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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو  3-14

 النيجرتجميع عن   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
واإلجراءاي الخداةددددددددددددددة  الددوري الاددددددددددددددامدع  والتقرير اجماع للمعلومداي الواردة لم اقدارير ه  داي المعداهدداي  

 األمم المتحدة ذاي الصلة، وهو مقّدم لم شكع موجز اقّ دًا بالحّد األقصى لعدد الكلماي    ثائقوغ رها من و 

لحقوق  نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة  ااات الاادوليااة   -ثانياا  
  (2()1)اإلنسان

أوةددددى المقرر الخام المعحم بحقوق اإلنسددددان للملاجرين الحكومة بالتصددددديق على ال رواو و    -2
االختاداري الادانم الملحق بدالعلدد الددولم الخدام بدالحقوق المددنادة والسدددددددددددددداداسددددددددددددددادة اللداد   لى  ل داء عقو ة  

ع الافدايادة األمم    اإلعددام، و دذلدر ترواو و  مكدالحدة الريدا الملداجرين عن بريق ال ر والجحر والجو، المكمدّ 
  (3)المحظمة ع ر الوبحاةالمتحدة لمكالحة الجريمة 

وأوةدددددج اللجحة المعحاة بحماية حقوق جماع العما  الملاجرين وألراد أسدددددرهم بنن اح دددددم الحاجر   -3
  (4)(189)رقم  2011 لى اافاياة محظمة العمع الدولاة بانن العما  المحزل  ن، 

اء على التم  ز ضددددددددد المرأة بنن اعجع الحاجر بالتصددددددددديق على  وأوةددددددددج اللجحة المعحاة بالق دددددددد -4
  (5)ال رواو و  المتعلق بحقوق المرأة لم ألريقاا الملحق بالم ااق األلريقم لحقوق اإلنسان والاعوب

بنن اعجع الحاجر باسدددتعراض جماع احفظاالا على اافاياة الق دداء  ًا  وأوةدددج اللجحة نفسدددلا أي ددد -5
ز ضددد المرأة، بةاة سددح لا أو ا دد  ق نفاقلا لم  بار حمحم محدد، بالتادداور مع  على جماع أشددكا  التم  

  (6)الزعماء التقل دي ن وجماعاي المجتمع المدنم الحسائاة
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 (7)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

أوةدددددج لجحة محاه دددددة التعذيا الحاجر بالتعج ع باعتماد القانون الذي يجرّ م التعذيا، وضدددددمان   -6
امتااله الافاياة محاه ددة التعذيا وغ رم من ضددروب المعاملة أو العقو ة القاسدداة أو الال نسدداناة أو المل حة،  

الحاجر أي دددًا بنن اكفع عدم    من االافاياة  وأوةدددج اللجحة 4و  2و  1واعريفه التعذيا واجريمه ولقًا للمواد  
 مكاناة التقادم الزمحم لجرائم التعذيا، واسددددددددددتجعادها من قراراي العفو، ومعايجة مراك  لا بعقو اي محاسددددددددددجة 

من االافاياة  وعالوة على ذلر، أوةدددددج اللجحة الحاجر تتسدددددريع    4اراعم جسدددددامة هذم الجرائم، ولقًا للمادة  
ن أن اكون للا والية وقائاة اتماشى مع ال رواو و  االختااري لالافاياة،   نااء اآللاة الوقائاة الوبحاة وضما

  (8)ةوأن اكون للا االستقاللاة والموظفون والموارد والم زاناة الالحمة للولاء تواليتلا بفعالا

وأوةددددج اللجحة المعحاة بحقوق اإلنسددددان الحاجر بما يلمخ )أ( ااخاذ ادات ر لزيادة اما ع المرأة لم  -7
للجحة الوبحاة لحقوق اإلنسدددددان( و)ب( مد اللجحة بموارد  االاة لالضدددددفالف تواليتلا لم امتاا  اام للمجاد   ا

( 9)للاًا ( وولقالمتعلقة بمر ز المؤسساي الوبحاة المعحاة تتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )مجاد  باريس
 

اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي  تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق   -رابعاا  
 اإلنساني الساري 

 المسائل الشاملة لعدة قطاعات -ألف 

(10)المساواة وعدم التم  م -1 
 

أوةددددددددددددددج اللجحة المعحاة بحقوق اإلنسددددددددددددددان الحاجر بااخاذ التدات ر المحاسددددددددددددددجة من أجع ما يلمخ   -8
اعتماد اادددددددريعاي شددددددداملة اكفع الحماية من التم  ز لم جماع المجاالي حماية اامة ولعالة، وات دددددددمن   )أ(

من   282قائمة واالاة بنسددددددددجاب التم  ز، بما ل لا الم ع الجحسددددددددم واللوية الجحسدددددددداناة( و)ب( مراجعة المادة  
  (11)  ن من نفس الجحسالقانون الجحائم إلل اء اجريم العالقاي الجحساة التم امارس بالتراضم ت ن بال

وأوةددددددج اللجحة المعحاة بحقوق األشددددددخام ذوي اإلعاقة الحاجر بااخاذ ادات ر للتصدددددددي للتم  ز   -9
ضدددددد األشدددددخام ذوي اإلعاقة، و صدددددفة خاةدددددةخ )أ(  دراا الحرمان من الترا جاي التاسددددد رية المعقولة لم 

اد القوان ن  القوان ن الوبحاة، توةدددددددفه شدددددددكاًل من أشدددددددكا  التم  ز المحظور القائم على اإلعاقة( و)ب( اعتم
ذاي الصدلة، بما لم ذلر مادروف القانون المتعلق تتكالؤ الفرم ومدماا األشدخام ذوي اإلعاقة، وضدمان  
أن اتوالق هذم القوان ن مع اافاياة حقوق األشدددددددددددخام ذوي اإلعاقة وأن اولر ةدددددددددددراحًة ل شدددددددددددخام ذوي  

لوماي يسددددددلع ابالف األشددددددخام  اإلعاقة الحماية من التم  ز المتعدد األشددددددكا  والجوانا( و)ا( اول ر مع
ذوي اإلعاقة الذين هم ضددددددددددددددحايا للتم  ز عل لا، من أجع الحصددددددددددددددو  على االنتصددددددددددددددا  ومعايجة مراك م 

  (12)التم  ز  ألعا 

(13)التنمية والب  ة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 

التم انخذ أشددددددددكااًل   لجحة حقوق الففع اآلثار الك  رة لت  ر المحاخ على الحاجر،  جلم ح ن الحظ -10
ب من أهدا   -13محلا  حالة ال اباي والتصددددددددددددددحر وقلة الموارد المائاة وال ذائاة، وجلج االنتجام  لى ال اية  

