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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون الخامسة الدورة
 2٠١٦أيار/مايو  ١٣-2

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5والفقورة  5/1)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 15للفقرة 

 16/21من مر ق قرار المجلس 

 *تنتلغوا وبربودا  

إىل عمليذذذ   هذذذا  بذذذالح  م ذذذل    ٣ مذذذ   ملقدمذذذ  للمعلومذذذا  مذذذو   هذذذو  لتقريذذذر هذذذ   
. اهذذو يتعحذذب  ملحذذاوج  لتو يهيذذ   لعامذذ   لذذس  عتمذذدها  لذذ  لقذذو  (١) السذذتعر ا  لذذدارش  ل ذذام 

 مذذذ   قرت لذذذا  أا نظذذذر ا هذذذا  أا آر ء أش يتضذذذم  ال غذذذن أنذذذ . ١7/١١9 إلنسذذذا  ق مقذذذر ر  
ال أش لكذذ  أا قذذر ر   ذذا   وعذذاء   ا   إلنسذذا   حلقذذو   لسذذامي   ملت ذذد   ألمذذ  مفوضذذي   انذذ 
  لتقريذر  ق  لذو رو   ملعلومذا  مر  ذب  لذن  هنايذ  لو شي ق منهجي    ور  أور ت اقد عينها. 
  ُُي ذذ   ١٦/2١  جمللذذ   قذذر ر اعمذذا.  ملسذذتعا  قذذدر لاهلذذا علذذ   ألبذذلي   لن ذذو  اتُركذذت
 حلذا،  رذر  مسذتق  إلسذهاما   مل سسذ   لوحلنيذ  حلقذو   إلنسذا   لتا عذ  للدالذ  مقتضذ  لس  

  ل ذحكي  ملوقذب عل  اتتاحموضو   الستعر ا ا ملعتمد   ناء عل   لتقيد  لكام  مبحاوج  اري . 
. اقذد  لذو رو   ملعلومذا  مجيذب تتضذم   لذس  لكاملذ   لن ذو   إلنسذا  حلقذو   لسذامي  للمفوضي 

 ق تلك  لفرت .  لدثتد و ه    لتقرير واري   الستعر ا ا لتعور    لس راعي ق إع
 

__________ 

 . لت ريري  ق  ألم   ملت د رر ه    لوثيق  قح  إرساهلا إىل وا رر  لرتمج  مل تُ  *
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 المصللة صاحبة الجهات من المقدمة المعلومات -ال  تو  
 المعلومات ادساسلة واإلطار -تلف 

 غن متاح

 اإلنسان حقوق آللات مع التعاون -باء 
 غن متاح

منفلووا االلتعامووات الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان مووع مراهوواة القووانون  -ثانلا   
 الدولي اإلنساني الواأب التطبلق

 المساواة وهدم التمللع -تلف 
  ألحلفذذا، ا ملذذر هقى علذذ رأى  لت ذذالا  لذذداد للذذدرا  عذذ   حلريذذ  أ  مذذ   ملهذذ  ت ذذجيب  -١

  لضذذذذرارشمذذذذ  أ    ملسذذذذاا    ذذذذى  لر ذذذذ  ا ملذذذذرأ  عذذذذ  حلريذذذذ   لذذذذ  م   لتعليميذذذذ . ارأى أيضذذذذا   تقذذذذدير
 ملسذذاا    ذذى  ملذذرأ   التقذذديراا    حلقيقيذذ   ذذى   نسذذى لمسذذلنعلذذ   مل ألسذذر  مذذ  أ  تكذذو   متكذذى

 .(2)ا لر   ق  حلقو 

 ي الشخصيحق الفرد  ي الللاة واللرية وتمن -باء 
لقذو   لعفذ   قلذ  أ   لسذج   مل  ذد  مبذا ق  لذك علومذا  اللظت  ل حك   لداليذ  مل -2

