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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٤

 مدغشقر بشأن جتميع  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و ٥/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

االساااتضرال الااادوري الشاااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  الاااوارو  ا تقاااارير ه  اااا  ا ضاهااادا  
اءا  اخلاصاا  وهاهااا ماان ومماامل ادمااا ا تصااد  ها  الماال ، وهااو مقااد  ا  اا ي مااوج  واإلجاار 

 تقّ داً ابحلد ادقمى لضدو ال لما ر

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (٢) ،(١)اإلنسان

، واللة اا  (3)ا هاااجرين وأفااراو أساارهارحبااا اللة اا  ا ض  اا  حماياا  حقااوق   ااع الضمااا   -٢
بتمديمل مدهشاقر ا  (٥)، واللة   ا ض    حقوق اإلنسان(٤)ا ض    ابلقضاء على التم    ضد ا رأ 

علااى االتقاق اا  الدول اا  حلماياا  حقااوق   ااع الضمااا  ا هاااجرين وأفااراو أساارها، وعلااى  ٢٠١٥ عااا 
 اتقاق   حقوق اد خاص هوي اإلعاق ر

الربوتوكاو  لة   ا ض    حقوق اإلنسان أبن ت ظر مدهشاقر ا التماديمل علاى وأوصا ال -3
ر وأوصا اللة   ا ض    ابلضما  ا هااجرين أبن تمادق مدهشاقر علاى (6)اخلاص بوضع الالج ني

 ر(7)اتقاق   خقض حاال  انضدا  اجل س  
اري التقاق اا  أبن تمادق مدهشااقر علاى الربوتوكااو  االخت اجل اا  حقاوق ال قااي وأوصاا  -٤

 ر(8)حقوق ال قي ا تضلمل إبجراء تقدمي البالها 
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وأ ار  مقوض   ادما ا تصد  السام   لشؤون الالج ني )مقوضا    اؤون الالج اني( أن أن  -٥
 ،١٩6٢ مدهشااقر كانااا قااد انضااما أن االتقاق اا  بشااصن وضااع اد ااخاص عااد   اجل ساا   ا عااا 

ر وأوصااا مقوضاا    ااؤون الالج ااني أبن (٩)ل  هاا أعل ااا بضااد أربااع ساا وا  عاان ألااااء انضاامامها
وأبن تلتمس ا ساعد  التق    من مقوض   الربوتوكو  اخلاص بوضع الالج ني ت ضا مدهشقر أن 

 ااؤون الالج ااني ا أعااداو تشااريضا  ول  اا  تتضلاامل ابللةااوء وأجااراءا  أقاارار صااق  الاّلجاا  وفقاااً 
ر وأوصاااا مقوضااا    اااؤون الالج اااني أبن ت ضاااا مدهشاااقر أن (١٠)ضاااايا الدول ااا  ها  المااال للم

 ر(١١)االتقاق   ا تضلق  بوضع اد خاص عد   اجل س   واتقاق   خقض حاال  انضدا  اجل س  

 (١٢)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
ل   مستقل  م لق  ابلتصق مل أوصا اللة   ا ض    حقوق اإلنسان أبن ت ش  مدهشقر آ -6

 ر(١3)ا الش اوى ا تضلق  حاال  التضذيب أو سوء ا ضامل  اليت يرت بها أفراو قوا  الشرل  وادمن
ابجلهاااوو الااايت تباااذ ا مدهشاااقر  ورحباااا اللة ااا  ا ض  ااا  ابلقضااااء علاااى التم  ااا  ضاااد ا ااارأ  -7

ا ؤسس  والس اسايت هبدف التضة اي ابلقضااء علاى التم  ا  ضاد ا ارأ  وتض يا  ا سااوا  ألارها  لتصسني
، (١٤)٢٠١٥بااني اجل سااني، وماان هلااه اعتماوهااا خ اا  ول  اا    افصاا  االاااار ابلبشاار، ا عااا  

وهتاادف أن تض ياا  ، ٢٠٢٠-٢٠١٥سااتات ة   للمسااامي اجل سااان   واالنتخااااب  تا اا  القاات  وا
 ر(١٥)متث ي ا رأ  ومشاركتها ا عمل   ص ع القرارا 

 كاااانون  ٩ا اااؤر   ٠3٥-٢٠١٤ورحباااا اللة ااا  ا ض  ااا  حقاااوق اإلنساااان ابلقاااانون رقاااا  -8
كاانون   ٢٠ا اؤر   ٠٤٠-٢٠١٤لقانون رقا ا تضلمل إبلااء عقوب  اإلعدا ، وا ٢٠١٥الثاين/ي اير 
، ٢٠١7أيلو /سااابتمرب  ٢١ر وا (١6)ا تضلااامل ف افصااا  االااااار ابد اااخاص ٢٠١٥الثاين/ي ااااير 

صدقا مدهشقر على الربوتوكو  االخت اري الثاين ا لصمل ابلضهد الدويل اخلاص ابحلقاوق ا دن ا  
 ر(١7)والس اس  ، ا اوف أن ألااء عقوب  اإلعدا 

كباا  ا تض يا  نظامهاا الاول    أفاو فريمل ادما ا تصد  الق اري أبن مدهشاقر باذلا جهاوواً و  -٩
حلماي  حقوق اإلنسان وتض ي هار وكانا مدهشقر قد أنشص  جملس الش و  وجمالس البلداي  ا 

، علاااى أاااار انتخاااااب  أعضااااء جملاااس الشااا و  ورجسااااء البلاااداي ، واللة ااا  الول  ااا  ٢٠١٥عاااا  
، ٢٠١7، واجمللس ادعلى للادفا  الاول  ا عاا  ٢٠١6ا ستقل  ا ض    حقوق اإلنسان ا عا  

 ر(١8)٢٠١8وحم م  الضد  الضل ا واجمللس ادعلى للدفا  عن الد قرال   وس او  القانون ا عا  
يا  أبن تضمن مدهشاقر أسا او وال وأوصا اللة   ا ض    ابلقضاء على التم    ضد ا رأ  -١٠

وأن ت ووها اب وارو ال اف   لل هاول حقاوق اإلنساان قوي  للة   الول    ا ستقل  حلقوق اإلنسان 
ر و اةضا اللة ا  ا ض  ا  (١٩)للمرأ  وتض يا  ا سااوا  باني ا ارأ  والرجاي، ورفاع القضاااي أماا  ا ااكا

 ااا  حقاااوق اإلنساااان حقااوق اإلنساااان مدهشاااقر علاااى ضاامان امتثاااا  اللة ااا  الول  ااا  ا سااتقل  ا ض 
 ر(٢٠)للمباوئ ا تضلق  فرك  ا ؤسسا  الول    لتض ي  ومحاي  حقوق اإلنسان )مباوئ ابريس(

وأوصاااا اللة ااا  ا ض  ااا  ابلضماااا  ا هااااجرين مدهشاااقر فراعاااا  أح اااا  االتقاق ااا  الدول ااا   -١١
هااا القااانوين حلماياا  حقااوق   ااع الضمااا  ا هاااجرين وأفااراو أساارها، باادون أي  قظااا ، ا نظام

