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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السادسة والثالثون
 2020أاير/مايو  4-15

 جتميع بشأن مالوي  
 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

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

 معذ  رمت لات.

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

رمال ذيا ع   رتفا ي  ، اك ت جلن   ًو  رمطفل أ ه ينبغي ملوو  أ  تنظ  يف 2017يف عا   -2
ورتفا يدد  الادا  اشددي  اايد  رمافدداو ورمالعداو  يف  دداو رمالبد ا ع دد   ؛(3)خفد   داالت ر عددذر  رجلن دي 

 .(4)رم عيذ رمذويل
وأوصدددن جلنددد   ًدددو  رمطفدددل    تنظددد  مدددوو  يف سددد   خلفظا دددا ع ددد  رالتفا يددد  رخلاصددد   -3

مي  مشدوو  رموجئدني أيًداق مدوو  ع د  سد   و ثان مفوضي  رمممل رملال ذ  رم ا .(5)اوضا رموجئني
 .(6)ت ك رمال فظات

وأوصددن جلندد   ًدددو  رمطفددل مدددوو   مال ددذيا ع دد  رالتفا يددد  رمذوميدد   لايددد   ًددو   يدددا  -4
رمعلددددداو رملنددددداج ي  وأ،ددددد ر  أسددددد امل، ورمحوتوكدددددوو رالخاليدددددار  رمل  دددددا  معندددددذ رمدددددذويل رخلدددددا    ًدددددو  

 ًدو  رال ال ا ي  ورالجاللاعي  ورمثًا،ي ، ورمحوتوكدوو رالخاليدار  رمثدامل رمل  دا  معندذ رمدذويل رخلدا   
رملذ ي  ورم ياسي ، رهلا ف إىل إمغاء عًوا  ر عذر ، ورمحوتوكوو رالخاليدار  التفا يد  رمًًداء ع د   يدا 
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أزتاو رمالليي  ضذ رمل أ ، ورمحوتوكوو رالخاليار  التفا ي  منااًد  رمالعديي  وغدرين مد  ضد وا رملعام د  
رالخاليددار  التفا يدد   ًددو  رمزدد ا  او  أو رمعًوادد  رمًاسددي  أو رموإ  ددا ي  أو رملنيندد ، ورمحوتوكددوو 

كلددا أوصدن    ت ددذا  مدوو  ع دد  رمحوتوكددوو رالخاليدار  التفا يدد   ًدو  رمطفددل رملالع ددا   .(7)ر عا د 
 .(8)إبج رء تًذمي رمبوغات

وأوصن رم جن   ف نا    تع از موو  تعاوهنا ما رم جن  رمذومي  م   ي  رما  وما رمللث    -5
رمعددا  رملعنيدد   مافدداو ورمندد ر، رمل دد اك، وأ  ت التشددا ُسددبل زاي   رمالعدداو  مددا منظلدد  رخلاصدد  منيمددني 

( وغرياددددا مدددد  رمتيدددداألت رمالااعدددد  منيمددددمل رملال ددددذ  يف سدددديا  تنفيددددي رميو ي دددديارممددددمل رملال ددددذ  م طفومدددد  )
 .(9)رمحوتوكوو رالخاليار  التفا ي   ًو  رمطفل اشي  رزرترك رمافاو يف رملنازعات رمل    

، يف إاار مالااع  مو ظا ا رخلالاميد ، أ  2017وررأتت رم جن  رملعني  حبًو  ر   ا  يف عا   -6
 .(10)رمالوصيات رميت ر اُلفظ هبا مغ رض رملالااع  مل تُنفلي تنفييرق كاموق 

ًُطدد   أ  مدددوو  مل تًددذ  اعددُذ تً ي ادددا رمويل -7 إىل رم جندد  رملعنيددد   واكدد  ، يددا رممدددمل رملال ددذ  رم
 .1996رمي   ا  موعذ تًذميه يف عا   (11)رال ال ا ي  ورالجاللاعي  ورمثًا،ي    ًو 

 (12)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
ًُطدد   إىل رمالعددذيل رمددي  أُ خددل ع دد  رمذسددالور يف عددا   -8  2017إا أزددار ، يددا رممددمل رملال ددذ  رم

مالًلينه  تلاق يع اف رمطفل ع   أ ه ز ص  و  سد  رمثامند  عشد  ، ال دظ أ  عل يد  مورءمد   يدا 
 .(13)رمالش يعات ما اير رمالعذيل ال ت رو جاري 

ا م  مدوو  مل تًدذ  أ  مع ومدات اشدي  رخلطدورت وأع ان رم جن  رملعني  حبًو  ر   دا  عد  أسدفن -9
 .(14)رملالَ ي  مالج مي رالعالذرء رجلن ي ع   رمافاو يف إاار مالااع  رمالوصي  رم ااً  م جن  يف اير رم ذ 

وأوصددن جلندد   ًددو  رمطفددل مددوو     تًددلات   ور يننددا تع يفدداق ورضدد اق جلليددا أزددتاو ايددا  -10
رملور  ر   ي  وجت ا  اين رمعلاو ع د  ودو صد يك، وأ  تعاللدذ رسدرترتيجي  ملندا رمافاو ورسالغوهلمل يف 

 .(15)رالعالذرء رجلن ي ع   رمافاو ورسالغوهلمل جن ياق ع   ر  رت ن
وأوصن رم جند   ف دنا مدوو     جتد تا  صد ر  ق ايدا رمافداو عد  ا يدا رمالبد ا غدري رمًدا ومل،  -11

 .(16)ي ، ورسال ذر  رمافاو يف رمُ ْ   و ًل أعًاء رمافاو مغ رض رحب
، ،ًذ أع ان  -12 وإا تشري جلن   ًو  رمطفل إىل أ  رم جن  رمًا و ي  ر النن م  رسالع رض  ا و  رمالب ا

أيًاق ع    ًنا إزرء عذ  إ  رز أ  تًذ  يف رعاللا  رمًا و  رملدنًلك. وأوصدن مدوو     ت دذر  دا و  رمالبد ا 
، وأ  رملنًلك، وأ  تًا رم يغ   رمنناقيد  م لبدا ا رمالوجينيد  رخلاصد   ليدا أصد اا رمل د    يف  ًدااي رمالبد ا

 .(17)ت ،ا م الوى رموعي إبج رءرت رمالب ا و ورعذن رمالنظيلي ، وأ  تع ز رمالب ا رحمل ي رم مسي وتشجعه
 يددل ، أوصددن رم جندد  رملعنيدد   مًًدداء ع دد  رماللييدد  ضددذ رملدد أ  مددوو  إبجدد رء خل2015ويف عددا   -13

مث  تش يعا ا ع   رجلن ني وتعذيل  يا رمًور ني ورم ظل  رميت تنطو  ع   متيي  ضذ رمل أ ، وال سيلا 
31 ا و  رم   ، و ا و  رجلن ي ، و ا و  رمعًو ت، ورمم  رمذرقمل جلناز رمش ا  ر مل 

(18). 
رمعذرمدد  رم مسيددد  وأوصددن رم جندد   ف ددنا    ت ددد  مددوو  تشدد يعاق مالنظدديمل رمعو ددد  اددني  ميددات  -14

ورمُع ،يدد  وأ  تعددد ز رمالددذراري رم رميددد  إىل كفامددد  رمالثدداو  ميدددات رمعذرمدد  رمُع ،يددد  التفا يددد  رمًًدداء ع ددد   يدددا 
 .(19)أزتاو رمالليي  ضذ رمل أ 
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وأوصددن جلندد   ًددو  رمطفددل مددوو     تتفددل تددو،ري رملددورر  رمبشدد ي  ورملاميدد  ورمالًنيدد  رمتا،يدد   -15
رجلن ا ي  ورمافاو ور عا   ورم عاي  رالجاللاعيد  ماللتدني رمدوزرر  مد  رالضدطو، اواليالندا موزرر  رمشوو  

 .(20)رمالن يًي  افعامي  م  خوو أ،  النا رمعام   رمالًني  رمواني  ورجاللاعا ا ما رمشبتات رملعني 
  إىل واينلا ال ظن رم جن   ف نا أ  رمافاو  و  س  رمثامن  عشد   غدري مدوا ني مو ًدلا -16

رجليش مبوج   دا و   دورت رمدذ،ا،، ،ًدذ  ثادن مدوو  ع د  ضدلا  رمال ًدا ر م رمدي ورملال دا ورملندالظمل 
م  س  رم، ر  رميي  جي   جتنيذامل م  أجل مندا جتنيدذ رمافداو يف رمًدورت رمل د    ع د  ودو ،عاداو. 

