ادمل اات ،ة

الجمعية العامة

A/HRC/WG.6/22/PAN/2
Distr.: General
23 February 2015
Arabic
Original: English/Spanish

مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والعشرون
 51-4أيار/مايو 5151

تجمي ععل للمعلوم ععاه مفدتع ع مفو ع عية األم ععل المت ععدة الس ععامية ل ق ععوق
اإلنسععان واق عاف للفقععرة (51ب) مععم مراععق عرار مجلععس حقععوق اإلنسععان
 5/1والفقرة  1مم مراق رار المجلس 15/51
بنما
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،ات واإلجارااات اااةا
مب ااا يف ذل اامل ااات ااات والتعليق ااات ااق،ما ا م اال ال،ولا ا ااع يا ا ويف تق ااارير اا وض ااي الي ااامي
حلقااوا اإلاياااف ويف غااذ ذلاامل ماال وألاااامل ادماال اات اا،ة الرةيا ذات الماال والتقرياار مقاا ،يف
شكل موجز تقيُّ،اً باحل ،ادقمى لع،د الكلمات ولاطاع على ال ص الكامال يرجاى الرجاوع
إىل الوأليق ا اارجعي ا وا يتض اامل التقري اار أي ا آراا أو وجه ااات ا اار أو اقرتات ااات م اال اا وض ااي
اليامي حلقوا اإلاياف خباف ما يرد م ها يف التقاارير واليياااات العل يا الماادرة عال اا وضاي
وه ا ا ااو يتي ا ا ااع هيك ا ا اال ااي ا ا اااده التوجيهي ا ا ا العام ا ا ا ال ا ا ا اعتم ا ا اا،ها ل ا ا ا تق ا ا ااوا اإلاي ا ا اااف يف
مقرره  551/51وق ،ذكرت على حنو م هجي يف تواشي اهاي ال ص مراجع ااعلوماات الاواردة
يف التقرير وروعيت يف إع،اد التقرير دوري ااستعراض والتطورات ال ت،ألت يف تلمل ال رتة
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موالف -المعلوماه األساسية واإلطار
ملف -نطاق االلتزاماه الدولية

()5

المعاهداه الدولية ل قوق اإلنسان

التم،يمل أو
اااضما أو اااف

()5

احلال أأل اا اجلول اليابق

اإلجا ارااات ااتب ااذة بع اا،
مل يمَّ،ا عليها/مل تقيل
ااستعراض

اات اقي ا ا ا ال،ولي ا ا ا للقض ا ا اااا عل ا ا ااى ي ا ا ااع الربوتوك ا ا ا ا ااول ااختي ا ا ا ا اااري اات اقيا ال،وليا حلمايا تقااوا يااع
ات اقي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م اهض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا العمال ااهاجريل وأفراد أسرهل
أشكال التمييز الع مري ()5191
العه ،الا،و ااااب بااحلقوا ااقتماادي التع ا ا ا ا ااذي وغ ا ا ا ا ااذه م ا ا ا ا اال
ض ا ا ا ا ا ا ا ااروم ااعاملا ا ا ا ا ا ا ا ا أو
وااجتماعي والثقافي ()5111
العه ا اا ،ال ا اا،و اا ا اااب ب ا اااحلقوا اا،ايا ا ا العقوب ا ا ا ا ا ا ا ا ا القاس ا ا ا ا ا ا ا ااي أو
الاإايا ا ا ا ا ااااي أو ااهي ا ا ا ا ا ا
واليياسي ()5111
الربوتوكول ااختياري الثاين اال مل بالعه)5155( ،
الاا،و اااااب باااحلقوا اا،ايا واليياسااي اات اقي ا ا ال،ولي ا ا حلماي ا ا
يا ا ا ااع ادشا ا ا ااباب ما ا ا اال
()5111
ات اقي القضاا علاى ياع أشاكال التميياز ااخت ا ا ا ا ا ا ا ا اااا القي ا ا ا ا ا ا ا ا ااري
()5155
ض ،اارأة ()5195

ات اقي ا ا ا م اهض ا ا ا التع ا ا ااذي وغ ا ا ااذه م ا ا اال
ض ا ااروم ااعاملا ا ا أو العقوبا ا ا القاس ا ااي أو
الاإايااي أو ااهي ()5191
ات اقي تقوا الط ل ()5111
الربوتوك ا ااول ااختي ا اااري ات اقي ا ا ا تقا ا ااوا
الط ا ا ا ا اال بطا ا ا ا ا ا ف اشا ا ا ا ا ارتا ادط ا ا ا ا ااال يف
اا ازعات اايل ()5115
الربوتوك ا ااول ااختي ا اااري ات اقي ا ا ا تقا ا ااوا
الط ا اال بطا ا ا ف بي ا ااع ادط ا ااال واس ا اات ال
ادط ا ا ااال يف الي ا ا اااا ويف اا ا ا اواد اإلباتي ا ا ا
()5115
ات اقيا ا تق ااوا ادشا اباب ذوي اإلعاق ا ا
()5111
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احلال أأل اا اجلول اليابق

الت ات و/أو
اإلعااات

إجرااات الطكوى
والت قيمل
واإلجرااات
()1
العاجل

ات اقي ا ا ا م اهض ا ا ا التع ا ا ااذي وغ ا ا ااذه م ا ا اال
ض ا ااروم ااعاملا ا ا أو العقوبا ا ا القاس ا ااي أو
الاإايااي أو ااهي ا (ف اب بطا ف ال قارة
 5مل ااادة )5191 11
الربوتوك ا ااول ااختي ا اااري ات اقي ا ا ا تقا ا ااوا
الط ا ا ا ا اال بطا ا ا ا ا ا ف اشا ا ا ا ا ارتا ادط ا ا ا ا ااال يف
اا ازع ا ا ا ا ااات ااي ا ا ا ا اال (إع ا ا ا ا اااف بطا ا ا ا ا ا ف
ال ق اارة  5م اال اا ااادة  1ع اال ف،ي اا ،س اال
التج ي ،ب  59عاماً )5115
الربوتوك ا ا ا ا ااول ااختي ا ا ا ا اااري ادول اال ا ا ا ا اامل
بالعها اا ،الا اا،و ااا اااب با اااحلقوا اا،اي ا ا
واليياسي ()5111
الربوتوك ا ااول ااختي ا اااري ات اقيا ا ا القض ا اااا
عل ااى يا ااع أشا ااكال التمييا ااز ضا اا ،اا ا ارأة
ااادة )5115( 9
ات اقي ا ا ا م اهض ا ا ا التع ا ا ااذي وغ ا ا ااذه م ا ا اال
ض ا ااروم ااعاملا ا ا أو العقوبا ا ا القاس ا ااي أو
الاإاي ا ا ا ا ا ا ااااي أو ااهي ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااادة 51
()5191
الربوتوك ا ااول ااختي ا اااري ات اقي ا ا ا تقا ا ااوا
ادشا ا ا ا ا ااباب ذوي اإلعاق ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ااادة 9
()5111

اإلجا ارااات ااتب ااذة بع اا،
مل يمَّ،ا عليها/مل تقيل
ااستعراض

اات اقي ا ال،ولي ا للقض اااا عل ااى ي ااع
أشكال التمييز الع مري ااادة 54
الربوتوك ااول ااختي اااري للعه اا ،ال اا،و
اا ا ا ا ا ا ا ا اااب ب ا ا ا ا ا ا ا اااحلقوا ااقتم ا ا ا ا ا ا ا ااادي
وااجتماعي والثقافي
العهاا ،الاا،و اااااب باااحلقوا اا،ايا
واليياسي ااادة 45
ات اقي ا م اهض ا التع ااذي وغ ااذه م اال
ضروم ااعامل أو العقوبا القاساي أو
الاإاي ا ااااي أو ااهي ا ا ا ااادت ا اااف 55
و55
الربوتوكول ااختيااري ات اقيا تقاوا
الط ل ااتعلمل بإجراا تق،مي الياغات
اات اقيا ال،وليا حلمايا تقااوا يااع
العمال ااهاجريل وأفراد أسرهل
اات اقي ا ا ا ا ا ال،ولي ا ا ا ا ا حلماي ا ا ا ا ا ي ا ا ا ا ااع
ادشا ااباب ما اال ااخت ا اااا القيا ااري
ااادتاف  15و15

صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة
التم،يمل أو اااضما
أو اااف
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احلال أأل اا اجلول اليابق

