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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والعشرون
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  6-17

مووووورق وراووووام المعلومووووام المقدمووووة مووووح الج ووووام  وووواح ة الم وووول ة   
 *بيرو بشأن

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلومام أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

جه  من اجلهات صاحب   16للمعلومات املقدَّم  من خالص  االستعراض الدوري الشامل. وهو 
إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل، وهااو مقاادَّج   قااال مااوجا تقىااداً با ااد ا  صاا   (1)املصاال  

ص  فر  مفصصل إلسهامات املسسس  الونفى   قوق اإلنسان املعتمد  بفا  لعدو الالمات. وخي
 عل  التقىد الاامل مبباوئ باريس.

المعلومووام المقدمووة مووح الملسسووة الوونيووة ل قوووق اإلنسووان المعتموودة  -ثانياا  
 بناء على التقيد الكامل بم ادئ باريس

العفااا الفاااج  عاان معاااوا  املثلىاا  الحااد ويااوان املااااو البااةو  ا اجاا  إىل بىانااات عاان  -2
 .(2)ومغايري اهلوي  اجلفسانى  وسن تشريعات بشأن اهلوي  اجلفسانى 

قا     أنشاة و ال ويوان املاااو إن اااوأ أتاةت بشاأن  -3 الشارن  رما  التقادج الاذي  يف
 .(3)الذي يفا  استخداج الشرن  الونفى  القو  1186 ر  أعقاب سن املرسوج التشريعي 

وذكر وياوان املاااو أن الت ارو هاو املشاال  الريفىسا    ناااج السافون، إقااف  إىل  لا   -4
 .(4)ونق  الغذا  واخلدمات الةبى عملىات التصتىش 

__________ 

 ووايفر الرتمج  الت ريري  با م  املت د .و  رر هذه الوتىق   بل إرساهلا إىل  *
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واوعاا  ويااوان املااااو أن القااانون الااذي أنشااو مبوجبااه الااديوان بصااصته ا لىاا  الونفىاا  ملفااع  -5
 .(5)يف  عل  متويل إقا  ال التعذيب

ان املااااااو ماااان أنااااه ظااااب تاااادعى  الفااااااج الق ااااايفي الصرعااااي اخلااااا  املعاااا  وحااااذر ويااااو  -6
بانتهاكاااات حقاااوق اإلنساااان اخلةاااة  وجعلاااه ماااة مركااااي، ومااان الاااال ج أن  اااافد علااا  حصاااري  

 .(6)مهامه
والحد ويوان املاااو وجاوو مفاان مان التساامت االجتمااعي ماع االباار بالبشار وأن مان  -7

 .(7)ا بىفها   هذا الصدوال روري تعاون املسسسات فىم
بااا  الفاااااج اً ، أفااااو وياااوان املاااااو باااأن هفاااا  فرو ااا(8)1-116بالتوصاااى   يتعلااا  فىمااااو  -8

 .(9)اخلا  ونااج التوظىا اخلا 
ماان فااةوص نقاا  املفاعاا  مباااوئ توجىهىاا  للو اياا  وقاادو ويااوان املااااو علاا  ا اجاا  إىل  -9

 .(10)البشري    أوساط الشعوب ا صلى 
بشااااأن املشااااارك  السىاسااااى  للماااارأ ،  (11)29-116و 28-116وخبصااااو  التوصااااىت   -10

بتاااادابة ماااان  بىاااال التفاااااوب باااا  املرقاااا    ا صاااا  اجلفسااااانى أوصاااا  ويااااوان املااااااو بتاملاااا  
 .(12)واملرق ات   القوايف  االنتخابى 

و  خاادمات ولصااد ويااوان املااااو االنتباااه إىل معاادل الوفىااات املرتصااع  سااباب تتعلاا   ااو  -11
 .(13)الرعاي  الص ى  أتفا  ا مل

الفوعىا  املتدنىا  خلادمات الرعايا  الصا ى  املقدما  ل ا ايا  ،بقلا  ،والحد ويوان املاااو -12
 .(14)االمتصاب وعدج مجع ا ول  الق ايفى 

، أوص  ويوان املااو بتدريب (15)وعن العفا املمارص عل  املرأ    العال ات ا مىمى  -13
 الشرن  الونفى  و س  التفسى  ب  املسسسات.موظصي 

وأقااااار وياااااوان املاااااااو إىل أناااااه ُعااااا  بوصااااصه ا لىااااا  املساااااتقل  مبقت ااااا  اتصا ىااااا  حقاااااوق  -14
املسايفل العالق  مثل املوا م  ب  التشريعات وا هلىا  وبالتايل،  اج برصد ا قخا  ذوي اإلعا   

 .(16)القانونى  والتعلى 
والاافصو والغااا  ااااو ب اارور  إجاارا  املشاااورات املتعلقاا  مبشاااريع التعاادين وأوصاا  ويااوان امل -15

 .(17)أتفا  عملى  تقىى  ا تر البىئي
 و ااااااال ويااااااوان املااااااااو إن املرسااااااوج التشااااااريعي املتعلاااااا  باااااااهلفر  وخاااااال حىااااااا الفصاااااااذ   -16
 .(18)تان جاها  و ، لان اللوايفت املرتبة  به2017 عاج
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 دمة مح الج ام األخرى  اح ة الم ل ةالمعلومام المق -اا ثالث 
والتعووواون موووا اوليوووام وال ييوووام الدوليوووة ل قووووق  (19)نطووواق االلتقاموووام الدوليوووة -ألف 

 (20)اإلنسان
الحاااد التفسااىقى  الونفىاا   قااوق اإلنسااان عاادج تااوفر اإلراو  السىاسااى  إللغااا  عقوباا   -17

االختىاري الثاين املل   بالعهاد الادويل اإلعداج، ويت ت ذلك من عدج التصدي  عل  الربوتوكول 
تصااادق علااا  اتصا ىااا  مفامااا  العمااال  و أن باااةو داخلاااا  باااا قوق املدنىااا  والسىاساااى . وأقااااف

 .(21)(189 ر  ) 2011لعاج الدولى  
واعرتفد مفام  العصو الدولى  وفري  وع  باةو باالتةورات اإلظابىا  مان حىاص التصادي   -18

تصاااادق علاااا   و اأ هبىئااااات املعاهاااادات، لافهمااااا الحاااااا أن بااااةواالعاااارت  أو علاااا  املعاهاااادات
الربوتوكااول االختىاااري املل اا  بالعهااد الاادويل اخلااا  بااا قوق اال تصاااوي  واالجتماعىاا  والثقافىاا  

تعاااارتأ باختصااااا  اللففاااا  املعفىاااا   اااااالت  وو رماااا  تعهاااادها بااااذلك   االسااااتعراض الساااااب ،
 .(22)روي  ب  الدولاالختصا  القسري   تلقي البالمات الص

مبااااال  الدولااا   والحااااد اللففااا  القانونىااا  للتفمىااا  الذاتىااا  لشاااعوب ا ناااديا ا صااالى  ال -19
بشاااأن الشاااعوب  1457/2006 ر ااا الةااارأ بااالرا  اللففااا  املعفىااا   قاااوق اإلنساااان   الااابال  

 .(23)ا صلى 

 (24)اإلوار الووني ل قوق اإلنسان -باء 
للتفمىاااا  والدراسااااات اجلفسااااانى  )معهااااد رونااااا(، ومركااااا الب ااااو  املتعاااادو أفاااااو معهااااد رونااااا  -20

 Centro de Investigación Interdisciplinar enالتخصصاات   جمااال اجلاافس واإليااد  وا تمااع )