مالجددد مي جتنيدددذ و  ضدددا،  إىل امدددك، أوصدددن رم جنددد  مدددوو  إب ررن  تدددمل صددد يك يف  دددا و  رمعًدددو ت 
 .(21)رمافاو يف رمًورت رمل     أو رجللاعات رمل     غري رمالااع  م ذوم 

رملعلوو اه  امياق  1967وأع ان جلن   ًو  رمطفل ع    ًنا م   ا و  رمس    رمناري  معا   -17
 ي   ذمن ال حيظ  ص ر  ق ز رء رمافاو أس   ق ألري  ورسال ذرمنا، وأزارت إىل أ  جلن  موو  رمًا و 

توصددديات العاللدددا   دددا و  جذيدددذ منيسددد    رمناريددد . وأوصدددن رم جنددد  مدددوو   مالعجيدددل  عاللدددا   دددا و  
جذيذ منيس    رمناري ، وأ  خلظ  ص ر  ق ز رء رمافاو أس   ق ألري  و ياز مل هلا ورسدال ذرمنمل إايادا، 

رسدددال ذر  رمسددد    رمناريددد   وأ  ت دددا ر رمسددد    رمناريددد  غدددري رملشددد وع  رمددديت كا دددن مالذرومددد ، وأ  تدددنظامل
 .(22)رمل نوع  من مياق 

وأوصدددن رم جنددد   ف دددنا    تال دددي مدددوو   يدددا رمالدددذراري رموزمددد  م اليكدددذ مددد  أ  تشددد يعا ا  -18
رموانيدد  متتاننددا مدد  إ شدداء واليدد   ًدداقي  خددارن  ددذو اا ر   يليدد  ووارسدد  ت ددك رمواليدد ، وأ  تُددذرن يف 

ني رجلدد رقمل رملن ددو  ع ينددا يف رمحوتوكددوو رالخاليددار  التفا يدد   ًددو  معااددذر ا رملالع ًدد  اال دد يمل رملط ددوا
 .(23)رمطفل اشي  رزرترك رمافاو يف رملنازعات رمل    

وأوصددن مفوضددي  رممددمل رملال ددذ  رم ددامي  مشددوو  رموجئددني مددوو   مالعجيددل  عاللددا  سياسدد   -19
 .(24)رهلج   وس  مش و،  ا و  رموجئني

رممددمل رملال ددذ  رم ددامي  مشددوو  رموجئددني إىل أ  مددوو   ددذ صددذا ن  واينلددا أزددارت مفوضددي  -20
ع   رتفا ي  رالخلا  رم، يًي  لاي  وم اعذ  رمناز ني  رخ ياق يف أ، يًيا )رتفا يد  كلبداال(، ،ًدذ أ،دا ت 

 .(25)   موو  مي  مذينا أ  سياس  أو تش يا مالنفيي رالتفا ي  تنفييرق كاموق 
ني   مًًاء ع   رمالليي  ضذ رمل أ  ع    ًنا م  جلند   ًدو  ر   دا  يف وأع ان رم جن  رملع -21

مدددوو  ال تعلدددل ا دددور  م دددالً   وتفالًددد  إىل رملدددورر  رمتا،يددد . وأااادددن مبدددوو  أ  تتفدددل متال دددا رم جنددد  
 السدددالًوو رمتامدددل و،ًددداق م لبدددا ا رملالع ًددد  مب كددد  رملوس دددات رموانيددد  مالع يددد  واايددد   ًدددو  ر   دددا  

ًُطد   أيًداق إىل أ  رم جند   .(26) ري (، وت ويذاا  ملورر  رمتا،يد  )مبا ا وأزدار ، يدا رممدمل رملال دذ  رم
2019تفالً  إىل رماللويل ورمًذررت رمتا،َينْي وأهنا ظ ان اذو  مفولضني مني أاير/مايو 

(27). 
ورر  وأوصن جلن   ًو  رمطفل موو     تتفل ت ويدذ جلند   ًدو  ر   دا  يف مدوو   ملد -22

رمبشددد ي  ورمالًنيددد  ورملاميددد  رمتا،يددد  موضدددطو، اواليالندددا افعاميددد ، مبدددا يف امدددك عددد  ا يدددا إ  ددد  إمتا يددد  
 .(28)رموصوو إىل رم جن  جلليا رمافاو



A/HRC/WG.6/36/MWI/2 

GE.20-03623 4 

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

 املشرتكة بني القطا اتاملسائل  -ألف 
 (29)املساواة و دم التمييا -1 

أوصن رم جن  رملعني   مًًاء ع   رمالليي  ضذ رمل أ  موو  االع يد  جنو ادا رم رميد  إىل تع يد   -23
،ندمل مفندو  رمل دداور  رمفع يد  اددني رملد أ  ورم جدل عدد  ا يدا تنظدديمل ادوت توعيد  معًدداء رملند  رمًا و يدد ، 

 .(30) و  وعام  رجللنورووكاالت إ فاا رمًا
ًُط   ع لاق االج مي رمعو ات رجلن دي  رملث يد ، ،ًدذ اكد  أ   -24 واينلا أ اط ، يا رمممل رملال ذ  رم

رملث يات ورملث يني وم  وجي رمليل رجلن ي ومغاي   رهلوي  رجلن ا ي  وأ  رر رهلوي  ورمليوو رجلن ي  و ام ي 
  ضددا،  إىل امدددك، تفا لدددن رمال دددذايت رمددديت يورجنندددا صددفات رجلن دددني يالع اضدددو  م عندددا ورماللييددد . و 

اددوالء رمزدد ا  ا ددب  ر عددذر  رموضددومل وريررء رملالبايندد  ،يلددا يالع ددا اشدد عي  إعددو  رمو ددا رالخاليددار  
موعالًاالت ورملو ًات رمًًاقي  ا ب  رم،عداو رجلن دي  رملث يد  رمًاقلد  ع د  رمرترضدي، رمدي  أصدذرته 

2012وري  يف عا  وزرر  رمعذو ورمشوو  رمذسال
(31). 

 (32)التنميةا والبييةا واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
أوصدددن جلنددد   ًدددو  رمطفدددل مدددوو    ددداا تدددذراري ،وريددد  ملتا، ددد  رمف دددا  وتع يددد  رمًدددذررت  -25

 .(33)رملوس ي  ع   رمتشا ع   االت رمف ا  ورمال ًيا ،ينا افعامي  ومًاضا  رجلنا  رمل عومني
م جندد   ف ددنا مددوو     تتفددل تنفيددي رمشدد كات م لعددايري رمبيئيدد  ورم دد ي  رمذوميدد  وأوصددن ر -26

ورموانيدد  تنفيدديرق ،عدداالق. كلددا أوصددن    تًددل  مددوو  رصددذ ت ددك رملعددايري وتنفيددياا ع دد  وددو ،عادداو، 
 .(34)وتف ض رمعًو ت رملوقل  وتو،  ُسبل رال ال اف  او  ذوث أ  ر الناكات

ددبنمل وأوصددن رم جندد   -27 مددوو  إباكدداء وعددي رمافدداو االغددريا رملنددال ورمتددوررث رمطبيعيدد  وزاي   أتاا
 .(35)ملورجنالنا م  خوو رملنااج رمذررسي  وا رمج تذري  رملع لني

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

ًُطدد   أ  مددو -28 و  أاًددن ع دد  و ددا تنفيددي أ تددا  ر عددذر  حبتددمل اكدد  ، يددا رممددمل رملال ددذ  رم
، ما  فيا أ تا  ر عذر  إىل رم ج  مذى ر يدا ، وأ  ر تومد   طعدن ع د  1994رمور ا مني عا  

 ف نا رمال رمات مالعذ   مبورص   رمو ا رالخاليار  هبذف إمغاء عًوا  ر عذر . غري أ  رحملاكمل ورص ن 
 .(37)إصذرر أ تا  اعًوا  ر عذر 

وأع ادددن جلنددد   ًدددو  رمطفدددل عددد    ًندددا إزرء رمعدددذ  رمتبدددري مددد   ددداالت رخالطددداف رمافددداو  -29
رمل دددااني  ملندددا ووارسددد  رمًالدددل رمطًوسدددي حبًندددمل ورسدددال  رن ر،دددا مل، ومددد  عدددذ  كفايددد  إ فددداا رمًدددور ني 

ور و ثان موو  ع   رمًيا   ل   أم .(38)ورم ياسات رم رمي  إىل ااي   ًو  رمافاو رمل ااني  ملنا
مننددددا منددددا عل يددددات رمًالددددل حبددددا رمافدددداو رمل ددددااني  ملنددددا، وتشددددويننمل، و الددددل رملورميددددذ رجلُددددذ  مددددننمل، 

