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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونو احلادية الدورة 
 2018 نوفمربتشرين الثاين/ 5-16

 موريشيوس جتميع بشأن  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مر  مراعراد روجمير  16/21و 5/1 عد هذا التقريرر عمر ب رقرراجمل  حرو  قروس ا ن را أ -1
جتميررر  لحمضحومرررار الرررواجمرد ه تقررراجمير هي رررار ا ضاهررردار  والتقريرررر االسرررتضرال الررردوجمل الشرررام  

مقررد يف ه لررو  مرروج  وهررو وا جررراتار اصا رر  و مهررا مررن و اررح ا مرر  ا تةرردد  ار ال ررح ، 
 تقيداب ابحلد ا ق ى لضدر الوحمار 

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2)(1)اإلنسان

، أو رررن  حررر   قررروس النةررر  والحقحررر  ا ضحيررر   قررروس ا لررر ا   ول 2015 عرررايفه  -2
عحرى الربوتووروا االيتيراجمل ا حةرح ابلضلرد الردو  اصرا  ابحلقروس  ابلت ديحا عاق  موجميشيوس 

االتةاقي  الدولي  حلماي   قوس مجير  الضمراا ا لراجرين وأفررار و ، القت اري  واالجتماعي  والثقافي ا
، والربوتووروا االيتيراجمل مجي  ا ل ا  من االيتةرات الق ررل، واالتةاقي  الدولي  حلماي  أسره 

الربوتووروا االيتيراجمل ا حةرح ابتةاقير  و ، (3)التةاقي   قوس النة  ا تضحح إبجررات تقردا الغ  رار
،  ثرررن الحقحرررر  ا ضحيرررر   قرررروس ا ن ررررا  2017ه عررررايف و   (4) قررروس ا لرررر ا   ول ا عاقرررر 

حضلد الدو  اصرا  ابحلقروس ا دنير  لموجميشيوس عحى الت ديح عحى الربوتوووا االيتياجمل الثاين 
ورعررن  حرر  محاهلرر  التضررذيو موجميشرريوس  ى   (5) لغررات عقوررر  ا عرردايف اهلررارإ  ى ،وال ياسرري 

مل ت رغ  ررفراب فيلرا  قوس ا ن را  الري رشأ  مضاهدار ا م  ا تةدد ا ساسي  الت ديح عحى 
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من اتةاقي  محاهل  التضذيو و رم   22و 21جم ا ع انر مبوجو ا ارتني إب دا لا، وأو تدرض
  (6)قاسي  أو ال  ن اني  أو ا ليح من ضروب ا ضامح  أو الضقور  ال

الضمراا  أو ن  ح   قوس النة  ابلت ديح عحى اتةاقي  محظمر  الضمر  الدولير  رشرأ و  -3
 .(7)(189جمق  ) 2011لضايف ا ح ليني، 

  ا  رتقح درتمتر  وغراجم ال رن عمير   قروس ا ن را  )اصغرم   ا ضحير  ا  رتقح داصغم  رألاجم و  -4
، ه مجحرر  أمرروجم، عحررى اتةاقيرر  محرر  جر رر  ا ابرد ت رردسوغرراجم ال ررن(  ى أ  موجميشرريوس مل ر  ا ضحيرر

الحقحر  ا ضحير   قروس ا لر ا   ول ا عاقر  ابالنلرمايف  ى أو رن و   (8)وا ضاقغر  عحيلراا ماعي  
مضاهدد مراوش لتي م الحةا   ى ا  حةار ا حشروجمد لةااردد ا لر ا  ا وةروفني أو مضراقص الغ رر 

  (9)االتةاقي  هذ  وسةو مجي  حتةظاهتا عحى أو  ول  عاقار أيرى ه قراتد ا نغوعار

أب  تحلرررر  موجميشرررريوس  ى  امي  لشرررراو  ال ج ررررنيأو ررررن مةوضرررري  ا مرررر  ا تةرررردد ال ررررو  -5
ومررا أو ررن    (10)ا حةررح  ررا 1967ال ج ررني ورروتوورروا عررايف  روضرر  اصا رر  1951اتةاقيرر  عررايف 

 1969موجميشريوس عحرى اتةاقير  عرايف  ت ردسأب   مةوضي  ا مر  ا تةردد ال رامي  لشراو  ال ج رني
أب  تحلر  موجميشريوس  أيلراب وأو ن   (11)قياالي حتو  ا ظاهر اصا   مبشو ر ال ج ني ه أفري

رشررأ   1961 ا لرر ا  عرد ص ا ح رري  و ى اتةاقير  عررايف وضرر ا تضحقر  ر 1954 ى اتةاقير  عررايف 
أ  يحشرررط  رررراجماب حلمايررر  عرررد ص ا ح ررري  أو ه يةرررا  ررراالر انضررردايف ا ح ررري ،     لررر  مرررن لرررأن

ابلت رديح أو رن  حر   قروس النةر  موجميشريوس و   (12)ا  ا ضرضني صنرر انضردايف ا ح ري ا ل 
  (13)تةاقي  االحتار ا فريقص حلماي  ا شررين رايحياب ه أفريقيا وم اعدهت اعحى 

وال ظن مةوضي  ا م  ا تةدد ال امي  حلقروس ا ن را  أ  موجميشريوس وجلرن رعرود  -6
حررررر   قررررروس النةررررر  و ثرررررن    (14)والاير ه  رررررراجم ا جرررررراتار اصا ررررر راامررررر   ى ا وحةرررررني رررررر

موجميشيوس عحى الوفات ابلت اماهتا رتقدا التقراجمير مبوجرو الربوتوورولني االيتيراجميني التةاقير   قروس 
ه  واسرتغ ا ا رةراارير  ا رةراا ا  رحة  ورشرأ  ا حازعرار ا رةراا ه  الرتاكالنة  رشأ  

الحقحر  تقريرر  تضمري وس  ى رعرن  حر  محاهلر  التضرذيو موجميشريو   (15)الغغات وه ا وار ا اب ي 
 عرن الةرعي   حر  التضرذيو و رم  مرن ضرروب ا ضامحر  أو الضقورر  القاسري  أو ال  ن راني  أو ا ليحر 

وأو ررررن محظمرررر  ا مرررر  ا تةرررردد لحرتريرررر  والضحرررر  والثقافرررر  رتشررررقي    (16)2007عررررايف ه زايجمهتررررا 
الدوجميرررر  رشررررأ   ررررووك محظمرررر   ا شرررراوجمار  ررررراجمه  تقرررراجميرالموا ررررح  تقرررردا موجميشرررريوس عحررررى 

  (17)اليون وو الي حتدر ا ضايم ا ت ح  ابلتضحي 
مررررد  مةو ضرري  ا مرر  ا تةرردد ال ررامي  حلقرروس ا ن ررا  م ررا    ىموجميشرريوس  قرردمنو  -7

  (18)(2016د التموي  ال ارق  )ه عايف وا دد ي ا روجم 

 (19)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  

أنررررره مرررررن اللرررررروجمل أ  تررررردم  موجميشررررريوس  وغررررراجم ال رررررنر  ا ضحيررررر  ا  رررررتقح داصغرررررم  رجمأ -8
لألفرار التذجمع  را  يت ىن  ىت، الورحي  قوانيحلاص ررإ فيلا ه مضاهدار  قوس ا ن ا  الي ه

لقرررانو  الررردو  ا أب  تضمررر  وتتررري  لحقملررروجمموجميشررريوس  ناحملررراو  الورحيررر   وأو ررر أمرررايفمغالررررد 
  (20) ار ال ح  أيلاب القوانني الورحي و  ا ت ح  ره وا ضايمغارئ وا حلقوس ا ن ا  
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قررررررانو  قايرررررر   قرررررروس ا ن ررررررا  روه  رررررني جم غررررررن الحقحرررررر  ا ضحيرررررر   قرررررروس ا ن ررررررا   -9
رتوسرري  ننراس واليرر  الحقحر  الورحيرر  حلقروس ا ن ررا  الررذل قرايف ( ه  رريغته ا ضدلر ) 2012 لضرايف

عمحير  ايتيراجم وتضيرني أعلرات الحقحر  الورحير  حلقروس ت رايف اديف  زات عر لراقحق أعررن عن، وتض ي ها
و ثن  حر    (21)من ا وظةني ما يوةصعديف وجور و ، تشاجموي ال  و يشةافيوةص من المبا ا ن ا  

