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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون
 2021الثاين/يناير  كانون  18-29

 جتميع بشأن انورو  

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مددددا مراعددددا   و يدددد  21/16و 1/5                                             أ عددددا ادددديا الالًريددددر علددددو  اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1
تًددا ير اوتددا  ادااادداا  وا  ددرا ا  االسددالاراا الدداو   ال.ددام جت واددو علوددا ل لا ومددا  الددوا      

اخلاصددد  وا اددددا مدددد  وتحدددذ ا مدددد، ادال ددددا  شا  الجددد  ، الدددد   ددددام     ددد   مددددو   ا دددد   الًوددددو  
 ادفروض  ع ى عا  ال  لا جت

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

الًطددددر  لامدددد، ادال ددددا  أن عو و ي تجددددا  ع ددددى أ  مااادددداا   ايددددا  منددددي شكددددر الفريددددذ  -2
، وأوصى عو و ابلالجدايذ ع دى اداااداا  الاولود  ا ساسدو  ادال ًود  واروتوكوالتدا اال الوا يد  2015 عام

 جت(3)وا اا م  االتفا وا  الاولو 
الها جلن   ًدو  الطفد  ع دى و جا  ال جن  ادانو  ابلًضا  ع ى الاللوو  ضا ادرأ  عو   و ث -3

الالجايذ ع ى الاهدا الداوا اخلداحل ابقًدو  اال الجدا ي  واال اللاعود  والثًااود ، والاهدا الداوا اخلداحل 
ابقًدددو  ادانوددد  وال واسدددو ، والالوتوكدددوت اال الودددا   التفا وددد  الًضدددا  ع دددى  ودددا أ ددد ات الاللووددد  ضدددا 

عو و ع ددددى  ودددد  ابلًضددددا  ع ددددى الاللوودددد  ضددددا ادددددرأ واب ضدددداا  لك شلددددا،  ددددجا  ال جندددد  ادان جت(4)ادددددرأ 
، واالتفا ود  الاولود  قلايد  االتفا و  الاولو  ل ًضدا  ع دى  ودا أ د ات الاللوود  الانجدر الالجايذ ع ى 

 ًدددو   ودددا الالدددات ادهدددا ري  وأادددرا  أسدددرا، وع دددى االتفا وددد  الاولوددد  قلايددد   ودددا ا  ددد احل مددد  
 جت(5)                    ح طراا  اوها ااا  اال الفا  الً ر ، ال  ي تج
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وأوصددى اريددذ ا مدد، ادال ددا  الًطددر  رن تادد ا عو و تااومددا مددا اوتددا  مااادداا  ا مدد، ادال ددا    -4
ًدو  ا  د احل   ًدا ها لك جلند  منااضد  الالاديي  وجلند    ًدا ير ا ولود  ادالدة ر  الد  يالادمي ت ابالنالها  م  الال

 جت ( 6) الوثوً  ا ساسو  ادو ا  لك اوتا  مااااا  ا م، ادال ا  شو  ا عا  ، كلا أوصى رن تًام  
عو و ع دددى أن تنيفدددر   االنضدددلام لك االتفا وددد  ادالا ًددد  اوضدددا  جلنددد   ًدددو  الطفددد و ثددد   -5

ًدد   فدال  داال  انادداام اجلن دو  لاددام  1954ا  د احل عدا ا اجلن ددو  لادام   1961، واالتفا ود  ادالا 
 جت ( 7) 

عو و ع دى الالجدايذ ع دى اتفا ود  م اا د  الاللوود     دات الالا دو،، واتفا ود   ايد                  و ج ا  الوون  و 
 جت(8)الرتاث الاادا الثًا  والط واا، واتفا و   اي  وتا ي  تنوع أ  ات الالا   الثًا 

وأ ددا  اريدددذ ا مددد، ادال دددا  الًطدددر  لك أن ال جنددد  الفرعوددد  دندددا الالاددديي  واددد   مددد  ضدددرو   -6
              ، وأن تًريرا  2015أو الاًوا  الًاسو  أو الولن انو  أو ادهون  اضط ا  ا اي    طري  لناو و عام  اداام  

 ن عو و ي تًام موااًالها ع ى                                                                    سراي  ع  ال اي    ا أ و  لك الاول جت وأ    لك أن الالًرير ال ي ات سراي  
                                                                                         ن.ددر جت وأوصددى اريددذ ا مدد، ادال ددا  الًطددر  رن تًددام عو و   ا   طوددا  ع ددى تًريددر ال جندد  الفرعودد  دنددا 
                                                                                          الالايي  وأن تنيفر   لات   الالًريدر لك عامد  النداوجت وأ   د  ااي   مالاااد  لك عو و كدان مد  ادًدر  أن 

 جت(9)(19-ا     اح   مرا ا وو كو وع )كواوا 2020أاري  /تضط ا هبا ال جن  الفرعو    نو ان
واضط ا ادًر  اخلاحل اداين حبًو  ا ن ان ل لهدا ري  ا اثد  لك مراكد  ادااجلد  ا   ولود     -7

2016عو و ولك ا ا  او    ت.ري  الثاين/نوالال 
 جت(10)

 (11)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -      اثلثا   

ا.دددةن لن.دددا   2017أادددا  اريدددذ ا مددد، ادال دددا  الًطدددر  ابل.دددروع     اسددد  اسدددالطوعو  عدددام  -8
مؤس ددد  وطنوددد  قًدددو  ا ن دددان تاللا دددى مدددا اد دددا ت ادالا ًددد  زركددد  ادؤس دددا  الوطنوددد  لالا يددد  و ايددد  
 ًو  ا ن ان )م ا ت اب ي (جت وأوصى الفريذ الًطر  عو و ابلنيفر   لن.دا  مؤس د  وطنود  قًدو  

 جت(12)ا ن ان، ما مراعا  الالوصوا  الوا      الا اس 
        مانودددددا         عدددددامو          اريًدددددا   2018وأادددددا  اريدددددذ ا مددددد، ادال دددددا  الًطدددددر  رن عو و أن.دددددة    عدددددام  -9

ابدااادداا ، يالدد  ك لوددد  وطنودد  لااددو  وادالاااددد جت ادد  أن ادددي  املودد  ي تالدد  اادددا ا امدد  طا الهددداجت 
وأوصى الفريذ الًطر  عو و ابختاش  طوا  لضلان عل  الفريذ الاام  اداين ابدااااا  ك لو  وطنو  

 جت(13) ااو ااال  لااو  وادالااا ، وكيلا لضلان توا  ادوا   ادالو  وال .ري  ال

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -       رابعا   
 اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

 املسائل الشاملة -ألف 

 (14)املساواة و دم التمييا -1 

مدد  الاسددالو  لال.ددل  ل ددا   لك الاللوودد   3 ثدد  جلندد   ًددو  الطفدد  عو و ع ددى تادداي  ادددا    -10
ع ى أساو اجلن و  أو أ  وضا آ ر، وضلان الالنفوي ال ام  ل ًوانمي الًاحل  شا  الجد   الد  ريفدر 

ل اللوود      ا  صدرح                                                               وأوصى الفريذ الًطر  رن ررحل عو و ع ى تضلمي ت.دريااتا ال ود   يفدرا   جت(15)الاللوو 
اد ا ر وا  اد ا ر، أاي كان  أس  اديا الاللوود ، زدا   شلدا الادر ، أو ال دون، أو اجلدن ، أو ال  د ، 
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أو الاي ، أو الرأ  ال واسا أو ا  ال واسا، أو ا ص  الًوما أو اال اللاعا، أو اد  و ، أو ادولدا 
 جت(16)أو أ  وضا آ ر

                           ،  انون اجلراح، الي  ال ي ادا 2016رن الالدان س ،   عام  وأاا  اريذ ا م، ادال ا  الًطر  -11
 جت(17)الن.اط اجلن ا ادث ا  ر   زو  ه

