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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون السادسةالدورة 
 2020 أاير/مايو 4-15

مووة موووا اصاووا  ملووواحبة امل وول ة  شووو ن املعلوموووا  املقد  مووو و ورتووا    
 *ملديف

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوما  أساسية -أوالا  
1- ِِِِ ِِِِع عرِِِِس  ق ِِِِعترن   ِِِِ    ِِِِو  ت   ِِِِا  د  أُع  ِِِِ   معتعِِِِا ، مِِِِ  16/21و 5/1 هِِِِلت تير عي دوري

 (1)مِ  مِا تاتِا  بِا مل  تة ِ   ع ومِا  م د    مورقِ 14 يِِ تالسرععتض تيِدورن تياِام و وهِو مِو  
  شك  مو   ت يُّدت  ابحلد تألق ى يعدد تيك را و وي د م يف إىل تالسرععتض تيدورن تياام ،

 امل ل ة املعلوما  املقد مة ما اصاا  ملاحبة -اثنياا  
 (3)والتعاون مع اآلليا  واهليئا  الدولية حلقوق اإلنسان (2)نطاق االلتواما  الدولية -ألف 

م ِِدياب ابيرعليِِ  ابال  ِِرام إىل تالتااقيِِ  تيدوييِِ  حلرايِِ    ِِو   5أوبِِا تيورقِِ  تةاِِ     -2
  و(4)تي  عنتالتااقي  تيدويي  حلراي  مجي  تألشخاص ما تالخرااء إىل مجي  تيعرال تةتا عيا وأفعتد أسعهم و 

م دياب ابير ديق ع ى تيربوتو ول تالخريِارن تياِاا تة  ِق ابيعتِد  2وأوبا تيورق  تةا     -3
  و(5)تيدويل تخلاص ابحل و  تةد ي  وتي ياسي ، تهلادف إىل إيغاء ع وق  ت عدتم

 1954وأوبِِى تةعتِِد تةعِِ  نِِاال  ت عِِدتم تاا ِِي  وت دمِِاف إ  تا ِِم م ِِدياب إىل تتااقيِِ  عِِام  -4
تةرع  ِِ  ضاِِال  ِِاال  ت عِِدتم تاا ِِي ،  1961ي ، وتتااقيِِ  عِِام قاِِ   و ِِ  تألشِِخاص عِِد   تاا ِِ

 ابيكامِ و هِل  تي ِكو  ، وأ  تاا  ِل1967قو   تيس ئني وقعوتو وهلا يعِام   تخلاب 1951وتتااقي  عام 
 وأوبى أي ا  إ  ت د    م دياب ع ِى قعوتو ِول ماِ  وقرِ  ومعاقملِ  تالألِار ابألشِخاص، وضابِ  تيا ِاء

 و(6)، تةكر  التااقي  تألمم تةر د  ةكاف   تاع   تةاظر  عرب تيوطاي 2000 وتألطاال، يعام
__________ 

 مل حتع ر هل  تيوثي   قمل  إرساهلا إىل دوتئع تي مج  تير عيعي  ابألمم تةر د و *
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وأوبى تةعتد م دياب ق  ب حتاظاهتا ع ى تيعتد تيدويل تخلاص ابحل و  تةد ي  وتي ياسي   -5
تتااقيِ    ِو  تيلاِ  )قاِ   مجيِ  تأل كِام ع ِى  عي  تياكع وتيو دت  وتيِديا( و  - 18)قا   تةاد  

  و(7) عي  تياكع وتيو دت  وتيديا(- 1-14تةر    ابيرمل  وتةاد  
مِِا تتااقيِِ  تي  ِِاء ع ِِى  16م ِِدياب ق ِِ ب حتاظتِِا ع ِِى تةِِاد   5   وأوبِِا تيورقِِ  تةاِِ   -6

 و(8)مجي  أشكال تيرريي   د تةعأ 
تألمِِم معاهِِد  ع ِى وأوبِا تحلر ِِ  تيدوييِِ  ي   ِاء ع ِِى تألسِِ    تياوويِ  إ  توق  ِِ  م ِِدياب  -7

 و(9) ظع تألس    تياووي  وت د    ع يتا ابعرملارها م  ي  ذت  أمهي  دويي  م    تةر د  حل
تة عر تخلاص يك  ما إ  تعل  تحلكوم  تألويوي  ي  ايرت  تيعمسي   4وأوبا تيورق  تةا     -8

تةعِِِ  نايِِِ  تةِِِدتفعني عِِِا   ِِِو  ت   ِِِا   وتة ِِِعر تخلِِِاص تةعِِِ  قرع يِِِ  و ايِِِ  تحلِِِق يف  عيِِِ  تيِِِعأن 
 و(10)وتحلق يف  عي  تكويا مجعيا وتيرعملري  وتة عر تخلاص تةع  ابحلق يف  عي  تيرلر  تي  ر  

 (11)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ءاب 
ما هويرتِا  ا  أساسي   ت  ت سسم   ء تعررب   م دياب ألأععب تةع   تألورويب ي  ا و  وتيعدتي  عا ق  ه  -9

 غِِرياد  أهنِِا تحلرايِِ  تةا ِِوص ع يتِِا يف دسِِرورها ماِِاوع  قر ِِليع ماِِتِِدتقري    مجيِِ  تحلِِعاي  و ألتيوطايِِ ، و 
     م ِِِديابأويِِِال تيدسِِِرور ع ِِِى  مِِِا مملِِِادم ت سِِِسم و إال ق ِِِدر مِِِا ال تارتِِِ  أو  ِِِاياب  أاي   مكاويِِِ  

ذت  سياد  ت وم ع ى مملادم ت سسم و وعسو  ع ى ذي ، يِال تيدسِرور ع ِى و مجتوري  د  عتطي  م ر    
أ   ت سِِِسم هِِِو  ديِِِا دويِِِ  م ِِِدياب و ويِِِال أي ِِِا  ع ِِِى أ    ت سِِِسم هِِِو م ِِِدر مجيِِِ  قِِِوت ني م ِِِديابو 

جيِِوس سِِا أن قِِا و  يرعِِارض مِِ  أن مملِِدأ مِِا مملِِادم ت سِِسم يف م ِِدياب و وتملعِِا  يِِلي ، ُ ظِِع ع ِِى  سفِِ
 و(12)أ  يُاظع إييتا ع ى أهنا  ت ع  هبوي  تيدوي اي  ان  تألق يا  ممارس  ع يدهتم ع اا  خأفعتد داي

وأوبى تةع   إ  تا   ح م دياب دسرورها ي را  تي راح ي لريِ  ع ِى تخِرسف أدايهنِم إ   -10
د تاا ِِِِي   ِِِِع تحل ِِِِول ع ِِِِى تألشِِِِخاص مِِِِا  ذيِِِِ  أ   تسِِِِرملعادمِِِِوتطاني شِِِِععيني وقِِِِا و ينيو  يكو ِِِِوت

 ِعوب مجيِ  تحل ِو  و  ي ِادرا ذي  أ ِه م دهىي رريي  ت ررع ، وتأل جيع تم عع  ت رراءتهتم تيدياي  
  و(13)تحلراي  تييت ياملغ   راهنا

وتيسئ ِِِ  تةرع  ِِِ   2003م ِِِدياب قرعِِِدي  قِِِا و  تارعيِِِا  يعِِِام  4وأوبِِِا تيورقِِِ  تةاِِِ     -11
يعفِِِ  مجيِِِ  تي يِِِود غِِِري تةِِِرب ر  تةاعو ِِِ  ع ِِِى  عيِِِ  تكِِِويا تارعيِِِا ، وف ِِِا   R180/2015ابارعيِِِا  
يراِِاور ق ِِور  اب و  رِِا أوبِِرتامِِا تيعتِِد تيِِدويل تخلِِاص ابحل ِِو  تةد يِِ  وتي ياسِِي  22و 21ي رِِادتني 

 و(14)هلل  تي وت ني وتي وتئحعر ي  تسرععتض هادف  م  ت رر  تةدا يف أن 
م دياب إبيغاء أو تعدي  مجي  تيراعيعا  وتةعتسِيم تيِيت ت ي  ِد وألِع  م  4   وأوبا تيورق  تةا   -12

تيعرِِِ  تةاِِِعوا ي رِِِدتفعني عِِِا   ِِِو  ت   ِِِا ،  اِِِيا  مِِِ  إعِِِس  تألمِِِم تةر ِِِد  تةرع ِِِق  ر  دو  مِِِرب   
 و(15)ابةدتفعني عا   و  ت   ا 

