
GE.19-14927(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 2019الثاين/نوفمرب  تشرين 4-15

 أنغوالجتميع بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1 هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان أُعد   -1

و  يف تقاااارير هل اااا  اتضاهااادا  والتقريااار عملاااع للمضلوماااا  الاااوار  االساااتضرال الااادوري الشاااام  
م يف شاا   مااوج  واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  اتتةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد  

 تقّلداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما  

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2) (1)اإلنسان

هل ااا  ويللااا  مضحبلاا  إلقااوق اإلنسااان أنظااوال لت الحب اار يف الت ااديح علااى وعااع عااد   -2
الربوتوكااوا االيتلاااري التةاقلاا  محباهعاا  التضااذيض و اامع ماان وااروق اتضاملاا  أو الضقوباا  القاساال  

واالتةاقلاااا  الدوللاااا  حلماياااا  حقااااوق رلااااع الضماااااا ات اااااجرين وأفااااراو  ،(3)الاللنسااااانل  أو ات لحباااا  أو
والربوتوكاااوا  ،(5)تةاقلااا  الدوللااا  حلمايااا  رلاااع ا شاااااق مااان االيتةاااات القساااريواال ،(4)أساااره 

 ،(6)االيتلاااااااري اتلةااااااح ابلض ااااااد الاااااادوا اصاااااااق ابحلقااااااوق االقت اااااااوي  واالجتماعلاااااا  والثقافلاااااا 
واتةاقلا  محب ما   ،(7)الربوتوكوا االيتلاري التةاقل  حقوق الطةا  اتتضلاح رجارات تقادب التال اا و 

  (8)(189بشأن الضماا اتحب للني )رق   2011لضام  الضم  الدولل 
  (9)2018 وسامهع أنظوال ماللاً يف مةوول  ا م  اتتةد  السامل  حلقوق اإلنسان يف عام -3
مع أنظااوال تقريرهااا تحبت اا  اتااد  بشااأن تحبةلااذ التو االا  اتحبتثقاا  ، قااد  2018ويف عااام  -4

  (10)2014الدوري الشام  يف عام عن اجلول  الثانل  من االستضرال 
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 (11)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  

قااانون الضقاااواب   2019عااام يف التلااد رح تااع اللةحباا  اتضحبلاا  إلقااوق اإلنسااان ابعتماااو  -5
جيرِّم أعماا التملل  على أساا  اتلا  اجلحبساو، وتشاويع ا ععاات التحباسالل  ا نثويا   الذي اجلديد 

بْلااد   (12)أح ااام َّااد و  يف القااانون اجلديااد لتةاارب أعماااا الةساااوروراج اً علماا اللةحباا  وأحاطااع
عاادا يف كاا  ا حااواا أن  اللةحباا  أعربااع عاان القلااح لاات عاارب القااانون اجلديااد ل ج ااال اتق ااوو 

أعربااع عاان و تااواوب بااني سااحبتني وواااين سااحبوا ،  تااد قلللاا ، ل  يةاارل عقااواب  السااةن حاااال  
ُتستادم إلسا ا   رمبالاات وروو أح ام يف قانون الضقواب  اجلديد تتضلح ابلتش م،  القلح أيعاً 

  (13) بلاانما ي در عحب   من وسااط اإلعالم على الضاملني يف اتضارو  ومضاقت  
 علاى ي  من الضحب  والتمللا  القااامنْي ، أشاو اصتم اتستق  اتضين ابحلما2019ويف عام  -6

ا  اجلحبسااال  اتثللااا  بضااادم أسااا  اتلااا  اجلحبساااو واسويااا  اجلحبساااانل  بقااارار الدولااا  للظاااات عااارب الضالقااا
 “لطتلضاااا ل  حبافلااااتر اااااا  ال”سااااابقاً بشاااأن بحباااادا كاااان موجاااووا اجلدياااد  ضقااااواب تعااامني قاااانون ال
  (14)لتملل  على أسا  اتل  اجلحبسوحت ر ا تةلد الروااي  الوارو  أهنا واعتماو أح ام

لاات َّدووي  واليا  م تاض أماني ات اا  وأعربع اللةحب  اتضحبل  إلقوق اإلنسان عن قلق ا  -7
  ابعتماو اإلطار القاانوين الاالام أن تضةِّّ ويحبتظو  نظوال   ونقص اتوارو اتالل  اتا    لع حاللاً 

ت تاااض أماااني ات اااا  ل اااو لتثااا  فضللااااً للمتااااوت اتتضلقااا  مبركااا  ات سساااا  الوطحبلااا  لتض يااا  و ايااا  
توارو التشري  والتقحبل  واتالل  الالاما  للوفاات ت ويدع ابحقوق اإلنسان )متاوت ابريس(، مع ومان 

اللةحبااااا  اتضحبلااااا  ابحلقاااااوق االقت ااااااوي  واالجتماعلااااا   وقاااااد مع  (15)بواليتاااااع يف رلاااااع أ اااااات التلاااااد
والثقافلاا ، واللةحباا  اتضحبلاا  ابلقعااات علااى التمللاا  وااد اتاارأ ، وجلحباا  حقااوق الطةاا ، واتقاارر اصاااق 

  (16)اتضين إلقوق اإلنسان للم اجرين، تو لا   ا   ل 

وطحبلاااا  للقلااااام  أنظااااوال يللاااا  وقاالاااا أبن تحبشاااا   اتقاااارر اصاااااق اتضااااين ابت اااااجرين وأو ااااى -8
اا  (17)لت رلااع أماااكن احلرمااان ماان احلرياا محبت ماا  باا ايرا  مةاج اا   ر  اللةحباا  اتضحبلاا  إلقااوق و ك 

  (18)يلل  مستقل  للتةقلح يف رلع اوعاتا  التضذيضأنظوال أن تحبش  على  يتضنياإلنسان أنع 

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

 املسائل الشاملة -ألف 
 (19)املساواة و دم التمييا -1 

قانوانً    تضتمد بضدُ  أنظوال من جديد قلق ا من أن  اللةحب  اتضحبل  إلقوق اإلنسان  أك د  -9
سان وقالع لنع يتضني علل ا أن تت اذ التدابم الالاما  مان أجا  عاماً بشأن اتساوا  وعدم التملل  

تشريع شام  يحبص على توفم  اي  كامل  وفضلل  من التمللا  يف رلاع ا وسااو، ويتعامن قااما  
أبن  وأو اع اللةحبا  اتضحبلا  ابلقعااات علاى التمللا  واد اتاارأ   (20)شاامل  أبساتاق التمللا  ار ااور 

  (21)شاماًل للتملل  ود اترأ  ضريةاً تضتمد أنظوال ت
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تاوفم تادابم مان أجا  أنظاوال تت ااذ أن ع يحبتظاو اإلنساان أنا قو كر  اللةحب  اتضحبل  إلقاو  -10
احلماياا  الةضللاا   فااراو الشااضوق ا  االل  والرعااااي ا جانااض وا شااااق ات ااابني بةاامو  نقااص 
اتحباعاا  التشااري /اإليدا وا شااااق  وي اإلعاقاا  وا شااااق ات ااابني ابت ااح واتثللااا  واتثللااني 

اتضاجلاا  وم ووجااو اتلاا  اجلحبسااو ومظااايري اسوياا  اجلحبسااانل ، وواامان حقااوق   ا ساساال ، وكةالاا  
ا وتحب ااال   اااال  واساااض  الحبطااااق بظااارل التثقلااا  والتوعلااا  تضااا ِّ  ؛الواجتااا  جلملاااع حااااال  التمللااا 
  (22)اتساوا  والتسامح واحوام التحبوع

 (23)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
قطااع ا عمااا  أبن تعاع أنظاوال وتحبةِّاذ لاوااح ل ةالا  امتثااا جلحب  حقاوق الطةا أو ع  -11
لمضاااااايم الدوللااااا  والوطحبلااااا  حلقاااااوق اإلنساااااان، والضمااااا ، والتل ااااا  و مهاااااا مااااان اتضاااااايم، ال سااااالما ل

