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 مجلس حقوق اإلنسان
 المعني باالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل 
 العشرونو الدورة الثانية 

 5151أيار/مايو  4-51

ية األمعععل المت ععععدة السعععامية ل قععععوق تجميعععل للمعلومعععاه مفدتعععع  مفو ععع  
)ب( مععم مراععق  ععرار مجلععس حقععوق اإلنسععان 51 اإلنسععان واقععاف للفقععرة

 51/15مم مراق  رار المجلس  1والفقرة  1/5

 بنما  
واإلجارااات اااةا    هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،ات   

وضاااي  الياااامي  تقاااارير اا  ويف ق،مااا  مااال ال،ولااا  ااع يااا  يف ذلااامل ااات اااات والتعليقاااات اا مباااا
غااذ ذلاامل ماال وألاااامل ادماال اات اا،ة الرةياا  ذات الماال   والتقرياار م قاا،  يف  حلقااوا اإلاياااف  ويف

شكل موجز تقيُّ،اً باحل، ادقمى لع،د الكلمات  ولاطاع على ال ص الكامال  ي رجاى الرجاوع 
 اقرتاتاااات مااال اا وضاااي  وجهاااات ا ااار أو آراا أو لتقريااار أيااا يتضااامل ا اارجعيااا   وا إىل الوأليقااا 

يرد م ها يف التقاارير واليياااات العل يا  الماادرة عال اا وضاي    اليامي  حلقوا اإلاياف خباف ما
وهاااااااو يتياااااااع هيكااااااال اايااااااااده التوجيهيااااااا  العامااااااا  الااااااا  اعتمااااااا،ها  لااااااا  تقاااااااوا اإلايااااااااف يف 

 تواشي اهاي  ال ص مراجع ااعلوماات الاواردة   وق، ذ كرت على حنو م هجي يف51/551 مقرره
 تلمل ال رتة  يف التقرير  وروعيت يف إع،اد التقرير دوري  ااستعراض والتطورات ال  ت،ألت يف
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 المعلوماه األساسية واإلطار -موالف  
 (5)نطاق االلتزاماه الدولية -ملف 

 (5)المعاهداه الدولية ل قوق اإلنسان  

 ل  اليابق احلال  أأل اا اجلو  
اإلجاااارااات ااتبااااذة بعاااا، 

 مل ي م،َّا عليها/مل ت قيل ااستعراض

 التم،يمل أو
 اااف  اااضما  أو

اات اقيااااااا  ال،وليااااااا  للقضااااااااا علاااااااى  ياااااااع 
 (5191أشكال التمييز الع مري )

العه، الا،و  ااااب بااحلقوا ااقتماادي  
 (5111وااجتماعي  والثقافي  )

ا اا،اياااااا  العهاااااا، الاااااا،و  اااااااااب باااااااحلقو 
 (5111واليياسي  )

الربوتوكول ااختياري الثاين اال مل بالعه، 
الاا،و  اااااب باااحلقوا اا،اياا  واليياسااي  

(5111) 
أشاكال التميياز  ات اقي  القضاا علاى  ياع

 (5195ض، اارأة )
ات اقيااااااا  م اهضااااااا  التعاااااااذي  وغاااااااذه مااااااال 
ضااااااروم ااعاملاااااا  أو العقوباااااا  القاسااااااي  أو 

 (5191هي   )الاإايااي  أو اا
 (5111ات اقي  تقوا الط ل )

الربوتوكااااااول ااختياااااااري ات اقياااااا  تقااااااوا 
الط اااااااااااال بطاااااااااااا ف اشاااااااااااارتا  ادط ااااااااااااال يف 

 (5115اا ازعات اايل   )
الربوتوكااااااول ااختياااااااري ات اقياااااا  تقااااااوا 
الط اااااال بطاااااا ف بيااااااع ادط ااااااال واساااااات ال 
ادط اااااااال يف الي ااااااااا ويف اااااااااواد اإلباتيااااااا  

(5115) 
باب ذوي اإلعاقاااا  ات اقياااا  تقااااوا ادشاااا

(5111) 

الربوتوكاااااااااااول ااختيااااااااااااري 
ات اقياااااااااااااااااااااا  م اهضاااااااااااااااااااااا  
التعاااااااااااذي  وغاااااااااااذه مااااااااااال 
ضااااااااااااااااااروم ااعاملاااااااااااااااااا  أو 
العقوباااااااااااااااااا  القاسااااااااااااااااااي  أو 
الاإاياااااااااااااااي  أو ااهي ااااااااااااا  

(5155) 
اات اقياااا  ال،ولياااا  حلماياااا  
 يااااااااع ادشاااااااااباب مااااااااال 
ااخت اااااااااااااااااااااا القيااااااااااااااااااااري 

(5155) 

اات اقياا  ال،ولياا  حلماياا  تقااوا  يااع 
 يل وأفراد أسرهلالعمال ااهاجر 
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 ل  اليابق احلال  أأل اا اجلو  
اإلجاااارااات ااتبااااذة بعاااا، 

 مل ي م،َّا عليها/مل ت قيل ااستعراض

 الت   ات و/أو
 اإلعااات

ات اقيااااااا  م اهضااااااا  التعاااااااذي  وغاااااااذه مااااااال 
ضااااااروم ااعاملاااااا  أو العقوباااااا  القاسااااااي  أو 
الاإايااي  أو ااهي ا  )ف اب بطا ف ال قارة 

 (5191  11مل ااادة  5
الربوتوكااااااول ااختياااااااري ات اقياااااا  تقااااااوا 
الط اااااااااااال بطاااااااااااا ف اشاااااااااااارتا  ادط ااااااااااااال يف 

عااااااااااااف بطااااااااااا ف اا ازعاااااااااااات اايااااااااااال   )إ
  عااال ف،يااا، سااال 1مااال اااااادة  5 ال قااارة

 (5115عاماً   59  التج ي، ب

  

إجرااات الطكوى 
والت قيمل 

واإلجرااات 
 (1)العاجل 

الربوتوكااااااااااااول ااختياااااااااااااري ادول اال اااااااااااامل 
بالعهااااا، الااااا،و  ااااااااب بااااااحلقوا اا،ايااااا  

 (5111واليياسي  )
الربوتوكااااااول ااختياااااااري ات اقياااااا  القضاااااااا 

ال التمييااااز ضاااا، اااااارأة  علااااى  يااااع أشااااك
 (5115) 9ااادة 

ات اقيااااااا  م اهضااااااا  التعاااااااذي  وغاااااااذه مااااااال 
ضااااااروم ااعاملاااااا  أو العقوباااااا  القاسااااااي  أو 

 51الاإايااااااااااااااااااي  أو ااهي اااااااااااااااا   ااااااااااااااااااادة 
(5191) 

الربوتوكااااااول ااختياااااااري ات اقياااااا  تقااااااوا 
 9ادشاااااااااااااباب ذوي اإلعاقااااااااااااا   اااااااااااااااادة 

(5111) 

اات اقيااا  ال،وليااا  للقضااااا علاااى  ياااع  
 54كال التمييز الع مري  ااادة أش

لعهاااا، الاااا،و  لالربوتوكااااول ااختياااااري 
ااااااااااااااااااااب بااااااااااااااااااحلقوا ااقتماااااااااااااااااادي  

 وااجتماعي  والثقافي  
العهاا، الاا،و  اااااب باااحلقوا اا،اياا  

 45واليياسي   ااادة 
ات اقيااا  م اهضااا  التعاااذي  وغاااذه مااال 
ضروم ااعامل  أو العقوبا  القاساي  أو 

 55ي اااااا   ااادتاااااااف الاإايااااااااي  أو ااه
 55و

الربوتوكول ااختيااري ات اقيا  تقاوا 
 الط ل ااتعلمل بإجراا تق،مي الياغات 
اات اقياا  ال،ولياا  حلماياا  تقااوا  يااع 

 العمال ااهاجريل وأفراد أسرهل
اات اقيااااااااااا  ال،وليااااااااااا  حلمايااااااااااا   ياااااااااااع 
ادشاااااباب مااااال ااخت ااااااا القياااااري  

 15و 15ااادتاف 

 ى ذاه صلةصكوك دولية رئيسية مخر   
 مل ي م،َّا عليها  اإلجرااات ااتبذة بع، ااستعراض احلال  أأل اا اجلول  اليابق  

اااضما   التم،يمل أو
 اااف  أو

ات اقيااااااا  م اااااااع جرعااااااا  اإلباااااااادة اجلماعيااااااا   
 وااعاقي  عليها
دساسااااي للم كمااااا  اجل اايااااا  ا ااااا  روماااااا ا

