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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 احلادية والثالثونالدورة 
 ٢٠١٨الثاين/نوفمرب  تشرين ١٦-٥

 جتميع بشأن ماليزاي  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و ٥/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

جتمياااع للمضلوماااار الاااوارو  ه تقاااارير هي اااار ا ضاهااادار  االساااتضرال الااادوري الشاااامير والتقريااار
واإلجااراتار اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  ا تةااد   ار اليفاال ، وهااو مقااد  ه  اا ي مااوج  

 تقيداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لمارر

نطااق االلتزامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
  (٢) (١)اإلنسان

أعرب ا قرر اصاا  ا ضاحب  اح إاي ننساان ه التمتاع سعلاى مساتو  ل ان مان اليفاة   -٢
البدني  والضقلي  عن قلقا  ناات الضادو اوادوو مان ا ضاهادار الدوليا  حلقاوق اإلنساان الا   ادق  
عليهااا مااالي ز وناات هتا الااا الاا  اتساا  بضعااها ب ااابع عااا ، لااا يقااول تبيضاا  ون اااق االلت امااار 

  ر(3)مبوجب تلك ا ضاهدار
و ااا ض  الل اااا  ا ضايااا  ابلقعاااات علاااى التمييااا  ىاااد ا ااارأ  ماااالي ز علاااى التيفاااديح علاااى  -3

الضهاااد الااادو  اصاااا  ابحلقاااوق ا دنيااا  والسياساااي ، والضهاااد الااادو  اصاااا  ابحلقاااوق االقتيفااااوي  
التميياا  الضايفااري، واتااقياا  واالجتماعياا  والثقافياا ، واالتااقياا  الدولياا  للقعااات علااى  يااع أ اا ا  

مااهعاااا  التضااااذيب و اااامع ماااان ىااااروب ا ضاملاااا  أو الضقوباااا  القاسااااي  أو الالننساااااني  أو ا هيااااا ، 
واالتااقي  الدولي  حلمايا  حقاوق  ياع الضماا  ا هااجرين وأفاراو أساره ، واالتااقيا  الدوليا  حلمايا  

  ر(4) يع ا  خا  من االختاات القسري
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ما  ا تةاد  الق اري نن أن االنعاما  نن الضهاد الادو  اصاا  ابحلقااوق وأ اار فرياح ا  -4
االقتيفاااااوي  واالجتماعياااا  والثقافياااا ، واالتااقياااا  الدولياااا  حلماياااا   يااااع ا  ااااخا  ماااان االختاااااات 
القساااري، واالتااقياااا  الدوليااا  للقعااااات علااااى  ياااع أ اااا ا  التميياااا  الضايفاااري، واتااقياااا  مااهعاااا  

 ضاملاا  أو الضقوباا  القاسااي  أو الالننساااني  أو ا هيااا ، والضهااد الاادو  التضااذيب و اامع ماان ىااروب ا
اصااااا  ابحلقااااوق ا دنياااا  والسياسااااي ، ساااايدع  انتقااااا  مااااالي ز نن مرإاااا  البلاااادان ا تقدماااا  الامااااور 

ه التيفااديح علااى الضهااد  الضاجاايتا اار ه ا سااتقبي  حيساان أنوالحااا الاريااح الق ااري أن مااالي ز 
قااوق ا دنيا  والسياساي ، واالتااقياا  الدوليا  للقعاات علااى  ياع أ ا ا  التميياا  الادو  اصاا  ابحل

  ر(٥)الضايفري، واتااقي  مااهع  التضذيب
وحااف فريااح ا ماا  ا تةااد  الق ااري مااالي ز علااى أن هتاادو خ ااوار واىااة  ىاامن نتااار  -٥

حقااااوق ال اااااي، اماااحب مضقااااو  ماااان أجااااي االنعااااما  نن الربوتوإااااوالر االختيارياااا  ا لةقاااا  ابتااقياااا  
واتااقياا  القعااات علااى  يااع أ اا ا  التميياا  ىااد ا اارأ ، واتااقياا  حقااوق ا  ااخا   وي اإلعاقاا ، 

، )ا( مان اتااقيا  القعاات ()أ(، )ج(، )و(١)١٦( و٢)٩ ااوت  ومن أجي سةب هتا الاا علاى ا
حقااوق ااقياا  ماان ات 3٧()أ( و١)٢٨، و١4و ٧و ٢ا اارأ ، وا ااواو علااى  يااع أ اا ا  التميياا  ىااد 

  ر(٦)من اتااقي  حقوق ا  خا   وي اإلعاق  3٠( و٢)٥، )ه( و)ب(3ال اي، وا واو 
حل ومااااا  سن تاعااااا  نن اتااقيااااا  وأو ااااا  ماوىاااااي  ا مااااا  ا تةاااااد  لشااااا ون الالج ااااا  ا -٦

ا لةاااح  اااا، وأن ت ااااي امتثاااا   ١٩٦٧اصا ااا  بوىاااع الالج ااا ، وبروتوإاااو  عاااا   ١٩٥١ عاااا 
  ر(٧)للمضايم الدولي  ا تضلق   ماي  الالج  البلد امتثااًل إاماًل 

وأو اا  الل ااا  ا ضاياا  ابلقعااات علااى التميياا  ىااد ا اارأ  مااالي ز ابلتيفااديح علااى اتااقياا   -٧
بشاأن خااح حااالر  ١٩٦١بشأن وىع ا  خا  عدميي اجلاسي  واتااقي  عاا   ١٩٥4عا  

 ر(٨)انضدا  اجلاسي 
ى التميياا  ىااد ا اارأ  مااالي ز ابلتيفااديح علااى اتااقياا  وأو اا  الل ااا  ا ضاياا  ابلقعااات علاا -٨

(، واتااقي  التمييا  ١٦٩)رق   ١٩٨٩ما م  الضمي الدولي  بشأن الشضوب ا  لي  والقبلي  لضا  
 ٢٠١١ضاااااا  لالضماااااا  ا اااااا لي   (، واتااقيااااا ١١١)رقااااا   ١٩٥٨)ه االساااااتخدا  وا هاااااا ( لضاااااا  

  ر(٩)(١٨٩ )رق 
نا  يابياي تشا يع نن أتةد  للرتبي  والضلا  والثقافا  )اليونسا و( وأ ارر ما م  ا م  ا  -٩

 وحثااا  ماااالي ز بشاااد  علاااى التيفاااديح علاااى اتااقيااا  اليونسااا و   افةااا  التمييااا  ه جماااا  التضلاااي ر
  ر(١٠)(٢٠٠٥أ  ا  التضبم الثقاه ) تاوع وتض ي  محاي  اتااقي  على التيفديح على مالي ز اليونس و

مان ا  لاا  باوالزر ه نتاار اإلجاراتار  ١٢والحاا فرياح ا ما  ا تةاد  الق اري أن  -١٠
فارت  امايا  تويلاا ر  باال رو مااذبضاح هاذع ال لباار  وماا اا اصا ا  قادموا تلباار لا زر  ماالي زر 

  ر(١١)وحف الاريح الق ري مالي ز على وعول  ل زرلا ه أقرب وق  ل ن
ه  حلقاوق اإلنساانماوىاي  ا ما  ا تةاد  الساامي   ننوقدم  مالي ز مساااار ماليا   -١١

  ر٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥ا عوا  
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 (١٢)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
بشااااأن  يتعاااامن أح اماااااً  ١٩٥٧أ ااااارر اليونساااا و نن أن الدسااااتور االهتاااااوي لضااااا   -١٢

  ر(١3)تضلي احلح ه ال  راح ً  ي رسالتضلي ، ل ا  ال 
والحا فريح ا م  ا تةد  الق ري أن الدستور ال يتعمن أي ن ار  نن ا  خا  أو  -١3

  ر(١4)ا تاا   وي اإلعاق 
وإاااااررر الل اااااا  ا ضايااااا  ابلقعاااااات علاااااى التمييااااا  ىاااااد ا ااااارأ  اإلعاااااراب عااااان قلقهاااااا  ن  -١4

