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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثامنة والعشرون
 17-6تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠17

موجز للمعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

بنن*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،٢1/16مع مراععاد روريع
االسععتاراا الععدوري الشععام م وهععو مععو تس ع ورتععا تععدمت ا اا ععا ةععاح امصععل ( )1إىل
االستاراا الدوري الشام  ،عُرضت عرضاً مو اً تقيداً ابحلد األتصى لادر الكلما م

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )٢والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -٢أوةععت الورتع امشع
من االخت اء القسري()4م

 5بتسعري عمليع التصععديا علععى ات اتيع محايع عيع األ ع ا

 -3وأوةت الورت امش  1والورت امش  3أبن تقدم بعنن تقريري عا األوليع إىل اللجنع
اماني حبقوق األ ا ذوي اإلعات وان حقوق الط  ،على التوايل()5م
 -4وأوةت الورت امش  6ابإلذن بنشر التقرير الصارر عن اللجن ال رعي منع التاعذي
يف أعقاب زايرهتا ل نن يف عام )6(٢٠16م
 -5وأوةت الورت امش  ٢بتو يه رعود رائم إىل امكل بوالاي يف إطار اإل عراءا
اخلاة ع  ،ومععن األولوي ع ل ع ايرا امقععررين اخلاة ع اماني ع حبري ع ال عرأي والتا ععر ،وامععدافا عععن
حقوق اإلنسان ،وحري التجم السلمي وتكوين اامايا ()7م

__________

*

مل حترر هذه الوثيق ت إرساهلا إىل روائر ال ع الت ريري يف األمم امت ددم
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 -6وأوةععت الورت ع امشع  ٢إبرراج نتععائا االسععتاراا الععدوري الشععام يف خط ع الام ع
الوطني وتقدمي تقرير منتصف امدد بشأن تن يذ التوةيا ذا الصل ()8م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان
-7

أوةت الورت امش

( )9

 3ابعتمار تانون الط ()1٠م

باد على مشعرو تعانون الاقعواب
 -8وأعربت الورت امش  1عن أس ا لادم التصويت ُ
() 1٢
يف الربمان()11م وأوةت الورت امش  5بتسري عملي اعتمار تانون الاقواب ااديد م
 -9والحظ ععت الورتع ع امشع ع  5أن انع ع حق ععوق اإلنس ععان يف ب ععنن مل ت ا ععر عمل ععا حع ع
اآلن()13م وأ ار الورت امش  1إىل تشكي فريا مكلعف ابختيعار أعاعاء اللجنع  ،بنعاءً علعى
ترار ةارر عن ااماي الوطني  ،وتو يه رعود يف آب/أغسعطس  ٢٠16لتقعدمي ال عي ا ()14م
وأعربععت الورت ع امشع  1عععن األم ع يف أن يععتم اختيععار األعاععاء يف عععام )15(٢٠17م وأوةععت
الورت امش  5ابختاذ التدابر الالزم لت اي اللجن وضمان استقالهلا()16م

جيم -تنفي ذذال االلتزام ذذات الدولي ذذة املتعلق ذذة مق ذذوق اإلنس ذذان م ذذع مرا ذذاة الق ذذانون ال ذذدو
اإلنساين الساري
 -١القضااي املشرتكة بني القطا ات

امساواد وعدم التميي

() 17

 -1٠أ ععار الورتع امشع  4إىل أن بععنن وضععات ،بنععاءً علععى توةععيا ااولع السععابق  ،إطععاراً
لتسععجي امواليععد ،ععا يف ذلععء إنشععاء مديريع وطنيع لةحعوا الش صععي م ومع ذلععء ،مل يتسععن حع
اآلن تس ععجي الكث ععر م ععن األط ععا  ،وال س ععيما األط ععا ام ععورع يف م سس ععا واألط ععا ال ععذين
يايشععون يف امنععاطا الري ي ع ()18م وأوةععت الورت ع امش ع  6بوض ع وتن يععذ خط ع وطني ع اس ع اتيجي
حمدرد لتسعجي امواليعد ،وبتمديعد فع د تسعجي امواليعد جمعامً ،معن الناحيع الامليع  ،معن  ٢1إىل 9٠
يومع عاً ،واإلسع عرا يف حتقي ععا الالمر يع ع عل ععى ة ععايد خ ععدما احلالع ع امدنيع ع ()19م وأوةع عت الورتع ع
امش ع  1والورت ع امش ع  4إبنشععاء نظععام وط عين ُحمحوس ع لتسععجي امواليععد؛ و اععاع اا ععور
للتوعي أبمهيع تسعجي امواليعد وعمليع احلصعو علعى ع ارا امعيالر حلمايع األط عا معن اآلاثر
ام ت على عدم التسجي ()٢٠م
 -11ورح ععت الورت ع امش ع  7ابخلط ع الوطني ع ااديععدد مكاف ع الوةععم والتميي ع ام عرت ط
ب ععرون نقع امناعع ال شععري لل ع د  ٢٠٢٠-٢٠17الععح حععدر ُُنععا تععدخ أخععرم مععن أ ع
استجاب فاال ()٢1م وم ذلء ،فقد أفار رراس استقصعائي وطنيع أبن حعاال الوةعم والتمييع
الععح ُسععجلت يف جم عا الام ع واحلصععو علععى التالععيم والرعاي ع الص ع ي وغرهععا تع ثر ريثعراً ععديداً
علععى اا ععور الرامي ع إىل من ع انتقععا فععرون نق ع امناع ع ال ش عري /اإليدز وتقععدمي الرعاي ع والععدعم
للمصععاب بععه()٢٢م وأوةععت الورت ع امش ع  7بتا ي ع االس ع اتيجيا ومصععارر التموي ع لت قيععا
األهداف الح حدرهتا اخلط االس اتيجي لل د )٢3(٢٠٢٠-٢٠17م
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 -1٢وأ ععار الورتع امشع  7إىل حععاال التمييع والانععف ضععد أفعرار فئع امثليععا وامثليع
وم رو ي امي اانسي ومغايري اهلوي اانساني وامتسائل العذين يتارضعون يف الكثعر معن األحيعان
لالستجواب والتوتيعف التاسع ي م وذ عر الورتع امشع  7أياعاً أن باعو وسعائ اإلععالم تنقع
رسععائ تنطععوي علععى ماععاراد امثلي ع ()٢4م وأوةععت الورت ع امش ع  7إب عراء رراسععا استقص ععائي
وطنيع بشععأن الانععف القععائم علععى أسععان اميع اانسععي واهلويع اانسععاني  ،ووضع إطععار تععانوين لقمع
أعما الانف()٢5م
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

