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 مجلس حقوق اإلنسان
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 تجميع بشأن إستونيا  

 *تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع م رعددددار ةوربدددد  16/21و 5/1أُعددددا اددددير رمالً ب  عري  جً ررق م اإل سًو  ر   دددددددددددددددددا   -1
ت ريع مارااومات رموررةر في تًارب  ايئات رمراااارت ور ج رءرت  رمالً ب رالسددالا را رماورق رممددام   و 

م في شددددو  موجي تًيار  جامذا را  دددد  رمخاصدددد  واي اا ما و األم رامم رمرالذار ارت رم ددددا ،   واو مًاَّ
  مااة رمكارات

 نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق  -ثانياا  
( 2() 1) اإلنسان

 

إسدددالو يا  ،وم ن  سًو  رمطف  ،رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال ددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي شددد ا    -2
ماها رماومي رمخاص جامذًو  رال ال داةي  ورالجالرا ي  رمراذم جارمب وتوكول رالخاليارق رمال دايم عا  عا  

جريع رمارال رمرهاج با وأف رة أسدددددد ام رالتفاقي  رماومي  مذراي  سًو   رمنظ  في رمال ددددددايم عا  و  ،ورمفًا ي 
م ن  سًو  رمطف  أيضددددا  أ  وأوصدددد    ( 3) ورالتفاقي  رماومي  مذراي  جريع راشددددخاص ما رالخالفاء رمً دددد ق 

عا  و رمب وتوكول رالخاليارق التفاقي  سًو  رمطف  رمرالاام جإج رء تًايم رمبياات،   إسدددددددددالو يا عا  ت دددددددددا   
  ( 4) ضاء عا  جريع أشوال رمالرييي ضا رمر أر رمب وتوكول رالخاليارق التفاقي  رمً

إم   إسدددالو يا ت دددار جأ     رما ن  رمراني  جامًضددداء عا  جريع أشدددوال رمالرييي ضدددا رمر أر أوصددد و  -3
  ،( 5) رتفاقي  م اإل أوروبا ماو اي  ما رمانف ضدددددددددددددا رمن ددددددددددددداء ورمانف رمرنيمي وموافذالهراعا  رمال دددددددددددددايم  

  ( 6) رالخاليارق التفاقي  رمًضاء عا  جريع أشوال رمالرييي ضا رمر أر رمب وتوكول رمال ايم عا  و 

__________ 

 رتُّفم عا   م  اير رمالً ب  جاا تاربخ رمنم  رالعالياةق مظ وٍف خارج  عا إررةر رم ه  رمرًام  مه  *
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إم   جأ  تنضددم إسددالو يامفوضددي  رامم رمرالذار رم ددامي  ممددالو  رميجئيا رما ن   ف ددها و   وأوصدد  -4
رتفاقي  خفض ساالت ر اارم رم ن ددددددددي  و  ،جمددددددددأ  وضددددددددع راشددددددددخاص عايري رم ن ددددددددي  1954رتفاقي  عام 

   ( 7) 1961 ماام

عا  رتفاقي   إسددالو يا   ت ددا   جأ  وأوصدد  منظر  رامم رمرالذار ماال بي  ورماام ورمفًاف  )رميو  ددوو(  -5
  ( 8) موافذ  رمالرييي في م ال رمالاايم

 يذريها ا  سًو ورعالرات رما ن  رمراني  جذًو  ر   دددا  ءررء جمدددأ  عي  ياعي أ  إسدددالو يا تناله   -6
  ( 9) ي  ورم ياسي مذًو  رمرا  رمخاص جارماها رماومي 

( 10) الوطني لحقوق اإلنسان اإلطار -ثالثاا  
 

  ومع ام ، أوصد  رما ن   مررسب  رما ن  رمراني  جذًو  ر   دا  عالوسديع والي  م دالمدار رماا -7
جهوةاا مضدددددددرا  رمالفال مالسددددددد دددددددالها رموثني  مذًو  ر   دددددددا  رمالفاال  تاما  مار اة  إسدددددددالو يا جأ  تكفف 

زباةر  عوسدددداأل  منهارمرالااً  جر كي رمرالسدددد ددددات رموثني  مالايبي وسراي  سًو  ر   ددددا  )م اة  جاربإل(، 
ا ي  رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال ددداةي  ورالجالرا ي  ورمفً    امو   (11) مرم دددالمدددار رماا  ي تايبي رسدددالًيم
  (12)توصي  مرا ا 

صدددددديسيات أميا رمرظامم رمراني جااثفال    مرم ددددددالمددددددار رمااورسب  م ن  سًو  رمطف  جرنح  -8
وعي راثفال كفاي  اام مرم ايار  اي  أ ها أع ب  عا  اًها  رمرهاموبإ مدددداء م ن  رسددددالمددددارب  ماعم اي  

، ما خيل رمًنورت ميألر  مألثفال جط بً  جآمي  رممدددددواور رمف ةي   وأوصددددد  رما ن  جأ  تمددددد   إسدددددالو يا
ارت رم ددا  )جرا في ام   يرا عيا رم ددوا  رمناثًيا جام وسددي ( إموا ي  مرارسدد  راثفال سًهم في تًايم 

  (13)شواور 

 مم تنمدد إسددالو يا أ  رما ن  رمراني  جامًضدداء عا  جريع أشددوال رمالرييي ضددا رمر أر  جًام  والسظ  -9
مالسدد دد  وثني  مذًو  ر   ددا  وفًا مر اة  جاربإل، وأ  رمرفوا رمراني جامر دداورر عيا رم ن دديا ورمر دداورر 

سدددددورء إم  رمرذاكم رمالرييي ضدددددا رمر أر   ضدددددايا   إسام أو  في رمرااما  ال يرونه إصدددددارر   رررت مايم   ا و ا  
وأوصددددد  رما ن  جأ  تايز  رمر ددددداذ  رماام   ارتجاسدددددم صددددداس   رممدددددوور أو جذوم من ددددد ه في رمًضدددددايا 

  ( 14) إسالو يا والي  رمرفوا رمراني جامر اورر عيا رم ن يا ورمر اورر في رمرااما 

 تكف سددددياسدددد  شدددداما  ماار  طاعات   تفالً  إم وأع ب  م ن  سًو  رمطف  عا  اًها ا  إسددددالو يا  -10
والي  م اإل  تايز إسددالو ياجأ   رما ن   أوصدد رمالفال جريع سددياسددات وب رمد رماوم  التفاقي  سًو  رمطف   و 

كا ي  مالن دددددديم جريع را مددددددط  رمرالااً  عالنفيي سدددددداط     منذهمضددددددرا   عا  رمر ددددددالور رموزررق   سراي  رمطف 
رموثني ور  ايري ورمرذاي  وأوصددددد  رما ن  أيضدددددا   ر رمر دددددالو و   رمًطاعات عا  رمر دددددالور رمرالااةرالتفاقي ، 

رالتفاقي ، وبأ  تكف   تغطيهايع رمر االت رمالي جأ  تضددع إسددالو يا سددياسدد  شدداما  جمددأ  راثفال تمددر  جر
، رسددال رتي ي  رممدداما   رم ددياسدد اي  عا  أسددا   تضددع، وبأ  رمالن دديم ورمالكام   يرا عيا رمكيا ات رمذوومي   

  ( 15) تذالوق عا  عناص  مالطبيًها



A/HRC/WG.6/38/EST/2 

3 GE.21-02110 

تنف ااا االلتمامااات الاادوليااة المتعلقااة بحقوق اإلنسااااااااااان  مع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الساري اإلنساني الدولي 

 لعدة قطا ات المسائل الشاملة -ألف 

 ( 16) المساواة و دم التم  م -1 

ي ددددداور رما ن  رمراني  جذًو  ر   دددددا   ام ا   ا و  رمر ددددداورر في رمرااما  ال يوف  سراي   -11
 رماها رماومي رمخاص جامذًو  رمرا ي  ورم دددياسدددي   رمالي يذظ اامال ددداوب  ما رمالرييي عا  جريع راسدددإل  

ل وأوصددددددددددددددد  ،في جريع م داالت رمذيدار نيد  رما ند  رمرا وأع بد   (17)رمًدا و   امد إسدددددددددددددددالو يدا  جدأ  تادا  
فًط ا   ا و  رمر ددددددددددددداورر في رمرااما  يذظ    ها اًعا   جامذًو  رال ال ددددددددددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي 

