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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 احلادية والثالثونالدورة 
 ٢٠١٨الثاين/نوفمرب  تشرين ١٦-٥

 جتميع بشأن اململكة العربية السعودية  
 حلقوق اإلنسانالسامية تقرير مفوضية األمم املتحدة   

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

الشااااموا والتقريااار لمعاااع للمضلوماااات الاااوارو  ا تقاااارير هع اااات ا ضاهااادات االساااتضرال الااادوري 
واإلجااراتات اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  ا تةااد   ات اليفاال ، وهااو مقااد  ا  اا و مااوج  

 تقعداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لماتا

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

وعاااا الضدياااُد مااان هع اااات ا ضاهااادات ا مل ااا   الضربعااا  الساااضووي     أن تيفااا    رفااااً ا  -٢
؛ واالتفاقع  الدولع  حلماي  حقوق مجعع الضماا  (3)الضهد الدويل اصاص ابحلقوق ا دنع  والسعاسع 

؛ (٥)واالجتماععا  والثقافعا ؛ والضهاد الادويل اصااص ابحلقاوق االقتيفااوي  (4)ا هاجرين وأفراو أسره 
؛ واتفاقعااا  مة مااا  الضماااو (٦)واالتفاقعااا  الدولعااا  حلمايااا  مجعاااع ا  اااااص مااان اال تفاااات القساااري

ا و ل ا  نةا  القءاات علاى (7)(١٨9بشانن الضماا  ا ةا لعا )االتفاقعا  رقا   ٢٠١١الدولع  لضاا  
الواساااع علاااى االتفاقعااا  الدولعااا  التمععااا  الضةيفاااري    ا مل ااا  الضربعااا  الساااضووي  ساااة   ف هاااا 

ا وأعلةاا  ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  أيفااا تة اار ا (٨)للقءااات علااى مجعااع أ اا ا  التمععاا  الضةيفااري
التيفااديح علااى الربوتواااو  اال تعااااري التفاقعاا  مةاهءاا  التضااذي  و ااامأ ماان  اارو  ا ضاملااا  أو 

 ا(9)من هذأ االتفاقع  ٢٠مبوج  ا او  الضقوب  القاسع  أو الال نسانع  أو ا هعة  وا رفع  ف ها 
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وأو ااا  نةااا  حقاااوق اليفاااو ابلتيفاااديح علاااى الربوتوااااو  اال تعااااري التفاقعااا  حقاااوق  -3
ا وأو ا  اللنةا  (١٠)اليفو ا تضلح إبجرات تقدمي ال ال ات وسة  التةفظ الضا  علاى االتفاقعا 

ربعااا  الساااضووي  علاااى الربوتوااااو  أبن تيفااادق ا مل ااا  الض ا ضةعااا  ابلقءاااات علاااى التمععااا   اااد ا ااارأ 
وتسااة   ف هااا الضااا  علااى اال تعاااري التفاقعاا  القءااات علااى مجعااع أ اا ا  التمععاا   ااد ا اارأ  

ا و اانض  نةاا  مةاهءاا  التضااذي  ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  (١١)( ماان هااذأ االتفاقعاا ٢)9ا اااو  
 ا(١٢)  التضذي من اتفاقع  مةاهء ٢٢على   دار اإلعالن ا ةيفوص علعه ا ا او  

وحااال الضدياااُد مااان هع اااات ا ضاهااادات ا مل ااا  الضربعااا  الساااضووي  علاااى التيفاااديح علاااى  -4
االتفاقعاا  اصا اا  بو ااع الالج ااا والربوتواااو  اصاااص بو ااع الالج ااا واالتفاقعاا  ا تضلقاا  بو ااع 

 ا و ااانض (١3)ا  اااااص عااادسي انةساااع  واالتفاقعااا  ا تضلقااا   فاااي حااااالت انضااادا  انةساااع 
مة م  ا م  ا تةاد  للببعا  والضلا  والثقافا  ا مل ا  الضربعا  الساضووي  علاى التيفاديح علاى اتفاقعا  

 ا(١4)محاي  وتض ي  تةوع أ  ا  التض م الثقاا
و انض  نةا  مةاهءا  التضااذي  ا مل ا  الضربعا  الساضووي  علااى توجعاه وعاو     ا قاارر  -٥

 اارو  ا ضاملاا  أو الضقوباا  القاسااع  أو الال نسااانع  أو اصاااص ا ضااأ مبساانل  التضااذي  و اامأ ماان 
 ا(١٥)ا هعة 

وقااادم  ا مل ااا  الضربعااا  الساااضووي  مساااا ات مالعااا  ساااةوي     مفو  اااع  ا مااا  ا تةاااد   -٦
 ٢٠١٦الساااااااامع  حلقاااااااوق اإلنساااااااان، مباااااااا ا  لااااااا      اااااااةدوقي التضاااااااذي  والااااااارق ا عاااااااامي 

 ا(١٦)٢٠١7و

 (١7)اإلنساناإلطار الوطين حلقوق  -اثلثاا  
أحا اااا  نةاااا  القءااااات علااااى التمععاااا  الضةيفااااري علماااااً ابلتضااااديالت الاااا  اعُتماااادت ا  -7

بغعااا  ماااة  هع ااا  حقاااوق اإلنساااان قااادراً أاااارب مااان االساااتقاللع ، ل ةهاااا أعربااا  عااان  ٢٠١٦ عاااا 
ا سااأل  ن هااذأ ا ع اا  ال عتثاااو بضااُد للم اااوز ا تضلقاا  مبراااا  ا يسسااات الو ةعاا  لتض ياا  حقاااوق 

ا وأو ى الضديد مان هع اات ا ضاهادات أبن تضماو ا مل ا  (١٨)ان ومحايتها )م اوز ابريس(اإلنس
الضربعاا  السااضووي  علااى جضااو هع اا  حقااوق اإلنسااان متما ااع  مااع م اااوز ابريااس وت وياادها اب ااوارو 

 ا(١9)ال شري  وا الع  ال افع  من أجو اال يالع بواليتها على حنو فضا  ومستقو
مةاهءاا  التضااذي  إبنشااات هع اا  حقااوق اإلنسااان وانمضعاا  الو ةعاا  حلقااوق ورح اا  نةاا   -٨

اإلنسان، اللتا تشمو أنشيتهما مراق   أماان االحتناز؛ ل ن القلح ال ي ا  يساور اللنة   ن 
هع اا  حقااوق اإلنسااان، علااى الاار   ماان التاادابم ا تاااذ  لتض ياا  اسااتقال ا،  ءااع لساالي  انهاااز 

تمويااو مسااتقو وال تتااام  ااا  م انعاا  الو ااو  ب ااو حرياا     مجعااع أماااان التةفعااذي، وال   ااى ب
ا وأو اا  نةاا  حقااوق اليفااو بءاامان أن ت ااون انمضعاا  الو ةعاا  حلقااوق اإلنسااان (٢٠)االحتناااز

ا وأ ااارت اللنةاا  ا ضةعاا  ابلقءااات علااى التمععاا  (٢١)آلعاا  مسااتقل  للر ااد تتوافااح مااع م اااوز ابريااس
 ا(٢٢)٢٠١٦ يون ا سر  ا عا   د ا رأ      نشات جملس 

و نع ا قرر اصاص ا ضأ بتض ي  ومحاي  حقاوق اإلنساان واحلارات ا ساساع  ا ساعاق  -9
م افة  اإلرها  احل وم   على استةداث برامج  ا   للتدري  اإلل امي  وظفي  نفا  القانون 

بشااانن ولعاااو التقيفاااي والتو عاااح واحملققاااا وا ااادعا الضااااما والقءاااا  والضااااملا ا القيااااع اليااا  
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الفضاااااالا للتضاااااذي  و ااااامأ مااااان  ااااارو  ا ضاملااااا  أو الضقوبااااا  القاساااااع  أو الال نساااااانع  أو ا هعةااااا  
 ا(٢3))بروتواو   سية و (

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 بني القطا ات املسائل املشرتكة -ألف 
 (٢4)املساواة و دم التمييا -١ 

ال ت ا  اللنة  ا ضةع  ابلقءات على التمعع   د ا رأ  تشضر ابلقلاح  زات اساتمرار القاوانا  -١٠
ع يااا  وعاااد  وجاااوو تشاااريع   افةااا  التمععااا  وال أساااس تتضلاااح ابناااةس والةاااوع االجتمااااعي ا التمع

