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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون سادسةالدورة ال
 2020 مايو/أاير 4-15

 *كرواتياموجز ورقات املعلومات املقدَّمة من اجلهات صاحبة املصلحة 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

إىل  (1)جه  صا ب  مص ح  18رالسالع رض رمذور  رمشامل. واو موجز مورقات رملع ومات رملًذم  من 
رالسالع رض رمذور  رمشامل، واو مًذَّم يف شكٍل موجز تًيُّذرق ابحلذ رألقصى معذ  رمك لات. ويالضلن 

  ددا  رملدددُعاللذن  ا ددا ق ع ددى رمالًياددذ رمكامددل رمالً يدد  ع عدداق م ددالًوق يددور  م دداا  رمليس دد  رمو  يدد  حلًددو  ر 
 مببا ئ ابري .

ة ب ااا ا  -اثنياا    املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املااا عت د 
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

ال ظددأ أمي دد  رملظدداو يف  هوريدد  أ ورتيددا أ  رماملددا  رمكدد ورا صددذا  ع ددى رت اقيدد  رسددد  بو   -2
 .(2)عو  ت  ري   زرم  أوجه رمغلوض ورخلوفإب
وذأدددد ت أمي دددد  رملظدددداو أ  رمددددذعا  عددددن  ًددددو  ر   ددددا  م   ددددات رالجاللاعيدددد  رمضددددعي  ، م ددددل  -3

رموج ددو وم الل ددل رم أددو  أو أعدد ر  رألق يددات رمًوميدد  أو لددحااي رمع ددن رمعدداين ل أو رمع ددن ر   ددا ،  
رم اينذ مذى يم رالجاللاعي  ورملصاحل رمو  ي  ورملعالًذ رمذيين أ ريرق ما ُيشواه ويوصن أب ه يالعارض ما رمً

 .(3)رخن الاق أبريرق يف رألمور  رمل صو   2016ألغ بي . وشهذ عام 
وأأذت أمي   رملظاو أ  قا و  مكاعح  رماللييز  خدل  يدز رم  داذ م دي عشد  سد ورت. ويال داو   -4

ومددا ذمدد ،  .ر ثددين أو مددو  رمبشدد   ور   ددي اددير رمًددا و  أعلددا  رماللييددز ع ددى أسدداأل رمعدد   أو رألصددل 
__________ 

 و حت َّر ايه رموثيً  قبل إرساهلا إىل  ورين  رمرت   رمالح ي ي  ابألمم رملالحذ . *

'1'  

 A/HRC/WG.6/36/HRV/3 رألمم رملالحذ 

 Distr.: General اجل عية العامة 

28 February 2020 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/36/HRV/3 

GE.20-03129 2 

ي يده  دا  رحلصدو  ع دى و ي الش  رماللييز لدذ رم ومدا ورمصد ا ورملهداج ين ويشديا اك د   يف  دا  رمعلدل، 
 .(4)رم  ا ورخلذمات ورملع ومات رمعام  ورموصو  إىل وساينط ر عوم

تًالدددل م تكبيهدددا، ال ايددد  و وأقددد ت أمي ددد  رملظددداو أب  سددد  ات رمذومددد  ال حتًددد  يف جددد رينم رمك ر -5
 .(5)وتالعامل معها يف معظم رأل يا  ع ى أهنا ج ح ومي  أأ رينم ج ايني 

وأعا ت أمي   رملظاو إب  رز اعض رمالًذم ر جيايب يف  ا   ًدو  رمل  يدات ورمل  يدو ومز وجدل  -6
هأددل ورحللددوت . ومددا ذمدد ، عه ددايف  ًددر يف رمالددذري  رمل (6)رمليددل ر   ددل ومغدداي   رهلويدد  ر   ددا ي 

يف رجملاللا ع دى قدذم رمل داور  مدا أع ر  ايه رم    رمل الظل  رميت ت مل إىل إذأا  رموعل رمعام اشأ  إ ماج 
 .(8)، وال تزر   يا ر ج ر رت رملالع ً  االغيري ر    ا ي     بياق (7)غريام

وال ظددأ أمي دد  رملظدداو أ دده ع ددى رمدد غم مددن رمالعددذيوت رمدديت أُ خ ددأ ع ددى قددا و  ر جدد ر رت  -7
، عإ  رحملالأزين قبل رحملاأل  يوجدذو  يف أولدا  أشدذ سدو رق مًار د  ابألشد ا  2017ر  ايني  م ي عام 

األد  يف . واب لاع  إىل ذم ، يولا رمًصاد  رحملالأدزو  قبدل رحمل(9)رميين يًضو  عرت  عًواالهم ابم أن
 .(10)سأو  ال يوجذ عيها ق م م الش ير أو ال ُيك ل عيها أ  علل أو تذري 

وذأددد ت أمي ددد  رملظددداو أ  عددد    صدددو  رألشددد ا  ذو  ر عاقددد  ع دددى رمالع ددديم  دددذو   وأ ددده  -8
 .(11)ميكن، اوجه عام، رموصو  إىل رمليس ات رمعام  ال
ألجدددور ادددو ر   دددو، ورخن ددداض معدددذالت وأع ادددأ أمي ددد  رملظددداو عدددن ق ًهدددا إزر  رم أدددو  يف ر -9

 .(12)توظين رم  ا ، وتزريذ ر اللاالت رالعاللا  رقالصا ايق ع ى أع ر  رألس   رآلخ ين، ورمالع ض م  ً 
وأعددا ت أمي دد  رملظدداو اعددذم مور مددد  ر  ددار رملعيددار  م حلايدد  مدددن رمع ددن رمعدداين ل مددا رت اقيددد   -10

