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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والعشرون
 ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢٦-١٥

 *بشأن مايل املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحةموجز ورقات املعلومات   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  ١٦/٢١و ٥/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

  معع  ااهععامل اهعع ١٦االسععتاراا الععدوري ال.ععام م وهععو مععوامل لوراععامل امالومععامل امقدمعع  معع  
يف شعع   مععوامل اق ععداً قصععد ا احعع   ويععر رإىل االسععتاراا الععدوري ال.ععام ،  (١)صععاح   امحععل  
  لادر ال لماملم

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
 (3)والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان (٢)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

ع  القلق إزاء أتخر معا  امرعريف يف اقعدق اقاريرهعا إىل ه  عامل  3أعربت الورا  ام.رتك   -٢
  م(4)امااهدامل

 (٥)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
اللجنع  الونن ع  صقعوق اإلنسعان ال اعملامل يف امركعمل قء، علع  أن  ٥الحظت الوراع  ام.عرتك   -3

بوضعع   ٥و 3م وأوصععت الوراتععان ام.ععرتكتان (٦)٢٠١٦الععر م معع  إن.ععاجها لواععن القععانون يف عععا  
  م(7)ريس ارئ قخط  اسرتاا ج   وختح ص اموارر الالزم  م  أا  امتثامل اللجن  ال ام  م

__________ 
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الس اسع  الونن ع   ٢٠١٦ن جملس الوزراء اعتمعد يف ععا  إىل أ ٥وأشارمل الورا  ام.رتك   -4
  م(٨)٢٠٢١-٢٠١7صقوق اإلنسان للررتد 

وذكععععرمل منظمعععع  ه ععععوم  رايععععتس وواععععا أن مععععا  وانقععععت، خععععالمل ااولعععع  السععععابق  معععع   -٥
االسععتاراا الععدوري ال.ععام ، علعع  اععونع التععدرين علعع  حقععوق اإلنسععان مععو ر  إنرععاذ القعععانون 

  م(9)ك عاً اد ُأحرز يف هذا اجملاملوالقضاد، وأن اقدماً  

تنفيذذذال االلتزامذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة  قذذذوق اإلنسذذذانن مذذذع مرا ذذذاة القذذذانون الذذذدويل  -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -١ 

 (١٠)امساواد وعد  التم  مل  
الانععت اانسععاين، ضععد امععرأد و  ععع  ا سععت السععتمرار التم  ععمل ٢أعربععت الوراعع  ام.ععرتك   -٦
سعععع ما بسعععع ن أتخععععر باععععع اإلصععععالحامل الت.ععععريا  ، والسععععتمرار اممارسععععامل الارن عععع  وه منعععع   وال

  م(١١)مجاعامل الضغط الدين  
وأبدمل الورا  القاً إزاء استمرار ا ح ا  التم  مليع  يف اعانون ا حعوامل ال.ةحع   وا سعرد  -7

 ١٦ القانون عع  للععملوام يف مععا  ـععدرد بعععم والسعع  ٢٠١١الععذي مل ُي لعع  إصععالحا قلنجععا  يف عععا  
م وقمثععع ، ال اعععملامل "بطاعععع  زواهعععا واإلذععععان لعععا"عامعععاً لل نعععر، وامعععرأد ململمععع   ١٨عامعععاً لل نعععامل و

ا ح ا  امتالق  قإلرث مت  ملي م وأُععر  أخععاً عع  العق شعديد أيضعاً ضعا اررضعا باعع ااماععامل 
  م(١٢) باع منانق ال لدااهاري  م  احاعد السلر   واط  ق ال.ريا  يف

وأوصععت منظمعع  الارععو الدول عع  عزالعع  مج عع  ا ح ععا  واممارسععامل التم  مليعع  ضععد النسععاء  -٨
 ١٨والرت ععامل، الععواررد يف اععانون ا حععوامل ال.ةحعع   وا سععردأل ورنعع  اصععد ا ر  لسعع  الععملوام إىل 

  م(١3)عاماً 

 (١4)التنم   وال     وا عمامل التجاري  وحقوق اإلنسان  
اسعتةد  ععدراً مع  م  عدامل ا نعامل  M3ع  ا ست  ن شعرك   ٦أعربت الورا  ام.رتك   -9

