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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٠١٨الثاين/يناير  كانون  ٢٦-١٥

 جتميع بشأن مايل  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و ٥/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

ملضاهااادا  ار ه ئاااا  ريااار عم اااعل للمضلوماااا  الاااوارو     قاااارياالساااتضرال الااادوري الواااام   والتق
مااوج   م   شاا  واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  املتةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد  

  ق داً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما  

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

ابعتقارهااا عن ااراً مااأل عنا اار  ٢٠١٣أنواائش شااضق  حقااوق اإلنسااان واحلماياا    عااام  -٢
مش الوااااضق  ايل  وقاااادبضثاااا  ا ماااا  املتةااااد  املت املاااا  املتضاااادو  ا بضاااااو لتةق ااااح االسااااتقرار   ماااا

  (٣)ملؤسسا املساعد  التقن   إىل مايل   عد  جماال ، مبا    لك   جمال  ض ي  ا
ا ماا  املتةااد  القبااري بتضاااون مااايل مااع اصقاام املسااتق  املضاا   الاا  حقااوق  وأشاااو يريااح -٣

أل أساا   عااري أعاار  اإلنسااان   مااايل، الااذي أجاارر سااقع لبرا  إىل القلااد   اام أن ال ريااح القباا
  أبدوا ر قته      الذيألإلات قل  التضاون مع امل ل ني اآلخريأل بوالب    إطار اإلجراتا  اصا

  (4)لبر  القلد
وأو اااش الل نااا  املضن ااا  ابلقلاااات علاااى التم  ااا  ماااد املااارأ   ن  ضتماااد ماااايل خبااا  عمااا   -4

  (٥)أل الل ن عوطن   رابع   السنوا  بوأن  ن  ذ املالحظا  اصتام   ا خم  ال اور  
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 (٦)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
الوطن اا  حلقااوق اإلنسااان اعتمااد   أشااار ال ريااح القبااري إىل أن قااانون إنوااات املؤسساا   -٥

وإىل أن م وما   ا ما  املتةاد  الساام   حلقاوق اإلنساان وعماش الضمل ا  الرام ا  إىل  ٢٠١٦عام 
  وش ع اصقم املستق  املض   ال  حقوق اإلنسان   مايل الل ن  الوطن   (7) ض ي   لك املؤسس 

ماوهاا ماأل ققا  الل نا  ال رع ا  لالعتمااو حلقوق اإلنسان علاى الوارويف   املسااعل اللاروري  العت
التابضاا  لل ناا  التنساا ح الدول اا  للمؤسسااا  الوطن اا  حلقااوق اإلنسااان )الاا  أ ااقةش  ضاار  ابساا  

  (٨)التةالف الضاملل للمؤسسا  الوطن   حلقوق اإلنسان(
ورحب يريح ا م  املتةد  القبري ابعتماو الس اسا  الوطن ا  حلقاوق اإلنساان والس اسا   -٦
، وإبنوات ولار  حقوق ٢٠١٦طن   للضدال  االنتقال  ، وخب  الضم  املنقثقتني عنهما،   عام الو 

  (9)٢٠١7اإلنسان وإ الح مؤسسا  الدول    عام 
وأشاااار ا ماااني الضاااام إىل أن االنتهاااات ماااأل إنواااات السااالبا  املؤقتااا    املنااااطح الوااامال    -7

و استضاو  سلب  الدول  وبسابها  ادرا اً    لاك يو  ، ر   التأخما  املت رر ، خبو  أوىل حن
   ااام أن امل اساااب الااا  آلققاااش حاال اآلن   مساااار الساااالم واالساااتقرار   ماااايل   (١٠)املناااطح

  اا  بضااد إىل مرحلاا  ال رجضاا  ي هااا  وحاا  ا مااني الضااام   ااع أ ااةا  امل االة    مااايل علااى 
ذ السااااريع وال اماااا  ال  اااااق السااااالم ملاااااع   جهااااووه  والتضاااااون  سااااأل ن اااا  مااااأل أجاااا  التن  اااا

  (١١)وامل احل 
 وأشااار ا مااني الضااام إىل وجااو   ض ياا  التاادابم املؤقتاا  إب ااالحا  مؤسساا   أطااول أجااالً  -٨

إىل ماارور  مضا اا  مسااأل  عاادم وجااوو اسااةا      شااامل    واام  مراجضاا  الدسااتور  وأشااار أيلاااً 
 ساارمه  وإعاااو  ههاا له  وإوماااجه  وإعاااو  إل ااالح قبااايف ا مااأل  ه ااداً لناا يف سااالح املقااا لني و 

  (١٢) و    قوا  الديايف وا مأل املال       ع أحنات القلد
وأو ااى ا مااني الضااام  ن  ساات  د ا طاارا  املوقضاا  علااى اال  اااق مااأل الاا خ  الااذي ولااد   -9

  إنوات السلبا  املؤقت  إلعاو  إرسات مؤسساا  شاامل  وخاماض  للمسااتل  وبساة سالب  الدولا
    ع أحنات القلد مأل جديد، بساق  منهاا إعااو  إرساات سا او  القاانون و اويم ا ماأل واصادما  
االجتماع ااا  ا ساسااا   للسااا ان واملسااااعد    إنضاااا  االقت ااااو ابلااال، بااادتاً ابإلسااارايف بتسااا م 

  (١٣)وورب  خمتلب    إقل مل ك دال و ق تو

املتعلقااة وقااوق اإلنسااانر مااع مراناااة القااانون تنفيااا االلتاامااات الدوليااة  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطانات -ألف 
 (١4)املساواة وندم التمييا -1 

كاارر  الل ناا  املضن اا  ابلقلااات علااى التم  اا  مااد املاارأ  اإلعاارا  عااأل قلقهااا مااأل اسااتمرار  -١٠
ف ال    ر س سلب  الرج  والقوالاب النمب ا  التم   يا  املمارسا  والتقال د الثقاي   اللار  واملواق

  (١٥)املتضلق   ووار ومسؤول ا  املرأ  والرج    اجملتمع و  ا سر 
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وأعربش الل ن  عأل قلقها القالغ  ن ا مض   الوطن ا  حاذيش ا ح اام التقدم ا  املتضلقا   -١١
نون ا حاوال الوص ا   وا سار  املانق   قوق املرأ  ال  كانش قد أورجاش   املوارويف ا ويل لقاا

أثنااااات مرحلاااا  قرات اااا  الثان اااا  بسااااقب اللاااا وجل الاااا   ضرمااااش  ااااا مااااأل جانااااب ا ماعااااا  الدين اااا  
واباِيظ   ونت    لذلك، يتلمأل القانون املضتمد أح اماً     ي  عديد ، مباا    لاك ي ماا يتضلاح 

لوا  ال ت اااان ووياااع مهااار للضاااروس ابإلرث واخاااتال  احلاااد ا وز لساااأل لوا  ال ت اااا  عاااأل ساااأل 
  وأو ااش الل ناا  مااايل إبل ااات   ااع ا ح ااام التم   ياا  (١٦)و ضاادو ال وجااا  واشااةاجل طاعاا  الاا و 

   والواارويفالااوارو    قااانون ا حااوال الوص اا   وا ساار ن وسااأل قااانون شااام  مل ايةاا  التم  اا ن 
 مأل شام  قانوين إ الح إجرات مه    الربملان ني و وع   لل م ع، وشامل  م توح  عام  مناقوا 

  وشا ضش الل نا  أيلااً علاى إجارات مناقواا  (١7)والرجا  املارأ  باني ال ضل ا  املسااوا  آلق اح أج 
عام  م توح  وشاامل  لل م اع بواأن  ناويف الت اسام ي ماا يت ا  ابلقاوانني واملمارساا  اإلساالم   

  (١٨)الديأل ربير التم    مد املرأ  ابس   املتضلق  اب سر  ملنع

 التنمية والبيية واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 أشار ال ريح القبري إىل اختا  مقاور  لتةديد و  رمي الوركا  الدول ا  الا   بقاح طوعااً  -١٢

