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 جملس حقوق اإلنسان
 املعين ابالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل 

 احلادية والثالثونالدورة 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 5-16

 جتميع بشأن الكونغو  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

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

للم لوماااااو الااااوارو    تقااااارير ه  اااااو ا  اهااااداو  االساااات راد الاااادوري الشااااام   وهااااو  م ااااع
واإلجااراتاو اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  ا تةااد   او اليفاال ، وهااو مقااد     اا   مااوج  

 تق ُّداً ابحلد ا قيفى ل دو ال لماو 

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2) (1)اإلنسان

إن ال ونغااو، إ  أعلااان تر ااةا لالنتجاااايف ماان جدياااد   جملااس حقاااوق اإلنسااان، فقاااد  -2
أعاااو يد ااد الت امااا محل اااو قاياا  حقااوق اإلنسااان واالساات راد الاادوري الشااام   وت  ااد بت   ااذ 

  (3)التو  او ا  بثق  عن االست راد الدوري الشام  وتلك ا  بثق  عن ه  او ا  اهد 
الت اااااذيه و اااااما مااااان  ااااارويف ا  املااااا  أو ال قوبااااا  القاسااااا    وقاااااد وعاااااض   ااااا  م اه ااااا  -3
ال ونغو إىل التيفاديح علاى الربوتوداوال االات ااري  (5)و    حقوق الط   (4)الالإنسان   أو ا      أو

 الثاين ا لةح ابل  د الدويل اصاص ابحلقوق ا دن   والس اس   هبدف إلغات عقوب  اإلعدا  
، و  ا  م اه ا  (6)ا م  ا تةاد  الساام   لشا ون الالج انوقد أو ى د  من م و     -4

و  ااا  حقاااوق الط ااا  ال ونغاااو ابلتيفاااديح علاااى االت اق ااا  ا ت لقااا  بو اااع ا  اااجاص  (7)الت ااذيه
  (8)1961وات اق   ا ض حاالو ان دا  ا  س   ل ا   1954عدميي ا  س   ل ا  
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الت ج ااا  ب مل ااا  التيفاااديح علاااى ووعااض   ااا  م اه ااا  الت اااذيه ال ونغاااو إىل ال  ااار    -5
الربوتودوال االات اري الت اق   م اه   الت اذيه، واالت اق ا  الدول ا  حلمايا  ا اع ا  اجاص مان 
االات ات القسري، والربوتودوال االات اري الت اق   الق ات علاى ا اع أ ا اال التم  ا   اد ا ارأ ، 

القتيفاااااااوي  واالجتماع اااااا  قااااااوق اوالربوتودااااااوال االات اااااااري ا لةااااااح ابل  ااااااد الاااااادويل اصاااااااص ابحل
وتقاادمض   اا  حقااوق الط اا  بتو اا او صا لاا ، وأو ااض ال ونغااو أي اااً ابلتيفااديح   (9)والثقاف اا 

وات اق اا   (10)علااى الربوتودااوال االات اااري الت اق اا  حقااوق الط اا  ا ت لااح الجاارات تقااد  البال اااو
  وقاااد وعاااا (11)  د الااادويلالهاااي بشاااين قايااا  ا ت اااال والت ااااون ف ماااا يتيفاا  ابلتبااا  علاااى اليفاا

ال ريح ال ام  ا    حباالو االات ات القساري أو  ام الطاوعي احل وما  ال ونغول ا  إىل التيفاديح 
  (12)وون أي  حت  او على االت اق   الدول   حلماي  ا ع ا  جاص من االات ات القسري

و ابلتيفاديح ال ونغا (14)و  ا  م اه ا  الت اذيه (13)وأو ى د  من     حقاوق الط ا  -6
سااا ما ال ساااات وا ت ااااال، وا  اقبااا   علاااى الربوتوداااوال ا ت لاااح ا اااع جرميااا  اال اااار اب  اااجاص، وال

سااااا ما ال ساااااات  عل  اااااا، وات ااااااق الت ااااااون ا ت ااااادو ا تاااااراف   افةااااا  اال اااااار اب  اااااجاص، وال
 وا ت اال،    ريف ووسط أفريق ا 

اإلعاااااالن ا  يفاااااوص عل اااااا   ووعاااااض   ااااا  م اه ااااا  الت اااااذيه ال ونغاااااو إىل إ ااااادار  -7
ماان ات اق اا  م اه اا  الت ااذيه الااذي ت ااصف اوجبااا اباتيفاااص اللج اا  لتلقااي وحباا   22 ا اااو 

البال ااااو ا قدمااا  مااان اصاااواص اصا ااا ن لواليت اااا الق ااااا   أو ن ابااا  عااا    صااان ي عماااون أ ااا  
  (15) ةااي انت اك وول  ترف ما  ح ا  االت اق  

  ال ونغاااو علاااى الوفاااات ابلت اماتاااا ا ت لقااا  ابإلباااال  اوجاااه وحثاااض   ااا  حقاااوق الط ااا -8
الربوتوداااولن االات اااارين الت اق ااا  حقاااوق الط ااا  بشاااين إ اااراك ا ت ااااال   ال  اعااااو ا سااالة  
وبشين ب ع ا ت اال واستغالهل    البغات و  ا واو اإلابح ا ، اللاذين ياار موعاد تقاد  القاراراو 

  (16)بشي ما
ج اا  أي اااً ال ونغااو ابل  اار   التيفااديح علااى ات اق اا  م  ماا  ال ماا  الدول اا  وأو ااض الل -9

  (17)(189ا ت لق  ابل م  الالاح لل ماال ا   ل ن )االت اق   رق   2011ل ا  

 (18)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
أ اارو م  ماا  ا ما  ا تةااد  للصب اا  وال لا  والثقافاا  )ال ونسا و( إىل أن وسااتوراً جديااداً  -10
 تشااااارين 25ب اااااد أن اعُتماااااد ابسااااات تات جااااار     2015تشااااارين الثااااااين/نوفمرب  6 ااااادر   قاااااد 

  وي    هذا ال ص احلح   الت ل   والتساوي   فرص الو وال إىل الت ل   2015ا وال/أدتوبر 
د نص أي اً على أنا "ال جيوز حمااب  أو حرمان أحد بسبه أ لا ال االي أو اال   والتدريه  وق

أو و ا ا االجتمااعي أو اراااا الس اسا   أو م تقداتااا الدي  ا  أو ال لسا    وماا إىل  لاك"، وداار   
  (19)ا ساوا  بن الرج  وا رأ    احلقوق

ت ري ااااً حمااادواً قانوناااا ا  اااااي  وأو اااض   ااا  م اه ااا  الت اااذيه ال ونغاااو  ن يُااادر    -11
  ال  ا ااار الاااوارو    ا ااااو  ا وىل مااان ات اق ااا  م اه ااا  الت اااذيه والااا ص للت اااذيه يشااام  دافااا

  (20)على عد  تقاو  جرمي  الت ذيه   القانون ا  ااي
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والح ااض اللج اا   انااا أن ال ونغااو لاا س لديااا تشااريع ياا ص علااى االاتيفاااص ا  ااااي  -12
م ااااع أف اااااال الت ااااذيه  ووعااااض اللج اااا  ال ونغااااو إىل ت اااامن تشااااري ا ا لااااي الشااااام  ابل سااااب   

