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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 

 2٠1٧أيار/مايو  1-2

مووووووقا ورلوووووات المعلوموووووات المقدموووووة مووووو  الج وووووات ا  ووووور   ووووواح ة   
 *المصلحة بشأن قنوب أفريقيا

 تقرير مفوضية ا مم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

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

عهاا  ماا   3٠االسااتاراا الاادوري ال.ااامتق والتقرياار هااو مااوعل لور اااد ا الوماااد ا قدماا  ماا  
اجلهاااد حاااحمل  ا  االع  ية عملتاا  االسااتاراا الاادوري ال.ااامت، وهااو مقااد       اا ت مااوعل 

ق وخي ااار  ااارل مساااتقت إلساااهاماد ا  سسااا  الو  تااا  (1)تقتاااداً باااااد اع  اااك لاااادو ال لمااااد
 قوق اإلنسان ا اتمد  ب اء علك التقتد ال امت مبملاوئ باريسقا

المعلومات المقدمة م  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان التابعة للدولة  -ثانياا  
 موضوع االستعراض والمعتمدة بناءا على التقيد الكامل بم ادئ باريس

، (2)ذاد ال ااااال  تمااااا يتالااااي بالتوحاااااتاد ا احاااا  بالت ااااديي علاااااك ال اااا و  الدولتاااا   -2
جل   ع او  أ ريقتاا اقاوق اإلنساان ية أن اا وما  حاد ا علاك الاهاد الادو  ا اا   أ ارد

، وعلاك اتاا تاا  م  ما  الامات الدولتاا  2٠15باااقوق اال ت ااوي  واالعتماعتا  والفقا تاا    عاا  
 ق(3)2٠13( ب.أن الامت الالئي للامال ا  للتني   عا  189 )ر م
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يي علااك الاهااد الاادو  ا ااا  بااااقوق اال ت اااوي  واالعتماعتاا  والفقا تاا ، وع ااد الت ااد -3
،   ي ااااار الستاساااا  يملااااني أن ااااااي   التالااااتم سااااتتم يعمالاااا  تاااادر تاً  أحاااادرد اا وماااا  يعالناااااً 

 ق(4)التالتمت  الو  ت  وا وارو ا تاح ، وهو أمر يتاارا مع الدستور ومع أح ا  احمل م  الدستوري 
      أن تسااات تحل اا ومااا  لقلاااحل ا قااارر ا اااا  ا ااااا بالا  اااري  وُ اااره اععاناااحلوي ملغااا   -4

 ق(5)زيار  المللد
لتم اااااني وزار   ااااا ون ا ااااارأ  والقاااااات  2٠12و تماااااا يتالاااااي بالتوحاااااتاد ال ااااااور  عاااااا   -5

ق ونتت ا  (6)2٠14واع خا  ذوي اإلعا  ، مت حت هذه الوزار  عقحل االنتخاباد الاام  لااا  
   ااااا ون ا ااااارأ  ية وزار  عدياااااد  تاباااااا  للرئاسااااا  ونُقلاااااا حقتملتاااااا القاااااات لاااااذلق، نُقلاااااا حقتملااااا

ق وي ملغ  أن تضع اا وما  للتا  مساتقل  (٧)واع خا  ذوي اإلعا   ية وزار  الت مت  االعتماعت 
لرحد حقوق القات وأن خت ر ا وارو ا الت  إلن.اء للت  رحد و قاً التاا ت  حقوق اع اخا  

 ق(8)ذوي اإلعا  
و تمااااا يتالااااي بالتوحااااتاد ا احاااا  ثقااااوق ا فلتاااااد وا فلتااااني وملووعاااا  ا تاااات اجل ساااا   -6

ية ضاارور  وضااع ت.ااريااد  ، أ ااجم جماادواً (9)ومغااايري اهلوياا  اجل سااانت  وحااامل  حااااد اجل سااني
تت اااااول عرلاااا  ال راهتاااا ، وُ اااادو علااااك اعهتاااا  ااايفاااا   .ااااار   اجلمهااااور التاماااا    وضااااع هااااذه 

 ق(1٠)الت.ريااد
ا تالقاا  مبااملاا  ا هاااعري  والالعتااني وملتمساا   (11)وعلااك الاارنم ماا  التوحااتاد ا قملولاا  -٧

الل وء، أُعر  عا  القلاي ما  أن ا وا اس السالملت  يزاء هاذه اجلماعااد وماا تتاارا لا  ما  ع اس 
مار  أرارا اعتاداءاد  2٠15ق و اهد عاا  (12) ملاجماً   وم.اعر  ره اععانحل ال تلال ت. ت حتادياً 

ق وعلااك الاارنم ماا  الضااماناد الاا  و ر ااا  وازولااو ناتااالضااد الرعايااا اععانااحل   مقا ااا  ع تااا  
، 2٠٠8للتاد الت ستي واالست اب  السريا  ا .رت   بني الوزاراد عقاحل انادالل الا اس   عاا  

ونااجم  بقتتاااً  يذ اعتُاار رواً  2٠15مل تُاا اات هااذه اتلتاااد مبااا ي ااا ، وانُتقااد الاارو علااك الا ااس عااا  
ية  2٠15 االق وأ ار التعقتي اعو  الذي أعرت  جل   ع و  أ ريقتا اقوق اإلنسان   عا  

اااعااا  ية ا ملااااوراد التفقتاتااا  وتاااو  زماااا  اعماااور ب.ااا ت مجااااع  مااا  أعااات حتقتاااي التماساااق 
 ق(13)االعتماع 

ويذ الح ااا جل اا  ع ااو  أ ريقتااا اقااوق اإلنسااان أن اا وماا  أ لقااا م.اارول رقاا   -8
امت الو  ت    ا ع  الا  ري  والتمتتل الا  ري و اره اععاناحل وماا يت ات باذلق ما  تا احل ال

و ذلق ور   رضراء ب.أن اهل ر  الدولت ،  دود علك أهت  تسريع الاملتاد الت.ريات    هاذا 
 ق(14)ال دو

ساتها   ، ال يالال القاانون الااا   تال  ار (15)و تما يتالي بالتوحات  ث ار الاقاا  الملادي -9
ق ورنام وعااوو ت.اريااد اار  الاقااا  الملادي   ا ادار ، ال تاالال هاذه ا مارسا   ااائا  (16)ا  الل

ق وي ملغاا  للع وماا  أن تقااو  مبااا يلاا و وضااع بروتو ااول و ااا (1٧)  ا اادار    مجتااع أااااء المللااد
 ق(18)للمدار ؛ وارمي  ارس  الاقا  الملدي   ا  لل

  مر ااال لت اااديال للرتحتااات عااا  م.اااا ت عامااا  بت هاااا ماااا يلااا و و .ااااا أن.اااق  الرحاااد  -1٠
اوعاااءاد بالاساااو وبااالتارا ل يااذاء؛ والل ااوء ية الااالل؛ واال ت اااف؛ واحت اااز اع اااال نااجم 

؛ وعااد  يتاحا   عاار الساات (19)ا  اعوبني؛ واسااتمرار احت ااز ا هاااعري  رااار  الاارتاد احملاادو 
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ا .ور  والاعار القاوع   تماا يتالاي بااجمو  نقار ا  اعا  وعد  علل ا  ابني ب ، وعد  تو جم 
ق وتسااتدع  اااعاا  أن تت اادا اا وماا  علااك وعاا  الساارع  للتعاادياد الاا  (2٠)المل.ااري /اإليدز

 ق(21)تلال  ائم    مر ل الرتحتت ال
و تماااا يتالاااي بالتوحاااتاد ا احااا  بالوحاااول ية الادالااا ، الح اااا جل ااا  ع اااو  أ ريقتاااا  -11

ساااان أن عقملااااد عدياااد  حتاااول وون  ارسااا  اااااي   الوحاااول ية الادالااا  علاااك  اااد  اقاااوق اإلن
بديلا  مالئما  تتاتل للم تماااد  ق وي ملغ  أن تست .س اا وم  ساملالً (22)ا ساوا   ارس   امل 

احمللت  الوحول ية ردماد الادالا    ا  اا ي الا  تملااد مساا اد  ويلا  عا  احملاا م وأن تاتماد 
س عاماااا  ب.ااااأن ااااااي   الوحااااول ية الادالاااا ، ال سااااتما علااااك مسااااتوا ا  ااااا ي مملاااااوراد تفقتاااا

 ق(23)الريات 
والح ا جل ا  ع او  أ ريقتاا اقاوق اإلنساان التوحاتاد الادياد  ال ااور  ب.اأن اااي  -12

، وأن الققاال ياااي ما   ملجماً   ،  أ اود بأن اا ول علك التالتم ال يلال لفت حتدياً (24)  التالتم
ل مااااادالد التساااار  وضاااااس اهلتا اااات اعساساااات ، وتاااادي مسااااتوا التالااااتم، والق ااااور   ارتاااااا 

