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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٦-١٥كانون الثاين/يناير ٢٠١٨

موجز ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

مايل*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١٦مع مراععاد روريع
االسععتاراا الععدوري ال.ععام م وهععو مععوامل لوراععامل امالومععامل امقدمع مع  ١٦اهع مع ااهععامل
صععاح امحععل ( )١إىل االسععتاراا الععدوري ال.ععام  ،ويععرر يف شع مععوامل اق ععداً قصععد ا احع
لادر ال لماملم

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )٢والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -٢أعربت الورا ام.رتك  3ع القلق إزاء أتخر معا امرعريف يف اقعدق اقاريرهعا إىل ه عامل
امااهدامل()4م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()٥

 -3الحظت الوراع ام.عرتك  ٥أن اللجنع الونن ع صقعوق اإلنسعان ال اعملامل يف امركعمل قء ،علع
الععر م م ع إن.ععاجها لواععن القععانون يف عععا )٦(٢٠١٦م وأوصععت الوراتععان ام.ععرتكتان  3و ٥بوض ع
خط اسرتاا ج وختح ص اموارر الالزم م أا امتثامل اللجن ال ام م ارئ قريس()7م
__________

*

مل حترر هذه الوث ق ا إرساهلا إىل رواجر الرتمج الت ريري ق مم امت ددم
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 -4وأشارمل الورا ام.رتك  ٥إىل أن جملس الوزراء اعتمعد يف ععا  ٢٠١٦الس اسع الونن ع
صقوق اإلنسان للررتد )٨(٢٠٢١-٢٠١7م
 -٥وذك ععرمل منظم ع ع ه ععوم راي ععتس ووا ععا أن م ععا وانق ععت ،خ ععالمل ااول ع ع الس ععابق م ع ع
االسععتاراا الععدوري ال.ععام  ،عل ع اععونع التععدرين عل ع حقععوق اإلنسععان مععو ر إنرععاذ القععانون
والقضاد ،وأن اقدماً ك عاً اد أُحرز يف هذا اجملامل()9م

جيم -تنفيذذال االلتزامذذات الدوليذذة املتعلقذذة قذذوق اإلنسذذانن مذذع مرا ذذاة القذذانون الذذدويل
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطا ات

امساواد وعد التم مل

()١٠

 -٦أعربععت الورا ع ام.ععرتك  ٢ع ع ا سععت السععتمرار التم ععمل ضععد ام عرأد والانععت اانسععاين،
وال سع ع ما بسع ع ن أتخ ععر با ععع اإلص ععالحامل الت.ع عريا  ،والس ععتمرار اممارس ععامل الارن ع ع وه منع ع
مجاعامل الضغط الدين ()١١م
 -7وأبدمل الورا القاً إزاء استمرار ا ح ا التم مليع يف اعانون ا حعوامل ال.ةحع وا سعرد
الععذي مل يُ لع إصععالحا قلنجععا يف عععا ٢٠١١م والسع القانون ع للععملوام يف مععا ـععدرد ب ع ١٦
عام عاً لل ن ععامل و ١٨عام عاً لل ن ععر ،وام عرأد ململم ع "بطاع ع زواه ععا واإلذع ععان ل ععا"م وقمث ع  ،ال ا عملامل
ا ح ا امتالق قإلرث مت ملي م وأُععر أخععاً عع العق شعديد أيضعاً ضعا اررضعا باعع ااماععامل
ااهاري م احاعد السلر واط ق ال.ريا يف باع منانق ال لد()١٢م
 -٨وأوصععت منظم ع الارععو الدول ع عزال ع مج ع ا ح ععا واممارسععامل التم ملي ع ضععد النسععاء
والرت ععامل ،العواررد يف اععانون ا حعوامل ال.ةحع وا سععردأل ورنع اصععد ا ر لسع الععملوام إىل ١٨
عاماً()١3م

التنم وال

وا عمامل التجاري وحقوق اإلنسان

()١4

 -9أعربت الورا ام.رتك  ٦ع ا ست ن شعرك  M3اسعتةد ععدراً مع م عدامل ا نعامل
يف امعملار اي طع بقعريان سعاغمارو و وسعاوو ،ضععا يعوري إىل الععوث امعاء والرتبع وال ع عمومعاً ،نضعالً
عع م.ععاك صع ()١٥م وأوصععت الوراع بضععمان اختععاذ اععدابع صمايع اصقععوق الارن ع يف ا راضع ،
وكرال م.ارك اجملتماامل ايل عل الن و امناسن يف اختاذ القرارامل الان اان ها()١٦م

حقوق اإلنسان وم ان

اإلرها

()١7

 -١٠أنععارمل منظم ع ه ععوم رايععتس وواععا من اعوامل ا م ع ررمل عل ع هجمععامل ااماعععامل
اإلس ععالم امس ععل بامل ععامل م ان ع ع اإلره ععا أرمل يف كث ععع مع ع ا ح ععان إىل ح ععاالمل مع ع
االعتقامل التاسر واإلعدا عاعراءامل معواملد والتاعذين و عع ذلعض مع ضعرو امااملع السع م
وارا ن أنرار اا ا الغال الاظمع مع انتهاكعامل حقعوق اإلنسعان أثنعاء عمل عامل االسعتجوا
يف ال ومر ا ولر باد االحتجاز()١٨م
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 -١١وأعربععت منظم ع الارععو الدول ع ع ع اسععتمرار القهععا م ع اععانون م ان ع اإلرهععا الععذي
جي ععمل اوا ع عقوبع اإلعععدا علع اعراجم اإلرهععا ()١9م وأبععدمل امنظمع أسععرها ن القععانون يسععم
لل.رن بتنر عذ عمل عامل ارتع ا يف أي واعت وبعدون حضعور ام.عت ا ن عا ،وأعربعت عع القلعق مع
الغمععوا الععذي يلععت متديععد مععدد االحتجععاز لععد ال.ععرن ()٢٠م وأوصععت منظم ع الارععو الدول ع
قلسما ام ا شعةا العذي يلقع علع هم القع ع أو نتجعملون لالشعت اه يف ارا عاًم أعمعاالً
إرهاب قالاحامل نوراً وبدون عواجق لست.ار اانوين()٢١م
 -١٢ويف ن سان/أبري  ،٢٠٠7أاعرمل امنظمع مقعابالمل مع ـتجعملي يف السعج امركعملي يف
قماكو متهمعر قرا عا أعمعامل إرهاب ع  ،مل يُسعم هلعم منعذ ععا  ٢٠١3لمارسع متعاري ريضع
خعارم زنعملاغ م الضع ق وسع التهويع ()٢٢م وأُبلغععت امنظمع أيضعاً بونععاد أشعةا أثنعاء االحتجععاز
كان يُ.ت ا يف أهنم أعضاء يف مجاعامل مسل ()٢3م
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

