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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب  تشرين ١٥-٤

 جتميع بشأن مصر  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و ٥/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

تقاااارير ه  اااا  اتضاهااادا   االساااتضرال الااادوري الشاااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  الاااوارو  ي
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  اتتةااد   ا  اليفاال ، وهااو مقااد  ي  اا ي مااوج  

 تقّ داً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما ر

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
  (٢) (١)اإلنسان

على التم    الضنيفري ميفر على التيفديح على مضاهدا  حقوق  جضت جلن  القضات  -٢
 ر(3)اإلنسان الدول   اليت مل ُتيفدِّق عل ها بضد

وأو ااات اتقااارر  اصا ااا  اتضن ااا  ابلسااا ن الالااااح  ضنيفااار مااان عنا ااار احلاااح ي مساااتو   -3
مض شااان مناسااا  وابحلاااح ي عاااد  التم  ااا  ي هاااذا السااا اق ون تيفااادق ميفااار علاااى الربوتو اااو  

 ر(٤)اري اتلةح ابلضهد الدويل اصاص ابحلقوق االقتيفاوي  واالجتماع   والثقاف  االخت 
وقاد الت ماات ميفار بتقاادي تقاريرهااا الدوريا  امل ه  ااا  اتضاهادا ت ومراجضاا  التة  ااا   -٤

علااى لتلاات االت اقااا  اإلقل م اا  والدول اا  وحالاا  التيفااديح عل هااات وباا او  توا االها وتضاو ااا مااع 
ا  ي اطااار اإلجااراتا  اصا اا  ولااس حقااوق اإلنسااان، بةاارق منهااا  او  وتاام  ات ل ااب بااوال

 ر(٥) ارا  اإلجراتا  اصا   امل ميفر
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، تربعت ميفار بااالم مال ا  ت و ا   ا ما  اتتةاد  الساام   ٢٠١٩و ٢٠١٥وي عامن  -٥
ي حلقااااااوق اإلنسااااااان )بااااااا ي  لاااااارب ليفااااااندوق ا ماااااا  اتتةااااااد  للتربعااااااا  لضااااااةاا التضااااااذي  

 ر(6)(٢٠١٩و ٢٠١٤ عامن

 (7)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
ها لضضوي  جملس حقاوق اإلنساان ابلضماي بةريقا  بنَّاات  ماع  -6 تضهَّد  ميفر ي س اق تر ُّةِّ

مج ااااع ا طااااراة، وا الاااا  الضقاااااا  الاااايت لااااو  وون اإلعمااااا  ال امااااي حلقااااوق اإلنسااااان واحلاااارا  
 ر(8)طين حلقوق اإلنسان وا سس اليت يقو  عل ها اوتمع الدميقراطنا ساس  ، وبتض ي  اإلطار الو 

وأْو ااات اللجنااا  اتضن ااا  ابلقضاااات علاااى التم  ااا  الضنيفاااري ون  اااد ميفااار اولاااس القاااومن  -7
 ر(٩)حلقوق اإلنسان ابت  ان   اليت حيتاج ال ها لال ةالع بواليته على حنو مستقي

وأحاط فريح ا م  اتتةد  القةري علماً إبنشاات اللجنا  الضل اا الدااما  حلقاوق اإلنساانر  -8
ميفر علاى مادِّ هاذل اللجنا  ابلقادرا  ال اف ا  لتن  اذ واليتهاا، الايت تشامي  و جع ال ريح القةري

 ر(١٠)اعداو اسرتات ج   وطن   حلقوق اإلنسان
و اااجع ال رياااح القةاااري ميفااار علاااى توسااا ع نةااااق بااارام  التثق ااات والتااادري  ي جماااا   -٩

 ر(١١)حقوق اإلنسان اتوجه  امل موظ ن اصدم  الضام 

الدوليااة املتعلقااة  قااوق اإلنسااانع مااع مراناااة القااانون تنفيااا االلتاامااات  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطانات -ألف 
 (١٢)املساواة وندم التمييا -١ 

للمساوا  بب مج ع اتواطنب و  اي  اتضه  اً قانون اً أفاو  ميفر ون وستورها أرسى اطار  -١٠
وأعاار  اتقاارر اصاااص اتضااين بتابضاا   ر(١3)ي سااا  ماان ا ساااا ابحلقااوق واحلاارا  وويااا    اا   

عاان أساا ه لضااد  وجااوو  تن  ااذ اتالح ااا  اصتام اا  للجناا  اتضن اا  ابلقضااات علااى التم  اا   ااد اتاارأ 
مضلوما  عن اإل اال  التشاريضن الشاامي الاذي خضاضت لاه التشاريضا  التم   يا ، ولاذلرب رأ  

وأعرباات اللجناا  اتضن اا  ابلقضااات علااى  ر(١٤)تن  ااذ تو اا تهااللجناا  أنااه يتضااذر عل هااا تق اا   مااد  
التم    الضنيفري عن قلقها لضد  وجوو تضريت للتم    الضنيفري ي التشاريضا  الوطن ا ، وأو ات 
إبوراج تضرياااات  ااااامي للتم  اااا  الضنيفااااري ي قااااانون الضقااااواب  والقااااانون اتاااادين والقااااانون اإلواري 

ماان قااانون الضقااواب   ١76ى اتاااو  للالاادر والح اات اللجناا  ن سااها أن التضااديي الااذي أُوخااي علاا
ل اان ييفااات التم  اا  الضنيفااري فضاااًل اجرام اااً، ال لاار  هااذا ال ضااي االَّ ي ساا اق وساااا  اإلعااال  

وقوع انتهاك للسل ر وأو ت اللجن  ون تضد  ميفر قانون الضقواب  ل شمي التجري خةا   أو
ن أو ال راه ا  الضنيفاري ، والتةاري  ال راه   الضنيفري ، ونشار ا ف اار القااما  علاى الت اوق الضرقا

 ر(١٥)على التم    الضنيفري أو اإلثين، وانشات من ما  عنيفري  أو وعمها
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 (١6)التنمية والبيية واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
أ ار فرياح ا ما  اتتةاد  القةاري امل اثام النماو السا اين الساريع اثاماً سالا اً علاى ا اا   -١١

لتنم   اتستدام  ي ميفر، على الر   من اطالق االسرتات ج   القوم ا  للسا ان الشاامل  اسرتات ج   ا
ابإل ااف  امل عاد  ماااورا  أخار ر وأو اى ال رياح القةاري  ٢٠3٠-٢٠١٥لضد  قةاعا  لل رت  

بتض يااا  تااادابم التااادخي اتت املااا  لااادع  فااارص الشااااا  ي احليفاااو  علاااى الضماااي الالااااح والتااادري  
وو ااع  ٢٠٥٢ أيضاااً بتنقاا ت اتاةاا  االساارتات جن القااومن للتنم اا  الضمران اا  للضااا  اتهااينر وأو ااى

س اسااا  ترماان امل لسااب ام ان اا  االساات او  ماان ال اارص االقتيفاااوي  اال اا  وتااوافر هااذل ال اارص، 
 ر(١7)وامل االرتقات ابصدما  ا ساس   وحال  الا    ي اتناطح اجلديد  واتوجوو 

 (١8)مكافحة اإلرهابحقوق اإلنسان و  -٣ 
أعربااات اللجنااا  اتضن ااا  ابلقضاااات علاااى التم  ااا  الضنيفاااري عااان قلقهاااا  ن قاااانون م افةااا   -١٢

واسااضاً ماان أجااي اعاقاا  يارساا  حرياا  التضااام والتجمااعر وأو اات اً اإلرهااا  مي اان أن يُ ساار ت ساام 
اان  اللجنااا  اب اااا  تااادابم م افةااا  اإلرهاااا  علاااى حناااو حيمااان حقاااوق اإلنساااان، وتةا اااح الضااام

والح ات  ر(١٩)القانون   تنع جلوت الشرط  امل استادا  التنم   الضنيفري وم افة  هاذا التنما  
من مااا  ا مااا  اتتةاااد  للرتب ااا  والضلااا  والثقافااا  )ال ونسااا و( أن القاااانون لااار  جمموعااا  واساااض  مااان 

يفاااور  عاان ا فضااا ، بااا ي  لاارب نشاار أخاااار عاان ا عمااا  اإلرهاب اا  ُ ااالِّت الا اااان  الر  اا  ال
احل وم  بشأن اإلرها  والرتوي  هلذل ا خاار، ويسمت للمةا   أيضااً ون  ناع اليفاة  ب مان 
م اولاا  مهنااته  ا ا أقاادموا علااى  لااربر و اااجضت ال ونساا و ميفاار علااى  اامان أال ياا وي ان اااا  
تشريضا  م افة  اإلرها  والتةرة امل اتس بقدر  اتواطن الضاوي، بان ي  لارب اليفاة  ون، 

