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تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
د د ً د ددو ا ن د ددان  1/5و ،21/16م د ددع مراعد ددا و ي د د
أُعد ددا اد دديا الالًري د ددر عسد ددق إلً د درا
-1
االسالعراض الاو الشامل .والالًرير جتسيع ل سع ومات الوا يف تًا ير ايئات املعاااات وا جراءات
اخلاص وغرياا مد وئقدا اأمد املالددا تات الةد  ،وادو مًد شاك يف ودزل مدوجا تًيشداا صىد شا اأ ةد
لعا الز سات.

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدوليااة والتعاااون ماع اهلليااات واليةااات الدوليااة حلقااوق
( )( )
اإلنسان
2 1

ودعع نند الًضداء ع د الالسييدا العنةددر الاولد ع د النتدر يف الالةدايا ع د املعاادداات
-2
الاولي ىًو ا ن ان اليت مل تة شا ع يها إلعا ،مبا فيها االتفا ي الاولي ىسايد ًدو عيدع العسدا
امله دداجري وأف درا أس ددرا  ،والربوتوك ددو االاالي ددا امل د ددا صلعه ددا ال دداوق اخل ددا صىً ددو اال الة ددا ي
واالجالساعي والثًافي (.)3
وأوص نند ًدو اللفدل الاولد صلنتدر يف الالةدايا ع د االتفا يد الاوليد ىسايد ًدو
-3
عيع العسا املهاجري وأفرا أسرا  ،واالتفا ي الاولي ىساي عيع اأوخا م االاالفاء الً در ،
والربوتوكو االااليا التفا ي ًو اأوخا تو ا عا (.)4
وأوصد اخلبددري امل دالً املعنيد إلالسالددع كبددا ال د سيددع ًد و ا ن ددان جو جيددا صلالةددايا
-4
ع د الربوتوك ددو االااليددا امل د ددا صلعهددا ال دداوق اخلددا صىً ددو اال الةددا ي واالجالساعي د والثًافي د
والربوتوكو االااليا التفا ي ًو اأوخا تو ا عا (.)5
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وأوددا ت اخلبددري امل دالً نف ددها إىل أن الاولد لي د ًرفددا يف اتفا يد منتسد العسددل الاوليد
-5
()6
ل شعوب اأص ي والًب ي لعاك  )169 ( 1989أو يف اتفا ي العسا املناليني لعاك . )189 ( 2011
وود ددعع الفريد ددا العامد ددل املعد ددس مب د ددرل ًد ددو ا ن د ددان والشد ددركات عد ددرب الوًنيد د وغرياد ددا دم د
-6
مؤس ات اأعسا جو جيا ع الالةايا ع اتفا ي منتس العسل الاولي املالع ً صلعسا املهاجري
(مراجعد ) ،لعدداك  ( 1949د  )97واتفا يالهددا املالع ًد صلعسددا املهدداجري (أ زدداك تزسي يد ) ،لعدداك 1975
( .)7()143
مفوضي اأم املالدا ال امي ىًدو ا ن دان (املفوضدي ال دامي ىًدو ا ن دان)
وأوص
-7
ش
( )8
اىزوم إلالًامي تًا ير مالرار إىل ايئات معاااات اأم املالدا .
و ددام جو جي ددا م ددا ات ماليد د إىل املفوض ددي ال ددامي ىً ددو ا ن ددان يف اأعد دواك
-8
و 2018و.)9(2019

اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

2016

()10

ث نند ًدو اللفدل الاولد ع د صةديو املدوا البشدري والالًنيد واملاليد القسمد ل سؤس د ات
-9
املز ف إلرصا تنفيي انون الًضاء ع عيع أوزا الالسييا ،وال سيسا ملزالب املاافع العاك(.)11
 -10وأوصد اخلبدري امل دالً املعنيد إلزبدا ال د إلالخويدل مزالددب املداافع العداك سد ل إصدداا
م ام وً ب الشروع يف إجراءات انوني (.)12

اء

 -11وأوددا اخلبددري امل دالًل املعددس صىسايد مد العنددم والالسييددا الًدداقسني ع د أسددا امليددل انن د
واهلوي انن اني إىل أن ا ًا الالشريع الناظ خللاب الزرااي ال حيتر صرا الزرااي الًاقس ع
امليل انن أو اهلوي انن اني (.)13

رابعا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلوقااة سقااوق اإلنسااان مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة لعدة قطا ات
-1

املساواة و دم التمييا

()14

 -12أعرإل نن الًضاء ع الالسييا العنةدر عد الً دا إساء داالت االعالدااء البداين ع د أفدرا
اأ يددات ا ينيد والاينيد  ،والالةددرحيات املعا يد لمجانددب والالسييايد الدديت يدداق هبددا م ددؤولون زوميددون
وممث و أ ااب سياسدي  ،والداب الزراايد العنةدري املالدااو يف وسداق ا عدقك وع د ا ن،ند  ،وإساء
عاك إجراء حتًيًات مزالس إلشرن ايه اأفعا وعاك مًاضا مرتزبيها(.)15
 -13وا و اخلبري امل الًل املعس صمليل انن واهلوي انن اني  ،اسالنا ا إىل العايا م احملا ئت
ال دديت أجرااد ددا ا ددق سه تد ددر إىل جو جي ددا ،إىل أن العند ددم والالسيي ددا الًد دداقسني ع د د امليد ددل انن د واهلويد د
انن اني منالشران يف الاول ؛ وإىل أن الضرب أمر واقع ،واملضايًات والالنسر م السران ،وأن االسالبعا
م الالع ي وم أوساط العسل والةد او الًاعا ع ما يباو(.)16
 -14و بد نند الًضدداء ع د الالسييددا العنةددر صعالسددا ددانون ملنااض د الالسييددا يف أه /مددايو ،2014
لزنها أعرإل ع ًها إساء اخنفاض عا الًضاه املعروض ع احملاك اليت ت النا إىل أ زامر(.)17
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 -15وأوص املفوضي ال امي ىًو ا ن ان اىزوم مبضاعف جهو اا ملزافد الالسييا ،مبا يف
تلك الالسييا ع أسا نوع انن  ،وامليل انن  ،والاي أو املعالًا ،وا عا  ،مد ادق مزافدد
الوص والاب الزرااي  ،ومالاإلع الالثًيم والالوعي يف ا ًو ا ن ان(.)18
 -16وأوص د نن د الًض دداء ع د الالسيي ددا العنة ددر الاول د إلض ددسان إج دراء حتًي ددا و ددامل يف عي ددع
اىداالت الديت تنلددو ع د جدراق الزراايد العنةد ري  ،والنتددر يف الداافع العنةدر مند ي إلاايد ا جدراءات
الًضاقي  ،ومًاضا اننا ومعا باله إلعًوصت مناسب  ،وتًامي تعويض كاف ومناسب ل ضداه(.)19
-2