التحماة المسددددددتدامة، باددددددنن اعزيز ملااي احسدددددد ن مسددددددتوا قدراي التخفال واإلدارة الفعال ن المتعلق ن تت ّ ر 
المحاخ   ز السااساي وال رامج الراماة  لى معالجة مسنلتم ا  ر المحاخ، وأوةج بنن اتخذ الحاجر ادات ر لتعزي
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ومدارة مخدددابر الكوارب، بفرق محلدددا  عدددادة حراعدددة األشددددددددددددددجدددار واجدددديدددد األراضددددددددددددددم وحيدددادة اسددددددددددددددتخددددام  
  (14)الامساة الفاقة

وأوةددددج اللجحة نفسددددلا الحاجر بما يلمخ )أ(  نادددداء  بار احظامم واضددددم للصددددحاعاي، ال سدددداما   -11
التعدين، يف ق لم ال لد ل دددددمان أال اؤثر أنادددددفة الصدددددحاعاي انث رًا سدددددل اًا لم حقوق اإلنسدددددان  ةدددددحاعاي  

اعرض المعاي ر ال   اة وغ رها من المعاي ر للخفر، و صدددددددددددددفة خاةدددددددددددددة ما يتعلق محلا بحقوق الففع(   أو
ة والوبحاة  و)ب( ضمان أن احفذ الار اي، وخاةًة الار اي العاملة لم مجا  الصحاعاي، المعاي ر الدولا

لم مجالم ال   ة والصددددحة احف ذًا لعااًل، ورةددددد احف ذ الر المعاي ر بفعالاة، ولرض عقو اي محاسددددجة واول ر 
سددددُ ع انتصددددا  مالئمة لم حالة وقوف انتلالاي، و ذلر ضددددمان السددددعم للحصددددو  على الاددددلاداي الدولاة  

آلثار المتراجة على ال   ة والصدددددحة  المحاسدددددجة( و)ا( مفالجة الادددددر اي بمجراء اق اماي وماددددداوراي بادددددنن ا
التجارية، ووضدددددع خفل لمعالجة هذم اآلثار، والكاددددد  بصدددددورة  وحقوق اإلنسدددددان من جراء أنادددددفة أعماللا  

  (15)لاملة وعلحاة عن الر التق اماي والمااوراي والخفل

(16)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 
 

ادرك لجحة محاه ددددة التعذيا الصددددعو اي العاترة للحدود التم اواجللا الحاجر لم ةددددراعلا ضددددد   -12
جماعاي مسددددددددلحة من غ ر الدو  ااددددددددن هجماي على أراضدددددددد لا، لكحلا ااددددددددعر بالقلق باددددددددنن األثر غ ر 

د بانتظام لم محابق ديفا وا الت ري وااهوا  ويسدددداور ال لجحة القلق  المتحاسددددا لحالة الفوار  الراهحة التم امدا
 حاء قدرة الحاجر على ضددددمان امتاا  أحكام اافاياة محاه ددددة التعذيا لم ةددددفو  القواي المسددددلحة  ًا  أي دددد

  (17)األجح اة العاملة على أراض لا بموالقتلا

وأعر ج اللجحة المعحاة بحقوق اإلنسددددددددددددان عن القلق  حاء اعرين اإلرهاب المحصددددددددددددوم علاه لم  -13
، الذي يعد  القانون الجحائم  وعحد اإلشدددددددارة  2011 انون الاانم/يحاير   27  المؤرخ  12-2011القانون رقم  

 لى لعع  جرامم يراكا تلد  اعف ع سد ر العمع العادي للخدماي العامة، يمكن للذا الحكم، بفعع بابعه  
بدالحق لم حريدة التع  ر أو اكوين الجمااداي أو التجمع   مراجفدة   ال دام  والم لم، أن يجرم أنادددددددددددددفدة سدددددددددددددلمادة 

ويسدددددداور اللجحة القلق أي ددددددًا لكون التعديالي التاددددددريااة المتعلقة بمكالحة اإلرهاب احفوي على اسددددددتاحاءاي من  
القانون العام الاما يتصدددددع بال دددددماناي اإلجرائاة  وأوةدددددج بنن اتخذ الحاجر الخفواي الالحمة إلعادة الحظر لم  

   ( 18) والسااساة  لدولم الخام بالحقوق المدناة ااريعاالا المتعلقة باإلرهاب من أجع جعللا اتماشى مع العلد ا 

وأوةدددددددج اللجحة نفسدددددددلا الحاجر بالحرم على أن اكون التدات ر المتخذة لمكالحة اإلرهاب متفقة  -14
من العلد، وعلى وجه الخصدددددددددوم، أن اكون التدات ر التم ال اتق د بنحكام   4اافاقًا  اماًل مع أحكام المادة  

  (19)التحاساالعلد ضرورية امامًا لم ضوء الحالة، وأن ال م متفلجاي م دأ 

وأشدددار لريق األمم المتحدة القفري أنه جرا، لم  بار مادددروف احق ق االسدددتقرار، احف ذ  جراءاي   -15
لم القفا الق دائم لمكالحة اإلرهاب، واسدتحدي عدة احقاقاي  لى حاالي التجاوحاي التم اراك تلا جماعة 

و الم، مما أااح  إلجراء احقاقاي لم سددجحم  ولو و واًا  محاما  24تو و حرام، وجري اع  ة سددجعة ق دداة و
  (20)لمراك م أعما   رهاتاة مزعوم نًا ملف 187الحظر لم 

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

(21)حق الفرد في الحياة والحّرية واألمان على شخصه -1 
 

أوةدددج اللجحة المعحاة بحقوق اإلنسدددان الحاجر بما يلمخ )أ(  ل اء عقو ة اإلعدام رسدددماًا، بموجا  -16
القدانون، ومل داء أحكدام القدانون الجحدائم التم اح  على اف  ق هدذم العقو دة( و)ب( اإلسددددددددددددددراف  لى اعتمداد  
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لى ال رواو و   الذي يسددددددددمم بان ددددددددمام الحاجر   2014ااددددددددرين األو /ألتو ر    23ماددددددددروف القانون المؤرخ  
االختااري الاانم الملحق بالعلد الدولم الخام بالحقوق المدناة والسددددددددددددددااسدددددددددددددداة، اللاد   لى  ل اء عقو ة 

  (22)اإلعدام، واالن مام  لى ذلر الصر

وأشار لريق األمم المتحدة القفري  لى أن الحاجر اواجه محذ عدة سحواي سااقًا أمحاًا مقلقًا  لوجود   -17
الجماعاي المسدلحة غ ر الحكوماة سد ا رئاسدم النعدام األمن واالسدتقرار لم محفقتم ا الت ري وديفا، وأثر 

وعملااي االختفا  على    باددددددددكع متزايد على محابق ااهوا ودوسددددددددو ومارادي  واسددددددددتمري اللجماي القاالة
  وقد أدا هذا الوضدددددع  (23)أيدي الجماعاي المسدددددلحة غ ر الحكوماة، وال سددددداما لم محفقتم ا الت ري وديفا
،  2015ل راير  شددددددددددددددجدا /  10بدالحكومدة  لى  عالن حدالدة الفوار  لم ثالب محدابق، وهم محدابق ديفدا محدذ  