 ال،ولي 
 (4)بروتوكول بالذمو

 افاات اقيتاف ااتعلقت
 بادشباب ع،عي

 (5155) (9)اجل يي 
الربوتوكاااول اإلضاااايف الثالااا  اال ااامل 

  (1)5141بات اقيات ج يف لعا  

ات اقيتاااااااا م  مااااااا  العماااااااال 
 591 اال،وليااااااااااااااااا  رقمااااااااااااااااا

(51)591و
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 مل ي م،َّا عليها  اإلجرااات ااتبذة بع، ااستعراض احلال  أأل اا اجلول  اليابق  

 (1)اات اقيات ااتعلق  بالاجاني 
آم/  55ج يااااااااااااف اا رخاااااااااااا   ات اقيااااااااااااات
 5141أغيط  

 ادول والثاااااااااين افاإلضااااااااافي فوالربوتوكااااااااوا
 (9)هبا افاال ق

 (1)اات اقيات ادساسي  ا  م  العمل ال،ولي 
ات اقي  اليوايكو اكاف   التمييز يف  ال 

 التعليل

(5155)  

عمليااااا    أتاطااااات جل ااااا  تقاااااوا الط ااااال علمااااااً باااااالتزا  ب ماااااا يف إطاااااار 5155يف عاااااا   -5
ي  حلقاوا اإلايااف ااستعراض ال،وري الطاامل بالتما،يمل علاى معاها،ات ادمال اات ا،ة ادساسا

  وأوضا ت م  وما  (55)ال،ولا  طرفااً فيهاا بعا،ماي  مل ت  والربتوكوات ااختياري  اال ق  هباا الا
يف التمااا،يمل علاااى عااا،ة  5151ادمااال اات ااا،ة يف ب ماااا أف ال،ولااا  قااا، أتااارزت تقااا،ماً م اااذ عاااا  

امل ادول   وإف كااااات مل ت  اااذ تاااي ا ف توةااايات ااساااتعراض الااا،وري الطااا(55)ةاااكو  دوليااا 
اات اقيااا  ال،وليااا  حلمايااا  تقاااوا  ياااع العماااال مثااال ااتعلقااا  بالتمااا،يمل علاااى بعااا  ااعاهااا،ات 

الاااا،و  اااااااب باااااحلقوا ااقتمااااادي  للعهاااا، ااهاااااجريل وأفااااراد أساااارهل  والربوتوكااااول ااختياااااري 
  وأضاااافت (51)ادمريكيااا  ااتعلقااا  لقاااوا الطااايام - وااجتماعيااا  والثقافيااا   واات اقيااا  اإلييذيااا 

مااب بعا  اللجااف باال  ر يف تااات ادفاراد  كاللج ا  ااع يا  تاا  وم  أف ب ما ا تعارتف باخ
  (54)لاااات ااخت اااا القيااري  وجل اا  القضاااا علااى التمييااز الع مااري  وجل اا  م اهضاا  التعااذي 

كو  التماا،يمل علااى الماا مياا ل  ادماال اات اا،ة يف ب مااا ال،ولاا  علااى ال  اار يف   وماا موشااجعت 
  (51)ااذكورة آا اً ال،ولي  

ع ب ماا   أوةاى ااقار ر ااااب ااعاو لقاوا الطاعوم ادةالي  با ف تطار  5154ويف عا   -5
  يف التماااااااا،يمل علااااااااى ات اقياااااااا  م  ماااااااا  العماااااااال ال،ولياااااااا  بطاااااااا ف الطااااااااعوم ادةاااااااالي  والقيلياااااااا 

 (59)ا الط الوجل ا  تقاو كل مل فريمل ادمل اات ،ة الق طري     وق، (59)(591رقل )5191 لعا 
 توةيات مماألل   

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
جهودهااا الرامياا  إىل موااماا   عزياازشااجعت م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا ال،ولاا  علااى ت -1

  (51)التطريعات الوط ي  مع االتزامات ال،ولي  بوضع خط  للت مي  التطريعي 
اعتماااد قااااوف شااامل حلماياا  تقااوا  وأوضاا ت م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا ضاارورة -4

  أشاارت جل ا  تقاوا الط ال إىل أف مياودة قاااوف 5155  ويف عا  (51)يف اليل، الط ل وااراهمل
تاي    لكال مل ي واف امل عليهاا5111شامل بط ف تقوا الط ل ق، ق ،مت إىل الكوا رس يف عا  
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وقواعاا، ت يااذي  تت اامل مااع باا ف ي قاارا هااذا القااااوف مياااده  تقااوا الط اال   وأوةاات جل اا (55)ا ف
   (55)أتكا  اات اقي 

إىل اات اااقيتني  5155م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا بااضااما  ب مااا يف عااا   تورتياا -1
ااتعلقتاااني بااعااا،ا  اجل ياااي   وأضاااافت أاااان مل ت  طااا  تاااي ا ف آليااا  وط يااا  لت ،يااا، ةااا   ااعااا،ا  

رع  اعتماد مياودة اارساو  الت  ياذي ااتعلقا  بي م  وم  ادمل اات ،ة يف ب ما تاجل يي   وأوة
  (51)يف وزارة الط وف ال،اخلي  تالياً  قي، ال،راس وال  هي  ه ااي ل  هبذ

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

 (51)ااركز أأل اا اجلول  الراه   ااركز أأل اا اجلول  اليابق  ايافاا سي  الوط ي  حلقوا اإل
 (5155ألف ) (5119باا ) مكت  أمني اا امل

اللج اااا   5155م  وماااا  ادماااال اات اااا،ة يف ب مااااا باااا ف ال،ولاااا  أاطاااا ت يف عااااا   تأفاااااد -9
المااعي،يل ضااماف ت  يااذ االتزامااات الاا  قطعتهااا ب مااا علااى ا يااها علااى هباا،ف  الوط ياا  ال،ااماا 

مال عا،ة وزارات واللج   م ل ا  الوطو وال،و  يف  ال تقوا اإلاياف وضماف متابع  ت  يذها  
   (59)وم توت  اطارك  اجملتمع اا،ين  ورأت اا  وم  وجوم تعزيز هذه اللج  

مل يارأس اللج ا  الوط يا  م  وم  ادمال اات ا،ة يف ب ماا أف مكتا  أماني اا اا توأوض  -1
فهااي الوفاااا بوايتهااا  وعلااى الاارغل ممااا بذلتاان هااذه اللج اا  ماال جهااود يف سااييل التمييااز   اكاف اا 

  (51)  يالاايطري  و الوارد لاج  إىل تزوي،ها مبا يك ي مل اا
وأعربت جل   تقوا الط ل عل أس ها افتقار اليل، إىل خط  عمل وط ي  شامل  بط ف  -9

تعزيااز تقااوا ادط ااال   ماال أجاال وط ياا    وخطاا  يااع ادط ااال وأوةاات باا ف تعتماا، ب مااا سياساا
   (59)والوفاا هبا كاف  ومحايتها

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان -ثانياف  
 (51)التعاون مل هيئاه المعاهداه -ملف 

 حالة اإلبالغ -5 

 هيا  ااعاه،ة
ااات ات ااتامي  الواردة 

 يف ااستعراض اليابمل
آخر تقرير ق،  م ذ 

 ابملااستعراض الي
آخر ااات ات 

 تال  اإلباغ ااتامي 
جل ااااااااا  القضااااااااااا علاااااااااى 

 التمييز الع مري
تاااااا خر تقاااااا،مي التقااااااارير ماااااال احلااااااادي  - - 5151آذار/مارس 

والعطااااريل م ااااذ  ثالاااا العطااااريل إىل ال
  5151عا  
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 هيا  ااعاه،ة
ااات ات ااتامي  الواردة 

 يف ااستعراض اليابمل
آخر تقرير ق،  م ذ 

 ابملااستعراض الي
آخر ااات ات 

 تال  اإلباغ ااتامي 
اللج   ااع ي  باحلقوا 

ااقتمادي  
 والثقافي  وااجتماعي 

الثالاا  م ااذ عااا   رتاا خر تقاا،مي التقرياا - - 5115آم/أغيط  
5114 

اللج اااا  ااع ياااا  لقااااوا 
 اإلاياف

عاااا   م اااذتقااا،مي التقريااار الراباااع تااا خر  - - 5119ايياف/أبريل 
5155  

اللج   ااع يا  بالقضااا 
 على التمييز ض، اارأة 

عااا   تاا خر تقاا،مي التقرياار الثااامل م ااذ - - 5151شياط/فرباير 
5154 

يف  رابااااعحياااال موعاااا، تقاااا،مي التقرياااار ال - - 5119أيار/مايو  جل   م اهض  التعذي 
)كاااااااف موعاااااا، تق،عاااااان  5159عااااااا  

 (5111ادول يف عا  
 تطاااااااااااااااااااااااريل ادول/ 5111 5114تزيراف/يواين   جل   تقوا الط ل