اددددو ر دددد ح ور دددد رينم ر  اينيدددد  رملالصدددد   ابمع ددددن رمعدددداين ل، . وال يوجددددذ  ييددددز قضدددداينل ورلددددح (13)رسدددد  بو 
توجذ تدذراري ععامد  م وقايد  وإعدا   رمالأايدل مصداحل ر  دا ، وتكدو  معظدم رأل كدام رمصدا ر  يف صدور   وال

 .(14)إع رج حتأ رمل رقب غ رمات أو 
الًدددار إىل وال ظددأ أمي دد  رملظدداو خ دد  عًدد  رأل  دددا  ورالسددالبعا  رالجاللدداعل، عضددوق عددن رالع -11

رمدددذعم رالجاللددداعل مذ  دددا  ذو  ر عاقددد ، وعدددذم وجدددو  عميدددات ععامددد  مل دددا رمع دددن، وعدددذم تًدددذ  أ  
 .(15)م اعذ  و عم جيذين مذ  ا  رمضحااي

ور عددددأ أمي دددد  رملظدددداو أ  أعدددد ر  رألق يددددات رمًوميدددد  ال يزرمددددو     ددددو   دددديوق  قصدددداق يف صدددد وف  -12
اينل؛ وأشدارت إىل وجددو  صدعوابت عيلددا يالع د  ابالسددال ذرم رم  ددل مدوظ ل ر  رر  رمعامدد  ور هداز رمًضدد

 .(16)م غ  رمص اي  ورألجبذي  رم ريي ي ؛ وإىل رسالل رر رمًورم  رم ل ي  يف رجملاللا
وال ظأ أمي   رملظاو تزريذ عذ  شكاوى رملهاج ين اشأ  ع ن رمش    مذى تعام ها معهم،  -13

مًال يددداام رم لي ددد  رألخددد ى، و ععهدددم إىل رمعدددو   إىل ر ا ددد  رآلخددد  مدددن ورسددداليوينها ع دددى أمدددورهلم وع دددى 
 .(17)رحلذو  رخلض ر ،  و  ت  يي ر ج ر  رمل صو  ع يه قا و ق 
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 املعلومات املقدَّمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة -اثنياا  
قااااوق والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيلااااات الدوليااااة حل (18)نطاااااق االلتزامااااات الدوليااااة -ألف 

 (19)اإلنسان
أوصدأ رحلل د  رمذوميد  م ًضدا  ع دى رألسد ح  رم وويد  أب  تصدذ  أ ورتيدا ع دى معاادذ  رألمدم  -14

  4. وأوصددأ رمورقدد  رملشدددرتأ  (20)رملالحددذ  حلظدد  رألسدد ح  رم وويدد  ابعالبدداره ابعالباراددا م ددأم   وميدد  م حدد 
ن رالخال ددا  رمً دد  ؛ ورماوتوأددو  أ ورتيددا ابمالصددذي  ع ددى رالت اقيدد  رمذوميدد  حللايدد   يددا رألشدد ا  مدد

 .(21)رالخاليار  رمل ح  ابمعهذ رمذويل رخلا  ابحلًو  رالقالصا ي  ورالجاللاعي  ورم ًاعي 
أوصددى رمالحددامن رمددذويل مددن أجددل رم ددوم ورمال ليدد  أ ورتيددا ابمالصددذي  ع ددى رالت اقيدد  رمذوميدد  و  -15

  ع ددى إجدد ر  تًددذ  رمبوغددات رم   يدد  حللايدد   ًددو   يددا رمعلددا  رملهدداج ين وأعدد ر  أسدد ام؛ ورمالصددذي
 .(22)مبوج  رالت اقي  رمذومي  م ًضا  ع ى  يا أشكا  رماللييز رمع ص  

ابمكامدل  ال يالدور موأعا ت م ظل  رمع دو رمذوميد  أب  ر  دار رمالشد يعل ورم ياسداا ورمليس دل  -16
رمالوعيددد  رملالصددد   ابت اقيددد   اضدددلا  ت  يدددي أ شددد   2. وأوصدددأ رمورقددد  رملشدددرتأ  (23)مدددا رت اقيددد  إسددد  بو 

 .(24)رس  بو  ومور م  ر  ار رمالش يعل

 (25)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
( إبات   وللا  رمعلل رمل الًل Centar za Mirovne Studijeأوصى م أز  ررسات رم وم ) -17

حلًددو  ر   ددا  أ شدد أ وعًدداق ورمًدداينم ايرتدده ألمي دد  رملظدداو اوصدد ها عميدد  وقاينيدد  و  يدد  وميس دد  و  يدد  
 .(26)ملبا ئ ابري 

ت فيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا ماا  مراعاااة القااانون  -جيم 
 الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

 املسائل املشرتكة بني القطاعات -1 

 (27)رمل اور  وعذم رماللييز  
أ  رمل دددداور  أمددددام رمًددددا و  رسددددال ا رق إىل أسددددباا ش صددددي   ال  دددد   2ال ظددددأ رمورقدددد  رملشددددرتأ   -18

مددن  سددالور  هوريدد  أ ورتيددا. وال يدد   ذأدد  صدد يح م ليددل ر   ددل ورهلويدد   14م صددو  ع يهددا يف رملددا   
يت ورمالعبدري ر   ددا يو ورخلصدداينر ر   دي ، ومكددن رملددا   تالضدلن عبددار  يأو أسددباا ش صدي  أخدد ىي رمدد

أيضداق أب  رمالوجيهدات  2. وأق ت رمورقد  رملشدرتأ  (28)حتال ظ اًاينل  م الو   مذسباا رمش صي  رمل ال   
رمل ااض  م اللييز ورميت حتظ  رماللييدز ع دى أسداأل  دو  ر د   أو رمالعبدري ر   دا  و/أو رمليدل ر   دل قدذ 