ماان اتااقياا   ١التشاريضار الوتاياا  ال تا ا  تاتقاار نن تضريااز للتمييا  ىااد ا ارأ  يتما ااى مااع ا ااو  
القعات على  يع أ  ا  التميي  ىد ا رأ ، وناات تاسم اواإ  العايح حل ار التمييا  اجلاسااينر 

  ر(١٥)  الل ا  مالي ز سن تعع نتاراً اماياً حمدواً العتماو قانون بشأن ا ساوا  ب  اجلاس وأو 
وأو اااا  الل ااااا  ناسااااها مااااالي ز سن تتخااااذ تاااادابم فضالاااا  ت اااااي توافااااح القااااانون ا اااادين  -١٥

رأ  والشااريض  اإلسااالمي  توافقاااً عماااً مااع أح ااا  اتااقياا  القعااات علااى  يااع أ اا ا  التميياا  ىااد ا اا
أن ت ااون حقااوق  يااع  يعاامنعلااى ا سااتو  اولااي ومسااتو  الااوالزر وا سااتو  االهتاااوي، مبااا 

 ر(١٦)الاسات م اول  مبوجب القانون وعلى قد  ا ساوا  ه  يع أحنات الدول 
وحف فريح ا م  ا تةد  الق اري احل وما  علاى أن ت ااي تاوفم التموياي ال ااه لل اا   -١٦

 ر(١٧)ي ز، وأن تا   مااقش  بر اني  للتقارير الساوي  لل ا حقوق اإلنسان ه مال
وأعاارب فريااح ا ماا  ا تةااد  الق ااري عاان وعماا  للاادعو  نن تشاا يي جلااا  بر انياا   تااار   -١٧

 ر(١٨)مضاي   قوق اإلنسان، على الاةو الذي أو   ب  جلا  حقوق اإلنسان ه مالي ز
ق احل وم  خ   عماي وتايا  حلقاوق اإلنساان ورحب فريح ا م  ا تةد  الق ري إبتال -١٨
ر وماااع  لاااك، وعاااا نن اساااتضرال اص ااا  ونعااااو   ااايا تها علاااى وجااا  ٢٠١٨آ ار/ماااارس  ١ه 

السااارع  مااان قباااي خاااربات حقاااوق اإلنساااان جلضلهاااا متوافقااا  ماااع اإلعاااالن الضاااا ي حلقاااوق اإلنساااان 
الاةاااو الاااوارو ه اإلعاااالن والتضهااادار  ار اليفااال  الااا  ق ضتهاااا احل ومااا  ا اتخبااا  حاااديثاً، علاااى 

 ر(١٩)اليفاور عاها

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املشرتكة بني القطا اتاملسائل  -ألف 
 (٢٠)املساواة و دم التمييز -١ 

تعااااع وون  خاااام  سن مااااالي ز ا اااارأ  ىااااد التميياااا  علااااى ابلقعااااات ا ضاياااا  الل ااااا  أو اااا  -١٩
اساارتاتي ي   ااامل  تسااتهدا الاسااات والرجااا  علااى  يااع مسااتوزر التمااع، مبااا ه  لااك ال عامااار 

ا بويا  فيماا يتضلاح  وا واقاز التميي يا  يا  مالدياي  وال عامار التقليدي  بيي  القعات على القوالاب الا
 ر(٢١)سووار ومس وليار إي من ا رأ  والرجي ه ا سر  وه التمع
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وأ ااارر اليونساا و نن أناا  يابيااي حااف مااالي ز علااى تض ياا  جهووهااا الرامياا  نن القعااات  -٢٠
علاااى القوالاااب الام يااا  اجلاسااااني  ه ا اااواو التضليميااا ، مباااا ه  لاااك مااان خاااال  مراجضااا  وهتاااديف 

علااى أن تاادرج التثقيااز ه جمااا   ا درسااي  احلالياا ر وقالاا  نناا  يابيااي حااف مااالي ز أيعاااً ال تااب 
  ر(٢٢)حقوق اإلنسان بيفور  فضلي  ه ا ااهج الدراسي 

وأو اا  الل ااا  ا ضاياا  ابلقعااات علااى التميياا  ىااد ا اارأ  مااالي ز سن تضااد   يااع أح ااا   -٢١
  ه احلقاااوق فيماااا يتضلاااح باقاااي جاسااايتهن نن الدساااتور االهتااااوي الااا  هتااار  الاساااات مااان ا سااااوا

 ر(٢3)أتااهلن وأاواجهن ا جانب
التميي يااا  جتااااع  التمضيااا وأ اااار ا قااارر اصاااا  ا ضاااحب ابحلاااح ه اليفاااة  نن أن ا واقاااز  -٢٢

ا ثليااار وا ثلياا  وم ووجااي ا يااي اجلاسااي وميااايري اهلوياا  اجلاساااني  أ اابة  سااااد  ه مااالي ز 
لضقااوو القليلاا  ا اىاي  بساابب خ اااب الو اا  مان جانااب السياسااي  وا ااو ا  وتااقما  خااال  ا

الضمااااومي  وال عمااااات الاااادياي ر وقااااا  نن جتاااار  الساااالول اجلاسااااي ا ثلااااي و تلااااز أ اااا ا  اهلوياااا  
الساااالبي ، وأو  نن انتهاإاااار جساااايم   التمضيااا اجلاسااااني  والتضبااام اجلاساااااين قاااد عاااا ا ا واقاااز 

 ر(٢4)ق  بتلك الا   من الس انحلقوق اإلنسان ا تضل
سز قرار او م  االهتاوي  ا الي يا  نعااو  سوالح   ا اوىي  السامي  حلقوق اإلنسان  -٢3

ساااتمد مااان الشاااريض  اإلساااالمي  مااان التشاااريع اجلااااااي لواليااا  نياااري  بااايالن ا  ٦٦الضماااي اب ااااو  
ا  هر اصارجي وياارل علايهن  (، الذي جيّر  ميايرار اهلوي  اجلاساني  على أساس١٩٩٢ )لضا 

  ر(٢٥) د  تيفي نن ست  أ هر احلبس رامار مالي  وعقوب  

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (٢٦)ن  لى شخصهاحق الفرد يف احلياة واحلرية واألم -١ 

الحا فريح ا م  ا تةد  الق ري أن مالي ز ال تا ا  تاارل عقوبا  اإلعادا  علاى جاراا   -٢4
وقاااد ُح ااا  ابإلعااادا  علاااى عااادو إبااام مااان ا  اااخا  حااا  ٢١  ااابارب/فرباير ٢٠١٧ر مضياااا ر 

ويالحا الاريح الق ري أن  مبوجب التضديالر علاى ا ااو  3٩ ابت مان قاانون ا خادرار اص ار  
لضا  ١٩٥٢، ال  بدأ سرزهنا ه ١٥ آ ار/مارس ٢٠١٨، مل تضد عقوب  اإلعدا  نل امي  ابلاسب  
جلااراا  االجتااار اب خاادرار، بيااد أن الاريااح ال ياا ا  يشااضر ابلقلااح حيااا   يااع ا  ااخا  الااذين 

 ر(٢٧)ح   عليه  ابإلعدا  قبي  لك التاريخ، ومل يستايدوا من تضديي القانون
وأ ااااار الاريااااح الق ااااري نن أناااا  مل يالحااااا حاااادوق أي هتااااو  إباااام ه احاااارتا  حقااااوق  -٢٥

ورحب ابلوعاد الاذي  ر(٢٨)ا من الوإاالر ا ضاي  إبناا  القانوناإلنسان من جانب الشرت  و مه
أتلقتاا  احل وماا  اجلديااد  بشااأن ننشااات جلااا  مسااتقل  لتلقااي الشاا او  ا قدماا  ىااد أفااراو الشاارت  

جلمياع حااالر احلاابس  وأو اى الارياح الق اري احل وما  سن جتاري استضراىااً  ر(٢٩)وساوت سالوإه 
االحتياااتي وأوىاااع الساا ون ل ااي ت اااي توافقهااا مااع أهااداا ا ماا  ا تةااد  الامو جياا  الاادنيا 

