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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثوناحلادية و الدورة 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 5-16

 *نيجريايموجز ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مددم مراعددار ةوقيددد  16/21و 5/1أُعدد ه اددلا الر ريددر عمددي  ل ددراق  إلنددد    ددو  ا ن ددا   -1

 (1)جهد  ادا    محدن   36االسرعراض ال وق  الشامل. واو موجز لوققدا  اععنومدا  اع  مد  مدن 
فدر  م در ل  سدهاما  اعةس د  الو حلقد  ا دو  ا ن دا   حد خُ و  .إىل االسرعراض ال وق  الشدامل

 .عنى الر ق  الكامل مب اةئ ابقي  حلاء  اععرم ر ل

 املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة ب ااا ا  -اثنياا  
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

 .ت ريرا   الو حلق  ا و  ا ن ا مل ت  م النجحل   -2

 املعلومات املقدمة من جهات أخرى صاحبة مصلحة -اثلثاا  
 (2)االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنساننطاق  -ألف 

الربوتوكددو  مل تحلضددإ إىل  مجهوقيدد  نقجددالحت االةاةيدد  )"نقجددالحت"(أ   9 ذكددر  الوققدد  اعشدد ك  -3
؛ (3)اهلداة  إىل إلاداء ع ولد  ا عد ام االخرقاق  الثاين لنعه  ال ويل اخلاص ابا دو  اع نقد  وال قاسدق 

__________ 
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اتفاققدد  محلااضدد  الرعددلي  و دداله مددن محلظمدد  إةموندد  قايدد  ال ولقدد  أ  نقجددالحت مل تحدد   عنددى ذكددر  و 
 .(4)ولروتوكوهلا االخرقاق  ضروب اععامن  أو الع ول  ال اسق  أو اليإن انق  أو اعهقحل 

 محلظمدد  اامند  ال ولقدد   لاداء األسددن   الحلوويد  أ  نقجددالحت وقهعد  عنددى معاادد ر ذكدر و  -4
 .(5)ولكحلها مل تح ه  عنقها 2017أينو /س رمرب  20 ظر األسن   الحلووي  يف 

 (6)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
 ي دنأ  الفحدل الثداين مدن ةسدروق مجهوقيد  نقجدالحت االةاةيد   12الوققد  اعشد ك   ذكر  -5

، توجقهقدد  ل قاسدد  ال ولدد ق  وم دداةئ اا ددو  االقرحدداةي  واالجرماعقدد  ابلرفحددقل كاادد ا  أساسدد
 .(7)إميكن اال رجاج هبا أمام احملاك ال اله اا و  ولكن

أ  ا  داق الرشدريعمل مل يد قج مجقدم األ كدام الدواقةر يف اععااد ا   9 كر  الوقق  اعشد ك وذ  -6
  .(8)ال ولق  وا قنقمق  اععحلق  حب و  ا ن ا  اليت ا هق  عنقها نقجالحت

وذكر  محلظم  مشدرو    دو  اعدرأر واد رها أ  نقجدالحت اد ق  عندى اتفاققد  ال ضداء  -7
تددب لعدد  ابلرزامالددا الحلا دد   عددن ولكحلهددا مل  1985عنددى مجقددم أ ددكا  الرمققددز ضدد  اعددرأر يف عددام 

أ  إةقاج أ كددام االتفاققدد  يف ا  دداق الرشددريعمل الددو    10 كددر  الوققدد  اعشدد ك وذ . (9)االتفاققدد 
 .(10)أةى إىل إ راز ت  م ض قل ن قانو  تكافة الفرص لن اجلحل ن،من خي  س

أ  اددقا  مشددرو  ال ددانو  اعرعنددل رادداب الكرااقدد  الددل  ُعددرض  3الوققدد  اعشدد ك   وذكددر  -8
. فدر  ال داب أمدام الرجداوزا عنى إلن  الشقوخ فضفاض  وال ة ة لوضوح معىن خاداب الكرااقد  وت

 .(11)مشرو  ال انو  اا و  ذا  الحن  اليت ن  عنقها ال سروقواب ضاف  إىل ذلك، انرهك 

وافر ددر  إىل ال دد قر عنددى ظندد  ضددعقف  أ  جلحلدد    ددو  ا ن ددا   9وذكددر  الوققدد  اعشدد ك   -9
الدد عإ  وترمرددم النجحلدد  ل دد ق ضدد قل مددنا جددراءا  ال انونقدد  أو الرعدداو .  وفددرضإادد اق قددراقا  منزمدد  
 .(12)قرهااسر يل يحلا  من األمر الل ، ميثنو  ااكوم  أعضاءالنجحل  وتضإ اعايل واالسر يلق . 

ت فياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن ماااع مراعااااة القاااانون الااادو   -جيم 
 اإلنساين الساري

 مسائل شاملة -1 

 (13)اع اوار وع م الرمققز  
األسددر وامرمعددا  احملنقدد  وأندد  كددا  يف ا  ظددل مرجدلق  أ  الرمققددز 8ذكدر  الوققدد  اعشدد ك   -10
 .(14)يف سددنوا اعددوظفن ااكددومقن مثددل أعددوا  الشددر   والعددامنن يف إلددا  الحدد   واعددرلنا  جنقدد

  اعقدل اجلحل دمل وماداير  مل ومزةوجدناعثنقدا  واعثنقدوواان  نقجالحت ال ماح ابنرهاا   دو  ف د  
عددد ر اتفاقدددا  ةولقددد  ا دددو  ا ن دددا  ق دددإ الرزامالدددا لحدددو  تندددك اا دددو  الحلا ددد   عدددن  حل اجلددد

 .(15)فقهاا  أا     رف
ددد -11 نقجدددالحت مل تددد عإ أ  توادددق  مدددن توادددقا  االسدددرعراض أ   5ر  الوققددد  اعشددد ك  وذكه

 .(16)ال ددالل اعرعن دد  مب ددائل محلهددا إلادداء ال ددوانن الدديت ملقددز عنددى أسدداا اعقددل اجلحل ددمل واهلويدد  اجلحل ددانق 
وأثر  لعض األ كام الواقةر يف م ون  ال دوانن اجلحلائقد  وم وند  ال دوانن اجلزائقد  وال دانو  الدو   
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 ملمرعدا قانو  مكاف   اعخ قا  لشكل  ال مرحلاس  يف اعثنقن والحل اء اعشراي  ابجلدحل  و و 
ن   دو  ) ظدر( زواج اعثنقدن عواقد  سدن ق  ترجداوز اارمدا  مد كا  ل دانو و  .اعخ قا  ابا ن
مبوجد  الشدريع    اجلحل دق اعثنقد ع ولد  أ   5وذكدر  الوققد  اعشد ك   .(17)واعثنقا الزواج لنمثنقن 

كافقدا  امايد    2015لعدام  األ خاص العحلب ض  مل يكن قانو  ) ظر(و  .(18)ا سيمق  امل اعو 
 وذكدر  .(19)سدكانق  ضدعقف  ف دا ا دن لوادفهإ اباعخ قا   ومرعا ملاعثنقن واعشراي  ابجلحل  

 .(20)محلظم  الر الب من أجل أفري قا أ  ال انو  مل ي قج لع  يف الرشريعا  احملنق  جلمقم الوالحت 
 ،) ظددر( زواج اعثنقددن ل ددانو  أ  األ كددام الواسددع  الحلاددا  8وذكددر  الوققدد  اعشدد ك   -12

أ   12وذكدددر  الوققددد  اعشددد ك   .(21)وماددداير  اهلويددد  اجلحل دددانق أةه  إىل تددد وين قاددداب اعثنقدددن 
، ق  أ  ث جرائإ إضافق  ت ره   األ خاص عنى العيقا  اجلحل ق  اعثنق ال انو  الل  جيرهم 

أ  ال انو  يف واقم األمر  ره  الرمققز ومس   8وذكر  الوقق  اعش ك   .(22)أساا مقوهلإ اجلحل ق 
ال ددانو ، اقتفددم عدد ة اجلددرائإ  . ومحلددل سددنه اددلاواددإ يف مددامن مددن الع ددابلأل ددخاص ابلرحددر  