Sexualidad, Sida y Sociedad (CIISSS)  9(، والتفسىقى  الونفى   قاوق اإلنساان، والور ا  املشارتك 
كاال إقااار  إىل ا ماياا  بساابب املىاال اجلفسااي واهلوياا  اجلفسااانى  ماان اخلةاا  الونفىاا   قااوق ه جاار   بأناا

رمااا  أن مجاعاااات املثلىاااات واملثلىااا  وماووجاااي املىااال اجلفساااي ومغاااايري  2016-2014اإلنساااان 
 2020-2017 قاوق اإلنساان اجلدياد  اهلوي  اجلفساانى  قااركد   إعاداوها وأن اخلةا  الونفىا  

 .(25) ىد التشاور
وأتارت مفام  العصو الدولى ، وفري  وع  بةو، ومجعى  الشعوب املعرق  للخةر قوامل  -21

بشأن االستقاللى  السىاساى   ما  املاااو اجلدياد، وتغىاة املاوظص  العاامل  معاه، وإجرا اتاه الا  
 .(26)احرتاج حقوق اإلنسان   البلد ومىاانىتهوأق د عاجا  عن قمان أصىبد بالويفهيفن 
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تنفيووا االلتقامووام الدوليووة المتعلقووة ب قوووق اإلنسووان مووا مراعوواة القووانون الوودولي  -ريم 
 اإلنساني الوارب التط يق

 القطاعامالقضايا المتعددة  -1 

 (27)املساوا  وعدج التمىىا  
ومفاماا  العصااو الدولىاا  االنتباااه إىل التمىىااا   مركااا الب ااو  املتعاادو التخصصااات لصااد  -22

ت واملثلىاااا  وماووجااااي املىاااال اجلفسااااي ومغااااايري اهلوياااا  اجلفسااااانى  وحاااااملي صااااصات حاااا  املثلىااااا
  ذلااك جاارايف  الاراهىاا  بساابب املىاال اجلفسااي واهلوياا  اجلفسااانى ، ا ماار الااذي يقااى   مبااا اجلفساا ،

 و اال املركاا. (28)حواجا  ول وون التمتع  قاوق مثال الرعايا  الصا ى  والتعلاى  والعمال والساان
. والحاد (29)متلك آلىات فعال  للتعامل ماع املشاال  ويايا  هاذه الصئا  مان السااان ال ن الدول إ

 .(30)بقل  مسأل  عدج االعرتاأ هبوي  مغايري اهلوي  اجلفسانى معهد رونا 

إىل  12، والور ا  املشارتك  9، والور   املشرتك  مركا الب و  املتعدو التخصصاتوأقار  -23
ى  نالذي يعّدل القانون اجلفايفي بإقاف  املىل اجلفساي واهلويا  اجلفساا 1323 ر  املرسوج التشريعي 

. وأفااو معهاد (31)مان أن الااونغرص يعارتض علا  التشاريع وحذرتقمن أسس التمىىا احملاور . 
يااااااال يعا يفاااااب علااااا  العال اااااات اجلفساااااى  املثلىااااا  مبوجاااااب الفاااااااج التاااااأوي  للشااااارن   ال روناااااا بأناااااه
 .(32)الونفى 
ماان مشاااريع القااوان  الرامىاا  إىل الق ااا  اً أن عاادو 9رونااا والور اا  املشاارتك   وذكاار معهااد -24

يتالال بالففااب بسابب معارقا  مجاعاات  افاا   و عل  التمىىا   ح  تلك الصئ  مان السااان
 .(33)قىت
عاان إنشااا  اللففاا  الونفىاا  ملااف اا  التمىىااا، والصرياا  العاماال  9وأفاااوت الور اا  املشاارتك   -25

عايا حقوق املثلىات   و ار  قسون املرأ ، وعان نشار كتىباات موجها  إىل الشارن  الونفىا  املع  بت
 .(34)ووسايفو اإلعالج تتعل   ار التمىىا عل  أساص املىل اجلفسي واهلوي  اجلفسانى 

  ) ااااااااذير ماااااااان Alerta contra el Racismoإن مفصاااااااا    12و الااااااااد الور اااااااا  املشاااااااارتك   -26
قاد اجلمهاور إىل كىصىا  التعامال ماع ا فعاال الا  تفةاوي علا  متىىاا، ماة العفصري (، وهاي آلىا  تر 

اً تعا اب فعلىا ال بأن الدولا  16. وأفاوت الور   املشرتك  (35)تف  عل  آلىات عقابى  وال معروف 
علاااا  بااااص الااااربامة التلصايونىاااا  واإلعالنااااات التفارياااا  ذات امل اااامون العفصااااري والتمىىاااااي باااااه 

 .(36)من أصل أفريقياملف درين البةوفى  

 (37)التفمى  والبىئ  وا عمال التفاري  وحقوق اإلنسان  
  أراقااي الشااعوب ا صاالى   الاافصو والغااا إىل آتااار اسااتغالل  2أقااارت الور اا  املشاارت   -27

اً . والحاد مفام  البقا  الثقا  أن الصفاعات االستخراجى  تستر تأتة (38)واالنساابات الفصةى 
علاا  البىئاا    أراقااي الشااعوب ا صاالى ، وأن حالاا  الةااوارئ البىئىاا ، والرعاياا  الصاا ى    اً مر مااد

. والحااااد مجعىااا  (39)أعلفتهماااا ا اومااا  تصتقاااران إىل ا ماااوال الاافىااا اللتااا  حااااالت الةاااوارئ 
. (40)خااالل الساافوات ا خااة اً نصةىاااً تساارّب 150الشااعوب املهاادو  أن بااةو تعرقااد  كثاار ماان 
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ر فريااا  وعااا  باااةو باااالقل  مااان عااادج وجاااوو آلىاااات للو ايااا  والعاااال  للتعامااال ماااع عااادو مااان وقاااع
 .(41)االنساابات الفصةى 

بااالتلو   اخلاصاا ( أن السىاسااات العاماا  COMISEDHوذكاارت جلفاا  حقااوق اإلنسااان ) -28
وجاااد لاااد  ماتاااب نايفاااب و يااار الثقافااا  آلىااا  رصاااد مفاساااب   ن ماتاااب ت وال البىئاااي ماااة متساااق .

رصاااد  أو سااالة  فااارض مراماااات بىئىااا  أو يتمتاااع باالساااتقالل الاااذاي ال ى  واحملاساااب  البىئىااا التقىااا
 .(42)االنتهاكات

وجلفاا  حقااوق اإلنسااان إىل إقااعاأ الر اباا  البىئىاا  بواسااة   18وأقااارت الور اا  املشاارتك   -29
 ، والحاتاااا أن السااالة  التفصىذيااا  أصااادرت مراساااى  تشاااريعى  قاااىت تفتهاااك30230 ر ااا القاااانون 

 .(43)ا قوق وت عا اإلوار  البىئى 
( أن باااااةو تاااااأترت، بااااا  كاااااانون الثاين/يفااااااير Proeticaوالحااااااد مفامااااا   بروإيتىااااااا  ) -30

والواساااااع  الفةااااااق املتمثلااااا    فى اااااان ا  اااااار   ، با  مااااا  املفاخىااااا  اخلةاااااة 2017وآذار/ماااااارص 
عادج فاعلىا  ولصتاد االنتبااه إىل وسىوهلا، ا مر الذي خّلا العديد من القتل  واجلرح  والدمار، 

 .(44)تفصىذ املىاانى  للو اي  من الاوار 
( إنه يفبغاي للدولا  أن Equidadو ال مركا  إنصاأ  للسىاس  العام  وحقوق اإلنسان ) -31

