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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة اخلامسة والثالثون
 2020الثاين/يناير  كانون  20-31

مووة موووة املصوواع شووواح ة امل وول ة  شووو ن    مووو و ورتوواع املعلومووواع املقدا
 *مجصورية الو الدميقراطية الشع ية

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

االستعراض الدوري الشامل. والتقرير ميثل ملخصاً لورقات قدمتها ست عشر  جها  ماا ااهاات 
إىل االساااتعراض الاادوري الشااامل، وهاااو مقااّد  ق داا ل ماااوج   ق ااداً   اااد  (1)صاااح   الصاال  

 األقصى لعدو ال لمات.

 ةاملعلوماع املقدمة مة املصاع شاح ة امل ل  -اثنياا  
والتعوووواون موووو  اهلليوووواع واةيحلوووواع الدوليووووة حلقوووووق  (2)نطوووواق االلتواموووواع الدوليووووة -ألف 

 (3)اإلنسان
أبن  صاااااادق  هورياااااا  الو  (5)8والورقاااااا  الشاااااا ك   (4)أوصاااااات منعماااااا  الع ااااااو الدول اااااا  -2

الدميقراط   الشع    على ا  اق   محاي    ع األدخاص ما االخت اا  القساري، الاق وقعات عل هاا 
 .2008ق عا  

 أبن  صاادق  هورياا  الو علااى (7)8والورقاا  الشاا ك   (6)وأوصاات منعماا  الع ااو الدول اا  -3
روب العاملاا  أو العقوباا  القاساا   الربو وكااوا االخت اااري ال  اق اا  مناهعاا  التعااذيض و اا   مااا  اا
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الالإنسان   أو اله ن ، وأن  نشئ آل   وقائ   وطن   مساتقل  اات ماوارو ج اد  وهلاا صاالح ات  أو
ختااوا هلااا الق ااا  باا  رات وون عوائاام إىل   ااع أماااكا االحت ااا  والوصااوا إىل   ااع األدااخاص 

 ني ما حريتهم.ماحملرو 
أبن  صاادق  هورياا  الو علااى  (9)7والورقاا  الشاا ك   (8)وأوصاات منعماا  الع ااو الدول اا  -4

الربو وكوا االخت اري الثاين الل م  لعهد الدويل اخلاص   قوق الدن   والس اس  ، اهلااو  إىل 
 إلغا  عقوب  اإلعدا .

 لتصاديم علاى الربو وكاوا االخت ااري الل ام  لعهاد الادويل  8وأوصت الورق  الشا ك   -5
 .(10)ق االقتصاوي  واالجتماع   والثقاف  اخلاص   قو 

أبن  ساااا ض  هورياااا  الو   ااااع الت  عااااات علااااى العهااااد  6وأوصااات الورقاااا  الشاااا ك   -6
الدويل اخلاص   قوق الدن   والس اس   وا  اق   مناهع  التعذيض و    ما  اروب العاملا  أو 

   ااااع الصاااا وص اات الصاااال  التعلقاااا  العقوبااا  القاساااا   أو الالإنسااااان   أو اله ناااا ، وأن  نعاااام إىل
حبقااوق اإلنسااان والالجاااني وانعاادا  اانساا  ، وال ساا ما ا  اق اا  و ااع األدااخاص عاادمي  اانساا   

 .(11)1961وا  اق   خ ض حاالت انعدا  اانس   لعا   1954لعا  
وأوصت منعما  التعااما السا    حاوا العاامل أبن  سا ض  هوريا  الو حت عهاا علاى  -7

مااا العهااد الاادويل اخلاااص   قااوق الدن ا  والس اساا  ، و عااما  و  اام التااداب  الوقائ اا   18الااو  
 .(12)على   ع الواطنني 18النصوص عل ها ق الاو  

  الو  لتصاااااديم علاااااى الربو وكاااااوا وأوصاااااى االحتااااااو الااااادويل لنقاااااا ت العمااااااا  هوريااااا -8
( و ن  ااذ  29االخت اااري ال  اق اا  منعماا  العماال الدول اا  التعلقاا   لعماال ااااربي )الربو وكااوا رقاام 

بشانن العمال ق صا د  188ب عال  ؛ إ اف  إىل التصديم على ا  اق   منعما  العمال الدول ا  رقام 
مايااا  الصااا اويا وسااا ا الصااا د اخلا اااعني األمسااااص و ن  اااذها ب عال ااا ، و ن  اااذ وإن ااااا القاااوانني  

 .(13)لواليتها القعائ  
وأوصى  لتصاديم علاى اال  اق اات األساسا   األخارم لنعما  العمال الدول ا  و ن  اذها،  -9

بشنن حري    ويا اامع ات )مبا ق الا  حام العمااا ق حريا   98و 87وال س ما اال  اق تان 
ت الاااق رتارو،ااا(، وحرياا  ال او ااا  ااماع اا ، وا ااام ق   ااويا النقااا ت واالنعاااما  إىل النقااا 

 .(14)اإل راب
للعمالاا  الهاااجر  ق  رئ ساا اً  وأوصااى كااذل  أبن  صاادق  هورياا  الو، بوصاا ها مصاادراً  -10

جنااااوب دااااارق آسااااا ا، علاااااى اال  اق اااا  الدول ااااا   مايااااا  حقاااااوق   ااااع العمااااااا الهااااااجريا وأفاااااراو 
للعماال، وا  اق اا   بشاانن اهل اار  طل اااً  97عماال الدول اا  رقاام ، وكااذل  ا  اق اا  منعماا  ال(15)أساارهم

بشانن العمااا الهااجريا )األح اا  الت م ل ا (، وا  اق ا  منعما   143منعم  العمال الدول ا  رقام 
 .(16)بشنن وكاالت العمال  اخلاص  181العمل الدول   رقم 

الو قاد وقعات علاى  والحعت ا مل  الدول   للقعا  على األسل   النوويا  أن  هوريا  -11
 .(17)معاهد  األمم الت د   عر األسل   النووي . وأوصت  لتصديم على هذ  العاهد 

أبن  نعاام  هورياا  الو إىل نعااا  رومااا األساساا  للم  ماا   2وأوصاات الورقاا  الشاا ك   -12
 .(18)اانائ   الدول  
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أن الس اسات والمارسات الت ع  ق  هوري  الو ال  سمح  1والحعت الورق  الش ك   -13
وأوصاااات أبن  نشاااائ ا  وماااا  ب ااااا  مل  ن اااا  للم تمااااع الاااادين ق  .(19) الحت اجااااات الساااالم  

وأن حتافظ عل ها، عاا طريام وساائل منهاا ال اد  ق عمل ا  إللغاا  أو  عاديل  القانون وق المارس 
لل قاااوق  التشااريعات والراساا م الااق  ق ااد العماال الشاارون للماادافعني عااا حقااوق اإلنسااان، وفقاااً 

النصوص عل ها ق العهد الدويل اخلاص   قوق الدن   والس اس   وإعالن األمم الت د  التعلام 
أبن  اااانقح  هورياااا  الو  1كمااااا أوصاااات الورقاااا  الشاااا ك    .(20)حقااااوق اإلنسااااان  لاااادافعني عااااا

 .(21)ما العهد 19التشريعات الق جتر  التشه ، وفقاً للماو  

 (22)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
لعمان ا سااق  ماع االلت اماات  2016أوصت منعم  الع و الدول   بتعديل وستور عا   -14

