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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 نوالثالثو السادسة الدورة 
 2020أاير/مايو  4-15

 *بنماموجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة 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

رجلهات صدا ة  جه  من  22 رملع ومات رملًذم  منواو م خص مورقات  رالسالع رض رمذور  رمشامل.
 إىل رالسالع رض رمذور  رمشامل، وي ِ  يف شكٍل موجز تًيُّذرق ابحلذ رألقصى معذ  رمك لات. (1)رملص ح 

ف ع منفصل منه مل امه  رملؤس   رموطني  حلًو  ر   ا  رملعاللذ  اناء ع ى رمالًيذ رمكامل وقذ ُخصص 
 .مبةا ئ ابري 

ملعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوقنيااة حلقااوق اإلنسااان املعتماادة بنااا  ا -اثنياا  
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

تصددذ  اعددذ ع ددى رملوتوخددور رالخاليددار  رمل حدد   أفددا  مكالددني أمددمل رملبددا  يف انلددا    انلددا   -2
قي  منبل  رمعلل رمذومي  ع ى رتفا ابمعهذ رمذويل رخلاص ابحلًو  رالقالصا ي  ورالجاللاعي  ورمثًافي ، وال

169 رقم
(2). 

يوجددذ  ددن را  قددا و  تبدد  رماللييددز هليددا أشددكامه،  وأشددار مكالددني أمددمل رملبددا  إىل أ دده ال -3
، 7 وأفددا     رمًددا و  رقددم. (3)قددا و  اشددهل  ر ويدد  رجلن ددا ي  يف ذمددع ع ددى أسددا  رمليددل رجلن دد ، وال مبددا

ع ددى عًددوابت ع ددى أفعددار رمللددايً  ورمالحدد   رجلن دد  ، وإ  خددا  يددنص 2018شددةاف/فلري   14رملددؤر  
تلد  اشدكل صدد يث رملث يدات ورملث يددمل ومز وجد  رمليددل  ورمعنصد ي  ورمالحيدز رجلن دد  يف ايخمدات ،ال فدد ، ال

وأضددا  . (4)ر ويدد  ورمليددور رجلن ددي  و ددام   صددفات رجلن ددمل رجلن دد  وميدداي   ر ويدد  رجلن ددا ي  وأ دد رر
__________ 

   حت َّر ايه رموثيً  قةل إرسا ا إىل  ورئ  رمرتمج  رمالح ي ي  ابألمم رملالحذ . *
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يددزرر يعالددل رمعوقددات  ، ال1997أي ور/سددةاللل  3، رملددؤر  204مكالددني أمددمل رملبددا  أ  رمل سددوذ رمالنفيددي  
 .(5)ابمن ة  ألف ر  رمش ط  ف  ج يل  جذرق م   وكرجلن ي  رملث ي  ،ام  

ورعرت  مكالني أممل رملبا  ابمالًذذ رحمل ز يف م ائل إ رري  شن مالص   مب  ويب رحل ي ، ومكنه  -4
وأشار أيلاق إىل رم جن . يزرر غري خا ٍ  ظ أ  م الوى رحلصور ع ى رأل وي  ورمعوجات رمطةي  الال 

 .(6)رخةيل ال  اريال ،  يث ُتالجز أخط  رم جناءأرملثري م جذر رمورقا يف جزي   او الا خوخو، 
نيد  ملندا ، راميد   رموط2017 يف عداذ وأفا  مكالني أممل رملبدا     انلدا أ شدهلت، مبوجدني قدا و ٍ  -5

 .(7)رمالعييني، رمالااع  مه، ابعالةاراا مؤس   م الً   ذرت ميزر ي  خاص 
وأخدذ مكالدني أمدمل رملبدا  أ  تنفيدي  بداذ رمعذرمدد  رجلنائيد  رمًدائم ع دى مةدذأ رحملاخلد  رحللددوري   -6

 53يكاللدل اعدُذ تنفيدي رمًدا و     هوأفدا  أيلداق   د. يف رملائد  44رحلة  رال اليداط  إىل   ة   االت ق ص 
 .(8)رمًلاءمهن  اشهل   2015 معاذ
وأشار مكالني أممل رملبا  إىل أ  انلا أ  زت تًذماق يف  دار مندا ج  د  رال دار ابألشدخاص  -7

يالج ددى يف إ شدداء و ددذرت حتذيددذ ورعايدد   سدديلا يف إطاراددا رملؤس دد ، ع ددى  ددو مددا ورملعاقةدد  ع يهددا، وال
ملكافح    رملكالني رملؤس  2019 شئ يف متوز/يوميه واب ضاف  إىل ذمع، أُ . ألشخاصضحااي رال ار اب

 .(9)رال ار ابألشخاص، من أجل تن ي  إج رءرت ايخم  رألمن
يدزرر ي دزذ رمكثدري  وأفا  مكالني أممل رملبا     انلا أ  زت تًذماق يف  ار رمعلل؛ غري أ ده ال -8

 .(10)رألجور   يف سو  رمعلل ويفامل رم جل ورمل أرمًائل  م ذ رمفجو  
انلا قور مل شن تنبم  ًو  رمل أ ، ومكن مي  مدذيها  ه مذىوأشار مكالني أممل رملبا  إىل أ  -9

تنفَّددي خدديمع رملةددا ئ رمالوجيهيدد  مالطةيدد   وأضددا  أ دده  . قددا و  شددامل اشددهل  رمصددح  رجلن ددي  ور  اايدد 
 .(11)قذ يكو  مه أث  ع ى محل رمل راًات ما رمًور مل رمًائل  يف  ار رمرتاي  رجلن ي ، واو

وأشدددار مكالدددني أمدددمل رملبدددا  إىل أ  انلدددا رعاللدددذت رم ياسددد  رمعامددد  مكفامددد  تكدددافؤ رمفددد ص يف  -10
توجددذ  غددري أ دده ال؛ 2019-2016م فددرت  تنفيددياا ع ددى خطدد  علددل  2016 ووقَّعدديف يف عدداذ ؛2012 عدداذ

أ ىن خا دديف وأضددا  مكالددني أمددمل رملبددا  أ  ميزر يدد  رملعهددذ رمددوط  م لدد أ   . تًيدديم تنفيددياااشددهل  تًدداري  
2017 رمليزر يات رملخصص  م لؤس ات رموم خزي  يف عاذ

(12). 
تدددزرر م تفعددد  رغدددم رعاللدددا   وأشدددار مكالدددني أمدددمل رملبدددا  إىل أ  معدددذالت رمعنددد  ضدددذ رملددد أ  ال -11

رمي  ياللدلن تدذراري وقائيد  ويُعدذِار رمًدا و   (،2017)100صكوك قا و ي  مهل  ملكافحاله، مثل رمل سوذ 
حمدداخم  جيدد  إ شدداء مكاتددني م لددذعمل رمعدداممل وال وال ددظ أ دده  . (13)رجلنددائ  مددن أجددل  دد ان قالددل ر   

 .(14)تنفيي مش وع رمصنذو  رخلاص ملنث تعويلات م ن اء ضحااي رمعن  مالخصص  يف اير رجملار، وال
انلددا مددذيها قددور مل شددن تعددزز مشددارخ  رملدد أ  يف رحليددا  رم ياسدد  وأفددا  مكالددني أمددمل رملبددا      -12

 .(15)مالذ ياق يزرر  غري أ  م الوى متثيل رمل أ  يف رملناصني رحلكومي  رمع يا ال. مناصني صنا رمً رروتوميها 
وأفددددا  مكالددددني أمدددددمل رملبددددا     رمة دددددذ مددددي  مذيدددده قدددددا و  اشددددهل  رحللايددددد  رمشددددام   م طفدددددار  -13

، 2018خدا و  رمثا//ينداي    16، رملدؤر  002غدري أ  وزرر  رمالنليد  رالجاللاعيد  أصدذرت رمًد رر  ورمل راًمل؛
تًدددذَّذ مًرت دددات تشددد يعي   ميددداء  وأشدددار إىل أ ددده  . (16)رمدددي  ي الن دددئ مةدددا ئ رتفاقيددد   ًدددو  رمطفدددل

