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جتميع بشأن كابو فريدي
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار ام ااع للمضلوم ااا ال اوارو ق رق ااارير ه ئ ااا امضاه اادا
واإلج اراتا اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا امتةااد ا ال اال  ،وهااو مقاادم ق ش ا ي مااوج
رق داً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما ر

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()2( )1
اإلنسان
 -2ق عام  ،2016وعت جلن مناهض التضذيب كابو فموي إىل الت ديح علاى ي اع ا و
حقااوق اإلنسااان ا ساس ا التابض ا لدم ا امتةااد ال ا ع رنض ا إل ااا بضااد()3ر وق ع اام ،2015
وعاات اللةنا امضن ا حمايا حقااوق ي ااع الضمااار ام اااجريأل وأفاراو أسااره كااابو فااموي أيضااً إىل
االنضمام إىل ارفاق ا منظم الضمي الدول ال ل ست طرفاً ف ا بضد()4ر
 -3وشااةضت جلن ا مناهض ا التضااذيب كااابو فااموي علااى إ اادار اإلعااالن امن ااو عل ا
ق ام اااو  22ما ااأل ارفاق ا ا مناهض ا ا التض ااذيب و ا اام م ااأل اا اارو امضامل ا ا أو الضقوب ا ا القاس ا ا
()5
أو الالإنسااان أو ام ن ا  ،علااى أساااذ ق و ااا لااذلا ق س ا اق االسااتضرال الاادوري الوااامي ر
وحثت اللةن امضن حماي حقوق ي ع الضمار ام اجريأل وأفاراو أساره كاابو فاموي أيضااً علاى
إ ادار اإلعااالن امن ااو عل ا ق اماااور  76و 77مااأل االرفاق ا الدول ا حلمايا حقااوق ي ااع
الضمار ام اجريأل وأفراو أسره ()6ر
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 -4وأشااار منظم ا ا م ا امتةااد للرتب ا والضل ا والثقاف ا (ال ونس ا و) إىل أهنااا أو اات ،ق
جولا االسااتضرال السااابق  ،أبن ر ا كااابو فااموي وولا طرفااً ق ارفاق ا م افةا التم ا ق جمااار
التضل ر وق س اق ا دف  4مأل أهداف التنم امستدام امتضلح ابلتضل  ،مأل شأن الت اديح علاى
االرفاق أن ي ئ ب ئ قانون ردع ي ع اجل وو ال ر ذ ا كابو فموي لتوفم رضلا شاامي للةم اع
ومن ف ورض ي فر التضل على مدى احل ا للةم اعر لاذا ،كارر ال ونسا و دك اد هاذ التو ا
وشةضت كابو فموي على اموارك بنواط ق عمل الت ديح على رلا االرفاق ()7ر

اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()8

 -5ر رضديي القانون اجلنااي ق عام  ،2015وعت جلن مناهض التضذيب كابو فموي إىل
أن رض اادر ام اااو  162من ا ح ااص ي اانع اراح ً عل ااى أن التم ا ه ااو س ا ب م ااأل أس ا ا ممارس ا
التضذيب ،ور في إوراج ممارس التضذيب على يد موظف ح ومي ،أو أي شخع يت رف ب افت
الرمس ا  ،أو اارل عل ا  ،أو يق ااي ب ا  ،أو يس ا ت عن ا ا اامأل رضري ااف التض ااذيبر وحث اات اللةن ا
كااابو فااموي علااى أن رضاامأل أن قانوهنااا يضاقااب علااى جر،ا التضااذيب ،وعلااى اولا ارر ااا هااذ
اجلر ، ،بضقواب مناس  ،وأن ا فضار ال رتساوى وأفضار التضذيب ال ختضع لقانون التقاوم()9ر
 -6وأعربت نفس اللةن عأل قلق ا ن اماو  104مأل القانون اجلنااي رنع على إم ان
سقوط امسؤول اجلناا إبعالن عفو عام أو خا  ،وون است ضاو رط ق ا على جر ،التضذيبر
وحثت اللةن كابو فموي على رضديي قانوهنا اجلنااي ح ص يوام إىل عادم جاوان مان عفاو عاام
أو خا مىت رضلح ا مر جبر ،رضذيب()10ر
 -7وأحاطات اللةنا علمااً ابعتماااو اصطا الوطن ا م افةا الضنااف القااا علااى نااو اجلاانس
( )2018-2014وإقاما مراكا لادع اااةااي الضنااف القاااا علااى نااو اجلاانس ق عااام )11(2014ر
والحظ اات اللةن ا امضن ا حماي ا حق ااوق ي ااع الضم ااار ام اااجريأل وأف اراو أس ااره واللةن ا امضن ا
ابلقضااات علااى التم ا اااد امارأ بقلااح أن اصطا الوطن ا ال رأطااي االاااار ابل واار أو اسااتأالر النسااات
وا طفار ق ال أات()12ر
 -8وق عام  ،2013ظي القلح يساور اللةن امضن ابلقضات على التم اد امارأ بواأن
قدر مض اد كاابو فاموي للمسااوا با اجلنسا والضدالا علاى التنسا ح عاس ي اع مساتواي احل وما ر
وأعربت اللةن عاأل قلق اا أيضااً ل اون التضااون الوني اح با امض اد واينتماع امادا ال يوامي سااار
منظمااا اينتمااع اماادا الا رضمااي علااى الن ااول ابمارأ  ،و ن التمويااي امتااا اادوور وشااةضت
كابو فاموي علاى رض يا امض اد ماأل خاالر ر وياد ابماوارو لتنسا ح رضما مراعاا امنظاور اجلنسااا
بفضال عس ي ع مستواي احل وم وروة ض ()13ر
 -9وف مااا ط ا م علم ااً ابمقاارت امتضلااح ابختااا راادابم خا ا مؤقت ا ل اااا ا شااخا وي
اإلعاق ا ق اصدم ا امدن ا  ،وابلس اس ا امقرتح ا لتةق ااح التنا ااف ف مااا يتضلااح وااارك ام ارأ ق احل ااا
الس اس والضام  ،أو ت اللةن امضن ابلقضات على التم اد امرأ كابو فموي بتنف ذ ردابم
خا مؤقت هبدف طق ح مساوا فضل ب امرأ والرجي()14ر
 -10والحظاات اللةن ا امضن ا حمايا حقااوق ي ااع الضمااار ام اااجريأل وأفاراو أسااره بقلااح أن
اإلطار التنظ مي امتضلح اب ةار ال يا ار جما أً و ام م تماير وأو ات كاابو فاموي ب فالا ااشاي
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قوان ن ااا وس اساااأا مااع أح ااام االرفاق ا الدول ا حلماي ا حقااوق ي ااع الضمااار ام اااجريأل وأف اراو
أُسااره ور سا ط ار وأو اات أيضااً أبن رضتمااد كااابو فااموي وون م يااد مااأل التااأخم قااانون ا ةاار ،
وقانون االستثمار اصا ابم اجريأل وقانون اللةوت()15ر
 -11ورح اات نفااس اللةنا بوني قا االسارتار ة الثالثا للنمااو واحلااد مااأل الفقاار ()2016-2012
واالسرتار ة الوطن لل ةر وخط الضمي ا ال ل ( )2016-2013واالسرتار ة الوطن
لل ةر مأل أجي التنم ال اعتمد ق عام )16(2013ر وأشاو إبنوات وحد رنس ح ا ةر
ق عام  2011وفرق الضمي الوطن مأل أجي رنف ذ االسرتار ة الوطن لل ةر ()17ر ومع لا،
أعرباات اللةنا عااأل قلق ااا مااأل عاادم كفايا التنسا ح با امؤسسااا واإلوارا الا رُضا ابمسااااي
امتضلق اب ةر ر وأو ت كابو فموي أبن رض ن التنسا ح ماأل أجاي إعماار احلقاوق امبم ا وجاب
االرفاق الدول حلماي حقوق ي ع الضمار ام ااجريأل وأفاراو أساره بطريقا فضالا  ،بوساااي من اا
خت ع اموارو ال اف لل ئا ال رضاجل مسااي ا ةر ()18ر

