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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالثالثة و الدورة 
 2019أاير/مايو  6-17

مووةمووو و ورتوواع املعلومووواع امل   موووجل ات وواع  ووواحةة املنوول ة  شووو ن  قدَّ
 *غينيا االستوائية

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
دورير   أخرذ، مر  16/21و 5/1أُعّد هذا التقريرر عالر ب رقررارل  حرو  قروس ا   را   -1

 ت ر  جاراتمر   قدَّم ورقات املعحومات امللوهو موجز  .يف االعتبار االستعراض الدورل الشامل
ررر يف شررر ل  ويُعررررض املررروجزإىل االسرررتعراض الررردورل الشرررامل،  (1)صرررا ب  مةرررح   تقيرررداب  محخَّ

 .ال حالاتابحلد األقةى لعدد 

 املعلوماع املقدَّمة مجل ات اع  احةة املنل ة -اثنياا  
الدوليووووة حلقوووووق والتعوووواون موووو  اهلليوووواع وا ي وووواع  (2)نطوووواق االلتواموووواع الدوليووووة -ألف 

 (3)اإلنسان
أب  تةررردس ييضيرررا االسرررتواتي  عحرررى ات اقيررر  مضررر   مركرررز مضاهاررر  القترررل يف العرررامأوصرررى  -2

ا ابدة اجلالاعيرررر  واملعاقبرررر  عحياررررا وعحررررى االت اقيرررر  الدوليرررر  حلالايرررر   يرررر  األشررررخا  مرررر   جرميرررر 
 .(4)االخت اء الق رل

ابلتةديق عحى الربوتوكول  3الورق  املشرتك  و  أيااب مركز مضاها  القتل يف العام ىأوصو  -3
إلغرررراء إىل اررررد  الررررذل يالرررردوا اابررررا  ابحلقرررروس املد يرررر  وال ياسرررري ،  االختيررررارل اللررررا  لحعاررررد

 .(5)ا عدام عقور 
__________ 
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 .(6)ابلتةديق عحى الربوتوكول االختيارل الت اقي  مضاها  التعذيب 3وأصت الورق  املشرتك   -4
أب  تقوم ييضيرا االسرتواتي  ابلتوقير  احلالح  الدولي  لحقااء عحى األسح   الضووي  أوصت و  -5

 .(7)والتةديق عحى معاهدة  ظر األسح   الضووي 
احل ومرر  دعرروة داتالرر  إىل  يرر  امل ح رر   أ  توّجرريأ رري يضبغرر   4الورقرر  املشرررتك  ذكرررت و  -6

املعضير   حزايرات الرمسي  لحالقرري  ااباص ل وأ  تعط  أولوي ا جراءات ااباص  يف إطار روالايت 
احلرق و تعزيز ومحاير  احلرق يف  رير  الررأل والتعبر ؛ و  ا ؛ ال  املدافع  ع   قوس ا    :مبواضي 

ررر  ال رررحال  وت ررروي  اجلالعيرررات؛  ا عررردام و ررراالت القاررراة وانيرررام ؛  اسرررتق لو يف  ريررر  التعالا
وال ريررررق العامررررل املعرررر   ؛احلررررق يف اابةوصرررري و ؛ تع رررر اب خررررارق القارررراء أو مجررررراءات مرررروجزة أو 

 .(8)ابال تعاز التع   

 (9)حلقوق اإلنسان طيناإلطار الو  -ابء 
إىل أ  ا ص ح الدستورل املعتالد يف ييضيا االستواتي  قد أوجرد  3الورق  املشرتك  أشارت  -7

أمرر  املظررام. ووفقرراب لحدسررتور، فررا  أمرر  املظررام م رر ول عرر  الرردفا  عرر   قرروس املررواطض   مضةررب
 ابالسررررتق لي  الأمرررر  املظررررام  مضةررررب يف  الرررر جيرررررل الوفرررراء ال و يف الدسررررتور.  املضةررررو  عحياررررا

 إذ يقررروم رتعييضررري  يف مبرررادر ابريرررو لحال س رررات الوطضيررر  حلقررروس ا   رررا ، تلتعدديررر  املطحررروراب وال
 .(10)وامر رتيو اجلالاوري ألاحلزب احلاكم و  جا ب امح  م  الح يطرة لررملا  خيا  

وطضير  م رتقح  حلقروس وأوصت مضظال  الع و الدولي  أب  تضشئ ييضيا االستواتي  م س    -8
 .(11)ا   ا  مبا يتالّشى م  مبادر ابريو، ت و  م تقح  متاماب ع  احل وم 

أ  احل ومررر  قرررد تحّقرررت توصررريات رشررر   ُت ررر  إم ا يررر   1وأوضررر ت الورقررر  املشررررتك   -9
وصرول اجلالارور إىل املعحومرات املتعحقرر  رتردار  ال ياسر  العامر ، يرر  أ  إم ا ير  وصرول اجلالاررور 

مت زم   قرررر  املضاعرررر  امل ت ررررب فرررر وص  قرررر  املضاعرررر  البشررررري /مبرررررض ملعحومررررات املتعحقرررر  إىل ا
 .(12)ما زالت حمدودة )ا يدز(

قووووق اإلنسوووانر مووو  مراوووواة القوووانون الووودو  املتعلقوووة حتنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة  - يم 
 الوا ب التطةيقاإلنساين 

 القضااي املشرتكة -1 

 (13)وعدم التالييز امل اواة  
مرر  أشرر ال  هرراوي   لحاللحيرر  وامللحيرراتإىل أ  امللحيرر  اجلض رري   2أشررارت الورقرر  املشرررتك   -10

 وخيارر يف ييضيررا االسررتواتي ،  ررم عحررى م ررتول م س ررات الدولرر .  أمراضرراب التضررو  اجلض رر  تعترررب 
تضتارر   ُُميَّررزة رشرر ل حمررددمرا ررل عالررل يتاررال  ربوتوكررول ل هررذه لالظررواهرل وع جارراتشررخي  

الواقعرر  خررارق  رردود اللضاتيرر  االجتالاعيرر  ضرروح كرامرر  و قرروس األشررخا  ذول اهلويرر  اجلض رري  رو 
ول ضارا مر   امللحير  اجلض ري  ال تعاقب عحىأ  القوا   الغيضي   وأضافت الورق  .(14)املتعار  عحياا

ملالارسرات  مرتعراب  البحردلذل  فرا  ال رراا القرا و  جيعرل و ، اجلض ي  امللحي  ُكره  ذل  ال تعاقب عحى
 .(15)امللحي  اجلض ي  ُكره



A/HRC/WG.6/33/GNQ/3 

3 GE.19-02832 

 توجرد، اجلض ري  وجرود قرا و  ضرد امللحير عردم عحرى الرريم مر  ف، 2حورقر  املشررتك  ل ووفقاب  -11
فر رررر   150 000و 50 000ملحرررر  اجلررررضو ترررررتاوح ررررر   عحررررى كررررو  املرررررءيرررر  قا و يرررر   يرامرررر 

مراكرررز الشررررط . كالرررا أ اطرررت ( يف دوالراب مررر  دوالرات الررروالايت املت ررردة 270إىل دوالراب  90)
امللحيات وامللحي  ومزدوجر  امليرل اجلض ر  ومغرايرل ‘م  فئ    اء  أدلت هبارعشر شاادات  عحالاب 

