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تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
د د ًد ددو ا ن د ددان  1/5و ،21/16مد ددا مراعد ددا و ي د د
أعد ددا اد دديا الالًريد ددر علد ددو اً د درا
-1
االسالعراض الاو الشامل .والالًرير جتليا ل لع ومات الوا يف تًا ير ايئات املعاااات وا جراءات
اخلاص وغرياا مد وئقدا اممدمل املال دا اات ال د  ،وادو مًدا يف زد ل مدوج تًيداا حلددا امى د
لعا ال لات.

اثنيا -نط ا اااق االلت ام ا ااات الدولي ا ااة والتع ا اااون م ا ااع ا لي ا ااات وا ي ا ااات الدولي ا ااة
()2()1
حلقوق اإلنسان
ىال فريا امممل املال ا الًطر  ،مشريا إىل الالوصيات اات ال املنبثًد عد اوولد ال دااً
-2
م االسالعراض الداو الشدامل الدي أيداوا وانداا ،إن وانداا تنمدمل اعدا إىل االتياىيد الاوليد دلايد
مجي ددا امزد د اال مد د االساليد دداء الً ددر  ،وإىل ال وتوك ددول االسالي ددا امل د ددا حللع ددا ال دداوخل اخلد دداال
حلدًد ددو املاني د د وال ياسد ددي  ،وال وتوكد ددول االساليد ددا التياىي د د ًد ددو الطيد ددل املالع د ددا ج د دراء تً د ددا
البوغددات( .)3و ت ددا وان دداا أيم ددا ع د نا ددا وم ددا امساس ددو ل ل ل د اوناقي د الاولي د وال ع د
االتيا املالع ا حلماليازات احمل ل اوناقي الاولي و اانوا(.)4
ويف ع ددا  ،2020أوصد ددة وند د ً ددو الطيد ددل واند دداا ن تنا ددر يف الال د ددايا ع د د االتياىيد د
-3
( )5
الاولي دلاي مجيا امزد اال مد االساليداء الً در  ،وع د ال وتوكدول االساليدا التياىيد ًدو
()
الطيددل املالع ددا ج دراء تًددا البوغددات  ، 6وع د اتياىيد منالد العلددل الاوليد ( ىددمل  )189لعددا 2011
اشأن العلال املن ليني( ،)7و ثال ا ع النار يف الال ايا ع اتياىي منال العلل الاولي ( ىدمل )169
لعا  1989اشأن الشعوب امص ي والًب ي (.)8
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ويف عا  ،2017عة ون مناام الالعييب واناا إىل الال ايا ع د ال وتوكدول االساليدا
-4
امل دا حللع ددا الدداوخل اخلدداال حلدًدو املانيد وال ياسددي وال وتوكددول االساليدا امل ددا حللع ددا الدداوخل
اخلاال حلدًو االىال ا ي واالجاللاعي والثًافي (.)9
ويف عا  ،2019زجعة ال جن املعني حبًو امز اال او ا عاى وانداا ع د الال دايا
-5
ع معااا مراكش لالي ري النياا إىل امل نيات املنشو لياقا امز اال امل يوفني أو معاىو الب ر
أو او إعاىات أسرى يف ىراء املطبوعات(.)10
ويف عددا  ،2016أعراددة ال جند املعنيد حبًددو ا ن ددان عد ى ً ددا إزاء سد ب واندداا إعو ددا
-6
الددي تعدديه فيددا حلسال دداال احمل لد امفريًيد دًددو ا ن ددان والشددعوب اال ًددو الدداعاوى مد امفدرا
واملنالات غري اد ومي (.)11
وأعراة وند مناامد الالعدييب عد أسدي ا لعدا تنييدي وانداا معادمل الالوصديات الدي دا وا
-7
()12
ال جن ل لالااع يف مو ااوا اخلالامي ال ااً .
وال ظ اممني العا يف تًرير صا يف عا  2018أن ال جند اليرعيد ملندا الالعدييب وغدري مد
-8
ضروب املعام أو العًوا الًاسي أو الوإن اني أو امل ين ع ًة زاي وا إىل واناا ا بب لوع مد
العواقددا الددي فرض دال ا ال د طات فيلددا يالع ددا حللوصددول إىل أمدداك اال الجدداز ،وس دري اع د املًددااوت،
وخمدداوه م د تعد رض امل دالجواني معلددال انالًامي د  .وىددا أف ددا ت ال جن د اليرعي د ن س اءاددا واج دوا،
س ددول زاي و ددا وان دداا ،بروف ددا ص ددعب ل الاي د ج دراء مً ددااوت س دري م ددا احملالج د ي  ،وأا دداى العاي ددا م د
احملالج د ي اخل ددوه م د الالع ددرض لونالًددا ( .)13وأوص ددة ون د مناام د الالعددييب وان دداا االي ددري اس دالئناه
ال د اي املع ً د ل ددنا ال جن د اليرعي د إم اني د الوص ددول ا ددو ىي ددو إىل مجي ددا أم دداك اال الج دداز ،يف إ ددا
اال يا الالا ملباأ ال ري وعا الالعرض لونالًا (.)14

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()15

يف عدا  ،2017أعراددة ال جند املعنيد حللًمدداء ع د الاللييد ضددا املدرأ عد ى ً ددا من أ ددا
-9
الاسد دالو والًد دوانني امساسد ددي ص ددا ت ىد ددا امس ددبًي ع د املعااد دداات الاوليد د اعد ددا تع ددايل الاسد دالو يف
عددا  .2015وزددجعة ال جن د واندداا ع د مددنا اتياىي د الًمدداء ع د مجيددا أز د ال الالليي د ضددا امل درأ
الوضا الي كانة حتا اا ىبل تعايل الاسالو املعاااات الي صاىة ع ي ا(.)16
 -10واعا ا زا إىل أن وضا الع ا الاوخل اخلاال حلدًو املاني وال ياسدي يف النادا الًدانوين
احمل و ىا تالري اعا تعايل الاسالو يف عا  ،2015اكرت ال جن املعني حبًو ا ن ان وانداا حللال ام دا
ا يال توافا الًانون احمل و ما أ ا الع ا(.)17
 -11وأوصددة ون د ًددو الطيددل واندداا لواءم د الًددانون ىددمل  2018/71املالع ددا حبلاي د الطيددل مددا
مبا ئ اتياىي ًو الطيل وأ ام ا(.)18
 -12و ثة ال جن ااوا واناا ع أن تنار فيلا إاا كاندة الالشدريعات الًاقلد جتدر مجيدا اودراقمل
احملا ددو لوج ددب ال وتوك ددول االسالي ددا امل ددا حلتياىي د ً ددو الطي ددل اش ددأن اي ددا ام ي ددال واس دالالول
ام ي د ددال يف البال د دداء ويف امل د دوا ا حل ي د د  ،وأن تال د ددي الال د دداااري الالش د دريعي الوزم د د لال د دداا أ تع د ددا ض.
و ثال ددا أيمددا ع د جتددر الالجنيددا ا جبددا لق يددال يف الًدوات امل د الو نيد واولاعددات امل د
غري الالااع ل اول (.)19
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 -13وأوصددة ال جند املعنيد حللًمدداء ع د الاللييد ضددا املدرأ واندداا اال دريا عل يد اعاللددا مشددرو
الًانون املالع ا حلالجتا حلمز اال(.)20
 -14وأوصة ال جن املعني حبًو امز اال او ا عاى واناا ا تشريعات تعديه حلما يد
الًانوني د د ال ام د د لقز د د اال او ا عاى د د  ،لد ددا يف الد ددخت ناد ددا ل د دداعمل يف ا د دداا الً د درا د ددي د ددا
امز اال او ا عاى يف االسالًول اليايت و غباومل واساليا اومل(.)21
 -15وإا أعراد ددة ال جند د املعنيد د حبًد ددو ا ن د ددان عد د ى ً د ددا من أعمد دداء ال جند د الو نيد د دًد ددو
ا ن ددان ال ددا امل وند د يعين ددا ق ددي اول و يد د  ،فًد ددا أز ددا ت إىل أن ددا ينبال ددو لروان دداا أن ت ي ددل تد دوافر
الشيافي واالسالًول ال ام ني يف عل ي اساليا وتعيني أعماء ال جن الو ني دًو ا ن ان(.)22