رابعا -تنفيااال االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااان مااع مرا اااة أح ااا
القانون الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -1املساواة و د التمييا

()19

 -12الحظاات اللةن ا امضن ا حماي ا حقااوق ي ااع الضمااار ام اااجريأل وأف اراو أسااره بقلااح أن
قانون الضماي ال يانع علاى احلمايا ماأل التم ا علاى أسااذ ا اي القاومير وأو ات أبن رتخاذ
كابو فموي التدابم الضروري لضمان محاي الضمار مأل التم على أساذ ا ي القومي()20ر
 -2التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()21

 -13ق عام  ،2015أفاو برانمج ا م امتةد اإلمنااي أبن نوع ا وات ق كابو فموي هي
إيااالً نظ فا نسا اً وأن الأ ااار القااوم مااأل ال اةرات كااان أها م اادر لتلاو ا اوات ق ال لادر كمااا أفاااو
أبن الضدو امت اياد للمرك اا يوا ي أيضااً م ادراً هامااً لتلاو ا اواتر وأشاار التقاديرا الا قادمت ا
منظم ال ة الضام إىل أن رلو ا وات اصارجي يتس ب ق أقي مأل  10وف ا م ر سنوايً()22ر
 -14وأشار برانمج ا م امتةد اإلمنااي إىل أن ام ااور الرا سا لتلاو ا اوات ماأل ال اناع
ق كااابو فااموي هااي قطاعااا ا ذي ا وامواارواب وا ا السااما ،وا حذي ا وامالبااس ،واسااتخراج
املا وإ ااال ال اواخرر كمااا أشااار إىل أن  96.9ق اماا ا مااأل القاادر علااى رول ااد ال ارابت ال ا
ر لا  89.8ك لااوواط ُولااد ابسااتخدام الوقااوو ا حفااوري ،وأن نس ا  3.1ق امااا امت ق ا فق ام
ُولد بفضي م اور الطاق امتةدو ر وكانت االن ضاا ماأل قطاا النقاي أها ام ااور ال واري
امنوأ لتلو ا وات ق كاابو فاموي ،مث إن انتقاار االن ضاا امتأر ا ماأل احارتاق ال تلا مساافا
بض د مأل بلادان ار أفريق اا  ،األ ق بضاي ا ح اان أن يضار بنوع ا ا اوات ق كاابو فاموي إىل
حد بض د()23ر
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ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()24

