
GE.17-02866(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢-١

 تجميع بشأن الهند  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
 ، مع مراعاا  ووريا ١6/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

يااار عملاااع للمضلوماااا  الاااوارو  ا  قاااارير هل اااا  ا ضاهااادا  االساااتضرال الااادوري الواااام   والتقر 
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااا وماااتح ا ماا  ا تةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد   ا  اا   مااوج  

   قلداً باحلد ا ق ى لضدو ال لما  

نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق  -ثانياا  
 (٢()١)اإلنسان

أ اااار قرياااح ا مااا  ا تةاااد  القتاااري امل أن التو ااالا  ا قدمااا  ا جاااوال  االساااتضرال  -٢
وقاااد أعااااو  هل اااا    (4)قلماااا يتضلاااح بالت اااديح علاااى عاااد   ااا و  ووللااا       اااذ (3)الساااابق 

دمااا أو ااى ا قاارر اصاااا ا ضااد ماااال  اإلعاادا   ااار    ،(5)ا ضاهاادا   يدلااد هااذص التو االا 
بااين    ار ا  ااد ا الت اديح علااى ال و وداول  اإل اااقل   ا  مااوج   أو  ضسا اً القضاات أو بارجرات

   (6)١949آب/أ ستس  ١٢ا ول والثاين ال  اقلا  ج لف ا ؤر   
وأو ااامل ا قااارر  اصا ااا  ا ض لااا  بالسااا ا الالتاااح دض  ااار ماااا ع ا ااار احلاااح ا مساااتو   -3

ن  قاد  ا  اد  قريرهاا امل الل  ا  ا ض لا  مضلوي م اسب وباحلح ا عد  التملل  ا هذا السلاق بي
باحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  والثقاقل ؛ وبين    ذ التو ل  ا قدم  اللها ا جولا  االساتضرال 
الدوري الوام  السابق  قلما يتضلح بالس ا وظروف ا ضلو  وال قر؛ وباين  ساتمد  االساتضرال 

   (٧) قدم  اللها ا  قرير ا قرر  اصا  الدوري الوام  لاللت ا  بت  لذ التو لا  ا
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وسااالل ال رياااح القتاااري الضاااوت علاااى الااادعو  الداتمااا  ا وجهااا  ماااا ا  اااد وأبااار  أن مالمااا   -4
ماااا ا  ل ااا   ١5م ل ااا  بوالياااا  أووا  يااااراف   اااالل ال اااق  ا وااامول  باااالتقرير  وقاااد  لاااب 

   (8)، وقُب   لب ام   م ه اإلجراتا  اصا    يار  البلد ا ا ار اآل ريا بواليا 
، أعرب م ول ا م  ا تةد  السامي حلقوق اإلنسان عا أسا   الضملاح ٢٠١6وا عا   -5

حلاااال أماااور م هاااا امت اااا  السااالتا  عاااا ا ااا  م تاااب حقاااوق اإلنساااان ماااا الو اااول امل جاااامو 
االوعااااتا  ا  ااام  ودوااامم اصا اااضت  لااادوار  ا  ديااا ، باااال  ر امل الواااوا   اصتااام  الااا  أمارفاااا 

    (9)ا تضلق  مدوث انتهادا  جسلم  حلقوق اإلنسان، مبا ا  لك اإلقراط ا استضمال القو 
   (١٠)٢٠١٢م ذ عا  حقوق اإلنسان وقدممل ا  د مسامها  س وي  امل م و ل   -6

 (١١)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

اإلعااادا  امل أن حالااا  اساااتضمال القاااو  ا ا  اااد قاااد مااااال  أ اااار ا قااارر اصااااا ا ضاااد  -٧
  اقممل بسبب ما مي ا أن يو   ا الواقع  ادابم  ارتا  وان     اا داذلك ا القاانون  وقاد 

حااااال  اساااتمدا  القاااوا   ١958ن ااا  قاااانون القاااوا  ا سااالة  )ال اااالحلا  اصا ااا ( لضاااا  
  (١٢)بلااد )حساابما مااا يضل اا  ا اااق ون(ا ساالة   ااالحلافا اصا اا  ا قا  ااا ح ا ضااترب ق مااا ال

وقد م ح القانون القوا  ا سلة   الحلا  واسض  ال تااق قلماا يتضلاح باساتمدا  القاو  ال تادا  
  (١3)ا خمتلف احلاال  ل      يوقر  مانا  ا حاال اإلقاراط ا اساتمدا   لاك ال االحلا 

ااار ا قااارر اصااااا، ا  قريااار ا تابضااا ، باااين ا  مااا  ا لضللاااا قاااد أداااد  وساااتوري  هاااذا القاااانون و د 
وقر اااامل عااااد   ااااروط السااااتمدا  ال ااااالحلا  اصا اااا  ا ساااا د  امل القااااوا  ا ساااالة  مبوجااااب 

والحااا ا قااارر   (١4)القااانون  وقااد عار اامل احل وماا  بوااد  ا  ضللقافاااا  لااك ا اا ت مااا التقرياار
لمضاي  ادرالا ا الءااات أن   ا  عل تهاا ا  ماا  الضللاا  دار  أن الوقامل قااد حاان ل اصااا أيضااً 

   (١5)اإل تار ا تضلح مب ا ح ا الدول  مبوجب هذا القانون
وأ ااار ا قاارر اصاااا امل أن ا  ااد ي بءااي أن  لءااي أو  ضاادل علااى ا قاا  ب ااور  جذرياا   -8

قااااانون القااااوا  ا ساااالة  )ال ااااالحلا  اصا اااا ( وقااااانون القااااوا  ا ساااالة  ا جااااامو ودواااامم 
ضمان أن   ص التوريضا  ا تضلق  باستضمال القو  ماا جاناب القاوا  )ال الحلا  اصا  (، ل

ا سلة  على احقا  مبدأي الت اسب والضرور  ا مجلع احلاال ، على حنو ما نص علل  القاانون 
امل أن ا  د ي بءاي أن   يا  مجلاع احلاواج  القانونلا  الا  ناول وون ا الحقا   الدويل  وأ ار أيضاً 

وأو اى باين    ا  ا  اد، ا انت اار الءاات القاانون أو  ضديلا    (١6)القوا  ا سلة ا  اتل   قراو 
الساتضرال م ات   و  يار القارار ا تماذ بواين ادياد  قالضاروري،  ضاو   ا   قا  تقا  ا ضاترب 

الضم  هبا  وأ ار امل ما وروص ما مضلوما  م اوها أن والياا  الوامال الوارقي وم تقا  جاامو 
  يار أو ا اار  امل ح ا  التمارو ا  أو  اداول لمل  ضت  قم ا ح مضترب ق وون أي ودومم ما  ا
ل  اا  ظاا   ٢٠١5 ريبااورا ا عااا  ا وأقاااو ال ريااح القتااري بااين القااانون سااةب   (١٧)داا  م تقاا 

ا جامو ودومم وا أج ات ما الومال الوارقي  دماا أقااو باين   ا  القا اي قمماا و  ا   سارياً 
   (١8)ر ا  و لافما برلءات هذا القانونالقا ي هلءدي در 

وأ ااار ا قاارر اصاااا امل أناا  ي بءااي لله ااد اإلساارا  ا سااا مواارو  قااانون م ااع التضااذيب  -9
و اااامان امتثالاااا  ا  اقلاااا  م اهضاااا  التضااااذيب و اااامص مااااا  ااااروب ا ضاملاااا  أو الضقوباااا  القاساااال  أو 
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 وم  است ململ  ضدي  مورو  قانون م ع وأقاو ال ريح القتري بين احل  (١9)الالانسانل  أو ا هل  
   (٢٠)على ال  ان التضذيب ويتوقع أن  ضر   قريباً 

اإلعادا  أن سا   الل  ا  الو  لا  حلقاوق اإلنساان مااال  والحا ا قارر اصااا ا ضاد  -١٠
 يتضما  توا  هام  ا جمال محاي  احلح ا احللا ، ل    أ ار امل أن والي  الل     ضرق  ج تلاً 

