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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السادسة والثالثون
 2020أاير/مايو  4-15

 جامايكاجتميع بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مددددا م رعددددا   وريدددد  16/21و 5/1أُعددددذا اددددير رمالً يدددد  علددددوق اًدددد رر    دددد   ًددددو  ر   ددددا   -1

ور ج رءرت رالسالع رض رمذور  رمشامل. ورمالً ي  جتليا م لع ومات رمورر   يف تًاري  ايئات رملعااذرت 
رخلاص  وغرياا مد  وئقدا رممدمل رملال دذ  ارت رم د  ، وادو مًدذ  يف زدتل مدوج  تًيادذرق   دذ رم  د  

 معذ  رمت لات.

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

جامايتددددا  ومدددد  ظدددد ك يف معدددددمل رم ددددتو  رمذوميدددد  ال ددددي   يددددا رممددددمل رملال ددددذ  رمً دددد   أ   -2
. وأوصددأب    (4)اق يدد رع عامًدد ال . غددري أ  رمال ددذيا ع دد  رم ددتو  رم دد  (3)رمساسددي   ًددو  ر   ددا 

يدالمل رال مدلا  إمي دا  مل تند  جامايتا يف إمتا يد  رال مدلا  إا رملعاادذرت رمذوميد   ًدو  ر   دا  رمدي
، 2016. و ددذ صددذا م جامايتددا، يف تشدد ي  رموع/أالالددوا  (5) الياريدد يف امددا رمتوتوالددوالت رال مبددا اعددذ،

 .(6)(189 ر ملع   رتفا ي  مندل  رمعلل رمذومي  اشأ  رمعلاع رملن ميني )
 تد رع عامًد . ال أ  اعد  تًداري  ايئدات رملعاادذرت اق وال ي   يا رمممل رملال دذ  رمً د   أيمد -3
أ  اع  رمالش يعات تالعارض ما  اللا  رمًور ني رموظني ،ُتذرج معااذرت  ًو  ر   ا   متامل يف  ومل

 .(7)رمال رمات رمذوم  يف  اع  ًو  ر   ا 
وأوص    يا رمممل رملال ذ  رمً       تند  جامايتا يف إمتا ي  توجيه  عو   رقل  مفالو د   -4

 .(8)ا ايررتإا رملت فني اوالايت يف إظار ر ج رءرت رخلاص  رمذومي  ور   يلي  م ًيا  
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وأع اددم رم ةندد  رملعنيدد  حلايدد   ًددو   يددا رمعلدداع رمل دداج ي  وأ دد ر  أسدد امل عدد  أسددف ا م   -5
تًددذ  ر رق ع دد   اقلدد  رمل دداقل رمددي أئرطددا، رغددمل رم   ددات رم ليدد  وغددري رم ليدد  رمعذيددذ  م ًيددا   مل رمذومدد 

مد  رالتفا يد  رمذوميد   لايد   ًدو   73   متالثل المال رماطا مبوجد  رملدا مل ايما. وت   رم ةن  أ  رمذوم 
 .(9) يا رمعلاع رمل اج ي  وأ  ر  أس امل

 (10)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اا اثلث 
ال ي   يا رمممل رملال ذ  رمً د   أ  رمذومد  تفالًد  إا مةس د  وظنيد   ًدو  ر   دا ، رغدمل  -6

يوجذ  دا   عاع  لاي   ًو  ر   دا   وال .(11)أهنا أع نم ع م ا ع   إ شاء مةس   م  اير رمً يل
حياسددد  ا ع ددد  أ رق دددا يف  ددداع  أو ي ددداقل أ  اليدددا  وظددد  ر تومددد  وال معددد ل ةميددد  مالًدددذ، رمشدددتاو ،

م ياغ  تش يا يالع ا إب شاء مةس   وظني   2017 عا   ًو  ر   ا . و ذ  ذ  ولي  رمعذع ر رتر اق يف
 .(12)تومي ا ر توم  رالعال ار رمورج  وال  ظ يا م ذو  ًو  ر   ا . غري أ  رمعل ي  وص م إا

وأوصم ايئالا  م  ايئات رملعااذرت و  يا رمممل رملال ذ  رمً       تنشئ جامايتا مةس    -7
مدا رمل دا ا رملالع ًد  مب الد  رملةس دات رموظنيد   اق الدام ني متازدي  وظني   ًو  ر   ا  وختوهلدا واليد  ورسدالًوالق 

 أ  ين غدأب أ ه رمل اج ي   معلاع رملعني  رم ةن  وأضا م. (13)ومحاي   ًو  ر   ا  )م ا ا  ري (مالع ي  
 حًدددو  رمل ت  ددد  رمل ددداقل  يدددا يف رمال ًيدددا ختوهلدددا سددد  ات ر   دددا   ًدددو  رموظنيددد  رملةس ددد  إا ُت دددنذ

  يددا إا مع ندد  غددري لايررت وإجدد رء م الدد امل، عدد  رمنددد  اغدد  أسدد امل، وأ دد ر  رمل دداج ي  م علدداع ر   ددا 
 .(14)ال  رمي حُياللل أ  يُ     ي ا رمعلاع رمل اج و  وأ  ر  أس امل   يال ملرمما 
   تنددد  جامايتددا يف إمتا يدد  إ شدداء  2016 عددا  وأوصددم رم ةندد  رملعنيدد  حًددو  ر   ددا  يف -8

واليدد  ورضدد   مالن دديا وسددي   إم رميدد  أ دد  ، تتددو  هلددا  أو آميد   توميدد   رقلدد ، مبوجدد  توجيدده تنفيددي 
 وال ددم. (15)تعامل ر توم  ما آميات  ًو  ر   ا ، ومالااع  توصياطا  مالشاور ما رجملاللدا رملدذي

 اق رليد تنشدئ أ  ع د  ور ًدم ر تومد  أ  2018 عا  يف ر   ا   ًو  رم امي  رملال ذ  رمممل مفوضي 
ع ي دا اوصدف ا رمتيدا   رملةس دأب رم ااا تمفأب وأ  ر   ا  حًو  رملعني  رمولرررت اني رملشرتال  رم ةن 

. وأ دا    يدا (16)رموظ  رم لأب رملت د  االًدذ، رمالًداري  اميدات رممدمل رملال دذ   ًدو  ر   دا  ومالااعال دا
يف إمتا يدد  إ شدداء  اعددذ  ايددا ت  اق رممددمل رملال ددذ  رمً دد      رم ةندد  رملشددرتال  اددني رمددولرررت تنددد   اميدد

 ًو  ر   ا ، وتي ري وت د يا تًدذ، رمالًداري  يف رمو دم رملناسد  إا ايئدات رملعاادذرت  مإلاوغ ع 
 .(17)وتال ع ا م   وع رالسالع رض رمذور 

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -اا رابع 
 الدويل اإلنساين الساري

 قطا اتاملسائل الشاملة لعدة  -ألف 
 (18)املساواة و دم التمييا -1 

حيلدأب  يدا  ال ال دم رم ةن  رملعنيد  حًدو  ر   دا  أ  ميثدا  ر ًدو  ور د ايت رمساسدي  -9
حيد  رمالليي  ع د  أسد  مد   ال رمزخاص م   يا أزتاع رمالليي  وأ  ر ا يف عذ  رمالع ض م الليي 

. وأوصددم    (19)رمعدداق أب، ورمعةدد ، ور امدد  رم دد ي    يددل رمليددوع رةن ددي ، ورهلويدد  رةن ددا ي ، ورموضددا
تعددذع جامايتددا  ور ين ددا وت دد  تشدد يعات زددام   ملتا  دد  رماللييدد  تددد   يددا أزددتاع رماللييدد ، وت غددأب 
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 ة رقمل رمل تت   ضدذ رمزدخاص و دا و   يالع ا  يلارم نو  رمو اقي  يف ميثا  ر ًو  ور  ايت رمساسي  
. وأوصدد  (20)أ   ئدد  أ دد   أو ع  ددل تعددذيل رمالشدد يعات رمددي تعدد ل  ًددو  رملدد أ رةدد رقمل رةن ددي  عنددذما ت