  (21)من االت اق   5أح اماً ت ص على االاتيفاص ا  ااي الشام  تبقاً للماو  
وأو ااااى ال ريااااح ال اماااا  ا  اااا  حباااااالو االات ااااات القسااااري أو  اااام الطااااوعي احل وماااا   -13

ستقرار والتوتر ا ستمر    البلاد، ابل  ار   إنشاات س ما ف ما يت لح حبال  عد  اال ال ونغول  ، وال
  (22)    ي ون هدف ا الس ي إىل حتق ح السل  وا يفاحل 

والح ض     م اه   الت ذيه أن ال ونغو دان قد قب ،   إتار االست راد الدوري  -14
اإلنساان الا   ، ابلتو ا او الرام ا  إىل ت  يا  واليا  اللج ا  الوت  ا  حلقاوق2013الشام    عاا  

ال تسااتج ه حاان اىلن إىل م ااايم ا رداا  ألاامل   إتااار ا باااو  ا ت لقاا  ارداا  ا  سساااو الوت  اا  
لت  ي  وقايا  حقاوق اإلنساان )مبااو  ابرياس(  وأو اض اللج ا  ال ونغاو اواتما  اللج ا  الوت  ا  

مها، و ااامان ماااع مبااااو  ابرياااس، وازاااا  ماااا يلااا   مااان إجاااراتاو لو اااع م  ان ااا  داف ااا  حلسااان سااا
  (23)االستقالل   ا  سس   هلذا اهل    وإانتت ا ابالاتيفاص لالحت ا  إىل الق ات

وحث ض     حقوق الط   ال ونغو على إنشات ال   اا ا  لر اد حقاوق الط ا ، ساوات  -15
  ُ ااااله اللج اااا  الوت  اااا  حلقااااوق اإلنسااااان أو اارج ااااا، وإانتت ااااا ابلقاااادر  علااااى تلقااااي وحتاااار  ي 

لشاا او  اليفاااور  عاان ا ت اااال بطريقاا  تراعااي ميفااا  الط اا   وأو ااض ال ونغااو أي اااً وم ا اا  ا
  (24)ب مان استقالل   ال   الر د هذا، مع االمتثاال ال ام   باو  ابريس

 تنفياااال االلتااماااات الدولياااة املتعلقاااة مقاااوق اإلنساااان ماااع مرا ااااة القاااانون -رابعاا  
 الساريالدويل اإلنساين 

 املشرتكة بني القطا اتاملسائل  -ألف 
 (25)ااملساواة و دم التميي -١ 

أعرباض   ا  حقاوق الط ا  عان قلق اا إزات انتشاار التم  ا  القااا  علاى االنتماات اال ا   اد  -16
ا ت اال ا  تمن إىل جمموعاو الس ان ا  ل ن؛ والتم     د ا ت اال الاذين ي  شاون   م ااتح 

س ما ف ما يت لح ابلو وال إىل اصدماو اليفاة   والغاذات وا اات  والري    م   ل    التمتع حبقوق  ، 
والت ل   والتسج   ع د الوالو ؛ والتم     د ا ت اال ا شر وين والالج ان؛ والتم  ا  والتةاما  علاى 
ا ت اااال ا يفااابن اب  ااح؛ والتم  اا  ا ت اادو ا وجااا القاااا  علااى نااو  ا اا س  ااد ال ت اااو  وأو ااض 

  (26)نغو ببذال ج وو م ت م  ومالام  وف ال    ا   أمناط التم    ا ذدور اللج   ال و 
ي  ااي  وأو اض م و اا   ا ما  ا تةااد  الساام   لشاا ون الالج اان ال ونغاو ب اامان تاوفم مااا -17

من ا وارو البشري  وا اوي  لسم ن اا  تساج   الاوالواو، وإن اا  التشاريع احلاايل بشاين التساج   ا ااين 
  (27)او عن تريح د ال  إلغات ا ع الرسو  ا طلوب    أي مرحل  من مراح  اإلجراتاوللوالو
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 (28)التنمية والبيية واأل مال وحقوق اإلنسان -2 
ساااااه  م تااااه ال ماااا  الاااادويل   و ااااع اسااااصات ج   ت اااادر    إتااااار الااااربانم  الُقطااااري  -18

  جماااااااالو ال ماااااا  واحلماياااااا  لل  ااااااود ابل ماااااا  الالاااااااح إلن ااااااا  الس اساااااااو والااااااربام  الوت  اااااا  
  (29)االجتماع   واحلقوق ا ساس   ا ت لق  ابل م  واحلوار االجتماعي

ساا ما الشااارداو  وأو ااض   اا  حقاااوق الط اا  ال ونغاااو ب اامان تطب ااح الشااارداو، وال -19
اليفاااا اع  ، للم ااااايم الب   اااا  واليفااااة   الدول اااا  والوت  اااا ؛ و اااامان الر ااااد ال  لااااي لت   ااااذ تلااااك 

فارد ال قاوابو وتاوفم ُساب  االنتيفااف ع ادما حتادا االنت ادااو؛ ومطالبا  الشارداو ا  ايم و 
ابل شاااامل عل اااااً عاااان اىل ر الب   اااا  واليفااااة   وا ت لقاااا  حبقااااوق اإلنسااااان ا صتباااا  عاااان أنشااااطت ا 

  (30)التجاري ، واطط ا   ا   هذا اىل ر

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (31)ألمن الشخصياحلق يف احلياة واحلرية وا -١ 

، رح بااض م و اا   ا ماا  ا تةااد  السااام   حلقااوق اإلنسااان ابت اااق وقاامل 2018  عاا   -20
إتااااالق ال ااااار باااان احل وماااا  وا ماعاااااو ا ساااالة  لو ااااع حااااد ل زماااا    م طقاااا  بااااووال  وم ااااذ 

، ت اااقا ا  و اا   السااام   مااع احل وماا  احلاجاا  إىل   اا  وت  اا  مسااتقل  ب اا  م اا  2015 عااا 
م  وف ال  لتةر  ي اوعااتاو حااالو القتا  ااار  نطااق الق اات و ام  لاك مان االنت ادااو ال ل

  و  (32)ا ساااا م ، دمااااا دانااااض قااااد أو ااااض باااااذلك مااااراراً وت ااااراراً   ب ثانااااا للتق اااا   وا تاب ااااا 
، رح ه ا  اود الساامي بت  اد احل وما  ا ا ا  و اع ا  اجاص ال ديادين ا  عاو  2017 عا 

بطريقا   ام  ارع    وداان ماان ا  ت ار أن تتجاذ احل وما  إجاراتاو ساري   للم ااي أ ا  حمتجا ون 
  (33)ُقدماً بشين تلك ا ساا 

وأعرباااااض   ااااا  م اه ااااا  الت اااااذيه عااااان ابلاااااا القلاااااح إزات االوعااااااتاو ال دياااااد  ا ت لقااااا   -21
اما  ابلت ذيه وساوت ا  املا    أماادن االحتجااز وبشا   أااص   مرادا  الشارت ، وا ديريا  ال 