 ر(٢٠)ى يارس  احلح ي حري  الرأي والتضامعل
، ٢٠١٥والحااف فريااح ا ماا  اتتةااد  القةااري ت ايااد عاادو اهلجمااا  اإلرهاب اا  منااذ عااا   -١3

و ام  و جع احل وم  على موا ل  اجلهوو ت افة  اإلرها  من خاال  ساروا  ااذ  اوتماع
 ر(٢١)انون الدويل حلقوق اإلنسانللقاً  لرب من اآلل ا  الوطن  ، وتنق ت القوانب ووراً، وفق

والح ات اتقاارر  اصا اا  اتضن اا  ابلساا ن أن ا ادار اتراساا   وجهااوو م افةاا  اإلرهااا   -١٤
 اااااشر و اااادو  علااااى  اااارور  توافااااح تاااادابم قمااااع  ٢٢ ٠٠٠قااااد أساااا را عاااان تشااااريد حااااوايل 

اإلرها  مع اتضايم الدول   حلقوق اإلنساان ابل اماي، وأ اد  أن تادمم اتناا    ارو انتقاامن ي 
 ر(٢٢)للةح ي الس ناً ب ِّّناً أنشة  ارهاب   يش ي انتها   اال تاال ي ارت احال  

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (٢3)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن نلى شخصه -١ 

رأ  ال ريااااح الضامااااي اتضااااين ابالحتجااااا  التضساااا ن أن فاااارل عقوباااا  اإلعاااادا  علااااى اثاااار  -١٥
( من الضهد الدويل اصاص ابحلقاوق ٢)6اتاو   ح ا  اً اجراتا  مشوب  ابلض و  يش ي انتها 

، أعااار  الضدياااد مااان خاااربات ا مااا  اتتةاااد  ي جماااا  ٢٠١٩وي  اااااط/فرباير  ر(٢٤)اتدن ااا  والس اسااا  
حقاااوق اإلنساااان عااان أسااا ه  إلعااادا  تساااض  رجاااا  أويناااوا بناااات علاااى أولااا  يااا ع  أ اااا انت عااات لااات 

يااادو،  امل حما مااا  اعرت،ااا، علااى مااااً   اسااتناوالتضااذي ر وأ اااروا امل أن اتضاان ي عمل ااا  اإلعاادا
ع او  جسا م  ف ااه انتهااك للقاانون الاادويل حلقاوق اإلنساان، وأن هااذل اإلعاداما  تضتارب ي هااذل 
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ال اروة بثاباا  اعاداما  تضساا   ر وأ ااروا امل ااهااي اا ماا  ات عاو  لتقرياار قاد  أثنااات ااا ماا ، 
فاا ، ي بضا  حااال  االخت اات القسارير وان اد عن استادا  التضذي  للةيفو  علاى االعرتا

اصااربات احل وماا  ماان جديااد أن توقاات تن  ااذ مج ااع أح ااا  اإلعاادا  وتشاارع ي اسااتضرال حاااال  
ا  ااااص الااذين ُح ِّاا  علاا ه  ابإلعاادا ر وحثااوا الساالةا  علااى  اامان مراجضاا  مج ااع أح ااا  

 ر(٢٥)اإلعدا ، والن ر ي وقت الضمي بضقوب  اإلعدا  هبدة الغااها
وخليفاااات جلناااا  مناهضاااا  التضااااذي  امل أن التضااااذي  ميثااااي يارساااا  منهج اااا  ي ميفاااارر  -١6

عقاا  عمل ااا  االعتقااا  التضساا    علااى  مااا ُيسااتاد اً  ثاام   وأفاااو  اللجناا  ن سااها ون التضااذي 
ياادو، وأناه مُيااارأ ي أ لا  ا ح اان للةيفاو  علااى اعارتاة أو تضاقاا  اتضار اب الس اساا ب  ماا

و،دياااده ر وخليفااات اللجنااا  امل أعماااا  التضاااذي  ارُت اااات علاااى أيااادي أفاااراو الشااارط  واجلااا   
وا ماان الااوطين، وحااراأ السااجون،  اام أن اتاادعب الضااامب والقضااا  ومااوظ ن السااجون سااهلوا 
أيضااااً ارت اااا  هاااذل ا عماااا  بتقاعساااه  عااان  اااات اتمارساااا  اتتمثلااا  ي التضاااذي  واالحتجاااا  

املاا ، أو عاان مضاجلاا  الشاا او ر وي لاات مج ااع ماارت ب أعمااا  التضااذي  ماان التضساا ن وسااوت اتض
الضقا  تقريااًر وأو ت اللجنا  بو اع حاد فاوراً تمارسا  التضاذي  وساوت اتضاملا  ي مج اع أماا ن 
االحتجا ، و مان اوان   اار اتس ولب علناً  عما  التضذي  وسوت اتضامل  اترت ا  على أيدي 

عتماو س اس  عد  التسامت مةلقاً، ومقا ا  مرت ب أعما  التضذي ، بان ي موظ ن الدول ، وا
، رأ  ميفار ٢٠١6ح يران/يون اه  ١ لرب مان يضاةلضون بادور الق ااو  أو بسا ول ا  عل اار وي 

ي روها أنه ال لدر ابللجن  أن تستنت  من عد  روها على اوعاتا  حمدو  أ ا  ارأ التضذي  
الضديااد ماان تو اا ا  اللجناا  وأ ااد  أ ااا تضمااي علااى تن  ااذها ابل ضااي، بيفااور  منهج اا ر وقالاات 

وقالات ج ا ااً عاد  تو ا ا  أخار  أو أخاذ  علمااً هباار ورفضات ميفار تو ا ا  اللجنا  بشااأن 
الضمي فوراً على وقت استادا  الضْ   التا ت وانشات ه    مستقل  للتةق ح ي اوعااتا  التضاذي  

وتق  اد اختيفااص اااا   الضسا ري  ل قتيفار علاى اجلاراا   ا   واالخت ات القسري وسوت اتضامل ت
اارةت وان اااا  احل ااار ات اارول علاااى  ت وا اااات اتمارسااا  “فةاااوص الضذرياا ”الةااابع الضسااا ري اليفِّّ

 ر(٢6)اتتمثل  ي اخضاع اتتهمب ابرت ا  جراا  لل ةش الةب الشرعن ل تة  الشرج
تضل ااح علااى الوفااا  ات اج اا  للاارا س ووعاات م و اا   حقااوق اإلنسااان ميفاار، ي ساا اق ال -١7

، امل  امان اجاارات لق ااح فااوري ٢٠١٩الساابح، حممااد مرساان، أثناات االحتجااا  ي ح يران/يون ااه 
ون يااه و ااامي و اا اة علااى يااد ه  اا  مسااتقل  ل شاات سااا  الوفااا ر وأ ااار  ات و اا   امل أن 

قضااااها ي اً  اااوا ي  انااات قاااد أثااام  بشاااأن ظاااروة احتجاااا ل خاااال  ماااد  سااات سااانوا  تقرياااا
السااجن، بااا ي  لاارب الشااوا ي اتتضلقاا  ايفااوله علااى الرعاياا  الةا اا  اتناسااا ، وعلااى فاارص  اف اا  
تقابلااا  حمام اااه وأفاااراو أسااارته، وايداعاااه احلااااس االن اااراوي اتةاااو  بشااا ي وا اااتر ورأ  م و ااا   

 ر حقوق اإلنسان أن التةق ح يناغن أن يشمي مج ع جوان  مضامل  السلةا  للس د مرسن للن
وأعر  ال ريح الضامي اتضاين ابالحتجاا   ر(٢7)ف ما ا ا  ان ل روة احتجا ل تلرب اثم على وفاته

التضساا ن عاان قلقااه الاااالم ا ات ياا  االحتجااا  التضساا ن والتضااذي  واالخت ااات القسااري، ي الاارأي 
الااذي أ اادرل بشااأن حممااوو مجضاا  علاان، وأ ااار امل أن اللجااوت علااى حنااو  ااااع  83/٢٠١7رقاا  
منهجاااان امل عقوبااااا  السااااجن أو  ااااام  لااااارب ماااان ا  ااااا ا  اليفاااااارم  لساااال  احلريااااا  الادن ااااا   أو
خيالت القواعاد ا ساسا   للقاانون الادويل مي ان أن يشا ي، ي ظاي ظاروة مض نا ، جرميا  مان  با