 5155أكتوبر 

حيااال موعااا، تقااا،مي التقرياااريل اااااام  
   وتااااا خر5159والياااااادس يف عاااااا  

يل تقاااااا،مي التقرياااااار  5111 م ااااااذ عااااااا 
الربوتوكول بااااااااااااا نيااتعلقااااااااااااا نيادوليااااااااااااا

ااختيااااااري ات اقيااااا  تقاااااوا الط ااااال 
اشاارتا  ادط ااال يف اا ازعااات  بطاا ف

الربوتوكااااااااااول ااختياااااااااااري ااياااااااااال   و 
ات اقياااا  تقااااوا الط اااال بطاااا ف بيااااع 

واساااااااااات ال ادط ااااااااااال يف  ادط ااااااااااال
 الي اا ويف ااواد اإلباتي   

اللج   ااع ي  لقوا 
ادشباب ذوي 

 اإلعاق 

 قرير ادو  بع،مل ي   ر يف الت – 5154 –

اللج اا  ااع ياا  لاااات 
 ااخت اا القيري

تااا خر تقااا،مي التقريااار ادو  م اااذ عاااا   – – –
5151  

 الردود فلى طلباه المتابعة الم ددة المقدمة مم هيئاه المعاهداه -1 
 ااات ات ااتامي   
موعااااااااااااا، تقااااااااااااا،مي ااات اااااااااااااات  هيا  ااعاه،ة

 ااتامي 
 ق ،مت يف  ااوضوع

القضاااا علااى التمييااز جل اا  
 الع مري

 - (11)الطعوم ادةلي تقوا  5155

اللج ااااااااا  ااع يااااااااا  لقاااااااااوا 
 اإلاياف

أتوال اليجوف  ووضاع الاجااني  والع اف  5111
 (15)اا ز 

أ رسااااااااااااااااااااااااااالت رسااااااااااااااااااااااااااااال 
 (15)تذكذي 
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موعااااااااااااا، تقااااااااااااا،مي ااات اااااااااااااات  هيا  ااعاه،ة
 ااتامي 

 ق ،مت يف  ااوضوع

اللج اااااا  ااع يااااااا  بالقضااااااااا 
 على التمييز ض، اارأة

اإلطااااااار القااااااااوين للمياااااااواة وعاااااا،  التمييااااااز  5155
 (11)تعريف التمييز  وة   اارأةو 

أ رسااااااااااااااااااااااااااالت رسااااااااااااااااااااااااااااال 
 (14)تذكذي 

 (11)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة -باء 

 احلال  الراه   احلال  أأل اا اجلول  اليابق  
 اعل  ا دعوة داام 

 (5115) اارتزق  الزيارات ال  أ جريت

الطعوم ادةلي  )زيارة خاةا  بطا ف 
حمللااااي  تالاااا   تمااااع تطاااااركو ا بابااااا ا

5111) 

 (5151)   ،روف مل أةل أفريقياا
 (5151الطعوم ادةلي  )

 - -  الزيارات ااوافمل عليها مل تي  ااي،أ

  اايذ اايتقل ااعو بادقليات الزيارات ااطلوم إجراؤها

وعلااى  الااردود علااى رساااال اادعااااات
 ال ،ااات العاجل 

 م ها  تباغا مخي راض  وردات احلكوم  على خال ال رتة قي، ااستع باغاً  51أ رسل 

 التعاون مل مفو ية األمل المت دة السامية ل قوق اإلنسان -جيل 
   (19)5151ض اليامي ب ما يف آم/أغيط  زارت اااي  اا وَّ  -1
 وضاي  ادمال اات ا،ة الياامي  حلقاوا التاابع امريكاا الوساطى دل ااكت  اإلقليمي ودع   -51

ب ما  إاطاا اللج   الوط ي  ال،اام   بت  ايل أاطاط  لي ااا قا،رات م،ي   ه يف اال مقرا لكااإلاياف  
اا ر جتميعاااً لكاال التوةاايات الماااادرة ماال ا ليااات ال،ولياا  حلقااوا اإلاياااف تيياااذاً أعضااااها  واط 

  كمااا ا ااذ ااكتاا  اإلقليماي ميااادرات لتعزيااز قاا،رات اا سياا  الوط ياا  (11)ل عاليا  متابعاا  ت  يااذها
قااوا اإلاياااف وم  مااات اجملتمااع اااا،ين وم  مااات الطااعوم ادةاالي   واستضاااف عاا،داً ماال حل

  (19)الت قيمل يف جراال قتل ال ياا ااتمل  ب وع اجل  بط ف مواضيع تطمل اداطط  اإلقليمي  
ماليااااااً ا وضاااااي  ادمااااال اات ااااا،ة الياااااامي  حلقاااااوا اإلايااااااف يف ب ماااااا تربعاااااات  متوقااااا، -55
  (11)5155و 5155و 5151 عوا اد
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تنفيع  االلتزامعاه الدوليععة المتعلقعة ب قععوق اإلنسعانع مععل مرافعاة القععانون  -ثالثاف  
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق 

 المساواة وفدم التمييز -ملف 
م شار عا،  يف  511 تيا اار  تتتلاا م  وم  ادمل اات ا،ة يف ب ماا إىل أف ب ماا تأشار  -55

  (41)بل،اً  541بني مل  5151لعا   ااياواة بني اجل يني
  أوةااى فرياامل اااارباا العاماال ااعااو باا  اا،ريل ماال أةاال أفريقااي باا ف 5151ويف عااا   -51

  مباااا يف ذلااامل التميياااز الع ماااري نأساااياب ا اهضااا  التميياااز حي ااار التميياااز  مياااعتطاااريعاً  تياالا ب ماااا
أتكاماااً تطااريعي  جتاارا  مااا عاا،  اعتماااد ب م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا  ات اات  و (45)والعرقااي

    (45)أفعال التمييز الع مري
ااااا   -54 وااتهاااااى فريااااامل ااااااارباا العامااااال ااعاااااو باا  ااااا،ريل مااااال أةااااال أفريقاااااي إىل عمااااامل ترسا

إىل أشااار و   يف الاارا وجتااارة الرقياامل وااسااتعمار   والاا  تتمثاالتاااري  ب مااا يف اامارسااات الع مااري 
ه ادفعال التارخييا  غاذ ااطاروع   وطلا  ال ريامل العامال هذآألار    اليل، تي ا ف علىع،  ت لا 

إىل احلكوماا  إاطاااا باارامم تعليمياا  وتثقي ياا  ماال شاا اها أف ت ااتم فلاايًا اقاا،ياً لتاااري  ب مااا  وفاا،د 
اال ادجيااال اجل،ياا،ة ماال الااتعلل يف فيهااا ممااادر الع مااري  م اااي ييااوده اازياا، ماال الت اااهل   ومتكا

   (41)ني كاف فيما بني الي ميوااترتا  
كما أشار فريمل اارباا العامل ااعو باا  ،ريل مل أةل أفريقي إىل أان على الارغل مال  -51

ع،  وجود بياااات فإف   5151إدماج فا  "اا  ،ريل مل أةل أفريقي" يف تع،اد اليكاف لعا  
ل أةاال أفريقااي ااقتمااادي  لليااكاف اا  اا،ريل ماا - دقيقاا  بطاا ف احلالاا  ال،ع رافياا  وااجتماعياا 

   (44)تالتهل ب،ق  عقيً  راييي  فول دوف تقييليطكل 
للمعلوماااااااات الرةيااااااا  يف  م  ومااااااا  ادمااااااال اات ااااااا،ة يف ب ماااااااا إىل أاااااااان وفقااااااااً  توأشاااااااار  -59
يف اااااا  ماال ساااكاف  5449 بااا الياااكاف اا  اا،ريل ماال أةاال أفريقااايتقاا،َّر ايااي    5151 عااا 
يف هاااذا  يطاااكل تقااا،ماً  5111لعااارا ادساااود يف عاااا    وماااع أف إاطااااا اجمللااا  الاااوطو ل(41)ب ماااا

ماال اجلهااود إلعمااال تقااوا اليااكاف اا  اا،ريل ماال أةاال    إا أف ماال الاااز  بااذل مزياا،  اليااياا
مطالاا  هاا اا تليياا  م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا ال،ولاا  بإاطاااا آلياا  فعالاا  ل لتأفريقاي  وأوةاا

  (49)اليكاف
إدمااج اا  ا،ريل بطا ف خطا   وضعة يف ب ما ال،ول  بم  وم  ادمل اات ، توةكما أ -51

ماال أةاال أفريقااي ت خااذ يف ااعتيااار مواضاايع ال قاار  والت مياا  ااياات،ام   وإمكااياا  احلمااول علااى 
التمييااز وضااروم سااوا ااعاملاا  ااعاقياا  علااى فاارب العماال  وااطااارك  اليياسااي   وم ااع التمييااز  و 

