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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثوناحلادية و الدورة 
 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 5-16

 الصني بشأنجتميع   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
دوريا   ، مع مراعاا 16/21و 5/1ق اإلنسان أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقو  -1

مياااع للمضلوماااار الاااوارد  ه تقاااارير هي اااار ا ضاهااادار االساااتضرال الااادوري الشاااامير والتقريااار ج
واإلجااراتار اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  ا تةااد   ار اليفاال ، وهااو مقااد  ه  اا ي مااوج  

 تقيداً ابحلد ا قيفى لضدد ال لمارر 

قااوق حل الدوليااةالدولياة والتعاااون ماع اتليااات وا ي اات  االلتزاماااتنطااق  -اثنياا  
 (2( )1)ناإلنسا

علااى االنلااما  لرب الربوتو ااو   2015 ااتضجل ة اا  م اهلاا  التضااذي  اليفاا  ه عااا   -2
عقوبااا  االختيااااري الثااااين للضواااد الااادو  اصااااو ابحلقاااوق ا دنيااا  والسياساااي ، ا ااااد  لرب لل اااات 
تفاقياااا  اإلعاااادا ر ودعتوااااا أيلاااااً لرب ال  اااار ه لم انياااا  التيفااااديح علااااى الربوتو ااااو  االختياااااري ال

، وأن ا وي اا  أو الاللنساااني  أو الضقوباا  القاسااي  أو ضااروا ا ضاملاا  ماان   و اام م اهلاا  التضااذي
 ر (3)من االتفاقي  22و 21تيفدر لعالانً بشأن ما ت ص عليه ا اداتن 

حلقاااوق االقتيفاااادي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  ا ض يااا  ابلت ااا  ال  اااتضجل، 2014وه عاااا   -3
االقتيفاااادي  االختيااااري للضواااد الااادو  اصااااو ابحلقاااوق اليفااا  علاااى ال  ااار ه توقياااع الربوتو اااو  

والتيفديح عليهر وحثجل اللت   اليف  على ال  ر ه سة  لعالهنا بشأن  واالجتماعي  والثقافي 
 ر(4)من الضود 8من ا اد   1الفقر  
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، حثاااجل اللت ااا  ا ض يااا  ابلقلاااات علاااى التمييااا  ضاااد ا ااارأ  اليفااا  علاااى 2014وه عاااا   -4
االتفاقياا  و رضااوار  هتااا التفساامي  ا لةقاا  ابالتفاقياا  للاامان مواتمتوااا مااع موضااو مراجضاا  لعالان

ودعتوااااااا لرب ال  اااااار ه التيفااااااديح علااااااى الربوتو ااااااو  االختياااااااري  ااااااذ  االتفاقياااااا  وعلااااااى تاااااادري  
متخيفيفاا  قااانوني  وأفااراد ماان أجواا   لنفااا  القااانون علااى اجتوااادار اللت اا   وجاا  الربوتو ااو  

 ر (5)االختياري
وحثجل اللت   ا ض ي  ابلقلات على التميي  ضد ا رأ  اليف  على ال  ر ه االنلما  لرب  -5

االتفاقي  الدولي  حلماي  حقوق مجيع الضما  ا واجرين وأفراد أسره  ولرب االتفاقي  الدوليا  حلمايا  
 ر (6)مجيع ا  خاو من االختفات القسري

 أبن تساااة  فاااوراً عف واااا عااان ، أو اااجل ة ااا  حقاااوق ال فاااي اليفااا 2013وه عاااا   -6
مااان االتفاقيااا  ب يااا  اايااا  احلاااح ا تأ اااي ه احلياااا  ل اااي ًفاااي وليفاااونهر وأو اااتوا أيلااااً  6ا ااااد  

ابلتيفديح على الربوتو و  االختياري  ذ  االتفاقي  ا تضلح إبجرات تقدمي البال ارر وحثتواا أيلااً 
 2011ياا  بشااأن الضمااا  ا  اا لي  لضااا  علااى ال  اار ه التيفااديح علااى اتفاقياا  م  ماا  الضمااي الدول

 ر (7)(189)رق  
وأو جل م  م  ا م  ا تةد  للرتبي  والضل  والثقاف  )اليونس و( اليفا  ابلتيفاديح علاى  -7

 ر (8)اتفاقي  م افة  التميي  ه جما  التضلي 
ثا  وأعارا ا فاول الساامق حلقاوق اإلنساان ه بياناه االفتتااحق ه الادور  الثام ا  والثال -8

جمللس حقوق اإلنسان عن استيااه من حماوالر اليف  ا توا ل    ع أعلات مساتقل  ه اجملتماع 
ا دين من التضاون مع آليار حقوق اإلنسانر و تع السل ار على مت    ي اةوار الفاعلا  

مااان مااان ا سااااي  ه مجياااع اولياااار الدوليااا  ا ض يااا  تقاااوق اإلنساااان ومااان التضااااون مضواااا ه رو  
 الشرا   ا فتوح  وا تبادل  هبد  احرتا  حقوق الشض  اليفيين وحرايتهر 

وحااا ا قاارر اصاااو ا ضااين  سااأل  الفقاار ا اادقع وحقااوق اإلنسااان اليفاا  علااى ال  اار ه  -9
توجيه دعاو  دااما  لرب أ اةاا الاوالاير ه لًاار ن اا  اإلجاراتار اصا ا  الاذين يتضااملون ماع 

ي أوجووااا ولرب التضااااون مضواا ر ولفااجل االنتبااا  لرب أن بضاا  ا فاااراد مسااأل  حقااوق اإلنسااان ب اا
الذين التقى هب  أو  ان من ا فرتل أن يلتقق هب  خلضوا أث ات مومته وبضد انتوااوا  ا يبدو أنه 

ر و تضجل ة   م اهل  التضذي  اليف  على دعو  ا قرر اصاو ا ضين (9)أعما  ختويف وانتقا 
لرب القياا   أو الضقوبا  القاساي  أو الاللنسااني  أو ا وي ا    من ضاروا ا ضاملا و م  التضذي   سأل 

 ر (10)2005ديسمرب ر  اليت أجراها ه تشرين الثاين/نوفمرب و انون ا و /ب اير  متابض  لل اي
مساي  مالي  لرب مفوضي  ا م  ا تةد  السامي  حلقوق  2017وقدمجل اليف  ه عا   -10

 ر (11)اإلنسان

 (12)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  

لت اا  ا ض يا  ابلقلااات علااى التمييا  ضااد ا ارأ  وة اا  حقااوق ال فاي عاان قلقومااا الأعرباجل  -11
لزات عااد  تشاا يي اليفاا  بضااد منسسااً  ًو ياا  مسااتقل  تُضاام تقااوق اإلنسااان ومُتاا   واليااً  واسااض  

للمبادئ ا تضلقا   ر ا  ا نسساار الًو يا  لتض يا   ال  اق ب رل ااي  حقوق ا رأ  وتض ي ها، وفقاً 
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ر وأو ااااجل اللت اااا  ا ض ياااا  ابحلقااااوق االقتيفااااادي  (13)(حقااااوق اإلنسااااان واايتوااااا )مبااااادئ ابريااااس
واالجتماعي  والثقافي  اليف  إبنشات منسس  ًو ي  مستقل  تُضم تقوق اإلنسان ت اون  اا واليا  

ا فيواااا احلقاااوق االقتيفاااادي  واالجتماعيااا  والثقافيااا ، واساااض  لتض يااا  حقاااوق اإلنساااان واايتواااا،  ااا
 ر (14)وت ويدها اب وارد ا الي  والبشري  ال افي 

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري 

 قطا اتال املشرتكة بنيسائل امل -ألف 

 (15)التمييزاملساواة و دم  -1 

أعربجل اللت   ا ض ي  ابحلقوق االقتيفادي  واالجتماعي  والثقافي  عن أسفوا لضد  امتالك  -12
اليفاا  قااانوانً  اااماًل م اهلاااً للتميياا  ممااق  ااي ا ومشاا  وارااروم ، مجاعااار وأفااراداً، تيااا 

ماان ل ااار  ه الو اااح ر وه حاا  أنااه مااا (16)يتمتضااون ابحلقااوق االقتيفااادي  واالجتماعياا  والثقافياا 
احل ومي  ا تضلق  بسياسار م افة  الفقر أو حقوق اإلنسان أو ه خ   الضمي الًو ي  اصا   
تقااااوق اإلنسااااان لرب ا ثليااااار أو ا ثلياااا  أو م دوجااااق ا يااااي اة سااااق أو م ااااايري ا وياااا  اة سااااي  

