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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢٦-١٥

 *موجز املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن بوروندي  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 معلومات أساسية -أوالا  
ع مراعدداد روويدد  مدد ١٦/٢١، و٥/١أُعد  ذدداا اليرريددر عقددري جمرددراوق اإلدس نرددو  ا ن ددان  -١

لهد  ادان   ا حدإل    ١7مد   (١)االسيعراض الد ووق الادام و واليرريدر مدولم لإلقعإلومداد ا ر مد 
 كإلقادولع ر ال ابحل  األقحى اي يف شك  مولم تري و ويُر َّمإىل االسيعراض ال ووق الاام 

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (٢)الدوليااااةنطاااااق االلتزامااااات  -ألف 

 اإلنسان
( مناادرو نردو  ا ن دان) أفارد منظق  العفو ال وليد  ومنظقد  مناادرو نردو  ا ن دان -٢

توادددي   ١7٤مدددا اقوعددد   ٢٠١٣ام أبن جمووونددد ق تإلردددا سدددرض االسددديعراض الددد ووق الادددام  لعددد
اليع ددد ،   ثإليددد ، ونريددد إلغدددار  دددرق العرقددداد ا ن دددي  ا تيعإلدددق جمر ددداب مددد  ق يددد منهدددا  ٣٩تؤيددد   ومل

وعدددرود عإلددددى  لدددد ،  و(٣)وتكدددوي  ا قعيدددداد واليلقدددع ال ددددإلقج، وا عددد ام سدددداو  ن دددا  الر ددددار
  ن دا   ع ام سداو االع ي  م  ناالد  يفأن ال إل اد مل حترق  أشاود منظق  العفو ال ولي  إىل

  و(٤)لني ع   ل ومل تُراض ا  ؤو  قي  االسيعراضك ا ق   وأثنار الفرتد اوتُ  الر ار اليت

__________ 

  إوساهلا إىل روائر الرتمج  الي ريري  ابألمم ا ي  دومل حترو ذاه الوثير  ق    *

 A/HRC/WG.6/29/BDI/3 األمم ا ي  د 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

3 November 2017 

Arabic 

Original: English/French 



A/HRC/WG.6/29/BDI/3 

GE.17-19422 2 

، ومنظقد  ٣وأضافا منظق  العفو ال ولي ، ومناارو نرو  ا ن دان، والووقد  ا ادرتك   -٣
 ٢٠١٦مراسدإلون جمددر ند ور )مراسددإلون جمدر ندد ور( أن احلكومد  أعإلنددا يف تادري  األوض/أكيددوجمر 

 أشخاادداي  ،اجملإلدس ا ناددد جميكإليددن مد  ،ثرثد  أع دار يف  ندد  الي ريدق ا  ديرإل  جمادددن جموووند ق
الووقددد  أواددا و  و(٥)تعاوهنددا مدددع ا فوضددي  ال ددامي  حلرددو  ا ن ددان أوقفددا، و وب فدديهمغددغدد  مر 

عدددارد عرقامددا مدددع مكيددا ا فوضدددي  ال ددامي  حلردددو  إبومراسدددإلون جمددر نددد ور ال ولدد   ١ا اددرتك  
  و(7)مرنظاد مماثإل  ٨وق ما الووق  ا ارتك   و(٦)ا ن ان يف ال إل 

أبن اإلددس األمددم ا ي دد د ( ووتدد) وايدديس ذيددوم ووتدد) ) وايدديس ذيددوم  منظقدد  وأفدارد -٤
إبناار  ند  لإلي ريدق يف انيهاكداد نردو  واي قرا ٢٠١٦ س يقرب/أيإلوض يف حلرو  ا ن ان اعيق 

وحت يددددد  مدددددا إ ا كاندددددا ذددددداه  ٢٠١٥مندددددا ني دددددان/أجمري   يف جمووونددددد ق الددددديت اوُتك دددددا ا ن دددددان
 أن إىل ووتدد) وايدديس ذيددوم و  ال وليدد  العفددو منظقدد  وأشدداوداالنيهاكدداد تاددك  لددرائم روليدد و 

 ووتددد) وايددديس ذيدددوم  وأوادددا و(٨)ال ووونددد يني وف دددوا ندددع انن اليعددداون مدددع الإللنددد  ا  دددؤولني
 ا نادددددد جموووندددد ق جمادددددن ا  دددديرإل  الي ريددددق  ندددد  مددددع تيعدددداون أبن جموووندددد ق ٢ ا اددددرتك  والووقدددد 

 ا واقددع اد إىلمبو إلريددام جمددل عوائددق رون ال إلدد  جمدد سوض ألع ددائها ت ددق  وأن اجملإلددس، جميكإليددن مدد 
  و(٩)واألشخاص ا عنيني

 حلقاي  ال ولي  االتفاقي  عإلى ابليح يق ٨ ا ارتك  والووق  ال ولي  العفو منظق  وأواا -٥
 االسيفار حباالد ا عني  الإللن  ابسيحاااد واالعرتاف الر رق، االسيفار م  األشخاص مجيع

  و(١٠)والنظر فيها ال رغاد جميإلرج الر رق
 مبناسدددد   احل ددددوويدددد  ال ووون  احلكومدددد  لددددرف عدددد  أسددددفها  ١ ا اددددرتك  الووقدددد أعرجمددددا و  -٦

 الإللندد  وولهددا ندد  مناذ دد  اليعدداياو الدداق ألرتدد   اخلدداص لإل الدد  يف جموووندد ق االسدديعراض
 عدد  وأعرجمددا واليعددايا ع يدد د جمادددن تمايدد  أعقدداض حدداروم اليردداوير الددواورد مدد  ىلإ الوفدد  اني دداه
 و(١١)لإلرقددع وسدديإل  االغيحدداب ابسدديخ ام وارعدداراد مجاعيدد  إبابرد تندداو نالدد  ولددور إزار قإلرهددا

جمير ق ا  ؤولني ع  أعقاض اليعايا وغ ذا م  انيهاكاد نردو  ا ن دان إىل الع الد  أواا و 
 و(١٣)مرنظاد مماثإل  ٨وق ما الووق  ا ارتك   و(١٢)إلى  ل وحماكقيهم ع

 إىل رائقدد  رعددود ٢٠١٣ عددام منددا ولهددا جموووندد ق أن إىل ١ ا اددرتك  الووقدد أشدداود و  -7
 العامد  الفريدقمدع  لد ، قد م و و الياجمعد  لممدم ا ي د د  لدراراد اخلااد اب ا كإلفد  يئداداهل مجيع
 ذدداا ولدد ر ،٢٠٠٩ عددام يف ال إلدد  لددمبود دداي طإل ال ددوعج غدد  أو الر ددرق االسيفددار حبدداالد ا عددي
 طإلدا جمر دوضأوادا الووقد  و و انن ندع ور أق ييإلدق مل لكن  احلني،  ل  منا مراد أوجمع ال إلا
 و(١٤)ال إل  يف حتريق إلرار م  لييقك  الفريق ذاا
مراسددددإلون جمددددر ندددد ور ابالسدددديلاجم  ل إل دددداد الددددمبواد الدددديت يردددد مها ا رددددروون أواددددا و  -٨

اليعايا وغ ه م  ضدروب ا عامإلد   دل  ا عي مباخلاص اخلااون لممم ا ي  د، مب  فيهم ا ررو 
 نريدد  ا عددي جميعميددم و ايدد  احلددق يف اخلدداص أو العروجمدد  الراسددي  أو الرإن دداني  أو ا هيندد ، وا رددرو

