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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون
 2021كانون الثاين/يناير   18-29

 *نيبالحة بشأن من اجلهات صاحبة املصل موجز الورقات املقدمة  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
 ، مر  مراعراد روييرال اعررت را  21/ 16و   1/ 5اًل بقرراي  لسرح وقروإل اان ران  أُعد هذا التقريرر ع ر  -1

 (1)من اجلهات صراوةال امللرس ال هالج 63الدوي  الشامل. وهو مسخص لويقات امل سومات املقدمال من 
  إىل آليال اعرت را  الدوي  الشامل، ويرِر يف شكل موجز تقيُّداً ابحلد األقلى ل در الكس ات.

 ت املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحةاملعلوما -اثنياا  
 ( 3) والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان  ( 2) نطاق االلتزامات الدولية  -ألف 

توكررو  اعيتيرراي  عتداقيررال يقررات نيةررا  نن تنىلررل إىل ال و أوصررم منا ررات ةتسدررال قررد مم و  -2
؛ (5)طدرل املت سرِقإب رجرراق تقردب الةال رات؛ وال وتوكو  اعيتياي  عتداقيال وقوإل ال(4)مناهىلال الت ذيب

اعيتياي  املس رإب وتوكو  ؛ وال  (6)واعتداقيال الدوليال حل ايال وقوإل مجي  ال  ا  املهاجرين وأفرار أررهل
 189؛ واتداقيرال منا رال ال  رل الدوليرال يقرل  ( 7) جت اعيرال والثقافيرال الردو  اارااب ابحلقروإل اعقتلراريال واع   ابل هد 

بشرأن القىلراق عسرى ال نرل والت رر   190؛ واتداقيال منا ال ال  ل الدوليرال يقرل (8)بشأن ال  ا  املنزليني
1949ام فيال عتداقيات جنيل ل ؛ وال وتوكوعت ااضا(9)يف عامل ال  ل

بشأن  1954؛ واتداقيال عام (01)
؛ ونارام (11)املت سقال خبدض واعت ان دام اجلن يال 1961وض  األشخااب عدميي اجلن يال واتداقيال عام 

  ، ونن تلدإل عسى هذه اللكوك.(21)ري لس  ك ال اجلنائيال الدولياليوما األرا

__________ 

  مل ُُتر ي هذه الوثيقال قةل إيراهلا إىل روائر الرتمجال الت ريريال ابألمل املت دد. *
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 18والويقررال املشرررتكال    13والويقررال املشرررتكال    11املشرررتكال  وأوصررم منا ررال هيررومن يايررتح ووترر  والويقررال   -3
، ونن تقةرل مجير  بسةرات الرز يات املقدمرال مرن (31)نيةا  نن توجه رعود رائ ال إىل ااجرراقات اااصرال

 .(41) إباي ااجراقات اااصالاملكسدني بوع ت يف

 (51)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
حلقررروإل اان ررران بتقرررويض  وبنيرررالن احلكومرررال أضررر دم الس نرررال الأشرررايت ويقرررات مقدمرررال إىل أ -4

 ومنا ررال ال درررو الدوليررال والويقرررال 35. وأوصررم الويقرررال املشرررتكال (61)ارررتقالهلا الررذاا و اهرررل توصرريا ا
 .(71)ابلكامل توصيات الس نال الوبنيال حلقوإل اان ان احلكومال نن تندذ 36املشرتكال 

، 2019 حلقرروإل اان رران ل ررام ل قررانون الس نررال الوبنيررال  وع ت رردي أن مشررر   35وأكرردت الويقررال املشرررتكال   -5
 امل رررو  عسررى ال ملرران، يت رراي  مرر  وكررل اوك ررال ال سيررا ومةررارل ابييررح والت ررديالت الرر  اقرتوتهررا الس نررال 

وأفارت منا ات من اجلهرات صراوةال امللرس ال نن ررن مشرروع القرانون . (81)الوبنيال حلقوإل اان ان
 املرردعي ال ررام ررريت ت  ب ررسطات تقديريررال يف تقرردب    نررال الوبنيررال حلقرروإل اان رران، ألن ررريقو  ارررتقالليال الس 

 .(91)يال ورون ااقسي يال لس نال قد أُلغي الدعاوى أمام اواكل؛ ونن احلكل املت سإب رنشاق املكاتب ااقسي  
 وصررم أيبرر  منا ررات احلكومررال نن تررنق ، ابلتشرراوي مرر  الس نررال الوبنيررال حلقرروإل اان ررران،وأ -6

ونيةررا  نن تسغرري األوكررام الرروايرد يف الت ررديل املقرررت  الرر  ُتررد مررن  مشررروع ت ررديل قررانون هررذه الس نررال؛
 نرال، عسرى الوبنيرال حلقروإل اان ران؛ ونن تكدرل اررتقالليال السالوعيال القىلائيال واعرتقال  املا  لس نال 

 .(20)حنو يتوافإب ابلكامل م  مةارل ابييح
ننه مل جيرر ت يرني  37ملشرتكال يقال اوالو  36ووت  والويقال املشرتكال  وأفارت منا ال هيومن يايتح -7

أ  مدوضررني يف الس نرررال الوبنيررال لشررر ون املرررأد، والس نرررال الوبنيررال لشررر ون الررداليم، و   رررا مررن الس ررران 
احلكومال نن توفر املواير الكافيال لسهيئات الدرتوييال ونن تكدل  . وأوصم عدد منا ات(12)املواضي يال
 .(22)ؤرائها وأعىلائهات يني ي 

امذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة اقذذذوق اإلنسذذذانا مذذذع مرا ذذذاة القذذذانون الذذذدو  يذذذال االلتز تنف -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -1 

 (32)امل اواد وعدم الت ييز  
س الطةقررال  املت سررإب ابلت ييررز والنةررذ عسررى أرررا   2011ت قرردمم ويقررات نن قررانون عررام  أفررارت منا ررا  -8

صرر ال لالنةررذل  مل ايرررتني.  رر  أنرره ارررت ر ت ررر  املنت ررني إىل فئررال الررداليم لست ييررز وو ا اعجت اعيررال جررر م هرراتني  
وال  ررل  وال نررل،  ررا يرر ثر عسررى فرصررهل يف الس رروق إىل القىلرراق واحللررو  عسررى الت سرريل والرعايررال اللرر يال

تني ةتسدتني حمرمراً.  الزواج بني أفرار بةقيتني اجت اعي   واعرتدارد من املياه واألماكن ال امال واألياضي، وع يزا  
إىل تدرراقل مررا يت رضررون لرره مررن الت ييررز،    19-وو ررة ا أُفيررد برره، أرت تررداب  اا ررالإل املرتةطررال  ائ ررال كوفيررد 

 . ( 42) من الطقوس اجلنائزيال، ويف أماكن احل ر الل ي يال  ووارث اع تلاب واععتداق واحلرمان   من 
األياضرررري امج تررروف  ال رررركن الالئرررإب و احلكومرررال بت رررري  وترررر د برررر  16املشرررررتكال  وأوصرررم الويقرررال -9

بتورررري  نطررراإل لبرررر مج ال ررركن الشررر  ل  37وأوصرررم الويقرررال املشررررتكال  (52)لسرررداليم الرررذين ع ميسكو رررا
  الترردييب املرردي لسررديل؛ ورررن تشررري ات تكدررل  ايررال مهررن ليشرر ل مجيرر   رر  الرررُ الك مررن الررداليم؛ وبترروف  

 .(62)للغر وت هيالت القرو التقسيديال؛ وتوف  اعئت ا ت الةالغال ا الداليم
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ننرره ع يوجررد أ   ثيررل لسررداليم يف هيئرررات  37والويقررال املشررررتكال  16وأفررارت الويقررال املشرررتكال  -10
ةيال فيهرا. وأوصرتا ابعت رار ترداب  مس وررال لىلر ان الدولال، ي ل أن الدرتوي يكدل هلل وإب املشايكال الن ر 

 .(72)لت ثيل الن   الكامل ت هل اب
نن ن رةال كةر د مرن الطرالب املنت رني إىل فئرال الرداليم تنقطر   16ملشرتكال وأفارت الويقال ا -11

عن الديارال قةل إ ام مروسال الت سيل األرارري، وأوصرم نيةرا  نن تكدرل ولرو  كرل بالرب مرن 
تو ت الت سريل ال را  مر  مرن  ى الت سريل ااراين مرن مروسرال الت سريل اعبتردائي ور  م ر هذه الدئال عسر 
 .(82)رياريال موودد

ننرره  30والويقررال املشرررتكال  5والويقررال املشرررتكال  3وأفررارت منا ررال ال دررو الدوليررال والويقررال املشرررتكال  -12
ن رررانيال وورررامسي صررردات اررررت ر ت رررر  املثسيرررات واملثسيرررني ومزروجررري امليرررل اجلن ررري ومغررراير  اهلويرررال اجل

كدالرال امل راواد يف نيةا  مل ت ت د ترداب  لىلر ان أن يرنص الدررتوي عسرى   اجلن ني لست ييز وال نل، ونن
د يف . ووردرت ويقرات شروا ل بشرأن  واج مثسيري اجلرنح، وبشرأن امل راوا(92)احلقوإل هل عق األشرخااب

19-احلقوإل املت سقال ابجلن يال وال  ل، وبشأن آاثي جائ ال كوفيد
(30). 

