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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والثالثون
 ٢١كانون الثاين/يناير  ١ -شباط/فرباير ٢٠١٩
موجز ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن شيلي*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري ال.ااام م وهااو مااوامل لوراااامل امالومااامل امقدما ما  6٩اها ما ا هااامل
ص اااحب امة االال عر االس ااتاراا ال اادوري ال .ااام  ،وه ااو مقا ا ّد شا ا م ااوامل ق ااداً ااد
األاةاال لااادو ال لمااامل()١م وهااو يت اام اسااماً منتة االً ورومل ف ا مسااا امؤسس ا الوةن ا
قوق اإلنسان اماتمد بناء علل االمتثال ال ام مباوئ ريسم

اثني ا -املعلومااات املقدمااة ماان امل سسااة الوقويااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة بوااا
على التقيد الكامل مببادئ ابريس
 -٢أعرب اماهد الوةين قوق اإلنسان عا رأي متااوأ أنا ينبلاي ل.ا لي أن ةادق علال
قاوق اإلنساان امتالاحل قاوق االاتةااوي واالاتماع ا
الربو وكول اإلضا لال تاا األمري
والثقاف ا ا تبرو وك ااول س ااان س االتاوورت؛ والربو وك ااول االخت اااري املال ااحل لاه ااد ال اادوي اخل ااا
قااوق االاتةاااوي واالاتماع ا والثقاف ا ؛ والربو وكااول االخت اااري ال تاا ا الق اااء علاال ااع
أش ال التم مل ضاد امارأ ؛ كماا الحا أن شا لي ينبلاي أن ساالد ماا أبد ا ما ت اامل علال
الة وك الدول اليت هي ةرف ف ها()٢م
__________

*
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 -٣والح اماهد الوةين قوق اإلنسان أن شا لي أن.ا مل م تاد سا ر د الدولا
اإلنسان ،وأهنا شرعت نت ذ اخلط الوةن قوق اإلنسان للترت  ٢٠٢١-٢٠١٨م
()٣

قاوق

 -٤والح ا اماهااد الااوةين قااوق اإلنسااان أن اااانون م افال ا التم اامل .ااوب با ا أوا ا
القةور ،عذ عن يرى ،علل سب امثال ،ماقول التترا التم ملي مبدئ اً ،عذا كانت ماربر ممارسا
ال.اص امااين حقااً أساسا اً آخاار ب.ا م.اروعم وعاالو علاال ذلا  ،ال حيادو القاانون متهااو
التم مل غد امباشر وال ي.م اريتاً شامالً للتم مل ضد امرأ ()٤م
 -5وذك اار اماه ااد ال ااوةين ق ااوق اإلنس ااان أن شا ا لي ح اادومل اا ارائم التا ااذيد وغ اادأ ما ا
ضااروب اماامل ا القاس ا أو الالعنسااان أو امه ن ا  ،وأوصاال لتا ا اعتماااو م.ااروع القااانون
اماهد مواب آل ً وةن منع التاذيد()5م
الذي سُ َّ
اَّي ُ
 -6ﻭﺃبلﻎ ﺍماهد ال ا ا ا ا ااوةين قوﻕ ﺍإلنساﻥ ع ش اﻭﻯ ت د ب ﻥ ضباﻁ ش ا ا ا ا اارة اعت ا ا ا ا اادوا
انس ا اً علاال مراهقااامل خالﻝ م اااهرامل ﻭﺍستصدموﺍ ﺍلقوﺓ ﺍمترة ضد ﺃةتاﻝ ﻭنساﺀ ﺍل.اوﺏ
ﺍألصل ﺃثناﺀ مدا امل نتذهتا ﺍل.رة ﺍمناةحل ﺍلريت ﻭأﺭﺍضي ال.اوب ﺍألصل ()6م
 -٧والحا اماهااد الااوةين قااوق اإلنسااان م ا اقاااكم عر طب ااحل متاااه م وأح ااا اانون ا
ؤوي عر ختت ف امسؤول ا نائ مار االنتهاكاامل ا سا م قاوق اإلنساان امر با خاالل
فرت الدي تا وري ()٧م
 -٨وأار اماهد الوةين قوق اإلنسان هوو امبذول عةار عمل ا اإلصاالا التال مايم
ومااع ذل ا  ،رأى أن ااوذو التموي ا امسااتصد الن ااا التال مااي خلااحل ح اواامل ااتةاااوي أمااا
الوصول عر التال م م.داً عر واوو أن م وآل امل وممارسامل مت ملي ()٨م
 -٩ولتاات اماهااد الااوةين قااوق اإلنسااان االنتباااأ عر اعتماااو القااانون رااام  ،٠٣٠-٢١الااذي
ينملع صت ا ر ع اإلهناء الطوعي للالم عند نت ذأ جمموع م ثالث جمموعامل حاالمل()٩م
 -١٠والح ا اماه ااد ال ااوةين ق ااوق اإلنس ااان ﺃﻥ متث ﺍمرﺃﺓ اجملل ااس ال ااوةين اد ﺯﺍﺩ ل ن
ال يملﺍﻝ با دﺍﹰ ع التمث امتناسد مع عدﺩ ﺍلنساﺀ بَّي ﺍلس اﻥ()١٠م وأشاار عر اساتمرار وااوو
ف و األاور بَّي الراال والنساء()١١م
 -١١وأشار اماهد الوةين قوق اإلنسان عر ضرور أن ن.ئ ش لي آل امل مناساب لتالدياد
أراضااي ال.اااوب األصاال و ايتهااا وععاوهتااا ،وأن اان م نت ااذ االلت املا با اراء م.اااورامل مساابق
ما يتماشل مع اماايد الدول ()١٢م
 -١٢والح اماهد الوةين قوق اإلنسان أن ااوانَّي اهل ار ا ال ا تا س للسالطامل اإلواريا
هاام سالط قديريا مساائ اإلباااو ،و نطااوي علال اواعاد مت مليا  ،وال ان علال ضااما مل
اانون كاف م والح اماهد اإلعالن ع س اس اديد لله ر عا )١٣(٢٠١٨م
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اثلث ا -املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()١٤

 -١٣ف مااا يتالااحل لتوصا امل  ٢-١٢١و ٣-١٢١و ٤-١٢١و 5-١٢١و 6-١٢١و٧-١٢١
الةاااور عا ا ولا الثان ا ما االسااتاراا الاادوري ال.ااام ( ،)١5أوصاات عااد وراااامل مالومااامل
أبن ةاادق شا لي علاال الربو وكااول االخت اااري ال تاا ا الق اااء علاال ااع أشا ال التم اامل ضااد
قوق االاتةاوي واالاتماع والثقاف ()١٧م
امرأ ( ،)١6والاهد الدوي اخلا
 -١٤وأوصت الورا ام.رتك  ٢٠بساالد الاتالت علال الربو وكاول االخت ااري الثااين املالاحل
قوق امدن والس اس ()١٨م
لاهد الدوي اخلا
 -١5وأوصاات الورا ا ام.اارتك  ١5ش ا لي لتةااديحل علاال برو وكااول سااان ساالتاوور وسااالد
التالت امل علل اال تاا الدول ماي حقوق ع الامال امهااري وأفراو أسرهم()١٩م
 -١6وأوصات ا ملا الدول ا للق ااء علال األسالال النوويا أبن ةادق شا لي علال مااهااد
األمم امتالد ر األسلال النووي ()٢٠م
 -١٧وأوص اات الورا ا ام .اارتك  ٧أبن ق ااد ش ا لي قري اار ق ا م منتة ااف ام ااد ب .ا ن نت ااذ
التوص امل الوارو ()٢١م

