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 جملس حقوق اإلنسان
 املعين ابالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل 

 احلادية والثالثونالدورة 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 5-16

 جتميع بشأن تشاد  
 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

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

 تقيداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لمارر

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

أو ااا اللة اا  ا ض ياا  إلقااوق اإلنسااان تشاااو ابل  اار ه االن ااما      ،2014ه عااا   -2
الربوتوكول االختياري الثاين ا لةح ابلضهد الدويل اصاص ابحلقوق ا دني  والسياسي ، اهلااو     

 ر(3) لغات عقوب  اإلعدا 
  اااادار  ،  اااةضا   اااا  الق اااات علااااى التمييااا  الض يفاااري تشاااااو علاااى2013وه عاااا   -3

من االتفاقي  الدولي  للق ات علاى يياع أ ا ال  14اإلعالن االختياري ا  يفوص عليه ه ا او  
 ر(4)التميي  الض يفري

و اااةع فرياااح ا مااا  ا تةاااد  الُقواااري بشاااد  احل ومااا  علاااى الشااارو  ه عمليااا  تيفاااديح  -4
  ماان االسااتضرال تسااتهد  االتفاقيااار الاا  أ ااار  ليهااا جملااس حقااوق اإلنسااان ه ا ولاا  الثانياا

 ر(5)الدوري الشامي؛ ولوحظ أن مض   هذه التو يار مل يُ فذ بضد

 A/HRC/WG.6/31/TCD/2 ا م  ا تةد  
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 (6)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
لاادم مثااول تشاااو أمااا  جملااس حقااوق اإلنسااان ه سااياق ا ولاا  الثانياا  ماان االسااتضرال  -5

  بغيااا  تض يااا  الااادوري الشاااامي، قكلاااا احل ومااا  ابلشااارو  ه سلسااال  مااان اإل اااالحار التشاااريضي
 ر(7)اإلطار القانوين حلماي  حقوق اإلنسان مع  يالت ع اي  خا   لوضع الوفي وا رأ 

و ااادو الفرياااح الُقواااري علاااى أناااه، بضاااد ا عاااوا  ا ربضااا  ا اضاااي ، ُأحااار  تقاااد  حقيقااا   -6
ابعتمااااو القاااانون ا تضلاااح ن اااالط اللة ااا  الوط يااا  حلقاااوق اإلنساااان، والقاااانون ا  ااااا ، وقاااانون 
اإلجاااراتار ا  اايااا ، والقاااانون ا تضلاااح إل ااار  وان ا طفاااال، والقاااانون ا تضلاااح إل ااار وم اااع جت ياااد 
ا طفال واساتددامه  ه ال  اعاار ا سالة ر وكاان اعتمااو هاذه ال يفاوص قاد أفااو مان مسااعد  
تق ياا  ومالياا  مقدماا  ماان الفريااح القواارير وجااات القااانون ا تضلااح ن ااالط اللة اا  الوط ياا  حلقااوق 
اإلنسان متفقاً مع ا كاوئ ا تضلق  مبرك  ا ؤسسار الوط ي  لتض ي  ومحاي  حقوق اإلنسان )مكااوئ 
ابريس( وأخذ بضني االعتكار تضديالر مفوضي  ا م  ا تةاد  الساامي  حلقاوق اإلنساانر واسات اواً 

وعمهماا إلنشاات    هذا القانون ا ديد، كان الفريح الُقوري وا فوضي  السامي  يضت مان موا ال  
 ر(8)اللة   بش ي فضل 

مان الدساتور تا ل علاى أولويا   222والح ا اللة   ا ض ي  إلقوق اإلنساان أن ا ااو   -7
اليفاا وا الدولياا  الاا   اااوقا عليهااا تشاااو وأ اادر ا علااى القااوانني ا لياا ، ول  هااا أعربااا عاان 

دويل اصاااااص ابحلقااااوق ا دنياااا  قلقهااااا ل ااااون ا اااااك  ا لياااا  مل تساااات د بضااااد    أح ااااا  الضهااااد الاااا
 ر(9)والسياسي  بش ي مكا ر ومل توكقها

وأو ااااا   اااا  الق ااااات علااااى التميياااا  الض يفااااري تشاااااو بوضااااع اللمسااااار ا خاااام  علااااى  -8
مشااااريع القاااوانني ومشااااريع القاااوانني ا وليااا  ا اريااا  قيفاااد  نفاااا  أح اااا  االتفاقيااا   نفاااا اً كااااماًل 

 ر(10)والتضةيي ابعتماوها

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

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (11)املساواة و دم التمييا -1 

أعربا اللة   ا ض ي  إلقوق اإلنسان عن قلقها   ات افتقار تشريع الدول  لتضريف للتميي   -9
 ر(12)  مي ن أن تفرضها ا اك ، وأو ا تشاو نوران هذا التضريف ه تشريضهاوالضقوابر ال

وأو اااا   ااا  الق اااات علاااى التمييااا  الض يفاااري تشااااو بت ااامني تشاااريضها تضريفااااً للتمييااا   -10
الض يفري يتفح مع ا او  ا و  من االتفاقي  الدولي  للق ات على ييع أ  ال التميي  الض يفري، 

 ر(13)و  القانون ا تضلح ابلتميي  الض يفريسيما ه مشر  وال
وأعربا اللة   ا ض ي  إلقوق اإلنسان عن قلقها   ات استمرار القوالب ال مويا  التقليديا   -11

ا  اار   ب رامااا  ا ااارأ  وال اجتااا  عااان تكضيااا  ا اارأ  ه ا سااار  واقتماااعر والح اااا بقلاااح وجاااوو قاااوانني 
ووي ياا  تكااير اارسااار ماان قكيااي تضاادو ال وجااار والتوليااح والاا وان ا ك اار والاا وان القساارير  ُعرفياا 
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وأعربااا عاان قلقهااا   ات ا ضاملاا   اام ا تساااوي  بااني الرجااي وا اارأ  ه جمااال اإلر  والاا    ال وجياا ر 
اً، عاما 20وأعربا اللة   عن قلقها  ن مشرو  قانون الفرو وا سر ، الذي ظي قيد ال  ر  اد  

مل يُضتماااد بضااادر وأو اااا اللة ااا  تشااااو ابلتضةياااي ابعتمااااو قاااانون الفااارو وا سااار  وضااامان امتثالاااه 
ال امي للضهد الدويل اصاص ابحلقوق ا دني  والسياسي  عان طرياح  لغاات أو تضاديي ا ح اا  الا  

و  لغاات سيما ه جمال اإلر  والا    ال وجيا ر وقالاا  ناه يتضاني علاى تشاا ال تتفح مع الضهد، وال
تضاادو ال وجااار واحلااح ه التولياااح وال  اار ه انااا  تاادابم   اااع تلااإ ا مارسااارر وابإلضااااف     
 لااإ، علااى تشاااو أن تاا    باارامي ومحااالر توعياا  ه  اافو  ال سااات والقاااو  ا ليااني وال عمااات 