اجلااااراا  اترت ااااا   ااااد اإلنسااااان  ، وحاااات ميفاااار علااااى ا ااااا  اصةااااوا  الال ماااا  لتيفااااة ت و ااااضه 
 ر(٢8)لدول  يتوافح مع اتضايم ا با
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 (٢٩)إقامة العدلع مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون -٢ 
أ ااد  ميفااار أ اااا متمسااا   ابلت امهاااا بتض يااا  طل اااا  االنتيفااااة الوطن ااا  اتتاحااا  جلم اااع  -١8

اتاااواطنب، عااان طرياااح    ااانه  مااان اإلباااالت عااان الشااا او  الااايت يتضاااب التةق اااح ف هاااا مااان أجاااي 
 ر(3٠)حماسا  اجلنا 

وأعرباات م و اا  ا ماا  اتتةااد  السااام   حلقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا الاااالم ا ات تضاارل  -١٩
، وا ات ااهااي اا ماا ، علااى مااا يااادو، للتقااارير الاايت ٢٠١٩أ ااااص لدعاادا  ي  ااااط/فرباير 

جدياا   تاا ع  أن التضااذي  ُيسااتاد  للةيفااو  علااى اعرتافااا ر و  اار  ات و اا   أن هناااك أسااااابً 
لقلح من أالَّ ت ون اإلجراتا  القانون   الواجا  و ماان  ااا م  الضاول  قد اتاضت لمي على ا

ي بضاا  احلاااال  أو ف هااا مج ضاااًر فاااال  الساانوا  القل لاا  اتا اا  ، توالاات احلاااال  الاايت أوياان 
ف هاااا أ اااااص ي ظاااروة ياثلااا  ي ميفااار ب نماااا ورو  تقاااارير تشااام امل عاااد  حماااا مته  وفااااح 

 ر(3٢)أ ر عدو من خربات ا م  اتتةد  ي جما  حقوق اإلنسان  وا ي ياثل و  ر(3١)ا  و 
وأ ااااار  ات و اااا  السااااام   امل التناااااق  اليفااااار  بااااب ااا مااااا  اجلماع اااا  ي ميفاااار  -٢٠

و ااادور قاااانون ي اآلونااا  ا خااام ، ميااانت أفاااراو قاااوا  ا مااان فضل ااااً، حيفاااان   املااا  مااان التضااارل 
ي وناااون قاااد ارت اوهاااار وأ اااار  امل أن  ااان احلملااا  الضسااا ري   اااد للمالحقااا  عااان جاااراا  رباااا 

االحتجاجااااا  الاااايت ت عمتهااااا حر اااا  اإلخااااوان اتساااالمب ي م اااادايْن رابضاااا  الضدوياااا  والنهضاااا  ي 
مشااارك ي االحتجاجااا   ٩٠٠أساا ر  عاان قتااي حااوايل  ٢٠١3ط /أ سااةس  ١٤ي  القاااهر 

أحااااد ي أجهاااا   أماااان الدولاااا  بشااااأن وقااااوع  أ لااااه  ماااان الُضاااا َّ ، باااادون أن يوجااااه اال،ااااا  قااا  امل
، ي  اااو /ر “مذاااا  رابضااا ”يسااامى  ماااا     وأ اااار  ات و ااا  الساااام   امل أن الربتاااان اتيفاااري أقااارَّ

 ، القااانون الااذي ياان   مضاملاا   اااار قاااو  القااوا  اتساالة ، وهااو قااانون مياانت أفااراو٢٠١8يول ااه 
   ااو / 3ارُت ااات أثنااات أوات واجاااه  بااب  ماان اتالحقاا  القضاااا   عاان أي جااراا  قااوا  ا ماان حيفااان 

ر ٢٠١6 اااانون الثاين/ينااااير   ١٠و - اترياااط اطاحااا  اجلااا   ا ومااا  السااا د مرسااان - ٢٠١3يول اااه 
وحثت احل وما  علاى  امان  - امل وجو  تةا ح الضدال  على اجلم ع بال حيفان   حد ووعت

راو قااوا  ا ماان الااذين ُيشااتاه ي للقااانون، بااا ي  لاارب ي حااح أفاااً أن اخااذ الضدالاا  جمراهااا، وفقاا
 ر(33)ارت اهب  جراا 

، وعاااا عااادورب مااان خاااربات ا مااا  اتتةاااد  ي جماااا  حقاااوق ٢٠١8أيلو /سااااتمرب  ١7وي  -٢١
اإلنساااان جملاااس حقاااوق اإلنساااان امل التيفااادي علاااى وجاااه السااارع   ح اااا  اإلوانااا  الااايت تقضااان 

 ايفاااً  73٩اع اا  تلاات طخارين مااد  احل ااا  بضااد حما ما  مج ٤7مت اااهر وسااجن  7٥إبعادا  
أُوينااوا بااته  التجمهاار  اام اتشااروع، والضاالوع ي أعمااا  الضناات والتةااري  علااى خاارق القااانونر 
وقاااااا  اصاااااربات ان اتتهماااااب مل ُي  اااااي حقهااااا  ي تقااااادي أولااااا  للااااادفاع عااااان أن ساااااه ، وان مج اااااع 

، ٢٠١3ا  اااااص  اااار وا ي االحتجاجاااا  الااايت ت عمتهاااا حر ااا  اإلخاااوان اتسااالمب، ي عاااا  
وقمضهااا اجلاا   بشااد ر وأ اادوا أن أي عمل اا  اعاادا  تن ااذ ي ظااي هااذل ال ااروة، باادون مراعااا  
تضايم ااا م  الضاول  ابل امي، سُتضد بثاب  سل  تضس ن للة ا ، وأن أح ا  السجن اتشدو  
الاااايت  اااادر   اناااات أيضاااااً  اااام متناسااااا ، ولاااااذلرب، فهاااان قااااد تضاااادُّ  اااانوة اتضاملاااا  القاسااااا   

 ر(3٤)انسان   أو اته ن الال أو
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وأواناات من ماا  ال ونساا و قتااي فان اا   ااة  ب، وأ ااار  امل أن احل وماا  مل تاارو علااى  -٢٢
طلاا،ا ابلتةق ح ي تلرب احلااال ر و اجضت اتن ما  احل وما  علاى التةق اح ف هاا وعلاى اعاداو 

 ر(3٥)تقرير عن حال  اتتابض  القضاا  

 (36)احلرايت األساسية -٣ 
ااااع  ٢٠١٤أفااااو  ميفاااار ون وسااااتور عاااا   -٢3 رفااااع مسااااتو  وايااا  احلقااااوق واحلاااارا  ووسَّ

نةاقهاااا، فااانش علاااى وايااا  حريااا  اتضتقاااد وال  ااار والااارأي واحلاااح ي التجماااع السااالمن واحلاااح ي 
اإل ااارا ر وأعربااات عااان الت امهاااا ابلشاااروع ي مراجضااا  القاااوانب الوطن ااا  مااان أجاااي  ااامان وايااا  

اس   واي   امل ر وتضهد  بتض ي  الدور الانات للمجتمع اتدين ي حقوق اإلنسان واحلرا  ا س
 ر(37)تض ي  حقوق اإلنسان وإبقام  الشرا   الال م  مع من ما  اوتمع اتدين

، وهاو ٢٠١7لضاا   7٠وقالت ات و   السام   حلقوق اإلنسان ان ا دار القانون رق   -٢٤
حل وم ا  تمارسا  ر اد حقاوق اإلنساان والادعو  ي قانون راوع يض ح اوا  أما  اتن ما   ام ا
ابلغااااً إبم ان ااا  التمتاااع اقاااوق اإلنساااان، وسااا جضي اً هاااذا اواااا  واعاااداو التقاااارير، سُ ضااار  ااارر 

اتاااادافضب عاااان احلقااااوق أ ثاااار عر اااا  للجاااا اتا  وأعمااااا  االنتقااااا ر ويتضااااارل هااااذا القااااانون مااااع 
حلقاوق اإلنساان، ا  ي ارل علاى اتن ماا  االلت اما  الواقض  على ميفر بوجا  القاانون الادويل 

 ااام احل وم ااا  التمااااأ اإل ن للضماااي وطلااا  موافقااا  ر  ااا  للةيفاااو  علاااى التموياااي مااان ميفااااور 
خارج  ر ورأ  ات و   السام   أن هذا القانون ينتهرب الت اما  ميفر ي جما  حقوق اإلنسان، 

