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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون السادسةالدورة 
 2020أاير/مايو  4-15

 ملديفجتميع بشأن   

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مددددا م رعددددا   وريدددد  16/21و 5/1أُعددددذا اددددير رمالً يدددد  علددددوق اًدددد رر    دددد   ًددددو  ر   ددددا   -1
رالسالع رض رمذور  رمشامل. ورمالً ي  جتليا م لع ومات رمورر   يف تًاري  ايئات رملعااذرت ور ج رءرت 

ذرق ابحلدذ رمص د  م يف شدلل مدوجت تًي درخلاص  وغرياا مد  وئقدا رممدمل رملال دذ  ارت رم د  ، وادو مًدذ  
 معذ  رمل لات.

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2()1)اإلنسان

حلًدو  ر   دا  رمد  أوصت جلن   ًو  رمطفدل م دذياب ابمال دذيا ع د  رم دلوا رمساسدي   -2
ها اعُذ، واي رالتفاصي  رمذومي  حللاي   ًو  مجيا رمعلال رملهاج ي  وأف ر  أس امل، ورالتفاصي  تنضمل إمي مل

رمذوميدد  حللايدد  مجيددا رمشددالات مدد  رالرالفدداء رمً دد  ، ورمروتوملددول رالراليددار  رمل  ددا ابمعهددذ رمددذو  
 ، ورمروتوملددول رالراليدار  التفاصيدد   ًدو  رمشددالات رخلدات ابحلًددو  رالصال دا ي  ورالجاللاعيدد  ورم ًافيد

ورمروتوملددول رالراليددار  رم دداق رمل  ددا ابمعهددذ رمددذو  رخلددات ابحلًددو  رملذ يدد  ورم ياسددي ،  ،او  ر عاصدد 
 .(3)رهلا ف إىل إمغاء عًوا  ر عذرم

ا ع دد  وأوصددت رم ةندد  رملعنيدد  ابمًضدداء ع دد  رماللييددت تددذ رملدد أ  ا  تنيدد  م ددذياب يف رمال ددذي -3
ا وتوملددول مندددا وصلددا ومعاصرددد  رالجتددار ابمشدددالات، وطاصدد  رمن ددداء ورمافددال، رملللدددل التفاصيدد  رممدددمل 

 .(4)رملال ذ  مللاف   رجل مي  رملنيل  عر رمواني 
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إىل أ   )مفوتددي  شدد و  رموجئدد ( وأشددارت مفوتددي  رممددمل رملال ددذ  رم ددامي  مشدد و  رموجئدد   -4
يف رالتفاصي  رخلاص  اوتا رموجئ ، ورمروتوملول رخلدات اوتدا رموجئد ، ورالتفاصيد   م ذياب مي ت ا فاق 

  .(5)رملالع ً  اوتا رمشالات عذميي رجلن ي ، ورالتفاصي  رملالع ً  طفض  االت ر عذرم رجلن ي 
وأوصدددت منيلددد  رممدددمل رملال دددذ  م وايددد  ورمع دددمل ورم ًافددد  )رميو  دددلو( م دددذياب ابمال دددذيا ع ددد   -5

اصي  رملالع ً  مبلاف   رماللييت يف  ال رمالع يمل وشة عالها ع   رمال ذيا ع   رالتفاصي  رملالع ً  ا و  رالتف
  .(6)رمورث رم ًايف غري رملا   ورتفاصي  محاي  وتعتيت تنوع أشلال رمالعرري رم ًايف

 ب ابمالترمهدددا ا ددد ابموفددداءوأوصدددت رم ةنددد  رملعنيددد  ابمًضددداء ع ددد  رماللييدددت تدددذ رملددد أ  م دددذياب  -6
م  رتفاصي  رمًضاء ع   مجيا أشدلال رماللييدت تدذ رملد أ  يف غضدو   16م  رملا    2حتف يها ع   رمفً   
 .(7)ملاملره اشلل  متهيذرق م   16م  رملا    1حتف يها ع   رمفً    وإبعا   رمني  يفموعذ زمين ورتح 

( 1)14وشددة عت جلندد   ًددو  رمطفددل م ددذياب ع دد  رمنيدد  يف سدد ب حتفيا ددا ع دد  رملددا ت   -7
  .(8)م  رتفاصي   ًو  رمطفل 21و

 (9)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
 عت رم ةن  رملعني  ابمًضاء ع   رماللييت تذ رملد أ  م دذياب إىل إ ررا رالتفاصيد  تدل  رمنيدام  -8

  .(10)م ل اململ تطريا وإ فاا أ لامها ا ور  مراش   ال ىنيرمًا وق رمواين ملي 
وأوصددددت رم ةندددد   ف ددددها م ددددذياب إبجدددد رء رسددددالع رض جن دددداق منهةددددي مالشدددد يعا ا يف إاددددار  -9

إمغداء أو تعدذيل مجيدا رم لدام  يلفدلموتفاصيد  و  متامداق ر صوح رمًا وق رجلار   اميداق مبدا لع هدا لال  د  
أيضدداق ا   وأوصددت م ددذياب   صددا و  رمسدد   ورمًددا و  رجلندداقي.ورر   يف رماللييتيدد ، مبددا يف امددا رم لددام رمدد

 .(11)ًا و  منا رمعناب رملنت  وصا و  منا رالجتار ابمرش رملامل مالنفيي رمرموزم  م  أجل  رم ورقح ت    
يددنع ع دد   حبيدد وأوصددت جلندد  منااضدد  رمالعددييب م ددذياب االنًدديح صددا و  ملاف دد  رمالعددييب  -10

 ي  يف رمل الشف ، مشري  ج مي  رمالعييب وال ي اط رمعًوا  مبذ  إيذرع رمض ج ام عًوابت تالناسب ما 
  .(12)إىل أ   اعض ت وب رمالعييب صذ ال ت راِّب معاان  اذ ي  ع   ر او 

جلند   ًدو  ر   دا  يف م دذياب مل حت دل مد   وأع ات جلن  منااض  رمالعييب ع  ص ًها م    -11
شد،، مد   رمال اماب رمعاملي م ل س ات رمواني  حلًدو  ر   دا  ع د  رالعاللدا  يف رمفئد  أمداب مسدراب

دد  واليالهددا تف ددريرق ال  مددا رمًددا و  رمددذو  حلًددو  ر   ددا ، وال سدديلا  يالورفددااينهددا رمً ددا مدد  أتددا صددذ تف اِّ
فيلا يالع ا ابحللاي  رملعوف هبا مد  مجيدا تد وب رملعام د  أو رمعًواد  رمًاسدي  أو رموإ  دا ي  أو رملهيند ، 

  .(13)مجيا أعضاء رم ةن  م  ل   يلو  يًضي ارمالأسي ي رمي   ابمالش ياوفيلا يالع ا 
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تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 السارياإلنساين الدويل 

 املسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 
 (14)املساواة و دم التمييا -1 

مددد  رمذسددالور، رمددد  تالنددداول  20أع اددت جلنددد   ًددو  رمطفدددل عدد  ص ًهدددا إزرء رمالردداي  اددد  رملددا    -12
)ب( مندده، رمد  تشددوي أ  يلدو  رملوراندو  م دد ل  وتدنع ع دد  9رمل داور  اد  مجيددا رملدوران ، ورملدا   

 .(15)رسالرعا  غري رمل  ل  م  رحل ول ع   رجلن ي 
مل   مشوالق، أوصت رملً ر  رخلاص  يف  ال رحلًو  رم ًافي  ا  ومللاف   رماللييت واناء  اللا أ -13

تعددذاِّل رحللومدد  رم لددام رمذسددالوري  رماللييتيدد  ملورءمالهددا مددا رمالترما ددا مبوجددب رملعااددذرت رمذوميدد  حلًددو  
تدددذراري مضدددلا  عدددذم رسدددالالذرم رمدددذي  ورم ًافددد  مالريددد  ر الهاملدددات  ًدددو  ر   دددا   وأ  تال الدددير   دددا ، 
صدددا و  أو ايدددا  صدددا ر عددد  رحللومددد ،  ا  وميددداق، مبدددا يف امدددا  ًدددو  ر   دددا  م لددد أ ، يف أ ا رملعدددوف هبددد