 ر(3٠) ضامل  الس اات
وأعرباااا  ا اوىااااي  السااااامي  حلقااااوق اإلنسااااان عاااان قلقهااااا البااااال  ناات اختاااااات ا ااااا  ماااان  -٢٦

االجتماعي  اا أمري تشي مار ورميوند إيا  جو إوع، وحث  الل ا  ماالي ز علاى ا خيفااي  
 ر(3١)قليار وياي س ا رتب  التةقيح على وج  السرع  ه اخت اا هذين الرجل  
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 (3٢)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
تتخااااذ ا  يااااد ماااان التاااادابم الرامياااا  نن تض ياااا   اااا ع الاريااااح الق ااااري احل وماااا  علااااى أن  -٢٧

 ر(33)استقال  القعات
االجتاااار والضماااي اجلاااربي علاااى أن جتااااب ىاااةاز  أيعااااً وحاااف الارياااح الق اااري احل ومااا   -٢٨

ن تريااح هتسا  نجاراتار التةااري بييا  هتديااد أساباب عااد  ، و لااك عاىاةاز ماار  أخار الوقاوع 
 ر(34)حيفو  ا فراو على و اح ر ي 

وأو   الل ا  ا ضاي  ابلقعات على التميي  ىد ا ارأ  ماالي ز سن هتادو وتضااع الضقباار  -٢٩
اواااادو  الاااا  تواجاااا  الاسااااات الااااال  يضشاااان ه حالاااا  حرمااااان، مباااان فاااايهن ا هاااااجرار، وال ساااايما 
ا هاااجرار الااال  ال حيملاان و اااح ر ياا ، واوت اا ار ه مراإاا  احت اااا ا هاااجرين، وملتمسااار 

 ر(3٥)ت والالج ار، من أجي إاال  و وهلن نن الضدال  وسبي انتيفاا فضال الل و 
والح   ا قارر  اصا ا  ا ضايا  ابحلقاوق الثقافيا  التةادزر اصا ا  الا  ي رحهاا تضادو  -3٠

الا   القانونيا  ه البلاد، مباا ه  لاك اوااإ  ا دنيا ، وحمااإ  الشاريض  اإلساالمي ، واوااإ  الضرفيا  
  ر(3٦)لشضوب ا  لي اصا   اب

وال تااا ا  الل اااا  ا ضايااا  ابلقعاااات علاااى التمييااا  ىاااد ا ااارأ  تشاااضر ابلقلاااح ناات اساااتخدا   -3١
اواااإ  الشاارعي  اجللااد إشاا ي ماان أ اا ا  الضقوباا ، ه حاا  أن قااانون اإلجااراتار اجلاااياا  حي اار 

 ٢٨٩وافقااً ماع ا ااو  جلد الاساتر وأو   الل ا  مالي ز سن جتضاي قاانون الشاريض  اإلساالمي  مت
 ر(3٧)من قانون اإلجراتار اجلاااي  من أجي ح ر اجللد إضقوب  للاسات

باااادت ساااارزن قااااانون جملااااس اإلنسان عن قلقها إزاء ا اوىااااي  السااااامي  حلقااااوق وأعرب   -3٢
، وقااااد رايس الوزراء سل ات أماي  إامل ميااااا  الذي ، ٢٠١٦ه آب/أ س س تااااحب ا من الو

 ر(3٨)احلريات ا دني يقّيد 

 (3٩)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -٣ 
حااف ا قاارر اصااا  ا ضااحب  رياا  التضباام، وا قاارر اصااا  ا ضااحب ابحلااح ه حرياا  الت مااع  -33

الساالمي وت ااوين اجلمضيااار، وا قاارر اصااا  ا ضااحب  الاا  ا اادافض  عاان حقااوق اإلنسااان، وا قاارر 
 قااانون ا تضلااح إب ر  الاتااا الاصااا  ا ضااحب ابسااتقال  القعااا  واوااام ، مااالي ز علااى أن تسااةب 

 ر(4٠)، وأن تتخذ خ وار حاام  حنو اإلعما  الاضلي للةح ه حري  التضبم١٩4٨ضا  ل
عااااااان  ٢٠١٢متوز/يولي   ١١الق ري أن  على الر   من اإلعالن ه الحاااااااا الارياااااااح و -34

االجتمااااااعي، بقانون الواام  واالستضاىااااا  عاااااا  ١٩4٨ضاااااا  لقاااااانون ا تضلاااااح إب ر  الاتاااااا  الإلياء 
وقاااا  نن ا فاااراو الاااذين يُااا ع  ا قترحر االجتمااااعي قانون الواام أن بشاااتاا يي أي عن يُضلااان  مل

أهن  قاموا سعما  مثم  للاتا  ال ي الون يتضرىون لالعتقا  وتوجي  الامار ىده  أماا  اوااإ ر 
 ر(4١)و  ع الاريح الق ري احل وم  على أن تض ا حري  التضبم الديحب

، ١٩4٨لضام ح القااانون ا تضلااح إب ر  الاتااا  البلااد ال ياا ا  ي بااوالح   اليونس و أن  -3٥
ر وياص إال القاانون  علاى ١٩٦٠وقانون ا من الداخلي لضام ، ٢٠١٥بيفييت  ا ضدل  ه عام 

ا علاى أهناا أو حمتوزر هتريعي  مي ن تاسامه حبس ا  خا  الذين يدانون بتهم  نشر بياانر
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يفااةاف  وا  بوعااار ا ااالي ي واياار الشاا ون لاادو ا ماان القااومي، أو التيفااري   ااار واااو  قااانون ال
 ر(4٢)الداخلي  سل   نليات أو تضليح ترخيص  ةاي  ي فرت  يراها مااسب 

ه القااانون  و اا ض  اليونساا و مااالي ز علااى أن تليااي جتاار  التشااهم وأن تدجماا  الحقاااً  -3٦
   ا ضلومااار وفقاااً ا اادين، متا ااياً مااع ا ضااايم الدولياا ر و اا ضتها إااذلك علااى أن ت بااح قااانون حرياا

للمضايم الدولي ، وأن تقّي  ن ا  تضيا  ماو اي اهلي ا  ا ضايا  إب ادار تاراخيص الباف ل اي تعامن 
ا تضلقااااا  بتضلياااااح تاااااراخيص  اساااااتقالليتها، وأن جتضاااااي السااااال   القعاااااااي  مسااااا ول  عااااان ا ن مااااا 

 ر(43)اإلعال  وسااي
قلقها الشديد ناات فارل قياوو وح ار   وأعرب  ا قرر  اصا   ا ضاي  ابحلقوق الثقافي  عن -3٧

إامي ه بضح ا حيان على عدو مان ا مارساار الثقافيا  والاايا  علاى مساتو  واليا  إيالنتاان، 
وعلى بضح ال تاب والاا رين وا خرج  السيامااي  والااان  على ا ساتو  االهتااوير ووعا  

ديالر ال  أوخل  على قانون االتيفااالر نن نليات القانون ا تضلح إب ر  الاتا ، ونن جضي التض
ووسااط اإلعال  ا تضدو  متما اي  ماع ا ضاايم الدوليا  حلريا  التضبام واحلقاوق الثقافيا ، إماا وعا  

( مان القاانون، ونلياات هي اار وعملياار الرقابا  ١)٢33( و١)٢١١نن نليات أو توىي  ا اوت  
 ر(44)ا سبق 
ابلقعاات علاى التمييا  ىاد ا ارأ  ماالي ز سن ت ااي بشا ي إاماي وأو   الل اا  ا ضايا   -3٨

احلااح ه حرياا  الاادين أو ا ضتقااد، الااذي يشاامي حااح ا فااراو ه التةااو  ماان اإلسااال  نن وياان أو 
 ر(4٥)مضتقد آخر

وأعرباا  ا قاارر  اصا اا  ا ضاياا  ابحلقااوق الثقافياا  عاان أساااها ناات التقااارير الاا  تايااد سن  -3٩
الشاايض  ا ااالي ي  ال يساات يضون أوات  ااضاار الضباااو   رياا ، وقااد يواجهااون عقبااار هتااو  ا ساالم  

