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السودان

هذا لتقريذر جتميذ للمعلومذا لذو رة يف تقذارير هيئذا ملعاهذا و إلجذرا خلاصذ،
مبذذا يف كلذذال ملت وذذا و لتعليقذذا لذذو رة مذذن لاولذذ ،ملعايذذ ،ويف تقذذارير مل ذذو ل ذذام قذذو
إلن ذذاو ويف ذذذم كلذذال مذذن وتذذاال يمذذت ملتلذذا لرييذذ ،ك ل ذذل ،و لتقريذذر مقذذا يف ذ
مذذوجق تقي ذذا ألا ذذا ي ذ لعذذاة ل لم ذذا ولت ذذتا نل ذ لذذار ل ام ذ يرج ذ لع ذذوة
لوتذذاال ملرجعيذذ ،وال يتضذذمن لتقريذذر أيذذ ،آرا أو وجهذذا نوذذر أو رت ذذا مذذن مل وضذذي ،ل ذذامي،
قو إلن او خبذت مذا يذرة ماهذا يف لتقذارير و لبيانذا لعلايذ ،ل ذاةر نذن مل وضذي ،وهذو يتبذ
هي ذ ذ ملبذ ذذاة لتوجيهيذ ذذ ،لعامذ ذذ ،لذ ذذي نتمذ ذذاها جمل ذ ذ قذ ذذو إلن ذ ذذاو يف مقذ ذذرر 119/17
و ا ككر نل حنو ماهج يف و هناي ،لار مرجذ ملعلومذا لذو رة يف لتقريذر ورونيذ
لي ات يف تلال ل رت  
يف نا ة لتقرير ةوري ،الستعر و لتطور
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 المعلوما األساسية واإلطارأوال 
ألف -نطاق االلتزاما

الدولية

()1



 -1المعاهدا الدولية لحقوق اإلنسان

()2

 ال ،أتااا جلول ،ل األق،
 لت ايل أو النضما  الت ا يذ ،لاوليذذ ،للقضذذاا نلذ ايذ أ ذ ا
لتمييق لعا ري ()1977
أو خلتف،
 لعه ذذا ل ذذاوا خل ذذات أل ذذا قو ال ت ذذاةي،
والجتماني ،و لثقافي)1986( ،
 لعه ذ ذ ذذا ل ذ ذ ذذاوا خل ذ ذ ذذات أل ذ ذ ذذا قو ملاني ذ ذ ذذ،
و ل ياسي)1986( ،
ت ا ي ،مااهض ،لتعايب ( 1986تو ي )
 ت ا ي ،قو لط ()1990
 لربوتوكو الختياري الت ا ي ،قذو لط ذ
ألش ذ ذ ذ ذ ذألو ذ ذ ذ ذ ذذرت ي ذ ذ ذ ذ ذذا يف ملاا نذ ذ ذ ذ ذذا
مل لل)2005( ،
 لربوتوكو الختياري الت ا ي ،قذو لط ذ
ألش ذألو ألي ذ ي ذذا وس ذذت ت ي ذذا يف
لب اا ويف ملوة إلألا ي)2004( ،
 ت ا يذ ذ ذذ ،قذ ذ ذذو ي ذ ذ ذذعات كوي إلنا ذ ذ ذذ،
()2009
 لتل و ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا و/أو  لربوتوكو الختياري الت ا ي ،قذو لط ذ
ألش ذ ذ ذ ذ ذألو ذ ذ ذ ذ ذذرت ي ذ ذ ذ ذ ذذا يف ملاا نذ ذ ذ ذ ذذا
إلنتنا 
مل ذذلل ( ،نذذتو مبوجذذب ملذذاة 18 :)2(3
سا)2005 ،
 ج ذ ذ ذ ذذرا لش ذ ذ ذ ذ و  لربوتوكذ ذ ذ ذذو الختي ذ ذ ذ ذذاري الت ا ي ذ ذ ذ ذذ ،ق ذ ذ ذ ذذو
ولتلقيق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ(ذا )3ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعات كوي إلنا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ،مل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاة 6
لعاجل ، ()2009
وإلجرا

2

إلجذ ذذرا
الستعر

ملتعذ ذذا ألعذ ذذا

مل ي ا نليها/مل تقب 

 لربوتوك ذ ذ ذذو الختي ذ ذ ذذاري لث ذ ذ ذذا مللل ذ ذ ذذل
ألالعه ذذا ل ذذاوا خل ذذات أل ذذا قو ملاني ذذ،
ول ياسي،
 للجاذ ،ملعايذ ،ألالقضذذاا نلذ لتمييذق ضذذا
ملرأ
ت ا ي ذ ذ ذذ ،مااهض ذ ذ ذذ ،لتع ذ ذ ذذايب (1986
تو ي )
لربوتوكذذو الختي ذذاري الت ا يذذ ،مااهض ذذ،

لتعايب
 الت ا يذ ذذ ،لاوليذ ذذ ،مايذ ذذ ،قذ ذذو اي ذ ذ
لعما ملهاجرين وأفرة أسرهت
 الت ا ي ،لاولي ،ماي ،اي ي عات
من الخت اا لق ري

 الت ا ي ذ ذذ ،لاولي ذ ذذ ،للقض ذ ذذاا نلذ ذ ذ ايذ ذ ذ
أ ا لتمييق لعا ري ملاة  14
 لربوتوك ذ ذذو الختي ذ ذذاري مللل ذ ذذل ألالعه ذ ذذا
ل ذ ذ ذذاوا خل ذ ذ ذذات أل ذ ذ ذذا قو ال ت ذ ذ ذذاةي،
والجتماني ،و لثقافي،
 لعه ذذا لذ ذذاوا خل ذذات ألذ ذذا قو ملانيذ ذذ،
و ل ياسي ،ملاة  41
 لربوتوك ذ ذذو الختي ذ ذذاري مللل ذ ذذل ألالعه ذ ذذا
لاوا خلات ألا قو ملاني ،ول ياسي،
 لربوتوك ذذو الختي ذذاري الت ا ي ذذ ،لقض ذذاا
نل اي أ ا لتمييق ضا ملرأ
 لربوتوكذ ذذو الختيذ ذذاري الت ا يذ ذذ ،قذ ذذو
ملتعلل ألإجرا تقامي لبتذا  
لط
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 -2صكوك دولية رئيسية أخرى ذا صلة


ال ،يف أتااا جلول ،ل األق،

إلجذ ذذرا
الستعر

ملتعذ ذذا ألعذ ذذا

 لت ايل أو النضذما  ت ا يذذ ،ماذ جرإلذذ ،إلألذذاة جلمانيذذ ،وملعا بذذ ،ألروتوكو ألالممو
أو خلتف،

نليها
ت ا يذ ذ ذ ذذ ،ن ذ ذ ذ ذذا  1951ملتعلقذ ذ ذ ذذ ،ألوض ذ ذ ذ ذ
لتجئني وألروتوكوهلا لعا 1967

()4



مل ي ا نليها
نوذذا رومذذا يساس ذ للمل مذذ ،جلااايذذ،
لاولي،
 ت ا ي ذ ذ ذ ذذ ،ن ذ ذ ذ ذذا  1954ألش ذ ذ ذ ذ ذألو وض ذ ذ ذ ذ ذ
ي ذذعات نذذاإل جلا ذذي ،وت ا يذذ ،نذذا
ذذاال نعذذا
 1961ملتعلقذذ ،خب ذ
جلا ي،
ت ا يذا

 ت ا ي ذ ذ ذ ذ ذ ذذا جاي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ مل رخ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ 12 ،آب/
أذ ذذط  1949وألروتوكواله ذذا إلض ذذافياو
()5
يو ولثا 

 لربوتوكو إلضذايف لثالذإ
()6
جاي لعا  1949

 الت ا يذا يساسذذي ،ملاومذذ ،لعمذ لاوليذذ،
()7
ألاستثااا الت ا ي ،ر ت  87

ت ا يا ماومذ ،لعمذ لاوليذ ،ر ذت 87
()8
و 169و189
 ت ا ي ،م افل ،لتمييق يف جما لتعليت

ذذإ خلبذذم مل ذذتق ملعذذق قالذذ ،قذذو إلن ذذاو يف ل ذذوة و هذذا لبلذذا نل ذ لت ذذايل
-1
()9
نل ذ ت ا يذذ ،لقضذذاا نل ذ اي ذ أ ذ ا لتمييذذق ضذذا مل ذرأ و ذذجع للجاذذ ،ملعايذذ ،ألذذا قو
ال ت اةي ،و الجتماني ،و لثقافي ،ل وة و نل لت ايل نل لربوتوكذو الختيذاري ملللذل ألالعهذا
لاوا خلات ألذا قو ال ت ذاةي ،و الجتمانيذ ،و لثقافيذ ،ونلذ ت ا يذ ،لقضذاا نلذ ايذ أ ذ ا
لتميي ذذق ض ذذا ملذ ذرأ ( )10و ذذجع جلا ذذ ،لقض ذذاا نلذ ذ لتميي ذذق لعا ذذري ل ذذوة و نلذ ذ لاو ذذر يف
لت ذذايل نل ذ ت ا يذذ ،لقضذذاا نل ذ اي ذ أ ذ ا لتمييذذق ضذذا مل ذرأ و ت ا يذذ ،مااهضذذ ،لتعذذايب
و الت ا ي ذذ ،لاولي ذذ ،ماي ذذ ،ق ذذو اي ذ لعم ذذا مله ذذاجرين وأف ذذرة أس ذذرهت و ت ا ي ذذ ،ماوم ذذ ،لعم ذ
()11

