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 اإلنسان حقوق جملس
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون السادسةالدورة 
 2020أاير/مايو  4-15

 منغولياجتميع بشأن   
 حلقوق اإلنسان مم املتحدة الساميةتقرير مفوضية األ  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مددددا م رعددددا   وريدددد  16/21و 5/1أُعددددذا اددددير رمالً يدددد  علددددوق اًدددد رر    دددد   ًددددو  ر   ددددا   -1

رالسالع رض رمذور  رمشامل. ورمالً ي  جتليا م لع ومات رمورر   يف تًاري  ايئات رملعااذرت ور ج رءرت 
ألمد  رملالددذ  ترت رمةد  ، وادو مًدذك يف ودزل مدوجا تًيادذرق ى دذ رأل ةد  رخلاص  وغرياا مد  وئقدا ر

 معذ  رمز لات.

اون ماع الليااات وااي اات الدوليااة حلقااوق نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاا -اثنياا  
 (2()1)اإلنسان

وجعت جلن  رمًضاء ع   رماللييدا رمعنةد   منلوميدا ع د  رمن د  يف رمالةدذيا ع د  رملعاادذرت  -2
مجيدا رمعلدا  ذومي   ًو  ر   ا  رميت مل تةذا  ع يها اعذ، مبا فيها رالتفا ي  رمذومي   لايد   ًدو  رم

 .(3)(169)ر    1989ورتفا ي  من ل  رمعلل رمذومي  رملالع ً  ىمشعوب رألص ي  ورمًب ي ، رملهاج ي  وأف ر  أس ا  
 ر عو دنإتر كا ت منلوميدا تندو  إصدذرر ورسالف  ت رم جن  رملعني  حباالت رالخالفاء رمً    علا  -3

رألفد ر  ورمدذو   وغاتم  رالتفا ي  ورملالع ًن ىخالةاص رم جن  يف ت ًي وحبث ا 32و 31رحملذ ي  يف رملا تن 
 .(4)(32و 31)رملا ات  

 جلندد  رمًضدداء ع دد  رماللييددا رمعنةدد   منلوميددا ع دد  رمالةددذيا ع دد  رالتفا يدد  رخلاصدد أيضدداق  ووددجعت -4
1967وا وتوكوهلددا معدداك  1951موجئددن معدداك اوضددا ر

جلندد   ًددو  رممفددل منلوميددا ىمن دد  يف . وأوصددت (5)
رمالةددذيا ع دد  رالتفا يدد  رملالع ًدد  اوضددا رألوددساص عددذفي رجلن ددي  ورالتفا يدد  رملالع ًدد   فدد   دداالت 

 . (6)ر عذرك رجلن ي 
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يات من ل  رمعلل رمذومي ، و ث ف يا رألم  رملالدذ  رمًم   منلوميا ع   رمالةذيا ع   رتفا  -5
(؛ 129)ر دد   1969(؛ ورتفا يدد  تفالددي  رمعلددل )رماررعدد (، 81)ر دد   1947لددل، مبددا فيهددا رتفا يدد  تفالددي  رمع

 . (7)(190)ر    2019ورالتفا ي  رملالع ً  ىمًضاء ع   رمعنف ورمالد ش يف عامل رمعلل، 

 (8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
رملدورر  رمبشد ي  ورملاميد  رمزافيد  منلوميا أب  ختةد   رماللييا رمعنة  ضاء ع   جلن  رمًأوصت  -6

م لبدا   اق م جن  رموطني   ًو  ر   ا  كي تاللز  م  رموفاء مبهامها افعامي  ورسالًومي  مبدا فاللدل مامد
. وأصددذرت (9)رملالع ًدد  اوضددا رملتس ددات رموطنيدد  رملعنيدد  االعايددا ونايدد   ًددو  ر   ددا  )مبددا   ىريدد (

 (10)مماث دد توصدديات  م جندد  رملعنيدد  ى ًددو  رال الةددا ي  ورالجاللاعيدد  ورملًافيدد ررم جندد  رملعنيدد  حبًددو  ر   ددا  و
 رم جن  رملعني  ى ًو  رال الةدا ي  ورالجاللاعيد  ورملًافيد  منلوميدا مب رعدا  توصديات رم جند  رملعنيد أيضاق  وأوصت

ي توصديات رم جند  وأوصت جلن   ًو  رممفل منلوميا االنفيد .(11)تحبًو  ر   ا  عنذ إعذر  رمالش يعا
 رملعنيدد  حبًددو  ر   ددا  فيلددا لدد  رمل دداقل رمل تبمدد  حبًددو  رممفددل مبددا فيهددا رمالوصدديات رمل تبمدد  ا ددبا  رخليددل،
  ورمعنف رملنايل، و ا رألطفا  تو  ر عا   يف رمالع ي ، ورمعًاب رمبدذ،، وتن دي  ورصدذ أعلدا  مدوف   رم عايد

 .(12)مألطفا ، وإصذرر وها رت رمليو 
 رموإ  ددا ي  أوأوصدت رم جندد  رمف عيد  ملنددا رمالعدييم وغددري  مدد  ضد وب رملعام دد  أو رمعًواد  رمًاسددي  و  -7

أو رملهينددد  أب  ت الددداك منلوميدددا ىمالارمالدددا مبوجدددم رميوتوكدددو  رالخاليدددار  التفا يددد  منااضددد  رمالعدددييم مددد  خدددو  
و  فدن  رلميد  رموطنيد  رمو اقيد   اقي  افضل رمًياك يف أسد   و دت ممزد  ا د   دا إ شاء آميالها رموطني  رمو 

وظيفيدد  وعل يدد  مددا إيددوء رالعالبددار رمورجددم ملبددا   ىريدد ، ويعزدد  كامددل رملالم بددات رملنةددوص  رسددالًومي 
وأوصددت  (13)يدد ع يهددا يف رميوتوكددو  رالخاليددار  ورملبددا   رمالوجيهيدد  م جندد  رمف عيدد  اشددي  رلميددات رمو اقيدد  رموطن

واليد  رم جند  رموطنيد   ًدو  ر   دا  مبدا ياللاود  مدا رمالشد يا  وميدا االعايدامنلأيضداق  جلن  منااض  رمالعييم
 رملعذ ، واير يشلل رم  م  رميت تالد   هبا رميوك مإلو رف ع   أ شم  جهدا  رمشد ط  وموظفيدا مبدا يف تمد 

 .(14)اةفالها رلمي  رموطني  رمو اقي 
 ذ  رمًمد   إ  عد ض مشد و   دا و  اشدي  رم جند  رموطنيد   ًدو  ر   دا رألمد  رملالددوأوار ف يا  -8

و اقيدد . ومزدد  فددن  رم جندد  واليدد  ختوهلددا إ شدداء آميدد  وطنيدد   2019ع دد  رميملددا  يف تشدد ي  رألو /أكالددوا  
 .(15)ال ظ رمف يا رمًم   غلوض أ زاما مبا فيها ت   رملالع ً  ىخاليار أعضاقها

اق  زوميد ل منلوميدا ن شداء آميد  وطنيد  مإلادوت ورملالااعد  ىعالبارادا اديزوق    ًو  رممفدوأوصت جلن -9
 توكل إميا مهل  تن يا وإعدذر  رمالًداري  رمديت تًدذىلك إ  رلميدات رمذوميد  ور   يليد  رملعنيد  حبًدو  ر   دا اق  رقل

اع  وتنفيي رمالوصيات رمب ذ ملالا  يضم ا هباورمالعاو  ما اي  رلميات، وكيم  تن يا وتالبا رألعلا  رميت
 .(16)ورمً رررت رمةا ر  ع  اي  رلميات

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

 املسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 
 (17)املساواة و دم التمييا -1 

تشد يا ودامل منداا  م اللييدا يالنداو  رماللييدا  ا  منلوميا ىعاللدا حبًو  ر   ن  رملعني  أوصت رم ج -10
يف رمذرق تن رمعام  ورخلاصد ، مبدا فيدا رماللييدا رملباود  وغدري رملباود ، ويدوفا  سدبل رال الةداف رمفعامد  يف رمدذعاو  

 .(19)توصي  مماث   رملًافي رم جن  رملعني  ى ًو  رال الةا ي  ورالجاللاعي  و . وأصذرت (18)رمًضاقي  ور  رري 
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 جلند  رمًضداء ع د  رماللييدا رمعنةد   عد    ًهدا إ رء وجدو  عدذ  مد  رملن لدات ور لوعدداتوأع ادت  -11
 خماب رمز راي  ضذ رألوساص تو  رألصو  رألجنبي . ومااق رمًومي  رملالم ف  رميت ت السذك وت وج ع ن