يف امعملار  اي طع  بقععريان سعاغمارو و وسعاوو، ضععا يعوري إىل الععوث امعاء والرتبع  وال   عع  عمومعاً، نضععالً 
م وأوصععت الوراعع  بضععمان اختععاذ اععدابع صمايعع  اصقععوق الارن عع  يف ا راضعع ، (١٥)ععع  م.ععاك  صعع   

  م(١٦)وكرال  م.ارك  اجملتماامل ايل   عل  الن و امناسن يف اختاذ القرارامل الان اان ها

 (١7)حقوق اإلنسان وم ان   اإلرها   
مل أنععارمل منظمعع  ه ععوم  رايععتس وواععا من اععوامل ا معع  ررمل علعع  هجمععامل ااماعععا -١٠

اإلسععععالم   امسععععل   بامل ععععامل م ان عععع  اإلرهععععا  أرمل يف كثععععع معععع  ا ح ععععان إىل حععععاالمل معععع  
االعتقامل التاسر  واإلعدا  عاعراءامل معواملد والتاعذين و عع ذلعض مع  ضعرو  امااملع  السع   م 
وارا ن أنرار اا ا الغال    الاظمع  مع  انتهاكعامل حقعوق اإلنسعان أثنعاء عمل عامل االسعتجوا  

 م(١٨) ا ولر باد االحتجازيف ال ومر
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وأعربععت منظمعع  الارععو الدول عع  ععع  اسععتمرار القهععا معع  اععانون م ان عع  اإلرهععا  الععذي  -١١
م وأبععدمل امنظمعع  أسععرها  ن القععانون يسععم  (١9)جي ععمل اوا عع  عقوبعع  اإلعععدا  علعع  اععراجم اإلرهععا 

عع  القلعق مع  لل.رن  بتنر عذ عمل عامل ارتع ا يف أي واعت وبعدون حضعور ام.عت ا ن عا، وأعربعت 
م وأوصعععت منظمععع  الارعععو الدول ععع  (٢٠)الغمعععوا العععذي يلعععت متديعععد معععدد االحتجعععاز لعععد  ال.عععرن 

قلسما  ام   ا شعةا  العذي  يلقع  علع هم القع ع أو نتجعملون لالشعت اه يف ارا عاًم أعمعااًل 
 م(٢١)إرهاب   قالاحامل نوراً وبدون عواجق لست.ار اانوين

مل امنظمع  مقعابالمل مع  ـتجعملي  يف السعج  امركعملي يف ، أاعر ٢٠٠7ويف ن سان/أبري   -١٢
لمارسع  متعاري  ريضع    ٢٠١3قماكو متهمعر قرا عا  أعمعامل إرهاب ع ، مل ُيسعم  هلعم منعذ ععا  

م وأُبلغععت امنظمع  أيضعاً بونععاد أشعةا  أثنعاء االحتجععاز  (٢٢)خعارم زنعملاغ م الضعع ق  وسع    التهويع 
 م(٢3)مل مسل  كان ُي.ت ا يف أهنم أعضاء يف مجاعا

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (٢4)حق الررر يف اص اد واصري  وا مان عل  شةحا  
الحظت منظم  الارو الدول   أن م.رو  القانون امتالق علغاء عقوب  اإلععدا  اعد ُأاع   -١3

معع   3ام.ععرتك  مععراراً وا ععراراً وال اععملامل ايععاكم ارععرا أح ععا  اإلعععدا م وأوصععت امنظمعع  والوراعع  
اديععد علغععاء عقوبعع  اإلعععدا  علعع  مج عع  ااععراجم، يف انتظععار إلغاجهععا هناج ععاأل وختر ععت مج عع  أح ععا  
اإلعدا أل والتحديق رون حترظامل عل  الربواوكومل االخت اري الثاين امل ق قلاهد الدو  اخلعا  

  م(٢٥)قصقوق امدن   والس اس  
من ال لععد عععا  معع  )مجا عع  التنم عع (    عع  يف لععامل مععا  وذّكععرمل مجا عع  التنم عع  ولايعع  ال -١4

حرك  حترري  سرعان ما اارتن بربوز م نالنملا  امسل  الذي أشالت نت لا ٢٠١٢أزم  كرب  يف عا  
، اسععرتاات السععلط  ٢٠١3م ويف عععا  (٢٦)حركععامل إسععالم   اسععا  إىل نععرا ال.ععريا  يف امنطقعع 

