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ل قععوق اإلنسععان واقععا للفقععرة (15ب) مععم مراععق عرار مجلععس حقععوق
اإلنسان  1/5والفقرة  5مم مراق رار المجلس 21/16
ساموا
ر ذذاري همئ ذذار لهداه ذذإللر ءلت ذ ل لر
ه ذذال لرير ي ذ ه ذذو لوم ذذا راوداوم ذذار لر ذولر
لخلاصة ،مبا ذرك لهالحظذار ءلريدامرذار لرذولر مذد لرإلءرذة لهدومذة ،ء رذاري ممذو ل مذ
لهيحذذإل لرمذذامو رذذوا لتومذذا  ،ء نذذث ذرذذك مذذد ءدذذالر ل مذ لهيحذذإل لر مذذة ذلر لر ذذاة
ذذز مذذو ب رم ذذإلل عا ذذإل ل ذ رد ذذإل لرزاوذذار ءرالط ذذال عا ذ لر ذذو
ءلرير ي ذ مرذذإل
لرزامذ ذ  ،ي ذ ذ لرد ذذو إىل لرود ذذالر له دم ذذةءال ييض ذذود لرير يذ ذ أي ذذة آرل أء ء ه ذذار وظذ ذ أء
ل رتلحار مد لهموضمة لرماممة روا لتوما خبالف مذا يذ موهذا لريرذاري ءلربماوذار لرداومذة
لر ذذا ر عذذد لهموضذذمة ءهذذو ييبذذا همز ذ لهبذذا ع لريو مهمذذة لردامذذة لر ذ لعيوذذإلها ا ذ حرذذوا
لتومذذا مر ذ ر  119/17ء ذذإل ذ ذ ر عا ذ يفذذو موهاذذو حول ذذو ايذذة لرذذو م ل ذذا
لهداومار لرولر لرير ي ءرءعمت إعإلل لرير ي ءرية لالسيد ل ءلريطذورلر لرذ حذإلدت
اك لرمرت
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وال -المعلوما األساسية واإلطار
لف -نطاق االلتزاما الدولية

( )1

 -1المعاهدا الدولية ل قوق اإلنسان

لري إلير أء لالوضوا
أء لخلالفة

لريحمظار ء/أء
لتعالوار

2

( )2

ل ارة أدوا لجلورة لرماعرة

لت ذ ذ ذ ذ ل لر لهي ذ ذ ذ ذذا عدذ ذ ذ ذذإل
مل ي إلا عامها/مل رب
لالسيد ل

لرده ذ ذ ذذإل لر ذ ذ ذذإلء لخل ذ ذ ذذا ع ذ ذ ذذا روا ل ما مذذة حرذذوا ل ذ ا ذء لال ما مذ ذ ذذة لرإلءرمذ ذ ذذة رارضذ ذ ذذا عا ذ ذ ذ
ما أ زا لريوممب لردو
لتعا ة ( و ما)2014 ،
لهإلومة ءلرمماسمة ()2008
ل ما مذذة لررضذذا عا ذ مذذا أ ذذزا لال ما مذذة لرإلءرمذذة وايذذة مذذا لرده ذ ذذإل لرذ ذ ذذإلء لخلذ ذ ذذا عذ ذ ذذا روا
ل ذ ذ ذ ذ ا م ذ ذ ذ ذذد لالقيم ذ ذ ذ ذذا لال ي ا ية ءلال يواعمة ءلرثرافمة
لريوممب ضإل له أ ()1992
لررم ()2012
ل ما مة مواهضة لريدايب
ل ما مة حروا لرطم ()1994
لرربء و ذ ذ ذذو لالقيم ذ ذ ذذار ال ما م ذ ذ ذذة
لال ما مذ ذ ذ ذذة لرإلءرم ذ ذ ذ ذذة وايذ ذ ذ ذذة م ذ ذ ذ ذذا
مواهضة لريدايب
ل ذ ذ ا م ذذد لالقيم ذذا لررم ذ ذ
( و ما)2007 ،
لرربء و ذ ذ ذذو لالقيم ذ ذ ذذار ال ما م ذ ذ ذذة
حر ذ ذ ذذوا لرطم ذ ذ ذ ذ ع ذ ذ ذ ذ ل ذ ذ ذ ذرتل
ل طما لهوازعار لهماحة
لرربء و ذ ذ ذذو لالقيم ذ ذ ذذار ال ما م ذ ذ ذذة
حروا لرطمذ ع ذ عمذا ل طمذا
ءلس ذذي ال ل طم ذذا لرب ذذا ء
لهول لتعاحمة
لرربء و و لالقيمار لرثاين لهاحر
عارده ذ ذذإل لر ذ ذذإلء لخل ذ ذذا ع ذ ذذا روا
لهإلومة ءلرمماسمة
لال ما مذ ذذة لرإلءرمذ ذذة وايذ ذذة حر ذ ذذوا
مذ ذ ذذا لردوذ ذ ذذا لههذ ذ ذذا يد ءأف ذ ذ ذ ل
أس ه
ل ما م ذ ذذة حر ذ ذذوا ل ذ ذ ذ ا ذء
لتعا ة ( و ما)2014 ،
لرده ذ ذ ذذإل لر ذ ذ ذذإلء لخل ذ ذ ذذا ع ذ ذ ذذا روا
لهإلومذذة ءلرمماسذذمة (إعذذال  ،لها ذذا
 )3(8ء )2(10ء()2008 ،)3
ل ما مة حروا لرطم (حتمذ ،،لهذا
()1(28أ))1994 ،
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إ ذ ذ ذ ذ ذ ل لر لر ذ ذ ذ ذ ذذزو
ءلريحرم ذ ذذر ءلت ذ ذ ذ ل لر
()3
لردا اة

ل ارة أدوا لجلورة لرماعرة

لت ذ ذ ذ ذ ل لر لهي ذ ذ ذ ذذا عدذ ذ ذ ذذإل
مل ي إلا عامها/مل رب
لالسيد ل

لال ما م ذذة لرإلءرم ذذة واي ذذة م ذذا لال ما مذ ذ ذذة لرإلءرمذ ذ ذذة رارضذ ذ ذذا عا ذ ذ ذ
ما أ زا لريوممب لردو
ل ذ ذ ذ ذ ذ ا م ذ ذ ذ ذ ذذد لالقيم ذ ذ ذ ذ ذذا
لررم  ،لها )2012( 33
لرربء و ذ ذ ذ ذذو لالقيم ذ ذ ذ ذذار لهاح ذ ذ ذ ذذر
عارده ذ ذذإل لر ذ ذذإلء لخل ذ ذذا ع ذ ذذا روا
لال ي ا ية ءلال يواعمة ءلرثرافمة
لرده ذ ذذإل لرذ ذ ذذإلء لخلذ ذ ذذا عذ ذ ذذا روا
لهإلومة ءلرمماسمة ،لها 41
لرربء و ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو لالقيم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار ل ء
لهاح ذ ذ ذذر عارده ذ ذ ذذإل لر ذ ذ ذذإلء لخل ذ ذ ذذا
عا روا لهإلومة ءلرمماسمة
لرربء و ذ ذ ذذو لالقيم ذ ذ ذذار ال ما م ذ ذ ذذة
لررضا عا مذا أ ذزا لريوممذب
ضإل له أ
ل ما مة مواهضة لريدايب
لرربء و ذ ذ ذذو لالقيم ذ ذ ذذار ال ما م ذ ذ ذذة
حروا لرطم لهيدار عإ ل رإلمي
لربالنار
لال ما مذ ذذة لرإلءرمذ ذذة وايذ ذذة حر ذ ذذوا
مذ ذ ذذا لردوذ ذ ذذا لههذ ذ ذذا يد ءأف ذ ذ ذ ل
أس ه
لرربء و ذ ذ ذذو لالقيم ذ ذ ذذار ال ما م ذ ذ ذذة
حروا ل ا ذء لتعا ة
لال ما م ذ ذ ذذة لرإلءرم ذ ذ ذذة واي ذ ذ ذذة م ذ ذ ذذا
ل ا مد لالقيما لررمذ ،
لها ا  31ء32
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 -2صكوك دولية رئيسية خرى ذا صلة
ل ارة أدوا لجلورة لرماعرة
لري إلير أء لالوضوا
أء لخلالفة

وظ ذ ذذا رءمذ ذ ذذا ل ساسذ ذ ذذو راوحزوذ ذ ذذة
لجلوالمة لرإلءرمة
لال ما مذ ذذة لخلاصذ ذذة عوضذ ذذا لرال ئ ذ ذ
ءلال ما م ذذة ع ذ ذ ءض ذذا ل ذ ذ ا
( )5
عإلإلو لجلوممة
ل ما م ذ ذ ذ ذ ذذار وم ذ ذ ذ ذ ذ ذ له رق ذ ذ ذ ذ ذذة 12
آب/أنمط  1949ءلرربء و وال
( )6
لتضافما ل ء ءلرثاين
لال ما مذذار ل ساسذذمة هوظوذذة لردوذ
( )8
لرإلءرمة