فيهدا نلوميدا فيلدا لد   دلا رملن لدات رمل دجا  ، مبدا رم جن  أخيت يف رالعالبار رمش ح رمي   ذامالا م أ 
ع    ًها إ رء  ً  رملع ومات رملالع ً  اناليج  رمالدًيًات وأعلا  رملو ً  أيضاق   راير مو لو ، أع ات

 .(20)ورمعًوىت رملف وض  ع   ملل اي  رمزياانت
 جللدا رمبيداانت رملفةىلد  اق  ًالماق ء ع   رماللييا رمعنة   أب  تعاللذ منلوميا هنجوأوصت جلن  رمًضا -12

 .(21)رميت سالالي  ملنلوميا حتذيذ  ج  رماللييا رمعنة   وتًيي  أث  رمالذراري رملالسي  ع   م ا رمام 
 رسددالل رر رماللييدداعدد    ًهددا مدد   وأع اددت رم جندد  رملعنيدد  ى ًددو  رال الةددا ي  ورالجاللاعيدد  ورملًافيدد  -13

  ي صددفات رجلن ددن يف  ددا رجلن ددي وملدداي   رهلويدد  رجلن ددا ي  و ددامضددذ رملل يددات ورملل يددن وما وجددي رمليددل 
وأوصدت  .(22)رمعلل ورم ز  ورم عاي  رمةدي  ورمالع ي ، وإ رء عذك رالعرترف ىمعش رء مد   فد  رجلدن 

 ملزافددد  رمةددور رمنلميدد  ورألفزددار رمل ددبً  رحمليمدد رم جندد  رملعنيدد  حبًددو  ر   ددا  منلوميددا أب  تعددا  جهو اددا 
جلن دا ي  و دام ي صدفات رجلن دن، وضدلا   يات ورملل ين وما وجي رمليل رجلن ي وملاي   رهلويد  رىملل

رمالدًيددا يف أعلددا  رماللييددا ورمعنددف رملوجهدد  ضددذا  ومًاضددا  رجلنددا  وإ ددار  عًددوىت مناسددب  ىجلنددا  يف 
 ىمعشد رء عدرترف  دا وانق أ  تن د  يف رالأيضداق  ألض رر رمل دً  ىمضددااي. وينبلدي ا  إ ر اله ، وجي كامل ر

 .(24)وأصذرت جلن  منااض  رمالعييم توصيات مماث   .(23)م   ف  رجلن  ويف ناياله 
مف يددا رألمدد  رملالدددذ  رمًمدد  ، كددا  رماللييددا رمللددارص ضددذ رألوددساص رملةدداان افددريوص اق ووفًدد -14

م م  رملورطنن رألجا م رميي  أثناء رمفرت  رملشلوم  ىمالً ي . ويُم اق رمبش ي /ر يذ  ورضد ً  رملناع  
 اق،  مهاج  تًذمي إفا رت طبي  اشي  فدريوص  ًد  رملناعد  رمبشد ي ، ورألمد رض رملنًومد  جن ديمذيه  صف

 .(25)ورمًذررت رمعً ي 

 (26)التنمية والبي ة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
رمبيئيدد  رم قي ددي  يف منلوميددا ت ددو  مف يددا رألمدد  رملالدددذ  رمًمدد  ، تشددلل عورمددل رخلمددور  اق وفًدد -15

 رهلورء، و    رموصو  إ  مةا ر رمليا  وم رفا رمة ف رمةدي رملذرر  اةور  ميمو  ، ورم دوم  رمزيلياقيد ،
رخلدداص رملعددأ مب دديم  رمالارمددات  ويف اددير رمةددذ ، أوصدد  رملًدد ر .(27)وتلددري رملندداس، وسددوء إ رر  رمنفدداايت

مبشز    ابيئ  آمن  و  يف  وصدي  وم الذرم  أب  تعا  منلوميا رااللامها  ًو  ر   ا  رملالع ً  ىماللالا
ت و  رمليا  يف مًاطعات رم  ال؛ وأب  تعا  رمًور َن رم اري  وتوفا  رملورر  رمو م  مالنفيي رميانمج رموطأ 

ملالجددذ  ؛ مال دو  رمبيئددي؛ وأب  تالددوا  مد  إ الدداج رمفدد  إ  مددورر  رمما د  رم ددذ مد  ت ددو  رهلدورء ومدد  ر
كاا ور بعا  م وئت رهلورء؛ وأب  تعلل ع   رصذ وأب  حت ا  آميات رمرتويج م بياانت رملالع ً  ان م ت  

 .(28)وتن ي  رمال و  ىملبار
ي  ع    ًها م  رمعور م رموخيلد  رم جن  رملعني  ى ًو  رال الةا ي  ورالجاللاعي  ورملًافوأع ات  -16

عد  أيضداق   د  ر ًدو  رال الةدا ي  ورالجاللاعيد  ورملًافيد  م  عدا . وأع ادترميت خت فها مشداريا رمالعدذي  ع
   ًها م  رال الهاك رملالورصل  ًو  رم عدا  رم  دل فيلدا يالع دا مبد رعيه  وأررضدي رمزدأل ورملدورر  رملاقيد  ا دبم

م  عدا  نري  يه  رمالً يذيد ؛ ف د  ُصةدل ع د  رملورفًد  ر د   ورمل دبً  ورمل دالممارس  أ شم  رمالعذي  ع   أررض
مد    ؛ وال يُعالدي رمالعدوي  رمللندوح م  عدا  رملالضد ري عنذما أعميت ت رخي  رمالعذي  ع   أررضيه  رمالً يذيد

 و لددت رم جندد  منلوميددا ع دد  رالضددمو  اعل يددات مالًيددي  رألثدد  ع دد   ًددو  (29)مشدداريا رمالعددذي  كافيدداق 
يا أصداب رملة د  رملاليث ي  مبلل ر   ا  ورمبيئ   بل من  ت رخي  رمالعذي ، وع   ضلا  مشارك  مج

 .(30)يف عل يات رمالًيي اي  رملشاريا مشارك  فعام  
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وأع ات جلن   ًو  رممفل ع    ًها م  ويو  تضارب رملة د  ادن رملهداك رم ةيد  ورملةدا   -17
يي  رخلاصدد  م دديي  مددذيه   ور يف رخلددذمات رمعامدد ، مبدد  فدديه  أعضدداء رميملددا  ورملوظفددو  ر زوميددو  رمدد
 ، ف زددو  رسددالللاررت وسةددي  يف سددبا  رخليددل وتددذريم رخليددو ، ويف صددناع  رمل الدضدد رت رمةدديذال ي

 . (31)و ماعي رمالبغ ورمزدو ، مما يناله   ًو  رألطفا 
وأفا  ف يا رألم  رملالدذ  رمًم   أب ا جي   إعذر  خم  علل وطنيد  اشدي  رألعلدا  رمالجاريد   -18

أ  رملالاج  رحمل يد  ادذأت، افضدل  عد  من لد  رألمد  رملالددذ  م مفومد ،  أيضاق  وتك  .(32)و ًو  ر   ا 
 ، إ  جا ددم رملبددا ررت رملالع ًد  ىمل ددتومي  رالجاللاعيدد  م شد كات، مدد  خددو  ت كادا ع دد   ًددو  رألطفدا

 .(33)تمبيا رملبا   رم اري  فيلا ل   ًو  رألطفا  ورألعلا  رمالجاري 
  ورملًافيددد  منلوميدددا ع ددد  أ  تضددداعف رال الةدددا ي  ورالجاللاعيددد رم جنددد  رملعنيددد  ى ًدددو و لدددت  -19

 يدا ي  ومنهدا رخلدذمات رمًضداقي  ورملذ يد ؛ وضدلا  رمشدفافي  ورالسدالًومي جهو اا ملزافدد  رمف دا  يف ودل رمل
 يف علدل متس ددالا؛ ورمالدًيددا يف مجيددا ر عداءرت رمف ددا ؛ وضددلا  رمالنفيددي رمفعدا  مًددور ن مزافددد  رمف ددا .