  (41)لتعليل  وال،يل  واهلوي  الثقافي ا عواإلفراط يف استب،ا  القوة  وكذلمل مواضي
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وسااااور جل ااا  تقاااوا الط ااال قلااامل بطااا ف الااا،ور الاااذي ت ديااان وسااااا  اإلعاااا  وشاااركات  -59
والتمييااز القاااامني علااى أساااس ج ياااين ضاا، ادط ااال الي ميااني ماال الت اماال تعزيااز  اإلعااااات يف

   (49)أةل أفريقي بوجن خاب
الاجااني والعماال أف عاو باا  ا،ريل مال أةال أفريقاي إىل وأشار فريمل اارباا العامال اا -51

كاذلمل لتمييز الع مري والعرقاي  و طكل خاب لبيتعرضوف ااهاجريل اا  ،ريل مل أةل أفريقي 
   (41)ل اهرة كره ادجاا 

ادط ااال اا تمااني إىل  اعااات الطااعوم دف وكااررت جل اا  تقااوا الط اال ت كياا، قلقهااا  -51
ماال يعااااوف لي ميااني ماال أةاال أفريقااي القااادمني ماال اا اااطمل احلضااري  ال قااذة ادةاالي  وادط ااال ا

   (11)يف تال  الي ات وااراهقني الي ميني مل أةل أفريقي تعقي،اً زداد هذا الوضع التمييز  وي
ماااال  51ل أف ااااااادة م  وماااا  ادماااال اات اااا،ة يف ب مااااا إىل أااااان علااااى الاااارغل ماااا توأشااااار  -55

يياته،ف الاذي اكاف ا  التميياز تطريع لى أساس اوع اجل    ا يوج، التمييز عال،ستور ف ر 
ومزدوجي اايل اجل يي وم اايري اهلويا  اجل ياي  وتااملي ةا ات اجل ياني  كماا ااثليات وااثليني 

ا يعااارتف اليلااا، باارتيااااط ااااا،ين باااني ادشاااباب مااال ا ااا  ااااوع اجلااا    وا عكااال للمثلياااني 
ادمال العاما  وتا ص القواعا، ال،اخليا  جلهااز الطارط  الوط يا  علاى  إىل قاواتاضاما  وااثليات اا

ااثليااات ومزدوجااو ااياال اجل يااي وم ااايرو و ااثليااوف  أف ااثلياا  اجل يااي  سااوا ساالو  مطااني  ويواجاان
يف احلماااول علاااى فااارب العمااال وااااا،مات  اهلويااا  اجل ياااي  وتااااملو ةااا ات اجل ياااني ةاااعوبات  

إىل تاار  التعلاايل الرةااي بيااي  هااويتهل اجل يااااي     ااتيف كثااذ ماال احلاا  الماا ي   ويضااطروف
م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا أااان ا عكاال هلاا اا ادشااباب طلاا  ت يااذ هويااا ل يف  توأضاااف

   (15)ل جراتي لت يذ أعضااهل الت اسلي الوألاامل الرةي  إا بطرط خضوعهل مييقاً لت،خا 
 يعاقا  علاى التميياز ضا، تطاريع ما ال،ول  باعتماادم  وم  ادمل اات ،ة يف ب  توأوة -55

ااثلياااات وااثلياااني ومزدوجاااي اايااال اجل ياااي وم اااايري اهلويااا  اجل ياااي  وتااااملي ةااا ات اجل ياااني  
اعتماد القااوف الذي يعرتف باارتياط اا،ين باني ادشاباب مال ا ا  ااوع اجلا     ا على وت

جراتاي مال أجال تعا،يل  دشباب بااضوع لعاج  وتعزيز قااوف اهلوي  اجل يااي  لي  ا ي لز  ا
  (15)وألااقهل

 حق الفرد اي ال ياة وال رية وممن  الشخصي -باء 
أشارت م  وم  ادمل اات ا،ة يف ب ماا إىل تياجيل الع،يا، مال الطاكاوى اجل،يا  بطا ف  -51

 م،ي ا   يف 5155ممارسات الطرط   وا سيما أأل اا اا اهرات ااتتجاجي  ال  اا،لعت يف عاا  
كولوف ومقاطع  سااف فيلايك   والا  أسا رت عال مقتال الع،يا، مال ادشاباب وإةااب  آخاريل 

  أرساالت الع،ياا، ماال آليااات اإلجاارااات اااةاا  رسااال  إىل 5151  ويف عااا  (11) ااروخ خطااذة
  وأوةت م  وم  ادمل اات ،ة يف ب ما ال،ول  مبراجع  بروتوكوات (14)ال،ول  بط ف هذه الوقااع

اااار طي وزيااااادة إدماااااج ااعااااايذ ال،ولياااا  حلقااااوا اإلاياااااف يف ا اااال ت هياااال قااااوات ادماااال ا لعماااال الط 
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  كماا (19)  وف،ي، ااي ولني عل تلمل الوقااع ومعاقيتهل  فضًا عل إامااف الضا ايا(11)العام 
أوةاات اا  وماا  بااإجراا مااا يلااز  ماال إةاااتات تطااريعي  وإةاااتات للااواا  ال،اخلياا  ماال أجاال 

   (11)وضماف استقالي  آليات الرقاب  ال،اخلي   ق،  يف ف،ي  جهاز ومه   الطرط إتراز ت
وأعرباات جل اا  تقااوا الط اال عاال القلاامل تيااال تكاارار تاااات احلرياامل يف مرافاامل اتتجاااز  -54

 وكااااااوف الثاااااين/ 5111ادتاااا،اا  مبااااا فيهااااا احلادألتاااااف اللتاااااف وقعتااااا يف تطااااريل الثاااااين/اوفمرب 
توكومني لاتتجاز  وأس رتا عال وفااة عا،ة زتجازيل  كماا أعربات اللج ا  يف مرفمل  5155 ي اير

أأل ااا تاوادا احلريامل هاذه  وأوةات حل ا  تقاوا الط ال استجاب  الطارط   عل القلمل تيال كي ي 
  وقعات وتااات الوفياات واإلةاابات الا ب ف جتري ب ما فقيقات  وافي  يف  يع توادا احلريمل

    (19)يف مرافمل اتتجاز ادت،اا
  است ياارت جل اا  م اهضاا  التعااذي  عمااا امذتاان ب مااا ماال تاا،ابذ ا ااع 5151ويف عااا   -51

  (11)أفاااراد الطااارط  وتاااراس الياااجوف ااااا،ايني مااال إساااااة ااعاملااا  الي،ايااا  وال  ياااي  للم تجااازيل
  (91)وإلاهاا وتطي  الطرط  وإفراطها يف استب،ا  القوة

باا ف تتبااذ ب مااا  يااع  اا  اا،ريل ماال أةاال أفريقاايفرياامل اااارباا العاماال ااعااو بوأوةااى  -59
ااطااوات الازماا  ا ااع الع ااف وأفعااال التعااذي  وااعاملاا  القاسااي  أو الاإايااااي  أو ااهي اا  و يااع 

الا  يرتكيهاا موو او ال،ولا  لامل الياكاف اا  ا،ريل مال أةال أفريقاي ت تقوا اإلاياف ااتهاكا
  وإياااا اهتمااا  خاااب دتااوال اليااجوف (95)ي  العرقااي  والقضاااا علااى الت ماا(95)وااعاقياا  عليهااا

  (91)وارت اع ع،د ميلويب احلري  يف اليل، مل اليكاف اا  ،ريل مل أةل أفريقي
وساور جل ا  تقاوا الط ال القلامل إزاا متيياز قاوات الطارط  وغذهاا مال قاوات ادمال ضا،  -51

ط   وأوةت اللج   با ف تعما، ب ماا ادط ال الي ميني مل أةل أفريقي القاط ني يف ادتياا ااهما 
  (94)إىل مكاف   رب  ااراهقني الي ميني مل أةل أفريقي وااراهقني ا خريل ربطاً سليياً باجلرع 

  (91)وأفااادت م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا بوجااود تالاا  اكت ااا  ترجاا  يف اليااجوف -59
  الوط يا  الوقاايا  اا ماوب عليهاا يف وأوةت اا  وم  با ف ت  طاا ال،ولا  علاى وجان اليارع  ا ليا

الربوتوكول ااختياري ات اقي  م اهض  التعذي  وغذه مل ضاروم ااعاملا  أو العقوبا  القاساي  أو 
  (91)دخول م  مات تقوا اإلاياف إىل مرافمل اليجوف   وأف تضمل(99)الاإايااي  أو ااهي  