 ى ا غررارئ ا تضحقرر   مرر  ا  الرر ، جميشرريوس عحررى ضررما  اسررتق ا أعلرراالامحاهلرر  التضررذيو مو 
وغراجم ر  ا ضحير  ا  رتقح داصغرم  رو ورر   (22) قوس ا ن ا  ا اس ار الورحي  لتض ي  وقاي مبرو  
أ  والي  الحقح  الورحي  حلقروس ا ن را  وردورد الحنراس   را ال تتحراوا الشرواوى ا تضحقر   ال ن

  (23)القت اري  واالجتماعي  والثقافي ابحلقوس ا

ا يوةررص مررن مبرر ااا ضرراب اب رةررموتررو أمررني ا ظررامل  ت ويرردر حرر   قرروس النةرر   أو ررنو  -10
  (24) ابلت ايف موجميشيوس رتض ي   يغلار ، م  تا واجمر لتمويحه من االضن ع رواليته عحى حنو فضاا

تةضيرر  رو  2012ضررايف ل  الورحيرر آلليرر  الوقاايرر اقررانو  رجم غررن  حرر  محاهلرر  التضررذيو  و   -11
، 2014  يرا /يونيررره  هلرررضغ  اآلليررر  الوقاايررر  الورحيررر  التارضررر  لحقحررر  الورحيررر  حلقررروس ا ن رررا  

اسررتق ا لررضغ  اآلليرر  الوقاايرر  الورحيرر  التارضرر  لحقحرر  ا  ررتقح  عررديف ضررما  أعررررن عررن قحقلررا  زات 
  (25)احلالي  القوانني   و ما تحص عحيها ضحي  رشواوى الشرر  

  وجم غررررررررررن  حرررررررررر  محاهلرررررررررر  التضررررررررررذيو  نرررررررررر  الضمرررررررررر  الورحيرررررررررر  حلقرررررررررروس ا ن ررررررررررا  -12
 ه  ررراا لر ررردمضحيررر  اب  حررر   قررروس النةررر  إبنشرررات  حررر  جم غرررنو  ،(26)2020-2012 لحةررررتد

وأفرارر مةوضري  ا مر  ا تةردد   (27)للما  تحةيرذ ينر  الضمر  2013عايف   قوس ا ن ا  ه
عرن  مضحير  رتقردا التقراجميرمشررتو  ررني الروزاجمار راامر   حر  فحير   إبنشراتال امي  حلقروس ا ن را  

  (28)س ا ن ا  ومتارضتلا ه موجميشيوساالتةاقيار الدولي  وا قحيمي  ا تضحق   قو 
 ورتضدي ر 2013رقانو  لواوى الشرر  لضايف  الحقح  ا ضحي   قوس ا ن ا  وجم غن -13
 حر  محاهلر  التضرذيو  جم غرنو   (29)ا حااير ه القلرااي االسرت حاإ  ا تضحقر  رقرانو  2013 عايف

(،   ريغته ا ضدلر هقرانو  احلماير  مرن الضحرن ا حر   )رشواوى الشرر  و ا  تقح  للحقح  ارقانو  
وجم غررن الحقحرر    (30)(  رريغته ا ضدلرر ه) 2012 ايفلقررانو  ا حررااص لضررابو  2016عررايف  ال ررارجمين

ومررررا    (31)2012 لضررررايف لررررااي وا  رررراعدد الق لررررااي   القضونررررا ضحيرررر   قرررروس ا ن ررررا  رقررررانو  ا 
وجم غن  حر  محاهلر    (32)2012، رقانو  توافا الةر  لضايف  ح   قوس النة و  هص، جم غن

ا ح و  عحيره  اروا اس  وال ياسار نيانو التضذيو اباللت ايف ال ياسص  وجميشيوس إب  ح الق
  (33)2019-2015ررانم  احلووم  لحةرتد ه 

القااانون  مااع مراةاااةتنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااان   -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطاةات -ألف 
 (34)املساواة وةدم التمييا -1 

 ى أمنرررررام التمييررررر  والتلمررررريش حظرررررر ابل، وغررررراجم ال رررررنر  ا ضحيررررر  ا  رررررتقح داصغرررررم  نأو ررررر -14
تردويف  ى الري  ل رااددواالستغضار االجتماعص القاام ، أب  توا   احلوومر  مضا ر  تحر  ا منرام ا
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، مث  الوريوا، وروم   ى  د وغرم ا ثحي مضار واجملموعار تالشي وي   وظحن رضا اجمل سن
لررر   مررن تحةيررذ  موعرر  مررن الترردارم  ابمررن التمترر  ابحلقرروس االقت رراري  واالجتماعيرر  والثقافيرر ، 

 أنررره ه  رررني ال يضررررتإ القرررانو  ابلحظرررايف النغقرررص، فررر   اهلياوررر  اهلرميررر   ا  رررتقح داصغرررم ر وأورررد
ارير  احلوومر  عحرى اذرا   جرراتار  ج نقاام ، ولرقض نزالماوعرقص  قصرغ القاام  عحى أساس

  (35)ل احل مجي  الة ار ا لمش 

والتو رريار ورحغرن  حر  اصرربات التارضر   حظمر  الضمر  الدولير  ا ضحير  رتنغيرح االتةاقيرار  -15
احملظروجمد ا ح رو  عحيلرا ه قرانو  تورافا الةرر  مر  قرانو  التميير  من احلوومر  مواتمر  أسرغاب 

ضرررديف التمييررر  وا  ررراواد  و ثرررن ر لرررا ا تضحقررر ضرررما  االت ررراس ه قوانيحمرررن أجررر   قررروس الضمالررر  
 ا ثرررررابموجميشررررريوس عحرررررى الت ررررردل رو   يرررررم لحتمييررررر  عحرررررى أسررررراس الضررررررس والحرررررو  وا  ررررر  

وما لقضن الحقح  احلوومر     (36)ه سوس الضم ال اادد  ا لحي  جتماعص والقوالو الحمني واال
وريرروا الماعرر    ا حتمررنيعحررى  جرررات رجماسررار رشررأ  ئتحررن الة ررار ه سرروس الضمرر ، وال سرريما 

  (37)عحى أل متيي  ضده  ةضحصالوالضماا ا لاجرين،  دإ القلات ا الي يني 

 ا حتمررني  ى رةرراا جتررا  االنةرر  عحررى اسررتمراجم التمييرر ، ويا رر  ولرردرر  حرر   قرروس  -16
موجميشرررريوس  ظررررر التمييرررر  ا غالررررر و ررررم ا غالررررر ه قررررانو   نو ررررأا سررررر احملرومرررر  وا لمشرررر ، و 

  (38)ياسار وآليار لحقلات عحى التميي وض  سرا رةاا و 
وأعررن الحقح  ا ضحير   قروس ا ن را  عرن قحقلرا  زات ينراب الوراهير  والضحرن، مبرا ه  -17

ابلقترر   و ثررن  اهلويرر  ا ح رراني  لا يرر  ا ح ررص ومغرراير  ص وم روجررني ثحيررار وا ثحيررا لرر  هتديررد 
موجميشررريوس عحرررى قرررايتل  مرررن مجيررر  ألرررواا التمييررر  القررراا  عحرررى أسررراس ا يررر  ا ح رررص واهلويررر  

 لغرات و  ال ح ؛ا ح اني ، إبرجماج يناب الوراهي  والضحن وأساس لحتميي  ه مجي  القوانني  ار 
؛ والتةقيررررح ه مجيررررر  الغلررررراا "" تيررررا  و "الحررررروام"مررررن القرررررانو  ا حررررااص الررررري جتررررريف  250ا ررررارد 

ا يررر  ا ح رررص  ص وم روجرررني ثحيرررار وا ثحيررراالشرررواوى ا تضحقررر  ابلضحرررن الحالررر   عرررن التمييررر  ضرررد 
  (39)ي  ومقاضاد ا  اولني عحلااهلوي  ا ح ان لومغاير 
ه اذررا  ترردارم م امرر  لحتضريررن  اروغرراجم ال ررن عررن أمحلرر  ا ضحيرر  ا  ررتقح داصغررم  وعررربر -18
و ثررررن الحقحرررر    (40)وتحةيررررذها 2024-2014ي وي  لحةرررررتد ياسرررر  ا ديرررردد ا تضحقرررر  ابلشررررابل 