  يف الضاملاا ال ااحباعل  للم سسااا  اً واوااة اً تحب لملاا اً لطااار أبن تحبشاا  و ح إلقااوق الطةاا ؛يتضلاا فلمااا
واتااااا ، و اااالد ا  ااااا ، الدولاااا ، ال ساااالما ات سسااااا  الضاملاااا  يف قطاعااااا  الااااحبةط، والظاااااا، 

  (24)ل اتضايم التل ل  و مها للاطرتضرِّ ال أنشطت ا  للتأكد من أن   ،وال راع 
ن  أنظااااااوال تعاااااارر  يااااااالا ل( اللونلساااااال محب ماااااا  ا ماااااا  اتتةااااااد  للطةولاااااا  ) وقالااااااع -12
مبااا يف  لاا   ،ماان ال ااوارط الطتلضلاا  وال ااوارط الحباراا  عاان الحبشاااو التشااري أيعاااً  2017 عااام

ب اااهر  الحبلحبلااو قااد أسااةر  اتت اا  اجلةاااف الةلعاااان  واجلةاااف وتةّشااو ا ماارال، مشاام  لت أن  
  (25)لت اتساعد  الظذاال شاص  756 000 عن حاج 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
  (26)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 

أعربع جلحب  حقوق الطة  عن قلق ا من استمرار وجوو ألظام أرول  يف رلع مقاطضا   -13
وةل  مان جارات ا لظاام  44يف اتحباطح الريةل ، ومن سقوو وال سلما ، 18أنظوال التالغ عدوها 

وأو ااع اللةحبا  أنظاوال أبن ت ثِّّا  ج ووهاا الراملاا    (27)الً ماحب   أطةاا 30كاان ،  2016عاام يف 
لت  اي  ا طةاا من ا لظام ا رول ، بست  محب ا تحبةلاذ بارامع عسا ري  وعاريا  ولنساانل  إلاالا  
ا لظام وبرامع للتوعل  خبطار ا لظاام ولعااو  التأهلا  التادين للعاةااي مان ا طةااا، وأبن تلاتمس 

  (28)وكاال  الدولل  اتالام اتساعد  التقحبل  والضون من ال
يف حتقلااح أنظااوال  اسااتمرار فشاا وأعربااع اللةحباا  اتضحبلاا  إلقااوق اإلنسااان عاان القلااح ماان  -14

يةاااا كااااف لل ملاااا  ال تااام  مااان ا سااالة  ال اااظم  الاااخ لل  اااا السااا ان مااان وون تاااريلص 
ا سااالة  ال اااظم   ا اجل اااوو الراملااا  لت راااعضااا ِّ علاااى أنظاااوال أن ت يتضاااني، وأشاااار  لت أناااع قاااانوين

   (29)الس ان واحلد من انضدام ا من يف لقللم ا اتوجوو  يف حوا 
  احلةاااال علاااى الحب اااام الضاااام، وال سااالما ا طااار القانونلااا  الاااخ تاااحب ِّّ والح اااع اللةحبااا  أن   -15

القلاح لاات  وأعربع عن ، ال تتةح مع اتضايم الدولل  1996الاة  انعتاو الشرط  الوطحبل  لضام 
موظةو لنةا  القانون كثماً ما يةرطون يف اساتادام القاو ، وال سالما أثحباات  ارير موثوق  تةلد أبن  تق

مراعاااا  متااادأي ويحبتظاااو  نظاااوال أن ت ةااا   ات ااااهرا ، ياااا يساااةر عااان وقاااوع ل اااااب  ووفلاااا  
ا علااى وسلاساااها مراعاااً  كافلاا  واالمتثاااا سمااا العاارور  والتحباسااض يف اسااتادام القااو  يف تشااريضاه

  (30)أرل الواقع
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التقارير الخ تتةدط عن يارس  أفاراو الشارط  أو قاوا  ا مان وأبد  اللةحب  قلق ا لاات  -16
وااروق التضااذيض وسااوت اتضاملاا  أثحبااات االعتقاااا ويف مراكاا  الشاارط  أثحبااات التةقلقااا  ويف مراكاا  

فضااا  التضاااذيض  لطارهاااا التشاااريضو للتأكاااد مااان أن   تراجاااعأن  نظاااوال يحبتظاااو و   االحتةااااا ا يااار 
الااادوا اصااااق ابحلقاااوق اتدنلااا   مااان الض ااد 7ةاااح ااماااً ماااع اتااااو  ف يف قاااانون الضقاااواب  يت  اتضاار  

لجارات حتقلقاا  شاامل  يف رلاع احلااال  الاخ ُيشاتتع يف أهناا تحبطاوي علاى  وأن ت ةا  ؛والسلاسل 
  (31)ا فضاااتت مني ابرت اق تل  تضذيض أو سوت مضامل ، وكةال  مقاوا  

  اع فلمااا يتضلااح مباامت ا الدولاا  نقااص اتضلومااا  الااخ قااد  وأعربااع اللةحباا  عاان قلق ااا لاات  -17
االحتةاااا واالعتقاااا التضسااةلني واحلااتس االنةااراوي واالحتةاااا يف سااةون عساا ري ، يااا يشاام  

فعااًل عان  محبطق  كابحبدا ار ور ، اب يص اتتضاطةني مع جت   حترير محبطق  كابحبدا ار ور  يف
ل التادابم اتحباسات  لعامان عادم تضار  وشة ضع اللةحب  أنظوال على اختا    نشطات حقوق اإلنسان

كةالاا  ؛ و شاااص ياوااع لواليت ااا لالحتةاااا أو االعتقاااا التضسااةلني وال للةااتس االنةااراوي أيّ 
  (32)من الض د 14و 9تني عماًل ابتاو ،ع ارتة ين جبملع العماان  القانونل ات  

ااااااذ  للةاااااد مااااان االكت اااااال وحتساااااني ظاااااروف اللةحبااااا  علمااااااً ابلتااااادابم اتت   وأحاطاااااع -18
القلح لاات اتضلوما  الخ تةلد ابستمرار اكت ال السةون الحباج  ، بْلد أهنا أعربع عن االحتةاا

القاساال  للظايااا ، وال سااالما يف جاا ت محباااع عاان كثااار  ارتةاا ين رهااان اراكمااا ، وب ااروف االحتةااااا 
ويحبتظاو  نظاوال أن يتضلح ابحل وا على الظذات ويدما  الحب اف  ال ةل  والرعاي  ال اةل    فلما

التحبةلاااذ الةضااااا للتااادابم الراملااا  لت احلاااد مااان االكت اااال، وال سااالما مااان ياااالا الحب اااول ت ةااا  
 ؛تثحبااوساا  لال كتادبم ن عدم استادام االحتةاا السابح للمةاكماعم؛ وأن تبتداا  االحتةاا

القواعااد  الحبمو جلاا  الاادنلا تضاملاا  اترافااح علااى أن تسااتويف ظااروُف االحتةاااا يف رلااع وأن حتاارق 
ااا  (33)الساااةحبات )قواعاااد نللساااون ماناااديال( ، ابالنعااامام لت 2017د  أنظاااوال، يف عاااام وقاااد تض  

  (34)قواعد نللسون مانديال

 (35)فالت من العقاب  وسيادة القانونإقامة العدل  مبا يف ذلك مسألة اإل -2 
ال تااا اا اللةحبااا  اتضحبلااا  إلقاااوق اإلنساااان تشاااضر ابلقلاااح لاات التقاااارير الاااخ تاااد عو اساااتمرار  -19

أوجااع الق ااور يف لقاماا  الضاادا، وال ساالما عاادم اسااتقالا الساالط  القعاااال  ونقااص عاادو القعااا  
 وال تاااا اا جلحبااااا  حقااااوق الطةااااا  تشااااضر ابلقلاااااح ل اااااون  (36)عني الضاااااامني وارااااامني اتااااادر بنيواتااااد  
  (37) ون يف الضا م يوك   ا  من ارامني يف الدول اتيف ا 95 حواا
اساتقالا السالط   أنظاوال أن تضا ِّاع يتضاني علاى للةحبا  اتضحبلا  إلقاوق اإلنساان أنار  او ك   -20

