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جتميع بشأن غينيا  -بيساو
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار ام ااع للمضلوم ااا ال اوارو ق ااارير ه ااا امضاه اادا
ا ي مااوج
واإلجاراتا اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا امتةااد ا اليفاال  ،وهااو مقااد
قّداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما ر

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()2( )1
اإلنسان
 -2انضمت ن ا  -ب سااو ىل اال فاق ا امتضلقا ضفاا حااال انضادا ا نسا واال فاق ا
امتضلق بوضع ا خاص عدميي ا نس عا  ،2016و دقت على اال فاق الدول حلماي
حقوق مج ع الضمال امهاجريأل وأفراو أساره  ،والوو وكاول االيت ااري ال فاق ا حقاوق ا اخاص
وي اإلعاق )3(201٨ر
ن ا  -ب ساو أبن نظر الدولا ىلم ان ا التيفاديح
 -3وأو ت ك اان ا م امتةد
على ا فاق ا منظما الضماي الدول ا بواعن الضماي الالااح للضماال امنا ل  ،لضاا ( 2011اال فاق ا
رق )4()1٨9ر
 -4وأو اات منظم ا ا ا م ا ا امتة ااد للقب ا ا والضل ا ا والثقاف ا ا (ال ونس ا ا و) ن ااا  -ب س اااو
جمال التضل ()5ر
ابلتيفديح على ا فاق م افة التم
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()6

نف ااذ ا ف اااق ك ااوانكري
 -5الح ااأل ا م ا الض ااا ع ااا  201٨أن ا ر اارق أي ق ااد
بوااعن نف ااذ يرير ا جلريااح ا ماع ا االقتيفاااوي لاادول اار أفريق ااا لتسااوي ا قم ا الس اس ا
ن ااا  -ب س اااو ف م ااا يتضل ااح دراجض ا الدس ااتور()7ر وأ ااار م ت ااأل ا م ا امتة ااد امت ام ااي ل ن ااات
ن ا  -ب ساو ىل ضرور أن نتهي اللجن امخيفيف التابضا للجمض ا الوجلن ا وامضن ا
السال
دراجض الدستور مأل مراجضا الدساتور احلاا وأن قدما للوماان وراا س ا مهوريا قيفاد اموافقا ،
وأن حترص على أن ي ون الدستور امق ي متما اً مع االلت اما التضاهدي للدول ()٨ر
 -6وأو ت امقرر اصا امضن ا ابلفقار امادقع وحقاوق اإلنساان أبن ضارلع ن اا  -ب سااو
دراجض ا ا و ا اريض ا ااامل لض اامان ق ا ااد مج ا ااع التو ا اريضا  ،وال س ا ا ما القا ااانون اما اادين ابم ا اااو
وا ح ا الوارو اليف وك القانون الدول اليت ون الدول جلرفاً ف ها()9ر
ن ااا  -ب سااو أن اللجنا الوجلن ا حلقاوق اإلنسااان
 -7والحظات ك ااان ا ما امتةاد
جلابضهااا و وا لتها ن ا موااقك ب ا الااوقارا مضن ا نقااوق اإلنسااان علااى امسااتو الااوجل ،
وأو اات أبن تخااذ اللجنا يراوا مضا ا مسااعل التااعير قاادل التقااارير ىل ا ل ااا الدول ا
واإلقل م حلقوق اإلنسان()10ر
ن ااا  -ب س اااو أيضا ااً أبن نو ااي ن ااا  -ب س اااو
 -٨وأ ااار ك اااان ا ما ا امتة ااد
دوجااأل قااانون مؤسسا ً وجلن ا حلقااوق اإلنسااان ،تق ااد ابم اااو امتضلقا دركا امؤسسااا الوجلن ا
لتض ي حقوق اإلنسان ومحايتها (م ااو ابرياس) ،و اون مساتقل امااً عاأل احل وما  ،و تاوفر اا
اموارو ال اف  ،وينص نظامها ا ساسي على ايت ار أعضااها عأل جلريح عمل ا علن و افاف ،
دضايم حمدو سلفاً ومي اصو الالقم لتض ي حقوق اإلنسان ومحايتها()11ر
 -9والحااأل ا م ا الضااا أن عمل ا الوساااجل الاايت يساارصا ا ماع ا االقتيفاااوي لاادول اار
أفريق ااا قااد أو ىل اعتماااو يريرا جلريااح مااأل ساات نقااات أيلول/سا تمو  ،2016وىل وق ااع
ا فاااق كااوانكري  14و اريأل ا ول/أكتااوبر مااأل نفااس الساان ر ور ا ااادو ا مااي اميفاااحل
واالسااتقرار ومااا ا عااأل اال فاااق مااأل وعا وو  ،فاانن نف ااذ قُااول بضجا ا جلاراا اموقضا مااأل
ن ا  -ب ساو عأل اال فاق على نف ذ أح ا را س من ()12ر
ن اا  -ب سااو للات
 -10وأ ار ا م الضا ىل أن الضوامي الرا س لضاد االساتقرار
مضظمها وون غ م منذ عا  ،2016ومنها الضوامي ا ل التال  :مضااان الر قا الس اسا ماأل
ارو ىل ميفاااض مجاعااا ضا ق ومتضاااو ذ و ايااد النفااو الس اسااي القتيفاااو ماواق
انوااقاق حاااو ما ّ
قاا على االاار ابمخدرا ذ و ا أجها الدولا  ،ال سا ما امنااجلح الريف ا  ،وعاد فضال تهاا
ىل حااد بض ااد ،ىلن ُوجااد ذ و ا و انضاادا االح اقا لس ا او القااانونذ ومااأل ا و انتهاكااا
حقوق اإلنسان و فوي اإلفال مأل الضقا ذ ووجاوو جاو عاا يساوو االستساال ح اال الفقارذ
وعد ّسر احليفول على اصدما ا ساس ()13ر
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رابع ا -تنفيااال االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة قااوق اإلنسااان مااع مرا اااة أحكااا
القانون الدويل اإلنساين السارية
ألف -املسائل الشاملة
 -١املساواة و د التمييا

()14

 -11أ ار امقرر اصا امضن ابلفقر امدقع ىل أن انتواار عاد امسااوا با ا نسا
ال ل ااد يو ا ا ي عق ا ا را س ا ا أم ااا التنم ا ا االقتيف اااوي واالجتماع ا ا امس ااتدام ر وي ااؤ ر ا ف ااال
ن ااا  -ب ساااو علااى النسااات يا ا و ظااي فجااو عااد امساااوا ب ا
مؤ ارا التنم ا ال واري
()15
ا نس واسض جداً ر
 -٢التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()16