قدماا  ي اطاار االساتضرال الاادوري عان انتها اه اللتاا ا  الالاد بتن  اذ عاادو مان التو ا ا  ات فضاالً 
الشامي الثاين بشأن تض يا  ووايا  احلاح ي حريا  ت اوين اجلمض اا ، وحريا  التضاام واعتمااو قاانون 
بشاااأن اتن ماااا   ااام احل وم ااا  يتما اااى ماااع اتضاااايم الدول ااا  حلقاااوق اإلنساااانر وحثااات ات و ااا  

يااد للتةاااور والتضاااون مااع اوتمااع السااام   احل وماا  علااى الغااات القااانون وحماولاا  الاااو مسااار جد
وأ ر اتقااارر اصااااص اتضاااين ابحلاااح ي حريااا  التجماااع السااالمن واحلاااح ي حريااا  ت اااوين  ر(38)اتااادين

 ر(3٩)٢٠١6مجض ا   وا ي ياثل  ي عا  
وأعربااات جلنااا  القضاااات علاااى التم  ااا  الضنيفاااري عااان  اااوا ي بشاااأن تضااارل ال ااااعلب ي  -٢٥

ا ، وبشاااأن الق اااوو ات رو ااا  علاااى عماااي اتااادافضب عااان حقاااوق اوتماااع اتااادين للتاويااات واالعتقااا
اإلنسانر وأو ات اللجنا  ون تضتماد ميفار قاانوانً جدياداً بشاأن اتن ماا   ام احل وم ا  هبادة 
ت سم عمي اتدافضب عن حقوق اإلنسانت وواي  اتدافضب عن حقوق اإلنساان واليفاة  ب مان 

ن اتيفاع  اليت تض ح عمله ت وا ال  الق وو اليت  ناع التضرل للتاويت أو االنتقا ، و م  لرب م
حيفاااو  اتن ماااا   ااام احل وم ااا  علاااى التموياااي مااان اصاااارجت والتضج اااي بضاجلااا  قضااااا النشاااةات 

وقد  ا مب الضا  تقريراً عن االوعاتا  اتتضلق  بتضرل  ر(٤٠)واليفة  ب ااتج ين واإلفراج عنه 
حياولون اتشار   ي اجتماعا  ا ما  اتتةاد  بشاأن حقاوق اتدافضب عن حقوق اإلنسان الذين 

اإلنسان  عما  انتقام   اسد  ي منضه  من الس ر، وا ذ ات ل ون بوالا  اجراتاٍ  بشأن 
 ر(٤١)هذل االوعاتا 

وأعاار  عاادورب ماان خااربات ا ماا  اتتةااد  ي جمااا  حقااوق اإلنسااان عاان اوانااته  الشااديد   -٢6
 د اتدافضا  عن حقوق اإلنسان ي اطار تضا  ح اصنااق اتساتمر علاى لتيفض د ميفر اجراتا،ا 

اوتمااع اتاادينر وحاات اصااربات احل وماا  علااى اإللغااات ال ااوري جلم ااع تاادابم القمااع الاايت تسااتهدة 
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اتااااادافضب عااااان حقاااااوق اإلنساااااان، باااااا ي  لااااارب مناااااع السااااا ر والتشاااااريضا  الااااايت اااااار  ا نشاااااة  
، حاااتَّ عااادورب مااان خاااربات ا مااا  اتتةاااد  ي جماااا  حقاااوق ٠١8٢وي أيلو /سااااتمرب  ر(٤٢)اتشاااروع 

اإلنسااان ميفاار علااى  اامان حيفااو  مج ااع اتاادافضب عاان حقااوق اإلنسااان ااتجاا ين علااى حما ماا  
اللت اماا  الالااد بوجاا  القاانون الاادويل حلقااوق اً تراعان ا  ااو  القانون ا  وعاولاا  ون يهاا  وعلن ا  وفقاا

اااالم ا ات االحتجااا  اتةااو  للماادافضب عاان حقااوق اإلنسااان، اإلنسااانر وأعاار  اصااربات عاان قلقهاا  ال
للتقااااارير، عاااان وفاااااعه  الساااالمن واتشااااروع عاااان حقااااوق اإلنسااااانر وأفاااااووا ون اً الااااذي  اااا ، وفقاااا

االستهداة اتنهجن للمدافضب عن حقوق اإلنسان ميثي م  راً طخار علاى انتهااج احل وما  س اسا  
 ر(٤3)ن  الااً ما يُقمضون بذريض  م افة  اإلرها عد  التسامت مةلقاً مع اتضار ب، الذي

وأعاار   ااي ماان اتقاارر اصاااص اتضااين بتض ياا  وواياا  احلااح ي حرياا  الاارأي والتضااام واتقاارر   -٢7
اصا   اتضن   بتض ي  وواي  حقوق اإلنسان واحلرا  ا ساس   ي س اق م افةا  اإلرهاا  عان 

ى حرياا  التضااام، وعاان ج عهمااا الشااديد ماان وروو تقااارير ابلاام القلااح ا ات اسااتمرار االعتااداتا  علاا
وعاا  ”و “نشاار ا  ا ياا ”عاان اتساااع قااماا  اتواقااع الشااا    الاايت أ لقاات أو ُحجااات بذريضاا  

وأفااو  التقاارير ون السالةا  اتيفاري  حجاات الو او  امل اتواقاع الشاا    التابضا  ر “اإلرها 
 لرب ميفاور اتضلوما  اتضروف ر وأ ار اتقارران اصا اان و ال  اخااري  على ا قي، با ي  ٢١ لا

امل أن السااالةا  مل تقاااد  أيااا  أولااا  تثاااات أن حجااا  هاااذل اتواقاااع الشاااا    ي ااان ابتضاااايم اً أيضااا
اتنيفااااوص عل هااااا ي القااااانون الاااادويل حلقااااوق اإلنسااااانر وأفاااااوا ون قاااارارا  احلجاااا  اسااااتند ، 

 ض ا اا ، وخلاات ماان أبساا  أ اا ا  الشاا اف  ، يااادو، امل تشااريضا  م افةاا  اإلرهااا  ال ف مااا
 ر(٤٤)ان وجد هذا اإل راة أ الً اً، وخضضت إل راة قضاان حمدوو جد

، الاذي يشارة عل اه اولاس ا علااى ٩٢وأ اار  من ما  ال ونسا و امل أن القاانون رقا   -٢8
 ااد  لتن اا   اإلعااال ، وهااو جملااس يرتأسااه مساا و  يض نااه الاارا س ومهمتااه ا ااا  اإلجااراتا  الال ماا 

االنتها اااا ، مااانت احل ومااا   اااالح ا  ا ااااف   لتن ااا   احلقاااوق واحلااارا  الرقم ااا  علاااى  اااا   
اإلنرتنااااتر وعوملاااات اتاااادوان  اإلل رتون اااا  وحسااااااب  التوا ااااي االجتماااااعن، الاااايت ي يااااد عاااادو 

 اااش، مضاملاا  اتنافااذ اإلعالم اا ، يااا لضااي أ ااةاهبا عر اا  للمالحقاا   ٥ ٠٠٠متابض هااا عاان 
، بلاام جممااوع عااادو ٢٠١7 ا باا ر ومناااذ عااا  اً  نشاار مااا تضتاااربل الساالةا  أخاااار  القضاااا   بتهماا 

موقااعر وح اار القااانون انشااات مواقااع  ااا    وون  ٥٠٠اتواقااع الشااا    الاايت ُحجااات أ ثاار ماان 
احليفاااو  علاااى تااارخ ش مااان اولاااس، وأجاااا  للمجلاااس وقااات نشااااط اتواقاااع الشاااا    اتوجاااوو  

ر و جضت من م  ال ونس و احل وم  علاى تق ا   ماد  حجاها، وفرل  راما  على ااررين أو
توافااح القااوانب الاايت تاان   احلقااوق واحلاارا  الرقم ااا  علااى  ااا   اإلنرتناات مااع ح مااْن الضااارور  
والتناس  اتنيفوص عل هما ي الضهد الدويل اصاص ابحلقوق اتدن   والس اس  ، وتض ي  اإل راة 

  اإلل اارتوين، وا ااال  ن اا  التض ااب الاذي خيضااع لااه القضااان ي القضاااا اتتضلقا  اجاا  ااتاو 
 ر(٤٥)اولس لضمان استقالله

 ر(٤6)والح اااات من ماااا  ال ونساااا و أن قااااانون الضقااااواب  يضتاااارب اإلهاناااا  والساااا  جرمياااا  -٢٩
وأو ااات اتن مااا  ون تلغااان ميفااار ااااري التشاااهم والسااا ، واوراجهماااا ي القاااانون اتااادين، وفقااااً 