 .(39)ورخالطا،نمل، وغري امك م  رالعالذرءرت رميت مُتاَرس ضذامل
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وأع ان رخلبري  رمل الً   رملعني  االلالا رمزد ا  رمل دااني  ملندا حبًدو  ر   دا  عد  ج عندا  -30
سدددع  رمنطدددا  ع ددد  رمزددد ا  رمل دددااني  ملندددا. وهل دددن رمسدددباا رجليريددد  هلدددين إزرء رالعالدددذرءرت رمور

رالعالذرءرت ر الشار رالعالًا  يف رم    ووارساله، وايئ  رمفً ، ورمالًاري  ر عومي  ع  رمسدعار رمل عومد  
 معًدداء رمزدد ا  رمل ددااني  ملنددا، ورخل ر،ددات رملنالشدد   ع دد   طددا  ورسددا، ورماللييدد  رمًدداقمل منددي أمددذ  

وأوصددن رخلبدري  رمل ددالً   مدوو  مبورصدد   رمال دذ  رمعاجددل  .(40)اويدل ضددذ رمزد ا  رمل ددااني  ملندا
موعالدددذرءرت ع ددد  رمزددد ا  رمل دددااني  ملندددا، وتدددو،ري رمالدددذري  م ل دددوومني رمعلدددوميني اشدددي   ًدددو  

سدي رمطد  رمز ا  رمل ااني  ملنا ورمال رمات رمذوم  يف اير رم دذ ، وضدلا  تع يد  رم  ااد  ع د  وار 
رمالً يدذ ، وتددذرُرس وارسدات رم دد   مدد  خدوو رسددالع رض  دا و  رم دد  ، وضددلا  إجد رء خلًيددا ،ددور  
وزامل يف  يا رجل رقمل رمل عوم  ضذ رمز ا  رمل ااني  ملنا، وتًذمي رمل اعذ  رمنف ي  ورالجاللاعي  

 .(41)رت، وكير مس املورمطبي  ورمًا و ي  منيز ا  رمل ااني  ملنا رميي  و عور ض ااي موعالذرء
و ثاددن رم جندد  رملعنيدد   مًًدداء ع دد  رماللييدد  ضددذ رملدد أ  مددوو  ع دد  تع يدد  تددذرارياا رم رميدد  إىل  -31

ااي  رمن اء ورمفاليات رمل ا ت  ملنا م   يا أزتاو رمعنا ورمال ذ  ملدا يدورجن  مد  متييد  ووصدمل 
 .(42)وإ  اء رجاللاعي

  ًندددا إزرء ررتفدددا، معدددذو ر الشدددار رمللارسدددات رمًدددار ، مثدددل زورن وأع ادددن رم جنددد   ف دددنا عددد   -32
رمافدداو و/أو رمدد ورن رمً دد  ، وتشددويه رمعًدداء رمالناسدد ي  رم ثويدد  يف اعدد  رعاللعددات رحمل يدد ، وتعددذ  
رم وجددددات، وريتطنددددري رمرم دددد ري، واًددددوس سدددد  رمب ددددوي، ورال الفدددداالت رملًامدددد  م فاليددددات رمدددديت تددددو   إىل 

 دد وك رملاللثددل يف وصددا وارسدد  رجلددن  مددا رمفاليددات أو رمن دداء رمل ددا ت  ملنددا  رالعالددذرء ع ددين ، ورم
كعددون مفددريوس  ًددص رملناعدد  رمبشدد ي . و ثاددن رم جندد  مددوو  ع دد  رمالنفيددي رمفعادداو مني تددا  رمًا و يدد  
رمًاقل  رميت خلظ  رمللارسات رمًار ، وكفام  رمال ًيا يف  يا رمللارسات رمًار  ووصدوو رمًد ااي إىل 

 .(43)بل ر ال اف ،عاام  و ميات ااي  كا،ي سُ 
و ثان رم جن   ف دنا مدوو  ع د  تعدذيل  ا وهندا رخلدا   م د   حبيد  ياللازد  مدا رملعدايري  -33

رمذومي   ًو  ر   ا ، وتع ي  تذرارياا رم رمي  إىل ااي  رمن اء رملالنلات مبلارسد  رم د   مد  رمعندا، 
ندددااا رم يفيددد ، اشدددي  رمطدددااا ر ج رمدددي ملثدددل ادددين رالعالدددذرءرت، وتنفيدددي ادددوت توعيددد ، ال سددديلا يف رمل

 .(44)ومعا ب  م تتبينا ع   وو ،عااو
ًُط       ا و  منا رمعنا رمعاق ي و،ل  ر لاي  منيافاو رميي  ت اطنمل -34 وأ،ا  ، يا رمممل رملال ذ  رم

تشدد يعات أخدد ى. غددري أ دده عو دد  عاق يدد  مددا رجلددامل و ددصل ع دد  أورمدد  خاصدد  تالجدداوز ت ددك رمددورر   يف 
 .(45)ت رو اناك خلذايت تعو  إ فاا ت ك رمورم  ال
ًُط   أ  تً ي رق صذر يف عا   -35 عد  مفالشدي  رم دجو  كشدا  2019واك  ، يا رمممل رملال ذ  رم

يف رملاقدد  مدد  رمًددذر  رم مسيدد ، وعددذ  تددو،ري رمغدديرء ورم عايدد   260عدد  ركالظدداس رم ددجو  ان ددب  ت ددل إىل 
َينْي، وتد  ا  أوضدا، رهلياكدل رملا يد ، ورال الناكدات رخلطدري  يف إجد رءرت رمعذرمد  رجلناقيد  رمديت رمطبي  رمتدا،

 .(46)أثا ت ع    ا رحملالج ي  يف ر ، رن عننمل اتفام  و ًنمل يف رموصوو إىل رحملاكمل

 (47)إقامة العدلا مبا يف ذلك اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
ًُطدددد   أ  رمنظددددا  رمًًدددداقي وريميددددات رمل تبطدددد  ادددده ينلددددو  رمافدددداو اكدددد  ، يددددا رممددددمل  -36 رملال ددددذ  رم

رمل امفني م ًا و . وتعامل رمل رك  ر صو ي  رمثوث  رمديت تدذي اا رمذومد  ورمل   د  هلدوالء رمافداو، مبد  ،دينمل 
 ركدد  وصدد النمل رمافدداو رمدديي  ينالظدد و  رحملاكلدد ، مدد   ًددص رماللويددل، وددا يعدد اض سددوم  رمافدداو يف اددين رمل
 .(48)ور،اانمل م  ط . وأ،ا  رمف يا رمًط   أيًاق    اع  رمافاو حمالج و  يف سجو  رمبامغني
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وأوصدددن جلنددد   ًدددو  رمطفدددل مدددوو  ا ،دددا سددد  رمل دددوومي  رجلناقيددد  إىل م دددالوى مًبدددوو  وميددداق  -37
،، وضلا  ر الجداز وإ،ا   رمطفل م    ين  رمشك مىت تع ا رمم  اال  يط عًوا  إار كا  عل ن حمل   ر 

رم ذرث رمل  وا    يالنمل مبعد و  عد  رمبدامغني ور الجداز رمديكور مدننمل مبعد و  عد  ر ألث، وضدلا  عدذ  
 دددب  رمافددداو رمددديي  ينالظددد و  رحملاكلددد ، يف  امددد  ر الجدددازامل، مدددا رم دددجناء رملدددذر ني، وتفعيدددل حمددداكمل 

وغريادددا مددد  رمل ر،دددا رمل دددال َذم   ًددداء رمافددداو وضدددلا  ت بيددد  رمظددد وف رم ددداقذ  يف رمل ركددد  ر صدددو ي  
ال الجاز رمافاو ال الياجات رمافاو رم  ي  ورمالع يلي  وغرياا م  رال الياجات، ورسال ذر   ميات 
جَتن دد  ر جدد رءرت رمًًدداقي  واددذرقل رمعًوادد  رمدديت يو، اددا  ددا و  رعايدد  رمافدداو واايدد  رمافدداو و ًدداء 

ملدددذعني رمعدددامني ومدددوظفي رحملددداكمل ورمخ ددداقيني رمافددداو، وضدددلا  تدددذري  رمًًدددا  وضدددباط رمشددد ا  ور
ع د  ادين رمعل يدات، وخل دني ظد وف  رالجاللاعيني وغريامل مد  رمل دوومني رملعنيدني ع د  رمن دو رمورجد 