  ر(14)الدي يني لتغيم ا واقف التقليدي  ا  ر  بتمتع ا رأ  إلقوق اإلنسان
أو ا   ا  الق اات علاى التمييا  الض يفاري تشااو ابناا  تادابم فادو    افةا  و لغاات و  -12

سااايما بتضةياااي اعتمااااو تشاااريع فااادو   ااار التمييااا  علاااى أساااا   يياااع ا مارساااار الوكقيااا ، وال
سااايما بتوعيااا  القااااو  التقلياااديني  ا  اااي، وتض يااا  وموا ااال  محاااالر توعيااا  وتثقياااف السااا ان، وال

 ر(15) ابآل ر ال ار  لل  ا  الوكق  وبوضع ال ةاايوال عمات الدي يني
وأو اااا   ااا  الق اااات علاااى التمييااا  الض يفاااري تشااااو اب ت اااا  فر ااا  اإل اااالط ا ااااري  -13

 ر(16)من االتفاقي  4لقانوهنا ا  اا  لت مي ه أح اماً تتضلح اب او  

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -2 
، ه 2015امي  حلقااوق اإلنسااان أنااه، ه لو /يوليااه الحااظ مفااول ا ماا  ا تةااد  الساا -14

أعقااااهل اهلةماااار الااا   ااا تها بوكاااو حااارا  ه ح يران/يونياااه، كاناااا تشااااو قاااد اعتمااادر تشاااريضاً 
بشاا ن م افةاا  اإلرهاااهلر وعاار   التشااريع اهلةمااار اإلرهابياا  بضكااارار عاماا  وأعاااو  قاارار عقوباا  

لضقااوابر ا فروضاا  علااى ا ااراا  ا قااي خوااور  اإلعاادا  كضقاااهل علااى ا عمااال اإلرهابياا ، و ااد و ا
عاماً سة اً ه الوقا احلاضر    السةن ا ؤبد( ومدو فرت  االحتةا   ا قكاي ا اكما   20)من 
يومااااً قابلااا  للتةدياااد مااارتنير والتااادابم ا دياااد  ت تهاااإ مضاااايم ا اكمااا   30سااااع      48مااان 

هااااا ه الضهااااد الاااادويل اصاااااص ابحلقااااوق ا دنياااا  ا  يفااااف  الدولياااا ، مبااااا فيهااااا تلااااإ ا  يفااااوص علي
  ر(17)والسياسي  ال  تضد تشاو من بني ا وقضني عليه

وأ ااار ا فاااول السااام  أي ااااً    أناااه علااى  رااار هةمااار بوكاااو حااارا  الاا  وقضاااا باااني  -15
ب ةامي اا، كانااا الساالوار التشااوي  قااد فرضاا تاادابم ومراقكاا   2015ح يران/يونياه ولو /يوليااه 

ما ا جاناابر فضلاااى ساااكيي ا ثااال، كاناااا مفوضاااي  ا مااا  ساااي و  ااااا أر ااار علااى ا ااادنيني، والمشااد
ا تةد  السامي  حلقوق اإلنسان قد تلقا تقارير تفيد أبن قوار ا مان كاناا قاد أوقفاا، علاى 

ج ساااي   14أج اااث ميثلاااون  400، قرابااا  2015ح يران/يونياااه  15 رااار اهلةاااو  علاااى  امي اااا ه 
أسااكوعني أر ااات عمليااار تفتاايل فة ياا  للت كااد ماان و اااح اهلوياا ، أو أر ااات عمليااار خمتلفاا  خااالل 

 ر(18)التفتيل ه الشار  تفتيل الكيور أو
وأ ار ا فول السام     أن الدول مل م  ابحرتا  ومحاي  حح ا فراو ه احليا  مبوجاب  -16

هااذا االلتا ا  اناا  التاادابم واليتهاا الق اااي  ووقااايته  مان هةماار ا ماعااار ا سالة ر ويشامي 
الال ماا    ااع ارت اااهل ا ااراا ، والتةقيااح ه انتهاكااار حقااوق اإلنسااان والقااانون الاادويل اإلنساااين 
بسرع  وبش ي مستفيض ومستقي ومقاضا  َمن تثكا مسؤوليته ، وتوفم ُسكي انتيفا  مالاما  

 ر(19)وفضال ، وم ع ت رار تلإ االنتهاكار
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الساااام ، ه يلااا  أماااور، ح وماااار الاااوالاير ا تااا رر   ةماااار بوكاااو وأو اااى ا فاااول  -17
حاااارا  ابعتماااااو أو مراجضاااا  قااااوانني وسياسااااار م افةاااا  اإلرهاااااهل للت كااااد ماااان امتثاهلااااا للمضااااايم 

ساايما  كاادأي  الدولياا ، مبااا ه  لااإ قااانون حقااوق اإلنسااان الاادويل والقااانون الاادويل اإلنساااين، وال
رتاتيةي   امل    افة  التور  الض يف والسهر على تاوخ  هناي الشرعي  والت اسب، واعتماو اس

يراعاا  نااو  ا اا س لتةليااي التواار  الض يااف واإلرهاااهل والاارو عليهمااا عاان طريااح ضاامان مشااارك  
 ر(20)ا  داص ا ت ررين بش ي فضل 

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

، مسؤول  على ما يُا ع  2015أ ار ا فول السام     أن بوكو حرا  كانا، ه عا   -18
 ديفااً علاى جا ر إلام  تشااو، مباا  24عن عمليار  طالق ال ار وا ذابر الا  طالاا أكثار مان 

 ر(22)ك غماي وكانغالو  ونغوبوا  -ه  لإ ه بلديت كايغا 
لقهاااا   ات التقاااارير الااا  تفياااد أبن عقوبااا  وأعرباااا اللة ااا  ا ض يااا  إلقاااوق اإلنساااان عااان ق -19

 الا ُتسلط على الر   من الوقف االختيارير وأو ا تشااو ابل  ار ه  لغاات عقوبا   اإلعدا  ما
 ر(23)اإلعدا  كة ت من مراجض  القانون ا  اا 

وأعرباا اللة ا  عاان قلقهاا أي ااً   ات اسااتمرار حااالر اإلعادا  خااارن نوااق الق ااات ه  -20
  حاااالر مل تفااض بضااد التةقيقااار بشاا هنا    أياا  مقاضااا  أو  واناا  أو ح اا  علااى تشاااو، وهاا

 ر(24)ا سؤولني ع ها
وأعرهل الفرياح الضاماي ا ضاس مبسا ل  التمييا  ضاد ا ارأ  ه القاانون وه ا مارسا  عان قلقاه  -21

 ااهرين وساات  ماان أن الاا ت يضتاارب، ه القااانون ا  اااا ، جرمياا  يضاقَااب عليهااا ابلسااةن  ااد  مااا بااني 
(ر واحل   الذي مبوجكه جيو  اليففر عن القتي الضمد واالعتدات الاذي 385أ هر وبغرام  )ا او  

