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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون ةالتاسع الدورة
 2٠18 ينايرالثاين/ كانون  15-26

 برابدوسجتميع بشأن   
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 ساسيةأمعلومات  -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

ملضاهعععدار ار هيئعععار ميععع ل للمضلومعععار العععواررد    قعععارياالسعععتضرال العععدوري الوعععامير والتقريعععر ج
مععوج   م   شعع يواإلجععراتار اصا عع  و مهععا مععأل و اععح ا معع  املتةععدد  ار ال ععل ، وهععو مقععد  

   قيداً ابحلد ا ق ى لضدر ال لمارر

نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق  -اثنياا  
 (2) (1)اإلنسان

  عععععديح بعععععرابروق علعععععى ا  اقيععععع  حقعععععوق  فريعععععح ا مععععع  املتةعععععدد رون اإلقليمععععع الحععععع   -2
ي أعلععععععى ل نععععععأ أكععععععد أن بععععععرابروق     ععععععدق ، (٣)2٠1٣ا شععععععياا  وي اإلعاقعععععع    عععععععام 

 ر(4)منذ  لك احلني أو  نض  إليها حلقوق اإلنسانأخرى مضاهدار رولي  
ر الت عععععديح علعععععى ال و وكعععععوالوأو ععععع  قنععععع  حقعععععوق الد عععععي  ن  ن عععععر بعععععرابروق    -٣

اك ا ط عععا    املناتععععار املسعععلة ، وبوعععان بيععع  ت شعععوعععان اال  اقيععع  حقعععوق الد عععي ب  االختياريععع
 وعلعى ،إجعرات  قعدا الغال عار بوعانا ط ا  واستغال  ا ط عا    الغغعات و  املعوار اإلابحيع ، و 

اال  اقي  الدولي  حلماي  مجي  ا شياا مأل االخت ات القسعري، واال  اقيع  الدوليع  حلمايع  حقعوق 
        مجيععع  الضمعععا  املهعععاجريأل وأفعععرار أسعععره ، وا  اقيععع  مناهضععع  التضعععذي  و عععم  معععأل  عععرو  املضاملععع  

ختيععاري الثععاين ، وال و وكععو  االوبرو وكوهلععا االختيععاريأو الضقوبعع  القاسععي  أو الالإنسععاني  أو املهينعع  
 ر(5)رف إىل إلغات عقوب  اإلعداماحلقوق املدني  والسياسي ، اهلامللةح ابلضهد الدويل اصاا اب
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 دع وأعربعع  اللةنعع  املضنيعع  ابلقضععات علععى التمييعع   ععد املععرأد عععأل قلقهععا  ن م تعع  املعع -4
يعع  أشعع ا  ن ععب بضععدم الت ععديح علععى ال و وكععو  االختيععاري ال  اقيعع  القضععات علععى مجقععد الضععام 

 ر(6)إ افي  آليارسيتدل  إنوات   لك أن إىلاً موم التميي   د املرأد، 
، عنعد روقوأشارر من م  ا م  املتةدد للتبيع  والضلع  والثقافع  )اليونسع و( إىل أن بعراب -5

اً أبععدر ظ  عع علععى الضهععد الععدويل اصععاا ابحلقععوق االقت ععاري  واالجتماعيعع  والثقافيعع ،  ععديقها 
 وعةي  بعرابروق علعى    اليونسع ور واقتحعاحلعح   التضلعي  عمعا املتضلقع  إ( 2)1٣ على املارد

 ر(7)سة  ظ  ها
)م و ععي  شععنون الالجئععني( لوععنون الالجئععني السععامي  وأو عع  م و ععي  ا معع  املتةععدد  -6

ر (8)1967الالجئعني وبرو وكوهلعا لضعام  اصا ع  بو ع  1951 ن  نض  برابروق إىل ا  اقي  ععام 
ا شياا عدمي  اقنسي ، و   املتضلق  ب 1954  اقي  عام ن ر   سة  ظ  ها على اوأن  

 ر(9) ض حاالر انضدام اقنسي خباملتضلق   1961ت ديح على ا  اقي  عام ال  و 
رععود  أ على الر   مأل عدم  وجيعأ بعرابروقأنا م  املتةدد رون اإلقليم   والح  فريح -7

قيعام بع ةرد رةيع ، للهعذ  الليعار  لدلغعار وععدم اسعتةابتهاصا ع  راام  إىل آليار اإلجعراتار ا
عواقغععأ، معع  املقععررد اصا عع  السععابق  املضنيعع  ابلضنععأ  ععد املععرأد وأسععغابأ و    ضاونععقععد فعع ن احل ومعع  

   إطعار 2٠15أبريي /نيسعان 21و 2٠ يعوم بعرابروق إىل رشيدد ماجنو، خعال  تةراعا  السيدد
 ر(1٠)إىل مندق  الغةر ال ارييب 2٠15عام اليت قام  هبا   الدراسي   د ةر ال
والح عع  اللةنعع  املضنيعع  ابلقضععات علععى التمييعع   ععد املععرأد ابر يععا  موععارك  بععرابروق    -8

 ر(11)ا هداف لك  ن يذ أهداف التنمي  املستدام  وإنوات آلي  جديدد لتةقيح 
روق قععد  ضاونعع  معع  م و ععي  ا معع  والحعع  فريععح ا معع  املتةععدد رون اإلقليمعع  أن بععراب -9

بنععععات القععععدرار    جمععععايلاملتةععععدد السععععامي  حلقععععوق اإلنسععععان و مهععععا مععععأل وكععععاالر ا معععع  املتةععععدد 
حقععععوق اإلنسععععان، وإنوععععات آليععععار وطنيعععع  ل بععععال  إعععععدار  قععععارير  صواملسععععاعدد التقنيعععع  فيمععععا  عععع

نوععد  اال ععدالب  الوطنيعع ، و واملوععارك    مغععاررار جملععس حقععوق اإلنسععان واملغععاررار  ،واملتابضعع 
 ر(12)رأد والد ي وا شياا  وي اإلعاق   حبقوق امل لمت

 (1٣)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
معععأل التوعععريضار الوطنيععع ، وال سعععيما  أعربععع  قنععع  حقعععوق الد عععي ععععأل قلقهعععا  ن أجععع اتً  -1٠

التوعععريضار املتضلقععع  بتضريعععأ الد عععي، وإرارد قضعععات ا حعععدال، والضنعععأ  عععد ا ط عععا  واحلضعععان ، 
وأفار فريح ا م  املتةدد رون اإلقليم   ن احل وم   ضمي  ر(14)م  ا  اقي  حقوق الد يُ واَتم   

 ر(15) ام اال  اقي  املذكوردعلى و    وريضار  رم  إىل التضغم عأل بضض مغارئ وأح
أو ععع  اللةنععع  املضنيععع  ابلقضعععات علعععى التمييععع   عععد املعععرأد  ن  نوععع  بعععرابروق منسسععع  و  -11

للمغعععارئ املتضلقععع  ملركععع  املنسسعععار الوطنيععع  لتض يععع  و ايععع  اً وطنيععع  مسعععتقل  حلقعععوق اإلنسعععان، وفقععع
كمععا أو عع  واليعع   ض يعع  حقععوق املععرأد و ايتهععا،  ، وأن   ل َِّ هععا بحقععوق اإلنسععان )مغععارئ ابريععس(