اإلجرااات ااتبذة بع ،ااستعراض مل يمَّ،ا عليها

ات اقي ا ا ا م ا ا ااع جرع ا ا ا اإلب ا ا ااادة اجلماعي ا ا ا
وااعاقي عليها
ا ا ااا روما ااا ادساسا ااي للم كم ا ا اجل ااي ا ا
ال،ولي
( )4
بروتوكول بالذمو

اات اقيتاف ااتعلقتاف
بادشباب ع،عي
اجل يي ()5155( )9
الربوتوكااول اإلضااايف الثال ا اال اامل
( )1
بات اقيات ج يف لعا 5141

ات اقيت ا ا ااا م ما ا ا ا العم ا ا اال
ال،ولي ا ا ا ا ا ا ا ا رقما ا ا ا ا ا ا ا اا 591
()51
و591
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احلال أأل اا اجلول اليابق

( )1

اات اقيات ااتعلق بالاجاني
ات اقي ا ا ا ا ااات ج ي ا ا ا ا ااف اا رخ ا ا ا ا ا ا  55آم/
أغيط 5141
والربوتوك ا ا ااواف اإلض ا ا ااافياف ادول والث ا ا اااين
( )9
اال قاف هبا
()1
اات اقيات ادساسي ا م العمل ال،ولي
ات اقي اليوايكو اكاف التمييز يف ال
التعليل

اإلجرااات ااتبذة بع ،ااستعراض مل يمَّ،ا عليها
()5155

 -5يف عا ااا  5155أتاطا اات جل ا ا تقا ااوا الط ا اال علم ا ااً با ااالتزا ب ما ااا يف إطا ااار عملي ا ا
ااستعراض ال،وري الطاامل بالتما،يمل علاى معاها،ات ادمال اات ا،ة ادساساي حلقاوا اإلايااف
والربتوكوات ااختياري اال ق هباا الا مل تماي ال،ولا طرفااً فيهاا بعا )55(،وأوضا ت م وما
ادماال اات اا،ة يف ب مااا أف ال،ول ا قاا ،أتاارزت تقاا،ماً م ااذ عااا  5151يف التماا،يمل علااى عاا،ة
ةااكو دولي ا ( )55وإف كاااات مل ت ااذ تااي ا ف توةاايات ااسااتعراض الاا،وري الط اامل ادول
ااتعلق ا بالتم اا،يمل عل ااى بع ا ااعاه اا،ات مث اال اات اقي ا ال،ولي ا حلماي ا تق ااوا ي ااع العم ااال
ااه اااجريل وأفا اراد أس اارهل والربوتوك ااول ااختي اااري للعه اا ،ال اا،و اا اااب ب اااحلقوا ااقتم ااادي
وااجتماعي ا والثقافي ا واات اقي ا اإلييذي ا  -ادمريكي ا ااتعلق ا لقااوا الطاايام( )51وأضااافت
اا وم أف ب ما ا تعارتف باختمااب بعا اللجااف باال ر يف تااات ادفاراد كاللج ا ااع يا
()54
لاااات ااخت اااا القيااري وجل ا القضاااا علااى التمييااز الع مااري وجل ا م اهضا التعااذي
وشااجعت م وما ادماال اات اا،ة يف ب مااا ال،ولا علااى ال اار يف ميا ل التماا،يمل علااى الماكو
()51
ال،ولي ااذكورة آا اً
 -5ويف عا  5154أوةاى ااقارر ااااب ااعاو لقاوا الطاعوم ادةالي با ف تطارع ب ماا
يف التم ا ا اا،يمل عل ا ا ااى ات اقي ا ا ا ا م م ا ا ا ا العم ا ا اال ال،ولي ا ا ا ا بط ا ا ا ا ف الط ا ا ااعوم ادة ا ا االي والقيلي ا ا ا ا
()59
لعا (5191رقل  )59()591وق ،كل مل فريمل ادمل اات ،ة القطري وجل ا تقاوا الط ال
توةيات مماألل

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -1شااجعت م وما ادماال اات اا،ة يف ب مااا ال،ولا علااى تعزيااز جهودهااا الراميا إىل مواام ا
()51
التطريعات الوط ي مع االتزامات ال،ولي بوضع خط للت مي التطريعي
 -4وأوض ا ت م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا ضاارورة اعتماااد قااااوف شااامل حلماي ا تقااوا
الط ل وااراهمل يف اليل )51(،ويف عا  5155أشاارت جل ا تقاوا الط ال إىل أف مياودة قاااوف
شامل بط ف تقوا الط ل ق ،ق،مت إىل الكوا رس يف عا  5111لكال مل يوافامل عليهاا تاي
4
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ا ف( )55وأوةاات جل ا تقااوا الط اال ب ا ف يقا اار هااذا القااااوف مياااده وقواعاا ،ت ي اذي تت اامل مااع
()55
أتكا اات اقي
 -1ورتي ات م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا بااضااما ب مااا يف عااا  5155إىل اات اااقيتني
ااتعلقتااني بااعاا،ا اجل يااي وأضااافت أااان مل ت ط ا تااي ا ف آلي ا وط ي ا لت ،ياا ،ة ا ااعاا،ا
اجل يي وأوةت م وم ادمل اات ،ة يف ب ما بيرع اعتماد مياودة اارساو الت ياذي ااتعلقا
()51
هبذه ااي ل وال هي قي ،ال،راس تالياً يف وزارة الط وف ال،اخلي

جيل -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
مركز المؤسساه الوطنية ل قوق اإلنسان

اا سي الوط ي حلقوا اإلاياف
مكت أمني اا امل

()54

ااركز أأل اا اجلول اليابق

باا ()5119

ااركز أأل اا اجلول الراه

()51

ألف ()5155

 -9أف ااادت م وما ا ادم اال اات اا،ة يف ب م ااا با ا ف ال،ولا ا أاطا ا ت يف ع ااا  5155اللج ا ا
الوط يا ال،اام ا هباا،ف ضااماف ت يااذ االتزامااات الا قطعتهااا ب مااا علااى ا يااها علااى المااعي،يل
الوطو وال،و يف ال تقوا اإلاياف وضماف متابع ت يذها واللج م ل ا مال عا،ة وزارات
()59
وم توت اطارك اجملتمع اا،ين ورأت اا وم وجوم تعزيز هذه اللج
 -1وأوض ت م وم ادمال اات ا،ة يف ب ماا أف مكتا أماني اا اامل يارأس اللج ا الوط يا
اكاف ا التمييااز وعلااى الاارغل ممااا بذلتاان هااذه اللج ا ماال جهااود يف سااييل الوفاااا بوايتهااا فهااي
()51
لاج إىل تزوي،ها مبا يك ي مل ااوارد اليطري وااالي
 -9وأعربت جل تقوا الط ل عل أس ها افتقار اليل ،إىل خط عمل وط ي شامل بط ف
يااع ادط ااال وأوةاات با ف تعتماا ،ب مااا سياسا وخطا وط يا ماال أجاال تعزيااز تقااوا ادط ااال
()59
كاف ومحايتها والوفاا هبا

ثانياف -التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان
ملف -التعاون مل هيئاه المعاهداه

()51

 -5حالة اإلبالغ
ااات ات ااتامي الواردة آخر تقرير ق ،م ذ آخر ااات ات
ااستعراض اليابمل ااتامي
يف ااستعراض اليابمل

هيا ااعاه،ة
جل ا ا ا القضا ا اااا علا ا ااى آذار/مارس 5151
التمييز الع مري

GE.15-03226

-

-

تال اإلباغ
تا ا ا خر تق ا اا،مي التق ا ااارير م ا اال احل ا ااادي
العطا اريل إىل الثالا ا والعطا اريل م ااذ
عا 5151
5
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ااات ات ااتامي الواردة آخر تقرير ق ،م ذ آخر ااات ات
ااستعراض اليابمل ااتامي
يف ااستعراض اليابمل

هيا ااعاه،ة
اللج ااع ي باحلقوا
ااقتمادي
وااجتماعي والثقافي
اللج ا ا ااع يا ا لق ااوا
اإلاياف
اللج ااع يا بالقضااا
على التمييز ض ،اارأة
جل م اهض التعذي