 راقباا  ا را ااي، و  مراداا  الاادرك  وأو ااض اللج اا  ابزااا  تاادابم فورياا  ف الاا  للتةق ااح   ا ااع 
ساا ما  أعماااال الت ااذيه ومقا ااا  وم اقباا  مرت ب  ااا والساا ر علااى عااد  اللجااوت إىل الت ااذيه، وال

  (34)ابلتيد د جمدواً وبش   وا ح على احل ر ا طلح للت ذيه
ريح ال ام  ا    حباالو االحتجاز الت سا ي إىل أن حرماان الص ال  2017و  عا   -22

مااان ال  ااااد الاااادويل اصاااااص  14و 9و 7 ال ااا  مااااوات ن دونغااااول ن مااان حااااريت    ااااالمل للمااااواو 
ابحلقااااوق ا دن اااا  والس اساااا   وابلتااااايل فانااااا ت ساااا ي  وتلااااه ال ريااااح ال اماااا  ماااان احل وماااا  ازااااا  

وون إبطااات، وإتااالق سااراح   فااوراً، وماا ة    اصطااواو الالزماا  لتاادارك و ااع أول ااك ا  ااجاص
  (35)حقاً واجه الت   ذ   الت ويض و م  لك من ُسب  ا رب، تبقاً للقانون الدويل

وأعربض     م اه   الت ذيه عن ج ع ا إزات ارت ا  عدو االوعاتاو الوارو  خبيفوص  -23
لةبس االحت اتي، والتجاوزاو   حاالو التوق مل واالحتجاز الت س  ن و اوز ا د  القانون   ل

  (36)االحت اظ ابلسجالو الرمس   وعد  احصا  حح د  حمتج    إبال  أقاربا ابحتجازا
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وأو ااااض اللج اااا  ال ونغااااو ابزااااا  تاااادابم ف الاااا  ماااان أجاااا  احااااصا  ال ااااماانو القانون اااا   -24
سا ما حاح ها الت  والا ساس   الرام   إىل قاي  ا  جاص الذين يوق    موظ و إن اا  القاانون، 

ا  ااجاص   أن ياات  اتالع اا  بساارع  علااى أساابايف تااوق     وحبقااوق   دتاب اااً وبلغاا  ي  مو ااا، 
م ااذ بداياا  احتجااازه ؛ واحلااح   االساات ان  خباادماو حمااا  م ااذ حل اا  تااوق    ، ودااذلك احلااح   

ا ثوال أما  قاد   اإلفاو  من ال   ف ال  للمساعد  القانون   ا ان  ؛ وحح ه الت ا  جاص   
اىلجااااال ا  يفاااوص عل  ااااا   القاااانون؛ واحلااااح   فةاااص تااال جماااااين يقاااو  بااااا تب اااه مسااااتق ؛ 

االحت اظ بسجالو رمس   بشين حاالو االحتجاز؛ وحح د   جص حمتج    إبال   وواجه
  (37)أقاربا ابحتجازا

ن عاد  االسات او وأعرباض اللج ا  ن سا ا عان القلاح إزات   اايف أح اا  قانون ا  حمادو  ت ام -25
إىل تطب ح حال  الطوار  أو أي و ع استث ااي لتربير اصارو  عان احل ار ا طلاح للت اذيه  وأو اض 

  (38)اللج   ال ونغو  ن يُدر    وستورا ويو  ح   ج ازا التشري ي مبدأ احل ر ا طلح للت ذيه
از الااا  و ااااترو اللج ااا  ا الح ااا  الااا  تب ااا  علاااى القلاااح خبيفاااوص ظاااروف االحتجااا -26

و ااا  ا ال ونغاااو ن ساااا وأو اااض ال ونغاااو بت ث ااامل ج اااووا للةاااد مااان االدت ااااظ   الساااجون، 
ومت ن م سسااو الساجون مان الوسااا  ال اف ا  لتقاد  الرعايا  اليفاة   والسا ر علاى أن ت اون 
ا سااااعد  الطب ااا    مت ااااوال ا اااع ا تجااا ين، وت وياااد م سسااااو الساااجون ابإلم ان ااااو ال اف ااا  

ساوت التغذياا ، وا  اي   ت   ااذ اطااط ترماي إىل حتساان وتطاوير اهل اداا  ا ساساا    للق اات علااى
  السجون وازا  اإلجراتاو الالزم  إلجياو أمادن احتجاز مستقل  ابل سب  للجاحنن ا حداا 

  (39)وال سات، وال  ر   و ع برام  إعاو  إوما    ا تمع ابل سب  للسج ات
 تةاااد  الساااام   لشاا ون الالج ااان ال ونغااو بتاااوفم تااادريه   وأو ااض م و ااا   ا ماا  ا -27

جماال حقوق اإلنسان ابل ساب   اوظ ي إن اا  القاوانن والسا ر علاى أن تات  عمل ااو الشارت  تبقااً 
  (40) باو  وم ايم حقوق اإلنسان والت اماو البلد الدول  

 (41)نإقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانو  -2 
وعض     م اه   الت ذيه ال ونغو إىل إجيااو ا اع ال اروف ا  اساب  قيفاد  امان حاح   -28

إنسااان   أو م   اا    التقااد   داا   ااجص ي ااون  ااة   ت ااذيه أو عقوباا  أو م املاا  قاساا   أو ال
بشااا و  وازااااا  ا اااع التاااادابم القانون ااا  واإلوارياااا  الالزماااا  ل ااامان قاياااا  ال اااةااي وأفااااراو أسااااره  

  (42)والش وو على أعماال الت ذيه أو  رويف ال قوب  أو ا  امل  القاس   أو الالإنسان   أو ا     
والحظ ال ريح ال ام  ا    ابالات ات القسري أو  م الطوعي أن اإلفالو من ال قايف  -29

هر  يبادو أنااا مسااتمر   ال ونغاو،  لااك أنااا ى يُتجااذ علاى مااا يباادو أي إجارات   افةاا  هااذا ال ااا
وفتح حتق قاو ع د حيفوال حاالو اات ات قسري  ودرر ال ريح ال ام  تو  تا خبيفوص  ارور  
ازاااا  ا اااع التااادابم الالزمااا    اااع وم افةااا  اإلفاااالو مااان ال قاااايف  ااااا ا سااا ولن عااان أعمااااال 
االات اااات القساااري  وأعااااو أي ااااً يد اااد تو ااا تا خبيفاااوص  ااارور  إجااارات السااالطاو ال ونغول ااا  

ال  عن تريح أج     تيف  ومساتقل  م هلا  للتةق اح   ميفام ا  اجاص  اةااي لتةق قاو ف 
االات ات القسري على ا را ي ال ونغول  ، والت اون مع  تلمل ا قررين اصا ان التااب ن ل ما  

