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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونو ة ثالثالالدورة 
 2019 أاير/مايو 6-17

ملعلوموواا املقدمووة مووت ااحوواا صوواحبة امل وول ة  شوو ن  ورقوواا امووو ل ل  
 *كوا ديفوار

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماا أساسية -أوالا  

، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1
ااا  لعباااار  عااا  االساااتضرال الااادوري الواااام   وهاااو  ورقااا  مضلومااااه قااادمت ا   ااااه  22 ملخَّ

تقيُّاااداً   اااد   ماااو    صاااي  ّدم يف قُاااإىل آليااا  االساااتضرال الااادوري الواااام ،  (1)صااااحب  مةااال  
 األقةى لضدو الكلماه 

  حاا صاحبة م ل ة تحاممعلوماا قد   -اثنياا  
والتعوووواون موووو  اهلليوووواا واةيحلوووواا الدوليووووة حلقوووووق  (2)نطوووواق االلتلاموووواا الدوليووووة -ألف 

 (3)اإلنسان
أوصااال الل اااا  الوقايااا   قاااوق اإلنساااان يف صاااوه ويةاااوار  ن تةااادق ا كومااا  علاااى  -2

  (4)القسرياملضاهد  الدولي   ماي  مجيع األشخاص م  االختةاء 
 ن تةاادق ا كوماا  علااى االتةاقياا  الدولياا   ماياا  حقااوق  2وأوصاال الورقاا  املواا ص   -3

  (5)مجيع الضمال امل ا ري  وأفراو أسرهم

__________ 
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وأوصااال الل اااا  الوقايااا   قاااوق اإلنساااان يف صاااوه ويةاااوار  ن تةااادق ا كومااا  علاااى  -4
  (6)االقتةاوي  واال تماعي  والثقافي  الربوتوصول االختياري املل ق  لض د الدويل اخلاص   قوق

وأوصااال الل اااا  الوقايااا   قاااوق اإلنساااان يف صاااوه ويةاااوار  ن تةااادق ا كومااا  علاااى  -5
إىل إل ااء  اوفالربوتوصول االختياري املل ق  لض د الدويل اخلاص   قوق املدني  والسياساي  واهلا

  (7)عقوب  اإلعدام
الدولاااا  علااااى الربوتوصااااول االختياااااري التةاقياااا    ن تةاااادق 5وأوصاااال الورقاااا  املواااا ص   -6

مااهضاا  التضااذيري ومااضه ماا  اااروأ املضاملاا  أو الضقوباا  القاسااي  أو الالإنساااني  أو امل يااا ، و ن 
  (8)حكامهتث  ألتاوئ آلي  وقائي  وقاي  مت

 ن تةاااادق الدولاااا  الااااارف علااااى الربوتوصااااول االختياااااري  2وأوصاااال الورقاااا  املواااا ص   -7
  (9)ألشخاص ذوي اإلعاق التةاقي  ا

األساال   الاووياا   ن تةاادق صااوه ويةااوار علااى  للقضاااء علااىوتوصااا ا ملاا  الدولياا   -8
   (10)مضاهد  األمم املت د   ظر األسل   الاووي   عتباره مسأل  عا ل  على الةضيد الدويل

 بااوالايه  ن تو ااه ا كوماا  وعااو  وائماا  إىل مجيااع املكلةاان 8وأوصاال الورقاا  املواا ص   -9
األولوي  ل ايراه رمسي  جيري ا ص  م   ان تضاايف إقار اإل راءاه اخلاص  التابض  لألمم املت د  و 

املقرر اخلاص املضين حبال  املدافضن ع  حقوق اإلنسان؛ واملقارر اخلااص املضاين بتض يا  و ايا  ا اق 
ت مع السلما وتكاوي  اممضيااه؛ يف حري  الرأي والتضبض؛ واملقرر اخلاص املضين   ق يف حري  ال

واملقاارر اخلاااص املضااين  سااتقالل القضااا  وارااامن؛ واملقاارر اخلاااص املضااين حبااااله اإلعاادام خااار  
؛ واملقاااارر اخلاااااص املضااااين   ااااق يف اخلةوصااااي ؛ والةريااااق اً القضااااء أو ا ااااراءاه مااااو    أو تضسااااة

   (11)الضام  املضين  الحت از التضسةا
ريا  للادفاع عا  حقاوق الاةا  واملارأ   ن تةادق الدولا  الاارف ااإليةو  وأوصل الوابك  -10

يف إقاار  مراعاا  أحكام ااماظما  الضما  الدوليا  و ن تضام  ما  اتةاقيااه  189على االتةاقيا  
  (12)الاظام القانوين الوقين

وليا ، إىل ماع اركما  اماائيا  الد تاامووعل ماظم  الضةو الدولي  ا كوم  إىل التضااون ال -11
حيااك صاناال صااوه ويةااوار قااد قبلاال ذلااا التضاااون يف إقااار االسااتضرال الاادوري الوااام  الااذي 

األفااااراو  ذلااااا التضاااااون نقاااا   إىل تضاااامن ، و 2014تااااااول حالاااا  حقااااوق اإلنسااااان في ااااا يف عااااام 
  (13)ل واخ  واليت ا اإلقليمي ارُتكباملالوبن لدى اركم  بسبري  رائم 

 ن تؤيااااد ا كوماااا  الربوتوصااااول اإلاااااايف املل ااااق  مليثاااااق  5وأوصاااال الورقاااا  املواااا ص   -12
  (14)ل اء عقوب  اإلعداما تضلقاألفريقا  قوق اإلنسان والوضوأ وامل

 (15)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
 اهمااع االتةاقياا ي تماشاام ن جتضاا  ا كوماا  القااوانن الوقاياا   1املواا ص   الورقاا  أوصاال -13

  (16)الدولي 
وأوصاال الل ااا  الوقاياا   قااوق اإلنسااان يف صااوه ويةااوار  ن تضيااد ا كوماا  الاظاار يف  -14

الابيضاا  القانونياا  لل ااا  الوقاياا   قااوق اإلنسااان و ن تااوفر هلااا املااوارو املالياا  الكافياا  وأن جتضل ااا 
  (17)ملباوئ  ريس وقاور  على أواء وظائة ا  تثلمم
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 360دخ  ا كوماا  تضادياله علااى أحكاام املاااو  وأوصال ماظماا  الضةاو الدولياا   ن تُا -15
ماا  القااانون اماااائا وعلااى أي أحكااام أخاارى يف توااريضا ا اماائياا  الاا  متياا  يف حااق األشااخاص 

  (18)بسبري ميل م اماسا أو هويت م اماساني 
 سااتخدام القااو    املتضلقاا اهووعاال ماظماا  الضةااو الدولياا  ا كوماا  إىل تضاادي  التوااريض -16
ماااع املبااااوئ األساساااي   ي تماشااام ا ضل اااإىل القاااانون اماااائا، و  احبريااا  الت ماااع،  اااا في ااا  لقااواملتض

املاااوظةن املكلةااان انةااااذ   اناااريلألمااام املت اااد  بواااأن اساااتخدام القاااو  واألسااال   الااريااا  مااا  
الااا  وااااضت ا  أثاااااء الت مضااااه يف أفريقياااا مااا التو ي يااا  املتضلقااا  حبةااا  األ بااااوئامل ماااعالقاااوانن و 