 م(٢7)دن الان كانت اد واات حتت س طرد اإلسالم رامركملي  ادرجي اً، لساعدد رول  ، ام
وأعربت منظم  الارو الدول   ومجا ع  التنم ع  والنقابع  الدول ع  للم عامر اانعاج ر والوراع   -١٥

، وال سعع ما يف امنععانق ٢٠١٢ععع  القلععق إزاء اتعع  الاديععد معع  امععدن ر منععذ عععا   (٢٨)٢ام.ععرتك  
م وأشعارمل (3٠)م  آاثر سل    عديدد عل  الس ان امدن ر ، وإزاء ما نتج ع  ا زم (٢9)ال.مال  

منظم  ه وم  رايتس وواا إىل أن اراجم ااماععامل امتطرنع  للعت عمل عامل اإلععدا  عاعراءامل 
مععواملد، وهجمععامل قلقنابعع ، وبععرت ا نععرامل، واععدمع امععملارامل الثقان عع  والدين عع ، والانععت اانسعع ، 

 م(3١)ا نراملوالنهن الواس  النطاق، وجتن د 
علقععاء القع ع علع  م عامل ا شععةا   سع ا  مرا طع  قلنععملا ،  ٢وأنعارمل الوراع  ام.عرتك   -١٦

واحتجاز الا.رامل منهم مدد اح  إىل عدد أشهر، بدون أمر اوا ت أو باد انتهاء ا اع  القعانوين 
اارضعوا لضععرو   معر اصعع س، رون سع ن وا ععا ورون إبال هعم قلععتهم امنسعوب  إلعع همم ويُعّدع  أهنععم 

 م(3٢)م  التاذين عل  أيدي أنرار اا ا اما ، أنضت يف باع اصاالمل إىل واو  ون امل
وأشارمل منظم  ه وم  رايتس وواا ومنظم  الارو الدول   إىل أن ما  وانقعت، خعالمل  -١7

ن استاراضععها الععدوري ال.ععام  السععابق، علعع  كرالعع  احععرتا  اوا ععا ا من عع  حقععوق  اإلنسععان والقععانو 
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الععععدو  اإلنسععععاينم ومعععع  ذلععععض، اواصععععلت االنتهاكععععامل، لععععا ن هععععا اإلعععععدا  خععععارم نطععععاق القضععععاء 
  م(33)واالختراء القسري والتاذين واالحتجاز التاسر 

والحظت النقاب  الدول   للم امر ااناج ر زيرد ععدر اإلصعاقمل وحعاالمل اإلنعالمل مع   -١٨
شعةص يف ع.عرد أسعاب  ، لقع  الاديعد  ٢٠٠م نقد سجلت وناد أكثر م  ٢٠١7الاقا  يف عا  

منهم حترا يف منطقع  معوبان، ح عُ ُشعنت اعتعداءامل نرريع  وارُا  عت اعراجم اتع  ضعد السعلطامل 
  م(34)التقل دي  والدين  ، قإلضان  إىل نحن كماج  مت ررد لقوامل ا م  والقوامل امسل  

امتالقع  قرا عا  عمل عامل وأوصت منظم  الارو الدول   قلت ق ق يف مج ع  االرععاءامل  -١9
اإلعععدا  خععارم نطععاق القضععاء واالخترععاء القسععري، أو أي اععراجم أخععر  لواععن القععانون الععدو أل 

 م(3٥)وضارس  س طرد ا اري  صارم  عل  القوامل امسل   ومساءل  أي ضابط يف الق ارد
امل ا شعةا  وأعربت مجا   التنم   ع  القلق م  احاعد الانت اإلثين، وال س ما ات  ع.عر  -٢٠

ارا ععا  انتهاكععامل صقععوق اإلنسععان ضععد  ٢م والحظععت الوراعع  ام.ععرتك  (3٦)بسعع ن أصععلهم اإلثععين
  م(37)مجاعامل ما ن  يُاتقد أهنا مرا ط  قاماعامل امسل   وجبماعامل الدنا  ع  النرس

ر والنقابعع  الدول عع  للم ععامر اانععاج ر إىل إبععرا  اارععاق للسععال  بععالتنم عع  مجا عع  وأشععارمل  -٢١
م وشعععدرمل (3٨)م  عععع أن انر عععذ االارعععاق يطعععر  صعععاوقمل شعععى٢٠١٥خمتلعععت ا نعععرامل يف ععععا  

