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جتميع للمعلومات بشأن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار ام ااع للمضلوم ااا ال اوارو ق ااارير ه ااا املضاه اادا
ا ي مااوج
واإلجاراتا اخلاص ا وهاهااا م ا ومماامل ادمااا املتصااد ها الماال  ،وهااو مقااد
قّداً ابحلد ادقمى لضدو ال لما ر

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()2( )1
اإلنسان
 -2أوص اال اللانا ا املضن ا ا ابلق ااات عل ااى ااع أ ا ا ات التم ا ا ااد املا ارأ وريا ا الو
الدميقراط الوضب ابلنظر التماديمل علاى ا قاق ا منظما الضماي الدول ا بواان الضماات املنا ل
لضااا ( 2011اال قاق ا رقااا )3()189ر وأوصاال اللان ا املضن ا إلقااوق اإلنسااان ابلتمااديمل علااى
الربو وكوت االخت اري الثاين امللصمل ابلض د الدويل اخلاص ابحلقوق املدن والس اس  ،اهلااو ىل
ىللغات عقوب اإلعدا ()4ر
 -3وأوصاال ةن ا حقااوق التقااي ابلتمااديمل علااى الربو وكااوت االخت اااري ال قاق ا حقااوق التقااي
املتضلمل إبجرات قدمي البالها ( ،)5واال قاق الدول حلماي ع اد اااص ما االختقاات القساري،
واال قاق الدول حلماي حقوق ع الضمات امل اجري وأفراو أسرها()6ر
 -4و اااضل منظم ا ادمااا املتصااد للعب ا والضلااا والثقاف ا (ال ونس ا و)
جمات التضل ا()7ر
التمديمل على ا قاق م افص التم
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 -5وأوصل ةن حقوق التقي ابلنظر االن اما ىل ا قاق ا الهااي بواان اايا التقاي
والتضاااون جمااات التبااا علااى المااض د الاادويل لضااا  ،)8(1993و ض يا التضاااون التقااا مااع ج ااا
ما ب ن ااا منظم ا ادمااا املتصااد للتقول ا وا ل ااا اإلقل م ا ()9ر وأمااا املقاارر اخلاص ا املضن ا بب ااع
ادطقااات واسااتغالهلا جنسا اً ،لااا هلااف بغااات ادطقااات واسااتغالت ادطقااات املاواو اإلابح ا وهاهااا
م املواو اليت نتوي على اعتدات جنسي علاى ادطقاات ،فقاد أوصال با ةو التضااون ماع البلادان
اجملاور  ،لا هلف ما يتضلمل خبت عمي رابت أما جناو ارق يسا ا مل افصا االااار ابد اااص،
وخباصا النسااات وادطقااات ،وا قاق ا رابتا أمااا جناو اارق يسا ا مل افصا االاااار ابد ااااص،
وخباص النسات وادطقات()10ر
 -6وأوصاال املقاارر اخلاصا أي ااً بتوج ااد وعااو وامما ىل
اإلجراتا اخلاص جمللس حقوق اإلنسان()11ر

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

ااع امل لقا بااوالة

ىلطااار

()12

 -7الحا فريامل ادماا املتصاد القتاري أن احل وما قاد أورجال هااة ومش ارا أهاادا
التنم ا ا املسا ااتدام ىلطارها ااا للتات ا ا ك القا ااومي ،لا ااا هلا ااف اخلت ا ا الوطن ا ا الثامن ا ا للتنم ا ا
االجتماع  -االقتماوي ()13()2020-2016ر
 -8وأوصاال اللان ا املضن ا إلقااوق اإلنسااان( )14واللان ا املضن ا ابلق ااات علااى التم ا
املارأ ( )15وريا الو بباادت عمل ا ىلنوااات مشسسا وطن ا حلقااوق اإلنسااان ًتثااي امتثاااالً مااً للمباااو
املتضلق لرك املشسسا الوطن لتض ي حقوق اإلنسان واايت ا (مباو ابريس)ر

ااد

 -9وأوص اال اللان ا املضن ا ابلق ااات عل ااى التم ا ااد امل ارأ ( )16ب اامان التتب اامل الم ااار
لقانون ادسر  ،الذي حيظر ال واج املب ر و ضدو ال وجا  ،وال سا ما أوسااا اجملتمضاا اةل ا
الريق واإلثن ()17ر
 -10ورحباال ةنا حقااوق التقااي ابلتقااد اةاارط ض يا اإلطااار القااانوين والس اسااايت املتضلاامل
إلقوق التقي ،والحظل اة وو املتواصل الايت باذهلا وريا الو إلوراج أح اا ا قاق ا حقاوق
التقااي قوان ن ااا الوطن ا ()18ر والحظاال اللانا مااع التقاادير اعتماااو االساعا ا الوطن ا لألم ااا
وادطق ااات ( )2025-2016وخت ا الضم ااي الوطن ا لألم ااا وادطق ااات ( ،)2020-2016ل ن ااا
أوصل ابعتماو اسعا ا وطن امل هلا خممما حمدو امل ان ويل ا مالمم للمتابض ()19ر
 -11وأفاااو فرياامل ادمااا املتصااد القتااري أن املرحل ا ادو م ا و ااع س اس ا وطن ا للواابا
واامي الواابا الااذي اعاوم أعمااارها با  15و 25ساان قااد أما مااشخراًر واااد هااذ الس اسا
ىل ض ي احلموت على اخلدما االجتماع  ،وفرص نم ا امل اارا  ،واملواارك املدن ا ر وقاد أُ ار
هذ الضمل الوبا م ع أحنات البلد ،ومشلل الضديد م الوبا املنتم للق ا املمثلا
عاو ًث الً انقماً ،ل ف ا الوبا هوو اإلعاق واملثل ا واملثل ون وم ووجو امل ي اةنسي ومغايرو
اهلوي اةنسان م الوبا ()20ر
 -12ورحبل اللان املضن إلقوق اإلنسان ابعتماو خت الضمي الوطن ملنع الضنف د النسات
وادطقات والق ات عل د ()21()2020-2014ر
 -13وحثاال ةن ا حقااوق التقااي وري ا الو علااى اااااه ااع التاادابا التو اريض والق ااام
واإلواري لتبس ك و سريع عمل سا ي منظما اجملتمع املدين الضامل جمات حقوق التقي()22ر
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رابع ا -تنفيذ االلتاامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ،مع مراعااة القاانون الادوي
اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطاعات
 -1املساواة وعدم التمييا