رابعا -تنفيااا االلت امااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااان ما ع مراعاااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطاعات
-1

املساواة وعدم التميي

()23

 -16يف عا  ،2016أوصة ون الًماء ع د الاللييد العن در وانداا ن تدا مل يف املدا  16مد
سالو اا ويف تشريعاوا الو ني تعرييد ا ل اللييد العن در يشدلل مجيدا املعدايري وامسد املبيند يف املدا 1
م االتياىي الاولي ل ًماء ع مجيا أز ال الالليي العن ر (.)24
 -17وإا ال اددة ال جن د املعنيد حللًمدداء ع د الالليي د ضددا امل درأ أن مبدداأ امل دداوا و اددر الالليي د
م ددريف يف الاسدالو  ،فًددا أوصددة واندداا لالدداء مجيددا ام ددا الًانونيد الددي تنطددو ع د الاللييد ضددا
املرأ وحلعاللا تشريا زامل مل اف الالليي ( .)25وأوصة ون ًدو الطيدل وانداا ن ت يدل الالنييدي
ال امل ل ًوانني اات ال الي حتار الالليي  ،و ن توفر الالا يب يف ال م اف الالليي ل لدوبيني
اد وميني وموبيو إنياا الًوانني(.)26
 -18وإا ب ددة ال جن د املعني د حللًم دداء ع د الالليي د ض ددا امل درأ حلعالل ددا ت دداااري تش دريعي ع د زت
امل دداوا اددني اون ددني فيلددا يالع ددا حلد ددول ع د ام اضددو ،فًددا أزددا ت إىل أ ددا ال تد ال تشددعر حللً ددا
من وجو مواىف منطي إزاء املرأ فيلا يالع ا حلمل ي واملرياث واساللرا تطبيا امعراه الالليي ي يعوىان
تنيي ددي الً ددانون ىد ددمل  . 2013/43وأوص ددة ال جند د واند دداا ا يالد د توعيد د املد درأ الريييد د وال د د طات احمل يد د
وأعماء وان الوسا (أاون ) واملوبيني الًماقيني هبيا الًانون حللًا ال ايف(.)27
 -19وأعراة ال جن املعني حبًو امز اال او ا عاى عد ى ً دا إزاء عدا اعالبدا الالشدريعات
الو نيد ادرمددان مد اليتيبددات الالي ددريي املعًولد زد و مد أزد ال الاللييد ع د أسددايف ا عاىد  ،وإزاء
عا كياي الًوانني وال ياسات الرامي إىل م اف الالليي ضا امز اال او ا عاى  ،وعدا وجدو
آليات مي ر لإلاوغ ع االت ايا الالليي  .وأوصة ال جن واناا حل اا مجيا الالاااري املوقل ملنا
مجيا أز ال الالليي ع أسايف ا عاى والال ا ىا(.)28
-2

التنمية والبي ة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -20أوصدة وند ًدو الطيدل وانداا ا يالد إعلدال ًدو الطيدل يف إ دا تنييدي سطد الالنليد
امل الاام لعا  ، 2030و عال ا ال جن املعني حللًمداء ع د الاللييد ضدا املدرأ إىل حتًيدا امل داوا اليع يد
اني اون ني(.)29
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-3

حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -21أعرا ددة ون د مناام د الالع ددييب ع د ى ً ددا إزاء ا ع دداءات اش ددأن ىال ددل الش ددر أف درا الطاقي د
امل ل املشالبا ،بلا أفيا اا ،يف تعاو مل ما مجاعات إ اااي ولي (.)30

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
-1

حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه

()31

 -22أاات ون مناام الالعييب ان عاج دا إزاء تًدا ير ميا ادا أن ىدوات اممد والشدر أعدامة
ج دراءات م ددوج م ددا ال يً ددل ع د  37مش دالب ا يف ا ت دداهبمل ج دراقمل ا دديط يف الي ددي امللال ددا ا ددني ددوز/
يوليددا  2016وآاا /مددا يف  ،2017و ثددة واندداا ع د ضددلان حتًيددا ايئد م دالً يف مجيددا اال عدداءات
املالع ً حل عاا سا مل نطا الًماء أو تع يا أو جراءات موج وحلالسالياء الً ر (.)32
 -23وأزا ت ال جن ااوا ،ما ا عراب ع ى ً ا إزاء وفيات مشالبا في مل أثنداء عل يدات الالوىيدف
ويف بددروه مريبد يف مراكد الشددر  ،إىل أنددا نددب ع د واندداا أن ت يددل إجدراء حتًيًددات ن ي د وفعالد
وفو ي د يف مجيددا الوفيددات سددول اال الجدداز لدداى الشددر ومًاضددا امل ددمولني امل عددومني عن ددا .وينبالددو
أيما لرواناا أن ت يل ول مجيا أفرا ىوات امم ع الالا يب املناسب ع اسال اا الًو (.)33
 -24وأوصة ال جند وانداا االعريدف جراد الالعدييب ع د ادو يالوافدا امدا مدا املدا  1مد اتياىيد
مناام الالعييب وغري م ضروب املعام أو العًوا الًاسي أو الوإن اني أو امل ين وا يال املعاىب
ع ي ا اعًوحلت مناسب  ،وفًا ل لا  )2(4م االتياىي  .و ثة ال جند وانداا ع د اعاللدا الالعدايوت
الالشدريعي الوزمد السدالبعا جراد الالعددييب مد اودراقمل الدي تنطبددا ع ي ددا ىدوانني الالًددا  ،والعيددو العددا ،
والعيو الرائسو ،والالياوض لال ييف العًوا (.)34
 -25وأعرا ددة ال جن د املعني د حبً ددو ا ن ددان يف ع ددا  2016ع د ى ً ددا إزاء ا ع دداءات ميا ا ددا أن
الالعييب وسدوء املعام د اا سدان يف مراكد ا الجداز غدري يد كوسدي النالد ا االعيافدات ،وأزدا ت إىل
أنا ينبالو لرواناا أن ت يل الال ًيا اليدو يف اال عداءات املالع ًد حلال الجداز غدري الًدانوين وحللالعدييب
وسوء املعام وأن تًا اونا إىل العاال  ،وأن ت يدل وليدا المد ااي الاللالدا اليع دو حلددا يف االنال داه
وج د الم ددر ( .)35ويف ع ددا  ،2017أعرا ددة ون د مناام د الالع ددييب ع د ى ً ددا إزاء مع وم ددات و ت م د
م ددا موثوىد خمال يد اشددأن اسداللرا جا سد اال الجدداز غددري الًددانوين يف املرافددا الع د ري ويف أمدداك غددري
م ي وجدو
ي  ،غمل نيو واناا وجو مرافا ا الجاز سري  .وأزا ت إىل أنا ينبالو لرواناا أن حتًدا يف ى د
أماك اال الجاز ال ري غدري الر يد ( .)36ويف عدا  ،2018أا الدة وانداا ال جند املعنيد حبًدو ا ن دان أندا
ال توجد ددا أ أمد دداك ا الجد دداز غد ددري يد د وأن مجيد ددا مرافد ددا اال الجد دداز تد داا وفًد ددا ملعد ددايري اممد ددمل املال د ددا
والالشد دريعات الًاقلد د  ،وأند ددا ت يد ددل وليد ددا احملالجد د ي كد ددل المد ددلاانت الًانونيد د  ،وند ددر الال ًيد ددا فد ددو ا يف
اال عاءات املالع ً حلال الجاز غري الًانوين والالعييب وسوء املعام  ،ومًاضا اونا (.)37
 -26وىالددة ال جن د املعني د حبًددو ا ن ددان ،مشددري إىل مو ااوددا اخلالامي د ال ددااً  ،إ ددا ال ت د ال
تشعر حللً ا من ىميي اسالياء ال يا أوغ الني سيي ا ،الرقي ال دااا حمل لد الدنً  ،وال ديا ليدوان
اياليلاان ،واو عمو ارملاين يناللو إىل ادرك اول و ي الااًرا ي  ،ال ت االن او ت وي  ،ومن منشدًني
سياسيني آسري اساليوا أو ىال دوا مندي الدخت اددني .واكدرت ال جند أندا ينبالدو لروانداا أن جتدر حتًيًدات
فو ي ون ي وفعال فيلا أا غ عنا م االت ا عاا سدا مل نطدا الًمداء واالساليداء الً دري والًالدل،
ل د ددا يف ال د ددخت أ توا د ددم طالل د ددل مف د درا الش د ددر وى د دوات امم د د يف ت د د خت امفع د ددال ،وأن تً د ددا اون د ددا
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إىل العاال ( . )38وأزا ت ون مناام الالعييب إىل أنا نب ع
مل اف ا فوت م العًاب ع جرا االسالياء الً ر (.)39