 -12الحظت امقرر اصا أن ن ا  -ب ساو ال ال ضتمد اعتماواً اديداً علاى امسااعد
ن ااا  -ب ساااو ،فاانن مج ااع الاادول الاايت بوسااضها
اإلمناا ا الرة ا ر ونظااراً للةال ا اصراام للفقاار
قاادل امساااعد ين غ ااي أن سااضى ىل الق ااا ب ااذل  ،عااأل جلريااح ق اادل امساااعد امال ا والتقن ا
وبنات القدرا ()17ر
 -13و كر امقرر اصا ا أن الفسااو واإلفاال ماأل الضقاا وعاد االمتثاال للتواريضا القااما
يؤوي ىل استنفاو اموارو الر ض استنفاواً ال يسمح ابستغال ا امستدا  ،ا مر الذي سا ون لا ري ام
را سي على س ي مض و ال الس ان ويؤ ر سل اً على ىلم ان نويع ميفاور الديي()1٨ر
 -14والحظ اات امق اارر اصا ا أن مضظ ا س ا ان ن ااا  -ب س اااو يض و ااون من اااجلح ريف ا
وأن سا ا ي رققها ا ضتم ااد عل ااى االس ااتخدا امس ااتدا للما اوارو الر ض ا ا ()19ر وأو اات أبن ف ااي
ن ا  -ب ساو الق ا بضمل ا حماس ب  ،وأن قد ىل الضدال مج ع ا اخاص الضاالض
ا نور م اموروع امتضلق ابستغالل اموارو الر ض ()20ر

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن لى شخصه

()21

ن ااا  -ب ساااو أن اال ت اااال الس اس ا و مهااا مااأل
 -15كاار ك اااان ا م ا امتةااد
االنتهاكا اصرم حلقوق اإلنساان الايت حاد ت اماضاي ر ات مضا تهاا ،ال سا ما لا الايت
ار اات با ا ع ااامي  2004و)22(2012ر وأك ااد امق اارر اصا ا ا امضن ا ا ابس ااتقالل القض ااا
ا ت ال را س سابح ،ووقيار وفاا ساابح وعضاو ساابح الوماان
واحملام على أن التةق قا
عا  2009وايتفات أحد أعضات الومان عا  2011قاد ُ ار ف هاا ول نهاا ر سات مير
االنتهاكا اصرم حلقاوق اإلنساان ،داا
وعالو على ل  ،ر يت التةق ح ابلقدر ال ا
ل ا ايتراااا وضاار الس اس ا امضارض ا  ،والقتااي يااارط اإلجلااار القضااااي مااا جمموع ا 11
خيفااً اصماوا بتاادبم انقااال مضاااو ،واالحتجاااق التضساافي والق ااوو امفروضا علااى حريا التض اام
والتجمع السلمي اليت ابت الفق االنتقال )23(2014-2012ر
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 -16وأ ااار م تااأل ا ما امتةااد امضا ابمخاادرا وا رميا (ام تااأل) ىل االااهاا امثاام
للج ا الاايت سااجلت ف مااا يتضلااح ابالاااار ابمخاادرا ر وقااد أ اار االسااتخدا امسااتمر للراارق مااأل
أمري ا ا نوب ىل أفريق ا احلوكم وا مأل والنمو االقتيفاوي واليفة الضام ر وأو ى ام تاأل
الدولا بتض يا االسااتجاب الوجلن ا للتيفادي لالاااار ام امواارو وا رميا امنظما عااأل جلرياح قاادل
ااو ير ا الضم ااي الوجلن ا و بن ااات القاادرا الوجلن ا للمؤسسااا امضن ا
امساااعد التقن ا
()25
()24
إبنفا القانون والضدال  ،و ض ي اإلجلار القانوين وامؤسسي م افة الفساو ر
 -٢إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()26