حا ال رر يف احلياد واحلري واألمن الش صي

()٢6

 -13أفع ععار الورت ع ع امش ع ع  5أن إ ع عراءً عع ععا الً بشع ععأن مشع ععرو تاع ععدي رسع ععتوري تُع ععدم إىل
ااماي ع الوطني ع يف آذار/مععارن  ٢٠17يرمععي إىل إلغععاء عقوب ع اإلعععدام()٢7م ومل يكععن هععذا امشععرو
باد()٢8م
تد اعتُمد ُ

 -14والحظعت الورتع امشع  1أن مشععرو تععانون الاقعواب يععن علععى خت يعف أحكععام عقوبع
اإلعععدام إىل الاقوب ع ابلسععجنم وم ع ذلععء ،مل يُاتمععد هععذا امشععرو باع ُعد علععى الععرغم مععن إرراج مسععأل
اعتمععاره يف خطع الامع مععن أ ع تن يععذ توةععيا االسععتاراا الععدوري الشععام لاععام ٢٠1٢م وعلععى
الرغم من ذلء ،فقد الحظت الورت امش  1والورت امش  6حدوث حتسن ط يعف يف أوضعا
احتجععاز أربا ع عشععر ص عاً حمكوم عاً علععي م ابإلعععدام ،وال سععيما فيمععا يتالععا باععدر السععاعا الععح
يقاوُنا خارج ال ن ام ()٢9م
 -15وذ ععر الورتع ع امشع ع  4أبن ب ععنن ت ل ععت ع ععدد توة ععيا متالقع ع س ععأل ع ععارد تت ع ع
األط ا الذين يطلا علي م "الس رد"م وم ذلعء ،فعال تع ا هعذه الظعاهرد منتشعرد يف اعا ال لعد
يف ظع اإلفععال الكامع مععن الاقعاب()3٠م ويف هععذا السعياق ،ذ ععر الورتع امشع  1أن حمعا م
اان ععااي تق ععر ب ع او ح ععاال تت ع األط ععا  ،ولك ععن ال تو ععد مالوم ععا ع ععن ع ععدر احملا م ععا
واإلرام الصععاررد ،ويام ع مرتك ععو هععذه اا عرائم يف اخل ععاء وي لتععون مععن الادال ع م وعععالود علععى
ذلء ،أعربت الورت امش  1عن األسف ألن اخلدما اال تماعي ليسعت جم ع د جت يع اً افيعاً
لتا ي محاي الا ااي احملتمل ()31م
 -16وأوةععت الورتع امشع  4والورتع امشع  5برفع مسععتوم الععوعي لععدم احملتماععا احملليع
والسكان بو ه عام ابلط يا اإل رامي هلذه اممارسا وتشجيا م على الت ليغ ععن اانعاد؛ واعتمعار
تععانون الاقععواب ااديععد يف أتععرب اآل ععا  ،وتكثيععف اا ععور الرامي ع إىل حما م ع اانععاد وماععات ت م؛
وإنشاء آلي موثوت ام ال يام ؛ وضمان الرعاي امالئم لةط ا امت م ابلسع ر وتيسعر سع
إعارد إرما م يف األسرد واحملتم ()3٢م
 -17وذ ر الورت امش  1أن بع ء مسعار الادالع وععدم رضعا السعكان فيمعا يتالعا بقمع
أعما السرت تس ا يف عام  ٢٠16يف ت ايد حاال إن اذ عدال الغوغاءم ومل تت ذ تدابر افيع
للقاععاء علععى هععذه اممارس ع ()33م والحظععت الورت ع امش ع  5ترا ع هععذه الظ ععاهرد يف أعقععاب
التصري الذي أران فيه وزير الاد تااء الغوغاء()34م وأوةت الورت امش  1بتنظيم محال
توعيع ع بش ععأن ع ععدم ععرعي الادالع ع إب ع عراءا م ععو د وعدالع ع الغوغ ععاء و ععذلء بش ععأن امسع ع ولي
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اانائيع للجنععاد()35م وأوةعت الورتع امشع
نطاق القااء وإرانت م بصورد فالي ()36م

