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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الثالثة والعشرون
    2015تشرين الثاين/نوفمرب  13-2جنيف، 

تعععععل مفوةعععععية المععععع  المت عععععدة السعععععامية ل قعععععوق    تجميعععععع للمعلومعععععاف ضيد 
رفعععععععق لعععععععرار مجلعععععععس حقعععععععوق م)ب( مععععععع  15اإلنسعععععععان  وفقعععععععا  للفقعععععععرة 

 16/21م  مرفق لرار المجلس  5والفقرة  5/1 اإلنسان
 

 النمسا  
 

ــــر  مي ــــ  ــــا اــــيا التعري ــــاو امل ااــــداو  ا جــــرا او اً ميث ــــواارة   تعــــااير اي  للم لومــــاو ال
اخلاصــ ،  ــا   الــظ املوالــاو  الت ليعــاو املعدمــ  مــن الد لــ  امل نيــ ،     ــ  الــظ مــن   ــا   
األمـــــم املتحـــــدة الرصيـــــ  ااو ال ـــــل ز  اـــــو معـــــدى   دـــــ ا مـــــوج  تعي ـــــداً  ا ـــــد األ  ـــــ  ل ـــــدر 

وص ال املـ    الو ـا   املرج يـ ز  ال يت ـمن التعريـر ريـ   اا  ال لماوز  مي ن االّطوع علـ  الن ـ
ر   جهــاو نلــر ر  ا تااــاو مــن املسومــي  ال ــامي   عــوي ا ن ــادز  اــو يتةــ  املةــار  التوجيهيــ  

ز  تت ـــمن ا وادـــر الـــواارة   17/119ال امـــ  الـــد اعتمـــداا الـــن اعـــوي ا ن ـــاد   معـــرا  
را امل لومــاو الــواارة   التعريــرز   ــد ا عيــا   اعــدار التعريــر هنايــ  الــنا ادــاااو منهايــ  مل ــا

 ال س  الد اي  لوست راض  التطوااو الد اد ا خول الستة امل ني ز
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 المعلوماف الساسية واإلطار -ضوال   
 

 (1)نطاق االلتزاماف الدولية -ضلف 
 

 (2)المعاهداف الدولية ل قوق اإلنسان  
 

 مل تعةامل ي دي عليها/ ا جرا  الواجب اختاا    د االست راض ال ا ع ا ال    الد اة  
الت ـــدي  ر  االن ـــماى 

 ر  اخلوف 
ـــــ  ردـــــ ال  ـــــ  للع ـــــا  علـــــ   ي االتسا يـــــ  الد لي

 (1972التميي  ال ن ري )
ــــــــا عوي اال ت ــــــــاري   ــــــــد ق اخلــــــــاص   ال هــــــــد ال

 (1978 االجتماعي   الثعافي  )
املدنيــ   ال ياســي  ال هــد الــد ق اخلــاص  ــا عوي 

(1978) 
الرب توكول االختيااي الثاين امللح   ال هد الد ق 
اخلـــاص  ـــا عوي املدنيـــ   ال ياســـي ، ا ـــار  ا  

 (1993الغا  ععو   ا عداى )
اتسا يـــ  الع ـــا  علـــ   يـــ  ردـــ ال التمييـــ  مـــد 

 (1982املررة )
ـــــ  مناا ـــــ  الت ـــــييب   ـــــ   مـــــن مـــــر    اتسا ي

العاســـــــــــي  ر  الوان ـــــــــــاني   امل املـــــــــــ  ر  ال عو ـــــــــــ 
 (1987املهين  ) ر 

 (1992اتسا ي  اعوي الطسا )
الرب توكــول االختيــااي التسا يــ  اعــوي الطســا  شــ د 

 (2002ادتاك األطسال   املنازعاو امل لح  )
ـــــ  اعـــــوي الطســـــا  ـــــااي التسا ي الرب توكـــــول االختي
 شـ د  يــ  األطســال  اسـتغول األطســال   الةغــا  

 (2004ا  ااي  )   املوار 
 (2008اتسا ي  اعوي األدخاص ا ي ا عا   )

الرب توكـــــــــــول االختيـــــــــــااي التسا يـــــــــــ  
 (2012مناا   الت ييب )

ـــــــــ   االتسا يـــــــــ  الد ليـــــــــ   مايـــــــــ   ي
األدــــخاص مــــن االختســــا  الع ــــري 

(2012) 

االتسا يــــــ  الد ليــــــ   مايــــــ  
اعـــــــــــوي  يـــــــــــ  ال مـــــــــــال 

 املهاجرين  رفرار رسرام

تحسلاو  /ر  ال
 عوناوا 

ـــــ  ردـــــ ال  ـــــ  للع ـــــا  علـــــ   ي االتسا يـــــ  الد لي
 (1972، 4 التميي  ال ن ري )اعود، املارة

ال هــد الــد ق اخلــاص  ــا عوي املدنيــ   ال ياســي  
 14  (4)12  (3)10  9)اعـــــــــــــود، املــــــــــــــوار 

 19  21  22  26 ،1978 ) 
الرب توكــــــــول االختيـــــــــااي األ ل امللحـــــــــ   ال هـــــــــد 

املدنيـــــــــ   ال ياســـــــــي  الـــــــــد ق اخلـــــــــاص  ـــــــــا عوي 
 (1987(، 2)5)اعود، املارة 

اتسا يـــ  الع ـــا  علـــ   يـــ  ردـــ ال التمييـــ  مـــد 
 (1982، 11املررة )حتسظ، املارة 

ـــــ  مناا ـــــ  الت ـــــييب   ـــــ   مـــــن مـــــر    اتسا ي
امل املـــــــ  ر  ال عو ـــــــ  العاســـــــي  ر  الوان ـــــــاني  ر  

 ( 1987، 15  5املهين  )اعود، املارتاد 

اتسا يـــ  الع ـــا  علـــ   يـــ  ردـــ ال 
 التميي  مد املررة )سحب التحسظ(
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 مل تعةامل ي دي عليها/ ا جرا  الواجب اختاا    د االست راض ال ا ع ا ال    الد اة  
 15  13ا )حتســـظ، املـــوار اتسا يـــ  اعـــوي الطســـ

 (1992(، 3()2)38 ؛ اعود، املارة17 
ـــــ  اعـــــوي الطســـــا  ـــــااي التسا ي الرب توكـــــول االختي

نازعـــــاو امل ـــــلح   شـــــ د ادـــــتاك األطســـــال   امل
ـــد  لـــو  2)3)اعـــود، املـــارة  (، ســـن التانيـــد عن

 (2002سن ،  17
اجــــــــــــــرا او الشــــــــــــــ ا   
 (3) اختاا اجرا او عاجل 

ـــــ  ردـــــ ال  ـــــ  للع ـــــا  علـــــ   ي االتسا يـــــ  الد لي
 (2002) 14التميي  ال ن ري، املارة 

ال هد الد ق اخلـاص  ـا عوي املدنيـ   ال ياسـي ، 
 (1978) 41املارة 

الرب توكـــول االختيـــااي األ ل امللحـــ   ال هـــد الـــد ق 
 (1987 ال ياسي  )اخلاص  ا عوي املدني  

الرب توكول االختيااي التسا ي  الع ـا  علـ   يـ  
 (2000) 8 ال التميي  مد املررة، املارة رد

ـــــ  مناا ـــــ  الت ـــــييب   ـــــ   مـــــن مـــــر    اتسا ي
ني  ر  امل املـــــــ  ر  ال عو ـــــــ  العاســـــــي  ر  الوان ـــــــا

 (1987) 22-20املهين  املوار 
ص ي األدـخاالرب توكول االختيااي التسا ي  اعـو 

 (2008) 6ا ي ا عا  ، املارة 

الرب توكـــــــــــول االختيـــــــــــااي التسا يـــــــــــ  
اعـــوي الطســـا  شـــ د  يـــ  األطســـال 
 اســــــتغول األطســــــال   الةغــــــا     

 (2012املوار ا  ااي  )
ـــــــــ   االتسا يـــــــــ  الد ليـــــــــ   مايـــــــــ   ي
األدــــخاص مــــن االختســــا  الع ــــري 

 (2012) 32  31املارتاد 

الرب توكـــــــــــــــــول االختيـــــــــــــــــااي 
 ال هـــــــــــد الــــــــــــد ق امللحـــــــــــ  

اخلــاص  ــا عوي اال ت ــاري  
  االجتماعي   الثعافي 

الرب توكــــــــــــــول االختيــــــــــــــااي 
التسا يــــــــ  اعــــــــوي الطســــــــا 
 شـــــــــــــ د  يـــــــــــــ  األطســـــــــــــال 
 اســــــــــــتغول األطســــــــــــال   
الةغـــــا     املـــــوار ا  اايـــــ  

 (2012)تو ي ، 
االتسا يــــــ  الد ليــــــ   مايــــــ  
اعـــــــــــوي  يـــــــــــ  ال مـــــــــــال 

 املهاجرين  رفرار رسرام
  

 (4)دولية رئيسية ضخرى ذاف صلةصكوك   
 مل جير الت دي  عليها ا جرا  املتخي   د االست راض ا ال    الد اة ال ا ع  

الت دي  ر  االن ماى 
 ر  اخلوف 

 اتسا ي  من  جرمي  ا  ارة اجلماعي   امل ا ة  عليها
 نلاى ا ما األساسر للمح م  اجلنا ي  الد لي 

 (5) ر توكول  ال مو
 (6)اتسا ياو الوج ني  األدخاص عدمير اجلن ي 

 1949  /ر  ـطن  12اتسا ياو جنيف املؤاخـ  
 (7) الرب توكوالد ا مافياد امللحعاد هبا

 (8)االتسا ياو األساسي  ملنلم  ال ما الد لي 

اتسا ي  م افح  التميي    اال  
 الت ليم

ــــ   اتسا يتــــا منلمــــ  ال مــــا الد لي
 (9)189 ا م  169ا م 

  
جرو التوصي    د ت دي النم ـا علـ  لرب توكـول االختيـااي امللحـ   ال هـد الـد ق اخلـاص  -1

