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 اإلنسان حقوق مجلس
 الشامل الدوري باالستعراض المعني العامل الفريق
 والعشرون الحادية الدورة
 5392كانون الثاين/يناير   91-03

عدتععععو مفواعععية اتمعععا المتحععععدة السعععامية لحقععععوق للمعلومعععا    تجميععع   
معععععع  مرفععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق  )ب(51للفقععععععرة  وفقععععععا  اإلنسععععععان 
  51/15م  مرفق ورار المجلس  1والفقرة  1/5 اإلنسان

 غينيا  
التقريذذر يع ذل للعملو ذذاا الذذواقار ر هقذاقير ه هذذاا اإلماهذااا خلاصةذذرا اا ا ا ذذ    هذاا  

مل قذاا الذواقار  ذل الاخللذ  اإلمن ذ   خلر هقذاقير  اومذ   اح ذ  اإلت ذار مبا ر ذلك اإلالحظذاا خلالت
السذذا    وقذذون اصنسذذان  خلر  ذذ  ذلذذك  ذذل خلتذذا ا اح ذذ  اإلت ذذار الرت ذذ  ذاا ال ذذل   خلالتقريذذر 
 قذذايف ر لذذذجز  ذذوةا هق حلذذذااص  اوذذا احل ذذذ  لمذذاا الجلعذذذاا  خللال ذذال   لذذذ  الذذن  الجا ذذذز  

اإلرةم    خلال يتضعل التقرير أيذ  رقا  أخل خلةاذاا نظذر أخل الااحذاا  ذل يُرة  الرةو  إىل الوت ق  
خبذال   ذا يذرا  ناذا ر التقذاقير خلالت انذاا الملن ذ  ال ذااقر  ذل  اصنسذان قذونالسا    و اإلاوم  

عذذذاها  لذذذ  حقذذذون اصنسذذذان ر التوة ا ذذذ  الما ذذذ  الذذذ  ا ت اإلتذذذاا  ه جذذذزاإلاومذذذ    خلهذذذو يتتذذذل 
ذُكرا  ل  حنو  ناجي ر حوالي هناي  الن   راةل اإلملو ذاا الذواقار   خللا 91/991  قرقه

 ر التقرير  خلقخل  ت ر إ ااا التقرير اخلقي  االستمراض خلالتطوقاا ال  حاتت ر هلك الاار 
 

 

 A/HRC/WG.6/21/GIN/2 اح   اإلت ار

 

 Distr.: General الجمعية العامة

11 November 2014 

Arabic 

Original: English/French 
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 المعلوما  اتساسية واإلطار - وال   
 (9)االلتزاما  الدولية نطاق - لف 

 (5)اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدا   

 يُ ان  ل اا/مل هُقتز  مل
  مذذذذذذذذذذذذذذا اإلتخذذذذذذذذذذذذذار اصةذذذذذذذذذذذذذرا اا
  السا ق  اجلول  أتنا  ر اوال  االستمراض

الربخلهوكول االخت اقي الثاين اإلل ا  الماا 
الذاخل  ا ذذاا  ذاوقون اإلان ذذ  خلالس اسذذ   

 خلاهلاا  إىل إلغا   قو   اص اايف
االخت ذذذذاقي الهاال ذذذذ   ناهضذذذذذ   الربخلهوكذذذذول

 ( 5332ل ل  التمايب )التو 
 حقذذذذذذون الهاال ذذذذذذ  االخت ذذذذذذاقي الربخلهوكذذذذذذول
 ر اح اذذذذذذذذذذذذال الذذذذذذذذذذذذاا   شذذذذذذذذذذذذ ن الطاذذذذذذذذذذذز
 اإلسل   اإلناز اا
 احلذذخاا مج ذذل وعايذذ  الاخلل ذذ  االهاال ذذ 

 القسري االختاا   ل

االخت ذذذاقي الهاال ذذذذ   الربخلهوكذذذول
حقذذذذذذذذذون الطاذذذذذذذذذز  شذذذذذذذذذ ن   ذذذذذذذذذل 
اح اذذذذذذال خلاسذذذذذذتغالل اح اذذذذذذال 
ر التغذذذذذذذا  خلر اإلذذذذذذذواا اص اح ذذذذذذذ  

(5399 ) 

الاخلل ذذذذ  للقضذذذذا   لذذذذذ   االهاال ذذذذ 
مج ذذذل ألذذذجال التع  ذذذا المن ذذذري 

(9111 ) 
الذذذذاخل  ا ذذذذاا  ذذذذاوقون  الماذذذذا

االلت ااي  خلاالةتعا    خلالثقاف   
(9111 ) 

الذذذذاخل  ا ذذذذاا  ذذذذاوقون  الماذذذذا
 ( 9111اإلان   خلالس اس   )

القضذذذذذذذذذا   لذذذذذذذذذ  مج ذذذذذذذذذل  اهاال ذذذذذذذذذ 
ألذذذذذذذذذذجال التع  ذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذا اإلذذذذذذذذذذرأر 

(9115 ) 
   ناهضذ  التمذايب خل ذذ ه اهاال ذ 

 ذذذل مذذذذرخلل اإلما لذذذ  أخل المقو ذذذذ  
القاسذذ   أخل الالإنسذذان   أخل اإلا نذذ  

( التمذذذذذذذذذذايب  ناهضذذذذذذذذذذ  اهاال ذذذذذذذذذذ )
(9111 ) 

االخت ذذذذذاقي الهاال ذذذذذ   الربخلهوكذذذذذول
 ناهضذذذذذذذذذ  التمذذذذذذذذذايب )التول ذذذذذذذذذل  

5332 ) 
 ( 9113حقون الطاز ) اهاال  

الاخلل ذذذ  وعايذذذ  حقذذذون  االهاال ذذذ 
يل خلأفذذذذذراا مج ذذذذذل المعذذذذذال اإلاذذذذذاةر 

 ( 5333أسره  )
حقذذذون احلذذذخاا ذخلي  اهاال ذذذ 

 ( 5331اص ال  )

 االنضعايف أخل الت ايا
 ا الف  أخل
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 يُ ان  ل اا/مل هُقتز  مل
  مذذذذذذذذذذذذذذا اإلتخذذذذذذذذذذذذذار اصةذذذذذذذذذذذذذرا اا
  السا ق  اجلول  أتنا  ر اوال  االستمراض

الذذذذاخل  ا ذذذذاا  ذذذذاوقون  الماذذذذا  
   االلت ااي  خلاالةتعا    خلالثقاف  

 ذذذل اإلذذذاار  9)إ النذذذاال الاقذذذرر 
  9 ذذذذذذل اإلذذذذذذاار  0  خلالاقذذذذذذرر 52

 ( 9111  91خلاإلاار 
اوقذذذذذون الذذذذاخل  ا ذذذذاا   الماذذذذا

اإلان   خلالس اس   )إ النل الاقرر 
 ( 9111  11 ل اإلاار  9

/أخل خل الت اظاا 
       اص الناا

    
  االهاال ذذذذذذ  الاخلل ذذذذذذ  للقضذذذذذذا   لذذذذذذ  مج ذذذذذذل

 91 اإلاار  ألجال التع  ا المن ري
 الذذذذذذذذذاخل  للماذذذذذذذذذا االخت ذذذذذذذذذاقي الربخلهوكذذذذذذذذذول

 خلاالةتعا  ذذ  االلت ذذااي   ذذاوقون ا ذذاا
 خلالثقاف  

هاال ذذذذذذذ  الاخلل ذذذذذذذ  للقضذذذذذذذا   لذذذذذذذ  مج ذذذذذذذل اال
  19ألجال التع  ا المن ري  اإلاار 

 القضذذذذذذا  الهاال ذذذذذذ  االخت ذذذذذذاقي الربخلهوكذذذذذول
 اإلرأر ما التع  ا ألجال مج ل  ل 

 59 ناهضذذذذ  التمذذذذايب  اإلااهذذذذان  اهاال ذذذذ 
  55خل

 حقذذذذذذون الهاال ذذذذذذ  االخت ذذذذذذاقي الربخلهوكذذذذذذول
 التال اا هقامي  إةرا  اإلتملا الطاز

الاخلل ذذذذذذ  وعايذذذذذذ  حقذذذذذذون مج ذذذذذذل  االهاال ذذذذذذ 
المعذذال اإلاذذاةريل خلأفذذراا أسذذره   اإلااهذذان 

  11خل 12
 احلذذخاا مج ذذل وعايذذ  الاخلل ذذ  االهاال ذذ 

 القسري االختاا   ل

االخت ذذذذذذذذذذذذذاقي احخلل  الربخلهوكذذذذذذذذذذذذذول 
الذذذذذاخل  ا ذذذذذاا   الماذذذذذا اإلل ذذذذذا

 ذذذذذذذذذذذاوقون اإلان ذذذذذذذذذذذ  خلالس اسذذذذذذذذذذذ   
(9110 ) 

  ناهضذذ  التمذذايب  اإلذذاار اهاال ذذ 
53 (9111) 

الربخلهوكذذذذذول االخت ذذذذذاقي الهاال ذذذذذ  
  حقذذذون احلذذذخاا ذخلي اص الذذذ 

 (5331) 2اإلاار 

 الشذذذذذذذذجو  إةذذذذذذذذرا اا
 خلاصةرا اا خلالت ق ا
 (0)الماةل 
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 صلة ذا   خرى رئيسية دولية صكوك  