 5باععمان حما مع معرتكي عمليععا اإلعععدام خععارج

 -18وأعربت الورت امش  7عن القلعا إزاء معا يتاعرا لعه يف الكثعر معن األحيعان الاعاملون
والاععامال يف جمععا ااععنس مععن اعتععداءا علععى يععد تعوا األمععن ،ععا يف ذلععء تارضع م للاععرب
ابهلراوا واالعتداءا اانسي ()37م
 -19وحتدثت الورت امش  5ععن اسعتمرار الت ليعغ ععن الاديعد معن حعاال التاعذي وسعوء
اماامل م وأعربت الورت امش  6ععن القلعا إزاء حعاال األط عا ضع ااي التاعذي واالعتعداء،
والذين حي سون يف باو األحيان بشك ان راري ويتارضون للارب واإلةااب ()38م
 -٢٠وأوة ععت الورتع ع امشع ع  5با ععمان جت ععرمي التا ععذي ععا يتما ععى مع ع ات اتيع ع مناهاع ع
التا ععذي  ،وإ ع عراء حتقيق ععا فوري ع ع ون ي ع ع يف م ع ع اعم التا ععذي وماات ع ع عي ع ع اان ععاد باق ععواب
تتناس م سام األفاا امرتك ()39م
 -٢1وأوةت الورت امش  6ابعتمار الن امنشع مرةعد منع التاعذي وتن يعذه رون ريخعر،
ا يف ذلء متك امرةد من الوةو رون تيد إىل عي أما ن االحتجاز وضمان استقالليته()4٠م
 -٢٢وفيمععا يتالععا ابلتوةععيا امق ول ع خععال االسععتاراا الععدوري الشععام السععابا وامتالق ع
بت س أوضا السجون ،الحظت الورت امش  1اا ور الح بُعذلت انعت علعى ةعايد بنعاء
مرا عقابي ديدد ،واعتمار تانون بشأن اخلعدما احملتمايع ( ،)٢٠16والا عو الرسسعي العذي
ا  519سعجيناً يف ععام )41(٢٠16م ويف ماعرا احلعديع ععن التعدابر امت عذد معن ت يع السياسع
الوطنيع الععح وضععات يف عععام  ٢٠14لتطععوير تطععا الاععد ( ،)4٢وال ع ايرا الععح أ رهتععا السععلطا
ام تص ع ع مرا ع ع االحتج ععاز والت ععدري امقدم ع ع موظ ععا الش ععرط القا ععائي ( ،)43أعرب ععت الورت ع ع
امش  6عن القلا ما ش ت عنه ال ايرا الح تامت هبا عدد منظما غر حكومي من تعرر
لةوضا يف السجون(.)44
 -٢3وأعربت الورت امش  1عن األسف ما أفعار بعه تقريعر ةعدر يف ععام  ٢٠16ععن وزارد
الاععد مععن أن ن ع الء السععجون يف ازراير مط عرر يف ظ ع نس ع إ ععغا ت ع او مععن  17٠يف امائ ع
إىل  5٠٠يف امائ ع  ،م ع مععا ينطععوي عليععه ذلععء مععن آاثر سععل ي علععى حيععاد احملتج ع ين وة ع ت مم
وجتا هذه النس من بنن اثين بلد يف غرب أفريقيا من حيع ارت ا عدر الن الءم ومعن م ،فمعن
حمعروم معن حعريت م يف امربع الواحعدم
تكوم صع إىل ثالثع أ ع
الشائ مالحظ حاال
ُّ
وتد ت اتم الوض بس ةاوب الوةو ليالً إىل امراحيو ،فكان ذلعء مصعدراً للاعدوم وحلعاال
امو اختناتاً بس نق الت وي  ،وهو ما أرم إىل ترري ظروف الايش()45م
 -٢4والحظعت الورتع امشع  5والورتع امشع  6حصعو السعجناء علعى و تع يف اليععوم
باععد أن انععت تقععدم هلععم و ع واحععدد يف اليععوم ت ع عععام ٢٠1٢م وم ع ذلععء ،فقععد أعربت عا عععن
األسف ألن النوعي التغذوي ال ت ا سيئ للغاي ()46م
 -٢5وأعربععت الورتع امشع  6عععن األسععف لاععدم ت ويععد اممرضععا ابألرويع الالزمع للرعايع
الص ي األولي للم تج ين وابموار األساسي الالزم ()47م وأعربت الورت امش  5ععن عواغ
مماثل ()48م
4
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 -٢6وأفععار امشع  )49(1والورتع امشع  )5٠(5والورتع امشع  )51(6أبن فصع النسععاء
واألط ععا احملتج ع ين عععن الر ععا يف السععجون وفص ع احملتج ع ين حبس ع فئععاهتم مل يت قععا بصععورد
فالي بادم
 -٢7وذ ر ان اتصا امنظما اال تماعي اماني ابلدفا عن حقوق الط يف بعنن أبن
إح ععدم امنظم ععا ت ععد أحص ععت يف ع ععام  ٢٠16م ععا جمموع ععه  56ط ع عالً ول ععدهتم او محل ععت هب ععم
أم اهتم أثناء و ورهن يف السجنم وسي عر ه الء األط ا يف ظ أوضا م ريع ()5٢م وخلصعت
الورت امش  6إىل االستنتاج ن سه()53م
 -٢8وأفععار الورتع امشع  5أبن االحتجععاز االحتيععاطي التاسع ي يشععك السع الرئيسععي
ال تظ ععال الس ععجون ،ويُا ع م أيا عاً إىل ب ع ء اإل عراءا اإلراري ع وض ععيا امل ععا ()54م وأوة ععت
الورتع امشع  5بتوعي ع تاععاد احلعراي واالحتجععاز باععرورد مععن األولويع لوض ع امت مع حتععت
الرتاب القاائي عوا اللجوء بصورد من جي إىل وسيل االحتجاز()55م
-٢9
وإةال
وحتسع ع
وابإلة

وأوة ععت الورتع ع امشع ع  5كاف ع ع مش ععكل ا تظ ععال الس ععجون وذل ععء ابلتاجيع ع ب ن ععاء
السجون؛ وضمان ال ص الصارم ب السجناء حبس الامر ونو اانس واحلالع امدنيع ،
ظ ععروف االحتج ععاز ،وال س ععيما تل ععء امتالقع ع ابلتغذيع ع وابحلص ععو عل ععى الرعايع ع الصع ع ي
ا يف السجون ،واإلسرا يف وض آلي مستقل من التاذي ()56م