واجلض رررر  والض  رررر  يف  البررررد عررررا   مرررر  العضرررر   ‘اهلويرررر  اجلض ررررا ي  و ررررامح  صرررر ات اجلض رررر 
أ اطرت و رط . وتردريب الشر أكادمييات التدريب الع  رليف  ،، قبل كل ش ءوكذل  ال عو 

 الررر  مررر   ررراالت احلالرررل الق ررررل لض ررراء  30ابالدعررراءات املتعحقررر  ررررر  عحالررراب  2الورقررر  املشررررتك  
امللحيررات وامللحيرر  ومزدوجرر  امليررل اجلض رر  ومغررايرل اهلويرر  اجلض ررا ي  و ررامح  ‘مضتاليررات إىل فئرر  
الشرررراابت لررررذل ، تعررررا  األماررررات  ابات. و تيعرررر ب و  موثقرررر  يف مررررديض  مرررراالرو ‘صرررر ات اجلض رررر 

مرررر  ارت ررررا  معرررردالت االكتئرررراب واالعتالرررراد الشررررديد عحررررى ال  ررررول املضتاليررررات إىل هررررذه ال ئرررر  
 .(16)تع    االت اعتداء رد  و االت سْع  رحغ ع  واملخدرات. كالا أُ 

 ررررررر وص  قررررررر  املضاعررررررر  ر املةرررررررار إىل أ  األشرررررررخا   1الورقررررررر  املشررررررررتك  وأشرررررررارت  -12
ل  وسرررات الض ررر  املشرررورة والعررر ق املاررراد  وتحّقررر  ختبرررار ل يقررراومو  اابارررو البشرررري /ا يدز 

 1وأوصرت الورقر  املشررتك   .(17)الوصم والتاالري املرت ع  ملعاانهتم م  خاطر امل إىل ظراب  الع   
تشر ل  الر  واألقروالحلظرر العالحيرات وال ياسرات  وتضّ ذ تشرريعاب وطضيراب ييضيا االستواتي  أب  تا  

 .(18)مرضى ف وص  ق  املضاع  البشري /ا يدز تااكاب حلقوسوصالاب أو متييزاب أو ا 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (19) ق ال رد يف احلياة واحلري  واألم  عحى شخةي  
       شرررررربا / 13يف  رترررررريو اجلالاوريرررررر  قررررررد وقَّرررررر   عحالرررررراب أب 3الورقرررررر  املشرررررررتك   أ اطررررررت -13

، الررذل يررض  عحررى وقرر  م قررت لتطبيررق عقوررر  426/2014املرسرروم رقررم  عحررى 2014 فربايررر
 ،قامررتقررد م شرررات عحررى أ  احل ومرر   يقررال إ رري توجرردا عردام يف ييضيررا االسررتواتي . ومرر  ذلرر ، 

 .(20)البحدررع  أساري ، معدام ال عضاء اني وم عحيام اب عدام يف أب قبل هذا ا ع  
جراء ُتقيقرات مو ع  طريق س  قا و اء عقور  ا عدام ملغ 3الورق  املشرتك  أوصت و  -14

القتررل يرر  القا و يرر  وعالحيررات ا عرردام خررارق  طرراس القارراء الرر  يرت باررا أفررراد   رراالتيف  يرر  
 .(21)األم  ومقاضاة امل  ول  عضاا

يف مراكز الشرط  وال رعو  يف  ُمارس  التعذيب الرتي ي  أ  3الورق  املشرتك  ذكرت و  -15
يتالتعررو   فاررم  يعرراب  .تقررم العدالرر  ابلت قيررق مرر  أ ررد مررضامول رر  م  ،معروفررو  ييضيررا االسررتواتي 

 .(22)ا دارة العام  يف ترقيتام إىل وظات  يف احل وم  أوأ ياانب  وجيرلابحلةا   
إىل أ  اال تعررراز التع ررر   هرررو سررر ح ي رررتخدمي الضظرررام  3الورقررر  املشررررتك  وأشرررارت  -16

احلررزب أل زعرريم مرر  زعالرراء الرمسرر  أو األمرر   ل فرررد يرترردل الررزل فرر. اسررتخداماب مت رررراب  احلرراكم
أ  يقررررر رشررر ل تع ررر   مي ررر  لررري سرررحط  شرررخ  ذل أقرررارب أل أٍل شرررخ  مررر  احلررراكم أو 

التاديررررردات والرتهيررررررب إىل التع ررررر    اال تعررررراز وُيارررررا  هرررررذاا تعررررراز أل مرررررواط  عرررررادل. 
عضرررد التعامرررل مررر  املضشرررق  أو الضشرررطاء أو ال ياسررري . واب ضررراف  إىل ذلررر ، فرررا   يقاتواملارررا

 ، كالرا أارامت اوتر  دهرذه عرادة مرا ت رو  مةر ور  ابل رع  ير  القرا و  ملرد اال تعازعالحيات 
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 العرام، زاعات م  الضرو  مشاكل ر  األشخا ، أو وجود قد ُتدث ألل سبب م  األسباب: 
 .(24)اال تعازع   االت  اصيلت  3قدمت الورق  املشرتك  و  .(23)تعةب سياس  االت أو 
اال تعراز يف سرعو  ييضيرا االسرتواتي  يةرعب  أوضا أ   3الورق  املشرتك  كالا ذكرت  -17

ويف لحال رام   رم مبقارحر  مروكحيام. يف أ يا  كلر ة الزايرات مقيَّدة وال ُي الح ف. ُتديدها ردق 
لح ررعضاء  يترراحابلررزايرات إال يف عطرر ت اايرر  األسرربو ، وال  ُي ررال حل ررعضاء العررادي ، ال  الر  ا

مر  اال تقرام  ال جيرر  األقرارب عحرى ا دالء ربيراانت خوفراب و . أفرراد أسررهم  مر جو خرا  يقارو ي
مرر   كلرر   ويحقررى ظررر الررزايرات.  جيرررلال ياسرري ،  املح رراتل ررعضاء ذول ويف  الرر  ااحل رروم . 
 .(25)التعذيب أو االفتقار إىل الرعاي  الطبي  ر ببأثضاء اال تعاز  ت ام ال عضاء 

املشتبي يف  األشخا  مبا يح : ضالا  توجيي االهتام إىل  ي  3الورق  املشرتك  أوصت و  -18
وحمراكالتام دو  خخر  يف يارو  فررتة زمضير  معقولر ؛  مي   التعرّر  عحياراجرمي  جضاتي  ارت اهبم 

 ؛مبعررزل عرر  العررام اابررارج  واال تعرراز ال رررلاال  رررادل  اال تعررازضرر   ررد فررورل ملالارسرر  و و 
القرب  عحرى املتاللحر  يف حالالارسر  لوضر   رد فرورل و ؛ انيتع زي وال ش  ع  م ا  وجود  ي  

حيظررررر  الررررذل 6/2006حقررررا و  ل والتطبيررررق ال امررررلاملعارضرررر  ال ياسرررري  كرهررررات ؛  ُأسرررررأفررررراد 
لعدال ، مب  فريام امل ر ولو  إىل ا يف التعذيب أام شاركوااملشتبي يف األشخا   وتقدمي ؛التعذيب

 .(26)ال ياسيو 
يف ال رررعو  العامررر  يف ييضيرررا االسرررتواتي   الض ررراءأ   الررر   2الورقررر  املشررررتك   وأوضررر ت -19