 لت ييررز ن تشررري ات شررامسال ملكاف ررال الت ييررز ُتاررر ا وأوصررم منا ررات قرردمم ويقررات نيةررا  نن ت رر  -13
امليررل اجلن رري أو اهلويررال اجلن ررانيال، وخباصررال في ررا يت سررإب ابلتوجيررل واارردمات اعجت اعيررال؛ عسررى أررراس 
زروجرري امليررل ، تراعري اوتياجررات املثسيررات واملثسيرني وم19-إجررراقات ملواجهرال جائ ررال كوفيرردونن تكدرل 

 .(13)ال ووامسي صدات اجلن نياجلن ي ومغاير  اهلويال اجلن اني
والويقررررال  30يقررررال املشرررررتكال ومنا ررررال هيررررومن يايررررتح ووترررر  والو وأوصرررم منا ررررال ال دررررو الدوليررررال  -14

نيةا  بليا ال قروانني لىلر ان امل راواد يف الرزواج لس ثسيرات واملثسيرني ومزروجري امليرل اجلن ري  41املشرتكال 
 41ال املشررتكال والويقر  5وأوصرم الويقرال املشررتكال . (23)ومغاير  اهلويال اجلن انيال وورامسي صردات اجلن رني

. وأوصرم منا رات مرن اجلهرات صراوةال امللرس ال نيةرا  (33)ن رانياً الرزواج حمايرداً ج نيةا    ل ت ريرل
بت رررديل الدررررتوي ومشرررروع ت رررديل قرررانون اجلن ررريال لىلررر ان اجلن ررريال لس ثسيرررات واملثسيرررني ومزروجررري امليرررل 

قدب رليل ب ، وإمكانيرال امسي صدات اجلن ني من رون اشرتاط تاجلن ي ومغاير  اهلويال اجلن انيال وو
 .(43)إىل األبناقنقسها 

شوا ل وامسي صدات اجلن ني، وع ري ا بشأن ااجرراقات الطةيرال  8وأبر ت الويقال املشرتكال  -15
 .(53)   الىلروييال، وأوصم بوض  أوكام تشري يال ُتار هذه ااجراقات

 (63)الت اييال ووقوإل اان انالتن يال والةيئال واألع ا    
إب مر  مةرارل األمرل املت ردد نني ويطال ع رل تتوافر نيةا  ابعت ار قوا 35املشرتكال  أوصم الويقال -16

 .(73)التوجيهيال املت سقال ابألع ا  الت اييال ووقوإل اان ان
ألصسيال أن أياضي الش وب ا  27والويقال املشرتكال   15والويقال املشرتكال    6وأكدت الويقال املشرتكال  -17

 ال الكهرمائيال وتوري  الطرإل، ال   التن يال يف لا  توليد الطاقايرها الطةي يال مهدرد مبشاييومياهها ومو 
ذت مةراريات املشرايي   مرن  تندذها الدولال وامل تث رون ااوااب وامللايف اامنائيال املت درد اجلن يات. وقد اُّترُِّ

شرايي  األصرسيال ومرن رون مشرايكتها الد الرال يف ُّتطري  امل رون املوافقال احلرد وامل ةقال وامل رتن د لسشر وب
 تلررراعد النزاعرررات وإىل التشرررريد الق رررر  والتررردهوي  ا أُفيرررد بررره، أرت املشررايي  إىل  وتنديررذها وتقيي هرررا. وو رررة 

الةيئي، ويس دم آاثياً رسةيال عسى املهن التقسيديال. وكث اً ما ُُيت رز أو يُ رذ ب أو يلراب أفررار اات  رات 
 .(83)سيال الذين ي ايضون األشغا او
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نيةررررا  نن ت ت ررررد آليررررال  36والويقررررال املشرررررتكال  15والويقررررال املشرررررتكال  6املشرررررتكال وأوصررررم الويقررررال  -18
وترررداب  لىلررر ان ارتشرررايد لت  رررات ال ررركان األصرررسيني بشررركل ف رررا  لكدالرررال موافقتهرررا احلررررد وامل رررةقال 

لتخطري  والتنديرذ والرصرد والتقيريل اات اللرسال؛ وامل تن د قةل بدق أ  مشروع ومشرايكتها يف ع سيرات ا
. وأوصرررم الويقرررال (93)ددت ررراس الت رررويض عرررن اا رررائر املتكةررر تتررري  هلرررذه اات  رررات إمكانيرررال الونن 

نيةا  ابععرتاف حبقوإل الش وب األصسيال يف األياضي واملواير األيرى وفقاً عتداقيال منا ال   27 املشرتكال
 رردد بشررأن بشررأن الشرر وب األصررسيال والقةسيررال، وإعررالن األمررل املت 1989( ل ررام 169)يقررل  ال  ررل الدوليررال

 .(40)وقوإل الش وب األصسيال
نن مشرايي  تورري  الطرررإل  27والويقرال املشررتكال  15والويقرال املشرررتكال  6وأفرارت الويقرال املشررتكال  -19

اجل اعي من املنديجال يف إباي مشروع منطقال وار  كا اندو لت  ني الطرإل أرت إىل اايالق الق ر  
احلكومرال  2017عام ك ال ال سيا يف وكل أصديته يف رون تشاوي أو ت ويض أو إعارد أتهيل. وأمرت او

نع تةاشرررر إ رررا  املشرررايي  إع ب رررد اقتنررراق األياضررري الال مرررال اعرررارد تررروبني األررررر املترررأثرد وب رررد تقررردب 
 6 أُفيررد برره. وأفررارت الويقررال املشرررتكال   ولكررن احلكومررات اوسيررال واصررسم األشررغا ، و ررة ا   الت ويىلررات إليهررا،

 .(14)لساللقود اعوت اجات ال س يال اات النن الشربال ق  م اب
احلكومرررال نن ُتررردر، ابعشررررتاك مررر  لت  رررات الشررر وب األصرررسيال  6وأوصرررم الويقرررال املشررررتكال  -20

ملن رزد، أو تروفر امل نيال، أياضيها وموايرها التقسيديال، وتُ وضها عن أ  ي ايد تكةد ا ب ةب املشرايي  ا
احلكومال بتنديرذ  72. وأوصم الويقال املشرتكال (24) ائرهلا رةل انتلاف علت اس الت ويض عن هذه اا

 .(34)قرايات اوك ال ال سيا بشأن هذه امل ألال

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (44)وإب الدرر يف احلياد واحلريال واألمان عسى شخله  
ننه ويرت عدد ارعاقات بشأن واعت قتل  23ليال والويقال املشرتكال أفارت منا ال ال دو الدو  -21

منا رال ال درو الدوليرال . وأوصرم (54)يهرا عسرى الن رو املنارربنطاإل القىلاق، مل ُتقإب ال رسطات فيايج 
نيةا  نن تكدل إجراق ُتقيقات م تقسال وف الال يف مجير  وراعت  23والويقال املشرتكال  2والويقال املشرتكال 

 .(64)ياللقانوين وتقدم املشتةه فيهل إىل ال دالال واك تهل أمام حماكل مدنيال عارالقتل    ا
أن القانون اجلنائي اجلديد رو ن اعيتداق الق ر  ابعتةرايه جرميرال  23ال وعوام الويقال املشرتك -22

يد م تقسال وقائ ال بذا ا.    أنه ع ميكرن تطةيقره نثرر يج ري؛ ويرنص عسرى عقروابت ع تتناررب ويطرو 
اً لاليتدراق الق رر ، ويت راي   اجلرائل املرتكةال، وُيدر مدد التقارم يف رتال أشهر، ويتىل ن ت ريدراً ةتسدر 

نيةررا  بت ررديل القررانون اجلنررائي ملواقمترره مرر   23الويقررال املشرررتكال الررم مرر  القررانون الرردو . وأوصررم  كررل
 .(74)القانون الدو 

إل ه من ضروب امل امسال ال يئال ُ اَيس عسى نطاوأفار ب ض املنا ات نن أف ا  الت ذيب و    -23
ااب امل نيررني وُّتررويدهل؛ ونن عنتررزاع لاععرتافرراتل مررن األشررخ واررر  يررال  مروسررال احلررةح اعوتيررابي

سطات مل  ر ُتقيقات اات ملداقيال يف عدد وفيات يشتةه يف أ را   رم عرن الت رذيب. ويتىلر ن ال 
ه مررن ضررروب امل امسررال ال رريئال، ولكنرره، يالفرراً الت ررذيب و رر   أوكامرراً  رررم 2017القررانون اجلنررائي ل ررام 
عقوبررال  الشرركاوى يف رررتال أشررهر؛ ويررنص عسررى مرردد التقررارم امل رر و  دررا لتقرردبلسقررانون الرردو ، ُيرردر 

مرررد ا سرررح ررررنوات ع تتناررررب ويطرررويد اجلرميرررال؛ وعسرررى أوكرررام ع تنطةرررإب نثرررر يج ررري عسرررى أف رررا  
ع امل س . وع ي تويف املقتىليات القانونيرال الدوليرال أيىلراً مشرروُع قرانون الت ذيب املرتكةال يال  فرتد النزا 