يتالق بتدابع نمل  سعال  عل  ضرورد التاج   بتنر ذ ااراق السال ، وخباص  ما  ٢الورا  ام.رتك  
  م(39)ااماعامل امسل   وم ان   اإلنالمل م  الاقا  وانم   امنانق امان  

ومنظمعع  ه ععوم  رايععتس وواععا من مععا  وانقععت علعع  انر ععذ  3ام.ععرتك  وذّكععرمل الوراعع   -٢٢
اعععدابع ل رالععع  امتثعععامل القعععوامل امسعععل   امال ععع  لل ظعععر امطلعععق للتاعععذين وسعععوء امااملععع م  عععع أن 

أخعععربوا منظمععع   ٢٠١7و ٢٠١3ايتجعععملي  العععذي  ُأاريعععت ماهعععم مقعععابالمل يف الرعععرتد بعععر ععععام  
م وأوصعععت (4٠)ملوهم مااملععع  سععع    للغايععع  أثنعععاء اسعععتجواًمه عععوم  رايعععتس وواعععا من اانعععور ععععا

  م(4١)امنظم  قصر  عل  أن يرانق أنرار الدرك اص وم  اا ا اما  يف مج   عمل ااا
مععععع  اعععععانون الاقعععععوقمل للعععععنص علععععع   ٢٠9بتاعععععدي  امعععععارد  3وأوصعععععت الوراععععع  ام.عععععرتك   -٢3

عد  سقويف هعذه ا ناعامل قلتقعار ،  عقوقمل اتناسن م  خطورد اراجم التاذين، واضم نا م دأ
 م(4٢)ومواصل  الت ق ق يف ارعاءامل التاذين، ومالحق  مرا   ا واوا   الاقوقمل امناس   عل هم

وأوصت الورا  قلسما  للجن  الونن   صقوق اإلنسان قلوصومل إىل مج   أماك  سلن  -٢4
امل اصع س االحت عان  وارضع   اصري ، واصد مع  اكتظعاا السعجون، وال سع ما ب رالع  احعرتا  آاع

  م(43)الاقوقمل ال ديل  لالحتجاز
ومنظمعع  الارععو الدول عع  من مععا  التمسععت، خععالمل االسععتاراا الععدوري  (44)وذّكععرمل الوراعع  -٢٥

م وم  ذلض ال املامل الض (4٥)ال.ام  السابق، الدعم م  اجملتم  الدو  لت سر ا وضا  يف السجون
شععةص ـتجععملي  يف سععج  ال اتاععد   ١ ٢٠٠ا وضععا  سعع   م نرعع  قمععاكو، ي لععن عععدر السععجناء 

  م(4٦)شةص، ن ضطرون إىل التناو  عل  النو  بس ن ض ق ام ان 4٠٠ادراا االست ااب   
، حعاالمل أرباع  سعجناء ـتجعملي  ٢٠١7ووثقت منظم  الارو الدول ع ، يف ن سعان/أبري   -٢٦
)أم  الدول (، اديره وحعدد  "Sécurité d’Etat"  مركمل احتجاز  ع رمس  يف قماكو يُارمل قسميف

اتباعع  للجعع ام وال هضعع  هععذا السععج  للترتعع ا  نععا  ععع ماععرتمل بععا رمس ععاً، وُمنعع  ايععامون وأنععرار 
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رهاب ع م ا سرد م  االاحامل قلسجناء امورعر ن ام وباع ايتجملي  ن ا متهمون بتنر ذ أعمعامل إ
م وأوصععت منظمعع  الارععو الدول عع  "أمعع  الدولعع "ومل اتلععق امنظمعع  رراً علعع  نل هععا زيرد ايتجععملي  يف 

ومنظمعع  ه ععوم  رايععتس وواععا بوضعع  حععد لالعتقععامل التاسععر  واالحتجععاز  ععع القععانوين يف أمععاك  
تجععملي  يف االحتجععاز  ععع الرمس عع ، وال سعع ما امديريعع  الاامعع   معع  الدولعع ، وضععمان حععق مج عع  اي

  م(47)االستاان  لست.ار اانوين

 (4٨)إاام  الادمل، لا يف ذلض مسأل  اإلنالمل م  الاقا ، وس ارد القانون   
ومنظمع  ه عوم  رايعتس وواعا إىل  3و ٢أشارمل منظم  الارو الدول   والوراتان ام.رتكتان  -٢7

