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 جملس حقوق اإلنسان
 املعين ابالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل 

 احلادية والثالثونالدورة 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 5-16

بشووو ن  مووو و ورتوواع املعلومووواع املقدمووة موووة املصوواع  ووواح ة امل وول ة  
 *مجصورية الكونغو

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

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

االسااتاراا الاادوري الشااام م وهااو مااورق لثماااين ورماااة مالوماااة مقدماا  ماان ر اااة  اااح   
إىل عمليااا  االساااتاراا الااادوري الشاااام ، وهاااو مقااادا   حلااا   ماااورق تقي اااداً   اااد  (1)مصااال  

 األمصى لادو ال لماةم

 املعلوماع املقدمة مة املصاع  اح ة امل ل ة -اثنياا  
والتعوووواون موووو  اهلليوووواع واةيحلوووواع الدوليووووة حلقوووووق  (2)نطوووواق االلتواموووواع الدوليووووة -ألف 

 (3)اإلنسان
الحاام مر ااق مةاهلاا  القتاا    الااااو أنااو ال ورااوو لاقوباا  اإلعااداا   ال ون ااو وحلاا  ع،  -2

، بشااد  ساالااة ال ون ااو علااى التصااديق   أماار  وماا    اان (4)4إىل رانااا الورماا  اةشاا    
الربوتو ااوا االيتياااري الثاااين الرامااا إىل إل اااع عقوباا  اإلعااداا اةل ااق  لا ااد الاادو  ا ااا  علااى 

 م(6)م وتقدم  مةظم  الافو الدولي  بةفس التو ي (5)  قوق اةدني  والسياسي 

__________ 

 و ُُترر هذه الوثيق  م   إرساهلا إىل ووائر ال مج   ألمم اةت د م *

 A/HRC/WG.6/31/COG/3 األمم اةت د  

 Distr.: General املمعية العامة 
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والحااام مر اااق مةاهلااا  القتااا    الاااااو أن ال ون اااو ماااد وم اااا  علاااى االتفاميااا  الدوليااا   -3
خا  ماان االيتفاااع القسااري ول ة ااا و تصااديهق باااد علي ااام وأو ااى  اا  ماان  ماياا  مجيااع األحلاا

 لتصااديق علااى االتفامياا  الدولياا   مايااا   (8)4والورماا  اةشااا     (7)مر ااق مةاهلاا  القتاا    الااااو
 مجيع األحلخا  من االيتفاع القسري   أمر  وم    نم

مااان التااا يل  ااا  التصاااديق  أبن تاااوول ال ون اااو وون مقياااد 4وأو ااا  الورمااا  اةشااا     -4
علاااى الربوتو اااوا االيتيااااري التفاميااا  مةاهلااا  التااااذيا وةاااله مااان  ااارو  اةااملااا  أو الاقوبااا  

 م(9)القاسي  أو الالإنساني  أو اة ية 
وأو ى مر ق مةاهل  القت    الااو ال ون او  لتصاديق علاى اتفاميا  مةاع ررابا  اإل و   -5

 م(10)2018عاا اجلماعي  واةاام   علي ا   
وأو   ا مل  الدولي  للقلااع علاى األسال   الةوويا  ال ون او  لتصاديق علاى مااهاد   -6

األمااااام اةت اااااد   ظااااار األسااااال   الةوويااااا  الااااااب  انااااا  ال ون اااااو ماااااد وم اااااا  علي اااااا  لفاااااا    
 م(11)، وذل  على ورو السرع 2017 عاا
واعماا  إرارهااا القااانوين ا لااا مااع ومالاا  مةظماا  الافااو الدولياا  إن ال ون ااو مااد م لاا  م -7

مااهداة حقوق اإلنسان الدولي  واإلمليمي  الاب تاد ال ون و ررفاً في ا ول ة ا مص رة   تةفيذ 
الادياد مان التو ااياة،  ماا م لا  بتاقيااق نظم اا الورةياا  لتاقياق ونايا  حقااوق اإلنساانم و اناا  

احت اااع علااى مرارااا  الدسااتور   يلاام  2015حالاا  حقااوق اإلنسااان مااد تاادهورة مةااذ عاااا 
 م(12)وعلى االنتخا ة الرائسي  وا لي 

 (13)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
ال ون ااو  ذاااذ التاادابل الاللماا  جلااا  أح اااا القااانون اجلديااد  4أو اا  الورماا  اةشاا     -8

عةصار نايا  حقاوق اةتالق  لل ة  الورةي   قوق اإلنسان تتماحلاى ماع م ااور  رياس، ولتاقياق 
 م(14)اإلنسان   الل ة 

