
GE.20-14302(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون

 2021الثاين/يناير  كانون  18-29

 جتميع بشأن نيبال  

 ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانمفوض تقرير  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مددددا مراعددددا   و يدددد  16/21و 5/1أُعددددا ادددديا الالًريددددر علددددوق اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1
االسالعراض الاو   الشامل. والالًرير جتليا ل لع ومات الوا    يف تًا ير ايئات املعاااات وا جراءات 

ئد  اممدا املالةدا   ات ال،د  ، وادو مًدال يف جد ل مدوجً تًيداااق   دا ام ،د  ن واثاا مد اخلاص  وغي 
 لعا  ال  لات.

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

 2018تعهدددات ني،دددا ، وادددش تًدددال ترجددديةها لعإلدددوي    ددد   ًدددو  ا ن دددان ل   تددد  مددددن  -2
،  لالعدداون والال اعددل ال،ندداءين مددا ا جددراءات واةليددات اخلاصدد    دد  2023إىل  2021ومددن  2020 ىلإ

 .(3) ًو  ا ن ان واالن يي الالوصيات اليت  ، الها خو  االسالعراض الاو   الشامل والالًيا هبا

صدددن ُندددُ   ًدددو  ال  دددل ني،دددا   لال،ددداي  ع ددد  القوتوكدددو  االخاليدددا   الت ا يددد   ًدددو  وأو  -3
، والقوتوكددو  االخاليدا   الت ا يد  منااإلدد  الالعدييم وغدي  مددن (4)ال  دل املالع د  رجددراء تًداال ال،وغدات

مجيدا امجدصا  ضروب املعام   أو العًوا  الًاسي  أو الوإن اني  أو املهين ، واالت ا يد  الاوليد   لايد  
 .(5)من االخال اء الً ر 

 لال،داي   املعين حبًو  ا ن ان ل لهاجرين ني،دا وأوصن ُن   ًو  ال  ل واملًر  اخلا   -4
 . (6)ع   االت ا ي  الاولي   لاي   ًو  مجيا العلا  املهاجرين وأفرا  أسراا

'1'  
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وأوصددن ُندد   ًددو  ال  ددل وفريدد  اممددا املالةددا  الً ددر  ان تنيددر ني،ددا  يف الال،دداي  ع دد   -5
 .(7)ل لة ل  اُنائي  الاولي  نيال  وما امساسش

ًددر  اخلددا  املعددين  ملهدداجرين وفريدد  اممددا  ن ال وأوصدد  -6  جندد  املعنيدد   لًإلدداء ع دد  الاللييددً ضددا املددرأ  وامل
ًلي   .  ( 8) ( 189)  دا    2011،  املالةا  الً ر  ني،ا   لال،اي  ع   ات ا ي  منيل  العلل الاولي  اشأن العلدا  املند

لً ر  ان ت،ا   ع   ات ا ي  منيل  أوص  املًر  اخلا  املعين  ملهاجرين وفري  امما املالةا  ا كلا 
 .(9)(87)  ا  1948  النًااي  ومحاي     الالنييا، العلل الاولي  اشأن ا ري

وأوصد  املًددر  اخلددا  املعددين  ملهدداجرين وفريدد  اممدا املالةددا  الً ددر  ان ت،ددا  ني،ددا  ع دد   -7
1967ا ي  املالع ً  اوضا الوجئ  واروتوكوهلا لعال االت 

(10) . 

ندد  أو و  -8 صددن ال جندد  املعنيدد   لًإلدداء ع دد  الاللييددً ضددا املددرأ  وفريدد  اممددا املالةددا  الً ددر  ُو
اشددأن وضدا امجددصا  عددا ش  1954الًإلداء ع دد  الاللييدً العن،ددر  ني،دا   النإلددلال إىل ات ا يدد  عدال 

عددين . وأوصدد  املًددر  اخلددا  امل(11)املالع ًدد  ض ددال  دداالت انعدداال اُن ددي  1961اُن ددي  وات ا يدد  عددال 
 .(12)املالع ً  ض ال  االت انعاال اُن ي  الت ا ي يإلاق  لال،اي  ع   ا ملهاجرين ني،ا  أ

 (13)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  

 2018تعهدددات ني،دددا ، عنددددا تًددداال ترجدددديةها لعإلدددوي    دددد   ًدددو  ا ن ددددان ل   تددد  مددددن  -9
ً  ل2023إىل  2021ومن  2020 إىل ًيً الداو  املركد ان يف محايد   ًدو   جند  الوننيد   ًدو  ا ن د ، االع

ًاا ًي  .(14)ا ن ان وتع

ةدا  الً در  عدن وأعدرب عدا  م   د  ادوال ت يف إندا  ا جدراءات اخلاصد  وفريد  اممدا املال -10
  ًها مدن أن الالعدايل الًدانوين املًد ا لًدانون ال جند  الوننيد   ًدو  ا ن دان سدي لش سد    ال جند  يف 

ًانعدددات والاللالدددا  سدددالًو  مددداد، وسددديل ن املددداعش العدددال مدددن ال،دددن يف أ  مدددن فدددالك م اتدددم يف امل
ًيددا مددن ا جددراءات. وال دد  فريدد  اممددا امل     متددو /   9الةددا  الً ددر  أندد   دد   توصدديات ال جندد  ي ددالة  ايددا  م

 .(15)يف املائ  من توصيات ال جن  10مل ت ن  ا ن يت سوى أ ل من  ، 2020يولي   

سددالًو  ال جندد  الوننيدد   ًددو  ا ن ددان عددن  ددل ني،ددا  ان ت  ددل اوأوصددن ُندد   ًددو  ال  -11
نريدددد  تعددددايل  ددددانون ال جندددد  الوننيدددد   ًددددو  ا ن ددددان لإلددددلان االمالثددددا  الالددددال ل ل،ددددا   املالع ًدددد   ركددددً 
ًيددً ومحايدد   ًددو  ا ن ددان )م،ددا     يدد ( وان تنيددر يف إنشدداء  ليدد  أو   ددا  املؤس ددات الوننيدد  لالع

. وأوصن املًر   اخلاص  املعني   لعنف ضا املرأ  وأس،اا  (16)لرصا  ًو  ال  لحما ين  اخل ال جن   
وعوا ،  االوسيا ن ا  أنش   ال جن ، وال سديلا فيلدا يالع د  اال ًدش جد اوى مدن الن داء الوئدش يالعرضدن 

ًاع، ول عنف اُن اين وصن ُن  الًإلاء ع   . وأ(17)لوغال،اب والعنف اُن ش،  ا يف  لك أثناء الن
ًدد ا ال ني،ددا  مددوا   كافيدد  لإلددلان فعاليدد  أ اء مؤس دداقا الوننيدد   ًددو  ا ن ددان، لاللييددً العن،ددر  ان ت

 .(18)متاجياق ما م،ا     ي 

وأوصن ال جن  املعني   لًإلاء ع   الاللييً ضا املرأ  واملًر   اخلاص  املعني   لعنف ضا املرأ   -12
توفر ل جن  الوننيد   ًدو  املدرأ   وأوصن ال جن  ني،ا  ان  م وض  ًو  املرأ . ني،ا   لالعجيل االعي

ً  واليدد  ا  ومددات ا  يدد  و ددا اقا ع دد   ًمدد ، وان تعدد  ليدد  لالًدداال الشدد اوى وسدد    إصدداا  أ  ددال م 
 يددا، . و ددف فريدد  اممددا املالةددا  الً ددر  ني،ددا  ع دد  تن يددي  ددرا ات ا  لدد  الع(19)معاُدد   ًددو  املددرأ 