عمددد بصددددددددددددددورة محتظمددة  لى امددديددد هددذم    و ددانددج الحكومددة ا2017مذار/مددارس   3وادداهوا وا الت ري محددذ  
  (24)اإلجراءاي االستاحائاة لاالثة أشلر من أجع مكالحة اإلرهاب والجريمة المحظمة باكع لعا 

وبل دج اللجحدة المعحادة بحداالي االختفداء القسددددددددددددددري  لى الحاجر أن ا  ن مدا  ذا  داندج قدد ااخدذي   -18
ني احلدع من الحق لم عددم التعرض لالختفاء  اددات ر قدانونادة أو  داريدة محدددة ل ددددددددددددددمدان عددم السددددددددددددددمداح بد

القسددري لم ظرو  اسددتاحائاة، سددواء  انج حالة حرب أو الديدًا بالحرب، أو عدم اسددتقرار سددااسددم داخلم  
(   19-أو أي حددالددة بوار  عددامددة أخرا، ماددع األحمددة الحدداجمددة عن جددائحددة مرض ل روس  ورونددا )لول ددد

ا ددددمن تلا عدم انث ر التدات ر المتخذة لم سددددااق مكالحة   م الكافاة التماوبل ج  لى الحاجر أي ددددًا اوضدددد
اإلرهداب، بمدا لم ذلدر  عالن حدالدة الفوار  لم محدابق أغداديز وديفدا واداهوا وا الت ري، على اإلنفداذ الفعدا   

  (25)للذا الحظر 

وأوةدددددددددددددددج اللجحددة الفرواددة لمحع التعددذيددا وغ رم من ضددددددددددددددروب المعدداملددة أو العقو ددة القدداسددددددددددددددادة   -19
الال نسددداناة أو المل حة السدددلفاي الحاجرية بااخاذ خفواي لتحسددد ن ظرو  االحتجاح لم مرالز الادددربة   أو

  1- 12ومرالز الدرك، وضددددددددمانخ )أ( أال يادددددددد ع الزنزاناي الفردية  ال محتجز واحد لم الل ع )ولقًا للقاعدة  
مانديال(( وأال اسددددتخدم الزنزاناي  من قواعد األمم المتحدة الحموذجاة الدناا لمعاملة السددددجحاء )قواعد ن لسددددون 

بم حى لواء مكالحة اإلرهاب  ال لفتراي من ب دددددع سددددداعاي( و)ب( أن اكون    2م  59,2التم ا لغ مسددددداحتلا  
(( و)ا( احسدد ن أوضدداف  14تزنزاناي مرالز الاددربة الوية ومضدداءة ب اااة أو اةددفحاواة  االاة )القاعدة  

(( و)د( ازويد المحتجزين لم 17ابعة للاددددربة )القاعدة  الصددددحة والحظالة الصددددحاة لم مرالق االحتجاح الت
( وناموسددددددددااي الجعوض( و)و( أن اكون لمرالز الاددددددددربة  21-19مرالز الاددددددددربة بفر  وأغفاة )القواعد  
(( و)و( ضدددمان حصدددو  المحتجزين على ماام الادددرب المنمونة  22ومرالز الدرك م زاناة ل غذية )القاعدة  

م من اسددددددددددددددتخددام المراحا  والحمدامداي ولواحم الحظدالدة الاددددددددددددددخصددددددددددددددادة(  داخدع أمدالن االحتجداح، وامك حل
امك ن  ددع محتجز من ممددارسدددددددددددددددة الريدداضدددددددددددددددة ال دددناددة لمدددة سددددددددددددددداعددة على األقددع لم اللواء الفلق   و)ح(

(( و)ح( اول ر حنزاندداي محفصددددددددددددددلدددة للحسدددددددددددددددداء واألبفدددا ، وال سددددددددددددددامدددا لم يحتددداال ومرالز  1-23 )القددداعدددة
  (26)الق ائاة الاربة

(27)عدل، بما في ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون إقامة ال -2 
 

م دأ اسدددددددددتقاللاة الق ددددددددداء، الذي اكفله  احترام  أوةدددددددددج اللجحة المعحاة بحقوق اإلنسدددددددددان الحاجر ب -20
من دسددددددددددتورها مع الحرم على اع  ن ق دددددددددداة المحالم والمدع ن العام ن على أسدددددددددداس معاي ر  16 المادة

موضددددددوواة وشددددددفالة اتام اق ام مؤهالي المرشددددددح ن من ح ة الملاراي والكفاءة والحزاهة  وأوةددددددج الحاجر 
أي ددددًا ب ددددمان االسددددتقرار الوظافم للق دددداة، واسددددتقالللم، وحااد المدع ن العام ن، عن بريق ةددددون عمع 

  (28)الق اء من أي ادخع خارجم
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وأعر دج لجحدة حقوق الففدع عن القلق لكون القوان ن التم احظر الجرائم المحصددددددددددددددوم عل لدا لم  -21
ال رواو و  االختااري الملحق باافاياة حقوق الففع باددددددنن تاع األبفا  واسددددددت ال  األبفا  لم الج اء ولم  

الاددكاوا المقدمة من األبفا  ال ددحايا وعدم وجود نظام    المواد اإلباحاة لم احفذ بعد، وذلر بسدد ا قلة عدد
ق ددددددددددددددائم مالئم ل بفدا   وأتدي اللجحدة أسددددددددددددددفلدا لقلدة ال اداناي عن عدد التحقاقداي والمحدالمداي واإلداناي  
المتعلقة بمراك م الجرائم المحصددددددددددوم عل لا لم ال رواو و  االختااري  وأوةددددددددددج الحاجر بنن اتخذ جماع 

ع عامة الحاس، بمن ل لم األبفا ، على اإلتالغ عن الجرائم الماددددمولة بال رواو و   التدات ر الالحمة لتاددددجا
االختااري، وأن ا ددددددددمن التحق ق بفعالاة لم هذم ال الغاي ومقاضدددددددداة الجحاة ومعاق تلم بعقو اي اتحاسددددددددا 

اي لم وخفورة جرائملم   ما أوةدج الحاجر بنن اجمع تااناي عن التحقاقاي والمالحقاي الق دائاة واإلدان
  (29)حق مراك م هذم الجرائم

وأعر ج اللجحة المعحاة بحقوق األشددددددددخام ذوي اإلعاقة عن القلق باددددددددنن العقجاي التم اعترض   -22
وةددو  األشددخام ذوي اإلعاقة  لى الق دداء، بما لم ذلر ةددعو ة الوةددو   لى مقار الجلاي الق ددائاة،  