واناا أن تال ي مجيا الالاااري الوزم

 -27وأزا ت ال جن املعني حبًو امز اال او ا عاى إىل أن ا امزد اال او امل دا يف
اديا  ،وإن يب غ ع ىالل أ ز ص من مل يف واناا ،يالعرض ل طر يف واناا ومنطً زدر أفريًيدا
علومددا ا ددبب اخلرافددات واملعالًدداات وامللا سددات اخلا ئد  .وأوصددة ال جند واندداا حل دداا مجيددا الالدداااري
املناسب دلاي امز اال او امل ا(.)40
 -28وأوصددة ون د ًددو الطيددل واندداا ن ت يددل لق يددال املوجددو ي يف ال ددجون مددا أم دداومل
بروفا معيشي موقل لنلاق مل الباين والني و واالجاللاعو ،و ن ت ع  ،مىت أم الخت ،إىل إعلال
تاااري ااي ياا ادوامل وامم ات اوات ام يال ال الا يف املمس ات ال جني (.)41
 -29وأزا ت ون مناام الالعييب إىل أنا ينبالو لرواناا أن ت يل ت ويا احملالج ي لدا ي يدو مد
الالياء واملاء واملرافا ال ي املناسب  ،وأن تمل الي ل ال ا اني ام ااث والبالالني واني احملبوسني
ا اليا ي ددا وال ددجناء امل دداانني( . )42وىال ددة ال جن د املعني د حبً ددو ا ن ددان إن ددا ينبال ددو لروان دداا أن تواص ددل
ج و اا ملعاو مش االكالااظ يف مراك اال الجاز الالااع ل شر واويش ويف ال جون( .)43و ت
واند دداا ند ددا جد ددرى اند دداء سد ددج جايد ددا يف مد دداجرياجري وجتايد ددا ال د ددجون املوجد ددو يف وحلفد ددو واد ددويو
و واماغاان ،واديلة ج دو لي دل الن داء وام يدال عد الند الء اوسدري  .وتالدوافر ل ل الجد ي يف مراكد
اال الجاز الالااع ل شر واويش امماك املناسب ل نو و ون ع املاء والالياء(.)44
-2

إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()45

 -30أعرادة ال جند املعنيد حبًدو ا ن ددان عد ى ً دا إزاء تًددا ير عد تدداسل امل دمولني اد ددوميني
غددري الًددا نوين يف الًمدداء وال اددة أن إجدراءات تعيددني الًمددا ىددا تعرضد مل لمددالو سياسددي  .وأزددا ت
إىل أن ددا ينبال ددو ل روان دداا أن تال ددي الال دداااري الوزم د لم ددلان أال ثم ددا الًم ددا ل ال ددأثري ال ياس ددو يف ا دداا
ىد درا اومل ،وأن ي د دالنا تعي ددني الًمد ددا إىل املعيد ددا ي املوض ددوعيني املاللث د ددني يف ال ي دداء واالسد دالًولي  ،مد ددا
املشاك اليعال ل لج امع ل ًماء(.)46
 -31وأزا فريا امممل املال ا الًطر إىل أن م الوى تًدا اخلدامات يف ىطدا العدال ىدا حت د
حلسال اا الناا ا ل يوين املال امل ا الًمااي .غري أندا ي د الالعداون مدا او دات املعنيد امل ال د
نشاء اىياكل امس اسي الوزم لالي ري ول اوليا ،وال سيلا م يعيشون يف املنا ا الناقي  ،ع
اخلامات ا ل يوني (.)47
ددني يف زددمون الطيددل يف مجيددا
 -32و ثددة ون د ًددو الطيددل واندداا ع د تعيددني ىمددا مال
احملدداكمل .وأوصدال ا ن نددا إعددا إيددياء ام يددال ،اوسدداقل من ددا ضددلان إجدراءات جناقيد آمند وموقلد
ل طي ددل ،م ددا اليكيد د ا ددي ساص د ع د عن ددر ادلايد د وال دري  ،و ن ت ي ددل ددا مجي ددا ام ي ددال
الم ااي والش و يف ف ا الء اش ا اومل أما احملاكمل(.)48
 -33وأزا ت ال جن املعني حبًدو ا ن دان إىل أندا ينبالدو لروانداا أن ت يدل مندا احملداكمل الع د ري
م جا س الوالي الًماقي ع املانيني(.)49
 -34وأز ددا ت ون د مناام د الالع ددييب إىل أن ددا ن ددب ع د وان دداا كيال د أال يمس ددي احمل ددامون ري ددر
موك ي مل وأال اسدبوا ،ا دبب أ اء م دام مل ،ع د ىمدااي مدوك ي مل ،وأن يالل ندوا مد أ اء مجيدا م دام مل
امل ني م ون ويف(.)50
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 -35وال اد ددة ال جند د ااود د ا أن الًد ددانون الرواند د ا املالع د ددا حلم لد د يشد ددي تًد ددا أ لد د ع د د أن
االعياف ددات املًام د إىل الًم دداء انال ع ددة حللالع ددييب الب دداين ،ويً ددا حللال دداخل ع ددبء ا ثب ددات ع د امل دال مل.
وأوصة ال جن واناا االعايل ايا الًدانون لمدلان مج د أمدو من دا أال يًدا عدبء ا ثبدات ع د املدال مل
ا ددل ع د ايئ د اال ع دداء .وأوص دال ا أيم ددا ام ددلان أن يال ً د موبي ددو إني دداا الً دوانني والًم ددا واحمل ددامون
الالا يب ع أساليب اكالشاه داالت انالد ا االعيافدات حللالعدييب وكيييد الال ًيدا في دا ،وأن تال دي
ال طات امل ال إجدراءات ضدا الًمدا الديي ال يالعدام ون حللشد ل املناسدب مدا ا عداءات الالعدييب
الي تثا سول ا جراءات الًماقي (.)51
 -36وأزدا ت ال جند إىل أنددا ينبالدو لرواندداا أن تعاللدا الالعددايوت الالشدريعي وغددري الالشدريعي الوزمد
ل يال الا مجيا احملالج ي ا ل الملاانت الًانوني امساسدي  ،لدا يف الدخت اددا يف املثدول أمدا ىداض
يف غمددون  48سدداع اعددا الالوىيددف ،أو يف غمددون  24سدداع يف ال د ام ددااث احملالج د ي  ،وادددا يف
االت ددال ف ددو ا وع د ا ددو ي ي ددل ال دري ل ددا مما ددل وم دالًل ويف اد ددول ع د امل دداعا الًم دداقي
عنا االىالماء(.)52
 -37وأز ددا فري ددا امم ددمل املال ددا الًط ددر إىل أن د اج د إىل زاي ال دداعمل الالً د وامل دداخل لالً ددا
امل دداعا الًمدداقي إىل أزددا اليئددات ضددعيا ،وال سدديلا ضد ااي العنددف اون دداين وام يددال واليًدراء .
وأوصة ال جن املعني حللًماء ع الالليي ضدا املدرأ وانداا االع يد نادامو امل داعا الًمداقي والدافا
العا لملان ت بيال لا ا الياجات املرأ (.)54
()53