( ل ائدددا  19-االسدددالجا ت ال عالددد  لدددو ء فددديوي كدددو و  )كوفيدددا ت املالصدددي  اشدددأنيف  لدددك الًدددرا ا  دددا
 .(20)الن اء وال اليات، والعلا  املهاجرين، وفيلا يالع     ،و  ع   الالع يا
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تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

 ل الشاملةاملسائ -ألف 

(21)املساواة و دم التمييا -1 
 

أعران م وض  اممدا املالةدا  ال دامي   ًدو  ا ن دان عدن صدامالها ملًالدل   د   جدا  ع د   -13
. واينلا تو   ُن  الًإلاء ع   الاللييً العن،ر  أن ني،ا  (22)أيا  معا ض  ل عو ات ا  ال وائف

ًا  تشدعر  لً د  إ اء الالًدا ير الديت د ، فال ائع د  أسداي  يرت عدا  اا سدات ل  ،دل  ت يدا  إهندا ال تد
ًواا اد  ال وائدف   ساللرا  ايا ال ،ل يف امللا س . وأوصن  لالةًيد  يف  دوا ا العندف املرت، د   لد
وال ،ددددل الًددددائا ع دددد  ال ائ دددد ، واالنيدددديا محددددوت توعيدددد  عامدددد  ل ًإلدددداء ع دددد  م هددددول ترات،يدددد  امعددددرا  

 .(23)،يملنااج الالع يلي  الاللييً الًائا ع   ال ائ   والنوال وائف، وضلان أن تُاين ا

وأوصن ال جن  ن  ها ني،ا  االعايل  انون الاللييً والن،ي الًدائا ع د  ال ائ د  مدن أجدل متايدا  -14
ف   الالًا ل فيلا يالع   االًاال الش اوى، وضلان ت جيل س  ات إن ا  الًانون  مسياق مجيا الشد اوى 

الاللييً العن،ر ، ونشر مع ومات  لاللييً الًائا ع   أساي العر ، والالةًي  يف أفعا اُنائي  املالع ً   
. وأوصن ال جن  املعني   لًإلاء ع   الاللييً (24)عن  وان  م افة  الاللييً العن،ر  ع   ن ا  واسا

ًاماقدا الديت تعهدات هبدا خدو  اُولد   ضا املرأ  اإللان الالن يي ال عا  هليا الًانون ن   ، متاجدياق مدا الال
 .(25)لالثاني  من االسالعراض الاو   الشام

وأوصددن ُندد  الًإلدداء ع دد  الاللييددً العن،ددر  ني،ددا  ان ت  ددل أن تشدد ل ال راايدد  العن،ددري   -15
والًائل  ع   ال ائ   ظرفداق مشدا اق عنداما ت دون  افعداق ال ت داب جر د ، وأن ت  دل  يدال مدوظ ش إن دا  

وخ دداب ال راايدد ، لواجددم يف جدرائا ال راايدد  العن،ددري ، ويف منيلددات الًدانون  لالةًيدد  ع دد  النةددو ا
. (26)وأن تن دددي ادددرامج ل الوعيددد  ل ًإلددداء ع ددد  ال راايددد  ال ائ يددد  والعن،دددري  ع ددد  م دددالوى ا اللدددا ا  دددش

وأوصددن ال جندد  املعنيدد  حبًددو  امجددصا   و  ا عا دد  ان تنشددف ني،ددا   ليددات فعالدد  ي ددهل وصددو  
 .(27)من أجل الاللاي ا ن،افضةا  الاللييً إليها 

وأوصن ُن  الًإلاء ع   الاللييً العن،ر  ان تالصي ني،ا  ع   وج  ال رع  تداااي لإلدلان  -16
 ً  .(28)تًاال امل اعا  يف  ا  الالعايف من ال وا ا ع   حنو غي متيي

جددياق مددا و دف فريدد  اممدا املالةددا  الً ددر  ني،دا  ع دد  إضد اء الشددرعي  ع دد   واا املث يد ، متا -17
2007ال   ا ا  ل  الع يا لع

(29). 

(30)التنمية والبيةة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 

أعراددن ُندد  الًإلدداء ع دد  الاللييددً العن،ددر  عددن الً دد  مددن عددال وجددو   ددوان  ت  ددل  ًددو   -18
ات الديت ت يدا الشعوب امص ي  يف امدالو  واسدالصاال وتنليد  أ اضديها وموا  ادا الالً يايد ، ومدن اال عداء

نش   ان اي  ا ًو  اناُله ن يف سيا  أنش   توليا ال ا   ال هرمائي  وتوسيا ال ر  وغياا من ام
ا منائيددددد  الددددديت كثدددددياق مدددددا تًددددد ن  لالشدددددريا الً دددددر . وأوصدددددن ني،دددددا  ان جتدددددا  دددددوق ت اوضدددددياق مناسددددد،اق 

  اددا ال ،يعيدد  الالً يايدد ،  ددا يف  لددك املنا عدد  املالع ًدد  حبًددو  الشددعوب امصدد ي  يف أ اضدديها وموا لال ددوي 
الشددددددعوب امصدددددد ي   نريدددددد  تنًدددددديك الالشددددددريعات ومراعددددددا  ات ا يدددددد  منيلدددددد  العلددددددل الاوليدددددد  اشددددددأن عددددددن

(، وا ،دددددو  ع ددددد  املوافًددددد  ا دددددر  وامل ددددد،ً  وامل دددددالني  ل شدددددعوب امصددددد ي  169)  دددددا  1989 والً، يددددد ،
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اضددديها وموا  ادددا الالً يايددد ، وايدددا  تددداااي املوافًددد  ع ددد  أ  مشدددروع يدددؤثر ع ددد  اسدددالصاال وتنليددد  أ    ،دددل
 .(31)لإللان تن يي عل يات ا خوء وفًا ل لعايي الاولي 

وأجا  فري  امما املالةا  الً ر  إىل أند  ع د  الدرغا مدن ا اجد  إىل إجدرا  ا اللدا ا  دش يف  -19
ا يا إمنائيدد  جدد  مددن ي دديو وتن يددي مشددا يا اهلياكددل امساسددي  ا  يدد  ومنددان  ا  دد ، فًددا نُ دديت مشدد 

 .(32) ون موافً  الشعوب امص ي  ع    لك موافً   ر  وم ،ً  وم الني 

ملًر  اخلا  املعين  ملهاجرين ني،ا  ا  ال  تن يي امل،ا   الالوجيهي  املالع ً   معلا  وأوص  ا -20
 .(33)الالجا ي  و ًو  ا ن ان

اللات  دانون ال،يئد  وأهندا تًدول ا،دياغ  الوئةد  وأفا  فري  امما املالةا  الً ر  ان ني،ا  اع -21
 .(34)من خمانر ال وا ا ات ال،  . كلا اعاللات سياسات اشأن تلي املناخ وا ا 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 

 (35)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 

 يد  جتددرل مدا  رمدد  الًددانون أعرادن ُندد   ًدو  ال  ددل عددن الً د  مددن عدال وجددو  تشددريعات حم -22
واالخال دداء الً ددر ، اددا يعددو  وصددو  امن ددا  ضددةا  اددي  اُددرائا إىل الدداود،  ددا يف  لددك الالعددييم 

اوليد  الديت العاال  وجق الإلدر . وأوصدن ال جند  ني،دا  االعدايل الالشدريعات ا  يد  ملواءمالهدا مدا املعدايي ال
 .(36)  إساء  املعام  تش ط الالجرال ال،ريك ل العييم وغي  من أج ا

ً  جهو اا الرامي  إىل وضا  ا لالعييم امن دا  وسدوء  -23 وأوصن ال جن  ن  ها ني،ا  ان تع
 .(37)معام الها يف مجيا ال يا ات،  ا يف  لك ضلان عال ا الجا  امن ا  إال كلو  أخي