ما  19م تيرلدياب، وف ا  ي راد  م دياب إبيغاء مجي  تيراعيعا  تييت ألع    4وأوبا تيورق  تةا     -13
و ِِرا   1994عت عِِ  قِِا و  تيو ِِد  تيديايِِ  يعِِام مبتيعتِِد تيِِدويل تخلِِاص ابحل ِِو  تةد يِِ  وتي ياسِِي ، و 
عيِ  تةرع  ِ  نتمرااال   امس  ي رعايري تيدويي   2015تمراال تيرعديس  ع ى قا و  مكاف   ت رهاب يعام 

  و(16)يف هلت ت ال ف   تةرارسا ألتيرعملري و 
نيِِ   2013م ِِدياب قرعِِدي  قِِا و   عيِِ  تيرلرِِ  تي ِِ ر  يعِِام  4وأوبِِا تيورقِِ  تةاِِ     -14

وأف ِ   تحلق يف  عي  تيرلر  تي  ر ، وف ا  ي رعايري تيدويي  تةرع    نعي  تيرلر  تي  ر   اما  يكا  
ى تيا ِِو تيِِلن تق  ِِه م ِِعر تألمِِم تةر ِِد  تخلِِاص تةعِِ  ابحلِِق يف  عيِِ  ، ع ِِيف هِِلت ت ِِالتةرارسِِا  

2012تيرلر  تي  ر  وتحلق يف  عي  تكويا مجعيا  يف ت عيع  يعام 
  و(17)
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إىل أ   ااِِِِ    ِِِِو  ت   ِِِِا  يف م ِِِِدياب مل حتِِِِعس أن ت ِِِِدم يف  5وأشِِِِار  تيورقِِِِ  تةاِِِِ     -15
  ِِو   ايِِ   يف ظِِ  تِِدهورهامِِ  خِِل إ ِِعتءت  ر  تي ِِاوت  تألرقِِ  تةا ِِي  يف تع يِِ  هِِل  تة س ِِ  ومل تِ  

ت   ِِِا و وتعِِِاا تي لاِِِ  مِِِا   ِِِل  ملِِِري يف تةِِِوترد وتيرِِِدريب تيكِِِايف، وال سِِِيرا يف إدتر  تير  ي ِِِا  
د مِِا قِِدرهتا ع ِِى تير ِِدن ال رتا ِِا    ِِو  ت   ِِا و  رِِا أمه ِِا تي لاِِ  عرِِ  تيراقعِِ  هلِِا، ممِِا  ِِ

  و(18)دهاموتر و  وهلم ع ى تةدتفعني عا   و  ت   ا  يف م دياب ومل تكا   ايرتم وم اعدهتم 
م ِِِدياب قر ويِِِد تي لاِِِ  تيوطايِِِ  حل ِِِو  ت   ِِِا  ابةِِِوترد تيملاِِِعي   5وأوبِِِا تيورقِِِ  تةاِِِ     -16

اب نراي  تةدتفعني عا   و  ت   ا و ل مك   إ ااء مع   تا يق خم    ير ىن هلاسم  يك  وتةايي  تيس
وياملغِِ  ي  كومِِ  أ  تُِِدخ  تيرعِِديس  تيسسمِِ  ع ِِى قِِا و  ااِِ    ِِو  ت   ِِا  يف م ِِدياب ي ِِرا  

 و(19)تسر سل و  ته  أع اء تي لا  وف ا  ةملادم ابري 

قووووق اإلنسوووانر موووع مراوووواة القوووانون الووودو  ة حبعلقوووتنفيوووال االلتواموووا  الدوليوووة املت - يم 
 السارياإلنساين 

 الشاملة لعدة تطاوا املسائل  -1 
 (20)تة اوت  وعدم تيرريي   

إىل أ ِِه ع ِِى تيِِعغم مِِا تعررِِاد   ِِ  تياِِعب ي ِِا و  تة ِِاوت  قِِني  5أشِِار  تيورقِِ  تةاِِ     -17
تاويِِِِ  تياا يِِِِ  مِِِِا ، ال يو ِِِِد دييِِِِ  م رِِِِو. ع ِِِِى تاايِِِِل و وخِِِِسل 2016تاا ِِِِني يف غب/أغ ِِِِل  

تيِِيت دعِِا إىل  21  مجيِِ  تيروبِِيا  تيِِِ وقمل ِِتيمل ِِد  ى، ت   ِِتخلِِاص مب ِِديابسِِرععتض تيِِدورن تياِِام  تال
إىل تعرراد تاعيعا  وتِدتقري ي ر ِاوت  قِني  تيدتعي عأ ، مبا يف ذي  تيروبي  تي  اء ع ى تيرريي   د تة

 و(21)ت با  تي عتر يف تاا ني تعم  إىل تع ي  ماار   تةعأ  يف تيا و  تيعام  و 
 مِا  ِعتء ت تيِِد    تيررييِ   ِِد تةِعأ  قِد تاِامى ق ِِعع إأي ِِا  ق  ِق   5تيورقِ  تةاِ    أفِاد  و  -18

   تأل كِِِِام قيِِِِد أتيدسِِِِرور وتي ِِِِوت ني ذت  تي ِِِِ   عِِِِدم تيررييِِِِ ،  ويراِِِِاولتألبِِِِويي  تيديايِِِِ  يف تيمل ِِِِدو 
تي ا و يِِِِ  ذت  تي ِِِِ   ال تاا ِِِِل ق ِِِِور  ماتليِِِِ و فع ِِِِى سِِِِملي  تةاِِِِال،  اِِِِع ت  ِِِِ  تألع ِِِِى ي اِِِِ و  

أ   مااد  و يتا  ، ت2019ت سسمي ، قعد تعيني قا يرني يف تحملكر  تيع يا يف م دياب يف غب/أغ ل  
ماابب قا ِيا  يف تحملكرِ  تيع يِاو وع ِى تيِعغم قاغ   ا اء يتي ا و  ت سسم  ]تياعيع [ ال ي رح 

ِِل أنُّ إ ِِعتء يرِِ تيرو يِِه تي ِِادر عِِا ت  ِِ  تألع ِِى أو ةاِِ   دتر مِِا أ   تيربةِِا  ثمل ِِا تيرعيياِِني، مل يُِر خ 
  و(22)تو يتا   يي ي  يف تة ر مل إبدتر 

 (23)راري  وتيمليئ  وتألعرال تيرلاري  و  و  ت   ا تي  
تيمل ِِد، قوبِِاه دويِِ    ريِِ  خاي ِِ ، مِِ  توقِِ   ال ظِِا ااِِ    ِِو  ت   ِِا  يف م ِِدياب أ    -19

، معع ض يألخلار تياامج  2050و 2030در   مئوي  قني عام   5و1ترتااا در   تحلعتر  يف تيعامل مب دتر 
تآل ر تي ِِار  يرغِِري تةاِِا  وت ِِ   قِِد ابتِِا و و  خِِل تِِدتقري ي رخايِِاب مِِا غ ر  تُِر  مل  عِِا تغِِري تةاِِا  إ

، وتخناِاض معِدل 2016و 1998ابياع ، وتار   ِواب  تقي ِاض تةع ِا  ع ِى  لِا  وتسِ  يف عِام  
تياِِِرايل وتااِِِويب مِِِا تيمل ِِِد، وتألِِِا   اِِِ أياتألملِِِار تي ِِِاون، وتيرغِِِريت  يف مروسِِِة در ِِِ  تحلِِِعتر  يف ت

يمل ع إىل تالرتاااو وأد   تود تيراري  غري تة ِردتم  إىل سايد  تاِاقم غ ر تغِري تةاِا و م روى سلح ت
وماعوا قا و  تغري تةاا  قيد ت عدتد  اييا  هو ماعوا إدترن قدال  ما أ  ي تم يف تع ي  تي در  ع ى 

 و(24)حتر  تغري تةاا 
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ق يِِ   ِِدياب مِِا تي  ِِااي تةر ِِ   ابيمليئِِ  م إىل ااِِ    ِِو  ت   ِِا  يف مد   مِِا ُقِِويف  ِِني أ    -20
ت   يف تي  ااي تةمل  غ عاتا ماري  ي ل او وال يعاجل  ظام تيعدتي  تحلايل ع ى حنو  تةاار ، فإ   تال رتا ا   د 

و ف ِِدت  تياظِِام ت يكويِِو   تيلمليعِِ  تِِدتر   ِِاف  تخل ِِائع وتأل ِِعتر تيمليئيِِ و ويار ِِع تياظِِام إىل تي ِِدر  ع ِِى
 و  ت   ا  يف م ِدياب إ  يِدرف تيمل ِد يف ماِعوا قِا و  تغِري تةاِا  تِدتقري تعمِ  إىل وأوبا اا   