 واعد افعن اجلدحل   اعقدل اجلحل دمل وماداير  مل ومزةوجدناعثنقا  واعثنقد   و  ا ن ا  ض  وانرهاكا 
إىل اسددرخ ام اددلا ال ددانو  و دداله مددن ال ددوانن الرمققزيدد   13وأ دداق  الوققدد  اعشدد ك   .(23)عددحلهإ

انرهدداا النرهاكددا  محلهددا  اجلددحل    ددمل ومادداير اعقددل اجلحل مل ومزةوجددناعثنقددا  واعثنقدد خضددا  مجاعدد  
 .(24)والرعنقإ اعرافلوااللرزاز، واارما  من الواو  إىل  ، واالعر اء والضرب، والره ي اخلحواق 

إىل تحلاممل مشاعر  12ةقاس  ذا  ان ، أ اق  الوقق  اعش ك   ويف معرض ا  اقر إىل -13
 عحلد  ال دعمل إىل ااحدو الرجا  اللين ماقسدوا اجلدحل  مدم الرجدا  لشكل من وظ يف افو  اخلو  
وذكددر   .(25)(2014) ) ظددر( زواج اعثنقددن  قددانو لعدد  سددنه  وذلددكخدد ما  الرعايدد  الحدد ق   عنددى

الواددو  إىل الن ا ددا  اعضدداةر  ردداأعاق( مددن ال ددانو  3( و)2)5أ  الف ددرتن  13الوققدد  اعشدد ك  
وأفدداة   .(26)لنفالوسددا  الرجعقدد ، واخر دداق فددالوا ن دد  اعحلاعدد  ال شددري  واخلدد ما  االسرشدداقي 

واجهدوا ادعواب   حل اجل  اعقل اجلحل مل ومااير  مل ومزةوجناعثنقا  واعثنقأب   8الوقق  اعش ك  
مدامإ مدن ادله اخلد ما  أ  لن حو  إىل خد ما  الرعايد  الحد ق . وأضداف  أب  مدن  دا   ر 

 .(27)فالوا ن   اعحلاع  ال شري يةثر سن ا  عنى ت  م نقجالحت يف إلا  ال ضاء عنى 
 فدالوا ن د  اعحلاعد  ال شدري /ا ي زويف  ن ةقط عنما  ل ن قدانو  )محلااضد  الرمققدز( لشدا   -14

 لفدددالوا ن ددد  اعحلاعددد  عحدددالن واعرددداثرين، الرامدددمل إىل ةايددد    دددو  مجقدددم األ دددخاص ا2014يف عدددام 
 عحددالن لفددالوا ن دد  اعحلاعدد أ  أفعددا  الرمققددز ضدد  األ ددخاص ا 12، ذكددر  الوققدد  اعشدد ك  ال شددري 
 .(28)وانرهاا   وقهإ، ما زال  م رمرر ال شري 
وم درخ ممل اعخد قا  أ  اعثنقدن والحل داء اعشدراي  ابجلدحل   5 ذكر  الوققد  اعشد ك و  -15

  .(29)عن ال قإ األخيقق  ال يحلق  لفعل الث اف  الر نق ي  فضي  ا  ك ال ا   ملققز  ، واجهواعن  ريل اا ن
أ  األ ددخاص اعحددالن ابجلددلام وأسددراإ ال يزالددو  يواجهددو   ال عثدد  ال ولقدد  لنجددلام ذكددر و  -16

أسدفر  األسدا ال ف د  الرشواا  الحلامجد  عدن الكشدب اعرداخر. نرقج  وام  العاق اليت ت      الرمققز
األ دددخاص اعحدددالن  جعدددلاالعر ددداة اخلدددا مل أب  اعدددرض  ددد ي  العددد وى  دددا  إىلواخلرافدددا  ال دددائ ر 

 .(30) إلقحاء واعماقسا  الرمققزيل عرض  وأسراإابجللام 
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 (31)الرحلمق  وال ق   واألعما  الرجاقي  و  و  ا ن ا   

اع عومد  مدن االسدرعراض ال دالل، ذكدر  الرواقا  ذا  الحدن  يف معرض إ اقلا إىل  -17
قددانو  الوكالدد  الو حلقدد  لنكشددب عددن )تعدد يل( مشددرو     يف  ددا  اعرمدداةمحلظمدد  العفددو ال ولقدد  أندد

أ   ذلدك مدن  دا فدن  ، قدانو واد وقه يف  دكل  2017 لعام والرح   ل كاب الحلفامل االن 
  دركا  الدحلفط وا لدي ن الوكال  من ت جقل  اال  االن كاب الحلفامل لشدكل م در ل عدن ميكه 

 .(32)شركا اله الومعاق    عحلها لفعالق 
أ  اسددراي  الددحلفط يف ةلرددا الحلقجددر لع ددوة أةى إىل تدد اوق  14الوققدد  اعشدد ك  وذكددر   -18

لق دمله  داةه يف أو ونقيند 
 ،2017  يونقدد زيرا /يف  أ ندلومل ي د أ لعد  مشدرو  الرحلظقدب الدل   .(33)

 يف اددفو اد ق  ترنفدد   اعددريال  اكرشددف ، نرقجدد  لنرندوثو  .(34)تدوفال األمددوا  ل د   عدد م
 .(35)ا رهإ يفت  م أ  معنوما  لنمجرمم  و  أتثال الرنوث اة إلرمم األو وين ولكن مل أفر 

 (36)  و  ا ن ا  يف سقا  مكاف   ا قااب  
 ا  كا  واسدعقانو  )مكاف  ( ا قااب )لحقار  اعع ل (   ذكر  محلظم  العفو ال ولق  أ  -19

ال سدددروق   رضدددمللناايددد  وانرهدددك ةسدددروق نقجدددالحت والرزامالدددا ال ولقددد  يف إلدددا    دددو  ا ن دددا . وي
سدداع  مددن ا رجددازاإ، يف  ددن يددحل  ال ددانو  عنددى  48إىل احملكمدد  يف  ضددو  اعرهمددن ر دد   ل

  .(37)لألفراة اعشر   يف توق هإ يف ا قااب ف ا  ا رجاز ماول 
انرهاكددا    األمددن اقتك دد أ  قددوا  ال ددانوين واع دداع رمشددرو  الدد فا  وذكددر  محلظمدد   -20

يف قةاددا عنددى ملددرهة لوكددو  ددرام. ف دد  تعددرض موا حلددو  ألددرحتء ليعر ددا   ج ددقم  ا ددو  ا ن ددا 
 .(38)والرعلي  واال رجاز  ال ال انوين

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (39) ل الفرة يف ااقار وااري  واألما  عنى  خح   
أ  لوكدو  درام اقتك د  جدرائإ  درب وجدرائإ ضد  ا ن دانق  محلظم  العفو ال ولق   ذكر  -21

م ين عنى األقل واخراف  اآلال  من الحل اء والفرقا   000 9 قث قرن   2014محلل عام 
 .(40)وةمر  قرى ولن ا 

   ، وال سدددقما الشدددر   واجلدددق ، كانددداألجهدددزر األمحلقدددأ   10وذكدددر  الوققددد  اعشددد ك   -22
وال ردل خداقج  ،يف انرهاكا  واسدع  ا دو  ا ن دا  مبدا يف ذلدك االسدرخ ام اعفدر  لن دور  ضالع

 .(41)واالخرفاء ال  ر  وااللرزاز ق ،الرع ف واال رجازاالعر ا  عمنقا  و  ،والرعلي  ،ناا  ال ضاء
ال ددوا  اع ددن   اامجدد  اعدد نقن العددز  خددي   ا  أ النجحلدد  ا سدديمق  ا ددو  ا ن ددوذكددر   -23

 000 1 دددددا أةى إىل وفدددددار ، 2015ةي دددددمرب عدددددام كدددددانو  األو /  14إىل  12 مدددددناعمرددددد ر  الفددددد ر
لنحلظدر يف  يف كداةوا جلحلد  الر  قدل ال ضدائق  الديت أنشدالا  كومد  الواليد وافر ر  قل. أل خ  عنى ا