وخب وا عم  الل ان ا لل  حلقوق اإلنسان، است تج ا قرر اصاا أن   (٢١)أوات عملها ب ضالل 
مواروهاا الا  ونادر  هذص الل ان ال  بضث علاى الثقا ، باال  ر امل عاد  اساتقال ا عاا السالتا ، 

 ١9  :  ضدي  ا اوما أج  ما يليوأ ار امل عد  اختا  أي  توا    (٢٢)عض  قضاللتها حمدوو 
بالتةقلح مع أقاراو القاوا  ا سالة    رحياً  ما قانون محاي  حقوق اإلنسان بءل  م ح الل    ا ناً 

ارسااات ا ساس القانونلاا  الا   ساامح بتمديااد  ؛(٢3)خب اوا اوعاااتا  انتهاداا  حقااوق اإلنساان
وات اساااتضرال اساااتقالل وأ ؛(٢4)ا القضاااايا ال اااا مهلااا  السااا   الااا  مي اااا قلهاااا لل  ااا  أن    ااار 

الل ااان ا للاا  حلقااوق اإلنسااان لضاامان امتثا ااا ا باااو  ا تضلقاا  مبرداا  ا ؤسسااا  الو  لاا  لتض ياا  
وأقاااو ال ريااح القتااري بااين ا  ماا  الضللااا وجهاامل   (٢5)ومحاياا  حقااوق اإلنسااان )مباااو  باااريس(

نسان واحلاج  االنتباص، ا قرار حديث ال دور، امل نقص ا وارو ا تاح  لل    الو  ل  حلقوق اإل
   (٢6)امل  ض ي  قلمتها اإلن ا ي 

وأ ار  ا قرر  اصا   ا ض ل  مبسيل  الض ف  د ا رأ  وأسباب  وعواقب  امل موا ا ق ور  -١١
الل  اا  الو  لاا  ا وا االضل  ا ض لاا  بااا رأ ، مبااا ا  لااك اساات تاجها عااد  اسااتهداف أي  ات اا  وي لاا  

؛ واستمرارها ا   ير االعتدات ا  سي على ال سات ٢٠٠٢ مضل    الل مذم   وجارا  ا عا 
ق؛ ون لهااا التقااارير الاا    لااد بتااورط قااوا  ا مااا ا الض ااف االساات  ا يب وناا  نااا ج عااا قاللبااا  

   (٢٧)ا  سي، مبا ا  لك ا ا  ا ح اصا ض  لقانون القوا  ا سلة  )ال الحلا  اصا  (

ليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانر مااع مرانااة القااانون تنفيا  االلتزاماات الدو  -رابعاا  
   الدولي اإلنساني الساري

 المسائل المشتركة بين القطانات -ألف 
(٢8)المساواة وندم التمييز -١ 


 

الض اااف  اااد ا ااارأ  باااين عاااد  التسااا ل  و اااضوب  مبسااايل  أقااااو  ا قااارر  اصا ااا  ا ض لااا   -١٢
مواااااارد  ال ساااااات، مباااااا ا  لاااااك ح اااااو ا علاااااى اصااااادما  احل اااااول علاااااى بتاقااااا  هويااااا  عااااارقال 

وأعرباااامل الل  اااا  ا ض لاااا  بالقضااااات علااااى التمللاااا   ااااد ا اااارأ  عااااا قلااااح  اااااا ا ات   (٢9)ا ساساااال 
الضقباااا  البموقرا لااا  والضواتاااح ا اللااا  الااا  ا اااع التواتاااف ا  ااا    والقباتااا  ا  ااا    ماااا  سااا ل  

وأ اااار  م و اال  ا مااا  ا تةاااد  الساااامل    (3٠)تهااااا واللااد واحل اااول علاااى  ااهاوا  مااالالو  ب ا
( امل أن بتاقا  ا ويا  البلومقيا  ا دياد  ال ااور  عاا  اؤون الالج ا  لوؤون الالج   )م و ال 

وأو اح ال رياح القتاري   (3١)السلتا  متلوب  ما أج  احل ول على اصدما ، مبا قلها التضلل 
ان وان يوجاناا جاوالتةويال  ال قدي  بواست  برنامج  نل  احل وم  ومج ن ا  احلماي  االجتماعل 

مللاااون حسااااب م ااارا؛ وبتاقااا  ا ويااا   ٢5٠هبااادف  لسااام اإلوماااا  ا اااايل، ماااا أو  امل قاااتح 
البلومقياا  ا ديااد  الاا  حيملهااا حنااو مللااار ه اادي و اار بل مساااباف  ا  اارقل ؛ و تبلقااا  ا ااا ف 

   (3٢)  ا  را )ميلك حنو مللار ه دي هوا ف حممول (ا مول ال   ربل بتاق  هوي  ال رو مساب
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، أباااار   ا قاااارر  اصا اااا  ا ض لاااا  بقضااااايا ا قللااااا  أن عاااادو الااااداللمل ٢٠١6وا عااااا   -١3
للبلاناااا  الر.لااا     ااامص وققااااً  مللاااون ٢٠١)ا واااار الاااله  بضباااار  قالتواتاااف ا  ااا   ق( عااااو  

ويان  أ ر  أو ولدوا ونويوا وا    واتف وي ل   م يوم  هذا الرق  الداللمل الذيا اعت قوا  وال
امل مااا  ضانلاا  التواتااف  وأ ااار  أيضاااً   (33)ا  اادو ، مثاا   واتااف الااداللمل ا ساالم  وا ساالةل 
وأ ااااار ال ريااااح القتااااري امل اح اااااتا    (34)ا  اااا    مااااا اللاااا  واق ااااات وا الل وو اااا  وع ااااف
ر  اهباا ا حاح الاداللمل ار  ضاامل ت  ا سا   اا  تاب الاو د لسا ال  ا رميا  وم اوهاا أن ا اارا

  وعااااالو  علااااى ٢٠١4حالاااا  ا عااااا   4٧ ٠64امل  ٢٠١3حاااااال  ا عااااا   39 4٠8 مااااا
 لاااك، أقااااو  الل  ااا  الو  لااا  ا ض لااا  باااالتواتف ا  ااا    باااين والياااا  أو اااار باااراوي  وراجساااتان 

هباا ا حاح أقاراو أدا  عادو ماا ا ارات  ا سا   ار  ا ٢٠١5-٢٠١3وبلهار  هد  ا ال اق  
اإلعادا  بقلاح أن قاانون التواتاف ا  ا    مااال  والحا ا قارر اصااا ا ضاد   (35) لك ال  ا 

  يدر  ا سلم  وا سلةل  الداللمل ا  ١989والقبات  ا      )م ع ا عمال الوحول ( لضا  
هباادف  وساالع نتاااق  ضريااف التواتااف ا  اا    والقباتاا  ا  اا   ، وأو ااى باسااتضرال التوااريضا  

    (36)التضريف
مه ا  خم  ا  القماما  يادوياً وأو ةمل ا قرر  اصا   ا ض لا  بقضاايا ا قللاا  أن مجاع  -١4

ا  95لتبق  مضل   وم رو   با سا  على الداللمل، وال سلما نسات الداللمل، الاذيا يوا لون 
ا مجاع ال  اياا  اللادوي واعااو  التوءل  وعلى الر   ما ا دار قانون ح ر   ال بال ا ات  ما 

،   لاد التقااارير باين هاذص ا مارساا  مساتمر  وبوا   مؤسسااي ٢٠١3 يهلا  الضاامل  قلاا  ا عاا  
القماماااا  احل ومااااا  ا للاااا  والبلااااديا  عمااااااًل  مااااع  وااااء   مااااا  ااااالل لارسااااا  الدولاااا ، ا  

ت الااالا اناات ضا خبتاا   يهلاا  وأ ااار ال ريااح القتااري امل  قااارير م اوهااا أن نسااب  ال سااا  (3٧)اً ياادوي
   (38)ا ا ات  ١3عمال ال  اق  اللدوي     تضد  