يتسااكب ه أ م جسااادي   ا كاناااا ال ااةي   وجااا  ا رت اااب أو  ااريإ الااا ون ه الااا ت ه حالااا  
الاذي ( هو  ضفات  رعي   م مقكول على القتي وفاعاً عان الشار ، 69تلكس بفضي ال ت )ا او  

 ر(25)ضةاايه ه  ه ا قا  ا ول نسات
وأو اا اللة ا  ا ض يا  إلقاوق اإلنساان تشااو مبوا ال  التةقيقاار ه حااالر االختفااات  -22

القساااري، ماااع مراعاااا  طكيضااا  تلاااإ ا رميااا ، و دياااد مرت كيهاااا بغيااا  مقاضاااا   و ح ااااره  أماااا  
 ر(26)الضدال ، مبن ه  لإ أفراو الشرط  وقوار ا من

وأعربااا نفااس اللة اا  عاان قلقهااا   ات التقااارير الاا  تفيااد أبن التضااذيب اارساا   ااااض  لاادم  -23
الشرط  وقوار ا من والدفا  من خاالل اللةاوت    أسااليب وحشاي  وقاساي  بشا ي خااصر وها  
قلق  أي اً   ات قل  ا ضلومار عن الش اوم والتةقيقار وا اكمار واإلواتر والضقوابر ا سالو  

 رت كني، ف الً عن التضويض ا قاد  لل اةااي والتادابم ا تداذ  إلعااو  اهياي ال اةااير كماا على ا
أعربااااا اللة اااا  عاااان قلقهااااا   ات  ياااااهل رلياااا  مسااااتقل  لتلقاااا  و ااااري الشاااا اوم ا تضلقاااا  ابوعاااااتار 
التضذيب على أيدي الشرط  وقاوار الادفا ر وأو اا تشااو ابلساهر علاى م اع التضاذيب علاى ترا اا 

ةقيح بش ي مستفيض ه اوعاتار التضذيب وسوت ا ضامل  ومقاضاا  مرت كيهاا ومضااقكته ، ه وابلت
  ر(27)حال   وانته ، بضقوابر م اسك ، وبتضويض ال ةااي بش ي مالا  ورو االعتكار هل 
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،  اااةضا   اااا  الق اااات علااااى التمييااا  الض يفاااري تشاااااو علاااى   اااادار 2013وه عاااا   -24
 ر(28)من االتفاقي  14عليه ه ا او   اإلعالن االختياري ا  يفوص

والح ا اللة   ا ض ي  إلقوق اإلنساان بقلاح أن ظارو  االحتةاا  ت اي وون ا ساتوم  -25
ساايما فيمااا يتيفااي ابكت ااا. السااةونر وأعربااا اللة اا  عاان قلقهااا   ات  ه السااةون بتشاااو، وال

  الغاااذات ا قااااد  للسااااة اتر التقاااارير الاااا  تفيااااد بقلااا  ا رافااااح اليفااااةي  وروات  وعاااد  اتساااااق نوعياااا
وأعربااا عاان قلقهااا أي اااً  ن ا ساار جتااد  ااضوابر ه  اير  السااة اتر كمااا أعربااا اللة اا  عاان 

يوجد أي فيفي بني ا تة ين إلسب س ه  ون ا  احتةا ه ر وأعربا عن أسفها  قلقها  نه ال
 ر(92)لضد  وجوو رلي  مالام   ضا   الش اوم ا قدم  من السة ات بش ي فضال

 (30)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
أعربااا اللة ااا  ا ض يااا  إلقاااوق اإلنساااان عااان قلقهاااا   ات قلااا  وعااا  أعاااوان مراكااا  الشااارط   -26

ساااع ، ا  يفااوص عليااه ه  48والاادرا ابحلااد ا قيفااى للةااكس االحتياااط  لاادم الشاارط ، وهااو 
جااراتار ا  ااياا  احلااايل، ا ماار الااذي يااؤوي    فاارتار احتةااا  موولاا  ماان قااانون اإل 221ا اااو  

 لدم الشرط ر
وأو ااا نفااس اللة اا  تشاااو اب ماار ابإلفااران فااوراً عاان خدجياا  عثمااان فمااد الاا  ظلااا  -27

مان الضهاد الادويل اصااص  9، عماًل اب ااو  2004رهن االحتةا  السابح قكي ا اكم  م ذ عا  
سياسااي ، وانااا  اصوااوار ا  اسااك   اادها اب ساااعد  الال ماا ، مبااا ه  لااإ رو ابحلقااوق ا دنياا  وال

االعتكااار و عاااو  الت هيااير وقالااا  ن تشاااو يتضااني عليهااا أي اااً مقاضااا  مرت ااب االعتاادات الااذي 
 ر(31)تضرضا له وفاكمته واحل   عليه وفرل الضقوابر ا  اسك 

ذ    افة  الفساو ه الق ات و سني فرص وأحاطا نفس اللة   علماً ابلتدابم ا تد -28
الو اااول    الضدالااا ، مباااا ه  لاااإ  ساااني ظااارو  عماااي الق اااا ، و ايو  عااادو الق اااا  و نشاااات 
مدرسااا  لتااادريب الق اااا  ومديريااا  للو اااول    القاااانونر  ااام أهناااا قلقااا    ات التقاااارير الااا  تفياااد 

اللة ا  تشااو بتض يا  التادابم ا تداذ  مبةاول  ا هاا  الت فياذي التادخي ه سام الق ااتر وأو اا 
لتةسني  م اني  الو اول    الضدالا  واماني ما ر كاي فارو يياع ال اماتر القانونيا  ه القاانون 

 ر(32)وا مارس ، مبا ه  لإ احلح ه مساعد  فا  أو مستشار
د وأو ااا   اا  الق ااات علااى التميياا  الض يفااري تشاااو مبوا اال    ااالط الضدالاا  قيفااد احلاا -29

ماان أوجااه اصلااي الاا  تشااو ا وانااا  التاادابم الرامياا     امااني  م انياا  و ااول ييااع الساا ان    
سيما فيما يتيفي أبفضال التميي  الض يفري، وبش ي خااص  الضدال  من أجي  عمال حقوقه ، وال

ااي أو  ااكه الرح ااي وا  اادا فيماا ص يتيفااي ابلالج ااني وملتمساا  اللةااوت وا شااروين والساا ان الرح 
 ر(33)الذين يضيشون ه ا  اطح الريفي 

وأعرهل الفرياح الضاماي ا ضاس مبسا ل  التمييا  ضاد ا ارأ  ه القاانون وه ا مارسا  عان قلقاه  -30
 ن الكلد ال ميتلإ ف م  خا    ضا   ق اااي الض اف ضاد ا ارأ  ول اون وحاد  الشارط  اصا ا  

راا   ار اليفاال  ب ااو  ا اا س، وهاا  وحااد  محاياا  الوحيااد  ا  شاا     افةاا  ا ااراا  ا  سااي  وا اا
توجد  ال ه  امي ار وأعرهل الفريح الضامي عن قلقه أي اً   ات قل  لثيي ا رأ  ه قوار  الوفي، ال