  ال مــــال  االتسا يــــ  الد ليــــ   مايــــ  اعــــوي  يــــ ،(10) ــــا عوي اال ت ــــاري   االجتماعيــــ   الثعافيــــ 
ســــال رب توكــــول االختيــــااي التسا يــــ  اعــــوي الطســــا  شــــ د  يــــ  األطال   (11)املهــــاجرين  رفــــرار رســــرام

 ز(12) استغول األطسال   الةغا     املوار ا  ااي 
 منلمـ  األمـم املتحـدة للت يـ   ال لـم  الثعافـ     دا ا جلنـ  الع ـا  علـ  التمييـ  ال ن ـري -2

 ز(13))اليون  و( النم ا عل  الت دي  عل  اتسا ي  م افح  التميي    اال الت ليم
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( مـــــن االتسا يـــــ  الد ليـــــ  6)8ت ـــــديوو املـــــارة ا  الت ـــــدي  علـــــ   ر صـــــا اللانـــــ  نس ـــــه -3
 13  ـــ د ت ـــحب النم ـــا حتسلاوـــا علـــ  املـــوار  (14) علـــ   يـــ  ردـــ ال التمييـــ  ال ن ـــريللع ـــا  

 ز(15)من اتسا ي  اعوي الطسا 17  15 
  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
اعتمــار  ا مــ  دــامل   عــوي  دــا  اخلةــ  امل ــتعا   اــال ا عــوي الثعافيــ  النم ــا علــ   -4

 ز(16)ا ن اد   الدستوا،  ا فيها ا عوي اال ت اري   االجتماعي   الثعافي 
 ااةـــا جلنـــ  اعـــوي الطســـا  اعتمـــار العـــانود الدســـتواي االحتـــاري  شـــ د اعـــوي الطســـا  -5

(،  رعر ــا   ااو الو ــا عــن العلــ  ألنــي ال يشــما  يــ  ا عــوي امل سولــ   وجــب 2011)ل ــاى 
 ز(17) ت اري   االجتماعي   الثعافي اتسا ي  اعوي الطسا،  خباص  ا عوي اال

 كـــراو اللانـــ  امل نيـــ   ـــا عوي اال ت ـــاري   االجتماعيـــ  ت كيـــد توصـــيتها  شـــ د كسالـــ   -6
  يد را اى ال هد الـد ق اخلـاص  ـا عوي اال ت ـاري   االجتماعيـ   الثعافيـ   شـ ا كامـا   

 ز(18)التشري او احمللي 
  

 البنية وتدابير السياساف المؤسسية والمتعلقة ب قوق اإلنسان -جي  
 

 (19)حالة المؤسساف الوطنية ل قوق اإلنسان  
 

 (20)ا ال    الد اة ا الي  ا ال    الد اة ال ا ع  املؤس   الوطني   عوي ا ن اد
 (2011)الس    ا   (2000الس    ا  ) لرر امللامل اجمللن النم ا ي

  
 ااةـا جلنـ  اعــوي الطسـا  ت يـني الــن ار امللـامل النم ـا ي  ثا ــ   ليـ    ا يـ   طنيــ ،    -7

 الثعافيـــ   توســـي     ينمـــا ااةـــا اللانـــ  امل نيـــ   ـــا عوي اال ت ـــاري   االجتماعيـــ  ز(21)2012عـــاى 
 جـور  اليـ  دــامل  فهـر ال تــ ال تشـ ر  ـالعل  ازا  عــدى اً، ري ـ 2012نطـاي  اليـ  اجمللـن،   عــاى 

م نيــــ   ت  يــــ   يــــ  اعــــوي ا ن ــــاد  نايتهــــا، لتت امــــا مــــ  انتهاكــــاو تلــــظ ا عــــوي   العطــــاع 
 رعر ـــا اللانـــ  امل نيـــ   الع ـــا  علـــ  التمييـــ  مـــد املـــررة  جلنـــ  الع ـــا  علـــ  التمييـــ   ز(22)اخلـــاص

 ز(23)ال ن ري عن العل  ألد طريع  ت يني رع ا  اجمللن ال ت ال تث  ت اؤالو  ش د استعوليتهم
 ر صـا جلنــ  الع ـا  علــ  التمييــ  ال ن ـري  االمتثــال   ت يــني رع ـا  اجمللــن ا  املةــار   -8
 لعــ   ركــ  املؤس ــاو الوطنيــ  امل نيــ   ت  يــ  اعــوي ا ن ــاد  نايتهــا )مةــار   ــااين(  خت ــيا املت

  ــــدما اللانــــ  امل نيــــ   ــــا عوي اال ت ــــاري   االجتماعيــــ   الثعافيــــ   ز(24)املــــواار الوزمــــ  للمالــــن
 ز(25) اللان  امل ني   الع ا  عل  التميي  مد املررة توصياو مما ل 
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م ـــــتعل  للرصـــــد علـــــ   اعـــــوي األدـــــخاص ا ي ا عا ـــــ  ا  انشـــــا  جلنـــــ  ردـــــااو جلنـــــ   -9
امل ـــتو  االحتـــاري، مـــن رجـــا ت  يـــ  تنسيـــي اتسا يـــ  اعـــوي األدـــخاص ا ي ا عا ـــ ز  مـــ  الـــظ، 
تشــــ ر اللانــــ   ــــالعل  ألد جلنــــ  الرصــــد لي ــــا لــــديها مي انيــــ  خاصــــ  هبــــا،  تستعــــر ا  االســــتعولي  

 ز(26)ةد ي فيمااملطلو    وجب مةار   ااين 
 ــــنن رمنــــا  امللــــامل امل نيــــني  امل ــــا اة    املعــــرا اخلــــاص   اــــال ا عــــوي الثعافيــــ  ر صــــ   -10

امل املـ  اخت ــاص افـ  الــدعا   الع ـا ي   املشــااك    اجـرا او احملاكمــاو،  ت  يـدام  ــا يلـ ى مــن 
 ز(27)مواار  شري   مالي 

الجتماعيــ   الثعافيــ  توصــيتها  ــ د تنلــر النم ــا كــراو اللانــ  امل نيــ   ــا عوي اال ت ــاري   ا -11
ل ا عـــوي الثعافيـــ    ـــدى اخلةـــ  امل ـــتعا   اـــا ز(28)اعتمـــار خطـــ   طنيـــ  دـــامل   عـــوي ا ن ـــاد  

 ز(29)توصي  مما ل 
  

 التعاون مع آلياف حقوق اإلنسان -ثانيا   
 

 التعاون مع هيئاف المعاهداف -ضلف 
 

 حالة اإلبالغ -1 
 

 امل اادةاي   
ـــواارة    املوالـــاو اخلتاميـــ  ال

 االست راض ال ا  
 خرة تعريـر  ـدى منـي 
 اال  ا  و   خر موالاو ختامي  االست راض ال ا  

جلنــــــ  الع ــــــا  علــــــ  التمييــــــ  
 ال ن ري

مل ينلـــــر   ـــــد   التعريـــــرين  2012  /ر  طن  2015-2011 2008  /ر  طن 
ا ــــــاري  ال شــــــرين  الثــــــاين 

  ال شرين
اللانــــــــــ  امل نيــــــــــ   ــــــــــا عوي 
ــــــــــ   اال ت ــــــــــاري   االجتماعي

  الثعافي 

حيــني موعـــد تعـــدر التعريـــر  2013تشرين الثاين/نوفمرب  2010 2005تشرين الثاين/نوفمرب 
 2018الثاين   عاى 

اللانـــــــــــــ  امل نيـــــــــــــ   عـــــــــــــوي 
 ا ن اد

من املعرا النلر   التعريـر  - 2013 2007تشرين األ ل/ركتو ر 
 تشـرين األ ل/اخلامن   

 2015ركتو ر 
اللان  امل نيـ   الع ـا  علـ  

 التميي  مد املررة
حيــني موعــد تعــدر التعريــرين  2013دةاط/فرباير  2011 2007كانود الثاين/يناير 

الثـــــــــامن  التاســـــــــ    عـــــــــاى 
2017 

من املعرا النلر   التعريـر  - 2014 2010رياا/مايو  جلن  مناا   الت ييب
تشرين الثاين/ ال ارس   

 2015نوفمرب 
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 امل اادةاي   
ـــواارة    املوالـــاو اخلتاميـــ  ال

 االست راض ال ا  
 خرة تعريـر  ـدى منـي 
 اال  ا  و   خر موالاو ختامي  االست راض ال ا  

 2005كــــــــــــانود الثاين/ينــــــــــــاير  جلن  اعوي الطسا
) شــــ د اتسا يــــ  اعــــوي الطســــا 
 الرب توكــول االختيــااي التسا يــ  
اعـــــوي الطســـــا  شـــــ د ادـــــتاك 
األطســــــــــــــــــــــــال   املنازعـــــــــــــــــــــــــاو 
امل لح (/تشـــرين األ ل/ركتـــو ر 

الرب توكـــــــــــــول  ) شـــــــــــــ د 2008
ـــــــــ  اعـــــــــوي  االختيـــــــــااي التسا ي

ـــــــ   األطســـــــال الطســـــــا  شـــــــ د  ي
 اســــــتغول األطســــــال   الةغــــــا  

    املوار ا  ااي (

حيــني موعـــد تعـــدر التعريـــر  2012تشرين األ ل/ركتو ر  2009
 2018ال ارس   عاى 

اللانــــــــــــــــ  امل نيــــــــــــــــ   عــــــــــــــــوي 
 األدخاص ا ي ا عا  

حيـــــــــــــــني موعـــــــــــــــد تعـــــــــــــــدر  2013ريلول/سةتمرب  2010 -
التعريرين الثاين  الثالث   

 2018عاى 
امل نيـــــــــــــ   ـــــــــــــاالو اللانـــــــــــــ  

 االختسا  الع ري
تــ خر موعــد تعــدر التعريــر  - - -

   2014األ ق مني عاى 
 الردود يلى طلباف المتابعة الم ددة التي تقدمها هيئاف المعاهداف  -2 

 املوالاو اخلتامي   
 

موعــــــــــــــد  اي   م اادة
 التعدر 

  دى   موموع الةحث:

ز ااتاـــــاز طـــــال  2001 ـــــراا احمل مـــــ  الدســـــتواي  ال ـــــارا   عـــــاى  2009 جلن  الع ا  عل  التميي  ال ن ري
اللاـــو ؛ امل ــــا اة   فـــرص الوصــــول ا  األمـــاكن ال امــــ  ر  ا  ــــول 