 .(16)مًضاء ع   رماللييتابمالري  عذم وفاء م ذياب ابمالترما ا مبوجب رمًا و  رمذو   أو
إب شاء ردط رت دال م ل داعذ   أيضاق  أوصت رملً ر  رخلاص  يف  ال رحلًو  رم ًافي  م ذيابو  -14
رددذمات رملشددور  مضدد ااي رماللييددت، وتنفيددي صددا و  رمل دداور  ادد  رجلن دد  تنفيدديرق ملدداموق، وتددلا  تددوفري و 

رمل اور  ا  رم جل ورمل أ  يف رمل اقل رملن وت ع يها يف صا و  رمس  ، وال سيلا ع  ا يا تلا   دا 
لال لددات ع دد  صددذم رمل دداور  مددا رم جددل. وأوصددت ملدديما ا  رملدد أ ، يف رمًددا و  ويف رمورصددا، يف ورر دد  رمل

 رم دددور، وأ  تعدددتاِّز رجلهدددو  رم رميددد  إىل ملاف ددد  رم ددداري جتددد   رحللومددد  حت ددديوق مين ددد  رجلن ددداق م ًدددور   
 ا درل منهدا تنيدديملصديمل رمل داور  رمفع يد  اد  رملد أ  ورم جدل يف رراللدا ا ماالده،  ذوااِّدرمنلطيد  رماللييتيد ، وأ  ت

 .(17)توعي  عام  واا ف محوت 
و   ددددت جلندددد   ًددددو  رمطفددددل م ددددذياب ع دددد  تددددلا  متالددددا مجيددددا رمافددددال رخلاتددددع  مواليالهددددا  -15

 تعدذيل ع د  م ذياب رم ةن     ت مللاجبليا رحلًو  رملن وت ع يها يف رالتفاصي   و  متييت.  رمًضاقي  
يف  أو رمددتورا إاددار رددارا رملومددو ي  ورمافدال رمفاليددات، تددذ متييددت أ  ع د  رمًضدداء أجددل مدد  تشد يعا ا

متلدددات رملعًدددو   ردددارا رطللددد ، ورمافدددال مددد  رمل  يددد  أو رمل  يدددات أو مت وجدددي رمليدددل رجلن دددي ر إادددار
 رسدددالالذرم ع ددد  م دددذياب رم ةنددد  وشدددة عت مغددداي   رهلويددد  رجلن دددا ي  أو  دددام ي صدددفات رجلن ددد . أو

وصددمل وتددا  ددذ م أجددل مدد  رمددوعي، وإاملدداء رمالوعيدد  فيهددا مبددا ليدد ،ورمالع ي ورم ياسدداتي  رمالشدد يعي  رمالددذراري
رمتلدددددات رملعًدددددو   ردددددارا رطللددددد ، يف إادددددار رمفاليدددددات، ورمافدددددال رملومدددددو ي  ردددددارا إادددددار رمدددددتورا أو 

أو مت وجدددي رمليدددل رجلن دددي أو مغددداي   رهلويددد  رجلن دددا ي  أو  ددددام ي  مددد  رمل  يددد  أو رمل  يدددات ورمافدددال
 .(18)صفات رجلن  

 (19)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 عت رم ةن  رملعني  ابمًضاء ع   رماللييت تذ رمل أ  م ذياب إىل ملفام  مت يل ومشدارمل  رملد أ  يف  -16

رم ياسدددات فيلدددا يال دددل ابخلطدددط ورم ياسدددات رم رميددد  إىل إ رر  رملدددوررث  وتددداعل يدددات صدددنا رمًددد رر و 
االعتيددت رمل دداور  ادد  رجلن دد  ملددي ت ددرح رم ةندد  وأوصددت   رملنددا .ريورالسددالةاا  مددائر رمنامجدد  عدد  تغدد

عل يد  يف ت ا رخلطط ورم ياسات، واضلا  رمالشاور ما رمل أ ، وراصد  رملد أ  رم يفيد ، يف  ص حياق عن  رق 
 .(20)رم ياسات ورخلططا ت وتا 
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صطداع رم ديا   رمذعامد  رم قي ددي  رمد  يشدلاِّل وأع ادت جلند   ًدو  رمطفدل عد  ص ًهدا م   م ددذياب،  -17
 يف سديا  ًدوصهمل  رم  صذ تالع ض هلدا  الهاملاترالتذراري حللاي  رمافال م    ، رآل مل تعاللذ اا، الصال ا 

أ   اغدداء رمافددال  ، ع دد  رمدد غمل مدد رسدد  رجلددن  مددا رمافددالرم شددط  رم دديا ي ، وال سدديلا رم دديا   اددذرفا لا
 .(21)  وت وايوت رمضياف رم  ورر ز حيذث يف رمريئات رم يا ي  رملالل    يف رمشورائ و 

وأوصددددت رم ةندددد   ف ددددها ا  تلياِّدددداب م ددددذياب إااراددددا رمالشدددد يعي )رملددددذق ورجلندددداقي ور  رر (  -18
مدد  مضددلا  رمل دداءم  رمًا و يدد  مل س ددات رمعلددال رمالةاريدد  وف وعهددا رمعام دد  يف أررتدديها أو رمدد  تددذرر 

فا رم دديا   اددذرمنددا تنفاِّددي محددوت توعيدد  مددذل صطدداع رم دديا   ومددذل عامدد  رمنددا  اشددأ  أ  ، و  رر هددا
لارسدد  رجلددن  مددا رمافددال وتنشدد  ع دد   طددا  ورسددا مي ددا  رمشدد ف مًطدداع رم دديا   ورملذو دد  رمعامليدد  

رمعام   منيل  رم يا   رمعاملي  يف صفوف وملوء رم ف  وغريامل م  ع   رم ا ر مروصيات رم يا   
  .(22)صطاع رم يا  يف 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (23)احلياة واحلرية واألمان  لى شخصهحق الفرد يف  -1 

اتددا تعالددتم ورمدد  تفيددذ فيهددا ر  رددت جلندد  منااضدد  رمالعددييب ابملع ومددات رمدد  صددذ مالها م ددذياب  -19
 15عًدوابت  االالفيابعاماق. ور  رت رم ةن   65رالسالل رر يف وصاب رمعلل اعًوا  ر عذرم رم ار  مني 

ذرم إىل أ لددام ابم ددة  رمل ا ددذ منددي تن دديب رمدد قي  ملددا  ولومدداق ع دديهمل اب عدد  18شال دداق مدد  أصددل 
عدور رجلذيذ، ملنها أع ات ع  ص ًها رملالورصل م  أ   اعدض رمشدالات رملوجدو ي  يف ادااور ر عدذرم ر   

أتمل أ ينور اناء ع د  رعورفدات ر اُلتعدت مدنهمل عد  ا يدا رمالعدييب وأ   اعضدهمل أ يد  ا درب جد رقمل يُدتعمل 
  .(24)ور أ ذرئق أتمل ررتلرواا عنذما ملا 

وأوصت رم ةن   ف دها ا  تورصدل م دذياب وصداب تنفيدي عل يدات ر عدذرم، وتنيد  يف  فيداب  -20
  .(25)مجيا أ لام ر عذرم رملالرًي ، وتذر  تعذيل صور ينها اغي  إمغاء عًوا  ر عذرم ع   مجيا رجل رقمل

وأع ادددت جلنددد   ًدددو  رمطفدددل عددد  ص ًهدددا رمردددامت م   وللددد  رم دددذرث  للدددت ع ددد    ددد   -21
(. و   دت 2015ور نالدا  يف عدام  2013أافال اب عذرم يف  وث صضااي منف    )صضدي  ور دذ  يف عدام 