  يا رمممل رملال ذ  رمً    جامايتا اعذ  جت ، رم عاع رةن ي  رملث ي  وسد  تشد يعات  لايد  رملث يدات 
ةند  . و ذمم رم (21)ورملث يني وم  وجأب رمليل رةن أب ومغاي   رهلوي  رةن ا ي  و ام أب صفات رةن ني

 .(22)رملعني  حًو  ر   ا  توصيات مماث  
ورغمل اع  رمال وررت ر جيااي ، ال دم رم ةن  رملعني  حًو  ر   ا  اً ا رمالًاري  رمي تفيذ  -10

او وع  ور ث متيي  وممايً  ورعالذرءرت عنيف  ضذ رملث يات ورملث يني وم  وجدأب رمليدل رةن دأب ومغداي   
. (23)م  عذ   يا  رمذوم  مبنا و وع ت ا رالعالذرءرت وعذ  رمال ًيا اشدأهنا ر عأب وما رهلوي  رةن ا ي ،

. وأوصددم رم ةندد  رملعنيدد  حًددو  ر   ددا     (24)و ددذ    يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد   مو دددات مماث دد 
اشددأ   دداالت رسددالعلاع رمعندد  ضددذ رملث يددات ورملث يددني وم  وجددأب رمليددل  زدداموق  اق جتدد   جامايتددا تًيًدد

رةن ددددأب ومغدددداي   رهلويدددد  رةن ددددا ي ، وتو ددددا م تت ي ددددا، وتفدددد ض عًددددو ت موقلدددد  ع ددددي مل، يف  امدددد  
 ماللييد  ورموصدمل يف   داع رم د    يالع دا  يلدا. و (25)إ ر ال مل، وتاليح وسداقل رال ال داك رمفعامد  م مد ااي

ت رةن دددني، ضدددذ رملث يدددات ورملث يدددني وم  وجدددأب رمليدددل رةن دددأب ومغددداي   رهلويددد  رةن دددا ي  و دددام أب صدددفا
أوصدد    يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد      توجدده جامايتددا وتًددو  االوعيدد  م نيددأب   دداع رم دد  ، ومًددذمأب 
رخلددذمات رم دد ي  و ددورت رممدد  ورمفدداع ني رمًددا و يني مدد  أجددل تًددذ، رخلددذمات ات رمدد  ور ددرتر  ةليددا 

يد  رةن ددا ي  و دام و صددفات رم دتا ، مبد   ددي مل رملث يدات ورملث يددو  وم  وجدو رمليددل رةن دأب ومغدداي و رهلو 
 .(26)رةن ني

وأوصدم رم ةندد  رملعنيدد   معلدداع رمل دداج ي     تتثد  جامايتددا ج و اددا رم رميدد  إا متا  دد   -11
رمعن  ي  وال راي  رمجا  ، اوسداقل من دا رملو ًد  رمًمداقي  مل تت ي دا، ورمًيدا  حلدوت توعيد  اشدأهنا، 

 .(27)وتًذ، رمل اعذ  مم ااياا

 (28)تنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسانال -2 
يف   ال ا م التي  مدا تغدري  اق وال ي   يا رمممل رملال ذ  رمً    أ  جامايتا  ذ ممم  ذم -12

رملناخ ورمالخفي  م  آئره ع  ظ يا رسال ذرث أ ورت سياسداتي  ووئقدا رقي دي  وتنفيدي إجد رءرت ع د  
رمذومدد  ت الي اددا ع دد  رمالخفيدد  مدد  آئر تغددري رملندداخ عدد  ظ يدددا  عدد لت اللددا  رم ددعيذي  رمددوظ  ور  ددأب.

. وأوصدددد    يددددا رممددددمل رملال ددددذ  (29)رم ا دددد  رملالةددددذ   ورالسددددالثلاررت ارت رمتفدددداء  يف رسددددالخذر  رم ا دددد 
رمً ددد      تورصدددل جامايتدددا تنفيدددي رمالوصددديات رمدددورر   يف رمددد وغ رمدددوظ  رمثامددد  وغدددريه مددد  رم ورت 

غدددري رملنددداخ، ورمن دددوض  مزدددتاع رمل دددالذرم  م  ا ددد ، وتنفيدددي رم ياسدددات ورمدددترم  رم ياسددداتي  رملالع ًددد  اال
 .(30)اق يف اما غاايت م امهاطا ر ذ   وظني مبا رملال     ملناخ،

و ثم  لوع  م  رملت فني اوالايت يف إظار ر ج رءرت رخلاص  ر توم  ع   رمال دذيا مد   -13
ر   يلأب اشأ  رموصدوع إا رملع ومدات ورملشدارال  رمعامد  ورمعذرمد  يف رمل داقل  ب رموموي  ع   رالتفا  

 .(31)رم يئي  يف أم يتا رموتيني  ومن ً  رم    رمتارييب )رتفا  إستاسو(

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (32)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 

    أ  مذ  جامايتا أ ذ أع   معذالت ج رقمل رمًالل يف رمعدامل. ال ي   يا رمممل رملال ذ  رمً -14
وتمدددددد ب رمسدددددد اب رم قي ددددددي  م عندددددد  ور عددددددذر  رممدددددد   دددددديوراا يف أوضدددددداع عددددددذ  رمل دددددداور  رالجاللاعيدددددد  
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تد رع سداري  يف  ، أع نم جامايتا  امد  رم دوررا رمعامد ، رمدي ال2019و 2018ورال ال ا ي . و وع عامأب 
أئر زورغل  ًو  ر   ا  اشدأ  رالعالًداالت  مًاظع  يف رم  ذ، مما 13أصل  مًاظعات م  6أج رء م  

ملعاةدد   2017. و ددذ ُسدد   ددا و  مندداظا رمعل يددات رخلاصدد  يف متول/يوميدده (33)رمالع ددفي  وسدد و   ورطددا رممنيدد 
شددتا يف ر امدد  رممنيدد  يف رجملاللعددات ر  يدد  رمددي مددذي ا معددذالت إجدد ر  م تفعدد ، ومتدد  رمال  يددل رملالددا  ي

. وأوصدد    يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد      تتفددل جامايتددا ر لايدد  رمتام دد   ًددو  (34) عاميدد  اددير رمًددا و 
ر   دا  ور ددرتر  ر جدد رءرت رمًا و يدد  رمورج د  أثندداء رمعل يددات رممنيدد  رمددي تًدو  ألددا  ددورت رمشدد ظ  ورممدد ، 

اع  ًددو  ر   ددا . وأوصدد  أيمدداق    وزددةا ع دد  لاي   تددذري  وتثًيدد  سدد  ات إ فدداا رمًددا و  يف  دد
اللوا أ ري وم     رت  موقلد ، وأ  تدرت  ر رترمداق الداموق  تتفل ر توم  عذ  رم ةوء إا رال الةال إال

 .(35)سيلا رمن اء ورمظفاع  ًو  ر االل  رمعا م  رمورج   ةليا رملورظنني، وال
ر   ا  رمو   رال اليار  رمفع أب مالنفيي أ تا  ر عذر  واينلا ال دم رم ةن  رملعني  حًو   -15
تعالدددد   إمغدددداء عًوادددد  ر عددددذر ، وال دددددم اً ددددا أ   ال ، ال دددددم  سدددد  أ  جامايتددددا1988 عددددا  مندددي

. وأوصددم    تنددد  رمذومدد  يف (36)غددري إ  ددا ي  اق رمددد وك يف جنددا  ر تددو  ع ددي مل   عددذر  تدددل   و دد
 مدلا  إا رمتوتوالدوع رال اليدار  رمثداي رمل  دا  مع دذ رمدذو  رخلداص إمتا ي  إمغداء عًواد  ر عدذر  ورال