 -17ك اار امق اارر اصا ا امضن ا ابس ااتقالل القض ااا واحمل ااام  ،أن الو ااول ىل الضدال ا
ن اا  -ب سااو أمار بض اد امناال ابلنسا مضظا الناامر وال ضماي احملااك كثام ماأل أ اات ال لااد،
و ضااد امساااف ىل أقاار حم م ا عق ا ال مي ااأل ل ا الس ا ان رر هااار كمااا أن فاارل رسااو
ل الس ان ييفرا النام عأل اللجوت ىل احملاك ()27ر
قضاا عال جداً ابلنس
 -1٨والحظات امقاارر اصا ا أيضااً أن الوارجل القضاااا  ،وىلن كااان ايتيفا ااها يواامي كامااي
اإلقل ا  ،فنال ااا ال وج ااد حال ااً ىلال ب س اااو ،وال يوج ااد أي طت ااو للر ااأل الو اارعي ال ل ااد ،كم ااا
ال يوجااد ب ارانم للمساااعد القانون ا ي ااون ل ا جلااابع مؤسسااي ويت ا ح للمفتق اريأل ىل ام اوارو الالقم ا
وك ي حما  ،وأعربت عأل قلقها لضد وجوو حمام يارط ب ساو()2٨ر
 -19وأ ااار امقا اارر اصا ا ا ىل أن الضديا ااد ما ااأل حا اااال الضج ا ا اما ااا واما اااوي للسا االر
القضاا ول وون ىلقام الضدل بسرع وعلى النةو امالا ر وال توفر مضظ احملاك أماكأل عماي
مق ول ويضرر القضا ىل الضمي دوارو ماوي حمدوو للغاي ()29ر
 -20و كاار امق اارر اصا ا ضاارور ار ااا اادابم عاجل ا م األ أج ااي ىلنوااات و و ااغ ي احمل اااك
وم ا أل الن اب الضام امنيفوص عل ا القاانونر وين غاي ىلنواات مراكا للوارجل القضااا و ض يا
حضااور احملااام يااارط ب ساااور وين غااي قخو ام ان ا امخيفيف ا للمةاااك ووواااار الن اب ا الضام ا
قخو ك اام لض اامان ااوفم ام اوارو امال ا ااا ح ا ضم ااي بيف ااور س اال م  ،وين غ ااي ىلض اافات الر ااابع
امؤسسي على برانم فضال للمساعد القانون اجملان مأل يفتقرون للموارو االقتيفاوي وريفا ص
ا موال ال اف ل ()30ر وأو ى برانم ا م امتةاد اإلمناااي (الاوانم اإلمناااي) ن اا  -ب سااو
ابرا ام يد مأل اإلجراتا لتض ي التنف ذ ال امي لوانم ىل الح الضدال ()31ر
 -21و كر امقرر اصا أن اللجاوت ىل اجملتماع احمللاي وال عماات الادين لتساوي امناقعاا
قاف ن ا  -ب ساو و قال دها()32ر وأعربت عاأل قلقهاا ىلقات بضاا ييفاااص
ل جذور عم ق
ىلنفا هذ ’’الضدال التقل دي ‘‘ ،وال س ما ف ما يتضلح دضامل النسات وا جلفال وساار ا اخاص
الضضفاتر فالضديد مأل التقال د والضاوا ال يتضارل مع امضايم الدول حلقوق اإلنسان فةسأل،
بي ىلن يتضارل ح مع وستور وقوان الدول نفسها()33ر
 -22وأو ى الوانم اإلمنااي الدول أبن درط ا جلر القانون الوجلن ما يتوات مع مضايم
حقوق اإلنسان مأل ا ل ا ال ديل لتسوي امناقعا ()34ر
 -23وأفاو امقرر اصا امضن ابستقالل القضا واحملام أبن ن ا  -ب ساو للت علاى
ا اااميف جمااال م افة ا ا رمي ا امنظم ا الضااابر للةاادوو الوجلن ا  ،س اوات ارااذ ا ي االاااار
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ابل واار ،أو صريااأل ا ساالة وامخاادرا أو سااي ا م اوال ،مجل ا أمااور أياار ر كمااا فوااى
أوسااات ا هااا الفاعل ا نظااا الضدال ا ()35ر و كاار
الفساااو علااى نراااق واسااع ،دااا ل ا
امقرر اصا امضن ابلفقر امدقع أن جيأل على احل وما أن تخاذ مج اع التادابم الالقما قضااخ
الفس اااو لض اامان أال ي ااون أح ااد ف ااوق الق ااانونر والحظ اات فضال ا ا س اس ااا ع ااد التس ااامح عل ااى
اإلجلااالق ضاامان الواافاف وامساااتل علااى مج ااع امسااتوخ  ،وأ ااار ىل أن هااذ اصراوا قااد
ون ضروري لضمان عد حتويي ا موال الضام ومنافع اموارو الر ض بوسااي م موروع ()36ر
 -24وأ ا ااار امقا اارر اصا ا ا امضن ا ا ابسا ااتقالل القضا ااا واحملا ااام ىل أن عا ااد االسا ااتقرار
ن ا  -ب سااو وماا أعق ا ماأل حااال عفاو رصساي يااص وقاانون عفاو
الس اسي والضس ري
()37
عا عا  200٨قد ساه ىل حد ك م قاف اإلفال مأل الضقا السااد ال لد ر
ن ااا  -ب ساااو ىل أن ا ر اارق أي قااد ملمااوم
 -25وأ ااار ك اااان ا م ا امتةااد
ااو اميفاااحل ن ا ال يا ال مااأل امتضا أن يرسااي ال لااد نل ااا الضدال ا االنتقال ا  ،وأو اات أبن
ضتمد ن ا  -ب ساو يرا اامل للضدالا االنتقال ا واميفااحل راعاي حقاوق الضاةاخ و تما اى
مع امضايم الدول حلقوق اإلنسان()3٨ر
 -26والحظ ات امقاارر اصا ا امضن ا ابسااتقالل القضااا واحملااام أن اإلفااال مااأل الضقااا
ال يقتيف اار عل ااى ا اراا ا ال اادوافع الس اس ا واالنتهاك ااا امتيف اال م ا اار ن اااال القالق ااي
الس اس ا ر فضل ااى سا ا ي امث ااال ،ر يض اارل عل ااى الضدال ا ىلال القل ااي م ااأل قض اااخ الا ا واط القس ااري،
أو و ااوي ا عض ااات التناس اال لا ا ان  ،أو الضن اان ا نس ااي ،أو اس ااتغالل ا جلف ااال ،أو الضن اان
الضاااالي أو االاااار ابمخاادرا ر واسااتمرار انضاادا نل ا حلماي ا الضااةاخ والوااهوو ،ر ا أح ااا
قااانون اإلجاراتا ا ناا ا الاايت اانص علااى ىلنوااات وحااد لاادع اجملا علا ه والوااهوو ،ال يوااجع
النام على التضامي مع نظا الضدال الرةي()39ر
 -27و كاار امقاارر اصا ا أيضااً ضاارور ىلعرااات ا ولويا لوضااع بارانم مالاا حلمايا اجمل ا
عل ا ه والوااهوو( ،)40وارااا اادابم ملموس ا لتنف ااذ التو اريضا القاام ا  ،وال س ا ما الق اوان الاايت
سنت مؤيراً بوعن الضنن الضاالي و ووي ا عضاات التناسال لا ان  ،ىلضااف ىل التيفاديح علاى
اليف وك الدول حلقوق اإلنسان()41ر
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()42

 -2٨الحظاات ال ونس ا و أن التوااهم جرمي ا جناا ا دوجااأل القااانون ا نااااي ،ويُضاقااأل عل ا
ابلسجأل مد يفي ىل سن واحد أو ابلغرام ()43ر و اجضت احل وما علاى ىللغاات اارل التواهم
والقذا ،وىلوراجهما القانون امدين ،وفقاً للمضايم الدول ()44ر
 -29و عا  ،2017بضث امقرر اصاص امضا بتض يا ومحايا احلاح حريا الارأي والتض ام،
ويأل ا مض ا  ،وامقرر اصاص
وامقرر اصا امضن ابحلح حري التجمع السلمي واحلح
امض نال امدافض عأل حقوق اإلنسان رسال ىل الدول بوعن االوعاتا اليت ف د نظر عدو
مااأل امظاااهرا الساالم واالسااتخدا امفاارت للقااو ضااد امتظاااهريأل عقااأل اعتماااو امرسااو الااوقاري
رقا ا )45(2/GMAT/2016ر والح ااأل ا م ا ا الض ااا ع ااا  201٨أن ا ه ااا الوجلن ا ا اااح
اميفلة وا الت اإلعارا عاأل قلقهاا ىلقات التةادخ الايت واجههاا حريا اليفاةاف  ،داا لا
ر ااح القااانون امتضلااح نري ا التجمااع والتظاااهر()46ر وأعاار ا م ا الضااا عااأل
الرقاب ا والتة ا
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ابلااأ أسااف ن اصر اوا اإلجياب ا الاايت ارااذصا الساالرا الوجلن ا قااد قُوضاات بفضااي اإلج اراتا
ال اايت ار ااذصا من ااع التجم ااع الس االمي وامو ااارك احل ااا الس اس ا  ،وال س ا ما الف ااق م ااأل 29
ىل  31كانون الثاين/يناير  ،201٨ووعا السلرا الوجلن ىل احقا حقوق اإلنسان واحلرخ
ا ساس واالمتنا عأل أي أعمال أير مأل عالا أن قول س او القانون()47ر
 -30وأ ار ا م الضا ىل الضمي القا الاذي يقاو با م تاأل ا ما امتةاد امت اماي ل ناات
ن ا  -ب ساو ،ول ن الحأل أن وجوو قد سااه أيضااً ا فاال الواضور ابماتالك
السال
الضمل الس اس لد قاو ن ا  -ب ساو()4٨ر
 -31و كر جملاس ا ماأل أبة ا نظا انتخاااب رصسا ا ميفاداق وحار ون يها وسالم
 24وا اريأل الث اااين/نوفمو  ،2019و اادو عل ااى احلاجا ا ىل ىلجا ارات حا اوار ااامي م ااع مج ااع
ن ااا  -ب س اااو ،امتث اااالً ال ف اااق
أ ااةا اميف االة م ااأل أج ااي وجل ااد الس ااال واالس ااتقرار
()49
كوانكري ويرير جلريح ا ماع االقتيفاوي لدول ر أفريق ا ر
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()50