جاااذور الةسااااو يف ج ااااا ثااااط   اجل اااوو مااان أجااا  اجت ثِّّااا، وتالقعااااال  وووااااار االوعاااات الضاااام
وتاام  ، وتساارِّع قعااا  واتاادعني الضااامني وارااامنياجل ااوو الراملاا  لت اايو  عاادو ال وتوا اا  القعااات،

اإل الحا  القعاال  بظل  توفم الضدو ال ايف من اتوظةني يف اسل اا  القعااال  وارااك  اتحبشاأ  
اللةحباااا  اتضحبلاااا  ابحلقااااوق  وكاااار ر   (38)حااااديثاً )يف التلااااداي  واتقاطضااااا ( وكةالاااا  باااادت اشااااتظاسا

ج ووهااا الراملاا  لت حتسااني لقاماا  أنظااوال   ثّااتو االت ا أبن ت  االقت اااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا 
 ا  اتاوارو اتا   و وتاوافر اتسااعد  القانونلا   حت اام لت القعااتالضدا، وال سلما فلما يتضلاح ابال

 .(39)لحب ام الضدال  وبحبات القدرا 
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وأعربااع اللةحبااا  اتضحبلاا  ابلقعاااات علااى التمللااا  واااد اتاارأ  عااان قلق ااا  ن   اتااارأ  ال تااا اا  -21
ت طدم إلواج  متضدو  حترم ا من لم انل  اللةوت لت القعات  وأو ع اللةحب  أبن تقدِّم أنظوال 
وورا  لتحباات القادرا  بشاأن اتةاقلا  القعااات علاى رلاع أشا اا التمللاا  واد اتارأ  وحقاوق اتاارأ  
ُتوج  ع حتديداً  للضحبا ر الةاعل  اتشارك  يف اآلللاا  التقللديا  لتساوي  اتحبااعاا ، و أن حتارق علاى 
تقاادب رلااع العااماان  الالاماا  ورتاً  النت اكااا  احلقااوق ات ر ساا  يف االتةاقلاا  ماان قِّتاا  اآلللااا  

  (40)القعاال  الضرفل 
الاااخ م افةااا  الةسااااو تااادابم علمااااً مباتلااا  اللةحبااا  اتضحبلااا  إلقاااوق اإلنساااان  وأحاطاااع -22

ااذها أنظااوال ن التقااارير الااخ تةلااد ابسااتمرار استشاارات الةساااو يف ماابْلااد أهنااا أعربااع عاان قلق ااا ، اخت 
ج ووها الرامل  لت م افةا  الةسااو والتادفقا  نع يحبتظو  نظوال أن تض ِّا لاللةحب     وقالعالدول 

ا  قدرا  موظةو االوعات الضام ووكاال  لنةو يارسا  احل   الرشلد وتض ِّا اتالل   م اتشروع ، 
وحث ااع اللةحباا  اتضحبلاا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماعلاا    (41)القااانون ماان أجاا  م افةاا  الةساااو

لاااوعو بشاااأن الت اااالل  االقت ااااوي  واالجتماعلااا   كاااات اتحبةلاااذ  اااال  إل أنظاااوال علاااى والثقافلااا 
للةساو يف أوساو السلاسلني وأععات الربتان ومس وا احل وم ، على اتستويني الاوطين وارلاو، 

  (42)نوعام  الس ا

ن ام قعاات ا حاداط ال يحبطتاح لال علاى   ن  ا جلحب  حقوق الطة  تشضر ابلقلح وما ت ا -23
باداا  عان ال توجاد ني، و مون أحلااانً ابعتتااره  ابلظاحيااك   ن  ا طةااا عاماً، و  16 وونطةاا ا 

ن اام قعاات ا حاداط علاى ا طةااا حا  انطتااق وأو اع اللةحبا  أبن ت ةا  أنظاوال   االحتةاا
  (43)كافل   ومالل  وتقحبل  بشري  مبوارو عت ويدو  عاماً  18سن 

 (44)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
قااااانون  ن  علماااااً أبمحب ماااا  ا ماااا  اتتةااااد  للوبلاااا  والضلاااا  والثقافاااا  )اللونساااا و(  أحاطااااع -24

ال ااااااةاف ، الااااااذي يشاااااا ِّ  جااااااا تاً ماااااان جمموعاااااا  التشاااااااريضا  اتتضلقاااااا  ابالت اااااااا االجتمااااااااعو 
واار  االت اااا االجتماااعو  ااالحل  اإلشااراف علااى كلةلاا  اختااا  اتحب مااا  يااو ا ، 2017 لضااام

هاذا جيارِّم و   اإلعالمل  قراراها التةريري ، وفرل  راما  على أنشط  محبت  او القاانون أو تضللق اا
يضاق ااااض عللااااع مبوجااااض قااااانون  وهااااو فضاااا ، “أفااااراوتسااااوت لت ”نشاااار ن ااااوق أو  ااااور قااااانون ال

الضقاااواب  علاااى أناااع قاااذف وتشااا م، ماااع فااارل  راماااا   والح اااع اللونسااا و أيعااااً أن  قاااانون 
ال اةاف  اجلدياد يتالح للة وما  مراقتا  اتضلومااا  اتحبشاور  علاى وساااط التوا ا  االجتماااعو أو 

  (45)  اإلنونعيف أي مووع يير على شت 
وساااط اإلعاالم  لاات التقاارير الاخ تةلاد أبن  وتشضر اللةحب  اتضحبل  إلقوق اإلنسان ابلقلاح  -25

وأعرباع عان قلق اا  ا نظولل  ختعاع لت حاد بضلاد تراقتا  احل وما  واحلركا  الشاضتل  لتةريار أنظاوال 
  يف أعقاااااق االجتماااااعو أُقاااار   جمموعاااا  التشااااريضا  اتتضلقاااا  ابالت اااااا لاات تقااااارير تشاااام لت أن  

أوىن من اتحباقش ، على الر   من مضارو  نقابا  ال اةةلني وهل اا  أيار ، وهاو تشاريضا   حد
  (46)د ابلةض  حري  التضتمتُقلِّّ 
ن مواتما  رلاع ا ح اام الاوارو  يف تشاريضاها عامتر  اللةحب  أنع يحبتظو  نظاوال أن و ك   -26

 ايا  ال اةةلني ووساااط اإلعاالم مان رلاع أشا اا علاى  رقأن حتامن الض اد، و  19مع اتاو  
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التاااادي  يف عمل اااا  بااااال موجاااااض وماااان اتعااااايق  واالعتاااادات، والتةقلاااااح بساااارع  يف رلااااع هاااااذع 
م مااان قاامااا  اجلاااراا  وأن شاااطض التشااا بأنظاااوال تقاااوم وأو اااع اللونسااا و أبن   (47)االعتاااداتا 

  (48)تدرجع يف  لض قانون مدين يتوافح مع اتضايم الدولل 
  وأشاااار  اللةحبااا  اتضحبلااا  إلقاااوق اإلنساااان لت قااارار ار مااا  الدساااتوري  ال ااااور يف ااااوا/ -27

مااا  بشااأن تحب اال  اتحب    74/15الااذي قعااى بضاادم وسااتوري  اترسااوم الر سااو رقاا   2017يوللااع 
لاات تقاااارير عااان التاااأير يف تساااةل  اتحب ماااا   ااام  ،  ااام أهناااا أعرباااع عااان القلاااح  ااام احل وملااا

  (49)احل ومل  وعن يارس  وظوو على اجل ا  الخ تثم مساا  سلاسل  حساس 
اوعاااااتا  اإلفااااراو يف اسااااتادام القااااو ، مبااااا يف  لاااا   وأعربااااع اللةحباااا  عاااان قلق ااااا لاات -28

، وأو اااع أنظاااوال ساااةو، واااد ارتةاااني السااالملنياساااتادام ال اااالق والوهلاااض واالحتةااااا التض
رفاااع رلاااع ماااا هاااو مةااارول علاااى ات ااااهرا  السااالمل  مااان قلاااوو  ااام متحباسااات  ال الل اااا بعااامان 