يتدو   ددا  ر تدو   أال   ًو  رملذ ي  ورم ياسي ، رهلدا ك إا إمغداء عًواد  ر عدذر ، وأ  تد ص ع د 
 .(37)م ين  أو إ  ا ي  ال أو عًوا   اسي  أو ع ي مل   عذر  مبثاا  معام  

 دورت رممد   أو رمً ا إلرء رمالًاري  رمدي تشدري إا رسدالخذر   دورت رمشد ظ وأع ام رم ةن  ع   -16
، وأوصدددم    تعدددذع رمذومددد   ا وهندددا رةنددداقأب (38)رسدددالخذرم ا رملفددد ة م ًدددو  أو م العددديي  وسدددوء رملعام ددد 

مملا   د   يا أعلاع رمالعيي  ورملعا    ع ي ا اعًو ت تالناس  ما   دور  رةد رقمل، وتمدل   يدا  
رمل ينددد ، ومًاضدددا   أو رموإ  دددا ي  أو ً    مال ًيدددا يف ر عددداءرت رمالعددديي  ورملعام ددد  رمًاسدددي سددد    م دددال

مددد تتيب اددديه رم عددداع، ومعدددا  ال مل، يف  امددد  إ ر دددال مل، اعًدددو ت تالناسددد  مدددا   دددور  رة  ددد ، وتًدددذ، 
 .(39)تعوي  الاك م م ااي

مددددد  رالالددددددا  أمددددداال   ثيثددددد  يف سددددد يل ر دددددذ  رق ت ددددديع جامايتدددددا ج دددددو     رم ةنددددد  وأوصدددددم -17
 يالع دا  يلداسيلا  ال رال الةال، ا  ل من ا رم ةوء إا اذرقل س   ر  ي ، وت ني   وك رال الةال،

 تشدد يعات جامايتددا تعاللددذ    اق أيمدد رم ةندد  وأوصددم مددد وك رم دد ي  وتددو ري  دد ص رم عايدد  رم  يدد . 
رمزدخاص رملال لدني مبعد ع عد  رمزدخاص ل االل ، وتمدا  دامداق ال الةدال م  رم ااا رال الةال تندمل

 .(40)رملذر ني

 (41)يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون مبا إقامة العدلا -2 
ال دددي   يدددا رممدددمل رملال دددذ  رمً ددد   أ  رمنددددا  رمًمددداقأب يورجددده تدددذايت عدددذ . ويعيدددا رمتدددمل  -18

  رمورج ددد ، يف  دددني أ   دددذمات رمل ددداعذ  رمت دددري مددد  رمًمدددااي رملرتراللددد  رممدددلا ت ر ج رقيددد  رمًمددداقي
. وأاددذت (42)رمًا و يد  رملًذمدد  إا ر الداجني إا رمل دداعذ  مالخ فد  وتعدداي مد   ًددا يف رملدو فني ورملددورر 

، وأوصدم    تورصدل رمذومد  إصدو   ددا  عدذرمال ا (43)رم ةن  رملعني  حًو  ر   دا  مو ددات مماث د 
يف اما تو ري  ذر الاك م  خم  ات رملي ر ي ، ورملورر  رم شد ي ،  مبا ،مملا  ر االل  رم  يع  ورمعا م 

 رممدمل   يدا وأوصد . (44)وتع ي   ذررت رمل اعذ  رمًا و ي  يف الل  مي  تال  د  م د    رمعذرمد  تو ريادا
رمورج   ل  رمعا م  وم رعا  رمملا ت ر ج رقي  ر اال  ًو  ر رتر  ر توم  تتفل    رمً    رملال ذ 

 .(45)أثناء تنفيي سياس  مناظا رمعل يات رخلاص 
يفدأب  ال وأع ام رم ةن  رملعني  حًو  ر   ا  ع  رمً ا م  رمالش يا رملالع ا حاالت رم وررا -19

. وأوصدددم رم ةنددد     تنفدددي (46)مددد  رمع دددذ رمدددذو  رخلددداص   ًدددو  رملذ يددد  ورم ياسدددي  4مبعدددايري رملدددا   
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اشدأ   2016 معدا   رمالوصديات رمدورر   يف تً يد  ةند  رمال ًيدا يف غد ب الينغ دالو جامايتا تنفيديرق الداموق 
ورملالع ًددد    دددور ث رمدددي و عدددم يف غددد ب   2010رمدددد وك ر ي ددد  حامددد  رم دددوررا رملع نددد  يف أاير/مدددايو 

يف امددا تددو ري سدد ل رال ال دداك م مدد ااي، وتع يدد  رمل دداءم  عدد  رسددالخذر  رمًددو ،  مبددا الينغ ددالو /تيفو ،
أوصم رم ةن     توضح جامايتا والي  و ور رم ةن  رمل الً   م ال ًيًات  اللا  .(47)فتيا ر امياتوت

مددد  أجدددل ضدددلا  إجددد رء تًيًدددات  عامددد  وم دددالً   اشدددأ  رملدددو فني رملت فدددني إب فددداا رمًدددا و ، وتفدددا   
 .(48)تمارب والي  ايه رم ةن  ما والايت رمج    رم    م ذوم 

عدد  رسددالع رض أجدد ره متالدد  اددامأب رمل دداعذ  رمًمدداقي .  فددأب  2017  عددا وأا غددم رملفوضددي  يف -20
، أع ندم رملفوضدي  أ  رم دذرث رمدي و عدم يف الدوررع غدار    2015 تً ي  رالسالع رض، رمي   ُش  يف عا 

زت م ر ال االاق  ًو  ر   ا  م  رسالا اريني. ورسدالنال  رملتالد  الديما أ  رم رسدالا اريني  دذ  1963 يف عا 
عددا ور، عًدد  ر ددا ث، مدد   رماللييدد  ورمال ًددري ورالل ررء . ومدد  رمالوصدديات رمددي أ رج ددا رملتالدد  أ  ت ددذر 

 اق ثًا يددددد رق مومئدددددا رمددددديي  زدددددارالور م ازددددد   يف أ دددددذرث الدددددوررع غدددددار   ، وأ  تنشدددددئ م الددددد   رق ر تومددددد  رعالددددديرر 
مويدددددني  والر جامددددايتأب مددددذ ا تعويمددددات إا رمندددداجني مددددد   10مب  دددد   اق رسددددالئلا ي اق م  رسددددالا ار  وصددددنذو 

 .(49)، أع   رقي  رمولررء، أ ذرو او ي ، أ  ر توم  سالعوض ض ااي رم ذرث2017 عا  ر ا ث. ويف
  رالخنفدداض رمت ددري يف وال دددم رم ةندد  رملعنيدد  حًددو  ر   ددا  و  يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد   -21

، ومتن لدا أعد   عد  رمً دا    وج مل ع  رم دي    عذ  رمظفاع رمل ةو ني مبوج  أورم  إصو ي  مد 
. وأوص    يا (50)ي رع انا  أظفاع يًمو  عًو ت مبًالم  ايه رمورم  ال إلرء رمالًاري  رمي تفيذ   ه

اا رم رمي  إا تع ي  و ش  رمل ا ا رمالوجي ي  مًماء رمممل رملال ذ  رمً       ت  اِّع ر توم  وتري  ج و 
. و دذمم (51)رم ذرث وأ  ت غأب  دوررق أ تدا   دا و  رعايد  رم فومد  ومحايال دا، رمدي ت دلح ألدير رم دة 

 .(52)رم ةن  رملعني  حًو  ر   ا  توصيات مماث  

 (53)احلرايت األساسية -3 
ر   ا  ع  رمً ا إلرء رمالًاري  رمدي تفيدذ اوجدو  عً دات تعدرتض أع ام رم ةن  رملعني  حًو   -22

. وأوصدددم    تالخدددي رمذومددد  تدددذراري تعددد ل رمال  يدددا (54)(2004ت  يدددا  دددا و  ر  دددوع ع ددد  رملع ومدددات )
يف امددا تددذري  رملددو فني، وتنددديمل محددوت إعوميدد ، وإ شدداء آميدد  مالا دد  م ةليددا  مبددا رمتامددل م ًددا و ،
 .(55)مالًذ، رمشتاو 