لو مدد  لو ددف  ًددو  امجددصا   و  ا عا دد  ني،ددا  ان تالصددي مجيددا الالدداااي اوأوصددن ُندد   -24
عا ددد  ال ع يددد  أو املال،دددو  ، واال يدددالا فةددد  سددد م امجدددصا   و  ا عا ددد   دددريالها ع ددد  أسددداي ا 

عدددوا امجدددصا   و  ا عا ددد  إال اعدددا أن ي دددون امجدددصا  املعنيدددون  دددا منةدددوا مدددوافًالها ا دددر   أو
ها وعوجهددا حتًيًددات يف  دداالت تًييددااا وا الجددا اا يف  و  خاصدد ، وإيددااع وامل ددالني ، وان جتددرى

 .(38)يف مراف  ال م الن  شاق   ر 

(39)إقامة العدلا مبا يف ذلك اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
 

ًددو  ا ن ددان ل   تدد  مددن   -25 ًددال ترجدديةها لعإلددوي    دد      2020إىل    2018 كددرت ني،ددا ، واددش ت
ًمددد   عاُددد  الًإلدددا  املالع ًددد   2023إىل  2021 ومدددن  ًا  م ال نالهاكدددات  ًدددو  ا ن دددان الددديت ، أهندددا ال تددد

ًاع  .(40)ور ام  العا  ل إلةا  و عن خو  ف   الن

وأجدا  العايددا مدن امل   دد  ادوال ت يف إنددا  ا جدراءات اخلاصدد  إىل   ًهدا إ اء مددا أُا د  عندد   -26
مدددن عدددال الالشددداو  اشددد ل فعدددا  مدددا الإلدددةا  فيلدددا يالع ددد  االعدددايل الًدددانون املالع ددد  ا جنددد  الالةًيددد  يف 

ا  ا،دددو     يئددد  ومل ي الشددد 2014)2071ال ددد  وا ًيًددد  وامل،دددا   املص ر اشدددأن  (، وحماولددد  متريدددر نددد  عدددُ
مددن خددو  القملددان. كلددا أعراددوا عددن   ًهددا إ اء مددا أُا دد  عندد  مددن انعدداال  م ددالعجوق اق ا،ددو   كافيدد  متريددر 

ُندددد  الالةًيدددد  يف االسددددالًولي  والشدددد افي  اشددددأن الالوصددددي    وضدددد  جددددا  يف ُندددد  ا ًيًدددد  وامل،ددددا   و 
 .(41) االت االخال اء الً ر  وتعيينها
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لًإلدداء ع دد  الاللييددً ضددا املددرأ  ني،ددا   يددا  الالدداااي املناسدد،  لإلددلان وأوصددن ال جندد  املعنيدد    -27
ند  ا ًيًد  وامل،دا  ، وي،دي  مدوا     ًااد  امل وضد  يف ُند  الالةًيد  املعنيد   ملصال د  ُو اسدالًو  ون

 .(42)كافي  لعل هلا

 انون الثداين/وكد  2015وأفا  فري  امما املالةدا  الً در  ان ا  ومد  عيندن، يف جد،اط/فقاير  -28
ًامات 2020يناير   ، م وض  يف ُان العاال  االنالًالي ، ع   الرغا من عال وفاء النيال امساسش  اللال

 .(43)ن اينا  ي  والاولي   وجم الًانون الاود  ًو  ا ن ان والًانون الاود ا 

اصدد  املعنيدد    ددأل  العنددف وأوصددن ال جندد  املعنيدد   لًإلدداء ع دد  الاللييددً ضددا املددرأ  واملًددر   اخل -29
ًاماقدا  وجدم الًدانون الداود،  لالشداو   ضا املدرأ  ني،دا  ان تدوائا  دانون ُند  ا ًيًد  وامل،دا   مدا الال

الددي   2015جدد،اط/فقاير  26يدا ال،ددا   يف مدا ا اللددا املدداين والإلددةا ، مدا مراعددا    ددا ا  لدد  الع 
 .(44)أيمر االعايل أ  ال الع و يف الًانون

ا ني،دددا  رللددداء  دددانون الالًدددا ل فيلدددا يالع ددد   لًإلدددا  لوأوصدددن ال جنددد  واملًدددر   اخلاصددد  ن  ددديه -30
ًاع ًاع امل(45)املالع ً   لعنف اُن ش املرت م أثناء الن   ك ، وضلان  ،و  الن اء وال اليات ضةا  الن

( 2000)1325لل الونني  الثاني  لالن يي  را    د  اممدن ع   إغاث  مؤ ال ، والالعجيل  عاللا  خ   الع
 .(46)اشأن املرأ  وال ول واممن

 (47)احلرايت األساسية -3 

ملًر   اخلاص  املعني    أل  العنف ضا أوصن ال جن  املعني   لًإلاء ع   الاللييً ضا املرأ  وا -31
ًااددددد  وامخو يدددددات، ومشدددددروع سياسددددد  ،دددددا  ان تدددددنًك مشدددددروع ال ياسددددد  الوننيددددد  املالع ًددددد   لاملدددددرأ  ني ن

اخل،وصددددي ، ومشددددروع الالوجيدددد  املالع دددد  اوسددددائو ا عددددول ا ل  ونيدددد ، وان تعددددا   ددددانون املعدددداموت 
، و لدك ما ال جند  الوننيد   ًدو  ا ن دان وا اللدا املداين ،  لالشاو ،فا ل  وني  وال وائك الونني  ل 

لدات غدي ا  وميد  العام د  يف  دا   ًدو  املدرأ  و ريد  من أجل ضلان عال تًييدا أنشد   اث دش املني
 .(48)الالع،ي يف ايا ا ا 

و ف فري  امما املالةا  الً ر  ني،ا  ع   مراعا  الالوجيهات املالع ً  االجنم الًيو  امل رن   -32
( فيلدددا يالع ددد  35-34( )ال ًدددر ن 2011)34ن دددان العدددال   دددا ل جنددد  املعنيددد  حبًدددو  ا االدددوا    يف تع يددد  

. وأوصدن منيلد  اممدا (49) شا يا  وانينها املالع ً  ر ا   ت نولوجيا املع ومات و    وسائو ا عدول
ني،ددا  ال،ددد   اُرميدد  عددن الالشددهي وأن تا جددد   ددًو املالةددا  ل  ايدد  والع ددا والثًافددد  )اليون دد و( ان ت

 .(50)الواف  ما املعايي الاولي ضلن  انون ماين م

(51)حظر مجيع أشكال الرق -4 
 

ًددا ير الدديت ت يددا ان أكثددر مددن   -33   200  000أعراددن ُندد  الًإلدداء ع دد  الاللييددً العن،ددر  عددن الً دد  إ اء الال
يف ني،دددددا ،  دددددا يف  لدددددك مغدددددراض االسددددداللو  اُن دددددش والعلدددددل الً دددددر  وال دددددصر   جدددددص  م ددددد  ون 

ًوا  ًد والدد ر  ا الً ددر . وأوصددن ني،ددا  اال ثيددف جهو اددا ملنددا االجتددا   مجددصا  والدد واالسدد  ا  املندد
ًيدددً جهو ادددا الراميددد  إىل الًإلددداء ع ددد  اا سدددات الالوظيدددف  واالسددداللو  اُن دددش والعلدددل الً دددر ، وتع

 .(52)االساللولي  واخلا ع  جتا  العلا  املهاجرين، وتًاال امل ؤول  عن االجتا   ل،شر والر  إىل العاال 

