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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثامنة والعشرون
 ١٧-٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧

مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووح ا اوواع وواح ة امل وول ة ش و ن
حالة غواتيماال*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١٦مع مراععاد روريع
االستعراض الدوري الشعام .وهعو معولل للمعلومعاق امق مدمع معن  35لهع معن اجلهعاق اعاح
امصععلإ اال االسععتعراض الععدوري الشععام ،.ومق عدمي ا ع  .مععولل تق ععداً عد األقص عى لعععدر
()١
وخيصععف فععرف م إلصعع .إلسععهاماق امطسسع الوا ع قععوق اإلنسععان امعتمععدد ب ععا
ال لمععاق
ّ
على التق د ال ام .مب ارئ ريس

اثنيا -املعلوموواع املقدمووة مووح امللسسووة الوقنيووة حلقوووق اإلنسووان املعتموودة نووا
على التقيد الكامل مب ادئ ابريس
 -٢أفععار م تععا الععدفاف عععن حقععوق اإلنسععان ن تعريععت التعععذيا ال ي علا ع متإل ع م ع
امعاي الدول وسلط الضعو علعى مسعيتلا الع عت اجل سعال واالابعار أل ع اص ا وات معاال
وأبلع ام تععا ن اةل ع الوا ع م ع التعععذيا ال تعمع .بصععورد لعع ألسع ام م هعا أن مععويإلال
ام تا الواين م التعذيا ال يتمتعون مطهالق أو اخلربد ال اف ع وأن عمل اتع اإلراريع وامال ع
()3
تشوهبا اختالالق
()٢

__________

*

مل ُُتمرر هذه الوث ق ق  .ارساهلا اال روائر الرتمج التإريري ألمم امتإدد
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 -3وأبل ام تا ن الربمان مل يعتمعد بع ُعد التععدي .الدسعتوري امقعرتي العذي يشعم .مسعائ.
ه ل ع مثعع .االععرتاا ل قععاي القععانوين للشعععوم األاععل والإلصعع .بععل امهععاي اإلراريع والقضععائ
()4
للمإ م العل ا
 -4وسععلط ام تععا الضععو علععى أول ع قصععور خ ع د مععن لانععا الدول ع ف مععا يتعل ع مععثالً
بض ععمان ح ععاد وس ععالم وا ععإ األ ع اص اخلار عععل مايته ععا ا مرا ععل اإلي عوا ومستش ععإل اق
()5
األمراض العقل ومرا ل احتجاز امراهقل ام الإلل للقانون اجل ائال وا نقاي السجون
 -5وسععلط ام تععا الضععو علععى اال تقععاا والع ععوم الععا تعععرتي العرا اق امراق ع واألمععن ا
أمععا ن االحتجععاز وانعععداي الل عوائا الالزم ع لضععمان ُتق ع األهععداا ام شععورد مععن ال عرا سععلا
ا ريع وأ ععار اال انعععداي الضععما ق الععا ت إلعع .ا صععو علععى الرعايع الصععإ واال ولععور فسععار
()٦
راخ .هذه األما ن
 -٦وأفار ام تا ن ما فتع يتلقعى الشع اوص صصعوص ععدي الوفعا اللتلامعاق ام صعوص
عل هععا ا بععر مت التعويضععاق الععواين الععذي يقعع .رععع إلاً مععن ال اح ع امطسس ع ومل يععلور م لان ع
()٧
امعمو هبا قانو ً
 -٧وأ ار ام تا اال استمرار عدي احرتاي ح الإلرر واجلماع ا الدفاف عن حقعوق اإلنسعان،
ح ع ع ان ام ععدافعل ع ععن حق ععوق اإلنس ععان يتعرر ععون العت ععدا اق تت ععذ ع ع  .الرته ععا والتش ععه ،
وخيضعععون لالر ع هار واالحتجععاز بس ع ا سععو اسععت داي مسععطون العدال ع للقععانون اجل ععائال( )8وأفععار
()9
بعد س اس عام ماي امدافعل عن حقوق اإلنسان
ام تا ن ا وم مل تض ُ
 -8والحععم م تععا الععدفاف عععن حقععوق اإلنسععان أن وات مععاال تعهععدق خععال االسععتعراض
()١١
()١٠
بعد
الدوري الشام .لعاي  ٢٠١٢عتمار آل ماي الصإإل ل  ،أهنا مل تُ شيت ُ
 -9ورأص ام تععا أن ع يتعععل ب ععا صععو ق اقتصععاري قععارر علععى إلال ع ُتق ع الت م ع الشععامل
عل ععى م ععو م ص ععت وت ث ععت ال عرا اق م افإع ع الإلس ععار وتص ععإ ا أول ع القص ععور اخل ع د ال ععا
تشععوم جمععان الصععإ والتعلع م( )١٢وأفععار ن العمعع .ا وات مععاال ال يضععمن ا صععو علععى امعوار
الغذائ ع األساس ع  ،و ن االعتمععاراق ام صص ع ا ام لان ع لل عربامت االلتماع ع م إلض ع لععداً
( ععانون الثاين/ي ععاير  -آم/أ س ع س  )٢٠١٦علععى الععر م مععن أن  ٢3,4ا امائ ع مععن الس ع ان
()١3
يع شون ا الإلقر امدق
 -١٠واست ر ام تا حال سو التغذي امعلمن العا يععاين م هعا  45,٦ا امائع معن األاإلعا
رون اخلامسع وقععد أورص سععو التغذيع ا ععار ععاد  ١٦١اإلعالً ا عععاي  ،)١4(٢٠١٦ومع ل ع
مل تت ذ الدول اإللرا اق ام اس معاجل أس اب اهل ل مث .اقصا جمتمعاق الشععوم األاعل
()١5
وانعداي فرص ا صو على اخلدماق االلتماع
 -١١وأفععار ام تععا ن ال قععاي الصععإال الععواين يعععاين مععن أزمع ملم ع و ععامل ( )١٦وأ ععار اال
الرتالع ع ع امس ع ععج .ا مع ع ععدالق التإص ع ععل وا ت ع ععوف امغ ع ععذ ق الدق قع ع ع وا التلوي ع ععد أل ذيع ع ع
()١٧
الت م ل والعالل م افإ سو التغذي
 -١٢وأبل ام تا ن  8٠,9ا امائ من عما الق عاف الريعال و 99,٧ا امائع معن عمعا
()١8
الق اف الريال ال ي تس ون اال نقا ق
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 -١3وأ ار ام تا اال عدي فعال الس اس ا وم ع والتشعريعاق واهل ا ع .امطسسع الرام ع
()١9
اال رعم األاإلا واال قل اموارر ام صص هلا ا ام لان
 -١4و ععر ام تععا أن أف عرار الشعععوم األاععل وس ع ان ام ععاا الريإل ع ال يلالععون يوالهععون
مش ععا  .ف م ععا يتعلع ع بتإق ع ع اللراعع ع الدائمع ع  ،م ععن ق عع .نق ععف ف ععرص ا ص ععو عل ععى األرار ععال
()٢٠
وال لاعاق االلتماع والقروا الصإ

اثلثا -املعلوماع املقدمة مح ا ااع األخرى اح ة امل ل ة
ألف -نطاق االلتواماع الدولية( )٢١والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان

()٢٢

 -١5أواععم م قم ع العإلععو الدول ع وات مععاال لتصععدي علععى االتإلاق ع الدول ع ماي ع مج ع
األ ع ع اص م ععن االختإلع ععا القسع ععري( )٢3وأواع ععم راب ع ع العمع ععا ام ع علل ل وعم ععا ق ع ععاف ابه ع ععل
()٢4
الصع ععارراق ) (ATRAHDOMلتصع ععدي عل ع ععى اتإلاق ع ع م قم ع ع العمع عع .الدول ع ع رق ع ععم ١89
وأواععم الورق ع امشععرت  9لتصععدي علععى الربوتو ععو االخت ععاري الثععاين املإ ع لعهععد الععدون
()٢5
اخلاص قوق امدن والس اس  ،اهلارا اال الغا عقوب اإلعداي
 -١٦وأوا ععم جمموعع ع سلوست سع ع ا س ( )Justicia-Yaاألم ععم امتإ ععدد ن تق ععدي رعمع عاً ع ع
()٢٦
مشروط للج الدول م اهض اإلفالق من العقام ا وات ماال ومإلورها
 -١٧وسععل م جمموع ع سلوست س ع ا س الضععو علععى أا ع الععدور الععذي تض ع ل ب ع مإلور ع
األمم امتإدد السام قوق اإلنسان ا وات ماال ا جما الدفاف عن حقوق اإلنسعان وال إلعاي
()٢٧
من ألُ .تق العدال
 -١8وأواع ع ععم الورق ع ع ع امشع ع ععرت  8إب ع ع عرات م قمع ع ععاق اقتم ع ع ع امع ع ععدين امسع ع ععتقل ا عمل ع ع ع
()٢8
االستعراض الدوري الشام .ق  .االنتها من اعدار التقرير الواين وتقدمي

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()٢9

ععرق الورقع امشععرت  ١أنع مل زععرز أي تقع ّدي ا ت إل ععذ التواع امق ّدمع أث ععا االسععتعراض
-١9
()3٠
الدوري الشام .لعاي  ٢٠١٢والرام اال انشا ه ئ تضم لهاق فاعل رئ س علعى الصعع دين
الواين والدون متابع التواع اق الدول ع امتعلقع قعوق اإلنسعان( )3١وأواعم الورقعاق امشعرت ١
و ٧و ١١إبنشعا وسسع س آل ع تضععم ا ومع واقتمع امععدين وام قمععاق الدول ع متابعع التواع اق
الدول ورعمان ت إل عذها ل امع )3٢(.وأواعم الورقع امشعرت  ١٧إبنشعا قاععدد ال عا ق اخلااع
()33
مبتابع التوا اق امقدم من مإلور األمم امتإدد السام قوق اإلنسان
 -٢٠وأواععم الورق ع امشععرت  8بعقععد مشععاوراق م تقم ع م ع اقتم ع امععدين وام قمععاق ع
()34
ا وم بشيتن ت إل ذ االستعراض الدوري الشام ،.ب رق م ها عقد مشاوراق روري امل
 -٢١وأوا ععم الورقع ع امش ععرت  8وات م ععاال ن ت ععدمت نت ععائت االس ععتعراض ال ععدوري الش ععام.
الثال اخلعاص هبعا ا خ عط العمع ،.مع مراععاد امقرتحعاق امقدمع معن اقتمع امعدين ،وأن تقع ّدي
()35
تقريراً تق م اً م تصت امدد اال جملس حقوق اإلنسان بشيتن ت إل ذ التوا اق
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يم -تنفيووال االلتواموواع الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن مووع مراعوواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة ني القطاعاع

امساواد وعدي التم ل

()3٦

 -٢٢سعلّ م الورقع امشععرت  4الضععو علععى اسععتمرار الدولع ا اعتمععار س اسععاق وتشعريعاق
()3٧
تتسم لع صري والتم ل وت رس اللغ الواحدد والثقاف الواحدد
 -٢3وا تشع ع ع م قمع ع ع رع ع ععم التجربع ع ع اجل سع ع ع امت املع ع ع للتص ع ععدي ل ي ع ععدز ( )OASISاال
التوا ع ع اق امقدم ع ع ا االستعرار ععل ال ععدوريل الش ععاملل لع ععامال  ٢٠٠8و ،)38(٢٠١٢أوا ععم
بتععدي .القععانون اجل عائال للمعاق ع علعى لعرائم ال راه ع ولعرائم التعصعا االلتمععاعال القائمع علععى
ام عع .اجل سععال واهلوي ع اجل سععان واخلصععائف اجل س ع ( )39وأواععم الورق ع امشععرت  ١4وات مععاال
ن ت ضم اال م ارئ يو ا ارات هبدا ارماق امثل اق وامثل عل وملرولعال ام ع .اجل سعال ومغعايري
()4٠
اهلوي اجل سان وحاملال اإلاق اجل سل ا اقتم على قدي امساواد م هم
 -٢4وأ ععارق م قم ع رع ععم التجرب ع اجل س ع امت امل ع للتص ععدي ل ي ععدز اال أن ع ل ععر م م ععن
اسعتثمار معوارر ع د ا تعوف العععالق لإلع وس نقعف ام اعع ال شعري  ،مل تت ععذ أي العرا اق فعالع
م ععن أل عع .القض ععا عل ععى االر ع هار واإلقص ععا االلتم ععاعال الق ععائمل عل ععى ام عع .اجل س ععال واهلوي ع
()4١
اجل سان وامطريل اال حاالق الضعت
 -٢5وأحاام راب ن لسون مانديال علماً بعدي ت إل ذ التوا اق امقدمع ا ععاي  ٢٠١٢بشعيتن
()4٢
الشعوم ام إدرد من أا .أفريقال ت إل ذاً امالً لعدي تل احت الاهتا على مو ام .ولام

الت م وال ئ واألعما التجاري وحقوق اإلنسان

()43

 -٢٦أ ارق الورق امشرت  ٢م القل اال توس ن اق املارف األحاريع اصصعو مثع .زيعم
ال عع ،.وال إل ع ع ال ععا تس ععاهم هب ععا ا تر ععل األرار ععال ع ععن اريع ع الشع عرا أو اإل ععار أو االمت ععاز
()44
أو امضارب العقاري
 -٢٧وأواععم الورق ع امشععرت  ٢مععور م هععا مععا يلععال اعتمععار وقععت اخت ععاري مشععاري التعععدين
وتول ععد ال اقع ال هرومائ ع ولللراعع أحاريع اصصععو  ،وحقععر تعععدين الإللعلاق ،والعرا تق مععاق ب ئ ع
()45
اسرتات ج للتيت د من اجلدوص ال ئ وااللتماع والثقاف واالقتصاري لألنش االست رال
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

ح الإلرر ا ا اد وا ري واألمان على

ص

()4٦

 -٢8أف ععارق الورق ع ع امش ععرت  9ن الق ععانون ال ي ع علا ي ع ع ف عل ععى عقوب ع ع اإلع ععداي وأوا ععم
()4٧
وات ماال إبلغا هذه العقوب ري اً
 -٢9وأفارق الورق امشرت  ١٠ن على العر م معن اجلهعور اإل اب ع ام ذولع ا سع  .تعليعل
الشع ععرا امدن ع ع الوا ع ع ال ت ع علا األرقع ععاي امتعلق ع ع جلرمي ع ع وامع ععوق ال ع ععالم عع ععن الع ع ععت مرتإلع ع ع
4
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ا وات مععاال( )48وأ ععار التإععالت الععدون ل ععا السععالي ) (INTERPEACEاال أن اجلهععور الرام ع
اال تإل ع ام قمععاق اإللرام ع ال ت علا ع اف ع  ،وأن ع يتعععل ارراق ع صععر الوقاي ع ا س اس ع
()49
امالحق اجل ائ وُتسل تدريا أفرار الشرا وتعليل حضورهم
 -3٠وأفععار التإععالت الععواين ل ععا السععالي ن الثغ عراق الععا تشععوم أرا امطسسععاق ا وم ع
علزق االن اف ن مسيتل األمن مو ل اال الق اف اخلعاص( )5٠وأبلع التإعالت نع رائمعاً معا عان
ي قعر اال عر اق األمعن اخلااع علععى أهنعا ال لتثع .اللعوائا اصل ع  ،سعوا ف معا يتعلع بقعروا العمعع.
أو مت ل ع ععاق الوي إل ع ع لو الئهع ععا( )5١وأواع ععم جل ع ع ال لع ععدان األمري ع ع قع ععوق اإلنسع ععان مبراق ع ع
()5٢
ر اق األمن اخلاا والتإ م ف ها فعل اً وبتسج  .تل ام الإل للقانون ومعاق تها
 -3١وخلف التإعالت اال أن قعانون األسعلإ والعذخائر ع ّعلز الرقابع علعى حع .األسعلإ ب عد
()53
أن ترت ثغراق ري استغالهلا ل خال لقانون
 -3٢و ععر مر ععل الدراسععاق ا وات مععاال أن اإلعععالن امتعل ع بسععإا امهععاي امتعلق ع ألمععن
العاي من اجل ش يش  .خ ود ا اب وأعرم عن أمل ا أن يقتصعر العدور اجلديعد للجع ش علعى
()54
الدفاف عن س ارد ال لد وأرار

