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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   7-18

 * موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن الهند   
 تقرير مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
إلى  ( 1) جهدة ادددددددددددددداح دة م ددددددددددددددل دة 70الددوري الشددددددددددددددامد و ويل ا التقرير ورمدام المعلومدام المقددمدة من  

ضددمن فرعًا  الشددام ، وهو مقّدف في لددو  موجي تقًّدًا بال ّد ا م ددى لعدد ال لمامو ويت  االسددتعراض الدوري 
مسدتقاًل إلسدهاف المسسدسدة الو لحة ل قوق اإلنسدان المعتمدة  لاًى على التقًد ال ام  بم ادي باريسو ومد أُعّد 

 و( 2) التقرير مع مراعاة نتائج االستعراض السا ق

مة من المؤسسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمدة  نا ا  -ثانياا   المعلومات المقدَّ
 ادئ باريسعلى التقيد الكامل بمب

ألدددددددددددارم اللجلة الو لحة ل قوق اإلنسدددددددددددان )اللجلة الو لحة( في الهلد إلى عدف وجود مانون  ملع  -2
تغًًر الددد ددانددة في الهلددد، وللى أن حددّ  لدددددددددددددد ا حر في أن  عتلق الددد ددانددة الددذي   تددارهددا وأن  رّو  لهدداو 

 و( 3) وتت دى وحاالم إنفاذ القانون للعلف  ًن الطوائف

اللجلدددددددة   -3 أ ثر وذحرم  نهج  على  تلطوي  أن  االتجدددددددار  ل غي  غدددددددددددددد ن  تددددددددا ًر  أّن  الو لحدددددددة 
 و( 4) وت امالً  فعالحة

وذحرم اللجلة الو لحة أّنه  ل غي أن توااددد  ال وومة رادددد تسدددجً  الموالًد والوالحام من  ال    -4
 و( 5) الهًئام الم لحة في الملا ق الريفحة
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علًها أن تضدددددددددددددمن بمييد من الفعالحة ال ق في الغذاى  وذحرم اللجلة الو لحة أّن ال وومة  تعًّن   -5
 و( 6) للشرائح الضعحفة من السوان

وذحرم اللجلدة الو لحدة أّن على السددددددددددددددلطدام أن تبدذ  الجهود للعمد  جل دًا إلى جلد  مع مل مدام  -6
 و( 7) المجتمع المدني من أج  ت د د حاالم ترك الدراسة والفجوام في التعلم

أّن تل حم  رامج للتوعحة مرارًا وت رارًا غدددددددددرورّي من أج  تعييي المسددددددددداواة  وذحرم اللجلة الو لحة -7
 و( 8)  ًن الجلسًن

وذحرم اللجلة الو لحة أّن على السددددددلطام أن تلفذ القانون المتعلق بالت رس الجلسددددددي في أما ن  -8
 و( 9) العم  على ن و أ ثر ارامة

أج  ت د د الجرائم المرت  ة غدددد اللسددداى   وذحرم اللجلة الو لحة أّن التدري  الفعا  غدددروري من -9
 و( 10) وا  فا  في الفضاى السًبراني وجبر ا غرار اللاجمة علها

وذحرم اللجلدة الو لحدة أّن اوا  ا  فدا  القدائم على ا عرار اًر القدانونحدة ُ عقدد سددددددددددددددرًاو ويتعًن   -10
ًدذهدا بنحدة ملع  جل دًا إلى جلد  من أجد  ايدادة  على الوحداالم ال وومحدة أن تعمد  الوعي بدالقوانًن القدائمدة وتلف

 و( 11) اوا  ا  فا 

وذحرم اللجلة الو لحة أنه  ل غي  ذ  الجهود إل  ددا  المعلومام عن ال طن الطبحة واًرها من  -11
 و( 12)  طن الرعا ة االجتماعحة إلى ح ار السن

وذحرم اللجلددة الو لحددة أّن ال وومددة  تعًن علًهددا أن ت فدد  التلفًددذ الفعددا  لقددانون مغددا ري الهويددة  -12
 و( 13) والتوعحة به 2019الجلسانحة )حما ة ال قوق( لعاف 

مة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة -ثالثاا    المعلومات المقدَّ

 ق اإلنسانوالتعاون مع آليات حقو  ( 14) نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أوادى أاد اا الم دل ة بتن ت ددق ال وومة على اتفامحة ملاهضدة التعذ  ، واالتفامحة الدولحة  -13
ل ما ة جمحع ا لددددددددد اف من اال تفاى القسدددددددددري، واالتفامحة الدولحة ل ما ة حقوق جمحع العما  المهاجرين 

اف بال قوق المدنحة والسددددددددحاسددددددددحة، وأفراد أسددددددددرهم، والبروتوحو  اال تحاري ا و  المل ق بالعهد الدولي ال 
والبروتوحو  اال تحاري الثاني المل ق بالعهد الدولي ال اف بال قوق المدنحة والسدددددددددددددحاسدددددددددددددحة، والبروتوحو   
اال تحدداري المل ق بددالعهددد الدددولي ال دداف بددال قوق االمت دددددددددددددددداد ددة واالجتمدداعحددة والثقدداالحددة، والبروتوحو  

التمًًي غددد المرأة، والبروتوحو  اال تحاري التفامحة ملاهضددة   اال تحاري التفامحة القضدداى على جمحع ألددوا 
التعدددذ ددد ، والبروتوحو  اال تحددداري التفدددامحدددة حقوق الطفددد  المتعلق بدددوجراى تقدددد م البالادددام، والبروتوحو   

 و( 15) اال تحاري التفامحة حقوق ا ل اف ذوي اإلعامة

ل مة العم  الدولحة، بما فًها وأوادددى أاددد اا الم دددل ة بتن ت ددددق ال وومة على اتفامحام م -14
  1949(، واتفدامحدة العمدا  المهداجرين )مراجعدة(،  169)رمم    1989اتفدامحدة الشددددددددددددددعوا ا اددددددددددددددلحدة والقبلحدة،  

واتفدامحدة وحداالم االسددددددددددددددت دداف   (،143)رمم   1975واتفدامحدة العمدا  المهداجرين )أحوداف ت مًلحدة(،   (،97 )رمم
(، واالتفامحة بشدتن القضداى على 189)رمم  2011(، واتفامحة العما  المليلًًن،  181)رمم  1997ال اادة،  

 و( 16) (190)رمم 2019العلف والت رس في عالم العم ، 
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ة حق أّن ال وومة لم ت ددددددددق بعد على اتفامحة ال رية اللقا حة وحما   2وذحرم الورمة المشدددددددترحة   -15
( ال دددددددددادرتًن 98)رمم  1949( واتفامحة حق التل حم والمفاوغدددددددددة الجماعحة،  87)رمم   1948التل حم لعاف  

 و( 17) عن مل مة العم  الدولحة

وأواد  لجلة ال قومًًن الدولحة بتن ت د ح ال وومة  رفًا في االتفامحة ال اادة  وغدع الالجئًن  -16
 و( 18) 1967وبروتوحولها لعاف  1951لعاف 

بتن ت دددددّدق ال وومة على االتفامحة المتعلقة ب فت حاالم انعداف  5وأواددددد  الورمة المشدددددترحة  -17
 و( 19) 1954واالتفامحة بشتن وغع ا ل اف عد مي الجلسحة لعاف  1961الجلسحة لعاف 

وأوادددد  مل مة هًومن را تس ووتن بتن ت دددددق ال وومة على ن اف روما ا سدددداسددددي للم ومة  -18
 و( 20) بتن ُتلفذ أحوامه في التشريعام الو لحةالجلائحة الدولحة و 

وأواددددددددددى معهد حشددددددددددمًر للعالمام الدولحة بتن تلضددددددددددم ال وومة إلى البروتوحولًن اإلغددددددددددافًًن   -19
 و( 21) المل قًن باتفامحام جلحف 1977 لعاف

ودع  ال ملة الدولحة للقضدددددددداى على ا سددددددددل ة اللووية ال وومة إلى ات اذ  طوام فورية للتومحع  -20
معداهددة ح ر ا سددددددددددددددل دة اللوويدة أو الت ددددددددددددددد ق علًهدا أو االنضددددددددددددددمداف إلًهدا، بداعت دار ذلد  مسددددددددددددددتلة   على
 و( 22) مل ة دولحة