 ر(٤7)للمضايم الدول  
حاات ثالثاا  م ل ااب بااوالا  ي اطااار اإلجااراتا  اصا اا  التابضاا  ل ماا  اتتةااد  ميفاار و  -3٠

على و ع حد لرووو ال ضي  ام اتتناساا  علاى يارسا  احلاح ي التجماع والتضاامر وأوان ات ل اون 
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باااوالا   ااارام  رو فضاااي السااالةا  الاااذي ينااادرج  ااامن تضااا  ح اصنااااق اتساااتمر علاااى ااتجاااب 
امب واتاادافضب عاان حقااوق اإلنسااانر ووعااوا ماان جديااد امل اإلقااالع عاان تق  ااد واليفااة  ب واااا

 اااارور  عااااد  التااااذرع ابلشااااوا ي ا من اااا  تضااااايق  اليفااااة  ب ”احلاااارا  الضاماااا ، و اااادووا علااااى 
وااامب وااتجب، ومنع اتضار   الس اس   السلم  ، وهاو ماا سا  وي امل تقاوي  النقااا الضاا  

 ر(٤8)“ عن تقوي  ا من واالستقرار ي ا جي الةوييواحلقوق ا ساس   فضالً 
وأفاااااو  من ماااا  ال ونساااا و ون الالااااد ال ميلاااارب حال اااااً قااااانوانً بشااااأن حرياااا  اتضلومااااا ،  -3١

و اااجضت احل ومااا  علاااى ان اااا  اتاااااوم الدساااتوري  اتتمثلااا  ي الو اااو  امل اتضلوماااا  والو ااااح 
 ر(٤٩)الر   ، واعتماو قانون حري  اتضلوما 

وأفاو فريح ا م  اتتةد  القةري ون الدع  التقين الذي قدمه ف ما يتضلاح باااوم احلريا   -3٢
النقاب ااا  واحلاااح ي ات او ااا  اجلماع ااا  أفضاااى امل اعتمااااو قاااانون اتن ماااا  النقاب ااا  اجلدياااد، وهاااو 

ر وأعااار  ال رياااح القةاااري عااان قلقاااه  ن هاااذا القاااانون يثااام  ااااوا ي ٢١3/٢٠١7القاااانون رقااا  
يتضلاااح بضرقلااا  اإلعماااا  ال اماااي للةرياااا  النقاب ااا ، وال سااا ما ف ماااا يتضلاااح إبنشاااات النقااااااب   اف مااا

واال اااةالع بهامهاااار و اااجع ال رياااح القةاااري احل ومااا  علاااى تضاااديي القاااانون لضااامان    ااات 
الشروط الدن ا اادو  للضضوي  على مستو  الشار ا  وي النقاااب  وااللااوا  الضاما ، وتضاديي 

ساااما  للمن ماااا  الضمال ااا  ابالسااات او  مااان بااارام  التضااااون التقاااين، والغاااات أو تضاااديي القاااانون لل
أح اااا  قاااانون الضقاااواب  الااايت ا ااا  فااارل جااا اتا  تنةاااوي علاااى فااارل الضماااي اإلل امااان بساااا  

 ر(٥٠)اتشار   ي اإل رااب  السلم  ، و مان احلح ي اإل را 

 (٥١)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
ا مااا  اتتةاااد  القةاااري وجااااوو اطاااار قاااانوين وس اساااا  ت افةااا  االاااااار الحاااف فرياااح  -33

اب  ااااص و،رياا  اتهاااجرينر ووعااا ال ريااح احل وماا  امل اعةااات ا ولوياا  حلماياا  الضااةاا، ماان 
أجااي  اامان ال ضال اا  ي  شاات الضااةاا وارسااات ن ااا  لتةديااد واحالاا  النسااات وال ت ااا  اللااوا  

مان اتالحقااا  القضااااا   ال ضالااا  ي قضااااا االااااار ابلاشااار و،ريااا  حياااتجن امل وايااا  وول ااا ، و ااا
اتهاجرينر وأو ى فريح ا م  اتتةد  القةري احل وم  بتض ي  قدرا،ا ي جما  التضااون ماع بلادان 

 ر(٥٢)اتنشأ واتقيفد، والرت    على ا ساا  اجلذري  هلذل ال اهر ، وتوس ع نةاق جهوو الوقاي 

 قتصادية واالجتمانية والثقافيةاحلقوق اال -جيم 
 (٥3)احلق يف العمل ويف ظروف نمل نادلة ومواتية -١ 

ي  ٢٥أ اااار فرياااح ا مااا  اتتةاااد  القةاااري امل أن نساااا  بةالااا  الشااااا  ال تااا ا  تتضاااد   -3٤
 اتااااا ، وأن مضااادال  مشاااار   اتااارأ  ي ساااوق الضماااي مل تضاااد امل اتساااتوا  الااايت  انااات عل هاااا قااااي

 6٠ حاوايل سجلت  او   ام  ي نسا  الوظاات  م الر    و م اتستقر ، فالغتر و ٢٠١١ عا 
ي اتاااا  ماان القااو  الضاملاا ر و ااجع ال ريااح القةااري احل وماا  علااى ا ااراك الشاار ات االجتماااع ب ي 

بااب ات سسااا  اتساا ول ،  تيفاام   وتن  ااذ الااربام  التدريا اا  واتهن اا ، ماان أجااي  اامان التنساا ح ف مااا
 ر(٥٤)ب فاارص االساات او  ماان ن اا  واياا  الضاااطلب عاان الضمااي والضاامان االجتماااعن اتسااتدا ولساا

وأو ى ال ريح القةري بتض ي  تدابم التدخي الرام   امل وع  فرص الشااا  ي احليفاو  علاى الضماي 
 ر(٥٥)الالاح، واإلوماج االجتماعن للشاا  ي اتناطح احلضري  واتناطح الري   
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 (٥6)مان االجتمانياحلق يف الض -٢ 
أفااااو فرياااح ا مااا  اتتةاااد  القةاااري ون احل ومااا   ااارعت ي بااارانم  ا اااالحن ون اااذ   -3٥

تاادابم حا مااا  ي ساااا ي أن يسااتض د االقتيفااااو ال لااان اساااتقرارلر وبضااد ارت ااااع مضاااد  التضاااا  ي 
ر ٢٠١8و ٢٠١7ي اتااااااا  باااااب عاااااامْن  3٤.86،  او  ا ساااااضار الضامااااا  بنساااااا  ٢٠١7 عاااااا 

 ريح القةري احل وم  علاى  او  الرت  ا  علاى بارام  م افةا  ال قار ي اتنااطح الري  ا ر و جع ال
وعلى الر   مان وجاوو ن ا  احلمايا  االجتماع ا  اتت نا ، فاان فا  حاجا  امل باذ  اجلهاوو لتةساب 

 ر(٥7)توج هها ونةاق تغة تها وفضال تها

 (٥8)احلق يف مستوى معيشي مناسب -٣ 
باارانم  ا ماا  اتتةااد  للمسااتوطنا  الاشااري  )مواااي ا ماا  اتتةااد ( وفريااح   اار  ااي ماان  -36

مل اون ووالر مان  ٤٠٠، على أ ثر من٢٠١8ا م  اتتةد  القةري أن ميفر حيفلت، ي عا  
ووالرا  الاااوالا  اتتةاااد  ي  ااا ي قااارول علاااى نةااااق واساااع إلنشاااات وحااادا  م اااال الشااار  

ي اتاا  من ا  اااص ااارومب مان  7٥ر من واليفرة اليفةن على نةاق واسعر ويض   أ ث
ام ان اا  احليفااو  علااى ات ااال اتأموناا  وخاادما  اليفاارة اليفااةن ي اتناااطح الري  اا  ح اات  ثااي 
جاااوو  ات اااال و م تهاااا لاااداً حااام اآلن، علاااى الااار   مااان اتيفااااور اتاا ااا  اتتاحااا ر و اااجع ال رياااح 

واترافااح اليفااة   احلال اا  ل اان يتساا  لديااد  القةااري احل وماا  علااى اعاااو  الن اار ي  ااا   ات ااال
 ر(٥٩)أولوا  االستثمار بنات على مضرف  لتض    ا ثر واالستدام 

ونوهت اتقرر  اصا   اتضن   ابلس ن الالاح ابجلهوو اليت تاذهلا احل وم  لتاوفم السا ن  -37
جلدياد  اتضرو ا  يتسا  ي من اتسا ن ااً لس ا ا الذين يت ايد عدوه  بسرع ر  م أن عدواً  ام 