ال ون و بتيسل إنشاع آلي  ورةي  ةةع التاذيا ر قاً ألح اا  4وأو   الورم  اةش     -9
 م(15)الربوتو وا االيتياري التفامي  مةاهل  التاذيا

أن هةاااح حاراا  إىل تاقيااق اللياااة للاامان ناياا  حقااوق  1والحظاا  الورماا  اةشاا     -10
مااوانو وو ااع نظاام أساسااي  ورةياا   م ولاا ن أباادة الدولاا  التقاماااً ماان يااالا التصااديق علااىالافاا 

يقاا هةاح نقص   التدي    جماا ناي  الاف م وو ي دأ باد   الام  الفريق الاام  اةاا   ال
م (16)جلماع  اافول القاااعو الااااا وا اا  ماان أرا  ناياا  الافاا  حبمايا  الافاا ، الاذي أُنشاا 

تةفيااذ الدولاا  ال ون ولياا  لسياساا  ورةياا   ماياا  الافاا ، ماان يااالا اعتماااو تشااريااة  وماان حلاا ن
يا ااااا ، أن يسااااااهم بشااااا   مل اااااوف   ُتساااااو أااااارول عاااااي  األرفااااااا، وم اف ااااا  أوراااااو 

 م(17)الالمساوا ، وا د،   األر  الاوي ، من االست ااو والفقر
ر اة  اار ومر ااد وراا   ماياا  ال ون ااو شنشاااع نظاااا ل نااذا 1وأو اا  الورماا  اةشاا     -11

بشا ن نايا  الافا ، مصاد تقيايم التةفياذ  2010-04الاف ،  ما يةص على ذل  القاانون رمام 
 م(18)الفالا للقانون ومتابا  التاليقاة الاام  لل ة  حقوق الاف 
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اةتالقاا   2009ال ون ااو بتةفيااذ يااا  الاماا  الورةياا  لااااا  1وأو اا  الورماا  اةشاا     -12
 م(19)ذوي اإلعام   ألحلخا 

وأو   مةظم  ال قاع الثقا  ال ون و بو ع يا  عم  ورةي  إلنفااذ حقاوق الشااو   -13
 م(20)األ لي   الستةاو إىل الوثيق  ا تامي  للمؤمتر الااةا اةا   لشاو  األ لي 

 تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن مووو  مرا ووواة القوووانون الووودوي - يم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا اع -١ 

 (21)اةساوا  وعدا التمييق  
و يتلاامن أو يااةص علااى حظاار عاااا  2015أن وسااتور عاااا  3ذ اارة الورماا  اةشاا     -14

للتميياااق وو ي فااا  نايااا  وتاقياااق حقاااوق اإلنساااان للمثليااااة واةثلياااو وم اااايري اهلويااا  اجلةسااااني  
م والتمييااق هاااه هااذه الف اا  ماان األحلااخا  مل ااوف علااى اةسااتو  (22)اجلةسااووحاااملا  اافاة 

ل  حااالة مان الت ار د  ااور  عان أعاوان حلارر  وحااالة مان رفا  ماة   اةؤسسا؛ ومد ُسا يه
م والحظااا  الورمااا  (23)الل اااوع ةلتمساااا ي الل اااوع علاااى أسااااهل اةيااا  اجلةساااا واهلويااا  اجلةسااااني 

نون األساار  تُااريل الااقواع أبنااو عقاد مااران بااو ررا  واماارأ  فيمااا مان مااا 127أن اةاااو   3اةشا    
م (24)ماان نفااس القااانون إبااااا أي لواع يُاقااد بااو حلخصااو ماان نفااس اجلااةس 56تفاارا اةاااو  

 330ماااان مااااانون األساااار  واةاااااو   127، ةال اااااً مااااا ُتسااااتخدا اةاااااو  3وحسااااا الورماااا  اةشاااا    
  إلوان  اةثلياة واةثليو وم ايري اهلويا  اجلةسااني  وحااملا من القانون اجلةائا  تهال   331 واةاو 

 م(25) فاة اجلةسو ارتماعياً 
من القانون اجلةاائا وهارأ أفاااا ال راهيا   331شل اع اةاو   3وأو   الورم  اةش     -15

 يع ؛ وتشا(26)والتمييق على أساهل اةي  اجلةسا واهلوي  اجلةساني  وفرا عقاو ة مشادو  علي اا
تةفيذ برامج تدريا وتوعي  بش ن اةسائ  ذاة الصل   ةثلياة واةثليو وم ايري اهلوي  اجلةساني  