  (43)ا تةد  ودذلك ال ريح ال ام 
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وجااوو إفااالو ماان وأعرباض   اا  م اه اا  الت ااذيه عاان قلق ااا إزات ا  لومااو الاا  ت  ااد ب -30
ال قااايف   حاااالو اات ااات قسااري، وت ااذيه أو سااوت م املاا   وأو ااض اللج اا  ال ونغااو ابزااا  
التااادابم ا  اساااب  داااي ت اااون ا اااع اوعااااتاو االات اااات القساااري أو الت اااذيه أو ساااوت ا  املااا  أو 
 الوفااا    السااجن، وون إبطااات، مو ااو  حتاارايو مست   اا  ون ي اا ، وماان أجاا  مقا ااا  ماارت ل

  (44)هذا ا ف اال وإوانت  ، إ ا ما  بض أ   مذنبون، ب قوابو تت اسه مع اطور  ا ف اال
وأعاااوو   اا  حقاااوق الط اا  اإلعاارايف عااان قلق ااا ل ااون ق اااا  ا ت اااال  اام متاااوافرين    -31

ا اااع ا حاااواال وأن ا ت ااااال يو ااا ون   االحتجااااز ماااع ال باااار، وأح ااااانً   ظاااروف  ااا ب  جاااداً  
  (45)ق ا أي ًا  ن ا ت اال يواج ون   وابو   احليفوال على مساعد  قانون  وأعربض عن قل

وأعرباااض اللج ااا  عااان قلق اااا أي ااااً ل اااد  وجاااوو سااان ون اااا للمسااا ول   ا  اا ااا ، ول اااون  -32
الق ا  يبتون   الق ااي علاى أساا  دا  حالا  علاى حاد ، ساوات ت ار د الط ا  ل قوبا  ج اا ا  

ا جااال ن للقااانون، باا  وحاان ا ت اااال اليفااغار، ي   اا  علااى  أ  ال، ول ااون احتجاااز ا ت اااال
التدابم البديل   وحثض ال ونغو على إ اال  قاانون إجراتاتاا ا  اا ا ، وحتدياد سان ون اا مقبولا  
وول اااً للمسااا ول   ا  اا اا ، وإنشاااات مرافااح متجيفيفااا   اااد  ا حاااداا وو ااع إجاااراتاو لاااذلك 

ي مان ا اوارو، والسا ر علاى تاوافر ق اا  أت ااال متجيفيفان الغرد، وت ويد هذا ا رافح اا ي  
  ا اااااع أحناااااات الدولااااا ، و ااااامان حيفاااااوال ا اااااع ا اااااوظ ن ال ماااااوم ن الاااااذين ي  اااااون ب دالااااا  

  (46)ا حداا على ت ل   وتدريه مالامن

 احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
، قاااال م ااود ا ماا  ا تةااد  السااامي حلقااوق اإلنسااان إن 2016  ن سااان/أبري 13   -33

، وهاااي 2016ا ار/ماااار   20تقاااارير قاااد وروو، م اااذ االنتجااااابو الريسااا   الااا  أجرياااض   
ت  اااد  ن عمل ااااو أم  ااا  نُ اااذو  اااد قااااو  ا  ار ااا  وأنيفاااارها، ااااا    لاااك عمل ااااو توق ااامل 

شاريد أ اجاص مان برازاف ا  ا  وب ا   ووعاا ااع   وت ذيه أ  ات االحتجااز، ف ااًل عان قتا  وت
ا  ااود السااامي احل وماا  والقاااو  الس اساا ن وأنيفاااره  إىل الساا ي إىل تسااوي  ا ااع اصالفاااو 
سلم اً و  إتار القاانون، و  اه ال  امل   صارسا  احلاح   حريا  الت بام و  ت اوين ا م  ااو 

  (47)و  التجمع السلمي

 (48)حظر مجيع أشكال الرق -4 
ال ت اال   ا  حقاوق الط ا  تشا ر ابلقلاح إزات اساتمرار االساتغالال وال  امل ا  ساي اللاذين  -34

عامااً، و ن حااالو االساتغالال وال  امل ا  ساي  13س ما ال ت او وون سن  ميسان ا ت اال، وال
  وأعربض اللج   عن قلق ا أي ااً  ن (49)ال يت  التةق ح ف  ا بش   م  جي وال يقا ى مرت بوها

تا اال متوا ال  وهاي متاس بشا   را ساي أت ااال السا ان ا  ال ن   ب ض أ  اال الرق واال ار ال
  (50)وأو ض ال ونغو ابزا  ا ع التدابم الالزم  الست يفاال الرق واال ار واا  البلد

وحثااض اللج اا  ال ونغااو أي اااً علااى ت  ياا  اىلل اااو   ااع ور ااد اال ااار ابلبشاار واسااتغالال  -35
ااااا    لاااك علااى ا ساااتو  ا لاااي، و  ن ااس الوقاااض ازاااا  إجااراتاو وقاا ااا  لتةسااان ا ت اااال، 
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ظااروف ال اا ا وال ااارص االقتيفاااوي ، وموا اال  ا  اااوو ماان أجاا  ال  اااود ابلت اااون عاارب الاااوت  
  (51)بشين م افة  اال ار اب ت اال

 احلق يف اخلصوصية ويف احلياة األسرية -5 
زات عاااد  تسااااوي مسااا ول او ا   وا يف   ا سااار   أعرباااض ن اااس اللج ااا  عااان قلق اااا إ -36

ديفاا   متي اال    القااانون و  ا مارساا  ال مل اا   وحثااض ال ونغااو علااى الت ج اا    ااووا لت قاا ح 
قااانون ا ساار  ود الاا  إلغااات ا ااع ا ح ااا  الاا  مت   اا   ااد ا اارأ   وأو ااض ال ونغااو أي اااً بت ويااد 

  (52)ابلت امانا  اا أت اهلا والس ر على رفاه   ومناا  ا سر ابلدع  الالز  لتم    ا من الوفات 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
يا اال مت شاا اً علااى الار   ماان ا  ااوو الا  يبااذهلا ال ونغااو  الح اض اللج اا  أن ال ساااو ال -37

ا اساب   وأو اض للق ات عل ا، وأعربض عن قلق ا إزات قل  ا  لوماو عان ال ااو ر اد ا   ان ا  و 
ال ونغاااو بت  يااا  التااادابم   افةااا  ال سااااو وت  يااا  القااادراو ا  سسااا   ل شااامل وحتااار  ي ومقا اااا  

  (53)ال ساو بش   ف اال

 (54)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومرضية -١ 
 تالبض     اصربات ا    ن بتطب اح االت اق ااو والتو ا او التاب ا     ما  ال ما  الدول ا  -38

احل وم  ابزا  التدابم الالزم  ل مان عد  ت رُّد ا  جاص الذين يشاردون سلم اً   إ رايف 
  (55)ل قوابو ج اا  ،   القانون و  ا مارس  ال مل  ، مي ن اوجب ا أن ُُي   عل    ابلسجن

 (56)احلق يف الضمان االجتما ي -2 
عاااداو قطاا  الا  ط   البلاد، الح ض   ا  حقاوق الط ا  بقلاح أناا علاى الار   مان  -39

ياا اال االسااتثمار   القطاعاااو االجتماع اا   اام   فااان م  ااراو البلااد االجتماع اا  ى تتةساان وال
  (57)داف  م ع ا ت اال

 (58)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 
حثاااض ن اااس اللج ااا  ال ونغااااو علاااى ت   اااذ تو ااا تا السااااابق  الداع ااا  إىل ازاااا  التاااادابم  -40