مدد  منلوميددا نايدد   ًددو  ر   ددا  فيلددا لدد  رملنسدد طن يف أ شددم  مزافددد  رمف دددا ،  ضدداق أي وط بددت
 .(34)رمضدااي ورملب لن ع  رملسامفات ورمشهو  وحماميه سيلا  وال

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (35)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 

 يا مبا ي ي:أوصت جلن  منااض  رمالعييم منلوم -20
  حتويل مجيا عًوىت ر عذرك إ  عًوىت ىم دج  وضدلا  ر الفدا  رم دجناء رمديي )أ( 

 كا ور يف طااور ر عذرك ىمن اك  ف ا رم دار  ع د  سداق  رم دجناء ومدنده  مجيدا أودزا  ر لايد  رملنةدوص
 ع يها يف رالتفا ي ، مبا فيها رمضلاانت رمًا و ي  رألساسي ؛

رم ددجناء رمدديي  كددا ور يف طددااور ر عددذرك ال الياجددال   ظدد وف ر الجددا ضددلا  ت بيدد   )ب( 
 .(36)رألساسي  مبا يالفا ما رملعايري رمذومي  و ًو ه 

م العدددييم يشدددلل مجيدددا رمعناصددد  اق وأوصدددت جلنددد  منااضددد  رمالعدددييم أب  تعاللدددذ منلوميدددا تع يفددد -21
اق سدبب أواق كدا   وعدا اوصدفا  رفعد  لييدا أايق ضدد  إ  رمالم  رالتفا ي ، مبدا فيهدا إودار  ور 1رملا   يف  رمورر  

وأب  حتد ص،  عد  عنةد   رمرتايدم ور كد ر ، مبدا يف تمد  ضدذ ودس  ئمدث؛ مللارسد  رمالعدييم، فضدوق 
مدد  أجددل مزافددد  ظدداا   ر فددوت مدد  رمعًدداب، ع دد  رعالبددار أعلددا  رمالعددييم جدد رق  مبوجددم رمًددا و  

أب  تضل  عذك ر مبا  رم ًوط ىمالًا ك رجل ف ؛ و سم ما خمور رجلناقي تُنا  مب تزبيها عًوىت تالنا
 .(37)ع   ج ف  رمالعييم

جلن  منااض  رمالعييم منلوميا أب  تزدو  ظد وف رم دج  ماللاودي  مدا رملعدايري أيضاق  وأوصت -22
رم جناء  رمذومي  رم اري  يف  ا   ًو  ر   ا ، مبا فيها  ورعذ رألم  رملالدذ  رمنلوتجي  رمذ يا ملعام  

ما ذيو(؛ وأب  حتذا م  رالكال اظ وختةا  مورر  كافي  مالد ن ظ وف رمعي ؛ وأب   ورعذ  ي  و ) 
تن دد  يف رم جددوء إ  رمالددذراري غددري رال الجا يدد  وإ  اددذرقل رال الجددا ؛ وأب  تًددوك رم جندد  رموطنيدد   ًددو  

يهدا رملتس دات  يد ، مبدا ف ما  مد  ر ر   ا  يف منلوميا االعايا رم صذ رمل الًل ورملنال   جلليا أماك  ر 
 . (38)رخلاص  ىألوساص تو  ر عا   رمنف ي  رالجاللاعي  و ور رم عاي  رالجاللاعي 

وط بت رم جن  رملعني  حباالت رالخالفاء رمً د   مع ومدات ملع فد  مدا إتر كا دت تُعالدي رمللارسد   -23
نيدد . وإ  صدد  تمدد ، شدد يعات رموط  مبوجددم رمالرمشدداقع  أو رملنهجيدد  موخالفدداء رمً دد   ج فدد  ضددذ ر   ددا ي

مع ومدات عد  عور بهددا مبوجدم رمًدور ن رمذرخ يدد ، مبدا فيهدا أوددذا رمعًدوىت وأخفهددا أيضدداق  ط بدت رم جند 
 .(39)وعذك جور  سًوطها ىمالًا ك
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 (40)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
 ت رمالدذراري رمو مد   لايد  رسدالًومي   ا  أب  ت الل ا منلوميا يف رختداأوصت رم جن  رملعني  حبًو  ر  -24

رمًضاء و اراالدا اشدزل كامدل؛ ويف ضدلا    يد  عل دا  و  أ  تدذخال؛ ويف رماليكدذ مد  ودفافي  و اراد  
 . (41)ل يات رمالعين رجلاري  يف رجلها  رمًضاقيع
  ددالً  أ ملنلوميددا إ امدد  رقددي  رهليئدد  رمل، صددذر  ددا و  جييددا   دد  رألمدد  رمددوط2019ويف آترر/مددارص  -25

مف يددا رألمدد  رملالدددذ  رمًمدد  ، اق ملزافددد  رمف ددا  ورملددذعي رمعدداك  و  تييدد  و بددل ر الهدداء واليالهلددا. ووفًدد
 .(42)ذيذ إ  إضعاف رسالًومي  رمًضاء وسيا   رمًا و يت   اير رمًا و  رجل

 رء مع ومددات ور لددا اشددي  رم جددوء ع دد  وأع اددت رم جندد  رملعنيدد  حبًددو  ر   ددا  عدد    ًهددا إ -26
يف رق ودده   30رال الجددا  رم ددااا م لداكلدد ، مبددا يف تمدد  مفددرترت طوي دد ، وملددا يايددذ عدد    مددا  ورسددا إ 

   مددور مدد   دد ياله   و  أ  يددال  إطوعهدد  كلددا ينبلددياق  اددا أ  أوساصدداعدد  ر دداالت؛ وإ رء ر عدداءرت مفا
 صدد    رمفددور إمزا يدد  رالتةددا  مبددداك وطبيددم أو رمفع دد   ًددو ه  عنددذ تددو يفه  و و  أ  تددال  هلدد  ع دد

موتةددا  أبسدد ا ؛ وإ رء ر عددذرك رمالدًيددا يف رمشددزاو  رملالع ًدد  ى الهدداك  ًددو  رحملالجدداي  أثندداء تددو يفه  
 .(44)وأصذرت جلن  منااض  رمالعييم توصيات يف اير رمةذ . (43)ور الجا ا 

سددالدذر  آميددات م ددالً   وفعامدد  مال ًددي وأوصددت جلندد  منااضدد  رمالعددييم أب  تًددوك منلوميددا ى -27
رء حتًيًدددات عاج دددد  و يا يددد  وفعامدددد  فيلدددا لدددد  ر عددداءرت رمالعددددييم وسدددوء رملعام دددد ؛ رمشدددزاو  وإجدددد  

ومبزافد  ر فوت م  رمعًاب، ور  ص ع   أ  يعاَ م اةور  عاج   رألوساص رمديي  أ يندور االهلد  
؛ 2008مو /يوميا  1 ور   رميت و عت يف أعلا  تعييم وسوء معام  ، مبا يشلل ما يالع ا ى ررتزاب

 .(45)وحبلاي  رملذعن ورحملامن ورمشهو  م  رمرتايم ورألعلا  رال الًامي 

 (46)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
رمورسددع  رملف وضدد  ع دد   أع اددت رم جندد  رملعنيدد  حبًددو  ر   ددا  عدد    ًهددا إ رء رمًيددو  رمًا و يدد  -28

تبث ع   ر  رت ت، وإ رء رمًيو  رميت حتذا م  رموصو  إ  وساقل ر عوك، مبا فيها وساقل ر عوك رميت 
ما أ  رم جن  تو ظ رملع ومات  اليج  تف ري رم  مات رأل زاك رملالع ً  ىم  ي  ع   حنو فضفاض. و 

ا و  رجلندداقي، مددا  رمددت تشددع  ىمً ددا مدد  رأل زدداك أ  ر زدد  رمعدداك رملالع ددا ىمالشددهري  ددذ ُ دديف مدد  رمًدد
يت مددا  رمددت موجدو   يف رمًددا و  رجلندداقي ومد  رملع ومددات رمدديت ور لدا اشددي  رالعالددذر  رملالع ًد  ىمالشددهري رمد

 عدد    ًهددا إ رء رهلجلددات وأعلددا  رملضددايً أيضدداق  . وأع اددترملالاريددذ أب زدداك رمالشددهري رمددورر   يف رمًددا و  رملددذ،
 .(47)ا صدفيو  وعام و  يف ر ا  ر عوميرميت يالع اض هلرملب غ عنها 

ووجعت من ل  رألم  رملالدذ  م رتايد  ورمع د  ورملًافد  )رميو  دزو( ر زومد  ع د  تًيدي    داك م ر بد   -29
 .(48)  ورسالًوهلا ما  رمبث ر ترعي مضلا  وفافي  اي  رمعل ي

 ن رم  رمًيو  رملف وض  ع   ر ا يف رملشارك  يفوأوصت رم جن  رملعني  حبًو  ر   ا  منلوميا  -30
ر يددا  رمعامدد ، مبددا يف تمدد  ر ددا يف رمرتودد  مو السدداىت، ور ددا يف رمالةددويت، و  يدد  تن ددي  ر لددوت 

 .(49) السااي  ما أ زاك رمعهذرال السااي ، ومبورءم   ا وهنا رال السايب وممارسالا رال

