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 اإلنسان حقوق جملس
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثة والثالثون
 2019أاير/مايو  6-17

 *نيكاراغواموجز للورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن   
 اإلنسانتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق   

 معلومات أساسية -أوالا  
دوريددد  ، مددم معتعددا  16/21و 5/1ب ددعترجم س دددق ا ددون ت   ددا   أُعدد ه اددلت تير عيددع ع دد ا  -1

إىل  (1)زهد  اداا   محد    30تالسرععتض تي ورجم تيشامل. وتير عيع مدوز  ي  ع ومداا تد  مد  مد  
 ع  ي  تالسرععتض تي ورجم تيشامل، واو م  هم يف شكل موز  ت ي تا ابحل  تألقحى يع د تيك  اا.

 املصلحةاملعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة  -اثنياا  
والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (2)ليااااةنطاااااق االلتزامااااات الدو  -ألف 

  (3)اإلنسان
أشددارا عدد   مت  دداا إىل أ   يكددارتدوت ع تحدد ن بعددُ  ع ددى تالتحلاقيدد  تي وييدد  حل ايدد   -2

وتيربوتوكددوا تالاريددارجم التحلاقيدد  تي ىددا  ع ددى مجيددم  ؛(4)مجيددم تألشددما  مدد  تالارحلددا  تي  ددعجم
وتوكدددوا تالاريدددارجم تد  دددل ابيعهددد  تيددد و  ت دددا  ابحل دددون وتيرب  ؛(5)أشدددكاا تير ييددد  أددد  تددددعأ 

وتيربوتوكوا تالاريارجم التحلاقي  ا ون تيطحلل تدرع ل إبزعت   ؛(6)تالقرحادي  وتالزر اعي  وتيث افي 
وتتحلاقيدد  الادداجم بشدد    ؛(8)و  ددام رومددا تألساسددك ي   ك دد  تلتاليدد  تي وييدد  ؛(7)ت دد ا تي  ددداا

وتتحلاقيد  تي  د ت  تألمعيكيد  تدرع  د   ؛(9)يف ساا تير ين ع ى تيحعي  تي و  محاي  تألطحلاا وتيرعاو 
 .(10)حباالا تالارحلا  تي  عجم يألشما 

__________ 
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وأفادا ع   مت  اا أب   يكارتدوت ع تف ابير تمها أب  ت  م ت اريع دوري  إىل تهليئاا  -3
وأواددد   .(11)لتدتشددد   بوزدددد معااددد تا، وأب دددا مادددعا يف ليدددق   دددق سدددتوتا ع دددى تألقددد

فيهدددا، اا بر ددد ا تير ددداريع إىل ايئددداا راددد  تدعااددد تا تيدددف تعددد   يكدددارتدوت طعفددد 9تيورقددد  تدشدددرتك  
بر اعاددا يف تتحليددل تير تماوددا بوزددد تتحلاقيدد  تي ىددا  ع ددى تير ييدد  أدد  تدددعأ  متددل اا وأااطدد  ع  دد

تيدد و  ت ددا  ، وتيعهدد  2011، وتتحلاقيدد  تي ىددا  ع ددى تير ييدد  تيعتحددعجم متددل عددام 2010 عددام
، وتيعهددددد  تيددددد و  ت دددددا  ابحل دددددون تالقرحدددددادي  2012ابحل دددددون تد  يددددد  وتي ياسدددددي  متدددددل عدددددام 

، وتتحلاقيدد  متااىدد  تيرعددليد ودددوه مدد  أددعو  تدعام دد  2013وتالزر اعيدد  وتيث افيدد  متددل عددام 
ل ، وتتحلاقيدددد  ا ددددون تيطحلددددل متدددد2013تيع وبدددد  تي اسددددي  أو تي إ  ددددا ي  أو تدهيتدددد  متددددل عددددام  أو
 .(12)2015 عام
وأفددادا مت  دد  إي دداك ألمعيكددا تيوسددطى أب  اكومدد   يكددارتدوت ععق دد  أع دداا ت ييددد   -4

ت اا  درابع   يكارتدوت تيرابع  ي جت  تي   ت  تألمعيكي  حل دون ت   دا ، وفعيدل ت دربت  تد در    
 .(13)تدرع د تيرمححاا، ومحلوأي  تألمم تدر    تي امي  حل ون ت   ا 

والا دد  مت  دد  ايومددا  رتيددرق ووتددة أ  تحلكومدد    دد  ي  حلوأددي  تي ددامي  حل ددون  -5
، بعدد ما ت دد  تددعفهت ط  اوددا يف اددلت تيحدد د ددد   2018ت   ددا  بدد اوا تي  دد  يف ا يعت /يو يدد  

مثا يدددد  أشددددهع. والا دددد  أ  تي دددد طاا تععقددددل ع ددددل تدحلوأددددي  ابسددددر عتر، وأ  اكومدددد   يكددددارتدوت 
 .(14)اللعاا تا ، أجم بع  يوم  م  إا تر تدحلوأي  ت عيع 2018 طق آ /أد 8طعدا ممث يها يف 

وأوا  لت  تي   ت  تألمعيكي  حل دون ت   دا  بري دو ةاير  مجيدم آييداا محايد  ا دون  -6
وقدد هم   .(15)ت   ددا  تيرابعدد  دت ومدد  تي  دد ت  تألمعيكيدد  حل ددون ت   ددا  ومت  دد  تألمددم تدر دد  

إب شدا  آييد  حت يددل دو   4وأواد  تيورقد  تدشدرتك   .(16)تحلعكد  مد  أزدل  يكدارتدوت توادي  مماث د 
وتيورقددد   9وأواددد  تحلعكددد  مددد  أزدددل  يكدددارتدوت وتيورقددد  تدشدددرتك   .(17)يف أفعددداا تيعتدددف تدعتك ددد 

 .(18)أب  ي  ح ابيواوا إىل ت زعت تا ت اا  جمل ق ا ون ت   ا  12تدشرتك  
ن ت   دددا  ابيرعددداو  مدددم ت زدددعت تا ت ااددد  جمل دددق ا دددو  9وأواددد  تيورقددد  تدشدددرتك   -7

ك دا أواد  تيورقد    .(20)توادي  مماث د  12وتقرتا  تيورق  تدشدرتك   .(19)وتي  اح ابيواوا إييها
بروزي  دعو  إىل تدحلوأ  تي امي  حل ون ت   ا  يف تألمم تدر     زعت  ةاير  ر ي   9تدشرتك  

 .(21)ي     م  أزل را  ااي  ا ون ت   ا  في 

والا دد  تحل  دد  تي وييدد  ي  ىددا  ع ددى تألسدد    تيتوويدد  مددم تير دد يع تحدد يل  يكددارتدوت  -8
 .(22)2018متوة/يويي   19يتووي  يف ع ى معاا   ا ع تألس    ت

 (23)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -ابء 
أب  مكرددد تيدد فا  عدد  ا ددون ت   ددا ، وال سددي ا تدكرددد  4أفددادا تيورقدد  تدشددرتك   -9

 4وأواد  تيورقد  تدشدرتك   .(24)ت ا  تدعين ابألطحلاا وتدعتا  ، ع يددد وتيحلرد  تدر ث د  يف تيعاد 
تي فا  ع  ا ون ت   ا  تسر  ي ، وأ  يى   تمر ك  ما ي  م مد  تددوترد  أب  يعاد إىل مكرد

بىدد ا  تسددر  يي   16وتيورقدد  تدشددرتك   3وأوادد  تيورقدد  تدشددرتك   .(25)تي شددعي  وتير تيدد  وتداييدد 
ع يد  تدكردد ت دا  ي د فا  عد  مكرد تي فا  ع  ا دون ت   دا  وتارتتمد  م دادي ابريدق، وبر

 .(26)ا ون ت   ا  تدرح   ابيرتو  تلت ك
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بىددد ا  تتحليدددل توادددياا تالسدددرععتض تيددد ورجم تيشدددامل مددد   2وأواددد  تيورقددد  تدشدددرتك   -10
اددد ا إ شدددا  آييددد  اكوميددد  دتل ددد  ي رعددداو  مدددم تيدددوةترتا تألادددع  وتيرشددداور مدددم تجملر دددم تدددد   

وقددددد م  تيورقددددد   .(27)وتلهددددداا تددس دددددي  تدعتيددددد  تألادددددع وتددس دددد  تيوطتيددددد  حل دددددون ت   دددددا  
 .(28)تواي  مماث   8 تدشرتك 