لت ذ ذ ذ ذ ل لر لهي ذ ذ ذ ذذا عدذ ذ ذ ذذإل
مل ي إلا عامها
لالسيد ل
ل ما مذذة موذذا إلذذة لتعذذا لجلواعمذذة
ءلهدا بة عامها
( )4

ع ء و و عارثمو
ل ما م ذذة ع ذذا  1961ع ذ قمذ ذ
حذ ذذاالر لودذ ذذإلل لجلومذ ذذمة ،ءل ما مذ ذذة
ع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا  1954ع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ءضذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا
ل ا عإلإلو لجلوممة
لرربء و ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذو لتض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا لرثارذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
( )7
ال ما مار وم ردا 1949

ل ما مي ذذا موظو ذذة لردو ذ لرإلءرم ذذة ر ذ
( )9
 169ء189
ل ما م ذذة لرمووم ذذزو هزافح ذذة لريومم ذذب
ا لريدام

عذذا  ،2012ذذادت لرااوذذة لهدومذذة عاررضذذا عا ذ لريوممذذب ضذذإل له ذ أ سذذامول عا ذ
-1
لري إلير عا لردهإل لرإلء لخلا عا روا لال ي ا ية ءلال يواعمة ءلرثرافمة ،ءلال ما مة لرإلءرمذة
رارض ذذا عا ذ م ذذا أ ذذزا لريومم ذذب لردو ذ  ،ءل ما م ذذة مواهض ذذة لريد ذذايب ،ءلال ما م ذذة لرإلءرم ذذة
واية حروا مذا لردوذا لههذا يد ءأفذ ل أسذ ه  ،ءلال ما مذة لرإلءرمذة وايذة مذا ل ذ ا
مذذد لالقيمذذا لررمذ  ،ءل ما مذذة حرذذوا ل ذ ا ذء لتعا ذذة( )10ء عذذت لرااوذذة سذذامول إىل
لري ذذإلير عاذ لرربء و ذذو لالقيمذذار ال ما مذذة لررضذذا عاذ مذذا أ ذذزا لريوممذذب ضذذإل لهذ أ (،)11
ءحثيه ذذا عاذ ذ لري ذذإلير عاذ ذ ل ما م ذذة موظو ذذة لردوذ ذ لرإلءرم ذذة ر ذ ذ  103ع ذ ذ اي ذذة ل موم ذذة
(م ل دذذة) ( ،)1952ءل ما مذذة موظوذذة لردوذ لرإلءرمذذة ر ذ  156ع ذ لردوذذا ذء لهمذ ءرمار
لردالامذة ،ردذا  ،1981ءعاذ لعيوذا أحزذذا ريوإليذإل إ ذذاز ل مومذة لررطذذاع لردذا ءلخلذذا
إىل  14أسذ ذذبوعا( )12ء عذ ذذت لرااوذ ذذة سذ ذذامول أيضذ ذذا إىل لري ذ ذذإلير عا ذ ذ ع ء و ذ ذذو موذ ذذا لاللذ ذذار
عا ذ ا  ،ءخباصذذة لرومذذا ءل طمذذا  ،ء ود ذ ءلهدا بذذة عام ذ لهزو ذ ال ما مذذة ل م ذ لهيحذذإل
()13
هزافحة لجل إلة لهوظوة عرب لروطومة ،ءلر زو لرإلءرمة ل ق ذلر لر اة
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ذ ذذإلا سذ ذذامول عا ذ ذ لهداهذ ذذإللر لرإلءرمذ ذذة
 -2ءأءص ذ ذ ف يذ ذذر ل م ذ ذ لهيحذ ذذإل لررط ذ ذ ع ذ ذ
ل ساسمة لخلو لهيبرمة لهيدارة حبروا لتوما  ،ءع وض إرمها  -ءهو لردهإل لرإلء لخلا
عا روا لال ي ا ية ءلال يواعمة ءلرثرافمة ،ءلال ما مذة لرإلءرمذة رارضذا عاذ مذا أ ذزا لريوممذب
لردو ذ ذ  ،ءل ما م ذذة مواهض ذذة لريد ذذايب ،ءل ما م ذذة حر ذذوا ل ذ ذ ا ذء لتعا ذذة ،ءلال ما م ذذة
ذذإلا عا ذ
لرإلءرمذذة وايذذة حرذذوا مذذا لردوذذا لههذذا يد ءأف ذ ل أسذ ه  -وذذا أءصذذيها ع ذ
لرربء و ذذوالر لالقيماريذذة راوداهذذإللر لرإلءرمذذة ءعذ وضذ إرمهذذا ء ومذذاها عذذد ط يذذر طبمرهذذا عاذ
()14
لهميو لحملاو
 -3ءالح ذذ ،لرم ي ذذر لررطذ ذ أ س ذذامول ذذإل ء د ذذت عاذ ذ ل ما م ذذة حر ذذوا ل ذ ذ ا ذء
لتعا ذذة أياو /س ذذبيورب  ،2014ءأ ذذا ع ذذإل لري ذذإلير عامه ذذا ءرح ذذب لرم ي ذذر لررط ذ ذذال
لريطذ ذذور ،ء ذ ذذاا حزومذ ذذة سذ ذذامول عا ذ ذ مولصذ ذذاة لريرذ ذذإل يفذ ذذو لري ذ ذذإلير عا ذ ذ لال ما مذ ذذة عوذ ذذال
()15
عاريوصمار لر بايها لالسيد ل لرإلءر لر ام ل ء لهيدار ا عا 2011
 -4ءأءصذذت مموضذذمة ل مذ لهيحذذإل لرمذذاممة ر ذ ء لرال ئذ عذ ولصذ سذذامول قطذولر
لري إلير عا ل ما مة عا  1954ع ءضذا ل ذ ا عذإلإلو لجلومذمة ءل ما مذة عذا 1961
()16
ع قم حاالر لودإلل لجلوممة
 -5ءأءصذت موظوذة ل مذ لهيحذإل رارتعمذة ءلرداذ ءلرثرافذة (لرموومذزو) عي ذاما سذامول عرذو
()17
عا لري إلير عا ل ما مة مزافحة لريوممب ا لريدام

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -6أ ذذار لرم يذذر لررط ذ إىل أ لرربهذذا ذذإل أ ذ عذذا  2013دذذإليال سذذيوريا ق ذ
مبو ب ذ راو ذ أ ح ذذة ذذإلرها  10لهالذذة مذذد مراعذذإل لجلودمذذة لري ذ يدمة لروطومذذة ،ءذرذذك ذذإلف
عالج مم رة ور متثم له أ لرربها
 -7ءالحذذ ،لرم يذذر لررطذ أ ذذاوو لجلذ لل لجلإليذذإل لر ذذا ر عذذا  ،2013لرذذا أر ذ
ذاوو لجلذ لل لر ذا ر عذا  ،1961حذإل عروعذار رااذ لل لجلومذمة ء ذا لرم يذر إ لجلذ لل
لجلوممة لهإلر ة لرراوو و لردو لجلومو ءلالعيإلل لجلومو ءلاللار
 -8ءالح ،لرم ير لررطذ أيضذا أ سذامول أو ذ ر عذا  2014حمزوذة رسسذ مبو ذب
ذذاوو حمذذا ل س ذ ردذذا  2014ءأ ذذار إىل أ حمزوذذة ل س ذ ذذب مذذد لحملزوذذة لحملامذذة ،ءأ
لر ذ موهذذا هذذو ذذاما ل ذذزا لربإلياذذة ريمذذوية لروبلعذذار ءله ذذا ة ءع ذ لرم يذذر أ ذذاوو
سالمة ل س ردا  2013يإلرج د يمذا موسذدا رادوذ لهوذب  ،ءأ مذد لردواصذ لههوذة ذرذك
لررذذاوو متزذ لرطمذ مذذد طاذذب أمذ ايذذة ء ل ذرتلد مولفرذذة أحذذإل ءلرإليذ أء لروصذذو لررذذاووين
عام  ،ءءل بار لر طة ،ء"سماسة عإل إسراد ل ذر" لرذ و ذب لريحرمذر ذ عذال ع ذ
عوذ موذب يوطذو عاذ أ ذذز مذد أ ذزا لتيذال لربذذإلين أء لجلومذو ،ءذرذك عومذة مراضذذا
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مذذد ي زب ذ ءأضذذاف لرم يذذر أ حمزوذذة ل سذ  ،لر ذ حزوذذت موذذا إو ذذالها أ ثذ مذذد 800
ضمة ،هو أء حمزوة مز سة ررضذايا ل سذ موطرذة لحملذما ل ذا ع قذارج أسذرتلرما ءوموزياوذإلل
ضذذايا والمذذة يدا ذذر عذذاردو ل س ذ  ،ءعواذذت عا ذ
ءفماذذو ء ذذإل وظ ذ ر حمزو ذذة ل س ذ
مما رة لهيهو عد أفدا ءعا إ باره عا بح اح عومه عط يرة مواسبة
 -9ء اا لرم ير لررط لرإلعو إىل لعيوذا م ذ ء ذاوو رعايذة لرطمذ ء اييذ سذامول
رد ذذا  ،2013و ذذا ذذاا لرو ذذاالر لر ذ ذ يزة لر لمم ذذمة عاذ ذ بذ ذ م ذ ذ ء لرر ذذاوو ذل ءعاذ ذ
لرربه ذذا ( )18ءأع ع ذذت جلو ذذة ق ذربل موظو ذذة لردو ذ لرإلءرم ذذة لهدوم ذذة عيطبم ذذر لال ما م ذذار
لعيو ذذا
()19
ءلريوصمار عد أماها لعيوا م ء لرراوو لهميرب لرر يب
 -10ءأ ذذارر مموضذذمة ذ ء لرال ئذ إىل أ سذذامول مل ذذإلرج عدذذإل لريبلما ذذا لرإلءرمذذة لهيدارذذة
اوو ذذا لحملاذذو ءأ ذذارر أيضذذا إىل أو ذ ذذا ذذإل عذذإلأ ء ذذت سذذاعر إعذذإلل م ذ ء
عذذارال ئ
()20
اوو ع حتإليإل م ب لرال ئ ،ءرزو مل يديوإل عدإل