عاععراء حتق قععامل ناالعع  ونمليهعع  ، ٢٠١3أن مععا  التملمععت، أثنععاء استاراضععها الععدوري ال.ععام  يف عععا  
يف مج عع  التقععارير امتالقعع  قالنتهاكععامل ااسعع م  صقععوق اإلنسععان، وضععمان اقععدق اانععاد إىل الادالعع م 

  م(49)وم  ذلض، مل نرز اقد  يذكر يف هذا اجملامل، وال س ما ن ما يتالق قلانت ضد امرأد
الت ق قعععععامل يف انتهاكعععععامل حقعععععوق والحظعععععت النقابععععع  الدول ععععع  للم عععععامر اانعععععاج ر أن  -٢٨

اإلنسعععععان غررد، وإذا ُأاريعععععت نقلمعععععا ُاسعععععت  م م وياعععععمل  ذلعععععض بقعععععدر ك عععععع إىل النعععععملا  امسعععععل م 
والحظت النقاب  أيضاً عرالع  اسعتقالمل القضعاد ونعملاهتهم، وال سع ما يف القضعاي امتالقع  قلس اسع  

  م(٥٠)أو ب اع امسوولر
، خعالمل الرعرتد العان ٢٠١4القهعا مع  اإلنعرام يف ععا  وأعربت منظم  الارعو الدول ع  عع   -٢9

سعج ناً معع  رون ـاكمع ، معع  ب عنهم أنععرار  4٠سع قت إبععرا  اارعاق ااملاجععر للسعال ، ععع  أكثعر معع  
مجاعععععامل مسععععل   يتقلععععدون مناصععععن عل ععععام وكععععان ماظمهععععم متهمععععاً قرا ععععا  اععععراجم خطعععععد يف 

 تحععا  والتاععذين وبععرت ا نععرامل ، لععا يف ذلععض اال٢٠١3و ٢٠١٢امنععانق ال.ععمال   يف عععام  
م والحظععععت النقابعععع  الدول عععع  (٥١)والقتعععع  الامععععد والتاسععععر  واسععععتةدا  ا نرععععامل اانععععور واإلرهععععا 

للم ععامر اانععاج ر حععاالمل أخععر  اُ ععور مل ن هععا اانععاد امملعومععون برهععاج   ععرب ر كانععت حتتجععملهم 
  م(٥٢)ااماعامل اإلرهاب  

  ااهععور للت ق ععق يف ارعععاءامل اإلعععدا  خععارم نطععاق لواصععل 3وأوصععت الوراعع  ام.ععرتك   -3٠
م وأوصعت منظمع  الارعو (٥3)القضاء واالختراء القسري، ومالحقع  معرا ت العض ا ناعامل وإرانعتهم

الدول ععع  من ارعععت  السعععلطامل امدن ععع  حتق قعععامل ناالععع  يف مج ععع  ارععععاءامل ارا عععا  اعععراجم لواعععن 
امالحق  القضاج   يف إنعار ـاكمعامل عارلع أل  القانون الدو  وانتهاكامل صقوق اإلنسان، وا ر 

وحتععر  علعع  أن ا ععون ـععاكم قمععاكو خمتحعع  بتلقعع  مج عع  اضععاي ااععراجم اخلطعععد لواععن القععانون 
والت ق ععععق ن هععععاأل وان.عععع  انعععع   ٢٠١3و ٢٠١٢الععععدو  الععععان ارُا  ععععت يف لععععامل مععععا  يف عععععام  

  م(٥4)اجر للسال الت ق ق الدول   عل  الن و امنحو  عل ا يف ااراق اامل 
عع  القلعق مع  ععد  الت.عاور يف ا.ع    امروضعر اما  نعر يف  ٥وأعربت الورا  ام.عرتك   -3١

م وأوصععت الوراعع  لراااعع  ا.عع    أعضععاء اللجنعع  نععال ي ععون (٥٥)انعع  اصق قعع  والادالعع  وامحععاص 
انسعععر، واملويعععدها متث ععع  ااماععععامل امسعععل   ن هعععا زاجعععداً علععع  حعععده، وكرالععع  امسعععاواد يف متث ععع  ا