، وقا و  رمل اور  ادو ر   دو، يف  ال ن رمالش يعات، مبا عيها قا و  رمعًوابت 2003أُ رجأ م ي عام 
 .(29)وقا و  وساينط ر عوم، وقا و  رمعلل، وقا و  رم أو ، وما إىل ذم 

وذأدد  رمالحددامن رمددذويل مددن أجددل رم ددوم ورمال ليدد  أ  رماللييددز لددذ رألق يددات ر ث يدد  ور   ددي   -19
رألورويب م حًددددو   . وأل دددا  ع دددى ذمدددد ، أعدددا ت وأامدددد  رالحتدددا (30)يدددزر  م الشددد رق ع ددددى   دددا  ورسددددا ال

رألساسي  اعذم وجو  إج ر  مو ذ يف أ ورتيا مالعذيل رمشها   أو رمدذا وم اعدذ إعدا   حتذيدذ  دو  ر د   
 .(31)أو اعذ رخاليار رمعيش يف ظل اوي  ج  ا ي  أخ ى



A/HRC/WG.6/36/HRV/3 

GE.20-03129 4 

ابعاللددددا  رسددددرترتيأيات اشددددأ  رمالصددددذ  م ع ددددن  2ورمورقدددد  رملشددددرتأ   4وأوصددددأ رمورقدددد  رملشددددرتأ   -20
؛ وتعددذيل رمالشدد يعات (32)رمل  يددات ورمل  يددو ومز وجددل رمليددل ر   ددل ومغدداي   رهلويدد  ر   ددا ي ورماللييددز لددذ 

 .(33)رمل ااض  م اللييز ورمالش يعات ر  ايني    ررج رخلصاينر ر   ي  أ ب  ش صل م حلاي  من رماللييز
 ومز وجددل رمليدددل أ  جدد رينم رمك رايددد  رمدديت ت دددالهذف رمل  يددات ورمل  يدددو 6وذأدد ت رمورقدد  رملشدددرتأ   -21

. وال ظأ  لوع  أو رتر م  حاقيات (34)ر   ل ومغاي   رهلوي  ر   ا ي  ال تزر    ل مشك   يف أ ورتيا
(Lezbijska Grupa Kontra ر عذرم رم ً  يف رمش    وميس ات رمذوم   اليأ  سو  س ويف رمش    وعدذم )

رمل تكبددد  لدددذ رمل  يدددات ورمل  يدددو ومز وجدددل رمليدددل ر   دددل معاقبددد  ميس دددات رمذومددد  ع دددى جددد رينم رمك رايددد  
إىل أ  رجدا  رمشد    ورملددذعو رمعدامو ورمًضددا   4. وخ صدأ رمورقد  رملشددرتأ  (35)ومغداي   رهلويد  ر   ددا ي 

 .(36)يورجهو  صعوابت يف حتذيذ ج رينم رمك راي  وت بي  رمًا و  ع ى رم حو رمل اس 
يزر   أ   اللا رملالحومو ج  ياق مالورِر م غاي  عن رأل ظار يف أ ورتيا وال 2وأعا ت رمورق  رملشرتأ   -22

. (37) مي ل ر ز  رألأ   اليشاق من  اللا رمل  يات ورمل  يو ومز وجل رمليل ر   ل ومغاي   رهلوي  ر   دا ي
ل ومغداي   رهلويد  وأوصأ اضلا  رمالل يل رمكايف م لأاللا رملذ  م ل  يات ورمل  يو ومز وجل رمليل ر   

 .(38)ر   ا ي  يف  يا عل يات ص ا رمً رر ذرت رمص   أبع ر  ايه رم    يف أ ورتيا

 (39)رمال لي  ورمبي   ورألعلا  رمالأاري  و ًو  ر   ا   
علا يالع ض مه رملذرععو  عن  ًدو  ر   دا  ورمل ظلدات رمبي يد  مدن  4حتذثأ رمورق  رملشرتأ   -23

مددن رمً ددا  رخلددا  رمدديين يال دديو  إجدد ر رت قا و يدد  لددذام ا ددب  أ شدد الهم  لددغوم مددن رمل ددال ل ين
. وأوصأ أ ورتيا االهي   اي   مورتي  وعم   معلل رملذرععو عن  ًو  (40)رم رمي  إىل محاي  رملص ح  رمعام 

 عيلا يالع  رمل الذرم  ورم وي   رألجل   ًو  ر   ا  ر   ا  وللا  ولا خ ط  ويل عام  ألعلا 
 .(41)ابمذعو  وتوعري رخلذمات رالجاللاعي 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (42)   رم    يف رحليا  ورحل ي  ورألما  ع ى ش صه  
االعذيل قا و  رحللاي  من رمع ن رمعاين ل؛ وتعذيل قدا و  ر جد ر رت  7أوصأ رمورق  رملشرتأ   -24

 دو  و اللا   ًو  إلاعي  مضدحااي ج ميد  رمع دن رمعداين ل؛ وتدوعري تدذري  مالعدذ  رمً اعدات ر  ايني  ابع
وظ ل رمشدددد    ورمًضددددا  ورألخصدددداينيو م اينددددذ  مددددمددددن رمذومدددد  وقدددداينم ع ددددى رحلًددددو  رمدددديت تً راددددا رمذومدددد  