وأو ع  قنع  حقعوق  (16)  أعمالعأ اً جنسعاني اً م ت  أمني امل ا  من عور  درجن يُ اللةن  ن سها  
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م ت  أمني امل عا  أو بوع ي من  عي  راخيإما  الد ي إنوات آلي  حمدرد لر د حقوق الد ي،
 ر(17)ومضاقتها بدريق   راع  الد ي عنأ، لتلق  الو اوى مأل ا ط ا  والتةقيح فيها

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 
 (18)التمييز و دم املساواة -١ 

عععدم وجععور قععانون إتات قلقهععا أعربعع  اللةنعع  املضنيعع  ابلقضععات علععى التمييعع   ععد املععرأد عععأل  -12
 عععععدم ح ععععرو  ،م افةعععع  التمييعععع بوععععان   شععععامل ارأي  وععععريضأو بوععععان املسععععاواد بععععني اقنسععععني 

وأو ععع  اليونسععع و  ن  ر(19)لتمييععع  علعععى أسعععاق نعععوب اقعععنسل() ( معععأل الدسعععتور 1)2٣ املعععارد
بغيع   وسعي  نداقعأ ليوعمي التمييع   وأن  ضد ِّلأ   الدستورالوارر برابروق  ضريأ التميي   ستضرل 

فريعح ا مع  املتةعدد رون اإلقليمع  أن احل ومع  الحع  و  ر(2٠)على أسعاق اإلعاقع  واحلالع  ال عةي 
حقععوق الضديععد مععأل ال ئععار املهموعع ، ملععا   غدعع م افةعع  التمييعع  بوععان  ار وععريض  ععيا  ب ععدر 

ار واملثليعني وم روجع  امليعي أن املثليع ليس هناك ما يعد  علعى ل ألا شياا  وو اإلعاق ، يها ف
  هعععذ سعععيتمتضون ابحلمايععع  ملوجععع اقنسععع  ومغعععايري اهلويععع  اقنسعععاني  وحعععامل   ععع ار اقنسعععني 

 ر(21)ارالتوريض
وأعربععع  قنععع  حقعععوق الد عععي ععععأل قلقهعععا إتات اسعععتمرار التمييععع   عععد ا ط عععا  املهعععاجريأل  -1٣

معععي للقعععوانني القاامعععع   ار وحثععع  بعععرابروق علعععى  عععمان التن يعععذ ال ا وي اإلعاقععع ر وا ط عععا  
لمواقعأ ل معأل أجعي الت عدي هعور ض يع   عالر  ثقيعأ اقم بدرق منهاال ل  اليت ظ ر التميي ، 

وقعععدم  اليونسععع و  و عععيار اايلععع  فيمعععا يتضلعععح  ر(22)االجتماعيععع  السعععلغي  جعععا  هعععنالت ا ط عععا 
 ر(2٣)اب شياا  وي اإلعاق 

التمييعععع   ععععد املععععرأد  ن  ضعععع ت بععععرابروق فهمهععععا وأو عععع  اللةنعععع  املضنيعععع  ابلقضععععات علععععى  -14
 لعععوايال نسعععات   عععي املسعععاواد   احلقعععوق وال عععرا للأن و  ر(24)للمسعععاواد ال ضليععع  بعععني املعععرأد والرجعععي

متداخل  معأل التمييع ، وال سعيما املهعاجرار والنسعات املنتميعار إىل أقليعار رينيع ،  أش االً يواجهأل 
 ر(25)ايرار اهلوي  اقنساني امليي اقنس  ومغ اروم روج واملثليار

 (26)التنمية والبيلة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
أفععار فريععح ا معع  املتةععدد رون اإلقليمعع   ن بععرابروق ب ععدر  ن يععذ خدعع  إ اايعع  اععدف  -15

  الغلععد بوععان إىل النهعول ابلتنميعع  االقت عاري  واالجتماعيعع  املسععتدام ، كمعا يتضععب مععأل اسعتا يةي
 ر(27)2٠2٠-2٠1٣مو والتنمي  لل تد لنا

اً وأو عععع  اللةنعععع  املضنيعععع  ابلقضععععات علععععى التمييعععع   ععععد املععععرأد  ن  ععععدرج بععععرابروق من ععععور  -16
لل ععوارل  ت ععدي  السياسععار وخدععع الضمععي الوطنيعع  املتضلقعع  بتغععم املنععا  والاً وا ععةاً جنسععاني

نوعيدار موعاركار كاً  أيضع ضعةاة وإ عاكالعيت  سعتهدف النسعات لعيس فقعع   ،واحلد معأل امليعاطر
 ر(28)ها ن يذ  و     يا   هذ  السياسار
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 ن سياسار وقواعد السري  املالي  املتضلقع  إبعال  اً وأعرب  اللةن   ااا عأل قلقها أيض -17
علعععى حوعععد  قعععدرد العععدو  ا خعععرى   عععنير ايعععماً سعععلغياً قعععد الوعععركار ععععأل رخلهعععا ورفععع   عععرااغها 

احعععع  إلعمععععا  حقععععوق املععععرأد، وال سععععيما الععععدو  الععععيت   تقععععر أ ععععاًل إىل أق ععععى قععععدر مععععأل املععععوارر املت
لسياسعععااا ا وأو ععع   ن جعععري بعععرابروق  قييمعععار مسعععتقل  و وعععاركي  وروريععع  ملعععر (29)اإليعععرارار
لسععري  املاليعع  و ععراا  الوععركار معععأل آ ر  تةععاوت احلععدور اإلقليميعع  علععى حقععوق املعععرأد املتضلقعع  اب

 ر(٣٠)املرأد والرجي املساواد ال ضلي  بنيعلى و 

 والسياسيةاملدنية  احلقوق -ابء 
 (٣1)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -١ 

إللغععات عقوبعع  اإلعععدام   املقتحعع ارالحع  فريععح ا معع  املتةععدد رون اإلقليمعع  أن التوعريض -18
ملمثلع  احل ومعار اً إقليميعاً ، رعمع  احل ومع  اجتماعع2٠15ر و  ععام ما تالع  مضلققع اإلل امي  

احل ومعع  حلقعع   كمععا  ععدع   أروشععارك  فيعع بوععان حالعع  عقوبعع  اإلعععدام   مندقعع  الغةععر ال ععارييب
ورراسععع  استق عععااي  بوعععان  ،برعايععع  ا مععع  املتةعععدد سعععُتضقد توعيععع  بوعععان عقوبععع  اإلععععدامللعمعععي 

 ر(٣2)املواقأ إتات عقوب  اإلعدام   برابروق
 الوععععععرط  ال  عععععع ا  موعععععع ل  اعتععععععداتارون اإلقليمعععععع   ن وأفععععععار فريععععععح ا معععععع  املتةععععععدد ر -19

علعععععى وسعععععااع التوا عععععي واحعععععد ، ظهعععععر أكثعععععر معععععأل شعععععريع فيعععععديو 2٠17 ععععع  ععععععام فر مدروحععععع 
إىل اً أيضععع يوعععم ال ريعععحأشعععياا   أمعععاكأل عامععع ر و علعععى الوعععرط   اعتعععداتار  عععو راالجتمعععاع  ي

ياا حمتةععع يأل لعععدى أشعععاعتعععدااه  علعععى  سعععغ ب و عععوقي ه الوعععرط   أفعععرارععععدر مت ايعععد معععأل ااعععام 
الوععرط    بععر م  أفععرار شععارك بضععض قععد عمليععار قتععي  ععم قانونيعع ر و ار  ععاهب   بسععغ الوععرط  و 
 يع  يديو التسةيالر ال إرخا  ن امحقوق اإلنسان، وأعلن  احل وم  ع مها على  علىللتدري  