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

لطددا  الال ودد  مددا ت دد   2015أاددا  اريددذ ا مدد، ادال ددا  الًطددر  رن عو و اعاللددا    عددام  -12
ادنددداا واقدددا مددد  ادددداطر ال دددوا ثجت وأوصدددى رن ردددرحل عو و ع ددددى أن ت دددون ت دددا اد دددا  ا   ددددام   

 جت(19)ل جلوا  ا  ا م ان وأن توا االعال ا  الالام ال الوا ا  الفتا  الضاوف  وادهل. 
الفريددذ الًطددر  أن عو و توا دده رددااي    ضددلان الالنلودد  اال اللاعودد  واال الجددا ي  وأضددا   -13

اد دالاام  ا د   ندا   ا  اضدا الجداق  ل   اعد  ومدوا   ادودا  الاياد ، والا لد  اجل رااود ، واالعاللدا  ع دى 
مند جت وأادا  الوا  ا  لال  و  اال الوا ا  ال ياحود  ا ساسدو ، والالدااو  ال وتدا، و هدو  م.داك  صد و  م  

    اا  رن ت دد  ادندداا يضدداع  مدد   طددر ا صدداا  اب مددراا اداايدد  وادد  اداايدد ،  ددا ي.دد   تايدد        أيضددا  
وأ ا  الفريذ الًطر  لك أن الال وث ا  ا  الفوسفا ، النا ، ع  الالااي  اد ثد   جت(20)ل ج      اا  مال اي

ي.دد   ادداطر صدد و  ك دد   ع ددى  ل فوسددفا ، لك  اندد  ت دد  أردداط الددرايد وا تفدداع    ددا  اقددرا  ،
 جت(21)اجللوا،  جوصا ع ى ا طفات والن ا 

                                                                               وأاا  الفريذ الًطر  أيضا  رن ادالو ا أن ي  ا  الض ط ع ى  دا  عو و مد  أ د  اةجدر     -14
                                                                                           ال نوا  ادً   ، نيفرا  لً   ا  اضا ادالوار  وص ر  ج، ال  اجت ولو  لدا  عو و  ودا ا   ا  ود  اولدا 

رك  س اما، وم  مث اإن كا ث  ك    وا ا   ا ت الاعا االنالًات لك ا ا آ رجت وأوصى الفريدذ يالا ذ حب
الًطر  رن تنيفر عو و   الال     وا الواا ا  ع دى ضدلان أن ت دي سواسدا  ادنداا اال الوا دا  

 جت(22)الا   لاارا  ادناللمي لك الفتا  الضاوف 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 

 (23)احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي -1 

اولا يالا ذ ااًوا  ا عاام،  ات الفريذ الًطر  لن ع ى الالدان اعاللا  م.دروع  دانون لالاداي   -15
مدد  الاسددالو ، ول ددرا  م يددا مدد  اد.دداو ا  مددا اق ومدد  وأصدد ا  ادجدد    الددوطنومي ادانوددميجت  4ادددا   

رع   ادددي  اد.ددداو ا ، وأوصدددى رن ت ثددد  عو و                                                                                    وأادددا  الفريدددذ الًطدددر  اادددام تدددوار ما ومدددا  علدددا  ددد 
 جت(24) هو اا  ل ا  عًوا  ا عاام

ا لك لن.دا  أو تاودمي اوتد  وا دا  أو و ات اريذ ا م، ادال ا  الًطر  لن ع دى عو و أن تالد  -16
أكثددر دنددا الالادديي  وادد   مدد  ضددرو  اداام دد  أو الاًوادد  الًاسددو  أو الولن ددانو  أو ادهوندد  وأن ردداا  
ع ددى اددي  اةوتدد )اةوتا (جت و دددات الفريددذ الًطددر  لن ادددي  اد ددةل  ل دد الو  او ددده  دداحل، لاددام و دددو  

 ددر  ةددا سدد ط  ااي   أمدداك  اقرمددان مدد  اقريدد جت وأوصددى مؤس دد  وطنودد  قًددو  ا ن ددان أو أ  اوتدد  أ
                                                                                      الفريددذ الًطددر  رن ت ن.دد  عو و أو تاددمي  اوتدد  وا ددا  أو أكثددر مدد  اددي  اةوتددا  وأن ردداا  ع ددى اددي  
اةوت  )اةوتا (، زا يالل.ى ما الال امها زو   الالوتوكوت اال الودا   التفا ود  منااضد  الالاديي  واد   

 جت(25)و الاًوا  الًاسو  أو الولن انو  أو ادهون م  ضرو  اداام   أ
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 (26)إقامة العدلا مبا يف ذلك اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 

 دددانون ة لددد  االسدددالتنا   2017أادددا  اريدددذ ا مددد، ادال دددا  الًطدددر  رن عو و أل ددد    عدددام  -17
 ل  اسالتنا    ال  ا   اد اح  ادانو  الا وا الي  س ذ أن اعاللا ال ل  الا وا ل  ا تلث كةع ى ة

                                                                                              واجلناحو  ع ى  ا سوا جت وأ ل ا الًانون     رايا أ  س   اسالتنا  ااي  جت وأاا  الفريذ الًطر  أيضا  
تادددددايو   سدددددالو ي  وت.دددددرياا   ن.دددددا  ة لددددد  االسدددددالتنا     2018رن ارددددددان عو و أ دددددر   عدددددام 

وأوصدددى رن تضدددل  عو و تواادددذ أ  لصدددود  دددانوين، زدددا   شلدددا مدددا يالا دددذ ابلًضدددا ، مدددا  جت(27)عو و
                                                                                     الال امدددا  ال  دددا الاولوددد     دددات  ًدددو  ا ن دددان، وأن ت فددد  أيضدددا  عدددام تدددا   ال ددد ط  الالنفوييددد    

 جت(28) ؤون الًضا ، وشلا واًا ل ل ا ت ا ساسو  ا.ةن اسالًوت ال  ط  الًضاحو 
اً دذ أن الاايدا مد  الضد ااي الديي     ادانو  ابلًضدا  ع دى الاللوود  ضدا اددرأ وال يف  ال جن -18

أا  دوا ال.درط  عدد   داال  عندد   ن داين  النادون   كثدد  مد  ا  وددان عد   ادا  عدداو  أمدام الدداك،، 
وأوص  رن ت ف  عو و  جوت الن دا  والفالودا  ع دى  داما  اد داعا  الًانونود  وسد   االنالجدا  

 جت(29)  انالهاك  ًو ه الفاال  م
ابلً دذ لاا  عدام و دو   ضدا  مال ججدمي ومدو فمي مدا امي ع ددى  جلند   ًدو  الطفد وت.دار  -19

الن دددو ادوحددد،    دددات  ًدددو  الطفددد ، ولاا  عدددام كفايددد  تط ودددذ اد دددا ت ادادددرت  هبدددا    دددات عاالددد  
ت الًضددددا  الدددديي  وأوصدددد  رن رددددرحل عو و ع ددددى  جددددو  ا  ددددااث، وال سددددولا    واحددددر ال ددددجونجت

 جت(30)يالاام ون ما ا طفات ع ى الالا ي  ادناس     ات مااي   ضا  ا  ااث

 (31)احلرايت األساسية -3 

أ دددا  اريدددذ ا مددد، ادال دددا  الًطدددر  لك أن  سدددالو  عو و يدددنل ع دددى  ريددد  الو ددداان والالا ددد   -20
                                      تًوودااا زو دد  أ   دانون  دا ي دون ضددرو اي  والالجلدا وت دوي  اجللاودا جت اد  أن اددي  اقًدو    د  

                                                                                       اجددو   ماًولدد     دداال  الدداااع أو ال ددوم  الاامدد  أو النيفددام أو ا  ددو  أو الجدد   الاامدد جت وواًددا  
ل فريدذ الًطدر ، و    تًدا ير تفوددا رن ادي  اقًدو  مًوددا  ع دى هدو ال مددال  لده   ادلا سد  الال ودد ، 

