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جتميع بشأن أنغوال
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش ااام والتقري اار عمل ااع للمضلوم ااا ال اوارو يف تق ااارير هل ااا اتضاه اادا
واإلج اراتا اصا ا و مهااا ماان و اااح ا م ا اتتةااد ا ال اال  ،وهااو مقاادم يف ش ا مااوج
تقلّداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()2( )1
اإلنسان
 -2وعااع عااد هل ااا ويللااا مضحبل ا إلقااوق اإلنسااان أنظااوال لت الحب اار يف الت ااديح علااى
الربوتوكااوا االيتلاااري التةاقل ا محباهع ا التضااذيض و اامع ماان وااروق اتضامل ا أو الضقوب ا القاساال
أو الاللنس ااانل أو ات لحبا ا ( ،)3واالتةاقلا ا الدوللا ا حلمايا ا حق ااوق رل ااع الضم اااا ات اااجرين وأفا اراو
أس ااره ( ،)4واالتةاقلا ا الدوللا ا حلمايا ا رل ااع ا ش ااااق م اان االيتة ااات القس ااري( ،)5والربوتوك ااوا
االيتل ا اااري اتلة ا ااح ابلض ا ااد ال ا اادوا اص ا اااق ابحلق ا ااوق االقت ا اااوي واالجتماعلا ا ا والثقافلا ا ا (،)6
والربوتوكوا االيتلاري التةاقل حقوق الطةا اتتضلاح رجارات تقادب التال اا ( ،)7واتةاقلا محب ما
()8
الضم الدولل لضام  2011بشأن الضماا اتحب للني (رق )189
()9

 -3وسامهع أنظوال ماللاً يف مةوول ا م اتتةد السامل حلقوق اإلنسان يف عام 2018
 -4ويف عااام  ،2018قاادمع أنظااوال تقريرهااا تحبت ا اتااد بشااأن تحبةلااذ التو االا اتحبتثق ا
()10
عن اجلول الثانل من االستضرال الدوري الشام يف عام 2014
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()11

 -5رحتااع اللةحب ا اتضحبل ا إلقااوق اإلنسااان ابعتماااو التلااد يف عااام  2019قااانون الضقااواب
اجلديد الذي ِّّ
جيرم أعماا التملل على أساا اتلا اجلحبساو ،وتشاويع ا ععاات التحباسالل ا نثويا
وأحاطااع اللةحبا علمااً روراج أح ااام َّاادو يف القااانون اجلديااد لتةاارب أعماااا الةساااو(ْ )12بلااد
أن اللةحبا أعربااع عاان القلااح لاات عاارب القااانون اجلديااد ل ج ااال اتق ااوو يف كا ا حاواا عاادا
حاااال قلللا  ،ل يةاارل عقااواب السااةن تااد تاواوب بااني ساحبتني وواااين ساحبوا  ،وأعربااع عاان
القلح أيعاً لاات وروو أح ام يف قانون الضقواب اجلديد تتضلح ابلتش م ،رمبا تُستادم إلسا ا
()13
اتضارو ومضاقت الضاملني يف وسااط اإلعالم على ما ي در عحب من بلاان
ااامني علاى
 -6ويف عام  ،2019أشاو اصتم اتستق اتضين ابحلماي من الضحب والتمللا الق ْ
أسااا اتل ا اجلحبسااو واسوي ا اجلحبسااانل بق ارار الدول ا للظااات عاارب الضالق اا اجلحبساال اتثلل ا بضاادم
تع اامني ق ااانون الضق ااواب اجلدي ااد بحب اادا ك ااان موج ااووا س ااابقاً بش ااأن ”الر ااا ا اتحبافلا ا للطتلضا ا “
()14
واعتماو أح ام تةلد الروااي الوارو أهنا حت ر التملل على أسا اتل اجلحبسو
 -7وأعربع اللةحب اتضحبل إلقوق اإلنسان عن قلق ا لاات َّدووي واليا م تاض أماني ات اا
ِّ
تضة ابعتماو اإلطار القاانوين الاالام
ونقص اتوارو اتالل اتا
لع حاللاً ويحبتظو نظوال أن ّ
ت تااض أمااني ات ااا ل ااو لتث ا فضلل ااً للمتاااوت اتتضلق ا مبرك ا ات سسااا الوطحبل ا لتض ي ا و اي ا
حقوق اإلنسان (متاوت ابريس) ،مع ومان ت ويدع ابتوارو التشري والتقحبل واتالل الالاما للوفاات
بواليتا ااع يف رلا ااع أ ا ااات التلا ااد( )15وقا اادمع اللةحب ا ا اتضحبل ا ا ابحلقا ااوق االقت ا اااوي واالجتماعل ا ا
والثقافلا  ،واللةحبا اتضحبلا ابلقعااات علااى التمللا وااد اتارأ  ،وجلحبا حقااوق الطةا  ،واتقاارر اصاااق
()16
ل
اتضين إلقوق اإلنسان للم اجرين ،تو لا ا
 -8وأو ااى اتق اارر اص اااق اتض ااين ابت اااجرين أبن تحبشا ا أنظ ااوال يللا ا وقاالا ا وطحبلا ا للقل ااام
با ايرا مةاج ا محبت ما لت رلااع أماااكن احلرمااان ماان احلريا ( )17و كار اللةحبا اتضحبلا إلقااوق
()18
اإلنسان أنع يتضني على أنظوال أن تحبش يلل مستقل للتةقلح يف رلع اوعاتا التضذيض

رابعا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااان مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة

 -1املساواة و دم التمييا

()19

بضد قانوانً
 -9أكد اللةحب اتضحبل إلقوق اإلنسان من جديد قلق ا من أن أنظوال تضتمد ُ
عاماً بشأن اتساوا وعدم التملل وقالع لنع يتضني علل ا أن تتاذ التدابم الالاما مان أجا سان
تشريع شام يحبص على توفم اي كامل وفضلل من التمللا يف رلاع ا وسااو ،ويتعامن قااما
شاامل أبساتاق التمللا ار ااور ( )20وأو اع اللةحبا اتضحبلا ابلقعااات علاى التمللا واد اتارأ أبن
()21
تضتمد أنظوال تضريةاً شامالً للتملل ود اترأ
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 -10و كر اللةحب اتضحبل إلقاوق اإلنساان أناع يحبتظاو أن تتااذ أنظاوال تادابم مان أجا تاوفم
احلمايا الةضللا فاراو الشااضوق ا االل والرعااااي ا جانااض وا شااااق ات ااابني بةاامو نقااص
اتحباعا التشاري /اإليدا وا شااااق وي اإلعاقا وا شااااق ات ااابني ابت ااح واتثللااا واتثللااني
وم ووجااو اتلا اجلحبسااو ومظااايري اسوي ا اجلحبسااانل  ،وواامان حقااوق ا ساساال  ،وكةال ا اتضاجل ا
الواجت ا جلملااع حاااال التملل ا ؛ وتحب اال ااال واسااض الحبطاااق بظاارل التثقل ا والتوعل ا تض اِّّا
()22
اتساوا والتسامح واحوام التحبوع
 -2التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()23

 -11أو ع جلحب حقاوق الطةا أبن تعاع أنظاوال وتحب ِّّةاذ لاوااح ل ةالا امتثااا قطااع ا عمااا
ل لمضا ااايم الدولل ا ا والوطحبل ا ا حلقا ااوق اإلنسا ااان ،والضم ا ا  ،والتل ا ا و مها ااا ما اان اتضا ااايم ،ال سا االما
فلمااا يتضلاح إلقااوق الطةا ؛ وأبن تحبشا لطاااراً تحب لملااً واوااةاً للم سسااا ال احباعل الضاملا يف
الدول ا ا  ،ال سا االما ات سسا ااا الضامل ا ا يف قطاعا ااا ال ا احبةط ،والظا اااا ،واتا ااا  ،و ا االد ا ا ااا ،
()24
وال راع  ،للتأكد من أن أنشطت ا ال ِّّ
تضرل اتضايم التل ل و مها للاطر