الول  وس اساهتا الضام  واإلجاراءا  ا تبضا  ا اإلوارا  ا ل ا ، متشا اً ماع الت اماا  مدهشاقر ا 
 ر(٢١)س اق االستضرال الدوري الشامي
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وأفاو  مقوض    ؤون الالج ني أبنه ال يوجد ا الواقع أي نظاا  للةاوء ا مدهشاقر،  -١٢
ر وأوصاا مقوضا    اؤون (٢٢)د اخاص عاد   اجل سا  ومل يُ شص قطُّ م تب لشؤون الالج اني وا

الالج ني أبن تُ ش  مدهشقر م تباً لشؤون الالج ني واد خاص عد   اجل س  ، وفقاً للمرسو  
 ر(٢3)٠٠١-١٩6٢رقا 

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 سائل املشرتكة بني القطا اتامل -ألف 
 (٢٤)املساواة و دم التمييا -١ 

أفاو فريمل ادما ا تصد  الق ري أبن م افص  الوصاا ضاد اد اخاص ا ماابني بقااو   -١3
ر وأوصاا اللة ا  ا ض  ا  حقاوق اإلنساان (٢٥)نقص ا  اع  البشري  والسا ان ا هادوين يظاي  ادايً 

 ااامل    افصاا  الض مااري  والتم  اا  الض مااري تتضاامن تضريقاااً للتم  اا  مدهشااقر ابعتماااو تشااريضا  
ا با ر وها ا با ر، فا ا هله ا  اي اجل سا  وا ويا  اجل ساان  م وضامان حماو    اع ضاصااي 
التم  اا  علااى ساابي انتماااف فضالاا م واتاااه   ااع التاادابا الضااروري    افصاا  وم ااع الوصااا وأفضااا  

قااااو  نقاااص ا  اعااا  البشاااري /اإليدا وا ثل اااا  وا ثل اااني وم ووجااا  ا  اااي التم  ااا  ضاااد ا ماااابني ب
 ر(٢6)اجل س  وماايري ا وي  اجل سان   وحامل  صقا  اجل سني

 (٢7)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 

ب  اا  آم اا  أوصااى ا قاارر اخلاااص ا ضاا  فسااصل  الت امااا  حقااوق اإلنسااان ا تضلقاا  ابلتمتااع ب -١٤
ونظ قااا  وصااااص   ومسااااتدام  أبن تسااااتة ب مدهشااااقر للتوصاااا ا  الماااااور  عاااان اللة اااا  الدامماااا  
التقاق   االااار الادويل أبناوا  احل اواا  وال باارب  الربيا  ا هادو  ابالنقارال وعان أمانتهاا، بسابي 

 ر(٢8)ون نيم ها تض ي  أنقاه قوان  ها ا تضلق  ف افص  ق ع اد ةار واالاار هبا ها القان
و ااةع ا قاارر اخلاااص مدهشااقر علااى تض ياا  قوان  هااا الب   اا ، بتاادابا م هااا سااد القةااوا   -١٥

الت ظ م ااا  ف ماااا يتضلااامل فب ااادا  ا فاااا  ومب ااادا  ادعشاااايم و ساااني أجاااراءا  التق ااا ا الب  ااا م 
ى مضاجلاا  وت سااا وصااو  ا ااوال ني أن ا اااكا لضاامان أنقاااه القااوانني الب   اا م ومواصاال  الضمااي علاا

 ر(٢٩)التلوث ا   يل
وحث ا قرر اخلاص مدهشقر على التمدي بسرع  وفضال   للتهديادا  الايت يتضارل  اا  -١6

، وضمان وفااء تضاديال  مدونا  التضادين فضاايا حقاوق اإلنساان واحلارص (3٠)ا دافضون عن الب   
 ر(3١)لضا على أن ت ون عمل   ال ظر ا هذه التضديال   قاف  ومقتوح  لل قاش ا

وأحاااف فرياامل ادمااا ا تصااد  الق ااري علماااً أبن مدهشااقر تض اات علااى ت ق ااذ تاادخال   -١7
 اام متضلقاا  ابلمااص  والب  اا ، فااا ا هلااه تاااا ا  ااا  والمااص ، وا  تةااا  ال  م ام اا  والمااص ، 

وث واستصداث مباورا  مراع   للب    من أجي أوار  الرعاي  الماص  ، كاان آخرهاا مبااور    اع تلا
ا ااواءر وقااد عاا ا  اللة اا  الول  اا  للمااص  والب  اا  لت ساا مل هااذه التاادخال ر ومااع هلااه، ال تاا ا  

 ر(3٢)جس ماً  م افص  االاار ها ا شرو  ابدنوا  ا م   ت رح  دايً 
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 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (33)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -١ 

 ٠٠8-٢٠٠8اللة ا  ا ض  ا  حقاوق اإلنساان أبن تضاد  مدهشاقر القاانون رقاا أوصاا  -١8
ا أقااري وقااا ل اان ل اا  ياا ص علااى ت ب اامل عقااواب  علااى حاااال  سااوء ا ضاملاا ، وعلااى مباادأ 
عااد  سااقوف أفضااا  التضااذيب ابلتقاااو  وعااد  قبااو  االعتافااا  ا  ت عاا   ااا اإلكااراه أو التضااذيب 

ا قااانون الضقااواب   ٠٠8-٢٠٠8ي اساا د أح ااا  القااانون رقااا ولاا اًل أمااا  ا اااكام وأبن ت قاا
 ر(3٤)وقانون اإلجراءا  اجل ام  

وأ ار فريمل ادما ا تصد  الق ري أن أن اللة   الول    ا ستقل  ا ض    حقوق اإلنساان  -١٩
  والمصق ني أبلاوا، خال  القت  ق د االستضرال، حاال  كثاا  مان اوّاعااءا  التضاذيب وحااال

اإلعااادا  خاااار  ن ااااق القاااانون وإبجاااراءا  ماااوج   ومتضساااق  نقاااذها أفاااراو الااادفا  وقاااوا  ادمااان 
انتقاماً من اجملتمضا  الريق  ، وأن هاذه االّوعااءا  قاد ُحقّاامل ف هاار وابإلضااف  أن هلاه، تاواتر  
جااداً حاااال  اإلعاادا  خااار  ن اااق القااانون وإبجااراءا  مااوج   ومتضسااق  ا ساا اق مهااا  أعاااو  

)ساراق موا ا  ايباو( وااواو  ا تلاه  واهاالوالسال  ا ا  المل ال ام   ح اث ت شاط جمموعاا  
 ر(3٥)ا  المل وا ا  المل احلضري 

وأعربااا اللة ااا  ا ض  ااا  حقاااوق اإلنساااان عااان قلقهاااا أااء أم ان ااا  متدياااد ماااد  االحتةااااا  -٢٠
ا التشاريضا ر وأوصاا يوماً على أسا  مضايا هاا حمادو  بشا ي كااف  ١٢لدى الشرل  أن 

اللة ا  أبن تراجاع مدهشاقر تشاريضاهتا كا  ت قاي اتاااه قارار متدياد االحتةااا لادى الشارل  علااى 
( بشااصن حاامل القاارو ا ٢٠١٤)3٥أسااا  مضااايا حماادو  بوضااوح وفقاااً لتضل اامل اللة اا  الضااا  رقااا 

تضان  احلرياا  وا ادمااان علااى  خمااهم وأبن تضاامن مت اان   ااع اد ااخاص ا تةاا ين ماان االساا
 ر(36)فصا ، ب رق م ها توس ع ن اق خدما  ا ساعد  القانون  