جية -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -11حثذذت لرااوذذة لهدومذذة عاررضذذا عاذ لريوممذذب ضذذإل لهذ أ سذذامول عاذ أ و ذذئ ،قذذال
فرت زمومة حمإل  ،م سمة ءطومة مميراة روا لتوما ءفرذا راوبذا ع لهيدارذة مب ذب له سمذار
()21
لروطومة ريدبيب ء اية حروا لتوما (مبا ع عاري )
 -12ء ذذادت لرااو ذذة س ذذامول عاذ ذ لعيو ذذا ذذإللعث قاص ذذة م ي ذذة ،ءفر ذذا راو ذذا  )1(4م ذذد
مذا لالذاالر لرذ
لال ما مة ،حبمب لريممث لرولر لريوصمة لردامة رااوة ر ذ  ،25ءذرذك
()22
يواء ا لال ما مة ،ءلر متث فمها له أ متثمال وا ا أء حتَ فمها مد لريوثم

 -13ءأ ذ ذ ذذار لرم يذ ذ ذذر لررط ذ ذ ذ إىل أ ع هذ ذ ذذا سذ ذ ذذامول لعيوذ ذ ذذإل أيار/مذ ذ ذذايو  2013ذ ذ ذذاوو
عا  2013ع أماوة لهظامل ،ءهو لرراوو لرا ءسا وطاا ءظال أماوة لهظامل فموذا ييداذر
عيدبيذ ذذب ء ايذ ذذة حرذ ذذوا لتومذ ذذا ءأ ذ ذذار لرم يذ ذذر أيضذ ذذا إىل أو ذ ذ رن ذ ذ أ جلوذ ذذة لريومذ ذذمر لرإلءرمذ ذذة
راو سمذ ذذار لروطومذ ذذة رذ ذذوا لتومذ ذذا مل ديوذ ذذإل عدذ ذذإل أماوذ ذذة لهظامل/له سمذ ذذة لروطومذ ذذة رذ ذذوا
لتومذذا  ،فذذإ لري ذ يا لرذذا يذذإلع ءاليذذة اذذك لهوظوذذة يمذذيوإل إىل رءح مبذذا ع عذذاري  ،ء ديذذرب
له سمذة مثذذاال ذيذذا عارومذذبة رباذذإلل موطرذذة لحملذذما ل ذذا ع ء ذذاا لرم يذذر لررطذ سذذامول عاذ
مولصاة ع أعوا أماوة لهظامل/له سمذة لروطومذة رذوا لتومذا  ،ءعاذ ضذوا ح ذو أماوذة
()23
لهظامل عا ما يزمو مد لريووي ءلهولر رزو وما ءالييها عمدارمة
 -14ءأ ذذار لرم يذذر لررطذ إىل أ سذذامول ومذذار وظامذذا ر صذذإل ء رمذذم أعوذذا حمزوذذة لردوذ
ل س ءحمزوة ل س  ،عإلع مد همئة ل م لهيحإل راومذاءل عذ لجلومذ ءمتزذ لهذ أ  ،مذد
أ ذ حتم ذ يبُّذذا لررضذذايا ءحتإليذذإل لردربذذار لر ذ دذذرت حترمذذر لرويذذالس لرراووومذذة لهواسذذبة ء ذذا
()24
لرم ير إ لحملزوة حبا ة إىل آرمار ع و ييمىن ا رإلمي له ور ءلريو م رسس
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مركز المؤسسا الوطنية ل قوق اإلنسان
له سمة لروطومة روا لتوما

()25

ل ارة أدوا لجلورة لرماعرة

أماوة لهظامل/له سمة لروطومة روا لتوما

ل ارة أدوا لجلورة ل ارمة

()26

سذذيوظ لرااوذذة لرم عمذذة لهدومذذة عاالعيوذذا  ،لرياعدذذة
رااوة لريوممر لرإلءرمة راو سمار لروطومة ريدبيب
ء ايذذة حرذذوا لتومذذا  ،مم ذ رة لالعيوذذا
ءر ذ ذذا لهر ذ ذ ر عر ذ ذذإلها لرمذ ذذرت م ذ ذذد  9إىل 13
()27
أيار/مايو 2016

ع ذذا  ،2014أ ذ ذ ر مموض ذذمة ل مذ ذ لهيح ذذإل لرم ذذاممة ر ذذوا لتوم ذذا  ،عاريد ذذاء م ذذا
-15
مويذذإل آسذذما ءلحملذذما ل ذذا ع راو سمذذار لروطومذذة رذذوا لتومذذا ءع وذذامس ل م ذ لهيحذذإل لت ذذالو،
رمموا ررإلرلر أماوة لهظامل سامول ء ء ت الحذر ،ذإلمت مموضذمة حرذوا لتومذا عوذا رومذا
()28
إىل أماوة لهظامل سماا ءضدها ر ي عد حروا لتوما  ،و ءءز عا لهميو لروط

ثانيا -التعاون مم آليا حقوق اإلنسان
لف -التعاون مم هيئا المعاهدا
 -1حالة اإلبالغ
همئة لهداهإل

لهالحظ ذذار لخليامم ذذة لهإلر ذذة
لالسيد ل لرماعر

آق ذ ر ي ذ ذذإل موذذا
لالسيد ل لرماعر

لرااوة لهدومة حبروا لتوما

-

-

-

-

متوز/يورم  2012ذ ذ موعذذإل رذذإلمي لرير ي ذ
لرما س عا 2016

لرااوة لهدومة عاررضا عا
لريوممب ضإل له أ

اوو لرثاين/يواي 2005

آق مالحظار
حارة لتعال
قياممة
ق رإلمي لرير ي ل ء
موا عا 2009

جلوة حروا لرطم

أياو /سبيورب 2006

 ( 2014ذ ذ ذذا م ذ ذ ذذد
لهر ذ ر رإلإل ذ عذذا
)2011

-

مذ ذ ذ ذ ذذد لهر ذ ذ ذ ذ ذ ر لروظ ذ ذ ذ ذ ذ
لريرذ ذ ذذاري مذ ذ ذذد لرثذ ذ ذذاين إىل
لر لعا عا 2016

لرااوة لهدومة حباالر لالقيما
لررم

-

-

-

ق رإلمي لرير ي ل ء
موا عا 2014
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 -2الردود لى طلبا المتابعة الم ددة المقدمة مم هيئا المعاهدا