ابل ضعي علعى أسعاق جعرييب   ععدر قليعي معأل مراكع   وهعو معا بعدأ و ي  السعتةواابر الوعرط ، وال
 ر(٣٣)الورط 

 (٣4)إقامة العدلا مبا يف ذلك اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
ن امهععععا اصععععاا بقضععععات  مراجضعععع أشععععارر قنعععع  حقععععوق الد ععععي إىل أن بععععرابروق ب ععععدر  -2٠

الحعع  فريععح ا مععع  و  ر(٣5)قضعععات ا حععدالبوععان  عععيا   موععروب قععانون  بدععرق منهععاا حععدال، 
قععععانون ا حععععدال  أح ععععام  ضععععدييالقععععانون يهععععدف إىل هععععذا املتةععععدد رون اإلقليمعععع  أن موععععروب 

عععأل ابلعع  اً وأعربعع  قنعع  حقععوق الد ععي أيضعع ر(٣6)اقععا ني وقععانون املععدارق ال ععناعي  اإل ععالحي 
ن ا ط ععا  الععذيأل  ، و اً  ععي مني ضععي، سععن  11إىل وإن رُفِّعع   ،سععأل املسععنولي  اقناايعع  قلقهععا  ن

كمعا أعربع  اللةنع    ر(٣7)أو أكثر يضاملون وحياكمون على أهن  ابلغعون سن  16يغلغون مأل الضمر 
ظععاهر ل ععتار طويلعع  بسععغ  جععراا   بسععل  احلريعع  عععأل قلقهععا إتات إم انيعع  احل عع  علععى ا ط ععا 

أم ععععأل، بععععرابروق علععععى  وععععةي  ايععععا   ععععدابم بديلعععع  لالحتةععععات، حيثمععععا اللةنعععع  ، وحثعععع  احلععععا 
علعى أسعاق  يُراجع أخعم و ق عر فعتد ا نع  وأن  ةعي معال كإال   االحتةات أال ُيستيدمو مان 

سعل  لكاسعاق   ظاهر احلا جراا  إلغات ايا  حث  اللةن  برابروق على كما أر  وق منت   بغي  
 ر(٣8)ا ط ا حري  
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ارك  بعععرابروق   تقعععدير موعععبوالح ععع  اللةنععع  املضنيععع  ابلقضعععات علعععى التمييععع   عععد املعععرأد  -21
ملعععععرأدر  عععععا  اموععععروب علعععععى ندعععععاق املندقععععع  لتةسعععععني إم انيععععع  اللةعععععوت إىل القضعععععات، وال سعععععيما ل

واليعع  قضععااي  علععى ندععاق اق يععرد  ار اصدععع الراميعع  إىل إنوععات حم معع  ل سععرد اً أيضعع والح عع 
واحمل مععع  حم مععع  ال عععلب  ي للن عععر   املسعععااي املتضلقععع  ابلت يغعععار ا سعععري  علعععى مسعععتو  كملهعععا 

والقواععععد  ، عععم أن اللةنععع   وعععضر ابلقلعععح إتات ععععدم ك ايععع  املعععوارر املي  ععع  لن عععام الضدالععع  رالضليعععا
القضععاة،  مضاقعع والععتاك  ال غععم للقضععاة، وحععاالر التععاخم الوععديد    ،اإلجراايعع  املرهقعع  للغايعع 

الوعععع اوى املقدمعععع  مععععأل النسععععات بوععععان الضنععععأ  مضاقعععع والقععععدرد احملععععدورد للوععععرط  واحملععععاك  علععععى 
اقنسععععاين بدريقعععع   راععععع  االعتغععععارار اقنسععععاني ، وعععععدم وجععععور حم معععع  متي  عععع  بوععععان قععععانون 

 ر(٣9)ا سرد

 السياسيةاحلياة احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة و  -3 
حريع  اإلععالم، علعى العر   معأل بوعان  قعانو ً     سأل بضعدأفارر اليونس و  ن برابروق  -22

 ن التوععهم، ملععا اً وأفععارر أيضعع ر(4٠)2٠٠8  عععام مععأل هععذا القغيععي موععروب قععانون بععدت  ععيا   
 ،(41)شععععهراً  12، ال يععع ا  جرميعععع  جناايعععع  يضاقععع  عليهععععا ابلسععععةأل ملعععدد   ععععي إىل قععععذفال يوعععمي

ي    ض يعع  اسععتقاللوالن ععر   (42)مععدينقععانون    إرراجععأجععرا التوععهم و  وقععأأو عع  بععرابروق بو 
 ر(4٣)للمضايم الدولي اً  رخيص الغث، وفق ن ام
وأعرب  اللةن  املضني  ابلقضات على التميي   عد املعرأد ععأل قلقهعا  ن املعرأد ال  ع ا  اثلع   -2٣

كغعععععم علعععععى مسعععععتوى  عععععن  القعععععرار   ال ملعععععان و  احل ومععععع  و  السعععععلك   إىل حعععععداً  عععععضي  متثعععععيالً 
وععععدم وجعععور  عععدابم فضالععع  مثعععي ن عععام  الدبلوماسععع  بسعععغ  املواقعععأ القاامععع  علعععى سعععلد  الرجعععي

فععرا الو ععو  إىل الوععغ ار  قلعع لت ععافن   التضيينععار السياسععي ، و للة ععص القانونيعع  أو ن ععام ل
 ر(44)مهارار القيارد السياسي    جما  نساتلالسياسي ، وعدم ك اي  بنات قدرار ا

 (45)حظر مجيع أشكال الرق -4 
 ن بعرابروق ال  عع ا   شععنون الالجئعنيأفعار فريعح ا مع  املتةععدد رون اإلقليمع  وم و عي   -24
ل ط ا  املضر ني لالجار   رال االسعتغال  اقنسع  وبلعد مق عد للرجعا  والنسعات  اً ر م دَ  اً بلد

والح عع  اللةنعع   ر(46) ععني لالجععار   ععرال االسععتغال  اقنسعع  والضمععي اقعع يوا ط ععا  املضر 
مسعتوةر    ايعداملضني  ابلقضات على التميي   د املرأد أن هذا يرج  إىل ار  اب مضدالر الغدالع  و 

وأعرب  قنع  حقعوق الد عي  ر(47)ابلغور  افة  االجاراملتضلق  ملتوريضار الال قر و ضأ  ن يذ 
والحعع  فريععح ا معع  املتةععدد رون ر (48)عععأل قلقهععا إتات ار  ععاب مسععتوى االجععار الععداخل  اب ط ععا 

  التوقيععأ الرايسععيعمليعع  االجععار ابلغوععر منععذ   وقيععأ بسععغ أي عمليععار  عععدم  سععةيياإلقليمعع  
أن احل ومععع   يعععدبالضعععةاة، معععأل الضديعععد معععأل املوعععتغأ فعععيه  و   مشلعععو  2٠1٣  ععععام العععيت جعععرر 

  إرخععا   ضععديالر علععى عععدر مععأل اً اعتفعع  بوجععور هععذ  املمارسعع ر وين ععر جملععس الوععيو  حاليعع
القععانون املتضلععح ، وموعروب 2٠16موعروب قععانون اهلةععرد ) ضعديي( لضععام هععا موعاري  القععوانني، ملعا في