 و(١٥)ونال  نرو  ا ن ان يف جمووون ق واليع   الرأق
 ا ي دد د لممددم اخلاادد  ا لددراراد إىل رائقدد  رعددواد جميوليدد  انو أك دديس منظقدد  وأواددا -٩

 و(١٦)اخلحواي  يف واحلق والرأق، اليع   نري  يف ابحلق ا عنيني ا ي  د لممم اخلااني ا رروي  مث 
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 اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
قدانون  يف تنردي يف وقدا كياجمد  ذداا اليرريدر،    ُشدر،، ولي  إىل أنال العفو منظق  أشاود -١٠

قددددوانني مادددداويع  إىل لانددددا ٢٠١٣وقددددانون ا لددددراراد ا نائيدددد  لعددددام  ٢٠٠٩لعددددام  العرددددوابد
و ن ددد ياي  مددداضر قريدددايف   اعإلدددى الدددرغم مددد  أهنقدددا اعيقددد ، و لددد م رونددد  عإلدددى ا قعيددد  الوطنيددد 

 كاف   اال او ابل ار، و رق اليارر  ت اجم  العروابد قانون عإلى ا ررتن  الينري اد وت قنا
عقإليداد جم ال دقاحالينري اد ا ررتح إرساهلا عإلى قدانون ا لدراراد ا نائيد  ت قنا و  والي وضو

"جمعدددد  ا خالفدددداد اخل دددد د" الدددديت  جم عإلددددقياليفيددددي) الإليإليدددد ، واليفيددددي) رون أمددددر ق ددددائج فيقددددا ي
؛ وقددد  أ ود رذا الرددانون، وال ددقاح جميفيدددي) ا ددوار ا ناددوود يف ا نرتندددا أو ا ددوار الرققيدد سددي  

نون العددارق الرددا يدد  عدد وجمددرود احلكومدد  إرسدداض "قواعدد  ل يدد د حت وابلغدداي  قإلردداي ذدداه الينري دداد 
  ي دالرواع  ا "ت وو ا لرام يف جمووون ق"و ومل يك  مث  ما يا  إىل أن  جمدلإللراراد ا نائي " 

وقدددددانون  العردددددوابدوأوادددددا منظقددددد  العفدددددو ال وليددددد  جمعددددد م تعددددد ي  قدددددانون  و(١7)سددددديكون مؤقيددددد 
يقكددني الإللندد  الوطنيدد  جم، و ا نحددوص عإليهددا احلقايدد  أشددكاضإلغددار مدد  ألدد   ا لددراراد ا نائيدد 

  و(١٨)ا  يرإل  حلرو  ا ن ان م  العق  مبندى ع  أق أتث  سياسج
 واليدددد  إليهدددا أوكإلدددا الددديت وا حددداحل ، احلريردددد   نددد  أبن ال وليددد  العفدددو منظقددد  وأفدددارد -١١

االنيهاكاد ا  يق  حلرو  ا ن ان والرانون ال ويل ا ن اين اليت اوُتك ا يف الفرتد  يف الي ريق
والكادددددن عددددد  نريرددددد  ذددددداه  ٢٠٠٨كدددددانون األوض/ري دددددقرب   ٤إىل  ١٩٦٢متوز/يوليددددد   ١مددددد  

 أووشدددا اتفدددا  أن ندددني وعإلدددىو ٢٠١٦يإلوض/سددد يقرب ، جمددد أد مجدددع الادددهاراد يف أاالنيهاكددداد
، الدداق أناددد ٢٠١٤نون عددام قددافدد ن  روليدد ، ق ددائي  حتريددق  ندد  إناددار عإلددى يددن  ٢٠٠٠ لعددام

عإلدددى أق ةليددد  ق دددائي   اكقددد  ال يدددن   نددد  احلريرددد  وا حددداحل  جمعددد  سدددنواد مددد  ا فاوضددداد، 
الرددانون الدد ويل، وغدد   لدد  مدد  االنيهاكدداد ا  دديق   ا نحددوص عإليهددا يفا  ددؤولني عدد  ا ددرائم 

 و(١٩)لإلرانون ال ويل حلرو  ا ن ان
وضددع شددروا تراسددم  ٢٠٠٥وايدديس ووتدد) أبن رسدديوو جموووندد ق لعددام  ذيددوم وأفددارد  -١٢

 األقإلي ،اليت متث  ، العرقي  اليوت جاقوع  األغإل ي ، و اليت متث  ، العرقي  اهلوتواقوع  جمني  ال إل  
 و(٢٠)ف حبرو  ا ن ان األساسي   قيع ال ووون ينيواعرت 

تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن مااا  مرا ااااة القاااانون الااادو   -جيم 
 السارياإلنساين 

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -١ 

 ا  اواد وع م اليقييم   
 جمووونددد ق أن ٥ ا ادددرتك  والووقددد  ،٢ ا ادددرتك  والووقددد  ووتددد)، وايددديس ذيدددوم  النظدددا -١٣

 تر ددددد  ومل ،٢٠٠٩ أجمري /ني دددددان يف األوىل لإلقدددددرد ابلرتاضدددددج ا ثإليددددد  ا ن دددددي  العرقددددداد لرمدددددا
الدديت كانددا ترمددج إىل إلغددار  ٢٠١٢اددام  لعددام ال الدد ووق االسدديعراض سددرض ا ر مدد  ابليواددياد

  ددرم العرددوابد قددانون مدد  ٥٦7 ا ددارد أن إىل  لدد  عإلددى عددرود وأشدداودو األنكددام  اد الحددإل 
 تحد  قد ابل دل   عروجمد  عإلدى وتدن  ،ا دنس نفدس م  ابلغني شخحني جمني ا ن ي  العرقاد
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جمعد م  درق  ٥، والووق  ا ارتك  ٢ووت)، والووق  ا ارتك   واييس ذيوم وأواا  و(٢١)سنيني إىل
، وإلغدار العردوابد قدانون مد ا دوار  اد الحدإل   جم داضالعرقاد ا ن دي  ا ثإليد  ابلرتاضدج و لد  إب

اليقييم عإلى أساس ا ي  ا ن ج أو اهلوي  ا ن اني  مد  الردوانني األسدرى ومد  سياسداد ال ولد ، 
 و(٢٢)مبا يف  ل  ال ياس  اليعإليقي  يف جمووون ق

العنددن ا ن ددج  لرقددع أبن احلكومدد  ال ووون يدد  سددنا قددانواني  ١وأفددارد الووقدد  ا اددرتك   -١٤
لإلرإلق ألن  ال ياكر اي ومث  حاي ا نسو ومع  ل ، ال يماض ذاا الرانون انقالرائم عإلى أساس نو، و 

 محددان   لينفيددا الياددريع عإلددى جموضددع تدد اجم  أواددا الووقدد و  عدد  نرددو  ا ثإليددني وا ثإليددادو شدديئاي 
الرددائم عإلددى أسدداس العنددن ا ن ددج و  جمرقددع تُعددىفعدداض، مثدد  إناددار وندد د شددرط  ميخححدد   حنددو
  و(٢٣)ا نس نو،
يثدد   الدداق جموووندد ق، يف ا ددرأد ا قدداوس عإلددى العنددن أن إىل ٨ ا اددرتك  الووقدد أشدداود و  -١٥
 تعاين نني وعإلىو ٢٠١٥ أجمري /ني ان منا ال إل  ياه ذا اليت األزم  جم  ا تفاقم ،أاري  ا م،