عقو تذذذا  يفرضذذذهما  لقذذذانو  علذذذ  مهذذذا  اللتجذذذاب م ذذذامر مذذذ  بذذذالح    الذذذ م  ا لعقو ذذذ   لحدنيذذذ   
 .(٣)سن  ١8  ر ر   لس يرتكحها م  ه  وا  

عذذذ  أسذذذفها ألنذذذ  بكذذذ   حلكذذذ   السذذذج   مل  ذذذد علذذذ   ملذذذد نى  ذذذر ر   ل ذذذحك  اأعر ذذذت  -٣
عقو ذذذ  علذذذ  ك لسذذذج   مل  ذذذد  علذذذ  تديذذذد   سذذذن . ايذذذن  قذذذانو    يانذذذ   ١8اهذذذ  وا   رتكحوهذذذا 
سذن .   ١8ارسر   حلكوم   لك  ان  ينعح  عل  ك  شخ   اإ  كا  عمر  يق  عذ   ؛  يان 
 ملذد نى  ربذ   ألشخا  ظر عقو    إلعد م عل  حي   اهوانو    ر ر  ضد  ألشخا ق كما أ 
مذذذ   لذذذك علذذذ   اللتجذذذاب م ذذذامر مذذذ   مذذذ   لعمذذذر  يذذذن   ذذذدال   ١8 اهذذذ  وا   لذذذذ رتكحوهذذذا قتذذذ  

  انذ  يسذم رسذر   حلكومذ   لذك ؛ ا ا أش قيذوو علذ  مذد   اللتجذاببالح    الذ م. اال تُفذر 
 .(4) حلك   السج   مل  د عل   ألحلفا، إمكاني  

أثنذاء    ملحاور   لعاملي  إلهناء مجيب أشكا،  لعقو    لحدني  لألحلفذا،  ذا   حلكومذ  ا كعر  -4
ررضذذت كانذذت قذذد   2٠١١ السذذتعر ا  لذذدارش  ل ذذام   ألا،  ملتعلذذ   ذذانتياو  ا ر ذذوو  ق عذذام 

. اأشذار  إىل (5)علذ   ألحلفذا،  ملوق عذ  لتوبيا   لد عي  إىل لظذر مجيذب أشذكا،  لعقو ذ   لحدنيذ  
 .(٦)حلظر  لعقو    لحدني  ياو  ا ر وو  تلقت توبيا  م   ن  لقو   لعف  أيضا  أ  أنت
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ك كذذذ  يوق ذذذب لقذذذو   لعفذذذ   ذذذا   لعقو ذذذ   لحدنيذذذ   علومذذذا  اأرذذذاو   ل ذذذحك   لداليذذذ  مل -5
 كحذذدي مذ   لعقو ذ  أا   كجذ ء لقذانو    نذاري. اال زيذ  عذدو مذ   لقذو نى   لذد  م ذراع  مبو ذ  

. امذذ  تلذذك  لقذذو نى قذذانو    ذذر ر  ضذذد  ألشذذذخا  عامذذا   ١٦هلذذا إال إ   كذذا  عمذذر   نذذا  وا  
 ربذذذ (  اقذذذانو   ذذذر ر   لسذذذكك   رتكذذذا  نيذذذ    ذذذاراو    يسذذذر   لعفذذذ  أا ي ذذذنب أا حيذذذوب)عنذذذدما 

سذك  لديديذ (  امدانذ  إ ذر ء    لقضذا  ) ملتعلقذ   سذتخد م )مث  عرقل   ١927 حلديدي  لعام 
قذذانو   أللذذد    ق معذذرا إشذذارت  إىل قذذانو   ةذذاك     ريذذ    لذذد  يحذذي ا  ن حمذذدو (. ذذر ر  غذذ

 .(7) رتكا    رب سن  اقت  ١8أعماره  ع   تق  ألشخا   ل ي  
كذذذ  أ  ت يذذذ   ز١9٦7م عذذذاق اأضذذذارت  ل ذذذحك  أ  قذذذانو   لعقو ذذذ   لحدنيذذذ    ملعذذذد،  -٦