خلاصدد  املعنيدد    ددأل  العنددف صددن ال جندد  املعنيدد   لًإلدداء ع دد  الاللييددً ضددا املددرأ  واملًددر   اأو و  -34
. (53)ضددددا املددددرأ   لالعجيددددل االنًدددديك مشددددروع الًددددانون االعددددايل  ددددانون )م افةدددد ( االجتددددا   ل،شددددر ونً هددددا
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ًيدً الالدا يم وأوصن ال جن   لالعجيل  عاللدا  مشدا يا الًدوان  املالع ًد  حبلايد  الشدهو  والإلدةا ، وت ع
 .(54)،ي  موا   كافي  ملراكً إعا   الالأايلع   املعايي الونني  الانيا  لاي  الإلةا ، وي

ندد  الًإلداء ع دد  الاللييددً العن،ددر   عاللدا  إجددراءات تشددليل مو ددا   -35 وأوصدن ال جندد   اقددا ُو
 .(55)لإللان ال شف امل، ر لإلةا  االجتا 

ًيدددًوأوصدددن املًدددر   اخلاصددد  املعنيددد   -36  دددا   م الدددم الشدددرن  ع ددد     دددأل  العندددف ضدددا املدددرأ  االع
الالةًي  يف االجتا   ل،شر ومرا ،د  نً هدا، وضدلان تدوفي املدأوى املوئدا لإلدةا  االجتدا ، ووضدا خ دو 

  املهداجرات الديت حتيدر ع د  2015محاي  الشهو  ل ائا  الن اء الإلةا ، وتنًيك امل،ا   الالوجيهي  لعال 
 .(56)كعاموت منا   يف اخلا ا  هلن ن ل  ون سن الثاني  العلل الني،اليات الويت

وأوصددن ال جندد  املعنيدد   لًإلدداء ع دد  الاللييددً ضددا املددرأ  ارفددا ا يددر امل ددروض ع دد  العدداموت  -37
اء وفاليدات ال،ا ثات عن علل يف اخلدا ا وإ كداء الدوعش اد  الن داء وال اليدات الري يدات واملشدر ات ون د 

  ون،يعالدددد  ا جراميدددد . وأوصددددن أيإلدددداق لين اشددددأن خمددددانر االجتددددا   مجددددصاالشددددعوب امصدددد ي  والدددداا
 لالةًيددد  يف  إلدددا  االجتدددا   لن ددداء وال اليدددات وال  دددا  وتواندددؤ مدددوظ ش الاولددد ، ومو ًددد  مرت ،يهدددا 

 .(57)ومعا ،الها، وضلان ت اا  ام  ال ما خ و   اُر  

(58)سريةاحلق يف احلياة األ -5 
 

ي الرعايد  امسدري  لفن دا ،  دا يف  لدك أن دا   ل ني،ا  اداعا وتي د أوصن ُن   ًو  ال  -38
امسر الو يا  الوالا، وإنشاء نيال ل  ال  امن ا  اليين ال   نها ا  ام  ما أسراا هباف ا ا من 

 .(59)إيااع امن ا  مؤس ات الرعاي 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 

 (60)مواتيةيف ظروف  مل  ادلة و احلق يف العمل و  -1 

 ددانون ا دد  يف العلددل،  2018أفددا  فريدد  اممددا املالةددا  الً ددر  ان ا  ومدد  اعاللددات عددال  -39
يول علدل ع د  ام دل ل ئدات العلدا  املدؤا  ، و فدا ا دا ام   لفجدو   100الي  يهاف إىل ضلان 

الد . غدي أن ال ريد  أعدرب عدن   ًد  إ اء يف املائد ، واعاللدات سياسد  ل ،دة  وال دوم  املهني 40ان ،  
ًيددً عل يددات الال الددي  ضددعف الالن يدد  ي وعددال ك ايدد   ليددات امل دداءل . و ددف ني،ددا  ع دد  ايددا  تدداااي لالع
 .(61)  ا  العللوا ن ا  يف

 احلق يف الضمان االجتما ي -2 

خ ددد   2018أفدددا  فريددد  اممدددا املالةدددا  الً دددر  أن ا  ومددد  أن ًدددن يف تشدددرين الثددداين/نوفلق  -40
مويد  جدص  مدن اد  أضدعف ال ئدات  3ل إللان االجاللاعش  ائل  ع   امل امه . وت ً  ما يًدا ب 

م اعا  اجاللاعي  غي  ائل  ع   االج اكات. فالالأم  ال،ةش يالوسا،  ا يف  لك ا عا ت لفسر 
ع   العلا ،  يف  19-اليت تعاين ال ًر املا ا. و ا أثر تع يل امنش   اال ال،ا ي  خو  أ م  كوفيا

وم ، وامجدددصا   و  ا عا ددد ، والعلدددا  املهددداجرين، عددا ت إىل ادددراثن ال ًدددر فئدددات مثدددل العلددا  امليدددا
والعام   يف املنا  ، والعام   يف  ا  اُن . و ف ال ري  ني،دا  ع د  توسديا ا داو  الدانيا ل ةلايد  

ًل  عددا  االجاللاعيدد  لالشددلل ال ئددات امل ددال،عا  والإلددعي  ، وع دد  ال  ًدداال  دد الدداخل تدداخوت حمددا   اهلدداف اال
 . ( 62) اوا وظائ ها و خ ها،  ا يف  لك جتريم الاخل امساسش الشامل يإلي  ملن فً ومافوعات تعو 
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وأوصن ال جن  املعني   لًإلاء ع   الاللييً ضا املرأ  جبلا موا   كافيد  لالن يدي تداااي ا لايد   -41
 .(63)ش الًائا ع   االج اكاتاملن،و  ع يها يف  انون الإللان االجاللاع

ملهاجرين  السالثلا  يف نيا ا لايد  االجاللاعيد  ال افيد  وإ دا  وأوص  املًر  اخلا  املعين   -42
ًيا من ال ر  املا   ل اخل لإللان أال يرغا ال ًر والاللييً املوانن  الني،الي  ع   اجر  العلل  .(64)امل

  ضداف  إىل الها اوضدا سياسد  ل إلدلان االجاللداعش، وكر ت ُن   ًو  ال  ل أتكيا توصي -43
ًا  جدد،   سياسدد  واضددة  و  مال ددً  اشددأن امسددر ، وكدديلك وضددا اسدد اتيجيات فعالدد  لوسددال ا   مددن مدد

ًيً  ًو  ال  ل وتوفي موا   مالي  كافي  لنيال الإللان االجاللاعش  .(65)اممان االجاللاعش يف تع

(66)احلق يف مستوى معيشي مناسب -3 
 

كر ت ال جن  ن  ها أتكيا توصيالها ال ااً  اوضا مؤجرات ل  ًر وحتايا خو  مسش ل  ًر،  -44
مدددن أجدددل الو دددوف ع ددد  ن دددا  ال ًدددر و صدددا وتًيددديا الالًدددال ا دددر  يف ي يدددف ونأتددد  وحت ددد  امل دددالوى 

 .(67)املعيشش لفن ا 

 د  اُدوع وسدوء ًإلداء عحندو الاق ك،دي اق  وأفا  فري  امما املالةا  الً ر  أن ني،ا  أ ر ت تًام -45
يف املائد  مدن امسدر املعيشدي  تعداين مدن انعداال اممدن اللديائش،  20الالليي . ووفًاق ل الًدا ير امخدي ، فدإن 

يف املائ  تعاين من جايا لفمن الليائش. وأفا ت  10يف املائ  من انعاال معالا  لفمن الليائش، و  22و
وأوصد   .2017-2016مًا ن ق  ل د    19-ئة  كوفياو  جا ا  خ الالًا ير أن انعاال اممن الليائش  ا

 .(68)ال ري   عاللا  هنج مالعا  أصةاب امل، ة  وأفإلل تن يًاق ل ال،ا  ل جوع وسوء الالليي 

