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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والعشرون
  ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٧-٦

مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووح ا اوواع  وواح ة امل وول ة  شوو ن   
 *حالة غواتيماال

  تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  ١٦/٢١و 5/١ن أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسا -١

جلهعاق اعاح   الهع  معن  35االستعراض الدوري الشعام.  وهعو معولل للمعلومعاق امقدممع  معن 
ى لععععدر د األقصعععامصعععلإ  اال االسعععتعراض العععدوري الشعععام.، ومقعععدمي ا  ععع . معععولل تق عععداً   ععع

سععان امعتمععدد ب ععا    وخيّصععف فععرف م إلصعع. إلسععهاماق امطسسعع  الوا  عع   قععوق اإلن(١)ال لمععاق
 على التق د ال ام. مب ارئ  ريس 

املعلوموواع املقدمووة مووح امللسسووة الوقنيووة حلقوووق اإلنسووان املعتموودة  نووا   -اثنياا  
 على التقيد الكامل مب ادئ ابريس

أفعععار م تعععا العععدفاف ععععن حقعععوق اإلنسعععان  ن تعريعععت التععععذيا ال يعععلا   ععع  متإلععع  مععع   -٢
  (٢)ات معاالاص ا  و علعى مسعيتلا الع عت اجل سعال واالابعار  أل ع  امعاي  الدول   وسلط الضعو 

ا أن مععويإلال سعع ام م هععوأبلع  ام تععا  ن اةل عع  الوا  عع  م عع  التعععذيا ال تعمع. بصععورد  لععع  أل
مال ع  تع  اإلراريع  واأن عمل اام تا الواين م   التعذيا ال يتمتعون  مطهالق أو اخلربد ال اف ع  و 

  (3)قتشوهبا اختالال

__________ 
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وأبل  ام تا  ن الربمان مل يعتمعد بععُد التععدي. الدسعتوري امقعرتي العذي يشعم. مسعائ.  -3
ه  ل عع  مثعع. االعععرتاا  ل قععاي القععانوين للشعععوم األاععل   والإلصعع. بععل امهععاي اإلراريعع  والقضععائ   

  (4)للمإ م  العل ا

 معععا يتعلععع  معععثالً وسعععلط ام تعععا الضعععو  علعععى أولععع  قصعععور خ ععع د معععن لانعععا الدولععع  ف  -4
بضعععمان ح عععاد وسعععالم  واعععإ  األ ععع اص اخلارععععل  مايتهعععا ا مرا عععل اإليعععوا  ومستشعععإل اق 

  (5)األمراض العقل   ومرا ل احتجاز امراهقل ام الإلل للقانون اجل ائال وا نقاي السجون
 وسععلط ام تععا الضععو  علععى اال تقععاا والع ععوم الععا تعععرتي الععرا اق امراق عع  واألمععن ا -5

أمعععا ن االحتجعععاز وانععععداي اللعععوائا الالزمععع  لضعععمان ُتق ععع  األهعععداا ام شعععورد معععن العععرا  سعععلا 
ا ريعع  وأ ععار اال انعععداي الضععما ق الععا ت إلعع. ا صععو  علععى الرعايعع  الصععإ   واال ولععور فسععار 

  (٦)راخ. هذه األما ن
ق ام صعوص وأفار ام تا  ن  ما فتع  يتلقعى الشع اوص صصعوص ععدي الوفعا   اللتلامعا -٦

مععن ال اح عع  امطسسعع   ومل يععلور  م لان عع   عل هععا ا بععر مت التعويضععاق الععواين الععذي يقعع. رععع إلاً 
  (٧)امعمو  هبا قانو ً 

وأ ار ام تا اال استمرار عدي احرتاي ح  الإلرر واجلماع  ا الدفاف عن حقعوق اإلنسعان،  -٧
العتععععدا اق تت ععععذ  عععع . الرته ععععا والتشععععه ، ح عععع  ان امععععدافعل عععععن حقععععوق اإلنسععععان يتعررععععون 

  وأفععار (8)وخيضعععون لالرعع هار واالحتجععاز بسعع ا سععو  اسععت داي مسععطون العدالعع  للقععانون اجل ععائال
  (9)ام تا  ن ا  وم  مل تض  بعُد س اس  عام   ماي  امدافعل عن حقوق اإلنسان

خععال  االسععتعراض  والحععم م تععا الععدفاف عععن حقععوق اإلنسععان أن  وات مععاال تعهععدق -8
   (١١)،    أهنا مل تُ شيت بعدُ (١٠) عتمار آل    ماي  الصإإل ل ٢٠١٢الدوري الشام. لعاي 

ورأص ام تععا أنعع  يتعععل ب ععا  صععو ق اقتصععاري قععارر علععى  إلالعع  ُتق عع  الت م عع  الشععامل   -9
علعععى معععو م صعععت وت ث عععت العععرا اق م افإععع  الإلسعععار وتصعععإ ا أولععع  القصعععور اخل ععع د العععا 

  وأفععار  ن العمعع. ا  وات مععاال ال يضععمن ا صععو  علععى امععوار (١٢)تشععوم جمععان الصععإ  والتعلعع م
الغذائ عع  األساسعع  ، و ن االعتمععاراق ام صصعع  ا ام لان عع  للععربامت االلتماع عع  م  إلضعع  لععداً 

ا امائعع  مععن السعع ان  ٢3,4( علععى الععر م مععن أن ٢٠١٦آم/أ سعع س  - ) ععانون الثاين/ي ععاير
  (١3)ا الإلقر امدق  يع شون

ا امائع  معن األاإلعا   45,٦واست  ر ام تا حال  سو  التغذي  امعلمن العا يععاين م هعا  -١٠
، ومعع   لعع  (١4)٢٠١٦ا عععاي  اإلععالً  ١٦١رون اخلامسعع   وقععد أورص سععو  التغذيعع  ا ععار   ععاد 

تمعاق الشععوم األاعل   تت ذ الدول  اإللرا اق ام اس   معاجل  أس اب  اهل  ل   مث. اقصا  جم مل
   (١5)وانعداي فرص ا صو  على اخلدماق االلتماع  

  وأ ععار اال (١٦)وأفععار ام تععا  ن ال قععاي الصععإال الععواين يعععاين مععن أزمعع  ملم عع  و ععامل  -١١
الرتالععععع  امسععععععج. ا معععععععدالق التإصععععععل وا تعععععوف  امغععععععذ ق الدق قعععععع  وا التلويععععععد  أل ذيعععععع  

  (١٧)م افإ  سو  التغذي الت م ل   والعالل   
ا امائع  معن عمعا   99,٧ا امائ  من عما  الق عاف الريعال و 8٠,9وأبل  ام تا  ن  -١٢

  (١8)الق اف    الريال ال ي تس ون اال نقا ق
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الس اس  ا  وم ع  والتشعريعاق واهل ا ع. امطسسع   الرام ع   عدي فعال  وأ ار ام تا اال  -١3
  (١9)قل  اموارر ام صص  هلا ا ام لان   اال رعم األاإلا  واال

و  عععر ام تعععا أن أفعععرار الشععععوم األاعععل   وسععع ان ام عععاا  الريإل ععع  ال يلالعععون يوالهعععون  -١4
مشعععا . ف معععا يتعلععع  بتإق ععع  اللراعععع  الدائمععع ، معععن ق  ععع. نقعععف فعععرص ا صعععو  علعععى األرارعععال 

  (٢٠)وال لاعاق االلتماع   والقروا الصإ  

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

أواععم م قمعع  العإلععو الدول عع   وات مععاال  لتصععدي  علععى االتإلاق عع  الدول عع   مايعع  مج عع   -١5
وأواععععم راب عععع  العمععععا  ام ععععلل ل وعمععععا  ق ععععاف ابه ععععل  (٢3)األ عععع اص مععععن االختإلععععا  القسععععري

  (٢4)١89 لتصعععععدي  علعععععى اتإلاق ععععع  م قمععععع  العمععععع. الدول ععععع  رقعععععم  )ATRAHDOM(الصعععععارراق 
 لتصعععدي  علعععى الربوتو عععو  االخت عععاري الثعععاين املإععع   لعهعععد العععدون  9وأواعععم الورقععع  امشعععرت   

  (٢5)عقوب  اإلعداياخلاص   قوق امدن   والس اس  ، اهلارا اال الغا  
 عععع   األمععععم امتإعععدد  ن تقعععدي رعمعععاً ( Justicia-Ya)وأواعععم جمموعععع  سلوست سععع ا  س  -١٦