  املااااا  ماااأل  ٣٠أح اااام القاااانون املتضلاااح بتص ااا   ح ااا  وا   ااا  للمااارأ  )ماااا ال يقااا  عاااأل 
  (١9)يلالواااف(   القبايف اصاص   ما

 (٢٠)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 
،  ضقاااااد الوماااااع ا مااااا    ماااااايل ي ماااااا يتضلاااااح ٢٠١٦أكاااااد اصقااااام املساااااتق ،   عاااااام  -١٣

اب ماعااا  املتبرياا ، وعاااول أبضاااو  املتضاادو  حاادوو القلااد  وشاادو علااى ماارور  أن يضماا  اجملتمااع 
  (٢١)  الن اح   م اية  اإلرها الدويل وبلدان املنبق  على لبو  أوا ر التضاون مأل أج

وأشااااار اصقاااام املسااااتق  إىل وروو مضلومااااا     ااااد بتااااورجل القااااوا  ا من اااا    انتهاكااااا   -١4
حلقاااوق اإلنساااان اللاااش حااااال  إعااادام  ضسااا ل ومضاملااا   ااام إنساااان   ومه نااا  وأعماااال  ضاااذيب 

أن  وااا      و كااار (٢٢)واحت اااال  ااام قاااانوين وا ت اااا    سااا اق عمل اااا  م ايةااا  اإلرهاااا 
  (٢٣)الوحد  القلاا   املتص    س  ت  آياقاً جديد    جمال م اية  اإلرها 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (٢4)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان نلى شخصه -1 

، أعااار  اصقااام املساااتق  عاااأل قلقااا  إلات  ااادهور الوماااع ا مااا    ماااايل ٢٠١٦  عاااام  -١٥
  (٢٥)  ا  عدو ا  ما  اإلرهاب   و م املت ايئ    أقال   موب  وس  و و او دهوراً شديداً 

، أشار اصقم املستق  إىل أن الوماع ا ما    الاايل ماايل هاا لل ايا  ٢٠١7و  عام  -١٦
نت  اا  النااداليف مواجهااا  قا لاا  بااني ا ماعااا  الاا  وقضااش ا  اااق السااالم  وأشااار أيلاااً إىل أن 

  (٢٦)أور إىل هخر  ن  ذ ا  اق السالمانضدام الثق  بني ا طرا  املوقض  
عاااأل قلقااا  إلات احللاااور  ااام ال اااا  لقاااوا  ا ماااأل املال ااا  خاااار   وأعااار  اصقااام املساااتق  -١7

ابماااكو واملاادن الرا ساا    وقااال إن هااذا احللااور اللااض ف لقااوا  ا مااأل، يلاااًل عااأل ال قاار وعاادم 
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املساوا ، يوير مناخااً مالامااً لهرهاا   وأو اى  ن يسااعد اجملتماع الادويل ماايل علاى إاااو حا  
  (٢7)شام  وكلل ملسأل  ا مأل

 وااااريأل  ٣١، أشااااار ا مااااني الضااااام إىل أن حالاااا  البااااوار  ماااادو  إىل ٢٠١7و  عااااام  -١٨
  (٢٨)ا ول/أكتوبر

وأشااار اصقاام املسااتق  إىل   ايااد أعمااال الضنااف الاا   ر  قهااا ا ماعااا  املتبرياا    حااح  -١9
إىل املااادن ني  وأعااار  عاااأل قلقااا  إلات اساااتمرار عمل اااا  االختباااا  واالخت اااات القساااري املنساااوب  

  وأعااار  عاااأل أسااا   إلات   اياااد نقااااجل الت تااا ا الااا  (٢9)ا ماعاااا  املسااالة    املنااااطح الوااامال  
 ق مهاااا ا ماعاااا  املسااالة  واملنواااق  علاااى جواناااب البااارق و  اياااد ا  ماااا  الااا   وااانها علاااى 

  (٣٠)املسايريأل، مبا    لك سرق  املركقا  واستهدا  الضاملني   اجملال اإلنساين
اصقاام املسااتق  عااأل قلقاا  إلات شااضور الساا ان ابنضاادام ا مااأل  يض اا  الدولاا  عااأل وأعاار   -٢٠

محاااايته  ح  ااا  اهاااور  اعاااا  الاااديايف الاااذان ووياااع   بضااا  ا ح اااان السااا ان املتلااارريأل إىل 
 الااا  الن اعاااا  إلات أيلااااً  قلقااا  عاااأل وأعااار   (٣١)الل اااوت إىل ا ماعاااا  ا هاويااا  طلقااااً للةمايااا 

  وأشااار (٣٢)ااا  وواخاا  القق لاا  الواحااد  والاا   واا   ةديااداً لضمل اا  السااالمب ي مااا بااني الققا نواا
إىل املضلوما  ال     د بوقويف حواوث خبم  وأعمال انتقام   و او را  باني ققااا  يواتق    أ اا 

  (٣٥)ومبوا ل  عقد منتدب  امل احل  (٣4)، وأو ى إبجرات آلق قا (٣٣) دع  ا  ما  اإلرهاب  
وأعربااااش بضثاااا  ا ماااا  املتةااااد  املت املاااا  املتضاااادو  ا بضاااااو لتةق ااااح االسااااتقرار   مااااايل  -٢١

وم وماا   ا مااا  املتةاااد  السااام   حلقاااوق اإلنساااان عاااأل قلقهمااا إلات حااااال  اإلعااادام إبجاااراتا  
موج   ال  وقضش   إطار املواجها  باني ا ماعاا  املسالة  واملل وا ا  وإلات  قااعس القاوا  

  وعااااالو  علااااى  لااااك،     اااات  (٣٦)ال اااا ،   بضاااا  احلاااااال ، عااااأل محاياااا  الساااا اناملساااالة  امل
  (٣7)السلبا  القلاا   أي آلق ح   هذ  ا حداث

وأعاااار  اصقاااام املسااااتق  عااااأل قلقاااا  إلات   ايااااد عاااادو ا يااااراو ابت اااا يأل مبضاااا ل عااااأل الضااااا   -٢٢
إلات اساتمرار  قلقا  أيلااً  اصارجل لدر أجه   ا مأل   ماايل ولادر القاوا  الدول ا   وأعار  عاأل

منع شضق  حقوق اإلنسان واحلماي    القضث  مأل وخول املقاين التابضا   اذيأل ال  اانني علاى الار   
  (٣٨)مأل النداتا  املت رر  ال  وجهها للسماح للوضق  بدخول  لك املقاين

القاساا   أو  وأشاار  الل نا  ال رع اا  ملناع التضااذيب و ام  مااأل مارو  املضاملاا  أو الضقوبا  -٢٣
الالإنساااان   أو امله نااا  إىل أن مضااادل االكتظااااي مر  اااع لل ايااا  وإىل أن هاااذ  املوااا ل  مت وااا     
  ااع مراكاا  االحت ااال الاا  لارةااا  يضلااى سااق   املثااال، ي ااوق عاادو ناا الت ساا أل ابماااكو املركاا ي 

  املاااا     4٠٠  املاااا ، باا  إن هااذ  النسااق   ت اااول  ٣٠٠قاادر  الساا أل االساات ضاب   بنسااق  
  (٣9)الس ون ا خرر  وقدمش الل ن  ال رع    و      هذا ال دو

وأعربااااش منظمااااا  ا مااااا  املتةاااااد  للةب ااااا  والضلاااا  والثقايااااا  )ال ونسااااا و( عاااااأل قلقهاااااا إلات  -٢4
  ٢٠١٢ا  ماااا  الااا  اساااتهديش الاااةاث الثقاااا  وأشااا ال التضقااام الثقاي ااا     ق تاااو   عاااام 