  ل اا يُ ان مل
 اإلتخار اصةرا اا

  السا ق  اجلول  أتنا  ر اوال  االستمراض  ما

نمذذذذذاايف اجلنسذذذذذ   خاذذذذذت حذذذذذاالا ا اهاال ذذذذذ 
  9129لمايف 

 الهاال ذذذذذذاا الثالذذذذذذ  اصمذذذذذذار الربخلهوكذذذذذذول
  (1)9111 لمايف ةن ف

 اجلعا  ذذذذذذ  اص ذذذذذذاار ةرميذذذذذذ   نذذذذذذل اهاال ذذذذذذ  
  ل اا خلاإلمالت 
 اجلنا  ذ  للع جعذ  احساسي قخل ا نظايف

 الاخلل  
 1 اوال  ) تا  ل  (1) ال  و  رخلهوكول
 1خل  1  ذذذذال 2خل  2  ذذذذال 2 مث هنذذذذا 
لذذب اح ذذر إ ذذاار قسذذ    لذذا يتط1  ذذال

 -     حتايذذذذا اجلذذذذاخلل  يسذذذذاق اجلذذذذاخلل
للعاذذذذاض   ذذذذل إفذذذذرازاا  ميذذذذال  خالفذذذذاص 

 إيلونا(
  ذذاميي خلاحلذخاا الالةهذال اهاال ذاا
 (2)اجلنس  

 95 اإلؤقخذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ةن ذذذذذذذذذذذذذذذذذف اهاال ذذذذذذذذذذذذذذذذذاا
 خلالربخلهوكذذذذذذذذوالن 9111/أ سذذذذذذذذط  رل

 (2)هبا اإلل قان خلالثاين احخلل اصماف ان
 المعذذذذذذز إلنظعذذذذذذ  احساسذذذذذذ   االهاال ذذذذذذاا

 (1)الاخلل  
 ر التع  ذذذذا إلجاف ذذذذ  ال ونسذذذذجو اهاال ذذذذ 
 التمل    ال

 االنضذذذذذعايف أخل الت ذذذذذايا
 ا الف  أخل

 االخت ذاقي الربخلهوكول  أخل ت جلن  حقون الطاز   ن ا  الت ايا  ل  5390 ايف  ر -9
 ت ذذاقياالخ خلالربخلهوكذذول ؛(1)اإلسذذل   اإلناز ذذاا ر اح اذذال الذذاا   شذذ ن الطاذذز حقذذون الهاال ذذ 
 الذذذاخل  للماذذذا االخت ذذذاقي خلالربخلهوكذذذول التال ذذذاا؛ هقذذذامي  ذذذإةرا  اإلتملذذذا الطاذذذز حقذذذون الهاال ذذذ 
  لذ  القضذا  الهاال ذ  االخت ذاقي خلالربخلهوكذول خلالثقاف ذ ؛ خلاالةتعا  ذ  االلت ااي   اوقون ا اا
 ختاذذذذا اال  ذذذذل احلذذذذخاا مج ذذذذل وعايذذذذ  الاخلل ذذذذ  خلاالهاال ذذذذ  اإلذذذذرأر؛ مذذذذا التع  ذذذذا ألذذذذجال مج ذذذذل

  خلأخل ذذ  الاريذذا القطذذري (99)9129 لمذذايف اجلنسذذ   انمذذاايف حذذاالا خاذذت خلاهاال ذذ  ؛(93)القسذذري
 الالةهذذذال لشذذذؤخلن السذذذا    اإلت ذذذار اح ذذذ  خل اومذذذ  لأل ذذذ  اإلت ذذذار ر   ن ذذذا )الاريذذذا القطذذذري( 

  ن ذذذا  الت ذذذايا  لذذذ  الربخلهوكذذذول  (90)خلجلنذذذ   ناهضذذذ  التمذذذايب (95)(الالةهذذذال لذذذؤخلن) اومذذذ   
خت ذذذاقي الثذذذاين اإلل ذذذا  الماذذذا الذذذاخل  ا ذذذاا  ذذذاوقون اإلان ذذذ  خلالس اسذذذ   خلاهلذذذاا  إىل إلغذذذا  اال

    (91) قو   اص اايف
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 الدستوري والتشريعي  اإلطار -باء 
 نظعذذذذ  اح ذذذذ  اإلت ذذذذار للا  ذذذذ  خلالملذذذذ  خلالثقافذذذذ  )ال ونسذذذذجو( إىل أن   ن ذذذذا لذذذذا  ألذذذذاقا -5

اإلسذاخلار أ ذايف القذانون خل تذاأ  خل ناذا  قون اصنسانيجرس ح 5393 ايف  ةايااص  ا تعاا استوقاص 
    (92) ايف التع  ا

 كشاتلا   ال  ش ن الما 5399أن االستشاقاا الما   لمايف  إىل القطري الاريا خلألاق -0
  ذذل ممثلذذال  ذذل هتجذذون جلنذذ إىل   اذذا أنذذ  خلإىل القانون ذذ  الن ذذوا ر الثغذذراا  ذذل المايذذاخلةذذوا 
   (92)الثغراا هاه لسا  قاحاا  تقامي الاخلل   سسااخلاإلؤ  اإلاين خلاجملتعل الاخلل 

 لقذذواا السذذلو   اخلنذذ   ومذل اإلتملذذا اإلرسذذويف  اقه ذذا  التمذايب  ناهضذذ  جلنذذ  خلاسذتقتلت -1
خلإنشا  جلن  لإل ال  التشريمي لقذانون المقو ذاا خللقذانون اصةذرا اا اجلنا  ذ   (91)خلاح ل الافا 

 اح ذذذل  لذذذواا لذذذاقاا همايذذذا مذذذرخلقر إىل القطذذذري ريذذذاالا خلألذذذاق  (91)خللذذذانون القضذذذا  المسذذذجري
   (91)السلو  لوا ا الر    ل إ ال  لطا  اح ل خلخلمل  اخلن  

 التذايف ظذراو  لذ  ين  حجعاص القانون  ضعِّلهُ  جلن   ناهض  التمايب   ن ا   ن خلأخل ت -2
 يتملذذا ف عذذا اهشذذريما ر اإلوةذوار الثغذذراا مج ذذل هسذذاخل  (53)التمذايب ةرميذذ  هقذذاايف خل ذذايف للتمذايب
   (59)اإلما ل  خلسو   التمايب

 خلاإلذذذذرأر الرةذذذز  ذذذال اإلسذذذاخلارالاريذذذا القطذذذري   ن ذذذا  ا تعذذذاا لذذذذانون يذذذن   لذذذ   خلأخل ذذذ  -2
   (55) را ار مج ل اجلوانب اإلت ل   نو  اجلن  ر إ ال  لانون المقو اا خلمعان

مت ا ما النسا   ا اص لانون احسرر أحج لتضّعل للقاا  لحقون الطاز  جلن أ ر ت  خلإذ -1
 اإلذاين القذانون ر النظذر إ ذاار  لذ    ن ذا حثذت فقذاخلالات اا خلهماز مماقساا اةتعا  ذ  مت  ايذ   

   (50)9110 لمايف
 متنذذل أن أحجذذايف اجلنسذذ   الذذواقار ر القذذانون اإلذذاين ال حتتذذوي  لذذ  مذذعاناا كاف ذذ  خلمبذذا -1

  ن ذذذا  إ ذذذاار النظذذذر ر لذذذانون  الالةهذذذال لذذذؤخلن  اومذذذ  أخل ذذذت   (51)اجلنسذذذ   انمذذذاايف حذذذاخل 
اجلنسذذذذ   خل وا  تذذذذذ   ذذذذذل اإلمذذذذذاي  الاخلل ذذذذذ  للعسذذذذذاخلار  ذذذذذال اجلنسذذذذذال خلالولايذذذذذ   ذذذذذل حذذذذذاخل  انمذذذذذاايف 

  (52)اجلنس  

 المؤسسي والبنية اتساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة  اإلطار -جيا 
 متتثذذز اصنسذان وقذون  سذذتقل  خل ن ذ   ؤسسذ   إنشذذا    ن ذا الطاذز حقذذون جلنذ  أخل ذت -1

  ناهضذذذذ  جلنذذذذ  خللذذذذا ت  (52) امال ذذذذ   واليتاذذذذا للوفذذذا  الالز ذذذذ   ذذذذاإلواقا خلهاخليذذذذاها  ذذذذاقي   إلتذذذاا 
   (51)مماتل  هو    التمايب

لذذا  5393الاريذذا القطذذري إىل أن السذذلطاا اإلان ذذ  الذذ  أفرزتذذا انتخا ذذاا  ذذايف  خلألذذاق -93
خلخا ذذذ  ر  ذذذاالا الماالذذذ  خلالذذذافا  خلاح ذذذل   ذذذاأا  ذذذرا   إ ذذذال   ذذذا    ذذذل اجملتعذذذل الذذذاخل  
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 لتنا ذذذا الما ذذذ  خلاوريذذذاا اصنسذذذان وقذذذون خلزيذذذر هم ذذذال لذذذاا 5395خلاصااقر  خلأمذذذا  أن  ذذذايف 
   (51)خلمحايتاا اصنسان حقون همايا  ال ر اوجو   س اس 
 خلجلنذذ  الما ذذ   خلاوريذذاا اصنسذذان وقذذون خلزاقر  إنشذذا  التمذذايب  ناهضذذ  جلنذذ  خلقحتذذت -99
   (51) التشر االياق إلجاف    تخ    لر   خلخلحار الو ن    للع او   ؤلت 
  ذذا خت ذذ    ذذلجلنذذ  حقذذون الطاذذز   ن ذذا  لذذ  خلمذذل س اسذذ  لذذا ل  للطاذذز   خلحثذذت -95

   (09) ناا خلالافا  خلمحايتاا الطاز حقون ق ا جلن  خلإ ال   (03)اإلواقا  ل يجاي
خطذذذ   عذذذز  5399وجو ذذذ  خلمذذذمت  ذذذايف إىل أن ا اصنسذذذان حقذذذون  اومذذذ   خلألذذذاقا -90