 -32أ ار امنظم الدول للهجر ومنظم ا م امتةد للرفول (ال ون س ن) ىل التقاارير
الاايت ف ااد أبن ن ااا  -ب ساااو تااع ر بوااد ابالاااار اب ااخاص ،دااا ل ا االاااار اب جلفااال
رال السخر واالستغالل ا نسي()51ر والحظت امقرر اصا امضن ا ابلفقار امادقع أن عادو
حاااال االاااار اب جلفااال ام لااأ عنهااا ايااد ف مااا ي اادو عااا  2013ابمقارن ا مااع الساانوا
السااابق بس ا أل ايااد الفقاار وعااد قاادر ا ساار علااى ااوفم الغااذات جلفا ااا ورعااايته ر وأفاااو
التقارير أبن بضا ضةاخ االاار اب جلفال ي رهون على الضمي الووار الاراً ابلتسول لفااد
مدرس ه امدارم القرنن  ،والدراس ل الً ،ب نما أفاو قاارير أيار أبالا يضملاون حقاول
القرأل بلد جماور()52ر
 -33وأ ار ال ونس و ىل أن الفت ان اليفاغار (الرل ا ) ماأل ن اا  -ب سااو يوفادون ىل بلادان
ىلسااالم أياار لااتضل القاارنن ،و ف ااد التقااارير أبن ا ماار ينتهااي اااؤالت ا جلفااال عاااو ىل التسااول
وسااوت امضامل ا ر وقااد عملاات احل وم ا مااع بلااد جماااور مااأل أجااي ىلعاااو ا جلفااال وأع ااد ماانه 200
جلفااي ىل وجلاانه ر وأ ااار ال ونسا و أيضااً ىل قااارير ف ااد أبن مااا يقااار  500جلفاي ،مضظمها
ن اا  -ب سااو وأن احل وما ر قاد ا
مأل بلد جماور ،يض واون الواوار امراكا احلضاري
أي يدما ()53ر
 -34وأو ات امنظما الدول ا للهجاار وال ون سا ن الدولا إبنفاا التواريضا امتضلقا ابالاااار
اب جلفال مأل يالل التةق ح بوعن جراا االاار ابل ور وامقاضاا عل هاا ،وعقاد اجتماا للجنا
التوج ه اموقك ب الوقارا بوعن االااار اب اخاص ،وريفا ص أماوال مر اوو للجنا ماأل
أجي نف ذ ير عمي وجلن ()54ر
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جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()55

 -35الحظ اات امنظما ا الدول ا ا للهج اار  ،والا اوانم اإلمن ااااي وال ون سا ا ن قخو مض اادال
افوا الوا ا  ،وأ اار الاوانم اإلمناااي أبن ضجاي ن اا  -ب سااو ب اذل
ال رال  ،ال س ما
()56
ا س اس وجلن للضمال ومي ا م ع ،و رك على الو ا والنسات ر
ا هوو الرام ىل
 -36و عااا  ،2019وجه ات امقاارر اصا ا امضن ا أب ا ال الاارق امضا اار  ،دااا ل ا
أس ا ااا وعواق هااا ،وامقاارر اصا ا امضن ا ابلضناان ضااد ام ارأ  ،وأس ا اب وعواق ا رسااال ىل الدول ا
بوااعن اوعاااتا تضلااح ضاوما من ل ا عمرهااا  13ساان ضرضاات إل ااااب بل غا وأ ا ت نااروق
ديد على ياد مواغل هار وأحاجلات امقارراتن اصا اتان علمااً ابوعااتا ف اد أبن حالا الضماال
ن ااا  -ب ساااو تس ا بظااروا عمااي هو ا ن النوااات اام ماانظ وال يتمتااع هااؤالت
امن ا ل
الضم ااال نماي ا ق ااانون الضم ااير وأ ااارات أيض ااً ىل ق ااارير ف ااد ابلضدي ااد م ااأل االوع اااتا امتضلق ا
ابلضنن واإليذات ا نسي ضد الضامال امن ل ا ()57ر
 -٢احلق يف الضمان االجتما ي
 -37الحظا ات امق اارر اصا ا ا امضن ا ا ابلفق اار ام اادقع أن حيفا ا اإلنف اااق احل ااومي اإلمج ااا
ا ماعا
امخيفااص للخاادما االجتماع ا ا ساسا مااأل ام ان ا ضااد مااأل با أو امضاادال
االقتيف اااوي ل اادول اار أفريق ااا()5٨ر ف جا األ قخو نسا ا م ان ا ا الدولا ا امخيفيفا ا للخ اادما
االجتماع ا قخو ك اام  ،ويا ا الرعاي ا اليفااة والتضل ا  ،وال ن ا التةت ا ا ساس ا ح ا تاااح
لل لد فر لتةق ح نم جمدي ()59ر
 -3٨وأو ى الاوانم اإلمناااي وال ون سا ن ،احل وما بوضاع اساقا ج للةمايا االجتماع ا
للتيفدي للفقر امتضدو ا بضاو الذي يواجه السا ان ور اد نف اذها ،وقخو قادر التةماي لاد
مأل ه أ اد عرضا صرار التخلان عاأل الركاألذ و او و نف اذ يرا لق اام التقاد احملارق او
حتق ح أهداا التنم امستدام ()60ر
 -٣احلق يف مستوى معيشي الئق

