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 اإلنسان حقوق  لسجم
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون

 2021كانون الثاين/يناير   18-29

 جتميع بشأن موريتانيا  

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مر  مراعراد روجميرال اعررت را   21/ 16و   1/ 5أُعد هذا التقريرر عالر ب رقرراجمل  حرو  قروس ا ن ران   -1
لحال حومرا  الررواجمرد ق رقرراجمير ه ملرا  ات اهرردا  وا خلررا ا  ااا ررال و  هررا  الردوجمل الارراموا والتقريرر  ال رر   

 من واثئق األمم اتتحدد ذا  الصحال، وهو مقّدم ق شكو موخلز رقّ داب ابحلّد األقصى ل در الكحالا ا 

نطااااااق االلت اماااااات الدولياااااة والتعااااااون ماااااع ا لياااااات وا ي اااااات الدولياااااة  -اثنياا  
(2) (1)اإلنسان حلقوق

 

أو ت الحجنال ات ن ال حبقوس ا ن ان موجميتان را ابلنررر ق اعنارالام ال الووروكروخ اعرت راجمل  -2
 ا(3)الثاين اتححق ابل هد الدويل اااص ابحلقوس اتدن ال وال  ار ال، اهلارف ال الغا  عقورال ا عدام

اعرت رراجمل اتححررق ابل هررد وأو ررت ةنررال  قرروس الريررو موجميتان ررا ابلتصررديق عحررى الووروكرروخ  -3
الدويل اااص ابحلقوس اتدن ال وال  ار ال والووروكولني اعرت اجميني عرياق ال  قوس الريو راأن اشراا  
األطيرراخ ق اتنااعررا  ات ررححال وراررأن اخلرررا  رقرردش ال   ررا ا وشررج ت الحجنررال موجميتان ررا أيارراب عحررى 

 ا(4)رحب حتيرها ال ام عحى ارياق ال  قوس الريو

رارأن  1954وأو ت ةنال القاا  عحى التال  ز ال نصرل موجميتان ا ابلتصديق عحى ارياق ال عام  -4
اتت حقرال فيرح  راع  ان ردام اةن ر ال، وارياق رال  1961وض  األشخاص عدميي اةن  ال، وارياق رال عرام 

تصررديق عحررى ا وأو ررتها أيارراب ابل(189راررأن ال الرراخ اتنررزل ني )جمقررم  2011منرالررال ال الررو الدول ررال ل ررام 
، وهو الت ديو الذل من اعرياق ال الدول ال لحقاا  عحى مج   أشكاخ التال  ز ال نصرل  (6)8ر ديو اتارد  

1992اعتالد ق عام 
 ا(5)
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مرن  (4)23و 18ور  ظ الحجنال، م  األرف، أن موجميتان ا رتال ك رتحيراهترا عحرى اتراررني  -5
ال هررد الرردويل اارراص ابحلقرروس اتدن ررال وال  اررر ال، وحوخلررب هررذب التحيرررا  ع رنر ررق هررا ن اتررار ن 

 ا(6)عندما ع يكون هلالا أتث  خمالف أل كام الاري ال ا ر م ال اع

وع ررررت الحجنرررال ات ن رررال حبالايرررال  قررروس مج ررر  ال الررراخ اتهررراخلرين وأ ررررار أرررررهم أن موجميتان رررا  -6
ال الووروكروخ اعرت راجمل اتححرق ابل هرد الردويل ااراص ابحلقروس اعقتصراريال واعخلتالاع رال رنام ر د  مل

 ا(7)والثقا  ال أو الووروكوخ اعرت اجمل عرياق ال القاا  عحى مج   أشكاخ التال  ز ضد اترأد

ى وأو ررت منرالررال األمررم اتتحررردد لحار ررال وال حررم والثقا ررال )ال ون ررركو( موجميتان ررا ابلتصررديق عحررر  -7
 ا(8)اعرياق ال راأن مكا حال التال  ز ق  اخ الت ح م

وأشرررراجم  ميّوضرررر ال األمررررم اتتحرررردد ال ررررام ال حلقرررروس ا ن رررران ال أ ررررا ا تتحررررت مكت رررراب هلررررا ق  -8
 ا(9)ومتكنت من مماجمرال وعيتها ابلكامو، ابلت اون م  احلكومرال 2010موجميتان ا ق كانون األوخ/ري الو 

 أيحرروخ/ 22وضرر ال ق موجميتان ررا حوخلررب مررذكرد ريرراهم مرر  احلكومررال وق ررت ق وأُناررملت وعيررال مكتررب اتي
وقررد منحررت مررذكرد التيرراهم اتررذكوجمد مكتررب اتيوضرر ال ال ررام ال  رر   ال ررردرو واررر ال،  ا2009ررر تالو 

 ا(10)راالو الر د واعدار التقاجمير والت اون التقين لياد امن ال    حمدرد

(11)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
 

، (2009)33أو ت ةنال القاا  عحى التال  ز ال نصرل موجميتان ا، ق ضو  رو  تها ال امال جمقم  -9
ق نرامهرا  أبن ر الد لدى رر  ق أ كام اعرياق ال الدول ال لحقاا  عحرى مج ر  أشركاخ التال  رز ال نصررل

م  مراعراد الوث قرال ، 2001القانوين احملحي، ال انياذ اع ن وررانمج عالو ريرابن، الحذين اعتالدا ق عام 
2009ااتام ال تؤمتر ارت را  نتائج ريرابن الذل عقد ق خلن ف ق ن  ان/أرريو 

 ا(12)

وأو رررت ةنرررال  قررروس الريرررو موجميتان رررا رررردعم الحجنرررال التقن رررال اتاررراكال ررررني الررروااجما  اتكحيرررال  -10
وابلت رراون مرر  رحررك الل ررا ، رتن رر ق واعرردار التقرراجمير الررىل رقرردم ال الل ررا  الدول ررال حلقرروس ا ن رران 

 ا ب عن رن  ق ورت   التدار  الوطن ال اتتخذد تتار ال ورني ذ اعلتزاما  الت اهديال والتو  ا  والقراجما  
اتن ثقال عن رحك الل ا ا وأكد  الحجنال ضرروجمد رعرم هرذب الحجنرال التقن رال اتاراكال ررني الروااجما  رعالراب  

ا ومتك نهرا مرن التاراوجم رصريال منترالرال مر  اتؤر رال الوطن رال حلقروس كا  اب وم تالراب حوظيني خمصصرني هلر 
 ا(13)ا ن ان واجملتال  اتدين

وأشرراجم  الحجنررال ات ن ررال حبقرروس ا ن رران رقحررق ال أن الحجنررال اليرع ررال ات ن ررال ابععتالررار التار ررال  -11
الحجنرال ال فيح م توى  2017لحتحالف ال اتي لحالؤر ا  الوطن ال حلقوس ا ن ان أو ت ق عام 

احلق قري  اليملال اب ، وذلك ألر اب منها ق اتقرام األوخ عردم شريا  ال عالح رال اعرت راجم وعردم اررتق هلا،
أو اتتصرروجم، عرررن ال رررحرال التني ذيررال، عحرررى الرررر م مررن الت ررردي   الرررىل أُررحررت عحرررى القرررانون األرارررري 