 -38واكرت ال جن املعني حبًو ا ن د ان لو ااودا اخلالاميد ال دااً وأعرادة عد ى ً دا إزاء عدا
وجو مع ومات ع الالاااري املال ي ل ال ًيا يف ا عاءات ميا اا أن اويش الرواندا زد يف عدا 1996
اجلددات من جي د وواسددع النطددا ع د اىوتددو يف مج و ي د ال ونالددو الااًرا ي د  ،وع د انال اكددات ًددو
ا ن ان الي ا ت بال ا اوب د الو نيد الروانايد يف املاضدو .وأزدا ت ال جند إىل أندا ينبالدو لروانداا ،يف مج د
أمدو  ،أن حتًددا يف مجيددا اال عداءات املالع ًد حلنال اكددات ًدو ا ن ددان الددي أفيدا ن موبيي ددا ا ت بواددا
اسل إى يل ا أو سا جا( .)55وإا اكرت ال جن املعني حللًماء ع الالليي ضا املرأ واناا ن الالالاضو
عد أفعددال العنددف املرت ب د يف املاضددو يع د ز ثًافد ال ددلة وا فددوت م د العًدداب والوصددمل ،فًددا أوص دال ا
نشاء ون حتًيا ل ال ًيا يف اال عاءات املًام ضا أفرا الًوات امل (.)56
 -39وأز ددا ت ال جن د املعني د حبً ددو ا ن ددان إىل أن ددا ن ددب ع د وان دداا أن جتد ر حتًيً ددات فو ي د
ون ي د وفعال د فيلددا أا ددغ عنددا م د تعدداون أف درا م د ى دوات الددافا الرواناي د وأز د اال آس دري ساضددعني
جرى تي ي دا ،والدخت االدرض تًدا مد ثبالدة
لوالي واناا ما رك  23ما يف ،واو مجاع م
()57
م موليال مل إىل العاال أو ت يل مل إىل مج و ي ال ونالو الااًرا ي .
 -40وأعراد ددة ال جند د املعنيد د حبًد ددو امزد د اال او ا عاىد د عد د ى ً د ددا من امزد د اال او
ا عاى د ال ي دالطيعون املش دداك ايعالي د يف النا ددا الًم دداقو وأوص ددة ،يف مج د أم ددو  ،اال ددوفري س ددامات
ىانوني مي ر و اني وسام اليمج الشيوي م وإىل لال ا زا وترتيبات إجراقي زام تراعدو ال د
ونو اون (.)58
 -41وأعراددة ال جن د املعني د حبًددو ا ن ددان ع د ى ً ددا إزاء تًددا ير ع د عددا إم اني د إعددا ف دالا
م يات ىمااي االة في ا طداكمل الالاكاكدا لدا انطدوت ع د إسدول لًالمديات العاالد  .وأزدا ت إىل أندا
ينبالدو لرواندداا أن تال ددي الالدداااري الوزمد ل يالد إم انيد الطعد يف دداالت ا سددول لًالمدديات العاالد
يف طاكمل الالاكاكا م سول إجراءات ت دالويف مًالمديات املدا  14مد الع دا الداوخل اخلداال حلدًدو
املاني وال ياسي (.)59
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احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية
 -42أوصة ون ًو الطيل واناا حل يا
ا كل يل يف جا س ينا أو معالًااتا حبري .
()61