، أعرباامل ا قاارر  اصا اا  ا ض لاا  باااحلح ا الساا ا عااا قلقهااا ا ات  رداا  ٢٠١6وا عااا   -١5
ا  اااد قلماااا يتضلاااح باااالتملل   اااد التواتااااف والقباتااا  ا  ااا    وماااا يسااامى التبقاااا  قا تمل اااا ق، 

دي لاا   والح اامل أن أ لبلاا  القللااا   ااا ا  ااد ال سااات، ال ساالما الضا بااا  وا راماا  و والتمللاا  
ا توااارويا أو سااا ان ا حلاااات ال قااام   ا  ال اااروف السااا  ل  ا ساااوأ ي تماااون امل  لاااك ال  اااا  

ا ا اتا  ماا أسار التواتااف  54.٧١وأقااو ال ريااح القتاري باين   (39)و مهاا ماا ال  اا  الضاضل  
  وأ اار ال ريااح امل مضلوماا    ا   قلال  ا و اا  ا قااق  ٢٠١3ا عاا  مضدما   ا  ا    دانامل

ماااا بضاااد  قريااار سا اااار قلماااا يتضلاااح بتااادين ظاااروف مضلوااا  ا سااالم  ا ا  اااا ح احلضاااري  ونقاااص 
اصاادما  ا ساساال  ا ا سااتو  ا  الاا   ساا  ها أعااداو دباام  مااا ا ساالم  ا ا  ااا ح احلضااري  

 ملاع أ ا ال التمللاا   مل ا قارر اصا ا  باين  ساا ا  اد  واريضا   ضاع حاداً وأو ا  (4٠)والري لا 
ال ضلي ا الس ا  د أي قرو أو مجاع ، ال سلما ا قللا  الدي ل  أو الضرقل  وال سات والتواتاف 

   (4١)مجع القمام  يدوياً أو القبات  ا      وال ا ح  وعمال 
تءال  باا  س الض اف  اد ا ارأ  أن ال ساات ا وا والح مل ا قارر  اصا ا  ا ض لا  مبسايل  -١6

 مابتاااً  ويضااو  ايهللها ويضاان  نق ااً  اإلياذات  ا  نت ا  ال ثاما  ما ها قساراً يتضر اا لواا أناوا  
ا احلماي  القانونل   و واج  ال ثما  نديا  ا احل ول على اصدما  ال ةل  ا ساسل ، مبا 

وأو مل ا قارر    (4٢)وري /اإليد  وا مرال ا  قول  ج سلاً ا  لك عال  قمو  نقص ا  اع  الب
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، الااذي ااار  ا وااتءل  ١956اصا اا  بااين  سااتضرل ا  ااد قااانون م ااع االعااار الالأ القااي لضااا  
   (43)با  س
الاااذي  ٢٠١4وأ ااار ال رياااح القتااري امل قااارار ا  مااا  الضللااا التاااار ي ال اااور ا عاااا   -١٧

و باااين ا  مااا   افاااا نقضااامل ا ل اتاااد  مءاااايري ا ويااا  ا  ساااانل ، وأقاااا أداااد ا سااااوا  ا احلقاااوق
أ الامل قلا  هاذص ا  ما   ا    ٢٠٠9ا عا  الضللا عا حم م  و ي   اوراً  ح ماً  ٢٠١4 عا 

وباإل اار  امل احاد  التو الا ،   (44)الباالء ا رمي  عا الضالقا  ا  سل  ا ثلل  بالقا اي با  
بالقضات علاى التمللا   اد ا ارأ  ا  اد علاى باذل ا هاوو ا سابل  ا الا   ا    حثمل الل    ا ض ل 

وأو مل ا قرر  اصا   ا ض ل  بالض ف  اد ا ارأ  باين   (46()45)ا رمي  عا الضالقا  ا  سل  ا ثلل 
   (4٧)ما القانون ا  اتي 3٧٧ لءي ا  د ا او  

 (48)اإلنسانالتنمية والبيئة واألنمال التجارية وحقوق  -٢ 

رحااب ال ريااح القتااري بااال هج القااات  علااى ا اارا  احل وماا  بيدملهااا ا    لااذ أهااداف  -١8
    (49)الت مل  ا ستدام 

امل مواااماً ا ن اااس الوقااامل وأ ااااو ال رياااح القتاااري باااالت ا  ا  اااد بالت ااادي لتءااام ا  اااا   -١9
البل لاا  واجااراتا   قاادب التلبااا   الوااوا   الاا  يثمهااا خت لااف ا ضااايم ا تبقاا  ا  قللمااا  اآلمااار

   (5٠)مبوجب قانون ح ا الءابا 
وأعربامل   ا  حقاوق الت اا  عاا قلقهاا ا ات  ضارل عاادو دبام ماا ا   اال وأسااره  امل  -٢٠

التوريد القسري وققدان أرا ي أسالقه  بسبب عمللا  الت  لع، قيو مل ا  اد بو اع و   لاذ 
لمضاااايم الدوللااا  والو  لااا  حلقاااوق اإلنساااان والضمااا  والبل ااا  للاااواتح  ضاااما امتثاااال قتاااا  ا عماااال 

و مهااا مااا ا ضااايم؛ ومبتالباا  الوااردا  بااين  ضااد  قللمااا   ااا ندماا  أنوااتتها الت ارياا  مااا آمااار 
علاااى البل ااا  وال اااة  وحقاااوق اإلنساااان وباااين عاااري موااااورا  بواااي ا وأن    اااح ع هاااا عالنلااا  

   (5١)تل  ضا    لك اآلماروبو   دام ، وبين   وف عما لديها ما  

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
 (5٢)حق الفرد في الحياة والحرية واألمان نلى شخصه -١ 

اإلجااراتا  اصا اا  بقاارار ا ا ااار ، رحااب ام ااان مااا ا  ل اا  بواليااا  ٢٠١4ا عااا   -٢١
واعتمااو مبااو   قارواً  ١5ا  م  الضللا نويا  أح اا  اإلعادا  امل السا ا ماد  احللاا  ا حالا  

ووعاااا ا قااارر اصااااا ا ضاااد   (53) وجلهلااا  لضااامان حقاااوق ا  اااماا ا  اااو  علاااله  باإلعااادا 
اإلعاااادا  ا  ااااد امل ال  اااار ا أن    ااااذ علااااى ساااابل  ا ولوياااا  التو اااال  ا تضلقاااا  مبراجضاااا  ماااااال  

   (54)التوريضا  ملث   ص على ح ر عقوب  اإلعدا  ا أ د ا رات   تور 
بالتقارير ا تضلق  بالوقلا  ال امج  عا اقراط  باط ا ما ا  وأحاط ا قرر اصاا علماً  -٢٢

اساااتضمال القاااو  وعاااد   قلاااده  مببااااو  الت اساااب والضااارور  دماااا  ضر قهماااا مضاااايم القاااانون الااادويل 
ماااا قاااانون اإلجاااراتا  ا  اتلااا  علااا   اااوظ ي ان اااا   46والحاااا أن ا ااااو    (55)حلقاااوق اإلنساااان

ا  اد  ضلد القانون استمدا  قمجلع الوسات  الال م ق العتقال  مص يقاو  بالقو ، وأو مل بين 
التوريضا  ا مجلع الواليا  قلما يتضلح باساتضمال القاو ، مباا ا  لاك ا هذا القانون و ال  ر ا 
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بااو  القاانون  متثاال االال تاد  االساتث اتي، ماا قبا  مجلاع  اباط ا ماا لضامان استضمال القو  
   (5٧)أو  ضدي ختضع  راجض     46وأعرب عا أس    ن ا او    (56)الدويل حلقوق اإلنسان

بتقارير عا قلقااتا   ات ا ق لقاي قلهاا أ اماا يواتب   أيضاً  وأحاط ا قرر اصاا علماً  -٢3
وأ اار   (58)و يدعى أ   ارهابلون أو متمروون م رعه  بر ااا  اباط ا مااا أ   جمرمون أ