 .(17)من قا و  رألس   319رمعًوا  رمةذ ي  رميت  يزاا رملا   
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 صاحبة املصلحةاألخرى ملعلومات املقدمة من اجلهات ا -اثلثاا  
والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (18)نطاااااق االلتزامااااات الدوليااااة -ألف 

 (19)اإلنسان

ع دى ابمالصدذي  رمذويل حلًو  ر   ا  رمالااا جلامع  أوخواوما انلدا رمل خز رالسالشار   ىأوص -14
 4وأوصديف رمورقد  رملشدرتخ  . (20) ًو  رمطفدل رملالع د  رجد رء تًدذان رمةوغداترملوتوخور رالخاليار  التفاقي  

ورمل خدددز رالسالشدددار  رمدددذويل حلًدددو  ر   دددا  رمالدددااا جلامعددد  أوخواومدددا انلدددا ابمالصدددذي  ع دددى رملوتوخدددور 
 .(21)الخاليار  رمل ح  ابمعهذ رمذويل رخلاص ابحلًو  رالقالصا ي  ورالجاللاعي  ورمثًافي ر

  تصذا  وم خز رمذفاع عن رمةيخم  ومنبل  رمةًاء رمثًايف إىل أ  انلا   2وأشارت رمورق  رملشرتخ   -15
وأوصددى  .(22)، رغددم قةو ددا توصدديات عذيددذ  يف اددير رمصددذ 169 ع ددى رتفاقيدد  منبلدد  رمعلددل رمذوميدد  رقددم

م خدددز رمدددذفاع عدددن رمةيخمددد  ورمل خدددز رالسالشدددار  رمدددذويل حلًدددو  ر   دددا  رمالدددااا جلامعددد  أوخواومدددا ورمورقددد  
169 انلا ابمالصذي  ع ى رتفاقي  منبل  رمعلل رمذومي  رقم 7ورمورق  رملشرتخ   4رملشرتخ  

(23). 
وخواوما انلا ابمالصذي  ع ى وأوصى رمل خز رالسالشار  رمذويل حلًو  ر   ا  رمالااا جلامع  أ -16

 .(24)رتفاقي  رميو  كو ملكافح  رماللييز يف  ار رمالع يم
وأوصى رمل خدز رالسالشدار  رمدذويل حلًدو  ر   دا  رمالدااا جلامعد  أوخواومدا انلدا االوجيده  عدو   -17

مالنليدد ، ورملًددد ر  رئلدد  إىل رملًدد ر  رخلاصددد  رملعنيدد  ابحلددد  يف رمالع دديم، وإىل رملًدد ر رخلددداص رملعدد  ابحلددد  يف ر
 .(25)رخلاص رملع  مب هلم  رمعن  ضذ رمل أ 

. (26)وأشددددا  م خددددز مناالدددد  رمًالددددل يف رمعددددا  االهلييددددذ انلددددا م عددددو  رملالع دددد  ابحلدددد  يف رم ددددوذ -18
وال بيف رحلل   رمذومي  م ًلاء ع ى رألس ح  رمنووي  ما رمالًذي  أ  انلا صذقيف ع ى معاادذ  رألمدم 

2019 ي ا /أا يل  11رملالحذ  حلب  رألس ح  رمنووي  يف 
(27). 

 (28)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
ملبدا  رملال دم س طيف جلن  رمة دذر  رألم يكيد  حلًدو  ر   دا  رملدوء ع دى علدل مكالدني أمدمل ر -19

، مددن جا ةهددا، يف رسددالًومي  مكالددني أمددمل 8وشددككيف رمورقدد  رملشددرتخ  . (29)ابالسددالًومي  ور  رر  رميرتيدد 
 .(30)رملبا 
   مًددرتا ر صددوا رمذسددالور  رمددي  قذمالدده رم دد ط  رمالنفيييدد  إىل  2وأفددا ت رمورقدد  رملشددرتخ   -20

يعددرت  يويدد  رمشددعول ةرألصدد ي  رموطنيدد ة، واالنوعهددا رمثًددايف، و ًوقهددا  2019رمكددو ي   يف متوز/يوميدده 
. يعدرت  ابمة دذ خذومد  مالعدذ   رمًوميدات ورمثًافدات رجللاعي  و بم إ ررهتا و كلها وترتمهدا، ومكنده ال

ي دد   أ   كددم يف  ددص اددير ر صددوا يعددرت  شًددو    دداء رمشددعول  أ دده ال 2رقدد  رملشددرتخ  وأضددافيف رمو 
يطةددا رمة ددذ فًدد ، اددل   انلددا ابالعددرتر  ابمالنددوع ر ثدد  رمددي  ال 2وأوصدديف رمورقدد  رملشددرتخ  . (31)رألصدد ي 

 خديمع، وع دى وجده رمالحذيددذ، شدعويا رألصد ي ،  ددن تُدذرد صد ر   يف  سددالوراا أ  انلدا  ومد  مالعددذ  
انلددا أيلدداق اكفامدد  رسددالنا  عل يدد  ر صددوا  2وأوصدديف رمورقدد  رملشددرتخ  . رمًوميددات ورمثًافددات ورم يددات

سيلا رمن اء رملنالليات إميها، ع ى  و  رمذسالور  إىل منهجيات ورضح  ملشارخ  رمشعول رألص ي ، وال
 .(32)فعار وشامل

أ  رمذوم  أ شهلت جلن  مالااع  رمالوصديات رمذوميد ، ومكنهدا ال بديف  7وأخذت رمورق  رملشرتخ   -21
 .(33)تلم رجملاللا رملذ/ أ  ايه رم جن  ال
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تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا ماا  مراعاااة القااانون  -جيم 
 الساريالدويل اإلنساين 

 قطاعاتالشاملة لعدة املسائل  -1 

 (34)رمل اور  وعذذ رماللييز  
عدددذذ وجدددو  قدددا و  تبددد  ررتكدددال أفعدددار رماللييدددز ضدددذ رملث يدددات  1ال بددديف رمورقددد  رملشدددرتخ   -22

ورملث يمل ومز وج  رمليل رجلن   ومياي   ر وي  رجلن ا ي  وأ  رر ر وي  ورمليور رجلن ي  و ام   صدفات 
ملددددا   رجلن ددددمل ويعاقددددني ع يهددددا، شكددددم تعدددد ض ادددديه رمفخمدددد  مددددن رم ددددكا  م عندددد  رم فبدددد  ورمنف دددد  ور

رمي   ،مكافح  رماللييزاشهل   7 إىل أ  رمًا و  رقم 2وأشارت رمورق  رملشرتخ   .(35)ورالقالصا   ورمةذ/
يشدددلل مفهدددوذ رمليدددل رجلن ددد   ال ،تبددد  أفعدددار رمعنصددد ي  ورمالحيدددز رجلن ددد  ورمللدددايً  ورمالحددد   رجلن ددد 

. (37)مو بددات ثاث ددد  8ورمورقدد  رملشدددرتخ   7وقدددذميف رمورقدد  رملشدددرتخ  . (36)مفهددوذ رمندددوع رالجاللدداع  وال
يدددرتك  يالنددداور أيلددداق أفعدددار رماللييدددز رملالعدددذ  رجلور دددني، ثدددا أ  ادددير رمًدددا و  ال 2وأخدددذت رمورقددد  رملشدددرتخ  

محايدد    ددداء رمشددعول رألصددد ي  رم ددورف يعددا مل مدددن أفعددار متييدددز مالعددذ   قائلدد  ع دددى  ددوع جن دددهن،  اددو
 .(38)رالقالصا   ر ث ، ووضعهن رالجاللاع  أوور اللائهن 

اب ددرترذ رحلد  يف رمل داور  وعدذذ رماللييددز  اإىل ضدد ور  رمالدزرذ  ومد  انلد 1وأشدارت رمورقد  رملشدرتخ   -23
رملكفدددور م لث يدددات ورملث يدددمل ومز وجددد  رمليدددل رجلن ددد  وميددداي   ر ويددد  رجلن دددا ي  وأ ددد رر ر ويددد  ورمليدددور 

وسياسددات عامد  اشدهل  مكافحدد    مل ددمل، مدن خدور رمالعهددذ ابعاللدا  قدوررجلن دي  و دام   صدفات رجلن
رماللييددز ع ددى أسددا  رمليددل رجلن دد  ور ويدد  رجلن ددا ي ، تالددورءذ مددا شددعار ةأال يالخ دد  أ ددذ عددن رم خددنية 

2030 رمورر  يف أاذر  رمالنلي  رمل الذرم  رميت رمالزميف انلا االحًيًها من خور رعاللا  خط  عاذ
(39). 

