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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثون

 ٢٠١٨أاير/مايو  ١٨-٧

 جتميع بشأن الكامريون  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

صد املعاهدات ر هيئات ر للمعلومات الوارو  يف تقارياالستعراض الدوري الشامل. والتقرير جتميٌع 
 شاا ل يفو مقااد   وآليااات اإلااارااات ا اصاا  ون هااا ماام وملتااة ااماال املت ااد   ات ال اال ، وهاا

 مواز تقيداً ابحلد ااق ى لعدو ال لمات.

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (٢)( ١)اإلنسان

علااااى الكوتواااااور اال تياااااري  ٢٠١3رحبااااة حقاااا  حقااااوق اليف اااال ابلت اااادية يف عااااا   -٢
 .(3)الت اقي  حقوق اليف ل بشأن اشرتاك ااط ار يف املقازعات املسل  

وحثة هذه اللجقُ  ال ام ون علاى الواااا ابلتزاما اا ايماا قامي تقادا التقاارير  واا   -3
الكوتواور اال تياري الت اقي  حقو ق اليف ل بشأن اشرتاك ااط ار يف املقازعاات املسال  ، بعاد 

 .(4)٢٠١5شباط/اكاير  4يف هذا الشأن مقذ أن أت ر تقدا تقريرها 
وأوصة حق  حقوق اليف ل وم وضي  اامل املت د  السامي  لشؤون الالائني )م وضاي   -4

 خاص عاااد  وضااع ااشاااملتعلقاا  بشااؤون الالائااني( نن تقلاار ال ااام ون يف االنااااما     االت اقياا  
قااال تااااً نن وأوصااة حقاا  حقااوق اليف اال أي ات اقياا    ااال حاااالت انعاادا  احقسااي .  و احقسااي

 .(5)ال ام ون    االت اقي  ا اص  بوضع الالائني
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، شاااجعة اللجقااا  املعقيااا  ابلقاااااا علاااى التميياااز ضاااد املااارأ  ال اااام ون ٢٠١4ويف عاااا   -5
علاااى القلااار يف الت ااادية علاااى االت اقيااا  الدوليااا  حلمايااا  حقاااوق اياااع العماااار امل اااااريم وأااااراو 

اياع ااشاخاص مام أسرهل، وات اقي  حقوق ااشخاص  وي اإلعاق ، واالت اقي  الدولي  حلمايا  
 .(6)ياال ت اا القسر 

الكامريون على التصديق على اتفاقيةة منة   جلنة القضاء على التمييز العنصريوشجعة  -6
علي ااا، واالت اقياا  الدولياا  حلماياا  حقااوق ايااع العمااار امل ااااريم  جرميةةة ادة ا اجلماعيةةة وابعاق ةةة

عمة  الدوليةة أنةان النةع   ، واتفاقيةة منممةة الواتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليموأاراو أسرهل، 
عةةةدمي   (، واةتفاقيةةةة ابتعلقةةةة أ خةةة  األ ةةة ا 1989لعةةةا   169األصةةةلية والق ليةةةة قاةتفاقيةةةة  قةةةم 

 .(٧)وات اقي    ال حاالت انعدا  احقسي اجلنسية، 
 وشجعة مقلم  اامل املت اد  للرتبيا  والعلال والثقااا  )اليونسا و( ال اام ون علاى الت ادية -٧

 .(٨)م اا   التمييز يف جمار التعليلعلى ات اقي  

 (9)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
أوصااااة جلقااااة حقااااوق الطفاااال بتاويااااد اللسقااااة الوطقيااااة حلقااااوق اإلنسااااان واحلاااار ت  -٨
يكفااان مااار املاااوارب لالضاااطالع بواليتيفاااا بفعالياااة وئ امتثاااامب كز للم ااااب  املتعلقاااة مبر اااا  مباااا

 .(١٠)ومحاية حقوق اإلنسان )م اب  ابريس(املؤسسات الوطقية لتعايا 
وأوصة حق  حقوق اليف ل نن تقشئ ال ام ون هيئ  مقاسب  متثَّل اي ا الاوزارات املعقيا   -9

لتقساية اياع اانشايف  املتعلقا  بتق ياذ اً ااايااً  على مستوى رايع مع مق  ا والي  واض   وت وياا
تزويد هيئ  التقسية هاذه  اا يلاز  مام املاوارو اواا ات اقي  حقوق اليف ل وأوصت ا نن حترص على 

 .(١١)عمل ا ب عالي 
ورأت ا ب   املستقل  املعقي  بقااااي ااقلياات أن بوساع اللجقا  الوطقيا  حلقاوق اإلنساان  -١٠

ااام أواا هاااذا الااادور  واحلااارايت أن تاااق ال بااادور قااايل يف قايااا  حقاااوق ااقلياااات و  ق اااا أن حتس 
مايااا  هاااذه احلقاااوق وتاااامني عمل اااا تااادريباً علاااى حقاااوق ااقلياااات بتخ ااايمي وحاااد  م رسااا  حل

وأاااااااراو الشاااااارط  والاااااادرك والسااااااليفات املوظ ااااااون العموميااااااون والساااااا ان ااصااااااليني يشااااااارك اياااااا  
 .(١٢)القااتي 

وحثة حق  حقوق اليف ال ال اام ون علاى االنت ااا مام مرااعا  القاانون املاد  واحلارص  -١١
 .(١3)حبقوق اليف ل مع ات اقي  حقوق اليف لعلى مواام  أح ام  املتعلق  

وحثااة ا بااا   املساااتقل  املعقيااا  بقااااااي ااقلياااات احل وماا   علاااى ا اااا  تاااداب  مااام أاااال  -١٢
املواظباا  علااى تسااجيل واااع ااال البيااا ت االاتماعياا  واالقت اااوي ،  ااا اي ااا استق ااااات تعااداو 

لااد وتساااعد علااى التعاارت علااى الت اادايت الساا ان، الاا  ماام شااأزا أن تااكز ملاااهر التقااو  يف الب
ا اص  ال  تواا  ا ائات معيق  مم الس ان. وابإلضااا     ت اقيا البياا ت حسا  احاقس، 
يقبغاا  ت ااقي  ا أيااااً حساا  ااصاال اإلواال والااديم واللغاا ، ويقبغاا  أن يااتم  م اااااراو ماام تقرياار 

 .(١4)اللغوي  والديقي  ال  قتاروزاهويت ل نن س ل بت ديد انتمات ل    اجملموعات العرقي  و 
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تقفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 
 (١5)املساواة و دز التمييا -١ 

الكةةةامريون عضةةةاعفة جا  اةةةا الراميةةةة     جلنةةةة القضةةةاء علةةةى التمييةةةز العنصةةةريأوصاااة  -١3
املتعلقاااا  ابلثقاتياااا  اللغوياااا ، واحلاااارص علااااى أن يعاماااال التنفيةةةةك الكامةةةة  والفعةةةةال لسيا ةةةةتاا الر يةةةةة 