امل أنااا  ال باااد ماااا ان ااااف الضاااةايا وحماساااب  ا  اااا  ومضااااقبته ، وأو اااى باااريالت اهتماااا   ااااا 
للقضااات علااى مقاقاا  اإلقااال  مااا الضقاااب الساااتد ؛ وا ااات الضماا  مبمارساا  قاللقاااتا  ال ات اا ق؛ 

ض  وحا.اااا   ا  نتاااااتج ملموساااا  ا حاااااال  القتاااا  علااااى نتاااااق و اااامان اختااااا  اجااااراتا  سااااري
    (59)واسع
بتقارير عاا حااال  وقاا  ا أم اات االحت اا  وأو اى بارجرات  وأحاط ا قرر اصاا علماً  -٢4

للمضايم الدولل  وبتم   أسر الضاةايا ماا الو اول ال اما  والساه  امل  عمللا  التوريح وققاً 
وأقااو  ا قارر  اصا ا  ا ض لا    (6٠)قا  والوماتح ا  ار   ا  ال ال  قارير التوريح و هاوا  الو 

   (6١)ال سات ا أمادا االحت ا  ال ي ال م در قلح د مبسيل  الض ف  د ا رأ  بين الض ف 
وا  أعرباامل الل  اا  ا ض لاا  بالقضااات علااى التمللاا   ااد ا اارأ  عااا بااال  القلااح ا ات ار  ااا   -٢5

ا  ا ح ا تيمر  بال  ا ، ققد وعمل ا  د امل: أن  سر  ا اعاو  ال  ر ا  مستو  الض ف با رأ  ا
اساااتمرار  تبلاااح قاااانون القاااوا  ا سااالة  )ال اااالحلا  اصا ااا ( وبرو ودوال ااا ؛ وأن  ضااادل هاااذا 
القااانون وبرو ودوال اا  و/أو  لءلهااا ملااث  ءاادو أعمااال الض ااف ا  سااي الاا  ير  بهااا أقااراو القااوا  

ل سات مومول  بالقانون ا  اتي الضاوي؛ وأن  سمح با الحق  ا مجلع القضايا ا سلة  ا حح ا
علااى احااقا  حقااوق ا ااارأ   ا ضلقاا ؛ وأن    ااذ مدوناا  قواعااد ساالو  أقااراو القااوا  ا ساالة  حر اااً 

   (6٢)ب ور  قضلل 

 (63)إقامة العدلر بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابر وسيادة القانون -٢ 

اإلعاادا  امل أن  ااي م اإلجااراتا  القضاااتل  يواا   ماااال  أ ااار ا قاارر اصاااا ا ضااد  -٢6
وأو ااى بااين   (64)أحااد أ تاار التةااديا  الاا   واجههااا ا  ااد ولاا   بضااا  وا ااة  علااى ا ساااتل 

 ااارور  ا اااالط السااالت  القضااااتل ، هبااادف  قلااالص ماااد  اإلجاااراتا  ا ت  ااام الا  اااد ا  وااار  
   (65)قاللل  ا ها  القضاتيالقضاتل  و ض ي  است

مااا قااانون اإلجااراتا  ا  اتلاا   قتضااي  ١9٧وأعاارب ا قاارر اصاااا عااا قلقاا   ن ا اااو   -٢٧
القضااات ا أي جرمياا  ير  بهااا موظااف عمااومي   اارال ن اار مواققاا  ح وماا  الوالياا  ا ض لاا  قباا  

 (66)حقاااا  ا  اتلاااا ا الحقااا  ا  اتلاااا ، مااااا ُي ساااب ا وظااااف الضمااااومي ا الواقااااع ح اااان  مااااا ا ال
وأو ااى برلءااات هااذص احلااواج  القانونلاا  الاا  نااول وون مالحقاا  ا ااوظ   الضمااومل  وباسااتضرال 

ورحااااب بتضاااام  قااااانون اإلجااااراتا  ا  اتلاااا    (6٧)مااااا قااااانون اإلجااااراتا  ا  اتلاااا  ١9٧ا اااااو  
ال  قتضاااي م ااااوص أن مالحقااا  ا اااوظ   الضماااومل  ا تهمااا  بار  ااااب جااارات  ج سااال    و ااالةاً 

احل ااول علااى مواققاا  مساابق ، ل  اا  أ ااار امل أن  اارط ا واققاا  ا ساابق  مااا  ال يواا   ا مجلااع 
   (68)ا رات  ا  ر  عقب  دبم  أما   يم  سب  االنت اف للضةايا

وأقاو ا قرر اصاا بين م اقة  اإلقال  ما الضقاب  واج  نديا  ا خمتلاف مراحا   -٢8
عمللا  ا ساااتل   وأ ااار امل اوعاااتا  عديااد  م اوهااا أن قااوا  ا مااا  اارق  ا الءالااب  ساا ل  
بالغ أويل ع د اإلبالغ جبرمي ، مبا ا  لك ا رات  ا تضلق  بالقت  أو التهدياد بالقتا   وا ااق  امل 
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الااادنلا واعتمضاااا  ا ققااار وال ساااات بوااا   والتبقاااا  ، يتضااارل الاااداللمل ولثلاااو التواتاااف  لاااك
 اااا ل ااضوبا  ا اياادا  هااذص البال ااا   ويواجاا  ا قااراو الرا بااون ا اإلبااالغ بانتهادااا  مااا 

وأو اى باين  ضاع السالتا  آللا  مساتقل  لر اد ايادا    (69)جانب  اباط ا ماا ناديا  لاملا 
   (٧٠)  وأن  ضاقب موظ ي ان ا  القوان  الذيا يرقضون  س للهاالتقارير ا ولل

وأ اار ال ريااح القتااري امل أن قاانون قضااات ا حااداث ا دياد )الرعاياا  واحلماياا ( ا ضتمااد  -٢9
سااااا   باعتبااااااره    ١8و ١6الااااا  مالحقااااا  ا حاااااداث ا قاوحااااا  أعمااااااره  بااااا   ٢٠١5ا عاااااا  

   (٧١)دباراً 

 (٧٢)حق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسيةالحريات األساسية وال -٣ 

اإلعااادا  أن الضدياااد ماااا التقاااارير ا تضلقااا  ماااواوث مااااال  الحاااا ا قااارر اصااااا ا ضاااد  -3٠
اااد قاااوا  الدولااا   ق ااام ع اااف  اااات ي دبااام  أ اااار  امل  محاياااا  ا ا دثااام ماااا ا حلاااان ا تضم 

امل ماا وروص ماا مضلوماا  م اوهاا أن الض اف التاات ي خمتال ا دثام  وأ اار أيضااً   (٧3)ا وا   
   (٧4)ما ا حلان الستهداف أقراو جمموع  مضل   أو االستةوا  على لتل افا

وأ ااار ال ريااح القتااري امل  اارور  الت اادي حلااواوث اسااتهداف ا قللااا  الدي لاا   ااالل  -3١
أن رتالس    االنتماباا   والحاا أيضااً أعمال الوءب، مث  ما حدث ا م  رنءار،  ا ا  قبلا

الو رات قاد أوان حاواوث الض اف ال امجا  عماا يُادعى ماا حااال   باح للبقار ا حمااوال  قلتض ام 
   (٧5)قالوتا  االجتماعي  و 
 ٢4وأقااااو  م  مااا  ا مااا  ا تةاااد  للقبلااا  والضلااا  والثقاقااا  )اللونسااا و( بي اااا سااا لمل  -3٢

 احلااااال  هاااذص ا التةقلاااح موا ااال  علاااى احل ومااا  وحثااامل  اساااتهدقمل  اااة ل ا تلاااال حالااا  
   (٧6)القضاتل  ا تابض  بتدابم  وعا اللونس و وابالغ
 أمااار  نقا اااً  ٢٠١6وأقاااو ال ريااح القتااري بوقااو  عااد  حااواوث ا ا امضااا  ا عااا   -33