وأواددددددد  مل مة التضدددددددامن المسدددددددح ي حو  العالم بتن ت ددددددددر ال وومة دعوة دائمة إلى جمحع  -21
 و( 23) اإلجراىام ال ااة لألمم المت دة

 و( 24) بتن تقب  ال وومة جمحع  ل ام المقررين ال ااًن لييارة البلد 1وأوا  الورمة المشترحة  -22

 اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -با  

 اإلوار الدستوري والتشريعي -1 

 و( 25) أوا  ال ملة الو لحة لملاهضة التعذ   بتن تسّن ال وومة مانونًا و لحًا لمواف ة التعذ   -23

بدتن تعتمدد ال وومدة تشددددددددددددددريعدًا  جّرف  طداا ال را حدة ويملع    35ورمدة المشددددددددددددددترحدة  وأواددددددددددددددد  ال -24
 و( 26) الطائفي العلف

 و (27)أّن من الضروري وغع مانون وسحاسام اارمة لمواف ة التمًًي  4وذحرم الورمة المشترحة  -25

بتن تسدددددددددّن ال وومة مانونًا و لحًا  عترر بالمدافعًن عن حقوق   23وأواددددددددد  الورمة المشدددددددددترحة  -26
اإلنسددددددددددددددددان وي مًهم امتثددااًل إلعالن ا مم المت دددة المتعلق بددالمدددافعًن عن حقوق اإلنسددددددددددددددددان واًره من 

 و( 28) الدولحة المعا ًر

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدا ير السياسة العامة -2 

ضدع ال وومة إجراًى لدفافًا النتقاى رئحس اللجلة الو لحة ل قوق بتن ت  44أواد  الورمة المشدترحة  -27
اإلنسان وأعضائها وفقًا للمعا ًر الدولحة وأن تل ر في تعًًن أعضاى من المجتمع المدني  وون لد هم سج   

 و( 29) موثوق به من أج  تقلد هذه الملاا 

اف ا سدددددداسددددددي للجلة ( بتن تعّد  ال وومة الل Quill Foundationوأوادددددد  مسسددددددسددددددة حوي  ) -28
الو لحة ل قوق اإلنسدددددددددان بما  مّولها من الت قًق في انتها ام حقوق اإلنسدددددددددان التي ترت بها وحاالم إنفاذ 

 و( 30) القانون وسلطام السجون وبما  جع  استلتاجاتها وتواحاتها بالمقاغاة مليمة مانوناً 
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بتن تلشددا ال وومة لجلة معلحة  ت افس الفرف بغرض راددد حالة  18وأوادد  الورمة المشددترحة  -29
 و( 31) التمًًي غد  وائف الدالً  في جمحع المجاالم، بما فًها العمالة

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري  -1 

 واة وعدف التمًًيالمسا  

ذحر المرحي ا وروبي للقانون والعدالة أّن الل اف الطائفي ال  يا  سائدًا  درجة حبًرة في الممارسة   -30
تملع   موانًن  تعتمددددد  التي  والوال ددددام  الملددددا ق الريفحددددة  إلغددددائدددده، ال سددددددددددددددحمددددا في  الرام من  العملحددددة على 

 و( 32) الد انة تغًًر

تعاني حرمانًا امت دددددداد ًا وتهمحشددددددًا  أّن الطوائف والق ائ  الم ددددددلفة 35وذحرم الورمة المشددددددترحة  -31
 و ( 33) اجتماعحًا، وتفتقر إلى الموارد وفرف ال  و  على التعلحم والعم  واًر ذل  من الفرف المدرة للد  

تطبًق أمر بتن ت ذر ال وومة جمحع اإللدددددددددددارام الد لحة إلى  30وأواددددددددددد  الورمة المشدددددددددددترحة  -32
بغرض السدددماج لجمحع  وائف الدالً  باالسدددتفادة من   1950الدسدددتور الرئاسدددي )الطوائف الم دددلفة( لعاف 
 و( 34) اإلجراىام اإل جا حة بغت الل ر عن الد انة

 حق الفرد في ال حاة وال رية وا مان على ل  ه وعدف التعرض للتعذ    

وومة على الفور ومف تلفًذ عملحام اإلعداف  هدر  أواددددد  لجلة ال قومًًن الدولحة بتن تعلن ال  -33
 و( 35) إلغاى عقوبة اإلعداف على جمحع الجرائم وفي جمحع ال رور، وبتن ت ّفف جمحع أحواف اإلعداف

أّن موام ا من والشددددر ة في الهلد لددددارح  في عملحام مت   ار   17وذحرم الورمة المشددددترحة   -34
اجهام مفتعلة، وأّن ثقافة القت   ار  نطاق القضددددددداى ادددددددارم  نطاق القضددددددداى أو عملحام مت  في إ ار مو 

ممارسدددددة  بحعحة في البلدو وتفضدددددي موا ن اإل هاف والثغرام في إجراىام الت قًق إلى اإلفالم من العقاا 
 و  ( 36) على عملحام القت 

القانون أّن الفترة المشدددمولة بالتقرير اتسدددم  باسدددت داف وحاالم إنفاذ   36وذحرم الورمة المشدددترحة  -35
ما ُ قاغددددى أفراد الشددددر ة على انتها ام حقوق اإلنسددددان التي تشددددّو   ًا للقوة اسددددت دامًا اًر متلاسدددد و ونادر 

 و( 37) إجرامحة أفعاالً 

أن التعذ   والعلف أثلاى االحتجاا ال  ياالن  شددددددوالن اسددددددتراتحجحة  36وذحرم الورمة المشددددددترحة  -36
راسد ة ومعتادة لدى أجهية إنفاذ القوانًن في جمحع أن اى الهلدو وال ت ضدع الشدر ة للمسداىلة أو ت ددر في  
حقها أحواف تد لها بجريمة القت  إال في عدد ملً  من القضدددددددا ا المرفوعة غدددددددد أفراد من الشدددددددر ة بسدددددددب  

 و( 38) أو الوفاة أثلاى االحتجاا التعذ  

أن أفراد  وائف الدالً    ضدعون لعملحام تفتحن وم دادرة علحفة،  44وذحرم الورمة المشدترحة  -37
وتوجه إلًهم تهم ميورة، ويتعرغددددون إلى اإلسدددداىة اللف حة واإلذال  على أسدددداا الطائفة، والضددددرا المبرج، 

ا   إ الق سددددددددددددراحهم، واالعتداى الجلسددددددددددددي بعد إلقاى والتعذ   الالإنسدددددددددددداني، ودفع الرلددددددددددددوة القسددددددددددددرية مق
 و( 39) علًهم الق ت

أن العد د من نسدددددداى ا د فاسددددددي/الق ائ  الم تجيام لدى الشددددددر ة  11وذحرم الورمة المشددددددترحة   -38
 و( 40) اًرها من السلطام  تعرغن لالات اا أو االعتداى الجلسي أو
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أن اسددت داف مانون )ملع( ا نشددطة اًر المشددروعة  جع  ال  ددو    32وذحرم الورمة المشددترحة  -39
ًد ، وهو مدا  سدي إلى سددددددددددددددجن ا فراد لفترام املحدة  ويلدة من دون إمودانحدة   على حفدالدة في حوم المسددددددددددددددت 

 و( 41) لجوئهم إلى أي سبً  لالنت ار القانوني

ة بسددددددددب  ترّدي أن ظرور السددددددددجون اادادم سددددددددوىًا  ال  الجائ  44وذحرم الورمة المشددددددددترحة  -40
 و( 42) السجون  مرام ة

وذحرم مل مة العفو الدولحة أّن ثلثي السدجلاى م تجيون رهن الم ا مة، وأّن الدالً  وا د فاسدي   -41
 و( 43) والمسلمًن ملهم ممثلون تمثًاًل اًر متلاس 

 حقوق اإلنسان ومواف ة اإلرهاا  

سددتعراض الدوري الشددام   فرة  في إسدداىة أنه مد حدث  أثلاى جولة اال 25ذحرم الورمة المشددترحة  -42
اسدت داف تشدريعام مواف ة اإلرهاا بغرض اغدطهاد المدافعًن عن حقوق اإلنسدان وال د فًًن وا لد اف  
الملتقد ن لل وومة، مث  مانون )ملع( ا نشدددددددطة اًر المشدددددددروعة، ومانون ا من القومي، ومانون السدددددددالمة  