خل ن   ه خا ر اال تتاق هو  اا االستمراض الاخلقي الشا ز خله هاا اإلماهااا خلجلنذ  الت ق ذا 
    (05)الاخلل  

 م  آليا  حقوق اإلنسان  التعاون -ثانيا   
 (00)المعاهدا  هيئا  م  التعاون - لف  

 مخذ   ماهذااا قيرها إىل ه هااجلن  حقون الطاز أن   ن ا مل هقايف  ما هقا الحظت -91
   (01)هقريراص  90هقامي  ر اه خر  خلأهنا

 اإلبالغ  حالة -5 

 حال  اص الغ
رخذذذذذذذذر  الحظذذذذذذذذاا 

 ختا   
رخر هقرير لُايف  نذا 
 االستمراض السا ا

اإلالحظذذاا ا تا  ذذ  الذذواقار 
 ه ه  اإلماهار ر االستمراض السا ا

هذذذذذ خر هقذذذذذامي التقريذذذذذر الذذذذذاخلقي 
  5333ايف الثاين  شر  نا  

جلنذ  القضذا   لذ  التع  ذا   9111رل/أ سط   – –
 المن ري

ه خر هقذامي التقريذر احخل   نذا 
  9113 ايف 

)ر  9112أياق/ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذايو  – –
  ظز  ايف هقامي أي هقرير(

  اللجنذذذذذ  اإلمن ذذذذذ   ذذذذذاوقون
االلت ذذذذذااي  خلاالةتعا  ذذذذذ  

   خلالثقاف  
ه خر هقامي التقرير الثال   نا 

  9111 ايف 
اللجنذذذذذذذذذ  اإلمن ذذذذذذذذذ   قذذذذذذذذون   9115سان/أ ريز ن  – –

 اصنسان
يُنظذذذذذذذذذذذذذذر ر التقريذذذذذذذذذذذذذذر اجلذذذذذذذذذذذذذذا ل 

ر  السذذذذذذا ل خلالثذذذذذذا لللتقريذذذذذذريل 
  5391هشريل احخلل/أكتو ر 

اللجنذذذذذذ  اإلمن ذذذذذذ   القضذذذذذذا    5331متوز/يول    5395 –
  ل  التع  ا ما اإلرأر

حيال  و ا هقامي التقرير الثاين 
  5391 ايف 

 جلن   ناهض  التمايب – 5391  5391أياق/ ايو 
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 حال  اص الغ
رخذذذذذذذذر  الحظذذذذذذذذاا 

 ختا   
رخر هقرير لُايف  نذا 
 االستمراض السا ا

اإلالحظذذاا ا تا  ذذ  الذذواقار 
 ه ه  اإلماهار ر االستمراض السا ا

حيذذذذذذذذال  و ذذذذذذذذا هقذذذذذذذذامي التقريذذذذذذذذر 
اجلا ل للتقاقير  ذل الثالذ  إىل 

  خلهذذ خر 5391السذذااس  ذذايف 
هقذذذذذذذذامي التقريذذذذذذذذر احخل   شذذذذذذذذ ن 
الربخلهوكذذول االخت ذذاقي الهاال ذذ  
حقذذذذذذذذون الطاذذذذذذذذز  شذذذذذذذذ ن   ذذذذذذذذل 
اح اذذذذذال خلاسذذذذذتغالل اح اذذذذذال 
ر التغذذذذذا  خلر اإلذذذذذواا اص اح ذذذذذ  

  5390 نا  ايف 

 جلن  حقون الطاز   9111الثاين/يناير  كانون 5331   5390ر لتاط/فرباي

ه خر هقذامي التقريذر احخل   نذا 
  5331 ايف 

اللجنذذذذذذذذذ  اإلمن ذذذذذذذذذ   عايذذذذذذذذذ   – – –
حقذذذذذذذذذون مج ذذذذذذذذذل المعذذذذذذذذذال 
 اإلااةريل خلأفراا أسره 

ه خر هقذامي التقريذر احخل   نذا 
  5393 ايف 

اللجنذذذذذذذ  اإلمن ذذذذذذذ   قذذذذذذذون   – – –
 احلخاا ذخلي اص ال 

 على طلبا  المتابعة المحددة المقدمة م  هيئا  المعاهدا   الردود -1 
 ا تا    اإلالحظاا  

 التقامي هاقيخ اإلومو  التقامي  و ا اإلماهار ه ه 
 خل قامذذذذذذذذذار التمذذذذذذذذذايب أفمذذذذذذذذذال ر خلالت ق ذذذذذذذذذاالقانون ذذذذذذذذذ  للع تجذذذذذذذذذايل؛  الضذذذذذذذذذعاناا 5392  ناهض  التمايب جلن 

  (02) رهجت اا
 

 (02)اإلجراءا  الخاصةم   التعاون -باء 

  السا ق  اجلول  أتنا  ر اوال  الراهن   اوال 

 اا ع  ا ور يوةا ال يوةا ال
 ةراال   الاياقاا -–––– ––

 اإلتاأ ح    ل  ل اا اإلوافا الاياقاا  إةرا اا  وةار إ اا اا  إةرا اا  وةار إ اا اا
اوق قذذذ  خلالماالذذذ  خلاجلذذذرب خلمذذذعاناا  ذذذايف  همايذذذا
 ( 5395راق )التج

 إةراؤها  ُلب ال  الاياقاا 

 الماةل  خلالناا اا االا ا اا قسا ز  ل  الراخلا االستمراض ل ا الاار أتنا  قسا ز أي  هُرسز مل
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 الطذذو ي  ذذ  أخل القسذذري االختاذا   ذذاالا اإلمذذي الما ذز الاريذذا ألذذاق  5390 ذايف  ر -92
 حالذذذ  59جو ذذذ  خلأنذذذ  مل يُتذذذت حذذذ  ا ن ر إىل او حالذذذ  51 إنشذذذا     نذذذا أحذذذال  لذذذا أنذذذ  إىل
   (01) ناا

 م  مفواية اتما المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  التعاون -جيا 
 مت ذذذذذا  اإلت ذذذذذار اح ذذذذذ   ذذذذذل االنتقال ذذذذذ  السذذذذذلطاا همذذذذذاخلن أن إىل القطذذذذذري الاريذذذذذا ألذذذذذاق -92
  واليذذذ  إل ذذذ  خل اذذذا   ن ذذذا  ر اصنسذذذان وقذذذون السذذذا    للعاومذذذ    جتذذذب  إنشذذذا   5393  ذذذايف

   (01)الاخل  اصنساين خلالقانون اصنسان  قون اإلتملق  القضايا مج ل هشعز
   (01)5399اإلاوض السا ي وقون اصنسان   ن ا  ايف  زاق خللا -91

االلتزامععا  الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان معع  مراعععاة القععانون  تنفيعع  -ثالثا   
 اإلنساني الدولي الواجب التطبيق 

 وعدم التمييز  المساواة -ف ل 
  راةمذذذ الاريذذذا القطذذذري   ن ذذذا  إلغذذذا  اححجذذذايف التع  ايذذذ  مذذذا اإلثل ذذذال ر سذذذ ان  أخل ذذذ  -91

   (13)052لانون المقو اا  خلال س عا اإلاار 
 ألذذجال مج ذذل إلماجلذذ  لذذا ل  اسذذااه ج   همتعذذا  ذذ ن   ن ذذا الطاذذز حقذذون جلنذذ  خلأخل ذذت -91

خلأ اذذال   خلاح اذال ذخلي اص الذ  الات ذاا  حقذون همايذا  لذذ   خا ذ   ذوقر الاك ذا  ذل التع  ذا 
خلاح اال الذايل خللذاخلا   خلاح اال الالةهال  خلاح اال الايل يم شون حتت خل  ر الاقر  احقيا 

   (19)خاقج إ اق الاخلاج
 نسذت  الذوالار  نذا اح اذاليذاخلز هسذج ز  لمذايف للقاذا  ذل الطاذز حقذون جلن  خلأ ر ت -53

 لذذااااا  لذذ  او ذذول خللجلاذذ   جاهنذذا   سذذتب التسذذج ز  راكذذا إىل الو ذذول  خلل ذذمو  الثلذذ  
 ر سذذذ عا خلال خلهسذذريماا  اإلوال ذذا هسذذج ز  عل ذذ  نطذذذان هوسذذ ل  لذذ    ن ذذا خللذذجمت  التسذذج ز
 لتسذذج ز لذذا ل  اسذذااه ج    تنا ذذا   ن ذذا الالةهذذال لذذؤخلن  خلأخل ذذت  اومذذ   (15)الريا ذذ  اإلنذذا ا
   (10)اإلااةريل أخل السا قال الالةهال أخل الالةهال لأل اال ااا  الومل  را ار  ل اإلوال ا

 في الحياة والحرية واتم  الشخصي  الحق -باء 
 قذذذذراق اوجو ذذذذ  احخذذذذا  ولذذذذف لتنا ذذذذا  قو ذذذذ   جلنذذذذ   ناهضذذذذ  التمذذذذايب  لعذذذذاص  أحا ذذذذت -59

 زالذوا  ذا  لذ ا  حمجو ذاص  51 خللجون اص اايف  قو   إلغا  لمايف أسااا  ل أ ر ت لجناااص اايف  
 القذذانون إ ذذال  جلنذذ  هلغذذي  ذذ ن التمذذايب  ناهضذذ  جلنذذ  خلأخل ذذت  اص ذذاايف حجذذ  هنا ذذا ينتظذذرخلن
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 جلنذذذ  خللذذذا ت  (11)إنسذذذان    ما لذذذ   اص ذذذاايف  لذذذ ا  احملجذذذويف مج ذذذل يما ذذذز خل ذذذ ن اص ذذذاايف  قو ذذذ 
  (12)مماتل  هو    الطاز حقون
 اإلماقمذذذ   ظذذذاهراا هاريذذذا ااوذذذاال  ذذذل كثذذذ  ر ةذذذر  أنذذذ  إىل القطذذذري الاريذذذا خلألذذذاق -55