  (٢٦)مشروط للج   الدول   م اهض  اإلفالق من العقام ا  وات ماال ومإلورها
وسععل م جمموععع  سلوست سعع ا  س الضععو  علععى أا عع  الععدور الععذي تضعع ل  بعع  مإلورعع    -١٧

السام    قوق اإلنسان ا  وات ماال ا جما  الدفاف عن حقوق اإلنسعان وال إلعاي األمم امتإدد 
  (٢٧)من أل. ُتق   العدال 

إب عععععععرات م قمعععععععاق اقتمععععععع  امعععععععدين امسعععععععتقل  ا عمل ععععععع   8وأواعععععععم الورقععععععع  امشعععععععرت    -١8
  (٢8)االستعراض الدوري الشام. ق . االنتها  من اعدار التقرير الواين وتقدمي 

 (٢9)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان -اب  
أنعع  مل زععرز أي تقععّدي ا ت إل ععذ التواعع   امقّدمعع  أث ععا  االسععتعراض  ١  ععرق الورقعع  امشععرت    -١9

والرام   اال انشا  ه ئ  تضم لهاق فاعل  رئ س   علعى الصعع دين  (3٠)٢٠١٢الدوري الشام. لعاي 
 ١  وأواعم الورقعاق امشعرت   (3١)الواين والدون متابع  التواع اق الدول ع  امتعلقع   قعوق اإلنسعان

إبنشعا  وسسعع س آل ع  تضععم ا  ومعع  واقتمع  امععدين وام قمععاق الدول ع  متابععع  التواعع اق  ١١و ٧و
إبنشعا  قاععدد ال  عا ق اخلااع   ١٧  وأواعم الورقع  امشعرت   (3٢) إل عذها  ل امع.الدول   ورعمان ت

   (33)مبتابع  التوا اق امقدم  من مإلور   األمم امتإدد السام    قوق اإلنسان
بعقععد مشععاوراق م تقمعع  معع  اقتمعع  امععدين وام قمععاق  عع   8وأواععم الورقعع  امشععرت    -٢٠

  (34)اض الدوري الشام.، ب رق م ها عقد مشاوراق روري   امل ا  وم   بشيتن ت إل ذ االستعر 
 وات مععععاال  ن تععععدمت نتععععائت االسععععتعراض الععععدوري الشععععام.  8وأواععععم الورقعععع  امشععععرت    -٢١

الثال  اخلعاص هبعا ا خ عط العمع.، مع  مراععاد امقرتحعاق امقدمع  معن اقتمع  امعدين، وأن تقعّدي 
  (35)لس حقوق اإلنسان بشيتن ت إل ذ التوا اقم تصت امدد اال جم تق  م اً  تقريراً 
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تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن موووع مراعووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري 

 املسائل املشرتكة  ني القطاعاع -١ 

 (3٦)امساواد وعدي التم  ل  
اعتمععار س اسععاق وتشععريعاق الدولعع  ا الضععو  علععى اسععتمرار  4سععّل م الورقعع  امشععرت    -٢٢

  (3٧)ع صري  والتم  ل وت رس اللغ  الواحدد والثقاف  الواحددتتسم  ل
اال ( OASIS) رعععععععم التجربعععععع  اجل سعععععع   امت املعععععع  للتصععععععدي ل يععععععدز وا  تشعععععع  م قمعععععع  -٢3

، أواععععم (38)٢٠١٢و ٢٠٠8التواعععع اق امقدمعععع  ا االستعرارععععل الععععدوريل الشععععاملل لعععععامال 
 عائال للمعاق عع  علعى لععرائم ال راه ع  ولععرائم التعصعا االلتمععاعال القائمع  علععى بتععدي. القععانون اجل

 وات مععاال  ١4  وأواععم الورقعع  امشععرت   (39)ام عع. اجل سععال واهلويعع  اجل سععان   واخلصععائف اجل سعع  
 ن ت ضم اال م ارئ يو  ا ارات هبدا ارماق امثل اق وامثل عل وملرولعال ام ع. اجل سعال ومغعايري 

  (4٠) سان   وحاملال اإلاق اجل سل ا اقتم  على قدي امساواد م    هماهلوي  اجل
اال أنععع   لعععر م معععن  رععععم التجربععع  اجل سععع   امت املععع  للتصعععدي ل يعععدز وأ عععارق م قمععع  -٢4

اسعتثمار معوارر   عع د ا تعوف  العععالق لإلع وس نقعف ام اععع  ال شعري ، مل تت ععذ أي العرا اق فعالعع  
رععع هار واإلقصعععا  االلتمعععاعال القعععائمل علعععى ام ععع. اجل سعععال واهلويععع  معععن ألععع. القضعععا  علعععى اال

  (4١)اجل سان   وامطريل اال حاالق الضعت
بشعيتن  ٢٠١٢بعدي ت إل ذ التوا اق امقدمع  ا ععاي  وأحاام راب   ن لسون مانديال علماً  -٢5

  (4٢)لعدي تل    احت الاهتا على مو  ام. ولام   امالً   الشعوم ام إدرد من أا. أفريقال ت إل ذاً 

 (43)الت م   وال  ئ  واألعما  التجاري  وحقوق اإلنسان  
م  القل  اال توس  ن اق املارف األحاريع  اصصعو  مثع. زيعم  ٢أ ارق الورق  امشرت    -٢٦

أو االمت ععععاز  ال   عععع.، وال  إل عععع  الععععا تسععععاهم هبععععا ا تر ععععل األرارععععال عععععن اريعععع  الشععععرا  أو اإل ععععار
  (44)امضارب  العقاري  أو
 معععور م هعععا معععا يلعععال  اعتمعععار وقعععت اخت عععاري مشعععاري  التععععدين  ٢وأواعععم الورقععع  امشعععرت    -٢٧

وتول ععد ال اقعع  ال هرومائ عع  ولللراععع  أحاريعع  اصصععو ، وحقععر تعععدين الإللععلاق، والععرا  تق  مععاق ب ئ عع  
  (45)وااللتماع   والثقاف   واالقتصاري  لألنش   االست رال  اسرتات ج   للتيت د من اجلدوص ال  ئ   

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (4٦)ح  الإلرر ا ا  اد وا ري  واألمان على   ص   
 ن القععععانون ال يععععلا  يعععع ف علععععى عقوبعععع  اإلعععععداي وأواععععم  9أفععععارق الورقعععع  امشععععرت    -٢8

  (4٧) وات ماال إبلغا  هذه العقوب  ري اً 
 ن  على العر م معن اجلهعور اإل اب ع  ام ذولع  ا سع  . تعليعل  ١٠وأفارق الورق  امشرت    -٢9

الشعععععرا  امدن ععععع  الوا  ععععع  ال تعععععلا  األرقعععععاي امتعلقععععع   جلرميععععع  وامعععععوق ال عععععالم ععععععن الع عععععت مرتإلعععععع  
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 اال أن اجلهععور الرام عع  )INTERPEACE(  وأ ععار التإععالت الععدون ل  ععا  السععالي (48) وات مععاال ا
اال تإل  عع  ام قمععاق اإللرام عع  ال تععلا   عع   اف عع ، وأنعع  يتعععل ارراق ع صععر الوقايعع  ا س اسعع  

  (49)امالحق  اجل ائ   وُتسل تدريا أفرار الشرا  وتعليل حضورهم
وأفعععار التإعععالت العععواين ل  عععا  السعععالي  ن الثغعععراق العععا تشعععوم أرا  امطسسعععاق ا  وم ععع   -3٠

 عان  معا   وأبلع  التإعالت  نع  رائمعاً (5٠)األمن مو ل  اال الق اف اخلعاص علزق االن  اف  ن مسيتل 
ي قعر اال  عر اق األمعن اخلااع  علععى أهنعا ال لتثع. اللعوائا اصل ع ، سععوا  ف معا يتعلع  بقعروا العمعع. 