 .(42)وااقاة ق إىل االسر يل ،ال رل  اال 
 2015فمرب ادداجإ يف تشددرين الثدداين/نو الشدقع  أ  اجلددق  محلظمدد  قادد    ددو  وذكدر   -24

 .(43) خ  من الرجا  والحل اء واأل فا  400وقرل أكثر من  يف والي  كاةوا اعواك  الشقعق 
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معاادد ر أب  نقجددالحت اددمل أو  لندد  أفري ددمل يحدد   عنددى ا  عنمدد 16وإذ ةددقط الوققدد  اعشدد ك   -25
 .(44)لنااي ا  ك ال   ا  اخلفقف  محلرشرر انرشاق ، ف   ذكر  أ  األسن   الحاالر واألسن   جتاقر األسن  

وذكددر  محلظمدد  العفددو ال ولقدد  أ  ع ولدد  ا عدد ام ال تددزا  إلزامقدد  يف ال ددانو  اجلحلددائمل فقمددا يرعنددل  -26
توسدددقم نادددا  اجلدددرائإ  ةقاج عمنقدددا   تعمدددل عندددىأ  لعدددض الدددوالحت  ا  عنمددد اائفددد  واسدددع  مدددن اجلدددرائإل

ة جددره مبعندى مثدل ادله اجلدرائإ  تفدرض قةها   ع ولد  ا عدد ام أ  18وذكدر  الوققد  اعشد ك   .(45)االخرادا 
 .(46)إنفاذ ال انو  أجهزريف إقابا  أو ت  أ ا ىاجلرمي   تن ىأ  
، ذكددددر  ن  اع عومدددد  مددددن االسددددرعراض ال دددداللمعددددرض إ دددداقلا إىل الرواددددقا  ذا  الحدددد ويف -27

الدددل  يدددحل  عندددى  اععددد  ل دددوا  األمدددن 237 األمدددر لعددد    ه عدددال دددناا  مل تُ  محلظمددد  العفدددو ال ولقددد  أ 
أندد   واععددايال ال ولقدد  ناددا  أوسددم لكثددال  ددا اددو م ددموح لدد  مبوجدد  ال ددانو  عنددى اسددرخ ام ال ددور اعمقردد  

 .(47)يُ رخ م لرربير إ ي  الحلاق من جان  ض ا  الشر   ماا  كثال 
معددددرض إ دددداقلا إىل الرواددددقا  ذا  الحددددن  اع عومدددد  مددددن االسددددرعراض ال ددددالل، ذكددددر   ويف -28

عندددى قددددانو  مكاف دددد   2017قئددددق  نقجدددالحت وقددددم يف كدددانو  األو /ةي ددددمرب  محلظمددد  العفددددو ال ولقددد  أ 
 .(48)الرعددددلي  الددددل  جيددددرم أعمددددا  الرعددددلي  و الاددددا مددددن ضددددروب اععامندددد  ال اسددددق  والإلن ددددانق  واعهقحلدددد 

أ  الا ال انو  تشدول  ثادرا  من وظد  ومحلهدا عندى سد قل  إعاةر أتاقل ال جحلاء وقعايرهإ وذكر  محلظم 
 .(49)اعثا  ما يرعنل ابلر  ق ا  و ل الض احت يف اجلرب وإعاةر الرااقل

إىل وجدوة اةعداءا  مر د   ابقتكداب محلر د   إعداةر أتاقدل ال دجحلاء وقعدايرهإوأ اق  محلظم   -29
أعمدا  تعدلي  النردزا  اع افدا  مدن األ دخاص احملرجدزين واعوقدوفن  ال درق جدرائإ فرق  خااد  عكاف د  

إن دددانق   ، معامنددد  قاسدددق  واليف أقدددل ت ددد ير وأ  الظدددرو  ال دددائ ر يف أ نددد  أمددداكن االعر دددا  تشدددكل،
ومهقحل . وأتسدب اعحلظمد  لعد م إجدراء ة ق دا  فعنقد  يف ادله االةعداءا  وعد م ااكمد  اجلحلدار اعزعدومن 

 .(50)الض احت عنى الرعويض وإعاةر الرااقل وع م  حو 
وقعايرهإ أ  النجحلد  الو حلقد  عحلدم الرعدلي  أسه د  لراد   ءإعاةر أتاقل ال جحلامحلظم   وذكر  -30

معامنددد  األ دددخاص احملدددرومن مدددن  دددريرهإ. إال أمدددا تي ددد  أ  ادددله النجحلددد  عددداجزر عدددن تحلفقدددل مهمرهدددا 
مشددداكل مرحلوعددد  ابلحلظدددر إىل وجددوة  التفاققددد  محلااضددد  الرعددلي نربوتوكدددو  االخرقدداق  لا  وف دد كدددامي  ا   تحلفقددل
أو سددجل لشددا  مجقددم أمدداكن اال رجدداز،  قاعدد ر لقدداا  مركزيدد ، محلهددا عدد م كفايدد  اعددواقة، و قدداب لناايدد 

 .(51)مجقم أماكن اال رجاز الواو  الفعنمل إىلوأماكن ا رجازاإ، وع ة احملرجزين، وع م 
ابلرادددر   ذا  الحدددن  معدددرض إ ددداقلا إىل الروادددقا  اع عومددد  مدددن االسدددرعراض ال دددالل ويف -31

إىل تحدددداع  اجمددددا   3وأعمددددا  العحلددددب الدددديت ترتك هددددا اجلماعددددا  اعرارفدددد ، أ دددداق  الوققدددد  اعشدددد ك  
 دنمإ الدرئق  ا  الفوالين اليت ت ره   اجلماعا  احملنق   ال اع نم  يف وسدط نقجدالحت عندى إثدر تقمقنقش

الرعحددد  الاددائفمل والعحلددب ضددد  وال ظدد  الوققدد  أ   .(52)2015 مدددايو/أحتقيف  م القدد  ااكددإ ادداق لو 
ق دددإ أ  نقجدددالحت أيددد    يعددداق و أو  قهإال ددد ض عنددد ين دددىاجلحلدددار اةقا  مدددا أ  األقنقدددا  ال يحلقددد  قددد  ازةاة، و 

 .(53)العحلب ض  األقنقا  ال يحلق  تواق  مبحلم أعما 
أ  اجلدق  اعر دل اآلال  مدن الرجدا  والحل داء واأل فدا  مبدن  مةس     دو  ا ن دا وذكر   -32

ع دددو  اعال دددر اه ا مدددن لددد ال  عشدددوائمل اللحلددداء عندددى الرحلمدددقط  فدددقهإ الفددداقين مدددن لوكدددو  دددرام يف واليددد  لوقندددو
 .(54)ب جرمي  يعاق  عنقها ال انو اقتكاب
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، ذكددددر  لمعددددرض إ دددداقلا إىل الرواددددقا  ذا  الحددددن  اع عومدددد  مددددن االسددددرعراض ال ددددال ويف -33
، مدن خدي  إلند  الر  قدل اخلداص إ مدن اجلهدوة الديت لدللرها ااكومد عندى الدر محلظم  العفو ال ولق  أند  

، فدن  ال ددناا  ا  ال دوا  اع دن   ا دو  ا ن دا ، عراجعد  امرثدداةر اجلدق  وفريدل الر  قدل الر سدملل قد
 .(55)عن االنرهاكا  اجل قم  ا و  ا ن ا  اع ةولق أفراة ال وا  اع ن    فرة من ل لع  أ مل ةمه 
قدد  ازةاة. وأ دداق   اخلاددب لن حددو  عنددى ف يدد  أ  عدد ة عمنقددا  3كددر  الوققدد  اعشدد ك  وذ  -34

ك ددال النرشدداق االمددن إىل تحدداع  عمنقددا  اخلاددب عنددى الاريددل الرالادد  لددن كدداةوا وألوجددا عنددى الددر إ 
 ال دد  اخُرافددد  مدددن اع قسددد   276ار مدددن لدددن فردد 113ر عندددى مل يعثددد وأضددداف  أندد  .(56)األمدددنل ددوا  