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()٢٢

 -١٨الح ت ثااالث وراااامل مالومااامل أن وسااتور ع اا  ،١٩٨٠ورغاام اديل ا عااد م ارامل،
ال يا ا ا ا املال غ ا ا ا ااد متس ا ا ا ااحل م ا ا ا ااع ﺍمااهدﺍﺕ ﺍلدﻭل قوﻕ ﺍإلنساﻥ ﺍليت صدات عل ها ش لي()٢٣م
والح ت الورا ام.رتك  ٢١ضرور وضع وستور اديد()٢٤م
 -١٩ﻭﺃبرﺯﺕ أرب ااع ورا ااامل مالوم ااامل ﺇن.اﺀ م ت ااد سا ا ر د الدولا ا ق ااوق ﺍإلنساﻥ ﺍلتابع
لوﺯﺍﺭﺓ ﺍلادﻝ ﻭحقوﻕ ﺍإلنساﻥ عاﻡ  ،٢٠١6ﻭوض ا ا ااع ﺍخلط ﺍلوةن قوﻕ ﺍإلنساﻥ عاﻡ )٢5(٢٠١٧م
ﻭﺃﻭصت من م ﺍلاتو ﺍلدﻭل ب اامان التنت ااذ امالئاام هلااذأ اخلط ا وعش اراك اجملتمااع اماادين أي
آل متابا ()٢6م
 -٢٠وأوصاات الوراا ام.اارتك  ٢١بتاملياامل اماهااد الااوةين قااوق اإلنسااان واالا متماشا اً مااع
مباااوئ ريااس()٢٧م وأوصاات شااب الطتولا بتاملياامل االسااتقالل الس اسا للماهااد الااوةين قااوق
ااارب مة ااا و املي اامل ن ااوعهم
اإلنس ااان ،والق اااء عل اال ااع احتم اااالمل ااورط أع ااائ
االاتماعي والثقا والس اسي واالاتةاوي والاراي()٢٨م
 -٢١والح اات أربااع وراااامل مالومااامل أن م.ااروع اااانون عن.اااء ا ل ا الوةن ا منااع التاااذيد
ال ياملال ا ااد الن اار ال ااونلر وأعرباات عا القلااحل ألن ا ل ا ساات ون اااملءاً ما اماهااد الااوةين
قوق اإلنسان ول س مؤسس مستقل ()٢٩م
 -٢٢والح ت أربع وراامل مالومامل عد عاراء م.اورامل عام ب .ن ععاداو شا لي قريرهاا
الااوةين لالسااتاراا الاادوري ال.ااام ()٣٠م ﻭﺃﻭصت ﺍلوﺭا ام.اارتك  ٧ب ﻥ ت.اﻭﺭ ش لي بةوﺭﺓ
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منه مع اجملتم ا ااع ﺍمدين ب .ﻥ نت ذ وص اﺕ ﺍالستارﺍﺽ ﺍلدﻭﺭﻱ ﺍل.ام ﻭأن ا اادم ه ا ااذأ
التوص امل خطﻂ الام ()٣١م

جيم -توفيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااانن مااع مراعاااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطاعات

امساوا وعد التم مل

()٣٢

 -٢٣ﺫكرﺕ ﺍلوﺭا ﺍم.ترك  ١5ﺃﻥ اانوﻥ م افال ﺍلتم مل لااﻡ  ٢٠١٢يتتقر ﺇر ﺃﺩﻭﺍﺕ
منع ﺍلتم مل ﻭماااب ا ا مر ب ا ا ومت ا ااَّي ض ا ااالا أ م ا ا االنتة ا اااف()٣٣م والح ا اات أرب ا ااع ورا ا ااامل
مالومامل أن ش لي مل ن.ئ باد عةاراً مؤسس اً لتنت ذ س اسامل عام م افال التم مل()٣٤م
 -٢٤وأوصاات من م ا الااذهد األسااوو أبن ال ا ش ا لي الاقااد الاادوي للمنالاادري م ا أص ا
أفريقااي البل ااد و س ا  .ارياامل ماي ا األش ااصا امنال اادري م ا أص ا أفريق ااي م ا أعم ااال
التم مل الانةري بدافع كرأ األااند()٣5م
 -٢5وأباار مل الورا ا ام.اارتك  ١6اواري امثل ااامل وامثل ااَّي ومملوواااي ام ا ا نسااي وملااايري
اهلوي ا ا نسااان وحاااملي صااتامل ا نسااَّي ع ا األن ااار وعااد ااايتهم و ملايااد التقااارير امتالق ا
ب راه امثل ا نس وكراه ملايري اهلوي ا نسان ()٣6م

التنم والب ئ واألعمال الت اري وحقوق اإلنسان

()٣٧

 -٢6وأبلل اات من م ااامل عدي ااد عا ا الت اادهور الب ئ ااي ال ااذي حي اادث م ااا يس اامل تمن اااةحل
الت ااال الب ئ ا ت وس االطت ال ااوء علاال آريرأ ال ااار واخلطااد علاال ص ااال الس ا ان ،ال س ا ما
ل أمور ،بتامليمل األن م الب ئ  ،والتةديحل علل ا تاا م ناماا
النساء واألةتالم وأوصت،
ب .ا ن الملئب ااحل ،وعن.اااء آل ااامل مسااتقل لرص ااد مسااتو مل التل ااوث ،و نت ااذ خط ااﻂ إل ال ا التل ااوث
والتصل درجي اً م حمطامل ول د الطاا ا راري ال هر ئ وامساب القدمي ()٣٨م
 -٢٧وأكدمل الل ن التنس ق جملتماامل ويل امان لدفاع عا عالا م ويلاي الف ا لاوث
امناةحل البالري بسبد مرافحل راع أمساك السلمون وعد ن م ل امرافحل()٣٩م
 -٢٨والح اات الوراا ام.اارتك  ١١أن ن ااا ق ا م األثاار الب ئااي ال ي اام م.ااارك كاف ا ما
ا مهااور ،وأن ه ئ ا مرااب ا الب ئ ا ال متل ا القاادر علاال االساات اب ل .ا اوى اإلض ارار لب ئ ا وأن
اإلاراءامل الق ائ الب ئ خت ع لادو م الق وو ا حل فاال تها()٤٠م
 -٢٩ورحبت الورا ام.رتك  6عتماو خط الام الوةن ب .ن األعمال الت اريا وحقاوق
اإلنسان ،ل نها أشارمل عر عد م.ارك ا مهور عمل الة اغ  ،ما ذل عد است.ار
ال.اااوب األصاال  ،وعااد الن اار مقرتحااامل عصااالا اإلةااار الت .ارياي القااائم م ا أا ا اي ا
حقوق اإلنسان موااه أن.ط شركامل األعمال الت اريا م وأوصات بةاالق نا ألصاالاب
مةلال متادوي م ممثلَّي ع اجملتمع امدين ،لتق م التقد اقر عةار اخلط ()٤١م
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حقوق اإلنسان وم افال اإلرهاب