()23

 -14أوص اال ةنا ا حق ااوق اإلنس ااان ين تا ااذ وريا ا الو اادابا ،ل ااا هل ااف النظ اار
اعتماو قاانون اامي مل افصا التم ا  ،قاي أن ياوفر اإلطاار القاانوين هو المال احلمايا ال اف ا
ما ااع أ ا ات التم ا  ،لااا هلااف اجملااات اخلاااص ،القامما علااى ااع ادساابا اةظااور
لوجااا الض ااد الاادويل اخلاااص ابحلقااوق املدن ا والس اسا  ،وي اام وصااوت ااع ااصاة التم ا
ىل سبي االنتما ()24ر
 -2التنمية والبيية واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()25

 -15الح ا فرياامل ادمااا املتصااد القتااري أنااد ىلطااار وااا ع االسااتغالت التااااري لل راع ا
احلراج ا و وس ا ع التاق ا ال رمام ا  ،اُقاامل علااى امت اااطا لألرا ااي مااع املسااتثمري املواااريع
اإلمنام ا وساادوو التاق ا ال رمام ا ر و هااذا الس ا اق ،أف ا حملاد ين اجملتمضااا اةل ا  ،لااا هلااف
اجملموعا اإلثن  ،قد أُجرب على االنتقات ىل أمااك أخار ر وعاالو علاى هلاف ،يبادو أناد
بضض احلاال مل ار مواورا مسبق ومل يقد ضويض كا  ،مما أثر سلباً على أسابا مض وا
اجملتمضا اةل املضن ومنك ع و ا()26ر
 -16وهك اار املق اارر اخل اااص املض ااا لس ااال القق اار امل اادقع وحق ااوق اإلنس ااان أن االسا اعا ا ا
اإلمنام ا القامم ا ال اايت ضتم ااد بو ااد عل ااى التاق ا ال رمام ا  ،ومو اااريع الب ا التصت ا م ا قب ااي
ختوا الس ف احلديدي  ،وامت ااطا ادرا اي إلاجا ىل أن سات مي بس اساا لتض يا ال راعا
املساتدام والمااناعا التصويل ا وقتااا اخلاادما والمااناعا الت نولوج ا ر وهكاار املقاارر اخلاااص
أي اً أند ينبغي مراعا حقوق اإلنسان لأل ااص املتاثري مبا ر ببنات السدوو و وغ ل ا مراعا
م  :وينبغي أن تصمي ال اان اخلاص املوارك قتاا التاقا ال رمام ا املساشول ال املا
ع ا مر السلب اليت يضاين من ا الس ان املت ررون()27ر
 -17وأ ار فريمل ادما املتصد القتري ىل أن احل وم بمدو اااه ىلجراتا للتمدي دمر
غا املناخر وم املتوقع اعتماو أو ىلصادار قاانون بواان ىلوار ال اوار ومرساو بواان غاا املنااخ
عا )28(2019ر
 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -18أوصل اللان املضن إلقوق اإلنسان وري الو بتنق ح التضرياف الق اقال لإلرهاا
كمااا ياارو قانوحلااا احلااايل بوااان هسااي ادم اوات وم افص ا ًويااي اإلرهااا  ،و اامان امتثااات أي
وريع قاما أو جديد يتضلمل ل افص اإلرهاا امتثااالً مااً للض اد الادويل اخلااص ابحلقاوق املدن ا
والس اسا وًتااع اد ااااص املوااتبد ار ااااا أعماااالً ىلرهاب ا أو جاراما ها صاال أو املت ما
ابر ااا جبم ع ال ماان القانون القانون واملمارس ()29ر
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ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه

()30

 -19الح ا ا فري اامل ادما ااا املتص ااد القت ااري أن قا ااانون الضق ااواب امل اانقح يبقا ااي عل ااى عقوب ا ا
اإلعدا ر وعلى الرها م وقف اخت اري إل اا الواقاع مناذ عاا  ،1989ال ا ات أح اا اإلعادا
ماادر ،وال سا ما اةاراما املتماال ابملاا درا  ،الاايت ال سااتو احلااد ادوج إلوراج ااا اام
"أ ااد اة اراما ختااور "()31ر وأوصاال اللان ا املضن ا إلقااوق اإلنسااان ج وري ا الو ابإلبقااات علااى
الوقااف االخت اااري لتنق ااذ عقوب ا اإلعاادا وىليااالت االعتبااار الواجااا إللغااات هااذ الضقوب ا لوجااا
القانونر و انتظاار ىللغاات عقوبا اإلعادا  ،ينبغاي ةم وريا الو أن ااري استضرا ااً اامالً للتواريضا
ها الم اال ل اامان ع ااد ىلص اادار عقوب ا اإلع ادا ىلال حال ا أ ااد اة اراما خت ااور  ،أي فق ااك
اةاراما البالغ ا اخلتااور الاايت نتااوي علااى القتااي الضمااد ،وأن قااي أي ااً ،حال ا ىلصاادار هااذ
الضقوب أصالً ،عد انت ا ىلجراتا اةاكم الضاول ()32ر
 -20وأوصل اللان املضن إلقوق اإلنساان وريا الو ابلق اات علاى االكتظاام أمااك
االحتااط ،بوسامي من اا اساتادا ادابا بديلا لالحتاااط ،وفقااً للض اد الادويل اخلااص ابحلقاوق
املدن ا والس اس ا واملضااايا الدول ا ادخاار ها الماال  ،م ا قب ااي قواعااد ادمااا املتصااد الاادن ا
النموهج ا للتاادابا هااا االحتااطيا (قواعااد طوك ااو)و وم اااعق ج ووهااا لتصسا واارو االحتااااط
وفقااً للض ااد ولقواعااد ادمااا املتصااد النموهج ا الاادن ا ملضاملا السااانات (قواعااد ن لسااون منااديال)و
واالمتناااا ع ا فاارل احلاابس االنق اراوي ىلال واارو اسااتثنام جااداً ولق اعا حماادوو للغاي ا و وىلنوااات
يل مستقل وفضال يُض د ىلل ا ل م الرصد والتقت ش املنتظم ةم ع أماك احلرمان م احلريا ،
ول م سا طةرا املنظما املستقل ()33ر
 -21وأصاادر القرياامل الضامااي املضااا ابالحتااااط التضسااقي رأةً بوااان حرمااان ثالث ا م اواطن الوي ا
م ا ح اريت ا ،هكاار ف ااد أنااد ضسااقي وخمااالف للم اواو  9و 10و 11و 19م ا اإلعااالن الضاااملي حلقااوق
اإلنسان واملواو  9و 14و 19م الض اد الادويل اخلااص ابحلقاوق املدن ا والس اسا ()34ر واعتارب القريامل
الضامااي ،يخااذاً حسااباند ااع مالبسااا الق ا  ،أن سااب ي االنتمااا املناسااا يتمثااي اإلف اراج
القوري عا اد اااص الثالثا ومانص ا حقااً واجاا النقااه التضاويض وهاا هلاف ما أ ا ات جارب
ال اارر ،وفق ااً للقااانون الاادويل()35ر و ً 25وط/يول ااد  ،2016وجااد س ا م لق ا بااوالة
ىلطار اإلجراتا اخلاص ندات عاجالً ىل احل وم يتلباون ف اد مضلوماا بواان مواروع اعتقاات
واحتااااط اد ااااص املااذكوري أع ااال  ،وم ااان احتااااطها ،و اوافر املوااور القانون ا  ،والت اادابا
الرام ا ىل اايا املاادافض عا حقااوق اإلنسااانر وعااالو علااى هلااف ،أعاار امل لقااون ابلااوالة
ع القلامل ىلطات اارمي احلامل حريا التضباا و اوي اةمض اا والتاماع السالمي ،ووعاوا احل وما
ىل احعا هذ احلقوق وكقالت ا و مان ب يمن للمدافض ع حقوق اإلنسان()36ر
 -22وأوصاال اللانا املضن ا إلقااوق اإلنسااان وريا الو ين قااي أن يتمتااع كااي ااا
خي ع للتوق ف أو لالحتااط املمارس الضمل جبم ع ال ماان القانون ادساس املنماوص
عل اا املااو  9ما الض اد الادويل اخلااص ابحلقاوق املدن ا والس اسا مناذ حلظا سالا حريتااد،
لا هلف االستضان لصاٍ على وجد السرع  ،وأن بل حم م موروع احتااط و وأن ميثي
كااي ااا خي ااع للتوق ااف أو لالحتااااط بساابا ام ا جنام ا أمااا قا ٍ
اال أو أحااد املااووق
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املاول قانوانً ملبا ر صالح ا ق ام ه ون أة قل ل  ،ال تااوط عاو  48ساع ًو وأن
يُتمدي بقضال للااوت ىل االحتاااط الساابمل للمصاكما لقاعا طمن ا طويلا للغايا و وأن حيااكا
ه ون فع طمن مضقول أو يقرج عند()37ر
الوا
 -2إقامة العدل ،مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون

()38

 -23أعربل اللان املضن إلقاوق اإلنساان عا القلامل ىلطات التااثا الاذي ميارساد احلا احلااكا
على اة اط الق امي ع طريمل ل أمور من ا ىلجراتا ض ا الق اا واملادع الضاام ونقل اا
وع هلا ،والرقاب اليت ًارس ا اةمض الوطن ا علاى اةااكا الواضب وم تاا املادعي الضاا لوجاا
الدستور()39ر وأوصل اللان ين تااذ وريا الو ادابا للق اات علاى اع أ ا ات التادخي
ها املربر الق اات ،وأن قاي ،القاانون واملمارسا  ،اساتقالت الق اات وح ااو بوساامي من اا
اامان امتثااات ىلجاراتا انتقااات الق ااا واملاادع الضااام و ض اان ا و اارق ت ا وىليقاااف ا عا الضمااي
وعا هلا واإلجاراتا التاويب ا املتااذ إلق ااا للض ااد الاادويل اخلاااص ابحلقااوق املدن ا والس اسا واملضااايا
الدول ها المل ()40ر
 -24وأعرباال اللان ا املضن ا إلقااوق اإلنسااان ع ا القلاامل م ا عااد وجااوو ىلطااار قااانوين يضا ّار
وجيرم ااا ،وما فوا ّاو واااهر اإلفااال ما الضقااا عا مثااي هااذ
ااع أعما
اات االختقااات القسااري ّ
()41
ادعمااات ر وأوصاال اللان ا التااارمي القضلااي لالختقااات القسااري ،و اامان ىلنقاااه هااذ ادح ااا
ع حاال
املمارس الضمل و و ث ف اة وو م أجي ىلجرات حتق مل امي ون يد
اةنام
االختقات القسري امل عوم و و مان حموت ال صاة وأسرها علاى اةارب ال اماي وىلعااو التاه اي
والتضااويض ال ااا و ااماان عااد الت ارارو وكقالا حماكما اةنااا  ،وىلنا ات عقااواب ٍ اااا تناسااا
وجسام اةرمي حات ثبو اإلوان ()42ر
 -25وأوصاال اللان ا املضن ا إلقااوق اإلنسااان وري ا الو لواتم ا ضريااف التضااذيا ،لااا
هلف التضريف الوارو موروا قانون الضقواب ق د النظر ،مع املاو  7م الض د الدويل اخلااص
ابحلقوق املدن والس اس وها م املضايا الدول  ،ويق ي أن ي اون هلاف ما خاالت مان ف
التضذيا كارمي مستقل ال ا ع للتقاو ويضاقا عل ا بضقاواب تناساا ماع جساام اةرميا ر
اع اوعااتا التضاذيا
وأوصال اللانا كاذلف ب قالا ىلجارات حتق امل ساريع ما قباي ه ا مساتقل
وسااوت املضامل ا والوفااا أثنااات االحتااااط ،وحماكم ا اةنااا  ،وىلن ا ات عقااواب ٍ اااا تناسااا وجسااام
اةرمي حات ثبو اإلوان  ،وحموت ال اصاة ،وأسارها عناد االقت اات ،علاى اةارب وىلعااو التاه اي
والتضويض ال ا ()43ر
 -26والح فريمل ادما املتصد القتري أن صاة انت اكاا حقاوق اإلنساان الاذي لادي ا
مستو حمدوو م التضل ا ويضانون م الققر يواج ون عقبا أكرب الوصاوت ىل نظاا الضدالا
الرمسي وا ل اا ادخار لإلباالت و قادمي الوا او  ،مثاي ا ل اا املتضلقا ابالااار ابد اااص
والضنف د امل اجري ()44ر
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()45