رالجاللدداعيو؛ وعدد ض وقددن مللارسدد  رالعالًدداالت رملز وجدد  مددن جا دد  مددوظ ل رمشدد    إىل  ددو إجدد ر  
شامل؛ ورملًالا  ر  ايني   ليا أشكا  رمع ن رمعاين ل رملالكد ر؛ وتدوعري رم عايد  رم دك ي  مضدحااي حتًي  

 .(43)رمع ن اير رمع ن رمعاين ل مبأ   ر اوغ عن
حت ان ظ وف رال الأاز اوجه عام ومكن اعض و ذرت رال الأاز  4وأأذت رمورق  رملشرتأ   -25

أ  ا دايف  1. وذأ ت رمورق  رملشرتأ  (44)ألساسي  رمذ يا رملً ر تعا  من عذ   ًاينر وال  ال ل م لعايري ر
؛ وت الً  ايه رمل رع  (45)ميوق ورلحاق م   ات رمذوم  إىل رحلذ من إمكا ي  رموصو  إىل م رع  رال الأاز

يف رمك دددري مدددن رأل يدددا  إىل رملرت دددو رمشددد ويو؛ وال ميال ددد  رملوظ دددو  رمًدددذر  أو رملدددورر  رموزمددد  م عايددد  
اضلا  وصو   1. وأوصأ رمورق  رملشرتأ  (46)  ا  رملهاج ين غري رملصحواو و علهم اشكل أافرأل

أ امد  م ظلات رجملاللا رملذ  ورمليس ات رمل الً   رملع ي  حبلاي   ًو  ر   ا  إىل أمداأن رال الأداز و 
رال الأداز ابالسدال ا  عًدط إىل ؛ وولدا غدري رملدور  و رادن (47)رحل  يف رصذ رمولا يف م رأدز رال الأداز

أسدددباا  دددذ   اولدددوع؛ ورمكدددن عدددن ر الأددداز رملهددداج ين رسدددال ا رق إىل  خدددوهلم غدددري رمًدددا و  عح ددد ؛ 
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وللا  رم كن ورم عاي  رملوينلو مذ  ا  غري رملصدحواو؛ وتً دير رم درت  رمديت يظدل عيهدا رألشد ا  
 رري  مً رررت رال الأداز اصدور  ععامد ؛ قيذ رال الأاز إىل أقص  وقأ  كن؛ وللا  م رجع  رحملاأم ر 

؛ ومور مد  (48)وللا   صو  رحملالأزين ع دى م داعذ  قا و يد  ععامد  تالديح هلدم رم عدن يف قد رر رال الأداز
 .(49)تذراري رال الأاز رم اا  م لحاأل  ما رملعايري رمذومي  حلًو  ر   ا  ورمالش يعات رمو  ي 

 (50)ت من رمعًاا، وسيا   رمًا و إقام  رمعذ ، مبا يف ذم  م أم  ر عو  
أ  رمًا و  ي ظم عل ي  رالعرترف رمًدا و  ا دو  ر د   ومكدن اديه  2ال ظأ رمورق  رملشرتأ   -26

رمعل ي  ال تزر  قاص  ، يف  دو ال توجدذ مدذى رهلي دات رمل ديوم  عدن ت  يدياا توجيهدات ورلدح  اشدأ  
. وأعا ت أيضاق اعذم وجو  يف اير رمشأ  زم ي  رملً ر رمال  يي أو أهنا تالأاال، ع ى ما يبذو، ر ذرو  رم

 .(51)أ كام قا و ي  تالع   أب  خياررت ج  ا ي  ابسال  ا  خيار رميأور  ورأل وث 
أ  رألشد ا  ث دداينيل ر د   ال يظهد و  اشددكل عدا   يف رجملاللددا  2وأأدذت رمورقد  رملشددرتأ   -27

رمك رايدددد ، يف  ددددو ال تشددددري رمالشدددد يعات رمًاينلدددد   رمكدددد ورا وال ياللالعددددو  ابحللايدددد  مددددن رماللييددددز وجدددد رينم
 .(52)رم ياسات رمعام  رملعاللذ   امياق يف أوأ ر يا إىل رخلصاينر ر   ي  أو تعرتف هبا أو
اولددا خ دد  شددام   جذيددذ   6ورمورقدد  رملشددرتأ   4ورمورقدد  رملشددرتأ   2وأوصددأ رمورقدد  رملشددرتأ   -28

معذرم  ر  ايني  اب  رينم رمل تكب  اذرعا رمالحيز ورمبدأ عيهدا وت  يياا مضلا  رعرترف  يا ق اعات  ظام ر
. (54)؛ وختصدير رملددورر  مالدذري   دد أل رحلدذو  ومددوظ ل رهلأد   ورمشدد   (53)ابمًدذر رمل اسدد  مدن ر ذيدد 

و عا     أورواب إىل رمال  يي رم عا  م الش يعات ذرت رمص  ، ال سيلا عن   ي  حت و  ظدام ت دأيل 
 .(55)اي ايا ت ج رينم رمك ر

أ   ظام رمعذرم  رمك ورا ال يزر  يورجه عذ رق مدن جد رينم رحلد ا رمديت  4ور عأ رمورق  رملشرتأ   -29
و يُبددأا عيهددا، وأ  رمبيددا ت رملالا دد  تشددري إىل وجددو  حتيددز إثددين وت لدديط يف إجدد ر رت رمالعامددل مددا جدد رينم 

 و  ت لدديط إثددين؛ ولددلا  رمعذرمدد  . وأوصددأ ابمالحًيدد  يف جدد رينم رحلدد ا ومًالددا  م تكبيهددا (56)رحلدد ا
ر عدوت مدن رمعًداا؛ وحت دو وتك يدن رمالعداو  مدا رمدذو   خور ا مضدحااي جد رينم رحلد ا؛ وإهندا  م دا 