غدد  ميناسددا جماددك  إلعنددن ل معرضدد  ظدد  ا ددرأدت ا  ددإل ، النددما، عواقددا مدد  أبكقإلهددا ايقعدداد
ا دددرأد االغيحددداب وغددد ه مددد   ا قددداوس عإلدددىلإلرلددد و ويي دددق  العندددن   عييهددداتو  اجم ددد ا لن ددده

أشكاض العنن ا ن ج، والعنن العائإلج، واليعايا، واالسيفدار الر درق، وا عد ام سداو  ن دا  
أبن تيخددا ال ولدد  تدد اجم  مإلقوسدد   عاق دد   أواددا الووقدد و  و(٢٤)الرددانون، واال دداو ابل اددر والدد عاود

 و(٢٥)مرتكيب ذاه ا رائم اخل  د، و اي  الن ار والفيياد ال ووون بد م  أعقاض االغيحاب

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 نق الفرر يف احلياد واحلري  واألمان عإلى شخح   
 ومنظقد  ١ ا ادرتك  الووق و  ،)سط ال فا، األمامج( األمامج ال فا، سط منظق  أفارد -١٦

لإلعنددددن، واالنيلدددداز اليع دددددفج،  نيعرضدددددو يو  ا ن ددددان نردددد عددددد  ا دددد افعني أبن ال وليدددد  العفددددو
إىل أن الناشددد ني يف  وأشددداود ذيدددوم  وايددديس ووتددد) و(٢٦)وحمددداوالد الريددد ، واالسيفدددار الر دددرق

اددداض نردددو  ا ن دددان أفددداروا حبددد ون عددد د ذلقددداد ابلرناجمددد  الي ويددد  وأبعقددداض قيددد  يُعيرددد  أن 
وي  و أن اهللقاد األسرى لإلقعاوض  ا  إل   كانا أكثر  مجاعاد ا عاوض  ا  إل   اوتك يهاو

الدد فا، األمددامج ، وسددط ١وأواددا منظقدد  العفددو ال وليدد ، والووقدد  ا اددرتك   و(٢7)وسددري  اسدديه افاي 
وأوادا سدط الد فا، األمدامج مب اوجمد  ا فدرد  و(٢٨)ممبنع أعقاض الي رش والعنن ا ولد  ضد ذ

مددد  العرددداب عددد  طريدددق ضدددقان حتريدددق فدددووق وشدددام  ونميددد  يف مجيدددع االنيهاكددداد ا رتك ددد  ضددد  
؛ لإل د اب سد   انيحداف فعالد  وإاتن مراضاد ا ناد ا معومني، و ا  افعني ع  نرو  ا ن ان، 

 و(٢٩)ختا  ت اجم  عالإل  لوضع ن  لعقإلياد الري ، واالسي اف، واالعي اراد ال  ني ابو 
 كيهم جميوليد  الح فيني وتُ   ايقال ووون ي  ت ال إل اد أبن ٣ ا ارتك  الووق  وأفارد -١7

 ادد فج ريدد جم تيعإلددق س دد د ندداالد أي دداي  مثدد و جم دد ا أنادد يهم الحدد في و  خميإلددن الدديهم إلدديهم
اضدد ر و و الحدد فيني أندد  اسيفددارعدد  نالدد   ف ددري  وم دداع يهم، ا عاوضدد  مدد  وأع ددار وأسددرت ،

نييل  ا  ايراد وا اكقداد الديت ييعدرض  جم  الااتي الرقاا فيون إىل الإللور إىل ا نفى ومماوس  
ادد فج فددروا مدد  ال إلدد  ويعياددون يف  ١٠٠وتادد  اليردد يراد إىل أن مددا يميدد  عإلددى  وهلددا نظددرا ذم

 و(٣٠)ألهندددم يُعيددربون أعددد ار لإل ولددد يف سددوف يعيادددون ذددؤالر  وال يدددماض  اخلدداو وظددروف قاسدددي  يف
 جموضدع ند  لإلهلقداد ايل ت ديه فوسدط الد فا، األمدامج جموووند ق  ٣وأواا الووقد  ا ادرتك  
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يف اخلدربار الد وليني وا قإليقيدني و  انليداد الح فيني وغد ذم مد  النردار، واليقداس رعدم وم داع د
رق حتريرداد فوويد  ونميهد  وشدامإل  يف لدرائم العندن ناار ذيئ  م يرإل   ُ  رو  ا ن ان ااض ن

  و(٣١)ا رتك   ض  الح فيني
 مددد  الع يددد  يف حتردددق مل ال دددإل اد ألن قإلرهدددا ابلددد  عددد  ال وليددد  العفدددو منظقددد  وأعرجمدددا -١٨
ا  دؤولني عد   مل تراضو ال ول   ن يفتووا فيها موظفو ا ع ام ساو  ن ا  الر ار اليت  الدنا

ا دددددي)  يفراي أفدددددرا أبن ٨وأفدددددارد ذيدددددوم  وايددددديس ووتددددد) والووقددددد  ا ادددددرتك   و(٣٢)ذددددداه احلددددداالد
عقإليدد  إعدد ام سدداو   ٤7مددا ال يردد  عدد  ، قا م ون اكددوو شدد ي    مب دداع د مدد نفدداوا،والاددرط ، 

أبن  ٨وأواا منظق  العفو ال ولي ، وذيوم  واييس ووت)، والووقد  ا ادرتك   و(٣٣)ن ا  الر ار
الواددوض الكامدد  ورون عوائددق رددو  ا ن ددان يف ادداض ن ررددني روليددني وإقإليقيددني م دديرإلني  يدداحيُ 

واقددع ا ردداجمر زبود مالي ريددق يف االرعدداراد ا يعإلردد  حبدداالد ا عدد ام سدداو  ن ددا  الر ددار، و جمغيدد  
ن دددا   ا قاعيدد ؛ وأن ُ ددرى حتريرددداد فوويدد  وم ددديرإل  وفعالدد  ونميهددد  يف ندداالد ا عددد ام سدداو 

الر ددددار، ويف االسدددديخ ام ا فددددرا وغدددد  الرددددانوين لإلرددددود مدددد  لانددددا قددددواد األمدددد ؛ وأن  دددداكم 
 و(٣٤) ث اد ا  ؤولي  ا نائي ا  ؤولون نيثقا اليقع ما يكفج م  األرل  ا ر ول  

ابسيخ ام الادرط  قدود مفرطد  وممييد  وغد   ١وأجمإلغا منظق  العفو ال ولي  والووق  ا ارتك   -١٩
واسدددديقرد نددددع  ٢٠١٥ني ددددان/أجمري   ٢٦لهيهددددا االنيلالدددداد الدددديت جمدددد أد يف اوع  يف مو ماددددر 

وعدددرود عإلدددى  و(٣٥)منيحدددن نميران/يونيددد ، مبدددا يف  لددد  إطدددر  الراددداص احلدددج سدددرض ا ظددداذراد
 ل ، مل متاوس الارط  ض ط النفس واسديخ ما الغداز ا  دي  لإلد مو، والداس د احليد  وغدم عإلقهدا 

وندد اد ضددإلو، عدد   أي دداي  ي دد نتوأضددافا منظقدد  العفددو ال وليدد  أن تردداوير  و(٣٦)جمولددور أطفدداض
 و(٣7)يف الفرتد نف ها ،عاوضنيم  ا  أشخاص حت  همعاوضني سياسيني، أو م قي  ع د يف الارط 
إىل أنددد  ال  دددوز انيلددداز ال دددلنار يف أمددداك  غددد  أمددداك   ١وأشددداود الووقددد  ا ادددرتك   -٢٠

