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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون

 2021الثاين/يناير  كانون  18-29

 *املصلحة عن أسرتالياالورقات اليت قدمتها اجلهات ذات موجز   

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مددددا مراعددددا   و يدددد  21/16و 1/5                                             أ عددددا ادددديا الالًريددددر علددددو  اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1
من و قات املع ومدات الدق قدامالجا ججدات  26                                                 االسالعراض الاو   الشامل. وي خ  ص الالًرير ما جاء يف 

اا    ددددا ا قصدددد  لعددددا                                                                                ذات مصدددد ىل  لي  لالدددد  االسددددالعراض الدددداو   الشددددامل، يف دددددصل  مددددوج   ًالدددد 
                                                                              ويالضلن الالًرير فرعا  م الًو  يالناول م امه  املؤس   الوطنال   ًو  ا ن ان املعاللا  يف  .(1)تالص لا

 امالثال اتم ملبا ئ   ي .

املعلوماااات املقدماااة مااان املنسساااة الونسياااة حلقاااوق اإلنساااان املعت ااادة    -      اثنيا   
(2)امتثال اتم ملبادئ ابريس

 

 لالصدددايل ع ددد  اللو وكدددول االفالالدددا   ال  اقالددد  أددددا ت ال  نددد  ا سدددقالال   ًدددو  ا ن دددان  -2
، لصنجا أدا ت لي أن أسقالالا أفرت  ن الي اآللال  الوقائال  الوطنال  ملدا  2017منااض  الالعييب يف عام 

 . (3)ثوث سنوات. وأوصت أبن  باأ أسقالالا  ون لاطاء  شغالل االئات اآللال  الوقائال  الوطنال 

ا سقالال   ًو  ا ن ان ا ىلب أسقالالا حت ظجا ع   ا  اقال  الًضاء ع   مجالدا  وأدا ت ال  ن    -3
 دد ال سددا ي    أددصال الاللالالدد  اددا املددرأ  اشد ن املددرأ  يف أ وا  الًالددال. وأوصددت ال  ندد  ليتالد  الالىل ظددات الددق ال 
 . ( 4) ع   معاااات  ًو  ا ن ان ولعوهنا الال  ري  اش ن ا  اقال   ًو  ا دخاص ذو  ا عاق  

وأوصددت ال  ندد  ا سددقالال   ًددو  ا ن ددان اضددلان ل مدداا الال امددات أسددقالالا الاولالدد  يف  ددال  -4
 .(5)يف الًانون       كامو                         ًو  ا ن ان ل ماجا  

__________ 

 مل حتر  ايه الوثالً  قبل ل ساهلا لي  وائر القمج  الالىلريري  يف ا مم املالىلا . *
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وقالت ال  ن  ا سقالال   ًو  ا ن ان لنه ينبغي ل ىلصوم  أن  ص ح قوانني مصافىل  الاللالال   -5
                                      كلا ينبغي ل ىلصوم  أن  ضا جاوال  يتمنالدا    ،(6)م   وحت ني ال عالال االحتا ي  هباف الان ا لاي  الشا

 .(7) جل لصوح الاسالو   ىت  نعام أ  قا   ع   الاللالال  العنصر 

والاللالالد  العنصدر  موجددو  يف ا،اللدا، وال سدداللا كداه ال ددصان ا صد الني وسددصان جد   مضددالل  -6
ا ن دددان عدددن ق ًجدددا ليتاء   ايدددا اهل لدددات الشدددايا  املعا يددد   دددو ي . وأعرادددت ال  نددد  ا سدددقالال   ًدددو  

لإلسوم، و  ايا الالطرف الاللالين املالطرف، وليتاء العنصري  املال ايا  الق يالعرض هلا ا دخاص املنىلا ون 
 .(8)والعنصري  يف ال ضاء ا لصقوين 19-من أصول  سالوي  فول جائىل  الصوفالا

أمدددام مشدددا ك  امل دددنني يف قدددو            ئال دددالا                 ن يشدددصل عائًدددا  وأادددافت أن الاللالالددد  ع ددد  أسدددا  ال ددد  -7
2016و  2011العلل. فًا دص ت الن اء امل نات أسرع فئات املشر ين منوا يف ال ق  ما اني عامي  

(9). 

وأعراددت ال  ندد  ا سددقالال   ًددو  ا ن ددان عددن ق ًجددا ليتاء ريا سدد  ا را دد   ددري الطوعالدد  ع دد   -8
 .(10) اخلصائص ا ن ال ، وال ساللا ع   الرااا دخاص املولو ين اال اواتت يف

وينبغي ل ىلصومات أن   غي قوانني العًو ت ا ل امال  وأن  وسا نطا  اسالخاام الالاااري  ري  -9
 .(11)                                اال ال ايتي   الثلا كان ذلك مناسبا  

 سدن  ع د  ا قدل، 14وينبغي ل ىلصومات أن  رفدا ال دن الدانالا لالىللالدل امل دؤولال  ا نائالد  لي  -10
 .(12)وأن حتظر اسالخاام الع ل والًو  ل عًاب يف لصو الات ا  ااث

ًدانون فاللدا يالع دل  ال ال داان  لبالدايت الوصد ال    -11 ًدومي وصدو الات لن داذ ال وحتا قوانني ا من ال
                                                                                  والالشددد ري، مدددن  ريددد  الالعبدددري وا دددل يف اخلصوصدددال  ادددو مدددل ، وفاصددد   لن دددب  ل صدددىل الني واملب   غدددني عدددن  
املخال ات. فالنبغي ل ىلصوم  أن  عال قوانني ا من الوطين حبالث ال حتا من  ًو  ا ن ان او موجب،  

 . ( 13) وال ساللا  ري  الالعبري وا ل يف اخلصوصال  
ات اعدددداي قددددوانني الددددوال ت وا قدددددالالم، اددددو مددددل ، ا ددددل يف الال لددددا ال دددد لي. وينبغدددددي   -12                                                                           وقددددا قالدددد 

 . ( 14) ني الق  نظم أنشط  اال ال اا ما ا ل يف الال لا ال  لي ل ىلصومات أن  ضلن ا  ا  مجالا الًوان 
وأوصددت ال  ندد  ا سددقالال   ًددو  ا ن ددان اضددلان عددام ا فددراض يف الًالددو  امل روادد   جددل  -13

 .(15)وللغائجا مب ر  انالجاء  ال  الطوا ئ العام  19-مصافىل  جائىل  الصوفالا

 سددقالالني ل العدددوياي عددن الددافل الرئال ددي  عالبدددا ه وقددا كددان الدداعم املدددال املددافوع ل عدداط ني ا -14
. وأعرادت ال  ندد  ا سدقالال   ًدو  ا ن دان عدن ق ًجدا مدن اددرام                                                                                     "ادال البا دث عدن علدل"  دري كداف 
                                                                                           الرفاه االجاللاعي العًااال ، وال ساللا اريم  قبل الالوظالف امل ل  "الوالاان اثنالا " وفطط  ااري الافل 

 ص ال  أكثر من  رياا.  وينبغي أن  ضلن ا صوم   وفري مافوعات "اال ا ل امال  الق مت  الشعوب ا
                                                                                   البا ددث عددن علددل" ل ل ددال الاين منجددا م ددالوا معالشددالا الئًددا ، ولصددوح اددرام   عددم الرفدداه االجاللدداعي 
 ددىت ال  صددون عًااالدد ، ووقددف  طبالددل النلدداذا ا الالدد    ا   الددافل أو لعددا    صددلاللجا حبالددث  صددون 

 .(16)"                         فالالا اا لالصون " و  أفريا  خمططات طوعال  يالم ا

وينبغددي ل ىلصومدد  أن  وسددا نطددا  الالثًالددف حبًددو  ا ن ددان يف مجالددا  دداالت الًطدداع العددام،  -15
ساللا  لن ب  ل عام ني ما ا ط ال ويف لقام  العال وأماكن اال ال ايت، وأن  دا ا  ًدو  ا ن دان  وال

 .(17)ع   حنو أكلل يف املناا  الا اسال  الوطنال 

يف املائ ، ريا أسجم يف يت    ال  و  الصبري    14وقا ا غ معال ال  و  يف ا جو  اني ا ن ني  -16
يف مافرات الالًاعا ل ن اء. وينبغي ل ىلصوم  أن  ن ي اسقا ال الات حما   اهلداف  جدل سدا ال  دو  

 .(18)يف ا جو  اني ا ن ني والان ا من االقالصا   ل ن اء يف مر    ال ً  من العلر
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                                                                          وال ظددددت منظلدددد  الع ددددو الاولالدددد  أن العنددددف ا ن ددددي ع دددد  املددددرأ  ال يدددد ال م الشددددر  . فالنبغددددي  -17
 .(19)ل ىلصوم  أن   يا من مبا  ات الوقاي  والالافل املبصر يف  االت العنف املن ل وا سر 

 ويتا ت معاالت ا ط ال يف مؤس ات الرعاي  فا ا منايتهلم، ع لا أبن عا  أط ال ال صان -18
                                                                                      ا ص الني فالجا أكل من عا   ريام. وينبغي ل ىلصومات أن  عطي ا ولويد  لدلام  الالدافل املبصدر   ءا  