ا ضحيرر   قرروس ا ن ررا  موجميشرريوس عحررى اعتمررار وجمقرر  االسرررتاتيقي  الورحيرر  وينرر  الضمرر  ا تضحقرر  
عحى أنره   ا  تقح داصغم  رولدر  (41)تحةيذها الةضاالواجمر ا يوةص من ا مم  توفم ابلشي وي  

مماجمسر   ه سرياساذرا  القرراجمار لردع  عحرد غص االستضاض  عن عمحي  اذرا  القرراجمار ابلحيارر  ابيحغ
  (42)ا هحي  القانوني 

 (43)التنمية والبيية واألةمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

الحمررو  الرذل تتغضره لتةقيرح 2030لضرايف  الرؤير حل  لررأثرىن ا مرني الضرايف عحرى موجميشريوس  -19
  (44)زجمس والحلول ابلتحمي  ا  تدام وت  م قود االقت ار ا  لحقمي  الشام 

أو ن  ح   قوس النة  موجميشيوس أب   يذ ه احل رغا  جوانرو ضرضن ا رةراا و  -20
غرررم ا حرررار و راجمد تمب ررراا  وضررر  ال ياسرررار أو الرررربام  ا تضحقررر  سرررياس ه  هررر وآجمات  وا تياجررراهت

  (45)ئارر الوواجمث
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أ  تغرررررم ا حرررررار  ورررررن أ  ي رررررةر عرررررن  روغررررراجم ال رررررن  ا ضحيررررر  ا  رررررتقح داصغرررررم  رو ورررررر  -21
  ل أبثر  عحى رضا القناعار االقت اري   ويح يف مضا    نيمرتغن ني هامنيهقرد/انتقاا رايحي

التررورني أو  عررارد  واجمر الررزسترروفم ييراجمار رديحرر   رر ومررن اللرروجمل، مرن  دترره ت ةيررنالالترأثم و 
  (46)لتدجمي م  مروجم الوقن واب

 (47)قوق اإلنسان ومكافحة اإلرهابح -3 

 ثن الحقح  ا ضحي   قوس ا ن را ، الري تشرضر ابلقحرح  زات قرانو  محر  ا جمهراب، عحرى  -22
لأللرر ا   تترراحمررن الضلررد وأ   9مر  ا ررارد  أ  تورو  القرروانني ا تضحقرر  اب جمهرراب متمشرري  متامرراب 

  (48)تقاوزارمجي  اللماانر القانوني  ضد التض ن وال نا وقوفني واحملتق ي

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (49)هشخصةلى ن ايف احلياة واحلرية واألمالفرد حق  -1 

 مرن جانروا ضامحر  سروت أعرررن  حر  محاهلر  التضرذيو عرن قحقلرا  زات أنغرات التضرذيو و  -23
الحقحررر   وأعرررررن  (50)ه رضرررا احلررراالر  ى ا رررور ا ررروظةني ا وحةرررني إبنةرررا  القررروانني، ممرررا أرى

مرررن لأللررر ا  رشرررو  يرررا   زات سررروت مضامحررر  قررروار ا  لررراقحقعرررن ا ضحيررر   قررروس ا ن رررا  
و ثرررن  حررر  محاهلررر  التضرررذيو موجميشررريوس عحرررى التةقيرررح الةررروجمل   (51)احملررررومني مرررن  رررريتل 

ضرما  و مقاضاد ا حاد ا  عومني؛ والشام  ه مجي  الشواوى ا تضحق  ابلتضذيو وسوت ا ضامح ، و 
 تحرر ا ديرردد ا ضحير  رشررواوى الشرررر  القردجمد عحررى  جررات حتقيقررار ه ا  رتقح  أ  تورو  لحقحرر  

 داجم تو يار رشأ  التدارم الت ةيةي ؛ ووض  أ وايف و جراتار قانوني   الشواوى والوالي  
 هعحرى أنر أيلراب  رولردر  (52)سرووا حا الوراهلتموني اللةااي من التمت   قل  ه االنت اإ 

  (53)ا  اتل  عن أعماا التضذيويحغغص أ  توة  موجميشيوس 

 قررررروانني هلحتضرررررذيو والترررررايف  ا نحرررررح عرررررديف احلظرررررر محاهلررررر  التضرررررذيو وال ظرررررن  حررررر  -24
قوانيحلرا مر  احلظرر ا نحرح    ومواتمر هرذا ال ردر  ه قرانوين ور   وضر عحى و ثتلا ، موجميشيوس

  (54)أعماا التضذيو عحى عقوابر محاسغ تنغيح وما  ثن عحى 
زات سرررروت ظررررروإ اال تقررررراز ه الحقحرررر  ا ضحيرررر   قرررروس ا ن رررررا  عررررن قحقلررررا   وعررررربر -25

الغذات  والق وجم ه توفموأعررن  ح  محاهل  التضذيو عن قحقلا  زات قح  الحظاف    (55)ال قو 
 ثرررن الحقحررر  ا ضحيررر   قررروس ومرررا    (56)حت رررني الظرررروإ ا اريررر  ه ال رررقو  وا رررات و ثرررن عحرررى
يقلو  عقور  ال قن، واذا  تردارم  عمناحملتق ين جمهن احلغو اال تيارص   ا ن ا  عحى ف 

  (57)رداا  اال تقازتوفم  ح  انتةاجم احملتق ين و 

أ  ا  وايف الواجمرد ه قانو  قاي  ا ل ا   روغاجم ال ن  ا ضحي  ا  تقح داصغم  روجمأ -26
وابلترررا  مل ت رررم   ال رررن،مل تتلرررمن الحنررراس الوامررر  لحضحرررن ضرررد وغررراجم  2005ا  رررحني لضرررايف 

االنتلاورررار  وأرررررزر احلاجررر   ى سرررن قررروانني أو تضررردي  القررروانني  تحررر ابلوشرررن ال رررحي  عرررن 
حرر  الضحررن وسروت ا ضامحرر   وأو ررن القاامر  حلمايرر  ا  رحني مررن سرروت ا ضامحر  واعتمررار سياسرار  

ضرد وغراجم ال رن، تومحلرا ا ماجمسني الوعص فيما يتضحح اب يذات والضحن   واتاسرتاتيقي   وض  ر
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لحقلررررراد واحملرررررامني و رررررمه  مرررررن أعلرررررات  أمررررروجم، حقرررررار تدجميغيررررر   ل اميررررر  مت   ررررر ، ه مجحررررر  
  (58)القلااي   ال حن

 (59)من العقاب  وسيادة القانون اإلفالتمسألة إقامة العدل  مبا يف ذلك  -2 

أعررررن  حرر  محاهلرر  التضررذيو عررن قحقلررا  زات عرردر عمحيررار االعتقرراا الرري متررن رو   -27
التغا  مضقوا ابجمتواب جر  ، مما أرى  ى زايرد الحقوت  ى اال تقاز ال رارح لحمةاومر ، و ى 

اجمتةرراع  ن را  عررن قحقلررا  زات مررا أعرررن الحقحرر  ا ضحيرر   قرروس ا  و(60)ا جررراتار القلررااي ررءت 
  (61)اب  رررردجمار  ار ال ررررح ال سرررريما ه القلررررااي و عرررردر ا لرررر ا  احملتقرررر ين قغرررر  احملاومرررر ، 

و ثرررررن  حررررر  محاهلررررر  التضرررررذيو عحرررررى حتديرررررد ضرررررماانر التربيرررررر الوامررررر  لضمحيرررررار التوقيرررررن 
  (62)اتار ا حااي ص التأيم ه ا جر واال تقاز، وتض ي  التدارم الغديح  و م اال تقازي  وتقحي

 حرر  محاهلرر  التضررذيو عررن قحقلررا  زات اعتمررار الشرررر  ا ةرررم عحررى االعرتافررار  وعررربر -28
 ورررا   و ثررن موجميشرريوس اباالعرتافررار انترر اع  مررا أفيررد مررن  رررال التةقيررح وا قاضرراد، و زات 

 اعرتافررارا ارنررو عحررى حت ررني أسرراليو التةقيررح ابسررت دايف ا رلرر  القاامرر  عحررى أسرراس عحمررص؛ 
التضرذيو أو ا ضامحر  القاسري  أو ال  ن راني  أو ا ليحر ؛  مرن ير اا رلر  الري يرت  احل روا عحيلرا 