ًا  عددددددال  -46 ومددددددا تددددددو  مددددددن كددددددوا ا  2015وال دددددد  فريدددددد  اممددددددا املالةددددددا  الً ددددددر  أن أثددددددر  لدددددد
ًئي ن،يعي  ملالع ً  انوع اُن  وال ائ   واهلوي  الثًافي .  ،ل وا ائل  منع   أوج  الإلعف الًاق يالو ف ج

يف االسددددالجاا  ل  ددددوا ا مددددن  يددددف تددددوفي ال دددد ن اةمددددن واملددددأمون، امل دددداللر  وال دددد  أيإلدددداق ال جددددو  
ً  ع ددد  وجددد  (69)أوسددداط ال ئدددات الإلدددعي   سددديلا يف وال . وأوصدددن ُنددد   ًدددو  ال  دددل ني،دددا  ان تعددد

ًا  عدددال الوئددد   ي ال ددد نجهو ادددا الراميددد  إىل تدددوف ال دددرع  ، 2015لفن دددا  وأسدددراا الددديين جدددر اا  لددد
ا ،ددو  ع دد  مددا ي  ددش مددن اللددياء وميددا  الشددرب النيي دد  وال،ددرف ال،ددةش والرعايدد   ت  ددل هلددا وأن

 .(70)والالع يا ال،ةي 

وأفددا  فريدد  اممددا املالةددا  الً ددر  اندد  ع دد  الددرغا مددن الالًددال ا ددر  يف ا ،ددو  ع دد  امليددا   -47
ًا  انددا  حتددا ت يف ضددلان اسدداللرا  تددوافر املددوا   الو مدد ،  والنيافدد  ،ددرف ال،ددةشوال ال،ددةي ، ال تدد
وكر  أتكيا توصديال  ر الد  ا دواجً  .19-يف  لك خو   االت ال وا   ال،ةي  العام  مثل كوفيا  ا

 .(71)اليت حتو   ون ا ،و  ع   إماا ات امليا ، وال سيلا ل  اليات وال ئات امل ال،عا  تً يا ق 

(72)احلق يف الصحة -4 
 

أعراددددن ُندددد   ًددددو  ال  ددددل عددددن الً دددد  مددددن اسدددداللرا  ا ت دددداع معددددا  وفيددددات املواليددددا، واددددو  -48
يف املائ  من مجيا وفيدات امن دا   ون سدن اخلام د . وأوصدن ني،دا   يدا  تداااي خل دال  61  ثل ما

عاي  وضلان
ُ
تًاال الرعاي  ل لواليا، وتن يي  معاالت وفيات املواليا، ا ر  منها الو اي  من اممراض امل

ائا ع د   ًدو  ا  جا ات الالًني  مل وضي  اممدا املالةدا  ال دامي   ًدو  ا ن دان اشدأن ت ،يد  هندج  د 
ا ن ددان يف تن يددي ال ياسددات والددقامج الراميدد  إىل ا ددا مددن الوفيددات واممددراض الدديت   ددن الو ايدد  منهددا 

. وأا د  فريد  (73)(/31/27A/HRC ا يهدا والًإلداء ع يهدا )لاى امن ا   ون سن اخلام   الديت   دن ت
ض والوفيددات يف صدد وف امن ددا  اممددا املالةددا  الً ددر  عددن إ ددرا  تًددال يف ا ددا مددن معدداالت اممددرا
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ًئي إىل الالل ي  الناجة   لالة،  والالاخوت الرامي  إىل ا دا مدن اق  ون سن اخلام  ، ويرجا  لك ج
ًا  يش ل حتا ق املو   وفيوي نً  املناع    .(74)ال،شري  واممراض املاا ي  املهل  ،  غا أن ال ل ال ي

لاللييً ضا املرأ  االعدايل  دانون اممومد  املأموند  و ًدو  وأوصن ال جن  املعني   لًإلاء ع   ا -49
 .(75)ال،ة  ا جنااي  من أجل ا سًاط ال امل ل ،   اُرمي  عن ا جهاض يف مجيا ا االت

 ددا أ  ا  2018املالةددا  الً ددر  أن  ددانون خددامات ال،ددة  العامدد  لعددال يدد  اممددا وال دد  فر  -50
 ئدد  ع دد  أهنددا خددامات تًددامها الاولدد   ددا ق، وفًدداق ل اسددالو . اخلددامات ال،ددةي  امساسددي  والرعايدد  ال ا

هلاف حت   خام  ال ئات املهلش   2018و ا اسالجاب  انون امموم  املأمون  وال،ة  ا جنااي  لعال  
ًيد . و دي  م ال ريد  مدن أن النيدال ال،دةش  دا يالعدرض لإلدلوط خدو  ن خو  خدامات صدةي  المرك

19-كوفيا جائة 
(76). 

(77)احلق يف التعليم -5 
 

عنددا ن دد،  اق تًري،دد اق أفددا  فريدد  اممددا املالةددا  الً ددر  ان االلالةددا   لالع دديا االاالدداائش ظددل اثاالدد  -51
 84,7اا ي ا عاا يد  لالةدا   ر  د  مدا  ،دل االاالداائش واملد يف املائ . ويف    ا عن ن ،  اال 97جتاو  

يف املائد  مدن ال دوب إىل املداا ي الثانويد   24,7يف املائ ، ع   الالدواد، مل ينالًدل سدوى  88,9يف املائ  و
العايدا مدن الالةدا ت  2019يف املائ  إىل الالع يا العاد. و ا عاُن سياس  الالع يا لعدال  12,4وسوى 

ًا  اندا  م دائل تالع د   وما أن الإلدلان الاسدالو   لالع ديا الالع يلي . ال لد  امل كدان حمدل تر يدم، ال تد
 .(78) لنوعي  وا ن،اف ومشو  اُليا

ًامددش ليشددلل مددا ال يًددل عددن ت ددا  -52 وأوصددن اليون دد و ان تنيددر ني،ددا  يف توسدديا الالع دديا ا ل
 .(79)اائش والثانو سنوات من الالع يا االاال

ن   ًو  ال  ل وفري  امما املالةدا  الً در  لًإلاء ع   الالوأوصن ُن  ا -53 لييً العن،ر  ُو
. وأوصن ُن   ًو  ال  ل أيإلاق  يا  (80)ني،ا  اإللان توفي تع يا جيا ل جليا  ا ق من  ون متييً

ً دددداع اخلددددا  االًددددويال الاللاسددددك تدددداااي تنييليدددد  مناسدددد،  لإلددددلان عددددال  يددددال مًددددامش الالع دددديا مددددن ال
 .(81)أو م ا ل  ال ،ل والاللييًاالجاللاعش 

ًاع امل دد ك يف  -54 ومدا أن ُند   ًدو  ال  دل   ،دن ادق مج ت دجيل امن دا  املالإلدر ين مدن الند
املاا ي وتًاال مدنك   اسدي  هلدا، فإهندا تشدعر  لً د  من ادؤالء امن دا  مل يالل ندوا مجيعداق مدن االنال داع 

إ مداا امن دا  املالإلدر ين   عل هدا الوننيد   عدا   ني،ا  رجراء تًييا خل  نامل،ا  ات. وأوصمن ت ك 
ًاع ًاع ل ش تشلل مجيا امن ا  اليين تإلر وا م،اجر  من الن  .(82)من الن

 حقوق أشخاص حمددين أو فةات حمددة -دال 

(83)النساء -1 
 

رأ  الاللييً ضا املرأ  واملًر   اخلاص  املعني   لعنف ضدا املد أوصن ال جن  املعني   لًإلاء ع    -55
ل اللييً ضا املرأ  يشلل الاللييً امل،اجر وغي اق  ري ني،ا   عاللا  تشريا جامل مل افة  الاللييً يالإللن تع

