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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون
 2021الثاين/يناير  كانون  18-29

 ميامنارجتميع بشأن   

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مدددددع مراعددددا   و يددددد  16/21و 5/1                                             أ عددددا ادددديا الالًريدددددر عسددددق  إلًدددددرا     دددد   ًدددددو  ا ن ددددان  -1
ل سع ومات الوا    يف تًا ير ايئات املعاااات وا جراءات االسالعراض الاو   الشامل. والالًرير جتسيع  

                                                                                  اخلاص  وغرياا مد  وئقدا اممدمل املال دا  اات ال د  ، وادو مًدا   يف زدتل مدوج  تًيد اا    دا ام  د  
 لعا  الت سات.

نطااق االلتاامااات الدوليااة والتعاااون ماع اهلليااات واليةااات الدوليااة حلقااوق  -      اثنيا   
  (2()1)اإلنسان

 (4)وغريادا مد  ايليدات (3)(املفوضدي )أوصت مفوضي  اممدمل املال دا  ال دامي   ًدو  ا ن دان  -2
أبن ت ددا  ميارددا  ع دد  عيددع املعاادداات الاوليدد   ًددو  ا ن ددان الدد، مب ت ددا  ع ي ددا إلعددا،  ددا  ي ددا 

زدتا  الالسييد  الع ا الداو  اخلدااب   ًدو  املانيد  وال ياسدي ، واالتفا يد  الاوليد  ل ً داء ع د  عيدع أ
وال دد   .(169  ددمل ) 1989العن در ، واتفا يدد  من سد  العسددل الاوليد  إلشدد ن الشدعوا امصدد ي  والً  يد ، 

. وأوصدددت (5) ريددا اممددمل املال ددا  الًمددر  يف ميارددا  أن الالًددا ير املالع ًدد  إلعددا  معاادداات مب تًددا  إلعددا
مياردا   لال دايا ع د  اتفا يد  متا  د  الالسييد   (اليون تو)من س  امممل املال ا  ل رتإلي  والع مل والثًا   

 .(6)يف  ا  الالع يمل

  أسفه لر ض ميارا  الالعاون مدع كيدا ت ويليدات اممدمل وأعرا اممني العا  لألممل املال ا  ع -3
املال ا  املعني  حبًو  ا ن ان، ع   الرغمل م  النااءات املالتر  ،  ا  ي ا ت ك ال، وج  ا إلي ا أع اء 

. وأزددا ت املًددر   اخلاصدد  املعنيدد  حبالدد   ًددو  ا ن ددان يف ميارددا  إ  أن ا تومدد   ددا (7)  دد  اممدد 
 .(8)2017مع ا مني عا  س  ت تعاوهنا 
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. وأوصت املًدر   اخلاصد  (9)وأوصت املفوضي  ميارا  إلالوجيه  عوات إ  عا  مًر ي  خاصني -4
 .(10)املعين حبال   ًو  ا ن ان يف ميارا  إلفالح متالب كامل ل سفوضي 

   (11)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -      اثلثا   

عددد  إصدددق   مددداص اممددد  وإصدددق          دددق  أإلدددرات املفوضدددي  أصيددد  ا صدددق ات الاسدددالو ي ،  -5
الً اء. و الت إن ايه العس يات جيب أن تًو  إلشتل  اسخ ع   هنج تشا كي م  خدق  مشداو ات 
اا  دددد  وعامدددد  وزددددفا   ومسس ددددي  ت ددددمل أوسددددع  يدددد  لتدددد  مدددد  ا  ددددات الفاع دددد  لالي ددددري الالساسددددك 

 .(12)ت مالعا   م  اهلوي ، مثل العر  والاي  ونوص ا ن االجالساعي ع   م الواي

وأزددددا  الفريددددا الًمددددر  لألمددددمل املال ددددا  إ  تعيددددني أع دددداء جددددا  يف ال  ندددد  الو نيدددد   ًددددو   -6
وأعدرا املًدر  اخلددااب املعدين  ياردا  عد  ا تيا ده من ال  ندد   .(13)2020ا ن دان، يف كدانون الثاين/ينداير 
. (14)، تشددسل الدداعو  إ  تع يدد   انوهنددا الال سي ددي2024-2020  ل فددرت  أعددات مشددروص خمدد  اسددرتاتي ي

                                         أبن يتون الًانون مالسازيا  متاما  مع امل ا ئ (16)وكيا ت أخرى  (15)وأوصت املًر   اخلاص  املعني   يارا 
. وأوصدددت املفوضدددي  (م دددا ئ   يددد )املالع ًددد   ركددد  املسس دددات الو نيددد  لالع يددد  ونايددد   ًدددو  ا ن دددان 

وا   يف منددا ا ام  يددات العر يدد ، وت ويددااا إلًددا ات ن  دد  ل شددسون املدد  نشدداء متاتددب إ  يسيدد  كام دد إب
. وأوصت ال  ن  املعني   لً اء ع   الالسيي  ضا املرأ  أبن تعاجل ميارا  الشواغل املالع ً  (17)ا ن اني 

 .(18)املمال ات نال اك ال ري  يف تعامل ال  ن  الو ني   ًو  ا ن ان مع 

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -       رابعا   
 اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

 املسائل الشاملة -ألف 

 (19)املساواة و دم التمييا -1 

املنمًدد  أ ددا ت املفوضددي  إلوجددو  ت اينددات أ ًيدد   ددا   إلددني املنددا ا ا او يدد  لأل  يددات ا  نيدد  و  -7
الوسم  ال، تًمن ا امغ  يد  ال و ميد ،  يسدا يال دل   دالوايت الفًدر وا  دو  ع د  الفدراب اال ال دا ي  

. وأزا ت كيا ت أخدرى يف اممدمل املال دا  إ  زدواغل لا  د   يسدا يالع دا  لفدوا   (20)واخلامات العام 
 .(21)ا   يسي  واسالسرا  انعاا  امل اوا 

ا   راجعدد  وإلءدداء الًددوانني وال ياسددات الدد، تدداى الالسييدد  ع دد  أسددا  وأوصددت املفوضددي  مياردد  -8
اهلوي  ا  نيد  أو الاينيد  أو ال ءويد  أو الثًا يد ،  دا يف الدك، ع د  سد يل الديكر ال ا  در، ت دك املالع ًد  

 يدات يف   ن ي ، والًوانني ام إلع  إلش ن "العر  والاي "، والًوانني ال، تاى ا   اء اال ال ا   لأل 
. وأوصددت املفوضددي  ميارددا  إل دد   ددانون زددامل ملنددع الالسييدد  (22) دداالت من ددا ام اضددي واملددوا   الم يعيدد 
. و عدددت املًدددر   اخلاصددد  املعنيددد   ياردددا  إ  سددد   دددانون ملندددع (23)واعالسدددا  سياسدددات وإلدددرامج اات صددد  

خلمدد  عسددل الددر   إلشدد ن   ددر الدداعو  إ  التراايدد  الًوميدد  أو العن ددري  أو الاينيدد  الدد،        و ًددا  الالسييدد ، 
 .(24)                                           تشتل حتري ا  ع   الالسيي  أو العااو  أو العن 

                                                                             واكددددرت املفوضددددي  أندددده ن ددددرا  إ  ترسددددخ الالسييدددد  وانعدددداا  امل دددداوا  يف ميارددددا ،  ددددا يتددددون مدددد   -9
أجدل حتًيدا امل داوا  التام د  يف الًدانون واملسا سد ، ال سديسا                                      ال رو   أي ا  اختداا إجدراءات إجياإليد  مد  

 .(25)                                ل احل أضع  الفئات وأكثراا هتسيشا  
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 (26)التنمية والبيةة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

أزا ت املًر   اخلاص  املعني   يارا  إ  أن م  واجب ميارا  ناي  عيع ستان إ  يس دا مد   -10
  ا ن ان،  ا يف الك انال اكات املسس ات الال ا ي . و الت إن ا  ا  الًانوين الي  انال اكات  ًو 