  (63)ومقاضاد ا حاد اب ورا ؛عرتافار اال ارعاتار انت اعالتةقيح ه و 
  لغرات نظرايف الاةر  الرتل  ا اقتر ، ف  را اعتر ايفو   ال ظن الحقح  ا ضحي   قوس ا ن ا   -29

تشضر ابلقحح    الحظايف الذل  ون أ  حيتق  مبوجغه الشر ص عحرد االلرتغا  ه اجمتوراب جر ر  
ينررمد قررد يررارل  ى  سرراتد ا ضامحرر  والتض ررن  و ثررن عحررى  لغررات  ورر  الاةرر  الررتل  ا اقترر ، 

،  رلرر  ا حاايرر اب ا تضحررحمررن الدسررتوجم، واعتمررار القررانو  ا ديررد  4و)ك( (1)5ارتني وتضرردي  ا رر
  (64)مواتمته م  الضلدو 

 (65)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 

متضحرررح أ  الدسرررتوجم يوةررر   ريررر  التضغرررم، ولورررن مل ي ضتمرررد أل قرررانو    وررررر اليون ررروو -30
رر ريرر  ا عرر يف  مررن قررانو  ا دونرر  ا حاايرر   و ورررر أ  عحررى  288ر يف التشررلم مبوجررو ا ررارد وج 

حمضايم الدولي   وما أو ن أب  ل ي تقيومدين  قانو ه  و رجماجهاحلووم   لغات جترا التشلم 
  (66)حمضايم الدولي ي تقيو ل ا ع يفري  حل تل  احلووم  قانوانب 

يرررا ا ضحومرررار واالت ررراالر هرررص اهلي ررر  التحظيميررر    هي ررر  توحولوجأبأفرررارر اليون ررروو و  -31
 ر  راا  االت راا وا ضحومرار  وفيمرا يتضحرح  رير  الررأل والتضغرم، ألراجم  ح  الرتايريصمبر ا وحة و 

احلووم  وأ  هي   ا  اعر  ا  رتقح  ا  راول  عرن تحظري  تضي حل   ى أ  أعلات  حو اهلي   الت ض  
احلووم  نظرايف التضيرني  تقي  أو ن اليون وو أب  و احلووم   القناع هص هي   موون  من أعلات 

  (67)اضما  استق هلمن أج  حغث لرتييص ال ه هي  
تشرررضر الحقحررر  ا ضحيررر   قررروس ا ن رررا  ابلقحرررح  زات عرررديف وجرررور متثيررر  عرررارا   تحرررن و  -32

الوزاجميررر  عحرررى ضمررر  الحقحررر  ر عحمررراب ها أيررذ ، مررر مورروانر ال ررروا  ه الشررراو  الضامررر  وال ياسررري 
و ثررن   (68)سن ضررد موجميشرريو ي  رر ح الحظررايف االنت رراء ه ضرروت آجماالررا ه قلرري  انجميررن وآيررر 

  (69)ابلتمثي عحى أ  يضاجل الحظايف االنت اء ا ديد ا شاجمو  ال ياسي  والضقغار ا تضحق  
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جم غرررن الحقحررر  ا ضحيررر   قررروس ا ن رررا  ابلتة رررن الرررذل رررررأ عحرررى متثيررر  ا رررررأد ه    و  -33
تشررضر ابلقحررح  زات ا ةررال مررا زالررن هي ررار  ررح  القررراجم عحررى م ررتوى الغحررداير والقرررى، ف  ررا 

 حو الوزجمات  و ثن موجميشيوس عحى حت رني متثير  ا ررأد ه ه ن غ  الح ات ه ا مضي  الورحي  و 
  (70)اجم عحى ا  توى الورابر  ح  القر هي ا

 (71)حظر مجيع أشكال الرق -4 

 ومق رررد   رحررد م رردجم  مرررا زالررن أعررررن  حرر   قرروس النةررر  عررن قحقلررا    موجميشرريوس  -34
ومررا أعررررن الحقحرر  ا ضحيرر   قرروس ا ن ررا     (72)جترراجم اب لرر ا ، مبررن فرريل  ا رةرراا ل عغرروجم  و 

اسرتغ هل  جح ررياب مرن أجر   رةراا وا لراجرو ، عرن قحقلرا  زات االجتراجم اب لر ا ، مبرن فرريل  ا
مررتو  ا رراا   عرديف مقاضرادوتشضر  ح  محاهل  التضذيو ابلقحح من   (73)ه الضم  واستغ هل 
و ثرررن الحقحررر  ا ضحيررر    (74)و قرررانو  موافةررر  االجتررراجم اب لررر ا ابالجتررراجم مبوجررر  ار ال رررح 

 ثرن  حر  محاهلر  مرا ، و(75) ار ال رح  نني قوس ا ن ا  عحى  نةا  القانو  و رم  مرن القروا
و ثن الحقحر  ا ضحير   قروس ا ن را  أيلراب عحرى تي رم   (76)لتضذيو عحى تض ي  الوعص ابلقانو ا

  ا ررارل والنرر  اللررةااي وضررما  قررايتل  مررن االنتقررايف وتقرردا الرردعقغرر  تقرردا الشررواوى مررن 
ضر  رو ر ينر  عمر  ورحير  لرامح  و اعتمرأو ن  ح   قوس النة  موجميشريوس ابو   (77)والحة ص

  (78)حت دل ل جتاجم وواوم  ا تاجرينآلي  تح يح ل

 احلقوق االقتصادية واالجتماةية والثقافية -جيم 
 (79)ومواتيةظروف ةمل ةادلة العمل ويف احلق يف  -1 

 ، رو   رنرررات،القيرررايف  ثرررن  حررر  اصرررربات التارضررر   حظمررر  الضمررر  الدوليررر  احلوومررر  عحرررى -35
 مرررا تغقرررى مرررنتضررردي  لرررواا  ا جررروجم ا تضحقررر  ر رررحاعار ا حررر  وال رررور والشرررال مرررن أجررر   زالررر  ر

فررواجمس ررررني ا ح ررني ومضررردالر ا جرروجم ا  تحةررر  ه نةررو ف ررر   الرري تتلرررمنت ررميار الوظررراان 
  (80)ا حو نوع ه ا جوجم عحى أساس اب مغالر  اب يي  متشو  ي مما، ابيت إ نوع ا حو الوظاان

ر الحقحرر   ى أ  ا ضررايم القانونيرر  ا تضحقرر  ابحلمايرر  مررن التمييرر  ا حرراها ل نتمررات ألرراجم و  -36
 م وافي    ا مل تون م رةور  رضقروابر جمارعر  مبرا فيره الوةاير  وإبجرراتار فضالر  وسرريض   الحقاء

  (81)صللما  تنغيقلا الضمح
سررت دايف  جررراتار وتشررق  عحررى زايرد تنرروير وا  زورحغررن الحقحرر  مررن احلوومرر  أ  تضرر -37

التةراول النروعص ررني أجمابب الضمر  أو محظمرار أجمابب الضمر  والضمراا لتحظري  لرروم التوظيرن 
  (82)من ي ا اتةاقار التةاول ا ماعص

ذين ضمرراا ا حرر ليني، الررالالحقحرر  أ  تت ررذ احلوومرر  الترردارم ال زمرر  للررما  متترر   ورحغررن -38
يضمحو  موظةني  10  لحتميي  رشو  يا ، والضامحني ه ا اس ار الي تل  أق  من و يتضرض

  (38)ردوايف وام ، رحةو احلماي  ضد التميي  مث  مجي  الضماا اآليرين
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 (84)احلق يف الضمان االجتماةي -2 

رشررأ  اسررتدام  نظرر  ا ضالررار  اعررن قحقلرر روغرراجم ال ررن  ا ضحيرر  ا  ررتقح داصغررم  نأعرررر -39
احلوومرررر  عحررررى اذررررا  ترررردارم  نتقاعديرررر  واحلمايرررر  االجتماعيرررر  عحررررى ا رررردى النويرررر ، ولررررقضال

اهحرر  ا  لتقاعررد ا غوررر واحلررد مررن ف ررار الوظررااناا اليرر ، مثرر  ذةرريا  ررواف   تلررالت ةرريا توحة
  (85)لحتقاعد ا غور