()٤٢

 -٣٠وأكدمل ثالث وراامل مالومامل أن اريف اإلرهاب الوارو ااانون م افالا اإلرهااب
يتاارا مع مبدأ ال.رع وأن القانون ال ميتث ل ما مل اقاكم الااول ألن يسمس الحت ا
السابحل للمالاكما مادو متطاولا  ،وجي امل ساري التالق احل لتارتامل ةويلا واساتصدا شاهاو ال.اهوو
وون ذكر أمسائهم()٤٣م
 -٣١وأفاااومل من م ا البقاااء الثق ااا أبن ا وم ا أعلن اات .ااديد الاق ااو مل امتروض ا عل اال
ماار أعمااال اإلرهاااب وعلاال تالاادفاع عا اإلرهااابت وهااي عقااو مل مي ا ةااور اسااتصدامها
ضد الناشطَّي أو الةالت َّي امت امنَّي()٤٤م
 -٢حقوق مدنية وسياسية

ححل الترو ا ا وا ري واألمان علل شصة

()٤5

 -٣٢ف ما يتالحل لتوص  ،)٤6(١١٢-١٢١أوصت الورا ام.رتك  ٢٠بللاء أح ا اانون الق اء
الاس ري اليت ن علل عقوب اإلعدا و مَّي الدستور ح ماً بللاء عقوب اإلعدا كل اً()٤٧م
 -٣٣وذكر مركمل  ٣٨شارع لندن التذكاري أن اريف االختتاء القسري بوصت ارمي انائ ا
حمدو عندما حيدث خارو س اق االنتهاكامل اخلطد وامنه والواسا النطاق قوق اإلنسان
ال يا املال مالقا ااً()٤٨م والحا ا امرك اامل أي ا ااً ع ااد عشا اراك ع ااائالمل ال ااالا أو من م ااامل حق ااوق
اإلنسان ةم م و نت ذ اخلط الوةن للبالا عا اقت املي امصتتاَّي و دياد مةادهم وعاد
وفر مالومامل ع مدى التقد هذا امسال أو ع نتائ ()٤٩م
 -٣٤والح ت عاد ورااامل مالوماامل اساتمرار االوعااءامل امتالقا الساتصدا امتارط للقاو
واالعتداءامل م ااند ال.رة س اق ام اهرامل ،ال س ما أثناء احت ااامل الطاالب وأفاراو
ش اااد امابو  .ااي ،م ااا ذلا ا اوع اااءامل الان ااف ا نس ااي ال ااذي متارسا ا ال .اارة ض ااد النس اااء
والتت ا ااامل ام.ا ا اااركامل االحت ااا ا ااامل ،وأعربا ا اات ع ا ا ا القلا ا ااحل ع اء عا ا ااد التالق ا ا ااحل ها ا ااذأ
االنتهاكااامل وحماكم ا مر ب هااا ب .ا فاااال()5٠م ورحباات من م ا الاتااو الدول ا بن.اااء وحااد
قوق اإلنسان م تد امدعي الاا عا  ،٢٠١٧وأوصت أبن م ش لي ا ا الوحد
ع التقارير امتالق بانف ال.رة ()5١م
امتصةة لتالق حل ،علل النالو الوااد،
 -٣5والح ات من ما البقاااء الثقاا ملايااد الابط الاذي متارسا ال.ارة ضااد شااد امابو .ااي
األصلي خالل غارامل ال.رة علل اجملتماامل اقل ك ملء م التالق قامل ا نائ ()5٢م
 -٣6وأوصت الورا ام.رتك  ١٠ستاراا اإلةار القانوين الذي يان م أن.اط امراابا و اع
امالومامل اليت نتذها ال.رة  ،و ختاذ خطوامل ل مان نت اذ هاذأ األن.اط ب.ا صاار وفقااً
مباااوئ ال.اارع وال اارور والتناسااد ،وعااد وا ههااا بطريقا مت مليا ضااد جمموعااامل ما نا  ،مثا
الس ان امابو .ي()5٣م
 -٣٧وأباار مل ثااالث وراااامل مالومااامل مسااتوى الانااف القااائم مااا يااارف ساام تاألح اااء
ا را ت األاملاء اقروم م امدن ال بد البلد وأوصت بعاو اريف س اساامل األما
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األح اااء ا ي ااتم وي ا رك مله ااا م ا ال اانه الق ااائم عل اال ال .اارة أساس ااً عر اس اات اب ش ااامل
مطالد هذأ اجملتماامل()5٤م
 -٣٨والح اات ورات ااا مالوم ااامل أن الامل ااامل الواائ ا ا للتالق ااحل ما ا اهلويا ا نُّت ااذمل ب.ا ا
استي و سببت حدوث جتاو امل()55م
 -٣٩وأوصت حرك عوماو و ريار امثل اَّي بللااء امااو  ٣٧٣ما القاانون ا ناائي ،الايت مي ا
حل األشصا الذي تخيلون ااء وا .ام ت علال أساا
أن ُترا موابها أح ا لس
أهنا اابل للتطب حل التاستي()56م
 -٤٠والح اات الورا ا ام.اارتك  ٢١أن الس ا ون ش ا لي ااااين م ا االكت ااام ال.ااديد وم ا
ظروف غد عنسان ف ما يتالحل للذاء والن اف الةال والةال  ،ف الً ع االستصدا غد السل م
لملنملا مل ا بس االنتراوي لترتامل ةويل م وأوصت د م استصدا االحت ا السابحل للمالاكم
كتدبد واائي ،و  .ع وضع اانون ب .ن طب حل عقو مل انائ متتث للمااايد الدول ا  ،و .ا
جمموع متصةة م الق ا نالةر وظ تتها ماا امسائ امتالق لس ون()5٧م
 -٤١والح ت وراتا مالومامل أن عدو النساء اقرومامل م حريته او ب.ا ماذه مناذ
باادء ساار ن اااانون االجتااار غااد ام.ااروع امصاادرامل وامااؤثرامل الاقل ا عااا  ،٢٠٠5وهااو مااا
يتسبد م.اك حاو عندما طلع امرأ بدور الاائ ومقد الرعاي م وأوصتا بت.ا ع اختااذ
اادابد بديل ا لالحت ااا والاارتوي مااا يساامل تاااانون سااا نت ،الااذي يهاادف عر مت ااَّي األمهااامل
اللوايت لديه أةتال وون س الثالث م ال حل ا اء الاقوب لتم نه م رب أةتاهل ()5٨م