اقام العد مبا ا ل اإلفالق من العقام وس ارد القانون

()55

 -33أبلغ ع ععم جمموع ع ع سلوست س ع ع ا س ن رائ ع ععرد االرع ع ععا الع ع ععاي واللج ع ع الدول ع ع م اهض ع ع
اإلفالق من العقام ا وات ماال سل تا الضعو ا حليران/يون ع  ٢٠١٦علعى معا يس ّعمى بقضع
ساخل ععار امشععرتت للدول ع س ،و شععإلتا مععن و تععورط مسععطولل ععار ،مبععن ف ع هم ال عرئ س السععاب و ئ ع
ع
السععاب  ،و ععذا وسععائط اإلعععالي والعديععد مععن امصععارا التابع ع لل قععاي الغوات مععان ،ا ع
مشععروع لتمويعع .االنت ععا ق( )5٦وُتععدثم اقموعع عععن نقععاي اسععتولم عل ع ت ق مععاق الرام ع
سسسععم علععى مععر العقععور بإلضعع .انتشععار الإلسععار وعمل ععاق االحت ععار واالسععتإلارد مععن االمت ععازاق
الض عري وتر ععل السععل واإلفععالق مععن العقععام( )5٧ورأق الورق ع امشععرت  ١٠أن ع مععن الضععروري
جمموعاق السل الا لارس الإلسار وُتو رون امتثعا قعوانل معن ق ع .قعانون م افإع
تإل
()58
اجلرمي ام قم وقانون اجلهاز القضائال
 -34وأعرم مر ل الدارساق ا وات ماال عن القل ازا الع عت الس اسعال وا معالق السعل
الا تستهدا رائرد االرعا العاي واللج الدول م اهض اإلفالق من العقام ا وات ماال عرر
()59
مجاعال من اقموعاق القانون وام قماق السري على اإللرا اق الا تت ذها اهل ئتان
 -35وأف ععارق جمموعع ع سلوست سع ع ا س ن راس ععا اهل ئ ععاق الت إل ذيع ع والتشع عريع والقض ععائ
قدموا ا ن سان/أبري ٢٠١٦ .مقرتحاً بشيتن اإلاالي الدستوري ل قاي العدال  ،ورعوا اال العرا
حوار واين واس من ألع .ت عويره( )٦٠وأ عارق م قمع العإلعو الدول ع اال أنع مل يوافع بع ُعد علعى
ه ععذا اإلا ععالي الدس ععتوري اهل ععارا اال توا ععد اجله ععور ام ذولع ع م ععطخراً م ععن أل ععُ .تق ع ع العدالع ع
()٦١
وامسا ل وتعليل استقال السل القضائ
 -3٦وأواععم الورق ع امشععرت  ٢بععدعم اإلاععالي الدسععتوري لالع عرتاا لتعدري ع القانون ع ،
ع يتسععش للشعععوم األاععل ارارد وت قع م أرارع ها ،مبععا ا لع امعوارر ال ع ع ( )٦٢وأ ععارق
جمموع سلوست س ا س اال أن لرص ،بدعم من ق اف األعما التجاري  ،ن حل ع صري رعد
()٦3
االعرتاا ل قاي القانوين للشعوم األال ا الدستور
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 -3٧وسععل م الورق ع امشععرت  ١٠الضععو علععى ا ال ع اال ور ع ال عرا اق وارععإ وآل ععاق
رقاب ع مععن ألعع .رععمان اسععتقال اصععا م ،ولإلتععم االنت ععاه اال امشععا  .اص ع نش ع اللجععان
()٦4
االنت اب  ،من ق  .استغال ال إلو
 -38و رق م قم العإلعو الدول ع أنع علعى العر م معن اجلهعور ام ذولع علعى معو متوااع .معن
لانععا اجلماعععاق امع ع قععوق اإلنسععان وأقععارم رععإا انتها ععاق حقععوق اإلنسععان امرت ع
خععال ال علاف امسععلا الععداخلال ،فانع مل يوافع بعع ُعد علععى مشععروف القععانون الععذي يتععوخى انشععا جل ع
()٦5
وا لل إ عن رإا االختإلا القسري وأ ا االختإلا األخرص
 -39وأ ععارق م قم ع ع العإل ععو الدول ع ع اال أن ع ع عل ععى ال ععر م م ععن التق ععدي امه ععم ال ععذي أُح ععرز م ععذ
عاي  ،٢٠٠9ال تلا اجلهور الرام اال بلوغ ا ق ق والعدال ولرب الضرر متذبذب ا السوار األعقعم
مععن ا ععاالق وا أ ر/مععايو  ،٢٠١3أب لععم اص م ع الدسععتوري ا ععم الصععارر رععد اف عراين ريععوس
مونععم بتهم ع اإل رد اجلماع ع وارت ععام ل عرائم رععد اإلنسععان  ،وأعععارق القض ع اال اص م ع الععا
()٦٦
أادرق ا م األالال لل قر ف ها جمدراً وم ذ ل ا ل ،أُللم اصا م وعُلّقم للساهتا
 -4٠وأفارق م قمع العإلعو الدول ع ن ة مع ال لعدان األمري ع قعوق اإلنسعان أعل عم أن
وات مععاال مل تععت لتلامهععا لتإق ع ا  ١٢حالع انتهععات قععوق اإلنسععان ارتُ ععم ا الإلععرتد مععن
عاي  ١98١اال عاي  ،١999مش د اال ولعور عوائع ه ل ع ُتعو رون اقامع الععد مثع .ععدي
()٦٧
الواو اال امعلوماق العس ري
 -4١والحقععم الورق ع امشععرت  ١٢اسععتمرار العق ععاق الععا تعععوق ت إل ععذ توا ع االسععتعراض
ال ع ععدوري الش ع ععام .لع ع ععاي  )٦8(٢٠١٢بش ع ععيتن حايع ع ع األ ع ع ع اص امش ع ععار ل ا الع ع عرا اق العدالع ع ع
االنتقال ع ( )٦9وأفععارق الورق ع امشععرت  ١3ن ال سععا الل عوار تعررععن لال تصععام خععال ال علاف
امسععلا مععا زلععن ا انتقععار لععرب رععررهن مععن خععال الواععو اال العدالع  ،وأواععم بت إل ععذ التععداب
()٧٠
الع  ١8جلرب ررر رإا الع ت ا قض س ور زار و
 -4٢وأفععار التإععالت الععدون ل ععا السععالي ن ا وم ع عععاللد عععن إلال ع ح ععاد األ ع اص
اخلارعل مايتها ا السجون ،و ن ال يولد أي رمان إباتح اعارد التيته  .وال تولد برامت
إلعععارد اإلرمععاق أو تولععد بعععدر قل عع )٧١(.وأ ععارق الورقع امشععرت  9اال امشععا  .الععا تشععهدها
السععجون مثعع .انعععداي األم ععن واال تقععاا وانعععداي القععروا الص ععإ اإلنسععان وانتشععار الش ع ط
والإلسعار ا اعإلوا امععويإلل العذين يعععانون معن انععداي األمععن العوي إلال وال يسععتإل دون معن مسععار
()٧٢
مهين م قّم ومن حوافل ا األلور