.   رشرر ل مطحررقعرردم ا رررتام سرر متا الرر  قواماررا يف مراكررز الشرررط  هرر   يتحقوارراواملعامحرر  الرر  
احلررراص  جا رربلحت رررا اجلض رر  والعضرر  اجلض رر  مرر   إىل أرعررد  رردالض رراء ال ررعيضات عرضرر  ف

يف ال ررررعو  وأ  الرجررررال والض رررراء  فةررررلأ رررري ال يوجررررد  وأوضرررر ت أيارررراب ال ررررعضاء.   وزم تارررر
 .(27)أماك  مشرتك استخدام يشرتكو  يف 

 (28)وسيادة القا و  ،مبا يف ذل  ا ف ت م  العقاب ،العدل إقام   
 85تعرررض ابطررر شررديد أل  املررادة يأ  اسررتق ل القارراء  4الورقرر  املشرررتك   أوضرر ت -20

يف كب  القاراة وهو   ،رتيو اجلالاوري م  الدستور تض  عحى أ ي جيب عحى القااة التشاور م  
 .(29)يف قاااي معيض  ي ةحواقبل أ   ،ييضيا االستواتي 

أ ررررري ال مي ررررر  الت ررررردث عررررر  اسرررررتق ل القاررررراء يف ييضيرررررا  3الورقررررر  املشررررررتك   توأكرررررد -21
دو   ويعرزهلمواملردع  العرام   وقااة الت قيقالقااة يعّ  رتيو اجلالاوري   ذل  أ االستواتي . 

رتررريو ريبرررات آخرررذي   يةررردرو  أ  رررامامهررر الء القاررراة و . ُت رررم ذلررر  معررراي  قا و يررر وجرررود 
التض يذيرر  ال رريطرة  ال ررحط متررارص  إذأو حمايرردة،  انيرراكم لي ررت م ررتقح ف. اجلالاوريرر  يف االعتبررار
عحررررى ال ررررحط  الرقاررررر  التشررررريعي  والقارررراتي ، مررررا جيعررررل مرررر  امل ررررت يل  ت ال امحرررر  عحررررى ال ررررحط

التض يذي . وخ ل انياكالات، ال ُُترتم الارالاانت ا جراتير  وال يُعررت  ابحلرق يف افررتاض الررباءة. 
 .(30)حماكال  عادل  القااء يف ا تااك احلق يف ي ت بب عدم القدرة عحى ضالا  استق لوقد 

 (31)األساسي  واحلق يف املشارك  يف احلياة العام  وال ياسي  احلرايت  
 مرررر   يررررة ال ياسرررر  العامرررر أ   ريرررر  التعبرررر  مقيَّرررردة رشرررردة،  4ذكرررررت الورقرررر  املشرررررتك   -22

ح ةرول عحرى معحومرات لأ   شرر معحومرات أو طحبرات  4وال ظت الورقر  املشررتك   .(32)واملالارس 
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حشررررر  أارررا تشرررر ل ا تااكرررراب لال ررررحطات  ترررررل - مررر  جا ررررب الةرررر  ي  أو الوكررراالت ا ع ميرررر 
عترررب عالرر ب مرر  أعالررال التشررا . يُ ا مررهررو أمررر  - أو ال رررد لأُلسرررةح ررالع  الشخةرري  لأو الشخةرر  

 .(33)م  القا و  اجلضات  240املادة يدخل ُتت طاتح  التشا   الال يز واب ضاف  إىل ذل ، 
وأ   م  الة   ااباص  أ ي ال يوجد سول عدد قحيل جداب  4الورق  املشرتك  وأضافت  -23

تشر ل وجارات  ظرر  يعرضرو الرذي   كالا أ  الة  ي .  ختا  لرقار  صارم املوجودة الة   
 م  قررررتامفةررررحام أو  جيرررررل لرررررتيو اجلالاوريرررر  وُأسرررررتيقرررروات األمرررر  أو للح  ومرررر  أو  ا تقرررراداب 

 الرر  تعرري  يف املض ررىلحعالاعررات  ا ل رتو يرر ال ررحطات رشرر ل مضررتظم املواقرر   وُتعرربقارراتياب. 
املتعحقرررررر  عحومررررررات املاحل ومرررررر   متضرررررر حالعارضرررررر  ال ياسرررررري  ومةررررررادر األخبررررررار األجضبيرررررر . كالررررررا لو 
 .(34)بة يف ييضيا االستواتي أ  تُ األخرل م   ال تعاجات واال ت اضات الدميقراطي  يف البحدا اب

اررررالا   ريرررر  التعبرررر  و ريرررر  رييضيررررا االسررررتواتي : أب  تقرررروم  4أوصررررت الورقرررر  املشرررررتك  و  -24
 اتصرر ح تشررريعمالتشررريعات الوطضيرر  مرر  املعرراي  الدوليرر ؛ و مواءمرر ا عرر م عرر  طريررق  طوسررات

 .(35)حلقوس املد ي  وال ياسي م  العاد الدوا اابا  اب 19لحالادة  طبقاب التشا  
املتعحقرر   (36)أ  ييضيررا االسررتواتي  قررد قبحررت التوصررياتإىل مضظالرر  الع ررو الدوليرر   وأشررارت -25

والرتهيب  اتاستخدام املاايق ريد أ ي ما زال جيرللة  ي . ابابملدافع  ع   قوس ا   ا  و 
 ال يزالو  يقعو  ض ااي . كالا واملعارض  ال ياسي والضشطاءضد املدافع  ع   قوس ا   ا  

إ رراز أل تقردم يف  جيررم  ومضذ االستعراض األخ ،التع  ي .  واال تعاز لعالحيات إلقاء القب 
 .(37)عحى عالل املدافع  ع   قوس ا   ا  والضشطاء وهو ما أثّرتض يذ أل م  هذه التوصيات 

إىل أل مضظالرات  تالر   الريبر تضظرر رعر  أ  احل ومر   4الورق  املشررتك   أوض تكالا  -26
مررر   جتعرررلريئررر   مجيررراد عحرررى مررردار العقرررود األخررر ةرشررر ل مضاعررر   ، وأارررا قامرررتمرررد  م رررتقح 

 قوس ا   را  وال  راد والدميقراطير  واحل رم أ  رتضاول م اتل امل ت يل عحى املضظالات املاتال  
 .(38)عحى حنو فعال لأو تعال ُت عَّل
أ  املضظالات ي  احل ومي  املشارك   الياب يف م اف   ف وص  1وأفادت الورق  املشرتك   -27

 قرر  املضاعرر  البشررري /ا يدز قررد أسرراالت رضشررا  يف التوعيرر  هبررذا الرروابء. ريررد أ  هررذه املضظالررات 
 .(39)احل ومي  ُتدايت خط ة ر بب ال  اد والقال  تواجي
متررررضح املضظالررررات يررررر   ال إىل أ  ييضيررررا االسرررررتواتي  2الورقررررر  املشرررررتك  أشررررارت  ،وابمللررررل -28

القااء عحرى التالييرز وُمارسرات رش   ال  ا   م  أجل توعي  ال ااء الذل ُتتاق إليياحل ومي  
 .(40)العض  ضد املرأة