  (50)من الض د 21العرور  الق و  يف ووت أح ام اتاو  

 (51)حظر مجيع أشكال الرق -4 
أعربع اللةحب  اتضحبل  ابلقعات على التملل  ود اترأ  واللةحب  اتضحبل  إلقوق اإلنساان عان  -29

، وأو ااتا ت افةاا  االعااار اب شااااقوطحبلاا  يف اعتماااو يطاا  عماا  ال تاام التااأير قلق مااا لاات 
عتمااو يطا  الضما  الوطحبلا  ت افةا  االعاار اب شاااق وخت الص ماا ي ةاو اب أنظوال ابلتضةلا 

نةاااا  تشاااريضا  م افةااا  االعاااار اب شاااااق رجااارات حتقلقاااا  مراعلااا  ورارو لتحبةلاااذها؛ مااان اتاااو 
لالعتتارا  اجلحبسانل  وومان مالحق  ومضاقت  مرت تلع، مبن فل   اتوظةون احل وملون اتتواط ون 

   (52)ت والةتلا  واستظالسن يف التظاتيف االعار ابلحبسا

 والثقافية احلقوق االقتصادية واالجتما ية -جيم 

 (53)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 
لاات ارتةاااع أعربااع اللةحباا  اتضحبلاا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  عاان قلق ااا  -30

الحبماااااو عاااادم توللااااد ولاات ،  ااااةوف الشاااااتاق ويف اتحباااااطح الريةلاااا مضاااادا التطالاااا ، وال ساااالما يف 
ت ثلاا  بوأو ااع اللةحباا  أنظااوال   السااحبوا  ا ياام  فاارق عماا  كافلاا االقت اااوي الااذي شاا دتع 

، دام قاور على الت ل  مع ال دما ج ووها الرامل  لت تحبويع االقت او بظل  لجياو اقت او مست
  (54)ا  وا فراو ا كثر عرو  للتطال يالت االعتتار الواجض للةماعور
  ، وهاااو قاااانون ياااحب ِّّ 2015اللةحبااا  علمااااً ابعتماااو قاااانون الضمااا  اجلدياااد عااام  حاطااعوأ -31

، بْلااد أهنااا عاماااً يف ا عماااا اصةلةاا  16و 14اسااتادام ا طةاااا الااذين تااواوب أعماااره  مااا بااني 
اساااتمرار انتشاااار عمااا   ، ولااتاجلدياااد لت يللاااا  التحبةلاااذقاااانون الافتقاااار  أعرباااع عااان القلاااح لاات

وأو ااع اللةحباا    (55)الحب ااامو لاا  أسااوأ أشاا الع، وال ساالما يف االقت اااو  اام  ا طةاااا، مبااا يف
 ايا  حقاوق الضما  ، وكةال  يللا  لتحبةلذ قانون الضم  اجلديدابختا  تدابم فوري  العتماو أنظوال 

  (56)جلملع الضماا
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تااادابم رلاااع التت ااااذ أنظاااوال أن يتضاااني علاااى اللةحبااا  اتضحبلااا  إلقاااوق اإلنساااان لناااع  وقالاااع -32
الالام  للقعات على الضم  القسري ورلاع أشا اا عما  ا طةااا، وال سالما يف قطااع التضادين، 

  (57)ارو اتحباست  سل ا  تةتلش الضم بوساا  محب ا اايو  قدرا  مةتشو الضم  وخت لص اتو 

اات ترك ا  وال ت اا اللةحب  اتضحبل  ابحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  والثقافلا  تشاضر ابلقلاح ل -33
ماا ، ظااروف الض الااذي يتساا  بااروات ، الحب اااموالقااو  الضاملاا ، وال ساالما الحبسااات، يف االقت اااو  اام 

حقاوق الضما  وعادم تاوفم احلمايا  االجتماعلا   وأو اع االفتقاار لت يف  ل  تادين ا جاور و  مبا
 اللةحبااااا  أنظاااااوال مبعااااااعة  ج ووهاااااا مااااان أجااااا  اصةاااااا التااااادرجيو لضااااادو الضمااااااا يف االقت ااااااو

، ورعطاااات ا ولويااا  لتوسااالع التظطلااا  الحب املااا مااان ياااالا لومااااج   يف قاااو  الضمااا   الحب اااامو  ااام
 ابلقعااات اتضحبلاا  اللةحباا  وأو ااع  (58)الحب اااموابحلماياا  االجتماعلاا  لتشاام  عماااا االقت اااو  اام 

ص ل  خت  اااانسلاسااا  عمااا  مراعلااا  لالعتتاااارا  اجلحبسااا تااارأ  أبن تضتماااد أنظاااوالا واااد التمللااا  علاااى
  (59)كافل  موارو سا

 احلق يف الضمان االجتما ي -2 
بوجااوو باارامع أحاطااع اللةحباا  اتضحبلاا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  علماااً  -34

حاا  اآلن لت  التلاادبْلااد أهنااا أعربااع عاان قلق ااا الفتقااار  أنظااوال،التةااويال  الحبقدياا  اتشااروط  يف 
بت ثل  ج ووها الرامل  لت ووع ن اام  و ع اللةحب  أنظوالأو  ن ام شام  للةماي  االجتماعل  

للعاامان االجتماااعو ي ةاا  التظطلاا  واالسااتةقاقا  اتحباساات  جلملااع الضماااا واالسااتةقاقا   اام 
ع مبسااتو  ا ماان التمت ااالقااماا  علااى االشااواكا  جلملااع ا شااااق وا ساار اراارومني حاا  يتم حبااو 

  (60)لتما  اتساعد  التقحبل  من محب م  الضم  الدولل ، ل ا ل م ا مرابو ، مضلشو محباسض

 (61)احلق يف مستوى معيشي مناسب -3 
 تشااضر ابلقلااح ماان أن   اتضحبلاا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا ال تاا اا اللةحباا   -35

مدقع  ويساور اللةحب  قلح  فقريف   ةقر، بال يف ربق  ت اا تضلش نست  كتم  من س ان الدول  ال
  أثاار باارامع احلااد ماان الةقاار َّدووياا  ولااتال تاام   االجتماااعو التةاااو  أوجااع لاات اسااتمراراً أيعاا

ةقاار، علااى واامان لعطااات ا ولوياا  للحبمااو االقت اااوي ماان أجاا  احلااد ماان ال أنظااوالاللةحباا   وحث ااع
و  تضاجلا  أوجاع انضادام اتسااوا  االجتماعلا  وأن ت ياد، علاى أبن تعع اساواتلةلا  َّاد  وأو ت ا 

مااان أجاا  م افةاا  الةقاار يف  اااةوف  و  ا هاادافااااذ تاادابم َّااد  سااتل  ا ولوياا ، ج ووهااا وتت  
  (62)الة ا  وا فراو ات مشني واررومني

عملااع علااى تقلاالص حةاا  اإلنةاااق الضااام أن  أنظااوال قااد  جلحباا  حقااوق الطةاا والح ااع  -36
ققع من الحبماو ات اسض الخ حت  ، وأو ت ا ابحلرق على خت لص بستض االن ماش االقت اوي

ن الةقار، اتاا ، للةاد ما قطااع االقت اوي، ال سلما الةواااد اتتأتلا  مان الاحبةط والظااا، ولياراوا 
  (63)ايف  ةوف ا طةا ال سلما

القلااح لاات ارتةاااع مضاادال  وأعربااع اللةحباا  اتضحبلاا  ابلقعااات علااى التمللاا  وااد اتاارأ  عاان  -37
تض يا  اجل اوو الراملا  لت التم اني االقت ااوي ب ، وأو اع أنظاوالالةقر يف أوساو الحبساات الريةلاا 

  (64)  ارارول ال ظر  وحتسني لمنات اتجلملع الحبسات الريةلا ، مبا يف  ل  تض ي  تقدب الق
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عتمااو قاانون أنظاوال اب وأو ع اللةحب  اتضحبلا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماعلا  والثقافلا  -38
يا  وساوت ة  عان ماد  انتشاار اجلاوع ونقاص التظذجبمع بلااان  م احب  و  لطار بشأن احلح يف الظذات