 .(84)امل،اجر وأج ا  الاللييً املالعا   واملالااخ  

الالًدددا ل املالع ددد  اال دددجيل  ددداالت  وأوصدددن عدددا   ليدددات  ًدددو  ا ن دددان ني،دددا  رللددداء   دددا -56
 .(85)العنف اُن ش
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ًر   اخلاص  املعني   لعنف ضا املرأ   لالعجيل  عاللا  االس اتيجي  وخ د  العلدل ن املوأوص -57
الوننيال  اشأن مت   املرأ  وإهناء العنف اُن اين، واعاللا  خ   علل ونني  حما   اشأن العنف ضا 

ًد ليشدلل مجيد ن اء الاالين والشعوب ام ا أجد ا  ص ي ، وتوسيا ن ا  تعا يف العنف امسدر  واملند
 .(86)العنف اُن اين ضا املرأ 

وأوصددن ال جندد  املعنيدد   لًإلدداء ع دد  الاللييددً ضددا املددرأ  ان تالدديك ني،ددا  ل لجاللعددات ا  يدد   -58
الًإلداء ع د  املالإلر   اش ل خا  من العنف اُن داين ضدا املدرأ  فرصداق خاصد  ل وصدو  إىل صدناو  

 ف  لعندف اُن دش جد وق مدن أجد ا  الالعدييم، العنف اُن اين، وتعايل الًانون اُندائش حبيدف يعد 
 .(87)غال،اب ياللاج  ما نيال  وما امساسش ل لة ل  اُنائي  الاولي وتًاال تعريف لو

ًا   وال يدددن ال جنددد  ن  دددها أنددد  ع ددد  الدددرغا مدددن جتدددرال العايدددا مدددن امللا سدددات الإلدددا  ، ال -59 تددد
ً  الن دددداء وال اليددددات ا ددددوائالالشددددهاو   تالواصددددل اا سددددات  (، و واا امن ددددا ، واملهددددر، وت إلدددديل )عدددد

ًوجددات، و  الاللييددً ضددا ام امددل، واالقامددات  لا سدد  ال ددةر، والاللييددً ضددا الدداالين اماندداء، وتعددا  ال
اللددا  تشددريا ون دداء وفاليددات الشددعوب امصدد ي ، مددن ادد  اا سددات أخددرى. وأوصددن ني،ددا   لالعجيددل  ع

الةًيددد  مدددا مدددرت ع ادددي  امفعدددا  ومًاضددداقا، حييدددر مجيدددا أجددد ا  امللا سدددات الالً يايددد  الإلدددا  ، وال
ًيً ادرامج الالوعيد   وفرض عًو ت وتًاال تعويإلات ل إلةا . وأوصن عا   ليات  ًو  ا ن ان االع
 .(88)امللا سات هبي 

وأوصن املًر   اخلاص  املعني   لعنف ضا املدرأ  ني،دا  ان ت  دل متدويوق م دالااماق لعدا  كداف   -60
ً اامن املوجف اةمن  يف  .(89) مجيا أحناء ال، ا وأن تًياا مراكً إ ا   ام مات  ات ا    الوا ا  وتع

ًدد  -61 انون اُن ددي  وأوصدن اعددال  ليدات  ًددو  ا ن دان اإلددلان أن ت لدش الالعددايوت املً  د  ل
. وأ دددر ثوثددد  مدددن امل   ددد  ادددوال ت يف إندددا  ا جدددراءات (90)ام  دددال الددديت متيدددً ضدددا املدددرأ  2006لعدددال 
  املوافًدددد  ع يددد ، أثددددر ك،ددددي يف      صددد  ان املشددددروع املعددداا   ل ًددددانون   دددن أن ي ددددون لدددد ، يف  الددد اخلا

ن ي . وما  لك، أعراوا عن   ًها ا ،و  ع   اُن ي  يف ني،ا  وا ا من عا  امجصا  عا ش اُ
ًيدددد  الدددديت متدددد  الن دددداء وأن دددداهلن، وكدددديلك امجددددصا  املالةددددو  ل  جن ددددياق إ اء اسدددداللرا  ام  ددددال الالليي

 .(91)جن انياق  وامجصا  املالنوع 

نددد   ًدددو  ال  دددل وفريددد  اممدددا  -62 وأوصدددن ال جنددد  املعنيددد   لًإلددداء ع ددد  الاللييدددً ضدددا املدددرأ  ُو
ًي  يف  سالو اا لإللان مت   الني،اليات من املالةا  الً ر  ني،ا   االعايل أو إللاء مجيا ام  ال الالليي

 نًددددل جن دددديالهن إىل أن دددداهلن وأ واجهددددن امجانددددم يف ظددددل ن دددد  الشددددروط الدددديت ل رجددددل الني،دددداد، وفًدددداق 
ًامات اليت   عالها ع   ن  ها خو  الاو   الثاني  من اال  .(92)سالعراض الاو   الشامللولال

ال جن  املعني   لًإلاء ع د  الاللييدً ضدا املدرأ   عاللدا  تداااي حمدا   اهلداف لالةًيد   وأوصن -63
امل دداوا  ال ع يدد  ادد  املددرأ  والرجددل يف سدد ك الًإلدداء وإن ددا  الًددانون وال دد ك الاا وماسددش، وإن ددا  نيددال 
 ا ،دددد  االنالصاايدددد  وتشدددد يل كيددددا ت الاولدددد  ع دددد  ال،ددددعيا ا  ددددش وم ددددالوى املًانعددددات وامل ددددالوى

 .(93)االحتا  ، وامخي انيال الاللثيل الن ع ل لرجة  يف الًوائا االنالصااي 

، 19-ويف معدرض ا جدا   إىل الالًدا ير الديت ت يدا ان العندف اُن داين  دا  ا  يف سديا  كوفيددا -64
 ف فريد  اممدا املالةدا  الً در  ا  ومد  ع د  ضدلان الوصدو  ال عدا  إىل خدامات الال،دا  ل عندف 

عاالددد ، وال سددديلا مدددن خدددو   لوعددد  مدددن اخلدددامات امساسدددي . وين،لدددش أن تع دددش خ دددو الاُن ددداين و 
االسددالجاا  الوننيدد  امولويدد  لالددوافر املددوو  اةمندد  وإم انيدد  الوصددو  إليهددا ونوعيالهددا، وخ ددوط االت،ددا  
  امل،اجددددر ، ومراكددددً إ ا   ام مددددات الشددددام  ، وخددددامات املشددددو   وا  الدددد  الن  ددددي  عددددن اُعددددا، وامل دددداعا

 .(94)الًانوني ، ونيا ا لاي  اليت تركً ع   املرأ ، و عا انالعاش س،ل ك م العي 
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ًندددد  املراعيدددد  ل لنيددددو  اُن دددداين و ا ت  -65 ومددددا أن ا  ومدددد  أضدددد ن ال ددددااا املؤس ددددش ع دددد  املي
،  ي  فري  2019/2020يف املائ  يف  38,17إىل  2008/2009يف املائ  يف ال      11,3املص،،ات من  

، تراجددا عددن امل اسددم الدديت حتًًددن، 19-ملالةددا  الً ددر  مددن أندد   ددا حيدداا، يف سدديا  كوفيددااممددا ا
ً اعي  واخل يإل  امجو  اليت تالأثر   يف الن اء يش  ن أغ ،ي  الًو  العام   يف الً اعات غي الرمسي  وال

ًد يف العلدد اشد ل غددي مالناسدم  لال ددرحيات ويددافعن إىل ال ًدر، ويف الو ددن ن  دد  يدواجهن       ل املندد
ًيدً سياسدات اال ال،دا  ال  دش املراعيد  ل لنيدو  اُن داين،  دا يف  لدك  غي املدافوع امجدر. وأوصدن االع
ًا ع ال،دلي  الديت تدايراا  حت   فر  ا ،و  ع   االئاللا ت واملاخوت واخلامات الال نولوجيد  ل لد

