
 

GE.22-12892 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

 الهند  

 تجميع معلومات من إعداد مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتيجة االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
والتقرير تجميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالة، وهو مقّد  في  اااااااا      .(1)السااااااااا  

 موجز تقّيدًا بالحّد األقصى لعدد الكلمات. 

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

الدولية التي وقعت    وأوصااااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تصاااادق الجمد على جميع الصاااا و  -2
فيجا بعد، بما فيجا اتفاقية مماهضااااة التعذ    ًا  عليجا وأن توقع وتصاااادق على الصاااا و  التي لم تصاااا    رف

وغيره من ضااااااروا المعاملة أو العقواة القاسااااااية أو الاللنسااااااانية أو المجيمة، واالتفاقية الدولية لحما ة جميع 
اتياارياان الملحقاان باالعجاد الادولي ال ااق باالحقوق  األ اااااااااااااا ااق من االاتفاات القسااااااااااااااري، والبروتو والن اال

المدنية والساااياساااية، واالتفاقية ال اصاااة  وضاااع الالجوين، والبروتو و  ال اق  وضاااع الالجوين، واالتفاقية  
 .(2)بشصن وضع األ  اق عد مي الجمسية، واتفاقية المتعلقة ب فض حاالت انعدا  الجمسية

على  ًا   اااااااااااااا ااق ذوي اإلعااقاة باصن تصاااااااااااااادق الح وماة فور وأوصاااااااااااااات اللجماة المعمياة بحقوق األ -3
مماهضاااااة التعذ   وغيره من ضاااااروا المعاملة أو العقواة القاساااااية أو الاللنساااااانية أو المجيمة وعلى   اتفاقية

 .(3) روتو ولجا االاتياري 

وأوصااى المقرر ال اق المعمي بح  اإلنسااان في الحصااو  على مياه الشاارا المصمونة وحق  في  -4
ادمات الصااارل الصاااحي بصن تصااادق الح ومة على البروتو و  االاتياري الملح  بالعجد الدولي ال اق  

 .(4)بالحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية
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وأوصااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تم ر الح ومة في التصااد   على اتفاقية مم مة العم    -5
 .(5)(169)رقم  1989لعا   الدولية بشصن الشعوا األصلية والقبلية

وأوصاااااات مفوضااااااية األمم المتحدة لشااااااضون الالجوين بصن تمضاااااام الح ومة للى االتفاقية ال اصاااااة   -6
 .(6) وضع الالجوين والبروتو و  ال اق  وضع الالجوين

ق الجمد على اتفاقية   -7 وأوصاااااات مم مة األمم المتحدة للتراية والعلم والثقافة )اليونساااااا و( بصن تصاااااادّي
1960فحة التمييز في مجا  التعليم لعا  م ا

(7). 

وأوصااااااااااااااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تدعو الح ومة الم لفين  وال ات في ل ار اإلجراتات   -8
 .(8)مع الدعوة الدائمة التي وججتجا لليجمًا ال اصة للى زيارة البلد، تمشي

  2017في مفوضاااااااية األمم المتحدة الساااااااامية لحقوق اإلنساااااااان في األعوا   ًا  وسااااااااهمت الجمد مالي -9
2021و 2020و 2019و 2018و

(9). 

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

أوصاااااااااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تواصااااااااا  الح ومة تعزيز التشاااااااااريعات الو مية والوالئية   -10
 .(10)مع توصيات عدة هيوات معاهداتًا ام  عن الم ادئ الم رسة في المعاهدات الدولية، تمشيللتعبير الك

 الهيكل األساسي المؤسسي وتدابير السياسة العامة -2 

ذ ر فري  األمم المتحدة القبري أن اللجمة الو مية لحقوق اإلنساااااان ساااااتساااااتفيد من زيادة التعزيز   -11
للم ادئ المتعلقة بمر ز المضسااااااااااسااااااااااات الو مية لتعزيز وحما ة حقوق اإلنسااااااااااان  لضاااااااااامان االمتثا  الكام   

باريس(، بما في ذلك عن  ري  تعيين مفوضاااااااااااين مساااااااااااتقلين، وزيادة القدرة الداالية، والتفاع  مع   )م ادئ
المجتمع المدني. وأوصااااى الفري  القبري بصن تكف  الح ومة االمتثا  الكام  لتوصاااايات اللجمة وأن تزودها  

 .(11)لموارد الكافيةبا

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني  -ألف 
 الواجب التطبيق

 المساواة وعدم التمييز -1 

 . (12)المساواة وعد  التمييز في  ًا  أساسيًا  ذ ر فري  األمم المتحدة القبري أن لك  موا ن همدي حق -12

وذ ر المقرر ال اق المعمي بالمياه والمراف  الصاحية أن الداليت ضاحا ا ألابر أ ا ا  التمييز   -13
ما تكون فرق وصااااااولجا للى الموارد وال دمات محدودة أو غير متكافوة، ًا  القائم على أسااااااا،   قي، و ثير 

ويتصثرون بشاااااا   غير متماساااااا  بالفقر. وما زا  أ ثر بما في ذلك وصااااااولجم للى المياه والمراف  الصااااااحية،  
في المائة   50في المائة من الداليت  فتقرون للى الوصااااو  للى مياه الشاااارا المصمونة، ويحر  نحو    20 من

 .(13)من قرى الداليت من الوصو  للى مصادر المياه



A/HRC/WG.6/41/IND/2 

3 GE.22-12892 

ر اساااااااااااااات ادا  الزااالين  والحظ فري  األمم المتحادة القبري أنا  على الرغم من اعتمااد قاانون  ح  -14
 .(14)اليدويين وسان قواعد تعيد تصهيلجم، تواص  الح ومات المحلية والبلد ات است دا  الزاالين اليدويين

القااااائم على   -15 التمييز  الح ومااااة على لذ ااااات الوعي العااااا  بح ر  وأوصااااااااااااااى الفري  بااااصن تعماااا  
 .(15)  قي أسا،

 واألمان على شخصه، وعدم التعرض للتعذيبحق الفرد في الحياة والحرية  -2 

ذ ر فري  األمم المتحدة القبري أن التوساااااع في اسااااات دا  عقواة اإلعدا  في الجمد في الساااااموات   -16
( من العجاد الادولي ال ااق باالحقوق المادنياة والساااااااااااااايااسااااااااااااااياة، وأن عقواة  2)6األايرة قاد  متجاك روا الماادة  

في المحا م الدنيا،  يمما  بدو أن المح مة العليا أ ثر ًا  ثر تواتر اإلعدا  تسااااااااات د  على ما  بدو على نحو أ 
 .(16)في تببيقجاًا تش ي 

وأعرات اللجمة المعمية بحقوق األ اا اق ذوي اإلعاقة عن قلقجا لزات انتشااار األ اا ا  المتصصاالة   -17
ود البادنية  من العمف وسااااااااااااااوت المعااملاة في المضسااااااااااااااسااااااااااااااات، بماا فيجاا مراف  رعاا اة األ فاا ، ومن ذلاك القي