 ز(30)عل  اخلدماو ال ام 

مطلــــــــــــــــــــــــو   (31)2009
ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن  تعـــــــــــــــــدر م ي

 ز(32)امل لوماو
مؤس ــــاو  رطــــر سياســــاو اعــــوي ا ن ــــاد الوطنيــــ  ا عونــــاو  2013 

 ز(33)مشا ال ا ل  ال ن ري ؛ مل
- 

املـــوو  اســـا ة امل املـــ  ر نـــا  االاتاـــاز لـــد  الشـــرط ؛ احملتاـــ  د    2008 اللان  امل ني   عوي ا ن اد
 ز(34)انتلاا التايا  طالةو اللاو ؛ ال ماناو األساسي 

2008(35)  2009(36)  
 ز(37)اختتما املتا   

اللانـــــــــ  امل نيـــــــــ   الع ـــــــــا  علـــــــــ  
 التميي  مد املررة

 (39)2015 ز(38)ال نف مد املررة املشااك    ا ياة ال ياسي   ال ام  2015

ال ــــــماناو األساســــــي ؛ ؛ــــــر   االاتاــــــاز؛ التحعيــــــ    اـــــــاالو  2011 جلن  مناا   الت ييب
 ز(40)الت ييب

2011(41) 

  



A/HRC/WG.6/23/AUT/2  
 

GE.15-14561 7/23 
 

 (42)التعاون مع اإلجراءاف الخاصة -باء 
 

 ا ال  الراان  ا ال    الد اة ال ا ع  
 ن م ن م رعوة را م 

 (2011ا عوي الثعافي  ) - ال ياااو الد نسيو
 (2015متت  امل نني  عوي ا ن اد )

 - - ال ياااو الد اليا  املوافع  من ايث املةدر
 - - ال ياااو املطلو  

 ارو ا  وم  عل  الرسال ز  جها اسال   اادة   الستة  يد االست راضز الرر ر عل  اسا ا االرعا او  الندا او ال اجل 
     تعااير    ثاو املتا   

 التعاون مع مفوةية الم  المت دة السامية ل قوق اإلنسان -جي  
 
 ــدما النم ــا م ــالاو ماليــ  ســنوي  ا  مسومــي  األمــم املتحــدة ال ــامي   عــوي ا ن ــاد  -12

ا  صــناري  التربعــاو للت ــا د ،  ــا   الــظ تعــدر م ــالاو 2015ا   2011خــول الســتة مــن 
 ز(43)التعين  لدعم محايا الت ييب

  
تنفيذ االلتزاماف الدولية ل قوق اإلنسان ومرايعاة ضحكعاا القعانون اإلنسعاني  -ثالثا   

 الدولي ذاف الصلة 
 

 المساواة ويدا التمييز -ضلف 
 
النتشــاا ن ــوص متةاينـــ  رعر ــا اللانــ  امل نيــ   الع ــا  علــ  التمييــ  ال ن ــري عــن العلــ   -13

 شـــ د الـــر التمييـــ  ال ن ـــري   كثـــ  مـــن العـــوانني، الـــد ال يةـــد  رهنـــا ت ســـا التماســـظ  االت ـــاي 
  املثـــا، رعر ـــا اللانـــ  امل نيـــ   ـــا عوي اال ت ـــاري   االجتماعيـــ   الثعافيـــ  عـــن  ز(44) العـــدا الـــوزى

 لوجـور عـدر كةـ  مـن املؤس ـاو العل  ل دى  جور تشري او متاان    مت ـع   شـ د عـدى التمييـ  
املشــااك    تنسيــي تــدا   م افحــ  التمييــ   العــوانني املت لعــ   امل ــا اة، ممــا يــؤري ا  االاتةــاك  عــدى 
اليعـــني علـــ  ال ـــ يد العـــانوين،  ا  ام انيـــ  ت ـــرض األفـــرار للحيـــف   ســـ يهم ا  ا  ـــول علـــ  

 ز(45) سيل  انت ا  ف ال 
 الثعافيـ  النم ـا علـ  موا مـ   ـوانني   ـا عوي اال ت ـاري   االجتماعيـ   اثا اللان  امل نيـ  -14

م افح  التميي ، من رجـا اتااـ  م ـتو  متما ـا مـن ا مايـ  علـ  نطـاي الـد اف  املختلسـ  للتمييـ ، 
 ز(46) كسال  ات اي عما ا ي او ا رااي  امل ؤ ل  عن ناي   ي  األفرار من التميي 
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األدــخاص ا ي ا عا ــ  رد الن ــا  ا او ا عا ــ  يــواجهن ردــ ال   الالــا جلنــ  اعــوي -15
 ر ـــدو اللانـــ  امل نيـــ   الع ـــا  علـــ  التمييـــ   ز(47)مت ــدرة مـــن التمييـــ    ـــةب نـــوع اجلـــنن  ا عا ــ 

مــد املــررة  والــ  مما لــ ،  ر صــا   اجلــ  ردــ ال التمييــ  املت ــدرة الــد ت ــاين منهــا الن ــا  ا او 
 دـا ا جلنـ  اعـوي األدـخاص ا ي  ز(48)ت لـيم  ال مالـ   املشـااك  ال ياسـي ا عا     ااالو ال

 ز(49)ا عا   النم ا عل  ت ميم املنلوا اجلن اين    وانينها  سياساوا املت لع   ا عا  
 رعر ــا اللانــ  امل نيــ   ــا عوي اال ت ــاري   االجتماعيــ   الثعافيــ  عــن العلــ  لتــدين م ــتو   -16

  ر ااو الت لــيم ال ــاق   اــاالو ال لــم  الت نولوجيــا  ا ندســ   الريامــياو  املهــن مشــااك  املــررة 
 ر صا اللان  امل نيـ   الع ـا  علـ  التمييـ  مـد املـررة  ـ د ت ثـف النم ـا جهوراـا  ز(50)املرتةط  هبا

 ز(51)الرامي  ا  الغا  الس ا  ني اجلن ني   اختياا خت  او  ااالو الدااس 
عـــــن  لعهـــــا اً اللانـــــ  امل نيـــــ   ـــــا عوي اال ت ـــــاري   االجتماعيـــــ   الثعافيـــــ  اـــــدر  رعر ـــــا -17

الستمراا اخنساض م ـدل متثيـا املـررة  شـ ا  ـ  متناسـب   اـاالو ال مالـ  ااو األجـوا ال ايـدة، 
 ر ـــدو  ز(52) ا ــو ا علــ  رجـــر ر ــا مـــن الرجــا عـــن ال مــا اي العيمـــ  املت ــا ي    رايـــاد كثــ ة

نيـــ   الع ـــا  علـــ  التمييـــ  مـــد املـــررة  جلنـــ  اعـــوي األدـــخاص ا ي ا عا ـــ  موالـــاو اللانـــ  امل 
 ر صــا اللانــ  امل نيــ   الع ــا  علــ  التمييــ  مــد املــررة   سالــ  ت ــافؤ الســرص للمــررة    ز(53)مما لــ 

ســوي ال مــا،  وســا ا تشــما اســتخداى تــدا   خاصــ  مؤ تــ   الع ــا  علــ  الس ــا املهــين  ت ــيي  
 ر صــا  ت  يــ  امل ــا اة   فــرص ا ــول الن ــا  املهـــاجراو  ز(54)الساــوة   األجــوا  ــني اجلن ــني

التـدايب  التن ـيب املهـين الس الـ  مـن رجـا خسـ  م ـدالو تركـ  املـؤاوو مـنهن    عل  خـدماو
 ز(55)ااالو ال ما ااو األجر املنخس 

 رعر ــــا اللانــــ  امل نيــــ   الع ــــا  علــــ  التمييــــ  مــــد املــــررة عــــن العلــــ  الســــتمراا اخنســــاض  -18
لتها   مشــااي  امل ادــاو لتــ  ر م ــااً للمــررة معاانــ   الرجــا، نلــر  اســتحعا او امل ادــاو التعاعديــ 

التعاعديـــ    ـــةب السواصـــا النا ـــ  ااتياجـــاو اعايـــ  األطســـال   ســـالها الـــو؛يسر،  ال مـــا  ـــد اى 
 ز(56)ج  ر، عل  حنو يدف ها ا  را رة السعر   د التعاعد

 ردــااو اللانــ  ااوـــا ا  تنسيــي خطــط ال مـــا العطاعيــ  املت لعــ   امل ـــا اة  ــني اجلن ــني، م ر ـــ   -19
للم ـــا اة  ــني اجلن ـــنيز  ر صـــا اللانــ   ـــ د تـــدم   ن رســـسها ل ـــدى  جــور خطـــ  عمـــا  طنيــ  دـــامل عــ

 ز(57)  خط  عما  طني  دامل   ش د اعوي ا ن اد، النم ا م  ل  امل ا اة  ني اجلن ني م تعةوً 
 رعر ــــا اللانــــ  عــــن العلــــ  لتو ــــف ال مــــا علــــ  ارخــــال ت ــــديا علــــ   ــــانود امل ــــا اة    -20

 ، هبـــد  افـــ  م ـــتو  ا مايـــ  مـــن التمييـــ  فيمـــا يت لـــ   ا  ـــول علـــ  ال ـــل   اخلـــدماو، امل املـــ
 ز(58) ر صا  إكمال سن األا اى املت لع   ت ديا العانود

 رعر ـــا اللانـــ  امل نيـــ   الع ـــا  علـــ  التمييـــ  ال ن ـــري عـــن العلـــ  ل ـــورة ؛هـــوا  اعـــاو اليعـــر  -21
او األخـــر  املتـــ  رة  األيـــديولوجياو العوميـــ  املتطرفـــ   النازيـــ  الـــرؤ س  اليمـــني املتطـــر     لـــا مـــن اجلماعـــ

 ز(60)ألد النم ا ال تنوي اعتمار خط  عما  طني  مل افح  ال ن ري اً  رعر ا عن  لعها ري  ز(59)اجلديدة
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ل ثــرة الةو ــاو عــن رعمـــال  ا رعر ــا اخلةــ ة امل ــتعل    اــال ا عــوي الثعافيـــ  عــن  لعهــ -22
التمييـــ  مـــد امل ـــلمني  األدـــخاص املنحـــداين مــــن رصـــول رفريعيـــ   التينيـــ ، ر  مـــن طا ســـ  الر مــــا، 