 (50)حظر مجيع أشكال الرق -4 
مالدوفري رمالوجيدا اشدي   2017مد  رملالددذ  رمًمد   إ  إ شداء   د  ف عدي يف عداك ف يا رألأوار  -31

منا وضدب  رالجتدار ىمبشد  وم ر بد  تنفيدي  دا و  مزافدد  رالجتدار ىألودساص؛ وو دذ  م شد ط  مهلالهدا 
إ   الاجع   رم غ  م  وجو  اع  رمالد ينات، ما  رمت وكاالت إ فات رمًور ن حتمزافد  رالجتار ىمبش . و 

. (51)تعايدا نايد  ضددااي رالجتدار ىمبشد  و علهد أيضداق  مايذ م  أ شم  رمالوعي  وانداء رمًدذررت. وفزد 
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 وددام  أ  رملن لدد  رمذوميدد  م هجدد   تعجددا عدد  رموصددو  إ  ايدداانت موثددو  هبددا و أيضدداق  وال ددظ رمف يددا رمًمدد  
   ًهدا إ رء عدذك رمزشددفًدو  ر   دا  عد  . فيع ادت رم جند  رملعنيد  حب(52)اشدي  عدذ  ضددااي رالجتدار ىمبشد 

انمجد  مباود   عد   أفعداالق  ع  اويد  رمضددااي وإ رء تب يلهدا  داالت تو يدف ور الجدا  مضددااي  اليجد  ررتزداهب 
. وأوصدت رم جند  (53)رء رملدوفىل   م ضدداايرالجتار هب ، وعذك كفاي  رماللويل رملسةد  م سدذمات وأمداك  ر يدو 

 يريد  موجتدار ىألودساص مد  خدو ا ضذ رمل أ  أب  تالةذا  منلوميدا مألسدباب رجلرملعني  ىمًضاء ع   رمالليي
تعايا رمف ص رمالع يلي  ورال الةا ي  رملالا   م ن اء ورمفاليات وأس ا ، وىمالايل ر ذا م  إمزا ي  تع ضه  

 .(54)موساللو  ع   يذ رملالج ي  ىألوساص
 ي:وأوصت جلن  منااض  رمالعييم منلوميا مبا ي  -32

ر  دذرك اةدور   شدم  ع د  تنفيدي رمالشد يعات رمذوميد  ورمذرخ يد  رمديت تدن  ع د  مزافدد   )أ( 
رالجتار ىألوساص، وختةي  رملورر  رملامي  رمزافي  ملزافدد  رالجتدار ىألودساص ووضدا إطدار مالزامدل 

 ومن ا ملزافد  رالجتار ىألوساص؛
قل منهددا تددوفري رمالددذريم رملالسةدد  ا رالجتددار ىمبشدد  ورمًضدداء ع يددا، اشددل رموسددامندد )ب( 
رمعلومين، وال سيلا رملز فدن ن فدات رمًدور ن، ومدوظفي رهلجد   ورمنيااد  رمعامد ، اشدي  رمزشدف  م لوظفن

 ع  رمضدااي ورمالدًيا ورملًاضا  ومعا ب  رجلنا ؛
ج فدد  رالجتددار ىألوددساص ورمللارسددات  رمالدًيددا اةددور  عاج دد  وفعامدد  و يا يدد  يف )ج( 

 ما خمور  رجل ف  رمل تزب ؛ م  هبا، ومًاضا  رجلنا  ومعا باله  مبا يالفارمل تب
تعايددا نايدد  ضدددااي رالجتددار ىألوددساص، وال سدديلا رمًاصدد ي ، ور دد ص ع دد  جددي  ) ( 
 داعذ  رممبيد  ورمنف دي ، وإعدا   رمل دًد  هبد ، مبدا يف تمد  تدوفري رمل داعذ  رمًا و يد  ر ا يد ، ورمل رألض رر

 .(55)إلاوت ع   ور   رالجتار إ  رمش ط ات   أماك  إيورء القً ، وتوفري رمل اعذ  مرماليايل، وإ
مف يا رألم  رملالدذ  رمًم  ، يًالة  مفهوك رمعلل رمً   ، مبوجم  ا و  رمعلل، ع   اق ووفً -33

معلدل رتفا ي  من ل  رمعلل رمذوميد  اشدي  إملداء ر أراع  فً  م  رالسالسذرمات رخلل   رحمل ور  مبوجم
 رمًددا و  رجلندداقي أ  غيدداب رألجدد  رملددذفو  عنةدد  أساسددي مالدذيددذأيضدداق  . ويعالددي1957(، 105رجلددي  )ر دد  

ج فددد  رمعلدددل رمً ددد  ، ممدددا يضدددياا  و  مدددير  مدددا  رمعلدددل رمً ددد   رمدددي  جيدددم رملعا بددد  ع يدددا اوصدددفا 
 .(56)جناقي  ج ف 
رمةدا ر عداك  107مبوجم   رراا ر   وال ظ ف يا رألم  رملالدذ  رمًم   أ  ر زوم  ورفًت،  -34

، ع   مش و  "تشليل ر نادذي  رملنلدومين يف إعدا   رمبنداء" رمدي  يالدي  ألعضداء رجلدي  رمعلدل يف 2013
  مبنددداء سدددز  ، ُ شدددذ ر ندددذو 2019 ي دددا /أا يل  10 دددا  رمالعدددذي  ورمبنددداء وتنليددد  رمبنيددد  رمالداليددد . ويف 

  رخلذمدد  رمع ددز ي  ال جيددو  أ  تزددو  يددا رمًمدد   ع دد  أك دد . ووددذ  رمف    414.6 ذيذيدد  يب ددغ طوهلددا 
 .(57)إمارمي ، مبوجم رتفا ي  إملاء رمعلل رجلي ، إال إتر كا  رمعلل رحملذا  تر طااا ع ز  

 احلق يف اخلصوصية واحلياة اأُلسرية -5 
أثد  إعدا   و  ر   ا  عد    ًهدا إ رء مدا ا لهدا مد  مع ومدات اشدي  أع ات رم جن  رملعني  حبً -35

ًيلن رملع ضن خلم  ر خوء رمً    يف رخلةوصي  ور يا  رمالنلي  ر ض ي  يف أوال  ىاتر ع    ا رمل
 .(58)رألس ي 
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 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (59)تيةاحلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة وموا -1 

 ررتفدددا  معدددذالت  ورالجاللاعيددد  ورملًافيددد  عددد    ًهدددا إ رء أع اددت رم جنددد  رملعنيددد  ى ًدددو  رال الةدددا ي -36
رمبمامدد ، وال سدديلا إ رء رمن ددب  غددري رملالناسددب  مألودددساص تو  ر عا دد  ورم عددا  ورمشددباب رمعدداط ن عددد  
رمعلدل. فيوصددت أب  ختفدد  منلوميددا معددذ  رمبمامدد  وحتدد ص ع دد  أ  يال دد  رمنلددو رال الةددا   مبايددذ مدد  

ر عا د   رألكل  ع ض  م بمام  اوجا خاص، وم  اينهدا رألودساص توورمشلو ، ما رسالهذرف رمفئات 
 .(60)ورم عا  ورمشباب

وأوصدت رم جندد  رملعنيدد  ىمًضدداء ع د  رماللييددا ضددذ رملدد أ  أب  تعدا  منلوميددا جهو اددا رم رميدد  إ   -37
اشدل رممد    مد  رمنا يد  رال الةدا ي ، وتمد  ليئ  ايئ  مورتيد  مزاد  رملد أ  مد  أ  تةدب  أكلد  رسدالًوالق 

رمعداك ورخلداص حب د  رماللييدا ضدذ رمن داء يف رمعلدل، مبدد  أصدداب رمعلدل يف رمًمداعن منهدا  اي   وعدي 
فدديه  رمن دداء تورت ر عا دد ، وأب  تعددا  جهو اددا رم رميدد  إ  تشددجيا  خددو  رملدد أ  يف رال الةددا  رم ةددي 

 .(61)يف تم  م  خو  توفري رمالذريم رملهأ ورمالًأ مبا
ًافيد  عد  رمً دا إ رء وضدا رمعذيدذ رملعني  ى ًو  رال الةا ي  ورالجاللاعي  ورملرم جن   وأع ات -38

 م  رم عا  رميي  فًذور ماوياله  وحتوامور ىمالايل م علل يف أ شم    في  وأ شم  تعذي  صلري . وأع ادت
 ميمو دد ، عدد    ًهددا إ رء عددذك تن ددي  غامبيدد  اددي  رأل شددم  رمدديت جتدد   يف ظدد وف علددل سدديئ  وغددريأيضدداق 