الساا ان القاااطقون ابإلن ليزياا  علااى قااد  املساااوا  مااع ناا هل ماام الساا ان، ال ساايما يف جماااالت 
 و ارااات التقاض . العمل والتعليل

وشاجعة اللجقا  املعقيا  ابلقاااا علاى التميياز ضاد املارأ  ال اام ون علاى مرااعا  قاانون  -١4
وأعرباة اللجقاا   .(١6)احقساي  مام أاال ضاامان مسااوا  املارأ  ابلراال يف احلقااوق املتعلقا  ابحقساي 

ا يتعلااة اباتسااا  علااى املاارأ  وعلااى الرااال ايمااامليفبقاا  شااروط ال باانيعاام قلق ااا  زاا اال ااتالت 
 .(١٧)احقسي  ال ام وني  ونقل ا واالحت اظ هبا

مام قاانون العقاوابت املعاد ر الا  حتلار  ٢4٢ورحبة حق  حقوق اليف ل ابعتماو املااو   -١5
 .(١٨)التمييز على أساس العرق أو الديم أو احقس أو احلال  ال  ي 

التمييااز الااذي يعاماال باا  أط ااار ال ئااات وأعربااة حقاا  حقااوق اليف اال عاام قلق ااا  زاا اسااتمرار  -١6
. وأشاارت    رااال ال اام ون االعارتات هبويا  املثلياات واملثلياني ومزوواا  امليال (١9)امل مش  واحملروما 

احقساا  ومغااايري ا وياا  احقساااني  وحااامل  صاا ات احقسااني ماام ااط ااار، و   مااا يتعاارض لاا  هااؤالا 
ال اااام ون علاااى اعتمااااو وتق ياااذ تشاااريعات شاااامل  حلمايااا  اياااع ااط اااار مااام متيياااز. وحثاااة اللجقااا  

 .(٢٠)ااط ار مم التمييز
وأوصة اللجق  املعقي  ابلقااا علاى التميياز ضاد املارأ  نن تعتماد ال اام ون تاداب  مام  -١٧

مااام القساااا،  ااام اااي م املساااقات  و مهاااالً اً أااال القااااا علاااى أي متييااز ضاااد أشااد ال ئاااات ضااع 
 .(٢١)اإلعاق  والقساا املشتغالت ابلرع  والالائات والقساا  وات

نياااا  أو نااادر  الشااا اوى والااادعاوى  والحلاااة حقااا  القاااااا علاااى التميياااز العق اااري -١٨
 .(٢٢)القااتي  املراوع  مم ض ااي التمييز العق ري

 التقمية وال يية واأل مامب التسارية وحقوق اإلنسان -٢ 
مااام أهااادات التقميااا   5-١6تراعااا  ال اااام ون الغايااا  أوصاااة حقااا  حقاااوق اليف ااال نن  -١9

املسااتدام  املتعلقاا  ابحلااد بدرااا  اباا   ماام ال ساااو والرشااو  تميااع أشاا ا ما، وتتخااذ تااداب  اورياا  
 .(٢3)لتعزيز قدرات املؤسسات يف اشا حاالت ال ساو ب عالي  ومقاضا  مرت بي ا

 تقليمياااااً ملعاحاااا  أواااار قيفااااا  وأوصااااة حقاااا  حقااااوق اليف اااال نن تاااااع ال ااااام ون  طاااااراً  -٢٠
ااعمار التجاري  على حقوق اليف ل حىت ال تؤور أنشيف  هذا القيفا  سلباً على حقوق اإلنساان 
أو  ااادو معااااي  البيئااا  أو ن هاااا مااام املعااااي  وضااامان ال عاليااا  يف تق ياااذ املعااااي  البيئيااا  وال ااا ي  

 .(٢4)الدولي  والوطقي  ويف رصد تق يذ هذه املعاي 
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 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -٣ 
( S/2017/304ابإلشاااار     تقريااار ااماااني العاااا  عااام ااط اااار والقااازا  املسااال  يف نيجااا اي ) -٢١

الذي ي يد اب تيفات ااع  بواو حرا  لألط ار، أوصة حقا  حقاوق اليف ال نن تااع ال اام ون 
ط اااار احملتجااازيم الاااذيم اساااتُقد وتق اااذ اسااارتاتيجي  وطقيااا  لتقساااية عمليااا  التعجيااال  طاااالق سااارا  اا

ا اااام ل ابالرتبااااط ابحماعاااات اإلرهابيااا     أولااا  واهيااا ، ونن تعااادر قاااانون م اا ااا  اإلرهاااا   يف
 لغاااااا انيفباااااق ا ت اااااص احملاااااال  ٢٠١4اااااانون ااور/ويساااامك   ٢3املااااؤر   ٢٠١4/٢٢٨ رقاااال

ااط ااااار املاااارتبيفني العساااا ري  علااااى ااط ااااار، ونن تقشاااائ هياااااال وعاااال جمتمعياااا  إلعاااااو   ومااااا  
 .(٢5)ابحماعات املسل  ، وتعزيز تعااي ل و عاو   وماا ل ااتماعياً يف بيئ  آمق 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (٢6)حق الفرب ئ احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -١ 

، ن اااااا  العديااااااد ماااااام امل ل ااااااني بااااااوالايت يف  طااااااار ٢٠١٧يف تشااااااريم الثااااااا /نوامك  -٢٢
اإلاااارااات ا اصااا  ح ومااا   ال اااام ون ابلاااد ور يف حاااوار سياسااا  هااااوت ماااع  ثلااا  السااا ان 

نار  البلاد حياد يادعى  اقو  نر  ومشاارالقاطقني ابإلن ليزي  ووقا جتد و أعمار العقا يف 
تعااا  ماام ت اااقل انت ااااات حقااوق اإلنسااان. وحثااوا احل وماا  علااى  أن ااقلياا  القاطقاا  ابإلن ليزياا 

ا اا  ااال التااداب  الالزما  إلزاااا وواماا  العقاا انسااجاماً مااع التزاماات ال ااام ون يف جمااار حقااوق 
شخ اً وار  واعتقاار العشارات مام ااشاخاص أوقااا امللااهرات  ١٧اإلنسان. وأايد  قتل حنو 

. وأعار  امل ل اون ٢٠١٧تشاريم ااور/أاتاوبر  ١ابإلن ليزيا  مقاذ  ال  ش د ا ااقااليل القاطقا 
باااوالايت يف  طاااار اإلاااارااات ا اصااا  عااام قلق ااال  اااا اااااا يف بعاااال التقاااارير مااام أن الساااليفات 

العاما ،  يف اامااام الوطقي  ا اذت سلسال  مام التاداب  مشلاة حلار التجاوار وحلار التجمعاات
االحتجااااات الساالمي . و ُااار يف بعااال اإلااااوات حااوا وناا   لاا  ماام القيااوو الرامياا     مقااع 