 و( 44) العامة في جامو وحشمًر

بتن تجري ال وومة اسدددتعراغدددًا لددداماًل لقوانًن اإلرهاا واالحتجاا  16وأواددد  الورمة المشدددترحة   -43
 و( 45) السا ق للم ا مة ب ًث تغدو في توافق مع المعا ًر الدولحة

 إمامة العد ، بما في ذل  مستلة اإلفالم من العقاا، وسحادة القانون   

لهلد ة ت مي موام ا من من المسدداىلة وأوادد   ذحرم مل مة هًومن را تس ووتن أن القوانًن ا -44
المسددددلدة إلى القوام المسددددل ة، ومانون السددددالمة العامة في    (بتن تلغي ال وومة مانون )السددددلطام ال ااددددة

 و( 46) جامو وحشمًر، ومانون ا من القومي

بدتن ت قق ال وومدة في جمحع االدعداىام المتعلقدة بدارت داا   13وأواددددددددددددددد  الورمدة المشددددددددددددددترحدة   -45
هدا دام ل قوق اإلنسدددددددددددددددان أثلداى عملحدام موداف دة اإلرهداا، بمدا فًهدا عملحدام القتد  في إ دار  مواجهدام  انت 

مفتعلة  واًرها من عملحام اإلعداف  ار  نطاق القضاى، ومقاغاة من تثب  مسسولًتهم علها بغت الل ر 
 و( 47) عن ملاابهم

 دددار غددد ا ا االنتها ام التي بتن تلشدددا ال وومة ةلحة فعالة إلن  44وأواددد  الورمة المشدددترحة   -46
 و( 48) ترت بها موام ا من، ُت لَّف بوجراى ت قحقام مستقلة وباالدعاى العاف في الم ا م المدنحة

أن علف الغوااى أو اإلعدامام التي تلفذها جماعام الق ددددددددداف   36وذحرم الورمة المشدددددددددترحة  -47
  الفترة المشددمولة بالتقريرو وتتوا ت الشددر ة  ا هلحة القومحة الهلدوسددحة التي تسددتهدر ا ملحام اسددتمرم  ال

في عملحام القت  وتتسددددددددددددتر علها، ولاّل فهي تعّط  الت قحقام وتتجاه  اإلجراىامو ودأ   الشددددددددددددر ة على 
 و( 49) تقد م لواوى غد الض ا ا وعائالتهم والشهود

ون إلى وأوادددددددددددددد  مل مدة العفو الددولحدة بدتن ت داسدددددددددددددد  ال وومدة الموظفًن العمومًًن الدذ ن  ددع -48
 و( 50) ال را حة الد لحة التي تشو  ت ريضًا على التمًًي أو العداوة أو العلف

أّن الم امًن عرغددددددة لالعتداىام البدنحة الحما  ت دددددد  بتنشددددددطتهم  29وذحرم الورمة المشددددددترحة   -49
والمهمشدة والمهاجرة،  ما ُترت   هذه ا عما  ب ق م امي حقوق اإلنسدان من الفئام الفقًرة  ًا المهلحةو وحثًر 

 و( 51) أو ب ق م امًن  مثلون هذه المجموعام
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 ال رّيام ا ساسحة وال ق في المشارحة في ال حاة العامة وال حاة السحاسحة   

ًا ذحرم مل مددة هًومن را تس ووتن أّن ا لدددددددددددددد دداف الددذ ن   تجون أو  لتقدددون ال وومددة حثًر  -50
لطام تستهدفهم  رفع مضا ا جلائحة ذام دوافع سحاسحة بموج    وافون بتنهم  معادون للو ن ، وأّن الس ما

مانون مواف ة اإلرهاا الفضددددددفاض ال ددددددحااة، أو مانون ملع ا نشددددددطة اًر المشددددددروعة، أو مانون الفتلة، 
 و( 52) بادعاى الغن المالي أو ارت اا م الفام أو

وا  تلقون تهدد ددام بدالقتد  وذحرم مل مدة العفو الددولحدة أّن المددافعًن عن حقوق اإلنسددددددددددددددان مدا اال -51
ويتعرغددددون للترهً  والمضددددا قة واالعتداىام التي تقوف  ها الجهام ال وومحة واًر ال وومحة من دون أن 
ه إلًهم على أسددددددددداا دوافع   لالها عقااو ويتعرض نشدددددددددطاى حقوق اإلنسدددددددددان بانت اف للمضدددددددددا قة  تهم ُتوجَّ

 و( 53) ًر ةملةسحاسحة، وُيجَبر ال  فًون على العم  في ظرور عم  ا

عن ملقها إااى اسدددتمرار المضدددا قام القضدددائحة للمدافعًن عن حقوق  20وأعرب  الورمة المشدددترحة  -52
اإلنسددددددددان وال دددددددد فًًن، واللجوى إلى موانًن ا من القمعحة لابقاى علًهم رهن االحتجاا، عالوة على القًود 

 و( 54) المفروغة على المت اهرين واست داف القوة المفرط غدهم

عن حقوق اإلنسدان الذ ن  دعون إلى ملاهضدة التمًًي  أّن المدافعًن   18وذحرم الورمة المشدترحة   -53
والعلف الطائفًًّن في حق الطوائف الم ددددددددلفة والق ائ  الم ددددددددلفة معرغددددددددون باسددددددددتمرار ل طر االعتداى، 

 و( 55) وأا  وا على ن و متيا د أهدافًا ل مالم ال را حة على اإلنترن 

وال دددد فًًن ونشددددطاى حقوق اإلنسددددان  وذحرم مل مة العفو الدولحة أّن وسددددائ  اإلعالف المسددددتقلة -54
عرغدددددددة للتهد د والترهً  من  ال  إسددددددداىة اسدددددددت داف القوانًن المالحة الفضدددددددفاغدددددددة والرمابة على التقارير  

 و( 56) ال  فحة المعارغة

أّن الجهود التي تبذلها ال وومة لتجريم المعارغدددددددددة وفرض الرمابة   14وذحرم الورمة المشدددددددددترحة   -55
على المعلومام تشدددددددددددم  إاالق اإلنترن ، وملع ال ددددددددددد فًًن من د و  موامع االحتجا ، وتوجحه اتهامام 
جلائحة إلى ال دددد فًًن الذ ن  لتقدون ال وومة، ولادددددار توجًهام اسددددتشددددارية واسددددعة اللطاق إلى لددددرحام 

 و( 57) جتماعي  هدر حج  الم توى اللقديوسائ  التواا  اال

وذحرم مل مدة العفو الددولحدة أن المت داهرين السددددددددددددددلمًًن  تهمون بدارت داا جرائم بموجد  مدانون  -56
)ملع( ا نشدطة اًر المشدروعة ومانون العقوبام الهلدي، بما  شدم  الت ريت على الفتلة، ول ذاى المشداعر 

هرون أ ضدددًا باسدددت داف الشدددر ة للقوة المفر ة غددددهم وبالعلف من الد لحة، و طاا ال را حةو وُيقا   المت ا
 و( 58) جان  جهام فاعلة اًر حوومحة

من مانون اإلجراىام   144أّن ال وومة تسدددددددددددددت دف بانت اف المادة  31وذحرم الورمة المشدددددددددددددترحة   -57
ًدد االحتجدا  1973الجلدائحدة لعداف   جدام، ولعدامة  إلعالن ح ر التجو  وملع التجمعدام العدامدة السددددددددددددددلمحدة، وتقً
 و( 59) حرحة اللاا

وذحرم مل مة العفو الدولحة أّن ال وومة ال تيا  تسددديى اسدددت داف مانون تل حم التبرعام ا جلبحة  -58
تر ح دددًا من  6  683إلسدددوام المل مام اًر ال وومحةو وملذ االسدددتعراض الدوري الشدددام  ا  ًر، ألغي 

 و( 60) ترا حا المل مام اًر ال وومحة المملوحة بموج  مانون تل حم التبرعام ا جلبحة

بتن تهًا ال وومة  عضاى المجتمع المدني والمدافعًن عن حقوق    20وأوا  الورمة المشترحة   -59
اإلنسددان وال دد فًًن  ًئًة سددلحمة وةملة  داى عملهم، وبتن تجري ت قحقام م ا دة ولدداملة وفعالة في جمحع 