مدن   ا قدفر 110اخُرافد   ،2018فرباير /ويف  د ا  .(57)2014يف  ق وا يف عدام  الثانوي  ااكومق 
وتفقددد  . الرددداقي مدددحلهن محلدددل ذلدددك  105أعقددد  لواليددد  يدددو ، و فرقدددا  يف ةالرشدددمل لنكنقدد  العندددوم ااكومقددد  

 .(58)ل ن  رفهن مخ  فرقا الر اقير أ  
، أ داق  ويف معرض إ اقلا إىل الروادقا  ذا  الحدن  اع عومد  مدن االسدرعراض ال دالل -35

 .(59)ة دن األوضدا  يف أمداكن اال رجداز عنى الر إ مدنمحلظم  العفو ال ولق  إىل اسرمراق وفار ال جحلاء 
 االفر داقكرظاظ ون   يف اعوظفن، فضدي  عدن أ  ال جو  تعاين من اال  10كر  الوقق  اعش ك  وذ 

وذكددر  محلظمدد  . (60)ل ددجقحلا  واأل دد اثا  ددال اعيئمدد  ابلحل دد   إىلالظددرو  و إىل الرعايدد  الا قدد ، 
العفو ال ولق  أ  اجلق  ا رجز اآلال  من األ خاص يف مشا   ر  نقجالحت يف الف ر اعمرد ر لدن 

 دخاص قد  مدن األا  وأ  عد ةا  ةو  ملكقحلهإ من الواو  إىل ال ضاء، عنمد 2017و 2014سحليت 
 .(61)ا رجزوا ع ر تحل إىل سحلرن

 .(62)ا رجاز م  ممل الرعاي  مم الرضمعن ال نل إزاء  12وعرب  الوقق  اعش ك   -36

 (63)إقام  الع  ، مبا يف ذلك ا في  من الع اب وسقاةر ال انو   
نظددددام الع الدددد  اجلحلائقدددد    قدددداة لشدددا  عددددن ابلدددد  قن هددددامحلظمدددد  خددددط الدددد فا  األمددداممل عدددرب   -37

. وذكدددر  أ  األفددراة األثدددرحتء والشدددر   وقددوا  األمدددن والوكددداال  ااكومقدد  قددد  اسدددرخ موا قر واسددر يل
   دو  ا ن ددا  مةس د   وذكددر  .(64)نظدام الع الد  اجلحلائقد  مددراقا  وتكدراقا  السدره ا  مددن كشدفوا الف داة

يان ددو   يف سدنك ال ضداء أمدإاعدوظفن  نيعدر  عدأ  الف داة قد  سدااإ يف إسداءر تا قدل الع الد   قددث 
 .(65)من أجل إا اق أ كام مواتق  الر ور
 خضددع قضداحت   ددو  ا ن دا  أ   مشدرو  الدد فا  ال دانوين واع دداع روذكدر  محلظمدد   -38

 .(66) وة يف لعض احملاكإاحمل، محلها ع ة ال ضار ع ر جراءا  أتجقل  وين  ألس اب 
الحلظدددام ال دددانوين يردددالب مدددن الشدددريع  ا سددديمق  وال دددانو   أ  4وذكددر  الوققددد  اعشددد ك   -39
كدددل إلموعددد  مدددن ال دددوانن تدددحل  عندددى تعريفالدددا   وأضددداف  أ نقدددز  العدددام وال دددانو  العدددريف. كا ن
مهمددددد  افوفددددد  عدددددل ةايددددد  األ فدددددا  األمدددددر الدددددل  جي ااددددد  لنجدددددرائإ والع دددددواب  ذا  الحدددددن ،اخل

عندى ةايد  ا  سدن قا  ة تعريدب مو د  لنافدل أتثدال ر عد م وجدو وعديور عندى ذلدك، أثهد .(67)ابلر  حت 
 .(68)الض احت ومي    اجلحلار اعزعومن

مشدددددرو  الددددد فا  محلظمدددد  ذكدددددر   ،ويف معددددرض إ ددددداقلا إىل الرواددددقا  ذا  الحدددددن  اع عومدددد  -40
اكمد  عد م ضدما  ظهدوق اعشدر   فدقهإ اععر ندن واحملرجدزين أمدام اعماقسد  اعرمثند  ل أ  ال انوين واع اع ر

 .(69)2015لعام  عنى الر إ من قانو  إةاقر الع ال  اجلحلائق  ق  اسرمر  ترح  يف الوق  احمل ة،
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أ  االعر دا  واال رجداز ادو الدرة اععرداة  وذكر  محلظم  إعاةر أتاقل ال جحلاء وقعايرهإ -41
وقد   .جاةق ل إجراء أ  ة قل ا  أ  ذلك حي ث كثال ، و خاوقلاعن عنى أ  جرمي  لاض الحلظر 

ر زمحلقدد  واجدد  اعشددر   فددقهإ احملرجددزو  ةدد حت  ك ددالر أعاقدد  ت دد ميهإ إىل ال اضددمل يف  ضددو  فدد  
، رائإ ادداالرمددا يرعنددل  دد، أةى االسددرخ ام اعركددرق لع ولدد  ال ددجن فقمع ولدد . وعدديور عنددى ذلددك

، األ دخاص احملداكإ اعرحل ند ، إىل اقتفدا  عد ة تضدانم هبداالشواق ، لع  ااكما  مدوجزر  ال قم يفمثل 
 .(70)، اللين ي ضو  ع ول  ال جنمبن فقهإ الُ حهر

الشددر   تفر ددر إىل ال دد قر عنددى إجددراء ة ق ددا  جحلائقدد  فعالدد .  أ  18وذكددر  الوققدد  اعشدد ك   -42
تردددربا  أو معددد ا  أو جتهقدددزا  لناددد  الشدددرعمل لدددرلط اجلدددرائإ ابعشدددر   هبدددإ.  وأ ددداق  إىل عددد م وجدددوة

 أ ، و اع افددا ع ولدد  ا عدد ام اسددرحل   إىل  يحلددا  مرتك هددامعظددإ الددرهإ اعوجهدد  لنجددرائإ الدديت  ولقحلدد  أ 
تندددك ال قددداا  و كمددد   لحلددداء عندددى مدددا وقة يفمروا  ددد  عحلددد ما أةانددد  أ خاادددا  كانددد    اهلق ددد  ال ضدددائق 

 .(71)ال قوة اعفروض  عنى نظام الع ال  اجلحلائق  إةقاكهاعنقهإ اب ع ام، مم 

 (72)ألساسق  واال يف اعشاقك  يف ااقار العام  وااقار ال قاسق اارحت  ا  

 يف اعائد  40و ،مدن ال دكا  م دنمو  يف اعائد  50أ   دوايل  4  الوقق  اعش ك  ذكر  -43
معر ددد ا  ال دددكا  يعرحل دددو   يف اعائددد  10 وأ  ل قددد  ال دددكا  وال دددال  عددد ةاإمدددحلهإ م دددق قو  

 وأ  ا  ىل آخدر مل يكدن  كحلدا  ةائمد  من ةيدن إ و أ  الره  15اعش ك  الوقق  ذكر  و  .(73)األانقن
 .(74) ال مرا   ين ال ري  اخرقاق 

األقنقدا  ال يحلقد  يف الدوالحت  الشدمالق  والوسداى مل ترمردم أ   3  الوقق  اعش ك  ذكر و  -44
مدن ق دل اثد  عشدر   الفكر والوج ا  وال ين وال سقما محلدل اعرمداة قدانو  الع دواب  الشدرعق  حبري
مدن اا دو  والفدرص واامايد  الديت الوالحت  تنك  وا يف رم ال اع نمن  وأضاف  أ  .(75)والي 

 .(76)يرمرم هبا اع نمو 
 ذكدر  ،ويف معرض إ اقلا إىل الرواقا  ذا  الحن  اع عوم  من االسرعراض ال الل -45

  .(77)لحلاء الكحلائ  عنىا  وضع  ققوة الشريع  الوالحت  اليت تا لمعظإ أ   3الوقق  اعش ك  
اجرماعقد  وسقاسدق   ادملأ  ااواجز أمدام  اقسد   ريد  الع داةر  15وذكر  الوقق  اعش ك   -46