وأوصااا اللة اا  ا ض  اا  حقااوق اإلنسااان مدهشااقر فضاااعق  جهووهااا الرام اا  أن  سااني  -٢١
ادوضااا  ا ض شاا   للمصتةاا ين ولراماامل مضاااملتها، فااا ا هلااه التاذياا  والرعاياا  ال ب اا م ومواصاال  

  مشاا ل  االكتظاا  ا السااةون وفقااً لقواعااد ادماا ا تصااد  ال موهج اا  التادابا الرام اا  أن مضاجلا
الاادن ا  ضاملاا  السااة اء )قواعااد ن لسااون مانديال(موضاامان عااد  بقاااء اد ااخاص ق ااد االحتةاااا 
السابمل للمصاكم  فا يتةاوا احلدوو ال م    ا قرر  ورسا س اس  فضال  الستخدا  عقاواب  بديلا  

 ر(37)ه التدابا الضروري  لقمي ا تة ين حسب الضمر ونظا  االحتةااعن سلب احلري م واتا
وأوصااا اللة اا  مدهشااقر بضاامان أياادا  الضمااا  ا هاااجرين وأفااراو أساارها، ا احلاااال   -٢٢

االسااااتث ام   ح ااااث ال م اااااص ماااان االحتةاااااا، ا مؤسسااااا  خاصاااا ، وفماااالها عاااان السااااة اء 
ماااع قواعاااد ادماااا ا تصاااد  ال موهج ااا  الااادن ا الضااااويني، واحلااارص علاااى متا ااا   اااروف االحتةااااا 

 ضاملااا  الساااة اء )قواعاااد ن لساااون ماناااديال(، وفقااااً لاللت اماااا  ا تضهاااد هباااا ا ألاااار االساااتضرال 
 ر(38)٢٠١٤الدوري الشامي لضا  

 (3٩)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 

ق اإلنساان مدهشاقر بضامان اساتقال  السال   القضاام   مان  أوصا اللة   ا ض    حقو  -٢3
كااي تاادخي س اساا م ومواصاال  جهووهااا الرام اا  أن أقاماا  نظااا  عدالاا  متاااح وفضااا م وتماا ص 
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ماااوارو بشاااري  ومال ااا  أضااااف   للةهااااا القضاااام م واحلااارص علاااى أال تضاااا  نظاااا وي اااا أال القضاااااي 
الضهااد الااادويل اخلااااص ابحلقاااوق الت دح اااا  ا دن اا م ومواصااال  جهووهاااا   اااع ت ق ااذ أي قااارار  ااا

 ر(٤٠)من قرارا  نظا وي اا دن   والس اس   
وأوصااا اللة اا  ا ض  اا  حقااوق اإلنسااان مدهشااقر فضاااعق  جهووهااا   افصاا  القساااو  -٢٤
يتماااي بااه مااان أفااال  مااان الضقاااايم ومواصاال  جهووهاااا ماان أجاااي تو  اات القضاااا  وضاااباف  ومااا

ر وقاادما جل اا  حقااوق (٤١)اساات اواً أن مضااايا الشااقاف   التاماا  وا ه  اا الشاارل  اجلاادو وتاادريبها، 
 ر(٤٢)ال قي توص   لاال 

وأ اااار فريااامل ادماااا ا تصاااد  الق اااري أن أن ق اااب م افصااا  القسااااو )وحاااد  م افصااا   -٢٥
ا أنتااااريقو وُكلّاات فضاجلا  ملقاا  القسااو، فاا ف هاا تلاه ا تضلقا  ابجلاراما  القساو( كان عامالً 

االقتماااوي  وا ال اا ر وأمااا  تضااذر أم ان اا  اللةااوء أن القضاااء وانضاادا  الثقاا  ا ا  ظوماا  القانون اا  
  (، واساااتمر ارتقاااا  عدالاااوي ااااالرمس ااا ، جلاااص   اااراما مااان السااا ان أن آل اااا  الضدالااا  التقل ديااا  )

 ر(٤3)الاوهاء بال هواو 
وأوصا اللة   ا ض    حقوق اإلنسان أيضاً أبن ت قي مدهشقر أجراء  ق قا   امل   -٢6

ا اوعاااءا  حاااال  التضااذيب وسااوء ا ضاملاا  الاايت ارت بتهااا قااوا  الشاارل  وادماان واحلاارص علااى 
أها اباااا أ اااا  مقاضاااا  ا ساااؤولني عااان تلاااه ادفضاااا  ومضااااقبتها بضقاااواب  تت اساااب ماااع أفضاااا ا

ر (٤٤)ماااذنبون، وضااامان حماااو  الضاااصااي علاااى التضاااويض ا الماااا واقاااتاح تااادابا إلعااااو   هااا لها
مدهشااقر بتسااريع عمل اا  ا ماااحل  الول  اا ، ب اارق  وأوصااا اللة اا  ا ض  اا  حقااوق اإلنسااان أيضاااً 

عاادا  خااار  م هااا التصق اامل ا   ااع االوعاااءا  ا تضلقاا  أبفضااا  التضااذيب واالختقاااء القسااري واإل
ن اااق القضاااء وإبجااراءا  مااوج  ، وكقالاا  أال  اار أي انتهاااس خ ااا حلقااوق اإلنسااان ا رت باا  ا 

 ر(٤٥)ا اض  وون عقاي
وأوصااا اللة اا  ا ض  اا  حقااوق اإلنسااان مدهشااقر ابتاااه التاادابا الضااروري  لضاامان أن  -٢7

ا  لتصديااد حاااال  يظااي االحتةاااا السااابمل للمصاكماا  ضاامن ألااار اماا  مضقااو م واتاااه خ ااو 
االحتةااااااا هاااااا القاااااانوينم وكقالااااا  حماااااو  اد اااااخاص ضاااااصااي االحتةااااااا التضساااااق  الساااااابمل 

 ر(٤6)للمصاكم  على تضويض م اسب
وأوصاااا اللة ااا  ا ض  ااا  ابلضماااا  ا هااااجرين مدهشاااقر ابتااااه التااادابا الالامااا  لتم اااني  -٢8

ماان الوصاااو  أن ساابي االنتمااااف  الضمااا  ا هاااجرين وأفاااراو أساارها، ال ظاااام ني وهااا ال ظاااام ني،
القضام ، فا ا هله ا س اق الضدال  عرب احلدوو وا حا  صادور قارار ال ارو، واالساتقاو  مان 
جاارب الضاارر أمااا  ا اااكا ا حااا  انتهاااس حقااوقها ا  قولاا  فوجااب اتقاق اا  محاياا  حقااوق   ااع 

 ر(٤7)الضما  ا هاجرين وأفراو أسرها

 (٤8)ق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةاحلرايت األساسية واحل -٣ 

أوصا اللة   ا ض    حقوق اإلنسان مدهشقر فواصال  التادابا الرام ا  أن ضامان متث اي  -٢٩
ا ااارأ  متثااا اًل أفضاااي ا الشاااؤون الضامااا  وتوع ااا  ادحااا اي الس اسااا   بضااارور   ق ااامل الت اااافؤ باااني 

ر وأحاااف فرياامل ادمااا (٤٩)للم اصااب الس اساا   االنتخاب اا  اجل سااني وتشااة ع ال ساااء علااى الت ااا
ا تصد  الق ري علماً أبن مدهشقر أعد  ونقاذ  اساتات ة   ول  ا  متضلقا  اب ساامي اجل ساان   