إتام الاد  ،ا يف ذلء مسأل اإلفال من الاقاب وسيارد القانون

()57

 -3٠أحاطععت الورت ع امش ع  1علم عاً ابلتععدابر اإلجيابي ع الععح اختععذهتا بععنن لاععمان احلععا يف
الادال  ،ا يف ذلء بناء حما م ديدد واإلةال اااري للمجلس األعلى للقااء()58م ورح ت
الورت امش  5بتنظيم امت ام م ني يف عام  ٢٠16للتوظيف يف احملا م القاائي ()59م وم
ذلء ،فقد الحظعت الورتع امشع  1و عور حتعداي مسعتمرد معن ت يع العنق يف ال عى الت تيع
ويف أعععدار اا ععا القاععائي ال اعل ع  ،وبُاععد احملععا م عععن سععكان امنععاطا النائي ع  ،وب ع ء الت قيععا
القا ععائي يف القا ععااي م ع م ععا ينج ععر ع ععن ذل ععء م ععن ط ععو م ععدر االحتج ععاز بش ععك غ ععر ط يا ععي،
وال سارم وأعربت الورت امش  1أياعاً ععن القلعا إزاء و عور عق عا ماينع حتعو  ،يف اممارسع
الاملي  ،رون إمكاني اوء األط ا إىل الادال ()6٠م
 -31وأفععار الورتع امشع  5أبن اعتمععار تععانون اإل عراءا اانائيع ااديععد يُاع ز الاععمام
يف
القاععائي امتالقع ابالحتجععاز لععدم الشععرط ( ،)61وال سععيما م ععدأ افع اا العرباءد ،وحععا الشع
إبالغععه ابلععت م امو ع إليععه ،واحلععا يف تلقععي مسععاعدد مععن حمععامم وم ع ذلععء ،يتا ع بععذ ام يععد مععن
اا ور لك ال هذه احلقوق يف اممارسع الامليع م وأوةعت الورتع امشع  5باعمان التن يعذ ال اعا
للاععمام القاععائي امنصععو علي ععا يف تععانون اإل عراءا اانائي ع ااديععد ،وال سععيما عععن طريععا
نش ععر األحك ععام اادي ععدد الع عواررد في ععه يف أوس ععاه اا ععا ال اعلع ع يف سلس ععل اإل ع عراءا الاقابيع ع ،
وضمان إمكاني االستاان  ،يف الوات الاملي ،ام منذ بداي االحتجاز لدم الشرط ()6٢م
 -3٢وأتععر الورت ع امش ع  1أبن اعتمععار تععانون الط ع يشععك خطععود هام ع ععو األمععام()63م
وم ذلء ،فقعد أعربعت الورتع امشع  6ععن القلعا إزاء معا يتاعرا لعه األط عا ام عال ون للقعانون
من احتجاز ل ا طويل ت احملا م رون تلقى مسعاعدد حمعام ،وإزاء ععدم عرو رائعرد اخلعدما
اال تماعي ع ع التابا ع ع لقط ععا الادال ع ع يف الام ع ع م وابإلض ععاف إىل ذلع ععء ،فقع ععد ارت ع ع عع ععدر األط ع ععا
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احملتج ع ين ت ع احملا م ع بس ع ريخ ععر اناق ععار لس ععا حم ععا م ن ععااي ال ُقص ععر والت ععاط يف تن ي ععذ
الق عرارا ()64م وأ ععار الورت ع امش ع  1إىل إنشععاء أو حمكم ع لةط ععا يف بععنن يف عععام ٢٠15
بدعم معن اليونيسعفم بيعد أُنعا الحظعت أياعاً نقصعاً يف ععدر تاعاد األحعداث()65م وأوةعت الورتع
امشع ع  6بت ايع ع رائ ععرد اخلدمع ع اال تماعيع ع التاباع ع لقط ععا الادالع ع وت وي ععدها ابمع عوارر الكافيع ع
لاععمان أمععور من ععا علععى و ععه اخلصععو تقععدمي امسععاعدد القانوني ع لةط ععا ام ععال للقععانون،
وإنشاء آليع امع عكاوم احملتجع ين ومااات عام وتعدمت الورتع امشع  5توةعيا مماثلع ()66م
وأوةععت ان ع اتصععا امنظم ععا اال تماعي ع اماني ع ابلععدفا ع ععن حقععوق الط ع يف بععنن بوض ع
وتن يذ سياس إراري متسق  ،وريهي األط ا ام ال للقانون وإعارد إرما م()67م
 -33وأوةت الورت امش  3بك ال االستما إىل ما يقوله الط وأخذ أتواله يف االعت ار
يف عي اإل راءا القانوني واال تماعي الح متس الط ()68م