م وأوصت منظم  ه وم  رايعتس وواعا من اقعد  اللجنع  (٥٦)قموارر الالزم  لضمان أراجها الراامل
  م(٥7)اوص امل  دمل إىل ضمان حتسر اصوكم  ومن  ا رار االنتهاكامل السابق 

نقلعت، ع  القلق م  أن اي م  الال عا  ٢وأعربت منظم  الارو الدول   والورا  ام.رتك   -3٢
إىل ـ معععع  امنطقعععع   "امنععععانق ايتلعععع " ، الواليعععع  القضععععاج   اخلاصعععع  بععععع٢٠١3و ٢٠١٢يف عععععام  
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م  ععععععع أن اي معععععع  الال ععععععا عمععععععدمل يف (٥٨)القضععععععاج   يف ااماععععععع  الثالثعععععع  معععععع  مقاناعععععع  قمععععععاكو
، بنععععاًء علععع  نلععععن معععع  ح ومععع  مععععا ، إىل إراعععا  االختحععععا  إىل ـععععاكم ٢٠١٥شععع ايف/نرباير 

 ععععد أن هععععذه ايععععاكم ال اسععععتط   النظععععر يف القضععععاي اصساسعععع ، وال سعععع ما بسعععع ن ، ب(٥9)ال.ععععمامل
 م(٦٠)الوض  ا مين أو التهديدامل الان يوااهها مو رو الادال  أو   ا  الدول  يف امنطق 

إىل أن مج ع  العدعاو  امرنوعع  ال اعملامل  ٢وأشارمل منظم  الارو الدول   والورا  ام.عرتك   -33
االنقععالا السععابق أمععارو هععاي سععانو و وامتهمععر ماععا هعع  القضعع   الوح ععدد  ا ععد الت ق ععقم واضعع  

  م(٦٢)م ل نها أُرا ت ن ما باد(٦١)٢٠١٦الان أسررمل ع  بدء اياكم  يف عا  
 ٢٠١٥و ٢٠١4أن منظمعععامل رناعععت يف الرعععرتد بعععر ععععام   ٢وذكعععرمل الوراععع  ام.عععرتك   -34

ضععع    مععع  ضععع اي  ١٠٠أكثعععر مععع  شععع او  مععع  اعععراجم حعععر  واعععراجم ضعععد اإلنسعععان  ، قسعععم 
 م(٦3)الانت اانس ، ل   الت ق قامل ال املامل اراو  م اهنا

 اناج عععععع  الدول عععععع  يف أيلععععععومل/ورح ععععععت منظمعععععع  ه ععععععوم  رايععععععتس وواععععععا   ععععععم اي معععععع  ا -3٥
علععع  ألعععد الرقععع  امهعععدي قلسعععج  اسععع  سعععنوامل بسععع ن روره يف اعععدمع اماعععامل  ٢٠١٦ سععع تمرب

، وقسععععتمرار حتق قععععامل اي معععع  يف مععععا م وأوصععععت ٢٠١٢التاره عععع  والدين عععع  يف مت  تععععو يف عععععا  
امنظم  عن.اء خل   حتق ق خاص  للت ق عق يف ااعراجم اخلطععد العان ارا  تهعا مج ع  ا نعرامل أثنعاء 

 م(٦4)، ومواصل  التااون التا  م  اي م  ااناج   الدول  ٢٠١3-٢٠١٢امسل  يف الررتد  ومنذ النملا 
ع  القلق م  م.رو  التادي  الدستوري الذي ياملز سلطامل  ٢وأعربت الورا  ام.رتك   -3٦

أن االسعععععترتاء اعععععد ُأاععععع  بسععععع ن الضعععععغط امتملايعععععد مععععع   ٥م وذكعععععرمل الوراععععع  ام.عععععرتك  (٦٥)العععععرج س
 م(٦٦)امدين منظمامل اجملتم 

عععع  ا سعععت السعععتمرار الرسعععار يف معععا ، وإنعععالمل كثعععع مععع   3وأعربعععت الوراععع  ام.عععرتك   -37
ومنظمععع  ه عععوم  رايعععتس  (٦7)ال.ةحعع امل الرن اععع  امسعععتو  والنانععذد مععع  الاقعععا م وأوصعععت الوراعع 

وواعععععا عن.عععععاء ه  ععععع  م ان ععععع  الرسعععععار خمولععععع  صعععععالح   الت ق عععععق والتوصععععع   لالحقععععع  امعععععو رر 
ر امتععورنر يف ضارسععامل ناسععددأل ون.ععر ام ملان عع  الونن عع  واإلبععالحل ععع  إيععرارامل اص ومعع  الامععوم 
 م(٦٨)ونرقا ا