ِأ  خيتع ي  تي در  ع ى حتر  تغري تةاا   و   ع ِىومِوترد  افيِ  ةعت ِ  إدتر  تيااِااي  ي عرِ   ل  ِويس     
  و(25)تيروعي  ابيمليئ  وتغري تةاا  ما ماظور يعتع  تحل و أ  يكا  و   منوذف ي ااااي  تةعدوم   و 

 (26)  و  ت   ا  ومكاف   ت رهاب  
يف تخللِِاب  سخنِِعت أ   تياِِملاب معع  ِِو  ي ق  ال ظِِا ااِِ    ِِو  ت   ِِا  يف م ِِدياب ق  ِِ -21

عفِ  و ِع  تأل ا ِبو تةرلعف وأ   تي  لا  أخا ا يف تير دن قاعاييِ  ال راِار تأليِديويو يا  تيديايِ  تةرل
يرل ِِ  إىل  وسِِافع عِِدد مِِا رعِِااي م ِِدياب إىل تخلِِارف يس  ِِرام إىل تاراعِِا  تة ات ِِ و ويِِِر ا  ِِا  قع ِِتم

 ِِو  ت   ِِا  يرعِِني ع ِِى تيمل ِِد معاارتِِا فيرِِا يرع ِِق نيلِِعح مع ِِ   تألمِِع مل ِِد، فِِإ   هِِلت تيتيعِِود  إىل 
ماِع  ا وبِ ا  ومِدو   و وأُدرف يف قائرِ  ت رهِاقيني تاراعا  تةرلعفِ  ق رِ   وتُِر تمع ى و ه تي عع و 

واليِِ   - وسِِورايتألمعيكيِِ  شِِخل مِِا م ِِدياب يعرِِ   ا  ِِدت  ياائِِد  تاظِِيم تيدويِِ  ت سِِسمي  يف تيعِِعت  
، فِِإ   تي ِِا و  هاِِا   ا ِِ  ماسِِ  ةكاف ِِ  ت رهِِاب وتي  ِِاء ع ِِى   عِِ  تيرلِِعف ويف  ِِني أ    وخعتسِِا 

  و(27)تي ائم يُروس  قه يف تيغايب ي ر  تةعار ني تي ياسيني
ا   ح م ِِِدياب قِِا و  مكاف ِِِ  ت رهِِاب ي ِِِرا  تألمِِا تيملاِِِعن وتع يِِِ  تِِ لاِِِ  إ  تيوأوبِِا  -22

تي  ِِاء ع ِِى   عِِ  تيرلِِعف وإعِِاد  تير هيِِ   أ  تكِِو  قِِعتم أ  حتِِعص ع ِِى مملِِادم   ِِو  ت   ِِا   و 
و ِِِ  وتاايِِِل قِِِعتم  تي  ِِِاء ع ِِِى   عِِِ  تيرلِِِعف وإعِِِاد   أ  تكاِِِ رِِِ  وإي تميِِِ   و وإعِِِاد  ت دمِِِاف ماظ  

أ  حتِعص ع ِى تير هي  وإعاد  ت دماف قلعي ِ  ت ِرا تألمِا تيملاِعن وتعِ   س مملِادم   ِو  ت   ِا   و 
 و(28)خارف تحملا متةع ود    تيااشئ  عا تي جيا  تيرخاياب ما تي  ااي تي ا و ي  وتال رراعي

تحلكومِِِِ  تي ِِِِاق   تسِِِِرخدما قِِِِا و  مكاف ِِِِ  ت رهِِِِاب  إىل أ    4وأشِِِِار  تيورقِِِِ  تةاِِِِ     -23
اب و وي ِِِا   ق ِِائي ا   مار ِِدن تحلكومِِِ  ةس  ِِِ ، إ كامِِِه تيا اا ِِ  وتةغعقِِِ  يف تيغرِِوض، 2015 يعِِام

تي ا و   را تألعرال ت رهاقي   تعليِ  تخلِدما  تيعامِ   قغِعض  ممارسِ  ريثِري غِري معغِوب فيِه ع ِى 
ِِو تحلكومِِ  أو تيدويِِ  و   ليا خ ِِ  تيعاِِعت  مِِاتم يس رلِِاستيِِ ،م معظِِم شخ ِِيا  تةعار ِِ  وتيااِِلاءتهتُّ

  و(29)، ابرتكاب  أعرال إرهاقي  2018خسل  اي  تيلوترم تييت أُع اا يف عام 
أ   تيرعِِِِديس  تيِِِِيت أُدخ ِِِِا ع ِِِِى قِِِِا و  مكاف ِِِِ  ت رهِِِِاب يف  4وذ ِِِِع  تيورقِِِِ  تةاِِِِ     -24

أ ر  شِِوتغ  ترع ِِق نعيِِ  تيرعملِِري ومعتعِِا  تألبِِول تي ا و يِِ  يف تحملا رِِ و وتاِِر   2019أي ول/سِملرررب 
تياِِِعط  سِِِ ل  تيرعِِِديس  قاِِِودت  قاِِِ    يِِِاس  تي ِِِور وتيكرِِِااب  تيِِِيت تُعرِِِرب م يِِِد  ي رهِِِاب، و ِِِو  ل 

ت ديعيِ  أوسِ ، مبِا يف ذيِ  بِس يا  إي ِاء تي ِِملال ع ِى تةاِرمله فِيتم وتيِدخول إىل ممر كِا  خابِِ  
  و(30)دو  أمع ما تحملكر 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (31)  ع ى شخ ها ق تياعد يف تحليا  وتحلعي  وتألم  
رتِا خِسل تالسِرععتض د ومل تاا  ِل تيروبِيا  تيِيت ت    م دياب مل ت ي ِ  إىل أ    2أشار  تيورق  تةا     -25

 أي ِِِا  أ    وال ظِِِا تألخِِِري إبيغِِِاء أ كِِِام ت عِِِدتم أو فِِِعض  ظِِِع ع يتِِِا أو ت ِِِاذ تِِِدتقري حلظِِِع تلملي تِِِاو
رتِِا اب ق ِِاء ع ِِى تيوقِِاب تالخريِِارن يرلمليِِق ع وقِِ  ت عِِدتم هبِِدف د تيروبِِيا  تيِِيت ت    م ِِدياب مل ت ي  ِِ

، أ   م ِِدياب 2018  وفررب/يف تاِعيا تياِاا ،إدتر  تيِعئي  إقِعتهيم درِد بِ يح أع اِا    غِري أإيغائتِاو 
  و(32)سرمل   ع ى وقاتا تالخريارن يع وق  ت عدتم
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ريِ  تألشِخاص اإىل أ كِام ابي ِلا  م ِدياب قرخايِاب أ كِام ت عِدتم 2وأوبا تيورقِ  تةاِ     -26
رلمليق  عتئم ترتكملوها دو  سا تيااما  عاع ، وفعض وقاب تخريارن رمس  ي عاتحملكوم ع يتم اب عدتم 

  و(33)ع وق  ت عدتم قغي  إيغائتا يف هناي  تةلاف

 (34)إقام  تيعدل، مبا يف ذي  م  ي  ت فس  ما تيع اب، وسياد  تي ا و   
إىل أ ِِه ع ِى تيِِعغم مِِا أ   تي ِا و  يف م ِِدياب يِال ع ِِى تسِِر سل  2أشِار  تيورقِِ  تةاِ     -27

تي  ل  تي  ائي  يي ا م ر    أو دايِد   امِا  و  ِ  ي ااِوذ تي ياسِ و واب  ِاف  إىل  تي  اء، فإ   
 ا ا هاا  تدعاءت  عديد  ق ِوء تي ِ و  تي  ِائ  وتيرع ِاب يف تسِرعرال تي ِ ل ، مبِا يف ذيِ ذي ،  
  اويا فيتا تحملكر  تيع يا تي يلع  ع ى تحملِا م تألد  در ِ  يرع يِ  م ِاك تحلكومِ و ويُعِني  تيعديِد  اال 

در ِ  يف تي ِا و ،  ع ِىغِري تحلابِ ني ما تي  ا  مما ال  ر و  سوى شِتاد  يف تياِعيع  ت سِسمي ، 
معظِِم ق ِا  تي ِِ ح يف تيِملسد تا ِِري تي ِا و  تيعِِام أو تياِِعيع  ي  يف م ِدور يِوالاي  مِِدى تحليِا و ويِِ