 .(20)                            لافول ا ط ال ن ظم محاي  الط ل

                                  شدددصو نًدددص الاللويددل، ف دددم   ن ددد   أادددم  2020-2010وال  دد ال االسدددقا ال ال  الوطنالددد  لإلعاقدد   -19
  م دد ل   عًددالم ا دددخاص ذو  ا عاقدد   ون مددوافًالجم،                                       االلال امددات. وقددا سدد   ل  ًددام حمدداو  يف معا دد 

. ومل  الىل ددن معدداالت (21)                                                              ويف  ن الددي لطددا  علددل  القدداذ الًددرا ات، يصددون مال ددًا  ع دد  الصددعالا الددوطين
ر يت سدددوا  ًدددام اددئالل يف معا ددد  م ددد ل  (22)مشددا ك  ا ددددخاص ذو  ا عاقدد  يف الًدددو  العام ددد                                         . ومل ُيدد 

                                                              ا عاق   ج ل  ري م ل ، اعال لوا  ري مؤا ني ل لثول أمام احملصل  أو  دري ا ال ايت أدخاص من ذو  
 .(23)مينبني  ن لايجم لعاق  عً ال 

وهتددداف اسدددقا ال ال  سدددا ال  دددو  لي "سدددا ال  دددو " ادددني ا سدددقالالني مدددن ال دددصان ا صددد الني  -20
، كدان اثندان مددن 2020 عدام نالدائ  نوعالد  ا الدا . ويفعدل  لوعد  مدن معدايري وا سدقالالني  دري ا صد الني 

يف طريًجلددا  -الالع دالم يف مر  د  الط ولد  املبصددر  وا دوم العدام الا اسدي الثداين عشدر  -ا ادااف ال دبع  
ومل  شددجا  دداالت أفددرا، كالعلالدد  وا ضددو  لي املدداا  ، أ  حت ددن،  .2031لي ا جنددايت حب ددول عددام 

 .(24)معال العلر املالوقا قائل  يفوظ ت ال  و  

                                                                                 وأوصت ال  ن  ا سقالال   ًو  ا ن ان اضلان أن يصون ا ال ايت املجاجرين مل ا  وحماو ا  يف   -21
                                                                                         ال من وفااعا  لرقاا  قضائال  سريع  ومنالظل . لذ ينبغي ل ىلصوم  أن ق اي عا  ا دخاص احملال  ين يف  

 ىلصومدد  أن  عددال  وينبغددي ل   . 19-                                                           مراكدد  ا ال ددايت املجدداجرين   اظددا  ع دد  سددومالجم أثندداء جائىلدد  الصوفالددا 
 . ( 25)  جل  ظر واا ا ط ال يف مراك  ا ال ايت املجاجرين   1958قانون اهل ر  لعام  

وأوصدت ال  ندد  لجددراء عل الدد  حتايدا واددا الوجدد  مبددا يال دل مددا االلال امددات الاولالدد ، واالددوفري  -22
لصدددايف لطدددال  ينبغدددي أن  ًدددام ا صومددد  الددداعم اقالدددت لنددده ا لايددد  الاائلددد  لوجئدددني والرعايددد  ل سدددر. و 

 .(26)ال  وء اغال  الان م الوا معالشي الئل

 املعلومات املقدمة من جهات أخرى ذات مصلحة -      اثلثا   

نطااااااق االلتزاماااااات الدولياااااة والتعااااااون ماااااحل اقلياااااات وا ي اااااات الدولياااااة حلقاااااوق  -ألف 
  (28()27)اإلنسان

 

لنددده ينبغدددي  سدددقالالا أن  ن دددي اللو وكدددول االفالالدددا   ال  اقالددد     ددد  الًدددانون يف أسدددقالالا قدددال -23
                                                                                        منااضد  الالعدييب  ن الديا  فعداال ، اوسدائل منجدا اعاللدا     دري أوسدا لالعريدف "أمداكن اال ال دايت"، وسدد ن 

 .(29)اآللال  الوقائال  الوطنال  اشصل كامل والان  وفري موا   كافال  هليا الغرض

ه جيددب ع دد  أسددقالالا أن  صددا  ع دد  اال  اقالدد  الاولالدد   لايدد  أندد  1وجدداء يف الو قدد  املشددقك   -24
ملنظلدد   (169) ًدو  مجالددا العلددال املجدداجرين وأفددرا  أسددرام وا  اقالد   ًددو  الشددعوب ا صدد ال  والًب الدد  

العلل الاولال ، واال  اقال  الاولال   لاي  مجالا ا دخاص من االفال اء الً ر ، واللو وكول االفالالا   
الاول اخلاص   ًو  االقالصا ي  واالجاللاعال  والثًافال ، واللو وكول االفالالا   ال  اقال    امل ىلل  لعجا

 .(32()31()30) ًو  الط ل املالع ل لجراء  ًامي البو ات
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 (33)اإلنار الونين حلقوق اإلنسان -ابء 
 

أندده جيددب ع دد  أسددقالالا أن  راجددا الاسددالو   جددل االعددقاف حبًددو   1جدداء يف الو قدد  املشددقك   -25
ال صان ا ص الني وسصان ج   مضالل  و ي ، و جل ليتال  ما اه من دوائب العنصري  ول  اا ما   يف 

 .(34)                    الاسالو  حتظ ر الاللالال 

ًدداوم الضددغوض  ع جددا     وال ظددت  -26             ددن قددانوي   منظلدد  الع ددو الاولالدد  أن ا صومدد  االحتا يدد  ال  دد ال  
                            ا  ن قانون احتا    ًو  ا ن ان   ومنظل  الالص ري العا ل      الًانون . وأوص   ( 35)  ًو  ا ن ان 

 (36 ) . 

تسفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااحل مراعاااة القااانون اإلنسااا   -جيم 
 الدويل الواجب تطبيقه

 املسائل الشاملة -1 

 (37)الاللالال امل اوا  وعام   
 

                                                                            ال د    دد  الًدانون أن ا طددا  االحتدا   ملنااضدد  الاللالالد  يف أسددقالالا معًد ا اددو  اع، ولددال   -27
 1. وجاء يف الو ق  املشقك  (38)                                                                 دامو  فاللا يوفره من محاي ، وأنه كثريا  ما ي الًر لي سبالل انالصاف فعال

مجالدا أسدباب الاللالالد  احملظدو  ، ويعد يت امل داوا                                                    أنه جيب ع   أسقالالا س ن قانون ددامل ل ل داوا  يالنداول 
 .(39)املواوعال  ويوفر سبل انالصاف فعال ،  ىت من الاللالال  البنالو  املالعا  ا وانب

. وقالت منظلد  الع دو (40)وذكر خمالل سالوكجومل  ًو  ا ن ان أن  وا ث العنصري  يف   ايا -28
 ،  الددث يواجدده الصثددري مددن أفددرا    ددك الشددعوب لن العنصددري  يف  ددل الشددعوب ا صدد ال  ال  دد ال مال صدد 

الاللالال  عندا الاللدا  ا صدول ع د  ال دصن الوئدل والالع دالم والرعايد  الصدىلال  والوصدول لي نظدام العاالد  
. وال   خمالل سالوكجومل اساللرا   روي  الًوالب النلطال  يف وسائط ا عدوم وع د  ا نقندت (41)ا نائال 

                                                           وصدد جم عنال ددني وفطددريين وأ ً   جدد   مددن النا الدد  الثًافالدد  وم ددالغ  ني اشدد ن أفددرا  الشددعوب ا صدد ال  ا
 .(42)                      ل رفاه ووالا ين مجل  ني

أندده جيددب ع دد  أسددقالالا أن  شددا   دداااري مصافىلدد  الاللالالدد  والعنددف  1وجدداء يف الو قدد  املشددقك   -29
 .(43) سباب عرقال  أو لثنال  أو  ينال 

وأعرات منظل  الع و عن الً ل من أن ا دخاص اليين لايجم معالًداات  ينالد  سدالاللصنون،  -30
ا سدقالالني الديين                                                                          مبوجب مشروع قانون الاللالال  الايين املعروض  الالا  ع   اللملان، من الاللالالد  يف  دل 
ً ا لايجم، أو اليين  ًا فصائصجم فا ا نطا  ذاك املعالًا الايين  ليات . وذكرت الو قد  (44)                                                                     ال معال

                                                                              أن مشروع الًدانون ندنح أفضد ال   لد  اء الاينالد  ع د  اال الالاجدات الصدىلال  ل لراد ، وي غدي  1املشقك  
 .(45) ن أسقالالا مشروع قانون الاللالال  الايين                                                    املوجو  من  اااري ا لاي  من الاللالال . وع اله، وجب أال    

                                                             لن الالنلددالط العرقددي الًددائم ع دد  الاللالالدد  العنصددر  ال يدد ال سددائاا  يف  18وقالددت الو قدد  املشددقك   -31
                                                                                     أعلددال الشدددرط . فال دددب ع ددد  أسدددقالالا لجدددراء مراجعددد  دددام   لًدددانون الشدددرط  وملدددا  ال بعددده مدددن سالاسدددات 

الاللالال يدد  والددالخ ص منجددا، كلددا جيددب ع الجددا أن كددر  ع دد  ال دددو  لوقددوف ع دد  اآلاث  اغالدد  اولجددراءات 
 .(46)                                                      عل ال   صا لعل الات ا يًاف والال الالش  صا   ل النلالط العرقي

                                                                               و   بت منظل  الع و  لالعايوت الق أ  ف ت ع   قانون ال واا لصي يدالم االعدقاف الًدانوين  -32
                                          لدداول قددا عددا لت الًددوانني اغالدد    ددجالل  غالددري نددوع أن ا 1. وال ظددت الو قدد  املشددقك  (47)ادد واا املث الددني