يددزرر يعالدددل  ال 1997 إىل أ  رمنبدداذ رمالددهل يش م شدد ط  رموطنيدد  معدداذ 1رقدد  رملشددرتخ  وأشددارت رمو  -24
 .(40)قورت  فظ رمنباذ رمةنلي ابمن ة  ألف ر  ف  ج يل  جذرق م   وك رمعوقات رجلن ي  رملث ي  ،ام  

وأشارت مجعي  أصذقاء رملالح  رألف وأ الي   رمةنل  إىل رماللييز رمي  يعا يه رم كا  رم و  يف  -25
ضدد ور  رمالي ددني ع ددى ر قصدداء ورماللييددز رم دديين  7ورمورقدد  رملشددرتخ   4وال بدديف رمورقدد  رملشددرتخ  . (41)انلددا

 .(42)ورألجورسيلا رمن اء، يف  ار رمعلل  يالع ض  لا رم كا  رملنحذرو  من أصل أف يً ، وال
، ومزرومددد  رالجاللددداع  ندددوعرممع ومدددات اشدددهل  رماللييدددز ع دددى أسدددا   3وقدددذميف رمورقددد  رملشدددرتخ   -26

 .(43)  رمعلل رجلن  ، ورموضا من  يث ر ج  ، ورموضا رملص  
إىل  امددد  رماللييدددز ورمعنددد  رمددديت يعا يهدددا خةدددار رم دددن، وأضدددافيف أ   8وأشدددارت رمورقددد  رملشدددرتخ   -27

  حمالدوايت رتفاقيد  رمة دذر  رألم يكيد  ( اشهل  رحللاي  رمشام   حلًدو  خةدار رم دن ُتد اِ 2016)36رمًا و  
 .(44)اشهل  محاي   ًو  ر   ا  مكةار رم ن

 رمالنلي  ورمةيخم  ورألعلار رمالجاري  و ًو  ر   ا   
شدددارخ  أفدددا  م خدددز رمدددذفاع عدددن رمةيخمددد     رالتفدددا  ر ق يلددد  اشدددهل  رموصدددور إىل رملع ومدددات ورمل -28

رمعام  ورمعذرم  يف رمل ائل رمةيخمي  يف أم يكا رموتيني  ومنطً  رمةحد  رمكداريش ةرتفدا  إسكاسدوة معد وض 
 .(45)تزرر مع ً  ع ى رجللعي  رموطني  اي ض رعاللا ه، ومكن مناقشاله ال

 .2017اف/فلري  وأفا  م خز رمذفاع عن رمةيخم    ه ج ى تنبيم عل ي  رمالًييم رمةيخمد  رالسدرترتيج  يف شدة -29
ومكن رمعل ي  طوعي ، ابمنبد  إىل عدذذ إصدذرر قد رر اشدهل  قائلد  رم ياسدات ورخلطد  ورمدلرمم رمديت ي دزذ 
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اشدددهل  ، مدددن جهالهدددا، ابعاللدددا  سياسدددات ايخميددد  2وأوصددديف رمورقددد  رملشدددرتخ  . (46)إخلددداعها  دددير رمالًيددديم
مشعول رألص ي ، ورمعدو   إىل رحملاصديل واشهل  إ رر  رمنفاايت يف أقاميم ر، الثًي  من أجل محاي  رمةيخم رم

 .(47)ورمةيور رمالً يذي  يف ايه رألقاميم، وإعا   حت يم رملناط  رملالذاور 
إىل رااثر رم  ةي  ملش وع إ شداء خد   ًدل رمكهد ابء رمل دلى ةخد   5وأشارت رمورق  رملشرتخ   -30

وأخدذت . (48)خي دومرترق ع دى طدور سدا ل انلدا رألط  د   330أراعد ة، رمدي  سديعل أخثد  مدن  رمنًل رقدم
ع ض م خطد  أ  اير رخل  سيخ   أث رق مذم رق ع ى  اللعات رمشعول رألص ي ، وسديُ  5رمورق  رملشرتخ  

رمكةري يف رملنطً ، وسديؤ   إىل رمعذيدذ مدن رألضد رر رمةيخميد  ورالجاللاعيد  غدري رملةاشد  ، رمالنوع رمةيوموج  
فيها ت ع رمنامج  عن ر  شاء رحملاللل مط ي  سا    سريا  امل مًاطعيت خومو  واوخا   يل طورو  مبا

  موئلدد  اشددهل  ُ دد  مشدداور  م ددةً   دده   5واب ضدداف  إىل ذمددع، أفددا ت رمورقدد  رملشددرتخ  . (49)رمةنليالددمل
اددير رملشددد وع مددا رمشدددعول رألصدد ي ، و   ذمدددع يشدددكل ر الهاخدداق حلددد  رمشددعول رألصددد ي  يف رالعدددرتر  

انلددا ابذدداذ تدذراري وقائيدد  فوريدد   5وأوصدديف رمورقدد  رملشدرتخ  . (50)محايالهددا رمًا و يد   ررضديها وأقاميلهددا ويف
 .(51)أراع ة موق  تنفيي مش وع ةخ  رمنًل رقم

 سياسيةالدنية و ملاقوق احل -2 

 (52)ه   رمف   يف رحليا  ورحل ي  ورألمن ع ى شخص  
رملوء ع ى رمعن  رمللار  يومياق   إىل عذذ ت  ي 7ورمورق  رملشرتخ   1أشارت رمورق  رملشرتخ   -31

ضددذ رملث يددات ورملث يددمل ومز وجدد  رمليددل رجلن دد  وميدداي   ر ويدد  رجلن ددا ي  وأ دد رر ر ويدد  ورمليددور رجلن ددي  
أيلداق مع ومدات اشدهل  أفعدار سدوء رملعام د   7و ام   صفات رجلن مل، يف  مل قذميف رمورقد  رملشدرتخ  

 .(53)و  رمليل رجلن   رملخال  رميت ت تكةها ايخمات رألمن ضذ رألشخاص ذ
انلددددا ابذدددداذ تددددذراري مناسددددة  ملكافحدددد  رمعندددد  رملؤس دددد  ورموصددددم  3وأوصدددديف رمورقدددد  رملشددددرتخ   -32

خفامدددد  سددددوم  رمعدددداموت يف  ددددار رجلددددن  وأمددددنهن و ًهددددن يف  يددددا  خاميدددد  مددددن مددددن أجددددل   ،ورماللييددددز
 .(54)رمعن 

  رم دددو  ورم دددكا  رألصددد يمل يةًدددو  وأخدددذت مجعيددد  أصدددذقاء رملالحددد  رألف وأ الي ددد  رمةنلددد  أ -33
حمالجزين من  و  ملر الفالًارام إىل رملورر  رملامي  رموزمد  موسدالعا   مبحداذ ،دالص مل داعذهتم يف ت دوي  

 .(55)قلاايام

 (56)يف ذمع م هلم  ر فوت من رمعًال، وسيا   رمًا و  إقام  رمعذر، مبا  
مو بدددات اشدددهل  سدددري علدددل  بددداذ رمعذرمددد ، وأوصددديف انلدددا االعيدددمل  7قدددذميف رمورقددد  رملشدددرتخ   -34