 و( 61) مضا ا االعتداى علًهم ومضا قتهم وترهًبهم، وبتن تقّدف الجلاة إلى العدالة
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وأوادددد  مل مة هًومن را تس ووتن بتن تعّد  ال وومة مانون )ملع( ا نشددددطة اًر المشددددروعة  -60
 و( 62) ل ي  توافق مع المعا ًر الدولحة وبتن تلغي مانون الفتلة الذي  عود إلى ال ق ة االستعمارية

جمحع ا ل اف  وأوا  مل مة العفو الدولحة بتن تفر  ال وومة إفراجًا فوريًا واًر مشروط عن   -61
الم تجيين لمجرد ممارسددددددتهم السددددددلمحة ل قومهم في حرية التعبًر أو التجمع السددددددلمي أو ت وين الجمعحام،  

 و( 63) وبتن تسقن جمحع التهم الموجهة إلًهم

بتن ت ف  ال وومة حرية التعبًر في المسسددددددسددددددام ا  اد محة من  22وأوادددددد  الورمة المشددددددترحة  -62
 و( 64) امشة والملشورام ا  اد محة من دون عوائقأج  غمان حرية ال  ث والمل 

 و( 65) وأوا  لجلة ال قومًًن الدولحة بتن تلغي ال وومة مانون تل حم التبرعام ا جلبحة -63

بدتن تضددددددددددددددمن ال وومدة التمتع ال دامد  بدال ق في حريدة الدد ن   3وأوادددددددددددددد  الورمدة المشددددددددددددددترحدة   -64
بدد  ملهددا تعييي التدددا ًر الرامحددة إلى والمعتقددد، حمددا ددة ا لدددددددددددددد دداف الملتمًن إلى أملحددام د لحددة من   بسددددددددددددددُ

 و( 66) واالغطهاد العلف

بددتن تلغي ال وومددة التوجًهددام التي ت  ر ال جدداا،    وأوادددددددددددددددد  مل مددة هًومن را تس ووتن -65
وت رف على أن ت ون المدارا والجامعام أما ن لدددددددددددداملة، وبتن ت مي حق الفتحام واللسدددددددددددداى في حرية 

 و( 67) الد ن والتعبًر

 في ال  واحة ال ق  

و أّن ال وومة تسدددددددت دف أسدددددددالً  المرام ة الم ددة ا هدار على ن  14ذحرم الورمة المشدددددددترحة  -66
متيا د بغرض اسدتهدار ال د فًًن والسدحاسدًًن والمدافعًن عن حقوق اإلنسدان، بطرق ملها اسدت داف  رنامج  

 و( 68) التجسس ال اسوبي  حغاسوا

أن سدددلطام الشدددر ة ُت ضدددع ب دددورة ملهجحة المت اهرين ومل مي   21وذحرم الورمة المشدددترحة   -67
 و( 69) التعّرر على ا ل اف من سمام وجوههمالتجمعام العامة السلمحة للمرام ة، بطرق ملها تقلحة 

وأعرب  المل مة الدولحة ل ما ة ال  دددددوادددددحة عن ملقها إااى االسدددددت داف المتيا د لتقلحام التعّرر  -68
على ا لددددد اف من سدددددمام وجوههم في المدارا في الهلد، ال سدددددحما ب  دددددوف مسدددددائ  حما ة البحانام 

 و( 70) وال ق في حرية التعبًر

وأوادد  مل مة هًومن را تس ووتن بتن تلّقح ال وومة مشددروق القانون المتعلق ب ما ة البحانام  -69
ل ي ت ف  اتسددددامه مع المعا ًر الدولحة المت ددددلة ب ما ة حق المسددددت دمًن في ال  ددددواددددحة واًر ذل  من 

 و( 71) حقوق اإلنسان، ودعمه بواالج ن م المرام ة

 االتجار با ل افح ر جمحع ألوا  الرق، بما في ذل    

أّن دراسدام عد دة  ل د  إلى أّن الدالً  في الهلد معرغدون  درجة  18ذحرم الورمة المشدترحة  -70
 و( 72) العم  القسري وعمالة إسار الد ن وعم  ا  فا   بًرة ل طر الوموق في لرك

سدددددي  جبر أن انتشدددددار الفقر على نطاق واسدددددع  ًن مجتمعام ا د فا 9وذحرم الورمة المشدددددترحة  -71
عن عم ، واال ًا ما   دد  ن عامالم مسددترمامو حما أّن نسدداى ًا  نسدداى وفتحام ا د فاسددي على الهجرة ب ث 

 و( 73) ا د فاسي عرغة لالتجار

بتن ت قق ال وومة العدالة اآلملة والسددددددددددريعة لضدددددددددد ا ا االتجار  1وأوادددددددددد  الورمة المشددددددددددترحة  -72
 و( 74) با  فا  والعلف العائلي
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   وفي ظرور عم  عادلة ومواتحةال ق في العم  

 و( 75) ترت ي بقوة على أساا  ائفي ال تيا  مائمة أّن المهن التي 6ذحرم الورمة المشترحة  -73

في المائة من القوى العاملة في   90وذحرم مل مة أ شددددددددن إ د للمعونة )الهلد( أّن ما  قدر  ل و  -74
 و( 76) البلد تعم  في القطاق اًر الرسمي

 و( 77) بتن تسّن ال وومة مانونًا لاماًل لعما  القطاق اًر المل م 35وأوا  الورمة المشترحة  -75

إلى غددرورة اإلمرار بال ددلة القائمة  ًن ممارسددة جمع القمامة  دويًا   19وألددارم الورمة المشددترحة  -76
 و( 78) من أج  إجراى أي إاالج هادر في هذا ال دد والل اف الطائفي

بتن تضدددددددددددع ال وومة  ططًا م ددة املحًا وأن تلفذها من أج    18المشدددددددددددترحة  وأواددددددددددد  الورمة -77
 و( 79) القضاى التاف على جمع القمامة  دويًا، إلى جان  التلفًذ ال ارف لقانون ح ر جمع القمامة  دوياً 

بتن تعتمد ال وومة تعريف العم  المليلي والعما  المليلًًن على  42وأواددددد  الورمة المشدددددترحة  -78
 و( 80) ( لمل مة العم  الدولحة189)رمم  2011الم دد في اتفامحة العما  المليلًًن،   الل و

بتن تعترر ال وومة بالعما  المليلًًن  دواف جيئي وحام ، وبتن  44وأوادددددد  الورمة المشددددددترحة  -79
 و( 81) تدرجهم في موانًن العم  ا ربعة بنحة غمان مل هم حقوق العم  وملافع الضمان االجتماعي

أن ال وادث ال دلاعحة لدائعة ن رًا إلى غدعف ال ما ة المل دوف  40وذحرم الورمة المشدترحة   -80
 و( 82) لمهلحة وال  ة وظرور العم  وللى ان فاض معد  التفتحن واإل الغعلًها في مانون السالمة ا

بتن ت ف  ال وومة إجراى عملحام تفتحن فعالة على العم  في  40وأواددددددددددد  الورمة المشدددددددددددترحة  -81
 و( 83) جمحع أما ن العم ، بما  شم  القطاق اًر الرسمي وجمحع الملا ق االمت اد ة ال ااة

بتن ت ف  ال وومة تفويت مفتشدددي العم  تفويضدددًا مطلقًا من أج    40وأواددد  الورمة المشدددترحة  -82
 و( 84) ة وات اذ إجراىام مانونحةالقحاف  ييارام روتًلحة واًر معلل 

أّن ال وومة متور ة في انتها ام ملهجحة ل رية العما  في ت وين   40وذحرم الورمة المشدددددترحة   -83
موانًن جد دة تقًّد حقوق العما  في اإلغدددددددددرااو   في ظ  اددددددددددور اللقابام ول قوق العمالة ال اادددددددددة  هم

موظفي إنفاذ القانون وُي ضددددعهم أادددد اا العم    ويتعرض العما  المضددددربون لالعتقا  بانت اف على أ دي
 و( 85) التسريح المسم  والف   من العم  إلى

 ال ق في الضمان االجتماعي  

أوا  مل مة هًومن را تس ووتن بتن تضع ال وومة غمانام حاالحة تشم   دائ  هادفة واًر  -84
، من أج  ال رف على عدف حًلولة لددددددددددرط التسددددددددددجً  في ن اف ةدهار من دون اسددددددددددتفادة الفقراى   ًومترية

 و( 86) والمهمشًن من ال دمام ا ساسحة الموفولة في الدستور، مث  الغذاى والرعا ة ال  حة