 .(48)ا ن  الًانوين وال لاح ل يتواا  لالبين، اصرف النظر نوع ا ن 
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أن الاللالالددد  والالىلدددرن والعندددف ع ددد  أسدددا  املالدددل ا ن دددي  1 دددري أنددده جددداء يف الو قددد  املشدددقك   -33
منظل  الع و اواا  ا ل اللالال  ا بب املالل  . وأوصت(49)                                           واهلوي  ا ن انال  والالعبري عنجا ال ي ال سائاا  

 .(50)                                            ا ن ي واهلوي  ا ن انال  وواا   ام ي ص ات ا ن ني

ت الطبالددد  وا را الددد  الضدددا   ع ددد  لددددا   لي اسدددالخاام الالدددافو 2وو  ت يف الو قددد  املشدددقك   -34
ني ل ًوالب النلطالد  ا ن دانال  أو أط دال يشدخ ص لدايجم ف دل جن داين مدا . وجداء (51)                                                                            أط ال  ري موافً 

أندده يالعددني ع دد  أسددقالالا أن كددر  لصددو ات يف الددوال ت الددق  ضددا عراقالددل  ددري  1يف الو قدد  املشددقك  
ع دد  ا دددخاص الدديين ي الل ددون واثئددل اويدد    الدد  عا لدد ، مددن مج الجددا دددروض لجددراء عل الددات جرا الدد  

                                                                                               بني   اويالجم ا ن انال ، وأن  ن ي الالوصالات املالع ً  لهناء امللا سات الضا  ، مبا فالجا الالافوت الطبال  
ل                                                                              الً دددري  وحتدددت ا كدددراه،  جدددل ادددلان ال دددوم  ا  ددداي  ل ط دددال ذو  االفالوفدددات املالع ًددد  حبلددد 

 .(52)ص ات ا ن ني

 (53)ال  والبالئ  وا علال الال ا ي  و ًو  ا ن انالالنل  
 

أنه يالعني ع   أسقالالا يت    مال انالالجدا املخصصد  ل ل داعا  ا منائالد   1جاء يف الو ق  املشقك   -35
 .(54)يف املائ  من  ف جا الًومي ا مجال 7,0الر ال  مبعال 

منظلد  الالص دري  . وأدا ت(55)أن انبعااثت أسقالالا  في  يف ال     1وجاء يف الو ق  املشقك   -36
لي أن ادداف أسددقالالا املالع ددل ن دداي االنبعددااثت كددان  ددري كدداف، وأن أسددقالالا لال ددت  ددىت يف  العددا ل

أن اقالصدددا  أسدددقالالا ال يددد ال كثالدددف  9. وجددداء يف الو قددد  املشدددقك  (56)طريًجدددا لي حتًالدددل ادددافجا ا دددال
. وو  ت يف الو قددد  (57)الصراونالددد  وأن ا صومددد   شددد ا لنالددداا الوقدددو  ا   دددو   واسدددالخاامه االنبعدددااثت
                                                                       وصددال  أبن ق دداي ا صومدد  االنبعددااثت مددن مجالددا املصددا   والًطاعددات، وحتايدداا  انبعددااثت  3املشددقك  

 ر ، واددلان   دد الل صدد 2010مًا ندد  مب ددالو  ه يف عددام  2030يف املائدد  حب ددول عددام  45الصراددون ان ددب  
                                               فالالعددني  فدرض  ظددر ع د  لنشدداء أ  مدن م فىلددم جايدا وع دد   .2050مدن صددايف االنبعدااثت حب ددول عدام 

                                                                                     ولالدا الصجددر ء اواسدط   ددر  ال ىلددم، لي جاندب الددالخ ص  دا جيالا  واصددو   منظلدد  مدن حمطددات الالولالددا 
 .(58)املوجو   اًصا لنشاء صناعات الطاق  املال ا   واملنخ ض  الصراون امل الًب ال 

 ددري م ددبو  مددن ا  ددااث املنافالدد  يف                         أن أسددقالالا واججددت عددا ا   3وجدداء يف الو قدد  املشددقك   -37
، وال سدداللا منجددا اقددقان ا  دداف امل دداللر الددي  أعًبالدده  رائددل دددايا  يف الغددا ت 2020و 2019عددامي 

 الف                      دخصدا  لًدوا  دال جم وأن  30أن  3. وجداء يف الو قد  املشدقك  (59)هبطول أمطدا    يدر  وفالضدايت
                                                                                      املنددايتل قددا   مددرت. وقددا  دداثت ف ددا   اائ دد  يف ا  الدداء الليدد  وافددالوف ا نددواع البالولوجالدد . وأفددا ت 
 ًدددا ير أبن ا صومددد  كاندددت اطالئددد  يف الالصدددا   يتمددد   رائدددل الغدددا ت وأهندددا كاندددت  دددري فعالددد  يف ذلدددك 

                       ال  غري املناخ الال امات                                       اضلان أن  راع   يف اسال اا  أسقالالا يف        الًانون. وأوص   (60)الالصا 
 .(61)أسقالالا الاولال    قام  ًو  ا ن ان ومحايالجا ولعلاهلا مراعا  اتم 

                                                      أن الشددركات ا سدددقالال  ال  دد ال  دددؤثر سدد با  ع ددد   ًددو  ا ن دددان  1وجدداء يف الو قدد  املشدددقك   -38
                         املناخ، وأدصال الن الل                                                                     افل أسقالالا وفا ججا. ومن  واعي الً ل اوجه فاص لسجام  الشركات يف أيتم

                                                                                    من ا ال    املاين، وانالجاكات  ًو  ا ن ان يف سوسل لمداا  الشدركات، واآلاث  ع د  الصدىل  العامد ، 
. وأددددا  (62)واالنالجاكدددات املر بطددد   لصدددناعات االسدددالخراجال  وقطددداع املدددال ومراكددد  ا ال دددايت املجددداجرين

. وجدداء يف (63)ل الال ا يدد  و ًددو  ا ن ددانلي اعاللددا  فطدد  علددل وطنالدد  اشدد ن ا علددا  دد  الًددانون 
أندده جيددب ع دد  أسددقالالا أن   ددالىلاث الال امددات جايددا  واجبدد  الن دداذ يف  ددال  ًددو   1الو قدد  املشددقك  

ا ن ان والعناي  الواجب   لبالئ  وأن   رض  ن الياا ع   الشركات لصدي  صدافح ا عالالد  ال دخر  و ريادا 
 .(64)لماا  الشركاتمن انالجاكات  ًو  ا ن ان يف سوسل 
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 (65) ًو  ا ن ان ومصافىل  ا  ااب  
 

أفددا ت منظلدد   صددا  ًددو  ا ن ددان  قدداذ  دداااري ل ددىلب ا ن ددال  مددن أسددقالالني مشددالبه يف  -39
،  ظدددرت أسدددقالالا عدددو   املدددواطنني، ااالدددااء مدددن سدددن 2019. ومندددي عدددام (66) دددو طجم يف أنشدددط  ل اااالددد 

 .(67)                                            عامني لذا ادال به يف  علجم ملنظل  ل اااال  أجنبال  ال اويت الرااع  عشر ، ملا   ال

وأوصدددت منظلددد   صدددا  ًدددو  ا ن دددان مبراجعددد   شدددريعات مصافىلددد  ا  اددداب اغالددد  ادددلان  -40
                                                                                     ضددالالل نطددا   عددا يف ا علددال ا  اااالدد ، واددلان عددام انطباقجددا لال ع دد  ال دد وك "الددي  يال ددم  ًددا  

من د هنا أن حتظر عو   املواطنني ا سقالالني لي الب ا ملدا  اطااا ل اايب"، واغال  للغاء الالشريعات الق 
 .(68)                                                      قا  ب غ سنالني لذا ما ادال به يف أهنم مًا  ون أجانب يف اخلا ا

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

  (69) ل ا ن ان يف ا الا  وا ري  وا من ع   دخصه  

رت منظلددد   صدددا  ًدددو  ا ن دددان أبن أسدددقالالا كاندددت قدددا وافًدددت، يف عدددام  -41 ، ع ددد  2015                                                            ذكددد 
                                                                                         مواصد    ن الددي الال امجددا الطددوعي االىل ددني الطريًدد  الددق يعامدد ل هبددا نظددام العاالدد  ا نائالدد  ا دددخاص ذو  

حندو  ن الدي                          أنده مل ُيدر يت سدوا  ًدام ادئالل 1. وجاء يف الو قد  املشدقك  (70)ا عاق  العً ال  و/أو ا   اكال 
. ووجات منظل   صا  ًو  ا ن ان أن ال  ناء ذو  ا عاق  يالعراون ل عنف ع   (71)ايا االلال ام

 .(72)                                                              يا يتموئجم ال  ناء أو ع   يا املوظ ني، وأهنم يعانون ا مر ين يف ا ب 

 (73)لقام  العال، مبا يف ذلك ا فوت من العًاب، وسالا   الًانون  
 

لي وجو  عا  م رض من ا دخاص ذو  ا عاق  يف نظم العاال  ا نائال    انون    الًأدا    -42
. وقالددت منظلدد   صددا  ًددو  ا ن ددان لن ن ددب  ا دددخاص ذو  ا عاقدد  مددن عددا  (74)وا صددو الات