ق وأ ارد ال تائج ال  رل ا يلتها جل ا  ع او  (25)استخدا  ا وارو، ال ستما   ا  ا ي الريات 
أ ريقتااا اقااوق اإلنسااان ية أن ا اادار  تااااي  ااا يلاا و عااد   ااياا  مرا ااي ا تاااه ومرا ااي ال اار  

ونقر ا واو التالتمت ؛ وارتاال ماادالد التغتاحل عا  ا درسا  بساملحل اضاقرار اع ااال ال ع ؛ 
علااك اع اادا ق وباإلضااا   ية ذلااق، يواعاا  اع اااال ذوو اإلعا اا   ية  قااع مسااا اد  ويلاا  سااجماً 

مااع  الاديااد ماا  الاقملااادق وي ملغاا  أن تضااع اا وماا  تاادابجم عاعلاا   ااجلاا  هااذه ال.ااوانت  .ااتاً 
النت.ار التمتتل علك  ق ون راً (26) اور    تقارير جل   ع و  أ ريقتا اقوق اإلنسانالتوحتاد ال

نقاااق واسااع   اجلامااااد، ي ملغاا  ت اتااذ تاادابجم ترماا  ية القضاااء علااك أوعاا  عااد  ا ساااوا  الاا  
 ق(2٧)تأحلا علك مر التاريخ بني عامااد الملتض وعامااد السوو

يااااااا  ال اااااااعت  اا ومتااااااا  الااااااا  ختتلاااااااس نوعتتهاااااااا وتاتمااااااد أنلملتااااااا  السااااااا ان علاااااااك الرعا -13
ق وتتاااورك ا قااا  (28)مااا  م ققااا  ية أرااارا، ال ساااتما   ا  اااا ي الرياتااا   ملاااجماً   ارتال ااااً  وتوا رهاااا

عااد  ساا   ااانون التااأمني ال ااع   2٠18/19-2٠14/15االساارتاتت ت  لااوزار  ال ااع  للااارت  
ن تضااع اا وماا  تاادابجم م  تاا  ق وي ملغاا  أعلااك أن ي ااون ذلااق تاادر تاً  2٠18/19الااو ا  ملاات 

 ق(29) ااجل  أوع  عد  ا ساوا    اا ول علك الرعاي  ال عت 
وأ اود جل   ع و  أ ريقتا اقوق اإلنسان بأن اإلح اءاد ا تالقا  باع اخا  ذوي  -14

اإلعا ااا  ناااجم متساااق  ومت ا ضااا ق وي ملغااا  أن ااااري اا ومااا  حتلاااتاًل يح اااائتاً  ااااماًل عااا  انت.اااار 
 ق(3٠)اإلعا     المللد

والح اااااا جل ااااا  ع اااااو  أ ريقتاااااا اقاااااوق اإلنساااااان وروو عاااااد   ااااا اوا تااااادع  و اااااول  -15
انتها ااد اقاوق اإلنساان ا احا  مب تماااد ال.ااو  اعحالت ، مباا   ذلاق انتهاا  حقهام   
ا ساااوا  واللغاا  والتالااتم ويعاااو  توزيااع اعراضاا ؛ وعااد  االعاارتا  مب تمااااد ال.اااو  اعحاالت  

 ق(31)وبقتاوا ا
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 المعلومات المقدمة م  الج ات ا  ر   اح ة المصلحة -ثالثاا  
والتعووواون موووا اوليوووات وال ييوووات الدوليوووة لحقووووق  (32)نطووواق االلتااموووات الدوليوووة -ألف 

 (33)اإلنسان
مبااا    (34)ُحفّااا ع ااو  أ ريقتااا علااك االنضااما  ية مليااد ماا  حاا و  حقااوق اإلنسااان -16

مااع ين.اااء ن ااا  لرحااد مجتااع أمااا    (35)االرتتاااري التاا تاا  م اهضاا  التاااذيحل ذلااقو الروتو ااول
، (3٧)؛ واالتاا تاااا  الدولتاااا  اماياااا  حقااااوق مجتااااع الامااااال ا هاااااعري  وأ ااااراو أساااارهم(36)االحت اااااز

، والروتو اااول االرتتااااري (38)واالتاا تااا  الدولتااا  امايااا  مجتاااع اع اااخا  مااا  االرتاااااء القساااري
؛ والروتو اااااول (39)الااااادو  ا اااااا  باااااااقوق اال ت ااااااوي  واالعتماعتااااا  والفقا تااااا ا لعاااااي بالاهاااااد 

ب.أن  1954؛ واتاا ت  عا  (4٠)االرتتاري التاا ت  حقوق القات ا تالي بإعراء تقدمي الملالناد
ب.ااااااأن راااااااض حاااااااالد انااااااادا   1961وضااااااع اع ااااااخا  عاااااادل  اجل ساااااات ، واتاا تاااااا  عااااااا  

 ق(41)اجل ست 
بدعو  ا قرر  ا اح  ا ا ت  ثقوق ال.او  اعحالت   Indigenous1893وأوحا م  م   -1٧

 ق(42)لليار  المللد

اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 
(43) 

بأن تدر  ع او  أ ريقتاا نتاائج االساتاراا الادوري ال.اامت  16أوحا الور   ا .رت    -18
نااد رايااس الدولتاا  بضاامان ق وأوحااا م  ماا  يومو (44)  رقااع عملهااا   جمااال حقااوق اإلنسااان

ت اتااذ توحااتاد االسااتاراا الاادوري ال.ااامت ت اتااذاً  اااااًل ماا  رااالل ين.اااء للتاا  ح ومتاا  وائماا  
 ق(45)للتواحت مع الوزاراد ا ا ت  والت.اور مع اجملتمع ا دي

اقااوق اإلنسااان بتقاادمي تقااارير رااالل اجلولاا  الفالفاا  عاا  التقااد   وأوحااا م  ماا  أو تانتااا -19
 ق(46)احملرز ب.أن أهدا  الت مت  ا ستدام 

نقااات ا هاااا  الااا   اناااا تضاااقلع ملاااا وزار   ااا ون ا ااارأ   11والح اااا الور ااا  ا .ااارت    -2٠
الستاسات   والقات واع اخا  ذوي اإلعا ا  ية وزار  الت متا  االعتماعتا ، م.اجم  ية أن السالق 

ق وأ ااارد (4٧)وأن القتااو  الستاسات  الالزماا  إلعماال حقاوق اع اااال هليلا  للاوزار  ضااتا  نسااملتاً 
 ق(48)ية استملااو م  ماد اجملتمع ا دي م  ال فجم م  هذه ا  تدياد

تنفيووا االلتاامووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووانا مووا مراعوواة القووانون الوودولي  -قيم 
  ارياإلنساني الس

 المسائل المشتركة بي  القطاعات -١ 

ا ساوا  وعد  التمتتل  
(49) 

حالاا   تاا  ا لااونني، وهاام أ ااراو ماا  أعااراق تتلااا  تقاادر نسااملتهم  2أباارزد الور اا  ا .اارت    -21
ورلااا ا ااملا  الا  لقوهاا  ملات ويباان عهاد ن اا  الا ات  (5٠)ثوا  تسا    ا ائا  ما  السا ان

ق وباااد انتهاااء ن ااا  الا اات الا  ااري، (51)ماا  التمتتاال الا  ااري ال ياالال  ائماااً  الا  ااري موروثااا
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ا ااارُتت اتملاااال ستاسااا  الامااات اإل ااااع   التوجتاااس واععماااال الت اريااا  ومل تااا  اعراضااا  ملاااد  
ق و  ا مارساا  الاملتاا ،  ملااي  ااانون (52)ت ااعتل تتلااس أوعاا  ال لاام الااذي  ااهدت  تلااق الااارت 

ق وي ملغاا  اختاااذ رقااواد (53)اإل اااع بقريقاا  ت قااوي علااك نااو   حااي ا لااوننيوستاساا  الاماات 
لوضاع حاد هلاذه ا ااملاا  التمتتليا  عا   ريااي يحاالت ن اا  ال سااحل ا تويا  طا ساتهد  ط   رقااع 
التوجتاااس، والتعقتاااي   حااااالد التمتتااال    لملااااد اا اااول علاااك السااا   ا ااادعو ، وضااامان 

 ق(54)اإلعال  اا ومت ت ا    ر  الوحول ية وسائع 
لرااار   اهل مااااد علااااك   اااهد ارتااعااااً  2٠15أن عاااا   1والح اااا الور ااا  ا .ااارت    -22

اععانااحل و تاات مااا ال يقاات عاا  ساات  مهاااعري ق وأُعاار  عاا  القلااي ب.ااأن الملتاناااد الاا  يااد  ملااا 
لاي ق و تماا يتا(55)أ خا  بارزون، وه  بتاناد ت ت ية حاد التعاريض علاك ال راهتا  والا اس