 -12وقال ا ااع محب م ا ا ا ا م ا ا ا اتتة ا ااد للطةول ا ا ا (اللونلسا ا اال ) لن أنظ ا ااوال تع ا اارر يا ا ااالا
عااام  2017أيع ااً ماان ال اوارط الطتلضل ا وال اوارط الحبار ا عاان الحبشاااو التشااري ،مبااا يف ل ا
وتةشااو ا مارال ،مشاام لت أن اجلةاااف اتت ا ب اااهر الحبلحبلااو قااد أسااةر
الةلعاااان واجلةاااف ّ
()25
عن حاج  756 000شاص لت اتساعد الظذاال

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

()26

 -13أعربع جلحب حقوق الطة عن قلق ا من استمرار وجوو ألظام أرول يف رلع مقاطضا
أنظوال التالغ عدوها  ،18وال سلما يف اتحباطح الريةل  ،ومن سقوو  44وةل مان جارات ا لظاام
يف عاام  ،2016كاان  30ماحب أطةااالً( )27وأو ااع اللةحبا أنظاوال أبن ت ثِّّا ج ووهاا الراملا
لت اي ا طةاا من ا لظام ا رول  ،بست محب ا تحبةلاذ بارامع عسا ري وعاريا ولنساانل إلاالا
ا لظام وبرامع للتوعل خبطار ا لظاام ولعااو التأهلا التادين للعاةااي مان ا طةااا ،وأبن تلاتمس
()28
اتساعد التقحبل والضون من الوكاال الدولل اتالام
 -14وأعربااع اللةحب ا اتضحبل ا إلقااوق اإلنسااان عاان القلااح ماان اسااتمرار فش ا أنظااوال يف حتقلااح
يةااا كاااف لل ملااا ال تاام ماان ا ساالة ال ااظم الااخ لل ااا الس ا ان ماان وون تااريلص
قااانوين ،وأشااار لت أنااع يتضااني علااى أنظااوال أن تض اِّّا اجل ااوو الرامل ا لت رااع ا ساالة ال ااظم
()29
اتوجوو يف حوا الس ان واحلد من انضدام ا من يف لقللم ا
 -15والح ااع اللةحب ا أن ا طاار القانونل ا الااخ ت احب ِّّ احلةااال علااى الحب ااام الضااام ،وال ساالما
الاة انعتاو الشرط الوطحبل لضام  ،1996ال تتةح مع اتضايم الدولل وأعربع عن القلاح لاات
تقارير موثوق تةلد أبن موظةو لنةا القانون كثماً ما يةرطون يف اساتادام القاو  ،وال سالما أثحباات
ات اااهرا  ،ي ااا يس ااةر ع اان وق ااوع ل ااااب ووفل ااا ويحبتظ ااو نظ ااوال أن ت ة ا مراع ااا مت اادأي
العاارور والتحباسااض يف اسااتادام القااو يف تشاريضاها وسلاساااها مراعااا ً كافلا واالمتثاااا سماا علااى
()30
أرل الواقع
GE.19-14927
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 -16وأبد اللةحب قلق ا لاات التقارير الخ تتةدط عن يارس أفاراو الشارط أو قاوا ا مان
وااروق التضااذيض وسااوت اتضامل ا أثحبااات االعتقاااا ويف مراك ا الشاارط أثحبااات التةقلقااا ويف مراك ا
االحتةاااا ا ياار ويحبتظااو نظااوال أن تراجااع لطارهااا التش اريضو للتأكااد ماان أن فض ا التضااذيض
اتضاارف يف قااانون الضقااواب يتةااح اام ااً مااع اتاااو  7ماان الض ااد الاادوا اصاااق ابحلقااوق اتدنل ا
والسلاسل ؛ وأن ت ةا لجارات حتقلقاا شاامل يف رلاع احلااال الاخ يُشاتتع يف أهناا تحبطاوي علاى
()31
تضذيض أو سوت مضامل  ،وكةال مقاوا اتت مني ابرت اق تل ا فضاا
 -17وأعربااع اللةحب ا عاان قلق ااا لاات نقااص اتضلومااا الااخ قاادمت ا الدول ا فلمااا يتضلااح مب ا اع
االحتةاااا واالعتقاااا التضسااةلني واحلااتس االنةاراوي واالحتةاااا يف سااةون عسا ري  ،يااا يشاام
اب يص اتتضاطةني مع جت حترير محبطق كابحبدا ار ور يف محبطق كابحبدا ار ور  ،فعاالً عان
نشطات حقوق اإلنسان وشةضع اللةحب أنظوال على اختا التادابم اتحباسات لعامان عادم تضارل
أي شاااص ياوااع لواليت ااا لالحتةاااا أو االعتقاااا التضسااةلني وال للةااتس االنة اراوي؛ وكةال ا
ّ
()32
اتع ارتة ين جبملع العماان القانونل  ،عمالً ابتاوتني  9و 14من الض د
 -18وأحاط ا ااع اللةحبا ا ا علما ا ااً ابلت ا اادابم اتتا ا ااذ للة ا ااد م ا اان االكت ا ااال وحتس ا ااني ظ ا ااروف
االحتةااْ ،بلد أهنا أعربع عن القلح لاات اتضلوما الخ تةلد ابستمرار اكت ال السةون الحباج
يف ج ا ت محبااع عاان كثاار ارتة ا ين رهاان اراكم ا  ،وب ااروف االحتةاااا القاساال للظاي ا  ،وال ساالما
فلما يتضلح ابحل وا على الظذات ويدما الحب اف ال ةل والرعاي ال اةل ويحبتظاو نظاوال أن
ت ة ا التحبةل ااذ الةض اااا للت اادابم الرامل ا لت احل ااد م اان االكت ااال ،وال س االما م اان ي ااالا الحب ااول
بتداا االحتةاا؛ وأن تعمن عدم استادام االحتةاا السابح للمةاكما لال كتادبم اساتثحبااو؛
اروف االحتةاااا يف رلااع اترافااح القواعااد الحبمو جلا الاادنلا تضاملا
وأن حتاارق علااى أن تسااتويف ظا ُ
()33
الس اةحبات (قواعااد نللسااون مانااديال) وقااد تض اد أنظااوال ،يف عااام  ،2017ابالنعاامام لت
()34
قواعد نللسون مانديال
 -2إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()35

