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موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

السنغال*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
اااح
االسااتاراا الاادوري الشااام م وهااو مااو للورقااا املقدم ا ماان  12ه ا ماان ا هااا
املصاال ( )1إىل االسااتاراا الاادوري الشااام  ،مقا ّدم ج ااي مااو تقصااداً ااد ا قصا لااادو
اليلما م

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات الدوليا ااة( )2والتعا اااون م ا ا اهلليا ااات واةيحلا ااات الدوليا ااة حلقا ااوق
()3
اإلنسان
 -2أو ا ا ملا الدولصا للقعاا علا ا ساال السوويا الساسعاو لتوقصااع والتصادي علا
مااهد ا مم املت د ظر ا سل السووي  ،عل س ص االستاجاو()4م
 -3وأو ا ا ن ا ا ط م ا اان الرابوا ا ا الس ا ااسعالص ق ا ااوق اإلنس ا ااان والت ا ااال ال ا ااو للرابو ا ااا
واملسظما غري ا يومص من أ الوف السسعاو لتصدي عل الربوتونوو االختصااري التفاقصا
حقوق الوف املتال إب را تقدمي ال الغا ()5م
__________

*

مل حترر هذه الوثصق ق إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري
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 -4وأو ا الورقا املشاارتن  3الساسعاو إبنشااا إ ااار متااادو ا هاا الفاعلا علا الصاااصد
الااو ليفال ا املتابا ا املشاارتن لتسفصااذ التو ااصا ال ا ستصاادر خااالو هااذه ا ول ا الثالث ا ماان
االستاراا الدوري الشام ()6م
 -5وأو ا مةسس ا أف ا الت اااوو ومياف ا الفقاار الس ااسعاو أن تااوفر للمستخ ااحمل انيلص ااحمل
التا اادري ج جما اااي حقا ااوق اإلنسا ااان ورلص ا ا االسا ااتاراا الا اادوري الشا ااام ل ا ا و تصسا ااري تسفصا ااذ
التو صا الصاور عن هذه اآللص ()7م
 -6وأو ا ا الورقا ا املش اارتن  5باق ااد مش اااورا مستظما ا م ااع اأتم ااع امل اادين بشا ا ن تسفص ااذ
تو صا االستاراا الدوري الشام  ،بورق مسها عقد مشاورا ووري امل مع ائف متسوعا
ماان قواع ااا اأتم ااع املاادين؛ وإب اران مسظم ااا اأتم ااع املاادين ج عملص ا االس ااتاراا ال اادوري
الشام ق وضع الصصع السهائص للتقرير الو وتقدميه()8م
 -7وأو ا الورقا املشاارتن  5السااسعاو إبومااان نتااائ هااذه ا ولا ماان االسااتاراا الاادوري
الشااام ج خوااع الام ا املتالق ا بتا ي ا مجصااع حقااوق اإلنسااان وهايتهااا ،مااع مراعااا مقرتحااا
اأتم ااع امل اادين ،وبتق اادمي تقري اار تقصصم ا ملستصا ا امل ااد إىل جمل ااس حق ااوق اإلنس ااان بش ا ن تسفص ااذ
التو صا املقدم خالو هذه الدور ()9م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()10