ن ررران ورنر الهرررا وعالحهررراا الرررذل  ررردر ركررروين الحجنرررال الوطن رررال حلقررروس ا  2017ل رررام  016-2017 جمقرررم
وأو ت الحجنال موجميتان ا ابختاذ مج   التدار  ال امال، حا ق ذلك اعتالار ردار  راري  ال، لتحق ق امتثاخ 
الحجنال لحال ارئ اتت حقال حركز اتؤر ا  الوطن ال لت زيز ومحايال  قوس ا ن ران )م رارئ ابجميرو(ا وعحرى 

الوضرروو والارريا  ال واتارراجمكال ق عالح ررال ارت رراجم ور  ررني وخلررا ااصرروص أو ررت الحجنررال موجميتان ررا راررالان 
أعاا  الحجنال ورتزويدها حا يكيري مرن اترواجمر والقردجما ،  ار ب عرن اعررتق ل ال الكامحرال لتالك نهرا مرن 

 ا(14)اعضر ع روعيتها ري ال ال
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ت ررتوى وأو ررت ةنررال مناهاررال الت ررذيب موجميتان ررا ابخترراذ الترردار  ال امررال، حررا ق ذلررك عحررى ا -12
التاررري ي، لاررالان مررا يحرريي )أ( ر  ررني أعاررا  الل ررال الوطن ررال تنرر  الت ررذيب ر ررد عالح ررال شرريا ال وخلام ررال 
وراراجمك ال، وختويررو الل ررال الوطن ررال ررحرال ر  ررني موظي هررا، حررن  ر هم أم نهررا ال ررام  و)ب( صرروخ أعاررا  

 ق قررري وابترررواجمر ال امرررال الل رررال الوطن رررال عحرررى أخلرررر كررراف  و)ل( متترررّ  الل رررال الوطن رررال ابررررتق خ مرررايل 
ل ضر ع روعيتها ري ال ال، حا ق ذلك اتواجمر الاروجميال لتقدش ررانمج لرزرجمد أمراكن اع تجراا ابنتررام 

 ا(15)ومن رون رارق انذاجم

تنفيااا االلت امااات الدوليااة املتعلوقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري 

 املسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 

(16)املساواة و دم التميي  -1 
 

قانوانب جيّرم  2018أشاجم  ةنال القاا  عحى التال  ز ال نصرل ال أن موجميتان ا اعتالد  ق عام  -13
التال  ز، لكن ال ديد من اتكحيني روعر  ق اطاجم ا خلرا ا  ااا ال وخلهوا راكو مارا  انتقرارا  

القرانون مرن ر ريرف لحتال  رز يت رق ار راقاب كرام ب مر  أ كرام اعرياق رال الدول رال لحقارا  رناولت رحو هرذا 
عحى مج   أشكاخ التال  ز ال نصرل، وا تقاجم الكث  مرن أ كامرا ال الوضروو القرانوين، األمرر الرذل قرد 
يي ررررا اجملرررراخ لتررررأوي   مررررن شررررأ ا أن ريارررري ال رق  ررررد التالترررر  ررررر  ح  قرررروس ا ن رررران وارررررتالراجم 

 ا(17)الاجمرا  التال  زيال، وقصوجم أوخلا احلالايال القانون ال الىل يت حهاات

رغ ررال خل حررا  023-2018وأو ررت الحجنررال ات ن ررال حبقرروس ا ن رران موجميتان ررا رت ررديو القررانون جمقررم  -14
متوا قرراب روا قرراب  مرراب مرر  ال هررد الرردويل اارراص ابحلقرروس اتدن ررال وال  اررر ال ارجمال ر ريررف لحتال  ررز ات اشررر 
و   ات اشر، حا ق ذلك ق القراع اااص، يتاالن قائالال شامحال أبر اب التال  رز اتنصروص عح هرا ق 

أياراب ركيالرال أن يرنل القرانون عحرى ضرالاان   ال هد، ويدجمل ات رو اةن ري واهلويرال اةن ران الا وأو رتها 
كا  ال رتالثو ق ورائو انتصاف مدن ال واراجميال   الال تكا حال مج   أشكاخ التال  زا وع ود عحى ذلك، 

من القانون اةنائي من أخلو نزع  يال اةرم عن ال  قا  اةن  ال رني   308أو ت الحجنال الغا  اتارد 
 ا(18)  رال عن أل شخل حمتجز  ال اب عحى أراس رحك اتاردابلغني مااضني من نيو اةنو، وا

وأعررررت الحجنررال ذاهتررا عررن القحررق ااا  ارررتالراجم ر ررح اهل اكررو اعخلتالاع ررال التقح ديررال والتح ررزا   -15
الثقا  رررال الرررىل مرررا  تملرررت رغرررذل التال  رررز ال نصررررل ضرررد  تال رررا  احلرررراطني واأل اجمقرررال ال رررور )اهلرررال وعجم 

هتالرررذ هرررذب اجملتال رررا ، ع رررر الا ق احلصررروخ عحرررى الت حررر م وال الرررو وال ررركن وال رررون نكي والولررروف( و 
والرعايال الصح ال واادما  اعخلتالاع ال،  ا ب عن األجماضي واتواجمر الر    الا وأعررت الحجنال عن القحق 
أياررراب ااا  التقررراجمير الرررىل ري رررد أبن متث رررو هرررذب اجملتال رررا  ق الارررؤون ال  ارررر ال وال امرررال ع ررررزاخ حمررردورد 
لحغايال، ع ر الا ق اتنا ب الق اريال، ومنا رب  رن  القرراجم، وق ا راجمد ال امرال واةر ذ والاررطال، وق 

 ا(19)اتنا ب اعنتخار ال عحى الص  د الوطين، وق القراع اااص وورائط ا ع م

ر وأو ت ةنال القاا  عحى التال  ز ال نصرل موجميتان را رتح رني متث رو  تال را  األ اجمقرال ال رو  -16
واحلراطني ق مج    راع  احل راد ال  ارر ال وال امرال واعخلتالاع رال، وكرذلك ق القرراع ااراص، ع رر الا 
ق اتنا ررب اعنتخار ررال ومنا ررب  رررن  القررراجم ق األخلهررزد التني ذيرررال، وا راجمد ال امررال واةرر ذ والاررررطال 

يت حق حجتال را  األ اجمقرال ال رور وورائط ا ع ما وأو تها أيااب ابختاذ اتزيد من التدار  ااا ال   الا 
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واحلرررراطني رغ رررال ر ررره و انررردماخلهم ق اجملتالررر  انررردماخلاب كرررام ب، وابألررررل مرررن   ررر  الت حررر م وال الرررو 
 ا(20)والرعايال الصح ال

 112-1961مرررن قرررانون اةن ررر ال )القرررانون جمقرررم  8وأعرررررت الحجنرررال ذاهترررا عرررن القحرررق ألن اترررارد  -17
القاض تني الغا  وارت داخ ر ح   2010ل ام    023-2010لقانون جمقم من ا  16و  13واتاررني    (1961 ل ام