الكيظددددا  اب أن أمددداك  االنيلددداز تي دددم ٨الووقددد  ا اددددرتك   والنظدددا و(٣٨)االنيلددداز الرانونيددد 
إىل س دائر يف ، مدا يف دج ال  يد  مثد  عد م إمكانيد  احلحدوض عإلدى الرعايد سديئ  وظروف اد ي  

  و(٤٠)وأواا جمي  ني ظروف االنيلاز و(٣٩)األوواح
وممرولددج ا يدد  أبن الع يدد  مدد  أفددرار مجاعدد  ا ثإليدداد وا ثإليددني  ٥ا اددرتك   الووقدد  وأفددارد -٢١

تعرضددوا لرعيردداض اليع ددفج واالنيلدداز غدد  الرددانوين  ا ن ددج ومغددايرق اهلويدد  ا ن ددي  يف جموووندد ق
 ا ن داني  ذوييهم أو ا ن ج ميوهلم اعيراهلم س ا كان  احلاالد، جمع  ويفو عإلى ي  أفرار الارط 

ابختدا  مجيدع اليد اجم  الرزمد  حلقايد  ا ثإليدني  ٥وأوادا الووقد  ا ادرتك   و(٤١)تع  ذم عد   لد  أو/و
  و(٤٢)وا ثإلياد جماك  فعاض م  االعي ار عإلى سرميهم ال  ني ، وم  اليقييم جبقيع أنواع 

وأشدداود منظقدد   و(٤٣)ق ددرق اسيفددار نالدد  ١٥٠ مدد  أبكثددر ٨ ا اددرتك  الووقدد  وأجمإلغددا -٢٢
تإلردا مفوضي  نرو  ا ن دان أن  عإلقاي ع  شواغ  مماثإل ،  ووت) وذيوم  واييس ،العفو ال ولي 
 وكدددددانون الثددددداين/ ٢٠١٦جمدددددني تادددددري  األوض/أكيدددددوجمر  ارعدددددار يف ذددددداا الحددددد ر ٢١٠أكثدددددر مددددد  

تدد اجم  مإلقوسدد    دداع د ضدد اب ندداالد عيقددار اب ٨وأواددا الووقدد  ا اددرتك   و(٤٤)٢٠١7 يندداير
الرزم  ل قان حتريق رقيق ونمي  يف مجيع ناالد  لراراداالسيفار الر رق وأسرذم؛ وابختا  ا 

مناذ ددد  اليعدددايا؛ وابختدددا  الددديت أشددداود إليهدددا  نددد  االسيفدددار الر دددرق، مبدددا يف  لددد  احلددداالد 
وأوادا منظقد  العفدو ال وليدد   و(٤٥)س دواد ل دقان م دارل  مدرتكيب نداالد االسيفددار الر درق
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الرعدداراد ا يعإلردد  حبدداالد االسيفددار جم ددقان إلددرار حتريردداد سددريع  وم دديرإل  وفعالدد  يف مجيددع ا
 و(٤٦)الر رق، وت ارض مجيع النيائج  اد الحإل  مع األسر ا عني 

 أعقدداض يف مإل وظدد  زبرد ُسددلإلا األزمدد  جم ايدد  منددا ندد أب ال وليدد  العفددو منظقدد  وأفددارد -٢٣
 إلقفوضدي أبن تُيداح لوأوادا منظقد  العفدو ال وليد   و(٤7)ا عامإلد  سدور ضروب م  وغ ه اليعايا

فرادد  الدد سوض إىل مجيددع ال ددامي  حلرددو  ا ن ددان، واالحتددار األفريرددج، وسددائر ا ددراق ني ا  دديرإلني 
أفدرار قدواد األمد  ا ادي   ووقن ؛ كام  ورون احلال  إىل إشعاو م  ق  جماك أماك  االنيلاز 

وتكاب م ؤوض أا و أوامر ابأق و سور ا عامإل ،  تعايا أو غ ه م  ضروبأعقاض يف اوتكاهبم 
 وم ددديرإل  نميهددد يف انيظددداو إلدددرار حتريرددداد سدددريع  و عددد  العقددد   أو تغاضدددى عنهدددا، ذددداه ا دددرائم

 و(٤٨)حماكق  عارل أرل  كافي   عن  ولوروحماكق  ا اي   يف م ؤولييهم ا نائي  ، جمادهنا
 ا نائيددد  لإللدددراراد اي ل يددد قدددانواني  سدددنا جمووونددد ق أن إىل ٨ ا ادددرتك  الووقددد  وأشددداود -٢٤
ومع  ل ، ال تماض ذناك عر اد حتدوض  و(٤٩)اليعايا ض اب ليعوي  ان و  إناار عإلى ين 

ابختا  مجيع اليد اجم  الرزمد   روا  أنكدام الووق  وأواا  رون منع اليعايا ومكاف ي  جمفعالي و
تك هددددا رم أعقدددداض اليعددددايا وسددددور ا عامإلدددد  الدددديت ير يف قددددانون العرددددوابد الع ددددكرق ال وووندددد ق ُ دددد

 لددرارإب ١ووقدد  ا اددرتك  وأواددا ال و(٥٠)االتفاقيدد أنكددام  موارميهددا مددع، والعقدد  عإلددى الع دكريون
 و(٥١)يف مجيع ارعاراد اليعايا وا عامإل  الرإن اني  وا هين  يف مراكم االنيلاز فعاضحتريق 

 /األوض تاددري  ٥ نددع أن ا فوضددي  وثرددا إىل أي دداي  ا ن ددان نرددو  منااددرو وأشدداود -٢٥
راي أفددرا مشإلددا ال ولدد  مب ددان د مدد  معامإلدد  وسددور تعددايا نالدد  ٥٥٨مددا اقوعدد   ٢٠١٦ أكيددوجمر

واليظدداذراد الددديت نُظقددا يف وقدددا الندددق  ٢٠١٥م عدددا يف االنردددرب حماولدد  يف اب اددداوك  قددواامُ 
اسيخ ام اليعايا ض  ا عاوضني ال ياسيني النيما، ا عإلوماد إىل أن احلكوم ، و  انيلالاي عإلى
مرنظدددداد  ٨  الووقدددد  ا اددددرتك اوقدددد م و(٥٢)شددددائع  لإل كومدددد  ال ووون يدددد   مماوسدددد أو  عدددداق يهم

وأواا مناارو نردو  ا ن دان إبنادار ةليد  م ديرإل  لإلي ريدق يف شدكاوى اليعدايا  و(٥٣)مماثإل 
مددوظفج إنفددا   تإلرددجأفددرار الاددرط  أو قددواد األمدد ، وضددقان اسدديقراو  عإلددى يدد أو سددور ا عامإلدد  

 و(٥٤)لربوتوكوض اس ن وض وفراي الرانون الي ويا عإلى إلرار الي ريراد 
) أبنددد  أُلردددج الرددد   عإلدددى ةالف ووتددد وايددديس ذيدددوم و  ال وليددد  العفدددو منظقددد  وأفدددارد -٢٦

 مددد  انيلدددازذم أثندددار مدددنهم الكثددد ون ندددعومُ و ٢٠١٥األشدددخاص فيقدددا ييعإلدددق ابنيلالددداد عدددام 
وأواددا منظقد  العفدو ال وليدد  جموقدن االعيرداالد اليع ددفي ،  و(٥٥) داميهممب أو أبسدرذم تحداضاال