ا ر ق األساس وا

ا امشار ا ا اد العام وا اد الس اس

()٧3

 -43أ ّ ععدق الورق ع ع امش ععرت  8أن ا وم ع ع مل ت إل ععذ أ ً م ععن التوا ع ع اق الس ع ع امقدم ع ع ا
()٧5
االسععتعراض الععدوري الشععام .لعععاي  )٧4(٢٠١٢بشععيتن حاي ع امععدافعل عععن حقععوق اإلنسععان
وأ ارق الورقع امشعرت  8اال تععرض  5١معن امعدافعل ععن حقعوق اإلنسعان للقتع .ا السع واق
()٧٦
األرب امار ا وات ماال ،ومعقمهم يُع ون لقضعا ال ئ ع وامتصعل قعوق ا األرارعال
و رق الورق امشرت  ١5أن الصإإل ل وامدافعل ععن حقعوق اإلنسعان يلعوا خعال الإلعرتد ق عد
االستعراض ميارسون عملهعم ا سع اق معن الع عت والرته عا واإلفعالق معن العقعام مللتع أعمعا
()٧٧
القت .والتهديداق واالعتقاالق التعسإل والتعقا وامراق
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 -44و ععدرق الورقع ع امش ععرت  ،١٠ا مجلع ع أم ععور ،عل ععى قلع ع ع ععدر م ععويإلال وح ععدد اجلع عرائم
امرت رد ال ا ل ا جما حقوق اإلنسان التابع لدائرد االرعا الععاي وعلعى رععت قعدراق
ععع ق عواق الشععرا امع ع ماي ع األ ع اص علععى ُتل عع .ام ععاار الععا يوالههععا امععدافعون عععن
حقععوق اإلنسععان( )٧8وأعربععم الورقع امشععرت  ١٠عععن قلقهععا لعععدي ولععور قعرار وزاري يععدعم واليع
الوحععدد امع ع بتإل عع .االعتععدا اق امسععتهدف للمععدافعل عععن حقععوق اإلنسععان وسععل اهتا ،ولعععدي
امععتالت هععذه الوحععدد م عوارر مال ع أو مععويإلل اتبعععل هلععا( )٧9وف مععا يتعل ع بتوا ع االسععتعراض
الععدوري الشععام .لعععاي  ٢٠١٢بشععيتن سععن تش عري ي إلعع .حاي ع امععدافعل عععن حقععوق اإلنسععان،
()8٠
رق الورق امشرت  ١٠أن ال ري م اقش هذه امسيتل ا الربمان
 -45وأواععم الورق ع امشععرت  ١5وات مععاال بضععمان ال عرا ُتق قععاق فوري ع و ععامل ونليه ع
بشععيتن االعتععدا اق الععا تسععتهدا امععدافعل عععن حقععوق اإلنسععان ورععمان أن ي قععر اص ّققععون اال
عمع عع .امع ععدافعل عع ععن حقع ععوق اإلنسع ععان علع ععى أن ع ع مع ععن األس ع ع ام اصتمل ع ع مع ععا يتعررع ععون ل ع ع مع ععن
اعتععدا اق( )8١وأواععم الورق ع امشععرت  ١٠عتمععار األمععر امتعل ع لتإق ع ا اجل عرائم امرت ع
رد امدافعل عن حقوق اإلنسان وامالحق عل ها راخ .رائرد االرعا العاي( )8٢وأوام الورقع
امشععرت  ١٠ب ععذ عع .اجلهععور امم ع مععن أل عع .ور ع وت إل ععذ س اس ع ح وم ع بشععيتن حاي ع
ام ععدافعل ع ععن حق ععوق اإلنس ععان( ،)83وأوا ععم الورق ع امش ععرت  ١٢ن ي ععون ل ع م ععن خ ععال
()84
عمل تشار واسع ال اق
 -4٦وأفارق الورق امشرت  ١5ف ما يتعل لتوا امق ول ام ثق عن االسعتعراض العدوري
الشععام .لعععاي  )85(٢٠١٢ن السععل اق وااععلم خععال الإلععرتد ق ععد االسععتعراض اسععت داي نقععاي
العدالع ع اجل ائ ع ع بص ععورد تعس ععإل م ععن أل عع .هتمع ع ش الص ععإإل ل وام ععدافعل ع ععن حق ععوق اإلنس ععان
ووا ععمهم( )8٦وأعرب ععم الورقع ع امش ععرت  ١٢ع ععن قلقه ععا ازا اس ععت داي ح ععالق التش ععه وال ععتّهم
القانون ال ا ب أو ام ال ف ها رد مجع اق امدافعل عن حقعوق اإلنسعان و هعا معن م قمعاق
اقتمع امععدين( )8٧وأ ععارق م قمع العإلععو الدول ع اال عععدي تصععدي السععل اق مععالق التشععه
()88
والوام الا تستهدا هطال امدافعل
 -4٧وأ ّ ععدق الورقع ع امش ععرت  ١5أن  9٠ا امائع ع م ععن االعت ععدا اق امس ععجل ا السع ع واق
األخع ع د اس ععتهدفم ام ععدافعل ع ععن حق ععوق اإلنس ععان ال ععذين يعمل ععون م ععن أل عع .ال ه ععوض ق ععوق
قوق االقتصاري وااللتماع والثقاف وال ئ ( )89وأ دق الورقع
الشعوم األال  ،و ذل
امش ععرت  ١٠اب ععرد ام ععدافعل ع ععن حق ععوق اإلنس ععان ،ال سع ع ما أولئع ع ال ععذين يعارر ععون مش ععاري
التع ععدين وتول ععد ال اقع ع ال هرومائ ع ع ( )9٠و ععرق الورقع ع امش ععرت  ٢أن اقتمع ععاق اصل ع ع ال ععا
أالقم حر اق سلم لالحتجعاق علعى امشعاري االسعت رال امإلرورع عل هعا ُوولهعم بتعدخ.
()9١
وحداق عس ري واقام امعس راق وتعرض قارهتا للرته ا والقت.
 -48وأوا ععم الورقع ع امش ععرت  ١٢ا ومع ع ن تضع ع س اسع ع رف عع ع امس ععتوص لالتص ععاالق
العامع لتعليععل الععدفاف عععن حقععوق اإلنسععان ا اخل ععا ق الري ع وال ععا ق العامع  ،وإلعععارد س ععد
()9٢
رع عم .امدافعل عن حقوق اإلنسان
 -49وأ ّ ععدق الورقع ع امش ععرت  8أن التش عري امتعل ع لوا ععو اال امعلوم ععاق ال ي ّإل ععذ عل ععى
ال إععو الوالععا( ،)93ا حععل ععرق الورق ع امشععرت  ١5أن وات مععاال مل ت ش ع ا هععذا الصععدر
()94
ه ئ اراري مستقل مع لرقاب
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 -5٠وأ ععارق الورق ع امشععرت  3اال ز رد عععدر الصععإإل ل الععذين قُتل عوا ا وات مععاال خععال
السع واق القل لع امارع ( )95وأفععارق الورقع امشععرت  8نع ا ال صععت األو مععن عععاي ٢٠١٦
()9٦
وحععده قُتعع .مععا ال يقعع .عععن يسع اععإإل ل يعملععون لإلائععدد وسععائط اعالم ع ةل ع ومسععتقل
وأ ععارق الورق ع امشععرت  ١5اال تلايععد اسععت داي أح ععاي القععانون اجل ععائال امتعلق ع لتشععه مععن
لانععا قععارد األعمععا التجاري ع واللعم عا الس اس ع ل هبععدا ت م ع م أف عواه الصععإإل ل ،مبععن ف ع هم
العععاملون ا وسععائط اإلعععالي الرئ س ع ( )9٧وف مععا يتعل ع بتوا ع اق االسععتعراض الععدوري الشععام.
لع ععاي  ،)98(٢٠١٢أ ععارق الورق ع امش ععرت  ١٠اال أن ع عل ععى ال ععر م م ععن الش ععروف ا ور ع نق ععاي
()99
ماي الصإإل ل مل يور هذا امقرتي مور الت إل ذ
 -5١وأوام الورق امشرت  8وات ماال ن تضمن عم .الصإإل ل وال تّام ري ورون خعوا
من االنتقاي بس ا التع عن آرا م تقدد ،وأن تعتمد اااراً ماي الصإإل ل من االر هار والرته عا
وامض ععايقاق ،وأن لت ع ع ع ععن اعتم ععار أي قع عوانل تع ع ف عل ععى الرقابع ع ( )١٠٠وأوا ععم الورقع ع امش ععرت 8
إبا ععالق س ع عراي ام ععدافعل ع ععن حق ععوق اإلنس ععان والص ععإإل ل اصتج ع علين بس ع ع ا ارس ععتهم ح ع عريتهم ا
التع ع ( )١٠١وقععدمم الورق ع امشععرت  3توا ع اق مععن ب هععا أن ت إلععذ ح وم ع وات مععاال بر جم عاً ماي ع
()١٠٢
الصإإل ل وأن تعلز رائرد االرعا العاي وحدهتا امع جلرائم امرت رد الصإإل ل
 -5٢وأ ارق الورق امشرت  ١5اال أن اإإل ال اإل اعاق اصل يوالهون ق وراً ديدد ا
ارس ع حري ع التع ع نت ج ع جمموع ع مععن العوامعع .تتمثعع .ا الق عوانل التم لي ع  ،و ّاهت عاي الصععإإل ل
وام ععدافعل ع ععن حق ععوق اإلنس ععان سع عرائم اتفهع ع  ،و ارسع ع الس ععل اق للع ععت والت وي ععت ،والرتّ ععل
()١٠3
ام هجال مل وسائط اإلعالي الذي يطري ا هناي ام اا اال انتشار الرقاب
 -53وأفععارق الورق ع امشععرت  8ن ا وم ع مل تسع ّعن تش عريعاً ة ع ّدراً بشععيتن اإل اعععاق اصل ع
وال تت ذ تداب ا اب لضمان حري التع ع  ،علعى العر م معن رعمهعا لتواع االسعتعراض العدوري
الشععام .لعععاي  ٢٠١٢ا هععذا الصععدر( )١٠4و ععرق الورق ع امشععرت  ١5أن قععانون االتصععاالق
السععل والالسععل العام ع ال يع ف علععى م ع ا الععرترراق الراريوي ع سععوص هل ئ عاق ال ع التجاري ع
وا وم ع ع ع ألن اص ع ععاق اإل اع ع ع ع اصل ع ع ع تإلتق ع ععر اال امقوم ع ععاق امال ع ع ع الالزمع ع ع للت ع ععافس عل ع ععى
الع ععا اق( )١٠5وأواععم الورق ع امشععرت  ١٦وات مععاال عتمععار مشععروف القععانون  4٠8٧الععذي
()١٠٦
يرخف إبنشا ة ا اع ةل واحدد ل  .بلدي
 -54ووا ععإلم الورقع ع امش ععرت  4ععت ثإل ععم اخلدمع ع اإل اع ع ع لغوات م ععاال حلته ععا ل ع ع خ ععام
ال راه ع والتضععل  .اإلعالمععال ف مععا يتعل ع مبشععروف قععانون وسععائط اإلعععالي اصل ع  ،وأواععم الدول ع بعععدي
()١٠٧
اموافق على تعدي .القانون اجل ائال الذي ي ف على ابرد مشغّلال ومديري اص اق اإل اع اصل
 -55و رق الورق امشرت  8أن ا وم واالم م ذ االستعراض العدوري الشعام .السعاب
لغوات مععاال ،انتهععات ا ع ا حريع ت ععوين اجلمع ععاق و ثع اً مععا يتعععرض أعضععا ال قععا ق للتهديععد
لقت .والرته عا واال ت عاالق امسعتهدف ( )١٠8وأواعم الورقع امشعرت  8إبزالع التعداب القانون ع
والس اسععات الععا تق ععد ا ع ا ت ععوين اجلمع ععاق تق ععداً ع مععربر( )١٠9وف مععا يتعل ع بتوا ع اق
االسععتعراض الععدوري الشععام .لعععاي  ٢٠١٢بشععيتن الع ععت الععذي يسععتهدا ال قععاب ل ،أواععى امر ععل
ال ععدون ق ععوق ال ق ععا ق ) (ICTURوات م ععاال سمل ع أم ععور م ه ععا أن تُ مإل ععذ خري ع اري ع م قم ع
العمعع .الدول ع لعععاي  ٢٠١3ت إل ععذاً ععامالً لتشععاور مع مج ع ال قععا ق وأن تعععلز اال أقصععى حععد
()١١٠
اجلهور الرام اال التإق ا أعما الع ت الا تستهدفها
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 -5٦وعلّقععم الورقع امشععرت  ١5علععى قععانون حر ع امععرور وعرقلع ال رقععاق امسععت دي لتجععرد
االحتجالععاق االلتماع ع ( )١١١وأواععم الورق ع امش ععرت  8وات م ععاال ن تع ععد ه ععذا الق ععانون
وتُإلععرق فععوراً عععن مج ع امتقععاهرين والصععإإل ل وامععدافعل عععن حقععوق اإلنسععان اصتج علين بس ع ا
ارس ع حقهععم ا حري ع التجم ع السععلمال( )١١٢وأواععم أيض عاً لتإق ع ا أفعععا القتعع .خععارق
()١١3
ن اق القضا واالست داي امإلرط للقود الا ي سا ارت اهبا اال قواق األمن
 -5٧وف ما يتعل لتوا امق ول ا االستعراض الدوري الشام .لعاي  ٢٠١٢بشيتن تدريا
امسععطولل علععى التعامعع .مع امقععاهراق( ،)١١4أ ّ ععدق الورقع امشععرت  ١5أن الإلععاعلل ا ععوم ل
و ع ا ععوم ل علععى حععد سعوا اسععت دموا خععال الإلععرتد ق ععد االسععتعراض ال قععاي القععانوين لواععم
()١١5
االحتجالاق االلتماع من خال االرعا زوراً أن اصتجل ارت وا لرائم ل ائ
 -58وأوام الورق امشرت  8سمل أمور م ها أن تقوي الدول مبا يلال ت إل عذ آل عاق عإلاف
و ععامل إللعرا مشععاوراق عام ع م ع م قمععاق اقتم ع امععدين ول ععل اقتم ع امععدين مععن امشععار
()١١٦
بإلعال أ رب ا اعدار القوانل والس اساق العام
 -59وأواععم الورقع امشععرت  ٦عتمععار ااععار ت ق مععال ةععدر لتعليععل اهل عع .امطسسععال الععذي
()١١٧
يدعم الش ام وبتعليل مشار الش ام بصورد فعال ا جمالس الت م ا ضري والريإل
 -٣احلقوق االتت ادية واال تماعية والثقافية