متفاااع انتهاكاااات ا قاااوق اال تصااااوي  واالجتماعىااا  والثقافىااا  والبىئىااا ، الااا  ظهااارت نتىفااا  أنشاااة  
 .(45)ى ، و ق  فىها وتعا ب مرتابىها وتعوض ق اياهاقركات التعدين الصىف

 ال قوق المدنية والسياسية -2 

 (46)ح  الصرو   ا ىا  وا ري  وا مان عل  قخصه  
أفااااوت التفساااىقى  الونفىااا   قاااوق اإلنساااان باااأن احملامااا  الدساااتوري  نق اااد املرساااوم   -32

  بالتادخل لقاوات املسال   الساماب لوبأ ا تشاعر باالقل  إ ا   1095و 1094 ر  التشريعى  
 .(47)يان هفا  إعالن مسب  عن حال  الةوارئ و املهاج املتصل  بالفااج الداخلي عفدما

والعىااااو  الدولىااا   قاااوق اإلنساااان   جامعااا  أوكالهوماااا  14وأقاااارت الور ااا  املشااارتك   -33
(IHRC-OU إىل أن القااااااانون ) ماااااان كااااااانون اً ، الااااااذي وخاااااال حىااااااا الفصاااااااذ اعتبااااااار 30151 ر اااااا

 أفااراو    ل، عاادل القااانون اجلفااايفي هباادأ ماافت ا صااان  ماان املالحقاا  الق ااايفى  2014الثاين/يفاااير 
وفىات عفد أوايفه  مهامه  مساتخدم   أو   إصابات يتسببونالقوات املسل   والشرن  الذين 

املعاااية  أو غااا الفااار عاان امتثاااهل  لوناماا  الونفىاا ب ،مةهااا ماان وسااايفل الاادفا   أو أساال ته 
أنه أصبت من املست ىل مع هذا القانون  14. والحد فري  وع  بةو والور   املشرتك  (48)الدولى 

 .(49)مسا ل  عفاصر الشرن 
، الااذي أنشااأ  ول 1186 ر اا بااأن ساان املرسااوج التشااريعي  17وأ اارت الور اا  املشاارتك   -34
أن وأقااافد الور اا   اً.املعاااية املعاارتأ هبااا وولىاا أور السااتخداج الشاارن  القااو ،  نىاااً إناااراً  انو ماار  

 عملىاااات الشااارن  ااامن تاااوفة املعااادات املفاساااب  والتااادريب املفاساااب للتأكاااد مااان أن املرساااوج ال ي
باااأن القاااانون  14. وسااالمد الور ااا  املشااارتك  (50)املرساااوجتتماقااا  ماااع املعااااية الااا  ياااف  علىهاااا 

 ال ظىااا اسااتخداج ا ساال   الصتاكاا  عفااد وجااوو  بّمااع  مااا   املباااوئ الدولىاا ، لافااهاجلديااد أور 
 .(51)وون تعريا هذين الشرن  ،ُعْفا وقغب 
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والحاااااد جلفاااا  حقااااوق اإلنسااااان عاااادج وجااااوو كتىبااااات عملىاااا   ساااان ساااالو  الشاااارن   -35
لشاااعوب . وأعرباااد مجعىااا  ا(52)واالساااتعمال املشااارو  للقاااو  عفاااد حااادو  احتفاجاااات اجتماعىااا 

املهادو  ومفاماا  العصااو الدولىاا  عان  لقهمااا إ ا  جااواب الدولاا  القمعاي علاا  التااااهر االجتماااعي 
إىل املمارس  الشايفع   اوما  باةو املتمثلا    التعساا  14. وأقارت الور   املشرتك  (53)املشرو 

الفىاب  العاما  . والحاد التفسىقى  الونفى   قوق اإلنسان عدج بذل (54)  إعالن حال  الةوارئ
العفاي  الاافى    الت قى ، إقاف  إىل صعوب  الت قى  مع املاوظص  ال االع    اساتخداج القاو  

 .(55)اً تعسص
إىل العفااا الااذي متارسااه ساالةات الشاارن  و ااوات ا ماان  20وأقااارت الور اا  املشاارتك   -36

، أفااااوت (57)16-116  بالتوصاااى يتعلااا  فىماااا. و (56)ا اومىااا  احمللىااا  علااا  املشاااتغالت بااااجلفس
بأن ُمغايرات اهلوي  اجلفسانى  اللواي يشتغلن باجلفس هن ال  ايا الريفىساىات  11الور   املشرتك  
العفاا املسالو علا  املثلىاات ومغاايرات اهلويا   إىل 9الور ا  املشارتك   وأقاارت. (58) عوان الدولا 

 .(59)اجلفسانى 
ساااان باااأن التشاااريع املتعلااا  با لىااا  الونفىااا  ملفاااع وأفااااوت التفساااىقى  الونفىااا   قاااوق اإلن -37

. (60)ُيصاااليفت لااااي ياااسوي مهاماااه علااا  الوجاااه الصااا ىت و يفصاااذ، وأن وياااوان املاااااو و التعاااذيب
تااوفر اإلراو  الاذي يعارتض التفصىااذ هاو عادج  يوأقاافد جلفا  حقااوق اإلنساان أن الت ادي الريفىساا

 .(61)أم  املااو اجلديد لد 

 (62)  ذلك اإلفالت من العقاب وسىاو  القانون مبا إ ام  العدل،  
عاااان التمىىااااا   الوصااااول إىل العدالاااا  الااااذي مركااااا الب ااااو  املتعاااادو التخصصااااات أفاااااو  -38

يواجهااه جمتمااع املثلىااات واملثلىاا  وماووجااي املىاال اجلفسااي ومغااايري اهلوياا  اجلفسااانى ، وأقااار مركااا 
الور اااا  وأقااااارت . (63)املف اااادرات ماااان أصاااال أفريقاااايالتفمىاااا  العر ىاااا  إىل التمىىااااا الااااذي تواجهااااه 

 ولصتاد. (64)معاية اإلتبات ال  تعوق وصول مغايري اهلويا  اجلفساانى  إىل العدالا  إىل 9 املشرتك 
العرا ىااال الااا  تصاااةدج هباااا الريصىاااات ونساااا  الشاااعوب ا صااالى  االنتبااااه إىل  12الور ااا  املشااارتك  

اً أن هفااا  انعاادام 20  حاا  أوقاا د الور ا  املشاارتك   ،(65)للوصاول إىل نااااج الدولاا  الق اايفي
 .(66)للثق    إ ام  العدل ب  املشتغالت باجلفس

وأفاااااوت مفاماااا   بروإيتىاااااا  أن الصساااااو وسااااو  إوار  املااااوارو   نااااااج الق ااااا  يقااااوض  -39
ري  للغاات إىل  لا  عادو املرتمجا  الصاو  21. وأقارت الور   املشرتك  (67)أقاال ا ماي  القانونى 

توجاااد بروتوكاااوالت  ال أناااه 11. وذكااارت الور ااا  املشااارتك  (68)الشاااعوب ا صااالى    ناااااج العدالااا 
متخصصاااا  للتعاماااال مااااع ال اااا ايا املثلىااااات واملثلىاااا  وماووجااااي املىاااال اجلفسااااي ومغااااايري اهلوياااا  

 .(69)اجلفسانى  وحاملي صصات اجلفس 
، (70)41-116و 30-116و 10-116وفىمااا خياا    ااا  ا حاادا ، والتوصااىات  -40

لتفصىذ أهداأ  اخلة  الونفى  ه و تُاتيفت املىاانىات وال التغىةات الال م  أن 6ذكرت الور   املشرتك  
 .(71)عقب إ رارمهالو اي  املراهق  اجلاحن  وعالجه   و مدّون  مسسولى  املراهق  اجلفايفى   