 -8أو ا مسظم ا هص ااومن راي ااتس ووت اات ومةسس ا أف ا الت اااوو ومياف ا الفق اار والورق ا
املشرتن  2والرابو السسعالص قوق اإلنسان الساسعاو لتاجصا عتمااو قاانون الوفا و لتسفصاذ
الفااو مصع الت اماهتا الدولص واإلقلصمص ج جماو حقوق الوف ()11م
 -9وأو الت اال الاو للرابواا واملسظماا غاري ا يومصا مان أ ا الوفا الساسعاو
فاو()12م
لتاجص بوضع الصصع السهائص ملشروع قانون إنشا مسص أمحمل املظامل املا
 -10وأو الرابو السسعالص قوق اإلنساان الساسعاو إبنفاا القاوانحمل السااري املتالقا يمايا
الوف  ،وال سصما القانون رقم  06-2005املةرخ  10أ ر/ماايو  2005واملتالا كياف ا االجتاار
خاص واملمارسا الش صه ويماي العا ا  ،و عتمااو خار ا ريا واضا للتسفصاذ الفاااو
لتو صا س حقوق الوف ( ،)2016و س خربا مسظم الام الدولصا ( )2017و سا ارباربا
ا فريقص املاسص يقوق الوف ورفاهه بش ن تسوو ا فاو من تالمصذ اليتاتص ()13م
 -11وأو ا مةسس ا أف ا الت اااوو ومياف ا الفق اار الس ااسعاو عتم اااو إ ااالحا لق ااانون
الاقو وقانون اإل را ا ا سائص متالق ٍ لقا رين()14م
 -12وأو الت اال الاو للرابواا واملسظماا غاري ا يومصا مان أ ا الوفا الساسعاو
بتس اريع وتااري عملص ا تصاادي ا يوم ا عل ا مشااروع الق اانون املتال ا بوضااع املاادارة القررنص ا ج
السسعاو ،الذي واف عل صعته ا خاري  2 232مالمااً للقاررن مان مساا الساسعاو ال ا  14ج
نانون الثاين/يساير  ،2018وعملص تقدميه إىل ا ماص الو سص وإ داره()15م
 -13وأو مسظم هصومن رايتس ووتت ومةسس أف الت اوو ومياف ا الفقار الساسعاو بتساريع
وإمتام عملص مرا ا مشروع القانون املسظم للمدارة القررنص وتقدميه إىل ا ماص الو سص ()16م
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 -14وأو الورق املشرتن  4السسعاو بتسفصذ املاو  13عل حنو ناما لل اد مان حااال
الاس ا سس القائم عل أساة نوع ا سس ،وال سصما من خالو ختصصص املوارو املالص الالزم
لتوفري املساعد القانونص والسفسص للع ا ()17م
 -15وأو الت اال الاو للرابواا واملسظماا غاري ا يومصا مان أ ا الوفا الساسعاو
إبلعا املاو  285من قانون ا سر ال تتساام ،،علا ماا ي ادو ،ماع ممارسا الاسا ال ادين ضاد
ا فاو بسصها عل "توبصخهم وأتوي هم عل حنو يتساس مع سسهم ويعري سلونهم"()18م
 -16وأو ا الورقا ا املش اارتن  5الس ااسعاو كرا اا ا ق ااانون الص ا اف لا ااام  2017بعصا ا نفالا ا
توافقه مع أفع املمارسا واملاايري الدولص ج جماو حريا التا اري ،و لاط بوارق مسهاا إلعاا أحياام
تقصصدي  ،مث املاوتحمل  78و ،192وإلعا جترمي املخالفاا الصا فص  ،وإ االل التشارياا املتالقا
لتشهري وفقاً للماو  19من الاهد الدوي ارباص قوق املدنص والسصاسص ()19م
 -17وأو ا الورق ا املشاارتن  3السااسعاو إبوخاااو التاااديال الالزما عل ا قااانون الاقااو
لرفااع الل ا س عاان حظاار تسااوو ا فاااو ج مجصااع ا مااانن والظاارو  ،وكراعااا مقرتحااا تااادي
()20
القانون  06-2005لتصسري و مسظما اأتمع املادين إىل القعاا ج التااديال ا اريا م
وأو الورق املشرتن  3السسعاو أيعاً لتو ص الصارم للقوانحمل القائم بش ن تسوو ا فاو،
ااخاص واملمارس ااا الش ا صه وق ااانون الاق ااو  ،م ااع
كااا ج ل ااط ق ااانون مياف ا االجت ااار
ضاامان مالحق ا مالم ا القااررن الااذين يسااتعلون ا فاااو ج التسااوو ومااااق تهم كااا بتساس ا مااع
خوور ا رائم املرتي ()21م
 -18وأو ا ا مسظم ا ا الافا ااو الدولص ا ا السا ااسعاو بتاا اادي اإل ا ااار القا ااانوين السا ااتخدام القا ااو
والتش ا ارياا املتالق ا ا لتجما ااا  ،ك ااا ج ل ااط الق ااانون ا س ااائ وق ااانون ع ااام  1978املتال ا ا
لتجماا  ،الها متوائم مع م اوئ ا مم املت د ا ساسص بشا ن اساتخدام القاو وا سال
الساري من ان املوظفحمل امليلفحمل إبنفا القوانحمل وامل اوئ التو صهص للم يم ا فريقص قاوق
اإلنسان والشاوب بش ن خفار التجماا ()22م
 -19وأو ا مسظما املااو  19السااسعاو ختاا تاادابري لتا يا اسااتقالو املةسساا التسظصمصا
واملةسسااا املسااةول عاان اح ارتام حقااوق اإلنسااان (اللجس ا السااسعالص قااوق اإلنسااان ،واألااس
ال ا ااو لتسظ ا ااصم القو ا اااع الس ا ااما  -ال ص ا ااري ،وامليتا ا ا ال ا ااو ملياف ا ا ا الع ا اات والفس ا اااو)
واستقاللصتها ج التموي واملص انص ()23م وأو مسظم املاو  19الساسعاو أيعااً إب االل القاانون
املتال إبنشا اللجس السسعالص قوق اإلنسان لتا يا اساتقاللصتها وموا متهاا ماع م ااوئ رياس؛
و عتماو قانون متال إبنشا هصئ مستقل ماسص لقواع السما  -ال صري()24م
 -20وأو ا الرابو ا السااسعالص قااوق اإلنسااان السااسعاو إبئااا والي ا ال ارئصس ا اااي للجس ا
السسعالص قاوق اإلنساان وم ا ار إ ارا ا اسات داله وفقااً للم ااوئ التو صهصا الاوارو ج م ااوئ
ريااس( ،)25وبتااادي إ ارا ا تاصااحمل رئااصس هااذه اللجس ا وأععااائها وفق ااً مل اااوئ ريااس بعاارا
نفال ا اسااتقاللصتها()26م و ااجا الرابو ا السااسعالص قااوق اإلنسااان السااسعاو عل ا أن ختصااص
للجس السسعالص قوق اإلنسان املوارو املاوي واملالص الالزم لالضوالع كهمتها()27م
 -21وأو مةسس أف الت اوو ومياف الفقر السسعاو كوا ل ا هوو امل ذول مان أ ا
استااو اللجس الساسعالص قاوق اإلنساان ملرن هاا ضامن الفئا "ألا "؛ وبتا يا اساتقالهلا اإلواري
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واملاي وتاصحمل مسةوو مستق إلوارهتا()28م وأو هذه املةسس الساسعاو أيعااً أن ت ااور ،مان
وون أتخ ااري ،إىل تام ااصم السصاس ااا الااما ا املتالقا ا يق ااوق اإلنس ااان ج مجص ااع ا ق ااالصم لع اامان
امتالن اهلصئا الاام الالمرن ي ل مام ا مور ج جماو حقوق اإلنسان()29م
 -22وأو ا الورقا املشاارتن  2الساسعاو بعامان امااتالن فرقا ار ا حااداو وفرقا
اآلواب للموارو واليفا ا الالزم وممارستهما لاملهما ج مجصع أحنا اإلقلصم()30م