ال ترررزال تُرررضظَّم أ شرررط  املضظالرررات يررر  احل وميررر   أ أشرررارت مضظالررر  الع رررو الدوليررر  إىل و  -29
. ووفقرررررراب لحالضظالررررررات يرررررر  1999ر شرررررربا /فرباي 24، املعتالررررررد يف 1/1999مبوجررررررب القررررررا و  

عالحارررا أداتارررا لو  ي  هرررذه املضظالررراتاحل وميررر  الوطضيررر ، وضررر  هرررذا القرررا و  عقبرررات أمرررام اسرررتق ل
ُتررد مرر  قرردرهتا عحررى تحقرر  تربعررات مرر  اابررارق، عحياررا ، مبررا يف ذلرر  فرررض قيررود ماليرر  وتطّورهررا

عالحيررر  ت رررعيل  أ كالرررا أب شرررطتاا.   االضرررط  ميضررر  املضظالرررات يررر  احل وميررر  مررر   األمرررر الرررذل
عقبرر  ر رربب عرردم وجررود إطررار زمرر  حمرردد السررتعار  احل ومرر  تشرر ل ملضظالررات يرر  احل وميرر  ا

 .(41)ي  احل ومي  املقدَّم م  املضظال لطحب الت عيل 
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 ،مر خراب مةرادر رمسير  أصردرهتاوال ظت مضظال  الع و الدولي  أ ي وفقاب لحالعحومات الر   -30
إررر ا املضظالررات  ريررد أ رري م جيرررضظالررات يرر  احل وميرر  إىل الربملررا . ملرشرر   اأُرسررل قررا و  جديررد 

 .(42)رش  ي أو التشاور معااري ي  احل ومي  
التشررريعات  ملغرراء أو تعررديلييضيررا االسررتواتي : أب  تقرروم أوصررت مضظالرر  الع ررو الدوليرر  و  -31

ا   ا  والردفا  عضارا، تعزيز  قوس الرامي  إىل يف طريق األ شط  املشروع   عقباتال  قد تا  
رر  ال ررحال  وت رروي  اجلالعيررات؛ كررل مرر  مبررا يف ذلرر  فيالررا يتعحررق ابحلررق يف    ريرر  التعبرر  والتعالا
املضظالرات ير  احل ومير ، أوضا  الذل يضظم  1/1999لقا و  ا ومجراء إص  ات فوري  رش  

ت رعيحاا  تي ر أجرل املضظالرات ير  احل ومير ، مر   التوصيات املقدَّم  مر م   مبا يف ذل  متشياب 
 .(43)اا م  أداتاا ألعالاهلا رش ل كامل وم تقلومت يض
ريئررر  آمضررر    جيرررادختررراذ تررردار  ابييضيرررا االسرررتواتي : أب  تقررروم  4أوصرررت الورقررر  املشررررتك  و  -32

الر   اتي إزال  التدار  القا و ي  وال ياسر روساتل م  ريضااجملتال  املد ، م  أجل اوحمرتم  ومت يضي  
  ت رعيل  ير  مضظالرات اجملتالر  املرد  الر ولتي ر ر  مربر م  احلق يف ت وي  اجلالعيرات؛ ُتد 

قردرة مضظالرات اجملتالر   الر  ُترد مر زال   ير  القيرود ير  الارروري  و قدمت طحبات لحت عيل؛ 
 .(44)املد  عحى تحق  التالويل انيح  والدوا

أ  معظررررم املرررردافع  عرررر   قرررروس ا   ررررا  والةرررر  ي   4الورقرررر  املشرررررتك  ال ظررررت و  -33
. (45)اضرطروا إىل ال ررار مر  البحرد أارم أوعحى أ   ام الرقار  الذاتي  فرض إىل  يحع و امل تقح  

يف كلر   ي و رو أ  املدافع  ع   قوس ا   ا  وُملح  اجملتال  املد   4ذكرت الورق  املشرتك  و 
واالضررطااد القاررات ،  طررولامل ول  تعررازالتع رر ي   ء القررب لعالحيررات إلقررا مرر  األ يررا  عرضرر ب 

 .(46) الء األشخا هلع   االت ا تعاز  وأرحغت
لت قيرق يف  ير  التاديردات ابييضيرا االسرتواتي :   تقوم أوصت مضظال  الع و الدولي  أبو  -34

املشرتبي يف األشرخا   تقردميرو  والضشطاءضد املدافع  ع   قوس ا   ا   واالعتداءات املوجَّا 
حالررردافع  عررر  تشررر ل وصرررالاب لالمتضرررا  عررر  اسرررتخدام لغررر  اب؛ و عضارررا إىل العدالررر   و أارررم م ررر ول

 .(47)همأو متيز ضد ُتط م  ش امأو إليام  قوس ا   ا  أو ت  ء 
عررر   إفراجررراب فررورايب ويررر  مشرررو ييضيرررا االسررتواتي  أب  ت رررق  4الورقرر  املشررررتك  أوصررت و  -35

 ير  املردافع  عر   قرروس ا   را  وُملحر  اجملتالر  املررد  والضشرطاء ال ياسري  انيتعرزي  ر رربب 
 .(48)و ري  التعب  ال حال  تعالا ري  ت وي  اجلالعيات والاملتعحق  حبُمارس   قوقام األساسي  

العامرررررررر  يف ييضيررررررررا االسررررررررتواتي  ختاررررررررر   التعالاعررررررررراتأ   4الورقرررررررر  املشرررررررررتك  ذكرررررررررت و  -36
القرا و ، جيرب عحرى هرذا مر   7لحالرادة  ووفقاب . والتظاهر تعالا ري  الحب املتعحق 4/1992 قا و لح

ريرد أ ري مر  أايم.  ربع  ال  اال تعاق إر ا املدير العام لألم  الوط  قبرل رردء اال تعراق رمضظّ  
رضر  ال ياسري  م  اجملتال  املد  واملعااملقدَّم  ا خطارات تُقار ل ابل رض املالارس  العالحي ،   ية

 تتةرررل م ررر ل أل رشررر   احل ومررر  أو  أعالرررالرشررر    شررروايللتضظررريم ا تعاجرررات سرررحالي    رة 
 .(49)أو رتيو اجلالاوري  أو ُأسرتي ابجلي 

ال رحطات  تقروم ،اب تظرام جُتررلاال تخاابت  ريم كو إىل أ ي  4الورق  املشرتك  وأشارت  -37
مت ر  احلرزب مر  أجرل  ومقاضراهتماملعارض   وملقاء القب  عحىأ شط  أ زاب املعارض  رقال  

 .(50)الدميقراط  احلاكم يف ييضيا االستواتي  م  البقاء يف ال حط 
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 تررزال ختارر  ل رريطرةإىل أ  ا دارة اال تخاريرر  لغيضيررا االسررتواتي  ال  3الورقرر  املشرررتك  وأشررارت  -38
ا عررر م احل وميررر ، الررر  تعرررا  مررر  رقارررر   طوسررراتللررري ا ت رررار مطحرررق  فارررذا احلرررزباحلرررزب احلررراكم. 