رمًلا  ورملدذعمل رمعداممل عدن ط يد  رخالةداررت ع دى رمنحدو رمدي   دذ ه ميثدا  رمذومد  يف  دار رمعذرمد ، 
 .(57)واالوفري رمالذريني جلليا رملوظفمل رملعنيمل اب ج رءرت رمًا و ي  من أجل حتًي  رمعذرم  رمفعام 

انلا االح مل رمًا و  رملالع   انباذ رمعذرم  رجلنائي  رمًائم ع ى مةذأ  4وأوصيف رمورق  رملشرتخ   -35
ل دد  قلددااي منهددا يالع دد  ه ذفيدد  رمعًددوابت فيلددا رحملاخلدد  رحللددوري  مددن أجددل منددا رتفاقددات ر فدد رد أو

 .(58)الغالصال وقالل ر   رملالع ً  اب
انلا ابذاذ إج رءرت جلعل رمنياا  رمعامد  تعداع ع دى  دو مالخصدص  7وأوصيف رمورق  رملشرتخ   -36

 .(59)يالع   ه رئم قالل ر    قلااي قالل ر   ، وانش  مع ومات عن أ رء رمنياا  رمعام  فيلا



A/HRC/WG.6/36/PAN/3 

GE.20-02309 6 

اهتن إىل رماللييددز رمددي  تعا يدده   دداء رمشددعول رألصدد ي   رخددل  اللعدد 2وأشددارت رمورقدد  رملشددرتخ   -37
انلدا ر شداء جلند  م الشداور مدا رمشدعول  2وأوصديف رمورقد  رملشدرتخ  . (60)يالع د  انبداذ رمعذرمد  رحمل ي  فيلا

رألص ي  اي ض مورءم  رمعذرم  رمالً يذي  ما رمعذرم  رجلنائي ، من خور حت يدل رمثيد رت رمًا و يد ، وإ ررد 
 .(61)منبور رمل أ  رملناللي  إىل رمشعول رألص ي 

إىل زاي   م دالوى   أ  رمالورطؤ ادمل رم د ط  رمًلدائي  ورمشد ط  يدؤ  3وأخذت رمورق  رملشرتخ   -38
ي ددالطعن  ددن ر اددوي علددا يالع ضددن مدده مددن عندد   ر عددذرذ محايدد  رمعدداموت يف  ددار رجلددن ، رم ددورف ال

ورعالددذرءرت مددن جا ددني قددورت رألمددن، وأوصدديف انلددا رجدد رء حتًيًددات م الثةدديف مددن ررتكددال أفدد ر  قددورت 
 .(62)انرألمن ج رئم جن ي  ضذ

 (63)رحل ايت رألساسي  ورحل  يف رملشارخ  يف رحليا  رمعام  ورحليا  رم ياسي   
أفا ت جلن  رمة ذر  رألم يكي  حلًو  ر   ا     مً راا رخلاص ال دظ اً د  سدياقاق اوشد ت  -39

فيه  عاوى جنائي  ومذ ي  عذيذ  ضذ رمصحفيمل ووسائ  ر عوذ إمدا يدذ  محايد  خصوصدي  فداع مل 
 ا ددةني  شدد  مع ومددات اشددهل  وقددائا هتددم رملصدد ح  رمعامدد . وأع ادديف رم جندد  أيلدداق  سياسدديمل وتعددالهم، أو

عددن ق ًهددا أل  ادديه رمددذعاوى غددري رملالناسددة  تُعدد ض م خطدد  رالسددالذرم  رملاميدد  موسددائ  ر عددوذ، ا ددةني 
 .(64)رملةامغ رمكةري  رملط ول منها  فعها وتكامي  إج رءرت رمذفاع رميت تالحل ها

ت دددالطيا رموصدددور إىل  أ   اللعدددات رمشدددعول رألصددد ي  الإىل منبلددد  رمةًددداء رمثًدددايف وأشدددارت  -40
وسائ  ر عوذ رميت  كنها من خو ا أ  تناقش اص ر   واو خو  من رال الًداذ م دائل مثدل  ًدو  
ر   ددددا ، ومعارضدددد  إقامدددد  مشدددداريا رمًطدددداع رخلدددداص ع ددددى أررضدددديها. وال بدددديف أ  رحلكومدددد  ت ددددالخذذ 

يف ذمع   ي  رمالعةري من خور رملوجات  من  ًوقها، مبا إج رءرت اريوق رطي  حل ما  رمشعول رألص ي 
 .(65)ر ذرعي 

وأع ادددديف منبلدددد  رمةًدددداء رمثًددددايف عددددن ق ًهددددا إزرء  دددداالت رمعندددد  ضددددذ رملددددذرفعمل عددددن  ًددددو   -41
يزرمددددو   سددديلا مدددن يعارضدددو  صددد ر  ق مشدددد وع سدددذ ابرو او كدددو. وأضدددافيف أ  رجلندددا  ال ر   دددا ، وال

 .(66)ع ى أفعار رمعن  رمل تكة  ضذ رملذرفعمل عن  ًو  ر   ا ينعلو  اب فوت من رمعًال 

 (67) ب  مجيا أشكار رم    
إ الدداد رملددور  ر اب يدد   ال بدديف رمشددةك  رمذوميدد  م ًلدداء ع ددى رسدداليور رألطفددار يف رمةيدداء ويف -42

منواا ا ورال ار يم ألغ رض جن ي  أ  رمةحو  اينيف أ  انلا ا ذ مًصذ ملحااي رال ار ألسةال منه
 .(68)رالقالصا   رمةارز، وررتفاع رحلذ رأل ىن م جور فيها ابملًار   ما ا ذر  أخ ى يف رملنطً 

إ الداد رملدور  ر اب يد   وال بيف رمشةك  رمذوميد  م ًلداء ع دى رسداليور رألطفدار يف رمةيداء ويف -43
ورفًديف مدؤخ رق ع دى خطد  ورال ار يم ألغ رض جن ي  أ  رم جن  رموطنيد  ملكافحد  رال دار ابألشدخاص 

2022-2019وطني  جذيذ  اشهل  رال ار ابألشخاص م فرت  
(69). 

 (70)رحل  يف رخلصوصي  ورحليا  رأُلس ي   
 81 أشددار رملعهددذ رمةنلدد  م ًددا و  ورمالكنوموجيددات رجلذيددذ  إىل أ  انلددا رعاللددذت رمًددا و  رقددم -44

ن تشدواه  ددورقص مثدل عدذذ حتذيدذ ر يخمدد  ، ومكد2019ةاشدهل  محايد  رمةيدا ت رمشخصددي ة يف مذرر/مدار  
أ   6. وال بديف رمورقد  رملشدرتخ  (71)عدذذ ر طةاقده خدارد رحلدذو  ر ق يليد  رمل ؤوم  عن رصذ تنفييه، أو
يددنص ع ددى إجدد رءرت رحللايدد  رألساسددي   منهددا أ دده ال ددورقص تشددواه مج دد   مشدد وع قددا و  محايدد  رمةيددا ت

. (72)سددالثناءرترال ددؤوميات و وتددذ  اوضددوا رمليعاللددذ اجدداق ي خددز ع ددى  ًددو  رمل ددالخذذ  م ةيددا ت، وال
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وأوصددى رملعهددذ رمةنلدد  م ًددا و  ورمالكنوموجيددات رجلذيددذ  انلددا    تةاشدد  مناقشدد  رم ددورئث رمالنبيليدد   ددير 
اء رجملاللدا رملدذ/، و   تدوف  رمليزر يد  رموزمد  م هيخمد  رم رئدذ  يف رمًا و ، ما خفام  رملشارخ  رمنشدط  ألعلد

. واب ضدداف  إىل ذمددع، أوصددى رملعهددذ انلددا (74)توصددي  ثاث دد  6. وقددذميف رمورقدد  رملشددرتخ  (73)اددير رجملددار
 .(75)ابملل  قذماق يف مناقش  تش يا يعاقني ع ى رجل    رم يلر ي ، وفًاق م لعايري رمذومي 