عاام الادل ،ما ذل مس ل اإلفالمل م الاقاب ،وس او القانون

()5٩

 -٤٢والح ت عد وراامل مالومامل أن علل الرغم م عد طب حل ااانون الاتاو لااا ١٩٧٨
الس اانوامل األخ ااد  ،فا ا ن اس ااتصدام ال يا املال مم نا ااً لتربئا ا أع اااء القا اوامل امس االال امتهم ااَّي
نتهاكامل حقوق اإلنسان أثناء ا م الدكتا وري()6٠م
 -٤٣والح اات وراتااا مالومااامل أن ح اار ال .ااف الالااين ع ا ال.ااهاوامل الاايت اتهااا ن ا
فااال األور ال ياملال ساااري امتاااول باااد ماارور ساانوامل ا اار اخلمسااَّي وأوصااتا ل .ااف ع ا
ه ااذأ امالوم ااامل امة اانت عل اال أهن ااا س اري ()6١م وأوص اال مرك اامل  ٣٨ش ااارع لن اادن الت ااذكاري بلل اااء
الق ااانون  ٧٧١-١٨لا ااا  ،١٩٨٩ال ااذي يات ااي القا اوامل امس االال وال .اارة ما ا االلتا املا بوض ااع
وريئقها األرش ف الوةين()6٢م
 -٤٤ﻭالح ت ﺍلوﺭا ﺍم.ترك  ٢١ﺃﻥ ﺍلقوﺍعد ﺍليت سمس بالتطب حل الت ا ا ا ا ا ا اادرجيي لقانوﻥ ﺍلتقاﺩﻡ
علاال االنتهاكااامل اخلطااد قوﻕ ﺍإلنساﻥ ال ملﺍﻝ اائم ﻭأﻭصت ب للاﺀ ﺃﻱ ﺁل ؤﺩﻱ ﺇر ﺍإلفالﺕ
م ﺍلاقاﺏ ﻭبت ا ا ا ااوفد متوي كاﻑ م ع ه ئ ا ا ا ااامل الادالا ا ا ا ا ﺍ نائ ﻭه ئ ا ا ا ااامل ﺍلتالق حل ﺍمسؤﻭل ع
()6٣
ﺍلتالق حل االنتهاك ااامل اخلط ااد ق ااوق اإلنس ااان ومقاض ااا وماااب ا م اار ل ا االنتهاك ااامل م
وأوص اات مؤسس ا ب اات خوس ا ووم نل ااو كان ااا را اام ( ١٣6٧ب اات ال ااذاكر ) بلل اااء ر ب ااامل
اإلفراو ام.روط أو امق د الق ا اليت نطوي علل ارائم ضد اإلنسان ()6٤م
 -٤5والح ت مؤسس ب ات الاذاكر أن ارياف ال اال  ،الاذي اعتمادهتا اان ريت اﻎ وفاال ا
وفال  ٢ال يتماشل مع اماايد الدول  ،وأوصت بن.اء ن وائم ُ لَّف العرتاف احل
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عنةاف ضالا الدكتا وريا ()65م وأشاارمل وراتاا مالوماامل عر أنا علال الارغم ما أن شا لي نتاذ
بر جم ا ااً ا اارب ال اارر امتالا ااحل لةا ااال (ب اار م التاا ااوي والرعاي ا ا الة ااال ال.ا ااامل ) ل ا ااالا
الدكتا وري ا الاس ا ري  ،ف ا ن هااذا الاارب م يااااين م ا عاادو م ا الق ااوو()66م وأوصاال مركاامل الةااال
الاقل وحقوق اإلنسان بوضع س اس ارب شامل للنااَّي م التاذيد()6٧م
 -٤6والح ت من م الاتو الدول أن ش لي سنت عا  ٢٠١6اانو ً يان علال ح ار
مثااول اماادن َّي والقةاار ،اات أي ظاارف م ا ال ااروف ،أمااا اق ااكم الاسا ري  ،س اواء كمتهمااَّي
أو ك ا ااالا م وما ااع ذل ا ا  ،أشا ااارمل امن م ا ا عر أن عم ا ا الق ا اااء الاس ا ا ري ما ااا ال يت ا ااو
ما ير ب الاس ريون م عخالل بقواعد االن باط الاس ري()6٨م

ا ر مل األساس وا حل ام.ارك

ا ا الاام وا ا الس اس

()6٩

 -٤٧ﻭﺫكرﺕ ﺍلوﺭا ﺍم.ترك  ٧ﺃﻥ اجملتم ا ا ا ا ا ا ااع ﺍمدين ش لي يتمتع بب ئ مت ن  ،ل ا ا ا ا ا ا ا
ا وم ا مل ااارتف ب كمالاااور ﺃساسي ةم م ﺍلس اساﺕ ﺍلاام ﻭ نت ذها ،ورحباات ب ن.اﺀ
اجمللس الوةين اماين بشراك امواةنَّي و امليمل اجملتمع امدين عا )٧٠(٢٠١6م
 -٤٨وأشااارمل وراتااا مالومااامل عر أن امرسااو رااام  ،٠٨6-١الااذي ياان م ا ااحل الت مااع
الوااع ن ا رخ مسبحل وأوصتا بللائها()٧١م
السلمي ،حيدو اإلاراءامل اليت .
 -٤٩ﻭالح ت من م ﺍلاتو ﺍلدﻭل ﺃﻥ برو وك ا ا ا ا ا اوالمل ال.ا ا ا ا ا اارة ﺍمتالق باقاف علل ﺍلن اﻡ ﺍلااﻡ
واليت نُ.رمل عاﻡ  ٢٠١٤ال تماشل مع ﺍماايد ﺍلدﻭل ﺍمتالق باستصدﺍﻡ ﺍلقوﺓ وم افال ال.لد()٧٢م
 -5٠والح ت من م البقاء الثقا أن اانون اال ةاالمل الاام يق اد ب.اد وساائ اإلعاال
اجملتما  ،وم مثَّ وسائ ععال ال.اوب األصل  ،ع ةريحل جترمي البا غاد امارخ م وأضاافت
أن وسااائ اإلعااال الرئ سا عاااو مااا ركاامل علاال اخلطاااب الانةااري والللا اإلرهاب ا لت.ااوي مساا
كتاا شاد امابو .ي م أا حقوا الس اس وحق األراضي()٧٣م

 -5١ﻭالح ت ﺍلوﺭا ﺍم.ترك  ٧ﺃن علل ﺍلرغم م ﺃﻥ ﺍلانف ضد ﺍلةالت َّي غااد منت.ر
علاال نطاااق واسااع ،فقااد ُوثقاات ه مااامل وهتدياادامل ﻭأعمااال ره ااد ضد ﺍلةالت َّي ،ال س ما
ل اادى لط ا ا االحت اا اااملم وأوص اات أي ا ااً أبن لل ااي شا ا لي ارميا ا اال وراء الا اوارو ا ااانون
الق اء الاس ري ،وكذل ارمييت الت.هد والقذف()٧٤م
 -5٢أوص اات من م ا الات ااو الدول ا أبن
مدافاَّي ع حقوق اإلنسان()٧5م

ااع ش ا لي س اس ااامل وآل ااامل اي ا رمس ا تال ااحل

 -5٣وأشااارمل الورا ا ام .اارتك  ٤عر أن ش ا لي واح ااد م ا أكث اار البل اادان ار باة ااً ب .ااب امل
اال ةااال أمري ااا الال ن ا  ،ل ا ر ا ف ااو رام ا ااااين منهااا جمموعااامل تلت ا ب نهااا س ا ان
األر ف والنساء وال.اوب األصل ()٧6م