سذن   عذوو  ١8 لذد مذ  هذ  وا   ازوب  لد . ١2 أا حمكم    ري  عل  قابر  ذ عالي حمكم  
 حلكذذ  علذذ   زذذوباال  ضذذر    الع ذذي. وبر  هلنذذدش علذذ  مذذ لرن   لكذذ  ال زذذمذذ  شذذجر  لتمذذ

ضذار  إىل  اإل ألمر  العقو    لحدنيذ  عل   و ب  لقانو   اين  لنساء  ا لد أا  لضر   الع ي. 
 لحذذد   إيقذا   لضذذرر معينذ  مثذذ   ارتكذا   ذذر ر علذ  أش شذذخ  أويذذ  مذ   لعقو ذذ  ألذذرى  أنذو  

 .(8)  سي   امح   لساح  ا لسل   ا العتد ء
االلظت  ملحاور   لعاملي  إلهناء مجيب أشكا،  لعقو    لحدني  لألحلفا، أ   لعقو    لحدنيذ   -7
 ذذر ر    ذذذ  ق  رتكذذا  علذذ   ك كذذ  ي ذذدررقذذذ    م ذذراع و  ا ر ذذوو  ليسذذت اذذيألحلفذذا، ق أنتل

. ا مل سسا   لعقا يذ     ا ملد رس:  لحيت  ا لرعاي   لحديل   ا لرعاي   لنهاري أيضا   لسياقا  مجيب 
هذذذ    لعقو ذذذ   لحدنيذذذ  ق مجيذذذب  حيظذذذر  وضذذذوحسذذذ  ت ذذذريب  هذذذ    لعقو ذذذ    يسذذذتل م لظذذذراهكذذذ  

 .(9) لسياقا 
معلومذا  ستعب  حل و، علذ  لقو   لعف  أهنا مل تعلوما   ل حك   لدالي  مل ا كر  -8

االلتجذاب م ذامر مذ  بذذالح   علذ   ألحلفذا،  السذج   مل  ذذد أا  لكذام  ل ذذاور عذ   أل إل ذاري 
قالذذذذت ق قذذذذد أاضذذذ ت أ   حلكومذذذذ    يذذذذد أهنذذذذاو  ا ر ذذذذوو . اذذذيالعقو ذذذذ   لحدنيذذذذ  ق أنت   الذذذ م أا 

ق  لعقوو  لثاث   ملاضذي  علذ   ألقذ   اإ   لد  م   أللد  أش  زر  لدإن  مل  2٠١٣ عام
هذذ    لعقو ذذ . اتذذدثت تقذذارير عذذد  عذذ   لذذذد إمكانيذذ  توقيذذذب  يذذ  ، يذذن  علذذ  كذذا   لقذذانو  ال

 .(١٠)هاا لر إىل أتسعينا   لقر   لع ري  أحلفا، ق منت ا 
لقذو   إلنسذا  ضذد  حلكذ  علذ   ألحلفذا،  ق إحلذار لداد  لو ضذ   تو ر   آلر ءاق ضوء  -9

مذذ   ملت ذذد  مقذذرر  أل  لذذس أبذذدرها مذذ لر    لتقذذارير ق ضذذوء   ا معذذاقحته   ذذدنيا  ضذذد  السذذج   مل  ذذد ا 
األكذذام  لسذذج   لعويذذ  لألحلفذذا،   ذذا   ملعذذأ مبسذذال   لتعذذ ي   لذذس تعذذرتا  ذذا   لسذذج   مل  ذذد 