 عع  علععى الضقععوابر امل رو  وععديد  رامعع  إىلالو  2٠16لضععام اإلجراميعع   ععندوق اسععترار ا  ععو  ب
 ر(49)ليهابرابروق أو إ أشيا اً ع يهربون ُ غدوا وه   مأل
وأفععارر م و ععي  شععنون الالجئععني  ن قععانون م افةعع  االجععار اب شععياا، الععذي أقععر   -25

القععانون ي تقععر إىل عقععوابر  هععذا بضععدر و كععرر أن يععدخي حيعع  الن ععا ،   2٠16ال ملععان   عععام 
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جعرات ال ةو عار على إاتحع  ال ر ع  للضعةاة إلاً ينص ظديدلررب اقرمي ، وال  ي    ارم  ملا 
بو ع   ومع   لعك نوقهع  امل و عي ر قد حيتعاجون إىل االهتمعام اشيااك  ظديده مأل   ألاليت مت

تةديعد هويع   عةاة االجعار ل وظ عونملك  يسعتيدمها امغارئ  وجيهي  رةي   رك  على الضةاة  
بععرابروق علععى اعتمععار إجععراتار  امل و ععي  االجععارر وشععةض جرميعع  مععر  يب  الحقعع و ععايته  وم

ومنععع   رحيعععي  ،اللةعععوت والالجئعععني العععذيأل قعععد ي ونعععون  عععةاة لالجعععار ملتمسععع حمعععدرد ل ةعععص 
 ر(5٠)إىل احلماي  الدولي  حيتاجونقد الذيأل الجار ا ةاة 

تعاخم   اعتمعار وأعرب  اللةن  املضني  ابلقضات على التميي   عد املعرأد ععأل قلقهعا إتات ال -26
حبمايععع    ، ورليعععي السياسعععار واإلجعععراتار املتضلقعععاب شعععياا االجعععار مل افةععع السياسععع  الوطنيععع  

نوعععات إبعععرابروق اللةنععع  ر وأو ععع  2٠٠8 عععةاة االجعععار العععذي كعععان قيعععد املناقوععع  منعععذ ععععام 
، و عوفممالجع  ومراكع  أتمعار م رق  بععرام   سع  للنسعات الضعةاة   ععون او لع  وجمهع د بوع ي كعاف 

وبععرام   سععاعد علععى  ععرك  إلعععارد اإلرمععاج، وفععرا بديلعع  لتوليععد الععدخي للنسععات  ععةاة االجععار،
 ر(51)الغغات للنسات الرا غار    لك

 (5٢)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
أعربعع  قنعع  حقععوق الد ععي واللةنعع  املضنيعع  ابلقضععات علععى التمييعع   ععد املععرأد عععأل قلقهمععا  -27

علععى حععد  لمععرأد والرجععيسععن  ل 18 ولعع واج هععا احلععد ا را القععانوين لسععأل نععأ علععى الععر   مععأل أن 
ملوافقععع  معععأل سعععن   17و 16ا ط عععا  العععذيأل  عععتاو  أعمعععاره  بعععني تواج  ي عععي معععأل املم عععأل، سعععوات

 ر(5٣)والديه 
 ار ورعمهعا للرعايع  الغديلع  وعةيضها وأو   قنع  حقعوق الد عي  ن  ضع ت بعرابروق   -28
 للرعايعع  نب ا سععغقي رون متييعع ، وأن متعع والععديأل،قميعع  ا ط ععا  احملععرومني مععأل رعايعع  ال يأسععر  طععاب 

بتي عععيص معععوارر كافيععع  وخعععدمار اً ا سعععري علعععى الرعايععع  املنسسعععي ر وأو ععع  أيضععع  ار الدعععاب 
و ضليمي  ملراك  الرعاي  الغديل  ومنسسار  اي  الد ي  ار ال عل  معأل أجعي  يسعم  طغي  ون سي 

 ر(54)إعارد اهيي ا ط ا  املقيمني فيها وإعارد إرماجه    اجملتم 
ولعذلك لعيس ، السعريإال التغع   دغحوأعرب  اللةن  ن سها عأل قلقها  ن برابروق ال   -29
   عي  ابحلعرا علعى أنوالديعأ الغيولعوجينير وأو ع  بعرابروق احلعح   مضرفع   تغّنق امل الد ي لدى

 ر(55)  مضرف  أ ولأ ووالديأ الغيولوجيني تغّنق  وريضااا حح الد ي امل
وأعرب  اللةن  املضني  ابلقضات على التمييع   عد املعرأد ععأل قلقهعا إتات ععدم وعع  النسعات  -٣٠

  العوع   إ كعات بعرابروقاللةنع  ، وأو ع  للع واج  السعابق  هأل الضااليااة إم اني  االحت اظ 
 ال تيعار ن  ضعا  بعرابروق ظعاهرد هعرو  اً النسات بوعان هعذ  اإلم انيع ر وأو ع  أيضع   وف

 ر(56)ملضاق  أسغاهبا اقذري  بوان هذ  ال اهردمأل املن   وإجرات رراس  

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (57)عمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتيةاحلق يف ال -١ 

عععدم  قنعع  خعع ات من معع  الضمععي الدوليعع  املضنيعع  بتدغيععح اال  اقيععار والتو ععيارالح عع   -٣1
إطار  وريض  يدع  احلح   املساواد   ا جر بني الرجي واملرأد ععأل الضمعي  ي القيمع   وجور أي
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وأ عدرر  ر(58)  التوعريضار كعامالً     ريسعاً  احلعح   رق هذاإىل احل وم  أن   املتساوي ، وطلغ
وأكعد فريعح ا مع  املتةعدد رون  ر(59)اللةن  املضني  ابلقضات على التميي   د املرأد  و عيار اايلع 

 ر(6٠)اإلقليم  أن النسات ي سنب أقي مأل الرجا 
بععني اقنسععني، حيععث    ال غععمال  ععي املهععقنعع  خعع ات من معع  الضمععي الدوليعع  والح عع   -٣2

والح عع  اللةنعع  املضنيعع   ر(61)مععأل املهععأل دحمععدور مععي النسععات ب ععورد أساسععي    جمموععع ينة ععر ع
    ععع وفابلقضعععات علعععى التمييععع   عععد املعععرأد بقلعععح ار  عععاب مضعععد  الغدالععع  بوععع ي  عععم متناسععع  

 ر(62)  النسععععات   الوظععععااأ املني ضعععع  ا جععععر   القدععععاعني الرةعععع  و ععععم الرةعععع ركععععومت ،النسععععات
مسعتوةر أعلعى  النسعات بلعو  أنعأ علعى العر   معألاً أيضعاملتةدد رون اإلقليمع  والح  فريح ا م  

  رخعععو  النسعععات سعععوق الضمعععي أو   اً كغعععم     حُيْعععدل ظعععو الً ن  لعععك فععع التضلعععي  الضعععايل،   ب ثعععم 
 ر(6٣)على رخي أعلى أو منا   قياري  أو منا    ن  القرار ح وهلأل

والح  فريح ا م  املتةدد رون اإلقليم  أن احل وم     ضع  أي بعرام  إ عافي  لتيسعم  -٣٣
عمععععي عارلعععع  للضمععععا  املنعععع ليني أو الضمععععا   لتهيئعععع  ظععععروفاحل ععععو  علععععى اصععععدمار ا ساسععععي  أو 

رفعع  احلععد وطلغعع  قنعع  خعع ات من معع  الضمععي الدوليعع  إىل احل ومعع  ايععا  خدععوار ل ر(64)املهععاجريأل
لضمععا  املنعع ليني و ععمان االعععتاف ابملهععارار الالتمعع  للضمععي املنعع يل و قييمهععا علععى ار  جععو ا را 