رررمخرر ل احلالحرر  اال تخاريرر ، و الوصررول إلياررا. إم ا يرر  ملعارضرر  ا يوجررد لرردلهرروادة فياررا، والرر  ال  ال  ُت 
 .(51)رسالتاا ل   تضقلا ع م الوطضي   طإم ا ي  الوصول إىل وساتم  ملعارض  ااحل وم  

امليلرراس األفريقرر  لحدميقراطيرر  ‘يضيررا االسررتواتي  عحررى ي أب  تةررّدس 3الورقرر  املشرررتك   وأوصررت -39
 يف 2007 كررررررا و  اللا /يضرررررراير  30االُترررررراد األفريقرررررر  يف  ، الررررررذل اعتالررررررده‘واال تخرررررراابت واحل ررررررم

تقروم تضظريم ا تخراابت دورير  و ررة و زيار  وشر اف  رأاباب، والذل يتارال  االلترزام امل س ر   أديو
 طت ريرررر وسررراتركالرررا أوصرررت   .(52)هيئرررات ا تخاريررر  وطضيررر  قتةررر  وم رررتقح  وحمايررردة رتضظيالارررا

مضظالررات اجملتالرر  األ ررزاب ال ياسرري  و  يرر  أمررام ا عرر م العامرر   طا عرر م ااباصرر  وفررتح وسررات
 .(35)أل  ام القا و  األساس  املد  يف البحد، امتلاالب 

 يفاملضاصرب املاالر  يف ة يف احلياة ال ياسري  و أ  متليل املرأإىل  2الورق  املشرتك   توأشار  -40
عحى و ، مبا يف ذل  يف ال ح  الدرحوماس  يف اابارق. ال يزال مضخ ااب  ال حطات الل ث لحدول 

فررا  يف  حررو الشرريو ، أّمررا انتررب.  100امرررأة مرر  أصررل  18سرربيل امللررال، ياررم  حررو الضررواب 
يف  املرروظ  كبررار فيالررا خيرر   و عاررواب،  75  الررو  قرردرهيف املاترر  مرر   13  ررب  الض رراء ررري هرر  

امل س ر .  عارواب يف هرذه 76 مر   الرو  قردرهيف املاتر   13فرا    رب  الض راء هر    حو الوزراء
. (54)عحرى ا طر س أل قاضري  فر  تارم، البحردحم الر  العردل العحيرا، وهر  أعحرى حم الر  يف وأّما 

األخرذ مر  القرا و  األساسر  لحدولر ،  2-13وفقاب لحالادة ، أب  جيرل 2الورق  املشرتك   وأوصت
 .(55)صض  القرار مضاصبيف  وخاص ليات لزايدة مشارك  املرأة يف احلياة ال ياسي  والعام ، آب

 (56)احلق يف اابةوصي  واحلياة األسري   
التقحيدي  يف امل راتل املتعحقر   األعرا أب ي ال يزال جيرل تطبيق  2أفادت الورق  املشرتك   -41
مر  الرجرل يف األمرور املتعحقر   ابمل راواة يف احلقروسعحى سبيل امللال، ال تتالتر  املررأة و  .(57)قابلزوا 

عضررردما يتعرضررر  ل ررروء و أرامرررل،   قررروس أقرررل مرررم صرررر حض ررراء ل يةررربحابلرررزواق العرررريف. وابمللرررل، 
، وكررذل  رشرر   م رر ل  املاررر أو تعرردد الزوجررات. وعحررى الررريم مرر  االلتزامررات الرر  رررد ياب املعامحرر  

 ال يرررزال جيررررل يف انيررراكم إعطررراء األسررربقي  عحرررى الةرررعيد الررروط ،تعاررردت هبرررا ييضيرررا االسرررتواتي  
 .(85) قوس املرأة عحى لحتقاليد العرفي 

مرر  أجررل  شرراء آليررات مأ رري عحررى الررريم مرر  التررزام ييضيررا  2الورقرر  املشرررتك   وأوضرر ت -42
 فررا  إم ا يرر اال  ةررال والطرر س،   يف  الرر ومررا ترتّبرري مرر  آ ر إطررار الزوجيرر امل رراواة يف  ُتقيررق

 الت رررالي  املرت عررر  هلرررذا اابيرررار وإىلحمررردودة. ويرجررر  ذلررر  إىل ال ترررزال وصرررول املررررأة إىل العدالررر  
ضررد  ، والتالييررز الررذل ال يررزال قاتالرراب لررديا التعحرريم املررضخ   لحض رراء و قرر  املعحومررات م ررتول 
و ارا   األط رال املولرودي   ،مل ت رب  أثضراء الرزواقيف القاااي املتعحقر  رتق ريم املالتح رات ا الض اء
زواجررراب  قرروس املررررأة املتزوجرر   خبةرررو . وعحررى سررربيل التوضرريح والوصرراي  عحررريام الرررزواقإطررار يف 

ويضتقررل عحررى إعررادة املاررر،  وجُترررب   يرر  احلقرروس، املرررأة لت  رر  القررا و  العررريف ت قررد  وفقرراب ف، تقحيرردايب 
أارا ال ت ررتطي  يف كلر  مر  احلراالت حيرردث و  إىل  ارا   األبق يف إطرار الرزوا  األوالد املولردو 

 .(59)أ  خخذ معاا أمتعتاا الشخةي 
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 االتتنادية واال تماوية والثقافيةاحلقوق  -3 

 (60)احلق يف العالل ويف التالت  رشرو  عالل عادل  ومواتي   
مر   قد فررض عردداب ( 1992)العالالي  إىل أ  قا و  الضقاابت  4الورق  املشرتك  أشارت  -43

 .أعاراءها وأ  متلّ رلل م  الةعب عحى الضقراابت العالالير  أ  ت رعَّ  جتعلاأل  ام التقييدي  ال  
حالررروظ   يف ا دارة العامررر ، فا ررري التضظررريم لأ  الدولررر  سرررتعرت  حبرررق  عحرررىالقرررا و   وريضالرررا  ررر 
ملوقرر  اجلغرررايف عحررى األقررل مرر    ررو م ررا  العالررل وا عاررواب  50أ  تاررم الضقرراابت  يشرررت  أيارراب 

أل  عرردداب قحرري ب فعرر ب الضقرراابت مرر  الت ررعيل  االشرررتا ت ررعيحاا. وقررد مضرر  هررذا  مي رر قبررل أ  
مرررر   وأل رررري يوجررررد عرررردد كبرررر  املرررروظ  أعررررداداب كبرررر ة مرررر   ي ررررتخدمو العالررررل  أراببجررررداب مرررر  

  مرر  لاررغو ترهيررب العالررال وتعرياررام  وجرررل أيارراب . سررتواتي التق رريالات اجلغرافيرر  يف ييضيررا اال
 - رضقاررر  عالاليرر  وا رردةتعرررت  احل ومرر  إال  اليف الواقرر ، و ال اررالام إىل احلررزب احلرراكم. ا أجررل
 .(61)اُتاد صغار املزارع ه  
  قرراابت عالاليرر  م ررتقح أب  تاررال  ييضيررا االسررتواتي  وجررود  4أوصررت الورقرر  املشرررتك  و  -44

 قرراابت  امل روضرر  عحررى إ شرراءأوجرري احلظررر ، وذلرر  ملغرراء فعررال وم ررتقلأعالاهلررا رشرر ل  ترر ّدل
 .(62)عحى احلق يف ا ضرابامل روض  رة عالالي  م تقح  والقيود ي  املربَّ 

تعرا  والرذل احلةول عحى التعحريم  املتعحق مم ا ي أ  التالييز  2الورق  املشرتك   وذكرت -45
مررر  إم ا يررر  أياررراب إىل احلرررد  أّدتاألسرررباب الررر   يشررر ل أ ررردالض ررراء يف ييضيرررا االسرررتواتي  مضررري 

