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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢-١

 تجميع بشأن جنوب أفريقيا  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

. والتقريااار عم اااعل للمضلوماااا  الاااوارو  ا  قاااارير ه  اااا  ا ضاهااادا  االساااتضرال الااادوري ال اااام 
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااا وماااتح ا ماا  ا تةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد   ا  اا   مااوج  

  ق داً باحلد ا ق ى لضدو ال لما .

نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق  -ثانياا  
 (٢) (١)اإلنسان

بت ااديح جباااوي أيريق ااا علاااى الض ااد الااادو  اً أحاااف يرياااح ا ماا  ا تةاااد  الق ااري علمااا -٢
وعلااى ا قاق اا  مباماا  الضماا   ٢٠١5اصاااب باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قاي اا  ا عااا  

. والحظ أن احلح ا ٢٠١3، ا عا  ٢٠١١ب أن الضمال ا ب ل ني لضا   (3)(١89الدول   )رق  
التضل   ال خيضع ي ما يبدو لإلعمال التدرجيي، و جع جبوي أيريق ا على سةب إعالهنا ب أن 

ا إطااار س اساات ا التضل م اا  الوطب اا  وا اً الض ااد الااذي يق ااد بأهنااا سااُتضم  احلااح ا التضلاا    اادرجي 
 .(4)ح احدوو ا وارو ا ت

وُ اااجضن جباااوي أيريق اااا علاااى االنضاااما  إت اليو وفاااول االهت ااااري ال قاق ااا  مباهضااا   -3
واليو وفااول ، (5)ا   باا  اساا   أو الالإنسااان   أو التضااذيب و اام  مااا ملااروي ا ضاملاا  أو الضقوباا  الق 

واليو وفاااول االهت ااااري ، (6)  ا تضلاااح باااتجرات  قاااد  البال اااا االهت ااااري ال قاق ااا  حقاااوق ال قااا
ا لةاااح بالض اااد الااادو  اصااااب بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  وال قاي ااا ، واال قاق ااا  الدول ااا  
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  اااااع واال قاق ااااا  الدول ااااا  حلمايااااا  ، (٧)ع الضماااااال ا  ااااااجريا وأياااااراو أساااااره حلمايااااا  حقاااااوق   ااااا
( ب اأن ال اضوي ١69 وا قاق   مبام  الضم  الدول   )رقا ، (8)ا  خاب ما االهتقات القسري

، واال قاق اااااا  ا تضلقاااااا  بوملااااااع ا  ااااااخاب عااااااد ي ا بساااااا   (9)١989ا  اااااال   والقبل اااااا  لضااااااا  
 .(١٠)١96١حاال  انضدا  ا بس   لضا   ، واال قاق   ا تضلق  خبقض١954 لضا 
، أعااري ا مااني الضااا  عااا أسااقك لقاارار احل وماا  االنسااةاي  مااا ناااا  ٢٠١6عااا  وا  -4

 .(١١)ا أن يض د البلد البار ا قرار للمة م  ا بات   الدول  ، وأعري عا أملك روما ا ساسي 
و ااجضن  باا  القضااات علااى التم  اا  الضب ااري جبااوي أيريق ااا علااى   ساام  يااار  ا قاارر  -5

ا جانااب ومااا يت اا  بااذل  اصاااب ا ضااأل با  اا ال ا ضا اار  للضب ااري  والتم  اا  الضب ااري وُفاار  
 .(١٢) ض ُّب ما
وأياااو القريااح الق ااري بااأن جبااوي أيريق ااا قاادمن، مبااذ ا ولاا  السااابق  مااا االسااتضرال  -6

الضباا  الاادوري ال ااام ، أربضاا   قااارير إت ه  ااا  ا ضاهاادا  و اراااا ا قاارر  اصا اا  ا ضب اا   سااأل  
 .(١3)ملد ا رأ  وأسبابك وعواقبك

د  السااااام   حلقااااوق وقاااادمن جبااااوي أيريق ااااا مساااااي  مال اااا  إت مقوملاااا   ا ماااا  ا تةاااا -٧
) ااا ا  لاا  ل اابدوق ا مااا   ٢٠١3و ٢٠١٢اإلنسااان )مقوملاا   حقااوق اإلنسااان( ا عااامي 

) اااا ا  لااا   ٢٠١5ا تةاااد  االسااات ماع للتيعاااا  اصااااب بأ ااا ال الااارق ا ضا ااار ( وا عاااا  
 .(١4) تةد  للتيعا  لضةايا التضذيب(ل بدوق ا م  ا

 (١5)ساناإلطار الوطني لحقوق اإلن -ثالثاا  
 4٠أعربااااان  بااااا  القضاااااات علاااااى التم  ااااا  الضب اااااري عاااااا  رح ب اااااا بساااااا القاااااانون رقااااا   -8

وأو ااان جباااوي أيريق اااا بتبق اااذ ، (١6) بااا  جباااوي أيريق اااا حلقاااوق اإلنساااانب اااأن  ٢٠١3 لضاااا 
وأو اااان  باااا  حقااااوق ال قاااا  . (١٧)يم ا ااااوارو ا ال اااا  ال اي اااا   ااااا و اااا ا  هااااذ  ا  سساااا  و ااااو 

اً بتض ااني مقااول يضاا  ح اار اً بت ل اا   باا  جبااوي أيريق ااا حلقااوق اإلنسااان قانون ااأيريق ااا  جبااوي
 .(١8)حبقوق ال ق 

وأو اان ا قااارر  اصا اا  ا ضب ااا   سااأل  الضبااا  ملااد ا ااارأ  جبااوي أيريق اااا بتض ياا  و اااأمني  -9
ساني ا وارو ال اي     سسا  الدول  ل اي  ضا لع بوالياااا ي ماا يتضلاح بتةق اح ا سااوا  باني ا ب

 ومسأل  الضب  ملد ا رأ ، وال س ما و ار    ون ا رأ  وو ار  التبم   االجتماع  ، و ومل ح ا ووار
 .(١9)وا س ول ا 

والحان  ب  القضات على التم    الضب ري ماع القلاح أن الت اب قا  الات اساُتخدمن  -١٠
 .(٢٠)السابحا  ع الب انا  اإلح ات    ضوو إت ع د الق   الضب ري 

وأياااو القريااح الق ااري بااأن جبااوي أيريق ااا ساالمن بوجااوو حاجاا  إت إن ااات  باا  واتماا   -١١
ر حقاوق اإلنساان ومتابضا  م رتف  بني الو ارا  لتةسني مستوى التبس ح ي ما يتضلح بتقد   قاري

 .(٢١)التو  ا 
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 تنفيا  االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانع مااع مرانااة القااانون -رابعاا  
  الدولي اإلنساني الساري

 المسائل المشتركة بين القطانات -ألف 
(٢٢)المساواة وندم التمييز -1 

 
ي ما يتضلح بتبق ذ التو    الت وعن جبوي أيريق ا إت  سريع عمل ا  وملاع ه ا  عما   -١٢

، (٢3)  ا جانااب ومااا يت اا  بااذل  مااا  ض اابوطب اا    ايةاا  الضب ااري  والتم  اا  الضب ااري وفاار 
أمبن مقومل   ا م  ا تةد  السام   ل  ون الالج ني )مقومل    ا ون الالج اني( علاى احل وما  

والحاان . (٢4)ممن على ن اق واساع دادا الت ااورإلعداوها م روع اص   والحان أهنا عُ 
ا قوملاا   أن اص اا   رفاا  علااى مسااأل  الضب ااري  ا ا قااا  ا ول، يأو اان جبااوي أيريق ااا بتوساا ع 

 .(٢5)هذا الرتف   ل  م  فر  ا جانب قن ا
ورحبن  ب  القضات على التم    الضب ري   روع قانون مباع جارات  ال راه ا  وه ااي  -١3