ا

ا العم .وا يروا عم .عارل وموات

()١١8

 -٦٠أ ععارق راب ع العمععا ام علل ل وعمععا ق ععاف ابه ععل الصععارراق اال تلععت امشععا  .الععا
يععاين م هععا ق ععاف ابه ععل الصععارراق ،مبععا ا لع الإلصعع .التعسععإلال ،وعععدي ام ان ع ا صععو علععى
سل األ ذي األساس بس ا تدين األلعور ،وععدي رفع اسعتإقاقاق العمع ،.وا رمعان معن ا ع
ا تش ع ع ع  .ال قع ع ععا ق( )١١9وأواع ع ععم الراب ع ع ع وزارد العمع ع عع .مبعاق ع ع ع الشع ع ععر اق الع ع ععا ال تع ع ععدف
()١٢٠
استإقاقاق العم.
 -٦١وأ ارق الراب ع اال السعلوت ع األخالقعال مإلتشعال العمع .العذين يعلمعون أر م العمع.
مسع قاً بعمل ععاق التإلتع ش الععا يقومععون هبععام واال عععدي ت إل ععذ قعراراق ةععا م العمعع .الععا ت ععون ا
()١٢١
ااحل العما
 -٦٢وأ عدق الراب ع التم عل وانععداي األمعن اللععذين يععاين م همعا العمعا ام لل عون العذين يعملععون
أ ث ععر م ععن  ١٦س ععاع ا ال ععوي وال زص ععلون عل ععى األل ععر األرذ ام إل ععو لق ععانون ،و ععذا ال س ععا
()١٢٢
الريإل اق اللوار يتعررن سانا ل اال التإرش واالعتدا اجل س ل من لانا راسائهن
 -٦3وأواع ع ع ععم ع ع ع ع العع ع ع ععامالق ا الق ع ع ع ععاف اجل سع ع ع ععال ا أمري ع ع ع ععا الالت ع ع ع ع وال ع ع ع ععاري
( )REDTRASEXإبادار قانون لت ق م العم .ا جما اجل س ،و ل للإد من الوام والتم عل
()١٢3
اللذين يتعرض هلما العاملون ا هذا اقا وراً وا ثً
 -٦4وأوام الورق امشرت  ١3العرتاا لعم.
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ا