 1. وجداء يف الو قد  املشدقك  (75)                                                       ال  ناء املو  عني يف و داات ا دب  االن درا   أع د  مدن ن دب   دريام
. وأوصددت منظلدد  (76)أسددقالالا أن  عدداأ م دد ل  الاللثالددل امل ددرض ل دددخاص ذو  ا عاقدد أندده جيددب ع دد  

 صا  ًو  ا ن ان اضلان عام ا ال ايت ال  ناء ذو  ا عاق  يف ا ب  االن را   و صدوهلم ع د  
 .(77)الاعم وفامات الصىل  العً ال 

 ضلن  وصالالني ن اي معاالت  2015وال ظت منظل   صا  ًو  ا ن ان أن  ًرير عام  -43
                                                                                   سدد  ن أفددرا  الشدددعوب ا صدد ال ، وأن أعددداا ام ال  دد ال مدددا ذلددك   دددو  أعدداا   دددريام يف نظددام العاالددد  

. وقالت املنظل  (79()78)                                                                     ا نائال ، و البا  ما ي   نون ع   جنح ا الط  من قبالل الالخ ف عن  فا  رام 
 21كان يعا ل يف املالوسط  2018ا اللال ا ال ايت أط ال ال صان ا ص الني يف لال   وا ا  يف عام  لن

وال ظدددت منظلددد   صدددا  ًدددو   .(80)مدددر  ا اللدددال ا ال دددايت الالدددافعني مدددن  دددري أانددداء ال دددصان ا صددد الني
 .(81)ا ن ان أن  االت الوفا  أثناء اال ال ايت يف س ون ال صان ا ص الني ال   ال متثل مشص  

                                                               وأوصدددت منظلددد   صدددا  ًدددو  ا ن دددان ن ددداي معددداالت سددد  ن ال دددصان ا صددد الني ولهنددداء  -44
ا فراض يف  ب  ا فرا  من ال صان ا ص الني عن طريل للغاء قوانني الص ال  العًااالد ، وقدوانني لصداا  

 .(82)ا  صام ا ل امال ، وللغاء كرمي  االت ال صر الع ين

لن  ص  ا صومد  مدن متويدل ال  دان ا صومالد  لالًدامي امل داعا  الًانونالد       الًانونوقال  -45
 .(83)      عاما   20ل  ر  ا غت أ ً م الو هتا مني أكثر من 
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 ا ر ت ا ساسال   

 وصددال  ادداعم املصالبددات وااللصالنجددا مددن يت    فددرص الوصددول لي  11و  ت يف الو قدد  املشددقك   -46
 .(84)                     ع    نو ع ف  الااما،لوعات ل ائا  عا  أكل من النا

وقالدت منظلدد   صدا  ًددو  ا ن دان لندده نصدن اسددالخاام قدوانني ا مددن الدوطين ذات الصددالا    -47
. وقالدددددت منظلددددد  الع دددددو لن (85)ال ض اادددد  لالخويدددددف احملدددددامني والصدددددىل الني واملب غدددددني عدددددن املخال دددددات

                    سدد  ن كددل مددن ينالجصجددا،  الالشددجري حتددا مددن  ريدد  الصددىلاف ، يف  ددني  ددنص قددوانني ال ددري  ع دد  قددوانني
ل ع الجددا مددن  مبددا                                                                           يف ذلددك الصددىل الون، ملددا  قددا  ب ددغ سدد  سددنوات ا ددبب نشددر مع ومددات سددري    صدد 

 .(86)موظف ماين احتا  

                                                                                 وأصاب ا  ع  الالىلالف العاملي ملشا ك  املواطنني ليتاء الًالو   ري املل   امل روا  ع د  ا در ت  -48
. وجاء يف (87)                                          لي يت    ماامهات الشرط  وسائل  ا عوم امل الً                                    ا عومال ، والق ي ع ا ج ء كبري منجا

مبدددداامهالني اسددددالجافالا صددددىل الني ووسددددائل  2019أن الشددددرط  االحتا يدددد  قامددددت يف عددددام  6الو قدددد  املشددددقك  
 .(88)لعوم. وكان امل الجافان كومها يًامان  ًا ير عن قضا  ا من الًومي الق هتم عام  النا 

                                                                           منظل  الع و الاولال  لن املب غني عن املخال ات ي  الجافون أيضدا  عنداما يصشد  ون عدن وقالت  -49
اا ون مبوجب قانون أجج   االسالخبا ات  .(89)                                                          سوء  صرف ججات  صومال  ويً 

                                                                         وأوصددد  الالىلدددالف العددداملي أبن  دددوف  ر أسدددقالالا  عضدددداء ا،اللدددا املددداين واملددداافعني عدددن  ًددددو   -50
. وأوصدددت منظلددد   صدددا  ًدددو  ا ن دددان (90)نددد  وم مونددد  ل ًالدددام اعل جدددما ن دددان والصدددىل الني االئددد   م

 سددالىلااث اددلايت  لايدد  الصددىل الني والنادددطني يف  ددال  ًددو  ا ن ددان واحملددامني واملب غددني عدددن 
. وجدداء يف الو قدد  (91)                                                              املخال ددات و ددريام ريددن يًومددون  لصشددف عددن مع ومددات فامدد   ل لصدد ىل  العامدد 

                                                                أسدددقالالا للغددداء الًدددوانني الدددق كدددرم ا ادددوم فامددد   ل لصددد ىل  العامددد  و ع يددد   أنددده يالعدددني ع ددد  1املشدددقك  
                                                                               الضدددلايت املالدددوفر   لايددد  سدددوم  املب   غدددني عدددن املخال دددات، ولات ددد  الصشدددف الع دددين عدددن املخال دددات 

 .(92)ا  الل   افل وكاالت االسالخبا ات و  ك الالااع  لويتا   الافاع

احملال ددددني مددددن أجددددل العلددددل املنددددافي والبالئددددي وقضددددا  أفددددرا  وأدددددا  الالىلددددالف العدددداملي لي أن -51
. وال ظت منظل  الع و أن عا   صومات يف الوال ت اقيت فطوات لًلدا (93)يالعراون لوعالًال
                                               أن واليدق  كوين الندا ونالدو سداوث وي د  سدن الا  شدريعا   1. وجاء يف الو قد  املشدقك  (94)  ك اال ال اجات

ا ال د لي اشدصل  ىلدف، ويتا  مب دغ الغرامدات ع د  الالعدا  ع د  ريال صدات                        ملنا اال ال داا قالد ا الال لد 
الغري وع   اسالخاام وسائل ا  دو  أثنداء اال ال اجدات ال د لال . وجيدب ع د  أسدقالالا للغداء الًدوانني 

 .(95)                                                              الق كر م اال ال اا ال  لي وااللال ام  ا ا اال جالل اال ال اجات ال  لال 

ًدده  ن ا صومدد    ددالخام اعدداي الالدداااري لثددين منظلددات ا،اللددا    وأعددرب الالىلددالف العدداملي عددن  -52 ق 
املاين عن املشا ك  يف املاافع  وانالًا  ال الاسات ا صومال ، من النجا الالجاياات ا ىلب املرك  الًانوين  
مدن ا لاعدات البالئالدد   عالبا ادا مؤس ددات فرييد  ومدا يددر بط اديلك املركدد  مدن فوائدا ادداعوا أهندا " بددالغ يف  

. وأوصددد  الالىلدددالف االع يددد  االئددد   منددد  ومتصالنالددد  ل ل اللدددا املددداين م ؤادددا اال دددقام،  ( 96) لدددام  ل الاسددد " االاال 
اوسدددائل منجدددا للغددداء الالددداااري الًانونالددد  وال الاسدددا ال  الدددق  ًالدددا ا دددل يف  صدددوين ا لعالدددات  ون وجددده  دددل،  

 . ( 97) ق ال موجب ل راجا                                                                    ول يتال  مجالا الًالو  ع   قا   منظلات ا،اللا املاين ع     ًي الاللويل، ال 

  (98) ظر مجالا أدصال الر   

أن أسددددقالالا عدددد يتت اسددددقا ال الاهتا ملصافىلدددد  االكددددا   لبشددددر منددددي  1جدددداء يف الو قدددد  املشددددقك   -53
وما ذلك، ظل ا صول ع   الاعم املال ا صومي ل ناجني  .2015االسالعراض الاول الشامل يف عام 
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                                                                                  مددددن االكدددددا   لبشدددددر مالوق دددددا  ع ددددد  مشدددددا كالجم يف لجدددددراءات العاالددددد  ا نائالددددد ، ريدددددا أعدددددا    ًدددددالجم اددددديا 
نظل  ا سقالال  ملنااض  الر  أن لطا  منح الال دريات ل ناجني من  ري املدواطنني .وال ظت امل(99)الاعم

. وأوصددددت منظلدددد  (100)                                                                  أو املًاللددددني الدددداائلني ال يدددد ال مر بطددددا   ملشددددا ك  يف لجددددراءات العاالدددد  ا نائالدددد 
  وادددني الال ددددري منااضددد  الدددر   لصدددف عدددن الدددراط ادددني ا صدددول ع ددد  الددداعم وم دددا ات ا صدددول ع ددد  

االوسالا نطا  فامات الاعم الق  7. وأوصت الو ق  املشقك  (101)ك  يف لجراءات العاال  ا نائال املشا  
متوهلا ا صوم  االحتا ي  لصي  شلل مجالا اىلا  االكا  وال  ًالصر ع   أولئك الًدا  ين ع د  ا  الء 