ه ا ااااا   2ه ا اااا  ماان قاااوار الشاارط ، ونسااك   7.05الشاارط  الوط ياا  )ال لثااي ا ااارأ   ال نسااك  
قااال ه الكلااد أي أن  500ماان أ ااي  32وه الق ااات )فقااط ماا هن يشااغلن م ا ااب مسااؤولي ( 



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

GE.18-14395 6 

ه ا اااا  نسااات(ر و كاار أن مثااي هااذا الاا قل ه التمثيااي،  ضاااف     كونااه مثااااًل رخاار  6.4نسااك  
للتمييا  ضاد ا ارأ ، جيضاي مان ا  اضب علاى ال ساات رفاع  ا اوم والو اول    الضدالا ر وال سااات 

ا ر   جاراتار ق اااي  ع ادما انُته اا حقاوقهن القليالر الاليت كانا لديهن الشةاع  على مك
 ر(34)واجهن الضديد من الضقكار االجتماعي  والثقافي  وا الي 

 (35)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
أعربا اللة   ا ض يا  إلقاوق اإلنساان عان قلقهاا   ات ماا يلا ل )أ( القياوو ا فروضا  علاى  -31

ساااايما حرياااا  اليفااااةاف ، و لااااإ ماااان خااااالل أمااااور ماااان بي هااااا تضليااااح  حرياااا  التضكاااام ه تشاااااو، وال
  الق  ةف مضي  ر وأعربا عن قلقها أي اً   ات استمرار  وران جراا  اليفةاف  ه القانون  أو

بشا ن ن اا  اليفاةاف  ه تشااو، الاذي  2010رهل/أ ساوس  13اليفااور ه  PR/2010/17رق  
أوم ت فيااذه    مقاضااا  بضااض اليفااةفيني وتسااليط عقااوابر سااةن إلقهاا ؛ )هل( التاادابم الاا  
تفيااد ابنتشااار التهدياادار ضااد ا اادافضني عاان حقااوق اإلنسااان واليفااةفيني وم ااايقته  ونااويفه  

لتقارير ال  تفيد بوجوو عراقيي عد  يواجهها الضديد من على أيدي قوار الشرط  وا من؛ )ن( ا
 ر(36)ا دافضني عن حقوق اإلنسان ه اارس  حري  الت اهر

وأو اااا نفاااس اللة ااا  تشااااو ابناااا  التااادابم ل ااامان محايااا  اليفاااةفيني وا ااادافضني عااان  -32
لها  وأبن تقاو  حقوق اإلنساان مان التهدياد والتدوياف وما ةه  احلريا  الا   تاجوهناا للقياا  بضم

تشااااااو ابلتةقياااااح ماااااع أول اااااإ الاااااذين يهااااادوون هاااااؤالت ا  اااااداص أو ي اااااايقوهن  أو  و  فاااااوهن ، 
 ر(37)ومقاضا   واحل   عليه 

وأو اا   ا  الق ااات علاى التمييا  الض يفااري تشااو ابلساهر علااى عاد  تفسام أو توكيااح  -33
قَاَكلاااا  أو  قليماااا  احل اااا  الدسااااتوري الااااذي ياااا ل علااااى ح اااار وأي وعاياااا   ار طااااابع ارااااس أو 

عقااادي ترماا     ا سااا  ابلوحاد  الوط ياا  أو بضلمانياا  الدولاا و بوريقا  ل ااع أفااراو اقموعااار  أو
االر ياا  أو الضرقياا  بت كيااد حقااوقه  الاا  ت فلهااا االتفاقياا  أو بوريقاا  تف اا     مضاقكاا  أي انتقاااو 

 ر(38)للقاو  أو سياسا   أو ما يتدذونه من  جراتار
ا فااول السااام  أن التماارو كااان قااد  او أي اااً ماان حااد  التااوتر بااني اقموعااار  والحااظ -34

،  2015ا ليااا  والااادايتر و او مااان خوااار تفااااق  الض اااف باااني اقموعاااار ا ليااا ر وه لو /يولياااه 
كانا ح وما  تشااو قاد ح ارر ارتادات احلةااهل الاذي يغوا  الوجاه ابل اماي، و لاإ علاى  رار 

اقكاا  الاا  نفااذ ا نسااات وفتيااار فةكااار، اااا أ ر  ااوا ي بشاا ن حرياا  اهلةمااار االنتةارياا  ا تض
 ر(39)ا ضتقد الدين أو

 (40)حظر مجيع أشكال الرق -4 
يااااا ال مياااااار  ه تشااااااو وأعرباااااا عااااان  الح اااااا اللة ااااا  بقلاااااح أن االجتاااااار ابلكشااااار ال -35

الوط يااا  لقلااا  ا ضلوماااار ا ااادو  عااان حةااا  ا شااا ل ، وعااان ت فياااذ ونتاااااي خوااا  الضماااي  أسااافها
  افةا  أساوأ أ ا ال عماي ا طفاال، واالجتاار  ا  واساتغالهل ، وبشا ن  2015-2012 للفرت 

ا الحقااار الق ااااي  واإلواتر إلااح ا تاااجرين ابلكشاارر وأو ااا اللة اا  تشاااو بت ثيااف جهووهااا 
للساااهر علاااى مثاااول يياااع مااارت ث أفضاااال االجتاااار ابلكشااار أماااا  الضدالااا  واناااا  اصواااوار الال مااا  

 ر(41) مان تقدمي تضوي ار كافي  لل ةاايل
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 احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
أعاارهل الفريااح الضامااي ا ضااس مبساا ل  التميياا  ضااد ا اارأ  ه القااانون وه ا مارساا  عاان ابلاا   -36

قلقااه   ات ا ح ااا  التميي ياا  الضديااد  ا وجااوو  ه قااوانني الااكالو بشاا ن الاا وان والضالقااار ا سااري  
  تت ااام مااع الدسااتور ومااع ا ضااايم الدولياا ر فالقااانون ا اادين، علااى سااكيي ا ثااال، جااات فيااه أن الاا

(ر 215( وأن ال ون هو مان يقارر م اان عايل ا سار  )ا ااو  213ال ون هو رهل ا سر  )ا او  
الاذي يا     1961ح يران/يونياه  2اليفااور ه  INT/SUR/1961/03واب ثي، ومبوجب ا مر رق  

اي ا حااوال ا دنياا ، يضتاارب تضاادو ال وجااار ن ااا  ال وجياا  االفرتاضاا  مااا مل يقاارر الاا ون  ااراح  ق ااا
(ر و  ا عمد ال ون    تضدو ال وجار ر   ت ا له عن حقاه ه 11عد  اختيار هذا ال  ا  )ا او  

  لااإ أ ااكر ماان ا م اان  هنااات الاا وان ب ااات علااى طلااب ال وجاا  وجيااو  ه هااذه احلالاا   عاااو  ا هاار
 ر(42)عد   عاوته أو