وال تبررذل . رشرر   هررذه امل رر ل ، عحررى الررريم مرر  عرردم وجررود ريرراانت عالررلعحررى فررر   ةرروهل  
التالييرز و  .(63)القحيل م  اجلاود لحقااء عحرى التالييرز ضرد املررأة يف  رال التوظير  احل وم  سول

  طررراس واسررر  العرررام عحرررىال قرررر يضتشرررر يف املضررراطق الري يررر ،  يرررة  أكلرررر وضرررو اب  العالرررل  ررراليف 
هرذا ال قرر  و ية ال توجد اسرتاتيعي  أو تدار  جيرل تض يذها أو التخطيط هلا م  أجرل مواجار 

 .(64)وُت   وض  املرأة

 (65)التق  احلق يف م تول معيش  
جزيررررة ريوكرررو أ  سررر ا  رررروي األصرررحي  يف  يف شرررعب رررروي األصرررح  أوضررر ت مضظالررر  -46

  يف ذلرر  األراضرر  الزراعيرر ، دو  أل تعررروي  عرررا وا مرر  مةررادرة أراضرريام، مبررراقررد جزيرررة ريوكررو 
اجلرو  وسروء لألراضر  قرد جحبرت املةرادرة اهلاتحر  فميوت ال ل  م  الضاص ر بب اجلو . و . كا 

االقتةاد عحى زراع  ال اكراو ول ر  احل ومر  دمررت زراعر   ، قامطويح  وطوال فرتة زمضي التغذي . 
أ   ت رة القدم وي ها. وأضافلم عب و   حعيلرضاء مع  رات م  أجل  كحاا تقريباب ال اكاو  
أرضرراء وراءهر  يف سر  مب رررة ر ربب ال قرر املرردق ، وأار  يرررتك   يحقرو   ررت ا ررروي شرعب   راء 
 .(66)دو  محاي  الدول  م  الُقةَّرورضات 

 (67)احلق يف الة    
ضاعررر  إىل أ  فررر وص  قررر  املضاعررر  البشرررري /مت زم   قررر  امل 1أشرررارت الورقررر  املشررررتك   -47

شر ل أ رد األسرباب الرتي ري  يوابء واس  اال تشار يف ييضيا االستواتي ، و  هوامل ت ب )ا يدز( 
  البررالغ  واألط ررال شررخ  مرر 000 53 وقررد ُأ ةرر  حنرروال رر ا .  لرردللحالرضرر  والوفيررات 
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الض رراء والشررباب وأكلررر فئرر  مةررار   اليرراب هرر  . 2017يف عررام  هبررذا املرررض عحررى أاررم مةررارو 
 .(68)عاماب  19و 15الذي  ترتاوح أعالارهم ر  

والقارراء  لح رريطرةررررام   اسررت دثتأ  احل ومرر  ادعررت أاررا  1الورقرر  املشرررتك  ذكرررت و  -48
ريرد أ  األمرر م يقتةرر  .ا يدز/فر وص  قر  املضاعر  البشرري عحرى و  عحى األمراض املضقول  جض ياب 

م رتول ا تشرار  ازدادازداد خر ل ال ررتة املشرالول  ابلتقريرر. وقرد  إ ي ، رلقد ا تشرالوابء  عحى أ 
 وأ املاضري ،  11مرات يف ال رضوات الرر  ث ثالض اء  لدلا صار  ر  وص  ق  املضاع  البشري  

أكلرر فئرات هرم   والرجرال الع ر ري ، يواملاراجر  ،جلرضواب واملشرتغح  األيترام،والُقةَّرر  ،األط ال
 .(69)  ريعرض  لإلصار ال  ا 

تلقير  صر   مححر  تض يرذ رييضيرا االسرتواتي : تقروم   أب أياراب  1وأوصت الورق  املشررتك   -49
الوصول إىل  ير   رغي  2019يف الضظام املدرس  حبحول ااي  عام أبسره البحد   طاسشامل عحى 

ا يدز /تركز رش ل خا  عحى ا صار  ر  وص  ق  املضاع  البشري  ،ال ئات ال  ا ي  الاعي  
وسراتل  زير تض يرذ وروذق شرامل لتو رو  ا صار  ري وأسراليب الوقاير  مضري؛ املعرّ ض  ابطروال حوكيات 

ا يدز يف الرعايررر  الةررر ي  /دم  الرعايررر  املتعحقررر  ر ررر وص  قررر  املضاعررر  البشرررري الرعايررر  الطبيررر  يُررر
 .(70)املعّرض  لإلصار ويعط  األولوي  لحالعتالعات  ،األولي 
 هرو أب  معردل ا تشرار وابء فر وص  قر  املضاعر  البشرري /ا يدز 1لورق  املشرتك  أفادت او  -50

الض راء احلوامرل،  لردلمعدالت اال تشار مرت ع  رش ل مح رو   وال تزالالض اء.  لدلأعحى ر ل  
يف  ةرررادرةلحال شررررات األساسررري  ال . ووفقررراب 2016يف املاتررر  يف عرررام  8.8يف املاتررر  و 7.8رحغرررت  إذ
ف وص  ق  املضاع  البشرري  هر  رعدول لإلصار  لحخطر و ، كا ت أكلر ال ئات عرض  2014 عام

عالحرر  ي الرر تيف املاترر (، والض رراء احلوامرل  13) عامراب  39و 35ررر  الرر ت تررتاوح أعالرراره  الض راء 
 .(71)و  محايرر تبقررى الض رراء ررردو يف املاترر (.  15.4يف املاترر ( والعالررال الررزراعي  ) 19.7) يف التعررارة

لحرعاي  الة ي  يشرالل رررام   عحى إجياد إطارييضيا االستواتي   تعاللأب   1الورق  املشرتك  أوصت و 
مرر  ح الايرر  ل وإرشرراداتا يدز / رر وص  قرر  املضاعرر  البشررري ر الت ّكررد مرر  ا صررار  توعيرر  واختبررار

 .(27)لض اء احلوامل يف  ي  املراكز الة ي  وامل تش ياتأجل ا
 تشررررررررريعات يف ييضيررررررررا االسرررررررتواتي  توجررررررردأ رررررررري ال  1الورقرررررررر  املشررررررررتك  أياررررررراب ذكررررررررت و  -51
وأضرررررافت أ ررررري ال توجرررررد أق رررررام لحطرررررب الض  ررررر  يف  .رروتوكررررروالت لحرعايررررر  الةررررر ي  العقحيررررر  أو

لحةررررر   العقحيررررر  يررررر  كافيررررر  عحرررررى  امل رَّسررررر امل تشرررر يات العامررررر ، وأ  مرافرررررق الرعايررررر  الةررررر ي  
 راا وم رتالر الةر   العقحير  عرضر  ابطرر يف  رال ا تياجرات  املردي لرذي األفراد او ا ط س. 