عدم اوالر مترجم ن متخصدددددصددددد ن لم ل ة اإلشدددددارة    وااللتقار  لى الترا جاي التاسددددد رية اإلجرائاة، و خاةدددددة
  (30)وبريقة تريع والحماذا السللة القراءة

(31)الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 
 

أعر دج اللجحدة المعحادة بحقوق اإلنسددددددددددددددان عن القلق من المزاعم المتعلقدة باددددددددددددددتى حداالي اعتقدا    -23
المدالع ن عن حقوق اإلنسدددان ومدانتلم، بموجا اادددريعاي مكالحة اإلرهاب  وأوةدددج الحاجر ب دددمان محع  

سددددددددددان  أي انتلاك غ ر م رر أو غ ر متحاسددددددددددا لحرية التع  ر لوسددددددددددائل اإلعالم وللمدالع ن عن حقوق اإلن
  (32)بموجا قانون مكالحة اإلرهاب

وأوةدددج اللجحة نفسدددلا الحاجر بما يلمخ )أ( الحرم على أن يكون أي اق  د ُيفرض على أنادددفة   -24
من العلد( و)ب( ضدددددمان اجحا  19من المادة   3الصدددددحالة ووسدددددائل اإلعالم متفقًا امامًا مع أحكام الفقرة  

حاسدددا لحرية التع  ر لوسدددائل اإلعالم، وحماية الصدددحال  ن  موظفم الدولة أي انتلاك غ ر م رر أو غ ر مت
من أي شدددددددددكع من أشدددددددددكا  سدددددددددوء المعاملة، والتحق ق لم هذم األلعا  من أجع مالحقة المسدددددددددؤول ن عحلا  
ومدانتلم( و)ا( ااخاذ جماع التدات ر الالحمة ل دمان حماية المدالع ن عن حقوق اإلنسدان من ألعا  التلديد  

م هددذم األلعددا  ومالحقددة المسددددددددددددددؤول ن عحلددا ومدانتلم( و)د( التعج ددع بعملاددة اعتمداد  والتخوين، والتحق ق ل
مادددددددددددروف القانون المتعلق بحماية المدالع ن عن حقوق اإلنسدددددددددددان( و)و(  حالة  ع الق ود غ ر ال دددددددددددرورية  
المفروضدددددددددددددددة على حريدة التجمع والتظداهر( و)و(  جراء احق ق لوري نزيده ولعدا  لم جماع الحداالي التم  

ي  لرابًا لم اسددددددتخدام القوة لتفريق المظاهراي، واقديم المسددددددؤول ن عحلا  لى العدالة، و)ح( اوضددددددام  شددددددلد
 بارها التحظامم والتادددريعم الاما يتعلق بالسدددماح بالمظاهراي ومراجعته عحد االقت ددداء، و ذلر دور وملام  

   (33)من العلد 19المجلس األعلى لالاصاالي، ل مان احترام أحكام المادة 

(34)حظر جميع أشكال الرق  -4 
 

بددالجلود التم ا ددذللددا الحاجر لمكددالحددة االاجددار    أحددابددج اللجحددة المعحاددة بحقوق اإلنسدددددددددددددددان علمدداً  -25
من القدانون الجحدائم والقدانون   5-270 لى  1-270بداألشددددددددددددددخدام والرق، وال سددددددددددددددامدا بموجدا المواد من 

اري بقلق  لى استمرار ظاهرة الرق لم ، ولكحلا أش2010 انون األو /ديسم ر   16المؤرخ    86-2010 رقم
الممارسدددددددددة العملاة  وأعر ج عن قلقلا أي دددددددددًا النخفاض معد  اف  ق األحكام التادددددددددريااة المذ ورة أعالم،  

ي لغ سوا عن خمس محالماي، أل ج اثحتان محلا  لى أحكام  دانة  ما ق ع  ويزيد من قلق اللجحة أن   للم
لم اكن اتحاسددددددا مع جسددددددامة جريمة الرق  وأعر ج اللجحة عن أسددددددفلا    العقو اي المحزلة لم هاا ن الحالت ن
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لعدم وجود تااناي متاحة باددددددنن مدا انتاددددددار الرق على أسدددددداس الحسددددددا، بما لم ذلر اسددددددترقاق األبفا ،  
والعمع القسددددري، والتسددددو  القسددددري، واالاجار باألشددددخام   ما أعر ج اللجحة عن أسددددفلا لمحدودية الموارد  

  (35)هذم الممارساي وإلعادة انه ع ال حاياالمخصصة لمكالحة 

وأوةددددددج اللجحة الحاجر بمواةددددددلة جلودها، و صددددددفة خاةددددددة القاام بما يلمخ )أ(  فالة جمع ال ااناي   - 26
اإلحصددددائاة المصددددحفة حسددددا العمر والجحس ومحاددددن ال ددددحايا( و)ب( ضددددمان ناددددر ااددددريعاالا التم اجّرم الرق  

اعزيز   المتقاض ن عل لا ل اًل عن ألراد الاربة والمدع ن العام ن والق اة( و)ا( واالاجار باألشخام ومبالف  
ملااالا المؤسددسدداة بالموارد المالاة والجاددرية، وال سدداما الو الة الوبحاة لمكالحة االاجار باألشددخام( و)د( ضددمان  

األبفا ، والحرم على  التحق ق لم جماع حاالي الرق واالاجار باألشددددخام، بما لم ذلر عحدما يتعلق األمر ب 
مقاضدددداة المسددددؤول ن عن هذم األلعا  بموجا األحكام الجحائاة ذاي الصددددلة، والحكم عل لم بعقو اي اتحاسددددا مع  
خفورة الجريمة  ذا ث تج  دانتلم( و)و( ااخاذ جماع التدات ر المالئمة ل ددددددمان حصددددددو  ال ددددددحايا على الرعاية  

    ( 36) اام  باكع حمة إلعادة انه للم  الف اة والحفساة واالجتماواة والقانوناة الال 

وأعر ج اللجحة المعحاة بالق ددداء على التم  ز ضدددد المرأة عن قلقلا ألن الحاجر ما حالج تلد محادددن  -27
والعمع  القسددددددري  وع ور ومقصددددددد لالاجار بالجاددددددر ولكون ال ددددددحايا عرضددددددة لالسددددددت ال  الجحسددددددم والزواا  

حسدداء والفتااي   لى انخفاض معدالي المقاضدداة واإلدانة لم ق ددايا االاجار بالًا  القسددري  وأشدداري بقلق أي دد
وعدم وجود ملااي  االاة لكا  ضحايا االاجار ومحالتلن  لى الخدماي المحاسجة ماع خدماي  عادة التنه ع  
ومعادة اإلدماا بادددددكع محلجم، بما لم ذلر المادددددورة والعالا الف م والدعم الحفسدددددم واالنتصدددددا ، بما لم 