أقااااااااااارت الور اااااااااا  ، (72)23-116، و108-116، و72-116وعاااااااااان التوصااااااااااىات  -41
ُتستشر   مشااريع القاوان  املتصال  بالتفساى  با  ناااج  و إىل أن الشعوب ا صلى  19 املشرتك 

الذي تأخذ به الشعوب ا صلى ، وأن مث  مشاالت من اخلا  أو العدال  العاوي ونااج العدال  
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 اااك  الشااعوب  إ ااا متفااع ماان عاارض ا اااالت اخلةااة  علاا  إذ جهاا د وسااتوري د مشاااريع القااوان 
 .(73)ا صلى ، و د و ع ذلك بالصعل

والحاااد جلفاا  حقااوق اإلنسااان أن  القااانون املتعلاا  بالب ااص عاان املختصاا  خااالل فاارت   -42
ميثال اخلةاو  ا وىل للدولا    نريا  اً الاذي ُسان ماسخر و   2000 عاج إىل 1980 عاج العفا من

القصاور الريفىساى    اخلةا  الونفىا  للب اص  ا قىقا   بىاد أ اا أعرباد عان  لقهاا إ ا  أوجاه إتبات
 .(74)اً معفاها عملىمن الوتىق  جروت ، ال  2000إىل عاج  1980من عاج عن املصقووين 

والحاااااد مفاماااا  العصااااو الدولىاااا  أن اإلفااااالت ماااان العقاااااب علاااا  انتهاكااااات حقااااوق  -43
قاديد رما  العدياد  يااال يبعاص علا   لا  ال اإلنسان ال  ارتاباد خاالل الفااا  املسالت الاداخلي

. وأقااااافد التفسااااىقى  الونفىاااا   قااااوق اإلنسااااان أن و اري الاااادفا  (75)ماااان ا حااااااج الفموذجىاااا 
 2011معلومات إىل الفىاب  العام  والق ا    الصرت  ب  عامي استمرتا   عدج تقدمي والداخلى  

 .(76)2016و
يا قا ايا انتهاكاات حقاوق وأفاوت التفسىقى  الونفى   قوق اإلنسان بأن بارامة تعاو  -44

يااادر  قااا ايا  و تفصاااذ بصعالىااا . فعلااا  سااابىل املثاااال، و 2000و 1980عاااامي اإلنساااان بااا  
 .(77)العفا اجلفسي   برنامة التعوي ات الشامل

 (78)ا ريات ا ساسى  وا     املشارك    ا ىا  العام  وا ىا  السىاسى   
عن حقوق اإلنساان  تلاوا با  اً مدافع 78اإلنسان بأن أفاوت التفسىقى  الونفى   قوق  -45

يااان هفااا  أي سىاساا  عاماا  لتااوفة ا ماياا  هلاا . وأقااافد أن  و وبأنااه 2016و 2011عااامي 
. (79)يُعارتأ بعملها  وو العديد من املدافع  تعرقوا للم ايقات أتفا  إجرا ات جفايفى  تعساصى ،

لدولى  واملسسسا  الدولىا   مايا  املادافع  عان حقاوق ومفام  العصو ا 14وأبلغد الور   املشرتك  
 .(80)اإلنسان )مسسس  اخلو ا مامي( عن قوامل مماتل 

املتعلقااااا   مايااااا   (81)يفصَّاااااذ أي مااااان التوصاااااىات و أناااااه 14والحااااااد الور ااااا  املشااااارتك   -46
لتفارمي املدافع  عن حقوق اإلنسان، وأقاافد أ ا  يتعرقاون للم اايقات والتخوياا واملرا با  وا

. وأقارت إىل العقبات ال  تصةدج هبا مفامات ا تمع املادين لتلقاي ا ماوال (82)والعفا البدين
 .(83)ا جفبى 

يااادافعون عااان ا قاااوق احملىةااا  مبااان أن القوالاااب الفمةىااا   11والحااااد الور ااا  املشااارتك   -47
الر ابا  التابعا  للسالة   هىئات أو اجلفسى  واإلجنابى  تشرعن االستخداج مة السوّي لفااج الق ا 

 .(84)التشريعى  قده 
أن الفاقااة    جمااال البىئاا  و اااو   14والور اا  املشاارتك   17والحاااد الور اا  املشاارتك   -48

الو ااد  و  .(85)الشااعوب ا صاالى  يواجهااون اااانر كبااة    أعمااال الاادعو  الاا  ي ااةلعون هبااا
قااوامل إ ا  أوقااا   عمااا  الفقابااات  14  نصسااه، أتااارت مسسساا  اخلااو ا مااامي والور اا  املشاارتك

 .(86)  بةو
وذكرت مفام  العصو الدولىا  أن احملاام  الاذين يادافعون عان قا ايا انتهاكاات حقاوق  -49

اإلنسااااان يتعرقااااون باااادوره  لالقااااةهاو وامل ااااايق  القانونىاااا . وأعربااااد عاااان  لقهااااا إ ا  أوقااااا  
 .(87)فساين ويالت التشهةاملدافعات عن حقوق اإلنسان الاليفي تعرقن للعفا اجل
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حاادوو أن التقاارير الاا  تت ااد  عان تعاارض اإلعالمىاا   بااال والحااد مفاماا  مراسالون -50
ها  للتهديدات واالعتدا ات اجلسدي  وحىت القتل لىسد ناور    بةو، وأن مدبّري االعتدا ات 

 وذكاااارت مفاماااا  مراساااالون اً.ماااان عصااااابات اجلرمياااا  املفاماااا  وإمااااا مسااااسولون مفتخبااااون  لىاااا إمااااا
حدوو أن التهديدات الريفىسى  تأي من  وان  التشهة اجلفايفى    البلد، الا  كاناد تاسوي    بال

 14. وأعرباد الور ا  املشارتك  (88) سن نى اً الساب  إىل سفن الص صى  بسبب كتابته   صص
 .(89)عن قوامل مماتل  17والور   املشرتك  

ماة اً حدوو بأن ملاى  وسايفو اإلعالج البةوفى  ممركا  متركاا  بال مراسلونوأفاوت مفام   -51
 .(90)عاوي إىل ورج  أ ا هتدو حري  التعبة

 وأفااااوت التفساااىقى  الونفىااا   قاااوق اإلنساااان باااأن نساااب  الفساااا    املفاصاااب االنتخابىااا  -52
فاصاااااب االنتخابىااااا      املايفااااا  مااااان امل 5أ ااااال مااااان أ اااااا   املايفااااا  و  30تتفااااااو  حاااااىت ا ن  و

، وهااي تشااة إىل التوصااىت  بإسااهاب 10ا اومااات احمللىاا  واإل لىمىاا . وأفاااوت الور اا  املشاارتك  
 اول وون مشاارك  املارأ    اً ، عن الت رو السىاسي باعتباره حاجا (91)36-116و 116-29

يتصاد  للت ارو  ال و  عل  ا اج  إىل اعتماو تشاريع 10. وألقد الور   املشرتك  (92)السىاس 
 .(93)الو اي  والعال  والعقاب خاللالسىاسي بالفسا  من 

تفصاذ وأن  و توصىات بشأن ا ا    حريا  التفماع 6أن  14والحاد الور   املشرتك   -53
 .(94)اً جايفى إال تفصذ و واحد 

 (95)حار مجىع أقاال الرق  
املتعلقاااا  باالبااااار با قااااخا ، اعرتفااااد الور اااا   (96)21-116باإلقااااار  إىل التوصااااى   -54