لهالحظار لخلياممة
همئة لهداهإل

موعإل لريرإلمي

لرااوة لهدومة عاررضا عا لريوممب ضإل له أ

2014

باء -التعاون مم هيئا المعاهدا

لهوضو

لهماءل ع لجلوم ء دام
()29
لروما ءلرميمار

اريخ لريرإلمي
2015

()30

()31

ل ارة أدوا لجلورة لرماعرة

عو للوة
لربيارلر لر ر
لربيارلر لهولفر عامها مد حم لهبإلأ
لربيارلر لر طاب إ لؤها

ال

لر ء عا رسال لال عا ءلروإلل لر لردا اة
راري ءعدثار لهياعدة

ال يو إل

ل ارة لر لهوة
ود

جية -التعاون مم المفو ية السامية ل قوق اإلنسان
آب/أنمط  ،2015إلمت لهموضمة لرماممة روا لتوما ءأماوة مويإل بر
-16
لحملذما ل ذا ع ءلرم يذر لت اموذو لهدذ مبذولر حرذوا لتومذا لريذاعا ماوذة اعذة لحملذما ل ذذا ع،
مم ذذاعإل روم ذذة إىل حزوم ذذة س ذذامول ءلاليو ذذا له ذذإلين س ذذماا حتض ذذث لربا ذذإل السيد لضذ ذ لر ذذإلءر
()32
لر ام لرثاين

ثالثا -تنفيع االلتزامعا الدوليععة المتعلقعة ب قععوق اإلنسعانع مععم مرا عاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
لف -المساواة و دم التمييز
 -17أع عذذت لرااوذذة لهدومذذة عاررضذذا عاذ لريوممذذب ضذذإل لهذ أ عذذد ارهذذا أحزذذا لال ما مذذة
مل ذذإلرج عدذذإل إ رل ذذا ذذامال لررذذاوو لرذذوط  ،ء سذذامول مل ديوذذإل عدذذإل د يمذذا رايوممذذب ضذذإل
لرإلسذيور ءال لري ذ يدار ل قذ
له أ  ،مبا ذرك لريوممب لهبا ءنث لهبا  ،ءمل إلر
ذلر لر ذذاة ،عوذذال عاهذذا  1مذذد لال ما مذذة( )33ءحثذذت لرااوذذة سذذامول عا ذ أ لدذ صذذإللر
أءرويا ذذا عوامذذة لت رلج لرزام ذ حزذذا لال ما مذذة وظامهذذا لررذذاووين لرذذوط  ،ءعا ذ أ ذذإلرج
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د يم ذذا رايومم ذذب ض ذذإل لهذ ذ أ
عاها  1مد لال ما مة

()34

لرإلس ذذيور أء

لري ذ ذ يدار لروطوم ذذة ل قذ ذ ذلر لر ذذاة ،عو ذذال

 -18ءحثذذت لرااوذذة سذذامول أيضذذا عاذ لهمذذارعة إىل ءضذذا لسذرتل مامة ذذاماة ريدذذإلي لهول ذ
ل عويذة ءلررولرذذب لرووطمذة لرذ وطذو عاذ متممذذب ضذإل لهذ أ  ،أء رارضذا عامهذذام وذا حثيهذذا عاذ
وسما وطاا ع لمس ثرمذ لجلوهذور ،ال سذموا لهوذاطر لر يممذةم ءعاذ لسذي إلل ذإللعث مبيزذ
ميهإلف ءسالا لتعال رزو دبز فه مم رة لهماءل ع له أ ءلر م ءعا لالسذيما مذد
()35
وظا لريدام ر س صور إجياعمة راو أ عدمإل عد لررولرب لرووطمة
 -19ء ذذاا لرم يذذر لررط ذ ل زومذذة عا ذ مولصذذاة ع ذ
ذارس عاذ لرومذذا ءلرميمذذار ،ءلردوذ
ل ذذإل مذذد لردوذ لرذذا إلذ َ
ءل ويذذة لجلومذذاومة ،ءذرذذك عذذد ط يذذر لري ذ يدار ءلريدذذاء ع ذ
ادها عاذ لسذيو لر إ احذة لهمذاعإل لرراووومذة لالاومذة ءلربذإللل
()36
ممال ل س

لريذذإلقالر لهوضذذوعمة لر لممذذة إىل
لررذذال عاذ أسذذاس لهمذ لجلومذذو
لرو ذذاالر ءوظ ذ لري ذذإل م وذذا
لر مذة ورمذار مذوية لهوازعذار

 -20ءأ ار لرم ير لررط إىل أ لهمذاءل عذ لجلومذ روضذها اذة فذ لهذ أ ل ذو
عا لردو ءمازمذة لردرذار ءلالليوذا لهذا ءلررذ ء له ذ فمة ء عذا  ،2012لحياذت سذامول
موطرة لحملما ل ا ع ر با ميإلومة عاهما م لرم لال ي ذا ية لهياحذة
ءسية عاإلل أق
راوذ أ  ،ءهذذو م ذ يرذذم مذذإل ح ذذو لهذ أ عاذ مازمذذة لردرذذار ءلهذذا ءحذ لرم يذذر لررطذ
ل زومة عا م ل دة ءإصالح ما لرمماسذار ءلري ذ يدار ءلهوارسذار لرذ رمذإل لهمذاءل عذ
لهذ أ ءلر ذ لريويذذا حبرذذوا لردوذ ءمازمذذة لردرذذار ءل ذذو عاذ لهذذا  ،عاعيبذذار ذرذذك قطذذو
()37
مهوة يفو حتم لريوز لال ي ا راو أ ءحترمر لهماءل ع لجلوم
 -21ءالحظت لرااوة لهدومة عاررضا عا لريوممذب ضذإل لهذ أ أ سذامول دزذ عاذ م ل دذة
اوو ل رلضو ءرسو لهازمة إلف دإلي ل حزا لريوممبية لررالوة ،ءرزوها أع عت عد ارهذا
إزل لوي ذذار لرد ذذا لر لريوممبي ذذة ءلهوارس ذذار لريرامإلي ذذة لر ذ متو ذذا له ذ أ لر يمم ذذة م ذذد ءرلد ذذة أء متاُّذذك
ل رلضو ءأمال أق ء عت لرااوة سامول إىل لررضا عاذ مذا أ ذزا لريوممذب فموذا ييداذر
عيواُّذذك ل رلضذذو ءلري ذذار مازميهذذا ءءرلديهذذا ،ءإىل لري ذإل رادذذا لر ءلهوارسذذار لريرامإليذذة
()38
لرمابمة
 -22ءأ ذذار لرم يذذر لررطذ إىل أ سذذامول اوذذت ذذإل ء دذذت ،ءر اذ حرذذوا لتومذذا
آذلر/مذذارس  ،2011لربمذذا له ذذرت لهيداذذر عإ ذذا أفدذذا لردوذ ءلويها ذذار حرذذوا
لهدرذذو
لتوما ذلر لر اة لررالوة عا لهم لجلومو ءل وية لجلوماومة ءما ذرك ،أ ار لرم ير إىل أ
لردال ذار ءل و ذذطة لجلومذذمة لهثامذذة عذ لربذذار لهرتلضذ ال ذبل مذذة ءمل طذ أ ذثلر هذذال
لر إل ءح لرم ير لررط حزومة سامول عا إ ا لريوممب لررال عاذ لهمذ لجلومذو ،عطذ ا
()39
موها عإل ل مي لرو اد لجلومو لهثاو ع لربار لهرتلض
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حق الفرد اي ال ياة وال رية و من الشخصي
إلارس عا لهذ أ
 -23أ ار لرم ير لررط إىل أو  ،رن ء و يا راي إل رادو لرا َ
ءإو ذذا حمذذا ذذال لر ذ  ،ال ذبل لروا مذذار مذذد لردوذ يذول هد صذذدوعار سذذبم لروصذذو
إىل وظا لردإللرة لر و لرباإل ءأ ار لرم ير أيضا إىل أ أحإل اك لردوللر هو لري ور لهيدار
عاردو لهوب ءلهو مو ءرن ما إل مد ثرم ء إلريب ،ال يبل لرزثث مد ضباد لر طة
ءء ذذال لروماعذذة يديرذذإلء أ اارسذذة لردو ذ عا ذ لم ذ أ  ،ال سذذموا لردو ذ لهوذذب  ،ال ي ذذز فدذذال
إ لمم ذذا ءأ ذذار لرم يذ ذذر أيض ذذا إىل لبذ ذذاذ ع ذذإل م ذذد لريذ ذذإللعث له سم ذذمة ذ ذذإلف ذذارم لردربذ ذذار
ءلر ذذدوعار لر ذ ول ههذذا لرضذذحايا سذذبم لروصذذو إىل وظذذا لردإللرذذة لر ذذو ء ذذو اذذك
لريذ ذذإللعث لالعيرذ ذذا ءلهراضذ ذذا لتر ذ ذبلمم  ،فضذ ذذال عذ ذذد لرمماسذ ذذار له يذ ذذإل رز ذ ذ مذ ذذد لالعيرذ ذذا
()40
ءلهراضا
 -24ءأع عذذت لرااوذذة لهدومذذة عاررضذذا عاذ لريوممذذب ضذذإل لهذ أ عذذد ارهذذا إزل لسي ذ ل لردوذ
ضذذإل لهذ أ  ،ال سذذموا لردوذ لهوذذب ءلجلومذذو ،ءإزل عذذإل ء ذذو مداومذذار ءعماوذذار إح ذذالمة عذذد
طبمدذذة لردوذ ءوطا ذ ءأسذذباع ءأع عذذت لرااوذذة عذذد ارهذذا لربذذارة لردوذ ضذذإل لهذ أ رذ  ،فموذذا
يبذذإلء ،ذ عمة ل يواعمذذة ء ذذاحب درافذذة لر ذذوت ءلتفذذالر مذذد لردرذذاب ،ءمذذد ال يباذذة عذذد
مذذا حذذاالر لردوذ ءالحظذذت لرااوذذة عراذذر أ سذذامول مل و ذذئ عدذذإل لر إيذول راومذذا ضذذحايا
()41
لردو
 -25ءحث ذذت لرااو ذذة س ذذامول عا ذ ذ لب ذذاذ ذذإللعث ذذاماة هو ذذا ءمول ه ذذة لردو ذ ذ ض ذذإل لروم ذذا
ءلرميمار ،ءعا ضوا إ احة سب عا اة جلرب ء اية لروما ءلرميمار ضحايا لردوذ ءهراضذا
لجلوذذا م ءعا ذ رذذإلمي لريذذإلريب لتربلمذذو رارضذذا ءء ذذال لروماعذذة ع ذ لريطبمذذر لر ذذار رسحزذذا
لررضذذالمة لر ذ ي ذذإل رادو ذ ضذذإل له ذ أ  ،ء ذذإلريب ضذذباد لر ذ طة عا ذ إ ذ ل لر لريدام ذ مذذا
لروما ضحايا لردوذ م ءعاذ ذاما لرومذا عاذ لتعذال عذد حذول ا لردوذ لهوذب ءلجلومذو
عذذد ط يذذر وذذب ءصذذوة لردذذار لر ذ رذذرت عارضذذحايا ءلريوعمذذة عارطبمدذذة لجلوالمذذة ذذا ل فدذذا م وذذا
حثيها عا رإلمي إلر اف مد لهماعإل ءل واية إىل لروما ضذحايا لردوذ عإو ذا ءر إيذول ،
ال سذذموا لهو ذذاطر لر يممذذة ،ءعيحم ذ لريدذذاء م ذذا لهوظو ذذار نذذث ل زومم ذذة لر ذ ذذوف له ذ ء
()42
ءقإلمار إعا لري هم راضحايام ءعا ا عماوار إح المة عد لردو لهوب ءلجلومو
 -26ءأع عذذت لرااوذذة عذذد ارهذذا إزل عذذإل عذذا هذذو هوذذا لسذذي ال له ذ أ
ا مزافحة لاللار ءلالسي ال لرب ا
إلير سامول عا أ صك ء