 .(62)ك رملور  رمزيلياقي  رخلم   ملل رماقبايف تم  فيلا ل  رخنفاض رألجور ورسالسذر مبا
وإضاف  إ  تم ،  لت اي  رم جند  منلوميدا ع د  ضدلا  إ فدات رمًدور ن ورمًورعدذ رم داري  يف  دا   -39

منلوميدا أيضداق  ذ رم داوك. وأوصدتوع د  حتذيدذ ورختدات تدذراري أخد   عند اق،صارمرق رمعلل ورمةد  ورم وم  إ فات
 .(63)يف كل أحناء رمب ذ مالور انق اق وتضل  تو يعه  تو يعاق مناسباق علل رملذران تذريبأب  تايذ عذ  مفالشي رم

مضدلو   و دذ يالعد ض اق ىمً ا أل  ر ًو  رمنًااي  مي ت  رقلأيضاق  و امت رم جن  إهنا تشع  -40
 .(64)م م   افعل مشاركاله  يف أ شم   ًااي  رمعام و  يف و كات رمالعذي  رمزبري 

 احلق يف الضمان االجتما ي -2 
أع اددت رم جندد  رملعنيدد  ى ًددو  رال الةددا ي  ورالجاللاعيدد  ورملًافيدد  عدد    ًهددا مدد  عددذك حت دددي  -41

رجلليدا ىمضدلا  رالجاللداعي، ومدد  جتداج اد رمج رمضدلا  رالجاللدداعي رمًاقلد ، وعدذك كفايد  م ددالدًات 
 .(65)لاعيرمضلا  رالجال

 (66)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 
رال الةدددددا ي  ورالجاللاعيددددد  ورملًافيددددد  عددددد    ًهدددددا إ رء ررتفدددددا   أع ادددددت رم جنددددد  رملعنيددددد  ى ًدددددو  -42

معدذالت رمفًدد  يف رم ددنورت رألخددري ، ال سدديلا اددن رمن دداء ورألطفددا  ورألوددساص تو  ر عا دد  ورم عددا  
ك فعامي  رمالذراري رملالسي  ملورجهد  رمفًد ، وال سديلا ا دبم جتداج رمي  يعيشو  يف مناطا انقي ، وإ رء عذ

 .(67)رمالن يا ع   رمل الو  ر زومي رميرمج ور عذرك
 وأع اددت رم جندد  رملعنيدد  ى ًددو  رال الةددا ي  ورالجاللاعيدد  ورملًافيدد  عدد    ًهددا إ رء  ًدد  رمو ددذرت -43

نات عشدورقي   دو  رملنداطا ر ضد ي   اليجد  رم زني ، وال سيلا يف رملناطا ر ض ي ، وإ رء ظهور م الوط
 م دد وف رملعيشددي  و  دد  رموصددو  إ  رخلددذمات رألساسددي . وأع اددتالاريددذ تال دد  ادد  رء  ررمندداوح رمددذرخ ي رمل

عدد    ًهددا إ رء رألثدد  رم دد   مًاعددذ  إعددا   تنليدد  مندداطا رم  اددل ع دد  رألوددساص رمدديي  ف زددو  أيضدداق 
وال سديلا فيلدا لد  رمديي   ودزل عل يدات إخدوء   د   مدلوق  أررضي مش الها إعا   رمالنلي ، وتمد  يف

ومل يدوفىل  هلد  أ  سدز  ادذيل  اق،كافيداق  لبدت م زيداله  مدألرض، ومل يال ًدور تعويضدمي  مذيه  سنذ  ا و، ي
 .(68)يف رملناطا رميت توجذ فيها خذمات رجاللاعي  أساسي 
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عدا ور مد  ر عدذرك رألمد   سدزا  منلوميدا يف رملاقد  مد  12وأفا  ف يا رألم  رملالدذ  رمًم   أب   -44
لخدد  تًددذي رت من لدد  رألمدد  رملالدددذ  مألغييدد  ورماررعدد .  اق رملدديرقي يف وددز ا رملالوسدد  أو رمشددذيذ، وفًدد

وأوصددت رم جندد  رملعنيدد   .(69)ور عددذرك رألمدد  رملدديرقي يف منلوميددا أوددذ يف رمعاصددل  منددا يف رملندداطا رم يفيدد 
ملديرء ورملًافي  منلوميدا أب  تضداعف جهو ادا مضدلا  ر ةدو  ع د  رى ًو  رال الةا ي  ورالجاللاعي  

 ملي ددور رمالز فدد ، امدد   منهددا تعايددا نولددا اشددي  رمن دداك رملدديرقي رمةدددي، وكدديم  ملورجهدد رلمدد  ورمزددايف ور
ر عددذرك رألمدد  رملدديرقي ورجلددو ، اوسدداقل منهددا تو يدددا رمً دداق  رمليرقيدد  رمدديت ت دد  رملعددايري رمليرقيدد  جلليدددا 

إ  رسالبعا  اع   الاجن ما ر  ص ع   أال يًو  رالسالهذرف رمي  فارسا ا انمج رمً اق  رمليرقي رحمل
 .(70)رألس  رحملالاج ؛ وأب  منا  االت رسالسذرك رملبيذرت يف رمليرء وت  عها وحتًاا فيها

فيهددا  جلندد   ًددو  رممفددل منلوميددا أب  تضددل  تددورف  رمللدديايت رمذ يًدد  رألساسددي ، مبدداوأوصددت  -45
، مألطفا   و  رخلام   م  رمعل ، ما إيوء عناي  خاص  مألطفا  يف رملناطا رم يفي  Dو Aرمفيالامينا  

ويف رألس  رملنسفضد  رمدذخل، وتي دري فد ص إسدذرء رملشدور  رمليرقيد  أثنداء عل يدات رمالو يدا؛ وأب  تعلدل 
و  ع    اي   عذ  رم ضا رميي  تًالة  تليياله  ع   رم ضاع  رممبيعي   ل عل  رم ال  أوه ، م  خ

 .(71)تةلي  ووضا سياس  وطني  م  ضاع  رممبيعي  وخم  علل ترت ص   ما ختةي  مورر  كافي 
فيلددددا لدددد  وصددددو   2015منددددي عدددداك رق كبددددري اق  ومل يو ددددظ ف يددددا رألمدددد  رملالدددددذ  رمًمدددد   حت ددددن -46

فيهدا  مبدا ر اللعات رحمل ي  رمةدلري  ورم يفيد  إ  م رفدا رمةد ف رمةددي ومدورر  رمليدا  رملدذرر  اشدزل آمد ،
وأوص  رملً ر رخلاص رملعأ  .(72)أس  رم عا  رم  ال. وال يار  اناك ف   كبري ان رملناطا ر ض ي  ورم يفي 

حبا ر   دا  يف ميدا  رمشد ب رمليمو د  و ًدا يف خدذمات رمةد ف رمةددي أب  تالةدذ  منلوميدا مل داا  
   ددذمات رمليددا  ورمةدد ف رمةدددي وأب  عددذك رمل دداور  اددن رملندداطا ر ضدد ي  ورم يفيدد  فيلددا لدد  رال الفددا 

 .(73)رخلددذمات تددويل رملندداطا رم يفيدد  رألومويدد  رمورجبدد ، مددا تددوفري رمل دداعذ  رمالًنيدد  ورمددذع  رملددايل مالد ددن اددي 
 .(74)وأصذرت رم جن  رملعني  ى ًو  رال الةا ي  ورالجاللاعي  ورملًافي  توصي  مماث  

 (75)احلق يف الصحة -4 
و  رممفل منلوميدا أب  تالسدي اةدور  عاج د  رمالدذراري رمو مد  مضدلا  رسدالفا   أوصت جلن   ً -47

مجيا رألطفا  م  رخلذمات رمةدي  رمزافي ، ما إيوء عناي  خاص  مألطفا  يف رملناطا رم يفي  ورألس  
رملنسفض  رمذخل، وأب  تالسي تذراري عل ي  ملزافد  رمف ا  يف  ما  رم عاي  رمةدي ، ملل عا   ط م 

أيضداق  . وأع ادت رم جند (76)ا مبامغ مامي  إضافي  اةور  غري رةي ، م  خو  م اءم  رمل دتومن مدلوق  ف
ع  رمً ا م  رملع ومات رميت تشري إ   اي   أخ   يف مشاكل رمةد  رمعً ي  عنذ رألطفدا ، مبد  فديه  

  .(77)رألطفا  رميي  يفز و  يف رال الدار أو صاومو  رال الدار
 يدا رألمد  رملالددذ  رمًمد   أ  معدذالت ر جهداض م تفعد  اوجدا خداص يف صدفوف وال ظ ف -48