وأ ااار الفريااح الضامااي نفسااه    أن تشاااو مل تضتمااد بضااد قااانوتً لاساار  يتفااح مااع ا ضااايم  -37
الدولي  ويتما اى ماع االلتا ا  الدساتوري ابلق اات علاى يياع أ ا ال التمييا  ضاد ا ارأ ر وإلساب 

مضارضا  اعتمااو  أجايالكضض ان  اور مضه  الفريح الضامي ت غط بضض اقموعار الدي يا  مان 
عامااااًر و ااضر الفرياااح الضاماااي  20قااانون ا سااار  الااذي ظاااي مشاااروعه قيااد ا  اقشاااار طااوال قرابااا  

ابلقلح   ات الكضض من جوانب مشرو  القانون من بي ها ما يل ل اساتمرار  ارعي  تضادو ال وجاار 
الفرياح الضاماي الذي يسمر لل ون ابلت ون عد  مرار؛ وعلى الر   من أن أ لكي  من  اور مضه  

قااد ساالموا أبن القااوانني الضرفياا  والدي ياا  بشاا ن ا ااما  ليي ياا  ضااد ا اارأ   ال أهنااا أقاارر نم انياا  
وضاااااع ن اااااا  خااااااص للماااااما  لا اااااداص الاااااذين ير كاااااون ه تو ياااااع اتل اااااا   وفقااااااً للشاااااريض  

 ر(43)اإلسالمي 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 لعمل ويف ظروف  مل  ادلة ومؤاتيةاحلق يف ا -1 

الحااظ ا فااول السااام  أن الوضااع االقتيفاااوي اهلاال ابلفضااي ه بضااض ا  اااطح ا تاا رر   -38
ابالنتهاكاااار واالعتاااداتار الااا  ترت كهاااا بوكاااو حااارا  قاااد ا واور تفاقمااااً جااارات تااادابم احل ومااا  

ر وتلاااإ الااا  تف ااا      قفاااال ا م يااا  وا  اف ةااا  للتمااارو، مااان قكياااي تلاااإ الااا  تقي  اااد حركااا  ا ااارو 
احلااادوو، وح ااار الااادراجار ال اريااا ، وح ااار التةاااول، ووقاااف  ااايد ا  ااااا، وضاااكط  ااااح ار 
الك ااع على أسا  أهناا قاد ت اون موجها     بوكاو حارا ر وابلتاايل ُحار  الضدياد مان ا  اداص 

 ر(44)من ُسكي عيشه 
ا  ااد ماان مااوارو احل وماا   ضا اا  والحااظ ا مااني الضااا  أن أ ماا  ا ي انياا ، ه تشاااو، ظلاا -39

االقتيفااااوي ، ااااا أف اااى    اضاااوراابر اجتماعيااا ر وكاناااا احل ومااا  قاااد  -ا ساااااي االجتماعيااا  
وعا    تقدمي ا  يد من ا ساعد  الدولي  كتضويض عن الت هب الضس ري ا  لاف والتادخالر 

 ر(45)اإلقليمي  ال  أخذها الكلد على عاتقه

 (46)معيشي الئقاحلق يف مستوى  -2 
الحااااظ الفريااااح الُقوااااري أن تشاااااو تواجااااه  ااااداير و دياااادار علااااى ا  ااااضد  ا مااااس  -40

 ر(47)واإلنساين واالقتيفاوي وأن الض ف ا تور  له ارم سلث على ال مو االقتيفاوي
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وأكاااد الفرياااح الُقواااري أن الوضاااع الغاااذاا  ي اااي يكضاااح علاااى القلاااح ه تشااااور فةساااب  -41
 13.9كااان ساوت التغذياا  احلااو الشااامي يقاد ر ب سااك    2017ُأجااري ه عاا    قياح تغااذوي وطاس

ه ا اااا ، وهاا  نسااك  قريكاا  جااداً ماان احلااد ا ود احلاساا  الااذي حدوتااه م  ماا  اليفااة  الضا ياا ، 
م وقاا  ه  23م وقاا  ماان أ ااي  12 ضاااف     أوجااه التفاااور اهلاالاا  بااني ا  اااطح حيااح تشااهد 

ه ا ااا  الاذي حدوتاه  15 امي تتةااو  احلاد ا ود احلاسا  ب ساك   الكلد نسك  سوت تغذي  حاو
م  م  اليفة  الضا يا ر ووضاع ساوت التغذيا  ا ا من هاو اآلخار يكضاح علاى القلاح ماع وجاوو نساك  

ه ا اااا ، وهاا  نسااك  تتةاااو  احلااد ا ود احلاساا  الااذي  32.4تفاال علااى اليفااضيد الااوطس تكلاا  
 23مااان أ اااي ا  ااااطح الكاااال  عااادوها  5ه ا ااااا  ه  40 ساااك  حدوتااه م  مااا  اليفاااة  الضا يااا  ب

م وقاا ر وأظهااار  ليااي لالجتاهاااار وجااوو ارتفاااا  طفيااف ابل ساااك   ميااع ا ؤ ااارار التغذوياا  م اااذ 
)ت لفااا  ا اااو ( الااا  ُأجرياااا ابلتضااااون ماااع  "Cost of Hunger"ر والدراسااا  ا ض ونااا  2016 عاااا 

ه ا ااا  مان حااالر وفياار  43احل وم  التشاوي  واال ااو ا فريقا  كاناا قاد خليفاا    أن 
 ر(48)ا طفال كانا هلا  ل  بسوت التغذي 

 (49)احلق يف الصحة -3 
 ، الحاااظ الفرياااح الُقواااري أن  جاااراتار وعااا  م  مااا  اليفاااة  الضا يااا ، ه جماااال اليفاااة -42

( تضلقاااا بشااا ي رايسااا  مب افةااا  ا مااارال 2017-2014خاااالل ا عاااوا  ا ربضااا  ا اضاااي  )
ا  قول  و م ا  قول ، وتض ي  ن ا  اليفة  ف اًل عن تض ي  اإلوار  ال  فورها ا وات وا وجه  حنو 
 ال تاااااير و ياااااًل كاناااا تاااتلدل ه تض يااا  قااادرار اهلياكاااي اليفاااةي  وا اااوارو الكشاااري  مااان أجاااي
اليفااة ، وترساايو احلوكماا  ه جمااال اليفااة ، و سااني جااوو  اصاادمار ا قدماا ، و وار  ال ااوار ، 

 ر(50)و سني الشراك  من أجي اليفة  وتشةيع الكةح ه جمال اليفة 
وأكااد الفريااح الُقوااري أنااه علااى الاار   ماان هااذا الاادع  اهلااا  ا قااد  ماان م  ماا  اليفااة   -43

ي ال  تان    بذل ا  ياد  بد من مالح   أن ا مر ال فإنه الالضا ي  للة وم  ه جمال التلقير، 
ماان ا هااوو لكلااوا هااد  است يفااال  االي ا طفااال، و ايو  توساايع نواااق التغوياا  اللقاحياا  علااى 

ه  90ا سااتوم الااوطس ماان أجااي  قيااح ا هاادا  اإلقليمياا  وا هاادا  الشااامل  ا اادو  ب سااك  
 ر(51)ا اا  ابل سك  ل ي مست د