ا مستوص مع شال الئ

()١٢5

 -٦5أف ععارق الورق ع ع امشع ععرت  ١١ن ح ع عوان اث ععل م ععن أاع عع .ثالث ع ع أاإلع ععا مع ععن الس ع ع ان
األاععل ل وواحععد مععن أاعع .ثالث ع أاإلععا مععن الس ع ان ع األاععل ل يعععانون مععن سععو التغذي ع
()١٢٦
املمن ،و ن مشا  .اجلوف وسو التغذي والإلقر تإلاقمم
 -٦٦ورأق الورقع امشععرت  ١١أن امطسسععاق ا وم ع امسععطول عععن األمععن الغععذائال ال تعلا
توالع ُتععد ق مععن ق عع .رعععت الت سع علععى أرض الواقع  ،واعععوب ا صععو علععى امعوارر امال ع
ال اف ع  ،وعععدي ولععور هنععت قععائم علععى ا قععوق ،واالابععاه امتلايععد لتس ع س ل عربامت( )١٢٧وسععل م
الورقع امشععرت  ١١الضععو علععى قضععا ح ععم ف هععا القضععاد بعقععو ق ا اب ع رعمعاً للعوائا الرام ع
()١٢8
اال حاي ا ا الغذا
 -٦٧وأوا ععم الورقع ع امش ععرت  ١١الدولع ع سملع ع أم ععور م ه ععا امتث ععا األح ععاي ال ععا ا ععدرق
رععدها وخلصععم اال ولععور انتهععات للإ ع ا الغععذا  ،واب ععا اال تإلععا إللعرا اق االسععتعجال
واإللع عرا اق امس ععت دد اال الرعايع ع االلتماع ع ع  ،وامض ععال ا ورع ع الس اس ععاق الرام ع ع اال ُتق ع ع
()١٢9
الس ارد الغذائ  ،وتعدي .القانون معاق امسطولل الذين ي ته ون ا ا الغذا
 -٦8و رق الورق امشرت  ١١أن أ ثر من  ٦٠ا امائع معن سع ان وات معاال يع شعون ا
ام ع ععاا الريإل ع ع ع وأن السع ع ع ان األا ع ععل ل يشع ع ع لون نسع ع ع مئويع ع ع اثلع ع ع ( )١3٠وأوا ع ععم الورقع ع ع
امشععرت  ٢بتشععج اإلرمععاق ال امعع .للس ع ان ال عريإل ل واألاععل ل ا االقتصععار الععواين عتمععار
()١3١
مشروف القانون  4٠84امتعل ل قاي الواين للت م الريإل الشامل
 -٦9وأ ع ععارق الورقع ع ع امش ع ععرت  ٢اال تلاي ع ععد اب ع ععلا األرار ع ععال لتع ع عوازي مع ع ع ز رد تر ع ععل امع ع علارف
ال ع د( )١3٢و ع ّدرق الورق ع امشععرت  ٢عل ععى أن اةل ع ال ععا ُورعععم لت س ع الوا ععو اال مل ع
األرارال أو استئجارها مل ُترز تقدماً يُذ ر ،وأفارق ن الس اساق والربامت امولعورد هعال امعا تعداب
()١33
استعجال أو تداب قائم على الرعاي االلتماع مي ن أن تت للها أعما الإلسار
 -٧٠والحقععم الورقع امشععرت  ٢التقععدي اصععرز ا التهععاراق اص مع الدسععتوري ف مععا يتعلع
سععرترار ومع ا األرارععال امشععرت للشعععوم األاععل  ،ع أهنععا أ ععارق اال تل ععط الدولع ا م ع ا
س ع داق مل ع األرار ععال امش ععرت أو االع عرتاا الق ععانوين ع ا ارارد األرار ععال ال ععا تعتم ععدها
()١34
الشعوم األال
 -٧١وأفارق الورق امشرت  ٢ن ال يولد تشري يتعل ألرارال ويع س ما ا القعروا
االلتماع ع والثقاف ع لل لععد ،وال يولععد أي مععدعل عععامل م لإلععل إبل عرا ُتق قععاق مت صص ع ا
القضا امتعلق ألرارال( )١35وأوام الورق امشرت  ٢م قم فرونت اس ن تون أولوي وارإ
مسعيتل عرا األرارععال وتصع  ،مبع ع تلععت فئععاق اقتمع امععدين ،مشعروف قععانون وت شع جمموعع مععن
()١3٦
امطسساق اللراع امتإل عل ها تضم ةا م وم اتا ارعا ال مر لي مع لق اف اللراعال
 -٧٢وأوام الورق امشرت  ١٢بور تشريعاق اق اعل وم عارئ تول ه ع وارعإ علعى
()١3٧
الصع د الواين م عمل اق اإلخال القسري ،لش اً م امعاي الدول
 -٧3والحق ععم الورقع ع امش ععرت  5اقص ععا معق ععم ع ع ام وات م ععاال م ععن الت م ع ع االلتماع ع ع
()١38
واالقتصاري  ،وأوام بتعليل آل اق الدفاف عن حقوقهم
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ا

ا الصإ

()١39

 -٧4أ ععارق الورقع امشععرت  ١اال امشععا  .ال اابع عععن نقععف االسععتثمار ا ال قععاي الصععإال
وسععو انإلععاق ام لان ع  ،وهععال مشععا  .تإلاقمععم بس ع ا تإل ع نقععاي مقععدمال اخلععدماق الصععإ
الت ععاب ل ععرب مت التغ ع ع اموس ععع  ،وه ععو م ععا ح ععا رون حص ععو  ٢.5مل ععوين م ع عواان وات م ععان،
()١4٠
وال س ما من الس ان الريإل ل واألال ل ،على اخلدماق الصإ
 -٧5وأفععار اع دوق التإععالت الععدون معن ألعع .الععدفاف عععن ا ريع ) (ADF-Internationalن
ارتإلععاف معععدالق الوف ععاق ال إلاس ع يعععلص بدرل ع ع د اال انعععداي ام ان ع االسععتإلارد مععن الرعاي ع
التول ديع  ،وعععدي ت عوافر امعلومععاق ،ونقععف العععاملل الصععإ ل( )١4١و ععرق الورق ع امشععرت ١3
أن وف ع ععاق األمه ع ععاق لث ع عع .ثين أ ث ع ععر أسع ع ع ام وف ع ععاد ال س ع ععا انتش ع ععاراً ا وات م ع ععاال ،وأوا ع ععم
ف مععا يتصعع .بتوا ع اق االسععتعراض الععدوري الشععام .لعععاي  ٢٠١٢امتعلق ع صععو علععى الرعاي ع
()١43
الصإ ( )١4٢بت إل ذ برامت فعال للتثق ت اجل سال الشام.