  و(٥٦)وضقان أن تياح  قيع ا يلمي  إمكاني  االتحاض مب اميهم وأسرذم

 إقام  الع ض، مبا يف  ل  م دل  ا فرد م  العراب، وسيارد الرانون  
يرذدا األسد  ا رد م إىل إىل أن احلكومد  ال ووون يد  اليممدا يف ترر  ١أشاود الووقد  ا ادرتك   -٢7

 لددددرارإباليواددددياد  اق وهلددددإىل  جمادددددن نيددددائج االسدددديعراض الدددد ووق الاددددام  نرددددو  ا ن ددددان اإلددددس
ولعإلد  أكثدر اسديررلي  وم دؤولي   وتي د  النفدا  إليد  إارناد ق ائي  جمغي  تعميم نظامها الر ائج

ندددرتام نردددو  ا ن دددانو غددد  أن ذددداه ال حبيدددص يحددد   ضددامناي ا ن ددداني ،  ر دددابلإل دي وفعاليدد  ومراعدددا
االليمامدددداد مل تُددددرتلم إىل واقددددع ألن أغإلددددا ا اددددرناد مل تُنفددددا ابلكامدددد  جمعدددد و ونييلدددد  لددددال ، 
ازرارد ناالد ا فرد م  العرداب وازرارد ارعداراد اليعدايا وا عد ام سداو  ن دا  الر دارو 

سديقا تإلد  الديت اوتك يهدا وكداالد وجمول  عام، مل يُفي  أق حتريق يف انيهاكاد نرو  ا ن ان، ال 
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ابختددا  تدد اجم  ل ددقان فددي  الووقدد  ق ددائي  مناسدد  و وأواددا  إلددرارادأق  يخدداإنفددا  الرددانون، ومل تُ 
حتريددددق مددددع مجيددددع ا  ددددؤولني عدددد  عقإليدددداد ا عدددد ام سدددداو  ن ددددا  الر ددددار وحمدددداكقيهم ومعدددداق يهم 

  و(٥٨)ظاد مماثإل مرن ٨وق ما الووق  ا ارتك   و(٥7)ذاه االنيهاكادو ييناسا  مبا
 ت ددددرب عددددرض احلددددائطشدددداود منااددددرو نرددددو  ا ن ددددان إىل أن نكومدددد  جموووندددد ق أو  -٢٨
راضداد مرتك يهداو وقد  مبونمي  يف انيهاكاد نرو  ا ن دان و شام  ليماماما جمفي  حتريق فووق و اب

انيهاكددداد  يففدددي  حتريدددق  جماددددن ال  يئددد  وا دددرتررد ئجالر ددداا هددداز اسددديلاجم  الادددرط  و  اأف ددد
نرددددو  ا ن ددددان ومراضدددداد مرتك يهددددا إىل انيادددداو الاددددعوو أبن ا ددددوظفني احلكددددوميني وا  ددددؤولني 

 ايددد  شدددهور األناددد   جموالدددا  أي ددداي احلدددمجميني يفإليدددون مددد  العردددابو ومل تدددن نكومددد  جمووونددد ق 
 و(٥٩)ا لرامي  أو أعقاض العنن اليت تُرتكا ابسم احلكوم 

 ااوك  يف احلياد العام  واحلياد ال ياسي احلربد األساسي  واحلق يف ا   
 اليع دد  نريدد  أبن ال وليدد  العفددو ومنظقدد  ،٢ ا اددرتك  والووقدد  ،١ ا اددرتك  الووقدد  أفددارد -٢٩

واب ضدداف  إىل  لد ، تعددرض الع يدد   و(٦٠)٢٠١٥ عدام منددا اجمليقدع م دديوبد مجيدع عإلددى ُققعدا
جمعد م م يد  وترذيدا وسدائط ا عدرم وأوادا  م  الح فيني ال ووون يني والد وليني لرضد هارو
وأوادا مراسدإلون جمدر ند ور جموضدع ند   و(٦١)جمينفيا قدوانني تيندام مدع ال سديوو والردوانني ال وليد 

ا عدددرم، وجموقددن اهللقددداد  الفددداعإلني يف ق ددا،ضدد    ددداير لإلرقاجمدد ، و قيددع أعقددداض االنيرددام وا 
أبن  ٨واددا الووقدد  ا ادددرتك  وأ و(٦٢)العامدد  عإلددى وسددائ  ا عدددرم مدد  ق دد  ال ددإل اد ال ياسدددي 

يُعامددد  مجيدددع ا دددواطنني، مبددد  فددديهم ا نيقدددون إىل األندددماب ال ياسدددي  ا عاوضددد  وا هددداد الفاعإلددد  
معامإلددددد  مناسددددد   وعارلددددد  فيقدددددا ييعإلدددددق ابحلدددددق يف اليظددددداذر أو عرددددد   ،ا ددددد ين ا  ددددديرإل  يف اجمليقدددددع

 و(٦٣)اليقاعاد عام 
يف ا نفددددى  ادددد فياي  ٩٠ا ال يردددد  عدددد  مبدددد ندددداالد تيعإلددددقمراسددددإلون جمددددر ندددد ور  وثرددداو  -٣٠

رون أق إمكاني  لإلعورد يف كث  م  األنيان أم ، و  وروننااا مهي  ورونيعياون رون رس  
رتكددددا ضدددد  وسددددائط تُ  االنيهاكدددداد الدددديتمراسددددإلون جمددددر ندددد ور جموقددددن وأواددددا  و(٦٤)إىل جمإلدددد ذم

وقدددددو، ا ميددددد  مددددد  الرانونيددددد ، ومندددددع  ا عدددددرم يف ا نفدددددى، ومراضددددداد مدددددرتكيب ذددددداه األعقددددداض غددددد 
 و(٦٥)يف ا نفددى ا ولددوري  ناليداي ال وووند يني  إلحد فينيةمندد  ليعهد  ابل ددقاح جمعدورد الاهللقداد، و 

 و(٦٦)وقّ ما ذيوم  واييس ووت) تواياد مماثإل 
إىل أن نريدد  اليلقددع أندد  احلرددو  الدديت ال تددماض غدد  م ددقون   ٥وأشدداود الووقدد  ا اددرتك   -٣١

 وكداالدرد  رأجمدا ف ي  ا ن ج ومغايرق اهلوي  ا ن ي  يف جمووون قو لإلقثإلياد وا ثإليني وممرولج ا
ابختددا  مجيددع الووقدد  وال ددإل اد ا إليدد  عإلددى إعاقدد  أنادد   ا ثإليددني وا ثإليددادو وأواددا  إنفددا  الرددانون

  و(٦7)الي اجم  الرزم  ل قان مجيع احلربد  اد الحإل  ابليلقع واليع   رون أق متييم

العادراد اضد راو وأعرجما سط الد فا، األمدامج ومنظقد  العفدو ال وليد  عد  قإلرهقدا إزار  -٣٢
؛ وال يددماض ٢٠١٥مدد  ا دد افعني عدد  نرددو  ا ن ددان إىل الفددراو مدد  ال إلدد  عرددا اضدد راابد عددام 

ذددؤالر إىل أهنددم تإلرددوا م يدد اد ابلريدد  ق دد  مغددارود مدد  الع يدد  مددنهم يف ا نفددىو وقدد  أشدداو عدد ر 
اددا سددط الدد فا، األمددامج ابالعددرتاف ابلدد وو ا  ددا  وا اددرو، الدداق ي دد إلع جمدد  وأو  و(٦٨)ال إلدد 