 -15ساااور جلنا مناهضا التضااذيب قلااح إنات رقااارير عااأل ا سااال ب الوحوا الا رسااتخدم ا
الواارط اااد ا شااخا امبتة ا يأل وا حاادا  ،وم ا اع التنم ا م الضن ااري ق أنينااات الضمل ااا ا من ا
وخالر التةق قا  ،والو اوى بوأن اإلفراط ق استخدام القو ر والحظت بقلح أيضاً أن دخر
اإلجراتا اجلناا ا سااه ق انتواار الواضور ابإلفاال ماأل الضقاا ر وحثات اللةنا كاابو فاموي
على رض ي آل ا مراق استخدام الورط للقو وكفال أن اري ه ئ مساتقل طق قااً فاورايً ون ي ااً
ق ي ااع الو ا اوى امتضلق ا اب سااال ب الوحو ا ال ا اارس ا ا الواارط أو إبفراط ااا ق اسااتخدام
القو ر وحثت كابو فاموي أيضااً علاى اامان التوق اف الفاوري عاأل الضماي ابلنسا فاراو الوارط
الااذيأل يُا ع أهن ا ارر اوا أعماااالً وحو ا  ،أو أفرط اوا ق اسااتخدام القااو و لااا إىل ح ا انت ااات
التةق ااح ومضاق ا مااأل ني تاات إواناات ابرر ااا هااذ ا فضااار()25ر ووعاات كااابو فااموي إىل ااامان
ممارس الوالي القضاا الضام على ا شخا امسؤول عأل أعمار التضذيب()26ر
 -16وأعربت نفس اللةن عأل قلق اا إنات اكتظااا امرافاح الساةن ق كاابو فاموي ،والتقاارير
ال رف د أبن اصدما ال ة امتاح للسةنات م كاف وامرافح ال ة م مالاما  ،وح اار
اوعاااتا سااوت مضامل ا السااةنات ،وحاااال الضنااف القاااا علااى نااو اجلاانسر و كاار ااا أبدر ا
اللةنا امضن ا حقااوق اإلنسااان مااأل قلااح إنات رقااارير رواام إىل أن ا شااخا امت ما ال يُف االون
عااأل السااةنات اماادان ر وحثاات جلن ا مناهض ا التضااذيب كااابو فااموي علااى رقل ا ع االكتظاااا ق
السةون بدرج ك م عأل طريح نايو استخدام بدااي احل سر وشةضت كاابو فاموي أيضااً علاى
طس امرافاح الساةن وظاروف االحتةاان ،والف اي با ا شاخا امت ما وامادان ق ي اع
ا وقااا  ،وااامان ح ااور السااةنات فض االً علااى وس ا ل ا اان مااأل رقااد ش ا وى لاادى ه ئ ا
مستقل وإجرات طق قا فوري ون ي ومساتقل ق مثاي هاذ الوا اوى()27ر ووعات كاابو فاموي
إىل رسريع عمل استضرال قاانون إنفاا الضقاواب الساال للةريا و مهاا ماأل الضقاواب (امرساوم
بقاانون  ،)88/25كماا يارو لااا ق التقريار الاوط لضاام  2013امقاادم إىل الفرياح الضاماي امضا
ابالسااتضرال الاادوري الوااامي()28ر وحثاات اللةنا كااابو فااموي علااى التضة ااي إبنوااات آل ا وقاا ا
وطن  ،وفقاً للسوروكور االخت اري الرفاق مناهض التضذيب()29ر
 -17وف ما ط م علماً ابلضاماان اإلجراا ا امن او عل اا ق الدساتور والقاانون اجلناااي ،أعربات
جلن ا مناهض ا التضااذيب عااأل قلق ااا إنات االوعاااتا بضاادم إحضااار ا شااخا امبتة ا يأل أمااام قااال
ق ضااون  48ساااع مااأل إلقااات الق ا ي عل ا  ،وعاادم إبااالأب امبتة ا يأل أبس ا ا احتةااانه وابلاات
اموج إل ر وحثت كابو فموي على مضاق أي موظف عام ال ،تثي للضماان القانون ()30ر
 -2إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()31

 -18ساور جلن مناهض التضذيب قلح ن النظام القضااي يضاا مأل نيقاي ا ع اات وقلا اماوظف ،
ا مر الذي يفضي إىل قضات امبتة يأل فرتا طويلا رهاأل االحتةاان الساابح للمةاكما  ،وراراك عادو
ك اام مااأل القضااااي امتااأخر ر وأعرباات عااأل قلق ااا أيض ااً ن القضااا يتقااااون أجااوراً اااض ف  ،مااا ضااي
الساالط القض اااا عرا ا للرش ااو والفساااور واستفس اار ع ااأل التاادابم امتخ ااذ لتقل ا ع ع اادو القض ااااي
امتااأخر  ،وم افة ا الساالوك ا امنةرف ا  ،ال س ا ما الفساااو ،ورض ي ا كفااات اإلج اراتا القضاااا ونايو
استخدام التدابم ال ديل عأل احل س()32ر
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 -19وساألت جلنا مناهضا التضاذيب كااابو فااموي عاأل نتااااج اكما كاارلوذ راسااا وحاراذ
السةأل ا ربض امت م ابلتضذيب بس ب ما اختذو مأل إجراتا ق أعقا أعمار الوأب ال
وقضت ق سةأل ساو مارر نو ق عام  ،2005وعأل الضقواب اموقض عل ()33ر
 -20وف ما طا م علمااً ب اون الدساتور وقاانون اإلجاراتا اجلناا ا ين اان علاى عادم مق ول ا
ا ول ال رُنت طت التضذيب أو امضامل القاس أو الالإنسان أو ام نا  ،وعات جلنا مناهضا
التضذيب كابو فموي إىل امان رط ح هذا ام دأ على أرل الواقع()34ر
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()35

 -21الحظت ال ون س و أن اماو  45مأل وستور كابو فموي ر في حري التض م واإلعاالم،
وأن اماااو  46رضاامأل حري ا ال ااةاف واسااتقالل ت ا وو ااور ال ااةف إىل م اااور امضلومااا ر
اام أن التو ا م ال ي ا ار يُو ا ي جر ،ا وجااب اماااو  166مااأل القااانون اجلنااااي وال روجااد رو اريضا
بوأن حري اإلعالم ق ال لد()36ر وأو ت ال ونس و أبن رلأي كابو فموي ار التوا م وردجما
ق القااانون اماادا وفقااً للمضااايم الدول ا  ،وشااةضت كااابو فااموي علااى إ اادار قااانون بوااأن حريا
اإلعالم وفقاً للمضايم الدول ()37ر
 -4حظر مجيع أش ال الرق