  وأواعععععم جل عععع  ال لععععدان األمري  ععععع   قععععوق اإلنسععععان مبراق ععععع  (5١)أو  مت ل ععععاق الوي إل عععع  لو الئهععععا
  (5٢)وبتسج . تل  ام الإل  للقانون ومعاق تها اخلاا  والتإ م ف ها فعل اً   ر اق األمن

وخلف التإعالت اال أن قعانون األسعلإ  والعذخائر ععّلز الرقابع  علعى حع. األسعلإ  ب عد  -3١
  (53)أن  ترت ثغراق  ري استغالهلا ل خال   لقانون

بسععإا امهععاي امتعلقعع   ألمععن و  ععر مر ععل الدراسععاق ا  وات مععاال أن اإلعععالن امتعلعع   -3٢
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  

 (55)اقام  العد  مبا ا  ل  اإلفالق من العقام وس ارد القانون  
الععععععاي واللج ععععع  الدول ععععع  م اهضععععع  أبلغعععععم جمموعععععع  سلوست سععععع ا  س  ن رائعععععرد االرععععععا   -33

علعى معا يسعّمى بقضع    ٢٠١٦اإلفالق من العقام ا  وات ماال سل تا الضعو  ا حليران/يون ع  
ساخل ععار امشععرتت للدولعع س، و شععإلتا مععن و تععورط مسععطولل   ععار، مبععن فعع هم الععرئ س السععاب  و ئ عع  

 قععاي الغوات مععان، ا  عع     عع  السععاب ، و ععذا وسععائط اإلعععالي والعديععد مععن امصععارا التابععع  لل
  وُتععدثم اقموععع  عععن نقععاي اسععتولم عل عع  ت ق مععاق الرام عع  (5٦)مشععروع  لتمويعع. االنت ععا ق

سسسععم علععى مععر العقععور بإلضعع. انتشععار الإلسععار وعمل ععاق االحت ععار واالسععتإلارد مععن االمت ععازاق 
أنعع  مععن الضععروري  ١٠امشععرت     ورأق الورقعع  (5٧)الضععري    وتر ععل السععل   واإلفععالق مععن العقععام

تإل    جمموعاق السل   الا لارس الإلسار وُتو  رون امتثعا  قعوانل معن ق  ع. قعانون م افإع  
  (58)اجلرمي  ام قم  وقانون اجلهاز القضائال

وأعرم مر ل الدارساق ا  وات ماال عن القل  ازا  الع عت الس اسعال وا معالق السعل     -34
رعا  العاي واللج   الدول   م اهض  اإلفالق من العقام ا  وات ماال  عرر الا تستهدا رائرد اال

  (59)مجاعال من اقموعاق    القانون   وام قماق السري  على اإللرا اق الا تت ذها اهل ئتان
وأفععععارق جمموععععع  سلوست سعععع ا  س  ن راسععععا  اهل ئععععاق الت إل ذيعععع  والتشععععريع   والقضععععائ    -35

بشيتن اإلاالي الدستوري ل قاي العدال ، ورعوا اال العرا   مقرتحاً  ٢٠١٦بري. قدموا ا ن سان/أ
  وأ عارق م قمع  العإلعو الدول ع  اال أنع  مل يوافع  بععُد علعى (٦٠)حوار واين واس  من ألع. ت عويره

مععععن ألعععع. ُتق عععع  العدالعععع   هععععذا اإلاععععالي الدسععععتوري اهلععععارا اال توا ععععد اجلهععععور ام ذولعععع  مععععطخراً 
  (٦١)استقال  السل   القضائ  وامسا ل  وتعليل 

بعععدعم اإلاعععالي الدسعععتوري لالععععرتاا  لتعدريععع  القانون ععع ،  ٢وأواعععم الورقععع  امشعععرت    -3٦
  وأ ععارق (٦٢)  عع  يتسععش للشعععوم األاععل   ارارد وت قعع م أرارعع ها، مبععا ا  لعع  امععوارر ال   ع عع 

ي ،  ن حل  ع صري  رعد  س اال أن  لرص، بدعم من ق اف األعما  التجار  لوست س اجمموع  س
  (٦3)االعرتاا  ل قاي القانوين للشعوم األال   ا الدستور
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الضععو  علععى ا العع  اال ورعع  الععرا اق وارععإ  وآل ععاق  ١٠وسععل م الورقعع  امشععرت    -3٧
رقابععع  معععن ألععع. رعععمان اسعععتقال  اصعععا م، ولإلتعععم االنت عععاه اال امشعععا . اص  ععع   نشععع   اللجعععان 

  (٦4)استغال  ال إلو  االنت اب  ، من ق  .
و  رق م قم  العإلعو الدول ع  أنع  علعى العر م معن اجلهعور ام ذولع  علعى معو متوااع. معن  -38

لانعععا اجلماععععاق امع  ععع   قعععوق اإلنسعععان وأقعععارم رعععإا  انتها عععاق حقعععوق اإلنسعععان امرت  ععع  
انشععا  جل عع   خععال  ال ععلاف امسععلا الععداخلال، فانعع  مل يوافعع  بعععُد علععى مشععروف القععانون الععذي يتععوخى

  (٦5)وا    لل إ  عن رإا  االختإلا  القسري وأ  ا  االختإلا  األخرص
وأ ععععارق م قمعععع  العإلععععو الدول عععع  اال أنعععع  علععععى الععععر م مععععن التقععععدي امهععععم الععععذي أُحععععرز م ععععذ  -39
، ال تلا  اجلهور الرام   اال بلوغ ا ق ق  والعدال  ولرب الضرر متذبذب  ا السوار األعقعم ٢٠٠9 عاي
، أب لععم اص معع  الدسععتوري  ا  ععم الصععارر رععد افععراين ريععوس ٢٠١3ا ععاالق  وا أ ر/مععايو مععن 

مونعععم بتهمععع  اإل رد اجلماع ععع  وارت عععام لعععرائم رعععد اإلنسعععان  ، وأععععارق القضععع   اال اص مععع  العععا 
  (٦٦)أادرق ا  م األالال لل قر ف ها جمدراً  وم ذ  ل  ا ل، أُللم اصا م  وُعّلقم للساهتا

وأفارق م قمع  العإلعو الدول ع   ن ة مع  ال لعدان األمري  ع   قعوق اإلنسعان أعل عم أن  -4٠
حالعع  انتهععات  قععوق اإلنسععان ارُت  ععم ا الإلععرتد مععن  ١٢ وات مععاال مل تععت  لتلامهععا  لتإق عع  ا 

، مش د اال ولعور عوائع  ه  ل ع  ُتعو  رون اقامع  الععد  مثع. ععدي ١999 اال عاي ١98١عاي 
  (٦٧)  اال امعلوماق العس ري الواو 
اسعععتمرار العق عععاق العععا تععععوق ت إل عععذ تواععع   االسعععتعراض  ١٢والحقعععم الورقععع  امشعععرت    -4١

بشععععععيتن حايعععععع  األ عععععع اص امشععععععار ل ا الععععععرا اق العدالعععععع   (٦8)٢٠١٢الععععععدوري الشععععععام. لعععععععاي 
خععال  ال ععلاف   ن ال سععا  اللععوار تعررععن لال تصععام ١3  وأفععارق الورقعع  امشععرت   (٦9)االنتقال عع 
زلععن ا انتقععار لععرب رععررهن مععن خععال  الواععو  اال العدالعع ، وأواععم بت إل ععذ التععداب   امسععلا مععا

  (٧٠)جلرب ررر رإا  الع ت ا قض   س  ور زار و ١8 الع
وأفعععار التإعععالت العععدون ل  عععا  السعععالي  ن ا  ومععع  ععععاللد ععععن  إلالععع  ح عععاد األ ععع اص  -4٢

و ن  ال يولد أي رمان إباتح  اعارد التيته . وال تولد برامت اخلارعل  مايتها ا السجون، 
اال امشععا . الععا تشععهدها  9  وأ ععارق الورقعع  امشععرت   (٧١)إلعععارد اإلرمععاق أو تولععد بعععدر قل عع.