ا وأو اا  أبن تقااو  ا مل اا  (٢٥)ا ساسااي للة اا  ماان الة ااا  ٨ اامان ا ساااوا  مبوجاا  ا اااو  
الضربع  السضووي  بدراس  القوانا وا ن ما  القااما  مان أجاو فيفاو ا ح اا  ا ساتمد  مان الادين 
عاان تلاا  الاا  تقااع  اامن نياااق التقالعااد وا عااراح؛ و لغااات مجعااع ا ح ااا  التمعع ياا  ا ت قعاا  ا 

للة ااا ؛ واعتمااااو تشاااريع  اااامو   افةااا  التمععااا   تشاااريضااا الو ةعااا ؛ وتضاااديو الة اااا  ا ساساااي
ا امااا وعاا  احل وماا     اعتماااو مشااروع قااانون م افةاا  (٢٦)يتءاامن تضريفاااً للتمععاا   ااد ا اارأ 

ا وأو   نة  القءات على التمعع  الضةيفري بسن تشريع حملي  امو حي ار (٢7)التمعع  وال راهع 
 ا(٢٨) ل  مجعع أس ا  التمعع  احمل ور  التمعع  الضةيفري ا  ا ر و م ا  ا ر، مبا ا

وأعربا  نةاا  حقااوق اليفاو عاان اسااتمرار قلقهااا  ن أ فاا  السااضووات ماان أزوا   اام  -١١
ساضوويا، وا  فااا  مان ف اا  ا ثلعاات وا ثلعااا وم ووجااي ا عاو انةسااي ومغاايري ا وياا  انةسااانع  

ا ولاااووين  اااار    اااار الااا وا ،  وحااااملي  ااافات انةساااا، وا  فاااا   وي اإلعاقااا ، وا  فاااا 
وأ فااااا  الضمااااا  ا هاااااجرين، وأ فااااا  الياافاااا  الشااااعضع  و مهااااا ماااان ا قلعااااات الديةعاااا  ال ي الااااون 
يتضر ااون لتمععااا  مساااتمرا وحثااا  ا مل ااا  الضربعااا  الساااضووي  علاااى القءاااات علاااى التمععااا  القاااانوين 

توععااا  للقءاااات علاااى و ااا  ، وتة اااع  محاااالت (٢9)والفضلاااي  اااد مجعاااع ا  فاااا ، أاً ااااان أساساااه
 ا(3٠)ا  فا  ا ولووين  ار    ار ال وا 

 (3١)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
ا  ٢٠3٠رح اا  اللنةاا  ا ضةعاا  ابلقءااات علااى التمععاا   ااد ا اارأ  ابعتماااو الدولاا  لر ياا   -١٢
وأو اا  ابعتماااو اسااباتعنع  ا (3٢)٢٠١9-٢٠١٥واصياا  اإلئااعاا  الضا اار  للفااب   ٢٠١٦عااا  

 ا(33)و ةع  لدع  ا ساوا  با انةسا وع ا ا رأ  و ي  عمو متيفل  هبا
وأعاار  ا قاارر اصاااص ا ضااأ مبساانل  الفقاار ا اادقع وحقااوق اإلنسااان عاان قلقااه  زات انضاادا   -١3

و لي عض  الشفافع  بشنن الفقر وما يرت ط بذل  من  دات،     ن احل وم  حباج     فه  أفء
ا شااا ل  ونياقهاااا وال عااااةت الدقعقااا  أمااار ال  اااا عةاااه لتقعاااع  ا  ااار ا توقاااع والفضلاااي لسعاساااات 

 ا(34)على الفقرات ٢٠3٠ ر ي 
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 (3٥)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -٣ 
أعرب  نة  مةاهء  التضذي  عان القلاح الاذي يسااورها  زات التضرياأل الفءافال للغايا   -١4

، ا مار الاذي ساعتع  لارمي بضاي ٢٠١4ةه قاانون م افةا  اإلرهاا  لضاا  لإلرهاا  الاذي يتءام
يوماااً وون  9٠أفضااا  التض اام الساالميا امااا أن هااذا القااانون ألعاا  احتناااز ا فااراو  ااد  تيفااو    

الساااامام  اااا  ابالتيفااااا  أبفااااراو أسااااره  أو حمااااامعه ، نااااا حياااارمه  ماااان الءااااماةت القانونعاااا   ااااد 
ل اا   الضربعاا  السااضووي  علااى تةقااع  تضريااأل اإلرهااا  حبعاال ال س اان التضااذي ا وحثاا  اللنةااُ  ا م

بشاااا و ساااالمي  اسااااتادا  أح ااااا  التناااارمي انساااااا  قا ااااا  ا فااااراو الااااذين يضااااربون عاااان آرااهاااا 
ويشااراون ا أنشااي  الاادعو  اصالعاا  ماان الضةااأل، ال سااعما ا جمااا  الاادفاع عاان حقااوق اإلنسااان، 

ا وأو ااى ا قاارر اصاااص (3٦)ر نارساا  احلاا س االنفااراويوأيءاااً علااى تةقااع  القااانون حبعاال ال يُعساا
لءامان امتثاا  أح اماه للم ااوز  ٢٠١4ا ضأ ابإلرهاا  مبراجضا  ن اا  م افةا  اإلرهاا  لضاا  

ا وأو ااى ابلتضنعااو مبراجضاا  تضريااأل (37)ا ساسااع  لإلجااراتات القانونعاا  الواج اا  واحملااماا  الضاولاا 
  بغعااا  مواتمتااه ماااع ا ضاااايم الدولعااا  حلقاااوق اإلنساااان، اإلرهااا  الاااوارو ا ن اااا  م افةااا  اإلرهاااا

واالمتةاااع عاان اسااتادا  ن ااا  م افةاا  اإلرهااا  و اامأ ماان أ اا ا  التشااريضات ا تيفاال  اب ماان 
 ا(3٨)القومي لقمع ا ضار   السعاسع  السلمع  أو الةقد أو االحتنا   م الضةعأل

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (39)ياة واحلرية واألمان  لى شخصهحق الفرد يف احل -١ 

أعرب  نة  مةاهء  التضذي  عن ابلغ قلقها  زات استمرار وجوو عقوبا  اإلعادا  والضادو  -١٥
ا ت ايد لضملعات اإلعدا ا و نض  اللنةا  ا مل ا  الضربعا  الساضووي  علاى  عاالن وقاأل ا تعااري 

 ا(4٠) لتةفعذ عقوابت اإلعدا  و فعأل مجعع أح ا  اإلعدا  احلالع
وأعرب  نة  حقوق اليفو عن قلقها الضمعح  زات   دار أح اا  ابإلعادا  وتةفعاذها ا  -١٦

ا وحثا  (4١)حح أ ااص بس   جراا  يدعى أيف  ارت  وها عةدما اانوا وون سن الثامةا  عشار
ا مل ا  الضربعاا  الساضووي  علااى التوقاأل الفااوري عان  عاادا  ا  اااص الااذين ااانوا قا اارين وقاا  
ارت ااا  انرساا  ا  عوماا ؛ و فعااأل أح ااا  اإلعاادا  اليفاااور   ااد ا  فااا ؛ وتضااديو التشااريضات 

فااارل عقوباااا  اإلعاااادا  علاااى ا  فااااا ؛ واإلفااارا  فااااوراً عاااان ا  فاااا  احمل ااااو  علااااعه   بغعااا  ح اااار
 ا(4٢)ابإلعدا  بس   نارس  حقه  ا حري  الرأي والتض م

لقءات على التمعع   د ا رأ  عن ابلغ قلقهما  زات وأعرب  هذأ اللنة  واللنة  ا ضةع  اب -١7
ا ضلوماااات الااا  تفعاااد أبن ا مل ااا  الضربعااا  الساااضووي ، مااان  اااال  عملعاااااا الضسااا ري  ا الاااعمن، 

ا وأعرباااا  اللنةاااا  ا ضةعاااا  (43)ارت  اااا  انتهااااااات جسااااعم  حلقااااوق ا  فااااا  والةسااااات والفتعااااات
 زات ا  ارار الا  حلقا  ابل ع ا  ا الاعمن بسا    ءااً ابلقءات على التمعع   د ا رأ  عن قلقهاا أي

ا وحثاا  اللنةتااان ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  علااى احاابا  القااانون الاادويل (44)الضملعااات الضساا ري 
اإلنساين؛ والسمام مبرور  مداوات اإل ا   اإلنسانع     ا دنعا احملتاجا وتعسم و و ا بسارع  

لعاااا  مسااااتقل  للتةقعااااح ا اوعاااااتات انتهااااااات القااااانون الاااادويل ووون عوااااااح؛ و نشااااات هع اااا  وو 
اار ا قااارر اصاااص ا ضاااأ ابإلرهاااا  (4٥)اإلنساااين والقاااانون الاادويل حلقاااوق اإلنسااان ا الاااعمن ا و ا 