لاولي ،ر ت 169
لربوتوكذ ذذو
 -2و ذ ذذجع للجاذ ذذ ،ملعايذ ذذ ،ققذ ذذو إلن ذ ذذاو ل ذ ذذوة و نل ذ ذ النضذ ذذما
الختيذاري الت ا يذذ ،قذذو لط ذ ملتعلذذل ألذذإجرا تقذذامي لبتذذذا و لربوتوكذذو الختيذذاري لثذذا
()12
ل اا نقوأل ،إلنا
ملللل ألالعها لاوا خلات ألا قو ملاني ،و ل ياسي ،هلاة
 -3وال و ذ ماومذذ ،يمذذت ملتلذذا للرتأليذذ ،و لعلذذت و لثقافذذ ( ،ليون ذ و) أو ل ذذوة و لذذي
()13
رفا يف ت ا ي ،م افل ،لتمييق يف جما لتعليت وأوصتها ألالت ايل نليها

باء -اإلطار الدستوري

والتشريعي

 -4ساور للجا ،ملعاي ،ققو إلن او لقلل ا لتقذارير لذي جذاا فيهذا أو نمليذ ،مرجعذ،
لاستور مل ت ن امل ،للجمي ومل ت مح ألالاقذا أل امذ ريذ )14(،وسذاورها لقلذل أيضذا مذن
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الفتقذذار لوضذذوأ ألشذذألو أسذذبقي ،لعهذذا نلذ لقذذانوو ل ذ
()16
مر نملي ،مرجع ،لاستور

()15

وأوصذ ألالشذ افي ،يف ايذ

 -5و ذذعر ألذذالقلل مذذن أو قذذو لذذي عميهذذا لعهذذا مل يعذذرت ذذا ألعذذا لاسذذتور لذذو ق
مل ذ أو ي ذذر لقانوني ذذ ،لو اي ذذ ،وأوص ذ ل ذذوة و أل ذألو ع ذذرت نل ذ موام ذذ ،ذذو نني ي ذذو
لشع ذذي ،و يسذذر و لعقوألذذا م ذ لتقماعذذا يف ذذار لعهذذا( )17ويف نذذا  2015كان ذ ملقذذرر
خلاصذذ ،ملعايذذ ،مب ذألل ،لعا ذ ضذذا مل ذرأ وأسذذباألر ونو بذذر تشذذعر ألذذالقلل ا ت ذذم وتا يذذا أ ذذا
لقانوو جلااا و ذانوو لاوذا لعذا و ذانوو ي ذو لشع ذي ،ت ذم وتا يذا ياطويذاو نلذ متييذق
وال وذ أو أكثذذر مذذن  26انونذا مذذن ألياهذذا ذذانوو ي ذذو لشع ذذي ،يتضذذمن أ امذا تاطذذوي
نلذ متييذذق يف ذذل مل ذرأ وتل ذ لت يذذم ملقرت ذذ ،نل ذ مل ذذتو اليذذاةي مذذا يلذ  :تعذذاي ذذا
يةىن ل ن لقوج؛ وملوام ،ألني لقو نني ملوضذوني ،و إلجرايذ ،مذ ملعذايم لاوليذ ،قذو إلن ذاو؛
و لت ايل نل ت ا ي ،لقضاا نل اي أ ا لتمييق ضذا ملذرأ و لربوتوكذو ملتعلذل ققذو ملذرأ
ملللل ألامليثذا يفريقذ قذو إلن ذاو و لشذعوب( )18و الذ للجاذ ،ملعايذ ،ألذا قو ال ت ذاةي،
و الجتمانيذذ ،و لثقافيذذ ،هنذذا تشذذعر ألذذالقلل ا ي ذذا لذذي تاطذذوي نل ذ متييذذق و لذذي تضذذر ألالا ذذاا
و ي لي ذذا لاياي ذذ ،وملثلي ذذا وملثلي ذذني ومقةوج ذ ملي ذ جلا ذ وم ذايري هلوي ذذ ،جلا ذذاني ،و ذذامل
ص ا جلا ني مبا فيها ي ا لتمييقي ،لي ت تر يف لا اا و ي ليا لاياي ،و ملثليذا و ملثليذني
ومقةوجذ مليذ جلا ذ وم ذذايري هلويذذ ،جلا ذذاني ،و ذذامل صذ ا جلا ذذني وهذ أ ذذا ال تذذق
نافذذا يف لاولذذ ،لطذذر مبذذا فيهذذا أ ذذا لقذذانوو جلاذذاا و ذذانوو ي ذذو لشع ذذي ،والالذذ،
خلامذذ ،لعموميذذ ،و ذذانوو لضذذماو الجتمذذان و ذذانوو جلا ذذي ،ل ذذوة ني ،و ث ذ ل ذذوة و نل ذ
تعذذاي ي ذذا لقانونيذذ ،لذذي تاطذذوي نلذ متييذذق أو لذذي هلذذا أتذذر متييذذقي( )19وأوصذ للجاذذ ،ملعايذذ،
ققو إلن او ل وة و ألتجرمي لعا ملاقا و الذت اب لقوج ( )20وأوصذ خلبذم مل ذتق ألذألو
يرج ل وة و ملذاة  152مذن لقذانوو جلاذاا ألشذألو لتقيذ أل " ي فاضذح" قيذإ ال يذامي لعاذ
ألذذاملرأ ( )21ويف نذذا  2015ث ذ جممونذذ ،مذذن خذذربا قذذو إلن ذذاو ألذذايمت ملتلذذا ل ذذوة و
()22
نل ل اا لقو نني لي تاطوي نل متييق ونل المتثا للمعايم لاولي،
 -6وأوصذ
نلذ جت ذذيا ملذذاة
ألانتمذذاة و نمذذا
نن ل رهي ،لعا
()24
تاي ،أخر

جلاذذ ،لقضذذاا نلذ لتمييذذق لعا ذذري ألامل ذذارن ،نتمذذاة لاسذذتور لذذا ات و ذذرت
 )3(27مذذن لاسذذتور مل ذ جت ذذيا تامذذا يف لاسذذتور جلايذذا( )23وأوصذ أيضذا
لتش ذريعا لذذي يو ذذر نشذذر يف ذذار ملبايذذ ،نل ذ لت ذذو لعر ذ أو إلتذذق ولتعب ذذم
ري ،ولتلري نل لتمييق لعا ري ولعا ضا أي جممون ،أ ذعات مذن اانذ،

 -7وأوصذ ذ للجا ذذ ،ملعاي ذذ ،قق ذذو إلن ذذاو أل ذذألو يعتم ذذا ل ذذوة و تشذ ذريعا جااايذ ذا يع ذذر
()25
لتعايب وجيرمر ويار نل نقوألا تتااسب وخطور ل ع
 -8وأنرأل ذ للجاذذ ،نذذن أس ذ ها يو لتش ذريعا ل ذذوة ني ،ال تذذق متذذاح لشذذر  ،و لقذذو
مل لل ،و و يمن لو ق ذان ،مذن ملت قذ ،جلااايذ )26(،وال ذ كذ مذن خلبذم مل ذتق
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و للجاذذ ،ملعايذذ ،ققذذو إلن ذذاو أو مذذاح ملقيذذا مذذن ل ذذت يا و ل ذذلطا جلهذذا يمذذن لذذو ق
أت ذر سذذلبيا نل ذ تعقيذذق قذذو إلن ذذاو وهايتهذذا فبموجذذب ذذانوو يمذذن لذذو ق ل ذذا2010 ،
ال يت َ ذذل نااص ذذر جه ذذا يم ذذن ل ذذو ق ال ك ذذرر مل ذذاير لع ذذا ل م ذذن ل ذذو ق أو يرف ذ ن ذذاهت
" ذذان "،أو " المتيذذا "( )27و ث ذ للجاذذ ،ملعايذذ ،ققذذو إلن ذذاو و ذذإ خلبذذم مل ذذتق نل ذ
تا ي ذذا توص ذذياعما لا ني ذذ ،تع ذذاي ذذانوو يم ذذن ل ذذو ق ليتما ذ ذ مذ ذ اللتقم ذذا لاس ذذتوري،
()28
و اللتقما لاولي ،يف ميا و قو إلن او أو ألطالر
 -9و ذذعر للجاذذ ،ملعايذذ ،ققذذو إلن ذذاو ألذذالقلل مذذن أو لتش ذريعا ل ذذوة ني ،ال تذذق تذذار
()29
نل كثم من أ ا لعقوأل ،لباني ،وأوص ل وة و ألإل اا ها لعقوأل ،يف لاوا جلااا
 -10وأفاة ليون و ألألو لتشذهم مبقتضذ ل ذ  26مذن ذانوو لعقوألذا لعذا 2003
ال يق يعترب جرإل ،جاااي )30(،وأوص ألشذطب لتشذهم مذن اامذ ،جلذرات ن ذجاما مذ ملعذايم
()31

لاولي،
 -11وأوص جلا ،لقضاا نل لتمييق لعا ري ألألو ي لب ل وة و لتعاي لذاي أةخلذر
()32
نل انوو جلا ي ،يف نا  2011وعرت نل أو ت ت ب جلا ي ،وت قط ةوو متييق