 جت(32)ادارتض  ع ى سو  ماام   م الل ا ال جو    عو ووال سولا اولا يالا ذ ابديفاارا  
وأضا  الفريذ الًطر  أن اق وم  مت ا  وا وساحط ا عوم ومتا و الر اا  الال ريريد  ع دى  -21

الالو جت واب ضاا  لك شلا،    الج فوون الديي  ي داون لك ااي   عو و  اضدامي لرسدوم اد   اا د  
  أسددددرتاا،  ددددا يًوددددا ا.ددددا   ريدددد  وسدددداحط ا عددددوم وياددددو  الالددددا وذ    وال 8 000لوسددددرت ا   ددددا اا 

 جت(34)وأعرا  جلن   ًو  الطف  ع    ذ  اث  جت(33)ال واسا  وادلا سا 
عدد    ددذ  ددايا مدد  تًووددا  ددا   منيفلددا  الاللددا اددداين الاولودد   جلندد   ًددو  الطفدد وأعرادد   -22

  الطفد ، وال سدولا اولدا يالا دذ زااجلد   داال  والج فومي ا  ان  ع ى ل را  ال  وث ا.دةن  ًدو 
و ثدد  ال جندد  عو و  جت(35)أطفددات م الل ددا ال جددو  والو تددمي   ادركدد  ا   ولددا دااجلدد  ط  ددا  ال جددو 

ع ى اختاش  طوا  او ي  وم لوس  لوعرتا  اد.روع ابداااامي ع   ًو  الطف  وعل ه،، وع ى انا  
 جت(36)نيفلا  ا  اق ومو  الاولو  وال و  وما الج فومياوت  م  الثً  والالااون ما اد

 ددا نددل ع ددى  2016وأ دا  اريددذ ا مدد، ادال ددا  الًطددر  لك أن  ددانون اجلدراح، ادااللددا   عددام  -23
 ر   "الال ً  ادنا  ل ًانون" و"الال.ه  اجلناحا"، ومها  ر الان ياا د  ع وهدا ابل دج  ددا  أ جدااا 

                 ، وتضدل  أ  امدا  2018وأضدا  أن  دانون ل امد  الادات   د   ود  الالنفودي   عدام  جت(37)ثوث سنوا 
    دد  أن ت.ددل  اق ومدد ، تالا ددذ اااندد  ال لدد ، وعددرم انالًددا  أ  طددر  مدد  أطددرا  أ   ضددو ، الدد 

انالًدددا  أ   دددهو  أو مدددو فمي  ضددداحومي        أيضدددا                وجيدددر م الًدددانون  جت(38) مدددا طدددر    أ  مو ًددد   ناحوددد 
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 ث دددمي  دددانونومي   أ   ضدددو  ما ًددد  أمدددام الددداك،ح ون.دددر أ    ددد، مددد  أ  دددام ال لددد ح و"ت.دددويه  أو
يفدام الااالد ، أو تًويضدهاجت وأوصدى مسا " أ   اا أو مو    ضاحاح و"ت.ويه مساد " سد ط  ةداك، ن

الفريددذ الًطددر  عو   رن تضددل  امالثددات أ   وددو  ع ددى اقددذ    ريدد  الالا دد  و ريدد  ت ددوي  اجللاوددا  
والالجلدددا ل لاددداي  الجدددا م  ادنجدددوحل ع وهدددا   الًدددانون الددداوا قًدددو  ا ن دددان اولدددا يالا دددذ ا.دددرطا 

                                                                  وأوص  أيضا  رن تن ع عو و الجف  اجلرمو  ع   وا أ د ات الالا د ،  ن ةديا  جت(39)الضرو   والالناس 
                                                                                      الالجرمي أثرا  مث طا  ع ى اقذ    ري  الالا  ، كلدا أوصد  رن ي نيفدر    ضدااي مثد  الال.ده  مد   دوت 
 الًانون اداينجت وأوص  كيلا رن تضل  عو و ال لاد جبلوا أ  ات اخلطا  اد.روع، زا   شلدا

 جت(40)االنالًا ا  ادالا ً  اًضااي الاك، ول را ا  الًضا ،  ون أ   وو  ال مال  ةا

 حظر مجيع أشكال الرق -4 

أعرا  ال جن  ادانو  ابلًضا  ع ى الاللوو  ضا ادرأ  ع  الً ذ لاا  ةاو ي  اجلهو  اد يول     -24
وصددد  رن تضدددا عو و آلوددد  ل الجدددا  عو و ل الجدددا  لوعدددا  اب  ددد احل ولوسدددال وت   ال  دددا جت وأ

رن تااللدا عو و  دوانمي  دام    جلن   ًو  الطف لوعا  اب   احل ولوسال وت   ال  ا جت وأوص  
د اا د  االعدا  ردا  اجلددراح، ادالا ًد  ا ودا ا طفددات واالعدا  هبد، وا الطددااه،، وتفدرا عًدواب  صددا م  

 جت(41)ع ى مرت ي اي  اجلراح،

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 

 (42)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 

أ ددا  اريددذ ا مدد، ادال ددا  الًطددر  لك عددام و ددو  نًددااب  علالودد   مسودد  ولك ةاو يدد   ددوانمي  -25
ريدذ رن تضدل   اي  الالاتجت وال حلا الًانون اقدذ   ا ضدرا  و  ادفاوضد  اجللاعود جت وأوصدى الف

عو و اقددذ   ت ددوي  النًددااب  واالنضددلام للوهدداح واقددذ   ا ضددرا ح واقددذ   الاللالددا ا.ددروط علدد  
 جت(43)عا ل  ومواتو  زا ياللا ى ما ادااي  الاولو ، سوا    الًانون أو   ادلا س 

ام و دو  ت.دريا حيفدر وأعرا  ال جن  ادانو  ابلًضا  ع ى الاللوو  ضا ادرأ  ع  الً ذ لاا  عد  -26
الاللوو  اجلن اين   م ان الال  ويااجلهجت وأوصد  رن تااللدا عو و ت.درياا حيفدر الال درس اجلن دا   
                                                                                    م ددان الالدد    الًطدداعمي الاددام واخلدداحل ع ددى ال ددوا ، وأن تن.دد  آلودد   مسودد  لالًددامي ال.دد او  مت دد    

و و  ددذ اقجددوت ع ددى ل ددااا                                                       الضدد ااي مدد  الاللدداو ا نجددا جت وأوصدد  ال جندد  أيضددا  رن ت فدد  ع
ا مومدد  وا اددو  مااوعدد  ا  ددر، ول ددااا  الرضدداع  الط واودد ، ول دداا  مرضددو  كااودد    الًطدداعمي الاددام 
واخلاحل ع ى ال دوا ، وأن ريفدر صدرا   الفجد  مد  الالد  ا د   اقلد  وكديلا الاللوود  ع دى أسداو 

 جت(44)الوضا الااح ا

 (45)احلق يف الصحة -2 

       ك دد ا                                                                       ا مد، ادال ددا  الًطدر  لك أن نيفددام الرعايد  الجدد و    عو و يااللدا اعاللددا ا   أ دا  اريددذ -27
ع ى مهنومي أ اند  ااًدو   جد   ا  د ،  دا يدؤ   لك تً  دا  ك د     نوعود  اخلداما  ادًامد  و  

يي  نطا  ت طو  ت ا اخلاما جت وأوصى الفريذ الًطر  رن ت ف  عو و م.ا ك  ادو فمي ا  ان  الد 
يًامون اخلاما  الجد و    ال  دا   اندا   دا ا  اددو فمي الط ودمي ال ودمي، كدا يال دا نًد  ادادا   

 جت(46)وادها ا  لضلان االسالاام  ع ى ادا  الطوي 
                ، الدي  اعال لدا   2                                                               وأاا  الفريذ الًطر  رن  انون ا   احل ادضطرامي عً وا  )اداات(   ،  -28
، ال ينل ع ى تااا   اص  قلاي  ا طفات ادو عمي   مرااذ الج   الاً و ، مث  ضلان 2017عام 