  (65)التظذي 
وأحااو بارانمع ا ما  اتتةاد  للمساتوطحبا  التشاري  )مواا  ا ما  اتتةاد ( علمااً بتحبةلااذ  -39

أن  اإلسااا ان ال يااا اا  ااام لت ، ماااع  لااا ، شاااارل سااا ان والتحبملااا  احلعاااري   وأالاااربانمع الاااوطين 
 ااام ملساااور للظالتلااا  الض ماااى مااان السااا ان وأن  أكااارب التةاااداي  تااارتتط بتةساااني اتساااتوطحبا  

  (66)تلااا  اتااااال  يف و التاةلااا  مااان وطاااأ  الةقااار واتشااااك  ال اااةل  واالجتماعلااا أ الحب املااا 
اعتمااو وتحبةلاذ سلاسا  ووعع اللةحب  اتضحبل  ابحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  والثقافلا  أنظاوال لت 

شااني ماان احل ااوا لساا ان قااماا  علااى احلقااوق ترمااو لت ا ااني الة ااا  وا فااراو اراارومني وات م  
  (67) نعلى س

وأعربع اللةحب  اتضحبل  ابحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  والثقافل  عن القلح لاات استمرار  -40
عمللاااا  اإلياااالت القساااري يف الدولااا ، مباااا يف  لااا  مااان اتساااتوطحبا   ااام الحب املااا  ويف سااالاق 
اتشااااريع اإلمناالااا ، مااان وون العاااماان  اإلجراالااا  العاااروري  أو تاااوفم سااا ن بااادي  أو التضاااويا 

  (68)اتحباسض للمتعررين

يف اتاا  فقط من ا سر اتضلشل  يف أنظوال يتسىن  53 وأشار موا  ا م  اتتةد  لت أن   -41
يف  32تاااا  محب ااا يف اتحباااطح احلعااري  ويف ا 67سااا الو ااوا لت م اااور ملاااع الشاارق اتحباساات ، 

أي تقادم  لحارااعادم وأعربع جلحب  حقوق الطة  عن ابلغ القلح مان   (69)اتاا  يف اتحباطح الريةل 
ع الدولا  علاى وحث ا،  اا يف الو وا اتحب   لت م اور اتلاع وال رف ال ةو يف رلاع اراف

لت أن  علااى  اللونلساال وأشااار    (70)احلعااري  ع يف القاار  واتحباااطح شااتعتوساالع منااو ج لوار  اتلااا
ااح الظاياا   هااداف التحبملاا  اتسااتدام  بشااأن ال اارف الظااااي  اتت اال  أبماان  2-6أنظااوال، كلمااا حتقِّّ

اع  ةو، أن تعع اسواتلةلا  تحبةلذي ال ، وترتلتا  م سسل  مض  ا ، وخت ِّّص موارو كافلا  وتوسِّّ
  (71)وتضةِّّ  التضاون مع أ ةاق ات لة 

 (72)احلق يف الصحة -4 
مان اساتمرار  القلاح أعربع اللةحب  اتضحبل  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماعلا  والثقافلا  عان -42

عدم كةاي  لم انلا  الو وا لت اصدما  ال ةل ، وال سلما يف اتحباطح الريةل ، وهو ما يض   
بتض يا  ج ووهاا الراملا  لت وال ، وأو ع أنظا   لقطاع ال ة ج الاً لت عدم كةاي  اتوارو اتا   

ومان ح وا اجلملع على يدما  الرعاي  ال ةل  ا ساسل ، مبا يف  ل  عان طرياح خت الص 
ات يد من اتوارو لقطاع ال ة  ويف الوقع نةسع ليالت اهتماام يااق لتةساني اسلاكا  ا ساسال  

  (73)لني يف اتحباطح الريةل ةني الطتلني ات ه  واايو  مرافح الرعاي  ال ةل  اتدعوم  ابتوظ  

عارب اإلج اال يف عن قلق ا من  وأعربع اللةحب  اتضحبل  ابلقعات على التملل  ود اترأ  -43
استمرار ارتةاع مضدال  وفلا  ا م ا ، الذي قاد يضا   لت أساتاق محب اا  ، ومنحب حاال  مضل  

االرتةاااع وماان يف اتاااا  مان حاااال  الووااع يف التلااو ؛  22.8اإلج اال  اام اتااأمون، وحاادوط 
 .(74)، ال سلما بني الةتلا  اتراهقا الضام يف مضدال  اص وب 
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مان الظاااي  اتت ال   7-3و 1-3تني وأو ع اللةحب  أنظاوال أبن تقاوم، اشالاً ماع الظااي -44
تضدي  قاانون الضقاواب  إلاالا  الطاابع اجلرماو عان اإلج اال مبا يلو: أبهداف التحبمل  اتستدام ، 

يف رلاااع احلااااال  ولجااتاااع قانونلااااً علاااى ا قااا  يف حااااال  اال ت ااااق واان اراااارم واإل اااااب  
 ياا  اجل ااوو الراملاا  لت حتسااني ح ااوا تضيااد  ااة  أو حلااا  اتاارأ  احلاماا ؛ و الشااديد  للةحبااني وهد

م ا اتااارأ  علاااى يااادما  الرعايااا  ال اااةل  الشاااامل  واتسااااعد  الطتلااا  اتلساااور  الت لةااا  الاااخ يقااادِّ 
رق علاااى ا اااني رلاااع الحبساااات والةتلاااا ، احلاااعااااملون مااادر بون، وال سااالما يف اتحبااااطح الريةلااا ؛ و 

لساور  وحديثا  مان وسااا  وا على أش اا مسلما اللوايت يضشن يف اتحباطح الريةل ، من احل  وال
  (75)محبع احلم 

لتحبةلااذ الةضاااا للااربامع احلاللاا  الراملاا  لت يةاااا ابجلحباا  حقااوق الطةاا  أنظااوال وأو ااع  -45
مضاادال  وفلااا  ومراواا  ا طةاااا، مبااا يف  لاا  عاان طريااح حتسااني م ااارا  القااابال ، واعتماااو 

  (76)ووين حديثاً رعاي  ا م ا  واتولمضايم لقلا  جوو  يدما  
ال ياا اا السااتض الرالساااو لوفلااا  ا طةااااا يف  اتاااالراي وابت أن  لت  اللونلساال   شااار وأ -46

أعرباع جلحبا  و   (77)أنظوال، لت جانض اإلسا اا والت اااب  اجل ااا التحبةساو احلااو ، وساوت التظذيا 
التظذيا   نقاص، واايو  حااال  أنظاوال انتشار نقص التظذي  يفعن قلق ا التالغ من  حقوق الطة 

يف اتااااااا  يف  38امسااااا  الاااااخ و ااااالع لت اتااااا من )التقااااا م( يف  اااااةوف ا طةااااااا وون سااااان اص
 التظذياااااا  نقااااااص رتتاااااااووماااااان ا ،2007يف اتاااااااا  يف عااااااام  29مقاباااااا   2016-2015 الةااااااو 
تا االص مااوارو ب أنظااوال اللةحباا  وأو ااع  (78)ا طةاااا وفلااا  حاااال  ماان اتاااا  يف 45 بحبساات 

الوقاياااا  ساااات   ايو  تااااوفم وبااااماللاااا  وبشااااري  وتقحبلاااا  كافلاااا  لتحبةلااااذ االسااااواتلةل  الوطحبلاااا  للتظذياااا ، 
  (79)اتالراي وعالج ا يف اتحباطح اتتعرر  من

لااااا  للمض اااااد تا ااااالص اتاااااوارو اتاللاااا  والتشاااااري  والتقحبلااااا  ال افبوأو ااااع اللةحبااااا  أنظاااااوال  -47
بتةضلاااااا  اللةااااااان اإلقللملاااااا  ت افةاااااا  اإلياااااادا وا ماااااارال  والتضةلاااااا  ت افةاااااا  اإلياااااادا الااااااوطين
  (80)الرالسل  حب اتتوطِّّ 

 اخنةال مضدا التة اني ال اما  لفطةااا الاذي   تتضاد  لاات وأعربع اللةحب  عن قلق ا  -48
اجل اااااوو لتةقلاااااح هااااادف التة اااااني  أنظاااااوال ق اااااار تاااااذا أبن ت ، وأو اااااعيف اتااااااا  31نساااااتتع 
  (81)لفطةاا ال ام 