ايا  الع اف ضا، ال يااا ااياجل  يف  وات ت م  وما  ادمال اات ا،ة يف ب ماا ارت ااع -51
جرعاا  قتاال ل ااااا يف  511الييااااات ااق،ماا  ماال مكتاا  أمااني اا ااامل إىل وقااوع  اليلاا،  إذ تطااذ

  5151لعاا   95  وأشارت اا  وم  إىل اعتماد القااوف رقال 5151و 5111ة بني عامي ال رت 
بياارع  وضااع الاا اا   أوةااتالااذي ّاارا  قتاال اإلااااا ويعاقاا  علااى أعمااال الع ااف ضاا، اااارأة  و 

ااااال ماااال تطييقااااان علاااااى ال  اااااو  الت  يذياااا  هلاااااذا القاااااااوف  فضاااااًا عاااال اسااااات ،اا بروتوكاااااوات متكا
  (99)اااال
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وساور جل ا  تقاوا الط ال القلامل دف القاااوف ا حي ار ةاراتً  العقوبا  الي،ايا  يف اا ازل  -11
أشااااكال العقوباااا  الي،اياااا   مبوجاااا  تطااااريعا ا  ياااع واا،رسااا   وأوةاااات باااا ف ف اااار ب ماااا ةاااارات ً 

اذ مال تا،ابذ اكاف ا  ارت ااع عا،د (91)لألط ال   واست يرت جل   م اهض  التعذي  بطا ف ماا امُّ
  وشجعت جل ا  تقاوا الط ال ب ماا (11)تاات ااعت،اا اجل يي على ادط ال  وخباة  الي ات

  (15)على القضاا على  يع أشكال الع ف  مبا يف ذلمل إيذاا ادط ال وإمهاهلل
الاا،وري الطااامل وأتاطاات جل اا  تقااوا الط اال علماااً بااالتزا  ب مااا يف إطااار ااسااتعراض  -15
  وأوضا ت (15)وتعا،يل تطاريعا ا ااتعلقا  مبكاف ا  ااجتاار بال يااا والي ااتبإا ااذ  5151لعا  

اكاف اا  ااجتااار بادشااباب ياا ص  11/5155م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا أف القااااوف رقاال 
تاامل ضاا ايا ااجتااار يف احلماياا  كمهاااجريل  لكاالا هااذه احلماياا  مقيااا،ة يف اامارساا  العملياا  علااى 

  (11)ب وضاع  إجرااي 
اكاف اااا   19/5151وأشااااارت م  وماااا  ادماااال اات اااا،ة يف ب مااااا إىل أف القااااااوف رقاااال  -15

  رياااا  ااهاااااجريل يقضااااي بت  يااااذ تاااا،ابذ ا ااااع  رياااا  ااهاااااجريل ومياااااع،ة الضاااا ايا  وكااااذلمل
  (14)بالت قيمل يف هذه اجلرع  وااعاقي  عليها

 إ امة العدلع بما اي ذلك مسألة اإلااله مم العقابع وسيادة القانون -جيل 
ذكارت م  وم  ادمل اات ،ة يف ب ما أف دستور اجلمهوري  يا ص علاى اساتقال القضااة  -11

يام  بإمكاايا  خضااوع يف ممارسا  مهاامهل  غااذ أف عا،  وجاود ساالمل ووي اي قضاااي يف ب مااا ي
تعياااني القضااااة لعوامااال ال  اااوذ اليياساااي  وأضاااافت اا  ومااا  أف مطاااروع القاااااوف ادخاااذ ااتعلااامل 
باليالمل الاووي ي القضاااي الااذي عرضاتن احملكما  العلياا علااى اجمللا  التطاريعي يطاكل تقاا،ماً يف 

ىل ت  يااذ براااامم هااذا الماا،د  وأوةاات م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا مبواةاال  اجلهااود الرامياا  إ
  (11)العمل ااتمل مبيثاا ال،ول  مل أجل الع،ال  

الاذي يعتما،  9/5151وأضاف مكت  م  وم  ادمل اات ،ة يف ب ما أف القاااوف رقال  -14
اليلا، مبوجيان ا اامني ل جارااات اجل اايا  خيالا بت  ياذ ال  اا  اجل اااي اا اامي اجل،يا،  ال افاذ م اذ 

يف هاذا الياياا  وأوةاى مكتا  اا  وما  ال،ولا  با ف ت  اذ علااى  تقا،ماً   الاذي ي عا،ا 5155عاا  
وجن اليرع  ال  ا  اا امي يف  ياع أحنااا اليلا،  وأف تياتب،  علاى حناو اساتث ااي ومقيَّا، تا،بذ 

  (19)اليجل اليابمل للم اكم   وتزي، وتعزز استب،ا  الت،ابذ الي،يل  لليَّجل
طااا ف شااا،ة تااارداي أتاااوال مرافااامل اتتجااااز ادتااا،اا وسااااور جل ااا  تقاااوا الط ااال قلااامل ب -11

  وأوةاات (11)ومرافامل ااتتجااز الياابمل للم اكما  ومرافاامل ااتتجااز لألط اال اجلااحنني يف ب ماا
م  وم  ادمل اات ،ة يف ب ما ال،ول  باست ،اا ت،ابذ ب،يل  لي جل ااراهقني اجلاحنني
(19)    

 55إىل  54اايااا ولي  اجل اايااا  مااال وسااااور جل ااا  تقاااوا الط ااال قلااامل إزاا خ ااا  سااال  -19
  (11)عاماً  وأوةت ب ف تواال ب ما ا ا  قضاا ادت،اا مواامً  تام  مع أتكا  اات اقي 
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 ال ق اي الزواج وال ياة األسرية -دال 
أعربت جل   تقوا الط ل عال تقا،يرها التازا  ب ماا خاال ااساتعراض الا،وري الطاامل  -11
  لك ها أشارت إىل استمرار ع،  تيجيل (91)جيل ااوالي، فيهابت يني ميتوى تي 5151لعا  

أط ااال الطااعوم ادةاالي  وادط ااال ااولااوديل ماال أبااوي ل اجاااني وأط ااال ااهاااجريل  يف ادجاازاا 
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 
 59مااا زالاات جل اا  تقااوا الط اال قلقاا  إزاا ت اااوت احلاا، اددد لياال الاازواج  احملاا،د بااا و  -19

عاماً لل تيات  وأوةت اللج   ب ف ترفع ب ماا احلا، اددد القاااوين ليال زواج  54عاماً لل تياف و
   (95)5151عاماً  مثلما ذ كر خال ااستعراض ال،وري الطامل لعا   59ال تياف وال تيات إىل 

وساااااور جل اااا  تقااااوا الط اااال القلاااامل تيااااال ارت اااااع وتزاياااا، أعاااا،اد ادط ااااال ااااااودعني يف  -11
م سيااات الرعاياا  الي،يلاا   وأوةاات اللج اا  باا ف تياات ،ا ب مااا باا،اال تعتماا، ال ماااذج القااماا  

  (91)على الرعاي  ادسري 

 حرية التنقل -هاء 
إىل اجلازع بتزايا، وااهرة ساور جل   تقوا الط ل قلمل إزاا وجود إتياس  تمعي يا،عو  -41

   وإزاا فرض ت ر لتجول ادط ال يف ألاا م،ف راييي  باليلا،  وقا، أسا ر(94)إجرا  ادت،اا
ط اًا  وأوةات اللج ا  باالرفع ال اوري لتا،ابذ ت ار  1 549عال اتتجااز  5151ذلمل يف عا  

  (91)ادط ال جتول

ق اعععي المشعععاركة اعععي حريعععة التعبيعععر وتكعععويم الجمعيعععاه والتجمعععل السعععلمي وال ععع -واو 
  ال ياة العامة وال ياة السياسية

مل تيااجل م  ماا  ادماال اات اا،ة للرتبياا  والعلاال والثقافاا  )اليوايااكو( أي تااوادا قتااال  -45
  ويعماال الماا  يوف يف اليلاا، يف م اااي  5151و 5119لماا  يني يف ب مااا يف ال اارتة بااني عااامي 

   (99)م موف بوجن عا 
 با ف التطاهذ باايا ولني رفيعاي ااياتوى يعا، جرعاً  يف اليلا، وأفادت م  ما  اليواياكو  -45

  وأوةت اليوايكو ب ف تل ي ب ما جترمي التطهذ وت ،مم هذا (91)لك ن ا خيضع لعقوبات ج ااي 
  (99)ال عل يف القااوف اا،ين  وفقاً للمعايذ ال،ولي 

لاا،اف الاا  لاا،يها أدد ايااي  الي وأشااارت م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا إىل أف ب مااا ماال -41
اا  عااا   55ماال الربااايااات يف اا طقاا  ) (  وعاااوة علااى ذلاامل  5154يف اااااا  يف اجمللاا  اا تب 