ياا  الو ق جماااا حقااوق اإلنسااان، وبشاا ل خاااص  اامان محاياا  حقااوق اإلنسااان الدول اا  امهور 
ال  ول  للمواطنني و   الواطنني على حاد ساوا  ماا وون مل  ا ، والتنصا   علاى وجا  الت دياد 

 .(23)على احملاكم  العاول  وحعر التعذيض واالحت ا  التعس   واالس قاق
ا  ومااااا ، حبلاااااوا ال ااااا   الشااااامول   لتقريااااار الق ااااال، وأوصااااات محلااااا  ال وب ااااال أبن  قاااااو   -15

 ساات داو وساا ل   تاا ح لافااراو الوعااا ق قاارارات الساالو  احملل اا  لعاامان امتثاهلااا لعاااي  حقااوق 
 .(24)اإلنسان ووستور  هوري  الو

ل ااو   إبنشاا  مسسسا  وطن ا  مساتقل   قاوق اإلنساان وفقااً  3وأوصت الورق  الشا ك   -16
 .(25)خالا التعاون الدويل  ريس ما

إبدااراص منعمااات ا تمااع الاادين و اعااات ا تمااع احمللاا  ق  1وأوصاات الورقاا  الشاا ك   -17
عمل   االستعراض الدوري الشامل ق ل و ع التقرير الوطين ق صا غت  النهائ ا  و قدميا ، والتشااور 

 .(26)معها بشنن  ن  ذ  وص ات االستعراض الدوري الشامل

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

 املسائل املشرتكة  ني القطا اع -1 

 (27)الساوا  وعد  التم     
 هورياا  الو باا  و  اإلن اااق علااى الصاا   والتعلاا م واخلاادمات  3أوصاات الورقاا  الشاا ك   -18

االجتماع ااا  األخااارم الوجهااا  إىل ا تمعاااات احملل ااا  اإلثن ااا  للمنااااطم الري  ااا  والشاااعوب األصااال  ، 
  3واختاا  داب  خاص  للتغلض على العق ات اللغوي  ق  قدمي اخلدمات. وأوصت الورق  الش ك  

  عاااا آسر س اساااات إعااااو  التاااوطني والاااربام  علاااى سااا ل عااا   كاااذل  إبجااارا  وراسااا  مساااتقل
ااماعات اإلثن   وثقافاهتا، واختاا  داب  لل  اظ على الا او الثقااق لل ماعاات اإلثن ا ، مباا ق 

 .(28)ال  لغاهتا
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 (29)التنم   وال  ا  واألعماا الت اري  وحقوق اإلنسان  
 ومااا  أعاقااات الصااا   ني الساااتقلني ماااا اوعاااى الت اااالج ماااا أجااال الدميقراط ااا  أن ا  -19

مااا  ك اا اً    غو اا  حاااوو يتعلاام  ، ااار سااد أساا ر عااا مقتاال اأال  مااا األدااخاص، وأن جاا  اً 
 .(30)العون  الدول   والوطن   الق أعق ت ال  مل يصل إىل   ا  ال  ا اوو

ركات باذا وأوصت منعم  الع و الدول   أبن  ولض  هوري  الو بش ل قانوين ما الشا -20
العناي  الواج   ق جمااا حقاوق اإلنساان لت دياد آسرهاا علاى حقاوق اإلنساان ومنعهاا والتخ  اج 

 3وقدمت الورق  الش ك   .(31)ما حدهتا ومراعاهتا، و قدمي  قارير علن   عا س اساهتا وممارساهتا
 .(32) وص   مماثل 

ا  وم  ما مشاريع االستثمار األجنيب " أبن  ولض Just Atonementوأوصت منعم  " -21
إجرا  وراسات عا أثرها احملتمل على ال  ا  وحقوق اإلنسان ق ل الساما  ب اد  ال ناا ، مماا ي  ال 

 .(33)ا م ق مستوم مناسض ما الع ش  والص   والرفا 
إبنشااا  ه ااا  مسااسول  عااا  سااوي  العااامل التصاال   ألرا ااا   8وأوصاات الورقاا  الشاا ك   -22

بوريق  ن يه  وفعال ، و مان أن   ع عمل ات صنع القرار التصل  بتصم م و ن  اذ مشااريع ال ا  
الت ت   واالستثمار  نووي على مشارك  حر  ونشو  وجمدي  ما جانض األفراو وا تمعات احملل ا  

 .(43)التنثر  ما هذ  الشاريع
أن ساادوو الواقاا  ال هرمائ اا  الااق داا دت ق مساات معات  3والحعاات الورقاا  الشاا ك   -23
قاااد أوت إىل  راجاااع الغاااا ت واأل،اااار. وقاااد أثااار الااا  علاااى عاااد  جمتمعاااات  ل ااا   "ان  أو"م ااا  

علااى الاااوارو الو  ع اا  ل سااض ع شااها، ح ااا  فقاادت مصاااورها الرئ ساا   للااادخل   عتمااد أساساااً 
 .(35)أثر بش ل    متناسض على السنني وا وامل واألط ااوالتغذي ، مما 

أن إعاو  التوطني والتشرو الداخل  مها ما النتائ  اهلاما  للتنم ا   3واكرت الورق  الش ك   -24
وقاااد  عر ااات ا تمعاااات احملل ااا   .(36)واالساااتثمارات، وال سااا ما ق حالااا  سااادوو الواقااا  ال هرمائ ااا 

 .(37)جل حقوقها  د الشاريع اإلمنائ   أو االستثمارات إىل قمع جائرالقل ل  الق   افح ما أ
 إلفصااااااا  ال اماااااال عااااااا اإلع ااااااا ات القائماااااا  المنوحاااااا   3وأوصاااااات الورقاااااا  الشاااااا ك   -25

للمسااااتثمريا ق جمااااااا العاااارائض والتعري اااااات، واإلفصااااا  ال امااااال عااااا الاااااديا العااااا ، ودااااا اف   
 مت ااا ات األرا اا  ااديااد  حاا  ُ اارم  ماال مسقتاااً كمااا أوصاات إبن اااا وقااج الع  .(38)العلومااات

استعراض االمت ا ات القائم  ما خالا عمل   عام  ودا اف  مبشاارك  جمديا  ماا ا تمعاات احملل ا  
العن اااا ، وكااااذل  وقااااج األعماااااا التعلقاااا  مبشاااااريع الواقاااا  ال هرمائ اااا  الواسااااع  النواااااق ااارياااا  

 .(39)الشاريعوااديد  ح  ُ رم استعراض دامل لتل  
عاااااا أسااااا ها لاااااتسر السااااال    ال   ااااا  علاااااى االسااااا ا       2وأعربااااات الورقااااا  الشااااا ك   -26

االقتصاوي  لل  وم ، وون مراعا  استخدا  األرا ا  القاائم، األمار الاذي أوم إىل  شاريد أعاداو 
 .(40)هائل  ما ا تمعات احملل   الري   

إىل أن بنا  عدو ك   ما السدوو على ،ر م  ونغ ما دنن   2وأدارت الورق  الش ك   -27
مب مااال النعاااا  اإلي ولاااوج . ومباااا أن الالياااني ماااا الناااا  يعتمااادون علاااى   لغااااً  أن يل ااام  ااارراً 

حوض ،ر م  ونغ وموارو  الو  ع ا ، فا ن الا  سا  ون لا  أثار اجتمااع  مادمر علاى ا تمعاات 
 .(41)اور احملل   ا 
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وأوصااات منعماااا  الع ااااو الدول اااا  أبن    اااال  هورياااا  الو   ويااااد ا تمعااااات احملل اااا  الااااق  -28
ُأخاااذت أر اااها مبعلوماااات كاملااا  يساااهل الوصاااوا إل هاااا وق الوقااات الناساااض عاااا خوااا  إعااااو  
التااوطني والتعااويض، وإاحاا  ال رصاا  هلااا للمشااارك  ق التخواا   والتن  ااذ، و  وياادها  لس اسااات 