ال راه اا  وم ايةت ماااا. و ااجضن جباااوي أيريق ااا علاااى التةقاااح مااا  واياااح م ااروع القاااانون ماااع 
. (٢6)بالتضج ااا  بساااب ك الضب اااري وأو ااات ا اال قاق ااا  الدول ااا  للقضاااات علاااى   اااع أ ااا ال التم  ااا 

وأو اان ا قوملاا   والقريااح الق ااري بضاامان هضااوع م ااروع القااانون   اااورا  واسااض ، و وه ااك 
او  احلااااح إت وملااااع مباااااوة  وج   اااا  للمةققااااني وا اااادعني الضااااامني والقضااااا ، ون ااااك علااااى إعاااا

ري جباوي وأ ى ف  ما ا قرر  اصا   ا ضب    ساأل  الضبا  ملاد ا ارأ  والقرياح الق ا. (٢٧)ن ابك
أيريق اااا باااأن  باااار ا ساااا   اااريع ب اااأن جااارات  ال راه ااا  يتبااااول علاااى حاااد ساااوات الُبضاااد ا تضلاااح 
بال راه اا  ا ا اارات  والتوجااك ا بسااي للم ل ااا  وا  ل ااني وم ووجااي ا  اا  ا بسااي وم ااايري ا وياا  

 .(٢8)الذيا يقضون ملة   الضب  ا بساعا بسان   وحاملي  قا  ا بسني 
ربااان  بااا  القضاااات علاااى التم  ااا  الضب اااري عاااا قلق اااا ب اااأن التم  ااا  وم ااااعر فااار  وأع -١4

ا جاناااب والضب ااااري  ملاااد  اااام ا ااااواطبني،  اااا ياااا    الالج ااااون وملتمساااو اللجااااوت وا  اااااجرون، 
أوى إت  ا الضديد ما االعتداتا  الضب ق  الات أساقر  عاا وقاوع حااال  وياا  وإ اابا .  ما

 ، إت نا و   ام ا اواطبني٢٠١5و ٢٠٠8أيضاً، ال س ما ا عامي  وأيضن االعتداتا  الضب ق 
وأو ااان اللجبااا  ا ضب ااا  حبقاااوق اإلنساااان جباااوي أيريق اااا . (٢9)بأعاااداو فبااام  وإ اااالا ا متل اااا 

 ضااعق  ا  ااوو  باع واست  ااال   اع مااااهر الضب ااري  وفار  ا جانااب وبتةساني  اادابم ال اارط  
وأو اان  باا  القضااات علااى التم  اا  الضب ااري با ااا  . (3٠)ني الت اادي للضباا  ملااد  اام ا ااواطبا

، (3١)إجااراتا  كافماا  ا  ااخاب الااذيا ير  بااون جاارات  باادايع التم  اا  الضب ااري وفاار  ا جانااب
 .(3٢)ا سباي ا ذري  للتم    والضب  وبت ج ع احلوار واه  اجملتمضا  اكل   ا تبا ع   ضا  

قلق اا ب اأن   ااعد و ام  جارات  ال راه ا  وه ااي ال راه ا  وأعربن نقس اللجبا  عاا  -١5
ملااد بضاااض ا ماعااا  اإلمب ااا  و اام ا اااواطبني، والت اار ا  التم   يااا  الاات   ااادر عااا مسااا ولني 

ن ا ن ار ه ااي ح وم ني وس اس ني، وا وياو اساتخدا  وسااتا التوا ا  االجتمااعي واإلنرتنا
ح ا   اااع جااارات  ال راه ااا  وه ااااي ال راه ااا  وأو ااان بضااامان التةق ااا. (33)ال راه ااا  الضب اااري 

، وبتبا   محال    ق ق   لت اج ع التساامح واحارتا  التباوع، ماع (34)ومقاملا  ف  ا با  ا  عومني
(35)ا وظقني الضموم ني ا هذا ال دوالرتف   على أووار ومس ول ا  ال ةق ني و 

. 
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ق اااا ب اااأن اساااتمرار و ااا  ا  اااخاب وأعربااان اللجبااا  ا ضب ااا  حبقاااوق اإلنساااان عاااا قل -١6
بساابب ماا ل   ا بسااي أو ا بساااع، القضلااي أو ا ت ااو ر، أو بساابب هااويت   ا بسااان   أو  بااوع 

والتم  ااااا  والضبااااا  ا بساااااي  اااااقاا  ا سااااامان  ، وب اااااأن  ضااااارل هااااا الت ا  اااااخاب للتةااااار  
قريااح الق ااري وأو ااى ال. (36)ق ااا باست  ااال هااذا التم  اا  والضباا وأو اان جبااوي أيري وا سادي.

جبااوي أيريق ااا بت ااج ع ا اادارل، علااى ال ااض د الااوطأل، علااى ا باااع س اسااا  ومباااوة  وج   اا  
 .(3٧)مح ح ال خمتل  ا ويا  ا بسان   روج  راح  لق ر  التبوع ا بسي وللتسا

وأعرباان  بااا  حقاااوق ال قااا  عاااا القلاااح ب ااأن ايماااار السااالب   والتم   يااا  الااات   اااا أن  -١٧
ضقبااا  اإلوارياا  والضمل اا  الاات تااول وون  سااج   ا وال ااد،  ااا ا  لاا  ياارل  اادابم  اابج  عااا ال

ج ات    وجب قانون  سج   الوالوا  والوي ا  إ ا وقع  أهم ا التسج  . وأعربن عا القلاح 
 ن قانون ا بس   ا جبوي أيريق ا يقرل  روطاً  ارم  ب ا    ام متباساب علاى مابح  أيضاً 

مض ب  ما ا طقال، و ن الضديد ما ا طقال الذيا هاجروا إت جبوي أيريق ا أو  ا بس   لق ا 
وأ اار  اللجبا  . (38)جلوا عباد والواا ، حبساب التقااريرولدوا ي  ا ال  ل ون وماتح و/أو مل ُيس

ماااا أهاااداا التبم ااا  ا ساااتدام ، وأو ااان جباااوي أيريق اااا باساااتضرال و ضااادي   9-١6إت ال ايااا  
ق ا التا  ماع ا قاق ا  الت ريضا  وا نام   ا  ال ل  بتسج   ا وال د وا بس   لضمان  واي  ع 

 .(39)حقوق ال ق 

 (4٠)التنميةع والبيئةع واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
أعربن  ب  حقوق ال ق  عا قلق اا ب اأن ا مار السالش  ن ا   ا  سساا  التجاريا ،  -١8

الااات  ضمااا  ا جماااال ال اااباعا  االساااتخراج  ، علاااى  تاااع ال قااا  حبقوقاااك، ال سااا ما ا  سساااا  
وث الب  ااي واساات الل عماا  ا طقااالوي اام   لاا   أممهااا مااا هااالل التلاا

وأو اان جبااوي . (4١)
أيريق اااا بوملاااع و بق اااذ لاااواتح  ضاااما امت اااال ق ااااع ا عماااال التجاريااا  للمضاااايم الدول ااا  والوطب ااا  

 .(4٢)و مها ما ا ضايملضم  والب    حلقوق اإلنسان وا

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
 (43)حق الفرد في الحياة والحرية واألمان نلى شخصه -1 

أعربااان  بااا  القضاااات علاااى التم  ااا  الضب اااري عاااا  اااضورها باااا  ع إ ات وروو  قاااارير عاااا  -١9
حاااااال  اهت ااااااا وقتاااا  و ق  اااااع أو ااااال  ضااااارل  ااااا أ اااااخاب م ااااابون باااااا  ح الساااااتخدا  
أعضاته  ا أ ارال الساةر حبساب ا ا اع . وأو ان اللجبا  جباوي أيريق اا حبمايا  ا  اخاب 

و ااا ، و لااا  ب ااارق مب اااا وملاااع ا  اااابني باااا  ح ماااا التضااارل للضبااا  واالهت ااااا والتم  ااا  وال
 .(44)ه ا عم 