حق الررر يف اص اد واصري وا مان عل شةحا

()٢4

 -١3الحظت منظم الارو الدول أن م.رو القانون امتالق علغاء عقوب اإلععدا اعد أُاع
م عراراً وا عراراً وال ا عملامل ايععاكم ارععرا أح ععا اإلعععدا م وأوصععت امنظم ع والورا ع ام.ععرتك  3م ع
اديععد علغععاء عقوبع اإلعععدا علع مج ع ااعراجم ،يف انتظععار إلغاجهععا هناج عاًأل وختر ععت مج ع أح ععا
اإلعدا أل والتحديق رون حترظامل عل الربواوكومل االخت اري الثاين امل ق قلاهد الدو اخلعا
قصقوق امدن والس اس ()٢٥م
 -١4وذ ّكععرمل مجا ع التنم ع ولاي ع ال ع يف لععامل مععا (مجا ع التنم ع ) من ال لععد عععا م ع
أزم كرب يف عا ٢٠١٢م نالنملا امسل الذي أشالت نت لا حرك حترري سرعان ما اارتن بربوز
حركععامل إسععالم اسععا إىل نععرا ال.عريا يف امنطقع ()٢٦م ويف عععا  ،٢٠١3اسععرتاات السععلط
امركملي ادرجي اً ،لساعدد رول  ،امدن الان كانت اد واات حتت س طرد اإلسالم ر()٢7م
 -١٥وأعربت منظم الارو الدول ومجا ع التنم ع والنقابع الدول ع للم عامر اانعاج ر والوراع
ام.ععرتك  )٢٨(٢ع ع القلععق إزاء ات ع الاديععد م ع امععدن ر منععذ عععا  ،٢٠١٢وال س ع ما يف امنععانق
ال.مال ( ،)٢9وإزاء ما نتج ع ا زم م آاثر سل عديدد عل الس ان امدن ر()3٠م وأشعارمل
منظم ه وم رايتس وواا إىل أن اراجم ااماععامل امتطرنع للعت عمل عامل اإلععدا عاعراءامل
مععواملد ،وهجمععامل قلقنابع  ،وبععرت ا نعرامل ،واععدمع امعملارامل الثقان ع والدين ع  ،والانععت اانسع ،
والنهن الواس النطاق ،وجتن د ا نرامل()3١م
 -١٦وأنعارمل الوراع ام.عرتك  ٢علقععاء القع ع علع م عامل ا شععةا سع ا مرا طع قلنعملا ،
واحتجاز الا.رامل منهم مدد اح إىل عدد أشهر ،بدون أمر اوا ت أو باد انتهاء ا اع القعانوين
معر اصع س ،رون سع ن وا ععا ورون إبال هعم قلععتهم امنسعوب إلع همم ويعُ ّدع أهنععم اارضعوا لضععرو
م التاذين عل أيدي أنرار اا ا اما  ،أنضت يف باع اصاالمل إىل واو ون امل()3٢م
 -١7وأشارمل منظم ه وم رايتس وواا ومنظم الارو الدول إىل أن ما وانقعت ،خعالمل
استاراضععها الععدوري ال.ععام السععابق ،عل ع كرال ع اح عرتا اوا ععا ا من ع حقععوق اإلنسععان والقععانون
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ال ععدو اإلنس ععاينم ومع ع ذل ععض ،اواص ععلت االنتهاك ععامل ،ل ععا ن ه ععا اإلع ععدا خ ععارم نط ععاق القض ععاء
واالختراء القسري والتاذين واالحتجاز التاسر ()33م
 -١٨والحظت النقاب الدول للم امر ااناج ر زيرد ععدر اإلصعاقمل وحعاالمل اإلنعالمل مع
الاقا يف عا ٢٠١7م نقد سجلت وناد أكثر م  ٢٠٠شعةص يف ع.عرد أسعاب  ،لقع الاديعد
منهم حترا يف منطقع معوبان ،ح عُ ُشعنت اعتعداءامل نرريع واراُ عت اعراجم اتع ضعد السعلطامل
التقل دي والدين  ،قإلضان إىل نحن كماج مت ررد لقوامل ا م والقوامل امسل ()34م
 -١9وأوصت منظم الارو الدول قلت ق ق يف مج ع االرععاءامل امتالقع قرا عا عمل عامل
اإلعععدا خععارم نطععاق القضععاء واالخترععاء القسععري ،أو أي اعراجم أخععر لواععن القععانون الععدو أل
وضارس س طرد ا اري صارم عل القوامل امسل ومساءل أي ضابط يف الق ارد()3٥م
 -٢٠وأعربت مجا التنم ع القلق م احاعد الانت اإلثين ،وال س ما ات ع.عرامل ا شعةا
بسع ن أصععلهم اإلثععين()3٦م والحظععت الوراع ام.ععرتك  ٢ارا ععا انتهاكععامل صقععوق اإلنسععان ضععد
مجاعامل ما ن يُاتقد أهنا مرا ط قاماعامل امسل وجبماعامل الدنا ع النرس()37م
 -٢١وأشععارمل مجا ع التنم ع والنقابع الدول ع للم ععامر اانععاج ر إىل إبعرا اارععاق للسععال بعر
خمتلععت ا ن عرامل يف عععا ٢٠١٥م ععع أن انر ععذ االار ععاق يطععر ص ععاوقمل شععى()3٨م وشععدرمل
الورا ام.رتك  ٢عل ضرورد التاج بتنر ذ ااراق السال  ،وخباص ما يتالق بتدابع نمل سعال
ااماعامل امسل وم ان اإلنالمل م الاقا وانم امنانق امان ()39م
 -٢٢وذ ّكععرمل الورا ع ام.ععرتك  3ومنظم ع ه ععوم رايععتس وواععا من مععا وانقععت عل ع انر ععذ
اععدابع ل رال ع امتثععامل الق عوامل امس ععل امال ع لل ظععر امطلععق للتاععذين وس ععوء اماامل ع م ععع أن
ايتج عملي الععذي أُاريععت ماهععم مقععابالمل يف الرععرتد بععر عععام  ٢٠١3و ٢٠١7أخععربوا منظم ع
ه ععوم راي ععتس ووا ععا من اان ععور ع ععاملوهم ماامل ع سع ع للغاي ع أثن ععاء اس ععتجواًم()4٠م وأوص ععت
امنظم قصر عل أن يرانق أنرار الدرك اص وم اا ا اما يف مج عمل ااا()4١م
 -٢3وأوصع ععت الورا ع ع ام.ع ععرتك  3بتاع ععدي امع ععارد  ٢٠9م ع ع اع ععانون الاقع ععوقمل للع ععنص عل ع ع
عقوقمل اتناسن م خطورد اراجم التاذين ،واضم نا م دأ عد سقويف هعذه ا ناعامل قلتقعار ،
ومواصل الت ق ق يف ارعاءامل التاذين ،ومالحق مرا ا واوا الاقوقمل امناس عل هم()4٢م
 -٢4وأوصت الورا قلسما للجن الونن صقوق اإلنسان قلوصومل إىل مج أماك سلن
اصري  ،واصد مع اكتظعاا السعجون ،وال سع ما ب رالع احعرتا آاعامل اصع س االحت عان وارضع
الاقوقمل ال ديل لالحتجاز()43م
 -٢٥وذ ّكععرمل الورا ع ( )44ومنظم ع الارععو الدول ع من مععا التمسععت ،خععالمل االسععتاراا الععدوري
ال.ام السابق ،الدعم م اجملتم الدو لت سر ا وضا يف السجون()4٥م وم ذلض ال املامل الض
ا وضععا س ع م نر ع قمععاكو ،ي لععن عععدر السععجناء  ١ ٢٠٠شععةص ـتج عملي يف سععج ال اتاععد
ادراا االست ااب  4٠٠شةص ،ن ضطرون إىل التناو عل النو بس ن ض ق ام ان()4٦م
 -٢٦ووثقت منظم الارو الدول ع  ،يف ن سعان/أبري  ،٢٠١7حعاالمل أرباع سعجناء ـتجعملي
يف مركمل احتجاز ع رمس يف قماكو يُارمل قسم "( "Sécurité d’Etatأم الدول ) ،اديره وحعدد
ومنع ايععامون وأنعرار
اتباع للجع ام وال هضع هععذا السععج للترتع ا نععا ععع ماععرتمل بععا رمس عاًُ ،
4