  أابذت  ل ذحك   لداليذ  (١١)اتحلذ  لذد  لعقو ذ   لقاسذي  ا لاإنسذاني   تاتا  غن متناسح  عليه   ألمد 
حيظذذر بذذر ل   لعقو ذذ   لحدنيذذ  ا لسذذج   مل  ذذد   عا  لقذذو   لعفذذ   ذذا  تسذذ   حلكومذذ  ت ذذريعلومذذا  مل
كذذا  عقو ذذ  علذذ  أش  ربذذ   رتكحهذذا شذذخ   كق  لذذك  اللتجذذاب م ذذامر مذذ  بذذالح    الذذ م    مبذذا

علذذ  أش شذذخ   ل ذاور ق  حلكذذ   ؛ اأ  تعيذذد  لنظذر رذذور   اقذذت  رتكا ذا عامذذا   ١8عذ  عمذر  يقذذ  
 ا لذذذذك لضذذذذما   سذذذذن  ١8ر  أقذذذذ  مذذذذ  عنذذذذدما كذذذذا  عمذذذذ  رتكحهذذذذا ربذذذذ  أش  السذذذذج   مل  ذذذذد عذذذذ  



A/HRC/WG.6/25/ATG/3 

GE.16-02714 4 

. اأابذذت  ملحذاور   لعامليذذ  (١2)عنذذدما كذا  حلفذا    رتكحهذامذذدى  حليذا   سذح   ربذذ   ألذدُيسذج   الأ
مجيذب أشذكا،  لعقو ذ   وضذوح إلهناء مجيب أشكا،  لعقو    لحدني  لألحلفا،  ا  تظر أنتياذو  ا ر ذوو  

عقو ذ  علذ   ربذ   اأ  تلاذي بذر ل   حلذ  كيذت  ا   مبذا ريهذا  لح لسذياقا ألحلفذا، ق مجيذب ل لحدني  
 .(١٣)١95١ق مإن  ، عقو   معقول م م  قانو   أللد   لعام 

ق   الاذذذذذا    لت ذذذذذالا  لذذذذذداد للذذذذذدرا  عذذذذذ   حلريذذذذذ  أ   لعنذذذذذا  ملتف ذذذذذي يثذذذذذن قلقذذذذذا   ارأى -١٠
لالذذ  عنذذا  2٠٠اأ  إسذذاء  معاملذذ   ألحلفذذا، قضذذي  كذذ ى. ايحل ذذ  عذذ  أكثذذر مذذ   ا ر ذذوو  أنتياذذو 

ذذذر عذذذاا  علذذذ   لذذذك  (. ا تقريحذذذا   نسذذذم  9١ ٠٠٠  موعذذذ )مذذذ  عذذذدو سذذذكا   منذذذ د سذذذنويا    كع
هيئذذ   ألمذذ   ملت ذذد  عذذ  اضذذب  ملذذرأ   لذذ ش قُذذدم إىل  2٠١٣ لت ذذالا  ذذا  تقريذذر  حلكومذذ  لعذذام 
ألقذذذذ   لضذذذذوء علذذذذ  مو قذذذذا  ل ذذذذرحل   لذذذذس ال تر عذذذذي قذذذذد  ملذذذذرأ  للمسذذذذاا    ذذذذى   نسذذذذى امتكذذذذى 

 .(١4) مل اعر
لقذانو   لعنذا   لفعا، لتنفي   لضما حلكوم  تد  ن  إن  ينحاي أ  تتخ   لت الا اقا،  -١١

ترسذذذ  إشذذذار   ا ضذذذ   إىل مذذذرتك  أ  (  ا ١995(  اقذذذانو    ذذذر ر    نسذذذي  )١999 ملنذذذ د )
ذ قضذاريا   لعنا  اهن  سذيالقو   أرعا، علذ  أ  قذانو    ذر ر   لت ذالا ا عذ  كذ    ذر ر . اأس 

اال   النف ذا،. اأضذاا أنذ  ال  ذد ما يتعل  بذ  نسي  ال يعرتا  االغت ا   ل ا ي  ما عد  
 ملذذذو و مذذب  سذذذتخد مه  ق مذذب إسذذذاء  معاملذذ   ألحلفذذذا، ا  تاتذذذا  سياسذذ  عذذذدم  لتسذذام    نتهذذذا  مذذ 