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة حلقااوق اإلنسااانة ماا  مراااااة القااانون اإلنسااا  الاادو   -جيم 
 الساري

 املسائل املشرتكة بني القطااات -١ 

 (29)تد اوت  وع م تير يي   
تشددعيعاا ز يدد   ي عددرتت  حب ددون تدث يدداا  عدد م سدد إىل  3أشددارا تيورقدد  تدشددرتك   -11

وتدث ي  وم دوزك تديل تلت ك ومغايعجم تهلوي  تلت ا ي  واام ك ادحلاا تلت د  وأادعتر تهلويد  
تلت ددا ي ، وإىل ت ددويهت تيطددابم تددس ددك ي  كرددد ت ددا  ي دد فا  عدد  ا ددون ت   ددا  تدرحدد   

أ  فئ  تدث ياا وتدث ي  وم دوزك تديدل تلت دك  16ولكعا تيورق  تدشرتك   .(30) كابيرتو  تلت
ومغدددايعجم تهلويددد  تلت دددا ي  وادددام ك ادددحلاا تلت ددد  ددددو معليددد ، وادددو مدددا يرج دددى ابيوتأدددح يف 
ت احدددا تا و دددوا دو  وزدددود سياسددداا عامددد  اددد د  تعتعدددك تاريازاودددا تحل ي يددد ، وال سدددي ا 

إىل  1وأشددارا تيورقدد  تدشددرتك   .(31)م وتيع ددل وتيحدد   وت دد ماا تالزر اعيدد يرع ددل ابيرع ددي في ددا
 .(32)شوتدل مماث  

إبدمدداا تي يدداملا تدرع  دد  ابدث يدداا وتدث يدد  وم دوزددك تديددل  16وأوادد  تيورقدد  تدشددرتك   -12
تلت دددك ومغدددايعجم تهلويددد  تلت دددا ي  وادددام ك ادددحلاا تلت ددد  يف تيت دددام ت احدددالك تيدددوطين، مدددم 

برعددد يل قدددا و  تيع دددوابا  3وأواددد  تيورقددد  تدشدددرتك   .(33)معتعدددا  تهلويددد  تلت دددا ي  وتديدددل تلت دددك
وأوادد   .(34) دمدداا تلددعتلم تدعتك دد  بدد تفم تيكعتايدد  ع ددى أسدداك تديددل تلت ددك وتهلويدد  تلت ددا ي 

بوأددم قددا و  بشدد   تهلويدد  تلت ددا ي  يكحلايدد  عدد م تير ييدد  أدد  تدث يدداا وتدث يدد   1تيورقدد  تدشددرتك  
وم دوزك تديل تلت ك ومغدايعجم تهلويد  تلت دا ي  وادام ك ادحلاا تلت د  وأادعتر تهلويد  تلت دا ي  

 .(36)تواي  مماث   61تيورق  تدشرتك  وق م   .(35)تديل تلت ك وتهلوي  تلت ا ي  ع ى أساك

إب شدددا  لتددد  مشدددرتك  بددد  تيدددوةترتا يوأدددم سياسددداا عامددد   3وأواددد  تيورقددد  تدشدددرتك   -13
شددددام   مدددد  أزددددل إدمدددداا ا ي ددددك ووتسددددم تيتطددددان ي  ث يدددداا وتدث يدددد  وم دوزددددك تديددددل تلت ددددك 

 .(37)ومغايعجم تهلوي  تلت ا ي  واام ك احلاا تلت  

 (38)ت   ا  وا ون تيرجاري  وتألع اا وتي يئ  تيرت ي   
 تحمليطدددد  بدددد تيعتبطدددد   تيكددددرب  يكددددارتدوت  قتددددا  مشددددعو  أ أشددددار معكدددد  اوم ويدددد ا إىل  -14

ر تقرحدددادي  وتزر اعيددد  وث افيددد  وبيئيددد  مرعددد د ، وسدددي    تغيدددوتا مه ددد  ع دددى آاثسدددركو  يددد  
وطعي   ايا  تي دكا ، م رو  تألقاييم وتيروتة  ت يكويوزك وتيت يج تالزر اعك وتيرتت  تيث ايف 

 .(39)اكرار م  تيغاابا 193 000 متاطل ا ي  وسير  د يف ت مو 7إل سي ق 

( 2017-20 أ  تيت ددددام تحلددددا  ير يدددديم تألثددددع )تدعسددددوم رقددددم اوم ويدددد اوأكدددد  معكدددد   -15
 .(40)يعر   م  أ "تد و  ي فم"، والت دييل ع ى أ  تحلكوم  ت يع تدوترد دح    تد رث عي  ال
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أ  معالد  تددس داا، مثدل تيشدعط  تيوطتيد  ووةتر  تددوترد  14والا   تيورق  تدشدرتك   -16
تيط يعيدد  وتددد عك تيعددام، ي جددعتلم تي يئيدد  تد عددوم ترتكالددا يف أرتأددك تيشددعو  تألادد ي  يف متدداطل 

 .(41)تحملدي  تهلدادي ووسدد  ابرتددوتجم و اهلدا، معالدد  تحلر دع إىل تيتجاعد  وتيحلعاييدد  بحدور  متهجيدد 
، وادددو تي دددا و  ت دددا  تدرع دددل برطدددويع 840إبيغدددا  تي دددا و  رقدددم  14وأواددد  تيورقددد  تدشدددرتك  

 .(42)تهلياكل تألساسي  ووسالل تيت ل بتيكارتدوت يف إطار بتا  تي تا 

 ت راا  ومكاف   ت   ا  ا ون  
 "قددا و  مكاف دد  د ددل تألمددوتا 977أكهدد ا مت  دد  ااددداموك ديوقعتسدديا أ  تي ددا و   -17

يإلراددا  ابعر دداد تا ز يدد اا ومتويددل ت راددا  ومتويددل ت رشددار أسدد    تيدد مار تيشددامل" وأددم تععيحلدد
تععيحلاا إزعتمي  فىحلاف ، بدا يحل دح تجملداا أمدام تي اأدك السدرم تم سد طر  تير  يعيد  تدط  د  يف 

وأشددددارا مت  ددداا ع يدددد   إىل أ  ادددلت تي ددددا و  تسدددُرم م يرجددددعا تالارجازدددداا  .(43)تحل دددواا
 .(44) اعي تالزر

إىل قا و  تألمد  تي ديادجم تيدلجم يحدتهف تدع ومداا تألمتيد   13وأشارا تيورق  تدشرتك   -18
تدرع  دددد  ابألمدددد  تي ددددومك ك ع ومدددداا سددددعي  دو  ت دددد ا إاحددددا تا عدددد  عدددد د ادددداالا تعددددرتتض 

 .(45)تالتحاالا

 تدرع ددددل بكاف دددد  د ددددل 977وأوادددى معهدددد  سدددديغوفياك ي  يدددداد  إبيغددددا  تي ددددا و  رقددددم  -19
وق م  مت    ايوما   .(46)تدرع ل ابألم  تي يادجم 919رقم  تألموتا ومتويل ت راا  وتي ا و 
وتيورقد   9وتيورقد  تدشدرتك   7وتيورقد  تدشدرتك   3وتيورق  تدشدرتك   1رتيرق ووتة وتيورق  تدشرتك  

 .(47)تواي  مماث   15وتيورق  تدشرتك   12وتيورق  تدشرتك   10تدشرتك  

 والسياسية املدنية احلقوق -٢ 

 (48)وأمت  تيشمحك وتحلعي  تحليا  يف تيحلعد ال  
      / ي دددددا  18في دددددا يرع دددددل ابألاددددد ت  تيدددددف أع  ددددد  تالارجازددددداا تيدددددف ت ددددد يع  يف  -20
، الا د  لتد  تي  د ت  تألمعيكيد  حل دون ت   دا  أ  تيعتدف تيدلجم مارسدر  تي ويد   2018أبعيل 

ابالسدرم تم تدحلدعل ي  دو  اا   يف تد دااعتا وأ  تيوأدم متيد  ع ومدكا  ل   ت ثتدا  عد  تدشدارك
دتدددم مدددد  ابمددد  زا دددد تيشددددعط ؛ وابالسدددرعا   بج وعددداا قحددددا  أا يددد  وس وعددداا تيدددد عم؛ و 