ح ر ع أش ال الرق

()٧٧

 -5٤ونوها اات ﺍلوﺭا ﺍم.ترك  6لتقا ااد ﺍقرﺯ ﺇةاﺭ ﺍلقانوﻥ ﺭام  5٠٧/٢٠لااﻡ ٢٠١١
ﺍلذﻱ يتناﻭﻝ ﺍلتهريد ﻭاالجتا ا ا ا ا ا ااار باألشصاﺹ ،ل نها الح ت ﺃﻥ عدﺩ ضالايا ﺍالجتا ا ا ا ا ا ااار ﺯﺍﺩ
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ﺍلسنوﺍﺕ ﺍألخدﺓ()٧٨م وذكرمل الورا ام.رتك  ١5أن اإلاراءامل ركململ ،مناذ اعتمااو هاذا القاانون،
علل امقاضا ا نائ  ،وبق ت عاراءامل الوااي وا ماي ومساعد ال الا أمراً رينو ً()٧٩م

ا حل اخلةوص وا ا األسري

()٨٠

 -55وأشارمل حرك عوماو و رير امثل َّي عر أن القانون رام  ٨٣٠-٢٠لاا  ٢٠١5امتالحل
تاااق اال اااو اماادين أ ا للماار األور لااي واو امثل ااَّي واأل واو املااايري انس ا اً عضااتاء ةااابع
رمسي علل عالاتهم مواد لوائس أخرى غد ل امتالق لملواوم غد أهنا الح ات أن اال تااق
ال مينس األ واو امثل َّي حقوااً متساوي ف ما يتالحل ألةتال()٨١م
 -56و عاا  ،٢٠١5رحبات نا البلادان األمري ا قاوق اإلنساان بتقادمي م.اروع اااانون
يارتف مساوا الملواو()٨٢م وأوصت الورا ام.رتك  ١5مناا .عاال هلذا ام.روع وعارارأ()٨٣م
 -5٧والح اات حركا ا عوم اااو و ري اار امثل ااَّي أن ام اااو  ٣65ما ا الق ااانون ا ن ااائي أومل عر
ديااد الثامن ا ع.اار سااناً للرشااد ا نسااي لنسااب للمثل ااَّي والرابا ا ع.اار سااناً للرشااد ا نسااي
لنساب للملااايري انسا اًم وذكاارمل أن م.اروع القااانون الاذي سا ؤوي عر عللااء اماااو  ٣65ما
القانون ا نائي ماروا علل ال ونلر منذ عا )٨٤(٢٠٠٩م
 -5٨وأوص اات الورا ا ام .اارتك  ٣٠بوض ااع  .ارياامل حمدث ا ماي ا الب ااا مل . ،اام ل اوائس
تالحل ستصدا الطائرامل بدون ة ار و لو مل امرااب وأن م التاارف علال السامامل الب ولوا ا
وعلا اال الواا ااوأ ،وعن.ا اااء ه ئ ا ا مسا ااتقل ماي ا ا الب ا ااا مل()٨5م ﻭﺃﻭصت ﺍلوﺭا ﺍم.ترك  ٤ب ﻥ
واف ش لي ع ﺃش اﻝ ﺭصد ﻭمرااب ﺍلس اﻥ الس ااامل الرام ()٨6م
 -٣احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية

ا حل الام و ظروف عم عاول وموا

()٨٧

 -5٩الح ت الورا ام.ارتك  ١5أن  ٤٨.5امائا ما النسااء ال.ا ل امل فقاﻂ ي.اارك
سااوق الاما  ،وأن وخلها أاا ما الراااال ،وأن نسااب النساااء الاااامالمل ظااروف غااد ن ام ا
أك اارب ما ا نس ااب الرا ااالم وأش ااارمل أي ا ااً عر ع ااد وا ااوو س اس ااامل عام ا ا هت اادف عر ا اادي
الدينام امل األسري اليت نطوي علل ريس امرأ ما م واتها ليعمال امنملل و قدمي الرعاي ()٨٨م
 -6٠ورحب اات رابطا ا اعا ا الب ااا ا وف اااين الثالا ا والا.ا اري عتم اااو الق ااانون ٠١5-٢١
تاااانون اإلوماااو الام ا ت عااا  ،٢٠١٧اهلاااوف عر الت .ا ع علاال وظ ااف األشااصا ذوي
اإلعاا ()٨٩م وأوصت وراتا مالومامل بوضع بر م دري حمادو إلومااو ملاايري اهلويا ا نساان
م ان الام واستالداث حوافمل لل.ركامل اخلاص لتوظ تهم()٩٠م

ا حل مستوى ما .ي مناسد

()٩١

 -6١والح اات ورات ااا مالوم ااامل أن الدس ااتور ال يا اارتف
والثقاف وال ين علل وسائ إلنتاذ هذأ ا قوق()٩٢م

ق ااوق االاتة اااوي واالاتماع ا ا

 -6٢والح اات الورا ا ام.اارتك  ٢أن لاادى ش ا لي ،رغاام ار تاااع مااادل التنم ا الب .اري ف هااا،
ريين أعلل مادل تاومل الدخ م بَّي الدول األع اء من م التااون والتنم ام دان
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االاتة اااوي()٩٣م وأش ااارمل الورا ا ام .اارتك  ١٧عر أن الس ا ان األص اال َّي م ااا ال اوا أفق اار فئ ا
البل ااد ،وأن الت ااو ب ااَّي السا ا ان األص اال َّي وغ ااد األص اال َّي ال ا املال اائما ا جم اااالمل الامالا ا
واإلس ان والةال ()٩٤م
 -6٣والح اات من ما الاادفاع عا الب ئا أن االفتقااار عر التصطا ﻂ امادين شا لي أوى عر
و هائ مل ي ف للمواةنَّي أي رأي وأن األراضي الاال اإلنتاا استُصدمت موااع للبناء()٩5م

 -6٤والح اات مؤسس ا التنم ا االاتماع ا أن ش ا لي واا ا نقة ااً ام اااأ ألن اسااتصدا
ام اااأ األغاراا اإلنتاا ا كاناات لا األولويا علاال احت ااااامل السا ان ،مااا أوى ،كثااد ما
األح ااان ،عر صاراعامل ااتماع ا  -ب ئ ا ()٩6م وأوصاات عااد وراااامل مالومااامل برساااء ا ااحل
اماااء بوصاات حق ااً م ا حقااوق اإلنسااان ذا أولوي ا لنسااب م ااع النااا  ،وب اامان األم ا امااائي
واالستدام الب ئ  ،وضمان حةول ال.اوب األصل واجملتماامل الريت علل اماء()٩٧م