 ، ويررت تن لررر رررةل اعنتلرراف 2014 عسررى ال ملرران منررذ عررام  كاف ررال الت ررذيب، ع يررزا  م روضرراً مندلررل مل 
 .(84)ال  ينص عسيها يف ج  الىلري والت ويض
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ملناهىلال الت ذيب وت د   وأوصم منا ات قدمم ويقات نيةا  نن ت ت د تشري ات جديدد -24
قات شررري هيئرررال م رررتقسال لست قيرررإب يف ارعررراالقرررانون الررردو ؛ ونن تنالقرررانون اجلنرررائي لىلررر ان توافقررره مررر  

نه رري ألفرررار الشررربال يف لررا  وقرروإل اان رران؛ وتنشرري آليررال وقائيررال وبنيررال الت ررذيب؛ وترروفر الترردييب امل
 .(94)ب؛ وتكدل إعارد أتهيل الىل ا تت اشى م  ال وتوكو  اعيتياي  عتداقيال مناهىلال الت ذي

رريئال،  اعوت را     نن الارروف يف ال ر ون ومراكرز   42والويقرال املشررتكال    35وأفارت الويقال املشررتكال   -25
 .(50)أ  ترتيةات ياصال لألشخااب او  ااعاقال واألقسيات اجلن انيال وكةاي ال نويت ُّتسو من 

 (15) قاب، وريارد القانونإقامال ال د ، مبا يف الم م ألال اافالت من ال  
قيقال وإوقاإل ال دالال أفارت منا ات عديدد قدمم ويقات نن نيةا  مل توفر رةل كشل احل -26

إل اان رران املرتكةررال يررال  النررزاع امل ررس  الررذ  رام ي لررفعف مررن ضرر ا  انتهاكررات وقررو وجرر  الىلررر 
ِر جلنرررال احلقيقرررال وامللررراحل ال وجلنرررال الت قيرررإب بشرررأن األشرررخااب عقرررداً مرررن الرررزمن. وو رررة ا أُفيرررد بررره، مل  رررُ

ئتا يف عررام ى شرركو  63 000ومج تررا أكثررر مررن  2015 املختدررني ق ررراً ُتقيقررات ف الررال وم ررتقسال، وقررد أُنشررِ
. وأكردت منا رال (25)أن انتهاكات ايتكةتها قوات األمن التاب رال لسدولرال ومجاعرات امل ايضرال امل رس البش

أن نقررص املررواير والقررديات، وكررذلم  36املشرررتكال ال دررو الدوليررال ومنا ررال هيررومن يايررتح ووترر  والويقررال 
 .(35)أث را رسةاً عسى ع سه ا التديل ال ياري يف ت يينات أعىلاق الس نتني عامالن

وأوصم رم منا ات من اجلهات صاوةال امللس ال احلكومال بتي   ع سيال لس دالال اعنتقاليال  -27
الدوليرررال، مبرررا يف الرررم امل ررراقلال الد الرررال وجررر  اات ملرررداقيال حمويهرررا الىلررر ا ، تررردعل امل ررراي  القانونيرررال 
 .(45)يني أعىلاق هاتني الس نتنيالىلري، وتكدل الشدافيال والتشاوي الكامسني يف ع سيال ت 

إىل أن احلكومررال اعرتضررم عسررى ت ررديل  23وأشررايت منا ررال ال دررو الدوليررال والويقررال املشرررتكال  -28
، عسرى حنرو 2014يتدراق الق رر  اللراري يف عرام احلقيقال وامللاحلال والت قيإب يف واعت اع قانون جلنال

ن، يف مرر  القررانون الرردو  حلقرروإل اان ررا، ملواقمترره 2015و 2014مررا أمرررت برره اوك ررال ال سيررا يف عررامي 
. وأوصررى ب ررض اجلهررات صرراوةال امللررس ال (55)ت ال دررو الرر  يررنص عسيهرراجوانررب منهررا مررا يت سررإب حبرراع
 .(65) سيا، ورجراق مشاويات أور  نطاقاً اوك ال ال ع اًل حبكل 2014احلكومال بت ديل قانون عام 

 رررايب  إىل عررردم إرياج 42ويقرررال املشررررتكال وال 34والويقرررال املشررررتكال  2وأشرررايت الويقرررال املشررررتكال  -29
 . ( 75) الناجيررات مررن ال نررل اجلن رري يررال  فرررتد النررزاع امل ررس  وإىل ارررت راي إفررالت اجلنرراد مررن ال قرراب الن رراق  

ليشررر ل ترررداب  لست قيرررإب يف وررراعت  2014احلكومرررال بت رررديل قرررانون عرررام  34ال وأوصرررم الويقرررال املشررررتك
دب الرردعاوى بشررأن وإلغرراق التقررارم في ررا يت سررإب بتقرر  ال نررل اجلن رري وواررر ورراعت ال دررو اات اللررسال؛

ب ال  وق م يال  فرتد النزاع امل س ؛ وإرياج واعت الناجيات من ال نرل اجلن ري واعت اع تلا
 .(85) ا يف يط  إ اثال الىل

إىل أن عرردد أشررخااب ُ عررل أ ررل ايتكةرروا انتهاكررات    13والويقررال املشرررتكال    2وأشررايت الويقررال املشرررتكال   -30
  2. وأوصررررم الويقررررال املشرررررتكال  ( 95) س  ُعيِقنرررروا يف مناصررررب عامررررال عسيررررا اان رررران يررررال  فرررررتد النررررزاع امل رررر   حلقرررروإل 

قىلررا  مقدمررال ضرردهل أمررام اورراكل    احلكومررال نن توقررل عررن ال  ررل مررن يشررغسون مناصررب ال ررسطال  ررن تنتاررر 
 . ( 60)  امال  لت  يص مسدات املرش ني لتو  املناصب يف امل ر ات ال الةم فيها؛ ونن ت ت دث ع سيالً 

نن اورامني يت رضرون أويرا ً  28لويقرال املشررتكال ن مرن أجرل اورامنيل واوأفارت منا ال لحمرامو  -31
نداا القانون، ولس الوقال اجلنائيال، وأوصتا بكدالال إجراق لس راقةال والتهديد واملىلايقال من جانب وكاعت إ

 .(16)اللدر ُتقيقات ف الال يف هذا
بره، مرن يفرض و رة ا أُفيرد  ، ومرا يافقهرا،19-ي جائ ال كوفيردآاث 2وعوام الويقال املشرتكال  -32

 .(26)الشربال ت  يل الشكاوى واوت ا ها املشتةه فيهل من رون أوامر توقيل قىلائيال
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 (36)األراريالاحلر ت   
أشايت عدد منا ات إىل أن قانون ال قوابت اجلديد يف نيةا  ينص عسى وار تغي  الد نال.  -33

إىل توقيرررل وورررةح أشرررخااب ال هرررذا الرررنص  امىلرررال وفىلداضرررال وأرت وأكررردت تسرررم املنا رررات أن لغررر 
 الردين ع يقتلرر قوقهل الدرتوييال يف اااهرد بردينهل و ايررال شر ائره، ع رري ا وأن وارر تغير   ميايرون و 

و  ررو  قررانون ال قرروابت   19-عسرى ورراعت ااكررراه؛ وأكرردت أن احلكومررال ارررتخدمم جائ ررال كوفيررد
واملركررز  40وبيررل والويقررال املشرررتكال . وأفررارت منا ررال الي(46)ال مررن وقوقهرراك ررتاي حلرمرران األقسيررات الدينيرر 

 عسرى حنرو متزايرد منرذ اعت رار قرانون األويويب لسقانون وال دالال نن املتطرفني اهلندوس ي رتهدفون امل ري يني  
2017من  تغي  الد نال يف عام 

(56). 
اعالميررال الرر  تلررل امل ررس ني نن احل ررالت ا 40والويقررال املشرررتكال  1وأفررارت الويقررال املشرررتكال  -34
 .(66)أج م الت ييز وال نل ضدهل 19-كوفيدل امل  ولون الرئي يون عن نشر  ن 
من امل ررري ي ورررو  ال رررامل والويقرررال فاع عرررن احلريرررال ومنا رررال التىلررراوورررت  الت رررالل الررردو  لسرررد -35

  توضري  أن تغير  احلكومال عسى ت ديل الدرتوي وقانون ال قروابت بغرر  40والويقال املشرتكال  1املشرتكال 
صى الت الل الدو  لسدفاع عن احلريال احلكومرال بكدالرال . وأو (76)وياً إع يف والال ااكراهالدين ليح حما

19-الدين يف رياإل التلد  جلائ ال كوفيد ايال وريال 
(86). 