عدد  رمً ددا إلرء رمالًددداري  رمددي تفيددذ    اعدد  رملندلددات غددري ر توميددد   اق وأع اددم رم ةندد  أيمدد -23
سدداوراا  اللددا  رملعنيدد  حًددو  ر   ددا   ددذ ورج ددم عً ددات يف رمال ددةيل مبوجدد   ددا و  رمعلدداع رخلرييدد 
 مل ورالعالدذرء رمً ا إلرء رمالًاري  رمي تفيذ  مال  ي  ع   طذيذ رملذر عني ع   ًو  ر   دا  وممدايًال

. وأوصددم    تتفددل رمذومدد  رمنددد  يف رمل الدد  رخلددري  وختوي دده م لندلددات غددري ر توميدد  ع دد  (56)ع ددي مل
   تالخددي  اق تًياِّدذه. وأوصددم أيمد أو تع  دل علددل رملدذر عني عدد   ًدو  ر   ددا  وأال أسدا  غدري متييدد  

 دددا  يف   يددد  رمالع دددري، ور  يددد  رمذومددد   يدددا رمالدددذراري رمولمددد   لايددد   ًدددو  رملدددذر عني عددد   ًدددو  ر  
 .(57)رمنًااي ، ورمالةلا رم  لأب

وزةعم مندلد  رممدمل رملال دذ  م رتايد  ورمع دمل ورمثًا د  )رميو  دتو( ر تومد  ع د  تًيديمل  ددا   -24
 .(58)رمرت يا مً اع رم   مملا  زفا ي  رمعل ي  ورسالًوهلا

 (59)حظر مجيع أشكال الرق -4 
ال ددي   يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد   إ شدداء    دد  رمعلددل رموظنيدد  ملتا  دد  رالجتددار  مزددخاص  -25

وو ذ  متا    رالجتار  مزخاص يف  و  ز ظ  جامايتا، وإ ذرث  اعدذ  ايدا ت، وصدياغ  سياسد  
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ملتا  دددد  رالجتددددار  مزددددخاص. و ددددذ أ ت ادددديه رمالددددذراري إا لاي   إادددد رل رة ددددو  رمددددي ت دددديهلا ر تومدددد  
أ مددم إا ت ددني ج و اددا. غددري أ دده ي دد   رمًيددا  مب يددذ مدد   اللددا  م ال ددذ  موجتددار  م شدد  يف جامايتددا

 .(60)رمعلل م و اء  ملعايري رمذ يا م ًماء ع   رالجتار  مزخاص
ور  م ايئالدا  مد  ايئدات رملعاادذرت و  يدا رممدمل رملال دذ  رمً د   االعيدني مًد ر وظد  معد   -26

2015 عدددا  يف الجتدددار  مزدددخاص، 
 عاللدددا    ددد  علدددل وظنيددد   اق . ور  دددم ايئالدددا رملعاادددذرت أيمددد(61)

. وأُوصددأب    خت ددا جامايتددا مددورر  اشدد ي  وماميدد   (62)(2018-2015ملتا  دد  رالجتددار  مزددخاص )
، وأ  تتثددد  ج دددو  تنفيدددي   ددد  رمعلدددل (63)الا يددد  ملتالددد  رملًددد ر رمدددوظ  رملعددد   الجتدددار  مزدددخاص

عدد  زددورغل اشددأ  عددذ  وجددو   ررسددات وت دديوت وايددا ت م ددنف  مالًيدديمل مددذ   . وأعدد ب(64)رموظنيدد 
 رمل ددنف  رم يددا ت  ددا جامايتددا تتثدد     وأوصددأب. (65)ر الشددار  دداا   رالجتددار  مزددخاص يف رمذومدد 

 رالسدالغوع مد  ومحدايال مل رمل داج ي   معلداع رالجتدار منا إا رم رمي  ر لوت تع ل وأ  من ةي ، ا ور 
يتفدأب مد   ددذمات  مدا ريوتدو  رمًدا و ، إ فداا مدو فأب تدذري  وت دني رةن دأب، ورالسدالغوع رمعلدل يف

رمل اعذ  ور لاي  وإعا   رمالأايل ةليا ض ااي رالجتار، وتع ي  آميات رمال ًيدا يف  داالت رالسدالغوع 
 .(66) ا ومعا  ال ملسيلا رم يا   رةن ي  ورالجتار  مزخاص، ومو ً  م تت ي وال رةن أب،

وأوصددم رم ةندد  رملعنيدد  حًددو  ر   ددا     تتفددل رمذومدد  عددذ  إعددا   ضدد ااي رالجتددار  م شدد   -27
إا ا دذ توجددذ  يدده أسد اب  ًيًيدد  تددذعو إا رالعالًددا   هندمل سدديتو و  ع ضدد  خل د   ًيًددأب ي  ددا ألددمل 

 .(67) ت  جته ال رق ض ر 
االع يددد  رة دددو  رم رميددد  إا متا  ددد  رالجتدددار  مظفدددداع وأوصددد    يدددا رممدددمل رملال دددذ  رمً ددد    -28

مغ رض رالسالغوع رةن دأب ورم دخ  ، وضدلا  رمال ًيدا رمفعداع يف أعلداع رالجتدار  مزدخاص وتًدذ، 
. و ذمم ةن  رخلترء رملعني  اال  يا رالتفا يات ورمالوصيات رمالااع  ملندل  رمعلل (68)م تت ي ا إا رمعذرم 
اث ددد  وظ  دددم إا ر تومددد  أ  تتثددد  ج و ادددا رم رميددد  إا ضدددلا  تدددو ري رخلدددذمات رمذوميددد  توصددديات مم

يف اما رخلذمات رمًا و ي  ورمنف ي  ورم  ي ، مألظفاع ض ااي رالجتار ورالسالغوع رةن أب  مبا رملوقل ،
 .(69)يف اما رم يا   رةن ي  مألظفاع، مالي ري إعا   أتاي  مل وإ ماج مل رالجاللاعأب مبا رمالةار ،

 احلق يف اخلصوصية -5 
 يالع دا  يلداال ي   يا رمممل رملال ذ  رمً    رعال ر  ر توم  مورص   تنًيح مشاريا رم دلد   -29

. وأوصدددم    تتفدددل ر تومدد  تور دددا مشددد وع رمًددا و  رملالع دددا  مال دددةيل (70)اال ذيددذ رهلويددد  ورمال ددةيل
مع ددذ رمددذو  رخلدداص   ًددو  رملذ يدد  وتذيددذ رهلويدد  ع دد  رم ددعيذ رمددوظ  مددا رمال رمددات رمذومدد  مبوجدد  ر

 .(71)ورم ياسي 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (72)ظروف  مل  ادلة ومواتية ويف احلق يف العمل -1 

أزدددددارت ةنددددد  رخلدددددترء رمالااعددددد  ملندلددددد  رمعلدددددل رمذوميددددد  إا أهندددددا ظ  دددددم إا ر تومددددد  تعدددددذيل  -30
رمنًا ت مملا  عذ    ض عًو ت ع د  رمعلداع ا د   عمدويال مل ومشدارالال مل ( م   ا و  4)6  رملا 

يف أ شدد    ًااددد  غددري م دددة  . وال دددم توضددديح ر تومدد  رمدددي  يفيددذ    اددديه رمل ددأم   يدددذ رم  ددد  
 ثدددم ر تومددد  ع ددد  تعدددذيل  اللدددا  .(73)وأع ادددم عددد  أم  دددا يف أ  يُعدددذ ع رمًدددا و  يف رمل دددالً ل رمً يددد 