إىل أ    مدددا  رملث يدددمل مدددن  ًهدددم رملدددذ/ يف رمدددزورد يًيدددذ متدددالعهم  1رمورقددد  رملشدددرتخ   وأشدددارت -45
رمللال كدددات،  ًدددل  بددداذ رسدددالفا هتم مدددن يدددؤث  ع دددى  يدددث شًدددو  مذ يددد  ورقالصدددا ي  ورجاللاعيددد  أخددد ى، 

 .(76)إمكا ي  رمالة وت مهم من ور ر ، ورمللا  رالجاللاع ، ورالسالحًاقات رملهني  يف  ام  رموفا ، 
أ  إمكا ي  رموصور مدن رمنا يد  رجلي رفيد  تشدكل عًةد  خةدري  أمداذ  2وال بيف رمورق  رملشرتخ   -46

 اللعددات رمشددعول رألصدد ي  يف رحلصددور ع ددى رم ددجوت رملذ يدد  مبخال دد  أ ورعهددا؛ وأ دده يصددعني ع ددى 
ت أيلداق أ دده رمشدعول رألصد ي  رموصدور إىل مًدار رحملكلد  رال الخاايدد ، رمورقعد  يف رمل رخدز رحللد ي . وأخدذ

. وأوصدديف رمورقدد  (77)ي ددزذ تددوفري ميزر يدد   دديه رحملكلدد    شدداء مكاتددني يف مجيددا أقدداميم رمشددعول رألصدد ي 
طددددااا رمانلددددا    تورصددددل جهو اددددا رم رميدددد  إىل حتددددذيث مكاتددددني رمال ددددجيل رملددددذ/ وإضددددفاء  2رملشددددرتخ  

  ورألمداخن رمديت هتديلن فيهدا ميدات رموم خز  ع يها وتعزيز قذرهتا ع ى تًذان رخلذمات يف رملنداط  رم يفيد
 .(78)يكف  من رملورر  رمةش ي  ورملامي  رمشعول رألص ي ، من خور توفري ما

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 

 (79)ظ و  علل عا م  ومورتي  رحل  يف رمعلل ويف  
  ميف علار قنا  انلا من رحلد  يف أع ل رالحتا  رمذويل معلار رمنًل عن ق ًه أل  رحلكوم   -47

يكف  من ضلا ت رمالعويض عن اير رمالًييذ حل ي  رمالجلا وتكوين رجللعيات،  تكفل ما ر ض رل و 
87 مبوجني رتفاقي  منبل  رمعلل رمذومي  رقم

(80). 
ار يالع   ابحل  يف رمعلل، وااللكمل رمل أ  يف   إىل إ  رز تًذذ فيلا 2وأشارت رمورق  رملشرتخ   -48

يدددزرر ي دددزذ رالعدددرتر   ر  الددداد رالاالكدددار  يف قطددداع رمزررعددد  ورملنالجدددات رحل فيددد ؛ غدددري أادددا أخدددذت أ ددده ال
. وأوصديف رمورقد  رملشدرتخ  (81)تاللالا اه   اء رمشعول رألص ي  من قدذررت مهنيد  ومهداررت يف رمعلدل مبا
ذريني ع ددى إقامدد  انلددا رجيددا  فدد ص علددل من دداء رمشددعول رألصدد ي ، مددن خددور تشددجيا مشدداريا رمالدد 2

رملشاريا ورسالحذر  مصا ر رمذخل يف أقاميم ايه رمشعول، يدذ  رمالً يدل إىل أ ىن  دذ مدن م دالوى 
 .(82)تنًل رمشاابت من أف ر اا إىل رمل رخز رحلل ي 

يدددن  ددداه رملددد أ ، يف  دددمل أضدددافيف رمورقددد  أ  رمل ددداور  يف رألجدددور     4وأخدددذت رمورقددد  رملشدددرتخ   -49
اء رملنحددذررت مددن أصددل أف يًدد  يعددا مل مددن ررتفدداع معددذالت رمةطامدد  ويال ًددمل أجددوررق أ  رمن دد 7رملشددرتخ  

 .(83)أ ىن
رم رع  رمصاحل انلا االعزيز رمدلرمم رالجاللاعيد  رمديت ت دالهذ   وأوصيف أا شي  رم يذ  رمةار  أذ -50

 .(84)فخمات رم كا  رألخث  ر الياجاق، من أجل حت مل قذرهتا ع ى ومود سو  رمعلل
انلددا اوضددا إطددار قددا و/ يعددرت  ابمعلددل يف  ددار رجلددن  ابعالةدداره  3يف رمورقدد  رملشددرتخ  وأوصدد -51

 .(85) شاطاق مش وعاق، وتل   ًو  ثارسيه
 (86)رحل  يف م الوى معيش  الئ   

رم رع  رمصاحل إىل أ ه، رغم جهو  رحلكوم  مالً يص م الوايت  أشارت أا شي  رم يذ  رمةار  أذ -52
يدزرر  يذر ع ى أ  توزيدا رمثد و  ال رمفً  ورمفً  رملذقا، ي زذ توسيا  طا  تيطي  رملرمم رملنفي ، واو ما



A/HRC/WG.6/36/PAN/3 

GE.20-02309 8 

يدذ، وأ  رحلكومدات رملنصدة  فالخمديف تالزر أ  ميزر ي  انلا ما 4. وأخذت رمورق  رملشرتخ  (87)مشك   يف رمة ذ
. (88)ت دددالخذمها حلدددل مشدددك   رمفًددد  ومالح دددمل م دددالوى  وعيددد   يدددا  رم دددكا  خدددور رمعًدددذ رألخدددري  

إ الاد رملور  ر اب ي  ورال ار يم  وال بيف رمشةك  رمذومي  م ًلاء ع ى رساليور رألطفار يف رمةياء ويف
انلددددددا خا دددددديف تعدددددديش  امدددددد  رمفًدددددد  يف يف رملائدددددد  مددددددن رألطفددددددار يف  32,8ألغدددددد رض جن ددددددي  أ    ددددددة  

2018 عدددداذ
، فًددددذ أا يالددددا عددددن  امدددد  رمفًدددد  يف منطًدددديت 7ورمورقدددد  رملشددددرتخ   4رمورقدددد  رملشددددرتخ   . أمددددا(89)

 .(90)اوغ   وغو  ايال  يايب
وأوصى م خز رمذفاع عن رمةيخم  انلا االحذيث  باذ إ رر  وتوفري مياه رمش ل وخذمات رمص    -53

ملدددورر  رملائيددد ،  دددو يلدد  ابى رملشدداريا رمددديت تنالهدددع رمًددور مل رمةيخميددد  ع ددى رمصددح ، وافددد ض عًددوابت ع ددد
أ ده ينةيد  م رعدا   د  رمشدعول  2. وأخذت رمورق  رملشرتخ  (91)وابعاللا  قا و  جذيذ   رر  ايه رملورر 

رألص ي  يف رحلصور ع ى مياه رمش ل وخذمات رمص   رمصح  يف رمل دائل رملالع ًد  ابألررضد  ورملدورر  
طةيعي ، وأ ه توجذ يف اعض مناط   اللعات رمشعول رألص ي  قنورت مائي  ريفي   امالها سديخم ، وادو رم
أيلداق أ  خطد  رمالنليد  رمشدام    2. وال بديف رمورقد  رملشدرتخ  (92)تور  و  خفام  جو   مياه رمشد ل ما

 .(93)تويل رااللاماق خاصاق م ح  يف رحلصور ع ى مياه رمش ل م شعول رألص ي  ال
تشددددلل  رم رعدددد  رمصدددداحل أ  ادددد رمم ر سددددكا  رجلذيددددذ    وال بدددديف أا شددددي  رم دددديذ  رمةددددار  أذ -54