 ز(61) مـــن هم مـــن الوصـــول ا  األمـــاكن ال امـــ ز  ردـــااو ا  عـــدر مـــن األعمـــال امل اريـــ  لل ـــامي 
ا يت ـا  ـيلظ مـن ت  ـب  ـا  ت ال جلن  اعوي الطسا  لع  مللاار ال ن ـري   كـر  األجانـب  مـ  ال

 ز(62)طوا ف املهاجرين  الوج ني  طال  اللاو   األدخاص ا ي األصول ال ر ي  امل ين 
ا ــــا " رعر ــــا جلنــــ  الع ــــا  علــــ  التمييــــ  ال ن ــــري عــــن رســــسها الســــتمراا اســــتخداى  -23

ة ا  ، الـــد ي ـــتغلها مـــدير  املؤس ـــاو لتعييـــد  صـــول األدـــخاص ا ي األصـــول املهـــاجر "األجانـــب
 رعر ــا اللانــ  امل نيــ   الع ــا  علــ  التمييــ  مــد املــررة عــن  لعهــا ايــال زيــارة  ز(63)األمــاكن ال امــ 

ال نـــف املـــرتةط   ـــر  األجانـــب مـــد الن ـــا  املهـــاجراو   شـــ د اـــاالو التحـــري  علـــ  ال راايـــ  
 ز(64) ال نف،  خاص  الد ت تهد  الن ا  امل لماو  /ر  ال ورا او

امل ــتعا امل ــين  ــا عوي الثعافيــ  ان عاجــي ملــا اكــر عــن  جــور اــاالو خطــا     ر ــد  اخلةــ  -24
كراايــــ  مــــن  ةــــا   ــــ  ال ياســــيني،  عــــن اســــتهدا  رفــــرار األ ليــــاو  املهــــاجرين  طــــال  اللاــــو  

 (66)جلنــ  الع ــا  علــ  التمييــ  ال ن ــري ر ــدو  ز(65) الوج ــني  األدــخاص ا ي األصــول األفريعيــ 
 موالاو مما ل ز  (67) جلن  اعوي الطسا

 رعر ـا جلنــ  الع ـا  علــ  التمييـ  ال ن ــري عـن رســسها ل  ـو  عــن  ا ر اعونـاو ااو طــا    -25
ـــ  فيمـــاعن ـــري    ســـا ط ا عـــوى،  خباصـــ    ردـــاا اخلةـــ  امل ـــتعا  ز(68)يت لـــ   ال ـــ ن  فـــرص ال مال

طيــ     ســا ط ا عــوىز  يةــد  امل ــين  ــا عوي الثعافيــ  ا   ا ر م لومــاو عــن اــوارب متييــ    والــب م
 ز(69)للت دي خلطا  ال رااي   التميي     سا ط ا عوىًا رد الن ال حاف  امل تعل  ال يس ا دي 

ر صــا اللانـــ  نس ــها  ـــ د حتلــر النم ـــا التحـــري  علــ  ال راايـــ  ال ن ــري   تشـــا  الت ـــامن  -26
 ز(70)ال ن ري    اجملاالو الريامي عل   ا  األدخاص ا ي األصول ال ر ي  املختلس   ت    للع ا  

 اثـــا اللانـــ  النم ـــا علـــ  اجـــرا  حتعيـــ  دـــاما عـــن اســـتخداى   ـــ  ال ياســـيني  يانـــاو  -27
صــــحسي  فيهــــا حتــــري  علــــ  ال راايــــ  ال ن ــــري  مــــد ردــــخاص ينتمــــود ا  ر ليــــاو ا نيــــ ، خــــول 

للتمييــ  ال ن ــري  الــت ي  ا مــوو االنتخا يــ ،  علــ  ااكمــ  امل ــؤ لني عنهــا  منــ  املردــحني مــن
 ر صا   د ت ثـف النم ـا نـوو التوعيـ  الـد تعـوى هبـا هبـد  تغيـ  مشـاعر  ز(71) التحري  عليي

 ز(72)التحاما  العوالب النمطي  العا م  مد األ لياو ال ر ي 
 رعر ـــا اللانـــ  عـــن  لعهـــا الاتســـاع م ـــدالو ا  ـــم علـــ   ـــ  املـــواطنني  ال ـــان  شـــ ا  -28
متناســـب،   شـــ د ا  ـــو  عـــن اـــاالو تنمـــيط عن ـــري  عـــن ممااســـاو ايعـــا  األدـــخاص  ـــ  

ايــال اااــاى ا  ومــ  عــن ا امــ  اً املنتمــني ا  ر ليــاو عر يــ   تستيشــهمز  رعر ــا عــن  لعهــا ري ــ
رعـــا     ـــا ي  علـــ  النحـــو الواجـــب حملاكمـــ  مـــو؛سر انســـاا العـــانود الـــيين يرت ةـــود جـــرا م مـــد 

رصـــول مهـــاجرة،  عـــن ا امـــ  رعـــا     ـــا ي    اـــاالو انتهـــاك  ـــانود  األدـــخاص املنحـــداين مـــن
ز  ر صــا  و ــف ممااســاو االعتعــال  التو يــف "خمالســاو   ــيط "الــر التمييــ  ال ن ــري،  اعتةاااــا 
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 التستــيو  التحعيــ  علــ  رســاس امللهــر ر  اللــود ر  االنتمــا  لطا ســ   وميــ  ر  عر يــ  م ينــ ،    سالــ  
  الــظ ارعــا او لــد ترت ــب علــ  يــد رفــرار انســاا العــانود  امل ا ةــ  عليهــا،  ــا التحعيــ    اجلــرا م ا
 ز(73)التنميط ال ن ري

  
 حق الفرد في ال ياة وال رية والمان يلى شخصل -باء 

 
اثــا جلنــ  اعــوي األدــخاص ا ي ا عا ــ  النم ــا علــ  كسالــ  عــدى ااتاــاز ري دــخا  -29

ال عليـ   علـ  تعـدر خـدماو ال ـح  ال عليـ   نـا    ش ا   ري   ري نوع من م ـحاو األمـراض
ــرية الشــة ي   العيــور  ز(74)علــ  املوافعــ  ا ــرة  امل ــتن ة للشــخا امل ــين  ر صــا  إلغــا  اســتخداى األسل

   اـــا مـــن املمااســـاو  ـــ  العا مـــ  علـــ  التامـــر فيمـــا يت لـــ   األدـــخاص ا ي ا عا ـــ  اليانيـــ  
 ز(75) م تشسياو  مؤس او الطب النس راالجتماعي    - ال علي   النس ي  

 رعر ــــا اللانــــ  امل نيــــ   ــــا عوي اال ت ــــاري   االجتماعيــــ   الثعافيــــ  عــــن  لعهــــا الســــتمراا  -30
 اثـــا اللانـــ  امل نيـــ   الع ـــا  علـــ   ز(76)اـــوارب ال نـــف مـــد املـــررة،  ـــا   الـــظ ال نـــف املنـــ ق

ارة متويلهــــا،  علــــ  كسالــــ  تــــوف  التغطيــــ  التمييــــ  مــــد املــــررة النم ــــا علــــ  زيــــارة عــــدر املوجــــ   زيــــ
 اخلــدماو الوطنيــ  للن ــا  مــحايا ال نــف، علــ  رد يشــما الــظ طاليــاو اللاــو  ر  مــن ال حيملــن 

ر صـــا اللانـــ  امل نيـــ   الع ـــا  علـــ  التمييـــ  مـــد املـــررة  اللانـــ  امل نيـــ   ـــا عوي  ز(77)  ـــا    ةوتيـــ 
عمــــا  طنيــــ  دــــامل   شــــ د ال نــــف مــــد املــــررة  اال ت ــــاري   االجتماعيــــ   الثعافيــــ   اعتمــــار خطــــ 
ر ، ر لغـــا النم ـــا عـــن اعتمـــا2015   عـــاى  ز(78) مواصـــل  نـــوو التوعيـــ  ال امـــ  هبـــي  امل ـــ ل 

، 2014املت لعــــ   مايــــ  املــــررة مــــن ال نــــف،   عــــاى  2016-2014خطــــ  ال مــــا الوطنيــــ  للســــتة 
 ز(79) عن تنسيي مشااي  توعي  جديدة

ي الطســا عــن  لعهــا ألد امل ــاو مــن الستيــاو ت رمــن لتشــويي رع ــا هن  رعر ــا جلنــ  اعــو  -31
التناســلي  ر د رد تــتم ارانـــ  مــرت   رف ـــال اــيا التشـــوييز  اثــا اللانـــ  النم ــا علـــ  كسالــ  ف اليـــ  
تنسيـــي  ــــانود الــــر تشــــويي األع ــــا  التناســــلي  ل نــــاب  تعــــدر مــــن ال ي ســــود عــــن اات ــــا  تلــــظ 

 ز(80)األف ال ا  ال دال 
 ال يــ ال العلــ  ي ــا ا اللانــ   شــ د اســتمراا اســتخداى ال عــا  الةــدينز  ر صــا اللانــ   ت  يــ   -32

 ز(81) رام  التوعي   نوو التثعيف  التوس  فيها من رجا تشاي  استخداى رد ال  ديل  للت ريب
 ال ال نـــف مـــد األطســـال  ر صــا اللانـــ   ومـــ  اســـتاتياي   طنيـــ  دـــامل  ملنـــ   يـــ  ردـــ -33

 رعــا اللانــ  النم ــا ا  ت  يــ  التــدا   الراميــ  ا  تشــاي  األطســال ال ــحايا علــ   ز(82) م اجلتهــا
ــــ  الةديلــــ ،  ــــ   ا لــــال،  خباصــــ    مؤس ــــاو الرعاي ا  ــــو  عــــن اــــاالو ال نــــف  اســــا ة امل امل