التنمية والبيةة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان
 -17أوصد د نند د ًد ددو اللفد ددل الاولد د إلا اسد د إًا اد ددا الالشد دريع (املد دداين وانند دداق وا ا )
وتزييفر لضسان امل ا ءل الًانوني ملؤس ات اأعسا الالعا ي ووركاهتا الفرعيد العام د يف إ دي الاولد
أو املدداا م د اا ددر ،وال سدديسا يف لدداع ال دديا  .وأوص دالها أيضددا إلالنتددي عددقت توعي د ل عددام ني يف
لاع ال يا ولعام انسهو إلشرن منع ال يا إلاافع مما س انن مع اأًفا (.)20
 -18وال ياا الفريا العامل املعس حبًو ا ن ان والشركات عرب الوًني يعرب ع ًر إساء الالريري
ال،اكسد الددي ص فددر عيددع مشددا يع ةلددات اللا د الزهرماقيد  -سدواء الدديت نفدديت أو أو فد أو الدديت
ُال هلا  -ع ًو ا ن ان والبيئ (.)21

 -19وتكددر الفريددا العامددل نف ددر أن ا ا ال د يس واايمند ل نفدداهت الدديت تلر هددا موا ددع الالعدداي
ال تداا مةدا دا يالل دب اصدات تدااإلري عاج د وأكثددر فعاليد مد ودرك املنغنيدا اندو ج وعس يد صددا
م اىزوم (.)22
-3

حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -20ودعع نند ًدو اللفددل الاولد ع د إلداء تنتددي عدقت فعالد  ،مبشداك وسدداق ا عددقك
واجملالسع احمل والاعساء الاينيني ،ملنع اىاالت اليت تنلو ع تغيي ناع الاللرف وجتنيا اأًفا م
جانب انساعات ا ااإلي  ،وال سيسا يف مناًا مثل مضيا صنزي (.)23

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
-1

واحلرية واألمان لى شخصه
حق الفرد يف احلياة و
 -21أوا ت املفوضي ال امي ىًو ا ن ان إىل أن إنشاء مزالب مفالش الاول  ،الي ندال عد
اعالسا انون اقر مفالش الاول يف عاك  ،2018يتهر غب يف معان ضي اقس مني أما إلعيا وا
ع دداك فعالي د ا لالدًيً ددات يف انالهاك ددات ً ددو ا ن ددان ال دديت ترتزبه ددا الش ددرً  ،ومزال ددب امل دداع الع دداك
وموظفد و ال ددعون .ووددزل اعالسدا الًددانون الددو اامد إىل اأمدداك وأكددا ضدرو صةدديو املدوا املاليد
والبشري الزافي ملزالب مفالش الاول لضسان فعالي أ اقر وفًا ل ًانون(.)25
()24

 -22وأوص د املًددر اخلددا املعددس مب ددرل الالعددييب وغددريه م د ضددروب املعام د أو العًوإل د الًاسددي
أو القإن اني أو املهين  ،اىزوم فيسا يالع ا صلًضاه امل،اكس م االت الالعييب وسوء املعام اليت
و عد يف املاضد  ،إلزفالد الالدًيددا يف كددل ال د مد دداالت الالعددييب ومًاضددا مرتزبيهددا ومعددا باله
وتًددامي الالع ددويض إلةددو اي د وفعال د  ،والالركددا م د أن معان د الًض دداه امل،اكس د مل يز د هل ددا ي ددري يف
الًا ع االسالعاإل ال ريع ل ًضاه انايا (.)26
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 -23وأعرإلد د نند د ً ددو اللفد ددل عد د ًهد ددا إساء الالًد ددا ير ال دديت تفيد ددا ص الع دداس اأًفد ددا تع د ددفا
وتع ددييبه وإس دداء مع ددام اله يف مراك ددا الش ددرً  ،مب د ف دديه اأًف ددا ال دديي أارج دوا م د نت دداك العاال د
انناقي  ،ويف االت ان  ،يف مراكا ا العاس اأ ااث(.)27
 -24وأوص د املًددر اخلددا املعددس مب ددرل الالعددييب اىزوم د إلزفال د إج دراء فدددو ًبي د منالتس د
ومرب م بل املوظفني اللبيني وموظف املخالربات نسيع الناالء يف عيع مرافا اال العاس(.)28
 -25وأوص املًر اخلا نف ر اىزوم أيضا صلنتر يف إلااقل ل ددب االنفدرا
احملا املا يف "الانااانت اايمن "(.)29
 -26وأوصد د
ال دداعات الدديت يُ
املا ي اليت ي س

امللدو أو غدري

كد دديلك اىزومد د صصد ددات الد دوات ،يف الًد ددانون ويف املسا سد د العس يد د  ،لد دداه عد ددا
ددس فيهددا نسيددع فئد ات ال ددعناء صلوصددو إىل مندداًا مفالو د  ،وحت ددني امل ددا ات
فيها هبيا الوصو (.)30

 -27وص ضدداف إىل تلددك ،أوصد املًددر اخلددا اىزومد صصددات تددااإلري لالددوفري إلددااقل لق العدداس يف
ال اأ ااث اليي خيالفون الًانون ،ويف اىاالت اليت ال تالوافر فيها إلااقل لق العاس ،ضسان فةل
اأًفا ع البالغني يف عيع اأو ات(.)31
 -28وأوددا ت اخلبددري امل دالً املعنيد إلزبددا ال د إىل أن أعسددا العنددم الدديت يرتزبهددا أفدرا اأسددر
ضددا كبددا ال د تبدداو كثددري يف الب ددا ،وأنددر ال يوجددا ع د مددا يبدداو أ إلد رانم خمةددو ملنددع الالعدداوسات
اليت يالعرض هلا كبا ال وملعانالها(.)32
-2

إقامة العدل مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()33

 -29أ اًد د املفوض ددي ال ددامي ىً ددو ا ن ددان ع سد ددا صملع وم ددات الد دوا مد د امل دداافع العد دداك يف
جو جيددا ال دديت تشددري إىل ع دداك وجددو ض دواإل وم دواسي اا ي د ااددل انه دداس الًضدداق  ،وإىل أن مزال ددب
املاافع العاك عا إىل إجراء إصق ات مؤس ي لالعايا اسالًق الًضاء(.)34
 -30وأوصد املفوضددي ال ددامي ىًددو ا ن ددان اىزومد مبواصد إصددق انهدداس الًضدداق لالعايددا
اس دالًقلر ،وتنفيددي توصدديات املنتسددات ا يسي د املالع ً د إلضددسان امالثددا ا ًددا الالش دريع وا ج دراءات
الناظس لالعيني ضا احملزس الع يا ل سعايري الاولي ىًو ا ن ان(.)35
 -31وأوصد د املًد د ر اخلد ددا املعد ددس مب د ددرل الالعد ددييب قن يزد ددون أ د درا ضد دداق إلشد ددرن ا العد دداس
املالهسني ا اىب اال الياً مدرب ا إلعنايد  ،يف كدل الد  ،وصالسدالنا إىل معدايري صدا م  ،مبدا يف تلدك
ا السا اروب املاع ع ير أو تزرا انرمي اليت يُاع ا تزاهبا(.)36
 -32وأوص د املً ددر اخل ددا نف ددر اىزوم د صص ددات ال دوات ل ًض دداء ع د ك ددل إك دراه يف امل دداوم
الًضاقي  ،إللر منها مراجع اللاإلع الالًييا وامللو لنتاك اال العاس ال اإلا ل سداكس اىاق(.)37
 -33وأوصد اخلبددري امل دالًل املعددس صمليددل انن د واهلويد انن دداني جو جيددا نشدداء و ددا مزرسد
ل الدًيددا يف ج دراق الزراايد ع د م دالو س د لات إنفددات الًددانون م د أجددل تعايددا الالدًيددا يف ان دراق
املرتزب إلاافع الزرااي والًاقس ع أسا امليل انن واهلوي انن اني ومق ً مرتزبيها(.)38
 -34وأوصد فريددا اأمد املالدددا الًلددر اىزومد إلالعايددا ددا نتدداك العاالد ع د إ د إمزانيد نددوء
اأًفا املخالفني ل ًانون إىل العاال  ،وإنشاء لي فعال ملنع انرمي وإلااقل ل ب اأًفا رياله (.)39
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-3

احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية
و

()40

 -35أوددا ت منتس د اأم د املالدددا ل ،إلي د والع د والثًاف د (اليون ددزو) إىل أنددر ينبغ د نو جي ددا أن
تزفل متزني الةدفيني والعام ني يف وساق ا عدقك مد مما سد مهنداله يف إليئد در و مند كعداء مد
ًد ددو ه ا ن د دداني اأساسد ددي  ،وفًد ددا ل سعد د ايري الاوليد د  .و ُود دعع اىزومد د ع د د الالدًيد ددا يف عيد ددع
االعالد ددااءات ع د د الةد دددفيني والعد ددام ني يف وسد دداق ا عد ددقك ،وع د د ضد ددسان تلبيد ددا سد د يا الًد ددانون
تلبيًا كامق(.)41
 -36وأوا ت املفوضي ال امي ىًو ا ن ان إىل أن امل سني يف صتوم لي لايه ايا ادر
سو الةق يف اهلواء الل ا إل دبب صدغر عد امل دعا املوجدو اندا  .ويف  30أي و /سدبالسرب،2019
ض ةزس ماين صتوم قن را إل اي ماين صتوم فض ً ب مؤس إلناء امل عا انايا لبناء
م عا جايا را متييا  .وًعن الب اي يف را احملزس أماك ةزس كو ي لقسالئناف(.)42
 -37وأو ددا ت املفوض ددي ال ددامي ىً ددو ا ن ددان إىل أن مزال ددب املؤس ددات الاميًراًي د و ً ددو
ا ن د ددان الالد داإلع ملنتسد د اأمد د والالعد دداون يف أو وص د ددا ا د ددو يف تًييسد ددر إىل أن االنالخد دداصت الر سد ددي
لعدداك  2018كان د تناف ددي ومدداا إلشددزل جيددا .إليددا أنددر أ أن عددع البيدداانت ع د الندداابني وحتايددا
الالفضيقت ال ياسي  ،فضدق عد تالبدع النداابني يف يدوك االنالخداب ،أئ ودواغل إلشدرن ا السدا مما سد
ال،ايب وإلشرن ا الناابني ع الالةوي ون اوف م االنالًاك(.)43
-4

حظر مجيع أشكال الرق

()44

 -38أعرإل املًر اخلاص املعني إلبيع اأًفا واسالغقهل جن يا ،مبا يف تلك اسالغقهل يف البغاء
ويف امل دوا ا ص ي د وغريا ددا م د م دوا االعال ددااء انن د ع د اأًف ددا ع د أس ددفها الخنف دداض م دالو
املق ًات انناقي وا اانت املالع ً صالجتا صأًفا (.)45
 -39وو ددعع نن د اخل درباء املعني د إلاللبي ددا االتفا ي ددات والالوص دديات الالاإلع د ملنتس د العس ددل الاولي د
اىزوم ع مواصد اصدات الالدااإلري القسمد لضدسان تدوفري اىسايد واخلدامات املناسدب لضدداه االجتدا ،
وتًامي مع ومات ع عا اأوخا امل الفياي م ايه اخلامات(.)46

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
-1

احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()47

 -40تكر الفريا العامل املعس حبًو ا ن ان والشركات عرب الوًني أن ال قم والةد املهنيالني
ددا ع دداك 2015
ل عسددا م د أالددر الش دواغل املالع ً د حبً ددو ا ن ددان الناجت د ع د سددو عس ددل ظ د
إلش ددزل ك د د تًريبد ددا ون أ ضد دواإل تنتيسيد د  .وممد ددا يش ددزل حتد دداه ااصد ددا اىالد د يف لد دداع الالشد ددييا
واهلياكل اأساسي  ،وال سيسا يف صتوم وتب ي (.)48
 -41وت ً املفوضي ال امي ىًدو ا ن دان عدا تًدا ير تشدري إىل أن ال دقم يف أمد اك العسدل
وغريادا مد أوددزا عايد العسدا ضددعيف يف جو جيددا ،وان ا مددا تفضد الالدًيًددات يف دوا ث مزددان
العسل إىل امل اءل  .واو أمر يالضر منر إلوجر اا العسا يف صناعات الالعاي والبناء(.)49
 -42وال ددا الفريددا العامددل املعددس حبًددو ا ن ددان والشددركات عددرب الوًني د أن صددا وتنفيددي ددانون
العسل ال يااالن يشزقن حتاه يف ظل عاك وجو لي فعال لالفاليش العسل تضل ع إلوالي تغل عيع
ًو العسل ،مبا يف تلك ظروف العسل والالسييا يف مزان العسل(.)50
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 -43وأودا ت نند اخلدرباء الالاإلعد ملنتسد العسددل الاوليد إىل أن احتدا النًداصت العساليد يف جو جيددا
ددا أوضد أن مد املسا سددات الراسددخ أن تفددرض الوكدداالت سددوما ع د البددا ثني عد عسددل تةددل إىل
أجر وهر أو أجري وهريني(.)51
 -44وأوا ت ال عن نف ها إىل أن احتدا النًداصت العساليد يف جو جيدا يفيدا قن أ صب العسدل دا
اسالخاموا العًو الًةري اأجل وسي ل السييا ع أسا انن واأنشل النًاإلي وااي اء ال ياسي (.)52
 -45وأوا ت ال عند نف دها إىل أن معداالت النشداط اال الةدا ل سدرأ وفدر العسدل املالا د هلدا
ال تاا منخفض مًا ن صملعاالت اخلاص صلرجل .وأودا ت ال عند إىل أن احتدا النًداصت العساليد يف
جو جيا أكا ع الةدقت الديت تدرإل إلدني اخنفداض معدا النشداط اال الةدا ل سدرأ  ،و نيد ،الفًدر،
وا تفاع معا العنم ضا املرأ (.)53
 -46وأود ددا ت ال عند د نف د ددها إىل أن الفعد ددو يف اأجد ددو إلد ددني انن د ددني ال تد داا مرتفعد د يف عيد ددع
لاعات النشاط تًريبا(.)54
 -47وأوصد الفريدا العامدل املعددس حبًدو ا ن دان والشدركات عددرب الوًنيد اىزومد صعالسدا تددااإلري
فعالد لالنفيددي مبدداأ اأجددر املال دداو لًدداء العسددل املال دداو الًيسد  ،واسدالعراض أجددو الرجددا والن دداء يف
عيع الًلاعات صسالسرا (.)55
 -48ووددا ت اخلبددري امل دالً املعني د إلزبددا ال د ع د ضددرو
و اه يف توظيم املوظفني واال الفاظ هب وتر ياله وتا يبه (.)56
-2