طن واحد بت ل ته الااه   ووقوعه ي مواقع س   ، وي تقر امل ال رص االقتيفاوي  وخدما  النقاي 
ال اف   اليت اضلها  احل  للس نر وا ا أراو  احل وم  تلا ا  الةلا  علاى اإلسا ان ي احلا ار 

 ٤8٠ ٠٠٠را ، بااب واتسااتقاي، لاا  أن تاااين وحاادا  ساا ن   ياارتاو  عاادوها، حساا  التقاادي
ويناغاااان للة وماااا  أن تضاااامن، ي  ر(6٠)٢٠3٠حاااام عااااا   وحااااد  ساااا ن   ساااانواً  ٥٢8 ٠٠٠و

مااااان أهاااااداة التنم ااااا   ١١اسااااارتات ج تها الوطن ااااا  لدسااااا ان، مراعاااااا  الت اما،اااااا بوجااااا  اهلااااادة 
اتستدام ر ورأ  اتقرر  اصا   أناه يناغان، ي  اوت اعارتاة الدساتور ابحلاح ي السا ن، مراجضا  

 اع القااوانب وا ن ماا  اتتضلقاا  ابلساا ن لضاامان  ا ا ها ال امااي مااع أح ااا  الدسااتور، و ااذلرب مج
مااع احلااح ي ساا ن الاااحر وأو اات احل وماا  ون تر اا  ي اإلن اااق علااى االرتقااات  ااوو  اتسااا ن 
اتوجاااااوو  ولساااااب ظاااااروة الضااااا   ي مج اااااع منااااااطح السااااا ن الضشاااااواا  ر وأفااااااو  ون هنااااااك 

ش يض شاااون ي مساااتوطنا  عشاااواا   أق مااات علاااى أرا ااان بااادون ساااند مل اااون  اااا 38 حاااوايل
ماااا ت اااون ظاااروة ع شاااه  سااا   ر ويضااا   مل اااون اً قاااانوين، وي تقااارون امل ا مااان الاااوظ  ن و الاااا

 ااااش مااان هااا الت ي ظاااروة تضتااارب حم وفااا  ابتاااااطر و،ااادو احل اااا ر وأو ااات اتقااارر  اصا ااا  
ا  الضشاااااااااواا   الااااااااايت ورو  ي تقريرهاااااااااا اباللتااااااااا ا  ابلتو ااااااااا ا  اتتضلقااااااااا  بتةساااااااااب اتساااااااااتوطن

(1Rev./73/310A/ ًوتسوي  أو اع اتسا ن اليت بن ت عشواا ا ،)(6١)ر 
وأعرباات اتقاارر  اصا اا  اتضن اا  ابلساا ن الالاااح عاان أساا ها   ااا مل تااتم ن ماان احليفااو   -38

علاااى مضلوماااا  ا ااااف   مااان احل ومااا  بشاااأن عمل اااا  اإلخاااالت القساااري الااايت يااا ع  أ اااا ن اااذ  
ساا  تتضلح اب من ي تا  س ناتر وبارر  ميفار عمل اا  اإلخاالت القساري وتادمم اتساا ن  
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بضرور  قةع الةريح على و و  اإلمداوا  امل اتتمروين عرب حادووها ي تلارب اتنةقا ر وأ ادر و يار 
 ا   لاومرت   ٥الدفاع على مد  عد  سنوا ، مراس   ل ر اتل    اصا   ل را ان الواقضا  علاى بضاد 

، يا أو  امل انشاات منةقا  عا لا ، ولدياد منةقا  اخاالت تشامي أجا ات  اام  مان رفاتر من قةاع    
 ٢٢ ٠٠٠وأو   ااااادور تلااااارب اتراسااااا   واجلهاااااوو احل وم ااااا  ت افةااااا  اإلرهاااااا ، امل تشاااااريد حاااااوايل 

اتنا  ر وقد تقو ت ساي ع   الناأ إبتالة ااا  ي واريت ا را ان   اش، وهد  طالة
  ر ومع أن احل وم  أ د  أ ا عوَّ ت السا ان بالام ياوا ي أساضار الساوق اال ا ، اعتارب ال راع

الضديد من الس ان هذل التضويضا   م  اف  ر وأو ت اتقرر  اصا   ون ين ر اولس القاومن 
 ر(6٢)حلقوق اإلنسان ي اجرات لق قا  ي االنتها ا  ات عوم  للةح ي الس ن

ر  اصا ااا  تن  اااذ عمل اااا  اإلخاااالت القساااري، وهاااد  اتساااا ن، واالعتقاااا  وأوانااات اتقااار  -3٩
التضساا ن، واالحتجااا  ي أمااا ن جمهولاا  وأعمااا  التاوياات واالنتقااا  ي حااح ا  ااااص الااذين 

ر وقالاات ا ااا ال تاا ا  تشااضر ابلقلااح  ن ا فااراو اتهاادوين ٢٠١8قااابلته  خااال   ار،ااا ي عااا  
 ر(63)منه خيشون التضرل لالنتقا ابإلخالت القسري واتتضررين 

 (6٤)احلق يف الصحة -٤ 
ي جمااا  القضااات علااى أماارال اً أفاااو فريااح ا ماا  اتتةااد  القةااري ون ميفاار لاار  تقاادم -٤٠

اتناااطح اتدارياا  اتهملاا  ووات الالهارساا ار وتتةلاا  احلاجاا  ايااالت م يااد ماان االهتمااا  إلعاااو  و ااع 
اتهمل   من لدا  قةاع اليفة  اليت يتضب  وياي جهاوو مضاجلتهاا مان أمرال اتناطح اتداري  

 اتوارو اال  ر
وأ ار فريح ا م  اتتةد  القةري امل أن برانم  اليفة  اإل اب   وتن    ا سر  ال ي ا   -٤١

يواجااه لاادا  تتضلااح بتااوافر اصاادما  وام ان اا  احليفااو  عل هااا ي اتناااطح الري  اا ، فضاااًل عاان 
ت ااااع مضاااد  التوقااات عااان اساااتادامها باااب اتنت ضااابر وأو اااى ال رياااح القةاااري بااادم  خااادما  ار 

تن    ا سر  ماع خادما   اة  ا   ي  ا ي جمموعا  مت املا  مان خادما  اليفاة  اإل اب ا  
 ر(6٥)اتقدم  للمرأ ، وتوس ع نةاق تقدي الوسااي احلديث  لتن    ا سر  ي اترافح اليفة  

بااادع  ت اااال ت عاااالج  ٢٠١8القةاااري ون احل ومااا  تضهاااد  مناااذ عاااا   وأفااااو ال رياااح -٤٢
اتيفريب والالج ب اتيفاابب ب اموأ نقاش اتناعا  الاشاري  مان اتاوارو اال ا  الوطن ا ، بضاد توقات 
التمويي ا جنبر وأو ى ال ريح القةاري بت ث ات جهاوو اومااج النساات اتيفاااب  ب اموأ نقاش 

حلماي  االجتماع  ، وتض ي  برام  ر د ساي احليفاو  علاى اصادما  ي اتناع  الاشري  ي برام  ا
 ر(66)جمايل اليفة  والتغذي ، و يف ش ات  ان ا  لتةسب نوع   اصدما  اتقدم 

 (67)احلق يف التعليم -٥ 
أ ااار  من ماا  ال ونساا و امل عاادو ماان اتشااا ي الاااار   الاايت تاا ثر علااى نوع اا  التضلاا  ،  -٤3

و  الدراسااا  ، والرساااو  اتدرسااان، والتسااار ، وتااادين مااا هال  اتدرساااب، ومنهاااا ا ت اااا  ال يفااا
واتناااااه  الدراساااا  ، واتااااوارو التضل م اااا ، ون اااا  التق اااا  ، وت نولوج ااااا التضلاااا  ر وميثااااي  ااااضت أوات 
الةال  على مج ع اتساتوا  مادعا  للقلاحر وأو ات من ما  ال ونسا و ال رياح الضاماي بتشاج ع 

 ر(68)ل  لضمان توفم التضل   اجل د للجم عميفر على اعتماو تدابم  ام
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ونوَّهت من م  ال ونس و اب ا  عدو مان التادابم للقضاات علاى ا م ا ر وأو ات ال رياح  -٤٤
من وستورها، واستةداث مرحل  التضل    ١٩الضامي بتشج ع ميفر على اإلبالت عن تن  ذ اتاو  