 أخذذر   نذذف ألذذجال خلكذذاا اإلتظذذاهريل مذذا او ذذ  الذذاخ ر اسذذتخا ت اح ذذل لذذواا خلأن  ذذالمنف
   (12)خلةرح  لتل  أخللمت
  االسذذذتخاايف اإلتملقذذذ  اإلملو ذذذاا  ذذذل للقاذذذا  ذذذال   ذذذل التمذذذايب  ناهضذذذ  جلنذذذ  خلأ ر ذذذت -50

 خلاوذذذرس الشذذذر   ةانذذذب  ذذذل خذذذر  أ أ ذذذوق ةانذذذب إىل للقذذذور  اإلتناسذذذب خل ذذذ  خلاإلاذذذرط اإلجثذذذف
 اإلظذذذاهراا أتنذذا  سذذ عا خلال التمذذايب  أ عذذال  ذذل المايذذا  لذذ  يقذذا ان اللذذايل ا ذذاا الر اسذذي
  ضذذذعان   ن ذذذا التمذذذايب  ناهضذذذ  جلنذذذ  خلأخل ذذذت  السذذذلع   الطال  ذذذ  أخل االةتعا  ذذذ  أخل الس اسذذذ  

    (11)للتمايب اإلطلا اوظر  ل  هاقيتاص  المعو    القور  نا ر هلقي
 اإلذذذذوظاال اسذذذذتخاايف  ذذذذايف لضذذذذعان فمالذذذذ  هذذذذاا    اختذذذذاذ   ن ذذذذا القطذذذذري الاريذذذذا خلأخل ذذذذ  -51

 يتناسذب خل شذجز ل ذو   مذرخلقر ه ذت   نذا ا أخذ   كعذالذ إال للقذور القذانون  إناذاذ اإلجلاذال
 أةذز  ذل هتذاهلا الذ  اجلاذوا مبوا ذل  خلأخل ذت  ممجذل مذرق ألذز ر إال يتستب خلال اجلريف خلخطوقر
 الناقيذذ  خلاحسذذل   القذذور  اسذذتخاايف هسذذع  الذذ  التقل ايذذ  خلالذذاخا ر  احسذذل    ذذلاح لذذواا يا ذذا
   (11) تاقة   طريق 
أ ر ذذت جلنذذ   ناهضذذ  التمذذايب  ذذل  ذذال  للقاذذا لتقذذا   مظذذ  أفمذذال التمذذايب اخلن  خلإذ -52

 اإلذاا   مج ذل ر ناياذ  حتق قذااإةرا  حمذاك   سذتقل   لضعان هاا   قال  أخل ت   ن ا  اختاذ 
 جلع ذذذذذل خلكذذذذذا   ذذذذذاال همذذذذذويت   ذذذذذر    ن ذذذذذا خلأخل ذذذذذت  (11)احفمذذذذذال هذذذذذاه  ذذذذذرهجي خل قامذذذذذار
   (23)الض ايا

الاريا القطري أن هضافر ةاوا  مت احةاار اح ن   خل اوم   حقذون اصنسذان  خلأ لل -52
  لذذذا سذذذاه  ر ختاذذذ ت حذذذاالا 5393خلاإلنظعذذذاا  ذذذ  اوجو  ذذذ  الو ن ذذذ  خلالاخلل ذذذ    نذذذا  ذذذايف 

اإلما ل  ر  راكا االحتجاز  شجز حمسوس  خلأما  أن التمايب  خلإن كذان لذا التمايب خلسو  
   (29)ر  رحل  اال تقال أخل الت ق ا احخل  أساساص  هق ا ةر  فقالوحظ ر  مت السجون  

  ولو  ها ا ال  اإلملو اا إزا  للقاا  ال   ل أ ر ت لا التمايب  ناهض  جلن  خلكانت -51
 يجذونخلأنذ  لذا  (25)المسذجري  االحتجذاز خل مسجراا الاق  خل راكا جازاالحت أ اكل ر التمايب
 أي مبنذل   ن ذا التمذايب  ناهض  جلن  خلأخل ت  (20)حمتجايل خلفار ر اواالا   مت ر هستب 
خلمذعان إ جان ذ   (21)التمذايب  ذاا   مج ل ر خلالت ق ا  رهجت   خل مالت  التمايب أفمال  ل فمز

 الطاذز حقون جلن  خللا ت  (22)ر   إىل الما لال الطت ال اإلؤهلالخل ول احملتجايل  ل  خلة  الس
   (22)احملتجايل  اح اال يتملا ف عا  شاهب  هو   
 /أيلذذذذول ر ا تقلذذذذوا لخ ذذذذاص  00  شذذذذ ن للقاذذذذا  ذذذذل التمذذذذايب  ناهضذذذذ  جلنذذذذ  خلأ ر ذذذذت -51

 ذ  لذا ح سذوقخلنجوين رر  مسذجر للجذ    ا تقاهل  سراص  خلأُ قي كوناكري  ر 5390 ستتعرب
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 احلذخاايجونون همرموا للمايا  ل أفمال التمايب  خلأخل ت   ن ذا  المعذز  لذ  مذعان متتذل 
   (21)القانون   خل نل مج ل ألجال االحتجاز    القانوين الضعاناا جبع ل هنا  احملتجايل

أن نظذايف اور ذان  ذل اوريذ  ال حيذايف القوا ذا خلاإلمذاي   اصنسذان حقذون  اومذ   خلأ لنت -51
  راكذذذذا هتسذذذ  اصنسذذذان  حقذذذون إلاومذذذ   خلفقذذذاص هنطتذذذا  لذذذ  االحتجذذذاز  خل  الذذذ اخلل ذذذ  خلالو ن ذذذ  ال

 التذالغون حيتجذا ال السذجون   مظذ  خلر  اكتظاظاذا خلفذرط خلمذ قاا  قذا اا خلالسجون االحتجاز
 همل قذذذذاا التمذذذذايب  ناهضذذذذ  جلنذذذذ  خللذذذذا ت  (21) نا ذذذذز  شذذذذجز خلالرةذذذذال  خلالنسذذذذا  خلالق ذذذذر 
   (21) شاهب 
إىل أن اوجو   اختاا هاا   خمتلا  لت سال أخلما   اصنسان حقون  اوم   اقاخلأل -03

 سذجونخلكاا  نذا  خلإ ذاار  نذا  إىل حتسال التغاي    5390السجون  خلهي إةرا اا أفضت  ايف 
   (23)خلالاق  خلالشر   للقضا ها م   حتت  خل ىن 
الذاي  اصجنا  ذ     ال لانون خلةواجلن  حقون الطاز   سف أن   الر    ل  خلالحظت -09

حيظذذر مماقسذذ  هشذذوي  اح ضذذا  التناسذذل   لإلنذذا  خلا طذذ  االسذذااه ج   إلجاف ذذ  هشذذوي  اح ضذذا  
ر اإلا ذذ   ذذل الات ذذاا خلالنسذذا  يتمرمذذل  11(  ال هذذاال نسذذت  5392-5395التناسذذل   لإلنذذا  )

 التناسذذل   اح ضذذا  هشذذوي  حتظذذر الذذ  القا عذذ  التشذذريماا  إناذذاذ   ن ذذا خلأخل ذذت  (29)هلذذاا التشذذوي 
 خلهمذذاا خلاهلجذذر  الاخلةذذ     خذذت خلالذذاخلاج احخ  أق لذذ   ذذاخلاج يتملذذا ف عذذا التغ ذذ  خلهشذذج ل لإلنذذا 

 لذذذؤخلن خل اومذذذ    (20)التمذذذايب  ناهضذذذ  جلنذذذ  خللذذذا ت  (25)اإلعاقسذذذاا  ذذذل خل  هذذذا الاخلةذذذاا 
 همل قاا خلهو  اا مماتل    (22)القطري خلاإلجتب  (21)الالةهال

جلنذذ   ناهضذذ  التمذذايب  ذذل  ذذال  للقاذذا إزا  التقذذاقير الذذ  ها ذذا  شذذ و    ذذتأ ر أن  خل مذذا -05
 ألذجال مج ذل مبنذل   ن ذا أخل ذت خلالات اا  النسا   ل اإلا   ر 13المنف الاي يطال أكثر  ل 

 ذلذذذك ر مبذذا اجلنسذذذي  المنذذف ألذذذجال خمتلذذف المقو ذذذاا لذذانون ر هذذذاقج خل ذذ ن خللعماذذذا  المنذذف
 ذاتذذذا القلذذذا اخلا ذذذي  ذذذل الطاذذذز حقذذذون جلنذذذ  خلأ ر ذذذت  (22)نذذذا اإل خلالمنذذذف الاخلةذذذي اال ت ذذذال
 خل ن ذذذ   عذذذز خلخطذذذ  اسذذذااه ج    ومذذذل القطذذذري الاريذذذا خلأخل ذذذ   (21) شذذذاهب  هو ذذذ اا خللذذذا ت
   (21)خلاجلنساين اجلنسي المنف إلجاف   لا لتال