بل اااا    قاااد  أماااراراً جساااا م  ماااأل جااارات  ضمااااد  ااادمم املضاااا  التار  اااا  و كااار  أن اجملتمضاااا  ا
  (4٠)وا ماكأل املر قب  بذاكر  اجملتماع وحظار أشا ال التضقام واملمارساا  الثقاي ا  ا اما  و ضب لهاا

وش ضش ال ونس و مايل على الضم ، ابلتضاون مع م وم   حقاوق اإلنساان، علاى  ض يا  اإلطاار 
يم محاياا  أيلاا  للاااةاب ا  مااا  الاا   ساااتهد  الااةاث الثقااا  وأشااا ال القااانوين ل  الاا   اااو 
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التضقاام الثقاي اا ن وعلااى إنوااات  نااا  وطن اا   ضااج ابلثقاياا  للااةوي  ال قاااايف  اا  شااام  لاادر وماااع 
  (4١)الس اسا  واالسةا    ا  اإلمناا  

 (4٢)إقامة العدلر مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابر وسيادة القانون -2 
الحظاااش القضثااا  املت املااا  وم ومااا   حقاااوق اإلنساااان أن إحااادر الضواقاااب النا ااا  عاااأل  -٢٥

س بر  ا ماعا  املسلة  على بض  املناطح  تمثا    هارو  املاوا ني اإلوارياني وأياراو القاوا  
املسالة  احل وم ا ، وهاو ماا أور إىل حادوث ياراي إواري وعا ل سا بر  ا ماعاا  املسالة  علاى 

  (4٣)طح لك املنا
وأشار اصقم املستق  إىل أن نق  املوارو املاوي  والقوري  يو   عااقاً كقاماً أماام القادر   -٢٦

  (44)ال ضل   للمةاك  اإلقل م  
 قل اديني أو وين اني يقتاون   الواؤون املدن ا   "قلاا "وأشار اصقم املستق  أيلااً إىل أن  -٢7

والقلاا   والدين   ويقاً  ح ام الوريض  اإلسالم     بض  املنااطح الا  ال  وجاد ي هاا سالبا  
 التاادابم اختااا  علااى السااالم ا  اااق   ا طاارا    ااع املسااتق  اصقاام وحاا   (4٥)قلاااا   علمان اا 

و اويم ا ماأل  ا  والساماح بضاوو  السالبا  احل وم ا    ل ني اب الس ان طمأن  للمان الاللم 
 ن يقاادم    وأو ااى أيلاااً (4٦)  ااع أحنااات املنبقاا  علااى النةااو املن ااوص عل اا    ا  اااق السااالم

اجملتماع الادويل املساااعد  املال ا  والتقن اا  لادع  السالبا    جهووهااا الرام ا  إىل بنااات قادر  ا هااال 
  (47) القلاال على الويات ابلت اما 

و كااار ال رياااح القباااري،   مضااارل إشاااار   إىل إجااارات فاكماااا  جناا ااا    ال اااة  باااني  -٢٨
، أناا    ماارل  قادم يااذكر   م ايةاا  اإليااال  ماأل الضقااا  علااى ا ااراا  ٢٠١7و ٢٠١٦ عاامل

  (4٨)ال   تورجل   ار  اهبا عنا ر اتبض  لقوا  الديايف وا مأل أو  اعا  مسلة 
املسااتق  أن باادت فاكماا  أماااوو هاااب سااانو و وشااري     ا ر اا  يواا    والحااا اصقاام -٢9

 ٢١مرحلاا  هاماا    جمااال م ايةاا  اإليااال  مااأل الضقااا   والاارجالن متهمااان ابللاالويف   قتاا  
   ام أنا    يالحاا أي (49)٢٠١٢شص اً مأل أ ةا  الققضا  احلمارات الاذيأل اخت اوا   عاام 

  والحااااا ال ريااااح (٥٠)خاااارر املريوعاااا  مااااد أيااااراو عساااا ريني قاااادم   ساااام الاااادعاور القلاااااا   ا 
  (٥١)القبري أن فاكم  سانو و ُعلقش بضد بلض  أبم مأل بداها

و كاار اصقاام املسااتق  أن القااانون الضساا ري ال  تثاا  لللااماع  الدول اا  املتضلقاا   قااوق  -٣٠
املساااتق  والل نااا  املضن اااا   اصقااام ماااأل كااا   وأو ااااى  (٥٢)اإلنساااان   عااادو ماااأل اجملااااال  الرا سااا  

  (٥٣)ابلقلات على التم    مد املرأ   ن  ست م  مايل عمل   مراجض  القانون الضس ري
وأشاااار اصقااام املساااتق  إىل عااادم إحااارال أي  قااادم بضاااد   سااام الااادعور الااا  ريضتهاااا    -٣١

 مااا   ق تاااو نساااات وقضاااأل ماااة    عماااال عناااف جنسااال  وال  ااا ال ال اااضوب    ماااأل   بُضاااد اب
الوح د  املصت   ابلنظر   هاذ  القلااب وال اانا    الوحاد  القلااا   املضن ا  مب ايةا  اإلرهاا  

  وأو ى اصقام املساتق   ن  تصاذ السالبا  املال ا   ادابم (٥4)  الداار  القلدي  الثالث    ابماكو
ماا  خااار  الضا اام  ب  اا  لتم ااني وحااد  م ايةاا  اإلرهااا  التابضاا  للااداار  القلدياا  الثالثاا  مااأل الض

  (٥٥)  ني اللةاب مأل التقامل وممارس  حقه    الضدال 



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

GE.17-19394 6 

وأو ااش الل ناا  املضن اا  ابلقلااات علااى التم  اا  مااد املاارأ   ن  اانظ  مااايل محااال   وع اا   -٣٢
ن و ن    اا  ح ااول اللاااةاب (٥٦)للقلااات علااى و اا  النساااات اللااوان يل ااأن إىل نظااام الضدالااا 

  وأو ااااى اصقاااام املسااااتق   ن (٥7)االجتماااااعل - وااااام  والاااادع  الن ساااالعلااااى الضااااال  الباااا  ال
يوا   اجملتمع الادويل  قادمي املسااعد  والادع  املاال ني والتقن اني إلعانا  ماةاب انتهاكاا  حقاوق 

  (٥٨)اإلنسان
وأشاااار اصقااام املساااتق  إىل أن احلاااح   املسااااعد  القانون ااا  اجملان ااا  ال يبقاااح علاااى أرل  -٣٣

  (٥9)الواقع
وأعربااااش بضثاااا  ا ماااا  املتةااااد  املت املاااا  املتضاااادو  ا بضاااااو لتةق ااااح االسااااتقرار   مااااايل  -٣4

وم وماا   ا ماا  املتةااد  السااام   حلقااوق اإلنسااان عااأل أساا هما إلات قلاا  التاادابم املتصااذ  لتةديااد 
هويااا  مااار    انتهاكااااا  وعااااولا  حقاااوق اإلنسااااان ومسااااتلته  عاااأل أيضااااا    وأو اااش القضثاااا  

م   السلبا  املصت   ابلورويف يوراً   آلق قا  متسم  ابمل داق  ، والتضااون ماع ا  ئاا  وامل و 
و قاااادمي   ااااع مااااأل يوااااتق    أ اااا  ار  قااااوا  (٦٠)الدول اااا  املضن اااا ، ونواااار نتاااااا  هااااذ  التةق قااااا 

  (٦١)انتهاكا  وعاولا  حلقوق اإلنسان إىل اباك  املصت  
 الساااام    ن  نواااآ ماااايل آل ااا  عدالااا  انتقال ااا  ويقااااً ، أو اااش امل و مااا  ٢٠١٣و  عاااام  -٣٥

للقاااااانون الااااادويل حلقاااااوق اإلنساااااان بااااادع   قااااا  ماااااأل م ومااااا   ا مااااا  املتةاااااد  الساااااام   حلقاااااوق 
، أعاار  اصقاام املسااتق  عااأل قلقاا  إلات عاادم إجاارات أي مواااورا  ٢٠١٦  و  عااام (٦٢)اإلنسااان