()61

ن ااا  -ب ساااو ومفوض ا ا م ا
 -39كاار م تااأل ا م ا امتةااد امت امااي ل نااات السااال
امتةد السام حلقاوق اإلنساان أن فواي الفقار علاى نرااق واساع ياوق ضاضن مج اع السا ان:
ىل ىلن  69.3امااا ماأل سا ان ن اا  -ب سااو يض واون حتات عت ا الفقار ماأل الاديي القاومي،
و ٨0.4مااأل السا ان يض وااون فقاار متضاادو ا بضاااو ،ىل يضااانون مااأل احلرمااان جماااال التضلا
واليفة ومستوخ امض و نفس ا سر امض و ()62ر
 -40والحظ ات امق اارر اصا ا امضن ا ابلفق اار ام اادقع أن لغ ن ااا  -ب س اااو ىلنتاج ا قراع ا ااديد
اال فال و ضتمد على حميفول واحد (جوق ال اجو) ،مما يضرضاها صرار ك ام يتمثاي انضادا ا ماأل
الغااذااي ،بااي واجملاعا  ،عناادما ااون احملا ا ي ضااض ف أو اانخفا أسااضار السااوقر وال ي فااي اإلنتاااط
الغااذااي احمللااي لتل ا االحت اجااا الوجلن ا س ا ا طتلف ا  ،دااا ل ا ضااضن ا اكااي ا ساس ا
للنقااي ،ورلاان نظ ا التس اويح ،وقل ا فاارص احليفااول علااى القاارول واالفتقااار ىل الضنا اار الدايل ا
اإلنت اااط ال راع ااي وىل مراف ااح ال ااري()63ر وأو ا ات امق اارر اصا ا ا أبن تيف ااد ن ااا  -ب س اااو ااذ
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التةادخ و تخرااى االعتماااو علااى حما ا ي جااوق ال ااجو ،و رااور ا اكااي ا ساسا ال راع ا والريف ا
ل خو القدر اإلنتاج  ،و ض ي س ي كسأل الرقق وقخو ا مأل الغذااي()64ر
 -41والحظت امقرر اصا أن ىلم ان حيفول امرأ على ا رل واموارو االقتيفااوي حمادوو
للغايا ر ور ا أالااا هااي امسااتضمي الرا سااي لااررل بيفاافتها م ارعا ومنتجا  ،ور ا أن القااانون احمللااي
يؤكد امساوا ب ا نس  ،فنن امرأ الواقع ال تمتع ابحل اق ا من لررل()65ر
 -42وأ ار برانم ا م امتةد للمساتوجلنا ال واري (موااي ا ما امتةاد ) ىل أنا ال يوجاد
ك ااان يضااي بتنم ا قرااا اإلس ا ان وأن ا ل ا س لل لااد أي نظ ااا لتااوفم الضق ااار أو الس ا ألر كم ااا أن
ال اااان امتضلق ا بظااروا الس ا أل حماادوو للغاي ا ر وأ ااار مواااي ا م ا امتةااد أبن نخاارت الدول ا
بفضال ا علااى اليفااض ديأل الااوجل واحمللااي ب ارانم أو س اس ا ااامل للجم ااع ومسااتدام ومت ن ا
جمال اإلس ان والتنم احلضري ()66ر
ن ااا  -ب ساااو وامفوضا السااام
 -43و كار م تااأل ا ما امتةااد امت امااي ل نااات السااال
ن اا  -ب سااو
حلقوق اإلنسان أن وافر م ا الوار امعمونا  ،ومرافاح اليفارا اليفاةي امالاما
قااد حتسااأل اادرجي اً ،ول ااأل ال ا ال ت ا حتاادخ ر وعلااى الاار مااأل أن ال ا أراب الس ا ان قااد
ناات مااأل الو ااول ىل ميفاااور ام ااا احملساان عااا  ،2014فاانن تا اين ااً ك ااماً با امناااجلح
احلضاري وامناااجلح الريف ا  ،ح ااث يسااتخد  92امااا مااأل سا ان احلضاار ميفاااور ام ااا احملساان
مقابي ماا ال يتضاد  61امااا ماأل سا ان الريان()67ر والحظات امقارر اصا ا امضن ا ابلفقار
امدقع أن انضدا القدر على وفم ام ا امعمون وام سور الت لف واليت مي أل الو ول ىلل ها كانت
ل عواقأل وي م  ،وأن ال لد يواج رار حاال فوي ال ولما()6٨ر
 -٤احلق يف الصحة

()69

 -44الحظ اات ال ون س ا ا ن ومنظم ا ا اليفا ااة الضام ا ا أن االعتما اااوا احل وم ا ا امخيفيف ا ا
للقرااا اليفااةي قااد ريرجةاات ب ا  3اماا ا و 7اماا ا الساانوا اصمااس اماض ا  ،وأن
ال لد ل س ل أي اسقا ج لتمويي اليفة  ،ىل يضتمد مضظ التمويي علاى ا ماوال اصارج ا ()70ر
ن ااا  -ب ساااو وامفوضا السااام حلقااوق
و كار م تااأل ا ما امتةاد امت امااي ل نااات الساال
اإلنسااان أن احليف ا الاايت نفااح مااأل ام ان ا احل وم ا علااى اليفااة هااي  5.1٨اماا ا  ،ممااا يقااي
كثاماً عااأل مسااتو االلتا ا الااذي قرضتا احل وما علااى نفسااها أبوجااا ن سااان/أبريي 2001
عناادما ضهااد بلاادان االحتاااو ا فريقااي بتخيف ا ص اعتماااو ام ان ا ال يقااي عااأل  15اماا ا
لتةس القرا اليفةير وعالو على ل  ،فنن أقاي ماأل  1امااا ماأل ام ان ا الضاما للدولا
خييفص حال اً ليفة امرأ والرفي ،ر الضضن ام مأل لتل الف ا الس ان ()71ر
 -45وأ ار منظم ا م امتةد للرفول ومنظم اليفاة الضام ا أبن ا ن اا  -ب سااو
نظ ويي لليفاة بغ ا امضاي قادماً او حتق اح التغر ا اليفاة الواامل  ،مماا سا م أل احل وما
مااأل مجااع ا م اوال للقرااا اليفااةي ،والتقل ااي مااأل الضق ااا امال ا الاايت حتااول وون احليفااول علااى
اصدما اليفة  ،و ض ي االستخدا الفضال وامنيفن لرموال()72ر
 -46وأ ااار ااندوق ا ما ا امتة ااد للسا ا ان ىل أن ع ااد اس ااتجاب الدولا ا عل ااى امس ااتو
الالمركا ي ال يا ال يوا ي حتاادخًر فل سات لااوقار اليفااة ياادما محايا امناااجلح ،ىل ال تااوفر
كفالا
ىلال الضا م  ،ح ث قو منظما اجملتمع امدين بادور الواركات التنف اذي الرا سا
وفم يدما احلماي ()73ر
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 -47وأو ت امقرر اصا امضن ابلفقر امدقع احل وم أبن ضمأل :بو ي است اقي نوع ا
ج ااد امرافااح والساالع واصاادما اليفااة السااهل امنااال وام سااور الت لفا للجم ااع ،وال سا ما
لفاااد أكثار الف اا السا ان ضاضفاً أو صم وااً و ضا ق الاوام لضامان اوفم الرعايا اليفااة
امناجلح الناا ()74ر
 -4٨وأ ااار منظم ا ا م ا امتةااد للرفول ا ومنظم ا اليفااة الضام ا ىل أن ن ااا  -ب ساااو
قا ااد حققا اات قا اادماً ملموس ا ااً قرا ااا اليفا ااة  ،دا ااا ل ا ا غر ا ا التةيف ا ا دض ا اادل ٨2
اماا ا ( ،)201٨ورف ا ا مض اادل وف ااا ا جلف ااالر وم ااع ل ا  ،ال ا ال هن اااك حت اادخ جس ااا ر
فالوف ا النفاس قدر دضدل  549وفا نفاس ل ي  100 000مولوو حي ،أما مضدل وف اا
الضااار ىل ي لااأ  ٨9وفااا ل ااي 1 000
ا جلفااال وون سااأل اصامس ا ف ظااي مااأل أعلااى امضاادال
مولوو حير و السنوا الضور اماض  ،ر د ا فال ك م مضدل وف ا اموال د()75ر
 -49والحظت امقرر اصا أن سوت التغذي الاذي كاان واامااً موا ل را سا اليفاة الضاما
ن ا  -ب ساو ،ال ي ال س اً را س اً مأل ا س ا ال امن ورات وف ا الرضع واعتال ()76ر