لا ص مساتوايو ال قار واحلرماان حب ا  يتسا  ل ت ااال التمتاع اساتو  م  شاي الااح، ا الام  لتق
سااا ما ف ماااا يتيفااا  ابحليفاااوال علاااى م ااااا الشاااريف اىلم ااا  وا رافاااح اليفاااة   والسااا ن والت لااا     وال

و اااج ض ال ونغااااو علااااى اساااات باط س اساااااو عموم اااا   ااااامل  تويلاااا  ا جاااا    تلااااك ا اااااالو 
  (59)اليفة   وا دار  جماانً  م ع ا ت اال و مان فرص الو وال إىل اصدماو

 (60)احلق يف الصحة -4 
أو ض م و    ا م  ا تةد  الساام   لشا ون الالج ان ال ونغاو بت  يا  ن ماا اليفاة    -41

ساا ما   ا  ااتح ال اا اا ، عان تريااح  اامان ا اوارو ا اوياا  والبشاري  ال اف اا ، اااا    والت ل م ا ، وال
  (61)يه للمدرسن وا    ن الطب ن لك ا  داو والتدر 
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ورحبااض   اا  حقااوق الط اا  ابالسااصات ج او الاا  اعتماادها ال ونغااو للةااد ماان ارت ااا   -42
م ااادالو وف اااااو ا م اااااو وا ت اااااال، والساااا طر  علااااى ماااارد الط ولاااا ، وحتساااان م ا اااا  سااااوت 

اليفاة   ا ول اا  التغذيا ، واحلاد مان ا ااالراي  وحثاض ال ونغاو علااى  امان تاوفم ااادماو الرعايا  
 م اع ال سااات احلواما  وا ت اااال، وهاو ا ماار الاذي جيااه أن يشام  الو ااوال إىل ا رافاح اليفااة   
وم اااا الشااريف ال    اا ، وت  ياا  إم ان اا  الو ااوال إىل ااادماو الرعاياا  اليفااة   الوقاا اا  وال الج اا  

  (62) م ع ال سات احلوام  وا ت اال
نقص ا  اع  البشري /متالزم  نقص ا  اع  البشري   وأعربض اللج   عن قلق ا  ن فمو  -43

ا  تسه ي د  من أسبايف الوفا  الرا س     ال ونغو  ووعض ال ونغو إىل حتسن م ا ا  فامو  
ابل سااب  لاا   ور اا   ا ل اامان التشااج ص ا ب اار والباادت ال ااوري لل ااال ،  اإلياادزنقااص ا  اع /

ف ماااااا يتيفاااااا  ب ااااامو  نقااااااص م اسااااااب  للسااااان وحتسااااان الو اااااوال إىل ااااااادماو عال ااااا  ا اااااوو  و 
  (63)س ما ابل سب  للمراهقن يدز واليفة  ا  س   واإلجناب  ، والا  اع /اإل

 (64)احلق يف التعليم -5 
سا ما جمان ا   أو ض ال ونس و ال ونغو بت  ي  أح اا  الدساتور  او اليفال  ابلت لا   وال -44

م اع بشا    اريح وم اع أ ا اال التم  ا  الت ل   و مان احليفوال على ت ل   م يفمل و ام  للج
  جماال الت ل   بش   أاص  وابإل اف  إىل  لك يت ن علاى ال ونغاو موا ال  ج اووا والسا ر 

  (65)على أن تتا  لل ت ان وال ت او فر   متساوي    احليفوال على الت ل   على ا ع ا ستوايو
وا جُياااربون علاااى وفاااع رساااو  زالااا وظلاااض   ااا  حقاااوق الط ااا  قلقااا  إزات داااون ا ول اااات ماااا -45

التسااج   لااداوال االمتةاااانو واحليفااوال علااى ملجيفاااو الاادرو  و اام  لااك ماان الرسااو   اام 
الرمس    وأو ض ال ونغو ب مان احلح   الت ل   اإلل امي ا ااين، وازاا  التادابم الالزما  ل امان 

 الو اااوال إىل تساااج   ا اااع ا ت ااااال   ا ااادار ، واالهتماااا  بشااا   اااااص  وجاااا الت ااااوو  
  (66)اقتيفاوي  وا     واقل م   - ا دار  على أسا  نو  ا  س و سبايف اجتماع  

ون ااراً ل ااون الت لاا   اإلجباااري واحااداً ماان أدثاار السااب  ف ال اا    افةاا  عماا  ا ت اااال،  -46
حثاض   ا  ااربات م  ما  ال ما  الدول ا  احل وما  علاى ت ج ا  ج ووهاا ل امان إوماا  ا ت ااال 

عامااااً، وهاااي احلاااد ا ويف للقباااوال   ال مااا  أو التشاااغ     ن اااا  الت لااا  ، ويمااان  14وون سااان 
  (67)ت ل   جماين ج د

سااا ما أت ااااال  وظلاااض   ااا  حقاااوق الط ااا  قلقااا   ن جمموعااااو ا ت ااااال ال ااا    ، وال -47
زالااض تواجااا  اا وابو    الساا ان ا  اال ن وا ت اااال ال قاارات وال ت اااو وا ت اااال ا  اااقون، مااا

ساا ما    لتمتاع ب اارص احليفااوال علاى الت لاا    وأو ااض ال ونغاو بتااوفم مرافااح ت لا   إ اااف  ، والا
ا  اااتح الري  اا ، وإورا  إنشااات ماادار   ت اااال الساا ان ا  اال ن   ا   ان اا  الوت  اا ، ماان أجاا  

  (68)زايو  فرص الو وال إىل الت ل   ابل سب   م ع ا ت اال
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 فيات حمددةحقوق أشخاص حمددين أو  -دال 
 (69)النساء -١ 

وعااض   ااا  م اه ااا  الت ااذيه ال ونغاااو إىل اعتمااااو قاااانون  ااام  ُي ااار دافااا  أ ااا اال  -48
ال  ااااااامل إزات ا ااااااارأ ، ااااااااا    لاااااااك اال تيفاااااااايف ال وجاااااااي، وباااااااص ا ع اااااااات الت اسااااااال   لااااااا انا 
 واالعتااااداتاو ا  ساااا   واالسااااتغالال ل  ااااراد ا  ساااا   ا رت باااا   اااااا ال سااااات   السااااجون و 

  (70)م اتح ال  ا 
وال تاا اال   اا  حقااوق الط اا  قلقاا  إزات اسااتمرار صارساا  بااص ا ع ااات الت اساال   لاا انا  -49

  ب ااض جمموعاااو  ااريف أفريق ااا الاا  ت اا ا   ال ونغااو  ودااررو تو اا ت ا السااابق  الرام اا  إىل 
اعتمااااو ال ونغاااو لتشاااريع ُي ااار مثااا  هاااذا ا مارسااااو ال اااار  وازاااا  تااادابم حمااادو  ا هاااداف 

بااص ا ع ااات الت اساال   لاا انا   دافاا  ا موعاااو الاا  ت اا ا علااى أرا اا ا،  ل اامان است يفاااال
ااااا    لاااك مااان ااااالال قاااالو التوع ااا  الواسااا   ال طااااق  وأو اااض ال ونغاااو أي ااااً بتجااار  باااص 