وأكدت عدد منا ات أن قانون امل امالت االكرتونيال ارُتخدم لتوقيل ص ديني وأشخااب  -36
وأبسغم الويقال . (96)عن آيائهل عسى شةكال اانرتنماوت ا هل ب ةب ت ة هل املشروع  من عامال الناس و 

وقروإل اان ران وصر ديني ععترداقات بدنيرال داف ني عرن عن ت رر  مر  20والويقال املشرتكال  11املشرتكال 
احلكومرررال بت رررديل قرررانون امل رررامالت االكرتونيرررال  11. وأوصرررم الويقرررال املشررررتكال (07)ومىلرررايقات قىلرررائيال

ل املت دد املت سإب ابملداف ني عن املدنيال وال ياريال وإعالن األم م  ال هد الدو  ااااب ابحلقوإل ملواقمته
 .(17)وقوإل اان ان

نن احلكومرررال  35والويقررال املشرررتكال  11وأفررارت منا ررال هيررومن يايررتح ووتررر  والويقررال املشرررتكال  -37
قرردمم تشرررري ات ُتىلرر ل وريرررال الت ةرر  واللررر افال، منهررا مشرررايي  قرروانني بشرررأن تكنولوجيررا امل سومرررات 

سررح ورررائ  ااعررالم وبشررأن تكنولوجيررات اعتلرراعت اجل اه يررال، ت ررت دث قيرروراً واررر ال وبشررأن ل
. وأوصررم رررم منا ررات مررن اجلهررات صرراوةال امللررس ال (27)اضررال، مبررا يف الررم عقرروابت جنائيررالىلدوف

احلكومال رلغاق كل مرا يررر يف مشرايي  القروانني هرذه مرن أوكرام تنتهرم احلرر ت، أو تنقي هرا ملواقمتهرا 
 . ( 37) لتشه  ا وقوإل اان ان، أو ر ةها؛ وبكدالال عدم ارتخدام القوانني لت رب وريال الت ة  أو  م  م اي   

 ، 19-ننه أُلقي القةض، يف رياإل جائ ال كوفيد   2وأفارت منا ال ال دو الدوليال والويقال املشرتكال   -38
 سالل أو انتقرار عسى عدر من األشخااب الذين نشروا آياقهل عسى شةكال اانرتنم بته رال لنشرر م سومرات مىلرس 

 .(47)احلكومال، وت ر  ص ديون لستهديد وُمن وا من  ايرال ع سهل
أن نيةا  مل ُتقإب م  موجدي الشربال امل  ولني عرن قترل مرا ع يقرل  2دت الويقال املشرتكال وأك -39

ضررررد الدرررررتوي. وي ررررل أن احلكومررررال امل رررر ولال آنررررذاك  2015متارررراهراً يررررال  اوت اجررررات عررررام  40عررررن 
ل تقريرهررراأنشرررأت جلنرررال ع  لس ليرررال و الدو . وأفرررارت منا رررال ال دررر (57)ت قيرررإب يف وررروارث القترررل، فسرررل يُ  ررر 

نن قرروات األمررن اوت ررزت أشخاصرراً ب ررةب  ايرررال وقهررل يف  11والويقررال املشرررتكال  2ال املشرررتكال لويقرر وا
امل ايضال ال س يال وارتخدمم القود املدربال لتدريإب اوت ني، مبن فيهل اوت ون عسى إجراقات احلكومرال 

19-ستلد  جلائ ال كوفيدل
(67).  

ني واملرداف ني عرن وقروإل اان ران ن مجي  اوت ر وأوصم ثالث منا ات احلكومال ابافراج ع -40
والل ديني اوت زين ب ةب  ايرتهل وقهرل يف وريرال الت  ر  ال رس ي؛ ورنشراق جلنرال م رتقسال مل اجلرال 

ا عرضها مقري األمل املت دد ااااب الشكاوى؛ وبت  يل تقرير جلنال ع ؛ وابعت ار أفىلل امل ايرات ك 
 .(77)وريال تكوين اجل  ياتس ي واحلإب يف امل ين ابحلإب يف وريال الت    ال 
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إىل أنره ع ترزا  توجررد يف  43والويقرال املشررتكال  28والويقرال املشررتكال  11وأشرايت الويقرال املشررتكال  -41
نزاهال الوبنيال بنوٌر مث د لس د  تنص مشايي  القوانني املت سقال مبنا ات اات   املدين ومشروع ريارال ال

 .(87)  عسى موافقال ال سطات لتسقي الت ويل األجن دين مسزمال ابحللو عسى أن منا ات اات   امل
 43والويقررررال املشرررررتكال  34والويقررررال املشرررررتكال  28والويقررررال املشرررررتكال  11وأوصررررم الويقررررال املشرررررتكال  -42

ويررل ضررال عسررى إمكانيررال تسقرري منا ررات اات رر  املرردين الت احلكومررال رلغرراق مجيرر  القيررور  رر  املرر يد املدرو 
لقائ ررررال الرررر   يررررز تررررديل احلكومررررال يف ع ررررل هررررذه املنا ررررات؛ ورجررررراق ري ات اورلغرررراق التشرررر الرررردو ؛ 

 .(97)مشاويات م  اجلهات امل نيال بشأن النلواب املقرتوال لسقوانني اات اللسال ول يارال النزاهال الوبنيال

 (80)وار مجي  أشكا  الرإل  
ل تقسيديررال ع تررزا  قائ رراًل ي رر ب ررض املنا ررات الرر  قرردمم ويقررات نن أشرركا  ال ررخرد ال فررارأ -43

، فال يزا  اآلعف 2000وجور أوكام تشري يال ُتار الرإل. وي ل أن نيةا  أعسنم ُترير الكاما  يف عام  
 برني ال ردر ، يوجرد فررإل2008من اورريين مرنهل ابنتاراي إعرارد التأهيرل. وب رد إلغراق نارام هاليرا يف عرام 

تأهيل ثُسَثهل تقريةاً؛ وع يكدي ؛ وقد مشسم برامج إعارد الالرمسي وال در احلقيقي من األشخااب امل نيني
 .(18)حمتوى هذه ال  مج لكدالال الت كني اعقتلار  واحللو  عسى ال  ل

عرررارد احلكومرررال بىلررر ان إ 36والويقرررال املشررررتكال  29والويقرررال املشررررتكال  4وأوصرررم الويقرررال املشررررتكال  -44
املهنيررال وعسررى ال  ررل سررى الترردييب عكت رراب املهررايات امررل ألفرررار لت رر  هاليررا، وولرروهلل عالتأهيررل الك

 .(28)وال كن
وأفررارت عرردد منا ررات نن اع رراي ابألبدررا  النيةرراليني وارررتغالهلل جن ررياً ع يررزاعن مشرركسال   -45

قرروإل اان ررانل ومنا ررال . وأفررارت منا ررال لمناصررو و(38)كةر د، ونن نيةررا  بسررد منشررأ وعةروي ومقلررد
2015ام ع اي ايتد ، وع ري ا منذ  لزا  عر اليوبيل نن عدر واعت ا

. وأكردت منا رال لمناصررو (48)
أن قررانون مكاف ررال اع رراي ابلةشررر و ررريةهل،  38والويقررال املشرررتكال  17وقرروإل اان ررانل والويقررال املشرررتكال 

نح  يف ال  رل واجلر اي ابلةشرر أل ررا  اعررتغال   ، ع جيرقم مجي  أشكا  اع ر 2016وإن نق ته نيةا  يف عام  
 . ( 58) مسيال ع يزا  ملدي قسإب ابلغ. ك ا أن م دعت اابالغ متدنيال رى؛ وأن ف ار اهليئات الر ولاعت أي 

والويقرررال  10والويقرررال املشررررتكال  4وأوصرررم منا رررال لمناصررررو وقررروإل اان رررانل والويقرررال املشررررتكال  -46
القررانون  اي ابلةشررر مرر مررال ت ريررل اع رر بتنقرري  هررذا القررانون ملواقومنا ررال اليوبيررل احلكومررال  38املشرررتكال 

. وأوصم منا ال لمناصرو وقوإل اان انل احلكومال (68)ي  جوانب اع اي ابلةشرالدو ، وتىل ينه مج
 .(78)بز رد جهور إنداا القانون، مبا يف الم يف وإب امل  ولني املتوابئني يف اجلرائل املتلسال ابع اي

قتلررراريال املتلرررسال اقل ب رررةب اللررردمات اعإىل أن يطرررر الررررإل تدررر  4ال املشررررتكال وأشرررايت الويقررر  -47
، ووثررم احلكومراَل عسررى اُّتراا إجررراقات لتخديرل آاثيهررا، مبرا يف الررم ترداب  احل ايررال 19-يرد ائ رال كوف

 .(88)اعجت اعيال واملاليال

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -3 

 (98)ال ومواتيالاحلإب يف ال  ل ويف جروف ع ل عارل  
  امل ر ررات إلزاميرراً، إىل أنرره أصررة  تدترري  أمرراكن ال  ررل يف مجيرر  19قررال املشرررتكال أشررايت الوي  -48

.  ر  أنره مل يطةر إب ابلقردي الكرايف م ارُل امل راي  2018واعُت د م ياي عرام لتدتري  أمراكن ال  رل يف عرام 
 .(09)املت سقال ابل  الال
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يررنص عسررى  2017ال  ررل ل ررام إىل أن قررانون  19والويقررال املشرررتكال  35وأشررايت الويقررال املشرررتكال  -49
 رراو  القي ررال.  رر  أن ال ررامالت يررواجهن مشرركسال احلرمرران مررن األجررر امل رراواد يف األجررر عررن ال  ررل املت