  (91)توج، أي امرأة بني أعضاا احملكم  العليا ا
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وأوةاااى ااقااار ر ااااااب ااعاااو لقاااوا الطاااعوم ادةااالي  بااا ف فااارت  ب ماااا تااامل الطاااعوم  -44
  (11)ليلطات ال  متثالها وفقاً لألشكال ال يابي  التقلي،ي  هلذه الطعومادةلي  يف ااتبام ا

 ال ق اي العمل واي التمتل بظروف فمل فادلة ومؤاتية -زاي 
أوض ت م  وم  ادمل اات ،ة يف ب ما أف ب ما مل تواال اإلطاار الاوطو ااتعلامل بالعمال  -41

ما فيماااا يتعلااامل باحلريااا  ال قابيااا  والت ااااوض موااماااً  تامااا  ماااع اإلطاااار الااا،و  ذي المااال   وا ساااي
اجلمااااعي  وأوةااات اا  ومااا  ال،ولااا  باااإجراا إةااااتات تطاااريعي   ااا،ف إىل وفااااا ال،ولااا  فعليااااً 

   (15)بالتزاما ا ال،ولي  يف  ال العمل
وأشااارت م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا إىل دراساا  أجر ااا اللج اا  ااقتمااادي  دمريكااا  -49

تكطاااف عاال وجااود فجااوة يف ادجاااور بااني اجل يااني يف ب ماااا  5155الكااارييف يف عااا  الاتي ياا  و 
  (15)يف اااا  55ب يي  
وساااااور جل اااا  تقااااوا الط اااال القلاااامل بطاااا ف اسااااتمرار ساااالطات اليلاااا، يف تطيياااامل احلكاااال  -41

عامااااً  علاااى الااارغل مااال وجاااود  54احلااا، اددد ليااال ااساااتب،ا  باااا  ال،ستوري القاضي بت ،ي،
عامااااً  كماااا سااااور اللج ااا  القلااامل إزاا  51الاااذي حيااا،د هاااذه اليااال باااا  51/5111 القاااااوف رقااال

يز م   ادط ال بني سل الثااي  عطرة والرابعا  عطارة تمااري  للعمال يف  ادتكا  القااواي  ال  جت 
قطاعي الزراع  واا،م  اا زلي   وأوةت جل   تقوا الط ال با ف تاواال ب ماا إطارهاا التطاريعي ماع 

  (11)  وأف تضع ت،اً لعمل ادط ال519الواردة يف ات اقي  م  م  العمل ال،ولي  رقل ااعايذ 

 ال ق اي الضمان االجتمافي واي التمتل بمستوى معيشي الئق -حاء 
ساور جل   تقوا الط ل القلمل تيال استمرار ارت اع مع،ل ال قار يف اليلا، وأشاارت إىل  -49

  (14)ف مل ا ألار اليليي  لل قر وع،  ااياواةما بذلتن ب ما مل جهود مل أجل التب ي
وأشااااااارت م  وماااااا  ادماااااال اات اااااا،ة يف ب مااااااا إىل أف ب مااااااا   اااااات يف خ اااااا  ايااااااي   -41

يف ااااااااااا  يف  941إىل  5115-5111يف ااااااااااا  يف ال ااااااارتة  5141الت ذيااااااا  فيهاااااااا مااااااال  اقاااااااص
اااا(11)5151-5155 ال اااارتة ل  ادساساااااي    بياااا، أف مااااال اااتااااب ارت اااااع التكل ااااا  الطااااهري  لليا

لألغذيااا  وقياااا  ال  اااا  ال اااذااي بال ياااي  دفقااار القطاعاااات الياااكااي  علاااى أغذيااا  غ يااا  بالااا،هوف 
  (19)واليكريات وفقذة يف ال يتامي ات وااعادف

أف الطاعوم ادةالي   فريامل ااارباا العامال ااعاو باا  ا،ريل مال أةال أفريقاي إىلوأشار  -11
  وأوةااى (11)قااي يطااكاف أفقاار القطاعااات اليااكااي  يف ب ماااواليااكاف اا  اا،ريل ماال أةاال أفري

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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وأشاار ااقاار ر ااااب ااعااو لقااوا الطاعوم ادةاالي  إىل ارت اااع مياتويات ال قاار اااا،قع  -15
يف اااااااا  ماااا هل يف تالاااا   9149عوم ادةاااالي  ارت اعاااااً مثااااذاً للجااازع  إذ يعااااي  يف أوسااااط الطاااا

الوةااااول إىل اااااا،مات    وباإلضاااااف  إىل ذلاااامل  فااااإف تالاااا  هااااذه الطااااعوم ماااال تياااا (11)فقاااار
وجود الع،ي، مل اجملتمعات احمللي  وااياكل يف م ااطمل  ادساسي  تثذ القلمل وتت اقل تتماً بيي 

  (511)اااي 
مال أجال تضاييمل  ااقر ر اااب ب ف تزي، ب ماا اجلهاود اايذولا  واااوارد اابمما  وأوةى -15

بإمكاايااا  احلماااول علاااى  ال جاااوة القاامااا  باااني الطاااعوم ادةااالي  والي مياااني ا خاااريل فيماااا يتعلااامل
  (515)واا،مات الم ي  وفرب الت مي  ااقتمادي  التعليل
يف  1549اتا  احلماول علاى ميااه الطارم لاا وأفادت م  وم  ادمال اات ا،ة يف ب ماا بإت -11

  لكلا مث  مطااكل تعاوا اساتمراري  هاذه اا،ما   وعااوة علاى 5151اااا  مل اليكاف يف عا  
يف اااااا  ماال اليااكاف يف م اااطمل الطااعوم  11 غااذ متاتاا  دكثاار ماال ذلاامل  فااإف هااذه اا،ماا 

  (511)يالم    وه ا  وضع مطابن فيما يتعلمل خب،مات المرف(515)ادةلي 
ورأت م  وم  ادمل اات ،ة يف ب ما وجوم رفع مي ل  الطايبوخ  إىل مياتوى سياسا   -14

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

 ال ق اي الص ة -طاء 
لامل دف أط اال الطاعوم ادةالي  يياجلوف أعلاى معا،ات ساور جل   تقوا الط ل الق -11

  وأوضااا ت م  ومااا  ادمااال اات ااا،ة يف ب ماااا عااا،  (511)ساااوا الت ذيااا  ووفياااات ادط اااال يف اليلااا،
وجاااود ميتطااا يات للمياااتوى الثالااا  مااال الرعايااا  وخااا،مات متبممااا  داخااال أقااااليل الطاااعوم 

  ووفيات الراضعادةلي   وهو ما ي عك  يف ارت اع مع،ات الوفيات ال  اسي
(519)  

وساور جل   تقوا الط ال القلامل تياال ارت ااع عا،د تااات محال ااراهقاات  وا سايما  -19
يف أوساااااط ال تيااااات اا تميااااات إىل الطااااعوم ادةاااالي  وال تيااااات الي ميااااات ماااال أةاااال أفريقااااي  

يف اا،رسا   وأوةت اللج   ب ف ت تاخ لألط ال فرة  التثقاف يف  ال الما   اجل ياي  واإل ابيا  
  وشجعت م  وما  ادمال اات ا،ة (511)وب ف تعاجل ب ما ادسيام اجلذري  حلاات محل ااراهقات
بطا ف الما   اجل ياي  واإل ابيا    191 يف ب ما ال،ول  على اعتماد ميودة مطروع القاااوف رقال

  وعلااى إدماااج التثقيااف الطااامل يف  ااال احلياااة اجل يااي  اااااال 5154  يف آم/أغيااط  ااقاا،َّ 
  (519)لألعمار يف  يع ااراتل التعليمي  هب،ف خ   مع،  محل ااراهقات واجلراال اجل يي 

وساور جل   تقوا الط ل القلمل أيضاً بطا ف عا،  وجاود بارامم لألط اال ااتعايطاني ماع  -11
وتعاااارض الي ااااني والي ااااات اا تمااااني إىل الطااااعوم   اعاااا  اليطااااري /اإلي،ز يف اليلاااا، فااااذوس اقااااص اا

ادةاااااالي  أكثاااااار ماااااال غااااااذهل ل ةاااااااب  بااااااادمراض  وقلاااااا  ااساااااارتاتيجيات الوقااياااااا  ااوجهاااااا  إىل 
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  وأوةت م  وم  ادمل اات ،ة يف ب ما ال،ول  ب ف تضمل للجمياع إمكاايا  إجاراا (511)ااراهقني
اااع اطااااا اختياااار اإلةااااب  ب  اااذوس اقاااص اا اعااا  اليطاااري  يف إطاااار ا اااا  المااا   العاااا   وأف توسا

ااتطااار العيااادات الماا،يق  يف  يااع أحناااا اإلقلاايل الااوطو ا،ماا  فاااات سااكااي  راييااي   وتك اال 
  (551)تمول ادشباب اا تمني إىل ال اات الضعي   على اا،مات الم ي 