رقِِِ  ق ِِِا  حنِِِو  قِِِ  إ    ،ت سِِِسمي  ألهنِِِم يار ِِِعو  إىل تةتِِِارت  تيكافيِِِ  يف تي غِِِ  ت  ك ي يِِِ  أو تيععقيِِِ 
  و(35)اائي قا يا  يديتم سلس  سوتقق   183م دياب تيملايغ عددهم 

    تياعب ت ل  ، يف إطار تةعت ع  تي ا و ي  تيكام    ع ى أ    5د  تيورق  تةا    وشد   -28
تييت أ عهتا تحلكوم  تاديد  ي  وت ني تةااه   ي د  عتطي  تييت تعرردهتا ت دتر  تي اق  ، قعر ي  يرعدي  

يِِ  قِِا و  تي  ِِاء وقِِا و  تي  ِِا و وير ِِرا هِِلت  تيراِِعيعا  تي ائرِِ  تةرع  ِِ  إبقامِِ  تيعِِدل، مبِِا يف ذ
رويل ما ب تي ا ِ  ومِاح قعِال تي  ِا  واليِ  تخلاب  قتي ا وان  أ كاما  ر عي ، ما   ايال تةعايري 

راِعيعي و غِري أ   م ِرو  تي اِاري مِا تة دمدى تحليِا و وأع ِا تياائِب تيعِام عِا تياِعوا يف إعِدتد عِد
 و(36)عاه ي رلرر  تةدا أو يعام  تياا. هل  تي وت ني تة     مل ُيكااب

عايِ  نِاال  تالخراِاء تي  ِعن وتي رِ ، تةعائسِي  تي لاِ  تيع ى أ    1د  تيورق  تةا    وشد   -29
، أ عس  ت دما   ملريت  يف حتديد تألفعتد تةارمله يف تورطتم يف تخرلاف ري وت  2018أُ ائا يف عام تييت 

هِلت تير ِدم جيِب أ  يا ِ   ومِ  يف تير  يِق تيِلن ُأ ِعن ال  ِا و إال أ   وقر ه، ف س  عا تدخ  تحلك
إىل م ا ِِا  مجيِِ  تةرِِورطني يف تهللِِوم، مبِِا فِِيتم تألشِِخاص تيِِليا رمبِِا ال ي تيِِو  يعر ِِو  يف تحلكومِِ  

تهللرِا  تيِيت تسِرتدفا  يف ق حت    أ  إ ااذ تي ا و و وف س  عا ذي ، جيب ع ى تي لا   يف أ ت   أو
  و(37)ي عدتي  حملا ررتم تااا ت د  م و  تاد هوي  تة  ويني عايسث وع   ورشيد، وحتد   ه سًّ ما 

 (38)تحلعاي  تألساسي   
م ِِدياب  يِِاان  يراظِِيم وإدتر  تياِِ و  ال ِِا تير ِِاياب تيِِدويل ي ِِدفاا عِِا تحلعيِِ  مِِ  تي  ِِق أ   يِِدى  -30

تيدياي ، وهو وستر  تيا و  ت سسمي و و ا    دااب  مجاع  دياي  وت د  يف م ِدياب وت عِدتم  عيِ  ممارسِ  
يِِِملعال قِِِوت ني تيمل ِِِد وسياسِِِاته تيِِِيت ت ِِِا اب  ِِِرا تأل اِِِع ت ييِِِدت  ألِِِا  تحلعيِِِ  تيديايِِِ   رِِِنيتيعملِِِاد   ريل

تيعاملو وما تحلرر  ت عيملا  أ  ُي لا تةوتطاو  أو يدفعوت غعتما  ابهظ  أو يُعدموت إذت ما تخنعطِوت يف  يف
  و(39)تيا و  ت سسمي معايري وستر  م  أن ألعق  دياي  أو فكع يرعارض م  ت سسم أو 

 م دياب م  وي  عِا وأشار تةع   تألورويب ي  ا و  وتيعدتي  إىل أ   وستر  تيا و  ت سسمي  يف -31
معتقمل  وتاظيم مجي   وت ب تحليا  تيديايِ  ت عيملِا  دتخِ  تيمل ِدو وُ ظِع ع ِى مجيِ  تألداي  تألخِعى تاعيِ  
ُدور تيعملِِِاد ، أو توسيِِِ  تةِِِوتد تيديايِِِ ، أو تيرملاِِِري، أو تيِِِ وي  عرومِِِا  يِِِديا غخِِِع غِِِري ت سِِِسم تي ِِِ و 

ب ع يتِا اب قامِ  تاربيِ  أو ابي ِلا ةِد  تِ توح يعاقِ   ع ِ     ديا ت سِسمتيِويُعررب  اع أن ديا غِري 
 و(40)ساوت  5قني سارني و
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وأوبى تير اياب تيدويل ي دفاا عا تحلعي  إ  تكا  تحلكوم  تحلق يف  عي  تيديا أو تةعر د  -32
ألتملِِاا مجيِِ  تألداي ، وأ  ت  ِِ  ع ِِى  ،يف م ِِدياب، يف تي ِِا و  ويف تةرارسِِ  تيعر يِِ  ع ِِى  ِِد سِِوتء

 رِِا أوبِِى تير ِِاياب   يِِ   ِِاال  تال ِِلتاد تيِِدي  وتسِِرغسل تي ِِوت ني  ِِد أفِِعتد تألق يِِا  تيديايِِ ومج
ابالعِِ تف ع ِِى تيا ِِو تيوت ِِب ابحلِِق يف  عيِِ  تياكِِع وتيو ِِدت  وتيِِديا وت  تمِِه وف ِِا  ي  ِِا و  تيِِدويل 

  و(41)حل و  ت   ا  ذن تي   ، وقعدم ألعمي تيعد  وتيرلدياب
أ   م ِِِِدياب شِِِِتد  مو ِِِِ  مِِِِا تهللرِِِِا  قِِِِدوتف  ديايِِِِ  إىل ق  ِِِِق  1  تيورقِِِِ  تةاِِِِ    أشِِِِار و  -33

 2012تسِِرتدفا تيكر ِِاب تيِِليا يرررعِِو  قاِِعملي  ع ِِى وسِِائة تيروتبِِ  تال ررِِاع  يف تياِِ   مِِا قِِني عِِام  
د و ومِِا قِِني هِِ الء تةِِدو    وتحملِِعر تي ِِاقق ي روقِِ  ت يكِِ وا  هِِافريو ، إمساعيِِ  خِِيسث رشِِي2017و

ع و وهو   وأفعتشيم ع  ، 2012)تةععوف ابسم هيسث( تيلن جنا ما داوي  تغريال يف   يعت /يو يه 
  وأ ِِِد ري ِِِوت  عملِِِد ُ، تيِِِلن قُرِِِ  يف 2012سِِِاقق يف تيربةِِِا ، تيِِِلن قُرِِِ  يف تاِِِعيا تألول/أ رِِِوقع 

2017  أقعي/  و ِِني رشِِيد، تيِِلن قُرِِ  يف  ي ِِا 2014 عِِام
ةعِِ  نِِاال  ت عِِدتم وأوبِِى تةعتِِد ت و(42)

 و(43)مجي  تأل كام تييت  ي    ع ى أسا. تيديا يغاءإببسح تي ا و  تة ديا   تحلكوم   تاا ي  وت دماف
م دياب ابير  يق ن م يف تالعردتءت  تييت ت رتدف تةدتفعني عِا  1وأوبا تيورق  تةا     -34

، مبِِا فِِيتم تألشِِخاص تيِِليا رمبِِا ال ي تيِِو  فيتِِا   ِِو  ت   ِِا  وتةِِدو   ني، وم ا ِِا  مجيِِ  تةرِِورطني
  ريمِِع تي لاِِ  تيعائسِِِي  تةعايِِ  نِِاال  تالخراِِِاء إإ اِِِاذ تي ِِا و ، و يف أ تِِ   يعر ِِو  يف تحلكومِِ  أو

هويِِ  تهللرِِا  تيِِيت تسِِرتدفا  ِِسًّ مِِا هِِيسث وع ِِ  ورشِِيد، وحتديِِد يف ير  يِِق ابتي رِِ  تي  ِِعن و 
وأوبِِى تير ِِاياب تيِِدويل ي ِِدفاا عِِا تحلعيِِ  نرايِِ  تحلِِق يف  عيِِ   و(44)وم ا ِِا  تااِِا تِِا تة ِِ ويني عا