منف د  ،  سدمل أعمداق ا ع د   أو رمنًدا ت إمتا يد  رمالفداوض، ا دور  مشدرتال  تش يعاطا مملا  ختويدل
 .(74)ت     ي ا أ   ًاا  ر ذ رم ىن رمل  وب موعرترك ألا الواليل تفاوضأب ال رم ل، يف ر االت رمي
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(، رمددي يعا دد  مبوج  ددا 1998وأزددارت رم ةندد  أيمدداق إا أ تددا   ددا و  رمشدد   يف جامايتددا ) -31
رملخامفدات رمالأ ي يد   م دة  )وتن دو  ع د  رمالد ر   مًيدا  اعلدل مبوجد   دا و  رم دةو (. ع   اعد  

و ثم ر توم  ع   رختاا رمالذراري رمولم  مملا  رعاللا  تعذيوت  ا و  رمنًل رم     ملورءم  رمالش يا 
 .(75)(105 ر مل) 1957 معا  ما رتفا ي  مندل  رمعلل رمذومي  اشأ  إمغاء رمعلل رةت 

 (76)احلق يف مستوى معيشي الئق -2 
ر  دددم رم ةنددد  رملعنيددد   معلددداع رمل ددداج ي   ة دددو  رمدددي ت ددديهلا رمذومددد  ملتا  ددد  رمفًددد  وعدددذ   -32

. وال دي   يدا رممدمل (77)، أ  رخل د  رموظنيد  م النليد  رم شد ي 2030 معدا  رمل اور ، واالنفيي رؤي  جامايتدا
سددد ل رمعدديت رمل ددالذرم  ورمددذ ل ورممددلا  رالجاللدداعأب  دددذ  رملال ددذ  رمً دد   أ  ر ددذ مدد  رمفًدد  وتددو ري

ُ ذ ت اللةاالت ت الي  رسرترتيةي  يف إظار رخل  . غري أ  رمظفاع ورملد راًني ورمشد اب ورم دتا  يف 
. وال ددم مندلد  رممدمل (78)لرمور يعا و  م  م الوايت  ً  أع   م  رملالوسط رموظ  ما رملناظا رم يفي 

)رميو ي ددي ( أ  راددا رمظفدداع يعيشددو  يف  ًدد  يف جامايتددا، وأ  رمظفدداع وإ  الددا ور رملال ددذ  م  فومدد  
ي رمو   ال ياللالعو  ا ع  ر لاي  رالجاللاعي  رمي تو  اا رمذوم ،  إ  عذ رق ال ريرق م  رمظفاع رمل ال ًني

 .(79) ارج   ا  آمي  رالسال ذرك
ع دد  رم ياسدد  رموظنيدد   2017 عددا  ًدد  يفوسد ط   يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد   رممددوء ع د  رملور  -33

اشأ  رمفً  ورمت م  رموظ  م  ذ م  رمفً ، رم يي  ي عيا  إا رمًماء ع   رمفً  رملذ ا يف جامايتا 
. وأوصد     تعةدل جامايتدا االنفيدي هند  (80)، ووضدا رسدرترتيةي  ر لايد  رالجاللاعيد 2022 عا  ح وع

مدددددا يف صدددددفوك رمظفددددداع( وأ  تعددددد ل تنفيدددددي رالسدددددرترتيةيات مالعدددددذ  رماعدددددا  مًيدددددا  رمفًددددد  )مبدددددا يف ا
 .(81)ورم ياسات رملعاللذ 

وأوصم رم ةن  رملعني   معلداع رمل داج ي     ت دالثل  جامايتدا يف  ددمل م  لايد  رالجاللاعيد   -34
رماللييددد  رمندددا  يف أوضددداع اةددد    أو رمعورمدددل رالجاللاعيددد  رم ددد   أو حيشددد  رمفًددد  أال رمتا يددد  ممدددلا 

 .(82)اش ، وأ  تع ل   ص رمعلل رموقا م نا   ر ل رم  ذ علامي 

 (83)احلق يف الصحة -3 
 ع  رمنا   رمنفاسي  رمو يات م الوايت ررتفاع إلرء  مً ا ر   ا  حًو  رملعني  رم ةن  تشع  -35

 رم دددد   ر ج دددداض  دددداالت عددددذ  عدددد  رليدددد  ايددددا ت وجددددو  وعددددذ  رملددددأمو  غددددري ر ج دددداض عل يددددات
ر ج دداض  جتدد ، إلرء رمً ددا عدد  ر عدد رب رم ةندد  والدد رت. رمنفاسددي  رمو يددات معددذالت  رتفدداع وعو ال ددا

يف امددا  دداالت ر لددل رمندداجمل عدد   مبددا يف أ تددا   ددا و  رةدد رقمل رمل تت دد  ضددذ رمزددخاص، عددا  اوجدده
 سدد يل ع دد  جامايتددا، تعددذع    وأوصددم. (84)رمالشددوه رملليددم م ةنددني أو سددفا  ر ددار  أو رالغال دداب
 رمل غددوب  يدده، غددري ر لددل معاةدد  ع دد  رملدد أ  م دداعذ  أجددل مدد  ر ج دداض اشددأ  تشدد يعاطا رمومويدد ،

 .(85)وعذ  رم ةوء إا عل يات ر ج اض غري رملش وع رمي  ذ تع ض  ياطا م خ  
 ددوع رملدد راًني وال ددي   يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد   أ  رم يئدد  رمًا و يدد ، رمددي تًيددذ إمتا يدد    -36

تًل عن ا ع   س ا و ذمات رم    رةن ي  ور جنااي ، تشتل عً    أو سن  16رميي  ت    أعلارامل 
وتنش  يف صفوك رمل راًني     رملناع  ضذ  ريو   ًا رملناع  رم ش ي  وغرياا م  رمم رض رملنًوم  ع  

الل رر ررتفاع معدذالت محدل رمل راًدات ي  مل يف رس مما ظ يا رالت اع رةن أب ور لل غري رمل غوب  يه،
 رملال ددددذ  رممددددمل   يددددا وأوصدددد . (87). وأئرت رم ةندددد  رملعنيدددد  حًددددو  ر   ددددا  زددددورغل مماث دددد (86)يف رم  دددذ
 يًددددذمو  رمدددديي  رم دددد يني رمل زددددذي  ع دددد  رملف وضدددد  رمًا و يدددد  رمعًددددو ت ر تومدددد  ت غددددأب    رمً دددد  
 .(88)م ل راًني رخلذمات
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وي اور رم ةن  رملعنيد  حًدو  ر   دا  رمً دا إلرء رسدالل رر رماللييد  ورموصدمل يف  دا رمزدخاص  -37
رمل ددااني افددريو   ًددا رملناعدد  رم شدد ي /ر يذل وررتفدداع   دد   رمل ددا ت  مفددريو  مدد  رمفاليددات رموقددأب 

 رملالتام دد   رموظنيدد رالسددرترتيةي  رخل دد   عاللددا  رم ةندد  ت  دد  وإا سددن . 19و 15تددرترو  أعلددارا  اددني 
رموظنيدددد   ورم ياسددد  ،(2019-2014) ر يذل/رم شددد ي  رملناعددد   ًدددا  دددريو  ومتا  ددد  رةن دددي  م  ددد  

افددريو   ًددا رملناعدد  رم شدد ي /ر يذل، تشددع   مً ددا إلرء عددذ  وجددو  إظددار  يالع ددا  يلدداممدداال  رمعلددل 
 تشدد يعاطا جامايتددا تعددذع    وأوصددم. (89)تشدد يعأب يالدديح ضددلا  تنفيددي رخل دد  ورم ياسدد  تنفيدديرق  عدداالق 

يد  أ مدل مألزدخاص رمل دااني محا وتمدل  رم د ي  ر امد  أسدا  ع   رمًاقمل رمالليي  م  ر لاي  مالذرج
 .(90)افريو   ًا رملناع  رم ش ي /ر يذل

رمنًددل  وأعدد ب   يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد   عدد  رمً ددا إلرء ر ددرتر  ةندد  م ددغ   مشددرتال  إ ررج   -38
يف   يف امددا  ددريو   ًددا رملناعدد  رم شدد ي  مبددا  رض رملنًومدد  عدد  ظ يددا رالت دداع رةن ددأب،رملالعلددذ مألمدد