GE.17-18826

A/HRC/WG.6/29/MLI/3

ا سرد م االاحامل قلسجناء امورعر ن ام وباع ايتجملي ن ا متهمون بتنر ذ أعمعامل إرهاب ع م
ومل اتلععق امنظمع رراً علع نل هععا زيرد ايتجعملي يف "أمع الدولع "م وأوصععت منظمع الارععو الدول ع
ومنظمع ه ععوم رايععتس وواععا بوضع حععد لالعتقععامل التاسععر واالحتجععاز ععع القععانوين يف أمععاك
االحتجععاز ععع الرمس ع  ،وال س ع ما امديري ع الاام ع م ع الدول ع  ،وضععمان حععق مج ع ايتج عملي يف
االستاان لست.ار اانوين()47م

إاام الادمل ،لا يف ذلض مسأل اإلنالمل م الاقا  ،وس ارد القانون

()4٨

 -٢7أشارمل منظم الارو الدول والوراتان ام.رتكتان  ٢و 3ومنظمع ه عوم رايعتس وواعا إىل
أن مععا التملمععت ،أثنععاء استاراضععها الععدوري ال.ععام يف عععا  ،٢٠١3عاعراء حتق قععامل ناالع ونمليهع
يف مج ع التقععارير امتالقع قالنتهاكععامل ااسع م صقععوق اإلنسععان ،وضععمان اقععدق اانععاد إىل الادالع م
وم ذلض ،مل نرز اقد يذكر يف هذا اجملامل ،وال س ما ن ما يتالق قلانت ضد امرأد()49م
 -٢٨والحظع ععت النقاب ع ع الدول ع ع للم ع ععامر اانع ععاج ر أن الت ق قع ععامل يف انتهاكع ععامل حقع ععوق
اإلنسع ععان غررد ،وإذا أُاري ع ععت نقلم ع ععا اُس ع ععت م م ويا ع ععمل ذل ع ععض بق ع ععدر ك ع ععع إىل الن ع عملا امس ع ععل م
والحظت النقاب أيضاً عرالع اسعتقالمل القضعاد ونعملاهتهم ،وال سع ما يف القضعاي امتالقع قلس اسع
أو ب اع امسوولر()٥٠م
 -٢9وأعربت منظم الارعو الدول ع عع القهعا مع اإلنعرام يف ععا  ،٢٠١4خعالمل الرعرتد العان
سع قت إبعرا اارعاق ااملاجععر للسعال  ،عع أكثعر مع  4٠سعج ناً مع رون ـاكمع  ،مع ب عنهم أنعرار
مجاع ععامل مس ععل يتقل ععدون مناص ععن عل ععام وك ععان ماظمه ععم متهمع عاً قرا ععا اع عراجم خط عععد يف
امنععانق ال.ععمال يف عععام  ٢٠١٢و ،٢٠١3لععا يف ذلععض اال تحععا والتاععذين وبععرت ا ن عرامل
والقتع ع الام ععد والتاس ععر واس ععتةدا ا نر ععامل اان ععور واإلره ععا ()٥١م والحظ ععت النقابع ع الدول ع ع
للم ععامر اانععاج ر حععاالمل أخععر اُ ععورمل ن هععا اانععاد امملعومععون برهععاج عرب ر كانععت حتتجععملهم
ااماعامل اإلرهاب ()٥٢م
 -3٠وأوصععت الوراع ام.ععرتك  3لواصععل ااهععور للت ق ععق يف ارعععاءامل اإلعععدا خععارم نطععاق
القضاء واالختراء القسري ،ومالحقع معرا ت العض ا ناعامل وإرانعتهم()٥3م وأوصعت منظمع الارعو
الدول ع من ارععت السععلطامل امدن ع حتق قععامل ناال ع يف مج ع ارعععاءامل ارا ععا ا عراجم لواععن
القانون الدو وانتهاكامل صقوق اإلنسان ،وا ر امالحق القضاج يف إنعار ـاكمعامل عارلع أل
وحتععر علع أن ا ععون ـععاكم قمععاكو خمتحع بتلقع مج ع اضععاي ااعراجم اخلطعععد لواععن القععانون
ال ععدو ال ععان اراُ ععت يف ل ععامل م ععا يف ع ععام  ٢٠١٢و ٢٠١3والت ق ععق ن ه ععاأل وان.ع ع انع ع
الت ق ق الدول عل الن و امنحو عل ا يف ااراق ااملاجر للسال ()٥4م
 -3١وأعربت الورا ام.عرتك  ٥عع القلعق مع ععد الت.عاور يف ا.ع امروضعر اما نعر يف