 ر(4٦)وون لارس  ال قوس الثقافي  والدياي  على السوات
وأعرباا  ا قاارر  اصا اا  عاان قلقهااا ناات  هااور الضديااد ماان حاااالر االخت اااا الاا  ورو  -4٠

ووعاا  نن بااذ  إااي جهااد ل اان للضثااور أهنااا تسااتهدا ا  ااخا  ا اتماا  نن أقليااار وياياا ر 
 ر(4٧)على ا اقووين

وأعرب فريح ا م  ا تةد  الق ري عن قلق  ناات اتسااع ن ااق التشاريع ا تضلاح مب افةا   -4١
، وناات التضااااااااريز ٢٠١٨نيسااااااان/أبريي  3"ا خبااااااار ال ااااااااا " الااااااذي أقاااااارع جملااااااس الشاااااايو  ه 

 ر(4٨)ياص عليهاالاعااى  الوارو  في  والضقوابر القاسي  ال  
والحااااا الاريااااح الق ااااري أن ال ااااالب ال ي الااااون يتضرىااااون إلجااااراتار  ويبياااا  بساااابب  -4٢

 ر(4٩)ا شارإ  ه أنش   ا ح اب السياسي  واإلعراب عن آرااه 

 (٥٠)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
   تشاااضر بقلاااح عمياااح  ن ماااالي زال تااا ا  الل اااا  ا ضايااا  ابلقعاااات علاااى التمييااا  ىاااد ا ااارأ -43
تاا ا  بلااد مقيفااد لالجتااار ابلاسااات والاتيااار، مباان فاايهن ملتمسااار الل ااوت والالج ااار،   اارال  ال

االستيال  ه اجلاس والتسو  والضمي القسري أو ال واج القسرير وأو   الل ا  مالي ز سن تعاع 
حااالتهن نن نجااراًت ر ياااً ه  يااع أحنااات الدولاا  لتسااريع عملياا  هتديااد هوياا  الاسااات ىااةاز االجتااار ون

الدواار ا ااسب  حلمايتهن، وتدريب  ياع ا او ا  ا  لاا  إبنااا  القاوان  علاى اإلجاراتار ا راعيا  
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مااالي ز  أيعاااً لالعتبااارار اجلاساااني  بيياا  مت ياااه  ماان التضامااي مااع ىااةاز االجتااارر وأو اا  الل ااا  
 اهل ار  وأن تاوفر هلا  احلمايا  سن ت اي عد  تضرل ىةاز االجتار للمضاقب  علاى انتهاإاار قاوان 

الاضال ؛ وأن هتقح ه  يع حااالر االجتاار اب  اخا ، وةا ا  الاساات والاتياار، مباا ه  لاك 
 ر(٥١)احلاالر ال  يتوررب فيها مو اون م لاون إبناا  القانون، ومقاىا  اجلاا 

 تاااا ، مااالي ز وأو ا  ا قاارر  اصا اا  ا ضاياا  ابالجتااار اب  ااخا ، وةا اا  الاسااات وا -44
سن تسااااتضرل أن ماااا  وإاااااالر التشااااييي وتااااااذها بشاااا ي  ااااار ، وأن تر ااااد ابنت ااااا  أنشاااا   

، وأن تتخذ نجراتار فوري  إلليات تراخييفها ومقاىالا ن ا تورت  ه الوإاالر ا رخص هلا فضالً 
عيااا  ماااالي ز سن تضماااي علاااى تو  أيعااااً أنشااا    ااام قانونيااا  تتضلاااح ابالجتاااار اب  اااخا ر وأو ااا  

ا  سسااار الت ارياا  بشااأن االجتااار ابلبشاار، وأن تشاا ضها علااى ننشااات سلساال  نمااداو خالياا  ماان 
 ر(٥٢)االجتار، ب رق ماها وىع آليار وأووار للتا ي  الذا 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (٥3)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

ا تةااد  الق ااري أن التضااديالر الاا  وعاااد إبوخاهلااا علااى تشااريضار الحااا فريااح ا ماا   -4٥
الضمي إ  ت من خ   اتساق أن م  الضمال  مل تااذ بضدر ورحب الاريح الق اري بتضهاد احل وما  
اجلديد  بعمان حاح الضماا  ه تا اي  أناساه  والتاااول عان ترياح التاااول اجلمااعي، و ضاي 

  ر(٥4)لدولي  ولتثل   ضايم ما م  الضمي الدولي حقوق الضما  متما ي  مع ا ضايم ا
والح اا  جلااا  خااربات ما ماا  الضمااي الدولياا  ا ضاياا  بت بيااح االتااقيااار والتو اايار أن  -4٦

 ر(٥٥)الضما  ا ا لي  ال ي الون  م مشمول  اب مر ا تضلح ابحلد ا وىن لألجور
 ااارأ  اإلعاااراب عااان قلقهاااا ناات حالااا  وإاااررر الل اااا  ا ضايااا  ابلقعاااات علاااى التمييااا  ىاااد ا -4٧

ا هاااجرار الضااامالر ه ا ااااا ، الااال  ال يتمااتضن ابلعااماانر القانونياا  ناسااها ا  اولاا  لساااار 
الضما  ا هاجرين، مبا ه  لك احلاد ا وىن لألجاور، وسااعار الضماي، وأز  الراحا ، والض االر، 

 ر(٥٦)وحري  ت وين اجلمضيار والتي ي  ابلعمان االجتماعي
هنااا ال تاا ا  تشااضر ابلقلااح ناات اسااتمرار الا ااو  ه ا جااور أوأ ااارر الل ااا  ناسااها نن  -4٨

ب  مض   الا ار ا هاي ، وناات تدين متثيي ا رأ  ه ماا ب  ااع القارار ه الق ااع اصاا ر إماا 
أعرباا  الل ااا  عاان أساااها لضااد  وجااوو جاا اتار علااى نهنااات خدماا  الاسااات بساابب احلمااي، وعااد  

 ر(٥٧)وجوو قانون  امي بشأن التةرش اجلاسي
وتلب  جلا  خربات ما م  الضمي الدولي  نن مالي ز أن تتخذ إاف  التدابم الالام  ل زو   -4٩

 ر(٥٨)تقليص مد  است ما  نجراتار االعرتاا ابلاقاابر

 (٥٩)احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
أ اااار فرياااح ا مااا  ا تةاااد  الق اااري نن ىااارور  ازو  عااادو االخيفاااااي  االجتمااااعي ،  -٥٠

وت ويااده  اب اااوارو ال افياا  ونىااااات ال ااابع ا هاااحب علااى عملهااا ر والحااا الارياااح الق ااري احلاجااا  
خيفااااي  اجتماااعي  ه الضديااد ماان الاااالر ا تضلقاا  برعاياا  ا تاااا ، مبااا ه  لااك أا اساا  نن 
االجتماعياااا  والقاامااا  علااااى ا ساااار ، واليفاااة  الضقلياااا ، واإلر ااااو، ووعاااا  ا تاااااا   وي الرعايااا  
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اإلعاق ، وتقو  مسار ا تاا  ا خاالا  للقاانون، وتاوفم ماو ا   راقبا  السالول، وا سااعد  ه 
 ر(٦٠)وع  بدااي احت اا ا هاجرين

عد  االجتماعيااا  واحلمايااا  وأ اااار الارياااح الق اااري نن ىااارور  مضاجلااا  االفتقاااار نن ا ساااا -٥١
 ر(٦١)لأل خا   م احلامل  للو اح الالام ، من  م ا واتا  وا واتا  ا الي ي  على حد سوات

 (٦٢)الئقاحلق يف مستوى معيشي  -٣ 
أ ااااو الارياااح الق اااري ابجلهاااوو الااا  تباااذهلا احل ومااا  للةاااد مااان مضااادالر الاقااار ا ااادقع  -٥٢

على أاي   اع بيااانر ميفااا  حساب ناوع اجلااس ونعحتهاا بييا  والتااوعر ه الدخير و دو 
 ر(٦3)التأإد من عد  التياىي عن َمَواتان عد  ا ساوا  واالستبضاو