 ز(83) مؤس او اعاي  األطسال ا ي ا عا  ،  مراك  املهاجرين،  ااكم  مرت   تلظ األف ال
 ــــ د تنلـــــر النم ــــا   ام انيـــــ  افــــ  ا ـــــد األر  ل ــــن التانيـــــد الطـــــوعر   ر صــــا ري ـــــاً  -34
 ز(84)سن  18 ا 
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 ز(85)2014-2012ال ــاا  الةشــر للســتة  ااةــا اللانــ   اعتمــار خطــ  ال مــا الوطنيــ  مل افحــ  ا -35
 ردـــارو اللانـــ  امل نيـــ   الع ـــا  علـــ  التمييـــ  مـــد املـــررة ةهـــور ا  ومـــ  مـــن رجـــا م افحـــ  اال ـــاا 

الةغـــا ،   شـــ د  أل ـــراض الةشـــر،  رعر ـــا عـــن  لعهـــا  شـــ د انتشـــاا ؛ـــاارة اال ـــاا  الن ـــا   الةنـــاو 
ايب املناســب الةو ـاو الـد تسيـد  ـ د املـو؛سني امل ـؤ لني عــن م اجلـ  طلةـاو اللاـو  يستعـر د ا  التـد

 ردـــااو جلنــ  اخلــربا  امل نيـــ   تطةيــ  االتسا يـــاو  ز(86)الــيي مي ــنهم مـــن الت ــر  علــ  مـــحايا اال ــاا
ا   ا ر م لومــــاو عــــن تــــدين عــــدر اــــاالو ا رانــــ      التوصــــياو، التا  ــــ  ملنلمــــ  ال مــــا الد ليــــ ،

 ز(87)االو ال ةوري  املن لي اران  راد     ايا استغول ال ما، عدا ا جرا م اال اا  الةشر،  عدى
ا ـول األطسـال مـحايا اال ـاا  الةشـر   رعر ا جلن  اعوي الطسـا عـن العلـ   شـ د عـدى -36

دعم النس ــر،   املمااســ  علــ  م ــاعدة  انونيــ  اانيــ  ر نــا  اجــرا او احملــاكم، ر  علــ  خــدماو الــ
وصــسهم اــرمني  لــين مــحايا    ألد األطســال مــحايا االســتغول   الةغــا  ي ــاملود   ،(88)ال مليــ 

 ز(89)    األاياد،  تسرض عليهم  راماو ارااي 
 رعر  اللانـ  امل نيـ   الع ـا  علـ  التمييـ  مـد املـررة عـن العلـ  ألد عمليـ  اجـرا  فحوصـاو  -37

صــحي  ال اميــ  رســةوعي  علــ  ال ــاملني    ــااة اجلــنن  ــد ال حتــتى اعــو هم   اخل وصــي   ال ــوم  
 ر صـــا  إعـــارة النلـــر   الطـــا   ا ل امـــر لتلـــظ السحوصـــاو ال ـــحي   يـــث تتمادـــ  مـــ  الةدنيـــ ز 

 ز(90)املةار  التوجيهي  الد لي  املت لع   س  س نعا املناع  الةشري /ا يدز   عوي ا ن اد
  

 إلامة العدل وسيادة القانون -جي  
 
مـــدة ا ـــةن االاتيـــاطر  رعر ــا جلنـــ  اعـــوي الطســـا عـــن العلـــ  ألد ا ــد األ  ـــ  لطـــول  -38

لألاــــداب ي ــــا ا  ســــن  كاملــــ ،  ملــــا يعــــال مــــن رد ال ــــاود الــــد ت ــــلب فيهــــا اريــــ  األاــــداب 
دــديدة االزراــاى  ال ي س ــا األاــداب فيهــا عــن ال ــانا  الةــالغني علــ  الــد اى،  الاتســاع م ــدالو 

يــــ ، ر د ا صــــا    االمــــطرا او  األمــــراض النس ــــي   ســــط األاــــداب احملتاــــ ين علــــ  امــــ  التحع
ام انيــ  ا  ــول علــ  خــدماو الرعايــ  ال ــحي  املناســة ز  ر صــا اللانــ    سالــ  االت ــاي ال امــا 

 ز(91)لنلاى   ا  األاداب م  اتسا ي  اعوي الطسا    اا من امل اي  ااو ال ل 
  

 ال ق في الخصوصية والزواج وال ياة السرية  -دال 
 
  اخل وصــــي    رعر ــــا جلنــــ  اعــــوي الطســــا عــــن  لعهــــا  شــــ د انتهاكــــاو اــــ  األفــــرار  -39

للــدعا   اجلنا يــ  املت لعــ   األطســال مــحايا اجلــرا م اجلن ــي   /ر  األطســال املتهمــني التغطيــ  اخلربيــ  
 اات ــا  جــرا م جن ــي   جــرا م رخــر ، عــرب  ســا ط ا عــوىز  نادــدو اللانــ  النم ــا رد ت ســا 

 ز(92)صي  األطسال  ااتاى  سا ط ا عوى  اناي  خ و 
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 ر صـــا جلنـــ  الع ـــا  علـــ  التمييـــ  مـــد املـــررة  ـــ د ت ـــدا النم ـــا  واعـــد تنليميـــ   شـــ د  -40
اعــــوي   اجةــــاو ال شــــرا   ــــ  املتــــ  جني مــــن اجلن ــــني  ــــا     ــــهما، مــــن رجــــا كسالــــ  ا مايــــ  

 ز(93) ادرةيت ل   توف  ا عاد   توزي  املمتل او   د تو ف امل فيما
 ر صــا جلنــ  اعــوي الطســا  اختــاا تــدا   منتلمــ  لرصــد  تعيــيم األاــوال   مرافــ  الرعايــ   -41

 ز(94)الةديل ،    د خت   م اي  اجلورة   اي  املراف  ألا اى العانود الد يت ني انساااا  س الي 
مــــن الةلــــداد  نادــــدو اللانــــ  النم ــــا رد ت ســــا ف اليــــ  تنلــــيم  اصــــد عمليــــاو التةــــين  -42

  اتسا يــ  الاــاي  شــ د نايــ  األطســال  الت ــا د   اــال التةــين علــ  اً األخــر  الــد لي ــا رطرافــ
، هبـــد  مـــماد مراعـــاة ا عـــوي  امل ـــايف الس ـــل  للطســـا    يـــ  1993 ال ـــ يد الـــد ق ل ـــاى
 ز(95)مرااا عملي  التةين

  
 حرية التعبير وال ق في المشاركة في ال ياة العامة والسياسية  -هاء 

 
اكرو اليون  و رد التشـه  ي تـرب جرميـ  مدنيـ   جنا يـ  مي ـن رد تـؤري ا  ععو ـ  ال ـان  -43

 ز(96)  د تلغر النم ا  رر التشه  ملدة ر  ااا مخن سنواوز ر صر الة  
يــ  مــد املــررة   يــارة مشــااك  املــررة   اخلدمــ   ردــارو اللانــ  امل نيــ   الع ــا  علــ  التمي -44

 رعر ــا عــن تعــديراا لت ــديا  ــانود  ز(97)املدنيــ  االحتاريــ   ال ــلظ الع ــا ر  مهنــ  النيا ــ  ال امــ 
ل نهــا  ز(98)  املا ــ  50امل ــا اة   امل املــ   افــ  ا  ــ  املخ  ــ  للمــررة   اخلدمــ  املدنيــ  ا  

يـــا املـــررة ال تـــ ال منخس ـــ      ـــ  اجملـــاالو،  ـــا   الـــظ رعر ـــا عـــن  لعهـــا ألد م ـــدالو متث
   موا ـــــ  صــــــن  العـــــراا   العطـــــاع اخلـــــاص   طـــــاع الت لــــــيم،  ،(99)ر ا ـــــر ال ـــــلظ الد لوماســـــر

 لعهــــــا كـــــــيلظ الخنســــــاض م ــــــتو  مشـــــــااك  املــــــررة   ا يــــــاة ال ياســـــــي ،  خباصــــــ  علـــــــ    عــــــن
 ز(100)احملافلاو م تو 
ت ســا النم ــا زيــارة متثيــا املــررة   دــغا املناصــب  االنتخــا   عــن  ر صـا اللانــ  نس ــها  ــ د  -45

ــــــ  الت يــــــني   ا ومــــــاو   رملانــــــاو احملافلــــــاو،    األاــــــ ا  ال ياســــــي   ال ــــــلظ الد لوماســــــر  طري
ر صــا اللانــ  امل نيــ   ــا عوي اال ت ــاري   االجتماعيــ   الثعافيــ    يــارة متثيــا  ز(101) االحتــاراو الريامــي 

، ر لغــا النم ــا عــن اختــاا تــدا   ل يــارة متثيــا املــررة   2015   عــاى  ز(102)املــررة   موا ــ  صــن  العــراا
 ز(103)ا وماو   رملاناو احملافلاو  األا ا  ال ياسي   ال ظ الد لوماسر  االحتاراو الريامي 

  
 ال ق في العمل وفي شروط يمل يادلة ومجزية -ووا 

 
ااةا اللان  امل ني   ا عوي اال ت ـاري   االجتماعيـ   الثعافيـ   إرخـال نلـاى اجـازة ر ـوة  -46

ملــــدة دــــهر،  ينمــــا رعر ــــا عــــن العلــــ  ألد اــــي  ا جــــازة تعت ــــر علــــ  مــــو؛سر اخلدمــــ  املدنيــــ ز 
مرافـــ  اعايـــ  األطســـال علـــ  الـــر م مـــن اجلهـــور  الخنســـاض عـــدراً  رعر ـــا اللانـــ  عـــن  لعهـــا ري ـــ
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املةي لـــ  ل يـــارة الـــظ ال ـــدر،  ألد ســـاعاو عمـــا اـــي  املرافـــ   ـــ  مناســـة  لتم ـــني الوالـــدين مـــن 
ممااســــ  اعهــــم ال امــــا   ال مــــا،  ال ســــيما األمهــــاوز  دــــا ا اللانــــ  النم ــــا علــــ  اتااــــ  

فعـــوا  ـــني م ـــؤ لياوم املهنيـــ   األســـري ،  خباصـــ  ا م انيـــ  لل ـــاملني مـــن اه ـــا   األمهـــاو كـــر يو 
ال ــا   خــول توســي  نطــاي اجــازة األ ــوة لتشــما العطــاع اخلــاص،  علــ  مــماد تــوافر العــدا مــن
تمييــــــ  مــــــد املــــــررة  ر ــــــدو اللانــــــ  امل نيــــــ   الع ــــــا  علــــــ  ال ز(104)مرافــــــ  اعايــــــ  األطســــــال مــــــن