في رمر االت رمرالااً    ،رمري  رم ن ددددي، و ر عا  و ، رم ددددا، و عا  أسددددا  رمايا أو ر ررءرمًاألم رمالرييي 
رمًا و   إم  تااي  و ياإسددددددال ت ددددددار جامذيار رماراي  وركال دددددداه رمرالايت رمرهني   وأوصدددددد  رما ن  جأ  

توفي  سدددددب  ر ال ددددداف إم  و   ، ر ورمرالارخاواي  رمر اشددددد    رذظ  جريع أشدددددوال رمالرييي رمر اشددددد  جذيث ي
  (18)فاام  مضذايا رمالرييي

( 19) التنمية والب لة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 

ررتفا    ددددددد    جمدددددددأ أع ب  رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال ددددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي  عا  اًها  -12
 ا أيضدا  عا  اًه  أع ب و ثفال   را رمكفي روراسد   رموسيار رمورمارمفً  عيا راسد  رمااثا  عا رمار  وراسد  

  (2019يورو في عام  540)أ   ما رمذا راة   مألجور   (يورو 500)  عال   ضدددد ب   رماخ  رم ددددابي  ا
توفي   عوسددددددددداأل  منهارمالا ا مافً ،   خط عا  رتخاا تارعي  فاام  ماذا ما ررتفا   إسدددددددددالو يارما ن      سف و 

 ، ورتخاا كاف  رمالارعي  رمررون  السدددددددددالهارف راف رةرمفاام  رمر ددددددددداعار رالجالرا ي  رمكا ي  وخامات رمالو ي 
  ( 20) طامس ما ا  رمييا يعيمو  تذ  خط رمفً  رمر راشا

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

( 21) ن  لى شخصهاحق الفرد في الحياة والحرية واألم -1 
 

إج رء  وإم  ضددرا  تمدد بااتها رم ناألي  إسددالو يا إم  تااي رما ن  رمراني  جذًو  ر   ددا   ةع  -13
ايئ  فاام  و يبه  وم ددددددالًا     بهتُ  ،إسدددددداءر رمرااما تذًيم فورق وشددددددام  في جريع رةعاءرت رمالايي  و 

هم، في سال ر ةر  ، جاًوبات تالناس  مع ثبيا  رم  بر  وخطورتها، الاا بمو  رم نار  مذاكر  وإم تراما ، 
  رم ب  رمكام  ماضدددددددددددذايا، وعنا رال الضددددددددددداء اسدددددددددددا  ام، جرا في ام  إعاةر رمالأاي  ورمالاوبض إم  توفيو 

  (22)رمرناس 

رالةعاءرت رمرالااً  جاالسددددددالخارم رمالا ددددددفي موسدددددداأل   جمددددددأ وأع ب  رما ن   ف ددددددها عا  اًها  -14
وسددداأل      وأوصددد  رما ن  جأ  تكف  إسدددالو يا رسدددالخارمرمنف دددي رمالًييا في رم ددد و  وفي م رفم رم دددذ   

رالسدددالخارم  رمالي ترنعأ  تايز رمضدددرا ات ب، و ا  مالناسددد مب رر  و  ام  إ  كا رمالًييا مفال رت مذاوةر ماغاي ،  
تذًم في أق ساالت إسددددددددددداءر رسدددددددددددالخارم ماًيوة وأ  تالخي ر ج رءرت  رمالا دددددددددددفي موسددددددددددداأل  رمالًييا، وأ 

  (23)رمال ذيذي  رمرناس  
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أق رسددددددددددالفناءرت ما رمذم في ر خطار  و  ضددددددددددرا  أ  تكإم  وةع  رما ن   ف ددددددددددها إسددددددددددالو يا  -15
إساءر رسالارال  مرنعضرا ات كا ي   وضع وإم مرباأ رم ًوط جامالًاةم،   وخاضا  مذاةر عوضو جاالسال از  

  ( 24) اي  رالسالفناءرت

( 25) اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون مسألة إقامة العدل  بما في ذلك  -2 
 

مبدداأ  يدداعمعا  راسددارال ال  رمرو ادد  ا   ددا و  رماًوبددات هددا اً عام ندد  سًو  رمطفدد   أع بدد  -16
ا   أيضددددددددددددددا   اعا  اًه  أع ب و ةالم  عًاعي     ارترماارم  ر صدددددددددددددديسي  ا  رماًوبات تري  إم  أ  تكو  

 ، وأ  سضددددددور راثفال ال يالاًو  رماعم ورمذراي  رمكافييا عنا رمرمددددددارك  في ر ج رءرت رم ناألي  أو رمرا ي 
رما ن    وأوصد في ررتكاعهم جنذ     رمرمدال هإميرميا  أ ناء رسدال وره رممد ث  مألسارال رمرذال يبا  ميإلمذام 

تراما  مع رتفاقي  سًو  رمطف  واي اا ما  يالورفمجذيث ًضدداء راسارال  ها رمخاص ج  ظام جأ  تاال إسددالو يا
  ( 26) رمراايي  ارت رم ا 

( 27) الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 
 

ا  ر ثار رمًا و ي رمذامي ال يوف  سراي   ها اًرمراني  جذًو  ر   ددددا  عا   رما ن  أع ب  -17
جرادد  أمور،  إم    رألم رمر تك دد  عددارفع رمك ر يدد   وُباير امدد رمما شددددددددددددددددامادد  ما خطدداه رمك ر يدد  و 

رماًوبدات رمخييفد  ورماال د  رماداميد  رمرذداةر م  برد  رمالذ بض عا  رمك ر يد  أو رمانف أو رمالرييي  منهدا
مع جرا يالفم إسددددددالو يا اي  رمراةر   تاالوأوصدددددد  رما ن  جأ     ما  ا و  رماًوبات 151جروج  رمراةر 

مذًو  رمرددا يدد  ورم ددددددددددددددديدداسددددددددددددددديدد  ورمالاايم رماددام ما ند  جددا رمخدداص ما رماهددا رمدداومي 20و 19 رمردداةتيا
  (28)(2011)34 ر م

هو  -18 رمرً ر رمخدداص رمراني عالايبي وسرددايدد  رمذم في س بدد  رم أق ورمالابي ، ورمرً ر رمخدداص  وجددَّ
ورمرً ر رمخدداص رمراني جذددامدد   رمراني جددامذم في س بدد  رمال رع رم دددددددددددددداري ورمذم في تكوبا رم رعيددات،

جأسا رمرارفايا عا رمالمدهي  رةعاء  جمدأ إسدالو يا   سووم  إم ممدال ك  رسدام   ،رمرارفايا عا سًو  ر   دا 
( 29) سًو  را ايات رماغوب سًو  ر   ا  رميق يارفع عا 

  عا  رم سام  ورةت سووم  إسالو يا .

( 30) حظر جميع أشكال الرق  -4 
 

 ال تيرل إسددددالو يارمالرييي ضددددا رمر أر أ   جريع أشددددوال رما ن  رمراني  جامًضدددداء عا  جًامالسظ    -19
عاا منمددأ وعبور ومً ددا ميت ار جامن دداء ورمفاليات اا را رالسددالغيل رم ن ددي ورمار  رمً دد ق  وأوصدد  

  وأ  بات ررةع جاًو رم نار وماا بالهم   ومًاضاررمالذًيم رمفاال في ساالت رالت ار  إسالو يا رما ن  جأ  تكف 
ًدا و   تبني ت فع أ  و امالا ف رمر و  عا  ضددددددددددددددذدايدا رالت دار وإسدامالهم   يردا يالاام جد  داررت مو في إ فداا رم

ًدام إم   م ددددددددددددددالور  رمالي تداي ادا رمداومد  ورمرنظردات اي  رمذووميد   ،ةور إيورء ضددددددددددددددذدايدا رالت داررمالروبد  رمر
مخامات رماعم رم ن ا ي   م رعار رمرنظورتايز أ    و رمر الرعفي  ايئات ر ةماج  رمطبي  ورمنف ي  و  هيئاتورم