جي  -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -12أتذذا خلبذذم مل ذذتق نل ذ نشذذاا للجاذذ ،لو ايذذ ،قذذو إلن ذذاو و ل ذ الستشذذاري
قو إلن او وهيئا قو إلن او ومي ،يخر مث جلا ،قو إلن ذاو ألاجلمعيذ،
لو ايذذ ،وذمهذذا مذذن للجذذاو و لو ذذا لو ريذذ ،وأوص ذ ل ذذوة َو ألاالسذذتمرر يف تي ذذم نشذذاا
م اتب فرني ،خارج خلر و وة رفور( )33وأنرأل جلا ،لقضاا نل لتمييق لعا ذري نذن لقهذا
يو للجا ذ ،لو اي ذذ ،ق ذذو إلن ذذاو ال تتل ذذل ل ذذانت يف جم ذذا ألا ذذاا لق ذذار وال مل ذذو رة لت م ذذ،
ية ا واليته ذذا أل انلي ذذ ،و س ذذتقتلي )34(،وأوص ذ أل ذذألو ي ذ ل ذذوة و للجا ذذ ،كام ذ الس ذذتقتلي،
و الس ذذتقت مل ذذاا متا ذذيا مذ ذ ملب ذذاة ملتعلق ذذ ،مبرك ذذق مل س ذذا لو اي ذذ ،لتعقي ذذق وهاي ذذ ،ق ذذو
إلن او (مباة ألاري ) ويلتم النتماة من جلا ،لتا يل لاولي ،للم س ا لو ايذ ،لتعقيذق
()35
وهاي ،قو إلن او
 -13وأ ا جلا ،لقضاا نل لتمييق لعا ري و ليون و نلما مذ لتقذاير ألاملعلومذا لذي
ت ي ذذا ألوج ذذوة خط ذذ ،نمذ ذ و اي ذذ ،لتعقي ذذق ق ذذو إلن ذذاو وهايته ذذا ( )2023-2013و ذذجعتا
ل ذذوة و نلذ تقويذذا هذذا خلطذذ ،ألذذاملو رة ل افيذذ ،وتا يذذاها أل انليذذ )36(،وةنذ ليون ذ و ل ذذوة و
نش ذذاا هيئ ذذ ،رفيع ذذ ،مل ذذتو لإل ذذر نلذ ذ تا ي ذذا خط ذذ ،لعمذ ذ لو اي ذذ ،وياب ذ ذ للمجلذ ذ
()37
الستشاري قو إلن او و للجا ،لو اي ،قو إلن او أو يرصا لتقا ر يف لتا يا
 -14و ض ذ جلاذذ ،لقضذذاا نل ذ لتمييذذق لعا ذذري ل ذذوة و نل ذ نشذذاا آليذذ ،ذذامل ،وفعالذذ،
()38
او لتمييق
وم تقل ،لتلق
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 -15وأنذذرب خلبذذم مل ذذتق نذذن سذذرور لذذانت لشذذركاا لذذاوليني و ر لعذذا مب ذذاناعا نلذ
تا ي ذذا توص ذذيا الس ذذتعر ل ذذاوري لش ذذام وال س ذذيما تل ذذال ملتعلق ذذ ،قق ذذو ملذ ذرأ و لط ذ ذ
لذ الستشذاري قذو إلن ذاو مذن أجذ نذا ة لتقريذر لذو ق
و مل انا لتقاي ،ملقام،
()39
نن لاور لثاني ،من الستعر

ثانيا -التعاون م آليا حقوق اإلنسان
ألف -التعاون م هيئا المعاهدا 
 -1حالة اإلبالغ
هيئ،

ملعاها 

جلاذ ذذ ،لقضذ ذذاا نل ذ ذ
لتمييق لعا ري

 ملت و ذذا خلتامي ذذ ،ل ذذو رة يف آخذر تقريذذر ذ ما ماذذا آخذ ذ ذ ذذر مت وذ ذ ذ ذذا

ختامي،
الستعر ل األل
الستعر ل ا 
ألل
آك ر/مارس 2001

2013
2012

 للجا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ،ملعاي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ،آب/أذ ط 2000
ألا قو ال ت ذاةي،
و الجتماني ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ،
و لثقافي،
2012
للجا ،ملعاي ،ققو متو /يولير 2007
إلن او
جلا ،قو لط  تش ذ ذ ذ ذرين يو /أكت ذ ذ ذ ذوألر - 2010
(ألش ذ ذألو ت ا ي ذ ذذ ،ق ذ ذذو لط ذ ذ
ولربوتوك ذذو الختي ذذاري الت ا ي ذذ،
ق ذ ذذو لط ذ ذ ذ ألشذ ذ ذألو ذ ذذرت
ي ذذا يف ملاا نذذا مل ذذلل)،
و قيرو/يوني ذ ذ ذذر ( 2007ألشذ ذ ذ ذألو
لربوتوك ذ ذذو الختي ذ ذذاري الت ا ي ذ ذذ،
ق ذ ذ ذ ذذو لط ذ ذ ذ ذ ذ ألشذ ذ ذ ذ ذألو أليذ ذ ذ ذ ذ
ي ذذا وسذذت ت ي ذذا يف
لب اا ويف ملوة إلألا ي)،
2014
 للجا ،ملعاي ،ققو -
ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعات كوي
إلنا ،
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ال ،إلألتغ

أيار/مايو 2015
ع ذ ذ مونذ ذذا تق ذ ذذامي لتقريذ ذذر جل ذ ذذام
للتقذ ذ ذ ذذارير مذ ذ ذ ذذن ل ذ ذ ذ ذاأل نشذ ذ ذ ذذر
لتاس نشر يف نا 2019
تشذ ذ ذرين يو /أكتذ ذ ذوألر عذ مونذذا تقذذامي لتقريذذر لثالذذإ يف
نا 2019
2015
متو /يولير 2014

عذ ذ مون ذذا تق ذذامي لتقري ذذر خل ذذام
يف نا 2017
تألخر تقذامي لتقريذر جلذام للتقريذرين
خلام و ل اةس ماا نا 2015

-

تذ ذ ذألخر تق ذ ذذامي  لتقري ذ ذذر يوا ل ذ ذذاي
مل ياور فير ألعا

-
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 -2الردود على طلبا المتابعة المحددة المقدمة م هيئا المعاهدا

  ملت وا
ملعاها 

هيئ،
جلاذ ذذ ،لقضذ ذذاا نل ذ ذ
لتمييق لعا ري
للجا ،ملعاي ،ققذو
إلن او


خلتامي،

 ملونا

2016
2015

ملقرر


ملوضوا


تشذذرة ي ذذعات لذذا خل ؛ و ملو اذذ ،وخطذذر نعذذا جلا ذذي،؛ وأمذذن
()40
للجوا 
لتجئني وملتم
نا لتمييق ومل او يف قو ألني لرجذ وملذرأ ؛ ونقوألذ ،إلنذا ؛
و وذ ذ ذذر لتعذ ذ ذذايب و سذ ذ ذذاا ملعاملذ ذ ذذ،؛ والنتقذ ذ ذذاال وال تجذ ذ ذذا
()41
مبوجب انوو يمن لو ق

تاريخ لتقامي

-

 -16ال و ليون و أو ل وة و مل يقا ليهذا تقذارير نذن تا يذا توصذيتها ملتعلقذ ،مب افلذ،
()42
لتمييق يف جما لتعليت لعا  1960وأوصتر ألتقاإلها

باء -التعاون م اإلجراءا الخاصة

 لقيار ملو فل نليها من
يإ 
ملباأ
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ال ،أتااا جلول ،ل األق،



ةنو ة 
ام،
 لقيار لي جر 

()43

ال ،لرها،



 ال

 ال

ملشرةوو ة خليا

خلبذ ذ ذذم مل ذ ذ ذذتق ملعذ ذ ذذق ققذ ذ ذذو إلن ذ ذ ذذاو يف ل ذ ذ ذذوة و
(آك ر/مذذارس وأيار/مذذايو  -قيرو/يونيذذر  2011كذذانوو
لثا /ياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاير و قيرو/يونيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر  2012ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبا /فربير
و قيرو/يونيذ ذ ذ ذ ذذر  2013ذ ذ ذ ذ ذذبا /فربير و قيرو/يونيذ ذ ذ ذ ذذر
 2014أيار/مايو )2015

ملق ذذرر خلاص ذذ ،ملعاي ذذ ،قال ذذ ،ق ذذو إلن ذذاو يف
ل ذذوة و (آك ر/م ذذارس وآب/أذ ذذط 2006
متو /يولي ذ ذذر  -آب/أذ ذ ذذط  2007ذ ذ ذذبا /
فربيذذر  -آك ر/مذذارس و قيرو/يونيذذر  -متو /يوليذذر
 2008أيار/مايو  -قيرو/يونير )2009؛

ملشرةوو ة خليا

خلبذم مل ذذتق ملعذذق ققذو إلن ذذاو يف ل ذذوة و
(كانوو لثا /يااير  -با /فربير )2010

 لعا ضا ملرأ 

()44

 لت ذ ذألتم ل ذذلري للت ذذا ألم لق ذ ذري ،الن رةي ذذ ،نل ذ ذ لتمت ذ ذ
ققو إلن او
ري ،لرأي ولتعبم
ملشرةوو ة خليا