تددر الالسييددا ع د أسددا ال د

احلق يف الضمان االجتما ي
 -49تكرت اخلبري امل الً نف ها أن معاش الشيخوا يتل أ ىن م أن يضدس م دالو معيشديا
القًا ع الرغ م سه تر تا جييا(.)57
 -50وأوا ت املًر اخلاص املعني إلبيع اأًفا إىل أن عيع اأوخا اليي حتاي معه أ روا
قن نتدداك اخلامد االجالساعيد ضددعيم ل غايد  ،واددو مددا يعددا جاقيددا إىل الد اأاةدداقيني االجالسدداعيني
املثً ددني صأعب دداء ،وال دديي يالًاض ددون أج ددو ا منخفض د ويفالً ددرون إىل الوس دداقل والت ددروف القسم د ل عس ددل
إلفعالي  .فسعايري العسل االجالساع مفًدو  ،وال خيضدع اأاةداقيون االجالسداعيون ل الدا يب ،وال سديسا
إلشرن كيفي الزشم ع االت االعالااء ع اأًفا وا إلقغ عنها(.)58
 -51وأو ددا
ا عا ا مب د
االجالساعيد د ع د د
لموخا تو

-3

فري ددا اأم د املالد ددا الًل ددر إىل أن امل دداعا الرقي ددي املًام د إىل اأو ددخا تو
ةد ا مد امل داعا النًايد  ،الديت ال تراعد أ اجد ااصد  .ويالو دم تدوفري اىسايد
الب د دداهت احمل يد د  ،الد دديت ال تالد ددوفر يف إلعضد ددها أ اد ددامات اجالساعيد د ع د د ا ًد ددق
ا عا (.)59

احلق يف مستوى معيشي الئق

()60

 -52أوددا فريددا اأم د املالدددا الًلددر إىل أن ددو  20يف املاقد م د سددزان الريددم يعيشددون حت د
ا الفًر وأن الفًر يف الريم يؤير يريا كبريا ع اأم الغياق ل زان الضعفاء(.)61
 -53وتكددرت اخلبددري امل دالً املعنيد إلزبددا ال د أن مرتفعددات جو جيددا تعدداين ،يف ع د أمددو  ،مد
الفًر املا ع ،وضعم اهلياكل اأساسي  ،و فر اىةو ع الرعاي الةدي (.)62
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 -54وكر ت نن ًو اللفل توصيالها قن صةو الاول أمواال كافي ل الةا السالسرا انعااك
امل د دداوا  ،والعسد ددل إلفعاليد د ع د د اىد ددا مد د الفد دوا  ،وحت د ددني م د دالو املعيشد د املالد دداين ل غايد د لمسد ددر،
مبا يشسل اأسر اليت لايها عا أًفا  ،واأسر القجئ واملشر اا يا واأسدر الديت تعديش يف املنداًا
الريفي والناقي (.)63
 -55وتكرت اخلبري امل الً املعني إلزبا ال
املا ع ع الرغ م ا صق ات الشام (.)64

أن الزثري م كبا ال

ما سالوا يعانون م الفًر

 -56وو ددعع الفري ددا العام ددل املع ددس حبً ددو ا ن ددان والش ددركات ع ددرب الوًني د اىزوم د ع د إج دراء
اس دالعراض و ل دددا اأ ىن لمجددو  ،ع د أن يزددون مرتبلددا مبؤوددر تزدداليم املعيش د وكافيد ا لضددسان
العيش الزرمي ل عسا (.)65
 -57وأوا فريا اأم املالدا الًلر إىل أن إمزاني اىةو ع د مةدا ميداه الشدرب املرموند
والنتاف د الةدددي يف اأسددر املعيشددي ال ت داا صددعب وأن مددا ن دبالر  41يف املاق د م د الدديي ا د يف س د
الثاني إىل ال اإلع يعانون م ا تفاع م الوهت الرصا يف الاك(.)66
 -58وك ددر ت نن د ً ددو اللف ددل توص دديالها قن تالخ ددي الاول د ال دوات لالد ددني م دالو معيش د
اأًفا ع سبيل اأولوي  ،مع إيقء ااالساك اا لإلسزان واملياه والةرف الةد (.)67
 -59وأوصد د نند د الًض دداء ع د د الالسيي ددا العنةد ددر الاولد د صصد ددات ت ددااإلري ود ددام لالد ددني اىالد د
االجالساعي د واال الة ددا ي نساع د الروم ددا ،ااص د فيس ددا يالع ددا صىة ددو ع د ف ددر العس ددل واخل ددامات
االجالساعي والرعاي الةدي وال ز الققا(.)68
 -60وتكددرت اخلبددري امل دالً املعني د إلزبددا ال د أن العسددا امل ددنني الدديي أصددبدوا عدداً ني ع د
العسل يُ،كون ون أ ال نترا لعاك وجو إعاانت إللال (.)69

 -61وتك ددرت اخلب ددري امل دالً نف ددها أيض ددا أن الاول د ينبغ د أن تض ددع سياس د إس ددزان مالساس ددز
وم الاام  ،وأن تزون نشل يف توفري ال ز االجالساع واملي و الالز ف لزبا ال (.)70

-4

احلق يف الصحة

()71

 -62أوصد د د فريد د ددا اأمد د د املالدد د ددا الًلد د ددر اىزومد د د صل،كيد د ددا إلًد د ددا أكد د ددرب ع د د د تعايد د ددا نوعيد د د
وكف دداء الرعايد د الة دددي اأوليد د  ،وإعل دداء اأولوي د لقسد دالثسا ات يف ا ددامات الة ددد العً يد د اني ددا
واملي ر ل عسيع(.)72
-63

يب

25

وأو ددا فري ددا اأم د املالد ددا الًل ددر إىل أن مع ددا وفي ددات اأمه ددات م ددا سا مرتفع ددا ،ي دد،
ال وفا لزل  100 000م املواليا اأ ياء(.)73