  (71)ا ع ات الت اسل   ل انا
ل   وأو ااض ال ونساا و ال ونغااو اوا اال  ا  ااوو ا بذولاا    افةاا  بااص ا ع ااات الت اساا -50

  (72)س ما من االال قالو توع     ا دار  ل انا، وال

 (73)األطفال -2 
 اااج ض   ااا  حقاااوق الط ااا  ال ونغاااو علاااى و اااع إجاااراتاو وم اااايم لتاااوفم إر ااااو  م اااع  -51

ا  جاص  وي اليفل    السلط  من أج  حتديد ميفاا  الط ا  ال  الى   دا  جمااال مان ا ااالو 
الالزماا  بو اا  ا اعتباااراً أساساا اً  ورأو أنااا جيااه نشاار هااذا اإلجااراتاو  وإعطااات تلااك ا يفااا  ا   اا 

وا  ااايم    اا وف عامااا  ا م ااور، اااا    لاااك    اا وف القاااو  التقل ااادين، وم سساااو الرعايااا  
  (74)االجتماع   ال ام  واصا  ، وا اد ، والسلطاو اإلواري ، واهل  او التشري   

سا ما  ااد ال ت اااو،  إزات انتشاار ال  اامل  اد ا ت اااال، وال وأعرباض اللج اا  عان قلق ااا -52
و ناااا وفقااااً لتق ااا   ال ونغاااو ن ساااا، يتمتاااع مرت باااو االعتاااداتاو علاااى ا ت ااااال وا سااا ولون عااان 
صارسااااو إ ااااهل  بدرجااا  عال ااا  مااان اإلفاااالو مااان ال قاااايف  وأو اااض اللج ااا  ال ونغاااو بتشاااج ع 

 ا ااا  ال  ااامل ا  ااا يل، واالعتااادات علاااى ا ت ااااال، الاااربام  ا تم  ااا  ا ساااا  الرام ااا  إىل م اااع وم
واإل اااال، اااا    لااك عاان تريااح إ ااراك ال ااةااي السااابقن وا تطااوعن وأفااراو ا تم اااو ا ل اا  
وت ويااااده  ابلاااادع  التاااادريل  وأو ااااض ال ونغااااو أي ااااااً بو ااااع اسااااصات ج   وت  اااا   ااااامل    اااااع 

  (75)وم ا   ا ع أ  اال ال  مل  د ا ت اال
وأحاتض اللج   علماً ابلتدابم ال  ازاذها ال ونغاو حلمايا  ا ت ااال ا يفاابن اب  اح،  -53

وأعربض   ن اس الوقاض عان قلق اا الشاديد ل اون ا ت ااال ا يفاابن اب  اح  البااً ماا يت ر اون 
حلاااالو ناادو ح ااان   وأو ااض ال ونغااو بت  اا   وت   ااذ قااالو توع اا  ف مااا يتيفاا  ابصرافاااو 

 او اليفاال  اب ت اااال ا يفااابن اب  ااح وحتااري ومقا ااا  ماارت ل أف اااال القتاا  الاا  وا  تقااداو 
  (76)تست دف ا ت اال ا يفابن اب  ح ومقا ان  ع د االقت ات
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وأعربااض اللج اا  عاان قلق ااا إزات حالاا  ا ت اااال الااذين ي ملااون وي  شااون   الشااوار     -54
صات ج   وت  ااا  نااادف إىل احل لولااا  وون ا رادااا  احل اااري  ال ااارب   وأو اااض ال ونغاااو بو اااع اسااا

عاا ا و/أو عمااا  ا ت ااااال   الشااوار ، ف ااااًل عااان وعااا  ا ت اااال ا رتبطااا  أو ااااع   ابلشاااار  
والساااااا ر علااااااى مااااااد  ه  بااااااربانم  مساااااااعد  م اسااااااه  وأو ااااااض اللج اااااا  أي اااااااً ابزااااااا  التاااااادابم 

  (77)الست يفاال التم     د ا ت اال ا رتبط  أو اع   ابلشار 
ض   اا  اصااربات التاب اا     ماا  ال ماا  الدول اا  احل وماا  ابزااا  تاادابم فورياا  وف الاا  وتلباا -55

ماان القاااانون ا  ااااي الاا  ت اقاااه علااى تقااد  أو عااارد  334ل اامان التطب ااح ال  لاااي للماااو  
  (78)ا ت اال   راد الدعار 

ا  التاادابم ودااررو   اا  حقااوق الط اا  تو اا ت ا السااابق  الداع اا  إىل ق ااا  ال ونغااو ابزاا -56
ال  الااا  حلماياااا  ا ت ااااال ماااان الت اااذيه و ااااما مااان  اااارويف ا  املااا  القاساااا   أو الالإنسااااان   أو 
ا    اا   وحثااض ال ونغااو علااى حتااري ا ااع احلاااالو ا بلااا ع  ااا ومقا ااا  ا ااوظ ن ال ساا رين 
وا سااا ولن عااان إن اااا  القاااوانن أو أي  اااجص يتيفااارف بيفااا   رمس ااا  ي اااون مسااا واًل عااان مثااا  

ا ا ف ااااال والسااا ر علاااى ماااد   ا اااع ا ت ااااال  اااةااي الت اااذيه أو  ااارويف ا  املااا  القاسااا   هاااذ
الالإنسااان   أو ا    اا  ب ر اا  الو ااوال إىل التيه اا  ا ساادي وال  ساااين وإعاااو  إوماااج      أو

ا تمااع، ف ااااًل عااان مااد  ه  بت اااويض  وأو اااض أي اااً النشاااات ال ااا  تراعااي ميفاااا  الط ااا  لتلقاااي 
إنسااااان    ا ت ااااال الااااذين قاااد ي وناااون  اااةااي ت ااااذيه أو م املااا  قاسااا   أو الالشااا او  مااان 

  (79)م     على أيدي ا س ولن عن إن ا  القانون أو
ورحبااض اللج اا  حب اار ال قااايف ا ساادي   ااراد يويااه الط اا ، دمااا هااو م يفااوص  -57

عااان بشاااين قايااا  الط ااا ، إال أ اااا أعرباااض   ن اااس الوقاااض  2010-4عل اااا   القاااانون رقااا  
زالاااوا ي اااانون مااان ال قاااايف ا سااادي ال   ااامل   ا  ااا ال و  ا درسااا    قلق اااا ل اااون ا ت ااااال ماااا

وإىل التةق اااح   ا اااع  2010-4ووعاااض ال ونغاااو إىل  ااامان الت   اااذ ال امااا  للقاااانون رقااا  
  (80)حاالو ال قايف ا سدي ومقا انا

لااى تااوفم ا  لوماااو عاان وحثااض   اا  اصااربات التاب اا     ماا  ال ماا  الدول اا  احل وماا  ع -58
مااان قاااانون قايااا  الط ااا   وتالباااض احل ومااا  أي ااااً ابزاااا   68التااادابم ا تجاااذ  لتطب اااح ا ااااو  