أب  تض ررذ  1الورقرر  املشرررتك  أوصررت و  .(73)اليرر  أشرر ال ا سرراءةجلحعضرر  و يف أ  يقعرروا ضرر ااي ل
والعالرل رعاير  الةر   العقحير  سياسراتي  رشر   تشرريعات فعالر  وأ ظالر   يف احلرالييضيا االسرتواتي  

عحررى ا جررراءات املتعحقرر  ر ي يرر   ُتديررداب وتررض   ،لرعايرر  الةرر ي املتعحقرر  ابقرروس احلُتالرر   ،فياررا
 .(74)محاي   قوس ال رد م  ا ساءة والعض  والتالييز

 (75)احلق يف التعحيم  
البضرررات رشررر ل أ  احل ومررر  اخترررذت تررردار  تعررروس وصرررول  2الورقررر  املشررررتك   أوضررر ت -52

الةرادر  2016 متوز/يوليري 18 املر ر  1 ، عحى سبيل امللرال، املرسروم رقرممضاا التعحيم إىل طبيع 
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دخرول  قطعر حيظر هذا املرسوم رش ل إذ مر ح  مب رة.  الا يتةل ابحلالل يفع  وزارة التعحيم في
 .(76)ال ةول الدراسي  الطالبات احلوامل

مررر  أجرررل القيرررام سرررضوايب  الررر  ريررراانت رروتوكررروالت  معرررداد 2الورقررر  املشررررتك   وأوصرررت -53
مررر   بامل شررررات األساسررري ، مبرررا يف ذلررر  معررردالت الت ررررّ  ، رشررر  اجلرررضو رررو  مةرررض     رررب 

 .(77)ترك املدارص هذاع  أسباب  ، فا ب املدرس  واألداء املدارص أو معدالت تركاا
والط ر ت مر  األط رال  كل اب جزيرة ريوكو أ    يف شعب روي األصح  مضظال  وأوض ت -54
أ   ظرراب إىل ، وجرود إم ا يراتال ي رتطيعو  الرذهاب اىل املردارص لعردم  شعب روي األصح م  

 .(78)مدارص يف جزيرة ريوكو وإىل أ ي ال توجد التعحيم ليو  ا ياب 

 حقوق أشخاص حمدديجل أو ف اع حمدَّدة -4 

 (79)الض اء  
يف االسرتعراض الردورل الشرامل  كا رت،  أ  ييضيرا االسرتواتي  2الورق  املشررتك   أوض ت -55

 قوس املرأة. وم  ذلر ، فرا  عردم امل راواة والتالييرز ضرد هرذه ومحاي  تعادت رتعزيز قد األخ ، 
ويوجررد يف هررذا البحررد عرردم  .(80)يف ال ررضوات األخرر ةوال سرريالا ، ردرجرر  أكرررب ااجملالوعرر  قررد تعالقرر

ومرر  حلالايرر   قرروس املرررأة وإدا رر  ملعاهرردات واالت اقيررات الرر  صرردَّقت عحياررا احل ابمطحررق  معرفرر 
ا عررردام  البحرررد ويف  يررر  اجملررراالتيف  يررر  أحنررراء  أ ررري يوجرررد أياررراب  توأضررراف .(81)هاالعضررر  ضرررد
م اف رر  القوالرررب الضالطيررر  رغيررر  احل ومررر  م تتخررذ خطررروات  وأ رررر  الرجررل واملررررأة  م رراواة كبررر 

و  رشرر   امل رراواة ررر  اجلض رر  واعتالرراد قررا  الورقرر  ابلتععيررل معررداد توأوصرر ،اجتالاعيرراب  الضاشررئ 
 .(82)يتاال  روضوح  ظر التالييز ضد املرأة

واعتالرراد  ابلتععيررل رعالحيرر  إعرردادييضيررا االسررتواتي : تقرروم   أب 2الورقرر  املشرررتك   وأوصررت -56
تعزيرز قردرات وزارة ورروضوح  ظر التالييز ضد املرأة؛  يتاال قا و  رش   امل اواة ر  اجلض  ، 

ال افيرر  املاليرر  البشررري  والتقضيرر  و تزويرردها ابملرروارد  رغيرر يرر  وامل رراواة ررر  اجلض رر  الشرر و  االجتالاع
شرررراك املضظالرررات يررر  احل وميررر ، مو فعاليتارررا؛ وتزيرررد مااّلتارررا وا ٍ رشررر ل  ل ررر  تضّ رررذ الارررروري 

يف تةررراليم وتض يرررذ ال ياسرررات والرررربام  والتررردار  الراميررر  إىل تعزيرررز  ،وخاصررر  اجلالعيرررات الض ررراتي 
 .(83)امل اواة ر  اجلض   و قوس املرأة

 إطار الزوجي  ال يرزال حيردثاملرأة يف  البد  عحىأ  االعتداء  2الورق  املشرتك   وأوض ت -57
مرر   القحرر  أّمررا .(84) التقحيديرر ملعرراي تتالّشررى مرر  اهررذه املالارسرر   ابلضظررر إىل اعتبرراراجلررا   معاقبرر دو  

أ  العضر   وجرد  فقرد  أزواجار  عحريا العضر  الرذل ميارسري ا رر ا عر عحرى  ال ت جترأ الض اء 
الطرار  العاجرل الرذل مر   وهرو مرا ير ّدل إىل عردم التعامرل  عحى أ ي جرمير  خاصر ، ةضَّ يُ املضزا ال 

عحرى  ررل جيررل التعامرل مر  هرذه احلراالت ،املضرزا راالت العضر  ضرد املررأة أو العضر   تضطول عحيي
أ ررري  2ورأت الورقررر  املشررررتك   .(85)إ رررداث إصررراابت أو ارت ررراب اعترررداءاتجرررراتم عامررر  ملرررل أارررا 
وزارة الشرر و  ‘تقرردم و توجررد يف ييضيررا االسررتواتي  آليررات قا و يرر  فعالرر  لحالطالبررات أو الشرر اول.  ال

لض ررراء إىل ااملشرررورة القا و يررر  وخررردمات الوسررراط   ،عررر  طريرررق وفودهرررا ،‘وإدمررراق املررررأةاالجتالاعيررر  
عر  الوقرات  ذات  لتقردمي ر يراتض ااي التالييز والعض  املضزا. وم  ذل ، ال توجد آليات قا و ي  

 .(86)انياكم أو ملعاقب  املعتدي  إىلالةح  
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الرراد أ  ييضيررا االسررتواتي  قررد التزمررت ابلتععيررل رعالحيرر  اعت 1وأوضرر ت الورقرر  املشرررتك   -58
تشري  حمدد وخط  عالل وطضي  مل اف    ي  أش ال العض  ضد الض اء، وخاص  الض اء الر ت 
يعْشرررر  أوضررررراعاب تعرضرررررا  لحخطرررررر، مبررررر  يف ذلررررر  املاررررراجرات والض ررررراء ذوات ا عاقررررر  والض ررررراء 

 .(87)انيبوسات يف مرافق ا تعاز
مبررا يف  ،إىل العدالرر  الرشرر ل فعررمبررا يحرر : ضررالا  وصررول املرررأة  2الورقرر  املشرررتك  أوصررت و  -59

لحالررروظ   القارراتي  وإ شرراء آليررات لحتعحرريم والترردريب  ،ترروف  امل رراعدة القا و يرر  عرر  طريررقذلرر  
محاير  لتروف  عتالراد قرا و  اب والتععيرل ؛يف ذل  القااة وانيرامو  واملرّدعو  العرامو   مب ،القااتي 

رارص العضر  امل رر واستئةرال  وقالر مضر  م  أجرل مت امح  لحالرأة  وضرالا   ،يف البحرد ضرد املررأة املال 
 ؛ضرد املررأةتض يذ الربانم  الوط  املتعدد القطاعرات مل اف ر  العضر  و  ؛هلذا القا و االمتلال الةارم 