سااايما   اةؤسسااااة الاامااا  )اةستشااافياة واةااادارهل واة اتاااا  وحااااملا  ااافاة اجلةساااو، وال
أيلاااً  م وأو اا (27)وهااا اجل اااة  اااح   الاماا  الرئيسااي    ال لااد، والةقااا ة الرئيسااي ( ،الااماا 

شوراع التثقيااا اجلةسااا   اةةاااهج الدراسااي ، وإلالاا  ا ااوارق الاااب ُتااوا وون  3الورماا  اةشاا    
التمتع  لرعاي  الص ي ، وإنشاع مرا ق للمشور  القانوني  وتاوفل الرعايا  الا يا  والةفساي  والسا ن 

يااالاً، حظااار االرتمااااعا لاحلاااخا  الاااذين يااااروون مااان بياااوةم والاااذين هااام   حالااا  ياااار، وأ
 م(28)التاذيا م اور  من األسر  أو األمار  التوميا أو

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (29)األمان على حلخصوو  حق الفرو   ا يا  وا ري   
أنااو    ااوع تو ااياة الاديااد ماان الوفااوو بشاا ن إل اااع عقوباا   4ذ اارة الورماا  اةشاا     -16

لالستاراا الدوري الشام ، عقدة السلااة ال ون وليا  الااقا اإلعداا اةقدم    اجلول  الثاني  
من يالا إورارو   الدستور اجلديد الذي مت التصوي  عليو  ستفتاع  على إل اع عقوب  اإلعداا

م وأو ا  الورما  2015تشارين الثااين/نوفمرب  6و در    2015تشرين األوا/أ توبر  25  
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يل ااا عقوباا  اإلعااداا علااى اجلماياا  الورةياا  إللالاا  أياا   ال ون ااو بااارا مشاارول مااانون 4اةشاا    
 م(30)إحلار  إىل هذه الاقوب    القانون اجلةائا ومانون اإلرراعاة اجلةائي 

شرااراعاة مااورق  و  ق ااق  أبن حاااالة عديااد  ماان اإلعااداا 4وأفاااوة الورماا  اةشاا     -17
فا إنفااااذ القاااانون مساااؤولون عااان جبديهيااا م ووروة اوعااااعاة ذاة حلااا ن تفياااد أبن ماااوأ في اااا بااااد

ماظاام حااااالة اإلعاااداا شراااراعاة ماااورق  بسااا ا الادالااا  ا ا ااا  أو إسااااع  اساااتاماا السااالا م 
 م(31)وةال اً ما يتمتع مرت  و هذه اجلرائم حبماي  مياواةم

االحت ال مع مةع االتصااا أو احت اال األحلاخا     حبظر 4وأو   الورم  اةش     -18
 م(32)ل رمسي ، وحل  ا  الشرر  على ُتسو حفم س الةا اليومي أما ن احت ال ة

بلامان ا  ام علاى مارت ل مثا  هاذه األفاااا، ماا  ال ون او 4وأو   الورم  اةشا     -19
 م(33)  ذل  االيتفاع القسري، باقو ة تتماحلى مع ياور  تل  األفااا

بتو اااياة تااادعو إىل اسااات ماا ال ون اااو ماااد م لااا   وأفااااوة مةظمااا  الافاااو الدوليااا  أبن -20
وإنشاااع آلياا   2014مرارااا  موانية ااا التشاارياي  اةتالقاا  مةااع التاااذيا واةاام اا  عليااو حبلااوا عاااا 

لالا  تارو تقاارير تفياد حبادوت حااالة  ورةي  ةةع التاذيا، إال أن هذه التو ياة و تةفاذم وماا
و ُتقاق   اوعااعاة التااذيا تاذيا   مرافاق االحت اال وو تتخاذ السالااة يااواة ومائيا  و 

 م(34)إلحلار اجلةا  اةشت و هبم أماا الادال 
وأو ااا  مةظمااا  الافاااو الدوليااا  ال ون اااو  لسااا ر علاااى تلااامو القاااانون اجلةاااائا تاريفااااً  -21

للتاذيا، متاحلياً مع اتفامي  مةاهلا  التااذيا، وحظار التااذيا وةاله مان  ارو  ساوع اةااملا  
ساامال للم ت ااقين، باااد تااوميف م وأثةاااع احت ااالهم و نتظاااا،  التصاااا ؛ وال(35)جبميااع أحلاا اهلا

م (36)أبسااارهم وا اااامو الاااذين متااااروتم، مةاااذ  ظااا  تاااوميف م وراااواا اإلراااراعاة القلاااائي   افااا 
وأو ااا  مةظمااا  الافاااو الدوليااا  ال ون اااو أيلااااً  لسااا ر علاااى أن يف اااص ر ياااا مساااتق  مجياااع 