عرررن ع سهرررن يف لرررا  الرعايرررال ويت رضرررن لست رررر  يف مكررران ال  رررل، ويدررروإل ال  رررا  الرررذكوي اا َث يف 
 .(19)الديل وفراب ال  ل

أثرررررت عسررررى األجررررر اليررررومي ووضرررر  الن رررراق    19-كوفيررررد   جائ ررررال نن    19وأفررررارت الويقررررال املشرررررتكال   -50
وال  ا  املهاجرين، وع ري ا يال  فرتد اا الإل عندما فَقد مجير  ال رامسني يف القطراع  ر  الرمسري  واألبدا   

هرين. وورا  اشررتاط تقردب  تقريةاً وجائدهل من رون  ايال اجت اعيال. ومل تُدعل األررر ب رالقت األ ذيرال إع شر 
 . ( 29)  ا  من موار اا اثال ال رون ارتدارد ال ديد من ال  س لو  عسى رالقت اا اثال احلكومي واثئإب ل 

 احلإب يف الىل ان اعجت اعي  
عن يطال    2018نن نيةا  كشدم النقاب يف عام    19والويقال املشرتكال    36أفارت الويقال املشرتكال   -51

ي تديد منها  َدمي القطاع الرمسي، ولكن ع  امل ا ات توفر احل ايال مل تخ لسىل ان اعجت اعي القائل عسى  
يف املائررال مررن ال  ررا ، وع ال ررابسون عررن ال  ررل.    65 الرمسرري، الررذين يشرركسون حنررو  ال رامسون يف القطرراع  رر  

ثنيال  وتقدم احلكومال إعا ت لكةاي ال ن واأليامل والن اق    املتزوجات واألبدا  والداليم واجل اعات اا 
اجلن ريال.    أ  مردفوعات أل رل ع ميسكرون شرهارات ع يتسقى كث  من كةاي ال رن   امل رضال لسخطر؛    أنه 
احلكومررال بكدالررال احلررإب يف الىلرر ان اعجت رراعي ل  ررا   19والويقررال املشرررتكال  36وأوصررم الويقررال املشرررتكال 

 .(39)  ُتم ي  الدقرالقطاع    الرمسي وتقدب ااعا ت إىل مجي  األرر امل يشيال ال  ت ي

 (49)م يشي عئإب م توى احلإب يف  
وال  ررل الدوليررال بشررأن أولويررال الغررذاق نن قررانون  وشررةكال امل سومررات 35أفررارت الويقررال املشرررتكال  -52

نق، ولكررن آليررال تنديررذه مل ُت ررت دث. وو ررة ا أُفيررد برره، ي رراين  احلررإب يف الغررذاق وال رريارد الغذائيررال قررد رررُ
ل الرر  تت ررةب يف يررر الن ررو. وتشرر ل ال وامرر   رون رررن ااام ررال مررن أتيف املائررال مررن األبدررا 36ورروا  

وجور ص وابت يف اعرتدارد مرن املرواير احلرجيرال، وُترد ت يف اععررتاف ان دام األمن الغذائي الدقر، و 
2015ابل رركان األصررسيني، وأتيررر أع ررا  إعررارد ااع رراي ب ررد  لررزا  عررام 

. وأعربررم منا ررال ال دررو (59)
 .(69)نني النيةالينينطةإب روى عسى املوابن هذا القانون ع يالدوليال عن قسقها أل

والويقرررال  34دوليرررال بشرررأن أولويرررال الغرررذاق والويقرررال املشررررتكال وأوصرررم شرررةكال امل سومرررات وال  رررل ال -53
. وأوصم الشةكال احلكوماَل بليا ال (79)احلكومال ابعت ار لوائ  تناي يال لتنديذ هذا القانون 35املشرتكال 

لشررر وب األصرررسيال؛ وضررر ان عررردم  ريرررد اف القرررانوين ابآليرررات اععررررت  يطرررال ع رررل وبنيرررال؛ وبت  رررني
. وأوصررم منا ررال (89)ها مررن الغرراابت وملررائد األمسرراك مررن أياضرريهااوسيررال الرر  تط ررل ند رر  اات  ررات

 .(99)ال دو الدوليال احلكوماَل بت ديل هذا القانون لىل ان احل ايال لغ  املوابنني
نُّه 2018 ررركن ل رررام إب يف النون احلررر وأشرررايت منا رررال ال درررو الدوليرررال إىل أن قرررا -54 ، وإن شررركل ررررَ

تزامرات نيةرا  الدوليرال يف لرا  وقروإل اان ران، يطود مه ال حنو ض ان احلإب يف ال كن، مل ي توف ال
واررررت رت ال رررسطات اوسيرررال يف تنديرررذ ع سيرررات اايرررالق مرررن رون مراعررراد ااجرررراقات القانونيرررال الواجةرررال 

 .(100)توف  ركن بديل أو
و الدوليرررال احلكومررراَل بت رررديل هرررذا القرررانون لىلررر ان مواقمرررال أوكامررره مررر  ل دررر ال اوأوصرررم منا ررر  -55

. (110)يف لرررا  وقررروإل اان ررران، مبرررا يف الرررم احل ايرررال مرررن اايرررالق الق رررر  التزامرررات نيةرررا  الدوليرررال
احلكومرررال بتنديرررذ مشرررروع ال ررركن ال رررام اارررااب بدئرررال الرررداليم و  هرررا مرررن  36وأوصرررم الويقرررال املشررررتكال 

 .(210)وري  نطاقهتالدئات امله شال وب
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 ي، نن احلكومررال بررذلم جهرروراً لت  ررني يرردمات اللرررف اللرر  22وأفرارت الويقررال املشرررتكال  -56
أن نيةا  هي أو  بسد ياٍ  من جاهرد التغوط يف ال رراق يف جنروب  2019ويت أُعسن يف أيسو /رةت   

ل ااردمات الدقرراق  تشر آريا.    أن م توى ارتدارد ن ةال كةر د مرن ال ركان ع يرزا  ضر يداً، إا ع
لشركل املالئررل؛ وتواجرره واحلروائض والررداليم واألشرخااب او  ااعاقررال؛ وع ت  ررل نارل اامرردار ابمليرراه اب

 .(310)إرايد يدمات املياه ُتد ت من ويت القديات

 (410)احلإب يف الل ال  
 نجر يومي تش ل عدم ولو  ال امسني  19-نن آاثي جائ ال كوفيد 2أفارت الويقال املشرتكال   -57
 ات؛ سى اادمات الطةيال؛ ويفض امل تشديات اااصال توف  ال الج؛ ونقص امل دات األراريال يف امل تشدي ع 

احلكومرررال رنشررراق نارررام أتمرررني    36وأوصرررم الويقرررال املشررررتكال  . (510)ورررروق الارررروف يف مرافرررإب احل رررر اللررر ي 
 . ( 610)  ر الل ي وُت ني ترتيةات احل ص ي شامل، و  ل اادمات الل يال األوليال لانيال ويف املتناو ،  

 ال وأفارت عدد منا ات قدمم ويقات ننره جررى ررن قرانون األمومرال املأمونرال ووقروإل اللر  -58
ذا ب رررد، وع رررري ا 2018وقرررانون يررردمات اللررر ال ال امرررال ل رررام  2018اا ابيرررال ل رررام  ، ولكنه رررا مل يُندررر 

اي امل اقةررال عسررى ى قسررال األبةرراق؛ وارررت ر ب ررةب عرردم اعت ررار قواعررد تنديررذ ا. وتشرر ل الت ررد ت األيررر 
 ورراعت ااجهررا  يف ب ررض احلرراعت؛ وعرردم توضرري  احلكومررال أنرره جيررو  ترروف  يرردمات ااجهررا  يف

احل رررل النررراتج عرررن اع تلررراب أو  شررريان اورررايم؛ واررررت الال إجرررراق ع سيرررال ااجهرررا  ب رررد  ررراو  مررردد 
. وأفارت الس نال (710)مات ااجها  القانونيالأرةوعاً؛ وان دام الوعي بني الن اق بتوافر يد 28احل ل 

نن  36والويقررال املشرررتكال  7النيةاليررال امل نيررال مبروسررال مررا ب ررد إعررالن ومنهرراج ع ررل بي ررني والويقررال املشرررتكال 
م ررد  وفيررات األمهررات واملواليررد اجلرردر  ار ب ررةب اعضررطراابت يف يرردمات صرر ال األم ووركررال التنقررل 

19-وفيديال  فرتد اا الإل ب ةب جائ ال ك
(810). 