A/HRC/WG.6/37/NRU/2 

GE.20-14382 6 

  رن اجدد  ا طفددات عدد  ال  ددا  الدديي  ياددانون مدد  م.دداك    الجدد   الاً ودد جت وأوصددى الفريددذ الًطددر 
تال ددي عو و تددااا  لضددلان  ايدد  ا طفددات الدديي  يددا  ون مرااددذ الجدد   الاً ودد ، وضددلان عددام ليددااع 

و الد  ال جند  ادانود   جت(47)ا طفات   نف   ناد ال  ا  اليي  يادانون مد  م.داك    الجد   الاً ود 
الاً ود  ل ن دا ، وأوصد   ابلًضا  ع ى الاللوو  ضدا اددرأ  لمدا مدا االد  ت.دار ابلً دذ لاا   الد  الجد  

 جت(48)رن تالوح عو و لم انو  وصوت الن ا  لك  اما  الج   الاً و 
وأاددددا  اريددددذ ا مدددد، ادال ددددا  الًطددددر  رن عو و ال تدددد ات ت.ددددها أ ددددا أع ددددى مادددداال  واوددددا   -29

ابلً ذ وت.ار جلن   ًو  الطف   جت(49)ا طفات   ادنطً ،  ا، ترا ا اي  ادااال    الاًو  اداضو 
لاا  ةاو يددد  تدددواار الرعايددد  الفو يددد  اادددا الدددوال   ل لوالودددا وا مهدددا جت وأوصددد  رن تالدددوح عو و  لات ددد  
 اما  الرعاي  الج و  ا ولو  وادال جج  وط  ا سنان جللوا ا طفات وارصا مال اوي  اولدا اودنه، 

 جت(50)  الوصوت لك اي  اخلاما 
  اداحددد  مددد  تومودددي ادددداا و الددديي  تدددرتاود  44ع دددى أن  و دددا  اريدددذ ا مددد، ادال دددا  الًطدددر  -30

لاا                                        وأعرا  جلن   ًو  الطف  ع  الً ذ أيضدا   جت(51)سن  ياانون م  ااي   الوان 15و 13أعلا ا، امي 
ا تفاع م الواي  ال اان    مر    الطفول  وما يرتت  ع ى شلا م  آت  ع دى صد   الطفد جت وأوصد  
رن تضا عو و سواسا  لضدلان تدواار  ودا ا  اياحود  صد و  رسداا  ماًولد  وتا يد   دو  الالوعود  

 جت(52)م  أ   الرتويج لفواحا ا ك  الج ا ابلن    لك ا طفات
وأ ا  اريدذ ا مد، ادال دا  الًطدر  لك أن ن د   ادرااًدا  ال دوايف ي دان   عو و ادا ا ع دى  -31

 19و 15االدا  تدرتاود أعلدا ا  ادمي  1 000ل د   92,3  منطً  الوط اةا ت،  وث ا غ عدا  ادوالودا 
و  ادوحل  ل . ا جت سن ،  ا ي.  لك اقا   اداس  لك االسالثلا    الج   واقًو  اجلن و  وا جناا

وأوصدددى الفريدددذ الًطدددر  رن تددداع، عو و تدددوا   ددداما  الجددد   اجلن دددو  وا جنااوددد  ادوحلددد  ل .ددد ا  
وأعرادد  ال جندد  ادانودد  ابلًضددا  ع ددى  جت(53)واقًددو  ادالا ًدد  هبددا، زددا   شلددا الالثًودد  اجلن ددا ال.ددام 

جت (54)اا  ا تفدداع ماددات  دداال  اقلدد  اد  ددرل       أيضددا  وجلندد   ًددو  الطفدد  عدد    ًهلددا  الاللوودد  ضددا ادددرأ 
وأعرا  ال جن  ادانو  ابلًضا  ع ى الاللوو  ضدا اددرأ  عد    ًهدا لاا  مدا يدنج، عد  شلدا مد  ا تفداع   

 جت(55)عا  ال جيا  اد  ر جت وأوص  رن تااللا عو و ارع ا وطنودا  دامو يهدا  لك مندا اقلد  اد  در
ار عو و الالثًودد  ال.دام  ادناسد  ل الدر    دات الجد   اجلن ددو  وأوصد  جلند   ًدو  الطفد  رن تدو 

وا جنااوددد ، وأن تطدددو   ددداما  الجددد   اجلن دددو  وا جنااوددد ، زدددا   شلدددا تًدددامي اد.دددو   ال دددري  وتدددوا  
 جت(57)و ام  الوون  و توصو  م.اهب  جت(56)وساح  منا اقل  اقايث  ل لرااًمي م  الفالوا  والفالوان

 (58)يف التعليماحلق  -3 

رلدا اقًدو   3شكر  الوون د و أن  سدالو  عو و ال ي درو اقدذ   الالا دو،،  اد، أن اددا    -32
واقدراي  ا ساسددو  ادنجددوحل ع وهددا   الاسددالو  اجدر  النيفددر عدد  الاددر  أو اد ددان ا صدد ا أو ام ا  

  الًطر  والوون  و أن الالا و،   وشكر اريذ ا م، ادال ا جت(59)ال واسو  أو ال ون أو الاًوا  أو اجلن 
وأ دا  الفريدذ الًطدر   جت(60)سن  18سنوا  و 5اداا و اق ومو  لل اما و اين د  ترتاود أعلا ا، امي 

اً ذ لك أن صا  ماات االلال ا  ابداا و مدن فالجت وال تد ات م.د    الال ود  عد  ادا سد  اد داللر  
 جت(61)ا عا ددد  ع دددى الالا دددو، مددد  الددداال  ادثددد   ل ً دددذمندددي أمدددا ااودددا ولم انوددد   جدددوت ا طفدددات شو  

تدد ات جلندد   ًددو  الطفدد  ت.ددار اً ددذ ابلددغ  ن ماددات الال ودد    اددداا و مرتفددا،  ادد، سواسدد  منددا  وال
الال و ، لضاا  اك اساللرا  م.    ترك الا اس    س  م  ر جت وأوص  ال جن  رن تضا عو و ادرامج 

                                                  وأوصد  الوون د و أيضدا  رن تواصد  عو و  هو ادا الرامود   جت(62)سد خلفدال ماداال  الال در  مد  الا ا
 جت(63)لك اقا م  مااال  الال ر  م  اداا و والال و  ع  ادا س 
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وال يفددد  ال جنددد  ادانوددد  ابلًضدددا  ع دددى الاللووددد  ضدددا اددددرأ  اً دددذ ا فددداا ماددداال  الًودددا    -33
ادددداا و، وا فددداا ماددداال  لمتدددام الا اسددد  الثانويددد ، وا فددداا م دددالواي  رجدددو  الفالودددا ، وةاو يددد  

عد  ا تفداع مادات ت در  الفالودا  مد  ادداا و ا د         اضدو  ارحل الال ا  الن دا  والفالودا  ابجلاماد ، 
   أمو  منها اقل  اد  رجت وأوص  ال جن  عو و ا يت اجلهو  الوام  ل اي   مااال  لكلات الن ا   

والفالوددددا  ل ا اسدددد     وددددا مرا دددد  الالا ددددو، ومادددداال  اسدددداللرا ا    الا اسدددد  و ودددداا    اددددداا و، 
  مد  م دؤولوا  واضلان اسال لات الفالوا  الويف ير ا  لك ادا س  ااا تركها ا د   اقلد  أو اد  

 جت(64)الرعاي ، م   وت ر و  ومااجل  الاً ا  ال  يوا هنها
و ال  ال جن  ادانو  ابلًضا  ع ى الاللوود  ضدا اددرأ  لمدا ت.دار ابلً دذ لاا  عدام و دو  تا دو،  -34