آم/أغيط 5115

-

-

ايياف/أبريل 5119

-

شياط/فرباير 5151

-

أيار/مايو 5119

-

جل تقوا الط ل

تزيراف/يواين 5114

5111

–

5154

ت ا خر تق اا،مي التقرياار الراب ااع م ااذ ع ااا
5155
ت ا خر تقاا،مي التقرياار الثااامل م ااذ عااا
5154
حي اال موع اا ،تق اا،مي التقري اار الراب ااع يف
ع ا ااا ( 5159ك ا اااف موع ا اا ،تق،ع ا اان
ادول يف عا )5111
تط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اريل ادول /حياال موعاا ،تقاا،مي التقري اريل ااااام
والي ا ااادس يف ع ا ااا  5159وتا ا ا خر
أكتوبر 5155
م ا ااذ ع ا ااا  5111تق ا اا،مي التقري ا ااريل
ادولي ا ا ا ا ا اني ااتعلقا ا ا ا ا ا اني با ا ا ا ا ا االربوتوكول
ااختيا اااري ات اقي ا ا تقا ااوا الط ا اال
بطا ف اشارتا ادط ااال يف اا ازعااات
ااي ا ا ا اال والربوتوك ا ا ا ااول ااختي ا ا ا اااري
ات اقي ا ا تق ااوا الط اال بط ا ا ف بي ااع
ادط ا ا ا ااال واس ا ا ا اات ال ادط ا ا ا ااال يف
الي اا ويف ااواد اإلباتي
مل ي ر يف التقرير ادو بع،
–

–

–

اللج ااع ي لقوا
ادشباب ذوي
اإلعاق
اللج ا ااع ي ا لاااات
ااخت اا القيري

تال اإلباغ
تا خر تقاا،مي التقريار الثالا م ااذ عااا
5114

ت ا خر تقاا،مي التقرياار ادو م ااذ عااا
5151

–

 -1الردود فلى طلباه المتابعة الم ددة المقدمة مم هيئاه المعاهداه

ااات ات ااتامي
هيا ااعاه،ة

موع ا ا ا اا ،تق ا ا ا اا،مي ااات ا ا ا ااات ااوضوع
ااتامي

جل ا القضاااا علااى التمييااز 5155

الع مري
اللج ا ا ا ااع ي ا ا ا لق ا ا ااوا 5111
اإلاياف
6

تقوا الطعوم ادةلي

ق،مت يف
()11

-

أتوال اليجوف ووضاع الاجااني والع اف أرس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االت رس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااال
()15
()15
تذكذي
اا ز
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هيا ااعاه،ة

موع ا ا ا اا ،تق ا ا ا اا،مي ااات ا ا ا ااات ااوضوع
ااتامي

اللج ا ا ااع يا ا ا بالقض ا اااا 5155

ق،مت يف

اإلط ا ااار الق ا ااااوين للمي ا اااواة وع ا اا ،التميي ا ااز أرس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االت رس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااال
()14
()11
تذكذي
وتعريف التمييز وة اارأة

على التمييز ض ،اارأة

باء -التعاون مل اإلجراءاه الخاصة

()11

احلال أأل اا اجلول اليابق

احلال الراه

اعل
ا
دعوة داام
اا ،روف مل أةل أفريقي ()5151
اارتزق ()5115
الزيارات ال أجريت
الطعوم ادةلي (زيارة خاةا بطا ف الطعوم ادةلي ()5151
تال ا ا تم ااع تط اااركو ا باب ااا احملل ااي
)5111
الزيارات ااوافمل عليها مل تي ااي،أ -
اايذ اايتقل ااعو بادقليات
الزيارات ااطلوم إجراؤها
وردت احلكوم على مخي باغات م ها
الااردود علااى رساااال اادعااااات وعلااى أرسل  51باغاً خال ال رتة قي ،ااستعراض ا

ال ،ااات العاجل

جيل -التعاون مل مفو ية األمل المت دة السامية ل قوق اإلنسان
-1

زارت اااي اا َّوض اليامي ب ما يف آم/أغيط 5151

()19

 -51ودعل ااكت اإلقليمي دمريكاا الوساطى التاابع ا وضاي ادمال اات ا،ة الياامي حلقاوا
مقره يف م،ي ب ما إاطاا اللج الوط ي ال،اام بت ايل أاطاط لي ااا قا،رات
اإلاياف الكاال ا
أعضااااها واط ار جتميع ااً لكاال التوةاايات المااادرة ماال ا ليااات ال،ولي ا حلقااوا اإلاياااف تيي اذاً
ل عاليا متابعا ت يااذها( )11كمااا ا ااذ ااكتا اإلقليماي ميااادرات لتعزيااز قاا،رات اا سيا الوط يا
حلقااوا اإلاياااف وم مااات اجملتمااع اااا،ين وم مااات الطااعوم ادةاالي واستضاااف عاا،داً ماال
()19
اداطط اإلقليمي بط ف مواضيع تطمل الت قيمل يف جراال قتل ال ياا ااتمل ب وع اجل
 -55وق ا اا،مت ب م ا ااا تربع ا ااات مالي ا ااً ا وض ا ااي ادم ا اال اات ا اا،ة الي ا ااامي حلق ا ااوا اإلاي ا اااف يف
()11
ادعوا  5151و 5155و5155
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ثالثاف -تنفيع االلتزامعاه الدوليععة المتعلقعة ب قععوق اإلنسعانع مععل مرافعاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ملف -المساواة وفدم التمييز
 -55أشارت م وم ادمل اات ا،ة يف ب ماا إىل أف ب ماا اتتلات اارتيا  511يف م شار عا،
()41
ااياواة بني اجل يني لعا  5151مل بني  541بل،اً
 -51ويف عااا  5151أوةااى فرياامل اا ارباا العاماال ااعااو باا اا،ريل ماال أةاال أفريقااي ب ا ف
تيا اال ب مااا تط اريعاً ا اهض ا التمييااز حي اار التمييااز ميااع أساايابن مبااا يف ذلاامل التمييااز الع مااري
والعرقااي( )45وات اات م وما ادماال اات اا،ة يف ب مااا عاا ،اعتماااد ب مااا أتكامااً تطاريعي جتا اار
()45
أفعال التمييز الع مري
ترس ا ا
 -54وااتها ااى فريا اامل اا ا ارباا العاما اال ااعا ااو باا ا اا،ريل ما اال أةا اال أفريقا ااي إىل عما اامل ا
اامارسااات الع ماري يف تاااري ب مااا والا تتمثاال يف الاارا وجتااارة الرقياامل وااسااتعمار وأشااار إىل
ع ،ت لا اليل ،تي ا ف على آألار هذه ادفعال التارخييا غاذ ااطاروع وطلا ال ريامل العامال
إىل احلكوما إاطاااا بارامم تعليميا وتثقي يا ماال شا اها أف ت ااتم فلااياً اقاا،ياً لتاااري ب مااا وفاا،د
ممااادر الع م اري فيهااا ومت اكاال ادجيااال اجل،ياا،ة ماال الااتعلل يف م اااي ييااوده اازياا ،ماال الت اااهل
()41
وااترتا فيما بني الي ميني كاف
 -51كما أشار فريمل اارباا العامل ااعو باا ،ريل مل أةل أفريقي إىل أان على الارغل مال
إدماج فا "اا ،ريل مل أةل أفريقي" يف تع،اد اليكاف لعا  5151فإف ع ،وجود بياااات
دقيق ا بط ا ف احلال ا ال،ع رافي ا وااجتماعي ا  -ااقتمااادي لليااكاف اا اا،ريل م ال أةاال أفريقااي
()44
يطكل عقي ً راييي فول دوف تقييل تالتهل ب،ق
 -59وأش ا ا ااارت م وما ا ا ا ادم ا ا اال اات ا ا اا،ة يف ب م ا ا ااا إىل أا ا ا اان وفق ا ا ااً للمعلوم ا ا ااات الرةيا ا ا ا يف
عااا  5151تقااَّ،ر ايااي اليااكاف اا اا،ريل ماال أةاال أفريقااي با ا  5449يف اااا ا ماال سااكاف
ب مااا( )41ومااع أف إاطاااا اجملل ا الااوطو للعاارا ادسااود يف عااا  5111يطااكل تقاا،ماً يف هااذا
اليااياا إا أف ماال الاااز بااذل مزياا ،ماال اجلهااود إلعمااال تقااوا اليااكاف اا اا،ريل ماال أةاال
أفريقاي وأوةالت م وما ادماال اات اا،ة يف ب مااا ال،ولا بإاطاااا آليا فعالا لتلييا مطالا ها اا
()49
اليكاف
 -51كما أوةت م وم ادمل اات ،ة يف ب ما ال،ول بوضع خطا بطا ف إدمااج اا ا،ريل
ماال أةاال أفريقااي ت خااذ يف ااعتيااار مواضاايع ال قاار والت ميا ااياات،ام وإمكاايا احلمااول علااى
فاارب العماال وااطااارك اليياسااي وم ااع التمييااز وااعاقي ا علااى التمييااز وضااروم سااوا ااعامل ا
()41
واإلفراط يف استب،ا القوة وكذلمل مواضيع التعليل وال،يل واهلوي الثقافي