ان ع اصق ق ع والادال ع وامحععاص ()٥٥م وأوصععت الورا ع لرااا ع ا .ع أعضععاء اللجن ع نععال ي ععون
متث ع ااماعععامل امسععل ن هععا زاجععداً عل ع حععده ،وكرال ع امسععاواد يف متث ع اانسععر ،واملويععدها
قموارر الالزم لضمان أراجها الراامل()٥٦م وأوصت منظم ه وم رايعتس وواعا من اقعد اللجنع
اوص امل دمل إىل ضمان حتسر اصوكم ومن ا رار االنتهاكامل السابق ()٥7م
 -3٢وأعربت منظم الارو الدول والورا ام.رتك  ٢ع القلق م أن اي م الال عا نقلعت،
يف ع ععام  ٢٠١٢و ،٢٠١3الوالي ع ع القض ععاج اخلاص ع ع ب ع ع "امنع ععانق ايتل ع ع " إىل ـ م ع ع امنطق ع ع
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القض ع ععاج يف ااماع ع ع ع الثالث ع ع ع م ع ع ع مقانا ع ع ع قم ع ععاكو()٥٨م ع ععع أن اي م ع ع ع الال ع ععا عم ع ععدمل يف
شع ع ايف/نرباير  ،٢٠١٥بن ععاءً علع ع نل ععن مع ع ح ومع ع م ععا  ،إىل إرا ععا االختح ععا إىل ـ ععاكم
ال .ععمامل( ،)٥9ب ععد أن ه ععذه اي ععاكم ال اس ععتط النظ ععر يف القض ععاي اصساسع ع  ،وال سع ع ما بسع ع ن
الوض ا مين أو التهديدامل الان يوااهها مو رو الادال أو ا الدول يف امنطق ()٦٠م
 -33وأشارمل منظم الارو الدول والورا ام.عرتك  ٢إىل أن مج ع العدعاو امرنوعع ال اعملامل
ا ععد الت ق ععقم واضع االنقععالا السععابق أمععارو هععاي سععانو و وامتهمععر ماععا هع القضع الوح ععدد
الان أسررمل ع بدء اياكم يف عا )٦١(٢٠١٦م ل نها أُرا ت ن ما باد()٦٢م
 -34وذكععرمل الورا ع ام.ععرتك  ٢أن منظمععامل رناععت يف الرععرتد بععر عععام  ٢٠١4و٢٠١٥
ش ع او م ع ا عراجم حععر وا عراجم ض ععد اإلنسععان  ،قس ععم أكثععر م ع  ١٠٠ض ع م ع ض ع اي
الانت اانس  ،ل الت ق قامل ال املامل اراو م اهنا()٦3م
 -3٥ورح ع ععت منظمع ع ع ه ع ععوم راي ع ععتس ووا ع ععا ع ععم اي مع ع ع ااناج ع ع ع الدول ع ع ع يف أيل ع ععومل/
س ع تمرب  ٢٠١٦عل ع ألععد الرق ع امهععدي قلسععج اس ع سععنوامل بس ع ن روره يف اععدمع اماععامل
التاره ع ع والدين ع ع يف مت ت ععو يف ع ععا  ،٢٠١٢وقس ععتمرار حتق ق ععامل اي مع ع يف م ععا م وأوص ععت
امنظم عن.اء خل حتق ق خاص للت ق عق يف ااعراجم اخلطععد العان ارا تهعا مج ع ا نعرامل أثنعاء
ومنذ النملا امسل يف الررتد  ،٢٠١3-٢٠١٢ومواصل التااون التا م اي م ااناج الدول ()٦4م
 -3٦وأعربت الورا ام.رتك  ٢ع القلق م م.رو التادي الدستوري الذي ياملز سلطامل
ال ع عرج س()٦٥م وذكع ععرمل الورا ع ع ام.ع ععرتك  ٥أن االسع ععترتاء اع ععد أُا ع ع بس ع ع ن الضع ععغط امتملايع ععد م ع ع
منظمامل اجملتم امدين()٦٦م
 -37وأعربععت الورا ع ام.ععرتك  3ع ع ا سععت السععتمرار الرسععار يف مععا  ،وإنععالمل كثععع م ع
ال.ةح ع امل الرن ا ع امسععتو والنانععذد م ع الاقععا م وأوصععت الورا ع ( )٦7ومنظم ع ه ععوم رايععتس
وواع ععا عن.ع ععاء ه ع ع م ان ع ع الرسع ععار خمول ع ع صع ععالح الت ق ع ععق والتوص ع ع لالحق ع ع امع ععو رر
الامععوم ر امتععورنر يف ضارسععامل ناسععددأل ون.ععر ام ملان ع الونن ع واإلبععالحل ع ع إيعرارامل اص وم ع
ونرقا ا()٦٨م