 (٦9)اصريمل ا ساس   واصق يف ام.ارك  يف اص اد الاام  واص اد الس اس    
م ورح ععت (7٠)ذّكععرمل منظمعع  الارععو الدول عع  من مععا  ا لععت اوصعع    مايعع  حريعع  التا ععع -3٨

م  عع أهنعا أعربعت عع  القلعق مع  اعتقعامل (7١)٢٠١4عن.اء اهل    الال عا لالاحعامل يف ععا   امنظم 
، واص ععععم علعععع  صعععع ر  (7٢)الاامعععع  واث عععع ط عملتعععع  القععععواملمععععدونر وا ععععامهم قإلخععععالمل ق را  

  م(73)قلسج  بتهم  الت.هع
ا زمعععع  )الحعععع ان  اصععععرد بععععال حععععدور( إىل أن  Free Press Unlimitedوأشععععارمل موسسعععع   -39

 يععععععملامل لععععععامل مععععععا  منطقعععععع  خطععععععرد أرمل إىل اععععععدهور خطععععععع يف حريعععععع  الحعععععع ان  يف ال لععععععدم نععععععال
م وأوصعععت الوراععع  (74)الحععع ر ر العععذي  ااعععرا باضعععهم لالختطعععامل أو القتععع  أو االخترعععاء علععع 

 مايععع  حقعععوق اإلنسعععان ا ساسععع   وكرالععع  السعععالم  للحععع ر ر واالمتنعععا  عععع  جتعععرق  ٥ام.عععرتك  
بواعععت مج عععع  أشععع امل جتععععرق امعععدانار ععععع   ٦م وأوصععععت الوراععع  ام.ععععرتك  (7٥)ام.عععروع أن.عععطتهم 

 م(7٦)حقوق اإلنسان، ل  ن هم امداناون ع  حقوق ا را
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وأعربععت موسسعع  الحعع ان  اصععرد بععال حععدور ومنظمعع  الوصععومل ا ن ععع  ا سععت لععورور  -4٠
باععع اط  قععامل وسععاجط بواععت اشععتغامل  ٢٠١7مععر يف حمليران/يون ععا ا ععع  ات ععدث اقععارير شععى 

  اإلنرتنت قهلاات ايمومل أثناء احتجااامل يف ال.وار  عل  االسعترتاء التواص  االاتماع  عل
م وأوصت منظمع  الوصعومل ا ن قالمتنعا  عع  إبطعاء خعدمامل (77)عل  م.رو  اإلصال  الدستوري

 م(7٨)امل الاام اإلنرتنت واالاحاالمل أو إيقانها أو اطاها، وخاص  أثناء االنتةاقمل والتجما
ومنظم  الارو الدول   قعتمعار معا  م.عرو  اعانون تعن  ععدراً  ٥ونوهت الورا  ام.رتك   -4١

م  ع أهنمعا أعربتعا عع  القلعق مع  إنعالق الرصعا  (79)م  اصقوق للمدانار ع  حقوق اإلنسان
 م(٨٠)عل  ام.اركر يف امظاهرامل، ضا أسرر ع  واو  اتل  أو ارح 

وأوصت الورا  وامنظم  قصر  عل  أن يتم.  م.رو  القانون م  القانون الدو ، وينص  -4٢
 م(٨١)عل  آل   صماي  امدانار ع  حقوق اإلنسان، وندر حقواهم ومسوول ا م حتديداً واض اً 

 (٨٢)قحظر مج   أش امل الر   
ال.ع  ه  قلعرق يف  ع  القلق م  واور الرق وباع اممارسعامل ٢أعربت الورا  ام.رتك   -43

مععععا ، وععععع  صععععاوب  اقععععدير نطععععاق هععععذه الظععععاهرد  هنععععا ال اععععملامل معععع  الطابوهععععاملم  ععععع أن هععععذه 
اممارسامل اظ  شاجا  يف ااملء ال.ما  م  معا  علع  واعا اخلحعو م وأوصعت الوراع  قعتمعار 

 م(٨3)القانون اخلا  الذي ندر امةالرامل امتالق  قلرق ويااان عل ها
احتار منظمامل النهوا  قوق اإلنسان من ما  اااين،   م موااها ااغعرايف يف وأنار  -44