، رحااب اصقاام املسااتق  ابلتقاادم ٢٠١7عااام   و  (٦٣)وطن اا  ققاا  إنوااات  ناا  احلق قاا  وامل اااحل 
ابرل   جمال الضدال  االنتقال  ، وال س ما   موت   ض   امل ا ب اإلقل م   التابض  لل ن  الضدالا  

   ااام أنااا  أعااار  عاااأل قلقااا  إلات انضااادام (٦4)واحلق قااا  وامل ااااحل  وبااادت عمل ااا  اإلوالت ابلواااهاوا 
ض ني أعلات  ن  الضدال  واحلق قا  وامل ااحل ، وشادو علاى الو اي     امل اوما  ال  أو  إىل  

  وشدو اصقم املستق  على مرور  (٦٥)مرور  أن  لع الل ن  س اس  ا  ال  تس  بدينام   أكرب
  وأكاد اصقام املساتق  أن إرساات وعااا  الساالم الاداا  (٦٦)  ويد الل ن  بدع   قا  وماايل مساتمر
ا  علاااى انتهاكاااا  وعااااولا  حقاااوق اإلنساااان الساااابق  يتبلاااب وماااع حاااد لهياااال  ماااأل الضقااا

واحلال  ، وأو ى بومع اساةا      ل  الا  الق اام ب اور  منه  ا  ابلتةق اح   انتهاكاا  حقاوق 
   (٦7)اإلنسان ومقاما  مر  ق ها، مبأل ي ه  موا و الدول 

ات الثقاا  املتصااذ  وأعاار  اصقاام املسااتق  عااأل قلقاا  القااالغ إلات اإلياارا ،   إطااار  اادابم بناا -٣٦
لدع  ا دن  وعمل   السالم، عأل فت ا يأل يواتق    مالوعه    ار  اا  جاراا  خبام ،  وام  

  (٦٨)جراا  حر  وأعمال إرهاب   وانتهاكاا  جسا م  حلقاوق اإلنساان، أو اةماوا راب ااً ابر  اهباا
 الااال   سااراحه  أطلااح ممااأل الضديااد ماالويف   يوااتق   ناا     ااد مضلومااا  املسااتق  اصقاام و لقااى
 حلقاااوق أخااارر جسااا م  انتهاكاااا  أو حااار  جاااراا  أو اإلنساااان   ماااد جاااراا  ار  اااا    القلاااد

  وأكااد اصقاام املسااتق  أن أي  اادبم يضااد مبثاباا  ع ااو ساا  ون مناي اااً للقااانون الاادويل (٦9)اإلنسااان
  (7٠)ويو   خرقاً لاللت ام الذي  ضهد ب  أطرا  ا  اق السالم وامل احل 

ووعااااا اصقاااام املسااااتق  مااااايل إىل االساااات او  مااااأل لخاااا  اإل ااااالح املؤسساااال، وال ساااا ما  -٣7
يتضلاااح ابلضدالااا  وإنواااات وحااادا  املواااور  القانون ااا ، هباااد  التض  ااا  ابإلجاااراتا  القلااااا    ي ماااا

  (7١)املتضلق  اب راا  املر  ق    الال القلد
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قاال املهاادي، القااااد السااابح للواارط  ورحاب اصقاام املسااتق  ابباكماا  التار  اا   محااد ال  -٣٨
اإلساااالم   لاااأوا ، أماااام اب مااا  ا ناا ااا  الدول ااا  بضاااد إوانتااا  ابر  اااا  جر ااا  حااار   تمثااا    

  (7٢)٢٠١٢ نظ    دمم مقان وين   واتر       ق تو   عام 

 (7٣)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
أعربااااااش القضثاااااا  املت املاااااا  وم وماااااا   حقااااااوق اإلنسااااااان عااااااأل أساااااا هما إلات اختبااااااا   -٣9

اتبضني إلحدر اإل اعا  الدول   وإعدامهما مأل قق   اعا  إرهاب     منبق  ك دال   ة  ني
  (74)٢٠١٣  عام 

وأشار  ال ونس و إىل عدم وجوو أي  واريع يلامأل احل اول علاى املضلوماا  أو ساري   -4٠
  وشااا ضش ال ونسااا و ماااايل علاااى اعتمااااو قاااانون بواااأن حريااا  اإلعاااالم، (7٥)ةاي نيم ااااور ال ااا

 وأو ااااتها  ن  ل اااال عاااارمي التوااااهم وأن  درجاااا    يئاااا  القلاااااب املواااامول  ابلقااااانون املاااادين ويقاااااً 
  (7٦)للمضايم الدول  

 (77)حظر مجيع أشكال الرق -4 
بض  اجملموعا  اإلثن   واالجتماع ا ، أشار  امل وم  السام   إىل استمرار التم    مد  -4١

وال ساا ما   بضاا  ققاااا  البااوارق املقساام  ويقاااً لنظااام طققاال الاا  ال ياا ال الاارق ممارساا  شااااض  
  (7٨)ي ها  وهذا هو احلال على وج  اص وص ابلنسق  لبقق  الِقال

اار والحااا اصقاام املسااتق  بقلااح أن جمتمااع البااوارق يتااألف مااأل عواااار ومااأل اآلاااو عواا -4٢
يتس  بنظام هرمل  ارم يُققل   أس   السل  االجتماعل طقق  الِقال، وه  البوارق السوو الذيأل 

  (79)ال ي الون يضتربون عق داً وال ي الون مرمون مأل ال رام  واحلقوق املتأ ل  ي ه  كقور
ت ااا  وأعربااش الل ناا  املضن اا  ابلقلااات علااى التم  اا  مااد املاارأ  عااأل قلقهااا إلات  ضاارل ال  -4٣

  (٨٠)لالست الل   عم  ا ط ال، مبا    لك الضم  املن يل والتسول
وأعر  ال ريح القبري عأل أس   لضدم وجوو بارعم  وطا  مل ايةا  االسات الل ا نسال  -44

  (٨١)للنسات وا ط ال

 احلقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
 تيةاحلق يف العمل ويف ظروف نمل نادلة وموا -1 

مااا لال القلااح يساااور الل ناا  املضن اا  ابلقلااات علااى التم  اا  مااد املاارأ  إلات  ركاا  النسااات،  -4٥
خ و اً   املناطح الري   ،   واااف القبايف الرابال املنص لا  ا جار الا  ال  تبلاب مهاارا  

    وإلات اساااتقضاوهأل ماااأل احلمايااا  االجتماع ااا   وأو اااش الل نااا  بلااامان املواااارك  ال ضالااا  للمااارأ
  (٨٢)  م   و ن  ذ برام  إااو يرص الضم 

وأعربش الل ن  عاأل قلقهاا  ن قاانون الضما   ناع املارأ  ماأل أوات أعماال مض  نا   وأو اش  -4٦
  (٨٣)الل ن   ن  ل ل مايل ا ح ام التم   ي  املن وص عل ها   قانون الضم 

ا جاااور باااني ا نساااني، وإلات  وأعرباااش الل نااا  أيلااااً عاااأل قلقهاااا إلات اساااتمرار ال  اااو    -47
ار  ايف مضدال  القبال    أوساجل النسات و ضرمهأل لتم    أيقال ورأسال مساتمر   ساوق الضما  
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  القباااعني الضااام واصاااص علااى السااوات  وأو ااش الل ناا   ن  بقااح مااايل مقاادأ ا جاار املتساااوي 
  (٨4)لقات الضم  املتساوي الق م 

 ناااا  اصااااربات املضن اااا  بتبق ااااح اال  اق ااااا  والتو اااا ا  وحثااااش منظماااا  الضماااا  الدول اااا  و  -4٨
علااى اختااا  التاادابم الاللماا  لت   ااف وواااار   تاا ا الضماا  و ض ي هااا ل  الاا  اساات او  ا ط ااال  مااايل