وأو   ا قرر  اصا   ا ضاي  ابحلح ه اليذات مالي ز سن ت اي أن احلاد ا وىن لألجاور  -٥3
 ر(٦4) اهيتي  التمتع مبستو  مضيشي الاح، مبا ه  لك اليذات ال

عن اليونيسايز راً ولا  الاريح الق ري االنتباع بوج  خا  نن التقرير الذي  در م خ -٥4
فقاار وحرمااان أتاااا  ا ااااتح احلعااري  ه الشااقح الساا اي   بشااأن وراساا  ن:و مضااوا "أتاااا  ا ضاااون 

ه أوساارب ، الذي أبرا اجتاهار مقلق  فيما يتضلح بساوت التيذيا  ا اخاع  الت لا  ه إواال بور"
 ر(٦٥)التمضار اولي  الاقم  ه ا ااتح احلعري  واحلاج  ا لة  نن التيفدي هلذع ا ش ل 

 (٦٦)احلق يف الصحة -٤ 
أو اااى ا قاااارر اصاااا  ا ضااااحب ابليفااااة  سن ت ااااي مااااالي ز متويااااي اليفاااة  بيفااااور  إافياااا   -٥٥

ا ي انياا  الوتاياا ، وتقلااي ننااااق ومايفااا  ومسااتدام ، وأن ت يااد ا خيفيفااار ا ر ااوو  لليفااة  ه 
عن إاال  أن يت  متويي الا ا  اليفةي بش ي تدرجيي عن اًل ا  خا  من أمواهل  اصا  ، فع

  ر(٦٧)تريح مسااار عام ، حسب قدر  ا فراو وا سر على تسديدها، وأن هتدو استثااتار للاقرات
سن تعااااّمن مااااالي ز ا ااااااهج  وأو اااا  الل ااااا  ا ضاياااا  ابلقعااااات علااااى التميياااا  ىااااد ا اااارأ  -٥٦

الدراسي  التثقيز اجلاسي الشامي وا الا  للسن والقاا  على حقوق اإلنساان، مباا ه  لاك تاوفم 
مضلومااار عاان اليفااة  اجلاسااي  واإلاابياا ، والساالول اجلاسااي ا ساا و ، وأاياا  ا ااااهي  ماان قبيااي 

 ر(٦٨)ا وافق  والضاز اجلاساين
ا ضحب ابليفة  سن ت اي مالي ز ناال  الضراقيي الا  تضارتل نعماا  وأو ى ا قرر اصا   -٥٧

احلقاااوق اجلاساااي  واإلاابيااا  للاتياااار والاساااات، مباااا ه  لاااك عااان ترياااح تاااوفم خااادمار اليفاااة  
اجلاسي  واإلاابي  وتوفم التثقيز وا ضلومار الشامل  وا الام  بشأن احليا  اجلاسي ، بيح الا ار 

 ر(٦٩)واجي عن السن واحلال  ال  

 (٧٠)احلق يف التعليم -٥ 
أ اااارر اليونسااا و نن أن ماااالي ز حققااا  تقااادماً ه جماااا  ا هاااارار ا ساساااي  واإل اااا   -٥٨

  ر(٧١)ابلقرات  وال تاب ، بيد أن مضد  ن ا  الاسات ابلقرات  وال تاب  ال ي ا  ماخاعاً اب قارن  مع الرجا 
، ٢٠٠3ماان عااا  راً اعتبااا أن التضلااي  االبتاادااي أ ااب  نل امياااً  والح اا  اليونساا و أيعاااً  -٥٩

ل ن القانون ال ياص على نل امي  التضلاي  اإلعاداوير ويابياي حاف ماالي ز بشاد  علاى أن هتاّدق 
تشااامي التضلاااي  بضاااد ا رحلااا  االبتداايااا ، لييفاااب  التضلاااي   قانوهناااا ا تضلاااح ابلتضلاااي  وتعاااما  أح امااااً 
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: حناااو التضلاااي  اجلياااد ٢٠3٠ماااع نعاااالن ننشااايون: التضلاااي   لاااو  عاااا   ، متشاااياً اإلعاااداوي نل اميااااً 
ماان  4ا ايفااز والشااامي والااتضل  مااد  احليااا  لل ميااع، بيياا  هتقيااح اليااازر اواادو  ه اهلاادا 

 ر(٧٢)أهداا التامي  ا ستدام 
وأ اااارر اليونسااا و نن أنااا  يابياااي حاااف ماااالي ز علاااى موا ااال  نياااالت ا ولويااا  اللتةااااق  -٦٠

 ر(٧3)ا ااتح الرياي  وا ااتح الاااي  اب دارس وتيسم  لكأتاا  
وأعرباا  الل ااا  ا ضاياا  ابلقعااات علااى التميياا  ىااد ا اارأ  عاان قلقهااا ناات ارتااااع مضاادالر  -٦١

 ر(٧4)التسرب ا درسي ب  الاتيار ه ا ااتح الرياي 
خاا  ناات التقاارير الا  وأعرب  ا قرر  اصا   ا ضاي  ابحلقاوق الثقافيا  عان قلقهاا بوجا   -٦٢

تاياااد سن ا ضلمااا  أخاااربوا بضاااح الاتياااار سن علااايهن وفاااع  رامااا  ن ا حعااارن نن ا درسااا  وون 
لتقرياار آخاار،  اارح  نحااد  ا ضلمااار سهنااا تضتاارب الاتيااار او بااار ه مقااا  قاااً ح ااابر ووف

 ر(٧٥)باالا، وال تا ر ليم او بار على هذا الاةو
ا تةاااد  الق اااري أن االفتقاااار نن هناااج قااااا  علاااى حقاااوق اإلنساااان ناات والحاااا فرياااح ا مااا   -٦3

التامياا  الشاااامل  لل ميااع يتعااا  بيفااور  جليااا  ه تاااوفم التضلااي ،  نااا  ال يعااع ه احلسااابان جمموعاااار  
إبم  من ا تاا  الذين ال حيملون و اح ر ي  وا تاا  عدميي اجلاسي ر فضد  قادر  ها الت ا تااا  

  ر(٧٦) التضلي  تعضز مستقبله ، وت وي نن تا ك اجتماعي ه ا ستقبيعلى الو و  نن

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (٧٧)النساء -١ 

رحب  الل ا  ا ضاي  ابلقعات على التميي  ىد ا ارأ  ابلتادابم ا تخاذ  لتض يا  احلمايا  القانونيا   -٦4
  ر(٧٨)ا تضلح ابلضاز ا ا   ٢٠١٧قانون عا   للمرأ  من الضاز اجلاساين، مبا ه  لك تضديي

وأو اا  الل ااا  مااالي ز سن هت اار مبوجااب قااانون الضقااوابر لااديها  يااع أ اا ا  تشااوي   -٦٥
ا ععات التااسلي  لإلانق، وت ااي أن هاذا احل ار ال مي ان نليااجع مبوجاب أي فتااو  أو أح اا  

وأن تاااا   محاااالر توعيااا  وأنشااا    أخااار   ااااور  عااان سااال ار ويايااا ، أو ه ا مارسااا  الضمليااا ،
 ر(٧٩)تثقياي  ترمي نن تض ي  توافح اآلرات من أجي القعات على تشوي  ا ععات التااسلي  لإلانق

  ر(٨٠)مالي ز بت ر  اال تيفاب ال وجي أيعاً وأو   الل ا   -٦٦
مااااالي ز سن تتخااااذ تاااادابم فضلياااا  ت اااااي مضاقباااا  ماااارت   جرمياااا   أيعاااااً وأو اااا  الل ااااا   -٦٧

ال تيفاااب مضاقبااا  فضلياا ، مبااان فااايه  ميتيفاابو الاساااات ابساااتخدا  أوا  أو ميتيفاابو اواااار ، وعاااد  ا
 ر(٨١)نفالل  من الضقاب ابل واج من ىةازه 

وأعرباا  الل ااا  عاان قلقهااا  ن ا اارأ  ال تاا ا  لثلاا  متثااياًل انقيفاااً ه  يااع جماااالر احليااا   -٦٨
لااااس الااااوارات واإلوار  اولياااا  والقعااااات والسااااالك السياسااااي  والضاماااا ، مبااااا ه  لااااك ه الرب اااااان وجم
 ر(٨٢)الدبلوماسي، وال سيما ه ماا ب  اع القرار