أا ز  اامم    االستخدا  امل رط للقو  والتسب  يف سقوط عدو مم احرحى وتق يذ اعتقااالت 
 .(٢٧)ااعي  وعمليات احتجاز تعس   و ارس  التعذي  ون ه مم ضرو  سوا املعامل 

ا اصاااا  احل ومااا      ا ااااا  تاااداب  اعالياااا  ووعاااا امل ل ااااون باااوالايت يف  طااااار اإلاااارااات  -٢3
ملقاضا  ايع املسؤولني عام تلا  االنت اااات ومعااقبت ل. واااات هاذه الادعو     ا اا   اارااات 
بعد مارور عاا  تقريبااً علاى توايا   اكاا اامال املت اد  يف حقاوق اإلنساان وعاو   اولا     احل وما  

علاااى ااقليااا  القاطقااا  ابإلن ليزيااا ، و لااا  بعاااد وروو  حثوهاااا اي اااا علقااااً علاااى وقاااا العقاااا املماااارس
تقارير ت يد بتعرض متلاهريم  طقني ابإلن ليزيا  يف باواي وابميقادا لعقاا نا  ماكر. ونادو امل ل اون 
بوالايت يف  طاار اإلاارااات ا اصا  أياااً ب ال اساتخدا  للعقاا ضاد أااراو قاوات اامام، بعاد أن 

، أبلا  امل ل اون باوالايت ٢٠١6. ومقاذ ااانون ااور/ويسامك أااوت تقاارير  قتال عادو مام هاؤالا
يف  طار اإلارااات ا اص  ح وم   ال ام ون ماراراً بشاوانل ل وواظباوا علاى رصاد مازاعل انت اااات 

 .(٢٨)حقوق اإلنسان يف مشار نر  واقو  نر  البلد والتمسوا توضي ات بشأزا
قاااا  املعقياااا  حبقااااوق اإلنسااااان القااااااا ، أم لااااة اللج٢٠١٧ويف اااااانون ااور/ويساااامك  -٢4

ال اام و  ماد  ماتاا  و اانني يومااً إلطااالق سارا  الساايد زوناو أناديال احملتجااز يف الساجم املرااازي 
 .٢٠١١بياوندي مقذ آ ار/مارس 
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وأوصة حق  مقاها  التعذي  ال اام ون ابلواااا التاا  ابلتزام اا  ااراا حتقيقاات نزي ا   -٢5
علقااا  ابحاااراتل واالعتااادااات ا يفااا   الااا  تُقسااا     ااعااا  بوااااو حااارا  يف اياااع االوعاااااات املت

وبعااااال القااااوات احل ومياااا ،  ااااا يف  لاااا  اإلعاااادامات املق ااااذ   ااااار  نيفاااااق القااااانون أو تعساااا اً 
 .(٢9) ارااات مواز ، اااًل عم اال ت ااات القسري ، وأوصت ا  عاقب  احقا  أو

 اإلفالت مر العقابا وسيابة القانونإقامة العدمبا مبا ئ ذلك مسألة  -٢ 
أعرباة اللجقا  املعقياا  حبقاوق اإلنساان عاام قلق اا  زاا مازاعل واااوو مراااة احتجااز سااري   -٢6
 .(3٠) اع اي نو  مم الرقاب  ال

وضاامان  وأوصااة حقاا  مقاهااا  التعااذي  ال ااام ون بوضااع حااد ملمارساا  عاازر السااجقاا -٢٧
  معرتت ب  رمسيااً،  اا يف  لا  مراااز االحتجااز عد  احتجاز أي شخمي يف م ان سري أو ن

العساا ري  ناا  املدرااا  يف القااواتل الرمسياا . ويقبغاا  لل ااام ون أن حتقااة يف واااوو هااذه ااماااام، 
 .(3١)ويقبغ   طالق سرا  احملتجزيم أو نقل ل    أماام احتجاز رمسي 

حتقيقااات نزي اا  يف  و ا اارت حقاا  مقاهااا  التعااذي  بااارور  حاارص الدولاا  علااى  اااراا -٢٨
 ار  نيفااق القاااا، وعملياات  ايع االوعااات املتعلق  ابالستخدا  امل رط للقو ، واإلعدامات

االعتقار التعس  ، وسوا املعامل  املقسوب     ماوظ   الدولا  أوقااا أو بعاد امللااهرات يف املقيفقا  
ت ل، يف حاااار  وانااات ل، وااااك القاطقااا  ابإلن ليزيااا ، والتأااااد مااام مالحقااا  احقاااا  قاااااتياً ومعااااقب

 .(3٢)الا ااي أضرار
وطلبة حقا  مقاهاا  التعاذي     ال اام ون اإلسارا  يف وضاع بار م  حلمايا  الشا وو  -٢9

وضااا ااي التعاااذي ، علاااى الق اااو املق اااوص عليااا  يف  يفااا  العمااال الوطقيااا  لتعزياااز وقايااا  حقاااوق 
 .(33)(٢٠١9-٢٠١5ون )اإلنسان يف ال ام  

وحثة حق  حقوق اليف ل ال ام ون علاى التعجيال برااع السام الادنيا للمساؤولي  احقاتيا      -3٠
وااااع رشااااوى مساااتوى مقباااور ووليااااً، وطاامااا  ضاااباط الشااارط  الاااذيم احتجااازوا أط ااااالً تعسااا اً وطلباااوا 

واإلسارا   ني امل ل ني ابملساعد  القاااتي  الاذيم طلباوا وااع رساو  نا  رمسيا   ال،لإلارا  عق ل، واحملام
 .(34) نشاا مرااة ووضع  ارااات حملاال  اص  اباحداث يُعني لرائست ا قاا  متخ  ون

ال اام ون باامان ح اور ااقلياات والشاعو   وأوصة حق  القااا على التمييز العق اري -3١
قيا  مام ااصلي  على ارص متساوي  يف االحت ا     القااا، والعمل حتديداً على تقريا  احملااال الوط

املقااااطة الااا  تعااايض اي اااا بعاااال جمموعاااات ااقلياااات والشاااعو  ااصااالي  و نشااااا  وارات رمسيااا  تُقاااد   
 .(35) دمات الرتا  الش وي  بلغ  ااقليات والشعو  ااصلي 

وأعربة اللجق  املعقي  ابلقااا على التمييز ضد املارأ  عام القلاة الاذي ال يازار يسااورها  -3٢
  .(36)حوا املرأ     القااا على حنو اعار زاا عد   م اني  

 (3٧)احلر ت األساسية واحلق ئ املشار ة ئ احلياة العامة واحلياة السياسية -٣ 
حثة اللجق  املعقي  حبقوق اإلنسان ال اام ون علاى  زالا  أي قياوو ال واعا   اا تُ ارض علاى  -33

 .(3٨)ااقلي  القاطق  ابإلن ليزي  يف البلد حري  التجمع والتلاهر، وال سيما القيوو امل روض  على
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وأوصااااة ا باااا   املسااااتقل  املعقياااا  بقاااااااي ااقليااااات ال ااااام ون بتعزيااااز تااااداب  تشااااريعا ا  -34
وسياست ا العام  لامان املشارا  السياسي  للجماعات ن  املمثل  متثيالً اااياً يف ا يئات السياساي  