 .(102)اشجا اهتم ع   املال رين هبم والرا بني يف ذلك  ون  ريام

أن االكا   لبشر   راض االسالغول يف العلل موجو  يف  لوعد   7الو ق  املشقك  وجاء يف  -54
 لًضدداء ع دد  االكددا   لعلالدد  واسددالغوهلا  7                                                 مالنوعدد  مددن قطاعددات العلالدد . وأوصددي  يف الو قدد  املشددقك  

 .(103)وع   الر 

 (104)ا ل يف اخلصوصال  وا الا  ا سري   
 

أن ا صومد  أقدرت قدوانني   د م ددركات اال صداالت  ال ال داان  لبالدايت    1جاء يف الو ق  املشدقك    -55
أن أسدددقالالا قدددا اددداأت    6. وأوادددىلت الو قددد  املشدددقك   ( 105) الوصددد ال  واالال دددري ا صدددول ع ددد  الرسدددائل املشددد ر  

اال صاالت الوسد صال ، ريدا                                                      انظام لو ال اان  لبالايت الوص ال ، ا ل ن يف قانون  عايل    2015العلل يف عام  
ًدددددا ع ددددد  عدددددا ًجم الالددددد ام أفوقدددددي حبلايددددد  اويددددد  مصدددددا  ام   أاث  خمددددداوف جايددددد  لددددداا الصدددددىل الني الددددديين ي

ًدددانون واالسدددالخبا ات لدددايجا  ( 106) ال دددري   ًدددو  ا ن دددان لي أن وكددداالت لن ددداذ ال                                                                             . وف  صدددت منظلددد   صدددا  
 . ( 107)                         اظا  ع   ا من الًومي                                                       لمصانال   ري م بوق  ل ىلصول ع   البالايت الوص ال  املخ  ن   

 عدايوت ع د  ، الًانون الدي  يضدم 2018وذكر الالىلالف العاملي أن اللملان قا أقر، يف عام  -56
، والددي  نذن لوكدداالت االسددالخبا ات (2018قددانون اال صدداالت الوسدد صال  و شددريعات أفددرا )قددانون 
. وو  ت لدا   (108) ر  من طرف لي طرفولن اذ الًانون ط ب االطوع ع   اال صاالت الرقلال  املش

                                           وسدد ا نطددا  اطدد وع الوكدداالت ع دد  مصددا   الصددىل الني،  2018لي أن قددانون عددام  6يف الو قدد  املشددقك  
. (109)                         ، ومددن    الرقاادد  الًضددائال مع ومددات الصدىل الني                                  وسدىل ب دددرض ا صددول ع د  لذن االطددوع ع دد  

الًانون ي الًدر لي ادلايت كافالد   لايد  ا فدرا  مدن لسداء  وال ظت منظل   صا  ًو  ا ن ان أن 
االسالخاام الق قدا ير صبجدا املوظ دون ا صومالدون. فبنمصدان النائدب العدام أن يصدا  لفطدا ات  ون أن 

 .(110)  بل ذلك أ   قاا  قضائال 

وعوو  ع   ذلدك، ال د  الالىلدالف العداملي أن مدن دد ن مشدروع الًدانون الدي  يضدم  عدايل  -57
رح يف  ذا /مددددا   2020قددددانون اال صدددداالت الوسدددد صال  لعددددام  ، أن نذن ل ىلصومدددد  2020                         ، والددددي  طدددد 

  صددول ع دد  البالددايت عددل ا دداو . كلددا أندده سدداللصن الوكدداالت ا جنبالدد  مددن ا صددول مبادددر  ع دد  
 .(111)البالايت املخ ن  يف أسقالالا

 وصدددال  االنًدددالح نظدددام اال ال ددداان  لبالدددايت لصدددي يًالصدددر نطدددا   6وو  ت يف الو قددد  املشدددقك   -58
                                                                                       اال ال اان ع   البالايت البالغ  الضرو    ون  رياا، ولصي ي شقض لصاا  أوامر قضائال  ل ىلصدول ع د  

ا نطددا  ا لايددد  وال ر مدددا  اال ال ددداان املشددق ط  يف  لوعجدددا، ويوسددد  صدد  ضدددلايت                                                                               البالددايت الوصددد ال ، و ً 
امللنو دددد  ل صددددىل الني واملب غددددني عددددن خمال ددددات. وأوصددددت ادددداعم الالشدددد ري واال صدددداالت املشدددد ر  واعددددام 

                            املال ددبب يف الضددر  أو أن يعا لدده  2018 ًويضددجا. وينبغددي ع دد  اللملددان ا سددقال أن ي غددي قددانون عددام 
ن وأججددددد   اشدددددصل كبدددددري حبالدددددث يضدددددلن محايددددد  ا ًدددددو  ال ر يددددد  يف سدددددالا  أ اء وكددددداالت لن ددددداذ الًدددددانو 

 .(112)االسالخبا ات وظائ جا

أن ا اللال لاعا  أط ال الشعوب ا ص ال  عن أسرام يعا ل أكثر   1وال ظت الو ق  املشقك   -59
 .(113)                                                 من عشر  مرات ا اللال لاعا   ريام من ا ط ال عن أسرام
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 احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية -3 

  صومدد  ملددا اقي دده مددن لجددراءات فددول ا يتمدد  الددق   ددببت فالجددا  3أدددا ت الو قدد  املشددقك   -60
                                                                    فًددا أات ددت ل اثدد   فو يدد  ل صثددريين امل دداعا   اخلاصدد  املًا مدد  اواسددط  مددافوعات  .19-جائىلدد  الصوفالددا

دي فددرص العلدل" وخمطددط  عددم                                                                                عدم املنظلددات والدافل، ومددن مج الجدا خمطددط  عددم أصدىلاب العلددل "م بً 
م الدون ددخص، مبدن فدالجم  1,5أن أكثدر مدن  3"البا ث عدن علدل".  دري أنده لدو   يف الو قد  املشدقك  

. و ملثل، (114)علال مؤقالون وعلال مجاجرون ومشر ون، مل ي ال الاوا من  عم  صومي يف ايا الوقت
 ني ع ددد  أن طدددال  ال  دددوء الددديين ُيل دددون مددددريات لقامددد  مؤقالددد  وا اصددد  5لدددو   يف الو قددد  املشدددقك  

                                                                                مددريات مؤقالدد ، مبددن فددالجم الجئددون وعلددال مجدداجرون وأدددخاص يددرج ح أن يصونددوا عدداني ا ن ددال ، قددا 
 .(115)                                                           اسال ثنوا من الالاااري االقالصا ي  الق اقيهتا ا صوم  أثناء ا ائىل 

 (116)ا ل يف الضلان االجاللاعي  
 

واي منىل   فاه مالا   ل عاط ني  -ايا "  أن مب غ "عوو  البااي  ا   8جاء يف الو ق  املشقك   -61
،   م ال     الصبري  يف 1994مل يشجا أ  يت    مني عام  -                                    عن العلل ول  عايا من ا مجات العايت ت 

أنه يالعني ع   أسقالالا يت    مافوعات العووات  ىت  1. وجاء يف الو ق  املشقك  (117) صالالف املعالش 
 .(118)ياللصن النا  من حتلل  صالالف ا ساسالات

لنشاء دبص  أمان مالالن  ل ائا  من ال ي دالطالعون العلدل ا دبب  4وأوصي يف الو ق  املشقك   -62
 8وأوصدت الو قد  املشدقك  . (119)                                                            سوء ا ال  الصىلال  أو ا عاق  وملن ال جياون علو  أثناء الركو  ا ال

االىل ني فامات البطال ، وال ساللا  لن دب  ل عداط ني عدن العلدل مندي فدق  طوي د ، اغالد   ال دري عدو هتم 
 .(120)لي العلل يف الوقت املناسب

                                                      أن نطا  الشلول مبخطط ل ا   الاي ن  ري النًا  وخمطدط ل ا    1                        وأ وا ح يف الو ق  املشقك   -63
                                                              ل ددددنوات ا فددددري    دددم مددددا هللددددا مددددن وقدددد ا متالالددد   ع دددد  أفددددرا  الشددددعوب ا صدددد ال  الدددافل قددددا ا  ددددا يف ا

. (121)                                                                                   وا مجات العايت ت و  م قصر مها ع   اقاذ الًرا ات اصو   فر ي  واعف ا  لد  ع د  فعالالالجلدا
                                                                                      وأواح خمالل سدالوكجومل أن ادريم  الالنلالد  ا،اللعالد  يشدقض ع د  امل دال الاين مدن مد نح الرفداه االجاللداعي 
يف ا،اللعات النائال  الًالام اعلل أو  ا يب السالىلًا  ا صدول ع د  مدافوعات الضدلان االجاللداعي، 
ما مو ظ  أن عا  ال صان ا ص الني او ا ع   من اني عا  امل ال الاين من الليم  ومدن ادني مدن 

. وجدداء يف (221)                                                                         ن دد ي يف  ًجددم عًددو ت مالالدد  ا ددبب عددام   بالدد  الشددروض، ريددا يتا  يف ل ددراقجم يف ال ًددر
                                                                  أنددده جيدددب ع ددد  أسدددقالالا أن   دددالعالاي عدددن فطدددط الدددا ين  دددري النًدددا  ول ا   الدددافل  1الو قددد  املشدددقك  