. وال  دت ام در الشدايا ل سشدا يع (27)ين مل أنشم  امعسا  الال ا يد  يف مياردا  ال يفدي  ديا الواجدب
او  م د ا مدع                                           . ويف  االت كثري ، ت نف ي ت ك املشا يع  ون تشد (28)وال ناعات ا راقي  الواسع  النما 

اجملالسعات احمل ي  املال در   وتدس   إ   ًداان ام اضدي وتدامري ال يئد  والالشدريا الً در  والرتايدب والًسدع 
. و عت ا توم  إ  إلي  العنايد  الواج د  يف أوسدا  امعسدا  الال ا يد  (29)و ىت العن  جتاه املعا ضني

 .(30)م  خق  تع ي  ام ر الًانوني  وال ياساتي  والالن يسي 

وأوصت املفوضي  ميارا  أبن تتفل خ وص مشا يع االسالثسا  واهلياكل امساسي  السالعراض  -11
زدددفام وم دددالًل مددد   يدددم امالثدددا  ال دددسا ت ال يئيددد  واالجالساعيددد  وضدددسا ت  ًدددو  ا ن دددان، مدددع 

 . (31) ا راب ع   إزراك ال تان احمل يني يف عس ي  صنع الًرا  يف عيع املرا ل إل و    اي  ومن  ي

وال  دددت املفوضدددي  أن ا   ددداء ا ًيًدددي أو املال دددو   ساعدددات ام  يدددات مددد  تًاسدددمل املدددوا    -12
املن ددد  أ ى إ  ر دددو  م دددامب. واددديا ال عدددا سدددو   يف عس يددد  ال دددق ، إا  ال دددت عاعدددات ام  يدددات 

ا  نيد  أن متدا   سديمر  ا  ني  مني  رت   وي   إلن ا   تمل مفوض ميت  يف إ دا ه  ساعدات ام  يدات 
 .(32)أكرب ع   أ اضي ا وموا  اا الم يعي 

وال  ددددت املفوضددددي  أن أغ  يدددد  ال ددددتان حتسددددل م ددددامب اجالساعيدددد  وا ال ددددا ي  يف سدددديا  يال ددددمل  -13
 نعدداا  امل دداوا  الواضددح وتفشددي احمل ددوإلي  والف ددا . و ددا و ددرت ا   ا ددات مددع إلدد ء وتددري  ا صددق  

خ دد   النالًدداء أك دداا الفددااء ول المددرم الددايين والالمددرم الًدداقمل ع دد         ضددا  ونددا   الفددراب اال ال ددا ي  أ
 قي دددي                                                                            . وال ددد  إلدددر مج اممدددمل املال دددا  ا رددداقي أن التدددوا ض الم يعيددد  تشدددتل أي دددا  أسددد ا(33)اهلويددد 

 .(34)ل ًو  النا  مر  أخرى يف إلرا   الفًر

  إ   ددك اال ت ددا  املددا  مددع جددي  و عددت ال عثدد  الاوليدد  امل ددالً   لالً ددي ا ًدداقا يف ميارددا -14
، مسكا  أن امنشم  اال ال ا ي  والعق ات الال ا يد ،  دا يف الدك الالربعدات الال ا يد  (الالامتا او)ميارا  

لالسويددل عس يددات الالامتددا او، واملشددا يع املشددرتك  مددع الشددركات امجن يدد ، وم يعددات امسدد    ونً  ددا،  ددا 
 .(35)ن يف ال  اأس ست عيع ا يف أام   ًو  ا ن ا

 (36)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

ت ًت املًر   اخلاص  املعني   يارا  تًا ير كثري  ع  أ را  م  إ ني  الراخني اهتسوا  وجب  انون  -15
متا  ددد  ا  اددداا. وأزددددا ت إ  أن الًدددانون ينمدددو  ع دددد  تعدددا ي  واسدددع  ميتدددد  إل ددد ول  أن ت دددديء 

اسالخاام ا. وينص الًانون ع   إنشاء  ند  مرك يد  ملتا  د  ا  اداا، يرأسد ا وايدر الشدسون ال  مات 
الااخ ي  لقحتا ، وادي  ند  ت دالميع ت دني  ام درا  وا ساعدات يف خاند  ا  اداا،  ون   اإلد   عالد ، 

 اداا و ون إمتاني  مراجع  الًرا ات. وزدا ت املًدر   اخلاصد  ع د  وجدوا تعدايل  دانون متا  د  ا 
 .(37)مع املعايري الاولي   ًو  ا ن ان    يا   ع ه مالساز

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 

 (38)احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي -1 

ت ال عث  الاولي  امل الً   لالً ي ا ًاقا يف ميارا  عا  ا رتا  الالامتا او ل  ا يف ا يا ،  -16                                                                                      و ً 
الدي  يال  دا يف أعسدا  الًالدل،  دا يف الدك الًالددل يف سديا  العسدل ا درب ، واسدالخاا  اال ال داا غددري 
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أو العًوإل  الًاسدي   الًانوين، واالخالفاء الً ر  ال اار، وأعسا  الالعييب أو غرياا م  ضروا املعام  
أو القإن دداني  أو امل ينددد ، والعنددد  ا ن دددي وا ن ددداين،  ددا يف الدددك االغال ددداا واالغال ددداا ا سددداعي 

 .(39)ل ن اء وال نات

                                سددددد ينا  سياسددددديا  يف مياردددددا  يف كدددددانون  647وأ دددددا ت املًدددددر   اخلاصددددد  املعنيددددد   ياردددددا  إلوجدددددو   -17
ال ددالإ إااء ال  ددوء إ  العدد   الالددا  مندده  ددا ي دد ل اسددالخاا   وأعرإلددت عدد    ً ددا .(40)2020الثاين/يندداير 

الالعييب وغريه م  ضروا املعام   والعًوإل  الًاسي  والقإن اني  وامل ين . و عت إ  إهناء ايه املسا س  
 .(42). و امت يليات أخرى مق  ات لا   (41)وإ  ضسان  ًو  احملاكس  العا ل   سيع احملال  ي 

 (43)العدلا مبا يف ذلك اإلفالت من العقابا وسيادة القانونإقامة  -2 

اكددرت املفوضدددي  أن ضددع  الً ددداء وعددا  اسدددالًقله مددا ااال ي دددران إل دديا   الًدددانون. وتالددد  ر  -18
ام  يات وأغ  ي  ال تان ع    ا سواء إلالاخل ا  اا الع تر  يف إجراءات احملاكمل املاني  و لف ا  

و نال اكات ا ًو  امساسي  ل س اكس  العا ل  وإب  ا  النياإل  عد    دو  الشدتاوى املًامد  املالفشي 
م  ض ااي االنال اكات ا  يس   ًو  ا ن ان مل ازر  ا جراءات ا ناقي . كسا ي عب ا  و  ع   

  اهلشددد  الالسثيددل الًدددانوين والوصدددو  إ  سدد ل االنال دددام الً ددداقي  إلًددا  أكدددرب إل ددد ب ا الدد  اال ال دددا ي
ملع دددمل ال ددد ااي. وتدددس   العً دددات الددد، تواج  دددا ام  يدددات إل دددو   من  يددد  يف ن دددا  العاالددد ، ال سددديسا 
                                                                                                 الن اء، إ  جانب انعاا  الثً  العا   لاول ، إ  إعراض غال ي  النا  ع  يليات العاال  الرمسي . وكثريا  

. و ا أوصت املًدر   (44)جراءات الال  ي ي ما يالعرض احملامون وال  ااي أو أسرامل ل رتايب واالنالًا  وا 
                                                                                    اخلاصددد  املعنيددد   ياردددا  أبن تنفدددي عيدددع ا  دددات الفاع ددد  يف  مددداص العاالددد  ا صدددق ات املاخ ددد  تنفيددديا  
                                                                                صددا  ا  وأن تشددا ك ع دد   ددو  ددا  يف إجددراء امل يددا مدد  ا صددق ات لال  ددني اسددالًق  الً دداء وا ددرتا  

 .(46)امت يليات أخرى مق  ات لا   . و (45)ا ا يف احملاكس  العا ل 

وال  ت املفوضي  أن ا  قت م  العًاا ع   أعسا  الًالل، واالخالفاء، والعن  ا ن دي،  -19
. (47)                                                                                   وال درا، واالإلالد اا، والالو يد  الالع دفي، والف دا ، واالسددال واا ع د  ام اضدي يتدا  يتدون مم ًددا  