 -19ال ت ا اا اللةحب ا اتضحبل ا إلقااوق اإلنسااان تشااضر ابلقلااح لاات التقااارير الااخ تاادعو اسااتمرار
أوجااع الق ااور يف لقام ا الضاادا ،وال ساالما عاادم اسااتقالا الساالط القعاااال ونقااص عاادو القعااا
واتا اادعني الضا ااامني وارا ااامني اتا اادربني( )36وال ت ا ا اا جلحب ا ا حقا ااوق الطة ا ا تشا ااضر ابلقلا ااح ل ا ااون
()37
حواا  95يف اتاا من ارامني يف الدول يوك ون يف الضا م
 -20و كر اللةحبا اتضحبلا إلقاوق اإلنساان أناع يتضاني علاى أنظاوال أن تضاِّّا اساتقالا السالط
القع اااال ووواا اار االوع ااات الض ااام ،وت ثِّّ ا اجل ااوو م اان أج ا اجتث اااط ج ااذور الةس اااو يف ج اااا
القعااات ،وتوا ا اجل ااوو الراملا لت اايو عاادو القعااا واتاادعني الضااامني وارااامني ،وتساِّّارع وتاام
اإل الحا القعاال بظل توفم الضدو ال ايف من اتوظةني يف اسل اا القعااال وارااك اتحبشاأ
ح ااديثاً (يف التل ااداي واتقاطض ااا ) وكةالا ا ب اادت اش ااتظاسا( )38وك اارر اللةحبا ا اتضحبلا ا ابحلق ااوق
االقت اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا تو االت ا أبن ت ثّا أنظااوال ج ووهااا الرامل ا لت حتسااني لقام ا
الضدا ،وال سلما فلما يتضلاح ابالحت اام لت القعاات وتاوافر اتسااعد القانونلا واتاوارو اتا ا
لحب ام الضدال وبحبات القدرا (.)39
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 -21وأعربااع اللةحب ا اتضحبل ا ابلقعااات علااى التملل ا وااد ات ارأ عاان قلق ااا ن ات ارأ ال ت ا اا
ت طدم إلواج متضدو حترم ا من لم انل اللةوت لت القعات وأو ع اللةحب أبن تق ِّّدم أنظوال
وورا لتحباات القادرا بشاأن اتةاقلا القعااات علاى رلاع أشا اا التمللا واد اتارأ وحقاوق اتارأ
تُوجع حتديداً للضحبا ر الةاعل اتشارك يف اآلللاا التقللديا لتساوي اتحبااعاا  ،وأن حتارق علاى
تقاادب رلااع العااماان الالاما ورتاً النت اكااا احلقااوق ات رسا يف االتةاقلا ماان قِّتا اآلللااا
()40
القعاال الضرفل
 -22وأحاطااع اللةحب ا اتضحبل ا إلقااوق اإلنسااان علم ااً مباتل ا تاادابم م افة ا الةساااو الااخ
اختااذها أنظااوالْ ،بلااد أهنااا أعربااع عاان قلق ااا م ان التقااارير الااخ تةلااد ابسااتمرار استش ارات الةساااو يف
الدول وقالع اللةحب لنع يحبتظو نظوال أن تضِّّا ج ووها الرامل لت م افةا الةسااو والتادفقا
اتالل م اتشروع  ،وتضِّّا يارسا احل الرشلد وقدرا موظةو االوعات الضام ووكاال لنةا
القااانون ماان أجا م افة ا الةساااو( )41وحثااع اللةحبا اتضحبل ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعل ا
والثقافل ا أنظ ااوال عل ااى تحبةل ااذ ااال إل ك ااات ال ااوعو بش ااأن الت ااالل االقت اااوي واالجتماعلا ا
للةساو يف أوساو السلاسلني وأععات الربتان ومس وا احل وم  ،على اتستويني الاوطين وارلاو،
()42
وعام الس ان
 -23وما ت اا جلحب حقوق الطة تشضر ابلقلح ن ن ام قعاات ا حاداط ال يحبطتاح لال علاى
ا طةاا وون  16عاماً ،و ن ا طةااا حيااكمون أحلااانً ابعتتااره ابلظاني ،وال توجاد باداا عان
االحتةاا وأو اع اللةحبا أبن ت ةا أنظاوال انطتااق ن اام قعاات ا حاداط علاى ا طةااا حا
()43
سن  18عاماً وت ويدع مبوارو بشري وتقحبل ومالل كافل
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()44

 -24أحاط ااع محب ما ا ا ما ا اتتة ااد للوبلا ا والضلا ا والثقافا ا (اللونسا ا و) علما ااً أبن ق ااانون
ال ا ا ااةاف  ،الا ا ااذي يش ا ا ا ِّّ ج ا ا ا تاً ما ا اان جمموع ا ا ا التش ا ا اريضا اتتضلق ا ا ا ابالت ا ا اااا االجتما ا اااعو
لضااام  ،2017يااوا واار االت اااا االجتماااعو ااالحل اإلش اراف علااى كلةل ا اختااا اتحب مااا
اإلعالمل قراراها التةريري  ،وفرل راما على أنشط محبت او القاانون أو تضللق اا وجي ِّّارم هاذا
الق ااانون نش اار ن ااوق أو ااور ”تس ااوت لت أفا اراو“ ،وه ااو فضا ا يضاق ااض علل ااع مبوج ااض ق ااانون
الضقااواب علااى أنااع قااذف وتش ا م ،مااع فاارل رامااا والح ااع اللونس ا و أيع ااً أن ق ااانون
ال اةاف اجلدياد يتالح للة وما مراقتا اتضلومااا اتحبشاور علاى وساااط التوا ا االجتماااعو أو
()45
يف أي مووع يير على شت اإلنونع
 -25وتشضر اللةحب اتضحبل إلقوق اإلنسان ابلقلاح لاات التقاارير الاخ تةلاد أبن وساااط اإلعاالم
ا نظولل ختعاع لت حاد بضلاد تراقتا احل وما واحلركا الشاضتل لتةريار أنظاوال وأعرباع عان قلق اا
لاات تق ااارير تش اام لت أن جمموعا ا التشا اريضا اتتضلقا ا ابالت اااا االجتم اااعو أُق اار يف أعق اااق
حد أوىن من اتحباقش  ،على الر من مضارو نقابا ال اةةلني وهل اا أيار  ،وهاو تشاريضا
()46
تُقلِّّد ابلةض حري التضتم
 -26و كر اللةحب أنع يحبتظو نظاوال أن تعامن مواتما رلاع ا ح اام الاوارو يف تشاريضاها
مع اتاو  19من الض اد ،وأن حتارق علاى ايا ال اةةلني ووساااط اإلعاالم مان رلاع أشا اا
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التا اادي يف عمل ا ا با ااال موجا ااض وما اان اتعا ااايق واالعتا اادات ،والتةقلا ااح بسا اارع يف رلا ااع ها ااذع
االعت ااداتا ( )47وأو ااع اللونس ا و أبن تق ااوم أنظ ااوال بش ااطض التشا ا م م اان قاام ا اجلا اراا وأن
()48
تدرجع يف لض قانون مدين يتوافح مع اتضايم الدولل
 -27وأشااار اللةحب ا اتضحبل ا إلقااوق اإلنسااان لت ق ارار ار م ا الدسااتوري ال اااور يف اااوا/
يوللااع  2017الااذي قعااى بضاادم وسااتوري اترسااوم الر سااو رقا  15/74بشااأن تحب اال اتحب مااا
اام احل ومل ا  ،اام أهنااا أعربااع عاان القلااح لاات تقااارير عاان التااأير يف تسااةل اتحب مااا اام
()49
احل ومل وعن يارس وظوو على اجل ا الخ تثم مساا سلاسل حساس
 -28وأعرب ااع اللةحب ا ا ع اان قلق ااا لاات اوع اااتا اإلف ا اراو يف اس ااتادام الق ااو  ،مب ااا يف ل ا ا
اس ااتادام ال ااالق والوهل ااض واالحتة اااا التضس ااةو ،و ااد ارتة ااني الس االملني ،وأو ااع أنظ ااوال
بعاامان رف ااع رلااع م ااا ه ااو مةاارول عل ااى ات اااهرا الساالمل م اان قل ااوو اام متحباس اات ال الل ااا
()50
العرور الق و يف ووت أح ام اتاو  21من الض د
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()51