 ال ق اي التعليل -ياء 
وا الط اااال باإل اااااز ااتمثاااال يف تعماااايل االت اااااا بااااالتعليل اابتاااا،ااي رتياااات جل اااا  تقاااا -19

الذي يعرتف لمل الطعوم ادةلي  يف التعليل الث ااي الل    5151واعتماد التطريع المادر عا  
وااطرت  بني الثقافات  وأوةت اللج   ب ف تعاجل ب ما مي ل  ع،  إمتا  التعليل وتيرام ادط ال 

تزي، إمكااي  االت اا بالتعليل ماا قيال اا،رساي والتعلايل ادساساي اإللزاماي يف مل اا،رس   وأف 
  وأوةت م  م  اليوايكو ب ف تواةل ب ما القضاا علاى التميياز ااجتمااعي (555)اا اطمل الري ي 
  (551)  وتعزز تعليل تقوا اإلاياف(555)يف ا ا  التعليل

باا ف ترةاا، ب مااا مااوارد     اا،ريل ماال أةاال أفريقاايفرياامل اااارباا العاماال ااعااو بااوأوةااى  -11
كافياا  يف اايزااياا  وتعتماا، تاا،ابذ  مبااا يطاامل سياسااات للعماال اإلّااايب  ماال أجاال ك الاا  ااياااوة 
لليكاف اا  ،ريل مل أةل أفريقي يف إمكااي  الوةول إىل التعلايل  وا سايما يف مرتلا  التعلايل 

ف تيااات ،ا احلكومااا  بااارامم دراساااي  خاةااا  تعااارتف   وأوةاااى فريااامل ااااارباا أيضااااً بااا (554)العاااا 
  (551)بتاري  اليكاف اا  ،ريل مل أةل أفريقي وإسهاما ل يف اليل، وألقافتهل

ااال مياااتويات  -91 وأشاااار ااقااار ر ااااااب ااعاااو لقاااوا الطاااعوم ادةااالي  إىل اساااتمرار فيا
اساع  يف هاذا اجملاال باني الت ميل ال،راسي يف أوساط الطعوم ادةلي   إا أف ال جاوة ا زال و 

الطعوم ادةلي  وغذهل مل اليكاف  وأضاف ااقر ر اااب أف الطاعوم ادةالي  تواجان عا،داً 
ماال العقيااات فيمااا يتعلاامل بإمكااياا  الوةااول إىل التعلاايل  ويطاامل ذلاامل اقااص اااا،ارس  وا ساايما 

  (559))احملليات(اا،ارس الثااوي  يف م اطمل الطعوم ادةلي  
التعليمياا  يف بعاا    اات م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا عاا،  ك اياا  الياا  الت تياا وات -95

اا اااطمل الاا  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

 ااا  تقاااوا الط ااال القلااامل إزاا ماااا اقااارت خ إدخالااان علاااى التطاااريعات القاامااا  مااال وسااااور جل -95
ت يذات  ،ف إىل وضع ال تيات احلوامال يف مرافامل تعليميا  خاةا   وهاو ماا ت ما  اللج ا  بقاوة 

  (559)بع،  تطييقن
وأشارت م  م  اليوايكو إىل أف اليل، ق، اماذ تا،ابذ  ا،ف إىل تعزياز التعلايل الطاامل  -91
ام ذوي اإلعاقاا   غااذ أف ب مااا مل تتبااذ مااا يك ااي ماال تاا،ابذ لت يااني ا ااا  ال قاال وب اااا للطاا

  وأوةاات اا  ماا  باا ف تزياا، ب مااا إمكااياا  وةااول الطااام ذوي اإلعاقاا  إىل (551)هياكاال ج،ياا،ة
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  وأوةاات جل اا  تقااوا الط اال باا ف (551)التعلاايل بت يااني وساااال ال قاال والياا  الت تياا  التعليمياا 
  (555)غاليي  ادط ال ذوي اإلعاق  يف ا ا   للتعليل الطامل للجميع باا،ارس العادي ت ،مم ب ما 

وات ااااات م  ومااااا  ادمااااال اات ااااا،ة يف ب ماااااا أف ادط اااااال الاجااااااني ا عكااااا هل دومااااااً  -94
أغلااايهل لاااي  ل،يااان الوألااااامل الااا  تطليهاااا وزارة التعلااايل  ومل  دف االت ااااا ب  اااا  التعلااايل يف اليلااا،

ييياا  الطاروط ااطلوبا  وييياار وةاول ادط اال  ي ا ف مطروع اارسو  الت  يذي الاذيي عتم، ت
  (555)إىل التعليلالاجاني 

 ال قوق الثقااية -كاف 
باا ف تعاازز ب مااا احلاامل يف  فرياامل اااارباا العاماال ااعااو باا  اا،ريل ماال أةاال أفريقاايأوةااى  -91

ل ماال أةاال أفريقااي يف احل ااا  علااى أساالوم اهلوياا  الثقافياا   مبااا يف ذلاامل تاامل اليااكاف اا  اا،ري
  (551)تيا ل وتعيذا ل الثقافي 

 األشخاص ذوو اإلفا ة -الم 
أشاااارت م  ومااا  ادمااال اات ااا،ة يف ب ماااا إىل أف دراساااات  استقماااااي  متبممااا  تقااا، ر  -99

 يف ااااا  مال  ماوع الياكاف وأغلايهل 5541ايي  اليكاف ذوي اإلعاق  يف ب ماا بااما يمال إىل 
   (554)يعيطوف يف تال  فقر

وشااجعت م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب مااا ال،ولاا  علااى تعماايل تقااوا ادشااباب ذوي  -91
اإلعاقاا  يف اليياسااات العاماا   وتعزيااز ادماااا  الوط ياا  ااع ياا  بادشااباب ذوي اإلعاقاا   وتوتياا، 

   (551)بروتوكوات وأدل  الرعاي  يف دواار إعادة الت هيل على المعي، الوطو

 الشعوب األصلية -ميل 
ذكاااار ااقاااار ر اااااااب ااعااااو لقااااوا الطااااعوم ادةاااالي  أف ا ااااا  احملليااااات يااااوفر حلقااااوا  -99

الطااعوم ادةاالي  ميااتوى كيااذاً ماال احلماياا   وخباةاا  فيمااا يتعلاامل بادراضااي وادقاااليل  وااطااارك  
ب ماااا تواجااان طاا ااا  مااال   بيااا، أاااان أشاااار إىل أف (559)واحلكااال الاااذاا  وقطااااعي المااا   والتعلااايل

ااطاكل ااتعلق  بإا اذ ومحاي  تقوا الطعوم ادةلي   وا سيما فيما يتعلمل ب راضايها ومواردهاا 
الطييعياااا   وت  ياااااذ ااطااااااريع ااسااااتثماري  الكياااااذة  وقضاااااي  احلكاااال الاااااذاا وااطاااااارك   واحلقاااااوا 

  (551)ااجتماعي  وااقتمادي 
إىل الاا،خول يف  لقااوا الطااعوم ادةاالي  باا ف تيااعى ب مااا وأوةااى ااقاار ر اااااب ااعااو -91

  وتضمل اضطاع الطاعوم ادةالي  با،ور  مااال (559)توار  ميتمر مع ممثلي الطعوم ادةلي 
يف ةاو غ مطاروع قاااوف بطا ف التطااور اايايمل ماع هاذه الطاعوم
  وتتباذ ااطاوات الازماا  (551)

خاةا  بالطاعوم ادةالي  أو ااطالا  هباا  ف ب اهااا ع أي أطراف ألالث  مل دخول ادقاليل ااعارت  
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   كمااا يوةااي ااقاار ر(511)ومعاقياا  أي أشااباب موجااوديل علااى هااذه ادراضااي بماا   غااذ قااواياا 
باا ف تضاامل ب مااا ت  يااذ مطاااريع ت مياا  ااااوارد الطييعياا  اساات اداً إىل ات اقااات توافقياا  مااع الطااعوم 

  (515)وقها اإلايااي ااع ي  مبا يعود عليها بال  ع وحيرت  تق
ماايا  دوف إجاراا و ويف ضوا التجارم ادخذة ااتعلق  بت  ياذ مطااريع إاتااج الطاقا  الكهر  -11
مااااع اجملتمعااااات احمللياااا  ااع ياااا  للطااااعوم ادةاااالي   كمطااااروعي باااااراو بااكااااو الازماااا  طاااااورات اا

 ف ت  طااا احلكوماا   بااأيضاااً   أوةااى ااقاار ر اااااب ااعااو لقااوا الطااعوم ادةاالي  11 وتطاااف
مطاااورات واجاا  التطيياامل يف تالاا      بالت ياايمل مااع ممثلااي الطااعوم ادةاالي   إطاااراً تاكماااً ل  ااا