 .(123)ا ل امال  انلاذا طوعال   ري متالال ي  من  الث الالصلالم والالن الي

 (124)ا ل يف م الوا معالشي الئل  
 

أن الالشدددددر  قدددددا يتا ، وأن الًدددددا   ع ددددد  حتلدددددل  صدددددالالف ال دددددصن  1جددددداء يف الو قددددد  املشدددددقك   -64
 الىل ددددن، وأن  صددددالا امل دددداكن االجاللاعالدددد  مددددا يتال يف اك دددداض وأن املددددافوعات ا صومالدددد  مل دددداعا   مل

رين ذو  الدددافل املدددنخ اي  دددري كافالددد  أبن   الددد م ا صومددد   4                         . وأوصدددي  يف الو قددد  املشدددقك  (125)                                    امل دددال ج 
الو ت واقعالدد   جددل  ددوفري ال ددصن االجاللدداعي اص  دد  ي ددري ، وأبن  ضددا  لاللويددل الطويددل ا جددل ومب دد 

. (126)اسقا ال ال  وطنال  قائل  ع   الاللويل الصايف  جل مصافىلد  الالشدر  و دوفري ال دصن الال دري  ك  الده
أندددده جيددددب ع دددد  أسددددقالالا أن  ضددددا اسددددقا ال ال  جايددددا  ل ىلصومددددات احمل الدددد   1وجددداء يف الو قدددد  املشددددقك  

 .(127)ب ا ص ال  سصان الشعو 
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دا  ه لي أن الن اء امل نات يشص ن أسرع فئات املالشدر ين     الًانون، يف معرض لوقال  -65
 .(128)                                                            منوا، لنه ينبغي  سقالالا أن  عاأ مشص    شر  ال الاات ا كل سنا  

  (129)ا ل يف الصىل   

أن فدددرص اخلضدددوع لإلججددداض ا را دددي املددد مون ق ال ددد  يف املنددداطل  2جددداء يف الو قددد  املشدددقك   -66
النائالددد . واقدددقح مشدددروع قدددانون الاللالالددد  الدددايين محايددد   دددل العدددام ني يف قطددداع الصدددىل  يف  فددداي اخلامددد  
.                                                                                  سباب  الع ل  السالنصاف الضلري ، ومدن املدرجح أن جيعدل ذلدك فدامات  نظدالم ا سدر  أقدل  دوافرا  

حبلايددد   ًدددو  الن ددداء وال الالدددات يف االسدددالًولال  البانالددد  وا جنااالددد ، ومدددن  2ك                       وأوصدددي  يف الو قددد  املشدددق 
النجا ا صول ع   فدامات مندا ا لدل ولهنداء ا لدل، وادلان لات د  فدامات لهنداء ا لدل و نظدالم 

 .(130)                                                                     ا سر  اواسط  نظام الصىل  العام  ما  غطال   صالالف الرعاي  الطبال  كام    

 (131)ا ل يف الالع الم  
 

                                                        أنه جيب أن ُيصل أط ال الشعوب ا ص ال  ع    ع الم جالا ي  الل ا   3جاء يف الو ق  املشقك   -67
من ثًافالجم اخلاص ، وأنده جيدب  ثًالدف أط دال الشدعوب  دري ا صد ال  مب دائل الشدعوب ا صد ال  هبداف 

 .(132)ف اي   ج  ا جل الصبري   الفالوفات الثًافال 

 يسهاحقوق أشخاص بعيسهم أو ف ات بع -4 

 (133)الن اء  
 

اً ددل أن ريا سدد  العنددف املندد ل ع دد  الن دداء وا ط ددال ال  دد ال مددن اددني    3ال ظددت الو قدد  املشددقك    -68
ائه   . ( 134)                                                                                    أكل مصا   الً ل. و رك ت ا جو  أساسا ع   معا    اث  العنف املن ل و اث ه، ال ع   ا  ً 

أن اخلط  الوطنال  ل ىلا من العنف ع د  الن داء وأط داهلن ال  ال ًد   1وجاء يف الو ق  املشقك   -69
لويددل الصددايف، وال  الندداول مجالددا أدددصال العنددف الًددائم ع دد  نددوع ا ددن . ومددن  ، وجددب أن  الضددلن الال

و دداااري حمددا   ل الصددا  ل عنددف ع دد  الن دداء ع دد  افددالوف كددا هبن         كافالددا                               اخلطدد  الوطنالدد  الثانالدد  متددويو  
الن دداء و رياددا مددن لعددا   مدد و   2                         . وأوصددي  يف الو قدد  املشددقك  (135)ا الا الدد ، ونظامددا ل رصددا والالًالددالم

 .(136)فامات الاعم يف سالا  العنف املن ل وا     عا اا و علجا

لدا   لي ل  دام الشدرط  عدن ط دب ا صدول ع د  أوامدر  لايد   2وو  ت يف الو ق  املشقك   -70
                                                                                      الن اء عناما ال يصون مث   لالل مدا   ع د  وقدوع لصدا ت، ولي عدام   بالجدا علومدا  يف  ن الدي ا وامدر 

                                                                                       اعا   جل عن من ل أسر ه. ونالال   ليلك، كان اناك العايا من الن اء ري ن ادن يف  اجد  لي ال درا  ل
ا ىلدص أفددرا  الشدرط  واملددوظ ني الًضددائالني  2                         . وأوصدي  يف الو قدد  املشددقك  (137)                    مدن االددوهتن ط بدا  ل مددان

فجدم  ينامالدات العندف املند ل.   املص  ني ل ا   قضا  العنف املن ل وقوانني ا سر  واالا يبجم اغال  الان
                                                                                   كلا أوصي  فالجا لنشاء و اات درط  وحماكم مالخصص  قا    ع   البت يف الًضا  املالع ً   لعندف 

 .(138)املن ل وقانون ا سر  و عاي  ا ط ال ومحايالجم  افل الوالي  الًضائال  الوا ا 

 ددني. فددو يدد ال الرجددال يالًااددون اسدداللرا  ال  ددو  يف ا جددو  اددني ا ن   دد  الًددانونوال دد   -71
                                             يف املائدد . و عراددت أم  مددن اددني كددل اثنالددني ل اللالالدد  يف  21,3أجددو ا أع دد  ريددا  الًاادداه الن دداء، مبالوسددط 

. وينبغي  سدقالالا أن  ن دي (139)مصان العلل نالال   ا لل أو ا جايت  الوالاي  أو عنا العو   لي العلل
 .(140)ن ني وملصافىل  الاللالال  اني ا ن ني اااري ل ا ال  و  يف ا جو  اني ا 
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 (141)ا ط ال  
 

                                                                              ذكرت املبا    العاملالد   هنداء مجالدا أددصال العًداب البداين ل ط دال أنده ينبغدي سد ن  شدريعات  -72
 .(142)                                                                    حتظر ريا س  العًوا  البانال ، جبلالا أدصاهلا ويف مجالا ال الاقات،  ظرا  صرُيا  

يف                                                           اً دددل أن ال دددن الدددانالا لالىللالدددل امل دددؤولال  ا نائالددد  احملدددا    الالدددا  وال ظدددت منظلددد  الع دددو  -73
ًدددو  ض مصددد ىل  الط دددل ال ضددد     ( 10)  عشدددر  أن ا ط دددال الددديين    7. وجددداء يف الو قددد  املشدددقك   ( 143)                                سدددنوات  

ال دددد ون يف   و  مراقبدددد  ل ددددقات طوي دددد  ويف ظددددروف قاسددددال  يف كثددددري مددددن    10 ال دددداويت أعلددددا ام   ال                                                                  سددددنوات ُي 
ل ا ط ال ذوو ال  وك العاواين أو املعراون ل خطر ع   ا  ااء "اال  مندا                                                                                              ا  الان. ويف اعاي ا االت، جي 
ًدددددت أسدددددقالالا ع ددددد  حت ظجدددددا ع ددددد    االنالىلدددددا " ويوادددددعون يف يتنددددد ايت لعددددد هلم عدددددن اًالددددد  ا ط دددددال. وقدددددا أا

 . ( 144) من ا  اقال   ًو  الط ل الق  شقض فصل ا ط ال عن البالغني أثناء ا ال ايتام   ( ا ) 37 ملا   ا 
ومنظلدد   صددا  ًدددو  ا ن ددان ارفددا ال ددن الدددانالا  8والو قددد  املشددقك    دد  الًددانون وأوصدد   -74

ن عدام لاًداء اضدلا 7. وأوصدت الو قد  املشدقك  (145)              عاما  ع د  ا قدل 14لالىللالل امل ؤولال  ا نائال  لي 
. وجاء يف (146)ا ط ال  ان ا ب  اال الالاطي ملا    يا عن أ اا ساعات واالىل ني ظروف اال ال ايت

أنددده جيدددب ع ددد  أسدددقالالا أن ممدددر   ال دددايت ا ط دددال يف أمددداكن من صددد   عدددن أمددداكن  1الو قددد  املشدددقك  
ل يف ا ب  االن درا   . وأوصت منظل   صا  ًو  ا ن ان حبظر ليااع ا ط ا(147)ا ال ايت البالغني

 .(148)                                         وا واا  ا  ساء  معام   ا ط ال  ان اال ال ايت

 (149)ا دخاص ذوو ا عاق   
 

 أن فا اللدددال لن ا ددددخاص ذو  ا عاقددد  مدددا ار دددوا يالعرادددون ل اللالالددد .   ددد  الًدددانونوقدددال  -75
وأوصدت منظلد  . (150)العلدل عدن عداط ني       دري ام يصدون أن ا اللدال     اد عف العلدل عدن عاط ني يصونوا