 م املل مني  ي عالق  عم  مأل احلماي  ال     لها ا  اق   احلاد ا وز لساأل االلتةااق ابلضما  
وعلى اختا  التدابم الاللم  ل  ال  مراعا   ضل قا  الل ن   (٨٥)(١٣٨)اال  اق   رق   ١97٣لضام 

  (٨٦)  لقانون الضم  ون و   التن  ذي   إطار املراجض  الوامل

 (٨7)احلق يف مستوى معيشي مناسب -2 
وأشار  امل وم  السام   إىل ار  ايف مساتور ال قار   ماايل وقلا  ح اول السا ان علاى  -49

  (٨٨)ا ساس   والتوليع  م الضاول للثرو  الوطن  ، وال س ما املوارو البق ض  اصدما  االجتماع   
وأو ى اصقم املستق   ن  تصذ السلبا  املال   كاي  التدابم املم ن  ل  ال  أن يؤوي  -٥٠

  (٨9)منو إ ايل النا   ابلل إىل اخن ال  ناس    مضدال  يقر الس ان
   ٢٥إىل أن مضااادل انضااادام ا ماااأل ال اااذاال مر  اااع لل ايااا  وأن  وأشاااار اصقااام املساااتق  -٥١
مااأل الساا ان ال ي الااون يضااانون مااأل انضاادام ا مااأل ال ااذاال ويقاااً السااتضرال وطاا  وأن هنااا   املاااا 
  وابإلماااي  إىل  لااك،  ضااارل (9٠)شااص  متاااجون إىل مضوناا   ذاا ااا  يورياا  ٥٠٠ ٠٠٠لهااات 

  (9١)ال ثم مأل الس ان للتوريد القسري
 و كاار ا مااني الضااام أن احلالاا  الت ذوياا  لسط ااال والنسااات   سااأل اإل ااا   ظاا  شااا الً  -٥٢

مرأ  حام  أو مرماع إىل مسااعد    ذويا  ا ١١٥ ٠٠٠    ع أحنات مايل، ح   آلتا   را س اً 
  (9٢)ط   وون سأل اصامس  مأل سوت الت ذي  احلاو ٦٢٠ ٠٠٠ويضاين 

ماااع وث قاا  س اساا  وطن اا  لسماااأل ال ااذاال والت ااذوي عمااااًل وأشااار ال ريااح القبااري إىل و  -٥٣
بتو ااا    ااااور  عاااأل االساااتضرال الااادوري الواااام   وااااري اعتمااااو الوث قااا  املاااذكور  أو الت اااديح 

  (9٣)عل ها
شاااص    الاااال ماااايل ال م ااالون  ٥4 ٠٠٠و لقاااى اصقااام املساااتق   قاااارير    اااد  ن  -٥4

 شاص ، مل اون ١.٢ لهاات أن الضاام ا ماني و كار  (94)على ما ي  ل ماأل امل اا  ال ااحل  للوار 
 امل ااا  علااى احل ااول سااق  فدووياا  مااأل يضااانون والوساابى، الواامال   املناااطح   مضظمهاا  يوجااد
  (9٥)ا  ال ر  ال ةلوخدم النظ   
وقااال اصقاام املسااتق  إن التهدياادا  ا من اا  اصباام    املناااطح الواامال   والوساابى مااأل  -٥٥

  (9٦) ني للصبااار وآلاااول وون ح اااو   علاااى اصااادما  االجتماع ااا  ا ساسااا  ماااايل  ضااارل املااادن
علااى  ااويم  و كاار أن الساارقا  وا  مااا  الاا   سااتهد  الضاااملني   اجملااال اإلنساااين  ااؤثر ساالقاً 

املسااااعد  اإلنساااان   للسااا ان  وحااا  ا طااارا  علاااى ك الااا  و اااول املسااااعدا  اإلنساااان   وون 
   (97)ملتلرر  ومحاي  الضاملني   اجملال اإلنساينعوااح إىل املراك  الس ان   ا
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 (9٨)احلق يف الصحة -3 
أشاار  امل وماا  السااام   إىل أن احااتالل ا ماعاا  املساالة  الااال القلااد أور إىل ناا وح  -٥٦

  وأشار اصقم املستق  بدور  (99)وإىل  دمم املرايح ال ة    اع اً  الضاملني   اجملال الب  ن وحاً 
مااوا ل ال ااة  امل ل ااني  ملاا  التبضاا   مااد شاال  ا ط ااال ريلااوا الااذها  إىل إحاادر  إىل أن

قرر موب  بسقب انضدام ا مأل السااد   املنبق ، وأن مسلةني ها وا أحد املراكا  ال اة     
  (١٠٠) ق تو وسرقوا أجه   وأووي  وس ار  إسضا 

املاارأ  مااايل باا بو  اعتماااوا  امل  ان اا  وأو ااش الل ناا  املضن اا  ابلقلااات علااى التم  اا  مااد  -٥7
املر وو  صادما  الرعايا  ال اة   ا ساسا   والرعايا  ال اة   ا نسا   واإل اب ا ، و اويم وسااا  
منااع احلماا  احلديثاا  وخاادما   نظاا   ا ساار  بت ل اا  م سااور ، وإيااالت ا ولوياا  للنسااات   املناااطح 

  (١٠١) ايف والنسات  وا  اإلعاق الري    والنسات   املناطح املتلرر  مأل الن

 (١٠٢)احلق يف التعليم -4 
أشار  ال ونس و إىل أن مايل ققلش، أثناات استضراماها الادوري الواام  الثااين، التو ا    -٥٨

بتض يااا  نظامهاااا التضل مااال ولبو  يااارص ن ااا  التضلااا  ، ول اااأل املضااادل اإل اااايل لاللتةااااق ابملااادارس 
 ٢٠١١  املاااااا    ال ااااة  املمتااااد  بااااني عااااامل  ٨٣.٥  إىل   املاااااا 9٢االبتداا اااا  اخن اااا  مااااأل 

  (١٠٣)  املاا  49  املاا  إىل  ٦٢، ب نما اخن   مضدل إكمال التضل   االبتداال مأل ٢٠١٣و
مااااادرس  ماااأل  ٥٠١وأشاااار ا ماااني الضاااااام إىل أن انضااادام ا ماااااأل أور إىل إ اااالق أباااوا   -٥9

ط ا  عااأل  ١٥٠ ٠٠٠ل   والوساابى ماأل القلاد وانقباايف مدرسا    املنااطح الواما 4 ٨7٢ أ ااا 
  (١٠4)مدرس  ٢٦٦خا  ، ح   أُ لقش ي ها الدراس   وهثر  منبق  موب  ب    

وأشاااار  القضثاااا  املت املااا  وم وماااا   حقاااوق اإلنسااااان إىل أن موااا ل  إ ااااالق املاااادارس  -٦٠
  بضا  املنااطح    أبواهبا انلاايش إل هاا موا ل  احاتالل املادارس ماأل ققا  ا ماعاا  املسالة 

الاااال ماااايل  وأو اااش القضثااا  املت املااا  وم ومااا   حقاااوق اإلنساااان بوماااع حاااد ياااوري الحاااتالل 
  (١٠٥)املدارس وابلورويف   جهوو وعو  متلاير  حل  السلبا  املال   على إعاو  يت  املدارس

 ضل مال ماوال والحظش الل ن  املضن   ابلقلات علاى التم  ا  ماد املارأ  بقلاح وجاوو نظاام  -٦١
  وأو ااش الل ناا  (١٠٦)مااا لالااش املاادارس القرآن اا  خارجاا  ي اا  عااأل نباااق اخت اااص ولار  التضلاا  

مااايل بلاامان مواتماا  املناااه  الدراساا     املاادارس القرآن اا  مااع املناااه  الاا   ُاادر س علااى ال ااض د 
  (١٠7)الوط  واملناه  املضتمد  مأل ِقق  ولار  التضل  

 ن  ضتماااد ماااايل كايااا  التااادابم الاللمااا  للااامان احلاااح   التضلااا      وأو اااش ال ونسااا و -٦٢
  (١٠٨)حاال  البوار  والن اعا  وأن آلرص على  ويم التضل   لل م ع