  (515)الطااعوم ادةاالي يف   ألرتاا  مااياا  وااطاااريع ااسااتبراجي  الااو ت  يااذ مطاااريع الطاقاا  الكهر 
اااار والعماااال   طيقاااات جل اااا  القضاااااا علااااى التمييااااز الع مااااري إجااااراا اإلاااااذار ا5155ويف عااااا   ايكا

العاجاال  اااااب هبااا  علاااى تالاا  ااواجهااات الااا  اااا،لعت بااني  تمعاااي ا ابياان وبوغلياان احمللياااني 
لي اااا سا،ت لتولياا، الطاقا  الكهرومااياا   للطاعوم ادةالي  وقااوات ادمال أأل اااا اتتجاجاات  م اهضا 

تجااز الع،ياا، يف غارم ب ماا واساات الن  وأسا رت عال مقتاال مت ااهري ل وإةااب  آخااريل  اروخ وات
ماال اات اااهريل  وتثااات اللج اا  ب مااا علااى محاياا  قااادة الطااعوم ادةاالي  واجملتمعااات احمللياا  هلااذه 
الطعوم مل أعمال الرتهي  ال  يتعرضوف هلا بيي  ما يياشروان مال أاطاط  للمطالةيا  لقاوقهل 

   (511)يياتي قيا  مطاريع التع،يل وإاتاج الطاق  الكهرومااي  وااطاريع ال واعرتاضهل على
وأفااااد مكتااا  م  ومااا  ادمااال اات ااا،ة يف ب ماااا بوضاااع خطااا  للت ميااا  الطاااامل  للطاااعوم  -15

  (514)5155ادةالي  يف ب مااا  يف إطااار عمليا  تااوار بااني شااعيف ا ابيان وبوغلياان أ جرياات يف عااا  
  وشااجعت اا  وماا  احلكوماا  علااى ت ااز اعتماااد ااطاا  ااااذكورة يف اجمللاا  الااوطو ورةاا، ميزااياا

  (511)لت  يذها  مبا يعزز اإلدارة يف أقاليل الطعوم ادةلي  وحيرت  اليلطات التقلي،ي  وعكا ها
أةاا،رت ةااكو  ملكياا  لاااثاا  وأوضاا ت م  وماا  ادماال اات اا،ة يف ب ماااا أف ال،ولاا  -15

اااري تاليااااً  15/5119م ااااطمل للطاااعوم ادةااالي  مبوجااا  القاااااوف رقااال  لألراضاااي اجلماعيااا   ّو
  وشاااجعت اا  ومااا  ال،ولااا  علاااى تعزياااز اإلجااارااات (519)ملكيااا  دراض أخااارىإةااا،ار ةاااكو  

لمكو  االكي  اجلماعي  دراضيها   الرامي  إىل ضماف الييادة اإلقليمي  للطعوم ادةلي  احلاازة
والتعجيل  يف الوقت ا ين  بإة،ار ةكو  ملكي  لماحل اجملتمعات احملليا  الا  تقا،امت بطلا  

  (511)االكي  اجلماعي  دراضيهااحلمول على ةكو  

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -نون 
أشاااااارت م  ومااااا  ادمااااال اات ااااا،ة يف ب ماااااا إىل أف اليلااااا، ا يااااازال يواجااااان  موعااااا  مااااال  -11

  وأوةات اا  وما  (519)لتعزيز إدماج الاجاني على الرغل مما أترزه مل تق،  تطريعي الت ،يات
يلااايس فياااني مياااتوى الت يااايمل فيماااا باااني دااااارة اهلجااارة ومكتااا  خ،مااا   ال،ولااا  بااضاااطاع مباااا

الاجاني وداارة احل،ود وجهاز الطرط   وتعزيز وتا،ة شا وف ااهااجريل والاجااني التابعا  اكتا  
  وإاطاا آلي  قااواي  لتمكني ملتمياي اللجاوا مال احلماول علاى تمااري  عمال (511)أمني اا امل
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اا،َّد وضااعه م قتاا  ريثمااا ل  وااستعاضاا  عاال ل ااب "اجااا" ااطيااوع علااى وأليقاا  هوياا  الاجااا حي 
  (541)وتمري  العمل اام وخ إياه برقل عا  حي، د ة تن القااواي 

لت ،ي، هوي  ادط ال  وساور جل   تقوا الط ل القلمل إزاا افتقار اليل، إىل ا ا   ماال -14
  وأوةات وضااعهلااهل أتيااااً دوف تقيايل أالاجاني وملتميي اللجوا  وإعاد ل بالتا  إىل أوط

اللج   ب ف فيال ب ما ميتوى ع،ال  ا ا  ف،ي، وضع الاجاني
(545)  

وأوضااا ت م  ومااا  ادمااال اات ااا،ة يف ب ماااا أف ااهااااجريل يف اليلااا، يواجهاااوف قياااوداً مااال  -11
وارت ااااع  قييااال اليياساااات ااتماااايزة بياااي  اجل ياااي   وتطااا،ي، إجااارااات تياااوي  الوضاااع القاااااوين 

تكل اا  اإلجاارااات  وفاارض غرامااات باه اا   وزيااادة عمليااات الت قاامل الاا  تضااطلع هبااا ساالطات 
  وأضااافت اا  وماا  أف اليلاا، يطااه، ت ايثاااً ل اااهرة اهلجاارة اتيجااً  لتزاياا، الطلاا  علااى (545)اهلجاارة

ةاات   وأو (541)ادياا،ي العاملاا  ذات الت هياال احملاا،ود أو ااتوساا  للعماال يف وااروف عماال مرتدياا 
م  وماا  ادمااال اات اا،ة يف ب ماااا ال،ولاا  بك الااا  احلقااوا اإلاياااااي  وااه ياا  للمهااااجرات  وخباةااا  
العاااااامات يف اا،مااااا  اا زليااااا  ويف  اااااال رعايااااا  ادط اااااال أو اارضاااااى أو كياااااار اليااااال ويف  اااااال 

    (544)اجل  
بطااا ف كماااا أوةااات م  ومااا  ادمااال اات ااا،ة يف ب ماااا ال،ولااا  باااإطاا محاااات إعاميااا   -19

سل  احلريا     وع،  اتتجاز ااهاجريل إا يف تاات استث ااي   وإخضاع(541)تقوا ااهاجريل
ك الاا  احلاامل يف تقاا،مي    فضااًا عاال  يياات ، فيهااا إىل مااربراتللمراجعاا  القضااااي  يف احلاااات الاا

  (549)طعااال قضاااااي بماااورة ماامااا  وفعالااا  عماااًا باالتزاماااات ال،وليااا  ااتعلقااا  لقاااوا اإلايااااف
وتوةااي اا  وماا  كااذلمل ل ااز وضااع سياساا  شااامل  بطاا ف اهلجاارة تك اال تقااوا ااهاااجريل وفقاااً 

    (541)اي،أ ع،  التمييز

 ال ق اي التنميةع والقضايا البيئية -سيم 
باا ف تعتماا، ب مااا تاا،ابذ  فرياامل اااارباا العاماال ااعااو باا  اا،ريل ماال أةاال أفريقاايأوةااى  -11

اال اليااكاف اا  اا،ريل ماا ل أةاال أفريقااي ماال التمتااع لقهاال يف الت مياا   مااع مراعاااة ضاارورة رد متكا
  (549)اا امل التارخيي  بت  يذ برامم إمنااي 

وأكااا،ت م  ومااا  ادمااال اات ااا،ة يف ب ماااا أف زياااادة ال زاعاااات علاااى اااااوارد الطييعيااا  يف  -19
ل زاعاات اجملتمع إمنا يكطاف عال هطاشا  م سياات ال،ولا  مال تيا  القا،رة علاى تياوي  هاذه ا

  (511)  لتكاوف الطااعوم ادةالي  أكارب متضارر  مال هاذا الوضااع(541)وك الا  احل اا  علاى الثاروات
وأضااافت اا  وماا  أف عاا،  وجااود زاااكل متبمماا  يف ااياااال اليياياا  يطااكل عقيااً  أمااا  إا اااذ 
ألار احلمل يف بيا  ة ي   كما أف ضعف آليات مطارك  ااواط ني  وا سيما يف فليال دراساات اد

  وأوةت م  وم  ادمل اات ا،ة (515)اليياي للمطاريع اإلمنااي   بات عقي  فول دوف محاي  الييا 
يف ب مااااا مبراجعااااا  ال  اااااا  ااتعلااااامل باليياااااا  ااطاااارت  باااااني اا سياااااات هبااااا،ف زياااااادة ك اااااااة اإلدارة 

  (515)اليياي 
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