 (82)احلق يف التعليم -5 
ااا -49 يف اتااااا  مااان الحبااااتع ارلاااو  2.3يتةااااوا  سااا و أن  اإلنةااااق علاااى التضلااال  الر  اللون ك 

ماان الحبمااو  الااخ حتق قااعأن تساات دف كةالاا  توجلااع ات اسااض تضااني علااى أنظااوال اإلراااا، وأنااع ي
ااع ما اتحبااافع اتتأتلاا  ماان الااحبةط والظاااا وليااراوا   ااحباع  اتااا ، االقت اااوي، ال ساال لت قطاااع توج 

وأو ااع اللونساا و أنظااوال باا ايو  اإلنةاااق علااى التضلاال  لتةقلااح هاادف لطااار الضماا    (83)التضلاال 
يف اتاااااا  ماااان الحباااااتع ارلااااو  6لت  4اتتمثاااا  يف خت اااالص  2030اصاااااق ابلتضلاااال  حاااا  عااااام 

  (84)يف اتاا  من لراا اإلنةاق للتضلل  20-15اإلراا و
 بشاأن تادينّ الجتماعل  والثقافلا  عان قلق اا وأعربع اللةحب  اتضحبل  ابحلقوق االقت اوي  وا -50

ويا ااا  يف ع مضااادال  التسااارق اتدرساااو، ارتةاااا ، و ملاااع مساااتواي  التضلااال جبلتةااااق االمضاادال  
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والح ااع   (85)َّدووياا  فاارق احل ااوا علااى التضلاال  اجللااد يف اتحباااطح الريةلاا و  ااةوف الةتلااا ، 
مان  التسار ق لت ارتةااع مضادال  تشام 2015اللونس و أن  مضدال  التقات يف اتدار  يف عاام 

يف اتاااا  ماان التالملاااذ، وال ياات  الدراساا  يف اترحلااا   60االبتااادااو لال  ، ل  ال يُااتّ  التضلاال   اتدرساا 
  (86)يف اتاا  يف اترحل  الثانوي  الضللا 19يف اتاا  و 36اإلعداوي  لال 

  والثقافلاااا  أنظااااوال بت ثلاااا  وأو ااااع اللةحباااا  اتضحبلاااا  ابحلقااااوق االقت اااااوي  واالجتماعلاااا -51
ج ووهااا الراملااا  لت واامان ح اااوا اجلملاااع علااى التضلااال  اإلل اماااو اتاااين، ووواااع اساااواتلةلا  

وأو اااع جلحبااا  حقاااوق الطةااا  أنظاااوال   (87)ق اتدرساااوي الرتةااااع مضااادال  التسااار  و  للت ااادَّاااد  
نقص اتدرسني واتدرسا ، ووض   مث  ،ق ا طةاا من اتدرس ضاجل  ا ستاق اجلذري  لتسر  مب

جاااوو  التضلااال ، وعااادم احل اااوا علاااى اللاااواام التضللملااا ، واالفتقاااار لت اتلااااع وال ااارف ال اااةو، 
  (88)واالكت ال يف اتدار 

 ول حب ااا االبتاادااو، التضلاال  يف  ااعتقل   اجلحبسااني بااني الةةااو  أن  لت  اللونساا ووأشااار   -52
ي  اا  اتراهقااا  الثانوياا ، وال ساالما يف اتحباااطح الريةلاا   وياا وِّّ  اترحلاا  يف القلااح تثاام مسااأل  ت اا 

سا ، وتةتقار أنظاوال حاللااً لت سلاسا  واواة  اتضاا  در ن اتماالةتلاا  تسار ق لت ارتةاع مضادال  
وأو اااااع   (89)بشاااااأن الضاااااوو  لت الدراسااااا  أو قاااااانون ل اااااون حاااااح الةتلاااااا  احلوامااااا  يف التضلااااال 

ستاق انقطاع الةتلا  عن الدراس  أكثر من الةتلان،  ن توا أنظوال اهتماماً يا اً اللونس و أب
  (90)اتراهقا مث  الضحب  اجلحبساين واواج ا طةاا و   

اتدار  قللل  وأحلاانً محبضدم  ااماً يف اتحباطح الخ يقل  فل اا أفاراو  و كر  اللونس و أن   -53
وأو ااع   (91)اً أمااام تضل اا  أقللاا  السااانلعاماا  اللظاا  يشاا ِّ  حاااج اً لواااف الشااضوق ا  االل ، وأن  

التضلاال  للةملااع، وال ساالما  فمحتسااني فاارق تااو الراملاا  لت   ج ووهااا اللونساا و أنظااوال أبن ت ثِّّاا
اااااا  وا طةاااااااا ماااااان  وي  الة ااااااا  العااااااضلة  مثاااااا  الحبسااااااات والةتلااااااا  وا قللااااااا  والساااااا ان الر ح 

وأو ع اللةحب  اتضحبل  ابلقعات   (92)االحتلاجا  اصا   وا شااق القاطحبني يف اتحباطح الريةل 
للد اتااادار  اجلدياااد ، يا ااا  يف  ااا  لتشااااتل انلااا  اتا   علاااى التمللااا  واااد اتااارأ  أنظاااوال بااا ايو  

  (93)الريةل  اتحباطح

 دةدين أو فيات حمد  حقوق أشخاص حمد   -دال 
 (94)النساء -1 

يف اتضلوماا  رفااو  الدولا  علمااً  أحاطع اللةحب  اتضحبل  ابلقعات على التملل  ود اتارأ  -54
لاات  ، بْلاد أهناا ال تا اا تشاضر ابلقلاحمسااا  اإلرط  واد اتارأ  يف ال للِّّا  اتشريض مت ا أبن  الخ قد  

أبن ت ةاا  وأو ااع ، ساااا هااذع اتاسااتمرار القااانون الضااريف يف التمللاا  وااد الحبسااات والةتلااا  يف 
 ،اتساوا  يف حلاا  ا رل واالحتةال هبا، بست  محب ا اإلرط، يف القانون الضريف والوواضو الدول 

  (95)  للطضن يف حاال  التوايع  م اتتساوي لفراوور ح وا الحبسات على الضدالوأبن تلسِّّ 
يف  11.1 حلاامل   ت اا  لال اثلاا  اتاارأ  يف مواقااع اختااا  القاارار، قلقاا  لاات تاادينّ اللةحباا  وت اا   -55

 واشالاً   لت محب اض َّاف ا  واليا ، ولاات االعااع السالث يف اثلا  اتارأ  يف الربتاان اتااا  مان الحبساات
 تضانيِّّ  أبن أنظاوالاللةحبا   أو اعالظااي  اتت ل  أبهاداف التحبملا  اتساتدام ،  من 5-5الظاي  مع 

، 2010كانون ا وا/ويسامرب   3خ ات ر   22/10يلل  لر د تحبةلذ قانون ا ح اق السلاسل  رق  
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يف اتاااااا  لتمثلاااا  اتاااارأ  يف قااااواا  ا حاااا اق  30حبص علااااى خت اااالص نساااات  ال تقاااا  عاااان يااااي ذالاااا
  (96)رل عقواب  على عدم االمتثاا لذل السلاسل ، وف

اللةحبااا  اتضحبلااا  ابلقعاااات علاااى التمللااا  واااد اتااارأ  واللةحبااا  اتضحبلااا  إلقاااوق اإلنساااان  وأباااد  -56
يف اتااالني حبسااات والةتلااا  عاادم تطتلااح ح اار شااام  علااى رلااع أشاا اا الضحباا  وااد القلق مااا لاات 
تاح  للمرأ  الخ حتاوا اساروق مان الضحبا  عدم كةاي  اتساعد  وست  االنت اف ات، و الضام واصاق

، ابلتشاااور مااع اتتمااع اتاادين، ماان أجاا  شااامالً  قااانوانً أبن تضتمااد أنظااوال    وأو ااع اللةحبتااانالضاااالو
خت الص اتاوارو ال افلا  صطاط حبساات والةتلاا ؛ و قت  رلع أش اا الضحب  ود المحبع وم افة  ومضا