قع احل وماااا  علااااى حاااااملق  اااافار اة ساااا ، حااااا ا قاااارر اصاااااو ا ضااااين  سااااأل  الفقاااار ا ااااد أو
اً   اايا  حقاوق هاذ  الف ااار علاى أن تشار  فااور ياساتةدا  لدار  أو وزار  ح وميا  تتاورب مساانول

 ر (17)ه لعداد دراس  عن الفقر ه  فوفوا
ومااا برحااجل اللت اا  ا ض ياا  ابلقلااات علااى التميياا  ضااد ا اارأ  قلقاا  لزات اسااتة ا   اااهر   -13

  داخاي ا سار  واجملتماع، والايت تتتساد ه عااد  تفلايي ت ميط أدوار ومسنوليار ال ساات والرجاا
و اام  ماان ا مارسااار اة اا  جاا س ساا  نااو  وأدى اإلجوااال االنتقااااق تالب اا  علااى الب ااارر 

اخنفاال نساب  لرب قتي اإلان  احلاديثار الاوالد  و    م القانوني  مثي اإلجوال والتضقي  القسري  
ت فياذ التادابم القانونيا  القااماا  ساريع عتلا  اليفا  علااى تر وحثاجل اللت ا  اإلان  قياسااً ابلاذ ور

جااا س اة اااا ، وعملياااار اإلجوااااال ساااا  ناااو  لضمليااااار اإلجواااال االنتقاااااق توضاااع حاااد ل
 ااااوا ي أ رر ة اااا  حقااااوق ال فااااي و ر (18)اإلان  احلااااديثار الااااوالد وقتااااي القسااااري  ، والتضقااااي  

 ر(19)مماثل 

 (20)التنمية والبي ة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

ن الت امااار هبااا مااتيفااي  ر الااديون اصارجياا  للاادو  ومااا يآبصباام ا سااتقي ا ضااين أ ااار ا -14
احلقاوق االقتيفاادي   التمتع ال اماي ممياع حقاوق اإلنساان، وخا ا  ها، عليوأخرى مالي  دولي  

عااااادر يع اإلمنااياااا  الاااايت تاااادعموا منسسااااار مالياااا   ااااي ي  ا شااااار  أنلرب واالجتماعياااا  والثقافياااا  
حقوق حال  و  ي عاجتماال  و يبي من حيا ا وضا  ال  بيبفوااد،  م أن بضلوا خّلف تبضار سل

تبضاااار لهاااا  ه التيفااادي ل ر ور ااا  لحاااراز تقاااد الشاااراا  السااا اني اإلنساااان علاااى بضااا  ا فاااراد و 
حاارتا  حقااوق اإلنسااان ل ااق ُي فااي بوضااو  ا اميلًااار  اامل ُيسااتةد  بضااد ، البي ياا  واالجتماعياا 

 ر(21)ار ه اصارجواالستثمار   الدوليقرول السياق واايتوا ه 
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الفقر ا دقع أن تر ي  اليف  مان أعلاى لرب أسافي علاى  سأل  وأ د ا قرر اصاو ا ضين  -15
أنشاأر احل وما  ل  لن  وانا راةه بضا    اان انجةااً   نقي الس انمن خال  وسع الضمراين الت

 ام ه فارت  زم يا  قيفام ر و وجممضار  ا اعي  ومبااين جاريا  وسا  ي  علاى ن ااق واساع بم عتي  
خسروا أراضيو  بساب  التوساع الضماراينر وقاا  التوساع الضماراين علاى مالي  ا  ارع  الريفي  أن 

 ر(22)خميفيف  لب ات م اًح حلري ميفادر  ا راضق الريفي  وعويلوا لرب أراٍل 
حلقاااوق االقتيفاااادي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  تشاااضر ابلقلاااح لزات ا ض يااا  ابلت ااا  الوال تااا ا   -16

علاى التمتاع   السالبيعواقبواا اليفا اعق وتلاو  ا  ذيا ، و  لتلاو ُ االبي ا  ا ضرار الايت للفواا علاى 
فياااذ لزات ا سااتوى  ااام ال ااااه لت  اعااان قلقوااا جلر وأعرباااو اااةق الاااحابحلااح ه مساااتوى مضيشاااق 

خمالفااا  مسااانولي  السااال ار اإلداريااا  والشااار ار اصا ااا  لزات عاااد  عمياااي و  التااادابم متابضااا  هاااذ و 
 ر(23)التشريضار البي ي 

ه الر ااااو اد  قلقواااا لزات انتشاااار التسااام   اااابلااا  وأعرباااجل ة ااا  حقاااوق ال فاااي عااان  -17
 ارعاقاإب ًفاا  مان ا  والم اار ال ااب  أدى لرب الاذي ه اليفا  القاريا ،  ًفا  ا فو  

ه ا  ااًح الفقام  والريفيا ر وأعرباجل عان قلقواا بشا ي خااو خيفو ااً ي  دااما ، و دعقلي  وجسا
لزات ا نبااااات الاااايت تاااارتدد عاااان سااااره ، و  و ا تلااااررين  ألًفااااا لزات عااااد  وجااااود حلااااو  عالجياااا  ل

الضااالج ا  اساا  وفم ا فااراد الااذين يلتمسااون الضااالج وا ضلومااار ورفاا  تاايتضاارل  ااا هتدياادار 
 ر(24)لألًفا  ا تلررين

لًااار اليفاا  إبنشااات حلقااوق االقتيفااادي  واالجتماعياا  والثقافياا  ا ض ياا  ابلت اا  الأو ااجل و  -18
التمتااع ه  ساالباً عااد  ريثمهااا نشاا توا و التضريااف أبللاامان  وااات  يمااق واضاا  للشاار ار الضاملاا  في

 ر(25)تقوق اإلنسان االقتيفادي  واالجتماعي  والثقافي 

 (26)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 
أخارى تادابم ار أو اختاا  تشريضسن ما يل   من باليف  أو جل ة   م اهل  التضذي   -19

أن مجياع التأ اد مان ، و قا  اإلرهابي  وا عما  اليت هتدد ا من القومملألع دقالعتماد تضريف أ
ين  ااون و  افةاا  اإلرهاااا ا تضلقاا   مارسااار ا سياسااار و التشااريضار و ال علااى تقيّااد ا ماان الااًو

والاير ه لًاار أ اةاا الا سات  مان ت  ، 2018 هيونيح يران/ 6ر وه (27)ات  مع االتفاقي 
ات ااااق تااااح ابلسااااتن  ااااد   ااااس ساااا وار  اً ح ماااال اااادار حم ماااا   ااااي ي  اإلجااااراتار اصا اااا  

  يتقاو ال ارو ، ت ان  أايً ي ب اق للة وماار، ال وان تشوك، و ددوا ه الوقجل نفساه علاى أناه 
ا ماان عااجل  ريضاا   ااون  حقااوق اإلنسااانأو التةاارك ا شاارو  حلماياا  أو  ااب  الاادعو  ا شااروع  

 ر (28)إلرهاام افة  اال  ا  الضا  أو أو  قومقال

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (29)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 

فاارل وقااف لضمليااار اإلعاادا  وختفيااف ة اا  م اهلاا  التضااذي  اليفاا  علااى  ااتضجل  -20
ن اا  ح ا  ميثاي التادابم الالزما  للامان أال اعتمااد ي ب ق لليف  و ر الي مجيع أح ا  اإلعدا  احل

 تلقااياااً ابالمت ااا  عاان فاارل قيااود و لاا  لنساااني  أو موي اا   اإلعاادا  مضاملاا  أو عقوباا  قاسااي  أو ال
 ر(30)عقوبتو  لرب على الست ات ار و  عليو  ابإلعدا  است اداً 
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 ااررر اللت اا  تو ااياهتا السااابق  الاايت تاادعو اليفاا  لرب ال  اار ه لدراج تضريااف  ااامي و  -21
،  اا ه 1  ق مجيع الض ا ر الوارد  ه ا اد  يمع االتفاقي  و  تمشى متاماً يللتضذي  ه تشريضاهتا 

 ر(31) التميي التضذي   سباا قاام  على ل  
 ةااد   يوماااً  37لاادى الشااًر  البال اا  حتتاااز االدعااجل اللت اا  اليفاا  لرب خفاا  مااد  و  -22

ارتتاا ين علااى وجااه الساارع  أمااا  قاااٍل خااال  ماان مثااو  اً، وعملياااً ولرب التأ ااد، قانونيااأقيفااى، 
 ر(32) ضايم الدولي تتفح مع امول  زم ي  

أفراد أث اات احتتاازه  جارات ا  بوفاليت تفيد وال ت ا  اللت   تشضر ابلقلح لزات االدعاتار  -23
 ما حد ، على ما أفيد ال بي  الضاجل  والضالج أث ات االحتتاز،  عد  توفم الرعاي   لتضذي  أوا