. وأوصددد     ت ددد   ر تومددد  امدددا رال دددرتر  وأ  تتفدددل (91) دددا و  رةددد رقمل رمل تت ددد  ضدددذ رمزدددخاص
رسرتزددا  تًيدديمل رملخدداظ  ورمضدد رر ورم مدد  رملالع ًدد    صدداا  افددريو   ًددا رملناعدد  رم شدد ي  يف  دداالت 

 .(92)ال الًاع رمفع أب م عذو    ذث رم م  رمع لي  ورم  ي  رملال    افريو   ًا رملناع  رم ش ي ر

 (93)احلق يف التعليم -4 
، وأ   دا و  (94)ال دم رميو  تو أ  ر ا يف رمالع ديمل غدري متد   ا دور  زدام   يف رمذسدالور -39

. وأاددد لت رخل ددد  (95)رمالع ددديمل ال دددا مددد  ر ًدددو يتددد    ال - (1965 دددا و  رمالع ددديمل ) - رمالع ددديمل رم قي دددأب
( ر اجد  إا سياسد  م الع ديمل ر م رمدأب م شد اب رمديي  تدرترو  2020-2011رالسرترتيةي  رموظني  م الع يمل )

تدد رع  دد   اجدد  إا رعاللددا  ادديه رم ياسدد ، م  رمالع دديمل  ال سددن غ غددري أ دده 18سددنورت و 3أعلددارامل اددني 
. وال دم رميو ي ي  أ  معدمل رمظفاع ي ال ًو   مالع يمل رمللوع (96)ملذ  سم سنورت إال اق مي  إم رمي

يدة   إا مشدارال  أ دل  ممدا ي دا  ه مد  آئر، ومدا م  رمً اع رمعا ، ومت  رمعذيذ من مل يالأث و   مفًد 
مددد  رمل  دددوب، وإا عدددذ  إ ددد رل تًدددذ ، و ًدددا مددد م  يف رم رء، ادددل وعدددذ  إاللددداع تع ددديل مل يف اعددد  

رملدذرر  رمور عد  يف رجملاللعدات  ويف يف رمل     رمع يا مد  رمالع ديمل رمثدا و  مدذ  رم ندني،سيلا  وال ر االت،
. وأزددددار   يددددا رممددددمل (97)ارت رمددددد وك رالجاللاعيدددد  ورال ال ددددا ي  رملالذ يدددد  يف رملندددداظا رم يفيدددد  ور مدددد ي 

 ددالو  يف     تمددل  ر تومدد  تتددا ة معددايري رمالع دديمل يف  فدد  رمل يو  ددتورملال ددذ  رمً دد   إا توصددي  م 
تتدددا ة رمشددد وة رملال ددد   انوعيددد  رمالع ددديمل رمدددي  يدددالمل  اق الا ددد  رملةس دددات رمالع يليددد  رمعامددد ، وتمدددل  أيمددد

. وأوصم رميو  تو جامايتا    تتد    سدالورايق  دا رةليدا يف رمالع ديمل  ر دل إ  يل دا، وأ  (98)تو ريه
 12 دل ورمالع ديمل رجملداي ملدذ  تعذع تش يعاطا م  أجل ضلا  رمالع ديمل ر م رمدأب ملدذ  ت دا سدنورت ع د  رم

. وأوصدد    يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد      تتفددل جامايتددا رم صددذ رمتددايف م ياسدد  (99)سددن  ع دد  رم ددل
إعدددا   إ مددداج رمم دددات رمل راًدددات وأ  تفددد ض عًدددو ت ع ددد  م دددةو  رملدددذرر  رمددديي  ينال تدددو  اددديه 

 .(100)رم ياس  وحي مو  رمفاليات م   ً   يف رمالع يمل
واال ت رميو  تو أ  مش وع سياس  تع يلي   اص  ت ال  ع د  تع يد  رمالع ديمل رمشدامل م ةليدا  -40

. وال ي   يا رممدمل رملال دذ  رمً د   (101)، إا     رمولررء م لور ً  ع يه2019 ذ  ذ ، يف أاير/مايو 
مشددد اب او  موجددده رمالمددارب يف رم يددا ت، ي ددد   إجدد رء تًيددديمل عاجددل ملع  دد  عدددذ  رمظفدداع ور رق أ دده  ددد  

رمو ددم رمددد را ، تشدددلل رعال ددداررت رملندداا  رمذررسدددي   يددداررت تع يليددد   ويف .(102)ر عا دد  يف  ددددا  رمالع ددديمل
. وأزار   يا (103)تًذ  يف سيا  منف ل ما رق اذي   م ش اب م  او  رال الياجات رخلاص ، ومتن ا الثري 

ع دديمل رمشددامل م ةليددا وتعدد ل رمالددذراري رممددمل رملال ددذ  رمً دد   إا توصددي  م يو  ددتو    تددو   ر تومدد  رمال
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رم رميد  إا تع يدد  محددوت رمالثًيد  رمعددا  مدد  أجدل رمال ددذ  م لور دد  رالجاللاعيد  رم دد  ي  جتدداه رمظفدداع 
 .(104)ورمش اب م  او  ر عا  

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

يف جامايتدا.  تد رع تشدتل تدذايق  ال اني رةن ني أ ا    يا رمممل رملال ذ  رمً       رمل اور  -41
مدد  عناصدد  رمًددو  رمعام دد ، ومتن ددا تت دد  أ ددل اتثددري مدد   د رق ددا رمدديالور.  اق اامدد رق وتشددتل رملدد أ  عن دد  

و دذ أسد مل يف إ رمد  عدذ   .تشغل و اق  افو    ملخاظ  ومنخفم  رمج  و/أو أ ل ضدلا ق  ما رق والثري 
رمل دداور  اددني رةن ددني رسددالل رر رمًورمدد  رمنل يدد  رةن ددا ي ، ورمعندد  رةن دداي، ور عددذر  ايددا ت م ددنف  

 .(106)     وع رةن  ورال الًار إا رملورر 
  دوع مد  امدا يف مبا ج و اا، جامايتا تتث     ر   ا  حًو  رملعني  رم ةن  وأوصم -42

 يف رمًد رر صدنا مناصد  يف رملد أ  وإز ر  رةن ني، اني رمل اور  مالع ي  رمعام ، رةن ا ي  رمالوعي  محوت
  رمالدورل  يف ت ايد  رمظفداع ورعدايال مل، تُي د تدذراري رعاللدا  إمتا يد  يف تندد  وأ  ورم ياسدي غ رمعامد  ر يا 

 ي د   ما تالخي وأ حي  ي لح م ل أ     ت ع  إا رملناص  رمع يا م نا رمً رر وتاللت  م  تً ذااغ 
. (107)ورم ياسددي  رمعامدد  ر يددا  يف رمًدد رر صددنا مناصدد  يف رمن دداء عددذ  مدد اي   مة الدد   اصدد  تددذراري مدد 

  تمددد  ا ر تومددد   سدددالع رض الامدددل وزدددامل م الشددد يعات يف   رمً ددد   رملال دددذ  رممدددمل   يدددا وأوصددد 
غري رمل از   أو ت رع تت   خمال   أزتاع رمالليي  رمل از  ال إصو  رمًور ني رمي أو جامايتا اغي  إمغاء

 .(108)ضذ رمل أ 
. والددا  رالغال دداب وغددريه (109)وأا دد    يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد   عدد  ر الشددار رمعندد  رةن دداي -43

ا    عورمل خمال ف ، من ا ت رالمل  اق     اق ورع رمعن  رةن أب م  أالث  رة رقمل رمي ي    عن ا إاوغم  أ 
رمًمددااي رملع وضدد  ع دد  ر دداالمل، وتيدد  رمًدداقلني ع دد  إ فدداا رمًددا و ، ورال الًددار إا تتنوموجيددا رمال ًيددا، 