ظيععع  جنسعععاين عنعععد ظديعععد مضعععدالر احلعععد ا را ل جعععورر وطلغععع  قنععع   ورون أي عععو من عععأ 
احل ومعع  أن  غععني مععا إ ا كععان رععري الن ععر   اعتمععار حععد  إىلاً خعع ات من معع  الضمععي الدوليعع  أيضعع

 ر(65)جورأرا وط  ل 
يذ  دابم إلعارد الن عر   تق   أن  عُ  وأعرب  قن  خ ات من م  الضمي الدولي  عأل أملها -٣4
ل امعع  اإلضمععي معع  ال، بغيعع   ععمان عععدم فععرل عقععوابر ابلسععةأل نقععي الغةععريمععأل قععانون ال فععروب
  اقيععع  املواتمععع  التوععريضار مععع  احل ومعع  التعععدابم الالتمعع   تيعععذ أن   نتهععاك انضعععغام الضمععي، و ال

 ر(66)(1٠5)رق   1957 لضام إلغات الضمي اق ي،
تضعديي ل مأل طلغعارإىل احل وم  ما قدمتأ وأشارر قن  خ ات من م  الضمي الدولي  إىل  -٣5
اً عمعد نتهعكالعذي يعنص علعى أن أي شعيص ي ،192٠مأل قعانون ا معأل ا فضعي لضعام  4  ربال

أو اتل ععار شي ععي  لليدععر،  عقععارارل أن  لععك قععد يضععر ِّ  وهععو يضلعع عقععد خدمعع  أو  وظيععأ، 
 ععرل  ُ  أال ينغغعع  وأو ععة  اللةنعع  أنععأياليعع  أشععهر،    ععي إىليضاقعع  ابلغرامعع  أو ابلسععةأل ملععدد 

           لسععةأل ا ععرل  ععدابم ينغغعع  أال  ُ  أقيامععأ إ ععرا  سععلم ، وأنععلعلععى عامععي  أي عقععوابر جناايعع 
ن حقععوق الضمععي، الععذي والح عع  اللةنعع  ن سععها أن قععانو  ر(67) رامععار   مثععي هععذ  احلععاالر أو
بسععععغ  حععععاالر ال  ععععي وفر احلمايعععع  إال   ، ال يعععععنععععأ اإلعععععالن  انت ععععار ر   ال ملععععان وهععععو قِّععععأُ 

ابسعتمرار ل عتد   يعد ععأل  ااملعوظ ني العذيأل عملعو  على ماي  لك احليق ر كما أنأ ،  االنتمات النقايب
 معععأل أعمعععا  التمييععع للةمايععع  كافيععع  إجعععراتار   دغيعععح   عععروردسعععن  واحعععددر وأشعععارر اللةنععع  إىل 

 ر(68)بغض الن ر عأل فتد الضميبسغ  االنتمات النقايب 

 (69)احلق يف مستوى معيشي الئق -٢ 
   ن  ععدابم التقوععأ،  أعربعع  اللةنعع  املضنيعع  ابلقضععات علععى التمييعع   ععد املععرأد عععأل قلقهععا -٣6
الع ام  االجتماعيع ،   اً غعم كاً  م يعا قد أيرري يضار املي اني  الرامي  إىل خ ض الديون،  هاملا في

ن الضراا  التناتلي  مثي  ريغ  القيم  املضعاف  و عريغ  املسعنولي  االجتماعيع  الوطنيع  قعد أيعرر  و 
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ععععأل قلقهعععا ب ععع   خا ععع  إتات ار  عععاب مضعععد  اللةنععع  نسعععاتر وأعربععع    ال بوععع ي  عععم متناسععع 
انتوععار ال قععر   ا سععر املضيوععي  الععيت  رأسععها نسععات، وأو عع   ن  وا ععي بععرابروق  ض يعع  براجمهععا 

وأفععار فريععح  ر(7٠)ا سععر املضيوععي  الععيت  رأسععها نسععات    عع وفمل افةعع  انيععث ال قععر، وال سععيما 
هعع  ا سععر املضيوععي    بععرابروق  مععألاً شععد فقععر   املااعع  ا  4٠ ا معع  املتةععدد رون اإلقليمعع   ن

 اً أقععياملععرأد فر عع لععدىأن  كععذلكوالحعع    ر(71) ن   ععغب ُأسععراً  رأسععها نسععاتاً أيضعع أكثععر احتمععاالً 
 ر(72)ة و  على ا را   وحياتاالل

 (7٣)احلق يف الصحة -3 
 ثقيعأ شعامي  االفتقعار إىلالح   اللةن  املضني  ابلقضات على التمييع   عد املعرأد بقلعح  -٣7

، ملعععا    لععك السعععلوك اقنسععع  يتناسعع  مععع  الضمعععر   جمععا  ال عععة  واحلقعععوق اقنسععي  واإلجنابيععع 
واالفتقععععار إىل خععععدمار  ن ععععي  ا سععععرد، وار  ععععاب مسععععتوى االحتياجععععار  ععععم امللغقععععاد إىل املسععععنو ، 

أن  وأعربععع  قنععع  حقعععوق الد عععي ععععأل قلقهعععا معععأل ر(74)وسععااي منععع  احلمعععي لعععدى النسعععات وال تيعععار
املضلومععععععار واصععععععدمار إىل ار  ععععععاب مضععععععدالر احلمععععععي واإلجهععععععال بععععععني  هععععععذا الععععععنقص  يععععععنري 

وأو ععع  اللةنععع  املضنيععع  ابلقضعععات علعععى  ر(75) عععموق نقعععص املناعععع  الغوعععري ب اإل عععاب املراهقعععار، و 
عععاً التمييععع   عععد املعععرأد أيضععع احل عععو  علعععى املضلومعععار املتضلقععع  ابل عععة   سعععغيأل بعععرابروق  ن ظس ِّ

لنسعات وال تيععار املثليعار وم روجعار امليععي اقنسع  ومغععايرار ل عا  اقنسعي  واإلجنابيعع  اواحلقعوق 
، و ععدري  الضععاملني   اجملععا  الدععيب علععى االسععتةاب  حععامالر  عع ار اقنسععنياهلويعع  اقنسععاني  و 

 ر(76) ا ال ةي  اص ألالحتياجاا
توععار فعععموق لقهعععا إتات انوأعربعع  اللةنععع  املضنيعع  ابلقضعععات علععى التمييععع   ععد املعععرأد عععأل ق -٣8

وأفار فريح ا م  املتةدد رون اإلقليم   نأ   إطعار  ر(77)اإليدت بني النساتنقص املناع  الغوري /
  املااععع  معععأل احلوامعععي  9٠بعععر م   جعععب ملنععع  انتقعععا  ال عععموق معععأل ا م إىل الد عععي،  لقعععى  عععو 

أينععات احلمععي للةععد  ض وسعع وسععار الامل ععاابر ب ععموق نقععص املناععع  الغوععري  الضععالج املضععار لل م 
 ر(78)نتقا  ال موق مأل ا م إىل الد يمأل ا
ل ةعو  لوأعرب  قن  حقوق الد ي ععأل قلقهعا إتات   ايعد اسعتهالك ا ط عا  واملعراهقني  -٣9