عيا احمل دددي، تتثفدددت ا  دددو  ع ددد  ال دددعيا وال  دددت أنددده يف غيددداا  دددراب معًولددد  ل س ددداءل  ع ددد  ال ددد 
الددداو   ل  دددوء إ  ستسددد  العدددا  الاوليددد  واحملتسددد  ا ناقيددد  الاوليددد ، وإبنشددداء يليددد  الال ًيدددا امل دددالً   

. و عدت املًدر   اخلاصد    د  اممد  إ  إ الد  (49). وأعرإلت عا  كيا ت ع  زواغل لا   (48)مليارا 
 ناقيدددد  الاوليدددد ، أو اجملالسددددع الدددداو  إ  إنشدددداء ستسدددد   وليدددد  ملًاضددددا  الوضددددع يف ميارددددا  إ  احملتسدددد  ا

 .(50)                                               امزخااب اليي  ي  عمل ا تتا مل جراقمل  ولي  يف ميارا 

وال د   ريددا اممددمل املال ددا  الًمددر  أن ا تومدد  أنشدد ت  ندد  حتًيددا م ددالً    ددامت تًريراددا  -20
و ددددا أصددددا  متالددددب الددددرقي  املددددوج  الالنفيددددي   .2020كددددانون الثاين/يندددداير   21الن دددداقي إ  الددددرقي  يف 

، لتنددددده مب ي دددددا  الالًريدددددر التامدددددل. ومب تالدددددو ر مع ومدددددات عامددددد  عددددد  من  يددددد         مر ًدددددا   13والالوصددددديات و
. وأإلرات املفوضي  أن املخاوم الت ري  املعدرا عن دا (51)االسالنالاجات الًانوني  أو م ا  اا أو أساس ا

 .(52)                                                    وواليال ا وتو يال ا واسالًقليال ا ون ااال ا ال ت ا   اقس   يف ال اإلا إلش ن ايتل ايه ايلي  

وأوصت املفوضي  ميارا  أبن ت ع عس ي  ت دمل ج دات معنيد  مالعدا  ، تشدسل تدااإلري   داقي   -21
وغددري   دداقي ، ل دددسان امل دداءل  وا ن ددام ل ددد ااي انال اكددات وجتدداواات  ًدددو  ا ن ددان يف املاضدددي 

ع د  أصيد  الالع يدل   صدق  الاسدالو    دام وضدع  دا   دقت  . وزا ت(53)وا اضر وامل الً ل
الع تريني م  العًاا، وااي   الر اإل  املاني  ع   ج اا امم ، وإ را  رواج احتا   ل  تمل يًو  ع   

. وأوصدددت املًدددر   اخلاصددد  املعنيددد   ياردددا  إلالفتيدددك ا  دددقت اهليت دددي مددد  (54)تفدددويض ال ددد مات  ع يدددا
و دددانون  دددوات  1959لدددك عددد   ريدددا تعدددايل الاسدددالو  و دددانون خدددامات الدددا اص لعدددا  العًددداا،  دددا يف ا
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إ  اج ا ددراقمل الدد، تشددتل انال اكددات  ًددو   ، إلءيد 1995الشدر   املالع ددا  حملا  دد  ع دد  االن دد ا  لعددا  
 .(55)ا ن ان ضس  اخال ااب احملاكمل املاني  امل الً  

 (56)امة واحلياة السياسيةاحلرايت األساسية وحق املشاركة يف احلياة الع -3 

ال  دددت املفوضدددي  أن املن سدددات ال وايدددد  املالمر ددد  أو الًوميددد  املالمر دددد  تدددروج إلنشدددا  لرسدددداقل  -22
. (58). وأإل ءدت عد   دوانني تًيدا  ريد  الداي (57)الترااي  والالع ب ضا امل  سني وأ  يدات  ينيد  أخدرى

  الالاإلعد  لأل  يددات ووضدع إ ددا  سياسددا  وأوصدت ميارددا  إل دسان ا سايدد  التام د   سيددع أمداك  الع ددا 
 .(59)ملتا    الالع ب الايين

وال  ددت املًددر   اخلاصدد  املعنيدد   يارددا  أن ا  ددا  الًددانوين الددي  يددن مل ا ددا يف  ريدد  الالع ددري  -23
والال سددددع وتتددددوي  ا سعيددددات ال يدددد ا  غددددري مالفددددا مددددع املعددددايري الاوليدددد  ويًسددددع  ريدددد  الالع ددددري. وال يدددد ا  

والنازدمون وغدريامل يواج دون اهتامدات وإ ا ت  وجدب  دوانني جتدرم مل ع د  الالع دري املشدروص ال د فيون 
. وأعدرا  ريدا اممدمل املال دا  الًمدر  عد  زدواغل لا  د  إلشد ن نال د  الًدوانني (60)والنشا  الداميًرا ي

 .(61)اات ال   

ع    ً ا من  انون منع خما ت الترااي  الي  ي اغ يف غياا الشفا ي    املفوضي   وأعرإلت -24
. واكدرت (62)                                                                           ميت  أن ي  الخا  ل اي   تًييا  ري  الالع ري إاا كان سي الو  ع   أ تا  جتر  املالت سني

يسدا ال عث  الاولي  امل الً   لالً ي ا ًاقا يف ميارا  أن ا سدع إلدني الًيدو  املفروضد  ع د   ريد  الالع دري  
يالع ا   إلقغ ع  أ عا  الالامتا او وانالشدا  خمداا التراايد  املوجده ضدا إ نيد  الدراخني وإ نيدات أخدرى 

 .(63)يءي   واي  أ ا ي  ا انب تو ر أ ضا خ    ل ال ريض ع   العن 

ًدددد   حملالددددو  -25 ًددددر   اخلاصدددد  املعنيدددد   يارددددا  عدددد    ً ددددا إااء يئ  ال ددددواقح ا توميدددد  املالع  ى  وأعرإلددددت امل
ًدو  ا ن دان  . وأزدا ت إ  ا غدق  الشدامل املفدروض  ( 64) اال رتاضي وزركات ا نرتنت ع   الاميًرا يد  و 

 . ( 65) ، الي  كان له أت ري زايا يف العايا م  ا ًو  2019ع   ز ت  ا نرتنت يف   يران/يونيه  

ًددد  -26 وض لا سددد   دددا وأعرإلدددت املًدددر   عددد    ً دددا العسيدددا إااء  سدددع ا دددرايت الاميًرا يددد  الدددي  ي
وأوصددت ميارددا  إبصددق  ا  ددا   .(66)2020املشددا ك  يف الشددسون العامدد ،   ددل االنالخددا ت العامدد  لعددا  

الًانوين ل سان ا ا يف الال ويت والرتزح لقنالخا ت ل  سيع، وضدسان إجدراء االنالخدا ت يف كامدل 
إااء االنالخددا ت العامدد  املً  دد   إا  عدد    ًدده       أي ددا  . وأعددرا  ريددا اممددمل املال ددا  الًمددر  (67)أ دداء ال  ددا

يالدد  ر أ ددرا  ام  يددات الاينيدد  وا  نيدد  غددري املعددرتم  ددا، ال سدديسا الرواينءيددا، إلًددا  غددري مالناسددب مهنددمل 
 .(68)يفالًرون إ   ًو  املوا ن 

 (69)حظر مجيع أشكال الرق -4 

                                                                                   ال  ت ال  ن  املعني   لً اء ع   الالسيي  ضا املرأ  أن ميارا  ال ت ا  إل اا  م دا ا  لقجتدا   -27
وضددسان أن  2005 ل شددر، وأوصددت ميارددا   لالع يددل  سددالعراض  ددانون متا  دد  االجتددا   ل شددر لعددا  

م داعف  ا  دو   . وز عت ال  ن  ميارا  ع  (70)تتون الالشريعات ا ايا  مالفً  مع املعايري الاولي 
الرامي  إ  معا   امس اا امساسي  لقجتا   لن اء وال نات وضسان إعا   أتايل ال  ااي وإ ماج مل 