 -64وال ت داا نن د ً ددو اللف ددل تع ددرب ع د الً ددا إساء ا تف دداع مع دداالت وفي ددات الرض ددع واملوالي ددا
اأموات واخنفاض الًا الالزنولوجي ل رعاي الةدي بل الوال وإلعااا(.)74
 -65وتكرت اخلبري امل دالً املعنيد إلزبدا ال د أندر ينبغد تعايدا إ ا اندو يف الرعايد ال دزني ،
والو اي م إساء املعام فضق ع نتاك إ ا اىاالت .وأكات ضرو ضسان مرا ب انو يف عيع
اأوضدداع ،إللددر منهددا إنش دداء ليددات ل رصددا لض ددسان تددوفري الرعاي د الزافي د لزب ددا ال د وال دالسز م د
الالةا إلفعالي النالهاكات ًو ه (.)75
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 -66وأوص د اخلب ددري امل دالًل املع ددس صملي ددل انن د واهلوي د انن دداني جو جي ددا إلالوعي د اأاة دداقيني
الةديني إلشرن امليل انن واهلوي انن اني والالركا م أن املث يات واملث يني وما وج امليل انن
ومغ دداير اهلوي د انن دداني واملالن ددوعني جن ددانيا ميز د أن حية د وا ع د الع ددقو ون وص ددسه يف املراك ددا
الة د دددي  ،مب د ددا يف تل د ددك ا د ددامات ااالب د ددا ف د ددريو نً د ددو املناعد د د البش د دري /ا ياس وتً د ددامي املش د ددو يف
ايا الشرن(.)76
 -67وأوصد املًددر اخلدا املعددس مب درل الالعددييب اىزومد صصدات الدوات لضدسان نًددل ال ددعناء
اليي تتهر ع يه عقمات ا عا الياني أو املدرض العً د مد ال دعون وت ًد العدقو املناسدب يف
م الشفيات الةد العً ي (.)77
 -68وأوصد فريددا اأمد املالدددا الًلددر اىزومد إلزفالد ةددو انسيددع ع د اددامات الةددد
انن ي وا جناإلي انيا  ،مبا يف تلك اامات تنتي اأسر وتوفري أساليب منع اىسل اىايث املخالا
ل فئات الضعيف م الن اء ،مب فيه املةاصت إلفريو نًو املناع البشري /ا ياس ،والشاصت اان.
وأوصد اىزومد أيضددا إلزفالد توعيد انسهددو وتثًيفددر إلشددرن ضدداه الةددد انن ددي وا جناإليد  ،مبددا يف
تلك تنتي اأسر (.)78
-69
-5

و ث نن

احلق يف التعليم

ًو اللفل الاول ع مزافد مما س ا جهاض إل بب جن اننني(.)79

()80

 -70أوصد ال عن د نف ددها الاولد صصددات الالددااإلري القسمد لالد ددني إمزاني د اىةددو ع د الالع ددي
وال،كيددا ع د هتيئ د التددروف الزفي د إلدداه فددر اىةددو ع د الالع ددي املالا د لمًفددا م د الفئددات
الضعيف  ،مثل اأًفا اليي يعانون م الفًر ،واأًفا م اأ يات ا يني واأًفا تو ا عا ،
وكيلك اأمهات الشاصت إلعا الوال (.)81
 -71وأوص نن الًض اء ع الالسييا العنةر الاول صصات تااإلري وام لضسان الالدا أًفا
الروما صملاا والبًاء فيها يف عيع مرا ل الالع ي (.)82
 -72وأوص د نند د ً ددو اللف ددل الاول د صص ددات الال ددااإلري القسم د لالد ددني نوعي د الالع ددي وتعاي ددا
الالا يب انيا ل سا سني ،مع ال،كيا إلوجر اا ع املناًا الريفي (.)83
 -73وأوص د ال عن د نف ددها الاول د مبواص د تل ددوير وتعايددا الالع ددي امله ددس انيددا م د أج ددل حت ددني
مها ات اأًفا كبايل مالا هلؤالء اليي تركوا املا س يف و مبزر(.)84
 -74وأوصد اخلبدري امل دالًل املعدس صمليدل انن د واهلويد انن داني جو جيدا إلزفالد إ د ليدات ملعاند
الالنسر الًاق ع امليل انن واهلوي انن اني وتي ري الوصو إليها يف اأوساط الالع يسي (.)85
 -75وأو د د ددا ت اليون د د ددزو إىل أن د د ددر ينبغ د د د تش د د ددعيع اىزوم د د د ع د د د ت د د ددر العًوإل د د د الباني د د د يف
عيددع املؤس ددات الالع يسي د وع د الًضدداء ع د العنددم والالسييددا يف املدداا ع د أسددا امليددل انن د
أو اهلوي انن اني (.)86

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فةات حمددة
-1

النساء

()87

 -76أوا ت املًر اخلاص املعني مب رل العنم ضا املرأ وأسباإلر وعوا بر إىل أن الًوالب النسليد
انن اني واملوا م اأإلوي ال تاا مالعي إلعسا ومالفشي يف اجملالسع ،وال سيسا يف املناًا الريفي (.)88
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 -77وأود ددا ت املًد ددر اخلاصد د نف د ددها أيضد ددا إىل أن العند ددم العد دداق  ،مبد ددا يف تلد ددك ا يد ددياء البد دداين
وانن د والنف د  ،ال ي داا يعال ددرب م ددرل ااص د  .وال ي داا ا إل ددقغ ع د دداالت العن ددم الع دداق غ ددري
ك دداف ،ويرج ددع تل ددك جاقي ددا إىل ع دداك وج ددو وع د ع دداك هبد يه املش ددز اجملالسعي د  ،واخل ددوف م د االنالً دداك
والوصد د  ،وانعد ددااك الثًد د يف وكد دداالت إنفد ددات الًد ددانون ،وتد دداين نوعيد د اخلد ددامات الًاقسد د و ليد ددات اىسايد د
لضداه العنم(.)89
 -78وأُإل غد د املًد ددر اخلاصد د صلةد ددعوصت الد دديت تعد دد،ض الشد ددروع يف إجد دراءات جناقيد د ون تًد ددامي
وزو م الضدي  ،نترا لعاك وجو مًاضا ت ًاقي ملرتزيب العنم العاق (.)90
 -79وأعرإل ع ًهدا أن اخلد ال داا اجملداين الدي يعسدل ع د مداا ال داع ل ن داء ضدداه
العنددم غددري مالددا إلعددا سيددع ال غددات الدديت تالددداث هبددا اأ يددات ا يني د  ،ممددا ميددنعه م د ا إلددقغ ع د
االت العنم والالسا اىساي الزافي (.)91
 -80والتداا ال عند املعنيد صلًضدداء ع د الالسييددا ضددا املدرأ تعددرب عد الً ددا إساء عدداك تددوفر عددا
كدداف مد املقجددك ومراكددا اأسمددات لالًددامي امل دداعا الفعالد لضددداه العنددم ،وإساء عدداك وعد النددا
عام إلوجو أنواع امل اعا واخلامات(.)92
 -81وأوصد د املفوضد ددي ال د ددامي ىًد ددو ا ن د ددان اىزوم د د مبضد دداعف انهد ددو ل الةد ددا ل عند ددم
انن اين ،مبا يف تلك العنم العاق و الل ا انث(.)93
 -82وأعرإل ال عن املعني صلًضاء ع الالسييا ضا املرأ ع الً دا أن املدرأ ال تداا ممث د متثديق
ان ةا يف اىيا ال ياسي والعام  ،وال سيسا ع م الوي املناصب الع يا ومناصب صنع الًرا (.)94
 -83وأوا فريا اأم املالددا الًلدر إىل أندر ال توجدا إ ا سياسدي يف الاولد لالد دني مشداك
املرأ يف صنع الًرا (.)95
-2