 .(78) نا ت ا  ابلرحلاف  عنى اعواقة والولق   قانونق  وق  اق 
ال دالل  االسدرعراضمدن م عومد  روادق  نقجدالحت ل  قديأند  ق دإ أت 3وذكر  الوققد  اعشد ك   -47

اسرمر  اله اعماقسد ، وال سدقما يف ف   ، إىل ةين آخر ةاي  األ فا  من الر و  ال  ر لشا  
ولإلكددراه عمنقددا  خاددب لالفرقددا   ددال اع ددنما   تعرضدد ع ،  قددث يالشددر الدديت تا ددل  الددوالحت 

 اقتكدداب مروا  دد  يف، والددزواج ال  ددر . وكثددالا  مددا كاندد  اعةس ددا  ا سدديمق  احملنقدد  لراقددال ةيددحلهن
  .(79)تنك االنرهاكا  من خي  إنفاذ ال واع  الر نق ي 

  آب/ 23يف  اععنومدددددا  ال فاعقددددد  قددددد  أعندددددنأ  مددددد ير  11الوققددددد  اعشددددد ك  وذكدددددر   -48
خادددد  اجلددددق  عراق دددد  أنشددددا  وسددددائل ا عدددديم االجرماعقدددد  مددددن اعراكددددز  ، عددددن2017أ  ددددا  

اخلاددددااب  الدددديت تحل ددددل اعشدددداعر "اعحلااضدددد  لن كومدددد "   رلندددد ا عيمقدددد  االسدددد اتقجق  مددددن أجددددل 
وقد  سدا   تندك الرادوقا   .(80)قهداوالدرة عن "" أو "اعحلااض  لألمدن وا  الع كري لن"اععاةي   أو
 .(81)جو اخلو  من اعراق  إقساء يف 
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مل تحلفددددل لفعالقدددد  ادددداين تواددددقا  م عومدددد  مددددن أ  نقجددددالحت  2 أ دددداق  الوققدددد  اعشدددد ك و  -49
االسدددرعراض ال دددالل ترعندددل  منددد  أمدددوق محلهدددا ةايددد  اعددد افعن عدددن   دددو  ا ن دددا  والحددد فقن 

 .(82)و ثنمل امرمم اع ين
 مند  أمدوق  رعن ردناع ويف معرض إ اقلا إىل توادقرن مد عومرن مدن االسدرعراض ال دالل -50

عد افعن عدن اق   عمدل محلظم  خط ال فا  األماممل أ  ل  ذكر  ،محلها اع افعن عن   و  ا ن ا 
كدددللك و ال دددناا  أضددداف  أ  و  .(83)  دددو  ا ن دددا  تددد اوق  خدددي  ال دددحلوا  اخلمددد  اعاضدددق 

 .(84)ت ره فهإاجلماعا  اع ن   
 16 الوققد  اعشد ك   ذكدر  ويف معرض إ اقلا إىل تواق  م عومد  مدن االسدرعراض ال دالل، -51

الرشدددريم اخلددداص ابع ددداوار لدددن اجلحل دددن يف  ي دددرر م، مل اع لولددد  أنددد  عندددى الدددر إ مدددن اجلهدددوة الع يددد ر
 .(85)اعشاقك  ال قاسق  أب  جه  لنرحلفقل

 (86) ظر مجقم أ كا  االس قا   

ولندد  م حدد  ليجتدداق ابأل فدددا  ا  ومعددرب ا  محددد ق  أ  نقجددالحت كاندد  4  الوققدد  اعشدد ك  ذكددر  -52
وكان  اعحلاقشا  جاقي  لن الوزاقا  ااكومقد  لشدا  ادقا   خاد   .(87)أل راض االسراي  اجلحل مل

لشددر   الدديت أنشدد   يف جهدداز ا، فددن  فددر  العمددل اععحلقدد  وعدديور عنددى ذلددك .(88)عمددل و حلقدد  ج يدد ر
وَأضداف  عنى اع روى االةاة  وم دروى الدوالحت  لنرحد   ليجتداق ابل شدر مل تكدن تعمدل لكفداءر. 

 .(89)يف لعض الوالحت مل تةس   عمل الشر   فر الوقق  أ  
 لشكل خاص نمعرض ،وال يهإ حلفحنن عناعاأل فا   أ  15ذكر  الوقق  اعش ك  و  -53

ز  واعددددزاق  ويف ال ادددداء. كمددددا أ  الفرقددددا  اخلاددددر ا ج دددداق عنددددى الع وةيدددد  والعمددددل الشددددا  يف اعحلدددد
 .(90)"اعحلاز  يفا  اء أخرى من ال ن  لنعمل "كم اع معرضا  خلار االجتاق هبن إىل أجز 
 (91)اال يف اخلحواق  وااقار األسري 

وقددددانو  اجلددددرائإ  2011( ا قادددداب لعددددام مكاف دددد قددددانو  ) أ  11الوققدددد  اعشدددد ك   ذكددددر  -54
ةايدددد  كافقدددد  لضددددما  ااددددل يف ال يرضددددمحلا   2015والوقايدددد  و ددددال ذلددددك( لعددددام  ااظددددرا لك ونقدددد  )
ا سقاسددددا  هلددددالدددديت يحل اددددمل أ  ملرثددددل ا  مل ينرزمددددا ابع دددداةئ اععدددد   هبددددا ةولقدددد اأممدددد ذلددددكاخلحواددددق ، 

و اقسا  اعراق  ، مثل الشرعق  والضروقر والرحلاس  وا ذ  ال ضائمل والرقال  اع در ن  الفعالد  والشدفافق  
 مشددرو  قددانو  ددا و  2018ومددن اعروقددم إادد اق قددانونن لنخحواددق  يف عددام  .(92)وإخادداق اع ددرخ م
. وعندى الدر إ مدن أ  2016ومشدرو  قدانو  اا دو  وااريد  الرقمقد  لعدام  2015ةاي  ال قاا  لعام 

 .(93)جوان  مهم مل يرار  إىل   إال أن ضماا  ذا  ان مشرو  قانو  ةاي  ال قاا  يحل  عنى 
  يتحدداالل ددانوين العدد اض اال ال اعدد ر الرحلظقمقدد  لشددا أ   11وذكددر  الوققدد  اعشدد ك   -55

مددن اعدد اض  اددله ال اعدد ر الرحلظقمقدد ، ف ددرمكهن وأفدداة  أندد  يف اددوقر تا ق هددااو . اعخددقدد  أ ق 
وتراندد  مددن  ددركا  اهلدداتب احملمددو   -  أمددر توققددب أو ل وندداسرحدد اق سددواء مددم  -االتحدداال  
عد ر ثديث سدحلوا . كمدا يراند   ضد اع  تحاال  اليت الاباخلاا  لحو  وال قاا  اباال رفاظ 

وكددداال  األمدددن احملددد ةر  ملكدددن اعدددرخ  هلدددا االتحددداال  ال دددنكق  واليسدددنكق مدددن  دددركا  األمدددر 
 .(94)عمنقا   ابلواو  إىل االتحاال  احملمق  عحل  الان 

عدددد م  ،يف مجندددد  أمددددوق ،2012يف  ددددن ال ظدددد  أ  احملكمدددد  العنقددددا أةقكدددد  يف عددددام و  -56
أ   12ذكدر  الوققدد  اعشدد ك  ، حلاعدد  ال شدري  ةو  مواف دد  م ددرحلالر دد  اعقانونقد  اخر دداق فدالوا ن

 .(95)م رمرر ا ج اق  اقس  اخر اق فالوا ن   اعحلاع  ال شري  
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 احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية -3 

 ال يف العمل ويف الرمرم أبوضا  عمل عاةل  وميئم ا  
نقجدددالحت نفدددل  توادددق  م عومددد  مدددن االسدددرعراض ال دددالل أ   2ذكدددر  الوققددد  اعشددد ك   -57