 .(42)ت  قدمي الش اوموآل ا
إبعاو   ق  م الس اسات ف ماا يتعلام  لصاناعات اات الصال   2وأوصت الورق  الش ك   -29

 لااوارو الو  ع اا  و  هااا مااا الصااناعات ال  اا  ، وكااذل  الساادوو ال هرمائ اا ؛ و ق اا م أثرهااا علااى 
عت اااار بشااا ل أخااا  ق اال االقتصااااوي  وحقاااوق اإلنساااان، أخاااذاً  - ال  اااا  وااواناااض االجتماع ااا 

 3وقااادمت الورقااا  الشااا ك   .(43)اعتماااو األقل اااات اإلثن ااا  علااى األرض والاااوارو الو  ع ااا  األخاارم
 .(44) وص   مماثل 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (45)حم ال رو ق ا  ا  وا ري  واألمان على دخص   
أن  على الار م ماا أن  هوريا   (47)7والورق  الش ك   (46)الحعت منعم  الع و الدول   -30

، ف ،اااا  ساااتمر ق إصااادار أح اااا  اإلعااادا  ق 1989الو مل  ن ااذ أي عمل اااات إعااادا  مناااذ عاااا  
جمموعااا  ماااا ااااارائم  ااا  الم تااا ، مباااا ق الااا  االجتاااار  لخااادرات وح ا هتاااا. والحعااات الورقاااا  

 إلعدا  أوينوا بسا ض إنتااا الاواو  أيعاً أن الغال    الععمى ما األفراو احمل و  عل هم 7الش ك  
وأوصااات  .(48)الدرجااا  ق القائمااا  واالجتاااار هاااا و و يعهاااا وح ا هتاااا واسااات اوها و صاااديرها ونقلهاااا

يلغا  عقوبا  اإلعادا  عاا كال ااارائم وق كال  منعم  الع و الدول   أبن  سا  هوري  الو  شاريعاً 
قااج اخت اااري رمساا  لتن  ااذ أح ااا  اإلعاادا   عتماااو و  7وأوصاات الورقاا  الشاا ك   .(49)العاارو 

وأوصااات  .(50)بغ ااا   عاااديل قاااانون العقاااو ت، كخواااو  أوىل ئاااو اإللغاااا  النهاااائ  لعقوبااا  اإلعااادا 
أبن  اااوفر ا  ومااا  معلوماااات مسااات مل  وموثوقااا  عاااا أح اااا  اإلعااادا   أيعااااً  7الورقااا  الشااا ك  

 اااا  اإلعااادا  الاااق ن اااذت و/أو واألداااخاص الاااذيا ينتعااارون  ن  اااذ أح اااا  اإلعااادا  حبقهااام، وأح
 .(51)أبدلت بعقو ت أخج

وعلّاام الت ااالج مااا أجاال الدميقراط اا  أن النادااوني ق جماااا ا قااوق الدن اا  ق  هورياا   -31
واكااارت منعمااا  الع اااو  .(52)الو يتعر اااون لالخت اااا  أو االعتقااااا ح نماااا يااادافعون عاااا حقاااوقهم

لد  دهور مع منع اال صااا عانهم، وون أن  واً الدول   أن سلوات  هوري  الو قد احت  ت أفرا
وأوصاااااااات منعماااااااا   .(53)  شااااااااج عااااااااا مصاااااااا هم أو أماااااااااكا وجااااااااووهم ألساااااااارهم أو  ااااااااام هم

"Just Atonement أبن  شاارن ا  وماا  ق إجاارا  حتق قااات علن اا  ق حاااالت وفااا  واخت ااا  أفااراو "
 .(54)ا تمع الدين

 (57)ومنعماا  التعاااما الساا    حااوا العااامل (56)8و (55)2وأدااارت الورقتااان الشاا كتان  -32
إىل أن  مل حير  أي  قد  ق الت ق م ق حاالت االخت اا  القساري الساابق  أو  اكما  مر    هاا، 

 .(58)وأن ا  وم  مل  ث ت مص  وأماكا وجوو األفراو الذيا ي عم أ،م  عر وا لالخت ا  القساري
أبن جتاري  هوريا   (60)التعااما السا    حاوا العااملومنعما   (59)وأوصت منعم  الع او الدول ا 

الو حتق قااااات كاملاااا  ون يهاااا  ومسااااتقل  وفعالاااا  ق   ااااع االوعااااا ات التعلقاااا  حباااااالت االخت ااااا  
إبنشا  ان  جديد   (62)8و (61)1القسري والتعذيض وسو  العامل . وأوصت الورقتان الش كتان 

 ديد مص  النادوني ق جماا حقوق اإلنسان.م ل   إبجرا  حتق م فوري ون ي  هد  حت
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أن منتقاادي ا  وماا  والنادااوني ق جماااا حقااوق اإلنسااان  2والحعاات الورقاا  الشاا ك   -33
وأوصاات  .(63)مااا حيت اا ون وون مااربرات قانون اا  صاا     وأفااراو األقل ااات اإلثن اا  والدين اا   ال اااً 

ذي يساامح  حت ااا  األفااراو وون  وج اا  منعماا  الع ااو الدول اا  أبن  لغاا   هورياا  الو التشااريع الاا
هتمااا  إلااا هم أو  ااااكمتهم، وأن ملااانح ااماعاااات الوطن ااا  والدول ااا  العن ااا  حبقاااوق اإلنساااان حاااام 

 .(64)الوصوا إىل   ع أماكا االحت ا 
أن الاااادافعني عااااا حقااااوق اإلنسااااان والنادااااوني ق جماااااا  1والحعاااات الورقاااا  الشاااا ك   -34

و يواجهااااون التهدياااادات وال ه ااااض والالحقاااا  اانائ اااا ، وخاصاااا  حقااااوق اإلنسااااان ق  هورياااا  ال
 .(65)أولا  الذيا يعملون ق قعا  األرا   وق جماا التنم   الستدام 

إىل أنااا  ق  Atonement Just"(68)ومنعمااا  " (67)8و (66)1وأدااارت الورقتاااان الشااا كتان  -35
، احُت   ثالث  اندوني ق جماا حقوق اإلنسان لنشرهم  دوين  علاى وساائل 2017مار /آاار 

التواصااااال االجتمااااااع  يل تاااااون ف هاااااا االنت اااااا  إىل انعااااادا  الدميقراط ااااا  ق ال لاااااد. وأوصااااات الورقااااا  
أبن   اارا  هورياا  الو فااوراً وباادون دااروط عااا النادااوني الثالثاا  وعااا   ااع األفااراو  8 الشاا ك 

 .(69)بس ض ممارس  حقهم ق حري  الرأي والتع  اأخريا احملت  يا 

 (70)إقام  العدا، مبا ق ال  مسنل  اإلفالت ما العقاب، وس او  القانون  
أداااارت منعمااا  الع اااو الدول ااا  إىل أن دااارط   هوريااا  الو  تمتاااع حبريااا  واساااع  ق احت اااا   -36

السالم  لل  وما  وانتهاا   لتماا  ماا االنتقااو  بد اً  -األفراو الذيا ميارسون حقوقهم بش ل سلم  
 .(71)لاما بدعوم أن هذ  األعماا  ش ل هتديداً  -س ل االنتصا  ما مصاور  األرا   