()60

ا الطيل يف ري الي ر والوجاان والاي وكيال

 -43وإا أعراة ال جن املعني حبًو ا ن ان ع ى ً ا إزاء الًيو امليروض ع الا ز و ي و
حبري الوجاان والداي  ،فًدا أزدا ت إىل أندا ينبالدو لروانداا أن ت دي ل ،مد يد امللا سد  ،ريد الي در
والوجاان والاي (.)62
 -44وأز ددا ت ال جن د ااو ددا إىل أن ددا ن ددب ع د وان دداا أن تع ددال الً ددانون ى ددمل  2012/04والً ددانون
ىمل  ،2012/05وأن تال ي تاااري أسرى الزم لملان الا مجيا امفرا وام اب ال ياسي العا كامو،
م د ي د امللا س د  ،حبً ددوى مل يف ري د الالعب ددري والالجل ددا ال د لو وت ددوي اولعي ددات ،وأن الن ددا ع د
الالاسل يف ريً إ ا املنالات غري اد ومي وام اب ال ياسي زمو ا الااس ي (.)63
 -45وأزا ت ال جن إىل أنا ينبالو لرواناا أن تال ي الالاااري الالشريعي الوزم ل يال توافا أ ىيو
تيددرض ع د جا سد ريد الالعبددري مددا الشددرو ال ددا م املبيند يف الع ددا الدداوخل اخلدداال حلدًددو املانيد
وال ياسددي  .ونددب أن النددا أيمددا عد مًاضددا ال ياسدديني وال د ييني واملدداافعني عد ًددو ا ن ددان
كوسدي لثندي مل عد الالعبدري عد آ اق دمل حبريد ( .)64وأزدا ت وانداا إىل أ ددا تعديه حبريد ال د اف و ريد
الالعبددري اوصددي لا مد ادًددو امساسددي  ،ول د نددر تًييددا ادديي ادًددني يف دداالت اسدالثناقي ل ددون
الناددا العددا وامسددو ادليددا  ،وبايد الشددباب وام يددال ،و ددا كددل مدوا يف يددظ زددرفا وكرامالددا
وباي اخل وصي الش ي وامسري (.)65
 -46وىال ددة ون د ًد و الطي ددل إ ددا ال ت د ال تش ددعر حللً ددا إزاء تً ددا ير ميا ا ددا أن امل دداافعني ع د
ًدو ا ن ددان يالعرضددون لو الجدداز الالع دديو واالساليداء الً ددر  ،وأن منالددات اهاللددا املدداين تواجددا
صددعوحلت يف اد ددول ع د س دص ت ددجيل وي د اممددا .و ثددة ال جن د واندداا ،ازدديا مددا توصددياوا
ال ااً  ،ع كيال الا منالات اهاللا املاين واملاافعني ع ًو ا ن ان حلالسدالًولي يف جا سد
ادا يف ري الالعبري والرأ (.)66
 -47وأعراددة ال جن د املعني د حللًمدداء ع د الالليي د ضددا امل درأ ع د ى ً ددا إزاء عددا ا ددوغ اد ددص
ا ل اميد لاللثيددل املدرأ ع د ال ددعيا احمل ددو( .)67وأوصددة اد اي او ددو مد أجددل تطبيددا ناددا اد ددص
الًانوني ع ال عيا احمل و وع م الوى املًا عات(.)68
 -48وأوصد ددة ال جند د املعنيد د حبًد ددو امزد د اال او ا عاىد د واند دداا االنًد دديا الًد ددانون امساسد ددو
ى د ددمل  ،1918/001ال د ددي حت د در امل د ددا ن  )3(8و )4(24من د ددا امز د د اال او ا عاى د ددات اليانيد د
أو الني ي  -االجاللاعي م ً مل يف الال وية واليزا لونال احلت(.)69
 -49وأعراددة ال جن د املعني د حبًددو ا ن ددان ع د ى ً ددا إزاء م ددا أا دغ عنددا م د اس دالوالت إجراقي د
سول اساليالاء كانون امول /ي ل  ، 2015وأزدا ت إىل أندا ينبالدو لروانداا أن تال دي الالداااري الالشدريعي
وغ ددري الالشد دريعي الوزمد د لم ددلان إجد دراء االسد داليالاءات واالنال د دداحلت يف إ ددا مد د الش دديافي والشد ددلولي
والوعو وامل اءل (.)70
-4

حظر مجيع أشكال الرق

()71

 -50أعراددة ون د ًددو الطيددل ع د ى ً ددا إزاء نًددص ا اددوغ ع د االس دالالول اون ددو لق يددال
واالعالااء اون و ع ي مل ،وإزاء الال اما العا ما العنف اون دو ضدا الياليدات ،وا تيدا ن دب داالت
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ب ددل املرااً ددات الن دداجمل ع د العن ددف اون ددو .وأوص ددة ال جن د وان دداا ،يف مج د أم ددو  ،اوض ددا آلي ددات
وإجراءات ومبا ئ توجي ي فعال وعل ا اوغ ع االت االسالالول واالعالااء اون يني إل اميا(.)72
 -51و ثددة ال جند ااوددا واندداا ع د ا دداا مجيددا الالدداااري الوزمد ملنددا اسدالالول ام يددال يف جتددا
اون  ،لا يف الخت يف ىطا ال يا  ،ومًاضا امل مولني ع اي امللا س والًماء ع ي ا(.)73
 -52وأوص ددة ال جن د وان دداا ن تم ددا وتني ددي إج دراءات عل ددل مو ددا لال اي ددا ام ي ددال ض د ااي
االجتددا وإ ددالال مل إىل او ددات املعنيد  ،و ن تًددا ىددمل مددا ي يددو مد امل دداعا وادلايد  ،وتددنامل أنشددط
لالوعي اوحلء وام يال ل ا ر االجتا (.)74
 -53وال اددة وند مناامد الالعددييب نيددو واندداا أن ىدوات اممد تي ددر أو تًبددل جتنيددا الوجئددني
البو وند ددايني يف اولاعد ددات امل د د  ،ونًد ددل الوجئد ددني ال ونالد ددوليني ،لد د فد ددي مل ام يد ددال ،لوجتد ددا هبد ددمل
مغراض االسالالول اون و .وأزا ت إىل أنا نب ع وانداا أن ت يدل إجدراء حتًيدا زدامل يف مجيدا
د دداالت االجتد ددا حللبشد ددر ،وأن ت ثد ددف ج و اد ددا الراميد د إىل بايد د الوجئد ددني مد د سطد ددر االجتد ددا وتد ددوفر
الالا يب ع حتايا ض ااي االجتا ملوبيو اىجر وموبيو إ ا امل يلات واملوبيني الع ريني(.)75
-5

احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية
 -54أزا ت ال جن املعنيد حبًدو ا ن دان إىل أندا ينبالدو لروانداا أن حتدرال ع د توافدا أ تداسل
يف ادد ددا يف اخل وصد ددي مد ددا مبد ددا ئ الشد ددرعي والالناسد ددب والمد ددرو  .وأعراد ددة عد د ى ً د ددا من الًد ددانون
ىمل  2013/60ني اعياض االت داالت مد ون إان ىمداقو م دبا .وأزدا ت إىل أندا ينبالدو أال ندر
اعياض االت االت إال ان م الًماء وحتة مراىبالا(.)76
 -55وأوص ددة ون د ً ددو الطي ددل وان دداا حل دداا ت دداااري لم ددلان ادلاي د ال ام د د ددا الطي ددل يف
اخل وصي  ،اوساقل من ا وضا مبا ئ توجي ي لآلحلء واملا سني وامس اقيني االجاللاعيني وغريامل م
امل نيني اليي يعل ون ما ام يال وم أج مل(.)77
 -56وأعراددة ال جن د املعني د حبًددو ا ن ددان ع د ى ً ددا إزاء تًددا ير عد ا تيددا ن ددب ال نددات غددري
امل ج وىالة إنا ينبالو لرواناا أن تال ي الالاااري املناسب لملان ت جيل ال نات(.)78
 -57وأزا ت ال جن املعني حللًماء ع الالليي ضا املدرأ اً د ا إىل أن الن داء املًديانت يف إ دا
زنات غري ي  ،ل في املال وجات لوجب الًانون العريف أو زوامل مالعا ال وجات ،ييالًدرن إىل
ادلاي د الًانوني د  .وأوصددة ال جن د واندداا ،يف مج د أمددو  ،حللالشد جيا ع د نبددي جا س د تعددا ال وجددات
واملان ادلاي الًانوني ل ًو االىال ا ي ل ن اء املًيانت يف إ ا زنات غري ي (.)79
 -58وإا ال اة ون ًو الطيل جتر إمهال ام يال ،فًا أوصة وانداا ا يالد أال يًاضد
ااعوى إمهال ام يال م ال ي الطيا م اوحلء وامسر توفري الرعاي املناسب م ياىمل(.)80
 -59وإا ال ا ددة ال جن د ااو ددا ا دداء الال ددا نو مللا س د إي دداا ام ي ددال احمل ددرومني م د ايئ د أس دري يف
ممس ات الرعاي وتعويم ا حللرعاي امسدري  ،فًدا أوصدة وانداا اوضدا ضدلاانت ومعدايري كافيد ىاقلد ع د
مباأ مراعا م احل الطيل اليم لال ايا ما إاا كان ينبالو إسما يل ما لالااري الرعاي الباي (.)81
 -60وأعرا ددة ال جن د املعني د حبً ددو امز د اال او ا عاى د ع د ى ً ددا إزاء ع ددا كياي د الال دداااري
الراميد د إىل تع يد د الرعايد د الباي د د الشد ددام يف ايئد د أسد دري لق يد ددال او ا عاىد د احملد ددرومني مد د عايد د
الوال دداي  .وأوص ددة ال جن د وان دداا حل دداا ت دداااري لالل ددني ا ددمالء ام ي ددال ،اال ددوفري ال دداعمل املناس ددب ،م د
العيش يف ايئ أسري (.)82
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 -61وأوصددة وند ًددو الطيددل واندداا امددلان توافددا إجدراءات الالبد مددا اتياىيد ًددو الطيددل
واتياىي د الا ددا اش ددأن باي د ام ي ددال والالع دداون يف ددال الالب د ع د ال ددعيا ال دداوخل ،وا يال د إي ددوء
االعالبا امول يف مجيا االت الالب مل احل الطيل اليم (.)83