 .(94)يذر ع ى ض ور  توسيا  طا  تيطي  ايه رملرمم رمل راًات، واو ما
وال بددددديف منبلددددد  رمةًددددداء رمثًدددددايف أ  م دددددالوى  صدددددور رمشدددددعول رألصددددد ي  ع دددددى رخلدددددذمات  -55

يؤ   إىل ررتفاع م الوايت سوء رمالييي  مدذى أطفدار  ذ ياق، ثاالم يزرر رألساسي  مثل رم عاي  رمصحي  ال
. وأخدددذت منبلددد  رمةًددداء رمثًدددايف أ  أطفدددار رمشدددعول رألصددد ي  يعدددا و  اشدددكل غدددري (95)اددديه رمشدددعول

 .(96)مالناسني من سوء رمالييي 

 (97)رحل  يف رمصح   
أ  معدذر وفيدات رألمهدات يد تة  اعدذذ رمل داور  إىل رمالحام  رمدذويل م دذفاع عدن رحل يد  أشار  -56

اعدذاا يف  قةدل رمدوال   ومدا يف رجملار رالقالصا  ،  يث يالفاوت م الوى خذمات رم عاي  خور فرت  ما
ع دى انلا ش ني فخمات رمذخل رمل الًطة . وال ظ أ  رمعورئ  رجلي رفي  حتور  و   صدور رملد أ  رم يفيد  

سددديلا ابذددداذ تدددذراري إضدددافي   . وأوصدددى رمالحدددام  انلدددا االح دددمل  بددداذ رم عايددد  رمصدددحي ، وال(98)رم عايددد 
يالع دد  اب ياخددل رألساسددي  ورملدورر  رموزمدد  مصددح  رألذ، مددا رمرتخيدز ع ددى رم عايدد  رمصددحي  م مهددات  فيلدا

 .(99)ورم ضا خور فرتف رحللل ورموال  
رم رعد  رمصداحل أ  رألطفدار ورملد راًمل يال ًدو  خدذمات طةيد     أذوأخذت أا شدي  رم ديذ  رمةدار  -57

ثالاز  يف رمل رخز رمصدحي ؛ غدري أ  رمة دذ يعدا/ مدن  ًدص خةدري يف رأل ويد  ومدن عدذذ خفايد   طدا  تيطيد  
 .(100)رخلذمات رمطةي  رملالخصص 

 ي ، وإىل إىل وجددو  قددا و  تلدد  رمطددني رمالً يددذ  م شددعول رألصدد 2وأشددارت رمورقدد  رملشددرتخ   -58
إ  رز تًذذ يف  ار توفري خذمات رمصح  ر  ااي  من اء رمشعول رألص ي . ايذ أاا ال بديف ضد ور  

، وعذذ وجو  سياس  عام  مذمم رمطني رمالً يذ  ما رمطني رحلدذيث، 2016 معاذ 17  ش  رمًا و  رقم
 .(101)وضع  ميزر ي  رمذوم  رملخصص  م وظائ  رمصحي  يف أقاميم رمشعول رألص ي 

جييز م ل يض أ  ي فض  219/2017 وال ظ رمالحام  رمذويل م ذفاع عن رحل ي  أ  رمًا و  رقم -59
يددنبم رتيدداق  إطامدد  أمددذ رحليددا ، وأخددذ أ  اددير رمًددا و ، وإ  خددا  الرم رميدد  إىل م ددةًاق رمعوجددات رمطةيدد  

 .(102)س رمل اعذ  ع ى رال الحار، تً  ذمع من  يث رمللار  م هلم  رمًالل رم  يم أو
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 (103)رحل  يف رمالع يم  
رم رعددد  رمصدددداحل انلدددا االح دددمل أ ورت ت ًدددمل ثًافددد   ًددددو   أوصددديف أا شدددي  رم ددديذ  رمةدددار  أذ -60

 .(104)مر   ا  يف رمنبم رمالع يلي  م طفار ورمل راًمل رميين يعا و  من مشاخل يف رمالع ُّ 
شرتك امل رمثًافات رمثنائ  رم ي ، وأوصيف إىل تنفيي قا و  رمالع يم رمل 2وأشارت رمورق  رملشرتخ   -61

. وأوصدى رمل خدز رالسالشدار  رمدذويل حلًدو  ر   دا  (105)ازاي   ميزر ي  وزرر  رمالع يم رملخصص   ير رجملدار
رمالااا جلامع  أوخواوما انلا    تلا رسرترتيجي  شدام   اشدهل  أفلدل ط يًد  مالنبديم رمفصدور رمذررسدي  

و   ت الف دددد  اددديه رمشددددعول  علددددا إذر خا دددديف رملؤس ددددات رملالعددددذ    م طدددول مددددن رمشددددعول رألصدددد ي ،
. وأوصدددى أيلددداق انلدددا    تعطددد  رألومويددد  مالع ددديم رمن ددداء ورمفاليدددات (106)رمصدددفو  اددد  رأل  دددني مطويدددا

رملنالليات إىل رمشعول رألص ي  اييد  حت دمل معدذر حمدو رألميد  يف أوسداطهن، و   تدوف  مع ومدات عدن 
، مددن جهالهددا، 2. وأوصدديف رمورقدد  رملشددرتخ  (107)ميدد  إىل حت ددمل ادديه ر  صدداءرترجلهددو  ورملةددا ررت رم ر

انلددا اددزاي   ميزر يدد  وزرر  رمالع دديم مددن أجددل توسدديا  طددا  سياسددات تع دديم رم ددكا  رألصدد يمل، مددا إيددوء 
 .(108)رااللاذ خاص ملناط  ايه رمشعول وأقاميلها، ش ني ر الياجات سكااا و  ائها

تاللددددلن  اء رملالحدددد  رألف وأ الي دددد  رمةنلدددد  إىل أ  رمكالددددني رملذرسددددي  الوأشددددارت مجعيدددد  أصددددذق -62
عددن رألفدد وأ الي يمل رمدديين قددِذمور   شدداء  ذين إىل انلددا، والمع ومددات خافيدد  عددن وصددور رألفارقدد  رمل ددالعة  

. (109)رم كع رحلذيذي  وقندا  انلدا، وإىل أ ده ينةيد  مدوزرر  رمالع ديم إعدا   صدياغ  رمالداريئ ملدلء ادير رمفد ري
انلا    ُتذمم مع ف  رمالداريئ يف رملنداام رمالع يليد  مندي رمطفومد  رملةكد  ، ع دى  4وأوصيف رمورق  رملشرتخ  

 .(110) و يعك  إسهامات رمن اء ورألشخاص رملنحذرين من أصل أف يً  ورم كا  رألص يمل
مو  جن ياق مع ومات عن رمصعوابت رميت يورجهها رألشخاص رملالحو  1وقذميف رمورق  رملشرتخ   -63

 .(111)يف رمال جيل ابجلامعات وفًاق  ويالهم

 فحلات حمددة حقوق أشخاص حمددين أو -4 

 (112)رمن اء  
س طيف جلن  رمة ذر  رألم يكي  حلًو  ر   ا  رملوء ع ى تنفيي ا  مم ةسيذرت رألعلارة؛  -64

ن ددداء ضدددحااي رمعنددد  رمدددل مم رمف عددد  م لدددنث رمذررسدددي  م و فدددز   ددداالت قالدددل ر   ؛رخنفددداض وع دددى 
 .(131)رجلن ا/ وأانائهن

انلدا الدلا  فعاميد  تدذراري محايد  رملد أ  و ًوقهدا،  7ورمورق  رملشرتخ   4وأوصيف رمورق  رملشرتخ   -65
 .(114)من خور تعزيز رملعهذ رموط  م ل أ  ا فا ميزر ياله وزاي   م الوى مشارخ  منبلات رجملاللا رملذ/

 اق   تنفيدي انلدا جزئيدإرمل خدز رالسالشدار  رمدذويل حلًدو  ر   دا  رمالدااا جلامعد  أوخواومدا قار و  -66
 تًددد  شًدددو  رملددد أ    دددى يف زاي   م دددالوى رسدددالفا   رملددد أ  مدددن رمفددد ص يف رجملددداالاعدددض رمالوصددديات رملالع 