أحااار    السىاسااا  العامااا ، لافهاااا الحااااد أن التخصى اااات   املىاانىااا  اً باااأن تقااادم 6املشااارتك  
اً باأن تقادم 11، أفاوت الور   املشرتك  (98)42-116. وفىما خي  التوصى  (97)أعا د تفصىذها

تاااال هفااا  مشاااكل تتصاال برعاياا  ال اا ايا  ال أحاار    جمااال الو اياا  واملالحقاا  الق ااايفى ، لااان
السااىد  العاذرا  والراعااي الصااا لوعمااال اخلةيا  أن نسااا  أبلغاان أخويا  . والحاااد (99)وياايته 

 .(100)عن انتهاكات أتفا  عملىات اإلنقاذ ال  ظريها عفاصر الشرن 
غالل اجلفسااي لفسااا  إىل اسااتغالل الىااد العاملاا  و/أو االساات 12وأقااارت الور اا  املشاارتك   -55

 .(101)الشعوب ا صلى  نتىف   حا الصفاعات االستخراجى 
السااااىد  العااااذرا  والراعااااي الصاااااا لوعمااااال اخلةياااا  صاااادور املرسااااوج أخوياااا  والحاااااد  -56

 .(102)املفشو جلرمي  االستغالل اجلفسي 2017 عاج   1323 ر  التشريعي 

 (103)ا     اخلصوصى  وا ىا  اُ سري   
إىل استمرار وجوو العديد من ا قخا  مة املسفل  مان  19أقارت الور   املشرتك   -57

ا مااا ون رماا   ياااو  عاادو يااالت  ديااد اهلوياا    املفااان  الريصىاا ، مفةقاا  الشااعوب ا صاالى    
ا مر الذي ميفعه  من ممارس  حقو ه  السىاسى  وتلّقىه  التعلى  واخلدمات الصا ى  واساتصاوهت  

لشااهاوات املااىالو تفااايفي اللغاا   الااربامة االجتماعىاا . وأ اارت بااأن ا اوماا  اساات دتد ساافالً  ماان
 .(104)يسخذ بعد ببةا ات اهلوي  الثفايفى  اللغ  و ببعا لغات الشعوب ا صلى ، لان
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وأقار مركاا الب او  املتعادو التخصصاات   جماال اجلافس واإلياد  وا تماع إىل ا اجا   -58
إىل أن مجاعاااات  افاااا    الااااونغرص لاااديها آرا  اً نون اهلويااا  اجلفساااانى  ناااار إىل وعااا  وويل لقاااا
 .(105)تتعارض مع املباور 

 ال قوق االات ادية واالرتماعية والثقافية -3 

 (106)ظروأ عمل عاول  ومواتى  و  ا     العمل  
اناتقلن إىل مراكاا  نسا  الشعوب ا صالى  اللاوايتعلىقاً بشأن  12الور   املشرتك   أبدت -59

الاا  تفةااوي  27986 ر اا عااامالت مفالىااات قاامن قااروط القااانون اً ح ااري  واسااُتخدمن أساساا
. والحاد مركاا التفمىا  العر ىا  أن (107)عل  متىىا مقارن  بفا  أخار  تةبا  علا  ا نشاة  اخلاصا 

مااان أصااال املف ااادرات ماان الصاااعب اساااتخال  أي اساااتفتاجات بشاااأن أماااكن عمااال البةوفىاااات 
 .(108)بشأن هذا املوقو ريقي بالفار إىل عدج وجوو بىانات أف

أبار  مثاال علا   يممارس  ا     العمل هاإ ام  حواجا  ول وون و ال معهد رونا إن  -60
 .(109)التمىىا   ح  مغايري اهلوي  اجلفسانى 

 اد إىل قرور  ساّن تشاريع يافا  االقاتغال بااجلفس  صاد ا 20وأقارت الور   املشرتك   -61
 .(110)من الوص  والتمىىا اللذين يواجههما املشتغلون باجلفس وقمان حد أوىن من ا قوق

 (111)ا     مستو  معىشي مفاسب  
، 87-116، و84-116، و82-116، و81-116باإلقاااااااااااااااار  إىل التوصاااااااااااااااىات  -62
باا  تاااافت الصقاار  و بااأن الدولاا  19، أفاااوت الور اا  املشاارتك  (112)110-116، و89-116و

الشعوب ا صلى . وأقافد أن فقرها تصا   بسبب سىاسات الدول  املتمثل    مصااور  أراقاىها 
ا وماااال، وقاااركات التعااادين    و  الاراعىااا  علااا  ناااول السااااحل - لصايفاااد  الشاااركات الصااافاعى 

السااااىد  العااااذرا  والراعااااي الصاااااا  أخوياااا . وأقااااارت (113)اجلبااااال، وقااااركات الاااافصو   ا ومااااال
 .(114)ل اخلةي  إىل سو  التغذي  املامن لد  ا نصاللوعما

 (115)ا     الص    
أقااارت جلفاا  حقاااوق اإلنسااان إىل آتااار التلاااو  البىئااي علاا  صااا   الشااعوب ا صااالى ،  -63

والحاد أن حّل و ار  الص   مديري  الشعوب ا صلى  املل ق  بديوان و ير الص   العاما  مثّال 
 .(117)عن قوامل مماتل  19وأعربد الور   املشرتك  . (116)اً كبة اً  تراجع
، ذكارت الور ا  (118)23-116، و108-116، و72-116بالتوصىات  يتعل  فىماو  -64

أن السىاس  القةاعى  املتصل  بالص     سىاق التعدو الثقا  ال  ُوقعد مبشارك   19املشرتك  
  املايفاا  ماان ا تمعااات  51.2ل وأن تفصااذ بساابب انعااداج التموياا و ،مفاماات الشااعوب ا صاالى 

 .(119)الص ى  من مراف  الرعاي متلك أي نو   ال احمللى 
أن املباااااوئ التوجىهىاااا  الونفىاااا  للرعاياااا  الصاااا ى  اجلفسااااى   9والحاااااد الور اااا  املشاااارتك   -65

يااات علاا  الفساا  الغة  انواإلجنابىا  الشاامل  واالساارتاتىفى  الونفىا  للصاا   اجلفساى  واإلجنابىاا  تركاا 
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تأخذ   ا سبان مغاايري اهلويا   ال . وبّ  معهد رونا أن بروتوكوالت الرعاي  الص ى (120)جفسىاً 
 .(121)اجلفسانى 

أن معدل الوفىات الفصاساى    البلاد اضصاا بوجاه عااج، لاان  12وذكرت الور   املشرتك   -66
 7 . ولصتااد الور اا  املشاارتك (122)لااىس   املفااان  الاا  تقةفهااا أعااداو كبااة  ماان الساااان ا صاالى 

االنتباه إىل معدل الوفىات الفصاسى  املرتصع با  املراهقاات، وت الىل الارأي العااج، والتمىىاا، ومشااكل 
، أقااااارت (124)98-116، و95-116. وباإلقااااار  إىل التوصااااىت  (123)البفىاااا  الت تىاااا  واملعاااادات

تااااال  ال يااافق  وأناااه و ا مااال بااا  املراهقااااتإىل أن معااادل  7والور ااا  املشااارتك   6الور ااا  املشااارتك  
 .(125)هفا  حواجا  ول وون الوصول إىل املعلومات

  ا اااالت الاا   إال ياااال يعتاارب جرمياا ، ال وذكاارت مفاماا  العصااو الدولىاا  أن اإلجهاااض -67
حىاهتااااا، معرقاااا  للخةاااار. وأقااااافد أن  أو فتااااا ، أو تاااااون فىهااااا صاااا   ا اماااال، اماااارأ  كانااااد