-
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 لقيذ ذ ذ ذذار
جر ؤها

ال ،أتااا جلول ،ل األق،



لذ ذ ذ ذذي لذ ذ ذ ذذب لطعا
 لعا ري،
 الخت اا لق ري أو ذم لطون  
أ ا لر ملعاصر 
ميا لشرب ملألمون ،وخاما ل ر ل ل 

 ل ذ ذ ذ ذذرةوة نلذ ذ ذ ذ ذ رس ذ ذ ذ ذذاا
الةناا و لاا ا لعاجل،
ملتاألع،
تقارير وألعثا

خت ل رت يا الستعر

أرس  31ألتذا ورة

ال ،لرها،

 لعا ر 
ي،
 الخت اا لق ري أو ذم لطون 

وم ،نل  10ألتذا 

 -17وجاة جمل قو إلن او والي ،خلبم مل تق و ذإ ومذ ،نلذ مو صذل ،لتعذاوو
معر ألوساا ماها تي م ةخولر لبلا ألألكملر ال سيما يف واليا ة رفور وجاوب كرةفاو و لاي
()45
ير
 -18وأرس ذ م ل ذذوو ألوالي ذذا يف ذذار ج ذذرا خاص ذذ ،و خلب ذذم مل ذذتق ن ذذا ا ناجل ذذ،
ذالي ةنذذاا ألشذذألو ذ او تتعلذذل ألعذذا وروة رة ري ذ مذذن ومذذ ،و ذ خلبذذم مل ذذتق
ورسذ َ
ومذذ ،نلذ تقذذامي رةوة سذريع ،نلذ لبتذذذا ملقبلذذ ،ألاذذاا نلذ مذذا ي ذذتوجبر نوذذا إلجذذرا
()46
خلاص،

جي  -التعاون م مفوضية األم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -19أ ا جمل قو إلن او نلما م لتقاير ألتقامي ل وة و تقريذر مات ذ ملذا نذن
تا يذذا توصذذيا السذذتعر لذذاوري لشذذام ملقبولذذ ،وتعاونذذر مذ ألرنذذامئ يمذذت ملتلذذا إل ذذاا
نل تا يا تلال لتوصيا ( )47وةنا وم ،ل ذوة و مو صذل ،تعاوهنذا مذ مل وضذي ،ل ذامي،
()48
نل تا يا لقرر

ثالثا -تنفيععا االلتزامععا الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان م ع مراعععاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -20ال و جلا ،لقضاا نل لتمييذق لعا ذري وجذوة أ ذا ةسذتوري ،نذن مل ذاو ونذا
لتميي ذ ذذق و لت ذ ذذا ألم ملتع ذ ذذا يف ه ذ ذذا ذ ذذا وأوص ذ ذ ل ذ ذذوة و ألوض ذ ذ تعري ذ ذ ذ ذذام للتميي ذ ذذق
()49
لعا ري
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 -21وي ذذاور للجا ذذ ،ملعاي ذذ ،أل ذذا قو ال ت ذذاةي ،و الجتماني ذذ ،و لثقافي ذذ ،لقل ذذل ا لوضذ ذ
ملت ذذا للمذ ذرأ يف يس ذذر ويف تمذ ذ يف ل ذذوة و وه ذذو وضذ ذ يتج ذذا يف ن ذذاة م ذذن ي ذذا
لقانونيذذ ،لذذي تقيذذا قذذو هن( )50وأوص ذ للجاذذ ،ملعايذذ ،ققذذو إلن ذذاو ألذذألو ي ذ ل ذذوة و
مل ذاو ألذني لرجذ و ملذرأ ق ذت لقذانوو وق ذت لو ذ ( )51وأ ذار ملقذرر خلاصذ ،ملعايذ ،ألذذاملرأ
أو لعايا من لا اا و ل تيا يعانني من لتم او و لتعل و ل قر ومما فا ت كلال ناذ
()52
لاول ،أو ل انلني من ذم لاو يف ل ضااين لعا و خلات
 -22وأ ا ذ ذ ملقذ ذذرر خلاصذ ذذ ،ملعايذ ذذ ،ألذ ذذاملرأ نلم ذ ذا ألاملعلومذ ذذا نذ ذذن سذ ذذتها لطالبذ ذذا
لا رفوريا نل أساس نر  /تق مث ملمارس ،لقاضي ،ألقر ذعرهن و لتشذ يال يف هذويتهن
()53
" لعرألي"،
 -23وال و جلا ،لقضاا نل لتمييذق لعا ذري ألقلذل يألعذاة إلتايذ ،لرسذع ،للاذقا خاصذ،
يف ة رف ذذور وجا ذذوب كرةف ذذاو و لايذ ذ ي ر و ثذ ذ ل ذذوة و نلذ ذ يخ ذذا مبب ذذاأَي مل ذذاو ون ذذا
()54
لتمييق يف جهوة ملتعلق ،ألت وي ،لاقا وألااا ل ت
 -24و عر للجا ،ملعاي ،ققذو إلن ذاو ألذالقلل مذن أو لتمييذق يف ذل ذذم مل ذلمني يذرة
يف لتش ذ ذريعا أو إل ذ ذذارس نل ذ ذ أر لو ذ ذ وأوصذ ذ ذ ألإل ذ ذذاا جرإل ذ ذ ،ل ذ ذذرة و ألط ذ ذذا لق ذ ذذو نني
()55
و ملمارسا لي تاطوي نل متييق وتاتهال ري ،لاين
 -25وأ ا ذ جلاذذ ،لقضذاا نلذ لتمييذق لعا ذذري ألقلذذل ألذألو تعذذاي ذانوو جلا ذذي ،لعذذا 2011
ي ذذار نل ذ س ذذلب جلا ذذي ،ل ذذوة ني ،مم ذن ذ ذ نل ذ جا ذذي ،جا ذذوب ل ذذوة و "ق ذذت لق ذذانوو
()56
أو ق ت لو "
 -26و ذذعر للجاذذ ،ملعايذذ ،ققذذو إلن ذذاو ألذذالقلل يو كثذذم مذذن ي ذذا ال يقلذذوو ذذذم
()57
م جلني وأوص ألت جيلهت جمانا وت ليمهت هاة ميتة ريي،