 -27أوصاال اللان ا املضن ا إلقااوق اإلنسااان ين قااي وري ا الو املمارس ا القضال ا حلري ا
الاادي بوسااامي من ااا ااي ا املس ا ص م ا أي ا ي م ا أ ا ات اال اات او أو التم ا بساابا
الدي  ،وأن ضاقا على هذا السلو ()46ر
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 -28وأعربل اللان املضن إلقوق اإلنسان ع القلمل ىلطات القوان واملمارسا اليت يبدو أحلاا
ال ًتثااي ملباااو ال قا القااانوين وال اارور والتناسااا ،علااى النصااو املتلااو لوجااا الض ااد الاادويل
اخلاص ابحلقوق املدن والس اس  ،لا هلف الما اه الق قا ا ةاراما التوا ا والقاذ واإلهانا ،
وجرميا "الدعايا اد وريا الو" ،وجرميا "عقاد امضاا اااد ىل ىلحادا ا اترااب اجتماع ا "،
واستادام ا ل بح حري الرأي والتضبا والتامع السلمير كما أعربل اللان ع القلمل م ارمي
انتقاو احل وم وح الو الثوري الواض علاى اب اإلنعنال أو نوار مضلوماا طامقا أو م الل علاى
ااب اإلنعناالو وما الرقابا الاايت ًارسا ا الدولا علااى وسااامي اإلعااال  ،لااا هلااف الق ااوو الاايت
يُ عا أحلا اد ىل مان التق د المار بس اس احل وما والاعويهل هلااو وما التقاارير الايت تصاد عا
االعتقات التضسقي واالحتااط واةاكم وون مراعا ادصوت القانون ا واإلوانا اةنام ا بسابا التضباا عا
املضار الس اس وانتقاو سلتا الدول أو س اسااا ،لا هلف ع طريمل ب اإلنعنل()47ر
 -29وأوصاال اللان ا املضن ا إلقااوق اإلنسااان وري ا الو بتنقا ح قوان ن ااا وممارس اااا اااد
مان ًتع اةم ع ًتضاً كامالً إلريا التضباا والتاماع السالمي املمارسا الضمل ا  ،بوساامي من اا
ما يلي :ىللغات أو ضديي ادح ا اةنام ا الايت ان علاى ضرياف ف اقال للااراما ل امان
االمتثات ملبدأ ال ق القانوين ،واالمتناا ع تب مل هذ ادح ا لقمع أي سلو وختا حيم د
الض د الدويل اخلاص ابحلقوق املدن والس اس و والنظر ىللغات ارمي التو او و واا ع ضدويا
ا رات وسامي اإلعال  ،و امان قادر وساامي اإلعاال علاى الضماي وون ادخي ال ماربر لاد ما
جانا الدول ()48ر و اضل ال ونس و احل وم على ىللغات ارمي الت و ا واإلهان وىلوراج ما
م القانون املدين ،وفقاً للمضايا الدول ()49ر
 -30وأوصل اللان املضن إلقوق اإلنسان وري الو بتنق ذ ال ماان الدستوري املتضلقا
إلري اوي اةمض اا علاى أرل الواقاع و نقا ح القاوان واللاوامح واملمارساا ها المال بغ ا
مواتمت ااا مااع املاااو  22ما الض ااد الاادويل اخلاااص ابحلقااوق املدن ا والس اسا ()50ر والحا فرياامل
ادمااا املتصااد القتااري أنااد منااذ أن اعتمااد احل وما املرسااو رقااا  238بوااان عمااي اةمض ااا
هااا الرإل ا واري الثاااين/نوفمرب  ،2017مااا فت اال هااذ اةمض ااا ضاار عا صااضواب
الق ا بضمل ا()51ر
 -31والحظل اللان املضن إلقوق اإلنسان أن الدستور حيادو الادور الارةوي الاذي ي اتلع
بد ح الو الثوري الوض  ،واعترب أن املباو واإلجراتا الايت انظا عمل ا الع ا ح لالنتااااب ،
ىل جانا الق وو املقرو على حريا التضباا والتاماع و اوي اةمض اا  ،ال قاي حامل املاواطن
املوارك احلق ق ىلوار الوشون الضام والتمويل والع ح لالنتاااب ()52ر وأوصل اللان
املوااارك
وريا الو اباااه ااع التادابا ال ااروري ما أجاي اإلعمااات ال اماي حلاامل املاواطن
احلق ق ىلوار الوشون الضام والتمويل والع ح لالنتاااب ()53ر
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()54

 -32الحا فرياامل ادماا املتصااد القتاري أن مضظااا اد اااص املتاااجر ااا املناااطمل الريق ا
قد خ ضوا لالاار دهرال الضماي واالساتغالت اةنساير و اعاوم أعماار هالب ا ادطقاات اصاة
االاااار ب ا  12و 18ساان  ،ومضظااا القت ااا املتا ار اا مل يلااتصق قااك ابملاادار أو مل ي ملا
التضل ا االبتدامير وينتمي أهلا ادطقات املتار اا ىل ادقل ا اإلثن ()55ر
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 -33وأوصاال اللان ا املضن ا ابلق ااات علااى التم ا ااد امل ارأ وري ا الو ابلتصق اامل مااع ماار
جراما االاار ابد ااص ومقا ااا وىلن ات الضقوب املناسب اا ،و مان اايا النساات والقت اا
الاليت يقض صاة لالااار وً ان ما احلماوت اجملااين والقاوري علاى املالجا املتامما والرعايا
()56
التب ا واملساااعد القانون ا وخاادما ىلعاااو التاه ااي وىلعاااو اإلوماااج ر وأوصاال اللان ا أي ااً
البغاات ومضااقبت ا ،و اوفا الادعا ،لاا
ابلتصق مل مع ادفراو الاذي يساتغلون النساات والقت اا
هلااف الرعاي ا المااص وب ارامهل ىلعاااو التاه ااي وىلعاااو اإلوماااج ،للنسااات والقت ااا الاااليت تضر ا
لالستغالت البغات()57ر