منهعا   ويعد بدعرق وامليدرار، وأو    ن  ضا  بعرابروق حعاالر  ضعاط  امليعدرار وال ةعو  
و ضلعععيمه  مهعععارار احليعععاد اليوميععع  فيمعععا يتضلعععح ا ط عععا  واملعععراهقني ملضلومعععار رقيقععع  ومو عععوعي ، 

ومراعيعع     املتنععاو خععدمار   ععوفمالتغعع  وال ةععو ، و هععا ، ملععا فيابلوقايعع  مععأل  ضععاط  املععوار امليععدرد
 ر(79)الحتياجار الوغا  لضالج إرمان امليدرار واحلد  مأل أ رار 

 (8٠)ق يف التعليماحل -4 
  اإلطععععار ب ععععورد  ععععضي   حلععععح   التضلععععي  ا أعربعععع  اليونسعععع و عععععأل قلقهععععا إتات  غديعععع  -4٠

اإل ععععال  الدسععععتوري املقغععععي، إىل إرراج    سععععياقالقععععانوين الععععوط ، وأو عععع  بععععدعود بععععرابروق، 
 ر(81)أح ام  رحي  بوان احلح   التضلي 

 معععأل الر ععع  وا ط عععا  ال عععغاراً را كغعععم وأعربععع  قنععع  حقعععوق الد عععي ععععأل قلقهعععا  ن ععععد -41
ينت رون التسةيي   رور احلضان  الضام ر وأو ع   ن  ضع ت بعرابروق اقهعور الراميع  إىل  تالوا ما

 ر(82)ظسني فرا احل و  على الرعاي  والتضلي  اقيديأل   مرحل  الد ول  املغ رد



A/HRC/WG.6/29/BRB/2 

9 GE.17-19306 

تقعععدير ار  عععاب مضعععد  اإلملعععام بوالح ععع  اللةنععع  املضنيععع  ابلقضعععات علعععى التمييععع   عععد املعععرأد  -42
ابلقععراتد وال تابعع  بععني النسععات ورحغعع  بتةقيععح الت ععافن بععني اقنسععني   مععرحليت التضلععي  االبتععداا  

املراهقعععار      ععع وف والثعععانوير  عععم أهنعععا أعربععع  ععععأل قلقهعععا إتات ار  عععاب مضعععدالر التسعععر  
  كثععم مععأل ا حيععان، وعععدم وجععور سياسعع  م توبعع  بوععان    الثانويعع  بسععغ  احلمععي املغ ععراملرحلعع

دارق بضعد سسع  أشععهر املع تيعار احلوامعي مععأل للالدالغعار احلوامعي   املعدارق، والدععرر اإلجغعاري 
ا بضعععد العععوالردر وأو ععع  غقعععات فيهعععمعععأل احلمعععي  وععععدم ايعععا   عععدابم لضعععمان الضعععورد إىل املدرسععع  وال

ن  ضتمد برابروق سياس  م توب  لضمان بقات النسات وال تيار احلوامي   املدارق بضعد اللةن   
 ر(8٣)الوعععاابر إىل املدرسععع  بضعععد العععوالردا مهعععار  يععع  ععععوردالوعععهر اصعععامس معععأل احلمعععي، وإم ان

 ر(84)وقدم  قن  حقوق الد ي  و ي  اايل 
ركع  النسعات إتات متاً د ععأل قلقهعا أيضعوأعرب  اللةن  املضني  ابلقضات على التميي   عد املعرأ -4٣

ونقععص متثععيلهأل   جمععاالر الضلععوم  وال تيععار   ميععاريأل الدراسعع  الععيت اععيمأل عليهععا اإل ل  قليععدةً 
القوالع  النمديع  السعلغي   معأل بعرابروق تيلصوالت نولوجيا واهلندس  والرة يارر وأو    ن  ع

 ، و ن  سعععديمليععاريأل التضلععي   ععم التقليديعع   تيععارواحلععواج  اهلي ليعع  الععيت ظععو  رون التةععاق ال
 ر(85)املسارار الوظي ي   م التقليدي  فيما  صاملوورد املهني  لل تيار وال تيان 

 أشخاص حمددين أو فلات حمددةحقوق  -دال 
 (86)املرأة -١ 

أعربعع  اللةنعع  املضنيعع  ابلقضععات علععى التمييعع   ععد املععرأد عععأل قلقهععا إتات اسععتمرار املواقععأ  -44
أروار فيمعععععا  عععععص والقوالععععع  النمديععععع  التميي يععععع   القاامععععع  علعععععى سعععععلد  الرجعععععي املتةعععععذرد املواقعععععأ

عععأل  اللةنعع  وأعربعع  ر(87)يعع  املععرأد   ا سععرد و  اجملتمعع ومسععنوليار املععرأد والرجععي، اععا يععدا  غض
() ( مععأل الدسععتور ال ظمعع  املععرأد مععأل التمييعع  فيمععا يتضلععح ابلتغعع  ٣)2٣ ن املععارد اً قهععا أيضععقل

 عم  لعك معأل املسعااي املت عل  بقعانون ا حعوا  و الوفعاد  بضد ونقي املل ي وال واج والدالق والدفأل 
 ر(88)الوي ي 

 عد املعرأد،  اقنسعاينوأعرب  اللةن  ن سها ععأل قلقهعا إتات ار  عاب مضعد  انتوعار الضنعأ  -45
  عنعععععأ وال يغلقععععع مععععأل الناحيععععع  الثقافيعععع  وال سععععيما الضنعععععأ املنعععع يل واقنسععععع ، الععععذي ال يععععع ا  مقغعععععوالً 

والضالق  بني الضةي  واقاين،  ضمربيا ر إح ااي  م ن   حس  ال إتات االفتقار إىلو  قلياًل، إال
إتات اً ععععأل قلقهعععا أيضععع  اللةنعععر وأعربععع  اقنسعععاينوععععدم وجعععور مالجععع  للنسعععات  عععةاة الضنعععأ 

وأفععععار فريععععح ا معععع  املتةععععدد رون  ،(89)  ايععععد عععععدر حععععاالر قتععععي اإل لالععععيت  وععععم إىل التقععععارير 
، )أوامعععر احلمايععع ( نععع يلقعععانون  ضعععديي الضنعععأ امل 2٠16سعععن    ععععام قعععد اإلقليمععع   ن احل ومععع  

مايع  علعى ال عور احلمعر الوعرط  إ عدار أوافرار سمب  ي  نداق  ضريأ الضنأ املن يل و وس ِّ يالذي 
حع  الن ال يوجعد ل عأل  ر هبسلة  مأل اقناد املوتغأ ا  أخذو   وقيأورخو  املنات  رون أوامر 

ععععأل الضنعععأ راخعععي ا سعععرد أو  ن  عععالً ماً جنسعععاني فضعععالً  ضريعععأ وا عععب للضنعععأ  عععد املعععرأد بو ععع أ 
حععاالر الضنععأ اقنسعع  والضنععأ  حُيععاك  علععى املنعع يلر وعععالود علععى  لععك، الا سععري أو الضنععأ 

أسعععهم  وحعععدد التعععدخي   الن اععععار قعععد و  ر(9٠)اً الضعععةي  امععع  املنععع يل  عععد املعععرأد إال إ ا وجهععع
،   ظسععني مجعع  الغيععا ر عععأل 2٠1٣ا سععري ، الععيت أنوععااا قععود شععرط  بععرابروق املل يعع    عععام 