 .(57)رألخ ى واي ااا رمعام  ورمًضايني  اشأ   ل رمل اينل رملالع ً  ابمل ًو ين

 (58)ورحليا  رم ياسي رحل ايت رألساسي  ورحل  يف رملشارأ  يف رحليا  رمعام    
مددا يالعددد ض مدده رم اشددد و  وأعضددا  رجملاللدددا رملددذ  ورمصدددح يو  يف   6ال ظددأ رمورقدد  رملشدددرتأ   -30

. واب لداع  إىل اديه رالعالدذر رت رملباشدد   (59)أ ورتيدا مدن أعلدا  ع ددن ادذ  واذيدذرت ا دب  عل هددم
ادد  ع ددى رمصددحاع  رم اقددذ ، اددل رمدديت ت  ددياا رمذومدد  ع ددى رمصددح يو، عهددل ال حتلددل رمصددح يو مددن رم قا

وعدززت ادديه رم قاادد  واديمأ جهددو رق م ًضددا  ع دى رمصددحاع  رم اقددذ  ابم دلاع م  ياسدديو ورمش صدديات 
 .(60)وي عوى قضايني  لذ رمصح  1 100رمعام  ا عا أأ   من 

ا االعزيز وإ  داذ رمًدور و رمديت حتلدل رمصدح يو مدن رألذى رمبدذ ، مبد 6وأوصأ رمورق  رملشرتأ   -31
رمالصذ    رينم رمك رايد  رمل تكبد  لدذ رمصدح يو؛      ع ىيف ذم  تذري  رمًضا  وموظ ل رمش    

وتعزيز رمضلا ت رميت حتلل رسالًو  وساينط ر عوم ورعاللا  معايري حتذ  سياسات وإج ر رت ش اع  
إلايف م ل اعي  مضلا  رسالًو  اي ات رمبث رمعام  عن رمالوجهات ورمالذخوت رم ياسي ؛ وتوعري  ويل

 .(61)ووساينط ر عوم رميت تع ض أو   ل وجهات  ظ  رألق يات  رخل رمذوم 
وحتًًدددددأ م ظلددددد  رألمدددددن ورمالعددددداو  يف أورواب مدددددن إ خدددددا  اعدددددض رمالح دددددي ات ع دددددى رم ظدددددام  -32

. (62)رمك ورا، وال سيلا عيلا يالع د  االعزيدز مشدارأ  رم ومدا ورم د يت يف رحليدا  رمعامد  ورم ياسدي  رال ال ايب
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وأوصأ اضلا  رمل اور  يف رمالصويأ؛ و مج رمالش يعات رال ال ااي  ومور مالها يف قا و  ر ال ايب شامل 
ور ذ؛ وللا  ر رترم ر ذرو  رمزم ي  مو ال اابت ع ى رم حو رمورج ؛ ورم لاع م ل شحو رمل الً و 

 لددداع  إىل ذمددد ، . واب(63)خبدددوض رال ال ددداابت اشدددكل عددد   ؛ وعدددذم اددد   رمالشدددهري ور اا ددد  ورم ضدددح
اولا تذراري ععام  وم الذرم  مالعزيز مشارأ  شباا و  ا  رم وما يف م ظلدات  4أوصأ رمورق  رملشرتأ  

 .(64)رجملاللا رملذ  ويف رحليا  رم ياسي 

 احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية -3 

 (65)رحل  يف رمعلل ويف ظ وف علل عا م  ومورتي   
أ  رملد أ     د    ديوق  قصداق  أدو  مالحد ار ي،  م ظلد  يأدو   شدي  و  6رملشرتأ   ال ظأ رمورق  -33

   يدث إهندا ادل رمديت وأهندا أيضداق تشدغل اب الظدام رموظداينن رمل   ضد  رألجد، (66)يف م اص  رمعلل رمع يا
. وال ي لح أصحاا (67)أتخي، يف  ام  توسا رألس  ، ر جاز  رمورمذي  وتبًل يف رمل ز  م عاي  رأل  ا 

رمعلل م ل أ  ابحلصو  ع ى ساعات علل أأ   م و   أو ابمعلل من رمل ز   ىت يال ىن هلا أ  تورينم او 
اق أأ   من رم جل اعًو  علدل  دذ   رملدذ   يدث ال ميدذ  . وتعلل رمل أ  أيض(68)رمالزرمااا رألس ي  ورمله ي 
. واددل تك دد  أقددل  ددا يك ددبه رم جددل، ع ددى رمدد غم مددن أهنددا تعلددل سدداعات (69)عًددذاا يف  امدد  رحللددل

 .(70)علل تزيذ عن ساعات عل ها رمعا ي 
ررج االعذيل قدور و وسياسدات رمعلدل مدن أجدل إ  6ورمورق  رملشرتأ   7وأوصأ رمورق  رملشرتأ   -34

رموقددددأ رمددددي  تًضدددديه رملدددد أ  يف إجدددداز  رألمومدددد  يف   دددداابت رملعاشددددات رمالًاعذيدددد  وزاي   رسددددالحًاقات 
رألمومددد ؛ وولدددا  دددورعز لددد يبي  و دددورعز أخددد ى ألصدددحاا رمعلدددل مدددن أجدددل تشدددأيعهم ع دددى توظيدددن 
  ورسددال ذرم رم  ددا  اعًددو   رينلدد ؛ وم رجعدد  سياسددات ر جدداز  رمورمذيدد ؛ ورالسددال لار يف خددذمات رحللايدد

؛ وسدن تشد يا مي دا أصدحاا رمعلدل مدن رم دير  عدن رمولدا رمعداين ل م شد ر أو ت ظديم (71)رالجاللاعي 
 .(72)أ  أس    أخ ى  اث   أث ا  مًااوت رمعلل إاثر رألس  ، أو 