اار

جيم -تنفيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااانن م ا مرا اااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطا ات

املساوا وعدم التمصص

()31

 -23أن ااد مسظما ا الاف ااو الدولصا ا التا ا ام الس ااسعاو بيفالا ا احا ارتام وهايا ا وإعم اااو حق ااوق
اإلنسان مصع ا خاص من وون أي ي من التمصص  ،كا ج لط عل أساة املص ا سس
أو اهلوي ا سسانص ()32م
 -24وأو ا مسظما هصااومن رايااتس ووتاات السااسعاو عتماااو وتسفصااذ قا ٍ
اانون ملياف ا التمصصا
حيم ا خاص من التمصص عل أساة املص ا سس ()33م

 -25وأو الورق املشرتن  4السسعاو كوا م املاو  319من قانون الاقاو ماع أحياام
الدسااتور (املاواو  1و 7و 8و ،)16مااع التشااديد علا أَال يساام ،القااانون لتمصصا والاسا عل ا
أي أساة ،وال سصما املص ا سس أو اهلوي ا سسانص ()34م وأو مسظم هصومن رايتس ووتات
السسعاو أيعاً إبلعا مجصاع ا حياام الا تسواوي علا التمصصا والاسا علا أسااة املصا ا سسا
أو اهلوي ا ا سس ااانص  ،ك ااا ج ل ااط امل اااو  319م اان ق ااانون الاق ااو  ،وبيفالا ا احا ارتام ا اار
ا ساسص مصع املوا سحمل()35م
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ح الفرو ج ا صا وا ري وا مان عل

خصه

()36

 -26أو ا مسظم ا الافااو الدولص ا السااسعاو بيفال ا إعاااو السظاار ج انيانمااا ال ا يث ا
انتا اع أقاواو املتهماحمل فصهااا حتا التاااذي أو غااريه مان ضااروب املااملا السااصئ حا يتسااع إعاااو
حمانم املدانحمل وفقاً للماايري الدولص للم انم الااول ()37م
 -27وأو مسظما الافاو الدولصا الساسعاو إب ارا حتقصقاا فوريا و اامل ومساتقل ون يها
ج االوعا ا املتالق لتاذي وغريه من ضروب املااملا الساصئ  ،علا الس او الاذي الت ما باه
خالو االستاراا الدوري الشام لاام )38( )1(2013م
 -28وأو ا مسظم ا الافااو الدولص ا السااسعاو بتسقااص ،القااانون ا سااائ  ،وال سااصما املاااو 1-295
املتالقا بتاريا التاااذي  ،علا حنااو مااا ق لتااه خااالو االسااتاراا الاادوري الشااام لاااام ،2013
__________

()1
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وموا متااه بشااي عم مااع املاااو  1ماان اتفاقص ا مساهع ا التاااذي  ،و لااط بتعاامحمل هااذا التاري ا
أفااو املااق أو التخوي أو اإلنراه الرامص إىل ا صوو عل مالوما من خص اثلث م
()39

 -29وأو ا مسظم ا الافااو الدولص ا السااسعاو بتسقااص ،قااانون اإل ارا ا ا سائص ا ملوا متااه مااع
الق اوانحمل واملاااايري الدولص ا واإلقلصمص ا  ،عل ا الس ااو الااذي الت م ا بااه خااالو االسااتاراا الاادوري
الشااام لاااام  ،)2(2013و لااط بواارق مسهااا توضااص ،أن اه ال جيااوز االحتجااان ناادلص أي إفاااو
يث ا ا صااوو علصهااا حت ا التاااذي أو غااريه ماان ضااروب املاامل ا السااصئ  ،وإزالا أي قصااوو عل ا
إميانص اتصاو انيتج ين ،كجرو سل هم حريتهم ،ك ام من اختصارهم()40م
ماانن
 -30وأو الرابو السسعالص قاوق اإلنساان الساسعاو أن تيفا للمر اد الاو
االحتجاز إميانص الو وو إىل مجصع أمانن االحتجااز املو اوو ج مجصاع أحناا اإلقلاصم الاو كاا
ج لط خمافر الشر والدرن والثيسا الاسيري ()41م
 -31وأو ا مسظم ا الافااو الدولص ا السااسعاو بوضااع وتسفصااذ اس ارتاتصجص لل ااد ماان انتظااا
السااجون ،عل ا حنااو مااا ق لتااه خااالو االسااتاراا الاادوري الشااام لاااام  ،2013وال سااصما ماان
خالو االستااض عن االحتجاز بتدابري غري احتجازي ()42م
 -32وأو مسظم الافاو الدولصا الساسعاو بعامان احتجااز مجصاع ا اخاص سالصي ا ريا
ج ظارو إنساانص تتوافا وم ااوئ ا مام املت اد ا ساساص ملااملا الساجسا والقواعاد السمو صا
ال اادنصا ملاامل ا ا الس ااجسا وقواع ااد ا م اام املت ااد ملاامل ا ا الس ااجصسا والت اادابري غ ااري االحتجازي ا ا
للمجرما  ،عل حنو ما ق لته خالو االستاراا الدوري الشام لاام )43(2013م
 -33وأو ا ا الورق ا ا املشا اارتن  5السا ااسعاو أن تا اادين علس ا ااً اسا ااتخدام ق ا اوا ا ما اان للقا ااو
املفر والوحشص ج تفري االحتجا اا وت ا ار حتقصقاا ر صا ج هاذه ا ااال وتقادم ا ساا
إىل الادال ()44م
 -34وأو مسظما الافاو الدولصا الساسعاو إب ارا حتقصقاا فوريا و اامل ومساتقل ون يها
ج مجصع االوعا ا املتالق العتدا عل ا خاص واعتقااهلم واحتجاازهم تاسافاً علا أسااة
مااصلهم ا سسا ا قصقا أو املتصااور أو هااويتهم ا سسااانص وتا ااريهم ا سساااين وبتقاادمي أي ااخص
يشت ه ج ارتيابه هلذه ا فااو إىل الادال ج إ ار حمانم عاول ()45م
 -35وأو ا مسظم ا الاف ااو الدولص ا الس ااسعاو إب اادار تالصم ااا إىل الش اار إبئ ااا ممارس ا
االعتق اااو واالحتج اااز التاس اافصحمل ل ااخاص علا ا أس اااة م ااصلهم ا سسا ا ا قصقا ا أو املتص ااور
أو هويتهم ا سسانص ()46م