؛ والت قيااق بفاالياا    مجيااع اوعاااعاة التاااذيا (37)ذلاا  ا ت ااقين ماان  اناا  هةاااح حاراا  إىل
وةله من  رو  سوع اةاامل  وإحلار مرت ل هذه األفااا أماا الادالا    اا مااة مةصاف ، 

بتو ااااياة  4م وتقاااادم  الورماااا  اةشاااا    (38)وتااااوفل ساااا   انتصااااال فاالاااا  وتاويلاااااة مالئماااا 
 م(39) اثل 
اإلملايمم  ن ا  س االحتيارا يا  اق   اةديريا  الااما  ةرام ا أ 4وراع   الورم  اةش     -22

اةشت و هبم الذين تومف م اةديري  لالست وا  واالحت ال والتاذيا ةد  تت اول  ما ملع وةال اً 
اةاد  القانونيا  لل اا س االحتياارا لااد  الشارر  وبادون إرساااا اا ار رلساااة االساتمال إلااي م 

 م(40)إىل اامي م
ح وما  ال ون او  سات ماا عمليا  إ االل القاانون اجلةاائا  2وأو ا  الورما  اةشا     -23

عاان رريااق إوراع التاااذيا   راباا  مائماا   2018ومااانون الاقااو ة حبلااوا تشاارين األوا/أ تااوبر 
بااذاةا وال تتقاااوا ر قاااً للم اااور ا اادو    القااانون الاادو ، وإنشاااع مر ااد وراا  مسااتق  مااا  

 م(41)2018تاي  عاا  لتاذيا م   



A/HRC/WG.6/31/COG/3 

5 GE.18-13967 

 (42)إمام  الادا، ما   ذل  مس ل  اإلفالة من الاقا ، وسياو  القانون  
ال ون اااو بتااا مو اساااتقاللي  القلااااع وتاقياااق مااادراة اةاااوأفو  4أو ااا  الورمااا  اةشااا     -24

 م(43)القلائيو وسلااة هي   تفتي  ا ا م
مت التومياااع علاااى  2017ن األوا/ويسااامرب  اااانو   23أبناااو    2وأفااااوة الورمااا  اةشااا     -25

 2اتفااااق لوماااا الةاااار وو اااع حاااد لاعمااااا القتاليااا    اافظااا  باااووام وأو ااا  الورمااا  اةشااا    
ا  وما  بو اع عمليا  للادالا  وا قيقا  واةصاا   مان أرا  ساالا وائام   اافظا  باووا و لقياااا 

ونقي   لت ريهي مجياع االنت ا ااة اةرت  ا     فوراً، ُتقيقاً لتل  ال اي ، شنشاع جلة  ُتقيق مستقل 
 م(44)اافظ  بووا

وأو ااا  مةظمااا  الافاااو الدوليااا  ال ون اااو  إليااااال إىل الشااارر  واجلاااي  واةديريااا  الاامااا   -26
ساااع   72ةرام اا  اإلملاايم والاادرح  المتةااال عاان احت ااال األحلااخا  وون ُةاام ةااد  تت اااول م لاا  

م وأو اا  مةظما  الافااو الدولياا  (45)ن مااانون اإلراراعاة اجلةائياا ماا 48اةةصاو  علي ااا   اةااو  
الاورةيو والاادوليو اةساتقلو  لو اوا إىل مجيااع  ةاارامل حقاوق اإلنساان ال ون او أيلااً  لسامال

 م(46)اإلمليم مرا ق االحت ال، ما   ذل  مرافق اةديري  الاام  ةرام  
ون ولي  بتاقيق عملياة مرام   أما ن االحت اال السلااة ال  4وأو   الورم  اةش     -27

الاب تقوا هبا الل ة  الورةي   قوق اإلنسان؛ وتيسل لايراة ومرام   س ون اةديريا  الااما  ةرام ا  
 م(47)اإلمليم، الاب تقوا هبا اةةظماة ةل ا  ومي  اةتخصص 

ذي جياا مان حيامل اة ادأ أن أبن االحت ال م   ا ا ما ، الا 4وأفاوة الورم  اةش     -28
ي ون إرراًع استثةائياً، مد أ    القاعد    مج وري  ال ون و، وذل  على الرةم مان وراوو عادو 
مااان األح ااااا القانونيااا  الااااب تةظماااوم واالحت اااال م ااا  ا ا مااا  هاااو السااا ا الرئيساااا ال تظااااف 