 ر(33) او  ونلق وتي  ين ديلي  ري بوشبه، ل
جيا  أح ا  قانون اإلجراتار اة اايا  الايت على عتي  أبن تل قاليف  وأو جل اللت    -24

 ر(34)راقب ووضضو  عجل ا  ه م ان حمدد  فيو شتبه ع   ا
، دعجل جمموع  مان خاربات حقاوق اإلنساان التاابض  لألما  2017سبتمرب أيلو / 6وه  -25

عااان اراااامق الباااارز وا ااادافع عااان حقاااوق اإلنساااان، جياااان  الفاااوري ا تةاااد  احل ومااا  لرب اإلفاااراج 
سل   الدول ر وأعربوا عن قلقو  من أن  قوي ما   بتوم  التةري  على ت ان تيانيون ، الذي  

ي ااون ارتماي أن مان   يااانر أج بيا لتوا اي ماع  ا ،علاى ماا يبادومشلاجل،   "جرميا " السايد جياان
، رحاا  2018 همتوز/يولياا 10ه و ر (35)آليااار حقااوق اإلنسااان التابضاا  لألماا  ا تةااد ماان بي وااا 

ليااو  ، الراحاايالفاااا  ماااا   نوبااي ، زوجاا جياااا فااول السااامق حلقااوق اإلنسااان إبًااالق ساارا  ليااو 
أساااره  عااان  عااان حقاااوق اإلنساااان و   اليفاااي ي ا ااادافضاإلفاااراج عااان عااان أملاااه ه  يااااوبو، مضااارابً ج

 ر(36)آرات انتقادي لتضبم عن احرموا من حري   الذين و يوحمام
ت ااار اساااتخدا  احلااابس االنفااارادي لفااارت   ااام اليفااا  أو اااجل ة ااا  م اهلااا  التضاااذي  و  -26

 ااخاو  وي اإلعاقااار الذه ياا  أو ال فسااي  االجتماعياا  وا حاادا  واحلوامااي وال سااات أللحماادد  
 ر(37)وا موار ا رضضاراللوايت لديون أًفا  رّضع 

 (38)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
والثقافيااااا  عااااان قلقواااااا لزات حلقاااااوق االقتيفاااااادي  واالجتماعيااااا  ا ض يااااا  ابلت ااااا  العرباااااجل أ -27
انضاااادا  أساسااااي  ه اساااتقال  القلاااات ه اليفااا ، مثاااي عياااوا الااايت تشااام لرب وجاااود ضلوماااار ا 

 ااا ه  حقااوق اإلنسااان،ه جمااا   القااانونأفااراد أجواا   لنفااا  التاادري  ال اااه للقلااا  وارااام  و 
 ااااوا ي هلاااا  التضااااذي   رر ة اااا  م ار وأ(39)  لاااا  احلقااااوق االقتيفااااادي  واالجتماعياااا  والثقافياااا

 ر(40)مماثل 
الاايت  ا ضلومااارأعربااجل اللت اا  ا ض ياا  ابلقلااات علااى التميياا  ضااد ا اارأ  عاان قلقوااا لزات و  -28

ال  ر ه القلااي ونتااتوا، ال سيما تلا  ه ر ثّ أ تفيد بوجود تدخي سياسق ه اةواز القلااق
 ر(41)ا تضلق  ابل  اعار على ا رل اليت تشمي ال سات ه اليف 

ماااا ن أباليفاا  الضااااالر عااال  أعربااجل ة اا  م اهلاا  التضااذي  عاان قلقوااا لزات عااد  لو  -29
عاا  وجااود أقارهبااا الااذين  ااار وا ه االحتتاجااار ومااا زالااوا قيااد االحتتاااز، وا  ااخاو الااذين زُ 
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اصامسا  والضشارين ه ذ رى الاأو التضبم عن آرااو  إلحيات  أهن  احتت وا بسب  ت  يمو  أنش  ً 
 ر (42)1989عا  ه ميدان تياانمن  لالحتتاجار اليت  ودها  2014ا  ع

 (43)احلياة العامة واحلياة السياسية احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف -3 
حلقوق االقتيفادي  واالجتماعي  والثقافيا  اليفا  علاى اختاا  تادابم ا ض ي  ابلت   الحثجل  -30

تم اا  مجيااع ا  ااخاو اصاضااض  لعلااى حرياا  التضباام وا ضلومااار و  فضالا  إلزالاا  القيااود ا فروضاا 
ماان اايااا  ، و التقاااد  الضلمااق وت بيقاتاااهسااتفاد  ماان واال ،لواليتوااا ماان ا شاااار   ه احليااا  الثقافيااا 

 ر (44)ه  ميفدرُ أو فين أديب لنتاج علمق أو اليت رييت مثر  أي ا ض وي  وا ادي  الفوااد 
في  الجاااااراتار فوريااااا  للساااااما  لليفاااااةختاااااا  اباليفااااا  ل فاااااي أو اااااجل ة ااااا  حقاااااوق او  -31

وا دافض  عن حقوق اإلنساان ومجياع ا   ماار  ام احل وميا  بر اد انتوا اار حقاوق اإلنساان 
ماااان  اااا ي مارساااا  حقواااا  ه حرياااا  التضباااام والاااارأي دون أي  والتةقيااااح فيوااااا واإلبااااال  ع وااااا و 

 ر(45)ا لايقار أو االنض اسار وأالتوديدار 
االتيفاااالر و ااار ار  ق اااا ل بلاادتاااأثر ابحت ااار الت  اارر اليونساا و أن حريااا  التضباام و  -32

 أن أيلًا  ااااارر واالجتمااااااعقر  اااااب ار التوا اااااي اإلنرتناااااجل،  اااااا ه  لااااا  حمر اااااار البةاااااا و 
 اليونس و ًلبات على احل وم  ورّدتر 2010 ديسمرب/ا ول  انون 28ه قُتااااااااي   ااااااااةفياً 

 جوودها توا ي بأناحل وماااااا   اليونس و وأو جلر 2014 مارس/آ ار 6 ه القلي  ُحلااااااجلو
عاان  اً ًوعااتقاادمي مضلومااار ، و ماا و الااذين قُتلااوا ه قلااااي  والتةقيحاليفااةافي   سالم  للمان

 ر(46)اً قلااي توامتابضمدى تقد  

 (47)ل الرقاحظر مجيع أشك -4 
أعرباااجل اللت ااا  ا ض ياااا  ابلقلاااات علااااى التمييااا  ضاااد ا اااارأ  عااان قلقوااااا لزات عاااد  وجااااود  -33

  مجيااع وعااد  وضااو  مااا ل ا  ااان القااانون ارلااق  اارّ ابلبشاار تشااريضار  ااامل    افةاا  االجااار 
ري قساااااالساااات ال  اة سااااق والضمااااي ال   اااارال،  ااااا ه  لاااا  االجااااار ابلبشاااار أ اااا ا  االجااااار

 ر(48)بين  م القانوينال واج القسري والتو 
حلقاااوق االقتيفاااادي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  اليفااا  علاااى اختاااا  ا ض يااا  ابلت ااا  ال وحثاااجل -34

ين بشااأن لل ااات لعاااد  الالشااض  ت فيااذ قاارار ا ااانمتر   فالاا مجيااع التاادابم الالزماا  ل عااان  تضلااي الااًو
 بااديي أو ن اااا  ماااوازٍ ن اااا  أي وضااامان عااد  وجاااود  ،الضمااي ه مجياااع ألاااات اليفاا ن اااا  ًريااح 

 ر (49)ارلق يفضيدلضمي القسري، وخا   على الل

 (50)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
الاااايت تفيااااد أبن عيااااادار  ضلومااااارأعربااااجل ة اااا  م اهلاااا  التضااااذي  عاااان قلقوااااا لزات ا  -35

هاااذ  ا ياااو  لااادى " لت يااام مااان ا ياااو  اة ساااي  ا ثليااا ضاااالج الماااا يسااامى "وفر خا ااا  وعامااا  تااا
، احلاابس  وراباياا ، وأحياااانً اليفاادمار اسااتخدا  الشاامي ا الضااالج ين هااذأبوا ثلياا ، وا ثليااار 

 ر(51) ونفسي  ر جسدياضر تسب  أبيمرا   أخرى الذي مي ن أن نفسي  و مرا    القسري ه
تسااااتيي ا ساااار ا ضيشااااي  اسااااتمار  وأعربااااجل ة اااا  حقااااوق ال فااااي عاااان قلقوااااا ماااان أن  -36
(hukou الااااذي ،) تسااااتيي والد  أًفااااا  الضمااااا  ا واااااجرين،  مت ااااعتسااااتيي ا واليااااد،  اهباااايُرفااااح
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مجيااااع ا ًفااااا ، وخا اااا  والد   للاااامان تسااااتيي hukouعاااان ن ااااا  اليفاااا  ابلتخلااااق  جلو ااااأو 
 ر (52)أًفا  الضما  ا واجرين