 و(45)تي ا و  تيدويل حنو ما ي ر يهتيعأن وتيرعملري ع ى 

 (46) ظع مجي  أشكال تيع   
 ِد ت  سِ  تو  ذ ِع تةعتِد تةعِ  نِاال  ت عِدتم تاا ِي  وت دمِاف أ   تيمل ِد معِعوف ع ِى  لِا  -35
قائر  تالألار ممارسا   تل تو وع ى تيعغم ما سا قوت ني ةكاف   تالألار، ال  شتري   سيا ي و ت إ ه 

خاص تةرلِِع   تيمل ِِد م ِِدرت  يألشِِ، وياِِك   رغرِِا  عِِاتم إىل تيمل ِِدتألشِِخاص   ِِبيف م ِِدياب،  يِِ  جيُ 
ويف تآلو ِِ  تألخِِري ،  و تاا ِِألغِِعتض تالسِِرغسل هبِِم، سِِوتء فيرِِا يرع ِِق ابيعرِِ  تي  ِِعن أو ابالألِِار 

ِد أ كِام قعوتو ِول ماِ  وقرِ  ومعاقملِ  تةرع  ِ  اب ِوت ني تحلاييِ  تيأُععب عا تي  ق ما أ    الألِار ال أل   
(، إذ ال تاا  ل ت   تي وت ني 2000تالألار ابألشخاص )قعوتو ول تألمم تةر د  يسألار ابألشخاص يعام 

ِِد   ير ديِِد هويِِ  تي ِِ ااي و ِِايرتمو وتعرِِرب تةعتِِد أ   إدخِِال تة يِِد مِِا تير  ِِياا عرِِ   إ ِِعتءت    مو  
يسألِِار ابيملاِِع وتيعرِِ   و تِِ تحمل يِِ  يملِِدو أمِِعت   ِِعوراي   ي ر ِِدن خللِع حتِِو ل م ِِدياب إىل ع ِى تي ِِوت ني 

  و(47)مبا يف ذي  ت اذ خلوت  ي ر دن ي ا اد تحملرر  ،تي  عن
تي لاِِِِ  تيرو يتيِِِِ  تيوطايِِِِ  ةكاف ِِِِ  تالألِِِِار  أ    وال ظِِِِا هيئِِِِ  تياِِِِاافي  يف م ِِِِدياب ق  ِِِِق   -36

، ومل ت ِِِد  م ت ِِِاريع 2017مل ألررِِِ  ماِِِل عِِام  ،ا و  ماِِ  تالألِِِار ابيملاِِعتيِِِيت ُشِِك   ا مبو ِِِب قِِِ ،ابيملاِِع
يف تيِِوترد و واب  ِِاف  إىل ذيِِ ، ال يروتفِِق تععيِِاب تالألِِار ابيملاِِع ع ِِى ذيِِ  تي ِِا و   رِِا يِِالسِِاوي   
تيدويِ  مِ  قعوتو ِول تألمِم تةر ِد  ةكاف ِ  تالألِار ابألشِخاص تيِلن تعرردتِه الألِار مكاف   تقا و  
  و(48)، أل ه يرل ب     تي  ي 0020يعام 
وأوبا هيئ  تيااافي  يف م دياب إ      ا تيمل د تاايل قا و  ما  تالألار ابيملاع وأ  يعل     -37

  و(49)إبدخال تعديس  ةوتءم  هلت تي ا و  م  تةعايري تيدويي 
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 تحلق يف تخل وبي   
قلاقِِ  هويِِ  رقريِِ   ديِِد   2017إىل أ   م ِِدياب أبِِدر  يف عِِام  1أشِِار  تيورقِِ  تةاِِ     -38
تطاني تِِ توف قِِني تي ِِ   وتيرِِ مني وتألعرِِال تة ِِعفي /تةدفوعا  و ِِوتس سِِاع، اب  ِِاف  إىل قلاقِِ  ي رِِو 

هويِِ  وطايِِ و ومِِا تي ِِعورن أ  تكِِو   ُظِِم تهلويِِ  تيعقريِِ ، وال سِِيرا تيِِاُّظم تيِِيت تِِدعرتا مِِوترد تيدويِِ  
   وتخل وبِِِي  وتألمِِِاوو ايِِِ  تيمليِِِاان يف  ِِِال ت دتر وسِِِ لاهتا تي ا و يِِِ ، قائرِِِ  ع ِِِى مملِِِادم سِِِ ير  

م ِِدياب قر  ِِني سِِل تا يف  ِِال   ِِو  ت   ِِا  ومعااِِ  تحل ِِو  تيعقريِِ   1وأوبِِا تيورقِِ  تةاِِ    
  و(50)عد   اال ، مبا يف ذي  تخل وبي  و اي  تيملياان  يف

 احلقوق االتت ادية واال تماوية والثقافية -3 

 الئقتحلق يف م روى معيا    
أشِِار  ااِِ    ِِو  ت   ِِا  يف م ِِدياب إىل أ    تِِود تيراريِِ   ا ِِا مع  يِِ  إىل  ِِد قعيِِد،  -39

يف تةائِِِ  مِِا إمجِِِايل تي ِِِكا ، مِِِا جيع تِِِا  38تيعابِِِر  ماييِِِه حتر ِِِا  و ِِا  مِِِا  رِِِائ  ذيِِِ  أ   ابتِِا
مكرظ  ي غاي و و ريل  يِلي ،  اِ   أسمِ  سِكا يف ماييِه، وُي ِلع تألشِخاص تيِليا هِا عوت دتخ ي ِا  

يف تةائ  ما تألسع تةعياي  يف ماييه ع ى  63م ا ا خاب  ابهظ  تيارا، إذ يعيش تالعرراد ع ى إىل 
ع ى ت جيار  وت     مل  ت  اِا  ع ِى   تةائ  ما  ا اهتا تياتعييف  31ت جيار  وتااق تألسع تةعياي  

يف تةائِِ  مِِا تألسِِع يف ماييِِه ع ِِى دخِِ   71يف تةائِِ  مِِا مروسِِة دخِِ  تياِِعد  و  ِِ   40ت جيِِار إىل 
 ما تةملاا تة ر  ع و وتة ا ا تال رراعي  مك ا  م ار   مبروسة تيدخ و مر     

 م ِا ا ت رراعيِ  مي ِور  تيرك اِ   ريرِوفتحلكوم  قيف م دياب وأوبا اا    و  ت   ا   -40
ماِِعوا قِِا و  ت جيِِار وتع يِِ  ت طِِار تيراظيرِِ  حل ِِو  تة ِِر  عيا  وتا ِِيح وإ اِِاذ قِِا و  تيملاِِاء   ِِا  قو 

 و(51)وقا و  تيراييد، و را  تةوتظمل  ع ى تيعبد وتالمراال ي  ا و 

 (52)تحلق يف تي     
 لوترم يف مجي  أحناء تيمل د يدتئع  طملي  وطاي   إب ااءأوبا اا    و  ت   ا  يف م دياب  -41

مِا أ ِ  تالسِرااد  تيكام ِ  مِا  ظِام ت ِدمي تيععايِ  تي ِ ي ، وتع يِ   ظِام تيععايِ  تي ِ ي  عِرب أر ِاء 
تي ِ   تيع  يِ  تيمل د  وسايد  خم  ا  تةي ت ي  ي ععاي  تي  ي  تيوقائيِ   و ِرا  تِوتفع خِدما  رعايِ  

وماعوا وسا ماعوا قا و  تي    تيع  ي ، وماعوا قا و  ت مهال تيليب،  تايد  يف مجي  أحناء تيمل د 
 ذت  تي ِِ    وتع يِِ  تي ياسِِا  وتي ِِوتئحقِِا و    ِِو  تةع ِِى، وماِِعوا قِِا و  تي ِِ   وتي ِِسم  تةتايرِِني، 

ت جناقيِِِ   و ع  ِِِ  ابي ِِِ   تاا ِِِي  وتةا ِِِا  ي ِِِرا    ِِِول تياِِِملاب ع ِِِى تةع ومِِِا  وتخلِِِدما  تةر
 و(53)تةعتفق تي  ي  ضربتء تيلب تياعع  ويدوت   وتيرخاياب ما تالألا  تةراام  يف مااه   تيرلعيم 

ِِِوترد يف تةعِِِايري  أ    3وأقِِِعس  تيورقِِِ  تةاِِِ     -42 مِِِا تيرلِِِورت  تةاِِِري  ي   ِِِق تياِِِع  ت ي تمِِِ  تي
 تي ِِعياتحل ِِول ع ِِى موتف ِِ  خليِِ  مِِا  ِِعور  ( تي ا ِِ  ق2017تيوطايِِ  خلِِدما  تاظِِيم تألسِِع  )يعِِام 