 اسذ ع خلال لأل اذال  إلاذا خلا أ ر ت جلن  حقون الطاز  ذل للقاذا إزا  المذاا الجتذ  خلإذ -00
 فقذذا التايلذذ   الر ايذذ  خلأ ذذاكل خلاإلاقسذذ  اإلنذذال ر اإلما لذذ  خلإسذذا ر للمنذذف همرمذذوا الذذايل الات ذذاا 
   (21)  ن ا  ل  حظر مج ل ألجال إسا ر  ما ل  اح اال خلإمهاهل  ر مج ل اح اكل حثت
 المذذا لال  لأل اذذال الجتذذ  المذذاا إزا  للقاذذا  ذذل اص ذذرال الطاذذز حقذذون جلنذذ  خلكذذرقا -01
خلإزا  الات ذذذذاا الال ذذذذي يمعلذذذذل   التمذذذذايل خلالاقا ذذذذ  خلال ذذذذنا اا السذذذذعج    ذذذذاالا ر سذذذذ عا خلال

  خلأخل ذذذت ااخاا ذذاا ر اإلنذذازل  خلر كثذذذ   ذذل احح ذذذان يمعلذذل اخلن أةذذر خليتمرمذذذل لال تذذاا 
خلهذذذذوف  فذذذذرا التملذذذذ    اح اذذذال   عذذذذز ذذذاق   لسذذذذل    ن ذذذا جبعلذذذذ  أ ذذذذوق  ناذذذا أن هضذذذذل حذذذذاخلااص 
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  تطت ذا اإلمن ذ  ا ذربا  جلنذ  خللذا ت  (13)حسذره  الجاذا  لتوف  للمعز لأل اال الايل يضطرخلن
   (19)مماتل  خلهو  اا همل قاا الاخلل   المعز إلنظع  التا م  خلالتو  اا االهاال اا

 للمذذذ   اإلضذذطريل اح اذذال  ذذاا هاايذذذا  ذذل للقاذذا  ذذل الطاذذذز حقذذون جلنذذ  أ ر ذذت خلإذ -02
 اإلما لذذذذذذ  صسذذذذذذا ر  رمذذذذذذ  خلكذذذذذذوهن  التملذذذذذذ    لذذذذذذ  للل  ذذذذذذو  إ جان ذذذذذذ  اخلن الشذذذذذذواق  ر خلالمعذذذذذذز

 للعشذذجل   اجلاقيذذ  احسذذتال إلماجلذذ  لذذا ل  ةا مذذ  اسذذااه ج    ومذذل أخل ذذت فقذذا خلاالسذذتغالل 
   (15) ل اا القضا  هبا 
 ذذذذال  للقاذذذذا  ذذذذل المذذذذاا الجتذذذذ  لأل اذذذذال اجلنذذذذوا   ذذذذلحقذذذذون الطاذذذذز  جلنذذذذ أ ر ذذذذت  خلإذ -02

 لذذذذ  التق ذذذذا  شذذذذرط  حثتاذذذذا فقذذذذا   ن ذذذذا   ر  ا ذذذذاا السذذذذا قال الذذذذايل يم شذذذذون  اخلن أي ا ذذذذ 
اصةتذذذذذاقي خلالطذذذذو ي  خلهسذذذذذري  اإلقذذذذاهلال اح اذذذذذال  التجن ذذذذا لسذذذذذل أاىن ك ذذذذا  ا ذذذذذاص  91  لذذذذوغ

   (10)االةتعا ي خلاإلاي -  ل  ال م ا الناسي إا اةا  إ اارخل سا ات   ل أةز معان 
 يتملذذا ف عذذا خل ق ذذا  نشذذ   لذذا   ن ذذا أن إىل الاخلل ذذ  المعذذز  نظعذذ  خذذربا  جلنذذ  خلألذذاقا -01
  اإلنذذذازل خلخا ذذذ  اإلذذذاس خل نذذذاة  الاقا ذذذ  ر القسذذذري المعذذذز إلعاقسذذذ  هبذذذ  خلااليذذذاق اح اذذذال  ت ذذذل

 إلجاف ذذذذ  5399-5331 الو ن ذذذذ  المعذذذذز خطذذذذ  أن أخلمذذذذ ت لذذذذا اوجو ذذذذ  أن أيضذذذذاص  خلذكذذذذرا
   (11)5390  ايف ح   ااا لا  احلخاا االياق
 لتجذذرمي المقو ذذاا لذذانون  ذل 001 اإلذذاار  تمذذايز   ن ذذا بالتمذاي  ناهضذذ  جلنذذ  خلأخل ذت -01

 احملذذاك  إىل التجذذا ا  إ جان ذذ  خلمذذعان للضذذ ايا اوعايذذ  خل تذذوف   التشذذر  االيذذاق ألذذجال خمتلذذف
   (12)االةتعا    الطت   ا ا اا  ل  خلح وهل 

 العدل، بما في ذلك مسألة اإلفال  م  العقاب، وسيادة القانون  إوامة -جيا 
جلنذذ   ناهضذذ  التمذذايب  ذل للقاذذا إزا  اإلذذاا   الذذ  هت ذا   ذذل مماقسذذ  مذذغوط  أ ر ذت -01

  ن ذا  اختذاذ هذاا   فمالذ  لضذعان اسذتقالل السذلط   خلأخل ذت ل  النظايف القضا ي خلالتال ب  ذ   
   (12)القضا   

إ ذال  النظذايف  5395أن اوجو ذ  لذا أ لقذت  ذايف  اصنسذان حقذون  اوم   خلأكاا -13
أحذذذامها  أساسذذذ ال  ممذذذا أا  إىل أ ذذذوق  ناذذذا إنشذذذا  حمجعذذذ   سذذذجري  خلا تعذذذاا لذذذانونالالقضذذذا ي  

  مذذذذا اجمللذذذذ  اح لذذذذ  للمذذذذال  خلالثذذذذاين يذذذذنظ  اجلاذذذذاز القضذذذذا ي  لجذذذذل اوجو ذذذذ  مل هسذذذذل  ينشذذذذ 
  ن ا  تسريل إ ال  لطا  الماالذ   أخل ت اإلاوم      ا أن (11)القانونال ذان ك هنا ا هشريماا
  سذتقز لضذا ي نظذايف أةذز  ذل القضذا    للسذلط  القذانوين الومذللالز   لتنظ   ا طواا ا خلاختاذ

   (11)خل ن ف
اختذذذاذ هذذذاا    ذذذل  ثذذذز إ ذذذاار هنظذذذ    5393الاريذذذا القطذذذري أنذذذ  اذذذري  نذذذا  ذذذايف  خلأفذذذاا -19

أن هاه  إىل ألاق لجن السلط  القضا    خلزياار اإلوظاال خل رنا   لتنا  خلإ اار  نا  التن   الت ت    
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ذذل ملتذذاا   ال   إ ذذااا   ن ذذا خلأخل ذذ   (11) ماجلذذ  مج ذذل أخلةذذ  الق ذذوق ر النظذذايف القضذذا ي  ذذل متجِّ
   (13)استقالل    جز إلاا   مماقست  لضعان كاف   حتت   خل ن   خل وظاال مب اان   القضا 
ةرا  ذذ  أن إ عذذال اوقذذون احساسذذ   خلالضذذعاناا اص اصنسذذان حقذذون  اومذذ   خلأ لنذذت -15

  نذتظ   شذجز هنتاذك االحت ذا ي خلاوت  لالحتجاز القانون   ةالا وا خط ر خلأن يماين  ل ل 
  ذذذل احملذذرخل ال احلذذخاا مج ذذل متتذذل  ضذذعان   ن ذذا التمذذايب  ناهضذذ  جلنذذ  خلأخل ذذت  (19)هقريتذذاص 
   (15)القانون   الضعاناا جبع ل اوري    ل لل ر ان احخلىل الوهل  خل ل خلمماقس ص  لانوناص  اوري  
  ن ذذذا  لذذذ  اختذذذاذ خطذذذواا فوقيذذذ  خل لعوسذذذ   اصنسذذذان وقذذذون السذذذا ي اإلاذذذوض خلحذذذ  -10

 عل ذاا  يشذعزر الت ق ا ر انتااكاا حقذون اصنسذان خل قامذار  رهجت اذا  مبذا  للعضي لا اص 
ر  اذذذذذذاالقتذذذذذذز خلاال ت ذذذذذذال خلحذذذذذذاالا االختاذذذذذذا  القسذذذذذذري الذذذذذذ  يذذذذذذا   أن لذذذذذذواا اح ذذذذذذل اقهجتت

 الضذذذ ايا  تنذذذاخللأن الماالذذذ  ال هذذاال  م ذذذار  ذذذل   خلأمذذذا   كونذذذاكري ر 5331/سذذتتعرب لأيلو 
 خلةاذت الذايل اإلسؤخللال كتاق  ل احلز  ل  اتنال خلأن اححاا    ل  سنواا مخ   رخلق  ما
   (10)خلاح ل الافا  لواار  نافار  نا ب ر ظلوا 5331  انتااكاا يتملا ف عا ت  إل ا 
لعوسذ  للناذوض مبجاف ذ  اصفذالا  ذل اإلاوض السا ي   ن ا إىل اختاذ خطواا   خلا ا -11

 فذ ا  اإلشذتت  مج ذل نشذاط همل ذا خلإىل  5331  ايف اصنسان حقون انتااكاالضايا  رالمقال 
 التمذذذايب  ناهضذذذ  جلنذذذ  خللذذذا ت  (11)القضذذذا    الذذذا و  انتاذذذا  حذذذ  اصااقر ر يمعلذذذون الذذذايل

   (12)مماتل  هو  اا
الا  ذذل المقذذذال ال يذذذاال يطذذذر   شذذذجل  أن اصفذذذ اصنسذذذان حقذذذون  اومذذذ  ذكذذرا  خلإذ -12

أخل ذذذذذت   ن ذذذذذا  تجث ذذذذذف اجلاذذذذذوا الرا  ذذذذذ  إىل   (12)خطذذذذذ ر  خلخا ذذذذذ  ر  ذذذذذاو  لذذذذذواا اح ذذذذذل
 ر اإلتذذذذذذوق الحماكعذذذذذذ   نتاجذذذذذذي حقذذذذذذون اصنسذذذذذذان اإلا ذذذذذذو ال   ريذذذذذذا  ذذذذذذل خلخبا ذذذذذذ  جاف تذذذذذذ   