ت احمللي  واإلقليمي  والوطقي ،  ا اي اا جمتمعاات البيغما  واملباورورو وهيئات ا ا  القرار على املستواي
ون هااا ماام اجملتمعااات احمللياا . ويقبغاا  اسااتعراض التااداب  القاتماا ،  ااا اي ااا تلاا  املتعلقاا  ابلعمليااات 
االنتخابي ، ومرااعت ا أو توضي  ا، عقد اللزو ، وتقييل تق يذها للتأاد مم واات ا ابلغارض املقشاوو 

 ااا. وحثااة ا باا   املسااتقل  الدولاا   علااى القلاار يف التوصاايات الاا  قُاادمة يف هااذا الشااأن  ااالر مق
 .(39)املقتدى الثا  املعل بقاااي ااقليات

ال اام ون ابعتمااو تاداب  عمليا  مام أاال  وأوصة حق  القاااا علاى التميياز العق اري -35
السياسااي  والعاماا ، بوساااتل مق ااا   اايمي  تعزيااز مشااارا  ااقليااات والشااعو  ااصاالي  يف احليااا 

 .(4٠)ح مي  ا
وأوصاااة اللجقااا  املعقيااا  ابلقاااااا علاااى التميياااز ضاااد املااارأ  نن تق اااذ ال اااام ون التاااداب   -36

ا اص  املؤقت  نش ار خمتل ا ، مثال بارام  التوعيا  والادعل، و  ايمي احل امي، ونا   لا  مام 
الراميااا     حتقياااة املسااااوا  ال عليااا  باااني املااارأ  والراااال يف التاااداب  االساااتباقي  املرااااز  علاااى القتاااات  و 

 .(4١)القيفاعني العا  وا اص
وأشاااارت اليونسااا و    أن ال اااام ون قيفعاااة  ااادمات اإلنرتناااة يف مقيفقااا  مشاااار نااار   -3٧

واقاو  ناار  البلاد بعااد سلسال  ماام االحتجااااات الا  أساا رت عام أحااداث عقاا واعتقاااالت بااني 
. وشاااجعة اليونساا و ال اااام ون علاااى سااام قااانون بشاااأن حريااا  اإلعاااال  (4٢)ليااا زعماااا اجملتمعاااات احمل

 .(43)يتوااة مع املعاي  الدولي  وضمان حري  التعب  على اإلنرتنة
وأشارت اليونس و     ار تقارير حلاالت عديد  مم ااشاخاص الاذيم تعرضاوا للم ااما   -3٨

  عاولااا . وأوصاااة اليونسااا و ال اااام ون باااامان والساااجم يف انت ااااك حلريااا  التعبااا  واحلاااة يف طاامااا
ال اا  يني ماام  ارساا  م قاات ل يف بيئاا  حاار  وآمقاا ، والت قيااة يف ايااع ا جمااات الاا  يتعاارض  مت  اام
 .(44)ال   يون  ا

وأشارت اليونس و    أن ال ام ون مل تقاد  تقريرهاا الاوطل عام تق ياذ التوصاي  املتعلقا   -39
العلمااا . وأوصاااة اليونسااا و ال اااام ون ابإلباااال  عااام أي أح اااا  نوضاااا  املشاااتغلني ابلب اااد 

قانوني  أو أطر تقليمي  ُسقة لامان ح ور املشتغلني ابلب د العلم  على احلة يف العمال يف 
 .(45)بيئ  تراع  حقوق اإلنسان امل  ول   ل

 حظر مجيع أشكامب الرق -٤ 
ُيسااتغلون يف الزراعاا  التجارياا  ويف العماال يف ضااوا العاادو ال باا  ماام ااط ااار الااذيم ال يزالااون  -4٠

يف املقااازر، اً املقااز ، حثااة حقاا  حقااوق اليف اال ال ااام ون علااى قاياا  ااط ااار الااذيم يعملااون  اادم
 .(46)وا ال  أتهيل ل و عاو   وماا ل ااتماعياً، وال سيما يف سياق تق يذ  يف  العمل الوطقي 

يياااز ضاااد املااارأ  عااام القلاااة  زاا العااادو احملااادوو وأعرباااة اللجقااا  املعقيااا  ابلقاااااا علاااى التم -4١
ا اياا  املعرااا  والااوع  بااني   ضااعا انتشااارماارت ا االجتااار اباشااخاص و  حلاااالت مقاضااا  و واناا 

 .(4٧)"عراتس اإلنرتناة"القساا  خاطر االجتار وابستغالر امل اارات،  ا يف  ل  
بازايو  التعااون الادو  واإلقليما  وأوصة اللجق  املعقيا  ابلقاااا علاى التميياز ضاد املارأ   -4٢

ااد مام أاال مقاع االجتاار، و لا  مام  االر تبااور  والثقات  مع بلدان املقشأ وبلادان العباور واملق د
 .(4٨)املعلومات وتقسية اإلارااات القانوني  الرامي     مقاضا  املتااريم ومعاقبت ل
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 احلق ئ اخلصوصية واحلياة األسرية -٥ 
ملعقياا  ابلقااااا علااى التمييااز ضااد املاارأ  عاام قلق ااا  زاا واااوو أح ااا  قانونياا  أعربااة اللجقاا  ا -43

متيااايزي ،  ااا اي ااا تلاا  املتعلقاا  بتعااادو الزواااات، ووور الاازو  بوصاا   ر  ااساار ، وا تيااار الاازو  حملاال 
رأ  اإلقام ، وقياا  الازو   وار   تل اات ااسار  و تل اات الزواا ، واحل ااض احلاد ااوا لسام زوا  املا

 .(49)عق  للرال. وأوصة اللجق   لغاا ايع ااح ا  التميايزي  املتعلق  ابلزوا  والعالقات ااسري 

 احلقوق االقتصابية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 احلق ئ العمل وئ ظروف  مل  ابلة ومواتية -١ 

االوعاااااات الااا  ت ياااد نن عااام قلق اااا  زاا  أعربااة حقااا  القاااااا علاااى التميياااز العق اااري -44
 .(5٠)بعال املؤسسات التجاري  ت رق يف اااور حبس  ااصل اإلول

وأعربااة اللجقاا  املعقياا  ابلقااااا علااى التمييااز ضااد املاارأ  عاام قلق ااا  زاا ظااروت العماال  -45
ا  املتسم  ابالستغالر واحمل وا  ابملخاطر ال  تواا ا ا القساا وال تيات العاامالت يف املازار  وقيفا

املقاااال، واسااتغالر عااامالت املقااازر، واإلساااا   لااي م وحرمااازم ماام احلرياا ، وانعاادا  التشااريعات 
قيا  ال  حتم  العمار املقزليني ابلت ديد. وأوصة اللجق  ال ام ون ابلقلر يف الت ادية علاى ات ا