تيواوا إىل تيععاي  تيط ي  تيعاز  ؛ وابالارجاة تيرع حلك؛ وبرت يم مح ا وام؛ وبرتايد قداد  
 .(49)تيعتاي  تيوتز   يف تير  ي االا تحلعكاا تالزر اعي ؛ وبع م ب

اايدد   311 ي ددا /أبعيل واددي تييددوم  18أب دد  سددج   متددل  9وأفددادا تيورقدد  تدشددرتك   -21
وفددا ، وأب ددا تعدد   يف مع  هددا، إىل زا ددد أع دداا تعددليد وتارطددا ، إىل س وعدداا قحددا  

اددداموك وأكدد ا مت  دد  ا .(50)أا يدد  م دد    موتييدد  ي  كومدد  ومت  دد  وم عومدد  مدد  تيشددعط 
 .(51)  شعط  بره   ترتكا  اله تألع ااديوقعتسيا ع م م اأا  أجم أاب

أ  تيشددعط  تيوطتيدد  وس وعدداا قحددا  أا يدد  تسددرم م   9والا دد  تيورقدد  تدشددرتك   -22
 .(52)معد تا ث ي د  وأسد    ملريد  أد  تدر دااعي  2018ا ا شهعجم ا يعت /يو ي  ومتوة/يويي  
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ي شدددهادتا تد  همددد ،  شدددع اا يددد  حل دددون ت   دددا  أ ددد  زدددع ، وف دددوأأددداف  لتددد  تي  ددد ت  تألمعيك
 .(53)قتهاا ، وأ   توز  أدي  ع ى ترت اطهم ابلهاا تحلكومي 

برطهددددددو قددددددوتا تيشددددددعط  وتحلكيددددددق مجاعدددددداا تي حددددددا   2وأوادددددد  تيورقدددددد  تدشددددددرتك   -23
شددددددام   يف ت رهاكدددددداا ا دددددددون  تألا يدددددد /تي وتا شدددددد   تيع دددددددكعي ، وبىدددددد ا  إزددددددعت  حت ي ددددددداا

وتيورقدددد   10وقدددد م  لتدددد  تي  دددد ت  تألمعيكيدددد  حل ددددون ت   ددددا  وتيورقدددد  تدشددددرتك   .(54)  ددددا ت 
 .(55)تواياا مماث   15يورق  تدشرتك  وت 11تدشرتك  

ومت  دد  ايومددا  رتيددرق ووتددة وتحلعكدد  مدد  أزددل  يكددارتدوت،  9وأفددادا تيورقدد  تدشددرتك   -24
تسدددرم م  يف سددديان تالارجازددداا، تيرعدددليد أب  تيشدددعط  تيوطتيددد  وتي دددوتا شددد   تيع دددكعي ، 

تل  جم وتيتحل دك كلييد  حت يدل حل دل تألشدما  ع دى تيشدهاد  أد  أ حل دهم أو أد  أشدما  
وأع تددد  مت  ددد  اادددداموك ديوقعتسددديا ترتكدددا  أع ددداا تعدددليد ز ددد جم و حل دددك  .(56)آادددعي 

وطاي دد  تحلعكدد   .(57)ومعتددوجم يف ة دد تملا م يعيدد  تد دداع   تي ىددالي  تدععوفدد  ابسددم "إا تشددي و "
 .(58)م  أزل  يكارتدوت إبد ن اله تي   تملا

ووث دددد  لتدددد  تي  دددد ت  تألمعيكيدددد  حل ددددون ت   ددددا  ممارسدددد  تالعر دددداالا تيرع ددددحلي  تيددددف  -25
ت رشدددعا ع دددى وزددد  ت حدددو  اددد ا تألايم تألوىل مددد  تالارجازددداا وتسدددُرم م  فيهدددا تي دددو  

اايدد   1 500ادد و   9  تيورقدد  تدشددرتك  وأاحدد .(59)بحددور  تع ددحلي  ومحلعطدد  وبدد  أسدداك قددا و 
وأشددارا تيورقدد   .(60) ي ددا /أبعيل إىل يريددد ت دد ا ت عيعاددا 18دددو قددا و  يف تيحلددرت  مدد   تارجدداة
 .(61)إىل ما تعرربه ااالا تارحلا  ق عجم مدق اا أيى 9تدشرتك  

إب شدا  آييد  حت يدل  12وأوا  لت  تي   ت  تألمعيكي  حل ون ت   ا  وتيورقد  تدشدرتك   -26
يكحلايدد  تحلدددل يف  تيع دددل ابسددر  يي  واعيددد دو  يف أع دداا تيعتددف تدعتك ددد ، مددم تدددوفو أدد املا 

ويف تيوقد   حل د ، أواد  مت  د  ايومدا   .(62)مععف  تحل ي   وحت ي  تلتا  ع ى تيت دو تيوتزدد
تدددة  يكدددارتدوت بر  يددد  واليددد  فعيدددل ت دددربت  تد دددر    تدرعددد د تيرمححددداا يف تشدددعي  رتيدددرق وو 

تيثدا / وف رب يحلددرت  سددر  أشددهع إأددافي  وتوسدديم  طددان ق رتتدد  ع ددى تير  يددل يف ت رهاكدداا ا ددون 
 .(63)ت   ا  يف تيحلرت  م   ي ا /أبعيل إىل  اي  والير 

ي دجو  ير دم ابالكر داأ وأع داا تيعتدف أ  تيوأدم يف ت 15والا   تيورق  تدشدرتك   -27
وتي ددعو  دددو تيكعيدد  وتدعام دد  تي اسددي  وتي إ  ددا ي  وتدهيتدد  وأع دداا تيرعددليد، وقدد  تحلدداقم اددلت 

يحلددددعض ع ددددوابا قاسدددددي   مددددا ةتاتيوأددددم ادددد ا تألةمدددد  تلاريدددد . وأأدددداف  أ    دددددام تي ددددجو  
 .(64)إ  ا ي  م رت   ابيع ا يحلرتتا طوي   وال

 (65)تي ا و  وسياد  تيع ا ، م  ت ف ا م  ي  ليق يف با تيع ا، إقام   
أفدداد  2014إىل أ  ت عيددع تالسددرععتض تيدد ورجم تيشددامل يعددام  1أشددارا تيورقدد  تدشددرتك   -28

أب  تيت ددام تي ىددالك تسددُرم م مدد  ق ددل تحلدد   تي ياسددك تحلدداكم وأب  أدت ه تدد اور، وقدد  تحلدداقم 
أ  تيت دددام تي ىدددالك  10أكددد ا تيورقددد  تدشدددرتك  و  .(66)1820متدددل  ي دددا /أبعيل تا تيوأدددم كثدددو 

تسُرم م يرك يم أفوته تدعارأ  تي ياسي ، با يى   وزدود تدعو  موتتيد  ي  د   تحلداكم كدك 
 .(67)2016شارا إىل ااالا وقع  يف عام ي ر ع يف تي  ط ، وأ
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أيدد جم  أ  تيرتكدد  تدتهجددك ل يددم سدد طاا دويدد   يكددارتدوت يف 9وأكدد ا تيورقدد  تدشددرتك   -29
وأععبد   .(68)تلهاة تيرتحليلجم أسدحلع عد  تسدرم تم ت دق تي د طاا   مد  محداا تحلد   تحلداكم

 .(69)ع  شوتدل مماث   11وتيورق  تدشرتك   10وتيورق  تدشرتك   1تيورق  تدشرتك  

أب   ال يوز  إطار قا و  م لم أو سياساا عام  ي ر  يل  16وأب غ  تيورق  تدشرتك   -30
تيعتف أ  تدث ياا وتدث ي  وم دوزك تديل تلت ك ومغايعجم تهلوي  تلت ا ي  وادام ك  يف أع اا

 .(70)احلاا تلت  ، ود اأا  تلتا 

، أكدددد ا تيورقدددد  2018وفي ددددا يرع هددددل ابالارجازدددداا تيددددف ت دددد يع  يف  ي ددددا /أبعيل  -31
  ت دد ا تألسددع يشددكاو  أ  تي ويدد  ع مترثددل تيردد تم أدد ا  تد ددا ي ، إل ع ددى تيددعدم مدد 9تدشددرتك  

وحت يدد  تلتددا  تدشددر   فدديهم، ع يحلددرح أجم حت يددل وع يعددعض أجم شددمت ع ددى تي ىددا ، ابسددرثتا  
 .(71)تيلي  أي ك تي  هت ع يهم ب  د مشاركرهم يف تالارجازاا وت أعتابا