وأعربااان اللجبااا  ا ضب ااا  حبقاااوق اإلنساااان عاااا القلاااح ب اااأن وروو  قاااارير عاااا اساااتخدا   -٢٠
ضاماا   ااا   القااانون للقااو  علااى طااو مقاارف و اام متباسااب ا ساا اق االحتجاجااا  المااوظقي إنقااا

أوى إت إ هاااااق ا روا 
و اااام  التةق ااااح ا حاوماااا  وأعرباااان عااااا قلق ااااا أيضاااااً ب ااااأن بااااات . (45)

وأو ااان جباااوي أيريق اااا بتبقااا ح القاااوانني والس اساااا  ا تضلقااا  حبقاااظ البااااا  الضاااا  . (46)ماري اناااا
ا ا  ل  استخدا  القاو  ا  ل ا  علاى أيادي ماوظقي إنقاا  القاانون، لضامان واستخدا  القو ،  

ا ساق ا مع الض د الدو  اصاب باحلقوق ا دن   والس اس  ، وبتساريع عما  ا   اا  الات أن اأاا 
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وملاامان ال ااروع ا إجاارات ؛ (4٧) باا  التةق ااح ا حاوماا  ماري انااا و ار  ال اارط  لتبق ااذ  و اا ا 
ا   اااااع احلاااااواوث الااااات  ب اااااوي علاااااى اساااااتخدا  ا سااااالة  الباريااااا  وا   اااااع  تق قاااااا  يضالااااا 

االوعاتا  ا تضلق  باساتخدا  ماوظقي إنقاا  القاانون للقاو  علاى طاو مقارف وا ا سا ول   اكتملا  
واساااتضرال مااادى التاا ا  ال ااارفا   سااا ول ااا  وجاااب ؛ (48)حاوماا  ماري اناااا ل اارف  التضاااديا عاااا
 .(49)   ا  ال ل  بأن    ق اع التضديانون   ع ا ضايم القا

وأعربان اللجباا  ا ضب اا  حبقااوق اإلنسااان عااا قلق ااا إ ات عاادو احلاااال  ا بل اا  عب ااا ب ااأن  -٢١
 ضرل اكتج يا للضبا  ا بساي واساتخدا  القاو  علاى طاو مقارف والتضاذيب، و ام  ماا أ ا ال 

وأو اان سااوت ا ضاملاا ، يضاااًل عااا الوي ااا  البا اا  عااا أيضااال أيااراو ال اارط  ومااوظقي السااجون. 
بااأن  ضااما  ااو  سل اا  مسااتقل  إجاارات  تق ااحل ساال   ا   ااع الوي ااا  الاات تاادث  جبااوي أيريق ااا

أو الساااجون الااات  ااادار االحتجاااا  و  اااع حااااال  الضبااا  ا ر  بااا  ا الساااجون احل وم ااا   أمباااات
 وجب عقوو
(5٠). 

الااااذي جياااار   ورحباااان نقااااس اللجباااا  بسااااا قااااانون مبااااع وم ايةاااا   ضااااذيب ا  ااااخاب، -٢٢
وأعربن اللجب  عا قلق ا  ن القاانون نقساك ال يابل علاى إقاما  . (5١)٢٠١3التضذيب، ا عا  
لإلن اا عا التضرل للتضذيب، وأو ن جبوي أيريق ا بأن  بار ا  ضدي  اً وعاوى مدن   طلب

دن اا  للة ااول علااى القااانون داادا إوراج أح ااا  شاادو  ب ااأن حااح الضااةايا ا إقاماا  وعااوى م
 .(5٢)االنت اا وا ي

نقاااس اللجبااا  عاااا قلق اااا ب اااأن ساااوت ظاااروا االحتجاااا  ا بضاااض الساااجون،  وأعربااان -٢3
وأيااو القرياح الق اري باأن عادو نا الت . (53)لح باالفتااظ، ا  ل  أماور أهارىس ما ي ما يتض وال

ا ا اتااا  وباااأن حالااا  االفتاااااظ عضااا   3٢مرافااا  االحتجاااا  يتجااااو  طاقت اااا االسااات ضاب   ببساااب  
 .(54)لح ب    موا    النت ار وات الس ا   هن ه ماً  السجون م اناً 

عاا قلق اا ب اأن وروو  قاارير عاا حااال  اً وأعربن اللجب  ا ضب ا  حبقاوق اإلنساان أيضا -٢4
  اااجريا  ااام قاااانون ني احتجاا وا ا خمااااير ال ااارط  ومراياااح سااجب   وأ اااخاب احتجااا وا ا مرفااا  

سااااوت ظااااروا و أماااار بااااذل ، وعااااا ل بااااديال لإلعاااااو  إت الااااوطا لقاااارتا   مب اااا  طويلاااا  وون وجااااو 
االحتجا  ا  لا  ا رفا 
وأو ان جباوي أيريق اا باأن   قا  عاد  اللجاوت إت االحتجاا  ا . (55)

وأو اان  باا  القضااات علااى التم  اا  الضب ااري بوملااع حاااد . (56)فمااال  أهاامانتاااار الرتح اا  إال  
 .(5٧)للجوت والالج ني ب     م قانوعالحتجا  ملتمسي ا

جبااا  ا ضب اا  حبقاااوق اإلنسااان جباااوي أيريق ااا باااأن  ب اا  ناامااااً لر ااد   اااع وأو اان الل -٢5
أمافا االحتجا  ب ريقا  مبتاما  ومساتقل ، وفاذل  سل ا  ساري  لتلقاي ومضا ا  ال ا اوى ا قدما  

بتخق   حال  االفتااظ، ال س ما عا  وأو ت ا أيضاً . (58)ما ا  خاب اكرومني ما حريت  
مضقاول  طريح   ج ع بدات  االحتجاا  وملامان عاد  االحتجاا  لقارت   مب ا  طويلا  علاى طاو  ام

وأو ااى القريااح الق ااري جبااوي أيريق ااا ببااذل ا  ااوو لضاامان . (59)ا حاااال  احلاابس االحت اااطي
سااالباً حبالااا   ال اي ااا  عاااد   اااأمر حقاااوق ا  اااخاب اكتجااا يا ا احل اااول علاااى الرعايااا  ال اااة  

 .(6٠)االفتااظ ا السجون
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إقامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون -٢ 
(6١) 

أعربن  ب  القضات على التم    الضب ري عا  رح ب ا با ضلوماا  الات   ام إت إن اات  -٢6
ا القلااااح مااااا أن  لاااا  اكاااااف  "شاااااف  ا ساااااوا " إلهنااااات التم  اااا  الضب ااااري. ل ب ااااا أعرباااان عاااا

يستقاو ما وجووها بالقدر ال اا بسبب انضدا  الاوعي لادى الباال، وأو ان جباوي أيريق اا  ال
ضاارل بتبااا   محااال    ق ق اا  ب ااأن إم ان اا  الو ااول إت سااب  االنت اااا القضااات   ا حااال الت

 .(6٢)للتم    الضب ري
وأعربن اللجب  ا ضب   حبقوق اإلنسان عا قلق ا ب أن عد   بق ذ  و  ا   ب   ق ي  -٢٧

احلقاااااتح وا  اااااحل  بال اماااا ، وال ساااا ما مااااا  ضلااااح مب ااااا  قاملااااا  ا بااااا ، والتةق ااااح ا حاااااال  
لتبق ذ االهتقات، و ويم ا ي ا باسب  م ع الضةايا، وأو ن جبوي أيريق ا بت     ج ووها 

 .(63)   ق ي احلقاتح و  ا   ب
ش ماا  نااورث  و  باا  وق اإلنسااان إت احل اا  ال اااور عااا وأ ااار  اللجباا  ا ضب اا  حبقاا -٢8