ورحب  الل ا  ابلتضديالر التشريضي  على القانون ا دين بيي  القعاات علاى التمييا  ىاد  -٦٩
 إااااااانون الثاااااااين/  ٢٩اليفاااااااور ه ا ااااارأ  ه الاااااا واج وا ساااااار ، ورحباااااا  بقاااااارار او ماااااا  االهتاوياااااا  

ه قعي  أنديرا  انادي، الاذي أإادر فيا  أن اختيفاا  اوااإ  ا دنيا  يشامي الا ار  ٢٠١٨ يااير
 ر(٨3)ه ا سااي ا تضلق  ابلشريض  اإلسالمي  واإلجراتار ال  تتخذها السل ار الدياي  اإلسالمي 
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وماااااع  لاااااك، ال تااااا ا  الل اااااا  تشاااااضر ابلقلاااااح  ن ا سااااالم  اعاااااضون لقاااااانون ا سااااار   -٧٠
اإلسااالمي، و ن الاسااات ا ساالمار ال يتمااتضن  قااوق مساااوي  حلقااوق الرجااي ه مسااااي الااا واج 
وا سر ، مبا ه  لك قدرلن على عقد رابرب ال وجي  واحليفو  على ال الق، أو التمتع اب سااوا  

باا  ه احلقااوق فيمااا يتضلااح ابلااقاا ، واحلعااان ، والو اااي ، وتيياام وزناا  ا تاااا ، وا ااماقر وأعر 
عن قلقها  ن تضدو ال وجار مسموح ب  للرجي ا سل  مبوجب قانون ا سر  اإلسالمي )ا قالي  

عقاب التضاديالر الا  داً ، و ن مضايم تضدو ال وجار أ ابة  أقاي تقييا٢٠٠٦االهتاوي ( لضا  
 ر(٨4)١٩٨4أوخل  على القانون ا  لي اليفاور ه عا  

 (٨٥)األطفال -٢ 
ا تةااااد  الق ااااري أن االفتقااااار نن ا ضلومااااار ال افياااا  عاااان الو اااااح الحااااا فريااااح ا ماااا   -٧١

 ر(٨٦)ا  لوب  يضحب استمرار عد  تس يي بضح ا تاا ، وةا   ه التمضار اولي  الاااي 
القااانون ا تضلااح ابجلااراا   ٢٠١٧وأ ااا الاريااح الق ااري علااى احل وماا  العتماوهااا ه عااا   -٧٢

، وياااص القااانوانن علااى ننشااات ٢٠١٦اجلاسااي  ىااد ا تاااا ، وقااانون ال اااي )تضااديي( ه عااا  
ال ياا ا  يساام   ٢٠٠١ساا ي لل اااا  ا اادان ر وأ ااار الاريااح الق ااري نن أن قااانون ال اااي لضااا  

الا  ال تقاو  علاى تباحب الااا ،  نا  ال جيار  تقاد  أو تلقاي ا ماوا  ن ام عملياار ببياع ا ت فضلياً 
 ر(٨٧)من أجي ا هورالقا رار ت ويج أو  حسن الاي 

وحث  جلاا  خاربات ما ما  الضماي الدوليا  ماالي ز علاى أن تتخاذ علاى سابيي االساتض ا   -٧3
وون الثاماا  عشار  أو تشاييل  تدابم فوري  وفضال  لعمان ح ر قيا  أي  اخص ابساتيال  تااي 

 ر(٨٨)أو عرى    رال ننتاج مواو نابحي  أو أوات عرول نابحي 
 وأعرب الاريح الق ري عن أن  ال ي ا  يشضر ابلقلح  ن اواج ا تاا  ال ي ا  مسموحاً  -٧4

تااا  والح   الل ا  ا ضاي  ابلقعات على التميي  ىاد ا ارأ  أن اواج ا  ر(٨٩)ه مالي ز ب  ر ياً 
باااا  ه القااااانون ا تضلااااح إب ااااالح القااااوان  )الاااا واج وال ااااالق( وقااااانون ا ساااار   ال ياااا ا  مسااااموحاً 

وأو ى ا قرر اصاا   ر(٩٠)اإلسالمي على حد سوات، وأن مضد  اجيار ا تاا  آخذ ه الت ايد
 ايفاو  ، على الاةاو اعاماً  ١٨ ا ضحب ابليفة  مالي ز سن ت اي هتديد السن القانوني  لل واج با

علي  ه ا ضايم الدوليا  حلقاوق اإلنساان، وأن تباذ  قيفاار  جهادها  ااع اواج ا تااا  والقعاات 
 ر(٩١) ا يرتتب علي  من آ ر سلبي  على  ة  ورفاع الاتيارراً علي  ن 

وحااف فريااح ا ماا  ا تةااد  الق ااري احل وماا  علااى مراجضاا  سياسااار االحت اااا احلالياا   -٧٥
يفبيان اوبوس  مع أمهال  عااد بلاو ه  سان الثانيا  عشار  ووىاضه  ماع ال  تاص على فيفي ال
 ر(٩٢)حمت  ين  إور ابلي 

وحااف الاريااح الق ااري احل وماا  علااى إاالاا  محاياا  ا تاااا  العااضاات احلااا  ماان عمالاا   -٧٦
وأو اا  ا قاارر  اصا اا  ا ضاياا  ابحلاااح ه اليااذات مااالي ز بتقيااي  عمالاا  ا تااااا  ه  ر(٩3)ا تاااا 

ا  ارع والتيفدي هلا، مبا ه  لك أ ر وفع ا جور بش ي ج اي وانضدا  الاار  التضليميا   تااا  
وحثاا  جلااا  خااربات ما ماا  الضمااي الدولياا  مااالي ز  ر(٩4)ا هاااجرين  اام احلا اال  علااى و اااح ر ياا 

مااان أجاااي محايااا  أتااااا  الضماااا  ا هااااجرين مااان أساااوأ  أن تتخاااذ تااادابم فضالااا  وحمااادو  امايااااً  علاااى
أ اا ا  عمااي ا تاااا ، وال ساايما ه ماا ارع اياا  الاخيااير وحثاا  الل ااا  مااالي ز علااى أن تتخااذ 
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التااادابم الالامااا  لتض يااا  ن اااا  تاتااايد الضماااي بييااا  ر اااد التااياااذ الاضاااا  لقاااوان  الضماااي، وتلقاااي 
 ر(٩٥)االنتهاإار ا  عوم  ا تضلق  بضمي ا تاا  والتةقيح فيها والتيفدي هلا الش او  عن

 (٩٦)األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 
أو ى فريح ا م  ا تةد  الق اري ابالستضاىا  عان الاماا ج ال بيا  واصميا  الساااد  ه  -٧٧

ر وأو ااى جماا  تقاد  اصادمار لأل اخا   وي اإلعاقا  باماا ج اجتماعيا  وقااما  علاى احلقاوق
الاريااح الق ااري إااذلك بعاامان تااوافر أخيفااااي   وي إاااات  عالياا  مي اان الو ااو  نلاايه  وي ااون 
إبم اهن  نجرات التشخيص والتقياي  ا ب ارين والقياا  ابلتادخالر ا الاما  لألتااا   وي اإلعاقا ر  

وأن تعاع  إما أو ى مالي ز سن ت يد جاوو  وتاوافر التضلاي  الشاامي لل مياع ه ا ادارس الضاويا ،
للتميياااا  ىااااد ا تاااااا   وي اإلعاقاااا  عاااان تريااااح سااااةب هتا الااااا علااااى اتااقياااا  حقااااوق داً حاااا

 ر(٩٧)ا  خا   وي اإلعاق  والتوقيع على الربوتوإو  االختياري ا لةح  ا
وأ ااارر اليونسااا و نن ىااارور  حااف ماااالي ز علاااى وىاااع باارامج لتض يااا  نومااااج ا تااااا   -٧٨