 .(49)رال الجاز يف م ر،ا  ًاء رم ذرث
وأوصدددددن رم جنددددد   ف دددددنا مدددددوو  اتفامددددد  رمال ًيدددددا افعاميددددد  يف  يدددددا  ًدددددااي ايدددددا رمافددددداو  -38

ورسالغوهلمل يف رمبغاء ويف رملور  ر   يد ، ومًاضدا  رجلندا  ومعدا بالنمل، يف  داو إ ر دالنمل، ع د  ودو موقدمل 
 .(50)يالناس  وخطور  ج رقلنمل

ًُطددد   أ  تدددذملا م دددالوى رمدددوعي ادددني رعاللعدددات رحمل يددد  ورمفددد    -39 واكددد  ، يدددا رممدددمل رملال دددذ  رم
مديت تعيدا إمتا يد  رم جدوء إىل رمًًداء. وأزدار إىل رحملذو   م   وو ع   خذمات رمعذرم  م  رمعورمدل ر

رمعدددذ  رمً يدددل مددد  حمدددامي رملعو ددد  رمًًددداقي  يف رمب دددذ، وأ،دددا     رمالًددداري  رمددديت تفيدددذ   الشدددار رمف دددا  يف 
 .(51)صفوف م وويل رمش ا  وم وويل رحملاكمل  ذ ثبلطن رمً ااي ع  رماللاس رال ال اف رمًا ومل

ًُط   أ   طا، رمعذرم  غري رم مسي، رمي  يو،   ميات م وصوو إىل واك  ، يا رمممل رملال ذ  ر -40 م
رمعذرم  م  خوو رموسااات رمً وي ، وحماكمل رمل يلات، وخذمات رمل اعذي  رمًا و يني، ي ال    م يذرق 

 .(52)م  رمالًي ذ مببا ا  ًو  ر   ا  وخل ني رمالن يا ما  ظا  رمعذرم  رم مسي
رملعنيدد   مًًدداء ع دد  رماللييدد  ضددذ رملدد أ  عدد    ًنددا م ل رملدد أ  ال تدد رو ت ددطذ  وأع اددن رم جندد   -41

حبورج  مالعذ   خل منا م  إمتا ي  رم جوء إىل رمًًاء. وأوصن رم جن  موو     تتفل وصدوو رملد أ  
إملا  رمل أ   إىل رمعذرم  ع   وو ،عااو، ع  ا يا إ شاء رحملاكمل، مبا ،ينا رحملاكمل رملالنً  ، وع  ا يا تع ي 

 منور ي رمًا و ي ، وإاكاء رمدوعي حبًو ندا، وتًدذمي رملعو د  رمًًداقي ، وضدلا   فدي  رم سدو  رملف وضد  
كلددا أوصدن رم جندد       .(53)ع د  رمن داء اورت رمددذخل رملدن ف  وإعفدداء رمن داء رمدوف يعشدد  يف ،ًد 

 .(54)تو،ات  موو  مورر  كا،ي  ملتال  رملعو   رمًًاقي 

 (55)ايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةاحلر  -3 
ًُط   أ ه ع   رم غمل م  أ  رمًا و  ال ينص ع د  ورجد  ر  دوو  -42 اك  ، يا رمممل رملال ذ  رم

سدددداع  و،ًدددداق مًددددا و   48 بددددل  ع دددد  إا   مالظدددداا ، جيدددد  ع دددد  منظالددددي رملظدددداا رت أ  يًددددذمور إزددددعاررق 
رمش ا . وأ،ا     رمش ا  ُم َ م  االو،ري رمم  أثناء رملظاا رت. و ذ أع   وزي  رمم  رموا  موخ رق عد  
مددورقك جذيددذ  مالنظدديمل رملظدداا رت مبوجدد   ددا و  ر فدداس ع دد  رممدد  رمعددا . وأعدد ا ، يددا رممددمل رملال ددذ  

ًُط   ع    ًه م  أ  تًُياذ ت ك رم ورقك   ي  ر  .(56)مالجل ارم
وأاااددن رم جندد  رملعنيدد   مًًدداء ع دد  رماللييدد  ضددذ رملدد أ  مبددوو  أ  تعدد ز جنو اددا رم رميدد  إىل  -43

 اعل ي   مالعجيل أمور،     يف موو ، رم جن  وأوصنزاي   متثيل رمن اء يف ر يا  رم ياسي  ورمعام . 
 ددددص م ل زدددد ات يف رمًدددددورقمل  ددددذ أ   مدددد  ر  مال  دددديص رم دددد   ارت رال ال اايدددد  رمًددددور ني تعددددذيل

 .(57)رال ال ااي  مني  را رم ياسي  وم نياكل رمالنفييي  مني  را رم ياسي 
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 (58)حظر مجيع أشكال الرق -4 
ًُط   أ  اناك خلذايت تع  ل تًدذمي رخلدذمات ورمل داعذ  ور لايد   -44 اك  ، يا رمممل رملال ذ  رم

وأوصددن رم جندد  رملعنيدد   مًًدداء ع دد  رماللييدد  ضددذ رملدد أ  مددوو ، يف   دد  أمددور،  .(59)مًدد ااي رالجتددار
االنفيددي  دددا و  رالجتدددار  مزدد ا  تنفيددديرق ،عددداالق، ومعاجلدد  رمسدددباا رجليريددد  موجتددار  من ددداء ورمفاليدددات 

مدذعمل ورسالغوو رمبغاء؛ وإ شاء  ميات مناسب   ذف إىل خلذيذ اوي  ض ااي رالجتدار وإ دامالنمل وتًدذمي ر
مددددنمل يف و دددن مبتددد ، مبدددا يف امدددك مددد  خدددوو تدددو،ري أمددداك  ر يدددورء وتًدددذمي رمل ددداعذ  رمًا و يددد  ورمطبيددد  

 .(60)ورمنف ي  رمتا،ي 
وأوصدددن جلنددد   ًدددو  رمطفدددل مدددوو  مبورءمددد  عًواددد  ج ميددد  رالجتدددار  مافددداو مبوجددد   دددا و   -45

رمافدداو، وإ شدداء  ميددات مًددلا   رالجتددار  مزدد ا  و ددا و  رعايدد  رمافدداو واايدد  رمافدداو و ًدداء
تعدوي  رمافداو ضد ااي رالجتدار وتدو،ري رملدورر  رمتا،يد  م  دذمات رالجاللاعيد  وخدذمات إعدا   رماليايدل 

 .(61)رملًذلم  م ً ااي
وأع اددن رم جندد   ف ددنا عدد  رمً ددا إزرء رمالًدداري  رملالع ًدد  انشدداط رم دديا   اددذر،ا وارسدد  رجلددن   -46

ء رمعطوت ع   اوو حبري  مدوو ، و ثادن رمذومد  ع د  رمًيدا    شدط  ما رمافاو يف منالجعات  ًا
 عوي  يف  طا، رم يا   م الع يا  يئر رمًار  رمنا   ع  رم يا   اذر،ا وارس  رجلن  ما رمافاو، 

ع د   طدا  ورسدا  -رميت وضعالنا منظلد  رم ديا   رمعامليد   -و ش  رملذو   رمعاملي  مخو يات رم يا   
اط وكوء رم ف  ورموكاالت رم يا ي ، وتشجيا ت ك رملوس ات ع   رمالو يا ع   مذو    ورعذ يف أوس

 .(62)رم  وك  لاي  رمافاو م  رالسالغوو رجلن ي يف رم ف  ورم يا  
وأع اددن رم جندد  عدد    ًنددا م  م كدد  إعددا   رماليايددل رالجاللدداعي يف مي و غددو  رملعدد  اًدد ااي  -47

اللويدل، ويفالًد  إىل رمدذعمل رمطويدل رمجدل، وغدري مناسد  منيافداو رمًدد ااي، رالجتدار يعدامل مد   ًدص رم
 .(63)وأوصن موو     تتفل تو،ري رملورر  رمبش ي  ورملامي  ورمالًني  رملوقل  م ل ك  وأ  موس ات واث  

 (64)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
مدد  رم ددورو أ  يتدو  رمفًدد  رملددايل  زدذا ت جلندد   ًدو  رمطفددل ع دد  أ ده ال ينبغددي     داو   -48

ورملددا  ، أو أيدد  ظدد وف تُعدد ى ا ددور  مبازدد   و  دد ي  إىل اددير رمفًدد ، رملددحر رمو يددذ  اعددا  رمطفددل عدد  
كلا أوصن رم جن  موو ،   .(65)رعاي  ورمذيه أو إ اااله  م عاي  رمبذي   أو منا إعا   إ ماجه رجاللاعياق 