 -29أعربع اللةحب اتضحبل ابلقعات على التملل ود اترأ واللةحب اتضحبل إلقوق اإلنساان عان
قلق مااا لاات التااأير ال تاام يف اعتماااو يط ا عم ا وطحبل ا ت افة ا االعااار اب شااااق ،وأو ااتا
أنظوال ابلتضةلا ابعتمااو يطا الضما الوطحبلا ت افةا االعاار اب شاااق وخت الص ماا ي ةاو
ماان اتااوارو لتحبةلااذها؛ ورنةااا تش اريضا م افة ا االعااار اب شااااق رج ارات حتقلقااا مراعل ا
لالعتتارا اجلحبسانل وومان مالحق ومضاقت مرت تلع ،مبن فل اتوظةون احل وملون اتتواط ون
()52
يف االعار ابلحبسات والةتلا واستظالسن يف التظات

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()53

 -30أعربااع اللةحبا اتضحبلا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعلا والثقافلا عاان قلق ااا لاات ارتةاااع
مضا اادا التطال ا ا  ،وال سا االما يف ا ااةوف الشا ااتاق ويف اتحبا اااطح الريةل ا ا  ،ولاات عا اادم توللا ااد الحبما ااو
االقت اااوي الااذي شا دتع الساحبوا ا ياام فاارق عما كافلا وأو ااع اللةحبا أنظااوال بت ثلا
ج ووها الرامل لت تحبويع االقت او بظل لجياو اقت او مستدام قاور على الت ل مع ال دما ،
()54
وريالت االعتتار الواجض للةماعا وا فراو ا كثر عرو للتطال
 -31وأحاطااع اللةحب ا علم ااً ابعتماااو قااانون الضم ا اجلديااد عااام  ،2015وهااو قااانون ي احب ِّّ
اسااتادام ا طةاااا الااذين تاواوب أعماااره مااا بااني  14و 16عامااً يف ا عماااا اصةلةا ْ ،بلااد أهنااا
أعرب ااع ع اان القل ااح لاات افتق ااار الق ااانون اجلدي ااد لت يلل ااا التحبةل ااذ ،ولاات اس ااتمرار انتش ااار عما ا
ا طةاااا ،مبااا يف ل ا أساوأ أشا الع ،وال ساالما يف االقت اااو اام الحب ااامو( )55وأو ااع اللةحب ا
أنظوال ابختا تدابم فوري العتماو يللا لتحبةلذ قانون الضم اجلديد ،وكةال ايا حقاوق الضما
()56
جلملع الضماا
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 -32وقالااع اللةحب ا اتضحبل ا إلقااوق اإلنسااان لنااع يتضااني علااى أنظااوال أن تتاااذ رلااع الت اادابم
الالام للقعات على الضم القسري ورلاع أشا اا عما ا طةااا ،وال سالما يف قطااع التضادين،
()57
بوساا محب ا اايو قدرا مةتشو الضم وخت لص اتوارو اتحباست سل ا تةتلش الضم
 -33وال ت اا اللةحب اتضحبل ابحلقوق االقت اوي واالجتماعل والثقافلا تشاضر ابلقلاح لاات تركا
القااو الضاملا  ،وال ساالما الحبسااات ،يف االقت اااو اام الحب ااامو ،الااذي يتسا بااروات ظااروف الضما ،
مبا يف ل تادين ا جاور واالفتقاار لت حقاوق الضما وعادم تاوفم احلمايا االجتماعلا وأو اع
اللةحبا ا ا أنظ ا ااوال مبع ا اااعة ج ووه ا ااا م ا اان أجا ا ا اصة ا ااا الت ا اادرجيو لض ا اادو الضم ا اااا يف االقت ا اااو
اام الحب ااامو ماان يااالا لوماااج يف قااو الضم ا الحب امل ا  ،ورعطااات ا ولوي ا لتوساالع التظطل ا
ابحلمايا االجتماعلا لتشاام عماااا االقت اااو اام الحب ااامو( )58وأو ااع اللةحبا اتضحبلا ابلقعااات
علااى التملل ا وااد ات ارأ أبن تضتمااد أنظااوال سلاس ا عم ا مراعل ا لالعتتااارا اجلحبس اانل خت اص
()59
سا موارو كافل
 -2احلق يف الضمان االجتما ي
 -34أحاطااع اللةحب ا اتضحبل ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا علم ااً بوجااوو ب ارامع
التةااويال الحبقديا اتشااروط يف أنظااوالْ ،بلااد أهنااا أعربااع عاان قلق ااا الفتقااار التلااد حا اآلن لت
ن ام شام للةماي االجتماعل وأو ع اللةحب أنظوال بت ثل ج ووها الرامل لت ووع ن اام
للعاامان االجتماااعو ي ةا التظطلا واالسااتةقاقا اتحباساات جلملااع الضماااا واالسااتةقاقا اام
القااما علااى االشاواكا جلملااع ا شااااق وا ساار اراارومني حا يتم حبااوا ماان التمتاع مبسااتو
()60
مضلشو محباسض ،وابلتما اتساعد التقحبل من محب م الضم الدولل  ،ل ا ل م ا مر
 -3احلق يف مستوى معيشي مناسب