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية

()84

لعل يات تياليش أماك العلل م أجدل
 -62أوصة ال جن ااوا واناا ن ت يا املوا امل
الالنييي اليعال ل ًوانني وال ياسات املالع ً اعلل ام يال ،و ن حتار صرا م اول ام يال منشط
الالعاي املنجلي  ،و ن تع ز الوعو العا حللطااا االسالالوخل لعلل ام يال وعواىبا(.)85
 -63وأوص ددة ال جن د املعني د حبً ددو امز د اال او ا عاى د وان دداا حلعالل ددا ال ياس ددات الوزم د
ل اي معال توبيف امز اال او ا عاى اش ل كبري(.)86
 -64وأوص ددة ال جن د املعني د حللًم دداء ع د الالليي د ض ددا امل درأ وان دداا االع ي د إ م ددامل امل درأ يف الً ددو
العام وحلعاللا سياس ل الوبيف تراعو االعالبا ات اون اني وحتا حلملوا ال افي (.)87
-2

احلق يف الضمان االجتماعي

()88

 -65أزا فريا امممل املال ا الًطر إىل أن واناا ع زت سياسدال ا وإ ا ادا ل لايد االجاللاعيد
سول في تيشو مرض فريويف كو وان (كوفيا.)89()19-
 -66وأوص د ددة ال جن د د املعني د د حبً د ددو امز د د اال او ا عاى د د وان د دداا اوض د ددا ا د درامم ل لاي د د
االجاللاعي وادا م اليًر واه إىل ضلان م الوى معيشو القا لقز اال او ا عاى (.)90
 -67وأوصة ال جن املعني حللًماء ع الالليي ضا املرأ واناا ن توفر لقسر الي تعيش ال
اليًر ادلاي االجاللاعي ال افي وفرصا ما ل اسل(.)91
-3

احلق يف مستوى معيشي الئق
-68

ال

()92

أوصددة ون د ً ددو الطي ددل وان دداا حل دداا مجيددا الال دداااري الوزم د لالع ي د ف ددرال اد ددول ع د
الوقا وميا الشرب املأمون وسامات ال ره ال و املوقل (.)93

 -69وىد ددال فريد ددا اممد ددمل املال د ددا الًطد ددر  ،مشد دريا إىل توصد ددي اات صد د أيد دداوا واند دداا ،إن واند دداا
نة ،حللالعاون ما اممدمل املال دا  ،اىياكدل امساسدي وامل داك يف امل دالو نات العشدواقي الدي تعداين
م نًص اخلامات(.)94
-4

احلق يف الصحة

()95

 -70أزا فريا اممدمل املال دا الًطدر إىل أن اممدمل املال دا علدة وانداا يف وضدا وتنييدي سطد
و نيد ل الأاددب والال ددا واق د كوفيددا ،19-وأن الًددا ات الراميد إىل إنشدداء ناددا صد و ىددا ع د
ال لو ىا تع زت(.)96
 -71وأوصة ون ًو الطيل واناا ن ت يل إم اني اد ول ع سامات الرعاي ال ي
امولي سعا معًول  ،و ن تع ز او و الراميد إىل وىايد ام يدال مد فًدر الدا ونسدر النلد و ونًدص
الالالييد وإىل اندداء ىددا العدام ني يف ددال ال د ع د تددوفري الرعايد والداعمل لق يددال امل ددااني ايددريويف
نًص املناع البشري /ا ياز ،و ن تع ز إجراءات تشجيا الرضاع الطبيعي (.)97
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 -72وأعراة ال جن املعني حللًماء ع الالليي ضا املدرأ عد ى ً دا من معدال وفيدات امم دات
ال يد ال مرتيعددا ،وأوصددة واندداا لواصد ادديل او ددو خليد ادديا املعددال ،اوسدداقل من ددا حت ددني نوعيد
امل دداعا الطبي د وم دالوى توافراددا وإم اني د اد ددول ع ي ددا ،وإ دداء جت ددر ا ج دداض ،وإلال دداء الش ددرو
املًيا م اني االساليا م عل يات ا ج اض الًانوين(.)98
 -73وأوصددة وند ًددو الطيددل واندداا االع ي د تثًيددف املدرااًني اشددأن ال د ا باايد يف مجيددا
ددول
امل دداا يف ،وا د اي ف ددرال ددول امل درااًني ع د س ددامات ال د ا بااي د واون ددي  ،وكيال د
املرااًات ع سامات ا ج اض املأمون والرعاي الو ً لإلج اض(.)99
 -74وأوصددة ال جن د املعني د حبًددو امز د اال او ا عاى د واندداا ن تعاللددا وتنيددي اس دياتيجي
لملان إ سامات الرعاي ال ي والالثًيف اشأن ال د العامد وإم انيد اد دول ع ي دا وليدا
امزد د اال او ا عاىد د  .وأوصد دال ا أيمد ددا حلعاللد ددا تد دداااري طد ددا اشد ددأن امزد د اال او امل د ددا يف
وا عاى  ،ت يل جو الوىاي م سر ان او ا وعوجا(.)100
ال ياسات املالع ً حلل
-5