رم ةندددد  م ددددذياب ع دددد  أ  تلفددددل، ع دددد  سددددريل رمومويدددد  رمً ددددول، عددددذم تنفيددددي عًوادددد  ر عددددذرم ع دددد  
سددن  وصددت  18أو ع دد  رمشددالات رمدديي  ملا ددت أعلددارامل تًددل عدد  رم امندد  عشدد     و  سدد رمشددالات 

أ  فيهددا رمً ددات، و  يطر دداررتلدداب رجل ميدد ، مبددا يف امددا رجلدد رقمل رمدد  ت ددالوجب رحلددذو  ورمًضددااي رمدد  
علدل مدا أسد  تد ااي جدد رقمل تض عد  أ   لدمل اب عدذرم مدد  ادير رمًريدل اعًواد  اذي د  مناسددر  و ي دالعت

  .(26)رمعفو يف رمًضااي رم  ت الوجب رمً اترمًالل مالشةيا 

رموفيات رم وث ورمعش ي  أ ناء رال الةداز رمد   وأع ات جلن  منااض  رمالعييب ع  رمً ا م    -22
أج ت جلن   ًو  ر   ا  يف م ذياب حتًيًاق اشأتا، وُزعمل أتا ملا ت مجيعاق وفيات اريعي ، ال تعل  

وصا أ ناء رال الةاز رول ت ا رمفو  رمتمني . واب تاف  إىل اما،  لوع عذ  رموفيات رحلًيًي رمي  
وتشد ي   2016تشع  رم ةن  اً ا ابمت م  أ   جلن   ًو  ر   ا  أُا غت يف رمفو  اد  بب/أغ دط  

ا را وفيات غامض  أ ناء رال الةاز، وإزرء ورو  تًاري  ع  وفيات أ ناء رال الةاز  2017رمول/أملالوا  
حتًيًدداق سدد يعاق وشدداموق م ددذياب ًددار إىل رم عايدد  رمطريدد  ورم ويدد . وأوصددت رم ةندد  ا  جتدد   ا ددرب رالفال

جلنا  و  ول ُأس  ابعًوابت مناسر  إ ترل  وحت ت ع  أ ناء رال الةاز،   رموفا االت و تيهاق يف مجيا 
 .(27)رملالوف  ع   تعويضات
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 يف سددددديا  رمالعددددييب عدددد وأع اددددت رم ةندددد  ار ددددا عدددد  ابمددددت رمً دددددا إزرء ورو  ر عدددداءرت مل ددددري   -23
ي ر ج رءرت رم    رق   رمش ا  يف م ذياب وصورت رمذفاع رمواين رمل ذيفي  أ ناء  امد  رمطدوررا رمد   ار  

( مد  رمذسدالور 12)ب()255رملدا    ، ع د  رمد غمل مد  أ   2018شراي/فرري   5أص  ا رحللوم  رم ااً  يف 
مدد  رمذسددالور رمدد  حتيدد   54تددنع ع دد  أ   رمالددذراري رملال الددي  أ ندداء  امدد  رمطددوررا ال لددوز أ  تًياِّددذ رملددا   

مددد  صدددا و  ملاف ددد  رمالعدددييب تدددنع ع ددد  أ    امددد  رحلددد ب أو رالتدددط رابت  16رملدددا    رمالعدددييب، وأ   
عديررق وال مدرررق مفعدال رمالعدييب أو رملعام د  رم ياسي  أو زاي   معذالت رجل مي  أو  ام  رمطوررا مي دت 

  .(28)أو رمعًوا  رمًاسي  أو رموإ  ا ي  أو رملهين 
رملًددد ر رخلدددات رملعدددين مب دددأم  رمالعدددييب وغدددريأ مددد  تددد وب رملعام ددد  أو رمعًواددد  رمًاسدددي   و ددد    -24
مالعدييب وغدريأ مد  تد وب رموإ  ا ي  أو رملهين ، يف توء رمطااا رملط ا وغدري رمًاادل م الًييدذ حليد  ر أو

: )أ( أ  ر داا رمالدذراري رمالاميد رملعام   أو رمعًوا  رمًاسي  أو رموإ  ا ي  أو رملهين ،  لوم  م دذياب ع د  
تري  صا وق واللدل م العدييب أو غدريأ مد  تد وب رملعام د  أو رمعًواد  رمًاسدي   تشطب م  تش يعا ا أ   

تًددا م ادديأ رمفعددالب  لددمل يددنع ع دد   مدد  تشدد يعا ا أ    أو رموإ  ددا ي  أو رملهيندد ب و)ب( أ  حتدديف
و)ا( وأ  ت غددي رمالعددذيوت رمدد  أُ ر ددت ع دد  صددا و  رم ددةو  ور فدد را رملشدد وي ورمدد  تتيددذ مدد  تًييددذ 

مجيدددا أشدددلال رمعًواددد   أ  ت غدددي ًدددا و  رمدددذو ب و) ( يف رددد   م ًدددو  رمشدددالع رطددد وم مددد    يالددده، 
تاقياداق م رفدا ُشدياِّذت هبدذف تنفيدي عًواد  ر عدذرم  أ    أ  تتيلاقب و)ه( ما رمرذ ي  وعًوا  ر عذرم إمغاءق ات

 .(29)رسالالذرمها يف أغ رض أر لتعيذ أو 
وأع ادددت جلنددد  منااضددد  رمالعدددييب عددد  ص ًهدددا إزرء رمالًددداري  رمددد  تال دددذث عددد  ر الشدددار لارسددد   -25

 ص ًهدا عد  أع ادت مللدا  .منهمل رعورفاتتعييب وسوء معام   رمشالات م  ويب رحل ي  م  أجل ر الترع 
 ر جدددد رءرت يف أ مدددد ق  فدددديهمل رملشددددالره عدددد  ا يددددا تعددددييب ر اُلتعددددت أتددددا يُددددتعمل رمدددد  رالعورفددددات صرددددول إزرء

 ت د يح أ  رعالردار عدذم ع د  رمللارسد ، ويف رمًدا و  يف حتد ت، ا  م دذياب وأوصت رم ةن . رمًضاقي 
عام دد  رمًاسددي  أو رموإ  ددا ي  أو رملهيندد   مدديوق أمددام رطدداململ، إال إار ملددا  رمل أو عدد  ا يددا رمالعددييب يُنالددتع

ع د  أ  تد فض رطداململ يف رمللارسد   وأ  حت تسُي الالذم تذ رمشالات رميي  ررتلرور ت ا رمفعال، 
رمال ًيدا يف تلا  مجيا رمًضااي رم  تُنالتع فيها رم م  م  رمشالات إبمل راهمل ع   رالعورف، وع   

  .(30)ا ر عاءرت رمالعييب وسوء رملعام   ومو ً  رمل  وم  عنها، وتوفري سرل جر رمض ر م ض اايمجي

 (31)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
أوصت جلن  منااض  رمالعييب ا  جت   م ذياب حتًيًاق س يعاق وفعاالق و تيهاق يف مجيا شلاول  -26

ل اد  وًًدي رمشد ا  ورهليئدات رملل فد  اال ًدي ارمالعييب وسوء رملعام  ، مبا يف اما تلا  رمالعاو  رمفعد
 اا تذراري تشلل شلاول رمالعييب، وال سيلا جلن   ًو  ر   ا  يف م ذياب وجلن  رمنترا  رمواني ، اب

 د، ييب وسدوء رملعام د  إ شداء بميد  م دالً   م ل داعذ  يف رمال ًيدا يف ر عداءرت رمالعدع   سريل رمل ال 
توصيداب مجيدا رمشدالات رخلاتدع  وتدلا  ًد  ورجلندا  رملتعدوم ب تلو  اناا ص   ا ميد  اد  رطًاِّ  ال

مهدامهمل فدوررق، وإاًداقهمل ملديما اي د   أ رء م ال ًيا االهل  ررتلداب أفعدال رمالعدييب أو سدوء رملعام د  عد 
  .(32)فو  رمال ًيا، ما ملفام  ر ورم مرذأ ص ين  رمررء 