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
ةوااود الاايت ، لاا ن نوهااجل ابتيفااادي  واالجتماعياا  والثقافياا حلقااوق االقا ض ياا  ابلت اا  لن ال -37

  افةاا  الفساااد، ال تاا ا  تشااضر ابلقلااح لزات الفساااد السااااد والواسااع االنتشااار ه اليفاا  تبااذ ا 
علاااى لعماااا  احلقاااوق االقتيفاااادي  واالجتماعيااا  والثقافيااا ، ال سااايما ه اً ر سااالبأثّاااالاااذي  اليفااا 

 ر (53)والبلدار ا قاًضارمستوى 
الاااا  لرب حتاااا  الفقاااار ا اااادقع  سااااأل  ا قاااارر اصاااااو ا ضااااين أ ااااار ، 2017وه عااااا   -38

مسااانول  ه تاااور  و شااافجل عااان مااادى  ق جااا  بي ااا  اااوا الااارايس  ااا الفسااااد الااايت م افةااا  
ا فارادر وأو اى أبن ت شا   ه  ثام مان ا حياان تقاوقالذي أضاّر د افساله احل ا واحل وم  
 ر(54)مساتل فضال  للاليف  آليار 

 احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 
بااي وازدايد اللت ا  ا ض ياا  ابلقلاات علاى التمييا  ضااد ا ارأ  قلقا  لزات اساتمرار ماا برحاجل  -39

ا ساااوا  ه بشااأن مباادأ قااانون لرب عااد  وجااود اً ضاا ى ج اياايُ ي ذا جااور باا  اة ساا  الااتفاااور 
باااا  ال سااااات  ضمااااوديالفيفااااي ا وااااين ا فقااااق والوتوا ااااي ؛  عاااان الضمااااي ا تساااااوي القيماااا ا جاااار

اخاااتال  سااان والرجاااا  ه ساااوق الضماااي وتر يااا  ال ساااات ه ق اعاااار عماااي م خفلااا  ا جااار؛ و 
 ر (55)عاماً  50اردد با وال سات اً عام 60اردد با لرجا  التقاعد ب  ا

والثقافياااا  عاااان قلقواااااا لزات حلقااااوق االقتيفاااااادي  واالجتماعياااا  ا ض ياااا  ابلت اااا  العربااااجل وأ -40
ال يات  ه لًارهاا توقياع ، و الايت تساتتبع ل ااابر ووفياار م ا و ام او سليم  رو  الضمي  م ال

ال سااايما ه و لتاااأم  ال ااا  والتاااأم  ضاااد احلاااواد ، تاااوفم ا ساااتوى ال ااااه مااان اعقاااود عماااي و 
 ر(56)الق اع  اصاو و م الرمسق

 (57)احلق يف الضمان االجتما ي -2 

حلقاااوق االقتيفاااادي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  ابةواااود الااايت تباااذ ا ا ض يااا  ابلت ااا  شااايد الت -41
الشاايخوخ ، ا ساسااي  ه عمار ضا اار يشامي ا اليفا   ا   اللاامان االجتمااعق للتمياع،  ااا 

، ل  واااا أعرباااجل عااان قلقواااا لزات التبااااين (di baoللمضيشااا  ) والرعايااا  ال بيااا  ا ساساااي ، واحلاااد ا دى
مااان  ا وااااجرين مااان الرياااف لرب احللاااره أوساااا  بااا  سااا ان احللااار والرياااف و ا ساااتمر  احلااااد

 ر (58)حيا ا ستةقار  ما ونوعاً 

 (59)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 
حلقاوق االقتيفاادي  واالجتماعيا  والثقافيا  عان قلقواا الضمياح لزات ا ض ي  ابلت   الأعربجل  -42

الضاااد تسا  ماا أفياد  ملياون ًفاي ه ا  ااًح الريفيا ، 60و 55عدد  ب  ما يقّدر ترك اوابت 
وضااامان    اااا هاااذا الر ودعاااجل اليفااا  لرب تض يااا  جوودهاااا إلل اااات (hukou) ن اااا  هو اااوباااه لرب 

ماااان ،  ااااأهن   ااااأن ساااا ان ا  اااااًح احللااااري ، ن مجيااااع ا واااااجرين ماااان الريااااف لرب احللاااارمتّ اااا



A/HRC/WG.6/31/CHN/2 

GE.18-13980 8 

  ياليفاااةالرعايااا  سااا ن و للااامان االجتمااااعق وا ااحليفاااو  علاااى فااارو الضماااي و  ساااتفاد  ماااناال
ن أبفيااد لرب ا ضلومااار الاايت تاً الفقاار ا اادقع أيلاا سااأل  ا قاارر اصاااو ا ضااين أ ااار و ر (60)والتضلااي 

 30لرب نسابته يفاي تماا ميثلاون الاذين و ملياون  200الباال  عادده  مان الرياف ن يالضما  ا واجر 
ااااا اااادن ال ااااربى   ه ا اااااا  ماااان ساااا ان بضاااا   اتبضاااا "،  بقاااا"  hukou ه لًااااار ن ااااا فون يو  

يفاااو  علاااى اصااادمار، مثاااي التضلاااي  ون علاااى قاااد  ا سااااوا  ماااع  ااامه  مااان حياااا احللضاااام  ي وال
 ر (61)والرعاي  اليفةي  واللمان االجتماعق

حلقااوق االقتيفااادي  واالجتماعيا  والثقافياا  عاان قلقوااا لزات حالاا  ا ض ياا  ابلت اا  الأعرباجل و  -43
لزات ال اذااق ه بضا  ا  ااًح الريفيا  الفقام ، ال سايما ه ا  ااًح اةبليا  ال ربيا ، و انضدا  ا من 
الاايت تتمتااع  بااجليالتم  قاا  ا ًفااا ، ال ساايما ه ا  اااًح الريفياا  وه لاادى ت ذياا  الاسااتمرار سااوت 

 ر(62)حل   الذايتاب

ه ه اليفاا  ةااو  ا لقلص رحبااجل اللت اا  ا ض ياا  ابلقلااات علااى التميياا  ضااد ا اارأ  ابلااتو  -44
قلااات علاى ا شااا ي للاليفا  ا الاايت تباذ  واودةوابأث اات احلماي أو بضااد  مضاد  وفياار ا موااار 

جا س سا  ناو  اإلجواال االنتقاااق تعلاى عديد ج س اة     رال  م ًبي  و ا تمثل  ه 
ابإلان ر  الاااااذ ور قياسااااااً نساااااب  ارتفاااااا  لرب  رأدالااااايت ،  واإلجواااااال والتضقاااااي  القساااااري  اة ااااا  

زات عاد  ه اليفا ، ولقانوني  استمرار هذ  ا مارسار  م اللزات اللت   تشضر ابلقلح برحجل  ماو 
رحباااااجل ة ااااا  حقاااااوق ال فاااااي و ر (63)علاااااى عااااااد  قتاااااي اإلان  احلاااااديثار الاااااوالد اً القلاااااات  ليااااا

 ر(64)ال بم ه مضد  وفيار ا موار وا ًفا الخنفال اب
عان قلقواا الضمياح لزات اللقاحاار وعملياار نقاي الاد   ام أعربجل ة   حقوق ال في و  -45

وتساااببجل إب ااااابر  آال  ا ًفاااا  ه مجياااع ألاااات اليفااا  القاريااا ًالاااجل عواقبواااا اوم ااا  الااايت 
 ر(65)ووفيار ارأو لعاق  ل خ م امر أفموس نقص ا  اع  البشري  و ب

 (66)احلق يف التعليم -4 
 ال يااااا ا  يشااااا ي عااااادايً ال وعيااااا  ياااااد اةتضلاااااي  ال ااااارر اليونسااااا و أن احليفاااااو  علاااااى    -46

 ر(67)  وأًفا  ا واجرينث يألقليار اإلللألًفا  ارروم  ه ا  اًح الريفي  الفقم  وال ااي  و 
ة اا  حقااوق ال فااي ابلقلااح لزات التفاااور ا ت ايااد ه لم انياا  حيفااو  ا ًفااا  تشااضر و  -47

، ال سايما مقارنا  اب  ااًح احللاري  تاوفر لزات قلا  و  الذين يضيشون ه ا  اًح الريفيا  علاى التضلاي 
أمواااهت  ماان رييت اللتااوت والالج اا  وا ًفااا  الااذين ًااال  ياا  وا ًفااا  ث  ًفااا  ا قليااار اإل