 م(48)الس ون
 ورياا  ال ون ااو تت ااون   ماظاام أن مةظوماا  الساا ون   مج 4وراااع   الورماا  اةشاا     -29

ا ااااالة مااان م اااان يُرثاااى هلاااا يرراااع ترم اااا إىل ا ق ااا  االساااتاماري م وماااد  انااا  هاااذه األو اااال 
اة ويااااا  مو ااااااول تو ااااااياة مقدماااااا    اجلولاااااا  الساااااابق  لالسااااااتاراا الاااااادوري الشااااااام م ومةااااااذ 

ررياق الشارول  ان  ا  وم  مد أعرب  عن رة ت اا   ُتاديمل نظااا السا ون عان   2010 عاا
  إ الل إلوار  الس ونم ومع األسا فإن الس ون الاب  ان من اةفروا أن تُ ىن و ُتنب أبداً 

 م(49)أو أل  ةل م تمل  ال ةاع
ال ون ااو  لتا ياا    بةاااع الساا ون اجلديااد  ومرام اا  الاماا   4وأو اا  الورماا  اةشاا     -30

اريع ال ةااااع؛ وُتساااو أو اااال السااا ون، الاااذي تقاااوا باااو مجياااع اجل ااااة  ااااح   اةصااال     مشااا
ساايما  ساايما ال ااذاع والو ااوا إىل الرعاياا  الصاا ي  واةرافااق الصاا ي  وتااوفل ا ييهااق الاااللا، وال وال

بااقايو  ميقانياا  إوار  الساا ون وإعااااع األولوياا  للاقااو ة ال ديلاا  للساا ن؛ وُتسااو أاارول عماا  
فاااع ردياااد  وسااا   سلسااال  الادالااا  ماااوأفا السااا ون مااان حيااامل اةرت ااااة والتااادريا؛ وإعاااااع و

 م(50)اجلةائي 
ال ون او  لةظار   أارول الااي    مجياع السا ون ومرافاق  1وأو   الورما  اةشا     -31

االحت ااااال ب ياااا   اااامان االمتثاااااا للقواعااااد الةموذرياااا  الاااادنيا ةااملاااا  الساااا ةاع والقياااااا، بشاااا   
 م(51)يا ، بتخصيص أما ن مستقل  الحت ال األحدات
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أنو حبسا القانون ال ون و  فاإن الاقاو ة اةفرو ا  علاى  1والحظ  الورم  اةش     -32
ررائم ورة  األرفاا اةةصو  علي اا تتمثا    الو اع ُتا  االيت اار واإليادال   مر اق إلعااو  

األحاادات، وبشاا   اسااتثةائا، االحت ااال   الساا نم و  الوامااع ال يورااد   ال لااد مر ااق  أتهياا 
اةخااااالفو للقااااانون يووعااااون بشاااا   روتياااا    مرافااااق الساااا ن   هياااا م ومجيااااع الُقصياااارإلعاااااو  الت

االحتيااارا حياامل يووعااون عاااو    نفااس القنااقاءة مااع الساا ةاع ال  ااارم وأحياااءً، و  أحساان 
 م(52)األحواا، ت ون هلم لنقان  يا   مش   

 السياسي  ا يا و  ا راية األساسي  وا ق   اةشار     ا يا  الاام   
الحظاااااا  مةظماااااا  الافااااااو الدولياااااا  أن الدسااااااتور ال ون ااااااو  يلاااااامن ا ااااااق   حلااااااور  -33

االرتماعااااة واةاااداوالة واالحت ارااااة السااالمي  وتةظيم اااا، وا اااق   حريااا  التا ااال واإلعاااالا 
والتوا ااا ، و ظاااار الرمابااا ، إال أن الساااالااة تةت اااا   نتظااااا هااااذه ا قاااوق مسااااتخدم  أح اااااا 

بشاااا ن األحااااقا  السياسااااي   2006-21وتسااااتةد الساااالااة إىل القااااانون رماااام  القااااانون الااااور م
لتوميااا واحت ااال الةاحلاااو السياساايو وأعلاااع أحااقا  اةاار اا  الااذين يةتقاادون مراراةااا حب اا  

م وأو اا  مةظماا  الافااو الدولياا  ال ون ااو (53)"اإليااالا  لةظاااا الااااا" أو "تقااوي  أماان الدولاا "
ا نظاااا الادالاا  اجلةائياا  الساات دال الت مااع الساالما، مااا   ذلاا   المتةااال عاان إساااع  اسااتخدا

وملاااايق  أفاااراو  ،الةشاااال السياساااا، وملاااايق  اةاااوارةو وااارو  ارسااا  حقاااوم م   حريااا  التا ااال
 م(54)اجلماياة واةاار   والص فيو