إقام الادو ،كا ج لط مس ل اإلفال من الاقاب ،وسصاو القانون

()47

 -36أو ا مسظم ا هصااومن رايااتس ووتاات السااسعاو المتثاااو حيااام املاااو  3-26ماان نظااام
الادوائر ا فريقصا االساتثسائص فصماا يتالا بواوو ماد الاقوبا انيياوم اا علا حساحمل حاربي؛ و لتااااون
مااع الصااسدوق االسااتئماين لع ا ا ارائم حسااحمل حااربي ج ال ااث عاان مو ااووا حااربي؛ وب ادعو
الدوو ا ععا ج االحتاو ا فريق إىل تقدمي وعمها اليام إىل انييم ا سائص الدولص ()48م
__________

()2
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 -37وأو ا ا الورقا ا املش اارتن  2الس ااسعاو بت ااوفري املا اوارو ال شا اري والتقسصا ا واملالصا ا الالزما ا لتسفص ااذ
القوانحمل الساري ونفال مراعاهتا ،وال سصما من خالو تدري ا ها الفاعل ج قواع الادال ()49م
 -38وأو ا الورق ا املش اارتن  2الس ااسعاو بيفال ا االس ااتماع إىل ررا ا ف اااو ومراعاهت ااا ج
مجصع اإل را ا القانونص واال تماعص املتالق لوف ()50م
ماانن االحتجااز
 -39وأو الرابو السسعالص قوق اإلنسان السسعاو بفصا املر اد الاو
()51
عن وزار الادو وت ويده ملوارو ال شري واملاوي واملالص الالزم وا مهمته بي استقاللص م