مررروار رنارررد قواعررد خمتحيرررال ررررني الرخلررو واتررررأد فصررروص نقررو اةن ررر ال ل رنرررا   1961أ كررام قرررانون عررام 
اتولورين ق اااجمل ول اوال األخلانبا وأو ت الحجنال موجميتان ا ركيالال متت  الرخلاخ والن ا  اتوجميتان ني 

 ا(21)حبقوس مت اويال ق  اخ نقو اةن  ال ل رنا  واألاوال

(22)بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرها -2 
 

اتت حررررق حكا حررررال  035-2010أعررررررت ةنررررال مناهاررررال الت ررررذيب عررررن قحقهررررا ألن القررررانون جمقررررم  -18
ا جمهاب مل ي ّدخ  ىت الن لححد من  الو  نراس ر ريف األعالاخ ا جمهار ال، عحى حنو ما أو ت را 
اتديريرال التني ذيررال لحجنرال مكا حررال ا جمهرراب التار رال ل مررم اتتحرددا وأعررررت الحجنررال عرن قحقهررا أيارراب ااا  

الاعب اجمهار رال  ال راب مرا ي تقحرون و تجرزون ح رزخ عرن التقاجمير اتوثوقال الىل ري د أبن اتات ا ق اجمركاهبم أع
ال ررامل اارراجمخلي ق أمرراكن ا تجرراا  رر  جمن ررال وي ررذرون هبرردف انتررزاع اعاا ررا  مررنهما ومرر  أن موجميتان ررا 
رنيي وخلرور أمراكن ا تجراا  ر  جمن رال، ع ررت الحجنرال رقحرق أن اتقررجم ااراص ات رين ح رألال الت رذيب 

 ا(23)ماكن ر خ ارجمرا موجميتان اُمن  من رروخ أ د هذب األ

 035-2010مرن القرانون جمقرم  3وأو ت الحجنال ات ن ال حبقروس ا ن ران موجميتان را رت رديو اترارد  -19
اتت حق حكا حال ا جمهاب ة حهرا رتالاشرى متامراب مر  ات راي  الدول رال، وضرالان عردم ا تجراا أل شرخل 

 ا(24)ح زخ عن ال امل اااجمخلي أو ق مكان    م اف را جمن اب كالكان ل  تجاا

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 

(25)حق الفرد يف احلياة واحلروية واألمان  لى شخصه -1 
 

أ اطت الحجنرال ات ن رال حبقروس ا ن ران عحالراب ابلوقرف اعرت راجمل حبكرم الواقر  ل قوررال ا عردام  -20
، لكنهرا أعررررت عررن قحقهرا ااا  ال رردر الك رر  مرن اةرررائم الررىل 1987الرذل التزمررت رررا موجميتان را منررذ عررام 

ألشرررد ررررروجمد، يرررزاخ ي اقرررب عح هرررا اب عررردام، مرررن ر نهرررا اةررررائم الرررىل ع رررردرو ضرررالن  ملرررال اةررررائم ا ع
اةرائم الىل رنرول عحرى القترو ال الردا وأعرررت الحجنرال عرن أرريها ااا  الت رديو الرذل أرررو مرؤرراب  أل

مرررن القرررانون اةنرررائي ة رررو عقوررررال ا عررردام الزام رررال ق  ررراع   التجرررديف ابلكررر م   306عحرررى اترررارد 
أو ل رتملنافا وأعررت الحجنال  و انتها   رمال اتقدرا   رون ا  ال ا مكان ال لحال ن ني لرحب التورال

عن أريها كذلك ألن احملاكم ما االت رصدجم عقورال ا عدام وألن وقرف رني رذ أ كرام ا عردام يتوقرف 
عحررى ال يررو اتالنرروو عحررى أررراس كررو  الررال عحررى  ررددا وعرر ود عحررى ذلررك، ع رررزاخ الحجنررال ر رررب عررن 

م ابلررررخلما وأو رررت الحجنرررال موجميتان رررا قحقهرررا ألن القرررانون اةنرررائي يرررنل عحرررى امكان رررال اررررتخدام ا عررردا
مرررن ال هرررد الررردويل ااررراص  (2)6يحررريي )أ( ر رررديو القرررانون اةنرررائي ة حرررا متالاشررر اب متامررراب مررر  اترررارد  حرررا

ابحلقوس اتدن ال وال  ار ال، و صر اةرائم الىل ي اقب عح ها اب عدام  أبشد اةرائم رروجمد وهي خلرائم 
شررررراجما  ال الرررررررخلم كورررررر حال ل عرررررردام مرررررن القررررررانون اةنررررررائي  القترررررو ال الررررررد   و)ب( الغرررررا  مج رررررر  ا 

ختي ف األ كام الصرارجمد حبرق ال رجنا  الرذين ينترررون ق خلنراو احملكروم عحر هم اب عردام  ال راب  و)ل(
ال عقورال رجن  و)ر( رد  عالح ال ر ار ال وراري  ال ررمري ال الغرا  عقوررال ا عردام، وررذخ خلهرور مرن 

 ا(26)ب ات ألال، ورنر م مح   مناريال الغا  رحك ال قورالأخلو روع ال الرأل ال ام هبذ
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وقررررد رحقررررى اتقرررررجم اارررراص ات ررررين ح ررررألال الت ررررذيب شررررهارا  عديرررردد موثوقررررال مررررن حمتجررررزين  -21
وأشخاص آررين عحى ارصراخ مر  ررحرا  انيراذ القرانون رارأن اررتخدام الت رذيب و ر ب مرن ضرروب 

ن اععتقرراخ واع تجررااا وظحررت خلوانررب  ثقا ررال الت ررذيب  رررو  ات امحررال، ع ررر الا ق اترا ررو األول مرر 
الىل ارصيت هبا األنرالال ال  كريال ق و دا  الارطال والدجم  الىل ع متحك روى وررائو قح حرال  خلررا  

 ا(27)حتق قا  خلارد، والىل كث اب ما رحجأ ال ارا د ات امحال عنتزاع اععاا ا 

(28)الت من العقابا وسيادة القانونإقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلف -2 
 

ع ررظ اتقرررجم اارراص ات ررين ح ررألال الت ررذيب أن ظررروف اع تجرراا كثرر اب مررا ر حرر   ررد ات امحررال  -22
القارررر ال أو ال ان ررران ال أو اته نرررالا ويرررؤثر اعكترررراظ الارررديد عحرررى الررررروف ات  اررر ال لح رررجنا ا وكثررر اب 

احلصرروخ عحررى الرعايررال الصررح ال، حررا ق ذلررك رعررم طررب األرررنان يواخلررا احملتجررزون عرردم كيايررال  رررص  مررا
وطررب األمررررا  الني رر ال، وعررردم كيايررال التغذيرررال وات ررراب )مررن   ررر  الكال ررال والنوع رررال عحررى  رررد رررروا (، 
واع تقرراجم شرر ا الكامررو ال  رررص ال الررو والت حرر م،  ارر ب عررن عرردم كيايررال اليرررص اتتا ررال لحتالترر  أبشرر ال 

 ا(29)ال األنارال الا  ه الالاالو واهلوا  النقي ومماجمر

وأو ت ةنال مناهاال الت ذيب موجميتان ا راالان أن رتول ه ملال م تقحال اخلرا  حتق قا  رري ال  -23
ونزيهال ق مج   ارعا ا  الت ذيب ورو  ات امحرال، والتأكرد مرن عردم وخلرور جمررط مؤر ري أو رررار  ررني 