   ز(105)مما ل  موالاو
 ــــا عوي اال ت ــــاري   االجتماعيــــ   الثعافيــــ  عــــن  لعهــــا ألد م ــــدل  رعـــرو اللانــــ  امل نيــــ   -47

  املا ــ  مــن م ــدل  طالــ  ال ةــااز  ر صــا  اعتمــار  60الةطالــ   ســط الشــةاد ال يــ ال رعلــ   ن ــة  
سياســـاو  اســــتاتياياو مل اجلـــ  األســــةا  اجليايـــ  لةطالــــ  الشـــةا    األجــــا الطويـــا، مــــ  ايــــو  

 ز(106) املهمش  ى خاص للس او احملر م ااتما
  ينمـــا الالـــا جلنـــ  اعـــوي الطســـا ااتســـاع ا ـــد األر  لل ـــن الـــد ي ـــمن فيهـــا  شـــااك   -48

اال رهنــا رعــر  عــن العلــ  ألد اً، عامــ 13ا   12األطســال   رنــواع م ينــ  مــن ال مــا اخلسيــف مــن 
 ز(107)يفت ريف  انوين ر ي  لل ما اخلس،  ألني ال يوجد جداً  ايا ال مر ال ي ال منخس اً 

  
 ال ق في الضمان االجتمايي وفي مستوى معيشي الئق -زاي 

 
اثــا اللانــ  امل نيــ   ــا عوي اال ت ــاري   االجتماعيــ   الثعافيــ  النم ــا علــ  كسالــ  التوافــ   -49

 ت ســــا اً،  ـــني مشــــر ع ا ــــد األر  للــــدخا مــــ  الت لســــ  الس ليـــ  للم يشــــ ،  علــــ  رد ختتــــرب  عمليــــ
اجنيز  ر صـا  اعتمـار اسـتاتياي  دـامل   طويلـ  األجـا مل افحـ  السعـر  مـماد اتااتي جلميـ  احملتـ

 ز(108)ا  السعرا    ا  ول عل  كسايتهم من األ يي 
 رعر ــا اللانــ  عــن  لعهــا ايــال عــدر األفــرار احملــر مني  املهمشــني الــيين ال ي ــتطي ود حتمــا  -50

حتــدب   ــةب عــدى العــداة علــ  رفــ  ا جيــااز ت ــاليف ال ــ ن،  ألد  الةيــ  عمليــاو اخــو  امل ــاكن 
 نادــدو اللانــ  النم ــا رد ت يــد تــوافر  اــداو ا ســ اد االجتمــاعر  تعــدى ردــ ال مناســة  مــن الــدعم 

 ز(109)ي  مناسة  لدف  اجياااو امل اكناملاق للس او احملر م   املهمش ، من  ةيا منحهم اعاناو مال
عل  امل نيـــ   تمتـــ  امل ـــنني ةميـــ  اعـــوي ا ن ـــاد ، ردـــارو اخلةـــ ة امل ـــت2015   عـــاى  -51

 ــالت اى النم ــا   سالــ  اتااـــ  ا م انيــ  لتمتــ  امل ــنني ال امـــا  عــوي ا ن ــاد  ةهوراــا   ســـةيا 
ردـااو ا  رد التمييـ    ا  ـول علـ  الت ـهيوو  اخلـدماو ال يـ ال م ـدا  لـ ز  رهنـاالظز  يد 

املاليــ ، مثــا العــر ض ر  الراــود ال عاايــ  ر  خــدماو التــ مني، مــا ال تتــام للم ــنني اخلــدماو اً ف ثــ  
  ــةب اســا ة اســتخداى عامــا ال ــن كم يــاا لألاليــ ،  ــا   اً ر  ت ــرض علــيهم   ســ اا  االــ  جــد

مـــن امل ـــنني م رمـــود ملخـــاطر اً   املا ـــ  تعريةـــ 15الـــظ تعيـــيم عن ـــر املخـــاطرةز   الـــا اخلةـــ ة اد 
 ز(110)للمخاطر من الرجا السعر،  رد املررة ركثر عرم 
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 ردـــارو اخلةـــ ة امل ـــتعل   إتااـــ  النم ـــا تشـــ يل  متنوعـــ  مـــن خيـــاااو ال ـــ ن للم ـــنني،  -52
 ااةـا  ـنن اــواف  مـريةي   اعانـاو ماليــ  لتشـاي  امل ــتثمرين علـ   نـا  م ــاكن مو مـ  للم ــنني 

  اســـتمراا  عـــا   ي ـــها  صـــو م اليهـــاز  ردـــااو مـــ  الـــظ ا  مـــر اة  ـــيل جهـــور امـــافي  ل سالـــ
 ز(111)م ال اما  عهم   ال  ن الو  امل نني   مناز م  متت ه

  
 ال ق في الص ة -حاء 

 
رعر ــا اللانــ  امل نيــ   ــا عوي اال ت ــاري   االجتماعيــ   الثعافيــ  عــن العلــ  ايــال الــنعا  -53

املناســة  مــن ال ــاملني   عــدر األطةــا   املمرمــنيز  ر صــا اللانــ   ــ د ت ســا النم ــا تــوافر األعــدار 
  اـــال الرعايـــ  ال ـــحي  لتلةيـــ  الطلـــب املت ايـــد علـــ  خـــدماو ال ـــو  الطـــ ، ال ســـيما   اـــاالو 

 ز(112) ي   االجتماعي   صح  املرااعنيمثا ال ح  النس
ــــ   الت ايــــا لألطســــال املــــدمنني  -54 ــــرام  الرعاي ــــ د ت ــــ ز النم ــــا   ــــ  اعــــوي الطســــا   ر صــــا جلن

 ـ  املشـر ع   امل ـا ني  االكت ـا   ال ـمن ،  اثتهـا علـ  تطـوير خـدماو عوجيــ  لت ـاطر املخـدااو 
 ز(113)متخ        منسرة للشةا   رماد املخدااو،  خدماو خلس  م دالو ت را األطسال

 ردــااو اخلةــ ة امل ــتعل  امل نيــ   تمتــ  امل ــنني ةميــ  اعــوي ا ن ــاد ا  املشــ ل  النا ــ   -55
للم ــنني،  ا  ااتةــاط الــظ  ــد ب نتــا   مــااة مثــا  ود األر يــ   ــ  مناســة عــن ااتمــال رد ت ــ

رخــــول امل تشــــسياو  الوفيــــاوز  ردــــااو ا  مــــر اة  مــــ  اســــتاتياي   طنيــــ  دــــامل   شــــ د تلــــظ 
 ز(114)األر ي ،  غرض كسال  ا     ال ح  للم نني

علــــ  ل ــــدى ار ت ــــاليف عمليــــاو  رعر ــــا اللانــــ  امل نيــــ   الع ــــا  علــــ  التمييــــ  مــــد املــــررة عــــن ال -56
ا جهاض   نلاى الت مني ال حر عل  الر م من مشر عيتهاز  ر صا اللان   ـ د تـوفر النم ـا الـدعم املـاق 

 ز(115)للن ا   الستياو احملر ماو   اال  ااتياجهن ا  ا جهاض  عدى  داون عل  حتما ت لستي
  

 ال ق في التعلي  -طاء 
 
الطســا   سالــ  فــرص ا  ــول علــ  اخلــدماو املناســة    اــاق اعايــ  ر صــا جلنــ  اعــوي  -57

 ز(116)الطسول   الت ليم  ةا املداسر   س اا م عول     ي  رحنا  الةلد
 رعر ـــا اللانـــ  عـــن  لعهـــا ل ـــدى  جــــور سياســـ   تشـــري او  افيـــ   شـــ د الت لـــيم الشــــاما  -58

وي الثعافيـــ  عـــن العلـــ  ألد النلـــاى املداســـر،  رعر ـــا اخلةـــ ة امل ـــتعل    اـــال ا عـــ ز(117)للاميـــ 
الــيي يع ــم الت لــيم   ــد املرالــ  اال تدا يــ  ا  م ــاااو متوازيــ   منس ــل ، لــي ر ــر متييــ ي  ــ  مةادــر 

رمـاى فـرص التساعـا  ـني الثعافـاوز  ااةـا اً ألصـو مز  يشـ ا الـظ نلـاى عا عـاً عل  األطسـال  فعـ
جديـــدة  ر صـــا  اعتمـــار نلـــاى مت امـــا جلميـــ  مرااـــا  اخلةـــ ة امل ـــتعل   إنشـــا  مـــدااس متوســـط 

 ز(118)الت ليم ا ل امر   املدااس ال ام 
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 رعر ا اللانـ  امل نيـ   الع ـا  علـ  التمييـ  ال ن ـري عـن العلـ  الاتسـاع م ـدالو الت ـر   -59
ا  رعر ـ ز(119)من املدااس  سـط التوميـي مـن طا سـ  الر مـا  األطسـال املنحـداين مـن رصـول مهـاجرة

اللان  امل ني   الع ـا  علـ  التمييـ  مـد املـررة عـن العلـ  ألد م ـدل ت ـر  الةنـاو رعلـ  مـن م ـدل 
 ررلــــــا جلنــــــ  ا عــــــوي  ز(120)ت ــــــر  األ الر   ر ســــــاط الس ــــــاو املنحــــــداة مــــــن رصــــــول مهــــــاجرة

 ز(121)اال ت اري   االجتماعي   الثعافي   والاو مما ل 
ــــ   ــــا عو  -60 ــــال  ال تــــ ال اللانــــ  امل ني ي اال ت ــــاري   االجتماعيــــ   الثعافيــــ  تشــــ ر  ــــالعل  اي

ااتســاع م ــدالو متثيــا األطســال مــن طا ســ  الر مــا  مــن  ــ  املــواطنني   مــدااس ا ي االاتياجــاو 
 ررلــــا جلنــــ  الع ــــا  علــــ   ز(122)اخلاصــــ   تــــدين م ــــدالو متثــــيلهم علــــ  م ــــتوياو الت لــــيم ال ــــاق