السااري ومااة ا ماان هااو الغالااب رماا  اعتماااو املباااوئ التوجىهىاا  املتعلقاا  باإلجهاااض اإلجهاااض 
بااااأن مفا شاااا  مسااااأل  عاااادج باااارمي  11. وذّكاااارت الور اااا  املشاااارتك  (126)2014 عاااااج العالجااااي  

. وأفاااو الت ااالا الاادويل للاادفا  (127)اإلجهاااض   حاااالت االمتصاااب  ىااد الفااار   الاااونغرص
أل  ا ااا    ا ىاااا    ساااىاق اإلجهااااض، والحاااد أن علااا  باااةو أن ( عااان مساااADFعااان ا ريااا  )

تساااتثمر   التفمىااا  االجتماعىااا  واال تصااااوي  عااان نريااا  تقااادمي الااادع  للمااارأ  ناااوال فااارت  ا مااال 
 .(128)وبعدها
مان املف ادرات وأقار مركا التفمى  العر ى  إىل القوالب الفمةىا  العر ىا  بشاأن البةوفىاات  -68

. وأقاااأ أن عاادج وجااوو (129)  تااستر بشااد    حصااوهلن علاا  الرعاياا  الصاا ى أصاال أفريقااي، الاا
ماان أصاال املف اادرين تاا  ظعاال ماان الصااعب تقاادير عاادو ا نصااال البةوفىاا  بىانااات إحصااايفى   دّ 

إىل عاادج وجااوو  16. وأقااارت الور اا  املشاارتك  (130)يتلقااون رعاياا  صاا ى  كافىاا  ال أفريقااي الااذين
 .(131)من أصل أفريقياملف درين سىاسات ص ى  عام  للبةوفى  

 (132)ا     التعلى   
 ،99-116، و31-116، و25-116، و23-116خبصااااااااااااااااااااااو  التوصااااااااااااااااااااااىات  -69
اق باااأن تلّقاااي التعلاااى  ا ساساااي والعاااايل، والت ااا 3، اعرتفاااد الور ااا  املشااارتك  (133)104-116و

. ولصتااااااد الور اااااا  (134)لااااااان بةريقاااااا  مااااااة متاافئاااااا و الةلباااااا  ذوي اإلعا ااااااات وإوماااااااجه  ا واوا 
  املايفااا   84.4االنتبااااه إىل معااادالت ا مااال املرتصعااا  بااا  املراهقاااات ا وامااال وكاااون  3 املشااارتك 

ن أن يل املراهقات مة املرموب فىه ميفعه 6مفهن تسربن من املدارص. وأقافد الور   املشرتك  
 .(135)من إكمال تعلىمهن الفاامي ا ساسي وبلو  التعلى  العايل

عاان تاايااد خصخصاا  التعلااى  املرتبةاا  بصقاادان  ةااا  التعلااى   3وأفاااوت الور اا  املشاارتك   -70
تاااال تعاااين  ال . وأقااافد أن مهفاا  التعلااى (136)العاااج  ىمتااه، وكااذلك معلمىااه وسااايفر العااامل  فىااه

 .(137)الصاو  وا وافا اإلظابى  مشاكل رم  إصدار جمموع  من
، قااااااااااادوت الور ااااااااااا  (138)104-116و 99-116و 31-116وعااااااااااان التوصاااااااااااىات  -71

علاا  عاادج وجااوو تاادابة فعالاا  ملااف اا  التساارب، و ساا  نوعىاا  التعلااى    املفااان   7 املشاارتك 
 تعتااااا  ال أن و ار  التعلاااااى وعلااااا  الريصىااااا ، ومااف ااااا  الالمسااااااوا    تو ياااااع املاااااوارو   املااااادارص، 

 .(139)رفا املعلم  التعلى    املفان  الريصى ،   مجل  مشاكل أو مبعدل التسرب  لىالً  إال
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بأن مفها  التعلى  ا ساسي الفاامي اجلديد يشمل مواقاىع  9واعرتفد الور   املشرتك   -72
  ذلااك  امباا متعاادو  اجلوانااب مثاال املساااوا  باا  اجلفساا  وعاادج التمىىااا القااايف  علاا  االخااتالأ،

، والور اا  11، والور اا  املشاارتك  9. وحااذرت الور اا  املشاارتك  (140)املىاال اجلفسااي واهلوياا  اجلفسااانى 
، ومركااااااا الب ااااااو  املتعاااااادو التخصصااااااات   جمااااااال اجلاااااافس واإليااااااد  وا تمااااااع ماااااان 6املشاااااارتك  

اتىفى  اساارت أنلقااد القةاعااات احملافااا  باادأت يلاا  قااد  ا يديولوجىاا  اجلفسااانى   املاعوماا  و  أن
(، واهلدأ من ذلك إبةال املفها   Con Mis Hijos No Te Metas تعبص بأنصايل  ) بشعار  ال
 .(141)الدراسي

 .(142)إىل مشاكل   ناامي التعلى  البديل والتعلى  ا تمعي 1وأقارت الور   املشرتك   -73
ى  الثفايفىاا  املتمثلاا    وأقااار معهااد رونااا إىل أن التعلااى  املقاادج يسااتفد إىل  اااذ  اجلفسااان -74

العال ااا  بااا  رجااال وامااارأ ، ا مااار الاااذي يعااا  أن احملتاااو  التعلىماااي ي ااار بالةلبااا  مغاااايري اهلويااا  
أن عادج وجاوو إقاارات  ،بقلا  ،16. والحد مركا التفمى  العر ىا  والور ا  املشارتك  (143)اجلفسانى 

التارخيى  اهلام   ا حدا من أصل أفريقي ومة ذلك من املف درين إىل أصول الساان البةوفى  
 .(144)ي ر بفما  الةالب

  املايفاا  فقااو ماان ساااان بااةو املف اادرين ماان أصاال  33و ااال مركااا التفمىاا  العر ىاا  إن  -75
. وأفااااوت الور ااا  (145)بلغاااوا التعلاااى  العاااايل ،ساااف  26و 18الاااذين تااارتاوب أعمااااره  بااا   ،أفريقاااي

ياصااي ماان  مااا ا اوماا  أنشااأت ماادارص    اار  الشااعوب ا صاالى  وون تااوفةبااأن  19املشاارتك  
 .(146)مىاانىات

 فيام م ددة أو حقوق أشخاص م دديح -4 

 (147)الفسا   
الساىد  العاذرا  والراعاي الصااا لوعماال اخلةيا  بالتشاريعات الا  اعتمادت أخويا  رحبد  -76

وأو اإلنا ، والت رو اجلفسي، وتعايا تاافس الصار   فىه مبا بشأن برمي العفا املمارص عل  املرأ ،
مان الفساا   70.8ب  الفسا  والرجاال، واخلةاو الونفىا  العدياد   لاان، رما  هاذه القاوان ، عااىن 

، 41-116و 30-116بالتوصاااىت   يتعلااا  فىماااا. و (148)مااان العفاااا علااا  ياااد قاااريك حىاااا  اً نوعااا
ومتثال البفااات اللاواي تارتاوب أعمااارهن  ،اً ياااال قاايفع ال بااأن العفاا اجلفساي 6أفااوت الور ا  املشارتك  

. وتواجه مراكا نوارئ املرأ  صعوبات   تفصىاذ  املبااوئ (149)سف  أكرب فئ  عرق  له 17و 12ب  
ساان أوا  ا فر اا  املتعاادو  التخصصااات  أن  اماان قااأ  الاا التوجىهىاا  للرعاياا  الشااامل   اجلديااد ، 