األطفال

()96

 -84أوص نن ًو اللفل الاولد إلزفالد أن يشدسل انوادا اننداق عيدع اأعسدا واأنشدل
املش ددا إليه ددا يف الربوتوك ددو االاالي ددا امل د ددا صتفا ي د ً ددو اللف ددل إلش ددرن إلي ددع اأًف ددا واس دالغق
اأًفا يف البغاء ويف املوا ا ص ي  ،مبا يف تلك عيع أوزا إليع اأًفا (.)97
 -85والتد داا ال عند د نف د ددها تعد ددرب عد د الً د ددا إساء ةد ددو اىسايد د االجالساعيد د الد ددي د ددا يد ددؤ
صأًفا اليي يعانون الفًر ،واأًفا املرتبل أوضداعه صلشدوا ع ،واأًفدا تو ا عا د  ،وأًفدا
اأ يات ،واأًفا املالضر ي م اهلعر والعنم العاق أو اليي يالعرضون هلسا يف ع أمو أادر ،
إىل الو وع ضدي انراق املنةو ع يها يف الربوتوكو االااليا (.)98
 -86ووا ت املًر اخلاصد املعنيد إلبيدع اأًفدا ع د أن االسدالغق انن د لمًفدا يف ال دفر
وال يا يشزل عامل الدر جايداا ينبغد أن تعاندر ال د لات الوًنيد مد ادق اصدات تدااإلري و ايد
وعاي كافي (.)99
 -87وأوص د نن د ًددو اللف ددل الاول د إلضددسان الالدًيددا يف عي ددع دداالت االس دالغق انن د
واالسالغق يف العسل والبيع واالااللاف واالجتا  ،ومق ً مرتزبيها ومعا باله (.)100
 -88وأوصد د ال عند د نف د ددها الاولد د إلزفالد د عايد د اأًفد ددا ضد ددداه االسد دالغق انن د د والبيد ددع
واالااللاف واالجتا  ،وتاوياا صخلامات والربام الزافي ل العايف وإعا ا ماو االجالساع (.)101
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 -89وأوص الاول أيضدا إلوضدع جداو سمدس وا عد لال دعيل املواليدا الفع د يف عيدع أ داء الب دا
والالةددا ل عًبددات ا ا يد  ،مددع إيددقء ااالسدداك اددا جملسوعددات اأ يددات والقجئددني وعددامي انن د ي
واأسر اليت تعيش يف املناًا انب ي املرتفع (.)102
 -90وأوص نن الًضاء ع الالسييا العنةر الاول صصات تااإلري م سوس وةا سمنيا ىساي
اأًفا اليي يعيشون ويعس ون يف الشوا ع وضسان إعا اي ه وإ ماجه يف اجملالسع(.)103
 -91وأوص نن ًدو اللفدل الاولد صصدات عيدع الالدااإلري القسمد ملزافدد عيدع أودزا عسدل
اأًفا  ،مبا يف تلك يف الًلاع غري الرمس  ،و ثالها ع إعا مفالشي العسل(.)104
 -92وأوددا ت املًددر اخلاصد املعنيد إلبيددع اأًفددا إىل أن سواو اأًفددا ال يداا اقسددا إلددني أ يددات
إيني د و يني د معين د ويف إلعددض املندداًا الريفي د  .وأوددا ت أيضددا إىل أن سواو اأًفددا يف جو جيددا م درتب
صلفًر واالفالًا إىل الالع ي والالًاليا واملعدايري االجالساعيد الديت تدرب اديه املسا سد الضدا  ،واالفالًدا إىل
املع ومات ع الةد انن ي وا جناإلي  ،وعاك إ ماو إلعض اأ يات ا يني والايني (.)105
 -93وأوصد نند الًضدداء ع د الالسييددا العنةدر الاولد إلزفالد تلبيددا تدر سواو اأًفددا و/أو
الاواو الً ر تلبيًا فعاال يف املسا س العس ي (.)106
 -94وتك ددر فري ددا اأم د املالد ددا الًل ددر أن ددر ال ت داا ان ددا و دواغل إلش ددرن اس دالخااك و الرعاي د
املؤس ددي لمًف ددا تو ا عا د  ،و و الرعاي د اخلاص د غ ددري النتامي د  ،وإلش ددرن نوعي د الرعاي د الباي د ،
ونا اخلامات القسم لاع اأسر اليت لايها أًفا (.)107
 -95وأوددا ت نند ًددو اللفددل إىل إصددق نتدداك عايد اللفددل وعس يد إادداء إيددااع اأًفددا يف
مؤس ددات الرعاي د  ،لزنه ددا ظ د تع ددرب ع د ددا صل د إساء ع دداك كفاي د امل دوا البش دري والالًني د واملالي د
املخةةد لنتدداك اىساي د االجالساعيد  ،وال سدديسا عنددا عد إليئ د أسدري أو اس دالبااهلا ،وةاو يد الالغلي د
انغرافي لنتاك اىساي االجالساعي (.)108
 -96و ث د ال عن د نف ددها الاول د ع د الالععي ددل إلعس ي د إا دداء ا ي ددااع يف املؤس ددات يف املن دداًا
الريفيد  ،وضددسان تدوافر ايددا ات عايد أسدري و السعيد إلاي د وكافيد لمًفددا احملددرومني مد إليئد أسدري ،
وال سيسا اأًفا توو ا عا  ،وتعايا اامات إعا ا ماو(.)109
 -97وأوص فريا اأم املالدا الًلر اىزوم إلالعايا ا نتاك عاي اللفدل ع د تنفيدي إلدرام
تددوفر إليئ د أكثددر عاي د لمًفددا  ،وتً ددل إىل أ ىن ددا م د انفةددا اأسددر  ،وتددوفر اس دالعاإل فعال د أ
وزل م أوزا العنم ضا اأًفا  ،وتزفل عاي إلاي جيا (.)110
 -98وأوص نن ًو اللفل الاول مبن مركا ًدو اللفدل إمزانيد الوصدو ون عواقدا إىل
عيددع املؤس ددات الدديت ترعد اأًفددا  ،مبددا يف تلددك املؤس ددات الدديت تًو اددا انساعددات الايني د  ،وتعايددا
ا ات املركا ع ت ً وزاو اأًفا وفدةها ومعانالها إلفعالي وإللريً مراعي لمًفا (.)111
 -99و ث ال عن نف ها الاول ع إجراء اس وام لالًيي نلا وجو اأًفا يف الشوا ع
يف الب ا وًبيعالر وأسباإلر اني ي م أجل وضع سياس وًني ل و اي (.)112
 -100وأعرإلد املًددر اخلاصد املعنيد إلبيددع اأًفددا ع د ًهد ا البددال إساء ال،تيبددات الاولي د ل دسددل
لفاقا الغري اليت انالشرت يف جو جيا .إت إنر لا تًامي عًا اىسل لفاقا الغري ،تةا ودها مديق
تالضددس امس د الوالدداي ال دديي ً بددا عس ي د اىس ددل لفاقددا الغددري إلوص ددفهسا الوالدداي الشددرعيني ل لف ددل.
وال تالضددس وددها املدديق اس د اأك الد يت ع د لفاقددا الغددري وال ت ددعل أ إوددا إىل ترتيددب اىسددل
هبيه اللريً (.)113
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األشخاص ذوو اإل اقة