ملاااذا الا اااس،  اااال ا  تااادا اع ريقااا  للر ابااا  ا دنتااا  عواء ال.ااار   ينااا  ماااا زال ي.اااار باااالقلي يزاء 
اسااتمرار حااواوع الا ااس ضااد نااجم ا ااوا  ني واسااتمرار اإل اا التاد الاا  تفجمهااا اإلعااراءاد ا تملااا  

 ق(56)م  ال.ر   للت دي هلذه ااواوع
بدعوا م ا ع   2٠15تتالط ال  أ لقا عا  ية طعملت    1وأ ارد الور   ا .رت    -23

اجلرلا ق و  ي اار هاذه الاملتاا ، نااذ أ اراو ماا  ال.ار   وما   اواد الااد ال الو  تا  جل او  أ ريقتااا 
عملتااد ا تعاا  واعتقاااالد مجاعتا ق ونُاااذد عملتااد اال تعاا    م ااا ي ي  ار يلتهااا علاك أ ااا 

 ق(5٧) ا ي تقق ها أعداو  ملجم  م  اععانحلم م ا ي ترتاع مادالد اجلرل   تها، وه  أيضاً 
بتوعت  رسال  واضع  مااوها عاد  التساامل ماع االعتاداءاد  1وأوحا الور   ا .رت    -24

ال  تُ اذ بدا ع  ره اععانحل، بسملت م ها التعقتي   ااااالد الا  ت قاوي علاك انتهاا  اقاوق 
ق وأوحاك مر ال (58)اجل اا  ية الادالا  اإلنسان أو حتريض علك الا س ضد اععاناحل وتقادمي مجتاع

س االبريا    تحل تاون مب ا ع  جاهر   ره اععانحل ع   ريي الت دي للماتقداد وا وا س 
 ق(59)السائد  وارت م سساد الدول 

 أن تاااديت  ااانون تساا تت ا والتااد والو تاااد يااارا  اارو اً  11وذ اارد الور اا  ا .اارت    -25
، مااا يليااد عملتاا  التساا تت حاااوبً ق وساات ثر يوماااً  3٠ولااوو أ فاار ماا  يضااا ت  يذا تااأرر تساا تت ا 

هاااذه ال.ااارور اع فااار حااارام  بوعااا  راااا    اع ااااال الاااذي  يواعهاااون مساااتوياد عالتااا  مااا  
ق (6٠)اإل  اء االعتماع ، ال ستما أ ااال ا  اا ي الرياتا ، واع ااال التتاامك واع ااال ا سات ملون

ل ا هاعراد ناجم اااامالد للوثاائي الالزما   قار أن ي املعوا وباإلضا   ية ذلق، يتارا أ اا
ق وأوحااك ماهااد عملااد ال عماار للقااانون الدسااتوري وااو ماا  وحقااوق اإلنسااان (61)عاادل  اجل ساات 

بتاااديت القااانون إللغااااء اجلاالاءاد ا قملقااا  و اارر تقاادمي يثملااااد سااداو الرساااو    حالاا  التسااا تت 
 ق(62)اعبوان اعع ملتان  الها يثملاد اإل ام  القانونت  ا تأرر وال.رر الذي يقض  بأن يقد 

أن  ارسااا  الا ااس ضاااد مغااايري اهلويااا  اجل سااانت  وحاااامل   3والح ااا الور ااا  ا .اارت    -26
؛ وأن ها الء يواعهاون عقملااد ويتارضاون للتمتتال (63)حااد اجل سني أساس  الوحام االعتمااع 
انونتا ق وُسالع الضاوء علاك انتها ااد حقاوق اإلنساان ع د حماول  تغتجم نول اجل س   الوثائي الق

الااا  ترت اااحل   حاااي اع ااااال مااا  حاااامل  حاااااد اجل ساااني بساااملحل يرضااااعهم للااااال  وون 
بإوان   ارس  الا س ب ا   أ  ال  بادا ع  راهتا  مغاايري  3ق وأوحا الور   ا .رت   (64)رضاهم

اهلوي  اجل سانت  وحامل  حااد اجل سني؛ وس  ت.ريااد وأن ما  وستاسااد ئائتا    جمااالد 
 ق(65)م ع اجلرل ، والتالتم، واا ول علك الرعاي  ال عت 
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 (66)ق اإلنسانالت مت  والملتت  واععمال الت اري  وحقو   
أن  اانون ت متا  ا اوارو ا ادنتا  وال اقتا  الاذي يا ر علاك  12والح ا الور   ا .رت    -2٧

للتاد تارا علك  ار اد ال ا اعاد االساتخراعت  مااايجم ونتاا  تماا يتالاي بالامالا  واإلسا ان 
تاتم  عاد  ت اتاذ ق  قاد أجهار تق(6٧)وت مت  اجملتمع احملل ، حيتا  ية يعاو  ت  تم أح ام  وضاملقها

ا قع االعتماعت  والامالت  ال  تضاها ال.ر اد ب ا  عام  وعد  وعاوو ت امات ماع عملتااد 
 ق(68)التخقتع احمللت ، وبني أن القانون ال ي ثر يال  لتاًل علك ا ستوا احملل 

أن ا الومااااد اعساسااات  الااا  ال نااا  ع هاااا لضااامان اختااااذ  14وذ ااارد الور ااا  ا .ااارت    -28
راراد الملتتتااا  عااا  وعااا  ومسااااءل   ااار اد ا  ااااعم ناااجم متاحااا  لل مهاااور وال ل ااا  اال اااالل القااا

ق (69)علتهاااااا يال مااااا  راااااالل يعاااااراء  لاااااحل الوحاااااول ية ا الومااااااد الاااااذي ت.اااااوب  عتاااااو   ملاااااجم 
وباإلضاااا   ية ذلاااق،  اااإن ا .ااااوراد الاامااا   لماااا تساااتو  مااااايجم احمل مااا  الدساااتوري  وا ااااايجم 

 ق(٧٠)الدولت 
الضااااوء علااااك ال.اااوانت ب.ااااأن اسااااتمرار تاااارا ا ااااوارو ا ائتاااا   14وسااالقا الور اااا  ا .ااارت    -29

؛ وب.اااأن ختويااات أحاااعا  حقاااوق التاااادي  اااااي   اساااتملااو (٧1)لالسااات لا  والتلاااوع بساااملحل ا  ااااعم
ما ي قوي ذلق علك تقتتاد يم انتا  الوحاول ية اعرا  ق ونالملاً (٧2)اعوع  اعررا الستغالل عرا

 اناا تساتخد  عناراا اللراعا  واإلساا ان واعناراا اعرارا، وحرماان أ اراو اجملتماااد احمللتاا ، الا   
 ق(٧3)وال ستما   ا  ا ي الريات ، م  استغالل أرضهم وم اور  سحل عت.هم

علك ما يلا و ح ار التاادي    ا  اا ي الا  ل ا  أن يساار  14وحفا الور   ا .رت    -3٠
نسان وح ر  ارست  بأسالتحل ل   أن ت وي ية هذا االنتها  أو أن  تها ع  انتها  حقوق اإل

بالملتتااا  الااا  تاتماااد علتهاااا اجملتماااااد احمللتااا ؛ ومسااااءل   ااار اد التاااادي  عااا    ملاااجماً   تلعاااي ضااارراً 
؛ (٧4)اعن.ق  نجم القانونت  م  راالل برناامج ب.اأن االمتفاال واإلناااذ يتسام بال.امول وال.ااا ت 

ا الوماااااد وم.ااااار   اجلمهااااور م.ااااار   هاو اااا    اختاااااذ القااااراراد ا تالقاااا  وضاااامان الوحااااول ية 
بالرترتر للتادي  ووضاع اللاوائل الت  تمتا  ملاذا ال.اأن؛ ويناااذ القاوانني الملتتتا  ا ت ال  بالتاادي  

 ق(٧5) ااالً  ينااذاً 

 الحقوق المدنية والسياسية -٢ 

 (٧6)حي الارو   ااتا  وااري  واعمان علك  خ    
أ ار مر ال ا اوارو القانونتا  ية أن وائار   ار   ع او  أ ريقتاا ثاعا  ية عملتا  يحاالت  -31

 ق(٧٧)عاعل  و ملجم  عسملا  م ها تادو حواوع استخدا  القو  ا ار  
اااار ا ر اااال مبقتاااات  -32 ، ما مهاااام ماااا  عمااااال 2٠12  ماري انااااا   عااااا    خ اااااً  44وذ  

ب.اأن  (٧8)ار ا ر ال ية اسات تاعاد جل ا  ماري اناا للتعقتايا  اعم الذي  ررعوا لالحت ا ، وأ 
التاااأرر   الت اتاااذ ال امااات لتوحاااتاد الل  ااا ، ال ساااتما  تماااا يتالاااي بتعمتااات ع احااار مااا  وائااار  

 وحث ا ر ل علك ضمان ماا يلا و عاد  الل اوء أباداً  ق(٧9)ال.ر   مس ولت   روي  ع  ي الق ال ار
؛ وت اتاذ (8٠)  والذرجم  اات    ضملع اعم  رالل الت ماادية استخدا  اعسلع  ال اري  اتلت