مراعا ل    ا.دةن الجد   واقًدو  اجلن دو  وا جنااود    ادداا و، وعدام تدوا  تدا ي  ل لا سدمي   
ات عام الاللوود  واد داوا  ادمي اجلن دميجت وأوصد  رن تااللدا عو و اديا الالا دو، ال.دام  ادراعدا ل  د   

                                                                                         ما الرتكو  ع ى منا    ادرااًا  والو اي  م  ا مراا ادنًول   ن وا ، وتا ي  ادا لمي ع ى مااجل  
 جت(65)اي  ادواضوا اطريً  تراعا الفوا   امي اجلن مي

 حمددين أو فةات حمددة حقوق أشخاص -دال 

 (66)النساء -1 

أاددا  اريددذ ا مدد، ادال ددا  الًطددر  رن عو و اعاللددا   ددانون الاندد  ادندد ا و ايدد  ا سددر     -35
قلاي  ض ااي الان  ادن ا، ا    منها لصداا  أوامدر تالا دذ ابل دوم  واقلايد ، والال ايدا  2017 عام

الجددددريح لوا دددد  ضدددد اط ال.ددددرط  اداللثدددد    الال ًوددددذ    دددد او  الاندددد  ادندددد ا ومًاضددددا  مرت  وهددددا 
 جن  وأوص  ال جت(67)وم اعا  الض اايجت وما شلا، ال ي ات الان  ادن ا  ث  م.     ط     عو و

ادانو  ابلًضا  ع ى الاللوو  ضا ادرأ  عو و واوضا تنفوي ت.رياا  وسواسدا   دام  ، تالضدل   طدط 
علددد  وطنوددد ، دندددا الانددد  اجلن ددداين ضدددا اددددرأ ، زدددا   شلدددا الانددد  الاددداح ا، والالجدددا  لددده ع دددى هدددو 

ال .ددري  والالًنودد  ال ااودد  وأوصددى اريددذ ا مدد، ادال ددا  الًطددر  رن تالددوح عو و ادددوا   ادالودد  و  جت(68)موحدد،
 جت(69)لنفوي ااات ل ًوانمي وال واسا  والالامج ادالوت هبا دنا الان  ضا ادرأ  والالجا  له

                                                                                   وواًا  لفريذ ا م، ادال ا  الًطر ، تفوا الالًا ير رن مو فا ال.رط  يال ًون   او  مال ر    -36
اد.داك  ا.د   اد   مسدا، ولشا ا الضدى ا مدر،   هددا عد  الاند  ادند ا، وأن ا سدر تواصد   د  ادي  

وأعرادد  ال جندد  ادانودد  ابلًضددا  ع ددى الاللوودد  ضددا ادددرأ  عدد  الً ددذ  ن  جت(70)ع ددى صدداوا الاللددا ال ددا
                                                                         مددا يدد      ال.ددرط  عدد   دداال  الاندد  اجلن دداين  سدد ا  اال فدد ، اونهددا الًوالدد  النلطودد                الن ددا  ع  ا  

ط ابلضد ااي، وانادداام الثًد    ال.ددرط جت وأوصد  ال جندد  عو و االدا ي  مددو فا الاللوو يد ، والوصد، ادددرت 
عد  مًداما اخلداما  الجد و  وا  جداحومي       اضدو  لنفاش الًانون، زد  ادوه، مو فدو ال.درط  والًضدا ، 

اال اللدداعومي، لضددلان  ددا ت، ع ددى االسددالجاا  ع ددى هددو موحدد، لضدد ااي الاندد  اجلن دداين، زددا   شلددا 
عو و اال.دجوا الدالامج الاللاود  الرامود  لك مندا  وأوص  جلن   ًو  الطف  جت(71)ا واجلن االان  ادن  

ومااجلدددد  الاندددد  ادندددد ا واالعالدددداا  ع ددددى ا طفددددات وا مهددددات، ا دددد   منهددددا ل ددددراك الضدددد ااي ال ددددااًمي 
 جت(72)وادالطوعمي وأارا  الاللاا  ال و 

لك توسوا نطا   اما  "ال ود  اممد "  ،2018،   عام وأ ا  اريذ ا م، ادال ا  الًطر  -37
الدددي  تددداير  ل ا    دددؤون اددددرأ  لفاحدددا  الندددا مي مددد  الانددد  ادنددد ا، حبودددث ي دددالوع  ا طفدددات ضددد ااي 

وأوصددد  ال جنددد  ادانوددد  ابلًضدددا  ع دددى الاللووددد  ضدددا اددددرأ  عو و االا يددد  وتوسدددوا  ددداما   جت(73)االعالددداا 
   لالل مي الن دا  والفالودا  ضد ااي الاند  اجلن داين مد  اقجدوت ع دى "ال و  امم " وا   م  ادو
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               وأوصد  أيضدا  رن  جت(74)اد.و   واخلاما  الًانونو  والالا ي  ادهين والوصدوت لك الفدرحل اددا   ل دا  
ختجددل عو و مددا ي فدددا مدد  اددددوا   ال .ددري  وادالوددد    ا    ددؤون اددددرأ  وأن تواصدد  تا يددد  سدد ط  ت دددا 

وأوصى الفريذ الًطر  كديلا رن  جت(75)و ا تا ع ى ضلان الالن وذ امي ادؤس ا  شا  الج  ا  ا   
ع  تدوا  اقلايد  وا نجدا        اضو  توار عو و اسالجااب  كااو  مالاا   الًطاعا  ترك  ع ى النا مي، 

 جت(76)جللوا الن ا  والفالوا  النا وا  م  الان  اجلن اين، وضلان ةاس   اجلنا 
  اداحد  مد  الفالودا  تارضد   30عد    ًهدا ال دالغ مد  أن  دواا  جلن   ًو  الطفد را  وأع -38

العالاا   ن ا     س  اخلام د  ع.در جت و ثد  ال جند  عو و ع دى الال ًودذ، ع دى سد و  ا ولويد ،   
 ودا  دداال  االعالداا  اجلن ددا ضددا ا طفدات، وضددلان تًددامي مدرت ي اددي  ا ااددات ع دى و دده ال ددرع  

 جت(77)الااال لك 

 (78)األطفال -2 

 ددددانون  ايدددد  الطفدددد   2016أاددددا  اريددددذ ا مدددد، ادال ددددا  الًطددددر  رن عو و اعاللددددا    عددددام  -39
                                                                                     و ااادهجت وعددر   ادديا الًددانون الطفدد  ع ددى أندده كد   دد ل  ون الثامندد  ع.ددر  مدد  الالددر، واعاللددا مجددا 
يركددد  ع دددى ا سدددر     دددات  عايددد  الطفددد  و ايالدددهجت وحيفدددر الًدددانون اوال الفالودددا  والفالودددان الددديي  تًددد  

وال يفدد  جلندد   ًددو   جت(79) ددى ال ددوا   لطددا  الدد وال الًددانوين والدد وال الاددر  ع       عامددا   18أعلددا ا، عدد  
الطف  اجلهو  ال  ت يةا عو و م  أ   وضا نيفام قلاي  الطف ، وال سولا م   وت ال.ا   اجلايا  

، ووضدددددا ردددددوشل مال امددددد    ا   2016خلددددداما   ايددددد  الطفددددد ، و دددددانون  ايددددد  الطفددددد  و عايالددددده لادددددام 
اوا أن ال جن  ال يف  اً ذ الالًا ير ال  ت.  لك أن مو فا  ا    اي  الطف  يفالًرون   جت(80)اقاال 

لك الالا ي  أو اخلال  النيفامو     ات  اي  الطف  و اااهجت وأوص  رن ختجل عو و مدا ي فدا مد  
 جت(81)ادوا   ال .ري  والالًنو  وادالو  ل .ا   اجلايا 

الًطر  أن ا طفات   عو و يالارضون ل ان    عا  سوا ا ، زا وشكر اريذ ا م، ادال ا    -40
                                     مدددا ي  جدددة لك عل ودددا  الااالددد  الالً وايددد                                                      شلدددا  ا ددد  ادنددد ت و  ادددداا و و  الاللدددا ال ددداجت وكثددد ا  