ا ر

ا ساسص وا

ج املشارن ج ا صا الاام وا صا السصاسص

()52

 -40أو الورق املشرتن  5السسعاو إبعح س ص املرا ا القعاائص وسا االنتصاا الفاالا ،
كا ج لط التاويض ،ج حاال انتهان سلوا الدول لل ج حري التجمع السلم ()53م
 -41وأو مسظم الافو الدولص ومسظم املاو  19السسعاو إبلعا الصايون القانونصا الا
تسص عل ا ظر اليل للمظاهرا السلمص  ،كا ج لط مرسوم عام  2011الاذي حيظار مجصاع
املظاهرا ج أ ا من وسع مديس وانار()54م
 -42وأو مسظم الافو الدولص والورق املشرتن  5السسعاو أن تادو ،عل حناو ماا ق لتاه
خاالو االساتاراا الاادوري الشاام لااام  ،2013التشارياا الا تقصاد باادون ماربر حريا التا ااري
وفقاً للقوانحمل الدولص واإلقلصمص قاوق اإلنساان ،كاا ج لاط القاانون ا ساائ وقاانون اإل ارا ا
ا سائص وقانون الص اف وقانون ا رائم السصربانص ()55م
 -43وأو مسظم الافو الدولص والورق املشرتن  5السسعاو أن تيف للص فصحمل وزعما
املاارض ومستقدي ا يوم واملدافاحمل عن حقوق اإلنسان حري ممارسا حقاوقهم ج حريا التا اري
وتي ا ااوين ا ماص ا ااا والتجم ا ااع الس ا االم ب ا ااال خ ا ااو م ا اان االنتق ا ااام أو االعتق ا اااو أو االحتج ا اااز
أو التخوي أو املعايق ()56م
 -44وأو ا الورقا املشاارتن  5الساسعاو عتمااو قااانون بشا ن ا صاوو علا املالوماا ماان
أ تا ي املمارس اليامل لل ج حري التا اري والارأي وبتسفصاذ تادابري تشارياص بشا ن ا صاوو
عل املالوما وإبنشا رلصا لتصسري حصوو عام الساة علصها وفقاً فع املمارسا ()57م
 -45وأو ا الورقا املشاارتن  5السااسعاو بوضااع خو ا عما ليفالا امتثاااو قاوانحمل اإلنرتن ا
اللت ام ا يوم بعمان حري التا ري وا صوو عل املالوما  ،و لط لعامان الو اوو يريا إىل
وسائع اإلعالم اإلليرتونص ولت رير قواعد مليص وسائع اإلعالم اإلليرتونص والسمال للموا سحمل
ماان املاادونحمل والص ا فصحمل وغااريهم ماان مسااتخدم اإلنرتن ا الضااوالع باادور نام ا وفااااو ج
تا ي حقوق اإلنسان وهايتها()58م
 -46وأو ا الورقا املشاارتن  5السااسعاو المتساااع عاان اعتماااو أي قاوانحمل تااسص علا فاارا
الرقاب ا عل ا حمتااوط وسااائع اإلعااالم أو مراق تااه بشااي غااري مااربر وعاان إخعاااع وسااائ التوا ا
اال تماااع ووسااائع اإلعااالم التقلصديا للرقابا ونفالا ااون حريا التا ااري امصااع أ ااياهلا ،كااا ج
لط ج جماو الفسون()59م
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 -47وأو ا الورق ا املشاارتن  5السااسعاو إبعح ا أععااا اأتمااع املاادين واملاادافاحمل عاان حقااوق
اإلنسان والص فصحمل بصئ رمس وم مونا ملمارسا عملهام ،وإب ارا حتقصقاا ن يها و اامل وفاالا ج
مجصع حاال االعتدا علصهم ومعايقتهم وختويفهم ،وبتقدمي مرتيي هذه ا رائم إىل الادال ()60م
 -48وأو ا ا الورق ا ا املشا اارتن  5السا ااسعاو لشا ااروع ج عملص ا ا موحا ااد إللعا ااا أو تاا اادي
التشرياا واملراسصم ال تقصد بدون مربر الام املشاروع للمادافاحمل عان حقاوق اإلنساان ،و لاط
وفقاً إلعالن ا مم املت د املتال ملدافاحمل عن حقوق اإلنسان()61م
 -49وأو ا ا الورق ا ا املشا اارتن  5السا ااسعاو لتسفصا ااذ املسا ااتظم ل حيا ااام القانونص ا ا ال ا ا تا ا ا ز
حقااوق اإلنسااان وحتمصهااا وإبنشااا رلصااا مايا السا ااوحمل ج جماااو حقااوق اإلنسااان ماان خااالو
اعتماااو قااانون حماادو بشا ن هاي ا السا ااوحمل ج جماااو حقااوق اإلنسااان ،وفق ااً لقارار جملااس حقااوق
اإلنسان )62(31/27م

حظر مجصع أ ياو الرق

()63

 -50نا اار مسظم ا ا هصا ااومن رايا ااتس ووتا اات أن ا ا ح ا اواي  50 000ف ا ا ما اان التالمصا ااذ
امللت ق ا احمل ملا اادارة القررنص ا ا الداخلص ا ا ج السا ااسعاو ياصشا ااون ظروف ا ااً ا ا صه لا اارق ويتارضا ااون
لالعتاادا ا  ،كااا ج لااط التسااوو القسااري واالعتاادا ال اادين وا سسا وا رمااان ماان حقااوقهم ج
الرعاي الص ص ا ساسص والتالصم()64م
 -51وأو

ا

الورق املشرتن  2السسعاو بتاري "بصع ا فاو" وجترميه()65م

ج اربصو ص وا صا ا سري

 -52أو ا مسظم ا هصااومن رايااتس ووتاات السااسعاو بتااوفري الاادعم الياااج ماان أ ا مل ا
ا فاو من تالمصذ اليتاتص أُسرهم عل و ه السرع ()66م
 -3احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

ا

ج الام وج ظرو عم عاول ومواتص

()67

 -53أو ا مةسس ا أف ا الت اااوو ومياف ا الفقاار السااسعاو برفااع ا ااد ا و لساان الام ا
إىل  17سس ()68م

ا

ج العمان اال تماع

 -54أو مةسس أف الت اوو ومياف الفقر السسعاو بتا ي سصاسا تسجص ا فااو
ج سج ا حواو املدنص لت قص نس  100ج املائ ؛ و عتمااو خوا و سصا لتساجص ا حاواو
املدنص ()69م
 -55وأو مةسس أف الت اوو ومياف الفقر السسعاو بتيثص ا هوو امل ذولا ج إ اار
ال ااربام الاا ا للتسمص ا اأتماص ا م اان أ ا ز و تصس ااري االس ااتفاو م اان ارب اادما اال تماعص ا
ا ساسص ومياف الفقر بشي أفع ؛ وكعاعف هووها لتميحمل السيان ضاا ا او من
تدبر أمورهم ج إ ار من االستقالو الذايت()70م
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ا

ج مستوط ماصش الئ

 -56أو ا مةسسا أفا الت اااوو ومياف ا الفقاار السااسعاو إبعااداو باارام إل اااع أهاادا
التسمص ا املسااتدام عل ا الصاااصد الااو ؛ وبوضااع وتسفصااذ باارام و ا لت قص ا ن ا هااد ماان
أهدا التسمص املستدام بعرا تيثص ا هوو الرامص إىل مياف الفقر()71م
 -57وأو مةسس أف الت اوو ومياف الفقر السسعاو بتيثص ا هوو امل ذولا ج إ اار
مش ااروع تسمصا ا الق اادر علا ا التيصا ا م ااع انا اادام ا م اان الع ااذائ املتي اارر ج الس ااسعاو م اان أ ا ا
مياف الفقر عل حنو أفع ()72م