 .(١5) الح ر وو  لقضاء عل   الجتارتكثيا  ه  اإلضار  إىل إل الي   
 لر ميذ   هووهذا مذ  أنتياذو  ا ر ذوو  ت يذد اأاب   لت الا  لداد للذدرا  عذ   حلريذ   ذا   -١2
مجذذب  يانذذا  وقيقذذ  اق  لوقذذت  ملناسذذ  عذذ   لعنذذا  ملنذذ د اغذذن  مذذ  قضذذايا  لسذذام   لعامذذ  إىل 

تسذذى سذذام   ايذذ  مكار ذذ    ربذذ  ا نتهاكذذا  لقذذو   إلنسذذا  ق  لحلذذد إىل ؛ ا  حلامسذذ   ألمهيذذ 
 .(١٦)ه ه    مب  لرتكي  عل   لنساء ا ألحلفا،ا لسكا  اَررَ 

 إقامة العدل وسلادة القانون -ألس 
 تذنظع  قضذذاء لذس  لرريسذذي  لقذو   لعفذذ   ذا   لقذو نى علومذا  أرذاو   ل ذحك   لداليذذ  مل -١٣

  ١95١  اقذذذانو   أللذذذد   لعذذذام ١892انذذذ  إ ذذذر ء    لقضذذذا  لعذذذام  أللذذذد   هذذذي قذذذانو  مد
ا قذذذانو  . ايعذذذرع ١949  اقذذذانو   لعقو ذذذ   لحدنيذذذ  لعذذذام ١948اقذذذانو  حمكمذذذ   أللذذذد   لعذذذام 

  عامذذا   ١٦ سذذ   انذذ  شذذخ  وا    ا حلذذد َ عامذذا   ١4 سذذ  د    لعفذذ   انذذ  شذذخ  وا  أللذذ
ا قذانو  مدانذ  إ ذر ء    لقضذا   ايعذرع  .عامذا   ١5ا ١4 ان  شخ  يرت اح عمر   ذى  ا ل ا   
 لقضذايا   ناريذ   ا انذ   ألغذر ا عاما   ١4 س     لعف   ان  شخ  وا 2٠٠4، ق عام  ملعد  

 ألشخاُ    ملدني . ايسمع  شحا ا   لقضايا  لقضايا شح    ناري  ا  ألغر ا عاما   ١8شخ  وا  
أنتياذو  ا ر ذوو  تميذ  ق  انذ  زذوب  سذن . اأضذارت  ل ذحك  ١8ا ١4 ل ي  ترت اح أعماره   ى 

 .(١7)سنو   8 س   لعف   ملس الي    ناري    تد ء  م 
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بذذاغت  منظمذذذ   لنمذذذو  ي قذذد اأشذذار   ل ذذحك  إىل أ  م ذذرا  قذذذانو  قضذذاء  ألحلفذذا،  -١4
اب ر  ا ال   ال تماعيذذذذ  اب ر   لت ذذذذوع  اأنذذذ  أُرسذذذذ  إىل 2٠٠7عذذذذام ق وا، شذذذر   لح ذذذذر  لكذذذذاري  

احيذدو  لسذ ع  ؛سذن  ١8 سذ   لقانوني . ايعرعا م را   لقذانو   لعفذ   انذ  شذخ  وا  ل  ا  
ال يذذذدر   لعقو ذذذ   لحدنيذذذ  أا عقو ذذذ   إلعذذذد م ضذذذم  هذذذو ا  . سذذذن ١2  ذذذذ لذذذدنيا للمسذذذ الي    ناريذذذ  