رملًددد ر رخلدددات رملعدددين مب دددأم  رمالعدددييب وغدددريأ مددد  تددد وب رملعام ددد  أو رمعًواددد  رمًاسدددي   و ددد    -27
رموإ  ا ي  أو رملهين  م ذياب اشذ  ع   أ  تًوم مبدا ي دي: )أ( أ  تعيدذ ع نداق وع د  لدو ال مدر  فيده  أو

عدد  ادديأ ٍح ر ددت اوتددو أ  تُ أتمليددذ سياسدد  عددذم رمال ددامح إاوصدداق إزرء رمالعددييب أو سددوء رملعام دد ب و)ب( 
صدددارم  ع ددد  عًدددوابت أت يريددد  عددد  ع ددد  أ  ترم ياسددد  ع ددد  صدددعيذ  ورقددد  مجيدددا فددد وع رحللومددد ب و)ا( 

مشددارمل  يف رمالعدييب أو سددوء رملعام د  أو تورادد  ع د  لارسددالهلا أو  دداو   رال الهاملدات، مبددا يف امدا أ ا 
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توجيه وتذريب مجيا موظفي رجلدي  ورمشد ا  ورخلدذمات ر صدو ي  أ  تلفل رمال ذ  هللاب و) (  يف
إجددد رء أ  تلفددل  دددا ب و)ه( شدداهبها مضدددلا  أ رقهددمل مورجردددا مل وفًدداق م لعددايري رمذوميددد  حلًددو  ر   ومددا

علددوق مدد  أعلدددال  العالًددا  ا   تددذعو إىل رحتًيًددات فوريدد  و تيهدد   ي لددا ملا ددت اندداا أسدددراب معًومدد  
 .(33)رمالعييب أو سوء رملعام   صذ ررُتلب، ومًاتا  رجلنا  ومعاصرالهمل

  مشداريا و  ت رم ةن  رملعني  ابمًضاء ع د  رماللييدت تدذ رملد أ  م دذياب ع د  رمالعةيدل ابعاللدا -28
مشد وع  اق  وصدررمًور   رم  ما زرمت مط و   أمام رمرملا  اغي  تذعيمل صذر  رمر ذ ع   إصام  رمعذل، و 

صدا و  رمل داعذ  رمًا و يد  ومشد وع صدا و  أ مد  ر  رددات، ومشد وع صدا و  محايد  رمشدهو ، ومشد وع صددا و  
 رات ر  ردات رمد  متياِّدت تدذ رملد أ ، ومش وع صا و  رم  ط  رمًضاقي ، ما رسالرعا  مالط ،عذرم  رم ذرث

 .(34)وتلا  رمل اور  يف رمني  يف  وعي  ر فا رت رم  ُتذ  هبا رمل أ  اوصفها م  رمشهو  ويف أمهيالها
وأوصدددت رم ةنددد   ف دددها م دددذياب االعتيدددت رسدددالًول رمًضددداء وإصددد رر أوجددده ر   ددداف رمًا و يددد   -29

ع دد  تددلا  معام دد   رملوقلد   ردول رم ددورقح ور جدد رءرت رم د يع  ورملالا دد  م دداأ رملد أ ، مددا رحلدد ت مدد
يف مجيا  مرعذ رجلن اقر رعي معام  ق ت رمل أ  رم  تُر ت ع   ذوث ر الهاملات وال سيلا يف  االت رمعناب

م ر ددل ر جدد رءرت رمًضدداقي . وأوصددت أيضدداق ا  تلفددل م ددذياب زاي   مت يددل رمن دداء يف سدد ا رمًضدداء 
 .(35)وراص  يف من ب صاتيات وم  والت يف رطاململ

ل إب شاء بمي   تيه  وفعام  م عذرم  رال الًاميد   -30 وأوصت جلن  منااض  رمالعييب م ذياب ا  تعةاِّ
رملعام   أو رمعًوا  رمًاسي  أو رموإ  دا ي  أو رملهيند  رمل تلرد  يف و ءرت رمالعييب مل  ف  ابمال ًيا يف ر عا

2012رملاتي، مبا فيها رمفعال رمل تلر  صرل عام 
(36).  

وأوصدددت رم ةنددد   ف دددها أيضددداق االتويدددذ رم ةنددد  رجلذيدددذ  رملعنيددد  حبددداالت رمًالدددل رمعلدددذ ورالرالفددداء  -31
رملورظرد  الًين ملي حتًاِّا افعامي  يف رحلاالت رمد  تر  دت هبدا، وابحلد ت ع د  رمذعمل ورموظف  رمليلفي م   مبا

ع د  تدلا  م داءم  رجلندا  عد  أفعدال  رم ةن   ايأ عت  ش  رملع ومات ع  رمالًذم رمي  حت زأ. وشة  ع   
ياب انشد  تًداري  رمال ًيًدات رم دااً  ذ، وأوصدت م د2014م  اينها ررالفاء رم  في أمحذ ري ور  يف عام 

 رمفعال رم  تشلاِّل ر الهاملاق موتفاصي ، مبدا يف امدا رمالً يد  رملامدل رم دا ر عد  رم ةند  رملنشدأ  م ال ًيدا يف
2003أي ول/سراللر  20يف سوء معام   رم ةناء وصال همل يف سة  مافوشي يف 

(37).  

 (38)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
أع اددددت جلندددد   ًددددو  رمطفددددل عدددد  ص ًهددددا رمرددددامت إزرء رمالًدددداري  عدددد  رمالع ددددب رمددددذيين جتدددداأ غددددري  -32

  ياللالدددا اددده م تلردددو رمعنددداب تدددذ رمردددامغ  ير فدددوت مددد  رمعًددداب رمدددشددديوع رمل ددد ل  وغدددري رملددد من ، و 
 تفيدذ رمد  رمالًداري  اشأ  رمً ا ع  أيضاق  رم ةن  وأع ات ورمافال رمعام   ع   تعتيت رمال امح رمذيين.

  .(39)ي ورمذ ورموجذر  رمفل    ي  يف رمافال  ًو  ع   رمرامت وأ  أ رمر ذ يف رمذيين رمالط ف اال اعذ
رت رم ةندددد   ف ددددها توصدددديالها رم ددددااً  ا  حتددددوم م ددددذياب  ددددا رمطفددددل يف   يدددد  رمفلدددد  وملدددد    -33

ورموجذر  ورمذي  ع  ا يا ر داا تدذراري فعامد ، مبدا فيهدا رمالدذراري رمالشد يعي ، ملندا مجيدا أشدلال رمالع دب 
حلدورر رمذيين ورماللييت ع   أسا  رمذي  أو رملعالًذ ورمًضداء ع يهدا، ومد  ردول تعتيدت رمال دامح رمدذيين ور

 م داءم  تلفدل أ  مل دذياب وينرغدي منها تي ري  ًدا  عدام مفالدوح عد  رمًضدااي رمذينيد . ا رليف رراللا 
 .(40)رمذي  ابسمل رمعناب أعلال م تليب

 تال الددددديومللاف ددددد  تندددددامي رمصدددددومي ، أوصدددددت رملًددددد ر  رخلاصددددد  يف  دددددال رحلًدددددو  رم ًافيددددد  ا   -34
: )أ( ملاف دد  رميذيوموجيدد  رمصددومي  ع دد  لددو عاجددل وفعددال وفًدداق م لعددايري رمالددذراري رمالاميدد رم دد طات 

 ًدددو   يددد مشومرمذوميددد ، مبدددا يف امدددا يف  دددال رمالع ددديمل وعددد  ا يدددا تعتيدددت رم ًافددد  ورمفندددو ب و)ب( تعتيدددت 
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ر   ا  ورمف ل ا  رمدذي  ورمذومد  ابعالردار اديي  رممد ي  وسدي ال  أساسديال  مضدلا  رحلًدو  رم ًافيد  
اددديي  رملفهدددوم  يالورفًدددا  متامددداق مدددا ر دددورم   دددرل منهدددا توتددديح أ   او  يددد  رمدددذي  أو رملعالًدددذ م ةليدددا، 