 ر(٥٠)واالنتخااب  ل ايو  مشارك  ا رأ  ا احل ا  الضام  والس اس  



A/HRC/WG.6/34/MDG/2 

GE.19-14811 6 

لتاادابا الالاماا  لضاامان محاياا  وأوصااا اللة اا  ا ض  اا  حقااوق اإلنسااان مدهشااقر ابتاااه ا -3٠
الماااصق ني وا ضارضاااني الس اسااا ني وا ااادافضني عااان حقاااوق اإلنساااان مااان التهديااادا  والتخوياااتم 
والتصق اااامل مااااع ا سااااؤولني عاااان أفضااااا  ا ضااااايق  والتهديااااد والتخوياااات ا وجهاااا  ضااااد المااااصق ني 

راجضاا  تشااريضاهتا وا ضارضااني الس اساا ني وا اادافضني عاان حقااوق اإلنسااان ومقاضاااهتا وأوانااتهام وم
الضهد من  ١٩ ا تضلق  أبنش   المصاف  ووسامط اإلعال  جلضلها متتثي امتثااًل ربماً دح ا  ا او 

 ر(٥١)الدويل اخلاص ابحلقوق ا دن   والس اس  
و ااةضا م ظماا  ادمااا ا تصااد  للتب اا  والضلااا والثقافاا  )ال ونساا و( مدهشااقر علااى ناا    -3١

التشها والقذف وعلاى أوراجهماا ا القاانون ا ادين فاا يتقامل ماع ا ضاايا الدول ا ، صق  اجلر  عن 
وأوصااا بتضااديي ادح ااا  ا تضلقاا  ابلقااذف وابلضقااواب  ا تتباا  عل ااه بااارل مواءمتهااا علااى  ااو 

 ر(٥٢)أفضي مع ا ضايا الدول   حلري  التضبا
 شقر   ع التدابا الالام  لضمانوأوصا اللة   ا ض    حقوق اإلنسان أبن تتخذ مده -3٢

متتع   ع ادفراو و  ع ادح اي الس اس   متتضاً كامالً، ا ا مارس  الضمل  ، ابحلمل ا حري  التةمع 
السلم  وحري  ت وين اجلمض ا ، وأبن ت قي مواءم  أي  ق وو مقروض  على لارس  هذه احلقاوق 

 ر(٥3)الدويل اخلاص ابحلقوق ا دن   والس اس  الضهد مع الشروف المارم  ا  موص عل ها ا 

 (٥٤)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 

أفاااو فرياامل ادمااا ا تصااد  الق ااري أبن مدهشااقر، باادعا ماان الشااركاء، أعااد  وأصاادر   -33
، وأنشااص  ا  تااب الااول  ٢٠١٥أو  خ اا  عمااي ول  اا  بشااصن االاااار ابلبشاار ا آهار/مااار  

ر وبسااابب نقاااص الوساااامي التق  ااا  وا ال ااا  (٥٥)٢٠١٥ح يران/يون اااه   افصااا  االااااار ابلبشااار ا 
الالامااا  لت ق اااذ أنشااا   وقام ااا  وتوعويااا ، تضاااذر تقااا ض انتشاااار االااااار ابلبشااار علاااى ا ساااتويني 
الااداخل  والضااابر للصاادوو وضاامان توع اا  الضااصااي حقااوقها ادساساا   وللاابها ا ساااعد  الالاماا  

 ر(٥6)لتلب   احت اجاهتا
ضا جل ااا  اخلااارباء ا ض  ااا  بت ب ااامل االتقاق اااا  والتوصااا ا  التابضااا    ظمااا  الضماااي و اااة -3٤

الدول ااا  مدهشاااقر علاااى مواصااال  جهووهاااا الرام ااا  أن م اااع وقماااع ومضاقبااا  االااااار ابد اااخاص 
كااانون   ٢٠الماااور ا  ٠٤٠-٢٠١٤وللبااا أل هااا تقاادمي مضلومااا  عاان ت ق ااذ القااانون رقااا 

افص  االاار ابد خاص وعن اخل ا  الول  ا    افصا  االااارر ا تضلمل ف  ٢٠١٥الثاين/ي اير 
أن مدهشااااقر تقاااادمي مضلومااااا  عاااان أنشاااا   ا  تااااب الااااول    افصاااا   وللبااااا اللة اااا  أيضاااااً 

 ر(٥7)االاار ابلبشر وما حققه من نتامج
وأوصاااا اللة ااا  ا ض  ااا  ابلضماااا  ا هااااجرين مدهشاااقر بضااامان حماااو    اااع ضااااصااي  -3٥

ساعد  القانون   وال قس   وال ب   واالجتماع  ، واساتقاوهتا مان ا اصوى وسابي جارب االاار على ا 
 ر(٥8)الضرر، بمرف ال ظر عن قدرهتا على اإلوالء ابلشهاو  أو استضداوها لإلوالء هبا

وقااادما اللة ااا  ا ض  ااا  حقاااوق اإلنساااان للباااا  لاالااا  وأوصاااا أبن تضااامن مدهشاااقر  -36
 ر(٥٩)اوعاءا  االاار ابلبشرأجراء  ق قا   امل  ا 
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 احلق يف احلياة األسرية -٥ 

مدهشااقر ا ساااوا  ا أوصااا اللة اا  ا ض  اا  ابلقضاااء علااى التم  اا  ضااد ا اارأ  أبن ت قااي  -37
ا تضلقاااا  ابلاااا وا  والضالقااااا  ادسااااري ، وا ا ااااااث احلقااااوق بااااني ا اااارأ  والرجااااي ا   ااااع ادمااااور 

 ر(6٠)وون م يد من التصخاوال الق وحضان  ادلقا  
وأوصااا مقوضاا    ااؤون الالج ااني أبن ت قااي مدهشااقر تسااة ي ا وال ااد بشاا ي  ااامي  -38

وجماااااين ومت ساااار الوصااااو  وأربحتااااه فااااوراً بضااااد والو  ال قااااي وأربحاااا  أجااااراءا  للتسااااة ي ا تااااصخر 
وقاادما اللة اا  ا ض  اا  حقااوق اإلنسااان توصاا   لاالاا ، فصوصااا ماان  لاا  أمااور أبن  ر(6١)ل اادللموا

ر وقااادما جل ااا  حقاااوق (6٢)تواصاااي مدهشاااقر محاااال  توع ااا  السااا ان وادسااار بتساااة ي ا وال اااد
ال قي توص ا  لاال ، ووعا أن تض ي  التدابا ا تخذ  من أجي ضمان جمان ا  وأل ام ا  تساة ي 

ر وقادما اللة ا  ا ض  ا  ابلضماا  ا هااجرين توصا ا  (63)  ا كاي أراضا  مدهشاقر  ع الوالوا
لاالاا ، فصوصااا بضاامان تسااة ي   ااع ألقااا  الضمااا  ا هاااجرين ا لاا اا ني ا اخلااار  والضمااا  
ا هااااجرين ا مدهشاااقر ع اااد والوهتاااا، وت ساااا التساااة ي ا تاااصخر، وكقالااا  حماااو ا علاااى وممااامل 

ماان أهااداف الت م اا  ا سااتدام  وااللت امااا  ا تضهااد هبااا ا ألااار  ٩-١6دف ا وياا ، متشاا اً مااع ا اا
بتبسا ط أجااراءا  ا ا س ادلقاا  ا ولااووين  االساتضرال الادوري الشاامير وأوصااا اللة ا  أيضااً 