 .(96)( واالع ا  ابعفاوضا  اجلماعق 2005ةع  إىل تع يل قانو  )تع يل( ن ااب  العمل )
أ  قانو  ن ااب  العما  قد  أنشدا  دواجز مةس دق   اعركز ال ويل لن  و  الحل الق  وذكر -58

 .(97)ل ائها ااب  العمالق  وتشاقنها و أمام إنشاء الحل
يعردددرب أ   دددخ   قدددانو  اعحلازعدددا  الرجاقيددد وأفددداة اعركدددز الددد ويل لن  دددو  الحل القددد  أ   -59

ا  مدددلن ابعحددداا  أو الر كدددقإ، ا  يشددداقا يف إضدددراب يرعندددل لحلدددزا  جتددداق  أاددد ق لشدددان  الدددوزير أمدددر 
 .(98)ابقتكاب جرمي 

مدن اعماقسدا  الشدائع  توظقدب اعدوظفن ةو  وذكر  محلظمد  إةمدو  قايد  ال ولقد  أ   -68
 .(99)وظائب أو  ن   ن ا  مكرول  أو ةعور م  ممل الان ا   جراء م الي ال عن عي ا 

 اال يف الضما  االجرماعمل  
ةو  ، األ فددا  يعقشددو  ةدد  م ددروى الف ددر أ  الع يدد  مددن 15الوققدد  اعشدد ك   ذكددر  -61

 .(100)اعيل  أو الاعام أو اعاوى أو الرعنقإ أو الرعاي  الح ق  س ل كافق  لن حو  عنى

 (101)اال يف م روى معقشمل محلاس   
زحتةر تدوفال الرواقا  اع عوم  مدن االسدرعراض ال دالل واعرعن د  لد يف معرض إ اقلا إىل -62

ر إ مدن وابلد .(102)مل تحلفدل تندك الروادقا أ  نقجدالحت  13الوقق  اعش ك   ذكر ، ال كن اليئل
لنحلددداا األقدددل  تدددر مل  وأضددداف  أنددد لشدددكل  ددامل.  تحلفدددلمل فنمدددا ، ال قاسددا  ذا  الحدددن  إةقاج

 .(103)خاط الرمويل إمكانق  االسرفاةر من ظا  والف راء 

يف  أ  اآلال  مدن الحلداا معرضدن خلادر ا خديء ال  در وذكر  محلظم  العفو ال ولق   -63
حل  عنددى عمنقددد  ا خددديء تددد يتالددد اعا  دد   والضدددماا ال ددواننعددد ة  وأ ا  عنمددد  مجقددم أءددداء ال ندد

 000 40 دوايل  أجدرب ،2017و 2015لدن عداممل فخي  الف ر اعمر ر  ا .ج قنقل  ال انوين،
، ض اادددداال . ويف لعددددعنددددى إخدددديء محلددددازهلإ مددددن ال ددددكا  ااضددددرين الف ددددراء يف واليدددد  ال ددددوا

 .(104)تالف  لن انو عمنقا  ا خيء  أعنحل  أ جتاان  ال ناا  أوامر احملكم  اليت 
مدددن  لألسدددريء ال  دددر  زحتةر عمنقدددا  اهلددد م وا خدددإىل  10وأ ددداق  الوققددد  اعشددد ك   -64

اعثنقددددا  واعثنقددددن أ   13الوققدددد  اعشدددد ك  ذكددددر  و  .(105)ةو  تعددددويض وإقامدددد  ل يندددد  ا رنكالدددد
 .(106)ق ري  وعحلقف  وتع فق  إخيءق  تعرضوا لعمنقا  ومزةوجمل اعقل اجلحل مل ومااير  اجلحل  

 لفضددل ر االقرحدداةي  الرائدد ر يف أفري قدداكاندد  ال ددو أ  نقجددالحت   4وذكددر  الوققدد  اعشدد ك   -65
مددم ذلددك، ول دد   سددوء توزيددم الثددرور، والف دداة . و عنددى وجدد  اخلحددوص عائدد ا  الددحلفط اعرتفعدد 

أ  الف در الد ويل  يف اعائ  من ال دكا  ةد  خدط 54، يعق  اع رشر ، وانع ام األمن والعحلب
 .(107)ةوالق يف القوم 1.90 أبقل من
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ابلحل د   الرخفدقض الك دال يف اعقزانقد  الفق قالقد   مدن  دا  أ  17وذكر  الوقق  اعش ك   -66
ن حددو  عنددى اعقدداه وخدد ما  يف إجندداز الددربام  لا  ك ددال ا   أتثددال  أ  يددةثرعقدداه والحددر  الحدد مل إىل ا

 .(108)الحر  الح مل

 (109)اال يف الح    
. ومحلل إعدي  ألوجدا ا   األم ظن   ال  ول  ملويي  كافقا   أ  1ذكر  الوقق  اعش ك   -67

يف اعائد  مدن اعقزانقد   15 واع د هق لحل د   اعرعهه  ل الرمويل  معقاق، مل ت ن  نقجالحت 2001يف عام 
 .(110)ال حلوي 

رعاي  الحد ق  الكافقد  وخد ما  إىل ال تفر رعرأر الريفق  ا أ  16  الوقق  اعش ك  وذكر  -68
أنددد  يرعددن عندددى  الر ددالب الددد ويل لندد فا  عدددن ااريدد ولدددنه  .(111)تحلظددقإ األسددرر واعشدددوقر والرعنددقإ

جيددد  أ  ترددداح وأضدددا  أنددد  ال كقدددز عندددى م ددداع ر الحل دداء عندددى اامدددل والدددوالةر أبمددا . نقجددالحت 
 ددداةان وال دددنوكقا  الحددد ق  لنحل دداء إمكانقددد  الوادددو  إىل الرعندددقإ ال دددائإ عنددى اععرفددد   دددو  أج

 .(112)واختاذ ال راقا  اع ةول 
مرتفعددددا . وقددد  أعاقددد  تكنفدددد   األمهدددا  ظدددلمعدددد   وفقدددا   أ  1الوققددد  اعشددد ك  وذكدددر   -69

يف   ددال اعحلاسدد   أوقددا  االنرظدداق الاويندد و اعرافددل الحدد ق ،  الفااددن  لنواددو  إىلواع دداف   ،اخلدد ما 
وذكدر   .(113)إمكانقد   حدو  األمهدا  عندى الرعايد  الحد ق  اجلقد ر وتوافرادا ،اعرافل الح ق  العام 

" يف ةلرددا الحلقجددر احملنددمل أ  ادد   األم قدد  أادد    ةدد حت  قئق ددقا  لددد "ن دداء امرمددم 10الوققدد  اعشدد ك  
محلظمد  مشدرو  وأفداة   .(114) ما  األمومد فقمدا يرعندل ردالييت اعرم   عنى ال الي  الر نقد حت  

يف اعائدد  مددن  35 كثددر مددنتعههدد   أب  ال ددالي  الر نقدد حت   ددال اعدد قاب أب  رأر وادد رها  ددو  اعدد
 .(115)،  ا سااإ يف اقتفا  مع ال  وفقا  األمها الوالةا 

يد  اسرمراق تعرض الحل داء والفرقدا  يف محلدا ل الحلدزا  لنع إىل  1الوقق  اعش ك   أ اق و  -70
حل دمل ، والعحلب اجلوالزواج ال  ر  ،يف ذلك زواج األ فا ، مبا ن  و  ا جنالق لنرهاكا  االمن 

 .(116)اوخ مال ، وع م ااحو  عنى معنوما  تحلظقإ األسررواجلحل اين، وا جهاض  ال اعامو 
أ  إمكانقد  ااحدو  عندى ا جهداض ال دانوين اآلمدن والرعايد   1الوققد  اعشد ك  وذكر   -71

ا جهدداض ظندد  م قدد ر وأة  إىل عمنقددا   قددواننوأفدداة  أب  لعدد  ا جهدداض ظندد  اقحدد . 
عدامي  قائد ا  كدا  اسرخ ام وسائل محلم اامدل  ولقحل  أ  اخنفاض  .(117)إجهاض سري  و ال آمحل 