والكيميائية، واألدوية القساارية، واإل راه، واإل ذات البدني، واإلذال ، والعالب بالصاادمات الكجراائية، والتكبي ،  
والعم  القساااااااااااااري، والعقاا البدني، مما  ضثر  وج  ااق على األ فا  ذوي اإلعاقة، واأل ااااااااااااا اق ذوي  

 .(17)ت االعاقةاإلعاقات الذهمية أو المفسية االجتماعية، والمسات ذوا

وأوصااااات اللجمة ذاتجا بصن تحرق الح ومة على اعت ار جميع أ ااااا ا  ساااااوت معاملة األ ااااا اق   -18
ذوي اإلعااقاة أفعااااًل لجراميااة تمشاااااااااااااايااًا مع تعريل التعااذ ا  في القااانون الادولي، وعلى التحقي  في حااالت  

 اااا اق ذوي اإلعاقة الذ ن  التعذ   وسااااوت المعاملة ومالحقة المسااااضولين عمجا ومعاقبتجم، وجبر ضاااارر األ
 .(18) تعرضون لسوت المعاملة

وذ ر فري  األمم المتحدة القبري أن  على الرغم من الح ر القانوني الصاااااااري ، تواصااااااا  بعض   -19
 .(19)المدار، است دا  العقاا البدني

وأوصات اليونسا و بصن تم ر الح ومة في لدراب ح ر صاري  لجميع أ ا ا  العمف، بما في ذلك   -20
 .(20)العمف الجمساني، في البيوات التعليمية

وأوصاى فري  األمم المتحدة القبري بصن تحق  الح ومة االمتثا  الكام  للتشاريعات الو مية التي   -21
 .(21)ا ة واالستجابة والجبر والمساتلةتح ر العقاا البدني في المدار، من اال  الوق

وأوصااااااااااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تزيد الح ومة من عدد مو،في السااااااااااجون، وال ساااااااااايما  -22
المو،فون الببيون، وأن توفر التدري  على اإلدارة الفعالة للسااااااااااااااجون من أج  تحسااااااااااااااين لدارة السااااااااااااااجمات  

ا ون باألمراض المعد ة ومتعا و الم درات. وأوق  الضعفات، بمن فيجم المسات واأل فا  واأل  اق المص
بصن ترصاد الح ومة ما   في من االعتمادات الالزمة لعالب لدمان الم درات ورعا ة المدممين  ًا  الفري  أ ضا
 .(22)في السجون 

وأوصاااات مفوضااااية  ااااضون الالجوين بصن تكف  الح ومة عد  احتجاز األ اااا اق المحتاجين للى   -23
 ح  أاير، حيثما  ان ذلك ضاروريًا ومبررًا بموج  القانون وألقصار فترة مم مة. وأوصات  حما ة دولية لال  

أ ضاااااًا بصن تكف  الح ومة أال  شااااا   االحتجاز عت ة أما  متابعة  ل  اللجوت، وأن ُتلتمس  دائ  لالحتجاز  
 .(23)وأن ُتعبى األفضلية، ال سيما عمدما   ون  ل  اللجوت ال  زا  قيد الم ر 
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 ة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون إقام -3 

أوصااااااااااااااى فري  األمم المتحادة القبري باصن ت فض الح وماة الوقات الالز  إلجراتات المحاا م وأن   -24
 .(24)تضع لجراتات مراعية للوقت  جدل لعادة الضحا ا األجان  للى أو انجم

ي اإلعاقة بصن تحرق الح ومة على أن  فصاااااا  وأوصاااااات اللجمة المعمية بحقوق األ اااااا اق ذو  -25
القضااات في القضااا ا المعروضااة علي  ببريقة مراعية لالعت ارات الجمسااانية، و فالة اسااتجابة لجراتات تقد م  

 .(25)الش اوى للمسات ذوات اإلعاقة، وضمان اصوصيتجن وسالمتجن

جرائية لملتمسااااااي اللجوت  وأوصاااااات المفوضااااااية بصن تكف  الح ومة الحد األدنى من الضاااااامانات اإل -26
عن لم انية    والالجوين المحتجزين، بما في ذلك لم انية االتصا  بالمفوضية واتصا  المفوضية  جم، فضالً 
 .(26)االستعانة بمستشار قانوني وإجرات استعراض قضائي فوري لمدى مالتمة احتجازهم وقانونيت 

ة تشااااريعات قوية وقواعد وتليات مفصاااالة  وأوصااااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تضااااع الح وم -27
 .(27)لممع لساتة المعاملة على اإلنترنت ومقاضاة مرتكبيجا

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -4 

، أعرات مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان عن أسفجا لتضيي  الحيز  2020في عا    -28
المتاا للمم مات غير الح ومية المعمية بحقوق اإلنسااااااااان، بما في ذلك من اال  تببي  قوانين غامضااااااااة  
الصااااياغة تقيد أنشاااابتجا وتضااااي  نباق التموي  األجمبي. وأ ااااارت المفوضااااة للى أن  من المقل  اساااات دا   

مضاااااارة بالمصاااااالحة  قانون )تم يم( المساااااااهمات األجمبية، الذي  ح ر تلقي األموا  األجمبية ألي أنشاااااابة  
العامة. و ان لجذا القانون أثر ضاااار على ح  المم مات غير الح ومية المعمية بحقوق اإلنساااان في حرية 
تكوين الجمعيات والتعبير، ونتيجة لذلك، تصثرت قدرتجا على العم  بصااافتجا مدافعة فعالة عن حما ة حقوق  

 .(28)اإلنسان وتعزيزها في الجمد

امية لحقوق اإلنساااااان للى أن المشااااابات والمدافعين عن حقوق اإلنساااااان  وأ اااااارت المفوضاااااية السااااا -29
، ال سيما بسب  مشار تجم في االحتجاجات الجماهيرية ضد قانون  2020تعرضوا لضغوط متزا دة في عا   

اعتقلوا على صالة باالحتجاجات، واتجم  ًا   ا صا 1  500. وورد أن أ ثر من 2019الموا مة )المعد ( لعا   
النتقادات واساااااعة  ًا  وهو قانون تعرض أ ضااااا  –موج  قانون )ممع( األنشااااابة غير المشاااااروعة  العد د ممجم ب

 .(29)المباق لعد  توافق  مع المعا ير الدولية لحقوق اإلنسان

وحثت المفوضة السامية الح ومة على ضمان عد  احتجاز أي   ص بسب  ممارست  لحق  في  -30
قصاااااااارى ججدها، في القانون والساااااااياساااااااة، لحما ة المجتمع   حرية التعبير وفي التجمع السااااااالمي، وعلى  ذ 

المدني القوي في البلد. وحثت السااالبات على أن تساااتعرض بعما ة قانون )تم يم( المسااااهمات األجمبية من 
أج  امتثال  المعا ير الدولية لحقوق اإلنساااااااااااااان وأن تفرب عن األ ااااااااااااا اق الذ ن وججت لليجم تجم بموج  

المشااااااااااااروعة لمجرد ممارسااااااااااااتجم حقوق اإلنسااااااااااااان األساااااااااااااسااااااااااااية التي تلتز    قانون )ممع( األنشاااااااااااابة غير 
 .(30)بحما تجا الجمد