قليععي  عععدر ال  ضعع  سععوىد الوحععد ل ععأل هععذ  ر(91)تةرد اإلبععال  عنهععا  حععاالر الضنععأ املنعع يل و 
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وأروار مجععععع   املضعععععدار ورعععععع    نولوجيعععععا املضلومعععععار معععععا ي  ععععع  معععععأل  تقعععععر إىل و  معععععأل املعععععوظ ني
 ر(92)الغيا ر

علعععى وجعععأ   عععم مضعععرقفوأفعععار فريعععح ا مععع  املتةعععدد رون اإلقليمععع   ن التةعععر  اقنسععع   -46
منعذ  مضلقعاً  ظيلضمي ا   م انالتةر  اقنس   م افة  التةديد   القانون وأن موروب قانون

وال  وجعععد آليععع  قمععع  و قيعععي  الغيعععا ر  ر(9٣)لعععأ سعععنوار عديعععدد، علعععى العععر   معععأل رعععع  احل ومععع 
 ر(94)هنعاك تةرد   العوع  الضعام بوعان هعذ  املسعال وم   لك املتضلق  حبوارل التةر  اقنس ، 

 نعععأ علعععى العععر   معععأل ار  عععاب مضعععدالر التةعععر  اً وأفعععار فريعععح ا مععع  املتةعععدد رون اإلقليمععع  أيضععع
بسععغ  اصععوف  قلععيالً اً احلععاالر املغلعع  عنهععا رةيعع ي ععي عععدراقنسعع    القدععاعني اصععاا والضععام، 

 احل ومع إىل وطلغع  قنع  خع ات من مع  الضمعي الدوليع   ر(95)االنتقام وانضدام سغي االنت عافمأل 
 ر(96)ظ ر وأن اً  رحياً  ضري  اقنس  التميي  التةر م افة   وريضار  ضر ِّفأن    مان
  ك  يسمب ل عي د ِّ والح  فريح ا م  املتةدد رون اإلقليم  كذلك أن الدستور قد عُ  -47

مععأل املععرأد والرجععي ابحل ععو  علععى جنسععيتهما أو  غيمهععا أو االحت ععاظ هبععا،  ععم أن قععدراما علععى 
سععي  إىل ط لععأ ب ععرف الن ععر عععأل و جنسععيتأ ال ابر نقععيأن يمي ععأل    فععا لععك ليسععتا متسععاويتنير 

 ر(97)لعععد   بعععرابروقم عععان والر عععأ، ل عععأل ا م ال مي نهعععا أن  نقعععي جنسعععيتها إىل ط لهعععا إال إ ا وُ 
سعال  اللةن  املضني  ابلقضات على التميي   عد املعرأد وال ريعح الضامعي املضع  مل كي مألاً  أيض أ روقد 

ابلتععع ام بعععرابروق بتضعععديي شعععنون الالجئعععني وأشعععارر م و عععي   ر(98)ا معععراً التمييععع   عععد املعععرأد هعععذ
  مععواطأل برابروسععمععأل أي ط ععي يولععد خععارج بععرابروق  مععأل حععح أن كعع   عع ت   الوطنيعع ارالتوععريض

 ر(99)النس  حب  احل و  على اقنسي  

 (1٠٠)األطفال -٢ 
ح   مجيع  م ا  الد ي ال ضلى ال يدغق اً  ن مغداً أعرب  قن  حقوق الد ي عأل قلقه -48

الضعوت  اللةنع  اجملاالر بسغ  عدم وجور آلي  لتةديد و قيي  امل ا  ال ضلى للد عير وسعلد 
حلمايع  م عا   ،  حعاالر الدعالق أو االن  عا ععدم وجعور أي آليع  حمعدرد،  بوجأ خاا علعى

الد ععي ال ضععلى، وشععةض  بععرابروق علععى و عع  إجععراتار ومضععايم لتةديععد هععذ  امل ععا    كععي 
 ر(1٠1)ملا    لك   حاالر    ك ا سرداً، أولياً بو  ها اعتغار إيالاها ا مهي  الواجغ  و جما  
التوعععريضار احملعععدور حبعععح الد عععي    إتات اععععتافاً وأعربععع  اللةنععع   ااعععا ععععأل قلقهعععا أيضععع -49

بعرابروق  ن  ضعدل  اللةن  احلحر وأو    هذاوعدم وجور آليار عام  ملمارس   االستماب إليأ
مجيععع  ا ط عععا  موعععارك  جمديععع  وقويععع  راخعععي موعععارك   وعععةي ام  وأنوعععد  للتوعيععع  معععأل أجعععي  بععع  

ا سععرد واجملتمعع  واملدرسعع ، ملععا    لععك راخععي هيئععار جمععالس التالميععذ، معع  إيععالت اهتمععام خععاا 
 ر(1٠2)ل ط ا  املستضض ني

  سععتيدممو  موععروع وأعربعع  قنعع  حقععوق الد ععي عععأل ابلعع  قلقهععا  ن الضقوبعع  الغدنيعع   -5٠
كضقوبعععع      املنسسععععار ويسععععمب القععععانون ابسععععتيدامهاعلععععى ندععععاق واسعععع    املنععععات  واملععععدارق، 

 ن إم انيععع  أن اً ععععأل قلقهعععا أيضعععاللةنععع  وأعربععع   ر(1٠٣)إجراميععع  أفضعععاالً  ار  غعععو ا ط عععا  العععذيأل ل
معع  فريععح ا  والحعع  ر(1٠4)  ال  عع ا  حمععدورد للغايعع اقععيقععدم ا ط ععا  شعع اوى وأن حي ععلوا علععى 
،  ملععدارق  ابععر م  إرارد السععلوك اإلرععايب املسععماد  املتةععدد رون اإلقليمعع  أن املغععاررد املوععتك ، 

  مجيعع  ُعم ِّمعع  ، قععد رسعع الضقوبعع  الغدنيعع  كتععدبم اريععيب   املداسععتيدام إىل احلععد مععأل راميعع  وال
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لتقعععععدير معععععدير املدرسععععع ر اً وفقععععع وال  ععععع ا  ُ سعععععَتيدم عععععي قانونيععععع   هعععععذ  املمارسععععع  ل عععععأل املعععععدارقر 
أن موععروب القععانون املتضلععح بقضععات ا حععدال يهععدف إىل ح ععر اسععتيدام اً أيضععاللةنعع  والح عع  

 ر(1٠5)الضقوب  الغدني  كضقوب  جنااي 
لععى ا ط ععا  ع عتععداتإتات ار  ععاب مضععد  االاً وأعربعع  قنعع  حقععوق الد ععي عععأل قلقهععا أيضعع -51

حعاالر وانتوار  على ندعاق واسع ، وأو ع  بعرابروق بتوعةي  الع ام  اجملتمضيع  الراميع  إىل منع  
أعربعع  عععأل قلقهععا  ن كمععا   ر(1٠6)والت ععدي هلععا ا ط ععا  وإمهععاهل االعتععدات علععى الضنععأ املنعع يل و 

ال  وجعد سياسع   نعأ التوريضار احمللي  ال  وفر  اي  قوي  معأل االعتعدات اقنسع  علعى ا ط عا ، و 
وأكعععد فريعععح ا مععع  املتةعععدد رون  ر(1٠7)لت عععدي لالسعععتغال  اقنسععع  ل ط عععا معععأل أجعععي اشعععامل  

  اكسعر جعدار ال عم  أن احل ومع  أطلقع   لع  إىل اً أيض حيث أشار الوا ي ن سأاإلقليم  
لتم ععني ا ط ععا  وا سععر و ععةاة االعتععدات اقنسعع  مععأل اإلبععال  عععأل حععاالر االعتععدات اقنسعع  