 خلأحذذذذاا   5395/أ سذذذذط  رل ر زخل وهذذذذا خلأحذذذذاا   5331 سذذذذتتعرب/أيلذذذذول 51 أحذذذذاا 
   (11)الماال  أ ايف المالق  المايار التمايب لضايا خلر  5390/يول   متوز ر طا ايال المنف
ألذذذاق الاريذذذذا القطذذذذري إىل هذذذ خر الماالذذذذ  ر الت ق ذذذذا ر  ال سذذذاا همذذذذرض  هذذذذاا  خلإذ -12

فقذذذا   (11)5390خل 5399  ذذذا ي  ذذذال الما ذذذ  اإلظذذذاهراا خذذذالل اص ذذذا   أخلاحلذذذخاا للقتذذذز 
  رهجتذو  ذ  يتعتذل الذاي المقال  ل لإلفالا حا لومل الالز   تاا  ال مج ل  اختاذ   ن اأخل   

   (11)اصنسان حقون انتااكاا
 إىل   ن ذذا هذذا و أن احساسذذي  ذذل أنذذ  السذذا ي اإلاذذوض ذكذذر  5399/ ذذاقس رذاق خلر -11

 خلياق  خلاإل او  خلالماال  لل ق ق  خل ن   جلن  إنشا   غ   للجع ل لا ل  خل ن    شاخلقاا  عل  
لذذاقر إىل أنذذ  اذذب  لذذ  اللجنذذ  أن متتثذذز اللتاا اتذذا القانون ذذ  الاخلل ذذ    ذذل لت ذذز االلتذذاايف  ذذإةرا  اص

حتق قذذذاا فمالذذذ  خل قامذذذار  ذذذرهجي االنتااكذذذاا اجلسذذذ ع  وقذذذون اصنسذذذان خلاالنتااكذذذاا ا طذذذ ر 
   (13)للقانون اصنساين الاخل 
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اجذذذ  ر اإل ذذذاو  الو ن ذذذ  ر الاريذذذا القطذذذري أنذذذ  ةذذذر  هشذذذج ز جلنذذذ   ؤلتذذذ  للت خلذكذذذر -11
ر  اصنسذذان حقذذون  اومذذ  خلأن هذذاه اللجنذذ  أ ذذاا  مبسذذا ار  جتذذب  5399رل/أ سذذط  
 خللذااف  لا ل  خل ن    شاخلقاا هنظ    ن   ن ا خلأخل ت  (19)للعشاخلقاا الو ن     ن ا   شرخل اص 

  ذذ ن خلأخل ذت  تقال ذ االن الماالذ  رل ذاا نتا جاذا   لذ   نذا  هنشذ   خل ذ ن االنتقال ذ  الماالذ   شذ ن
حذول حقذون  خل تعركذا اصنسذان حقذون  لذ  لذا   هنذ  االنتقال ذ   الماالذ  هاا   خلمل ر يُمتَعا 
   (15)الض ايا

جلنذذذ  حقذذون الطاذذذز  ذذذل للقاذذا لجذذذون اور ذذان  ذذذل اوريذذذ  هذذو المقو ذذذ  احكثذذذر  خلأ ر ذذت -11
 90  ذذذل أ عذذذاقه  هايذذذا ال الذذذايلالذذذ  حيجذذذ  هبذذذا  لذذذ  اح اذذذال اجلذذذاحنال  مبذذذا ر ذلذذذك  لذذذ و اص 
 ر نذذذ    هذذذاا ر اح اذذذال خلإيذذذاا  لالحتجذذذاز التايلذذذ  التذذذاا   همايذذذا  لذذذ    ن ذذذا خلحثذذذت  (10) ا ذذاص 

   (12)مماتل  خلهو  اا همل قاا التمايب  ناهض  جلن  خللا ت  (11)للطاز خل را   

 في الزواج والحياة اتسرية  الحق -دال 
 حضذذذان  هلذذذا حتذذذا ذذذال  للقاذذذا لجذذذون اإلذذذرأر ال أ ر ذذذت جلنذذذ  حقذذذون الطاذذذز  ذذذل  أن  مذذذا -23

للطذالن  سل السا م   خللجون الانا يمترب ستتاص   خل وهل حال إىل إالأ ااهلا  ر حاالا الطالن  
  ذذل القانون ذذ  للعسذذؤخلل   خلا  ذذا  اح اذذاا هقاسذذ  مذذعان  لذذ    ن ذذا حثذذت اخلةذذ  إذا اقهجتتذذ  ال

   (12)اإلساخلار لايف  ل  أ ااهل 
حياا  وم   لؤخلن الالةهال إىل أن   الر    ل هضعال القانون اإلاين حجعاص خلألاقا  ا -29

خل ل  مالت  لانون المقو اا  لذ  انتاذا  هذاا اإلقتضذ     ا اص  91ر سل زخلاج الات اا خلالات ان 
   (11) ا اص  91فإن تال  فت اا  ل  ال كز مخ  يتاخلةل لتز سل 

 ذل لذانون الطاذذز  521 ذل كذون اإلذاار  أ ر ذت جلنذ  حقذون الطاذز  ذل للقاذا أن خل مذا -25
هسذذع   ذذاخلاج الات ذذان خلالات ذذاا اخلن سذذل الثا نذذ   شذذرر مبوافقذذ  الوالذذايل أخل احخل ذذ ا  القذذانون ال  

    (11)فقا حثت   ن ا  ل  همايز هاه اإلاار
  نظعذذاا هنشذهاا  راكذذا ر يوا ذون اح اذذال أن إىل  قلذا الطاذذز حقذون جلنذذ  خلألذاقا -20
 نق   ا خلس ي ا ون  نا ا أخلك إ ا حستال الت ااي  أخل س اس   أخل اين   خلذل حجو       

  ذذذل كذذذا  لذذذاق  جاالذذذ    ن ذذذا خلأخل ذذذت  اجلنسذذذي لال تذذذاا  يتمرمذذذون أخل/اصياز  التشذذذري اإلنا ذذذ 
  ذل الشذجاخل  لتلقي  ستقل  رل اا خلخلمل احسري    هتا   ل احملرخل ال لأل اال خلاوعاي  الر اي 
   (11) ؤسساا ر اإلوا ال اح اال
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التعبيعععر وتكعععوي  الجمعيعععا  والتجمععع  السعععلمي والحعععق فعععي المشعععار ة فعععي  حريعععة -هاء 
 الحياة العامة والحياة السياسية 

ريذذذذذ  خلسذذذذذا عم اص ذذذذذاليف  اإلمتعذذذذذا ال ونسذذذذذجو إىل أن القذذذذذانون اجلايذذذذذا اإلتملذذذذذا   ألذذذذذاقا -21
ظذذز القذذا  ر حذذا   أسذذقعم ال ذذا  اجلر  ذذ   ذذل المايذذا  ذذل ةذذرا   ال ذذ اف   خلإن 5390  ذذايف

 التشذذذذا  أن إىل خلألذذذذاقا  (933)اجلذذذذرا    ذذذذااا رق ذذذذ   الاخللذذذذ  خلاالفذذذذاا  خلحتريذذذذر هقذذذذاقير كاذ ذذذذ  
 إلذذذار  السذذذجل  ل اذذذا يمالذذذب خلأنذذذ  المقو ذذذاا  لذذذانون مبوةذذذب ةنا  ذذذ  ةذذذرا   خلالسذذذب خلالقذذذا 
    (939)حماار
 ؛(935)السذذذبخل  التشذذذا  لذذذوانالال ونسذذذجو   ن ذذذا  إسذذذقاط ال ذذذا  اجلر  ذذذ   ذذذل  خلأخل ذذذت -22

 خلر نذذ  حذذرر   هذذ  ر  انذذتا  مماقسذذ   لذذ  اص ذذاليف خلسذذا عم ر خلالمذذا لال ال ذذ اف ال لذذاقر خلمذذعان
    (930) ل ا  اال تاا اا مج ل ر خلالت ق ا

 5331  ذذذذا ي  ذذذال الاذذذار ر   ن ذذذا ر  ذذذذ اف ال لتذذذز حذذذاالا ال ونسذذذجو هسذذذجز خلمل -22
 اص اليف خلسا عم ر خلالما لال ال  اف ال  اامج   ل حتاتت التقاقير أن ذكرا لجناا  5395خل

    (931)كوناكري ر اإلظاهراا خمتلف يغطون كانوا   نعا
  أها ذذذت اإلذذذايرر الما ذذذ  لل ونسذذذجو  السذذذلطاا احملل ذذذ  الغ ن ذذذ  5391أيلول/سذذذتتعرب  خلر -21

ر لريذذ  لذذرل نايريركذذوق   إيتذذوالإةذذرا  حتق قذذاا كا لذذ  ر  قتذذز فريذذا كذذان ينشذذر الذذو ي  اذذ خلس 
 رينشذطون  الايلخلخلسا عم اص اليف  اإلسا ارر  ال  الما لالإىل محاي   أيضاص  السلطاا خلا ت

   (932) ش ن  خلهثق اا  إيتوال ال هو    الناس  ا خلس 
 خلحريذ  التمتذ  حريذ  ر  اوا مي   عز أي  ل  اصحجايف   ن ا القطري الاريا خلأخل   -21

   (932)الت ويت وري  الامال اص عال احاايف خلمعان ال  اف  
إىل أنذذذ   ذذذالر    ذذذل أن لذذذانون المقو ذذذاا ال يشذذذاط  اصنسذذذان حقذذذون  اومذذذ   خلألذذذاقا -21