()61

 -35ال تا اا اللةحب ا اتضحبل ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعل ا والثقافل ا تشااضر ابلقلااح ماان أن
نست كتم من س ان الدول ال ت اا تضلش يف ربق الةقر ،ب يف فقر مدقع ويساور اللةحب قلح
أيع ااً لاات اسااتمرار أوجااع التةاااو االجتماااعو ال تاام ولاات َّدووي ا أثاار بارامع احلااد ماان الةقاار
وحثااع اللةحبا أنظااوال علااى واامان لعطااات ا ولوي ا للحبمااو االقت اااوي ماان أجا احلااد ماان الةقاار،
وأو ت ا أبن تعع اساواتلةلا َّادو تضاجلا أوجاع انضادام اتسااوا االجتماعلا وأن ت ياد ،علاى
سااتل ا ولوي ا  ،ج ووهااا وتتاااذ تاادابم َّاادو ا هااداف ماان أج ا م افة ا الةقاار يف ااةوف
()62
الة ا وا فراو ات مشني واررومني
 -36والح ااع جلحبا حقااوق الطةا أن أنظااوال قااد عملااع علااى تقلاالص حةا اإلنةاااق الضااام
بستض االن ماش االقت اوي ،وأو ت ا ابحلرق على خت لص ات اسض الخ حتققع من الحبماو
االقت اوي ،ال سلما الةواااد اتتأتلا مان الاحبةط والظااا ،ولياراوا قطااع اتاا  ،للةاد مان الةقار،
()63
ال سلما يف ةوف ا طةاا
 -37وأعربااع اللةحبا اتضحبلا ابلقعااات علااى التمللا وااد اتارأ عاان القلااح لاات ارتةاااع مضاادال
الةقر يف أوساو الحبساات الريةلاا  ،وأو اع أنظاوال بتض يا اجل اوو الراملا لت التم اني االقت ااوي
()64
جلملع الحبسات الريةلا  ،مبا يف ل تض ي تقدب القرول ال ظر وحتسني لمنات ات ارا
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 -38وأو ع اللةحب اتضحبلا ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعلا والثقافلا أنظاوال ابعتمااو قاانون
لطار بشأن احلح يف الظذات وجبمع بلااان م احبة عان ماد انتشاار اجلاوع ونقاص التظذيا وساوت
()65
التظذي
 -39وأحااو بارانمع ا ما اتتةاد للمساتوطحبا التشاري (مواا ا ما اتتةاد ) علمااً بتحبةلااذ
الااربانمع الااوطين ل س ا ان والتحبمل ا احلع اري وأشااار ،مااع ل ا  ،لت أن اإلس ا ان ال ي ا اا اام
ملس ااور للظالتلا ا الض م ااى م اان السا ا ان وأن أك اارب التة ااداي ت ارتتط بتةس ااني اتس ااتوطحبا اام
()66
الحب امل ا أو التاةل ا م اان وطااأ الةق اار واتش اااك ال ااةل واالجتماعل ا يف تل ا ات اااال
ووعع اللةحب اتضحبل ابحلقوق االقت اوي واالجتماعل والثقافلا أنظاوال لت اعتمااو وتحبةلاذ سلاسا
لس ا ان قاام ا علااى احلقااوق ترمااو لت ا ااني الة ااا وا ف اراو اراارومني وات مشااني ماان احل ااوا
()67
على س ن
 -40وأعربع اللةحب اتضحبل ابحلقوق االقت اوي واالجتماعل والثقافل عن القلح لاات استمرار
عمللااا اإليااالت القس ااري يف الدول ا  ،مبااا يف ل ا ماان اتسااتوطحبا اام الحب امل ا ويف س االاق
اتشاااريع اإلمناال ا  ،ماان وون العااماان اإلجراال ا العااروري أو تااوفم س ا ن باادي أو التضااويا
()68
اتحباسض للمتعررين
 -41وأشار موا ا م اتتةد لت أن  53يف اتاا فقط من ا سر اتضلشل يف أنظوال يتسىن
سااا الو ااوا لت م اااور ملاااع الشاارق اتحباساات  67 ،يف اتاا ا محب ااا يف اتحباااطح احلع اري و 32يف
اتاا يف اتحباطح الريةل ( )69وأعربع جلحب حقوق الطة عن ابلغ القلح مان عادم لحاراا أي تقادم
لت م اور اتلاع وال رف ال ةو يف رلاع اراف اا  ،وحثاع الدولا علاى
يف الو وا اتحب
توساالع منااو ج لوار اتلاااع يف القاار واتحباااطح شااتع احلعاري ( )70وأشااار اللونلساال لت أن علااى
أنظااوال ،كلمااا حت ِّّقااح الظاي ا  2-6ماان الظااااي اتت اال أبهااداف التحبملا اتسااتدام بشااأن ال اارف
ِّ
ِّ
وتوساع
ال ةو ،أن تعع اسواتلةلا تحبةلذي  ،وترتلتا م سسل مض ا  ،وخت ّص موارو كافلا ّ
()71
ِّ
وتضة التضاون مع أ ةاق ات لة
ّ
 -4احلق يف الصحة

()72

 -42أعربع اللةحب اتضحبل ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعلا والثقافلا عان القلاح مان اساتمرار
عدم كةاي لم انلا الو وا لت اصدما ال ةل  ،وال سلما يف اتحباطح الريةل  ،وهو ما يض
لقطاع ال ة  ،وأو ع أنظاوال بتض يا ج ووهاا الراملا لت
ج الاً لت عدم كةاي اتوارو اتا
ومان ح وا اجلملع على يدما الرعاي ال ةل ا ساسل  ،مبا يف ل عان طرياح خت الص
ات يد من اتوارو لقطاع ال ة ويف الوقع نةسع ليالت اهتماام يااق لتةساني اسلاكا ا ساسال
()73
واايو مرافح الرعاي ال ةل اتدعوم ابتوظةني الطتلني ات هلني يف اتحباطح الريةل
 -43وأعربع اللةحب اتضحبل ابلقعات على التملل ود اترأ عن قلق ا من عارب اإلج اال يف
حاال مضلحب  ،ومن استمرار ارتةاع مضدال وفلا ا م ا  ،الذي قاد يضا لت أساتاق محب اا
اإلج اال اام اتااأمون ،وحاادوط  22.8يف اتااا مان حاااال الووااع يف التلااو ؛ وماان االرتةاااع
الضام يف مضدال اص وب  ،ال سلما بني الةتلا اتراهقا (.)74
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 -44وأو ع اللةحب أنظاوال أبن تقاوم ،اشالاً ماع الظاايتني  1-3و 7-3مان الظاااي اتت ال
أبهداف التحبمل اتستدام  ،مبا يلو :تضدي قاانون الضقاواب إلاالا الطاابع اجلرماو عان اإلج اال
يف رل ااع احل اااال ولجاات ااع قانونل ااً عل ااى ا قا ا يف ح اااال اال ت اااق واان ار ااارم واإل ااااب
الشااديد للةحبااني وهديااد ااة أو حلااا اتارأ احلاما ؛ وتض يا اجل ااوو الراملا لت حتسااني ح ااوا
ات ارأ عل ااى ي اادما الرعاي ا ال ااةل الش ااامل واتس اااعد الطتل ا اتلس ااور الت لة ا ال ااخ يق ا ِّّدم ا
ع اااملون م اادربون ،وال س االما يف اتحب اااطح الريةل ا ؛ واحل ارق عل ااى ا ااني رل ااع الحبس ااات والةتل ااا ،
وال سلما اللوايت يضشن يف اتحباطح الريةل  ،من احل وا على أش اا ملساور وحديثا مان وسااا
()75
محبع احلم
 -45وأو ااع جلحب ا حقااوق الطة ا أنظااوال ابلتحبةلااذ الةضاااا لل اربامع احلالل ا الرامل ا لت يةااا
مضاادال وفلااا ومراو ا ا طةاااا ،مبااا يف ل ا عاان طريااح حتسااني م ااارا القااابال  ،واعتماااو
()76
مضايم لقلا جوو يدما رعاي ا م ا واتولووين حديثاً
 -46وأشااار اللونلساال لت أن وابت اتااالراي ال ي ا اا السااتض الرالسااو لوفلااا ا طةاااا يف
أنظوال ،لت جانض اإلسا اا والت اااب اجل ااا التحبةساو احلااو  ،وساوت التظذيا ( )77وأعرباع جلحبا
حقوق الطة عن قلق ا التالغ من انتشار نقص التظذي يف أنظاوال ،واايو حااال نقاص التظذيا
اتا ا ا من (التقا ا ا م) يف ا ااةوف ا طة ا اااا وون س ا اان اصامسا ا ا ال ا ااخ و ا االع لت  38يف اتااا ا ا يف
الة ا ااو  2016-2015مقاب ا ا ا  29يف اتاا ا ا ا يف ع ا ااام  ،2007وم ا اان ارتت ا اااو نق ا ااص التظذي ا ا ا
بحبساات  45يف اتاا ا ماان حاااال وفلااا ا طةاااا( )78وأو ااع اللةحب ا أنظااوال بتا االص م اوارو
ماللا ا وبشا اري وتقحبلا ا كافلا ا لتحبةل ااذ االس ا اواتلةل الوطحبلا ا للتظذيا ا  ،وبا ا ايو ت ااوفم س اات الوقاي ا ا
()79
من اتالراي وعالج ا يف اتحباطح اتتعرر
 -47وأو ا ااع اللةحب ا ا أنظا ااوال بتا ا االص ات ا اوارو اتالل ا ا والتش ا اري والتقحبل ا ا ال افل ا ا للمض ا ااد
ال ا ااوطين ت افة ا ا ا اإلي ا اادا والتضةل ا ا ا بتةضل ا ا ا اللة ا ااان اإلقللمل ا ا ا ت افة ا ا ا اإلي ا اادا وا م ا ا ارال
()80
اتتو ِّطّحب الرالسل
 -48وأعربع اللةحب عن قلق ا لاات اخنةال مضدا التة اني ال اما لفطةااا الاذي تتضاد
نسا ااتتع  31يف اتاا ا ا  ،وأو ا ااع أبن تتا ااذا أنظا ااوال ق ا ااار اجل ا ااوو لتةقلا ااح ها اادف التة ا ااني
()81
ال ام لفطةاا
 -5احلق يف التعليم