ا

ا التعل م

()١44

 -٧٦أفععارق الورق ع امشععرت  ١ا معععرض ا ععارهتا اال توا ع اق االسععتعراض الععدوري الشععام.
لع ععاي  ٢٠١٢بش ععيتن ة ععو األم ع ع ( )١45اال ت ععدهور حال ع التعل ع م ا وات م ععاال ب ععل ع ععامال ٢٠١١
و ٢٠١5ما يتضا من معدالق التغ والاي الدراس والتسرم امدرسال( )١4٦وأ ارق عع
حقععوق اإلنسععان ل ل ع ا قععوق سامع ع نورمععان أو الهومععا اال عععدي ت إل ععذ توا ع اق االسععتعراض
ال ععدوري الش ععام .لع ععاي  ٢٠١٢بش ععيتن خإل ععت مع ععدالق األم ع ع ور ععمان ام ان ع ع ا ص ععو عل ععى
التعل م لألاإلا امعوقل( )١4٧وأوام الورق امشرت  ١٧ن تقاي ا  .بلدي مدرس ابتدائ
()١48
وأخرص ثنوي على األق .بتموي .من الدول
 -٤حقوق أشخاص حمدديح أو فئاع حمددة

ال سا

()١49

 -٧٧أفععارق الورقع امشععرت  ١3ن امعرأد ال تعلا تعععاين مععن التم ععل واإلقصععا والتهمع ش ا
اقععاالق الس اس ع واالقتصععاري والثقاف ع وااللتماع ع ( )١5٠وف مععا يتعل ع بتوا ع اق االسععتعراض
الدوري الشام .لعاي  ،٢٠١٢أوام الورق امشرت  ١3الدولع ن توااع .لهورهعا الرام ع اال
القضععا علععى الت م ع ط اجل سععاين والغععا مج ع الق عوانل الععا ل ععل رععد ام عرأد( )١5١وأفععارق الورق ع
امشرت  ٧ن الع ت رد امرأد والع صري والتم عل والإلقعر وانععداي الإلعرص معن بعل امشعا  .العا
توالههععا امعرأد ونسععا الشعععوم األاععل وال سععا ام إععدراق مععن أاعع .أفريقععال والععا يلععم الدولع
()١5٢
عاللد عن التصدي هلا
 -٧8وأف ع ععارق الورقع ع ع امش ع ععرت  ١4نع ع ع عل ع ععى ال ع ععر م م ع ععن أن وات م ع ععاال ق ل ع ععم تواع ع ع اق
االسععتعراض الععدوري الشععام .لعععاي  ٢٠١٢بشععيتن تععداب م افإع الع ععت القععائم علععى أسععاس نععوف
اجل ع س( )١53والغععا التش عريعاق التم لي ع ( ،)١54فععان الدول ع مل تت ععذ تععداب ةععدرد وفعال ع ا هععذا
الصععدر( )١55وأفععارق م قم ع سم ااععرو حقععوق اإلنسععانس ن  5٠١ام عرأد لق ععم حتإلهععا نت ج ع
الع ععت ا األ ععهر الثمان ع ع األوال م ععن ع ععاي  ٢٠١5وأن  ٢ 5١٢عمل ع ع تشع عريا أُلري ععم عل ععى
نسع ععا تع ععوفل بس ع ع ا الع ع ععت ا الإل ع ععرتد ب ع ععل ع ع ععامال  ٢٠١٢و )١5٦(٢٠١٦والحق ع ععم م قم ع ع
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سم اا ععرو حق عوق اإلنس ععانس أن ع عل ععى ال ععر م م ععن انش ععا مطسس ععاق إلنإل ععا ق ععانون م افإ ع قت عع.
()١5٧
ععد مععن مسععتو ق الع ععت رععد امعرأد
اإل ث ،فععان سثع هععذه اةل ععاق رععئ  .ف مععا يتعلع
و ععرق الورق ع امشععرت  ٧أن عععدي الت س ع ف مععا بععل الو ععاالق يش ع  ،.اال لانععا عععدي بععذ
الع ايع الوال ع ا التإق ع وامالحقع القضععائ  ،العق ع الرئ سع أمععاي اجلهععور الرام ع اال م افإع
الع ععت رععد امعرأد( )١58وأواععم الورقع امشععرت  ٧بتعليععل تلععت امطسسععاق امع ع قععوق امعرأد
()١59
وتلويدها لتموي .ال اا ول ها من ت إل ذ الس اساق امتعلق مرأد
 -٧9وأفععارق م قم ع العإلععو الدول ع ن اإلفععالق مععن العقععام يشععم ،.وفق عاً لدراس ع ألرهتععا
اللج ع الدول ع م اهضع اإلفععالق مععن العقعام ( 8٠ ،)٢٠١4اال  9٧ا امائع معن حععاالق قتعع.
اإل ث والع ت رد امرأد ،وأوام ن تععلز ا ومع اجلهعور ام ذولع معن ألع .التإق ع الإلععا
ا هععذه ا ععاالق( )١٦٠وأواععم م قمع سم ااععرو حقععوق اإلنسععانس سملع أمععور م هععا أن تصععلا
وات مععاال نقامهععا القضععائال بغ ع تسعري ال قععر ا قضععا الع ععت رععد امعرأد واع ائهععا األولويع وأن
ت إلع .واعو امععدن ل اال آل ع مسععتقل لتقعدد الشع اوص( )١٦١وأواعم الورقع امشعرت  3مععور
فعاالً ،ورعمان
م ها توس تغ خ العم .الوا م افإ الع ت رد امرأد وت إل ذها ت إل ذاً ّ
تعدريا األ ع اص امشععار ل ا التإق ع وامالحقع القضعائ تععدري اً يراعععال الإلعوارق بععل اجل سععل
()١٦٢
وتوف امساعدد للضإا
 -8٠وأواععم الورق ع امش ععرت  4وات مععاال ن تع ع ّد امرسععوي الربمععاين رقععم  ٢٠١5-8م ع
ال ععلواق ب ععل األ ع ع اص رون الثام ع ع عش ععرد ،و ن تضع ع وت إل ععذ تشع عريعاق تس ععما إبهن ععا ا م عع.
()١٦3
ال الم عن اال تصام

األاإلا

()١٦4
()١٦5

 -8١أ ععارق الورق ع امشععرت  ١3اال عععدي تععوف الدول ع ا ماي ع للشععا ق وامراهقععاق
وأبلغ ععم ه ععذه الورق ع ال ع انع ععداي األم ععن والع ععت الععا توالهه ععا الإلت ععاق ا م ععيتوص ف خ ععل ري
ال أسونسع ع ع ون ا ع ععومال ح ع ع ع أورص حريع ع ع نش ع ععا ه ع ععات ع ععاد  4١فت ع ععاد وأف ع ععارق الورقع ع ع
امش ععرت  ٧ن الإلت ععاق اللع عوار زق ععل مايع ع الدولع ع ا لع ع ام ععيتوص تعرر ععن ل ي ععذا ال ععدين
واجل س ععال وال إلس ععال ،و ن الوف ععاق امس ععجل ت ععد عل ععى ع ععدي ق ععدرد الدولع ع عل ععى ت ععوف الرعايع ع
وا ماي ع الشععامل لألاإلععا وام عراهقل( )١٦٦وس علّط التإععالت الععدون ل ععا السععالي الضععو علععى
()١٦٧
ا تقعاا مرا عل اإليعوا ونقعف امعوارر ام صصع هلعا واسعت داي الع عت معن لانعا مويإل هععا
وأوا ععم الورقع ع امش ععرت  ٧الدولع ع بض ععمان ا ععاد والس ععالم اجلس ععدي واألم ععان هل ععطال األاإل ععا
وام عراهقل ال ععذين بق عوا عل ععى ق ععد ا ععاد اثععر ا ععارث ام ععذ ور ،وب إلال ع ل ععرب الض ععرر ال ععالم ع ععن
()١٦8
االنتها اق العديدد الا ارت تها رول وات ماال
 -8٢وف مععا يتعل ع بتوا ع اق االسععتعراض الععدوري الشععام .لعععاي  ،)١٦9(٢٠١٢أفععارق الورق ع
امش ععرت  ١ن مش ععاري الق عوانل امتعلق ع لعقوب ع ال دن ع و ه ععا مععن أ ع ا العقوب ع القاس ع
مل تُعتمع ععد بعع ع ُعد( )١٧٠وأواع ععم ام ع ععاررد العام ع ع إلهنع ععا مج ع ع أ ع ع ا العقع ععام ال ع ععدين لألاإلع ععا
) (GIEACPCوات مع ععاال ن ُتقع ععر العقوب ع ع ال دن ع ع لألاإلع ععا  ،مهمع ععا انع ععم خإل إل ع ع  ،ا مج ع ع
األوس ععاط وأن تلغ ععال ال ععدفوف القانون ع ال ععا ي ع ف عل ه ععا الق ععانون ام ععدين وق ععانون ا ماي ع الش ععامل
()١٧١
لألاإلا وامراهقل
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 -83و رق الورق امشرت  ١8أن التشريعاق ال تتضمن تعريإلاً وارإاً الستغال األاإلعا
ا اموار اإل ح  ،وأوام وات ماال مور م ها ابرد امعوار اإل ح ع االفرتارع اعراح ً ،وانشعا
وحععداق مت صص ع ا م افإ ع اجل عرائم ا اسععوب راخعع .م تععا امععدعال العععاي ،وعععدي السععماي
إلف عراق ب إلال ع عععن م عرت ل عرائم االسععتغال اجل سععال لألاإلععا  ،واعتمععار خ ع عمعع .وا ع
()١٧٢
للقضا على هذا ال وف من االستغال
 -84وسعلّ م الورقع امشععرت  ١الضععو علععى عععدي انتقععاي عمعع .الو ععاالق ا وم ع  ،وعععدي
أس ام عم .األاإلا اهل ل ثاً معمقاً ا ااعار ال قعاش اجلعاري بشعيتن العرا اق القضعا
عل ع ع ( )١٧3وأواع ععم الورق ع ع امشع ععرت  ١مع ععور مع ععن ب هع ععا تع ع ععل و ال ع ع رائع ععدد مع ع ع ألاإلع ععا
()١٧4
وامراهقل ا وات ماال وُتديد رورها واالح اهتا وم لان تها
 -85وف مععا يتعلع بتواع اق االسععتعراض الععدوري الشععام .لعععاي  ٢٠١٢اق الصععل  ،أ ععارق
الورقع امشععرت  ١اال أن اجلهععور الرام ع اال ارمععاق األاإلععا وي اإلعاقع ا نقععاي التعلع م الععواين
()١٧5
ةتشم وهامش