عامااً  14تدابم حمدو   واتم  وت  ي  وواار ت ت ا ال ما  قيفاد  امان متتاع ا ت ااال وون سان 
ا  اااااتح الري  اااا ، ساااا ما    الااااذين ي ملااااون حلساااااهب  اصاااااص أو   االقتيفاااااو  اااام الرمسااااي، وال

بشااااين احلااااد ا ويف لساااان  1973ابحلماياااا  الاااا  ت  ل ااااا ات اق اااا  م  ماااا  ال ماااا  الدول اااا  ل ااااا  
  وأعربااض   اا  حقااوق الط اا  عاان قلق ااا  نااا علااى الاار   (81)(138 االسااتجدا  )االت اق اا  رقاا 

  ساا ما   أسااوأ أ اا الا، فااان ال اااو إن ااا ماان وجااوو  اا وك قانون اا  حت اار عماا  ا ت اااال، وال
  وحثاااض ال ونغاااو علاااى ازاااا  تااادابم فوريااا  وف الااا  للق اااات علاااى أساااوأ انوراً ماااا تطب اااح القاااانون

  (82)أ  اال عم  ا ت اال
وأو اااض اللج ااا  ن سااا ا ابزاااا  تااادابم عمل ااا  إلن اااا  احل ااار القاااانوين لااا وا  ا ت ااااال  -59

  (83)وال وا  القسري



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

11 GE.18-13939 

س اسا   اامل  ووا اة  بشاين  وابإل اف  إىل  لك، حثض اللج   ال ونغاو علاى و اع -60
الاادع  ا سااري بغ اا  زايو  تااوفم ااادماو وقاا اا  أساساا    ااامل  وااادماو   جماااال التاادا    
وقااض مب اار   ا اا  إياادا  ا ت اااال   م سساااو اااار  ا ساار  وحالاا  ا ت اااال الااذين ي ملااون 

  (84)  الشوار 
ااااار  ا سااار  يااات  بااادون  وأعرباااض اللج ااا  عااان قلق اااا  ن إيااادا  ا ت ااااال  ااام الرمساااي -61

تسااااج   أو مراقباااا  ماااان جانااااه الدولاااا   وحثااااض ال ونغااااو علااااى الساااا ر علااااى أن ت ااااون ا ااااع 
م سساااااو الرعاياااا  ومااااسو  ا ت اااااال مسااااجل  دمااااا ي بغااااي ومطابقاااا  لقواعااااد وم ااااايم ا مارساااا  

  (85)القاام  حلماي  رفاا ا ت اال ا رومن من ب    أسري 
زالاااوا  ااام مساااجلن،  إزات ارت اااا  عااادو ا ت ااااال الاااذين مااااوأعرباااض اللج ااا  عااان قلق اااا  -62

وإزات عاااد  د ايااا  عااادو م اتاااه تساااج   احلالااا  ا دن ااا    ا  ااااتح ال اا ااا  وعاااد  د ايااا  التوع ااا  
وحثاااض ال ونغاااو علاااى و اااع ن اااا  ف ااااال و  ا ت ااااوال يغطاااي دامااا  أرا ااا ا    ااا  التساااج    

 ، و اامان عااد  فاارد رسااو  ال مااربر هلااا ماان ي  اا  تسااج   ا ااع ا ت اااال فااوراً ب ااد والوناا اااا
  (86)قب   التسج   ا تيار

ووعااض اللج اا  ال ونغااو أي اااً إىل و ااع س اساا  وت  اا   ااامل  ومباااو  توج   اا  حت اا   -63
التب  وإنشات ال   مراقبا  مرد يا  ل امان أن تات  ا اع عمل ااو التبا  علاى اليفا  د ا لاي وعلاى 

ال اماا   يفااا  الط اا  ال  االى وال ااماانو القانون اا  ا  اسااب  اليفاا  د الاادويل   ظاا  االمتثاااال 
  (87)تبقًا الت اق   حقوق الط  

وتلباااض   ااا  اصاااربات التاب ااا     مااا  ال مااا  الدول ااا  مااان احل ومااا  ازاااا  تااادابم ف الااا   -64
وحمااااادو  الااااا من ل ااااامان حيفاااااوال ا ت ااااااال ا  ااااادين ساااااابقاً الاااااذين   أو سااااا ت  تسااااارُي   مااااان 

سااا ما ال ت ااااو، علاااى مسااااعد  مالامااا  ف ماااا يتيفااا  العااااو  التيه ااا   سااالة ، والا موعااااو ا 
االجتماااااعي وإعاااااو  اإلومااااا    ا تمااااع، اااااا    لااااك ماااان اااااالال إعاااااو  اإلومااااا    ال  ااااا  

  (88)ا درسي أو   التدريه ا   ، حسه االقت ات

 (89)املعاقون -3 
ال مااا  الوت  ااا  للم ااااقن وابإلتاااار أحاتاااض   ااا  حقاااوق الط ااا  علمااااً ابهتماااا  خبطااا   -65

االسااصات جي بشااين التماادر  وإعاااو  ا ت اااال  وي اإلعاقاا  إىل ا اادار ، ول   ااا أعربااض عاان 
قلق اا إزات باطت ت   اذ ا  وأو اض ال ونغاو ابزاا  تادابم عمل ا  لتشاج ع إوماا  ا ت اااال  وي 

  (90)اإلعاق    ن ا  الت ل   الرمسي و  ا تمع
 ونسااااا و ال ونغاااااو ابزاااااا  تااااادابم عمل ااااا  لتشاااااج ع إوماااااا  ا ت ااااااال  وي وأو اااااض ال -66

اإلعاقااا    ال  اااا  الت ل ماااي، ساااوات مااان ااااالال تااادريه حمااادو ياااوف ر للمدرسااان أو مااان ااااالال 
  (91)مراعا  أف   ل  جاص   حال  إعاق  لد  ن    ا مادن ا درس  



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

GE.18-13939 12 

 (92)والشعوب األصلية قلياتاأل -4 
اصاربات التاب ا     ما  ال ما  الدول ا  تلب اا ق اا  احل وما  بتاوفم ا  لومااو دررو      -67

ساا ما  عاان التاادابم ا تجااذ  ل اامان و ااوال الشاا ويف ا  اال   إىل الت لاا   وا رد وا ااوارو، وال
تلاااك الااا  تسااامح هلاااا امارسااا  أنشاااطت ا التقل ديااا   وتلباااض اللج ااا  أي ااااً مااان احل ومااا  ازاااا  

تم  ااااا  والقوالاااااه ال مط ااااا  واىلرات ا ساااابق  الااااا  تُ تااااارب الشااااا ويف ا  ااااال   إجااااراتاو   افةااااا  ال
 ااااة ت ا وحتساااان اتالع ااااا علااااى حقوق ااااا، اااااا    لااااك ف مااااا يتيفاااا  ابلو ااااوال إىل ال دالاااا  

  (93)وتشج ع ق ا  م اخ من االحصا  والتسامح بن ا ع قطاعاو الس ان
ت  يااا  وقايااا  الشااا ويف  بشاااين 2011-5ورحباااض   ااا  حقاااوق الط ااا  ابلقاااانون رقااا   -68