ا دد افعون عدد  نرددو  ا ن ددان يف جموووندد ق، والعقدد  عإلددى ميئدد  جميئدد  متكّ دد  ا دد افعني عدد  نرددو  
وأوادا مناادرو نردو  ا ن دان ابختدا   و(٦٩)ا ن ان والح فيني يف ا نفى م  العورد إىل ال إل 
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ابلكامدد  اليمامامددا ال وليدد   العامدد  ياسدداد الل ددقان أن متيثدد  الددنظم الرانونيدد  و اخل ددواد الرزمدد  
فيقدددا ييعإلدددق حبريددد  اليع ددد ، وت دددق  نريددد  الحددد فيني وا ددد افعني عددد  نردددو  ا ن دددان يف العقددد  

 و(7٠)ابسيررلي  ورون سوف م  االض هار أو الرتذيا
سدد ماد اليواادد  الاددع ي  الرسيحدد ، ومراق دد    يدد وأفددارد منظقدد  أك دديس انو أبن تع -٣٣

وسددددل  شخحددددياد ابوزد تناددددط يف منيدددد بد ا نرتنددددا تيعدددداوض مددددع نددددق ا ن ددددان يف نريدددد  
وأواددا أك دديس انو ابالليددمام جميعميددم نريدد  اليع دد  يف ا نرتنددا، ومنددع االنيهاكدداد  و(7١)اليع دد 

ليددمام جمددمبرد فددرص الواددوض إىل مثدد  الاددركاد، واال غدد  احلكوميدد الدديت ترتك هددا ال ولدد  وا هدداد 
  و(7٢)تكنولولياد ا عإلوماد واالتحاالد الرققي  واسيخ امها

عإلى  سرض ال نواد اخلقس ا اضي عقإلا احلكوم   إىل أن ٣وأشاود الووق  ا ارتك   -٣٤
ويف جمعددد   ،تكدددوي  ا قعيددداديف ق احلددداليلقدددع و يف ق احلدددفدددرض مميددد  مددد  الريدددور عإلدددى مماوسددد  

ابندرتام و ايد  احلدق يف  ٣وأوادا الووقد  ا ادرتك   و(7٣)ذداه ا قاوسد  ابلكام احلاالد نظرد 
وأفدارد منظقد  العفدو ال وليد  أبن قدانون  و(7٤)تكدوي  ا قعيداد ابلكامد يف ق احلنري  اليلقع و 

 و(7٥)عإلدى احلدق يف نريد  اليلقدع ال دإلقج غد  لدائمدراي ي دع قيدو  ٢٠١٣اليلقعاد العام  لعدام 
وأواا ا نظقد  جميعد ي  قدانون اليلقعداد العامد  جمغيد  إزالد  الريدور غد  ا دائمد عإلدى اليلقعداد، 

  و(7٦)وال قاح لمنماب ال ياسي  واجمليقع ا  ين جمينظيم اليقاعاد رون ت س  ال لموم ل 
إىل عدد م ولددور ذيئدد  تنظيقيدد  م دديرإل  لوسددائط ا عددرم يف  ٣وأشدداود الووقدد  ا اددرتك   -٣٥

هيئدد  ك  الدداق أُنادد  - إلددس الددوطي لرتحدداالداجمل رائقدد ،ال الينظيقيدد  اهليئدد نيددص إن قو جموووندد 
ا عداي  ال وليدد  جمادددن اسديررض ذيئدد  تنظدديم  ت دديويف ال -مد  ال سدديوو  ٥قانونيد  مبولددا الفحدد  

وهلدداه اهليئدد   خت ددع  راق دد  وزيددر ا عددرمو، وذددج وئدديس ا قهوويدد فاهليئدد  يعينهددا  :وسددائط ا عددرم
ا يعإلر   والفح  يف الر ابرنياد واسع  لينظيم مجيع وسائط ا عرم، واعيقار الح فيني، ا

سدإل   تعيدني  أي داي هلدا وقانون وسائط ا عدرم، وفدرض العردوابد، والي كديم، و  أبسرقياد ا هن 
إبناددار ذيئدد  م دديرإل  لينظدديم ال ددص  ٣وأواددا الووقدد  ا اددرتك   و(77)أع ددائها أو إهنددار سدد مامم

  و(7٨)لإلقعاي  ا قإليقي  وال ولي  حلري  اليع   وفراي ا عرمج 
إىل أن ال ددإل اد ال ووون يدد  اختدداد  ٢وأشدداود سددط الدد فا، األمددامج والووقدد  ا اددرتك   -٣٦

  انيهاكداد نردو  ا ن دان ت اجم  ااوم  لوقدن واد ٢٠١٥منا جم اي  األزم  ال ياسي  يف عام 
األفدرار ا د افعني عد  نردو   وأقنظقداد غد  احلكوميد  لإل الياجمع  اوضاأل قي   مشإلايف ال إل ، 

وأواددا  و(7٩)ةسددرراي عدد  ونإلددا مدد  منظقدداد نرددو  ا ن ددانعدد ر  أوقفددا ناددااا ن ددان؛ و 
إلقنظقدداد غدد  ا نظقد  إبلغددار أو تعدد ي  مجيدع الياددريعاد ا  دديخ م  لإل د  مدد  العقدد  ا ادرو، ل

  ا ن ددان، احلكوميدد  وا دد افعني عدد  نرددو  ا ن ددان جمغيدد  ضددقان اميثاهلددا ا عدداي  ال وليدد  حلرددو 
 و(٨٠)٢٠١7وقددانون ا نظقدداد غدد  الرحبيدد  لعددام ، ٢٠١٣سدديقا قددانون وسددائط ا عددرم لعددام  ال

أن ، و ياي أن ا نظقاد غ  احلكومي  حُتظر ت و  ،عرود عإلى  ل  ،والنظا مراسإلون جمر ن ور
أبن ت دق  ال دإل اد وأوادا ا نظقد   و(٨١)نااطها خت دع لنظدام قدانوين مريد  تواا تإل  اليت 

  و(٨٢)ا نظقاد غ  احلكومي  احلروقي  ال ووون ي  يف أواضيها ابسيئناف نااا
( الي الن الد ويل لإلد فا، عد  احلريد ) منظق  الي الن ال ويل لإل فا، ع  احلري  دوأفار  -٣7

 قددراو ال ددي  جم دد ا ا دد ض الدداق راو جمادددن ٢٠١٥يف عددام  رينيدد  تعرضددا لإل ددغطأبن طوائددن 
جم قان  اي  وتعميم نري  الد ي ، والر دار ا نظق  جمي  نكووونميكا الرتش  لوالي   لث و وأواا 
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لمفدرار   ال ينيدعد  العريد د عإلى مجيع الريور أو احلوالم غ  الرانوني  ا فروض  عإلى نري  اليع د  
  و(٨٣)يقعاد ا إلي أو اجمل

 نظر مجيع أشكاض الر   
اال دداو ابلفييدداد الرااددراد  )ا رادد (االقيحدداري   ا ددرائمو  ف ددارأران مراد  مكاف دد  ال  -٣٨

قدان، وا قإلكد  العرجميد  ال دعوري ، ول ندان، والكويدا يف انيهداك ل سديوو والن ار ال ووون بد يف عُ 
تؤشدددر عإلدددى حتظدددر ذددداه اليلددداود الددديت الددديت ال ولددد  و جمووونددد ق، وا عاذددد اد ال وليددد  الددديت وقعيهدددا 