 ر(٩٨) ا  ا درسي وي اإلعاق  والالج   ه الا
وأو ااى ا قاارر اصااا  ا ضااحب ابليفااة  مااالي ز سن توا ااي ت ااوير ن ااا  خاادمار جمتمضياا   -٧٩

االجتماعي ،  - سهي االستضما  لألتاا  والبالي   وي اإلعاق  ا تضلق  ابلامو واإلعاق  الااسي 
ا ايفاو  عليهاا ه وىمان احرتا  حقوق ه الت ا  اخا  وتض ي هاا ومحايتهاا متشاياً ماع ا ضاايم 

 ر(٩٩)اتااقي  حقوق ا  خا   وي اإلعاق 

 (١٠٠)األقليات والشعوب األصلية -٤ 
أ اااار فرياااح ا مااا  ا تةاااد  الق اااري نن أن الشاااضوب ا  ااالي  تشااا ي نساااب  إبااام  مااان  -٨٠

س ان مالي ز، ول ن  الباً ما يت  جتاهلها ه جما  حقوق اإلنساان والتاميا  ا ساتدام ، وتتضارل 
   لاااك للم ياااد مااان أوجااا  عاااد  ا سااااوا ر وحاااف الارياااح الق اااري احل ومااا  علاااى أن تعاااّمن نتي ااا

الضمليار القانوني  واإلواري  ا باوئ ال  يقو  عليها نعالن ا م  ا تةاد  بشاأن حقاوق الشاضوب 
ا  ااالي ر وحاااّف الارياااح الق اااري احل ومااا  علاااى أن تض اااي ا ولويااا  للشاااضوب ا  ااالي  والا اااار 

 ر (١٠١)ر  ه التخ يط وا ي ن  ه الا  اإلمناايالعضيا  ا خ
ب ريق  وومااااً متاح   ااام أن ا ضلومات اليفةي  والحاااا ا قااارر اصاااا  ا ضاااحب ابليفاااة   -٨١

و اااو  هاااذع وأن اللي  ال ت ال عقب  أمام ، ا  لي للم تمضاااار اوليااا  للشاااضوب  قافيًا مالامااا  
نن التهدياادار الاا  تواجاا  حااح الساا ان  أيعاااً التمضااار نن خاادمار الرعاياا  اليفااةي ر وأ ااار 

ا  لي  ه اليفة  بسبب تييم استخدا  ا راىي الااج  عان مشااريع نمناايا  مرتب ا  بضملياار 
ق ع أ  ار الياابر، وم ارع اي  الاخيي، واليفااعار إثيا  االستهالل لل اق  ه أج ات مضيا  

مااالي ز سن تتخااذ التاادابم الالاماا  ل ااي تتمتااع ماان البلااد، وال ساايما ه ساااابع وساااراوالر وأو ااى 
التمضااار اولياا  للساا ان ا  االي   قهااا ه اليفااة  عاان تريااح إاالاا  الو ااو  نن ا ضلومااار 

  ر(١٠٢)وجضي اصدمار اليفةي  متاح  وسهل  ا اا  ومضقول  الت لا  وإافي  وجيد  الاوعي 
، الح اااا  ا قاااارر  اصا اااا  ا ضاياااا  ساااااابع وساااااراوالوفيما يتضلح بالشضوب ا  لي  ه  -٨٢

ماااعااا  بشاااأن ا راىاااي الضرفيااا  ال يااا ا  يتضااا  البااا   4٠٠أإثر من هااااال أن ابحلقاااوق الثقافيااا  
فيهار وفرق  الضماي ا ضايا   اذع ا ساأل ، الا  أُعلان عاهاا ه االساتضرال الادوري الشاامي الساابح، 
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أفااووا سنا  مل جيار االتيفاا   ا  أو   م مضروف  على ما يبدو لد  بضح أ ةاب ا يفلة  الذين
 ر (١٠3)استشارل  بشأن عمي هذع الارق  ا تضلح بتةديد ا راىي الضرفي  واالعرتاا  ا

الاا  جيااري ترحيلهااا أسلي اناا  عن قرى أورروازر سمض  و إاارر ا قاارر  اصا اا  أهنااا  -٨3
ا راىاي ىياع ي يا اوي علاى نقام  اهلياإي ا ساسي   شاريع نمناايا  إبام ، ا مار الاذمن أجي 
  ر(١٠4)للس انالتقليدي  

قاااااااااار  تاال أعن قلقها الشديد إزاء التقارير ال  تايد بأن ا قاااااااااارر  اصا اااااااااا  وأعرب   -٨4
، لاااااا يسااااااه  ه ازو  مضااااادالر التسااااارب ه ا دارسأورانااااا  أسااااالي يتضرىاااااون لتسااااالط ا قاااااران 

  ر(١٠٥)ا تاالا درسي ه أوسارب ه الت 

 (١٠٦)والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا املهاجرون  -٥ 
أو ااا  ا اوىاااي  السااااامي  لشااا ون الالج ااا  سن تعااااع احل ومااا  نتااااراً تشااااريضاً ونوارزً  -٨٥

 ضاملاا  الالج اا  وملتمسااي الل ااوت ومحااايته ، وأن تاشااب آليااار مااسااب  السااتقباهل  وتساا يله  
احل وم  سن تعع تدابم لتسوي  أوىااع  أيعاً  ومضاجل  تلبال  وماةه  الو اح الالام ر وأو  

ه ماالي ز تااً  يع حاملي ب اقار ماوىي    ون الالج  ، مبا يسم  هلا  ابإلقاما  القانونيا  م ق
عن التضلي  الر اي، واليفاة ، واصادمار الضاما  اًل والو و  نن ق اع الضمال  بيفور  قانوني ، فع

مبباادأ عااد  اإلعاااو  القسااري ،  إااامالً   قيااد مااالي ز تقيااداً ا خاار ر وأو اا  ا اوىااي  إااذلك سن تت
 ر (١٠٧)مع القانون الدو  الضره متشياً 

ورحب فريح ا م  ا تةد  الق ري ابلقبو  ا ت اياد للو ااح اليفااور  عان ماوىاي   ا ون  -٨٦
الالج ااا  مااان جاناااب ا اااو ا  ا  لاااا  إبنااااا  القاااوان  )ب اقاااار ماوىاااي   ااا ون الالج ااا ، 

لاسااخ تبااح ا  ااي ا يفاادق  ماان ب اقااار ا اوىااي  و ااهاوار تلااب الل ااوت وب اقااار هتديااد وا
 ر (١٠٨)ا قابالر(، إما رحب الاريح ابخناال مضدالر احت اا الالج   وملتمسي الل وت

وأعرب  الل ا  ا ضاي  ابلقعات على التميي  ىد ا رأ  عان قلقهاا  ن  ام ا اواتا  يُ لاب  -٨٧
مبل  قبي الدخو  لتلقي الضالج ه ا ستشايار الضام ، و ن هذع ا ستشاايار تاارل ماه  نيداع 

ا تضلااح ابلرسااو  )ال بياا ( لألجانااب وفااع رسااو  أعلااى لااا تارىاا   ١٩٥١علاايه  مبوجااب قااانون عااا  
 ر (١٠٩)على ا واتا  ا الي ي  مقابي احليفو  على خدمار الرعاي  اليفةي  ناسها

الالج اا  أن الالج اا  ا ساا ل  لااديها يسااتايدون ماان وفااع  والح اا  ماوىااي   اا ون -٨٨
ه ا ااااا  مااان الرساااو  ال بيااا  اوااادو  لألجاناااب، بياااد أن تلاااك الرساااو   ٥٠رساااو   اعااا  باساااب  

، لااا جيضااي ت اااليز بضااح اصاادمار فااوق تاقاا  ال ثاامينر إمااا يوجااد ٢٠١٦تعاااعا  ه عااا  
ت وا هااااجرين  ااام احلااااا ين علاااى و ااااح توجيااا  للمستشاااايار الضامااا  يقعاااي سن ملتمساااي الل اااو 

 بوتي  الذين يلتمسون الرعاي  ال بي  جيب نحالته  نن نوار  اهل ر ، لا أو  ه الساوار ا خم  
نن توقيز أعداو إبم  من ملتمسي الل وت  م ا س ل  وأخاذه  مبا ار  مان ا ستشاايار نن 