  (37)ذلر التعوي 

 لثقافيةالحقوق االقتصادية واالجتماعية وا -جيم 

(38)الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -1 
 

أوةدج اللجحة المعحاة بالق داء على التم  ز ضدد المرأة الحاجر بما يلمخ )أ( احسد ن سدُ ع وةو    -28
المرأة  لى سدددددددوق العمع الرسدددددددماة من خال  ادات ر، من ت حلا ادات ر خاةدددددددة مؤقتة، من ق  ع  يجاد حوالز 

مع مرنة،  ألر اب العمع لم القفاع ن العام والخام ااددددددددددددجعلم على اوظان نسدددددددددددداء، واف  ق ارا جاي ع
واعزيز التدريا الملحم للمرأة( و)ب(  فالة اف  ق نُظم الحماية االجتماواة على جماع الحسدددددداء، بمن ل لن 
اللواام يعملن لم القفاف غ ر الرسددمم( و)ا(  جراء عملااي افتا ، بما لم ذلر عحد وجود أسددس معقولة  

العمع االسددت اللاة ضددد المرأة، و فالة    لالعتقاد بحدوب انتلالاي لم المحاح  الخاةددة، ومكالحة ممارسدداي
من قانون العمع لتوسددداع نفاق اعرين التحر     45اوياع العقو اي المحاسدددجة بمراك  لا( و)د( اعديع المادة  

الجحسددددددم ونفاق األشددددددخام الذين يحف ق عل لم، والتوواة بسددددددُ ع االنتصددددددا  المتاحة لل ددددددحايا، واعديع  
   (39)مومة لقْصر اف اقلا على األمومة ال على الحساء توجه عاممن القانون المتعلقة باأل 109 المادة

(40)الحق في مستوى معيشي الئق -2 
 

شدددددددددددد لريق األمم المتحدة القفري على أن الق دددددددددداء على انعدام األمن ال ذائم والجوف وسددددددددددوء   -29
اة ل من ال ذائم لم الت ذية يماع أولوية للحكومة محذ عدة سددددحواي  وللذم ال اية، اعُتمدي السددددااسددددة الوبح

(  ومع ذلر، اسددددددتمر انعدام األمن ال ذائم وسددددددوء الت ذية، وارافعج معدالي سددددددوء 2025-2017الحاجر )
مل ون شددددخ  يعانون من   2,7الت ذية بادددددة خال  العقد الماضددددم ولم ات  ر باددددكع ذي با   و ان هحاك  

لم المددائددة    23لم المددائددة من السددددددددددددددكددان )أقددع بكا ر من    13انعدددام األمن ال ددذائم الحدداد، وهو مددا يماددع  
(  وعلى الرغم من أن الحق لم ال ذاء مكرس لم دستور الحاجر، لم يكن هحاك  2016عحلا لم عام   الم لغ

  (41)قانون محدد بانن الحق لم ال ذاء
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اؤدي    19-مم المتحدة القفري  لى أن اآلثار االجتماواة االقتصدادية ألحمة  ول دوأشدار لريق األ -30
 لى افاقم الوضددددع الل  بالفعع  ومضددددالة  لى التنث ر الصددددحم المجاشددددر على األسددددر المعحاة،  انج اآلثار  

ن  على األم   19-غ ر المجاشددددددرة محسددددددوسددددددة لم جماع أنحاء الحاجر  وقدري نمذجة التنث ر المحتمع لكول د
مالي ن شدددددددددددخ  يمكن أن يتنثروا على    5,6أن    2020ال ذائم وسددددددددددد ع الاا  أجريج لم ناسدددددددددددان/أتريع  

مل ون شددددخ  احج  ماشددددة انعدام    2,7مالي ن شددددخ  هؤالء، يمكن أن يقع    5,6الصددددع د الوبحم  ومن  
، وهو مددا يماددع حيددادة  2020زيران/يونادده  لى مب/أغسددددددددددددددفس حاألمن ال ددذائم الادددددددددددددددديددد خال  الفترة من  

شددددخ  مقارنة بالرقم المتوقع لم ال داية من خال  احل ع اإلبار المحسددددق الذي وضددددعته    700 000 درهاق
اللجحة الدائمة المادددددتر ة ت ن الدو  لمكالحة الجفا  لم محفقة السددددداحع  وقد ات دددددرر بع  المجموعاي  

ل ذائم الحاد، والسددكان  من السددكان ألار من غ رها، وال سدداما أول ر الذين يعانون بالفعع من انعدام األمن ا
الذين يعتمدون على التسو  أو الدعم االجتماعم، واألسر التم اعتمد على اللجرة الجماواة أو حتى الرعاة  

  (42)الص ار لم محابق العجز 

وأشدددددددددددددار لريق األمم المتحدة القفري  لى أنه على الرغم من اإلةدددددددددددددالحاي والجلود التم تذلتلا   -31
وشدر اهها على مدا العقد الماضدم، بما لم ذلر اعتماد قانون الماام واحدية دل ع الخدمة العامة  الحكومة  

ومناداء ه  ة احظام قفاف الماام، ظلج  مكاناة الحصدو  على ماام الادرب متدناة لل اية لم الحاجر مع حدة  
الصدادر عن وحارة    2019لتقرير مؤشدراي الماام والصدر  الصدحم لعام  ًا  ملحوظة لم المحابق الريفاة  ولق
لم المائة لقل من سددكان الحاجر يحصددلون على خدماي ماام الاددرب    47,4الماام والصددر  الصددحم، لمن  

  (43)لم المائة لم المحابق الريفاة( 5,39األساساة على األقع )

(44)الحق في الصحة -3 
 

لعرض والفلا على  وأشددددددار لريق األمم المتحدة القفري  لى أن السددددددااسددددددة الصددددددحاة اسددددددتلد  ا -32
الخدماي الصددددحاة الج دة بصددددورة شدددداملة، مع التر  ز على الماددددالع الصددددحاة ذاي األولوية وميالء اهتمام  

ل ددددددمان الحق لم الصددددددحة لجماع  ًا  خام للف اي ال دددددداافة  ومع ذلر، لم يكن احف ذها  لى حد    ر  االا
 انج القدراي التاد  لاة ضداافة ولم  الموابح ن بادكع لعا   و ان قفاف الصدحة يعانم من نق  التمويع و 

لم المائة من السددددددكان لقل هم التم لديلا  مكاناة الوةددددددو     47,8اكن الرعاية ذاي جودة  االاة  لحسددددددجة  
من التدخالي ذاي األولوية  وظع  ًا ما ال اقدم المرالق الصددددددددحاة  ال جزءًا  المادي للرعاية الصددددددددحاة  وغالج

والدة حاة،   100 000  لكع 535لل ايةخ تلغ معد  الوالااي الحفاسدددددددددددددداة ًا  معد  الوالااي والمراضددددددددددددددة مرافع
  (45)والدة حاة  1  000  لكع  24والدة حاة، ومعد  والااي الموال د    1  000  لكع  127ومعد  والااي الرضع  