 (86)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 

ه ا اار  فقرء مرن  8.7روغاجم ال ن أنه ه  رني أ  ن رغ    ا ضحي  ا  تقح داصغم  رأود -40
  (87)مررن الةقررر ه رضررا ا حررارح جيرروب توجرردروجرره عررايف يضيشررو  ه الةقررر،  وسموجميشرريسرروا  

د الةقررر، ورررجمر ا عررراب  رردوريحمررا ال ظررن  حرر   قرروس النةرر  ا لررور ا غذولرر  لحت ةيررن مررن 
رومرر  وا لمشرر   وأو ررن موجميشرريوس رتض يرر  رةرراا ا سررر احمل عررن قحقلررا  زات الظررروإ ا ضيشرري  

  (88)سرتاتيقي  الورحي  حلماي  النة التدارم الرامي   ى  عماا  قوس ا رةاا ه اال

ه ا اارر   50روغرراجم ال رن أ  موجميشرريوس أنةقرن  رروا    ا ضحيرر  ا  رتقح داصغررم  رو ورر  -41
حررى اذررا  ترردارم فضالرر   وافةرر  مررن مي انيتلررا عحررى اصرردمار االجتماعيرر   ولررقضن احلوومرر  ع

الةقر ه سن الشي وي  ولدرر عحى احلاج   ى ضما  عديف قيايف ررام  ا سوا  االجتمراعص 
  (89)ه  اا ا قام  وعحى أساس عرقصح وا  الةقرات وا لمشني لرتض ي  الة   الةضحص 

 (90)احلق يف الصحة -4 

ترررذهو  ى القنرررراع  الرررريغشرررري  الاجمر و ت ايرررد ا ررررال ظرررن  حرررر   قررروس النةرررر   ه  رررني -42
ال رررةص، ف  رررا تشرررضر ابلقحرررح  زات سررروت التغذيررر  ال رررااد وعرررديف وةايررر  الرعايررر  ال رررارق  لحررروالرد  

  (91)لتغذوي  لحرض  وا رةاا وا ملاروأو ن رتة ني احلال  ا
ا  رارني رةرموس  والرضر وأو ن  ح   قوس النةر  رتة رني متارضر  عر ج ا ملرار  -43

فررموس ه  رراا الضمريرر   اروم امرر  لحة ررا ررورد ا حاعرر  الغشررري ، و خ رر  يرردمار عاليرر  نقررص 
  (92)وا جناري ا ح ي   وال ة نقص ا حاع  الغشري /ا يدز 

و ثن الحقح  ا ضحير   قروس ا ن را  موجميشريوس عحرى ضرما  الو روا  ى وسراا  محر   -44
وا جناري  ه  ومضحومار جيدد رشأ  احلقوس ا ح ي احلم  أبسضاجم مضقول  وتقدا ررام  تضحيمي  

  (93)مجي  أحنات الغحد
عحررى تضرردي  قوانيحلررا مررن أجرر   الحقحرر  ا ضحيرر   قرروس ا ن ررا  موجميشرريوس أيلرراب  و ثررن -45

تورو   يراد أو  رة  ا ررأد احلامر    رنيآمن وقانوين وفضراا، رشو  ضما  الو وا لإلجلال 
عررديف فرررل  ابلغررني؛ مرر  يررارل احلمرر   ى أمل أو مضررااند وررن أ   أو الةترراد مضرضرر  لح نررر و ررني

ص خيلررضن لإلجلررال أو  قرردمص اصرردمار النغيرر  اررالح ررات والةتيررار ال  عحررىعقرروابر جحاايرر  
  (94) اعدهتن 



A/HRC/WG.6/31/MUS/2 

9 GE.18-14014 

احلاجررر   ى اذرررا  تررردارم  رررةي  وررردرد  روغررراجم ال رررن  ا ضحيررر  ا  رررتقح داصغرررم  روأورررد -46
ار ال ررةي  و موانيرر  اصرردم تحرر احلوومرر   ى ضررما  ترروفر   عيرر  ررحني، راا لرر ا  ا  رراحلل

  (95)الو وا  ليلا

 (96)احلق يف التعليم -5 

أعرررررن  حررر   قررروس النةررر  عرررن قحقلرررا  زات مجحررر  أمررروجم محلرررا عرررديف وةايررر  تررروفم ا ررروار  -47
لحغرر  الوريوليرر ، ممررا حيررد مررن  موانيرر    رروا ا رةرراا الحررارقني ابلحغرر  الوريوليرر  عحررى ابالتضحيميرر  
؛ ونقرررص ا رررواجمر  رررارجموا الدجماسررر الو ررروا  ى التررردجميو ا لررراب لألرةررراا الرررذين وودوريررر  التضحررري ؛ 

ا اليررر  الوافيررر  لحتضحررري  ه مر حررر  النةولررر  ا غوررررد  وأو رررن موجميشررريوس رتة رررني نوعيررر  التضحررري  
ال سيما ه ا حارح الريةير ؛ و تنوير وتض ي  التدجميو ا لاب عا  ا ورد، و يه؛ عح وا اني  احلو مو

  (97)لتضحي  ه مر ح  النةول  ا غوردا اا وتنوير وتوسي  

ه  رني أ  مضظر   لحتردجميو، ا  رت دمت  أفارر اليون وو أب  الحغترني ا جنحي ير  والةرن ري  و  -48
مررن  التضحيمررص،  وأو ررن موجميشرريوس رتض يرر  الغضررد الشررام  لحظاملررا يرر وريولال الحغرر  و وحمرريت ال رروا 

  (98)تضحيمل  تضيحلغتل  ا يف عقغ   أال تشو أج   لراك مجي  ا تضحمني وا رةاا وضما  
التضحرري   راا عرديف تورافا الةرر  ه ن واجلير مرا زلررنو وررر اليون روو أ  الح رات والةتيرار  -49

يحغغرص تشرقي  موجميشريوس عحرى تض ير  و روا الح رات والةتيرار  ى التردجميو التقرراب أنره و  وا لراب،التقراب 
  (99)تقحيداي يق  ايتياجمهن عحيلا يتياجم  االر التضحي  الي الالدعملن تويحغغص أ   وا لاب،

ير  وثقافير  متا ر  ضحيمروغراجم ال رن روجرور رررام  ت  ا ضحي  ا  تقحد اصغم  رأقر  وه  ني -50
ا شررتك والرتضح    يد مرن التردارم لتشرقي  الرتضح  مردى احليرادا أنه يح يف اذا   رن،  ور لوغاجم ال 

  (100)رني ا جياا
  التثقيرن ه  راا  قروس ا ن را  رشررو ترسري  ولرقضن اليون روو موجميشريوس عحرى -51

   (101)أعمح ه مجي  ا حاه  الدجماسي 

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (102)النساء -1 

استة رررر الحقحررر  ا ضحيرر  ابلقلرررات عحررى التمييررر  ضرررد ا رررأد عرررن الترردارم ا ت رررذد لتغيرررم  -52
   (103)د والت دل لح وجمد الحمني  لحمرأدال وجم الحمني  التميي ي  ا تضحق  أبرواجم ا رأ

أد ه الضمر  ضرد ا رر ا مراجمس وأعررن الحقح  ا ضحي   قوس ا ن ا  عرن قحقلرا  زات التميير   -53
 ،ا تدنيررر وا جررروجم الوظررراان  ار ا لررراجمار  ه مبرررا ه  لررر  واصرررا ،ه وررر  مرررن القنررراعني الضرررايف 

مرن  ، وال رضوابر الري تواجره الح رات ضرةااي التميير ارالقرراجم  اذرا وا ةال عردر الح رات ه مراور  
ى  نةررا  و ثررن موجميشرريوس عحرر الو رروا  ى  حرر  توررافا الةررر  أو وومرر  توررافا الةررر   يررث 

متوررني ا رررأد ه الوظرراان  ار و  ؛الحررواا  ا تضحقرر  اب  رراواد ه ا جررر عررن ا عمرراا ا ت رراوي  القيمرر 
  (104)الح اتقغ  الشواوى من  تقدا ؛ وت لي ارالقراجم  اذا وه محا و  ايحا لاجمار الض
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اا ز  ماوال ظن  ح  اصربات التارض   حظم  الضم  الدولي  أ  الة   ا لاب رني ا ح ني  -54
حرررو جملالتررردجميو ا حاسرررو تررروفم وأعرررررن عرررن أمحلرررا ه   (105)يشرررو  هررر  هامررر  ل ررروس الضمررر 