()82

 -49ك ار اللونس ا و أن اإلنةاااق علااى التضلاال ال يتةاااوا  2.3يف اتاا ا ماان الحباااتع ارلااو
اإلراااا ،وأنااع يتضااني علااى أنظااوال أن تساات دف كةال ا توجلااع ات اسااض الااخ حتققااع ماان الحبمااو
احباع اتااا  ،توجااع لت قطاااع
االقت اااوي ،ال ساالما اتحبااافع اتتأتل ا ماان ال احبةط والظاااا ولي اراوا
التضلاال ( )83وأو ااع اللونس ا و أنظااوال ب ا ايو اإلنةاااق علااى التضلاال لتةقلااح هاادف لطااار الضم ا
اص اااق ابلتضل اال ح ا ا ع ااام  2030اتتمث ا ا يف خت االص  4لت  6يف اتاا ا ا م اان الحب اااتع ارل ااو
()84
اإلراا و 20-15يف اتاا من لراا اإلنةاق للتضلل
ادين
 -50وأعربع اللةحب اتضحبل ابحلقوق االقت اوي واالجتماعل والثقافلا عان قلق اا بشاأن ت ّ
مضاادال االلتةاااق جبملااع مسااتواي التضلاال  ،وارتةاااع مضاادال التساارق اتدرسااو ،ويا ا يف
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ااةوف الةتلااا  ،وَّدوويا فاارق احل ااوا علااى التضلاال اجللااد يف اتحباااطح الريةلا ( )85والح ااع
اللونس و أن مضدال التقات يف اتدار يف عاام  2015تشام لت ارتةااع مضادال التسارق مان
اتدرس ا  ،ل ال ياُات ّ التضلاال االبتاادااو لال  60يف اتاا ا ماان التالملااذ ،وال ياات الدراس ا يف اترحل ا
()86
اإلعداوي لال  36يف اتاا و 19يف اتاا يف اترحل الثانوي الضللا
 -51وأو ا ااع اللةحب ا ا اتضحبل ا ا ابحلقا ااوق االقت ا اااوي واالجتماعل ا ا والثقافل ا ا أنظا ااوال بت ثل ا ا
ج ووهااا الرامل ا لت واامان ح ااوا اجلملااع علااى التضلاال اإلل امااو اتاااين ،وووااع اس اواتلةلا
َّاادو للت اادي الرتة اااع مضاادال التس اارق اتدرسااو( )87وأو ااع جلحب ا حق ااوق الطة ا أنظ ااوال
مبضاجل ا ستاق اجلذري لتسرق ا طةاا من اتدرس  ،مث نقص اتدرسني واتدرسا  ،ووض
ج ااوو التضل اال  ،وع اادم احل ااوا عل ااى الل اواام التضللملا ا  ،واالفتق ااار لت اتل اااع وال اارف ال ااةو،
()88
واالكت ال يف اتدار
 -52وأشااار اللونسا و لت أن الةةااو بااني اجلحبسااني تقل ااع يف التضلاال االبتاادااو ،ول حب ااا
ت ا مسااأل تثاام القلااح يف اترحلا الثانويا  ،وال ساالما يف اتحباااطح الريةلا ويا ِّّوي ا اتراهقااا
لت ارتةاع مضادال تسارق الةتلاا مان اتدرسا  ،وتةتقار أنظاوال حاللااً لت سلاسا واواة اتضاا
بشا ااأن الضا ااوو لت الدراس ا ا أو قا ااانون ل ا ااون حا ااح الةتلا ااا احلوام ا ا يف التضلا اال ( )89وأو ا ااع
اللونس و أبن توا أنظوال اهتماماً يا اً ستاق انقطاع الةتلا عن الدراس أكثر من الةتلان،
()90
مث الضحب اجلحبساين واواج ا طةاا و اتراهقا
 -53و كر اللونس و أن اتدار قللل وأحلاانً محبضدم ااماً يف اتحباطح الخ يقل فل اا أفاراو
الشااضوق ا االل  ،وأن عاما اللظا يشا ِّّ حاااج اً لوااافلاً أمااام تضلا أقللا السااان( )91وأو ااع
اللونسا و أنظااوال أبن ت ثِّّا ج ووهااا الراملا لت حتسااني فاارق تااوفم التضلاال للةملااع ،وال ساالما
الة ا ااا الع ا ااضلة مثا ا ا الحبس ا ااات والةتل ا ااا وا قلل ا ااا والسا ا ا ان الرحا ا ا وا طة ا اااا م ا اان وي
االحتلاجا اصا وا شااق القاطحبني يف اتحباطح الريةل ( )92وأو ع اللةحب اتضحبل ابلقعات
عل ااى التمللا ا و ااد اتا ارأ أنظ ااوال با ا ايو اتل انلا ا اتا ا ا لتشا اللد ات اادار اجلدي ااد  ،يا ا ا يف
()93
اتحباطح الريةل

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -1النساء

()94

 -54أحاطع اللةحب اتضحبل ابلقعات على التملل ود اتارأ علمااً رفااو الدولا يف اتضلوماا
الخ قدمت ا أبن تشريض ا ال للِّّا واد اتارأ يف مسااا اإلرطْ ،بلاد أهناا ال تا اا تشاضر ابلقلاح لاات
اسااتمرار القااانون الضااريف يف التملل ا وااد الحبسااات والةتلااا يف هااذع اتساااا  ،وأو ااع أبن ت ة ا
الدول اتساوا يف حلاا ا رل واالحتةال هبا ،بست محب ا اإلرط ،يف القانون الضريف والوواضو،
()95
ِّ
تلسر ح وا الحبسات على الضدال للطضن يف حاال التوايع م اتتساوي لفراوو
وأبن ّ