 .(5١)العمل الالتة للعمار املقازلياني( بشأن ٢٠١١)١٨9مقلم  العمل الدولي  رقل 

 احلق ئ الضمان االجتما ن -٢ 
اااز عمال املارأ  يف  -46 أعربة اللجق  املعقي  ابلقااا على التمييز ضد املارأ  عام قلق اا  زاا تراز

القيفااا  ناا  القلااام  باادون قاياا  قانونياا  وااتماعياا  أو اساات قاقات أ اارى واإلبيفاااا يف اعتماااو 
 .(5٢) صال  نلا  احلماي  االاتماعي 

يف املاتا ( يف ال اام ون، وت ااقل  39.9ارت اا  نساب  ااسار الا  تعايض ال قار )ونلراً     -4٧
يف املاتاا (، وارت ااا  عاادو العاااملني الااذيم ال يساات يدون ماام  55هااذه القسااب  يف املقاااطة الري ياا  )

 3-١ش ل مم أش ار احلمايا  االاتماعيا ، وا اة حقا  حقاوق اليف ال االنتبااه    الغايا   أي
  املستدام  بشأن تق يذ نلال وتاداب  احلمايا  االاتماعيا  املالتما  علاى ال اعيد مم أهدات التقمي

الوطل للجميع، وأوصة اللجق  ال ام ون ابست داث است قاق شامل لرعاي  اليف ال مام أاال 
 .(53)احلد مم اقرهل

 احلق ئ مستوى معيشن الئق -٣ 
املعااال ابحلاااة يف الغاااذاا  أشاااارت م وضاااي  شاااؤون الالائاااني    توصااايات املقااارر ا ااااص -4٨

املتعلقا  اب اا   يفاوات مام أااال الت ادي حلالا  انعادا  ااماام الغاذات  وساوا التغذيا  املاازمقني يف 
 .(54)أوساط ااشخاص الالائني

 (55)احلق ئ الصحة -٤ 
مم أهدات التقمي  املستدام ، أوصة حق  حقوق اليف ال  3اب دت  مع اإلحاط  علماً  -49

نن ت  اال ال ااام ون واااوو عاادو اااات ماام املرااااز ال اا ي  واملستشاا يات الاا  يساا ل الوصااور 
 لي اااا واملااازوو   اااوارو بشاااري  وتققيااا  وماليااا  ااايااا  يف اياااع أحنااااا البلاااد ونن تزياااد االساااتثمار يف 
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املومسي  وا ال  تيفبية العقوابت على العاملني ال  يني الذيم ييفلبون عمليات الوقاي  مم املالراي 
 .(56)واع رسو  ن  رمسي  عقد تقدا العال  اجملا  للمالراي

وأوصة حقا  حقاوق اليف ال ال اام ون بعاد  جتارا اإلا ااض يف اياع احلااالت و لغااا  -5٠
علاى شا او  مام املادع  العاا   ( مم القانون احقات  املعدر حلذت شارط احل اور٢)339املاو  

 .(5٧)قبل القيا  بعملي   ا اض قانوني 
وأوصة هاذه اللجقا  ال اام ون ابلت ادي النتشاار تعااط  ااط اار واملاراهقني للمخادرات،  -5١
سااايما عقااااار ترامااااوور، بيفاااارق مق اااا تزويااااد ااط اااار واملااااراهقني  علوماااات وقيقاااا  وموضاااوعي  عاااام  ال

  مم تعاط  مواو اإلومان،  اا اي اا التبا  وال  اور، ووضاع  ادمات لعاال  م ارات احليا  بغي  الوقاي
 .(5٨)اإلومان على املخدرات واحلد مم أضراره تالتل الشبا  وت ون يف متقاو ل

وأعربااة اللجقاا  املعقياا  ابلقااااا علااى التمييااز ضااد املاارأ  عاام قلق ااا  زاا اسااتمرار ارت ااا   -5٢
يف ااازا مقاا     الااققمي يف  مااداوات الااد  وعااد  التق يااذ  معاادر الوايااات الق اسااي ، الااذي يعاازى

املتعلة بققل الد ، و زاا عد   م اني  احل اور علاى  ادمات الرعايا   ٢٠٠3ال عار لقانون عا  
 .(59)ال  ي  ااساسي ،  ا يف  ل  رعاي  التوليد الاروري ، وخباص  يف املقاطة الري ي 

 (6٠)احلق ئ التعليم -٥ 
  حقوق اليف ل عم قلق ا  زاا  نالق املادارس بساب  انعادا  اامام يف  قلايل أعربة حق -53

الغار،،  - الشمار ااق ى، واإلقليل الشما ، واإلقليل الشرق ، و قليل أواماوا، واإلقليل الشما 
الغر،؛ واحل ااض معادر الت ااق ال تياات ابملدرسا ، ال سايما ارت اا  معادالت  - واإلقليل احقو،

وزوا   ابل تياات،اً عم الدراس  يف املدارس الثانوي  بسب  انتشار حترش املدرسني اقساي االنقيفا 
والحلااااة اللجقاااا  ااواااار ناااا  املتقاساااا  علااااى الشااااعو  ااصاااالي ،  ااط ااااار، وقاااال املراهقااااات؛

وااط ار الالائني وملتمس  اللجوا، وااط ار الذيم يعيشون يف املقاطة القاتيا ، نتيجا  اشارتاط 
 .(6١)ا ت االلت اق ابملدارس الثانوي او  امليالو للمشارا  يف امت تقدا ش 

ماام أهاادات التقمياا  املسااتدام ، أوصااة حقاا  حقااوق اليف اال  4ومااع اإلحاطاا  علماااً اب اادت  -54
ال ااام ون بااامان سااالم  ااط ااار والعاااملني يف املاادارس، وا ااا  تااداب  عاالاا  إلعاااو  ااات  املاادارس 

  مم احلال  اامقي ، وت ثيا اح وو الراميا     القاااا علاى زوا  ااط اار، وتيسا  يف ااقاليل املتارر 
 .(6٢)عوو  اام ات الشاابت لاللت اق ابل  وت الدراسي  العاوي  وون أي وصل

وأعربة اللجق  املعقي  ابلقااا علاى التميياز ضاد املارأ  عام قلق اا  زاا ارت اا  معادر اامياا   -55
وأوصاااة اللجقااا  ال اااام ون باااامان  م انيااا  االلت ااااق ال علااا  لل تياااات والشااااابت باااني اإل ث. 