 تشاااااااارين األوا/ 25وأفاااااااااوة مةظماااااااا  الافااااااااو الدولياااااااا  أبن الساااااااالااة أماااااااادم ،    -34
، مُ ياااا  االحت اراااااة الاااااب نظمت ااااا أحااااقا  اةاار اااا  احت اراااااً علااااى إ ااااالل 2015 أ تااااوبر

الدستور للسمال للرئيس ا ا   ل حل  لوالي  رديد ، علاى إمفااا اإلن نا  وحلا  اة التوا ا  
 21و 20"ألسااا ا  أمةيااا " و اااذل  إحلاااار  بااامل إذاعااا  فرنساااا الدوليااا    برالافيااا م و ةثااا ، و  

االنتخااا ة الرائساي ، أمفلاا  الساالااة اإلن نا  وحلاا  اة التوا اا   ، أثةاااع2016آذار/ماارهل 
م وأو اا  مةظماا  الافااو الدولياا  ال ون ااو (55)إىل رانااا إحلااار  بااا  اااااة الراويااو   برالافياا 

 المتةاااال عااان تقيياااد حلااا  اة التوا ااا  وإم انيااا  الو اااوا إىل اإلن نااا ، ماااا   ذلااا  حلااا  اة 
 م(56)التوا   االرتماعا وموامع ال اس 

وأعرباا  مةظماا  الافااو الدولياا  عاان ملق ااا إلاع توميااا عااد  ءحلاااو وأعلاااع   أحااقا   -35
ومتااااااااا  ات اااااااااو نتي ااااااااا  مشاااااااااار ت م    ، وإلاع إ ااااااااااب 2017-2015ماار ااااااااا    الفااااااااا   

حلخصااي  سياسااي  مياوياا  ةاار اات ا للتاااديالة  60أُومااا مااا ال يقاا  عاان  م ومااد(57)اةظاااهراة
ذاة الصال  بةتاائج االنتخاا ة الرائساي م وأا  ماظام هاذه الشخصاياة  الدستوري  واحت اراةا

، أل ثاااار ماااان سااااةتو وون اا ماااا م وذ اااارة الورماااا  (58)2018  االحت ااااال حاااان آذار/مااااارهل 
أن احت اااالهم فاااالا لقاااانون اإلراااراعاة اجلةائيااا  ال ون اااو  الاااذي ياااةص علاااى أن  2اةشااا    

أرباااا  أحلااا ر وال جياااول متدياااده أل ثااار مااان حلااا رين  االحت اااال م ااا  ا ا مااا  ال جياااول أن يتااااد 
مااان الا اااد الااادو  ا اااا   9(م  ماااا أن احت اااال هاااؤالع األحلاااخا  يةت ااا  اةااااو  121 )اةااااو 

م وأو   مةظم  الافو الدولي  ال ون و  لقيااا فاوراً وبادون حلارول (59)  قوق اةدني  والسياسي 
 ارست م السلمي   قوم م   حري  التا ل والت ماع، شرالق سرال مجيع الس ةاع اةوموفو ورو 

بشاا ن األحااقا  السياسااي  للاامان توافقااو مااع ماااايل حقااوق  2016-21وبتااادي  القااانون رماام 
 م(60)اإلنسان الدولي  اةتالق    ق   حري  التا ل
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اسااااااتفتاع  -أن االحت اااااااع علااااااى الاملياااااااة االنتخابياااااا   2وراااااااع   الورماااااا  اةشاااااا     -36
آاثر ماان    مج ورياا  ال ون ااو مااد  اناا  لااو - 2016واالنتخااا ة الرائسااي  لااااا  2015 عاااا

بية ا س ن ماار و سياسيو، من بية م مرحل ان لالنتخا ة الرائسي م ومن الصاا الومول 
تااقاا الساالااة تقييهااد عمااداً عماا  اةةظماااة ةاال  علااى الااادو اإلمجااا  للساا ةاع السياساايوم وال

لالااا  هاااذه التااادابل التقييديااا  تةف اااذ  ساااتمرارم ويُقا اااى اةاار اااون   السااا ون ومااااا  وميااا   
السياسيون بت م  تقوي  األمن الدايلا للدول  واإليالا  لةظااا الاااام والسالااة ال ون وليا  
و تقتصر على عملياة اإليقال التاسفا وإمنا ذه   إىل أباد من ذل  إىل حاد تااذيا باا  

 م(61)إنساني  وم ية  املت م ماامل  الاةاار و وما

 احلقوق االتت ادية واال تما ية والثقافية -3 

 (62)ا ق   الص    
 ظُار حرماان الافا   2010-4أن مانون ناي  الافا  رمام  1الحظ  الورم  اةش     -37