 (73)رحل  يف م الوى معيشل م اس   
أ  رمبيدددا ت رملالع ًددد  ابمظددد وف رملعيشدددي  غدددري رملوينلددد  ألق يددد  رم ومدددا  4ذأددد ت رمورقددد  رملشدددرتأ   -35

رم ومدا رمديت أسد  أسد   مدن  1500رمًومي  ت ري رمً  . وور  يف  الاينج رمبحث    ه أ  ما يً ا من ث دث 
جدد ى حت يددل أولدداعها يعدديش يف م دداأن ر ي دد  م غايدد  أو مددذم  ، وال ت ددالويف، يف رمك ددري مددن رأل يددا ، 

. وألداف م أدز  ررسدات رم دوم أ  رمًدذررت ر سدكا ي  رحلكوميد  (74)ىن من رمش وم رمصحي رحلذ رأل 
 .(75)غري أاعي  يف رمك ري من رأل يا  وأ  رألس  ال حتصل ع ى رم كن رموين 

وأديم  م أدز  ررسدات رم دوم أب  تضدا أ ورتيدا وت  دي  4واعذ ذم ، أوصدأ رمورقد  رملشدرتأ   -36
؛ (76)مالهي دد  ظدد وف معيشددي  موينلدد  ألق يدد  رم ومددا رمًوميدد ، رسددال ا رق إىل مبددذأ عددذم رم صدددلتددذراري ععامدد  

 .(77)من رمعهذ رمذويل رخلا  ابحلًو  رالقالصا ي  ورالجاللاعي  ورم ًاعي  11وتك ل ر رترم رملا   

 (78)رحل  يف رمصح   
 ومات رمصح  ر   ي  ال ظأ م ظل  رمع و رمذومي  إمكا ي   صو  رمل أ  ع ى خذمات ومع -37

ور جنااي ، مبا يف ذم  م ا رحللدل ور جهداض، ع دى رمد غم مدن أ  ر جهداض ع دذ رم  د  أث دا  رحللدل 
رملبكدد  ال يددزر  قا و يدداق. ويشددكل رمدد عض رمورسددا رم  ددا  مددن جا دد  رمللارسددو رم بيددو  جدد ر  عل يددات 

 ، ورمالوزيددا ر ق يلددل غددري رملالكدداع  ر جهدداض ع ددى أسدداأل رمضددلري، ورمالكددامين رمبااظدد  م  ذمدد  رملًذمدد
م ل الشدد يات رمعامدد  رملدد خر هلددا ورمدديت يبددذ  عيهددا رملوظ ددو  رسددالعذر ام  جدد ر  عل يددات ر جهدداض، 

 .(79)اعض رمعًبات رم يني ي  رميت تورجه رم  ا  رم ورا ي عو إىل إهنا  رحللل اشكل قا و 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%22%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%22%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D8%B1%D8%A9%22
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D8%B1%D8%A9%22
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سدد  رم بيدد  مضددلا  ت ظدديم  دداالت رمدد عض وأوصددأ م ظلدد  رمع ددو رمذوميدد  االعددذيل قددا و  رمللار  -38
؛ مبا يف ذم  ما يالع   حبصو  اق موينلت ظيلاق ع ر ى رمللارسو رم بيو  ورمي  يبذيهرمًاينم ع ى رمضلري 

 يدددا مًدددذمل  يالعهدددذ مبًالضددداهرملددد أ  ع دددى خدددذمات ر جهددداض رملدددأمو  ورمًدددا و ، وعددد ض رمالدددزرم قدددا و  
رمبيا ت م حصو  ع ى مع ومات  قيً  عدن إهندا  رحللدل رخلذمات اولا ورسال ذرم  ظام مو ذ  لا 

لددددلا  أ  يغ ددددل رمصدددد ذو  رمددددو ين م  عايدددد  رمصددددحي  يف هنايدددد  رمل دددداف إجدددد ر رت ؛ و ورال ال ددددا  هبددددا
رم دددورا وأ  تكدددو  مذعومددد  م   دددا   م غايددد م ت عددد   رتر جهددداض رمًدددا و  أو أال تكدددو  تك  ددد  ر جددد ر 

ت ظيم مح   توعي  عام  مضلا  إ دو  رملد أ  ع دى  دو  ن؛ و ألعرقالصا   ورجاللاعل  يعا و من ولا
 .(80)ع ى مص حالها رم ض ى أساساق أاف ع ى  ًها يف إهنا  رحللل رمي  ي أز 

رماللالا رمذومي  يف أ ورتيا  رملشلومو ابحللاي ذش ا  م ه حي أ  م أز  ررسات رم وموال ظ  -39
يف   ددو  هوريدد  أ ورتيددا، ومكددن رألمدد  مددي  أدديم  حللايدد  رمصددحي  ادد    رمًددذر رمددي  ياللالددا ادده موراب

  ى. وأوص(81)عًط  الل ل رم أو  رحلصو  ع ى رم عاي  رمصحي  رم ارين مل حي رمعل ي ، يف  و  رمللارس 
من رمعهذ رمذويل رخلا  ابحلًو  رالقالصا ي  ورالجاللاعي  ورم ًاعي  عيلا يالع    12أ ورتيا اب رترم رملا   

 .(82)حب  م الل ل رم أو  ورموج و يف رمصح 

 (83)رحل  يف رمالع يم  
وأ ده  يًدل عدن رمل دالوايت رمل  واد  رملالا د  رمرتاي  ر   دي  م الوى أب  2أعا ت رمورق  رملشرتأ   -40