اصريمل ا ساس واصق يف ام.ارك يف اص اد الاام واص اد الس اس

()٦9

 -3٨ذ ّكععرمل منظم ع الارععو الدول ع من مععا ا لععت اوص ع ماي ع حري ع التا ععع()7٠م ورح ععت
امنظم عن.اء اهل الال عا لالاحعامل يف ععا )7١(٢٠١4م عع أهنعا أعربعت عع القلعق مع اعتقعامل
م ععدونر وا ععامهم قإلخ ععالمل ق را الاامع ع واث ع ع ط عملتع ع القع عوامل( ،)7٢واص ععم علع ع صع ع ر
قلسج بتهم الت.هع()73م
 -39وأش ععارمل موسسع ع ( Free Press Unlimitedالحع ع ان اص ععرد ب ععال ح ععدور) إىل أن ا زمع ع
أرمل إىل ا ع ععدهور خط ع ععع يف حريع ع ع الحع ع ع ان يف ال ل ع ععدم ن ع ععال يع ع عملامل ل ع ععامل م ع ععا منطقع ع ع خط ع ععرد
عل ع الح ع ر ر الععذي ااععرا باضععهم لالختطععامل أو القت ع أو االخترععاء()74م وأوصععت الورا ع
ام .ععرتك  ٥ماي ع حق ععوق اإلنسععان ا ساس ع وكرال ع السععالم للح ع ر ر واالمتن ععا ع ع جت ععرق
أن .ععطتهم ام .ععروع ()7٥م وأوص ععت الوراع ع ام .ععرتك  ٦بوا ععت مج ع ع أشع ع امل جت ععرق ام ععدانار عع ع
حقوق اإلنسان ،ل ن هم امداناون ع حقوق ا را()7٦م
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 -4٠وأعربععت موسس ع الح ع ان اصععرد بععال حععدور ومنظم ع الوصععومل ا ن ع ع ا سععت لععورور
اقععارير شععى ات ععدث عع ا مععر يف حمليران/يون ععا  ٢٠١7بواععت اشععتغامل باععع اط قععامل وسععاجط
التواص االاتماع عل اإلنرتنت قهلاات ايمومل أثناء احتجااامل يف ال.وار عل االسعترتاء
عل م.رو اإلصال الدستوري()77م وأوصت منظمع الوصعومل ا ن قالمتنعا عع إبطعاء خعدمامل
اإلنرتنت واالاحاالمل أو إيقانها أو اطاها ،وخاص أثناء االنتةاقمل والتجماامل الاام ()7٨م
 -4١ونوهت الورا ام.رتك  ٥ومنظم الارو الدول قعتمعار معا م.عرو اعانون تعن ععدراً
م اصقوق للمدانار ع حقوق اإلنسان()79م ع أهنمعا أعربتعا عع القلعق مع إنعالق الرصعا
عل ام.اركر يف امظاهرامل ،ضا أسرر ع واو اتل أو ارح ()٨٠م
 -4٢وأوصت الورا وامنظم قصر عل أن يتم .م.رو القانون م القانون الدو  ،وينص
عل آل صماي امدانار ع حقوق اإلنسان ،وندر حقواهم ومسوول ا م حتديداً واض اً()٨١م

حظر مج أش امل الرق

()٨٢

 -43أعربت الورا ام.رتك  ٢ع القلق م واور الرق وباع اممارسعامل ال.ع ه قلعرق يف
م ععا  ،وعع ع ص ععاوب اق ععدير نط ععاق ه ععذه الظ ععاهرد هن ععا ال اع عملامل مع ع الطابوه ععاملم ععع أن ه ععذه
اممارسامل اظ شاجا يف ااملء ال.ما م معا علع واعا اخلحعو م وأوصعت الوراع قعتمعار
القانون اخلا الذي ندر امةالرامل امتالق قلرق ويااان عل ها()٨3م
 -44وأنار احتار منظمامل النهوا قوق اإلنسان من ما اااين ،م موااها ااغعرايف يف
منطق الساح  ،م اهرد االجتار قل .ر ،وال س ما النساءم وال يواد ن ها أي ه موسسع
متةحص ت أن يقد امساعدد إىل النساء ض اي االجتار أو االستغالمل اانس ()٨4م
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