 .(31)والح ت اليونس و أن الح ومة لم تمشئ تلية و مية محددة لحما ة الصحفيين -31

وحثت اليونساااا و الجمد على مواصاااالة التحقي  في عمليات القت  التي اسااااتجدفت صااااحفيين وعلى   -32
 .(32)اليونس و  وعًا بحالة المتابعة القضائيةل الغ 

  1923)ب( من قاانون األساااااااااااااارار الرساااااااااااااامياة لعاا   3وذ ر فري  األمم المتحادة القبري أن الماادة   -33
 .(33)است دمت لمقاضاة المضسسات اإلعالمية والصحفيين
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  2014وأ اااااااااااااااار فري  األمم المتحادة القبري للى أن قاانون حماا اة المبلغين عن الم االفاات لعاا    -34
 .(34)(  جر  التشجير والقذل502-500 غبي المصادر الصحفية، وأن قانون العقواات الجمدي )المواد  ال

 تواف     وأوصت اليونس و بصن تمزع الح ومة صفة الجريمة عن القذل وأن تدرج  في قانون مدني -35
 .(35)مع المعا ير الدولية

وأوصاى فري  األمم المتحدة القبري بصن تمشائ الح ومة تلية و مية لحما ة الصاحفيين وأن تعد    -36
 .(36)قانون حما ة المبلغين عن الم الفات ليشم  حما ة عد  الكشف عن هوية مصادر الصحفيين

لوساااائإل اإلعال  اإلذاعية وأن تصذن  ب    بصن تمشااائ الح ومة سااالبة مساااتقلةًا  وأوق الفري  أ ضااا -37
األا ااار على المحبااات اإلذاعيااة ال اااصاااااااااااااااة والمجتمعيااة لتعزيز التعاادد ااة والتموع في المحتوى اإلا اااري  

 .(37)ووسائإل اإلعال 

وحثت اليونساااااااااا و الح ومة على الم ر في توساااااااااايع نباق تببي  حرية التعبير ليشاااااااااام  العلمات   -38
 .(38)العلميينوال احثين 

 الحق في الخصوصية -5 

الموجودة    الح ت اليونساااااااااا و أن قانون تكمولوجيا المعلومات  ساااااااااام  بالمراق ة ويجر  المعلومات -39
على اإلنترنت التي  قصاد  جا التساب  في إلاإلزعاب أو اإلحرابإل، وأن الح ومة، بموج  هذا القانون، تتمتع 

 .(39)مصلحة الو ميةبسلبة ح ر المحتوى  لما  ان ذلك في ال

وذ رت اليونساااا و أن قواعد تكمولوجيا المعلومات )الم ادئ التوجيجية للوساااابات ومدونة أاالقيات   -40
تتبل  من وسااااااابات وساااااااائ  التواصااااااا  االجتماعي تت ع وتحد د أو    2021وساااااااائ  اإلعال  الرقمية( لعا   

وعالوة على ذلك، هما   اواغ  بشاصن    مصادر للمعلومات على أججزة حواسايبجم لذا أمرتجم السالبات  ذلك.
است دا  مصبلحات غامضة في القانون عمد توفير أس اا لتقييد المحتوى على اإلنترنت، وإزات عد  وجود  
المعلومااااات التي   ضاااااااااااااامااااانااااات لجرائيااااة فيمااااا   ص  ل ااااات و اااااالت لنفاااااذ القااااانون للحصااااااااااااااو  على 

 .(40)الوسبات  متلكجا

ومة قانون تكمولوجيا المعلومات وقواعد تكمولوجيا المعلومات  وأوصااااااات اليونسااااااا و بصن تعد  الح  -41
)الم ادئ التوجيجية للوسااابات ومدونة أاالقيات وساااائإل اإلعال  الرقمية( لتوفير قدر أ بر من ال صاااوصاااية  

 .(41)لمراق ة المحتوى الموجود على اإلنترنت وحج  ًا ضيقًا على اإلنترنت وإدراب اعت ارات محددة تحد د

 جميع أشكال الرق، بما في ذلك االتجار باألشخاصحظر  -6 

،  1976ذ ر فري  األمم المتحدة القبري أن  بعد عقود من ساان قانون )للغات( ن ا  الساا رة لعا    -42
ال  زا  العم  القساااااااري والسااااااا رة ساااااااائد ن في الجمد. وال تتوفر لحصااااااااتات ح ومية مفصااااااالة عن السااااااا رة  

 .(42)القسري  والعم 

والح ت مفوضاااية  اااضون الالجوين أن العد د من مم مات المجتمع المدني وال برات العاملين مع   -43
ضحا ا االتجار دعوا للى تعزيز أح ا  مشروع قانون االتجار باأل  اق )الوقا ة والرعا ة وإعادة التصهي (.  

القانونية والوصااااو  للى  واقترحوا تعزيز نموذب مجتمعي إلعادة التصهي   وفر ال دمات الصااااحية والمساااااعدة  
ابإل الرعا ة االجتماعية وفرق الدا ، وهي أمور حاسااااااامة األهمية لضااااااامان لعادة لدماب الضاااااااحا ا في 

 .(43)مجتمعاتجم وأسرهم
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وأوصااااااااااااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تزيد الح ومة من ت صاااااااااااايص الموارد لوحدة م افحة  -44
 .(44)لألفراد والجيا   األساسية والمالية والقدرات االتجار بال شر، بما في ذلك الموارد الم صصة

 في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية الحق -7 

في المائة من المسات   89لمم مة العم  الدولية، فإن  ًا  الحظ فري  األمم المتحدة القبري أن ، وفق -45
  في المائة.   88,6العامالت  عملن في و،ائف غير رساااامية، في حين أن المتوسااااإل الو مي للرجا  والمسااااات  بل   

 .(45)وتتاا للعامالت فرق محدودة للحصو  على استحقاقات األمومة التي  تيحجا أرااا العم 

ممازلجم ما زالوا مسااااااااااااات عد ن والحظ فري  األمم المتحدة القبري أن العما  الممزليين والعما  من  -46
 .(46)من قوانين العم . وقد  دأت وزارة العم  والعمالة في وضع سياسة بشصن العما  الممزليين الو ميين

وأوصااااااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تيساااااار الح ومة لضاااااافات البابع الرساااااامي على العما    -47
 .(47)الرسميين غير 

الح ومة لجرات عمليات تفتيش فعالة للعم  في جميع أما ن  بصن تكف  ًا  وأوصااااااااااااى الفري  أ ضاااااااااااا -48
  1947لعا    81التفاقية مم مة العم  الدولية رقم    العم  وأن  تمتع مفتشاااااو العم  بسااااالبات  املة، امتثاالً 

 .(48)بشصن تفتيش العم 

العما   وأوق الفري   اذلاك باصن تعزز الح وماة اتلياات التم يمياة لجعلجاا تمتثا  اتفااقياات مم ماة  -49
الدولية التي صاااااااادقت عليجا الجمد، بما في ذلك ما  تعل  باألجر المتساااااااااوي عن العم  المتساااااااااوي التيمة،  
المااااادفوعاااااة األجر  للرعاااااا اااااة غير  المتكاااااافئ  العااااا ت غير  ون اااااا  الضااااااااااااااماااااان االجتمااااااعي، والحاااااد من 