ا مدهشاااقر مااان أباااوين أج ب اااني أو عاااد   اجل سااا   أو لااا س  ماااا احلااامل ا نقاااي ج سااا تهما أن 
 ر(6٤)ألقا ما ا اخلار 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (6٥)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

للبا جل   خرباء م ظم  الضمي الدول   أن مدهشاقر تقادمي مضلوماا  عان عادو ونتاامج  -3٩
وللبا قضااي التصرش اجل س  اليت ت او ا مقتشو الضمي وعن قرارا  ا اكا الماور  ا  ص ار 

اللة اا  أيضاااً أن مدهشااقر أن تقااد  مضلومااا  مقماال  عاان التاادابا ا تخااذ  أو تلااه الاايت يضتاا   
اتاههاااا، ال سااا ما ا ألاااار أنشااا   التوع ااا  والتاااادريب   اااع التصااارش اجل سااا  ا م اااان الضمااااي 
والقضاء عل ه، و ديد السبي اليت   ن تشة ع أرابي الضمي هبا على حظر هذا الش ي اخل اا 

 ر(66)ن التم    القاما على أسا  نو  اجل س حظراً صرحياً وا ضاقب  عل هم
مان أهاداف الت م ا   8-8ماع ا ادف  وأوصا اللة ا  ا ض  ا  ابلضماا  ا هااجرين، متشا اً  -٤٠

ا ستدام ، أبن تقو  مدهشقر بت ث ت جهووها من أجي ت ق اذ ألارهاا القاانوين وفارل عقاواب  
م اساااب  علاااى أرابي الضماااي الاااذين يساااتالون الضماااا  ا هااااجرين، وال سااا ما الضاااامال  ا   ل اااا ، 

 ر(67)خيضضو ا للضمي القسري واإليذاء أو

 الجتما ياحلق يف الضمان ا -٢ 

أحاااف فرياامل ادمااا ا تصااد  الق ااري علماااً ابعتماااو س اساا  ول  اا  للضاامان االجتماااع   -٤١
ر وتضااع اسااتات ة   الضاامان االجتماااع  ٢٠٢3-٢٠١٩وأقرارهااا مااع اسااتات ة   للت ق ااذ للقاات  

ضاامن أولوايهتااا باارامج حماادو  موجهاا  د ااد الق ااا  ضااضقاً ولو ااخاص الااذين يض شااون ا فقاار 
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يتسىن ضمان مستوى مقبو  من االستهالس وأربح  أم ان   احلماو  علاى اخلادما   مدقع حم
 ر (68)االجتماع  ر وال ي ا  متويي هذه االستات ة   ي رح  دايً 

 (6٩)احلق يف مستوى معيشي الئق -٣ 

أ ار فريامل ادماا ا تصاد  الق اري أن أن مدهشاقر، ابلتضااون ماع أصاصاي ممالص  ا  -٤٢
 ها م ظماااا  ادمااااا ا تصااااد  لل قولاااا  )ال ون ساااا ت(، أعااااد  خ اااا  لق ااااا  ا  اااااه الق ااااا ، فاااان فاااا

والماارف المااص  وال ظافاا ، تراعاا  الق ااا  الضااض ق  وتضتمااد  ةاااً يراعاا  االعتبااارا  اجل سااان   
ر وقاد ااواو  م  ان ا  ٢٠١٩واإلنماف، ويُتوقع وضع الم ا  ال هام   م هاا حلاو  ح يران/يون اه 

ر ويتواصااي تشاا  د ٢٠١8ا ا  اا  مقارناا  بضااا   3٥ف المااص  وال ظافاا  ب سااب  واار  ا  اااه والماار 
 ر(7٠)٢٠١٩أنبوبني ا ج وي البلد، يُتوقع أجناامها حلو  ح يران/يون ه 

 ٢٠١8وأضااااف القريااامل الق اااري أن أبن مدهشاااقر صااادلقا ا كاااانون ادو /ويسااامرب  -٤3
وا دف الضا  للس اس  هو ا سامه  ا  ساني  على الم ا  ا  قلص  من الس اس  الول    للتاذي ر

 ر(7١)حال  التاذي  للس ان ا لاا  ني، وال س ما أ دها ضضقاً 

 (7٢)احلق يف الصحة -٤ 

الحااف فرياامل ادمااا ا تصااد  الق ااري أن مدهشااقر أعل ااا خلوهااا ماان  االي ادلقااا  ا  -٤٤
دلقاا  ا الضااملر ونُقااذ  ، بضاد سا وا  مان اجلهاوو الرام ا  أن القضااء علاى  الي ا٢٠١8عاا  

تدخال  للتمدي لووب   وحاال  ال وارئ المص   علاى مادى السا وا  ادخاا  لتساريع وتاا  
 ر(73)خقض الوف ا  وأعباء ادمرال الرم س   ا ضدي ، مثي ال اعون واحلمب  وا الراي

الحا  وأحاااف القريااامل الق ااري علمااااً أبن مدهشاااقر بااذلا جهاااوواً  لااا ، فااا هلاااه أصااا -٤٥
ه  ل اااا  وتشااااا ل  ، إلربحاااا  أم ان اااا  حمااااو  اجلم ااااع علااااى الرعاياااا  وحقااااوق المااااص  اجل ساااا   
واإلجناب اا ر واعتمااد  مدهشااقر باادعا ماان  ااركامها قااانواً حماادواً بشااصن المااص  اإلجناب اا  وت ظاا ا 

ر وا ألااار ت ث اات التاادابا واإلجااراءا  لقامااد  ال ساااء وادلقااا  ا (7٤)٢٠١8ادساار  ا عااا  
اا  لتض ياا  حمااو ا علااى الرعاياا  المااص  ، اعتمااد  اجلمض اا  الول  اا  ا عااا  وضااض  ٢٠١8   هشل

ر ب اااد أن احلاااواج  اجلاراف ااا  وا ال ااا  الااايت  اااو  وون الوصاااو  أن مرافااامل (7٥)قاااانون ت ظااا ا ادسااار 
المااص  ال تاا ا  قامماا ر وال ياا ا  حُيظاار اإلجهااال دهاارال عالج اا  ويُضاقااب عل ااه، وهااو مااا حياار  

 ر(76)ء اللوايت هتدوهن الوفا  جرّاء احلمي من احلمل ا احل ا ال سا
مدهشااقر ابحلاااد ماان الوف اااا   وأوصااا اللة اا  ا ض  ااا  ابلقضاااء علاااى التم  اا  ضااد ا ااارأ  -٤6

ادساساااا   قبااااي الوضااااع والرعاياااا  التول دياااا  ال قاساااا   بتصسااااني أم ان ااااا  احلمااااو  علااااى الرعاياااا  
المااص   ادساساا   مااع ال ارماا م واايو  أم ان اا  حمااو  ال ساااء والقت ااا  علااى خاادما  الرعاياا  

لتض يا  صاص  ا ارأ  ومحايتهاام واعتمااو تادابا م ا ادولوي  للم المل الريق   وضامان ا اوارو ال اف ا  
والقت اااا  علاااى خااادما  الماااص  اجل سااا   ل سااااء   اااع محاااي ا راهقاااا  واايو  أم ان ااا  حماااو  ا