الضل اااا الاااذي قضااان ي اااك باااأن  قااااعس السااال ا  عاااا إلقاااات القااابض علاااى رتااا س بلاااد مالااا ، ا 
 اااذفر   وق ااا   ااااور  عاااا اك مااا  ا بات ااا  الدول ااا ، يتضاااارل ماااع اً ، ويقااا٢٠١5ح يران/يون اااك 

الدستور. وأو ن اللجب  جبوي أيريق اا بضامان االمت اال لاح اا  ال ااور  عاا اكااف  اكل ا ، 
 .(64)  بالت امااا التضاهدي  الدول   ا ا  ل  ا القضايا ا تضلق

وأياو القريح الق ري بأن جبوي أيريق اا وملاضن اسارتا  ج   وطب ا    ايةا  القسااو ماا  -٢9
 .(65)  الضم  الت اوري جمموع  ما حلقاهالل عقد 

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -٣ 
(66) 

أ اار  مباماا  ا ماا  ا تةااد  للرتب اا  والضلاا  وال قاياا  )ال ونساا و( إت أن م ااروع قااانون  -3٠
الاارت س ل ض ااد البااار إت اً دومحاياا  مضلومااا  الدولاا  قااد اعتمااد  الي ااان  جلساا ك ل بااك أُرساا  جماا

قاااادمن هااااالل ا ولاااا  ال ان اااا  مااااا  (68)والحااااظ القريااااح الق ااااري  رف اااا  عااااد   و اااا ا . (6٧)ي ااااك
علااى م ااروع القااانون هااذا، وأو ااى جبااوي أيريق ااا  ٢٠١٢االسااتضرال الاادوري ال ااام  ا عااا  

  ااول علااىبا ضااي ا  ضاادي  ن ااك وتساا بك  نااك   ااا أن يقااول، ب اا  تك احلال اا ، احلااح ا احل
 .(69)ا ضلوما  وحري  التضبم

وأعربن اللجب  ا ضب   حبقاوق اإلنساان عاا قلق اا ب اأن وروو  قاارير عاا ق اا  أ اخاب  -3١
عاويني وعبا ر ما ال رط   مارسا  الت دياد والرته اب وا ضاايق  واالعتادات ا سادي واساتخدا  

ضا  ماب   بقضاايا  تضلاح القو  على طو مقرف ملد ا دايضني عا حقاوق اإلنساان، ال سا ما ماا يُ 
 ساااااتل  ال اااارفا  واحلقااااوق ا ا راملااااي وال ااااقاي  ، وملااااد ا  ل ااااا  وا  ل ااااني وم ووجااااي ا  اااا  

 ايةاا  ا بسااي وم ااايري ا وياا  ا بسااان   وحاااملي  ااقا  ا بسااني، وملااد الب اا ات ا جمااال م
يمول نقل ا باع  الب ري 
 ق د بأن موظقي إنقا  مع القلح إت وروو  قارير اً وأ ار  أيض. (٧٠)

القاانون ال يبادون الضبايا  الواجبا  ا ج اووه  الرام ا  إت ملامان ا سااتل  عاا هاذ  االنت افاا ، 
وأو ن جبوي أيريق ا با ا    ع التدابم الال ما  حلمايا  حقاوق ا ادايضني عاا حقاوق اإلنساان 

 .(٧١)باسب حلماي  ه الت ا دايضنيوملمان هضوع موظقي ال رط  للتدريب ا 
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 (٧٢)حظر جميع أشكال الرق -٤ 
ةاااا  االعااااار أعرباااان مقوملاااا    اااا ون الالج ااااني عااااا  رح ب ااااا بسااااا قااااانون مبااااع وم اي -3٢

وأو اان اللجباا  ا ضب اا  حبقااوق اإلنسااان جبااوي أيريق ااا بتن ااات . (٧3)٢٠١3با  ااخاب ا عااا  
الق اري أن  قادير عادو والحاظ القرياح . (٧4)ياناا  علاى ال اض د الاوطأل لتةدياد وإحالا  الضاةا

وأو ااى  تابضاا  سااا القااانون عااا طريااح ، (٧5)عااار قااد  باانيب أنااك بااال  ال ااضوب ا طقااال ملااةايا اال
إعااداو إطاااار س اساااخ وطاااأل وه اا  عمااا  وطب اا  ب اااأن االعااار با  اااخاب   ااون  ماااا  ااا    

 .(٧6)ق  باالعار با طقالواسض  و امل  مع الرتف   بوجك هاب على الب انا  ا تضل
وأعربااان  بااا  حقاااوق ال قااا  عاااا قلق اااا  ن القاااانون ا بااااتي ال يتبااااول   اااع ا يضاااال  -33

وا ن ااا   ا ت ااال  بب اااع ا طقاااال علاااى البةاااو اكااادو ا اليو وفاااول االهت ااااري ا لةاااح با قاق ااا  
ا  حقوق ال ق  ب أن ب ع ا طقال واست الل ا طقال ا الب ات وا ا واو اإلباح  ، م   اساتخد

ا طقاااال ا الضمااا  ا ااايي، وأو ااان جباااوي أيريق اااا باااأن  ضاااما  بااااول قانوهناااا ا بااااتي   اااع 
 .(٧٧)ر إل  ا ا اليو وفول االهت اريا يضال وا ن    ا  ا

 الحق في الخصوصية -٥ 
أعربن اللجب  ا ضب   حبقوق اإلنساان عاا قلق اا ب اأن ا قاال الساق  اكادو  مارسا   -34

، والضاااض  البساااش لضااامانا  عاااد  التاااده   ااام ا  اااروع ا احلاااح ا اص و ااا   نساااب اً الرقابااا  
. (٧8)  و اويم ا ضلوماا  ا تضلقا  دااا ب وب عل  ا ا القانون ا تضلح بتبا   اعرتال اال  ااال

ب أن وروو  قارير عا استخدا   ارسا   ام قانون ا  ا الرقابا ، اً وأعربن اللجب  عا القلح أيض
. (٧9)ت يبقاذها مرفا  اال  ااال  الاوطألا ا  لا  عمل اا  االعارتال ا مااعي لال  ااال  الا ا

وأو ن جبوي أيريق ا بال   عا إهضاع اال  اال  اصا   لرقاب   اع   وون احل ول على 
إ ن قضااااتي مساااابح، و اااوهي م يااااد مااااا ال اااقاي   ا س اساااا  الرقاباااا ، والتضج ااا  بتن ااااات سل ااااا  

 .(8٠)مستقل  لإل راا

 الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
الحق في العمل وفي ظروف نمل نادلة ومواتية -1 

(8١) 
أعربااان اللجبااا  ا ضب اااا  حبقاااوق اإلنساااان عااااا  رح ب اااا باعتمااااو القااااانون ا ضااادل لقااااانون  -35

، الاااذي يااابل علاااى  اااويم م ياااد ماااا احلمايااا  للضماااال ا الوظاااات  ٢٠١4عالقاااا  الضمااا  لضاااا  
ا  قتاااا ، ل ااااا القلااااح ال ياااا ال يساااااورها ب ااااأن وروو  قااااارير عااااا وقااااوع الضمااااال ا  اااااجريا الااااذيا 

ر  ال ااد الضاملاا  للة ااول علااى عماا  ا جمااال التضااديا ملااة   لاااروا يسااتض بون خباادما   اساا
ا عم  است الل  . وأو ن جبوي أيريق اا بتجار  ومسااتل   اسار  ال اد الضاملا  الاذيا يتورطاون 

 .(8٢)است الل الضمال

الحق في الضمان االجتماني -٢ 
(83)

 
بض ا جبوي أيريق ا للةد ما الققر الحظ القريح الق ري أن ال رل ما الس اس  الت  ت -36