  أللكام  ملسموح  ا  اإ  كا  ال حيظر ه    أللكام بر ل . ايُتوقب أ  حيظر م را   لقانو 
ُاب  علذذ   لوكذذاال   ملعنيذذ  قذذد م ذذرا   لقذذانو   أ  ل ذذحك   ا كذذر  مل  ذذد بذذر ل .  لسذذج   هذذ  
. االلظذذذت  ملحذذذاور   لعامليذذذ  إلهنذذذاء مجيذذذب (١8)ُعلعذذذ   السذذذتعر ا قذذذدلكذذذ  هذذذ   ا   تستعرضذذذ كذذذي ل

لينظذر ريذ   ل ملذا   أشكا،  لعقو ذ   لحدنيذ  لألحلفذا، أ  م ذرا  قذانو  قضذاء  ألحلفذا، كذا   ذاه    
إىل  نذذذذ   تقريذذذذر    تقذذذذدبهااأضذذذذارت أ   حلكومذذذذ   عنذذذذد  ؛2٠١5/يونيذذذذ  ق ل ير   ق قذذذذر ء  أاىل

أعلنت ع  نيتها  عتماو م را  ت ريب بي  ق إحلذار منظمذ  قد   2٠١٣لقو   لعف  ق عام 
قذذو  ا تفاقيذ  ل لت ذريعا   ورذ   ذى  اأ  مذ  شذا  هذ    مل ذرا  أ  يوا، شذر   لح ذر  لكذاري 

 .(١9) لتميي  ضد  ملرأ  مجيب أشكا، عل  لقضاء  تفاقي   لعف  ا 
لقذذو   لعفذذ   ذذا  تررذذب  حلكومذذ   حلذذد  ألو  لسذذ  علومذذا  اأابذذت  ل ذذحك   لداليذذ  مل -١5

 .(2٠) ملس الي    ناري 

 اللق  ي الصلة -دال 
أاب   لت الا  لداد للدرا  ع   حلري   ا  خت    حلكوم  مذو رو لارتقذاء مذدما   -١٦

 .(22)تسى ب    ألمم  أ    ىن تتي  اتعلي   ما يتعل   ا م  ا  لرعاي   ل  ي   
( 2٠١2ق عذذام  49.٣ ملر هقذذا  ) معذذدال   ملو ليذذد  ملرتفعذذ  لذذدى ا كذذر  لت ذذالا أ  -١7
 ذذذا  مذذذ   ألمهيذذذ  مبكذذذا   لتثقيذذذا   لت ذذذالا أ  مثذذذار قلذذذ  شذذذديد ق أنتياذذذو  ا ر ذذذوو . ارأى هذذذي 

 لذدينيى  اأنذ   جملتمعيذى ا ضذار  إىل  ل عمذاء  اإل لو لذدي     لسذلو    نسذي  ملسذ ا،  التعذاا  مذب
   ملحذأ علذ   ملعررذ   ل و،  لنساء عل   ملعلوما   لس ت كذد علذ   لتثقيذاإمكاني  ينحاي تيسن 
 ا سذذذاوه  اتسذذذه   ملو رقذذذ   لكليذذذ   ملسذذذتنن   ا لسذذذلوكا   ل ذذذ ي   ابذذذنب  لقذذذر ر ريمذذذا يتعلذذذ  

  اب ر   ل ذ ا    نسذاني  قالذت إ  ُلعالذ  م ا ذانيكوالام ا لتحذار    ذا  لت ذالا  ملس ا،. اأراو
 حل ذو،   لفقذن   مذ   ل ذع  علذ     ألمر  لذ ش زعذ  انا    ألمهي  ال تُقد محلحي  ألرى لامس  

رعايذذ   لأ  مذذ   لذذابم ربذذد  مل يذذد مذذ   ملذذو رو ل ذذ    ملذذرأ  ا لرتكيذذ  علذذ   لت ذذالا . ارأى عليهذذا
 لذرت م سذياو   لقذانو  ا ل ذ    لد رمذ  للنسذاء  ا لذك لكفالذ  لألمهذا   ملسذتوى ل  ي   لرريعذ  
 .(2٣)و  ا ر وو ايا ألحلفا، ق أنت
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