 .(118)يف اقتفا  مع ال  اامل  ال اعر وب فق  و ال اعخاط ل  ا  وم ا 

 (119)اال يف الرعنقإ  
وأفداة   .(120)أ  م دروى الرعندقإ قد  تراجدم محلظم  مشرو    دو  اعدرأر واد رهاذكر   -72

مدن الروادقا  اعرعن د  ابادل ا  أ  نقجالحت ةعم  خي  االسرعراض ال دالل عد ة 3الوقق  اعش ك  
من أجدل تحلفقدل تندك الروادقا ، ال سدقما ق إ ذلك سركاف  وأضاف  أ  نقجالحت  .(121)يف الرعنقإ

 .(122)االلر ائمل تنك اعرعن   لروفال الواو  اماين إىل الرعنقإ
نظددام الرعنددقإ يعدداين مددن ن دد   دداة يف الرمويددل  ددا أةى إىل  أ  16الوققدد  اعشدد ك   وذكددر  -73

سدددوء وأ ددداق  إىل ن ددد  ال حلقددد  الر رقددد  اعحلاسددد   وعددد م كفايددد  الفحدددو  ال قاسدددق  ووسدددائل الرددد قي . 
 .(123)الف اة، والشا ، واالعر اء اجلحل مل، والر ور، و والاائفق ،  المر ااالرحر  فقما يرعنل اب
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يف اعحلدددا ل الددديت ن ددد  يف الرمويدددل ااكدددوممل لنمددد اقا إىل  3وأ ددداق  الوققددد  اعشددد ك   -74
 ،مب داع ر اعحلظمدا   دال ااكومقد  أُنش  اع اقا  ال الرمسق  اليت إىل أ  ت كحلها أ ن ق  م نم  و  ال

أ  اارمدام  تعدرمل أ  نقجدالحت  16ولقحلد  الوققد  اعشد ك   .(124)عان  من اعواب  يف ت جقنها
 .(125) رقا  يف اعحلا ل الحلائق  من ال نلرعنقإ الف

ا  عائ دل تشدكه ث   أمدا  مضاي   اعثنقن جحل قا  يف اع اقاأ   8وذكر  الوقق  اعش ك   -75
تدددوفال تعندددقإ  دددامل  عددد م إىلا  وأ ددداق  أيضددد. اعحلاسددد  الرعندددقإ ااحدددو  عندددى أمدددام فدددرصا  جددداة

 .(126)وجامم لشا  الروج  اجلحل مل واهلوي  اجلحل انق  يف اع اقا

 حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة -٤ 

 (127)اعرأر  
معاجلدد  اعماقسدا  الر نق يدد  الدديت أعاقدد   ختنفدد  عددن نقجدالحت أ  15ذكدر  الوققدد  اعشدد ك   -76

والة فرددددار. وقدددد  أعاددددى تعنددددقإ األال دددب ق ددددل والةر ي دددد أ الرمققددددز  وأفدددداة  أ اع ددداوار لددددن اجلحل ددددن. 
 .(128)، وُ رم  الفرقا  من اال يف وقاث  اعمرنكا األولوي  عنى تعنقإ ال حلا 

الوققد  ، ذكدر  مدن االسدرعراض ال دالل م عومد ذا  ادن   ا ويف معرض ا  داقر إىل توادق -77
قددانو   ضددمن 2015  يف عددام   ةإلددال ددوانن اعرعن دد  ابلعحلددب ال ددائإ عنددى نددو  اجلددحلأ   1اعشدد ك  

 د ين والحلف دمل الدل  ياادمل عندى نادا  واسدم العحلدب ال 2015ظر( العحلدب ضد  األ دخاص لعدام ) 
ومددم  .(129)، مبددا يف ذلددك اال رحدداب، فضددي  عددن اعماقسددا  الر نق يدد  الضدداقرواالقرحدداة  واجلحل ددمل

عددد ر والحت  قدددوانن اددد ةر ةظدددر  تا دددلومل  االةاةيددد إال يف العاادددم   حت  ، مل يكدددن ال دددانو  سددداق ذلدددك
يت كاند  سداقي  اعفعدو  يف ، الدمن قدانو  الع دواب  55اعاةر  أ وأضاف  . جلحل مل واجلحل اينالعحلب ا
 .(130)، مس   لألزواج عنى وج  الر  ي  لراةي  زوجالإالشما 

العحلدب األسدر  والعحلدب  ا إىل اقتفدا  ن د  محلظم  مشرو    دو  اعدرأر واد ره أ اق و  -78
وذكدر  . (131)لنم دال   ال دناا  اععحلقد  مل تدو  اارمامدا  كافقدا  مضدقف  أال ائإ عندى ندو  اجلدحل  

 اب تشدمل وجدوة ث افد  الحدم  ألسد ابل د ق الكدايف، ي نه  عحل ال العحلب األسر  أ   16الوقق  اعش ك  
 .(132)ل   ا  عائنملالض احت عنى أساا أ  اله اع ا اسر  ا  مراكز الشر   قفضو 

إىل الرواددددقا  اع عومدددد  ذا  الحددددن  مددددن االسددددرعراض ال ددددالل  13  الوققدددد  اعشدددد ك  وأ دددداق  -79
ى الدر إ مدن عند ،اععايال اجلحل انق  الضاقر واعماقسا  الث افقد  وال دوانن الرمققزيد  ال تدزا  قائمد  أ   وذكر 

مدن امدريا  رنكدا   دال محل ولد   انقد  إلرمعدا ُمحلع  الحل داء يف عد ر ف    .(133)سن ال وانن الر  مق 
 .(134)أو من اسر جاق محلز 

 لدددإلاثأ  تشدددوي  األعضددداء الرحلاسدددنق   مشدددرو  الددد فا  ال دددانوين واع ددداع رمحلظمددد  ذكدددر  و  -80
  دو  الضد احت  تحلرهدكادله اعماقسد   وأفداة  أب  اقس   ائع  يف الع ي  من الوالحت  يف نقجالحت. 

ي ددر قددانو  ) ظددر( العحلددب ضددد  و . نتددةة  يف اادداال  الشدد ي ر إىل وفددال وقدد  يف الحدد   ا جنالقدد 
حلظمدد  عا  وف ددو ومددم ذلددك،  .(135)جرميدد  لددإلاثتشددوي  األعضدداء الرحلاسددنق  أب  ( 2015األ ددخاص )

 إىل 10الوققددد  اعشددد ك   وأ دداق  .(136)الشددراك  مدددن أجددل الع الددد ، مل تحلفددل الرشدددريعا  لشددكل فعدددا 
 .(137)رشوي  األعضاء الرحلاسنق  لإلاثمزعوم  لفعا  ألاخنفاض ن    اعي    ال ضائق  
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مدن الرمدرة ا  األكثدر تضدرق مدن الف دا  الحل اء والفرقا  واأل فدا   أ  10وذكر  الوقق  اعش ك   -81
 وكدددن عرضدددد اسدددرخ م  الحل دددداء والفرقدددا  كانر دددداقحت  ف دددد  يف اجلدددزء الشددددمايل الشدددرقمل مددددن نقجدددالحت. 