 (52)احلق يف التعليم -4 
 ااةضا م  ماا  ا ماا  ا تةااد  للرتبياا  والضلاا  والثقافاا  )اليونساا و( تشاااو بشااد  علااى تقاادمي  -44

التقارير الدوري  مب يد من االنت ا  بش ن ت فيذ اليف وا ا ضياري  لليونسا و وتكااول كاي ا ضلوماار  ار 
ابإلضااااف      لاااإ تشاااةيع تشااااو  اليفااال  بشااا ن سياساااا ا التضليميااا  ماااع ا   مااا ر وارار أناااه جياااب

 ر(53)اصا   مب افة  التميي  ه جمال التضلي  1960بشد  على التيفديح على اتفاقي  عا  
و اااةضا اليونسااا و تشااااو علاااى وضاااع بااارامي تثقيفيااا   ااام ر يااا  موجهااا     الفتياااار  -45

اساااتهن بضاااد الااااليت تاااركن ا درسااا  وتض يااا  ت فياااذ السياساااار الااا  تسااامر للشااااابر ابسااات  ا  ور 
احلمير كما يتضني تشةيع تشاو على استددا  التضلي  ك وا  لتوعي  الس ان مبفهو  ا سااوا  باني 
ا ارأ  والرجاي، وابليفاة  اإل ابيا ، وم افةا  ا مارساار التقليديا  ال اار  مان قكياي بارت ا ع ااات 

ضااي ال ااماتر الت اسالي  لاا.ت ر وأخااماً جيااب تشاةيع تشاااو علااى تااوفم ساكي انتيفااا  فضالاا   
 ر(54)الدستوري  والتشريضي  ا     م  للةح ه التضلي  ضماتر ملموس 
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 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (55)النساء -1 

الحظ الفريح الضامي ا ضس مبس ل  التميي  ضد ا رأ  ه القانون وه ا مارسا  أن ا  لكيا   -46
الضامي كانوا قد سلموا ابرتفا  مضادل انتشاار الض اف ضاد ال ساات الض مى ان  اور مضه  الفريح 

 ر(56)والفتيار بو فه مش ل  مت  ل  ا ذور ه جمتمع الكالو ا افظ القاا  على سلو  ا هل
والحظ الفريح الضامي أي اً أن تشاو لديها قانون  امي مي ع وي افر الض ف ضد ا رأ ر  -47

ال الض ف ضد ا رأ ، من قكياي اال تيفااهل ه  طاار ال وجيا ، وابإلضاف      لإ فإن بضض أ  
ه ا اااا  نسااات، حسااب ا رقااا  الر ياا ، كانااا قااد أفاااور  12جيرمااه القااانون، ر اا  أن نسااك   ال

ه ا اااااا  ماااان احلاااااالر كااااان الااااا ون  73أبهنااااا تضرضااااا لض ااااف ه مرحلاااا  مااااا ه حيااااا ن؛ وه 
 ر(57)الشريإ هو مرت ب هذا الض ف أو

ه ا ااا  مان ال ساات كان قاد تضرضان  38عرهل نفس الفريح الضامي عن ان عاجه ل ون وأ -48
ه ا اااا  ه بضااض ا  اااطحر وأعاارهل عاان قلقااه  96لكاارت ا ع ااات الت اساالي  وقااد بلاا  ا ضاادل نسااك  

  ات ضآل  التقاد  ا ار  مان أجاي الق اات علاى هاذه ا مارسا ر وعلاى الار   مان اعتمااو قاانون ه 
 ر برت ا ع ات الت اسلي  ل.ت  والضدياد مان جهاوو الوقايا  الا  اناذ ا جمموعا    2002عا  

وخا ااا  ه م ااااطح الاااكالو ال اايااا ر تااا ال هاااذه ا مارسااا  مساااتمر ،  واساااض  مااان ا هاااار الفاعلااا  ال
وابإلضاااف      لااإ فااإن نسااك  ال سااات الاااليت تضرضاان  خواار أ اا ال تشااويه ا ع ااات الت اساالي  

ه  2هو التدييط ا اانع للةماا  )اصتاان ماع نيايط فتةا  ا هكاي( قاد ارتفضاا مان ل.ت ، أال و 
ر وكاااان ا ضااادل ه  ااافو  الفتياااار وون 2014ه ا ااااا  ه عاااا   9    2004ا ااااا  ه عاااا  

 ر(58)ه ا اا ( 9ه ا اا  مقابي  12عاماً أعلى اا كان عليه ابل سك  لل سات  يااًل ) 14 سن
الفريااح الضاماااي، وقااد  ار ساااةن  امي ااا،  ناااه  ااضر اب ااا     ات ظاارو  االحتةاااا  وقااال  -49

الال نساني  ال  تتضرل هلا ال سات ه السةونر والكضض م هن، مبن فيهن ال سات احلوامي وال سات 
أعاوا ( وا حادا ، يضيشاون  5أ اهر و 3ا سةوتر برفق  أطفاهلن )الكالغني مان الضمار ماا باني 

لُض لاا  وظااارو   اام  اااةي  للغاياا  وبفااارص فاادوو  جاااداً للةيفااول علاااى الغاااذات ه ظاارو  مااان ا
والرعاي  اليفةي ر وبني أسكاهل حكسهن السرق  واالعتدات والقتي )قتي  ون ع ياف أو حا  ع ياف 

 ر(59)ا  عوم  اإلرهاهل وأفضال واإلجهال ا ثال(، سكيي على ،ضر   أو
ح استمرار الض ف ا   يل ه تشاو على الر   والح ا اللة   ا ض ي  إلقوق اإلنسان بقل -50

والقاااانون ا  ااااا ،  2002نيساااان/أبريي  15اليفااااور ه  PR/2002/06مااان اعتمااااو القاااانون رقااا  
والقاااانون ا  ااااا ر وأو اااا تشااااو  2002وأو اااا تشااااو ب ااامان التوكياااح الفضاااال لقاااانون عاااا  

بت  ااي  محااالر توعياا  للرجااال وال سااات بشاا ن اآل ر ال ااار  للض ااف ضااد ا اارأ  وبشاان لتااع ا اارأ  
 ر(60)إلقوقها ا ساسي 

علااى التميياا  الض يفااري عاان انشااغاهلا ل ااون اارسااار ُعرفياا   ااول  وأعربااا   اا  الق ااات -51
وون لتااع ا اارأ  بشاا ي كامااي إلقوقهااا ا  يفااوص عليهااا ه االتفاقياا  الدولياا  للق ااات علااى ييااع 

سايما فيماا يتضلاح ابحلاح ه مل يا   أ  ال التميي  الض يفاري واخاي بضاض اقموعاار الضرقيا ، وال
 ر(61)ابنا  تدابم عاجل  لوضع حد هلذه ا مارسار تواررها، وأو ا تشاو ا رل أو
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تااااا ال عدياااااد   والح اااااا اليونسااااا و أن الضراقياااااي الااااا   اااااول وون لااااادر  الفتياااااار ال -52
 الااا تكضااح علااى القلااحر وبضااض ا مارسااار، مثااي الاا وان ا ك اار والاا وان القسااري للفتيااار  ومااا