السعععجون مثععع. انععععداي األمعععن واال تقعععاا وانععععداي القعععروا الصعععإ   اإلنسعععان   وانتشعععار الشععع ط 
يعععانون معن انععداي األمععن العوي إلال وال يسععتإل دون معن مسععار والإلسعار ا اعإلوا امععويإلل العذين 
  (٧٢)مهين م ّقم ومن حوافل ا األلور

 (٧3)ا ر ق األساس   وا   ا امشار   ا ا  اد العام  وا  اد الس اس    
مععععن التواعععع اق السعععع   امقدمعععع  ا  أن ا  ومعععع  مل ت إلععععذ أ ً  8أّ ععععدق الورقعععع  امشععععرت    -43

  (٧5)بشعععيتن حايععع  امعععدافعل ععععن حقعععوق اإلنسعععان (٧4)٢٠١٢ري الشعععام. لععععاي االسعععتعراض العععدو 
معن امعدافعل ععن حقعوق اإلنسعان للقتع. ا السع واق  5١اال تععرض  8وأ ارق الورقع  امشعرت   

  (٧٦)األرب  امار   ا  وات ماال، ومعقمهم يُع ون  لقضعا  ال  ئ ع  وامتصعل    قعوق ا األرارعال
أن الصإإل ل وامدافعل ععن حقعوق اإلنسعان يلعوا خعال  الإلعرتد ق عد  ١5شرت   و  رق الورق  ام

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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لعععى قلععع  ععععدر معععويإلال وحعععدد اجلعععرائم ، ا مجلععع  أمعععور، ع١٠و عععدرق الورقععع  امشعععرت    -44
امرت    رد ال ا  ل ا جما  حقوق اإلنسان التابع  لدائرد االرعا  الععاي وعلعى رععت قعدراق 
 ععع   قععواق الشععرا  امع  عع   مايعع  األ عع اص علععى ُتل عع. ام ععاار الععا يوالههععا امععدافعون عععن 

ولععور قععرار وزاري يععدعم واليعع   عععن قلقهععا لعععدي ١٠  وأعربععم الورقعع  امشععرت   (٧8)حقععوق اإلنسععان
وسععل اهتا، ولعععدي  الوحععدد امع  عع  بتإل عع. االعتععدا اق امسععتهدف  للمععدافعل عععن حقععوق اإلنسععان

  وف معععا يتعلععع  بتواععع   االسعععتعراض (٧9)امعععتالت هعععذه الوحعععدد معععوارر مال ععع  أو معععويإلل اتبععععل هلعععا
ععععن حقعععوق اإلنسعععان، بشعععيتن سعععن تشعععري  ي إلععع. حايععع  امعععدافعل  ٢٠١٢العععدوري الشعععام. لععععاي 
  (8٠)أن  ال  ري م اقش  هذه امسيتل  ا الربمان ١٠  رق الورق  امشرت   

 وات معععاال بضعععمان العععرا  ُتق قعععاق فوريععع  و عععامل  ونليهععع   ١5وأواعععم الورقععع  امشعععرت    -45
بشععيتن االعتععدا اق الععا تسععتهدا امععدافعل عععن حقععوق اإلنسععان ورععمان أن ي قععر اصّققععون اال 

امعععععدافعل ععععععن حقعععععوق اإلنسعععععان علعععععى أنععععع  معععععن األسععععع ام اصتملععععع  معععععا يتعررعععععون لععععع  معععععن عمععععع. 
 عتمععار األمععر امتعلعع   لتإق عع  ا اجلععرائم امرت  عع   ١٠  وأواععم الورقعع  امشععرت   (8١)اعتععدا اق

  وأوام الورقع  (8٢)رد امدافعل عن حقوق اإلنسان وامالحق  عل ها راخ. رائرد االرعا  العاي
ب عععذ   ععع. اجلهعععور امم  ععع  معععن ألععع. ورععع  وت إل عععذ س اسععع  ح وم ععع  بشعععيتن حايععع   ١٠ امشعععرت  

 ن ي عععون  لععع  معععن خعععال   ١٢، وأواعععم الورقععع  امشعععرت   (83)امعععدافعل ععععن حقعععوق اإلنسعععان
   (84)عمل   تشار    واسع  ال  اق

ض العدوري ف ما يتعل   لتوا   امق ول  ام  ثق  عن االسعتعرا ١5وأفارق الورق  امشرت    -4٦
 ن السععل اق وااععلم خععال  الإلععرتد ق ععد االسععتعراض اسععت داي نقععاي  (85)٢٠١٢الشععام. لعععاي 

العدالععع  اجل ائ ععع  بصعععورد تعسعععإل   معععن ألععع. هتمععع ش الصعععإإل ل وامعععدافعل ععععن حقعععوق اإلنسعععان 
عععععن قلقهععععا ازا  اسععععت داي حععععالق التشععععه  والععععّتهم  ١٢  وأعربععععم الورقعععع  امشععععرت   (8٦)وواععععمهم
ال ا ب  أو ام ال  ف ها رد مجع اق امدافعل عن حقعوق اإلنسعان و  هعا معن م قمعاق القانون   

  وأ ععارق م قمعع  العإلععو الدول عع  اال عععدي تصععدي السععل اق  مععالق التشععه  (8٧)اقتمعع  امععدين
  (88)والوام الا تستهدا هطال  امدافعل

ق امسععععجل  ا السعععع واق امائعععع  مععععن االعتععععدا اا  9٠أن  ١5وأّ ععععدق الورقعععع  امشععععرت    -4٧
األخعععع د اسععععتهدفم امععععدافعل عععععن حقععععوق اإلنسععععان الععععذين يعملععععون مععععن ألعععع. ال هععععوض  قععععوق 

  وأ دق الورقع  (89)الشعوم األال  ، و ذل    قوق االقتصاري  وااللتماع   والثقاف   وال  ئ  
ن مشععععاري  ابععععرد امععععدافعل عععععن حقععععوق اإلنسععععان، ال سعععع ما أولئعععع  الععععذين يعاررععععو  ١٠امشععععرت   

أن اقتمعععععاق اصل عععع  الععععا  ٢  و  ععععرق الورقعععع  امشععععرت   (9٠)التعععععدين وتول ععععد ال اقعععع  ال هرومائ عععع 
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.
لالتصععععاالق  امسععععتوصا  ومعععع   ن تضعععع  س اسعععع  رف ععععع   ١٢رقعععع  امشععععرت   وأواععععم الو  -48

العامعع  لتعليععل الععدفاف عععن حقععوق اإلنسععان ا اخل ععا ق الري عع  وال  ععا ق العامعع ، وإلعععارد س  ععد 
   (9٢) رع   عم. امدافعل عن حقوق اإلنسان

امعلومعععاق ال ي إّلعععذ علعععى أن التشعععري  امتعلععع   لواعععو  اال  8وأّ عععدق الورقععع  امشعععرت    -49
أن  وات معععاال مل ت شععع  ا هعععذا الصعععدر  ١5، ا حعععل   عععرق الورقععع  امشعععرت   (93)ال إعععو الوالعععا

  (94)ه ئ  اراري  مستقل  مع     لرقاب 
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اال ز رد ععععدر الصعععإإل ل العععذين قُتلعععوا ا  وات معععاال خعععال   3وأ عععارق الورقععع  امشعععرت    -5٠
 ٢٠١٦ نعع  ا ال صععت األو  مععن عععاي  8فععارق الورقعع  امشععرت     وأ(95)السعع واق القل لعع  امارعع  

  (9٦)وحععده قُتعع. مععا ال يقعع. عععن يسعع  اععإإل ل يعملععون لإلائععدد وسععائط اعالم عع  ةل عع  ومسععتقل 
اال تلايعععد اسعععت داي أح عععاي القعععانون اجل عععائال امتعلقععع   لتشعععه  معععن  ١5وأ عععارق الورقععع  امشعععرت   

ا  الس اسععع ل هبعععدا ت مععع م أفعععواه الصعععإإل ل، مبعععن فععع هم لانعععا قعععارد األعمعععا  التجاريععع  واللعمععع
  وف معععا يتعلععع  بتواععع اق االسعععتعراض العععدوري الشعععام. (9٧)الععععاملون ا وسعععائط اإلععععالي الرئ سععع  

اال أنععع  علعععى العععر م معععن الشعععروف ا ورععع  نقعععاي  ١٠، أ عععارق الورقععع  امشعععرت   (98)٢٠١٢لععععاي 
  (99)إل ذ ماي  الصإإل ل مل يور  هذا امقرتي مور  الت 

 وات ماال  ن تضمن عم. الصإإل ل وال تّام  ري  ورون خعوا  8وأوام الورق  امشرت    -5١
 ماي  الصإإل ل من االر هار والرته عا  من االنتقاي بس ا التع   عن آرا  م تقدد، وأن تعتمد اااراً 

 8لورقعععع  امشععععرت     وأواععععم ا(١٠٠)وامضععععايقاق، وأن لت عععع  عععععن اعتمععععار أي قععععوانل تعععع ف علععععى الرقابعععع 
إباععععالق سععععراي امععععدافعل عععععن حقععععوق اإلنسععععان والصععععإإل ل اصتجععععلين بسعععع ا  ارسععععتهم حععععريتهم ا 