وأوصااات منعمااا  الع اااو الدول ااا  إبعااااو  النعااار ق القعاااا  اانائ ااا  اات الصااال  الاااق  نتعاااار  -37
الااتهم وإلغااا  األح ااا   إلواناا ، و اامان احملاكماا  أو  ااري ال اات ف هااا أو بُاات ف هااا  ل عاال، وإسااقاط 

 .(72)اإلفراا ال وري و   الشروط عا األفراو الذيا حرموا ما ا ري   رو المارس  السلم    قوقهم
أن النعا  القانوين امهوري  الو ال يتعما  عري اً للتعاذيض  8والحعت الورق  الش ك   -38

مااا  ااروب العاملاا  أو العقوباا  القاساا   أو الالإنسااان   أو وفقاااً ال  اق اا  مناهعاا  التعااذيض و اا   
 .(73)اله ن ، الق ه  طر  ف ها

 ختاا  اداب  لت ساني أو اان السا ون مباا يت ام ماع القواعاد  8وأوصت الورق  الش ك   -39
النمواج اا  الاادن ا لعاملاا  الساا نا  )قواعااد ن لسااون مانااديال( وقواعااد معاملاا  الساا  نات والتااداب  

 لسااما  إبجاارا   8وأوصاات الورقاا  الشاا ك   .(74) اا  االحت ا ياا  للم رمااات )قواعااد  ن ااوص(
رصد خارج  مستقل لاو ان ق الس ون ق   ع أئا  ال لد؛ وإجرا  حتق قات ن يه  ق   ع 
اوعاا ات التعاذيض وسااو  العاملا  والوفااا  أثناا  االحت اا ، و اساا   الساسولني عااا الا ، و قاادمي 

 .(75)ويض كا  للع ا  ع

 (76)ا ر ت األساس   وا م ق الشارك  ق ا  ا  العام  وا  ا  الس اس    
يلااا     اااع مساااتخدم   صااادر ماااسخراً  اكااار الت اااالج ماااا أجااال الدميقراط ااا  أن  شاااريعاً  -40

أنا  اإلن نت  لتس  ل لدم السلوات التابع  لو ار  اإلعاال  والثقافا  والسا اح . و عام الت االج 
صاادرت  عل مااات لرجاااا الشاارط  ومااا يساامى مبااراقيب القاارم برصااد و عقااض مسااتخدم  اهلوا ااج 
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احملمول  واألدخاص الذيا  رون ال الات بش ل متوا ر، وال س ما ماا يشات   ق أ،ام انداوون 
 .(77)مناهعون لل  وم 

ل    والتواصاال أن و ار  الربيااد واال صاااالت الساال    والالساا 1واكاارت الورقاا  الشاا ك   -41
 .(78) توىل مراق   اإلن نت لتنق ت  ما النقد الس اس  أو التعل قات الناهع  لل  وم 

وأوصاات منعماا  التعاااما الساا    حااوا العااامل أبن    اال  هورياا  الو محاياا  ا اام ق  -42
وأن  اانقح حرياا  الااديا أو العتقااد ق   ااع القااوانني واللااوائح اات الصاال  وفقاااً للمعاااي  الدول اا ، 

التشااااريعات، إاا لاااا   األماااار،  لتشاااااور مااااع قاااااو  وممثلاااا  طوائااااج األو ن أو العتقاااادات واخلااااربا  
 .(79)القانون ني وا تمع الدين

 315أن الرسااو  رقاام  Atonement Just"(81)ومنعماا  " (80)4والحعاات الورقاا  الشاا ك   -43
مياانح السااسولني ا  ااوم ني احملل ااني الساالو  التقديرياا  ال املاا  ق ممارساا  الرقاباا  علااى ااماعااات 

ومنعمااااااااااااا   (84)ومحلااااااااااااا  ال وب ااااااااااااال (83)8و (82)4الدين ااااااااااااا . وأوصااااااااااااات الورقتاااااااااااااان الشااااااااااااا كتان 
"Atonement Just"(85)  ل ااا   عاااما أن اإلجااارا ات  315أبن  عااادا  هوريااا  الو الرساااو  رقااام

اصاااا   اماعااااات الدين اااا  ال  تساااام  لتعسااااج والغمااااوض والتم  اااا ، وإلغااااا  الساااالو  اإلوارياااا  اخل
التقديرياااا  الواسااااع  الااااق يتمتااااع هااااا السااااسولون احملل ااااون لمارساااا  التم  اااا   ااااد األقل ااااات الدين اااا  

 لساااما  ام اااع الووائاااج الدين ااا  بعقاااد اجتماعاهتاااا  4وا اااوهاوها. وأوصااات الورقااا  الشااا ك  
 .(86)ري ، بغض النعر عما إاا كانت مسسس  أو مس ل وممارس  أنشوتها حب

واوعااااااى الت ااااااالج مااااااا أجاااااال الدميقراط اااااا  أن الساااااا   ني ق ال لااااااد يتعر ااااااون للتم  اااااا   -44
إبنشاااا  آل ااا  لرصاااد و نعااا م عمااال الساااسولني احملل اااني  4وأوصااات الورقااا  الشااا ك   .(87)واالعتقااااا

 ، لعاامان  وابقهااا مااع معاااي  حقااوق اإلنسااان والوعااا ق قااراراهتم، وال ساا ما ق الناااطم الري  اا
وعد  استهدافها للمس   ني واألقل ات الدين   األخرم بش ل  عسا  ؛ و اسا   السالوات الاق 

 .(88)ختالج القوانني الوطن   والعاي  الدول    قوق اإلنسان
ال ااور عااا وأوصاات منعماا  التعاااما الساا    حااوا العااامل أبن   اارا  هورياا  الو علااى  -45

  ع س نا  الرأي احملت  يا ق س اق المارس  السلم   لدينهم أو معتقدهم وإقام  داعائر ؛ وأن 
حتقاام علااى ال ااور ق حاااالت االعتقاااا والتعااذيض وسااو  العاملاا   اا  الشااروع  أثنااا  االحت ااا  

 .(89)لدم الشرط ، وأن  عما  اس   األدخاص الذيا  ث ت مسسول تهم عا هذ  اارائم
ومنعماااااا   (92)8والورقاااااا  الشاااااا ك   (91)ومحلاااااا  ال وب اااااال (90)4وأوصااااات الورقاااااا  الشاااااا ك   -46
"Atonement Just"(93)  التعلاام  امع ااات  238أبن  لغاا   هورياا  الو علااى ال ااور الرسااو  رقاام

مااا أجاال السااما  لل مع ااات  لتنساا س بناااً  علااى متول ااات أساساا    اا   عساا    و اا  مل   ياا ، 
االجتماعاااات حبريااا  ووون موافقااا  مسااا ق ، وإلغاااا  السااالو  التقديريااا  للسااالوات احملل ااا  ق وعقاااد 

 الوافق  على  ش  ل اامع ات وطلض حلها.
بتنعاااا م محلاااا  وعائ اااا  عاماااا  إلباااارا  ا اااام ق ا رياااا  الدين اااا   4وأوصاااات الورقاااا  الشاااا ك   -47

ا أعماااا العنااج أو التم  اا   ااد و ثق ااج األفااراو وا تمعااات احملل اا  و شاا  عهم علااى اإلبااال  عاا
 .(94)األقل ات الدين  ، وون خو  ما االنتقا 