 7ال النيةاليرال امل نيرال مبروسرال مرا ب رد إعرالن ومنهراج ع رل بي رني والويقرال املشررتكال وأوصم الس ن -59
احلكومرال ر راق  ررب ااجهرا  يف مجير  احلراعت؛ وبت رديل قرانون األمومرال املأمونرال  41والويقال املشرتكال 

القررانون؛  التناي يررال هلررذا وتنديررذ السرروائ ووقرروإل اللرر ال اا ابيررال اجررا د ااجهررا  يف مجيرر  احلرراعت، 
19-وبكدالال احللو  عسى يدمات الل ال اجلن يال واا ابيال يال  جائ ال كوفيد

(910). 
ننرره جيررر  ابرررت راي اكتشرراف ورراعت اجلررذام، الررذ  يرر ثر عسررى  25وأفررارت الويقررال املشرررتكال  -60

 الرعايرررال اللررر يال. رررال اجلرررذام يف نارررام مزاولرررال ال  رررل واحللرررو  عسرررى الت سررريل، ومل جيرررر ت  ررريل م رفرررال بةي
وأوصررم بكدالررال ترروف  الترردييب املت سررإب ابجلررذام رايررل أوررراط الرعايررال اللرر يال، وبتنديررذ مةررارل األمررل 

 .(101)املت دد ومةارئها التوجيهيال لسقىلاق عسى الت ييز ضد األشخااب امللابني ابجلُذام وأفرار أررهل
 تُردمج يال يف نيةا ، وملص يف يدمات الل ال ال قسوأشايت منا ال كوشي  إىل أنه يوجد نق -61

ريارررات اللرر ال ال قسيررال يف ناررام اللرر ال ال امررال. وأوصررم بترروف  الترردييب لس ررامسني يف لررا  اللرر ال 
 .(111)عسى ص يد اات  ات اوسيال والدعل الند ي اعجت اعي يف املرافإب الل يال

طةي يرال برني ةاب الرئي يال لسوفاد  ر  الوأفارت منا ال كوشي  نن اعنت اي يشكل أود األر -62
التقرردم اوررر  في ررا يت سررإب مبنرر  اعنت رراي يف القررانون اجلنررائي  9. وعواررم الويقررال املشرررتكال (211)ابالشررة
. وأوصررم (311)، تنديررذاً لتوصرريال منةثقررال عررن اجلولررال الثانيررال مررن اعرررت را  الرردوي  الشررامل2018ل ررام 

ل المال ال قسيال ه في ا يت سإب ابمال بتوف  يدمات التقييل والتوجيكو احل  9منا ال كوشي  والويقال املشرتكال 
 .(411) اباان يف املدايس؛ ورنشاق قاعدد بيا ت وبنيال؛ وتنديذ اررتاتي يال ويطال ع ل وبنيال ملن  اعنت اي 
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( جيرقم إرمان املخديات 1976)2033نن قانون )مراقةال( املخديات  39وأفارت الويقال املشرتكال  -63
ملدمنون من وصرل لردى الشرربال ومقردمي الرعايرال ل ما يت ر  له اي ر  إىل تداقو امل ثرات ال قسيال،  ا أ

نيةرا  رصرال  هرذا القرانون مبرا يت اشرى مر  القرانون الردو   39. وأوصم الويقرال املشررتكال (511)الل يال
 .(611)حلقوإل اان ان

 (711)احلإب يف الت سيل  
قررانون الت سرريل  ننرره ع توجررد أ  قواعررد لتنديررذ 31والويقررال املشرررتكال  35أفررارت الويقررال املشرررتكال  -64

، وإن رررن ته احلكومررال، وع تكدرري أوكامرره لتسةيررال اوتياجررات أشررد األبدررا  2018االزامرري اارراين ل ررام 
ت رز  أيىلراً مشرايكال القطراع اارااب  2019ورما ً. وأشايت الويقتان إىل أن ريارال الت سريل الوبنيرال ل رام 

 .(811)لو  عسى الت سيلرومني يف احلا  الت سيل،  ا يهدر فراب األبدا  اويف ل
نيةرررا  ررياج مرررا يكدررري مرررن األوكرررام املت سقرررال ابلت سررريل االزامررري  31وأوصرررم الويقرررال املشررررتكال  -65

نيرال ، وبتنقري  رياررال الت سريل الوب2018اااين يف الن خال املنق ال من قانون الت سيل االزامي اااين ل رام 
 .(911)جيهيال التناي يالايىلاع مقدمي الت سيل ااااب لس ةارل التو  2019ل ام 
وعواررم منا ررال لمناصرررو وقرروإل اان ررانل أوجرره الت  ررن يف لررا  الت سرريل، ومنهررا مررا أُبسررغ  -66

.  رر  أن عرردد منا ررات مررن اجلهررات (120)عنرره مررن التكرراف  بررني اجلن ررني يف م ررتوى الت سرريل اعبترردائي
 ل وامررل التكرراليلاب ررال الدياررال. وتشرر ل اس ال أعربررم عررن قسقهرا إ اق امدررا  م رردعت متصراوةال امللرر 

    امل سنال، مثل أر اي الكتب املديريال؛ وع رل األبدرا ؛ والرزواج املةكرر؛ والد رار امل تشرر  يف القطراع؛ 
 .(112)وحمدوريال الدراب املتاوال لألبدا  او  ااعاقال واألبدا  املنت ني إىل أشد الدئات   يشاً 

امل سنرال مرن  سال التكاليل  ر وأوصم منا ال لمناصرو وقوإل اان انل احلكومال مب اجلال مشك -67
يررررال  املررررن  الدياررررريال أو برررررامج أيرررررى؛ ورعطرررراق األولويررررال لسدتيررررات الريديررررات؛ وت زيررررز الشرررردافيال يف 

كثرر مالقمرال لألشرخااب الت سيل بغر  التلد  لسد ار؛ و  رد املواير املتاوال لس ردايس جل سهرا أ ميزانيال
 .(212)او  ااعاقال

 ددةحقوق أشخاص حمددين أو فئات حم -4 

 (312)الن اق  
أشرررايت منا رررال ال درررو الدوليرررال ومنا رررال هيرررومن يايرررتح ووتررر  إىل أن أوكرررام التقرررارم الررروايرد  -68
ر إفرررالت اجلنررراد مرررن ا يف ل قررراب. القرررانون اجلنرررائي بشرررأن اع تلررراب ع ت رررتويف امل ررراي  الدوليرررال، وتُي رررق

 .(412)ا تلاب األبدا يف ال نوات األي د م توى اابالغ عن واعت اع تلاب، وع ري ا  و ار
وأوصررم منا ررات شرر  قرردمم ويقررات نيةررا  نن تسغرري أوكررام التقررارم املت سررإب ابع تلرراب؛  -69

 .(512) أد ونن تكدل الت قيإب الد ا  يف الشكاوى املت سقال به؛ وتىل  يطال ع ل لستلد  لس نل ضد املر 
ي ررل الىلرر ا ت  إىل أنرره، 32وأشررايت منا ررال لاات رر  مررن أجررل اان ررانيالل والويقررال املشرررتكال  -70
لدررررتوييال والقانونيرررال امل ت ررردد، ع ترررزا   ررراَيس بقررروس ثقافيرررال تقسيديرررال، مثرررل تشررروابر  )إب رررار الن ررراق ا

 ايرررررال تشرررروابر  يف . وأشررررارت منا ررررال ال دررررو الدوليررررال بت رررررب (612)والدتيررررات احلرررروائض إىل أكرررروا (
ديررردات أو ت رضرررن ،  ررر  أ رررا ع ترررزا  وارررر ال اعنتشررراي، وماترررم ن ررراق وفتيرررات ع2017آب/أ  رررطح 

. (712)لس نررل اجلن رري أثنرراق فرررتد إي ررامهن عسررى الةقرراق يف تشرروابر ، أ  أكرروا  قىلرراق فرررتد احلرريض
 .(812)ال ياصالإىل أن أثر هذه امل ايرال ميح ن اق الداليم بلد 16وأشايت الويقال املشرتكال 
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يررررات احلكومرررال ابلت قيرررإب يف وررراعت امل ا 36والويقرررال املشررررتكال  34وأوصرررم الويقرررال املشررررتكال  -71
. وأوصرم م ر رال (912)الىلايد وم اقةرال امل ر ولني عنهرا، وتروف  ررةل إعرارد التأهيرل لسىلر ا التقسيديال 

والويقرررال  34والويقررال املشرررتكال  14الت ررويض ال ررار  ومنا ررال اات رر  مررن أجررل اان ررانيال والويقررال املشرررتكال 
 .(130)احلكومال راكاق الوعي ال ام ابمل ايرات التقسيديال الىلايد 36املشرتكال 

نن نيةرا  قاومرم املطالرب رصرال   21 ال هيومن يايتح ووت  والويقال املشررتكال وأفارت منا -72
 ر    وأفارت منا رال األمرل والشر وب   . ( 131) أوكام الدرتوي ال  تقيد قديد املرأد عسى نقل اجلن يال إىل أبنائها 

. (213)اهلنديرال   -  يةاليرال امل ثسال نن الم ي ثر بشكل يااب عسى ن اق ماريشري السرواا ي شرن قررب احلردور الن 
إىل أن الةنررد املت سررإب ابجلن رريال يف الدرررتوي ع يت اشررى مرر  اتداقيررال القىلرراق  35وأشررايت الويقررال املشرررتكال 

أن الدرتوي ينطو  عسرى الت ييرز  21. وأكدت الويقال املشرتكال (313)عسى مجي  أشكا  الت ييز ضد املرأد
راً عسى الرجل النيةا ، يف ةقى هذا احلإب وكضد املرأد في ا يت سإب بنقل جن يتها إىل  وجها األجن ، وي