بتن تف دددددددددد  ال وومة فورًا عملحة ت وي  اسددددددددددت قامام الرعا ة  44وأوادددددددددد  الورمة المشددددددددددترحة  -85
 و( 87) لى الفقراى عن ن اف ةدهاراالجتماعحة إ

بتن تعتمد ال وومة مشدروق مانون الضدمان االجتماعي للعما  اًر  18وأواد  الورمة المشدترحة  -86
 و( 88) المل مًن من دون مييد من التت ًر

 ال ق في مستوى معحشي الئق  

 و( 89) ئفي في الهلدأّن الفقر واالست عاد  قعان في امحم التمًًي الطا 39ذحرم الورمة المشترحة  -87
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من حًث   أن المسددددددددح ًًن والمسددددددددلمًن من الدالً  هم ا سددددددددوأ حاالً  6وذحرم الورمة المشددددددددترحة   -88
ال رور االمت ددددددداد ةو ويياو  مسدددددددح ًّو الدالً  في المرا ي ال ضدددددددرية أعمااًل تقوف على اللسددددددد و أّما في  

ًدد على جمداعدة الطدائفدة  الملدا ق الريفحدة، فال  يالون مجّرد ن من مل حدة ا راغددددددددددددددي ومعتمدد   ن إلى حدد بع
 و( 90) المهحملة ل س  عحشهم

أن الق ائ  الم دددددلفة، أو ا د فاسدددددي، مهمشدددددة اجتماعحًا وامت ددددداد ًاو  8وذحرم الورمة المشدددددترحة   -89
ملهددا في الملددا ق الريفحددة من دون أن تتدداج لهددا إموددانحددة الواددددددددددددددو  إلى   في المددائددة  90ويعحن حوالي  

 و( 91) ا ساسحة المرافق

أجدددد  ال  ددددددددددددددو  على   37وذحرم الورمددددة المشددددددددددددددترحددددة   -90 أّن الميارعًن مددددا االوا  ودددداف ون من 
 فردًا في مطداق اليراعدة أمددموا على 10 677المسسددددددددددددددسددددددددددددددحدة وأنهم موبَّلون بدالدد ونو وذحرم أّن  االئتمداندام

 و( 92) 2020االنت ار في عاف 

أن الطوائف الم ددددددددلفة تعاني م الددددددددرة من عدف مل حة ا راغددددددددي    19وذحرم الورمة المشددددددددترحة   -91
 و( 93) والتشرد من جراى العلف والتمًًي الممارسًْن علًها على مر التاريخ

دون أن أّن مسدددتو لام الدالً  تقع في مع مها على ا  رار من  18وذحرم الورمة المشدددترحة  -92
 و( 94) تتاج لها االستفادة على ن و ملاس  من ال دمام ا ساسحة

وذحرم مل مة العفو الدولحة أن ةالر اللاا، وال سدددددددحما  وائف ا د فاسدددددددي، ما االوا معرغدددددددًن   -93
 و( 95) ل طر اإل الى القسري من ملاالهم وأراغًهم إلفساج المجا  أماف مشاريع الاعحة حبًرة

أن عملحام اإل الى القسددددري وهدف ملاا  الفقراى اسددددتمرم من دون   44وذحرم الورمة المشددددترحة   -94
 و( 96) ب طر التشريدًا ملًون ل ا مهددون حالح  16وأن ما  قرا من  19-انقطاق  ال  جائ ة حوفًد

ليهام أّن المسدلمًن ُ طردون مسدرًا من المسدتو لام  ذريعة حما ة المت  5وذحرم الورمة المشدترحة  -95
 و( 97) الو لحة أو التعدي اًر القانوني على ا راغي ال وومحة، وهو ما  جعلهم مشرد ن ومعِدمًن

بتن تفرض ال وومة ومفًا و لحًا فوريًا لعملحام اإل الى القسدددددددري  44وأواددددددد  الورمة المشدددددددترحة  -96
وبتن تت ذ  طوام  التعسدددفي  ي سدددب  حان، وبتن تسدددتثمر على ن و حار في اإلسدددوان المحسدددور الت لفة، 

 و( 98) 2030لل د من التشرد ب لو  عاف 

أّن  لًون لد ا  عحشدون في ظ  ندرة فعلحة للمحاه وأّن العد د ملهم  44وذحرم الورمة المشدترحة   -97
 و( 99) في المائة من السوان على المحاه الملقولة با نا ً  44ال  مل ون مراححتو وال      سوى 

 ال ق في ال  ة  

أن عدف حفا ة م  دددددددددد ددددددددددام المًيانحة أّدى إلى عجي في الهحا     44الورمة المشددددددددددترحة  ذحرم  -98
ا سدداسددحة للرعا ة ال دد حة، ونفقام مفر ة من ا موا  ال ااددة، ونقا الموارد ال شددرية، وءحاا المسدداىلة  

 و( 100) سحاسة فعالة في مجا  الرعا ة ال  حةعدف وجود والرمابة التشريعحة و 

بتن تسددّن ال وومة مانونًا و لحًا لل قوق ال دد حة  ضددمن ال  ددو   44وأوادد  الورمة المشددترحة  -99
 و( 101) على الرعا ة ال  حة ا ولحة

بتن تت دددى ال وومة على وجه السددرعة للتمًًي والتهمحن الهحولي   44وأوادد  الورمة المشددترحة  -100
 و( 102) ال  حةاللذ ن تواجههما الفئام الضعحفة في ال  و  على الرعا ة 
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 19-وذحرم مل مة العفو الدولحة أّن المعلومام ال ا ئة التي تفًد بتّن المسدددلمًن  لشدددرون حوفًد -101
 و( 103) تسبب  في حرمانهم من  دمام الرعا ة ال  حة

في المددائددة من عمددا  البلدداى والعمددا  الًومًًن اًر   88أن حوالي    2وذحرم الورمددة المشددددددددددددددترحددة   -102
ل ددددددد ي المدعوف من ال وومة، أي بطامام  رالدددددددتريا سدددددددواسدددددددتحا  حما  وجانا  المقدمة  مشدددددددمولًن بالتتمًن ا

 و( 104) لألل اف الذ ن  عحشون ت    ن الفقر، وال  تتمًٍن ا ي مدعوف من را العم 

أن الطوائف الم لفة ال تيا  مست عدة من العوام  ال اسمة الم ددة    18وذحرم الورمة المشترحة   -103
ا  سدي إلى ارتفاق مسددددددتويام االعتال  والوالحام وملة التغذ ةو حما أنها تسددددددت دف للوغددددددع ال دددددد ي وهو م

 و( 105)  دمام ومائحة وعالجحة أمّ  فعالحة وتتلقى نوعحة رد ئة من ال دمام

 ًن نسددددددددداى ا د فاسدددددددددي  ًا  أن معدالم والحام ا مهام أ ثر ارتفاع 11وذحرم الورمة المشدددددددددترحة  -104
 و( 106) ونساى الق ائ 

بتن تفرض ال وومة التثقحف في مجا  ال ددددددددددد ة العقلحة والرفاه  1وأواددددددددددد  الورمة المشدددددددددددترحة  -105
 و( 107) واالستعانة بمرلد ن في هذا المجا  في جمحع المدارا

ع ال وومة نطاق توفًر وج ام ملت ددددددف اللهار لتشددددددم   1وأوادددددد  الورمة المشددددددترحة  -106 بتن توسددددددّ
 و( 108) عشر، بما في ذل  في أ اف العط  المدرسحة التاسع إلى ال ف الثاني الا ال فور من ال ف 

بتن ت ف  ال وومة للمشددددددددددتغلًن بالجلس توفًر  دمام الرعا ة    10وأوادددددددددد  الورمة المشددددددددددترحة   -107
 و( 109) دة التي  مون االستفادة ملهاال  حة المتاحة والمقبولة والجً 

ر ال وومة اإلجهاض المقبو  والجًد الذي  مون الواددو    24وأوادد  الورمة المشددترحة  -108 بتن تحسددّ
 و( 110) إلحه بتسعار معقولة دا   ن اف ال  ة العامة

 ال ق في التعلحم  

إلى عدف التلفًذ ال ددارف لقانون ال ق ا سدداسددي في التعلحم المجاني  33ألددارم الورمة المشددترحة   -109
 و( 111) واإلليامي في جمحع أن اى البلد