باء -حق الفرد في الحياة والحرية وأمن الشخصي
 -27ساور للجا ،ملعاي ،ققو إلن او و خلبذم مل ذتق لقلذل مذن سذتمرر ذت ألاإلنذا
نل ذ جذذرات ةوو نتبذذ" ،أ ذذا جلذذرات خطذذور " يمذذر لذذاي يتعذذار م ذ لعهذذا ومذذن أو جللذذا
ا معتاة وأوصيا ألو تا يا نقوأل ،إلنا ختياريا و/أو ل ااهذا وألذألال تطبذل أألذا نلذ مذن
تق ذ أنمذذارهت نذذن  18سذذا )58(،وأوصذذيا أيض ذا ألذذا رت نل ذ لتلقيذذل يف ةنذذاا لتعذذايب
لعا لذ ،ومعذا بتهت لعقذاب ملااسذب
وسوا ملعامل ،أل رن ،و سذتقتلي ،وتوليذ ،وتقذامي جلاذا
وتعوي لضلايا تعويضا كافيا مبا يف كلال ناة تألهيلهت ونا بو اكت لتنرت فا لي
()59
خت ألالعها
 -28وأوص ذ جلاذذ ،لقضذذاا نل ذ لتمييذذق لعا ذذري ل ذذوة و ألذذألو يتو ذ نذذن أي نم ذ مذذن
متااا و تذر
أنما لعا ي تها أو ي تر تألتم ذم متااسب نل اان ،تاي ،ألعياها وي
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مل ذذلل ،نذذن النتذذا ا نل ذ ملذذانيني و يهذذا ملانيذذ )60(،وأفذذاة جمل ذ يمذذن و خلبذذم مل ذذتق
ألاس ذذتمرر لاقن ذذا مل ذذلل ،ملتقطع ذذ ،و طذ ذ لط ذذر يف ة رف ذذور ووالي ذ َذي جا ذذوب كرةف ذذاو و لايذ ذ
ي ر يمر لاي ي تر سلبا نل ملانيني فقا هاا و لذانت ل ذري مذانيني يشذتبر يف
تعا هت مذ ملعارضذ ،مل ذلل ،يف ة رفذور يمذر لذاي ياتهذال لقذانوو لذاوا إلن ذا و ذ
خلبذذم مل ذذتق ألقذذو ايذ ي ذذر ملعايذذ ،نلذ ذذرت لقذذانوو لذذاوا قذذو إلن ذذاو و لقذذانوو
وميذ،
لاوا إلن ا وتلذ النتهاكذا نتذا ا مماهجذ ،نلذ مذانيني مذن بذ لقذو
واان ذذا ملعارض ذذ ،مل ذذلل ،و ذ ذ ما ذذا ل مألهول ذذ ،مب ذذانيني يف جب ذذا لاوأل ذذ ،وتلقذ ذ خلب ذذم
وميذذ ،و ركذذ ،لشذذعبي ،لتلريذذر ل ذذوة و -
مل ذذتق معلومذذا نذذن ذذتا ة لقتذذا ألذذني لقذذو
لشما و رت ب ركذا م ذلل ،أيضذا نتهاكذا قذو إلن ذاو و لقذانوو لذاوا إلن ذا
ركذ ذذ ،لش ذذعبي ،لتلريذ ذذر ل ذذوة و  -لشذ ذذما كلذ ذذو
ف ذ ذ  12آك ر/مذ ذذارس  2015هاا ذ ذ
يف جاذذوب كرةفذذاو فعل ذ  40تذذيت مذذانيا و 45جرعذذا و 25 000مشذذرة ويف  25قيذذرو/
يونير  2015و هجو آخر اتر رك ،لشعبي ،لتلرير ل وة و  -لشذما يف واليذ ،جاذوب
مقت ذ نشذذر ملذذانيني و ص ذاأل 100 ،آخ ذرين وأكذذا خلبذذم مل ذذتق
كرةفذذاو يقذذا نذذر أة
()61
س ذذتعا ة لقي ذذار تل ذذال ملا ذذا ل لتقي ذذيت يوض ذذاا وأوصذ ذ ل ذذوة و ألو ذ ذ لق ذ ذ جل ذذوي
ركذذا مل ذذلل )62(،وأة و
لعشذذو ا و ذذرت مبذذاأ لتااسذذب ناذذا رة مل ذذلح نل ذ هجمذذا
جمل ذ ق ذذو إلن ذذاو نتهاك ذذا وجت ذذاو لق ذذانوو ل ذذاوا ق ذذو إلن ذاو و لق ذذانوو ل ذذاوا
إلن ا لي أأللغ ناها يف واليا ة رفور وجاوب كرةفاو و لاي ي ر من ب اي ي ر
ومن كلال لعاذ جلا ذ و لعاذ لقذاات نلذ نذوا جلذا و ذ ملرفذل إلن ذاني )63(،وظذ
لقل ذذل ي ذذاور جلا ذذ ،لقض ذذاا نل ذ لتميي ذذق لعا ذذري أل ذذبب ن ذذا لتلقي ذذل ألش ذذمولي ،وفانلي ذذ ،يف
()64
ةناا ذت اب اان لا اا ياتمني جممون ،ل ور إلتاي ،من ر جاوة سذوة نيني
وأوصذ ذ للجا ذذ ،ملعاي ذذ ،قق ذذو إلن ذذاو ل ذذوة و ألتي ذذم إلأل ذذتغ ن ذذن الذت ذذاب وض ذذماو
لعا ل ذذ،
لتلقي ذذل يف ذذاال لعا ذ ذ ملم ذذارس نلذ ذ لا ذذاا أل ذذرن ،وتولي ذذ ،وتق ذذامي جلا ذذا
ومعذذا بتهت مبذذا ي ذذتلقوو وتذذوفم سذذب لتعذذوي وسذذب مايذذ ،مبذذا يف كلذذال ملتجذ أو ملركذذق
ملتع ذذ )65(،وسذذاور لقلذذل للجاذذ ،ملعايذذ ،ققذذو إلن ذذاو و لعمليذذ ،ملعتلطذذ ،لتيذذاة يفريقذ
و يمذذت ملتلذذا يف ة رفذذور وجمل ذ يمذذن ا ما ذ ي ذذا مل ذذانا إلن ذذاني ،ملذذانيني يف
ألع ماا ل لاقا ملتألتر ال سيما ملاا ل لي ت يطر نليها اانا متمرة وأوصو ل وة و
()66
ألألو يألكو وي ه وصو مل انا إلن اني ،ملانيني يف اي ماا ل لاقا
 -29وال ذ ذ خلب ذذم مل ذذتق أو تا ذذني م ذذن نم ذذاا ملعارض ذذ ،ن ذذتقت و تج ذذق يف أيار/م ذذايو
و قيرو/يونيذذر  2014أل ذذبب ةالاهمذذا ألبيانذذا نامذذ ،جتذذاو " خلطذذو مذذرا" لذذي ذذاةعا
وم ذذ ،و ذذإ ه ذذا يخ ذذم نل ذ ذ عيئ ذذ ،أليئ ذذ ،م تي ذذ ،إلج ذذرا ذذو ر و ذذق ونملي ذذ ،سياس ذذي،
جمذذايَني( )67وال ذ أيضذذا أو سذذتمرر خلذذو مذذن ال تجذذا نلذ يذذا جهذذا يمذذن و ملعذاألر
ل ذذو ق س ذذبب راي ذ لتعوي ذ ملعارض ذذني ل ياس ذذيني و ملااض ذذلني مل ذذانيني و ذذإ ه ذذو وجمل ذ
قو إلن او وم ،ونااصر يمن لتذاألعني هلذا نلذ ل ذ نذن النتقذاال و ال تجذا
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لتع ي ،و رت قذو إلن ذاني ،ل ذ يفذرة مبذن فذيهت ملذا فعوو نذن قذو إلن ذاو وأفذرة
تم ذ ملذذا ( )68و ذذعر للجاذذ ،ملعايذذ ،ققذذو إلن ذذاو ألذذالقلل يو ذذانوو يمذذن
ماومذذا
أرألع،
لو ق يبيح لعااصر جها يمن و ملعاألر لو ق تجا ملشتبر فيهت ل رت ت
ةوو مر ب ،ضااي ،وأوص ل ذوة و ألذألو يعمذ نلذ مثذو تجذقين أمذا ذا
أ هر ون
يف ذضذذوو  48سذذان ،وي لذذل ايذ أمذذاكن ال تجذذا ل ذري ،ويذذوفر سذذب السذذت اة مذذن ايذ
()69
لضمانا لقانوني ،لي تار نليها ملاة  9من لعها
 -30وأوص للجا ،ملعاي ،ققو إلن او وجلا ،لقضاا نل لتمييق لعا ذري ألو ذ ايذ
أ ا الستعا مل ر للقو قيإ يضطل أنذو و لاولذ ،ألألنشذطتهت وفقذا للمبذاة يساسذي،
ألشألو ستعا لقو و يسلل ،لااري ،مذن جانذب ملذوظ ني مل ل ذني ألإن ذاك لقذو نني وسذو ها مذن
معذذايم قذذو إلن ذذاو و لتلقيذذل لشذذام يف مذذا يذذرة مذذن معلومذذا نذذن إلفذذر يف سذذتعا
لقو ومت ق ،جلاا ( )70وأنرأل جلا ،لقضاا نلذ لتمييذق لعا ذري نذن لقهذا مذن معلومذا
()71
م اةها أو لشر  ،م تمر يف ضطهاة ملا فعني نن قو إلن او
 -31وأنذرب خلبذم مل ذذتق وجملذ قذو إلن ذذاو نذن ألذالغ لقهمذذا ا تذ متوذذاهرين يف
أيلو /سذذبتمرب  2013وآك ر/مذذارس  2014وةنذ َذو ل ذذوة و جذذرا يقيذذل م ذذتق وتذذألمني
لعا ل ،و مل اال )72(،ورأ خلبم مل تق أو تقرير وم ،مل يقا أةل ،نل يقيذل م ذتق يف
تلال النتهاكا و ضر نل مل ارن ،جرا يقيل ضذاا نذا م ذتق يف نمليذا لقتذ
وذمها من نتهاكا قو إلن او( )73وأنرأل للجا ،ملعايذ ،ققذو إلن ذاو نذن لقهذا مذن
ةناا نا تتعلل ألالتعايب أو سوا ملعامل ،نل يا أنو و لاول ،وأوصذ ألذالتلقيل يف كذ
()74
تلال الةناا
 -32وأنرأل للجا ،ملعاي ،ققو إلن او وجلاذ ،لقضذاا نلذ لتمييذق لعا ذري نذن لقهمذا
ا مذذا ورة مذذن معلومذذا نذذن لعاذ جلا ذ أتاذذاا لاذذقا و ثتذا ل ذذوة و نلذ أو يعمذ نلذ
أال تاتهذذال ذذو لاولذذ ،و جلمان ذذا خلاضذذع ،ل ذذيطرعا قذذو إلن ذذاو ي ذ أي ظذذر م ذذن
لوذرو وأو عقذل يف أنمذذا لعاذ جلا ذ يف ماذا ل لاذذقا خاصذ ،ة رفذذور وجاذوب كرةفذذاو
()75
و لاي ي ر مبا يف كلال الذت اب جلمان ملقنو يف ري ،تاأل ويعا ب نليها
 -33وككذذر ملقذذرر خلاصذذ ،ملعايذذ ،ألذذاملرأ أو لاذذقا لطويذ يمذذا ال سذذيما يف ة رفذذور أة
نا الستقرر و نعا يمذن و لعاذ و لتشذرة لذا خل ويذاي سذياة لقذانوو و ل قذر
و لتعل ذ ( )76و ال ذ و مذذن مل ذذتلي لتلقذذل مذذن مذذا نتشذذار لعا ذ مل ذذلط نل ذ مل ذرأ
أل ذذبب واوةيذذ ،لبيانذذا مل ذذا ،؛ و لوصذذت الجتمذذان ؛ و لذذ ،إلألذذتغ نذذن ذذاال ؛ و ينذذر
و لتقاليذذا لثقافيذذ ،و الجتمانيذذ )77(،وأضذذاف أو هاذذا اجذذ ،نطذذاا يولويذذ ،لتاذذاو م ذذألل،
ومذ ،نلذ
ن ار ممارس ،لعا ضا لا اا ال يف ألع ل يا ا لانيا اوة و ض
نشاا جلا ،يقيل تتألل من أنضاا و ايني وةوليني للاوذر يف ةنذاا الذت ذاب جلمذان يف
ماا ل ىت( )78و عر خلبم مل تق ألقلل ألالغ ا نتشار لعاذ جلا ذ و لعاذ لقذاات نلذ
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نذذوا جلذذا يف ايذ أحنذذاا ة رفذذور و ذذا و جذذا مذذوظ ن ذذاك لقذذو نني نذذن ت ذجي جذذرات
لعا جلا أو لتلقيل فيها كمذا جيذب يعيذل جلذوا لضذلايا لعا لذ ،وال تذق ل ذعوألا
ل ذذي تو جهه ذذا لعملي ذذ ،ملعتلط ذذ ،لتي ذذاة يفريق ذ ذ و يم ذذت ملتل ذذا يف ة رف ذذور للل ذذو نل ذ ذ
ملو ذ ذ و الت ذذا ألض ذذلايا نتهاك ذذا ق ذذو إلن ذذاو ملقنوم ذذ ،تعي ذذل
ملعلوم ذذا و لوص ذذو
()79
إلألتغ نن اال لعا جلا و لعا لقاات نل نوا جلا
 -34وال ملقرر خلات أو ر  ،لاوا لعا م تمر يف جرا نمليا م ح ت تها
أساسذذا لعذذامت يف لقطذذاا ذذذم لريذ وكلذذال رذذذت ملرسذذو لرااسذ لعذذا  2006لذذاي يل ذ
()80
كثم من جرات لاوا لعا
ملقرر خلاص ،ملعاي ،ألاملرأ نلما ألتقارير نن تاام الجتذار ألالا ذاا و ل تيذا
 -35وأ ا
()81
وأوصذ جلاذ ،لقضذاا نلذ لتمييذق لعا ذري ل ذذوة و
ال سذيما البذا للجذوا و لتجئذذا
ألألو يبا ملقيا من جلهوة لو اي ،لتجئني وهايتهت وعقل يف اي اال الختطا وتقامي
لعا ل ،وتطبيل تشريعا م افلذ ،الجتذار أل ذرم )82(،و ذام للجاذ ،ملعايذ ،ققذو
جلاا
()83
إلن او توصيا مماتل،
 -36وأ ا ليون ذ و نلمذا ألاسذرتتيجي ،لقضذاا نلذ تشذوير ينضذاا لتااسذلي ،لإلنذا ذذم
أن ذذر يب ذذاو أو ل ذذوة و مل يتع ذذا ج ذذرا ضذ ذافي ،و ذذر ه ذذا ملمارس ذذ ،وتثقيذ ذ لا ذذاا قق ذذو هن
و جع ل وة و نل لقضاا نلذ تشذوير ينضذاا لتااسذلي ،لإلنذا ألوسذط ،لتعلذيت( )84وأوصذ
()85
للجا ،ملعاي ،ققو إلن او ألاستئ ا ها ملمارس ،و ن اك لتا ألم لتشريعي ،لت م،
 -37وأنرألذ
نوي  ،وأوص