 .(63)تميع مراحل التعليل على قد  املساوا  مع اآل ريم، واإلبقاا على ال تيات يف املدرس 
وأعربة اللجقا  املعقيا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالاتماعيا  والثقاايا  عام قلق اا  زاا ارت اا   -56

يل االبتدات  وعد  الت ااؤ يف ارص االلت اق ب . وأوصة اللجق  ال ام ون اب اا  ت اليا التعل
تااداب  ت  اال جمانياا  التعلاايل و محتاا  للجميااع علااى قااد  املساااوا . وحثااة اللجقاا  ال ااام ون أيااااً 
على توسيع ارص الوصور    التعليل العا  بغي  تزويد ساوق العمال ابمل اارات ااساساي  الالزما  

 .(64)البلد واحلد مم معدالت التسر  لقمو
عاام قلق اااا  زاا التميياااز الااذي يتعااارض لااا   وأعربااة حقااا  القاااااا علااى التميياااز العق اااري -5٧

أط ار الشعو  ااصلي  ونيا  اسرتاتيجي  ت  ل وضع برام  تعليمي  مقاسب  لألقليات. وحثة 
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التعلايل بادون متيياز وعلاى اللجق  ال ام ون على ضمان ح ور أط ار جمموعات ااقليات علاى 
 .(65)قد  املساوا  مع ن هل، ووضع مقاه  تعليمي  تعرتت نسلو  حيا ل ووقاات ل

وشااجعة اليونساا و ال ااام ون علااى االحلااراط ال عااار يف عملياا  الت اادية علااى ات اقياا   -5٨
 اليونساااا و بشااااأن م اا اااا  التمييااااز يف جمااااار التعلاااايل، والراااااو     اليونساااا و عقااااد طلاااا  اي

 .(66)مساعد  تققي 
سيما تشتة  الو والحلة اليونس و بعال ال عوابت املؤسسي  يف  وار  قيفا  التعليل،  -59

التعلااايل. وأوصاااة ابسااات داث وزار  وحياااد  للرتبيااا  شاااؤون م ل ااا  بمتعااادو  وزارات اح اااوو باااني 
 .(6٧)الوطقي 
تتااي  الوصااور    املاادارس. وأشااارت اليونساا و    أن ال ااام ون تعوزهااا البااا الت تياا  الاا   -6٠

 .(6٨)وشجعة ال ام ون على تسخ  ما يلز  مم االستثمارات للبا الت تي  التعليمي 
 ااا يتااي  م اا اا  الز ااات  ٢٠١6ورحبااة اليونساا و  صااال  قااانون العقااوابت لعااا   -6١

  وتعزياااز املب اار  والقساااري  الااا  اانااة تعياااة  ارسااا  احلااة يف التعلااايل. وأوصاااة ال ااام ون  واصااال
 ارااا اااا الراميااا     القاااااا علاااى زوا  ااط اااار وتشاااغلي ل، اللاااذيم  اااثالن أبااارز العراقيااال أماااا  

 .(69) عمار احلة يف التعليل

 حقوق أشخاص حمدبير أو فيات حمدبة -بامب 
 (٧٠)املرأة -١ 

ال عاار  أوصة اللجق  املعقي  ابلقااا على التميياز ضاد املارأ  ال اام ون باامان التق ياذ -6٢
ماام قااانون العقااوابت الاا  جتاار د  ماارت ا أعمااار الاازوا  القسااري أو املب اار؛ واعتماااو  356للماااو  

تشاااوي  ااعااااااا التقاسااالي  لاااإل ث واااااا  الثاااادي وطقاااوس الرتمزااااال اً أح اااا  قانونيااا  جتاااار د  حتدياااد
 ون علااى التميااايزي ، وتتااامم عقااوابت اااياا  علااى ماارت ا تلاا  اااعااار. وحثااة اللجقاا  ال ااام

اعتقار ومقاضا  ومعاقب  خمتيف   ااط ار،  م اي ل ال تيات ال اغ ات، اناراض بياع ااعاااا 
 .(٧١)الديقي  -أو املمارسات الس ري  

وأعرباة اللجقا  املعقيا  ابلقاااا علاى التميياز ضاد املارأ  عام القلاة الاذي ماا زار يسااورها  زاا  -63
واحملاامااات يف حاااالت العقااا املقااز . وحثااة اللجقاا  ال ااام ون علااى العاادو احملاادوو ماام الت قيقااات 

الت قياة ال عااار يف ايااع قااااي العقااا ضااد املارأ  ومالحقاا  مرت بياا  ومعااقبت ل علااى الق ااو املقاساا . 
وأوصاة اللجقا  ال اام ون ابعتمااو قااانون شاامل مل اا ا  العقاا ضااد املارأ ، و لغااا املقتااى القااانو  

وضامان متتاع املارأ  ضا ي  العقاا املقااز   اً،غت   مم العقوبا    ا تازو  الاا ي  الحقاالذي يستثل امل
ماام الوسااااط ،  بشاا ل ااماال  م انياا  احل ااور علااى أواماار احلمايااا  وساابل االنت ااات القانونياا  باادالً 

 .(٧٢)وتقدا املساعد  للا ااي،  ا يف  ل  الدعل اليفا والق س 
ااا على التمييز ضاد املارأ  عام القلاة الاذي ماا زار يساااورها وأعربة اللجق  املعقي  ابلق -64

 زاا احلالاا  ا شاا  الاا  تعيشاا ا القساااا يف املقاااطة الري ياا  الالتاا  يشاا لم نالبياا  القساااا يف الدولاا  
 .(٧3)م يف عمليات صقع القرار اليفرت ويتأورن ب ور  ن  متقاسب  بغيا  مشارات

اقااد أعربااة اللجقاا  املعقياا  ابلقااااا علااى التمييااز ضااد مل وضااي  شااؤون الالائااني، اً وواقاا -65
عاام قلق ااا  زاا نيااا  احلماياا  واملساااعد  ال اااايتني ل ئااات القساااا احملرومااات، وأوصااة نن  املاارأ 

 .(٧4)ت  ل ال ام ون ح و م على العمال  والتعليل والس م وال    بدون متييز
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 (٧5)األطفامب -٢ 
 ٢٠١6متوز/يولياااا   ١٢املااااؤر   ٢٠١6/٠٠٧القااااانون رقاااال مااااع اإلحاطاااا  علماااااً ابعتماااااو  -66

مم قاانون العقاوابت الا  جتار  "الازوا  القساري" وتشادو العقوبا  عقادما ت اون  356واملتعلة ابملاو  
الااا ااي وون ساام الثامقاا  عشاار ، حثااة حقاا  حقااوق اليف اال ال ااام ون علااى االنت اااا ماام مرااعاا  

 .(٧6)ق  لل تيات وال تيان على حد سوااس ١٨وا  يف القانون املد  وحتديد السم الدنيا للز 
ورحباااة حقااا  حقاااوق اليف ااال  رااعااا  اإلطاااار القاااانو  واملؤسسااا  لت ساااني عمليااا  تساااجيل  -6٧

 املواليد،  اا يف  لا   نشااا امل تا  الاوطل لألحاوار املدنيا ، ومتدياد امل لا  احملادو  لتساجيل الاوالوات.
 .(٧٧)بيد أن اللجق  أعربة عم قلق ا  زاا تد  مستوى تسجيل املواليد، ال سيما يف املقاطة الري ي 