وأعرادد  جلندد   جت(82)والاراودد ،  ددا يثدد  م.دداك  اولددا يالا ددذ ابجلددراح، اجلن ددو  ضددا ا طفددات والاندد  ادندد ا
  الطفددد  عددد    ًهدددا ال دددالغ لاا  ةاو يددد   دددا    دددرط  عو و ع دددى الال ًودددذ   ا عدددا ا  الانددد   ًدددو 

                                                                                 اجلن ا ضا ا طفاتجت و ث  عو و ع ى أن تضا او ا  تااا  لضلان  اي  ا طفات م   ودا أ د ات 
لاطفدات الان  واالعالاا ، زا   شلدا االعالداا  اجلن دا، وضدلان تدوا  ادرامج الرعايد  ولعدا   الالةاود  

 جت(83)ض ااي سو  اداام  ، وعن  ت را  أ  نوع م  أ  ات ا ييا 
واولا يالا ذ ابلاًوا  ال انو ، أعرا  جلن   ًو  الطف  ع  الً ذ  ن ا صو ا  الًانونو   -41

                                                              اتمدددا    ادنددد ت وأمددداك  الرعايددد  ال اي ددد  والرعايددد  النها يددد جت كلدددا أن                               ا  ددد   ي ريفدددر ادددي  الاًواددد   يفدددرا  
الاًوادد  ال انودد  ال تدد ات مً ولدد  ع ددى نطددا  واسددا   الاللددا كوسددو   لالة يدد  ا طفدداتجت و ثدد  ال جندد  

ل اًواد  ال انود     ودا ال وتدا  وع دى لل دا   ودا ا   دام        صدرحا                                عو و ع ى تضلمي ت.ريااتا  يفدرا  
ن تف ددددر ع دددى أمدددا تاليددددر ، الددد    ددد  أ2016مدددد   دددانون اجلدددراح، لاددددام  78الال.دددرياو ، وال سدددولا اددددا   

 جت(84)السال اام الاًوا  ال انو    تراو  ا طفات

 (85)األشخاص ذوو اإل اقة -3 

،  ا، 2015أاا  اريذ ا م، ادال ا  الًطر  ابعاللا  ال واس  الوطنو  ادالا ً  اب عا     عام  -42
 جت(86)عام تواار ما وما  لضااو  ع  ما  تنفوياا و ال  تنفوياا
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دد  2016وأ ددا  اريددذ ا مدد، ادال ددا  الًطددر  لك أن عو و أ ددر  عددام  -43  160مرا ادد  ت.ددرياو  لد
مدد  مددوا  الاسدددالو       ا                                                                   ددانوع  جلا هددا  الث دد  التفا ودد   ًددو  ا  دد احل شو  ا عا دد جت و ددا ت ددمي أن عددا

 جت(87)                      تااي   ا ا رت     ىت امن 100تال ذ ما االتفا و ، وأن أكثر م   ال
                                                                             الفريذ الًطر  رن ا   احل شو  ا عا   ي ي ا وا   الالا و، الادام، اد  الال ًدوا اداال  وأاا   -44

د "ما سد  مت دمي ادادو مي" وأن  م  شلا اد "مرك  مت مي اداو مي"جت وأوصى رن تدوار عو و مدوا   كااود  لد
جلن   ًو  وأعرا   جت(88)تا ا  ا   نيفام الالا و، ع ى توا  تا و،  ام   وا النوعو    اداا و الاا ي 

ع  الً ذ  ن ل مال ا   احل شو  ا عا   اليانو  والنف و  واال اللاعو  مدا اات اد  كدا ،  الطف 
ا    نًل ا  جاحومي ادا اميجت و ث  ال جند  عو و ع دى ضدلان  دذ  ودا ا طفدات شو  ا عا د  

 دددد  لك موااًدددد  اماب  وضددددلان تددددوا    اقجددددوت ع ددددى الالا ددددو،   اددددداا و الاا يدددد  اد ددددالً    ون اقا
 جت(90)و ام  الوون  و توصو  م.اهب  جت(89)مؤا مي لالوا  اد اعا  ة،   اداا و الاا ي  حلأ  ا
وأعرا  ال جن  ادانو  ابلًضا  ع ى الاللوو  ضدا اددرأ  عد    ًهدا  ن مايفد، ا  د احل شو   -45

ع دى كااد  الن دا  أكثددر مد  الر دات، و ن الفالوددا  ا عا د  ياو.دون   ادند ت،  ددا يضدا عد   الرعايدد  
دد      نيفددام الالا ددو، الاددا  جت وأوصدد  ال جندد  رن تن.دد  عو و مرااددذ  عايدد  عامدد                                                                                          شوا  ا عا دد  ال يً 
لا دد احل شو  ا عا دد  وأن تددوار ترتو ددا  تو دد ي  ماًولدد  ل فالوددا  شوا  ا عا دد  ل ا اسدد    نيفدددام 

 جت(91)الالا و، الاا  

 (92)رون والالجةون وملتمسو اللجوءاملهاج -4 

أ ا  اريذ ا م، ادال ا  الًطر  لك لعا   ااالالاد مرك  عو و ا   ولا دااجل  ط  ا  ال جدو   -46
، وادددو مرادددذ ا الجدددداا اتادددا ل  دددا تلدددث ل ندددده يًدددا   أ اضدددا عو وجت وأ دددا  لك أن الًوددددو  2012عدددام 

اخلاصدد  ز الل ددا ال جددو  والو تددمي   عو و،  ا دد  اقجددوت ادفروضدد  ع ددى الوصددوت لك ادا ومددا  
وأضدا   جت(93)      صدا ا                                                                        ع ى ما وما    وً  وم ال ل   ع  عدا  ا ادرا  ادال ًدمي وعد  وضداه، اقداا أمدرا  

الفريذ الًطر  أن عام اسالجاا  ال  ا لط  ا  ال اي   ال   امالها مفوضو  ا م، ادال ا  ال امو  ل.ؤون 
 ددات  ون تنفوددي ادفوضددو  أن.ددط  صددا  هبددا ت  ودد  اولددا يالا ددذ ز الل ددا  2019عددام الو تددمي طددوات 

وأوصدددى الفريدددذ الًطدددر  رن تو دددر عو و ااي ا  ا مددد، ادال دددا  لرصدددا  جت(94)ال جدددو  والو تدددمي ادنًدددولمي
 جت(95) ال  طالي ال جو  والو تمي ادنًولمي للوها

ل لهددددا ري   ضددددوع  وددددا الالجدددد ي  ومراكدددد  وأكددددا ادًددددر  اخلدددداحل اداددددين حبًددددو  ا ن ددددان  -47
د ددددؤولو  ا ددددا تلددددثجت وأضددددا  أن  وددددا ا  دددد احل  -سددددوا   ا دددد  ال  ددددا أو  ا  دددده  -اال الجدددداا 

اخلاضامي لا را  الفا ا ةيا ال  ا الثالث ياللالاون ابقلاي  م  الالايي  وسو  اداام  ، زو   اتفا و   
لدددا ال  دددا ادددو الدددي  نً هددد، لك مراكددد  ل  ولوددد  دااجلددد   ا ددد     ددد  أمدددو  اونهدددا أن ش   -منااضددد  الالاددديي  

وأعراد  جلند     جت ( 96) ط  ا  ال جو ،  وةا انف ده، وشلدا ز.دا ك  مالاا داي  مد  الًطداع اخلداحل مد  ا الودا   
ًددا ير الدد  تفوددا رن عو و اسددال ل  م الل ددا جلددو  وال تددمي مدد    ًددو  الطفدد  عدد    ًهددا الالوددذ لاا  الال  