 مايعع   تواعع اق مععن ب  هععا أن ت إلععذ ح ومعع   وات مععاال بر جمععاً  3  وقععدمم الورقعع  امشععرت   (١٠١)التع عع 
  (١٠٢)الصإإل ل وأن تعلز رائرد االرعا  العاي وحدهتا امع     جلرائم امرت    رد الصإإل ل

اال أن اإإل ال اإل اعاق اصل   يوالهون ق وراً  ديدد ا  ١5وأ ارق الورق  امشرت    -5٢
اي الصعععإإل ل  ارسععع  حريععع  التع ععع  نت جععع  جمموعععع  معععن العوامععع. تتمثععع. ا القعععوانل التم  ليععع ، واهّتععع

وامععععدافعل عععععن حقععععوق اإلنسععععان سععععرائم اتفهعععع ، و ارسعععع  السععععل اق للع ععععت والت ويععععت، والرتّ ععععل 
  (١٠3)ام هجال مل    وسائط اإلعالي الذي يطري ا هناي  ام اا اال انتشار الرقاب 

بشععيتن اإل اعععاق اصل ععع   ةعععّدراً   ن ا  ومععع  مل تسععّن تشععريعاً  8وأفععارق الورقعع  امشععرت    -53
تت ذ تداب  ا اب   لضمان حري  التع ع ، علعى العر م معن رعمهعا لتواع   االسعتعراض العدوري  وال

أن قعععانون االتصعععاالق  ١5  و  عععرق الورقععع  امشعععرت   (١٠4)ا هعععذا الصعععدر ٢٠١٢الشعععام. لععععاي 
اق ال عع  التجاريعع  السععل    والالسععل    العامعع  ال يعع ف علععى معع ا الععرترراق الراريويعع  سععوص هل ئعع

وا  وم عععععع  ألن اص ععععععاق اإل اع عععععع  اصل عععععع  تإلتقععععععر اال امقومععععععاق امال عععععع  الالزمعععععع  للت ععععععافس علععععععى 
الععذي  4٠8٧ وات مععاال  عتمععار مشععروف القععانون  ١٦  وأواععم الورقعع  امشععرت   (١٠5)الع ععا اق

  (١٠٦)يرخف إبنشا  ة   ا اع   ةل   واحدد ل . بلدي 
  ععععت  ثإلععععم اخلدمعععع  اإل اع عععع  لغوات مععععاال حلتهععععا ل عععع  خ ععععام   4   وواععععإلم الورقعععع  امشععععرت  -54

ال راه ععع  والتضعععل . اإلعالمعععال ف معععا يتعلععع  مبشعععروف قعععانون وسعععائط اإلععععالي اصل ععع ، وأواعععم الدولععع  بععععدي 
  (١٠٧)اموافق  على تعدي. القانون اجل ائال الذي ي ف على ابرد مشغّلال ومديري اص اق اإل اع   اصل  

أن ا  وم  واالم م ذ االستعراض العدوري الشعام. السعاب   8الورق  امشرت   و  رق  -55
مععا يتعععرض أعضععا  ال قععا ق للتهديععد  لغوات مععاال، انتهععات ا عع  ا حريعع  ت ععوين اجلمع ععاق  و ثعع اً 

إبزالع  التعداب  القانون ع   8  وأواعم الورقع  امشعرت   (١٠8) لقت. والرته عا واال ت عاالق امسعتهدف 
  وف مععا يتعلعع  بتواعع اق (١٠9) عع  مععربر سععات   الععا تق ععد ا عع  ا ت ععوين اجلمع ععاق تق  ععداً والس ا

بشععيتن الع ععت الععذي يسععتهدا ال قععاب ل، أواععى امر ععل  ٢٠١٢االسععتعراض الععدوري الشععام. لعععاي 
 وات معععاال سملععع  أمعععور م هعععا أن تُ إلمعععذ خري ععع  اريععع  م قمععع   (ICTUR)العععدون  قعععوق ال قعععا ق 

 لتشععاور معع  مج عع  ال قععا ق وأن تعععلز اال أقصععى حععد   ععامالً   ت إل ععذاً  ٢٠١3  لعععاي العمعع. الدول عع
  (١١٠)اجلهور الرام   اال التإق   ا أعما  الع ت الا تستهدفها
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علععى قععانون حر عع  امععرور وعرقلعع  ال رقععاق امسععت دي لتجععرد  ١5وعّلقععم الورقعع  امشععرت    -5٦
 وات معععاال  ن تععععد  هعععذا القعععانون  8امشعععرت     وأواعععم الورقععع  (١١١)االحتجالعععاق االلتماع ععع 

ععععن مج ععع  امتقعععاهرين والصعععإإل ل وامععدافعل ععععن حقعععوق اإلنسعععان اصتجعععلين بسععع ا  وتإلععرق فعععوراً 
 لتإق ععع  ا أفععععا  القتععع. خعععارق    وأواععم أيضعععاً (١١٢) ارسعع  حقهعععم ا حريععع  التجمععع  السعععلمال

  (١١3)هبا اال قواق األمنن اق القضا  واالست داي امإلرط للقود الا ي سا ارت ا
بشيتن تدريا  ٢٠١٢وف ما يتعل   لتوا   امق ول  ا االستعراض الدوري الشام. لعاي  -5٧

أن الإلععاعلل ا  ععوم ل  ١5، أّ ععدق الورقعع  امشععرت   (١١4)امسععطولل علععى التعامعع. معع  امقععاهراق
ال قععاي القععانوين لواععم و عع  ا  ععوم ل علععى حععد سععوا  اسععت دموا خععال  الإلععرتد ق ععد االسععتعراض 

  (١١5)أن اصتجل ارت  وا لرائم ل ائ   االحتجالاق االلتماع   من خال  االرعا  زوراً 
سمل  أمور م ها أن تقوي الدول  مبا يلال  ت إل عذ آل عاق  عإلاف   8وأوام الورق  امشرت    -58

مععدين مععن امشععار   و ععامل  إللععرا  مشععاوراق عامعع  معع  م قمععاق اقتمعع  امععدين ول ععل اقتمعع  ا
  (١١٦)بإلعال   أ رب ا اعدار القوانل والس اساق العام 

 عتمععار ااععار ت ق مععال ةععدر لتعليععل اهل  عع. امطسسععال الععذي  ٦وأواععم الورقعع  امشععرت    -59
  (١١٧)يدعم الش ام وبتعليل مشار   الش ام بصورد فعال  ا جمالس الت م   ا ضري  والريإل  

 واال تماعية والثقافيةاحلقوق االتت ادية  -٣ 

 (١١8) ا   ا العم. وا يروا عم. عارل  وموات   
أ ععارق راب عع  العمععا  ام ععلل ل وعمععا  ق ععاف ابه ععل الصععارراق اال  تلععت امشععا . الععا  -٦٠

يععاين م هععا ق ععاف ابه ععل الصععارراق، مبععا ا  لع  الإلصعع. التعسععإلال، وعععدي ام ان عع  ا صععو  علععى 
بس ا تدين األلعور، وععدي رفع  اسعتإقاقاق العمع.، وا رمعان معن ا ع  سل  األ ذي  األساس   
  وأواعععععععم الراب ععععععع  وزارد العمععععععع. مبعاق ععععععع  الشعععععععر اق العععععععا ال تعععععععدف  (١١9)ا تشععععععع  . ال قعععععععا ق

  (١٢٠)استإقاقاق العم.
وأ ارق الراب ع  اال السعلوت  ع  األخالقعال مإلتشعال العمع. العذين يعلمعون أر م العمع.  -٦١

تإلتعع ش الععا يقومععون هبععام واال عععدي ت إل ععذ قععراراق ةععا م العمعع. الععا ت ععون ا بعمل ععاق ال مسعع قاً 
  (١٢١)ااحل العما 

وأ عدق الراب ع  التم  عل وانععداي األمعن اللععذين يععاين م همعا العمعا  ام لل عون العذين يعملععون  -٦٢
  سععععاع  ا ال ععععوي وال زصععععلون علععععى األلععععر األرذ ام إلععععو   لقععععانون، و ععععذا ال سععععا ١٦أ ثععععر مععععن 