 ١44بوين  تبلح ا ح ا  ا  اتلا  ا تضلقا  خبتاباا  ال راهلا  وأعماال ال ت ا ، واساتمدا  ا ااو  
ما قانون الضقوبا  إلبتال حقوق الت مع واالحت ا   وقد أ دمل ا تلاال  م  اريا مضاروق  

   (٧٧)حل  حري  اصتاب والتضبمبتضللح حد  الووا   ا ت ل  
 هااا  راجااع ا  ااد عااا عاارب ا تااور   ا التوااهم واورا  وقاادممل اللونساا و  و االا  م -34

( ماا 4)٢٢واعاو  ال  ار ا ا ااو   ،(٧8)للمضايم الدولل  هذا ال ض  ا نتاق القانون ا دين وققاً 
ما أج  ا ال  القلوو  م الال م  ا  رو ا  علاى  ٢٠٠5قانون احلح ا ا ضلوما  ا ضتمد ا عا  

   (٧9)ادا  حقوق اإلنسانالتلبا  ا ت ل  بانته
وحثاامل الل  اا  ا ض لاا  بالقضااات علااى التمللاا   ااد ا اارأ  ا  ااد علااى ا الاا  القلااوو ا  رو اا   -35

علااى عماا  ا ااداقض  عااا حقااوق اإلنسااان، وعااد  ا ضاااعه  للمراقباا ، و اامان موااارد  نسااات 
  (8٠)لهااارفااا وحالواليااا  الواامالل  الواارقل  ا م او ااا  السااال  وا م ااع نوااوب ال  اعااا  واوا

وأعاارب ا قاارر اصاااا ا ضااد باااحلح ا حرياا  الت مااع الساالمي و  ااويا ا مضلااا  عااا قلقاا  ا ات 
مجلاع أقاراو ا ا  القلوو ا  رو ا  علاى م  ماا  حقاوق اإلنساان، و د ار ا  اد بالت امهاا بضامان 

و  ا د اف احلريا  أوات عملها  ا وار ما  ،اعتمع ا دين، مبا قله  ا داقضون عا حقوق اإلنسان
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               وا بل اااااا  آم اااااا  وموا لاااااا  وون  ااااااوف مااااااا التهدياااااادا  أو مااااااا أعمااااااال التمويااااااف أو ا ضااااااايق 
   (8١)دان نوعها  أو اال تلال أياً 

ا ا اار اإلجاراتا  وا هذا ال دو، وعا ا قارر اصااا والضدياد ماا ا  ل ا  بوالياا   -36
الت عااا  ا ج بلاا ، الااذي دااان يسااتمد  ، امل الءااات قااانون    اال  ٢٠١6اصا اا  ا  ااد، ا عااا  

لقواعاااد لعلاااى حناااو مت اياااد لضرقلااا  ح اااول اعتماااع ا ااادين علاااى التمويااا  ا ج ااا  و  ي اااا ميتثااا  
وا ضاايم الدوللاا  حلقااوق اإلنسااان  والحاا اصاا ات أن ح ااول ال ثاام ماا م  مااا  اعتمااع ا اادين 

القااانون  بلااد أن الضبااارا  ال ض ا اا  علااى التموياا  ا ج اا  يتوقااف علااى اعتماوهااا مبوجااب هااذا 
والءامضاااا  الااااوارو  ا القااااانون، مثاااا  قالتااااابع السلاساااايق أو قا  اااالة  االقت اااااوي  للدولاااا ق أو 
قا  االة  الضامااا ق ال  ت ااح ماااع ا اادف ا ضلاااا وال  وااا   اساات ابا  مت اساااب  مااع  ايااا  التقللاااد 

    (8٢)ا  عوم 
مللاا   ااد ا اارأ   و االتها بااين  سااا ا  ااد قااانون وداارر  الل  اا  ا ض لاا  بالقضااات علااى الت -3٧

ا ا اتاا  مااا مقاعااد ا ل ااا  التوااريضل  ا للاا   33احل ااص ال ساااتل  لتم االص مااا ال يقاا  عااا 
    (83)وا رد ي  للمر ةا 

 (84)حظر جميع أشكال الرق -٤ 

ها ظلمل قلقا  أقر  الل    ا ض ل  بالقضات على التملل   د ا رأ  بالتدابم ا ضتمد ، ل   -38
ا ات اسااتمرار االعااار الاادا لي وعاا  احلاادوو علااى حنااو م اا  ، ونقااص احلماياا  واصاادما  ا تاحاا  
لل سااااات وال تلااااا   ااااةايا االعااااار واالسااااتءالل ا  سااااي، وعااااد  بااااذل جهااااوو  ضا اااا  ا سااااباب 

ون أ ااااار  ا  و اااال  امل مواااارو  قااااان ،(86)وخب ااااوا التو اااالا  ا تضلقاااا  باالعااااار  (85)ا ذريااا 
، الااذي اقااقط، ا مجلاا  ٢٠١6االعااار بالبواار )ا  ااع واحلماياا  واعاااو  التيهلاا ( ا ضتمااد ا عااا  
عاااا انواااات حمااااد   ا ااا  و ضلااا   أماااور، انواااات ودالااا   ا ااا  للتةقلاااح ا هاااذص ا ااارات ، قضاااالً 

   (8٧)مدع  عام  متم    للتض ل  مبقا ا  ا ذنب  وحماسب  ا  ا  وا ت ريا

 الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
 (88)الحق في مستوى معيشي الئق -١ 

ا ا  ااااد باااا  ال قاااار ا اااادقع   ااااار اً  الح اااامل ا قاااارر  اصا اااا  ا ض لاااا  بالساااا ا  ضااااارباً  -39
واحلرمان الوديد ما جه  والثارات ال ااح  ماا جها  أ ار ، موام  امل أن ال  او  بل هماا  تساع 

أ ااار ال ريااح القتااري ال  و اال  قرقاا  الضماا  ا ض لاا  بالقضااات علااى ال قاار ا و   (89)بااا راو ملةااو 
   (9٠)ا  د بتو ل      مستقل  لتةديد ا  ماا الذيا يضلوون وون  ل ال قر

وأ ااار ال ريااح القتااري امل احلاجاا  ا لةاا  امل  ردلاا  حااد أوج مااا احلماياا  االجتماعلاا ،  -4٠
ا الضم  ا تساوي ا القلم  ومبا  ضتلع ب  ال سات ما عما   واالعقاف با ساوا  ا ا جر لقات

   (9١)الرعاي  وعم  م  يل  م مدقو  ا جرجمال 
، الاذي يا ص علاى ٢٠١3وأ ار ال رياح القتاري امل قاانون ا ماا الءاذاتي الاو د لضاا   -4١

ال  التءذوياا ، م اولاا  احلواماا  وا ر ااضا  وا   ااال احلبااوب الءذاتلاا  ا دعوماا  و  ويااده  بااا  م
بساااب  م هاااا اصااادما  ا ت املااا  ل ماااو الت ااا   وأ اااار امل  ااارور  ارساااات ن اااا   و ياااع عاااا  يتسااا  
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على    لذ ا الحا  هبدف القضات على ما  بال  ات  وال ضالل ، وامل أن احل وم   ض ف حاللاً 
   (9٢)يووب ال  ا  ما نل  وانضدا  د ات 

ا ات اخن اال عادو السا ان الاذيا حي الون علاى  وأعربمل     حقوق الت   عاا قلقهاا -4٢
ا لاص ا يمون  و دما  ال ارف ال اةي وال  اقا  ال اةل ، وانتواار التءاوط ا الضارات وماا لاذلك 

وأ اااار ال رياااح   (93)ماااا أمااار سااال  علاااى ال اااة ، وال سااالما وقلاااا  ا   اااال بسااابب اإلساااهال
، ر ا  ٢٠١9ضارات ا ا  اد ملاول عاا  القتري امل هادف احل وما  ا تمثا  ا ا اات التءاوط ا ال

مللااون  اامص  وأ ااار امل أن احلااد مااا ار  ااا  التلااوث  564ا حالاا   مضلواااً  أناا  ال ياا ال واقضاااً 
   (94)بال  ا مهل  الب تمي   اور ا لاص، ال سلما ا ا  ا ح الري ل ، يو   ندياً 