يف     أمور،    تي ا  تو،ري رم عاي  رمس ي  منيافاو ك لا كا  امك وتناق، وأ  تنشئ  ظاماق  ًا   
 .(66)رمافاو رميي  ال ي الطيعو  رمبًاء ما أس امل، هبذف ر ذ م  إيذر، رمافاو يف رملوس ات

رملدد أ  أ دده ينبغددي ملددوو  أ  تندداا  تعددذ  واكدد ت رم جندد  رملعنيدد   مًًدداء ع دد  رماللييدد  ضددذ  -49
 .(67)رم وجات وخلظ ن وأ  تتفل ااي   ًو  رمل أ  يف  االت تعذ  رم وجات

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

ًُط   أ  موو  صذل ن ع   رالت -50 فا يدات رمذوميد  رم قي دي  رملالع ًد  اك  ، يا رمممل رملال ذ  رم
اعلل رمافاو، غري أ ل وضا رم يغ  رمنناقي  م  ياسات ارت رم     ذ أتخل   ظد رق م ًدذر  رحملدذو   يف 

 .(68)وزرر  رمعلل



A/HRC/WG.6/36/MWI/2 

GE.20-03623 8 

وأوصددن جلندد   ًددو  رمطفددل مددوو  اوضددا رم دديغ  رمنناقيدد  م ياسدد  علددل رمافدداو وسياسدد   -51
و مدد  أسددوأ أزددتاو علددل رمافدداو، و     ددص مددا يتفددي مدد  اايدد  رمطفددل مدد  أجددل اايدد  رمافددا

رملددددورر  رمبشدددد ي  ورمالًنيدددد  ورملاميدددد  مالفالدددديش رمعلددددل مدددد  أجددددل رمالنفيددددي رمتامددددل ورملنددددالظمل ورمفعادددداو م ًددددور ني 
 .(69)ورم ياسات رملالع ً  اعلل رمافاو

 رر رمالليي  ضذ رمل أ  وأع ان رم جن  رملعني   مًًاء ع   رمالليي  ضذ رمل أ  ع    ًنا إزرء رسالل -52
يف سو  رمعلل. وأوصن رم جن  مدوو ، يف   د  أمدور،    تعاللدذ تدذراري ،عاامد  مال ًيدا تتدا،و ،ع دي 
يف رمف   اني رمل أ  ورم جل يف سو  رمعلل ورمًًاء ع د  رماللييد  رملند ، وأ  تال دي تدذراري مالنفيدي مبدذأ 

 .(70) ،عاالق وتًييا رمفجو  يف رمجور اني رجلن نيرمج  رملال او  مًاء رمعلل رملال او  رمًيل  تنفييرق 

 احلق يف الضمان االجتما ي -2 
أوصن رخلبري  رمل الً   رملعني  االلالا رمز ا  رمل ااني  ملنا حبًو  ر   ا     ت الع ض  -53

 ددذ مددوو  معددايري رالسددالفا   مدد  ادد رمج رم عايدد  رالجاللاعيدد ، مددا م رعددا  رمالعدد  ض م صدداا  ا دد اا  رجل
وضعا رمب   رمي  يورجنه رمز ا  رمل ااو   ملنا، وأ  تتفل، ع د  وجده رخل دو ، أال تتدو  
ادد رمج رم عايدد  رالجاللاعيدد  مشدد وا    رء أعلدداو ضددار   مزدد ا  رمل ددااني  ملنددا، مثددل أ رء رمعلددل 

 .(71)رميذو  خلن أزع  رمشل 

 (72)احلق يف مستوى معيشي مناسب -3 
ًُط   أ  مدوو  أصدب ن ُع ضد  م تدوررث رملالع ًد   ملندال، مبدا يف اك  ، يا  -54 رمممل رملال ذ  رم

 .(73)امك رجلفاف ورمفيًاألت، وا أ ى إىل ر عذر  رمم  رمغيرقي
وأوصددن رم جندد  رملعنيدد   مًًدداء ع دد  رماللييدد  ضددذ رملدد أ  مددوو ، يف   دد  أمددور، اًددلا  أ   -55

وأوصدن رخلبدري  رمل ددالً    .(74)ور لايد  رالجاللاعيد   الداقج م دالذرم  خلًدا ا ر ندا رملعنيد    دذ مد  رمفًد 
رملعنيدد  االلالددا رمزدد ا  رمل ددااني  ملنددا حبًددو  ر   ددا     تورصددل مددوو  رعاللددا  تددذراري م ال ددذ  

ضددلاألق معددذ    ددا رملوويددني رمل ددااني  ملنددا عدد   2030م فًدد  يف ضددوء خطدد  رمالنليدد  رمل ددالذرم  معددا  
 .(75)يف  يا ا رمج ر ذ م  رمفً  رم ك  وإ ررجنمل

 (76)احلق يف الصحة -4 
ًُطدددد   إىل ررتفدددا، معددددذو و،يدددات رممومدددد ، ،ًدددذ اكدددد  أ   -56 اينلدددا أزددددار ، يدددا رممددددمل رملال دددذ  رم

رمسدددباا رم قي دددي  مو،يدددات رممومددد  تاللثادددل يف رمن يدددا وررتفدددا، ضدددغط رمدددذ  ور  الدددا  ور جنددداض غدددري 
وأع ادن رم جند   .(77)خذمات رعاي  رمالوميدذ يف ر داالت رمطارقد  حمدذو رمليمو . وأ،ا     ر  وو ع   

رملعني   مًًاء ع   رمالليي  ضذ رمل أ  ع    ًنا إزرء ررتفا، معذو و،يدات رممومد . وأوصدن    تعلدل 
موو  ع   ر ذ م  و،يدات رممومد  مد  خدوو ضدلا  تدو،ري مدا يتفدي مد  خدذمات رم د   رجلن دي  

 .(78)لا إ    خذمات رم عاي   بل رموال   وأثناءاا واعذااور جنااي ، ال سيا 
ًُطدددد   أ  تشدددد يعات ر جنددددداض )رم تددددا  رمددددورر   يف  دددددا و   -57 واكدددد  ، يددددا رممددددمل رملال دددددذ  رم

رمعًو ت( تًييذي  وال ت لك   جناض إال عنذما يشتال ر لل خط رق ع    يا  رمل أ ، وا يو   إىل 
 .(79)جناض يف ظل س ي  وظ وف غري  من إج رء رمعذيذ م  عل يات ر 

ًُط      ر الشدار رمالًد   مدذى رمافداو  و  سد  رخلام د  ال يد رو  -58 وأ،ا  ، يا رمممل رملال ذ  رم
مدد  أع دد  رملعددذالت يف أ، يًيددا. وأعدد ا عدد    ًدده إزرء تددذمل  وعيدد  رمغييدد  رمالتلي يدد  منيافدداو رمدديي  

 .(80)زن رق  23أزن  و 6ترترومل أعلارامل اني 
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مدد  أاددذرف رمالنليدد  رمل ددالذرم ، ،ًددذ أوصددن  2-3وإا أزددارت جلندد   ًددو  رمطفددل إىل رمغايدد   -59
، ور ددذ مدد  و،يددات رمافدداو مددوو  االوسدديا  طددا  رمالطعيلددات، ورمال ددذ  م ددوء رمالغييدد  رملدد م  ورمالًدد  

رمنا   ع  رملدوراي ورمظد وف رملوزمد   دذيثي رمدوال   ورممد رض رمديت ميتد  رمو ايد  منندا، مثدل رالمالنداا 
هبددددذف ر ددددذ مدددد  و،يددددات رمافدددداو  2017رم قددددو  ور سددددناو، وتفعيددددل رخلطدددد  رم دددد ي  رموانيدددد  معددددا  

رم  ي ؛ ورعاللدا  مشد و،  دا و  ،دريوس  ًدص ورممنات؛ وخل ني إ رر   ظا  تًذمي رم وي  ورخلذمات 
رملناعددد  رمبشددد ي /ر يذز مي دددبك  دددا وألق، وتنفيدددي رخلطددد  رالسدددرترتيجي  رموانيددد  اشدددي  ،دددريوس  ًدددص رملناعددد  

( وخلًيددا رمالغطيدد  رمشددام   م عددون مبًددا رت ،ريوسددات رمن ددذ رمعت ددي؛ ور دداا 2020-2015رمبشدد ي  )
مدددددد رض رملنًومدددددد  جن ددددددياق، وال سدددددديلا ،ددددددريوس  ًددددددص رملناعدددددد  تددددددذراري عاج دددددد  ت مددددددي إىل رمو ايدددددد  مدددددد  رم