لإل كددم يف جموووندد ق، وضددعن ابي أن الف ددار الدداق أادد   أسددإلو  أي دداي وأكدد  ا رادد   و(٨٤)الف ددار
 الر دار عإلدى ذدداا اال داو غد  ا ادرو، ابل اددرو تكد   لهدور مد  العوامد  الدديتمؤس داد ال ولد  

عرداب عإلدى ذداه ا درائم اخل د د ا فدرد مد  ال يل   الف ار وضدعن ا ؤس داد مد  سدرضوي
  و(٨٥)انيااو ذاا اال او غ  ا ارو، يف جمووون ق اليت ت اذم جم ول  ك  د يف

 احلق يف اخلحواي  واحلياد األسري   
الير ميدد  الدديت ال سدديووي   األنكددامأشدداود منظقدد  أك دديس انو إىل أندد  عإلددى الددرغم مدد   -٣٩

 و(٨٦)حلقايد  ال يدااند قدانوين ق ندع انن نظدامجمووون  يول  يفحواي  االتحاالد، ال تكف  س
 العدام    تاريعاد حلقاي  ال يدااند، جمعد  الياداوو مدع ا قهدووت ال إل اد أبن وأواا ا نظق 

ا ن دان يف اخلحوادي ، واتفاقيد  االحتدار موارميها مع ندق تكف  وأن وشامإل ، م يفي   جم رير  
  و(٨7)األفريرج، وال سيوو ال ووون ق

 االقتصادية واالجتما ية والثقافية احلقوق -٣ 

 احلق يف العق  ويف ظروف عق  عارل  ومواتي   
االقيحددداري  ابنيهددداك نكومددد  جمووونددد ق ا نهلدددج  ا دددرائمو  ف دددارأجمإلددد  مراددد  مكاف ددد  ال -٤٠

لإل ردددو  االليقاعيددد  واالقيحددداري  لإلفئددداد ال دددعيف ، ال سددديقا الن دددار، والاددد اب، والرلددداض مددد  
سددور معامإلدد  ال اعدد  ا يلددولني وذددم طاوسددون أنادد يهم اليلاويدد :  ا رادد  أرانال اعدد  ا يلددولنيو و 

ف ع دددهم ييعدددرض لإلق ددداورد، أو سدددور ا عامإلددد ، أو ا إلددد ، أو ال دددل ، وُتحدددارو جم دددائع الددد ع  
 وفرداي أن  ين غج لإل ول  أن تكف  احلق يف نريد  اسييداو العقد  ا را   وأك  و(٨٨)انسر، أو ختيفج

 الد ويل اخلداص م  العه  ٦وا ارد  ،م  ا عرن العا ج حلرو  ا ن ان ٢٣ ا تن  عإلي  ا ارد 
  و(٨٩)اق ا قا عإلي  جمووون قال ابحلرو  االقيحاري  واالليقاعي  والثرافي 

ق يف العقدددد ، مددد  احلدددمدددد  الن دددار  دددرم  اي ك ددد  راي  أبن عددد  7وأفدددارد الوثيرددد  ا ادددرتك   -٤١
 غيددداب لدددوائ عقددد  أو تيددداح هلددد  فراددد  عقددد ، ُيكإلفددد  مبهدددام وضددديع و   إن وعنددد ما يكدددون هلددد  

 زولهدا،مد  نريد  اسييداو  ادالفيالاق  رم الموا  الر رق وزوا  األطفاض وتع ر المولاد،  تنظم
أمامهدددا مددد  الفددرص االليقاعيددد  واالقيحدداري  وت دددرح ا دددرأد  مدد  العوامددد  الدديت حتدددوض رون اسدديفارد

  و(٩٠)مااك  ك  د
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 احلق يف م يوى معياج مناسا  
يثددد  االقيحددداري  إىل أن انعددد ام األمددد  الغددداائج  ا دددرائمو  ف دددارأشددداو مراددد  مكاف ددد  ال -٤٢
و وتعدداين ٢٠١٣يف قائقدد  مؤشدر ا دو، يف العدامل يف عدام  : ف وووند ق انيإلدا ا رت د  األسد دا دم،
مدد  الغدداائج، ويعدداين مإليددون ن ددق ( مدد  انعدد ام األ ٤.٦مدد  أادد  أسددرتني )نددوايل  معياددي  أسددرد

يف العهدد  الدد ويل  وين غددج ل وووندد ق، جمواددفها رولدد  طرفدداي  أكثددر مدد  نحددن األطفدداض مدد  اليرددممو
اخلددداص ابحلردددو  االقيحددداري  واالليقاعيددد  والثرافيددد ، أن تعدددرتف حبدددق كددد  شدددخ  يف م ددديوى 

 و(٩١)معياج الئق ل  وألسرت 

 احلق يف الح    
اي ك دددد    تردددد ماي  ٢٠٠7منددددا عددددام  جموووندددد ق أنددددرزد إىل أن ٥ا اددددرتك  وأشدددداود الووقدددد   -٤٣
لرلددداض الددداي  طاوسدددون ا دددنس ا يف ادددفوفاددداض الوقايددد  مددد  فددد وس نرددد  ا ناعددد  ال ادددري   يف
سددددرتاتيلي   كاف دددد  ا يدددد ز فردددد  أُرولددددا األقإليدددداد ا ن ددددي  يف اخل دددد  اال ولدددداض ةسددددري و مددددع

، ذددداا اليرددد موعإلدددى الدددرغم مددد   ابعي اوذدددا اقوعددد  معرضددد  خل دددر ك ددد و ٢٠١٦-٢٠١٢ لإلفدددرتد
وأواددددا الووقدددد  ابختددددا  مجيددددع  ويف ا راوديف مرافددددق الرعايدددد  و  اسدددديقرد ندددداالد اليقييددددم والواددددم

 اليدد اجم  الرزمدد  ل ددقان نحددوض األشددخاص ا ثإليددني وممرولددج ا يدد  ا ن ددج وا ي ددولني لن ددياي 
  و(٩٢)ورون أق متييم جماك  فعاض عإلى الرعاي  الح ي 

ن ن دد   وفيدداد األم يف جموووندد ق الي ددالن الدد ويل لإلدد فا، عدد  احلريدد  أب  منظقدد وأفددارد -٤٤
وفددداد  ١ ٢٢٠مراجمدد   مولددور نددج ١٠٠ ٠٠٠وفدداد نفاسددي  لكددد   7١٢جمإلغددا  ٢٠١٥عددام  يف

أندد  أعإلدددى و ووغددم االافددداض تظدد  ذدداه الن دد   ١٩٩٠يف عددام مولددور نددج  ١٠٠ ٠٠٠ لكدد 
اهلياكدد  األساسددي  لإلرعايدد  الحدد ي ،  جمي  ددنيوأواددا  و(٩٣)معدد الد الوفيدداد النفاسددي  يف العددامل

احلحددددوض عإلددددى الرعايدددد  اليولي يدددد  ال اوئدددد ، وتدددد ويا الردددداجمرد، وا ددددواور ا خححدددد   وزبرد فددددرص
عإلدى سدرم  األمهداد وا واليد  طدواض فدرتد احلقد  والدوالرد، مدع  كقا أواا ابلرتكيملح   األم؛  

رددد اد و/أو الريفيددداد عإلدددى الرعايددد  االذيقدددام جمادددك ر سددداص جمي  دددني ُسدددُ   نحدددوض الن دددار الف
  و(٩٤)الح ي 