للجاذذ ،ملعايذذ ،ققذذو إلن ذذاو نذذن لقهذذا يو لعاذ ضذذا ملذرأ يوذ مش ذ ل،
()86
ل وة و ألالت اي أل عالي ،جلمي أ ا لعا ضا ملرأ

 -38وأ ذذر م تذذب ملمث ذ خلذذات ل مذذني لعذذا ملعذذق ألاي ذذا و لاذذقا مل ذذلح ألذذا و ر ألذذني
ل ذوة و و يمذت ملتلذذا مذن أجذ نتمذذاة خطذ ،نمذ إلهنذاا جتايذا ي ذذا وةنذا ومذذ،
تو يذ خطذذ ،لعمذ وأوصذ ألوضذ ذذا لتجايذذا ي ذذا وألتجرإلذر و لتلقيذذل يف أيذذ ،تقذذارير نذذن
جتايذذا ي ذذا و سذذتعا مهت يف ذذو يمذذن لتاألعذذ ،هلذذا و ل ذذهر نل ذ ضذذار اذذاين أمذذا
لعا ل ،ومعا بتهت وأنرب نذن لقذر ا لتقذارير لذي تتلذا نذن لعاذ جلا ذ لذاي متارسذر
وميذذ ،و مليليشذذيا و الذذب ومذذ ،مبقاضذذا جلاذذا ومذذاح تعويضذذا
نلذ ي ذذا لقذذو
()87
للضلايا وتقامي مل انا إلن اني ،ي ا

جي  -إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفال م العقاب ،وسيادة القانون
 -39أنرأل للجا ،ملعاي ،ققو إلن او نن لقها ا لتقارير لي ت يا ألذألو تعذاي ذانوو
لقو مل لل ،لعا  2013جييق لل لطا لع ري ،واكم ،ملانيني وأوص ألانتماة تا ألم
()88
انوني ،يور نل اكت لع ري ،ممارس ،والي ،ضااي ،نل ملانيني
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ومذ ،جذرا يقيذل ضذاا م ذتق يف أنمذا لقتذ وذمهذا
 -40وةنا خلبذم مل ذتق
من نتهاكذا قذو إلن ذاو و لت ذاي لتنتهاكذا لتع ذ ي ،لللذل يف يذا وماذ إلفذت
مذذن لعقذذاب وأوص ذ ل ذذوة و مب افلذذ ،إلفذذت مذذن لعقذذاب وتي ذذم جلذذوا ضذذلايا نتهاكذذا
()89
قو إلن او لعا ل،
 -41وأوص ذ للجاذذ ،ملعايذذ ،ققذذو إلن ذذاو ل ذذوة و ألذذألو يعج ذ ألالتلقيقذذا و ملت قذذا
ملتعلق ،ألاالنتهاكذا جل ذيم ،قذو إلن ذاو لذي رت بذ يف ة رفذور ماذا نذا  2003ويوتذل
تعاونذر مذ يليذا لاوليذ ،للم ذاال ،مبذا فيهذا مذ ،جلااايذ ،لاوليذ )90(،وأ ذار تقريذر مشذذرت
لعا لذ ،جلاذا مذن
فت جاا من لعقاب نل نتهاكاعت قو إلن ذاو و لمذا عذا
ذذو يمذذن وميذذ ،و لقذذو مل ذذلل ،و جلمانذذا ذذبر لع ذ ري ،لتاألعذذ ،للل ومذذ ،ملتهمذذ،
ألانتها قو إلن او( )91وأكا جمل يمن أو ألع تلال ينمذا ملمارسذ ،نلذ ملذانيني
خاصذذ ،لا ذذاا و ي ذذا ذذا تبلذذغ ذذا ج ذذرات ذذرب أو جلذذرات ضذذا إلن ذذاني ،وقذذل لا ذذاا
()92
و ل تيا ؛ وياب جرا يقيقا و ختاك تا ألم للم اال،