الافاع عن اىلا  العنف  لًضاء ع   الاللالال  يف  ل ا دخاص ذو  ا عاق  وريا س  العنف ع دالجم 
 .(151)واضلان  صافؤ فرصجم ما فرص  ريام يف الاللالا حبًوقجم االقالصا ي  واالجاللاعال  والثًافال 

ال صدل العنصدر  وانالجاكدات أن ا ط ال ذو  ا عاقد  يعدانون مدن  1وجاء يف الو ق  املشقك   -76
 ًددو  ا ن ددان يف ا وسدداض الالع اللالدد . فال ددب ع دد  أسددقالالا أن  ضددا فطدد  علددل وطنالدد  لالددوفري  ع ددالم 

 .(152)                                                                 دامل ل  لالا وأن  ضا هناي  ل ًالو  والع ل  الق    رض ع   اؤالء ا ط ال

ق ددري   ددددخاص مدددن ذو  لجددراء عل الدددات  عًدددالم  وال دد  املركددد  ا و ويب ل ًدددانون والعاالدد  -77
. وأوصت منظل   صا  ًو  ا ن ان  عاللا   شريا مو ا ُيظر  عًالم الن اء وال الالدات (153)ا عاق 

 .(154)ذوات ا عاق   ون موافً   ر  وم النري 

(155)الشعوب ا ص ال   
 

 الددي عددن الً ددل ليتاء  الدد  الشددعوب ا صدد ال  وعددن ا سددف لعددام  ن 3                      أ عددرب يف الو قدد  املشددقك   -78
2015                                                         معظم الالوصالات املًا م  يف لطا  االسالعراض الاو   الشامل لعام 

(156). 

وال دد  خمالددل سددالوكجومل أن الاللالالدد  العنصددر  املال ددي  يال  دد  يف أوجدده الال دداوت الصامندد  اددني  -79
 لًدول . ومت دصت منظلد  الع دو الاولالد  (157)الشعوب ا ص ال  وا سدقالالني مدن  دري الشدعوب ا صد ال 

لن ا صومددد  مل  دددالح أ  سدددبالل انالصددداف فعدددال مدددن الاللالالددد  يف املاادددي، ومل  عددداأ أوجددده عدددام امل دددداوا  
 .(158)وا رمان والاللالال  الق  عاين منجا الشعوب ا ص ال 

حتًالل اافني من ا اااف ال بع  احملا   ل ا  4والو ق  املشقك    3وال ظت الو ق  املشقك   -80
معدداالت وفالددات ا ط ددال،  -أن ا اددااف اخلل دد  ا فددرا  4ء يف الو قدد  املشددقك  . وجددا(159)ال  ددو 
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ظ ددددت اعالددددا   -                                                                 و ددددا ت حمددددو ا مالدددد  و ع ددددم ا  دددداب، ومعددددا الت العلالدددد ، ومالوسددددط العلددددر املالوقددددا
أن معال وفالات ا ط ال من ال صان ا صد الني قدا ا دغ ادعف  3. وجاء يف الو ق  املشقك  (160)املنال

ويف ا   ف واملنداطل النائالد ،  الدث  .2018ا ط ال مدن  دري ال دصان ا صد الني يف عدام  معال وفالات
معظم الطوب من ال صان ا ص الني، كثريا ما  صون نوعال  الالع الم   يئ  ل غاي   الث لهنم يب غون ال ن  

 لًدراء  الا اسال  الثانال  عشدر  ومل يصوندوا قدا اكال دبوا سدوا م دالوا مدنخ اي جداا مدن مجدا ات ا ملدام 
يف  75يف املائدد  مًااددل  49والصالااد  وا  دداب. وا ددغ معدال العلالدد  يف صدد وف أفددرا  الشدعوب ا صدد ال  

لي  3                                                                                 املائ   لن ب  ل سقالالني من  ري ال صان ا ص الني. و  عالت ا صوم  االحتا ي  يف الو ق  املشقك  
 .(161)الني واني اًال  ال صانااللال ام ا ا ال  و  الًائل  اني ال صان ا ص الني ا سقال

ا اج  امل ىل  لي قصالص قا  كبري من املوا    جل  وفري فامات  3                     واال نت الو ق  املشقك   -81
اضدلان  صدول الشدعوب  10                         . وأوصدي  يف الو قد  املشدقك  (162)الصىل  والرفاه ل ائا  الشعوب ا صد ال 

يوء اااللام فاص لالوفري الرعاي  الصىلال  ل مجات ا ص ال  ع   الرعاي  الصىلال  املوئل  لثًافالجا، ما ل
 .(163)والراا

،  عدا لي 2017أن االان أولدو و مدن وثالًد  الً دب، الصدا   يف عدام  4وجاء يف الو ق  املشقك   -82
                                                                                 لنشددداء  ندددد  ماكددددا  اات لإلدددددراف ع دددد  عل الدددد  لاددددرام اال  اقددددات وقددددول ا ًالًدددد  اددددني ا صومدددد  والشددددعوب 

                                                       أن الوثالً   ط ب صوات  هلا يف اللملان. وقا  فاي  ئال  الويت اء  8. وجاء يف الو ق  املشقك  (164)ا ص ال 
. وأوصدد  خمالددل سددالوكجومل لنشدداء  ندد  (165)ال داال  رينبددول اققا جددا ا ساسددي وكاا الدده ا صومدد  ا الالد 

 .(166)ماكا اات واالئ   شريعال  فاص   ل صان ا ص الني

أن ل ا   ا  ااي والنظم الالشريعال  ال حتاف  ع د   ًدو  الشدعوب  1شقك  وجاء يف الو ق  امل -83
. وقدددال خمالدددل (167)ا صددد ال  يف لظجدددا  الالًالالدددا والعدددا ات الثًافالددد  يف ا  اادددي وا قدددالالم واملالددداه الالً الايددد 

 صال                                                                                  سالوكجومل لن قانون سناات امل صال  ل  صان ا ص الني يضال  ل نطا  مطالبات ال صان ا ص الني  مل
                                                                                   الددق نصددن  ًويضددجا فامدد   ملصدداع قطدداع الالعدداين وا الددايت  ا جبا يدد  ل ائددا  طددرف اثلددث  ون  فددا أ  
 عدددوياي وال اددددقاض ا صدددول ع ددد  موافًددد  الشدددعوب ا صددد ال . وقدددا يتا  قدددانون  عدددايل م صالددد  ال دددصان 

الشددعوب يف متصددني الصددناع  االسددالخراجال  مددن ا صددول ع دد  أ ااددي  2017ا صدد الني الصددا   يف عددام 
 .(168)ا ص ال   ون موافً  الشعوب ا ص ال 

أندده جيددب ع دد  أسددقالالا  عددايل مجالددا ال الاسددات والالشددريعات الددق  1وجدداء يف الو قدد  املشددقك   -84
متدد  حبًددو  الشددعوب ا صدد ال  يف ريا سدد   ًالالددااا الثًافالدد . وأندده جيددب ع دد  أسددقالالا أن  عددال قددانون 

صي يالضلن ادقاض ا صول ع   موافًالجا ا ر  وامل بً  وامل النري ، امل صال  اخلاص  ل صان ا ص الني ل
وأن   يل صو ال  ا صول ع   م صال  أ ااي ال صان ا ص الني   كراه وللغاء  ًو  م صال  ال صان 

 .(169)                                                                           ا ص الني، وأن  ضل  نه  صلا ينص ع    فا  عويضات اغاي النظر عن ات يخ للغاء امل صال 

                                                                      وكجومل أن ا صومد   ؤيددا  وصدال   و  ت يف  ًريددر االسدالعراض الدداو   الشدامل لعددام  وال د  خمالدل سددال  -85
. وامالنعدددددت  ( 170) اددددداعم مؤس دددددات الشدددددعوب ا صددددد ال ، كددددداملؤمتر الدددددوطين ل شدددددعوب ا وي يف أسدددددقالالا   2015

 . ( 171) اعناي                                                                                 ا صوم  عن متويل املؤمتر الوطين، وقر ت ااال  من ذلك االسالعان  مب الشا ين  نالًالجم ا صوم  
وال ددد  خمالدددل سدددالوكجومل عدددام لجدددراء مراجعددد   ًالًالددد  ل لظدددامل الالا  الددد  ل شدددعوب ا صددد ال . وانددداك   -86

 . ( 172) واناك  اج  لي واا هن  احتا     -ثوث وال ت لايجا فطط ل العوياي عن "ا الل امل رو "  
لشددددعوب وأوصدددت منظلددد  الع دددو اوادددا فطددد  علدددل وطنالددد  لالن الدددي ا عدددون اشددد ن  ًدددو  ا -87

 .(173)ا ص ال 
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(174)املجاجرون والوجئون وطالبو ال  وء  
 

                                                         أن عددا   وصددالات اشدد ن العلددال املجدداجرين قدد امت أثندداء االسددالعراض    3جدداء يف الو قدد  املشددقك    -88
ًددانون ا نددائي لي هتالئدد  االئدد  علددل    2015الدداو   الشددامل لعددام                                                                          مل   ن دد ي. وأ ا سددوء لن دداذ قددوانني العلددل وال

 3                                                                             ملخاطر  لن دب   ولئدك ال داعني لي اسدالغول العلدال املجداجرين. وأوصدي  يف الو قد  املشدقك   منخ ض  ا 
اضددلان  صددول العلددال املالط عددني لي اهل ددر  ع دد  مشددو   م ددالً   يف ا ددااهنم ا صدد ال  وا غدداهتم، قبددل 