8

GE.15-03226

A/HRC/WG.6/22/PAN/2

 -59وساااور جل ا تقااوا الط اال قلاامل بط ا ف الاا،ور الااذي ت دياان وساااا اإلعااا وشااركات
اإلعااااات يف تعزيااز الت اماال والتمييااز القاااامني علااى أساااس ج ياااين ضاا ،ادط ااال الي ميااني ماال
()49
أةل أفريقي بوجن خاب
 -51وأشار فريمل اارباا العامال ااعاو باا ا،ريل مال أةال أفريقاي إىل أف الاجااني والعماال
ااهاجريل اا ،ريل مل أةل أفريقي يتعرضوف بطكل خاب للتمييز الع مري والعرقاي وكاذلمل
()41
ل اهرة كره ادجاا
 -51وكااررت جل ا تقااوا الط اال ت كياا ،قلقهااا دف ادط ااال اا تمااني إىل اعااات الطااعوم
ادةاالي وادط ااال الي ميااني ماال أةاال أفريقااي القااادمني ماال اا اااطمل احلض اري ال قااذة يعااااوف ماال
()11
التمييز ويزداد هذا الوضع تعقي،اً يف تال الي ات وااراهقني الي ميني مل أةل أفريقي
 -55وأش ااارت م وما ا ادم اال اات اا،ة يف ب م ااا إىل أا اان عل ااى ال اارغل ما ال أف اا ااادة  51م اال
ال،ستور ف ر التمييز على أساس اوع اجل ا يوج ،تطريع اكاف ا التميياز الاذي يياته،ف
ااثليات وااثليني ومزدوجي اايل اجل يي وم اايري اهلويا اجل ياي وتااملي ةا ات اجل ياني كماا
ا يع اارتف اليل اا ،باارتي اااط اا اا،ين ب ااني ادش ااباب م اال ا ا ا ا ااوع اجلا ا وا عك اال للمثلي ااني
وااثليات اااضاما إىل قاوات ادمال العاما وتا ص القواعا ،ال،اخليا جلهااز الطارط الوط يا علاى
أف ااثليا اجل يااي سااوا ساالو مطااني ويواجاان ااثليااوف وااثليااات ومزدوجااو ااياال اجل يااي وم ااايرو
اهلوي ا اجل ي ااي وت اااملو ة ا ات اجل ي ااني ة ااعوبات يف احلم ااول عل ااى ف اارب العم اال واا اا،مات
الم ا ي ويضااطروف يف كثااذ ماال احل ااات إىل تاار التعلاايل الرةااي بيااي هااويتهل اجل يااااي
وأضااافت م وما ادماال اات اا،ة يف ب مااا أااان ا عكاال هلا اا ادشااباب طلا ت يااذ هويااا ل يف
()15
لت،خل جراتي لت يذ أعضااهل الت اسلي
الوألاامل الرةي إا بطرط خضوعهل مييقاً ا
 -55وأوةت م وم ادمل اات ،ة يف ب ما ال،ول باعتمااد تطاريع يعاقا علاى التميياز ضا،
ااثليااات وااثلي ااني ومزدوج ااي ااي اال اجل ي ااي وم ااايري اهلوي ا اجل ي ااي وت اااملي ة ا ات اجل ي ااني
وت ا على اعتماد القااوف الذي يعرتف باارتياط اا،ين باني ادشاباب مال ا ا ااوع اجلا
وتعزيز قااوف اهلوي اجل يااي لي ا يلز ادشباب بااضوع لعاج جراتاي مال أجال تعا،يل
()15
وألااقهل

باء -حق الفرد اي ال ياة وال رية وممن الشخصي
 -51أشارت م وم ادمل اات ا،ة يف ب ماا إىل تياجيل الع،يا ،مال الطاكاوى اجل،يا بطا ف
ممارسات الطرط وا سيما أأل اا اا اهرات ااتتجاجي ال اا،لعت يف عاا  5155يف م،ي ا
كولوف ومقاطع سااف فيلايك والا أسا رت عال مقتال الع،يا ،مال ادشاباب وإةااب آخاريل
ااروخ خطااذة( )11ويف عااا  5151أرساالت الع،ياا ،ماال آليااات اإلج ارااات اااة ا رسااال إىل
ال،ول بط ف هذه الوقااع( )14وأوةت م وم ادمل اات ،ة يف ب ما ال،ول مبراجع بروتوكوات
العم اال الط اارطي وزي ااادة إدم اااج ااع ااايذ ال،ولي ا ا حلق ااوا اإلاي اااف يف ا اال ت هي اال قا اوات ادم اال
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العام ( )11وف،ي ،ااي ولني عل تلمل الوقااع ومعاقيتهل فضاً عل إامااف الضا ايا( )19كماا
أوةاات اا وما بااإجراا مااا يلااز ماال إةاااتات تطاريعي وإةاااتات للاواا ال،اخليا ماال أجاال
()11
إتراز تق ،يف ف،ي جهاز ومه الطرط وضماف استقالي آليات الرقاب ال،اخلي
 -54وأعرباات جل ا تقااوا الط اال عاال القلاامل تيااال تكارار تاااات احلرياامل يف مرافاامل اتتجاااز
ادتا اا،اا مبا ااا فيها ااا احلادألتا اااف اللتا اااف وقعتا ااا يف تط ا اريل الثا اااين/اوفمرب  5111وكا ااااوف الثا اااين/
ي اير  5155يف مرفمل توكومني لاتتجاز وأس رتا عال وفااة عا،ة زتجازيل كماا أعربات اللج ا
عل القلمل تيال كي ي استجاب الطارط أأل ااا تاوادا احلريامل هاذه وأوةات حل ا تقاوا الط ال
ب ف جتري ب ما فقيقات وافي يف يع توادا احلريمل وتااات الوفياات واإلةاابات الا وقعات
()19
يف مرافمل اتتجاز ادت،اا
 -51ويف عااا  5151است ياارت جل ا م اهض ا التعااذي عمااا امذتاان ب مااا ماال تاا،ابذ ا ااع
()11
أف اراد الط اارط وت اراس الي ااجوف اا اا،ايني م اال إس ااااة ااعامل ا الي،اي ا وال ي ااي للم تج ازيل
()91
وإلاهاا وتطي الطرط وإفراطها يف استب،ا القوة
 -59وأوةااى فرياامل اا ارباا العاماال ااعااو باا اا،ريل ماال أةاال أفريقااي ب ا ف تتبااذ ب مااا يااع
ااط اوات الازم ا ا ااع الع ااف وأفعااال التعااذي وااعامل ا القاسااي أو الاإايااااي أو ااهي ا و يااع
ااتهاكات تقوا اإلاياف الا يرتكيهاا موو او ال،ولا لامل الياكاف اا ا،ريل مال أةال أفريقاي
وااعاقي ا عليهااا( )95والقضاااا علااى الت م اي العرقااي( )95وإياااا اهتمااا خاااب دت اوال اليااجوف
()91
وارت اع ع،د ميلويب احلري يف اليل ،مل اليكاف اا ،ريل مل أةل أفريقي
 -51وساور جل ا تقاوا الط ال القلامل إزاا متيياز قاوات الطارط وغذهاا مال قاوات ادمال ضا،
ااهمط وأوةت اللج با ف تعما ،ب ماا
ادط ال الي ميني مل أةل أفريقي القاط ني يف ادتياا ا
()94
إىل مكاف رب ااراهقني الي ميني مل أةل أفريقي وااراهقني ا خريل ربطاً سليياً باجلرع
()91