أن ميثو اتتهالون و رق األ روخ أمرام احملراكم، احملققني واتات ا ق اجمركاهبم رحك األعالاخ، واحلرص عحى 
وي ررراق وا ر قرررواب  رتناررررب وخل رررامال أ  ررراهلم ان ث ترررت ارانرررتهما وأو رررت موجميتان رررا أياررراب رارررالان  رررتا 
ال ررحرا  حتق قرررا  كحالرررا ُوخلرررد  أرررر اب وخل هرررال حتالرررو عحرررى اععتقرررار أن   ررر ب مرررن أ  ررراخ الت رررذيب 

 ا(30)رو  ات امحال قد اجمُركب أو

عن قحقها ألن موجميتان ا مل رتخذ قط ردار  لكيالال  نال القاا  عحى التال  ز ال نصرلوأعررت ة -24
، 1991-1989حمار ال ات ؤولني عن عالح ا  قتو اةنور األ اجمقال ال ور وارتيرائهم أثنرا  أ ردال اليراد 

ن ا منحت ومل متنا ر ويااب م ئالاب لحاحار وأل حاب احلقوسا وجمأ  الحجنال أن من اتؤرف أن موجميتا
، وهررررو قررررانون ع ميكررررن حوخل ررررا حماررررر ال األشررررخاص 1993ل ررررام  23-93ال يررررو ابعتالارهررررا القررررانون جمقررررم 

 ا(31)ات ؤولني عن انتهاكا   قوس ا ن ان الىل وق ت أثنا  هذب األ دال

وأو ررت الحجنررال ات ن ررال حبقرروس ا ن رران موجميتان ررا ابلتو ررو ال ر ررويال  ائ ررال لرر جمل ا ن رراين  -25
 23-93، ع رر الا الغرا  القرانون جمقرم 1991ال عرام  1989الناخلم عرن األ ردال الرىل امترد  مرن عرام 

اررر ال هبررم، مررن أخلررو اث ررا  وقررائ  اةرررائم الررىل اجمرك ررت، وم  قررال ات ررؤولني عنهررا وانررزاخ ال قررواب  اتن
 ا(32)ورقدش الت ويح الكامو ال مج   الاحار وُم ال هم ات تحقني

(33)احلرايت األساسية -3 
 

أعررت الحجنال ات ن ال حبقوس ا ن ان عن قحقها ألن مماجمرال  ريال ات تقد والدين ما االرت  ر   -26
لردينهم ابعت راجمب جمَّر د وي اقرب عح را اب عرداما مكيولال جمن اب لحالوجميتان ني ات حالني الرذين يصرنف رغ ر هم 

وأو ت موجميتان ا رت ديو األ كرام التارري  ال الرىل رنتهرك  ريرال اليكرر والوخلردان والردين والت  ر  امتثراعب 
تقتارررر ا  ال هررررد الرررردويل اارررراص ابحلقرررروس اتدن ررررال وال  اررررر الا وأو ررررتها أيارررراب راررررالان  ريررررال اليكررررر 

 ا(34)رتثنا ، حن   هم    اتؤمنني واألشخاص الذين يغ ون رينهموالوخلدان والدين لحجال   رون ا

و    ريق من روا   قوس ا ن ان ال حرا  اتوجميتان ال عحى اعارد النرر ق اعتالار ر ديو  -27
عحى القانون اةنائي الذل ينل عحى عقوررال ا عردام عحرى التجرديف والررّرد، وهرو  كرم ينتهرك راردد 
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مررن القررانون اةنررائي، رصرر غتها اتنقحررال، عحررى أن كررو م ررحم مررذنب  306ل اتررارد القررانون الرردويلا ورررن
ابلرّرد أو التجديف  كم عح ا اب عردام عنرد القر ح عح را، مرن رون امكان رال طحرب ال يرو عحرى أرراس 
التوررررالا وكانرررت اترررارد ال رررارقال ريرررر  عقوررررال ا عررردام عحرررى الررررّرد والتجرررديف، ولكنهرررا رارررا  احلكرررم 

، وهو ق انتراجم رّناا وُ ثت ال حرا  2018 الال التورالا واعتالد الوتان الت ديو ق عام ابل جن ق  
اتنقحال من القانون اةنائي وعحى مراخل تها من أخلو خل حها متوا قال   306اتوجميتان ال عحى عدم رن اتارد  

 ا(35)م  ات اي  الدول ال لقانون  قوس ا ن ان

ا ن ران عرن القحرق ألن عردراب مرن األ كرام القانون رال الغامارال،  وأعررت الحجنال ات ن رال حبقروس -28
عحررى ررر  و اتثرراخ األ كررام الررواجمرد ق القرروانني اتت حقررال رتجرررش التال  ررز، واةرررائم ا لكاون ررال، ومكا حررال 
ا جمهرراب، و ريررال الصررحا ال، ريررر  ق رروراب ميرطررال رت حررق ححترروى اارررابا وأعررررت الحجنررال عررن قحقهررا 

ر من موار القرانون اةنرائي الرىل ع ررزاخ  ررم األناررال اتتصرحال حالاجمررال  ريرال الت  ر ، مثرو أيااب ااا  عد
الررررّرد والتجرررديف وا ررررا دا وأعرررررت عرررن قحقهرررا كرررذلك ااا  اعرعرررا ا  الرررىل ري رررد أبن هرررذب األ كرررام 

ت   ، وااا  اةنائ ال ر تخدم ل رقحال عالو الصحي ني واتدا  ني عن  قوس ا ن ان ورق  د  ريتهم ق ال
رقاجمير ري د أبن اتدا  ني عن  قوس ا ن ان يت رضرون لحتخويرف أو اتارايقال أو اع تجراا الت  ريي،  
كالا  دل ق  الال حمالد الا خ ولد اخم ر ، الذل أُطحق ررا ا مؤرراب ر د أن قاى أكثر من مخو 

نصررل والررسا وأو رت الحجنرال رنوا  ق اع تجاا ر  ب انتقرارب اررتخدام ا رر م لتويرر التال  رز ال 
موجميتان ررا ابعمتنرراع عررن ختويررف اترردا  ني عررن  قرروس ا ن رران الررذين مياجمرررون  قهررم ق  ريررال الت  رر ، 
وماررررايقتهم واعتقرررراهلم وا تجررررااهم وم  قررررتهم قاررررائ اب عحررررى أررررراس خلرررررائم م رّ ررررال ر رييرررراب  اياضرررراب، 

ني عرررن  قررروس ا ن ررران الرررذين  تجرررزون وأو رررتها أياررراب اب  ررررال رون ق رررد أو شرررر  عرررن مج ررر  اتررردا  
ر  ياب، وضالان اخلرا  حتق قا  شامحال ونزيهال ق أررع وقت ممكن ق مج   انتهاكا   قوس ا ن ران 
الىل اجمرك ت ق  ق هؤع  اتدا  ني، وحماكالال ات ؤولني عن اجمركاهبا وم راق تهم ر قرواب  رتناررب مر  