 .(95)ن اء، وتوسيا ن ا  تاااي الإللان االجاللاعش

(96)الاألطف -2 
 

وأفا  فري  امما املالةا  الً ر  أن أكثر مدن ث دف امن دا  الني،دالي  الديين تد اوا أعلدا اا  -66
يف املائ  منها يعانون مدن  30يف املائ ( ير  ون حتن علل امن ا ، وأن  37سن  ) 17سنوات و 5ا  

 .(97)ظروف خ ر 

ن دل  600 000  أكثدر مدن وأعران ُن   ًو  ال  ل عن   ًها اا  كرت  الالًا ير من معدا  -67
من أسوأ أج ا  علل امن ا . وأوصدن ني،دا  ان تعدا   دانون علدل امن دا  وغدي  مدن الالشدريعات 
ً  إن ددا    ات ال،دد   حبيددف تن ،دد  ال ددوائك املالع ًدد  اعلددل امن ددا  ع دد  مجيددا  دداالت العلددل، وأن تعدد

 .(98)لالشريعات وال ياسات الًائل  ل ًإلاء ع   اا س  سصر  امن ا ا
ًوجن  ون سدن الثامند  عشدر ،   40وأجا  فري  امما املالةدا  الً در  إىل أن   -68  يف املائد  مدن الن داء يالد

ًواا امل، در   يدل، وأن الالًدا ير حتداثن عدن  داالت  واا  وأن عدا  املو ًدات الًإلدائي  فيلدا يالع د   لد
19-أثناء عل ي  ا غو  ا ،م كوفيا امن ا 

(99). 

اص  املعني   لعنف ضا املرأ  ني،ا  ان ت العرض الالشريعات ا الي  املالع ً  وأوصن املًر   اخل -69
ً دات الديت تدالا  ون سدن الثامند  عشدر  ًواا  ون سن العشرين وأن تركً ع د  ال . وأوصدن (100)االجرال ال

  العن،ددر  ني،دددا  اال عيددل اسددد اتيجيالها الراميدد  إىل إهنددداء  واا امن ددا  حب دددو ُندد  الًإلددداء ع دد  الاللييدددً 
ًواا امن ا ، واًيلد  ال اليدات وتع ديلهن و دا قن ع د  ال دعش 2030 عال ، و لالوعي    ير الًانوين ل

 .(101)إىل االسالًو  اال ال،ا  

ني،داد ي الًدرون إىل اُن دي ، مويد   6,3وأفا  فري  امما املالةا  الً ر  أن ما يًدا  انةدو  -70
يف املائدد  مددن امن ددا   20كلددا أن أكثددر مددن اق،  مكثددر تإلددر  وأن الن دداء وا اللعددات ا  يدد  املهلشدد  اددا ا

ي الًرون إىل جها ات امليو . وأوص  ان ت ثف ا  وم  جهو  الالوعي  وأن ت  ل إصاا  واثئ  اهلوي  
ن اُن ددددي     دددد  ا ،ددددو  ع دددد  واثئدددد  اُن ددددي  عنددددا الًانونيدددد  يف الو ددددن املناسددددم، وأن تعددددا   ددددانو 

ًدددو  ال  ددل ان تعددداا   ني،ددا  الالشدددريعات  ات ال،دد  ، وال سددديلا  دددانون . وأوصدددن ُندد   (102)الددوال  
، و دانون اُن ددي  1976املواليدا والوفيدات وام دوا  الشص،ددي  امخدرى )ت دجيل ام دوا  املانيدد ( لعدال 

مدن ات ا يد   8و 7الاسدالو  لإلدلان امالثاهلدا ال امدل م  دال املدا ت  ، والعايدا مدن مدوا  مدن 2006لعال 
 .(103)ل ًو  ال  

وأوصن ال جن  ن  ها رنشاء  ليات وايا  إجراءات ووضا م،ا   توجيهي  لإللان ا اوغ  -71
ًامش عن  االت االعالااء واالساللو  اُن ي  لفن ا   .(104)ا ل

االعريددف جتنيددا امن ددا   ون سددن اخلام دد  عشددر   عال،ددا   جر دد  اق وأوصددن ال جندد  ني،ددا  أيإلدد  -72
 .(105) رب واملعا ،  ع ي 
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(106)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
 

أعراددن ال جندد  املعنيدد  حبًددو  امجددصا   و  ا عا دد  عددن الً دد  اشددأن مدداى فعاليدد  الالدداااي  -73
ال ياساتي  املالصي  لإلدلان م دالوى معيشدش الئد  لفجدصا   و  ا عا د . وأوصدن ني،دا  ان تالصدي 

ايدددل ا اللعيددد  وادددرامج ا لايددد  تددداااي ل  الددد  وصدددو  امجدددصا   و  ا عا ددد  إىل خدددامات إعدددا   الالأ
 .(107)جاللاعي  املناس،  اليت ت الهاف ا  ماا يف ا اللا ويف ا اللا ا  شاال

وأوصن ال جن  ن  ها ني،دا   يدا  خ دوات لإلدلان      إمجاليد  يف الالةدا  امن دا   و   -74
 ولددد  امل، دددر ، و     فدددر  ا عا ددد   لالع ددديا االاالددداائش، وحت ددد  الالع ددديا الشدددامل ل جليدددا يف مر  ددد  ال 

ًيً الالاااي الرامي  إىل منا العنف ضا امن دا   و  ا عا د  الالا ي م املهين ل ش،اب  و  ا عا  ، وتع
 .(108)وإساء  معام الها واساللوهلا والالص ش عنها

ان تنشدددف  ليددد  فعالددد ، وفًددداق  ندددا  سدددناا  ل ةدددا مدددن خمدددانر اق وأوصدددن ال جنددد  ني،دددا  أيإلددد  -75
، مدددن أجدددل وضدددا اسددد اتيجي  ات،دددا  مي دددر  لددديو  ا عا ددد  واسددد اتيجي  2030-2015  ددد   ال دددوا ا ل

 .(109)جام   ل  وا   واروتوكوالت  االت ال وا ا واخل ر

اشدد ل غددي مالناسددم  وأفددا  فريدد  اممددا املالةددا  الً ددر  أن امجددصا   و  ا عا دد  تإلددر وا -76
ًل ا غاثدد  خددو  مددن صددعو ت ا ،ددو  ع دد  مددوا  النيافدد  ال،ددةي  واخلددا مات ال،ددةي  وام ويدد  و دد

، وكدددديلك  ددداالت العنددددف وسددددوء املعام ددد . وكددددر  توصدددديال  ر الددد  ا ددددواجً الًانونيدددد  19-جائةددد  كوفيددددا
 ددجيل، وحماو يدد  ي،دددي  والعل يدد  مثددل اهلياكددل امساسددي  املا يدد ، وانالشددا  الوصددا، وعددال ك ايدد  الال

و  ا عا ددد  إىل اخلدددامات وفدددر  العلدددل الشدددام   املدددوا  ، وعدددال إ  ددد  إم انيددد  وصدددو  امجدددصا   
 .(110)ل جليا

(111)األقليات والشعوب األصلية -4 
 

أعران ُن  الًإلاء ع   الاللييً العن،ر  عن الً   إ اء الالًا ير اليت ت يدا اند  تعديا ت ع د   -77
مل خيالددا وا ، من اث يهددا 2015الشددعوب امصدد ي  املشددا ك  ع دد  حنددو موئددا و ددا يف صددياغ   سددالو  عددال 

ًاب ال ياسي . كلا أعران عن الً   ل ون الالشريعات ا   ي  ال تع ف ا ريً   ر  ال من خو  ام 
د مددن الشددعوب امصدد ي  يف ني،ددا ، وملددا  كرتدد  الالًددا ير مددن مإلددايً  مددوظ ش  81مددن أصددل اق جددع، 59 إال ادد