مددددن الاللالالدددد   مغددددا  هتم لي أسددددقالالا ومب ددددر  وصددددوهلم لي أسددددقالالا، واضددددلان محايدددد  العلددددال املجدددداجرين
 .(175)واالسالغول والقاالب

عددددن ان عدددداا مددددن للغدددداء أعدددداا  كبددددري  مددددن مدددددريات املددددواطنني  12                       وأ عددددرب يف الو قدددد  املشددددقك   -89
مددن قددانون اهل در ، ومددن اقدقاح  وسددالا  طبالددل  116و 501النالويتي ندايني لددافول أسدقالالا مبوجددب املدا  ني 

. ويعددالش العايدددا مددن ادددؤالء ويعل ددون يف أسدددقالالا (176)نظددام للغددداء الال دددريات لي  دددا كبددري يف أسدددقالالا
هنم ال ي الدون ُيل دون مددريات مؤقالد ، مدا مدا يدن م عدن ذلدك مدن وادا ا در   دري معظم  الاهتم  ري أ

االضددددالالل  12                         . وأوصددددي  يف الو قددد  املشددددقك  (177) مدددن وق دددد  فدددرص االسددددال ا   مدددن اخلددددامات االجاللاعالددد 
                                                           من قانون اهل در  حبالدث ي  دالثن مدن  طبالًجلدا املًاللدون الداائلون مندي  116و 501سر ن املا  ني  نطا 

 .(178)  ما  طوي

وال ظدددددت منظلددددد  الع دددددو أن أسدددددقالالا قدددددا قب دددددت العايدددددا مدددددن الالوصدددددالات املًامددددد  يف لطدددددا   -90
اشدددد ن  ًددددو  الوجئددددني، ومددددا ذلددددك يعدددداين العايددددا مددددن  2015االسددددالعراض الدددداو   الشددددامل يف عددددام 

 .(179)الوجئني من ظروف عالش سالئ 

ادني لو ال دايت ا ل امدي وملدا   دري أن م الل ي ال  وء مدا يتالدوا معر  1وذكرت الو ق  املشقك   -91
أهنم حمال  ون يف مرافل  شبه ال  ون وأن اال ال ايت قا ي اللر  8. وجاء يف الو ق  املشقك  (180)حما  

. وأوصددددت منظلدددد   صددددا  ًددددو  ا ن ددددان  لصددددف عددددن اال ال ددددايت (181)                       دددددجو ا  و مبددددا سددددنوات عايددددا 
وادلان عدام ا ال دايت م الل دي ال  دوء لال يف  دال ا ل امي، واواا  او  يتمنالد  معًولد  لو ال دايت، 

                                                                             عدددددي   مجالدددددا ا  دددددول ا فدددددرا، ومعا ددددد  ط بدددددات ال  دددددوء ع ددددد  وجددددده ال دددددرع  ولفضددددداعجا ل لراجعددددد  
. وأوصت منظل   ًو  ا ن ان ل  لالا االعايل قانون اهل ر  حبالث ينص ع   وجدوب (182)الًضائال 

. وأوصدد  (183)ل ا سددر/مًامي الرعايدد  أبط دداهلم                                               عددام ا ال ددايت ا ط ددال مط ًددا  ولعطدداء ا ولويدد  ل دد م  دد 
                                       ا  ن  اااري  شريعال  منعا  لإلعا   الً ري      الًانون

(184). 

الالغالريات الق طرأت ع   معام   الوجئدني،  4والو ق  املشقك   3ولو ظت يف الو ق  املشقك   -92
ا  الًانونالد  االلويدل  صدومي، ولعدا    ًالدالم مبا فالجا لعا   العلل اال دريات ا لاي  املؤقال  وللغاء امل داع

ن ي عالدددلون "جدددايرين  لعلدددل" مدددا ف ددداي امل ددداعا  املالالددد   2018عدددام                                                                       خلدددامات  عدددم   دددوي  وادددا مددد 
ا ا صومددد  م الل دددي ال  دددوء والوجئدددني ل دددقات طوي ددد  مدددن االنالظدددا    دددراض  ضددد                                                                                 وفًددداان املددد وا. وق 

عام ا مان، وقا أوق ت صرف معظم الاعم املال يف                                         املعا  ، ريا جيع جم يف واا مع  ل ويف  ال  من
 .(185)الوقت ا اار

                                                                       وال ظت مؤس   ما ي ت ل الضامن الاول أن "امل ا  املع  ل" ال يوفر الايت ا نصاف  -93
. (186)ا جرائدددي املالا ددد  ملًدددامي الط بدددات اآلفدددرين يف لطدددا  املراجعددد  أمدددام حمصلددد  االسدددالئناف ا  ا يددد 

                                                                ما ي ددت أندده كددان ي شددقض ع دد  ا فددرا  مددن ادديه ا،لوعدد ،  ددىت اعددا االعددقاف هلددم وأواددىلت مؤس دد  
مبرك  الوج ، أن يًاموا ط بات جايا  كل اضا سنوات ل ىلصول ع   محاي  م اللر . وقا كان مدن 
لدا   ده أبسدر ه ويف أن ي دافر لي فدا ا أسدقالالا، ومدن فضدا لًالدو                                                                                         االنجم م ن   رم مد ن  ًده يف أن جي 

 .(187)أفراعايا  
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اص ال  أن  الاح  لالدا طدال  ال  دوء لمصانالد  الوصدول لي لجدراء  8                       وأوصي  يف الو ق  املشقك   -94
 سدالىلااث  4والو قد  املشدقك   3                         . وأوصي  يف الو ق  املشقك  (188)منصف وسريا لالىلايا مرك  الوج 

افالدد    ا   اهل ددر  و  ددريا و ددري  لجددراءات مناسددب  لالال ددري   ددوي   دداالت ال  ددوء، مددا  ددوفري املددوا   الص
 .(189)معا   ط بات ا ن ال  وحتويل مجالا مدريات ا لاي  املؤقال  لي مدريات محاي   ائل 

                                                                           وأوصددت مؤس دد  ما ي ددت االعددايل نظددام املراجعدد  املع   دد   جددل اسددالعا     جدد  مددن ا نصدداف   -95
  1 . وجاء يف الو ق  املشقك  ( 190)   املواوعال  ا جرائي ل ائا  طال  ال  وء عن طريل لات   مراجع  ا س 

أنه يالعني ع   أسقالالا للغاء امل ا  املع ل والعو   لي متويل امل اعا  الًانونال  و وفري  عم الافل والرعاي   
 . ( 191) الصىلال  ا ساسال  لطال  ال  وء، وللغاء ال الاسات الق حتول  ون مل  ل الوجئني أبسرام 

                           مد  مدؤفرا  يف سدبالل عدام لفضداع وأدا ت منظل  العلل الاولال  لي ا جدو  الدق اديلالجا ا صو  -96
                                                                               ا ط ددال  جددراءات  املعا دد  يف اخلدددا ا، وف دداي  لددوع عددا  طدددال  ال  ددوء والوجئددني الدديين ال  ددد ال 
                                                                                        ط بدداهتم قالددا املعا دد  يف اخلددا ا.  ددري أن الً ددل ال يدد ال ي دداو اا  ن العايددا مددن الدديين نً  ددوا  ددا ا لي 

أنده،  دىت  1. وجداء يف الو قد  املشدقك  (192)و دري احملدا  املدا  أسدقالالا قدا أعالداوا لي اال ال دايت ا ل امدي
 2013                                                        الجئا  وطالب  وء كانوا قا أ  س وا لي ا اين  او ين يف عامي  370، اًي حنو 2020متويت/يولاله 

يف ذينك الب اين، ومل ُيصل الصثري منجم ع     ول  ائل ، واعضدجم معدرض خلطدر اال ال دايت  2014و
. وقالددت منظلدد   صددا  ًددو  ا ن ددان لن الوجئددني (193)لرعايدد  الصددىلال   ددري كافالدد الالع دد ي. وظ ددت ا

                                                                                        وطددال  ال  ددوء الدديين نً  ددوا لي أسددقالالا  سددباب طبالدد  أو  رياددا ال ي الددون يعددانون ا مهددال، ومل ُيصدد وا 
دددت منظلددد  الع دددو الظدددروف البالغددد  ال دددوء الدددق يعدددالش فالجدددا الوجئدددون(194)ع ددد  مددددريات  ائلددد                                                                  . ووثً 

 .(195)احملال  ون يف   ك الب اان واملعام   الالع  ال  الق يالعراون هلا

أبن  وقددف أسددقالالا سالاسددالجا املاللث دد  يف معا دد  ط بددات ال  ددوء  8وأوصددي يف الو قدد  املشددقك   -97
                                                                                  فددا ا  راهبددا، وأبن   نًددل مجالددا م الل ددي ال  ددوء والوجئددني لي أسددقالالا، وأبن  عدداأ أ  ط بددات  ددوء 

 .(196)قالا النظر ما ك ال   وفري مجالا الضلايت ا جرائال    ال ال

 عانو ا ن ال   

 عاللدددا  لجدددراء لالىلايدددا  ددداالت انعددداام ا ن دددال  وفئددد  مددددريات  4                      أوصدددي  يف الو قددد  املشدددقك   -98
 .(197) لاي  ا دخاص عاني ا ن ال 
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