أب  تالسدددرتتتيجياا تيدددف تعر ددد اا تي ويددد   احلدددا  تحل دددالل  9وأفدددادا تيورقددد  تدشدددرتك   -32
تير عددد ب ددعو  تسددر م تألسددع زثددن أقارلددا مدد  تد رشددحلياا، وت ويددع تير دداريع تيط يدد  تشدد ل 

 .(72)تي ا و ي ، واي ت  تي وتا ش   تيع كعي  ع ى تد رشحلياا تحلكومي  وت اا 

وأوا  لت  تي   ت  تألمعيكي  حل ون ت   ا  تي د ط  تي ىدالي  ابير  دك ابالسدر  يي   -33
وع دى ادعي  اا ألع دى معدايو ا دون ت   دا  تدعر د   دوييداا تدره   وف دتيرام  م  أزل ااك   

 .(73)تي   ت  تألمعيكي 

 (74)وتي ياسي  تيعام  تحليا  يف تدشارك  يف وتحلل تألساسي  تحلعايا  
أفددداد معكددد  تير  يدددل يف تالتحددداالا أب  بعدددهت تيعدددام   يف وسدددال  ت عددد م وتيحددد اف   -34

إىل وسدددالل تيىدددغ   2018و 2015كومددد  لددد ا يف تيحلدددرت  بددد  عدددامك تد دددر    أب غدددوت أب  تحل
 ز ددارام ع ددى فددعض رقابدد  لتتيدد  وإددد ن فىددا تا تيت دداح ومتددم ت طددول تير عيعيدد  مدد  ت ر دداد 
تحلكوم . وأك  تدعك  أ  تحلكوم  ل ا إىل تيعقاب  وتيىغول تدايي ، وس د تي عايد  تحلكوميد ، 

 .(75)يرشغيلوتيره ي  بع م جت ي  تعتايت ت
وأوادددد  لتدددد  تي  دددد ت  تألمعيكيدددد  حل ددددون ت   ددددا  بىدددد ا  تاددددرتتم تسددددر  يي  وسددددال   -35

وأوادد  مدس دد  فيوييرددا  .(76)ت عدد م، وتمرتددا  أجم ايئدد  اكوميدد  عدد  فددعض رقابدد  م دد    ع يهددا
ابريدددوك دجم شدددامورو أب  تتددد   عددد  أفعددداا تي دددل  وتيرشدددهو ادددحل  تلعيددد ، وأب  تط دددل ع يهدددا 

 .(77)م  إزعت تا قىالي  إزعت تا م  ي  ب الا 
والا   ع   مت  اا مم تي  ل ديا  تيرع دي  وتيرتك  تيعا  د كي  وسدال  ت عد م  -36

مورييدو أو قدعي   متهدا أو يف يد   - تألسع  تحلاك د  أورتيغداتيوطتي  يف أي جم أشما  متر   إىل 
 .(78)رزل تألع اا أخنيل دو  تيي 

وأشددارا مت  دد  تي  ددا  تيث ددايف إىل عدد م وزددود أجم سياسدد  عامدد  يرع يدد  وزددود اطدداا  -37
 .(79)إلتعي  ا ي  ودت ها تمرياة تي ن، واو أمع أعورجم حلعي  تع و تيشعو  تألا ي 

  تير  يددددددل يف تالتحدددددداالا أب  تحلكومدددددد  لدددددد ا، إاب  تألةمدددددد  تي ياسددددددي  وأفدددددداد معكدددددد -38
، إىل فددددددعض تيعقابدددددد  ع ددددددى عدددددد   قتددددددوتا ت حل يو يدددددد  مثددددددل 2018بدددددد أا يف  ي ددددددا /أبعيل  تيددددددف

، و يكددددافي يو ، وسددددك دجم إ  إ ، وتي يتددددور  ب يتدددد  إسددددري ك، وقتددددا  يف تدالدددد  100  وتي ددددياك
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 وتي دياك تدل  يف تدالد  100أدا  تدعكد  أ  إرسداا قتدا  تيكتي   تيكاثوييكيد  يف  يكدارتدوت. وأ
 .(80)يع   أايم يف ا  تسرعادا تي تدوتا تألادع  إرسداهلا بعد  يدوم أو يدوم  مد  قطعد اا م طوع

 .(81)وتتاوي  ع   مت  اا الت تدوأو 
وأشدددار معكددد  تير  يدددل يف تالتحددداالا، ومعكددد  اوم ويددد ا، ومدس ددد  فيوييردددا ابريدددوك دجم  -39

 10وتيورقدد  تدشددرتك   6وتيورقدد  تدشددرتك   4وتحلعكدد  مدد  أزددل  يكددارتدوت، وتيورقدد  تدشددرتك   شددامورو،
 .(82)، مم تي  ل إىل ع م تمرثاا تي وي  ي ا و  تحلحوا ع ى تدع وماا تيعام 12وتيورق  تدشرتك  

وأشدددار معكددد  تيع تيددد  وا ددددون ت   دددا  ي ددداال تحملددددي  تألط  دددك يف  يكدددارتدوت )معكدددد   -40
 ي ددددا /أبعيل، تيددددلجم طدددداا تدددددوتطت   18تيع تيدددد  يف  يكددددارتدوت( إىل جتددددعا تالارجازدددداا متددددل 
 .(83)يشد ل تي داال تيكدارين يتيكدارتدوتوتيط   وتد تفع  ع  ا ون ت   ا ، وُوسم  طاقد  ي

أب   يف إطار تالارجازاا  9وأفادا تيورق  تدشرتك   (84)ق م  ع   مت  اا تعر ارتا مماث  و 
، شددددت  تيشددددعط  مح دددد  ق ددددم شدددد ي   ع ددددى 2018ر اعيدددد  تيددددف ت دددد يع  يف  ي ددددا /أبعيل تالز

م ا ددد  يف تالارجازددداا تي ددد  ي ؛ متث ددد  يف تيرحلكيدددق تيعتيدددف ي  دددوتز  ومرددداريق تيطعيدددل؛ و 
 .(85)تد ارس  حل هم يف تالارجاا ومىاي رهم وو ي ام وجتعيهم

عتكدد أد  تيتاشدط  يف سداا ا ددون أ  تدااع  تيعتددف تد 10وأكد ا تيورقد  تدشدرتك   -41
 .(86)ت   ا  وتد تفع  ع  اله تحل ون ال تت حع ف   يف فرت  تألةم  تيدف يعيشدها تي  د  ااييداا 

وأفددددداد معكددددد  تيع تيددددد  يف  يكدددددارتدوت أب  تدددددد تفعاا عددددد  ا دددددون ت   دددددا  يف تي ددددداال تيكدددددارين 
وأأدداف  تيورقدد   .(87)يره يدد تا يتيكددارتدوت، وال سددي ا قدداد  تيشددعو  تألادد ي ، تععأدد  تيشدد ا 
أزددددددرب تي ددددددكا  تألادددددد ي  ع ددددددى اجددددددعت   2015أ  تيعتددددددف تدعتكددددددد يف عددددددام  14تدشددددددرتك  
إىل تهلج دداا تيددف يرعددعض هلددا تيتشددطا  تددد تفعو  عدد   10وأشددارا تيورقدد  تدشددرتك   .(88)دايراددم
 .(89)2016وتدوترد تيط يعي  متل عام  تألرتأك

دوت يف تكدوي  تفعض قيود ش ي   ع دى اعيد  ع داا  يكدار  12والا   تيورق  تدشرتك   -42
مجعيدددداا؛ ايددددن ي دددديطع تحلدددد   تحلدددداكم ع ددددى مع ددددم تيت دددداابا، وال تىدددد   ا ددددون تيت دددداابا 

 .(90)تد ر   

وأب غددد  لتددد  تي  ددد ت  تألمعيكيددد  حل دددون ت   دددا  عددد  تالعرددد ت تا وأع ددداا تيرمويدددف  -43
تدر ااعي  تيش ا  وتي اد  تيط بي  وتد تفع  ع  وتيره ي تا ومح ا تيرشوي  تيف تسره ف  

        ا دددددون ت   دددددا  وأسدددددع تيىددددد ااي ورزددددداا تيددددد ي  اددددد ا تالارجازددددداا تدت يعددددد  يف  ي دددددا /
عدد  تا وقدد م  تحلعكدد  مدد  أزددل  يكددارتدوت ومت  دد  ايومددا  رتيددرق ووتددة ت عيددع  .(91)2018أبعيددل 