دال -حريععة الععدي أو المعتقععد وحريععة التعبيععر وتكععوي الجمعيععا والتجم ع السععلمي،
والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 -42تلق ذ خلب ذذم مل ذذتق معلومذذا ن ذذن النتق ذذاال و لقي ذذوة مل روضذذ ،نل ذ ري ذذ ،جلالي ذذ،
أنذذر تلق ذ ذ او نذذا نذذن ة نذذ،
مل ذذيلي ،يف لذذاين أو ملعتقذذا( )93وأ ذذار خلبذذم مل ذذتق
مرمي ألرهيت ألتهم ،لرة وأ لل سر ها يف و ال ل ألقرر من و م ،من واكت الستئاا
()94
ل وة و نل رت ل يف ري ،لاين رت ما تاما وةوو متييق
و
 -43وأنرب جمل قو إلن او نن لقر ا ما ورة من تقارير نن لقيوة مل روضذ ،نلذ
وذذر نل ذ ألع ذ ل ذذل يني و نتهذذا
وسذذاا إلنذذت و لر األذذ ،وم ذذاةر ل ذذل وفذذر
()95
و ذذإ لذ ذ
ق ذذو ملتعلق ذذ ،قري ذذ ،لتعب ذذم و ري ذذ ،ت ذذوين جلمعي ذذا و لتجمذ ذ ل ذذلم
وم ،أيضا نل مو صل ،تعقيق قو إلن او تلذال وهايتهذا مبذا فيهذا أنشذط ،تمذ ملذا
()96
وضماو متثا اي ي ر للقانوو لاوا قو إلن او و لقانوو لاوا إلن ا
 -44و ذذجع ليون ذ و ل ذذوة و نل ذ سذذن ذذانوو ألش ذألو ريذذ ،إلنذذت يتو فذذل م ذ ملعذذايم
لاولي )97(،وأنرأل للجاذ ،ملعايذ ،ققذو إلن ذاو نذن لقهذا ا الةنذاا لذي ت يذا ألذألو أنو نذا
للاول ذذ ،أذلق ذذو أو ص ذذاةرو ص ذذل ا ةوو أو م ذذر ض ذذااي ،و ذذامو ألتعويذ ذ ل ذذل يني ومض ذذايقتهت
وأنرألذ نذذن لقهذذا أيضذذا خب ذذوت اللتقمذذا مل روضذذ ،نلذ ل ذذل يني مبقتضذ ذذانوو ل ذذلاف،
وملطبونا ل ل ي ،لعا  2009وخب ذوت مقاضذاعت ألتهمذ ،نشذر "أخبذار كاكألذ )98("،وأوصذ
ليون و ل وة و ألألو ي ه نشاا آلي ،للتاويت لا يت لوساا إلنت ( )99و ذإ خلبذم مل ذتق
ل وة و نل هاي ،ري ،ل لاف ،مشم أو ذو نني يمذن لذو ق سذتعام لتضذييل خلاذا
نلذ ل ذلاف ،أل ذب ماهذا ذذت مل س ذا إلنتميذ ،و نتقذا ل ذل يني وم ذاةر ل ذل
وم ذذ ،م ذذاح ماوم ذذا
وملع ذذا م ذذن ب ذ جه ذذا يم ذذن ل ذذو ق( )100وةن ذذا خلب ذذم مل ذذتق
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تم ملا يق لت للعم يف ذار لقذانوو وضذماو تو ذ نااصذر يمذن نذن نر لذ ،أنشذط،
تم ملا ( )101وأ ا ملقذرر خلاصذ ،ملعايذ ،ألذاملرأ نلمذا ألالتقذارير لذي ورة ليهذا
ماوما
و لذذي تشذذم تضذذييل خلاذذا نل ذ ملاومذذا ذذذم وميذذ ،نمومذذا ال سذذيما ماومذذا قذذو
()102
ملرأ ألألساليب ماها ل اا ت جيلها ووض وجق أما ها لت جي
 -45وأفذذاة خلبذذم مل ذذتق ألذذألو جهذذا يمذذن لذذو ق ذذب نل ذ مااضذذلني يعملذذوو يف ميذذا و
قذذو إلن ذذاو و نمذذاا سياسذذيني يف كذذانوو يو /ةي ذذمرب  2014أل ذذبب تو يذ وتألييذذا "نذذا ا
ل ذذوة و" وه ذذو ن ذذتو سياس ذ ي ذذانو س ذذتعاة لاإلقر ي ذذ ،ويف  9ني ذذاو/أألري 2015
أو واكمتهت وأفرج ناهت( )103ويف نا  2015ذ ر ملقذرر خلذات ملعذق قالذ ،ملذا فعني
نن قو إلن او وم ،نل رةوةها( )104وأنرب نن لقر ا ةناا ختويذ ملذا فعني
()105
نن قو إلن او وأسرهت و تجا هت أل بب أنشطتهت ل لمي ،ملشرون،

هاء -الحق في الضمان االجتماعي وفي التمت بمستوى معيشي الئق
 -46ال خلبم مل تق أو نتشار ل قر يف ة رفور (كلال أو تلث ل ذ او يعيشذوو يذ
خ ذذط ل ق ذذر) ت ذذا ت أل ذذبب لا ذذقا مل ذذلح وأت ذذر س ذذلبا نل ذ لتمت ذ أل ذذا ل يف ل ذذا ا و ل ذ ن
و ل ل ،وملاا و ل ر ل ل و لتعلذيت وتت ذرر يف ة رفذور ضذي ،ذتت يرضذ و سذتعا مها
ليذذ ،يف ملاطقذذ ،يسذذباب تتعلذذل ألاالنت ذذاا ألايرض ذ
وكثذذم مذذا تاذذال نقنذذا ألذذني تمعذذا
وت ذذطا ملذ ذرأ يف ة رف ذذور ألتميي ذذق أ ذذا ق ذذت وض ذذعها الجتم ذذان و لق ذذانو وأل ذذبب لتقالي ذذا
و ينر يمر لاي ي تر يف متتعها ألا قو ال ت اةي ،و الجتماني ،و لثقافي )106(،وال وذ
للجا ،ملعاي ،ألا قو ال ت اةي ،و الجتماني ،و لثقافي ،ألقلل نتشار لبطال ،يف صذ و لشذباب
و لا اا( )107وأنرأل نن لقها يو لتا ألم ملتعا للتع يذ مذن آتذار ألرنذامئ لتقشذ ة
()108
قو ملا وت نليها يف لعها مث ل يف ل ا ا
من تقوي لتمت ألبع
جقنهذذا تذذألتر قذذو م ذذتعمل يرض ذ ال سذذيما ص ذ ار ملذذقرنني و ملذذقرنني -
 -47وأتذذار َ
لرنذذا تذذألتر سذذلبيا مبشذذاري لتاميذذ ،كباذذاا ل ذذاوة وتذذألجم يرضذ لقرنيذذ ،نلذ نطذذا و سذ يف
لبلذا وهذ مشذاري يا ذذاها م ذتثمروو وليذوو أو أجانذب وي ذذهلها ذانوو نذقا مل يذ ،يرضذ
()109
و انوو يرض ذم مل جل ،و انوو تو ي يرض و انوو تشجي الستثمار لقوم
 -48وال ذ ملقذذرر خلذذات ملعذذق ققذذو إلن ذذاو للمشذذرةين ة خليذذا أو ن ذذب ،ملتضذذررين مذذن
ل قر ملذقمن تبلذغ  47يف ملااذ ،مذن سذ او ل ذوة و وجت ذا م ذر مثذ ن ذب ،لتل ذني لتذا
ل ذذا ملتاني ذذ 39.3( ،يف ملاا ذذ )،ومع ذذا وفي ذذا ي ذذا ةوو  5س ذذاو ومع ذذا وفي ذذا
ذو نل ذ خلذذاما يساسذذي ،وذيذذاب ذذب  ،أمذذاو جتمذذان
يمهذذا ملرت ذ لذذ ،سذذب
()110
ال سيما يف ملاا ل لاااي،
 -49وال خلبم مل تق أو ل قر يثم لقلل خاص ،ألالا ب ،للمشذرةين ة خليذا يف ماذا ل
لاقا وتوجا فو ر كبم يف جماال لتعليت و ملرفل ل لي ،و مليا لاقيذ ،وال تذق توجذا فجذو
()111
و سع ،يف لاخ ألني ملاا ل لري ي ،و ضري،
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واو -الحق في الصحة
 -50ال ذ خلبذذم مل ذذتق أو نذذاة ي ذذا ةوو خلام ذذ ،يف واليذذي جاذذوب كرةفذذاو و لايذ
ي ر ملعرضذذني أل ذذبب نذذا لتل ذذني لإلصذاأل ،ألالشذذل وأمذذر أخذذر إل ذذن تو يهذذا يقذذار
ملاا ل خلاضع ،ل يطر ركا
وكلال نور نا م اني ،لوصو
أل 160 000
ماذذا ل
مل ذذلل ،ماذذا نذذا  2011وأوص ذ خلبذذم مل ذذتق اي ذ ي ذذر ألتي ذذم لوصذذو
()112
لاقا ا لتلقيح

زاي -الحق في التعلي
 -51جع ليون و ل وة و نل مو صل ،لعمذ نلذ تذوفم لتعلذيت يساسذ و لتثقيذ
يف جم ذذا ق ذذو إلن ذذاو للجميذ ذ مب ذذا يف كل ذذال يف ملا ذذا ل لاااي ذذ ،مذ ذ ي ذذتا هتم ذذا خ ذذات
()113
لتجئني وملتم للجوا

حاء -األقليا والشعوب األصلية
 -52أنرأل جلا ،لقضذاا نلذ لتمييذق لعا ذري نذن أسذ ها لعذا وجذوة أليانذا نذن لرتكيبذ،
إلتايذذ ،لل ذ او و ذذجع نلذ جذذرا تعذذا ة نذذا لل ذ او( )114و الذ هنذذا تشذذعر ألذذالقلل ا
نا وجوة أليانا نن متثي ي ليا يف إلة ر لعام ،وأوص ألتعقيق لتمثي لعاة ل ليا
ومي ذذ ،لو اي ذذ ،و لي ذذ ،و خل ذذاما لعام ذذ ،و جل ذذي و لش ذذر  ،وال س ذذيما يف
يف لوظ ذذاا
()115
ملااصب لعليا
 -53وأنرألذ نذذن لقهذا أيضذذا يو وضذ أأليذ لذذاي مل يبذ فيذذر ألعذا مل يذذق يذ تر نلذ متتذ
ي ليا لي تعي فيها ققو ها و جع ل وة و نل يايا مل تقب ل ياس ملاطق ،أألي
()116
قيإ يت ا لتلال ي ليا لتمت ل ام ألا قو لي يميها الت ا ي،
 -54وأنرألذ للجاذ ،نذن لقهذا ا لتقذارير لذي تتلذا نذن خطذط السذتئاا تشذييا سذذا
()117
كجبار وأوص ألالتشاور م مونا إلتاي ،لي ا تتألتر قو ها

طاء -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
للجا ،ملعاي ،ققو إلن او نلمذا ألقلذل ألالتقذارير لذي ت يذا ألعذا لتقيذا ةومذا
 -55أ ا
مبباأ نا إلناة لق ري ،وال سيما نااما يتعلل يمر ألذالتجئني وملتم ذ للجذوا إلريرتيذني
()118
وأوص ل ذوة و ألذألو ي ذ ال ذرت لتذا لللوذر ملطلذل لإلنذاة لق ذري ،مبوجذب لعهذا
وأوص جلا ،لقضذاا نلذ لتمييذق لعا ذري ل ذوة و ألتذألمني سذتم ،لتجئذني وملتم ذ للجذوا
()119
من خت لتماس مل انا لاولي،