ومي  رمد  حتد اِّض ع د  رمعنداب، مبدا يف رمذي ، وفًاق م لعايري رمذومي ب و)ا( مًاتا  أف ر  رجللاعات رمصد
امددا ع دد  شددرل  ر  و ددتب و) ( ر دداا تددذراري م ال ددذ  افعاميدد  م لشددل   رملالناميدد  رملالل  دد  يف رطدداب 

 .(41)رمل راي  ع   ر  و ت
ع  رمضغط ع   منيلات رراللا رملدذق مفد ض  م ذياب ا  تلاب  أيضاق أوصت رملً ر  رخلاص   -35

ف ها، وأ  ت فا  و  إاطاء تع يا علل شرل  رمذميً راي  يف م ذياب، وأ  ترذ  رمالترمها رصاا  ارتي  ع    
حب ي  رمالعرري. وأوصدت ملديما ا  تلفدل م دذياب صدذر  رملدذرفع  عد   ًدو  ر   دا  ورخلدررء رمعدام   يف 

  .(42)إمل رااق  رمًيام اعل همل  و  أ  يورجهور صيو رق أو  ذيذرت أو ع   ال ملاف   رمصومي  
وأوصددت رم ةندد  رملعنيدد  ابمًضدداء ع دد  رماللييددت تددذ رملدد أ  م ددذياب ا  تضددط ا ا شددط  تعتيددت  -36

رموعي مفاقذ  رم ياسي  ورمًا   رط ي  وراصد  رم جدال، فضدوق عد  عامد  رمندا ، اشدأ  أمهيد  رملشدارمل  
رملورصددددداب رالجاللاعيددددد   رملام دددد  ورملال ددددداوي  م لددددد أ  يف عل يدددد  رمًيدددددا   وصدددددنا رمًدددد رر اغيددددد  رمًضددددداء ع دددد 

ورميملوريد . وأوصدت أيضداق ا  تتيدذ م دذياب مد   ور رملد أ  و ضدوراا يف  دال رم ياسد  مبدا يلفدل ت مجد  
رخل ددوت رمن دداء رمل شادد ات  اميددداق ع دد   ع دد  أ  ُت ددالهذفمشددارملالها إىل رالتددطوع ا ورر صيا يدد ، 

ترب رم ياسي  اال لي  أعذر  مال داوي  مد  ورطالل ل ت شي ه ، وتوفري رحلورفت رموزم  م  أجل صيام رم 
  .(43)رمل ش ات ورمل ش  

 (44)حظر مجيع أشكال الرق -4 
أشدارت مفوتددي  شد و  رموجئدد  إىل أ   م ددذياب مع وفد  اتددا مً ددذ موجتدار ابمرشدد ، مبددا يف  -37

رالجتدددار  امدددا رالجتدددار ابمشدددالات مغددد رض رالسدددالغول رجلن دددي، وال سددديلا رمعلدددل رمً ددد  . مللدددا أ   
صاقلددد . وورصددد ت م دددذياب اددديل جهو ادددا رم رميددد  إىل ال تدددترل ابمافدددال رمل دددذيفي   رردددل رمر دددذ م دددأم  

معاجلدد  رملشددداملل رملال ددد   ابالجتدددار ابمشددالات عددد  ا يدددا إ شددداء رددط رت دددال مراشددد  مالللددد  تددد ااي 
غددددا ر  م علددددال  يددددام   رر  رحلددداالت، و يددددام فدددد ز صردددل رملإ شددداء رالجتدددار مدددد  ر ادددو، عدددد  رحلدددداالت، و 

و ذ  ع   م دالول رمعلدل  رردل وزرر  رمالنليد  رالصال دا ي  أيضاق أ شأت رحللوم  و رملهاج ي  رمرنغامي . 
يف رمعل يدد  رمالشدداوري  موتفدا  رمعدداملي مدد  أجددل رهلةدد    أيضدداق  شددارملت م دذيابو لاف دد  رالجتددار. معنيد  مب

 .(45)ل  ورمنيامي رآلمن  ورملني  
م رمددي  أ  زتدده رحللومدد  يف رمال ددذ  موجتددار ابمشددالات، فًددذ أسددهمل وع دد  رمدد غمل مدد  رمالًددذ -38

عددذ  مدد  أوجدده رمً ددور يف تًددويض محايدد  تدد ااي رالجتددار وغددريامل مدد  رمشددالات. وتفيددذ رمالًدداري  ا   
رمضددددد ااي رط يددددد  ورمجا دددددب يف م دددددذياب يالع تدددددو  موسدددددالغول مغددددد رض رمعلدددددل رمً ددددد   ورالجتدددددار 

 .(46)جلن يابمشالات مغ رض رالسالغول ر
وال يدددت مفوتدددي  شددد و  رموجئددد  أ   رم دددلوا رموانيددد ، مبدددا يف امدددا صدددا و  مندددا رالجتدددار  -39

بميددات حللايدد  تدد ااي رالجتددار رمدديي  صددذ تلددو  مددذيهمل ر الياجددات مدد  رحللايدد   ابمرشدد ، ال تالضددل  أ   
رمذوميدد  أو رمدديي   شددو  رالتددطها  أو غددريأ مدد  رمتدد رر رجل دديل  عنددذ عددو  مل إىل ا ددذامل رمصددد ي. 

إجدد رءرت جلددوء عا مدد  وفعامدد  م رددت يف  مدد ادد الء رمضدد ااي  رسددالفا  تلفددل صاقلدد  توجددذ تددلاانت  وال
 .(47)ا را مل وحتذيذ  ل  رقمل ومناسب

فوتي  م ذياب ابحل ت ع   أ  تشلل رجلهو  رملريوم   امياق م  أجل تنفيي صدا و  مندا رملوأوصت  -40
  .(48)رالجتار ابمرش  إج رءرت جلوء عا م  وفعام  مض ااي رالجتار رميي  صذ يلو و  يف  اج  إىل محاي   ومي 
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وأوصددت رم ةندد  رملعنيدد  ابمًضدداء ع دد  رماللييددت تددذ رملدد أ  م ددذياب اددذعمل تنفيددي صددا و  منددا رالجتددار  -41
ابمرش ، ا رل منها تعتيت جهو  اناء رمًذررت مفاقذ  م  و  إ فاا رمًور   وأف ر   ورايت رحلذو  مال ذيذ 

رمل رصرد  رحللوميد  وملديما مضدلا  تنفيدي رطد  ، و  يع رملدورر  رملافيد  م ةند  والل   جتارر اوي  ت ااي
وأوصت أيضاق ا  تً  م ذياب ا وتوملوالت موقل  تلفل رمال ذيذ  رمعلل رمواني  مللاف   رالجتار ابمرش .