 ز(123)التميي  ال ن ري  والاو مما ل 
 ردـــــااو اخلةـــــ ة امل ـــــتعل    اـــــال ا عـــــوي الثعافيـــــ  ا   ا ر م لومـــــاو عـــــن الـــــنعا    -61

ر صــا جلنــ  اعــوي الطســا  ز(124)ين  املــدااس  مــيلهم ا  التعو ــ م ــدالو التحــاي رطســال املهــاجر 
 ز(125)ين ت افؤ السرص   نلاى الت ليم  د ت سا النم ا ألطسال املهاجر 

اــــال اعــــوي ا ن ــــاد،  ال ســــيما  النم ــــا علــــ  ت  يــــ  التثعيــــف   دــــا ا اليون ــــ و  -62
 ز(126)يت ل   ةدر عدى التميي  فيما

  
 ال قوق الثقافية -ياء 

 
اكرو اخلة ة امل تعل    اـال ا عـوي الثعافيـ  رد التـدا   الراميـ  ا  ت  يـ  ا عـوي الثعافيـ   -63

 صــا  ــنن االعتةــاا الــوزى لومــ  اطــاا توايــدي ال تــ ال اــ رة  تستعــر ا   جــور اطــاا مؤس ــرز  ر
 اي ــ  مؤس ــي ، علــ  م ــتو  ا  ومــ  االحتاريــ ، مــن رجــا ت  يــ  التنــوع الثعــا   التســاام املتةــارل 
ــــ  اــــ  اجلميــــ     ــــالتاب الثعــــا ،  ت  ي ــــ  امل ــــا ا املت لعــــ    ــــني الثعافــــاو،  ا دــــرا  علــــ   ي  

 ز(127)  ا ياة الثعافي  دى امل ا اة املشااك     امل ال  عل  
  

 الشخاص ذوو اإليالة -كاف 
 
 الالــــا اللانــــ  امل نيــــ   عــــوي األدــــخاص ا ي ا عا ــــ   اللانــــ  امل نيــــ   الع ــــا  علــــ   -64

ـــــ  املت لعـــــ   ـــــ  مـــــد املـــــررة  جلنـــــ  اعـــــوي الطســـــا، مـــــ  التعـــــدير، اعتمـــــار خطـــــ  ال مـــــا الوطني التميي
 مــــــــ  الــــــــظ، ردــــــــااو جلنــــــــ  اعــــــــوي  ز(128)2020-2012 األدــــــــخاص ا ي ا عا ــــــــ  للســــــــتة 

رعر ــا األدــخاص ا ي ا عا ــ  ا   جــور مســاايم خمتلســ   شــ د ا عا ــ    العــوانني  ال ياســاو،   
ت ــتند ا  النمــوا  الطــ  ل عا ــ ز  ر صــا اللانــ   ت ــديا العــوانني  عــن  لعهــا ألد   ــ  الت ــاايف

 ز(129)األدــــخاص ا ي ا عا ــــ ااو ال ــــل  لتشــــما مسهــــوى ا عا ــــ  العــــا م علــــ  رســــاس اعــــوي 
ـــ  ف اليـــ  تةـــديا مـــوا    دـــا ا اللانـــ  امل نيـــ   الع ـــا  علـــ  التمييـــ  ال ن ـــري النم ـــا علـــ  كسال
السهــم العــدر ل عا ــ  امل ــتند ا  ال مــا اخلــ ي،  ت  يــ  ال ــواة ا جيا يــ  لألدــخاص ا ي ا عا ــ  

 ز(130)ي ا ن اد،  الع ا  عل  التحاما اعتةااام من رصحا  اعو 



 A/HRC/WG.6/23/AUT/2 
 

16/23 GE.15-14561 
 

 رعر ا اللان  امل ني   ا عوي اال ت اري   االجتماعي   الثعافي  عن  لعها ال مي  ألد األدخاص  -65
ا ي ا عا   يواجهود ععةاو كة ة   سةيا التمت   عو هم اال ت اري   االجتماعي   الثعافي ،  ا   الظ 

 ز(131)و ال ماد االجتماعراعهم   ا  ول عل  فرص ال مال   الت ليم  ال  ن  استحعا ا
 رعر ــا اللانــ  امل نيــ   عــوي األدــخاص ا ي ا عا ــ  عــن العلــ   شــ د اكــور اركــ  التعــدى حنــو  -66

حتعيـــ  الت لـــيم الشـــاما للاميـــ   ارعـــا او اســـتمراا ااتســـاع عـــدر األطســـال   مـــدااس ا ي االاتاجـــاو 
ا عا ــــــ   ســــــط خرجيــــــر  مــــــن ا ياً اخلاصــــــ ز  الالــــــا اللانــــــ  خبيةــــــ  رمــــــا  جــــــور عــــــدر  ليــــــا جــــــد

 ر صـــا  ةـــيل م يـــد مـــن اجلهـــد لتـــوف  الـــدعم للطـــو  ا ي ا عا ـــ     يـــ  اـــاالو  (132)اجلام ـــاو
 ة علـــ  رعـــم الطـــو  الت لــيم الشـــاما للاميـــ ، ا تـــدا  مـــن ايـــاض األطســـال اــ  املـــدااس الثانويـــ ، عـــو

صـــا جلنـــ  اعـــوي الطســـا  ـــ د ر   ز(133)  اجلام ـــاو  مؤس ـــاو الت لـــيم ال ـــاق األخـــر ا ي ا عا ـــ  
 ز(134)تنمن النم ا األ لوي  لتوف  خدماو الت ليم الشاما للامي  لألطسال ا ي ا عا  

 ردــارو جلنــ  اعــوي األدــخاص ا ي ا عا ــ   تعــدر النم ــا خــدماو الت ــ   اســتخداى لغــ   -67
ن علـ  اسـتخداى لغـ  ا دااة للطو  علـ  امل ـتو  اجلـام رز ل نهـا الالـا عـدى  جـور م لمـني  ـاراي

جيــد النوعيــ  للم لمــني ا ي ا عا ــ   امل لمــني الــيين اً ا دــااةز  ر صــا اللانــ   ــ د تــوفر النم ــا تــداية
 ز(135)ت ليم األطسال ال م  م ا  ال م ميل ود مهاااو لغ  ا دااة، من رجا ت  ي  

ا عا ــــ ،  ردــــااو اللانــــ  نس ــــها ا  اســــتخداى نلــــاى ا  ــــا لتو؛يــــف األدــــخاص ا ي  -68
مــن   رعر ـا   ااو الو ــا عــن العلــ  ملــا يعــال مــن رد  الةيــ  را ــا  ال مــا يس ــلود رفــ   رامــ   ــدالً 

االمتثـال ا  الــظ النلــاىز  الالــا اللانــ  مــ  العلــ   جـور عــدر كةــ  مــن األدــخاص الــيين ي ملــود 
 ر صــا اللانــ   ز(136)مــ يل  جــداً     اش م ــتتة خــاا  نطــاي ســوي ال مــا املستواــ   يتلعــود رجــوااً 

 ز(137)  د تشا  النم ا  م   رام  لتو؛يف األدخاص ا ي ا عا     سوي ال ما
 ال تـ ال اللانــ  تشــ ر  ــالعل  ايــال ارعـا او اســتغول األدــخاص ا ي ا عا ــ   ت رمــهم  -69

 ز(138)لل نف  اسا ة امل امل ،   د ر صا  توف  ا ماي   م من اي  االنتهاكاو
نـــ  اعـــوي الطســـا عـــن العلـــ  لوجـــور عـــدر كةـــ  مـــن األطســـال ا ي ا عا ـــ     رعر ـــا جل -70

  املثــا، الالــا اللانــ  امل نيــ   عــوي األدــخاص ا ي ا عا ــ  مــ  العلــ   ز(139)مؤس ــاو الرعايــ 
ااتســــاع عــــدر األدــــخاص ا ي ا عا ــــ  الــــيين ي يشــــود   مؤس ــــاوز  ر صــــا اللانــــ   ت ثيــــف 

  األدــخاص   املؤس ــاو  اتااــ  السرصــ   ــم الختيــاا امل ــاد اجلهــور مــن رجــا اهنــا  ا امــ  اــؤال
 ر صـــا  ـــ د تـــوفر  ـــرام  امل ـــاعدة الشخ ـــي  م ـــاعداو ماليـــ  مناســـة   ز(140)الـــيي ي يشـــود فيـــي

 ز(141)ت سا متت  األدخاص ا ي ا عا    ال يو امل تعا
مل نيـــ   عـــوي  علـــ  الـــر م مـــن ا  ـــازاو الـــد حتععـــا   اـــال الوصـــول، ي ـــا ا اللانـــ  ا -71

األدـــخاص ا ي ا عا ـــ  العلـــ  ل ـــ ف الوســـا ا املتااـــ      ـــ  املنـــاط ،  خباصـــ  خـــاا  نطـــاي 
ألا ـــاى اً املـــدد ال ةـــ ةز  ر صـــا اللانـــ   ومـــ  هنـــ  ا ي ـــر دـــاما  تااـــ  ام انيـــ  الوصـــول  فعـــ

 ز(142)سا ي  اعوي األدخاص ا ي ا عا  ات
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مــن رد  ــانود الوصــاي   ــد تعــارى عهــد   مل ي ــد  عــن  لعهــا ملــا يةــد اً  رعر ــا اللانــ  ري ــ -72
ألا اى االتسا ي ز  ر صا  ـ د ت ـت ي  النم ـا عـن نلـاى اختـاا العـراا  الوكالـ   نلـاى تعـدر اً مواكة

 ز(143)امل اعدة   اختاا العراا لألدخاص ا ي ا عا  
  مــــن  الالــــا جلنــــ  اعــــوي الطســــا مــــ  العلــــ  اســــتمراا اســــتة ار األطســــال ا ي ا عا ــــ -73

املشـااك    خمتلـف جوانــب ا يـاة ال امـ ،  اثــا النم ـا علـ  ارمــا  األطسـال ا ي ا عا ـ   شــ ا  
 ز(144)ا    ي  ااالو ا ياة ال ام كام
يواجهــود فيــ  ا  رد األدــخاص ا ي ا عا ــ   ردــااو اخلةــ ة امل ــتعل    اــال ا عــوي الثعا -74