وأشاااار ا ماااني الضاااام إىل اساااتمرار اإلباااالي   املنااااطح الوسااابى ماااأل القلاااد عاااأل حااااال   -٦٣
 يبااالقو   اب قاايف إيديولوج اا  وين اا   ضارل ي هااا ماديرو املاادارس للتصوياف مااأل ققا  أيااراو مسالةني

  (١٠9) ارم 
إىل أن التقدم ابرل    ضل   ال ت ا  والنساات   ال اة  ماا باني  وأشار  ال ونس و أيلاً  -٦4

يضاا ر إىل املواااريع الاا  ن ااذةا مااايل بضااد أن شاا ضتها ال ونساا و علااى  ٢٠١4و ٢٠١٢عااامل 
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مها التضل مل  يقاد ار  اع مؤشار الت اايؤ باني ا نساني التماس الدع  مأل اجملتمع الدويل لتض ي  نظا
  (١١٠)٠.٨9  املاا  إىل  ٠.٦٦  إكمال التضل   االبتداال مأل 

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (١١١)املرأة -1 

الحظش الل ن  املضن   ابلقلات على التم    ماد املارأ  أن ا هاوو الا   قاذ ا السالبا   -٦٥
آلساااني حالااا  املااارأ    ماااايل عرقلتهاااا إىل حاااد كقااام حالااا  عااادم االساااتقرار النا ااا  عاااأل   ساااق   

احااتالل  اعاااا  إساااالم   متبريااا  للمنبقتاااني الوااامال   والوسااابى   ماااايل و  وااال الضناااف باااني 
  والحظاش الل نا  ٢٠١٢أعققا  ماأل  ادخال  عسا ري  عدياد  مناذ عاام  ا ماعا  اإلثن   وما

ا اا  ال  اا ال  ااؤثر هثااماً ابل اااً علااى النسااات   الااال القلااد بوجاا  اص ااوص، أن ا عمااال الضدا أيلاااً 
  (١١٢)وعلى املوروا  واخل اً 

وأعربش الل ن  عأل قلقها إلات ما  ر  قا  ا ماعاا  املتبريا  وأياراو القاوا  املسالة  ماأل  -٦٦
ق ا نساال أعمااال عنااف جنساال   حااح النسااات  واام  الاا وا  ابإلكاارا  والاا وا  املق اار واالسااةقا

  (١١٣)واال ت ا  والتضذيب، وإلات إيال  مر  ق ها مأل الضقا 
و كاار  امل وماا  السااام   أن بضثاا  م وماا   حقااوق اإلنسااان الاا  لار  مااايل    وااريأل  -٦7

 ضش كم   كقم  مأل املضلوما  عأل اوعاتا  وقويف أعمال اعتدات جنسال  ٢٠١٢الثاين/نويمرب 
الا   سا بر علاى املنااطح الوامال     ام أن و ا  اللاةاب مأل جانب   ع ا ماعا  املسالة  

  وقااد اساات و  اصقاام املسااتق ، خااالل (١١4)ال ياا ال يواا   عققاا  را ساا   أمااام  ااويم الرعاياا   اا 
مااأل االنتقااام أو الو اا ، وهااو عاماا   لبر اا ، الضديااد مااأل اللااةاب الااذيأل   يقاادموا شاا اور خوياااً 

  (٥١١)الضقا  آخر مأل عوام  اإليال  مأل
وأعربش الل نا  املضن ا  ابلقلاات علاى التم  ا  ماد املارأ  عاأل قلقهاا إلات اساتمرار االر  اايف  -٦٨

  املاااا (، و  ايااد  اا ر السااأل الاا   9٠الوااديد   حاااال   وااوي  ا علااات التناساال   لااهعث )
القلاات   وأشاار ال رياح القباري إىل أن (١١٦)ُارر ي ها ختان اإلعث، وإيال  ا نا  مأل الضقا 

وأعاااار  عااااأل أساااا   لضاااادم وجااااوو  وطن اااااً  علااااى هااااذ  املمارسااااا  اللااااار  ال ياااا ال يواااا   آلاااادبً 
  (١١7)إح اتا  موثوق  ووراسا  متضمق  عأل الضنف ا نساين

وأو ااااش الل نااااا  املضن ااااا  ابلقلاااااات علاااااى التم  اااا  ماااااد املااااارأ   ن  تصاااااذ ماااااايل جمموعااااا   -٦9
ا علااات التناساال   لااهعث، وأن  لاامأل  إجااراتا ، منهااا اساات مال مواارويف قااانون حظاار  وااوي 

يرل ج اتا  على هذ  املمارس ، وأن خت   املوارو الاللم  للمان  ن  ذ خب  الضم  الوطن ا  
  وأو ش ال ونسا و  واد التضااون الادويل الااللم (١١٨)مل اية   ووي  ا علات التناسل   لهعث

علااى ممارساا   وااوي  ا علااات التناساال    اً لتنظاا   محلاا   وع اا  و ثق ااف يضالاا  مااأل أجاا  القلااات  اماا
  (١١9)لهعث

وأعربااااش الل ناااا  املضن اااا  ابلقلااااات علااااى التم  اااا  مااااد املاااارأ  عااااأل قلقهااااا  ن املمارسااااا   -7٠
اللاااار ، مثااا  لوا  ا ط اااال والااا وا  القساااري و ضااادو ال وجاااا  وممارساااا  الةم ااا  املذلااا  وامله نااا  

الاا وا  اب خااش ال اا رر لل وجاا  املتويااا ، مااا لالااش والتساامني ولوا  ا رملاا  مااأل شااق ح لوجهااا و 
 ن الضناف ا نسااين، مباا  مت و   ومستمر  بال عقا    مايل  وأعربش الل نا  أيلااً عاأل قلقهاا
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ي   الضنف املن يل وا نسل، مورويفل اجتماع اً على ما يقدو ويقةن بثقاي  ماأل ال امش واإلياال  
  (١٢٠)مأل الضقا 

(، الذي يرسل  ادابم ٢٠١٥)لضام  ٠٥٢-٢٠١٥تماو القانون رق  ورحقش الل ن  ابع -7١
، كمااا رحقااش (١٢١)لتض ياا  املساااوا  بااني ا نسااني    قااوت املنا ااب الاا  ُ واا خ  ابلت ك اا  واالنتصااا 

  (١٢٢)(٢٠١7-٢٠١٥ابعتماو خب  الضم  املتضلق  ابملرأ  والسالم وا مأل )لل ة  
م  وااريض   حلماياا  حقااوق املاارأ    اام أناا  اعتاارب أن ورحااب ال ريااح القبااري ابعتماااو  ااداب -7٢

  (١٢٣)محاي  املرأ  مأل املمارسا  التقل دي  ال   ال  ووهبا ث را  وأوج  ق ور قانون  
وأو ااى اصقاام املسااتق   ن  ااديأل مااايل إوانااً  علن اا  ال لااقس ي هااا   ااع أشاا ال الضنااف  -7٣

قاااار ويااا  لتربيااار أو عاااذر هاااذا الضناااف، و ن وون التاااذريف  ي عااار  أو  قل اااد أو اعت ،ماااد املااارأ 
 قذل الضناي  الواجق    التةق ح     ع حاال  الضنف مد املرأ    ا سر  أو   اجملتمع ابلل 

  (١٢4)و  مقاما  مر  ق  
، (١٢٥)وأشار اصقم املستق  إىل أنا  ال يوجاد حال اآلن قاانون مل ايةا  الضناف ا نسااين -74

املص  ااا  للاااةاب الضناااف ا نسااال املت ااا  ابلنااا ايف  ااام كاي ااا ، ال سااا ما   الاااال وأن املراياااح 
  (١٢٦)القلد
وأو ااش الل نااا  املضن ااا  ابلقلاااات علاااى التم  ااا  مااد املااارأ   ن  ض ااا  ماااايل بساااأل قاااانون  -7٥