الشعوم األال

()١٧٦

رق الورق امشرت  ١٦أن الشعوم األال لث 4٠ .اال  ٦٠ا امائع معن السع ان
-8٦
ل ّهعا ال للع سعوص لعل اعغ معن األرارعال ا ال لععد ،وهعو معا عع .معن وات معاال واحعداً مععن
أ ثر اقتمعاق امت افئ ا العامل ،وأن احتما عدي حصو أفرار هذه الشعوم علعى فعرص
التعلع م واإلمععاي لقعرا د وال تابع ي لع رعععت احتمالع لععدص نقعرائهم مععن الالري ععو( )١٧٧وأواععم
ع حقوق اإلنسان ل ل ا قوق سامع نورمعان أو الهومعا وات معاال بت إل عذ ااعار قعانوين مليعد
االع عرتاا ق ععوق الش عععوم األا ععل ال ا االس ععتإلارد م ععن أرار ع ها التقل دي ع وموارره ععا ال ع ع ع
()١٧8
فإسا واصا أيضاً ا ارارهتا
 -8٧وأوام الورق امشرت  ١٦ا ومع ب إلالع مشعار الشععوم األاعل ا عمل ع اع
الق عرار علععى مج ع امسععتو ق ف مععا يتعل ع ب عع .امسععائ .الععا مصععها ،وور ع خ ع عمعع .وا ع
بش ععيتن اعم ععا حق ععوق الش عععوم األا ععل اس ععت اراً اال الوث قع ع اخلتام ع ع للم ععطلر الع ععامال للش عععوم
األاععل ( )١٧9وتواععال جل ع ال لععدان األمري ع قععوق اإلنسععان وات مععاال ن تعععرتا لشعععوم
واقتمعاق اصل  ،عت ارها حائلد قوق مجاع ع  ،وبسعل اهتا اخلااع و ثل هعا علعى ال إعو اصعدر
ا القععانون العععرا ،و ن ت إلعع .الع قم القانون ع للشعععوم األاععل وُترتمهععا رون فععرض ق ععور علععى
()١8٠
االختصاااق امعرتا هبا ا القانون الدون
 -88وأ ع ععدق الورق ع ع امشع ععرت  ١٦عع ععدي اح ع عرتاي السع ععل اق ا وم ع ع والشع ععر اق لق ع عراراق
جمتمعاق الشععوم األاعل بشعيتن الصع اعاق االسعت رال ( )١8١وأواعم م قمع العإلعو الدول ع
ا ومع ع بض ععمان أن ت ععون حق ععوق الش عععوم األا ععل والسع ع ان ام إ ععدرين م ععن أا عع .أفريق ععال
م إلولع ع ععد م ع ط وت إل ععذ مشععاري است شعاا امعوارر ال ع ع واسععتغالهلا( )١8٢وأفععارق الورقع
امشرت  ١٦ن قانون التعدين ا وات ماال ال يلا ا حالع ماسع اال التإعدي واالسعت دا ،
على الر م من التوا اق الا قدمتها ال رويت ا رورد االسعتعراض الثان ع ( ،)١83ألسع ام م هعا أن
القانون ال يش اال حقوق الشعوم األال ا أرارال ألدارهم وال يشرتط التشاور وال اموافقع
()١84
ا رد وامس ق وامست د
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 -89وأ ععارق الورق ع امش ععرت  ١٦اال أن ع ت ج ع م ا ععرد لع ععدي التشععاور تص ععدق ا وم ع
الغوات مال ع لتصععاعد االحتجالعاق وال لاعععاق إبلعرا اق العسع رد و ارسع الع ععت رعد الشعععوم
األا ععل وام عدافعل ع ععن حق ععوق اإلنس ععان( )١85ورأق الورق ع امش ععرت  ١٦ن ع عل ععى ال ععر م م ععن
توا اق االستعراض الدوري الشعام .السعاب ( ،)١8٦فعان امعدافعل ععن حقعوق اإلنسعان للشععوم
األال وال ئ يتعررون نتقاي للتهديداق لقت .واالعتدا اق اجلسدي وامعداااق ام لل ع العا
()١8٧
ي إلذها جمرمون ميتلورون أو م قماق أم سري أو يقوي هبا اجل ش نإلس

امهالرون والاللئون وملتمسو اللجو واأل اص امشررون راخل اً

()١88

 -9٠أفارق م قم العإلو الدول ن وات ماال تق .من أع ت ال لدان ا ام ق  ،وه ذا زارق
ال ععاق اللج ععو ب س ع  8١ا امائ ع ب ععل ع ععامال  ٢٠١4و ،٢٠١5وألق ععال الق ع ت عل ععى ١٧ ٠5٧
اإل ع عالً مع ععن األاإلع ععا ع ع امصع ععإوبل بع ععذويهم ع ع ععد ا ع ععدور م ع ع ال ع عوال ق امتإع ععدد األمري ع ع ا
عععاي  )١89(٢٠١4وأ ععارق م قم ع العإلععو الدول ع اال أن امطسسععاق الرئ س ع  ،مثعع .اقلععس الععواين
()١9٠
الغوات مان من أل .االهتماي هلجرد ،تق .مث د للجد ومتورا ا فضائا فسار
 -9١وأوام م قم العإلو الدول ا وم ن تتإمع .امسعطول األساسع ععن حايع األ ع اص
()١9١
امرحلل امعررل لل ر وتوفر هلم ا ماي
ام عدين وت إلذ اإللرا اق الرام اال ُتديد ّ

 -9٢وف م ععا يتعل ع لتوا ع امق ول ع ام ثق ع ع ععن االس ععتعراض ال ععدوري الش ععام .لع ععاي ٢٠١٢
بشيتن يروا اصتجلين( ،)١9٢أ ار امشروف العامال امعين الحتجعاز ) (GDPاال تقعارير تتإعدث
عععن ت ع سععل اق اهلجععرد تععداب االحتجععاز ت ق عاً م هج عاً علععى امهععالرين ،وأواععى ا مجل ع
أمور مبا يلال رمان عدي احتجاز امهالرين سوص مال أخ  ،ورمان أن يع ف قعانون اهلجعرد
()١93
على أس ام وارإ تربر االحتجاز ويت ا امرالع القضائ الحتجاز امهالرين
Notes
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