بتن ت ف  ال وومة التعلحم المجاني واإلليامي والجًد لجمحع ا  فا    43وأوا  الورمة المشترحة   -110
 و( 112) سلة أو أم  18الذ ن تبلغ أعمارهم 

بتن تت ذ ال وومة إجراىام فورية ل ي تجع  البًئام المدرسدددددددحة  18 وأواددددددد  الورمة المشدددددددترحة -111
 و( 113)  الحة من التمًًي

وعملحام  19-ملًون مدرسددددددة بسددددددب  جائ ة حوفًد  1,5أن إاالق  44وذحرم الورمة المشددددددترحة   -112
ملًون  ف  مسدددددددددددجلًن في المداراو وذحرم أّن  247 ّلف  ةثارًا على   2020اإلاالق الشدددددددددددام  في عاف  

 و( 114) 19-مال ًن  ف  لم  وونوا أااًل ملت قًن بالمدارا مب  جائ ة حوفًد ستة

بتن تلفذ ال وومة ةلحام رادددددددددددد من أج  محاا معد  الت اق   33وأواددددددددددد  الورمة المشدددددددددددترحة   -113
 و( 115) ا  فا  الضعفاى بالمدارا

االفتقار إلى الهحا   ا سدددددددداسددددددددحة التعلحمحة الملاسدددددددد ة والمرافق   أنّ  33وذحرم الورمة المشددددددددترحة  -114
ا سدددددداسددددددحة مث  المراححت والموت ام وا سددددددوار، إلى جان  نقا محاه الشددددددرا ووج ام ملت ددددددف اللهار 

 و( 116) لأل فا ،  ااة في الملا ق اللائحة، ال  يا   شو  عق ة أماف ت سًن نوعحة التعلحم
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أن ا  فا  المسددددددددددددح ًًن من الدالً  ال ُ قبلون  لسدددددددددددد  حاالحة في   6وذحرم الورمة المشددددددددددددترحة   -115
 و( 117) المدارا المسح حة ومسسسام التعلحم العالي

ًن ل ددددالح   43وأوادددد  الورمة المشددددترحة   -116 بتن ت ف  ال وومة  ذ  المعلمًن رعا ة واهتمامًا  ااددددّ
 و( 118) الطالا الذ ن  عانون من اعوبام في التعلم

بتن تضدددددددمن ال وومة اسدددددددتفادة ا  فا  في الملا ق الريفحة من  43مشدددددددترحة وأواددددددد  الورمة ال -117
 و( 119) مرافق اللق  المدرسي بالمجان وفي الوم  الملاس 

 ال قوق الثقاالحة  

بتن تقّر ال وومة بالقحم والممارسدددددام االجتماعحة والثقاالحة والد لحة   26أواددددد  الورمة المشدددددترحة   -118
 و( 120) والروححة لشعوا ا د فاسي وبتن ت مًها، ال سحما علد الت طحن لمشاريع إنمائحة

 التلمحة والبًئة وا عما  التجارية وحقوق اإلنسان  

 ن العامة وال اادة ت د د أّي أواد  مل مة العفو الدولحة بتن تطل  ال وومة من لدرحام التعد -119
أثر غدددددددددددددددار ب قوق اإلنسدددددددددددددددان وملعده والت فحف من حددتده، بطرق ملهدا إجراى تقًحمدام ا ثر على حقوق  

 و( 121) اإلنسان باعت ارها جيىًا من عملحام العلا ة الواج ة

إلى حدوث  فرة في إنشدددداى الهحا   ا سدددداسددددحة، ال سددددحما مشدددداريع  11وألددددارم الورمة المشددددترحة  -120
لطامة ال هرومائحة ال بًرة، والسددددددددددددود الضددددددددددد مة، و طوط أنا ً  الغاا واللفن، وادددددددددددلاعة التعد ن وبلاى  ا

 و( 122) الطرق، وهو ما أّدى إلى تشريد الشعوا ا الحة من أراغًها وأمالحمها

أن مشدددددددددداريع التلمحة االمت دددددددددداد ة الو لحة ت رف  وائف الملا ق  35وذحرم الورمة المشددددددددددترحة  -121
في تامً  نادو من حقومها االمت ددددددداد ة واالجتماعحة والثقاالحة، بما  شدددددددم  تجريدها من السدددددددون السددددددداحلحة  

 و( 123) الالئق وا رض، وهو ما  سدي إلى التشرد والهجرة وانعداف الضمان االجتماعي للعما 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 اللساى  

ألدددددارم مل مة العفو الدولحة إلى تفشدددددي التمًًي والعلف غدددددد اللسددددداى والفتحامو ويسدي الوادددددم  -122
 و( 124) والتمًًي من جان  موظفي الشر ة إلى ثلي اللساى عن اإل الغ عن العلف الجلساني

أّن نسددددددد ة حبًرة من نسددددددداى الطوائف والق ائ  الم دددددددلفة  تعرغدددددددن   19وذحرم الورمة المشدددددددترحة   -123
اساىة اللف حة، واالعتداى الجسدي، والت رس واالعتداى الجلسًًن، والعلف العائلي واالات اا، باستمرار ل

 و( 125) واالستغال  الجلسي، واإل راه على ال غاى، واال تطار، والسجن القسري، واإلهما  الطبي

ومقاغاة أن التت ًر لفترام  ويلة في الت قًق في مضا ا االات اا  9وذحرم الورمة المشترحة  -124
 و( 126) الجلاة  سثر تتثًرًا  طًرًا على إموانحة لجوى اللاجحام من ةثار العلف الجلسي إلى القضاى

بتن تقدف ال وومة دعمًا فوريًا ولدداماًل ومراعحًا لالعت ارام الجلسددانحة   9وأوادد  الورمة المشددترحة  -125
 و( 127) لض ا ا العلف الجلسي واللاجحام مله من المجتمعام المهمشة

وذحرم مل مة أ شن إ د للمعونة أّن تمثً  اللساى في القوى العاملة ال  يا  نام ًا إلى حد بعًد،  -126
 و( 128) ال سحما بعد الجائ ة
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وألدارم مل مة أ شدن إ د للمعونة إلى غدرورة حفالة المسداواة في ا جور  ًن الجلسدًن في جمحع  -127
 و( 129) ون ا جورمطاعام االمت اد، على الل و المل وف علحه في مان 

الت الف الدولي للدفاق عن ال رية أّن إحدى العق ام ال بًرة التي ت و  دون القضدداى على  وذحر -128
 و( 130) ةفة اإلجهاض االنتقائي بسب  جلس الجلًن في الهلد ت من في االنتشار الواسع لممارسة دفع ال ائلة

بتن تعّج  ال وومة  تقد م  دمام لددددددددداملة في مجا  ال ددددددددد ة   44وأواددددددددد  الورمة المشدددددددددترحة  -129
 و( 131) الجلسحة واإلنجا حة لللساى على ا تالر سلهن

أن ال وومة لم تت ذ أّي إجراىام بشدتن ممارسدة تشدويه/ تر ا عضداى   7وذحرم الورمة المشدترحة   -130
 و( 132) التلاسلحة ا نثوية في البلد،    لم تعترر حتى  ها

بتن تعتمد ال وومة تشددريعًا من أج  الت دددي لعملحام القت  دفاعًا   35وأوادد  الورمة المشددترحة  -131
 و( 133) حةعن الشرر على أساا الطائفة والط قة والهوية الجلسان 

بتن تضدددددددع ال وومة مقا حس ملموسدددددددة لللهوض  لسددددددداى الدالً   39وأواددددددد  الورمة المشدددددددترحة  -132
 و( 134) المجتمع في

 ا  فا   

على وجه   ،ال وومةأواددددددددددد  الشدددددددددددرا ة العالمحة من أج  إنهاى العلف غدددددددددددد ا  فا  بتن تقوف  -133
مانون    ر ح رًا اري ًا ممارسة جمحع ألوا  العقاا البدني على ا  فا ، مهما حان  سنب   ،االستعجا 

المدددددادة   وبدددددولغددددداى  ححددددداتهم،  ظرور  في جمحع  لعددددداف    89 فحفدددددًا،  العقوبدددددام  مدددددانون  )مدددددانون   1860من 
 و( 135) للعقوبام في جامو وحشمًر( رانبًر

ل وومة سدددددحاسدددددة لددددداملة بشدددددتن ( بتن تعتمد اUdayan Careوأواددددد  مل مة أودا ان للرعا ة ) -134
 و( 136) الرعا ة البد لة، وبتن تشجع على ال ضانة، بما  شم  ال ضانة الجماعحة