مل اية  الضنف ا نساين، وأن  توقف عأل إحال  قلاب الضنف ا نساين إىل الوسااط ، وأن  لاع 
هاا ااااا  للاااااربعم  الاااااوط   ي ال ااااال ، وأن  اااااوير املسااااااعد  واحلمايااااا  للاااااةاب الضناااااف ال ااااا    الن
  (١٢7)ا نساين

وأعربااش الل ناا  عااأل قلقهااا مااأل أن املاارأ  ال  اا ال ُ ث اا   ثاا اًل عق اااً علااى مسااتور  اانع  -7٦
ارو    وأو اش الل نا  بتص ا   ماو (١٢٨)القرار منذ بداي  عمل   ا  اار للساالم وامل ااحل    ماايل

( للاامان آلق ااح ا هاادا  ٢٠٠٠)١٣٢٥ كاي اا  صباا  الضماا  املتضلقاا  بتن  ااذ قاارار جملااس ا مااأل
املتوخااا  منهااا واملتمثلاا     ض ياا  املوااارك  اجملدياا  للماارأ      ااع مراحاا  عمل اا  آلق ااح االسااتقرار 

  (١٢9)وإعاو  اإلعمار
كااااانون   ١٨ال اااااور    ٠٥٢-٢٠١٥ورحااااب اصقاااام املسااااتق  ابعتماااااو القااااانون رقاااا   -77

، الذي يقلل ابختا   دابم لتض يا  املسااوا  باني ا نساني   املنا اب الا  ٢٠١٥ا ول/ويسمرب 
  اااذا  ن  اااذي مرساااوم اعتمااااو   أملااا  عاااأل املساااتق  اصقااام وأعااار  وااا   ابلتض اااني وابالنتصاااا   

  (١٣٠)قريقاً  القانون
وأحاطش الل ن  املضن   ابلقلات على التم    مد املرأ  اب هوو ال   قاذ ا ماايل   هاذا  -7٨

ال اادو، ل نهااا أعربااش عااأل قلقهااا إلات اخن ااال  ث اا  املاارأ    منا ااب  اانع القاارار الاا  ُ واا   
ون ابالنتصا  والتض ني وإلات حرمان النساات  وا  اإلعاقا  ماأل حقهاأل   الت اويش مبوجاب القاان

ماأل القاانون االنتصاايب ومبسااعد  النساات،  ٢٨  وأو ش الل نا  ماايل إبل اات املااو  (١٣١)االنتصايب
وال ساا ما النسااات ا م ااا  والنسااات  وا  اإلعاقاا ، علااى احل ااول علااى الو اااح املبلوباا  ملمارساا  

 مااااايل باااا بو   ث ااااا  املاااارأ    ه ئااااا   ااااانع   وأو ااااش الل نااااا  أيلاااااً (١٣٢)حقهااااأل   الت ااااويش
  (١٣٣)الس اسا  واإلوار  ابل   و    م   االسةا      الوطن   لسمأل ال ذاال و ن  ذها
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وشااا ع اصقااام املساااتق  ماااايل علاااى وماااع ال ااا    النهاا ااا  للصبااا  االساااةا      لتن  اااذ  -79
  (١٣4)٢٠١٨-٢٠١٦الربعم  الوط  للمساوا  بني ا نسني لل ة  

ابلقلات على التم    مد املرأ   ن  ل ل مايل ا ح اام القانون ا  وأو ش الل ن  املضن    -٨٠
الاااا   لاااا م النسااااات بباعاااا  ألواجهااااأل و ن  ااااذكل وعاااال ال عمااااات التقل ااااديني والرجااااال علااااى وجاااا  
اص اااوص بلاااارور   وااا  ع التم ااااني االقت ااااوي للماااارأ  بو ااا   اسااااةا      ماااأل اسااااةا    ا  

  (١٣٥)التص  ف مأل حد  ال قر

 (١٣٦)لاألطفا -2 
 كااار  امل ومااا  الساااام   أن بضثااا  م ومااا   حقاااوق اإلنساااان الااا  لار  ماااايل    واااريأل  -٨١

ماأل احلركا  الوطن ا  لتةريار ألواو   ضاش مضلوماا  موثوقا   وام إىل أن كاالً  ٢٠١٢الثاين/نويمرب 
  و نظ   القاعد    بالو امل ر  اإلسالمل و اع  أن اار الاديأل وحركا  التوح اد وا هااو    ار 

أيريق ااا انااد ا ط ااال وياادرهب    مضساا را   وعقااب ه  اا  حركاا  ألواو، انلاا  مضظاا  ا ط ااال 
  (١٣7)ا نوو ي ما يقدو إىل ا ماعا  املسلة  ا خرر

وأُبل ش القضث  املت امل  وم وم   حقوق اإلنساان بوجاوو أط اال    ا و  ا ماعاا   -٨٢
  (١٣٨)ال   ونها  لك ا ماعا املسلة  وابلدور الذي يؤوون  أثنات ا  ما  

وأُبلااغ اصقاام املسااتق   ن ا ط ااال اجملنااديأل ُيسااتصدمون أساساااً لبهاال البضااام، ول اانه   -٨٣
 نقاااااجل   مساااالةني أط ااااال وجااااوو إىل أيلاااااً  التقااااارير وأشااااار يتلقااااون أيلاااااً  اااادريقاً عساااا ربً  

ط اااال جناااوو م اااابني   و كااار اصقااام املساااتق  أن املستوااا  ا  وثقاااش حااااال   (١٣9)الت تااا ا
، وأن أط ااااًل كااانوا   عااداو مااةاب االشااتقاكا  الضن  اا  الاا  نوااقش بااني (١4٠)ببلقااا  ر اااص

، وأن الضديد مأل ا ط ال سقبوا بني قت   وجاري  ماأل جارات  خااار  ام (١4١)ا ماعا  املسلة 
  (١4٢)من  ر  أو ر اص طااا

ا ط اااااال للضناااااف ا نسااااال علاااااى ياااااد أياااااراو وقاااااال اصقااااام املساااااتق  إن احتماااااال  ضااااارل  -٨4
  (١4٣)ا ماعا  املسلة  يظ  كقماً 

وطلقاااش  نااا  اصاااربات التابضااا  ملنظمااا  الضمااا  الدول ااا  إىل ماااايل أن  تصاااذ التااادابم الاللمااا   -٨٥
مااااأل ققاااا   عاماااااً  ١٨لومااااع حااااد ملمارساااا  الت ن ااااد القسااااري أو اإلجقاااااري لسط ااااال وون سااااأل 

ل ااا  نااا يف سااالح   اااع ا ط اااال املااار قبني ابلقاااوا  املسااالة  أو ا ماعااا  املسااالة  وأن  ن اااذ عم
ا ماعااا  املساالة  و ساارمه  وإعاااو  إوماااجه  مااماعً إلعاااو  ههاا له  وإوماااجه    اجملتمااع  

  (١44)إىل مايل أن      مقاما  ا نا  ومضاققته  وطلقش  ن  اصربات أيلاً 
وماضه  آابهها    عهاد   "طلقا "د أط اال وأعربش امل وم  السام   عاأل قلقهاا إلات عن ا -٨٦

مااراببني لااتضل  مقاااو  الدبناا  اإلسااالم  ، وإلات اساات ال   كمتسااولني ي مااا يقاادو مااأل ققاا  هااؤالت 
املاااراببني  وقااااد ياااار عاااادو مااااأل املااااراببني املسااااؤولني عااااأل هااااؤالت ا ط ااااال مااااأل الااااال القلااااد و ركااااوا 

  (١4٥) الم ذه  مضرمني صبر الت ن د
 املسااتق  عااأل قلقاا   ن انضاادام سااق  احل ااول علااى امل ااا  ال اااحل  للواار  وأعاار  اصقاام -٨7