، ورمدذعملإىل م رملدت رمل داعذ    إ دامالهو رملرلاِّ  هلوي  ت ااي رالجتار، وراص  رمن اء رملهاج رت ورم يفيدات، 
  .(49)زم   ج رء رمال ًيًات وواملل  ومعاصر  م تليب ج مي  رالجتاروأ  تنشئ رآلميات رمو

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (50)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 

أوصددددت رم ةندددد  رملعنيدددد  ابمًضدددداء ع دددد  رماللييددددت تددددذ رملدددد أ  م ددددذياب االعتيددددت رمددددوعي يف صددددفوف  -42
رمن اء رملهاج رت، اشأ  أ لام صدا و  رمعلدل، وراصد  مدا يال دل ابمال د   رجلن دي  ه رملوظفات، مب  في

 دداف رملالا دد  حللايدد   ًددوصه . وأوصددت أيضدداق ا  تًددذاِّم م ددذياب ايدداانت م ددن ف  ال ومددا يالع ددا ا ددرل رال
ن دد ، ا ددرل   ددب  ددوع رجلددن  عدد  وتددا رملدد أ  يف سددو  رمعلددل وأ  تً اِّددع رمفةددو  يف رمجددور ادد  رجل

 .(51)منها معاجل  رمف ل رملهين ا  رجلن   وإ فاا مرذأ رمج  رملال او  ع  رمعلل رملال او  رمًيل 
وأوصدددت رم ةنددد   ف دددها ا  تال دددذل م دددذياب م عًردددات رمددد  حتدددول  و   ردددول رملددد أ  سدددو   -43

أوصدددت  م لددد أ  ورم جدددل.رمالوفيدددا اددد  م ددد وميات رمسددد   ورمعلدددل رمًدددذر  ع ددد  رمعلدددل عددد  ا يدددا تعتيدددت 
االنيدديمل ورصددذ ظدد وف علددل رملهدداج رت رم ددورا يعل دد  را مددات يف رملنددازل حللدداياله  مدد    أيضدداق م ددذياب  

رمعلل رالسالغو ، م  رول زاي   عل يدات رمالفالدي  وفد ض رمغ رمدات ع د  أرابب رمعلدل مد  لارسدي 
 .(52)ع رم يا  رالسالغول، وتعتيت رمف ت م ن اء رم ورا ي ع  إىل رمعلل يف صطا 

 احلق يف الضمان االجتما ي -2 
ال تترل رم ةن  رملعني  ابمًضاء ع   رماللييت تذ رمل أ  تشع  ابمً دا إزرء وذو يد  فد ت وصدول  -44

رمل أ  إىل رخلطط رالجاللاعي  رملعلول هبا، مللا يالضح م  رمالفاوت ا  رجلن   يف رشدورملات رملعاشدات 
ت رم ةندددد  م ددددذياب إىل تددددلا  رسددددالفا   رملدددد أ  مدددد  مجيددددا رخلطددددط رمالًاعذيدددد  ورطددددط ر سددددلا . و عدددد

زاي   مشددارمل  رملدد أ ، رمعلددل ع دد  رخل ددوت ع دد  رالجاللاعيدد  رمًاقلدد ، ع دد  صددذم رمل دداور  مددا رم جددل، و 
  .(53)يف اما رمن اء رمعاموت حل اهب  رخلات، يف  يام رملعاشات رمالًاعذي  مب 
تًدوم م دذياب اال ددليمل وتنفيدي سياسدات عامدد  مالوسديا  طدا  تغطيدد  وأوصدت رم ةند   ف دها أيضدداق ا   -45

 .(54)رحللاي  رالجاللاعي  مالشلل رمل أ  رمعام   يف رالصال ا  غري رمنيامي ورمن اء رمعاموت حل اهب  رخلات

 (55)احلق يف الصحة -3 
 وع صا و  أوصت رم ةن  رملعني  ابمًضاء ع   رماللييت تذ رمل أ  م ذياب ابمالعةيل ابعاللا  مش -46

، مبدا يف امدا ردذمات جناايد     ر رمص   رمم ورمطفل، وزاي   ف ت   ول رمن اء ع   رذمات 
جددتر م دذياب، وال سديلا م لد أ  رم يفيد ، عدد  مجيدا اعددذاا، يف مجيدا رجلدتر رمل جا يد  و مدا مدا صردل رمدوال   و 

رمعدام   رملهد   يف  دال رم عايد  ا يا تلا  رحل ول رمفعال ع   رمالأم  رم د ي رمشدامل وزاي   عدذ  
رم د ي ، وتددلا  رمال ًيداب رملوقددمل علد ايق اشددأ  رم د   ورحلًددو  رجلن دي  ور جناايدد ، مبدا يف امددا تددوفري 
رملع ومدات رملال د   ابمط رقدا رملالا د  ملندا رحللدل ومالنيديمل رمسدد   مد  أجدل رحلدذ مد  عدذ   داالت رحللددل 

ًها رمعام و  يف  ال رم عاي  رم  ي  ع   ورفا رمًيو  رم  يطراِّ  ، غري رمل غوب فيه و االت رحللل رملرلاِّ 
رمفاليددات غددري رملالتوجددات، ومجددا رمريدداانت، م ددن ف    ددب رمعلدد  ورملوصددا رجلغدد ريف، وإجدد رء حبددوث اشددأ  

 .(56) االت ر جهاض غري رملأمو  وغري رمًا وق
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 (57)احلق يف التعليم -4 
رددددري  يف معددددذالت رالمال ددددا  ابملددددذرر  يف م ددددذياب،  يدددد  أشدددارت رميو  ددددلو إىل رمددددتاي   رمل -47

يف رملاقددد  يف م   ددد  مدددا صردددل رمالع ددديمل رالاالدددذرقي، وحتًيدددا  91ا غدددت رمن دددر  ر مجاميددد  مومال دددا  ابملدددذرر  
يف رملاق  م   45مشارمل  شره شام   يف م الوايت رمل ر ل رالاالذرقي  ورم ا وي  ور عذر ي . ومل ينالًل سول 

  دد  ر عذر يدد  إىل رمل   دد  رم ا ويدد  رمع يددا، ا ددرب غيدداب فدد ت رموصددول إىل رملددذرر . رمافددال مدد  رمل  
مذرسدد  يف م ددذياب، ومدديما  212مذرسدد  مدد  أصددل  59توجددذ  وررت  ررسددي  م الع دديمل رمعددا  إال يف  وال

لب ع   رمافال أ  يهاج ور إىل منطً  أر ل ملورص    ررسالهمل. مللا أ   جغ رفي  رمر ذ ت عاِّب مهل  
تنفيي ورصذ رملنااج رمذررسي  رمواني ، وأ رء اعدض رجلدتر رمل جا يد  أ ن مد  غريادا، لدا يدذل ع د  وجدو  

  .(58)ع يمل وعي  رماليف فةو  جغ رفي  يف رم رء رملذرسي و 
 ايددددذ أ   واندددداا تلدددداف  ادددد  رجلن دددد  يف رمالع دددديمل يف رملدددد   ال  مددددا صرددددل رالاالذرقيدددد  ورالاالذرقيدددد ،  -48

معذالت رالمال ا  ابملذرر  يف رمل     رجلامعي  أ ن ال ري يف صفوف رمن اء. وايمت م ذياب جهدو رق 
 52، ملا ددت اندداا 2017فددي عددام فمال  دد  تددوفري رمالع دديمل مينافددال او  ر عاصدد  يف مجيددا ألدداء رمر ددذ. 

مذرسددد  ارت مع اِّلدد  مدددذر ا  ع ددد  ت ريدد  ر الياجدددات رمافدددال او  ر عاصددد ،  178و ددذ  مالال  ددد  و
اامراق. وابمني  إىل أ   معذل رالمال ا  ابملدذرر  رالاالذرقيد   1 172وجتاوز عذ  رمل الفيذي  م  رذما ا 

يف رملاق  يف صفوف رمطوب م   94  ر عاص  ويف صفوف رمطوب او  2017يف رملاق  يف عام  85ا ت 
 .(59)م  رمالفاوت م الول مع   غري او  ر عاص ، ال يترل اناا 

وأوصت رميو  لو م دذياب ا د  مشد وع صدا و  رمالع ديمل مضدلا  محايد  أصدول م  دا يف رمالع ديمل  -49
ع دد  جددو   رملنددااج وتدلا  إات دد  فدد ت رحل ددول ع دد  رمالع دديمل رمعددا  يف مجيدا رجلددتر رمل جا يدد  ورحلدد ت 

أيضددددداق االعتيدددددت رمل ددددداور  اددددد  رجلن ددددد   رمذررسدددددي  وم دددددالوراا  و  تفددددداواتت جغ رفيددددد . وأوصدددددت م دددددذياب  
وابمال ذ  م  ور رمنلطي  رم  ري ، م  رول رملنااج رمذررسي  و يام رمالع يمل رموسا، ومورص   حت د  