لرب ذذا  ،ءعذذإل

()43

 -27ء عذذت لرااوذذة لرإلءرذذة إىل وممذذا لهذذا  6مذذد لال ما مذذة ،ءإ رلج مداومذذار ءعماوذذار
ر ي ها لريا عد وطاا لوي ار لاللار عاه أ ءلالسي ال لرب ذا  ،ءلري ذإل رسسذباب لجلاريذة
ءرل لاللار ءلرب ا  ،ءموهذا لرمرذ  ،ءإىل لرمذدو اهذإل إىل ضذوا دذا لرضذحايا ءإ مذا ه
()44
لاليوا
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 -28ءرحبذ ذذت جلوذ ذذة لخل ذ ذربل لهدومذ ذذة عيطبمذ ذذر لال ما مذ ذذار ءلريوصذ ذذمار عاعيوذ ذذا ذ ذذاوو لجل ذ ذ لل
رد ذذا  ،2013لر ذذا ييض ذذود له ذذا  155موذ ذ حزو ذذا حم ذذإل ل حبظذ ذ عم ذذا ل طم ذذا ءلالل ذذار
ذ ذ ذ ( )45ءطاب ذ ذذت لرااو ذ ذ ذة إىل ل زوم ذ ذذة أ ولص ذ ذ ذ ر ذ ذذإلمي مداوم ذ ذذار ع ذ ذذد لريطبم ذ ذذر لردوا ذ ذذو
راوذا  ،155مبذا ذرذك عذذإل لريحرمرذار ءلحملا وذار ،ءأ ذإللعث أقذ لبذار فموذا ييداذذر
()46
عيحإليإل هوية ضحايا لاللار
 -29ءأءصت لرموومزو عي اما سامول عا حظ لردروعة لربإلومة

ما ل ءساد

()47

 -30ءطابت جلوة لخلربل لهدومة عيطبمر لال ما مار ءلريوصمار إىل ل زومذة أ ي ذا لريذإللعث
لرض ذ ءرية ريحإليذذإل هويذذة ل طمذذا لرذذايد إليهوذذو لربمذذا لر ذولر ء وذذاييه مذذد أس ذوأ أ ذذزا
عوذ ل طمذذا  ،ءأ رذذإل مداومذذار عذذد عذذإل ه ذ ال ل طمذذا لرذذايد أعدذذإل لر ذ طة ءموظمذذو
م ل بذذة ل ضذذور إىل لهذذإللرس عذذد أس ذوأ أ ذذزا عو ذ ل طمذذا ( )48ءطابذذت لرااوذذة إىل ل زومذذة
أيضذذا أ بذ لريذذإللعث لهي ذذا أء لهيوقذذا  ،فموذذا ييداذذر عاعيوذذا رذوللح حتذذإل أوذول لردوذ لخلطذذث
()49
لحملظذذور عا ذ ل طمذذا ء سذذد  18سذذوة ،ءفرذذا ررذذاوو لردو ذ ءلالسذذي إلل ردذذا 2013
ءأ ذذار لرم يذذر لررط ذ إىل أ سذذامول أو ذ ر وممذذا /أع ي  2015ف يرذذا عذذامال مدومذذا عدو ذ
ل طمذذا ييذ ر مذذد عذذإل مذذد لر ذ ا ل زذذومم ءنذذث ل زذذومم  ،عهذذإل إرمذ عي طذذما ء ومذذمر
()50
أو طة لرإلعو إىل مزافحة عو ل طما

جية -إ امة العدلع بما اي ذلك مسألة اإلاال مم العقابع وسيادة القانون
 -31أ ذذار لرم يذذر لررطذ إىل أ سذذامول ،عإصذذإللرها ذذاوو لالذ م ل حذذإللا ردذذا ،2007
د ذذإل أء عا ذذإل موطر ذذة لحمل ذذما ل ذذا ع ي ذذإلرج لس ذذيااعي لررض ذذالمة مم ذذال يدا ذذر عاريرارم ذذإل
ءلرثراف ذذة ءعذ ذ لرم ي ذذر ،ذر ذذك لر ذذإل  ،أ ءزلر لرد ذذإل ءإ لر لحمل ذذا أع ذذإلر ع وا ذذا رمال ذذإل
ذ ي ذذار  ،ع ذذا م ذذا أس ذ عو ذذإل لرر ي ذذة أء م ذذا رلع ذذو
لال ذ م ل ح ذذإللا يو ع ذذو مبو ب ذ
لرزومم ذذة ءيرض ذذو لالذ ذ ل ذ َذإلا لردروع ذذة حت ذذت إ ذ ذ لف ل سذ ذ ءلرر ي ذذة ءأ ذذار لرم ي ذذر إىل أ
لرربوذذامس ذذإل حرذذر مدذذإل عذذاح م مدذذا عاذذة  90لهالذذة ،حمذ مل يدذذاء لت ذ ل سذذو 10
()51
لرربوامس
لهالة فرا مد له ار