 .(49)الممزلي والعم 

عات العمالية أ رزت أن قوانين وذ رت مفوضاااااااااااااية  اااااااااااااضون الالجوين أن المقابات العمالية والتجم -50
العم  بحاجة للى مزيد من التعزيز لضااااااااااامان التمفيذ الساااااااااااليم للقوانين، وال سااااااااااايما فيما  تعل  بالعما  غير 

 .(50)الرسميين، والحفاظ على الحوار االجتماعي وثالثية األ رال وتعزيزهما

لضاااااااااااااامان   2019وأوصااااااااااااااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تعد  الح ومة قانون األجور لعا    -51
 .(51)(100)رقم  1951التببي  الكام  التفاقية مم مة العم  الدولية بشصن المساواة في األجور لعا  

 في الضمان االجتماعي الحق -8 

وهو رقم مرت إل  وثائ    -أدهار  ذ ر المقرر ال اق المعمي بالمياه والصااااااارل الصاااااااحي أن رقم   -52
ساااالبية على الساااا ان الذ ن ال  سااااتبيعون الوصااااو  للى الوثائ  التي تتي  عماويمجم  ًا    لف تثار  -الجمسااااية  

في السا ن الرسامي. ويرت إل ن ا  أدهار باألسارة المعيشاية ويتبل  تساجي  البيانات الشا صاية والبيومترية.  
اق الاذ ن ليس لاد جم رقم أدهاار من تلقي االسااااااااااااااتحقااقات  واموجا  القاانون، ال  م ن اساااااااااااااات عااد األ اااااااااااااا ا

الح وميااة. غير أن األ اااااااااااااا اااق الااذ ن ال مااصوى لجم حرموا من الوصااااااااااااااو  للى المااصوى ألنجم ال  ملكون  
 .(52)أدهار  رقم

وذ رت المفوضااااااية أن مع م الالجوين غير قادرين على الوصااااااو  للى الضاااااامان االجتماعي أو   -53
، ألنجم ال  ملكون وثائ  معترل  جا من الح ومة مث  بباقات أدهار أو بباقات   رامج الرعا ة االجتماعية

 .(53)رقم الحساا الدائم. ونتيجة لذلك،  ش   تعميم ال دمات المالية تحد ا

وأوصاااااااااااات اللجمة المعمية بحقوق األ اااااااااااا اق ذوي اإلعاقة بصن تكف  الح ومة اسااااااااااااتفادة جميع   -54
ا ة االجتماعية، بما في ذلك ن م المعا ااااااااااااات التقاعد ة وادالت  األ اااااااااااا اق ذوي اإلعاقة من  رامج الحم
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ال باالاة أو المقا  أو الرعاا اة أو االسااااااااااااااتحقااقاات األارى، وتعزيز ،رول معيشااااااااااااااياة مالئماة في المماا    
 .(54)والريفية الحضرية

 الحق في مستوى معيشي الئق -9 

،  2018- 2016الفترة    الو مي الشاااام  للتغذ ة في للمسااا   ًا  أ اااار فري  األمم المتحدة القبري للى أن  وفق  -55
في الماائاة من جميع األ فا     34,7مليون  فا  همادي، أو ماا  قرا من  39أصاااااااااااااااا التقز  ماا  قرا من 

سااااموات. وساااااهم سااااوت التغذ ة والم افة الصااااحية والمراف  الصااااحية وعد  المساااااواة في تقاساااام    5دون ساااان 
 .(55)يناألغذ ة في نقص تغذ ة األ فا  والمراهق

وذ ر فري  األمم المتحدة القبري أن  على الرغم من البرامج الواسااااااااااعة المباق لشاااااااااا  ات األمان   -56
ًا لمقص الوعي واألعرال االجتماااعيااة،  ثير ًا الغااذائي، ال تزا  همااا  تحااد اات لسااااااااااااااوت التغااذ اة الحاااد. ون ر 

األمن الغذائي  ين المسااااااااات واأل فا  الفقرات  تكون المسااااااااات والفتيات تار وأق  من  ص  ال ويم ن النعدا    ما
 .(56)في الحد من سوت التغذ ةًا والضعفات أن  مقض التقد  المحرز مضار 

وأوصااااااااااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تعزز الح ومة  اااااااااا  ات األمان االجتماعي وأن توفر  -57
الحاد، وأن توسااع نباق االسااتحقاقات     ائفة  املة من االسااتحقاقات الغذائية للذ ن  عانون من سااوت التغذ ة

 .(57)لتشم  األغذ ة المتموعة والمغذ ة واألصلية في البرامج الح ومية لش  ات األمان الغذائية

وال سااااااااااايما  ًا،  وذ ر فري  األمم المتحدة القبري أن اإلسااااااااااا ان والمراف  ال  زاالن  شااااااااااا الن تحد  -58
م فض، وأن االساااات عاد االجتماعي القائم على التمييز  بالمساااا ة لألساااار المعيشااااية الحضاااارية ذات الدا  الم

 ساجم في عد  المسااواة في اإلسا ان. وأوصات بصن تضاع الح ومة ساياساة بشاصن الحصاو  على السا ن من 
دون تمييز وأن تعتمد اساااااااتراتيجيات لتحساااااااين األحيات الفقيرة، مع التر يز  وج  ااق على األحيات الفقيرة  

 .(58)التي تتر ز فيجا األقليات

من الساااااااا ان  ًا  بير ًا  وذ ر المقرر ال اق المعمي بالمياه والمراف  الصااااااااحية أن  في حين أن جزت -59
في الجمد  تمتعون بإم انية الحصااااااااااااااو  على المياه والمراف  الصااااااااااااااحية، فإن بعض الفوات التي تعاني من 

مات أو بساااااااب  أوضااااااااع هشاااااااة ال تزا  مت لفة عن الر  ، لما بساااااااب  عد  لم انية الحصاااااااو  على ال د
ان فاض مسااااتوى ال دمات التي  م مجم الحصااااو  عليجا. ومن هذه الفوات الداليت، والت ائ /األد فاساااايون،  
والت اااائاا  الرحاا ، والت اااائاا  التي ُأارجاات من قااائماااة الت اااائاا  المجرمااة، ومجتمعاااات األقلياااات المساااااااااااااالمااة،  

ي ومغا رو الجوية الجمسااااانية وحاملو  واأل اااا اق ذوو اإلعاقة، والمثليات والمثليون ومزدوجو المي  الجمساااا
صااااافات الجمساااااين، والمساااااات العامالت في مجا  الجمس، ومجتمعات صااااايادي األساااااما ، وفقرات الحضااااار  

 .(59))س ان األحيات الفقيرة(، واأل فا  اليتامى، والمشردون، والس ان المجاجرون 

ومواقع لعااادة التو ين ال  زا   وذ ر المقرر ال اااق أن التغوط في العرات داااا  األحيااات الفقيرة   -60
 .(60)ما تكون بعيدة أو غير موجودةًا ال يار الوحيد المم ن، ألن المراحيض المجتمعية  ثير 