  (19)الل ا  األفريقي   قوق اإلنسان والوضوأ
 ن تكةا  ا كوما  حريا  التضباض وحريا  وساائم اإلعاالم عا   3وأوصل الورق  املو ص   -17

  (20)مع املضايض الدولي  ي ً تماشم  اقريق  ض  توريضا ا الوقاي  مجيض  
 170ا كوماااا  املااااواو  ال ااااتُ وأوصاااال مؤسساااا  وسااااائم اإلعااااالم يف ماااارأ أفريقيااااا  ن  -18
  (21)بااًء علي ا التضبض اق حري ُ تُ و   مول مةرطم  قانون الضقو ه، ال  تتسم ب 173 إىل
املاوااأ   و ااري  ،آلياا  ا مايا  وأوصال ماظماا  الضةاو الدولياا   ن تكةاا  ا كوما  متكاان   -19

مااا  ممارسااا   ،نسااااناملتضلاااق حبمايااا  املااادافضن عااا  حقاااوق اإل 2014مرساااوم لتاةياااذ قاااانون عاااام 
ن، بوسائ  ما ا توايح وورها ووظيةت ا وعالقت اا  لل اا  الوقايا  اتمّ  ن اه م ام ا  ستقاللي  و 

  (22)ها  ملوارو الكافي  قوق اإلنسان وت ويدُ 
 ن ترا ااع الدولاا  اإلقااار التوااريضا املتضلااق  لاادعار  واملااواو  4وأوصاال الورقاا  املواا ص   -20

املضاقبااا  علاااى مجياااع األفضاااال ارظاااور   و اااري الربوتوصاااول االختيااااري التةاقيااا  اإل حيااا  مااا  أ ااا  
  (23)تتماشى مع ما  اء يف الربوتوصول ريف يف توريضا اا  تضا إور م  أ   حقوق الاة ، و 

م اا ئتوا ن ، وإبااءتوريضا ا الوقاي  وون  ق الدول  ن تاسّ  8وأوصل الورق  املو ص   -21
ويل األتقرياااار الو ن تقاااادم  ،الااااوارو  يف اتةاقياااا  حقااااوق األشااااخاص ذوي اإلعاقاااا مااااع االلت اماااااه 

  (24)إىل ما  األمم املت د  املضاي  حبقوق األشخاص ذوي اإلعاق  ةة امل

تنفيوووال االلتلامووواا الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن مووو  مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

  ني القطا اااملسائل املشرتكة  -١ 

 (25)املساوا  وعدم التميي   
 حااا ام   اااعلاااااً عاا  الت امو وعاال ماظماا  الضةاااو الدولياا  إىل تضبااض صاااوه ويةااوار جماادواً  -22

التميياا  القااائم علااى املياا   ذلااا و اياا  وإعمااال حقااوق اإلنسااان مميااع الاااامب وون متيياا ،  ااا يف
  (26)اماسا أو اهلوي  اماساني 

 ن ُتقااق ا كوماا  يف القااراراه وأشااكال الساالوة التميي ياا   8الورقاا  املواا ص  وأوصاال  -23
  (27)القائم  على نوع اماس واخ  نظاما الورق  والقضاء
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 ، ن ت ياا  الدولاا  مجيااع أشااكال التميياا  ماا  قانو ااا الااوقين 9وأوصاال الورقاا  املواا ص   -24
فيما يتضلق  ااح اماساي  لألقةاال املولاووي  ألم ااه  ،يف ذلا التميي  القائم على نوع اماس  ا
  (28)، وعلى أسامب اإلعاق  فيما يتضلق  ضايض الت ايس الضاوي اهساَّ جم

 (29)التامي  والبيئ  واألعمال الت اري  وحقوق اإلنسان  

وعااال ماظمااا  الضةاااو الدوليااا  ا كومااا ، وصاااذلا بااارةمو األمااام املت اااد  للبيئااا  وماظمااا   -25
ب ااارل ُتليااا  املضلومااااه  مااا اللخااارباء يف الةااا   الض عا ااا  الضامليااا ، إىل عقاااد ا تمااااعالةااا   

  (30)ترافيكورا على الة  ال  ألقت ا شرص  اةاايه السمي  الاملتضلق  آباثر 
وأوصل الضةب  اإليةواري   قوق اإلنسان  ن تورع ا كوم  يف إزال  التلوث م  مجياع  -26

  (31) ثلوَّ املواقع امل
وأوصل الضةب  اإليةواري   قوق اإلنسان  ن تواص  ا كوما  تضاويا الضا ااي الاذي  -27

  (32)ى م  الض اايدفع تضويا مميع م  تبقّ بوذلا  2006شرعل فيه الدول  يف عام 
  ااالةا ي  الرعايا    ا كوم  مراصا  وأوصل الضةب  اإليةواري   قوق اإلنسان  ن جت ّ  -28
ضاا ااي تساال لم حااي يو الساامعلاام  خاارباء يف اياا  أفضاا  للضاا ااي و ن تضااّن ا ااا ماا  تااوفض رعميكّ 

  (33)م  آاثرها هذه الكارث  اإلنساني  التضايف
وأوصل ماظم  الضم  م  أ    اي  حقوق اإلنسان  ن تاوئ ا كوم  ما  مساتقل   -29
هاضي وييا اا  وياب اا أن عملي  التضدي  يف مااقا   تري على ملاضل  ألثر البيئا واال تماعا تُ 

  (34)اجملتمع املدينع  تضم هذه الل ا  ممثلن ع  مجيع ام اه صاحب  املةل   و 
وأوصاال ماظماا  اخلدماا  الدولياا   قااوق اإلنسااان  ن تضااع ا كوماا  خااا  عماا  وقاياا   -30
الت اريا  املبااوئ التو ي يا  لألمام املت اد  املتضلقا   ألعماال  ذتاةيا أل ا تضتمدها وتاةاذها  ن و

وحقاااااوق اإلنساااااان وذلاااااا ب يااااا  اااااامان  ايااااا  املااااادافضن امل تمااااان بقضاااااااي تتضلاااااق  لةاااااااعاه 
  (35)االستخرا ي  اماةً صامالً 

وأوصااال ماظمااا  اخلدمااا  الدوليااا   قاااوق اإلنساااان  ن تكةااا  ا كومااا   ايااا  املااادافضن  -31
 نو املادافضتلقى  اري  ال  امل تمن  لةااعاه االستخرا ي  ع  قريق وقف مواريع األعمال الت

  (36)التدابض الضروري  ملاع امل يد م  الت ديداه واالعتداءاه بوأ ا واتاذ   ديداه 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (37)وخةالايف ا يا  وا ري  واألم   قا   
ه حاااااال ن جتااااري ا كوماااا  ُتقيقاااااه يف مجيااااع اوعاااااءاه  5أوصاااال الورقاااا  املواااا ص   -32

  (38)إىل القضاء   ياّةذهاخار  القضاء و ن تكة  تقدمي معدام إلا
يف  ن اهاا و  لساتقالاو   اااستةق ا كوما  فاوراً و وأوصال ماظما  الضةاو الدوليا   ن ُتّقاا -33