كلددا أعرادد  عدد    ًهددا ال ددالغ لاا  عددام مراعددا     ( 97) راعددا  مجدداط الطفدد  الفضدد ى شلددا ال  ددا الثالددث  ون م 
 جت ( 98) ميكر  الالفاا، ادالم  امي عو و وال  ا الثالث ا.ةن مراعا   ضااي ال جو  دج    الطف  الفض ى 

وشكر اريذ ا م، ادال ا  الًطر  أن الالًوو، الرتاكلا ليفرو  م الل دا ال جدو  والو تدمي  دا  -48
ي ددددمي أن اددددي  اليفددددرو  تجدددد  لك  ددددا اال الجددددااجت واب ضدددداا  لك شلددددا،  ثدددد  عددددام مت ددددمي اددددؤال  

عد  ةاو يد   جدوة، ع دى الرعايد  الجد و ، وعدام       اضدو  ا   احل م  الطاد  الًدانوين   وضداه،، 
                                                                               االتجددات ادديويه،، أ دد اال مدد  سددو  اداام دد ، نيفددرا  ل لادداع  النف ددو  اجل ددول  الدد  ت  ددذ هبدد،جت  لم انودد 

، 19-و ددا أ    الدد  عددام الوًددمي ا.ددةن لعددا   تددوطونه، ا دد   الالددة  ا  النا دد  عدد   اح دد  كواوددا
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اايا منه، وعام و و  اوان واضح م  ال  طا ، لك ااي   الً ذ والالوتر امي الو تمي، اليي  يااين ال
مدد  الً ددذ واالكالتددا  اددد منمي، وال.دداو  ابلاجدد  ال.ددايا والوددةو، والالف دد  االنال ددا  ، وسدد وك ليدديا  

وأضا  ادًر  اخلاحل اداين حبًو  ا ن ان  جت(99)اليا  الي  ي يا اال الجاا لفرتا  طوي   م  تفا له
لدي  جلدةوا للوده ي.د   ماام د  أو  ا ل ال  دا ا    را  ل لها ري  أن ا الجاا م الل ا ال جو  والو تمي   

 جت(100)                                                                   عًوا   اسو  وال لن انو  ومهون  واًا  دااي  الًانون الاوا قًو  ا ن ان
وأاا  اريذ ا م، ادال ا  الًطر  ع  ت ايا الالوتر امي الاللا ال ا والو تمي ا    الالنداا   -49

تادرا الو تدمي وطدالي ال جدو  العالداا ا                                                      ع ى ال    والالال  الاو ي جت وأ ا غ الفريذ الًطدر  عد 
لفيفو ، و اال  ررس وختوي  وت  ط، وكيلا ل  ر  ، واالعالاا ا  ال انود ، واالعالداا ا  اجلن دو جت 
وال ي ات م الل و ال جو  والو تون يرت  ون   تًدامي  د او   مسود  لك ال.درط  ا د   مدا تارضدوا لده 

ًدد ذ ا وهددا اجددو   ااالدد  ون يهدد جت وأ   عددام و ددو    اادد  م ددالً   ع ددى                                  أو العالًددا ا، رن ال.دد او  ال ح 
عدد  عددام كفايدد   ايدد  الضدد ااي مدد  اجلنددا ، لك نًددل ا اددو  عدد  االنالهاكددا        اضددو  سدد وك ال.ددرط ، 

 جت(102)وأ ك ادًدددر  اخلددداحل ادادددين حبًدددو  ا ن دددان ل لهدددا ري  ا ودددان  اثددد  جت(101)وا ادددو  مددد  الاًدددا 
ت ف  عو و الال ًوذ الفادات    ودا ال.د او  ومو ًد  اجلندا  ومادا  اله،  وأوصى الفريذ الًطر  رن

ر  ددام تالناسدد  مدددا   ددام  ا ااددات ادرت  ددد ، وأن تضددل  عو و  ايدد  أصددد ا  ال.دد او  مددد  أ  
 جت(103)    م  أ  ات االنالًام

عً وددد  وأاددا  اريدددذ ا مددد، ادال ددا  الًطدددر  رن الو تدددمي وطددالي ال جدددو  يادددانون مدد  م.ددداك   -50
ًددامي ادؤس دد  الاولودد  ل  دداما  الجدد و  والط ودد  الدد  تاا ددا ماهددا   ًددا   ادد، ت وم.دداك  صدد و  أ ددر  ما

  -أن اقجوت ع ى الرعاي  الج و  ادناس            أيضا  ال  ا الثالث ل  اما  الج و جت وال   الفريذ الًطر   
                                                           ال ي ات ي.   رااي جت وأ ا  الفريذ الًطر  لك أن منيفل  أط دا  ادو  - عاي  الج   الاً و   وال سولا 

،  داما  ااي د     دات  عايد  الجد   الاً ود ، وادا 2018 او   ام ،  ىت ت.ري  ا وت/أكالدوار 
سداع   ون شكدر  24                                                                  اما  مت   اقا   للوها، ل     وم  عو و أمر  ادنيفل  ابد دا      اضدون 

، أط ًدد  منيفلدد  أط ددا  اددو  دداو   امدد  صدد و  عدد  ااددا لالًددامي 2019الاير أ  سدد  جت و   دد اط/ا
 دا الرعاي  الج و  الاً و ح اد  أن اق ومد  مناد  الالط ود  عد  اادا   عو و، اادا شلدا رسد وعمي، 

عدد  ان دد ا  م ال.ددا          أيضددا  أ ددال ادنيفلدد  مددر  أ ددر  ع ددى تا وددذ  دداماتاجت وأا ددغ الفريددذ الًطددر  
ا  و  ل نا مي م  الالايي  والجداما  النف دو  مد  عو و وترا دا  ضدو  مدو فا منيفل  اخلاما  اخل

مدد       ا  اعال ددا 19-الجدد   الاً ودد  مدد  ادؤس دد  الاولودد  ل  دداما  الجدد و  والط ودد  نالوجدد   اح دد  كواوددا
 ن م ال.ددا   اخلدداما  اخلا  ودد  ل نددا مي                                وكددان لدديلا أثددر سدد ي ك دد ،  جوصددا   جت2020آشا /مددا و 

ع  توا   و  ما   آم        اضو                                                   الجاما  النف و  واروا مجا ا   ولا  ل اع، ال. جا، م  الالايي  و 
لطدددالي ال جدددو  والو تدددميجت وأوصدددى الفريدددذ الًطدددر  رن ت فددد  عو و  جدددوت  ودددا م الل دددا ال جدددو  
والو تددمي وادهددا ري ،   الو دد  ادناسدد ، ع ددى  دداما  الرعايدد  الجدد و  ادناسدد   وادو ددو   الال  فدد  

ودددا ، زدددا   شلدددا  ددداما   عايددد  الجددد   الاً وددد ، ا ددد   منهدددا ال دددلاد ل لنيفلدددا  ا   ولوددد  أو واجل
وأ دا  ادًدر  اخلداحل ادادين  جت(104)الاولو  وادنيفلا  ا  اق ومو  االًامي  اما  الرعاي  الجد و  ادي 

لك انال.ا  م. و  الج   الاً و ،  وث يااين ال ث ون، ال سولا         أيضا  حبًو  ا ن ان ل لها ري   
 جت(105)ا طفات، م  اضطرااب  نف و  ال ً  لاصاا ، وم  الً ذ واالكالتا 

ًدددو  الطفددد  وأعراددد    -51 ًدددا ير الددد  تفودددا رن ا طفدددات م الل دددا ال جدددو     جلنددد    عددد  الً دددذ لاا  الال
 ذ انلاحه، نالوج  ال ًا    أماك   ط   وضوً  و   رو  تا   والو تمي يوا هون ااطر اانو  ك    تالا 