احلراي األساسي واحلا يف امشار يف احلياد الاام والسياسي

()69

ئيعاً التوةعيا العح تلقت عا أثنعاء االسعتاراا
 -34ذ ر الورت امش  ٢أن بعنن تعد ن عذ
الععدوري الشععام الثععاين اخلععا هبععا وامتالق ع ابحلي ع امتععا للمجتم ع امععدين()7٠م وإذا انععت بععنن تععد
تطاععت أ عواطاً هام ع يف س ع ي إلغععاء جتععرمي التش ع ر ،فقععد أخ قععت يف مااا ع مسععأل القيععور الععح
ال مربر هلا على حري التا ر والتجم ()71م وأعربت الورت امش  1عن واغ مماثل ()7٢م
 -35ورح ت الورت امشع  1ابعتمعار تعانون اإلععالم واالتصعاال  ،والقعانون امتالعا ابالتصعاال
اإللك وني ع والربيععدم وم ع ذلععء ،فقععد أعربععت عععن األسععف لقيععام هيئ ع االتصععاال السععماي ال ص عري ،
قتاى ترار ةارر يف عام  ،٢٠16بتاليا بع عدد تنوا تل يوني وحمطا إذاعي ()73م
 -36والحظععت الورت ع امش ع  ٢أن هععذه القيععور ععاء عق ع االنتقععارا الععح و ععت إىل
رئععيس بععنن ،وتععذرعت هيئ ع االتصععاال السععماي ال ص عري  ،يف مناس ع ا عععدد ،ععدأ "احل ععال علععى
النظام الاام واألمن القومي" إلسعكا الصع اف النقديع امسعتقل العح تصعدر ععن وسعائ اإلععالمم
وعلععى الععرغم مععن إلغععاء الاقععواب القاسععي ابلسععجن بت م ع التش ع ر ،ال ت ع ا إمكاني ع تاععرا األف عرار
لغرام ع ععا جم ع ع ع بت مع ع ع تو ي ع ععه اإله ع ععام والت ق ع ععر تائمع ع ع حع ع ع اآلن و ع ع ع ت ع ععانون اإلع ع ععالم
واالتصاال م ويااتع هعذا القعانون عذلء علعى إععارد نشعر أو تكعرار ال يعام العح تاتعرب تشع ري ،
وميكععن أن يُااتحع مععن ينععا مععن ا ع ال عرئيس بغرام ع تععدرها  1مليععون فرنععء مععن فرنكععا ااماع ع
امالي األفريقي ()74م
 -37وأوةت الورت امش  ٢باورد عي وسائ اإلعالم الح أغلقت بعال معربر إىل نشعاط ا،
وابلتع ام هيئع االتصععاال السععماي ال صعري  ،وهععي اا ع امنظمع لوسععائ اإلعععالم ،بععدورها بوةع ا
حامي ع ع حري ع ع الص ع ع اف  ،ووتع ععف عي ع ع أعمع ععا الت ويع ععف والتاليع ععا التاس ع ع ي لوسع ععائ اإلعع ععالم؛
وأبن تامد بعنن إىل إةعال األحكعام امتالقع ابلتشع ر يف تعانون اإلععالم االتصعاال لاعام ٢٠15
ا يتما ى م الا د الدويل اخلا ابحلقوق امدني والسياسي ()75م
 -38وأ ع ععار الورت ع ع ع امش ع ع ع  ٢إىل اماع ع ععايقا وأعم ع ععا الت وي ع ععف واالعت ع ععداءا ال ع ععح
اس ععت دفت ام ععدافا ع ععن حق ععوق اإلنس ععان ال ععذين انتق ععدوا اإل ع عراءا ال ععح اخت ععذها رئ ععيس ب ععننم
وأوةت الورت امش  ٢إب راء حتقيقعا فاليع يف عيع حعاال االعتعداءا واماعايقا العح
است دفت امدافا عن حقوق اإلنسان وتقدمي مرتكي هذه اارائم إىل الادال ()76م
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 -39وأعربت الورت امش  ٢عن األسف لادم ال فر احلصو على امالومعا يف بعننم
وحتقيقاً هلذه الغاي  ،فقد عُرا على الربمان مشرو تانون يُاد تانون اإلعالم واالتصاال ()77م
 -4٠وبينععت الورت ع امش ع  ٢أن جملععس الععوزراء أةععدر يف عععام  ،٢٠16ألس ع اب مشععكو
في ععا تتال ععا ابحل ععال عل ععى النظ ععام الا ععام ،ت ع عراراً ن ع ع أنش ععط امنظم ععا واالحت ععارا والنق ععااب
وعايا الطالب يف اااماا احلكومي ل د غر حمدرد ،إىل ح ةدور مرسوم ديد لتنظيم
أنشععطت ا و ععروه عمل ععام وعلععى الععرغم مععن التقيععيم الععذي اعتععرب فيععه احملكمع الدسععتوري امرسععوم
غععر رسععتوري ،فق عد رفاععت احلكوم ع الغععاء هععذا احلظععر()78م وأوةععت الورت ع امش ع  ٢إبلغععاء
امرس ععوم ذي الص ععل امع ع ر  5تشع عرين األو /أ ت ععوبر  ٢٠16واحع ع ام حريع ع الط ععالب يف التجمع ع
السلمي وتكوين اامايا ()79م
 -41وذ ععر الورتع ع امشع ع  ٢أن احلكومع ع فرض ععت أياع عاً تي ععوراً عل ععى امظ ععاهرا ام ي ععدد
للماارضع ع السياس ععي عل ععى أس ععان منع ع "اإلخ ععال ابلنظ ععام الا ععام"()8٠م وابإلض ععاف إىل ذل ععء،
أعرب ععت الورتع ع امشع ع  ٢ع ععن القل ععا إزاء ح ععاال االس ععت دام ام ععره للق ععود أثن ععاء امظ ععاهرا م
وأوةعت بت عديع التعدري القعائم العذي يقععدم لقعوا الشعرط واألمعن يف جمعا حقعوق اإلنسععان،
ا يف ذلء ما يتالا ارئ األمم امت دد األساسي بشأن است دام القود واألسل الناري  ،وأن
يععدين ععار امسع ول احلكععومي بشععك علععين اسععت دام تعوا األمععن للقععود ام رطع والوحشععي يف
ت ريا االحتجا ا وأن جيروا حتقيقا يف هذا الشأن ويقدموا ااناد إىل الادال ()81م
 -4٢وأوةععت الورتع امشع  ٢ابإلسعرا يف رراسع إطععار مشععرو تععانون بشععأن حريع تكععوين
اامايععا والتجم ع والتا ععر( ،)8٢وهتيئ ع بيئ ع مواتي ع للمجتم ع امععدين واحل ععال علي ععا ،يف القععانون
ويف اممارس الاملي  ،وفقاً للقانون الدويل()83م