  ( 31) ب رمد سراي  رممهوةمرمرًام  مضذايا رالت ار و 

( 32) الحق في الخصوصية والحياة األسرية -5 
 

االسالفاظ جامبيا ات تنص رالااً  ج رم اورألحرمأع ب  رما ن  رمراني  جذًو  ر   دددددددددددددا  عا  اًها ا   -20
 مااام وجوة ضدددددرا ات كا ي  م أيضدددددا  تمدددددا  رما ن  جامًام و عبيا ات رالت ددددداالت   رممدددددام   عا  رالسالفاظ 

أ مددط  رمر رق   ورالعال را رمالي تنفياا أجهير راما  في سدديا رمالاخ  رمالا ددفي في رمذم في رمخ ددوصددي  
ت اةل رمرااومات رالسدددددددددددددالخ ارب  مع رمكيا ات راجنبي    في سددددددددددددديا ورالسدددددددددددددالخ اررت رمالاجا  مااوم ، وكيم  

رالسالفاظ جامبيا ات ورمذ دول عايها، فضدي  عا  مورألذها رمالي تنظمماوم  رمط ف  ر تورألم وأوصد  رما ن  جأ 
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عال اةل رمرااومات رالسددددددددددالخ ارب  رمر ددددددددددالرار ما  ورمرالااً  أيضددددددددددا   امر رق   ورالعال راج  رمرالااً أ مددددددددددطالها 
   وأضدددداف رمرا ي  ورم ددددياسددددي رماومي رمخاص جامذًو    تراما  مع رماها جرا يالفمرالت دددداالت رممددددخ ددددي ،  

  أ  أق تاخ  ما اير رمًبي  في رمخ ددددددددددوصددددددددددي  ين غي أ  يالطا  إا ا  م دددددددددد ًا  ما مذور  أو ايئ   رما ن 
  ( 33) م الًا  أخ ر مناس  

ورام ت سي  م ن  سًو  رمطف  جا خفاا عاة راثفال رمييا يعيمدددددو  في مالسددددد دددددات رم عاي ،  -21
جأ  تاعم سدد ب   وأوصدد  رما ن  رابيئ  رمراثفال رمرذ وميا ما  وضددع جمددأ تمددا  جامًام  رما ن   تيرل ال

مذاالت   اورب رمر رجا  رم وأ  تكف تايز  ظام رم عاي  رمبايا   أ  إسدالو يا وتي د  رم عاي  راسد ب  مألثفال و 
تنظم أ    و ر يورءمخام   ر  ضددددع معيار أ  ت راثفال رمروةعيا مار راسدددد  رمذاضددددن  ومالسدددد ددددات رم عاي   و 

رماعم  مهم تًامأ  و رم عاي  رمبايا ،   أوسددددددددددددداط مالاجا  رممددددددددددددد اه رمييا يال كو  عرايات ةعم جروج  رمًا و  
  ( 34) سن  25سا  رميزم سال 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

( 35) في العمل وفي ظروف  مل  ادلة ومواتية الحق -1 
 

جمدددددددددددأ  راسددددددددددد اه أع ب  رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال ددددددددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي  عا  اًها  -22
رمرهني رمالاايم  ها في م التذ دددددديا ع رم   ما أج جهوةاا  جأ  تكفف إسددددددالو يا  وأوصدددددد  ،رمهيواي  ما طام 

 ددددددددددددددو  متيوبدا رمًور رماداماد  جدامرهداررت ورمرادارف رميزمد  مرورك د  رمطا دات رمرالغي ر  جغيد ورمالداربد  رمرهني 
  ( 36) رمار 

ما  ا و  رمخام  رمرا ي  ال ت دددددرح مرو في  59يرل رمًام ي ددددداور رما ن   ف دددددها ا  رمراةر وال ي  -23
إسدددددالو يا رمنظ  في  ا و  رمخام  جأ  تايا سددددد  رمذم في ر ضددددد ره  وأوصددددد  رما ن  رمخام  رمرا ي  جررار 

رمرا ي  جغي  رم ددددددددرا  مرو في رمخام  رمرا ي  رمييا ال يًامو  رمخامات راسدددددددداسددددددددي  جررارسدددددددد  سًهم في 
وك رت رما ن  رمراني  جذًو  ر   دددددددددددددا  رمالوصدددددددددددددي  رمالي  امالها رما ن  رمراني  جامذًو    ( 37) ر ضددددددددددددد ره

  ( 38) رال ال اةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي 

عاة سورةال  الزةياة عا  اًهارما ن  رمراني  جامذًو  رال ال ددددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي  وأع ب   -24
تايبي  عا  اث  رمذورةال ورام را رمرهني ، و منع وتخيي  مخعا  إسددددددددالو يا جأ  تار  رمار ، وأوصدددددددد   

  ( 39)   وف رمار  م رق   ارر مفالمي  رمار  عا  

وأوصدد    ، رمالي ال تيرل ورسددا ،عيا رم ن دديا راجور  ف وروأع ب  رما ن   ف ددها عا  اًها جمددأ   -25
ت د بع     منهاعوسداأل راسد اه رم يرب  مف ور راجور عيا رم ن ديا،  وسدا جهوةاا مراام   جأ  تكفف إسدالو يا

رم عاي   تطوب ًا و  رمر دددددددداورر عيا رم ن دددددددديا ورمالنفيي رمكام  مخط   ج ااً  ال رمالااييت رمر ما جًي ما رعالراة
رباأ رمر داورر في راج  عا رمار  رمفااي م  فااا أيضدا  ج  رما ن   وصد أو    2023-2016رالجالرا ي  مافال ر 

  ( 40) رمقير  ما خيل رمكمف ر ج ارق عا رم ورت  وتفاليش أماكا رمار  رمرال اوق 

( 41) الحق في الضمان االجتما ي -2 
 

ا  م دددددددالور رمالأميا  رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال ددددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي  عا  اًها    ب أع -26
خط  رمالا ا مافً ، ال يوفي مضددددددددرا  م ددددددددالور  م ددددددددالور ةو   رميق اورمذوومي مارااشددددددددات رمالًاعاي ، 

معيمدي الألم مار دالفيايا  وأوصد  رما ن  جأ  تكف  إسدالو يا أ  يوو  م دالور رسدالذًا ات رمالأميا رمذوومي 
رمرالًاعايا رمرا ضديا مخط     د  عا  رمرااشدات كا يا  مالوفي  م دالور معيمدي الألم مار دالفيايا ورمذا ما 
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نظام رمرااشددددددددات رمالًاعاي  ر ميرمي رمررول ميمددددددددر  رماامايا  رمالغطي  ع    طا  إسددددددددالو يا رمفً ، وبأ  توسددددددددع
  ( 42) مذ اعهم رمخاص

ر ع ره عا  اًها ا  رسدددالذًا ات رمالأميا ضدددا رم طام  ال ُتافع في ساالت   ف دددها  تك ر رما ن و  -27
 ات اسددددددالذًاج الغطي  رمر خفاا  جمددددددأ  أيضددددددا   رما ن  جامًام وتمددددددا إ هاء عًا رمار  ج ددددددب  خطأ مهني  

إعا ات رم طام   وأوصدد  رما ن  جأ  تاغي إسددالو يا رممدد ط رمرف وا عا  ةفع  وب رمدرمالأميا ضددا رم طام  
تغطي رسددددددالذًا ات رم طام  جريع رماامايا، جرا فيهم رمااماو  مذ دددددداعهم أ  رسددددددالذًا ات رم طام  وأ  تكف  

  ( 43) رمخاص ورمااماو  في رال ال اة اي  رم سري

( 44) معيشي الئقالحق في مستوى  -3 
 

رالجالراعي، عا  رم ام ما رم دددددوا ، ال سددددديرا رم دددددوا ًص  جمدددددأ  ها اًعا رما ن    أع ب  -28
ال المدددددددار  اا ر   أيضدددددددا   عا أسدددددددفها  رما ن  أع ب و    رم دددددددنورت راخي ر في  سدددددددالفرار في اير رمر الرال

 رمر ددالور رمرطاوه، ورمضددرا ات رمروضددو ي  ور ج رألي اي  رمريألم أو ةو  رم ددوا ر المددار رمالمدد ة، و 
رمالي ةع  توصددددياتها رم دددداجً     ف ددددها  رما ن  تك ر و في رمًا و  رمرذاي في ساالت ر خيء     رمرارج 