ىت االبتااداا ، علااى الاار   ماان احل اار الاااليت ياارتوون علااى ا اادار  علااى ا سااتوم الثااانوي بااي وحاا
، كاناا ال ساك  ا  ويا  2015-2010ا  اا ، تُر مهن علاى تارا الدراسا ر وعلاى امتاداو الفارت  

ه ا اااا ر واب ثااي  38عاماااً وا تاا وجني فضلياااً بواقااع  19    15للساا ان الكااالغني ماان الضماار ماان 
رساا  تقي  ااد فر اا  الو ااول    التضلااي ؛ وقااد فااإن طااول ا سااافار الاا  يتضااني قوضهااا للتوجااه    ا د

قري  تشاوي  أن نسك  لدر  ا طفاال تا دفض    حاد ككام ع ادما  179أظهرر وراس  مشلا 
ت ون ا درس  واقض  ه قري  أخرم، وكذلإ فإنه ع دما ت ون ا ساف  أطول فإن لادر  الفتياار 

التةرش ا  س  والض اف علاى سيما بسكب خور  ي دفض بش ي أسر  من لدر  الذكور، وال
 ر(62)طريح ا درس 

 (63)األطفال -2 
الحاااظ الفرياااح الضاماااي ا ضاااس مبسااا ل  التمييااا  ضاااد ا ااارأ  ه القاااانون وه ا مارسااا  بقلاااح أن  -53

 16تشاااو تضااد أعلااى مضاادالر  وان ا طفااال ه الضاااملر ومتوسااط ساان الاا وان ابل سااك  لل سااات هااو 
 18ه ا اا  من الفتيار ت وجن قكاي بلاوا سان  68ل سك  للرجال(؛ وعاماً اب 22عاماً )مقارن  مع 

عامااااًر ولااا ن كاااان  وان ا طفاااال جرميااا  ه تشااااو  15ه ا ااااا  تااا وجن قكاااي بلاااوا سااان  30عامااااً و
 ر(64)ت ال مستمر  بدون عقاهل لاماً  أن هذه ا مارس  ال  ال
اساااتمرار اارسااا  بااارت ا ع اااات  وأعرباااا اللة ااا  ا ض يااا  إلقاااوق اإلنساااان عااان قلقهاااا   ات -54

الت اسااالي  لااا.ت ، و لاااإ علاااى الااار   مااان التااادابم الااا  اناااذ ا تشااااو، مباااا فيهاااا اعتمااااو القاااانون 
، وأو ااا تشاااو باا ايو  جهووهااا لوضااع حااد للممارساا  ال ااار  ا تمثلاا  ه باارت PR/2002/06 رقاا 

  ه جماايل التوعيا  واإلعاال  ا ع ات الت اسلي  ل.ت  عان طرياح ت ثياف براجمهاا فادو  ا هادا
 ر(65)وعن طريح توكيح تشريضا ا  ار اليفل  بش ي فضال

 ال مُيااااار  ه بضااااض  وأعربااااا نفااااس اللة اااا  عاااان قلقهااااا ل ااااون الضقاااااهل ا ساااادي مااااا -55
 13اليفااور ه  16/2006مان القاانون رقا   113ال تاتيب، و لإ علاى الار   مان أح اا  ا ااو  

الااذي   اار االعتاادات ا ساادي وأي  اا ي ماان أ اا ال الض ااف أو اإلهاناا   ،2006ر ار/مااار  
ضااد التالميااذ والوااالهل، ول ااون الضقاااهل ا ساادي مسااموحاً بااه ه الكيااا حيااح مُيااار  بشاا ي 

واناااا  التااادابم  16/2006تقليااادير وأو اااا اللة ااا  تشااااو ب ااامان الت فياااذ الفضلااا  للقاااانون رقااا  
لوضااع حااد للضقاااهل ا ساادي ه ييااع ا وسااا ر وقالااا  نااه يتضااني علااى تشاااو تشااةيع  الضملياا 

أ اا ال الت ويااب  اام الض يفاا  ككاادااي للضقاااهل ا ساادي وت  ااي  محااالر  عااال  عااا  للتوعياا  مبااا 
 ر(66)للض ف من  لإ ال و  من ر ر ضار 

، ومفوضااي  ا ماا  وأكااد الفريااح الُقوااري أن م  ماا  ا ماا  ا تةااد  للوفولاا  )اليونيساايف( -56
ا تةااد  السااامي  لشااؤون الالج ااني، وم  ماا  اليفااة  الضا ياا ، و اا دوق ا ماا  ا تةااد  للساا ان، 
واال او ا ورويب، كانا قد وعما احل وم  ه التقيي  الشامي ل  ا  تدوين الوقااع و حيفاتار 

عرل للةال  أن  ر وقد أظهر2022-2018احلال  ا دني  اا أف ى    خو  اسرتاتيةي  للفرت  
جاا تاً ككااماً ماان ساا ان تشاااو ال يلةاا     يوم ااا هااذا    خاادمار احلالاا  ا دنياا ، اااا جيضااي ماان 

 ر(67)مضدل تسةيي الوالوار ه تشاو ا ضضف مقارن  مع بلدان أفريقيا الوسوى وأفريقيا الغربي 
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 2017ا ه عااا  وأ ااارر مفوضااي  ا ماا  ا تةااد  السااامي  لشااؤون الالج ااني    أهنااا وقضاا -57
 اهاو  مايالو وح ا  ق ااا   50 000اتفاقاً مع و ار   وار  الارتاهل واحلوكما  ا ليا  بغيا  تسالي  

 طفااال الالج ااني ا ولااووين علااى تااراهل تشاااو واقموعااار ا  اايف   اارق الااكالو وج و ااا و ر ااار 
ص  اااهاو  مااايالو فقاااط أم ااان تساااليمها  ساااكاهل  اااىت هلاااا  ااال  بشااا ي خاااا 5 980 ااام أن 

االط اإلوارياا  علااى ا سااتوم ا لاا ، وبضااد ا سااافار، ونقاال مااالا مراكاا  احلالاا   ابلتغاامار ه السط
 50 000فد  واً هدفاً هو  2018ا دني  وا اك  الق ااي ر وكان  لإ ا شرو  قد ُمد  و ه عا  

 ر(68) هاو  ميالو
  للق اات علاى جت ياد ا طفاال وأ ارر اللة   ا ض ي  إلقاوق اإلنساان    ا هاوو ا كذولا -58

ه القوار ا سلة  و عاو   ومااجه  ه اقتماع وأعرباا عان قلقهاا ل اون بضاض ا طفاال ا  اوو 
يت  بضد  ديده  و عاو   وماجه ر وأو ا تشاو نعاو   ريإ برتجمها لتسرير ا طفال من  مل