حظر عي أ كا الرق

()84

 -43أعربت الورت امشع  1ععن القلعا إزاء اتسعا ظعاهرد إيعدا األط عا للامع يف اخلدمع
امن لي والح يطلا علي ا اسم "تقليد فيدوميغون" ،وال واج ام كر ،واالجتار ابألط ا ()85م
 -44وأعرب ععت الورتع ع امشع ع  3ع ععن القل ععا إزاء م ععا أف ععار ب ععه رراسع ع أ ري ععت يف ر وغ ععو
وماالن ي ع مععن أن األط ععا يا ععطرون يف با ععو األحي ععان إىل الا ععيش يف الش عوار بس ع ال ق ععرم
ويتاععرا هع الء األط ععا للم ععاطر وال حيصععلون علععى التالععيمم وتصععي ظععاهرد االجتععار ابألط ععا
ال ععذين مل يلت ق ع عوا ت ع ع ابم ععدارن ( 7٠.7يف امائ ع ع ) أو ال ععذين انقطا ع عوا ع ععن الدراس ع ع ( ٢9.3يف
امائ )م ويور الكثعر معن األط عا ال قعراء معن امنعاطا الري يع لعدم أسعر أمعالً يف أن حيصعلوا علعى
التالععيم أو التععدري ام ععينم وم ع ذلععء ،ف ععم يوظ ععون ،عوض عاً عععن ذلععء ،للام ع يف األس عواق أو
يس ععت دمون ألغ عراا امس ععاعدد غ ععر مدفوع ع األ ععر يف امن عاز م و ث عراً م ععا يق ع ه ع الء األط ععا
ض ااي لل غاء()86م
 -45والحظععت الورت ع امشع  3ابرتيععا أن لععدم بععنن إطععاراً تانوني عاً متين عاً إلُنععاء االسععتغال
اانسععي لةط ععا ()87م ومع ذلععء ،ال يع ا الامع إلن ععاذ القععانون يوا ععه حتععداي م فاععدر القاععااي
الععح أحيلععت إىل احملععا م تلي ع للغاي ع  ،وتععنق ماظععم اا ععا ال اعل ع يف سلسععل الادال ع امارف ع
ابإلطار القانوين()88م
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 -46وأعربت الورت امش  3عن األسف لادم و ور بيام موثوت لقيان معدم االسعتغال
اانسععي لةط ععا م وأوةععت عمع بيععام م صععل عععن االسععتغال اانسععي لةط ععا ()89م وأوةععت
الورت امش  3أيااً بسن تشرياا ُجترم عيع أ عكا االجتعار عا يتسعا مع القعانون العدويل(،)9٠
واعتمار خطع عمع وطنيع إلُنعاء االسعتغال اانسعي لةط عا  ،عا يف ذلعء رةعد وتقيعيم خطع
الام ع ع بش ععك ععاف ،وإنش ععاء فري ععا عام ع ع مشع ع بع ع الو ععاال يا ععى ابالس ععتغال اانس ععي
لةط ععا  ،وتن ي ععذ الربوتو ععو االختي ععاري امتال ععا ب ي ع األط ععا ()91م وأوة ععت الورت ع امش ع 3
أيا عاً ابالسععتثمار يف ب عراما متف ع األط ععا ووتععايت م مااا ع األس ع اب ااذري ع وأو ععه الاععاف
امتاععدرد الععح تُاععرا األط ععا واألسععر واحملتماععا لل طععر()9٢م وأوةععت ان ع اتصععا امنظمععا
اال تماعي ع اماني ع ابلععدفا عععن حقععوق الط ع يف بععنن ابلكشععف عععن ع كا الق عوارد وتاق ععا،
وماات منظمي هذه الش كا ()93م
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

احلا يف مستوم مايشي الئا

()94

 -47أعربت الورت امش  3عن القلا إزاء ت ايد عدر األ ا الذين يايشون يف فقعر يف
بععنن ،وهععو مععا ال ععا تصععنف يف امرت ع  166مععن أةع  188بلععداً حسع ععدو رليع التنميع
ال شري ()95م
 -48وأعربععت الورت ع امش ع  1عععن االن عععاج مععن مسععتوم سععوء التغذي ع الععح تشععك أحععد
األس ع اب الرئيسععي للوفيععا امرت ط ع ابلععوالرد ،وأعربععت أيا عاً عععن القلععا إزاء عععدم اي ع التععدابر
امت ععذد لاععمان احلصععو علععى ميععاه الشععرب امأمونع وإزاء إرارد الن ععااي علععى ععو غععر امق ولع ،
إىل حد ما ،والنق الشديد يف مرافا اإلة ا م والحظت الورت امش  1عدم تعدرد  7٠يف
امائ ع مععن سععكان بععنن علععى احلصععو علععى ميععاه الشععرب امأمون ع وافتقععار  34يف امائ ع مععن م إىل
مرافا اإلة ا امالئم م