مد   اق ع  ر اوغ  و وضع    ص ر  وع ع   رم عاي  رم  ي  و ذمات ر  ام ، وإ ةا  رمم ااي 
ع دد    دد  رمعلددل رالسددرترتيةي  رموظنيدد   2018 عددا  . والددا    دد  رمددولررء  ددذ ور ددا يف(110)وصددل  رمعددار

. وأوصدد    يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد      تتفددل (111)م  ددنورت رمعشدد  م ًمدداء ع دد  رمعندد  رةن دداي
رموظنيد غ وت د   دذر  رمل دالةي ني رمورقدل  ر توم  تو ري رملورر  رمتا ي  مالنفيي     رمعلل رالسرترتيةي 

يف رخل وة رممامي  ع   تًذ،  ذمات موقل  وم رعي  م لندور رةن ايغ وتندمل محوت وظني  م  ذ 
مد  رموصددمل وإ دد رج مشددت   رمعند  رةن دداي مدد  رجملدداع رخلدداص إا رجملداع رمعددا  ال امدد  ظددوررا يف  دداع 

 .(112)رم    رمعام 
رم اب مل رجع   ا و   2017 مممل رملال ذ  رمً    أيماق أ  ر توم   ال م يف عا وال ي   يا ر -44

( وثوثد   دور ني ارت صد   ) دا و  رعايد  رم فومد  ومحايال دا، و دا و  رمعند  رمعداق أب، 2009رة رقمل رةن دي  )
تشددةا ر تومدد  . وأوصدد    يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد      (113)و ددا و  رةدد رقمل رمل تت دد  ضددذ رمزددخاص(

  دد  رمنددورب ع دد  رملور ًدد  ع دد  رمالعددذيوت رمددي أ   ددم ع دد   ددا و  رةدد رقمل رةن ددي  ألددذك جتدد ،  يددا 
أوصد     تشدةا ر تومد   إظار لم  ورضدح. اللدا  االت رالغال اب رم وجأب،  و  ز وة تًييذي  ويف

مال ًيدا رمفعداع يف  يدا اديه ر اوغ ع  رمعند  رمعداق أب ورمعند  رةن دأب ضدذ رمن داء ورمفاليدات وتتفدل ر
 .(114)رم عاع ومحاي  رمم ااي ورمش و ، وااالل  م تت ي ا ور تمل ع ي مل يف إظار لم  معًوع

   تًدذ  جامايتدا، يف  2017 عدا  وأوصم رم ةن  رملعني   مًماء ع   رماللييد  ضدذ رملد أ  يف -45
الخددي  العاللددا  مشدد وع  ددا و  رمال دد   تً ي اددا رمددذور  رمو ددا، مع ومددات عدد  ر جدد رءرت ر ضددا ي  رمل
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  ًو  رم امي  رملفوضي  وأ ا ت. (116). و ذمم رم ةن  رملعني  حًو  ر   ا  توصي  مماث  (115)رةن أب
   شاء رةن أب رمال    اشأ   ا و  مش وع رعاللذت  ذ جامايتا  توم     2018 عا  يف ر   ا 
 .(117)رمشتاو  يف  مند  ختالا رةن أب م ال    اتل 

 (118)األطفال -2 
تددد رع مشددد وع  يف رم يدددم  أع ادددم رم ةنددد  رملعنيددد  حًدددو  ر   دددا  عددد  رمً دددا م  رمعًواددد  رم ذ يددد  ال -46
. وأوصدددم    تالخدددي رمذومددد  تدددذراري (119)تددد رع متدددار  وتً دددل يف رجملاللدددا ع ددد    دددا  ورسدددا رملذرسددد ، وال ويف

. (120) المدداء،  هندداء رمعًوادد  رم ذ يدد  مألظفدداع يف  يددا رم دديا ات ي ددا تددذراري تشدد يعي ،   دد  رال عل يدد ، مبددا
يُعاللددددذ أ   ددددا و   واالدددد ت رميو  ددددتو أ دددده يف  ددددني ي ددددذو أ  ر تومدددد  تةيددددذ  ددددد  رمعًوادددد  رم ذ يدددد ،  إ دددده مل

، ع ددد    ددد  رمعلدددل 2019. وأ دددا ت      ددد  رمدددولررء ور دددا، يف   ي ر /يو يددده (121)سياسددد   د ادددا رليددداق  أو
يف رملاقددد  مددد   80. وال ددددم رميو ي دددي  أ   دددو (122)رموظنيددد  موسدددالةاا  رملالتام ددد  مل دددأم  رمظفددداع ورمعنددد 

 .(123)رم ذي رمي  ينفي  ي مل يف إظار أت ييب أظفاع جامايتا يالع ضو  مشتل م  أزتاع رمعن  رمنف أب أو
ت يمه م  ج و   لايد   ًدو  أظفداع  ملا وأثنم رم ةن  رملعني   معلاع رمل اج ي  ع   رمذوم  -47

رمل اج ي  رةامايتيني رميي  اًور يف رم  ذ. غري أهنا أع ام ع  أسف ا م   ا و  تًييذ رهلة   )مورظندو 
عشددد   رملعدددامني مل ددداج   رمتومنومددد ( ي دددن  يف  ئددد  رمل ددداج ي  ر ددددوري  رمظفددداع  و  سددد  رم ا سددد 

. وأوصم    تعذع رمذوم   ا و  تًييذ رهلة   )مورظنو رمتومنوم ( م  أجدل محايد  أظفداع (124)ادور
 .(125)رمل اج ي  ر دوري ، مب   ي مل رمظفاع غري رمل  واني

ممددلا   و ثدم ةند  رخلدترء رمالااعدد  ملندلد  رمعلدل رمذوميدد  ر تومد  ع د  رختدداا رمالدذراري رمولمد  -48
سدن  و اقلد   18رعاللا   اقل    ورع رمعلاع رخل    ر دور  ع د  رمزدخاص رمديي  تًدل أعلدارامل عد  

   معلددددداع رخلفيفددددد  رمل دددددلو  ألدددددا مألظفددددداع وإ ررج دددددا يف أ دلددددد   دددددا و  رم دددددوم  ورم ددددد   رمل نيالدددددني.
شددأب رمعلددل مدد   ثددم ر تومدد  ع دد  ضددلا  رعاللددا  أ تددا  رمًددا و  رمددي مدد  زددأهنا أ  متتدد  مفال اللددا

إ فاا رة رءرت رملناس  ، وتع ي   ذر  مفالشي  رمعلل وتوسيا   ا  عل  ا يف  داع رصدذ علدل رمظفداع 
 .(126)يف رال ال ا  غري رمندامأب

حيدددد   ال واالددد ت ةنددد  رخلدددترء رمالااعددد  ملندلددد  رمعلدددل رمذوميددد  أيمددداق أ   دددا و  رةددد رقمل رةن دددي  -49
ثامندد  عشدد   مغدد رض رم غدداء، وظ  ددم إا ر تومدد  أ  تالخددي ي ددذو رسددالخذر  زددخا  و  سدد  رم  يلددا

أ  رمظفددداع ُي دددالخذمو  يف  اق رمالددذراري رمولمددد  ممدددلا  إ ررج اددير ر دددد  يف تشددد يعاطا. وال دددم أيمددد
جامايتا يف توليا رملخذررت وايع ا، و ثم ر توم  ع   رختاا رمالذراري رمولم  مملا  رعاللا  أ تدا  

صددناع  رملخددذررت، وضددلا  رملعا  دد  ع دد  رة  دد   ويف رمظفدداع يف رم شدد   غددري رملشدد وع تددد  إزدد ر  
 .(127) يه رمتفاي  مبا اعًو ت  عام  ورر ع 

 (128)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
( 2014ال دددي   يدددا رممدددمل رملال دددذ  رمً ددد   أ  رمن دددوص ورم دددورقح رمال  يًيددد  مًدددا و  ر عا ددد  ) -50
. و   رمتثري م  رمعلل رمدي  يالعدني رمًيدا  اده مد  أجدل إ د رل تًدذ   ًيًدأب يف تًيدا ت رع  يذ ر عذر  ال