برامج تدريملت  م فا  وارت وائر  ال.ر   ب.أن مااايجم حقاوق اإلنساان ا تالقا  باساتخدا  القاو ؛ 
 12ق والح ا الور   ا .ارت   (81)وت اتذ توحتاد جل   ماري انا بال امت علك وع  االستا ال
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امتفال ال.ر   لاللتلاماد ا تالقا  بتاو جم السا   مبوعاحل ا قا   أن جل   التعقتي  د أ دد عد 
االعتماعتاا  والامالتاا ،  أ ااارد ية عااد  ت اااول مسااأل  اإلرااالل بتلااق ا قاا  وعااد  تااو جم سااملتت 

 ق(82)انت ا  للمتضرري  باد مرور أربع س واد

اع ريقا  للر ابا  ، أعار  ا  تادا (83)و تما يتالي بالتوحاتاد الداعتا  ية اارمي التااذيحل -33
ق (84)2٠13ا دنت  عواء ال.ر   ع  ترحتمل  بس   انون م ع وم ا ع  تاذيحل اع خا  لااا  

بتاااد أنااا  أعااار  عااا   لقااا  ب.اااأن الاااااا عااادو الااادعاوا القضاااائت  ا ر وعااا  ضاااد ماااوجا  يناااااذ 
الفاااي القااانون، ال سااتما بااال  ر ية ازوياااو اوعاااءاد التاااذيحل م ااذ االسااتاراا الاادوري ال.ااامت 

ق و ااا ع ا  تااادا اع ريقااا  للر ابااا  ا دنتااا  عواء ال.ااار   ع اااو  أ ريقتاااا علاااك (85)جل اااو  أ ريقتاااا
مواحااال  تاليااال  ااادر  ا ديريااا  ا ساااتقل  للتعقتقااااد ماااع ال.ااار  ، وا ات.ااات  القضاااائت  للخااادماد 

اااذيحل   اإلحااالحت ، وهتتاا  االوعاااء الو  تاا  لضاامان التعقتااي   مجتااع االوعاااءاد ا تالقاا  بالت
 ق(86)الو ا ا  اسحل وبقريق   امل  ومقاضا  مرت ملتها مبوعحل القانون

وأعاار  ماهااد عملااد ال عماار للقااانون الدسااتوري وااو ماا  وحقااوق اإلنسااان عاا  أسااا   -34
تتتل لضعايا التاذيحل التما  االنت ا  يال ما  راالل  عن  انون التاذيحل ال يتضم  أح اماً 

ق وأوحاااك مر ااال وراسااااد الا اااس ع اااو  أ ريقتاااا مباااا يلااا و (8٧)لتسيعاااراءاد مدنتااا  باه ااا  الت اااا
يحاادار لااوائل لتااتاات  ااانون التاااذيحل تاا ر علااك توعتهاااد ب.ااأن اإلعااراءاد الاا   اا ل اعولوياا  
ااع  ضعايا التاذيحل ية اجلر؛ وضمان توا ر ردماد يعاو  التأهتت لضعايا التااذيحل وساوء 

 ق(88)ا اامل  وتتسجم الوحول يلتها
أن السااا ون ونجمهاااا مااا  مرا اااي االحت ااااز ال تااالال م ت ااا   8وذ ااارد الور ااا  ا .ااارت    -35

ق وماا زال (89)للغاي ، ال ستما مرا ي ااملس االحتتا  ، وأن ال رو  الالينسانت  ما زالا ساائد 
ق والحاام ماهااد عملااد ال عماار للقااانون (9٠)الا ااس اجل ساا  يحاادا ات اااد ا تا.اات    الساا ون

ااو م  وحقوق اإلنسان أن اإل ار القانوي مل ياد يسامل باااملس االنااراوي، ل ا  الدستوري و 
أن  5ق والح ااا الور ااا  ا .ااارت   (91)مااا  أ اا ال اااااملس االنااااراوي مق  اااااً  الااالل أحاااملل  اا الً 

يوار  ا  سسااااااد اإلحاااااالحت  وضااااااا ستاسااااا  واسااااارتاتت ت  للت ااااادي لااااااجمو  نقااااار ا  اعااااا  
، مل تااو ر الساا ون ب.ا ت روتتااا الاااال  مبضاااواد  جموساااد ال سااخ المل.اري /اإليدز، ومااع ذلااق

 ق(92)الا س  والاالعاد اعررا والر االد
بااأن تقااو  ع ااو  أ ريقتااا مبااا يلاا و خت ااتر ا ااوارو الالزماا   8وأوحااا الور اا  ا .اارت    -36

السا  اء، لضمان الت اتذ ال امت وا  اسحل لستاستها الرامت  ية الت دي لالعتداء اجل س  علك 
  زنلاناد ال.ر   و  مر ل لت اديال للرتحتات؛ واختااذ تادابجم  وريا   ااجلا  اعساملا   ولالعتداءاد

الرئتساااات  ال ام ااااا  وراء ا ت اااااف السااااا ون ومرا ااااال االحت اااااز؛ وت اتاااااذ ا اااااايجم الااااادنتا وا ملااااااوئ 
 ق(93)التوعتهت  م  أعت س ون لم   وحعت 

أن للتااا  الر ابااا  علاااك السااا ون، أي ا ات.ااات  القضاااائت   ية 8وأ اااارد الور ااا  ا .ااارت    -3٧
للدوائر اإلحالحت ، تااي م  عد   ااي  التارياس القاانوي لوجائاهاا وسالقا ا وما  ا تقارهاا ية 

ق وباإلضا   ية ذلق، ال  لق ا ات.ت  سالق  تاتاتم مرا اي االحت ااز اعرارا، (94)االستقاللت 
 ق(95)بااومفت زنلاناد ال.ر   ومرا ل اإل
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ي ام  الادل، مبا   ذلق مسأل  اإل الد م  الاقا ، وستاو  القانون  
(96) 

ا ه اااا  القانونتاااا  حماااات انتقاااااواد ل و ااااا ال  فاااات أنلملتاااا   أن 1وذ اااارد الور اااا  ا .اااارت    -38
 لاا  عاادو ال ساااء   هااذه ا ه اا  وناادر  احملااامني   المللااداد وا  ااا ي  يةال.اااحل   المللااد، م.ااجم  

 ق(98)، وأوحا مبواحل  ا قواد الالزم  ل   ت ملل ا ه   القانونت  أ فر  فتالً (9٧)ريات ال
ما   ية أن اع اخا  ذوي اإلعا ا  ماا زالاوا يواعهاون عادواً  4وأ ارد الور   ا .رت    -39

ا سااوا  مباا يلا و مرا ملا  حماا م  4ق وأوحا الور   ا .ارت   (99)الاوائي رنم ين.اء حما م ا ساوا 
وتو جم ا وارو الالزم  هلا    تامت مبليد م  الااالت ؛ وتدريحل القتاواد التقلتدي  ال  تقتم الادل 
  احملااااااااا م التقلتدياااااااا  واع ااااااااخا  ذوي اإلعا اااااااا  علااااااااك ااقااااااااوق والت.ااااااااريااد ذاد ال اااااااال  

 ق(1٠٠)باإلعا  
ن أعربااا عاا  رتملاا  أن جل اا  ع ااو  أ ريقتااا اقااوق اإلنسااا 9والح ااا الور اا  ا .اارت    -4٠

وأ ااااارد ية  (1٠1)أملهااااا عن التوحاااات  ب.ااااأن م.اااارول  ااااانون احملااااا م التقلتدياااا  مل حتاااام بالتأيتااااد
ا ساااائت الااا  أثاااجمد ب.اااأن م.ااارول القاااانون، مباااا   ذلاااق يم انتااا  توساااتع نقااااق سااالق  القااااو  

ي ملغا   القانون أن م.رول 9ق وذ رد الور   ا .رت   (1٠2)التقلتديني و وانت اجلماعاد ال سائت 
طااااوزادط احملااا م التقلتدياا ، ال سااتما تلااق ا تالقاا  بااالتمتتل ضااد   أن يتااتل  همااا أ ضاات  سااأل

 ق(1٠3)ا رأ ، يذا  ان يرم  ية الت دي هلذه الت اوزاد
وأوحاااااك مر ااااال وراسااااااد الا اااااس وا  ااااااا  بالتا تااااات بت اتاااااذ توحاااااتاد جل ااااا  ااقتقااااا   -41

 ق(1٠4)حل رالل حقمل  الا ت الا  ريوا  اا  جبر ضعايا التاذي
ية أن ال تات  ال  رود ملا ع و  أ ريقتا علك أمر احمل م   1وأ ارد الور   ا .رت    -42

، تفاجم ال.ا و  حاول مادا التلامهاا 2٠15بالقملض علك رئتس بلد ثالث أث ااء زيارتا  للمللاد عاا  
 ق(1٠5)ا   االبتاليل وئاي  ااي   الوحول ية الادال  وية سملتت انت 

اارياد اعساست   
(1٠6) 