رمبشدددد ي /ر يذز اددددني رمفاليددددات؛ وتع يدددد  رجلنددددو  رم رميدددد  إىل خل ددددني ،دددد     ددددوو رمافدددداو ور ورمددددل، 
سددديلا يف رملندددااا رم يفيددد ، ع ددد  خدددذمات رم عايددد  رم ددد ي  رمساسدددي  ع ددد  أيدددذ  عدددام ني صددد يني  وال

رمديت وضدعالنا مفوضدي  رممدمل رملال دذ  رم دامي   ًدو  ر   دا  اشدي  مذرلاني؛ وتنفيي ر رزا رت رمالًني  
تطبيدددا هندددج  دددداقمل ع ددد   ًدددو  ر   ددددا  يف تنفيدددي رم ياسددددات ورمدددحرمج رم رميددد  إىل ر ددددذ مددد  رمو،يددددات 

 .(81)ورمم رض رميت ميت  رمو اي  مننا مذى رمافاو  و  س  رخلام   ورمًًاء ع ينا
طد   أ  رمن داء ورمفاليدات يالع ضد  خلطد  أكدح م صداا  افددريوس واكد  ، يدا رممدمل رملال دذ  رمًُ  -60

 ًص رملناع  رمبش ي  ا ب  أوجه عذ  رمل اور  اني رجلن ني ورمع رف رجلن ا ي  رمًار  رملاليصا   اشذ . 
ويعاللذ متويل رمال ذ  مفدريوس  ًدص رملناعد  رمبشد ي  إىل  دذ كبدري ع د  م دا ر خارجيد ،  يد  يًُدذلر 

يف رملاقدد . وكددا  إصددذرر  ددا و  ،ددريوس  ًددص رملناعدد  رمبشدد ي  ور يددذز )رمو ايدد   14ان ددب  رماللويددل رحمل ددي 
خطو ق إجيااي ، ومت  رم ياس  رمواني  رملالع ً  افريوس  ًص رملناع  رمبش ي /ر يذز  2018ورمالذاري( معا  

 .(82)ال ت رو  يذ رالسالع رض
 راًدات ع د  خدذمات رم عايد  وأوصن جلن   ًو  رمطفدل مدوو  اال  دني ،د     دوو رمل -61

رم د ي  ر جناايدد  وزاي   رمدذعمل رملًددذل  خلدذمات رم دد   ر جناايد  وتنظدديمل رمسد   ور  ددوو ع د  وسدداقل 
 .(83)منا ر لل  سعار معًوم 

وأوصن رم جن   ف نا موو  إبمغاء جت مي ر جناض يف كل رمظ وف وإزرم  رمعورقا رميت خلوو  -62
 دددد  خددددذمات ر جندددداض رملدددديمو  ورم عايدددد  رمالاميدددد  م جندددداض م فاليددددات،  و  ر جندددداض، وضددددلا  إ 

 .(84)وضلا  رالساللا، إىل  ررء رمطفل ع   رمذور  وإيوقنا رالعالبار رمورج  يف   رررت ر جناض
واكددددد ت رخلبدددددري  رمل دددددالً   رملعنيددددد  االلالدددددا رمزددددد ا  رمل دددددااني  ملندددددا حبًدددددو  ر   دددددا  أ   -63

 لضدو  ع د  ودو خدا  م صداا  ا د اا  رجل دذ وأ  سد اا  رجل دذ  امد  رمز ا  رمل ااني  ملندا مع
 دددذ   يدددا  رمزددد ا  رمل دددااني  ملندددا  يددد  ال توجدددذ سدددوى م ر،دددا   ي ددد  تًدددذات  رمالدددذخوت رمطبيددد  
رملوقلد . وأوصددن مدوو     تتفددل إ ررن رمل ال ًدد  رمدور ي مدد  رمشددل  يف  اقلد  رم ويدد  رمساسددي  

المل توزيعنا   الظا ، إىل جا   رملوا  رمور ي  مد  رمشدل ، وضدلا  تدو،ري رمالدذري  رملالا    األق ورميت ي
ورملع ومددات اشددي  رملنددا ومددا يال ددل ادده مدد  مشددتوت صدد ي  ممنددات رمافدداو رمل ددااني  ملنددا اعددذ 
وال   اف نددمل مبازدد  ق، وتددو،ري تًييلددات  ا يدد  منيمدد رض رجل ذيدد  وأمدد رض رمعيددو  منيزدد ا  رمل دددااني 

 .(85)جنباق إىل جن  ما رمنظاررت وأجن   رمالتيا وغرياا م  رموساقل رمب  ي  ملنا 

 (86)احلق يف التعليم -5 
أوصن رم جن  رملعني   مًًاء ع   رمالليي  ضذ رمل أ  موو  االع ي  جنو اا رم رمي  إىل خل ني  -64

رمتا،يد  وزاي   عدذ  رملع لدني رملدوا ني، مدا  وعي  رمالع يمل، اوساقل مننا تو،ري رهلياكل رمساسي  رملذرسدي  
 .(87)إيوء رااللا  خا  م لع لات رملواوت
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واكدددد ت منظلدددد  رممددددمل رملال ددددذ  م رتايدددد  ورمع ددددمل ورمثًا،دددد  )رميو  ددددتو( أ  رمالًدددداري  أ،ددددا ت يف  -65
  اين إبمغاء رم سو  يف  يا رملذررس رمثا وي  رمعام . وأزارت إىل أ  مثا  خماوف م  أ  تو  2019 عا 

رملبددا ر  إىل تددذ،ا أعددذر  كبددري  مدد  رمطددوا مل يتدد  رمنظددا  رمالع يلددي م ددالعذرق هلددا. وزددجاعن رميو  ددتو 
 .(88)موو  ع   ضلا  تو،ري رماللويل رمتايف مبذء رمعلل  مالع يمل رمثا و  رعامل

؛ وأوصددن جلندد   ًددو  رمطفددل مددوو  إبمغدداء تتدداميا رمالع دديمل رمل ددالرت ، مثددل ريرسددو  رمالنليدد ري -66
وتعيني مع لني مدوا ني  دذيثاق خلفد    دب  رمالوميدي إىل رملع لدني؛ ورمال دذ  الرتفدا، أعدذر  رملال د اني، 
وال سددديلا ادددني رمفاليدددات؛ ورمال دددذ  موعالدددذرء رجلن دددي ع ددد  رمافددداو، وال سددديلا رمفاليدددات، مددد  جا ددد  

قددذرت إىل رملذرسدد  اعددذ رملع لددني ورم دد ر ؛ وخلًيددا رموم ك يدد  وتب دديط عل يدد  إعددا    بددوو رمل راًددات رمعا
ر لددل وضدددلا    ددوهل  ع ددد  رمددذعمل رملناسددد ؛ وإ  دد  إمتا يددد  رموصددوو إىل رملدددذررس منيافددداو او  
ر عا د  وت ويددذاا  هلياكددل رمساسدي  ومددور  رمالع دديمل ورمدالع  مل رملوقلدد  مدديو  ر عا د ؛ وخل ددني رمتفدداء  يف 

 .(89)ا رمج مالشجيا تذري  رملع الاتإ فا  رملورر  رمل     مًطا، رمالع يمل؛ وتع ي  وتطوي  
واك ت رميو  تو أ  اناك تفاو ق اني رجلن ني يف إمتا  رمالع يمل ر عذر   ع     اا رمفاليدات  -67

 .(90)اني رمفً رء وستا  رملنااا رم يفي ، وع     اا رمفاليا  اني رمغنياء وستا  رملنااا ر ً ي 
رمالليي  ضذ رمل أ  ع    ًنا إزرء رسدالل رر رمعورقدا رهليت يد  وأع ان رم جن  رملعني   مًًاء ع    -68

وغرياددا مددد  رمعورقدددا رمدديت خلدددوو  و    دددوو رمفاليددات ع ددد  تع ددديمل جيددذ، وال سددديلا يف رمل   ددد  رمثا ويددد ، 
وامددك ا ددب    دد  أمددور مننددا رال،الًددار إىل رهلياكددل رمساسددي  رملذرسددي ، مبددا يف امددك م ر،ددا ر صدد امل 

ع  ض رمفاليات موعالذرء ورمال  ش رجلن َينْي م  جا   أ د رهن  ومع لدين . وأوصدن رمتا،ي ؛ ورسالل رر ت
رم جن  موو ، يف     أمور، مبورص   تع ي  رسالبًاء رمفاليات يف رملذررس، مبدا يف امدك عد  ا يدا تع يد  