ا حل الةال

()٩٨

 -65والح اات الوراا ا ام .اارتك  ٢5ار ت اااع نس ااب اإلص اااب بت اادو نقا ا امناعا ا الب.ا اري ،
ال سا ا ا ما ب ا ااَّي الرا ا ااال ال ا ااذي ا ا ارتاوا أعم ا ااارهم ب ا ااَّي  ١5و ٢٤عاما ا ااً()٩٩م والح ا اات الوراا ا ا
ام.اارتك  ١5ع ااد وا ااوو ااالمل وااي ا و وع ا متواص اال ونق ا الاق ااااد ام اااو للتدوس ااامل
الا وس با امست.ت امل()١٠٠م
 -66ورحب اات الوراا ا ام .اارتك  ١بتا اادي الق ااانون ا ن ااائي م ااا يس اامس إلاه اااا ث ااالث
حاالمل :ارا ح ا األ للصطر ،وانادا عم ان بقاء ا نَّي ،واالغتةابم ب اد أهناا الح ات
أن ع أش ال اإلاهاا ال ملال جتر لسا وأن القاانون يان علال حقاوق واساا النطااق
ف مااا يتالااحل السااتن اف ال اامدي ويق ااي بواااوب حةااول النساااء امةااا مل خلاارف وكااذل
التت امل وون سا الراباا ع.ار علال عذن ما مماثله القاانوين()١٠١م وأعربات الوراا ام.ارتك ١5
أاةاها أربا ع.ار أسابوعاً،
ع القلحل أي اً ع اء عد السماا إلاهاا باد انق اء فرت
ال سا ما حالا التت ااامل وون سا الراباا ع.اار  ،لن ار عر صاااوب ااارف هاذأ التت ااامل علاال
أع اراا ا م ا وواااوع ما مه ا ضااالا العتااداء انسااي م ا اانااد أحااد أف اراو األس اار ()١٠٢م
وأشار التالالف الدوي للدفاع ع ا ري عر ا حل ا ا س اق اإلاهاا()١٠٣م
 -6٧والح اات الورا ا ام.اارتك  ١٩اسااتمرار اس ااتصدا ااوذو انتهاااكي م ا الرعاي ا امقدم ا
للالوام ا والنساااء عنااد الااوالو وأن ش ا لي س ا لت ريل ا أعلاال مااادل للااوالوامل الق ة اري غااد
ال ااروري الاااامل()١٠٤م والح ا التالااالف الاادوي للاادفاع ع ا ا ري ا أن ش ا لي ينبلااي أن ا ااد
وا مواروها حنو و سَّي صال األ واهل اك األساس الطب ا بل ا ضامان ظاروف أف ا
للنساء ا وام والنساء فرت امصاا والنساء فرت النتا ()١٠5م
 -6٨وأوصت حرك عوماو و ريار امثل اَّي بومااو عااراءامل ععااو دياد ناوع ا انس ملاايري
اهلوي ا نس ضم اخلدمامل اليت قدمها الدول ()١٠6م وأوصت الورا ام.رتك  ٢5بن.اء مركمل
عحال للس ان م ملايري اهلوي ا نسان ك منطق م مناةحل ش لي()١٠٧م
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 -6٩وأوصت من م الاتو الدول أبن م ش لي التثق ف ا نسي ال.ام امدار
ااع أحناااء البلااد ،ال س ا ما امناااةحل النائ ا  ،وكااذل خااارو امدرس ا ما خااالل اجملتمااع اماادين
وامن مامل اجملتما ()١٠٨م
 -٧٠وأشااارمل رابط ا األساار امن وب ا عر أثاار ار ت اااع اسااتهالك امصاادرامل علاال صااال و اااء
األةتال وامراهقَّي ،وأوصت عتماو س اسامل عام ماا هذأ امس ل ()١٠٩م

ا حل التال م

()١١٠

 -٧١ونوهاات الورا ا ام.اارتك  ٢٧لتقااد الااذي أحر ا ش ا لي جمااال الوصااول عر التال ا م
واإلوماااو التالا م()١١١م والح اات الورا ا ام.اارتك  ٩أن متتااع األساار ااحل التالا م يتتاااومل
تاو ً كبداً سد امستوى االاتماعي واالاتةاوي واألصول ا لراف ا  ،وأوصات بعااو ه لا
ن ااا التالا م ما أاا ضاامان ااافؤ فاار ا ةااول علاال التالا م ،ووضااع اماااايد الاادن ا لل ااوو
وسد الت وامل القائم النوع واهل اك األساس  ،ال س ما امناةحل الريت ()١١٢م
 -٧٢والح ت الورا ام.رتك  5أن علل الرغم ما أن ا احل ا ةاول علال التالا م امالئام
ثقاف ااً منةااو عل ا اااانون ال.اااوب األصاال  ،فا ن هااذا القااانون مل ينتااذ بتاال ا ف مااا يتالااحل
جبملء كبد م الس ان األصل َّي()١١٣م
 -٧٣ورحبت الورا ام.رتك  ١٣جبهوو ش لي إلوماو األةتاال واماراهقَّي ذوي االحت اااامل
التال م ا اخلاصا ماادار البلاادم ب ااد أهنااا أشااارمل عر أن أاا ما نةااف اماادار اممولا ما
الدول اتمد بر م عوماو مدرسي()١١٤م
 -٧٤وأوصاال مركاامل الةااال الاقل ا وحقااوق اإلنسااان بتاادريس ماااو حقااوق اإلنسااان كوحااد
ةة ا مناااه اماادار االبتدائ ا والثانوي ا باادالً م ا أن ااون هاادفاً ال م ااً شااامالً لاااد
اطاعامل()١١5م
 -٧5وأوصت الوراا ام.ارتك  ٢٧بتملوياد اع مراكامل احت اا اماراهقَّي وال.اباب مؤسساامل
ال م رمس جمهمل هل اك األساس واللوا الرئ س ()١١6م
 -٧6ورحبت حرك عوماو و رير امثل َّي لتقد ال باد اقار الس اساامل التال م ا اهلاوفا
عر الت .ا ع علاال اح ارتا امثل اامل وامثل ااَّي ومملوواااي ام ا ا نسااي وملااايري اهلوي ا ا نس ااان
وأوصت ب مان نت ذ هذأ الس اسامل نت ذاً كامالً()١١٧م

 -٧٧وأوصت الورا ام.رتك  ١٣بتامليمل دابد الرااب امؤسسامل التال م ما أاا وضاع
حد م ع أش ال الانف الذي ميارس امالمون علل الطالب()١١٨م
 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

امرأ

()١١٩

 -٧٨ذكرمل الورا ام.رتك  ١5أن علل الرغم م حدوث و نسب النساء باَّي أع ااء
ال ونلر بت طب حل القواعد ا دياد انتصاا مل ال اونلر لااا  ،٢٠١٧ال ياملال التمث ا
الس اساي للمارأ شا لي وون امتوساﻂ اإلال مايم وأشاارمل عر التتااو مل التمويا االنتصاا
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بَّي امرشالَّي وامرشالامل وأوصت بتامليمل الت.رياامل اليت ت وي امرأ مناصد أخارى ُ.ال
ع ةريحل االنتصا مل ال.اب والتمث الس اسي()١٢٠م
 -٧٩والح ت الوراا ام.ارتك  ١5أن التم امل الاذي اااين منا امارأ ال.ا ل ن اا امل ا
عة ااار ال ااملواو م ااا ال اائم ااً وأن م .ااروع الق ااانون ال ااذي ُوض ااع ع ااا  ٢٠١٣إلص ااالا الرابط ا
الملوا ما ال مالقاً ال ونلر وون عحرا أي قد ()١٢١م
 -٨٠والح ت وراتا مالومامل ار تاع مستو مل الاناف ضاد امارأ وأوصاتا شا لي باارار م.اروع
القانون امتالاحل احل امارأ ح اا خال ا ما الاناف ،وضامان أن ي.ام هاذا القاانون ادابد واائ ا
مناسااب وأن ااوفَّر لا ام ملان ا الال ما  ،و ااادي القااانون  ٤٨٠-٢٠ب.ا ن اتا اإل ث لت.اام ااع
حاالمل ات النساء بسبد ا نس ول س فقﻂ ا رائم اليت ير بها الملوو أو الا.د أو الملوو السابحل
أو الا .ااد الس ااابحل()١٢٢م وأش ااار أي ااً عر أن م .ااروع الق ااانون ال ااذي ي اان عل اال ماااب ا م اار
التالرش ا نسي ال يملال ماروضاً علل الربمان منذ عا  ٢٠١5وأوصت موافق عل ()١٢٣م