معأل  و   احمليع هبذ  املسال ر والح  فريعح ا مع  املتةعدد رون اإلقليمع  أن كثعماً القضات على الو 
خعارج    هعذ  احلعاالر  عنها بسغ  أمور منها  سعوييغلق  حاالر الضنأ اقنس   د ا ط ا  ال

الضنععأ اقنسعع  بسععغ  عععدم فضاليعع  ن ععام الضدالعع  واصععوف مععأل عععأل الععترر   اإلبععال  و احملععاك ، 
 ر(1٠8)واعتدار  بذا أ الد ي الضةي خ و ي   قويض 

ص علعى حعد أرا  عنال   الوطنيع اروالح   قن  حقوق الد عي بقلعح ابلع  أن التوعريض -52
اللةنعععع   ععععر اشععععتاك ا ط ععععا    ا عمععععا  اصدععععردر وحثعععع  ظا ط ععععا  وال  عمععععي وا ععععب لسععععأل

 ععععراح  اسععععتيدام  ععععر أن ظلسععععأل عمععععي ا ط ععععا  و  اً أرا وا ععععة اً ضعععع  حععععدأن  روق علععععى بععععراب
و عع  قاامعع  ابملهععأل  بدععرق منهععادععرد، اصعمععا  ا سععن     18ا ط ععا  الععذيأل  قععي أعمععاره  عععأل 

أن اً أيضعع  وطلغععر (11٠) و ععيار اايلعع ن معع  الضمععي الدوليعع  الضمععي مقنعع   قععدم و  ر(1٠9)اصدععرد
م افة  أسوأ أش ا  عمي ا ط ا    االقت عار  عم الرةع  و ها لر د  ضاعأ احل وم  جهور

ععأل  ،  املستقغي القري  بيعا ر إح عااي ، م عن   حسع  نعوب اقعنس والضمعرو مان أن  ُتا  
 ر(111)اواجاهاا هاطغيض  أسوأ أش ا  عمي ا ط ا  ونداق

 (112)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
للسعععع ان  وي اً رون اإلقليمعععع  أن احل ومعععع    جععععر  ضععععدارالحعععع  فريععععح ا معععع  املتةععععدد  -5٣

، ملا    لك التميي   د أن الضمي جار    يا    وريضار ظ ر التميي اً اإلعاق ر والح  أيض
مضل قععععع  منعععععذ سعععععنوار  معععععا تالععععع ا شعععععياا  وي اإلعاقععععع ، وأن سياسععععع  وطنيععععع  بوعععععان اإلعاقععععع  

القليععي مععأل الععدالاي علععى التععدابم امللموسعع  اليونسعع و أنععأ ال يوجععد سععوى  الح عع و  ر(11٣)عديععدد
 ضلععععي  ا شععععياا  وي  مععععا  ععععصفي وجععععام املتيععععذد العتمععععار و ض يعععع  هنعععع  قععععاا  علععععى احلقععععوق 

إيداب ا ط ا     علىللتضلي  اقام   سغقي وأو    ن    ي برابروق إعدات ا  ر(114)اإلعاق 
تقعععدير بوالح ععع  قنععع  حقعععوق الد عععي  ر(115) وي االحتياجعععار اصا ععع تضلعععي  لمعععدارق وف عععو  

 مدرس   نوي  ومرك   دري  مه  و   مناه  رراسي  خا   وخدع  ضليمي  فرري ، وإنوات أو 
 ر(116)للمراهقني  وي االحتياجار اصا     برابروق

وحثعع  قنعع  حقععوق الد ععي بععرابروق علععى ايععا   ععدابم فوريعع  لضععمان ح ععو  ا ط ععا   -54
 ر(117)  وق  مغ ر رعاي  ال ةي ، ملا    لك برام  ال وأ والتدخيعلى ال وي اإلعاق  
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وأعربعععع  اللةنعععع  املضنيعععع  ابلقضععععات علععععى التمييعععع   ععععد املععععرأد عععععأل قلقهععععا إتات عععععدم وجععععور  -55
سياسععار و ععدابم عامعع  حلمايعع  حقععوق النسععات وال تيععار  وار اإلعاقعع ، ملععا    لععك حقععوقهأل   

الضامععع ، ايععع  ال عععةي ، واإلسععع ان، واملوعععارك    احليعععاد السياسعععي  و التضلعععي  اقعععام ، والضمالععع ، والرع
عدم وجور آليار حلماي  النسات وال تيار  وار اإلعاق  مأل أشع ا  التمييع  املتداخلع  ومعأل  وإتات

إتات املمارسععع  امل عومععع  للتضقعععي  اً ر وأعربععع  اللةنععع  ععععأل قلقهعععا أيضعععالضنعععأ واالعتعععدات اقنسعععانيني
، رون فقعععععيضتعععع ن فاقععععدار ل هليعععع  القانونيعععع ، ملوافقعععع  أوليععععات أمععععورهأل  وايللنسععععات اللععععالقسععععري 

ظععععروفهأل احل ععععو  علععععى مععععوافقتهأل احلععععرد املسععععغق  واملسععععتنمد أو ن ععععر احمل معععع  بوعععع ي حمايععععد   
 ر(118)اصا  

 (119)املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -4 
أو سياسعار  وعريضار و/و ع  أو   م و ي  شنون الالجئني  ن  ن ر بعرابروق    -56

املتضلقععع  للمضعععايم الدوليععع   كعععامالً      عععي امتثعععا  الغلعععد امتثعععاالً  معععأل شعععاهنا أن إراريععع  حمليععع  لالجئعععني
 بوجععورامل و ععي   وقععد علِّمعع  ر(12٠)ضاملعع  الالجئععني، ملععا    لععك  لععك املتضلقعع  ابحلععح   الضمععيمل

 اللةوت   برابروق وأفارر  ن احل وم     نتهك مغدأ عدم اإلععارد القسعري  ملتمس مأل  أربض 
االسعععععتغاق   تةديعععععد  السعععععنوار ا خعععععمدر  عععععم أهنعععععا أو ععععع  بغعععععذ  امل يعععععد معععععأل اقهعععععور لتض يععععع  ال

ق ععععد مغعععدأ عععععدم  مععععأل  عععمل شعععياا احملتععععاجني إىل احلمايععع  الدوليعععع  حععع  ال  نتهععععك احل ومععع  
 ر(121)يغرار   إطارها التوريض  والسياس  جملرر وجور  اإلعارد القسري

احلماي  القانوني  مأل التمييع   عد  عم املعواطنني وا ط عا   إىل  ضأر اليونس و شار وأ -57
 ععر حل 2٠15    ععام د ِّ  عو  علعى التضلعي ر والح ع  أن قععانون التضلعي  قعد ُععاحلاملهعاجريأل   

واملعنب املاليع  واقعواا  واملعنب الدراسعي  املسعاعدار فئار ا شياا العذيأل حيعح هلع  احل عو  علعى 
 ن وأو ع  اليونسع و  ر(122)القعانون، مع  ظديعد اقنسعي  كوعرمغار اليت مُتنب ملوجع  هعذا واهل

املعععواطنني معععأل احل عععو  علعععى  عععم نععع  مجيععع  ميالعععذي  2٠15 ضيعععد بعععرابروق الن عععر    ضعععديي ععععام 
 ر(12٣)قانون التضلي غار اليت مُتنب ملوج  واملنب املالي  واقواا  واملنب الدراسي  واهلساعدار امل
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