الع لض مه سياسالنا رملالع ً  إبعا    بوو رمفاليات ر ورمل ورممنات رمشا ت يف رملذررس، ورمال ذ  ملا ت
 .(91)رمفاليات م  رعالذرء وخل ش جن َينْي يف رملذررس ويف ا يا رميااا إمينا ورمعو   مننا

وأوصن رخلبري  رمل دالً   رملعنيد  االلالدا رمزد ا  رمل دااني  ملندا حبًدو  ر   دا     تتفدل  -69
تددو،ري رملددورر  رموزمدد  مددوو  رمالنفيددي رمتامددل مددحألمج رمددذعو  إىل رمالع دديمل رجلدداما، مبددا يف امددك عدد  ا يددا 

ملع لي او  رال الياجات رخلاص  ماللتيننمل م  رموصوو   الظا  إىل  يا رملذررس رميت يوجذ هبا أافاو 
م دددااو   ملندددا، وضدددلا  تدددور،  أجنددد   رمالتيدددا ورمجنددد   رموزمددد  مًدددعاف رمب ددد ، ،ًدددوق عددد  رملدددور  

 .(92)يبات رمالي ريي  رملعًوم رملطبوع     ف كبري ، يف  يا رملذررس كي ذ تذراري رمرتت
ًُطددد      رملع لدددني غدددري مدددذرلاني ع ددد  تًدددذمي ريرمالثًيدددا رجلن دددي  -70 وأ،دددا  ، يدددا رممدددمل رملال دددذ  رم

رمشدداملري، وكثددريرق مددا ي ددالبعذ رملع لددو  رمعناصدد  رمكثدد    اسددي  يف رملنددااج رمذررسددي  وي كدد و  اددذالق مدد  
 .(93)رملناع  رمبش ي امك ع   رمالعفا رجلن ي ورمو اي  م  ،ريوس  ًص 

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

اك ت رم جن  رملعني   مًًاء ع   رمالليي  ضذ رمل أ  أ ه ينبغي ملوو  تتثيا جنو اا رم رمي   -71
إىل خل ددددني ،دددد     ددددوو رملدددد أ  ع دددد  رمًدددد وض ورخلددددذمات رملاميدددد  ورمل دددداعذ  رمالًنيدددد ، وتشددددجيا راي   

 .(95)رمعلاو رمن اقي  و علنا ع  ا يا تو،ري ا رمج اناء رمًذررت، مبا يف امك يف  طا، رمالعذي 
وأوصددن رم جندد   ف ددنا مددوو   مالعجيددل  عاللددا  مشدد و،  ددا و  رمررضددي رمُع ،يدد  مًددلا  اايدد   -72

  ورمفددد   رملدددذرا   ًدددو  رملددد أ  يف رمررضدددي رمع ،يددد ، ور  دددوو ع ددد  رمررضدددي، مبدددا يف امدددك رحملاصددديل رمغيرقيددد
 .(96)م ذخل، ورم يط   ع   رملورر  ر  الاجي ، وتع ي  مشاركالنا يف ر اا رمً رررت اشي    يص رمررضي
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وأع ان رم جن  ع    ًنا م  رمعنا ضذ رملد أ ، مبدا يف امدك رمعندا رمعداق ي، ال يد رو منالشد رق  -73
 رالغال اا رم وجدي، وري اعدذ  إثبدات ع    طا  ورسا. وأع ان ع    ًنا اوجه خا  إزرء عذ  جت مي

رال عاءري رميت تطباًنا رحملاكمل، ورميت تشرتط زنا   زااذ م  ر   يف  ًااي رجل رقمل رجلن ي ، وعذ  كفاي  
خددذمات ر لايدد  ورمددذعمل وإعددا   رماليايددل رملالا دد  م ن دداء رمددوف و عدد  ضدد ااي م عنددا. و ثاددن رم جندد  

وجددده رمال ذيدددذ وضدددلا  أال تدددو   مالط بدددات ر ثبدددات يف  مدددوو  ع ددد  جتددد مي رالغال ددداا رم وجدددي ع ددد 
رمًًااي رملالع ً   جل رقمل رجلن ي  إىل إ،وت م تتيب اين رجل رقمل م  رمعًاا؛ وتو،ري ا رمج مبنداء  دذررت 
رمًًدددا  ورملدددذعني رمعدددامني وضدددباط رمشددد ا  وغدددريامل مددد  مدددوظفي إ فددداا رمًدددا و  اشدددي  رمالطبيدددا رم دددار  

رملالع ً   معنا ضذ رمل أ ؛ وضلا  إج رء خلًيا زامل و،عااو يف  يا  االت م تا  رمًا و  رجلناقي 
 .(97)رمعنا ضذ رمل أ 

 (98)األطفال -2 
أوصددن جلندد   ًددو  رمطفددل مددوو     تعدد ز جنو اددا مًددلا  إ مددان  ددا رمطفددل يف إيددوء  -74

مال دا يف  يدا ر جد رءرت رالعالبار رموو مل ا ه رمُفً   ع   وو موقمل، وتف رين وتطبيًه ع   وو 
ورمً رررت رمالش يعي  ور  رري  ورمًًاقي ، ويف  يا رم ياسدات ورمدحرمج ورملشداريا ارت رم د    مافداو 

 .(99)ورميت توث  يف  يا مل
ينلدددا ر بدددن رم جنددد   ف دددنا   ادددار رمالشددد يعي ورم ياسددداف رمدددي  يالددديك م طفدددل رمالعبدددري عددد  او  -75

تع يدد  ا ملددا  رمشددباا ورمننددوض هبياكددل مشددارك  رمافدداو، وال سدديلا  ررقدده، ،ًددذ زددجاعن مددوو  ع دد  
 .(100)ع   م الوى رعاللا رحمل ي، ويف رمس   ورملذرس  ويف ر ج رءرت رمًًاقي  ور  رري  رملالع ً  هبمل

ًُط   أ  موو   ذ وضعن رم يغ  رمنناقي  خلطد  رمعلدل رموانيد   -76 واك  ، يا رمممل رملال ذ  رم
( ووضعن خططاق مالنفيي ا رمج ااي  رمافاو يف رملًااعات م  أجل 2019-2015فاء )منيافاو رمًع

تنفيياا ع   رمل الوايت  و  رمواني ، ودا أسدف  عد  رمالنفيدي رجل قدي مالوصدي  ارت صد    ظيدن  ماليييدذ 
 .(101)يف إاار رالسالع رض رمذور  رمشامل رم ااا

تتثاا موو  جنو اا م ًًاء ع   رمالليي  ضذ وأكذت جلن   ًو  رمطفل ع   ض ور  أ   -77
،ئددددات رمافدددداو رمكثدددد  ضددددعفاق، مثددددل رمفاليددددات ورمافدددداو او  ر عا دددد ، ورمافدددداو رمل ددددااني  ملنددددا، 

 .(102)ورمافاو رمل ااني افريوس  ًص رملناع  رمبش ي /ر يذز يف رملنااا رم يفي 
و ثادددن  .(103)رمعندددا ضددذ رمافددداووأع اددن رم جنددد   ف ددنا عددد    ًندددا إزرء ررتفددا، م دددالوايت  -78

مدوو  ع د  توسديا  طدا  رمدحرمج رم رميد  إىل مندا رمعندا ضدذ رمافداو وتنفيدياا؛ وضدلا  تدور،  رمل يدذ 
م  رخلذمات ع  ا يا تع ي  رمًذررت رمالًني  ورمالشغي ي  مل رك   عمل رمً ااي رمالااع  م ش ا  ورعاللعات 

رمتشددا رملبتدد  عدد  إسدداء  معام دد  رحمل يدد ، ،ًددوق عدد  رمعددام ني يف  دداو اايدد  رمطفددل؛ وتع يدد   ميددات 
رمافاو ومنعنا ع د  م دالوى رعاللدا رحمل دي وإاكداء رمدوعي اوجو ادا وإج رءر دا؛ ور داا رمالدذراري رموزمد  
ًاي رمافاو ضد ااي رمعندا رمدذعمل رمنف دي ورمل داعذ  ع د  رمالعدايف وتشدجيعنمل ع د  ر ادوي  مًلا  ت 

  ضذ رمافاو م  خوو رمش ا متارسه رمي  م عنا ورمال ذ ع   االت رالعالذرء ورمعنا ور مهاو؛ 
 .(104)تًذمي تذري  خا  م جاو رمش ا  ع   رمسامي  رملوقل  م العامل ما رمافاو