دال -حريععة ال ععديم و المعتق ععد وحريععة التعبي ععر وتك ععويم الجمعيععا والتجم ععم الس ععلمي
وال ق اي المشاركة اي ال ياة العامة وال ياة السياسية
 -32أ ذذار لرم ي ذذر لررطذ ذ إىل أ س ذذامول لعيو ذذإلر ،أءللذ ذ ع ذذا  ،2015ذذاوو لالاذ ذ
لتعالمو ردا  2014ءيضطاا هال لالاذ مبمذ ءرمة لروظذ لر ذزاء لهرإلمذة مذد لجلوهذور
ضذذإل ءسذذالا لتعذذال ء ذذاا لرم يذذر لررطذ ل زومذذة عاذ عذ هذذو ءسذذال لتعذذال لحملامذذة
لر لممة إىل ءضذا آ لب ههوذة لتعذال ء طبمذر هذا لو لب ء ذاا لرم يذر لررطذ أيضذا ءسذال
()52
لتعال اك عا ية ءر أ ث دثل إ وا ل زومة عربو ح ية لر حافة
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 -33ءأءصذذت لرموومذذزو عي ذذاما سذذامول عا ذ ءضذذا ذذاوو ع ذ ح يذذة لهداومذذار يطذذاعر
()53
لهدايث لرإلءرمة ءعا دبيب آرمار لريوظم لراليت روسالا لتعال
 -34ءطابذ ذذت جلوذ ذذة لخل ذ ذربل لهدومذ ذذة عيطبمذ ذذر لال ما مذ ذذار ءلريوص ذ ذمار إىل ل زومذ ذذة أ رذ ذذإل
مداومار عد لريطبمر لردواو راوول  41إىل  43مد اوو لجل لل ردا  ،2013ءهذو ل عذولب
لر دا ب عا ومة روي ساطة ل زومة ،ءلرياوا نث له ء  ،ءلرياوا له عاروظا  ،مبذا
ذرذذك رذذإلمي مداومذذار عذذد أ لعيرذذاالر ءحما وذذار ءإ لوذذار ءعروعذذار لهو دذذة ءومذذخ مذذد
()54
لرلر لحملا ب وطاا طبمر اك لهول مد لرراوو
 -35ءأ ذ ذذار لرم يذ ذذر لررط ذ ذ إىل أ متثم ذ ذ له ذ ذ أ لرربهذ ذذا ءم ذ ذذار يها لرمماسذ ذذمة ال ذ ذبل
ذ ذ َ عاالوي ذ ذذاب
زيومهوذ ذذا لر ذ ذذدوعار فمذ ذذو س ذ ذذامول ،ال جي ذ ذذوز أ يرت ذ ذذح راوظ ذ ذذال لر ذ ذ
إال را ذ "ما ذذا " (أ مذذد ذوذ ررذذب ذذمخ) ءال ذوذ هذذال لرارذذب مذذد لرومذذا إال عذذإل ام ذ ،
ءأحماوا ف لرر موح لروما هال لرارب ءي ز ذرك عالرا رلممما أما زيا عإل لرومذا
()55
لراليت إلزوهد لررت ح رالوي اعار

هاء -ال ق اي العمل واي التمتم بشروط مل ادلة ومؤاتية
 -36أ ار لرم ير لررط إىل أ سامول لبار قطولر مهوة يفو مول مة ولو لردوذ لرذ
ءضذذديها مبذذا ييمذذر ءلهدذذايث لرإلءرمذذة ،مبذذا فمهذذا لهدذذايث لر ذ ذذادها لرااوذذة لهدومذذة عاررضذذا عا ذ
لريومم ذذب ض ذذإل لهذ ذ أ ءلال ما م ذذار ل ساس ذذمة هوظو ذذة لردوذ ذ لرإلءرم ذذة ءأ ذذار لرم ي ذذر أيض ذذا إىل أ
لتصذذالح لرر ذاووين ،ال سذذموا سذذد ذذاوو عال ذذار لردو ذ ءلالسذذي إلل ردذذا  ،)56(2013لرذذا
أر ذ ذذاوو لردو ذ ءلالسذذي إلل ردذذا  ،1972مش ذ ل ذذر إ ذذاز ل مومذذة ءل عذذو ءنذذث مذذد
حرذوا لردوذ ل ساسذمة ،ءموهذذا ل ذ لهيمذاء ءحظذ لردوذ لررمذ ءلريوممذب لردوذ (عوذذا
عا وو لجلو  ،ءل ص لرد ذو ،ءلهمذ لجلومذو) ،ءل ذر لريمذاء لجلوذاعو ،ءح يذة زذويد
لجلودم ذذار( )57ءحذ ذ لرم ي ذذر لررطذ ذ س ذذامول عاذ ذ ع ذذا ذ ذ ه ذذإل رض ذذوا لتعو ذذا لرمد ذذا
()58
اوو عال ار لردو ءلالسي إلل ردا 2013
راحروا لههوة لر أ ر يها عارمد
 -37ءأع عذذت لرااوذذة لهدومذذة عاررضذذا عاذ لريوممذذب ضذذإل لهذ أ عذذد ارهذذا إزل لسذذيو لر لريوممذذب
لههذ لر أسذذو ءل فرذذو ءلسذذيو لر لرماذذو عذ أ ذذور لرومذذا ءأ ذذور لر ذذا ءأع عذذت لرااوذذة عذذد
ارهذذا أيضذذا إزل حمإلء يذذة ف ذ لردو ذ لر مذذة ،ءهذذو مذذا لعرتفذذت ع ذ لرإلءرذذة لرط ذ ف ،ءإزل ذذب
لروما لررطذا نذث لر ذو حمذ ال ييوذيدد عذ مبليذا ،ءموهذا لرضذوا لال يوذاعو ءأع عذت
لرااو ذذة ع ذذد اره ذذا ذذارك إ ذذاز ل مومذ ذذة لررط ذذاع لرد ذذا ءلخل ذذا ال يم ذذر ءلهدذ ذذايث
()59
لرإلءرمة
 -38ءحثذذت لرااوذذة سذذامول عا ذ ءضذذا لعيوذذا م ذ ء ذذاوو عال ذذار لردو ذ ءلالسذذي إلل
ضود إطار زم حمإل صإللر أءرويا ام ءعا ءضا إطار وظموو رارطا نذث لر ذو ذإلف
متز لروما لردامالر ذرك لررطا مد لالسيما مد لرضوا لال يواعو ءنث مذد لهبليذام
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وا حثيها عا لباذ إللعث قاصة م ية رارضذا عاذ لريوممذب لههذ لر أسذو ءل فرذو مذد أ ذ
ضذذممر لرماذذو عذ أ ذذور لرومذذا ءأ ذذور لر ذذا ءسذذإلها ،عوذذال عا مذذا م موظوذذة لردوذ لرإلءرمذذة
()60
ر  103ءر 156
ال ق اي الضمان االجتما ي واي التمتم بمستوى معيشي الئق
 -39أع عت لرااوة لهدومة عاررضا عا لريوممب ضإل له أ عد ارها إزل ءضا ل مذا لرذا
داين مو له أ لهواطر لر يممة ء عت لرااوة سامول إىل ضوا متيا لروما لر يممار خبذإلمار
()61
لر عاية لر حمة ،ءلريدام  ،ءلهما لرورمة ،ءقإلمار لر ف لر حو ،ءله اريا لهإلر راإلق
 -40ءالحذذ ،لرم يذذر لررط ذ أ لس ذرتل مامة وومذذة سذذامول رامذذرت  2016-2012ذذب عا ذ
لريوومة لهميإللمة ،ءذرك عذإل مذد لالذاالر لر لممذمة ،مثذ لالسذيثوار
رفا لتويا مة ر
لررطذا لخلذذا  ،ءلررذإلر لري ذذإلي ية ،ءلالسذيثوار لررطاعذذار لال يواعمذة ،ءل ما ذ ل ساسذذمة
ءأ ذذار لرم يذذر إىل أ سذذامول يويذذا عذذا مد لر ذذاللو ،حمذ إلزوهذذا متويذ لسذذيثل لر ذذال ريدذذوي
()62
لتوياج لحملاو
أ ور