 .(92)تالعر ت تا تيف تسره ف  أفعتد تددمتع تألس حلك
وأكد  معهدد  سدديغوفياك ي  يدداد  أ  محدد ا تيرشدوي  وتيرشددهو وتي ددل  وتالوددام تدوزهدد   -44

 .(93)حل  ا ا تي توتا تألربم تداأي دُدثه أ  تد تفعاا وتد تفع  ع  ا ون ت   ا  ك
ومت    ايوما  رتيرق ووتة أب  تيع ي  م  تدد تفع  عد   12وأفادا تيورق  تدشرتك   -45

  ددا  تععأددوت حل دد ا تشددهو وكددلت يف مج دد  أمددور أاددع  ي واددم، وتدعتق دد ، وتيرتحدد  ا ددون ت 
ع ددى تهلدداتف، وتيره يدد ، وتالعردد ت  تل دد جم، وتيرمويددف، وتدعتق دد  تيشمحددي  مدد  ق ددل سدديارتا 

 .(94)تيشددعط . وإىل زا ددد ليددق، تععأدد  تددد تفعاا عدد  ا ددون ت   ددا  العردد ت تا زت ددي 
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وتيورقددد   7وتيورقددد  تدشدددرتك   3عيكيدد  حل دددون ت   دددا  وتيورقددد  تدشددرتك  وأععبدد  لتددد  تي  ددد ت  تألم
 .(95)ع  شوتدل مماث   15وتيورق  تدشرتك   9تدشرتك  

وأشدارا مت  د  إي داك إىل عد م تالمرثداا ي رد تبو تيوقاليد  تيدف وأدعرها مت ومد  تي  د ت   -46
 .(96)ا ون ت   ا تألمعيكي  حل ون ت   ا  يحلال   تيع ي  م  تد تفع  ع  

 .(97)وأوا  ع   مت  اا إب شا  آيياا فعاي  حل اي  تد تفعاا ع  ا ون ت   ا  -47

مددددا يرععأددددو  ألع دددداا تا وأشددددار معكدددد  تير  يددددل يف تالتحدددداالا إىل أ  تيحدددد حلي  كثددددو  -48
وزهدداا مددا تعتك هددا قددوتا تيشددعط  اا داي ددوتيددف  تيرمويددف وتيره يدد  وتدىدداي   وتي ددعق  وتالعردد ت 

 .(99)وأععب  ع   مت  اا ع  شوتدل مماث   .(98)متااع  ي  كوم 

 12وأشددار معكدد  تير  يددل يف تالتحدداالا ومت  دد  معتسدد و  بدد  ادد ود وتيورقدد  تدشددرتك   -49
    ي دددا / 21إىل ع  يددد  تدريددداا تيحددد حلك أخنيدددل ددددااومل، يف ب وفي ددد ة، يف  13وتيورقددد  تدشدددرتك  

وأوا  مت     .(100)  وسج ها بتحل   أثتا  ت  ا ت عيع ا حلك، تيف بُث  م اشع 2018أبعيل 
معتس و  ب  ا ود إب شا  آيي  وطتي  حل اي  تيح حلي  ومكرد م   اا  ي ر  يل يف تلعتلم 

 .(101)تدعتك   أ ام

اباددرتتم تيرددد تبو تيوقاليددد  تيدددف  6وأوادد  مت  ددد  معتسددد و  بدد  اددد ود وتيورقددد  تدشدددرتك   -50
ت  تألمعيكيدددد  حل ددددون ت   ددددا  يحلالدددد   تيحدددد حلي  تيددددلي  تععأددددوت ي ره يدددد  وأددددعرها لتدددد  تي  دددد 
 .(102)وتالعر ت  وألسعام

وأزدعا اا، وأك ا مت  د  اادداموك ديوقعتسديا أ  تهليئد  تال رمابيد  كا د  مر يد   متامد -51
وأكددد ا تحلعكددد  مددد  أزدددل  .(103)إاددد ااا ت رمابيددد  سدددط ي    مددد  محددد    تحلددد   تحلددداكم

 يكارتدوت أ  اكوم   يكارتدوت قوأ  ت طار تددس ك ل يم س طاا تي  د ، وال سدي ا ت طدار 
تددس ددددك ي  دددد ط  تال رمابيدددد ، وأ  إعدددداد  تشددددكيل تجمل ددددق تال رمددددا  تألع ددددى وتطهددددو تي ددددوتلم 

 .(104)وطتياا اا مط   تال رمابي  مثه ا 

 (105) تحلل يف ت حواي  وتحليا  تألسعي  

عددددد  ق  هددددا إةت  تيع  يددددد  تيددددف تر ثدددددل يف  شددددع مع ومددددداا  13أععبدددد  تيورقددددد  تدشددددرتك   -52
أشددددما  ادددد دي  بتيدددد  م يردددد ، مثددددل عتددددوت م أو أرقددددام اددددوتتحلهم، وتيددددف ت ددددره   تيحدددد حلي  

 .(106)ل يف ت حواي ي  اا وتيتشطا ، با يشكل ت رهاك
سدع   دح بعفدم تحلد  تألدن ي د  تيد وتا أب  تعر داد م و د  تأل 4وأفادا تيورق  تدشرتك   -53
 2015أكدد ا أ  تعر دداد م و دد  تألسددع  يف عددام  3دددو أ  تيورقدد  تدشددرتك   .(107)عامدداا  16إىل 

أب دددى ع دددى أوزددد  عددد م تد ددداوت  تدترشدددع  يف ادددحلو  تدث يددداا وتدث يددد  وم دوزدددك تديدددل تلت دددك 
هلويدددد  تلت ددددا ي ، كو ددددا ترىدددد   ومغددددايعجم تهلويدددد  تلت ددددا ي  واددددام ك اددددحلاا تلت دددد  وأاددددعتر ت

 .(108)ال تعرت  سو  حب ون تألشما  خمر حلك تلتقاا أاكام

ابعر دددداد إادددد ااا تشددددعيعي  تعمددددك إىل كحلايدددد  تد دددداوت   16وأوادددد  تيورقدددد  تدشددددرتك   -54
بيددد  أ  تيورقددد   .(109)تق، بدددا يف ليدددق تحلدددل يف تيددد وتاتيحلع يددد  يف ا دددون تألةوتا مددد   حلدددق تلددد

 .(110)أوا  إبا ح م و   تألسع  يكك تش ل تهلوي  تلت ا ي  وتديل تلت ك 3تدشرتك  
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 والثقافية واالجتمااية االقتصادية احلقوق -٣ 

 (111)وموتتي  عادي  ع لتحلل يف تيع ل ويف تير رم بشعول   
 70ي ددجهل م دروايا بطايدد  عاييدد ، وأب   مدا ةتاأب  تي  دد   15أفدادا تيورقدد  تدشدرتك   -55

يف تدال  م  تألشما  تيتاشط  يوز و  يف قطا  تيع ل ددو تيع دك ايدن ال ير رعدو  حب ايد  
أ  تألةمد   15ال ي ن تاريازاوم تألساسي . وأأداف  تيورقد  تدشدرتك   تزر اعي  و حه و  دا ا 

شددمت مدد  ع ددل ر ددك يف تيحلددرت   250 000 تالزر اعيدد  وتي ياسددي  تحلاييدد  اعمدد  أكثددع مدد 
ا عدد م م يددو  شددمت مهدد د ابيحل ددع يف اددا 1,3، وأ  2018بدد   ي ددا /أبعيل وا يعت /يو يدد  

 .(112)إجياد ال س  ك هلله تألةم 
أب  ا ددون ع ددل تدث يدداا وتدث يدد  وم دوزددك تديددل تلت ددك  1وأفددادا تيورقدد  تدشددرتك   -56

تا، ك دددو اا  ، تعتزعددد2014لت ددد  ُت دددجل، متدددل عدددام ومغدددايعجم تهلويددد  تلت دددا ي  وادددام ك ادددحلاا ت
 .(113)أو تيلي  ي  ثو  عت  سوت  ابيت    ي لي  ي كو  ع  ا 

إىل أ  أاددددددد  أشدددددددكاا تدىددددددداي اا أثتدددددددا  تارجازددددددداا  9وأشددددددارا تيورقددددددد  تدشدددددددرتك   -57
متثدددل يف تيطدددعد تيرع دددحلك ي عدددام   يف اياكدددل تي ويددد  ب ددد د مشددداركرهم يف  2018 ي دددا /أبعيل 