 ر (68)بلد جماور وأًفا  الضما  ا واجرين
ودياا  لزات حمداً أيلااأعربااجل اللت اا  ا ض ياا  ابلقلااات علااى التميياا  ضااد ا اارأ  عاان قلقوااا و  -48

ا قلياااار تلااا  ا  تمياااار لرب ل ساااات والفتياااار  وار اإلعاقااا  الذه يااا  و التضلاااي  ا تاحااا  لفااارو 
ه أوساااا  مضااادالر التسااارا ا درساااق الضاليااا  لزات وا وي اااور، و يااا  بتياإلث يااا  والدي يااا ، مثاااي الت

 ر (69)لفتيار اللوايت هاجر آابؤهن لرب ا  اًح احللري ا
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 أو ف ات حمددةحقوق أشخاص حمددين  -دال 

 (70)النساء -1 
أعربااجل اللت اا  ا ض ياا  ابلقلااات علااى التميياا  ضااد ا اارأ  عاان قلقوااا لزات الاا ايد  ا سااتمر   -49

تخفااي  عاادد ال سااات ل االحتتاااز، وحثااجل اليفاا  علااى اختااا  تاادابمرا اا  ه عاادد ال سااات ه م
 مضاةا  ا ساباارماق لرب حمادد  ا هادا  تيا  ابارام  وقات فياذ عان ًرياح وال سيما ارتت ار، 
 ر (71)لجرا  ال سات ال ام   ورات

التأ اد مان تلام  وحثجل اللت ا  ا ض يا  ابلقلاات علاى التمييا  ضاد ا ارأ  اليفا  علاى  -50
ل سااات ضااةااي الض ااف ااسااتخدا  أواماار حلماياا  بشااأن اً ب اادمشاارو  قااانون م افةاا  الض ااف ا  اا   

، ه الشاااا اوى قلتةقيااااح الفضلااااعلااااى او  اااان ا  و  ولاااا ا الجاااا  ال افياااا  واجملواااا   علااااى موتااااوف
 ر (72)وا على ال ةو الواج أفضا  الض ف ضد ا رأ  ومضاقب  مرت بي ومتابض 

 (73)األطفال -2 

تلااةي   االرحلاارتفااا  ا ااااي ان عاجوااا ماان اال  ااديد أعربااجل ة اا  حقااوق ال فااي عاان -51
اصسااااار ه ا روا  مااان خاااال  مضاةااا  م اااع هاااذ  عاااد  التو اااي لرب و  و نفساااباااجل أبيأًفاااا  الت

اً أيلاأعرباجل و ر ياونبتيتا  اامل ال ويلا  الضواد الايت يضااين م واا الال ام   وراتها و ذري  ا سباا اة
ا توماا  بااا "التةااري "  ياا بتيابحتتاااز وسااتن ا ًفااا  التالاايت تفيااد  ا ضلومااارعاان قلقوااا لزات 

اً سااوتاحلالاا   يااد ، ممااا قااد يالرتهياا و   ملااايقبتضاارل أساار اللااةااي للعلااى التلااةي  ابلاا فس، و 
 ر(74)التلةي  ابل فسسفر عن ازدايد حاالر وي

 ااااي باااايضو   االجااااار هباااا  و و آال  ا ًفااااا  لزات اخت ااااا  وأعربااااجل اللت اااا  عاااان قلقوااااا  -52
 ااام قاااانوينر وأعرباااجل عااان قلقواااا بشااا ي خااااو لزات و  بشااا ي   ااارال تب ااايوال سااايما عاااا ، 

علااى التخلااق آابت ت  ااي  ا ساار  أر مااوا مسااااي   عاانساانول ا ن بضاا  الاايت تفيااد أب ضلومااارا 
وه  عاااااابأبهنااااا  لماااااا والاااااذين أ باااااوه  ويتتااااااوز عااااادده  ماااااا ماااااح  ااااا  ل اباااااه، عااااان ا ًفاااااا  

إلحلاااقو   تااا  أو  و  ه البلااد أو ه اصااارج،تب اايياات  رعاياا  دور ا يتااا  ارلياا  ل وضااضوه  ه أو
نتشاااار االسااات ال  اة ساااق لألًفاااا   ااااهر  اعااان قلقواااا لزات  ر  ماااا أعرباااجل(75)الضماااي القساااري

ا شاااااامول  ابلساااااال   القلااااااااي   اااااااًح ا اال تيفاااااااا، ه مجيااااااع وال ساااااايما ، االعتاااااادات علاااااايو و 
 ر(76) اليفي ي
ه ا عمااا  اص اار  علااى ن اااق واسااع وأعربااجل اللت اا  عاان قلقوااا لزات ل ااراك ا ًفااا   -53

ال ااوا، لنتاااج والتيفاا يع و حقااو  اسااتخراج ا ضااادن وأسااوأ أ اا ا  عمااي ا ًفااا ، ال ساايما ه 
  اعمااماان ا ااياا   افيا  اً عاما 18و 16 ًفاا  الااذين تارتاو  أعماااره  باا  اااياا  لزات عاد  و 

(77) اص ر 
. 

ه ا ساار  وا اادارس الضقاااا الباادين  وقااانوانً ن ع اار  ااراح  اليفاا  أبأو ااجل اللت اا  و  -54
 ر(78)ستونوا نسسار ومجيع ا ما ن ا خرى،  ا ه  ل  ال

ين مل  -55  ااراح  ج ياااد ا ًفاااا    اااّر وأعربااجل اللت ااا  عاان أسااافوا  ن قاااانون الاادفا  الاااًو
أبن ت  اار اليفاا   جلأو اافه القااوار ا ساالة ، اً الااذين تيفااي أعماااره  حااة الثام اا  عشاار  عاماا
ضاااّمو  لرب  ااافو  دون سااان الثام ااا  عشااار  و الاااذين ه تضاااديي القاااانون لتتااارمي ج ياااد ا ًفاااا  
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دون سااان الثام ااا  الاااذين ا ًفاااا  ليفااااد وأو اااجل اليفااا  أبن ع ااار  اااراح  ر القاااوار ا سااالة 
ه ا عمااا   ، اام مبا اار أو مبا اارُمتمااي أن يشااار وا فيوااا، علااى لااو  ا  اااًح الاايتلرب عشاار  

 ر(79)الي قتال
ا ت اارر  الاايت تشاام لرب أن أًفااا   ضلومااارا بااال  ماان وأعربااجل اللت اا  عاان ان عاجوااا ال -56
ذين يسااضون  مارساا  حقواا  ه حرياا  الاادين ، الااالفااالون  وناا وأًفااا  ممارسااق بااجل وا وي ااور يالت

رماااون مُ باااجل يوأن أًفاااا  الت،  ضاملااا  والتضاااذي ساااوت الللاااضون و  نتااا و ُمتو يُضتقلاااون والوجااادان 
تلاا  ا فروضاا  ل  لاايمثعلاايو  تاادابم و لاا  عاارب فاارل وممارساا  دياا و   تضّل القاادر  واحلرياا  لااماان 

 ر(80)ق ا راقب  الدقيعجل  ونوضض، فيبجليالته وأدير  الراهبار الرهبان على أدير  

 (81)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
  ثياافوالثقافياا  اليفاا  علااى تحلقااوق االقتيفااادي  واالجتماعياا  ا ض ياا  ابلت اا  الحثااجل  -57

عااارب وساااااي ، ال ساايما ه ساااوق الضمااي، ه اجملتماااع دمااااج ا  ااخاو  وي اإلعاقااا جوودهااا إل
هااااا إلنفا   فضالاااااسااااتةدا  آلياااا  و فاااارو الضمااااي فضالياااا  ن ااااا  حيفااااص تاااا  متعااااد  ماااان بي وااااا 
 ر(82)ولتيفةي  اصلي

اً ًبياااااً هنتاااابااااّم مااااا برحااااجل تتأن اليفاااا  لرب قلااااح مااااع الر ة اااا  حقااااوق ال فااااي أ اااار و  -58
ا ًفااااا   وي اإلعاقااااا  تر ااااا  ه ال الااااا  علاااااى ا قدمااااا  لرب  دماراصاااااأن لرب اإلعاقااااا  و  قارباااا  

 ر (83)يسداة ""لعاد  التأهيي اليت توفر نسسارا 

 (84)األصلية والشعوباألقليات  -4 

 ار ميفااداقي  ماان ميفااادر مضلومااار  ثاام    اارر ة اا  م اهلاا  التضااذي  أهنااا تلقااجل  -59
ه احتتااااز تضسااافق واختفاااات حااااالر و أث اااات االعتقاااا  توثاااح ابلتفيفااايي حااااالر تضاااذي  ووفاااا  