ا مل    الضربع  السضووي  ابلت امها ا  مان  جرات  قعح لتقيفي احلقاااح، علاى حناو مساتقو عان 
الءاارب ، ا مجعاع احلااالت الاا  توجاد فعهاا مي اارات مو اوق هباا تفعااد سلسال  القعااو  ا شاارا  ا 
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ابحتما  تضرل مدنعا للقتو أو اإل اب ، واإلعالن عن نتااج هذا التةقعحا ووعاا احل وما     
 اااامان  جاااارات هااااذا التةقعااااح ا اااااو حالاااا  علااااى حااااد  وال شااااأل عاااان الضاااادو احلقعقااااي للقتلااااى 

 ا(4٦)ا دنعا
لألمااا  ا تةاااد  ا تقريااار بشااانن ا  فاااا  والةااا اع ا سااال  قدماااه     وأ اااار ا ماااا الضاااا  -١٨

   أن احلالاا  ا الااعمن ت ااو  ياام ، حعاال ن التةقااح ماان لةعااد  ٢٠١٨جملااس ا ماان ا عااا  
 فااااًل أ اااغره  و يتنااااوز سااان احلاويااا  عشااار ا وقاااا   ناااه يشاااضر ابلتفاااا    زات  ٨4٢واساااتادا  

لضربع  السضووي  لدع   عاو   وما  ا  فاا  الاذين ااانوا فعماا انهوو ال  ت ذ ا ح وم  ا مل   ا
ااار مجعاااع ا  اااراح بواجااا  التقعاااد ابلت اماااااا  سااا ح مااارت يا ابنماعاااات ا سااالة  ا الاااعمن، و ا 

 ا(47)مبوج  القانون الدويل ا محاي  ا  فا  من الضةأل جبمعع أ  اله
ا  القانونع  احلالع  ال تُضار فح جرسا  وأعرب  نة  مةاهء  التضذي  عن قلقها  ن ا ح  -١9

التضذي  على حنو ما تقتءاعه االتفاقعا ، وأعربا  عان أسافها لضاد   ورا  أح اا  قانونعا  وا اة  
ا الة اااا  ا ساساااي للة ااا  ت فاااو ح ااار التضاااذي  وساااوت ا ضاملااا  بشااا و ميلاااح و ااام قابااااو 

ا وأعربا  (4٨)الو ةعا   ات اليفال للتقععدا وحث  ا مل   الضربع  السضووي  علاى تةقاع  تشاريضااا 
اللنة  وا قرر اصاص ا ضأ ابإلرها  عن قلح ابلغ  زات  عوع نارس  التضاذي  وساوت ا ضاملا  ا 
السااانون ومرااااا  االحتنااااز مااان ق اااو ماااوظفي  نفاااا  القاااانون، مباااا ا  لااا  النتااا اع االعبافااااتا 

ةاااااا  وتااااادري  مجعاااااع ا ااااااوظفا وأو اااااعا احل ومااااا  ابلتةقعاااااح ا مجعاااااع االوعاااااااتات وحماامااااا  ان
ا وأعرب  نة  حقوق اليفو عن قلقها ال الغ من أن بضي القوانا لعا  ساوت مضاملا  (49)ا ضةعا

ا  فا  وتضذي ه ؛ ومن أن أسالع  االستنوا  ال  تيفاو حاد التضاذي  مساموم هباا واثاماً ماا 
 اااان احل اااا  علااااعه  تسااااتاد  إلر ااااا  ا حااااداث علااااى توقعااااع االعبافااااات؛ وماااان أن ا  فااااا  س

ابلسااانن مااادة احلعاااا  واحلااا س االنفاااراويا وحثااا  ا مل ااا  الضربعااا  الساااضووي  علاااى فااارل ح ااار 
لااا س فعاااه علاااى   ااادار عقاااوب  احلااا س االنفاااراوي والسااانن ا يباااد علاااى ا  فاااا  وحءاااوره   ال

ا وحثاا  نةاا  مةاهءاا  التضااذي  احل وماا   علااى  نشااات (٥٠)عملعااات اإلعاادا  ا الساااحات الضاماا 
ع  لتقدمي الشا اوة تءامن الساري  للمةتنا ين، وأو ا  إبورا  أح اا   ارحي  ا التشاريضات آل

 ا(٢٥) (٥١)احمللع  تتضلح حبح  ةاا التضذي  وسوت ا ضامل  ا انرب
وأعرباا  اللنةاا  عاان قلقهااا ال ااالغ  زات الضقااوابت ال دنعاا  الاا    اا  هبااا ا مل اا  الضربعاا   -٢٠

قها علعه ، مبا ا  ل  انلد وبب ا  راحا وحث  ا مل   الضربع  السضووي  ا حح ا فراو وتي 
ا و ل ااا  اللنةااا  بوجاااه  ااااص أن تراجاااع (٥3)الساااضووي  علاااى  لغاااات ااااو أ ااا ا  الضقوبااا  ال دنعااا 

ا مل   الضربع  السضووي  قءع  ا ادون راااأل بادوي وأ اااص آ ارين، هبادح  بياا  أي جانا  
ا وحث  نة  حقاوق (٥4)ي ون مةيواً على عقوب  بدنع من جوان  ا ح ا  اليفاور  ا حقه  

اليفو ا مل   الضربع  السضووي  على  لغات مجعع ا ح اا  التشاريضع  الا  لعا  رجا  ا  فاا  وباب 
 ا(٥٥)أعءااه  وجلده 

ورح اا  اللنةاا  مبشااروع القااانون الرامااي    مضاناا  اات اااي الساانون عاان  ريااح اسااتادا   -٢١
ل ةهاااا أعربااا  عااان قلقهاااا  زات حااااالت االات ااااي وساااوت ا و ااااع ا بضاااي بااادااو عااان السااانن، 

أماان االحتنازا وحث  ا مل    الضربع  السضووي  على التافعأل من االات ااي، عان  رياح تادابم 
 ا(٥٦)بديل  للسنن، و مان م دأ عد  التمعع  ا مة  مجعع احلقوق ا يلوب  لأل ااص احملتن ين
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قلقهااا  زات التقااارير الاا  تفعااد أبن أ ل عاا  ا  ااااص احملااروما ماان وأعرباا  اللنةاا  عاان  -٢٢
ا وأعرباا  ا فو ااع  السااامع  حلقااوق اإلنسااان عاان (٥7)حااريته  يوجاادون رهاان احلاا س االحتعااا ي

قلقها  زات استمرار اعتقا  ا دافضا عن حقوق اإلنسان والةا يا، مبن فعه  الةا يون ا جما  
ي دو لالحتناز التضسفيا وحث  ا فو ع  ا مل   الضربع  الساضووي   حقوق ا رأ ، وتضر ه  فعما

علاى ال شاأل عان أمااان احتنااز أول ا  الةا ايا، لءامان حقاوقه  ا حمااما  وفاح ا  ااو  
القانونعااا ، واإلفااارا  عاااةه  فاااوراً ا حاااا  احتناااازه  فقاااط بسااا   عملهااا  امااادافضا عااان حقاااوق 

عاان قلقهااا  زات احتناااز وا تفااات أفااراو آ اارين وون  اإلنسااان وة ااياا وأعرباا  ا فو ااع  أيءاااً 
ا وا بعااااان (٥٨)تقاااادمي أي تفساااام أو وون حماااااامته  حمااماااا  تراعااااي ظاااااهرا ا  ااااو  القانونعاااا 

مشااب ، حاال  ااربات ا ماا  ا تةااد  ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  علااى اإلفاارا  الفااوري عاان ا اادافضا 
قلااوا ا سااعاق محلاا  ُ ااة   ا مجعااع أحنااات ال لاادا عاان حقااوق اإلنسااان ا  فولاا  للماارأ  الااذين اعتُ 

 ياام  للغاياا  تيفااو عقوبتهااا  ماان هاايالت ا ضتقلااا يواجهااون اماااً  وأ ااارت التقااارير    أن عاادواً 
ا اماا أعار  اصاربات ماان جدياد عان قلقها   زات احتنااز أ اااص آ اارين ا ساة  سانةاً  ٢٠   

ارساااته  حلقاااوقه  ا حريااا  التض ااام وت اااوين ا مل ااا  الضربعااا  الساااضووي  علاااى أسااااا نشاااا ه  ون
 ا(٥9)انمضعات، مبن فعه  رااأل بدوي