()38

 -22ب نما ااا رالحا ااة جلن ا ا محاي ا ا حقا ااوق ي ا ااع الضما ااار ام ا اااجريأل وأف ا اراو أسا ااره بقلا ااح أن
كابو فموي هي بلد منوأ وع اور ومق اد ارال االااار ابل وار ،يسااورها قلاح ماأل أن الدولا
الطرف ل س لدي ا ق الوقت الراهأل أي روريع شامي ظر االاار اب شخا و رم ر وأعربت
اللةن عاأل قلق اا أيضااً إنات انتواار االااار اب شاخا  ،ال سا ما ارال االساتأالر ق ال أاات
واالسرتقاق امنا  ،،واساتأالر النساات والفت اا اللاوان ُ اسن علاى اللةاوت إىل ال أاات كاسارتار ة
لل قات()39ر وأعربت جلن مناهض التضذيب عأل قل اا إنات الضادو ال ام ماأل ا طفاار امساتأل ق
ال أ ااات والتس ااور واالا ااار ق امخ اادرا وال ااع ق الو اوار  ،مم ااا ضل ا عرا ا لالا ااار ابل و اارر
ويس اااورها قل ااح أيضا ااً ن الق ااانون اجلن ااااي امض اادر ال يضاق ااب ا ش ااخا ال ااذيأل يروج ااون ل أ ااات
ا طفار ب  16و 18عاماً()40ر
 -23وأو ت جلن محاي حقوق ي ع الضمار ام اجريأل وأفراو أسره أبن رضتمد كاابو فاموي
روا اريضاً ش ااامالً م افةا ا االا ااار اب ش ااخا اي ونايو خ اادما محايا ا اا اةااي االا ااار وإع اااو
دها ل وإعاااو إوماااج وا اان مااأل الو ااور إىل ُس ا ي االنت ااافاي ومالحق ا م ارر ج اراا
االاار واالستأالر ق ال أاتاي واعتماو خط عمي وطن بوأن االاار اب شخا يُسرتشد ف ا
ؤشرا وأهداف قابل للق اذ()41ر وحثت جلن مناهض التضذيب كابو فموي على منع االاار
ابل ور وم افةت  ،ال س ما ا طفار ،والت دي سوأ أش ار عمي ا طفار ،مأل خالر رضديي
الق ااانون اجلن ااااي حلظ اار ال اارتويج ل أ ااات ا طف ااار ب ا  16و 18عاما ااً()42ر وأ ر اللةن ا امضن ا ا
ابلقضات على التم اد امرأ نفس الووا ي وقدمت نفس التو ا ()43ر

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف التمتع بشروط مل ادلة ومؤاتية

()44

 -24ف مااا رالحااة اللةن ا امضن ا ابلقضااات علااى التم ا اااد ام ارأ التاادابم امتخااذ ق جمااار
الضمال ا  ،ال ر ا ار روااضر ابلقلااح ن قااانون الضمااي ال ياادرج ابل امااي م اادأ ا جاار امتساااوي لقااات
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الضمي امتساوي الق م ر وأو ت أبن ردرج كابو فموي ام دأ ق قانون الضمي ح ص يومي ي ع
جماااال الضمال ا ر وأعرباات اللةن ا عااأل قلق ااا أيض ااً إنات اسااتمرار الفةااو ق ا جاار ب ا اجلنس ا
وح ار التم ق اينار ام ()45ر
 -2احلق يف الضمان االجتما ي

()46

 -25حسب منظم الضمي الدول  ،أعطت كابو فموي أولويا عال ا للةمايا االجتماع ا ق
سا ي طق ااح التنم ا ر وحلااور عااام  ،2015أ ا ال لااد واحااداً مااأل أكثاار ا ما رقاادماً ق أفريق ااا
م ااأل ح ااص إنو ااات أراا ا ا احلمايا ا االجتماع ا ا ر واخت ااذ خط ااور م متا ا ابا ااا إنوا اات نظ ااام
مضاش ااا ع ااام ،ح ااا اس ااتةدا امرك ا ال ااوط للمضاش ااا االجتماع ا ق ع ااام  2006وروح ااد
بارامج امضاشااا اام القااما علااى االش ارتاكا اموجااوو ساالفاًر وكفااي النظااام اموحااد رااوفم أمااأل
الدخي ا ساسي للمسن الذيأل رفوق أعماره  60سان و وي اإلعاقا وا طفاار وي اإلعاقا
الذيأل يض وون ق أسر فقم ()47ر
 -26وخفضت امضاشا االجتماع ق كابو فموي مستوى فقر الس ان امست دف وااضف ،
ممثل بذلا خطو ملموس حنو إنوات أرا ا أكثر مشوالً ق جمار الضمان االجتماعير ورأطي
امضاشاا االجتماع ا حاوا 46 ،ق امااا ماأل امساان الاذيأل رفاوق أعماااره  60عامااً ،وفاقاات
ق م االستةقاقا خم الفقر بنس  20ق اماا ()48ر
 -3احلق يف مستوى معيشي الئق