حاااله  مساؤوليته عا واتبه يف ما  يُ  مجيع حااله الوفاا  أثاااء االحت ااز و ن تقادم إىل الضدالا 
  (39)ياصم  عاول  قةد إ راءالوفا  تلا، حي لو صانل الوفا  نتي   اإلمهال، 



A/HRC/WG.6/33/CIV/3 

5 GE.19-02696 

يف مجياع  ون اها  لساتقالااا  و استة ا كوما   قاقوأوصل ماظما  الضةاو الدوليا   ن ُت -34
ساتخدام القاو  افراق اا يف ايف  ارو  أو وفاا   لا االه ال  تكاون في اا قاواه األما  قاد تسابب

واتبه يف مساؤوليته عا  تلاا مياع ما  يُ جبعقاو ه دويبيا  و اائيا ، حساري االقتضااء،   ن تا لو
  (40)ا واوث،    في م صبار املسؤولن

 وفااااقه مياااار إىل جتاااااع تضريااااف للتضااااذيري و و ل ماظماااا  الضةااااو الدولياااا  ا كوماااا  إىل وعااااو  -35
املضاملاا  أو الضقوباا  التضريااف الااوارو يف اتةاقياا  األماام املت ااد  ملااهضاا  التضااذيري ومااضه ماا  اااروأ 

يف إقاار اساتضرال  ها صانال صاوه ويةاوار قاد قبلال فضل اوهو ماالقاسي  أو الالإنساني  أو امل يا ، 
  (41)2014عام 
يف  ن اها و  لساتقالاو   اااستةاً و ت قيق فاور الووعل ماظم  الضةو الدولي  ا كوم  إىل  -36

  الساايئ  أثااااء االحت اااز وإىل اتاااذ  ااضه ماا  اااروأ املضاملاالمجيااع اوعاااءاه التضاارل للتضااذيري و 
واتبه يف يُ شاخ   أي تاورط   الا  تثبال  األول  املقبول  ا يكةا مإ راء قانوين فوري صلما توفر م

  (42)ارتكابه أفضال تضذيري ومضه م  سوء املضامل 
 مرا ضااا  وتاااض  ع ا كومااا ص  االحت ااااز يف صاااوه ويةاااوار  ن تسااارّ ا وأوصاااى مرصاااد أمااا -37

  (43)التضذيري وسوء املضامل  يف حد ذا ما لكا جتّرمالقانون اماائا وقانون اإل راءاه اماائي  
 التاادريري املوّ ااه للضاااملن يف نظااام الساا ون ا ااا وأوصااى املرصااد  ن تاادر  الدولاا  يف م -38

   (44)تضلق  اع التضذيري وسوء املضامل وحدً  تدريبي  ت

ضااع ن تا كوماا  إىل إصادار تضليمااه للوارق  والقضااء   ووعال ماظما  الضةاو الدوليا  -39
ماايل م اماسااا أو هااويت م اماساااني   بساابريتضسااةاً  همواحت اااز  علااى الاااامبلقاابا لقاااء اإل اً حااد

   (45)ي تةور مأو حقيقين  سواء أصاةفقم، 
ووعل ماظم  الضةو الدولي  ا كوم  إىل صةال  احت از مجيع األشخاص مسلويب ا ري   -40
 ظاااروف إنسااااني ،  اااا يتةاااق ماااع مبااااوئ األمااام املت اااد  األساساااي  ملضاملااا  السااا ااء والقواعاااد يف

األمااااام املت ااااد  ملضاملاااا  الساااا يااه والتاااادابض ماااااض  الاااادنيا ملضاملاااا  الساااا ااء وقواعاااادالاموذ ياااا  
، ووعت ااا علااى و ااه اخلةااوص إىل صةالاا  حةااول مجيااع ارت اا ي  علااى االحت ازياا  للم رماااه

مرافااق اإلصاا ا  والضااال   ا يكةااا ماا مااإاتحاا  لواارأ و لةااال لماا  ال ااذاء واملاااء ا القاادر الكااايف
   (46)هلم الايب
ووعال ماظماا  الضةاو الدولياا  ا كوماا  إىل الت قياق بساارع  واستةااا  واسااتقالل ون اهاا   -41

ماايل م  بساابريلتوقيااف واالحت اااز التضسااةين للالعتااداء و األشااخاص يف مجيااع اوعاااءاه تضاارل 
، وإىل تقادمي أي شاخ  ُيواتبه ي تةاور مأو حقيقيان  ساواء أصااة، ويت م اماساني اماسا أو ه

   (47)يف مسؤوليته ع  ذلا إىل الضدال  إل راء ياصماه عاول 
 ن تالااق ا كوماا ، علااى الةااور ووون شااروط، ساارا  مجيااع  3وأوصاال الورقاا  املواا ص   -42

ري  الت مع السالما وأوصات ا اعااو  الاظار ارتّ ن الذي  احُت  وا بسبري ممارست م حق م يف ح
   (48)ماع تضرا م مل يد م  املضايق ب ي  يف قضاايهم 

وأوصاال ماظماا  وسااائم اإلعااالم يف ماارأ أفريقيااا  ن متتاااع الدولاا  عاا  إصاادار أحكااام  -43
   (49)وعقو ه مةرق  مقارن   نت اصاه حري  الت مع
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يف صااوه ويةااوار  ن توظااف ا كوماا  عاااملن وأوصاال الل ااا  الوقاياا   قااوق اإلنسااان  -44
إىل  انااااري توظيااااف اتةاااان يف جمااااايل ال بياااا   الضاااااملن في ااااا يف الساااا ون وأن تقااااوي صةاااااءاه

   (50)اال تماعي  والاري ب ي  صةال  توفض اإلرشاو الكةؤ للس ااء
  وأوصل ماظم  الضم  م  أ ا   ايا  حقاوق اإلنساان يف صاوه ويةاوار  ن تيسار ا كوما -45

   (51)رااا، وال سيما لدى إوار  مراقب  األالضيش يف الس ونرصد ماظماه مض حكومي  لظروف 
وأوصى مرصد أماص  االحت از يف صوه ويةوار  ن ُتّسا  ا كوما  ظاروف الضايش يف  -46

االحت اااز السااابق  وال ساايما امااور يف، املةاارط الساا ون عاا  قريااق التةاادي ملوااكل  االصتظااا 
   (52)للم اصم 

وأوصى املرصد أيضاً  ن تاةذ ا كوم  قواعد مانديال فيما يتضلق  ح ام حاق السا ااء  -47
   (53)الدنيا ال  واضت ا األمم املت د الاموذ ي  يف أن تةان صرامت م وفق املضايض 

وأوصاااى املرصاااد  ن ت ياااد ا كومااا  اةةااااه املي انيااا  ب ااارل ُتسااان ظاااروف الضااايش  -48
   (54)الس ون يف

 ن تضااا ز ا كومااا  وترفاااع مااا  قااادر  مراصااا  اإلياااواء املؤقااال  8وأوصااال الورقااا  املوااا ص   -49
، وماا  ومرصاا  إعاااو  التأهياا  يف وابااو ،مراصاا  إعاااو  إومااا  القّةاارمرصاا  مراقباا  القّةاار، و للقّةاار، و 