ادين اثلا اتارأ يف مواقااع اختااا القارار ،حلاامل ت ا لال  11.1يف
 -55وت ا اللةحبا قلقا لاات تا ّ
اتااا مان الحبساات لت محب اض َّاف ا واليا  ،ولاات االعااع السالث يف اثلا اتارأ يف الربتاان واشالاً
مع الظاي  5-5من الظااي اتت ل أبهاداف التحبملا اتساتدام  ،أو اع اللةحبا أنظاوال أبن تض ِّّاني
يلل لر د تحبةلذ قانون ا ح اق السلاسل رق  10/22ات رخ  3كانون ا وا/ويسامرب ،2010
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الا اذي يا احبص عل ااى خت االص نس اات ال تقا ا ع اان  30يف اتااا ا لتمثلا ا اتا ارأ يف قا اواا ا حا ا اق
()96
السلاسل  ،وفرل عقواب على عدم االمتثاا لذل
 -56وأب ااد اللةحب ا اتضحبل ا ابلقع ااات عل ااى التملل ا و ااد ات ارأ واللةحب ا اتضحبل ا إلق ااوق اإلنس ااان
قلق مااا لاات عاادم تطتلااح ح اار شااام علااى رلااع أشا اا الضحب ا وااد الحبسااات والةتلااا يف اتااالني
الضام واصاق ،وعدم كةاي اتساعد وست االنت اف اتتاح للمرأ الخ حتاوا اساروق مان الضحبا
الضاااالو وأو ااع اللةحبتااان أبن تضتمااد أنظااوال قااانوانً شااامالً ،ابلتشاااور مااع اتتمااع اتاادين ،ماان أجا
محبع وم افة ومضاقت رلع أش اا الضحب ود الحبساات والةتلاا ؛ وخت الص اتاوارو ال افلا صطاط
توساالع شاات وور اإلي اوات والوحاادا اتتا ِّّ ا يف مراك ا الشاارط واتستشااةلا يف رلااع أ ااات
()97
التلد ،والتضةل بتحبةلذ تل اصطط ،وومان لم انل الو وا لت تل ا ماكن
 -57وأو ااع اللةحب ا اتضحبل ا ابلقعااات علااى التملل ا وااد ات ارأ أيع ااً أبن تتاااذ أنظااوال رلااع
التاادابم الالام ا  ،مبااا فل ااا التاادابم القانونل ا  ،حر ااً علااى أال حتاااا حتااع أي ظاارف ماان ال ااروف
حاااال الضحبا وااد اتارأ  ،مبااا فل ااا الضحبا الضاااالو ،لت لجاراتا بديلا متضلقا إلا اتحبااعااا ،
()98
مبا يف ل لت جمالس ا سر
 -58ورحتااع اللةحب ا بتةاارب تشااويع ا ععااات التحباساالل ل ا انط ،ماان يااالا اعتماااو قااانون
الضقااواب اجلدياادْ ،بلااد أهنااا أعربااع عاان القلااح لاات اسااتمرار قواعااد الساالط ا بويا الااخ الِّّا وااد
اتارأ وتشارعن اتمارسااا العاار وأو اع أنظااوال إل ار رلاع اتمارسااا العاار  ،مباا فل ااا اواج
ِّ
السا الة  ،واإلق ااات
ا طة اااا و/أو الا ا واج القس ااري ،وات اار ( ،)loboloوتض اادو ال وج ااا  ،واواج ّ
االجتماااعو للحبسااات والةتل ااا اتت مااا ابلسااةر ،وبتض ي ا ب ارامع تثقل ا عام ا اجلم ااور اب ث اار
السلث لتل اتمارساا  ،وتوجلاع هاذع الاربامع حتدياداً لل عماات التقللاديني والاديحبلني واتحبااطح الاخ
تتةشى فل ا اتمارسا العار ( )99وقدمع اللةحب اتضحبل إلقاوق اإلنساان وجلحبا حقاوق الطةا
()100
ل
مالح ا وتو لا ا
 -2األطفال

()101

 -59أعربااع جلحبا حقااوق الطةا عاان قلق ااا لاات عحبلااد القاوا اتساالة واجلماعااا اتساالة
م التابض للدول لفطةاا الذين تتةاوا أعماره  16سحب واساتادام ا سا يف أعمااا عداالا ،
وكا ااذل لاات عحبلا ااد شا ااركا ا ما اان اصا ا ا لفطة ا ااا واسا ااتادام ا س ا ا  ،مشا اام لت أن ها ااذع
()102
ريح
اتمارسا للسع َّ ور وال جمرم بش
 -60وابلحب اار لت قت ااوا الدول ا ا للتو االا ا ال ا اال ال اااور ع اان االس ااتضرال الا اادوري
الشااام يف عااام  ،2014حثااع اللةحبا الدولا علااى تضاادي قااانون الطةا  ،رجاراتا محب ااا للظااات
”التأوي ااض ات ااربر“ و اامن ال اادفوع القانونلا ا  ،وق ااانون الضحبا ا الض اااالو ،وق ااانون ا س اار  ،وق ااانون
الضقااواب والتش اريضا ا ياار ا ال اال لتعااملحب ا ح م ااً حي اار اراح اسااتادام الضقوب ا
()103
التدنل يف رلع ا ماكن
 -61وحثااع اللةحب ا أنظااوال علااى تقلاال عاادو ا طةاااا اترتتط ا أوواااع ابلش اوارع ،ولج ارات
وراسااا تضرف ا ا سااتاق اجلذري ا للضاادو ال تاام س ا الت ا طةاااا ،والضما علااى ووااع اس اواتلةل
()104
شامل  ،يشار فل ا ا طةاا ،تضاجل هذع ا ستاق هبدف احلد من هذع ال اهر ومحبض ا
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 -62وكاارر اللةحب ا اتضحبل ا إلقااوق اإلنسااان أتكلااد قلق ااا لاات يارس ا اهااام ا طةاااا ابلسااةر،
وأووةع أنع يحبتظو أن ت ثِّّ أنظوال ج ووها حلماي ا طةااا اتت ماني ابلساةر مان ساوت اتضاملا
()105
واإليذات ،رجراتا تشم تض ي متاورا توعل الس ان ،وال سلما يف اتحباطح الريةل
 -63وأعرب ااع اللةحب ا اتضحبل ا إلق ااوق اإلنس ااان ع اان قلق ااا لاات قانونل ا اواج ا طة اااا وج اوااع
مبوجض اتاو  24من قانون ا سر يف حاال استثحباال اعتتاراً من  16عاماً للةتلان و 15عاماً
للةتلااا ( )106وحثااع جلحب ا حقااوق الطة ا واللةحب ا اتضحبل ا إلقااوق اإلنسااان أنظااوال علااى التضةل ا
بتحبقاالح قااانون ا ساار لعاامان حتديااد الساان القانونلا الاادنلا للا واج يف  18عامااً للةتلااا والةتلااان
أي اسااتثحباتا ماان احلااد ا وىن لساان ال ا واج ،مبااا يف ل ا
علااى حااد س اوات ،وكةال ا عاادم وجااوو ّ
مبوجض القانون الضريف( )107وقدمع اللةحب اتضحبل ابلقعات على التملل واد اتارأ تو ال ياثلا ،
()108
كما أو ع أنظوال أبن ِّّ
عرم رلع اجيا ا طةاا و/أو ال جيا القسري

 -64وأعرب ااع جلحبا ا حق ااوق الطةا ا ع اان قلق ااا الش ااديد لاات ع اادم حتقل ااح اس اادف اتتمثا ا يف
تسةل  100يف اتاا من ا طةاا عحبد والوه إللوا عاام  ،2017وفقااً صطا التحبملا الوطحبلا
للة ااو  ،2017-2013ولاات االس ااتمرار يف تحبةل ااذ با ارانمع الدولا ا اص اااق ابلتس ااةل اجلم اااعو
مبل انل محباةع جداً ،ولاات توا اخنةال مضادال تساةل اتواللاد ،ووجاوو تةااو كتام باني
اتحباطح احلعري والريةل ( )109وأشاار اللونسا و لت أن تساةل اتواللاد والشارو القاانوين الاذي
يقعو إل وا رلع ا طةاا على بطاق اسوي لد بلو سن عشار ساحبوا قاد ي اون عااقااً
()110
عمللاً أمام و وا ا جانض لت التضلل  ،مبن فل الالج ون وطالتو اللةوت
 -65وحثع جلحب حقوق الطة أنظوال على خت لص موارو مالل وبشري وتقحبل كافل لاربانمع
التس ااةل ات اادين واإلح اااتا احللويا ا فريقل ااا ،وللظ ااات التس ااةل اتركا ا ي للموالل ااد لت أق ااى
احلاادوو للسااتةلد محبااع الس ا ان الريةلااون وا شااااق ات مشااون؛ وتوساالع نطاااق احلمل ا الوطحبل ا
ِّ
يلس ار تسااةل
للتسااةل اجلماااعو لتشاام الوالاادين ،مباان يف ل ا اتواطحبااون اام ا نظ اوللني ،مااا ّ
مواللااده ( )111و كار اللةحبا اتضحبلا إلقااوق اإلنسااان أنااع يتضااني علااى أنظااوال أن ت ثِّّا اجل ااوو
الرامل لت لاال الضقتاا الضمللا الاخ تضاول الشاموا يف تساةل والو رلاع ا طةااا اتولاووين
()112
لفجانض يف أنظوال
 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()113