  (١٢٢)الريإل اق اللوار يتعررن سانا  ل  اال التإرش واالعتدا  اجل س ل من لانا راسائهن
وأواعععععععععم  ععععععععع    الععععععععععامالق ا الق عععععععععاف اجل سعععععععععال ا أمري عععععععععا الالت   ععععععععع  وال عععععععععاري   -٦3
(REDTRASEX)  إبادار قانون لت ق م العم. ا جما  اجل س، و ل  للإد من الوام والتم  عل

  (١٢3)العاملون ا هذا اقا    وراً وا ثً اللذين يتعرض هلما 
  (١٢4) العرتاا  لعم.    الريال وام لن  ع صر مساهم ا الت م   ١3وأوام الورق  امشرت    -٦4
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 (١٢5)ا   ا مستوص مع شال الئ   
 ن حععععوان اث ععععل مععععن أاعععع. ثالثعععع  أاإلععععا  مععععن السعععع ان  ١١أفععععارق الورقعععع  امشععععرت    -٦5

أاععع. ثالثععع  أاإلعععا  معععن السععع ان  ععع  األاعععل ل يععععانون معععن سعععو  التغذيععع   األاعععل ل وواحعععد معععن
  (١٢٦)املمن، و ن مشا . اجلوف وسو  التغذي  والإلقر تإلاقمم

أن امطسسععاق ا  وم عع  امسععطول  عععن األمععن الغععذائال ال تععلا   ١١ورأق الورقعع  امشععرت    -٦٦
ا صععو  علععى امععوارر امال عع   توالعع  ُتععد ق مععن ق  عع. رعععت الت سعع   علععى أرض الواقعع ، واعععوب 

  وسعععل م (١٢٧)ربامتلتسعع  س لععع واالابععاه امتلايعععدهنعععت قععائم علعععى ا قعععوق،  وععععدي ولععورال اف عع ، 
للععوائا الرام عع  رعمععاً  بعقععو ق ا اب عع  القضععاد ح ععم ف هععا قضععا الضععو  علععى  ١١الورقعع  امشععرت   

  (١٢8)اال حاي  ا   ا الغذا 
الدولععع  سملععع  أمعععور م هعععا امتثعععا  األح عععاي العععا اعععدرق  ١١وأواعععم الورقععع  امشعععرت    -٦٧

رععدها وخلصععم اال ولععور انتهععات للإعع  ا الغععذا ، واب ععا اال تإلععا   إللععرا اق االسععتعجال   
واإللععععرا اق امسععععت دد اال الرعايعععع  االلتماع عععع ، وامضععععال ا ورعععع  الس اسععععاق الرام عععع  اال ُتق عععع  

  (١٢9)مسطولل الذين ي ته ون ا   ا الغذا الس ارد الغذائ  ، وتعدي. القانون معاق   ا
ا امائع  معن سع ان  وات معاال يع شعون ا  ٦٠أن أ ثر من  ١١و  رق الورق  امشرت    -٦8

  وأواععععععم الورقعععععع  (١3٠)ام ععععععاا  الريإل عععععع  وأن السعععععع ان األاععععععل ل يشعععععع لون نسعععععع   مئويعععععع   اثلعععععع 
 ل ا االقتصععار الععواين  عتمععار بتشععج   اإلرمععاق ال امعع. للسعع ان الععريإل ل واألاععل ٢ امشععرت  

  (١3١)امتعل   ل قاي الواين للت م   الريإل   الشامل  4٠84مشروف القانون 
اال تلايععععععد ابععععععلا األرارععععععال  لتععععععوازي معععععع  ز رد تر ععععععل امععععععلارف  ٢وأ ععععععارق الورقعععععع  امشععععععرت    -٦9

اعععو  اال مل  ععع  علعععى أن اةل ععع  العععا ُورععععم لت سععع  الو  ٢  و عععّدرق الورقععع  امشعععرت   (١3٢)ال  ععع د
تعداب   األرارال أو استئجارها مل ُترز تقدماً يُذ ر، وأفارق  ن الس اساق والربامت امولعورد هعال امعا

  (١33)استعجال   أو تداب  قائم  على الرعاي  االلتماع   مي ن أن تت للها أعما  الإلسار
الدسععتوري  ف مععا يتعلعع  التقععدي اصععرز ا التهععاراق اص معع   ٢والحقععم الورقعع  امشععرت    -٧٠

 سععرترار ومعع ا األرارععال امشععرت   للشعععوم األاععل  ،  عع  أهنععا أ ععارق اال تل ععط الدولعع  ا معع ا 
سععع داق مل  ععع  األرارعععال امشعععرت   أو االععععرتاا القعععانوين   ععع ا  ارارد األرارعععال العععا تعتمعععدها 

  (١34)الشعوم األال  
يتعل   ألرارال ويع س  ما  ا القعروا   ن  ال يولد تشري  ٢وأفارق الورق  امشرت    -٧١

االلتماع ععع  والثقاف ععع  لل لعععد، وال يولعععد أي معععدعل ععععامل م لإلعععل إبلعععرا  ُتق قعععاق مت صصععع  ا 
م قم  فرونت  اس  ن تون أولوي  وارإ   ٢  وأوام الورق  امشرت   (١35)القضا  امتعلق   ألرارال

ق اقتمعع  امععدين، مشعروف قععانون وت شعع  جمموععع  مععن مسعيتل   ععرا  األرارععال وتصعع  ، مبع ع   تلععت فئععا
  (١3٦)مر لي  مع     لق اف اللراعال امطسساق اللراع   امتإل  عل ها تضم ةا م وم اتا ارعا  ال

بور  تشريعاق  اق اعل  وم عارئ تول ه ع  وارعإ  علعى  ١٢وأوام الورق  امشرت    -٧٢
  (١3٧)م  امعاي  الدول    اً الصع د الواين م   عمل اق اإلخال  القسري، لش

اقصععععا  معقععععم  ععع ام  وات مععععاال معععن الت م عععع  االلتماع عععع   5والحقعععم الورقعععع  امشعععرت    -٧3
  (١38)واالقتصاري ، وأوام بتعليل آل اق الدفاف عن حقوقهم
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 (١39)ا   ا الصإ   
الصععإال اال امشععا . ال اابعع  عععن نقععف االسععتثمار ا ال قععاي  ١أ ععارق الورقعع  امشععرت    -٧4

وسععو  انإلععاق ام لان عع ، وهععال مشععا . تإلاقمععم بسعع ا تإل  عع  نقععاي مقععدمال اخلععدماق الصععإ   
مل ععععوين مععععواان  وات مععععان،  ٢.5التععععاب  لععععرب مت التغ  عععع  اموسععععع ، وهععععو مععععا حععععا  رون حصععععو  

  (١4٠)س ما من الس ان الريإل ل واألال ل، على اخلدماق الصإ   وال
 ن  (ADF-International) ن ألعع. الععدفاف عععن ا ريعع وأفععار اعع دوق التإععالت الععدون معع -٧5

ارتإلععاف معععدالق الوف ععاق ال إلاسعع   يعععلص بدرلعع    عع د اال انعععداي ام ان عع  االسععتإلارد مععن الرعايعع  
 ١3  و  ععرق الورقعع  امشععرت   (١4١)التول ديعع ، وعععدي تععوافر امعلومععاق، ونقععف العععاملل الصععإ ل

ا  وات مععععععاال، وأواععععععم  وفععععععاد ال سععععععا  انتشععععععاراً  أن وف ععععععاق األمهععععععاق لثعععععع. ثين أ ثععععععر أسعععععع ام
امتعلقعع    صععو  علععى الرعايعع   ٢٠١٢يتصعع. بتواعع اق االسععتعراض الععدوري الشععام. لعععاي  ف مععا

  (١43)بت إل ذ برامت فعال  للتثق ت اجل سال الشام. (١4٢)الصإ  

 (١44)ا   ا التعل م  
االسععتعراض الععدوري الشععام. ا معععرض ا ععارهتا اال تواعع اق  ١أفععارق الورقعع  امشععرت    -٧٦

 ٢٠١١اال تعععدهور حالععع  التعلععع م ا  وات معععاال بعععل ععععامال  (١45)بشعععيتن ةعععو األم ععع  ٢٠١٢لععععاي 
  وأ ارق  عع   (١4٦) ما يتضا من معدالق التغ    والاي الدراس  والتسرم امدرسال  ٢٠١5و