 ا(36) دا ال أ  اهلم، ور ويح الاحار

 ررررت الحجنررررال ذاهتررررا موجميتان ررررا راررررالان اخلرررررا  حتق قررررا  نزيهررررال وشررررامحال رون اررررررا  ق مج رررر   وأو  -29
اعرعررررا ا  اتت حقررررال اب  رررررا  ق ارررررتخدام القررررود ور الح ررررا  ا عرررردام ررررراجمل نررررراس القاررررا  عحررررى أيرررردل  

هم،  اتررروظيني احلكررروم ني، أثنرررا  اترررراهرا ، وم  قرررال ات رررؤولني عرررن اجمركاهبرررا، وم ررراق تهم ان ث ترررت ارانرررت 
ور ررويح الاررحارا وأو ررتها أيارراب راررالان أن ركررون األ كررام التاررري  ال والتنر ال ررال الررىل حتكررم ارررتخدام  
القود متوا قال م  ات اي  الدول ال، وأن ير ق موظيو انياذ القانون ردار  ختحو من ال نرف ق رو أل اررتخدام  

( 37)  ال والاروجمد والتنارب وات ا لال  لحقود ق عالح ا  ال  ررد عحى اتراهرا  وأن  اموا م ارئ الارع 
 

وأعررت الحجنال ذاهتا عن القحق ااا  شر  احلصوخ عحى اذن م  ق الذل ُررالب را اتنرالا   -30
 ر  احلكوم ررال واةال  ررا  الرىل ر رر  ابلررد اع عرن  قرروس ا ن رران، وااا  مواخلهرال ر ررح هررذب اتنرالررا  

ا ذن، ممرا يارررها ال ال الرو ق اطراجم ال رريالا وأو رت واةال  ا  عراق و اراجميال لححصروخ عحرى هرذا 
الحجنال موجميتان ا حراخل ال ماروع القانون اتت حق ابةال  ا  رغ ال ضالان روا قرا مر  أ كرام ال هرد الردويل 
اااص ابحلقوس اتدن ال وال  ار الا وأو تها أيااب ابعتالار نرام ا ع ن   الا خيل ر رج و اتنرالرا  

  ا  الىل ر   ابلد اع عن  قوس ا ن ان، حرا   هرا اتنرالرا  واةال  را  ال امحرال    احلكوم ال واةال
 ا(38)ق  اخ مكا حال التال  ز ال نصرل أو اتالاجمرا  الا  هال ابلرس

(39)حظر مجيع أشكال الرق -4 
 

أعررت ةنال القاا  عحى التال  ز ال نصرل عن القحق ااا  ارتالراجم  اع  الرس والتح زا  ق  -31
هذا الصدر الىل رارب جبذوجمها ق ر ح التقال د، واع تقاجم ال ر اان  ميكن هبا ق اس احلجم الكامرو 
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عرررارد لحالالاجمررررا  الاررر  هال ابلررررس، والصررر واب  الرررىل يواخلههرررا األشرررخاص الرررذين يت رضرررون لحررررس ق ا
ارماخلهم ق اجملتال  ر  ب عردم  صروهلم عحرى أوجماس هويرال أو عحرى  ررص ال الرو، أو الت حر م أو محك رال 
األجماضي، حا ق ذلك محك ال أجماضي والديهم، وهلذا خياى أع يكون أمامهم من ر اجم روى ال رورد ال 

أوضرراع الرررس الررىل أوضرراع الرررسا وأو ررت موجميتان ررا حررا يحرريي )أ( مجرر  ال  رراان  عررن مرردى ار رراع نررراس 
رزاخ قائالال وركث ف مححتها هبدف القاا  عحرى مج ر  آاثجم هرذب األوضراع روررائو منهرا احلررص عحرى  ع

الرررذل جيررررم الررررس وي اقرررب عحرررى اتالاجمررررا  الاررر  هال ابلررررس   031-2015التر  رررق الي حررري لحقرررانون جمقرررم 
وع ر الا اجملالوعا  األكثر ق أورا  اةالهوجم عامال،    2015و)ب( ركث ف مححتها لحتوع ال رقانون عام  

عرضرال لحوقروع ضررحار هرذا النروع مررن اتالاجمررا ، وق أورررا  القاراد واحملرامني ومرروظيي انيراذ القررانون 
زا  الرررىل رررروجم هرررذب اتالاجمررررا    والزعالرررا  الررردين ني وقرررارد اجملتال رررا  احملح رررال، ومكا حرررال التقال رررد والتح رررّ

 اتنهررال الدجماررري م رراوا   الوعررا  ال ررركان و)ل( التأكررد مررن رنرراوخ كتررب الترراجميخ ات ررتخدمال ق
ضحار الرس  و)ر( ر ري  اارى لكي رنيذ ابلكامو التو  ا  الواجمرد ق راجمطال الرريرق رارأن رني رذ 

عالح رررال  رو ررر ا  اتقررررجم ااررراص ات رررين أبشررركاخ الررررس ات ا ررررد، حرررا ق ذلرررك أرررر اهبا وعواق هرررا، ورق ررر م
عا  ال كان ال ات ن ال  و)ه( احلرص، ق اطاجم رني ذ راجمطال الرريق، رني ذها ابنترام ابلتااوجم م  اجملالو 

عحى أن يكون ابررتراعال األشرخاص الرذين حتررجموا مرن أوضراع الررس احلصروخ عحرى واثئرق اهلويرال وال الرو 
 ا(40)والت ح م واتحك ال ال قاجميال، وأن يكون رور هم وجماثال األجماضي وأن  صحوا عحى األجماضي

ن ضرحار الررس   ح ّراب مرن جم ر  الاركاوى رون الت رر   وأو ت الحجنال ذاهت  -32 ا موجميتان ا ركيالال متكرّ
ألل شرركو مررن أشرركاخ الاررغط وكيالررال ر ررج و هررذب الارركاوى و ررتا حتق قررا    هررا ومقاضرراد ات ررؤولني  
عن هذب اتالاجمرا  وارانتهم ر قواب  رتنارب م  ررروجمد الوقرائ ا وأو رتها أياراب رتزويرد احملراكم الرث ل  

 ا ( 41) ال ق نواكاط ونواذي و والن الال ابتواجمر اتال ال وال اريال الكا  ال ل   عالحها ر اب خل داب اتتخصص 
وأو رررت ةنرررال  قررروس الريرررو موجميتان رررا حررررا يحررريي )أ( ضرررالان رني رررذ قرررانون مكا حرررال اع رررراجم  -33

ذلررك رررني ابألشررخاص رني ررذاب   رراعب، ر رر و منهررا ر زيررز ا ررر ا عررن  رروارل اع رراجم ابألطيرراخ، حررا ق 
اليملا  الىل ر  ذ ق أوضاع ض ف، واحلرص عحى أن راالو ردار  محايال الاحار األطياخ من مج ر  
اةن رر ا   و)ب( ارمررال منررروجم شررامو حلقرروس الريررو ق ررررال ال الررو اتق حررال راررأن مكا حررال اع رراجم 