 ألف رة ورم راعاتم  رالجالراعي ، ال سددددددددديرا رم دددددددددواماام   ممدددددددددوا   ًص رم دددددددددوا إم  فيها إسدددددددددالو يا
  (45)مرذ وميا ورمرهرميار

( 46) الصحةالحق في  -4 
 

، ال سدددديرا عيا رم جال، وررتفا   رمبااسددددالر رر ررتفا  ماال رال الذار في ها ال اًعا رما ن    أع ب  -29
سددياسدد  وثني  ما ددذ   جأ  تاالرا إسددالو يارما ن      وصدد وأ   ف ددي عاة رمر راًيا رمر دداعيا جأم را  وتيريا 
توف  أ  ، و رام را رمنف ددي  وتيريا مددارماام   راسدد اه رم يرب  ال ال مرورجه  و تكفف جهوةاا أ  و  رمنف ددي 

م ن  سًو    ب وأع  ( 47) رماعمو فاام  ماو اي  وخامات  ع رمد  مألف رة ورم راعات رمرا ضيا مخط  رال الذار
سددن   وأوصدد  رما ن    19إم   15 ما زباةر ماال رال الذار في رمفئ  رمار ب  جمددأ  أيضددا   ها اً عارمطف   

ضددددرا  س ددددول جريع  عوسدددداأل  منهار الذار رمر راًيا، ساالت  جأ  تايز إسددددالو يا جهوةاا رم رمي  إم  منع 
تذدايدا ومادام د  رمريول رال الذداربد  رمر و ر  مالروينهم مارمرهنييا رمادامايا مع راثفدال عا  رمالداربد  رمكدافي 

  ( 48)  نف ي   رمي رماك  رم ذرمو 

را يباو ماذ ددددددول  ي ماام وجوة أ ظر  شدددددداما     ها اً رمراني  جذًو  ر   ددددددا  عا  رما ن  وأع ب  -30
رمنف ددددددي، وكيم  ا  رمضددددددرا ات رمًا و ي  ور ج رألي   رمطبي اايجم  رمخضددددددو  عا  رمرورفً  رمر دددددد ً  عا 

ضدددددددرا   ا ال تكو  كا ي  م رمياني رالجالرا ي  أو  -رمنف دددددددي    اتماايج رمً ددددددد ق مألشدددددددخاص اوق ر عا 
رمايج  تطبيم عوبأ  ترن اي  ر ج رءرت رممددداما    إسدددالو يا سًو هم وم دددامذهم  وأوصددد  رما ن  جأ  تضدددع

  ( 49) ض ورررم ما تًالضيأخي  وعنا كرياإال في ساالت رسالفناألي   ُثبم،، إ  رمً  ق رمنف ي 

الو يا  وأوصدددددددد  رما ن  رمراني  جامًضدددددددداء عا  جريع أشددددددددوال رمالرييي ضددددددددا رمر أر جأ  تاامد إسدددددددد  -31
عا   هارمرااالت رمر تفا  مالااثي رمكذول ورمو يات رمرال ددددددا  جامكذول عيا رممدددددداجات، وأ  تكف  س ددددددوم

 رمخاماتمذ ددول عا   ب  ر ااخامات رم ددذ  رم ن ددي  ور   اعي  عالكاف  مي ددورر، وأ  تًا  فال رت ر الظار 
أيضدددددا  جأ  تكف  إسدددددالو يا عام أوصددددد  رما ن  و  ، وال سددددديرا خامات رم دددددذ  رم ن دددددي  ور   اعي  ي رم دددددذ

  ( 50) رسال ااة رمن اء رم بييات ورمر نات ورمرهرمات ما رمخامات رم ذي 

إسددددددالو يا رموصددددددم  تكافحأوصدددددد  رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال دددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي  جأ  و  -32
ع  عيا ات ماالر دددديسدددد ب   أ  تكف رالااثي رمرخاررت و مرالجالراعي  خامات  تًايم   طا رمخامات، وأ  توسدددد  

 ، وأ  تيب  رمذورجي رمالي تذول ةو  س دددددول رمن ددددداءي افيو  رجامرال  رت رمذا ما رمضددددد ر ورمايج رمباي  
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ثفال اورت را  رمن دداء تمددي  رمالًارب  إم  أعا  رمايج، وأ  تذًم في رمذاالت رمالي   رمرامنات مارخاررت
رمالذًيم في ساالت و رافيو ي ، جامرال  رت ج ددددددددورر اي  ممدددددددد وع  عا  إ هاء رمايجات رمبايا   فيها ُي ب   

 كيم  فيرمالذًيم و   رممددددددد ث ،  با ما     ، وبخاصددددددد  رمن ددددددداء،مالااثي رمرخاررتومضدددددددايً  مااما     إسددددددداءر
مردارسدددددددددددددد   ، وو فامد  وماداق د  رمر ددددددددددددددالوميا عا  ذًو  رمورمدايد رمما  مالاداثي رمرخداررت سداالت س مدا 

 ط ررمً د اسدالخارم ج رمرخاررت  رمً د ق مكمدف  خال ار رالفي رممدار  وكيم  رمرخاررت    رمً د ق مكمدف خال اررال
  ( 51) رمبومي 

، في تيريا  ساالت تاداثي راثفدال ورمر راًيا مارخداررت ا وأع ب  م ند  سًو  رمطفد  عا  اًهدا  -33
رماوم  مرالسدد ددات إعاةر تأاي  راثفال رمييا ياا و  ما ممدداك  ر ةما  أةر إم  ر عي  عام تنظيم   وا

النظيم موأوصدددددددددددد  رما ن  جأ  تاالرا إسددددددددددددالو يا مورألح   ذ ك  راثفال رمييا يالاًو  رمايجمعا ساالت تًييا 
  ( 52) ي فيهانفَّ مالس ات إعاةر تأاي  راثفال ورا مط  رمالي تُ 

رتفا  ماال ها ال اًعا رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال دددددددددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي    أع ب و  -34
رمرخاررت  وأوصدددد    ومالااثي، ال سددددديرا عيا رمن ددددداء   ًص رمرناع  رم مددددد ب في و  رمااور جر المدددددار 

،  ب  ًص رمرناع  رم مدددددد في و  ججايار عاور رما ن  جأ  تكفف إسددددددالو يا جهوةاا مرنع ساوال ساالت 
، رمًهً ب ، وباء رمايج رمر و  جرضددددددددداةرت رمفي وسدددددددددات  رمرناع  رم مددددددددد ب الذ ددددددددديا رخال ار في و  مو 

، وضرا  ر يازفي و   ًص رمرناع  رم م ب /رمرالاايميا مع ألشخاص  موموافذ  رموصم رالجالراعي  
ر ياز جفي و   ًص رمرناع  رم م ب /  رمرالااً  جا صاج رسال رم رمرها رمطبي  م  ب  رمرااومات رمطبي   

  (53)امايج منهجأو 

رذالور ورمرمرذالور رمرف ط مافاوربا ورمبورو  في رمريا   جمددددددددددددأ  ها اًعا رما ن   ف ددددددددددددها  وأع ب  -35
إسددددددددالو يا عا  ضددددددددرا  جًاء مذالور  رما ن  في رمريا  رم و ي  في شددددددددرال رمباا  وسف ما رةو   جار  رمر تفع 

في جريع شددددددد وات ر مارة جامريا  في رمباا، وتيوبا جريع  رمن ددددددد   رمرذاةررمفاوربا ورمبورو  في رمريا  ةو  
اس  ، ووضع  عاي  رم ذي  رمرن وبامراشخاص رمرا ضيا ماريا  رمراو   جام رةو  جر اةر ميا  ش ه عايا  

أيضدددددددددا  إسدددددددددالو يا رما ن   سف   و عا رم رةو    اجر   أ ها رام را رمريمن  رمرا وف وماام   ع رمد مر رق    
رم رةو  في ميا  رممددددددددد ه مضدددددددددرا  رالمالفال مراايي   وجوة  عا  إعاةر رمنظ  في مورألذها رمًا و ي  رمرالااً  ع 