هِلت تألمِع قِد يملِدو    عتء تيرع يم تاعت  ، ي ا اء وتيع ال ع ِى  ِد سِوتء يف م ِديابو ويف  ِني أ   
، فِإ   تيرع ِيم تاعت ِ  ابعرملِار  وسِي   يراظِيم مِا تياا يِ  تياظعيِ ما اا  ما تةاظور تاا اا أو دايِدت  

تيا ِِايف ة ِِدياب،  - و وابياظِع إىل تي ِِيا  تيِِل ورن تال ررِِاع ءيف بِِاوف تيا ِِا ت راِِارت   أ اِِعتألسِع  
تيرع ِيم ابعرملِار  وسِي   يراظِيم    ِعتء كا تا ري تياع  تيلن يُ  م تةِعأ  ابحل ِول ع ِى موتف ِ  تيِ وف 

تألسع  إ ه عائق غري مملاشع  ول دو  ممارس  تةعأ  حل  تا يف تير كم جب دها و   تا يف ت اذ تي عترت  
  و(54)قا     دها وب رتا تاا ي  وت جناقي 
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سِرععتض تال تاويِ  تياا يِ  مِا ع ى أ   م دياب قمل ا أي ا ، خسل 5وشد د  تيورق  تةا     -43
، توبِِي  تِِدعو تي ِِ لا  إىل تع يِِ  فِِعص تحل ِِول ع ِِى خِِدما  تي ِِ   تخلِِاص هبِِا تيِِدورن تياِِام 

وتيا ِِاء غِِري تةر و ِِا و وع ِِى تيِِعغم مِِا هِِل  تالير تمِِا ،   اباوتياِِ ا ت جناقيِِ ، وال سِِيرا ي رعته ِِ
 ا يِِاب وتةع ومِِا مِِا تحل ِِول ع ِِى تير ت وتياِِااب  غِِري تةر و ِِا  يف م ِِدياب م ِِرملعد ا  تل تةعته ِِتِِ ال

 اوتخلدما  وتةارلا  تألساسي  يف  ال تي    تاا ي  وت جناقي و وهللت تالسرملعاد أثع س يب ع ِى   تِ
  و(55)تيملد ي  وتيع  ي  ايف تير كم ابا د وب رت

م ِدياب قو ِ  خلِ  و  ِيل مي ت يِا    اِاء عيِادت  ي  ِ    5وأوبا تيورق  تةاِ     -44
تاا ي  وت جناقي  يف تةعت   تي  ي  وتة راايا  تي ائر  يف      يع  مع ا ي  ي ِرا  ي ِع تحل ِول 
ع ِِى تيرا يِِاب وتةع ومِِا  وتخلِِدما  تةرع  ِِ  ابي ِِ   تاا ِِي  وت جناقيِِ   وتع يِِ   ُظِِم تيععايِِ  تي ِِ ي  

ألن  ييِِ  يف تِِوفري خِِدما  تي ِِ   تاا ِِي  وت جناقيِِ ، مبِِا يف ذيِِ  خِِدما  تاظِِيم تي ائرِِ  ي ر ِِدن 
 فيرِا خيِل تي ِعياتياِع  ت ي تمِ  ابحل ِول ع ِى موتف ِ   ِلف تألسع  ع ى أسا. تيِ وتف وتاا ِي   و 

 و(56)تاظيم تألسع  ع ى تةدى تيملعيد ما تةعايري تيوطاي طع  

 (57)تحلق يف تيرع يم  
ابيكامِ  يف  اا    و  ت   ا  يف م دياب ق  ق أ   تحلق يف تيرع يم مل ير  ق قعِدُ  ظا ال -45

تياظام تةدرس  يألطاال ذون ت عاقا  تياديد  وتةرعدد و ويئا  ا ا تة س ا  تيوتقع  خارف ماييه 
تع ِيم مرخ ِل غري  ت    ير ديِد تألطاِال ذون ت عاقِ ، فِإ   تةِدتر. ال   ِ  تةِوترد تيكافيِ  يرِوفري 

وفعال يألطاال تيليا يعا و  ما معظم أ وتا ت عاق و ويف  ني ت لع أسع تألطاِال ذون ت عاقِ  إىل 
عِِِا فِِِعص تع يريِِِ ، فِِِإ   هِِِل  تخللِِِو  مك اِِِ  وبِِِعمل  مِِِا تياا يِِِ  تي و  ِِِري و  ا  تيرا ِِِ  إىل ماييِِِه ناِِِ

ا  وت   أمام تألطاِال ذون ت عاقِ ، واب  اف  إىل ذي ، فإ   تةعايري تال رراعي  تي ائد    ق قدوره
 يِ  يعر ِد  اِري مِا تآلابء أ   تيرع ِِيم غِري  ِعورن هلِمو وأوبِا تي لاِِ  م ِدياب ق ِرا  تع ِيم مجيِِ  

 و(58)تألطاال ذون ت عاق 

 دةديا أو فئا  حمد  حقوق أشخاص حمد   -4 

 (59)تيا اء  
م ِِِ ي  تخللِِِااب  تحملافظِِِ  وتةرلعفِِِ  تيِِِيت ت ِِِو  ض   عااِِِمبتحلكومِِِ   3أوبِِِا تيورقِِِ  تةاِِِ     -46

وتسِِر عترمها عرومِِا  تة ِِاوت  وت   ِِاف قِِني تيع ِِ  وتةِِعأ  يف ت سِِسم  و ِِرا  و ِِد  تألسِِع  وت ررِِ  
 ع ِى تيا ِو تةا ِوص ع يِه يف دسِرور م ِدياباِا. دعم تحل و  تألساسِي  اريِ  تيقوب رترا ورفاهترا 

وأوبا اا    و  ت   ا  يف م دياب قراايل قا و   و(60)  و  ت   ا  وتالير تما  تيدويي  يف  ال
تة ِِاوت  قِِني تاا ِِني ي ِِرا  ت   ِِاف قِِني تاا ِِني  وحتديِِد   ِِل تاِِعيعي  ابعرملارهِِا إ ِِعتء إجياقي ِِا  

 و(61)تة اوت  قني تاا ني ير  يق
 تيع عيِِ  ي رلِِعف تيِِدي  ع ِِى   ِِو  ت   ِِا تيرِِ ثريت  إىل أي ِِا  ق  ِِق  6  تيورقِِ  تةاِِ    أشِِار و  -47

 ، أبِِدر ع ِِو ابرس يف أ اد يِِ  تيا ِِه، وهِِ  هيئِِ  غِِري قا و يِِ 2014اِِ  عِِام فتألساسِِي  ي رِِعأ  يف م ِِديابو 
 اتقعِِ  يِِوستر  تياِِ و  ت سِِسمي ، فرِِوى ت ي  ِِد تاِِويه تألع ِِاء تيرااسِِ ي  تأل اويِِ و وسعرِِا تيارِِوى أ    تاِِويه

 اويِِِِ  هِِِِو أ ِِِِد   ِِِِ  أشِِِِياء مِِِِا بِِِِريم تيالِِِِع  و وأبِِِِدر  شِِِِملك  تيد  عتطيِِِِ  يف تألع ِِِِاء تيرااسِِِِ ي  تأل
م ِِِدياب، وهِِِ  ماظرِِِ  د يِِِ  مِِِا ت ررِِِ  تةِِِدا، درتسِِِ  توث  ِِِق تيرلِِِعف تيِِِدي  يف  ِِِ ر م ِِِدياب، و ِِِد د  

تة رلد  ابيرا ي ، مبا يف ذي  ريييد تاويه تألع اء تيرااس ي  تأل اويِ  وتالغر ِاب تي و ِ   تيرلورت 
إ   ر ِ  تيِديا  ا ِه    تييت ت و  ض   و  ت   ا  ي رعأ  ع ى و ِه تير ديِدو وأُفيِدلاابهل  تخل يف

2014أدت  تيرلعمي تةاعو  يسغر اب تي و   يف قا و  تاعتئم تاا ي  تيلن بدر يف عام 
 و(62)
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م دياب قرخ يل تةوترد تيملاِعي  وتةاييِ  تيكافيِ  يراايِل قِا و  ماِ   5وأوبا تيورق  تةا     -48
تاايِِلت   ِامس   وو ِِ  وت ِِدمي تيرِِدريب ي   ِِا  مِا أ ِِ  تيرعامِِ  ع ِِى تيا ِِو  2012تيعاِاب تةاِِ يل يعِِام 
  ِ ااي تيعاِاب تي ِائم ع ِى  ِوا تاِا  وتياا يِا  ماِه  وسايد  عِدد تي ا ِيا تةرع    قتةااسب م  تي  ااي 