 لااااى( ويااااةص ع4، الفقاااار  26اةدعوماااا  )اةاااااو   ماااان الرعاياااا  العت اااااراة مالياااا    اةستشاااافياة
(م ةال أناو ماا مان مرفاق  ا ا ياوفيهر رعايا  104إواريا  )اةااو  و  أتوي يا  مساائ و  رةائي  رقاعاة

التوراااو إىل  السااا ان بشااا   متقاياااد إىل جمانيااا  للافااا م ويااادفع تقصااال يااادماة الصااا   الاامااا 
 م(63)القاال ا ا  الذي ترتفع رسومو عاماً باد عاا، أو إىل القاال ةل الرمسا

مةظماا  ال قاااع الثقااا  ال ون ااو  ذاااذ التاادابل لو ااع ياادماة  اا ي  مالئماا  وأو اا   -38
 م(64)سيما لرعاي  نساع الشاو  األ لي    جما  را أمراا الةساع والتوليد ثقافياً، وال

 (65)ا ق   التاليم  
 أناو علاى الاارةم مان ورااوو القاانون اةتالاق  لتالاايم الاذي يااةص 1ذ ارة الورما  اةشاا     -39

على أن "التالايم جمااين أثةااع فا   التالايم اإلر ااري ومتتاد جمانيا  التالايم لتشام  اللاوالا اةدرساي "، 
 م(66)فإن رسوماً فتلف  تُفرا   الةظاا التاليما حس ما راع   التقارير

 أشخاص حمددية أو فحلاع حمددة حقوق -4 

 (67)األرفاا  
سيما  ق الاف  آيذ   ال ارع   ال ون و، والأن إنفاذ حقو  1ذ رة الورم  اةش     -40

  جماالة الص   والتاليم وال فيوم ونتي ا  لاذل  ال يتمتاع الادياد مان األرفااا، علاى اةساتو  
االرتمااااااعا والااااااائلا واةدرساااااا، شم انيااااا  الو اااااوا إىل الصااااا   والادالااااا  والتالااااايم والسااااا ن 

 افاً، وأرفاا الشوارل، والفتياة والفتياان، واالحتياراة األساسي م وال يستايع أحلد األرفاا 
 م(68)اةست ادون من أي نظاا رعاي    ي ، التمتع  لرعاي  الاب ي فل ا القانون ال ون و 

لالاوا  ا ااي للاةاا اجلسادي  إىل أن الاديد من األرفاا ماا 1وأحلارة الورم  اةش     -41
لاا هاااذا  الافااا   ظااار الاقاااا  ال ااادين ماااا الاقاااا  ال ااادينم وماااع أن القاااانون اةتالاااق حبمايااا  أو

م ويظا  (69)الاقا   ارس  حلائا    اوتمع، ما   ذل    األسر  واةدرسا  ومؤسسااة الادالا 
م وال ياااقاا اةساااؤولون عااان (70)سااايما الاةاااا اجلةسااا  اااد الفتيااااة، مشااا ل  رئيسااي  الاةااا، وال
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 الادالااا  ماان ال ماليااااة  لةسااا   الاةااا  اااد األرفاااا يُفلتاااون ماان الاقاااا م ويظااا  الو ااوا إىل
 م(71)للل ااي الفقراع الذين مشون انتقاا ماذبي م

أنااو علااى الاارةم ماان عاادا تااوافر بياااءة موثوماا  فااإن أااواهر  1وراااع   الورماا  اةشاا     -42
األرفاااا اةااووعو   نظاااا ال فالاا  واألرفاااا اةت مااو  لساا ر ولواع الفتياااة اة  اار، ماان بااو 

 م(72)لال  تش   بَلي   وال ُتا  ق أي عقوب  على مرت ل هذه االنت ا اة  ، ماأواهر أير 

 (73)األحلخا  ذوو اإلعام   
إىل ورااوو نقاااص   اإلحصاااعاة اصااو  مسااائ  اإلعامااا   1أحلااارة الورماا  اةشاا     -43

الهيااااًم ألن اوتماااع ال ون اااو  ياتااارب وراااوو رفااا  ذي إعامااا    األسااار  لاةااا  أو نقمااا  أو عقاااا ً إ
وجية  الوالدان بس ول  إىل مت  الاف  لل فاف على وحد  األسر  واإلفالة من سخري  اوتماعم 
و اا  هااذه األمااور تساااهم   تااارا هااؤالع األرفاااا،   حاااا عاادا مااتل م أثةاااع الاقااوهل، لسااوع 