وأعرب  نة  مةاهء  التضذي  عن قلقها  زات التقارير الا  تفعاد بوجاوو أمااان احتنااز  -٢3
سااااااري  وعااااااد  وجااااااوو ميسساااااا  مسااااااتقل  إلجاااااارات زارات مةت ماااااا  ومفاج اااااا     مجعااااااع أماااااااان 

ضربع  السضووي  على تض ي  استقال  هع   التةقعح واالوعاات الضاا  ا وحث  ا مل   ال(٦٠)االحتناز
 ا(٦١)عن وزار  الدا لع ، وافال  الر د ا ةت   نمعع أماان االحتناز عن  ريح ميسس  مستقل 

 (٦٢)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
التقارير ال  تفعد بضد  استقال  وحعااو السالي  القءاااع ، أعرب  اللنة  عن قلقها  زات  -٢4

مباا أن ا لاا  هاو ماان يضاا القءااا  ويضا   ا امااا أعربا  عاان أسافها لضااد  وجاوو نسااات ا ساال  
القءاتا وحث  اللنة  ا مل   الضربع  الساضووي  علاى  امان االساتقال  واحلعااو التااما للسالي  

 ا(٦3)ت ارات انةسانع ، مبا ا  ل  من  ال  تضعا قا عاتالقءااع ، وجضلها أاثر مراعا  لالع
والح ااا  نةااا  حقاااوق اليفاااو أن القءاااا  حي ماااون علاااى أسااااا تفسااامه  الشايفاااي  -٢٥

ا وأو ااا  اللنةااا  ا ضةعااا  ابلقءاااات علاااى التمععااا   اااد ا ااارأ  أبن تقاااو  احملااااا  الشااارعع  (٦4)للااادين
 ا(٦٥) حقوق اإلنسان الدولع مبواتم  قواعدها و جراتااا ونارسااا مع مضايم

وأعرب  نة  مةاهء  التضذي  عن قلقها  زات عد  استقال  احمل م  ان ااع  ا تايفيف   -٢٦
ال  أنش   للة ر ا قءاا اإلرها ، وحث  ا مل   الضربع  السضووي  على تض ي  استقال  هاذأ 

علاى  اامان عاد  حمااماا  أي  ا وحثاا  نةا  حقااوق اليفاو ا مل اا  الضربعا  السااضووي (٦٦)احمل ما 
 ا(٦7) اٍص أما  احمل م  ان ااع  ا تايفيف  اان  فاًل وق  ارت ابه انرس  ا  عوم 

وأعربا  نةا  مةاهءاا  التضاذي  عان قلقهااا لق او  االعبافاات ا ةت عاا  ابإلااراأ انولاا  ا  -٢7
ا ةت عا  ابإلااراأ ا احملاا ا وحث  ا مل ا  الضربعا  الساضووي  علاى  امان عاد  ق او  االعبافاات 

 ا(٦٨)القانون وا ا مارس  الضملع ،  ال   ا احتج هبا ادلعو  د  اص مته  مبمارس  التضذي 
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وأعاار  ا قاارر اصاااص ا ضااأ ابإلرهااا  عاان قلقااه ماان أن اوعاااتات نارساا  التضااذي  أو  -٢٨
رهابع  واحملامون وا ادافضون  مأ من  رو  ا ضامل  السع   ال  يثمها ا شت ه ا ارت اهب  أعمااًل  

 ا(٦9)عن حقوق اإلنسان ال تيوي بيفور  مةهنع      جرات  قعقات سريض  ومستقل 
وأ ارت اللنة  ا ضةع  ابلقءات على التمعع   د ا رأ     استمرار الضق ات ال  تضابل  -٢9

   نة  حقوق اليفو ا والح(7٠)و و  ا رأ     الضدال ، وأو   بتةفعذ تدابم ا هذا اليفدو
أن الفتعااااات يتضر اااان لتمععااااٍ   ااااديد ا ن ااااا  الضدالاااا ، وحثاااا  ا مل اااا   الضربعاااا  السااااضووي  علااااى 

 ا(7١)التيفدي النتها  حقوق الفتعات ا هذا اليفدو
وأعرباا  اللنةاا  أيءاااً عاان قلقهااا  زات عااد  وجااوو   ااار قااانوين  ااامو يتضلااح اب  فااا   -3٠

ل ااا  الضربعااا  الساااضووي  ب ةاااات ن اااا  لقءاااات ا حاااداث   اااالحي ا ااااالفا للقاااانونا وأو ااا  ا م
 ا(7٢)وأتهعلي يتما ى مع اتفاقع  حقوق اليفو

 (73)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -٣ 
أو   اللنة  ا مل   الضربع  السضووي  ابلقءات على مجعع أ  ا  التمععا  علاى أسااا  -3١

الدين أو ا ضتقد؛ وتض ي  التسام  الديأ واحلوار وا و اجملتمع؛ و امان حريا  نارسا  الادين وون 
تاااد و ال موجااا  لاااه مااان الدولااا ؛ و ااامان عاااد  تضااارل التنمضاااات الديةعااا  اصا ااا   ااادا ات 

 ا(74)تضسفع 
 تقععااداً وحثا  اللنةاا  ا مل اا  الضربعاا  الساضووي  علااى  لغااات القااوانا واللاواا  الاا  تفاارل  -3٢

واسع الةيااق علاى حريا  الارأي والتض ام، مباا ا  لا  جاراا  أالارو أ أو أسا  ل أو الرساو أ أو 
أاإلفسااااو ا ا رلأ الااا   اااا تضرياااأل فءااافال، والااا  س ااان أن يااادان مرت  وهاااا مااان ا  فاااا  

 ا(7٥)   اإلعدا  بضقوابت  ديد  تيفو
 ااد ا اارأ  عاان القلااح الااذي ال ياا ا  يساااورها  وأعرباا  اللنةاا  ا ضةعاا  ابلقءااات علااى التمععاا  -33

بس    و   جراتات التسنعو ال  تضعاح حريا  ا ارأ  ا ت اوين انمضعاات وبسا   مةاع انمضعاات 
مااان الضماااو علاااى القءااااا السعاساااع  وقءااااا حقاااوق اإلنساااانا وأو ااا  بتضاااديو ن اااا  انمضعاااات 

ع ا ادين أن يةشاان حبريا  ويشاار  ا احلعااا  وا يسساات ا هلعا  لتهع ا  بع اا  مواتعا  س ان فعهااا للمنتما
ا وأعرباا  نةاا  مةاهءاا  التضااذي  عاان قلقهااا ال ااالغ  زات رفااي ا مل اا  الضربعاا  (7٦)السعاسااع  والضاماا 

السضووي  مة  مة مات حقوق اإلنسان تيفاري  الضمو، و زات وروو تقارير تفعاد أبيفاا عاق ا  أفاراواً 
سااان أو اعب ااوا علااى سعاسااات الدولاا ا وحثاا  ا مل اا  أبلغااوا عاان انتهااااات م عوماا  حلقااوق اإلن

الضربع  السضووي  على اإلقرار بشرعع  االنتقاوات السلمع  وأنشي  مةا ر  حقوق اإلنساان، واإلفارا  
ا وحثااا  نةااا  حقاااوق اليفاااو (77)عااان مجعاااع ا  اااااص الاااذين احُتنااا وا علاااى هاااذا ا سااااا فقاااط

فضا عاان حقااوق اإلنسااان وا ة مااات  اام احل ومعاا  ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  علااى الساامام للماادا
ا وأعرباااا  اللنةاااا  ا ضةعاااا  (7٨)مبمارساااا  حقهاااا  ا حرياااا  التض اااام والاااارأي وون أي اديااااد أو مءااااايق 

ابلقءات على التمعع   د ا رأ  عن القلح الاذي يسااورها بشا و  ااص  ن ا ادافضات عان حقاوق 
ضةاااأل والتاويااأل واالحتنااااز وسااوت ا ضاملااا ا اإلنسااان تضر اان، حسااا  مااا أفعاااد بااه، للمءااايق  وال

وأو اا  ا مل ااا  الضربعااا  الساااضووي  ابالمتةااااع عااان أي أعماااا  انتقامعااا   اااد ا ااادافضات عااان حقاااوق 
 ا(79)اإلنسان، و مان نارس  حقوقهن ا حري  التض م وت وين انمضعات
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رهاا   اد وأوان ا قرر اصاص ا ضاأ ابإلرهاا  بشاد  اساتادا  تشاريضات م افةا  اإل -34
ا فااراو الااذين سارسااون بشاا و ساالمي حقااوقه  ا حرياا  التض اام، وحرياا  الاادين أو ا ضتقااد، وحرياا  
التنمااع الساالمي وت ااوين انمضعاااتا وحاال ا قاارر اصاااص ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  علااى  نشااات 