عا طريح  ويم "ح م  ا ضا ا  االجتماع  " هو هقض   ال   ا ض    علاى الققارات. والحاظ 
ماااااا ا ااااابح  اااااواطأل جباااااوي اً أن نااااااا  احلمايااااا  االجتماع ااااا  يقاااااد  عااااادواً ا هاااااذا ال ااااادو أيضااااا
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اقرتاحااا  ب ااأن إجاارات وأ ااار القريااح الق ااري إت أن احل وماا   ض اا  علااى إعااداو . (84)أيريق ااا
وأو ااها  وا ال   ق ا   ، (85)وملاع نااا   اام  للضامان االجتمااعي إ ال  س اساخ ماا أجا 

نااااا  احلمايااا  االجتماع ااا  ماااا أجااا  تدياااد الق اااا  الضاااض ق  الااات ال  ساااتق د ماااا  لااا  الااايام  
 .(86)االجتماع  ما احلماي  اً ق   يضل وبضمان استقاو  ا طقال ا ا باطح البات   والري

تااول وون اسااتقاو   (8٧)وأعرباان  باا  حقااوق ال قاا  عااا قلق ااا مااا أن الضواتااح اإلوارياا  -3٧
ا طقال ما استةقاقا  الضمان االجتماعي، وما أن ا بل  ا قد  ا إطار مبةا  إعالا  ال قا  

لاا  الضواتااح وأو اان جبااوي أيريق ااا بت ا. (88)ققاارال يلااش احت اجااا  ا طقااال الااذيا يضااانون مااا ال
وبتعااو  الباار ا ق ما  ا بلا   (89)الت تول وون االستقاو  ما استةقاقا  الضمان االجتمااعي

 .(9٠)ا قد  ا إطار مبة  إعال  ال ق 

 (9١)الحق في مستوى معيشي الئق -٣ 
أعربن  ب  القضات على التم    الضب ري عا قلق ا ب أن أ  ال التم    ا تضدو  الات  -38
ل  ااا السااوو والبسااات والقت ااا  مااا ا ماعااا  اإلمب اا  ا  م اا ، الااذيا ير حااون تاان وطااأ  يتضاار 

يااا  الققااار وانضااادا  إم ان ااا  احل اااول علاااى اصااادما  ا ساسااا  ، وها ااا  السااا ا والتضلااا   والرعا
 .(9٢)ال ة   ويرب الضم  ا ت اي  

 4وأياو القريح الق ري بأن ا طقاال يضاانون ماا الققار علاى طاو  ام متباساب، إ  يقاع  -39
وأعرباان  باا  حقااوق ال قاا  عااا قلق ااا ب ااأن . (93)ا بااراما الققاار ا اا ما ١٠مااا أ اا  أطقااال 

ا طقااااال الااااذيا يضااااانون مااااا انضاااادا  ا مااااا ال ااااذاتي الباااااج  عااااا الققاااار وار قاااااع أسااااضار ال ااااذات 
وأو اااان بوملاااع و بق ااااذ قاااانون إطاااااري ب اااأن احلااااح ا . (94)راي ااا  و  اااام ا باااا   اااما  الد  والت

وأيااااو القرياااح . (95)ب ااا  ب اااأن ا مااا ال اااذاتي والت ااذويال ااذات، حساااب مااا  توهاااا  الس اساا  الوط
وأو اى احل وما  بالت ادي  (96)الق ري بأن ظاهر  التق     تد حداا بني أ  ر الق اا  الضمريا 

وملااع باارام  هاوياا    قاا  لاطقااال ا  م ااني إم ان اا  احل ااول علااى   ااذ  الااااهر  مااا هااالل
 .(9٧)الت  تاجون إل  ا للبمو ال ةي الت ذي 
وأعربن  ب  حقوق ال ق  عا قلق ا ب أن الضديد ما ا طقال الاذيا ال   اب   حا   -4٠

لضباا  ي يااد  ضرملاا   ص اار اعااتالل ال ااة  وا اين احل ااول علااى ا  ااا  وهاادما  الت ااةا ،  ااا
وأو ااان جباااوي أيريق اااا  وا ااال  ج ووهاااا الرام ااا  إت ملااامان احل اااول علاااى م اااا  ؛ (98)ا بساااي

ض     وا دارل وا رايح ال ة  ال ري ا أمون  وهدما  الت ةا   م ع ا سر ا 
(99). 

 (١٠٠)الحق في الصحة -٤ 
وا بااااطح  أعربااان  بااا  حقاااوق ال قااا  عاااا قلق اااا ب اااأن التقااااو  باااني ا بااااطح الريق ااا  -4١

وأو ااان . (١٠٢)وب اااأن  ااادع جاااوو  اصااادما  ال اااة   ا  اااويم الرعايااا  ال اااة   (١٠١)احلضاااري 
جباااوي أيريق اااا بتض يااا  ا  ااااوو ا بذولااا  ا ساااب   احلاااد مااااا التقااااو  ا  اااويم هااادما  الرعاياااا  

م ، وبوملع س اس   امل  ومتضدو  الق اعا  وجمموع  ما  اداب(١٠3)ال ة   ا   ع أطات البلد
 .(١٠5)تةسني جوو  هدما  الرعاي  ال ة  ، وب(١٠4) قد  اصدما  ال ة   لاطقال

وأياااو القريااح الق ااري بااأن مضاادل  ق ااي وبااات ياامول نقاال ا باعاا  الب ااري  ا جبااوي  -4٢
وعلااى الاار   مااا  راجااع الضاادو . (١٠6)بااا  وو ا بذولاا اً امل وأحاااف علمااأيريق ااا هااو ا علااى ا الضاا
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لا خاب الذيا  و ون ف  عا   سباي  ض ى إت القمول، يتن مضدل الوي ا  البا ا  التقديري 
و ضاد أوجاك . (١٠٧)ا باع  الب اري  ال يا ال مر قضااً  عا اإل اب  بدات الس  بني ا  ابني بقمول نقل

باعاا  انضاادا  ا ساااوا  بااني ا بسااني مااا الضواماا  ا   ل اا  ال امباا  ورات انت ااار وبااات ياامول نقاال ا 
باعا  الب اري  والضبا  علاى حاد الب ري ، وقد جضلن القت ا  والبساات أف ار عرملا  لقامول نقال ا 

والحظ القريح الق ري التقد  اكر  وأ ار إت وروو  قارير  ق د بأن حاوا  ملا  إ اا  . (١٠8)سوات
 .(١٠9)ا باع  الب ري  يضانون ما الو  عدو ا  خاب ا  ابني بقمول نقل 

وأو ن اللجب  ا ضب   حبقوق اإلنسان باعتماو س اس  وطب   ب أن يمول نقل ا باع   -43
الب ااري  وا ماارال ا بقولاا  جبساا اً والساا ، وبت ب ااح س اساا  ها اا  بال ااة  ا بساا   واإل اب اا ، 

ساا ما ي مااا يتضلااح بااا راهقني ال
وأو ااى القريااح الق ااري باسااتضرال ال اا وو الوطب اا  وه  ااا  . (١١٠)

وأو ان  با  حقاوق . (١١١)ابني بقامول نقال ا باعا  الب اري  راا للت دي  سأل  و   ا  ااإل
ال قاا  جبااوي أيريق ااا بوملااع س اسااا  ااادا إت الت اادي   اا ال التم  اا  والضباا  ا تضاادو  الاات 

مول نقل ا باع  الب ري /اإليد  واجك القت ا ، بسبب الرتابا بني الضب  وي
(١١٢). 