 -50و كر ندوق ا م امتةد للس ان أن ت ندر القابال ح اث ال لا أعاداوهأل
ىلال  21امااا مااأل االحت اجااا ر وين غااي أن توا ااي ا هااوو امنتظما الرام ا ىل ااوفم وسااااي
من ااع احلم ااي وا ووي ا امنق ااذ للة ااا إلاتح ا ال ااوالو ل ااروا نمن ا وان ااأل ح اااال الوف ااا
النفاس ووف ا اموال د()77ر

 -51وأو ت امقرر اصا ا أبن تخاذ ن اا  -ب سااو يراوا فوريا لتخفا ا وف اا الرضاع
قرا اليفة على وفم رعايا ج اد
وا جلفال وون سأل اصامس  ،دا يومي بنات قدر الضامل
جمااال ااة ا والرض ا ع ،و ااوفم مرافااح ااة تااوفر ف هااا ا ووي ا وامضاادا الالقم ا وحتس ا
النقي ىل امرافح اليفة اجملتمع احمللي ،وال س ما امناجلح الريف وامناجلح الناا ()7٨ر
 -52والحأل ندوق السا ان أن احلاواج الثقاف ا ال ا ال ض اح حيفاول الضدياد ماأل الناام،
وال س ا ما النسااات ،علااى وسااااي نظ ا ا ساار الاايت خيتاروالااار ويظااي تااع ام ارأ نقااوق اليفااة
ن ا  -ب ساو حمدوواً ،وال س ما ف ما يتضلح بتنظ ا سر ()79ر
اإل اب
 -53وأو ات امق اارر اصا ا أبن ض اامأل ن ااا  -ب س اااو ىلم ان ا احليف ااول عل ااى ي اادما
اليفة ا نس واإل اب والرعاي اليفة ق ي الوالو وبضدها للنسات كاف ()٨0ر
 -٥احلق يف التعليم

()٨1

 -54أ ار ال ونس و وال ون س ن ىل أن ير قراا التضلا لفاق  2025-2017لا الدولا
أبن ريفااص اادرجي اً  20اماا ا م ااأل جممااو ام ان ا للتضل ا ر ول ااذل يو ا ي رف ا ا طيفيف ااا
التضل م ان الدول الرة لضا  201٨ىل أقي مأل  10اماا ميفدراً را س اً للقلح()٨2ر
 -55و كاار ال ونس ا و وال ون س ا ن أن حتس ا جااوو التضل ا ال ي ا ال يو ا ي حتاادخً ك اماًر
فغ ن ا  -ب ساو ل ست جلريقها ىل حتق ح هدا ضما التضلا االبتادااي الاذي حدو ا م ااور
ااوفم التضل ا للجم ااع عااا 2020ر وال تااوفر سااو لربااع اماادارم االبتداا ا ىلم ان ا ااوفم
ساات ساانوا وراسا (مااأل اليفاان ا ول ىل اليفاان الساااوم) ،ابعت ارهااا اجملموعا ال املا مااأل
التضل االبتدااي()٨3ر
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 -56والحظاات ال ونسا و أنا حا ضااد سااع ساانوا مااأل التضلا ا ساسااي ىلل ام ا  ،فننا
ال توفر منها سو ست سنوا جماانًر وقد دهور مضدل ىل ا الروريأل ا ول والثاين مأل التضلا
ا ساسااي ىل  64اماا ا عااا  2010و 59اماا ا عااا 2013ر و امرحل ا الثانوي ا
ار فع مضدل االنقرا عأل الدراس ق ي ىلالات الرور ( 3٨اماا )()٨4ر
 -57وأ ا ااار امقا اارر اصا ا ا امضن ا ا ابلفقا اار اما اادقع ىل أن عا اادو اما اادارم ا اام كا اااا وأن
ا جلفال يضررون للموي أو السفر مسافا جلويل مأل أجي االستمرار اموال على احلضور
امدرس يالل امرحل االبتداا ()٨5ر ومأل الضوامي اليت ضرقي الو ول ىل التضل انتواار عماي
ا جلفااال ،واحلمااي ام اار وال ا واط ام اارر ويااؤ ر عمااي ا جلفااال علااى الفت ااان والفت ااا  ،ح ا
يؤ ر احلمي ام ر وال واط على الفت ا ابلدرج ا و ()٨6ر
 -5٨وأ ااار ال ونسا ا و ىل أن امضلما ا كثا اماً م ااا يضا اربون ع ااأل الضم ااي وال اادفع ا ا ال اادول
أجااوره ابنتظااا ر وابلتااا ري اار بدايا الساان الدراسا لضااا  201٨بوااد ممااا أو ىل مظاااهرا
عن ف ()٨7ر و كر ال ونس و وال ون س ن أن ىلضرااب امضلم قد أو ىل ض ا ام يد ماأل ا خ
الدراس  :ىل ضا  46اماا مأل ا خ الدراس السن الدراس )٨٨(201٨/2017ر
 -59و ااجضت ال ونسا ا و وال ون سا ا ن ن ااا  -ب س اااو عل ااى( :أ) ار ااا يرا اوا ملموسا ا
لتمديد التضل ا د واجملاين ىل  12عاماً ،على أن اون  9منهاا ىلل ام ا ذ و ض يا التادابم الرام ا
ىل ضاامان التةاااق مج ااع ا جلفااال سااأل التضلا اإلل امااي ابماادارم وضاامان الو ااول ىل مج ااع
مج اع أ ااات الدولا ذ واحلااد مااأل االنقراا عااأل الدراسا اماارحلت االبتداا ا
مساتوخ التضلا
والثانويا ومواتما امنااه الدراسا ذ وحتسا لاروا عماي امدرسا  ،واحلارص علاى أن ادفع ا
أجوره اموعد احملدو وعلى أن توفر امؤهال والتداريأل الالقم ()٨9ر
اااو
 -60و ك اار ااندوق ا م ا امتة ااد للس ا ان وال ون س ا ن أن ف اارص ضل ا امراهق ااا
ااون منضدم ا امناااجلح الريف ا ()90ر والحظ ات امقاارر اصا ا امضن ا ابلفقاار اماادقع أن مضاادل
اإلما ابلقرات وال تاب لد الذكور أعلى مأل مث ل لد اإلان ()91ر
 -61وأو ات امقاارر اصا ا ن ااا  -ب ساااو أبن ااو ا ولوي ا لتةس ا التضل ا عااأل جلريااح
اوفم مااا ي فااي مااأل ا اكاي ا ساسا امدرسا  ،دااا لا امرافااح اليفااة امراع ا لالعت اارا
ا نسااان ()92ر و ااجضت ال ونس ا و وال ون س ا ن ن ااا  -ب ساااو علااى ارااا التاادابم الرام ا ىل
ضمان حح الفتا وامرأ التضل ()93ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -١النساء