عاا  صااا تااوفر حلااواًل بديلاا  عاا  ساالري األقةااال حااريت م،  ااا يف ذلااا   الرعاياا  الاا  تقاادَّم في ااا،
   (55)لم اصم ل السابقحت از اال

 (56)إقام  الضدل  ا يف ذلا اإلفاله م  الضقاأ، وسياو  القانون  

وعاال ماظماا  الضةااو الدولياا  ا كوماا  إىل وقااف أي شااخ  يكااون يف موقااع ساالا  عاا   -50
، إذا اشااُتبه يف ارتكابااه انت اصاااه للقااانون الاادويل اإلنساااين وقااانون تااهالضماا  فااوراً يف انتظااار ياصم

، ويسااري هااذا علااى االنت اصاااه الاا  ارُتكباال 2010حقااوق اإلنسااان ماااذ توااري  الثاااين/نوفمرب 
ارتكااأ م ياد ما  الت ااوزاه أو ما   يف موقاع ي يائ لاه املضاين ظا ي، حاي ال يو  يُكاو  يف ماظم  وُ 

   (57)التأثض على إ راءاه اراصم 
والةاااةح ف قاااراراه الضةاااو و ووعااال ماظمااا  الضةاااو الدوليااا  ا كومااا  إىل صةالااا  عااادم وقااا -51

إىل ومضهااا ماا  اإل ااراءاه عائقاااً أمااام الت قيااق يف اماارائم الاا  تقااع ُتاال قائلاا  القااانون الاادويل و 
املقااااااا  علي ااااا صمااااا وعت ااااا إىل اتاااااذ خاااااواه لكةالاااا  وصااااول الضاااا ااي إىل ا قيقاااا  والضدالاااا  

   (58)وحةوهلم على امرب املااسري
ل الادوري الواام   ن تاةاذ ا كوما  مجياع أوامار القابا وأوصل ما  متابض  االستضرا -52

   (59)2020ال  أصدر ا اركم  اماائي  الدولي  قب  انضقاو انتخا ه عام 
يف  تسلسااا  القيااااو   صاااارم  علاااى مراقباااووعااال ماظمااا  الضةاااو الدوليااا  ا كومااا  إىل ممارسااا   -53

  انت اصااً  قاوق واكّ يالقواه املسل   وإىل مساءل  أي فرو م  أفاراو القاواه املسال   عا  أي إ اراء 
   (60)تلا االنت اصاهمث  السما  آلخري   رتكاأ ع  اإلنساين، أو  اإلنسان أو للقانون الدويل

ها  اون   لساتقالااا  و استة و  اً ا كوم  ُتقيقاه فور  ققوأوصل ماظم  الضةو الدولي   ن ُت -54
م ماااا  ُيوااااتبه يف ُتمل اااام تقاااادّ ن حقااااوق اإلنسااااان والت اااااوزاه املتضلقاااا   ااااا، و  اهيف مجيااااع انت اصاااا

   (61)ياصماه عاول  إل راءإىل الضدال  ، املسؤولي  عا ا، بةرف الاظر ع  انتمائ م السياسا
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مرا ضااا  وأوصااال ماااا  متابضااا  االساااتضرال الااادوري الواااام   ن تاوااائ ا كومااا  هيئااا   -55
 مراعااا ً  التضااويا القائماا ،، يف إقااار آلياا  مسااتقل  ملساااند  ااا ااي األزماا  الاا  تلاال االنتخااا ه

   (62)اظر يف شكاواهم   المميع الض ااي وأل
وأوصل الل ا  اإليةواريا   قاوق اإلنساان  ن تضاع الدولا  تضريةااً وااا اً ووقيقااً ملضال  -56

   (63) ااي األزماهمجيع ا ياابق على"الض ي " ميك  أن 
وأوصاااى مرصاااد أمااااص  االحت ااااز  ن تكةااا  الدولااا  لضااا ااي التضاااذيري وساااوء املضاملااا   -57

   (64)متتض  م   ق يف الوصول إىل الضدال  والتمامب االنتةاف وامرب
 ن تااوفر ا كوماا  وساايل  للاضاا  القضااائا وساابي  انتةاااف  3وأوصاال الورقاا  املواا ص   -58

يضااااه، يف حاااااله ا رماااان ماااض املواااروع مااا  ا اااق يف حريااا  الت ماااع فضاااال، يوااام  وفاااع تضو 
  (65)السلما على يد سلااه الدول 

وأوصااال ماظمااا  وساااائم اإلعاااالم يف مااارأ أفريقياااا  ن ُتقاااق ا كومااا  علاااى الةاااور يف  -59
  (66)انت اصاه حري  التضبض ال  ترتكب ا   اه فاعل  اتبض  للدول  وأخرى مض اتبض  هلا

وأوصل مؤسسا  وساائم اإلعاالم يف مارأ أفريقياا  ن تضقاد ا كوما  ياصمااه ساريض   -60
وعاولاا  ملاارتكيب انت اصاااه حرياا  التضبااض قةااد ا ااد ماا  اإلفاااله ماا  الضقاااأ علااى اماارائم الاا  

  (67)ارُتكبل يف حق ص ةين ومضهم م  ام اه الةاعل  املضاي  حبري  التضبض
ماا  الدسااتور حااي ياتخااري  145 ن ترا ااع ا كوماا  املاااو   5وأوصاال الورقاا  املواا ص   -61

القضااا  رئاايس  اجمللااس األعلااى للقضاااء،  ااا يضاام  قاادراً أصاارب ماا  االسااتقالل لاظااام الضدالاا  صمااا 
  (68)م  الدستور ب ي  صةال  تثبيل القضا  يف مااصب م 140أوصت ا  را ض  املاو  

نسااااااان يف صااااااوه ويةااااااوار  ن وأوصاااااال ماظماااااا  الضماااااا  ماااااا  أ اااااا   اياااااا  حقااااااوق اإل -62
 توااري  الثاااين/ 18ا كوماا  قاارار الل ااا  األفريقياا   قااوق اإلنسااان والوااضوأ، الةاااور يف  تاّةااذ

، إنواء  ما  مساتقل  مضايا   النتخاا ه وت ويادها  ملاوارو املاليا  الكافيا  وون أي 2016نوفمرب 
  (69)تدخ  حكوما، وال سيما وزار  الداخلي 

  الضمااا  مااا  أ ااا   ايااا  حقاااوق اإلنساااان يف صاااوه ويةاااوار  ن ُتااادو وأوصااال ماظمااا -63
  (70)ا كوم  املد  القةوى ال  جيوز لقاٍل أن ميضي ا يف اخل دم 

الدول  ُتسن سب  وصول امميع إىل الضدالا  عا   ن تكة   5وأوصل الورق  املو ص   -64
عد  القانونيا  ف مااً أفضا  أن ية م السكان نظاام املساا قريق خةا مةاريف الدعاوى وامان

  (71)ع  قريق توظيف عدو أصرب م  القضا  وإنواء ياصم  ديد 

 (72)ا رايه األساسي  وا ق يف املوارص  يف ا يا  السياسي  والضام   
أوصاال ماظماا  الضةااو الدولياا   ن تضااّدل ا كوماا  أحكاماااً ماةوصاااً علي ااا يف القااانون  -65