ومنعمااااا   (97)ومحلااااا  ال وب ااااال (96)1والورقااااا  الشااااا ك   (95)وأفااااااوت منعمااااا  الع اااااو الدول ااااا  -48
"Atonement Just"(98)  التعلااااام  امع اااااات ميااااانح ا  ومااااا  سااااالو  حعااااار  238أبن الرساااااو  رقااااام
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 ش  ل اامع ات ومراق   أنشوتها. واوعت منعم  الع و الدول   كذل  أن الرساو  يتعاما  اداب  
" أن Just Atonementلت اارمي اامع ااات  اا  الساا ل  و اكمااا  أععااائها. كمااا الحعاات منعمااا  "

 .(99)القانون ال يش ع على  ش  ل اامع ات الس اس  
أن الرساااااااو   Atonement Just"(101)ومنعمااااااا  " (100)واكااااااارت منعمااااااا  الع اااااااو الدول ااااااا  -49
التعلم مبراق  /إوار  العلومات على د    اإلن نت مينع مستخدم  اإلن نات ماا نشار  327 رقم

ماواو مع ناا  علاى داا    اإلن ناات أو نشار  عل قااات مسيااد  هلاا أو   اوهلااا، مااا خاالا أح ااا   اا  
ص ا    تناىف مع ا م ق حري  التع  . والحعت منعم  الع و الدول   كذل  أن الرساو  وق ق  ال

 .(102)ين  على  س  ل   ع مستخدم  اإلن نت أبمسائهم وعناوينهم ال امل 
ماااا قاااانون العقاااو ت حتتاااوي علاااى  65وعلقااات منعمااا  الع اااو الدول ااا  قائلااا  إن الااااو   -50

لساالم   لل اام ق حرياا  التع اا ، وحتعاار "قااذ   هورياا  الو أح ااا  فع ا اا   نتهاا  المارساا  ا
الدميقراط   الشع   ، أو حتريج اخلووط التوج ه   لل  ب والس اسات الق  نته ها ا  وم ، أو 

 .(103)القالقل" نشر دائعات كااب   ث 
أبن  لغاااا   (106)1و (105)8والورقتااااان الشاااا كتان  (104)وأوصاااات منعماااا  الع ااااو الدول اااا  -51

 هورياا  الو أو  عاادا القااوانني واألواماار الااق  ق ااد أو جتاار  المارساا  الساالم    قااوق اإلنسااان أو 
ماااا قاااانون العقاااو ت، والرساااو   66و 65 سااامح  الحت اااا  التعسااا  ، مباااا ق الااا  الااااوان 

 بشنن إوار  معلومات اإلن نت، والرسو  التعلم  امع ات. 327 رقم
 377و 327" أبن  لغااا  ا  ومااا  الرساااومني رقااام Just Atonementعمااا  "وأوصااات من -52

 .(107)و  ج عا ممارس  الرقاب  على وسائل اإلعال  احملل   واألجن    وعلى مستخدم  اإلن نت
)"الدعاياااا  الناهعاااا  للدولاااا "( فعاااااًل عااااا  65أن الاااااو  1والحعاااات الورقاااا  الشاااا ك   -53

والقااذ  واإلهاناا ( مااا قااانون العقااو ت امهورياا  الو   اا ح  )جاارائم التشااه  95و 94الاااو ني 
 .(108)حري  التع   ما خالا جرائم م هم  ومصا   ص ا   فع ا  

بشااااانن  أبن  عتماااااد  هورياااا  الو قااااانوانً  (110)8و (109)1وأوصاااات الورقتااااان الشاااا كتان  -54
وحرياا  الاارأي، ومراجعاا  ا صااوا علااى العلومااات، مااا أجاال  ع ياا  ممارساا  ا اام ق حرياا  التع اا  

بشانن األنشاو   2015الصاور ق نوفمرب/ شريا الثاين  377  ع اللوائح، وخاص  الرسو  رقم 
الصااااا     لوكااااااالت اإلعاااااال  األجن  ااااا  وال عثاااااات الدبلوماسااااا   والنعماااااات الدول ااااا ، الاااااق ملناااااع 
الص   ني األجانض ووسائل اإلعاال  األجن  ا  ماا الوصاوا إىل القعاا  ق الا الو وإعاداو  قاارير 

 ص     عنها.
ماااا قاااانون العقاااو ت  72مبراجعااا  الااااو   (112)8و (111)1وأوصااات الورقتاااان الشااا كتان  -55

الق جتر  "الت معاات الاق هتاد  إىل إحاداو ا اورا ت اجتماع ا "، ماا أجال  امان ا ام ق 
 حري  الت مع.

" إىل أن ا  وم  فر ات رقابا  علاى وكااالت األن اا  Just Atonementوأدارت منعم  " -56
ار  اإلعاااال  والثقافااا  احملل ااا  واألجن  ااا ، وكاااذل  علاااى دااا    اإلن نااات، ح ااا   اااض أن  وافااام و  

والس اح  على   ع النشورات اإلعالم   الصاور  عا وسائل اإلعال  احملل  ، وُيسمح للمقااالت 
 .(113)اإلخ اري  بتغو   موا  ع  دو  فق 
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أبن  تخذ  هوري  الو التداب  الال م  لعمان إجرا  انتخاا ت  8وأوصت الورق  الش ك   -57
 .(114)س  ل ومشارك  األح اب الس اس   األخرم والرد ني الستقلنيعام   نافس    سمح بت

وأوصاااى االحتااااو الااادويل لنقاااا ت العمااااا  هوريااا  الو بتخ  اااج الق اااوو ال رو ااا  علاااى  -58
وأوصات الورقاا   .(115)منعماات ا تماع الاادين  ا  ا  وم ا  و شاا  ع النقاا ت العمال ا  السااتقل 

  الو   ااع الق ااوو  اا  العااروري  الااق  قااوض قاادر  منعمااات ا تمااع أبن   ياال  هورياا 1الشاا ك  
 .(116)الدين على  لق  التمويل الدويل والوطين

 (117)حعر   ع أد اا الرق  
اكر الت الج ما أجال الدميقراط ا  إ ارا  ال ثا  ماا الاراهقني للسا ر إىل اخلاارا للعمال  -59

كاارا . كمااا  عاام الت ااالج أن هناااص عماااا السااخر  مااا ي ااون الاا  حتاات اإل  ق الاادعار ، و ال اااً 
  .(118)أيعاً واخل  هوري  الو، إا يعملون على س  ل الثاا ق وحدات  راع    ديرها ا  وم 

أن االجتااار  ألط اااا أل ااراض جنساا   دااائع ويت اااقم بساا ض  5واكاارت الورقاا  الشاا ك   -60
 اخن اااض وخااال ال اارو مقارنااا   ل لاادان األخااارم ق النوقاا ، األمااار الااذي  عااال  هورياا  الو بلاااداً 

وأوصااى االحتاااو الاادويل لنقااا ت العماااا إب اا ا  الوااابع الرمساا   .(119)لالجتااار  ألط اااا مصاادراً 
 .(120)وال د هد  ا د ما التعرض خلور االجتار  ألط ااعلى اإلجرا ات الوطن   لتس  ل ال

اماااااع ال  ااااااانت عاااااا  داااااامالً  أبن  عاااااع ا  ومااااا  نعامااااااً  5وأوصااااات الورقااااا  الشااااا ك   -61
حسض  ل  أمور منها السا ونون اانس واإلعاقا  والوقاع  االستغالا اانس  لاط اا، م صالً 

 .(121)االقتصاوي  -  ااغراق واألصل اإلثين واخلل    االجتماع 

 احلقوق االتت ادية واال تما ية والثقافية -3 

 (122)ا م ق العمل وق ظرو  عمل عاول  وموا     
حيااادو  2007الحاااظ االحتااااو الااادويل لنقاااا ت العمااااا أن قاااانون النقاااا ت ق الو لعاااا   -62