القريح الق ري بأن جبوي أيريق ا أحار   بضاض التقاد  ا احلاد ماا وي اا  ا موما  وأياو  -44
إال أهنا مل  بل   ايت ا اكدو  ا إطار ا هاداا اإلاات ا  لالق ا ، وال يا ال مضادل الوي اا  البقاسا   

والحاظ . (١١3)(٢٠١3-٢٠١١مولاوو حاي ا القارت   ١٠٠ ٠٠٠امرأ  ل ا   ١54) نسب اً  مر قضاً 
 ااام متباساااب بقااامول  ح الق اااري ا هاااذا ال ااادو  اااأمر القت اااا  ال اااابا  والبساااات علاااى طاااوالقريااا

للقلاااح أيضاااااً،  ن اً نقااال ا باعااا  الب اااري . و  ااا  ار قااااع عااادو حااااال  محااا  ا راهقاااا  م ااادر 
وأو اان اللجباا  ا ضب اا  حبقااوق ال قاا  . (١١4)اماا  هااا أف اار عرملاا  لوي ااا  ا موماا ا راهقااا  احلو 
ا  الات  قاع بتةسني عمل    ع الب انا  عا الوي ا  البقاس  ،  ا ا  ل  الوي  جبوي أيريق ا

وباحل اااول علاااى اإلر ااااوا  التقب ااا  ماااا مقوملااا   حقاااوق اإلنساااان ، (١١5)هاااارج ا راياااح ال اااة  
ب ااأن ا باااع هناا  قااات  علااى حقااوق اإلنسااان ا  بق ااذ الس اسااا  والاايام  الرام اا  إت احلااد مااا 

 .(١١6)البقاس   الت   ا الوقاي  مب ا ا مرال والوي ا 
وأعربن  ب  حقوق ال ق  عا قلق ا ب أن  باامي ا خااطر ال اة   اكدقا  باا راهقني،  -45

 ا ا  ل  االر قاع  م ا تباساب  ضادال  اإل ااب  بقامول نقال ا باعا  الب اري  بسابب  ضاذر 
جبااوي أيريق ااا بتض ياا  التبق ااذ القضااال  وأو اان. (١١٧)علااى اصاادما  ا التماا  للمااراهقني احل ااول

 .(١١8)ة  ا راهقني ا بس   واإل اب  للس اسا  واليام  ا تضلق  ب 
، وأو ان (١١9)والحان نقس اللجب  استمرار ار قاع مضدال  وي ا  الرملع وا طقال -46

، (١٢٠)ا طقالورات ار قاع مضدل وي ا   جبوي أيريق ا بالت دي للققر والقوارق ا   ل   ال امب 
وفذل  الر قاع مساتويا  الضبا ، وساوت الت ذيا  باني ا طقاال، و اويم الوقايا  ماا يامول نقال 

ماااا  ٢-3 ا باعااا  الب اااري /اإليد  وعالجاااك، والب اااول ب اااة  ال قااا  وا  ، ماااع مراعاااا  ال ايااا 
لرام اا  إت وأو ااى القريااح الق ااري جبااوي أيريق ااا بتض ياا  ا  ااوو ا. (١٢١)أهااداا التبم اا  ا سااتدام 

احلد ما سمار ا سباي الرت س   ال الم  لوي ا  ا وال د والوي ا  ا القرت  اك  ا  باالوالو  ا تم لا  
 .(١٢٢)الهتباق واصداج وإنتان ا وال دا ا
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 (١٢3)الحق في التعليم -٥ 
باااااتبالب جباااااوي أيريق اااااا عاااااا اً أحاطااااان  بااااا  القضاااااات علاااااى التم  ااااا  الضب اااااري علمااااا -4٧

ا ا اتاا  مااا م  ان ت اااا للتضلاا  ، ل ب ااا أعرباان عاااا قلق ااا ب ااأن اسااتمرار القاااوارق  ٢٠   اا ل
يتضلااح بت اااي  ياارب فا  ا ماعااا  اإلمب اا  ا احل ااول علاى التضلاا   ا  ااد وا ااوارو التضل م اا   ي ماا

  با اا  عااا الضب ااري  وفاار ا  بديااد التااو را  والضواتااح الاً وب ااأن الاايام  التضل م اا  الاات مل عااد نقضاا
ا جانب
وقدمن ال ونس و مالحاا   امل . (١٢4)

(١٢5)
. 

وأو اان  باا  حقااوق ال قاا  جبااوي أيريق ااا بااالب ول بال ااقاي   وال قااات  وا ساااتل  ا  -48
وتساااني جااوو  التضلاا  ،  ااا ا  لااا  جااوو  و ااواير ا راياااح ، (١٢6)إوار  ا   ان اا  ا خ  اا  للتضلاا  

ياا  للماادارل ا  ااد   وه  اا  التاادريس وا باااه  الدراساا  ، مااع إيااالت ا ولو ا درساا   وا ااواو التضل م اا
ا درل على حاد وبا ا  التدابم القضال   بع الضب  ا درسي الذي  ارسك ال الب و ، (١٢٧)حرماناً 

 .(١٢8)سوات والقضات عل ك
التضلااا   ا مرحلااا  اً فبااام اً  وأيااااو القرياااح الق اااري باااأن مضااادال  احلضاااور  ااا د   راجضااا -49

وأو ااى جبااوي . (١3٠)رت ساا اً      اا  تاادياً وبااأن سمااار محاا  ا راهقااا  علااى القت ااا (١٢9)ال ااانوي
أيريق ا بتبق ذ بارام  وطب ا  الساتبقات ال االي ا التضلا   ال اانوي، وال سا ما ال االي ماا الق اا  

 .(١3١) س اس  وطب   ب أن مح  ا راهقا الضمري  ا في، وبضقد م اورا  واسض  لدى وملع
والحان ا قرر  اصا   ا ضب    ساأل  الضبا  ملاد ا ارأ  ار قااع مساتوى الضبا  ا بساي  -5٠

، وأو ن و ار  التضل   ا ساساي (١3٢)الذي  تضرل لك القت ا  ا ا دارل ما ا درسني وال مالت
وجملاااس جباااوي أيريق اااا للمضلماااني بالضمااا  ا  ااارتو ماااا أجااا  مضاقبااا  مااار  ش هاااذ  ا يضاااال ماااا 

فااان   هااذ  احلاااال  مضلماااً ا ضلمااني وياارل جاا اتا   أويب اا  ملااد مااا يتقاااعس عااا اإلبااالب عااا 
 .(١33)ناظراً  أ 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -دال 
 (١34)النساء -1 

أياو القريح الق ري بضد  سا م روع قاانون   اني ا ارأ  وا سااوا  باني ا بساني بضاد أن  -5١
وباإلملااي  إت  لا ، . (١35)اساتضرال  بق اذ الت اريضا  القاتما  در قرار عاا احل وما  يقضاي ب

وطأل عاا  ضل اح عما  اجمللاس الا ٢٠١4أسقر  عمل ا  إعااو  ه  لا  اإلوارا  احل وم ا  ا عاا  
وأو اى . (١36)سرتا  ج   وطب ا  متضادو  الق اعاا   اية  الضب  ا بساع وعم د وملع ه   ا

القريااح الق ااري جبااوي أيريق ااا باساات باا ا  ااوو ا بذولاا  لوملااع ه اا  اساارتا  ج   وطب اا   ااامل  
ني ا اارأ  ومتضاادو  الق اعااا  ب ااأن الضباا  ا بساااع وبتق اا   ومباق اا  وسااا  م ااروع قااانون   اا

 .(١3٧)ا ساوا  بني ا بسنيو 
وأو ااان ا قااارر  اصا ااا  ا ضب ااا   ساااأل  الضبااا  ملاااد ا ااارأ  بتل اااات ماااا  بقاااى ماااا  ااا وو  -5٢

ا ا  لاا   ارساا   ضاادو قانون اا    اا  ملااد ا اارأ  ا ا سااات  ا تضلقاا  بااال واج والضالقااا  ا سااري ،  اا
اً جباااوي أيريق اااا علمااا ا باااأن تاااوأو ااان  بااا  القضاااات علاااى التم  ااا  الضب اااري . (١38)ال وجاااا 

ب اا   هاااب با  اا ال ا تضاادو  للتم  اا  ملااد البسااات والقت ااا  مااا السااوو وا ماعااا  اإلمب اا  
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ا  م اا  وبااأن  تخااذ التاادابم الال ماا   بااع هااذا التم  اا  وإ احاا  م يااد مااا القاارب ا ت اي اا   اا الت 
 .(١39)والقت ا  ا احل ول على اصدما  البسات
ا ضب   حبقوق اإلنسان عا قلق ا ما أن الضب  ا بساع وا با   ماا  اال وأعربن اللجب   -53