،  راام   رمريا رمرالااً  ج  فاا رم ددددارم ماًور يا رمًاألر  رالتذاة راوروبي ومنظر  رم ددددذ  رماامري ، وعا  ر 
  ( 54) يمالفالرمفاال م  صارموعا  

( 55) الحق في التعليم -5 
 

تنص ال    رموثني  اتوأ  رمالمددددد با رم سدددددوم فًط م ا ي  أفاةت رميو  دددددوو جأ  رمالاايم رمفا وق  -36
 ال يذظ  رمالمددددددددد بع رمرالاام جامالاايم أ جأفاةت أيضدددددددددا    و  ب  رالعالارأليرمالاايم م ا ي  أو إميرمي    عا 

أ   ا و  رمرارر  راساسي  ورمرارر  رمفا وب  رماايا يذري ما  أ ه، رامرمالرييي في رمالاايم، و   ص رس   
 اي  مذظوربا صدددد رس   وأوصدددد  رميو  ددددوو جأ  تكف   ا يرمانف، فإ  رماًاه رمبا ي ورمانف رم ن دددد 

ما رمالاايم  ب  عا  را    إةخال سدددن  ورسار  تار  عا االاايم رمفا وق، وأ  رمفااي  م  ر ا ي مر إسدددالو يا
ًدا و ، ومودافذد  رمًورمد  رمر دا ي ور ميرمي رالعالدارألي ، وسظ  جريع أ ور  رمالرييي في رمالاايم جروجد  رم

م سظ ر  صدددد بذا  في في رمالااي  ا يرمنرطي  رم ن ددددا ي  في رمالاايم، وسظ  رماًاه رمبا ي ورمانف رم ن دددد 
  (56)رمالم باات رموثني 

في  رموررةمألثفال عا  رمنذو  رمبا يمااًاه امذظ  رم دددددددد بح ج   م ن  سًو  رمطف  إشدددددددداةررام و  -37
ال تيرل ساألار  رمبا يمااًاه  رمرالبارعا  اًها ا  رمرور ف  رما ن   ، أع ب  2016 ا و  سراي  رمطف  ماام 
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ًدار رمكدافي ميإل مدايهم ر جداء  وا في رمر الرع ر سددددددددددددددالو ي،  أشددددددددددددددودال رمالدأةيد  اي  رمانيفد  ما رمدارريد  جد رم
  ( 57) ور ي اعي 

ر خفاا  جمدددددأ وال تيرل رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال ددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي  تمدددددا  جامًام  -38
صدددددددددددددددافي ماددال رالمالذددا  جددامالاايم رالعالددارألي، ورميبدداةر رمكبي ر في عدداة راثفددال اي  رمراالذًيا جددامرددارر ، 

سددديرا عيا رمفاليا ، وعام وجوة أ ظر   ا و ي  موسار ماالاايم  ب  رمرارسدددي، وررتفا    ددد   رممددد اه رمييا  وال
 60تنفيي س دددد  رمالاايم جاماغ  ر سددددالو ي  رم امغ  أو مهني ، ور اارم رمر و   في   عاري ال يالرالاو  جرالايت 

  ( 58) في رمراأل  في رمرارر  رمفا وب  ورمرارر  رمرهني  رمناثً  جام وسي 

إسالو يا رمالارعي  رم رمي  إم   جأ  تايز مرا ا  وأوص  عورعث  اموأع ب  م ن  سًو  رمطف  عا  -39
س ول راثفال رمرنالريا إم  أ ايات مغوب  وإ ني   وأ  تكف ماام   مااالت رمال  ه، ال سيرا عيا رمفاليا ، 

تمدددددددددددددد ع إةمدداج راثفددال اي  رمندداثًيا جدداماغدد  أ  رمالاايم، و  ماوراثفددال اوق ر عددا دد  عا  ف ص كددا يدد  
رمطيه رمناثًيا جام وسدي    تذوب رمنظ  في سدياسد  رماغ  مالي دي   وأ  تايارالسدالو ي  في رباا راثفال،  

رم يا وأ  تيبا ما تورف  رمالاايم  ب   ب  رمرارسدددددي ايز إسدددددالو يا  ظام رمالاايم وأوصددددد  رما ن  أيضدددددا  جأ  ت 
  ( 59) راس  رمرهرم  ، جرا في ام  اثفالعالكاف  مي ورررمرارسي 

ي   ك  تا  جمدددأ عا  اًها رما ن  رمراني  جامًضددداء عا  جريع أشدددوال رمالرييي ضدددا رمر أر وأع ب   -40
، و ًص  عاةررمن دددددددداء ورمفاليات في م االت رماررسدددددددد  ورمر دددددددداررت رمو ييي  رمالي تهيرا عايها رمن دددددددداء 

  أيضددا   ترفياها في م االت أخ ر ج ددب  رسددالر رر رمًورم  رمنرطي  رم ن ددا ي   وأع ب  رما ن  عا  اًها
رمرارسدددي  ورمرنااد  رمكال   في رمالي تريي عيا رم ن ددديا اام وجوة تارعي  ماًضددداء عا  رمًورم  رمنرطي م

رسددددددددددال رتي ياتها رم رمي  إم  رمال دددددددددداق ماًورم  رمنرطي   إسددددددددددالو يا ايز أ  ترمالاايري   وأوصدددددددددد  رما ن  ج
رمالريييبد  ورمذورجي رمهيوايد  رمالي  دا تذول ةو  رمالذدا  رمفاليدات جر داالت رمداررسددددددددددددددد  رمالي يهيرا عايهدا  

  (60)عاةر  رميكور 

 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -دال 

 ( 61) النساء -1 

رما ن  رمراني  جامًضداء عا  جريع أشدوال رمالرييي ضدا رمر أر أ  إسدالو يا تفالً  إم   جًام  السظ  -41
  ما اير رمًبي   رسددددال رتي ي  جأ  تاالرا إسددددالو يا  وأوصدددد  ،رسددددال رتي ي  وثني  شدددداما  مار دددداورر عيا رم ن دددديا

رمروررة رم مدد ب   عالوفي  ،منهوا جامر أر رم رمي  إم  ر ءميالهاوأوصدد  رما ن  أيضددا جأ  تورصدد  إسددالو يا تايبي 
ورمالًني  ورمرامي  رمكا ي  عا  رم دددايايا رمر كيق ورمبااق وبالايبي ءميات رمر ددداءم  ما أج  تذًيم رمر ددداورر 

 دياسدات رمر داورر في رمراني  ج  ةرررإلم رمررنوساليا رم دياسدي    داط رموالي  و رمتايبي عا  عيا رم ن ديا، فضدي  
  ( 62) وزررر رممالو  رالجالرا ي 

والسظ  رما ن   ف دددددها جًام تيريا رمانف رم ن دددددا ي ضدددددا رمر أر وعام وجوة  ا و  جمدددددأ  رمانف  -42
 رم ن ددددددي رمالذ ش  اا  رالاال دددددداه ُيا َّف تا بفا  ضدددددديًا  و  ها اً أع ب  عارمرنيمي  وعيور عا  ام ، 

م رجا  هاف ع  إسددددددددددددددالو يدا  ا و  رماًوبات جأ  تادالوأوصدددددددددددددد    ( 63) تذدايار  في  ا و  رماًوبات اي  م  َّم
  ( 64) رمالذ ش رم ن ي تذايار   وت  بم، تا ب  رالاال اه

سدداطات إعي  وأوصدد  رما ن  رمراني  جذًو  ر   ددا  جأ  تالخي إسددالو يا تارعي  فاام  مالمدد يع  -43
  (65)عا رمانفيباغا ضددددددددددددددرا  سدددددددددددددديم  رمن دددددددددددددداء رميتي مرمانف ضددددددددددددددا رمر أر و ذاالت  جإ فاا رمًا و  

ء عا  جريع أشددددوال رمالرييي ضددددا رمر أر جأ  تايز إسددددالو يا إ فاا   رررت رما ن  رمراني  جامًضددددا وأوصدددد 
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أو أورم  رمذراي  رمطارأل  مان دددددددداء ضددددددددذايا  رمااةي   ورم  رمذراي أرمرالااً  ج  رمً رررتسدددددددديرا  رمرذاكم، وال
  (66)رمانف رم ن ا ي