د باااال مو اااري ا اااق يف حريااا  التضباااض، حاااي تكاااون هاااذه األحكاااام امااااائا وقاااانون الةااا اف  تقيااا
  (73)متماشي  مع القانونن الدويل واإلقليما  قوق اإلنسان

 170وأوصاااال مؤسساااا  وسااااائم اإلعااااالم يف ماااارأ أفريقيااااا  ن تل ااااا ا كوماااا  املااااواو  -66
  (74)بااًء علي ا التضبض اق حري ُ تُ و   مول مةرطال  تتسم بم  قانون الضقو ه،  173 إىل
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ووعل ماظم  الضةو الدولي  ا كوم  إىل إعاو  الاظر يف واليا  اهليئا  الوقايا  للةا اف ،  -67
 ا يف ذلا صيةي  اختيار أعضائ ا، حي ُيكة  إقدارها على ممارس  م ام اا  ساتقالل اتم وعادُم 

   (75)استخدام ا ملضاقب  الة ةين ووور اإلعالم
 ن ترفاااع الدولااا  القياااوو الااا  متااااع ماافاااذ وساااائم اإلعاااالم  3املوااا ص  وأوصااال الورقااا   -68

  (76)اخلاص  والة ةين م  الضم  وون خوف وال مضايق 
 ن متتااااع الدولااا  عااا  ممارسااا  الرقابااا  علاااى وساااائم اإلعاااالم  3وأوصااال الورقااا  املوااا ص   -69

ضبااض جبميااع أشااكاهلا، وماا  التقليدياا  ووسااائم التواصاا  اال تماااعا صمااا أوصاات ا بكةالاا  حرياا  الت
  (77)اما ا الةاون

وأوصااااال مؤسسااااا  وساااااائم اإلعاااااالم يف مااااارأ أفريقياااااا  ن تةااااارل ا كومااااا  عقاااااو ه  -70
ااار   علاااى وساااائم اإلعاااالم اخلاااااض  لسااايار  الدولااا  عاااادما تااارفا الساااما  ملاافاااذ اإلعاااالم املااص 

  (78)للمضارا   لظ ور
يقيا  ن تو ع ا كوما  زايو  خةخةا  وأوصل مؤسس  وسائم اإلعالم يف مرأ أفر  -71

  (79)وتاويع ماافذ وسائم اإلعالم، وال سيما التلة يون الذي تسيار عليه القاا  ا كومي 
وأوصاال مؤسساا  وسااائم اإلعااالم يف ماارأ أفريقيااا  ن تقااوم ا كوماا  بت ساايس قااواه  -72

  (80)والدميقراقي  والتامي األم  حبماي  حري  التضبض وبدْور الة ةين يف تض ي  حقوق اإلنسان 
 ن تاةاااذ ا كومااا  تااادابض تواااريضي  فيماااا يتضلاااق   ةاااول علاااى  3وأوصااال الورقااا  املوااا ص   -73

  (81)املضلوم  وانواء آلياه لتيسض حةول عام  امم ور علي ا  ا يتماشى مع املمارساه الةضلى
لدولا  عا  اعتمااو موااريع وأوصل مؤسس  وسائم اإلعاالم يف مارأ أفريقياا  ن متتااع ا -74

القوانن ال  تقياد حريا  وساائم اإلعاالم عا  قرياق ا كام   ابس أو  ل رامااه الضقابيا  ةهياا 
  (82)ع  عقو ه أخرى

 ن تضتمااااد ا كوماااا  ممارساااااه فضاااالى فيمااااا يتضلااااق حبرياااا   3وأوصاااال الورقاااا  املواااا ص   -75
ت اااد  املضاااين   اااق يف حريااا  الت ماااع الت ماااع السااالما، وفاااق ماااا اق حاااه املقااارر اخلااااص لألمااام امل

الااذي ياادعو إىل اتاااذ إ ااراءاه يااتم  2012الساالما وتكااوي  اممضياااه يف تقريااره الساااوي لضااام 
  (83)في ا جمرو اإلبالغ بضقد جتمضاه عول اش اط إذن صريح  لت مع

تتسااام  ن تتخاااذ ا كومااا  تااادابض لت يئااا  بيئااا  آماااا  وممّكاااا   3وأوصااال الورقااا  املوااا ص   -76
 الحا ام ومواتيا  لاوااط اجملتماع املادين بوساائ  ما اا إل ااء اإل اراءاه القانونيا  والسياسااتي  الاا  

  (84)تقيد ا ق يف تكوي  اممضياه تقييداً ال مو ري له
 ن تكةاا  ا كومااا  متكااان املااادافضن عاا  حقاااوق اإلنساااان مااا   3وأوصاال الورقااا  املوااا ص   -77

  (85)خوف وال عوائق أو عراقي  أو مضايق  قانوني  وإواري  ال مو ري هلاالقيام  نوا  موروع  وون 
 ن تةاار  الدولاا  فااوراً ووون شااروط عاا  مجيااع ممثلااا اجملتمااع  3وأوصاال الورقاا  املواا ص   -78

 م املاادين واملاادافضن عاا  حقااوق اإلنسااان والاوااااء السياسااين ارت اا ي  بساابري ممارساات م حقااوق  
  اممضيااه وحرياا  الت ماع الساالما وحريا  التضبااض، صماا أوصاات ا يريا  تكااو التمتااع حباألساساي  يف 

   (86)  را ض  قضاايهم م  أ   ماع تضرا م مل يد م  املضايق
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 ن تاادي  ا كوماا  علااااً حااااله املضااايق  والتخويااف الاا   3وأوصاال الورقاا  املواا ص   -79
   (87)تضرل هلا نوااء اجملتمع املدين وماظماه اجملتمع املدين

 مايا   بضيا ااوأوصل ما  متابض  االستضرال الدوري الوام   ن تاوئ ا كوما  آليا   -80
   (88)أماص  عم  املاظماه مض ا كومي  واجملتمع املدين

وأوصاااال ماظماااا  اخلدماااا  الدولياااا   قااااوق اإلنسااااان  ن تكةاااا  ا كوماااا  الت قيااااق فااااوراً  -81
عى ارتكا ا يف حق مدافضن ع  حقوق اإلنساان، و ن يف مجيع االعتداءاه ال  يُدّ  ستةاا و 

   (89)تكة  مساءل  مرتكيب تلا االعتداءاه وحةول الض ااي على وسائ   رب فضال 
وأوصااال ماظماااا  اخلدماااا  الدولياااا   قااااوق اإلنسااااان  ن تضاااام  الدولاااا ، عاااا  قريااااق انت ااااا   -82

   (90)حساس  قضاايب ما   ْن يُضا    ملسياساه مضيا ،  اي  املدافضاه ع  حقوق اإلنسان، وخاص  
وأوصل مؤسس  وسائم اإلعالم يف مرأ أفريقيا  ن ت يد ا كوم  ما  ور ا  الواةافي   -83

جتمضاااه عاماا  وذلااا  املوافقاا  علااى قلباااه أحاا اأ املضارااا  تاظاايم  وااأن يف عملياا  اتاااذ القاارار ب
   (91)املضارا  اد رتةوَّ املأو ا قيقا و/ دف ا د م  الت ي  

 احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية -3 

 (92)ا ق يف الضم  ويف ظروف عم  عاول  ومواتي   

أوصااال الل اااا  الوقايااا   قاااوق اإلنساااان يف صاااوه ويةاااوار  ن تضاااا  ا كومااا  مواااكل   -84
   (93)الباال  وبوك  أوق باال  الاساء والوباأ واألشخاص الذي  يضيوون يف األرايف

   (94)لرايو  األعمال ن  يئ ا كوم  الظروف املواتي   6ل الورق  املو ص  وأوص -85
وأوصاال الل ااا  الوقاياا   قااوق اإلنسااان يف صااوه ويةااوار  ن تتخااذ ا كوماا  خاااواه  -86

   (95) جتاه التةايع وال سيما إ راءاه لتيسض إنواء األعمال الت اري 
وأوصاال الل ااا  الوقاياا   قااوق اإلنسااان يف صااوه ويةااوار  ن تضةاارن ا كوماا  الاظااام  -87

   (96)اجملتمضاه ارلي  يف األرايف تستةيد ما اال راعا يف البلد ب ي  إنواء فرص عم  رمسي  
وأوصاال مااا  متابضاا  االسااتضرال الاادوري الوااام   ن ت يااد الدولاا  ماا  عائااداه عمااال  -88

إمكانياا  زايو  عاا  قريااق اااوا ماا  ا ةااول علااى وخاا  صاارمي ماا  عمل اام وذلااا املاا ارع حااي يتمك
   (97)ماتو ا م و ض  أسضارها على نةس مستوى األسضار يف البلدان اجملاور  تسويق
 ن تضع ا كوم  خا  نوا  وفضال  لادعم فارص الضما  يف  6وأوصل الورق  املو ص   -89

   (98) اتثميالالقااعاه مض الرمسي  و 
ذ ا كومااا  بااارامو وأوصااال الل اااا  الوقايااا   قاااوق اإلنساااان يف صاااوه ويةاااوار  ن تاّةااا -90

األنواااا  االقتةااااوي  عااا  قرياااق  يفمتكااان الاسااااء مااا  املواااارص  الةضالااا   بقةااادلتمكااان الاسااااء 
   (99)ما    االئتمان الكايف

ا كوماا  قااانوةً وأوصاال الواابك  اإليةوارياا  للاادفاع عاا  حقااوق الاةاا  واملاارأ   ن تضااع  -91
وقاياً ياظم قااع الضم  املا يل يضام  ا ريا  واإلنةااف والساالم  والكراما ، حاي تكاون ظاروف 

   (100)م  اروأ اخليال، ال ار ً الضم  الكرمي يف صوه ويةوار حقيق 
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وأوصل الوبك   ن تضع ا كوم  سياس  عام  وتاوئ آلياه تويل أمهي  لقااع الضم   -92
   (101)صوه ويةوار، ب ي  تض ي  قابلي  الضاملن فيه لالستخداماملا يل يف  

  (102)ا ق يف مستوى مضيوا الئق  
 ن تقاااااوم ا كومااااا  بةااااايان  اهلياصااااا  األساساااااي  لوساااااائ   6أوصااااال الورقااااا  املوااااا ص   -93

   (103) نتظام اإلص ا  واإلمداو للمياه
ار  املسااتدام  للمااوارو الابيضياا  و ن  ن ُتساا  ا كوماا  اإلو 6وأوصاال الورقاا  املواا ص   -94

   (104)تضم  األم  ال ذائا

 (105)ا ق يف الة    

ع ا كوما  وتاض  إنوااء أوصل الل ا  الوقاي   قوق اإلنسان يف صوه ويةوار  ن تسارّ  -95
ااه ما  القياام بضملاه وذلاا أل ا  تيساض حةاول مجياع متكّ أن الةادوق الوقين للتأمن الة ا و 

   (106)ال تماعي  على الرعاي  الة ي الابقاه ا
ع ا كومااا  وتاااض  إعماااال الت ايااا  الةااا ي  الضامااا   ن تسااارّ  7وأوصااال الورقااا  املوااا ص   -96

   (107)وإجنازها بسرع 
وأوصل الل ا  الوقاي   قوق اإلنسان يف صاوه ويةاوار  ن ت ياد ا كوما  ماا تةةاه  -97

 يف املائ   ا يتةق مع إعالن أبو ا   15تبلغ حي م  موارو للرعاي  الة ي  
وأوصل الل ا  الوقاي   قاوق اإلنساان  ن توظاف ا كوما  أقبااء وممراان وممراااه  -98

   (108)عدو املراىإىل األقباء واملمران والقاباله رفع نسب  وقاباله م  أ   
اء الةضاااال مااا  أ ااا   ن تضاااع ا كومااا  عقاااداً يوااا ط األو 7وأوصااال الورقااا  املوااا ص   -99
   (109) وو  إوار  مؤسساه الرعاي  الة ي  سنُت

   (110)الوالو  أ ا  بت ديك املةال التقاي  يف املستوةياه و  1وأوصل الورق  املو ص   -100
وأوصااال الل اااا  الوقايااا   قاااوق اإلنساااان يف صاااوه ويةاااوار  ن ُتسااا  ا كومااا  نظاااام  -101
   (111)توفر األووي  بةور  وائم ل   وجتديدها اماةً األووي الت ويد  خ وةهإعاو  
 ن تض ز ا كوم  صةاء  صيدلياه الة   الضام  ب ي   ضا   7وأوصل الورق  املو ص   -102

  (112)األووي  يف متااول عدو أصرب م  السكان األصثر حرماةً 

   (113) ايسووي  ام ن تو ع ا كوم  اتباع سياس  وصف األ 7وأوصل الورق  املو ص   -103
 ن ُتساااا  ا كوماااا  اهلياصاااا   االئااااتالف الاااادويل للاااادفاع عاااا  ا رياااا وأوصاااال ماظماااا   -104

 التوليااااد يف حااااالهرعايااا  الابياااا  الفاااارص ا ةاااول علااااى أن تضظّااام األساساااي  للرعايااا  الةاااا ي  و 
ع وأن ت ياد ما  املاوارو املخةةا  للةا   األم ااه، ما ،، وأن ُتس  تادريري القاابالهاملستض ل 

ال صياا  علااى مةاااحب  األم اااه واملواليااد لكااا يضااربوا مرحلاا  ا ماا  والااوالو   مااان، ومااع ال صياا  
بوااك  خاااص علااى ُتساان فاارص الاساااء ماا  اجملتمضاااه الةقااض  و/أو الريةياا  يف ا ةااول علااى 

  (114)الرعاي  الة ي 
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 (115)ا ق يف التضليم  
صاااوه ويةاااوار  ن تل اااا الدولااا  أي رساااوم أوصااال الل اااا  الوقايااا   قاااوق اإلنساااان يف   -105

   (116)إاافي  وتكميلي  تضيق ا ةول على التضليم
وأوصاال الل ااا  الوقاياا   قااوق اإلنسااان يف صااوه ويةااوار  ن توظااف ا كوماا  عاااملن  -106

لت ااااق ابيضااا  اإلل اميااا  لالل  الت سااايسيف جماااال التضلااايم و ن تقاااوي وُتسااا  املرافاااق مااا  أ ااا  
  (117) درس مل