حت ِني خِدما  تيعدتيِ  ي اا يِِا  مِا تيعاِاب تي ِائم ع ِِى   يف سِمليتيالِو  تي ائرِ  قِني تاا ِِني  ي ِد
 و(63)ع وق  تا   د ع ى تيعسقا  تاا ي  خارف تي وتف يغاء وا تاا   وتعدي  تي ا و  تااائ   

ةاِ يل وأوبا اا    و  ت   ا  يف م دياب إ  ي ِوم تيمل ِد ابسِرععتض قِا و  ماِ  تيعاِاب ت -49
وتعدي ه وإ ااذ   وألعمي تيعااب تةا يل ابعرملار   ع    اائي  ماا     وإ ااذ تأل كِام تيراِعيعي  تةرع  ِ  

مِِا  تسِِرملياا قِِسع عِِا  ِِاال  تيعاِِاب تةاِِ يل تيِِيت تخلابِِ  ابنرايِِ  تي ِِ ااي  وتع يِِ  تآلييِِ  تي ائرِِ  
 و(64)وتااا  وإعاد  إدما تم يف ت رر خسل تياُّظم تي  ي   وإ ااء  ظام  عاد  ريهي  تي  ااي 

  )تألمِِِ  مِِِا أ ِِِ  تةِِِعأ ( تيدرتسِِِ  تالسر  ِِِائي  قاِِِ   Hope for womenوأ ِِِع  ماظرِِِ    -50
( يف تياِِ   مِِا  ِِا و  تيااا/ياِِايع إىل تاِِعيا 16/2014تاايِِل قِِا و  ماِِ  تالعرِِدتء وتير ِِع  تاا ِِيني )

تة ِد م   ِل تيرِدريب ‘ 1‘و وتار  تيارائ  تيعئي ي  ي درتس  تالسر  ائي  مِا ي ِ   2018تيااا/ وفررب 
قاِِِ   تحل ِِِو  تيِِِيت يِِِال ع يتِِِا تي ِِِا و  أو تي ِِِ و ا  تةملي اِِِ  يف تي ِِِا و  قوبِِِاتا م ِِِاي   يألع ِِِاء 

  ل تيوع  هبلت تي ا و  يدى تيعام ني يف تة س ا   ‘2‘و    مبو ب تي ا و  اني يف تي لا  تةااتةعي  
، سوى ثسث ق ااي مبو ب تي ا و  يف 2018إىل عام  2014يف تيا   ما عام ، م د  تمل  ‘3‘ووسوترها  

يف تةائِ  ف ِة مِا تة س ِا  سياسِ  وإ ِعتءت   38يِدى  ‘4‘و ررعِ    21مجي  تيوسترت  تيراايلي  تيِ 
 و(65)وُسل   ا تي لا  تةاا   مبو ب تي ا و  يف تحملكر  ،قا   ت قسع

لمليعِِ  تيعسقِِا  يف قيئِِا  عر تِِم وي ِِاعدوت ع ِِى قأع ِِاء تي لاِِ   ي ِِم  إ   تةاظرِِ وأوبِِا  -51
هيئِِ  ربِِد  يكِِ  حتِِد د قو ِوح  و ِ   ِِدود وت ِِ   يف تيعرِ  قِِني سمِِسء تيعرِ و وي ِِ م تا ِِيح تي ِا و  

ه تةِِوظاني أ ِِ مجيِِ ُ  يِِدر ي ِِا و  يكِِ  ابمبو ِِب تي ِِا و  يِِ ايد  تة ِِاءي و وإِِ   ا ِِ  إىل سايد  تيِِوع  
جُيعوت ربدت  وثي ا  مبو ب يك  تةد ي  أو تي لاا تخلاص ف  ب، و  ي لري  ويي  ةوظا  تخلدم  مسئم

 و(66)تي ا و  يف مجي   اال  تيعراي 

 (67)تألطاال  
أوبِِِا ااِِِ    ِِِو  ت   ِِِا  يف م ِِِدياب تيمل ِِِد إبيغِِِاء سوتف تألطاِِِال  وسِِِا ماِِِعوا قِِِا و   -52

تألديِِ ، وماِِعوا قِِا و    ِِو  تيلاِِ ، وماِِعوا قِِا و  تيرع ِِيم، وماِِعوا قِِا و   ايِِ  تياِِتود  وتع يِِ  
رِِِدتقري إسِِِاء  معام ِِِ  تألطاِِِال وعس تِِِم وإعِِِاد  تةعايِِِني قتيرا ِِِيق وتاليرِِِ تم قِِِني أبِِِ اب تة ِِِ    

ي تم  و ِِِرا  قيِِِام تة س ِِِا  تيِِِيت تِِِ ون تألطاِِِال تخلا ِِِعني يععايِِِ  تيدويِِِ  إبقِِِسع ااِِِ    ِِِو  ريهِِِ
 ِِا  ماِِعوا قِِا و  ق ِِاء تأل ِِدتث  تي لاِِ  م ِِدياب قأوبِِا  رِِا ت   ِِا  جبريِِ   ِِاال  تيرعِِليبو  

تااقي  )ب( ما ت37وإ ااء غييا  فعاي   عاد  تير هي   وإيغاء تال رلاس ت دترن يألطاال وف ا  ي راد  
  ِِو  تيلاِِ   و ِِِرا  إ اِِاء غييِِا  حلرايِِِ  تأل ِِدتث مِِا تيرعِِِليب أو تةعام ِِ  أو تيع وقِِ  تي اسِِِي  

  و(68)تيسإ  ا ي  أو تةتيا  أو
وذ ع  تةملادر  تيعاةي   هناء مجي  أشكال تيع وق  تيملد ي  تييت  ار.  د تألطاال أ   تيع وق   -53

 تي ادر  عاتيروبيا  تةركعر  ما عغم ابييف م دياب،  ماعوع ت تل تيملد ي  تييت  ار.  د تألطاال ال 
اا    و  تيلا  وتي لا  تةعاي  ن و  ت   ا  واا  مااه   تيرعليب وتي لا  تةعاي  ابي  اء ع ِى 

و وأععقِِا تةملِِِادر  عِِا أم تِِِا يف أ   ِِية تياعيِِِق تيعامِِ  تةعِِِ  ابالسِِِرععتض تيررييِِ   ِِِد تةِِعأ  نظعهِِِا
 ألطاِال يف م ِدياب، وأ  تاِري تيِدولُ  ِد تتيِيت  ِار.  عي  تيع وقِ  تيملد يِ و اع م  ع را  م  تي  ق مبتياا

وأ  ت ِِد  م توبِِي  دِِد د  ي ِِا  تاِِعيعا   2020يف عِِام تيِِلن سِِيلعى هِِل  تة ِِ ي  خِِسل تالسِِرععتض 
 و(69)مجي  تألما األطاال  ظعت  بع ا  يف  د تع ى سملي  تألويوي  حلظع مجي  أشكال تيع وق  تيملد ي  
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وأشار تةعتد تةع  ناال  ت عدتم تاا ِي  وت دمِاف إىل أ ِه ع ِى تيِعغم مِا تاليرِ تم قر ِلي   -54
مجي  تيوالدت  ع ى تياور، فإ   تيوالدت  تة ل    ال تار  يف تيغايب سوى تألطاال تةويوديا ألقويا 

عيد  تةدى، تار  تحلعمِا  مِا تيرع ِيم، ابياظِع قعوتقب  تب ع ى تيوالدت  غري تة ل    وتم  رنيو 
إىل أ   تحلكومِِِ  تاِِِ   و ئِِِق هويِِِ  يكِِِ  ياِِِار  تألطاِِِال يف تيرع ِِِيم أو يف تحل ِِِول ع ِِِى تخلِِِدما  
تحلكومي و وأوبى تةعتد قر لي  مجي  تألطاال تةويوديا يف م دياب عاد تيوالد  دو   يي ، مبا فيتم 

 و(70)أطاال تآلابء غري تة  رني

 (71)تألشخاص ذوو ت عاق   
  و  ذون ت عاق  مل ُتدم  ع ى حنو   أععقا اا    و  ت   ا  يف م دياب عا ق  تا أل    -55

 اف يف تي ياسا  وخلة تيعر  تحلكومي ، و ريل  يلي  يي  أمام تألشِخاص ذون ت عاقِ  سِوى 
م وتيعرِِ  وتيا ِِ  وتيوبِِول إىل فِِعص دِِدود  ي   ِِول ع ِِى تخلِِدما  تيعامِِ  وتيععايِِ  تي ِِ ي  وتيرع ِِي