 ذا ه ذر  لذ  الاخ  ذاا الرت ذ   الما    فإن السلطاا كثذ اص   اإلظاهراا اإلستا خطاقسو  اص
  (931)اا  ذل ت  ذل هتمذاقض أهنذا هذر  الذ  اإلظذاهراا  نذلخلهسي  استخاايف سلطتاا  ل خالل 

  ذذل  تطذذا قال خلاإلعاقسذذ  التشذذريل يجذذون كذذي الالز ذذ  التذذاا    اختذذاذ   ن ذذا القطذذري الاريذذا خلأخل ذذ 
 اإلان ذذذذذ   ذذذذذاوقون ا ذذذذذاا الذذذذذاخل  الماذذذذذا ر اإلجذذذذذرس السذذذذذلعي التجعذذذذذل  ريذذذذذ  اإلتملذذذذذا القذذذذذانون

   (931)خلالس اس  
 ذلذك خليمذا  السذلعي  تظذاهرال ر اوذا  لذ  ُمذ ِّا التقرير  هباا اإلشعول  الاار خلخالل -23

  ذل للذر    خلاإلؤيايل ةا    ل للعماقم  اإلؤيايل الشتال ةانب  ل المنف أ عال إىل أساساص 
   (931)احح ان  مت ر اح ل لواا هاخالا خلإىل أخر   ةا 
  ذ  حقول    نظعاا أ ضا  همّرض إزا  للقاا  ل الطاز حقون جلن  أ ر تأن  خل ما -29

 الشذذذذذر ي اال ذذذذذاا   لذذذذذ    ن ذذذذذا حثذذذذذت اصنسذذذذذان  حقذذذذذون النتااكذذذذذاا الخلال ذذذذذ اف  حجو  ذذذذذ 
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 أاا  ر خلال ذذذ اف ال اوجو  ذذذ   ذذذ  اإلنظعذذذاا سذذذال   لضذذذعان اصنسذذذان حقذذذون  ذذذل  اإلذذذاافمال
    (993)خلاةتات 

 اوعلذذذذ  خذذذذالل متجنذذذذوا  لذذذذا خلاإلرلذذذذ ال الس اسذذذذ   اححذذذذاال أن القطذذذذري الاريذذذذا خلأ لذذذذل -25
 مل االنتخا  ذذ  المعل ذذ  أن  ذذل خل ذذالر    اص ذذاليف خلسذذا عم  ذذرب رقا اذذ   ذذل التمتذذ   ذذل االنتخا  ذذ  

حواا  كذرب  ف عذا يت ذز  قذون اصنسذان  أ لذ   جتذب  اومذ   حقذون اصنسذان ر  أي  هشاا
  عل ذاا خلخذالل االلذاا  يذويف الس اس   اححاال  ناخليب استاافت  ن ا    عال تايا خلهره ب 

 هسذذل   خلر االنتخا  ذ  القذذوا   ر التسذج ز مبشذذاكز  لعذاص  القطذذري الاريذا خلأحذذاط  اح ذواا فذرز
    (999)الناخب  طا ا
 أ ضذذذذا   ذذذذل اإلا ذذذذ  ر 55 سذذذذو  يشذذذجلل ال النسذذذذا  أن إىل القطذذذذري الاريذذذذا ألذذذاق خلإذ -20

 إلتذذذاأ الامذذذال  التنا ذذذا   ن ذذذا أخل ذذذ   (995)اوجو ذذذ  أ ضذذذا   ذذذل اإلا ذذذ  ر 9911 خلسذذذو  الربإلذذذان
   (990)اإلرأر لتعث ز  اإلا  ر 03 ح   خت   

  ومواتية عادلة عمل بشروط التمت  وفي العمل في الحق -واو 
يتضذعل أحجذايف  ةايذااص   عز لانون 5390  ايف ا تعاا   ن ا أن القطري الاريا ذكر -21

االهاال ذذاا احساسذذ   إلنظعذذ  المعذذز الاخلل ذذ   خلأمذذا  أن اوجو ذذ  لذذا خلافقذذت  لذذ   لذذب زيذذاار 
   (991)خلخلمل حا أاىن لألةوق جلع ل الما لال ر القطا ال المايف خلا اا  اإلان  ا ا  قخلاهب 
 استق ذا    اقاسذ  خلأن حق قذي للا   اق الشتال  عال  أن إىل القطري الاريا خلألاق -22

ال يذذذذتعجل  ذذذذل المثذذذذوق  لذذذذ   الشذذذذااااا حذذذذا الا ا راذذذذاا  ذذذذل اإلا ذذذذ  ر 1211 أن كشذذذذات
   ا ذاص  52  ذل أ عاقه  هقزر اإلا   ممل  13 ن   اينيم أ رخلظا ف خلأن  ايف خلةوا  عز اا   

  ذذ    نذذ خلميجذذل هاسذذ  هذذاه الظذذاهرر  وةذذوا نظذذايف همل عذذي  تذذاين الامال ذذ  خللطذذا  خذذاا يتسذذ  
   (992)الاميغرار الضغعم خلاقهاا  أساساص  قتي
 خلألذذاقا جلنذذ  خذذربا   نظعذذ  المعذذز الاخلل ذذ  إىل اإلالحظذذاا اإلقا ذذ   ذذل االحتذذاا الذذاخل  -22

  خلال  ذكرا حماخلل  ا ت ال اح ال المايف لالحتاا الو ي لمعال   ن ا 5395لنقا اا المعال  ايف 
  (992)خلالتاايااا  القتز ال  هلقاها ز عا  رخرخلن خلاهلجويف  ل   قر االحتاا

 في الضمان االجتماعي وفي التمت  بمستوى معيشي الئق  الحق -زاي 
اةتعا  ذ   امذطرا اا 5390  ن ذا لذا  رفذت  ذايف أن  اصنسذان حقذون  اوم   ذكرا -21

حتولذت إىل  ظذذاهراا  ن اذذ  خلأن أ لذذب اإلطالتذذاا ان ذذتت  لذذ  حتسذذال الظذذرخل  اإلم شذذ    كذذون 
   (991)فرا او ول  ل  ا ا اا االةتعا    احساس   مل هت سل  شجز  ل وظ

 الاقرا  أن تكشا 5395  ايف أةريت استق ا    اقاس  أن إىل القطري الاريا خلألاق -21
 الغذذاا ي اح ذل انمذاايف هواةذذ  احسذر  ذل اإلا ذذ  ر 09 خلأن   ن ذا  سذجان  ذذل اإلا ذ  ر 21 ميثلذون
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ر اإلا    ل اح اال اخلن سل ا ا س  يمذانون  ذل سذو   13إىل  01 ا  ال  خلأن  تجرقر   وقر
ال ذرا اا الطا ا ذ   ثز كون التلذا  ذ  سذاحلي خل  التغاي  اإلا ل  خلأخلم  الاريا القطري أن أ وقاص 

   (991)خللل  اصنتاج ةملت احسر لايار الت تر  تقلتاا احسماق
  ذل اإلا ذ  ر 13 يقاقل إلا الر  سي القطا  هي الاقا   أن إىل القطري الاريا ألاق خلإذ -21

 الاقا ذذذ  ا ذذذ  أةذذذز  ذذذل اإل اان ذذذ  همايذذذا إىل امذذذطرا الاخللذذذ  أن الحذذذظ فقذذذا  (991)  ن ذذذا سذذذجان
  ذذذل  ذذذاا خاذذذت إىل  5392 لمذذذايف كاذذذا  هر ذذذي  اوجو ذذذ  أن إىل خلألذذذاق  االمجذذذ خلهقلذذذ  
  (953) ل انماايف اإلساخلار خلالاقر ه جل     وقر خلاوا الن ف إىل التغاي  نق  يمانون
الاريذذا القطذذري   ن ذذا  ومذذل رل ذذ   سذذتاا   وعايذذ  السذذجان  ذذل انمذذاايف اح ذذل  خلأخل ذذ  -13

 خلخلمذذل اةتعا  ذ   ذرا   خلهنا ذا ناذذا  خلاوذال اإلخذا ر الغذاا ي  ذل خذالل اسذااه ج اا الولايذذ   ذ
    (959) رنا    تماا القطا اا للولاي   ل سو  التغاي  اإلا ل

أن النسذذذا  خلاح اذذذال  خلخا ذذذ  فقذذذرا  احقيذذذا    إىل اصنسذذذان حقذذذون  اومذذذ   خلألذذذاقا -19
اا يشذذذجلون الشذذذرحي  السذذذجان   احمذذذمف حذذذاالص خلالذذذ  هسذذذجز ر  ذذذاوفاا أ لذذذ   مذذذاالا خلف ذذذ

النااسذذذذذ   خلسذذذذذو  التغايذذذذذ  خلالتمذذذذذرض  طذذذذذر اص ذذذذذا    اذذذذذ خلس نقذذذذذ  اإلنا ذذذذذ   خلالوف ذذذذذااالرّمذذذذذل 
  المذذ   ظذذرخل  ألذذا هت ّعذذز الذذ  الاهذذ /اصياز خل ذذ ه  ذذل اح ذذراض اإلتو نذذ   كعذذا أهنذذا  التشذذري

 قتذذذاا خطذذذ ر أ ذذذايف  خلألذذذايف الاقذذذر حالذذذ   االعذذذ   ذذذل زاا الما ذذذ  اح ذذذوال إااقر سذذذو  أن خلأمذذذافت
  اوذذا   ن ذا الطاذز حقذون جلنذ  خلأخل ذت  (955)وقذون االلت ذااي  خلاالةتعا  ذ  خلالثقاف ذ إ عذال ا

  ذذل خل  هذذا اإلوال ذذا خلهسذذج ز خلالتغايذذ  ال ذذ    شذذؤخلن التو  ذذ  أنشذذط  خلزيذذاار الرمذذل خلف ذذاا  ذذل
  (950)لأل اال االةتعا    ا ا اا