()49

 -27عقااب ال ا اير الا قاماات هبااا امقاارر اصا ا امضن ا ابلس ا أل الالاااح ابعت ااار م ااوانً مااأل
م وان احلح ق مستوى مض وي الاح ،وابحلح ق عدم التم ق هاذا السا اق إىل كاابو فاموي
ق عااام  ،2015نوهاات امقاارر اصا ا اب ولوي ا ال ا أعطت ااا كااابو فااموي للس ا أل ق ا ع اوام
ا خم مأل خالر واع إطار قاانوا وآل اا أخارى رتساح ماع احلاح ق السا أل الالااحر وبارانمج
اإلس ا ان الرااااد "( "Casa para Todosمنااانر للةم ااع) ،مااأل ح ااص ام اادأ والت ااور الااذي يقااوم عل ا ،
هااو ب ارانمج يتماشااى عموم ااً مااع احلااح ق الس ا أل الالاااح ،شااأن شااأن ""Operação Esperança
(عمل ا مي)()50ر
 -28اام أن ا ر ا للمقاارر اصا ا وجااوو ح اواج هام ا طااور وون التمتااع ابحلااح ق السا أل
الالا ااح ،ال س ا ا ما ق حالا ا أف ا اراو اينموع ااا امستض ااضف  ،م ااأل ق ااي النس ااات وا ش ااخا وي
اإلعاق  ،الذيأل يواج ون عادواً ماأل التةاداي  ،أح اا الانقع ق السا أل انماأل ابلنسا للسا ان
احلض اري امت ايااد أعااداوه ر والحظاات أن ب ارانمج " "Casa para Todosال ي اادو ق متناااور أفقاار
الس ان وأشده ااضفاً ،وأن أفقار ا سار امض وا لاأل ر اون قااور علاى طماي ر اال ف السا أل
امرر ط ابلسانمج مع مرور الوقت()51ر
 -29وشدو امقرر اصا على مناو امساتوطنا ام الوارع و ام امقارر  ،الا رفتقار إىل
اصدما ال اف  ،واضف الضماان امتضلق ابحل ان ق حال فقرات امدن ،اا ق لاا التضارل
صطاار ا اادم اام القااانوا أو ااا أنظما قانون ا حلمايا امسااتأجريأل مااأل الطاارو أو رأ اام شااروط
التأجم بدون مراعا ا ور القانون ()52ر
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 -30وأو اات امق اارر اصا ا ا أبن رُس ااتضرل ي ااع قا اوان اإلسا ا ان والس اس ااا والا اسامج ا
ال اال ق اااوت القااانون الاادو ،حلقااوق اإلنسااان ،والدسااتور وامضااايم الساااري امتضلقا ابحلااح ق السا أل
الالاا ااحر وبوج ا ا خا ااا  ،ين أا ااي أن يوا اار اسا ااتضرال النظا ااام الا ااوط للس ا ا أل االجتما اااعي واحل ا اوار
امخ ع ل كاف اجل ا الفاعلا ا ال ال  ،ال سا ما ماوظفي ال لاداي ر وين أاي مراجضا أولاواي
هذا النظام ،خا رلاا امت ال باسانمج " ،"Casa para Todosلضامان روج ا أكاس ح ا ماأل اماوارو
التقن ا ا وامال ا ا حن ااو إع اااو ده ااي امس اااكأل والوح اادا السا ا ن اموج ااوو وطسا ا ن ا ،وإحة ااام ي ااع
قطاعااا احل وم ا عااأل هاادم امساااكأل ،ن هااذ ا فضااار رو ا ي انت اك ااً للةااح ق الس ا أل الالاااح
وجب القانون الدو ،حلقوق اإلنسان()53ر
 -31ون ااةت امقاارر اصا ا أبن ر اام ح وما كااابو فااموي خطا عمااي وطن ا بوااأن اإلعاقا
ورنفذها وفقاً الرفاق حقوق ا شخا وي اإلعاق ()54ر
 -4احلق يف التعليم

()55

 -32الحظاات ال ونسا و أن الدسااتور والقاوان امت اال ابلتضلا رتضاامأل أح امااً واسااض بوااأن
احلح ق التضل ر وي رذ وستور عام  ،1992ب أت امنقة ق عام  ،2010احلح ق التضل وق
فاار متساااوي لاللتةاااق ابلدراس ا وإاام ااا ،وي فااي بوج ا اص ااو رضل م ااً أساس ا اً عام ااً إل ام ااً
وجمان اًر وُكرست ق الدستور أكثر مأل عور مواو لتناور جوانب دو للةح ق التضل ()56ر
 -33وف م ااا يتضل ااح بتق ااد التق ااارير إىل ال ونسا ا و ،ع رق اادم ك ااابو ف ااموي رقريره ااا ال ااوط ق
إطااار امواااور الثامنا ( )2011-2013أو التاسااض ( )2016-2017للاادور ا عضااات بوااأن
التادابم امتخاذ لتنف اذ ارفاق ا ال ونسا و م افةا التم ا ق جمااار التضلا ر وابإلاااف إىل لااا،
ع رق اادم ك ااابو ف ااموي رقري اراً ع ااأل الت اادابم امتخ ااذ لتنف ااذ رو ا ال ونس ا و لض ااام  1974بو ااأن
الرتب ا ماأل أجاي التفاااه والتضااون والساالم علااى ال اض د الادو ،والرتب ا ق جماار حقاوق اإلنسااان
وحراير ا ساس اامأل إطاار اموااور اصامسا ( )2012-2013أو الساوسا ()2016-2017
للدور ا عضات()57ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -1النساء