وايمما  رر المقرر ال اق اإل اادة بالججود المتواصالة التي تبذلجا الح ومة للقضاات على التغوط   -61
في ساياق تلك الججود ال تزا  ت جر الحاجة الملحة  في العرات،  ادد على أن الممارساات التعسافية والقسارية  

 .(61)للى أن تعالج الح ومة هذه المسصلة بالش   الصحي 

وأعرا عن قلق  من أن اإلعانات الح ومية المقدمة لألساااااااار المعيشااااااااية لبمات المراحيض ليساااااااات   -62
 .(62) افية لتلبية احتياجات األ  اق ذوي اإلعاقة
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 عترل بح  اإلنسااان في المياه وفي المراف   ًا واضااحًا تشااريعيًا  الح ومة ل ار وأوصااى بصن تمشاائ   -63
 .(63)في جميع وال ات الجمدًا ومتسقًا الصحية وأن   ون هذا االعترال القانوني ممسق

وأوصاى بشادة بصن تمشائ الح ومة تلية تم يمية مساتقلة لرصاد لعما  ح  اإلنساان في المياه وفي   -64
 .(64)المراف  الصحية

متسااوية للحصاو  على ادمات المياه والصارل الصحي  ًا  بصن توفر الح ومة فرصاًا  وأوصاى أ ضا -65
بصااااااارل الم ر عن م ان اإلقامة وصااااااافتجا، بما في ذلك في المساااااااتو مات غير الرسااااااامية وإعادة التو ين  

 .(65)ولأل  اق الذ ن ال مصوى لجم

لكشااااااف ورصااااااد وممع الممارسااااااات العدوانية  وأوصااااااى  ذلك بصن تتعجد الح ومة ن ا  مراق ة قويًا   -66
والمسااااااااااااايوة، مث  اإل راه أو التشاااااااااااااجير أو العمف أو العقاا، في محاولة للقضاااااااااااااات على التغوط في العرات  

 .(66)البلد في

وعالوة على ذلاك، ذ ر أن من األهمياة بم اان أن تُترجم األح اا  المتعلقاة  توافر الميااه والمراف    -67
 .(67)للى واقع عمليًا عليجا لأل  اق ذوي اإلعاقة والمسات والمتحولين جمسي الصحية وإم انية الحصو 

 الحق في الصحة -10 

ذ ر فري  األمم المتحاادة القبري أن من الالز  التعجياا  بااالتقااد  في عاادة جواناا  من صااااااااااااااحااة  -68
األمجات،  السااااااااااا ان، بما في ذلك مواصااااااااااالة الحد من ساااااااااااوت التغذ ة في مرحلة البفولة ومن معد  وفيات  

 .(68)والقضات على األمراض المعد ة، وم افحة األمراض غير المعد ة

األمم المتحاااادة القبري أن جااااائحااااة مرض فيرو،  ورونااااا ) وفيااااد -69 ( عبلاااات  19-وذ ر فري  
، مما عرض الساا ان الضااعفات ل بر أ بر من سااوت 19-ال دمات الصااحية األساااسااية غير المتعلقة ب وفيد

 .(69)وانعدا  األمن الغذائي والعمف األسري وقا لية التعرض لألمراضالتغذ ة 

وأوصااااااااااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تسااااااااااتثمر الح ومة في  مات ن ا  صااااااااااحي قادر على   -70
 .(70)الصمود مع تموي  عا  مستدا  في مجا  الصحة، وزيادة فعاليت  وتصثيره للى أقصى حد

تثمر الح ومة في القوة العاملة في مجا  الصاحة العامة لممع جميع  بصن تساًا  وأوصاى الفري  أ ضا -71
 .(71)أنواع البوارئ الصحية والتصه  والتصدي لجا، بما في ذلك العمف الجمساني

وأوق  ذلك بصن تبمي الح ومة قدرات ن ا  للرعا ة الصااااااااااحية األولية محوره اإلنسااااااااااان، بما في  -72
 .(72)حسين نوعية الصحة العقلية والدعم المفسي االجتماعيذلك توفير الرعا ة الصحية العقلية وت

وأوصاااااااااااااات اللجماة المعمياة بحقوق األ اااااااااااااا ااق ذوي اإلعااقاة باصن تكفا  الح وماة تغبياة الرعاا ة   -73
 .(73)الصحية الشاملة وإم انية حصو  جميع األ  اق ذوي اإلعاقة عليجا في المما   الريفية والحضرية

ة القبري بصن تقو  الح ومة  دراسااااااااااااة ومعالجة جميع الحواجز التي  وأوصااااااااااااى فري  األمم المتحد -74
تحو  دون اسااااااتيعاا ادمات الصااااااحة الجمسااااااية واإلنجا ية المتكاملة وغير ال اضااااااعة للح م، بما في ذلك  

للوقا ة من فيرو، نقص المماعة ال شرية  ًا رئيسي  اات ار فيرو، نقص المماعة ال شرية،  وصف ذلك مداالً 
 .(74)اط المراهقينوعالج  في أوس
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 الحق في التعليم -11 

، ال   ر،  2020، بصااايغت  المعدلة في عا   1949أ اااارت اليونسااا و للى أن دساااتور الجمد لعا    -75
الح  في التعليم بجميع أبعاااده، ولكماا   مص على التعليم المجاااني واإللزامي لجميع األ فااا  الااذ ن  تراوا 

 .(75)سمة 14و 6سمجم ما  ين 

أن الجمااد تواجاا  تفاااوتااات مسااااااااااااااتمرة من حياا  الحصااااااااااااااو  على  ًا والح اات اليونساااااااااااااا و أ ضااااااااااااااا -76
 .(76)وجودت  التعليم

على الرغم من التوساااااااع المبرد في فرق الحصاااااااو  على التعليم،    والح ت اليونسااااااا و بقل  أن  -77
سااااااااااايما في المرحلتين اال تدائية والثانوية وما فوق، ال  زا  لدى الجمد عدد  بير من األ فا  والشااااااااااا اا   وال

في المائة    34,2لم   ن ،  2019غير الملتحقين بالمدار، واألميين بساااااااب  حجم سااااااا انجا الجائ . في عا   
 .(77)سمة في  ور التعليم أو العم  أو التدري  29و 15جمدي الذ ن  تراوا سمجم ما  ين من الش اا ال

وذ ر فري  األمم المتحاادة القبري أن األ فااا  ذوي اإلعاااقااة  مثلون مااا  قرا من ثلاا  األ فااا    -78
مال ين   5,6في الماائاة( ال اال  عاددهم   72غير الملتحقين باالمادار،. وتعيش أغلبياة األ فاا  ذوي اإلعااقاة )

ساامة في المما   الريفية، و ثير ممجم، وال ساايما الفتيات، لما مساات عدون   14 ف  الذ ن  بلغون من العمر  
 .(78)من التعليم أو  شار ون في  بصورة هامشية فقإل