وأ اااار مر ااال ا اااوارو القانونتااا  ية تقاااارير عااا  مرا ملااا  الدولااا  ل اااعاتني باااارزي    جماااال  -43
ق (1٠٧)ال عا   االستق ائت ، ما ياتي ب.اد   ادر  وساائع اإلعاال  علاك الامات ثريا  واساتقاللت 

انتها ااد القاانون احمللا  والقاانون الادو    وأوحك ا ر ل بالتعقتي، علاك وعا  االساتا ال،   
 ق(1٠8)و االد االستخملاراد وية مقاضا  مرت ملتها

ية حااااالد ال اااعاتني الاااذي  يتارضاااون للمضاااايق  مااا   13وأ اااارد الور ااا  ا .ااارت    -44
عانحل اجلهاد اا ومت ، مبا   ذلق تو تاهم بسملحل تغقتتهم إلعراءاد ال.ر  ، أو هل مااد 

 ق(1٠9)تغقتتهم لألحداع رملتف  أث اء
 2٠16بأن هتت  يذاع  وتلاليون ع و  أ ريقتا أعل ا عا   13وأ اود الور   ا .رت    -45

أ ااااا لاااا  تغقاااا  باااااد ذلااااق االحت اعاااااد الااماااا ، و اااارود  انتاااا  حااااعاتني  خااااالاتهم هااااذا 
ل هتتا  يذاعا  ق وأ ار مر ل ا وارو القانونتا  ية ضارور  أن ت اات ع او  أ ريقتاا اساتقال(11٠)اعمر

بأن تضم  ع و  أ ريقتا ما يلا و أن  16ق وأوحا الور   ا .رت   (111)وتلاليون ع و  أ ريقتا
، مااا  نيااتم   ال ااعاتون وال تااا ، ال سااتما أولتااق الااذي  ياملااون   هتتاا  اإلذاعاا  والتلاليااو 
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دا اني عا  ؛ وأن تتات للم تمع ا دي وال عاتني وا (112)الامت ثري  ووون رو  م  الاقا 
 ق(113)حقوق اإلنسان بتت  لم   للقتا  باملهم

بالتوحاتاد ا قدما   ية اإلحا   علماً  15والور   ا .رت    16وأ ارد الور   ا .رت    -46
رااااالل االساااااتاراا الاااادوري ال.اااااامت الساااااابي والاااا  ت اولاااااا م.ااااارول  ااااانون ئايااااا  ا الومااااااد 

نتاا  أن م.اارول  ااانون ئاياا  ا الوماااد اا ومتاا ، ُعااد ل ق وذ اار مر اال ا ااوارو القانو (114)اا ومتاا 
اا  م ااذ االسااتاراا السااابي، ل  اا  أ ااار ية أن  ااوانت عوهرياا  رئتساات  مل تاااا  باااد ق (115)وُحس 

وحااث ا ر اال ع ااو  أ ريقتااا علااك ين.اااء جل اا  حااتان  تضاام أعضاااء   م  ماااد اجملتمااع ا اادي، 
؛ (116)مااع القااانون احمللاا  والقااانون الاادو   ومتاا   .ااتاً لت قااتل م.اارول  ااانون ئاياا  ا الوماااد اا

 ق(11٧)ويحال  ال ر ال هائ   .رول القانون ية احمل م  الدستوري  لل  ر   مدا وستوريت 
 ااااوانت ب.ااااأن  ااااانون ئاياااا  الدلقرا تاااا  الدسااااتوري  ماااا   13وأثااااارد الور اااا  ا .اااارت    -4٧

ق والح ااااا الور اااا  (119)ال قااااار الرئتساااات  الو  تاااا و ااااانون  (118)اإلرهااااا  واعن.ااااق  ذاد ال اااال 
أن  انون ال قار الرئتست  الو  ت  الذي اعُتمد   حقمل  الا ت الا  ري، مل يلغ أو  16ا .رت   

يادل ب. ت  ا ، علاك الارنم ما  عتوبا  القانونتا  الملت ا ، مباا   ذلاق ارلا  إل .ااء ا الومااد 
 ق(12٠)باعم  الو ا واعتملار ذلق مساساً 

والحاام مر اال ا ااوارو القانونتاا  وعااوو اااااه ية ت  ااتم اإلنرتنااا، م.ااجماً بوعاا  رااا  ية  -48
م.ااااارول ستاسااااا  ت  اااااتم اإلنرتناااااا وم.ااااارول  اااااانون عااااارائم الاضااااااء اإلل ااااارتوي وأمااااا  الاضااااااء 

بتاااااديت م.اااارول القااااانون ثتااااث حيقااااي أ اااا ال  13ق وأوحااااا الور اااا  ا .اااارت   (121)اإلل اااارتوي
 ق(122)قلوب  مع مراعا  أح ا  الدستور ا تالق  ثري  التاملجم وئاي  ا  لع  الاام ااماي  ا 

ية أن أي م  م  ناجم ح ومتا  ترناحل   التسا تت علتهاا  16وأ ارد الور   ا .رت    -49
أن تقد  مجتع الوثائي ا قلوب  ية ا ديري  الو  ت  للم  ماد نجم الرثت    بريتورياق ورنم تو تد 
عملت  تقادمي القلملااد عار اإلنرتناا، ال تالال ه اا   اوانت يزاء هاذا اإلعاراء الاذي ي قاوي علاك 
ماامل  تاضتلت  للم  ماد نجم اا ومت  ا وعوو    الااحم  وا دن احملتق  ملا بساملحل يم انتا  

 ق(123)وحوهلا ا ملا ر ية ا ديري 
تتلاااي، راااالل االساااتاراا الااادوري  أن ع اااو  أ ريقتاااا مل 16والح اااا الور ااا  ا .ااارت    -5٠

تساالع الضااوء علااك  (124)ال.ااامت السااابي، أياا  توحااتاد حماادو  ب.ااأن ااااي   الت مااع الساالم 
، (125)القتوو ا اروض  علاك االحت اعااد ما  راالل تقملتاي السالقاد احمللتا  لقاانون الت ماااد

 ق(126)الاتا   لتاريي احملت ني وعلك استخدا  القو  ا ار   بت وحىت

 ااي   ا  وحت    
 وانت يزاء تدي عحلء اإلثملاد الذي تقض  ب  الت.ريااد  15وأثارد الور   ا .رت    -51

وأوحاا ع او  أ ريقتاا مباا يلا و اساتاراا  اانون ت  اتم اعارتاا  (12٧) تما يتالي با را ملا  الساري 
؛ واالمت ااااال عاااا  (128)االت اااااالد وتااااو جم ا الوماااااد ا تالقاااا  ملااااا لضاااامان اتسااااا   مااااع الدسااااتور
 ق(129)االلرار   عملتاد الر اب  اجلماعت ؛ وزياو   اا ت  ستاستها   جمال الر اب 
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 الحقوق االلتصادية واالقتماعية والثقافية -٣ 

ااي   الامت و  جرو  عمت عاول  ومواتت   
(13٠) 

أن  اااار  الاماااات ية  1٠و تمااااا يتالااااي بالتوحااااتاد ا قملولاااا ، أ ااااارد الور اااا  ا .اااارت    -52
ومل تملااد  (131)حماادوو  للغاياا  رااار  ا را اال ااضااري ، ال سااتما   ا ااوا   السااابق  )الملانتوسااتاناد(

ماع اجملتماااد احمللتاا  الرياتا   تماا يتالااي با ملااوراد اإلمائتا  اجملتماتاا ق   ملااجماً   جمادياً  اا وما  تااونااً 
ر  الامالااا  مااا  الاااذ ور وال.اااملا  ية وأوا الااا قر    ااار  الامااات   ا  اااا ي الرياتااا  ية ه ااا

يرأساااها مسااا ون أو أمهااااد أو حاااىت أ ااااال، ي اااا عون  ا را ااال ااضاااري ، تاااار ني رلاهااام أساااراً 
 ق(132)وحدهم   م ازل ريات 

 (133)ااي   مستوا مات.  الئي  
 وأ اااااااار مر ااااااال الدراسااااااااد القانونتااااااا  التقملتقتااااااا  ية أن ع اااااااو  أ ريقتاااااااا جلاااااااا بلاااااااداً  -53

لاقر يساا ت مسااتوياد عالتاا  ماا  عااد  ا ساااوا ، رناام اجلهااوو ا ملذولاا    ا عاا  الاقاار بااا م  وباااً 
 11ق والح ااا الور ا  ا .اارت   (134)عامااً  22والتاااود االعتماااع  م اذ يرساااء الدلقرا تا   ملاات 

  ا ائاا  ماا  مجتااع  32  ا ائاا  ماا  اع اااال   ع ااو  أ ريقتااا ياااانون الاقاار، و 56أن حااوا  
ت.ااااون   أساااار مات.اااات  ال ياماااات أي  ااااخر ماااا   ملارهاااااق وال ياماااات أي  ااااخر اع اااااال يا