()58

 -34أعرباات اللةن ا امضن ا ابلقضااات علااى التم ا اااد ام ارأ عااأل قلق ااا إنات اسااتمرار وجااوو
مواقاف أبويا و ااور منط ا عم قا اجلااذور ف ماا يتضلاح أبووار ومسااؤول ا امارأ والرجاي ق ا ساار
واينتمعر كما أعربت اللةن عأل قلق ا مأل استمرار اممارسا الضار الراسخ  ،كتضدو ال وجا
ح ا الواقااع ورواوي ا عضااات التناساال لااتان ق اينتمضااا ام اااجر اجلديااد ر وحثاات كااابو فااموي
علااى واااع اس ارتار ة شااامل للقضااات علااى ال ااور النمط ا ال ا ا ا اااد ام ارأ  ،وكااذلا اممارسااا
الضار  ،مع الرتك بوج خا على اينتمضا ام اجر ()59ر
 -35وساااور نف ااس اللةن ا قل ااح بوااأن النس ااات الل اوان ي اواج أل أش ا االً متض اادو مااأل التم ا
ق كااابو فااموي ،ال سا ما النسااات وا اإلعاقا  ،وامساانا  ،والنسااات اللاوان رُضعلااأل أُساراً مض وا
وام اجرا ر وأو ت كابو فموي بتم ن أل حىت يتس أل التمتع حقاوق أل ابل اماي علاى قادم
امساوا مع الرجار ،ومحايت أل مأل الضنف واإليذات واالستأالر()60ر
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 -36وأعربت اللةن عأل قلق ا الضم ح مأل استمرار ظااهر رضادو ال وجاا ح ا الواقاع ،ر ا
أن القااانون اماادا ال ي ا رضاادو ال وجااا ر وروااضر ابلقلااح أيضااً إنات مااا يضاارتل الضاااناب اللاوان
يُضعل ااأل أسا اراً مض وا ا م ااأل و ا ا وانض اادام احلمايا ا القانون ا ا ف م ااا يت ااي بقض ااااي ا س اار ر ووع اات
كابو فموي إىل كفال امساوا ب امرأ والرجي ق الا واج والضالقاا ا ساري ماأل خاالر القضاات
علااى ظاااهر رضاادو ال وجااا ح ا الواقااع ،والت اادي للو ا ا اد الضاااناب الل اوان يُضعلااأل أس اراً
مض و  ،وامان ح ور ا سر الوح د الوالد ال رضو ا نسات على اصدما والدع علاى قادم
امساوا مع ا سر ا والديأل ورلا ال يضو ا رجار()61ر
 -37وال ر ار اللةن روضر ابلقلح إنات اساتمرار الضناف ااد النساات ،اا ق لاا الضناف ا ساري،
ابإلااااف إىل االعتاادات اجلنسااي ق اماادارذ والتةاارل ق م ااان الضمااي()62ر وحثاات كااابو فااموي علااى
رنف ذ القاوان وخطام الضماي اموجاوو ماأل أجاي مناع ي اع أشا ار الضناف ااد امارأ والقضاات عل اا،
ابإلااااف إىل ب ارامج محاي ا الضااةااياي وااامان التةق ااح ابلفضااي ق التقااارير امتضلق ا ابلضنااف ا سااري
والضنااف اجلنسااي اااد ام ارأ ومالحق ا مرر ا اي وراادريب القضااا واماادع الضااام وامبااام والفن ا
الضامل ق قطا ال ة ابنتظاام علاى حقاوق امارأ وم افةا الضناف القااا علاى ناو اجلانس ،اا ق
ل ااا الضن ااف ا س ااري والضن ااف اجلنس ااياي وإنو ااات م ااا ي ف ااي م ااأل اما ا وي لتق ااد امس اااعد واحلمايا ا
للض ااةااي()63ر وف م ااا رالح ااة اجل ااوو ام ذولا ا م افةا ا الضن ااف الق اااا عل ااى ن ااو اجل اانس واس ااتأالر
ا طف ااار ،رو ااضر جلنا ا مناهضا ا التض ااذيب ابلقل ااح أيضا ااً إنات انتو ااار الضن ااف ا ااد النس ااات وا طف ااار،
ال س ا ما واخااي ا ساار ر عااالو علااى لااا ،يساااورها قلااح بوااأن امضلومااا ال ا رواام إىل أن ا ع ياات
اإلبالأب عاأل الضدياد ماأل حااال الضناف ااد ا طفاار ن مرر ا ها ماأل أقاار الضاةااير وحثات
كابو فموي على القضات على الضنف اد النسات وا طفار ،ا ق لا الضنف ا سري()64ر
 -38وال ر ا ار اللةن ا امضن ا ابلقضااات علااى التم ا اااد ام ارأ روااضر ابلقلااح إنات ا فااال موااارك
النسااات ق السمااان واينااالس ال لديا وال لااداي امبل ا ر وحثاات كااابو فااموي علااى نايو موااارك امارأ ق
احل ااا الس اسا والضاما  ،وال سا ما ق ام ارااب امنتخ ا ومنا ااب اانع القارار ،وإ كاات الااوعي بوااأن
أح موارك امرأ ق احل ا الس اس والضام و نع القرارا ()65ر
 -39وال را ار نفااس اللةن ا قلق ا بوااأن راادا مسااتواي اإلمااام ابلقارات وال تاب ا ق اافوف
النسات ،وال س ما النسات الريف ا  ،واالعتدات اجلنسي ق امدارذ()66ر وروضر ابلقلح أيضاً بوأن
مضدر رسار الفت اا احلواماي ماأل الدراسا ر وحثات كاابو فاموي علاى رض يا بارامج إماام ال االأ
ابلق ارات وال تاب ا  ،خا ا ابلنس ا للنسااات ق امناااطح الريف ا اي ومنااع ي ااع أش ا ار الضنااف اااد
النسات والفت ا ق امؤسسا التضل م وامضاق ا عل اا وإهناا اااي ورنف اذ س اسا رسام للفت اا
احلوامااي وا اال وراساات أل والض ااوو إىل اماادارذ خااالر فاارت احلم ااي وبضاادها ق ي ااع احل اااال اي
وروفم فر رضل كاف للنسات والفت ا مأل وا اإلعاق ()67ر
 -40وف ما ط م علماً ب ون خدما ال ة اإلجناب ا رُقادم ابيناان عمومااً ،رالحاة اللةنا
أنا مااأل شااأن الرسااوم الا فرااات ق عااام  2009أن طااد مااأل ح ااور النسااات علااى رلااا اصاادما ر
ورواضر ابلقلاح إنات ماا أبلا عنا ماأل حااال اإلج اال القساري والتضقا للنساات وا اإلعاقا ر
وأو اات كااابو فااموي بضاامان اسااتفاو النسااات مااأل خاادما ال ااة اإلجناب ا ابيناااناي وح ااور
النس ااات وا اإلعاقا ا عل ااى خ اادما ال ااة اإلجناب ا ا اي واحل ااور عل ااى موافقا ا النس ااات وا
اإلعاق احلر وامس ق وامستنم ق ي إجرات عمل ا اإلج ال والتضق ()68ر
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 -41ومااع أن اللةن ا ط ا م علم ااً ختلااف ال اسامج امضااطلع هبااا لتم ا النسااات الريف ااا ،
روضر ابلقلح ن هؤالت النسات رواج أل الضديد ماأل ال اضواب ر وهاي قلقا ابص او ن عادم
وجااوو نظااام لتسااة ي ا رااااي اارم أل مااأل اسااتخدام مل ا ا رااااي كضاامان للة ااور علااى
قرولر ووعت اللةن إىل أن ر اف كابو فاموي فقار النساات الريف اا ور فاي األ الو اور إىل
الضدال ا وخاادما الرعاي ا ال ااة والتضل ا واإلس ا ان وام ااا النظ ف ا ومرافااح ال اارف ال ااةي
وا رااي اص وامواريع امدر للدخي()69ر
 -2األطفال