()114

 -101تكرت املفوضدي ال دامي ىًدو ا ن دان أن الالدداهت الديت تًدم أمداك تنفيد ي اتفا يد ًدو
اأودخا تو ا عا د تشدسل عدداك وجدو ليد ل الن دديا ومدوا كافيد  ،وعدداك وجدو تشدريعات وددام
مالوافً مع االتفا ي  ،واالفالًا إىل إ ةاءات مويو مةنف ع الندو الواجب ،واسدالسرا اتبداع اد
ًيب يف معان ضاه اأوخا تو ا عا  ،وتفش الًوالدب النسليد ال د بي عد اأودخا تو
ا عا ووصسه (.)115
 -102وأوا فريا اأم املالدا الًلر إىل أن صياغ ال ياسات املالع ً صأوخا تو ا عا
تعالسا ع اأ اك امل دالسا مد املةدا ا ا يد إلشدرن امل دالفياي مد معداش ا عا د  ،ممدا يً دل كثدريا
م عا اأوخا تو ا عا (.)116
 -103وأوا الفريا العامدل املعدس حبًدو ا ن دان والشدركات عدرب الوًنيد إىل أندر ال تداا اندا  ،يف
املسا سد العس يد  ،حتدداهت كبددري فيسدا يالع ددا مدداو اأوددخا تو ا عا د واال الفدداظ هبد يف سددو
العسد ددل .ويواجد ددر اأود ددخا توو ا عا د د الالسييد ددا يف عيد ددع د دداالت اىيد ددا  ،مبد ددا يف تلد ددك الوصد ددو إىل
املؤس ات الالع يسي وغرياا م اخلامات ،ممدا يايدا مد وضدعه اهلدش يف سدو العسدل .وال دا الفريدا
العامل أيضا ضعم إنفات را ات احملاك يف ضاه الفةل اليت تشسل أوخاصا تو إعا (.)117
 -104وأوصد د فريد ددا اأمد د املالدد ددا الًلد ددر اىزومد د إلزفالد د ةد ددو اأود ددخا تو ا عا د د ع د د
اامات الةد انن ي وا جناإلي انيا ون وصسه فضق ع اامات الالةا ل عنم انن اين(.)118
 -105وأوا املًر اخلا املعس إلبيع اأًفا إىل أن و ً 34 000فل م تو ا عا ال ياالدون
غري م ع ني ،ويعا تلك جاقيا إىل عاك وجو ليات مبزر لالدايا اهلوي وا ال (.)119
 -106و ث نن ًو اللفل الاول ع وضع نتاك صا اأًفا تو ا عا ومبشداكاله يف
النت الةدي والالع يسي (.)120
 -107وتكددر فريددا اأم د املالدددا الًلددر أن اخلددامات املًام د لمًفددا تو ا عا د ال ت داا غددري
كافي  .وأوص اىزوم إلزفال متالع اأًفا تو ا عا د صىدا يف الةدد والالع دي واىسايد والعاالد
واملشاك واىيا اأسري ع اك امل اوا مع غريا (.)121
 -108و ث نن ًدو اللفدل الاولد ع د تنتدي عدقت توعيد ت دالهاف املدوظفني اىزدوميني،
وعام النا واأسر ،ملزافد وص اأًفا تو ا عا والالدامل ع يه  ،وال،وي لةو إجياإلي ع
اؤالء اأًفا  ،وسه الالعريم صخلامات احملا املالا (.)122
-4

األقليات

()123

 ً -109بد نند اخلدرباء الالاإلعد ملنتسد العسددل الاوليد إىل اىزومد تزثيددم جهو اددا لالعايددا تزددافؤ
الفر ومعام اأ يات ا ينيد يف دا العسالد واملهد  ،إللدر منهدا اصدات تدااإلري ةدا اهلداف لداه
متثي ها يف مؤس ات اىز وحت ني فرصها الالع يسي (.)124
 -110وأعرإل نن الًضاء ع الالسييا العنةر ع اخنفاض م دالو ا ملداك صل غد انو جيد ك غد
ئني د يف أوس دداط اأ ي ددات الًومي د أو ا يني د  ،م ددا يع ددو إ ماجه ددا يف اجملالس ددع ومتثي ه ددا يف اىي ددا العام د
وال ياسددي ويف مناصددب صددنع الًدرا  ،وال سدديسا ع د م دالو اىزومد املركايد  ،وكدديلك ةددوهلا ع د
الالع ي وفر العسل(.)125
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 -111وأوصد ال عند نف ددها الاولد إلالزثيددم جهو اددا الراميد إىل ضددسان متالددع اأ يددات ا ينيد يف
املناًا الريفي  ،مثل وا صنزي  ،متالعا كامق صىًو اال الةا ي واالجالساعي والثًافي مبا يف تلك
ًو ها املالع ً صىةو ع الالع ي وفر العسل(.)126
 -5الالجةون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلي ا