 ااا  يف مراكااا  الشااارط  واتستشاااةلا  يف رلاااع أ اااات توسااالع شااات   وور اإلياااوات والوحااادا  اتتا ِّّ 
  (97)ا ماكن التلد، والتضةل  بتحبةلذ تل  اصطط، وومان لم انل  الو وا لت تل 

رلاااع أو اااع اللةحبااا  اتضحبلااا  ابلقعاااات علاااى التمللااا  واااد اتااارأ  أيعااااً أبن تت ااااذ أنظاااوال و  -57
التاادابم الالاماا ، مبااا فل ااا التاادابم القانونلاا ، حر اااً علااى أال حتاااا حتااع أي ظاارف ماان ال ااروف 
حاااال  الضحباا  وااد اتاارأ ، مبااا فل ااا الضحباا  الضاااالو، لت لجااراتا  بديلاا  متضلقاا  إلاا  اتحبااعااا ، 

  (98)يف  ل  لت جمالس ا سر  مبا
بتةااارب تشاااويع ا ععاااات التحباسااالل  لااا انط، مااان ياااالا اعتمااااو قاااانون اللةحبااا  ورح تاااع  -58

  وااد اسااتمرار قواعااد الساالط  ا بوياا  الااخ الِّّاا ، بْلااد أهنااا أعربااع عاان القلااح لااتالضقااواب  اجلديااد
تمارسااا  العاار ، مباا فل ااا اواج  ار رلاع اوأو اع أنظااوال إلاتارأ  وتشارعن اتمارسااا  العاار   

اااا، وتضااااد  (lobolo) ا طةاااااا و/أو الاااا واج القسااااري، وات اااار لة ، واإلق ااااات و ال وجااااا ، واواج السِّّ
االجتمااااعو للحبساااات والةتلاااا  اتت ماااا  ابلساااةر، وبتض يااا  بااارامع تثقلااا  عامااا  اجلم اااور اب ثااار 

ات التقللاديني والاديحبلني واتحبااطح الاخ لل عما السلث لتل  اتمارساا ، وتوجلاع هاذع الاربامع حتدياداً 
 الطةا  حقاوق وجلحبا  اإلنساان إلقاوق اتضحبل  اللةحب  وقد مع  (99)تتةشى فل ا اتمارسا  العار 

  (100) ل   ا  وتو لا  مالح ا 

 (101)األطفال -2 
ة  اتساال  ة  واجلماعااا  لاات عحبلااد القااوا  اتساال  أعربااع جلحباا  حقااوق الطةاا  عاان قلق ااا  -59

سحب  واساتادام ا سا  يف أعمااا عداالا ،  16 م التابض  للدول  لفطةاا الذين تتةاوا أعماره  
هاااااذع  ، مشااااام  لت أن  اا واساااااتادام ا سااااا وكاااااذل  لاات عحبلاااااد شاااااركا  ا مااااان اصا ااااا  لفطةااااا

  (102)سع َّ ور  وال جمر م  بش    ريحمارسا  للات
وابلحب اااار لت قتااااوا الدولاااا  للتو اااالا   ا  ال اااال  ال اااااور  عاااان االسااااتضرال الاااادوري  -60

للظااات رجااراتا  محب ااا تضاادي  قااانون الطةاا ، ، حث ااع اللةحباا  الدولاا  علااى 2014الشااام  يف عااام 
واااامن الاااادفوع القانونلاااا ، وقااااانون الضحباااا  الضاااااالو، وقااااانون ا ساااار ، وقااااانون  “التأويااااض اتااااربر”

الضقوبااا  ا يااار   ا  ال ااال  لتعاااملحب ا ح مااااً حي ااار  اااراح  اساااتادام  الضقاااواب  والتشاااريضا 
  (103)التدنل  يف رلع ا ماكن

 ولجااارات ،تقلااال  عااادو ا طةااااا اترتتطااا  أووااااع   ابلشاااوارعوحث اااع اللةحبااا  أنظاااوال علاااى  -61
 اسااواتلةل  ووااع علااى والضماا  ا طةاااا، ساا الت ال تاام للضاادو اجلذرياا  ا سااتاق تضرفاا  وراسااا 
  (104)ومحبض ا ال اهر  هذع من احلد هبدف ا ستاق هذع تضاجل  ا طةاا، فل ا يشار  شامل ،
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أتكلااد قلق ااا لاات يارساا  اهااام ا طةاااا ابلسااةر، وكاار ر  اللةحباا  اتضحبلاا  إلقااوق اإلنسااان  -62
ابلساةر مان ساوت اتضاملا  ج ووها حلماي  ا طةااا اتت ماني أنظوال   ت ثِّّ وأووةع أنع يحبتظو أن 

  (105)الريةل  واإليذات، رجراتا  تشم  تض ي  متاورا  توعل  الس ان، وال سلما يف اتحباطح
قانونلااا  اواج ا طةااااا وجاااوااع لاات وأعرباااع اللةحبااا  اتضحبلااا  إلقاااوق اإلنساااان عااان قلق اااا  -63

عاماً  15عاماً للةتلان و 16من قانون ا سر  يف حاال  استثحباال  اعتتاراً من  24مبوجض اتاو  
التضةلاا  وحث ااع جلحباا  حقااوق الطةاا  واللةحباا  اتضحبلاا  إلقااوق اإلنسااان أنظااوال علااى   (106)للةتلااا 

عاماااً للةتلااا  والةتلااان  18بتحبقاالح قااانون ا ساار  لعاامان حتديااد الساان القانونلاا  الاادنلا للاا واج يف 
ىن لساان الاا واج، مبااا يف  لاا  اسااتثحباتا  ماان احلااد ا و عاادم وجااوو أيّ وكةالاا  علااى حااد سااوات، 

وقد مع اللةحب  اتضحبل  ابلقعات على التملل  واد اتارأ  تو ال  ياثلا ،    (107)مبوجض القانون الضريف
  (108)رلع اجيا  ا طةاا و/أو ال جيا  القسري كما أو ع أنظوال أبن عرِّم 

لاات عااادم حتقلاااح اسااادف اتتمثااا  يف وأعرباااع جلحبااا  حقاااوق الطةااا  عااان قلق اااا الشاااديد  -64
لتحبملا  الوطحبلا  ، وفقااً صطا  ا2017يف اتاا  من ا طةاا عحبد والوه  إللوا عاام  100تسةل  
 اجلمااااعو لتساااةل الدولااا  اصااااق اب بااارانمع تحبةلاااذ يف االساااتمرار، ولاات 2017-2013للةاااو  
 باني كتام  تةااو  ووجاوو اتواللاد، تساةل  مضادال  اخنةال توا  ، ولاات جداً  محباةع  مبل انل 
تساةل  اتواللاد والشارو القاانوين الاذي  وأشاار  اللونسا و لت أن    (109)والريةل  احلعري  اتحباطح

عشار ساحبوا  قاد ي اون عااقااً سن يقعو إل وا رلع ا طةاا على بطاق  اسوي  لد  بلو    
  (110)اً أمام و وا ا جانض لت التضلل ، مبن فل   الالج ون وطالتو اللةوتعملل
وتقحبل  كافل  لاربانمع خت لص موارو مالل  وبشري   وحث ع جلحب  حقوق الطة  أنظوال على -65

لت أق ااااى للمواللاااد التساااةل  اتااادين واإلح ااااتا  احللويااا   فريقلاااا، وللظاااات التساااةل  اتركااا ي 
حلملااا  الوطحبلااا  شاااون؛ وتوسااالع نطااااق ااحلااادوو للساااتةلد محباااع السااا ان الريةلاااون وا شاااااق ات م  

ااشاام  الوالاادين، مباان يف  لاا  اتواطحبااون  اام ا نظااوللنيتللتسااةل  اجلماااعو ل ر تسااةل  ، مااا يلسِّّ
اا  (111)مواللااده    اجل ااوو ت ثِّّاانظااوال أن يتضااني علااى أر  اللةحباا  اتضحبلاا  إلقااوق اإلنسااان أنااع و ك 