ا

ج الص

()73

 -58أو ا مسظم ا هصااومن رايااتس ووتاات السااسعاو بعاامان ا صااوو علا خاادما الرعاي ا
التسيصسص ج مجصع املستشفصا  ،كا ج لط خارن الاا ام ؛ وإبوماان التادري املتالا لرعايا
التسيصسص ج املساه التالصمص للااملحمل ج قواع الص ()74م
 -59وأو الت اال الاو للرابواا واملسظماا غاري ا يومصا مان أ ا الوفا الساسعاو
بتيثص برام ا د من وفصا الرضع وا فاو ج مسوق ا ساوب الشارق والشاماو مان ال لاد،
و لااط ماان خااالو تا يا اسارتاتصجصا مياف ا سااو التعذيا وتاصااحمل مااوظفحمل مااةهلحمل (املولاادا
وأ ا أمراا السسا وأ ا ا فاو) والت سحمل املستمر للمراف التقسص للهصان الص ص ()75م
 -60وأو ا مسظم ا هصااومن راي اتس ووتاات السااسعاو لتاجص ا ساات داو مساااه تالصمص ا
إل امصا مالئما للساان وقائما علا ا ولا ووقصقا ماان الساحصا الالمصا ج مجصااع مساتو التالااصم،
تتص ،مالوما امل عن الص وا قوق ا سسص واإلجنابصا والسالون ا سسا املساةوو والوقايا
من ا م امل ير وا مراا املسقول سسصاً()76م
 -61وأو الت اال الاو للرابواا واملسظماا غاري ا يومصا مان أ ا الوفا الساسعاو
بتا ي الربام ج جماو التوا اال تماع من أ توعص السيان علا حناو أفعا لسالونا
اربواري الا قاد تُااارا للعارر ا ورفاااه ا فااو ،وال سااصما أولئاط الااذين تقا أعمااارهم عاان
مخس ( )5سسوا ()77م
 -62وأو الت اال الاو للرابواا واملسظماا غاري ا يومصا مان أ ا الوفا الساسعاو
بفاات ،مرنا استشاااري للماراهقحمل علا اااصد مسوقا نصاادوغو للتيفا علا حنااو أفعا لصا
اإلجنابص للمراهقحمل واملراهقا ()78م
 -63وأو الورقا املشارتن  4الساسعاو إبنشاا بساد ج مص انصا وزار الصا خمصاص حصاراً
للص ا اإلجنابص ا للم اراهقحمل والش ا اب ،وب ا و متوي ا الص ا اإلجنابص ا للم اراهقحمل والش ا اب ج
خو ا اس ااتثمار مرفا ا التموي ا الا ااامل ل اادعم م اااور ن ا اما ارأ  ،ن ا فا ا ()79م وأو ا الورقا ا
املش اارتن  4الس ااسعاو الس ااتثمار ج تق اادمي خ اادما حملصا ا ل ا ادوائر الص ا ا ا سس ااص واإلجنابص ا ا
للمراهقحمل والش اب ،كا ج لط وضع خو حمدو التيالص إلضفا ابع الالمرن ي عل هاذه
اربدما ()80؛ و لتشااور ماع الشا اب مان أ ا حتساحمل إميانصا اساتفاوهتم مان خادما الصا
ا سسص واإلجنابص املو ه إلصهم()81م
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 -64وأو ا الورق ا املشاارتن  4السااسعاو بتا ي ا تاادري مااوظف الص ا ج جماااو ا قااوق
املتالق لص ا سسص واإلجنابص للمراهقحمل والشا اب لالساتجاب علا حناو أفعا الحتصا ااهتم
ج جماو الص ا سسص واإلجنابص ()82م
 -65وأو ا ا الورقا ا املش اارتن  4الس ااسعاو إبنش ااا سا ا تسس ااص رفصاا ا املس ااتوط تع اام مجص ااع
الوزارا املاسص من أ متابا الص اإلجنابص للمراهقحمل والش اب()83م

ا

ج التالصم

()84

 -66أو مسظم هصومن رايتس ووتات الساسعاو أن تاتماد سصاسا اا التالاصم الثاانوي جمانصااً
ليام ؛ وأن تلع ر صاً وعملصاً الرسوم املدرسص والتيالص غري امل ا ر ج التالصم الثانوي()85م
 -67وأو ا مةسسا ا أف ا الت اااوو ومياف ا ا الفق اار الس ااسعاو بتفاصا ا م اادأ إل امصا ا التال ااصم
لسس ا مصااع ا فاااو املرتاوح ا أعمااارهم بااحمل  6سااسوا و 16سااس ؛ وبوضااع سصاس ا إلعاااو
املسقواحمل عن الدراس من هذه الفئ إىل املدارة وإبقائهم فصها()86م
 -68وأو الت اال الاو للرابواا واملسظماا غاري ا يومصا مان أ ا الوفا الساسعاو
بتس اريع وت ااري تسفصااذ الت اادابري املو ا ااا ج جم اااو التالااصم ا ااامع؛ وكراعااا بروتون ااوال التف اااهم
املوقا مع نقا التالصم()87م
 -69وأو

الت ال السسعاو إبنشا األس ا عل لتسظصم تالصم القررن()88م

 -70وأو ا الت ااال السااسعاو إبنشااا مرن ا لالسااتق او ا وي عل ا اااصد مقا ا ا سااارا
الا تسااتقو أنثاار ماان  60ج املائ ا ماان نشاااد التااادين ج املسوق ا ؛ وإبنشااا مران ا للتاادري
امله لتوفري بدائ للمراهقحمل املسقواحمل عن الدراس ()89م
 -4حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة

السسا

()90

 -71أو ا مسظما هصااومن رايااتس ووتاات السااسعاو أن حتظاار اراح مجصااع أ ااياو الاسا
ا سس وا سساين ضد الفتصا والشا واخ املةسسا التالصمص وحوهلا()91م
 -72ووعا مسظما الافااو الدولصا ومسظما هصااومن رايااتس ووتاات ا يوما إىل ضاامان تقاادمي
مرتيي أفااو الاس القائم عل نوع ا سس ،كان فاصهم املساةولون عان تشاويه ا ععاا التساسالص
ا نثوي  ،إىل الادال ج إ ار حمانما عاول ونفال استفاو الع ا من س فاال لالنتصا
و رب العرر()92م
 -73وأو الت اال الاو للرابواا واملسظماا غاري ا يومصا مان أ ا الوفا الساسعاو
لتو صا ا الص ااارم للقا اوانحمل الس اااري املتالقا ا كمارسا ا تش ااويه ا عع ااا التساس االص ا نثويا ا امص ااع
أ ياله()93م
 -74وأو ا الورق ا املشاارتن  4السااسعاو يماي ا ا ا ج ا صااا وتا ي ا احاارتام ا قااوق اإلجنابص ا
للفتصااا والسسااا  ،وكرا اا مدونا ا خالقصااا علا حنااو يلعا اارد ا صااوو علا تاارخصص قعااائ
مس لإل هاا ج حال و وو خور عل حصاا ا م أو ا ساحمل (وفقااً للتو اصا املقدما مان اللجسا
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املاسص لقعا عل التمصص ضد املرأ إىل حيوم السسعاو ج عاام )94()2015م وأو ا الورقا
املشا اارتن  4السا ااسعاو أيع ا ااً كوا م ا ا املا اااو  15وقا ااانون الاقا ااو (املا اااو  )305ما ااع االلت ا ا ام
بربوتونااوو مااابوتو الااذي اعتمااده االحتاااو ا فريقا  ،و لااط با و عاادو ا اااال الا يُساام ،فصهااا
إل هاا الوي()95م