وررني ع ُيررإب، مبوجررب قررانون اجلن رريال، لس رررأد النيةاليررال املتزوجررال برجررل أجنرر  قةررل ولرروهلا عسررى شررهارد 
رم املررأد ابلترا  مرن شرهارد اجلن ريال ومرن ت ر يل أبنائهرا، وهرو مرا اجلن يال  أن ُتلل عسيهرا عوقراً. وُترُ

امللرفيال، و ايرال احلإب يف التلرويم، واحللرو  عسرى وفت  احل اابت  ُيو  رون احللو  عسى الت سيل،
 .(413)واثئإب ال در وعسى ال  ل يف القطاع ال ام واادمات اعجت اعيال

مال نن تكدل اعت ار  ج     ييز  لس لو  عسى اجلن يال يف منا ات احلكو وأوصم عدد  -73
مجيرر  األوكررام الت ييزيررال ن ت ررد  أو تسغرري آيررر مشررروع قررانون م رررو  عسررى ال ملرران بشررأن اجلن رريال؛ وأ

الرروايرد يف الدرررتوي ويف قررانون اجلن رريال النيةاليرررال والقواعررد الرر  تت رراي  مررر  اتداقيررال القىلرراق عسررى مجيررر  
 .(513)  الت ييز ضد املرأدأشكا
يف املائال من مقاعد ال ملان اعُترار   33إىل أن الدرتوي يلص  35وأشايت الويقال املشرتكال  -74

. وأشاي مركز كايتر إىل (613)جهن الت ييز يف فراب الرتش  لس ناصب ال ياريالولكن الن اق يوالسن اق،  
رأد يف قوائل املرش ني لالنتخاابت، وأوصى احلكومرال أن األوزاب ال ياريال مل تستزم ابلت ثيل الكامل لس 

 .(713)أمام ترش  املرأد ر الال ال قةات املتةقيال
اجلن ي وال نل ال ائسي تزايدت، و ة ا  واعت اععتداق  إىل أن  32وأشايت الويقال املشرتكال  -75

دم امل رراواد مررن . وع ت ررتديد الدتيررات عسررى قرر 19-أُفيررد برره، يررال  فرررتد اا ررالإل ب ررةب جائ ررال كوفيررد
ب د، ويق ن عسى حنو متزايد ب  رل الرعايرال  ر  املر رقى عنره، ومل تتروافر هلرن جرروف ال رالمال الت سيل عن 

ترروف  بررامج احل ايررال اعجت اعيرال ملنر  اعنقطرراع عرن الديارررال وأوصرم الويقرال ب يف مراكرز احل رر اللرر ي.
 .(831)وع ل األبدا ، و  ل مراكز احل ر الل ي مالئ ال لسدتيات

 (913)األبدا   
أكرردت منا ررات شرر  أن ع ررل األبدررا  ع يررزا  شررائ اً، ي ررل تنقرري  قررانون )واررر وتنارريل(  -76

، ويطال يئي يال 2025حبسو  عام  عسى ع ل األبدا ع ل األبدا ، ووض  يطال ع ل عشريال لسقىلاق 
التشرررري ات  (. وتشررر ل الت ررد ت الررر  تواجررره تنديررذ هرررذه2028-2018وبنيررال الغررراق ع ررل األبدرررا  )

قررديات امل ر رريال، وعرردم قيررام املدتشررني ب  سيررات تدترري  منتا ررال يف القطرراع حمدوريررال املررواير الةشررريال وال
ال وامررل الرر  ترر ر  إىل  19-جائ ررال كوفيرردل ررامسني. و ارت  رر  الرمسرري، ويررت ي  ررل م اررل األبدررا  ا

 .(140)ع ل األبدا ، ومنها ان دام األمن اعقتلار  وإ الإل املدايس
وأوصررم منا ررال اليوبيررل ومنا ررال لمناصرررو وقرروإل اان ررانل احلكومررال بت زيررز إجررراقات إندرراا  -77

 .(114)التشري ات وتوري  نطاقها ليش ل القطاع    الرمسي
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والويقرررررال  17والويقرررررال املشررررررتكال  10ووتررررر  والويقرررررال املشررررررتكال  ا رررررال هيرررررومن يايرررررتحوأفرررررارت من -78
، ع يررزا  واررر  اعنتشرراي،  قررانوين مبوجررب القررانون اوسررينن  واج األبدررا ، وإن كرران  رر  36 املشرررتكال

وأوصم احلكوماَل نن تندذ ابلكامل يطال ع ل وبنيال ا اق  واج األبدا ، بغر  القىلاق عسيه حبسو  
 .(214)داف التن يال امل تدامالوفقاً أله 2030 عام
  ايس ضد األبدا  نن نيةرا  وأفارت املةاريد ال امليال ا اق مجي  أشكا  ال قوبال الةدنيال ال  -79

، وأوصرررم احلكومررراَل 2018ط مرررن يرررال  قرررانون الطدرررل ل رررام واررررت ال قوبرررال الةدنيرررال يف مجيررر  األوررررا
 .(314)بىل ان تنديذه

 (414)األشخااب اوو ااعاقال  
  2017ومنا ال كوشي  أن قرانون وقروإل األشرخااب او  ااعاقرال ل رام    36املشرتكال  أكدت الويقال   -80

اعجت اعيررال؛ وأن  - قررال ووسررو مررن أوكررام حمرردرد بشررأن ااعاقررال الند رريالاج الطرر  لاعايكررز عسررى الن ررو 
ي يررال األشررخااب او  ااعاقررال ي ررانون مررن أجررل إرمرراجهل يف هياكررل الدولررال، والوصررو  إىل املرافررإب الت س

اعجت اعيررال واو  ااعاقررات الشررديدد كثرر اً مررا  - أن األشررخااب او  ااعاقررات الند رريالواللرر يال؛ و 
 .(514)إن انيال دون ابل الرل وُُية ون وي اَمسون م امسال عيُقي  
اعجت اعيررال و  هررا مررن  - وأوصررتا نيةررا  بت ررديل هررذا القررانون مل اجلررال قىلررا  ااعاقررال الند رريال -81

. وأوصرررم منا رررال كوشررري  نيةرررا  ابلت قيرررإب يف (614)هت ررراممبرررا يكدررري مرررن اعااعاقررات الررر  ع ُتارررى 
ال وم اقةررال امل ر ولني عنهررا؛ وريشررار الىلرر ا ؛ ومجر  م سومررات عررن ولررص وراعت امل امسررال الالإن رراني

 نيةرا  بكدالرال   14. وأوصرم الويقرال املشررتكال  ( 714) توجيل األشرخااب او  ااعاقرال يف قطراع اادمرال املدنيرال 
 .(814)خااب او  ااعاقالامال مالئ ال لألشتوف  هياكل أراريال ع

 (914)األقسيات والش وب األصسيال  
صيغ من رون مشايكال ف الال لسشر وب  2015إىل أن ررتوي نيةا  ل ام  دد منا اتأشايت ع -82

 األصرسيال، وع يكدررل ابلتررا  وقوقهرا يف تقريررر امللرر ، ويف أياضرريها وأقالي هرا وموايرهررا؛ وأن احلكومررال اعرتفررم 
ى تلرديقها عسر  سيني، وأ دسم مجاعات أيرى عديردد؛ وأن نيةرا ، ي رلب تِقني مجاعال من ال كان األص

، مل تىلر  ب رد قروانني ورياررات لتنديرذ اعلتزامرات الناشرئال عنهرا؛ 169نا ال ال  ل الدوليال يقل اتداقيال م
 .(501)وي ل أن احلكومال أقرت يطال ال  ل الوبنيال لتنديذ اعتداقيال، فسل تتخذ أ  إجراقات

 ررات   امل رشرررتاك مرر نيةررا  نن ترُرديل، ابع 27والويقررال املشرررتكال  6كال وأوصررم الويقررال املشرررت  -83
امل ثسال لسش وب األصسيال، ت ديالت شامسال عسى الدررتوي والقروانني القائ رال، أو تىلر  قروانني ورياررات 

وإعررالن األمررل املت رردد بشررأن وقرروإل الشرر وب  169جديرردد لتنديررذ اتداقيررال منا ررال ال  ررل الدوليررال يقررل 
 .(251)ذ يطال ال  لنديبت نيةا  36والويقال املشرتكال  27م الويقال املشرتكال . وأوص(151)األصسيال

إىل أنه اعررُت  عسرى مشرروع قرانون أتمريل مجير   36والويقال املشرتكال  6وأشايت الويقال املشرتكال  -84
أياضرري الغررروثي ألنررره يهررردر تقاليرررد نيرررواي القائ رررال منررذ قررررون، وأنررره، ي رررل رررر ةه،  رررر  إعرررارد صررريا ته، 

 .(351)د به، من رون التشاوي الد ا  م  لت    وثيو ة ا أُفي
لغررررال أُمرررراً  69نن احلكومررررال مل ت ت ررررد ررررروى  15والويقررررال املشرررررتكال  6وأفررررارت الويقررررال املشرررررتكال  -85
 6. وأوصررم الويقررال املشرررتكال (451)لغررال متداولررال يف نيةررا  كررأراد لستسقررني يف لررا  الت سرريل 123ل وعرره   ررا