اعررررتغ خ  ابألشرررخاص رغرررر  وضررر  مزيرررد مرررن رررردار  الوقايرررال واحلالايرررال وات  قرررال القارررائ ال تكا حرررال
اةن ي ل طياخ وارتغ هلم ق ال الرو ورر  هم وارتررا هم واع راجم هبرم، وال ر ي ق ذلرك ال احلصروخ 

 ا(42)عحى ات اعدد التقن ال من وكاع  األمم اتتحدد ومنرالا  اجملتال  اتدين ذا  الصحال

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 

(43)وف  مل  ادلة ومواتيةاحلق يف العمل ويف ظر  -1 
 

أو رررت الحجنرررال ات ن رررال ابل الررراخ اتهررراخلرين موجميتان رررا رترررو   احلالايرررال، ق القرررانون وق اتالاجمررررال  -34
ال الح ررال، حلقرروس مج رر  ال الرراخ اتهرراخلرين الررذين ي  اررون ق ال حررد، متاشرر اب مرر  أ كررام اعرياق ررال الدول ررال 

وأ رار أررهما وأو تها أيااب راالان ارتق خ ميتاي ال الو عن حلالايال  قوس مج   ال الاخ اتهاخلرين  
اهل ملررا  األررررى، وع ررر الا رررحرا  اهلجرررد، مررن أخلررو متكررني ال الرراخ اتهرراخلرين مررن اررر ا ال ررحرا  

 ا(44)ات ن ال راؤون ال الو حباع  ارا د ات امحال واعرتغ خ رون روف من ليت انت اب رحرا  اهلجرد

وأعررت  الحجنال ذاهتا عن القحق ألن ال الاخ اتهاخلرين يق ون، ق الكث  من األ  ان، ضح ال  -35
ال الرررو الق ررررل والت  رررف و ررر  ذلرررك مرررن أشررركاخ اعررررتغ خ، كرررد   أخلررروجم  ررر  كا  رررال أو رارررغ حهم 

وع رت الحجنال رقحق  الال الن ا  اتهاخلرا     النرام ا  الحوايت ي الحن ق اتنااخ    ل اعا  طويحالا
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وأعرررت الحجنرال عرن قحقهرا ااا   والحوايت ع يت رضن ل رتغ خ  ح ب ررو أياراب لتارغ حهن ق ال غرا ا
عردم ررو ر م حومرا  عرن الترردار  اتتخرذد حبرق أجمابب ال الرو الرذين مياجمرررون ال الرو الق ررل و ر ب مررن 

(45)أشكاخ اعرتغ خا
 

موجميتان ررا عحرىي )أ( ا رررراع ق اعتالرار ماررروع القرانون الرامرري ال و ثرت ةنرال  قرروس الريرو  -36
 رررر أررروأ أشرركاخ عالررو األطيرراخ، وضررالان أن يكررون متالاشرر اب مرر  ارياق ررال  قرروس الريررو، وختصرر ل 
اتواجمر ال اريال والتقن ال واتال ال الكا  ال لتني ذ القوانني وال  ارا  اتت حقال ر الو األطياخ  و)ب( ركث ف 

م ال ال القاا  عحى عالرو األطيراخ، وع رر الا ق  راخ ال الرو اتنرزيل وق األناررال الزجماع رال خلهورها الرا
والت دين ال، و ر   رر راغ و األطياخ رون رن ال اررال عارد ق القراعني النرامي و   النررامي 

م حالري  عحى ال وا   و)ل( اختاذ مج   التدار  ال امال لتخحر ل األطيراخ ر م رذ الكتار رب مرن رر ررد
الكتار ب الدين ال الذين ي تغحو م وي  ملون م رامحتهم، ورني رذ التارري ا  الرىل حتررر اررتغ خ األطيراخ 

 ا(46)ق الت وخ رني ذاب  ماب، رررس منها اخلرا  حتق ق  وجمل وحماكالال اةناد وم اق تهم و قاب لذلك

(47)احلق يف مستوى معيشي الئق -2 
 

حررق ااا  اجمريرراع عردر األطيرراخ الررذين ي  اررون ق اليقررر، ولررذلك ي راوجم ةنررال  قرروس الريررو الق -37
من أهداف التنال ال ات تدامال راأن ارتحدال نرم وردار  محايال  3-1وخلهت انت اب موجميتان ا ال الغايال 

اخلتالاع ال م ئالال عحى الص  د الروطين لحجال ر ، وأو رتها رتكث رف خلهورهرا الرام رال ال حت رني م رتوى 
ررر  و األولويررال، مرر  ايررر   اهتالررام ررراص ل ررركان، والتغذيررال، وات رراب والصررررف  م  اررال األطيرراخ عحررى

الصررررحيا و ثررررت الحجنررررال موجميتان ررررا عحررررى ختصرررر ل مررررا يكيرررري مررررن األمررررواخ لتوررررر   رران هررررا الرررروطين 
لحتحرروي   النقديررال ورني ررذ ررتهررا اعررراار ج ال اتت رردرد القراعررا  راررأن التغذيررال، مرر  الاك ررز عحررى 

 ا(48)ها عدد أطياخ وأرر ال خلملني واألرر الىل ر  ذ ق اتناطق الريي ال واتناطق النائ الاألرر الىل لدي

(49)احلق يف الصحة -3 
 

أو ت الحجنال ات ن ال حبقوس ا ن ان موجميتان ا رت ديو راري اهتا حب   ركيو امكان ال ا خلها    -38
ق ظررروف آمنررال حلالايررال   رراد و ررحال اترررأد أو اليترراد احلامررو، ق احلرراع  الررىل  تالررو   هررا أن ي رر ب 

ن اع تصرراب ارررتالراجم احلالررو  ررىت  ايتررا م ررااند شررديدد لحالرررأد، ع ررر الا عنرردما يكررون احلالررو ان رراب عرر 
رياو احملاجمم أو عندما يت ذجم رقا  اةنني   ابا وأو تها اضا ال ال ذلك ركيالال عدم  ر  عقواب   أو

 ا(50)خلنائ ال عحى الن ا  واليت ا  الحوايت خيا ن ل خلها  أو عحى األط ا  الذين ي اعدو ن

الررررواجمرد راررررأن  صرررروخ ال الرررراخ  وع رررررت الحجنررررال ات ن ررررال ابل الرررراخ اتهرررراخلرين نرررردجمد ات حومررررا    -39
اتهاخلرين وأ ررار أرررهم عحرى الرعايرال الر  رالا وأو رت الحجنرال موجميتان را رتقردش م حومرا  رارأن امكان رال أن  
يتالت  كو ال الراخ اتهراخلرين وأ ررار أرررهم، مهالرا كران وضر هم كالهراخلرين، ق القرانون واتالاجمررال ال الح رال،  

ا الرعايرال الر  رال الراجمئرال الارروجميال حليرظ   راهتم أو لرت ق ضررجم  ريرص احلصوخ عحى الرعايال الر  ال، حا   هر 
 ا ( 51) ع ميكن ع خلا يححق رصحتهم، وذلك عحى أراس ات اواد ق ات امحال م  مواطين الدولال الررف 

(52)احلق يف التعليم -4 
 

أو ررت ال ون رركو موجميتان ررا رتكررريو احلررق ق الت حرر م لحجال رر  ق ررررتوجمها، والنرررر ق متديررد  -40
مررررن أهررررداف التنال ررررال  4رررررنال، و قرررراب لحهرررردف  12رررررنوا ، والت حرررر م اجملرررراين ال  9الت حرررر م ا لزامرررري ال 