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية

()58

 -34أ ار فريمل ادما املتصد القتري ىل أن نسب كبا م الس ان س الضماي يضملاون
القتاااع ال راعااي وهااا الرمسااي ،وأن هااذ ادنواات هالب ااً مااا تسااا اب قااال
أنواات لل قااا
الدخي ،وسوت ورو الضماي ،وعاد كقايا فارص احلماوت علاى احلمايا االجتماع ا والتمث اي
م ان الضمي()59ر
د املرأ بتصس فرص حموت املرأ على
 -35وأوصل اللان املضن ابلق ات على التم
الضمالا الرمس ا عا طرياامل ض يا التاادريا امل ااا للنسااات وكقالا التق ااد لباادأ ادجاار املتساااوي لقااات
ااع القتاعااا و ورصااد وحتسا واارو عمااي املارأ القتاااا هااا
الضمااي املتساااوي الق ما
الرمسااي والقتاااا اخلاااص ،ال س ا ما ما خااالت عمل ااا قت ا ش منتظما لظاارو الضمااي مل افص ا
ممارسا الضمي االستغالل و و ضديي املاو  83م قاانون الضماي إلوراج ضرياف للتصارن اةنساي،
وفرل عقواب على مر ب د ،واعتماو دابا ملنع التصرن اةنسي م ان الضمي()60ر
 -2احلق يف الضمان االجتماعي
 -36أوصل اللان املضن ابلق ات على التم د املرأ ب قال ىلم ان استقاو اع النساات
عمااي هاا ماادفوا ادجار أو القتاااا هاا الرمسااي ،املنااطمل الريق ا واحل اري علااى
الضاامال
الس اوات ،م ا ب ارامهل احلماي ا االجتماع ا هااا القامم ا علااى وفااع ا اعاكا ر وأوصاال اللان ا أي ااً
االقتماوا ها الرمس والريق حاال الاوالو
ابستصدا ىلعاان نقدي للنسات الضامال
()61
والضا والو اوخ ون متاح ىلطار نظا ال مان االجتماعي لالقتماو الرمسي ر
 -3احلق يف مستوى معيشي مناسب

()62

 -37هكاار املق اارر اخل ااص املض ااا ابلقق اار امل اادقع أن س ا ان املن اااطمل الريق ا مل يو اامل ا التق ااد
االقتماوي وأحلا ميثلون قراب  90املام م الققرات()63ر
 -38وأفاااو فرياامل ادمااا املتصااد القتااري أن احل وم ا اعتمااد االس اعا ا الوطن ا للتغذي ا
حااع عااا  2025وختا الضمااي  ،2020-2016وأن ختا الضمااي الوطن ا بوااان املساااوا با
اةنس رك على الغذات والتغذي  ،لا هلاف خقاض مضادت القت اا وون سا اخلامسا الااليت
يضان م نق الوطن()64ر
 -39وأوصاال ةن ا حقااوق التقااي وري ا الو بتام ا م اوارو مال ا وبواري و قن ا كاف ا
لتنق ااذ االس اعا ا الوطن ا للتغذي ا حااع عااا  2025وخت ا الضمااي  ،2020-2016وىليااالت
أمه ابلغ لتغذي ادم ا والر ع وادطقات المغار املناطمل الريق ()65ر
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 -4احلق يف الصحة

()66

 -40أعرباال اللان ا املضن ا إلقااوق اإلنس ااان( )67واللان ا املضن ا ابلق ااات عل ااى التم ا ااد
املارأ ( )68عا قلق مااا ما أن مضادت وف ااا ادم اا ال يا ات مر قضااً ،وأوصال وريا الو ل اااعق
ج ووها الرام ىل احلاد ما وف اا ادم اا ر وهكار فريامل ادماا املتصاد القتاري أن قادماً ج اداً قاد
أحرط بوان وف ا ادم ا والر ع ومضدت وف ا ادطقاات وون سا اخلامسا ر وماع هلاف ،ال ا ات
النتااامهل المااص تقاااو ىل حااد كبااا اس اتناواً ىل عوامااي مثااي اةغراف ااا ،واالنتمااات اإلثااا واللغااوي،
و ضل ا اد  ،والو ع االجتماعي  -االقتماوي()69ر
 -41وأ ااار فري اامل ادم ااا املتص ااد القت ااري ىل أن انتو ااار ح اااال ا ااي املراهق ااا مر ق ااع،
صقو القت ا م اعا ىلثن ا مض نا وما ادسار الققاا ()70ر
وال س ما املناطمل الريق
وأوصاال اللان ا املضن ا ابلق ااات علااى التم ا ااد امل ارأ ب اامان حمااوت النسااات علااى خاادما
الرعاي اة د املتضلق ابلمص اةنس واإلماب  ،لا هلف ىلم ان احلموت علاى وساامي مناع
احلماي احلديثا والتثق اف املالماا للسا بواان الماص اةنسا ()71ر وقادمل اللانا املضن ا إلقااوق
اإلنسان وص مماثل ()72ر
 -42وأوصاال ةن ا حقااوق التقااي بتنق ااذ ب ارامهل رمااي ىل خقااض مضاادال وف ااا ومرا ا
ادطقات ،لا هلاف عا طريامل حتسا م اارا القاابال واعتمااو مضاايا اةاوو رعايا ادم اا
وادطقات حديثي الاوالو ()73ر وأوصال اللانا ابعتمااو س اسا اامل للماص اةنسا واإلماب ا
للمراهق  ،مع ىليالت اهتما خاص للوقاي م احلمي املب ر وادمرال املنقول جنس اً()74ر
 -43والحا فرياامل ادمااا املتصااد القتااري أن قااانون الضقااواب اةديااد جياار اإلج ااال ىلال
()75
احلاااال الاايت نتااوي علااى ختاار علااى احل ااا ر ويباادو أن حاااال اإلج ااال هااا املااامون سااامد ر
وأوصاال اللانا املضن ا ابلق ااات علااى التم ا ااد املارأ إبابحا اإلج ااال حالا وجااوو ختاار
ي اادو ح ااا املارأ احلامااي و حاااال االهتمااا أو سااقام اةااار أو ىلصاااب اةنا بتوااوها ابلغا ،
ااع احل اااال ادخ اار ()76ر وأوص اال اللان ا املضن ا إلق ااوق اإلنس ااان بتض ااديي
وىللغ ااات ارمي ااد
التوريضا بغ مان ىلم ان ا احلماوت القضلاي علاى خادما اإلج اال املاامون والقاانوين ماع
كانل ح ا أو صص املرأ أو القتا احلامي ختر ،أو عندما ي اون ما اان اساتمرار احلماي
ىل حلايتد أن يسبا للمرأ أو القتا أملاً أو مضاان كبااي  ،وخاصا حااال احلماي الناا هل عا
االهتما أو سقام اةار  ،أو عندما يرجح أال يولد اةنا ح ااً ،و امان عاد فارل عقاواب
جنام على النسات والقت ا الالمي يلاان ىل اإلج ال وعلى مقدمي اخلدما التب ()77ر
 -44وأوصل اللان املضن ابلق ات علاى التم ا اد املارأ أي ااً ب قالا اافش القارص با
امل ارأ والرجااي احلمااوت علااى م اوارو الوقاي ا م ا فاااو نق ا املناع ا البو اري /اإليدط والضااالج
املالما ،ف الً ع حري حموت النسات والقت ا على ادووي امل او للقاوسا الض وس  ،ماع
البغات والنسات امل اجرا ()78ر
ىليالت اهتما خاص للنسات الضامال
 -5احلق يف التعليم