تألمِِا ا وتةملِِاا تيعامِِ  مبِِا يف ذيِِ  تة ِِا دو وت ر ِِع تخلِِدما  تيِِيت  كِِا يألشِِخاص ذون ت عاقِِ  
و ا ِِا  تي ِِاع وظِِعوف تةعياِِ  يف ماييِِه تيملِِىن تير ريِِ  تيوبِِول إييتِِا يف معظرتِِا ع ِِى ماييِِه،  رِِا أ   

 130دما و وت عا ِِ  تةاييِِ  تياِِتعي  تيملايغِِ  تألشِِخاص مِِا خِارف ماييِِه تيررِِا. هِِل  تخلِ ت ِع  ب ع ِِى
 و(72)دوالرت  تة د م  يألشخاص ذون ت عاق  يي ا عسو   افي  يرع ي  م روى معيارتم

وأوبا اا    و  ت   ا  يف م دياب إ  يعر  م تيمل د معتعا    و  ت عاق  يف تي ياسا   -56
ع ِى قِدم تة ِاوت  ع ِى تيرع ِيم  ،ن ت عاق وخلة تيعر  تحلكومي   وأ  ي را   ول تألشخاص ذو 

تاايِِل  ابيكامِِ   وأ  عص ع ِِى وتيعرِِ  وتيععايِِ  تي ِِ ي  دو  أن  ييِِ   وأ  يِِا   ح قِِا و  ت عاقِِ  و ِِ
  ا سري عر      ت عاق   وأ  ي را وبِول تألشِخاص ذون ت عاقِ  إىل مجيِ  تألمِا ا  يكا 

  و(73)تيعام  مبا يف ذي  تة ا د

 تألق يا   
اا م ِِِِدياب، يف  ِِِِع تةع ِِِِ  تألورويب ي  ِِِِا و  وتيعدتيِِِِ  أ   ماظرِِِِ   تألقِِِِوتب تةارو ِِِِ   بِِِِا  ذ  -57

قاِ   ق ِااي تحلعيِ  تيديايِ  يف مجيِ  أحنِاء تيعِامل، يف تةعتملِ   2019ت عيعها عا قائرِ  تيعبِد تيعِاة  يعِام 
سِِِروري  وتي ا و يِِِ  تيِِِيت  ق ِِِملب تأل كِِِام تيدنية ِِِي ييعِِِيش ت ا ا مِِِتأل سِِِوأأع ِِِى قائرِِِ  تيعتقعِِِ  عاِِِع  

 ا  ما  رائ  ذي  أ   و و هم ما تحلق يف تةوتطا فيه غري  عمُ   خايل ي ر  رني خ ق  رر   ت عى إىل
حتظِِع قو ِِوح  إذ دايان  تألخِِعى، تيِِأق يِِا  و يف  ِِق تة ِِي يني  ت  شِِديد  ياِِا    هِِل  تأل كِِام فِِعس أ

  و(74) عي  ممارس  تيديا ابسراااء أتملاا ت سسم تي  

 (75)تةتا عو   
 أشار  ماظر   تألم  ما أ   تةعأ   إىل أ   تيعامس  تةتا عت  ما أ عاب تيائا  يف م دياب -58

 م ِدياب، وتحلِوت    ظعت  ألعدتدها تيكملري  )تةوث    وغري تةوث  ِ (، وألِارهبا تي ِ ملي  مِ   ظِام تيعدتيِ  يف
تي ا و يِِ و فيرِِا يرع ِِق ق ِِوت ني م ِِدياب، وتي ِِعواب  تي ائرِِ  عاِِد ط ِِب تةاِِور    تي غويِِ ، و  ِِل تيِِوع

قِا و   ذي  أ   معظم تيعامس  تةتِا عت  ال يِدر ا تحل ِو  وتحلرايِ  تيِيت  ِق هلِا تحل ِول ع يتِا مبو ِب
  و(76) قسع عا  اال  تيعااب  دهايتي  ااي   ول دو  ت دمم ديابو وما ش   هلت تألمع أ  

 اي   ني  تكو وشد د  تةاظر  ع ى أمهي  ع د دورت  إي تمي  ي روعي ، وو   سياسا   -59
 ِ  أ   ت دتر  م  وي  عا  را   يا   ع   هلاو واب  اف  إىل ذي ، يرعني ع ى  كوم  م دياب 

تع يِِ   ع ِِى دربهِِلت تير ِِديق خلِِو  رئي ِِي   قِِدما  يف تير ِِديق ع ِِى تتااقيِِ  تيعرِِال تةتِِا عيا، أل   
 و(77)تة اوت  و اي    و  تيعرال تةتا عيا
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قعِِدم إ ِِعتس أن ت ِِدم يف  ايِِ  تيعرِِال تةتِِا عيا مِِا تيعاِِابو ويِِو ا  5وأفِِاد  تيورقِِ  تةاِِ     -60
بِِاوف تألِا  إىل  عتهيِِ  تأل ا ِِب وتيرع ِِب ألِِا  تةِِوتطاني تآلخِِعيا، مبِِا فِِيتم تيعرِِال تةتِِا عو ، يف 

عامِِ  تياِِا.و و ِِدثا  ِِاال  مِِا تيرع ِِب ألِِا  تيعرِِال تةتِِا عيا ع ِِى تيِِعغم مِِا تعراِِاقتم تيع يِِد  
ِِلهتا مجاعِِا    ِِو  ت   ِِا    ر  هِِ ت سِِسمي و ل  تة ِِ ي ، مل تر ِِد  وع ِِى تيِِعغم مِِا ت  ِِعتءت  تيِِيت ت  

 ِدهم يف تي ِوت ني  تحلكوم  يسعردتءت  تييت ت ِرتدف تيعرِال تةتِا عيا قِدتف   عتهيِ  تأل ا ِب، وي ررييِ 
، 2019 مِايو/أاير، وي رع ب تة راعن يف بِاوف عامِ  تياِا. ألِا  تيعرِال تةتِا عياو ويف وتأل ظر 

تِا عيا يرعع ِو  يظِعوف  يي يِ  ي غايِ  يف معت ِ  خ ل ت عيع معتقمل  أو اا تي لو  إىل أ   تيعرِال تة
 و(78)تال رلاس وتي لو 

م دياب ابعررِاد وتاايِل تاِعيعا  ي ِرا   ايِ  تيعرِال تةتِا عيا  5وأوبا تيورق  تةا     -61
ما مظاهع  ِع  تأل ا ِب وتيررييِ  تيعا ِعن، وماِ  تيررييِ   ِدهم، وت ِاذ تِدتقري فعايِ  حلظِع ممارسِا  

 و(79)تحل و  تةكاوي  يف قا و  تيعر  اف  سيي   د تيعرال تةتا عيا وما تم  تيعر  تالسرغ
وأوبا هيئ  تيااافي  يف م دياب قرع يِ  غييِا  معااِ  تياِكاوى تةرع  ِ  ابيعرِ  يرركِني تيعرِال  -62

 و(80)تةتا عيا ما تيوبول إييتا قي ع أ رب

 عد و تاا ي   
ت طار تي ا وا  يعس  رمباأ   تيدسرور إىل  ناال  ت عدتم تاا ي  وت دمافتةعتد تةع   أشار -63

 تياِِاظم ي لا ِِي  يف م ِِدياب، إذ ير ِِرا  كرِِا  يِِال ع ِِى أ   مجيِِ  تة ِِديايني ياملغِِ  أ  يكو ِِوت م ِِ رني،
غِري تة ِِ رني ومِا   فتِِو ياِعض معِِايري ي لا ِي  تر ِِم ابيررييِ  ع ِِى أسِا. تيِِديا وتاا ِي  وت  ِِ  

تيدسِِِرور يف ت ِِِويال تحلِِِق يف تيِِِوترد يف مِِِا تحل ِِِول ع ِِِى تاا ِِِي و وي ِِِتم ت ق ِِِاء ع ِِِى هِِِلت تحلكِِِم 
 و(81)ظِِِع تيررييِِِ  فيرِِِا يرع ِِِق ابحلِِِق يف تاا ِِِي   لنتاا ِِِي  ويرعِِِارض مِِِ  مملِِِادم تي ِِِا و  تيِِِدويل تيِِِ

دياب، تيِيت  اِ  غِري تة ِ رني )د( ما دسرور م 9ِتةاد   قرعدي وأوبى تةعتد أي ا  إ  ت وم تحلكوم  
 و(82)  ديايتحل ول ع ى تاا ي  تةما 
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