، الذي  2030وأوصاااات اليونساااا و بصن توائم الح ومة تشااااريعاتجا مع ل ار عم  التعليم حتى عا    -79
ساااموات على األق    9والثانوي المجاني، ممجا    سااامة على األق  من التعليم اال تدائي  12 لز  الدو  بضااامان  

 .(79)للزامية، وسمة واحدة من التعليم المجاني واإللزامي قب  اال تدائي

وأوصاات اللجمة المعمية بحقوق األ اا اق ذوي اإلعاقة بصن تت ذ الح ومة تدا ير لضاامان لعما    -80
ض معد  األمية في صاااااااااااافول  التعليم الشااااااااااااام  للبالا ذوي اإلعاقة، ومضاااااااااااااعفة ججودها من أج  اف

 .(80)األ  اق ذوي اإلعاقة

وأوصااااااااااااااى فري  األمم المتحادة القبري باصن تشااااااااااااااجع الح وماة على لجرات تغييرات في الممااهج   -81
على تعليم المجارات والحقوق في ًا الدراسااااية و رق التدريس في محاولة لتكون أ ثر مرونة و اااامولية وتر يز 

 .(81)القرن الحادي والعشرين

بصن تعالج الح ومة الفجوة الرقمية الفاصالة  ين الجمساين وفي مجا  اإلنصاال في ًا  وأوصاى أ ضا -82
 .(82)التعليم، وأن تكف  لعما  ح  جميع األ فا  في التعليم من اال  أ  ا  التعليم التقليد ة والم تلبة

 الحقوق الثقافية -12 

اث الثقافي وأ اااااااااااا ا  التعبير اإل داعي   ااااااااااااجعت اليونساااااااااااا و الح ومة على تعزيز المفاذ للى التر  -83
والمشااااار ة فيجما، مما  فضااااي للى لعما  الح  في المشااااار ة في الحياة الثقافية. و ااااجعتجا على أن تولي  
في ذلك االعت ار الواج  لمشاااااااااار ة المجتمعات المحلية والممارساااااااااين والججات الفاعلة الثقافية والمم مات  

المدني و ذلك الفوات الضاااعيفة من قبي  األقليات والشاااعوا األصااالية    غير الح ومية الممتمية للى المجتمع
والمجاجرين والالجوين والشااااااااا اا واأل ااااااااا اق ذوي اإلعاقة، وأن تضااااااااامن تكافض الفرق للمساااااااااات والفتيات  

 .(83)لمعالجة مش لة الفوارق  ين الجمسين
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 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -13 

فري  األمم المتحدة القبري بصن تعم  الح ومة مع أصحاا المصلحة في قباع األعما   أوصى   -84
التجارية وأن تزيد الوعي بصهمية ممع العم  القسااري واالسااتع اد وعم  األ فا  في سااالساا  التوريد التجارية  

 .(84)والتقيد بمض رات اإل الغ عن مسضولية األعما  التجارية واالستدامة

ر ال اااق المعمي بااالمياااه والصاااااااااااااارل الصااااااااااااااحي أناا   يممااا ال تزا  تقييمااات األثر  وذ ر المقر  -85
االجتماعي قائمة بموج  قانون الح  في التعويض العاد  والشاااااااااافافية في حيازة األراضااااااااااي وإعادة تصهيلجا  

ي بالمساا ة للمشاااريع الضاا مة فًا  ، لم  صاا   أي تقييم ألثر حقوق اإلنسااان للزامي2013وإعادة تو يمجا لعا   
لجميع  ًا  الجمد. وأ د من جد د ضااااااااارورة أن تجع  الح ومة من تقييمات األثر على حقوق اإلنساااااااااان  ااااااااار 

 .(85)المشاريع الض مة

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

أوصااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تكف  الح ومة توافر الموارد الكافية للتعجي  بالفصاا  في  -86
 .(86)ا العمف ضد المرأة قضا 

 .(87)بصن تزيد الح ومة من قدرة وفعالية المرا ز الجامعة لل دماتًا وأوصى الفري  أ ض -87

 ذلك بصن تقو  الح ومة  تفعي  تدا ير القباع الصااااااااحي فيما   ص التصاااااااادي للعمف    وأوصااااااااى -88
الجمسااااني على جميع المساااتويات، ومن ذلك الرعا ة الببية والقانونية للماجين من العمف الجمساااي، بما في 

 .(88)ذلك أثمات األزمات والكوارث

ومعلومات الرعا ة الصاااااااااااحية    وأوصاااااااااااى بصن تكف  الح ومة لتاحة المجموعة الكاملة من ادمات -89
الجمسااااية واإلنجا ية الجيدة وجعلجا في متماو  الجميع ومقبولة لد جم، وال ساااايما الفوات الضااااعيفة، بمن فيجم  
المراهقون واأل اا اق ذوو اإلعاقة واأل اا اق ذوو الجوية الجمسااانية والمي  الجمسااي غير المبابقين، وأن  

 .(89)تزي  العت ات القانونية والسياساتية

من  رامج الوقا ة القائمة على األدلة للقضااات  ًا  بصن تسااتحدث الح ومة مزيدًا  وأوصااى الفري  أ ضاا -90
 .(90)على العمف الجمساني

 األطفال -2 

أوصاااااى م ت  الممث  ال اق لألمين العا  المعمي باأل فا  والمزاع المسااااال   دعوة الح ومة للى   -91
ر ملموسااة، بما في ذلك عن  ري  لنجات اساات دا   مادق الكريات  تعزيز حما ة البف  عن  ري  تمفيذ تدا ي

ضااد األ فا ، وإلى مواصاالة مشااار تجا البماتة مع األمم المتحدة بشااصن التدا ير العملية لتعزيز الم م القائمة  
 .(91)لحما ة البف 

ي  م ن وأوصاااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تم ر الح ومة في ح ر اسااات دا  الكريات، الت -92
 .(92)أن تسب  لصابات عشوائية لأل فا 

بصن تقو  الح ومة  توحيد  دائ  االحتجاز وتليات التحوي  واروتو والت االحتجاز  ًا  وأوصاااى أ ضااا -93
لقانون تعد   قضااااااااات األحداث )رعا ة األ فا  وحما تجم(  ًا  لضاااااااامان اساااااااات دا  االحتجاز  مالذ أاير، وفق

2021 لعا 
(93). 
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م ت  الممث  ال اق لألمين العا  المعمي باأل فا  والمزاع المساال  بح  الح ومة على  وأوصااى   -94
ضامان عد  احتجاز األ فا  لال  مالذ أاير وألقصار فترة زممية مماسا ة، وممع جميع أ ا ا  ساوت المعاملة  

 .(94)أثمات االحتجاز 

وأن  ًا  لتعليم ال  زا  مرتفعوالحظ فري  األمم المتحدة القبري أن ل داع األ فا  في مضسااااااااااسااااااااااات ا -95
 .(95)ن م الرعا ة البد لة القائمة على األسرة تعاني من نقص التموي 

وأوصاااااى بصن تممع الح ومة تشاااااتت األسااااار وأن تشاااااجع البدائ  األسااااارية للرعا ة البد لة لأل فا    -96
ج الرعا ة البد لة  المحرومين من رعا ة الوالد ن، بما في ذلك عن  ري  لصاااادار م ادئ توجيجية بشااااصن  رام