رت ااهب  آلع  و ةع  مستقل  لتةدياد مجعاع ا فاراو الاذين يقءاون حالعااً عقاوابت ابلسانن بتهما  ا
أفضااًل تش  و نارس  حلراا  ا ساسع ، وحثها علاى  فعاأل ا ح اا  اليفااور  حباح مجعاع هايالت 

 ا(٨٠)السنةات أو الضفو عةه  أب ر فوري
وأ ااارت العونساا و    أن الة ااا  ا ساسااي للة اا  ال يااةص  ااراح  علااى م اادأ حرياا   -3٥

ا و نض  ا مل ا  الضربعا  الساضووي  (٨١)التض م، والح   عد  وجوو قانون بشنن حري  اإلعال 
على استةداث تشريع يتضلح حبري  اإلعال ، و لغات لرمي التشهم وفقااً للمضاايم الدولعا ، و امان 
اساااتقاللع  هع ااا  الب اااعص ابل ااال، و ااامان وجاااوو رقابااا  قءاااااع  علاااى احلااااالت ا تضلقااا  حبنااا  

 ا(٨٢)حمتوات اإلنبن 

 (٨3)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
رح   نة  مةاهء  التضذي  واللنة  ا ضةع  ابلقءات على التمععا   اد ا ارأ  اب  ااورات  -3٦

 ا(٨4)ا تاذ    افة  االلار اب  ااص
وأعربااا  اللنةااا  ا  ااام  عااان قلقهاااا  زات التقاااارير الااا  أفااااوت بتضااارل  اااةاا االلاااار  -37

حعااوا وأو اا  ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  لالعتقااا  واالحتناااز والب  واالسااتغال  ا ال غااات أحعاااةً 
ابإلنفااا  الفضااا  لة ااا  م افةاا  االلااار اب  ااااص؛ والتةقعااح ا حاااالت االلااار اب  ااااص 
وحماامااا  مرت  عهاااا؛ واعتمااااو آلعاااات مةاسااا   للت  ااام بتةدياااد و حالااا   اااةاا االلاااار؛ وتقااادمي 

وأو اا  نةاا  القءااات علااى التمععااا  ا (٨٥)احلماياا  ا الاماا  واإلنيفاااح ا ةاساا  للةسااات الءاااةاا
اخلرباا ااعنيةربباطبيقةربالاااقياتةربرباتاصااب، ربةاتباااباطنربباعيملرببااانلرب،ااا صاةربربببا  االضةيفاري ونةا  

قكثربرباااعلةكربرببااان طةربرببااا ربربن،هابالق،هءربرباااةالجتربربا اشةربرب ااا ربربامااحلمربربةا اص  اقالربرب  اا لااربرببا
   الضربع  السضووي  على اإلنفا  الفضاا  وحث  نة  حقوق اليفو ا مل .(٨٦)صاع اش ةااجتحاايه

 ا(٨7)حل ر استادا  ا  فا  ا تنر هب  لقعاو  ا ياا ا س اقات ا نن
وأ ااااارت اللنةاااا  ا ااااذاور     أن آالح ا  فااااا ، واثاااام مااااةه  ماااان  ااااةاا االلااااار،  -3٨
مااو انااربي علااى ي الااون يضعشااون ويضملااون ا  ااوارع ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  ويتضر ااون للض ال

أيدي عيفاابت  جرامع ، وحث  احل وم  على ال أل فوراً عان توقعاأل هايالت ا  فاا  وتارحعله  
تضسااافعاً واإلفااارا  عااان احملتنااا ين ماااةه  حالعااااًا وأو ااا  أيءااااً ابعتمااااو اساااباتعنع   اااامل  تتاااع  

 ا(٨٨)لأل فا  الذين يضعشون ا الشوارع  م انع  احليفو  على التضلع  واصدمات اليفةع 
والح ااا  نةااا   اااربات مة مااا  الضماااو الدولعااا  أن ن اااا  الضماااو ال يتءااامن أي أح اااا   -39

حماادو    اار الضمااو انااربي وأن أراب  الضمااو الااذين يفر ااون الضمااو انااربي ال يضاااق ون علعااه  ال 
 ثااو هااذأ احلاااالت  ابلغراماا ا وحثاا  ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  علااى فاارل عقااوابت مةاساا   عاماااً 

 ا(٨9)و نفا ها  نفا اً  ارماً 
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 (9٠)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -٥ 
أعرباا  اللنةااا  ا ضةعاا  ابلقءاااات علااى التمععااا   ااد ا ااارأ  أن القلااح ال يااا ا  يسااااورها  زات  -4٠

االحتناااا  ابلشاااريض  لتفسااام عاااد   حاااراز تقاااد  ا   اااالم قاااانون ا سااار  واالساااتمرار ا تي عاااح 
ا ح ااا  القانونعاا  التمعع ياا  ا تضلقاا  اب حااوا  الشايفااع ، وال سااعما ا اابا  حيفااو  ا اارأ  علااى 
  ن ويل أمرها ل ي تت و ، وا س ا  احملدوو  ا تاح  للمارأ  ليلا  التيلعاحا وأعربا  أيءااً عان 

 وا  قلقهاااا  زات اساااتمرار التمععااا   اااد الةساااات والفتعاااات ا قاااانون ا اااماث ومساااااو احلءاااان  والااا
واليالقا وأو   ا مل    الضربعا  الساضووي  إبلغاات ا ح اا  التمعع يا  الا  تاة   ا هلعا  القانونعا  

 ا(9١)واليالق ون ا  الو اي  وا ماث

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (9٢)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

ا تااااذ  لتض يااا  فااارص حيفاااو  ا ااارأ  علاااى عماااوا وأعربااا  عااان رح اا  اللنةااا  ابلتااادابم  -4١
القلح الذي ال ي ا  يساورها  زات تدين مشاارا  ا ارأ  ا ساوق الضماو؛ وعاد   نفاا  القاانون الاذي 
يلغاااي ا ااابا  اإل ن ابلضماااو مااان ويل ا مااار؛ واساااتمرار الفيفاااو ا هاااأ والفيفاااو باااا انةساااا ا 

اا   ا الوظااااأل ا ةافءاا  ا جاار؛ واسااتمرار الفنااو  ا م ااان الضمااو؛ وحءااور ا اارأ  بشاا و مرا 
ا و انض  (93)الرمساي الضماو ساوق    ا رأ  و و  بتض ي  اللنة  وأو   ا جور با انةساا

نةاا   ااربات مة ماا  الضمااو الدولعاا  احل وماا   علااى زاو  مشااارا  ا اارأ  ا جمموعاا  أوسااع ماان ا هاان 
رها أمةاس  أ؛ و امان اقتيفاار القعاوو الا  قاد تفارل علاى  م تل  ال  جرة التقلعد على اعت ا

ا و انض  (94)عمو ا ارأ  علاى محايا  ا موما  فقاط؛ و لغاات ا مار الاذي حيادو مضاايم عماو ا ارأ 
ا مل   الضربع  السضووي  على تةفعذ بارامج لدراسا  ا سا ا  ال امةا  ورات الفناو  ا ا جاور باا 

 ا(9٥)هاانةسا وا ا  تدابم  ضانت
ووعاا  اللنةااا  ا مل اا   الضربعااا  الساااضووي     التيفاادي علاااى حناااو فضااا  نمعاااع أ ااا ا   -4٢

التمععاا  انةسااي ومةضهااا، مبااا ا  لاا  التةاارب انةساايا و ل اا  أيءاااً مضلومااات عاان عملعااات 
 ا(9٦)التفتعش ا أماان الضمو للتةقح من عد  وجوو التمعع 

 (97)احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
أو   اللنةا  ا ضةعا  ابلقءاات علاى التمععا   اد ا ارأ  ا مل ا  الضربعا  الساضووي  بتوساعع  -43

 ا(9٨)نياق تغيع  ا ضا ات التقاعدي  ون   احلماي  االجتماعع  للةسات

 (99)احلق يف مستوى معيشي الئق -٣ 
الااا  أو ااا  نةااا  القءاااات علاااى التمععااا  الضةيفاااري ا مل ااا  الضربعااا  الساااضووي  بتةساااا ح -44

ا (١٠٠)الف ات ا همش  ال  تضعش ا فقر، مثو  م السضوويا الذين لعسوا من الضما  ا هااجرين
وأحااااا  ا قاااارر اصاااااص ا ضااااأ مبساااانل  الفقاااار ا اااادقع علماااااً بااااةهج احلماياااا  االجتماععاااا  الااااوارو ا 