ا وافرر ر الرروراب ه ا  ررتقغ  القريررو للررما  اسررت دايف ا سرراليو ا  امرر  اصاليرر  مررن التةيررر  
  (106)وحتديد ا جوجم ه القناع اصا  ه تقيي  الوظاان ا ح اين

رحغن الحقح  ا ضحي  ابلقلات عحى التميي  ضد ا رأد  لغات  ،2017و 2014ه عامص و  -55
ضد ا رأد فيمرا يتضحرح ابلتغراب والر واج والنر س  اب   يمتي تتلمن الي الدستوجم،)ج( من (4)16 ا ارد

مرن اتةاقير  القلرات  16و 2الدسرتوجم مر  ا رارتني  يرواتيفالوفراد، وأ   رضدا متحوار  ونق والدفن 
  (107)حى مجي  ألواا التميي  ضد ا رأدع

حضحرررن القررراا  عحرررى نررروع ا رررحو ل وضررر   رررداصنررروار ا ت رررذد ل وعحرررى الرررر   مرررن ئتحرررن -56
 ا رررأد،ضررد  والضحررن الضررااحص، فرر   الحقحرر  ا ضحيرر   قرروس ا ن ررا  تشررضر ابلقحررح  زات اسررتمراجم الضحررن

اال ت راب ال وجرص  و ثرن  ضديف جترايارل  ى الوفاد ه رضا احلاالر  وما أعررن عن قحقلا ل مما
الشرررواوى، تقرردا وتقرردا ا حررراد  ى الضدالرر ، وت ررلي   ا رررأد،موجميشرريوس عحررى موافةرر  الضحرررن ضررد 

  (108)ند الوافي  هلوقاي  الح ات من ا عماا االنتقامي  أو نغذ اجملتم  هلن، وتقدا ا  اعد

الضحررن مررن يرر ا حتررديث التشررري    لرر و ثررن  حرر  محاهلرر  التضررذيو عحررى مضا رر   -57
الررري  ا حرررااص،مرررن القرررانو   242 ا رررارداال ت ررراب ال وجرررص و لغرررات  جتررررامبرررا ه  لررر   ا حرررااص،

  (109)ال ان اجمتوغنقت  ال وج  الي تضاقو عحى  ال

احلماير   مرن جديرد   الحقح  ا ضحي  ابلقلات عحى التميي  ضد ا رأد عن قحقلا  نعرروأ -58
 2007وتضدي تررره لضرررامص  1997الضحرررن الضرررااحص لضرررايف مرررن مايررر  احلا ح رررو  عحيلرررا ه قرررانو  

 يشرروحن موضرروعص اررالضديررد مررن الح ررات ال    و  لحمرررأد،قررد ال ترروفر احلمايرر  الوافيرر   2011و
  واعتربر الحقحر  أ  موجميشريوس فشرحن ه نمن أزواجل ل عتداتيتضرضن ن ما زلأوامر ابحلماي  

الحقحررر  ا ضحيررر   ولررردرر  (110)الضحرررن رشرررأ قررردمن لرررواوى يص ارررتررروفم قايررر  فضالررر  لحح رررات ال 
 ه  وار ا عاقرر لح ررات تتضحررح ابأ وررايف   عررديف وجررور أيررعحررى  قرروس ا لرر ا   ول ا عاقرر  
  (111)قانو  احلماي  من الضحن ا ح  

 (112)األطفال -2 

قايرر  النةرر ، ف  ررا تشررضر  رراا   لررور ا غذولرر  هاب حرر   قرروس النةرر   تحررو  ه  ررني -59
 مبررا ه  لر  سروت ا ضامحرر  واالعتردات ا ح رص  وأو ررن ،ابلقحرح  زات انتشراجم الضحررن ضرد ا رةراا

ر رررريا   اسررررتاتيقي  لررررامح   حررر  وموافةرررر   سررراتد مضامحرررر  ا رةررراا والضحررررن وا  رررراا؛  الحقحررر 
وأعرررن الحقحر  عرن   (113)تقردا ا  راولني  ى الضدالر مر  ضراا؛ رشو  فالتةقيح ه الشواوى و 

  و ثن عحى أ  حيظر التشري ، مبرا ه ي ثقاف  ا دجمسالقحقلا    الضقور  الغدني  ت نغَّح وق ت من 
  (114)مجي  الظروإظ  ه و   قانو  ا رةاا، الضقاب الغدين  را    ل

ه وأعرررررررن الحقحررررر  عرررررن قحقلرررررا  زات زايرد االسرررررتغ ا ا ح رررررص لألرةررررراا، وال سررررريما  -60
ال ررررريا   القاامررررر  عحرررررى االسرررررتغ ا ا ح رررررص لألرةررررراا  وأو رررررن موجميشررررريوس إبنشرررررات آليرررررار 

والتةقيرح عحريل  ألرةاا واالعتردات ا ح رص  االر االستغ ا ا ح ص لعن و جراتار لإلر غ 
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ضرما  تضراه ا رةرراا مر  ؛ لحضدالر جح رياب  ه ا رةراا واسرتغحو ى عحر وااعترد مرنتقردا و ؛ رشرأ ا
  (115)و مل الت دل لو  اجملتم ؛اللةااي و عارد  رماجل  ه 

سرح  يضمحرو   18الحقح  عن قحقلا    رضا ا رةاا الذين تق  أعماجمه  عن  وعربر -61
ه ظروإ ينررد، مبرا ه  لر  ه ال جماعر ، والغير  ه الشرواجمع، واصدمر  ا ح لير   وأو رن ابعتمرار 

الضمرر  لحوشررن  مةتشرري تض يرر  و اسرررتاتيقي   وافةرر  عمرر  ا رةرراا، مبررا ه  لرر  أسرروأ ألررواله؛ 
  (116)ني ررام  احلماي  و عارد ا رماجاقغته؛ وحت عن عم  ا رةاا ومض

الذين ترتاوح أعماجم و ، الذين يضيشو  ه الشواجمعوأعررن الحقح  عن قحقلا  زات ا رةاا  -62
عرررن  يرررداعل  ه تقررردا ررررداا  رسرررح   وأو رررن موجميشررريوس  مرررايتل  و  16و 11مضظملررر  ررررني 

  (117)لنويح  ا ج ضحيمي  وا منااي  اورع  ا تياجاهت  الت ا اس ار
أوثررر مررن جمعايرر  ا  سررر  ا يررداع ه ا اس ررار الحقرروت  ىمررن  قحررحالالحقحرر   ي رراوجمو    -63

ا  سررر احلاضررح  وأ  تحشررط  مررن قغرر أو ررن أب  تي ررر موجميشرريوس جمعايرر  ا رةرراا فقررد احلاضررح ، 
وةالرر  لحهلرر ، مرر  ضررما   جرررات استضراضررار م ررتقح  وروجميرر  يت رر  اب لحيرر  نظررايف جمعايرر   لرران  

  (118)لاني  وا اس اراحل

أعرررررن الحقحررر  ا ضحيررر   قررروس ا ن رررا  عرررن قحقلرررا، ه مجحررر  أمررروجم، مرررن عرررديف وضررروح و  -64
ا  رراعدد القانونيرر  راامرراب  وعررديف  خ رر القررانو  فيمررا يتضحررح ابحلررد ا رس ل ررن ا  رراولي  ا حاايرر ؛ 

ا رةرراا  الغرراب ررردو  ممثحررني قررانونيني أو أوليررات أمرروجم؛  وواومرر  يقرردمو  لحضدالرر ؛لألرةرراا الررذين 
 ،ا رةراا الرذين يضتررربو  "يراجمج ال رينرد" ه ماس رار مغحقرر  رحرات عحرى رحرو والررديل  و يرداع

أو ررن  حرر  محاهلرر  التضررذيو أب  تقررويف موجميشرريوس، و   (119)نو  ا  ررداث ا رراحننيمبوجررو قررا
رتةديرد سرن قرانوين أرس لحم راولي   ،ا رةراا مشروع قرانو و عحد تحقي  قانو  قلات ا  داث 
  (120) الةني لحقانو  ه واو  ا  داثا حااي  وضما  واوم  ا رةاا ا 

أو رن  حرر   قرروس النةر  أب  ترردم  موجميشرريوس  ررح النةر  ه مراعرراد م رراحله الةلررحى و  -65
ياسرررررررار  ار ال رررررررح  يررررررر  ال ه مج وأيلررررررراب ه مجيررررررر  ا جرررررررراتار التشرررررررريضي  وا راجميررررررر  والقلرررررررااي  