 .(150)  ايا العفا اجلفسي  ىص ميثل احملامون ال  ايا  
وأفاااوت التفسااىقى  الونفىاا   قااوق اإلنسااان بااأن ساافل قاا ايا التعقااى  القسااري الااذي  -77

شوبه أقااال ت 2000و 1996ب  عامي  ُأجريق ايا التعقى  القسري الذي  لتسفىلأنشو 
. وأفااوت (151)تُرس  بعاد سىاسا  عاما  جلارب ا قارار وو يقاضيف اجلفا  بعد، وو قىت من القصور،
بأن التباين ب  عادو ال ا ايا الاذين يةلباون إورا  أماايفه    السافل والعادو  8الور   املشرتك  

 .(152)ياال مة ماتمل ال الذي كشصد عفه الت قىقات ياهر أن السفل
ياالون  ال أن ال  ايا 8، ذكرت الور   املشرتك  (153)56-116وباإلقار  إىل التوصى   -78

. (154)عال اهت  با سر وا تمعات احمللى  و  عوا ب عل  ص ته  الفصسى  واجلسدي يعانون من 
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أن الفسا  الاليفي تعرقن للعفا اجلفسي أتفاا  الفااا  املسالت والتعقاى   12واوعد الور   املشرتك  
. وأعرباااد مفاماا  العصااو الدولىاا ، وفريااا  وعاا  بااةو، ومجعىااا  (155)يعّوقاان أو يُفصيفااصن و القسااري

 .(156)عوب املعرق  للخةر عن قوامل مماتل الش

 (157)ا نصال  
اً السىد  العذرا  والراعي الصااا لوعماال اخلةيا  أن باةو حققاد تقادم أخوي الحاد  -79

 .(158)  وقع أنر وخةو وبرامة تتصل با نصال واملراهق 
بااأن  6، أفاااوت الور اا  املشاارتك  50-116و 12-116، و9-116وعاان التوصااىات  -80

اعتمااد، وهااو  ااار العقوباا  البدنىاا  واملهىفاا  لونصااال واملااراهق    مجىااع  30403 ر اا القااانون 
يااااال يتعااا  نشااار  وال يااااال العقااااب ممارسااا  اجتماعىااا  مستشاااري ، ال   وماااع ذلاااك،(159)ا ااااالت

ر عاااان افتقااااا 13. وأفاااااوت الور اااا  املشاااارتك  (160)القااااانون املااااذكور   مجىااااع املسسسااااات التعلىمىاااا 
، والحاااد أن و ار  قااسون املاارأ  (161)ا اوماا  للقاادرات الاا  متافهااا ماان إنصاااذ القااانون بصاعلىاا 
لااالذالل   وناااا  ا تمااع املااادين يلااا   ال والساااان ال اااعصا  نامااد يلااا  بشاااعار  ال لل اارب،

 .(162)تان كافى  و بشعار  اجلرأ  عل  التفشئ  عل  ا ب   بىد أن تلك اجلهوو
 مشاااكل تتعلاا  بقااانون ا نصااال واملااراهق  الااذياالنتباااه إىل  6الور اا  املشاارتك   ولصتااد -81
يتوافااااااا  ماااااااع اتصا ىااااااا  حقاااااااوق  ال يعتماااااااد بعاااااااد، والحااااااااد أن رأي ا ملبىااااااا    الااااااااونغرص و

 .(163)الةصل
. والحااااد الور ااا  (164)إن مشاااارك  ا نصاااال رمايااا  و ااادوو  7و الاااد الور ااا  املشااارتك   -82

. وأقاارت الور ا  (165)أنصاال ومراهقاي الشاوار  ها  ماهار لالا  اجتمااعي واقاتأن  1املشرتك  
إىل قاارور  تاادعى   ماادافعي البلااديات عاان ا نصااال واملااراهق   ماان خااالل إنشااا   13املشاارتك  

 .(166)اهلىاكل الال م  لتىسة إجرا  تقدمي الشااو 

 (167)ذوو اإلعا ات  
 اإلنسااان بااأن اتصا ىاا  حقااوق ا قااخا  ذوي اإلعا اا أفاااوت التفسااىقى  الونفىاا   قااوق  -83
تفصااذ كاملاا   نااه كااان يتعاا  إعاااو  تصعىاال اللففاا  الدايفماا  املتعاادو  القةاعااات املالصاا  مبتابعاا   و

 .(168)االتصا ى  وتوسىع هىالىتها  ىص يتسىن مشارك  ا تمع املدين
قااد علااا   ىاااوو ا هلىااا  وذكاارت مفامااا  هىاااومن رايااتس ووتاااش أن التشاااريعات املدنىااا  أب -84

القانونى  رم  أن بةو أنصذت بعا ا حااج القانونى  واإلواري  لتسهىل املشارك  السىاسى  لاذوي 
يت قااااا  تقاااااادج  اااااادو خبصااااااو  ا هلىاااااا   و أنااااااه 4. وأكاااااادت الور اااااا  املشاااااارتك  (169)اإلعا اااااات
 .(170)القانونى 

هتا االنتخابىا  إل ادار ذوي تصلت بعد تشاريعا و والحاد هىومن رايتس ووتش أن بةو -85
 .(171)اإلعا ات عل  ممارس  حقو ه  السىاسى  ممارس  تام 

باأن و ار  العمال وإظاااو فار  العمال أورجاد   اايا اإلعا اا   4وأفااوت الور ا  املشارتك   -86
 .(172)  براجمها االجتماعى ، لان ا تر ا قىقي هلذا اإلجرا  مة معروأ
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  الرعاياا  الصاا ى  املقدماا  لااذوي اإلعا ااات، ا ماار اً نقصاا 4املشاارتك  والحاااد الور اا   -87
معقولا ، وعادج تاوافر  اساتىعابتااج لل ركا ، وعادج وجاوو ترتىباات التىّسر الالذي يتفسد   عدج 

با  التعلاى  اخلاا  والتعلاى  العااوي،  القاانون يصارقاخلدمات،   مجل  أمور. وأقافد الور ا  أن 
تااااافا  سىاساااا  الشااااامول   مسسسااااات التعلاااااى   و ساااااتبعاو، وأن الدولاااا ا ماااار الاااااذي يسااااهل اال

 .(173)اخلا 
إىل  7، أقارت الور   املشرتك  (174)107-116إىل  105-116وعن التوصىات من  -88

تشااامل مساااايفل مااان  بىااال عااادج تاىّاااا الااا  مشااااكل التمىىاااا   حااا  ا نصاااال ذوي اإلعا اااات، 
 .(175)مى ، واالفتقار إىل تدريب  دو للمعلم اخلدمات العام ، ونق  املسسسات التعلى

 (176)ا  لىات والشعوب ا صلى   
اللااوايفت املتعلقاا   وال القااانونمسااأل  معرفاا  ساابب عاادج توافاا   19الور اا  املشاارتك  أتااارت  -89

تستشار الشاعوب ا صالى    القاوان   و بالتشاور املسب  مع املعاية الدولى ، وأقافد أن الدول 
 2. وأقااارت الور اا  املشاارتك  (177)يوجااد لااديها لااوايفت هلااذا الغاارض وال ياارجت أن تااستر علىهااا،الاا  
   ةااا  الصافاعات االسااتخراجى ، مثال االفتقااار إىل  التشاااور املساب عاادج اللفاو  إىل  ساببإىل 