مارأ  أفاراو موةم أو وموع م   ااي ا  س   اةةالا، لُي   وا عن  اةاامل   ا يؤوي أحياءً إىل
 م(74)هؤالع بورووهم اوتمع اليرين ب  وحن عن مارف 

 (75)األملياة والشاو  األ لي   
مال  مةظم  ال قاع الثقاا  إن ماظام أفاراو مجاعا  ال ي ماا ليسا  لادي م باامااة هويا   -44

ورةياا  وال ُيساا لون عةااد الااوالو م ونتي اا  ذلاا  يفتقاار هااؤالع األحلااخا  إىل فاار  الو ااوا إىل 
وفااار  الامااا   اااا ياااؤوي إىل ماااااءةم مااان عااادا  التالااايم الرمساااا والتااادريا مااان أرااا  ااااو األميااا 

م وأو اا  مةظماا  ال قاااع الثقاااا  أبن (76)االسااتقرار االمتصاااوي والتمييااق وملاا  اةشااار   السياسااي 
اار ال ون ااو ا صااوا علااى حلاا اواة الااوالو  وبااماااة اهلوياا   لةساا   للم تمااااة الاااب تاااي   تيسيه

 م(77)ال ا ة  
والحظاا  مةظماا  ال قاااع الثقااا  أن أرفاااا الساا ان األ االيو وأرفاااا األرايل ساارياو  -45

الاماا  القسااري  وةال ااا مااا ياارت   التاا ثر  الهااار   حلاا   الاماا  القسااري واالساات الا اجلةسااام
 م(78)واالهار ألةراا رةسي  بش  اة إررامي 

فار  التمتاع  لرعاياا   و ال ي مااا يفتقارون أيلااً إىلوذ ارة مةظما  ال قااع الثقاا  أن أفارا -46
الصاا ي  واةياااه الصااا   للشاار  ويتار ااون للتمييااق   التمتااع حبقااوم م االمتصاااوي  واالرتماعياا  
والثقافياااا م ويااااااين أفااااراو ال ي مااااا ماااان الااااارو ماااان أرا ااااي م وماااان التشااااريد واسااااتيالع الساااالااة 

م (79)بصور  ادوو  أو بدون موافقت م س ق  عن علموالشر اة ا ا   على ال ا ة موافقت م اة
 امان ا صاوا علاى موافقا  اوتماااة األ الي   وأو   مةظم  ال قاع الثقاا  ال ون او ماا يلاا 

و اامان إوماااع  ؛(80)عليااو آاثر  لةساا   هلاام ا اار  واةساا ق  عاان علاام م اا  أي مشاارول مااد ت تااا
؛ ولايو  فااار  (81)ون ااااي  هاااذه اوموعااااةوإحلاااراح السااا ان األ اااليو فيماااا يتصااا  جب اااوو  ااا

 م(82)الو وا إىل تاليم مةاسا ل وايً وثقافياً  لةس   وتمااة الس ان األ ليو

 (83)اة اررون والالر ون وملتمسو الل وع واةشروون وايلياً   
أمااادم   2015و 2014 عااااما أفااااوة مةظمااا  الافاااو الدوليااا  أبناااو   الفااا   ماااا باااو -47

على عملياة ررو مجاعا ةل مانوني  ل ل اةوارةو، من بية م الر ون وملتمساو جلاوع، ال ون و 
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) فا  ا  ماع بل   اللية اال( مام  هباا الشارر   أثةاع عملي  أُرلق علي ا اسم "م ات اي مو ولو"
   اةاااادن   مجيااااع أداااااع ال لاااادم وأو اااا  مةظماااا  الافااااو الدولياااا  ال ون ااااو  لقياااااا فااااوراً  عتماااااو

ل عااو  القساري ،  تشريااة حلامل    جماا الل وع تا ل بش   يا    ق   عادا التاارا
إوراع تارياااا للتميياااق يتماحلاااى ماااع القاااانون الااادو ،    و ااامان؛ (84)متاحلاااياً ماااع القاااانون الااادو 

القانون اجلةائا، وحظر التمييق جبميع أحلا الوم وأو ا  مةظما  الافاو الدوليا  ال ون او أيلااً ماد 
القانون الدو  وانت ا اة حقوق اإلنسان اةرت    أثةاع عملي   اةةصو  علي ا     ااي اجلرائم

ال املاااا ، مااااا   ذلاااا  رو االعت ااااار والتاااااوي  وإعاااااو  الت هياااا   "م ااااات اي مو ولااااو"  لتاويلاااااة
  م(85)وال  ي  و ماءة عدا الت رار
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