سعععتعراض حقعععوق اإلنسعععان ل ل ععع  ا قعععوق سامعععع  نورمعععان أو الهومعععا اال ععععدي ت إل عععذ تواععع اق اال
بشعععيتن خإلعععت مععععدالق األم ععع  ورعععمان ام ان ععع  ا صعععو  علعععى  ٢٠١٢العععدوري الشعععام. لععععاي 
 ن تقاي ا  . بلدي  مدرس  ابتدائ    ١٧  وأوام الورق  امشرت   (١4٧)التعل م لألاإلا  امعوقل

  (١48)وأخرص ثنوي  على األق. بتموي. من الدول 

 حمددة فئاع أو حمدديح أشخاص حقوق -٤ 

 (١49)ال سا   
 ن امععرأد ال تععلا  تعععاين مععن التم  ععل واإلقصععا  والتهمعع ش ا  ١3أفععارق الورقعع  امشععرت    -٧٧

  وف مععا يتعلعع  بتواعع اق االسععتعراض (١5٠)اقععاالق الس اسعع   واالقتصععاري  والثقاف عع  وااللتماع عع 
لرام ع  اال الدولع   ن توااع. لهورهعا ا ١3، أوام الورق  امشرت   ٢٠١٢الدوري الشام. لعاي 

  وأفعععارق الورقععع  (١5١)القضعععا  علعععى الت مععع ط اجل سعععاين والغعععا  مج ععع  القعععوانل العععا ل عععل رعععد امعععرأد
 ن الع ت رد امرأد والع صري  والتم  عل والإلقعر وانععداي الإلعرص معن بعل امشعا . العا  ٧امشرت   

والععا يلععم الدولعع   توالههععا امععرأد ونسععا  الشعععوم األاععل   وال سععا  ام إععدراق مععن أاعع. أفريقععال
  (١5٢)عاللد عن التصدي هلا

 نعععععع  علععععععى الععععععر م مععععععن أن  وات مععععععاال ق لععععععم تواعععععع اق  ١4وأفععععععارق الورقعععععع  امشععععععرت    -٧8
بشععيتن تععداب  م افإعع  الع ععت القععائم علععى أسععاس نععوف  ٢٠١٢االسععتعراض الععدوري الشععام. لعععاي 

ب  ةععدرد وفعالعع  ا هعععذا ، فععان الدولعع  مل تت ععذ تععدا(١54)والغععا  التشععريعاق التم  ليعع  (١53)اجلعع س
امعععرأد لق عععم حتإلهعععا نت جععع   5٠١  وأفعععارق م قمععع  سم ااعععرو حقعععوق اإلنسعععانس  ن (١55)الصعععدر

عمل عععع  تشععععريا ُألريععععم علععععى  ٢ 5١٢وأن  ٢٠١5الع ععععت ا األ ععععهر الثمان عععع  األوال مععععن عععععاي 
  والحقعععععم م قمععععع  (١5٦)٢٠١٦و ٢٠١٢تعععععوفل بسععععع ا الع عععععت ا الإلعععععرتد بعععععل ععععععامال  نسعععععا 
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وق اإلنسعععانس أنععع  علعععى العععر م معععن انشعععا  مطسسعععاق إلنإلعععا  قعععانون م افإععع  قتععع. سم ااعععرو حقععع
  (١5٧)اإل ث، فععان سثعع  هععذه اةل ععاق رععئ . ف مععا يتعلعع    ععد مععن مسععتو ق الع ععت رععد امععرأد

أن عععدي الت سعع   ف مععا بععل الو ععاالق يشعع .، اال لانععا عععدي بععذ   ٧و  ععرق الورقعع  امشععرت   
وامالحقعع  القضععائ  ، العق عع  الرئ سعع   أمععاي اجلهععور الرام عع  اال م افإعع  الع ايعع  الوال عع  ا التإق عع  

بتعليععل  تلععت امطسسععاق امع  عع   قععوق امععرأد  ٧  وأواععم الورقعع  امشععرت   (١58)الع ععت رععد امععرأد
  (١59)وتلويدها  لتموي. ال اا ول   ها من ت إل ذ الس اساق امتعلق   مرأد

لدراسععع  ألرهتعععا     ن اإلفعععالق معععن العقعععام يشعععم.، وفقعععاً وأفعععارق م قمععع  العإلعععو الدول ععع -٧9
ا امائعع  معن حععاالق قتعع.  9٧اال  8٠(، ٢٠١4اللج ع  الدول عع  م اهضع  اإلفععالق مععن العقعام )

اإل ث والع ت رد امرأد، وأوام  ن تععلز ا  ومع  اجلهعور ام ذولع  معن ألع. التإق ع  الإلععا  
حقععوق اإلنسععانس سملعع  أمععور م هععا أن تصععلا    وأواععم م قمعع  سم ااععرو(١٦٠)ا هععذه ا ععاالق

 وات مععاال نقامهععا القضععائال بغ عع  تسععري  ال قععر ا قضععا  الع ععت رععد امععرأد واع ائهععا األولويعع  وأن 
 مععور  3  وأواعم الورقعع  امشعرت   (١٦١)ت إلع. واعو  امععدن ل اال آل ع  مسععتقل  لتقعدد الشعع اوص

، ورعمان فّعاالً  لع ت رد امرأد وت إل ذها ت إل ذاً م ها توس   تغ    خ   العم. الوا    م افإ  ا
يراعععال الإلععوارق بععل اجل سععل  تعدريا األ عع اص امشععار ل ا التإق عع  وامالحقعع  القضعائ   تععدري اً 

  (١٦٢)وتوف  امساعدد للضإا 
م ععع   ٢٠١5-8 وات معععاال  ن تععععّد  امرسعععوي الربمعععاين رقعععم  4وأواعععم الورقععع  امشعععرت    -8٠

األ عععع اص رون الثام عععع  عشععععرد، و ن تضععع  وت إلععععذ تشععععريعاق تسععععما إبهنععععا  ا معععع. العععلواق بععععل 
  (١٦3)ال الم عن اال تصام

 (١٦4)األاإلا   
  (١٦5)اال ععععدي تعععوف  الدولععع  ا مايععع  للشعععا ق وامراهقعععاق ١3أ عععارق الورقععع  امشعععرت    -8١

ف خعععل ري  وأبلغعععم هعععذه الورقععع   الععع  انععععداي األمعععن والع عععت العععا توالههعععا الإلت عععاق ا معععيتوص
فتععععععاد  وأفععععععارق الورقعععععع   4١أسونسعععععع ون ا  ععععععومال ح عععععع  أورص حريعععععع  نشععععععا ه ععععععات   ععععععاد  ال

 ن الإلت ععععاق اللعععوار زقععععل  مايععع  الدولعععع  ا  لععع  امععععيتوص تعررعععن ل يععععذا  ال ععععدين  ٧ امشعععرت  
واجل سععععال وال إلسععععال، و ن الوف ععععاق امسععععجل  تععععد  علععععى عععععدي قععععدرد الدولعععع  علععععى تععععوف  الرعايعععع  

  وسعععّلط التإعععالت العععدون ل  عععا  السعععالي الضعععو  علعععى (١٦٦)وا مايععع  الشعععامل  لألاإلعععا  وامعععراهقل
  (١٦٧)ا تقعاا مرا عل اإليعوا  ونقعف امعوارر ام صصعع  هلعا واسعت داي الع عت معن لانعا مويإل هععا

الدولععع  بضعععمان ا  ععععاد والسعععالم  اجلسعععدي  واألمععععان هلعععطال  األاإلععععا   ٧وأواعععم الورقععع  امشععععرت   
قل العععذين بقعععوا علعععى ق عععد ا  عععاد اثعععر ا عععارث امعععذ ور، وب إلالععع  لعععرب الضعععرر ال عععالم ععععن وامعععراه

  (١٦8)االنتها اق العديدد الا ارت  تها رول   وات ماال
، أفعععارق الورقععع  (١٦9)٢٠١٢وف معععا يتعلععع  بتواععع اق االسعععتعراض العععدوري الشعععام. لععععاي  -8٢

 دن ععع  و  هعععا معععن أ ععع ا  العقوبععع  القاسععع    ن مشعععاري  القعععوانل امتعلقععع   لعقوبععع  ال ١امشعععرت   
  وأواعععععم ام عععععاررد العام ععععع  إلهنعععععا  مج ععععع  أ ععععع ا  العقعععععام ال عععععدين لألاإلعععععا  (١٧٠)تُعتمعععععد بععععععدُ  مل