، وحلقااات العماال 2011 عاااج ، واملتةلبااات اجلديااد ، وعاادج تةبىقااه  باالملاىاا  ا رض ساافدات
 .(178)واستخداج  االتصاق املسب  ، وعدج التشاور  بل مفت االمتىا ات اإلعالمى ،

 اتتشاااااورب مسااااب  بشااااأ ا    ةاعاااامت إىل التاااادابة الاااا   18وأقااااارت الور اااا  املشاااارتك   -90
، ونتايفة أربع عملىات تشاور مساب  علا  الصاعىد الاون . و اد تُاو  ذلاك والفصو والغا التعدين 

ب  الثقافات، واخلة  الونفىا  للتعلاى  املتعادو الثقافاات الثفاايفي اللغا ، بالسىاس  الص ى  املشرتك  
 .(179)واللوايفت املتعلق  بالغابات وا حىا  الربي  الغابى ، ولوايفت  انون اللغات

املشارك  احملدوو  للمرأ    عملىات التشاور املسب  وعدج  12والحاد الور   املشرتك   -91
 .(180)اركتهاإنشا  أي آلىات لتعايا مش

  ا ااديص عاان مشاااكل تتعلاا  بساافدات ملاىاا  أراقااي  2واستصاقااد الور اا  املشاارتك   -92
  ذلاااك تشاااريعات وعقاااوو نقااال اساااتخداج ا راقاااي ا رجىااا  وتصااافىا  مباااا الشاااعوب ا صااالى ،

 2014 لعاااج 30230 ر اا ا راقااي   مجلاا  أمااور  ووجهااد االنتباااه إىل املشااال  مااع القااانون 
بااااأن  18. وأفااااوت الور ااا  املشااارتك  (181)تو ياااع ا راقااااي لالساااتثمارإعااااو    الاااذي يشااافع علااا

 .(182)ا لىات القانونى   ماي  ا راقي وا  الى  ظري إقعافها
وأعاارب فرياا  وعاا  بااةو عاان  لقااه ماان عاادج نشاار ا اوماا  صااىغ   ايفىاا  لقاعااد  بىانااات  -93

عوب املعرقااا  للخةااار أن  اعاااد  البىاناااات . واعتاااربت مجعىااا  الشااا(183)ا تمعاااات احمللىااا  ا صااالى 
 .(184)خةو  كبة    ورب االعرتاأ بالشعوب ا صلى 

 55أن ويااوان نايفااب و ياار العال ااات باا  الثقافااات حاادو  18والحاااد الور اا  املشاارتك   -94
 ادووا علا  أ ا   وو يدرجوا    اعد  البىانات و لان املف درين من أصل أفريقي اً أصلىاً قعب

 .(185)قعب
عملىاات عان التهديادات واالعتادا ات و  2والور ا  املشارتك   15وأفاوت الور   املشارتك   -95

  مرحلاا  االتصااال ا ويل بساابب و  الشااعوب الاا  تعااىش   عالاا  نوعىاا  اتتعاارض هلاا الاا التشاريد 
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، و ةاااع ا قااافار ماااة املشااارو ، واالباااار باملخااادرات، املرتبةااا  بالتعااادين ا نشاااة  ماااة القانونىااا 
 .(186)عدج وجوو خة  ياي  حاومى  فعال مع وأنشة  استخرا  الغا  والفصو، 

الااذي  ماي اسااتعمال  29735 ر ا ورحباد مجعىا  الشااعوب املعرقا  للخةاار بالقاانون  -96
إىل  15الور ا  املشارتك  . وأقاارت (187)مجىع لغات الشعوب ا صالى    باةو وصاو ا واساتعاوهتا
 .(188)أن الشعوب ا صلى  تصتقر إىل وسايفو إعالج خاص  هبا

( أن القاااانون املتعلااا  CEDEMUNEPوالحاااد مركاااا الفهاااوض بااااملرأ  الساااووا  البةوفىااا  ) -97
ياادرجون   القاااوايف   ال ماان أصاال أفريقاااي الااذيناملف اادرون يسااتصىد مفااه البةوفىاااون  ال با صاا 
 أن التعااااداو السااااااين الااااون  املقباااال  اً . والحااااد أي اااا(189) حاااااالت اسااااتثفايفى   إال الربملانىاااا 

باملساأل   يتعلا  فىماا. و (190)من أصل أفريقاياملف درين سىشمل  ول مر  البةوفى   2017 عاج
  صىغ  السسال  الت ديد الذاي للهوي  اإلتفىا     تعاداو  16 ا خة ، قااد الور   املشرتك 

 .(191)الساان
أن مديريااااا  السىاساااااات املتعلقااااا  بالسااااااان البةوفىااااا   16والحااااااد الور ااااا  املشااااارتك   -98

املىاانىا   أو   و ار  الثقافا  لاىس لاديها اإلماانااتاً من أصل أفريقي ال  أنشئد مسخر املف درين 
أصال أفريقاي. مان املف ادرين توجد مىاانىا   ادو  لتفصىاذ اخلةا  اإل ايفىا  للبةوفىا   ال الال م  وأنه

ت اااع أي سىاساااات عامااا  معىفااا   و أن الدولااا  16وباإلقااااف  إىل ذلاااك، بىفاااد الور ااا  املشااارتك  
 .(192)من أصل أفريقياملف در    ا تمعات احمللى  البةوفى  اً لل د من الصقر  ديد

مان أصال أفريقاي ُيساتقدمن املف ادرات أن الفسا   ،بقل  ،16والحاد الور   املشرتك   -99
 .(193)لسىاح  اجلفسى ل

االنتباااه إىل إلغاااا  القااانون املتعلاا  باملعهاااد الااون  للفهاااوض  19ولصتااد الور اا  املشااارتك   -100
مااان أصااال أفريقاااي، علااا  أرض الوا اااع، وكاااذلك جملاااس ن يواملف ااادر بشاااعوب ا ناااديا وا ماااا ون 

يفاب و يار قاسون التفاو  إىل وياوان نانقال املعهاد إوارته اجلماعى  وبفىته املتعدو  القةاعات، عفدما 
 .(194)الثقا 

 املهاجرون والالجئون وملتمسو اللفو  واملشروون واخلىاً   
الاااذي  N 001-2017-INرحاااب مركاااا العدالااا  والقاااانون الااادويل باعتمااااو املرساااوج الساااامي  -101

آباااا  القاصاارين وذوي اإلعا اااات الدايفماا  وقااا ايا أعمااال العفاااا  أو مياافت إ اماا  مس تااا   مهااات
الذي يتفاول أوقا  املهاجرين  N 002-2017-INباعتماو املرسوج اً و عل  املرأ . ورحب أي املسل

 .(195)الصفاويلى 

 عدميو اجلفسى   
رحب مركا العدال  والقانون الدويل بإورا  انعداج اجلفسى     انون اهلفر   بىاد أن تعرياا  -102

املتعلقاا  يفسااف  مااع التعريااا الااذي كرسااته االتصا ىاا   ال 8الشااخ  عاادمي اجلفسااى  الااوارو   املاااو  
تااااال  اجااا  إىل إوماااا  إجااارا   ال . وذكااار أن باااةو1954 لعااااج وقاااع ا قاااخا  عااادميي اجلفساااى ب

رأ   اً،لت ديااد حاااالت انعااداج اجلفسااى  ماان أجاال االعاارتاأ بوقااع الشااخ  عاادمي اجلفسااى . وأخااة 
مافت تأقاةات  ماراض إنساانى  لالجئا  وعادميي عل  إماانى  ن  القانون  أنمن ا مور اإلظابى  

 .(196)اجلفسى  وا قخا  املعرق  خلةر كبة، وق ايا االبار،   مجل  أقخا 
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