احلق يف التعليم

()101

 -75أزددا فريددا اممددمل املال ددا الًطددر إىل أن إغددو املدداا يف وممس ددات الالع دديمل العدداخل ا ددبب
جاق د كوفي ددا 19-س دف أث درا س د بيا ع د اد ددا يف الالع دديمل .و غ ددمل أن وان دداا ز ددرعة يف تنيي ددي ا درامم
ل الع ديمل عد اعدا مد سدول الال ي يددون وا ااعد  ،فلد زددأن مبدا ات ساصد عدا إ مددامل ام يددال يف
املاا يف اعا انًطا ويل أن تً ل سطر االنًطا ع الا اس (.)102
 -76وأزددا ت منالد اممددمل املال ددا ل يايد والع ددمل والثًافد (اليون د و) إىل ضددرو تشددجيا واندداا
ع النار يف جعل سن م الالع يمل ىبل االاالااقو إل امي و اني (.)103
 -77وأعرا ددة ون د ًد و الطي ددل ع د ى ً ددا إزاء اتي دداض مع دداالت االلال ددا حلمل دداا يف الثانوي د
وأوصة واناا االع ي او دو الراميد إىل إلالداء مجيدا ت داليف الالع ديمل غدري املع ند  ،وال سديلا جا سد فدا
د مل اف د ت املا س ددني وامل دوا الالع يلي د  ،ولعاو د مش د ا تي ددا مع ددال االنًط ددا ع د
الرس ددو امل
()104
الا اس يف مر الالع يمل الثانو  ،وتطوير ارانمم الالا يب امل لق يال واملرااًني .
 -78وأوصدة ال جند املعنيد حللًمداء ع د الاللييد ضدا املدرأ وانداا االع يد بدوت الالوعيد ل الال ددب
ع د املواىددف الالً يايد الددي تشد ل عًبددات أمددا تع دديمل الن دداء والياليددات ،وحللال ددا ل ًوالددب النلطيد
الالليي يد الددي تًالمددو أن تًددو الياليددات حلمعلددال املن ليد أكثددر ا ثددري مد الياليددان ،وامددلان ت ويددا كد ل
ما س حلملرافدا ال د ي ال افيد ل ياليدات ،وحللًمداء ع د جا سد إجبدا الياليدات ادوامدل ع د الالوىدف
ممىالا ع الا اس  ،واوضا سياس زام عا إ ماج يف املاا يف(.)105
 -79وأوصدة وند ًددو الطيددل واندداا ن ت يددل وليدا ام يددال ،لد فددي مل ام يددال اوو ا عاىددات
الياني والني ي  -االجاللاعي  ،ادا يف الالع يمل الشامل ل جليا يف ف ول اسي مال ام  ،ما توفري ايئدات
ومن دداام اس ددي مراعيد د ملع ددايري إم انيد د الوص ددول ،واملا س ددني وامل ني ددني او الال ددا يب املوق ددمل لالً ددا الد دداعمل
الير ( .)106وأوصة ال جن املعني حبًو امز اال او ا عاى واناا زال العواقا املال د حللبيئد املا يد
والالواصل واملع ومات وغريادا مد العًبدات ،وا يالد تدوفري اليتيبدات الالي دريي تبعدا لو الياجدات الير يد  ،مثدل
امج امل اعا والاعمل واملناام واملوا املراعي ملعايري إم اني الوصول(.)107
 -80وأوصة ون ًو الطيل واناا مامل الالثًيف اشأن ًو ا ن ان يف املناام الا اسي
وارامم تا يب املا سني وامل نيني يف ال الالع يمل(.)108
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دال -حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة
-1

النساء

()109

 -81ال اددة ال جند املعنيد حللًمدداء ع د الاللييد ضددا املدرأ اً ددا العددا ال بددري جدداا مد الن دداء
ض ااي العنف اون اين ،لا يف الخت العنف اون و .وأوصة ال جن واناا االع ي ج و اا الراميد إىل
م اف مجيا أز ال العنف اون اين ضا املرأ  ،لا يف الخت العنف العاق و والعنف اون و(.)110
 -82وأوصددة ال جن د ااوددا واندداا االي ددري ددول امل درأ ع د االقاللدداانت املالي د واالع ي د املبددا ات
الرامي إىل تشجيا الالل ني االىال ا امل الاا ل لرأ (.)111
-2

األطفال

()112

 -83أوصددة وند ًددو الطيددل واندداا نشدداء آليد تمددط ا حلنالاددا االًيدديمل الالًددا احملددرز وحتايددا أوجددا
الً و يف تنييي اخلط االسياتيجي لالنييي ال ياس املال ام دًو الطيل ل يي .)113(2024-2019
 -84وال اددة ال جند ااوددا اً ددا دديه مبدداأ م دداحل الطيددل اليمد مد الًددانون ىددمل
وأوصة واناا ا يالد إ امل اديا املبداأ اشد ل صدريا وإ ماجدا ع د الن دو املناسدب وتي دري وتطبيًدا
حلت ا يف مجيا ا جراءات والًرا ات الالشريعي وا ا ي والًماقي  ،ويف مجيا ال ياسات وال امم الي
ىا ص حللطيل وأثر ع يا .وأوصال ا أيمدا االعدايل الًدانون ىدمل  2016/32ل يالد مراعدا آ اء الطيدل يف
ا جراءات ا ا ي والًماقي املالع ً حلدمان والطو والالب (.)114
2018/71

 -85وأوصة ال جن واناا حل اا تاااري ملنا زوامل ام يال ،اوساقل من ا وضا سط علدل و نيد
و يص موا لالنييياا(.)115
 -86وأعراة ال جن ع ى ً ا إزاء اساللرا اسال اا العًوا الباني ع د نطدا واسدا يف املا سد
والبية .و ثة وانداا ع د أن حتادر اشد ل صدريا اسدال اا العًواد البانيد يف مجيدا ال دياىات ،وأن
تشجا اممنا ا نااي وغري العنيي والالشاكي لالنشئ ام يال ون يب مل(.)116
 -87وأعراد ددة ال جن د د ع د د ى ً د ددا إزاء ا عد دداءات اشد ددأن تعد ددرض ام يد ددال املرتبط د د أوضد دداع مل حللشد ددا
ًدو ام يددال
لو الجداز وسدوء املعام د والمدرب .وأوصدة واندداا ن ت دي ل ا ديا الشدر ع د اددو
()117
املرتبط أوضاع مل حللشا  ،وتما ارامم تي ر مشل امالء ام يال سرامل و اللعاومل احمل ي .
 -88وأوصدة ال جند واندداا ا يالد ددا مجيدا ام يددال يف املشداك يف امنشددط اليفي يد والثًافيد
واليني د املوقل د ل ددن مل ،اوسدداقل من ددا ضددلان اس داليا ومل م د أمدداك ل عددب واليفيددا وامنشددط الثًافي د
والرايضي ت ون آمن ومي ر وزام ل جليا(.)118
-3