م  أاذرك رمالنليد  رمل دالذرم  وتنفيدي رتفا يد   ًدو  رمزدخاص او  ر عا د . وت دني أ  رملدورر   10رهلذك 
رملعنيدد  حًددو   . وأع اددم رم ةندد (129)رملاميدد  رمددي يددالمل تو رياددا اددذو   مدد   يدد  ر مددذر  ورال الشددار رةغدد ريف

يف امددددا تددددذايت  ي رمددددو  يورج ددددو  تددددذايت، مبددددا ر   ددددا  عدددد  رمً ددددا م  رمزددددخاص او  ر عا دددد  ال
. واالدد    يددا رممددمل رملال ددذ  رمً دد   يف توصددياته (130)رموصددوع إا رمل دداي ورالسددالفا   مدد  رخلددذمات رمعامدد 

متا  دد  رماللييددد  يف رم ياسددات ورمدددترم ،  ضدد ور  لاي   رمالوعيدد  اًدددا و  ر عا دد  وإ فدددااه ولاي   رمددذعو  إا
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وإ فاا رمالعذيل رمال ذيثأب م ل اي ر تومي  مملا  إمتا ي  رموصوع رملدا  ، وتع يد  سياسد  رمعلامد  يف الدل 
. وأوصم رم ةن  رملعني  حًو  ر   ا     تتفدل (131)م  رمً اعني رمعا  ورخلاص، وت ني  وعي  رمالع يمل

 .(132)رمزخاص او  ر عا   إا س ل رال ال اك رمفعام  يف  ام  ر ال ا   ًو  ملرمذوم  وصوع 
وظ  م رم ةن  رملعني  حًو  رمزدخاص او  ر عا د  إا جامايتدا أ  تشد   رة دو  رمل يومد   -51

  رجملنددددو   مغدددداء  يددددا رمع دددداررت رمل يندددد  رملال دددد     عا دددد  يف رمًددددور ني ورم ياسددددات، مدددد    يددددل  عددددم 
. وأجااددم ر تومدد    دده جتدد   م رجعدد   ددا و  رم دد   رمعً يدد  مددا رمرتاليدد  (133) رمعًددل غددري رم دد يمل او و

 .(134) او  ر عا   أو مألزخاص او  رال الوالت رمعً ي  ع   محاي   ًو  ر   ا  

 (135)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء -4 
مايتددددا، اوصددددف ا رم  ددددذ رمصدددد أب م علدددداع ال دددددم رم ةندددد  رملعنيدددد   معلدددداع رمل دددداج ي  أ  جا -52

رمل اج ي  وأ  ر  أس امل يف رملًا  رموع،  ذ أ  لت اع  رمالًدذ  يف محايد   ًدو  مورظني دا يف رخلدارج، 
. وأع ام رم ةن  ع  رمً ا (136)حلاي   ًو  رملورظنني عنذ عو طمل يالع ا  يلاومتن ا تورجه صعو ت 
تورقمل أ تام ا ما رالتفا ي  رمذومي   لاي   ًو   يا  مل مالًا م  وم  رمذوم م  عذ   ور ني م  ة   

رمعلدداع رمل دداج ي  وأ ددد ر  أسدد امل. وا ددف   اصددد ، جيدد    ددا و  رمرت يدددل )مورظنددو رمتومنومدد (، و دددا و  
. وأوصددم (137)( و ددا و  تًييددذ رهلةدد   )مورظنددو رمتومنومدد ( رهلةدد   غددري رمنداميدد 9رمجا دد  )رمف ددل 

 مغدداء رمالشدد يعات رملالًا مدد ، وأ  ت غددأب جتدد ، رهلةدد   غددري  اق تشدد يعي اق ةندد     جتدد   جامايتددا إصددو رم 
تدةث  سياسداطا و ور ين دا رموظنيد  أتثدريرق سد  ياق ع د   ًدو   أال رمندامي  وتالخدي رخل دورت رمولمد  ممدلا 
 .(138)ر   ا  م علاع رمل اج ي  وأ  ر  أس امل

مد   دا و   9ف ا م  ر الةال رمل اج ي  غري رمندداميني، مبوجد  رملدا   وأع ام رم ةن  ع  أس -53
رمجا دد ، مددي  تددذاريرق رسددالثناقياق يُ ةددأ إميدده اللددوا أ ددري. وأع اددم عدد  أسددف ا أيمدداق اشددأ  رمالًدداري  رمددي 

. وأوصدم    تعدذع (139)تفيذ مبلارس  ر الةال رمعلداع رمل داج ي  رمديي  يًد   ع دي مل يف رمليداه رمذوميد 
ايتددا  ددا و  رمجا دد  ميددذرج اددذرقل مو الةددال ا دد   رملخامفددات ر  رريدد  رملال دد    هلةدد   وتددذراري جام

اللدوا رسدالثناقأب أ دريغ وأ  تتفدل رمالًيدذ  ممدلا ت  إال ت مأب إا ضدلا  عدذ  رم ةدوء إا رال الةدال
ا رمليداه رمذوميد غ وأ   ي د مبدا ر ج رقي  رمورج   يف  يا إج رءرت رال الةال  ر ل رموالي  رموظنيد  م ذومد ،

تمل  عذ  ر الةال أ  ر  رمس   ورمظفداع ع د  أسدا  وضدع مل مد   يد  رهلةد  ، و من د   مألظفداع 
ع دددد  أسددددا  وضددددا ورمددددذي مل، وأ  تعاللددددذ اددددذرقل مو الةددددال تالدددديح مألظفدددداع رم ًدددداء مددددا أ دددد ر  رمسدددد   

 .(140)رموصياء و/أو
يف  يدددا  مدددااي رالسدددالخذر  رملفددد ة م ًدددو   اق  ع يددد اق وأوصدددم رم ةنددد     تًدددا جامايتدددا تًيًددد -54

ور ال االدددات  ًدددو  ر   دددا  م ل ددداج ي  ر الةددد ي ، وأ  تدددو     الددددا  تدددذري اق إم رميددداق يف  ددداع  ًدددو  
 .(141)ر   ا  ةليا مو فأب إ فاا رمًا و  ألذك منا ايه رال ال االات

مدد   ددا و  تًييددذ رهلةدد    4يف رملددا    وأع اددم رم ةندد  عدد  رمً ددا إلرء رم تددا  رمالليي يدد  رمددورر   -55
مد   دا و  رمجا د ، رمدي  6رملدا    ويف )مورظنو رمتومنوم (، رمي تالمل   اقل   مل اج ي  ر ددوري ،

. وأوصدم    (142)تنا ع   معايري رما يد  م دذ وع إا رم  دذ وتدد    دوع رمزدخاص او  ر عا د 
رمالشد يعي  ورم ياسداتي  رمولمد  ممدلا  متالدا  يدا رمعلداع رمل داج ي  وأ د ر  تالخي جامايتا  يدا رمالدذراري 

رخلاضددعني مواليال ددا  أو أسدد امل، ر ددام ني م وئقددا رمولمدد  وغددري ر ددام ني هلددا، رملوجددو ي  يف إ  دديمل رمذومدد 
 .(143)  ًو  رمي تً اا رالتفا ي  رمذومي   لاي   ًو   يا رمعلاع رمل اج ي  وأ  ر  أس امل
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وأوصدددم رم ةنددد  رملعنيددد  حًدددو  ر   دددا     ت ددد  جامايتدددا تشددد يعات اشدددأ  محايددد   ًدددو   -56
رموجئني وم الل أب رم ةوء، وت ذر ا ا ات اوي  موجئني، وتُي   هلمل إج رءرت ظ د  رم ةدوء اغد ض 
محددايال مل مدد  ر عددا   إا ا ددذ توجددذ  يدده أسدد اب  ًيًيدد  تددذعو إا رالعالًددا   هنددمل سدديتو و  يف   دد  

 .(144) ت  جته ال  ًيًأب يع ض مل مم ر
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