األةتال

()١٢٤

 -٨١والح اات الورا ا ا ام.ا اارتك  ٩أن م .ااروع القا ااانون الا ااذي م ا ا ش ا ا ن أن ين.ا اائ ن ام ا ااً
ل ما مل حقوق الطت ماروا علل اهل ئ الت.ريا م ل نها رأمل أن م.روع القانون هذا يربﻂ
وفده ااا ،بت ااوفر ام اوارو ،وأوص اات بتا اادي
التمتااع ب اابا ال ااما مل ،وواا ااد الدول ا امتمث ا
م.روع القانون وفحل هن اائم علل ا قوق()١٢5م
 -٨٢ورحبات نا البلاادان األمري ا قاوق اإلنسااان بسا ااانون عن.اااء م تاد أماَّي ام ااامل
اما ااين ب .ااؤون الطتا ا شا ا لي()١٢6م والح اات الوراا ا ام .اارتك  ١٩أن اختةاص ااا حم اادوو
وام ملان امصةة ل غد كاف ()١٢٧م
 -٨٣ووا عدو م ورااامل امالوماامل االنتبااأ عر قاارير .اد عر وفاا أةتاال وماراهقَّي
مراك اامل ااديرها ال اادائر الوةن ا ا للقة اار والوك اااالمل ال.ا اري هل ااا وعر انتهاك ااامل خط ااد ق ااوق
األةتال وامراهقَّي()١٢٨م
 -٨٤وأوصت الورا ام.رتك  ٩بت .ع ل د ه لي ن م اي األةتاال ياطاي األولويا
إلوماو األةتال وامراهقَّي اجملتماع بادالً ما عياداعهم مؤسساامل وين.ائ آل ا لرصاد و ق ا م
عااراءامل وس اسااامل اي ا الطت ا  ،وال س ا ما ل ا الاايت نتااذها اهل ئااامل اخلاص ا ()١٢٩م وأوصاات
عااد وراااامل مالومااامل لتالق ااحل وف ااامل األةتااال وام اراهقَّي الااذي كااانوا اات اي ا الاادائر
الوةن للقةر()١٣٠م
 -٨5والح اات الوراا ام.اارتك  ٩أن ع ااو ً خطااد .ااوب ن ااا ا اااء األحااداث وأنا جيااري
ععداو م.روع اانون إلن.اء وائر وةن ا لدومااوم وأوصات الوراا اد ما الل اوء عر ا رماان
م ا ا ري ا كتاادبد واااائي أو كاقوب ا  ،وبتاملياامل التنس ا حل بااَّي امؤسسااامل وختة ا ا هااامل امان ا
ام.ارك متابا الق ا امتالق ألحداث ا احنَّي()١٣١م
 -٨6والح ات امبااور الاام ا إلهنااء ااع أشا ال الاقوبا البدن ا الايت متااار ضاد األةتااال
أن الاقوب البدن ال ملال م.روع الب ت و مؤسسامل الرعاي البديل والنهاريا وأوصات أبن
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اتمد ش لي م.روع القانون امن.ئ لن ا ضما مل قوق الطتول حي ر صراح الاقوب البدن ا
ع الب ئامل()١٣٢م
 -٨٧وأوصاات الورا ا ام.اارتك  ٢ش ا لي بت اارمي ااع أش ا ال االسااتلالل ا نسااي ليةتااال،
وض اامان ف اارا ا ا املاءامل امالئما ا عل اال م اار ه ااذأ ا رميا ا  ،وختة ا م ااا ي ت ااي ما ا اما اوارو
امال ا والب .اري م ا أا ا التنت ااذ التاااال إلةااار الام ا الرامااي عر م افال ا االسااتلالل ا نسااي
()١٣٣
ليةتال ٢٠١٩-٢٠١٧م

األشصا ذوو اإلعاا

()١٣٤

 -٨٨والح اات رابطا اعا البااا ا وفاااين الثالا والا.اري  ٢٠١٠أن شا لي ،علاال الاارغم
م ا اعتماوه ااا الق ااانون را اام  ٤٢٢-٢٠ب.ا ا ن اإلوم اااو االاتم اااعي ليش ااصا ذوي اإلعااا ا ،
مل اع باااد عةاااراً مؤسسا اً ل امان نت ااذ هااذا القااانون ،وأوصات بوضااا م والح اات أي ااً عااد
واوو آل مؤسس واضال للت.اور مع من مامل األشصا ذوي اإلعاا وعشراكها()١٣5م
 -٨٩والح ت الورا ام.رتك  ١٨أن التااديالمل امطلوبا ل امان الوصاول عر امبااين الااما
ومباااين اخلاادمامل اجملتما ا مل ُجتاار باااد رغاام انق اااء مهل ا الااثالث ساانوامل الاايت حاادوها امرسااو
السامي رام  5٠الةاور ع و ار اإلس ان وختط ﻂ امدن()١٣6م
 -٩٠والح ت وراتا مالومامل أن السلط الت.اريا ن ار م.اروع ااانون ب.ا ن االعارتاف
ألشااصا ذوي األم اراا الاقل ا  ،أو اإلعااااامل الاقل ا  ،أو اإلعااااامل الذهن ا و ااايتهم ،م ا
ش ن أن يوسع نطاق االعرتاف قوق جمال رعايا الةاال الاقل ا ل نا يبقاي علال عم ان ا
حرمان األشصا ذوي اإلعااامل النتس  -االاتماع م ا حل ممارس عراوهتم()١٣٧م
 -٩١وأوصاات رابط ا اع ا البااا ا وفاااين الثال ا والا.اري أبن اتمااد ش ا لي س اس ا ااع
حداً للرعاي امؤسس ليةتال ذوي اإلعاا و .م دابد م عوماو هؤالء األةتال ب ئ
أسري واخ جمتماهم اقلي()١٣٨م