رمالع ديم رمدذيين يف رملدذررأل يف   يدي  أتثدري رمك ي د  رمكاثوميكيد ، يف  دو    اليأد حياعظ ع دى ادير رمد هج
ع دددى قدددور و مكاعحددد  رماللييدددز،  مدددبهمرحلكومددد  ورم ظدددام رمًضددداينل اشدددكل  بًدددل. وت(84)أ ورتيدددا  وررق اامددداق 

 .(85)ومك ها ال تشأا ا شام  ارسات  ًو  ر   ا 
أددو  ال ياللالعددو  ابحلدد  يف رالمالحددا  ادد ايض أ  أ  ددا  م الل ددل رم  م أددز  ررسددات رم ددوموذأدد   -41

يددزر   سدد   ور ددذ  مددن رمالع دديم قبددل رملذرسددل؛ وأ  عصددل رم ومددا يف  ظددام رمالع دديم ال وال تالدداع هلددم سددوى رأل  ددا 
أوصددددى رالحتددددا  رمددددذويل م را ددددات وميس ددددات رملكالبددددات مبورصدددد   رمالعدددداو  اددددو ق ددددا  رملكالبددددات و  .(86)قاينلدددداق 

  دددا  أل ع دددى  دددذ سدددور  ضدددلا  إات ددد  عددد   رمدددالع م رم  يددد  وغدددري رم  يددد ورم ددد  ات رألخددد ى ذرت رمصددد   م
 ى. وأوصد(87) وغدري  ييزيد  ععامد صدور م وما؛ وللا   صو  رأل  ا  م الل ل رم أو  ع دى رمالع ديم اوشباا ر

 .(88)اضلا   صو  رأل  ا  م الل ل رم أو  ع ى رمالع يم اصور  ععام  وغري  ييزي  م أز  ررسات رم وم

 حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة -4 

 (89)رم  ا   
شكوق مهيل اق من أشدكا    ليف أ ورتيا ال يزر  مي عاين لأب  رمع ن رم 7أعا ت رمورق  رملشرتأ   -42

جمل دد  أورواب، عددإ   اق . ووعًدد(90)يف رجملاللددا رمكدد ورا رخل ددري اددو يعالددا أ ددذ رملشدداأل و  ر   ددا .رمع ددن 
وقامدأ رمورقد   .(91)عدذم رمل داور  ادو رملد أ  ورم جدل يف رجملاللدا مظداا  رمع ن لذ رمل أ  مالأير اعلد  يف

ابم ظدام   د  ابعالبارادا أععداالق يف معظدم رأل يدا   تع ض ع ى رحملداأمأشكا  رمع ن ايه  إ  7رملشرتأ  
وال ت د ض  .(92)مبوج  رمًدا و  ر  داينلم تكبيها   مًالا ي الذعلو حيذث ل ر اذ  ج يم رمعام ما 

 .(93)رمع ن رمعا  ل أو رم   ل ىت رآل  أي  عًوا  ع ى م تكيب 
ورمللارسدددددات ر   دددددا ي  رألاويددددد ، ورمالدددددأثري رمًدددددو   عددددد رفأ  رأل 7رمورقددددد  رملشدددددرتأ   ال ظدددددأو  -43

الأ ى يف رمعلل ر جنايب ت، من او عورمل أخ ى، وت اقر أعذر  رم كا م ليس ات رمذي ي  رحملاعظ ، 
رمل دداور  يف رحللايدد   ر عددذرمع ددى عددات  رملدد أ ، ويف  رمددي  يًددا اشددكل شددبه  صدد   غددري رملددذعو  رألجدد 
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 ،ًوقهدددا يف  ددداالت رمعلدددلرملددد أ  حل إعلدددا  تعدددرتض دددل عًبدددات أبدددري  رالجاللاعيددد  ورم عايددد  رمصدددحي ، و 
 .(94)ورحلًو  ر   ي  ور جنااي  ،ورالسالًو  رمبذ  ،ورم وم  ورألمن

رعاللدا  تشد يعات تالع د  تذعو إىل أ  أ ورتيا قب أ عذ  توصيات  6وال ظأ رمورق  رملشرتأ   -44
ت  يي ا رمج مالغيري  ظ   رجملاللا إىل رمل أ ، مبا يف ذم  إزرم  رماللييز او ر   و يف مكا  رمعلل و  أم  مب

أ  قدا و  رمعلدل وقدا و  رمل داور  ادو ر   دو  ايدذ أ ده وع دى رمد غم مدن .رحلورجز رميت تيث  ع ى رمعلامد 
اعض أوجه رحللاي  من رماللييز او ر   و رملالصل ابمعلام  ورماللييدز رم ياسدل   صا  ع ىي 2008معام 

رمًورمددد   وتشدددكل  دددو، عدددإ  رملددد أ  ال تدددزر  تورجددده رماللييدددز يف سدددو  رمعلدددل ويف رال ال ددداابت، ادددو ر 
 .(95)ر عوم رمك ورتي  طي يف وساينظاا   مشرتأ رم ل ي  ر   ا ي  ي

 (96)رألش ا  ذوو ر عاق   
رمددددد ر رم هددددداينل أوصدددددى رالحتدددددا  رمدددددذويل م را دددددات وميس دددددات رملكالبدددددات اشدددددذ  أب  حيددددداعظ  -45
إات   رم رمل إىل أمام علل رملكالبات  مزوم هلا ورجز ال  ت ا    ص  اغي ع ى اير رمولا  (97)و م ًا 

 .(98)إمكا ي   صو  رألش ا  ذو  ر عاق  ع ى رملع ومات
يف تدوعري رملدور  رمديت  تضد  ا ادذور ريني دلرالحتا  أ  رملكالبد  رمك ورتيد  م لك دوعو  وال ظ اير -46