 ر (١١٠)يدهنمراإ  احت اا ا هاجرين، مبن فيه  نسات وموال
وأ ارر ماوىي    ون الالج   نن أن ا  اخا   ام ا سا ل  ال ي الاون يواجهاون  -٨٩

ازو  خ ار التضاارل لالعتقاا  واالحت اااا مبوجااب أح اا  قااانون اهل ار  السااارير وابإلىاااف  نن 
 لك، فإن ا  خا  الاذين ُيالحقاون بسابب جاراا  تتضلاح ابهل ار  وجاراا  جااايا ، مباا ه  لاك 
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ضماااي وون ن ن، ياقلاااون نن مراإااا  احت ااااا ا هااااجرين بضاااد قعاااات عقوبااا  السااا نر والح ااا  ال
يااد التقااارير سن ا وىاااع فيهااا ا اوىااي  االإت اااد الااداا  ه مراإاا  احت اااا ا هاااجرين، حيااف تا

،  إااارر جلاااا  حقاااوق اإلنساااان ه ٢٠١٧تساااتوه ا ضاااايم الدوليااا  والوتايااا ر وه آ ار/ماااارس  ال
 ٢٠١٥ اااخص مااااتوا ه مراإااا  احت ااااا ا هااااجرين خاااال  عاااامي  ١٠٠أإثااار مااان  ماااالي ز أن

، وحااد   بضااح الوفيااار ماان جاار ات ا ماارال الاا  قااد ت ااون اسااتاةل  بساابب سااوت ٢٠١٦و
 ر (١١١)ا رافح اليفةي  واليذات، واإليذات البدين واالفتقار نن الرعاي  ال بي 

ااي عاد  مضاقبا  الالج ا  وملتمساي وأو   ماوىي    ون الالج ا  احل وما  سن ت  -٩٠
الل اوت علاى وخاو  البلاد واإلقاما  فيا  بيفاور   ام مشاروع ؛ وأال تساتخد  االحت ااا نال إمااال  
أخاام وعااااد العااارور  و قيفااار فاارت  ل اااا   اااررب وجاااوو ىااماانر متااااع االحت ااااا التضسااااي و/أو 

 ا يفاااةوب ، وتاشاااب الالحمااادوو؛ وأن تاااااذ مشاااروع "بااادااي االحت ااااا" الت اااري  لألتااااا   ااام
آليااااار بديلاااا  أخاااار ، مثااااي بروتوإااااوالر فةااااص ونحالاااا   اااام ا ساااا ل  ماااان الاسااااات وا تاااااا  
وىااةاز االجتاااار اب  اااخا  والا اااار العاااضيا  ا خااار  مااان ملتمساااي الل اااوت والالج ااا ؛ وأن 
 تتخذ تدابم لتةس  مراقب  أسس و اروا احت ااا ا هااجرين بييا  التأإاد مان أهناا تتما اى ماع
ا ضااايم الدولياا ، مبااا ه  لااك عاان تريااح ازو  التمويااي، ومت اا  جلااا  حقااوق اإلنسااان ه مااالي ز 

 ر (١١٢)واهلي ار ا خر  من نجرات ر د مستقي
والح اا  جلاااا  خاااربات ما مااا  الضماااي الدوليااا  بقلاااح ابلااا  اساااتمرار ا مارساااار التضسااااي   -٩١

 مااان الضماااي اجلاااربي، مثاااي قياااا  و اااروا عماااي الضماااا  ا هااااجرين، علاااى حناااو قاااد يشااا ي ىااارابً 
أ اااةاب الضماااي مبيفااااور  جاااوااار الساااار، وارتاااااع رساااو  التو ياااز، والتاااأخر ه وفاااع ا جاااور 
ومشاا ل  اسااتبدا  عقااوو الضمااير وحثاا  الل ااا  مااالي ز علااى أن تضاا ا التاادابم الرامياا  نن ىاامان 

اياا  ال املاا  ماان ا مارسااار متتااع الضمااا  ا هاااجرين، مباان فاايه  الضمااا  ا ا ليااون ا هاااجرون، ابحلم
 ر (١١3)التضساي  وال روا ال  قد تش ي ىرابً من الضمي اجلربي

والحاااا فرياااح ا مااا  ا تةاااد  الق اااري أن الالج ااا  وا هااااجرين يواجهاااون  اااضوابر ه  -٩٢
 ر (١١4)تس يي والو  أتااهل   سباب ماها اجلهي ابلقانون واإلجراتار، واصوا من التوقيز

    ون الالج   أن ا تاا  الالج   ه مالي ز يتم اون مان الو او  و إرر ماوىي -٩3
نن التضلااي   اام الر ااي ماان خااال  ا ا مااار  اام احل ومياا  أو ماادارس تااديرها التمضااار اولياا ، 

ه ا اااااا  فقااااط ماااان هاااا الت  3٥ول اااااه  ال يساااات يضون الو ااااو  نن ن ااااا  التضلااااي  الر ااااي، وأن 
الدراسا  يوا باون علاى الدراسا  ه مادارس  ام ر يا ر وأ اارر نن أن  ا تاا  الذين بلياوا سان

أن وخو  ا سر ا ضيشي   الباً ماا ت اون  أيعاً عد  قدر  الوالدين على الضمي بيفا  قانوني  يضحب 
 اااام إافياااا  لتي ياااا  ت اااااليز الدراساااا ، فيتضاااارل ا تاااااا  ص اااار نرساااااهل  نن الضمااااي أو تاااا ويج 

 ر (١١٥)التةاقهن اب درس  من ال االر مب راً بدالً 
و إااااارر اليونسااااا و أنااااا  يابياااااي  اااااالي ز أن ت ثاااااز جهووهاااااا الراميااااا  نن تاااااوفم التضلاااااي   -٩4

 ر (١١٦)االبتدااي والثانوي لالج   وأن تتي  هل  ت اف  الار  ه جما  التضلي 
وأعااارب فرياااح ا مااا  ا تةاااد  الق اااري عااان أملااا  ه أن تا ااار احل ومااا  ه مساااأل  تضااارل  -٩٥

الالج ااا  وملتمساااي الل اااوت نن "سااالب أماااواهل " أو ابتااا ااه  مااان قاباااي ا اااو ا  ا  لاااا  إبنااااا  
 ر (١١٧)، مبا ه  لك ه مرافح احت اا ا هاجرينا و ا القانون و مه  من 
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 (١١٨) دميو اجلنسية -٦ 
إاار فريااح ا ماا  ا تةااد  الق ااري أن انضاادا  اجلاسااي  ابلاسااب  لألتاااا  ال ياا ا  مشاا ل     -٩٦

من ا سر عدمي  اجلاسي  تواج  انضدا  اجلاسي  ا تضدو ا جيا ر والحاا الارياح اً حرج ، وأن إثم 
الق ااري أن احل وماا  مل جتمااع بياااانر  ااامل  عاان ن اااق انضاادا  اجلاسااي  ه مااالي ز، مبااا ه  لااك 

سن جتاااد حااااًل حاااديثاً ر ورحبااا  ابلتااا ا  احل ومااا  ا اتخبااا  (١١٩)اساااب  لألتااااا  عااادميي اجلاساااي ابل
 ر (١٢٠) ش ل  اهلاوو عدميي اجلاسي 

وأ اارر ماوىااي   اا ون الالج اا  نن أن التةاادزر ال تاا ا  ما لاا  فيمااا يتضلااح بعاامان  -٩٧
ا تضلق  ابهلوي  على الاةو الواجبر تس يي  يع ا واليد بيفور  قانوني  ون دار الو اح القانوني  

وأ ارر ا اوىي  نن أن االفتقار نن وىع قانوين ونن الو اح الالام  يضرل ا  اخا  عادميي 
اجلاسااي  و اام احلاااا ين علااى و اااح ر ياا  ص اار االعتقااا  واالحت اااا وحيااد ماان نم انياا  حيفااوهل  

  ر(١٢١)م  من احل وم على الضمي، والتضلي  الضا ، والرعاي  اليفةي  ا دعو 
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