إ شداء رملعهدذ رمدوط  و ايه رجلهو  اير وأضا  أ ه، رغم  . ورم ياسي  ورمثًافي  ورالجاللاعي  رالقالصا ي
 يالع د  اكفامدد  م لد أ ، رمدي  تاللثددل مهلالده يف تن دي  ورصددذ تنفيدي رمذومد  إجدد رءرت حت دمل رموضدا فيلددا

تُعددد   اعدددُذ رألومويددد  ال الياجدددات   ددداء رمشدددعول رألصددد ي  مدددن  اللع ددد   إيةيددديت  تكدددافؤ رمفددد ص م لددد أ ،  
 .(151)واريايف إمةرير
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 (116)ررألطفا  
رم رع  رمصاحل إىل تنفيي خط  وا رمم وتذراري حللاي  رألطفار  أشارت أا شي  رم يذ  رمةار  أذ -67

ورمل راًمل، اعذ إ شاء رألما   رموطني  مشؤو  رألطفار ورمل راًمل ورألس  ، وإىل ررتفاع م الوى خدذمات 
 .(171)رموقاي  ورم عاي ، اعذ رفالالاا رملذي ايت ر ق يلي 

  ضدذ رألطفددار إىل أ  ر  رمعامليد   اداء مجيدا أشددكار رمعًواد  رمةذ يد  رمديت متدار  وأشدارت رملةدا  -68
رمعًوادد  رمةذ يدد  مشدد وع  يف رمةيدديف ومؤس ددات رم عايدد  رمةذي دد  وم رخددز رم عايدد  يف م   دد  رمطفومدد  رملةكدد   

شدخاص ذو   مكفدوالق م ًداق ثارسد  اديه رمعًواد   ، ابعالةدار1994 ورملذرر ، وفًاق مًدا و  رألسد   معداذ
وأع ادديف رملةدددا ر  عددن أم هددا يف أ  تًددذذ رمدددذور إىل انلددا توصددي  حمددذ      تلدددا . (181)رم دد ط  رألاويدد 

وت دددن ع دددى سدددةيل رألومويددد  تشددد يعات حتبددد  صددد ر   مجيدددا أشدددكار رمعًواددد  رمةذ يددد  م طفدددار يف مجيدددا 
 .(119)رم ياقات

إ الداد رملدور  ر اب يد   وال بيف رمشةك  رمذوميد  م ًلداء ع دى رسداليور رألطفدار يف رمةيداء ويف -69
 18ورال ار يم ألغ رض جن ي  أ  انلا عذَّميف قدا و  رألسد   ورفعديف رم دن رمدذ يا رمًا و يد  م دزورد إىل 

صددحيحاق إذر خددا   ،ع ددى أيد   ددار ،غددري أ  رمدزورد يُعالددل م دديخور ور    ع دى  ددذ سددورء؛ابمن ددة  سدن  
يالع د  انًدل رمللال كدات  يُعالل ابطوق مدن عًدذ رمدزورد سدوى مدا أ ذ رمط فمل  و  سن رمثامن  عش  ، وال

 .(201)رملرير و 
إ الدداد رملددور  ر اب يدد   وأوصدديف رمشددةك  رمذوميدد  م ًلدداء ع ددى رسدداليور رألطفددار يف رمةيدداء ويف -70

سداليور رجلن د  مكافحد  رالطنيد  جذيدذ  اشدهل  ورال ار يم ألغ رض جن ي  انلا اوضا خط  علدل و 
2025-2019م طفددار م فددرت  

مددن قددا و   187و 185و 184وأوصدديف رمشددةك  انلددا االعددذيل رملددور  . (211)
رالسداليور رجلن د  م طفدار ثارسدات ، ايد ض  د ان رمصدحيح رمعًوابت، مدا رسدالخذرذ رملصدط حات 

 .(122)الددذرء رجلن دد  ورالاالددزرز رجلن دد  ع ددى ر  رت دديفع ددى ر  رت دديف، مثددل رالسدداللام  ورمةددث رملةاشدد  موع
ك  أيلاق انلا ر شاء و ذرت مالخصص  اتاع  م ش ط  ورمنيااد  رمعامد  م الحًيد  يف رجلد رئم ةوأوصيف رمش

رملالص   ابالساليور رجلن   م طفار ع ى ر  رت يف، واالخصيص ميزر ي  مالزويذ ايه رمو ذرت ابموسائل 
 .(123)رمالكنوموجي  ورملوظفمل رملالخصصمل

 (124)رألشخاص ذوو ر عاق   
رم رعددد  رمصددداحل   ددده جيددد   إ ددداز  ررسددد  اشدددهل  تًيددديم  امددد   رم ددديذ  رمةدددار  أذأفدددا ت أا شدددي   -71

رملذرر  رمشام   م شخاص ذو  ر عاق ، اي ض حت يل رحلام  رم ائذ  فيها ورقرترا خط  وطني  م الع يم 
انلا رج رء  ررسد  تشخيصدي  خليد  و وعيد  اشدهل  متالدا  2وأوصيف رمورق  رملشرتخ  . (251)رمشامل م جليا

 .(126)طفار رمشعول رألص ي  ذو  ر عاق  شًوقهمأ

 (127)رألق يات ورمشعول رألص ي   
سددد طيف جلنددد  رمة دددذر  رألم يكيددد  حلًدددو  ر   دددا  رملدددوء ع دددى تنفيدددي خطددد  رمالنليددد  رمشدددام    -72

. (281) امدد    دداء رمشددعول رألصدد ي رؤيدد  حمددذ   اشددهل  أيلدداق تاللددلن م شددعول رألصدد ي  يف انلددا، رمدديت 
، رم رعدد  رمصدداحل أ دده جيدد   تعزيددز رمالنليدد  رمشددام   م شددعول رألصدد ي  وال بدديف أا شددي  رم دديذ  رمةددار  أذ

، رمددديت ُأشددد خيف يف صدددياغ  رخلطددد  ر منائيددد  12 رممبشدددارخ  رمشدددعول رألصددد ي  رم دددةع  ور ياخدددل رمالً يذيددد  
   تنفيدددي خطددد  رمالنليددد  رمشدددام   يورجددده حتدددذايت فيلدددا يالصدددل  2وأفدددا ت رمورقددد  رملشدددرتخ  . (129)رموطنيددد 

انلددا اكفامدد   2رقدد  رملشددرتخ  وأوصدديف رمو . (130)ابألسددا  رمًددا و/ ورماللويددل وعددذذ رمل دداور  اددمل رجلن ددمل
مشارخ  رم جن  رالسالشاري  م ل أ  اشكل  ًيً  وع ى قذذ رمل اور  يف     رمالنلي  رمشام   م شعول 
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رألصددد ي ، مدددن خدددور ضدددلا  م رعدددا  منبدددور جن دددا/ موئدددم يف تنفيدددي خطددد  رمالنليددد  رمشدددام   م شدددعول 
 .(131)رألص ي 

 .(321)فيي خط  رمعلل رموطني  رملالع ً  ابمشعول رألص ي وأوصيف منبل  رمةًاء رمثًايف انلا االن -73
إىل أ  رحل  يف رملشاور  ورملورفً  رمل ةً  ورحل   ورمل النري  مكفور يف  5وأشارت رمورق  رملشرتخ   -74

يالع د  ابملشدداريا  غدري أ  ةد  منطدداق مدن عدذذ رمالًيددذ رجد رءرت رملشداور  فيلددا ؛2016 معدداذ 37 رمًدا و  رقدم
وأخذت رمورق  . (331)ت ع رميت تطامني يا رميت قذ تؤث  ع ى رألررض  رملعرت    اا م شعول رألص ي  أو

رمشعول ي النذ إىل  باذ م لشاوررت رمل ةً  قائم ع ى تورف  مررء  ذرته   37 أ  رمًا و  رقم 2رملشرتخ  
جيددد   تنفيدددي قدددا و  رملشددداور  رملعاللدددذ يف  وال دددظ م خدددز رمدددذفاع عدددن رمةيخمددد  أ ددده ال. (134)رألصددد ي  و  دددائها

وأوصدى رمل خدز رالسالشدار  رمدذويل حلًدو  . (135)ا دةني عدذذ وجدو  مدورئث تنبيليد  خاصد  اده 2016 عاذ
اور ادمل  اللعدات رمشدعول ر   ا  رمالااا جلامع  أوخواوما انلا ابعاللا  مميدات م لوسد  ملدلا  رمالشد

2016 معاذ 37 م ًا و  رقمتنفييرق رألص ي ، 
(136). 