GE.16-03583

15

A/HRC/WG.6/25/SDN/2

ياء -المشردون داخليا
 -56أنرأل للجاذ ،ملعايذ ،ققذو إلن ذاو نذن لقهذا ا نذا تذوفم هايذ ،كافيذ ،للمشذرةين
ليذذ ،ملضذذي  ،و ث ذ ل ذذوة و نل ذ أو يذذوفر هلذذت هايذذ،
ة خليذذا يف ملعيمذذا ويف تمعذذا
()120
وأوص ذ جلا ذذ ،لقض ذذاا نل ذ لتميي ذذق لعا ذذري
كافيذذ ،وفانل ذ ،ة خ ذ ملعيم ذذا وخارجه ذذا
تذذاجني
ل ذذوة و ألتلبيذذ ،تياجذذا ملشذذرةين ة خليذذا وتي ذذم وصذذو مل ذذانا إلن ذذاني،
ليهذذا ةوو متييذذق( )121وأوص ذ للجاذذ ،ملعايذذ ،ألذذا قو ال ت ذذاةي ،و الجتمانيذذ ،و لثقافيذذ ،ألبذذا
ملقيا من جلهذوة لتهيئذ ،ظذرو نذوة ملشذرةين ة خليذا و نيذ ،أو نذاماجهت وليذا( )122وأوصذ
ل وة و تقامي مل انا إلن اني ،ملشرةين ة خليذا و ذرت قذو
خلبم مل تق ألألو ي
()123
ال ت اةي ،و الجتماني ،و لثقافي،
تش ذريا مذذا يقذذار ألالذذو 250 000
 -57وأفذذاة خلبذذم مل ذذتق ألذذألو ت ذذانا لاذذقا أة
عر ة خليا يف ل رت ألني با /فرب ير وني او/أألري  2014يمر لاي رف لعاة إلااا
يف ة رفور أكثر من مليو عر( )124وأوص للجا ،ملعاي ،ققو إلن او ل وة و ألألو
يتعذذا لتذذا ألم لت مذذ ،ملاذ تشذريا ي ذذعات وتتفيذذر أل ذذب تشذذم تذذاريب و عذذا يمايذذ ،نلذ
()125
كي ي ،جتاب يساليب مل ةي ،لتشرة
 -58وال ذ ملقذذرر خلذذات ملعذذق ألاملشذذرةين ة خليذذا نونذذا جايذذا و وي ذ يمذذا مذذن لتشذذرة
()126
لذذا خل أل ذذبب لاذذقا مل ذذلح و لعا ذ لطذذاا و لت ذذارا نل ذ ملذذو رة نتيجذذ ،ت ذذم ملاذذا
وأوص ل وة و ألوض ار و ق ام ألشذألو لتشذرة لذا خل ( )127ألذإجرا و ضذل ،إل ذن
ايذ ي ذذر ملعايذذ ،لتي ذذم وصذذو مل ذذانا إلن ذذاني ،ةوو نو اذذل ويف لو ذ
أو ترسذ
()128
؛ و س ذذتلا آلي ذذ ،تض ذذت
ملااس ذذب لعاص ذذم ،و ملا ذذا ل و لوالي ذذا ونل ذ مل ذذتو ل ذ
أصذذلاب م ذذلل ،متعذذاةين للاوذذر يف لعو م ذ ل ذذي يذذا أو تطي ذ أمذذا لتشذذرة يف ل ذذوة و
وتقامي توصيا ألشألو السرت تيجيا لرمي ،معاجل ،ها مل ألل)129(،؛ ووض آليا لإلنا ر
ملب ذذر وف ذ لاقنذذا و لوسذذا  )130(،وأ ذذار أو سذذتمر ر لقتذذا يف جا ذوب كرةفذذاو و لاي ذ
ي ر ماذذا قيرو/يونيذذر  2011و ذذو نذذا  2012ألذذني لقذذو مل ذذلل ،ل ذذوة ني ،و رك ذذ،
لشذ ذذعبي ،لتلريذ ذذر ل ذ ذذوة و  -لشذ ذذما أنذ ذذا ألشذ ذذا وصذ ذذو ملاومذ ذذا إلن ذ ذذاني ،لاوليذ ذذ،
رألذ 800 000 ،مذن ملشذرةين ة خليذا و ملتضذررين ألشذا يف تياذال لذواليتني( )131وأوصذ ألذذألمور
ماهذذا أو ي ذ ل ذذوة و توصذذي مل ذذانا وألذذرمئ إلنعذذا ملب ذذر( )132وككذذر أنذذر مل ع ذ أي
ي ذذن مللذذوا يف لوضذ إلن ذذا لعذذا ك و مذذا يقذذرب مذذن  40يف ملااذذ ،مذذن سذ او ة رفذذور
( 3.5متي ذذني ن ذذم )،ظل ذذو يتلق ذذوو مل ذذانا إلن ذذاني ،يف ن ذذا  2012ن ذ ذ هت تقريب ذذا م ذذن
ملشرةين ة خليا مل جلني لاين يعيشذوو يف ملعيمذا ( )133و ذعر جلاذ ،لقضذاا نلذ لتمييذق
لعا ذذري ألذذالقلل ا ملوجذذا جلايذذا مذذن ملشذذرةين ة خليذذا يف ة رفذذور وجبذذا لاوألذذ ،و ث ذ
ل وة و نل أو يتألكا من أال ت ض لاقنا جلاري ،ملقيا من لتشرة( )134وأوصذ ملقذرر
خلذذات ملعذذق ألاملشذذرةين ة خليذذا ألذذألو ي ذذتمر ل ذذوة و يف الذذ ،أمذذور يف لتعذذاوو م ذ جلهذذا
لذذو سياسذذي ،ذذامل ،وجامعذذ ،للاذذقا إل ذذن أو ت ذ ةي
ل انلذذ ،ملعايذذ ،مذذن أج ذ لتوص ذ
()135
لو ة ام ،للتشرة وتي ر وصو مل انا إلن اني ،ملشرةين ة خليا ةوو نو ال
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 -59وال أو لا اا و ل تيا
و الس ذذت ت لق ذذاامني نل ذ ن ذذوا جل ذذا
()137
مماتل،

ملشرة

()136

أكثر نرض ،للعا و الست ت جلا يني و لعا
وأأل ذذا ملق ذذرر خلاص ذذ ،ملعاي ذذ ،أل ذذاملرأ مت و ذذا

 -60و ذذإ جمل ذ قذذو إلن ذذاو ومذذ ،نل ذ لتلقيذذل يف ةنذذاا نتهاكذذا
إلن او يف خميما ملشرةين ة خليا ذا وضذ ذا لتنتهاكذا مذ مرنذا توصذيا
()138
مل تق

قذذو
خلبذم

كاف -الحق في التنمية
 -61تشذذعر جلاذذ ،لقضذذاا نل ذ لتمييذذق لعا ذذري ألذذالقلل يو تعذذاي ملذذاة  43مذذن لاسذذتور
لاي خيو لراي خت ير يرض وم اةرعا من ةوو يذوة يذذر السذتثمار ذا
مل
ي اهت أيضا يف تشريا لاوأليني وتامم ملو لي يعاوهنا مهم ،وأوص ل وة َو ألذألو ياوذر يف
()139
ل اا ها لتعاي
 -62وال ملقرر خلات ملعق ألاملشرةين ة خليا أو لورو ملا ذوأل ،جقايذا ت ذم ملاذا
خ ذذا ملو سذذت لقرنيذذ ،و لت ذذلر و و ل األذذا ونذذا نتوذذا هطذذو يمطذذار
أة
ت ا ت نعا يمن ل ا ا وتقلذر ملرنذ وأة كلذال ل ذرا نلذ
يمر لاي أفض
()140
ملو رة لشليل ،خاص ،ألني تمعا لرنوي ،و لقرني،
 -63وأوص ذ خلبذذم مل ذذتق ألذذألو يذذانت تم ذ لذذاوا ومذذ ،ل ذذوة و يف نمذذا
()141
ال ت اةي ،و الجتماني ،و لتا يا ل عا لوتيق ،لاو  ،لل ت يف ة رفور

قذذو

 -64ويف تش ذرين لث ذذا /نوفمرب  2015ال ذ ملق ذذرر خلذذات ملع ذذق ألذذايتر ل ذذلري للت ذذا ألم
لق ذري ،الن رةيذذ ،يف لتمتذ ققذذو إلن ذذاو أو تلذذال لتذذا ألم بقذ نلذ ل ذذوة و نلذ مذذا
نقاين مذن لذقمن ةوو أي ت يذ مذ ت ذم ل ذيا لذا خل رذذت أو لوضذ لذاي كذاو سذااا
نا  1997خمتل متاما نن لوض لرهن وأوص ألطاا  ،مذن يمذور ماهذا أو ياوذر ل ذوة و
يويذ ،مثذ يةويذ ،وماذ
يف نشاا آلي ،م ت ،يف ار يمت ملتلا تتو توصي إلمذا ة
()142
يوألئ ،وتوفم ط ل يار أل رن ،ألالتعاوو م لبلا مل ار و ل وة و
Notes
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