وأعرباان  باا  . (١4٠)إواناا  ماار  ش هااذ  ا يضاال ماابخقض  ا الن م اا ل  ه اام ، ومااا أن مضادل
حقاااوق ال قااا  عاااا قلق اااا الباااال  ب اااأن ار قااااع مضااادل انت اااار الضبااا  ا بسااااع وا بساااي ملاااد 

والحااان ا قاارر  اصا اا  ا ضب اا   سااأل  الضباا  ملااد . (١4٢)ياوا قااال سااا الضااةا (١4١)ا طقااال
ا اارأ  أن قااانون الضباا  ا باا   وسااع ن اااق  ضرياا  الضباا  ا باا   وهااوبل الضااةايا و اامه  طلااب 

والحظ القريح . (١43)  ا ب   باعتبار  جر   جبات  است دار أوامر احلماي . ل بك مل ي ب  الضب
رف ي  على ال اض د الاوطأل ب اأن عادو حاواوث الضبا  ا بسااع، الق ري عد   وير إح اتا  م

 .(١44)ي ما عدا الب انا  ا تضلق  با رات  ا بس   الت  ب رها ال رط  سبوياً 
وأو ن اللجب  ا ضب   حبقوق اإلنسان بضمان هضوع   ع هذ  ا رات  لتةق اح ياوري  -54

وح ااااو   علااااى سااااب   فااااامالً   ةايا جااااياً و ااااام ، و قااااد  ا بااااا  إت الضدالاااا ، وجااااي ملاااارر الضاااا
احلماي 
وأو ن ا قارر  اصا ا  ا ضب ا   ساأل  الضبا  ملاد ا ارأ  جباوي أيريق اا باإلساراع ا . (١45)

، (١46)ا ا قانون م اية  الضب  ا ب   ويم م  ان     قي لتبق ذ التدابم الرت س   ا ب وب عل  
 اارط  ب ااأن الت اادي حلاااال  الضباا  ا باا   وا اارات  وتسااني التاادريب الااذي خيضااع لااك أيااراو ال

، (١48)ومضا ت ا والتةق ح ي  ا، و ويم التدريب اإلل اماي  عضاات السال  القضااتي (١4٧)ا بس  
والتوسع ا ، (١49)الريق   وا ستوطبا   م الر   وإن ات م يد ما ا الج ، وال س ما ا ا باطح 

  ااع أ اا ال الضباا  ملااد ا اارأ ،  ااا ا  لاا  قتاا  البسااات والضباا  عمل اا   ااع الب انااا  لت اام  
 .(١5٠)   جبم ع أنواع اا ب   وا رات  ا بس

وا ملااوت االر قاااع ال ااديد ا مسااتويا  الضباا  الااذي  تضاارل لااك ا اارأ  ا ا سااتوطبا   -55
باالبار ا إجارات  الض وات  ، أو ن ا قرر  اصا ا  ا ضب ا   ساأل  الضبا  ملاد ا ارأ  جباوي أيريق اا

لات استق اتا  على ال ض د الوطأل ب أن الضب  ملد ا رأ  ا  ل  ا ستوطبا  واحلال  الضام  ا
 .(١5١) ض   ا البسات والقت ا  هباو

والحان ا قرر  اصا   أن عر  الدعار  قد ويع البسات إت  ارست ا ا اصقاات، وهلاح  -56
وانت افااا  حقااوق  ى اصاادما  وجضل ااا عرملاا  للضباا حااواج  تااول وون إم ان اا  ح ااو ا علاا

وأو اان ا قاارر  اصا اا  جبااوي أيريق ااا باسااتضرال الت ااريضا  وا ناماا  . (١5٢)اإلنسااان والقساااو
 .(١53)اع هن   ام   ضا   هذ  ا سأل  ا  ال ل  إلل ات عر  امت ان البسات للدعار  وا ب

 (١54)األطفال -٢ 
التم    الضب ري عا القلح ب اأن اساتمرار ا مارساا  ال قاي ا   أعربن  ب  القضات على -5٧

يضاد  أو التقل دي  الضار  ملاد البساات والقت اا ، م ا  اهت ااا القت اا  ب ارل الا واج، الاذي قاد
وأو اان اللجباا  جبااوي أيريق ااا بتبااا   محااال    ق ق اا  مااا . (١55)  اباا   اا وي  قسااري لاطقااال

وأو ان ا قاارر  . (١56)ع علااى اإلباالب عاا هاذ  احلااال  اج أجا  وملاع حاد  اذ  ا مارسا  والت
اصا ا  ا ضب ا   ساأل  الضباا  ملاد ا ارأ  احل وماا  باالبار ا اعتمااو جر اا  جبات ا  جدياد  موحااد  

 .(١5٧)جر  اهت اا القت ا  ب رل ال واجلت
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وأعربن  با  حقاوق ال قا  عاا قلق اا ب اأن ار قااع مضادل انت اار ا مارساا  الضاار ،  -58
ا ي  ا يةل الضذري ، والسةر، و  ويك ا عضاات التباسال   ا ن ويا ، وطقاول التأه ا  لالنتقاال  

التباساال   حلاااملي  ااقا  ا بسااني إت عااامل البااال ني الضب قاا  أو الضااار ، و  ااويك ا عضااات
(١58) .

 وح ان جباوي أيريق ااا علاى ملاامان حاار   ااريضااا  م اع أ اا ال ا مارساا  الضااار  الات  ُبقااذ
حباااااح ا طقاااااال،  اااااا ا  لااااا  عاااااا طرياااااح وملاااااع ملاااااوابا  ااااادارل التأه ااااا  لالنتقاااااال إت عاااااامل 

. (١6٠)يضالااا  للقضاااات علااااى هاااذ  ا مارسااااا  ووملاااع واعتماااااو ه ااا  عمااا  وطب اااا ، (١59)الباااال ني
وأو ن اللجب  ا ضب   حبقوق اإلنسان جبوي أيريق ا بتضدي  قاانون ال قا  دادا حاار إهضااع 

 .(١6١) ، ب ض البار عا سب  لقةل الضذريا طقال 
وأعرباان اللجباا  عااا قلق ااا الضم ااح ب ااأن قااانون ال قاا  الااذي  اادو السااا الاادن ا للاا واج  -59
ساب  للقت اان، وب اأن  باايا ال اروف ا ب اوب عل  اا ا قاانون الا واج  ١4سب  للقت اا  و ١٢ با

وح ان جباوي . (١6٢)ساب  ١8القت اا  والقت اان وون ساا وقانون االعرتاا باال واج الضارا لا واج 
  للقت ااان والقت ااا  سااب ١8أيريق ااا علااى مواتماا    ااريضااا لضاامان تديااد السااا الاادن ا للاا واج بااا 

على حد سوات
(١63). 