 ًدددو  رمطفدددل م دددذياب إبعطددداء وأوصدددت جلنددد   .(60)رسددداليعاب رمنيدددام رمالع يلدددي مينافدددال او  ر عاصددد 
 .(61)رموموي  م الع يمل رجلاما ع   إيذرع رمافال يف م س ات وف ول  ررسي  مالال   

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (62)النساء -1 

ت رم ةندد  رملعنيدد  ابمًضدداء ع دد  رماللييددت تدذ رملدد أ  م ددذياب ع دد  رعاللددا  تشدد يعات وددذ   ،    د -50
رسدددال ناءرت، وتدددلا  رمالنفيدددي رمفعدددال  أ ا  ادددذو تدددل  إادددار زمدددين ورتدددح، مالةددد ي رالغال ددداب رمتوجدددي 

ملنددا  وانيدد رمعلددل رم مًددا و  منددا رمعندداب رملنددت ، ا ددرل منهددا   دديع رملددورر  رملاميدد  رملافيدد  مالنفيددي رطدد 
 شلاول رملًذ م  فيلا يال ل م، وإ شاء رآلميات رم  تلفل رسالةاا  م  و  إ فاا رمًور   رمعناب رملنت 

  .(63)ابمعناب تذ رمل أ  ورمال ًيا فيها، وواملل  رجلنا  ومعاصرالهمل
وأوصت رم ةن   ف ها ا  تضا م ذياب  ياماق فعاداالق م صدذ وتًيديمل تنفيدي ر ادار رمالشد يعي رجلذيدذ  -51

يف  ا رجلنا ، م دن ف ق   دب  رم ا ر وفعامياله وأ  أ، ومجا اياانت ع  عذ  رملو ًات رمًضاقي  ور  رانت 
إ شداء  يددام شدامل م  عايدد  مد  رددول  هملوإعددا   أتادي رمضد ااي ل م دداعذ  سدررمعورمدل ارت رم د  ، وتددذعيمل 

م اأ رمن اء ت ااي رمعناب، مبا يف اما توفري سرل رمذعمل رمطيب ورمنف اق وإسدذرء رملشدور  وتدوفري ردذمات 
، وهليأ رمغاي  ينرغدي زاي   فعاميد  م رملدت ردذمات رمسد   ورحللايد  إتداف  إىل ر ذإعا   رمالأايل يف مجيا ألاء رم

 .(64)مبا يلفي م  رماللويل وم  رمعام   رملذر ا رمريوت رآلمن  م  رول تتويذاا 
وملددد  رت رم ةنددد   ف دددها أيضددداق توصددديالها ا  ت غدددي م دددذياب جتددد ي رمعوصدددات رجلن دددي  ابمورتدددي  -52

 .(65)رارا إاار رمتورا وت غي عًوا  رجل ْ ذ ع   ايأ رمعوصات
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  (66)األطفال -2 
ت جلن   ًو  رمطفل م ذياب ع   وتا  ذ م للارسدات رمضدار  تدذ رمافدال، ابحلد ت،      -53

)أ( مد  صدا و  4ع   وجه رخل وت، ع   رالمالترم ابم   رمذ يا م تورا رطذ    ابم امن  عش   مبوجب رملدا   
وملاف الدده، رمسدد  ، وسدد  تشدد يا حييدد  صدد ر   تشددويه رمعضدداء رمالناسدد ي  رم  ويدد  ابعالرددارأ لارسدد  تددار ، 

، وتعتيت محوت وا رمج م ل اءم  ا مهرمًيا رت رمذيني  رم  ت واِّ  وإرضاعا رل منها رمالوعي  آبئرأ رمضار ، 
 ددالهذف   ع دد  رم دد   رمرذ يدد  ورمعً يدد  م فاليددات ورفددااه ، ع دد  أ  تُ رمالوعيدد  ابآلئر رمضددار  م ددتورا رملرلاِّدد

 .(67)ا  وأعضاء رمنياا  رمعام رمس  ورم  طات رط ي  ورمًيا رت رمذيني  ورمًض
م ذياب ع   مورءم   يام صضاء رم دذرث فيهدا متامداق مدا رالتفاصيد   أيضاق  ت رم ةن   ف ها     -54

ت رم ةن  م ذياب، ع   وجه رخل وت، ع   ر اا رمالذراري رمالامي : وغرياا م  رملعايري ارت رم   . و    
 رفدا( ب)و ج رقمل رحلذو  ع   رمافال  و  س  رم امن  عش  ب رملطر ً  ع  عذم تطريا رمعًوابت  )أ(
 متيدذ  و  رم دذرث صضداء صا و  مش وع رعاللا ( ا)و  ومياقب مًرول معيار إىل رمًا و ي  رمل  ومي  س 
وملديما م لعدايري رمذوميد   ومرا قهدا رالتفاصيد  م لدام ملداموق   رمال االق  أ لامه رمال ال وتلا  رمالأرري، م 

 رمر ل يف  ال إ رر  ش و  صضاء رم ذرث، مبدا يشدلل رالسداللاع م طفدل ردول ر جد رءرت رجلناقيد ب
 .(68)رجل رقمل ع   رجل ْ ذ عًوا  إمغاء(  )و

سدن  يف  16 يف وأوصت رم ةن  رملعنيد  ابمًضداء ع د  رماللييدت تدذ رملد أ  ا  حتدذ   رم د  رمدذ يا -55
  .(69)رحلاالت رالسال ناقي  م تورا  و  رم امن  عش  ، وأ  يُط  ب ر ا  م  رطلل  يف مجيا ايأ رحلاالت

مد  صدا و  محايد   ًدو  رمطفدل تدنع  28وأع ات جلن   ًو  رمطفل ع  ص ًها م  أ   رملدا    -56
رمطفدل عندذما يدرم ادي: ع    وث  االت ال ي ال ا فيهدا رمطفدل أيد   ًدو  يلف هدا ادير رمًدا و ، و 

  .(70)رمطفل ع   وظيف عنذما حي ل رمطفل ورمذرقب و عنذما ي رح عًذ زوراب و 
وأوصددت رم ةنددد   ف ددها ا  تعاللدددذ م ددذياب تدددلاانت تشدد يعي  حللايددد  رمافددال رمعدددام   يف  -57

 ع د  رمافدال يد رم  حيُ رمعلال رمالةاري  رمس ي  وأ  تُعِّذ  صاقل  شام   ابمعلال رالسالغومي  ورخلط   
، وأ  توفاِّ  ملفالشي رمعلل تذريراق إمترمياق يف  ال رمالعد ف ع د  علدل رمافدال ورمال دذ  مده، وأ  مترومالها

 اددير يف رمالًنيدد  رمل دداعذ  م ددذياب ت ددالل  ا  أيضدداق  رم ةندد  وأوصددت تعددتاِّز أ شددط  تفالددي  رمعلددل فيهددا.
  .(71)رمذومي  رمعلل ملنيل  رمالااا رمافال علل ع   م ًضاء رمذو  رمرانمج م  رم ذ 

 (72)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
أع ات جلن   ًو  رمطفل ع  ص ًها إزرء عذم رمالنفيي رملامل مًا و  توفري رحللاي  ورمل اعذ   -58

إزرء وصددمل رمافددال او  ر عاصدد ، رمل ددالل  رملاميدد  مينشددالات او  ر عاصدد . وأع اددت رم ةندد  عدد  ص ًهددا 
مل ع د  وعذم تورف  اياانت م ن ف    ب رمعورمل ارت رم    ع  رمافال او  ر عاص  وعذم   دوهل

  .(73)رخلذمات رم  ي 
ا م ددذياب ع دد  رعاللددا  تددج صدداقمل ع دد   ًددو  ر   ددا  إزرء ر عاصدد ، ووتددا ار ددت رم ةندد  و   دد -59

ف    دددب رمعورمدددل ارت رم ددد  ، مددد  أجدددل إ مددداا رسدددورتيةي  شدددام   ت دددالنذ إىل ايددداانت إ  ددداقي ، م دددن  
رمالنفيي رملامدل مًدا و  تدوفري رحللايد  ورمل داعذ  رملاميد   تلفلرمافال او  ر عاص ، و  يع مورر  ملافي  