  ا ائ  م  اعسر ا ات.ات  الا  تاوهلاا امارأ ق وُعالي الاااا نسامل  اع ااال الاذي  عاانوا  43  
الاقر علك مدا الاقد ا اض ، ب. ت أساس ، ية توا ر ا ا ل االعتماعتا ، ولاتس ية الاااا 

الاااااارنم ماااااا  االلااااااااا    قاااااار الاااااادرت ا قلااااااي، زاو التااااااااود    مااااااادالد الملقالاااااا ق وعلااااااك
أن ماا ل وعاام اع اااال ال تسااتخد    الغالااحل لاادعم  1٠ق وأ اادد الور اا  ا .اارت   (135)الاادرت

القاااات  عساااحل، بااات لااادعم أ اااراو اعسااار  اتراااري  الاااذي  ال حي ااالون علاااك أي ورااات أو مااا ل 
 ق(136)اعتماعت  أررا

ية أن اناادا   1٠، أ اارد الور ا  ا .ارت   (13٧)التوحتاد ا قملول و تما يتالي بإحدا  -54
ق و احل (138)  الملتتاد ااضري  والريات  علك السواء عداً  اعم  الغذائ  والتغذوي ما زال  ائااً 

علاك اا وماا  زيااو  وعمهااا ل اغار ا االارعني وتاليال  اار  التساويي ا تاحاا  هلامق  قااد جات حااغار 
وائااار  الاقااار بساااملحل تر ااال ينتاااا  اعنذيااا  الاالتااا  القتمااا  بتاااد عااادو حاااغجم مااا  ا اااال  عاااالقني   

ال.اار اد ال ملااجم  عاار الو  تاا ،  تمااا تتسااملحل ا  ت اااد الررت اا  ذاد الساااراد اارارياا  اجلو اااء 
 ق(139)مب.ا ت حعت  رقجم 

وأ ااااارد م  ماااا  يومونااااد رايااااس الدولتاااا  ية تقااااارير مااوهااااا أن ن ااااس ساااا ان ا اااادن  -55
  ا ائا  ما  سا ان ع او  أ ريقتاا ماا زالاوا  19  بلداد أو مسا   ناجم ن امتا ، وأن  يات.ون

  ا ائا  ال حي الون  34يات.ون وون يم انت  الوحول ية متاه ال.ر  م  م اور حمس  ، وأن 
ق وا اارتت مر ال الدراسااد القانونتاا  التقملتقتا  أن ت اااذ (14٠)علاك رادماد حمساا   لل ار  ال اع 

 ق(141)ع ووائرها اا ومت  التلامها الدستوري بتو جم الس   وا اء وا را ي ال عت الدول  جبمت

 (142)ااي   ال ع   
أن ع و  أ ريقتا ال  بلغ عدو ا  اابني  تهاا بااجمو  نقار  5وأ دد الور   ا .رت    -56

 اعاا  ساات  ماليااني  ااخر، مااا زالااا   باا ر  وباااء  ااجمو  نقاار ا  2٠15ا  اعاا  المل.ااري  عااا  
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زالاا ل ا  وبااء  اجمو  نقار ا  اعا  المل.اري   المل.ري /اإليدزق وعلك الرنم م  اجلهوو ا ملذولا ، ماا
ن أ فاااار ماااا  ثالثاااا  ماليااااني م ااااا  باااااجمو  نقاااار ا  اعاااا  يأباااااد مااااا ت ااااون عاااا   ايتهااااا، يذ 

ر ق و ااد اعتاا(143)المل.ااري /اإليدز ال ل اا هم اا ااول علااك الاقااا جم ا ضاااو  للاجموساااد الا وساا 
 ق(144) جمو  نقر ا  اع  المل.ري  السملحل الرئتس  للو ا  بني ال ساء   س  اإلجنا 

مبا يل و تاليل عهوو التوعت  بالو اي  م   جمو  نقر ا  اع   5وأوحا الور   ا .رت    -5٧
المل.ااااري /اإليدز، ال سااااتما بااااني ال.اااااباد، وبضاااارور  تغتااااجم ا وا ااااس االعتماعتاااا  ا تالقاااا  بوحاااام 

ا  ا  اااابني بااااجمو  نقااار ا  اعااا  المل.اااري /اإليدز؛ وضااامان تاااو جم مرا اااي تتاااتل يعاااراء اع اااخ
 عااار الااااجمو  وتقاااد  ا .اااور  للم اااابني بااا    مجتاااع ا ست.ااااتاد الاامااا  والاتااااواد ومرا اااي 
الرعاي  ال عت  اعولت    مجتاع أاااء المللاد، ال ساتما   ا  اا ي الرياتا ؛ وتوساتع برناامج الااال  

 جم ا ضاو  للاجموسااد الا وسا  للتأ اد ما  ح اول مجتاع اع اخا  ا  اابني باالاجمو  بالاقا
 ق(145)علك الاقا جم ا ضاو  للاجموساد الا وس 

و تمااا يتالااي بالتوحااتاد ذاد ال اال ، الحاام ماهااد عملااد ال عماار للقااانون الدسااتوري  -58
وحقوق اإلنسان أن مادالد و تاد الرضع والو تاد ال ااست  ما زالا مرتاا  ية حد  وااو م 

ق و ااال ين ع ااو  أ ريقتااا ماا  المللاادان الاا  ختلاااا عاا  (146)يفااجم اجلاالل رناام مااا بُااذل ماا  عهااوو
وعلتهاا أن تضااعس عهووهاا لتخااتض  (14٧)م  اعهدا  اإلمائتا  لأللاتا  5و 4حتقتي اهلد ني 
م  أهدا  الت مت  ا ستدام  ثلول  3مهاد ال ااست  يذا ما أراود بلو  اهلد  نسمل  و تاد اع

ق وأوحاا (149)ق و د  التعالس الدو  للد ال ع  ااري  مالح اد ذاد حل (148)2٠3٠عا  
ع و  أ ريقتا مبا يل و اختاذ يعراءاد وت اتذ توحاتاد الل اان الوزاريا  ب.اأن  11الور   ا .رت   
عتالل لدا اعمهاد وحديف  الوالو ؛ وبذل مليد م  اجلهوو لتقوير ووعم الااملني الو تاد واال

 ق(15٠)  جمال حع  اع  والقات علك حاتد اجملتمع احملل 
أن الاقر وانادا  اعم  الغذائ ، وال قر   ا سا   وا تاه  11وذ رد الور   ا .رت    -59

ااتق وي ملغا  وضاع رقا  ت اتذيا  واضاع  ومتاادو  وا را ي ال عت  ما زالا ت ثر علاك حاع  الق
 ق(151)م  ت  ون ا  رحد ويبال  الققاعاد تتضم  أهدا اً 

  ا ائ  م  تلمتذاد ا دار   18يح اءاد ت.جم ية أن  5والح ا الور   ا .رت    -6٠
ماا   اات سااملا  أ اااال أحااتحل  ذ اارن أ هاا  ئلاا   ملاات بلااو  التاسااا  ع.اار  ماا  الاماار وأن  اااالً 

  اامالً  ق وي ملغا  أن تضاع وزار  التالاتم ي ااراً (152)و  نقر ا  اع  المل.ري /اإليدز   ا درس باجم 
ق وذ ارد (153)للتفقتس   جمال ال ع  اجل ست  واإلجنابتا    الء ما  ا  ااهج ا درسات  للماراهقني

أمون، أن اا وماا  ي ملغاا  أن تااالز التوعتاا  مبخااا ر حاااالد اإلعهاااا نااجم ا اا 5الور اا  ا .اارت   
وتااا  الوحاام ا ارتملع باإلعهاااا، و   ا  ال ساااء والاتتاااد عا   ريااي تاارياه  ثقهاا     لااحل 
وتلقاا  راادماد الرعاياا  ال ااعت  اإلجنابتاا ، مبااا   ذلااق اإلعهاااا، ماا  رااالل ئااالد الاادعو  

 ق(154)الاام  والرامج التفقتات 
ايري اهلوياااا  اجل سااااانت  أن حااااامل  حااااااد اجل سااااني ومغاااا 3والح ااااا الور اااا  ا .اااارت    -61

يواعهااااااون التمتتاااااال   ن ااااااا  الرعاياااااا  ال ااااااعت  الااااااذي ال يساااااات تحل الحتتاعااااااا م ماااااا  الرعاياااااا  
 ق(155)ال عت 
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، أ اار مر ال سا االبريا    تاحل تااون ية (156)و تما يتالي بإحدا التوحتاد ا قملولا  -62
 ست.اااتاد اا ومتاا ، أن الستاساا  ال ااعت  الو  تاا  تتااتل لألعانااحل اا ااول علااك الاااال    ا

ق وأوحااك ا ر اال بضاامان توعتاا  مقاادم  الرعاياا  (15٧)ل اا  ت اتااذها مااا زال يواعاا  حتاادياد رقااجم 
 ق(158)، ثقوق الالعتني وأوع  ضااهمط ا ع اعمامطال عت ، ال ستما موجاو 