 -59وأفااادت م وما ادماال اات اا،ة يف ب مااا بوجااود تال ا اكت ااا ترجا يف اليااجوف
وأوةت اا وم با ف ت طاا ال،ولا علاى وجان اليارع ا ليا الوط يا الوقاايا اا ماوب عليهاا يف
الربوتوكول ااختياري ات اقي م اهض التعذي وغذه مل ضاروم ااعاملا أو العقوبا القاساي أو
()91
الاإايااي أو ااهي ( )99وأف تضمل دخول م مات تقوا اإلاياف إىل مرافمل اليجوف
 -51وات ت م وما ادمال اات ا،ة يف ب ماا ارت ااع ايا الع اف ضا ،ال يااا ااياجل يف
اليلاا ،إذ تطااذ الييااااات ااق،ما ماال مكتا أمااني اا ااامل إىل وقااوع  511جرعا قتاال ل ااااا يف
ال رتة بني عامي  5111و 5151وأشارت اا وم إىل اعتماد القااوف رقال  95لعاا 5151
الااذي ّا اار قتاال اإلااااا ويعاقا علااى أعمااال الع ااف ضاا ،ااارأة وأوةاات بياارع وضااع الاا ا
الت يذي ا ا هلا ااذا القا ااااوف فض ا ااً عا اال اسا اات ،اا بروتوكا ااوات مت اكا اال ما اال تطييقا اان علا ااى ال ا ااو
()99
اااال
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 -11وساور جل ا تقاوا الط ال القلامل دف القاااوف ا حي ار ةارات ً العقوبا الي،ايا يف اا ازل
واا،رسا ا وأوة اات با ا ف ف اار ب م ااا ةا ارات ً مبوجا ا تطا اريعا ا ي ااع أش ااكال العقوبا ا الي،ايا ا
لألط ال( )91واست يرت جل م اهض التعذي بطا ف ماا ُّاماذ مال تا،ابذ اكاف ا ارت ااع عا،د
تاات ااعت،اا اجل يي على ادط ال وخباة الي ات( )11وشجعت جل ا تقاوا الط ال ب ماا
()15
على القضاا على يع أشكال الع ف مبا يف ذلمل إيذاا ادط ال وإمهاهلل
 -15وأتاطاات جل ا تقااوا الط اال علم ااً بااالتزا ب مااا يف إطااار ااسااتعراض الاا،وري الطااامل
لعا  5151بإا ااذ وتعا،يل تطاريعا ا ااتعلقا مبكاف ا ااجتاار بال يااا والي اات( )15وأوضا ت
م وما ادماال اات اا،ة يف ب مااا أف القااااوف رقاال  5155/11اكاف ا ااجتااار بادشااباب يا ص
علااى تاامل ضا ايا ااجتااار يف احلمايا كمهاااجريل لكا اال هااذه احلمايا مقيااا،ة يف اامارسا العمليا
()11
ب وضاع إجرااي
 -15وأش ااارت م وم ا ا ادم اال اات اا،ة يف ب م ااا إىل أف الق ااااوف رق اال  5151/19اكاف ا ا
ري ا ا ااه اااجريل يقض ااي بت ي ااذ ت اا،ابذ ا ااع ري ا ا ااه اااجريل ومي اااع،ة الض ا ا ايا وك ااذلمل
()14
بالت قيمل يف هذه اجلرع وااعاقي عليها

جيل -إ امة العدلع بما اي ذلك مسألة اإلااله مم العقابع وسيادة القانون
 -11ذ اكرت م وم ادمل اات ،ة يف ب ما أف دستور اجلمهوري يا ص علاى اساتقال القضااة
يف ممارسا مهاامهل غااذ أف عا ،وجاود ساالمل ووي اي قضاااي يف ب مااا ييام بإمكاايا خضااوع
تعيااني القض اااة لعوام اال ال ااوذ اليياس ااي وأض ااافت اا وم ا أف مط ااروع الق ااااوف ادخ ااذ ااتعل اامل
باليالمل الاووي ي القضاااي الااذي عرضاتن احملكما العلياا علااى اجمللا التطاريعي يطاكل تقاا،ماً يف
هااذا الماا،د وأوةاات م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا مبواةاال اجلهااود الرامي ا إىل ت يااذ براااامم
()11
العمل ااتمل مبيثاا ال،ول مل أجل الع،ال
 -14وأضاف مكت م وم ادمل اات ،ة يف ب ما أف القاااوف رقال  5151/9الاذي يعتما،
اليلا ،مبوجيان ا اامني ل جارااات اجل اايا خي اال بت ياذ ال اا اجل اااي اا اامي اجل،يا ،ال افاذ م اذ
عاا  5155الاذي يعا ا ،تقا،ماً يف هاذا الياياا وأوةاى مكتا اا وما ال،ولا با ف ت اذ علااى
وجن اليرع ال ا اا امي يف ياع أحنااا اليلا ،وأف تياتب ،علاى حناو اساتث ااي ومقيَّا ،تا،بذ
()19
لليجل
اليجل اليابمل للم اكم وتزي ،وتعزز استب،ا الت،ابذ الي،يل َّ
اردي أت اوال مرافاامل اتتجاااز ادتاا،اا
 -11وساااور جل ا تقااوا الط اال قلاامل بط ا ف شاا،ة تا ا
()11
ومرافامل ااتتجااز الياابمل للم اكما ومرافاامل ااتتجااز لألط اال اجلااحنني يف ب ماا وأوةاات
()19
م وم ادمل اات ،ة يف ب ما ال،ول باست ،اا ت،ابذ ب،يل ليجل ااراهقني اجلاحنني
 -19وس اااور جل ا تق ااوا الط اال قل اامل إزاا خ ا س اال ااي ا ولي اجل ااي ا م اال  54إىل 55
()11
عاماً وأوةت ب ف تواال ب ما ا ا قضاا ادت،اا مواام ً تام مع أتكا اات اقي
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دال -ال ق اي الزواج وال ياة األسرية
 -11أعربت جل تقوا الط ل عال تقا،يرها التازا ب ماا خاال ااساتعراض الا،وري الطاامل
لعا  5151بت يني ميتوى تيجيل ااوالي ،فيها( )91لك ها أشارت إىل استمرار ع ،تيجيل
أط ااال الطااعوم ادةاالي وادط ااال ااولااوديل ماال أبااويل اجاااني وأط ااال ااهاااجريل يف ادج ازاا
ال ااي مل اليل ،وأوةت اللج ب ف ّري على ال او الواجا تياجيل ادط اال الاذيل يولا،وف
()95
يف اا اطمل ال ااي
 -19ومااا زالاات جل ا تقااوا الط اال قلقا إزاا ت اااوت احلاا ،اددد لياال الاازواج احملاا،د ب ا 59
عاماً لل تياف و 54عاماً لل تيات وأوةت اللج ب ف ترفع ب ماا احلا ،اددد القاااوين ليال زواج
()95
ال تياف وال تيات إىل  59عاماً مثلما ذكر خال ااستعراض ال،وري الطامل لعا 5151
 -11وس اااور جل ا ا تق ااوا الط اال القل اامل تي ااال ارت اااع وتزاي اا ،أع اا،اد ادط ااال اا ااودعني يف
م سيااات الرعاي ا الي،يل ا وأوةاات اللج ا ب ا ف تياات ،ا ب مااا باا،اال تعتماا ،ال ماااذج القاام ا
()91
على الرعاي ادسري

هاء -حرية التنقل
 -41ساور جل تقوا الط ل قلمل إزاا وجود إتياس تمعي يا،عو إىل اجلازع بتزايا ،وااهرة
إجرا ادت،اا( )94وإزاا فرض ت ر لتجول ادط ال يف ألاا م،ف راييي باليلا ،وقا ،أسا ر
ذلمل يف عا  5151عال اتتجااز  1 549ط ااً وأوةات اللج ا باالرفع ال اوري لتا،ابذ ت ار
()91
جتول ادط ال

واو -حريععة التعبيععر وتكععويم الجمعيععاه والتجمععل السععلمي وال عق اععي المشععاركة اععي
ال ياة العامة وال ياة السياسية
 -45مل تيااجل م م ا ادماال اات اا،ة للرتبي ا والعلاال والثقاف ا (اليوايااكو) أي ت اوادا قتاال
لما يني يف ب مااا يف ال اارتة بااني عااامي  5119و 5151ويعماال الما يوف يف اليلاا ،يف م اااي
()99
م موف بوجن عا
 -45وأفادت م ما اليواياكو با ف التطاهذ باايا ولني رفيعاي ااياتوى يعا ،جرعا ً يف اليلا،
لك ن ا خيضع لعقوبات ج ااي ( )91وأوةت اليوايكو ب ف تل ي ب ما جترمي التطهذ وت،مم هذا
()99
ال عل يف القااوف اا،ين وفقاً للمعايذ ال،ولي
 -41وأشااارت م وما ادماال اات اا،ة يف ب مااا إىل أف ب مااا ماال اليلاا،اف الا لاا،يها أدد ايااي
ماال الربااايااات يف اا طقا ( 55يف ااااا يف اجمللا اا تبا عااا  )5154وعاااوة علااى ذلاامل
()91
ا توج ،أي امرأة بني أعضاا احملكم العليا
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 -44وأوةااى ااقاارر اااااب ااعااو لقااوا الطااعوم ادةاالي ب ا ف فاارت ب مااا تاامل الطااعوم
()11
ادةلي يف ااتبام اليلطات ال متثالها وفقاً لألشكال ال يابي التقلي،ي هلذه الطعوم