 ر(85)ا وي ور وا   ولي فضا  تستود  لتيبجلر  ما وردر ادعاتار عن أأوسا  س ان ا
الاايت  ضلوماااروأعربااجل اللت اا  ا ض ياا  ابلقلااات علااى التميياا  ضااد ا اارأ  عاان قلقوااا لزات ا  -60

وا وي ااااور، وال سااااات  وار اإلعاقاااا   ياااا بتيالت ياااا  والدي ياااا ، مثاااايث تفيااااد أبن نسااااات ا قليااااار اإل
لزات   ماان التميياا ر وأعربااجل عاان قلقوااا بوجااه خاااو قاًضااياا لن يتضرضاان   اا ا  متضاادد  ومت ال

لةيفااااو  علااااى الرعاياااا  اليفااااةي  حااااة اون لياااا  والدي ياااا  ث نسااااات ا قليااااار اإلحمدودياااا  فاااارو 
 ر (86)يالضمفرو لي  و والتض
حلقاااوق االقتيفاااادي  واالجتماعيااا  والثقافيااا  تشاااضر ابلقلاااح لزات ا ض يااا  ابلت ااا  الوال تااا ا   -61
، اإلث ياا قليااار ا ا  ااخاو ا  تماا  لرب ا رتفااع ه أوسااا  ضااد  الب الاا  الاايت تفيااد   ضلومااارا 

 اااض  لرب هتااار  اً ع  لااا  ج ايااا، ويرجااايااا الداخلا   قااا   قوا وي اااور وم  اااولي يااا بتيال سااايما الت
 ر(87)ا ان اليفيين لرب م اًح ا قليار

لرعاااا  ماااا ي فيفاااذ ه اليفااا  مااان عملياااار نقاااي لعااان قلقواااا لزات  وأعرباااجل اللت ااا  أيلااااً  -62
وه مض اااا  احلاااااالر دون التشاااااور الااااالز  مضواااا  ن دو "القاااارى اال اااارتا ي  اةديااااد " لرب الرحااااي 

 ر(88)، ال سيما ه ا قاًضار ال ربي  وم اًح احل   الذايتمست م موافق  حر  مسبق  
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عمااا  إل ااديد  اً ياا  ال تاا ا  تواجااه قيااودث أعربااجل اللت اا  عاان قلقوااا  ن ا قليااار اإلو  -63
حقواااا ه ا شاااار   ه احلياااا  الثقافيااا ،  اااا ه  لااا  احلاااح ه اساااتخدا  وتضلاااي  ل اااار ا قلياااار 

 ر(89)ري ت اوممارس  دي و تواوثقاف واواترل

 (90)املهاجرون والالج ون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 

حلمايا  أًفاا  الضماا  ا وااجرين  هااحثجل ة   حقوق ال في اليف  علاى تض يا  جوود -64
ت فيااااااذ التشااااااريضار ا تضلقاااااا  فضالياااااا  ماااااان االساااااات ال  اة سااااااق واالعتاااااادات اة سااااااق، وضاااااامان 

تت اسا  ماع تقوا  عقاوابر ماع ل ادار لرب الضدالا  ةارميت  ات  اوتقدمي مرت   ها افةتوما  
 ر (91)جراامو 

ه عاادد ًااال  اللتااوت بلاا   وأ ااارر مفوضااي  ا ماا  ا تةااد  لشاانون الالج اا  لرب أن  -65
اً داامااا عااادد الاااذين اعتُاااربوا الج ااا  و اااانوا ي ت ااارون حاااالً و اً  خيفااا 668ماااا قااادر   2016عاااا  
ر ا  اماتالك  اوادار تن اد ، والالج اون ه ا  ااًح احللاري البو اللتاوت ًو اًر  خيف 162 بل 

يواجوااون خ اار االعتقااا  واالحتتاااز ه اليفاا   ونتسااتيلو  ووضااضو  لاادى ا فوضااي ، ال ي الاا
 ر(92)ا تر  ل ا دخلوا البلد بيفور   م قانوني  أو جاوزوا مد  ري ماهت قوان  بتوم  انتواك 

مان القاريا  واا  ن ا ًفاا  الاذين يادخلون اليفا  وأعربجل ة   حقوق ال في عان قلق -66
دون بااالاااده  ا  ااالق بضتاااربون موااااجرين  ساااباا اقتيفاااادي  ويضاااودون لرب يُ ماااا فت اااوا بلاااد جمااااور 

 مااااا ن ُمتمااااي أن يتضرضااااوا بضااااد عااااودهت   ضاااارار يتضااااذر عالجوااااار  ا ل ا  اااااليااااالت أي اعتبااااار  اااا
،  ان فايو  اإلث يا   ا ا ا  تما  لرب قوميا   اللتاوت ًاال   ربأعربجل عن قلقوا  ن اليف  مل تضتا

أ رر ة اااا  م اهلاااا  ر و (93)لرب حيااااا أتااااوااً ا ًفااااا ، الج اااا  ر اااا   ااااروفو ، وأعااااادهت  قساااار 
تااااوفم ال فيلاااا  بمجيااااع التاااادابم ختااااا  اباليفاااا  أو ااااجل ا فوضااااي  و ر (94)مماثلاااا  ااااوا ي التضااااذي  
ه حاجااا  لرب  ون ونااايقاااد الاااذين جمااااور  بلااادل اااال  اللتاااوت مااان  قوفضلاااعملاااق  لنسااااينهاااام  

تساااام   اااا  ابإلقاماااا  القانونياااا  ه مساااات دار ل اااادار و اااااح هوياااا  و يشاااامي  ااياااا  دولياااا ،  ااااا
 ر(95)اليف 

 (96) دميو اجلنسية  
ها م وااا وتيساا  يمعملياا  تسااتيي ا والياد وتتبسايط باليفاا  أو اجل ة اا  حقاوق ال فااي  -67

 خاادمار موعساا  اصاادمار،  ااا ه  لاا  تااوفا رتب اا  هبااإبزالاا  مجيااع احلااواج  ا الياا  واإلدارياا  ا 
التوعيااا  اجملتمضيااا  رفاااع مساااتوى وتحيفاااو   عليواااا، و  واباوااا  وا و ااايات علااايو تساااتيي ا والياااد 

ح ه أوسااااا  ا ي ااااار احل ومياااا  وه ا  اااااًاً وخيفو ااااأبيياااا  تسااااتيي ا واليااااد،  ا وعق الضااااالااااو 
 ر(97)الريفي 

 (98)مناطق أو أقاليم حمددة -هاء 

علاااى  2014ه عاااا  حثاااجل اللت ااا  ا ض يااا  ابلقلاااات علاااى التمييااا  ضاااد ا ااارأ  اليفااا   -68
أو ااجل و ر (99)(اليفاا ) علااى هوناا   وناا  ساااري ( ال2)11ا اااد   نال  اار ه سااة  عف اهتااا عاا

لرب اتفاقيااااا  ( اليفااااا ) ة ااااا  حقاااااوق ال فاااااي وة ااااا  م اهلااااا  التضاااااذي  أبن ت لااااا  هونااااا   ونااااا 
 ر (100)1967لالج   وبروتو و ا لضا  ااصا   بوضع  1951 عا 
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عااااد  لرب قلااااح بحلقااااوق االقتيفااااادي  واالجتماعياااا  والثقافياااا  أ ااااارر اللت اااا  ا ض ياااا  ابو  -69
  افةاااا  التميياااا  وأعربااااجل عاااان أساااافوا  ن قااااانون التميياااا  الض يفااااري    ااااامل اروجااااود تشااااريض

 اإلقامااااا  ه هونااااا   ونااااا اإلقامااااا  أو ماااااد  ًبيضااااا  يشااااامي التمييااااا  علاااااى أسااااااس اة ساااااي  أو  ال
 ر(101)(اليف )

أن عاادد ًلبااار عاااد  لبضاااد ًااال  اللتااوت الااايت  بقلااح التضذي  م اهل  ة    اارر و -70
 /ا ول  انون( باااا  اليفاااا ) ون   هون  قدمتوا اليتللبياااااانر اً اعتُاااربر مدعوماااا  أبدلاااا ، وفقااا

ا يشااام لرب وهاااذ، 6 628مااان أ اااي اً ًلبااا 32مل يتتااااوز ، 2015 مايو/أيارو 2009 ديسمرب
لرب ( اليفااا ) احلمايااا ر ودعاااجل هونااا   ونااا ا ساااتوى ا تشااادد لل ايااا  ا ساااتخد  للةيفاااو  علاااى 

للاامان ااياا  ا  ااخاو ارتاااج  لرب ا ضتمااد  للتاادقيح ه هااذ  ال لبااار جااراتار اإلمراجضاا  
ماان ، ااياا  اتماا   الض ااف الضشااواايأعمااا  ون ماان وربااأول اا  الااذين ي اان فاايو   احلماياا  الدولياا ،

(102)ال رد
. 