. وا رت ت أن تنشئ ميارا  يلي  و ني  لإل ال  وأن تتث  ج و  الالوعي  الرامي  إ  تع ي  (71)يف اجملالسع
 .(73)مق  ات لا   . و امت يليات أخرى (72)ا إلقغ ع  جراقمل االجتا 
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 (74)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 

أعرإلددت املًددر   اخلاصدد  املعنيدد   يارددا  عدد    ً ددا إااء عددا  وجددو   ددوانني تددن مل نايدد  ال يددا ت  -28
ومرا  ال ددددددا. ويددددددن مل  ددددددانون االت دددددداالت ال دددددد تي  والقسدددددد تي  أ عددددددا  زددددددركات االت دددددداالت ال دددددد تي  

ومدد  لا سدد    اإلدد  مفر دد  ع دد  اخلددامات وال يددا ت  ون وجددو  مددرب ات سددا   والقسدد تي  ولددو  ا ت
. وأعرإلدت املًدر   اخلاصدد  عد  الً دا كديلك إااء خمدد  ا تومد  الراميد  إ  اعالسدا  إلما ددات (75)إلوضدو 

 .(76)اوي    سي  يف إ ا  ن ا  يال س  املع ومات ال يومرتي 

 يةاحلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقاف -جيم 

 (77)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 

رت املًددددر   اخلاصدددد  املعنيدددد   يارددددا  أبن مدددد  واجددددب ميارددددا ،  -29 ل ع ددددا الدددداو  اخلددددااب        و ًددددا                                                      اكدددد 
  ًو  اال ال ا ي  واالجالساعي  والثًا ي ، ضسان ا ا يف رروم عسل عا لد  ومواتيد . وينمدو  الدك 
ع   تو ري أجو  عا ل  ومال اوي  ورروم يمن  وصد ي  و دراب مالتا ئد  وأو دات الرا د  وحتايدا معًدو  

ب العسددا  ع دد   ًددو  مل، وجيددب ل داعات العسددل وإجددااات  و يدد  و مسيدد  ما وعدد  امجدر. وين ءددي تددا ي
                                                                                ع دد  ا تومدد  نايدد  ا ددا يف  ريدد  تتددوي  ا سعيددات والال سدد ع، والعسددل مددع  اإلمددات أصدد اا العسددل 

 .(78)والنًا ت م  أجل متتني العسا  وحت ني رروم العسل

واكرت من س  العسل الاولي  أن من سات العسا  س مت ال وء ع   إلعض الًيو  املفروض   -30
النًدددا ت العساليددد . كسددا سددد مت من سدددات العسدددا  ال ددوء ع ددد  الالسييددد  ضدددا النًدددا ت،  ع دد  تشدددتيل

وخاص   االت الف ل ووضع ال عساء النًاإليني ع    واقمل سو اء، وخوم العسا  العا يني م  الف ل 
. وأإل ءددت من سدد  العسددل الاوليدد  عدد  الف ددو  الت ددري  يف امجددو  إلددني (79)يف  ددا  ان ددسام مل إ  نًاإلدد 

 .(80) ني يف ميارا ا ن

وال  ددت املفوضددي  أن ميارددا  اختدديت خمددوات اامدد  ل ً دداء ع دد  العسددل ا ددرب ، إلمددر  من ددا   -31
ًدا ير   إنشاء يلي  لالًاى الشتاوى ووضع خم  عسل مشرتك  مع من س  العسل الاولي . ومع الك، تشدري ت

ًدد  إ  أن العسددل ا ددرب  م ددالسر يف أ دداء مدد  ال  ددا،  يددم   .  ( 81) ميدد  ام  يددات إل ددو   خاصدد  جدداير   لث
. و ثددت  ندد  اخلددرباء املعنيدد  إلالم يددا االتفا يددات والالوصدديات  ( 82) وأعرإلددت يليددات أخددرى عدد  زددواغل لا  دد  

الالاإلعدد  ملن سدد  العسددل الاوليدد  ا تومدد  ع دد  تع يدد  ج و اددا الراميدد  إ  ضددسان الً دداء ع دد  العسددل ا ددرب   
 . ( 83) ال واء، وال سيسا العسل ا رب    اا الالامتا او جبسيع أزتاله، يف الًانون واملسا س  ع    

 (84)احلق يف الضمان االجتما ي -2 

أ ا ت من س  العسل الاوليد  أبن مياردا  اعرت دت أبصيد  وضدع  دا أ ا ل  سايد  االجالساعيد   -32
سدتاهنا جملسوعد  ل الخفي  م   االت ا رمان املالعا  اموجه الي  تعيشه امسر املعيشي  ومد  تعدرض 

مالنوع  م  ال امات واملخا ر. وأإلرات من س  العسل الاولي  أصي  وعدي ا تومد   لداو  الدي  ميتد  
أن تس يه ا سايد  االجالساعيد  يف تو يدا الالساسدك االجالسداعي وتع يد   ًدو  ا ن دان إلالداعيمل م دا ات 

 .(85)الال و  يف الالنسي  ال شري 

 (86)الئقاحلق يف مستوى معيشي  -3 

ال  ت املًر   اخلاص  املعني   يارا  أن م  ل  ا ًو  يف ام اضي ر ت اات أصي    دوى  -33
 لن دد   إ  ميارددا . ومددا اا  يالعددني  ددل املنااعددات الدد،  ددا  أمددااا إلشدد ن  دداالت م ددا    ام اضددي، 
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 ددت أن  ددانون  يدداا  . وال (87)واددي منااعددات تفا سددت إل دد ب الالمددو ات امخددري  يف ا  ددا  الًددانوين
ي يدا انعداا  اممد  يف  يداا  ام اضدي.  دق ي دالويف  2019ام اضي وإعا   الالو ني وإعا   الال ايل لعدا  

الًدانون املعددايري الاوليدد ،  دا يف الددك   ددر عس يدات ا خددقء الً ددر  املن دواب ع يدده يف الع ددا الدداو  
 .(88)ل  ًو  اال ال ا ي  واالجالساعي  والثًا ي 

ًدد  ا ددر  وامل دد ً  وامل ددالنري  ل س السعددات  وأ  -34 وصددت املفوضددي  ميارددا  أبن تتفددل ا ددرتا  م دداأ املوا 
ًددا  تعوي ددا  كا يددا  يف  دداالت مت ددك ام اضددي. وأوصددت ميارددا  أبن تعددرتم أبن سدد                                                                                         احمل يدد  املال ددر   وأن ت

ًدا يف  ا ًو  املشرتك  أو ا ساعي  يف ام اضي و ًو  امل تي  الالً ياي  و ياا  ام   اضي ونايال دا  وأن حت
الن اعات املالع ً   م اضي  وأن ت س  زفا ي  ون اا  ا جراءات الً اقي  يف  داالت الالندااص ع د  مت دك  

 . ( 89) ام اضي،  ا يف الك م  خق  س   انون جايا إلش ن ام اضي  لالشاو  التامل مع اجملالسع املاين 

ا ًاقا يف ميارا  إ  أن عا  ا  و  ع   ام اضي  وأزا ت ال عث  الاولي  امل الً   لالً ي -35
وسددد ل العدددي  لماملدددا اعالدددرب أ دددا العوامدددل احملركددد  ل ن اعدددات العر يددد  يف ال  دددا. وال  دددت أن الالعدددايقت 

ت د  ت  2018املاخ   ع    انون إ ا   ام اضي اخلقء وال و  وال تر ال، إلاأ نفااادا يف أي و /سد السرب 
 .(90)لًاقس   لفعل إلش ن  ياا  ام اضي يف منا ا ام  يات ا  ني يف أتجيج الالوترات ا

يدد ا    وأ ددا ت من سدد  اممددمل املال ددا  لألغييدد  وال  اعدد  أبن انالشددا  أزددتا  سددوء الالءييدد  املخال فدد  ال  -36
،  ، ال سيسا لاى ام فا . وال ي ا  نًص ا نالاجي  والالنوص الد  اعيني، واففداض  خدل امسدر املعيشدي          م السرا  