 حقوق أشخاص أو فحلاا  عينحا -4 

 (118)املرأ حقوق   
أوصاال ماااا  متابضااا  تاةيااذ توصاااياه االساااتضرال الاادوري الواااام   ن تضتماااد ا كومااا   -107

  (119)صاع القرار أ    قانوةً بوأن املساوا  بن اماسن م  أ   زايو  عدو الاساء يف 
اثر الضاااار  الااا   لة اااا آلاله التوعيااا   وأوصااال ماااا  املتابضااا   ن توااا  ا كومااا  و ااا -108

  (120)  يقوم بذلاا ل  توويه األعضاء التااسلي  األنثوي  و لضقو ه ال  تُ 
  23الةااااااور يف  757-98  ا كومااااا  القاااااانون رقااااام وأوصاااال ماااااا  املتابضااااا   ن تةّضااااا -109
  واوانا  مارتكيب املتضلق بقمع أشاكال مضياا  ما  الضااف علاى املارأ 1998األول/ويسمرب  صانون

  (121)ذلا الضاف
وأوصل الل ا  الوقايا   قاوق اإلنساان يف صاوه ويةاوار  ن تاةاذ ا كوما  اسا اتي ي   -110

  (122)  لض ااي الضاف القائم على نوع اماسيلّ كُ وقاي  لتوفض الرعاي  ال
جملاااس   ا كومااا  مااا  الاسااااء يف مااصاااري أعضااااء ن تضاااّن  1وأوصااال الورقااا  املوااا ص   -111
   (123)نةس  عدو م  تضّيا م م  الر ال يف تلا املااصري الويوخ
وأوصاااال مااااا  املتابضاااا   ن ُتاااا  ا كوماااا  مسااااأل  قلاااا  متثياااا  الاساااااء عاااا  قريااااق تضياااان  -112

   (124)يف املائ  على األق  م  مااصري صاع القرار 30صا يو ل    وانتخاأ نساءٍ 
تيساااض  ب يااا  ن ترفاااع الدولااا  ور ااا  الاااوعا لااادى الساااكان  1وأوصااال الورقااا  املوااا ص   -113
  (125)ألرااالالاساء  امتالة

 (126)حقوق الاة   
ألقةاال  ن   متار مب علاى الاالضقوب  البدني  مجيع أشكال أوصل املباور  الضاملي  إل اء  -114

ألقةااال يف  الضقوباا  البدنياا  إناا ال راح  تساا  صااوه ويةااوار توااريضاً علااى ساابي  األولوياا   ظاار صاا
   (127)مجيع األوساط  ا في ا بيل األسر 

 ن تضتماااااد ا كومااااا  خاااااا  عمااااا  وقايااااا  يااااادو  ملكاف ااااا   4وأوصااااال الورقااااا  املوااااا ص   -115
و ن تةا  هلاا ماوارو ماليا   هلاا، االست الل اماساا لألقةاال ماع ُتدياد أهاداف وااا   ووقيقا  

  (128)عةري  أصثر الست الل اماسا لألقةالالً م  اأشكا في ا االعتبار ضنخذ بو ن د ،صافي 
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 ن تضااا ز ا كومااا  قااادراه املةاااال املضايااا  برعايااا  األقةاااال  4وأوصااال الورقااا  املوااا ص   -116
االساات الل حااااله ا ااا ماا  مضاما  هلااا تاادريباً يادواً ميكّ  قاّدمت و ناا ااي االساات الل اماسااا، 

  (129)مضام  مااسب  اماسا لألقةال
ا كوماااا   اااااله توعياااا   الساااات الل اماسااااا  ظم ن تااااا 4وأوصاااال الورقاااا  املواااا ص   -117

جملتمضاااااه ارلياااا  ب اااارل الوالاااادي  و اعلااااى اخلةااااوص  ساااات دف هااااذه ا مااااالهت وأنلألقةااااال، 
اإلبالغ ع  حااله االست الل اماسا لألقةال وإعالم مةال الورق  املختة   على تو يعال
هاذه الظااهر  وتاذصض صا  فارو ما  اجملتماع بادوره يف  دى تةوا  وماً ا، وب رل زايو  الوعا عم 

  (130)هذا الوأن
 ن ُتاااادو ا كوماااا  سااااااً ونيااااا للمسااااؤولي  اماائياااا  ال تقاااا   8وأوصاااال الورقاااا  املواااا ص   -118
  (131)سا  و ن يُضاى االعتبار الكايف لقدر  الاة  على الة م واإلوراة 13 ع 

 ن تضقاد الدولا  شاراصاه يادو  بان وزار  الةا   والاظافا   8وأوصل الورقا  املوا ص   -119
الضام  وبن وزار  الضدل وحقوق اإلنسان م  أ ا  تاوفض رعايا  أفضا  لألقةاال املرااى ارارومن 

 م  حريت م أو املووعن يف مؤسساه 
وتاادابض ياادو  أل اا  تةاااوي   ن تاةااذ ا كوماا  سياساااه 8وأوصاال الورقاا  املواا ص   -120

  وخاصاااً  أل ااا  اسااات داث  اااااذ  كااااإياااداع األقةاااال يف مراصااا  االحت ااااز بكااا  الوساااائ  املم
  (132)وحلول بديل 

 ن تاواائ ا كوماا  قاعااد  بياااةه إحةااائي  خاصاا  بظاااهر   1وأوصاال الورقاا  املواا ص   -121
  (133)أقةال الووارع حي تتةدى هلا بوك  صافٍ 

 ن جتتااااك ا كوماااا  ظاااااهر  األقةااااال الضاااااملن يف ماااااار   1الورقاااا  املواااا ص  وأوصاااال  -122
  (134)الاةاايه
وأوصل ماا  متابضا  االساتضرال الادوري الواام   ن تاوائ ا كوما  مراصا  إلعااو  التأهيا   -123

ون، والتدريري امل ين ب ارل تيساض إعااو  االنادما  اال تمااعا وامل اين ممياع األقةاال املخاالةن للقاان
  (135)الذي  تُالق علي م تسمي  "ميكرو ه"، و ن جتد حالً مستداماً و ائياً هلذه املوكل 

 ن تودو ا كوم  التدابض األماي  ملكاف   ظااهر  "األقةاال  1وأوصل الورق  املو ص   -124
  (136)امليكرو ه" و ن ت يد قو  الورق  صةاءً  يف هذا الوأن

 ن تضاا السلااه األفضلي  ملساراه خار  نااق القضااء  8و ص  وأوصل الورق  امل -125
  (137)ب ي  تةاوي سلري حري  األقةال املخالةن للقانون

 ن تاّةااذ ا كوماا  برةجماااً ملساااعد  القّةاار املضرااان للخااار  8وأوصاال الورقاا  املواا ص   -126
او  اجملتمضاه ارلي  والقااو  يف املقاقضاه واملقاقضاه الة رى ع  قريق إشراة عدو أصرب م  ق

  (138)الوباأ وُمرشدي األقةال
وأوصل ما  متابض  االستضرال الدوري الواام   ن تاوائ ا كوما  مااً  ملتابضا  فضاليا   -127

  (139)التضليم  جملان يف صاف  أحناء اإلقليم الوقين



A/HRC/WG.6/33/CIV/3 

13 GE.19-02696 

 (140)اإلعاق  ياألشخاص ذو حقوق   
االستضرال الادوري الواام   ن تيسار السالااه الادخول إىل مجياع أوصل ما  متابض   -128