()70

 -42أعربت جلن مناهض التضذيب عأل قلق ا إنات ما وروها مأل رقارير عاأل اساتخدام الضقوبا
ال دن اد ا طفار ب ور متوارر واخي امن ر وق امدارذر وحثت كابو فموي على واع حد
للضقوب ال دن وروة ع أش ار التأويب م الضن ف ()71ر
 -43وأشااار جلن ا مناهض ا التضااذيب إىل الو اوا ي ال ا أعرباات عن ااا اللةن ا امضن ا حقااوق
اإلنساان بواأن ما اع عادم الف اي با ا حاادا امبتةا يأل وال االأ ر وحثات كاابو فاموي علااى
مضاجل ا س ا اجلذري لتفاق ظاهر جناو ا حادا واامان الف اي با ا حادا وال االأ
ق مرافح االحتةان ق ي ع ا وقا ()72ر
 -3املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلي ا

()73

 -44ف مااا رالحااة جلن ا محاي ا حقااوق ي ااع الضمااار ام اااجريأل وأف اراو أسااره أن م اادأ عاادم
التم ا ياارو ق ق اوان ال لااد ،دسااف ل ااون احلقااوق ا ساس ا للضمااار ام اااجريأل ال رُ فااي إال للضمااار
()74
ام اجريأل الذيأل ه ق واع قانوا ،وابالستناو إىل م دأ امضامل ابمثي ر ورالحة بقلح أيضااً
أن الضمار مأل ر أفريق ا يتضراون ،حسب امضلوما الوارو  ،للض والو االجتماعي()75ر
وأو اات كااابو فااموي بتضااديي قوان ن ااا امبل ا لضاامان اتااع ي ااع الضمااار ام اااجريأل وأفاراو أسااره
حقوق وون ا ()76ر وأو ت أيضاً بضدم ار ا أي س اسا ا ي ق إقل كابو فموي()77ر
 -45وأعرباات نفااس اللةن ا عااأل قلق ااا إنات الق ااوو ال ا يفرا ا ا امرسااوم بقااانون رق ا  97/6علااى
حقوق ام اجريأل الذيأل ه ق وااع ام قاانوا ف ماا يتضلاح حقاوق ق التضلا  ،والتةماع ،والتظااهر،
واإلارا  ،واالنضمام إىل نقااب الضمار والرابطا ام ن اي والتقارير الا رف اد أبن الضماار ا جاناب
ي عل ا الضماار الوطن اونر وأو ات كاابو فاموي
لون على مرر ا أقي كثماً مأل امرر ا ال
إبلأااات ي ااع أح ااام القااانون رسااوم رق ا  97/6ال ا رو ا عي انت اكااً لالرفاق ا الدول ا حلماي ا حقااوق
ي ع الضمار ام اجريأل وأفراو أسره اي وامان امسااوا ق امضاملا جلم اع الضماار ام ااجريأل ا جاناباي
ورسريع إ ال التوريع امتضلح ابلتضويي عأل إ ااب الضمي()78ر
 -46وروضر اللةن بقلح ن اماو  282مأل قانون الضمي رنع علاى أنا ال يلا م ق ظاروف
مضَّن ا أن ر ااون عقااوو عمااي الضمااار ام اااجريأل ا جانااب م توب ا  ،ورفس ا اينااار أمااام التضاقااد
ب ااور اام موااروع مااع الضمااار ام اااجريألر ويساااورها قلااح أيضااً ن رفتا ا أماااكأل الضمااي الا
يُسااتخدم ف ااا كثاام مااأل الضمااار ام اااجريأل اام كاف ا ق كثاام مااأل ا ح ااانر وأو اات اللةنا أبن
رضدر كاابو فاموي امااو  282ماأل قاانون الضماي ،ورضامأل كفايا ور ارار عمل اا التفتا ا علاى
ظروف عمي الضمار ام اجريألاي وإنفا قانون الضمي()79ر
GE.18-03291
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 -47وف ما يتضلح ابحتةان ام اجريأل ،أو ت اللةن أبن ر في كابو فموي ح ور الضماار
ام اجريأل وأفراو أسره على الضاون القاانوا واصادما القن ال  ،وطار علاى راوفم الضاماان
الدن ا امن و عل ا ق االرفاق الدول حلماي حقوق ي ع الضمار ام اجريأل وأفراو أسره ق
إطار اإلجراتا اجلناا أو اإلواري ر وأو ت أيضاً أبن رُض ن كابو فاموي بادااي احتةاان الضماار
ام اجريأل وأفراو أسره ()80ر