، على ادقاي ا احلااال  الايت واإلجناب  ، فا ا هله ا ا  المل الريق  م وأابح  اإلجهال قانون اً 
ضارراً بمااص  اد  وا حاااال  سااقاح ا اار ، واالهتماااي، والتشااوه الشااديد يشا ي ف هااا احلمااي 

 ر(77)اء الاليت جيرين عمل ا  أجهالللة ني، ورفع التدابا الضقاب   عن ال س
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 (78)احلق يف التعليم -٥ 

 ااةضا ال ونساا و مدهشاااقر علااى مراجضااا  تشااريضاهتا ا تضلقاا  ابلتضلااا ا إبومااا  أح اااا   -٤7
 ر(7٩)عشر س  ، وأل ام ته ا الس وا  التسع م ها واضص  ت ص على جمان   التضل ا  د  اا يت

الت ق اااذ ال اماااي لوح اااا  ها  المااال  الااايت  و اااةضا ال ونسااا و أيضااااً مدهشاااقر علاااى -٤8
تشةع على االستقاو  مان اإلرث الثقااا والتضاابا اإلبداع ا  وا شاارك  ف هاا ومان لّ أعماا  احلامل 

مان اإلعاالن الضاا   حلقاوق اإلنساان  ٢7 ا ا شارك  ا احل ا  الس اس  ، كما هو مبني ا ا او 
قاااوق االقتماااااوي  واالجتماع ااا  والثقاف ااا ر و ااااةضا مااان الضهاااد الاااادويل اخلااااص ابحل ١٥وا ااااو  

مدهشقر على أن تويل ا هلاه االعتباار الواجاب  شاارك  اجملتمضاا  ا ل ا  وا مارساني واجلهاا  
القاعلااا  الثقاف ااا  وا  ظماااا  هاااا احل وم ااا  ا  تم ااا  أن اجملتماااع ا ااادين وكاااذله الق اااا  الضاااض ق  

والالج ااون والشااباي واد ااخاص هوو اإلعاقاا (، وأن  )ادقل ااا  والشااضوي ادصاال   وا هاااجرون
 ر(8٠)تضمن ت افؤ القرص لل ساء والقت ا   ضاجل  مش ل  القوارق بني اجل سني

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (8١)النساء -١ 

 مدهشقر ابستخدا  تضريت التم    أوصا اللة   ا ض    ابلقضاء على التم    ضد ا رأ  -٤٩
ضاااد ا ااارأ  الاااذي يشااامي التم  ااا  ا با ااار وهاااا ا با ااار ا اجملاااالني الضاااا  واخلااااصم وألاااااء   اااع 

قااوانني اجل ساا   وا ااااث والاا وا م والتضة ااي ادح ااا  التم   ياا ، فااا ا هلااه ادح ااا  الااوارو  ا 
علااى متتااع ا اارأ  ابحلقااوقم وضاامان ابعتماااو مشاااريع القااوانني الاايت مل يُبااا ف هااا بضااد والاايت  ااا أااار 

 ر(8٢)التم    ضد ا رأ اإلنقاه القضا  للتشريضا  القامم  الرام   أن القضاء على 
مدهشاقر بتض يا  وعا  ال سااء فاا  ان مان حقاوق اإلنساان وت ق اذ  وأوصا اللة   أيضااً  -٥٠

وجااب اتقاق اا  القضاااء علااى التثق اات ا جمااا  القااانون لتم ااني ا اارأ  ماان ا  الباا  حقوقهااا فباارامج 
  ااع أ اا ا  التم  اا  ضااد ا اارأ م وأاالاا  الضقبااا  الاايت تواجههااا ال ساااء ضااصااي الض اات ا اللةااوء 

 ر(83)القضاء، ب رق م ها اإلعقاء من رسو  الشهاوا  ال ب  أن 
ماان أجااي م افصااا  وأوصااا اللة اا  كااذله مدهشااقر بوضااع اسااتات ة   ول  اا   ااامل   -٥١

واترسا   اساا ادي وخالفتاها    التم   يا  مان قب اي مقهاو  اري ادسار  ا ض شا  ا القوالب ال م 
وا مارساااا  الضاااار ، ال سااا ما اوا  ادلقاااا ، و/أو الااا وا  القساااري، وب اااع ال وجاااا ، وأساااواق 

ر وقاادما اللة اا  ا ض  اا  حقااوق (8٤)الضاارو (، وتضاادو ال وجااا ا )مثاان مااول تيالب ااا  و اااهر  ا
 ر(8٥)لاال  اإلنسان توص ا 

مدهشااقر ابعتماااو قااوانني ااار   وأوصااا اللة اا  ا ض  اا  ابلقضاااء علااى التم  اا  ضااد ا اارأ  -٥٢
الض ت ا  ا يل، ومن هله االهتماي ال وجا ، واوا    ع أنوا  الض ت ضد ا رأ ، ال س ما ارمي 

 ااااامل  ة   ادلقااااا  و/أو الاااا وا  القسااااري، و  ااااع أ اااا ا  االعتااااداء اجل ساااا ، ووضااااع أسااااتات 
لضمان ت ق اذ هاذا القاانون، وضامان أن تتاوفر لل سااء والقت اا  ضاصااي الض ات أم ان ا  احلماو  

علاااى ال صاااو علاااى اجلااارب القضاااا ، فاااا ا هلاااه التضاااويض، واحلمايااا ، وأن يالحااامل اجل اااا  ويضااااقبوا 
 ر(87)ر وقدما اللة   ا ض    حقوق اإلنسان توص ا  لاال (86)ا  اسب
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وأحاف فريمل ادما ا تصاد  الق اري علمااً أبن مدهشاقر كاناا قاد اعتماد  اساتات ة    -٥3
، ب اد ٢٠١6  افص  الض ت القاما على أسا  ناو  اجلا س مشاقوع    ا  عماي ول  ا  ا عاا  

أن ت ق ااذ اخل اا  حااا  وونااه حمدووياا  التمويااي والت ساا مل بااني الق اعااا ر و لااا التاادابا ادخاارى 
لقاما على أسا  نو  اجل س على ا ستويني الول  ووون الاول  ا ت سا مل م م  بشصن الض ت ا

م ع الض ت القاما على أسا  نو  اجل س والتمدي لهم وبروتوكواًل ول  اً لإلوار  الساريري  للض ات 
م ٢٠١8و ٢٠١7و ٢٠١6اجل ساا ، مااع تااوفا التاادريب  قاادم  اخلاادما  المااص   ا ادعااوا  

ضايا اخلدم  للتمدي للض ت القاما على أسا  نو  اجلا س، ماع أورا  واعتماو الشرل  والدرس  
وحاادا  تدريب اا  بشااصن االعتبااارا  اجل ساا   وحقااوق اإلنسااان ا م اااهةها التدريب اا  ان القاااً ماان 

 ر(88)٢٠١8عا  
وللبا جل   خارباء م ظما  الضماي الدول ا  أن مدهشاقر أن تقاد  مضلوماا  عان التادابا  -٥٤

ا تخذ  أو تله اليت يضت   اتاهها، ابلتضاون مع أرابي الضمي وم ظما  الضما  للتمدي للقمي 
 ا ه  للمرأ  ا سوق الضمي وخقض ا او  ا ادجاور باني الرجاا  وال سااء، وال سا ما مان خاال 

وأوصا اللة   ا ض    ابلقضاء  ر(8٩) ساء من احلمو  على لامق  أوسع من فرص الضميمت ني ال
 ابلتم  ا  مدهشاقر إبلاااء   اع التشاريضا  الايت مت اع مت اني ا ارأ  اقتمااوايً  على التم  ا  ضاد ا ارأ 