رمشددباب. و ددذ تعددا  اددي  رمددااي   إ   فددا  ندداو  وسدداقل منددا ر لددل ر ا يدد  اةددور  مامندد ، وإ  ط يًدد  
 .(78)إ رر  ا رمج تن ي  رألس  ، ورفالًار رمل راًن إ  رملعارف رمو م 

 أب  تذرج منلوميا رماللًيف رملناسدم م علد  مًضاء ع   رماللييا ضذ رمل أ عني  ىوأوصت رم جن  رمل -49
يشددلل يف  دا  رمةدد  ور ًدو  رجلن دي  ور ةاايدد ، يف رملندااج رمذررسدي ، مدا م رعددا  من دور جن دا، ورضد  

. (79) ددتو رماللًيددف رجلن ددي م ل راًددات ورملدد راًن رمددي  يلمددي رمعو ددات اددن رجلن ددن ورم دد وك رجلن ددي رمل
كةددف م دديم  رمةددد  رجلن ددي  ور ةاايدد  رق جلندد   ًددو  رممفددل منلوميددا أب  تددذرج  ددذ أيضدداق  وأوصددت

رمةددد   منفةددل يف رملذرسدد ، مددا إودد رك رملدد راًن يف حتذيددذ مضددلو ا، وأب  تعددا  جهو اددا مالددوفري خددذمات
  .(80)ر ةااي  رملناسب  إ  رمل راًن
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الةددا ي  ورالجاللاعيدد  ورملًافيدد  أب  تعددا  منلوميددا تددذرارياا و  رال وأوصددت رم جندد  رملعنيدد  ى ًدد -50
رم رمي  إ  مزافد  فريوص  ً  رملناع  رمبش ي /ر يذ ، اشل رموساقل منها إعا   إ شاء رم جن  رموطني  

منلوميدا أب  تعدا  أيضداق  وأوصدت .فعداالق رق ملزافد  ر يذ  وتنفيي رمًدور ن ورم ياسدات ترت رمةد   تنفيدي
رم رميدد  إ  مزافددد  إ مددا  رمزدددو ، اوسدداقل منهددا نددوت رمالوعيدد ، وأب  تضدداعف تددذرارياا جهو اددا 

و عددت رم جندد  رملعنيدد  ىمًضدداء  .(81)رمو اقيدد  ورمعوجيدد  ملزافددد  مدد ض رمالهدداب رمزبددذ رمددوىقي ىء وجددي 
 رجلن ددي  ور ةاايدد رمةددد   ع دد  رماللييددا ضددذ رملدد أ  منلوميددا إ  حت ددن رملع ومددات رملالع ًدد  ىمةددد ، وال سدديلا

ور ًددو  رمل تبمدد  هبددا، رمدديت تًددذىلك إ  رمن دداء ورمفاليددات تورت ر عا دد  وإ  رمن دداء رملل يددات وما وجددات 
رمليل رجلن ي وملاي رت رهلوي  رجلن ا ي  و اموت صفات رجلن ن، وإ  تذريم رملوظفن رممبين ع   

 .(81)ت بي  ر الياجال 
رمدديي   دددذ  رمًمد   إ  أ  رألوددساص رملدذمنن ع دد  رملسدذررت أو رملدد راًنمد  رملالوأودار ف يددا رأل -51

 .(82)يالعاطو  رملسذررت مي  مذيه  خذم  صدي  ت   ر الياجال ، كلا فز  أ  يالع ضور ملو ً   ضاقي 

 (83)احلق يف التعليم -5 
 ىمالع ي  رالاالدذرقي، ل  رالمالدا م يو  زو،  ًًت منلوميا معذالت ملري  مإلعجاب فيلا اق وفً -52

رق . و  د  (84)يف رملاقد  63ومز  عنذ رموصو  إ  رمل     رمع يا م  رمالع ي  رملا و  يهب  معدذ  إمداك رمذررسد  إ  
 إ  أ  تورفذ رألطفا  م  رملناطا رم يفي  إ  مذررص أوال  ىاتر يعأ ركال اظ رمةدفوف، ودجعت رميو  دزو

 .(85)  م لذررص رمذرخ ي  ر زومي  رميت تعذا مهل  مالع ي  أطفا  رم عا ورر  رمزافيمنلوميا ع   توفري رمل
 وأوصت جلن   ًو  رممفل منلوميا أب  تالسي تدذراري عل يد  مالد دن رالمالددا  ىملدذررص رالاالذرقيد  -53

 ورملا ويدد  ورمبًدداء فيهددا، وأب  تضددل  تددورف  رملع لددن رألكفدداء، ووسدداقل رمنًددل إ  رملددذررص، ومددور  رمددالع  
. (86)رمةدددي  ورمالع ددي ، ورمبنيدد  رمالداليدد  رملا يدد  رملناسددب ، مبددا يف تمدد  إمزا يدد  رموصددو  إ  رمليددا  رمن يفدد  ورمل رفددا

ومد  مضدلا   ةدو  مجيدا رألطفدا  اةدور  مالزافئد  أب  تعدا  منلوميدا رجلهدو  رملبيأيضداق  وأوصت رم جند 
اجددات رخلاصد  م ةددبيا  مبد  فدديه  رمدديي  ع د  رمالع ددي  يف مجيدا رمل ر ددل، مدا إيددوء رااللدداك خداص مو الي

يعيشددو  يف رأل يدد  ، ورألطفددا  تو  ر عا دد ، ورألطفددا  رمدديي  يعيشددو  يف مندداطا ريفيدد  انقيدد ، وأطفددا  
  رمددذخل، ورألطفددا  رملناللددن إ  رأل  يددات ر ثنيدد  ورم لويدد ، ملددل أسدد  رم عددا ، وأطفددا  رألسدد  رملنسفضدد

 .(87)رألطفا  رمزا رخ الا ين
صددت رم جندد  رملعنيدد  ى ًددو  رال الةددا ي  ورالجاللاعيدد  ورملًافيدد  أب  تالندداو  منلوميددا م دديم  وأو  -54

ي م لذرسن، ووضا وصو  رألطفا  تو  ر عا   إ    اك رمالع ي  رمشامل، ام   منها رمالذريم ر مارم
رفًها، ورصذ خم  م الع ي  رمف    مفاقذ  رمموب، وإات   رموصو  رملا    و  عورقا إ  رملذررص وم  

 .(88)مورر  مامي  كافي 

 حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة -دال 
 (89)النساء -1 

معدذالت رمعندف رمدي   ما  رمت رم جن  رملعني  ىمًضاء ع   رماللييا ضذ رمل أ    ً  م  ررتفدا  -55
رمل تبمدد  ادديم . تالعد ض مددا رملدد أ ، وال سدديلا رمعنددف رملنددايل ورجلن دي، ومدد  غيدداب رملع ومددات ر  ةدداقي  

 ع    ًها م  وجدو  مديو   زدومي ور دذ فًد  مضددااي رمعندف، ومد  عجدا رمن داء ورمفاليداتأيضاق  وأع ات
 رمضددااي رملناسدب ، رمل اعذ  وخذمات  ع  تورت ر عا   ع  رموصو  إ  أماك  إيورء ضدااي رمعنف أو إ 

رخلاصددد  م ن ددداء  يدددن ع ددد  رال الياجددداتومددد  عدددذك تدددذريم رمضدددباط ورمل ودددذي  رالجاللددداعين ورملدددوظفن رممب
منااضدد  رمالعددييم . وأع اددت جلند  (90)تورت ر عا د  رم ددورع تع ضد  ألعلددا  عندف وع دد  اشاودد  أوضداعه 
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ض  رمالعييم ورم جن  رملعني  حبًو  ر   ا  توصديات يف ادير وأصذرت جلن  مناا .(91)ع  وورغل مماث  
عد  رمً دا أل  معدذ  ر الشدار رمعندف رملندايل عدا  أيضداق  وأعد ب ف يدا رألمد  رملالددذ  رمًمد   .(92)رمةذ 

 م لايدد : فالب ددغ   ددب  رمن دداء رملنلوميددات رم ددورع تع ضدد  مدد   ور ددذ  ع دد  رأل ددل يف  يددال  أل ددذ أ ددور  رمعنددف
وُأ    مندي رالسدالع رض رمدذور  رمشدامل رم دااا تًدذاك م ددوظ يف  .(93)يف رملاق  9.57ا  ع   يذ عشري 

 و يدد ، ورخلددذمات رمعامدد ، وتددورف  رمبيدداانت، ورمالوعيدد  ىمعنددف رمًدداق  ع دد   ددو  رجلددن   ددا  ر لايدد  رمًا
ن  ورمعنف رملنايل ومز  ال تار  رملور ف رالجاللاعي  تعالي رمعنف رمًاق  ع    و  رجل .(94)ورمعنف رملنايل