احلا يف الص

()96

 -49الحظععت الورت ع امش ع  7اا ععور الععح بععذلت ا بععنن لت س ع إمكاني ع حصععو اامي ع
علععى خععدما الرعايع الصع ي  ،وحتسع نوعيع الرعايع  ،وال سععيما مععن خععال زايرد حجععم امعوارر
امالي واماري يف عام  ،٢٠15وتنظيم رراسا استقصائي وطني بشأن الص ()97م
 -5٠والحظت الورت امشع  1أياعاً إحعراز باعو التقعدم يف إعمعا احلعا يف الصع  ،مثع
حتس ع التغطي ع ابمرافععا الص ع ي الععح تقععدم عال ععا اإلحال ع األوىل ،واخن ععاا ماععد وفيععا
الرض ع  ،وماععد انتشععار فععرون نق ع امناع ع ال شععري/اإليدز ،و ععذلء حععاال الس ع ()98م وتععد
انطلقت أيااً إةالحا أر إىل إنشاء عدد و اال يف القطعا الصع يم ومع ذلعء ،ال تع ا
مادال وفيا الرض وامواليد األوىل والوفيعا امرت طع ابلعوالرد عاليع للغايع م وهكعذا ،فقعد بلعغ
ماععد وفيععا الرضع واألط ععا  115,٢حالع وفععاد لكع  1 ٠٠٠مولععور حععي (امسع الانقععوري
امتا ععدر ام عرا لا ععام  ٢٠14يف ب ععنن)م ويا ععاين  ٢٠يف امائ ع م ععن األط ععا رون اخلامس ع م ععن
اخن ععاا الععوزن ،وياععاين  4٠يف امائ ع مععن م مععن ريخععر النمععوم والحظععت الورت ع امش ع  1أيا عاً
االرت ععا الشععديد يف عععدر حععاال اإلةععاب ابمععالراي وسععوء التغذي ع  ،وةععاوب احلصععو علععى ميععاه
الشرب امأمون  ،وعلى بيئ ة ي  ،وعدم ت اي نظام التأم الص ي الشام للجمي م
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 -51وأعربععت الورت ع امش ع  1عععن األسععف الخن ععاا ماععد التغطي ع مععن حيععع امععوظ
) ،ومعا ياانيعه القطعا معن
الط ي يف عام  7.8( ٢٠14موظ م هل لك 1٠ ٠٠٠
مشا عميق يف اإلرارد والت طي ومن ضاف يف امتصا عج امي اني م
 -5٢والحظت الورت امش  1أن تاليعا جمانيع الامليعا القيصعري ونظعام التعأم الصع ي
للكاف يف عام  ٢٠16تد أراي إىل اخن اا فر ال ئا األ د حرمامً يف احلصعو علعى الرعايع
الص ي م
 -53وأوةععى الت ععالف الععدويل للععدفا عععن احلري ع بت س ع ال ني ع الت تي ع للرعاي ع الص ع ي ،
وإمكاني احلصو على رعاي التوليعد يف احلعاال الطارئع  ،وتعدري القعابال  ،وامعوارر ام صصع
لص ع األم ،وإيععالء اهتمععام خععا لت س ع إمكاني ع حصععو النسععاء ال ق عرا والري يععا علععى
الرعاي الص ي ()99م

احلا يف التاليم

()1٠٠

 -54أعربععت الورتع امشع  1عععن األسععف السععتمرار عععدم الت ععاق أط ععا ابمدرسع بسع
فقععر والععدي م ،وذلععء علععى الععرغم مععن اا ععور الععح ت ععذهلا بععنن لاععمان التالععيم االبتععدائي والثععانويم
وفاععال عععن ذلععء ،يشععك عععدم اي ع ال ععى الت تي ع امدرسععي ونق ع امالم ع عائق عاً حيععو رون
التمت هبعذا احلعام وأظ عر نتعائا االمت عام الوطنيع للاعام الدراسعي  ٢٠16-٢٠15امسعتوم
احلقيقي للمتالم م
 -55وأعربت الورتع امشع  4ععن القلعا إزاء الطعاب التمييع ي لنظعام التالعيم بسع ال عوارق
القائم ب امناطا احلاري والري ي م وععالود علعى ذلعء ،فعالتاليم االبتعدائي لعيس جمانيعاً ابلكامع
حيععع يتا ع علععى اآلابء رف ع رسععومم وتكععون ال عوارق واض ع يف امنععاطا الري ي ع حيععع الععنق
احلار يف ال ى الت تي ويف امالم امع هل م وابإلضعاف إىل ذلعء ،فعنن بعراما التالعيم غعر مالئمع
وغععر فاال ع بو ععه عععام()1٠1م وأوةععت الورت ع امش ع  4بتكثيععف اا ععور لاععمان جماني ع التالععيم
االبتدائي يف الوات الاملي وهتيئ بيئ واتي وآمن امي األط عا معن أ ع اإلبقعاء علعى األط عا
ضععمن النظععام التاليم عي؛ ووض ع وتن يععذ اسع اتيجيا ترمععي إىل إرراج ال ئععا ام مش ع يف النظععام
التاليمي ،وامواءم ب امقررا الدراسي امي امدارن ،وحتس التغطي من حيع اموارر اماليع
وال شري واماري بو ه عام ،ويف امناطا الري ي والنائي على و ه الت ديد()1٠٢م
 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

النساء

()1٠3

 -56الحظععت الورت ع امش ع  1أن ع وري ع بععنن اختععذ  ،اسععتجاب لتوةععيا االسععتاراا
العدوري الشعام لاعام  ،٢٠1٢ععدد إ عراءا لتا يع متتع امعرأد حبقوت عا ،عا يف ذلعء إنشعاء مر ع
لإلر ععار وامسععاعدد القانوني ع يف مرا ع الن ععوا اال تمععاعي ،واعتمععار القععانون امتاععمن القععانون
الاقععاري وأراضععي الدول ع يف عععام ٢٠13م وم ع ذلععء ،فقععد الحظععت أن ام عرأد ال تتمت ع حبقوت ععا
ح اآلن متتااً امالً()1٠4م
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 -57وأعربت الورت امش  7عن القلا إزاء ما تامنته رراس استقصعائي أ ريعت بتكليعف
مععن وزارد األسععرد يف عععام  ٢٠1٠مععن أن  7٠يف امائع مععن النسععاء تارضععن للانععف أثنععاء حيععاهتن،
وإزاء اسععتمرار هععذا الوض ع علععى حالععهم وأحاطععت الورت ع امش ع  7علم عاً ابلقععانون امتالععا ن ع
ومكاف الانف ضد امرأد ،اماتمد يف عام ٢٠1٢م
 -58وذ ر الورت امش  3أن ماظم ضع ااي ال غعاء هعن معن ال تيعا اللعوا فعررن معن الع واج
()1٠5
ام كععر أو القسععري الععذي ال ي ع ا منتش عراً يف امنععاطا الري ي ع مععن بععنن علععى و ععه الت ديععدم ووفق عاً
لتقريععر ةععارر عععن اليونيسععف ،يت ع وج  11يف امائ ع مععن األط ععا يف سععن اخلامس ع عشععر ويت ع وج 3٢
يف امائ ع مععن م يف سععن الثامن ع عشععر ،علم عاً أبن ال تيععا هععن امتععأثرا هبععذه الظععاهرد علععى ععو غععر
متناس ()1٠6م
 -59ورح عت الورت ع امش ع
الح ستُطلا يف عام  ٢٠17م
()1٠7