و ثادن رم جندد  مددوو  أيًدداق ع دد  إيددوء رمومويد  مالددو،ري رملددورر  رمتا،يدد  م النفيددي رمتامددل مًددا و   -79
غددرين مدد  رمالشدد يعات ارت رم دد   وكفامدد  تددو،ري ت ددك رعايدد  رمافدداو واايدد  رمافدداو و ًدداء رمافدداو و 

 .(105)رملورر ، وضلا  وضا ا رمج وسياسات ملنا رمعنا رجلن ي ضذ رمافاو ورالعالذرء ع ينمل
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و ثان رم جن  موو  ع   إ ررن  ظ  ص يك م عًوا  رمبذ ي  يف رمذسالور ورمالش يعات، وتع ي   -80
 .(106) جيااي  وغري رمعنيف  ورمالشاركي  مرتاي  رمافاو وأت يبنملا رمج رمالوعي  رم رمي  إىل تع ي  رمزتاو ر

واينلا أزارت رميو  تو إىل أ   ا و  رم ورن ورمطو  ورمعو ات رمس ي   ذ ر،ا ر دذ رم    -81
يف  9سن  و 18يف رملاق  م  رمفاليات يال وج   بل س   46سن ، ،ًذ اك ت أ  وو  18م   رم ورن إىل 
 .(107)سن  15 بل س  رملاق  يال وج  

و ثان جلن   ًو  رمطفل موو  ع   ر اا  يا رمالذراري م ًًاء ع   زورن رمافاو، وع    -82
تنظددديمل ادددوت واددد رمج زدددام   م الوعيددد   م تدددا  رمددديت جتددد ا  رمللارسدددات رمًدددار  و ئرادددا رم ددد بي  ع ددد  

و ع ددد  رم ددد   رمبذ يددد  ورمعً يددد  رمافددداو، ،ًدددوق عددد  ر لدددوت رملالع ًددد   يئر رمًدددار  مددد ورن رمافدددا
 .(108)م فاليات ور،اان 

ًُط   إىل رم ياسات ورالسرترتيجيات رم قي دي  رمديت وضدعالنا مدوو   -83 وأزار ، يا رمممل رملال ذ  رم
 هناء زورن رمافاو وتعبئ  رم علاء رمالً يذيني هلير رمغ ض، مبا يف امك رم ياس  رجلن ا ي  رمواني ، وخطد  

ورن رمافدداو. ومتننددا ال ظددن أ  رمعلددل رموانيدد   هندداء رمعنددا رجلن ددامل، ورالسددرترتيجي  رموانيدد   هندداء ز 
 .(109)موو  مل ُ  ص مي ر ي  مالنفيي رالسرترتيجي  رمواني  رم رمي  إىل إهناء زورن رمافاو

ًُطددد      رمفاليدددات ورمفاليدددا  رمددديي  يعيشدددو  يف أوضدددا، م تبطددد   -84 وأ،دددا  ، يدددا رممدددمل رملال دددذ  رم
وأوصدن جلند   ًدو   .(110)ال دا   ورجلن دي مشورر، أو يال ومو  يف رمشورر، مع لضو  موسدالغوو رال 

رمطفل موو  اتفام    وو رمافاو رمديي  تد تبط أوضداعنمل  مشدورر، ع د  رمًدذر رمتدايف مد  رمغديرء 
كلا أوصن رم جن  موو  االتثيا جنو اا   .(111)ورمل ب  ورمل ت  ورم عاي  رم  ي  ورمف   رمالع يلي 

و جللدا رمبيداألت وإجد رء رمال  ديوت وعل يدات رم صدذ رم رمي  إىل وضا وتنفيي  ظا  زامل ومن اا و،عاا
وتًيدديمل رمثدد    ددو   يددا رعدداالت رملشددلوم   محوتوكددوو رالخاليددار  رمل  ددا  تفا يدد   ًددو  رمطفددل 
اشددي  ايددا رمافدداو ورسددالغوو رمافدداو يف رمبغددداء ويف رملددور  ر   يدد ؛ وزاي   تددذرارياا رمو اقيدد  مالشدددلل 

وكوو رالخاليار ، وال سيلا تدو،ري رملدورر  رمتا،يد  مو دذرت  عدمل رمًد ااي رمالااعد   يا  االت اير رمحوت
م لجاللعدددددات رحمل يددددد  ورمشددددد ا ، ورمالعجيدددددل إب شددددداء وتشدددددغيل جلنددددد  رمالن ددددديا رموانيددددد  ملتا، ددددد  رالجتدددددار 
 مز ا  و ور رم وم  ورمماك  ريمن  م عاي  رمافاو واايالنمل، ورمًًاء ع   رمللارسات رمًار ، 

 .(112) بيل رمعا تني رمالً يذيالني ريكوايلبريرري وريكوتومريرري م 

 (113)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
 ثان جلن   ًو  رمطفل موو ، يف     أمور، ع   رعاللا  هنج  اقمل ع    ًدو  ر   دا   -85

 2012إزرء ر عا  ، ووضا رسرترتيجي  زام     مان رمافاو او  ر عا  ، وتنفيي  ا و  ر عا د  معدا  
رموزمد  مالدو،ري  وخط  رمعلل رمواني  رملال    اه، وإ شاء رم دنذو  رالسدالئلامل م عا د ، ورعاللدا  رمالدذراري

 .(114)رمالع يمل رجلاما رمي  ال ي الث  أ ذرق 
ًُطددد   عددد    ًددده مددد  أ  ر تومددد  مل ُتطباتدددا اعدددذ مبدددذأ إ مدددان  -86 وأعددد ا ، يدددا رممدددمل رملال دددذ  رم

 ددَ ز يف اددير رم ددذ . وأوصدد  
ُ
رمزدد ا  او  ر عا دد  إ ماجدداق  ًيًيدداق و ددذايق رغددمل رمالًددذ  رمالشدد يعي رمل

ملًذل  مًطا، ر عا   م  أجل رمالنفيي رمفعااو مًا و  ر عا   وخط  رمعلل رمواني  موو  ا اي   رماللويل ر
 .(115)منيز ا  رمل ااني  ملنا
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 (116)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء -4 
ًُطدد   أ  مددوو   دد رت يف عددا   -87 اددذء تنفيددي إاددار رمالعامدددل  2018اكدد  ، يددا رممددمل رملال ددذ  رم

 .(117)، علوق إبعو   يويورك م  أجل رموجئني ورملناج ي رمشامل ما م يم  رموجئني
وأع ان جلن   ًو  رمطفل ع    ًنا إزرء عذ  وجو   ميات ،عاام  م الع  ف، يف م     مبت  ،  -88

ع دد  رموجئددني وم الل ددي رم جددوء ورمافدداو رملندداج ي  رمدديي  يددذخ و  مددوو  ورمدديي  رمبددا يتو ددو   ددذ 
 .(118)علاو عذرقي  يف رخلارن، وأوصن اوضا مثل اين ريمياتُجنذور أو رساُل ذمور يف أ

وأوصن رم جند   ف دنا مدوو  االع يد  رمدذعمل رملًدذل  منيافداو يف خميلدات رموجئدني ورمنندوض  -89
 مل ر،ددددا رمًاقلدددد  اندددداك، وال سدددديلا عدددد  ا يددددا معاجلدددد  رمددددنًص يف م ر،ددددا ر صدددد امل ورمل ر،ددددا رمالع يليدددد  

رمطبي ، وع  ا يا إ    رمف ص  منيافاو ملورص   رمالع يمل رمعايل ور  وو  ورم شط  رمرت،يني  ورخلذمات
 .(119)ع   رمعلل

 (120) دميو اجلنسية -5 
 ثاددن رم جندد  رملعنيدد   مًًدداء ع دد  رماللييدد  ضددذ رملدد أ  مددوو  ع دد  تنًدديك  ددا و  رجلن ددي  مًددلا  متال ددا  -90

وتغيريادا و ً نددا ورال الفداس هبددا، وع د  رسددال ذرث ضددلاألت رملد أ  ورم جددل حبًدو  مال دداوي  يف ركال داا رجلن ددي  
 .(121)تتفل منك رجلن ي  منيافاو رملومو ي  ع   أررضينا رميي   ذ ي ب و  عذميي رجلن ي  موال امك

و ثادن جلندد   ًددو  رمطفدل مددوو  ع دد  رمالنفيدي رمفعادداو مًددا و  رمال دجيل رمددوا  رمددي  جيعددل  -91
، وع د  رمنظد  يف إ شداء اياكدل ت دجيل مالنً د  وإ شداء  ميدات م ال دجيل ت جيل رملورميذ إم رمياق وزداموق 

 .(122)ع   م الوى رم  ط  رمالً يذي ، مًلا  إ    خذم  رمال جيل م جليا
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