 -48وأو اات اللةن ا أيض ااً أبن ر فااي كااابو فااموي ،ق القااانون واممارس ا  ،ح ااور الضمااار
ام اااجريأل وأفاراو أسااره  ،ااأل فا اام النظااام  ،علااى فاار رقااد الوا اوى واالسااتفاو مااأل
س ي االنت اف الفضال أمام امباك  ،و لا على قدم امساوا مع مواطن ا()81ر
 -49ورح ت اللةن إبنوات مرك وع ام اجريأل ق بلد امنوأ ،الذي يوفعر جلسا روج ا
م ا اواط الدول ا ا الطا اارف امأ اااوريأل إىل السرأا ااار أو ال ل اادان ا وروب ا ا ا خا اارى ،ومضلوم ااا عا ااأل
كااابو فااموي للم اواطن الضااااديألر وأو اات اللةن ا بتوس ا ع نطاااق اجللسااا التوج ا السااابق
للمأاور كي رومي ساار بلدان امق د()82ر
 -50وأو اات اللةنا أبن رضاامأل كااابو فااموي ح ااور ي ااع الضمااار ام اااجريأل إىل كااابو فااموي،
أل ف الضمار الذيأل ه ق واع م قانوا ،على الدع القن لي حلماي حقوق ()83ر
 -51وأعربت اللةن عأل قلق اا بواأن ماا أشاار إل ا التقاارير ماأل انوايو عادو ام ااجريأل الضاااديأل
قسراً ،وأو ت أبن رقدم كابو فموي كي امساعد الضروري لت سام اإلومااج االجتمااعي واالقت ااوي
للضااديأل قسراً()84ر

 -52وب نما ط م اللةن علماً بسانمج الوتا مأل أجي رنم كابو فموي الاذي ي ادف إىل
إشرا ام اجريأل وي ام ارا ق رنم ال لاد ،أو ات أبن رضاع كاابو فاموي برانجمااً للمسااعد
علااى إعاااو اإلوماااج الااداا للضمااار ام اااجريأل الضااااديأل وأف اراو أسااره ر وأو اات أيض ااً ابعتماااو
قانون االستثمار اصا ابم اجريأل()85ر

 -53وف ما يتضلح ابحلاح ق اللةاوت ،رالحاة جلنا مناهضا التضاذيب بقلاح أن الدساتور والقاانون
رق ا  99/V/99بوااأن النظااام القااانوا للةااوت ومرك ا الالجاائ ال ين ااان علااى خطاار رضاارل ملااتمس
اللةوت للتضذيب ق بلد امق د امأل ا س ا ال رسر منة احلماي ر وأعربات اللةنا عاأل قلق اا
إنات عدم وجوو إطار مؤسسي إلجراتا ال ات ق طل اا اللةاوتر وروااطر امفواا الساام لواؤون
الالجئا قلق اا مااأل عادم وجااوو نظاام لتسااة ي طل اا اللةااوت وا هاا بوا ي من ةاي ق امراكا
احلدووي ر وب نماا رالحاة أن ملتمساي اللةاوت  ،ان طلاب امراجضا القضااا لطل ااأ وفقااً للمرساوم
التوريضي رق  ،97/6دسف جلن مناهض التضذيب ن ملتمسي اللةوت ال يتمتضون ابحلمايا ماأل
اإلعاو القسري خالر عمل االستضرال القضااي ،و ن هذا االساتضرال لا س لا أي دنيام إيقااق
علااى أماار الطاارور ورالحااة بقلااح أيض ااً أن ي ااع ام اااجريأل اام ام اونيق انخاريأل  ،ااأل أن يتضرا اوا
إم ان طلب امراجض القضاا لطل اأ ر وحثت اللةنا
إلجراتا الطرو اإلواري وون أن رتا
على أن ردرج كابو فموي راح م دأ عادم اإلعااو القساري ق قوان ن اا الا رانظ جلاوت ام ااجريأل
اام الواارع وإبضاااوه اي ورضم اي فااوراً علااى واااع إج ارات وط ا لل اات ق طل ااا اللةااوتاي ورضااع
عمل ا ا لتس ااة ي وفة ااع طل ااا اللة ااوت ق مراكا ا احل اادوو للتض اارف ق أس اار وق اات مم ااأل عل ااى
اةااي التضذيب واالاار ،وإعااو دها ل فاوراً ومانة ا ولويا اامأل إجاراتا ال ات ق طل اا
اللةوتاي وإاتح س ي انت اف قضااي فضار ل أنير إيقااق رلقاااي علاى أوامار طارو ملتمساي اللةاوت
وام اجريأل انخريأل الذيأل ال ملون و اح()86ر
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