()79

 -45الحا ا املق اارر اخل اااص املض ااا ابلقق اار امل اادقع أن ااد عل ااى ال اارها ما ا جمان ا ا التضلا ا ا ،فا ا ن
الت ال ف اإل اف للتضل ا ،لا هلف ال ي املدرساي والغاذات والنقاي ،بقاي ادطقاات ما ادسار
الققااا خااارج املدرس ا ()80ر وقاادمل ال ونس ا و مالحظااا مماثل ا شكااد علااى أنااد ابلاارها م ا أن
املاادار الضام ا م ا التضل ا ا قبااي املدرسااي ىل التضل ا ا الثااانوي الضااايل جمان ا  ،ف ا ن ادطقااات الااذي
يض وون حال الققر ويق مون املناطمل الريق النام يضانون م حرمان ديد م التضل ا()81ر
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 -46ورحباال اللان ا املضن ا ابلق ااات علااى التم ا ااد امل ارأ ابلتاادابا املتاااذ ل ا ةو فاارص
صاقو
احلموت على التضل ا وحتس مضدال اإلملاا ابلقارات وال تابا ونساب االلتصااق ابملادار
النسات والقت ا ()82ر وأوصل ب مان حموت ع القت ا والنسات ،وال س ما الاليت يضو
املناااطمل الريق ا والنام ا  ،علااى التضل ا او والق ااات علااى القوالااا النمت ا التم ي ا الاايت حتااوت وون
ىلم ان حموت القت ا على التضل ا ،وىلهكات الوعي لد الوالدي وقاو اجملتمضا اةل ا يمه ا
ضل ا النسات()83ر والحظل ال ونس و كذلف أن مضدت اإلملا ابلقرات وال تابا قاد ار قاع بوا ي
كبا ،م حنو  58املام عا  2011ىل  85املام عاا  ،2019وأن التقااو با
اةنس يخذ التناق ()84ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -1النساء

()85

د املرأ ين ي ون حظار التم ا اد املارأ
 -47أوصل اللان املضن ابلق ات على التم
مماصوابً آبل ااا اإلنقاااه والضقااواب املناسااب  ،مااع اما مااا ي قااي ما املاوارو البواري والتقن ا
واملال ()86ر
 -48كمااا أوصاال اللانا وريا الو لضاةا ادساابا اةذريا للا واج املب اار و ضاادو ال وجااا ،
و نق اذ بارامهل للتوع ا الضاما لو اع حاد هلاا املمارسات  ،لاا هلاف نظا ا ااال بواان الضواقااا
السلب للصمي والا واج املب اري ابلنساب للقت اا و واعتمااو ادابا حلمايا القت اا اللاوايت ا وج
ابلقضي طواجاً مب راً أو ار بت ىلطار عالق حر مب ر ()87ر

 -49وأوصاال اللان ا كااذلف ب قال ا حمااوت النسااات علااى ف ارص فضل ا للاااوت ىل الق ااات،
بوسامي من ا مان ىلم ان احلموت على املسااعد القانون ا اجملان ا وخادما الع ا الواقوي ،
وىل حا اإلم ان ا للنسااات ااصاة التم ا والضنااف القااامم علااى أسااا نااوا اةاانس لتقاادمي الوا او
وون خو م االنتقا أو الوصا والوصوت ىل سبي انتما فضال واحلموت على الدعا املقاد
لل ااصاة()88ر وهكاار فرياامل ادمااا املتصااد القتااري أن قااانون منااع وم افص ا الضنااف ااد النسااات
وادطقاات لضااا  2015يت اام ضريقااً للضنااف وجياار االهتمااا ال وجااي والضنااف اةنسااي ما جانااا
الوركات وادفراور ب د أن القاانون ال يان بو اوم علاى أوامار احلمايا ويق اي اساتادا السابي البديلا
لتسوي املناطعا  ،مثي الوساط  ،للتضامي مع حاال الضنف د املرأ ()89ر
 -50وأوصاال اللان ا املضن ا ابلق ااات علااى التم ا ااد امل ارأ وري ا الو بو ااع ىلج اراتا
ض ا النسااات مناصااا صاانع
وا ااص لتنق ااذ اادابا خاصا مشقتا ل اامان املساااوا با اةنسا
()90
القرار احل وم  ،والسلف الدبلوماسي ،وسلف الق ات ،والورط  ،واة ش ر
 -51وأ ار املقارر اخلااص املضاا ابلققار املادقع ىل ىلقماات النساات بماور رويت نا ما عمل اا
صاانع القارار ،لااا ف ااا لااف الاايت هلااا أثاار عم اامل علااى ح اااا  ،واحلرمااان الوااديد الااذي يضااان منااد
ف ما يتضلمل ابلتضل ا واحلموت على الضمي الرمسي و قلد مناصا املسشول ()91ر
د املرأ بتنق ذ دابا ل ةو فرص حموت
 -52وأوصل اللان املضن ابلق ات على التم
النسات الريق ا على التضل ا والرعاي المص واستقاوا م ادسواق التنافس وادنوات املادر
للدخي ،لا هلف ع طريمل ىلوراج بند االساعا ا الوطن ا للضمالا الريق ا لادعا الواااب
الريق ا  ،وراب ادسر ،والنسات هوا اإلعاق ()92ر
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 -53وأوصل اللان أي اً ابعتماو س اس امل لل ار راعي االعتبارا اةنسان ااد
اخلااارج بمااور فضال ا ومضاة ا ادساابا اةذري ا هلااار
ااي ا الضااامال امل اااجرا الااالوة
النساتو و نق ذ اللوامح املتضلق بوكاال وو ف الضمات امل اجري  ،مع فرل عقواب علاى عاد
االمتثات ،ل مان ااي امل اجرا م االستغالت()93ر
 -54كمااا أوصاال اللانا ابااااه اادابا مل افصا التم ا والوصااا اللااذي ضاااين من ماا النسااات
والقت ا املمااب بقاو نق املناع البواري /اإليدط واعتمااو ادابا ل امان اساتدام الاربامهل
احلال ()94ر
 -2األطفال