وا ضادم  دا  عادو ماا ال قارات والح مل ا قرر  اصا   ا ض ل  بالس ا أن ا  د  ض  أ -43
ا ا  ااا ح احلضااري  ا الضااا   وأ اااو  مبمتاال قالساا ا لل ملااعق وقالاامل ان اصتااوا  ا اماا  
ا تمذ  مي ا أن   ضي امل اعماال احلاح ا السا ا الالتاح ل اتاد  م اا  ا اليا  ماا الضاض ات  

و باعتبارهااا أولوياا  ملةاا ، وأو اامل احل وماا ر ا رد ياا  وح ومااا  الواليااا  مبضا اا  مواا ل  التواار 
مااااا أهااااداف الت ملاااا   ١-١١مااااع ا اااادف  ، اواااالاً ٢٠3٠هباااادف القضااااات عللهااااا ملااااول عااااا  

ا ساتدام ، وبتةديااد ا سااباب ا ل للاا  للتواارو ا ا  اا ح احلضااري  والري لاا  ا ا  ااد، قلمااا يتضلااح 
عاد  وجاوو  ادابم بيمور م ها احل اول علاى ا را اي وا ساادا، والقادر  علاى نما  الت االلف و 

    (95)حمدو  ل اتد  عدميي الد  

 (96)الحق في الرناية الصحية -٢ 

( الااااذي يرمااااي امل ٢٠١6رحااااب ال ريااااح القتااااري مبواااارو  السلاساااا  الو  لاااا  لل ااااة  ) -44
ا ا ات  ما ال ا ج ا لي اإلمجاايل  ٢.5مضاع   اإلن اق احل ومي على ال ة  ملث ي   امل 

ا ديااد للتايم  ال ااةي للساار الا   ضاال  وون  اال ال قار  بلااد أناا   ، وبااا متل٢٠٢٠ملاول 
ا ا اتاا  مااا جممااو  اصاادما  ال ااةل ، وأن  3٠أ ااار امل أن القتااا  الضااا  ال يااوقر اال حااوايل 

التباي ا  ا اتل  مستمر  قلما يتضلح مبد  الو ول امل اصدما  ال ةل  ا خمتلف ا  اا ح وبا  
 ، بل مااااا  سااابب ار  ااااا  اإلن اااااق مااااا ا ماااوال اصا اااا  علااااى الرعاياااا  خمتلاااف ال  ااااا  االجتماعلاااا
   (9٧)مللون  مص ا براما ال قر 63ال ةل  امل سقوط حنو 

، والاذي ٢٠١5ا عاا   بلداً  ٢٠برعالن و ي الذي وقض   وأحاط ال ريح القتري علماً  -45
 اسااال  الااا  مي اااا الوقايااا  و ااام  التقاااد  حناااو ا اااات وقلاااا  ا   اااال والوقلاااا  ال  ساااريع وعاااا امل 

  (99)وعلقمل هل ا  ا ضاهدا  على ار  ا  مضدال  وقلا  ا واللد والوقلاا  ال  اسال   (98)م ها
وأقااو    ا  حقااوق الت ا  بااين ار  اا  مسااتويا  ساوت التءذيا  احلاااو والتقا   ونقااص الاو ن لااد  

ر الااد  وا مارسااا  الءذاتلاا  باا قص  ءذياا  ا مهااا  وا ااابتها ب قاا وملقاااً  ا   ااال ياار بل ار با اااً 
 د  ااااام ال اااااةل   وأو ااااامل باااااين  ضاااااما ا  اااااد ال ضاللااااا  ا    لاااااذ قاااااانون ا ماااااا الءاااااذاتي الاااااو 

   (١٠٠)ا ءذيا  الدقلق  ل اتد  ا مها والتءذي  بوأن  و ع الر اع  التبلضل   ٢٠١3 لضا 
  اصا اا  امل اإلجااراتاا ا ااار ، أ ااار الضديااد مااا ا  ل اا  بواليااا  ٢٠١5وا عااا   -46

لارسااا  التضقااال  القساااري و ااام اآلماااا والالأ القاااي ا مضسااا را   ضقااال   رعاهاااا احل ومااا   وا 
 ١3، أسااا ر  عمللاااا   ضقااال  أجريااامل ا  وا لساااءارص عاااا مقتااا  ٢٠١4 واااريا الثااااين/نوقم  

حاااواوث لاملااا  م اااذ  لاااك احلااا ،  جباااروط  تااام   وقاااد وقضاااملعديااادا  امااارأ  وا ااااب  أ رياااا  
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وأبار  ال رياح القتاري أن  ادور قارار   (١٠١)ا أو ار براوي  وجهار  د وماوهلا باراوي سلما  ال
ما ا  م  الضللا بر ات الضما  مبضسا را  التضقال  يوا   قر ا  إلحاداث  ءلاما  بضلاد  ا اد  

    (١٠٢)ا جوو   دما  م ع احلم 
، ٢٠١4ا راهق  ا عا  وأ ار ال ريح القتري امل ا الق االسقا ل ل  الو  ل  ل ة   -4٧

وأو اامل   اا  حقااوق الت اا  جبضاا  التثقلااف ا جمااال   (١٠3)والحااا أن    لااذها حيتااا  امل  ض ياا 
ما ا  اهج الدراسل  اإلل امل  وبتوقمص للمراهقا  وا اراهق   دماا  ال ة  ا  سل  واإلجنابل  ج تاً 

  والساالو  ا  سااي ا سااؤول، مااع أو اامل باختااا   اادابم إل دااات الااوعي و واا لع الوالدياا  ا سااؤول
   (١٠4) ردل   اا على ا والو والرجال

 (١٠5)الحق في التعليم -٣ 

ا  3.9وميثا  نسااب  أ اار ال رياح القتاري امل أن ا بلا  الاذي    قاا  ا  اد علاى التضلال ،  -48
  واالناااو ا اتاا  مااا ال ااا ج ا لااي اإلمجااايل، هااو ا وج باا  مجلااع بلاادان جمموعاا  بااري س )ال ا ياا

 تااااارط الروساااااي وا  اااااد وال ااااا  وج اااااوب أقريقلاااااا(، وامل أن نوعلااااا  التضلااااال  ا ا  اااااا ح الري لااااا  
ا ا اتا  ماا  34مللون   ا ، ما ه   ١٧.8و وم  قديرا  ا م  ا تةد  امل أن   (١٠6)مو ل 

ساااالمون ا   اااال  وي اإلعاقاااا ، ال يااااذهبون امل ا درساااا   وا   ااااال الااااداللمل وا وي اساااالون وا 
،  ٢٠١4مضر ااون ب اا    ا اا  لدق ااات التضللمااي  وا عااا  يضللهااا نسااات وأ  ااال ا ساار الاا  

   (١٠٧)مدرس  بال مراحل  ٢44 ٠٠٠دان ما جمموع  
الاادع  وأ ااار ال ريااح القتااري امل محلاا  ق ضلاال  الب ااا  انقااا  الب ااا ق الراملاا  امل حوااد  -49

  (١٠8)٢٠١4قا درسا  ال  ل ا ق اللتاا  أ لقتاا ا عااا  لضامان  ضلال  الب ااا  وموااردتها، ومحلاا  
   (١٠9)وأ ار امل احلاج  امل ا  يد ما ال    لتض ي  التةاق الب ا  بالتضلل  الثانوي

وأعربمل الل    ا ض ل  بالقضات على التملل   اد ا ارأ  عاا قلقهاا ا ات اخن اال مضادال   -5٠
ايااص بسابب الا وا  ا ب ار وا مارساا  الضاار  وال قار،  بقات ال تلا  ا التضلل  الثاانوي وادماا ا

ال سااالما ا ا  اااا ح الري لااا   ودااارر  مالح افاااا اصتاملااا  الساااابق ، ووعااامل ا  اااد امل: خت ااالص 
ا  ياااد ماااا ا اااوارو؛ و ااامان أن   اااون ا ااادار  مالتمااا  للب اااا ، وعلاااى بضاااد مسااااق  مضقولااا  ماااا 