وصن ني،دا  ان ت  دل اعد اف الاول  الشايا  لًا   الشعوب امص ي ،  ن فيها أفرا  جعم اث و. وأ
ال ال ع ددش  دد  الشددعوب امصدد ي  يف تشددريعاقا ا  يدد   مسيدداق جبليددا الشددعوب امصدد ي  يف ني،ددا ، واال دد  

املشا ك  يف اهليئات ا  ومي  ومت ينها من اخاليا  اث يها حبري ، وأن ت  ل سوم  الشعوب امص ي  اليت 
امعلددا  الالع دد ي  والعني دد  الديت يرت ،هددا موظ ددو ا  ومدد  تعرضدن ل الهايدداات واملإلددايًات وغياددا مدن 

 .(112)ملنا اي  امعلا  والالةًي  فيها واملعا ،  ع يها و/أو امفرا  اخلوا ، وأن تالصي تاااي

صددرا     وأوصددن ال جندد  املعنيدد   لًإلدداء ع دد  الاللييددً ضددا املددرأ  االعددايل الاسددالو  مددن أجددل االعدد اف  -78
 . ( 113) ي ،  ا ياللاج  ما إعون امما املالةا  اشأن  ًو  الشعوب امص ي  حبًو  ن اء الشعوب امص  

ًيددً الالدداااي اخلاصدد  الراميدد  إىل حتًيدد   -79 وأوصددن ُندد  الًإلدداء ع دد  الاللييددً العن،ددر  ني،ددا  االع
،دد  الاللثيددل، وال سدديلا ا  مداا ال امددل ُليددا أن ددا  الشددعوب امصدد ي  والداالين وال وائددف الددانيا   

 مجيا م الو ت الالع يا ويف املناصم الالع يلي . وأوصن أيإلاق االن يي ارامج حما   اهلاف يف الن اء، يف
املاا ي لالة   معاالت ا ملال  لًراء  وال الاا  وم افة  الاللييً الًائا ع   ال ائ   وضلان الاللثيل 

. و ددامن ُندد  (114)نيدد  مجيددا الوكدداالت الالع يليدد  الونالن ددع ل  وائددف وا لوعددات ا ثنيدد  املهلشدد  يف
 .(115) ًو  ال  ل توصيات ااث  
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ًددا ير الدديت ت يددا ان عددا اق صددلياق مددن   -80 وأعراددن ُندد  الًإلدداء ع دد  الاللييددً العن،ددر  عددن الً دد  مددن الال
ً اعيدد . وأوصدن ني،ددا   يدا  مجيددا الالداااي الو مدد  ل ًإلد  اء ع دد  املدو     دون معيددا ام اضدش ال

ًاق حب دددا الوا ددا ضددا مجاعدد  الدداالين وغياددا مددن ال وائدددف أو ام اضددش الدديت  أمندداط تو يددا متثددل متييدد
 .(116)املهلاش  ا لوعات ا ثني 

ًيدددً ا دددرا  املهدددين ل  وائدددف اق وأوصدددن ال جنددد  ني،دددا  أيإلددد  -81 االن يدددي الالددداااي الو مددد  ل  الددد  وتع
 .(117)اللعي املهلش ، ا ر  منها توفي  وافً الالوظيف والالا يم املهين وارامج الالل   ا 

(118)املهاجرون والالجةون وطالبو اللجوء -5 
 

أاددات ُندد  الًإلدداء ع دد  الاللييددً العن،ددر    ًهددا مددن افالًددا  ني،ددا  إىل نيددال  مسددش لوعدد اف  -82
 ل جوء من أجل ضلان ا  ال م،اأ عال ا عا   الً ري ، ومن  كراا أهنا لي ن يف وضا ي لك هلدا 

ًيا من الوجئ . و ث املعايي  ن ال جن  ني،ا  مر  أخرى ع   اعاللا  تشريعات ونني  تال   مااً،و  امل
. وأوصدد  فريدد  اممددا املالةددا  الً ددر  اوضددا (119)الددوا    يف ال،دد و  الاوليدد  املالع ًدد  حبلايدد  الوجئدد 

 .(120) ليات لإللان ا  ال م،اأ عال ا عا   الً ري 

ن  الًإلاء ع -83    الاللييً العن،ر  ني،ا  ان تًال واثئ  وأوص  فري  امما املالةا  الً ر  ُو
. وأوصد  املًدر  اخلدا  املعدين  ملهداجرين ان ت دجل ني،دا  مجيدا (121)جئد  يف إ  يلهدااوي  ُليدا الو

ًو اا اواثئ  اوي  مناس،   .(122)الوجئ  من أااد الال،ن واو ن وأن ت

ات ا دددات ثنائيددد  اشدددأن اجدددر   وأوصددد  املًدددر  اخلدددا  أيإلددداق ان تدددقل ني،دددا  مدددا ا ددداان املً،دددا -84
 .(123)الاولي  العلال  ت النا إىل املعايي

وأوص  كيلك  يا  خ وات ملنا اساللو  املهاجرين وإساء  معام الها ومحاي   ًو ها أثناء  -85
مر    الالوظيف، وعناما ي ون يف اخلام  يف ا ا املً،ا وعنا عدو قا إىل ني،دا ، واالنالًدا  إىل مندو ا 

 .(124) ش، وتو يا عًو  العلا  املهاجرينتوظيف أخو

  ال ع يدد  ل دد،ل االنال،دداف الًانونيدد  فيلددا يالع دد   نالهاكددات وأوصدد  ني،ددا  ان ت  ددل ا   دد  -86
ًيد  النيدال، وان ت لدش الالشدريعات  ات   ًو  العلدا  املهداجرين،  دا يف  لدك مدن خدو  ت ،يد  المرك

 .(125)ها أصةاب  ًو ال،   من أجل االع اف  لعلا  املهاجرين اوص 

ً    الالددددا يم واملع ومددددات  ،ددددل  -87 ًيدددد ، كلددددا أوصدددد  ني،ددددا  ادددد امللددددا    وحت ددددينها وجع هددددا المرك
ًيً م الو ت مها ات املهاجرين ا الل    .(126)وتشجيا ايا   را ات م الني ، وتع

اء فددر  وأوصدن ال جند  املعنيد   لًإلدداء ع د  الاللييدً ضددا املدرأ  اإلدلان أن تالدداا ُليدا الن د  -88
ًيدً اخلدام ات الالوجيهيد  املراعيد  ل  دوا   اد  مال اوي  يف ا ،و  ع   العلل  اخدل ال، دا وخا جد ، وتع

ًيددً تًدداال اخلددامات مددن أجددل إعددا   ا  مدداا  اُن دد   ،ددل امللددا    واعددا الوصددو ، واعاللددا  سياسدد  وتع
 .(127)االجاللاعش ل لهاجرات الني،اليات ال وايت يعان إىل ني،ا 

ن،يدد ، و  لندد   لددل  فريدد  اممددا املالةددا  الً ددر  رنشدداء نيددال إ ا   مع ومددات العلالدد  امج   و  ددم  -89
ًدددداال   جواندددم إ ا   وت دددوي  اُواندددم الًانونيددد  لعل يددد  اجدددر  اليدددا العام ددد ، ومت ددد  العلدددا  املهددداجرين مدددن ت

 . ( 128) وننها   ىل إ   19-الش اوى ع   ا ن نن. كلا   م رعا   العلا  املهاجرين املالإلر ين من كوفيا 

(129) دميو اجلنسية -6 
 

أعران ُن   ًو  ال  ل عن   ًها إ اء عال وجو  جها ات الجئد  وواثئد  اويد  لوجئد   -90
(130)الال،الي  وما ينجا عن  لك من خ ر انعاال اُن ي 
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