وأعرباان اللجباا  ا ضب اا  حبقااوق اإلنسااان عااا قلق ااا  ن الضقوباا  البدن اا   اام شاااور  ا  -6٠
ا بضااض ا اادارل واسااع، و هنااا مااا  الاان  ااارل ا باا ل، ومقبولاا  ا التقال ااد وُ ااار ل علااى ن اااق 

وأو اااان  باااا  حقااااوق ال قاااا  جبااااوي أيريق ااااا باإلسااااراع ا اعتماااااو . (١64)ر اااا  حارهااااا قانوناااااً 
، (١65)ل،  اااا ا  لااا  "التأوياااب ا ضقاااول"  اااريضا  تاااار   اااع أ ااا ال الضقوبااا  البدن ااا  ا ا بااا  

 .(١66)ل   ع أ  ال الضقوب  البدن    اوبوملع واعتماو و بق ذ اسرتا  ج   وطب    بع واست
وأعربن نقس اللجب  عا القلح ب أن ار قاع عدو ا طقال اكرومني ماا الب  ا  ا ساري ،  -6١

 ا ي    ا يتا  الاذيا يقادوا والادي   بسابب اإلياد ، وا طقاال ا تخل اى عاب   بسابب إ اابت   
 اااةوبني  راياااح أو  ااااجرون  ااام ا بقااامول نقااال ا باعااا  الب اااري /اإليد ، وفاااذل  ا طقاااال ا 

ا تخل ى عب  
عا قلق ا ب أن الق وو البب وي  الت  واجك نااا  الرعايا  اً وأعربن اللجب  أيض. (١6٧)

وأو اااان اللجباااا  جبااااوي أيريق ااااا بتسااااريع . (١68)ت جاااا    ايااااد مضاااادال  فقالاااا  ا طقااااالالبديلاااا  ن
البب ويااا  ا نااااا  ال قالااا  والتو ااا  إت  ر  باااا  اإلجاااراتا  الرام ااا  إت الت لاااب علاااى ال اااضوبا  

وأو اااى القرياااح الق اااري بوملاااع مبااااورا  . (١69)باااا مساااتدام  للرعايااا  البديلااا  ور اااد هاااذ  الرت  
قالا   وحلول طويلا  ا جا   ضا ا  نااا  ال قالا  حا  ال  ساتمر حالا  انقضاات  االح   أوامار ال 

 .(١٧٠)فما ح   ا السبوا  السابق 
اللجباااا  عااااا قلق ااااا أيضاااااً ب ااااأن مااااا ورو ا  قااااارير  ق ااااد بااااأن جبااااوي أيريق ااااا وأعرباااان  -6٢

وأو ااان ، (١٧١)للسااا اح  بااادايع  ارسااا  ا ااابس ماااع ا طقاااال ا أيريق اااا رت سااا اً  أ ااابةن مرفااا اً 
ا احل وم  با ا    ع التدابم الت ريض   واإلواري  واالجتماع   و مها ما التدابم الال ما   باع هاذ

 .(١٧٢)س اح  والقضات عل كالبوع ما ال

 (١٧3)األشخاص ذوو اإلناقة -٣ 
أو اان  باا  حقااوق ال قاا  جبااوي أيريق ااا بتض ياا  التجم ااع ا ب جااي وال ااام  لب انااا   -63

م اابق  ب ااأن ا طقااال  وي اإلعاقاا  واسااتخدا  هااذ  الب انااا  ا اسااتةداث  اادابم علااى  ااض د 
ووملاع ه ااوف أساال واملااة  وإطاار  مااأل ، (١٧4)إت ا ولا اً أف ار اسااتباو الس اسا  الضاما    ااون
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و  ااا ل ، (١٧5)ا طقاااال  وي اإلعاقااا واملاااح وم  ااارا  لتبق اااذ القاااوانني والس اساااا  ا تضلقااا  ب
 .(١٧6)ا ال   لضمان  ضل    ام  للجم عي قي ما ا وارو التقب   والب ري  و  ما
ماا   خ ااً  3٧عاا وا أعقاي عمل   ار  بن ي  ا أه ات أو  إت وياا  ماا ال يقا   -64

االجتماع اا  والذهب اا ، حاا  الضديااد مااا ا  لقااني بواليااا  ا إطااار  -  وي اإلعاقااا  البقساا  
ما  لتقااد  الرعاياا  اإلجاراتا  اصا اا  الساال ا  علاى وملااع س اساا  واملاة  ومسااتدام  وه اا  ع

 .(١٧٧)هارج ا  سسا 

 الشعوب األصلية -٤ 
عا قلق ا ب أن حال  ال اضوي ا  ال   الات أعربن  ب  القضات على التم    الضب ري  -65

  والتضلاا   وإعاااو  ال  اا ال  ضاااع مااا الققاار ا اادقع والت ماا ص والتم  اا  و ااضوبا  ا جماااال  الل اا
وأو ااان اللجبااا  جباااوي أيريق اااا بتبق اااذ التو ااا ا  الااات قااادمت ا ا  سسااا  . (١٧8) و ياااع ا راملاااي

 اااااضوي ا  ااااال   ا ا تضلقااااا  حبقاااااوق الالوطب ااااا  حلقاااااوق اإلنساااااان عقاااااب جلساااااا  االساااااتماع 
 .(١٧9)٢٠١6و ٢٠٠4 عامي
وأو ااان اللجبااا  ا ضب ااا  حبقاااوق اإلنساااان جباااوي أيريق اااا بتض يااا  ا  اااوو لضااامان مضا ااا   -66

طلبااا  اساارتواو ا راملااي والبااار ا ا ااا   اادابم   ااريض   مباسااب   ضا اا  مسااأل  عريااد ال ااضوي 
 .(١8٠)١9١3ا  ل   ما أرامل  ا قب  عا  

المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -٥ 
(١8١) 

أ ااااخاب  ١ ٢١٧ ٧٠8أ ااااار  مقوملاااا    اااا ون الالج ااااني إت أن البلااااد استضاااااا  -6٧
ملاااااااتمس  ١ ٠96 ٠63، وي ااااااام   لااااااا  ٢٠١5 قوملااااااا   ا عاااااااا  م ااااااامولني باهت ااااااااب ا

اللجوت ما وما  الن ف ر  طلبا  اللجوت وإسات  استخدا  ناا  . (١8٢)الج اً  ١٢١ 645و  وت
أ خاب يبة ون عا يرب أيض  ا جبوي أيريق ا   مران على هذا الباا  ما ح   اإلن اا 

 .(١83)وال قات 
وأو ن  ب  حقاوق ال قا  جباوي أيريق اا باإلساراع ا وملاع برو وفاول لتبسا ا عمل ا   -68

 .(١84)مسي اللجوت والالج ني ما ا طقال قد  هدما  محاي  ال ق  للم اجريا وملت
وأ ار  مقومل     ون الالج ني إت استةداث  دابم، ا إطار أنام  ا جر  ا ديد   -69

، س  ون  ا أمار فبام ا االساتقاو  ماا إجاراتا  اللجاوت وقاد تاول ٢٠١4الت بدأ نقا ها عا  
وون وهول بضض ا يراو، استباواً إت مق و  "بلد اللجوت ا ول". وباإلملاي  إت  ل ، قد اً أيض
 وي  ضاادي  قااانون الالج ااني إت ياارل ق ااوو علااى بضااض حقااوق ملتمسااي اللجااوت،  ااا ا  لاا  ياا

وأو اااان مقوملاااا    اااا ون . (١85)ضاااا  أ اااا ر ا انتاااااار الباااان ا ال لااااباحلااااح ا الضماااا   ااااد  أرب
الالج ني والقريح الق ري جبوي أيريق ا بتضدي  لاواتح ا جار  حلاذا مق او  "بلاد اللجاوت ا ول" 

وانني الدول   والوطب   لالج ني، وبوملع أح اا  مالتما  لتاويم الرعايا  االجتماع ا  لتضارملك مع الق
. وأو اان  باا  القضااات علااى التم  اا  الضب ااري جبااوي أيريق ااا (١86)ري مااا يُباان ا طلااب اللجااوت

 .(١8٧)تةديد مرف  الالج  وملتمس اللجوتبتسريع البار ا القضايا ا تضلق  ب
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 (١88)نديمو الجنسية -٦ 
أو ااان  بااا  حقاااوق ال قااا  جباااوي أيريق ااااا بوملاااع لاااواتح  تااا ح مااابح ا بسااا    م ااااع  -٧٠

وأو ان مقوملا    ا ون . (١89)ضرملني  ن ي بةوا عد ي ا بس  ا طقال عد ي ا بس   أو ا 
الالج ني جبوي أيريق ا بضمان إجرات إح اتا  موموق  ب أن عد ي ا بس   وبتقاد  مسااعد  

 .(١9٠)يتضلح بالوماتح وال  اوا إواري     ي ما 
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