ررتفا  ماال  جمددددددأ وأع ب  رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال دددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي  عا  اًها   -44
جمددددددأ     ا  خاصدددددد  ا   ا و   جأ  تاالرا إسددددددالو يارما ن    وأوصدددددد في  ا و  رماًوبات  ت  بره رمانف رمرنيمي رام  

 2020-2015تكفف جهوةاا، ما خيل تنفيي رالسدددال رتي ي  رموثني  مرنع رمانف مافال ر أ  و  رمرنيميرمانف 
جأ  تكف  أيضددددددددا    رما ن  وأوصدددددددد  ما أج  تمدددددددد يع ر عي  عا رمانف رمرنيمي و ا و  ةعم رمضددددددددذايا، 

و  ما ج  رمضدذايارمالذًيم رم د بع ورممدام  في جريع رمذاالت رمرباع عنها ومااق   م تكبيها، وتيوبا  إسدالو يا
جخطورر رمانف رمرنيمي وثبياالددده  وتو يددد  رم رهورنف ددددددددددددددي، رمردددامي و رمطبي و رمًدددا و ي و رماعم رمددد يايم ما 
وأوصددددد  رما ن  رمراني  جامًضددددداء عا  جريع أشدددددوال رمالرييي ضدددددا رمر أر أيضدددددا  جأ  تضدددددع    ( 67) ر ج رمي 

 يمارك فيهاةر رمًطاعات مإلسام   إسالو يا رسال رتي ي  فاام  مرنع رمانف رمرنيمي، فضي  عا ءمي  وثني  مالاا
ما  ،رم هات رمراني   واي ام ما و   ورم دددددذي يو رالجالراعوراخ ددددداأليو  رممددددد ث  رمرذاي  أف رة  رمًضدددددار و 

في رالعال ار   ةرألرا    الخيتُ أ  أج  ضددددددذايا رمانف رمرنيمي  وأوصدددددد  أيضددددددا  عالااي   ا و  راسدددددد ر مضددددددرا  
في سراي  رمطف     رماامايا في وكاالتالارب  ب سضدا   راثفال، و  رمب  في عنارمانف رمرنيمي  م دأم  و و 

 سدددددددديا   نف ضددددددددا رمر أر فيرمار ددددددددأم  ضددددددددرا  رالسددددددددالرا  إم  رمخب رء رمرانييا ج ب رمانف رمرنيمي، و   م ال
  ( 68) إج رءرت سضا   راثفال

جمدددددددأ  رسدددددددالر رر  وأع ب  رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال ددددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي  عا  اًها -45
رمر أر رما ء  وتذر  ،ورمف ددددد  عيا رم ن ددددديا في سدددددو  رمار  وفي رمالاايمرمًورم  رمنرطي  رم ن دددددا ي ،  

رمًورم  رمنرطي  رم ن دددا ي ، عا   إسدددالو يا تًضددديمر دددالوميات راسددد ب   وأوصددد  رما ن  جأ  ما رراكب  
وأ  تكافح رمف دددددددددد  عيا رم ن دددددددددديا في سددددددددددو  رمار ، وأ  تهي  عيئ  مورتي  وف صددددددددددا  ماطام ات مرالاجا  

ميات تاايرها في م االت رمااوم ورمالكنوموجيا ورمهناسدددد  ورم باضدددديات، وأ  تايز رمالًاسددددم رمااةل مار ددددالو 
رمالرييي ضددددددا رمر أر  جريع أشددددددوال ما ن  رمراني  جامًضدددددداء عا ر  و ام   (69)راسدددددد ب  عيا رم ج  ورمر أر 

  (70)توصيات مرا ا 

اام وجوة ءمي  معا  اًها رما ن  رمراني  جامًضدددداء عا  جريع أشددددوال رمالرييي ضددددا رمر أر  وأع ب   -46
إم  تاًاأليا  إسام  رمًضدددددددددددايا  ترو  ا ماامالذ ش رم ن دددددددددددي في موا  رمار  رمرالااً  ج مدددددددددددواور  رمفاام  مالًايم 

 رفالمدددددي  رمار ما فوَّ تُ إسدددددالو يا  ا و  رمر ددددداورر عيا رم ن ددددديا جذيث جأ  تاال رمرذور   وأوصددددد  رما ن   
جيرءرت فاام  عا  إسددددددالو يا ف ا ت تنفيي مباأ راج  رمرال دددددداوق عا رمار  رمرال دددددداوق رمقير ، وبأ    م رق  

  وأوصددد  رما ن  رمراني  جذًو  ر   دددا  جأ   ( 71) أرباه رمار  رمييا ينالهوو   ا و  رمر ددداورر عيا رم ن ددديا
في  صدددددف   ا و ي  اما مرفوا رمراني جامر ددددداورر عيا رم ن ددددديا ورمر ددددداورر في رمرارفي منح إسدددددالو يا نظ  ت 

رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال ددددددداةي  ورالجالرا ي    و ام   ( 72) إج رءرت رمرذاكم رمرذاي  رمرال دددددددا  جامالرييي
  ( 73) ورمفًا ي  توصي  مرا ا 

ر خفاا  جمدددأ ًضددداء عا  جريع أشدددوال رمالرييي ضدددا رمر أر عا  اًها رمراني  جاما ن   رموأع ب   -47
، رمهداف في رمهيئدات ر ةرربد  رمرذايد ، وعدام وجوة تدارعي  مذداةر  اداميترمعداة مب مردا  و منداأل دات في رعداة ر

وفي رممددد كات رمرراوك  مااوم   وأوصددد   رمالي ُتمدددغ  جامالايياو ًص ترفي  رمر أر في رمرناصددد  رم دددياسدددي   
ل في رمرناصد  رما ن  جأ  تاالرا إسدالو يا تارعي  مذاةر رمهاف مضدرا  تاييا عاة مال داو ما رمن داء ورم جا

و ام  رما ن    ( 74) رمقياةي  في رمذووم  ورمهيئات ر ةررب  رمرذاي  ورمًضددددددددددددداء ورممددددددددددددد كات رمرراوك  مااوم 
  ( 75) رمراني  جذًو  ر   ا  توصيات مرا ا 
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( 76) األطفال -2 
 

 رمرًال  اترما ن  رمراني  جامًضدداء عا  جريع أشددوال رمالرييي ضددا رمر أر أ  رمن دداء  جًام  السظ  -48
ذًو ها رال ال دددددددددددددداةيد  في سدامد  رال ف ددددددددددددددال، وأ  م كدا يد رم  ما رمذردايد  و رمور ع وأثفدامها  دا يذ م جذوم

إ فاا رمً رررت رمرالااً  عافع  فً  إعام  راثفال يالةق إم  ررتفا  ماال ساالت تخاُّف رم جال   في ً دددددددددوررم
وأوصددد  م ن  سًو  رمطف  جأ  تايا إسدددالو يا رمنظ  في  ظامها رمًا و ي رمذامي رميق ينظم   ( 77) عا ةفاها

جذوم رمور ع  رمرًال  ات دددداء جغي  توسدددديع  طا  اي  رمذراي  رمًا و ي  مالمددددر  رمن  ،رميورج ورماي ات راسدددد ب 
رما ن   وأع ب   ( 78) لاثفإعام  راةفع  فً  تارعي  أكف  صدد رم    فاا أورم   إسددالو يا أ  تاالراب وأثفامها، و 

إم  إسددددالو يا  ت ددددار وأوصدددد  جأ   ، ام مرا  عا رمراني  جامًضدددداء عا  جريع أشددددوال رمالرييي ضددددا رمر أر 
أ  ت رجع  ظددامهددا رمًددا و ي رمذددامي بدد و  2014رمر دددددددددددددد ادد  ماددام  رميألذدد  رمالنفيددييدد  مًددا و  رممدددددددددددددد ركدد  رعالردداة

 رمرًال  اترميورج ورماي ات راسددد ب  جغي  توسددديع  طا  رمذراي  رمًا و ي  رمًاألر  مالمدددر  رمن ددداء  ينظم رميق
  ( 79) جذوم رمور ع