غال األم يف املدايس ال امال ل عسى السر لت زيز الت سيل املت در السغات القائابرتث اي املزيد من املواي  احلكومال
 . ( 551) عسى ص يد اات  ات اوسيال ولدعل لت  ات الش وب األصسيال يف إنشاق م ر ا ا الت سي يال اااصال دا 
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رت الويقررررال املشرررررتكال  -86  نن الدررررتوي يررررنص عسررررى املشررررايكال الن ررررةيال 35والويقررررال املشرررررتكال  15واكررر 
. (651)  ثيسهررا مررنخدض، وخباصررال في ررا يت سررإب ابلن رراق الدولررال، ولكررن  جل اعررات الشرر وب األصررسيال يف أجهررزد  

 . ( 751) احلكومال ابلكل عن عكح م اي تداب  ال  ل ااجيايب   27والويقال املشرتكال   6وأوصم الويقال املشرتكال 
اابت، الررر  نن م ررراوات شارررر ال مرررن الغررر  27والويقرررال املشررررتكال  15وأفرررارت الويقرررال املشررررتكال  -87

لرردي لس رري ، جرررى، مررن رون احللررو  عسررى موافقتهررا احلرررد ت ررتخدمها الشرر وب األصررسيال تقسيررد ً ك 
وامل ررررةقال وامل ررررتن د، ُتويسهررررا إىل  رررراابت عامررررال أو منتزهررررات وبنيررررال أو حم يررررات. وع يتىلرررر ن قررررانون 

املشررراويد أو يف املنتزهرررات الوبنيرررال وودررر  احليررروا ت ال يرررال أ  أوكرررام حل ايرررال ورررإب هرررذه الشررر وب يف 
د  رم ت ةئرال اجلري ، وُورمرم الشر وب األصرسيال مرن اعررتدارد مرن احللرو  عسرى األياضري واملرواير. وقر 

 .(851)املواير الطةي يال، وت رضم لس ىلايقال والتغرب واحلةح بتهل ةتسدال
 بنيالوأوصم الويقتان احلكومال نن تُ د ، ابلتشاوي م  الش وب األصسيال، قانون املنتزهات الو  -88

169 ال ال  ل الدوليال يقل وود  احليوا ت ال يال ملواقمته م  اتداقيال منا
. وأوصم الويقال املشرتكال (951)

 .(160)احلكومال أيىلاً بىل ان اارايد الذاتيال أو اارايد املشرتكال لس نابإب او يال 27
نن أكثرررررر  27والويقرررررال املشررررررتكال  6وأفرررررارت منا رررررال هيرررررومن يايرررررتح ووتررررر  والويقرررررال املشررررررتكال  -89
سرررى حنرررو  ررر  متناررررب إىل لت  رررات ال ررركان شرررخااب أتثرررراً ابلكررروايث الطةي يرررال، الرررذين ينت رررون عاأل

األصسيني واألقسيات، ع يتسقون يف كث  مرن األويران مروار اا اثرال الكافيرال، وع يرزا  كثر   رن  را مرنهل 
ج إعرارد ااع راي ت 2015من  لزا  عرام  شر وب األصرسيال قرو  ثقافرال الي ري  يف مريو  م قترال؛ ونن  رُ

احلكومال بدعل الدئات امله شال يف ع سيال  6الويقال املشرتكال  . وأوصم(116)ولغتها ورةل عيشها وهويتها
 .(216)، وهو ما يقتىلي التشاوي الد ا  م  اات  ات اوسيال2015إعارد ااع اي ال  أعقةم  لزا  عام  

 (316)املهاجرون  
يف  30ل  را  املهراجرين ت راهل بن رو تح ووتر  إىل أن ُترويالت اأشايت منا رال هيرومن ياير  -90

اتج اوسرري اامجررا  لنيةررا .  رر  أن ال  رررا  املهرراجرين كثرر اً مررا يت رضررون لت  رردات، منهرررا املائررال يف النرر 
الرروم اا دال، واععتداقات الةدنيال واجلن ريال يف بسردان املقلرد، وجرروف ال  رل  ر  اآلمنرال، واحلرمران 

ال احل ايرال الد الرال ب دم توف  احلكوم 19الدوليال والويقال املشرتكال  . وند رت منا ال ال دو(416)ويمن األج
 .(516)لس  ا  املهاجرين، الذ  ي  ر اافالت من ال قاب عسى  ايرات التشغيل    القانونيال

غيل وأوصررررم منا ررررال ال دررررو الدوليررررال احلكومررررال ابلت قيررررإب يف مجيرررر  اعنتهاكررررات املتلررررسال بتشرررر  -91
وم الر  يردف ها ومن يايرتح ووتر  ابعت رار قروانني الغراق مجير  الررر . وأوصتها منا ال هير (616)املهاجرين

ومنا رال ال درو الدوليرال نيةرا  بتوقير  اتداقرات  35. وأوصم الويقرال املشررتكال (716)ال  ا  مقابل تشغيسهل
بت رديل قرانون ال  رل يف  19شررتكال . وأوصرتها الويقرال امل(816)ثنائيال بشأن ال  الال م  مجي  بسدان املقلد

ف ، وقيررام الة ثررات الدبسوماررريال يف لتىلرر ينه أوكامرراً تكدررل مةرردأ إلررزام يب ال  ررل ابلررد (2007ااررايج )
 .(916)بسدان املقلد برصد جروف ال  ل عسى حنو أكثر صرامال

سقرررال نن نيةرررا  فرضرررم قيررروراً مت  38وأفرررارت منا رررال هيرررومن يايرررتح ووتررر  والويقرررال املشررررتكال  -92
يف ل  ل النيةاليني ك  ا  منرزليني  2017راً يف عام ابل ن عسى الن اق املهاجرات من أجل ال  ل، ووا

ااررايج، وهررو مررا أثررر ابألررراس عسررى الن رراق. وأوصررتاها رلغرراق هررذه األوكررام الت ييزيررال الرر  أثرررت عسررى 
 .(170)ع ل املرأد يف ااايج

ومنا رال التىلرامن امل ري ي ورو  ال رامل الت رد ت    18  وعوام منا ال اليوبيل والويقال املشررتكال  -93
نيراً،  را ير ثر ررسةاً عسرى وقهرل يف وريرال التنقرل يواجههرا الالجئرون مرن التةرم يف اععررتاف درل قانو ال  

 .(117)والدين والت سيل وال  ل
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 (217)عدميو اجلن يال  
 ا  لس ررداف ني عررن وقرروإل وُتررالل منطقررال ترر  26والويقررال املشرررتكال  21أفررارت الويقررال املشرررتكال  -94

رم مرن ميسكرون واثئرإب اجلن ريال ونن عردراً كةر اً مرنهل إمر اان ان نن عدد ماليني من األشخااب ع  ا ورُ
اجلن رريال أو يواجرره يطررر ان رردام اجلن رريال. وتنتشررر جرراهرد ان رردام اجلن رريال أيىلرراً بررني الالجئررني منررذ فرررتد 

عسررى  2018يررال النيةاليررال. وقررد أُريررل ت ررديل يف عررام بويسررال، وع ررري ا بررني الةررو نيني او  األصررو  ااثن
. (317)ناقشررال منررذ الررم احلررني يف ال ملرران النيةاليررال، مشررروع ت ررديل قررانون اجلن رريال، ويىلرر  لس  قررانون اجلن رريال  

أن صرر وبال احللررو  عسررى واثئررإب اهلويررال قررد ي ررزى جزئيرراً  26والويقررال املشرررتكال  21وأكرردت الويقررال املشرررتكال 
 .(417)ال الت  ديال ال   ايرها ال سطات املختلالال سطال التقديري إىل
لس داف ني عن وقوإل  وُتالل منطقال ت ا  26والويقال املشرتكال  21رتكال وأشايت الويقال املش -95

 اان رررران إىل أن عرررردميي اجلن رررريال كثرررر اً مررررا ُُيرمررررون مررررن اارررردمات األراررررريال، مبررررا يف الررررم إمرررردارات
. وقررد أصررديت اوك ررال ال سيررا أمررراً م قتررًا إىل 19-ال كوفيرردأثنرراق فرررتد اا ررالإل ب ررةب جائ رر  اا اثررال

كرن أُبسرغ عرن وراعت يفرض تنديرذ اا اثال من رون اشرتاط توافر شهارد اجلن ريال، ول احلكومال بتقدب
 .(517)هذا األمر

وُترررالل منطقرررال تررر ا  لس رررداف ني عرررن  26والويقرررال املشررررتكال  21وأوصرررم الويقرررال املشررررتكال  -96
. وأوصررررتها الويقررررال (617)  ابعت ررررار مشررررروع ت ررررديل قررررانون اجلن رررريال النيةاليررررالوقرررروإل اان رررران نيةررررا

 ىلرر  لتقرردير ال ررسطات ااراييررال، وإمنررا هرروتىلرر  يف اععتةرراي أن احلررإب يف اجلن رريال ع ونن  21 املشرررتكال
 .(717)وإب ُت يه الدولال
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CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance. 
3 For relevant recommendations see A/HRC/31/9, paras. 121.1, 121.14–121.15, 122.26, 122.28, 
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