 (159)ااي   التالم  
  ا ائا   2٠متوسق   والح ا م  م  يوموند رايس الدولت  أن ع و  أ ريقتا ت اي ما -63

م  متلانتتها الو  ت  علك التالتم، أي أ ا ت اي علك التالتم أ فر م  أي بلد أ ريق  لررق ل ا  
ية أوعاااا  الق اااااور    ق وأ ااااارد أيضااااااً (16٠)ما اااام أ ااااااال ا اااادار  ال يتمتااااااون بتالااااتم عتاااااد
يدرسااون بلغاا  نااجم  ق ويواعاا  القااال  الااذي (161)يمااداواد ال هرباااء وا اااء؛ و  ال اار  ال ااع 

ق وال تلال ا دار  ال   ان أ فار تالمتاذها ما  الملاتض حتاا (162)اللغ  اع  حاوباد   الدراس 
ن ا  الا ت الا  ري تامت بت ما ال تلال ا دار  ال   انا الغالملتا  الا ماك ما  تالمتاذها ما  

نهم ا ساتوا ا قلاو  ق ويتسر  عادو  ملاجم ما  التالمتاذ ما  ا ادار   ملات بلاو (163)السوو ماقل 
 ق(164)لدرول اجلاما 

وأوحاااا م  مااا  يوموناااد راياااس الدولتااا  ع اااو  أ ريقتاااا مباااا يلااا و يعاااراء مراعاااا  علاااك  -64
ال اتد الو ا  تلانت  وناقاد ال  ا  التالتم  للتأ د م  أن اعموال ُتستفمر بااالت  ومس ولت ؛ 

اادالد التسار ؛ ويناااذ ال  او  ا تالقا  وين.اء  ريي عامت حيدو أساملا  االرتااال ال ملاجم   م
ية  11ق وأ اااارد الور ااا  ا .ااارت   (165)باهلتا ااات اعساسااات  مااا   اااانون ا ااادار  اجل اااو  أ ريقتااا 

ضاارور  أن  اا ل ع ااو  أ ريقتااا وحااد  التعقتقاااد ا احاا  ساالق  التعقتااي   سااوء اإلوار ، و  
روع ، و  اااع  ية  تل وعاوا ع ائت  االستتالء علك اعموال الاام  أو يناا ها ب ا  نجم م.

بوضاااع رقاااع عمااات و  تااا  للتفقتاااس   جماااال  Group Good ق وأوحاااا م سسااا (166)أو مدنتااا 
 ق(16٧)حقوق اإلنسان

والحم مر ال وراسااد الا اس وا  ااا  أن ع او  أ ريقتاا واعهاا احت اعااد ع تاا   -65
وم اااااااهراد ضااااااد زياااااااو  الرسااااااو  لقااااااال  التالااااااتم الاااااااا  حتااااااث ن اااااام القااااااال  اعت اااااااماد 

ية التالاااتم الفاااانوي والااااا ؛  ق وأوحاااك ا ر ااال بتتساااجم وحاااول أ اااد الاتااااد  مت.ااااً (168)اجلاماتااا 
 ق(169)وضمان أن ت ون ت لا  التالتم الاا  ماقول 

 حقوق أشخاص محددي  أو فيات محددة -٤ 

 (1٧٠)ال ساء  
اهااد عملااد ال عماار للقااانون الدسااتوري ، الحاام م(1٧1)48-124 تمااا يتالااي بالتوحاات   -66

ق (1٧2)وااو م  وحقوق اإلنسان أن م.رول  انون   ني ا رأ  وا سااوا  باني اجل ساني  اد ُساعحل
وي ملغاا  أن تواحاات ع ااو  أ ريقتااا التاادابجم الت.ااريات   ااجلاا  الفغااراد   اإل ااار ا اتاااري اقااوق 

 ق(1٧3)ا رأ  وا ساوا  بني اجل سني
ية أن الا ااس الااذي تااااي م اا  ا اارأ    ع ااو  أ ريقتااا هااو  5الور اا  ا .اارت   وأ ااارد  -6٧

ع ااااس وح.اااا    أنلااااحل اعحتااااان، عسااااملا  م هااااا علااااك وعاااا  ا  ااااو  اع اااا ال ا تااااادو  
ق وأ ااار مر اال وراساااد الا ااس وا  اااا  ية أن عااد  (1٧4)وا تقا ااا  للتمتتاال الااذي تواعهاا  ا اارأ 
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س اجل ساي وعد  و   اإلح اءاد ماا زاال يقوضاان  االتا  تادابجم  هم مدا انت.ار م. ل  الا 
 ق(1٧5)الت دي

وذ رد م  م  يوموند رايس الدولت  أن ع و  أ ريقتا ال تس ت  قع مادالد مرتااا   -68
التقاااارير عااا  و اااول حااااالد طانت اااا   للغايااا  مااا  حااااالد االنت اااا ، بااات ت فااار  تهاااا أيضااااً 

يحالح ط، ال ستما ضد ا فلتادق ل   ال توعد أر ا  موثو   ع  مادا انت.اار عارائم ال راهتا  
أن ال فاجم ما   5، والح اا الور ا  ا .ارت   (1٧6)عن القانون ال يارت  ملا   ارائم  ائما  باذا ا

واجل ساا  واالعتماااع  والتمتتاال   ا فلتاااد وملووعاااد ا تاات اجل ساا  يااواعه  الا ااس اجلساادي 
   ق(1٧٧)بتتاد متادو 

ية أن ت اتذ  اانون  6، أ ارد الور   ا .رت   (1٧8)و تما يتالي بالتوحتاد ذاد ال ل  -69
ق والح اا م  ما  يوموناد راياس الدولتا  تقاارير تاتاد (1٧9)الا س ا  ل  أثار م.ا ت م اذ الملدايا 

ق وعلاك نارار ذلاق، و تماا يتالاي (18٠)ا ا تالقا  باالا س ا  ال ماا تار ض القضااي بأن ال.ر    فجماً 
ية وراسااااد ماااا زالاااا ت.اااجم ية اساااتمرار  6، أ اااارد الور ااا  ا .ااارت   (181)بالتوحاااتاد ا قملولااا 

ا .ااا ت   يوار  ال.اار   ااااالد اجلاارائم اجل ساات  مبااا   ذلااق ر ضااها  ملااول ال.اا اوا ا تالقاا  
 ق(182)ل م  عهوو   هذا اجملالباالنت ا ، وذلق رنم ما بُذ

، بضارور  2٠13وأ ارد م  م  يوموناد راياس الدولتا  ية أن اا وما  أ ارد،   عاا   -٧٠
يعاااو  ت.ااغتت حمااا م اجلاارائم اجل ساات  ل  هااا الح ااا الااااا مااادل اإلواناا   تمااا ت اادره ماا  

إلنسااااان أن ق وذ اااار ماهااااد عملااااد ال عماااار للقااااانون الدسااااتوري وااو ماااا  وحقااااوق ا(183)أح ااااا 
ا قواد الرامت  ية زياو  الر ا  ال  تغقتها مرا ل ثوثوزيال للرعايا  تافارد بساملحل عاد  خت اتر 

أن ا   مااااد ناااجم اا ومتااا  تقاااد   6ق والح اااا الور ااا  ا .ااارت   (184)ماااوارو ح ومتااا  لت اتاااذها
ايا وتاو جم الغالملت  الساحق  م  ا دماد االعتماعت  اا ومت ، مبا   ذلق ردماد وعام الضاع

ا العئ، وأن الاال   بني اا وم  وا   ماد نجم اا ومت  تقاو  علاك اساتغالل اا وما  اللتالا  
 ق(185)ا   ماد نجم اا ومت  و در ا علك مجع اعموال ا تضائل  م  ا ااني

وأوحااااك مر اااال وراساااااد الا ااااس وا  اااااا  ع ااااو  أ ريقتااااا مبااااا يلاااا و حتديااااد الت ااااالتس  -٧1
ق وأوحااا (186)نتاا  الالزمتااني  واعهاا  حتاادياد ت اتااذ الت.ااريااد ا ت اال  بااالا س اجل سااايوا تلا

بأن حت ت و االد ينااذ القانون، وهتت  االوعاء الو  ت ، وا وجاون القضائتون  5الور   ا .رت   
علااااك التاااادريحل ا الئاااام علااااك  تاتاااا  التعقتااااي   حاااااالد الا ااااس اجل ساااااي ومقاضااااا  مرت ملتهااااا 

 ق وأوحا م  م  يوموند رايس الدولتا  اا وما  مباا يلا و حتساني أواء ماا يوعاد حالتااً (18٧)جبدي 
مااا  حماااا م اجلااارائم اجل سااات ، وين.ااااء حماااا م عدياااد    مجتاااع أاااااء المللاااد؛ وين.ااااء  رياااي عامااات 
يضاام  اضااقالل ال.اار   بواعملا ااا علااك ال عااو ا   ااو  علتاا     ااانون الا ااس ا  اال  و ااانون 