ًدص املعر د    وتاين سدقم  امغييد ، ومشداكل  يداا  ام اضدي وإ ا هتدا، وعدا  ا  دو  ع د  امليداه الن يفد ، ون
 . ( 91) والوعي م  الًيو  الرقي ي  ال، حتو   ون حت ني  ال  امم  الءياقي والالءيي  يف ميارا  

وال    ريا امممل املال ا  الًمر  أن نًص مرا ا املياه وال رم ال  ي املققس   ا   ون  -37
 .(92)م يون  فل إ  املرا يض 4,1مقيني  فل ع   إماا ات ماقي  أ  ل ووصو   5  و  

 (93)احلق يف الصحة -4 

الرعايد  ال دد ي ،  أإلدرات املًدر   اخلاصد  املعنيدد   ياردا  ا اجد  إ  حت دني  ددراب ا  دو  ع د  -38
. وال  دددت املفوضدددي  أن ايئ  املرتت ددد  ع ددد  (94)سددديسا يف املندددا ا الريفيددد  واملندددا ا املالددد  ر   لن اعدددات ال

ساو ي  الوصو  إ  املرا دا ال د ي  تشدسل الالد خري يف العدقج واالعالسدا  ع د  الرعايد  ال د ي  ال اي د  
 .(95)الاقج ال  ي  العام وتتا ر اممراض ال، ميت  الو اي  من ا وضع  الن

وأوصت ال عث  الاولي  امل الً   لالً دي ا ًداقا يف مياردا  أبن تتفدل مياردا    دو  ضد ااي  -39
                                                                                     االنال اكات والال اواات اخلمري   ًو  ا ن ان ع    ا  كدام  مد  الداعمل واخلدامات الم يد  والنف دي  

  ا توم  واملنا ا غدري اخلاضدع  ل ديمرهتا واالجالساعي  وغرياا م  اخلامات يف املنا ا اخلاضع  ل يمر 
 .(96)ع    ا سواء

وأوصدددت ال  نددد  املعنيددد   لً ددداء ع ددد  الالسييددد  ضدددا املدددرأ  مياردددا  إلالعدددايل تشدددريعاهتا  ضدددفاء  -40
الشرعي  ع   ا ج اض يف  االت معين   وتع ي  إلر مج ا ا م  و يات امم ات والرضدع وام فدا   

 .(97)والفاليات ع   املع ومات املالع ً  إل  ال   و ًو    ا ن ي  وا جناإلي وضسان   و  الن اء 

 (98)احلق يف التعليم -5 

أوصدددت اليون دددتو مياردددا  أبن تن دددر يف إ دددرا  سدددن  وا دددا  ع ددد  ام دددل مددد  الالع ددديمل ا ل امدددي  -41
 .(99)اميواجملاين   ل االإلالااقي وضسان ما ال يًل ع  ت ع سنوات م  الالع يمل اجملاين وا ل  
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وال د   ريددا اممددمل املال ددا  الًمددر  أندده ع دد  الددرغمل مدد  الدد اي   املمددر   يف ن  ددات املي انيدد   -42
ا توميددد  ل الع ددديمل، ال يددد ا  العايدددا مددد  ام فدددا  خدددا ج املا سددد . وامل ددداعب اال ال دددا ي  وسدددوء نوعيددد  

الالفداوت إلدني ام ايم  الالع يمل وضع  سالواه م  إلني أس اا االنًماص ع  الا اس ، الي  تفا مل إل  ب
 .(100)واملان، والالفاوت إلني الوالايت واملنا ا

وال  دددت املفوضدددي  أن العايدددا مددد  املددداا   يف مندددا ا ام  يدددات ا  نيددد ، وال سددديسا املندددا ا  -43
. وتال ًدد  والايت ام  يددات ا  نيدد ، الدد، متثددل (101)املالدد  ر   لن اعددات، ال تعسددل أو يالعددي  الوصددو  إلي ددا

ا ءرا ي  لد  ع  سوعات إ ني   قي دي ، مندي الًداى، أصدءر ن  دات املي انيد  ل الع ديمل يف ال  دا،  املنا ا
دت ال عثد  الاوليد  امل دالً   (102)وت  ل معداالت إملدا   لًدراء  والتالاإلد   ون املالوسد  الدو ين                                    . و دا و ً 

  السدددالخاام ا  واعدددا لالً دددي ا ًددداقا يف مياردددا   ددداالت اسدددالو   ي دددا الالامتدددا او ع ددد  مددداا   وأ يدددر 
 .(103)لعس ياته الع تري 

وأوصدددددت املفوضددددددي  مياردددددا  إلوضددددددع سياسدددددد  و نيددددد  لالشدددددد يع الالع ددددديمل  ل ءدددددد  ام  وتفددددددويض  -44
. (104)صددق يات اختدداا الًددرا ات إ   تومددات الددوالايت وال ددسا  م فددا  ام  يددات  خاليددا  ال ءددات

ي  الو نيدد  أ وات ل الء ددب ع دد  الًوالددب النسميدد  وأزددا ت إ  أندده جيددب اعال ددا  املنددااج والتالددب املا سدد 
، وأوصت ميارا  إبنشاء  ر   عسل مالعا   ا  نيات وام اين تالو  اسالعراض (105)والال ي  وانعاا  الثً 

املنددااج والتالددب املا سددي  الرمسيدد  ل ددسان أن تعتدد   لتامددل الالنددوص ا  ددين والددايين يف ميارددا ،  ددا يف 
 .(610)الك تا ي  الالا يخ

 حقوق أشخاص حمددين أو فةات حمددة -دال 

 (107)النساء -1 

أوصت ال  ن  املعني   لً اء ع   الالسيي  ضا املرأ  ميارا  أبن تعالسا ع   وجه االسالع ا   -45
، يالسازددد  مدددع اتفا يددد  الً ددداء ع ددد  عيدددع (108)ل السييددد  ضدددا املدددرأ        زدددامق                              يف تشدددريعاهتا الو نيددد  تعريفدددا  

الالسييدددد  ضددددا املددددرأ ، وأن تعددددا  الاسدددالو   االدددد  ا زددددا ات الالنسيميدددد  إ  أ وا  املددددرأ  والرجددددل، أزدددتا  
، وتعدددايل أو إلءددداء العايدددا مددد  الًدددوانني ل دددسان امالثدددا  (109)وكددديلك عيدددع ام تدددا  الالسيي يددد  امخدددرى

 .(110)االتفا ي   لتامل

يال  د  إل دو   خاصد  يف الالشدريعات  وال    ريا امممل املال ا  الًمدر  أن الالسييد  ا ن داين -46
املالع ًدد  إلًددانون امسددر  والدد واج والمددق  وتوايددع املسال تددات ال وجيدد  و ًددو  املددرياض وا  ددان  والوصدداي  
واملوا ندد . ومب حتدداض أ  تءيددريات يف ال ياسددات منددي االسددالعراض الدداو   الشددامل امخددري. كسددا ال دد  

 2022-2013السدددرتاتي ي  الو نيددد  ل ن دددوض  ملدددرأ  ل فدددرت  الفريدددا أن املسس دددات املت فددد  إلالنفيدددي اخلمددد  ا
 .(111)جتا ال  م  القام  والالسويقت واملوا   ال شري  ال رو ي  لالنفيياا إلفعالي  ال

وأوصت ال  ن  املعني   لً اء ع   الالسيي  ضا املرأ  ميارا  إلالعايل  انون العًو ت العالسا   -47
                                                                    و ًا  ل سعايري الاولي ، وضسان أن تتون ل س اكمل املاني  س م    اقي  ع   تعري  ل عن  ضا املرأ ، 

. وال    ريا امممل (112)الع تريني م  أجل املق ً  الً اقي  ع   جراقمل العن  ضا الن اء وال نات
، وا ًددت واا   الرعايدد  2019املال ددا  الًمددر  أن ال يددا ت سدداو    غددمل تفشددي العندد   ملددرأ . ويف عددا  

جالساعيدد  وا غا دد  وإعددا   الالددو ني ع دد  تنفيددي   اسدد  اسالً دداقي  و نيدد  عدد  انالشددا  العندد   ملددرأ ، اال
 .(113)والك إلاعمل تًين م  امممل املال ا 