 .(114)رجازاا أو ت  يهم معو   إ  ا ي  ي  شارك  فيهاتالا

 تحلل يف تيى ا  تالزر اعك  
أ  معهدددد   يكددددارتدوت ي ىدددد ا  تالزر دددداعك أسددددا  إدتر  مددددوترد  15أكدددد ا تيورقدددد  تدشددددرتك   -58

تدشدددرتك  مددد  اددد ا إقعتأدددها ي غدددو لددد   تالسدددرث ار، وادددو مدددا ةتد مددد  تحلددداقم تحلايددد  تداييددد  اددد ا 
أ  ختحلديهت قال د  تألدويد  تألساسدي  وت د ماا  15   تداأي . وأأاف  تيورق  تدشدرتك  تي توتا تي

 .(115)ع ى ا رهم واياومتا تيح ي  تدراا  ي  شرتك  وأا ا  تدعاشاا تير اع ي  يشكل اطع 

أ  تي د ط  تيرتحليليد  ع تحد ح قدا و  تيىد ا  تالزر داعك،  15وأكه ا تيورق  تدشرتك   -59
 .(116)حل ون ت   ا  ومثهل أا  أس ا  تالارجازاا تالزر اعي اا ت رهاك واو ما يشكل

 (117)تحلل يف تير رم ب رو  معيشك اللل  
أ  تحلكومدددددد  ع ت دددددد  أجم رد دددددد  يف ةايد  تعر ددددددادتا تدي ت يدددددد   15أكدددددد ا تيورقدددددد  تدشددددددرتك   -60

 ت يدد  ، مي2018تدمححدد  ي حدد   وتيرع دديم وأ ددا، ع ددى عكددق ليددق، احلهىدد ، يف آ /أد ددطق 
ع ددى بددعتمج تالسددرث ار تيعددام وتير ددوي ا تي   يدد . وأكهدد ا تيورقدد  اا اددلي  تي طدداع ، واددو مددا أثهددع أيىدد

ت دد د يف ماددع إ دداة  واددو مدداتا، ادداداا أ  تالسددرث ارتا تالزر اعيدد  تخنحلىدد  تخنحلاأدد 15تدشددرتك  
 .(118) أع اا تي تا  ك ا او تحلاا ابيت    د رشحلى أوسكار دت ي و روساييق دجم ييو 

إىل أ ددددد  ع دددددى تيدددددعدم مددددد  وزدددددود عددددد د ك دددددو مددددد  تيحدددددكو   اوم ويددددد اوأشدددددار معكددددد   -61
اا، م در تماا وتي ياساا تيعامد  تيعتميد  إىل تحلحلداأ ع دى تددوترد تداليد  ي   د  وتسدرم تمها تسدرم تم

عد م وزدود إرتد  سياسددي  اكوميد  يىد ا  تتحليدلاا، وال سدي ا أاكدام تي ددا و  اا فإ د  يرىدح ز يد
تيعام ي  ياه تيوطتي  في ا يرع ل بعسوم تال رحلا  م  تدياه تيوطتي  وتسرغ هلا وتحعيف مياه تيحع  

يتردالج   دام تدع ومداا ي ر ويد  ابديداه وتيرحد اح يف اا أ   وف د اوم وي اتيح ك. وأأا  معك  
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يف تدال  م  تجملر عاا تحمل ي  تد جه   يف قاع   تي يداملا ي دق  48تيعيحلي  ع يك  اوت  تدتاطل 
 .(119)ش ك  يروفو مياه تيشع  2015 يف عام

 2018يوييدد  شددمت ُفحدد وت يف متوة/ 347 000 أب  اددوت  11وأفددادا تيورقدد  تدشددرتك   -62
يف  34,8يف تدالدد  إىل  29,6  د   تي ددكا  تيحل ددعت  مدد  عد  تيع ددل أو أوقحلددوت عتدد ، ممددا أد  إىل ةايد  

 .(120)شمت وقعوت يف بعتث  تيحل ع ا ا تألةم  143 000 تدال . وق  يعين ليق أ  حنو

 (121)تيح   يف تحلل  
أفادا مت    إي اك أ  مع هالا تيوفياا تيتحلاسدي  تخنحلىد  يكد  تألرقدام ال تد تا ددو  -63

م  تيوفياا ي جل يف تدتاطل تيتالي ، ك ا او تحلاا يف متط د   م  وي ، مشو  إىل أ  أكرب ع د
 .(122)زيتوتيغا وتدتاطل تد ر   ع ى طوا ساال تي  ع تيكارين

مدد  ب دد ت  أمعيكددا تي تيتيدد  ومتط دد  تا وأكهدد ا مت  دد  إي دداك أ   يكددارتدوت أادد    وتادد  -64
 ا ت وم بليق متل أةي  م  إا   عشدع  وأ، كام ا اا  تي  ع تيكارين تي ر  تيف جتعم ت زهاض جتعي

سدددت ، مرجاا ددد  بدددليق تيروادددياا تيحدددادر  عددد  خمر دددف تهليئددداا تدتشددد   بوزدددد معااددد تا وعددد  
وأب ددم معكدد  تدع ومدداا وت دد ماا تالسرشدداري  يف سدداا تيحدد    .(123)تالسددرععتض تيدد ورجم تيشددامل

قا و  ابي ج  دد   تدرتتوح بد  سدت   أب  تيت ا  وتدعتا اا وتيحلرياا تي وت  جُيِهى  يُعاَقنب ا د
 .(124)وتا   وأربم ستوتا. وأأا  تدعك  أ  ا ع ت زهاض أسحلع ع  إزعتل  بطعي   سعي 

وأشارا مت    إي اك إىل أ   ع ى تيدعدم مد  تلهدود تد لويد  دكاف د  ملقد ا تيعد و   -65
تا م در ع تا يشدكل و يد  يف تي توتا تألاو ، حتوا فووك ةيكدا مد  واب  إىل مدعض مد م ، وابا

وأشدددار معكددد  تدع ومددداا وت ددد ماا تالسرشددداري  يف سددداا تيحددد   إىل عددد م  .(125)ي حددد   تيعامددد 
 .(126)2021-2016وزود مع وماا ع  بعهت تسرتتتيجياا ت ط  تيوطتي  ي ح   ي حلرت  

ادد ا تالارجازدداا  والاددم معكدد  تدع ومدداا وت دد ماا تالسرشدداري  يف سدداا تيحدد   أ  -66
تد رشدددحلى تألددددا  تيتيكدددارتدوجم وم رشدددحلى يتددد  فو  ددديكا رفدددهت   ي دددا /أبعيل 18تيدددف ت ددد يع  يف 

ما ويو مورتييق وم رشحلى أوسكار د. روةتيديق إ  ييدو  وم رشدحلى سدا  ادوت  دجم  وم رشحلى
ديددددوك وإسدددددري ك، وكدددددلت مدس ددددداا يبعددددد  ي مددددد ماا تيعامددددد ، ت ددددد ا تيععايددددد  تيط يددددد  ي طددددد   

وقدد هم  تحلعكدد  مدد  أزددل  .(127)وتدر ددااعي  تدحدداب ، واددو مددا أدت ردد  تل عيدد  تيط يدد  يتيكددارتدوت
 4رتيددرق ووتددة ولتدد  تي  دد ت  تألمعيكيدد  حل ددون ت   ددا  وتيورقدد  تدشددرتك    يكددارتدوت ومت  دد  ايومددا 

 .(128)ع  الت تيوأمتا ب وراا ت عيع  15تدشرتك   وتيورق 
وأكه  معك  تدع وماا وت د ماا تالسرشداري  يف سداا تيحد   أ  تيع يد  مد  تألط دا  رفىدوت  -67

اا حدداب  يف تالارجازدداا، وتععأددوت الا ددتال حدديا  ألوتمددع وةيددع تيحدد   بعدد م معالدد  تألشددما  تد
وشدددد   اا أاحدددالي 240ي عرددد ت  وتيره يددد  ابي رددددل مددد  زا ددددد أ حدددار تحلكومدددد . وأأدددا  أ  فحددددل 

 .(129)ع ى تيرغطي  و وعي  تيععاي اا أاحالك ع  تيع ل يف أع ا  ت  ال  تالارجازاا أثع س  ي
يف تدهعدا تا عد م تي د اح بر د ا  وأوا  لت  تي   ت  تألمعيكي  حل ون ت   دا  ابير  يدل -68