األشخاص ذوو اإلعاقة

()119

 -89أعراة ال جن املعني حبًو امز اال او ا عاى ع ى ً ا من وانداا تدواقمل تشدريعاوا احمل يد
ما اتياىي ًدو امزد اال او ا عاىد  ،ومن ىوانين دا ال تد ال تالمدل عبدا ات ىا يد وتع د النلدوامل
الطيب لإلعاى  .وأوصال ا ن تال ي تاااري ل وفاء ليا الال اماوا لوجب االتياىي (.)120
 -90وأعراة ال جن ااوا ع ى ً ا إزاء س ب أز اال م او ا عاى ريال مل ا بب عاادات
مال و أو فع ي  ،وإزاء جا س إياا امز اال او ا عاىات الياني أو الني ي  -االجاللاعي ى را
يف امل الشد ددييات وممس د ددات الرعايد د  .وأوصد ددة ال جند د واند دداا حلعاللد ددا تشد دريعات حتاد ددر أ ا الجد دداز
لقز اال او ا عاى  ،واوضا مبا ئ توجي ي إل امي لًبوىمل يف اي املرافا(.)121
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 -91وإا أعراة ال جن عد ى ً دا إزاء عدا وجدو تداااري ت يدل سدوم امزد اال او ا عاىد ،
فًا أوصة واناا حلعاللا الالاااري الوزم لمدلان سدومال مل يف مجيدا ال دياىات وملندا إسمداع مل ى درا
ل عومل والالعًيمل(.)122
 -92وإا أعراددة ال جند عد ى ً ددا إزاء عدديش أزد اال مد او ا عاىد يف ع لد اجاللاعيد  ،فًددا
أوصة وا ناا ،يف مج أمو  ،حلعاللا اسياتيجي و ني اشأن العيش امل الًل وا مامل يف اهاللا(.)123
 -93وأعرا ددة ال جند د عد د ى ً د ددا إزاء طاو يد د إم انيد د الوص ددول إىل البيئد د املا يد د ووس دداقل النًد ددل
واخل ددامات واملع وم ددات ووس دداقل االت ددال ،وإزاء ع ددا تنيي ددي أ ددا ى ددانون البن دداء لع ددا  2015املالع ددا
امددلان معددايري إم اني د الوصددول تنيي دديا كددامو .وأوصددة ال جن د وان دداا ن تعاللددا وتنيددي سط د عل ددل
ومعايري زام اشأن إم اني الوصول(.)124
 -94وأوصددة ال جن د وان دداا لراجع د امل ددا  2م د امم ددر ال ددوزا ى ددمل  01/09/MININFORل د ا
وسدداقا ا عددو العامد واخلاصد االددوفري املع ومددات يف أزد ال ا د لقزد اال او ا عاىد اال ددو
ع ي د ددا .وأوصد دال ا أيمد ددا ن تعد دديه ا الد د ا زد ددا الروانايد د ك الد د يد د و ن ت يد ددل د ددول مجيد ددا
امز اال او ا عاى ع املع ومات العام (.)125
-4

األقليات والشعوب األصلية

()126

 -95يف عا  ،2018أعرب أ اع مًر ي ساصني ع ى ً مل إزاء مدا يبداو أندا مندا مال در مد اعالدااءات
غري الباتوا ع د البداتوا( .)127وأزدا ت ال جند املعنيد حبًدو ا ن دان إىل أندا ينبالدو لروانداا أن ت يدل االعدياه
حلمى يدات والشددعوب امصد ي وتمددل ادلايد الًانونيد اليعالد دًددو الشدعوب امصد ي يف أ اضدو أسددوف ا
دول أفدرا
وموا اا الطبيعي  .ونب ع ي ا أيما أن تاعمل ارا ا الراميد إىل تع يد ت دافم اليدرال وإم انيد
الل د ددا الب د دداتوا ع د د اخل د ددامات وزاي م د دالوى مش د دداكال مل يف عل ي د ددات ص د ددنا الً د درا وا د دداا الً د درا ات ال د ددي
مل( .)128وأوصة ون الًماء ع د الاللييد العن در وانداا ن تال دي تداااري ساصد لوضدا سياسد أكثدر
لو ا وجرأ و ينامي لالي ري إزرا الباتوا ع او فعال يف الشمون ال ياسي والعام (.)129
 -96و ث ددة ون د ً ددو الطي ددل وان دداا ع د وض ددا مب ددا ات ع ددا ا ددا أ ي ددال الب دداتوا لواق ددل
أس ددوف مل وجا س دداومل الثًافي د  ،ومل اف د مجي ددا أز د ال الالليي د ال ددي يواج ددا أ ي ددال الب دداتوا ،وض ددلان
الوقا والرعاي ال ي وغرياا م اخلامات ع ادو كامدل وع د ىدا
وىمل ع الالع يمل وال
امل اوا و ون يي (.)130
-5

الالج ون وملتمسو اللجوء

()131

 -97ىالة ميوضي امممل املال ا ال امي لشمون الوجئني ،مشري إىل توصيالني اايت ص منبثًالني ع
اوولد ال ددااً مد االسدالعراض الدداو الشددامل أيدداولا واندداا ،إن واندداا أاًددة ع د سياسد البدداب امليالددو
أما الوجئني( .)132و غمل إغو اداو ال الواء جاق كوفيا ،19-فًا أادات وانداا اسدالعاا اا السدالًبال
الوافاي اوا  ،وىامة ليا الال مريات الوزم لي مل و جرامل ص يا ونً مل(.)133
 -98وأز ددا ت امليوض ددي ال ددامي لش ددمون الوجئ ددني إىل أن الش ددر أ ً ددة الرص دداال ،يف ز ددبا /
ف ايد ددر  ، 2018ع د د الجئد ددني كد ددانوا يالاد دداارون سد ددا مل امل الد ددب امليد ددااين الالد ددااا ل ليوضد ددي يف كد ددا وبو
ا الجاجا ع سي اد ص الالياقي ان ب  25يف املاق  ،فًال ة ما ال يًل ع  12من مل(.)134
 -99وأوصة امليوضي ال امي لشمون الوجئني وانداا ا يالد مدنا مجيدا م الل دو ال جدوء سدص
إىام ممىال وإ ال م ياومل يف غمون  15يوما إىل ون حتايا وضا الوجئ(.)135
12
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 وأوصددة ون د ً ددو الطيددل واندداا حلد ددرال ع د أن ت ددون مجي ددا مراك د اس دالًبال ام ي ددال-100
الوجئني وم الل دو ال جدوء موقلد ل طيدل وأن ي دالييا مجيدا ام يدال غدري امل د واني واملني د ني عد
 وحللال ًيدا يف أ تًدا ير عد مد اعمل اساليداء،اوي مل فو ا م ا جراءات الو نيد لال ايدا وضدا الوجدئ
.)136( م خميلات الوجئني، وال سيلا املرااًات،ام يال
 وأوصد ددة ال جند د املعنيد د حللًمد دداء ع د د الاللييد د ضد ددا املد درأ واند دداا االع يد د اممد د يف خميلد ددات-101
 اوساقل من ا إنشاء مراك إي ابو ل امات املال ام ىرب امل يلات وتوفري املأوى،الوجئني و وىا
.)137("والالياء ل ن اء والياليات وأ ياى لالجنب ما ي ل "جا س اون م أجل البًاء
)138(

عدميو اجلنسية
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 يف تش دري، أز ددا ت ميوض ددي امم ددمل املال ددا ال ددامي لش ددمون الوجئ ددني إىل أن وان دداا ى ددامة-102
 ازديا مدا سطد،2024  اني تع اات حللًمداء ع د انعداا اون دي حب دول عدا،2019 أكالوار/امول
 وىا أنشأت اد وم فرى علل و ني.2024-2014 العلل العاملي اء االت انعاا اون ي ل يي
.)139(لوضا سط علل و ني ل وفاء هبي الالع اات
 وأوصة ون ًو الطيل واناا ا اي الدوعو العدا مهيد ت دجيل املواليدا ونادا الال دجيل-103
 وامددلان ىلند ت ددجيل ام يددال الدديي ولدداوا، ا ل دديوين وتنييددي ادديا الناددا يف مجيددا املرافددا ال د ي
.)140( ىبل اسال ااث الال جيل ا ل يوين م ون أ سو
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