أن مانون ح ر عم  ا  فا  ال  تو ى القضدددددددداى التاف على عم   18وذحرم الورمة المشددددددددترحة  -135
من أرباا العم  من سددددلةو ومد أفل  العد د   18ا  فا  وال  شددددم  جمحع ا  فا  الذ ن  بلغون من العمر  
 و( 137) ا حواف الجيائحة ب جة ان راط ا  فا  في أنشطة عائلحة

بدتن تت دذ ال وومدة تددا ًر فعدالدة لت دد دد حداالم عمد  ا  فدا    40وأوادددددددددددددد  الورمدة المشددددددددددددددترحدة  -136
وموداف تده عن  ريق تعييي مددرة مفتشددددددددددددددي العمد  وموظفي المهداف في المقدا عدام ومددى واددددددددددددددولهم إلى 

 و( 138)  لتشر فًها عم  ا  فا  انتشارًا أ بر الملا ق التي

بتن ت  ر ال وومة جمحع ألددددددددددددوا  عم  ا  فا  حتى سددددددددددددن  1وأوادددددددددددد  الورمة المشددددددددددددترحة  -137
 و( 139) عشرة الثاملة

 و( 140) أّن تسجً  الموالًد لحس إجراًى لاماًل في الهلد 44وذحرم الورمة المشترحة  -138

بتن تلّفذ ال وومة تدا ًر ترمي إلى غددددمان ح ددددو  الفتحام على  33وأوادددد  الورمة المشددددترحة  -139
ًّدد باعت داره أ ثر االسددددددددددددددتراتحجحدام فعدالحدة لتموًلهن وللقضدددددددددددددداى على ظاهرة اليوا  الم ور،   تعلحم مجداني وج

 و( 141) فحة اللائحةسحما في الملا ق الري  ال

بتن تلشدددددا ال وومة الهحا   ا سددددداسدددددحة الملاسددددد ة لرفاه ا  فا    43وأواددددد  الورمة المشدددددترحة  -140
 و( 142) وللموهم ا  تاف
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 ا ل اف ذوو اإلعامة  

أواددد  مل مة هًومن را تس ووتن بتن تضدددع ال وومة سدددحاسدددة و لحة إللغاى إ داق ا لددد اف   -141
 ة وبتن تلفذها ت عًا ل طة عم  م ددة املحًا، باالسددددتلاد إلى محم المسدددداواة ذوي اإلعامة في مسسددددسددددام الرعا

واالسدددددددتقال  ولدما  ا لددددددد اف ذوي اإلعامة، وبتن تلتق  تدريجحًا إلى  دمام ال ددددددد ة العقلحة المجتمعحة 
 و( 143) الطوعحة و دمام العحن المستق 

بتن تلفذ ال وومة القوانًن والسددددددحاسددددددام الرامحة إلى حما ة  وأوادددددد  مل مة هًومن را تس ووتن -142
 و( 144) حامالً ًا ال قوق في حاالم العلف الجلسي غد اللساى والفتحام ذوام اإلعامة تلفًذ

بتن تلّفذ ال وومة ال  ر القائم على ت بً  ا لددددددددددد اف   وأواددددددددددد  مل مة هًومن را تس ووتن -143
 و( 145) اإلعامة ذوي 

أن نسددددد ة ا  فا  ذوي اإلعامة الذ ن  بلغون من العمر ما  ًن سدددددّن  1وذحرم الورمة المشدددددترحة   -144
 و( 146) في المائة 61ال امسة والتاسعة عشرة والذ ن  رتادون مسسسة تعلحمحة ال تييد على 

الورمددددددة   -145 من   44المشددددددددددددددترحددددددة  وذحرم  مسددددددددددددددت عددددددد ن  االوا  مددددددا  اإلعددددددامددددددة  ذوي  ا  فددددددا   أن 
 و( 147) ا ساسحة ال دمام

بتن تجع  ال وومة القوانًن الم لحة متسدقة مع أحواف اتفامحة حقوق  44وأواد  الورمة المشدترحة   -146
 و( 148) ا ل اف ذوي اإلعامة

 الشعوا ا الحة وا ملحام  

أعرب  مل مة التضددددامن المسددددح ي حو  العالم عن ملقها إااى اسددددتمرار أثر التشددددريعام التمًًيية   -147
واالعتداىام على ا ملحام، ال سددحما المسددلمًن والمسددح ًًن وا د فاسددي والدالً ، ومد اادادم لدددتها بفع  

 و( 149) عقاا دون أيّ  التع   الد لي الذي تبثه الجهام ال وومحة واًر ال وومحة التي تت رر من

وألدددارم مل مة العفو الدولحة إلى حدوث ايادة سدددريعة في الجرائم  دافع ال را حة غدددد المسدددلمًن  -148
ًد  الجرائم  ددافع  وا ملحدام ا  رى في ظد  حوم حيا  هداراتحدا جلداتداو وعلى الرام من الددعوام إلى تسددددددددددددددج

ًدد الو لي، فدونهدا اًر مددرجدة في اإلح دددددددددددددداىام السدددددددددددددد  لويدة المتعلقدة بدالجرائم التي ال را حدة على ال ددددددددددددددع
 و( 150) ال وومة تلشرها

وأوادددددددددددد  مل مة هًومن را تس ووتن بتن تت ذ ال وومة إجراىام المقاغدددددددددددداة ال املة في حق  -149
المسددددسولًن عن الت ريت على التمًًي أو العداوة أو العلف وعن االعتداى على ا ملحام الد لحة، بمن فًهم 

 و( 151) مسيدو ال وومة ومادة ا حياا

 و( 152) إلى وجود ت ًي متجذر غد ا ملحام في افور موة الشر ة 45وألارم الورمة المشترحة  -150

بتن تهًا ال وومة سدددباًل تييد من تمثً  ا ملحام في موة الشدددر ة   30وأواددد  الورمة المشدددترحة  -151
 و( 153) وال دمة المدنحة ومسسسام العدالة والهًئام الملت  ة

ما  تعرغدون ل طاا ال را حة ًا  ضدامن المسدح ي حو  العالم أّن المسدلمًن حثًر وذحرم مل مة الت  -152
 و( 154) بما الحه الت ريت على العلف غدهم

إلى وال دام في الهلدد تلجدت إلى موانًن تملع ذبح ا بقدار   وألددددددددددددددارم مل مدة هًومدان را تس ووتن -153
بغرض مقاغدددددداة تجار المالددددددحة المسددددددلمًن، إذ اعتدم جماعام تابعة ل يا  هاراتحا جلاتا على المسددددددلمًن 

ما عّطل  الشددددددددددددر ة  ًا  والدالً  اسددددددددددددتلادًا إلى لددددددددددددائعام تدعي أنهم متلوا ا بقار أو تاجروا  ل ومهاو وحثًر 
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حددة للمعتددد ن، في حًن جدداهر العددد ددد من السددددددددددددددحدداسددددددددددددددًًن في حيا  هدداراتحددا جلدداتددا  المالحقددام القضدددددددددددددددائ 
 و( 155) لالعتداىام  تبريرهم

وذحرم مسسددددسددددة حوي  أّن المسددددلمًن، من  ًن جمحع ا ملحام الد لحة،  واجهون ألددددّد االنتها ام  -154
 و( 156) والتمًًي والسجن وال را حة وس   حقوق الموا لة المتعلقة با حواف

وأعرب  مل مة التضددامن المسددح ي حو  العالم عن ملقها إااى االنتها ام المسددتمرة التي  تعرض   -155
لها المسددددح ًون في الهلد، بما فًها االتهامام اليائفة واالعتقاالم ال ا لة، واإل راه على اعتلاق الهلدوسددددحة، 

لل لائس، والتشدددددددددددددريد القسدددددددددددددري، وحمالم ال را حة، واالعتداىام، وعملحام القت ، واالحتال  اًر القانوني  
المسددددددددددددددح ًًن وال لددددائس واًرهددددا من  الددددد لحددددة، وت ريدددد  ملدددداا   التجمعددددام  واإلذال  على المأل، وعرملددددة 

 و( 157) ال لائس ممتل ام

في الهلد ت  ر اإل راه على  عن عشدر وال اموذحرم مل مة هًومن را تس ووتن أّن ما ال  قّ   -156
سددددددديى اسدددددددت داف القوانًن السدددددددتهدار المسدددددددح ًًن، ال سدددددددحما من  وائف  تغًًر المعتقد، ول لها في الوامع ت 