زاي -ال ق اي الص ة
 -41ءأ ذذار لرم يذذر لررطذ إىل أ سذذامول ع ذذإل حترمذذر ل هذذإللف لر لعذذا ءلخلذذام ءلرمذذا س
مذذد ل هذذإللف لت المذذة رسرممذذة ،أء أ ذذا ذذإل حرريهذذا فدذذال ،ءهذذو ل هذذإللف لهيمذذر عامهذذا ءرمذذا
ءلهيدارذذة عي مذذم مدذذإل ءفمذذار لرُّضذذا ءل طمذذا ء سذذد لخلاممذذةم ءبمذذم مدذذإل ءفمذذار
ل مومذة ءضذوا لرذذوال حتذت إ ذ لف ذء لههذذار م ءء ذ لوي ذار فذذثءس لتيذإلز ءعذالج مذ
مدإل ءفمار ل طما
لردو لهيو ا ءلخنما
لرم ءأ ار لرم ير أيضا إىل حإلءا زيا
سذذامول ءع ذ لرم يذذر أ لردو ذ لهيو ذذا عوذذإل لرذذوال ذذإل لر مذذا ،لرمذذرت مذذد عذذا  1991إىل
عا  ،2011مد  64سوة إىل  76سذوة( )63ءعذ لرم يذر أيضذا أ حزومذة سذامول سذت ل ذر
()64
لر حة لسرتل مامة وومة سامول رامرت 2016-2012
 -42ءرحبت لرااوة لهدومة عاررضا عا لريوممب ضإل له أ عاعيوا لرمماسة لروطومة هزافحذة
مذ ذ لتي ذذإلز ءلرد ذذإلء عمثءسذ ذ رام ذذرت  )65(2016-2011ءأع ع ذذت لرااو ذذة ع ذذد اره ذذا إزل
له لهرار ،ءعإل مايذة عذ لمس لريثرمذ لجلومذو لهيذوف ءحثذت لرااوذة سذامول
لر ما مدإل
ا لر حة ءل روا لجلوممة ءلتعاعمة لهو إىل له لهرذار ءلهذ لهر
عا لررتءيس رايثرم
عا وطاا ءلسا ما إيال لهيوا قا هم رة ل و لهبز ءمزافحة لردإلء لهورورذة ومذما،
()66
مبا فمها م لتيإلز ءلردإلء عمثءس
 -43ء اا لرم ير لررط ل زومة عا ايذة ل رذوا لتعاعمذة ،ءأءصذ عإ مذاج لخلذإلمار
م ذذا ق ذذإلمار لر عاي ذذة لر ذذحمة
لجلم ذذإل لهيدار ذذة عار ذذحة لجلوم ذذمة ءلتعاعم ذذة ء وظ ذذم ل س ذ
ل ءرمذذة( )67ءحثذذت لرااوذذة لهدومذذة عاررضذذا عا ذ لريوممذذب ضذذإل لهذ أ سذذامول عا ذ م ل دذذة لرر ذولو
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ل ارمة لهيدارة عات هذا تر ذا ل حزذا لردراعمذة لهم ءضذة عاذ لرومذا لرذاليت ييد ضذد ر هذا ،
()68
ء وفث لخلإلمار لردارمة لجلو ردالج لهضاعمار لهرت بة عا لت ها نث لومد
 -44ء عا  ،2015طابت جلوة حرذوا لرطمذ مداومذار عذد لتعذازلر لر لممذمة لرذ حتررذت
ا صحة له لهر  ،إطار لرمماسة لروطومة را باب رامرت  2015-2011ءلرمماسذة لروطومذة
لهيدار ذة عار ذذحة رامذذرت  ،2017-2012ءذرذذك مذذا ييداذذر عاالويحذذار ،ءإ مذذا له ذذإلرلر ،ء ذ
()69
له لهرار ،ءلردإلء لهورورة ومما ،ءلريوممب حر لرميمار ل ولم
 -45ءعموو ذذا رحب ذذت لرااو ذذة لهدوم ذذة عاررض ذذا عا ذ لريومم ذذب ض ذذإل له ذ أ عاعيو ذذا قط ذذة لررط ذذا
لر حو رامرت  ،2018-2008أع عت عد ارهذا إزل ل ارذة لر ذحمة راومذا  ،ال سذموا لرومذا
لر يمم ذذار لر ذذاليت يذ ذول هد ص ذذدوعار س ذذبم ل ذذو عاذ ذ لر عاي ذذة لر ذذحمة لهمم ذذور لريزام ذذة
ءلهاللوة ء لرو ت لهواسب ءحثت لرااوة سامول عا حتم سذب ح ذو لهذ أ عاذ لر عايذة
()70
لر حمة ءلخلإلمار لر حمة

حاء -ال ق اي التعلية
 -46أع عذذت لرااوذذة لهدومذذة عاررضذذا عا ذ لريوممذذب ضذذإل له ذ أ عذذد ارهذذا إزل لر مذذا مدذذإلالر
لالورطذ ذذا عذ ذذد لريداذ ذذم لهمذ ذذيو لريداموذ ذذو لالعيذ ذذإلللو ءلرثذ ذذاوو ( 46لهالذ ذذة) ءإزل ور ذ ذ
لهداومذذار لهيدارذذة عاالريحذذاا عذذاريدام لجلذذامدوم ءلر مذذا عذذإل لرميمذذار ضذذحايا لالعيذذإلل لجلومذذو
لهإللرسم ءلر ما مدإل لالورطا عد لريدام ءلخنما
ءلريح ش لجلومو مد اوب لهإلرس
مدذذإلالر لسذذيو لر لرميمذذار لريداذذم ءلسذذيزوا د ر ذ  ،ال سذذموا عا ذ ممذذيو لريداذذم لرثذذاوو
ءلجلذذامدو ،عمذذبب ذ له لهرذذار ءلهوارسذذار لريرامإليذذة ءلرثرافمذذة لريوممبيذذة ءلرمر ذ  ،ءخباصذذة
لهوذذاطر لر يممذذةم ءء هذذار لروظذ لريرامإليذذة رزذ مذذد لرطذذالب ءلهإلرسذ  ،اذذا يو ذ لرطاربذذار إىل
()71
االر لرإلرلسة لر ي ء ا ماللوة ءلرهد لال يواعمة ءه ار يهد ل ما لردامة
 -47ءحثذذت لرااوذذة لرإلءرذذة لرطذ ف عاذ إزلرذذة لردربذذار لرذ دذذرت داذذم لرومذذا ءلرميمذذار،
ءموها لهول لرثرافمة لريرامإلية ءلرول بار لهوبرمة لهم طة ،ءعا لباذ قطولر يفو رام ءموذا
حذذاالر لورطذذا لرميمذذار عذذد لريداذذم  ،ء ذذاما سماسذذار إعذذا لالريح ذاا عذذاريدام لر ذ يذذمح
لردذو إىل لهذذإللرس راميمذذار لرذاليت لورطدذذد عذذد لريداذذم م وذا حتثهذذا عاذ مئذة عمئذذة دامومذذة آموذذة
قارم ذذة م ذذد لردوذ ذ ءلريومم ذذب ،ءءض ذذا ذذإللعث واي ذذة لرميم ذذار م ذذد لريحذ ذ ش لجلوم ذذو ءلردوذ ذ
له ذذإللرس ،ال س ذذموا لهو ذذاطر لر يمم ذذةم ءعاذ ذ دبي ذذب عذ ذ لمس لريوعم ذذة ءلري ذذإلريب لهو ه ذذة همذ ذ ء
لهذذإللرس ءلرطذذالب ءلر ذربلمس لهو هذذة رسطمذذا عذذد ط يذذر ءسذذالا لتعذذال م ءعا ذ إو ذذا آرمذذار
()72
لهإللرس ءمدا بيه
ر عال ءلهما رة زم مراضا م زيب لالعيإلل ءلريح ش لجلومم
أ
 -48ءأع ع ذذت جلو ذذة لخلذ ذربل لهدوم ذذة عيطبم ذذر لال ما م ذذار ءلريوص ذذمار ع ذذد أماه ذذا لرر ذذو
مار ل زومذة إىل لبذاذ لريذإللعث لرضذ ءرية رضذوا رفذا سذد لسذيزوا لريداذم لتربلمذو إىل 15
()73
سوة ،ءهو لرمد لرإلوما رالريحاا عاردو سامول
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 -49ءأ ذذارر لرموومذذزو إىل أ سذذامول اوذذت ذذإل لعيوذذإلر سماسذذار ذذإل عا ذ ل ذذو
عاذ لريداذذم  ،ءلريداذذم لجلمذذإل رااومذا ،ءلريداذذم لر ذذام  ،ءذرذذك إطذار لخلطذذة لردامذذة رامذذرت مذذد
متوز/يورمذ ذ ذ  2012إىل حبي ل /يوومذ ذ ذ  ،2015لهم ذ ذذيوإل إىل لرمماس ذ ذذار ءلخلط ذ ذذة لالسذ ذ ذرتل مامة
رامذذرت  2015-2006لر ذ ءضذذديها ءزلر لريداذذم ءلر ياضذذة ءلرثراف ذة ،عاتضذذافة إىل لس ذرتل مامة
وومذذة سذذامول رامذذرت  )74(2016-2012ءأ ذذارر لرموومذذزو أيضذذا إىل إمزاومذذة ذذاما سذذامول
عا مولصاة ومما لخلطا لالسرتل مامة لر ب عا إ احذة لريداذم رااومذا ،ءلريداذم لالعيذإلللو
لالذذاين ،ءإ مذذاج مبذذا ع عذذإل لريوممذذب لروظذذا لريداموذذو ع مذذة حتم ذ ذذو لريداذذم عا ذ مذذا
()75
لهميويار

طاء -ال قوق الثقااية
 -50أءصذذت لرموومذذزو عي ذذاما سذذامول عاذ وممذذا ل حزذذا ذلر لر ذذاة لرذ دذذبز لروصذذو
إىل لر ذرتلا لرثر ذذا ءأ ذذزا لريدب ذذث لتع ذذإللعو ،ءله ذذار ة فمه ذذا ،ا ذذا يذ ذ إىل إعو ذذا ل ذذر
له ذذار ة ل مذذا لرثرافمذذة عاذ لروحذذو لحملذذإل لهذذا  27مذذد لتعذذال لردذذاهو رذذوا لتومذذا
()76
ءلها  15مد لردهإل لرإلء لخلا عا روا لال ي ا ية ءلال يواعمة ءلرثرافمة
 -51ء اا لرم ير لررط سامول عا ءضا سماسيها لرثرافمذة
()77
هو اية لررتلا
إطال ها ر ما ،ءعا مولصاة له ار ة