ًدا  ادرتا  طوي د        وات،   ادرك  ا   ولدا دااجلد  ط  دا  ال جدو جت  وأعراد  عد  الً دذ كديلا  ن ال 
                                                                            اددي  اليفددرو  يضددر اب طفددات عً وددا  واددانوا ، وأ   لك ل دداام أطفددات ال تالجدداوا أعلددا ا،  11             عامددا  ع ددى  
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و ث  ال جن  عو و ع ى كفال   جوت ادو فمي    ةاول  اال نال ا  و ا س  أ  ات أ ر  م  لييا  النف جت 
الاام مي   ادركد  ع دى الالدا ي  ال دا  مد  أ د  رايدا ا طفدات ادارضدمي ال اللدات  ا سد  ليديا  الدنف   

لك اجلهددا   و  دد ات أ ددر  مدد   اا ودد  الالددةثر، وع ددى وضددا نيفددام يضددل  ل سددات اقدداال  عنددا رايددااا  
ع دى ااي   عدا  و دا   اددو فمي ادال ججدمي   مااجلد           أيضدا  و ث  ال جن  عو و   جت ( 106) ادوحل  ومالاااالها 

م.دداك  الجدد   الاً ودد  لددا  ا طفددات، لضددلان  جددوت ا طفددات مدد  م الل ددا ال جددو  والو تددمي ع ددى  
  جت ( 107) الاع، ال ام  وادوح، دااجل  الجاما  النف و  وا اا م  م.اك  الج   الاً و  ال  ياانون منها 

                                                                     ًضا  ع ى الاللوو  ضدا اددرأ  أيضدا  رن تدوار عو و لو تدا  وم الل دا  ال جدو   وأوص  ال جن  ادانو  ابل 
لم انودد  اقجددوت ع ددى  دداما  صدد و  كااودد ، زددا   شلددا  دداما  الجدد   الاً ودد  و دداما  اد.ددو  ،  

 جت ( 108) ع  توا  ارحل الالا و، والال         اضو  
قجدوت ع دى اخلداما  ا ساسدو ، ع    ًها ال الغ لاا  ةاو يد  اجلن   ًو  الطف  وأعرا   -52

زا   شلا موا  ال.ر  النيفوف  وادةمون  وادرااذ الجد و ، وال سدولا   ادركد  ا   ولدا دااجلد  ط  دا  
                                                                                       ال جو  الي  أ ا غ اوه ع   وو  يومود  مفروضد  ع دى اسدالهوك ادودا ، وادو مدا   د  أن يادرا ا طفدات 

وأوصددد  رن تال دددي عو و  طدددوا  او يددد     أ دددر جتوأسدددرا، لفًددداان ال دددواح  ود.ددداك  صددد و   طددد  
لضدددلان  جدددوت  ودددا ا طفدددات ع دددى ادودددا  النيفوفددد  و ددداما  الجدددر  الجددد ا، وضدددلان  ادددا الًودددو  

 جت(109)                                       ادفروض  ع ى اسالهوك ادوا    ادرك  او ا  
  وأاا  ادًر  اخلاحل اداين حبًو  ا ن ان ل لهدا ري  عد  تادرا طال دا  ال جدو  والو تدا -53

لواالجا  واالعالاا  اجلن ا، واا  راح، ا ت  ها  دراو، ومًدامو  داما ، وال تدون وطدال و جلدو ، 
ومواطنون م  عو و، وال   عام و و  آلو  رًودذ سد ول  وم دالً  ،  دا  اد   ودا  الن دا    ادراكد  

الاللوودد  ضددا ادددرأ  و ددام  ال جندد  ادانودد  ابلًضددا  ع ددى  جت(110)ا   ولودد  دااجلدد  ط  ددا  ال جددو  ال تطددا 
وأ ددا  ادًدددر  اخلددداحل لك أن آلودد  ال.ددد او  الاا  وددد     جت(111)مو يفدددا   اث ددد  جلندد   ًدددو  الطفدد و

ادراكدد  ا   ولودد  دااجلدد  ط  ددا  ال جددو  وادالا ًدد  ابل دد وك الالا ددفا دًدداما اخلدداما  واقددراو ال تددوار 
وال يف  ال جن  ادانو  ابلًضا  ع ى الاللوو  ضا ادرأ    جت(112)ضلاع  كااو  ل ال ًوذ الوا   واد الً 

الدددد  تفوددددا رن الفالوددددا  الو تددددا  وطال ددددا  ال جددددو  يالارضدددد  ل لضددددايًا  والاندددد ، اً ددددذ الالًددددا ير 
وأوصد  رن تدوار عو و اقلايد  وا نجدا  ال دااومي لو تدا   جت(113)يؤ   لك ت رهب  م  اداا و  ا

وم الل ددا  ال جددو  مدد  الن ددا  والفالوددا  ال ددوايف تارضدد  ل اندد  اجلن دداين، وأن تضددل   جددوة  ع ددى 
 جت(114)الًانونو  الانو  وتًامي اجلنا  لك الااال   ون لاو  م  الاًا اد اعا  

و ال  جلن   ًو  الطف  لما ت.دار اً دذ ابلدغ لاا  اداام د  الولن دانو  وادهوند ، زدا   شلدا  -54
االعالدداا  ال دداين والنف ددا واجلن ددا، ضددا ا طفددات مدد  م الل ددا ال جددو  والو تددمي الدديي  ياو.ددون   

ا   ولا دااجل  الط  ا جت و ث  ال جن  عو و ع ى اختاش ل را ا  او ي  ل ال ًوذ ا.   م الً    ادرك 
   وددددا ا عددددا ا  لسددددا   اداام دددد  وا يدددديا  واالعالدددداا  اجلن ددددا ضددددا ا طفددددات مدددد  م الل ددددا ال جددددو  

ل.درط  والو تمي، وضلان وصدوة، لك عل ود  آمند  وموحلد  ل طفد  لالًدامي ال.د او ، وتا يد   دا ا  ا
وال دد طا  الًضدداحو     ددات الال ًوددذ ا ودد  الال ًوددذ اجددو   سدد ول     دداال  الاندد  ضددا ا طفددات 

 جت(115)وماا    اجلنا 
وأوصددى اريددذ ا مدد، ادال ددا  الًطددر  رن تادد ا عو و الالددااا  الرامودد  لك اعاللددا    ددوت  احلدد   -55

  الً دري    الًدانون والالًودا اده ع دى هدو لطالي ال جو  والو تمي، ما ضلان ل  ال م داأ عدام ا عدا 
و ثدد  جلندد   ًددو  الطفدد  عو و ع ددى لعطددا  ا ولويدد  لنًدد  ا طفددات  جت(116)صددا م   ادلا سدد  الال ودد 

م الل ا ال جو  وأسرا، لك  ا ل ادرك  ا   ولا دااجل  ط  ا  ال جو ح وع ى اعاللا   ودا ا   احلد  
 سدددولا ا طفددددات وأسدددرا،ح وع ددددى ضدددلان مددددن ه، ل امددد   انونودددد   وم دددالاام   عددددا   تدددوطمي الو تددددمي، وال 
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ًدددو  ا ن دددان    جت ( 117) ولم انوددد  ماًولددد  ل  جدددوت ع دددى علددد  وادددرحل أ دددر   ًدددر  اخلددداحل ادادددين حب وأكدددا اد
ل لها ري  أن ال  ا الثالث يال ل    ماي  ادطا  م دؤولو  تدوطمي أو لعدا   تدوطمي الو تدمي ادو دو ي   
                                                                                             الوا    ادراك  ا   ولو  دااجل  الط  ا    عو و، وأن لاو  ت ا ادراك  ا رع  ولعدا    ودا م الل دا  

وال د     جت ( 118)  ال  ا الثالث او، اولا ي او، اق  الو ودا ادل د  ع دى اددا  الًجد  ال جو  والو تمي لك 
ًددددو    ًددددر  اخلدددداحل عدددد، لم انودددد  االسدددداللرا    ادددديا النيفددددام دددددا يال دددد   اودددده مدددد  م.دددداك     ددددات   اد

 جت ( 120) وأوصى ادًر  اخلاحل رن ت  ذ عو و ادراك  ا   ولو  دااجل  ط  ا  ال جو  ا رع    جت ( 119) ا ن ان 
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