  (141)2020املباين الضام  واخلاص  حبلول عام 
وأوصاااال مااااا  املتابضاااا   ن تواااام  الدولاااا  فئاااا  األشااااخاص ذوي اإلعاقاااا  يف اإلحةاااااء  -129

  (142)حي تتوفر إحةائياه موثوق  2019السكاين ابتداًء  إلحةاء الذي سُي رى يف عام 
ااس الدولاا   -130 وأوصااى اُتاااو ماظماااه األشااخاص ذوي اإلعاقاا  يف صااوه ويةااوار  ن مُت ْأس 

توظيف أشاخاص ذوي إعاقا  علاى و اه الت دياد يف الوظيةا  الضموميا  عا  قرياق اعتمااو مرساوم 
يف املائاا  ماا  جممااوع فاارص الضماا  يف الوظيةاا  الضمومياا  هلاتااه الةئاا   5يكةاا  تةااي  حةاا  تبلااغ 

  (143)2019ول عام م  السكان حبل
يف املائاااا  ماااا   5وأوصااااى االُتاااااو  ن تضتمااااد الدولاااا  مرسااااوماً يكةاااا  تةااااي  حةاااا   -131

الوظائف لألشخاص ذوي اإلعاق  يف مؤسساه األعماال اخلاصا  وإرفااق تلاا ا ةا  بضقاو ه 
  (144)2019مالي  حبلول عام 

 اااام املاااااح املقدماااا   ن ت يااااد الدولاااا  بوااااك  صبااااض ماااا  ح 8وأوصاااال الورقاااا  املواااا ص   -132
للمؤسساه املتخةة  املسؤول  ع  تضليم األشخاص ذوي اإلعاق ، نظراً إىل أن الدول  ال متلاا 

  (145)مؤسسا ا اخلاص   ا
وأوصااى االُتاااو  ن تااوفر الدولاا  التضلاايم امااامع يف مجيااع أحناااء اإلقلاايم ومميااع أشااكال  -133

التضليم الضايل، ع  قريق تاوفض الت  يا اه وتكيياف اإلعاق ، م  املستوى االبتدائا حي مستوى 
  (146)اهلياص  األساسي  وتدريري املدّرسن للضااي   لتالميذ والاالأ ذوي اإلعاق 

يف املائاا  ماا  مي انياا  وزار  التضلاايم الااوقين لتاةيااذ  5وأوصااى االُتاااو  ن تةاا  الدولاا   -134
  (147) التضليم امامع يف خالل الساواه الضوري  القاوم

وأوصاال الل ااا  الوقاياا   قااوق اإلنسااان يف صااوه ويةااوار  ن تاادر  ا كوماا  مواااوع  -135
اإلعاق  يف املااهو الدراسي  اخلاص  بتدريري املدرسن و قتااء األوواه التضليمي  الضروري  إلوما  

  (148)2019األشخاص ذوي اإلعاق  يف املوسم الدراسا لسا  
 ن تااااظم الدولااا   ااااله توعيااا  حبقاااوق األشاااخاص ذوي  8املوااا ص  وأوصااال الورقااا   -136

  (149)اإلعاق  ب ي  ت يض نظر  السكان يف هذا الوأن وت يض سلوص م وتةورا م

 (150)  واخلياً حقوق امل ا ري  والال ئن وملتمسا الل وء واألشخاص املوروي  
تسات دث ا كوما  فارص عما  ما  أ ا  أوصل ما  متابض  االستضرال الدوري الوام   ن  -137

  (151)ُتقيق إعاو  االندما  اال تماعا وامل ين للم ا ري  مع إيالء اهتمام خاص للاساء والةتياه

 (152)حقوق األشخاص عدميا اماسي   

 ن ترا ااع الدولاا  الااارف قااانون اماسااي  حااي تكةاا  التاةيااذ  9أوصاال الورقاا  املواا ص   -138
م  اتةاقي  حقوق الاة ،  7واملاو   1961حااله انضدام اماسي  لضام  الكام  التةاقي  خةا

وذلا ع  قريق واع ااماةه ُتاول وون انضادام اماساي  لةائاد  مجياع األقةاال الاذي  يولادون 
واخا  اإلقلايم  ا  فاي م األقةااال عادميو اماساي  املولادون واخاا  اإلقلايم لوالادي  أ اناري، وتبيااان 
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وصةال  ماح  1961م  قانون اماسي  لضام  6ري التضريف الوارو يف املاو  م  يُضترب "أ ابياً" حس
  (153)اللُّقااء ا ق يف اماسي  وفق مقتضياه القانون الدويل

 ن توا ع الدولاا  الاارف األشاخاص عادميا اماسااي  و ن  9وأوصال الورقا  املوا ص   -139
جتاااه م حسااري مقتضااياه القااانون الاادويل ُتاا م م وُتمااي م علااى حنااو اتم و ن تةااا  لت اما ااا 

  (154) قوق اإلنسان و ن ُتما حق امميع يف أن تكون له  اسي 
بكةالاا  تساا ي  مجيااع املواليااد  جملااان  وفضاااًل علااى ذلااا،  9وأوصاال الورقاا  املواا ص   -140

ي  ياب ااا للدولاا  الااارف أن تتخااذ مجيااع اخلاااواه الضااروري  إلزالاا  الضوائااق الاا  ُتااول وون تساا 
املواليد وال سيما عا  قرياق تبسايم اإل اراءاه وخةاا صلةا  اساتخرا  الواثئاق وا ةاول علي اا، 
ومكاف   الةساو بال هواو ، وتدريري املوظةن اإلواريان وتاسايق املمارسااه اإلواريا  فيماا يتضلاق 

  (155)بتس ي  املواليد
ساالا  القضااائي  للباال يف  ن تضاا ز الدولاا  الااارف صةاااء  ال 9وأوصاال الورقاا  املواا ص   -141

  (156)القضااي املتضلق   ماسي  حي ُُتّ  ا االه الةروي  النضدام اماسي 
 ن تكةا  الدولاا  الااارف وااو   األحكااام املتضلقاا  بساا ري  9وأوصال الورقاا  املواا ص   -142

، 1961ماااا  قااااانون اماسااااي  لضااااام  55إىل  52اماسااااي ، مثلمااااا هااااو ماةااااوص عليااااه يف املااااواو 
تكاااون تلاااا األحكاااام تضساااةي  وال متيي يااا  وأن متتثااا  ملضاااايض القاااانون الااادويل وأال تاااؤوي إىل  وأال

  (157)انضدام اماسي 
قاوق اإلنساان  ن ت ياد الدولا  الاارف عادو املراصا  الثانويا   الضةب  اإليةواري  وأوصل  -143

واري ارلااا يف أماااص  لتساا ي  املواليااد حااي يتساال للماارتةقن تساا ي  املواليااد علااى املسااتوى اإل
  (158)م  قبي  أ ا   الوالو  واملدارمب واملااقق الاائي 

رياا   قااوق اإلنسااان  ن تاااظم ا كوماا  مواااوراه وقاياا  بوااأن اوأوصاال الضةااب  اإليةو  -144
  (159)انضدام اماسي 
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