و ررا ق ررن ات تدامال، م  ضالان الغا  التكال ف ااي ال لحت ح م، ور ديو ال ن القانون ال لحزوال لح رالا 
الثامنال عارد، ورصيال ارتثنائ ال ق رن ال اررال عارد اذن من القاضري وألرر اب مارروعال اررتثنائ ال، 
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وحت رررني  ررررص احلصررروخ عحرررى الت حررر م ال رررام اة رررد، ررررررس منهرررا رنرررا  مرا رررق وه اكرررو أرارررر ال مدجمرررر ال 
 ا(53)خلديدد، ورقدش رقاجمير روجميال منترالال عن رني ذ  كو  ال ون كو

)أ( ر زيرررز اةهرررور الرام رررال ال حت رررني نوع رررال  يت ةنرررال  قررروس الريرررو موجميتان رررا حرررا يحررريوأو ررر  -41
الت ح م، رررس منها رو   التردجميب ات رتالر لحالدجمررني، ورنرا  وحت رني اترا رق الت ح ال رال واترداجمس، حرا ق 

لت حرر م الثرررانول  ذلررك ق اتنرراطق الريي رررال، ور زيررز ررررامج الت حررر م اتهررين  و)ب( اررد  رررص اعلتحررراس اب
و)ل( اعتالار ورني ذ ات اي  الوطن رال والحروائا التقن رال اتت حقرال ابت راب والصررف الصرحي والنرا رال الصرح ال 
والتغذيرررال ةال ررر  اتؤر رررا  الت ح ال رررال، حرررا ق ذلرررك اترررداجمس القرآن رررال، وانارررا  آل رررا  لحر رررد وأروا  

داجمس القرآن رال، ع رر الا مرن   ر  ه كحهرا  نياذها  و)ر( وض  ر ارال عامال ررمي ال جم د نوع ال اتر 
 ا(54)واراجمهتا ومناهجها الدجمار ال

 حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة -دال 

( 55) النساء  -1 
 

أو ت ةنال القاا  عحى التال  رز ال نصررل موجميتان را روضر   رد لحالالاجمررا  ال ر  رال الاراجمد الرىل   -42
متن  الن ا  واليت ا  من التالت  الكامرو حبقروقهن، وع رر الا احلرق ق امرت   األجم  ووجماثتهراا وطح رت 

  اةالهروجم ال رام، الحجنال ال موجميتان ا مراخل ال قانون األ واخ الاخص ال والق ام حبال   روع ال ق أورا
وع ر الا الزعالا  التقح ديون والدين ون،  ذكا  الروعي ح رألال ات راواد ق احلقروس ررني الرخلراخ والن را ا 
ا ليت ررا   الرروعىل  وأو ررت الحجنررال موجميتان ررا أيارراب رت زيررز الترردار  الررىل رتخررذها لحنهررو  ابلت حرر م اتوخلررّ

 ا(56)ل م دخ األم ال والت رب اتدجمري ر نهناحلراطني واأل اجمقال ال ور ا ثن تني، رغ ال رقح 

وأو ت الحجنال ات ن ال حبقوس ا ن ان موجميتان ا حا يحيي )أ( ر زيز رن ماروع القانون اتت حق  -43
ابل نرررررررف اةن ررررررراين، وا ررررررررراع ق اعتالرررررررار رررررررررال عالرررررررو وطن رررررررال خلديررررررردد رارررررررأن ال نرررررررف اةن ررررررراين  

مررن القرانون اةنرائي، حرا يت ررق  309اررتحدال ر ريرف ةرميرال اع تصرراب اتاراجم ال هرا ق اترارد  و)ب(
مر  ات راي  الدول رال حلقرروس ا ن ران  و)ل( ماراعيال اةهرور الرام ررال ال التحق رق ق قارار ال نرف ضررد 

  ركيرو لحن را  ضرحار اترأد ق اجملالني اااص وال ام، وال م  قال اةناد وم اق تهم  و)ر( اختاذ رردار
اع تصاب عدم الت ر  لحالحاكالال رتهالال الزان  و)هر( كيالال ر ّ ر ردار  احلالايال وات راعدد  ار ب عرن 

 ا(57)ر و انتصاف   الال ةال   الن ا  ضحار ال نف ومنحهن  رص اعرتيارد منها

وا  األرر د، ع ررزاخ وعحى الر م من اخنيا  م دخ اعنتاراجم ا مجرايل هلرذب الرراهرد ق ال رن -44
الحجنال ات ن ال حبقوس ا ن ان ر رب عن القحق ااا  ارتالراجمها عحى نراس ك   ق ر رح اتنراطق وضرالن 
ر ررح اجملالوعررا  ا ثن ررالا وعرر ود عحررى ذلررك، ع رررت الحجنررال رقحررق عال ررق أن اوال األطيرراخ ع يررزاخ  

 2016–2014ن اوال األطيرراخ لحيرراد كثرر  اعنتارراجم جم ررم رني ررذ ررررال ال الررو الوطن ررال لت زيررز التخحرري عرر 
 ا(58)واألنارال ذا  الصحال

و ثرررت ةنررررال  قررروس الريررررو موجميتان رررا عحررررى ر ررررديو رارررري اهتا، حررررا ق ذلرررك قررررانون األ ررررواخ  -45
عاماب، ر  ارتثنا ، واختاذ مج   التدار  ال امرال لحقارا   18الاخص ال، رغ ال  رر الزوال ق و رحوا رن 

 ا(59)انت الرروفعحى اوال األطياخ مهالا ك

وأو ررت الحجنررال ات ن رررال حبقرروس ا ن ررران موجميتان ررا حوا رررحال خلهورهررا مرررن أخلررو حت رررني متث ررو اتررررأد،   -46
واأل ريق ررا  ال ررور، ق اتالاجمررررال ال الح ررال وق  اررون مررردد امن ررال م قولررال، ق احل ررراد    ررر الا ن ررا  احلرررراطني  ع 

ال  ار ال وال امال، رصو اب ق  اخ القاا ، والدرحومار ال واتنا رب احلكوم رال ال ح راا وأو رت الحجنرال أياراب  
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اعررا  م ردأ ات راواد    رت ديو األ كام التال  زيال الىل يتارالنها قرانون األ رواخ الاخصر ال وقرانون اةن ر ال، رغ رال 
 ا ( 60) رني اةن ني اتكرس ق الدرتوجم وال هد الدويل اااص ابحلقوس اتدن ال وال  ار ال مي وعب كام ب 

(61)األطفال -2 
 

يحررريي )أ( اعررررا  األولويرررال ععتالرررار ارررراار ج ال   ثرررت ةنرررال  قررروس الريرررو موجميتان رررا عحرررى مرررا -47
التال  ز ضد اليت ا  وضد األطياخ من اليملرا  احملرومرال أو الار  يال، شامحال لحقاا  عحى مج   أشكاخ 