 اجمليقعاد ا  إلق  ا إلي  ا عروفد  عقومداي  راس  االسيراأبن  7وأفارد الووق  ا ارتك   -٤٥
مدد   دد  م كددر  ندد عإلددى ا  ددإلقني جم دد ا مددا يرتتددا عواي اددك  ضددر ي"  ال ددوانيإلي األنيددارابسددم "

يف اددداض الحددد   ا ن دددي  وا  اجميددد   ليثريدددناوغددد  مرغدددوب فيددد و ويرلدددع ذددداا الوضدددع إىل ورارد 
جم  ا موقن المعقار ا  إلقني م  وسائ  منع احلق ، وانيااو الدموا  ا  كدر، والدموا  الر درق، 

واب ضداف   وواقيحداربي  اسديررلي  ا درأد اليقاعيداي مد  ذاه العوام    وحت وناالد تع ر المولادو
مددد    عإلدددى الرعايددد   حددد حتبود األط دددار الددداكوو، وال عإلدددى ز  ع ا دددرأد ا  دددإلق إىل  لددد ، ال ُتادددلَّ 

اب  داة  م اشدرد  7وأوادا الووقد  ا ادرتك   و(٩٥)االح ي  األساسي ، ال سيقا سدرض فدرتد  إلهد
 و(٩٦)يف الرعاي  الح ي  لإلقرأد وال ف  م  سرض جمنار مرافق لإلرعاي  الح ي  ا ن ي  وا  اجمي 

لد ع   وفرداي  ٦,١)< اي سحدوجم  الن دار مرتفدع لدمعد ض أن  7ا الووقد  ا ادرتك  وأضاف -٤٦
ال غد و ما يرغم الن ار ا  إلقاد عإلدى وعايد  األطفداض وشدؤون ال يدا  ،ال واساد االسيرحائي (

  و(٩7)المو  إل   ل ت عييهايف نال  م  ال ؤس والفرر، ما يمي  م   رأدا  تعي)ونييل  لال ، 
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 احلق يف اليعإليم  
يف  إىل أن معددد ض ا  دددام ابلردددرارد والكياجمددد  مدددنخف  ن ددد ياي  ٥ادددرتك  شددداود الووقددد  ا أ  -٤7

ومغايرق اهلوي  ا ن اني ، وأن  ايقع ا ثإلياد وا ثإليني وممرولج ا يوض ا ن ي  وا ي ولني لن ياي 
 ذناك الع ي  م  ناالد الي رب جمني ش اب ذاا اجمليقعو ويرلع ذاه األمر إىل ما طاوسد  يوميداي 

 و(٩٨)ض ذم ذم م  متييم وعنن م وسجو وسأقراهنم وم 
س ددداابد معاريددد  لإلقدددرأد  إلردددونمددد  األئقددد  ياي ك ددد  راي  أبن عددد  7وأفدددارد الووقددد  ا ادددرتك   -٤٨
، وينح ون مراترق ا  دال  جمعد م إوسداض جمندامم إىل هاإىل نحوص إسرمي  تيعإلق جموضعراي ااسين

اب  دداة   7وأواددا الووقدد  ا اددرتك   و(٩٩)عإلددى شددرفهم ا  وسدد  وتددمو ه  يف سدد  م كددرد نفاظدداي 
الفييدداد والفييددان عإلددى  لر ددوضجمنددار مدد اوس يو ليدد  عدد  طريددق م اشددرد يف تعإلدديم الن ددار واألطفدداض 

ال دوار؛ وتدوف  اليوليدد  وا دواور ليوعيد  الن ددار ال وووند بد حبردوقه  نددع يي دى هلد  ا ادداوك  يف 
 و(١٠٠)ال فا، عنها

 ات حمددةحقوق أشخاص حمددين أو فحل -٤ 

 الن ار  
، ٢٠٠٠ ن ددي  ال ووون يدد  لعددام إىل قددانون اراي إىل أندد  اسددينا ٤ا اددرتك   وقدد أشدداود الو  -٤٩
ت ددي يع ا ددرأد ال ووون يدد  نردد  لن ددييها إىل أطفاهلددا ا ولددوري  راسدد  أو سدداو  ال إلدد  عإلددى قدد م  ال

 دق  لممهداد تال  ٢٠٠٠مد  قدانون ا ن دي  لعدام  ٢، وأن ا ارد ا  اواد مع الرل  ال ووون ق
ُولد وا سداو  إطداو الدموا  نابر ع  كوهنم جمنر  لن ييه  إىل أطفاهل  إال عن ما تناد ذاه ال نود 

قدددانون ا ن دددي   مبوارمددد  ٤وأوادددا الووقددد  ا ادددرتك   و(١٠١)ذدددم تدددربأوا مدددنهمرلني، أو ألن ةاباهدددو 
اتفاقيدد  الر ددار   اد الحددإل  مدد  نكدداممددع األو  ٢٠٠٥ندد ق لعددام رسدديوو جمووو مددع  ٢٠٠٠ لعددام

اخل ددواد الرزمدد  ل ددقان ابختددا  عإلددى مجيددع أشددكاض اليقييددم ضدد  ا ددرأد واتفاقيدد  نرددو  ال فدد ، و 
 وابالن ددقام، يهدداقيددع األطفدداض وال ددالغني الدداي  نرمددوا مدد  احلحددوض عإل ا ن ددي  ال ووون يدد   مددن 

شدخاص عد طج ا ن دي ، واتفاقيد  سفد  نداالد انعد ام ا ن دي  األ جموضدعإىل االتفاقي  ا يعإلرد  
 و(١٠٢)ل قان نحوض ك  طف  عإلى ا ن ي 

 أنيدااني  ا  إل ني، قا م ون اكوو  ش ي  ن أفرار الارط  و أبوأفارد ذيوم  واييس ووت)  -٥٠
عاوضددددني ا  الدددديت ُ  ددددا ولاهلددددا مدددد  األسددددر ن ددددار يغيحدددد ونابل نددددار  والعحددددج أو ال ددددكاكني، 

عإلى األقاوب الاكوو  يعي ونأو  قا م ون اكوو  أفرار ش ي   ه ريلإل كوم و ويف جمع  احلاالد، 
 و(١٠٣)رن االق   اغيحاب 

 األطفاض  
 األطفددداض عإلددىأفددارد ا  ددارود العا يدد   هندددار مجيددع أشددكاض العروجمدد  ال  نيددد  الدديت متدداوس  -٥١

و كاددك  مدد  كعردداب عإلددى لرطدد ، أ  عروجمدد  ال  نيدد ال الرددانون يف جموووندد ق ال  يددم أبن )ا  ددارود(
ماددروع  يف ا نددمض، ويف أمدداك  الرعايدد  ذدداه العروجمدد   يف ا دد اوسو لكدد  أشددكاض اليدريددا ا قكندد 

وأشدداود ا  ددارود إىل أن الإللندد  ا عنيدد  حبرددو  ا ن ددان  و(١٠٤)ال  يإلدد ، والرعايدد  النهاويدد  وال ددلون
ال  نيددد  يف مجيدددع األوسددداا يف  أوادددا أبن تيخدددا جمووونددد ق تددد اجم  تادددريعي  لوضدددع نددد  لإلعروجمددد 

، وأعرجمددا الإللندد  ا عنيدد  ابحلرددو  االقيحدداري  واالليقاعيدد  والثرافيدد  عدد  قإلرهددا إزار ٢٠١٤ عددام
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وأوادا أبن حُتظدر يف مجيدع األوسداا، مبدا فيهدا األسدرد يف ماروعي  العروجم  ال  ني  يف جموووند ق، 
  و(١٠٥)٢٠١٥عام 
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