الاا   مللااا   اجلولاا  السااابق  ماا  االسااتاراا  (188)62-124ائم اجل ساات ؛ وت اتااذ التوحاات  اجلاار 
الااادوري ال.اااامت طمااا  أعااات ين.ااااء للتااااد أ اااوا امايااا  ال سااااء والاتتااااد مااا  الا اااس اجل سااااي 

 ق(189)وعر الضعاياط
اسااااتمرار ااااارمي اال ااااتغال باااااجل س، مااااا حااااا حل ح ااااول  5والح ااااا الور اااا  ا .اااارت    -٧2

ا .ااتغلني باااجل س علااك ا اادماد اعساساات  وأ ضااك بالتااا  ية زياااو  نااجم مت اساامل    مااادالد 
اإلحاااب  باااجمو  نقاار ا  اعاا  المل.ااري  بااني ا .ااتغلني باااجل س و  أ اا ال الا ااس الاا  يتارضااون 

.تغلني ية ضرور  أن تتخذ ال.ر   التدابجم الالزم  اماي  ا  5ق وأ ارد الور   ا .رت   (19٠)هلا
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ع ااو  أ ريقتااا بالتا تاات   وضااع اإل ااار  6ق وأوحااا الور اا  ا .اارت   (191)باااجل س ماا  الا ااس
 ق(192)القانوي الالز  إل اء ارمي اال تغال باجل س

           ال  اااار  ارتملااااار المل ااااار   2٠٠5أن  ااااانون القااااات لاااااا   6والح ااااا الور اااا  ا .اااارت    -٧3
  ، وأوحا اا وم  بس  ت.ريااد حت ار يرضاال س 16يال للاتتاد اللوايت تقت أعماره  ع  

 ق(193)أي امرأ  هلذه ا مارس 

 (194)اع اال  
ية أن الاا هج اجملاالأ   ت  ااتم  ارساا  أو وثااواال )االرتقااا   6وأ ااارد الور اا  ا .اارت    -٧4

لغاارا الاالوا ( مل ياااا  الاال اا  بااني هااذه ا مارساا  والاالوا  القسااري وزوا  اع اااال علااك ال عااو 
بال ساء الملالغادق و الا ين علك اا وما  أن  ا  اسحل، مالح ً  أن هذه ا مارس  أضرد أيضاً 

باااأن  11ق وأوحااا الور اا  ا .اارت   (195)ونتااا للاالوا  باادون أي اسااتف اء حتاادو الفام اا  ع.اار  ساا اً 
 ااات مااا   ااار  وطاعو وثاااواالط، واااار  تااااّر  ع اااو  أ ريقتاااا طالااالوا  القساااريط وطزوا  اع ااااالط

 ق(196) خ اً لرر علك اللوا 
واسااع االنت.ااار، رناام وعاااوو  اع اااال، مااا زال الا ااس ضااد 11للور اا  ا .اارت    وو قاااً  -٧5

ن مادالد ما يملل غ ع   م  حاالد الا اس اجل سا  ضاد اع ااال مرتااا  يي ار  انوي  وي، يذ 
 ق(19٧)للغاي   تما أ او ثلث اع اال بتارضهم للا س اجلسدي

ية حااد   ية أن الاقوباا  الملدنتاا  مااا زالااا مقملولاا  اعتماعتاااً  11وأ ااارد الور اا  ا .اارت    -٧6
بت اتااذ باارامج  ائماا  علااك  11ق وأوحااا الور اا  ا .اارت   (198) ملااجم ويساامل ملااا القااانون   ا  االل

تا  اعول  وواسا  ال قاق لدعم الرعاي  الوالدي  نجم القائم  علك الا اس وتغتاجم اععارا  االعتماع
 ق(199)ال  تدعم التأويحل القائم علك الا س

 (2٠٠)اع خا  ذوو اإلعا    
ية أن التوحاات  ب.ااأن اإلعا اا  مل ت اااذ ب  ااات مالح ااً  أن  4وأ ااارد الور اا  ا .اارت    -٧٧

أجنلد ال فجم حو  وضع اإل ار الت.ريا  والستاسايت ذي ال ال ، وماع ذلاق  ا   لاي  اا وم 
لستاساااد و ااذلق يزاء عااد  ييااالء اهتمااا   ااا  لقاادر  اع ااخا  ذوي يزاء ت اتااذ ورحااد هااذه ا

ق والح اا أن الملتتااد ناجم ا واتتا    مست.ااتاد (2٠1)اإلعا   علك التمتع الاال  ملاذه ااقاوق
ق وا  اا ي الرياتا  ها  اع فار (2٠2) تماا يتالاي ثقاوق اإلنساان حقتقتااً  اعمراا الاقلتا  تفاجم  لقااً 

 ق(2٠3)م  بعء ت اتذ الستاساد تضرراً 
اا ومااا  بوضاااع ت.اااريع موحاااد لتعدياااد وت ساااتي وت  اااتم  11وأوحاااا الور ااا  ا .ااارت    -٧8

 ق(2٠4)ا دماد ا قدم  لأل اال ذوي اإلعا   وحاالد تأرر ال مو
 اات ما  ذوي اإلعا ا  مسا لون    6٠٠ ٠٠٠ أن أيضااً  4والح ا الور   ا .رت    -٧9

داعهم   مدرس  أو م سسا ؛ وأن ال فاجم ما  اع ااال ذوي اإلعا ا  ُيضاقرون  وائم االنت ار إلي
ع  م ازهلم، وال تلال هذه ا دار  تاتقار  ية االلتعاق مبدار  لذوي االحتتاعاد ا اح  باتداً 

 ق(2٠5)ية عدو  ا  م  موجا  الدعم
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ا هاعرون والالعتون وملتمسو الل وء  
(2٠6) 

 ااس وا  اااا  ية حالاا  ا هاااعري  نااجم ا ااوثقني الااذي  مااا زالااوا أ ااار مر اال وراساااد الا -8٠
ماا  وون أعاارق و ااال ين ح ااوهلم علااك الرعاياا  ال ااعت   يتارضااون لالسااتغالل، وياملااون أحتاناااً 

أمر حاحلق وأوحك ا ر ال بوضاع واعتمااو الستاسااد والارامج الرامتا  ية تاليال يوماا  ا هااعري  
 ق(2٠٧)  اجملتمع واحرتا  حقو هم

والحم مر ل س االبريا    تحل تاون وعاوو  اوانت تتالاي بتااديت أعاري علاك  اانون  -81
 ق (2٠8)الالعتني، ت.مت ما يل و ت قتل تاريس ال.خر ا اال؛ وحي ملتمس  الل وء   الامت

   تحل تاون ية أن يعراءاد االعرتا  مبر ل الالعئ ما زالا  وأ ار مر ل س االبريا -82
أن نقر ا وارو وعد   ااي  القدراد اإلواري  ي وياان ية تارا م القلملااد وياارزان  ي  الت  م  داً 

 اراراد نااجم ساالتم   تمااا يتالااي بتعديااد مر ال الالعاائق وُ وضااا سااالم  ال  ااا  بااإنالق م اتااحل 
ق وأوحااك ا ر اال ع او  أ ريقتااا مباا يلاا و تااو جم (2٠9)ل ااضااري  الرئتسات اساتقملال الالعتااني   ا را ا

ا اوارو والتاادريحل ال ااا تني  ااوجا  حتديااد مر اال الالعاائ؛ وتقااوير أسااالتحل ون اام حااارم    ا عاا  
الاساو ا ست.ري   مجتع م وناد ن ا  الل وء؛ و تل وحون م اتحل تامت ب امت  ا تهاا   

ق وأوحاااا م  مااا  يوموناااد راياااس الدولتااا  باساااتاراا اإلعاااراءاد اإلواريااا  (21٠)ا  اااا ي ا رتوبولتااا 
 ق(211)للتغلحل علك ترا م  لملاد اا ول علك ترارتر اإل ام 

 (212)عدلو اجل ست   
أن ع ااو  أ ريقتااا ال  لااق للتاا  م رساا  لتعديااد حاااالد  ٧والح ااا الور اا  ا .اارت    -83

باالنضاااما  ية ال ااا و  الدولتااا  ذاد ال ااال   ٧  ق وأوحاااا الور ااا  ا .ااارت (213)اناااادا  اجل سااات 
لضااامان ماااا يلااا و وضاااع يعاااراء لتعدياااد حااااالد اناااادا  اجل سااات  بغتااا  وضاااع  ائمااا  باع اااخا  
عاادل  اجل ساات  وئااايتهم؛ وماا ل اع ااخا  عاادل  اجل ساات  مر اال ا هاااعري  القااانونتني؛ وتتسااجم 

  تضاام  حااي  اات  ااات   اجل ساات  ؛ ووضااع الت.ااريااد واللااوائل الاا(214)ا ااتس عاادل  اجل ساات 
 ق(215)وت ات أال يولد أي  ات   ع و  أ ريقتا عدمي اجل ست 
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