ر وأ رر   اا  الق ااات (69)مااعالقااوار ا ساالة  وا ماعااار ا ساالة  وا  اا  ه  وماااجه  ه اقت
 ر(70)على التميي  الض يفري مشا ي اارل  وتقدما بتو يار كهذه التو يار

وأعربا اللة   ا ض ي  إلقوق اإلنسان عن قلقها   ات حااالر ا طفاال الرعاا ، وأو اا  -59
 ر(71)تشاو مبوا ل  محال ا للتوعي  بش ن ا طفال الرعا  و عاو   وماجه  ه اقتمع

 األقليات والشعوب األصلية -3 
أحاطااا   اا  الق ااات علااى التميياا  الض يفااري علماااً اب ضلومااار الاا  قاادمتها تشاااو عاان  -60

تضاايل ماريب ا ا اي  )الرطحاي وأ اكاه الرطحاي( وا ا ارعنير  ام أن اللة ا  أعرباا عان قلقهاا ماان أن 
ر بني الرطحي وأ اكاه الرطحاي و امه  ت ايد التوتر بني هاتني اقموعتني مي ن أن يتةول     راعا

من جمموعار السا انر وأو اا اللة ا  تشااو ابناا  التادابم أو تض يا  التادابم القااما  مان أجاي 
احلااد ماان حاااالر التااوتر بااني الرطحااي وأ ااكاه الرطحااي واقموعااار ا خاارم وتفاااوي أن تتةااول    

 ر(72) راعار عرقي 

 (73)وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا املهاجرون والالجيون  -4 
ملاتمس  اوت وأن  592الج ااً و 410 118الحظ الفريح الُقوري أن تشاو تضد الياو   -61

 ديفااً(ر ومان باني جمموعا  الالج اني يوجاد  323 647أ لكي  الالج ني جاتر مان الساووان )
ميقراطيااا  ونيةاااماي أي ااااً أ اااداص أ اااله  مااان يهوريااا  أفريقياااا الوساااوى ويهوريااا  ال ونغاااو الد

وبلاادان أخاارمر وه ضااوت ا حاادا  ا خاام  الاا  هلااا  اال  ابهلةمااار الاا   اا تها جمموعاا  بوكااو 
حاااارا  ه ا اااا ت الغااااريب ماااان تشاااااو،  ااااهد الكلااااد ماااان جديااااد عاااادواً هاماااااً ماااان ا شااااروين واخلياااااً 

أ ااداص مشااروين أو  174 204وا  ااداص ا ت ااررينر وتشاام رخاار اإلحيفاااتار    وجااوو 
 ر(74)عاادين    م وق  الكةم  ررين ه الكلد أومت 
وأو اا   ا  الق ااات علاى التمييا  الض يفااري تشااو ابناا  التاادابم ل امان  م انيا  لتااع  -62

الالج ااني وملتمساا  اللةااوت وا شااروين ابصاادمار الضمومياا  ا ساسااي ؛ و سااني  م انياا  الو ااول 
وت وضاامان تسااةيي والوار ا طفااال ا ولااووين    سااةي احلالاا  ا دنياا  لالج ااني وملتمساا  اللةاا

 ر(75)لوالدين الج ني وملتمس   وت، أايً كان أ له ، جماتً وبوريق  م هةي  و م ليي ي 
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وأعربااا اللة اا  ا ض ياا  إلقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا   ات حاااالر الض ااف ضااد الالج ااار  -63
ا الالج اون وا شاروون الاذين يضيشاون وا شروار و  ات  ضوابر الو ول    الضدالا  الا  يواجهها

 ر(77)ر وأ رر     الق ات على التميي  الض يفري مشا ي اارل (76)ه ا ديمار
وأو ا اللة   ا ض يا  إلقاوق اإلنساان تشااو مباا يلا ل )أ( موا ال  تض يا  التادابم الراميا   -64

يساااتهد  الالج اااار    م اااع ومحايااا  الض اااف ا  سااا  والض اااف القااااا  علاااى ناااو  ا ااا س الاااذي 
وا شااروار الاااليت يضشاان ه ا ديمااار، وتشااةيع و ااوهلن    الضدالاا ، مبااا ه  لااإ ماان خااالل 
ا اك  ا ت قل ، ومقاضا  ا  اداص ا ساؤولني عان أعماال الض اف؛ )هل( موا ال  ت  اي  محاالر 
تسااااةيي الااااوالوار ه خميمااااار الالج ااااني و  اااادار  ااااهاو  ماااايالو ل ااااي مولااااوو جديااااد لوالاااادين 

تض ي  اللة   الوط ي  إلعاو   ومان الالج ني والضاادين عن طريح ت ويادها مباوظفني  الج ني؛ )ن(
جياادي التاادريب وأبعااداو كافياا  لتةهياا  طلكااار اللةااوت بوريقاا  فضالاا  وم يفااف ، و عاااو  تفضيااي 

ح ا  التضةيي ابعتماو مشرو  قانون ت مني قانوهنا الوطس أ   تها الفرعي  ا ض ي  ابلوضون؛ )و(
 ر(78)اتفاقي  اال او ا فريق  حلماي  ا شروين واخلياً ه أفريقيا ومساعد   )اتفاقي  كمكاال(

وأعربااا نفااس اللة اا  عاان أساافها لقلاا  ا ضلومااار بشاا ن التاادابم الق ااااي  ا تداااذ  ه  -65
ني حاالر الض فر وأعربا عن قلقها أي اً ل ون الضديد من ا طفال ا ولووين   اداص الج ا

 ر(79) يفلون على و عالن والو و عوضاً عن احليفول على  هاو  ميالو ر ي  حسب ا  ول
والحاااظ الفرياااح الُقواااري بقلاااح أن مسااا ل  اإلوماااان ا لااا  والتةااا س تورحاااان نفساااهما  -66

إلد ر ولو أن القانون ي ل على  م اني  احليفول على ا  سي  التشااوي   ال أن ظارو  احليفاول 
دو  بشاا ي واضاارر و نفااا  هااذا اإلجاارات   ااع، ه التوكيااح الضملاا ، لقيااوو ماان عليهااا ليسااا فاا

بااد ماان  يياع ا نااوا ر فاإجرات التةاا س توقاف الضمااي بااه م اذ عااد  أعاوا ر وابإلضاااف      لاإ ال
اكياااد أن التةااا س   اااع ه هنايااا  ا واااا  للسااالو  التقديريااا  للدولااا  الااا  مل يساااكح هلاااا قاااط أن 

وي ااا      لااإ عاد  تسااةيي ا طفااال الالج اني ا ولااووين ه تشاااو م ةاا ا  سااي  لالجا ر 
ه سااةي احلالاا  ا دنياا ، ا ماار الااذي يضاار  ل هااؤالت ا طفااال صواار  2015و 2003بااني عااام  

انضادا  ا  سااي ، وحالاا  ا  اداص الضاااادين ماان يهوريا  أفريقيااا الوسااوى الاذين فقاادوا كااي  اال  
 ر(80)بكلده  ا  ل 
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