 ر(6٩)تض ي  جهووها للقضات على ا م  قاي االبتداان، على أن  تد لسن  واحد  على ا قي، و 
والح اااااات من ماااااا  ال ونساااااا و أن ا  ااااااااص الااااااذين ينتمااااااون امل أقل ااااااا  يواجهااااااون  -٤٥

 ضواب  ي جما  احليفو  على التضل  ر و جضت ميفار علاى اعتمااو تادابم  اف ا  للقضاات علاى 
 ر(7٠)التم    وتض ي  فرص ال  ا  الضض    ي احليفو  على التضل  

ن م  ال ونس و ون ظاهر  عمي ا ط ا  ال ت ا  تنتشر على نةااق واساع ي وأفاو  م -٤6
( ا عمااا  الاايت ال لااو  اسااتادا  ٢٠٠3لضااا   ١٢ا راةر وحاادو قااانون الضمااي )القااانون رقاا  

 ا ط ااا  ف هااا قاااي بلااوت ساان الرابضاا  عشاار ،  اام أن أ ااةا  الضمااي الااذين يسااتادمون أط اااالً 
ون ي اتقابي بنت ه الت ا ط ا  بةاق  تثات أ   يضملون لديه ر وون سن الساوس  عشر  يُلَ م

وهااذا يتضااارل مااع  اامان الدسااتور اجلديااد إلل ام اا  التضلاا   الثااانوير وأو اات من ماا  ال ونساا و 
اب ا  م ياد مان التادابم للقضاات علاى عماي ا ط اا  وتضاديي قاوانب الااالو باا يتوافاح ماع  امان 

 ر(7١)الثانويالدستور ال ام   التضل   
و ااجضت من ماا  ال ونساا و ميفاار علااى مراجضاا  تشااريضا،ا اتتضلقاا  ابلساان الاادن ا للضمااي  -٤7

 ر(7٢)تواتمتها مع الضمان  الدستوري 

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (73)النساء -١ 

التم  اا   ااد رأ  اتقاارر  اتضن اا  بتابضاا  اتالح ااا  اصتام اا  للجناا  اتضن اا  ابلقضااات علااى  -٤8
اترأ  أن التو    بضمان عاد  اسات او  مارت ب أعماا  الضنات  اد اتارأ  مان أي    ات للضقوبا  
قاد ن ااذ  ج ا اااًر وأعرباات اللجنا  عاان أساا ها لضااد  ا ااا  تادابم لاا او  عاادو اتالجاا  اتايفيفاا  

اللجن  و ا لضةاا الضنت الضاالن، ولذلرب، اعترب  أن التو    اتتيفل  بذلرب مل تن ذر وأفاو  
مض ناا  للسااما  اً مل تتلاح أي مضلومااا  تتا ت تق اا   ماد  تن  ااذ التو اا   برفاع الق ااوو الايت لاادو سان

 ر(7٤)بو و   ةاا الضنت الضاالن امل اتالج 
والحف فريح ا م  اتتةد  القةري تن  ذ عد  ماااورا  ترمان امل م افةا  الضنات  اد  -٤٩

 لاارب اعتماااو االساارتات ج   الوطن اا  ت افةاا  الضناات  ااد اتاارأ  اتاارأ  منااذ اعتماااو الدسااتور، بااا ي 
واالسرتات ج   الوطن ا  لتم اب اتارأ  اتيفاري ر وأو اى ال رياح القةاري ون ت  اي احل وما  احلمايا  
االجتماع ااا  للمااارأ ت وتضاااد  القاااوانب السااااري  حال ااااً، باااا ي  لااارب قاااوانب ا حاااوا  الشايفااا  ، 

أ اا ا  الضناات  ااد اتاارأ ت ولاارص علااى اتااااع  اا   لاان ي مضاجلاا  وتضتمااد قااوانب تضااا  مج ااع 
وأو اااااى ال ريااااااح القةاااااري إبعةاااااات ا ولوياااااا  ي تااااادابم التاااااادخي  ر(7٥)مساااااأل  الضنااااات اجلنساااااااين

للمةاف ااااا  الاااايت تشااااهد أعلااااى مضااااد  النتشااااار يارساااايْت تشااااويه ا عضااااات التناساااال   ا نثوياااا  
 ر(76)اتا ر وال واج
ن جهوواً تاذ  لضمان اتساوا  بب اجلنساب، وماع  لارب ال تا ا  والح ت ال ون س و أ -٥٠

هناك الضديد مان الضقااا ، مثاي الضقااا  ا ساري ، والو ا  االجتمااعن، والا واج اتا ار، وحماا ر  
اخاااتالط الاناااا  ابلاااذ ور، واعةاااات ا ولويااا  لتضلااا   الاااذ ور، ورفااا  الساااما  لل ت اااا  ابلضماااي، 
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إل اف  امل الضقاا  التضل م  ر و اجضت من ما  ال ونسا و ميفار وانتشار ال قر وتدين الدخي، اب
 ر(77)على تذل ي مج ع هذل الضقاا 

والحااف فريااح ا ماا  اتتةااد  القةااري أن الدسااتور اجلديااد يتضاامن أح اماااً تاانش علااى  -٥١
تض يااا  حقاااوق اتااارأ ر ورأ  أناااه علاااى الااار   مااان احااارا  تقاااد  ي  ث اااي اتااارأ  ي اهل  اااا  اتنتااااا  

ووعا ال رياح اًر  نع القرار، فان أعضات جملس الدول  والن اب  الضام  ُه  من الرجا  حيفر  وه  ا 
القةااااري احل وماااا  امل تض ياااا  التمث ااااي واتشااااار   الس اساااا ب للماااارأ  واعتماااااو الس اسااااا  الال ماااا  
لتاةااان الضقااااا  اهل  ل ااا  الااايت لاااو  وون و اااو  النساااات امل منا ااا   ااانع القااارارر فالقةااااع 

يساااه  اال ي نةاااق حماادوو ي مضاجلاا  الت اااو  اهل  لاان بااب اجلنساابر وأو ااى ال ريااح  اصاااص مل
القةاااري ون تضااا   احل ومااا  تااادابم التم اااب االقتيفااااوي للمااارأ  ي اطاااار لق اااح النماااو الشاااامي 

 ر(78)للجم ع وتن  ذ اسرتات ج   التنم   اتستدام 

 (7٩)األطفال -٢ 
ا حااوا  الشايفاا   ل اا   واج اإلانث عنااد بلااوت الح اات من ماا  ال ونساا و أن قااانون  -٥٢
و جضت اتن ما  احل وما  اًر عام ١8ي حب أن سن الذ ور ل  أال يقي عن اً، عام ١6سن 

 ر(8٠)عاماً  ١8على مراجض  تشريضا،ا لرفع السن الدن ا ل واج ال ت ا  امل 
الوطن ا  ت افةا  أساوأ أ ا ا  والحف فريح ا م  اتتةد  القةاري اعتمااو خةا  الضماي  -٥3

وطلات جلنا  اصاربات اتضن ا  بتةا اح  ر(8١)(٢٠٢٥-٢٠١8عمي ا ط ا  ي ميفر ووع  ا سر  )
ماان قااانون الة ااي لرفااع الساان  6٤االت اق ااا  والتو اا ا  ي من ماا  الضمااي الدول اا  تضااديي اتاااو  

 ر(8٢)اً عام ١3الدن ا لقاو  الة ي ي ا عما  اص     امل 
ى فرياااح ا مااا  اتتةاااد  القةاااري بو اااع اآلل اااا  ات سسااا   لن اااا  عدالااا  ا ط اااا  وأو ااا -٥٤

 ر(83)واآلل ا  اليت تدور ي فل ه لضمان وجوو رؤي  تول   للة ي ي الن ا 
وأ اااار  جلنااا  اصاااربات ي من مااا  الضماااي الدول ااا  امل وروو تقاااارير تااااب أ ااا ا  االااااار  -٥٥

ي االاار اب ط ا    ارال الضماي واالساتغال  اجلنسان، اب  ااص ا  ثر انتشاراً ي ميفر مث
واالاااار وط اااا  الشااوارع   ااارال االساااتغال  اجلنساان والتساااو ر وطلاااات اللجناا  اجااارات لق اااح 
 اااامي والتشااادو ي مقا اااا  اجلناااا  ي قضااااا االااااار اب ط اااا    ااارال الضماااي أو االساااتغال  

وق مج ع الضما  اتهاجرين وأفاراو أساره  مضلوماا  وطلات اللجن  اتضن   اماي  حق ر(8٤)اجلنسن
 ر(8٥)عن التدابم اتتاذ  تنع وم افة  االاار اب ط ا  واالستغال  االقتيفاوي