 .(96)األسرية لأل فا  المحرومين من رعا ة الوالد ن، وتعزيز الصالت  برنامج الحما ة االجتماعية

بصن تواصاااا  الح ومة لضاااافات البابع المجمي على القوة العاملة في مجا  حما ة ًا  وأوصااااى أ ضاااا -97
دارة قضاااااااااااااااا ااا حمااا ااة البفاا   إلدارة المعلومااات من أجاا  تحسااااااااااااااين ل  متكااامالً ًا البفاا  وأن تضااااااااااااااع ن اااماا

 .(97)عليجا واإل رال

 ذلك بصن تضاع الح ومة ابة عم  محددة التكاليل ومتعددة القباعات للقضات    وأوصاى الفري  -98
 .(98)على العمف ضد األ فا 

وأعرات اللجمة المعمية بحقوق األ ااااااااااااا اق ذوي اإلعاقة عن قلقجا لزات اسااااااااااااات عاد األ فا  ذوي   -99
، وال سااااايما الفتيات ذوات اإلعاقة، في ال دمات العامة األسااااااساااااية مث  الرعا ة الصاااااحية  اإلعاقة وتجاهلجم

 .(99)والتعليم، وعد  وجود  رامج للتدا  والدعم الم  رين لأل فا  ذوي اإلعاقة

وأ ار فري  األمم المتحدة القبري للى أن الح ومة ات ذت ابوات هامة للحد من زواب األ فا    -100
بادهاوإل )إلأنقذوا البفلة، وعلموا البفلةإل( وأن  نتيجة لذلك،   -باتشاااااوإل وإل يتي  -من اال   رامج مث  إل يتي 

في المائة   23 تزا   ومع ذلك، الًا.  عام  15في المائة اال    50ان فضاااااااات حاالت زواب األ فا   مساااااااا ة  
 .(100)سمة 18من اإلناث  تزوجن قب  سن 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أوصاات اللجمة المعمية بحقوق األ اا اق ذوي اإلعاقة بصن تسااتكم  الح ومة عملية االسااتعراض   -101
ت  لجع  تشريعاتجا وسياساتجا واببجا متمشية مع اتفاقية حقوق األ  اق ذوي اإلعاقة وإزالة المصبلحا 

والمفاهيم المجيمة ضااااااد األ اااااا اق ذوي اإلعاقة من تشااااااريعاتجا وسااااااياساااااااتجا وأن متجا الح ومية ومواقعجا  
 .(101)اإللكترونية الح ومية ومن ال باا العا 

بصن تكف  الح ومة لتاحة ادمات مجتمعية  ااااملة لجميع األ ااا اق ذوي  ًا  وأوصااات اللجمة أ ضااا -102
لمماا   الريفياة حيا  لم ُ مفاعذ بعاد ن اا  ببااقاة الجوياة ال ااصااااااااااااااة  اإلعااقاة من دون تمييز، وال ساااااااااااااايماا في ا

 .(102)باأل  اق ذوي اإلعاقة

وأعرات اللجمة عن قلقجا من غياا تدا ير لم افحة تعدد أ ااااا ا  وجوان  التمييز ضاااااد فوات من   -103
ألد فاسااااي،   يمجا األ اااا اق ذوو اإلعاقة ضاااامن البوائف المصاااامفة والت ائ  المصاااامفة، بما فيجا الداليت وا

و  ار الساان من ذوي اإلعاقة، واأل اا اق ذوو اإلعاقة المصااا ون بفيرو، نقص المماعة ال شاارية/اإل دز،  
واأل ا اق ذوو اإلعاقة من الشاعوا األصالية، واأل ا اق ذوو اإلعاقة الممتمون للى أقليات لثمية ولغوية  

لمي  الجمساي ومغا ري الجوية الجمساانية ود مية، واأل ا اق ذوو اإلعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي ا
 .(103)وحاملي صفات الجمسين
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وأوصاااااااااااات اللجمة بصن تكف  الح ومة الحما ة الفعلية لجميع األ فا  ذوي اإلعاقة في ل ار ن ا    -104
حما ة البف  والبرامج األارى، وإعبات األولوية لأل فا  في المما   الريفية واأل فا  المعرضااااااااااين ل بر  

اإل داع في مضساااااااااساااااااااات الرعا ة، وتعزيز التدا ير الرامية للى تقد م الدعم داا  المجتمع المحلي،  اإلهما  و 
 .(104)في ذلك في ل ار األسر الحاضمة بما

بصن تعتمد الح ومة اساااااتراتيجية و مية للتوعية باأل ااااا اق ذوي اإلعاقة  ًا  وأوصااااات اللجمة أ ضااااا -105
في المما   الريفية ومن اال  اسااااااااااااااتجدال المدار،،  وم افحة التحيز والوصاااااااااااااام ضاااااااااااااادهم، بما في ذلك  

 .(105)تصثيرها ورصد

وأوصاااااات اللجمة  ذلك بصن تعترل الح ومة  لغة اإل ااااااارة باعت ارها لغًة رساااااامية، وأن ت صااااااص   -106
موارد عامة للتدري  وأن تزيد من مترجمي لغة اإل اااااارة في لجراتات المح مة وفي مجا  الرعا ة الصاااااحية  

 .(106)والتعليم وال دمات الترفيجية والد مية والثقافية

الح ومة اساااتراتيجيات و مية وعلى صاااعيد الوال ات لضااامان حصاااو    وأوصااات اللجمة بصن تعتمد -107
األ اااا اق ذوي اإلعاقة على فرق العم  في سااااوق العم  المفتوحة، من اال  سااااياسااااات تكافض الفرق،  

 .(107)ي اإلعاقة وتممية مجاراتجموارامج التدري  على تو،يل األ  اق ذو 

 الشعوب األصلية واألقليات -4 

ح  العد د من الم لفين  وال ات في ل ار اإلجراتات ال اصة الح ومة على التمسك  روا قانون   -108
الت ائ  المصاااااااااااااامفة وغيرها من ساااااااااااااا ان الغابات التقليد ين )االعترال بالحقوق الحرجية( عن  ري  حما ة 

للت ائ  المصاااامفة وغيرها من الشااااعوا التقليد ة التي تعيش في الغابات. وذ روا أن   ج    الحقوق الببيعية
على الح ومات أن تلتمس الموافقة الحرة والمسااااا قة والمساااااتميرة للشاااااعوا األصااااالية المتضاااااررة من عمليات  

د أي ابإل إلعااادة التو ين من االًا اإلاالت، وأن تعماا  على أن   ون التعويض  ااافياا   عملياة  وأن تحاادع
 .(108)تشاور مجد ة

وأوصااااااااااااااى فري  األمم المتحادة القبري بااالعترال واالحترا  الكااملين بحقوق الت اائا  المصاااااااااااااامفة   -109
والجماعات القبلية الضاااااااعيفة وسااااااا ان الغابات التقليد ين، التي تكفلجا اتفاقية مم مة العم  الدولية المتعلقة  