اشدددهل  رمطدددني رمالً يدددذ  ورمًدددا و   17 إىل أ  رعاللدددا  رمًدددا و  رقدددم 2وأشدددارت رمورقددد  رملشدددرتخ   -75
اشهل  رمالع يم رملشرتك امل رمثًافات رمثنائ  رم ي ، رغم ر  ازرت رملعرت  االحًًها خناليج   لا،  88 رقم
 .(371)سيلا رمن اء منها ي النذ إىل عل ي  تشاور  ًيًي  وتشارخي  ما رمشعول رألص ي ، وال  

وأع ادددديف جلندددد  رمة ددددذر  رألم يكيدددد  حلًددددو  ر   ددددا  عددددن ق ًهددددا إزرء  امدددد  رمشددددعول رألصدددد ي   -76
يالع دددد  مب كيدددد  رألررضدددد  ورألقدددداميم، وخدددديمع إزرء ررتفدددداع م ددددالوايت رمفًدددد  مددددذى ادددديه رمفخمدددد  مددددن  فيلددددا

وال بدديف منبلدد  رمةًدداء رمثًددايف أ  رحلكومدد  تنالهددع  ًددو  رمشددعول رألصدد ي  يف م كيدد  . (381)م ددكا ر
وم خدز رمدذفاع  2وقدذميف رمورقد  رملشدرتخ  . (139)رألررض  ا فض منحها سنذرت م كي  رألررضد  رجللاعيد 

رالعدددرتر   قددداميم رمشدددعول وأخدددذ م خدددز رمدددذفاع عدددن رمةيخمددد  أ  عدددذذ . (140)عدددن رمةيخمددد  مو بدددات ثاث ددد 
رمكامددل ورمفعددار  هددافيهددا شددعني  سددو وشددعني ادد يل  يف غدد ل رمة ددذ، يددؤث  سدد ةاق ع ددى متالع رألصدد ي ، مبددا

انلدا اوضدا سياسد  مالكام د   2وأوصديف رمورقد  رملشدرتخ   .(141)ابحلًو  رالقالصا ي  ورالجاللاعي  ورمثًافي 
رمل أ  رملناللي  إىل مل  بم رحلكم، وإ ررد منبور ملنث سنذرت م كي  رألررض  م شعول رألص ي ، ما حت 

 .(421)رمشعول رألص ي 
وال بددديف منبلددد  رمةًددداء رمثًدددايف أ  رحلكومددد  أعطددديف رألومويددد  ملشددداريا إمنائيددد  وطنيددد  ورسدددع   -77

رمنطا ، أ ت إىل ر الهاخات حلًو  ر   ا  مثل رمالش يذ من  و  تعويض، ور خوء رمعني ، ور عذرذ 
وقدوع رشدالةاخات اددمل عدن  2رمورقد  رملشدرتخ  أا يديف و . (143)، وفًدذر  مورقدا ثًافيد  ورو يد رألمدن رميديرئ 

مورفًد  وزرر  رمةيخمد  ع دى ُرخدص قطدا رألشدجار يف أقداميم رم دكا  عدن رم كا  رألص يمل ورمل دالوطنمل، و 
 .(144)رألص يمل من  و  مورفً  رمشعول رألص ي  رملالل ر 

رعاللددذت قددور مل حم يدد  خاصدد  مبندداط  رمشددعول رألصدد ي ،  انلددا    2وأفددا ت رمورقدد  رملشددرتخ   -78
رمشددعول رألصدد ي   اتغددري أ  رسددوم اشددهل  رمل كيدد  رمفك يدد ؛ 20 وخدديمع قددور مل وطنيدد  مثددل رمًددا و  رقددم

فدن ورمثًافد ، تزرر تالع ض م   ق ، ع ى  و فيه ر الهاك م عا رت ورمًديم ورمالداريئ ورم وم كيالها رمفك ي  ال
انلا     2وأوصيف رمورق  رملشرتخ  . (145)يال ةني يف خ ار  رقالصا ي  م  كا  رألص يمل اصف  عام  ثا

، مدددن خدددور رمالن دددي  رملشدددرتك ادددمل رمدددوزرررت، وتدددوفري رملدددورر  20 تنفدددي ع دددى رمنحدددو رملوئدددم رمًدددا و  رقدددم
شيدث رمطدااا رموم خدز  مدوزرر  رمثًافد   رموزم ، ورمالشاور رمل ة  ما   اء رمشعول رألص ي ، و   تعدزز
 .(146)يف انلا 12 رمتكو  مذيها ف وع إ رري  يف خل إق يم من أقاميم رمشعول رألص ي  
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انلا االعذيل قا و  أما   تنلي  رم كا  رملنحذرين  7ورمورق  رملشرتخ   4وأوصيف رمورق  رملشرتخ   -79
انلدا ابعاللدا   7وأوصيف رمورقد  رملشدرتخ  . (147)عزيز ايك هامن أصل أف يً ، مالزويذاا مبيزر ي  م الً   وت

 .(148)خط  عًذ رملنحذرين من أصل أف يً  من خور ممي  قا و ي  حم ي 

 (149)ورملش  و   رخ ياق  رملهاج و  ورموجخمو  وم الل و رم جوء  
رمصدا ر يف  613س طيف جلن  رمة ذر  رألم يكي  حلًو  ر   ا  رملوء ع ى اذء  فاذ رمل سدوذ  -80

، رمي  أاتا م شخاص رمًا ممل من ا ذ اثمث إمكا ي  تًذان ط ني رم جوء 2018تش ين رألور/أخالوا  
 رحللايددد  ألسدددةال إ  دددا ي ، وع دددى إ شددداء مكالدددني م شدددؤو  ر   دددا ي  مل ددداعذ  ادددؤالء رألشدددخاص يف أو

وشدددذ ت رم جنددد  ع دددى أ  رمة دددذ  دددنث اشدددريرت ألسدددةال إ  دددا ي  . إجددد رءرت ط دددني رمالهلشدددريرتمةاشددد   
أاذت ق ًها إزرء  االت ت  يل اعض رألشخاص رحملاللدل غري أاا م شخاص رمًا ممل من ا ذ اثمث، 

 .(150)أام يف  اج  إىل رحللاي  رمذومي 
رملندددداط  رحلذو يدددد ، رمدددديت تًطددددن ول رألصدددد ي      اللعددددات رمشددددع 2وأفددددا ت رمورقدددد  رملشددددرتخ   -81
تاللدد ر مددن فالخمدديف  ا  يف منطًدد   رريددمل رمةنليدد ، مدداشددسدديلا شددعني إمةددرير وشددعني ُوو  ، رم ددير  يعي وال

عةور رملهاج ين غري رمنباميمل، رمي  يؤث  ع ى  امالها رألمني  ورمصحي ،  يث يؤ   إىل ظهور رألواخم  
 .(511)ورألم رض

   م ددالوى رمالشدد   رمددذرخ   زر  يف  اللعددات رمشددعول رألصدد ي ،  2وأفددا ت رمورقدد  رملشددرتخ   -82
مع ومدددات عدددن  7وقدددذميف رمورقددد  رملشدددرتخ  . (521)توجدددذ ايدددا ت إ صدددائي   قيًددد  يدددير رمشدددهل  ومكدددن ال

 .(315)مشك   رموجخممل ورملش  ين ا ةني تيري رملنا 
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