لتةردل مر  أجرل اإص ح األجزاء ذات الةح  م  القا و  اجلضرات  والقروا   األخررل ذات الةرح  و 
 .(88)جرمي  دو  شرو  م بق عحى أ ي   الزوج  وتةضي  العض ؛جلالي  أش ال العض  ضد املرأة

 (89)األط ال  
‘ ألط رررالا العقوررر  البد يررر  الرر  متررار ص ضررداملبررادرة العامليرر   اررراء  يرر  أشرر ال ‘أشررارت  -60

قيرد الضظرر مضرذ وقرت طويرل.  قرد ظحرتصياي  قا و  رش   األط ال م  ل  إىل أ   )املبادرة العاملي (
القررا و  اجلديررد املقرررتح،  (اليو ي رر مضظالرر  األمررم املت رردة لحط ولرر  )، استعرضررت 2011 ر  عررام ف

حلالايرر  الط ررل فارر ب عرر  محايرر  األط ررال املخررال   لحقررا و .  وعقاريرر الررذل تاررال  ترردار  مد يرر  
 .(90)املرأة العض  ضد رش  األسرة ومشرو  قا و  رش   قا و   مشرو مضاقش   الياب وجترل 
إىل أ  العقورر  البد ير  يف ييضيرا االسرتواتي  حمظرورة روصر اا  ذاهتراملي  وأشارت املبادرة العا -61

ضاارير  الرعاير  البديحر  و الرعاير  العقور  عحى جرمي  ما، وأاا ال ترزال مشرروع  يف املضرزل ويف أمراك  
أ رو  سر  تشرري  حيظرر صررا    ير   أ ري يضبغر  وأوضر تويف املدارص ويف امل س ات العقارير . 

 يررر  أوجررري الررردفا  كالرررا يضبغررر  إسرررقا  ،  املضرررزل، مبرررا يف ذلررر  األمررراك يف  يررر   البد يررر العقورررر  
 .(19)1889مبا يف ذل  القا و  املد   ،استخدامااملربّ رة الالقا و ي  

الرعايرررر  البديحررر  والرعايرررر   ويف أمررراك  لألط رررال يف املضررررزل يتةررررل ابلعقورررر  البد يرررر فيالرررا و  -62
 ا تضةر 1889مر  القرا و  املرد   268و 154إىل أ  املرادت   لعاملير الضااري ، أشارت املبادرة ا

إىل أ  وزارة  توفيالررا يتعحررق ابملرردارص، أشررار  .(92)لمعقررول ومعترردلل توقيرر  خديرربعحررى احلررق يف 
يف املردارص ول ر  ال يوجرد  ظرر صرريح  العقورر  البد ير أطحقت محح  لوق  استخدام قد التعحيم 

 ظررر صررريح لحعقوررر  البد يرر  كرراجراء  ال يوجررداب ضرراف  إىل ذلرر ،  .(39)يف القررا و  هلررذه العقوررر 
 .(94)خدييب يف امل س ات العقاري 

االسررتعراض اللا يرر  مرر   اجلولرر يف  أ  احل ومرر  كا ررت قررد قبحررت، املبررادرة العامليرر  وذكرررت -63
ذلرر  مضررذ يرر  أ رري  .(96)العقوررر  البد يرر لاستئةررالل الراميرر  إىل  (95)توصررياتال، الرردورل الشررامل
إ رراز أل  جيرر. ويبردو أ ري م العقورر  البد ير أل تغي  يف قا و ي   حيدث فيالا يبدواالستعراض، م 

مشررراري  قررروا   رشررر    ظرررر العقورررر   تُقررردَّمتقررردم رشررر   مشررررو  القرررا و  املتعحرررق ابألط رررال، وم 
 .(97)البد ي  لألط ال

يف  املقرررررررررخررررررر ل االسرررررررتعراض    جيررررررررل،أوأعرررررررررت املبرررررررادرة العامليررررررر  عررررررر  األمرررررررل يف  -64
تشررري  عحررى سرربيل  وسرر ّ ، تقرردمي توصرري  حمررددة أب  تقرروم ييضيررا االسررتواتي  رةررياي  2019 عررام
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يف  يرر  األمرراك ، مبررا يف ذلرر  يف املضررزل،   ظررراب صرررحياب األولويرر  حلظررر العقوررر  البد يرر  لألط ررال 
 .(98)اااملربّ رة الستخدام  ي  أوجي الدفا  القا و ي  وإسقا 

 األقحيات والشعوب األصحي   
األصررح  لرريو لديرري  ررروي شررعبأ   جزيرررة ريوكررو يف شررعب ررروي األصررح  أوضرر ت مضظالرر  -65

كيحرومرت   2 000 فال  أ  امل را   تبحرغم  م ا  إىل آخر يف اجلزيرة.  اال تقال ري  التضقال أو ساول  
ت إىل تةرريح   روم  ل  تقرال مر  قرير  إىل أخررل. وأفراد أفرراد هرذا الشرعب ، حيتراقمرر  فقرط
هرذا يعر  أ ري و أ ي توجد أمام القرل  واجز ع  ري  تت  م يف  ركر  الردخول واابرروق.  املضظال 

، وابمللررلأخرررل.  قرررلمرر  األقررارب واألصرردقاء الررذي  يعيشررو  يف ال رر ا   يتواصررلال مي رر  أ  
 اب أل  احل ومرر  ال متررض ام ترخيةرر أفررراد الشررعب ررروي األصررح  يضتخرربامشررعب يوجررد ُملحررو  ل ال

 .(99)وال تخاب ُملحيام م مترلعقد 
جزيرررة ريوكررو أ  احل ومرر   ولررت اجلزيرررة إىل  يف شررعب ررروي األصررح  مضظالرر  توأضرراف -66

فررروس إىل أ  التحررروث سررري و   ت. وأشرررار شرررعب رررروي األصرررح  الررر  ررتوكيالررراوايت دو  موافقررر  
عرررردد  أل ُتّ ررررم يف يوجرررردال و ل رررر ا  عرررر  الررررزايدة يف اجلزيرررررة. كلافرررر  اوال تتوقرررر   . اال تالررررال

 .(100) قام اجلزيرة لغرض ااألجا ب الذي  يدخحو  
الداعيرر  إىل أ  هتا اتوصرريخكيررد جزيرررة ريوكررو  يف شررعب ررروي األصررح  مضظالرر  وأعررادت -67
ي رو   جزيررة ريوكرو يفمر  شرعب رروي  رضراءب   رواراب  ،األمرم املت ردة إطرار يف ،ييضيا االسرتواتي  تبدأ

هررذا مرر   37لحالررادة  وأ  متتلررلرشرر    قرروس الشررعوب األصررحي ؛ األمررم املت رردة إعرر    أساسرري
ال  م ي قدها هرذا الشرعب  ما يع  ضالضاب أ  تعرت  احل وم  ر يادة شعب رويوهو ، ا ع  

د شررعب أفرررا يرر  ي ررو  مرر   ررق ، عرر  طريررق االت اقررات ال ررارق ؛ وأ  قررط مرر  الضا يرر  الشرررعي 
،  رم أولئر  الرذي  ر ل  ري  أ  يعودواالذي  اضطروا إىل ال رار م  البحد  ريوكو جزيرة روي م 

 .(101)طردهتم احل وم 
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