األال امل وال.اوب األصل

()١٣٩

 -٩٢وأوصت وراتا مالومامل بت مَّي الدستور اعرتافاً بتادو القوم امل والثقافامل الدول ()١٤٠م
 -٩٣والح ت الورا ام.رتك  6أن ال ونلر يتتقر عر آل للت.ااور ماع ال.ااوب األصال
ف ما يتالحل بة اغ واعتماو امباورامل الت.ريا ()١٤١م
 -٩٤وأش ااارمل ورات ااا مالوم ااامل عر أن امرس ااو الس ااامي را اام  66الة اااور عا ا و ار التنم ا ا
االاتماع ا  ،الااذي ياان م عا اراءامل الت.اااور مااع جمتماااامل ال.اااوب األصاال  ،وامرسااو السااامي
را اام  ٤٠الة اااور ع ا و ار الب ئ ا  ،ال ااذي ي اان م التق ا م الب ئ ااي للم .اااريع االس ااتثماري  ،مل ي ااو
موض ااوع  .اااور مس اابحل ،با ا ا اادا ا ااحل الت .اااور ومل ين م ااا ممارسا ا ذلا ا ا ااحل بق اادر ك اااف
وواف()١٤٢م وأوص اات الوراا ا ام .اارتك  ١٧بلل اااء ه ااذي امرس ااومَّي ووض ااع عاا اراء للت .اااور م ااع
جمتماااامل ال.اااوب األص اال مواااد أح ااا اااانون يتماشاال م ااع ماااايد ا تاا ا من م ا الام ا
الدول ب .ن ال.اوب األصل والقبل ( ١٩٨٩ ،رام )١٤٣()١6٩م
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 -٩5وذكاارمل من م ا البقاااء الثقااا أن الةااناعامل االسااتصراا والطاا ا ال هرمائ ا وعقااوو
ش ااركامل األعم ااال الت اريا ا الملراع ا ا امربما ا ب.ا ا ن أراض ااي ش اااد امابو  .ااي وون موافقتا ا ا اار
وامسا اابق وامسا ااتند أومل عر ا اادهور ب ئا ااي وحرما ااان ااتةا اااوي وخسا ااائر علا اال الةا ااا د الثقا ااا
ونملاعااامل()١٤٤م و إلض اااف عر ذل ا  ،الح اات أن ال .اااوب األص اال اسااتُبادمل ال ث ااد م ا
األح ان م عمل صنع القرارامل امتالقا بوار و طاوير األراضاي ،امنااةحل الايت م هاا الدولا
و تداخ مع أراضي ال.اوب األصل ()١٤5م
 -٩6وأوصاات الورا ا ام.اارتك  ٢١بن.اااء آل ااامل مناسااب إلعاااو األراضااي الاايت طالااد ااا
ال.اوب األصل البلد()١٤6م
 -٩٧والح ت الورا ام.رتك  6أن القانون امتالحل بتالديد مسااحامل ريا سااحل لل.ااوب
األصاال  ،واماااروف أي ااً ساام اااانون الف ن.ااي ،ميثا خطااو هام ا عر األمااا لنسااب جملتماااامل
ال.اوب األصل الساحل  ،عال أن اإلاراءامل امساتصدم لتنت اذأ بط ئا و اسات وبدواراة ا علال
حنو مترط نت نتوذ شركامل مةائد األمساك ،ال س ما مةائد أمساك السلمون()١٤٧م
 -٩٨وأعربت عد من مامل ع القها ع اء استمرار عساء استصدا اانون م افال اإلرهاب
ضااد أف اراو الس ا ان األصاال َّي امابو .ااي الااذي ياادافاون ع ا حقهاام األراضااي()١٤٨م وذكاارمل
ا اوهر امارف لل.اوب األصال ( )Ad Kimvn Indigenous Associationأن ا وما أعلنات،
عااا  ، ٢٠١٨ع ا عن.اااء اااو شاارة متصةة ا م افال ا اإلرهاااب ،ساامل Comando Jungla
(ا اااو مناااةحل اللااا مل) م ا امقاارر أن اما أراضااي أسااالف الس ا ان األصاال َّيم والح اات
ا ما ا ا أن ا اااو وس االطامل ال .اااوب األص اال يوااه ااون اماا ااً متواصا االً()١٤٩م وأوص اات ث ااالث
وراامل مالومامل بوخال ل دامل اذري ةريق سوي الناملاع التاارخيي ماع جمتمااامل ال.ااوب
األصل و لساي عر عجياو حلول س اس هلذا النملاع()١5٠م
 -٩٩وأوصاات الوراا ام.اارتك  6عتماااو م.ااروع القااانون الااذي ما شا ن أن مياانس االعارتاف
القااانوين ليشااصا امنالاادري ما أصا أفريقااي وبوراو مالومااامل عا هااذأ التئا اااداوامل
الس ان وامساك واإلحةاءامل الرمس ()١5١م وأوصت من م الذهد األسوو بن.اء مؤسساامل
ووضع س اسامل عام م أا سَّي نوع ح ا األشصا امنالدري م أص أفريقي()١5٢م

امهاارون والالائون وملتمسو الل وء وام.روون واخل اً

()١5٣

 -١٠٠والح اات الورا ا ا ام .اارتك  ١5أن الت .ا اريع ال .ا ا لي امتال ااحل هل اار (مرس ااو الق ااانون
رام  ١٠٩٤لاا  )١٩٧5ال ي م حقوق اإلنسان للمهااري علل النالو امالئم()١5٤م
 -١٠١والح ت الوراا ام.ارتك  ٨أن م.اروع ااانون اهل ار واألااناد ا اد امناا.ا جملاس
النواب ال ين صاراح علال هنا ااائم علال ا قاوق ،وأوصات ب امان مراعاا األصاول القانون ا
الوااب طب حل اإلاراءامل اليت ن م عباااو امهاااري ()١55م كماا أعربات عا القلاحل ع اء التادابد
اإلواري ا اماتمااد ك ااملء ما عمل ا سااوي األوضاااع القانون ا اخلاص ا لاااا  ،٢٠١٨الاايت .اام
ديااد ا اااالمل الاايت يطلااد ف هااا ا ةااول علاال شااد
اسااتصدا ماااايد مت ملي ا مثا ا نس ا
س ا اح  ،وعللاااء ش ادامل الام ا  ،وماانس ساالط قديري ا مترة ا للساالطامل اإلواري ا اسااتبااو
با امهااري م عمل سوي األوضاع القانون اخلاص ()١56م
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 وأوصت ثالث ورااامل مالوماامل أبن نتاذ الدولا س اساامل عاما شاامل راعاي تلاف-١٠٢
ةاول علال السا والتالا م
 ال سا ما ماا يتةا،الثقافاامل ف ماا يتالاحل مهاااري وأسارهم
 وأن ااور عناي ا خاص ا هااذا الةاادو ال ا،والرعاي ا الةااال والامال ا وال اامان االاتماااعي
)م١5٧(النساء امهاارامل
 وأوصت، والح ت مؤسس التنم االاتماع و هائل ةلبامل الل وء ش لي-١٠٣
ب اامل و األما اوال امقدما ا عر با ارام امس اااعد اإلنس ااان لالائ ااَّي وملتمس ااي الل ااوء وامه ااااري
)م١5٨(ال اتاء

عدميو ا نس
اروع تشا لي قارت الاذي ياما علال. ورحبت ن البلادان األمري ا قاوق اإلنساان م-١٠٤
 ا ل ليشااصا امولااووي ش ا لي مهااااري غااد شاارع َّيم ورأمل.الت كااد م ا ماانس ا نس ا ال
)م١5٩( روع ميث خطو هام عر األما م افال انادا ا نس.الل ن أن ام
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