من حقوق ، وأو ى أبن تضبح احل وم  ابحلح ا احلماي  االجتماعع  ابعت ارأ حقاً ٢٠3٠ ر ي 
 ا(١٠١)اإلنسان
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و ار ا قرر اصاص أن الءراا  هي أوا  ابلغ  ا  عا  إلعااو  التوزياع مان أجاو تقلاعص  -4٥
التفااااوت االقتيفااااوي وتض يااا  ت اااافي الفااارصا ور ااا  أن مساااتوات عاااد  ا سااااوا  ا فءااا  مةاااذ 

 ا(١٠٢)، فإيفا ال ت ا  مرتفض  بش و مفر ٢٠٠7 عا 

 (١٠3)احلق يف الصحة -٤ 
أعرب  اللنة  ا ضةع  ابلقءات على التمعع   د ا رأ  عن قلقهاا  زات لارمي اإلجهاال  ال  -4٦

ا وأو اا  نةاا  حقااوق اليفااو أبن (١٠4)ا حاااالت تضاارل حعااا  ا اارأ  أو الفتااا  احلامااو للاياار
تقااااو  ا مل اااا  الضربعاااا  السااااضووي  إبلغااااات لاااارمي اإلجهااااال ا مجعااااع ال ااااروح وبءاااامان و ااااو  

 ا(١٠٥)فرص اإلجهال ا نمون و دمات الرعاي  بضد اإلجهال ا راهقات   
وأو   اللنة  ا ضةعا  ابلقءاات علاى التمععا   اد ا ارأ  ا مل ا  الضربعا  الساضووي  بتقادمي  -47

 اادمات  ااةع   ااامل ، وال سااعما  اادمات اليفااة  انةسااع  واإلتابعاا ؛ وافالاا  تااوافر ا  اا ا  
ا (١٠٦)لت لفاا ؛ وتض ياا  الوقاياا  ماان ا ماارال ا ةقولاا  جةسااعاً احلديثاا  لوسااااو مةااع احلمااو ا عسااور  ا

وأو اااا  نةاااا  حقااااوق اليفااااو إبورا  التثقعااااأل ا جمااااا  اليفااااة  انةسااااع  واإلتابعاااا  ا ا ةاااااهج 
 ا(١٠٨)ا وقدم  العونس و تو ع  مشاهب (١٠7)الدراسع  اإلل امع 

 (١٠9)احلق يف التعليم -٥ 
الضربعااا  الساااضووي  قاااد اعتمااادت الضدياااد مااان التااادابم أ اااارت العونسااا و    أن ا مل ااا   -4٨

والسعاساااات واصياااط الرامعااا     تض يااا  احليفاااو  علاااى التضلاااع  انعااادا و ااانض  احل ومااا  علاااى 
موا ال   اامان التضلاع  االبتاادااي اإلل امااي للفتعاات والفتعااان علاى السااوات، مبااا ا  لا  عاان  ريااح 

  تض يا  ن اا  التضلاع  ق او االبتادااي، عشاعاً ، وموا ال  جهووهاا الرامعا   (١١٠)اعتماو أ ر تشريضع 
 ا(١١١)مةه 4-٢من أهداح التةمع  ا ستدام  والغاي   4مع ا دح 

وأعرب  اللنةا  ا ضةعا  ابلقءاات علاى التمععا   اد ا ارأ  عان قلقهاا  زات اساتمرار حمدوويا   -49
وأو   نة  حقوق اليفو  ا(١١٢)فرص احليفو  على التضلع  ابلةس   للف ات احملروم  من الفتعات

ا مل   الضربع  السضووي  ب فال  ا ساوا  باا ال ةاا وال ةاات ا جاوو  التضلاع  واصعاارات التضلعمعا  
ا تاح ، وتضمع  ا ةاهج التضلعمع  اصالع  من القوال  الةميعا ، ومضانا  ا سا ا  ا ع لعا  للتمععا  

للنة  ا ضةع  ابلقءات على التمعع   د ا رأ  بتقدمي ا وأو   ا(١١3)القاا  على أساا نوع انةس
ا (١١4)ا شور  ا هةع  للفتعات بشنن ا سارات ا هةع   م التقلعدي  واجملاالت الدراسع   م الةميع 

 عاماااً  ١٢وأ ااارت العونساا و    أن بضااي الفتعااات احملرومااات ماان ال ع اا  ا سااري  ال ااالغ سااةهن 
االجتماععا ؛ وال س ان  ايالت الفتعاات أن ي تسا  ساوة ا هاارات احلعاتعا  ي لن ا وور الببع   ال

بعةما حييفو الفتعان ا ظروح نا ل  على فرص احليفو  على التضلع  الثانوي وس ةه  أن يشاراوا 
ا ا نشاي  االجتماععاا  والثقافعاا  والرا ااع ا و اانض  العونسا و ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  علااى 

  ا(١١٥)مارس  و حلاق هيالت الفتعات مبة وم  التضلع  الثانوي الضا  يفات تل  ا 
و نض  العونس و ا مل   الضربع  السضووي  على التةفعذ ال امو لألح ا   ات اليفال   -٥٠

من اتفاقع  محاي  الباث الثقاا والي عضي الضا ي واتفاقع  محاي  الباث الثقاا  ام ا ااوي، و ياالت 
 ا(١١٦)لواج   شارا  جمموع  واسض  من اجملتمضات احمللع  ا القعا  بذل االعت ار ا
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 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (١١7)النساء -١ 

، الح ا  (١١٨)على الر   من سان ن اا  احلمايا  مان اإلياذات، الاذي ألار  الضةاأل ا ةا يل -٥١
الضةاأل انةسااين  اد ا ارأ ، وال ساعما اللنة  ا ضةع  ابلقءات على التمعع   اد ا ارأ  بقلاح تفشاي 

ا وا (١١9)   حد ا م الضةأل ا ة يل وانةسي، الذي ال ي ا  مستوة اإلبالغ عةه وتو عقه متدنعاً 
 وت الضدو ال  م من حاالت الضةأل ا ة يل ا  لغ عةها، تضر  نة  مةاهء  التضذي  عان القلاح 

ياروع الءااةاا واثااماً ماا سااةضهن ماان  )ا  ةاار (ي  الاذاور  زات االوعااتات الاا  تفعاد أبن ن ااا  و ااا
ا وأو ا  اللنةا  ا ضةعا  ابلقءاات علاى التمععا   اد ا ارأ  ا مل ا  (١٢٠)اإلبالغ عن هذأ احلااالت

الضربع  السضووي  ابعتماو تشاريضات  اامل  لار  علاى وجاه  ااص مجعاع أ ا ا  الضةاأل انةسااين 
اوي، واال تيفاا ، واال تيفاا  ال وجاي، وأ ا ا  االعتادات  د ا رأ ، وال ساعما الضةاأل االقتيفا

انةسااي  اام اإليالجااي، والتةااارب انةسااي؛ و لغااات مجعااع ا ح اااا  القانونعاا  الاا  تااربز مااارت   
الضةأل ا ة يل؛ والتةقعاح ا حااالت الضةاأل انةسااين ومقا اا  مرت  عاه؛ و امان تعسام حيفاو  

نةاا  مةاهءا  التضاذي  احل وماا   علاى تاوفم التاادري  ا وحثا  (١٢١)الءاةاا علاى اناارب ا ةاسا 
واعتماااااو م اااااوز توجعهعاااا  للقءااااا  ومااااوظفي  نفااااا  القااااانون بشاااانن اعفعاااا  التةقعااااح ا حاااااالت 

ا وحثااا  نةااا  حقاااوق اليفاااو ا مل ااا  الضربعااا  الساااضووي  علاااى (١٢٢)اال تيفاااا  والضةاااأل انةساااي
نع   اامل   ةاع الضةاأل ا ةا يل والتيفادي التيفدي لألس ا  انذري  للضةأل ا ة يل واعتمااو اساباتع

ا وأو اا  اللنةاا  ا ضةعاا  ابلقءااات علااى التمععاا   ااد ا اارأ  أبن تضااد  احل وماا  التشااريضات (١٢3)لااه
لءاامان عااد  مضاق اا   ااةاا االعتاادات انةسااي ا حااا  تااوجعههن ااامااات ال س اان    ااااا فعمااا 

 ا(١٢4)بضد
معح  ن ا مل   الضربع  الساضووي ، علاى الار   وأعرب  نة  حقوق اليفو عن قلقها الض -٥٢

من التو عات ا ت رر  ا قدم  من اآللعات الدولع  حلقوق اإلنسان، ما زال  ال تضابح ابلفتعاات  
ايفاااح ات حقاااوق ااااامالت وتوا اااو التمععااا  بشاااد   ااادهن ا القاااانون وا ا مارسااا ا وحثااا  