 -66أو ع جلحب حقوق أنظوال مبوا ل وتض ي براجم ا ويدماها جلملع ا طةاا وي اإلعاق
الراملا لت تض يا ج ااوو لوماااج يف اتتمااع؛ واايو اتاوارو التشاري واتاللا واتاويا لتطااوير التضلاال
الشا ااام ووا اامان لعطااا ااع ا ولوي ا ا علا ااى ليا ااداع ا طةا اااا يف ات سسا ااا وال ا ااةوف الدراسا اال
ا تتا ا ا ا ؛ وت ثل ا ا ا الت ا اادابم ،مب ا ااا يف ل ا ا ا التوعل ا ا ا  ،ت افة ا ا ا الو ا ا ا ات ا ا ارتتط اب طة ا اااا
()114
وي اإلعاق
 -4األقليات والشعوب األصلية

()115

 -67أعربع اللةحب اتضحبل ابحلقوق االقت اوي واالجتماعلا والثقافلا عان القلاح لاات َّدوويا
التدابم الخ اختذها أنظوال لتض ي لظا ا قللاا  ،ا مار الاذي ل ان أن يا وي لت يطار انقارال
()116
عدو محب ا
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 -68وأعربااع اللةحب ا عاان قلق ااا ماان عاادم اع اواف أنظااوال ابلشااضوق ا االل الااخ تضاالش يف
لقللم ااا ،وأو اات ا ابعتماااو تشاريضا وتاادابم لالعاواف بووااع الشااضوق ا االل الااخ تضاالش يف
الدول وابعتمااو تادابم َّادو تسات دف حتساني لم انلا و اوا الشاضوق ا الل لت اصادما
()117
االجتماعل
 -69وأحاطع اللةحب اتضحبل إلقوق اإلنسان علماً ابتتاورا احلديث الض د لالعاواف لاتضا
راعااا ا قللااا مبل ل ا ا راوااو واحلااح يف اسااتادام اْ ،بلااد أهنااا أبااد قلق ااا ماان أن أف اراو
راعا السااان مااا االااع تضووا عقتاا يف االسااتمرار يف الو ااوا لت أراواال  ،وماان أن الرعااا
يف اجلحبوق الظريب يُستتضدون من اتراعو وتُ ااور أراوال و كار اللةحبا أناع يحبتظاو نظاوال أن
تحب ِّّةذ ما اعتُمد محبذ ع د قريض من برامع تروم ا اني أفاراو راعاا ا قللاا  ،وتض يا مشااركت
الةضال ا يف اختااا الق ارارا  ،واتااني التاادابم التش اريضل واإلواري ا لعاامان حقااوق ا قللااا اإلثحبل ا
()118
والشضوق ا لل
 -70وأعربع اللةحب اتضحبل ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعلا والثقافلا عان القلاح مان حللولا
ا نشااط اإلمناال ا وون الشااضوق ا االل والو ااوا لت أراواال ا ،وماان عاادم وجااوو لطااار قااانوين
للتشاااور مااع اتتمضااا ارلل ا اتتعاارر قت ا متاشاار هااذع ا نشااط ( )119و ك ار اللةحب ا اتضحبل ا
إلقوق اإلنسان أنع يتضني على أنظوال أن تسضى لت احل وا من الشضوق ا لل علاى موافقت اا
احلاار اتسااتق اتس اتحبم قت ا التاطاالط للمشاااريع اإلمناال ا أو تحبةلااذها أو ماحبح تارايلص للشااركا
لالوااطالع أبنشااط اقت اااوي علااى ا راوااو الااخ ال ااا الشااضوق ا االل عاااو أو تقاال فل ااا
()120
أو تستادم ا لظرل يير
 -5املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء

()121

 -71رحتااع اللةحبا اتضحبلا إلقااوق اإلنسااان بسلاسا الدولا الراملا لت اسااتلضاق أعااداو كتاام
ماان ات اااجرين وملتمسااو اللةااوت اتوجااووين يف لقللم ااا ،اام أهنااا أعربااع عاان القلااح لاات التقااارير
()122
الخ تتةدط عن تحبةلذ عمللا طرو راعو
 -72ويف ع ااام  ،2018ح ااذر مةوو ا ا ا م ا ا اتتة ااد الس ااامل
الوحلا اجلماااعو لرعااااي بلااد جماااور ماان أنظااوال قااد أسااةر عاان انت اكااا
من جانض قاوا ا مان علاى جاانث احلادوو ،ويلا عاوو ماا ال يقا
أي عمللاا
هش للظاي ووعع اتةووا الساامل احل وما لت وقا ّ
أي عملل ااا ع ااوو يف لط ااار االح اوام ال ام ا لس االاو
م اان أن تحبةل ااذ ّ
()123
جلملع ات اجرين اتتعررين

حلق ااوق اإلنس ااان م اان أن
جساالم حلقااوق اإلنسااان
عان  330 000يف حالا
ترحلا جاريا حا تتأكاد
الق ااانون وحق ااوق اإلنس ااان

 -73وأو ااى اتق اارر اص اااق اتض ااين ابت اااجرين رحل اااب أبن تع ااع أنظ ااوال اسا اواتلةل ش ااامل
لل ةاار أتيااذ يف االعتتااار رلااع جوانااض اسةاار وتضاِّّا لرسااات ووااع ن ااامو تض ا ات اااجرين عاان
()124
طريح تحب ل التحبق وتلسمع ،بدالً من السضو لت مقاومتع
 -74وأحاااو اتقاارر اصاااق علم ااً ابتضلومااا اتتضلق ا ب ااروف الضم ا ات ري ا يف قطاااع التحبقلااض
التقللدي عن اتا وتضم ال ثما من الضامال ات اجرا ياوما يف اتحبااا ،ول ان ال تحبةاذ
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) وأو ااى اتقاارر أنظااوال رنشااات ن ااام قااوي وفضاااا لتةتاالش125( عمللااا تةتاالش يف اتحبااااا اصا ا
)126(
 مع اايو عدو مةتشو الضم اتدربني يف جماا حقوق اإلنسان ومضايم الضم، الضم
 وأعربااع اللةحبا اتضحبل ا إلقااوق اإلنسااان عاان ا سا لالفتقااار لت يللااا تحبةلااذ القااانون-75
 وقالع لناع يتضاني علاى أنظاوال وامان،2015 اصاق إلح اللةوت و ة الالج اتضتمد يف عام
 ول اادار وعديااد و اااح هويا ملتمسااو، تحبةلااذ لا القااانون وووااع لجاراتا جلااوت عاولا وفضالا
)127(
اللةوت والالج ني يف الوقع اتحباسض لتلسم ح وس على اصدما االجتماعل ا ساسل
 وأو ع اللةحب اتضحبل إلقوق اإلنسان واللةحبا اتضحبلا ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعلا-76
والثقافلا ا أبن تع اامن الدولا ا ع اادم اللة ااوت لت احتة اااا ملتمس ااو اللة ااوت والالج ااني لال كم ااال
) وقاادم اتقاارر128( وأن ت ةا تااوفم العااماان القانونلا للمةتةا ين يف مراكا االسااتقتاا،أياام
)129(
 كما أو ى الدول بووع بداا لالحتةاا، اصاق اتضين ابت اجرين تو ل ياثل
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