والح اااات جلناااا  اصااااربات ي من ماااا  الضمااااي الدول اااا  أن ا ط ااااا  الااااذين ت يااااد أعماااااره   -٥6
ومارسوا الدعار  بيت اراو،  تقع عل ه مس ول   بوج  التشريضا  اال ا ، وحثات اً عام ١٥ عن

ماان قااانون الة ااي لضاامان عااد  تضاارل ا ط ااا  ماان  ااةاا  ١١١احل وماا  علااى تضااديي اتاااو  
 ر(86)للتجري و/أو السجناً عام ١8الدعار  الذين تقي أعماره  عن 

 (87)األشخاص ذوو اإلناقة -٣ 
بشااااااأن حقااااااوق  ١٠/٢٠١8ماااااا  اتتةااااااد  القةااااااري أن القااااااانون رقاااااا  الحااااااف فريااااااح ا  -٥7

ا  ااااص  وي اإلعاقاا  ياانش علااى الت امااا  اااال ا  ااااص  وي اإلعاقاا ، بااا ي  لاارب عااد  
التم   ر و جع ال ريح القةري علاى توط اد اهل  اا  الوطن ا  اتسا ول  عان وايا  ا  اااص  وي 
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س اوماج هاذل ال  ا  ي اوتماع و   نهاا اقتيفااواً اإلعاق  من االنتها ا   م ع أ  اهلا، وت ري
ماان خااال  وجمهااا ي سااوق الضمااي، وتض ياا  قاادر  ات سسااا  الوطن اا  علااى تااوفم الاادع  التقااين امل 

 ر(88)اتدارأ ي جما  التضل   الشامي للجم ع

 (8٩)األقليات -٤ 
ا  اااص اتنتماب امل أعربت جلن  القضات على التم  ا  الضنيفاري عان قلقهاا ا ات حالا   -٥8

أقل ا ، مثي الادو/الرحي والنوب ب والربابر ، وال س ما ا ات الو   االجتماعن الاذي يضاانون مناه، 
واليفضواب  اليت لو  وون  اتضه  اقاوقه  االقتيفااوي  واالجتماع ا  والثقاف ا  ابل اماير وأعربات 

دون أن يُقااد  هلا  التضاوي  اتناساا ، اللجنا  عان قلقهاا أيضاااً ا ات اعااو  تاوطب أبنااات ا قل اا  با
ونقااش اتضلومااا  عاان الةريقاا  اتتاضاا  ي التشاااور مااع ا قل ااا ر وأو اات ميفاار باا او  وااال  
التوع   ت افة  التضيف  وتض ي  التنوع الثقاايت وا اا  خةاوا  لتض يا   تاع ا قل اا  اقوقهاا ي 

ات و مان تضوي  أفراو ا قل ا  اتتضارر  التضل   والضمي والس ن الالاح وي احل ا  على ثقافته
مااااان مشااااااريع التنم ااااا  والتشااااااور مضهااااا  علاااااى النةاااااو الواجااااا ت وتق ااااا   مج اااااع التااااادابم اتتااااااذ  

على حنو  ام متناسا  علاى ا قل اا  أو علاى يا  اً نوع   احل ا ، و مان أال ت ثر سلا لتةسب
 ر(٩٠)ع شها التقل دي

  اتساااا ولب عااان يارسااا  التم  ااا  والضنااات  ااااد وأو ااات اللجنااا  ن ساااها بضااامان مضاقاااا -٥٩
ا قااط، و  ب الضةاا من الو و  امل الضدال  واحليفو  على التضوي  واجلربر وأو ت ميفر 
بتض ي  حري  الضمم وحري  الدين والتنوع الديين ي أوساط ا قل ا  اإلثن   والدين   اب ا  التدابم 

 ر(٩١)إب راك ال عمات الدين ب ي أنشة  التوع  التشريض   واإلواري  الال م ، وأو ت 
وأحاطاات اللجناا  علماااً اب ح ااا  الدسااتوري  اجلديااد  الاايت تاانش علااى  يفاا ش حيفااش  -6٠

تضااامن مشاااار   الشااااا  والنساااات واتسااا ة ب وا  اااااص  وي اإلعاقااا  ي اواااالس اال ااا ،  ااام 
ر ي اوراج ا قل ااااااا  ي أعرباااااات عاااااان أساااااا ها السااااااتاضاو ا قل ااااااا ، وأو اااااات ميفاااااار ابلن اااااا أ ااااااا
 ر(٩٢)احليفش ن ا 

 (٩3)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء -٥ 
طلاااااات اللجنااااا  اتضن ااااا  ابلضماااااا  اتهااااااجرين مضلوماااااا  عااااان م اااااا  الالج اااااب وطاااااالب  -6١

واتهااااجرين الاااذين ق اااي ا ااا  مااااتوا عنااادما انقلاااات قاااوارهب  بضاااد مغااااور  ميفااار باااب  اااانون  اللجاااوت
، وعاااان م ااااا  ا  ااااااص اآلخاااارين الااااذين احتجاااا وا ٢٠١7وط ار/مااااارأ  ٢٠١٥الثاين/يناااااير 

حماااولته  عاااور الاةاار ا باا   اتتوساا ، وعاان عمل ااا  الرتح ااي وحاااال  الةاارو اجلماااعن  أثنااات
 ر(٩٤)التضس ن أو

والحاااف فرياااح ا مااا  اتتةاااد  القةاااري عاااد  وجاااوو س اساااا  تااان   هجااار  ال اااد الضاملااا   -6٢
هاااجرين وتنساا ح جهااوو لتلاات اجلهااا  ال اعلاا ر و ااجع ال ريااح لضاامان واياا  حقااوق الضمااا  ات

القةري احل وم  على سن القوانب والتدابم الال م ، با ي  لرب ل او  تنس ح الس اسا  تضاجل  
الاواعااات الساااالا   للهجااار  ولسااااب اوار  هجااار  ال ااااد الضاملااا ت و اااامان و اااو  الضمااااا  اتناااا ل ب 

وو اااع س اسااا  وطن ااا  هلجااار  ال اااد الضاملااا  ت  اااي الضمالااا  اآلمنااا  اتهااااجرين امل طل اااا  احلمايااا ت 
 ر(٩٥)واتنت م  واتنتج  للضما  اتيفريب ي اصارج والضما  اتهاجرين ي ميفر
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 ٢٤٥ ٠٠٠ساااجي ماااا جمموعاااه  ٢٠١8وأفااااو ال رياااح القةاااري وناااه ي  اااانون ا و /ويسااامرب  -63
ا مااا  اتتةاااد  الساااام   لشااا ون الالج ااابر وتتاااا  ام ان ااا  احليفاااو  علاااى   ااااش لاااد  م و ااا  

ر   وجوو بض  الق وور  م أن اً اصدما  االجتماع   ا ساس   لةالب اللجوت والالج ب عموم
ا  ااص ااتاجب امل واي  وول   ت ون فر ه  ي احليفو  عل ها حمدوو  ي بض  ا ما نر 

 وم  على انشات طل   لتةديد ااتاجب امل واي  وول ا  وت سام السااي و جع ال ريح القةري احل
 ر(٩6)أمامه  لالست او  من اجراتا  اللجوت

وأعرباااات جلنااااا  القضاااااات علاااااى التم  ااااا  الضنيفاااااري عااااان قلقهاااااا ا ات حالااااا  طاااااالب اللجاااااوت  -6٤
لسااااري، والالج ااب واتهااااجرين، وأو ااات ميفااار إب اااات احتجاااا ه  وتساااريع تن  اااذ ن اااا  احلمايااا  ا

والسااما  ت و اا    اا ون الالج ااب باا ار  الالااد ماان أجااي لديااد ا  ااااص الااذين ربااا حيااح هلاا  
احليفااو  علااى واياا  وول اا ر ويناغاان أن تتاااذ ميفاار تاادابم عاجلاا  تضاقااا   ااي ماان يضتاادي علااى 
ح اااا،  ويضر اااه  للضنااات الاااادين أو اجلنسااان أو الن سااانت و ااامان حيفاااو   ااام اتاااواطنب علاااى 

الضاماااااا  ا ساساااااا  ت والسااااااما  ت و اااااا    اااااا ون الالج ااااااب ابلو ااااااو  امل الالج ااااااب اصاااااادما  
 ر(٩7)ال لسة ن ب الذين يض شون ي ميفرت وتض ي  التسامت والتنوع ي أوساط اوتمضا  اال  
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