 .(95)م يمالن خاصالن
 رملًافيدد  عدد    ًهددا إ رء رسددالل رر رماللليددلوأع اددت رم جندد  رملعنيدد  ى ًددو  رال الةددا ي  ورالجاللاعيدد  و  -56

 ع دد رق رحملدذو  م لدد أ  يف رميملددا  ويف مناصددم صدنا رمًدد رررت، ورسددالل رر ر عددوانت رموظيفيد  رمدديت تالضددل  مييددا 
ددا رمن دداء يف رمًماعددات رمدديت تالددذ  فيهددا  أسدداص  ددو  رجلددن ، ورمالددد ش رجلن ددي يف مزددا  رمعلددل، وت كا

ملعنيد  ىمًضداء ع د  رماللييدا ضدذ رملد أ ، مدا رمالًدذي ، أ  منلوميدا أعدا ت فد ض وال  ت رم جن  ر .(96)رألجور
رم ياسدي  يف رال السداىت  مأل داربيف رملاق  م ن اء رمل ودات ع   رمًورق  رال السااي   30 ة  ال تًل ع  

 .(97)رميملا ي . ومزنها أع ات ع    ًها إ رء     تمبيا رمالذراري رخلاص  رملت ال  يف رمللارس 

 (98)األطفال -2 
ال  ت جلن   ًو  رممفل   ً ق أ  رألطفا  ما  رمور يالع ضو  م عنف ورالعالدذرء يف منلوميدا،  -57

مبا يف تم  رمعنف رمبذ، ورمنف ي يف رملنا  ع   يذ رألال رملذمنن ع   رمزدو ، فضو ع  رالعالذرء 
اعيدددد  يف رمعلدددل ورم عايددد  رالجالل وأع ادددت رم جندددد  عددد    ًهدددا اوجددددا خددداص مددد   يدددداك و رر  .(99)رجلن دددي

ع د  مشدارك  رألطفدا   و  رم ا سد  عشد   مد  اق ا دم ر    رمي  كا  مف وضد 2017وباط/فيري  
رمةا ر  A/36أاير/مايو مبوجم رألم  رمالنفيي   1تش ي  رملا،/ وفلي و 1رمعل  يف سبا ات رخليل ان 

2016يف وباط/فيري  
(100). 

ملالددذ  رمًمدد   أ  ادد رمج رمفدددوص رمةددي  رمو اقيدد  رخلاصدد  ىمل راًددات وال دظ ف يددا رألمدد  ر -58
. وع د  (101)ُت السذك ع   حنو رعاليا   م زشف ع   االت تع ض رمفاليات معنف جن دي يف منلوميدا

 يدذ ر  أخةداقيو رمةدد  يف رمعذ رم غ  م  صذور ايا  ع  رألمد  رملالددذ  يًضدي نملداء فددوص رمعيريد ، مدا
 .(102)ملًاطعات يف منلوميا فارسوهنام  رحملاف ات ور

طفددل ُي ددالسذمو  المالمدداء رخليددو  كدددل  10 000وأفددا  ف يددا رألمدد  رملالدددذ  رمًمدد   أب  حنددو  -59
ك د  يف   100و 80عاك. ويًومو  عا   ا كوب رخليل ما  رجات   رر  حتت رمةف  ومل اف  تدرتروح ادن 

عذيددذ مدد  رألطفددا  رمدديي  فالمددو  رخليددو    رموصددو . ويةدداب رمرملالوسدد  مدد   ًمدد  رال مددو   ددل خدد
 ى عا دد ؛ وي ًدد  يف رملالوسدد  طفددو  مدد  رألطفددا  رمل ددالسذمن المالمدداء رخليددو   الفهلددا يف  ددور   سددبا 

 .(103)رخليل كل موس 
وأوار ف يا رألم  رملالدذ  رمًم   إ  إ  رر رميانمج رموطأ م ًضاء ع   أسدوأ أودزا  علامد   -60
جلن  وطني  مالنفيي رميانمج. ومز  ي   رمف يا رمًم   أ  علل رم جن  أعيا ا بم ألطفا  وإ  إ شاء ر

 مد  رسدالل رر رسدالسذركرق ومدا  رمدت جلند   ًدو  رممفدل   ًد  جدذ .(104)حمذو ي  رملدورر  رمديت خةةدالها ر زومد 
 .(105)لرألطفا  يف أعلا  تنمو  ع   خمور  و ا ف ، ال سيلا يف  ا  رماررع  ورمالعذي  وسبا  رخلي

وما  رمت جلن   ًو  رممفل   ً  م  رسالل رر رم جوء إ  رمعًاب رمبذ، ع    ما  ورسا يف  -61
منهدا اد رمج رماللًيدف رملنا  ورملذرس ، فدلت منلوميا ع   ضلا  رمالنفيدي رمفعدا  م ًدا و  اشدل رموسداقل 

تدذريم رألاددل ورملع لدن ع دد  عد   رمعداك ورمالوعيد  ع دد  غد رر ندوت رمالعبئدد  رالجاللاعيد  رموطنيد ، فضددوق 
 .(106)ت ويج رألوزا  ر جيااي  وغري رمعنيف  ورمالشاركي  مالنشئ  رألطفا  وتع ي  رال ضباط
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رمددور يوضددعو  يف متس ددات ومددا  رمددت جلندد   ًددو  رممفددل   ًدد  مدد  عددذ  رألطفددا  رمدديي  مددا    -62
ايدد  ترت رممددااا رألسدد    رخددل ر اللددا رم عايدد  رم ددزني  وأوصددت أب  تعددا  منلوميددا رجلهددو  رملبيومدد  مددذع  رم ع

 رحمل دددي، مبدددا يف تمددد  ر ضدددا   ورمالبدددأ؛ وأب  تضدددا ضدددلاانت كافيددد  ومعدددايري ورضدددد ، ت دددالنذ إ  ر الياجدددات
لي إيذرعا يف متس   م  عاي  رمبذي  ؛ وأب  تضا وتنفي رممفل ومة دالا رمع يا، مالدذيذ ما إتر كا  ينب

 عايدد  رمبذي دد ؛ وأب  جتد   عل يددات رصددذ منال لد  م لتس ددات وسدداق معدايري م عايدد  رألطفددا  يف متس دات رم  
  .(107)ت تيبات رم عاي  و ام  رألطفا  رملو عن

ك جنداقي ودامل لد  وتع ب رم جن  رملعني  حبًو  ر   ا  ع  رسالل رر   ًها م  غياب   ا -63
رألطفددا  رحملدد ومن  ضدداء رأل ددذر ، مبددا يف تمدد  حمدداك  نالةدد  ىأل ددذر ، ومدد  ر عدداءرت مفا اددا أ  

 .(108)ع  رمزباراق م    ياله  ال يفة و   رقل
وتع ب جلن   ًو  رممفل ع    ًها إ رء رمالذخل غري رملير مألال وأخةاقيي رم عاي  رمةدي   -64

 .(109)رألطفا  وألج ه  يف ر ا يف رخلةوصي ، مما يذفا رمبع  إ  رال الدارورألف ر  رمعام ن ما 

 (110)اإل اقة األشخاص ذوو -3 
 يف  وعيدد   يددا  رألوددساص تو  ر عا دد ، وال سدديلااق مل يو ددظ ف يددا رألمدد  رملالدددذ  رمًمدد   حت ددن -65

رمت رمن اء ورمفاليات تورت رمن اء، ويف صداله  ورفااه ، ا بم عذك تنفيي ر ج رءرت رمو م . وما   
يزددد ا  ع ددد  أخدددي وسددداقل ر عا ددد  لضدددع  مإلجهددداض رمً ددد   ور جبدددار  ورمالعًدددي  غدددري رممدددوعي، و 

 .(111)ر لل ملنا
وأوصت رم جن  رملعني  حبًو  رألوساص تو  ر عا   أب  تزفل منلوميا رسالفا   رألوساص  -66

تو  ر عا د  مد  رخلددذمات رمةددي   و  مةددا ف  معو دات ماميدد ، وال سديلا خددذمات رمةدد  رجلن ددي  
ذمات رمنف ددي  رالجاللاعيدد ، وخددذمات إعددا   ور ةاايدد ، ورخلددذمات رملالع ًدد  اةددد  رألك ورممفددل، ورخلدد

اليايل رمشام   ور اللعي ، يف رملناطا رم يفي  ورمناقيد ؛ وأب  تضدل  مالدا مجيدا رألودساص تو  ر عا د  رم
 .(121)ى ا يف إعماء مورفًاله  ر    ورمل النري 