ا فاو

()96

 -75أو ا الت ااال الااو للرابوااا واملسظمااا غااري ا يومصا ماان أ ا الوفا السااسعاو
إبنشااا أمانا للدولا ميلفا ٍ بتا يا حقااوق الوفا وهايتهااا ،تيااون لااديها مرانا اتصاااو ج مجصااع
الوزارا ()97م
 -76وأو ا الت ااال السااسعاو بتو صا التشارياا الساااري ج جماااو مياف ا أساوأ أ ااياو
عم ا ا ا ف اااو ورلص ااا التسس ااص املسش ا ا ؛ وبوض ااع اس ا ارتاتصجص لتموي ا ا خو ااع الام ا ا الس ااسوي
لالسرتاتصجص الو سص ماي الوف ()98م
 -77وأو ا ا مسظما ا هص ااومن راي ااتس ووت اات والورقا ا املش اارتن  2الس ااسعاو أن تيفا ا تا اوافر
رلصا فاال لإلبالغ متسم لسري واالستقاللص ومرت و بلجان هاي الوف ج مجصع املدارة؛
وأن تسظم هال و سص للتوعص يقوق الوف و لاس ا سس وا سساين()99م
 -78وأو ا مسظم ا هصااومن رايااتس ووتاات ومسظم ا الافااو الدولص ا السااسعاو ب ا و مسااتوط
إنفااا الق اوانحمل الو سص ا القائم ا الا جتاارم التسااوو القسااري لت قصا مياس ا اقتصاااوي واالعتاادا
ال اادين علا ا ا ف اااو ،وإبخع اااع الا ا وا الديسصا ا الا ا جت اارب ا ف اااو علا ا التس ااوو أو ترتيا ا
انتهانا أخرط للت قص واملسا ل ()100م
 -79وأتم ا امل اااور الااملص ا إلئااا مجصااع أ ااياو الاقوب ا ال دنص ا ال ا متااارة ضااد ا فاااو أن
يشااري الفريا الااما بقلا إىل مشااروعص الاقوبا ال دنصا ل فاااو ج السااسعاو ،وأن تثااري الاادوو هااذه
املس ل خالو االستاراا الادوري الشاام لااام  2018وتقادم تو اص حمادو للساسعاو أن تاتماد،
عل ا س ا ص االسااتاجاو ،مشااروع قااانون الوف ا ن ا حتظاار بوضااول مجصااع أ ااياو الاقوب ا ال دنص ا
ل فاو ج مجصع ا مانن ،كا ج لط املس و ،وأن تلع املاو  285من قانون ا سر ()101م
 -80وأو مسظم هصاومن راياتس ووتات الساسعاو با و مساتوط التمويا والادعم املقادمحمل
إىل اهلصان ال توفر املساعد القانونص ل فاو املهمشحمل ،مث تالمصذ اليتاتص ()102م
 -81وأو ا مةسس ا أف ا الت اااوو ومياف ا الفق اار الس ااسعاو كوا اال الام ا ال ااذي بدأت ااه
فصما يتال نتشاو ا فاو من الشارع()103م
 -82وأو ا ا مسظم ا ا هص ااومن راي ااتس ووت اات الس ااسعاو بيفال ا ا هاي ا ا ا ف اااو خ ااالو أي
عملصا للقعا عل ظاهر أ فاو الشوارع؛ وبعمان التا ام مرانا الا اور لقاانون الادوي()104م
وأو املسظم السسعاو أيعاً ب و اربصارا ال تتص ها مران رعاي الوفا والسماا ج مرحلا
الوفول ا امل ياار ل مهااا املراهقااا ح ا يتسااع االلت اااق ملاادارة ملاان هاان ج ساان الدراس ا ،
و ساات داو ب ارام مدرسااص ر ص ا مرن ا  ،كااا ج لااط فصااوو الدراس ا املسااائص أو غااري املسااتل م
للتفرغ ،لفائد الفتصا اللوايت يتاذر علصهن حعور الفصوو الدراسص بدوام نام ()105م
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 -83وأو ا ا الورقا ا املش اارتن  2الس ااسعاو بوض ااع خوا ا عما ا و سصا ا ملياف ا ا االس ااتعالو
ا سسا ل فاااو أو علا ا قا إومااان مياف ا االسااتعالو ا سسا ل فاااو ج خوااع الاما
الو سص ا القائم ا ()106م وأو ا الورق ا املشاارتن  2السااسعاو بتا ي ا التسسااص والتااااون بااحمل خمتل ا
ال ااوزارا واهلصئ ااا ا يومصا ا الااملا ا ج اأ اااال الا ا يش ااملها الربوتون ااوو االختص اااري التفاقصا ا
حقا ااوق الوف ا ا بش ا ا ن بصا ااع ا فا اااو واسا ااتعالو ا فا اااو ج ال عا ااا وج امل ا اواو اإل حص ا ا ()107؛
وبوضع ساج ملارتيي ا ارائم ا سساص ليفالا مراق ا أنشاوتهم؛ وبتا يا ا هاوو الرامصا إىل حتدياد
ا فاااو الااذين وقا اوا أو قااد يقاااون ض ا ا النتهانااا هااذا الربوتونااوو واإلبااالغ عااسهم وتقاادمي
الدعم إلصهم()108م
 -84وأو ا الورق ا املشاارتن  2السااسعاو إبنشااا رلصااا لتقاادمي الشااياوط متاح ا ٍ ل فاااو
الع ا ا ا وبيفال ا ا تا اادري املا ااوظفحمل املسا ااةولحمل عسها ااا؛ وبعا اامان َأال ياام ا ا ا فا اااو ض ا ا ا
االسااتعالو ا سس ا نمجاارمحمل()109م وأو ا الورق ا املشاارتن  2السااسعاو إبنشااا مران ا ارئ ا
إليوا ا فاو ض ا االستعالو ا سس  ،توفر خدما متيامل (نفسص وقانونص و ص )()110م
 -85وأو ا ا الورق ا ا املشا اارتن  3الس ااسعاو بيفال ا ا أن تق ااوم ووائ اار هاي ا ا الوف ا ا نتشا اااو
ا فاااو تالمصااذ اليتاتص ا ماان ا وضاااع غااري املسااتقر والعااار و ختااا تاادابري لت ديااد أساارهم
بعاارا إعاااو إومااا هم فصهااا()111م وأو ا الورق ا املشاارتن  3السااسعاو لقصااام يمااال و سص ا
للتوعص إب الل املدارة القررنص ويماي ا فاو ،توخصاً لت يصد ووعم اأتماا انيلصا املتعارر ،
وإن أمين ،مالم القررن()112م
 -86وأو ا مسظم ا هصااومن رايااتس ووتاات ومةسس ا أف ا الت اااوو ومياف ا الفقاار والورق ا
املشرتن  2السسعاو بتادي املاو  111من قانون ا سر واملاو  300من قانون الاقاو بعصا
رفاع ا اد ا و لساان الا وان فالصااً إىل  18سااس للفتصاان والفتصاا علا حاد ساوا ()113م وأو ا
الت ااال الااو للرابوااا واملسظمااا غااري ا يومص ا ماان أ ا الوف ا السااسعاو كوا م ا قااانون
ا سر مع القوانحمل الدولص واإلقلصمص فصما يتال لسن لدط ال وان وو مر ()114م
 -87وأو ا مسظم ا الافااو الدولص ا السااسعاو بتسقااص ،قااانون ا ساار إللعااا ا حيااام ال ا تسوااوي
عل ا التمصص ا ضااد امل ارأ  ،كااا ج لااط املاااو  152ال ا تسااسد الساالو ال و ص ا إىل ال ا ون واملاااو 277
ال ا تسااسد الساالو ا بوي ا إىل ا ب؛ وبتسقااص ،القااانون ا سااائ ملوا متااه مااع الق اوانحمل واملاااايري الدولص ا
واإلقلصمصا ا ا م ا اان خ ا ااالو جتا ا ارمي االغتص ا اااب ال و ا ا ا وحظ ا اار الا ا ا وان امل ي ا اار والقس ا ااري وإلع ا ااا جتا ا ارمي
اإل هاا()115م
 -88وأو ا مسظما هصااومن رايااتس ووتاات السااسعاو عتماااو خوا عما و سصا إلئااا زوان
ا فاو؛ وإبلا ام املساةولحمل ج املادارة إبباالغ اان هايا الوفا وسالوا إنفاا القاوانحمل ا
الصل عن حاال التالمصذ املارضحمل ربور زوان ا فاو()116م
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