صذم يها لروهالمذة مذد أ ذ

ياء -األشخاص ذوو اإل ا ة
 -52ووهت لرموومزو عاباذ قطولر ريدبيب لريدام لخلا لهرإل رس ذ ا ذء لتعا ذة،
مذ ذذا إيذ ذذال لهيوذ ذذا قذ ذذا راميمذ ذذار ءلرومذ ذذا ذءلر لتعا ذ ذذة (لرمماسذ ذذار ءلخلطذ ذذة لالس ذ ذرتل مامة
()78
رامرت )2015-2006
 -53ءأ ذذار لرم ي ذذر لررط ذ ذ إىل أ ل ذ ذ ا ذء لتعا ذذة س ذذامول يد ذذاوو لرو ذذت
لرذ لهد مذذد اذذة لخلذذإلمار ءفذ لردوذ ءله لفذذر ءصذذدوعة لروصذذو إرمهذا فذذال و ذذإل م لفذذر ذذإلي ها
ل زومذذة ديذ عار ذذباب أء ل طمذذا ذء لتعا ذذةم ء رذذإل رسطمذذا ذء لتعا ذذة قذذإلمار مذذد
()79
قال موظوي نث حزوممي
 -54ءطابذذت جلوذذة حرذذوا لرطم ذ مداومذذار عذذد لريذذإللعث لهي ذذا ريدوذذم لريحذذاا ل طمذذا ذء
لتعا ذذة عوظذذا لريداذذم لر ذذو ،ءعذذد لرويذذالس لر لممذذمة لرذ حتررذذت ذذا إعوذذا حرذذوا ل طمذذا
()80
إطار لرمماسة لروطومة لهيدارة عا ا ذء لتعا ة ءلخلطة لريومماية رامرت 2012-2009
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كاف -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -55أ ذ ذذارر مموض ذ ذذمة ذ ذ ء لرال ئ ذ ذ إىل أ ل ذ ذذو عا ذ ذ له ذ ذولر لهم ذ ذذيإللمة لرالزم ذ ذذة
السذيربا لرال ئذ لرذ مذذد ذ ا أ ممذ إ مذا ه لاليوذذا مذد ل مذذور لرذ جيذذإلر حتمذذموها
ء طوي ها ع ز مميو ءال يياح إال لروبر لرممث مد لهداومار عد حاالر ءصو ل ا
()81
لرايد إل يزووو حبا ة إىل ل واية لرإلءرمة
 -56ءأءص ذذت مموض ذذمة ذ ذ ء لرال ئذ ذ عذ ذ م ذذو س ذذامول عاريبلمه ذذا عيدبي ذذب ء اي ذذة حر ذذوا
لرال ئ ذ ءمايومذذو لرااذذو  ،ءذرذذك مبولصذذاة لهوا ذذار لرمماسذذمة ءلرمماسذذا مة لر لممذذة إىل ءضذذا
إطذذار ذذاووين ءسماسذذايت ءطذ يذذوف ل وايذذة رال ئذ ءمايومذذو لرااذذو  ،وذذا أءصذذيها ع ذ ضذذا
آرمار ءطومة ايب لحيما ار لرال ئ ءمايومو لرااو ء زم م ذار ة لهوظوذار لرإلءرمذة ذلر
ار ف عوا لررإلرلر ءلريذإلريب ذا ايذة لرال ئذ
لر اة عار ز لهواسبم ءع
()82
عا لر دمإل لروط ءلت اموو ءلرإلء

الم -ال ق اي التنميةع والمسائل البيئية
 -57أ ذذار لرم يذذر لررطذ إىل أ سذذامول ول ذ حتذذإليار بذذث سذذبم لري ذذإل ودذذار ذذث
لهواخ عا لرباإل ءأ ار لرم ير أيضا إىل أ سامول يار إلرل بثل مد لهدووذة مذد أ ذ لريزمذ
ما آدار ث لهواخ نث أ لريوممر ع له سمار لهم ءرة عد إ لر اك لهولر حمإلء ءأ ار
لرم يذ ذذر أيضذ ذذا إىل ء ذ ذذو فا ذ ذولر لهداومذ ذذار لهيدارذ ذذة عي ذ ذذث لهوذ ذذاخ ،عاتضذ ذذافة إىل حمإلء يذ ذذة
لري طذذما لهيزام ذ ءي ذذو ذرذذك عذذإل ء ذذو وظذذا ءط ذ ر صذذإل ء رمذذم لودذذار لرطوياذذة ل ذ
ري ذذث لهوذذاخ ،ءر صذذإل ء رمذذم مذذإل عذذاح لريذذإلقالر لهيدارذذة عذذاريزم ءإ لر ذذاط لرز ذولرا
ءحذ لرم يذذر لررطذ ل زومذذة عاذ لالسذذيما مذذد لرذذوهس لررذذال عاذ ل رذذوا لسذرتل مامار
()83
لري مم مد آدار ث لهواخ
 -58ءما أ جلوة حروا لرطم ضا لعيبارها أ سامول مد ضة رازذولرا لرطبمدمذة ،فإ ذا
ذ مذد لخلطذذة
طابذت مداومذذار عذد لرط يرذذة لرذ ن ذذا وذاء لهمذذال لهيدارذة حبوايذذة لرطمذ
لروطوم ذذة ت لر لرز ذولرا رام ذذرت  ،2015-2011ءقط ذذة لردو ذ لروطوم ذذة ت لر قط ذ لرز ذولرا
()84
رامرت 2016-2011
Notes
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 Samoa from the previous cycle (A/HRC/WG.6/11/WSM/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
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OP-ICESCR
ICCPR
ICCPR-OP 1
ICCPR-OP 2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14

17

Optional Protocol to ICESCR
International Covenant on Civil and Political Rights
Optional Protocol to ICCPR
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, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims
of International Armed Conflicts (Protocol I); and Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/IHL.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949
(No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and
Occupation Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms
of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
ILO, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and Domestic Workers
Convention, 2011 (No. 189).
See CEDAW/C/WSM/CO/4-5, para. 47.
Ibid., para. 42.
Ibid., para. 31.
Ibid., para. 25.
See country team submission for the universal periodic review of Samoa, sect. I.A.
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Ibid., para. 59. See also A/HRC/18/14, recommendations 73.7-73.8 and 75.13-75.17.
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) submission for the
universal periodic review of Samoa, p. 3. See also A/HRC/18/14, recommendation 75.20.
See United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) submission for the
universal periodic review of Samoa, para. 44.
See country team submission, para. 23.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) — Samoa, adopted in
2013, published 103rd ILC session (2014).
UNHCR submission, p. 1.
See CEDAW/C/WSM/CO/4-5, para. 17.
Ibid., para. 19.
See country team submission, paras. 12-13. See also A/HRC/18/14, recommendations 73.15-73.24,
74.7, 75.22 and 75.24 in A/HRC/18/14.
See country team submission, para. 11. See also A/HRC/18/14, recommendation 74.25 in
A/HRC/18/14.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights Sub-Committee on
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting member
(fully in compliance with each of the Paris Principles); B: non-voting member (not fully in
compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a
determination); and C: no status (not in compliance with the Paris Principles).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights,
see http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf.
See http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/nextsession.aspx.
See A/70/347, para. 41.
See CEDAW/C/WSM/CO/4-5, para. 49.
CEDAW/C/WSM/CO/4-5/Add.1.
For the titles of special procedure mandate holders, see
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.
See country team submission, para. 14. See also A/HRC/18/14, recommendation 73.26 in
A/HRC/18/14.
See CEDAW/C/WSM/CO/4-5, para. 12.
Ibid., para. 13.
Ibid., para. 21.
See country team submission, para. 11.
Ibid., para. 20.
See CEDAW/C/WSM/CO/4-5, paras. 34-35.
See country team submission, para. 22. See also A/HRC/18/14, recommendations 75.38-75.41.
See country team submission, paras. 28 and 30.
See CEDAW/C/WSM/CO/4-5, para. 22.
Ibid., para. 23.
Ibid., para. 24.
Ibid., para. 25.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) — Samoa, adopted 2013,
published 103rd ILC session (2014).
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request
concerning ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) — Samoa, adopted in 2013, published
103rd ILC session (2014).
See UNESCO submission, para. 44.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Worst Forms of child Labour Convention, 1999 (No. 182) — Samoa, adopted in
2013, published 103rd ILC session (2014).
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Minimum Age Convention, 1973 (No.138) — Samoa, adopted in 2013, published
103rd ILC session (2014).
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