اصق يف الام ويف رومل عم عارل ومواا
 -4٥أوص ععت الوراع ع ام .ععرتك  ١بوضع ع بع عرامج رع ععم عامع ع لت .ععغ ال.ع ع ا ال ععذي يا ععانون
م اإلاحاء()٨٥م
 -4٦وذ ّكععرمل منظم ع ه ععوم رايععتس وواععا من مععا وانقععت عل ع "ام ان ع الراال ع لام ع
ا نرعامل ولالجتعار ق نرعامل"م عع أن آالمل ا نرعامل معا زالعوا ياملعون يف منعاام العذهن اصرن ع
والحغعد اصجم يف رومل خطعد للغاي م وأوصت امنظمع بت سعر رصعد عمع ا نرعامل ،لعا يف
ذلععض يف منععاام ال ععذهن اصرن ع والح ععغعد اصجععمأل وإنرععاذ اصظ ععر القععانوين امر ععروا عل ع عم ع
ا نرامل ايرومل قمةانر()٨٦م

اصق يف الضمان االاتماع
 -47أعربععت الوراع ام.ععرتك  ٢عع ا سععت لتملايععد عععدر ا شععةا الععذي يا .ععون حالع مع
انادا ا م الغذاج  ،وعد استرارد مالير ا شةا م أي رعم م الدول ()٨7م
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اصق يف مستو ما  .الجق

()٨٨

 -4٨أعربععت الوراع ام.ععرتك  ٢عع القلععق مع ختلع الدولع عع باععع منععانق مععا مع اعراء
الانععت امتحععاعد منععذ عععا  ،٢٠١٥ضععا أر إىل عوااععن وخ م ع اتمث ع يف حرمععان الس ع ان م ع
اخلدمامل الاام ا ساس ()٨9م
 -49وأبدمل منظم ال قاء الثقايف القها م أن مل وين شةص اقري اً ياانون م انادا ا م
الغذاج  ،وال نح أزيد م  ٥4 ٠٠٠شةص عل ما ي ر م م اه ال.ر النظ ر ()9٠م
 -٥٠وأعربت الورا ام.عرتك  ٦عع القلعق مع أن اعرار محعاررد ا راضع ( )9١وعمل عامل شعرك
( Moulin Moderne du Maliمط نع ع ع ع ع م ع ع ع ععا الاحع ع ع ع عري ) ( ،)M3أنضع ع ع ع ع ا إىل حرم ع ع ع ععان سع ع ع ع ع ان
ساغمارو و وساوو م الوصومل ال ام إىل أراض هم ،وواوعهم م مث يف حال م اناعدا ا مع
الغذاج ()9٢م ويوااا أول ض ا شةا أيضاً عق امل يف اصحومل عل السع الالجعق( )93وام عاهم
وعالود عل ذلض ،ااطلت إحد امضةامل الان اح اري ساغمارو و لاء ال.ر  ،وال تلعض
الس ع ان مع عوارر مال ع ع إلص ععالحهام وي ععوثر ه ععذا الوض ع أيضع عاً علع ع م ععرا اماشع ع يف امنطقع ع ()94م
وأوصععت الورا ع بتسعري عمل ع النظععر يف امظععامل امرا طع قلنعملا عل ع ا راضع  ،ع ع نريععق اللجن ع
ام.رتك بر الوزارامل الان أن .ت يف عا )9٥(٢٠١٢م

اصق يف الح

()9٦

 -٥١أشععارمل الورا ع ام.ععرتك  ٢إىل أن اطععا الح ع ال ي عملامل ،عل ع الععر م م ع إح عراز باععع
التق ععد يف اجمل ععامل الت.ع عريا  ،يواا ععا حت ععديمل ش ععى ،مثع ع النملاع ععامل االاتماع ع ع ال ععان ا ععوري إىل
إض عراقمل نويل ع ا مععد ،ويسععهم اناععدا ا م ع يف ال لععد أيض عاً يف إ ععالق امرانععق الح ع ورنععع
باع امو رر الح ر الام يف منانق النملا ()97م
 -٥٢وأوص الت الت الدو للدنا ع اصري بت سر اهل اكع ا ساسع للرعايع الحع ،
ونع ععر اصحع ععومل عل ع ع رعاي ع ع التول ع ععد يف اصع ععاالمل الطارج ع ع  ،واع ععدرين القع ععابالمل ،وزيرد ام ع عوارر
امةحح لح ا ()9٨م
 -٥3وأش ع ععارمل منظمع ع ع ه ع ععوم راي ع ععتس ووا ع ععا إىل أن سع ع ع ارامل اإلس ع ععاامل وامرك ع ععامل ال ع ععان
اسععتةدمها اص وم ع امال ع ومنظمععامل امسععاعدد عل ع الس عواء لتقععدق خععدمامل الرعاي ع الح ع
اارضععت هلجمععامل أو للسععرا  ١٢مععرد علع ا اع منععذ عععا ٢٠١3م ويف باععع اصععاالمل ،أُاععرب
الركععا امرضع والاععاملون الحع ون علع النععملومل مع امرك ععاملم وأوصععت امنظمع بتنر ععذ روريمل
منتظم وكان م أا لاي امدن ر والااملر يف اجملامل اإلنساين م ااراجم الان ر واللحوصع
يف امنانق امارض للةطر بواا خا ()99م