يف رمب ذ،  رحلصو  ع يها امياق أأا م الج م كال  يف أشكا  ي هل    ل وال - رحلصو  ع يها ي هل
رمعذيددذ مددن رملكالبددات رألخدد ى غددري رملال صصدد   أيضدداق  تعلددل. و إىل جا دد  عددذ  م ظلددات أصددغ   ألدداق 

اصددددور   رملع ومددددات ع دددى رمل بوعدددداتتالعددددير ع دددديهم قددد ر   رمددديين  أ  حيصدددل رمل ددددال ذمو ع دددى لددددلا  
ا  إبق رر مبا ررت رملكالبات رمًاينل  مالوعري ع   أعضل مذش ا  ذو  ر عاق  . وأوصى رالحت(99)أعضل

 .(100)يف رحلصو  ع ى رملع ومات ورملعارف

 (011)رألق يات  
رمكال  أ  أ  رمالًاري  تشري إىل رماللييز لذ رألق يات يف رملذررأل، و  2رمورق  رملشرتأ  ال ظأ  -47

 .(102)ىل رألق ياتمإلشار  إ رز رريني رملذرسي  ت ال ذم ص ات 
أ  رمص ا ورم وما ال يزرمو  ع ل  م اللييز رملال شل يف رجملدامو رمعدام  6وذأ ت رمورق  رملشرتأ   -48

أ   وزرر وأأددذ م دديو   .ورخلددا ، مبددا يف ذمدد  يف شددكل خ دداا رمك رايدد  ورماللييددز يف مكددا  رمعلددل
وال يزر  رم وما يورجهدو   .رم وما  اع أ ذ أأا رمالحذايت رميت تورجه  يشكلرماللييز يف مكا  رمعلل 

م وم ورمال ليد  من أجل ر. وأوصى رمالحامن رمذويل (103)عيلا يالع   ابحلصو  ع ى رم كن يزرمالليأيضاق 
 .(104)مالح و ععاميالها اشكل م هألرم وما   اين   أب  تُ ًح رالسرترتيأي  رمو  ي    ماج

 (105)رملهاج و  ورموج و  وم الل و رم أو   
   وي   ا ذ عبور موج و ورملهاج ين رميين  رت م شك أأ  أ ورتيا  1ال ظأ رمورق  رملشرتأ   -49

 .(106)حياومو  رموصو  إىل أورواب رمغ اي ، ع ى رم غم من أ  رمب ذ و يضا سياسات إ ماج موينل 
أب  رمعذيذ من رمل ظلات رحمل ي  ورمذومي  أا غأ عن عل يات      م أز  ررسات رم وموأعا   -50

رعدض   د  رم أدو ، ورم د    رملًذمد  رمشدها رت الضدلنوت . ورتيد ) اعي ( غري قا و ي  من رألررلل رمك
وأشددكا  ، ورمالحدد ا ر   ددل، وسدد قالها رمللال كددات رخلاصدد  وإتددوفرحلددذو  رخلضدد ر ،  ع ددذغدري رمًددا و  

 .(107)رمع ن رمبذ   ال    من
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ابعاللدددا  سياسددد  جذيدددذ  م هأددد   وإ ررج م الل دددل رم أدددو  ورألجا ددد  يف  ى ادددير رمل أدددزوأوصددد -51
تدددذراري  رملالع ددد  ابألجا ددد ؛ وت  يدددي ًدددا و  رمكددد ورارمتعدددذيل ؛ و   مددداجاب رمًا مددد  رملالع ًددد خ ددد  رمعلدددل 

يين للا     رألش ا  رمد؛ و ورعً  ع ى رم أو اشأ  رمل وع ي م لوس  مضلا  رختاذ إج ر رت عا م  
لدلا  محايد  رأل  دا  رملهدداج ين ؛ و ر ق دديمرمدذخو  إىل ايد  يف رحلصددو  ع دى رم أدو  و عدن رحلليبح دو  

 .غري رملصحواو

 (081)عذميو ر   ي   
ع ى  ع ى رحلصو رألش ا  عذميل ر   ي  يف أ ورتيا  عذم قذر  5رمورق  رملشرتأ   ال ظأ -52

مددن ا ددذر  و  مور  ددع ددى أهنددم    رألشدد ا ادديال وأ ددريرق مددا يعامددل ،رمل دداعذ  رمًا و يدد  رمدديت  وهلددا رمذومدد 
 حتذ  هباعمي  قا و ي   ال      ي  أخ ى. وأأذت أيم  أ  رحلكوم  رمك ورتي    مح هماثم   وي رتض 

 1954ت  يي رمالزرمااا رمذومي  مبوج  رت اقي  عام ، من أجل  حهم رحللاي  رألش ا  عذميل ر   ي  و 
 .(109)عذميل ر   ي رألش ا  ولا رملالع ً  ا

ياللاشددى مددا مبددا اولددا إجدد ر   صددر مالحذيددذ  دداالت ر عددذرم ر   ددي   ادديه رمورقدد وأوصددأ  -53
إ خدا  مدن أجدل تعدذيل قدا و  ر   دي  رمك ورتيد  ؛ و توجيهات م ولدي  رألمدم رملالحدذ  مشديو  رموج دو

؛ وحت دددو  دددا رمبيدددا ت عدددن رألشددد ا  عدددذميل مدددذى رأل  دددا لدددلا ت أام ددد  مل دددا ر عدددذرم ر   دددي  
 .(110)ر   ي  ورألش ا  رملع لو خل   ر عذرم ر   ي  يف أ ورتيا و ش اا
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