()94

 -62أ ااار ااندوق ا ما امتةااد للسا ان وال ون سا ن ىل احلاجا اماسا ىل ض يا امضااايم
االجتماع ا اإلجياب ا منااع اممارسااا الاايت ا ضااد امارأ ر فااالفقر والتقال ااد والثقاف ا أمااور اقاب
رابر ااً مضقااداً ،ممااا يرس ا القواعااد االجتماع ا الضااار و ااد قاادرا اجملتمضااا احملل ا ’’وا ساار
امض و ‘‘ على احليفول على اصدما الالقم ()95ر
 -63والحظات امقاارر اصا ا امضن ا ابلفقاار اماادقع أن النسااات مقارنا ابلرجااال ،تااوفر ااأل أساوأ
فوفهأل حاال اإل ااب ابإليادق ،و انخفا
الفرص لالستفاو مأل اصدما اليفة  ،و ر فع
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مس ااتوخ التة اااقهأل ابم اادارم و ضلمه ااأل للقا ارات وال تابا ا  ،وي اانخفا ويله ااأل ،و ر ف ااع مض اادال
بر ااالتهأل ويا اواجهأل ااضواب أك ااو التغل ااأل عل ااى الفق اار()96ر ور ا ا أن اما ارأ رك ا ا اجملتم ااع
ن ا  -ب ساو ،فنالا ال ال ثي ث الً انقيفااً منا األ انع القارار ،مماا يضاع ال لاد ميفااا
الدول ا ضضن أوات هذا اليفدو منرق ا ماع االقتيفاوي لدول ر أفريق ا()97ر
 -64و كر امقرر اصا أن الضنن ال دين والنفسي وا نسي ضد امرأ متفيف علاى نرااق
واسع ،ل أل يظي م م لأ عن ر وانورا ما يضرل الضنن الضاالي على السلرا القانون ()9٨ر
 -65والحأل ندوق ا م امتةد للس ان ،وال ون س ن ،وم تاأل ا ما امتةاد امت اماي
ن ا  -ب ساو ارل ووي ا عضات التناسل لرنثى وبقها ول أل هاذ اممارسا
ل نات السال
ال ا ال سااااد  ،علااى ارار الا واط القسااري وقواط ا جلفااالر وقااد أبااد الساالرا الوجلن ا وك ااار
مسؤو الدول ريي اداً إلنفاا اساقا ج م افةا واوي ا عضاات التناسال لا ان وبقهاا ،ر ا
الضغوت الوديد اليت ارسها بضا ا ماعا الدين بغرل عد ىلنفا ها()99ر
 -66و كاار امقاارر اصا ا أن انتوااار احلمااي ام اار وقواط ا جلفااال أ اار علااى حااح امارأ
ن ااا  -ب ساااو
اليفااة والتضل ا ()100ر والحااأل م تااأل ا م ا امتةااد امت امااي ل نااات السااال
وامفوض السام حلقوق اإلنسان ار فا مضدال محي امراهقا  ،وأ ارا ىل أن ل امضدال
امر فضا ا ق ااقن ابلضن اان ا نس ااي ،ونق ااص ف اارص احليف ااول عل ااى الرعايا ا اليف ااة  ،وانتو ااار قواط
ا جلفال وال واط القسري()101ر كما الحظت امقارر اصا ا أن ممارسا الا واط القساري اااض
ن ا  -ب ساو ،ال س ما منرقيت ابو وابفاات()102ر
 -67وأو اات ال ونس ا و وال ون س ا ن ن ااا  -ب ساااو با خو ا هااوو ام ذول ا م افة ا وااوي
ا عضات التناسل لا ان ()103ر وأ اار اندوق ا ما امتةاد للسا ان ،وال ون سا ن ،وم تاأل
ن ااا  -ب ساااو أبن قااو احل وم ا دااا يلااي( :أ) وضااع
ا م ا امتةااد امت امااي ل نااات السااال
انه ماأل امهاارا امناسا والقادر
ير واضة ل ناات قادرا مقادمي اصادما  ،بغ ا كفالا
على التيفدي علاى النةاو امالاا حلااال واوي ا عضاات التناسال لا ان و مهاا ماأل أ ا ال
الضنن ا نساين()104ر
 -6٨وأ ااار امقاارر اصا ا أبن ضاامأل ن ااا  -ب ساااو التنف ااذ الفضااال لقاوان امساااوا با
ا نس ا والس اسااا الاايت حتمااي حقااوق ام ارأ  ،دااا ل ا الس اس ا الوجلن ا امتضلق ا ابمساااوا
والضدل ب ا نس  ،وقانون منع وم افة وقمع ووي ا عضات التناسل ل ان  ،وقانون منع
وم افة ا االا ااار اب ااخاص ،وضا ا ا النس ااات وا جلف ااال ،وق ااانون م افة ا الضن اان الض ااااليذ
واال ارات أنواار التوع ا والتثق اان احلساس ا بغ ا غ اام امضااايم التم ي ا والضااار والقوالااأل
النمر ا واممارسااا التقل دي ا  ،دااا ف هااا ل ا امتضلق ا ب ا واط ا جلفااال وال ا واط القسااريذ ووضااع
نل ااا للت اادريأل والتةق ااح وامالحقا ا القض اااا م ااأل أج ااي من ااع ار ااا مج ااع أعم ااال الضن اان
ا نساين والتةق ح بوعالا وامضاق عل ها()105ر
 -٢األطفال

()106

ااال ته الساااحق  ،ىل ىلن 47
 -69الحظات امقاارر اصا ا أن سا ان ن اا  -ب ساااو ا ا
اماا ا مااأل جممااو الس ا ان قااي أعماااره عااأل  1٨ساان ر ومااع ل ا  ،للاات حقااوق ا جلفااال
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والو ا ا مهمل ا ر ومااا أحاارق مااأل قااد
حيفلت انت اسا ()107ر