ماام أهاادات التقمياا  املسااتدام  بشااأن تااوا  هوياا  قانونياا   9-١6ومااع اإلحاطاا  علماااً ابلغاياا   -6٨
يااع رسااو  للجميااع،  ااا يف  لاا  تسااجيل املواليااد، حثااة حقاا  حقااوق اليف اال ال ااام ون علااى  لغاااا ا

تسااجيل املواليااد و صاادار الشاا اوات، وزايو  املااوارو املالياا  والتققياا  والبشااري  للم تاا  الااوطل لألحااوار 
 .(٧٨)املدني  هبدت زايو   م اني  االست او  مم  دمات  يف ايع أحناا الدول  اليفرت

 اار   طاار وأعربة حق  حقوق اليف ل أياااً عام قلق اا  زاا ميفالبا  ااط اار املولاوويم  -69
الااازوا  ابلواااااا بشاااروط  ضاااااي  لل  اااور علاااى احقساااي  ال ام ونيااا ، واحتماااار حرماااان ااط اااار 

وأوصاة اللجقا  ال اام ون بتعاديل قاانون احقساي  بغيا    وي اإلعاق  مم احل اور علاى احقساي .
ساااي  حق لغااااا ااح اااا  التمييزيااا  املتعلقااا  حب اااور ااط اااار املولاااوويم  اااار   طاااار الااازوا  علاااى ا

 .(٧9)وبتجقيس ااط ار  وي اإلعاق 
مام أهادات التقميا  املساتدام  بشاأن  زااا اياع أشا ار  ٢-١6ومع اإلحاطا  علمااً ابلغايا   -٧٠

العقا ضاد ااط اار، حثاة حقا  حقاوق اليف ال ال اام ون علاى  صادار تواي اات اوريا     الشارط  
ويف هاذا الساياق، حثاة اللجقا  ال اام ون  .(٨٠)بشأن حة اليف ل يف الت رر مم ايع أش ار العقاا

على  قرار حلر قاانو  صاري  للعقوبا  البدنيا  يف اياع اامااام،  اا اي اا يف املقازر واملؤسساات، اً أيا
 .(٨١)وضمان الت قية يف ايع حاالت العقوب  البدني  لألط ار، ومقاضا  مرت بي ا

مااام القاااانون احقاااات   ١-3٠٢و ٢9٧ورحباااة حقااا  حقاااوق اليف ااال ابعتمااااو املااااوتني  -٧١
ا  مام ضا يت  ال يع يا  مام مساؤوليت ،  املعدر اللتني تق اان، علاى التاوا ، علاى أن زوا  املغت د
وعلااى جتاارا الت اارش احقساا ، وااارض عقوباا  السااجم عقاادما ت ااون الااا ي  قاصااراً، والقلاار يف 

 .(٨٢)تشديد العقوب  عقدما ت ون للجا  سليف  تربوي  على الا ي 
يف املاتا  مام  ٢٢مع  ل ، أعربة حق  حقوق اليف ل عم قلق ا  زاا تعر ض أاثر مام و  -٧٢

ساااااق  للعقاااااا احقسااااا ، ال سااااايما يف ساااااياق زوا   ١9و ١5أعماااااارهم باااااني  املرتاوحااااا ال تياااااات 
ااط ااااار، ومااااا ناااات  عاااام  لاااا  ماااام اسااااتمرار ارت ااااا  معاااادالت اإلصاااااب  ب اااا وس نقاااامي املقاعاااا  

 .(3٨)البشري /اإليدز بني هذه ال ئ 
مام  ٢-٢٧٧و ١-٢٧٧وأوصة حقا  حقاوق اليف ال ال اام ون ابإلن اا  ال اار  للمااوتني  -٧3

القانون احقات  املعدر اللتني جترمان تشوي  ااعااا التقاسلي  والتد ل يف مناو ااعاااا، علاى التاوا ؛ 
نثويااا  وتاااوا  واالنت ااااا مااام وضاااع  يفااا  العمااال الوطقيااا  احملدوااا  مل اا ااا  تشاااوي  ااعاااااا التقاسااالي  اا

املااوارو ال ااياا   ااا، وضاامان تق يااذها ماام  ااالر مقااك التعاااون بااني وزار  مت ااني املاارأ  وااساار  وجملااس 
 .(٨4)  املقشأ  مل اا   هذه املمارس ااتم  وابار الشخ يات املسلم ، وابلتقسية مع اللجان احمللي
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علااى ات اقياا  الت  اايل وأوصااة حقاا  حقااوق اليف اال نن تقلاار ال ااام ون يف الت اادية  -٧4
، ٢٠٠٧تشريم الثاا /نوامك  ٢3الدو  لق ق  ااط ار ون ها مم أش ار  عال  ااسر  املؤر   

، وات اقيا  ٢٠٠٧تشريم الثاا /نوامك  ٢3وبروتواور القانون املقيفبة على التزامات الق ق  املؤر  
 .(٨5)قاي  ااط ار والتعاون يف جمار التبل على ال عيد الدو 

 (٨6)األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 
أوصااة حقاا  حقااوق اليف اال ال ااام ون ابلتعجياال  صاادار مشاارو  املرسااو  التق يااذي للقااانون  -٧5
بشاااأن تعزياااز وقايااا  ااشاااخاص  وي اإلعاقااا ،  ٢٠١٠نيساااان/أبريل  ١3املاااؤر   ٢٠١٠/٠٠٢رقااال 

 .(٨٧)بتوا  ترتيبات تيس ي  معقول  وضمان تاميق  متيفلبات تقا 

 األقليات والشعوب األصلية -٤ 
حثة اللجق  املعقي  حبقوق اإلنسان ال ام ون على ضمان املساوا  يف معامل  ااقليات  -٧6

 .(٨٨)القاطق  ابإلن ليزي  وا ال  حق ا يف التعب  والتجمع
وأعربااة ا باا   املسااتقل  املعقياا  بقاااااي ااقليااات عاام القلااة الااذي ال ياازار يساااورها  زاا  -٧٧

عد  ح ور جمتمعات ااقليات والشعو  ااصلي  على بيفاقات تعرياا ا ويا ، وهاو ماا قاد أوار 
على متتع اا  جموعا  واساع  مام ا ادمات واالسات قاقات االاتماعيا . ورحباة ا با   املساتقل  

 .(٨9) صدار بيفاقات هوي  جماني  ااراو مم جمتمعات البيغم  واملبورورو
ي يتعرض ل  شعبا البيغم  واملباورورو يف الدولا  اليفارت، وعاد  وااوو ويف ضوا التمييز الذ -٧٨

أي قانون حلماي  حقوق ما، حثة حق  حقوق اليف ل ال اام ون علاى   ايمي ماوارو ااايا  لتق ياذ 
 يفاا  العماال الوطقياا  املعقياا  ابلشااعو  ااصاالي ، والتعجياال ابح ااوو الرامياا     تعزيااز تعلاايل أط اااار 