()127

 -112أوص نن الًضاء ع الالسييا العنةدر الاولد إلزفالد إ د ا مزانيد نسيدع اأودخا
احملالداجني إىل اىسايد الاوليد لقسدالفا مد إجدراء نددوء عدا وفعددا و داين ،وكفالد اسدالنا درا عدداك
من ال عوء ،أسباب تشسل وواغل اأم الًوم  ،إىل مرب ات س يس وتب يغر إىل اأفرا املعنيني(.)128
 -113وأوصد مفوضدي اأمد املالددا ال دامي لشددؤون القجئدني اىزومد إلزفالد ا د ،اك مبداأ عدداك
ا ع ددا الً دري وع دداك ف ددرض عً ددوصت ال ددااو إللريً د غ ددري نتامي د ع د اأو ددخا ال دديي يل ب ددون
ال عوء ،متشيا مع أ زاك املا  31م االتفا ي اخلاص إلوضع القجئني(.)129
 -114وتكرت مفوضي وؤون القجئدني أن فدض ً بدات ال عدوء أسدباب تالع دا صأمد الًدوم ال يداا
يثري ًا صلغا(.)130
 -115وأوص د مفوضددي وددؤون القجئددني اىزوم د إلالعايددا جهو اددا لشددسل عيددع اأوددخا الدديي
تعددهب هبد املفوضددي يف مشددا يع الالنسيد ل الددا يب ع د املهددا ات املهنيد  ،وتعايددا الالرايددل الددوظيف  ،و عد
العسال  ،إىل جانب و ات اسي اني يف ا ال غدات ،يد ،يالو دع أن تي در اديه انهدو إىل دا
كبري عس ي ا ماو يف جو جيا(.)131
 -116وال ت د مفوض ددي و ددؤون القجئ ددني االجت دداه اأا ددري املالسث ددل يف ع دداك إص دداا أو ع دداك متاي ددا
إللا د ددات اهلويد د مل الس د د ال عد ددوء امل د ددع ني د ددايثا أو م الس د د ال عد ددوء املشد ددسولني أصد ددق يف ا جد دراء
انددا  ،أسددباب مل تًدداك إلدديه  ،ممددا يالعددا ض مددع الالشدريعات الوًنيد  .وإن عدداك وجددو إللا ددات اوي د
يضع م الس ال عوء يف ال ما ي ل غاي  ،مبا يشسل ا السا إعا هت الً ري (.)132
 -117وتكر اأمني العاك لمم املالدا أن ن ب أسر املشدر ي اا يدا الديت اسدالفا ت مد دل اقد
لإلسدزان يف اايد عداك  ،2019إل غد  45يف املاقد فًد مد عيدع اأسدر .وال تداا اندا اجد م دد
إىل مواص د حت ددني ظددروف معيش د املشددر ي اا يددا يف املراكددا انساعي د وأمدداك ا ام د اخلاص د ع د
ال دواء .وص ضدداف إىل تلددك ،ال ت داا انددا اج د إىل إلددي جهددو مالواص د م د أجددل تددوفري إمزاني د
اىةو ع فر العسل وسبل العيش ل سشر ي اا يا(.)133
 -118وأوا ت مفوضي وؤون القجئني إىل أن م املالو ع أن تشرع اىزوم يف إصق إجراء من إلدا
اأوخا املشدر ي اا يدا يف عداك  2019مد ادق الالددو مد مدنده امل داعا " ع د أسدا صدفاله "
إىل مندها "ع أسا ا الياجاهت " .ومع تلك ،مل ُحيرس تًاك إلعا إل بب اسالسرا إعا تنتي اىزوم (.)134
-6

دميو اجلنسية

()135

 -119أوص نن الًضاء ع الالسييا العنةدر الاولد صصدات تدااإلري فعالد ل ددا مد الدر انعدااك
انن ي وضسان ةو عيع اأوخا عدامي انن دي  ،مبد فديه اأًفدا الديي يولداون يف الاولد
واليي سيزونون لوال تلك عامي انن ي  ،ع انن ي ون أ ش عًبات إ ا ي ال ِّ
مربش هلا(.)136
 -120ووعع ال عن نف ها الاول ع تعايا جهو اا الرامي إىل تًامي وئقا اويد أفدرا الرومدا
اليي يعيشون ع أ اض الاول (.)137
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 -121وأوص نن ًو اللفل الاول إلالعايل الًانون املالع ا صلوضع الًانوين لمجاندب وعدامي
انن ددي لزد ميالثددل امالثدداال كددامق أ زدداك االتفا يد إلشددرن وضددع اأوددخا عددامي انن ددي  ،و نشدداء
ليد فعالد وكفددؤ لالدايددا اهلويد وا الد يف الد اأًفددا غددري اىدام ني لوئقددا اويد واملعرضددني خللددر
انعااك انن ي (.)138

هاء -مناطق أو أقاليم حمددة

()139

 -122أوا ت نن ًو اللفل إىل أن أ الي أخباسه وجو جيا ومنلً ت خينفاق/أوسياليا اننوإلي ،
يف جو جيددا ،ال ت داا اددا و نل ددا ال دديلر الفع ي د ل اول د  ،واددو م ددا يشددزل عًب د وددايا أم دداك تنفي ددي
اتفا ي ًو اللفل اال ايه اأ الي (.)140
 -123وأوا ت املفوضي ال امي ىًو ا ن ان إىل إنفات عس ي ما ي س "إ ام اىاو " امل السر
إلةددو و يد ع د ًددو الددوط اىدداو ا ا يد فيسددا خيددو أخبدداسه وأوسدياليا اننوإليد  .و ددل تلددك ،يف ع د
تااإلري أار  ،تركيب واجا م اأسق الشاقز  ،ووضع "عقمات او ي " ،وإ ام انا  ،إىل جاندب
املرا ب والضواإل الةا م  .ووفًا ىزوم جو جيا ،أيرت ايه العس ي مني متوس/يولير  2019ع دو  50ريد
يف املنلًالني وما جاو دا ،وادو مدا أ إىل تفدا الالدوترات وتدر مدا تعيشدر مئدات اأسدر املعيشدي يف الًدر
املعنيد مد ظددروف اجالساعيد  -ا الةددا ي سدديئ أصددق .ويالعددي ع د الزثددري مد اأسددر املعيشددي الوصددو إىل
مةا س ها الرقي ي  ،مبا يف تلك اأ اض الا اعي ومةا الالاو صملياه واأسوا (.)141
 -124وأعرب اأمني العاك ع ًر إساء اسالسرا ا العاس ال زان املانيني املًيسدني ع د ًدو اد
اىدداو ا ا أخبدداسه وأوسدياليا اننوإليد إل ددبب مددا ي ددس "العبددو غددري الًددانوين" ،وإلةددف ااصد إساء
الالًا ير اليت تفيا إلوفا مواًنني جو جيني أيناء ا العاسا (.)142
 -125وأودا ت املفوضددي ال ددامي ىًدو ا ن ددان إىل أن عس يددات ا غدق املالزددر وامللولد لنًدداط
العبددو تددؤير إلوجددر اددا ع د اأف درا الدديي حيالدداجون إىل م دداعا ًبي د فو ي د و/أو منالتس د ال تالددوفر
إال يف اأ اض اليت ت يلر ع يها تب ي (.)143
 -126و ا ت ً املفوضي ال امي ىًو ا ن ان مع ومات تشري إىل اسالسرا الًيو املفروض ع
اسالخااك ال غ انو جيد لغد ل الع دي يف أخبداسه وأوسدياليا اننوإليد  .وأفيدا قن الًيدو املفروضد ع د ريد
الالنًل وعس يات ا غق املالزر لنًاط العبو سا ت م عواقا اىةو ع الالع ي يف ال اأًفا
اليي يضلرون إىل عبو اىاو ا ا ي صنالتاك(.)144
 -127وأود ددا ت املفوضد ددي ال د ددامي ىًد ددو ا ن د ددان إىل عد دداك إ د دراس أ تًد دداك فيسد ددا يالع د ددا عد ددا
املسال زات اليت فًااا الناس ون أو تركواا إىل أصداهبا أو تعويضه عنها(.)145
 -128وكر ت املفوضي ال امي ىًو ا ن ان الاعو إىل إ إمزاني وصو املفوضي واايليدات
الاولي وا يسي ىًو ا ن ان إىل أخباسه وأوسياليا اننوإلي فو ا و ون عواقا(.)146
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