الدالً  أو ا د فاسدددديو وُتسددددت دف هذه القوانًن أ ضددددًا في مضددددا قة واعتقا  الرجا  المسددددلمًن الذ ن  قحمون 
 و( 158) عالمام مع نساى هلدوسحام

نًن التي تملع تغًًر  بتن توعي ال وومة إلى الوال ام بولغاى القوا  30وأوادددددددد  الورمة المشددددددددترحة   -157
 و( 159) الد انة أو تعد لها ل ي تمتث  المعا ًر الدولحة ل قوق اإلنسان

وأواددد  اللجلة اإلسدددالمحة ل قوق اإلنسدددان بتن تعّلق ال وومة العم  بالسدددج  الو لي للموا لًن  -158
المسدددددداعي الرامحة إلى في أسدددددداف، وبتن تفر  عن جمحع الم تجيين بموج  أحوامه، وبتن تومف فورًا جمحع 

 و( 160) إعداد سج  و لي للموا لًن في عموف الهلد

وأواددد  مل مة العفو الدولحة بتن تعّد  ال وومة التشدددريعام القائمة بما  لّا على واج  ا  ذ  -159
 رأي ا د فداسددددددددددددددي من أجد  ال  ددددددددددددددو  على موافقتهم ال رة والمسدددددددددددددد قدة والمسددددددددددددددتلًرة في جمحع القرارام  

 و( 161) تمّسهم التي

بتن تسدددددددقن ال وومة جمحع التهم الموجهة  دوافع سدددددددحاسدددددددحة إلى   28وأواددددددد  الورمة المشدددددددترحة   -160
 و( 162) المدافعًن عن حقوق اإلنسان الذ ن  دعمون  وائف ا د فاسي وبتن تفر  فورًا عن المعتقلًن ملهم

 م الجلسًنالمثلحام والمثلًون وميدوجو المً  الجلسي ومغا رو الهوية الجلسانحة وحاملو افا  

أن ا ملحام الجلسددددددددحة تواجه التمًًي والمضددددددددا قة والعلف في جمحع   44ذحرم الورمة المشددددددددترحة   -161
 و( 163) مجاالم ال حاة، التي تتضاعف بفع  الهويام المتدا لة مث  الطائفة والد انة

اًر الثلائحة  /إلى نقا في التوعحة بالهويام اًر المطابقة جلسدددانحاً  4وألدددارم الورمة المشدددترحة  -162
 و( 164) واًر المغا رة واحترامها والتعريف  ها، وهو ما  تسب  في التلمر والعلف في المدارا

أّن مغا ري الهوية الجلسددددددانحة، وال سددددددحما مغا رام الهوية الجلسددددددانحة  4وذحرم الورمة المشددددددترحة   -163
 و( 165) الفقًرام، معرغون لعلف الشر ة

( بتن تت ذ ال وومة  طوام ملموسة ترمي إلى تل حم KrantiKaliوأوا  مل مة حرانتحوالي ) -164
 و( 166)  رامج توعحة بالشسون الجلسانحة في المدارا لفائدة أعضاى هًئة التدريس واإلدارة والطالا
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 المهاجرون والالجئون و البو اللجوى  

وهو مانون ، 1946أن الالجئًن   ضددددعون إلى مانون ا جان  لعاف   44ذحرم الورمة المشددددترحة   -165
 رحي على ترحً  الالجئًن وال  ت ذ في االعت ار حاجتهم إلى ال ما ة ويعرغددددددهم ل طر اإلعادة القسددددددريةو 
ونتحجة لذل ،  عجي الالجئون عن االسددددتفادة من ال دمام ا سدددداسددددحة مث  التعلحم والرعا ة ال دددد حة وسددددب  

 و  ( 167) عتقا  واالحتجاا واالتجار س  العحن، ويتعرغون ل طر انتها ام حقوق اإلنسان بما فًها اال

إلى ورود العد د من التقارير عن احتجاا أ فا  الجئًن لفترام    48وألدددددددددارم الورمة المشدددددددددترحة  -166
 و( 168)  ويلة في مرا ي احتجاا ا حداثو وال تتاج المساعدة القانونحة إال نادراً 

ة مانونًا م لحًا لالجئًن ُ طّبق  وأواددى مرحي جلوا ةسددحا لوثائق حقوق اإلنسددان بتن تسددّن ال ووم -167
 و( 169) وفقًا لألاو  المرعحة ويسمح بالبّ  في حّ   ل  من جمحع  ل ام اللجوى على حدة

بتن تمّون ال وومة مفوغددددددددحة ا مم المت دة السددددددددامحة لشددددددددسون  35وأوادددددددد  الورمة المشددددددددترحة  -168
الالجئًن من العمدد  بوددامدد  موتهددا في جمحع م حمددام الالجئًن، وبددتن ُ سددددددددددددددمح لهددا بددالعمدد  بدداسددددددددددددددتقاللحددة  

 و( 170) تد   أيّ  ودون 

 المشردون دا لحاً   

الهحا   ا سداسدحة  أّن التشدريد اللاجم عن أنشدطة التلمحة وعن مشداريع    44ذحرم الورمة المشدترحة   -169
ال برى  شددددددو  الل ددددددً  ا  بر من عملحام التشددددددريد الدا لي في الهلدو فقد أّدى  لاى السدددددددود واسددددددتغال  

 و( 171) اً لح ملًون ل ا تشريدًا دا  21الملاجم والتلمحة ال لاعحة إلى تشريد 

 عد مو الجلسحة  

إلى جان  سعي ال وومة ال ثًث  ذحرم مل مة هًومن را تس ووتن أّن مانون الموا لة المعّد ،   -170
من أج  تلفًذ عملحة ت قق من الجلسددددحة على ال ددددعًد الو لي، عن  ريق سددددج  و لي للسددددوان وسددددج   
و لي مقترج للموا لًن، من أجد  ت دد دد  المهداجرين اًر الشددددددددددددددرعًًن ، مدد ااد من الم داور من إمودانحدة 

 و( 172) من حقومهمتجريد مال ًن المسلمًن الهلود من حقوق الموا لة وحرمانهم 

وأواددددددددددددد  لجلة ال قومًًن الدولحة بتن تعّد  ال وومة مانون الموا لة المعّد  بما  ضدددددددددددددمن عدف  -171
 و( 173) التمًًي على أساا ا ا  القومي أو الد ن في ال  و  على الجلسحة

بتن ت ف  ال وومة امتثا  معاملة ا لد اف عد مي الجلسدحة، بمن  38وأواد  الورمة المشدترحة  -172
 و( 174) فًهم الم تجيون في مرا ي احتجاا المهاجرين، امتثااًل تامًا اللتياماتها الدولحة

 مناوق أو أقاليم محددة -3 

ذحر معهددد حشددددددددددددددمًر للعالمددام الدددولحددة أّن ملطقددة جددامو وحشددددددددددددددمًر ال تيا  م جوبددة عن ن ر   -173
 و( 175) ض الدوري الشام االستعرا

وذحر معهد حشدددددددمًر للعالمام الدولحة أّن القوام المسدددددددل ة والشدددددددر ة الهلد ة دأ   على ارت اا  -174
عقاا، باللجوى إلى مانون السددددالمة العامة،  انتها ام جسددددحمة ل قوق اإلنسددددان في جامو وحشددددمًر من دون 

 و( 176) ة المسلدة إلى القوام المسل ةومانون )ملع( ا نشطة اًر المشروعة، ومانون السلطام ال اا

وذحرم مل مددة هًومن را تس ووتن أن ال شددددددددددددددمًريًن  واجهون القمع على إثر إلغدداى ال وومددة   -175
المرحي الدسددددددددددددتوري ال اف للوال ة، حًث تعرض العد د ملهم لالحتجااو وتعمد ال وومة بانت اف إلى مطع  
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مفروغدددددددة على وسدددددددائ  اإلعالف، وألقي الق ت على عدد  دمة اإلنترن  في الملطقةو ومد تيا دم القًود ال
 ًً ، ودأ   السدلطام على مضدا قة الملتقد ن،  فةوالمدافعًن عن حقوق اإلنسدان  تهم إرها حة اائ  نٍ من ال د ف

 و( 177) اف ة اإلرهااوبطرق ملها تلفًذ مداهمام في إ ار م
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