ضددددددددددددددذدايدا  يًاو  في رمرداألد  ما أثفدال رمردارر   22وأع بد  م ند  سًو  رمطفد  عا  اًهدا ا   -49
 م دالمدار إم   جامال داطما رممدواور رمرالااً   كبي عاة  رسدالر رر تًايم  اًها أيضدا  جمدأ عا و ،  را  ر   مال داط

" تورجه ممدداك  في رمالنفيي  وأوصدد  را  ر   ت دداط  م اةرر "رمالذ ر ما ا ا أيضددا  عا  اًه  أع ب و    مررماا
تايز رمالارعي  رمرالخير أ  موافذ  ت ددددداط را  ر ، و   إم  رم رمي   ا  ع رم ها  مارإسدددددالو يا جأ  تقي  م رما ن   

ممددددارك  راثفال في رمر اةررت رم رمي  إم  رمذا ما  أ  تكف ورمرضددددايً ، و   رمال دددداطمروافذ  جريع أشددددوال  
  ( 80) ت اط را  ر 

ررتفا  ماال رالعالارء رم ن ددي عا  راثفال في إسددالو يا،   جمددأ  ها اًعا   ف ددها  رما ن  وأع ب  -50
وأوصدد  رما ن  رمذ ددول عايها   وسددب ، وعام كفاي  خامات رماعم ذاالتور خفاا م ددالور كمددف اي  رم

أ مددددط  تو ي  ما أج  موافذ  وصددددم راثفال ضددددذايا رالسددددالغيل ورالعالارء رم ن ددددييا،   تنفي إسددددالو يا جأ 
م  ءريرم ددد ب  و وتال دددم جامإميها رموصدددول   ي ددده   عب   نورت فاام  رال الهاكات اي  عي  عا ر  بأ  تكف و 

راثفال   و اي  تهاف إم وأوصددد  رما ن  أيضدددا  جأ  تكف  إسدددالو يا وضدددع ع رمد وسدددياسدددات كا ي     مألثفال
  ( 81) وإعاةر إةماجهم في رمر الرع في جريع أ ذاء رمبااوتاافيهم رمضذايا 

ا   ا و  راسدد ر ورالجالرا ي  ورمفًا ي  تمددا  جامًام   رمراني  جامذًو  رال ال دداةي  رما ن   تيرلوال  -51
جأ   رما ن     وأوصدددد   فأكف سددددن    15زورج راثفال ما سددددا  جاًاي ددددرح مارذاكم، في ساالت رسددددالفناألي ، 

أ  تالخي ب ورمفاليا  و سددن  مافاليات  18أ  رمذا راة   م ددا رميورج او  جذيث توضددحتمدد بااتها  تنًح إسددالو يا
  ( 83) و ام  م ن  سًو  رمطف  توصي  مرا ا   ( 82) جريع رمالارعي  ماًضاء عا  زورج راثفال

ت نيددا  ي    مرمدديق  ، واو رمالاددايدد وبينرددا رسبدد  م ندد  سًو  رمطفدد  عالاددايدد   ددا و  رماًوبددات -52
 سددد عأ  راثفال ما سدددا   رما ن   في أعرال رمذ ه، السظ  ممددداركالهمراثفال في رمًورت رمر ددداذ  أو 

في ررجط  رمافا  ر سددددددددددالو ي  رمطو ي  رمالي تار  تذ  رعاي  وزررر رمافا    يرونهم رمرمددددددددددارك سددددددددددنورت 
ممددددددددددددارك  راثفال في  ، ارايما رمناسي  رم ، ا تمددددددددددددر   رم رجط وأع ب  رما ن  عا  اًها ا  أ مددددددددددددط   

اثفال ما   ب  رراسداذ  رمنارب    سدالارالرإسدالو يا راسداذ  رمنارب   وأوصد  رما ن  جأ  تذظ    رسدالارال
ب  امد رمرنالظم م ا صدددامخاص، وبأ  تنمددد   ظاما     جمدددو   رم رجط وفي جمدددو  عام،  ،سدددن  18ةو  سدددا 

اثفال راعضداء ما   ب  ر  ممدواور الًايم رم  وأوصد  رما ن  أيضدا  جأ  تنمد  إسدالو يا ءمي  م دالًا   رم رجط 
  (84)في رم رجط 
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( 85) اإل اقةاألشخاص ذوو  -3 
 

ثفدال رمرالدداسدد  مألذرددايدد  ما رمالرييي رماددام كفددايدد  م ددامع هددا رم اً عام ندد  سًو  رمطفدد   أع بدد  -53
أسدددددددا   مكي ينص عا إسددددددددالو يا  ا و  رمر دددددددداورر في رمذراي   جأ  تاال اوق ر عا    وأوصدددددددد  رما ن  

رمي  إم  إزرم  رمذورجي ايز رمالارعي  رم  وبأ  تورضدددددددددددح ماذراي  ما رمالرييي رمًاألم عا  أسدددددددددددا  ر عا     
ما رموصددددددددددددددول رمفااي إم  رمردارر  واي ادا ما رمرالسدددددددددددددد دددددددددددددددات  اوق ر عدا د رمرداةيد  مالرويا راثفدال  

راثفال اوق ر عا   عا  رم عاي  رم دذي    جريع  ضدرا  س دولم  وبأ  تالخي تارعي  عاجا ورمخامات   
عام إيار  راثفال اوق  تضددددددددددراتارعي   تالخي بأ تارعي  شدددددددددداما  مالطوب  رمالاايم رممددددددددددام   و وبأ  تالخي 

إم  جا   رمر  ميا رممدددددددد اه وراثفال رمييا ياا و  ما   ي رارر  ر صدددددددديسرمفي   رمنف ددددددددي   اتر عا 
  (86)مماك  ساوكي 

( 87) األقليات والشعوب األصلية -4 
 

رمفغ رت رمرال قي  رمرال دددددددا  جإةماج  جمدددددددأ رما ن  رمراني  جذًو  ر   دددددددا   ال ييرل رمًام ي ددددددداور -54
رمالارعي  رمالمد بعي    وةع  رما ن  إسدالو يا إم  تايبيوترالاها جذًو ها   في رمر الرع را اي  رمناثً  جام وسدي 

ا   رم ياسات ورمررارسات رمرالااً  جاماغ  رمالي  ا ت هم عا   ذو  رمفاالورم ياساتي  رم رمي  إم  رمال اق 
وأع ب  رما ن  رمراني  جامذًو    ( 88) اورر في مااما  را اي  رمناثً  جاماغ  رم وسي اي  م اش  في عام رمر 

الرييي رمرنه ي مميم  ر جأ  تال ددددددار إسددددددالو يا  رال ال دددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي  عا  ام مرا  ، وأوصدددددد 
ا  عل  ذ دددددو ورمالاايم ورم عاي  رم دددددذي  ورم   ورم دددددواوال سددددديرا في م االت رمارساجي رماغ ،  رمناجم عا 

 وأوصددددد  رما ن   ( 89) ال ان  عنها مضدددددرا  م دددددالور معيمدددددي الألم ورمالرالع جامذًو  رمفًا ي  رمالي  خاماترم
خط  م فاا  ا و  رماغ  وأ  تكف  رمالنفيي رمكام   أيضدددددا  جأ  تاغي إسدددددالو يا جريع رماناصددددد  رماًاعي    ف دددددها

  ( 90) 0202رمالنري  رمرالكاما   سالو يا 

رمالرييي   عا  اًها جمدددددأ رما ن  رمراني  جامًضددددداء عا  جريع أشدددددوال رمالرييي ضدددددا رمر أر    أع ب و  -55
جأ  را ايات رمناثً  جام وسدي  ورمفاليات اورت ر عا   في رمذ دول عا  رمالاايم، وأوصد   تالا ا مهرميق 

 عاغالها رام  رمرناسدددددددد  اايمعا  رمال إسددددددددالو يا س ددددددددول رمفاليات رمرنالريات إم  أ ايات مغوب  وإ ني  تضددددددددرا 
  ( 91) ما ريع رممام  عا  رمالاايم ،عا  رمنذو رمريألم ،اورت ر عا  وس ول رمفاليات 

( 92) المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -5 
 

رالةعاءرت رمرالااً  جامذ ما  ما رمذم  جمددددددددأ  ها اً رمراني  جذًو  ر   ددددددددا  عا  رما ن  أع ب  -56
رمف ص رمرذاوةر ماذ دددددددددول عا   وبمدددددددددأ في ثا  رما وء عنا  ًاط عبور رمذاوة أو في مناثم رمابور، 