الرامل  لت لاال  الضقتاا  الضمللا  الاخ تضاول الشاموا يف تساةل  والو  رلاع ا طةااا اتولاووين 
  (112)لفجانض يف أنظوال

 (113)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
وا ل  وتض ي  براجم ا ويدماها جلملع ا طةاا  وي اإلعاق  مبأو ع جلحب  حقوق أنظوال  -66

الراملا  لت تض ياا  ج ااوو لوماااج   يف اتتمااع؛ واايو  اتاوارو التشااري  واتاللاا  واتاوياا  لتطااوير التضلاال  
الشاااااام  ووااااامان لعطاااااااع ا ولويااااا  علاااااى لياااااداع ا طةااااااا يف ات سساااااا  وال اااااةوف الدراسااااال  

تتا  اااااا ؛ وت ثلاااااا  التاااااادابم، مبااااااا يف  لاااااا  التوعلاااااا ، ت افةاااااا  الو اااااا  اتاااااارتتط اب طةاااااااا ا
  (114)اإلعاق   وي

  (115)األقليات والشعوب األصلية -4 
لقلاح لاات َّدوويا  عان اأعربع اللةحب  اتضحبل  ابحلقوق االقت اوي  واالجتماعلا  والثقافلا   -67

لتض ي  لظا  ا قللاا ، ا مار الاذي ل ان أن يا وي لت يطار انقارال  أنظوالذها التدابم الخ اخت  
  (116)عدو محب ا



A/HRC/WG.6/34/AGO/2 

13 GE.19-14927 

لااخ تضاالش يف ابلشااضوق ا  االل  ا أنظااوالعاادم اعااواف وأعربااع اللةحباا  عاان قلق ااا ماان  -68
عتماااو تشااريضا  وتاادابم لالعااواف بووااع الشااضوق ا  االل  الااخ تضاالش يف اب ، وأو اات القللم ااا
و  تسات دف حتساني لم انلا  و اوا الشاضوق ا  الل  لت اصادما  عتمااو تادابم َّاد  وابالدول  

  (117)االجتماعل 
ابتتاورا  احلديث  الض د لالعاواف لاتضا وأحاطع اللةحب  اتضحبل  إلقوق اإلنسان علماً  -69

أفاااراو  مااان أن    ااااقلق بْلاااد أهناااا أباااد راعاااا  ا قللاااا  مبل لااا  ا راواااو واحلاااح يف اساااتادام ا، 
الرعااا   راعا  السااان مااا االااع تضوواا   عقتاا  يف االسااتمرار يف الو ااوا لت أراواال  ، وماان أن  

ااجلحبوق الظريب ُيستتضدون من اتراعو وُت ااو ر أراوال    يف  ر  اللةحبا  أناع يحبتظاو  نظاوال أن و ك 
ا اني أفاراو راعاا  ا قللاا ، وتض يا  مشااركت   تروم ذ ما اعُتمد محبذ ع د قريض من برامع تحبةِّ 

لاااا  اإلثحبلااا  الةضالااا  يف اختاااا  القااارارا ، واتاااني التااادابم التشاااريضل  واإلواريااا  لعااامان حقاااوق ا قل
  (118)والشضوق ا  لل 

 حللولا مان عان القلاح  اللةحب  اتضحبل  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماعلا  والثقافلا وأعربع  -70
ا نشااط  اإلمناالاا  وون الشااضوق ا  االل  والو ااوا لت أراواال ا، وماان عاادم وجااوو لطااار قااانوين 

اا  (119)هااذع ا نشااط للتشاااور مااع اتتمضااا  ارللاا  اتتعاارر  قتاا  متاشاار   ر  اللةحباا  اتضحبلاا  و ك 
لت احل وا من الشضوق ا  لل  علاى موافقت اا  تسضىأنظوال أن ى لتضني عإلقوق اإلنسان أنع ي

احلاار  اتسااتق  اتسااتحبم  قتاا  التاطاالط للمشاااريع اإلمناالاا  أو تحبةلااذها أو مااحبح تاارايلص للشااركا  
لالوااطالع أبنشااط  اقت اااوي  علااى ا راوااو الااخ ال  ااا الشااضوق ا  االل  عاااو  أو تقاال  فل ااا 

  (120)تستادم ا لظرل يير أو

 (121)لالجيون وملتمسو اللجوءاملهاجرون وا -5 
بسلاساا  الدولاا  الراملاا  لت اسااتلضاق أعااداو كتاام  رح تااع اللةحباا  اتضحبلاا  إلقااوق اإلنسااان  -71

ماان ات اااجرين وملتمسااو اللةااوت اتوجااووين يف لقللم ااا،  اام أهنااا أعربااع عاان القلااح لاات التقااارير 
  (122)راعوطرو تحبةلذ عمللا  ط عن الخ تتةد  

 ، حااااذ ر  مةوواااا  ا ماااا  اتتةااااد  السااااامل  حلقااااوق اإلنسااااان ماااان أن  2018 عااااام ويف -72
الوحلاا  اجلماااعو لرعااااي بلااد جماااور ماان أنظااوال قااد أسااةر عاان انت اكااا  جساالم  حلقااوق اإلنسااان 

يف حالا   330 000من جانض قاوا  ا مان علاى جاانث احلادوو، ويل ا  عاوو  ماا ال يقا  عان 
عمللاا  ترحلا  جاريا  حا  تتأكاد  الساامل  احل وما  لت وقا  أيّ  هش  للظاي   ووعع اتةووا 

عمللاااا  عاااوو  يف لطاااار االحاااوام ال امااا  لسااالاو  القاااانون وحقاااوق اإلنساااان  تحبةلاااذ أيّ  مااان أن  
  (123)جلملع ات اجرين اتتعررين

اسااااواتلةل  شااااامل  ن تعااااع أنظااااوال أب رحلاااااب  وأو ااااى اتقاااارر اصاااااق اتضااااين ابت اااااجرين  -73
 ةاار  أتيااذ يف االعتتااار رلااع جوانااض اسةاار  وتضاا ِّا لرسااات ووااع ن ااامو تض اا  ات اااجرين عاان لل

  (124)طريح تحب ل  التحبق  وتلسمع، بداًل من السضو لت مقاومتع
وأحاااو اتقاارر اصاااق علماااً ابتضلومااا  اتتضلقاا  ب ااروف الضماا  ات رياا  يف قطاااع التحبقلااض  -74

تحبة اذ  ثما  من الضامال  ات اجرا  ياوما  يف اتحبااا، ول ان الالتقللدي عن اتا   وتضم  ال 
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وأو اااى اتقاارر أنظااوال رنشاااات ن ااام قاااوي وفضاااا لتةتااالش   (125)عمللااا  تةتاالش يف اتحباااااا اصا اا 
  (126)الضم  الضم ، مع اايو  عدو مةتشو الضم  اتدر بني يف جماا حقوق اإلنسان ومضايم

ت يللااا  تحبةلااذ القااانون للالفتقااار  ا ساا   إلقااوق اإلنسااان عاان وأعربااع اللةحباا  اتضحبلاا -75
وامان قالع لناع يتضاني علاى أنظاوال ، و 2015اصاق إلح اللةوت و ة  الالج  اتضتمد يف عام 

تحبةلااذ  لاا  القااانون وووااع لجااراتا  جلااوت عاولاا  وفضالاا ، ول اادار وعديااد و اااح هوياا  ملتمسااو 
  (127)اللةوت والالج ني يف الوقع اتحباسض لتلسم ح وس  على اصدما  االجتماعل  ا ساسل 

لا  وأو ع اللةحب  اتضحبل  إلقوق اإلنسان واللةحبا  اتضحبلا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماع -76
عااادم اللةاااوت لت احتةااااا ملتمساااو اللةاااوت والالج اااني لال كماااال   تعااامن الدولااا والثقافلااا  أبن 

وقااد م اتقاارر   (128)تااوفم العااماان  القانونلاا  للمةتةاا ين يف مراكاا  االسااتقتااأن ت ةاا  و ، أياام
  (129)اصاق اتضين ابت اجرين تو ل  ياثل ، كما أو ى الدول  بووع بداا  لالحتةاا
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