 ، وها  احتااو نقاا ت الو الاذي القواعد والتداب  التصل  بوظائج النقاب  العمال   الوطن   الوح اد
حباا ب الو الثااوري الشااعيب ا اااكم. وعلااى هااذا الن ااو، فاا ن نقااا ت العماااا  م ادااراً  ياار    ار  اطاااً 

 .(123)الوطن   ل ست ه اات مستقل  للعماا كما يقتع  ال  القانون الدويل
 شااريعاهتا ولوائ هااا وأوصااى االحتاااو الاادويل لنقااا ت العماااا أبن  اادرا  هورياا  الو ق  -63

الوطن اا  ال اااو  العاماا  لنعماا  العماال الدول اا  بشاانن التوظ ااج العاااوا  لنساا   ألصاا اب العماال 
والقااائمني علاااى التوظ اااج، مباااا ق الاا  إلغاااا  أي رساااو   وظ اااج و  ااال ج مر  وااا  بااا . وأوصاااى 

عاون ماع منعما  االحتاو كذل  إبعداو  دريض ج د للعماا الالويني ق ل ه رهتم إىل اخلارا،  لت
 .(124)العمل الدول  

 (125)ا م ق مستوم مع ش  الئم  
أوصااات منعمااا  الع اااو الدول ااا  بعااامان امتثااااا التاااداب  التعلقااا  حب اااا   األرا ااا  وإعااااو   -64

التااوطني والتعااويض لاللت امااات الدول اا   قااوق اإلنسااان، وال ساا ما ف مااا يتعلاام   اام ق الساا ا 
 .(126)اإلخال  القسري، وا م ق مستوم مع ش  مناسضالالئم، وحعر 
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 (127)ا م ق الص    
، مااا فتااات ه اااات حقااوق اإلنسااان 2011إىل أناا  منااذ عااا   7أدااارت الورقاا  الشاا ك   -65

والنعمات    ا  وم     لاغ عاا انتهاكاات وجتااو ات  اد األفاراو ق الراكا  ا  وم ا  "إلعااو  
 .(128)لخدراتأته ل" الدمنني على ا

، الت ماات  هورياا  الو و  هااا مااا بلاادان 2015أناا  ق عااا   7واكاارت الورقاا  الشاا ك   -66
جناااوب دااارق آسااا ا رمس ااااً  النتقااااا ماااا العاااالا القاااائم علاااى االحت اااا  اإلل امااا  إىل خااادمات 

  حاا  عالج ا  طوع ا  علاى مسااتوم ا تماع احمللا ، ول ااا  هوريا  الو مل حتار   قاادماً ك ا اً بشانن
عاااااا قلقهاااااا إ ا  عاااااد  ق اااااا  ا  ومااااا  بتاااااوف  معلوماااااات  7وأعربااااات الورقااااا  الشااااا ك   .(129)اأن

مست مل  وموثوق  عا مراك  احت ا  الدمنني على الخدرات، واالفتقار إىل الش اف   والساا ل ، 
 .(130)وعاااد   ااامان العدالااا ، و ااا  الااا  ماااا انتهاكاااات حقاااوق اإلنساااان ق مراكااا  االحت اااا 

وصاااات إب،ااااا  االعتقاااااا التعساااا   واالحت ااااا  اإلل اماااا  وعااااالا األدااااخاص الااااذيا يتعاااااطون وأ
 .(131)الخدرات، والعمل على  وف  خدمات عالج   طوع   على مستوم ا تمع احملل 

بعااامان إجاااارا  حتق ااام فاااوري وكامااال ق   اااع االوعااااا ات  7وأوصااات الورقااا  الشااا ك   -67
التعلق   نتهاكات حقوق اإلنسان ق مراك  احت ا  مدمين الخدرات ما جانض آل ا  مساتقل ؛ 

 .(132)لذل ، و قدمي التعويض ال امل للع ا  و اكم  اانا  ومعاق تهم وفقاً 
ا  أبن ا  وم  قد من ت األولوي  أن  على الر م ما االوع 3والحعت الورق  الش ك   -68

، فا ن إم ان ا  2020للمناطم احملروم  ق خوتها االس ا      لقوان الص   العاما  حبلاوا عاا  
ا صااوا علاااى اخلااادمات الصااا    ق الناااطم الري  ااا  ال  ااا اا  ااادوو  للغاياا ، بسااا ض أماااور منهاااا 

 .(133) عج اهل اكل األساس   وبعد السافات

 (134)ل ما م ق التع  
أن  على الر م ما أن ا  وما  قاد أعوات األولويا  للمنااطم  3الحعت الورق  الش ك   -69

وباااارام  التعلاااا م لل م ااااع، فاااا ن إم ان اااا   2020احملروماااا  ق اساااا ا    تها التعل م اااا  حبلااااوا عااااا  
 .(135)ا صوا على التعل م ق الناطم الري    ال   اا  دوو  للغاي 

 حمددية أو فحلاع حمددةحقوق أشخاص  -4 

 (136)النسا    
أن النسااا  ق  هورياا  الو يتعر ااا للتم  اا  نت  اا  للقوالااض  3الحعاات الورقاا  الشاا ك   -70

النمو اا  اانسااان   وه اكاال القااو  القائماا ، ونت  اا  كااذل  الخن اااض ملث اال الاارأ  ق الربلااان وعلااى 
 .(137)مستوم ا تمعات احملل  

أبن حتاادو  هورياا  الو نساا   ملث اال الاارأ  ق   ااع مسااتو ت  3لشاا ك  وأوصاات الورقاا  ا -71
ق الائاااا ، وأن  تخاااذ  ااااداب  خاصااا  مسقتاااا ، ال سااا ما علااااى  30صااانع القاااارار ف ماااا ال يقاااال عاااا 

الساااتو ت احملل ااا ، ق جمااااالت  علااا م النساااا  وعملهاااا ومشااااركتها الس اسااا  ، وبشااا ل أخااا  
  .(139) وص   مماثل  2وقدمت الورق  الش ك   .(138)النسا  الري  ات ونسا  الشعوب األصل  
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ق الناااطم الري  ااا  أو النتم اااات إىل ااماعاااات  أن النساااا  3والحعاات الورقااا  الشااا ك   -72
وط قاااات متعااادو  ماااا التم  ااا  والتهمااا  ، الاااق  ت ااااقم ق سااا اق اأسر  اإلثن ااا  ياااواجها أدااا االً 

السل    للمشاريع اإلمنائ ا  أو الت اريا . ويتعارض العدياد ماا النساا  وال ت اات ق النااطم الري  ا ، 
طر ك ا   للوقاون  ا    لالجتاار هاا أل اراض العمال ق بس ض عد  وجوو فرص اقتصاوي ، لخاا

 .(140)جماا اانس أو    ال  ما أد اا العمل االستغاليل والعنج اانساين
أن العدياااد ماااا النساااا  يقعاااا  ااا ا  لالعتااادا  اانسااا   2والحعااات الورقااا  الشااا ك   -73

مثاال ق االجتااار هااا واساا قاقها يت إ اااف اً  والعنااج الناا يل، ب نمااا  واجاا  نسااا  داااوفا مهونااغ خوااراً 
 .(141)جنس اً 
أبن يعاااما قاااانون األرا ااا  الااانقح محايااا  ح اااا   األرا ااا   3وأوصااات الورقااا  الشااا ك   -74