 1ابإلعععدار حلمل ع "عععدم التسععام مطلق عاً" إزاء زواج األط ععا

 -6٠وأوة عت ان ع اتصععا امنظمععا اال تماعي ع اماني ع ابلععدفا عععن حقععوق الط ع يف بععنن
بتوعي ع اآلابء وال عمععاء الععديني ابآلاثر السععل ي ل ع واج األط ععا  ،وتثقيععف األط ععا سععأل تا ي ع
حقععوت م والععدفا عن ععا؛ وماااع األسع اب ااذريع هلععذه الظععاهرد مععن خععال التن يععذ ال اععا خلطع
عم السياس الوطني للن وا ابلط ()1٠8م
 -61وفيم ععا يتال ععا ش عار ام عرأد يف احلي ععاد السياس ععي  ،ذ ععر الورت ع امش ع  1أن ااماي ع
الوطني لل لد تاعم  6نسعاء معن أةع  83مئ عاً ،أي  7.٢3يف امائع  ،و 3وزيعرا معن أةع ٢1
وزيراً يف احلكوم احلالي  ،أي  11يف امائ  ،وهو ما يشك ترا اعاً مقارنع ابلتقعدم العذي أحعرز يف
السابام وعالود على ذلء ،ال يو د لدم بنن تانون بشأن التكاف ب اانس ()1٠9م
 -6٢وأ ععار الورتع امشع  7إىل القصععور القععائم يف التوعيع ابلصععكو الععح تك ع حقععوق
ام عرأدم ف ععي امسععائ امتالق ع ابألراضععي ،علععى س ع ي امثععا  ،تلععيال هععن النسععاء الل عوا ميكععن ن
باد
احلصو على أراا ،األمر الذي ي يد من ت ايت ن للر ا م وعالود على ذلء ،مل تنش بنن ُ
آلي ع رةععد وطني ع تتالععا حبقععوق ام عرأد ،وهععو مععا ي سععر عععدم و ععور إحصععاءا م وأوةععت الورت ع
امش  7إبنشاء آليا م سسي توي متابا وتقييم اإل راءا ميدانياً و عذلء امع ال يعام ؛
وبوض اس اتيجي ديدد لتا ي احلقوق األساسي للمرأد ومحايت ا ،مثع تنظعيم مشعاورا فصعلي
م أة اب امصل ورورا توعي ابلقوان الح تا ز حقوق امرأد()11٠م

األط ا

()111

 -63أوةت الورت امش  3ابعتمار سياسا إل اميع حلمايع األط عا يف ظع التطعورا العح
يشع دها القطععا السععياحي الاععام واخلععا  ،ععا يف ذلععء االلتع ام إب عراء تقييمععا لةثععر ام تع علععى
حقوق اإلنسان ،ووض مااير تنظم ا احلكوم حلماي األط ا مو لقطا السياح ()11٢م
 -64وتععدمت ان ع اتصععا امنظمععا اال تماعي ع اماني ع ابلععدفا عععن حقععوق الط ع يف بععنن
توةيا مماثل ()113م
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 أياع عاً إبجي ععار حع عواف للش ععر ا ال ععح متع عن األولويع ع حلمايع ع3  وأوة ععت الورتع ع امشع ع-65
 ومق ععدمي خ ععدما،  ععا يف ذل ععء تط ععا األسع ع ار والس ععياح،  وإ ع عرا القط ععا اخل ععا، الط ع ع
)م114(اإلن نت من االستغال اانسي لةط ا على اإلن نت واإلبالغ عنه
م سسعا رعايع األط عا العذين يايشعون يف ظعروف

 حا1

 والحظت الورت امش-66
ةا إىل ام يد من اموارر م

 أن ال ى الت تي ال في ي ام صص لةط ا تكار تكون منادم م1

)115(

 وذ ر الورت امش-67
)116(

األ ا ذوو اإلعات

 عععن األسععف مععا يتاععرا لععه األ ع ا ذوو اإلعاتع مععن متييع1  أعربععت الورتع امشع-68
 وذلععء علععى الععرغم مععن التععدابر التشعرياي الععح،واضععطرار ماظم ععم إىل التسععو لتل ي ع احتيا ععاهتم
 أفرار هذه ال ئ من امشار يف االنت عااب٢٠15 اختذهتا بننم وتد مكن مشرو أطلا يف عام
 يف ظ ع ظ ععروف مق ول ع م علععى أنععه م ععن ام س ععف أن٢٠16 م عارن/الرسس ععي الععح ععر يف آذار
تكون األحكام امتالق حبماي األ ا ذوي اإلعات مشتت يف ةكو أخرمم وأوةت الورت
 امقععدم إىل اامايع،  ابعتمععار مشععرو القععانون امتالععا حبقععوق األ ع ا ذوي اإلعاتع1 امشع
)م117(٢٠16 الوطني يف عام
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