 لااهالتاادريب، فااا ا هضاادهام واتاااه تاادابا ل قالاا  ت ااافؤ القاارص بااني ا اارأ  والرجااي ا أربحاا  
 واالمتمااان والقاارول، وا ضا ااا  التقاعدياا  ونظااا اإلعاااا  االجتماع اا مالقاارص ا اادر  للاادخي 

 ر(٩٠)حر  يبا رن أعماالً وت ق ذ برامج لب اء القدرا  من أجي اايو  عدو ال ساء الاليت 
وأوصااااا اللة اااا  هاهتااااا مدهشااااقر إبيااااالء اهتمااااا  خاااااص حلالاااا  ا اااارأ  الريق اااا ، وضاااامان  -٥٥

عمل ااا  صاا ع القاارار واخااي اجملتمااع ا لاا  وادساار م واتاااه تاادابا اسااتباق   لضاامان ا مشاااركتها 
القضاااااء وحماااو ا علااااى الرعاياااا  المااااص  ، والتضلاااا ا، واخلاااادما  أم ان ااا  جلااااوء ا اااارأ  الريق اااا  أن 

د  أن تق اات حاااجملتمض اا م وكقالاا  أومااا  م ظااور ج ساااين ومت ااني ا اارأ  الريق اا  ا اجلهااوو الرام اا  
 .(٩١)تاا ا  ا  والت  ت مضه

 (٩٢)األطفال -٢ 

رحبااااا جل اااا  خاااارباء م ظماااا  الضمااااي الدول اااا  ابجلهااااوو ا بذولاااا  لتصسااااني الوضااااع، وحثّااااا  -٥6
مدهشاااقر علاااى ت ث ااات جهووهاااا الرام ااا  أن القضااااء التااادرجي  علاااى عماااي ادلقاااا ، وعلاااى اتااااه 

اإلل اماا  حاام يتوافاامل مااع ساان القبااو  ا الضمالاا  تاادابا علااى وجااه الساارع  لرفااع ساان أمتااا  التماادر  
ر وحثّااا اللة اا  أيضاااً احل وماا  علااى اتاااه التاادابا الالاماا  لضاامان عااد  (٩3)الضمااي ا مدهشااقر أو

أخالقهااااار  ا عمااااي يُاااارجلا أن يضاااار بمااااصتها وسااااالمتها أو ١8اسااااتاال  ادلقااااا  وون ساااان 
ن القضاااااء علااااى أساااوأ أ اااا ا  عمااااي وللباااا اللة اااا  أن مدهشاااقر أن ت ثاااات جهووهااااا الرام ااا  أ

ساا ما أنااوا  الضمااي اخل اار ، وتقاادمي مضلومااا  عاان أي تقااد  حياارا ا هااذا الماادو وعاان  ال قااي، وال
ال تامج ا قلق ر وابإلضاف  أن هله، للبا اللة   أن مدهشقر أن ت ثت جهووهاا لضامان محايا  

وأومااااجها ا اجملتماااع، وتقااادمي ألقاااا  الشاااوار  مااان أساااوأ أ ااا ا  عماااي ادلقاااا  وأعااااو   هااا لها 
ر وأ اار فريامل ادماا ا تصاد  الق اري أبناه رهاا (٩٤)مضلوما  عن ال تامج اليت  ققا ا هذا المادو

مواصال  مدهشااقر ت ث ات أجراءاهتااا للتمادي لضمااي ادلقاا  فاااين بضاض التصااداي  ال تا ا  قامماا ، 
واالااار ابد اخاص واإلجاراءا  وال س ما م ها حمدوويا  وور أوار  الضماي ا رصاد عماي ادلقاا  

 ر(٩٥)ا دوو  ا تخذ  على ا ستوى اإلقل م  ا ه اي وعا تق  ومايل من اجلها  ا ا  
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ورحبااااا اللة اااا  ا ض  اااا  حقااااوق اإلنسااااان ابعتماااااو قااااانون يتضلاااامل أبسااااوأ أ اااا ا  عمااااي  -٥7
لقلامل أااء التقاارير ادلقا  وخ   الضمي الول      افصا  عماي ادلقاا ، ل  هاا ال تا ا  تشاضر اب

الااوارو  بشااصن الضمااي ا  اا يل، والضمااي ا الق ااا  ال راعاا  والتضاادين وا اااجر واالسااتاال  اجل ساا  
 ر(٩6)لولقا  دهرال ااري 

وحثّاااا جل ااا  خااارباء م ظمااا  الضماااي الدول ااا  احل ومااا  علاااى اتااااه أجاااراءا  فوريااا  وفضالااا   -٥8
على مقاضا  اد خاص ا شتبه ا جلبها لولقا   لضمان أجراء  ق قا  مت    والضمي بقضال  

ر وقاادما (٩7)وعرضااها واسااتخدامها دهاارال البااااء، وبقاارل عقااواب  فضالاا  وراوعاا  فااا ي قاا 
وأوصااا أيضاااً أبن ت قااي مدهشااقر تااوفا مااا ي قاا  ماان  (٩8)جل اا  حقااوق ال قااي توصاا ا  لاالاا 

دمي ا سااااااعد  جلم ااااع ادلقاااااا  ضاااااصااي ا ااااوارو البشاااااري  وا ال اااا  والتق  ااااا  واخلااااادما  اجل ااااد  لتقااااا
ر وحثّاااا اللة ااا  (٩٩)االساااتاال  والض ااات وال هاااول بتضااااف ها البااادين وال قسااا  وأعااااو  أومااااجها

مدهشقر ابتاه ا  يد من اخل وا  ا لموس    ع الس اح  اجل س   لولقا  ا البلد والتضامي مع 
 ر (١٠٠)المرام أعما  الس اح  اجل س   لولقا  ف تهى 

وأوصا اللة   هاهتا أبن امع مدهشقر ب اا   امل  مم ق  لتصديد ادلقاا  الاذين  -٥٩
وا اااؤهلني ل ااا   الساااالح  واهاااالوُج ّااادوا أو  ااااركوا ا  اعاااا  عسااا ري  مااان هاااا الااادو  تسااامى 

  ر وحثّاااا اللة ااا  مدهشاااقر علاااى اتااااه   اااع اخل اااوا  الالامااا(١٠١)والتساااريا وأعااااو  اإلوماااا 
إلربح  ا ساعد  ا  اسب  لولقا  الذين  ااركوا ا نا ا  مسالا، للمسااعد  علاى تضااف ها البادين 

 ر(١٠٢)وال قس  وأعاو  أوماجها ا اجملتمع
وأوصا اللة ا  ا ض  ا  حقاوق اإلنساان مدهشاقر ابتااه تادابا عمل ا ، وال سا ما تادابا  -6٠

ع علااى  ساا اقا ر وأوصااا اللة اا  أيضاااً تشااريض   لوضااع حاادو للضقوباا  البدن اا  ا   ااع ال أبن تشااةّا
اللةاااوء أن أ ااا ا   ويب ااا  خال ااا  مااان الض ااات كبااادامي عااان الضقوبااا  البدن ااا ، وأن تااا ظا محاااال  