اصق يف التال م

()١٠٠

 -٥4ذك ععرمل الوراع ع ام .ععرتك  ٢أن الن عملا يف م ععا أث ععر أتثع ععاً ش ععديداً علع ع النظ ععا التال مع ع ،
وال سع ع ما يف امن ععانق ال .ععمال ح ععُ ش ععهدمل با ععع ا م ععاك إ ععالق الرح ععومل الدراسع ع م ععدد
املي ععد عل ع س ععنتر بس ع ن انا ععدا ا م ع وس ععا ا ص عول ر إىل إا ععار ا نر ععامل عل ع االلت ععاق
قمدارس القرآن ()١٠١م
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 -٥٥والحظت منظم ال قاء الرتاث واحتار منظمامل النهوا قعوق اإلنسعان ومنظمع الارعو
الدول والورا ام.رتك  ٢بقلق أن ما يمليد عل  ٥٠٠مدرس اد أُ لقت يف امنانق امتضررد م
ا زمع  ،وأكثععر مع  ١٥٠ ٠٠٠نرع ععع ملت قععر قمععدارس بسع ن اناععدا ا مع م وعلع الععر م
مع ع ع اار ع ععاق ااملاج ع ععر للس ع ععال  ،ال اع ع عملامل ااماع ع ععامل امس ع ععل حتتع ع ع با ع ععع ام ع ععدارسم ويف با ع ععع
امقاناععامل ،عمععد كععذلض أشععةا يقععدمون أنرسععهم قعت ععارهم اهععارير إىل ديععد امععو رر يف
ام عدارس ،وامطال ع ع الاهععا أو حتويلهععا إىل مععدارس ارآن ع ()١٠٢م وأوصععت منظم ع الارععو الدول ع
بتنر ععذ ا رلع ع اإلرش ععاري مع ع أاع ع لايع ع ام ععدارس واااما ععامل مع ع االس ععتامامل الاس ع ري أثن ععاء
النملاعامل امسل أل واختعاذ اعدابع قلتاعاون مع اهعامل منهعا باثع ا معم امت عدد امت املع امتاعدرد
ا با ععار لت ق ععق االس ععتقرار يف م ععا (ال اثع ع ) ،مع ع أاع ع منع ع ااماع ععامل امس ععل مع ع اح ععتالمل
امععدارس()١٠3م وأوصع احتععار منظمععامل النهععوا قععوق اإلنسععان بوضع نظععا مععن بععدمل امةععانر
للمدرسر اما نر يف منانق النملا ()١٠4م
 -٥٦وار ععد الوراع ام.ععرتك  ٢عحعراز اقععد ك ععع يف جمععامل الت ععاق الرت ععامل قمععدارسم ععع أن
الاديد م الطال ال نحلون عل اال م ا د وال س ما بس ن ختل الدول ادرجي اً ع التالع م
الاا لراجدد القطا اخلا م وأعربت الورا ام.رتك  ٦ع شوا ضاثل ()١٠٥م
 -٥7والحظععت مجا ع التنم ع أن وصععومل أنرععامل الرحع إىل التالع م شع ا مناععد  ،بسع ن عععد
اس ععج اموال ععد ،مع ع اهع ع  ،وبسع ع ن ُ ععط ح ععاد الرحع ع ال ععذي يُا ّق ععد الرص ععد الرا ععامل اللت ععاق
ا نرععامل قمععدارس ،مع اهع أخععر ()١٠٦م وأوصععت مجا ع التنم ع بوضع نظععا للمععدارس امتنقلع
يس ععم بتت ع ع السع ع ان الرحع ع يف ل ععامل م ععا أل وض ععمان اس ععج اموال ععد مع ع أاع ع زيرد ن ععر
ححوهلم عل التال م()١٠7م
 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

النساء

()١٠٨

 -٥٨أعربت الورا ام.رتك  ٢ع القلق م نطاق الانت ضد امرأد يف سع اق النعملا امسعل م
وأشارمل الوراع إىل أن اجملموعع امان ع ل ان ع الانعت اانسعاين اعد أححعت حعى الرحع ا ومل
م عا  ٢٠١7ما جمموعا  79٠حالع مع ذلعض الانعت ،وأن ععدراً ك ععاً مع امنعانق يرتقعر إىل
مرانق متةحح لرعايع الضع اي()١٠9م وأعربعت الوراع عع ا سعت لظعاهرد نقعص اوث عق حعاالمل
الانت اانس ()١١٠م
 -٥9ورح ععت الوراع عن.ععاء اللجنع الونن ع للامع مع أاع القضععاء علع اممارسععامل الضععارد
بحع امعرأد والطرع  ،ووضع العربغمج العونين م ان ع ختععان اإلغث ،نضعالً عع اختعاذ إاعراءامل
للتوع ع أرمل إىل إعععالن  ١ ٠٨٨اريع مع أصع  ١٢ ٠٠٠اريع يف مععا عع ختل هععا عع ضارسع
ا.ععويا ا عضععاء التناسععل لععلغثم ععع أن الورا ع أبععدمل القهععا م ع اسععتمرار هععذه اممارس ع يف
مععا م وأضععامل احتععار منظمععامل النه عوا قععوق اإلنسععان أن رراس ع استقحععاج رتو ران ع ب نععت
أن  9١يف اماج ع م ع النس ععاء ال ععالر ا عرتاو أعم ععاره ب ععر  ١٥عام عاً و 4٥عام عاً اارض ع ل ععذلض
الت.ععويام وار ععد الوراع ام.ععرتك  ٢من ختععان اإلغث يف سع م ععرد يععملرار انت.ععاراً يف امععدن()١١١م
وأوصت الورا ومنظم الارو الدول بتجرق هذه اممارس ومواصل اهور التوع ()١١٢م
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 -٦٠وأعربععت منظم ع الار ععو الدول ع ع ع أسععرها ن ال ععملوام ام ععر وال ععملوام القسععري م ععا زاال
ي اثان عل القلق ،إذ ُزوات  ١٥يف اماج م النساء رون اخلامس ع.رد ،و ٥9.9يف اماجع مع
النساء رون الثامن ع.رد()١١3م
 -٦١وأعربععت الوراع ام.ععرتك  ٢عع ارا احهععا للقععانون الععذي يععنص علع ختحع ص ححع 3٠
يف اماج ع م ع الو ععاجت الس اس ع واإلراري ع للنس ععاء( ،)١١4ل نه ععا أس ععرت ن م .ععارك النس ععاء يف
اص اد الس اس واموسس ال املامل ض ل ()١١٥م