التمتااع ابحلقااوق كااان بر ااً ،بااي و بضااا احلاااال

 -70والحظت امقرر اصا أن النس ام وي لرجلفال الذيأل سجلت موال ده ا فا با
عااامي  2006و ،2010ممااا حااد مااأل ىلم ان ا و ااو ىل اصاادما ا ساس ا ()10٨ر وأ ااار
امنظم ا الدول ا للهجاار ومفوض ا ا م ا امتةااد لوااؤون الالج ا وال ون س ا ن ىل أن سااج ي
ن ا  -ب ساو جماين م ع ا جلفال حا ساأل الساابض ر ام أنا ر يساجي ساو 11
اموال د
امااا ماأل جمماو ا جلفاال السان ا و ماأل الضمار()109ر وين غاي أن واجع ن اا  -ب سااو
وج ضا فضل اً ىلقام راك ب مؤسسا الدول امضن ابلسجي امدين ،وقوام ال ُقيفار واإلوارا
احملل ا مااأل أجااي ىلنوااات م ا ااأل سااج ي متنقل ا بغ ا ااوفم و ساام فاارص اسااتفاو ا م ااع مااأل
يدما السجي جماانً ،وال س ما لفااد أكثر الف ا ضضفاًذ وأن ضتمد دابم يا للتسج ي
امدين ومحاي ضةاخ االاار والضضفات مأل امهاجريأل الضااديأل()110ر
 -71و كر ال ونسا و أن احلاد ا و لساأل للا واط هاو  1٨عامااً ف ماا ي ادو ،ل األ ميفااور
طتلف كر حدوواً ون ا طتلف لساأل الا واطر ب اد أن قواط ا جلفاال ال يا ال مساموحاً با دوافقا
الوال ااديأل()111ر و ك اار ااندوق ا ما ا امتة ااد للسا ا ان ،وال ون سا ا ن ،وم ت ااأل ا ما ا امتة ااد
ن ااا  -ب ساااو أن و اريضا قواط ا جلفااال ر اوات بضااد مااع ا فاق ا
امت امااي ل نااات السااال
()112
حقوق الرفي وا فاق القضات على مج ع أ ال التم ضد امرأ ر
 -72وأو اات ال ونس ا ا و وال ون س ا ا ن أبن رف ااع ن ااا  -ب س اااو احل ااد ا و لس ااأل ال ا ا واط
ىل  1٨عاماً وون اساتثنات()113ر وأ اار اندوق ا ما امتةاد للسا ان ،وال ون سا ن ،وم تاأل
ن ااا  -ب ساااو أبن تخااذ ن ااا  -ب ساااو اادابم فضالا ،
ا ما امتةااد امت امااي ل نااات السااال
دااا ل ا اعتماااو و اريضا أو س اسااا وجلن ا منااع قواط ا جلفااال وال ا واط القسااري ،و ااوفم
امساعد النفس  -االجتماع لرجلفال الذيأل وقضوا ضةاخ ها الظاهر ()114ر
 -73وأفاو ال ون س ن أبن ن ا  -ب ساو ل ست لديها ير عمي حمادو للتيفادي لضماي
ا جلفال()115ر وأ ار امقرر اصا ىل انتوار أسوأ أ ال عمي ا جلفال ال لدر ور ا أن
قااانون الضمااي اادو احلااد ا و لسااأل الضمااي  14ساان و ظاار وااغ ي ا جلفااال ا عمااال
الواق أو اصرم  ،فنن القانون ال ير ح()116ر
 -74وأو ت ال ونس و وال ون س ن أبن في ن ا  -ب سااو رفاع احلاد ا و لساأل الضماي
ىل  15عاماً()117ر
 -75وف ماا يتضلااح بضمااي ا جلفااال ،كاار ال ونسا و أن ا جلفااال اجملتمضااا احملل ا الريف ا
يضملون بدون أجر إلعال أسره ر ويضمي ا جلفال ال راع والتضديأل ويقومون بتلم ع ا حذيا ،
وب ع ا ذي الووار والتسول()11٨ر
حاااال الر اوار لرجلفااال ضااةاخ
 -76و كاار ال ون س ا ن أن احل وم ا ال ااوفر امااعو
()119
ر
الضنن و وفر امنظما الدين وامنظما م احل وم مساعد ورعاي حمدوو
 -77وأ ااار ال ون س ا ن ىل أن ا جيااري ااو قااانون ااامي بوااعن محاي ا الرفااي ،وأو اات
ن ااا  -ب ساااو أبن ضتمااد الدول ا هااذا القااانون حلماي ا ا جلفااال مااأل
ك اااان ا م ا امتةااد
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االاااار ابل واار ،وعمااي ا جلفااال واالسااتغالل واالنتهاااك ا نس ا واإلك ارا علااى التسااول وال ا واط
القسري وقواط ا جلفال()120ر
 -7٨و ك ا اار ال ون سا ا ا ن أن التق ا ااد احمل ا اارق لتةق ا ااح امواتما ا ا ال املا ا ا للت ا اادابم القانون ا ا ا
والس اسا امتضلق بقضات ا حدا ماع امضاايم الدول ا ي ااو ي اون منضادماًر وال وجاد ب ااان
مو ااوق اااا ف مااا يتضلااح اب جلفااال احملتج ا يألر و واام التقااديرا ىل أن مضظ ا ا جلفااال ير ااون
مراكا الوارجل  ،لاروا م ريا
طالفا أو جاراا بسا ر و تجا الضدياد مانه ماع ال االغ
كثم مأل ا ح ان()121ر
 -79وأ ااار ال ون سا ن ىل أن ا جيااري وضااع اس اقا ج وجلن ا للةماي ا االجتماع ا لتااوفم
اصاادما االجتماع ا ا ساس ا لرجلفااال الضااضفات وب ارام ان ااأل ا جلفااال امخ االف للقااانون
اإلجراتا القضاا ()122ر
 -٨0و كر امقرر اصا امضن ابستقالل القضا واحملام ضارور اراا يراوا ملموسا
و ىلنوات نظا لقضات ا حدا ()123ر وأ ار ال ون س ن أبن درط احل وم قضاات ا حادا
اصر ا الوجلن ا و ااديال ااركات التنم ا  ،مااع القك ا علااى ا جلف ااال امخااالف للق ااانونر
وين غي أن ادع النظاا القضاااي اساتخدا بادااي لالحتجااق الساابح للمةاكما والالحاح اا
و ان أل ا جلفال النظا القضااي الرةي()124ر
 -٣األشخاص ذوو اإل اقة

()125

 -٨1أفاااو ال ونسا و أبن القااانون ال ظاار علااى وجا التةديااد التم ا ضااد ا ااخاص وي
اإلعاق ا ر و وج ااد أح ااا س اامح للم ف ااوف والن اااي ا م ا ابمو ااارك االنتخ ااااب  ،ول ااأل
الناي مأل وي اإلعاقا الذهن قد ال ي ونون قاوريأل على االستفاو مأل ل ا ح ا ()126ر
 -٤األقليات
ن اا  -ب سااو وامفوضا الساام
 -٨2أ ار م تأل ا م امتةد امت امي ل ناات الساال
حلقوق اإلنسان ىل أن ن ا  -ب ساو متنوع عرق اًر ول أل كانت اللغ الو غال هاي اللغا الرة ا
لل لد ،فنن الضديد مأل ا ماعا ستخد لغتها اصا أيضاً ،وللةواج اللغويا أ ار سال علاى
ىلم ان احليفول على الرعاي اليفة ()127ر
 -٨3والحظا ات امق اارر اصا ا ا امضن ا ا ابس ااتقالل القض ااا واحمل ااام بقل ااح ابل ااأ أن القا اوان
م توب ا ومنوااور ابللغ ا الو غال ا علااى س ا ي احليفاار ،وهااي لغ ا ال يتةااد ها وال يسااتخدمها ىلال
ما ي يد قل الً عأل  10اماا مأل الس ان()12٨ر
 -٥املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء
 -٨4الحظت امنظما الدول ا للهجار أن الضدياد ماأل امهااجريأل الاذيأل عااووا ماأل بلادان لثا
قااد أبلغاوا عااأل حاااال مااأل سااوت امضاملا واالسااتغاللر ف ن غااي أن نا اار ن ااا  -ب ساااو حقااوق
مواجلن هااا اصااارط و رالااأل ابحقامهااا ،وال س ا ما مااأل يااالل ااوفم الاادع القنيفاالي ال لاادان
اليت ي ون ف ها مواجلنوها ضةاخ سوت امضامل واالستغالل()129ر
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