ادددددددددددريعاالا بح ة اكفع  مكاناة اإلجلاض لم وأوةدددددددددددج لجحة حقوق اإلنسدددددددددددان الحاجر تتعديع ا -33
ظرو  ممحة لتحمم حااة وةددددددددحة المرأة أو الفتاة الحامع، وال سدددددددداما لم الحاالي التالاةخ عحدما يكون من 
المحتمع أن يسدددددددددد ا اسددددددددددتمرار الحمع حتى نلايته معاناة شددددددددددديدة للمرأة، أو عحدما يكون الحمع نااجًا عن 

ا يتعذر بقاء الجح ن حاًا  ويحج م للحاجر أن ا من أي ًا عدم لرض  االغتصاب أو سفاح المحارم أو عحدم
عقو اي جحائاة على الحسدددداء والفتااي اللواام يلجنن  لى اإلجلاض، وعلى األبجاء الذين يسدددداعدونلن على  
ذلر  وأوةددتلا أي ددًا بنن ا ددمن لجماع الرجا  والحسدداء والمراهق ن  مكاناة الحصددو  على خدماي الصدحة  

اإلنجاتاة المالئمة، و ذلر على موانع الحمع والتاقان  وأخ رًا، أوةدج الحاجر بمواةدلة جلودها  الجحسداة و 
، بما لم 2021-2017لم مجا  اعزيز الصدددددددحة اإلنجاتاة، و خاةدددددددة احف ذ خفة التحماة الصدددددددحاة للفترة  

  (46)ذلر لم المحابق الحائاة والريفاة، تتع  ة ما يكف لا من الموارد للذا ال رض
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(47)الحق في التعليم -4 
 

شددددي محظمة األمم المتحدة للتر اة والعلم والاقالة )ال ونسددكو( على ضددرورة ااددجاع الحاجر على   -34
ما يلمخ )أ( التحف ذ الكامع ألحكام االافاياة المتعلقة بمكالحة التم  ز لم مجا  التعلام( و)ب( المادار ة لم 

احف ذ اافاياة واوةدداة محاه ددة التم  ز لم التعلام من خال  اقديم  المادداورة العاشددرة للدو  األع دداء باددنن  
اقرير وبحم ( و)ا( مواءمة الحد األدنى القانونم لسددددددن العمع مع سددددددن ارك المدرسددددددة اإللزاماة، ل ددددددمان  
امكن األبفا  من التمتع بحقلم لم التعلام باددددددكع  امع( و)د( الحظر لم مراجعة ااددددددريعاي التعلام بح ة 

لمدة اسدددددددع سدددددددحواي، وااخاذ ادات ر  ًا  وملزاماًا  لمدة اثحم عادددددددر عامًا  م االتتدائم والاانوي مجانايصدددددددجم التعلا
من القانون   2ل خذ بعام واحد من التعلام ق ع االتتدائم المجانم واإللزامم( و)هد( الحظر لم مراجعة المادة  

بح ددة يتمتع  ددع لرد  ، ج ري بادددددددددددددددنن اوجادده نظددام التعلام الحا 1998زيران/يونادده ح  1المؤرخ    12-98رقم 
  (48)بالحق القانونم لم التعلام وأال يقتصر هذا على موابحم الحاجر 

وشدددددددي ال ونسدددددكو على ضدددددرورة اادددددجاع الحاجر على ما يلمخ )أ( مكالحة التم  ز على أسدددداس   -35
لم التعلام(  الحسدددا الذي يعانم محه المتحدرون من الع  د السدددابق ن، حتى يتمكحوا من التمتع الكامع بحقلم 

و)ب( ضددددددددمان اعلام الفتااي والحسدددددددداء من خال   جراءاي التوواة، وازويد جماع ال حاة التحتاة المدرسدددددددداة  
بمرالق اوحيع الماام والصددددر  الصددددحم، بما لم ذلر مرالق الصددددر  الصددددحم المحفصددددلة للفتااي والفتاان(  

ق ومعفاء األولوية للتعلام العام العادي  و)ا( اعزيز التدات ر الراماة  لى ضدددددمان التعلام الادددددامع للجماع بح
على مؤسدددسددداي ذوي االحتااجاي الخاةدددة( و)د( اقديم اقارير دورية محتظمة عن احف ذ ةدددكوك ال ونسدددكو(  
و)و(  بالف ال ونسددددددددددكو على أي معلوماي ذاي ةددددددددددلة لتحدية المالمم القفرية التم أناددددددددددنها مرةددددددددددد  

  (49)ال ونسكو بانن الحق لم التعلام

 حقوق أشخاص محددين أو ف ات محددة -دال 

(50)المرأة -1 
 

أوةدددددج اللجحة المعحاة بالق ددددداء على التم  ز ضدددددد المرأة الحاجر بما يلمخ )أ( اعزيز المسددددداواة الفعلاة   - 36
من اافاياة الق ددددداء    1للمرأة لم القانون والممارسددددددة بكفالة اف  ق اعرين للتم  ز ضددددددد المرأة يتماشددددددى مع المادة  

أشددددددكا  التم  ز ضددددددد المرأة، وياددددددمع التم  ز المجاشددددددر وغ ر المجاشددددددر لم المجال ن العام والخام،  على جماع  
واالعترا  بنشدددكا  التم  ز المتقابعة( و)ب( مواءمة القوان ن التادددريااة والعرالاة مع أحكام االافاياة ومل اء جماع  

لتم  ز القائم على الجحس( و)ا( الاددددروف لم  التاددددريعاي التم اتحالى مع م دأ المسدددداواة ت ن المرأة والرجع وحظر ا 
محاقادداي عامة مفتوحة وشدداملة للجماع باددنن احوف اآلراء والتفسدد راي الاما يتعلق بالقوان ن والممارسدداي الاددخصدداة  
العرالاة والقاام، بماار ة محظماي المجتمع المدنم الحسائاة، تتوواة ال رلمان  ن والزعماء التقل دي ن والجملور العام  

ماة اإلةدالح القانونم الادامع المتسدق والمتماسدر لتحق ق المسداواة الفعلاة ت ن المرأة والرجع تلد  تحاء اوالق  بنه 
   ( 51) الاخصاة  لم اآلراء من أجع اعتماد قانون غ ر ام  زي ل حوا  

، التم اوةدد   "الوهايا"  وأعر ج اللجحة نفسددلا عن القلق على وجه الخصددوم السددتمرار ممارسددة -37
بننلا شدددكع من أشدددكا  الرق، بما لم ذلر الرق الجحسدددم، واادددويه األع ددداء التحاسدددلاة األناوية لم الحاجر   