ا  اال   وأعربااض   ن ااس الوقااض عاان قلق ااا ل ااون مرسااو  ت   ااذا ى يو ااع    اا غتا ال  اا اا  
ياا اال جم اواًل علاى نطاااق واساع  وأعربااض اللج ا  عان قلق ااا أي ااً  ن أت اااال  ول اون القاانون ال

 التمتاااااع زالاااااوا يشااااا دون االساااااتب او وال  ااااامل وا مارسااااااو التم   يااااا    الشااااا ويف ا  ااااال   ماااااا
حبقاااااوق  ، ااااااا    لاااااك حق ااااا    التساااااج   ع اااااد الاااااوالو ، والت لااااا  ، والو اااااوال إىل ال دالااااا ، 
وال اا ا   ماايمن ماان االسااتغالال   ال ماا   والح ااض اللج اا  أي اااً بقلااح أن فت اااو الشاا ويف 

  (94)ا  ل   أدثر ُعر   صطر االعتدات واالستغالال واال ار
ت  يا  ج اووا لتايمن الساالم  ا سادي   ت ااال الشا ويف وحثض اللج   ال ونغاو علاى  -69

ا  ااال  ، وعلاااى ت   اااذ التااادابم التيفاااة ة   وو اااع اطااا  عمااا  وت  ااا  جدياااد  ل ااامان متتاااع 
سااا ما   جماااالو التساااج   ع اااد الاااوالو   أت اااال الشااا ويف ا  ااال   حب اا  الواقاااع حبقاااوق  ، وال

  (95)واليفة  والت ل  

 (96)اللجوء واملشردون داخلياا  املهاجرون والالجيون وملتمسو -5 
أ ااااارو م و اااا   ا ماااا  ا تةااااد  لشاااا ون الالج اااان إىل أن ال ونغااااو مااااا ان ااااك يرجاااا   -70

  والتطب ااااااح والت ساااااام 2011اعتماااااااو تشااااااريع ااااااااص ابللجااااااوت م ااااااذ دااااااانون ا وال/ويساااااامرب 
التق  ااداين لليفاا وك القااماا ، إىل جانااه قلاا  الصد اا  علااى حقااوق الالج اان ماان جانااه اللج اا  
الوت  اا   ساااعد  الالج اان، قااد قو  ااا إتااار قاياا  الالج اان وملتمسااي اللجااوت  واحليفااوال علااى 
و ااااح هويااا  ت ااامن و ااا اً بااادياًل لااا س ا ااااال الوح اااد الاااذي يواجاااا ف اااا الالج اااون ق اااوواً  ف اااي 
الواقع ل سض ه اك أح ا  حمدو  تا    تاوفم اصادماو وا اوارو لتشاج ع اعتمااو الالج ان علاى 

  (97) ، من قب   الو وال إىل سوق ال م  وقطاعاو االقتيفاوأن س 
وقالااض م و اا   ا ماا  ا تةااد  السااام   لشاا ون الالج اان إن ال ونغااو يواجااا حتاادايو  -71

 اااجص    107 000  إوار  أزمااا  تشااارو هلاااا جاااذور س اسااا   أف اااض إىل تشااارو أدثااار مااان 
جاب  إنساااان   لااادع  ج اااوو قلااا  اسااات 2017الاااداا    م طقااا  باااووال  وقاااد أُتلقاااض   عاااا  

، داناااض احل ومااا  2017داااانون ا وال/ويسااامرب   23احل وماا  الرام ااا  إىل مواج ااا  الو اااع  و  
قااد وق  اااض ات ااااق ساااال  ماااع صثلاااي ا ل شااا او ال املااا    ا  طقااا   واطااا  االساااتجاب  اإلنساااان   

ش ا ب ااار ، داااان هلاااا ع يفااار يت لاااح ابالنت اااا2018، الااا  أُتلقاااض   ا ار/ماااار  2018ل اااا  
  (98)  ا   حاالو ال وو  ا تمل ، ن راً النطالق عمل   سال 
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وأ اااوو   اا  م اه اا  الت ااذيه اب  ااوو ا توا اال  الاا  يبااذهلا ال ونغااو لتاايمن واااوال  -72
أرا اااااا ا   اااااام أن اللج اااااا  الح ااااااض بقلااااااح الغ ااااااايف احلااااااايل لقااااااانون  ااااااام  يت لااااااح ابللجااااااوت 

ا أي ااااً إزات ا  لومااااو الاااوارو  ف ماااا يت لاااح ابوعااااتاو وابلالج ااان  وأعرباااض اللج ااا  عااان قلق ااا
االعتاااداتاو ا سااادي  وساااوت ا  املااا ، وداااذلك حااااالو ال  ااامل ا  ساااي ا رت بااا  علاااى أيااادي 
ساااالطاو الشاااارت  إزات عاااادو دباااام ماااان ا ااااوات ن ا جانااااه علااااى إ اااار عمل اااا  بول ساااا   متااااض   

  (99)2014ن سان/أبري  
ابلسااا ر علاااى أال ياات  اللجاااوت إىل احتجاااز ملتمساااي اللجاااوت وأو ااض اللج ااا  ال ونغااو  -73

  (100)والالج ن إال دمال  أام ع د الل و  ل ص  ت ون أقيفر ما مي ن
وأ اوو     حقوق الط   ابلا    الت ااوين الاذي يتواااا ال ونغاو  ااا الالج ان، ااا  -74

 ااااا  عاااا ا الالج اااان    لااااك ال ديااااد ماااان ا ت اااااال   اااام أ ااااا أباااادو قلق ااااا إزات  اااا وب  أو 
سااااا ما أو اااااا  أت ااااااال الالج ااااان وتاااااالل اللجاااااوت، وخبيفاااااوص حاااااواوا  وتاااااالل اللجاااااوت، وال

سااا ما م املااا   االعتاااداتاو ا  سااا   والقاامااا  علاااى ناااو  ا ااا س وم املااا  ا ت ااااال ا صويااا ، وال
ساا ما  ال ت اااو، وإزات ارت ااا  م اادالو التوقاامل عاان الدراساا     اا وف أت اااال الالج اان، وال

وأو ااض اللج اا  ال ونغااو ابزااا  ا ااع التاادابم الالزماا  لتةساان ظااروف عاا ا أت اااال  ت اااو  ال
  (101)ملتمسي اللجوت والالج ن

وأو ااااض م و اااا   ا ماااا  ا تةااااد  السااااام   لشاااا ون الالج اااان ال ونغااااو ابزااااا  تاااادابم  -75
اااااص ملموسااا  العتمااااو مشااارو  قاااانون اللجاااوت وإ ااادار مراسااا   لت   اااذا، ماااع إياااالت اهتماااا  

بتااااوفم ُسااااب  و ااااوال أت اااااال الالج اااان والالج ااااان إىل ال ماااا  قيفااااد تشااااج ع االعتماااااو علاااااى 
الاااذاو  وأو اااض أي ااااً الزالااا  الق اااوو ا  رو ااا  علاااى احليفاااوال علاااى رااااص إقامااا   اااد   اااس 

  (102)س واو ابل سب  لالج ن ا  تمن ابالندما  حمل اً 
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