()95

 -55حثل ةن حقوق التقي وري الو على اعتماو اسعا ا اامل ت ام ىلجاراتا
حمدو ووا ص ادهدا  ،لا هلاف ىلجاراتا اجتماع ا ىلجياب ا للق اات علاى التم ا اد ادطقاات
الااذي يض وااون أو اااا الت م ا ش أو اهلوا ا  -وماان ا القت ااا  ،وادطقااات املنتمااون ىل ادقل ااا
اإلثن أو الدين  ،وادطقات الذي يض وون املناطمل الريق ()96ر
 -56ووعل املقرر اخلاص املضن بب ع ادطقات وري الو ىل اعتماو دابا وريض قي
حظر ع أ ات االعتدات اةنسي والضناف واالساتغالت والب اع املمارسا علاى ادطقاات وارمي اا
وفارل الضقاواب املناساب ()97ر وأوصال ةنا حقااوق التقاي إبنواات يل ا مالمما لألطقاات لتقاادمي
الو او بوان ع أنواا االعتدات واالستغالت والضناف اد ادطقاات()98ر وقا ّدمل املقارر اخلاصا
وص ا مماثل ()99ر
 -57وحثل ةن خربات منظم الضمي الدول ا املضن ا بتتب امل اال قاق اا والتوصا ا احل وما
على اااه دابا فضال حلماي ادطقات م الوقوا صاة لالستغالت اةنسي دهارال ااريا
قتاااا الس ا اح و و وع ا اة ااا القاعل ا ها الماال املبا اار بقت اااا الس ا اح بوااان مو ااوا
االس ااتغالت اةنس ااي دها ارال ااريا ا و و اامان الق ااا  ،املمارسا ا الضمل ا ا  ،إبجا ارات حتق ق ااا
االاار ابدطقات ،ل فا ا الرعااة ادجاناا
ومالحقا ق ام امل لأل ااص املتورط
()100
ر وقالاال
ومووقااو الدول ا املوااتبد اواط ا ،وفاارل عقااواب فضال ا وراوع ا ابلقاادر ال ااا
املقرر اخلاص املضن بب اع ادطقاات ىلناد ينبغاي للص وما أن ضاات اإلفاال ما الضقاا علاى ب اع
ادطقات واستغالهلا جنس اً( ،)101لاا هلاف طواج ادطقاات واساتغالهلا البغاات ،بوساامي من اا
ض ي التضاون عرب الوطا القضات وو ع نظا وطا رمسي مت امي حلماي ادطقات()102ر وأوصال
املقاارر اخلاص ا إلظاار ب ااع ادطقااات وارميااد بوصااقد جرمي ا منقماال ع ا االاااارو وحظاار ر بااا
ادموم البديل اليت رقى ىل ب ع ادطقاات()103ر وأوصال املقارر اخلاصا أي ااً با ةو عادو مراكا
رعاي ادطقاات لتقادمي املسااعد الواامل ىل ادطقاات اصاة االعتادات واالساتغالت اةنسا ()104ر
وقدمل ةن حقوق التقي وص ا مماثل ()105ر
 -58وأوص اال ةنا ا حق ااوق التق ااي ب اامان التنما ا صا اراح الق ااانون اةن ااامي عل ااى حظ اار
ااع السا اقا و و نظا ا ب ارامهل وع ا لقامااد
الضقوبا البدن ا ااد ادطقااات ،م مااا كاناال خق قا ،
الوالدي وامل ن واةم ور بماق عاما ()106و و امان اما ماوارو كاف ا لتنق اذ بارامهل طويلا
ادجي تمد لألسبا اةذري للضناف البادين واةنساي والنقساي اد ادطقاات()107ر وأوصال
اللانا أي ااً ابإلساراا اعتماااو املباااو التوج ا بوااان ادطقااات اةااروم ما رعايا الوالاادي
و مان اللاوت للرعاي املشسسا كتدبا م دابا املاله ادخا()108ر
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 -59وأوصل املقرر اخلاص املضن بب ع ادطقات إلظر طواج ادطقات ،لا هلف ال واج ب
ادطقات الذي قي أعمارها عا  18سان  ،وون اساتثنات()109ر وأعربال ةنا حقاوق التقاي عا
قلق ااا الباااله دنااد علااى الاارها ما حتديااد احلااد ادوج لسا الا واج عنااد  18ساان  ،يظااي طواج ادطقااات
منتوراً ىل حد كبا ،وم مث قدمل وص ا مماثل ()110ر
 -60والح فريمل ادما املتصد القتري أن ادطقات ميثلون نسب كبا ما القاو الضاملا وأن
البلاادر وحياادو قااانون
أطقااات املناااطمل الريق ا علااى وج اد التصديااد يو ا لون مضظااا ادطقااات الضااامل
الضمي نوا ادعمات اخلق ق اليت يسمح ااا لألطقاات وون سا  14عامااً ،وحيظار أساوأ أ ا ات عماي
ادطقات ةم ع ادطقات وون س  18عامااًر وأوصال املقارر اخلاصا املضن ا بب اع ادطقاات إلظار
عمااي ادطقااات وفق ااً للقواعااد واملضااايا الدول ا  ،لااا هلااف ع ا طرياامل حتديااد احلااد ادوج لس ا
الضمي  14عاماً ،وون استثنات()111ر
 -61وحثاال ةن ا حقااوق التقااي وري ا الو علااى قاادمي ىلعاااان نقدي ا منتظم ا لألطقااات
هوي اإلعاق بوصق ا ااي اجتماع أساسا  ،وطةو املاوارو املامما للمادار الضاويا وو اع
نظا فضات لتصديد احت اجا الدعا القروي لألطقات هوي اإلعاق ()112ر
 -62وأوصاال اللان ا املضن ا ابلق ااات علااى التم ا ااد امل ارأ وري ا الو بت ث ااف اة ااوو
الرام ىل سا سا ي املوال د الوقل املناسا ،وال س ما املناطمل الريق واملناطمل النام ،
ع طريمل نظا ا ااال وع ا  ،وىلطالا احلاواج اللغويا  ،ونوار وحادا متنقلا للتساا ي املادين()113ر
وقدمل ةنا حقاوق التقاي وصا ا مماثلا ( ،)114واعتارب أن نوار هاذ الوحادا املتنقلا علاى
وجااد التصديااد يوا ي اادبااً يرمااي ىل منااع ان ااد ادطقااات النا اا املساالح ،لا ف ا ا ادطقااات
الذي يض وون املناطمل النام والقر وادطقات املر بت أو اع ا ابلووارا()115ر
 -63وأوصاال ةنا حقااوق التقااي وريا الو بتض يا براجم ااا اخلاصا ابلتوع ا خبتاار ادلغااا
وأنوااتت ا جمااات ىلطالت ااا ما أجااي اايا ادطقااات ما ادلغااا والااذخامر هااا املنقااار ر كمااا أوصاات ا
ب مان وفا اخلدما ال اف ا املمامم خم مااً لتلب ا االحت اجاا اخلاصا ابدطقاات ال اصاة،
وال س ما ادطقات هوو اإلعاقا النا ا عا ادلغاا والاذخامر هاا املنقاار املتبق ا  ،و ويادها خبادما
التاه ي البدين والنقسي واملساعد االجتماع ()116ر
 -3األشخاص ذوو اإلعاقة