حرررن  ررر هم األطيررراخ الرررذين ي  ارررون ق الررررس أو ق ظرررروف شررر  هال ابلررررس، واألطيررراخ الرررذين ينتالرررون ال 
أقح ا ، واألطيراخ ذوو ا عاقرال، واألطيراخ اترر ررال أوضراعهم ابلارواجمع  و)ب(ركث رف خلهورهرا الرام رال 

التال  رز ضرد اليت را  وضرد األطيراخ مرن اليملرا  احملرومرال أو اليملرا  الار  يال، رت راون ال القاا  عحرى 
وث ررق مرر  اجملتالرر  اترردين، وورررائط ا عرر م، واجملتالرر  احملحرري، والزعالررا  الرردين ني مررن ررر خ ررررامج روع ررال 

 ا(62)هتدف ال هت ملال ر ملال راج  عحى ات اواد رني األطياخ

ا عحرررى مرررا يحررريي )أ( ضرررالان اخلررررا  حتق رررق   حررري ق اعرعرررا ا  و ثرررت الحجنرررال ذاهترررا موجميتان ررر  -48
اتت حقررال ابألطيرراخ الررذين ي ررانون مررن الرررس، وق  رراخ ث ررو  هررذب اعرعررا ا  حتريررر األطيرراخ ات ن ررني، 
ورحقرر هم مررا يكيرري مررن اةررو والرردعم ل ررورهتم ال أررررهم، ومقاضرراد مررررك  هررذب األ  رراخ وارارراعهم 

رائالهم  و)ب( ضررالان ا رمررال اعخلتالرراعي ل طيرراخ الررذين ر رضرروا ل قررواب  رتنارررب مرر  رررروجمد خلرر 
ل راقاس رارقاب ور     صوهلم عحرى الت حر م وااردما  الصرح ال واعخلتالاع رال  و)ل( رنرر م محر   
روع ال، لتغ   التصوجما  ال امال عن ارتخدام األطياخ كخدم ق اتنااخ أو ك الاخ اجماع ني أو كأاوال ق 

 طياخ، حب   ييهم أ رار اةالهوجم أبن هذب اتالاجمرا     ماروعال وأ ا متثو أشكاعب الزوال الق رل ل
  (63)من اراقاس األطياخ

 األشخاص ذوو اإل اقة -3 

 ثت ةنال  قوس الريرو موجميتان را عحرى اعتالرار  رج قرائم عحرى  قروس ا ن ران ااا  ا عاقرال،  -49
ا عاقال، حن   هم األطياخ ق اجملتال را  الريي رال  يحيي )أ( ضالان  صوخ مج   األطياخ ذول وعحى ما

والنائ ال، عحى الرعايال الصح ال الكا  رال ورردما  الصرحال ال قح رال، حرا ق ذلرك رررامج الكارف والتردرو 
ضالان متتر  مج ر  األطيراخ ذول ا عاقرال ابحلرق ق الت حر م الارامو لحجال ر  ق  ق مر حال م كرد  و)ب(

  الت حررر م الارررامو لحجال ررر  األولويرررال عحرررى ايرررداع األطيررراخ ق اتؤر رررا  اترررداجمس ال اريرررال، وكيالرررال اعررررا
والصرريوف الت ح ال رررال اتتخصصرررال، وررردجميب ور  رررني مدجمررررني ومهن ررني متخصصرررني ي الحرررون ق  ررريوف 

 ا(64)مد ال لدعم األطياخ الذين يواخلهون   واب  ق الت ّحم

(65)داخلياا املهاجرون والالج ون وملتمسو اللجوء واملشردون  -4 
 

يحيي   ثت الحجنال ات ن ال حبالايال  قوس مج   ال الاخ اتهاخلرين وأ رار أررهم موجميتان ا عحى ما -50
)أ( ضرررالان مماجمررررال ميتاررر ال ال الرررو الرقاررررال راررركو أكثرررر ار ررراقاب عحرررى ظرررروف عالرررو ال الررراخ اتهررراخلرين 

ايرررال  قررروس مج ررر  ال الرررراخ النررررام ني و ررر  النررررام ني، مررر  رورررر   نرررراس رر  ررررق اعرياق رررال الدول رررال حلال
اتهرراخلرين وأ رررار أررررهم ل اررالو القررراع  رر  النرررامي، حررا ق ذلررك ال الررو اتنررزيل، وارررراجم ال ررحرا  

و)ب( احلررص عحرى  من أهرداف التنال رال ات رتدامال  8-8رصوجمد منهج ال حباع  الت  ف، و قاب لحغايال 
متكني مج   ال الاخ اتهاخلرين، رصو اب ال ام   اتهاخلرا  ات تخدما  ق اتنااخ، من الو وخ ال  
آل ا     الال لتقدش شكاوى ضد من ي تغحهم وينتهك  قوقهم، وضالان اع مهم عحى النحو الواخلب  

)ل( مارراعيال و اب خلررا ا  اتتا رال مرن أخلرو م اق رال اةنراد ومتكررني الارحار مرن احلصروخ عحرى اةرو 
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خلهورها الرام ال ال رر  ق نصو ها القانون ال و ر   راما  وعقواب  أشّد عحى أجمابب ال الرو الرذين 
 ا(66)خياليون القانون

وأو رت ةنررال القارا  عحررى التال  رز ال نصرررل موجميتان را رتكث ررف خلهورهرا الرام ررال ال اجيرار  حرروخ   -51
مج رر  اتوجميترران ني الررذل أع رردوا مررن رحررد اثلرر  ق احل رراد اعقتصرراريال واعخلتالاع ررال،    رائالررال لتحق ررق ارررتقراجم 

رررر الا رت ررره و  صررروهلم عحرررى ال الرررو والت حررر م والرعايرررال الصرررح ال، ورت رررري  اعرررارد ارمررراخلهم ق ا راجمد،   ع 
هلما وأو رت  وا  ال امكان ال  صوهلم عحى اتحك ال ال قاجميرال، واررت م واثئرق احلالرال اتدن رال حرا يارالو أطيرا 
 ا ( 67) الحجنال موجميتان ا أيااب رت ري  عالح ال اعتالار ماروع القانون اتت حق رقانون الحجو  ق موجميتان ا 

وجم  ت ةنال  قوس الريو ابلت اون اةاجمل م  اتيوض ال ال ام ال حلقروس ا ن ران و  هرا مرن  -52
وكاع  األمم اتتحدد لتقدش ات اعدد ال األطياخ ال خلملرني واتهراخلرين اتق الرني ق خمر م م ر ا، لكنهرا 

ع يتحقررون احلالايررال أشرراجم  رقحررق ال أن األطيرراخ ال خلملررني واتهرراخلرين الررذين ي  اررون ررراجمل خمرر م م رر ا 
واادما  ال امال ويت رضون ألشكاخ خمتحيال من اعرتغ خا وأشاجم  رقحق أيااب ال ا تجاا األطياخ 
محتال ي الحجو  وال خلملني واتهاخلرين أل را  رت حق ابهلجرد، وكذلك التقاجمير الىل ري د رتجن د أطياخ 

  ر رال لحدولرال لحالاراجمكال ق النرزاع ات رحا  ني كالا يدعى عحى يد مجاعا  م رححال  ر لمن ال خلملني اتا
 ا(68)ق مايل
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