ر وأفاو فريمل ادماا ا تصاد  الق اري أبن (١٠3)أعالم   لتوع   الس ان اب مر الضار   ذه ا مارس 
، وأن توصا اهتا قاد أُوجماا ٢٠١8ر  ا عاا  وراس  ول    بشاصن الض ات ضاد ادلقاا  قاد صاد

ا الس اس  الول    حلماي  ال قي، اليت يُض ت على أعاداوها مان خاال  عمل ا  تشااوري  متضادو  
ر وتوجد  ب ا  حلماي  ال قي ا الضديد من ا قالضا ، هبادف  ساني الوقايا  (١٠٤)الق اعا 

 ر(١٠٥)واإلبالغ وأوار  حاال  الض ت ضد ادلقا  واستاال ا
وأحاااف فريااامل ادماااا ا تصاااد  الق اااري علماااً أبن مدهشاااقر كاناااا قاااد اعتماااد  القاااانون  -6١
ا تضلاامل ابلتاادابا واإلجااراءا  ا  بقاا  علااى ادلقااا  ا خااالقني للقااانون، وهااو  ٠١8-٢٠١6 رقااا

يشةع على تدابا بديل  عن االحتةاا وي ص على مضامل  ادلقا  ق د االحتةاا وفقاً للمضايا 
 باني ر ب د أنه ال ت ا  ه اس بضض السةون اليت ال يُقمي ف ها بني القت ان والرجاا ، وال(١٠6)دول  ال

اا ا ،  القت ااا  وال ساااء ا االحتةاااا ا أي م ااانر وا   ااع السااةون الاايت  وي أمهااا  حمتة 
 ا ا  ا  مان ادلقاا  ا الساةون هاا حمتة ا ون 7٠ي ون أب اجهن الماار مضهنر وماا ي ياد عان 
يقضاااا  بتقمااااا فااااتا  االحتةاااااا السااااابمل  ٢٠١6قبااااي ا اكماااا ، ابلاااارها ماااان أن قااااانون عااااا  
 ر (١٠7)للمصاكم  واجلهوو اجلاري  لت ق ذ هذا القانون

وأ ااار  ال ونساا و أن أن القااانون ال حيظاار اوا  ادلقااا ، وال   ااع ا اادار  ماان لاارو  -6٢
ر وأوصاا اللة ا  ا ض  ا  ابلقضااء علاى (١٠8)القت ا  احلوامي أو رفض أعاو  أوماجها بضاد اإلجنااي

 أو الا وا /التم    ضاد ا ارأ  أبن تتخاذ مدهشاقر   اع التادابا ال ق لا  ف افصا  اوا  ادلقاا  و
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ر وحّثا جل   حقوق ال قي مدهشاقر (١٠٩)مستدام  مع مضاجل  ادسباي اجلذري لقسري ب ريق  ا
على ت ث ت جهووها الرام   أن كقال  ت ق ذ قوانني م افص  اوا  ادلقا  وال وا  القسري علاى 

 ر(١١٠)ال صو الواجب
   ااامل  لتض ياا  وأوصااا اللة اا  ا ض  اا  ابلضمااا  ا هاااجرين مدهشااقر ابعتماااو اسااتات ة  -63

ومحاياا  حقااوق ألقااا  الضمااا  ا لاا اا ني وأساارها، وال ساا ما ماان خااال  باارامج التثق اات وت ظاا ا 
ا شاااريع والتاادريب والرعاياا  اجملتمض اا ، ومواصاال  تضاو ااا مااع اجلهااا  القاعلاا  ا اجملتمااع ا اادين ا 

 ر(١١١)ا  دان

 (١١٢)األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 

تصاد  الق اري أن أناه مل تتخاذ حام ا ن أي مبااور   واءما  القاوانني أ ار فريمل ادماا ا  -6٤
الول    لتصق امل امتثاا  أفضاي التقاق ا  حقاوق اد اخاص هوي اإلعاقا  وأنقاههاار ويظاي اللةاوء 

اإلعاقا   وأن الضدال  حمدوواً وي ارح صاضواب  لو اخاص هوي اإلعاقا ر ويتضارل اد اخاص هو 
 خاالر ال اوارث ال ب ض ا ، ا حاني مل تتخاذ حام ا ن أي مبااور  إلورا  احت اجااهتا ا ادو  ا 
س اسااا  التمااادي لل اااوارث ال ب ض ااا ر وال تتااااح ب ااااا  وال أحماااام ا  بشاااصن اد اااخاص هوي 

 ر(١١3)اإلعاق 
  حماو  و ةضا ال ونس و مدهشقر علاى ضامان كقالا  ادح اا  القانون ا  والت ظ م ا -6٥

 ر(١١٤)اد خاص هوي اإلعاق  على التضل ا على قد  ا ساوا  وضمان حقها ا التضل ا

 (١١٥)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء -٤ 
أوصااا اللة اا  ا ض  اا  ابلضمااا  ا هاااجرين مدهشااقر بتض ياا  جهووهااا ماان أجااي اساات ما   -66

ذ مشااااريع حلمايااا  حقاااوق اإلنساااان جلم اااع اساااتات ة تها الشاااامل  بشاااصن هةااار  ال اااد الضاملااا ، وت ق ااا
ر وبوجااه خاااص، أوصااا اللة اا  (١١6)الضمااا  ا هاااجرين ا لاا اا ني والضمااا  ا هاااجرين ا مدهشااقر

مدهشااقر بتض ياا  جهااوو التضاااون مااع بلاادان مقمااد الضمااا  ا لاا اا ني وأفااراو أساارها لضاامان محاياا  
 ر(١١7)  متثي مدهشقر ا تله البلدانحقوقها، حم ا حال  عد  وجوو ه    وبلوماس   أو ق مل 

 (١١٩)واللة ااا  ا ض  ااا  حقاااوق اإلنسااااان (١١8)وأوصاااا اللة ااا  ا ض  ااا  ابلضماااا  ا هاااااجرين -67
مدهشااقر بتض ياا  أجااراءا  الرقاباا  والتقتاا   الاايت تشاامي وكاااال  التو  اات لضاامان تااوفا  ااروف 

 عمي م اسب  للضما  ا هاجرينر
وأوصااااا اللة اااا  ا ض  اااا  ابلضمااااا  ا هاااااجرين مدهشااااقر ابتاااااه التاااادابا ا  اسااااب  لوضااااع  -68

هبااذه اإلجاااراءا ،  أجااراءا  تسااوي  أوضااا  الضمااا  ا هاااجرين هاااا ال ظااام ني، وضاامان أبالههااا
 ر(١٢٠)وإببرا  اتقاقا  ا ام   لضمان محاي  الضما  ا هاجرين من اإليذاء واالستاال 

وأوصاااااا مقوضااااا    اااااؤون الالج اااااني أبن ت ظااااار مدهشاااااقر ا تقااااادمي تاااااراخ ص الضماااااي  -6٩
ا وأم ان   احلمو  على الضمال  اجمل ي  للمستق دين مان احلمايا  الدول ا  بادون مت  ا ، وفقااً للمضااي

ر وأوصاااا (١٢١)الدول ااا  حلقاااوق اإلنساااان وااللت اماااا  فوجاااب االتقااااق الضاااا   بشاااصن الالج اااني
مقوض    ؤون الالج ني أيضاً أبن ت ظر مدهشقر ا أنشاء آل ا  قانون   لتقدمي محاي  اجتماع   

 ر(١٢٢)م سور  وم اسب  ومساعد  لالج ني وملتمس  اللةوء
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