 .(109)(107)رقم  1957بالس ان األصليين والقبليين لعا  

 ون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسينالمثليات والمثلي  -5 

أوصااااااااى فري  األمم المتحدة القبري بصن تجع  الح ومة مماهج التعليم الببي والكت  المدرساااااااية   -110
مراعية لالعت ارات الجمساااااااااااانية، بما في ذلك عن  ري  تعد   المحتوى الذي  ميز ضاااااااااااد مجتمع المثليات  

ن ومزدوجي المي  الجمساااااااي ومغا ري الجوية الجمساااااااانية وأحرار الجوية الجمساااااااانية وحاملي صااااااافات  والمثليي
 .(110)الجمسين وأفراد الفوات الجمسانية األارى 

وأوصااااااااى الفري  بصن تقو  الح ومة بمراجعة وتعد   قانون )حما ة الحقوق( لأل اااااااا اق مغا ري   -111
 .(111)تصدار  جادات هوية رسمية، لتم يمجم من اس2019الجوية الجمسانية لعا  

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -6 

ذ رت مفوضااية  ااضون الالجوين أن الالجوين وملتمسااي اللجوت ما زالوا قادرين على الوصااو  للى   -112
أراضااي الجمد ويتصاالون بالمفوضااية قصااد التسااجي  وتحد د الوضااع. وأوضااحت أن الح ومة تساام  لالجوين  

وت بالوصااااااو  للى ادمات الصااااااحة العامة والتعليم وإلى الم ا  القانوني الو مي. ومع ذلك،  وملتمسااااااي اللج
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فإن االفتقار للى الوعي  جذه ال دمات وااللغة المحلية  شاااااااا   حواجز عملية وإدارية تحو  دون الوصااااااااو   
، ويضدي التمافس  لالستغال  من جان  أرااا العم ًا  الفعا  لليجا. ويتعرض الالجوون وملتمسو اللجوت أحيان

للى نشاوا نزاعات مع المجتمع المضايل. ووجد العد د ممجم أنفساجم  عيشاون  ًا  على الموارد الشاحيحة أحيان
في ،رول من الفقر،  يمما  حاولون  سا  عيشاجم في  يوة حضارية قاساية ومعقدة في  لد  بير. وفي حين 

الجوات وملتمساات اللجوت قد ان فضات، فإن  أن حاالت العمف الجمسااني التي تضثر على المساات والفتيات ال
 .(112)حاالت عم  األ فا  موجودة في أوساط بعض مجتمعات الالجوين

لالجوين إلضااااافات البابع الرسااااامي على  ًا  و ميًا  وأوصااااات المفوضاااااية بصن تعتمد الح ومة تشاااااريع -113
ا ة والمساااااعدة لالجوين  التزامجا البوي  األمد بحما ة الالجوين ووضااااع ل ار متساااا  ومتماسااااك لتوفير الحم

 .(113)وملتمسي اللجوت في امتثا  تا  لاللتزامات الدولية في مجا  حقوق اإلنسان

بصن تعيد الجمد الم ر في قانون األجان  لتصااميل الالجوين وملتمسااي  ًا  وأوصاات المفوضااية أ ضاا -114
الداو  واإلقامة بصاااااااااااورة غير اللجوت  وصااااااااااافجم فوة ااصاااااااااااة من األجان  الذ ن ال  م غي معاقبتجم على 

 .(114)مع المعا ير الدوليةًا ن امية والذ ن  م مجم الوصو  للى لجراتات اللجوت، تمشي

وأوصااات  ذلك بصن تزي  الح ومة الحواجز اإلدارية للساااماا لالجوين وملتمساااي اللجوت بالوصاااو    -115
ك تساجي  المواليد، والمراف  الصاحية  من دون عوائ  وعلى قد  المسااواة للى ال دمات األسااساية، بما في ذل

والتعليمية، وال دمات المالية. وأوصااات بصن تكف  الح ومة حصاااو  ملتمساااي اللجوت والالجوين بفعالية على  
ال دمات األسااساية عن  ري  تزويدهم بالوثائ  الصاادرة عن الح ومة، مث  فوة ااصاة من بباقات أدهار  

 .(115)الح ومةأو ما  عادلجا من الوثائ  التي تصدرها 

سلإل الضوت    19-وذ ر فري  األمم المتحدة القبري أن اإلغالق الو مي الماجم عن جائحة  وفيد -116
 .(116)على الحاجة الملحة للى لدراب المجاجرين الدااليين وال ارجيين في تليات الحما ة االجتماعية القائمة

 عديمو الجنسية -7 

الالجوين بصن تضاااع الح ومة لجراتات لتحد د حاالت انعدا  الجمساااية،  وأوصااات مفوضاااية  اااضون   -117
مع الم ادئ الدولية واتفاقيات انعدا  الجمسااية، من أج   مات ل ار قوي لحما ة ومساااعدة األ اا اق  ًا تمشااي

 .(117)عد مي الجمسية

لجمسااااااااااية  وايمما أ ااااااااااار فري  األمم المتحدة القبري للى اإلصااااااااااالحات التي أدالت على قانون ا -118
للتعجي  بحصااو  فوات معيمة على الجمسااية، أوصااى بصن تم ر الح ومة في توساايع   2019)المعد ( لعا   

 .(118)نباق تببي  القانون ليشم  الفوات المضبجدة األارى 

ودعا العد د من الم لفين  وال ات في ل ار اإلجراتات ال اصااااااااااة الساااااااااالبات للى ات اذ لجراتات   -119
السااااااااااج  الو مي للموا مين وغيره من العمليات المماثلة في وال ة تسااااااااااا  وفي وال ات  حازمة لمراجعة تمفيذ  

أارى، وضااامان أال تضدي هذه العمليات للى انعدا  الجمساااية أو التجريد التمييزي أو التعسااافي من الجمساااية 
 .(119)أو الحرمان ممجا أو البرد الجماعي أو االحتجاز التعسفي

 محددةمناطق أو أقاليم  -جيم 

ذ ر م تا  الممثا  ال ااق لألمين العاا  المعمي بااأل فاا  والمزاع المساااااااااااااال  أن من دواعي القل    -120
المتزا اد احتجااز قوات األمن الجماد اة لأل فاا  في جاامو و شاااااااااااااامير  زعم ارت اا جم بجمااعاات مساااااااااااااالحاة أو  

 .(120)عن است دا  التعذ   ضد األ فا  ألس اا تتعل  باألمن القومي، فضالً 
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أن األ -121 األمم المتحااااادة القبري بقل   للعمف على     فاااااا والحظ فري   تعرضااااااااااااااوا  في  شاااااااااااااامير 
 .(121)عقود مدى

وأعراات اللجماة المعمياة بحقوق األ اااااااااااااا ااق ذوي اإلعااقاة عن قلقجاا لزات نقص المعلوماات عن  -122
األ اااااااااااا اق ذوي اإلعاقة في جامو و شاااااااااااامير واالسااااااااااااتراتيجيات الرامية للى ضاااااااااااامان تقد م المساااااااااااااعدة  

 .(122)المماس ة اإلنسانية
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