راحل   اااةل  م   اال   ا ااا  بالب ااا ؛ والت ااادي اعتمضااا  ا للاا ، ومااا وو  مبلاااص الوااارب ومباا
 سااات  سااالم  الب ااا  ا ا درساا  و ارجهااا، بتاارق م هااا  ااوقم  اادما  ا ااتةاب الب ااا  امل 
            ا ااااادار  ا ا  ااااااا ح  ااااام اآلم اااااا ؛ و اااااو ي ال ضاللاااااا  ا التةقلاااااح ا حاااااااال  الضقااااااب الباااااادين 

  (١١٠)ومالحق  ا تور   قلهاأو التةرش أو الض ف ا  ساين ال  ختص الب ا  ا ا دار  
وأعربااامل   ااا  حقاااوق الت ااا  عاااا قلاااح  اااديد ا ات ا  ماااا  الااا   ااا تها علاااى مراقاااح  -5١

مدرسل  جمموعا  مسلة   ام  ابضا  للدولا  واحاتالل ا ادار  ماا جاناب قاوا  ا ماا  وحثامل 
ر  ا  ااااد علااااى م ااااع احااااتالل ا اااادار  مااااا جانااااب قااااوا  ا مااااا واعاااااو  فل اااا  ا اااادار  ا تضااااار 

   (١١١)وا الحها
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 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -دال 
 (١١٢)النساء -١ 

أعربمل الل    ا ض ل  بالقضات على التملل   د ا رأ  عا قلقهاا ا ات اساتمرار ا مارساا   -5٢
التقللدياا  الضااار ، مثاا  ار  ااا  عاادو الوقلااا  بساابب ا هاار، ومااا يساامى قالقتاا  بااداقع الواارفق، 

والح امل   (١١3)واإلجهال االنتقاتي، وحرق ا رام ، والبءات الواضاتري، وافاا  ال ساات بالساةر
ما حيرما ما ا متل ا  أو ُارون م هاا،  ا قرر  اصا   ا ض ل  بالض ف  د ا رأ  أن ا رام   الباً 

 ا أعماااالً وأن اإلق ااات االجتماااعي وقااع بضاا  ال سااات امل اال ااتءال بااا  س بل مااا ياا اول أ  ااا 
   (١١4) تر  أو يتسولون ا الووار 

والح مل ا قارر  اصا ا  أن ا مارساا  الضرقلا  ا ا سار  واعتماع ا لاي  وام امل ملا   -53
امل   ضاال  الب اا  علااى الب ااا   وأ ااار  امل أن البةااوث أظهاار  اخن ااال نسااب   اآلبااات عموماااً 

رسا  ا تلار ا  س ا بض  الواليا ، ر   اعتماو الب ا  امل ا والو، وامل استمرار انتوار لا
ورحاب ال رياح القتاري ب يااو  القدلا  علاى نسا  ال اوا ج   (١١5) وريضا  حمدو   ضا ا  ا وا ل 

هباادف م ااع التةلاا   ٢٠١5ا  سااانل   وقااد أ لقاامل محلاا  ق ضلاال  الب ااا  انقااا  الب ااا ق ا عااا  
التااااوا ن ا نسااااب  اإلناااااث امل الااااذدور  وأقاااار    ا  ساااااين ا ا تلااااار ا اااا س والت اااادي النضاااادا 

خمتتااا  احلااواق  ال قدياا  لتواا لع التضلاال  وحااث ا قااراو علااى  ااي م الاا وا  نتاااتج متباي اا  وال بااد 
    (١١6)ما  دعلمها

ل  ال يضار   والح مل ا قرر  اصا   ا ض ل  مبسيل  الض ف  اد ا ارأ  أن الا وا  ا ب ار ماا -54
وأعربمل الل  ا  ا ض لا  بالقضاات علاى التمللا   اد ا ارأ  عاا قلقهاا ا ات   (١١٧)حلا  الب ا  للمتر

ال وا  ا ب ر والقسري  ودارر   و الافا باين  ساةب ا  اد اعالنافاا بواين عدو حاال  ار  ا  
وأن  ساااتضرل  تبلاااح قاااانون الااا وا  اصااااا هبااادف ا الااا  احلاااواج  اإلجراتلااا  قلماااا  ،(١١8)اال  اقلااا 

   (١١9)ن بال وا  و س ل  ال وا يتضلح بتلب اإل 
ا اارأ  أ اابح مساايل  سلاساال   ا  أولويااا  ا  اااد وأو ااةمل ا قاارر  اصا اا  أن الض ااف  -55

أعقااااب حاومااا  اال ت ااااب الوحواااي الااا   هبااامل  اااةلتها ا ظاااروف ميسااااوي   البااا   ااااب  ا 
الثءرا  القانونلا    ونتل   لذلك، أنوي  احل وم      قمما الستضرال ٢٠١٢نلوو ي ا عا  

وقلماااا يتضلاااح بت  لاااذ التو ااال  ا  تاااي، أ اااار  ا قااارر  اصا ااا  امل القاااانون ا  ااااتي   (١٢٠)القاتمااا 
 ؛(١٢١)مااا ا ارات  ا  اتلاا  جدياداً  ، الااذي اعتا  ا  مااا  با محاال نوعاااً ٢٠١3)ا ضادل( لضاا  

عتاااادات علااااالها ونااااص علااااى قااااارل عقوبااااا  علاااااى ا تااااور   ا التةااااارش ا  سااااي بال ساااااات واال
واستضمال القو  اإلجرامل   دها بق د التضري  وا تال  ال  ر وا تارو ؛ وأومج جرميا  االعاار؛ 

باين  اؤون الالج ا  وأقاو  م و ال    (١٢٢)وجر  ا تور   ا اال ت اب واال ت اب ا ماعي
   (١٢3)على مضاقب  الور   على عد   س ل  البال ا  ا ولل  القانون ي ص أيضاً 

  ااااتي  وأقااااو ال رياااح القتاااري باااين اال ت ااااب ال وجاااي ال يااا ال  اااار  نتااااق القاااانون ا -56
ماااا قاااانون اإلجاااراتا  ا  اتلااا  أوجمااامل م هاااو  التضويضاااا  ا ألاااف -35٧وأ اااار امل أن ا ااااو  

القضاااايا ا  اتلااا ، وامل أن مجلاااع الوالياااا  ا ا  اااد و اااضمل خمتتاااا  لتضاااوي  الضاااةايا، ر ااا  
ا ودل ل     لذها  وأ ار امل سا قانون التةرش ا  سي بال سات ا م ان الضم  ا تالف نتاقه
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  ودرر ال ريح القتري التو لا  ا تضلقا  بت ارب ا تاور   ٢٠١3)ا  ع واحل ر واإلن اف( لضا  
    (١٢4)ا اال ت اب ال وجي وجرات  الورف

  باين عاد     لاذ قاانون محايا  ا ارأ  الض ف  د ا رأمبسيل  وأقاو  ا قرر  اصا   ا ض ل   -5٧
مااا الض ااف ا  اا يل أماار يبضااث علااى القلااح  وقااد أو  نلاا  ومواقااف الضديااد مااا  عمااات القاار  ا 
اعااالس ا للاا ، الااذيا يت اارقون دساالت  قضاااتل   اام ر.لاا ، امل  سااويا  مر باا  باا  ا ساار، مااا 

و ااامل ا قااارر  باااين    اااذ ا  اااد وأ  (١٢5)حاااال ماااا إ وون ا احااا  ساااب  انت ااااف قضالااا  للضاااةايا
    (١٢6)بال ام  وا مجلع أحنات البلد احل ر ا  رول ما ا  م  الضللا على اعالس ا لل 

وحثامل الل  اا  ا ض لا  بالقضااات علااى التمللا   ااد ا ارأ  ا  ااد علااى انواات مراداا  مت املاا   -58
 واال ت ااب ماا احل اول جمانااً  ضا   ا  ما  ما أج  ا ا  ال ساات وال تلاا   اةايا الض اف 