ا نرامل

()١١٦

 -٦٢ذ ّك ععرمل منظم ع ه ععوم راي ععتس ووا ععا من م ععا التملم ععت يف ع ععا  ٢٠١3قخت ععاذ ا ععدابع
صماي ع ا نرععامل م ع التجن ععد م ع ا ع ااماعععامل امسععل م وارحععن امنظم ع قلربواوكععومل امتالععق
بضمان اسل م ا نرامل امقاالر عل واا السرع إىل ااهامل الراعل يف جمعامل الامع اإلنسعاين،
ل نها ا.ار قلقلق م أن ااماعامل امسل  ،لا ن ها م ل  .ا مجاعع نعوارق إمغعار للعدنا عع
النرس ،ما زالت جتند ا نرامل()١١7م
 -٦3وأعربععت منظم ع الارععو الدول ع ع ع القهععا م ع أن السععلطامل امال ع اعتقلععت الاديععد م ع
ا نرامل اانور واحتجمل م رون اونع ما ي ر م ادابع اصماي لألنرامل ره االحتجاز م
()١١٨

 -٦4وأوصععت منظم ع ه ععوم رايععتس وواععا ومنظم ع الارععو الدول ع قختععاذ اععدابع من ع جتن ععد
ا نرععامل اانععور واسععتةدامهمأل وضععمان ححععومل مج ع ا نرععامل اماتقلععر لالشععت اه يف ارا ععانهم
قاماع ععامل امس ععل عل ع عناي ع خاص ع  ،ووض ع ب ععرغمج لتس ععه إع ععارد أته ع لهم يف جمتما ععا م
ايل وراخ أسرهم()١١9م
 -٦٥وأضععانت الورا ع ام.ععرتك  ١أن هنععاك إنععاراً اانون عاً كان عاً ب.ععأن لايع الطرع ل نععا ععع
ناامل( ،)١٢٠وما انر ت اتملايد عاهرد ا نرعامل وال.ع ا امرا طع أوضعاعهم قل.عوار ()١٢١م وار عد
رراسع ع ع من  7٥يف اماجع ع ع مع ع ع أول ع ععض ا نر ع ععامل وال.ع ع ع ا ن ع ععال تتهن ع ععون الس ع ععااي ل س ع ععن
()١٢٢
الا ع ا م ويقع ع أول ععض ا نر ععامل يف ال .ععار ضع ع اي للاح ععاء االاتم ععاع ويتارض ععون يوم ع عاً
إلسععاءد اسععتامامل ام عوار السععام  ،والانععت ال ععدين واانس ع  ،والحععدمامل النرس ع ()١٢3م وأوصععت
الورا قختاذ إاراءامل للوااي ( ،)١٢4ورعم إعارد إرمام ا نرامل وال .ا امرا ط أوضاعهم قل.عوار
يف النس ج االاتماع االاتحاري( ،)١٢٥واونع مرانق خمحح لرعاي حاالمل اإلرمان()١٢٦م
 -٦٦وأوصت الورا ام.رتك  4بتامليمل ادرامل ا نرامل الراعل يف جمامل الادالع لتعونع آل عامل
بديلع ع  ،ل ععا ن ه ععا الوس ععان  ،مع ع أاع ع التاام ع مع ع ا نر ععامل امة ععالرر للق ععانون رون اللج ععوء إىل
اإلاراءامل القضاج ()١٢7أل وضمان حضور ـا أثناء الت ق عق ا و حرا عاً علع محعاط الطرع
الرض ععل ()١٢٨أل وارا ع ع ا اسع ععا اخلاص ع ع قلطرول ع ع يف مراك ععمل ال.ع ععرن ()١٢9أل وإن.ع ععاء آل ع ع ات ع ع
لألنرععامل مسععلوا اصري ع إم ان ع اإلبععالحل ،رون خععومل م ع االنتقععا  ،ع ع حععاالمل سععوء اماامل ع
الان اد يتارضون هلا()١3٠م
 -٦7وأعربت ام اررد الاام إلهناء مج أش امل الاقوب ال دن الان متارس ضعد ا نرعامل عع
القلق م أن الاقوب ال دن ال املامل ناالً م.عروعاً يف امنعململ ويف أمعاك الرعايع ال ديلع م وأوصعت
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من حتظ ععر م ععا حظع عراً ص ععرناً مج ع ع أشع ع امل الاقوبع ع ال دن ع ع اممارسع ع ض ععد ا نر ععامل يف مج ع ع
)م١3١(ا وسايف

ا شةا ذوو اإلعاا
ذوي

 لواصعل عمل ع اامليعمل اإلنعار القعانوين صمايع ا شعةا٢ عرتك. أوصت الوراع ام-٦٨
)م١3٢( واختاذ ادابع حق ق م أالهم، اإلعاا

ًررون راخل ا.امهاارون والالا ون وملتمسو اللجوء وام

 أعرب ععت منظمع ع ال ق ععاء الثق ععايف عع ع القل ععق إزاء ص ععاوب وضع ع الالا ععرم وقإلض ععان إىل-٦9
ً يتاععرا الالا ععون أيض عا،ـدوري ع نععر اصحععومل عل ع الرعاي ع الح ع وام ععاه النظ ر ع والتال ع م
 زيرد عل الوصمم وأكعدمل امنظمع مع اديعد،للانت ال دين واانس راخ خم مامل الالا ر
)م١33( ضرورد اونع امساعدد لالا ر الااجدي
ًع ععرري راخل ع عا. والحظع ععت امنظم ع ع واحت ع عار منظمع ععامل النهع ععوا قع ععوق اإلنسع ععان أن ام-7٠
)م١34( مارضون بواا خا لالستغالمل اانس
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