  الوهاياوالحظدج بقلق قلدة عددد المحدالمداي بموجدا أحكدام القدانون الجحدائم التم احظر الرق لتجريم مراك م 
من   3-5مع ال اية  ًا  وأوةدددددج اللجحة، اماشدددددا  وقّلة معدالي اإلدانة تتادددددويه األع ددددداء التحاسدددددلاة األناوية 

أهدا  التحماة المسدددتدامة، بادددنن الق ددداء على جماع الممارسددداي ال دددارة، من ق  ع حواا األبفا  والزواا  
ًا  اجريم ممارسدددة والوهاياج اجريم   باإللرام واادددويه األع ددداء التحاسدددلاة ل ناب، بنن اقوم الحاجر بما يلمخ )أ(

العقو اي المحصدددوم عل لا الاما يتعلق بنشدددكا  الرق األخرا( و)ب(  فالة  نفاذ   بالح  على نفسًا،  محدد
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من القانون الجحائم التم احظر اادددددددددددويه األع ددددددددددداء التحاسدددددددددددلاة األناوية    3-232 لى   1-232المواد من  
   (52)ةارماً  اً  نفاذ

رأة لم سدااق محع  ( بادنن وضدع الم 2013) 30مع اوةد تلا العامة رقم  ًا  وأوةدج اللجحة نفسدلا، اماشدا  -38
( بادددددددددددنن األبعاد  2014) 32نادددددددددددوب الحزاعاي ولم حاالي الحزاف وما بعد انتلاء الحزاف، واوةددددددددددد تلا العامة رقم  

الجحسداناة المراجفة بالمرأة الاما يتعلق بصدفة الالجو واللجوء والجحسداة وانعدام الجحسداة، بنن اقوم الحاجر بما يلمخ  
يعم ل مان أمن الحساء والفتااي بالجاي اللجوء أو الالج اي أو العائداي  )أ( التعج ع باعتماد سااسة ومبار اار 

أو المادددرداي و فالة حصدددوللن على اإلمداداي ال ذائاة والماام الحقاة ومرالق الصدددر  الصدددحم والمنوا والرعاية  
ضدددد الحسددداء   م جمع تااناي عن حاالي العح  الجحسدددان   الصدددحاة والتعلام، وااسددد ر حااحالن لوثائق هوية( و)ب( 

والفتااي، و خاةدددددة العح  الجحسدددددم، وحواا األبفا  والزواا القسدددددري، واالاجار باألشدددددخام، والج اء القسدددددري،  
واالختفا  الذي امارسدددده الجماعاي اإلرهاتاة لم الحاجر( و)ا(  نادددداء ملاة متخصددددصددددة للتحق ق لم ادعاءاي  

نسدان وأعما  عح ، مع  يالء اهتمام خام للعح   اراكاب قواي األمن والجماعاي اإلرهاتاة انتلالاي لحقوق اإل 
الجحسدددددددددانم وانتلالاي الحقوق األخرا المراكجة ضدددددددددد الحسددددددددداء والفتااي، واقديم مراك م الر االنتلالاي للعدالة،  

    ( 53) انه للن  و فالة اقديم اعوي  لل حايا ومعادة 

(54)األطفال -2 
 

رير التم اف د باسددددددددددددتمرار ممارسددددددددددددة اسددددددددددددترقاق  أعر ج لجحة حقوق الففع عن قلق بالغ  حاء التقا -39
األبفا  على أسددددداس الحسدددددا، ح ة يعامع األبفا   ملر لسددددد دهم ويمكن انج رهم أو  عارالم أو  عفاههم  
للدية أو ار لم  رثًا ألبفا  أسددددددددداادهم   ما أعر ج عن القلق  حاء قلة المحالماي المتعلقة بق دددددددددايا الرق،  

لق ايا، وما احفوي علاه القوان ن العرالاة المتعاي اة مع القوان ن الوبحاة  ول ن العقو اي المفروضة لم هذم ا
من ام  ز ضددد السددكان المححدرين من الرق ق  ودعج اللجحة الحاجر  لى اعتماد خفة عمع وبحاة لمكالحة  

تنه ع  الرق، بما لم ذلر ااخاذ ادات ر لعالة لتحرير ضددحايا ممارسدداي الرق التقل دية واقديم خدماي  عادة ال
والتعالم الحفسم ل بفا  ومساعدالم على االندماا من جديد لم أسرهم، ل اًل عن احظام حمالي للتوواة  

  (55)بنحكام قانون مكالحة الرق 

ضددددددددددددددد الفتاداي، بمدا لم ذلدر   العح  الجحسددددددددددددددانم  وأعر دج اللجحدة عن قلق بدالغ  حاء مدا يلمخ )أ( -40
االعتداء الجحسددددم واالغتصدددداب والعح  المحزلم( و)ب( اإللالي من العقاب على نفاق واسددددع واالسددددتخدام  
المحلجم للوسددددابة المجتمااة من أجع معالجة اغتصدددداب الفتااي( و)ا( انعدام الاقة لم نظام العدالة وقلة  

  ال دددددددحايا( و)د( عدم وجود قوان ن محددة اجرم  وسدددددددائع المسددددددداعدة أو الحماية أو الج ر لصدددددددالم األبفا
عدم وجود اعرين الغتصداب األحداب لم اادريعاي الدولة الفر  بسد ا عدم    االغتصداب الزوجم( و)و(

   (56)وجود حد أدنى قانونم لسن الرضا الجحسم

ام  وحادج اللجحدة نفسددددددددددددددلدا الحاجر على اعتمداد نلج قدائم على حقوق اإلنسددددددددددددددان  حاء اإلعداقدة والقا -41
يلمخ )أ( احظام جمع ال ااناي عن األبفا  ذوي اإلعاقة( و)ب( وضدددددددددددع اسدددددددددددتراااجاة شددددددددددداملة إلدماا   بما

وضدددددع نظام لعا  لتادددددخا  اإلعاقة، وهو أمر ضدددددروري لوضدددددع سدددددااسددددداي    األبفا  ذوي اإلعاقة( و)ا(
قة بالتعلام الادددامع  و رامج مالئمة وم زاناة محددة لصدددالم األبفا  ذوي اإلعاقة( و)د( اعزيز ادات رها المتعل

للجماع ومعفائه األولوية على  يداف األبفا  لم المؤسدسداي والفصدو  الدراسداة لذوي االحتااجاي الخاةدة(  
و)و( ااخاذ ادات ر لورية ل دددمان حصدددو  جماع األبفا  ذوي اإلعاقة على الرعاية الصدددحاة، بما لم ذلر  

ويم العظام الج دة، ال سددداما لم المحابق الريفاة(  االسدددتفادة من ترامج الكاددد  والتدخع المجكرين ومعداي اق
و)و( اول ر التدريا المتخصددددد ، بما لم ذلر على ل ة اإلشدددددارة، للمدرسددددد ن والملح  ن، واع  ن مدرسددددد ن  
م ل لا الدعم الفردي و ع االهتمام الواجا   وملح  ن متخصدددددددصددددددد ن لم الفصدددددددو  الاددددددداملة للجماع التم يقدا
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اي لم التعلم( و)ح( وضددع ملااي لمحع االسددت ال  االقتصددادي، وال سدداما ل بفا  الذين يعانون من ةددعو 
   (57)عن بريق التسو ، ل بفا  ذوي اإلعاقة