              وقاااااور احلاجااااا  علاااااى الض ايااااا  التبلااااا  وا واااااور  ال  سااااال  وا سااااااعد  القانونلااااا  وا ااااايو  و ااااادما 
    (١٢٧)الدع  ا  ر 

 (١٢8)األطفال -٢ 

أو اامل   اا  حقااوق الت اا  ا  ااد ب ياااو  خم  ااا  ا ل انلاا  االجتماعلاا ، واقاارار عمللاا   -59
   (١٢9)  مجلع التدابم الال م    ع ال ساو وم اقةت مل ن   راعي حقوق الت  ، واختا

، ٢٠١٢وأ ااار ال ريااح القتااري امل أن قااانون محاياا  ا   ااال مااا ا اارات  ا  ساال  لضااا   -6٠
وحثامل الل  ا  ا ض لا    (١3٠)عامااً  ١8اعتمد م ذ االساتضرال الساابح، رقاع ساا الر اد امل الذي 

ى  امان    لاذ هاذا القاانون وون اساتث ات؛ وابتاال مجلاع بالقضات على التملل   د ا رأ  ا  د عل
   (١3١)على الت ال  الضراتس  اا  ا   ال ب ور   لقاتل ؛ و مان انتباق القانون أيضاً 

والح اامل   اا  حقااوق الت اا  أن  ااةل  مااا داا  مااالث  ااةايا لال ت اااب ا ا  ااد  -6١
وأعربمل الل    ا ض ل  بالقضات على التملل   د ا رأ  عا قلقها ا ات اإلبقات ا قانون   (١3٢)   

الضقوباااا  علاااى اإلع اااات ماااا الضقااااب ع ااادما ي اااون ا ءت اااب  و  الضاااةل  و  اااون ال وجااا  قاااد 
وحثااامل   ااا  حقاااوق الت ااا  ا  اااد علاااى أن  ضاااما الت ااارب   (١33)جااااو   ساااا اصامسااا  عوااار 

أ ا ال االعتادات ا  ساي علاى ب اا  وون ساا الثام ا  عوار ، مباا ا  لاك ال ام   ار    مجلاع 
    (١34)اال ت اب ال وجي

عاااد  ماااا هل اااا  ا ضاهااادا  ا  اااد علاااى ا داااات الاااوعي م ااار  وا  هل اااا  و ااا ضمل  -6٢
ا   ال ومب موع  ا  رار ال امج  ع  ، مبا ا  لك مساات  ال اة  اإلجنابلا  والوقلاا  ال  اسال  

 ٢٠١3وأ اااار ال رياااح القتاااري امل أن احل ومااا  اققحااامل ا عاااا    (١35) اااع والض ااافووقلاااا  الر 
اسقا ل ل  و  ل  للقضات على  وا  ا   اال و تا  عما  لت  لاذها  بلاد أن التادابم ال  ا ال قلاد 

    (١36)االست مال
وأو مل     حقوق الت   بين   وئ ا  د قاعد  بلانا  و  ل   ملع حاال  الض ف  -63
ا   اال، وأن ن اار  اراح  مجلااع أ ا ال الضقااب الباادين لل  اال وون سااا الثام ا  عواار   اد 

   (١3٧)ا مجلع السلاقا 
ا ضتمااااد ا عماااا  ا   ااااال )ح اااار و   اااال ( وأ ااااار ال ريااااح القتااااري امل  ضاااادي  قااااانون  -64
سااا أوج لسااا الضماا  ورقااع امل الثام اا  عواار  ال ، الااذي أقاار سااا الرابضاا  عواار  حااداً ٢٠١6 عااا 
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القانونلاا  للموااارد  ا ا عمااال اصتاار   و واام  جماااال  القلااح اسااتث ات ا واااريع ا سااري ، الااذي 
مي ااا أن يااذدي حااد  اإلقااال  مااا الضقاااب وظاااهر  عماا  ا   ااال، والتقلاالص امل حااد دباام ا 

   (١38)قاتم  ا ها ال   ضت   تر 
الت ا  بلاع ا   اال عاا  رياح  ايجم ومشلمل ا سات  اإل ااقل  الا  أمارفاا   ا  حقاوق  -65

ا رحاااا  والتباااد، والت  لاااد أو اساااتمدا  ا   اااال ماااا جاناااب ا ماعاااا  ا سااالة   ااام التابضااا  
    (١39)للدول 

 (١4٠)األشخاص ذوو اإلناقة -٣ 

حثمل الل    ا ض ل  بالقضات على التملل   د ا ارأ  ا  اد علاى أن  بااور وون  اي م امل  -66
  ا ااااً  وأن  ااادر  قلااا  قرعااااً  ٢٠١4قاااانون حقاااوق ا  اااماا  وي اإلعاقااا  لضاااا  ساااا موااارو  

حلماي  ال سات وال تلا   وا  اإلعاقا  الذه ل  ما التضقال  القساري، والءاات قاوان  مضل ا  حل ار 
واإليادا  احت ا  ال سات على أساا  اإلعاقا ، مباا ا  لاك اإليادا   ام التاوعي ا ا ستوا لا  

والحااا ال ريااح القتااري أن مواارو  القااانون مضاارول علااى ال  ااان   (١4١)ا القسااري ا ا ؤسساا
وأيد اجرات نلل   ام  للثءرا  التوريضل  ق د مواتم  التوريضا  مع ا  اقل  حقوق ا  ماا 

بر اادار  ااهاوا  اإلعاقاا  مااا أجاا   يتضلااح وي اإلعاقاا   و اادو علااى  اارور  بااذل جهااوو قلمااا 
ا ا اتا  ماا ا  اماا  وي اإلعاقا  ا  49.5ي ا ساو   احل ول على االستةقاقا ، ا   

   (١4٢)قد ح لوا على هذص الوهاو  ٢٠١5 عا 

 (١43)األقليات والشعوب األصلية -٤ 

وعاامل الل  اا  ا ض لاا  بالقضااات علااى التمللاا   ااد ا اارأ  ا  ااد امل اعتماااو سلاساا  مت املاا   -6٧
حاواوث الواءب ا  وجاارا ، و  ثلاف ال سات والب ا  الاالا جنا  ماا عل  لتةس  ظروف 

   (١44) دابم ا ما ومحاي  الوهوو
، أقاااو    اا   اا ات م  ماا  الضماا  الدوللاا  ا ض لاا  بتتبلااح اال  اقلااا  ٢٠١٢وا عااا   -68

والتو ااالا  باااين السلاسااا  القبللااا  الو  لااا  قلاااد ال  ااار، و لبااامل مضلوماااا  عاااا التقاااد  ا ااار  ا 
   (١45)ولثللها التضاون والتواور مع ا ماعا  القبلل  و ضها واعتماوها، مبا ا  لك

 (١46)المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -٥ 

ر ااا  عااااد   ييلااااد ا  ااااد التو اااال  ا قدماااا  ا جولاااا  االسااااتضرال السااااابح باالنضااااما  امل  -69
بوين و ع ا  ماا عادميي  ١954اصا   بو ع الالج   وا  اقل  عا   ١95١ا  اقل  عا  

 ااؤون ا تضلقاا  خب اا  حاااال  انضاادا  ا  ساال ، أعرباامل م و اال   ١96١ا  ساال  وا  اقلاا  عااا  
   (١48()١4٧)عا أملها ا أن  ضلد ا  د ال  ر ا موق ها بوين ا سيل الالج   

وأو امل ا  و ال  مبا ح الالج ا  بتاقاا  ا ويا  البلومقيا  لتم لا ه  ماا احل اول علااى  -٧٠
    (١49)ساوا  مع ا وا   اصدما  على قد  ا 
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 (١5٠)نديمو الجنسية -٦ 

أقاو  ا  و ل  بيمور م ها أن جمموعا  ماا الالج ا  الساريالن ل ، وها  مجاعا   املا   -٧١
   (١5١)هل ، عدميو ا  سل  أو مضر ون  ن ي بةوا دذلك
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