وخ  ت ال عث  الاولي  امل الً   لالً ي ا ًاقا يف ميارا  إ  أن االغال اا والعن  ا ن ي  -48
ال دددتان املدددانيني أو تدددرويع مل أو معدددا  ال مل، وأهنسدددا ي دددالخامان  جددد ء مددد  اسدددرتاتي ي  مالعسدددا  لرتايدددب 
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. وأكددات مدد  جايددا أن أعسددا  العندد  ا ن ددي وا ن دداين تشددتل (114)ك سدد وا مدد  أسدداليب ا ددرا
. (115)جراقمل ضا ا ن اني  وجراقمل  را وأعسا  إ    عاعي  مًرتن  إلداالقل ع د  نيد  ا     ا ساعيد 

. وأوصدت (116)    ً دا إااء العند  ا ن دي وا ن داين املال دل  لن اعداتعد        أي ا  وأعرإلت يليات أخرى 
ال  ن  املعني   لً اء ع   الالسيي  ضدا املدرأ  أبن تعالسدا مياردا  خمد  عسدل و نيد  زدام   لالنفيدي خمد  

 .(117)    امم  املالع ً   ملرأ  وال ق  وامم 

                                  سدددد  ا  كدددديلك ع دددد  متالددددع الن دددداء وال نددددات  وال  ددددت املفوضددددي  أن ام ددددر اجملن دددد  ل ندددد اص يددددس ر -49
  سوعددد  كام ددد  مددد   ًدددو  ا ن دددان،  دددا يف الدددك ا ًدددو  اال ال دددا ي  واالجالساعيددد  امساسدددي ، وأن 
                                                                                            الالشريا الناجمل ع  ال راعات والالنسي  كان س  ا  م سا يف أتنيم الفًر واهل ر  واالجتا  إلن اء ام  يات 

                                                         نات م  ام  يات أي ا  إلرتسخ عا  امل اوا  إلني ا ن ني واملوا د  . وتالسي   ال  الن اء وال(118)ا  ني 
. (119)امإلويدد  يف الثًا دد  الالً يايدد  واملسا سددات الاينيدد ، ويف الالشددريعات وال ياسددات واملسا سددات احمل يدد 

و دددا أ ى الالشدددريا املمدددو ، واكال ددداا املخيسدددات، وانعددداا  سددد ل العدددي ، والًيدددو  املفروضددد  ع ددد  عيدددع 
 .(120)يا  إ  تفا مل الالوترات وخمر العن  املن  جوانب ا 

 (121)األطفال -2 

ال    ريا امممل املال ا  الًمر  أن أكثر م  م يون  فل  ون س  اخلام   مب ي   وا عنا  -50
يف املاقددد  مددد  ام فدددا  إ  زددد ا ات املددديق . ويف  اخدددني،  70الدددوال  . ويف كازدددني وزدددان، يفالًدددر  دددو 

ات تفا سددت  الدد  الرواينءيددا إل دد ب الًيددو  امل ددالسر  ع دد  الالنًددل، وال ددعو ت يف ا  ددو  ع دد  اخلددام
. وأوصدت ال  ند  (122)الم ي ، وت  يل والدا  المفدل يف زد ا   املديق  ع د  أهنسدا مد  أصدل "إلنءدا "

املعني   لً اء ع   الالسيي  ضا املرأ  إلال  يل أ فا  الرواينءيا، وت وياامل إلشد ا ات مديق ، ومدن  مل 
 .(123) ا ا  و  ع   جن ي  إن كانوا سي ًون م   ون جن ي  لوال الك

ا و ًت ال عث  الاولي  امل الً   لالً ي ا ًاقا يف ميارا  كي  تعرض ام فا  النال اكات و  -51
خمدددري   ًدددو  ا ن دددان،  دددا يف الدددك الًالدددل والالشدددويه والعنددد  ا ن دددي. و الدددل أ فدددا  أمدددا  والددداي مل، 

 .(124)واسال ا ت إلنات صءريات  لعن  ا ن ي

يددنص  2019   ددانون إلشدد ن  ًددو  المفددل يف عددا  وأزددا ت املًددر   اخلاصدد  املعنيدد   يارددا  إل دد  -52
. وتفيا من س  العسدل الاوليد  (125)ع   تو ري الالع يمل  سيع ام فا  وي ع معايري إلش ن عسل ام فا 

أبن عسل ام فا  مالو   يف ميارا ، اممر الي  ال يعرض تع يس مل و  اا مل العا في وال انيد  ل خمدر 
 .(126)يف م ا  الفًر ماى ا يا أن ي ج  مل        أي ا     ب، إلل ميت  

     وال   زدتل حتد  2019وال د   ريدا اممدمل املال دا  الًمدر  أن سد   دانون  ًدو  المفدل يف عدا   -53
                                                                                      ك ريا  م  ن ا    داء ام دااض الًداقمل الدي  يركد  ع د  العًداا إ  ن دا  يركد  إلًدا  أكدرب ع د  المفدل 

 .(127)وي ام إ  ا رب وإعا   الال ايل

اخلاصدد  لألمددني العددا  املعنيدد   م فددا  والندد اص امل دد ح ا تومدد  والالامتددا او ع دد   و ثددت املسث دد  -54
وضددع  ددا  (أ)املشددا ك  والالعدداون  لتامددل مددع اممددمل املال ددا  يف امزدد ر اال ددين عشددر املً  دد  مدد  أجددل  

ت  ع   الفو  السالخاا  ام فا  ومنعده ع د   دو م دالاا ،  دا يف الدك االسدالخاا  غدري الًالدا  واملس د 
ر  نددداون يف  (ا)و                                                                            الالع يددل إلال دددوي  ا ددداالت املرتاكسددد  املالع ًددد  أبزدددخااب يشدددال ه يف أهندددمل أ فدددا     ددد 

تع يد  اسدالاام  يليدد  الو ايد  واالسدال اإل   هندداء  (ج)صدفوم الالامتدا او  يثسدا جيددر  الال ًدا مد  سددن مل  و
مياردددا  ع ددد  أتييدددا  (130)واليون دددتو (129). وزددد عت املسث ددد  اخلاصددد (128)جتنيدددا ام فدددا  واسدددالخاام مل

 إعقن املاا   ايمن .
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 (131)األشخاص ذوو اإل اقة -3 

تنسيدد  امزددخااب    ددت ال  ندد  املعنيدد  حبًددو  امزددخااب او  ا عا دد   عالسددا  اسددرتاتي ي   -55
. وأوصددت (132)يف ساولدد  لالنفيددي اتفا يدد   ًددو  امزددخااب او  ا عا دد  (2025-2016)او  ا عا دد  

                                                                                      ميارا  أبن ت ن  ا الًوانني الو ني  مع ردواج  ًدو  ا ن دان اخلدااب   عا د  وجتع  دا يف توا دا    مدع 
الفعالددد  واهلا  ددد  لألزدددخااب او  . كسدددا أوصدددت إبنشددداء يليدددات  مسيددد  ل دددسان املشدددا ك  (133)االتفا يددد 

، وإبنشاء يليات  عال  ي  ل الوصو  إلي ا،  ا (134)ا عا   والالشاو  مع مل يف تنفيي االتفا ي  و صااا
 .(135)يف الك ا جراءات الً اقي  وا  ا ي ، ل احل ض ااي الالسيي  ع   أسا  ا عا  

 (136)األقليات -4 

االنال اكات والال اواات ال، تالعرض هلا ام  يات يف ميارا  تس ر يف عيع اكرت املفوضي  أن  -56
ا ًو  املاني  والثًا ي  واال ال ا ي  وال ياسي  واالجالساعي . وما االت الن اعات امل     الموي   امما 
 يف تال دد ب يف انال اكددات وجتدداواات خمددري   ًددو  ا ن ددان لأل  يددات ا  نيدد . و ددا أعددا  ادديا الوضددع

 .(137)إلشتل خمري  ا   ام  يات ع   الالسالع حبًو  ا، وأ ى إليلك إ  إ ام    ً  الال سي  والفًر