(58)األشخاص ذوو اإلعاقة -3 
 

أعر دج اللجحدة المعحادة بحقوق األشددددددددددددددخدام ذوي اإلعداقدة عن القلق باددددددددددددددنن مدا يلمخ )أ( حرمدان   -42
موالقتلم الحرة والمسدددددددتح رة، بما لم ذلر لم المسدددددددتادددددددفااي  األشدددددددخام ذوي اإلعاقة من حريتلم من دون  

والمؤسددسدداي وأوسددا  األسددرة ومؤسددسدداي الفا الحفسددم، وهو ما يكون عادًة لم ظرو  ال  نسدداناة ومل حة،  
االجتماواة أو الذهحاة هذم المؤسساي من دون  رادالم ومن دون   -وميداف األشخام ذوي اإلعاقة الحفساة 

مرايجددة ظرو   قددامددة األشددددددددددددددخددام ذوي اإلعدداقددة لم المؤسددددددددددددددسددددددددددددددداي ولم أمددالن  موالقتلم( و)ب( عدددم 
   (59)األخرا  االحتجاح 

وأعر ج اللجحة نفسدددلا عن القلق بادددنن اسدددتمرار ممارسدددة اادددويه األع ددداء التحاسدددلاة األناوية لم  -43
أو الال نسدددداناة    أوسددددا  الفتااي والحسدددداء ذواي اإلعاقة، وعدم وجود ادات ر لمحع المعاملة أو العقو ة القاسدددداة

   ( 60) المل حة ل شخام ذوي اإلعاقة، بما لم ذلر التجارب الف اة من دون الموالقة الحرة والمستح رة للاخ   أو 

(61)المةاجرون والالج ون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -4 
 

الحاجر بنن اتخذ  أوةددددددددددددج اللجحة المعحاة بحماية حقوق جماع العما  الملاجرين وألراد أسددددددددددددرهم   -44
جماع التدات ر المحاسددددددددددددددجة، وال سدددددددددددددداما عن بريق اعديع التاددددددددددددددريعاي، واكاان الجلود من أجع ما يلمخ  

ضددمان امتع جماع العما  الملاجرين وألراد أسددرهم الموجودين لم  قلاملا أو الخاضددع ن لواليتلا، سددواء  )أ(
  1من المددادة    1حصددددددددددددددوم عل لددا لم الفقرة ألددانوا حددائزين أو غ ر حددائزين للوثددائق الالحمددة، بددالحقوق الم

من لم االافاياة الدولاة لحماية حقوق جماع العما  الملاجرين وألراد أسرهم، من دون أي ام  ز(   7 والمادة
و)ب(  ةددددددار محع ةدددددريم لجماع أشدددددكا  التم  ز ضدددددد الحسددددداء والق ددددداء عل لا، بما لم ذلر عن بريق  

   (62)واضحةأهدالًا وجداو  حمحاة اإلسراف لم وضع استراااجاة شاملة ات من 

أوةددددددى المقرر الخام المعحم بحقوق اإلنسددددددان للملاجرين بنن اعزح الحكومة القحواي القانوناة   -45
اإلقلاماة واألقالاماة لللجرة واحقع ال د العاملة، ل دددددمان وجود قحواي محتظمة وممحة ويسدددددلع الوةدددددو   ل لا  

ع ور الحددود باددددددددددددددكدع غ ر قدانونم، والتصدددددددددددددددي للوةددددددددددددددم والتم  ز ومعقولدة التكلفدة لللجرة، ومل داء اجريم 
  (63)المراجف ن باللجرة غ ر الحظاماة

  1وأشدددداري مفوضدددداة األمم المتحدة السدددداماة لاددددؤون الالج  ن  لى أن الحاجر  انج اسددددت ددددان، لم   -46
  665 ت حلم شددخصددًا من األشددخام الذين اعحى تلم المفوضدداة، من   532  794، ما مجموعه  2020اموح/يولاه 

ممن   مخر شددددددخصددددددًا   3  517عائد و   34  300ماددددددردًا داخلاًا و   265  522ملتمس لجوء و   3  790الج ًا و   225
  5أعمارهم ت ن    اعحى تلم المفوضدداة  ومن مجموف السددكان الالج  ن وبال م اللجوء، ياددكع األبفا  الذين اتراوح 

وعدد األشددخام    107  395والذ ور    122  060لم المائة(  و لغ عدد اإلناب    30األغل اة )  سددحة   11سددحواي و 
  وأوةددج المفوضدداة الحكومة بما يلمخ )أ( اعزيز التدات ر الوقائاة واألمحاة لم المحابق  ( 64) 3  467ذوي اإلعاقة  

المسددداعداي اإلنسددداناة للسدددماح  التم اسدددت دددان الالج  ن ل دددمان الفابع المدنم للجوء( و)ب( ضدددمان وةدددو   
   ( 65) اإلنساناة  تتدخالي الحماية والمساعدة لفائدة السكان المدن  ن من ق ع الجلاي الفاعلة 

امرأة    300والحظج المقررة الخاةدددددة المعحاة بحقوق اإلنسدددددان للمادددددردين داخلاًا بقلق أن حالة ما يقارب   -47
ا اهتمامًا عاجاًل  وأُتل ج المقررة الخاةددددددددة أن عدم  لم محفقة ا الت ري، ممن ااددددددددردن حدياًا، اتفل  حامع 

لفاية الوةدددددددددو   لى المرالق الصدددددددددحاة يدلع بع  الحسددددددددداء  لى الوالدة لم ظرو  ةددددددددداجة، بما لم ذلر  
  (66)التارد أثحاء
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أشداري مفوضداة شدؤون الالج  ن  لى أن الادواغع المتعلقة بانعدام الجحسداة لم الحاجر ظلري لم  -48
سااق الحالة لم محفقة ديفا  ومن ت ن التدلقاي المختلفة لموابحم الحاجر وموابحم ناج ريا الذين يلتمسون  

وثائق هوية  والحالة   لم المائة محلم أية  80اللجوء من العح  لم شددددما  شددددرق ناج ريا، لم اكن لدا نحو 
هم نفسددددلا لم محفقتم ا الت ري وااهوا، ح ة أن حاالي التاددددريد القسددددري نتاجة النعدام األمن وما أعقا  
الحزاف الحدودي ت ن تور  حا لاسددددددددددددددو والحاجر قد عّرضددددددددددددددج السددددددددددددددكان غ ر الحامل ن لوثائق قانوناة لخفر  

  (67)الجحساة انعدام
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