ا اهتتضااديي تشااريض( لرب اليفاا ) هوناا   وناا الاايت تاادعو و ااررر اللت اا  تو اايتوا السااابق   -71
يشااامي مجياااع الض ا اااار و مااااع اتفاقيااا  م اهلااا  التضاااذي  اً للتضاااذي  يتفاااح متامااااً تضريفاااتلااامي وا ل

 ل  مشاااي  يفاااأه اعتمااااد تضرياااف ( اليفااا ) ر وي ب اااق أن ت  ااار هونااا   ونااا 1الاااوارد  ه ا ااااد  
الرت اباااه مو اااف عماااومق أو أي  اااخص آخااار تياااا مي ااان مقاضاااا   اااي "مو اااف عماااومق" 

 ر (103)أعما  تضذي  بيففته الرمسي 

آليااا  مساااتقل  وفضالااا  لتقااادمي الشااا اوى عاااد  تاااوّفر وال تااا ا  اللت ااا  تشاااضر ابلقلاااح لزات  -72
ا تااار   دار لاالحتتاااز التابضاا  إلدار  الشااًر  أو ا اا  داخااي مر و لاا  دون خااو  ماان االنتقااا  

 ر (104)ارأو لدار  اإل الحيالوافد  
ل اااااز ااساااتخدا  ورود مضلوماااار اتفقاااجل علاااى أناااه   وأعرباااجل اللت ااا  عااان قلقواااا لزات  -73

اااً  ا  اسااتخداما ساايي للاادمو  وا ااراوار والاار   يتالاا ارضااد ا ت اااهرين خااال  االحتتاجاااً مفًر
، 2014"االحاااااتال " ه عاااااا  ماااااا يسااااامى حر ااااا  "ا  لااااا " أو وقاماااااجل هباااااا اً يومااااا 79 جلدامااااا
 اااخص، وأن  1 300أبن الشاااًر  ةاااأر لرب الض اااف ضاااد أ ثااار مااان ا ضلوماااار الااايت أفاااادر و 

( اليفااا ) ا ستشااافى ه وقاااجل الحاااحر وأو اااجل هونااا   ونااا أُرسااالوا لرب  اااخص  500 حاااوارب
مضارضااااق السااااتخدا  ا فااار  للقااااو  ماااان قباااي الشااااًر  و االدعاااااتار ابإبجااارات عقيااااح مساااتقي ه 

 ر(105)2014ه عا   اراالحتتاجأث ات  ين اهر تا 
اساااتخدا  احلااابس االنفااارادي لأل اااخاو ( ت ااار اليفااا )أو اااجل اللت ااا  هونااا   ونااا  و  -74

اللااااوايت لااااديون الذه ياااا  أو ال فسااااي  واالجتماعياااا  وا حاااادا  واحلوامااااي وال سااااات    وي اإلعاقاااا
 ر (106)روا موار ا رضضاأًفا  ُرّضع 

الااذي يُضتاارب سان لاحلااد ا دى ل( برفاع اليفاا )هونا   وناا  أو اجل ة اا  حقاوق ال فااي و  -75
 ر(107)لرب مستوى مقبو  دولياً ًا ج اايفيه الشخص مسنو  

لرب ( اليفاااا ) دعااااجل اللت اااا  ا ض ياااا  ابلقلااااات علااااى التميياااا  ضااااد ا اااارأ  هوناااا   وناااا و  -76
 ر (108)عاماً  18التضتيي ابعتماد قانون لرفع السن ا دى لل واج لرب 
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ل  وااا ال تاا ا  ، لجاااز  ا بااو ( اعتماادر مباادأ اليفاا )هوناا   وناا  أن اللت اا    اارر و  -77
 ضاايم الدولياا  ا يسااتوهال ذا أمار أساابيع، وهاا 10تشاضر ابلقلاح  ن لجاااز  ا موما  تقتيفاار علاى 

 ر(109)اليت وضضتوا م  م  الضمي الدولي 
 يا  ال واول اب ارأ  ه هونا   وأعرباجل اللت ا  عان قلقواا  ن اللت ا  ال ساااي  ا  لفا  بتض -78

لت فياااذ أنشااا   لتةقياااح ا سااااوا  بااا  يااا  وتفتقااار لرب ا اااوارد الالزمااا  ( ضاااضيف  الوالاليفااا )  ونااا 
(110)وأنش   أخرىاة س  

. 
مقرتحااار اإل ااال  الاايت ساارا  ه تااا علااى اإل( اليفاا ) حثااجل اللت اا  هوناا   وناا و  -79

ه لًارهاااا تضاااديي مي ااان   وحمااادددقيقااا    زم يااا مولااا اعتمااااد ه قااادمتوا ة ااا  ل اااال  القاااوان  و 
ا ًفااا  وا  ااخاو  الاايت ال تراعااق اةااراا  اة سااي ،  ااا ه  لاا  القااوان قااوان  الاايت تت اااو  ال

 ر(111)الذه ي ، وتضريف اال تيفاا تيا يتما ى مع ا ضايم الدولي   وي اإلعاق 
ا   لياااار ا ج بياااار  الضامالتلساااات  مضاملااا   ستمرارلزات ا قلقوا عن اللت   وأعربجل -80

أاي  الض اااي اللاااذين يقااااّلن عماااا يااا ص  ددااااوع ا جورمساااتوى  مثي، عملوااان الردي ااا و روف 
لزات اسات ال ن مان جانا  ا جوا   الايت و، الايت تتتااوز   ااال ويل يااالضم اعاتااوسعليه القانون 

يفااادر    وتقااو  أحياااانً ابه اا  اً ومرسااتسااتقدمون وتضااّ  أمااا ن عملوااّن، ل  لهنااا تفاارل علاايون 
م ااادر  هوناا    الاايت تسااتدعق ماا ون ساابوع ا قاعااد  لزات اً ر وأعربااجل عاان قلقوااا أيلااجااوازاهتن

قاعااد  اإلقاماا  ا   لياا  الاايت تشاارت  ، و نه  لااون أساابوع  ماان انتوااات عقااوده( اليفاا )  وناا 
 ر(112)نالضي  مع أرابا عملوعليون 

اصا اااا  بوضااااع أن االتفاقياااا  لرب مفوضااااي  ا ماااا  ا تةااااد  لشاااانون الالج اااا  أ ااااارر و  -81
الاايت لاايس لااديوا لًااار قااانوين م اا  ماا   اللتااوت ( اليفاا ) علااى هوناا   وناا سااري الالج اا  ال ت

لااااذل ، تسااااري علااااى ار قانونياااا  جااااا  ااياااا  الالج اااا  علااااى أراضاااايوار و واجبااااوال تضاااارت  أبي 
  قااوان  ا تاار  ارلياا ، وال مااح  اا  بيفااف  عاماا  احليفااو  لوالياا  ا فوضااي اصاضااض ا  ااخاو 

( ابل  اار اليفاا ) أو ااجل ا فوضااي  ح وماا  هوناا   وناا و علااى لقاماا  قانونياا  أو احلااح ه الضمااير 
الااذين تضتاارب ا فوضااي  أهناا  ه تضااديي قااوان  ا تاار  و/أو السياسااار القااماا  لتم اا  الالج اا  

ريثمااااا ياااات  التضلااااي  الضااااا /ا وين وااللتةاااااق ب  ااااا   أبجاااارضمااااي الماااان يسااااتوفون  اااارو  اللتااااوت 
 ر (113)لوضضو حلو  داام  التو ي لرب 

ون اللتاااوت  لباااوأعرباااجل ة ااا  حقاااوق ال فاااي عااان قلقواااا الضمياااح  ن ا ًفاااا  الاااذين ي -82
ه اصاارج،  يا ر اا ُج ِّّادوا أو اساتخدموا ه أعماا  قتاللالالج  ، ال سيما أول ا  الاذين أًفا  و 

 ، ال سااااااااايما ه هوناااااااا   ونااااااااا السااااااااتونالااااااااون يُضتقلااااااااون وُمتتااااااااا ون بيفااااااااور  روتي يااااااااا  ه ال ي  
  ر(114)(اليف )

 حلقااااااوق االقتيفااااااادي  واالجتماعياااااا  والثقافياااااا  هوناااااا   وناااااا ا ض ياااااا  ابلت اااااا  الأو ااااااجل و  -83
تةساا  متااتضو  ابحلقااوق االقتيفااادي  لبشااأن ًااال  اللتااوت والالج اا  قااوان   ( ابعتماااداليفاا )