 .(138)ةاخنقا   اعشرةينلإليلاء اجلحل مل واالجتاق ابعخ قا  وال ااء ةاخل تقما  

 قدد قا الشددر  اع دد ل لر  قددل سدديم وأمددن ةائمددن اددو لحلدداء أ   16وذكددر  الوققدد  اعشدد ك   -82
  قدددابوذكدددر  كدددللك أ   .(139)يف اعائددد  مدددن اعدددزاقعن 81يشدددكنن الندددوايت  الحل ددداء والفرقدددا  الريفقدددا 

 .(140)عرأر الريفق فائ ر ا  وث أ  ة ن منموا ل أعا  ابسرمراق ،واسر ام  الربام  اعرواالالرمويل 

مدددن الره يددد ا  اع دددرمرر واعضددداي ا   عدددن قن ددد  تكحلولوجقدددا اععنومدددا  والرحلمقددد وأعدددرب مركدددز  -83
مددن  رخ ممل ا ن ندد  مددن الحل دداء. وأعددرب عددن انزعاجدد م دد الدديت ت ددره  ال اقدد  واهلجمددا  أعمددا  و 
 .(141)ا ن ن اجلحل  عنى  نو  شل ااكوم  يف ةاي  الحل اء من العحلب عنى أسااف

 (142)األ فا   
ذكر  الوققد  يف االسرعراض ال الل،  م عوم ذا  ان   ا تواقيف معرض إ اقلا إىل  -84

 2003 لعددامقددانو    ددو  الافددل   سددحلواليدد   36واليدد  ف  دد  مددن لددن  25 أ  4اعشدد ك  
عنى اع دروى االةداة   ةمداج أ كدام اتفاققد    دو  الافدل يف ا  داق  الل  ُسنه  واو ال انو 

 .(143)الرشريعمل الو  
 الل، ذكر  الوققد  يف االسرعراض ال م عوم ذا  ان    ويف معرض إ اقلا إىل تواق -85

الو حلقددد    والوكالدد   الرئق ددق  امايدد    ددو  األ فددا اهلق دد واددملوزاقر تحلمقدد  الافددل   أ 4اعشدد ك  
 .(144)إىل اعواقة ال شري  واعالق  ا ، تفر ر اظر االجتاق ابأل خاص

 ماء مجقم أ دكا   2016إ ي  ةن  و حلق  يف عام  إىل، 4وأ اق  الوقق  اعش ك   -86
مددن أادد ا  الرحلمقدد   2-16، مبددا يرما ددى مددم اهلدد   2030العحلددب ضدد  األ فددا  حبنددو  عددام 

 .(145)اع ر ام 

سن قوانن ةظر إىل   ماء مجقم أ كا  الع اب ال  ين لأل فا  ةقر العاعق اع اوةع   -87
ل دانو  عندى جرميد  ويف ا كع داب،     الع اب ال  ين يف مجقم الظرو ، مبا يف ذلدك يف اعحلدز ارا 

 .(146)واألذوا  السرخ ام الع اب ال  ينوسائل ال فا  إىل إلااء مجقم   الر نق   وال ي . كما ةع
 وعددن ضددروقرإزاء اقتفددا  معدد ال  زواج األ فددا    نددلالعددن  12وعددرب  الوققدد  اعشدد ك   -88

 رشددريمالأ   16الوققدد  اعشدد ك  ذكددر  و  .(147) ددااإ يف الددزواج اع كددرتمعاجلدد  العوامددل األساسددق  الدديت 
 .(148)خيرنب من والي  إىل أخرى ،ا  األةىن ل ن الزواجاخلاص اب

تحلفقل الرشريعا  الديت ةظدر عمدل األ فدا   أ وذكر  محلظم  الشراك  من أجل الع ال   -89
 .(149)ا  ك ال   حت  ة  مثهليف ةلرا الحلقجر 

 (150)األ خاص ذوو ا عاق   
، ذكدددر  م عومددد  يف االسدددرعراض ال ددداللذا  ادددن   ا يف معدددرض ا  ددداقر إىل توادددق -90

ال اةسدد   رددا الو حلق رددا أ  مشددرو  قددانو    ددو  ا عاقدد  الددل  أقرتدد  اجلمعق 16الوققدد  اعشدد ك  
 .(151)قانو  لر وين  إىلالرئق  لع    ، مل يوقعوال الع 
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أ  األ خاص ذو  ا عاق  تعرضوا لنرمققز ومل حيحنوا عنى  15  الوقق  اعش ك  ذكر و  -91
عد اقا واع رشدفقا  والكحلدائ  اعةس ا  مثدل ا وقأ  أ أ  تعنقإ خاص أو قعاي  اجرماعق . 

اعييدن مدن األ دخاص ولقحلد  أ   عاقد . ا لق د  ميئمد  لدلو واعااقا  واعكاتد  ااكومقد  
ق  ةو  م روى الف ر و رموا من اال رقاجا  األساسق  مثل اعيل  الكاف يعقشو  ذو  ا عاق 

 .(152)الرعاي  الح ق  إىلاو  و والالاء واعاوى والرعنقإ وال

 (153)األقنقا  وال كا  األانقن  
ولقحلد  . من الف دا  اع رضدعف أ  أفراة إلموع  ا   و العرقق   3ذكر  الوقق  اعش ك   -92
 6يف  واإلموعدد  مددن الشدد اب اع ددنإ يف الشددما  ع دد  19مددإ ميثنددو  أب ازعمددو الرجددا  الددلين أ  

 أساء  ألفراة  دع   كاةوا" وثق   لعحلوا  "إعي ا اق مةملرا  ا فقا   ،2017  يونق زيرا /
". وكدا   داكإ واضد  إجدراءا  أو مواجهد  " 19لوالحت  الشمالق  مهن  ل ا ا إا   و وأعاره

 .(154)ولكدحلهإ مدا زالدوا  ن داء ابل د ض الفدوق  عندى ادةالء الرجدا ا  والي  كاةوا الرفاعمل ق  أاد ق أمدر 
  دددع  أ ددداق  إىل 2017يف أ  ددا /آب نشدددر  أ حلقدد  عندددى ناددا  واسدددم وعدديور عندددى ذلددك، 

 .(155)العحلب ض اإاقتكاب نقجالحت وةع  إىل عنى لعحل  ابعر اقه ا   و 
الرعدددار لحددرا  العحلقدددب اعمردد  لددن ا قة فعدددل نقجددالحت عنددى أ  9وذكددر  الوققدد  اعشدد ك   -93

ر عندى إمداء إىل ا قاةر ال قاسدق  وال د ق  يفر در نومدا والشدعوب األادنق  يف اةداة  الفوالين الر دل
ترنددب اجلماعددا  الحددرا  ومعاجلدد  األسدد اب اجللقيدد  واسددرعاةر ال دديم والرعدداي  اعر دداةلن لددن 

 .(156)يف اعحلا   والاوائب العرقق 
نفدلوا محلدل   دلالرعار الفوالين الره اعر  ر، أ  وذكر االةاة اعش ا لشع  الرقب يف اعمنك   -94

أفداة لددا  يف واليد  لقحلدو. و  الرقدبإلرمعدا   اسدره ف مركرقر و ال مربقر االسرعراض ال الل اجما  
 .(157)احملنق  ااكوم  االةاةي  أخف   يف اختاذ ت الال مع ول  ومحلاس   اماي  اله امرمعا 

يف اعحلدددداا  ال قاسددددق .  م قجدددد لادددد  األو ددددوين مل تعدددد  أ   14وذكددددر  الوققدددد  اعشدددد ك   -95
لددرام  تعنقمددمل مرعدد ة الناددا  يف اعدد اقا تا قددل ا إىل و األو ددوين ةعدد  ددع  مل ثنددوأضدداف  أب  

 .(158)يرضمن تعنقإ األ فا  لنارهإ األم

 (159)اعهاجرو  ومنرم و النجوء واعشرةو  ةاخنقا    

الرمددرة أعمددا  سددحلوا  مددن  نرقجدد   ددرهةوامنقددو   ددخ   1.9أ   15ذكددر  الوققدد  اعشدد ك   -96
سددكن ميئددإ، أو أقض  مل حيحددنوا عنددىاددةالء األ ددخاص  أب  أضدداف عمنقددا  مكاف دد  الرمددرة. و و 

اعرمدد وا ف ددط عنددى  ولقحلدد  أبمددإزقاعقدد ، أو إمكانقدد  ااحددو  عنددى الاعددام أو وسددائل لك دد  الددرز . 
 .(160)من النجحل  ال ولق  لنحنق  األةر ا م اةا  الالائق  اليت تحنهإ من الكحلائ  احملنق  وأ قاا  

ليعرددد اء  كدددن عرضددد الحل ددداء والفرقدددا    مدددن أجدددل الع الددد  أ محلظمددد  الشدددراك  وذكدددر   -97
إىل جاند  الر د حت  الحلا د   عدن  ا ،يف تقإ اعشدرةين ةاخنقداجلحل مل واالجتاق ابعخ قا  وال ااء 

 .(161)عنى ءو محلاس  والالاء واألمن الح ملمرافل الحر  اعرافل الح ق  و  ع م توفر
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