  (١4٦)ومرايح ال ر  ال ةل اض  ا ط ال عرم  له اب   مرال قد  ؤوي إىل الويا 
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وأياااو ال ريااح القبااري  ن مااأل املقاارر  نقاا   قااانون محاياا  الب اا  ملراعااا  املساااا  املت اال   -٨٨
  (١47)ار  ماي  ا ط ال   حاال  البو 

  املاااا  مااأل ال ت ااا    مااايل يتاا وجأل ققاا   ٢٠وأعاار  ال ريااح القبااري عااأل قلقاا   ن  -٨9
  (١4٨)عاماً  ١٨  املاا  منهأل يت وجأل قق  بلوي سأل  ٥٠و ن  عاماً  ١٥بلو هأل سأل 

وحثاااش  نااا  اصاااربات التابضااا  ملنظمااا  الضمااا  الدول ااا  ماااايل علاااى مااامان إجااارات آلق قاااا   -9٠
ا  قلاا    ارم  ويرل ج اتا  مناسق  على املراببني الذيأل يست لون ا ط ال شامل  ومالحق

  (١49) سقا  اقت اوي   ت  عاماً  ١٨وون سأل 

 األشخاص ذوو اإلناقة -3 
رحقااااش الل ناااا  املضن اااا  ابلقلااااات علااااى التم  اااا  مااااد املاااارأ  ابعتماااااو اصباااا  االسااااةا       -9١

لتض يااا  احلقاااوق االجتماع ااا  واالقت ااااوي  لسشاااصاص  وي الضواااري  وخبااا  الضمااا  املنقثقااا  عنهاااا 
  وأو ااااش ال ونساااا و مااااايل  ن  ض اااا  ابعتماااااو مواااارويف القااااانون املتضلااااح  قااااوق (١٥٠)اإلعاقاااا 

  وأو اااش الل ناااا  املضن اااا  ابلقلااااات علااااى (١٥١)ا شاااصاص  وي اإلعاقاااا ، ويقاااااً للمضااااايم الدول اااا 
لنهاا ااا  للقاااانون املتضلاااح ابحلمايااا  االجتماع ااا  التم  ااا  ماااد املااارأ   ن  قاااوم ماااايل بوماااع ال ااا    ا
  (١٥٢)لسشصاص  وي اإلعاق  وإبنوات آل   لر د إن ا  

 املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -4 
، أشااار ا ماني الضااام إىل اسااتمرار حااال  التوااريد ابلال بسااقب الضنااف ٢٠١7  عاام  -9٢

شاص  إىل  4٥ ٨٠٠ماأل حاوايل  ر إىل ار  ايف عدو املورويأل واخل اً   املناطح الوسبى، مما أو
 ١4٣ ٦٠٠شااص   ويقلااغ عاادو الالجئااني املااال ني   القلاادان اجملاااور  حااوايل  ٥9 ٠٠٠حااوايل 
  (١٥٣)الجآ
و لقاااى اصقااام املساااتق  مضلوماااا     اااد ابساااتمرار  اااديقا  الالجئاااني ماااأل ماااايل   أحاااد  -9٣

الالجئااون ناا وحه  إىل انضاادام ا مااأل   مناااطقه  ا  اال   بسااقب  القلاادان اجملاااور   ويرجااع هااؤالت
  (١٥4)ا راا  الضن    وا نوب  اإلرهاب  

وأشار  القضث  املت امل  وم وم   حقوق اإلنسان إىل أن سقوجل مدين  ك دال   ققل   -94
أور إىل موجاااا  ناااا وح للساااا ان   املنبقاااا   ي اااال أعقااااا   ٢٠١4ا ماعااااا  املساااالة    عااااام 

مأل التضرل لالنتقام أو التهدياد ماأل ققا   شص ، مأل ب نه  ُأسر، خوياً  ١٨ ٠٠٠املضار ، ن ح 
ا ماعا  املسالة  بساقب  وجهااة  الس اسا   أو انتمااتاة  اإلثن ا   وهار  ال ثام ماأل السا ان 

او ابعا  القلدا  اجملاور  عندما سقبش مدينا  أ  لهاو    ققلا  احلركا  الوطن ا  لتةريار ألو  أيلاً 
  (١٥٥)٢٠١4  عام 

واخ  القلاد    مأل املورويأل قسراً  شص اً  ٣٢ ٠٦4وأشار ال ريح القبري إىل  س     -9٥
  (١٥٦)٢٠١7ال ة  املمتد  بني كانون الثاين/يناير و ول/يول   

وأحاجل ال ريح القبري علمااً ابلتادابم الا  اختاذةا ماايل حلمايا  حقاوق الالجئاني، مباا    -9٦
  (١٥7)ني ارو  استققال الضااديأل وإ دار شهاوا  م الو لالجئني لك لتةس
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والحااا اصقاام املسااتق  أن الضديااد مااأل ا ساار    تلااح بضااد أي مساااعد  مااأل املؤسسااا   -97
  (١٥٨)الوطن   واجملتمع اإلنساين بضد شهور مأل ن وحها

ب ااور  منتظماا  والحااا اصقاام املسااتق  أيلاااً  ضاارل مهاااجريأل لالسااتهدا  واالعتاادات  -9٨
 ٢١مهااجراً،    7٠أثنات رحلته  عرب مايل  ي ل منبق   او مثاًل،  ضرمش شاحن  كانش  قا  

،   ااوم مااأل ققاا  مساالةني جمهااولني كااانوا يسااتقلون شاااحن   اا م  ٢٠١٦ وااريأل ا ول/أكتااوبر 
  (١٥9)على البريح بني  او وك دال بضد اتابن ور 

حقااوق   ااع الضمااال املهاااجريأل وأيااراو أسااره  عااأل قلقهااا وأعربااش الل ناا  املضن اا   ماياا   -99
إلات ا ح اااام التواااريض   الااا    ااارل عقاااواب  ابلسااا أل ل اااة   اااةاوح باااني ثالثااا  أشاااهر وثاااالث 
سنوا  على الرعاب ا جانب املق مني   مايل ماأل وون   اري  إقاما  أو الاذيأل انتهاش  االح   

  (١٦١)مايل   إل ات عرمي ا  ر   م املوروع    وأو ش الل ن   ن  نظر(١٦٠)  اري  إقامته 
وأعربااش الل ناا  عااأل قلقهااا إلات املضلومااا  الااوارو  الاا     ااد  ن  الالجئااني الضااااديأل إىل  -١٠٠

مااايل يواجهااون نق اااً   ياارص احل ااول علااى اصاادما  ا ساساا  ، وار  اعاااً   مضاادل القبالاا ، 
اً إ ا كااانوا ينتمااون إىل  اعااا  مض ناا ، يلاااًل عااأل وخبااراً ابلتضاارل للتوق ااف أو االحت ااال  ضساا 

  وأو ااش الل ناا  مااايل بتنظاا   عااوو  الالجئااني الااذيأل  اااوروا القلااد (١٦٢)خباار التااو را  الباا  اا 
أثنات ا لم ، وممان سالمته  ومحاي  حقوقه ، واختا   دابم مأل أجا  إعااو  إومااجه  اقت ااوبً 

  (١٦٣)واجتماع اً وثقاي اً 

 اجلنسية ندميو -5 
أشااار ال رياااح القباااري إىل أن االسااةا      الوطن ااا  لتةااادي  و اااح احلالااا  املدن ااا ، الااا   -١٠١

،    ضتماااد بضاااد  وعاااالو  علاااى  لاااك،   ُ وماااع إجاااراتا  فااادو  لت سااام ٢٠١٦أُقااار    عاااام 
ر   س    ا ط ال الاذيأل   يسا لوا   سا   احلالا  املدن ا  بساقب ا لما    الاال القلاد  وأعا

ال رياااح القباااري عاااأل قلقااا   نااا  ا ط اااال الاااذيأل    ساااتصر   ااا  شاااهاوا  مااا الو ال يساااتب ضون 
  (١٦4)خول امتةان إكمال التضل   ا ساسل
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