العرف اا ، مبااا ق الاا  لادااخاص الااذيا يعتماادون علااى األرا اا  ا تمع اا ، وأن ياان  علااى   و  
 .(142)ح ا   الرأ  الري    لارا  

بتن  اذ  اداب  لعامان وصاوا الارأ  بصاور  فعالا  إىل العدالا ،  3الشا ك  وأوصت الورقا   -75
 .(143)مبا ق ال   قدمي الساعد  القانون   وخدمات ال    الش وي  جماانً 

 (144)األط اا   
أن  شاااريعات الو  ع يهاااا ثغااارات ف ماااا يتعلااام مب اف ااا  ماااواو  5اكااارت الورقااا  الشااا ك   -76

، وأوصات أبن (145)االعتدا  اانس  علاى األط ااا واالساتغالا اانسا  لاط ااا علاى اإلن نات
قانون اا  لت اارمي   ااع أداا اا االسااتغالا اانساا  لاط اااا مبااا يت اام   عتمااد  هورياا  الو أح اماااً 

سااا ما ماااا يتعلااام منهاااا  الساااتغالا اانسااا  لاط ااااا ق ال غاااا   ماااع العااااي  القانون ااا  الدول ااا ، ال
عااا  ن  ااذ األح ااا  القانون اا  القائماا  علااى  واالسااتغالا اانساا  لاط اااا علااى اإلن ناات، فعااالً 

الن اااو الواجاااض، ماااا أجااال  اااوف  محايااا  مو اااوع   ام اااع األط ااااا، مباااا فااا هم األط ااااا الاااذيا 
 .(146) إىل األقل ات اإلثن  يعملون ق ظرو  خور  واألط اا النتمني

أبن  عاااا    هورياااا  الو التنساااا م والتعاااااون بااااني أصاااا اب  5وأوصاااات الورقاااا  الشاااا ك   -77
الصل   ق جماا محاي  األط اا ما أجل التصدي لالستغالا اانس  لاط اا جبم اع معااهر ، 

الا اانسااا  عاااا   ث اااج التعااااون ماااع ال لااادان ا ااااور  للتصااادي ام اااع أدااا اا االساااتغ فعاااالً 
 .(147)لاط اا عرب ا دوو

كذل  بتع ي  محالت التوع ا  بشانن االساتغالا اانسا  لاط ااا   5وأوصت الورق  الش ك   -78
الااق  سااتهد    ااع الساا ان و سااتخد  لغااات بتل اا ، و اادريض العاااملني ق األجهاا   العن اا  إبن اااا 

 .(148)االستغالا اانس  لاط ااالقانون والعاملني ق جماا الس اح  على   ع معاهر 
 هورياااا  الو إبنشااااا  آل اااا   اااادو  لرصااااد حقااااوق الو اااال؛  5وأوصاااات الورقاااا  الشاااا ك   -79

و اااامان التموياااال الناسااااض للعاااادو ال اااااق مااااا الالجاااائ اخلاصاااا   ألط اااااا  اااا ا  االسااااتغالا 
 .(149) امل وقاوريا على  قدمي خدمات مت ج داً  اانس ، و  ويدها مبوظ ني مدربني  دري اً 

والحعاااات ال اااااور  العال اااا  للقعااااا  علااااى   ااااع أداااا اا العقاااااب ال اااادين لاط اااااا أبن  -80
العقوبااا  ال دن ااا  مشاااروع  ق النااا ا )وق مسسساااات الرعايااا  ال ديلااا (، ألن القاااانون ال  ااار    اااع 

ماا أن والحعت أن  على الار م  .(150)العقو ت ال دن  ، مهما كانت خ    ، ق  نشا  األط اا
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العقوباا  ال دن اا   ااد األط اااا  عتاارب  اا  قانون اا  ق مراكاا  الرعاياا  النهارياا  والاادار  والسسسااات 
وأوصت بسا حعر صريح ام ع أد اا  .(151)العقاب  ، ف ن قانون العقو ت ال حيعرها صراح 
 .(152)العقوب  ال دن   لعمان ا ماي  التساوي  لاط اا

وأوصى االحتاو الدويل لنقا ت العماا مب اف   عمال األط ااا ماا خاالا  نقا ح قاانون  -81
سان  بعاد  15سان ، أو علاى أي حااا إىل  18ورفع الساا الادن ا للعمال إىل  2013العمل لعا  

 .(153)،اي  التعل م اإلل ام 

 (154)األقل ات والشعوب األصل    
 م ماااااا أن التقاااااديرات  شااااا  إىل أن عااااادو أنااااا  علاااااى الااااار  2الحعااااات الورقااااا  الشااااا ك   -82

إال مبااا   اعا ، فاا ن ا  وماا  ال  عا   رمس اااً  200ااماعاات العرق اا  ق  هوريا  الو ي يااد علااى 
 .(155)أصل    اع  إثن  ، ول ا ال  ع   ها بوص ها دعو ً  49جمموع  

الهم    اقم ألن  هوريا  الو  ارفض  أن و ع دعض مهونغ 2واكرت الورق  الش ك   -83
من هم و ع الشعوب األصل  ، األمر الذي حيرمهم ما أي دا ل ماا أدا اا ا مايا  القانون ا  

وأوصت  الع ا  بو ع الشعوب األصل   لشعض اهلمونغ داوفا،  .(156)مبوجض القانون الدويل
 .(157)لدوو ع األطر القانون   الال م   ماي  الشعوب األصل   ق ال 

إىل أنا  علاى الار م ماا النماو االقتصااوي الاذي داهد  ال لاد  2وأدارت الورقا  الشا ك   -84
 .(158)على مدم السنوات الا   ، ف ن األقل ات الدين   واإلثن   مل  ست د إىل حد ك ا  ماا راار 

لعمل ا ، علاى أبن  قعا   هوريا  الو، ق نا  القاانون وق المارسا  ا 3وأوصت الورق  الش ك  
  ااع أداا اا التم  ااا  واال ااوهاو و اا  الااا  مااا انتهاكااات حقاااوق اإلنسااان  ااد األداااخاص 

 .(159)النتمني إىل ااماعات اإلثن   أو الدين   أو األقل ات األخرم
هااا  اللغااا  الرمس ااا  الوح اااد  للتعلااا م ق  كاااذل  أن الالويااا   2والحعااات الورقااا  الشااا ك   -85

واخااال  م  اااراً   هوريااا  الو، األمااار الاااذي يسااا ض لاط ااااا النتماااني إىل األقل اااات العرق ااا  حرمااااانً 
 .(160)ا تمع
أن النساا  النتم اات لاقل اات مل يسات دن ماا الت سا نات  2والحعت الورقا  الشا ك   -86

د  التصااادي للمساااتو ت الر  عااا  للغايااا  لوف اااات الاااق أوخلااات علاااى نعاااا  الرعايااا  الصااا    هااا
 .(161)األمهات واألط اا

أبن  تصاادم  هورياا  الو ألوجاا  الت ااايا ال  اا   ق الصاا    2وأوصاات الورقاا  الشاا ك   -87
ومسااتو ت الع شاا  بااني ااماعااات اإلثن اا  األقل اا  واأل ل  اا ؛ و قاادمي الساااعد  الال ماا  للمناااطم 

ق  ر  ع ف ها معدالت وف ات األط ااا واألمهاات، و وسا ع نوااق نعاا  التعلا م ااغراف   النائ   ال
 .(162)ل شمل التعل م بلغات األقل ات