()117

 -64حثال ةنا حقااوق التقاي وريا الو علااى اما
الضمي الوطن بوان اد ااص هوي اإلعاق ()118ر
 -4األقليات والشعوب األصلية

ماوارو مال ا وبواري لتنق ااذ ختا

()119

 -65هكر املقرر اخلااص املضاا لساال الققار املادقع أن ادقل اا اإلثن ا والواضو ادصال ال ا ات
ضاين م الققر لضدت أعلاى ب ثاا ما ادهلب ا الالويا التايالنديا ر وقاات ىلن سا ان املنااطمل الريق ا
مل يومل ا التقد االقتماوي وىلحلا ميثلون قراب  90املام م الققرات()120ر
 -66وأعربل اللان املضن إلقوق اإلنسان ع قلق ا ىلطات التقاارير الاوارو عا ىلعااو التاوط
القسري لضدو ما اجملتمضاا اةل ا لألقل اا اإلثن ا نت اا االسات الت علاى ادرا اي ومانح االمت ااطا
للمواااريع اإلمنام ا  ،وون ىلج ارات مواااورا كاف ا أو وون قاادمي التضااويض ال ااا  ،وىلطات التقااارير
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الاايت تصااد ع ا التوق ااف واالحتااااط التضسااق للم ا ارع وأهااايل القاار ال اذي حيتاااون ااد
قرارا ىلجيار ادرا ي ومنح االمت اطا ر كما أعربل اللان ع قلق ا ىلطات التقارير اليت واا ىل
ا ت او احل وم دقل ا اهلموناه اإلثن ا  ،واالوعااتا املتضلقا ابحتاااط الرجاات املنتما ىل هاذ
ادقل ا اإلثن ا وىلخ اااع ا لالختقااات القسااري ،وسااوت التغذي ا واالفتقااار ىل ف ارص احلمااوت علااى
الرعاي المص ()121ر
 -67وأوصاال اللان ا ين تاااذ وري ا الو ااع اخلت اوا ال ااروري ل اامان ىلج ارات مواااورا
هاوفا مااع اجملتمضااا اةل ا بغ ا احلمااوت علااى موافقت ااا احلاار املساابق املسااتنا ف مااا يتضلاامل ابملواااريع
اإلمنام ا الاايت اشثر علااى أساابا مض واات ا ومنااك ع وا ا وثقافت اااو وأن قااي موااارك اجملتمضااا اةل ا
أي عمل ا ا تضل اامل إبع اااو وط ن اااو وأن ق ااد ضوي ا ااًكاف ا ااً عن اادما تض ااذر ىلع اااو الت ااوط ()122ر
وحثل ةن حقوق التقي وري الو على منع و/أو و ع ح ّد لن وم أطقات الوضو ادصال
بسبا ىلنوات سدوو التاق ال رمام وعمل ا المناعا االستاراج الواسض النتاق()123ر
 -68وأوصاال اللان ا املضن ا إلقااوق اإلنسااان وري ا الو ابل ااف ع ا ا اات او أف اراو أقل ا
اهلمونه اإلثن  ،لا هلف وق ق ا واحتااطها ضسقاً وىلخ اع ا لالختقات القسريو والتصق مل
هذ ادفضات ،و قدمي مر ب ا ىل الضدال  ،و قدمي اةرب ال اماي لل اصاة أو أسارهاو وااااه ادابا
قوي قي حموت أفراو اع اهلمونه بمور فضال على الغذات والرعاي المص ال اف ()124ر
 -69وأوصل ال ونس و ب مان أال يواجاد ادطقاات الاذي وا ي اللغا الالويا لغات ا الثان ا
حاواج حتااوت وون ضلم ااا ما خاالت بارامهل متامما لتاادريا املضلما و وسا ع نتاااق التضلا ا قبااي
االبتدامي ح ثما أم ()125ر
 -70وحثال ةنا حقاوق التقاي وريا الو علااى مواصال و ض يا التادابا الرام ا ىل
سا ي ع ادطقات عند الوالو  ،ل ف ا أطقات أسر اهلمونه  -م ()126ر

اامان

 -5املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()127

 -71أوصاال اللانا املضن ا ابلق ااات علااى التم ا ااد املارأ وريا الو إبطالا احلاواج الاايت
حتااوت وون حمااوت امل اااجرا علااى ىلعاااان احلمايا االجتماع ا  ،لااا هلااف عا طرياامل ضااديي
ااروا ادهل ا ا ف م ااا يتضل اامل ابلومم اامل واحل ااد ادوج ما ا القا اعا املشهلا ا و وسا ا ع نت اااق التغت ا ا
ل ومي ع القتاعا ()128ر
Notes
Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for the Lao People’s Democratic Republic will be
available at https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/LAIndex.aspx.
For the relevant recommendations, see A/HRC/29/7, paras. 121.1–121.40, 121.42–121.43, 121.48,
121.62, 121.64, 121.66–121.78, 121.105 and 121.186.
CEDAW/C/LAO/CO/8-9, para. 38 (f).
CCPR/C/LAO/CO/1, para. 18.
CRC/C/LAO/CO/3-6, para. 47.
Ibid., para. 48 (a) and (b).
UNESCO submission for the universal periodic review of the Lao People’s Democratic Republic, p. 6.
CRC/C/LAO/CO/3-6, para. 28.
Ibid., para. 9 (e).
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