(GIEACPC)   وات معععععاال  ن ُتقعععععر العقوبععععع  ال دن ععععع  لألاإلعععععا ، مهمعععععا  انعععععم خإل إلععععع ، ا مج ععععع 
امعععدين وقعععانون ا مايععع  الشعععامل   األوسعععاط وأن تلغعععال العععدفوف القانون ععع  العععا يععع ف عل هعععا القعععانون

  (١٧١)لألاإلا  وامراهقل
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الستغال  األاإلعا   وارإاً  أن التشريعاق ال تتضمن تعريإلاً  ١8و  رق الورق  امشرت    -83
ا اموار اإل ح  ، وأوام  وات ماال  مور م ها ابرد امعوار اإل ح ع  االفرتارع   اعراحً ، وانشعا  

جلععرائم ا اسععوب   راخعع. م تععا امععدعال العععاي، وعععدي السععماي وحععداق مت صصعع  ا م افإعع  ا
ب إلالععع  ععععن معععرت   لعععرائم االسعععتغال  اجل سعععال لألاإلعععا ، واعتمعععار خ ععع  عمععع. وا  ععع    إلفعععراق

  (١٧٢)للقضا  على هذا ال وف من االستغال 
الضععو  علععى عععدي انتقععاي عمعع. الو ععاالق ا  وم عع ، وعععدي  ١وسععّل م الورقعع  امشععرت    -84

ا ااعار ال قعاش اجلعاري بشعيتن العرا اق القضعا   معمقاً  ام عم. األاإلا  اهل  ل    ثاً    أس 
 مععععور مععععن ب  هععععا تع ععععل و العععع  رائععععدد مع  عععع   ألاإلعععععا   ١  وأواععععم الورقعععع  امشععععرت   (١٧3)عل عععع 

  (١٧4)وامراهقل ا  وات ماال وُتديد رورها واالح اهتا وم لان تها
 اق الصععل ، أ ععارق  ٢٠١٢الععدوري الشععام. لعععاي  وف مععا يتعلعع  بتواعع اق االسععتعراض -85

اال أن اجلهععور الرام عع  اال ارمععاق األاإلععا   وي اإلعاقعع  ا نقععاي التعلعع م الععواين  ١الورقعع  امشععرت   
  (١٧5)ةتشم  وهامش  

 (١٧٦)الشعوم األال    
ا امائع  معن السع ان  ٦٠اال  4٠أن الشعوم األال   لث.  ١٦  رق الورق  امشرت    -8٦
مععن   ّ هعا ال للع  سعوص لعل  اعغ  معن األرارعال ا ال لععد، وهعو معا  عع. معن  وات معاال واحعداً ل

أ ثر اقتمعاق    امت افئ  ا العامل، وأن احتما  عدي حصو  أفرار هذه الشعوم علعى فعرص 
  وأواععم (١٧٧)التعلعع م واإلمععاي  لقععرا د وال تابعع  ي لعع  رعععت احتمالعع  لععدص نقععرائهم مععن الالري ععو

   حقوق اإلنسان ل ل   ا قوق سامع  نورمعان أو الهومعا  وات معاال بت إل عذ ااعار قعانوين مليعد  ع
االععععرتاا  قعععوق الشععععوم األاعععل   ال ا االسعععتإلارد معععن أرارععع ها التقل ديععع  ومواررهعععا ال   ع ععع  

  (١٧8)ا ارارهتا فإسا واصا أيضاً 
الشععوم األاعل   ا عمل ع  اع   ا  ومع  ب إلالع  مشعار    ١٦وأوام الورق  امشرت    -8٧

القعععرار علعععى مج ععع  امسعععتو ق ف معععا يتعلععع  ب ععع. امسعععائ. العععا مصعععها، وورععع  خ ععع  عمععع. وا  ععع  
اال الوث قععع  اخلتام ععع  للمعععطلر الععععامال للشععععوم  بشعععيتن اعمعععا  حقعععوق الشععععوم األاعععل   اسعععت اراً 

 ن تعععرتا  لشعععوم    وتواععال جل عع  ال لععدان األمري  عع   قععوق اإلنسععان  وات مععاال(١٧9)األاععل  
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. العع قم القانون عع  للشعععوم األاععل   وُترتمهععا رون فععرض ق ععور علععى 

  (١8٠)االختصاااق امعرتا هبا ا القانون الدون
ععععععدي احعععععرتاي السعععععل اق ا  وم ععععع  والشعععععر اق لقعععععراراق  ١٦الورقععععع  امشعععععرت   وأ عععععدق  -88

  وأواعم م قمع  العإلعو الدول ع  (١8١)جمتمعاق الشععوم األاعل   بشعيتن الصع اعاق االسعت رال  
ا  ومعععع  بضععععمان أن ت ععععون حقععععوق الشعععععوم األاععععل   والسعععع ان ام إععععدرين مععععن أاعععع. أفريقععععال 

  وأفععارق الورقعع  (١8٢)امععوارر ال   ع عع  واسععتغالهلام إلولع  ع ععد م عع ط وت إل ععذ مشععاري  است شعاا 
 ن قانون التعدين ا  وات ماال ال يلا  ا حالع  ماسع  اال التإعدي  واالسعت دا ،  ١٦امشرت   

، ألسع ام م هعا أن (١83)على الر م من التوا اق الا قدمتها ال رويت ا رورد االسعتعراض الثان ع 
ال   ا أرارال ألدارهم وال يشرتط التشاور وال اموافقع  القانون ال يش  اال حقوق الشعوم األ

   (١84)ا رد وامس ق  وامست  د
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اال أنععع    ت جععع  م ا عععرد لععععدي التشعععاور تصعععدق ا  ومععع   ١٦وأ عععارق الورقععع  امشعععرت    -89
الغوات مال ع  لتصععاعد االحتجالعاق وال لاعععاق إبلعرا اق العسعع رد و ارسع  الع ععت رعد الشعععوم 

 نععع  علعععى العععر م معععن  ١٦  ورأق الورقععع  امشعععرت   (١85)دافعل ععععن حقعععوق اإلنسعععاناألاعععل   وامععع
، فعان امعدافعل ععن حقعوق اإلنسعان للشععوم (١8٦)توا اق االستعراض الدوري الشعام. السعاب 

األال   وال  ئ  يتعررون  نتقاي للتهديداق  لقت. واالعتدا اق اجلسدي  وامعداااق ام لل ع  العا 
   (١8٧)ميتلورون أو م قماق أم    سري  أو يقوي هبا اجل ش نإلس ي إلذها جمرمون 

 (١88)امهالرون والاللئون وملتمسو اللجو  واأل  اص امشررون راخل اً   
أفارق م قم  العإلو الدول    ن  وات ماال تق. من أع ت ال لدان ا ام  ق ، وه ذا زارق  -9٠

 ١٧ ٠5٧ ، وألقعععال القععع ت علعععى٢٠١5و ٢٠١4ا امائععع  بعععل ععععامال  8١ال عععاق اللجعععو  ب سععع   
معععععن األاإلعععععا   ععععع  امصعععععإوبل بعععععذويهم ع عععععد ا عععععدور مععععع  العععععوال ق امتإعععععدد األمري  ععععع  ا  اإلعععععالً 
  وأ عععارق م قمععع  العإلعععو الدول ععع  اال أن امطسسعععاق الرئ سععع  ، مثععع. اقلعععس العععواين (١89)٢٠١4 ععععاي

  (١9٠)ا فضائا فسار الغوات مان من أل. االهتماي  هلجرد، تق. مث د للجد  ومتورا 
وأوام م قم  العإلو الدول   ا  وم   ن تتإمع. امسعطول   األساسع   ععن حايع  األ ع اص  -9١

  (١9١)ام عدين وت إلذ اإللرا اق الرام   اال ُتديد امرّحلل امعررل لل  ر وتوفر هلم ا ماي 
 ٢٠١٢الشعععام. لععععاي وف معععا يتعلععع   لتواععع   امق ولععع  ام  ثقععع  ععععن االسعععتعراض العععدوري  -9٢

اال تقعارير تتإعدث  )GDP( ، أ ار امشروف العامال امعين  الحتجعاز(١9٢)بشيتن يروا اصتجلين
علععى امهععالرين، وأواععى ا مجلعع   م هج ععاً  عععن ت   عع  سععل اق اهلجععرد تععداب  االحتجععاز ت   قععاً 

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
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