زاي -ال ق اي العمل واي التمتل بظروف فمل فادلة ومؤاتية
 -41أوض ت م وم ادمل اات ،ة يف ب ما أف ب ما مل تواال اإلطاار الاوطو ااتعلامل بالعمال
موااما ا ً تاما ا م ااع اإلط ااار ال اا،و ذي الم اال وا س اايما فيم ااا يتعل اامل باحلريا ا ال قابيا ا والت اااوض
اجلم اااعي وأوة اات اا وم ا ال،ول ا ب ااإجراا إة اااتات تط اريعي اا،ف إىل وف اااا ال،ول ا فعلي ااً
()15
بالتزاما ا ال،ولي يف ال العمل
 -49وأشااارت م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا إىل دراس ا أجر ااا اللج ا ااقتمااادي دمريكااا
الاتي ي ا والكااارييف يف عااا  5155تكطااف عاال وجااود فجااوة يف ادجااور بااني اجل يااني يف ب مااا
()15
ب يي  55يف اااا
 -41وس اااور جل ا ا تق ااوا الط اال القل اامل بط ا ا ف اس ااتمرار س االطات اليل اا ،يف تطيي اامل احلك اال
ال،ستوري القاضي بت ،ي ،احل اا ،اددد لي اال ااس ااتب،ا ب ا ا  54عاما ااً عل ااى ال اارغل م اال وج ااود
الق ااااوف رق اال  5111/51ال ااذي حي اا،د ه ااذه الي اال ب ا ا  51عام ااً كم ااا س اااور اللج ا القل اامل إزاا
ادتكا القااواي ال جتيز م ادط ال بني سل الثااي عطرة والرابعا عطارة تمااري للعمال يف
قطاعي الزراع واا،م اا زلي وأوةت جل تقوا الط ال با ف تاواال ب ماا إطارهاا التطاريعي ماع
()11
ااعايذ الواردة يف ات اقي م م العمل ال،ولي رقل  519وأف تضع ت،اً لعمل ادط ال

حاء -ال ق اي الضمان االجتمافي واي التمتل بمستوى معيشي الئق
 -49ساور جل تقوا الط ل القلمل تيال استمرار ارت اع مع،ل ال قار يف اليلا ،وأشاارت إىل
()14
ما بذلتن ب ما مل جهود مل أجل التب يف مل ا ألار اليليي لل قر وع ،ااياواة
 -41وأشا ا ااارت م وم ا ا ا ادما ا اال اات ا ا اا،ة يف ب ما ا ااا إىل أف ب ما ا ااا ا ا اات يف خ ا ا ا ايا ا ااي
اقا ا ااص الت ذي ا ا ا فيها ا ااا ما ا اال  5141يف اااا ا ا ا يف ال ا ا اارتة  5115-5111إىل  941يف اااا ا ا ا يف
()11
للي ا ال ادساسا ااي
ال ا اارتة  5151-5155بيا اا ،أف ما اال اااتا ااب ارت ا اااع التكل ا ا الطا ااهري ا
لألغذي ا وقيااا ال ااا ال ااذااي بال يااي دفقاار القطاعااات اليااكااي علااى أغذي ا غ ي ا بالاا،هوف
()19
واليكريات وفقذة يف ال يتامي ات وااعادف
 -11وأشار فريامل ااارباا العامال ااعاو باا ا،ريل مال أةال أفريقاي إىل أف الطاعوم ادةالي
واليااكاف اا اا،ريل ماال أةاال أفريقااي يطااكاف أفقاار القطاعااات اليااكااي يف ب مااا( )11وأوةااى
ال ريمل ب ف تعتم ،ب ما ت،ابذ عاجل إلاهاا التمييز اهليكلي الذي يا ألر يف الياكاف اا ا،ريل مال
()19
أةل أفريقي
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 -15وأشاار ااقاارر ااااب ااعااو لقااوا الطاعوم ادةاالي إىل ارت اااع مياتويات ال قاار اااا،قع
يف أوس اااط الطا اعوم ادة االي ارت اعا ااً مثا اذاً للج اازع إذ يع ااي  9149يف ااااا ا ما ا هل يف تالا ا
فق اار( )11وباإلض اااف إىل ذل اامل ف ااإف تال ا ا ه ااذه الط ااعوم م اال تي ا ا الوة ااول إىل اا اا،مات
ادساسي تثذ القلمل وتت اقل تتماً بيي وجود الع،ي ،مل اجملتمعات احمللي وااياكل يف م ااطمل
()511
اااي
 -15وأوةى ااقرر اااب ب ف تزي ،ب ماا اجلهاود اايذولا واااوارد اابمما مال أجال تضاييمل
ال جااوة القاام ا بااني الط ااعوم ادةاالي والي مي ااني ا خ اريل فيم ااا يتعلاامل بإمكااي ا احلمااول عل ااى
()515
التعليل واا،مات الم ي وفرب الت مي ااقتمادي
 -11وأفادت م وم ادمال اات ا،ة يف ب ماا بإتاتا احلماول علاى ميااه الطارم ل ا  1549يف
لكل مث مطااكل تعاوا اساتمراري هاذه اا،ما وعااوة علاى
اااا مل اليكاف يف عا  5151ا
ذلاامل فااإف هااذه اا،م ا غااذ متات ا دكثاار ماال  11يف اااا ا ماال اليااكاف يف م اااطمل الطااعوم
()511
ادةلي ( )515وه ا وضع مطابن فيما يتعلمل خب،مات المرف الم ي
 -14ورأت م وم ادمل اات ،ة يف ب ما وجوم رفع مي ل الطايبوخ إىل مياتوى سياسا
لل،ول ف ى بااوارد الازم لت يذ برامم تيته،ف كيار اليل وأوةت اا وما ال،ولا بإاطااا
()514
م ت،ى وطو بط ف كيار اليل

طاء -ال ق اي الص ة
 -11ساور جل تقوا الط ل القلامل دف أط اال الطاعوم ادةالي يياجلوف أعلاى معا،ات
سااوا الت ذي ا ووفيااات ادط ااال يف اليلاا )511(،وأوض ا ت م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا عاا،
وجااود ميتط ا يات للميااتوى الثال ا ماال الرعاي ا وخاا،مات متبمم ا داخاال أقاااليل الطااعوم
()519
الرضع
ادةلي وهو ما ي عك يف ارت اع مع،ات الوفيات ال اسي ووفيات ا

 -19وساور جل تقوا الط ال القلامل تياال ارت ااع عا،د تااات محال ااراهقاات وا سايما
يف أوس اااط ال تيا ااات اا تميا ااات إىل الط ااعوم ادةا االي وال تيا ااات الي مي ااات ما اال أةا اال أفريقا ااي
وأوةت اللج ب ف تتاخ لألط ال فرة التث اقف يف ال الما اجل ياي واإل ابيا يف اا،رسا
وب ف تعاجل ب ما ادسيام اجلذري حلاات محل ااراهقات( )511وشجعت م وما ادمال اات ا،ة
يف ب ما ال،ول على اعتماد ميودة مطروع القاااوف رقال  191بطا ف الما اجل ياي واإل ابيا
ااقا َّا ،يف آم/أغيااط  5154وعلااى إدماااج التثقيااف الطااامل يف ااال احلياااة اجل يااي اااااال
()519
لألعمار يف يع ااراتل التعليمي هب،ف خ مع ،محل ااراهقات واجلراال اجل يي
 -11وساور جل تقوا الط ل القلمل أيضاً بطا ف عا ،وجاود بارامم لألط اال ااتعايطاني ماع
ف ااذوس اق ااص اا اعا ا اليطا اري /اإلي،ز يف اليل اا ،وتع اارض الي ااني والي ااات اا تم ااني إىل الط ااعوم
ادة ا االي أكث ا اار م ا اال غ ا ااذهل ل ة ا اااب ب ا ااادمراض وقلا ا ا ااسا ا ارتاتيجيات الوقاايا ا ا ااوجها ا ا إىل
14
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ااراهقني( )511وأوةت م وم ادمل اات ،ة يف ب ما ال،ول ب ف تضمل للجمياع إمكاايا إجاراا
توسااع اطاااا
اختيااار اإلةاااب ب ااذوس اقااص اا اع ا اليط اري يف إطااار ا ااا الم ا العااا وأف ا
ااتطااار العيااادات الماا،يق يف يااع أحناااا اإلقلاايل الااوطو ا،ما فاااات سااكااي راييااي وتك اال
()551
تمول ادشباب اا تمني إىل ال اات الضعي على اا،مات الم ي