أن ا  وماااا  ال  عاااا    لاااارواب  الثقاف اااا  بااااني  اعااااات  3والحعاااات الورقاااا  الشاااا ك   -88
   للمشاااااريع الشااااعوب األصاااال   وأرا اااا ها، ممااااا  علهااااا  تاااانثر بصااااور   اااا  متناساااا    أسر الساااال 

بو ع إطار قانوين  ماي  األقل اات العرق ا   2وأوصت الورق  الش ك   .(163)اإلمنائ   واالستثماري 
ماااا ممارساااات االسااات واا علاااى األرا ااا  وعمل اااات إعااااو  التاااوطني القساااري، و قااادمي التعاااويض 

 .(164)العاوا للم تمعات احملل   الق أع د  وط نها  ل عل عا اخلسائر الق  قتها
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علاى مادم  أن حال  داعض اهلموناغ ماا ان  ات  ا واو ساو اً  2والحعت الورق  الش ك   -89
السنوات الا   ، ح   يعااين ال ثا ون مانهم ماا التم  ا  واال اوهاو علاى نوااق واساع ويعا   

إىل التعا  م الشاديد المااار   2كماا أداارت الورقا  الشاا ك    .(165)ال ثا ون مانهم ق فقار ماادقع
 مسمناون روحاان ون  قل اديون ول اا جا  اً  ى األنشو  الدين   لشعض اهلمونغ، الذيا هم أساسااً عل

 .(166)الس     منهم اعتنم أيعاً 
أن  هوريااااا  الو  (168)2والورقااااا  الشااااا ك   Atonement Just"(167)والحعااااات منعمااااا  " -90

اإلثن اا ، مااع   ايااد اهل مااات العساا ري  العن  اا  ق اأوناا  األخاا     واصاال ا ااوهاو أقل اا  اهلمونااغ
 على دعض اهلمونغ الذي يع   ق األو اا.

بوقاااج االنتهاكاااات الواساااع  النوااااق الاااق  ر   هاااا القاااوات  2وأوصااات الورقااا  الشااا ك   -91
ن   ما خاالا العس ري  الالوي   د نسا  داوفا مهونغ ق منوق  فو ب ا؛ واختاا اإلجرا ات القانو 

 .(169) اكم  األفراو الذيا ار   وا هذ  اارائم
أن ا  وماا  اختااارت مناااطم ق باااا ال لااد، ح اا  يعاا   مععاام  2واكاارت الورقاا  الشاا ك   -92

ونت  ااا  لاااذل ،  عر ااات العدياااد ماااا  .(170)داااعض اهلموناااغ، إلقامااا  مشااااريع صاااناع   واساااع  النوااااق
وبسااا ض  .(171)القساااري ماااا أرا ااا ها و واجااا  مشااااكل ب ا ااا  ك ااا  ا تمعاااات احملل ااا  للهموناااغ لل ح ااال 

ا مالت العس ري  ال ث ا  الاق  شانها السسسا  العسا ري ، فقاد  ادهورت إىل حاد ك ا  معااي  األماا 
وأوصاااات الورقاااا   .(172)الغااااذائ  والصاااا   ق ا تمعااااات احملل اااا  لشاااااوفا مهونااااغ ق باااااا  هورياااا  الو

عناااج العسااا ري  اااد ا تمعاااات احملل ااا  لشااااوفا مهوناااغ الاااق ا اااورت إىل بوقاااج فاااوري لل 2الشااا ك  
االخت ا  ق أو اا الشماا، وال س ما وقج اساتخدا  الدفع ا  الثق لا  واألسال   ال  م ائ ا ، والساما  

 .(174) وص   مماثل  4وقدمت الورق  الش ك   .(173)بوصوا الساعد  اإلنسان   إىل النوق 

 (175)الهاجرون والالجاون وملتمسو الل و  والشروون واخل اً   
أبن  عااما  هورياا  الو ام ااع الالجاااني وملتمساا  الل ااو ،  4أوصاات الورقاا  الشاا ك   -93

وخاصا  مسا     اهلمونااغ ومسا     آهااايل اا ااا الاذيا ي اارون ماا اال ااوهاو ق بلادان سلثاا ، 
 .(176)دويل، مبا ق ال  اح ا  م دأ عد  اإلعاو  القسري ا ماي  ال  ول  هلم مبوجض القانون ال

وأوصاات منعماا  الع ااو الدول اا  أبن  عااما  هورياا  الو إجاارا  حتق قااات فورياا  ومسااتقل   -94
ق اخت ااا  ملتمساا  الل ااو  واختوااافهم وقااتلهم، وأن  عااما محاياا  الالجاااني وملتمساا  الل ااو  

 .(177)دن  و قدمي اانا  إىل العدال  أما  احملاكم ال
وأعربات محلا  ال وب ال عااا القلام الاذي ال يا اا يساااورها إ ا  التقاارير الاوارو  بشانن عااد   -95

اعااا ا  دااارط  الو  هلموناااغ السااا   ني الالجااااني ماااا بلااادان سلثااا ، مماااا  اااربهم علاااى العااا   ق 
او  القسااري ، وأوصاات أبن حتاا    هورياا  الو اال  اق ااات الدول اا  وم اادأ عااد  اإلعاا .(178)األو اااا

 .(179)و ع    هلمونغ الس   ني الالجاني
أبن  عاااااا    هورياااااا  الو التخواااااا   للمشاااااااريع اإلمنائ اااااا   3وأوصاااااات الورقاااااا  الشاااااا ك   -96

واالسااتثماري  لت اااوي التشااريد القسااري، وحتسااني خواا  إعاااو  التااوطني والتعااويض عااا مصاااور  
  مااا الوصااوا ال عاااا إىل العلومااات، واعتماااو األرا اا  مااا خااالا مل ااني ا تمعااات احملل اا  العن اا

،اا  داا ا  ومنصااج لت ديااد إعاااو  التااوطني والتعااويض علااى ئااو عاااوا مبشااارك  أطاارا  سلثاا  
 .(181)"  وص   مماثل Just Atonementوقدمت منعم  " .(180) ايد 
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 (182)عدميو اانس    
وماا  الو  عهاار أن نساا   أن اإلحصااا ات الصاااور  عااا ح  6الحعاات الورقاا  الشاا ك   -97

ق الائ ، مما يعين أن نس   ك    ما األط ااا  73 س  ل األط اا وون سا اخلامس    لغ فق  
 .(183)   مس لني و لتايل أكثر ُعر   النعدا  اانس  

بت ديااااد وسااااد الثغاااارات احملتملاااا  ق إطااااار قااااانون اانساااا    6وأوصاااات الورقاااا  الشاااا ك   -98
لعااامان أال يصااا ح أي داااخ  عااادمي اانسااا  ، وأال يولاااد أي ط ااال عااادمي اانسااا  ، وأن   اااون 

كمااا   .(184)معاااي   قاادمي طلااض ا صااوا علااى اانساا   الالوياا  مااا ق اال عاادمي  اانساا   معقولاا 
ر  أوا   مايا  ا ام ق اانسا   ومناع حااالت أوصت ب  ال   س  ل   ع الوال د   ان،  عت ا

انعااادا  اانسااا  ، مباااا ق الااا   سااا  ل الوال اااد ماااا خاااالا اخلااادمات التنقلااا  أو  لربياااد لسااااعد  
 .(185)ناطم النائ   أو القروي الس ان 

أبن  واصل  هوري  الو جهووهاا للتوع ا  بقعاا  انعادا   6كما أوصت الورق  الش ك   -99
 .(186)هد   ع ي  مشارك  الس ان ق إجرا ات  س  ل الوال داانس   
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