 .(130)تيععايدددد  تيحدددد ي  يف تد رشددددحلياا، وععق دددد  تيع ددددل ت   ددددا  ي حدددد يد تألمحددددع ورزدددداا ت طحلددددا 
وأواى معك  تدع وماا وت  ماا تالسرشاري  يف ساا تيح   م  زا  د  أب  يشدار  فعيدل دعدم دو  

 .(131)يف تير  يل
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 (132)تيرع يم يف تحلل  
ددد ا تيورقددد   -69 يف تيرع ددديم يف  ث ع ق دددي ا رأ   يكدددارتدوت مددد  تي  ددد ت  تيدددف ت ددد 5تدشدددرتك  أكه

يف تدالدد  مدد  تيتدداتج تحمل ددك  3,1، ع ختحددت  يكددارتدوت سددو  2017أمعيكددا تي تيتيدد . ويف عددام 
اددددددددي  يف تدالدددددددد  3.5وة اددددددددله تيت دددددددد   ت مجددددددددا  هلددددددددلت تي طددددددددا ، وتروقددددددددم تحلكومدددددددد  أال ترجددددددددا

ي  دددومل تدي ت يددد  تيدددف اا بددد ايد  مي ت يددد  تيرع ددديم تددد رجيي 5تدشدددرتك  وأواددد  تيورقددد   .(133)2020 عدددام
يف تدال  مت  ابيت     6يف تدال  م  تيتاتج تحمل ك ت مجا ، أو  7أوا  لا تييو  كو وتر ثل يف 

 .(134)2030ي رع يم تألساسك وتيثا وجم ك ا يتت ع ى ليق اط  تيرت ي  يعام 
  وةتر  تيرع دددددديم تشددددددجهم سياسدددددد  ت دمدددددداا تد رسددددددك متددددددل أب 2وسدددددد ه   تيورقدددددد  تدشددددددرتك   -70
، وال سددي ا يحلالدد   تألطحلدداا لوجم ت عاقدد  وأطحلدداا تيشددعو  تألادد ي ، يكتدد  مدد  تيحددعد 2009 عددام

 .(135)ت ييم ت  اةتا تحمل    ب  د ع م وزود إاحا تا ودرتساا ر ي  يف الت تيح د
ددد ا تيورقددد  تدشدددرتك   -71 يف   دددام تا تدتددداطل تيعيحليددد  ي دددل تألكثدددع مادددع أ  تيرع ددديم يف  5وأكه

يف تدال  ف    64تيرع يم مم ت جيل فوترن ك و  في ا يرع ل ابيواوا إىل تيرع يم تيثا وجم، إل أ  
يف  26ست  أك  وت تيرع يم تالبر تلك و 19و 15م  ش ا  تدتاطل تيعيحلي  تدرتتوا  أع ارام ب  

 .(136)تيرع يم تيثا وجمتدال  ف   م  تيحلئ   حل ها أك  وت 
إأدحلا  طدابم اد   ع دى تيرع ديم  5وفي ا يرع ل بتوعي  تيرع يم، الا   تيورقد  تدشدرتك   -72

يف مجيم م دروايت ، وليدق بر جيد  تيشمحدياا تي ياسدي  تدشدارك  يف تيثدور  تي دا  يتي  وتيدربتمج 
ياسدي  متدل وادوا ز هد  تحلكومي  يد ت ياا أورتيغدا يف تيكردد تد رسدي ، وبدن تأليد يويوزياا تي 

 .(137)2007ي ا  يتي  إىل تحلكم يف عام تير عيع تيوطين ت

إبعطا  تألويويد  يإل حلدان ع دى تيرع ديم، وال سدي ا تيرع ديم ق دل  5وأوا  تيورق  تدشرتك   -73
تالبر تلك وتيرع يم تيثا وجم يف تدتاطل تيعيحلي ، بغي  ختحليهت مع ا تال  طا  ع  تي رتس  وتحلد  مد  

 .(138)ن يف تيرع م وحت   تيواوا إىل تيرع يم يف تدتاطل تيعيحلي تيحلوتر 
ع  ق  ها إةت  توتاع تال  طدا  عد  تي رتسد  وتيعتدف وتير ييد   1وأععب  تيورق  تدشرتك   -74

وادام و ادحلاا  تيف يعا  متها تدث ياا وتدث يو  وم دوزو تديل تلت ك ومغايعو تهلوي  تلت ا ي 
بدد وراا عدد  ق  هددا إةت  عدد م وزددود بيدداملا  5وأععبدد  تيورقدد  تدشددرتك   .(139)كتلت دد  يف تددد تر 

إاحددددالي  عدددد  تيوأددددم تيرع ي ددددك ي  ث يدددداا وتدث يدددد  وم دوزددددك تديددددل تلت ددددك ومغددددايعجم تهلويدددد  
تلت ا ي  واام ك احلاا تلت   وأاعتر تهلوي  تلت ا ي ، واو ما  وا دو  توفو تع يم شامل 

 .(140)ي ي ج يم ير م ابيحلعاي

 حمددة فحلات أو حمددين أشخاص حقوق -٤ 

 (141)تيت ا   
، 2017-2012ااي  قردل يدإلمل  يف تيحلدرت   365أشارا مت    إي اك إىل ت جيل  -75

فع رعايددد  وعددد م وزدددود سياسددد  وطتيددد  يرعدددويهت ورعايددد  تيىددد ااي، وإيغدددا  معتكددد  تيشدددعط  تيدددف تدددو 
تا أ  مهددام ادله تدعتكدد  ابتد  زدد   4وأأداف  تيورقدد  تدشدرتك   .(142)مرمححد  ي ت دا  وتألطحلدداا

م  إدتر  تد اع   تي ىالي  وأ  موتحليها ُوةهعوت ع ى خمر ف وا تا تيشعط ، واو ما أفىى إىل 
 .(143)وقف ت  ا تيععاي  تدرمحح 
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بوادحلها إىل إدرتا  يكدارتدوت زعيد  قردل ت مل  يف تشدعيعاوا  7وأشارا تيورق  تدشرتك   -76
. ددددددو أ  ادددددلت تي دددددا و  أدددددعف إباىدددددداع  779زعيددددد  قال ددددد  بدددددلتوا بوزدددددد تي دددددا و  رقددددددم 

والا دددد  تيورقدددد   .(144) اددد ااا خمر حلدددد  وبرتحليدددل أاكددددام ترتددداقهت مددددم تيغدددعض مدددد  تي دددا و 
يترهددق تحلددل يف تحل ايدد  عدد  طعيددل  779ومعهدد  سدديغوفياك ي  يدداد  أ  تي ددا و  رقددم  4تدشددرتك  

وأععبددد  تيورقددد   .(145)ن تألسدددعجم، وجتاادددل تي ددديان تد رسدددك وتجملر عدددكاحدددع تيعتدددف يف تي ددديا
 .(146)ع  شوتدل مماث   15تدشرتك  

وأواددددى معهدددد  سدددديغوفياك ي  يدددداد  برط يددددل سياسدددداا تث يحليدددد  دتددددم تيعتددددف أدددد  تدددددعأ   -77
 .(147)وتي ىا  ع ى تير يي  تلت ا 

 (148)تألطحلاا  
مددددد  أع دددددى معددددد الا محدددددل تا  دددددجهل وتاددددد أب   يكدددددارتدوت ت 2أفدددددادا تيورقددددد  تدشدددددرتك   -78

تدعتا دداا يف متط دد  أمعيكددا تيوسددطى وتيكددارين وأب  مع ددم ادداالا تحل ددل يدد   تألطحلدداا دو  
س  تيثامت  عشع  ت جهل يف م اطعاا  اا تي  د  ويف ت ق ي د  تيشد ا  وتلتدو  دتط د  تي  دع 

وأعددع  معكدد  تدع ومدداا وت دد ماا تالسرشدداري  يف سدداا  .(149)يكددارين تدر رعدد  ابحلكددم تيددلت ت
 .(150)ع  شوتدل مماث   4تيح   وتيورق  تدشرتك  

والا   مت    إي اك أ  إا   أف م تحل الل تر ثل يف إز ار تيحلرياا ع دى تير دوا  -79
وح أع ددارا  تفرددا  يددرت  16 400 إىل أمهدداا يف أع ددا  عتددف زت ددك، وأفددادا أب  مددا ال ي ددل عدد 

 .(151)يف م رشحلياا اكومي  2016-2006  ست  أ نب أطحلاهل  يف تيحلرت  14ستوتا و 10 ب 
 ال سددي ابرشددجيم تت دديم محدد ا توعيدد  يحلالدد   تدددوتطت ، و  2وأوادد  تيورقدد  تدشددرتك   -80