أن املسس ات ال، لاي ا الًا   ع   تع ي   ًو  ام  يات ونايال ا         أي ا  وال  ت املفوضي    -57
لدد  أو ا  ا ات ال تد ا  ضدعيف . ويف  ددني يدنص الًدانون ع دد  يليد  ميتد  مدد  خقهلدا إإلدقغ إ ا ات الاو 

الواا ي  ا   يسي  املعني   لشسون ا  ني   نال اكات ا ًو ،  إن  ا   ايه ايلي  ت او ساو   وي او أن 
                                                                                 سدددد يل االنال دددددام اددددديا    ا  مدددددا ي  دددددالخا . وتفالًددددر ال  نددددد  الو نيددددد   ًدددددو  ا ن دددددان يف مياردددددا  إ  

اء مد  عاعدات ام  يدات. وتدس   واا   زدسون االسالًقلي  القام  ع  ال د م  الالنفيييد  وال ت دمل أع د 
 .(138)يف إ ا   منا ا ام  يات العر ي           قي يا                                                ا او  ال، يعني أع اءاا ا ي  ويًو  عس  ا  و ا  

وأوصت املفوضي  ميارا  أبن تعالسا سياسات وتااإلري لالسثيدل ام  يدات متثديق عدا ال يف اجملدا   -58
 سدديسا يف موا ددع صددنع الًددرا   و ددا تشددسل ادديه الالددااإلري ا جددراءات ال ياسددي ويف املسس ددات العامدد ، ال

أبن تن ددر ميارددا  يف اسددال ااض ن ددا  جتددري  يًددو  ع دد  مددورفي ات ددا         أي ددا  . وأوصددت (139)ا جياإليدد 
 .(140) السعي مالعا   ال ءات،  لالشاو  الو يا مع لث ي اجملالسعات احمل ي 

مدد   600 000ً ددي ا ًدداقا يف ميارددا  أن مددا يًددا  حبددوا  واكددرت ال عثدد  الاوليدد  امل ددالً   لال -59
الرواينءيا ما االوا يف والي   اخني. وال ي ا  ادسالء ل دعون ل ياسدات ولا سدات متيي يد  تشدسل الف دل 
والًيو  املشا   ع   الالنًل  وا رمان م  ا ن دي   وإنتدا  ا ًدو  اال ال دا ي  واالجالساعيد  والثًا يد   

                                                                                   ل اني  ال، تشتل تعيي ا  أو غريه م  ضروا املعام   أو العًوإل  الًاسي  أو القإن اني  أو واالعالااءات ا
                                                                                         امل ين   والالو ي  الالع في  ويف إلعض ا االت، العااو  الد، يتن  دا هلدمل أ درا  عاعدات الدراخني ا  نيد ، 

. وأعرإلدت (141) ن داني                                                                      واو ما اعالربت ال عث  أنه يشتل أي ا  اضم ا ا  وجراقمل س و   أخرى يف  دا ا
 .(142)املًر   اخلاص  املعني   يارا  ع  زواغل لا   

 (143)                          املهاجرون واملشردون داخليا   -5 

ال  ددت من سدد  العسددل الاوليدد  أن العايددا مدد  امل دداجري  يعددانون  دداالت ضددع  ويالعرضددون  -60
خلمددر االسددالءق  يف  سوعدد  مدد  اجملدداالت. و ددا وضددعت ميارددا  خمدد  عسددل و نيدد  إلشدد ن إ ا   اهل ددر  

، لتن ددا مب تنفددي أجدد اء من ددا، كسددا ازددالس ت اخلمدد  ع دد  إلعددض 2017-2013الاوليدد  ع دد  مدداى الفددرت  
 .(144)يسا يالع ا  لن ج الًاقمل ع   ا ًو النًاقص  
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عد  ج عده إااء الالدااو  الشدايا وال ددريع  2017و دا أعدرا إليدان   سدي جمل د  اممدد  يف عدا   -61
 .(145)                                                                                      ل  ال  ا ن اني  يف والي   اخني، وع    ًه ال الإ إااء ت اعا أعاا  القجئني والناا ني  اخ يا  

                                                        لالً دي ا ًداقا يف مياردا  إ  أن  الد  املشدر ي   اخ يدا   دا وخ  ت ال عث  الاوليد  امل دالً  -62
تفا سدددت إل ددد ب الًيدددو  الددد، تفرضددد ا سددد مات مياردددا  ع ددد  وصدددو  امل ددداعاات ا ن ددداني  إ  موا دددع 

         ق  . و الب ال يان الر سي جمل   امم  أبن تاليح ميارا  لوكاالت امممل املال ا  وزركاق ا،  ( 146) نال ف  
غري ا تومي  احمل يد  والاوليد  امخدرى، إمتانيد  الوصدو  الفدو   وايمد  واخلدا  مد  العواقدا  ع  املن سات 

ًدداى امل دداعا  ا ن دداني  يف واليدد   اخددني،   عدد  ضددسان سددقم  وأمدد  العددام ني يف  ددا            ددق  مدد  أجددل ت
ًداى امل داعا  ا ن دداني   اخل دواب، زددا ت  . ويف ادديا  ( 148) . ووج دت يليدات أخددرى ندااءات لا  د  ( 147) ت

ًدا   يف إ دا ه امل داعا  ا ن داني  ت د ب يف تفدا مل ضدع                                                                                           إلعث  تً ي ا ًاقا ع   أن ضيا ا ي  الي  ت
                                                                                           املشددر ي   اخ يددا ، وكددان لدده أ ددر  ددا  ع دد  الن دداء وام فددا  املعرضددني لأللءددا  ام ضددي  والالو يدد  الالع ددفي  

 . ( 149)  املنا ا املالد  ر   لن اص والعن  ا ن ي أ ناء حبث مل ع  المعا  أو ا اع  أ اضي مل يف 

وال  ت ال عث  الاوليد  امل دالً   لالً دي ا ًداقا يف مياردا  أنده ع د  الدرغمل مد  و د  إ دق   -63
يف مشدا  مياردا ،     يدا  النا  م  جانب وا ا وا  و  ال، ت يهلا ا تومد   غدق  نيسدات املشدر ي   اخ 

 ا عا وا إ  أ اضي مل. واخلوم م  جتا  العس يات العااقيد ،                     م  املشر ي   اخ يا        جاا           يق              إن عا ا  
وانعدداا  ضددسا ت عددا  تترا اددا، والال ددوض  ملءددا  ام ضددي ، ونًددص اهلياكددل امساسددي  واخلددامات مدد  

 .(150)ضس  العواقا الرقي ي  ال، تً  إلوجه العو   ايمن  والموعي 

السدرتاتي ي  الو نيد   عدا   تدو ني املشددر ي  وإا   دب  ريدا اممدمل املال دا  الًمدر  إب دق  ا -64
، واي و يً  تم ا معايري  ولي  م سد ،  ًدا أزدا  إ  الشدواغل 2019                             اخ يا  وإغق  نيساهتمل، يف عا  

ا ايد  املال ًيدد  إلشد ن الددن ج املال دع   ددل اعالسدا  ادديه االسدرتاتي ي  يف إغددق  املخيسدات الوا عدد  يف وسدد  
                                                                 اخلاصد  املعنيد   ياردا   دنح املشدر ي   اخ يدا   ً دمل يف العدو   إ  أمداكن مل . وأوصت املًدر   (151) اخني

امصددد ي  أو أمددداك  مددد  اخاليدددا امل. و ثدددت املًدددر   اخلاصددد  ا تومددد  ع ددد  عدددا  إعدددا   الندددا  أو إعدددا   
س اا تو ين مل   ل اموان يف املنا ا املال  ر   لن اص امل  ح أو املءا  ام ضي ، كسا  ثال ا ع   معا   أ

 .(152)الالشر    ل أ  عو  

 (153) دميو اجلنسية -6 

 دددانون متييددد   ولدددال    دددر ا رمدددان  1982زدددا ت املفوضدددي  ع ددد  أن  دددانون ا ن دددي  لعدددا   -65
. و ا اا  انعاا  (154)الالع في م  ا ن ي ، وأن تنفييه أسفر وما اا  ي فر ع   االت انعاا  ا ن ي 