 اادي لالرت اا  الشااديد ملعاادر ااميا  بااني الشااعو  ااصالي  عاام طريااة بقاااا الشاعو  ااصاالي ، والت
املاادارس و محاا  املااوارو ال ااياا   ااا وا اال اجملتمعااات احمللياا   ااذه الشااعو ، وتااوا  مقاااه  وراسااي  
تراعاا    وصاايت ا الثقااياا . وشاادوت هااذه اللجقاا  علااى ضاارور  ضاامان  م انياا  ح ااور الشااعو  

سااات قاقات االاتماعيااا  عااام طرياااة تيسااا  تساااجيل املوالياااد و صااادار ااصااالي  علاااى ا ااادمات واال
 .(9١)ى التمييز العق ري توصيات  اول وراعة حق  القااا عل. (9٠)بيفاقات ا وي  الوطقي 

ال اام ون نن ت ارس ال اام ون يف تشاريعا ا،  وأوصة حق  القاااا علاى التميياز العق اري -٧9
ااصاااالي ، حااااة هااااذه الشااااعو  يف امااااتالك أراضااااي ا وأقاليم ااااا ومواروهااااا بعااااد التشاااااور مااااع الشااااعو  

استخدام ا وتقميت ا وبسط سييفر ا علي ا، ونن تامم ح ور الشعو  ااصالي  علاى تعاويال  ويف
شاااااغلة  مق اااااا وعااااااور عااااام ااراضااااا  وااقااااااليل واملاااااوارو اليفبيعيااااا  الااااا  صاااااوورت أو أُ اااااذت أو

 .(9٢)ااق  تل  الشعو  املسبق  احلر  والواعي استغلة أو  ربة وون احل ور على مو  أو

 (93)امليفاجرون والالجيون وملتمسو اللسوء واملشربون باخلياا  -٥ 
مع اإلشار     تسب  القزا  يف البلدان اجملااور  يف تاداة ماا يزياد عام ن اا ملياون مام  -٨٠

الالائني وملتمس  اللجوا والقازحني    ال اام ون، و قاما  معلم ال يف أقااليل الشارق والشامار 
، أعرباااة م وضاااي  شاااؤون الالائااااني عااام شاااوانل  زاا عمليااااات أواماااااواوأق اااى الشااامار و قلااايل 

ي  لالائني    نيج اي ال  قدموا مق اا، وون الت قاة مام صا ت ل االائاني أو مام اإلعاو  القسر 
 .(94)رنبت ل يف العوو  طوعاً  لي ا



A/HRC/WG.6/30/CMR/2 

GE.18-03759 12 

وحثااة م وضااي  شااؤون الالائااني ال ااام ون علااى تيساا  اساات او  ااشااخاص احملتااااني  -٨١
طوعيااا     احلمايااا  مااام  اااارااات ماااق  اللجاااوا واحلااارص علاااى أن ت اااون اياااع عملياااات العاااوو  

جلنةة القضةةاء وأبادت  .(95)وتق ياذها وااة ماا   اك ال راماا  ماع التقياد  بادأ عاد  اإلعاااو  القساري 
الكةامريون علةى  ن تتةةيال لل جدةئ أةدا   عةة   ا   ةة ا   ثاةلةة و أةض  يضةة علةى التمييةز العنصةري

 .(96)ال امل حبق ل يف العملاة تجاز ومتّكنام م  التمت  
قي  حبقوق اإلنسان ال اام ون باامان عاد  حادوث  عااوات قساري  وأوصة اللجق  املع -٨٢

 ااعي  وابإلن ا  ال ار  لل لر امليفلة لإلعاو  القسري .
اً وأوصااة حقاا  مقاهااا  التعااذي  ال ااام ون  ااااع   اح ااوو الرامياا     العماال مق جياا -٨3

تشااريم يف أق ااى مشااار علاى   اااا  ايااع أاااراو الشارط  واااااراو العساا ريني ومااوظ   احلادوو املق
 .(9٧)ال ام ون لتدري  يتقاور  ارااات اللجوا ومسأل  احرتا  مبدأ عد  اإلعاو  القسري 

والحلااااة م وضااااي  شااااؤون الالائااااني أن ال ااااام ون مل ت اااادر وملتااااة هوياااا  لالائااااني،  -٨4
اعل ااال يواا اااون  يفااار االحتجااااز التعسااا   وتقيياااد حاااريت ل يف التققااال. وشاااجعة م وضاااي    اااا

الالائااني ال ااام ون علااى وضااع  ااارااات التسااجيل املقاسااب  و صاادار وملتااة لالائااني ماام  شااؤون
 .(9٨)أال تعزيز قايت ل

ال ااام ون     يااالا اهتمااا   اااص لوضااع  ووعااة حقاا  القااااا علااى التمييااز العق ااري -٨5
 .(99)القساا وال تيات الالائات الاليت قد يتعرضم لتمييز مزوو 

املعقياا  ابلقااااا علااى التمييااز ضااد املاارأ  ال ااام ون بااامان أال توااااا  وأوصااة اللجقاا   -٨6
والقلااار يف الت ااادية علاااى ات اقيااا  االحتااااو اااريقااا  املتعلقااا   اً،متياااايز اً الالائاااات واملشاااروات وا ليااا

 .(١٠٠)يف أاريقيا ومساعد ل )ات اقي  امباال(اً حبماي  املشرويم وا لي
اب يفوات ال  ا ذ ا ال ام ون لاامان تساجيل  ورحبة م وضي  شؤون الالائني -٨٧

أط ار ال ئات احملروم ، بيد أن القلة ال يزار يساورها  زاا احل اض معدالت تسجيل املواليد 
احاااادو لالائااااني. وأوصااااة م وضااااي  شااااؤون الالائااااني ال ااااام ون  واصاااال  ا ووهااااا الرامياااا  

الياااد الالائاااني، وضااامان  صااادار تعزياااز نلاااا  التساااجيل الاااوطل،  اااا يف  لااا  تساااجيل مو    
شاا اوات ماايالو لالائااني. وأوصااة م وضااي  شااؤون الالائااني ال ااام ون أياااًا بتق يااذ قلاا  
وطقي  للوقايا  مام انعادا  احقساي  ووضاع آلياات إلصادار شا اوات املايالو اط اار الالائاني 

 .(١٠١)بت ل   مقخ ا 

 (١٠٢) دميو اجلقسية -٦ 
عام القلااة  زاا اثار  عاادو ااشاخاص الااذيم  التمييااز العق اريأعرباة حقا  القااااا علاى  -٨٨

يعيشون يف  قليم اا الاوطل وال  ملاون وملتاة هويا ، وهاو ماا مام شاأن  أن يعرضا ل  يفار انعادا  
احقسي . وأوصة اللجق  ال ام ون بتعزيز ا ووها الرامي     مق  ايع مواطقي ا الوملتاة الرمسيا  

. (١٠3)واطقااا ، و ياااالا اهتماااا   ااااص حلالااا  سااا ان شاااب  ازيااار  ابااسااا امليفلوبااا  واقااااً لقواعاااد امل
 .(١٠4) اول شوانل وأبدت م وضي  شؤون الالائني 
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