 .(152)تدوتحل  تيعام ، كك يعرتفوت ابألطحلاا وتدعتا   ك فعتد لوجم ا ون م  ي  وسياسي 

 (153)ت عاق تألشما  لوو   
أب  وةتر  تيرع ديم  حلددلا سياسد  ت دمداا تد رسدك وأب  تلهددود  2أقدعا تيورقد  تدشدرتك   -81

ي رع ديم ت دا  تا معكد   25وترج هدى يف تدوفو تا تيعتمي  إىل إدماا تألطحلاا لوجم ت عاق  وتأد   زد 
أ  أكددرب  2 والا دد  تيورقدد  تدشددرتك  .(154)وتدد ريد تدع  دد  ع ددى رعايدد  تيطدد   لوجم ت عاقدد 

عددد د مددد  تألطحلددداا لوجم ت عاقددد  يوزددد و  يف تيرع ددديم تالبرددد تلك؛ يكددد  توزددد  ادددعوب  يف إدمددداا 
 .(155)تألطحلاا لوجم ت عاق  يف تيرع يم ق ل تد رسك وتيرع يم تيثا وجم

ب حلدد  تال ر دداه إىل اايدد  تألطحلدداا لوجم ت عاقدد  مدد  ادد ا  2وأوادد  تيورقدد  تدشددرتك   -82
 .(156)يع لتا  وعي  وقحت وتقعي  شع بياملا محتحل  وت ار 

 (157)تألا ي  وتيشعو  تألق ياا  
أ  تي ويدددد  تيطددددع  ع حتددددرتم اددددل  4لكددددع معكدددد  تيع تيدددد  يف  يكددددارتدوت وتيورقدددد  تدشددددرتك   -83

تيشددعو  تألادد ي  يف ت عيددع محددواا أل ددا تدد ا   يف ت رمدداابا تي دد طاا تير  ي يدد ، وا  دد  
 .(158)بليق اياكل موتةي 

أ ددد  ُأادددعة ت ددد م ك دددو يف ع  يددد   14ولكدددع معكددد  تيع تيددد  يف  يكدددارتدوت وتيورقددد  تدشدددرتك   -84
ت دوي  وأددم أرتأدك تيشددعو  تألاد ي ، وأ  تي ويدد  متكتد  مدد  إمتدام تدعا دد  تيعتبعد  مدد  تيرتسدديم. 

يرعدد  إمتددام تدعا دد  ت ام دد ، واددو أمددع يروقددف ع ددى إعدداد  ا ددون سر عدداا  مددا ةتاومددم ليددق، 
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إبمتدددام تدعا ددد  تألادددو  مددد  ع  يددد  تعسددديم  14وأواددد  تيورقددد  تدشدددرتك   .(159)ألاددد ي تيشدددعو  ت
 .(160)أرتأك تيشعو  تألا ي  وإا تر ست تا م كي  بش  ا

ومعكددد  تيع تيددد  يف  يكدددارتدوت أ  تيوأدددم تحلدددا  يألرتأدددك  14وأأددداف  تيورقددد  تدشدددرتك   -85
فعايدد  تكدد ح د واددا مدد  ق ددل أطددعت  اثيثدد  وتدددوترد تيط يعيدد  يعدد   إىل عدد م وزددود تدد تبو اكوميدد  

والادددم معكددد   .(161)وإقامددد  مشددداريم أدددم   بددد و  تشددداور م ددد ل مدددم تيشدددعو  تألاددد ي  تدعتيددد 
عدد م تالاددرتتم تل ددك حل ددون أفددعتد تيشددعو  تألادد ي  وتي ددكا  تدت دد ري  مدد  أاددل  اوم ويدد ا

إب شا  آيياا تشاور  14ك  وأوا  تيورق  تدشرت  .(162)أفعي ك يف تيرشاور تد  ل وتحلع وتد رتو
 .(163)ترحلل مم ت ايي  وعادتا تيشعو  تألا ي  وت وم ع ى تدوتف   تحلع  وتد     وتد رتو 

تا أب  تي ويددد  شدددجع  تأل شدددط  تالقرحدددادي  تيدددف تشدددكل و يددد  اوم ويددد اوأفددداد معكددد   -86
واددد هدا ت طددد  د كيددد  تي دددكا  تألاددد ي  وتدت ددد ري  مددد  أادددل أفعي دددك وحل دددوقهم تألساسدددي . 

( 2021-2018( وتيددربملمج تيددوطين ي رت يدد  تي شددعي  )2016-2012تيوطتيدد  ي رت يدد  تي شددعي  )
أد   أويوايو دا مدتح شدعكاا ك دو  مرعد د  تلت دياا تمريداةتا كثدو  السدرغ ا متدازم مع  يد  

  تحلكددم يف متط د  تحلكددم تيددلت  يشدد اا تي  ددع تيكددارين أو تحداريح ي رتعدد  خنيددل تي يدد  يف متط دد
 .(164)تيلت  لتو  تي  ع تيكارين

أ  تمريدددداة بتددددا  تي تددددا  يترهددددق ا ددددون ت   ددددا  ي شددددعو   7ولكددددعا تيورقدددد  تدشددددرتك   -87
مط    في ا يرع ل ابدوترد تيط يعيد ، وبحدادر  ممر كداا أفدعتد اا تألا ي  بتح م رث ع اا  ا وق

مت  دد  تي  ددا  تيث ددايف ابعر دداد قددا و  وأوادد   .(165)ألادد ي  وتدت دد ري  مدد  أاددل أفعي ددكتيشددعو  ت
 .(166)تحلكم تيلت  ي شعو  تألا ي  بتط   تحملي  تهلادي وتدتط ر  تيوسطى وتيش ايي  م  تي   

 (167)دتا ياا  وتدشعدو  تي جو تدهازعو  وتي زئو  وم ر  و   
 15وتيورقدد  تدشددرتك   13وتيورقدد  تدشددرتك   9وتيورقدد  تدشددرتك   4أشددارا تيورقدد  تدشددرتك   -88

إىل أ  تش ي  تحلكوم   زعت توا تي  عي  أسحلع ع  ااالا اجع  ق عي ، وع ى وز  ت حو  
يددإلدتر  تيعامدد  اا أب دد  وف دد 4وأفددادا تيورقدد  تدشددرتك   .(168)عدد  ت دد ا ط  دداا لددو  يف ب دد  سدداور

 .(169)تي جددو مددوتط   يكددارتدوجم ط ددد  23 000 ي هجددع  وتألزا ددد ي  دد  اثيددن قدد هم أكثددع مدد 
 .(170)تعر ارتا مماث   9ورق  تدشرتك  وق هم  تي

عدد  تشددعي   2017إىل أ  تشددر تد تيحددعت  أسددحلع يف عددام  15وأشددارا تيورقدد  تدشددرتك   -89
 .(171)عشعتا أسع تدي كيرا

أ   زع  ع كع  تحل ود تيربي  وأ  سد طاا تهلجدع  مت دق  15والا   تيورق  تدشرتك   -90
  تيددددددلي  ت ا هددددددم تحلكومدددددد  ب دددددد د مشدددددداركرهم يف تالارجازدددددداا قال دددددد  أب ددددددا  تألشددددددما

تالزر اعيدد  ومتددتعهم مدد  مغددادر  تي  دد ، واددو مددا جيددربام ع ددى تهلجددع  دددو تيت اميدد  مددم مددا يتطددوجم 
 .(172)ع ي  ليق م  خماطع عايي 

ابختال ت تبو يى ا  ت ع اا تيحلع ك حل دون تيتيكدارتدوي   15وأوا  تيورق  تدشرتك   -91
 .(173)تدهازعي ، م  ا ا محايرهم وتع ي  آيياا تد ا ي  دعال  وأعهم ك ا جيد

أ  تيوأددم تي ياسددك جيددرب تدث يدداا وتدث يدد  وم دوزددك تديددل  1وأكهدد ا تيورقدد  تدشددرتك   -92
تلت ك ومغدايعجم تهلويد  تلت دا ي  وادام ك ادحلاا تلت د  وأادعتر تهلويد  تلت دا ي  ع دى تهلجدع  

 .(174)إىل ت ارا
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 70 JS16, p.2. 
 71 JS9, pp.6-9. 
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 141 For relevant recommendations see A/HRC/27/16, paras. 114.27-114.28; 114.30-114.31; 114.39-

114.53; 117.14-117.17. 
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