التاادري  ا وااين يشامي واالجتماعيا  والثقافياا ، وما ةو  لم انياا  احليفاو  علااى عمااي قاانوين،  ااا 
 ر(115)الالاحوالس ن 

لزات عاااد  لنشاااات أعرباااجل اللت ااا  ا ض يااا  ابلقلاااات علاااى التمييااا  ضاااد ا ااارأ  عااان قلقواااا و  -84
 باااادئ ابرياااس وحثتواااا علاااى ال  ااار ه لنشاااات  اً حلقاااوق اإلنساااان وفقااا ما ااااو، اليفااا ، منسسااا ً 
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واا ،  اا فيواايتواالتض يا  حقاوق اإلنساان ال  ااق واليا  واساض  بمنسس  مستقل  حلقوق اإلنسان 
حلقااوق االقتيفااادي  واالجتماعياا  ا ض يا  ابلت اا  الأ رر و ر (116) باادئ ابريااساً حقاوق ا اارأ ، وفقاا

 ر(117)اثل مم وا ي والثقافي  وة   م اهل  التضذي  
قلااااح أن ما اااااو، بحلقااااوق االقتيفاااادي  واالجتماعياااا  والثقافيااا  ا ض يااا  ابلت اااا    ااارر الو  -85

  اااق ضااد الواسااع الم افةاا  التميياا ، وأن التميياا  بشااأن   ااامالً  اليفاا ، مل تضتمااد بضااد تشااريضاً 
ي  ال يااا ا  وم دوجاااق ا ياااي اة ساااق وم اااايري ا ويااا  اة سااااً ج سااايا وااااجرين وا ثلياااار وا ثليااا  

الضمااااي والرعاياااا  اليفااااةي  والتضلااااي  والساااا نر  ر، اليفاااا ، وال ساااايما ه جماااااالوه ما ااااااً قااماااا
، ال ساااايما ه متوا اااي التمييااا  الفضلااااق ضاااد ا  اااخاو  وي اإلعاقاااا أن قلااااح باً و  ااارر أيلااا

 ر (118)فرو الضميجما  
تضرياااف للتضاااذي  ه قاااانون إبدراج أو اااجل ة ااا  م اهلااا  التضاااذي  ما ااااو، اليفااا ، و  -86

ر وي ب ااااق أن 1  ااااق مجيااااع الض ا اااار الااااوارد  ه ا اااااد  يمااااع االتفاقياااا  و اً يت ااااابح متاماااا الضقااااوابر
الرت اباااه  مو اااف عماااومق أو أي مو اااف آخااارلم انيااا  مقاضاااا  أي التضاااديالر  هاااذ تلااامن 

واحااد  أبن تشا ي جرمياا  التضاذي  جرمياا  اً بيفافته الرمسياا  أعماا  تضااذي ر وأو اجل اللت اا  أيلاا
 ر (119)ختلع لل رو  ا شدد   ار اليفل 

 الحقااااار القلااااااي  ضااااعل  عاااادد اوأعربااااجل ة اااا  م اهلاااا  التضااااذي  عاااان قلقوااااا لزات  -87
علااى ا سااتل ، ضمااي القسااري حاااالر القلاا  و ابلبشاار ولداانهتاا    ه االجااار لااالضلمتاارم  الل
  حماادد  ضاةاا  مشااا ل   ثاار  الشاا اوىر  ماااا أعربااجل عاان أساافوا لضااد  وجاااود باارانم  ماان ر  الاا

ُ شااف السااياح  باادافع ممارساا  اةاا س مااع ا ًفااا ، ر اا  أن أ ثاار ماان نيفااف اللااةااي الااذين  
 ر(120)خال  الفرت  قيد االستضرال  انوا دون سن الثام   عشر ع و  
حلقااوق االقتيفااادي  واالجتماعياا  والثقافياا  ما اااو، اليفاا ، علااى ا ض ياا  ابلت اا  الوحثاجل  -88

الاااايت ي ب اااق أن تساااتتبع عقااااوابر  هتا جرميااا  التةاااارش اة ساااق ه م اااان الضمااايتشاااريضاتلااام  
ر وأعربااجل ة اا  حقااوق ال فااي عاان قلقوااا  ن السااياح  (121)اةرمياا ماادى خ ااور  مااع تت اساا  

 سااااانول  ان تواًااااان  اة ساااااي  لألًفاااااا  ال تااااا ا  متثاااااي مشااااا ل  خ ااااام  ه ما ااااااو، اليفااااا ، و 
واالساااات ال  اة سااااق أدى لرب لفااااالر ابلبشاااار ضلقاااا  ابالجااااار احل ااااومي  ا  عااااو  ه اةااااراا  ا ت

 ر (122)من الضقااا سنول  عن هذ  اةراا  
حلقااااوق االقتيفاااااادي  واالجتماعياااا  والثقافياااا  عاااان قلقواااااا لزات ا ض ياااا  اب لت اااا الوأعربااااجل  -89

اً جرمااالض ااف ا  اا   ضااد  اعتبااار انتشااار الض ااف ا  اا   ه ما اااو، اليفاا ، وأعربااجل عاان أساافوا ل
ضاةااي الض ااف ابحلارو علاى ما   أو اجل ة ا  م اهلا  التضاذي  ما ااو، اليفا ، و ر (123)اً عاما

، علاااى ال ةاااو الواجااا  مولااا ا  افيااا  و ا الجااا  العلاااى يفاااو  علاااى احل  و ياااا  ااا   احلمايااا  الفضل
 ر (124)جتماعقالدع  االجتماعي  و ال فسي  ابرام  ا شور  القانوني ، و ال بي  و ال  ساعدا و 

وحثااااجل ة اااا  حقااااوق ال فااااي ما اااااو، اليفاااا ، علااااى ح اااار ولل ااااات اسااااتخدا  احلاااابس  -90
ر  ماااا (125)فااوراً  مجياااع ا ًفااا  مااان احلاابس االنفاااراديعلاااى لخااراج االنفاارادي  ضاقبااا  ا ًفااا  و 

أو ااااااجل ة اااااا  م اهلاااااا  التضااااااذي  أبن ع اااااار ما اااااااو، اليفاااااا ، اسااااااتخدا  احلاااااابس االنفاااااارادي 
اللااااوايت لااااديون الذه ياااا  أو ال فسااااي  واالجتماعياااا  واحلوامااااي وال سااااات   لأل ااااخاو  وي اإلعاقاااا

 ر(126)وا موار ا رضضارأًفا  رّضع 
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حلقااااوق االقتيفااااادي  واالجتماعياااا  والثقافياااا  عاااان قلقوااااا  ن ا ض ياااا  ابلت اااا  الأعربااااجل و  -91
ن قلقوااا  مااا أعربااجل عاار  أًفااا  ا واااجرين ه ما اااو، اليفاا يشاامي  التضلااي  االبتاادااق اجملاااين ال

فااارو حيفاااو   علاااى مااان حمدوديااا  و الفضلاااق مااان أن ا ًفاااا   وي اإلعاقااا  يضاااانون مااان التمييااا  
لتضلاااااي  ا ًفاااااا   وي اً ا ضلمااااا  ا ااااادرب  خيفييفاااااعلاااااى خااااادمار و الشاااااامي للتمياااااع التضلاااااي  
 ر(127)اإلعاق 

اصا اا  بوضااع أن االتفاقياا   لشاانون الالج اا السااامي   ماا  ا تةااد  ار مفوضااي    اار و  -92
ما ااااااو، ليشااااامال  2001ه عاااااا  اً رمسياااااُوساااااع ن اقوماااااا  1967ضاااااا  ل االالج ااااا  وبروتو و ااااا

حيا  ال فاا  ه  اانون وفقداناه الالجا  بوضاع اإلًاار القاانوين ا تضلاح ابالعارتا  ودخاي  راليف 
لااق اإلجااراتار الاايت ع اا  تقيااي  ًلبااار اللتااوت ارقااانون فأضاايفجل لرب ال، 2004الثاين/ي اااير 
مسااأل  الااذي يسااري عليااه وضااع وبااجل اللتااوت  مجيااعه وسااضوا بلااو  فوضااي  الاايت ا مااع ابلتضاااون 

 ساا  أ ااخاو ومثاا  اً، نساابي قلاايالً  ااان عاادد ًلبااار اللتااوت و ر  افاا   ه ا راحاايالالجاا  و لاا  
 ر (128)2017نوفمرب تشرين الثاين/ 30من ا قرر بجل وضضو  قبي ثال  قلااي مشمولون ب
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