ا عـــوي الثعافيـــ   الت ليميـــ ،  ـــا   الـــظ نعـــا التمويـــا عـــدة ععةـــاو   يـــور   ســـةيا ا  ـــول علـــ  
 ز(145)  اعمال ا     ال يو امل تعا اخلدماو املتاا  لألدخاص ا ي ا عا      وا تدا 

  
 الللياف  -الا 

 
ركــدو اخلةـــ ة امل ـــتعل    اـــال ا عــوي الثعافيـــ  رد األ ليـــاو امل ـــت  هبــا فعـــط اـــر الـــد  -75

 ز(146)م ينـ ، ل نهـا تسعـد اـي  ا عـوي ااا خرجـا مـن األ ـاليم احملـدرة  ـا  وجـي خـاصاً متنن اعو 
 رعر ــا اللانــ  امل نيــ   ــا عوي اال ت ــاري   االجتماعيــ   الثعافيــ  عــن العلــ  ألد الشــر ط ال ــاام  
الـــد جيـــب اســـتيساؤاا للح ـــول علـــ  االعـــتا    ـــس  ر ليـــ   وميـــ ،  خباصـــ  دـــرط االســـتيطاد   

 ـــــتعل  لســــتة طويلـــــ  مــــن الـــــ من، تــــؤري ا  صـــــ و   ا ــــول ر ليـــــاو عر يــــ  م ينـــــ  علـــــ  منطعــــ  م
مثــــا طــــا سد االعــــتا   مــــن م علــــ  رعــــم الد لــــ  الــــيي ي ســــا ا ســــا  علــــ  اويتهــــا الثعافيــــ ، 

 ز(147)الةولنديني  اجلنيتو
ليـاو ال ر يـ ،  اثا اخلة ة امل ـتعل  النم ـا علـ  التحلـر   يـد مـن املر نـ    هناهـا  ـا  األ  -76

،  علــ  النلــر   م ــ ل  تعــدر الــدعم لطوا ــف لغويــ   عر يــ  رخــر  خــو  الطوا ــف امل ــت  هبــا اصيــاً 
 ز(148) عل  حت ني اهلياو امل تخدم  ل ر  األموال املخ    ألنشط  تلظ الطوا ف

اص املنتمــني  اكــرو اخلةــ ة امل ــتعل  رد اعمــال ا عــوي الت ليميــ   الثعافيــ   اللغويــ  لألدــخ -77
ا  األ ليـــاو  الس ـــاو احملر مـــ ،  ا مـــاف  ا  اعهـــا   عـــدى التمييـــ   اعهـــا   املشـــااك    ايـــاة 

 ز(149)اجملتم  ال ي ال    كا 
 ااةـــا اخلةـــ ة امل ـــتعل   اعتمـــار خطـــ  عمـــا  طنيـــ   شـــ د ا رمـــا  االجتمـــاعرز ل نهـــا  -78

ا   زااة الداخليــ ، الشــر  الــيي يــوار  ــ د ر ــدو  لعهــا ألد دــؤ د ا رمــا  االجتمــاعر ر كلــا 
يــ  ا رمــا  مــرتةط  العــانود  النلــاى ال ــاى  لــين فرصــ  لوســتسارة مــن ت ــدر الثعافــاو  التعاليــد الثعاف

 ر صـا  ـ د تنلـر النم ـا   م اجلـ  م ـ ل  ا رمـا  االجتمـاعر  ز(150) تنوعها  ا را  اي  الت دري 
طــاا كيــاد جديــد منس ــا عــن  زااة الداخليــ ، ر  عــن طريــ   مــ   ــاال تاد مــ  التنــوع الثعــا ،   ا

 ز(151)اي  امل  ل  ممن اخت اص امل تشااي  االحتاري 
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 اثـــا اخلةـــ ة امل ـــتعل  النم ـــا علـــ  تشـــاي  ت لـــم لغـــاو األ ليـــاو،  ـــا   الـــظ لغـــ  ا دـــااة  -79
خاصــــ  ل ــــماد ا عــــوي  النم ــــا ي ،   ر ســــاط امل لمــــني  مــــو؛سر اخلدمــــ  املدنيــــ ز  يلــــ ى  ــــيل جهــــور

 ز(152) الثعافي  لطا س  الر ما،  ا   الظ اندماجها  اسهامها  مشااكتها  ش ا كاما   ا ياة الثعافي
  

 المهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء -مي  
 
 رعر ا اللانـ  امل نيـ   الع ـا  علـ  التمييـ  ال ن ـري عـن العلـ   شـ د ارعـا او اسـتخداى  -80

 اـــال مل مشـــا ال ا لـــ  علـــ  رســـاس األ ـــاليم )احملافلـــاو( املســـررة، ممـــا ســـيؤري ا  نلـــاى ا  ـــا  
 عا  األفـرار  يـد االنتلـاا ل ـدة سـنواو كـر ي ـتسيد ا مـن سياسـ  مل الشـماز  ر صـا اللانـ   إلغـا  

 ز(153)ايا النلاى كر ال يرتـََهن مل الشما   در الطلةاو املعةول    فتة ر  منطع  م ين 
عــن  لعهــا ال ميــ  اً  ــا اللانــ  امل نيــ   ــا عوي اال ت ــاري   االجتماعيــ   الثعافيــ  اــدر رعر  -81

 الــ  طــال  اللاــو ، الــيين يتلعــود اســتحعا او اجتماعيــ   ليلــ   ي يشــود   ؛ــر   ســ ني  ســي   
 ال حي ـلود علـ  فـرص ال مالــ  سـو    اـاالو اـدرة خــول األدـهر الثو ـ  األ   مـن اجــرا او 

هم فعـــطز  ر صـــا اللانـــ   ـــ د ت ســـا النم ـــا اـــ  طـــال  اللاـــو    ا  ـــول علـــ  م ـــتو  جلـــو 
 ز(154)م يشر ال    ت اجل م  ل  ؛ر   س نهم

 ال يــ ال العلــ  ي ــا ا اللانــ   شــ د اســتمراا ال عةــاو الــد تواجــي املهــاجرين  طــال  اللاــو   -82
 ــ د ت يــد النم ــا فــرص ا  ــول   ســةيا ا  ــول علــ  خــدماو الرعايــ  ال ــحي ز  ر صــا اللانــ  

علــ  خــدماو الرعايــ  ال ــحي  املو مــ     ســ اا م عولــ  لغــ  املــواطنني،  ــا   الــظ مــماد تـــوافر 
 ز(155)ن خدماو الرعاي  ال حي  املتاا خدماو الت    تعدر م لوماو ع

رعمــااام  اثـا جلنــ  اعــوي الطسـا النم ــا علــ  كسالـ  عــدى ااتاــاز األطسـال الــيين تعــا  -83
ســن  حتــا ري ؛ــر  مــن اللــر  ،  كسالــ  رد يــورع األطســال  ــ  امل ــحو ني، الــيين ت يــد  14عــن 

سـن ، مــن الوج ـني  طـال  اللاـو ، ااــن االاتاـاز ا رااي كمـوا رخـ  فعــط،  14رعمـااام علـ  
ميــ   رد ت ــنّي جلاً  كسالــ  رد ت ــتند اجــرا او حتديــد عمــر اــؤال  األطســال ا  طرا ــ  م تمــدة علميــ

 ز(156)ل    امل حو ني ر صيا   انوننياألطسا
  

 ال ق في التنمية  -نون 
 
رعر ا اللان  امل نيـ   ـا عوي اال ت ـاري   االجتماعيـ   الثعافيـ  عـن األسـف ألد امل ـاعدة  -84

  املا ـ  مـن الـدخا العـومر ا  ـاق    0.47ا ما ي  الرصي  املعدم  من النم ا  ـد اخنس ـا مـن 
ز  ر صـــــا اللانـــــ   ـــــ د ت يـــــد النم ـــــا امل ـــــاعدة 2012  املا ـــــ    عـــــاى  0.28ا   2006 ىعـــــا

  املا ــ  مــن  0.7ا ما يــ  الرصيــ  مــن رجــا حتعيــ  ا ــد  الــد ق املتمثــا   الوصــول هبــا ا  ن ــة  
 ز(157)النات  احمللر ا  اق   سرع ما مي ن



A/HRC/WG.6/23/AUT/2  
 

GE.15-14561 19/23 
 

ا ما يــ  الرصيــ  النم ــا ي    رعــم مشــااي    رعر ــا اللانــ  عــن  لعهــا الســتخداى امل ــاعدة -85
هنــا رســسرو عــن انتهاكــاو للحعــوي اال ت ــاري   االجتماعيــ   الثعافيــ    الةلــداد امل ــتسيدة، ايعــال 

 ألد سياساو النم ا ال ااعيـ   التااايـ  الـد تشـا  ت ـدير املنتاـاو ال ااعيـ  املدعومـ  ا  الةلـداد 
تلظ الةلـداد  ـا     ا  ـول علـ  م ـتو  م يشـر ال ـ   ا ـ  النامي  رمااو  تمت  الش و    

علــــ  اعــــوي ا ن ــــاد   سياســــاوا اً  ا مــــاً   الغــــيا ز  نادــــدو اللانــــ  النم ــــا رد ت تمــــد هناــــ
 ز(158)املت لع   امل اعدة ا ما ي  الرصي   ال ااع   التاااة

مـــ ر   اً ةـــ  النم ـــا هناـــ ر صـــا اللانـــ  امل نيـــ   عـــوي األدـــخاص ا ي ا عا ـــ   ـــ د تط -86
 ز(159)امل اا من رجا كسال  اراا  ا عا    ش ا كاما    ي  ااالو ت ا هنا ا ما ر

 رعر ـــا اللانـــ  امل نيـــ   ـــا عوي اال ت ـــاري   االجتماعيـــ   الثعافيـــ  عـــن  لعهـــا ل ـــدى  جـــور  -87
ل ــل  ألنشــطتها علــ  التمتــ  ا ا ــ  علــ  الشــركاو النم ــا ي  ال املــ    اخلــاا ، فيمــا يت لــ   ــاأل ر ا

 ز(160) ا عوي اال ت اري   االجتماعي   الثعافي    الةلداد امل يس 
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