رمذ دددول عا  إموا ي  رمً رررت رمرالخير جمدددأ  رما وء عا  رمذاوة  الي    ماام  ما ال ددداف رمفاام   السدددب  ر
رمالًارب  رمالي  جمدأ   وب داور رما ن   ام أيضدا  رمرناسد  ذاالت  رمرمر داعار رمًا و ي  رمر ا ي  في  أو   رمرمدورر

جروج  رمبنا رمفا ي ما   ا و يتفيا جأ  ماالر دددددددي رما وء ُيالهرو  عاخول رمباا أو جا  ام   يه جمدددددددو  اي  
ما إ دامد  ةعور جنداأليد  جروجد  ، وبدأ  ثاد  رمذردايد  رمداوميد  ال يرنع رم نداأليًدا و  ما رم ( 1) 258رمرداةر 

كام  مباأ عام ر عاةر رمً دددددددد ب ، وأ  توف    جمددددددددو أ  تذال م إم  إسددددددددالو يا   وةع  رما ن رمراةر رمريكورر  
عفاء  رمر اعار رمًا و ي  رمر ا ي  مطامبي رما وء، وأ  تنظ  في إةررج ضرا ات كا ي  في رمًا و  رم ناألي 

ا  رما وء ما أق م دالومي  جناألي  عا ةخول رمباا أو ر  ام   يه في رمالر همراشدخاص رمييا يرارسدو  سً
  ( 93) اي   ا و ي  وررج 

إسددالو يا رم هوة رم رمي  إم  إ مدداء  ظام فاال  ت دد    أيضددا  جأ   شددالو  رميجئيا وأوصدد  مفوضددي  -57
رسال رم جريع رمضددددددددددددددرددا ددات ر ج رأليدد ، جرددا في امدد   تكفدد  وبددأ   رعال دداررت رمذرددايدد ي رعي  مدداخول رمذدداوة
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 وبأ  تنمد سدب  رال ال داف رمًا و ي  رمفاام   رموصدول إم  رمذ دول عا  رمرااومات ورمر داعار رمًا و ي ، و 
ل رمًا و  رمرالاام تاا   بأ  ما صدا عنا  ًاط رمابور رمذاوةي  جامالااو  مع رممد كاء رمرانييا  و  م دالًي   ا   ظام

مفهومي م  ي رمذم في ةسض رفال را رم يم  عنا تطب  تالضراأسوام  إةررج  رماومي  مألجا   ج   جرنح رمذراي 
  ( 94) ي ج رءرت راومر في  مار فامث رمباا رمعاا رمرنمأ ر ما و 

رمظ وف  جمددددددأ رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال دددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي   وال ييرل رمًام ي دددددداور -58
رمرعيمدددي  رم ددديئ  في م ركي رسدددالق ال ماالر دددي رما وء، ورمنًص رمذاة في رمر ددداكا رمرالاس  ميجئيا، وعام 

 تكف  إسددددددالو ياوأوصدددددد  رما ن  جأ    رميجئيا ةماج  وإثار سددددددياسدددددداتي  وجوة رسددددددال رتي ي  وثني  شدددددداما 
تهم رال ال دددددداةي  ورالجالرا ي  رسدددددداليااه ماالر ددددددي رما وء في   وف تذال م ك رم  ر   ددددددا ، وتابي  رسالياجا

وبأ   وأوصددد  رما ن  أيضدددا  جأ  تكفف إسدددالو يا جهوةاا مالوفي  رم دددوا رميألم ميجئيا   ورمفًا ي  راسددداسدددي 
  ( 95)  ةماج رميجئيا ا  سياساتي  ر  رسال رتي ي  وثني  شاما  وإثار  تاالرا

تيريا عاة  جمددأ عا  اًها امًضدداء عا  جريع أشددوال رمالرييي ضددا رمر أر رمراني  ج ا ن   رموأع ب   -59
مخط  رمانف رم ن دددي ورم ن دددا ي، وأوصددد  جأ  تابي إسدددالو يا   رمرا ضدددات جمدددارثام ات رما وء رماازبات 

وأ  تضدع تارعي  مالذايا رمانف رم ن دي ورم ن دا ي طام ات رما وء رماازبات مرسالياجات رالسدالق ال رمخاصد   
  ( 96) ومناه ورمال اق مه في م ركي رسالق ال ثامبي رما وء

 ترونها ما أ  تذاة، في م سا  م و ر،إسددددددددالو يا ءميات جأ  تضددددددددع   وأوصدددددددد  م ن  سًو  رمطف  -60
تمدددددددددها أو راثفال رميجئيا وماالر دددددددددي رما وء ورمرهاج با واي  رمر دددددددددذوبيا عيوبهم رمًاةميا ما عاار  

توف  والت و شدددداركور في أعرال عارألي ، وأ  تضددددع ع وتوك ُيذالر  أ  يوو وررمييا   ، يرعات م دددداذ   شددددهات
رمبا ي ورمنف دددددي  تاافيهمخامات مالخ ددددد ددددد  مضدددددرا  توفي  رمر ددددداعار رمرناسددددد   مهالالء راثفال ما أج  

  ( 97) وإعاةر إةماجهم في رمر الرع

ذظ  ، جذيث ي وأوصددددددددد  رما ن   ف دددددددددها جأ  تاال إسدددددددددالو يا  ا و  منح رمذراي  رماومي  مألجا   -61
مألثفال جام ًاء مع أف رة  ت ددددددددددرحعارأل  ميسال از  تاالرا ، وأ رسال از راثفال رميجئيا وماالر ددددددددددي رما وء

وأوصدددددد  أيضددددددا  جأ  ُيايَّا مألثفال اي    اي  رسال ازب م الرعي   عيئ أسدددددد ام و/أو راوصددددددياء عايهم في  
في جريع م رس  إج رءرت   ُي  ر فور وصددومهم إم  رمذاوة، وبأ   جامر ا  مذاٍم مالا  عيوبهم رمر ددذوبيا

و ام  مفوضدي    ( 98) الذايا رمر دامح رمفضدا مرتخاا إج رءرت  ار دامح رمفضدا  و/أو م رما وء رموثني  تًييم
  ( 99) شالو  رميجئيا توصيات مرا ا 

( 100) الجنسية  ديمو -6 
 

ق سًًاله يرم اامرسب  رما ن  رمراني  جامذًو  رال ال ددددداةي  ورالجالرا ي  ورمفًا ي  جا   از رمعينرا  -62
 2015في عام   ةخا وبامالااييت رمالي أُ  ،رم ن دددددددي  رمرذاةقاي  إسدددددددالو يا في تخييض عاة راشدددددددخاص  

رمروموةيا في إسدددددددالو يا،   رم ن دددددددي   رمرذاةقاي  عا   ا و  رم ن دددددددي  مرنح رم ن دددددددي  ر سدددددددالو ي  مألثفال  
رمالااييت رمالي ال تنطبم عا  بمدأ  راشدخاص و االالء  رمااة رمكبي  ما جمدأ تمدا  جامًام  رما ن   تيرل ال

اي  رمرذاةق شدخاص  رم ن دي  ر سدالو ي  مأل منحعراي  إسدالو يا  ت د    وأوصد  رما ن  جأ    ساالت مذاةر
رنح رم ن دددددي  ر سدددددالو ي  مألثفال عايري رم ن دددددي  رمروموةيا في بأ  ت و  ،جإزرم  رماق ات رمرال قي ،  رم ن دددددي 

وم ن  سًو   ،رما ن  رمراني  جذًو  ر   دددا   و ام   ( 101) مورمايهم رمباا جغض رمنظ  عا رموضدددع رمًا و ي
 ومفوضدي  شدالو  رميجئيا توصديات ،جريع أشدوال رمالرييي ضدا رمر أر امًضداء عا  رمراني  ج ا ن  رمو   ،رمطف 
 في رمًا و  رمرذاي جأ  تارج إسدددالو يا شدددالو  رميجئيا  وبا ضددداف  إم  ام ، أوصددد  مفوضدددي    ( 102) مرا ا 
  ( 103) امخص عايم رم ن ي ا  متا بف
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