رتحةيرررذ قررروانني تضررررتإ  رررح النةررر  ه االسرررتماع  ليررره ه ا جرررراتار  أيلررراب وأو رررن   (121)اب رةررراا
  (122)اب متاماب م  ا ضايم  ار ال ح ض  نظايف قلات ا  داث متماليعو  الي هتمهالقلااي  وا راجمي  

، 2014ضررررايف لعمحلررررا  جم غررررن الحقحرررر  ابالسرررررتاتيقي  الورحيرررر  حلمايرررر  النةرررر  وينرررر و  -66
ومرررا أو رررن    (123)االر ه  رررراجم اتةاقيررر   قررروس النةررر وأو رررن أب  يشرررم  و  رررا مجيررر  اجملررر

  (124)قاي  النة ر ايرد ئ  ار ا ي اني  لقلااي التضحي  وال ة  و 

 رةرراا مررن أجرر  متضحررح ابلررقضن الحقحرر  موجميشرريوس عحررى اعتمررار قررانو  لررام  قررد و  -67
 ار ال رح  قروس النةر  و نشرات هي ر  فضالر  لتح ريح مجير  ا نشرن  تنررس حلتو يد القوانني الري ت

الحقحرررر  ابالعتمررررار الضاجرررر  لقررررانو  التغرررراب ا ديررررد  ومررررا أو ررررن   (125)ابتةاقيرررر   قرررروس النةرررر 
  (126)ي   م تقح  لتي م عمحيار التغابولقضن عحى  نشات ه

ا ارةرووو  قرانو  قاير  ا  را غوعدر  االر ال واج اجمتةاع وأعررن الحقح  عن قحقلا  -68
يضر إ النة  أبنه أل ل ص  م مت وج رو  سن الثامح  عشررد  و ثرن موجميشريوس عحرى  نةرا  

  (127)ح س 18احلد ا رس ل ن ال واج، احملدر ه 
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وأو رررن الحقحرررر  رت ررررري   جرررراتار ت ررررقي  ا واليررررد ا ترررأير وتي ررررم وضررررما    رررروا  -69
  (128)رد عحى التضحي   قحني عحد الوالا رةاا  م ا

 (129)األشخاص ذوو اإلةاقة -3 

أعررررن  حرر   قرروس ا لرر ا   ول ا عاقرر  عررن قحقلررا  زات الترردارم احملرردورد ا ت ررذد  -70
ا عاق ، وال سيما االعتدات ا ح ص  وا ل ا   و  الحذين يتضرل هلما وافة  الضحن وا يذات 

ا سرررررد، ورشررررأ   سرررراتد مضامحرررر  الةتيررررا   سررررياسه عحررررى ا رةرررراا  ول ا عاقرررر ، مبررررا ه  لرررر  
  و ثررن  ه رضررا ا اس ررار الرري تررديرها ا حظمررار  ررم احلووميرر  و  رراهل ا ررورعني والةتيررار
ضرما  و ؛ هالضحن ضرد ا لر ا   ول ا عاقر  وقرايتل  محرمماجمس  موجميشيوس عحى مح  الحقح  

  (130)د  ى الضدال ضاه؛ وتقدا ا حاو وهل  الةضحص  ى سغ  االنت اإ والت

الق رررررل لأللرررر ا   ول  الضرررر جضررررماانر  حرررر    يررررابر الحقحرررر  قحقلررررا  زات ررررردوأ -71
ال سرررريما التضقرررري  الق رررررل لحح ررررات والةتيررررار  وار و ا اس ررررار، ه ا عاقرررر  ه ا  تشررررةيار و 

  (131) ياب ا وافق  احلرد وا  تحمد ا عاق   وأو ن مبح  تح  ا ماجمسار ه
،  يررث ا يررواتقحرح  زات  يررداع ا رةرراا  ول ا عاقر  ه ماس ررار الالحقحرر   سرراوجمقرد و  -72

يةتقرررررو   ى الرعايرررر  والرررردع  الحة ررررص وخيلررررضو  ه رضررررا ا  يررررا   ضامحرررر  قاسرررري  وال  ن رررراني  
الحقحررر  موجميشررريوس إبزالررر  ا رةررراا  ول ا عاقررر  مرررن مراوررر  الرعايررر  وتنررروير  ومليحررر   وأو رررن

 لر ا   ول ا عاقر  ضرديف  يرداع اتمضير   ومرا أو رن الحقحر  موجميشريوس رالغداا  ا سرري  واجمل
  (132)و رماجل م  تض ي  استق ليتل  ه ا اس ار، 

و ثرررررن الحقحررررر  موجميشررررريوس عحرررررى التشررررراوجم مررررر  ا لررررر ا   ول ا عاقررررر  ه ت رررررمي   -73
 عاقررررر  وجم رررررد مشرررررروع قرررررانو  ا عاقررررر  واسررررررتاتيقي  ا عاقررررر  وينررررر  الضمررررر  ا تضحقررررر  اب وتحةيرررررذ
الوررررررررواجمث الورحيرررررررر  لحةررررررررد مررررررررن وه  رررررررريا   مشررررررررروع قررررررررانو   راجمد  ،2020-2015 لحةرررررررررتد
قررانو  توررافا الةررر  وقررانو  ترردجميو وتوظيررن ا لرر ا   أبيررذوأو ررن الحقحرر    (133)ا  ررارر

لقلات عحى است دايف ابو ه احل غا   ذول ا عاق اصا  رحمو ج  قوس ا ن ا  ل ول ا عاق  
أو ررن الحقحرر  إبرجماج  قرروس الح ررات والةتيررار ه مجيرر  القرروانني وال ياسررار  الحغرر  ا ليحرر   ومررا

  (134)دالتميي  والضحن ا تضدر االر والربام  وقايتلن من 

 ول  لرر ا  وغرراجم ال ررن أ  الت ررلي ر اصا رر  ابر  ا ضحيرر  ا  ررتقح داصغررم  روأوررد -74
مررر  والحقررر  اصررردمار الضاه م رررأل  تثرررم القحرررح ه مجيررر  محرررارح موجميشررريوس، وال سررريما  ا عاقررر 

أو ررن الحقحرر  ا ضحيرر   قرروس ا لرر ا   ول ا عاقرر  ابعتمررار و   (135)واالت رراالر وا ضحومررار
 ول ا عاقر ، ترحص عحرى تروفم  لر ا   خ   الت رلي ر اصا ر  اب ين  عم  مح م  قانوانب 

لة ررررار الضمريرررر  ه  تحررررن ا امرررر   وا  ول ا عاقرررر   لرررر ا  اب اصا رررر تي ررررمي  التيغررررار رت ال
ه   راانب  ول ا عاقر   لر ا  ا جراتار القانوني ، وضما   خ   الت لي ر اصا   اب مجي 

  (136)مجي  احملاو 
 وتضررتإ ، ا ماجمسره أو ن الحقح  أب  تحغص موجميشريوس تردارم الو راي  ه القرانو  و و  -75
 رررتةدث آليرررار وت،  رررمه القانونيررر  لأللررر ا   ول ا عاقررر  عحرررى قرررديف ا  ررراواد مررر    هحيررر اب

  (137)لدع  اذا  القراجم
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  رةرراا  ول ا عاقرر ا الررذل يرردم   موجميشرريوس مل ترروفر التضحرري  أب اليون رروو وأفررارر -76
لترررروفم يرررردمار رشرررو  فضرررراا  ويحغغرررص أ  تضتمررررد ردجمجررر  أقرررر  عحررررى ا حظمرررار  ررررم احلووميررر  

ني وا ي رررراايني االجتمرررراعيني ه ا ررررداجمس دجمسررررمت   رررر  لألرةرررراا  ول ا عاقرررر  وترررردجميو ا 
ةرريررر  للرررما  التارضرر  ا  مرررن يررر ا، مبرررا ه  لرر  عحرررى الحةرررو الواجررو االت ا رةرراالحتوةرر   ررر

  (138) رماجل  ه ا داجمس الضاري 

تةقرررني رةررراا  ول ا عاقررر  ا حتضرررر ل ا  زات وأعرررررن  حررر   قررروس النةررر  عرررن قحقلرررا  -77
روجرررور قررروس ا لرر ا   ول ا عاقررر  ا ضحيرر   قحررر  الحر أفرررارو   (139)اب ررداجمس لحررررفا والو رر 