ماو للمسااوا  باا انةساا والقءاات علاى مجعاع ا مل   الضربع  السضووي  على افال  االحابا  ال ا
ا وأو ا  اللنةا  ا ضةعا  ابلقءاات علاى التمععا   اد ا ارأ  إبزالا  (١٢٥)أ  ا  التمعع   د الفتعاات

ا واقااأل الاا  ت اارا الساالي  ا بوياا  والقوالاا  الةميعاا  الاا  ععاا   ااد ا اارأ ، و لاا  ابلتضاااون مااع 
 ا(١٢٦)ت اجملتمضع  والديةع اجملتمع ا دين ووسااط اإلعال  والقعاوا

، على الر   من التدابم (١٢7)وأعرب  اللنة  عن قلقها  زات استمرار ن ا  و اي  الذاور -٥3
ا وأو ا  ا مل ا  الضربعا  الساضووي  إبلغاات هاذأ ا مارسا ، واعتمااو (١٢٨)ا تاذ  للةاد مان نياقاه

اسااتادا  اوعاااتات الضيفااعان ، و اامان عااد  333٢٢لااواا  تةفعذياا  إلنفااا  ا ماار السااامي رقاا  
 ا(١٢9)اليفاور  عن أولعات ا مر لغرل   ءاع الةسات لالحتناز التضسفي

زوا   عااان قلقهاااا  زات اساااتمرار ا مارساااات الءاااار ، مباااا ا  لااا  وأعربااا  اللنةااا  أيءااااً  -٥4
ا  فااا  والاا وا  القسااري وفاارل زي نسااااي  ج اااري وتضاادو ال وجاااتا وأو اا  ا مل اا  الضربعاا  

ي  ابلقءات على هذأ ا مارسات، وتض يا  تادابم وعا  الءاةاا، و لغاات ا ح اا  القانونعا  السضوو
احل وما  علااى ال ااأل  ا وحثا  نةاا  حقاوق اليفااو أيءاااً (١3٠)التمعع يا  الاا  تاة   تضاادو ال وجااات
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ا وحث  نة  مةاهء  التضذي  ا مل   الضربع  السضووي  (١3١)عن فرل ل اا مضا على الفتعات
 ا(١3٢)رمي ال وا  القسريعلى ل

وابلاااار   ماااان  عيااااات ا اااارأ  احلااااح ا التيفااااوي  ا انتااااااابت اجملااااالس ال لدياااا  والب اااا   -٥٥
لضءااااويتها، أعرباااا  اللنةاااا  ا ضةعاااا  ابلقءااااات علااااى التمععاااا   ااااد ا اااارأ  عاااان قلقهااااا  زات ا شااااارا  

بعااا  الساااضووي  للةساااات علاااى مجعاااع مساااتوات  اااةع القااارارا وأو ااا  ا مل ااا  الضر  ا ةافءااا  جاااداً 
 يوالضاماا  وا  ااةع القاارار، والتيفااد بتض ياا  ا شااارا  ا تساااوي  وال املاا  للماارأ  ا احلعااا  السعاسااع 

 ا(١33)للضوااح الثقافع  والضملع  ال  تضوق ا شارا  ال امل  للمرأ  ا احلعا  السعاسع 
ات ياواجهن أاثار مان والحظ ا قارر اصااص ا ضاأ مبسانل  الفقار ا ادقع أن الةساات الفقام  -٥٦

 اااامهن  اااادات فعمااااا يتضلااااح حبقااااوق اإلنسااااان ا  فولاااا  للماااارأ ،  ن الضديااااد ماااان أراب  الضمااااو 
ي الااون ييفاارون علااى  اارور  حيفااو  ا اارأ  علااى   ن ويل أمرهااا الااذار ق ااو ع عةهااا ماان الضمااوا  ال

أ  مان احليفاو  ا ار  الا  تضفاي ٢٠١٢وأو ى ا قرر اصاص أبن تقو  احل وم  إبنفاا  قاعاد  عاا  
 ا(١34)على   ن ويل ا مر من أجو الضمو

 (١3٥)األطفال -٢ 
، ٢٠١4علااى الاار   ماان اعتماااو ن ااا  محاياا  اليفااو ون ااا  احلماياا  ماان اإليااذات ا عااا   -٥7

عالو  على الاةتعهما التةفعذيتا، الح   نةا  حقاوق اليفاو أن ا راجضا  الشاامل  للتشاريضات 
ا وأو اا  ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  أبن تءااع وون م يااد ماان (١3٦)بضااد ا تضلقاا  ابليفااو و ت تمااو

 ا(١37)من محاي  اليفو وحقوقه التن م قانوةً  اماًل يتضلح اب  فا  ويشمو االً 
وأعرباا  اللنةاا  عاان قلقهااا الشااديد  زات الساالي  التقديرياا  ا مةوحاا  للقءااا  لتقاادير ساان  -٥٨

ا وأ اارت    أن القءاا   (١3٨)ات اللوايت ييفلن    سن ال لوغالر د واثماً ما أي نون ب وا  الفتع
اثااماً مااا يضتااربون أن الاا وا  ا   اار ييفاا  ا ا يفاالة  الفءاالى لليفلاا ، نااا ياايوي    انتهااااات 

ا وأ ارت اللنةا  ا ضةعا  ابلقءاات علاى التمععا     أناه ال تا ا  هةاا  (١39)متضدو  حلقوق الفتعات
وحثا  نةا  حقاوق اليفاو ا مل ا   ا(١4٠)يت وجن وون سان الثامةا  عشارنس   ا م  من الفتعات 

للفتعاااات والفتعاااان علاااى الساااوات  عامااااً  ١٨الضربعااا  الساااضووي  علاااى  دياااد السااان الااادنعا للااا وا  ا 
 ا(١4٢)، مبا ا  ل  ال وا  القسري(١4١)والقءات على زوا  ا  فا 

علاى  لغاات مجعاع التشاريضات الا  تضاماو  وحث  اللنة  نفساها ا مل ا  الضربعا  الساضووي  -٥9
الءةاا من ا  فاا  امنارما؛ ولارمي مجعاع أ ا ا  االعتادات انةساي  اد ا  فاا  ومقا اا  
انةااا  ومضاااق ته ؛ و لغااات نارساا  الساامام  اارت   االعتاادات انةسااي علااى ا  فااا  ابإلفااالت ماان 

تاااادات علاااى ا  فااااا  واسااااتغال   الضقاااا ؛ و اااامان اإلباااالغ اإلل امااااي الفضااااا  عااان حاااااالت االع
؛ وم افةااااااا  و ااااااا  الءاااااااةع ؛ و ااااااامان   حااااااا  قةاااااااوات فضالااااااا  لإلباااااااالغ عااااااان هاااااااذأ جةساااااااعاً 

 ا(١43)االنتهااات
وأو ااا  اللنةااا  حب ااار مجعاااع أ ااا ا  الضقاااا  ال ااادين ا اافااا  الساااعاقات، مباااا ا  لااا   -٦٠

 ا(١44)وا و ا سر 
 عاماااااً  ١٥ن تتناااااوز سااااةه  وأعرباااا  اللنةاااا  عاااان عمعااااح قلقهااااا ماااان أن ا  فااااا  الااااذي -٦١

قاد بلاغ مان  ١٥حياامون ا الغا، ومن أنه ألاوز للقا اي أن يقارر ماا   ا ااان اليفاو وون سان 
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الُةءااج مااا ي فااي لتوجعااه ُااا  جةااعاا   لعااه ومضاق تااه امااا يُضاقاا  ال ااالغونا وحثاا  ا مل اا  الضربعاا  
 ا(١4٥)السضووي  على رفع سن ا سيولع  انةااع     مستوة مق و  وولعاً 

و ل ااا  نةااا   اااربات مة مااا  الضماااو الدولعااا     احل ومااا  ا اااا  تااادابم لءااامان التضلاااع   -٦٢
ا و ل ااا     (١4٦)ساااة  ١٥اإلل اماااي حااا  بلاااوغ السااان الااادنعا للق اااو  ا الضمالااا  أو الضماااو، أي 

احل وماا  أن تتاااذ التاادابم الالزماا  للقءااات علااى اسااتادا  ا  فااا  و اارااه  وعاارل تسااامه  
 ا(١47)  رال التسو ، وأن تعسر  عاو  أتهعله  و وماجه  ا اجملتمع

وساااانل  نةاااا  حقااااوق اليفااااو ا مل اااا  الضربعاااا  السااااضووي   ن ااناااا  تضتاااا   لاااارمي لةعااااد  -٦3
 ا(١4٨)ا  فا  ا  فوح القوات ا سلة 