ياء -ال ق اي التعليل
 -19رتي اات جل ا ا تقا اوا الط اال باإل اااز ااتمث اال يف تعم اايل االت اااا ب ااالتعليل اابت اا،ااي
واعتماد التطريع المادر عا  5151الذي يعرتف لمل الطعوم ادةلي يف التعليل الث ااي الل
وتيرم ادط ال
وااطرت بني الثقافات وأوةت اللج ب ف تعاجل ب ما مي ل ع ،إمتا التعليل ا
مل اا،رس وأف تزي ،إمكااي االت اا بالتعليل ماا قيال اا،رساي والتعلايل ادساساي اإللزاماي يف
اا اطمل الري ي ( )555وأوةت م م اليوايكو ب ف تواةل ب ما القضاا علاى التميياز ااجتمااعي
()551
يف ا ا التعليل( )555وتعزز تعليل تقوا اإلاياف
 -11وأوةااى فرياامل اا ارباا العاماال ااعااو باا اا،ريل ماال أةاال أفريقااي ب ا ف ترةاا ،ب مااا م اوارد
كافي ا يف اايزااي ا وتعتماا ،تاا،ابذ مبااا يطاامل سياسااات للعماال اإلّااايب ماال أجاال ك ال ا ااياااوة
لليكاف اا ،ريل مل أةل أفريقي يف إمكااي الوةول إىل التعلايل وا سايما يف مرتلا التعلايل
العااا ( )554وأوةااى فرياامل اا ارباا أيض ااً ب ا ف تياات ،ا احلكوم ا ب ارامم دراسااي خاة ا تعاارتف
()551
بتاري اليكاف اا ،ريل مل أةل أفريقي وإسهاما ل يف اليل ،وألقافتهل
في اال مي ااتويات
 -91وأش ااار ااق اارر اا اااب ااع ااو لق ااوا الط ااعوم ادة االي إىل اس ااتمرار ا
الت ميل ال،راسي يف أوساط الطعوم ادةلي إا أف ال جاوة ا زال واساع يف هاذا اجملاال باني
الطعوم ادةلي وغذهل مل اليكاف وأضاف ااقرر اااب أف الطاعوم ادةالي تواجان عا،داً
ماال العقيااات فيمااا يتعلاامل بإمكاايا الوةااول إىل التعلاايل ويطاامل ذلاامل اقااص اااا،ارس وا ساايما
()559
اا،ارس الثااوي يف م اطمل الطعوم ادةلي (احملليات)
 -95وات اات م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا عاا ،ك اي ا الي ا الت تي ا التعليمي ا يف بع ا
اا اااطمل ال ا يقط هااا اا اا،روف ماال أةاال أفريقااي كمااا هااو احلااال يف زاف ااات كولااوف وداريااني
()551
وبوكاس ديل تورو ال ي ب فيها ميتوى الت طي بالتعليل الثااوي عل ااتوس الوطو
 -95وساااور جل ا تقااوا الط اال القلاامل إزاا مااا اقاارتخ إدخالاان علااى التط اريعات القاام ا ماال
ت يذات ،ف إىل وضع ال تيات احلوامال يف مرافامل تعليميا خاةا وهاو ماا ت ما اللج ا بقاوة
()559
بع ،تطييقن
 -91وأشارت م م اليوايكو إىل أف اليل ،ق ،اماذ تا،ابذ ا،ف إىل تعزياز التعلايل الطاامل
للط اام ذوي اإلعاق ا غااذ أف ب مااا مل تتبااذ مااا يك ااي ماال تاا،ابذ لت يااني ا ااا ال قاال وب اااا
هياكاال ج،ياا،ة( )551وأوةاات اا ما با ف تزياا ،ب مااا إمكاايا وةااول الطااام ذوي اإلعاقا إىل
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التعلاايل بت يااني وساااال ال قاال والي ا الت تي ا التعليمي ا ( )551وأوةاات جل ا تقااوا الط اال ب ا ف
()555
ت،مم ب ما غاليي ادط ال ذوي اإلعاق يف ا ا للتعليل الطامل للجميع باا،ارس العادي
 -94وات ا اات م وم ا ا ادما اال اات ا اا،ة يف ب ما ااا أف ادط ا ااال الاجاا ااني ا عك ا ا هل دوم ا ااً
االت اااا ب ااا التعلاايل يف اليلاا ،دف أغلاايهل لااي ل،ياان الوألاااامل ال ا تطليهااا وزارة التعلاايل ومل
ويييار وةاول ادط اال
يعتم ،تي ا ف
يييا الطاروط ااطلوبا ا
مطروع) اارسو الت يذي الاذي ا
(555
الاجاني إىل التعليل

كاف -ال قوق الثقااية
 -91أوةااى فرياامل اا ارباا العاماال ااعااو باا اا،ريل ماال أةاال أفريقااي با ف تعاازز ب مااا احلاامل يف
اهلوي ا الثقافي ا مبااا يف ذلاامل تاامل اليااكاف اا اا،ريل ماال أةاال أفريقااي يف احل ااا علااى أساالوم
()551
تيا ل وتعيذا ل الثقافي

الم -األشخاص ذوو اإلفا ة
 -99أشااارت م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا إىل أف دراسااات استقمااااي متبمم ا تقاا،ر
ايي اليكاف ذوي اإلعاق يف ب ماا بااما يمال إىل  5541يف ااااا مال ماوع الياكاف وأغلايهل
()554
يعيطوف يف تال فقر
 -91وشااجعت م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا ال،ول ا علااى تعماايل تقااوا ادشااباب ذوي
اإلعاقا يف اليياسااات العاما وتعزيااز ادمااا الوط يا ااع ي ا بادشااباب ذوي اإلعاقا وتوتياا،
()551
بروتوكوات وأدل الرعاي يف دواار إعادة الت هيل على المعي ،الوطو