رررة ررر  ال قررراا  عحرررى نظرررايف تضحيمرررص مررر  ريف فيررره الضديرررد مرررن ا رةررراا  ول ا عاقررر  مرررن التضحررري ، حي 
ه ا ررررداجمس  سررررحوار 3و سررررتحنيا عاقرررر  الررررذين ترررررتاوح أعمرررراجمه  رررررني ل ا رةرررراا  و  ت ررررقي 

  (140)الضاري رو   رماجل  ه ا داجمس  حيواا ت     الي تديرها ا حظمار  م احلوومي ، مما 
 حر    ثنوما    (141)ضحيمص جيد ومموَّا ابلوام  ولام موجميشيوس إبنشات نظايف ت الحقح  وأو ن

وه  يرداع ا رةراا ه ا اس رار  عحرى   راب ام  عنرات ا ولوير  لحتضحري  ا رعحرى  قوس النةر  
 ل  رررندع  الةرررررتررروفم الرررتضيرررني مدجمسرررني وملحيرررني مت   رررني لو ا ت   ررر ؛  الة ررروا الدجماسررري 

  (142) رةاا  ول ا عاق  والتةي  ضده يضانو  من  ضوابر ه التضح ؛ وموافة  و   ا
رتغنير  نةقرار أو ن الحقحر  ا ضحير   قروس ا لر ا   ول ا عاقر ، ه مجحر  أمروجم، و  -78

  خ ررر و  ا عاقررر ،رةررراا  ول لأل اب عاقررر ال رررة  و عرررارد التأهيررر  و مهرررا مرررن الحةقرررار ا تضحقررر  
 ول ا عاقر  وقاير  ا لر ا    ليلرا،الو روا  وتي رميدمار التأهي  و عارد التأهي  ا حاسرغ  

  (143)من التميي  ه الضم 
  تحغرررررص موجميشررررريوس عحرررررى أاقررررر  الحقحررررر  ا ضحيررررر   قررررروس ا لررررر ا   ول ا ع و ثرررررن -79

ه الدسررتوجم والحررواا   ار ال ررح   ررىت يتمترر  ا لرر ا   وو ا عاقرر  الررواجمرد ا  وررايف التميي يرر  
  (143)الت وين واالنت اب قل  ه 

 (145)األقليات والشعوب األصلية -4 

ن وومررر  الضررردا الدوليررر    رررداجم فتررروى مررر 71/792رحغرررن ا مضيررر  الضامررر  ه القرررراجم  -80
  1965موجميشرررريوس ه عررررايف عررررن رشررررأ  اآل جم القانونيرررر  الحالرررر   عررررن ف رررر  أجميغيرررر  لررررا وس 

ن عحرى ا جميغير ، مبر وألاجمر روجه يا   ى عديف قدجمد موجميشيوس عحى  عرارد ترورني موارحيلرا
 أ   لا وسص ه  من  فيل 

 (146)ردون داخلياا اللجوء واملش وملتمسواملهاجرون والالجيون  -5 

اب  ورايف ا تضحقر   ماير   قروس ا ن را  واحلرح  أ ارن  حر  محاهلر  التضرذيو عحمراب  -81
  (147)(2017اجم قانو  ت حي  ا نحورني )ه است حاإ قراجم ت حي  ا نحورني ه  ر

  ال ج رررني وا لررر ا  أبر مةوضررري  ا مررر  ا تةررردد ال رررامي  لشررراو  ال ج رررني أفرررارو  -82
هل   قوس قانوني  تتقاوز ما هو مح و  عحيه ه  نيحتم و  الحقوت ه موجميشيوس لي الذين 

  (148)مغدأ عديف ا عارد الق ري ( مث القانو  الضره الدو  )
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احلاجر   ى وضر   جرراتار  مةوضي  ا م  ا تةدد ال امي  لشراو  ال ج رني قد أررزرو  -83
لحقرروت و ررراجم متضحقرر  ابومرا لرردرر عحررى ضررروجمد وجررور قروانني ورحيرر     عارلرر  وفضالرر  توررو  روت 

وة  الو وا ر رع   ى  جرراتار يو  ال ح ،مضايم الدولي   ار ي تقيو لحوراب رشأ  الحقوت 
ةوضري  أنره رردو  نظرايف ا  أفراررقديف اللماانر ال زمر   و يال جط و  وض لتةديد  وفضال عارل  

سرريوو  مررن ا رررج   (،لرر  تلررمن الو رروا  ى  جررراتار الحقرروت رروت فضرراا )مبررا ه  لرر  آليرر    ا
أب  تحررتمو موجميشررريوس ا  ررراعدد  نوأو ررر  (149)تضررررل ا لرر ا  لإلعرررارد الق ررري جرردا أ  ي

تتضحررح قروانني ورحير   وضر  مرن أجر التقحير  مرن مةوضري  ا مر  ا تةردد ال رامي  لشراو  ال ج رني 
 وقررد أعررررن  (150) ضررايم الدوليرر   ار ال ررح ى مرر  الرراتتم نيوضرر  ال ج ررللحقرروت و جررراتار اب

  (151)لوا   مماثح عن  ح  محاهل  التضذيو والحقح  ا ضحي   قوس ا ن ا  
غدأ عرديف ا عرارد مأ  تايد موجميشيوس وحترتيف عحى ا ةوضي ، ه مجح  أموجم،   ثنوما  -84

االمتحراع عرن تنغيرح مةلرويف مر  الق ري  الدو  وأ  تدم  هذا ا غدأ ابلوام  ه قوانيحلا الورحي ؛ 
التشررري  الرروراب للررما  اسررتةارد محتم ررص الحقرروت  يررحص عحيلررارحررد الحقرروت ا وا رو  ضررماانر 
رتِمرر  لموجميشرريوس تغقررى  ، وأ ابلةضرر وال ج ررني مررن احلمايرر  الدوليرر   ت امررار الحالرر   مبوجررو  لو 

ووالررر   ووميرر  م ررراول  عرررن اسررتقغاا وفةرررص رررال  الحقررروت وضرررةااي  طشررتحالقررانو  الررردو ؛ و 
االجتاجم و مه  من ا فرار الذين قد ي حو   ى موجميشيوس وقد حيتاجو   ى قاي  رولي  للما  

  (152)تنيال زم عحى احلماي  وا  اعدد    التل   ى ا جراتار ال ةية  و  وهل

 عرديفواستة رر الحقح  ا ضحير  ابلقلرات عحرى التميير  ضرد ا ررأد عرن التردارم الري توةر   -85
 وعررنن احل رروا عحررى الحقرروت ر رروجمد قانونيرر  مررسياسررار اهلقرررد والحقرروت الح ررات والةتيررار  محرر 

محر   أجر مرن  ا لراجرار والضمراا احملحيرني رنيالتدارم الي توة  ا  اواد ه تنغيح قوانني الضم  
  (153)االستغ ا ه الضم 

 اجلنسية وةدمي -6 

ليرر  ورحير  مضحيرر  الحقحرر  ا ضحير   قرروس ا ن را  تشررضر ابلقحرح  زات عررديف وجرور آ مرا زالرن -86
  (154)ابنضدايف ا ح ي 

ضماانر قانوني  ه   أي رغياب مةوضي  ا م  ا تةدد ال امي  لشاو  ال ج ني أفاررو  -87
قرررد وجميشررريوس  رررح  ا ح ررري  عحرررد الررروالرد لألرةررراا ا ولرررورين ه الغحرررد والرررذين   القرررانو  الررروراب

  (155)ولحقناتعد ص ا ح ي  لوال  ل ،  ي مو 
مرررررا يتضررررررل  أنررررره وثرررررماب  وأوررررردر مةوضررررري  ا مررررر  ا تةررررردد ال رررررامي  لشررررراو  ال ج رررررني -88

وضرر   يرراب أل  ، ها لرر ا  عررد و ا ح رري  لنااةرر  مررن انتلاوررار  قرروس ا ن ررا  والتمييرر 
 رةرررااوا  لحقنررراتأ  تقرررديف موجميشررريوس ضررماانر قانونيررر  عحرررى ، ه مجحررر  أمرروجم، و ثرررن  قررانوين

  (156)لوال  ل  ا ولورين ه الغحد الذين قد ي غةو  عد ص ا ح ي 
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