ر ددداأ مًدددا و  وأع ادددت رم جنددد  رملعنيددد  حبًدددو  رألودددساص تو  ر عا ددد  عددد    ًهدددا إ رء رممدددااا  -67
يف تمد  مددا    رماللييدا رمللددارص ضدذ تو  ر عا دد ، وإ رء   د  رمالن ديا، مبددارمذومد  رممد ف رملالع ددا مبنااضد

رملن لددات رملعنيدد  اشددتو  رألوددساص تو  ر عا دد  ورمددو رررت، مدد  أجددل ضددلا  رمالنفيددي رمفعددا  مًددور ن 
ع    ًها م  عذك رعرترف أيضاق  أع ات رخ ي  مال ً  كجاء م  رسرترتيجي  ت مي إ  تنفيي رالتفا ي . و 

  .(131)أب  ر  ما  م  رمرتتيبات رمالي ريي  رملعًوم  او وزل حم ور م  أوزا  رماللييا ا  ا وانق منلومي
وأوصت رم جن  رملعني  حبًو  رألوساص تو  ر عا   أب  توسا منلوميا  مدا  رم ياسد  رمديت  -68

رملع ومددات   كددي تايددل ر ددورجا رمدديت تعيددا رالسددالفا   مدد  تنالهجهددا فيلددا لدد  رمال ددهيوت مدديو  ر عا دد
وتزنوموجيات رمالورصدل، مد  أجدل تعايدا مزدن رألودساص تو  ر عا د  مد  رملشدارك  يف ر اللدا؛ وأب  
تضددل  رالعددرترف رمًدددا و، ا لدد  ر وددار  وط يًددد  ادد ر ، وحت اددد  كليدد  و وعيدد  رملضدددامن ر عوميدد  رمددديت 

  رملسةةد  م الدذراري رم رميد  عا د  رال الفدا  هبدا؛ وأب  تايدذ م دالو  رملدورر ي هل ع د  رألودساص تو  ر 
إ  ضلا  رسالسذرك وساقل رمنًل رمعام ، ورملبا،، ورمل ا ات رمعام ؛ وأب  تعاا  آميات رم صذ ور  فات 

 .(141)رملالع ً  ىمال هيوت
إ  اق رالفالًدددار علومددد وأع ادددت رم جنددد  رملعنيددد  حبًدددو  رألودددساص تو  ر عا ددد  عددد    ًهدددا إ رء -69

 موضددا رالجاللدداعي ورال الةددا   ورم ياسددي م فاليددات ورمن دداء تورت ر عا دد  يف منلوميددا،رملع ومددات رملالع ًدد  ى
يف  ومبعذالت رمعنف رمي  يالع ض  ما مبا فيدا رالعالدذرء رجلن دي، وإ رء حمذو يد  مشدارك  رمن داء تورت ر عا د 

 .(151)صنا رمً رررت رميت م ه  اشزل عاك
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ةاء رالجاللاعي رمي  يعا يا رألطفدا  توو ر عا د  وما  رمت جلن   ًو  رممفل   ً  م  ر   -70
وم  رماللييا رمدي  يورجهو دا يف مجيدا  داالت ر يدا . فدلدت منلوميدا ع د  رتبدا  هندج  داق  ع د   ًدو  

 (116)عا دد ر   ددا  فيلددا لدد  م دديم  ر عا دد  وع دد  وضددا رسددرترتيجي  وددام     مدداج رألطفددا  تو  ر 
ساص تو  ر عا دد  منلوميددا مبنددا رمعنددف ورالعالددذرء رمللارسددن ع دد  وأوصددت رم جندد  رملعنيدد  حبًددو  رألودد

 رألطفا  تو  ر عا   ومنا رمالس ي عنه ، ما إيدوء عنايد  خاصد  موضدا رمفاليدات تورت ر عا د  فضدوق 
 .(117)ع  مجيا رألطفا  تو  ر عا   يف رملناطا رم يفي  و اللعات رم  ل

 األقليات والشعوب األصلية -4 
دد  رملددورر   -71 أوصدت جلندد  رمًضداء ع دد  رماللييدا رمعنةدد   أب  تالسددي منلوميدا تددذراري خاصد  وختةا 

رملاميددد  رمزافيددد  مالعايدددا رموصدددو  إ  رمالع دددي  وحت دددن  وعيددد  رمالع دددي  رملدددوف  ىم لددد  رم ةيددد  م ب دددذ وىم لدددات 
  لدات رألصد ي  رم دباأب  حتلدي منلوميدا رمأيضاق  ي . وأوصترألص ي  م لجلوعات ر ثني  ورمشعوب رألص 

 رملهذ   ىال ذئر، م  ب ق اف ض  ة  ومن   ررسي  ماللزن توميي ت اات  ) وكا( م   خو  رجلامع ؛
 .(118)وأب  ت الزشف إمزا ي  توسيا  ما  اي  رمالذراري مالشلل  لوعات رأل  يات رألخ  

 إصدذررا  دا و  رملعدا  ، و دا و     رماللييا رمعنةد   أب  تعدذا  منلوميدجلن  رمًضاء عأيضاق  وأوصت -72
رأل  يدات  رمرترخي ، ورمًا و  ر  رر  رمعاك، مد  أجدل ر د ص ع د  ضدلا   دا رأل  يدات ر ثنيد ، وال سديلا
ض يف أرر رميت تًوك ارتاي  رم   ، يف أ  تال  مشاورلا اةور  جذي   بل إصذرر ت رخي  رمالعدذي  أو رمالنًيدم

 .(119)ور فيهاأو أ ام مماملا رسالسذمواا تً يذايق 

 (120)املهاجرون والالج ون وملتمسو اللجوء -5 
 رم  يئد أع ات جلن  رمًضاء ع د  رماللييدا رمعنةد   عد    ًهدا إ رء ظد وف رمعلدل ورم د وف رملعيشدي   -73

ادنف     رمفعامد  رمديت تضدل  مدالعه رميت يعا، منها رمعلا  رملهاج و  وإ رء رالفالًار إ  آميات رم صدذ ورمالفالدي
 .(121)ف رمعلل رميت ياللالا هبا رمعلا  رملنلوميو ظ و 
أب  تالسددي منلوميدا تددذراري تشدد يعي  و ضدداقي  وإ رريدد  فعامدد  أيضدداق  وأوصدت جلندد  منااضدد  رماللييددا -74

ت  يدل أ   م الًيذ ىمالارمالا فيلا ل  مبذأ عذك ر عا   رمً  ي ؛ وأب  تضدل  عدذك طد   أو إعدا   أو
وجيه  تذعو إ  رالعالًا  أب ا سيورجا فيا خم  رمالع ض م العييم؛ وس  إ  ا ذ إ  وجذت أسباب 

وأب  حتد ص ع دد  أ  حتددرتك رتفا دداُت رمرت يددل رملناقيدد  ورملالعددذ   رألطدد رف رمدديت عًددذلا منلوميددا مبددذأ عددذك 
 .(122)ر عا   رمً  ي 

ههدددا عددد    ًهدددا إ رء رمةدددعوىت رمددديت  دددذ يورجوأع ادددت جلنددد  رمًضددداء ع ددد  رماللييدددا رمعنةددد    -75
رمدديت  م الل ددو رم جددوء ورموجئددو  وعددذفو رجلن ددي ، وال سدديلا يف  ددا  عددذك ت ددجي ه ، مو الفددا  ىخلددذمات

توف ادا رمذومدد  مدد   بيددل رم عايدد  رمةدددي  ورمضدلا  رالجاللدداعي ورمالع ددي ، وخاصدد  يف غيدداب  ددا و  وطددأ 
 .(123)مالع ا ىموجئن

 نسية دميو اجل -6 
مد  أوصت جلن   ًو  رممفل منلوميا مبا ي ي: تعايا رجلهو  ملن  مجيا رألطفا  اويد   ا و يد   -76

خدددو  ت دددجيل رملورميدددذ، مبددد  فددديه  رألطفدددا  رمزا رخ دددالا يو ، ورألطفدددا  رمندددا  و   رخدددل إ  دددي  رمب دددذ، 
منلوميددددا  ًيلددددن يفرمدددديي  يومدددذو  يف رملنددددا  أو  و  م دددداعذ   اا ددد ؛ ومددددن  مجيددددا رألطفدددا  رمل رألطفدددا 

رمدديي   رجلن ددي  رملنلوميدد  رمدديت  ددذ يةددبدو  موالاددا عددذفي رجلن ددي ، وال سدديلا رألطفددا  رمزا رخ ددالا ين
 .(124)عا ور إ  منلوميا
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