ميل -الشعوب األصلية
 -99ذك اار ااق اارر اا اااب ااع ااو لق ااوا الط ااعوم ادة االي أف ا ااا احمللي ااات ي ااوفر حلق ااوا
الطااعوم ادةاالي ميااتوى كياذاً ماال احلمايا وخباةا فيمااا يتعلاامل بادراضااي وادقاااليل وااطااارك
واحلك اال ال ااذاا وقط اااعي الم ا والتعل اايل( )559بي اا ،أا اان أش ااار إىل أف ب م ااا تواج اان طاا ا م اال
ااطاكل ااتعلق بإا اذ ومحاي تقوا الطعوم ادةلي وا سيما فيما يتعلمل ب راضايها ومواردهاا
الطييعي ا ا وت يا ااذ ااطا اااريع ااسا ااتثماري الكيا ااذة وقضا ااي احلكا اال الا ااذاا وااطا ااارك واحلقا ااوا
()551
ااجتماعي وااقتمادي
 -91وأوةااى ااقاارر اااااب ااعااو لقااوا الطااعوم ادةاالي با ف تيااعى ب مااا إىل الاا،خول يف
توار ميتمر مع ممثلي الطعوم ادةلي ( )559وتضمل اضطاع الطاعوم ادةالي با،ور مااال
يف ةاوغ مطاروع قاااوف بطا ف التطااور اايايمل ماع هاذه الطاعوم( )551وتتباذ ااطاوات الازما
ا ع أي أطراف ألالث مل دخول ادقاليل ااعارتف ب اهاا خاةا بالطاعوم ادةالي أو ااطالا هباا
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ومعاقيا أي أشااباب موجااوديل علااى هااذه ادراضااي بما غااذ قااوايا ( )511كمااا يوةااي ااقاارر
با ف تضاامل ب مااا ت يااذ مطاااريع ت مي ا اااوارد الطييعي ا اساات اداً إىل ات اقااات توافقيا مااع الطااعوم
()515
ااع ي مبا يعود عليها بال ع وحيرت تقوقها اإلايااي
 -11ويف ضوا التجارم ادخذة ااتعلق بت ياذ مطااريع إاتااج الطاقا الكهروماايا دوف إجاراا
اارو بااك ااو
ااط اااورات الازما ا م ااع اجملتمع ااات احملليا ا ااع يا ا للط ااعوم ادة االي كمط ااروعي ب ا ا
وتطاااف  11أوةااى ااقاارر اااااب ااعااو لقااوا الطااعوم ادةاالي أيض ااً ب ا ف ت طااا احلكوم ا
بالت ياايمل مااع ممثلااي الطااعوم ادةاالي إطاااراً تاكم ااً ل ااا مطاااورات واج ا التطيياامل يف تال ا
()515
ت يااذ مطاااريع الطاق ا الكهرومااي ا وااطاااريع ااسااتبراجي ال ا ت ا ألر يف الطااعوم ادةاالي
ويف ع ااا  5155طيق اات جل ا ا القض اااا عل ااى التميي ااز الع م ااري إجا اراا اإلا ااذار ااي اك اار والعم اال
العاجاال اااااب هبااا علااى تال ا ااواجهااات ال ا اااا،لعت بااني تمعااي ا ابياان وبوغلياان احملليااني
للطاعوم ادةالي وقاوات ادمال أأل اااا اتتجاجاات م اهضا لي اااا سا ت ،لتولياا ،الطاقا الكهروماايا
يف غارم ب ماا واساات الن وأسا رت عال مقتاال مت ااهريل وإةااب آخاريل اروخ واتتجااز الع،ياا،
ماال اات اااهريل وتثااات اللج ا ب مااا علااى محاي ا قااادة الطااعوم ادةاالي واجملتمعااات احمللي ا هلااذه
الطعوم مل أعمال الرتهي ال يتعرضوف هلا بيي ما يياشروان مال أاطاط للمطالةيا لقاوقهل
()511
واعرتاضهل على قيا مطاريع التع،يل وإاتاج الطاق الكهرومااي وااطاريع اليياتي
 -15وأفاااد مكت ا م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا بوضااع خط ا للت مي ا الطااامل للطااعوم
()514
ادةالي يف ب مااا يف إطااار عمليا تاوار بااني شااعيف ا ابيان وبوغلياان أجرياات يف عااا 5155
وشااجعت اا وم ا احلكوم ا علااى ت ااز اعتماااد ااط ا ااااذكورة يف اجملل ا الااوطو ورةاا ،ميزااي ا
()511
لت يذها مبا يعزز اإلدارة يف أقاليل الطعوم ادةلي وحيرت اليلطات التقلي،ي وع اك ها
 -15وأوض ا ت م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا أف ال،ول ا أةاا،رت ةااكو ملكي ا لااثاا
م اااطمل للطااعوم ادةاالي مبوج ا القااااوف رقاال  5119/15لألراضااي اجلماعي ا وّااري تالي ااً
إة اا،ار ة ااكو ملكيا ا دراض أخ اارى( )519وش ااجعت اا وم ا ال،ول ا عل ااى تعزي ااز اإلجا ارااات
الرامي إىل ضماف الييادة اإلقليمي للطعوم ادةلي احلاازة لمكو االكي اجلماعي دراضيها
والتعجيل يف الوقت ا ين بإة،ار ةكو ملكي لماحل اجملتمعات احملليا الا تقا ا،مت بطلا
()511
احلمول على ةكو االكي اجلماعي دراضيها

نون -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -11أش ا ااارت م وم ا ا ادم ا اال اات ا اا،ة يف ب م ا ااا إىل أف اليل ا اا ،ا ي ا ازال يواج ا اان موع ا ا م ا اال
الت ،يات على الرغل مما أترزه مل تق ،تطريعي لتعزيز إدماج الاجاني( )519وأوةات اا وما
ال،ول ا بااض ااطاع مب ااا يل اايس في ااني مي ااتوى الت ياايمل فيم ااا ب ااني داا اارة اهلج اارة ومكت ا خ،م ا
الاجاني وداارة احل،ود وجهاز الطرط وتعزيز وتا،ة شا وف ااهااجريل والاجااني التابعا اكتا
أمني اا امل( )511وإاطاا آلي قااواي لتمكني ملتمياي اللجاوا مال احلماول علاى تمااري عمال
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م قت ا ريثمااا حيااَّ،د وضااعهل وااستعاض ا عاال ل ااب "اجااا" ااطيااوع علااى وأليق ا هوي ا الاجااا
()541
وتمري العمل اام وخ إياه برقل عا حي،د ة تن القااواي
 -14وساور جل تقوا الط ل القلمل إزاا افتقار اليل ،إىل ا ا ماال لت ،ي ،هوي ادط ال
الاجاني وملتميي اللجوا وإعاد ل بالتا إىل أوطااهل أتيااااً دوف تقيايل أوضااعهل وأوةات
()545
فيل ب ما ميتوى ع،ال ا ا ف،ي ،وضع الاجاني
اللج ب ف ا

 -11وأوض ا ت م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا أف ااهاااجريل يف اليلاا ،يواجهااوف قيااوداً ماال
قيياال اليياسااات ااتمااايزة بيااي اجل يااي وتطاا،ي ،إج ارااات تيااوي الوضااع القااااوين وارت اااع
تكل ا اإلج ارااات وفاارض غرامااات باه ا وزيااادة عمليااات الت قاامل ال ا تضااطلع هبااا ساالطات
اهلجاارة( )545وأضااافت اا وم ا أف اليلاا ،يطااه ،ت ايث ااً ل اااهرة اهلجاارة اتيج ا ً لتزاياا ،الطل ا علااى
ادياا،ي العاملا ذات الت هياال احملاا،ود أو ااتوس ا للعماال يف وااروف عماال مرتديا ( )541وأوةاات
م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا ال،ول ا بك ال ا احلقااوا اإلايااااي وااه ي ا للمهاااجرات وخباة ا
العا ااامات يف اا،م ا ا اا زلي ا ا ويف ا ااال رعاي ا ا ادط ا ااال أو اارضا ااى أو كيا ااار اليا اال ويف ا ااال
()544
اجل
 -19كمااا أوةاات م وم ا ادماال اات اا،ة يف ب مااا ال،ول ا بااإطاا محااات إعامي ا بط ا ف
تقوا ااهاجريل( )541وع ،اتتجاز ااهاجريل إا يف تاات استث ااي وإخضاع سل احلريا
للمراجع ا القضااااي يف احلاااات ال ا يياات  ،فيهااا إىل مااربرات فض ااً عاال ك ال ا احلاامل يف تقاا،مي
()549
طع اال قض ااااي بم ااورة ماام ا وفعال ا عم ااً باالتزام ااات ال،ولي ا ااتعلق ا لق ااوا اإلاي اااف
وتوةااي اا وم ا كااذلمل ل ااز وضااع سياس ا شااامل بط ا ف اهلجاارة تك اال تقااوا ااهاااجريل وفق ااً
()541
اي،أ ع ،التمييز

سيم -ال ق اي التنميةع والقضايا البيئية
 -11أوةااى فرياامل اا ارباا العاماال ااعااو باا اا،ريل ماال أةاال أفريقااي ب ا ف تعتماا ،ب مااا تاا،ابذ
مت اكاال اليااكاف اا اا،ريل م ال أةاال أفريقااي ماال التمتااع لقهاال يف الت مي ا مااع مراعاااة ضاارورة رد
()549
اا امل التارخيي بت يذ برامم إمنااي
 -19وأك اا،ت م وما ا ادم اال اات اا،ة يف ب م ااا أف زي ااادة ال زاع ااات عل ااى ااا اوارد الطييعيا ا يف
اجملتمع إمنا يكطاف عال هطاشا م سياات ال،ولا مال تيا القا،رة علاى تياوي هاذه ال زاعاات
()511
وك الا احل اا علاى الثاروات( )541لتكاوف الطااعوم ادةالي أكارب متضارر مال هاذا الوضااع
وأضااافت اا وم ا أف عاا ،وجااود زاااكل متبمم ا يف ااياااال اليياي ا يطااكل عقي ا ً أمااا إا اااذ
احلمل يف بيا ة ي كما أف ضعف آليات مطارك ااواط ني وا سيما يف فليال دراساات ادألار
اليياي للمطاريع اإلمنااي بات عقي فول دوف محاي الييا ( )515وأوةت م وم ادمل اات ا،ة
يف ب ما ااا مبراجع ا ا ال ا ااا ااتعلا اامل بالييا ا ا ااطا اارت با ااني اا سيا ااات هبا اا،ف زيا ااادة ك ا ااااة اإلدارة
()515
اليياي
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation
on Panama from the previous cycle (A/HRC/WG.6/9/PAN/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance.
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;
OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW,
art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action:
ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
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