 تددددديميلمينشدددددالات او  ر عاصددددد ، وتدددددلا  إ مددددداا مجيدددددا رمافدددددال او  ر عاصددددد  يف سدددددةل ر عاصددددد ، و 
رمال ددةيل، وتعتيددت جهو اددا مضددلا    ددول  عل يدد ًاقلدد  أمددام عًرددات ماميدد  أو غرياددا مدد  رمعًرددات رم أ 

 ي ، ورمًيام حبلوت رمافال او  ر عاص  ع   رم عاي  رم  ي ، مبا يف اما ا رمج رملشاب ورمالذرل رملرلاِّ 
 .(74)وتعتيت صور  إلااي  هل الء رمافالامل، تذ ال يترمو   ر عاص او توعي  مللاف   وصمل رمافال 
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 (75)الالجيون وملتمسو اللجوءاملهاجرون و  -4 
 607ا   2019أشارت مفوتي  ش و  رموجئ  إىل أ   م ذياب أفا ت يف ملا و  رم اق/يناي   -60

مهددداج  يعيشدددو  يف رمر دددذ  63 000مهدداج ي  حيل دددو  أتشدددري  علددل، يف  ددد  يًدددذ ر أ   أمل ددد  مدد   144
ا دددفالهمل علددداالق مهددداج ي  غدددري شددد عي . وادددمل أساسددداق مهددداج و  يعل دددو  يف صطددداعي رمرنددداء ورخلدددذمات 

رال اليدا ، وم دا ر  وئقدا  م الوظيدابمع  تو ، سورء ملا ور  ام   م وئقا رموزم  أم غري  دام   هلدا، 
  .(76)رهلوي  ورم ف ، وعذم  فا رمجور، وعرو ي  رمذ ْي 

فوتددي  أيضدداق اعددذم وجددو   يددام صضدداقي م رددت يف ا رددات رم ةددوء يف رمر ددذ وال بميدد  رملوأفددا ت  -61
واني  حللاي  رموجئ . وم  شأ  رال ضلام إىل رالتفاصي  رخلاص  اوتدا رموجئد  وإ شداء إادار صدا وق 

وجئ ، متشياق ما رمالترما ا ةوء أ  ميلاِّ  رحللوم  م  توفري رحللاي  رملافي  مل الل ي رم ةوء ورمواين م ا 
مدا رحللومد  ومدا جلند   ًدو  ر   دا  ا دور  و يًد  رمذومي . وأع ادت رملفوتدي  عد  رسدالعذر اا م علدل 

 رر  ا ردددات رم ةدددوء إب فيلدددا يالع دددا، وملددديما رمندددتوح رمددد  يط  هددداملورجهددد  رمال دددذايت رمًاقلددد  ورطالل ددد  
 .(77)ترمف  ي ، مبا يف اما اشأ  رمالعتيت رمفور  م ًذرر

وأوصدددت رملفوتدددي  م دددذياب ا  تضدددا إاددداررق وانياددداق حللايددد  رموجئددد  مددد  ردددول صدددو، أورمددد   -62
معاجل  صضااي رم ةوء ملي تال ىن ياملل م رت يف ا رات رم ةوء أو ت ةي ها إرساء اوتع يلات إ رري  و 

 .(78)اط يً  اناء  وتعاو ي  وصاقل  ع   رحلًو و ع   رمفور 
وأوصدت رملفوتددي  م دذياب اب ددورم رحلدا يف رماللددا  رم ةددوء عد  ا يددا إات د  رموصددول رمفعددال  -63

و و  عورقددا إىل أررتدديها وابالمال ددال رملامددل ملرددذأ عددذم ر عددا   رمً دد ي . وأوصددت م ددذياب  أيضدداق ا  
رمفئدددات رمورسدددع  مددد  رملهددداج ي  رمددديي  صدددذ اددد  تضدددا إجددد رءرت مال ذيدددذ و عدددمل م الل دددي رم ةدددوء مددد  

  .(79)، ع ت  خلط  رالتطها  يف  ال ت  ي همليف غياب ت ا ر ج رءرتو ، يلو 
وأوصددددت رملفوتددددي  م ددددذياب ا  تلفددددل عددددذم رم ةددددوء إىل ر الةدددداز رمشددددالات رطالدددداج  إىل  -64

رمرري، وعنذ رالصالضاء مص   فو  للن ، وتطريا اذرقل مو الةداز.  رخلياررحللاي  رمذومي  إال ابعالرارأ 
مدا رملفوتدي  ملدي يال دىن حتذيدذ اويد  اب اليدام أيضاق ا  تنشئ منررق مالرا ل رملع ومات  وأوصت م ذياب  

 .(80)  وإ شاء بميات مناسر  موسالةاا م الل ي رم ةوء يف وصت مرلاِّ 
وشدددذ   رملًددد ر رخلدددات رملعدددين مب دددأم  رمالعدددييب وغدددريأ مددد  تددد وب رملعام ددد  أو رمعًواددد  رمًاسدددي   -65
رموإ  ا ي  أو رملهين  ع   أ   رحلي  رملط ا وغري رمًاادل م الًييدذ م العدييب وغدريأ مد  تد وب رملعام د   أو

رميد وف رملعيشدي  م علدال ظد وف رمعلدل و  أو رمعًوا  رمًاسي  أو رموإ  ا ي  أو رملهين  ينطرا أيضداق ع د 
  تًددوم رم دد طات مبددا ي ددي: رملهدداج ي  وأفدد ر  أسدد امل. ويف اددير رم ددذ ، أوصدد  رملًدد ر رخلددات اشددذ  ا

تدددلا  رمالنيددديمل ورم صااددد  رمفعدددام  موملددداالت رمالوظيددداب رخلاصددد ب و)ب( وتدددا وإ فددداا معدددايري موقلددد   )أ(
ب و)ا( ف ض عًوابت جناقيد  ومذ يد  وإ رريد  وعًدوابت يف  دال رمعلدل ا دور  منهةيد  يورءم علل ور 

 ، و   ابمالوظياب، ورمل  ومو ب رمعلل، ورمًاقلأراب رم  يالوري فيهاع   رال الهاملات ورالسالغول ور ييرء 
 .(81)وأ  ش ملاء بر ي 

 (82) دميو اجلنسية -5 
أشدددارت مفوتدددي  شددد و  رموجئددد  إىل أ   رال ضدددلام إىل رالتفاصيددد  رملالع ًددد  اوتدددا رمشدددالات  -66

ملندا  داالت  فض  االت ر عذرم رجلن ي  م  شدأ ه أ  ينشدئ إاداررق رملالع ً  ط تفاصي رالعذميي رجلن ي  و 
عددايري رملر عددذرم رجلن ددي  ورحلددذ منهددا وجتنددب رآلئر رمضددار  ال عددذرم رجلن ددي  ع دد  رمفدد ر  ورراللددا اضددلا  

 .(83)عام   رمشالات عذميي رجلن ي رمذ يا مل
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مندا  داالت رجلهدو  رم رميد  إىل  م ذياب ا ياغ  ورعاللا  تش يعات واني  مالوجيده  فوتيرملوأوصت  -67
رجلن دددي  ورحلدددذ منهدددا ومحايددد  رمشدددالات عدددذميي رجلن دددي ، ومورصددد   إصدددو ا ا رمالشددد يعي  ورمل س دددي  ر عدددذرم 

إرسدداء إاددار فعددال ملعاجلدد  تعلدديمل م رعددا  رملنيددور رجلن دداق ورمال ددذ  م عندداب اغيدد  رالصال ددا ي   - ورالجاللاعيدد 
 .(84)ابملوران يالع ا  ط   شوء  االت ر عذرم رجلن ي ، وال سيلا فيلاخلتذ رمل أ  ورمالع ب رمذيين و 
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