 (١49)األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 
  يفناااً اجتماععاااً قااماااً علااى حقااوق أو اا  اللنةاا  أبن تضتمااد ا مل اا  الضربعاا  السااضووي -٦4

 ا(١٥٠)اإلنسان  زات اإلعاق 
والح اا  اللنةاا  والعونساا و أن الغال عاا  الض مااى ماان ا  فااا   وي اإلعاقاا  ال ي الااون  -٦٥

ا و اانض  العونساا و ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  علااى (١٥١)يتلقااون التضلااع  ا ميسسااات مةفيفاال 
معااع وتض يااا  فاارص تضلاااع  هاايالت ا  فااا  عااان  ريااح اعتمااااو  عيااات ا ولوياا  للتضلاااع  الشااامو للن

 ا(١٥٢)سعاس   امل  و  ار قانوين لءمان حح ا  ااص  وي اإلعاق  ا التضلع 

 (١٥3)األقليات -٤ 
أعربااا  اللنةااا  ا ضةعااا  ابلقءاااات علاااى التمععااا   اااد ا ااارأ  عااان قلقهاااا  زات اساااتمرار حالااا   -٦٦

ا الضدياد مان اجملااالت، ووعا  ا مل ا  الضربعا  الساضووي     احلرمان الا  تضعشاها ا ارأ  الشاعضع  
 ا(١٥4)مضان  أوجه عد  ا ساوا  تل 

وأو اااا  اللنةاااا  ا ضةعاااا  ابلقءااااات علااااى التمععاااا  الضةيفااااري أبن تتاااااذ ا مل اااا  الضربعاااا   -٦7
 الديةعا ، مبااا ا  لا  احلااح ا - الساضووي  مجعاع التاادابم الالزما  لءاامان حقاوق ا قلعاات اإل ةعاا 

الديةعاا  ا  - حريا  الف اار والوجاادان والاادين، وت يااو مجعااع احلااواج  الاا  تواجههااا ا قلعااات اإل ةعاا 
 ا(١٥٥)جماالت التضلع  والضمو والة ا  القانوين

 (١٥٦)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -٥ 
وي  علاااى عاااد  تضاااريي حثاا  نةااا   اااربات مة مااا  الضماااو الدولعااا  ا مل اا  الضربعااا  الساااضو  -٦٨

الضمااا  ا هاااجرين للممارسااات الاا  ت يااد ماان استءااضافه ا و ل اا     ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  
أن تشم    الس و ال  س ن من  ال ا للضما  ا هاجرين نارس  حقه  ا  يفات عمالته  حبريا  

و ل اا  مضلومااات عاان حاا  ال يقضااوا  ااةاا نارسااات تضساافع  بساا   ن ااا  أافالاا أ التن اام ا 
التدابم ا تاذ  لءمان عتع مجعع الضما  ا هاجرين ابحلماي  الفضال  من التمعع ، مع الباع  بوجه 

ا وأعرباااا  نةاااا  مةاهءاااا  (١٥7) اااااص علااااى اإللغااااات الفضااااا  لة ااااا  ال فالاااا  ا ا مارساااا  الضملعاااا 
للتضذي  وساوت ا ضاملا  وااللاار  التضذي  عن ابلغ قلقها  زات التقارير ال  تفعد ابالنتشار الواسع

سعما الضامالت ا ة لعات، ا   ار ن ا  ال فال ا و دوت على أن هاذا  ابلضما  ا هاجرين، وال
الة ااا  ي يااد ماان عااا ر تضاارل الضااامالت لاللااار واال تيفااا  و اام  لاا  ماان  اارو  التضااذي  
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بتااوفم احلماياا  القانونعاا  للضمااا   ا وأو اا  أبن تقااو  ا مل اا  الضربعاا  السااضووي (١٥٨)وسااوت ا ضاملاا 
ا هااااجرين و ااامان و اااو      الضدالااا ؛ والتضنعاااو إب اااالم ن اااا  ال فالااا ؛ واعتمااااو تشاااريضات 
الضمو ا ة م  للضمو ا ة يل أو تضديلها؛ وتقادمي الادع  وا سااعد  القانونعا  وتادابم انارب لءاةاا 

القءات على التمعع  الضةيفري بءمان سران  ا وأو   نة (١٥9)التضذي  وسوت ا ضامل  وااللار
أح ا  ن ا  الضمو على الضما  ا هاجرين؛ و مان اإلنفا  الفضا  لألح ا  القانونع  الا   ماي 
ا هاجرين؛ وع ا الضما  ا هاجرين من الو و     آلعات ت ل  مستقل  وفضال  وون  وح من 

 ا(١٦٠)االنتقا 
اللنةااا  ا ضةعااا  ابلقءاااات علاااى التمععااا   اااد ا ااارأ     أن وأ اااارت نةااا  حقاااوق اليفاااو و  -٦9

الةسااات والفتعااات ا هاااجرات الضااامالت ا ا ةاااز  يتضر اان العتاادات واسااتغال  اقتيفاااوي وجةسااي 
ا وأو اا  اللنةاا  ا  اام  ابعتماااو قااانون حماادو يااة   الضمالاا  ا ة لعاا ؛ (١٦١)وباادين ولسااوت ا ضاملاا 

  ا أماااااان الضمااااو؛ و نفااااا  ح اااار ميفاااااور  جااااوازات و اااامان  جاااارات عملعااااات تفتااااعش مةت ماااا
؛ و اااااامان ع ااااااا  اومااااااات ا ةاااااااز  ا هاااااااجرات ماااااان حماامااااااات تراعااااااي ا  ااااااو  (١٦٢)الساااااافر
ا وحثاا  نةاا  حقااوق اليفااو ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  علااى  لغااات  اار  احليفااو  (١٦3)القانونعاا 

 ا (١٦4)على أت م  اصرو  وحماس   مستغلي ا  فا  ا الضمو ا ة يل
وأ ار ا قرر اصاص ا ضأ مبسنل  الفقر ا دقع    أن عدو الضما  ا ة لعا اإلندونعسعا  -7٠

عامااو، نتعناا   ٠٠٠ ٥٠٠ اام احلاااملا لو اااح رمسعاا  ا ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  يقاادر حبااوايل 
ت وعاان الضمااا   لغااات  ندونعسااعا التفاااق تعساام ا ناار  القانونعاا ، وأو ااى إب اادار عفااو عاان هاايال

 ا(١٦٥)اآل رين ا وجووين ا و ع نا و

وأعربااا  نةااا  مةاهءااا  التضاااذي  عااان القلااااح الاااذي ال يااا ا  يسااااورها  زات عاااد  وجااااوو  -7١
 رحي  تاة   مساااو اليارو واإلعااو  القساري  وتسالع   تشريضات و جراتات و ةع  تتءمن أح اماً 

ا وحثا  (١٦٦)قا ارين ا ضر اا صيار االلاارا يلوبا، و زات عد  وجاوو آلعاات حمادو  حلمايا  ال
ا مل اا  الضربعاا  السااضووي  علااى اعتماااو قااانون  ااامو بشاانن اللنااوت، مبااا يتفااح مااع ا ضااايم الدولعاا  
حلقوق اإلنساان؛ وتشاريضات حملعا  حمادو   اد اإلعااو  القساري ؛ و  حا  سا و انتيفااح فضالا  ا 

 ا(١٦7) جراتات اإلبضاو

 (١٦٨) دميو اجلنسية -٦ 
أو   اللنةا  ا ضةعا  ابلقءاات علاى التمععا   اد ا ارأ  ا مل ا  الضربعا  الساضووي  بتضاديو  -7٢

قاانون انةساع  لتم اا ا ارأ  السااضووي  مان نقاو جةساعتها    زوجهااا ا جةا  وأ فا اا علاى قااد  
 ا وقدم  نةا  حقاوق اليفاو تو اع  نا لا ، تةاولا  علاى وجاه(١٦9)ا ساوا  مع الرجو السضووي

 ا(١7٠)اصيفوص احلاالت ال  يب  فعها ا  فا  عر   النضدا  انةسع 
وأو   اللنة  ا ضةع  ابلقءات على التمععا   اد ا ارأ  ا مل ا  الضربعا  الساضووي  بتساوي   -73

ا وأو ا  نةا  حقاوق (١7١)أو اع الةسات عادسات انةساع  وافالا  حقهان ا انةساع  وون عععا 
 ا(١7٢)ا  فا  عدسي انةسع  وأسره  من  ال  عملع  للتنةعساليفو مبضان  حال  
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