 في الصحة  الحق -حاء 
 وا ذذز  خلال سذذ عا   ذذار هنذذا  أن إىل ذذ   نظعذذ  ال ذذ   الماإل ألذذاقا  5390  ذذايف ر -15

 ق ايذذ  خذذا اا  لذذ  او ذذول خلإ جان ذذ  الجثذذ يلاخلن  حالذذتالتجلاذذ  اإلال ذذ   ذذا اا الر ايذذ   
   (951)احسر كاهز  ل  يقل ال     الناقاا  ل احكرب اجلا  خلأن ة ار     
الوف ذذذاا ألذذذاقا جلنذذذ  حقذذذون الطاذذذز  اقه ذذذا  إىل خاق ذذذ  الطريذذذا لل ذذذا  ذذذل  أن خل مذذذا -10

  أ ر ت  ل للقاذا  ذل الاذواقن ر هقذامي الر ايذ  5392-5395النااس   خلخلف اا الرمل للاار 
ال ذذذ    ر خمتلذذذف  نذذذا ا التلذذذا خلاقهاذذذا   مذذذال الوف ذذذاا النااسذذذ   خلأخل ذذذت   ن ذذذا  ايذذذاار اإلذذذواقا 
اإلخ    لقطا  ال    خلإهاح  اإلايذا  ذل الاذرا لأل اذاا خلاح اذال لل  ذول  لذ  خذا اا 

   (952) اي  ال     احخلل   اجل ار  ل  أساس اإلساخلارالر 
 ر الماإل ذ  ال ذ    نظعذ  ألاقا اصياز   جاف    ال ر اإلتاخلل  اجلاوا  ل خل الر   -11
 ذذذذل  51 311  إال ل  تاحذذذذ  ل سذذذذت المذذذذالج  لذذذذ  او ذذذذول إ جان ذذذذ  أن إىل 5395  ذذذذايف هنايذذذذ 
  (952)إىل أن ه اكذذز الر ايذذ   ذذ  كاف ذذ خل     ذذال  اذذ خلس نقذذ  اإلنا ذذ  التشذذري 13 333 أ ذذز
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 ل سذذذت/اصياز  التشذذذري اإلنا ذذ  نقذذذ   اذذذ خلس اإل ذذا ال اح اذذذال إن الطاذذذز حقذذون جلنذذذ  خللالذذت
  (951)اإلناست  ال     الر اي   ل  او ول ستز لايا 
اح ذال المذايف لأل ذ  اإلت ذار  تذوااق التضذا ل ر  قحب   نعا  5391أيلول/ستتعرب  خلر -12
خلال سذذذذ عا نشذذذر أفرلذذذذ   ت ذذذ   تخ  ذذذذ   أهذذذال  اإلايذذذذا  ذذذل الذذذذاخلل   إيتذذذوالكذذذ  مذذذا فذذذذ خلس اإلمر 

 إىل للتلذذذاان ا وهذذذ  أيضذذذاص  خلةذذذااخلاإلنظعذذذاا الت ذذذر   سذذذر   لذذذا   حجو ذذذاا التلذذذاان اإلتذذذ ترر  
 خلل ربيذذذذا  خل  ن ذذذذا سذذذذ ال ون  ذذذذل القذذذذاا ال احلذذذذخاا خلةذذذذ  ر حذذذذاخلاها إ ذذذذالن  ذذذذل اصحجذذذذايف
لنقذذذز الت ذذذري إىل اواذذذاظ  لذذذ  خطذذذوط النقذذذز  خلأمذذذا  أن  ذذذال الطذذذ ان خللذذذركاا ا خللشذذذركاا

 إيتذوال التلاان ينطوي  ل  خطر التستب ر مذرق أكذرب خلهذ خ  اجلاذوا الرا  ذ  إىل خللذف فذ خلس 
   (951)انتشاقه  نل  ل  االص 

 في التعليا  الحق -طاء 
ل او ذذول  ذذ جلنذذ  حقذذون الطاذذز  ذذل للقاذذا لجذذون تلذذ  اح اذذال حمذذرخل ال متا ذذاص  أ ر ذذت -12

 ل  التمل  ؛ خللجون التااخلا ر التمل    ال التنال خلالتناا خليذل الت هتذال الريا ذ  خلاوضذري  ال يذاال 
يشذذجز حتذذاياص؛ خلصلذذاايف ا  ذذا   ذذافل هجذذال ف الجتذذب خلالذذاي اإلاقسذذي؛ خللجذذون اإلاقسذذال  التذذاص  ذذا 

 اوقذول  خلحثذت   ن ذا ُيجرُِهون اح ااَل ر  ااقس همل   القذررن  لذ  التسذول أخل  لذ  المعذز ر
 لذذ  مذذعان هملذذ    ذذاين فمذذال جلع ذذل اح اذذال؛ خلمذذعان هجذذافؤ فذذرا او ذذول  لذذ  التملذذ  ؛ 
خلهمايذا حذذا الات ذاا ر التملذذ   خلاصلذاايف  ا تعذذاا  مذاي  خل تذذاا  هوة ا ذ   ان ذذ  ر  ذااقس هملذذ   

   (951)السوا   ل  خلا ا   الما  القررن 
لمعذذذز الاخلل ذذذ  إىل أن  مذذذال اح  ذذذ  ر  ذذذاو  التذذذالغال جلنذذذ  خذذذربا   نظعذذذ  ا خلألذذذاقا -11
 لنسذذذا ار اإلا ذذذ   ذذذل  11 ذذذال اجلنسذذذال ) الجتذذذ ر الاجذذذورر اإلا ذذ ( يلقذذذي الضذذذو   لذذذ   22155)

 الالز ذذ  التذذاا   اختذذاذ  لذذ   قذذور اوجو ذذ  خللذذجمت  (903)(لرةذذالا  ذذلاإلا ذذ   ر 22191 قا ذذز 
 (909) ا اص  92 سل ح  إلاا  اص  التمل   جلمز
 اال تذذذاا ي التملذذذ   همعذذذ   حتق ذذا أةذذذز  ذذذل ةاواهذذذا  تجث ذذف   ن ذذذا ال ونسذذذجو خلأخل ذذت -11

 االنقطذا   مذاالا القهاذا  للت ذاي إمذاف   هذاا   خلاختذاذ ؛(905)لأل  ذال التمل ع   الارا خلزياار
خلهمايذذذذذا  (901)التملذذذذذ   هجذذذذذال ف كافذذذذذ  إلغذذذذذا  إىل الرا  ذذذذذ  ةاواهذذذذذا خلهجث ذذذذذف ؛(900)الاقاسذذذذذ   ذذذذذل
 خلف خلس التناسل   اح ضا  هشوي   ل  اإلاهت  الموالب  ش ن التثق ف هوف  خلكالك ؛(902) ةواه
  (902)/اصياز التشري اإلنا   نق 

 والالجئون وملتمسو اللجوء  المهاجرون -ياء 
 /احخلل كذذذذانون 09 رهضذذذذ   كانذذذذت   ن ذذذذا أن إىل الالةهذذذذال لذذذذؤخلن  اومذذذذ   ألذذذذاقا -11

 خلأن  (901) ا ذذذايل خلتالتذذذ  جلذذو    لذذذتع  092خل  الةهذذذاص  1 221  عو ذذ   ذذذا 5390ايسذذعرب 
 إىل اإلاومذ   ألذاقاأن  خل مذا  (901)اصنسذان   اإلسا ااا  ل  كت  حا إىل يمتعاخلن الالةهال
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  تو  ذ    ن ذا أخل ذت الالز ذ   الضذعاناا كذز متذن ا  ال الالةهون يتسلعاا ال  اهلوي  خلتا ا أن
  ذذذاال اا  االلت ذذذااي  االةتعا  ذذذ  الاا لذذذ  خلاجلاذذذاا خلاح ذذذل الذذذافا  خللذذذواا اصااقيذذذ  السذذذلطاا
  (901)خللتوهلا الالةهون حيعلاا ال  اهلوي   تطالاا

 هشذذريماا ر لالةهذذال الاخلل ذذ  لل عايذذ  احساسذذ   اإلتذذاا  أاقةذذت   ن ذذا أن  ذذل خل ذذالر   -13
 ةايذذا لذذانون خلإ ذذااق ا تعذذاا  عل ذذ   إمتذذايف اإلاومذذ   أخل ذذتاا فقذذا  (913) ذذاللجو  اإلتملذذا الذذو ي
  (919)5333  ايف لانون ر الثغراا يسا أن ل ن   ل اللجو   ش ن

 البيئة  وضايا - اف 
 خلنقذ  ا ا ذ  لشذركااا هنظذ    ذايفجلن  حقون الطاذز  ذل للقاذا  ذل  أ ر تأن   ما -19

لشذذركاا ا لذذايفيُ  خل ن ذذاص  هشذذريم اص  إ ذذاقاص  هضذذل  ذذ ن   ن ذذا أخل ذذت الت هذذ   وعايذذ  اإلوةاذذ  االسذذتثعاقاا
اإلتعركار ر   ن ا أخل الما ل  ف اا   ن هتخذا هذاا   لذتالر أي رتذاق  جسذ    لذ  حقذون اصنسذان 

 لذذ  محايذذ  اجملتعمذذاا  أيضذذاص    ن ذذا خلحثذذتةذذرا   علاذذا ر التلذذا أخل للتخا ذذف  ذذل هلذذك ا تذذاق  
  (915)احملل    ل أي أتر   هي ماّق حمتعز

Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 

the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 

United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 

on Guinea from the previous cycle (A/HRC/WG.6/8/GIN/2). 
2 The following abbreviations have been used in the present document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
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