. وأعدرا (155)ا ن ي  لاى أ را   اقفد  الرواينءيدا مد  تعرضد مل جملسوعد  مد  انال اكدات  ًدو  ا ن دان
                                                         د ، مشدريا  إ  أن أ درا  ام  يدات ا  نيد  والاينيد  أو الفئدات  ريا امممل املال دا  الًمدر  عد  زدواغل لا 

                                                                                  امل سش  امخرى، وكيلك امزخااب اليي  تعالربامل ال  مات مد  اهل نداء،  دا ت در وا أي دا  مد  اديه 
. وأوصت ال  ن  املعني   لً اء ع   الالسييد  ضدا املدرأ  مياردا  أبن تتفدل تنفيدي أ  إلدر مج (156)ا ال 

ن ي  تنفييا غري تع في وغري متيي  ، وأن متنح أ را  الرواينءيا وئقا ا ن ي  الو ني  يف ل ال ًا م  ا 
 .(157)غ ون  رت  امني  معًول 

وال دد   ريددا اممددمل املال ددا  الًمددر  أن ال  ندد  االسالشددا ي  لددراخني الدد، أنشدد اا مسس دد  كددويف   -66
عدددا  توصددديات مب تالخدددي    2017يف عدددا    دددامت    2016عندددان ومتالدددب م الشدددا  الاولددد  يف مياردددا  يف عدددا   

ميارا  إجراءات إلش هنا إلعا. وأزا  الفريا إ    ض الرواينءيا إلما ات الال ًا الو ني  ال، أ رهتا  توم   
من العس يدد  تًال ددي ت دد ي  مل ع دد  أهنددمل "إلنءدداليون" كسددا أهنددا عس يدد  مف ددول  عدد     2014ميارددا  يف عددا   
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ًدا الو نيد  أبنشدم  كاندت لتند   اكال اا ا ن ي . و ا  إلمت ميارا  إل   و   مال ايا   ياا  إلما دات الال 
 . ( 158) يف غياا الو يً ، مثل الالنًل وا  و  ع   س ل العي  واخلامات امساسي  

                                                                        و عدددا كدددل مددد  ا سعيددد  العامددد  و  ددد   ًدددو  ا ن دددان  تومددد  مياردددا  أي دددا  أن ت دددع  إ   -67
ملن  دي واملسس ددي ضدا أ ددرا  ام  يدات ا  نيدد  والاينيدد ، الً داء ع دد   داالت انعدداا  ا ن دي  والالسييدد  ا

  وضدددسان 1982وخاصددد  ت دددك املالع ًددد    ددد سي الرواينءيدددا، إلوسددداقل من دددا مراجعددد   دددانون املوا نددد  لعدددا  
                                                                                           تتا س  راب ا  و  ع   املوا  ن  التام   إلواسم  ات  اص إجراءات زفا   و وعي  ي  د ل الوصدو  إلي دا 

  املاني  وال ياسي   وال دسا  إلال ايدا اهلويد  الديا   وتعدايل أو إلءداء عيدع وا  و  ع   عيع ا ًو 
الالشريعات وال ياسات الالسيي ي ،  ا يف الك ام تا  الالسيي ي  الوا    يف  سوعد  " دوانني نايد  العدر  

ن ت يف عددا   فدد ، والدد واج والدد، تالندداو  تءيددري الدداي ، والدد واج إلددني أت دداص أ اين نال  2015                        والدداي " الدد، سدد 
                                                                                            مرأ  وا ا ، والالن ديمل ال دتاين  وإلءداء اموامدر احمل يد  الد، تًيدا ا دا يف  ريد  الالنًد ل وتعدو  الوصدو  

 .(159)إ  خامات الال  يل املاين واخلامات ال  ي  واخلامات الالع يسي  وس ل العي 

 مناطق أو أقاليم حمددة -هاء 

 اخدددني إلوجددده خدددااب، خ  دددت ال عثددد  الاوليددد  امل دددالً   لالً دددي  يسدددا يالع دددا   الددد  يف واليددد   -68
ا ًدداقا يف ميارددا  أن الاولدد  تال سددل امل ددسولي   وجددب   ددر ا     ا ساعيدد  وا ددراقمل ضددا ا ن دداني ،  
كسدددددا تال سدددددل امل دددددسولي  عددددد  انال اكدددددات أخدددددرى ل ًدددددانون الددددداو   ًدددددو  ا ن دددددان والًدددددانون الددددداو  

 25روم ”عس يدددددات الالم دددددريي حبدددددا الرواينءيدددددا الددددد، إلددددداأت يف . كسدددددا أكدددددات أن رددددد (160)ا ن ددددداين
وال دددديا  احملددددي   ددددا تًددددو  إ  اسددددالن ا  وجددددو  نيدددد  ا     ا ساعيدددد ، وأن ادددديه  2017يا/أغ ددددم  

 .(161)                                                                                االعالااءات كانت ماإل ر  وعت ت سياس  ستس  ا عاا  تاعس ا الاول  موج    و الرواينءيا

الن اعات امل د    غدري الاوليد  يف واليد، كازدني وزدان ويف واليد  وإا ال  ت ال عث  اسالسرا   -69
ع ددد  أ ا تًددداير،  ًدددا خ  دددت إ  أن مع دددمل ام عدددا  الددد، تشدددتل  2017 اخدددني مندددي يا/أغ دددم  

                                                                                           جراقمل ضا ا ن اني  ت الويف أي ا  عناصر جرمي  ا را واي الًالل العسا، والالعييب، واملعام   الًاسي ، 
الشخ ي ، وم اع  املانيني، وتشريا املانيني، والن ب، واالعالااء ع   امعيان   واالعالااء ع   الترام 

احملسي ، وأخي الرااق ، وإصاا   تمل أو تنفيي  تدمل إعداا   ون مراعدا  امصدو  الًانونيد ، إ  جاندب 
. و ددددا تشددددتل إلعددددض أ عددددا  املن سددددات ا  نيدددد  (162)االغال دددداا واالسددددالع ا  ا ن ددددي والعندددد  ا ن ددددي

. وتوصددددد ت يليدددددات أخدددددرى إ  (163)وجدددددي  إنًددددداا  واينءيدددددا أ اكدددددان إلددددداو اا جدددددراقمل  دددددرا امل ددددد   
 .(164)اسالنالاجات لا    إلش ن ا السا  ا تتاا جراقمل  ولي 

       و ًدددددا  ، أمدددددرت ستسددددد  العدددددا  الاوليددددد    عددددداص مياردددددا ، 2020كدددددانون الثاين/ينددددداير   23ويف  -70
ا ساعي  واملعا    ع ي ا،  ختاا عيع الالااإلري ال، تداخل يف اللال اماهتا  وجب اتفا ي  منع جرمي  ا     

نما  س مال ا،  يسا يالع ا أب را  عاع  الرواينءيا املوجو ي  يف إ  يس دا، ملندع ا تتداا أ عدا  تندا ج يف 
                                                                       مدد  االتفا يدد . وأمددرت احملتسدد  ميارددا  أي ددا  أبن ت ددس  عددا   يددا  جيشدد ا، وكدديلك أ   2نمددا  املددا   
   غدددري ن اميددد  توج  دددا أو تددداعس ا وأ  من سدددات أو أزدددخااب خاضدددعني ل ددديمرهتا، و ددداات م ددد 

  تتدداا ادديه امعسددا ، وعددا  ىمددرامل ع دد  ا تتدداا أ عددا  ا     ا ساعيدد ، وعددا  الال ددريض ع ي ددا 
                                                                                        إل ددو   م ازددر  وع نيدد ، وعددا  ال ددعي إ  ا تتا ددا، وعددا  الالوا ددس  ي ددا. وأمددرت احملتسدد  ميارددا  أي ددا  

. و  ددددب اممددددني (165)  ام لدددد  املال دددد     عدددداءات ا تتدددداا أ عددددا  يف نمددددا  االتفا يدددد إل ددددسان  فدددد 
 أبمر ستس  العا  الاولي . (167)ومفوض  امممل املال ا  ال امي   ًو  ا ن ان (166)العا 
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