منطق  الساح ، م   اهرد االجتار قل .ر، وال س ما النساءم وال يواد ن ها أي ه    موسسع  
 م(٨4)متةحص ت   أن يقد  امساعدد إىل النساء ض اي االجتار أو االستغالمل اانس 

 واالجتما ية والثقافية احلقوق االقتصادية -٣ 

 اصق يف الام  ويف  رومل عم  عارل  ومواا    
  لت.ععععغ   ال.عععع ا  الععععذي  ياععععانون بوضعععع  بععععرامج رعععععم عامعععع ١أوصععععت الوراعععع  ام.ععععرتك   -4٥
  م(٨٥)اإلاحاء م 
لامععع  ام ان ععع  الراالععع  "وذّكعععرمل منظمععع  ه عععوم  رايعععتس وواعععا من معععا  وانقعععت علععع   -4٦

م  عع أن آالمل ا نرعامل معا زالعوا ياملعون يف منعاام العذهن اصرن ع  "ملا نرعامل ولالجتعار ق نرعا
والحغعد اصجم يف  رومل خطعد للغاي م وأوصت امنظمع  بت سعر رصعد عمع  ا نرعامل، لعا يف 
ذلعععض يف منعععاام العععذهن اصرن ععع  والحعععغعد اصجعععمأل وإنرعععاذ اصظعععر القعععانوين امرعععروا علععع  عمععع  

  م(٨٦)ا نرامل ايرومل قمةانر

 اصق يف الضمان االاتماع   
ععع  ا سععت لتملايععد عععدر ا شععةا  الععذي  يا .ععون حالعع  معع   ٢أعربععت الوراعع  ام.ععرتك   -47

  م(٨7)انادا  ا م  الغذاج ، وعد  استرارد مالير ا شةا  م  أي رعم م  الدول 
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 (٨٨)اصق يف مستو  ما .  الجق  
دولعع  ععع  باععع منععانق مععا  معع  اععراء ععع  القلععق معع  ختلعع  ال ٢أعربععت الوراعع  ام.ععرتك   -4٨

وخ معع  اتمثعع  يف حرمععان السعع ان معع  عوااععن  ضععا أر  إىل، ٢٠١٥الانععت امتحععاعد منععذ عععا  
  م(٨9)اخلدمامل الاام  ا ساس  

ا م  وأبدمل منظم  ال قاء الثقايف القها م  أن مل وين شةص اقري اً ياانون م  انادا   -49
  م(9٠)شةص عل  ما ي ر  م  م اه ال.ر  النظ ر  ٥4 ٠٠٠الغذاج ، وال نح  أزيد م  

وعمل عامل شعرك   (9١)عع  القلعق مع  أن اعرار محعاررد ا راضع  ٦وأعربت الورا  ام.عرتك   -٥٠
Moulin Moderne du Mali ( ) مط نععععععععع  معععععععععا  الاحععععععععععري(M3 أنضععععععععع ا إىل حرمعععععععععان سعععععععععع ان ،)

 حال  م  اناعدا  ا مع  ساغمارو و وساوو م  الوصومل ال ام  إىل أراض هم، وواوعهم م  مث يف
وام عاهم  (93)م ويوااا أول ض ا شةا  أيضاً عق امل يف اصحومل عل  السع   الالجعق(9٢)الغذاج 

وعالود عل  ذلض، ااطلت إحد  امضةامل الان اح  اري  ساغمارو و لاء ال.ر ، وال تلعض 
م (94)يف امنطقععع السععع ان معععوارر مال ععع  إلصعععالحهام ويعععوثر هعععذا الوضععع  أيضعععاً علععع  معععرا اماشععع   

وأوصععت الوراعع  بتسععري  عمل عع  النظععر يف امظععامل امرا طعع  قلنععملا  علعع  ا راضعع ، ععع  نريععق اللجنعع  
  م(9٥)٢٠١٢ام.رتك  بر الوزارامل الان أن. ت يف عا  

 (9٦)اصق يف الح    
إىل أن اطععا  الحعع   ال يععملامل، علعع  الععر م معع  إحععراز باععع  ٢أشععارمل الوراعع  ام.ععرتك   -٥١

يف اجملععععامل الت.ععععريا ، يوااععععا حتععععديمل شععععى، مثعععع  النملاعععععامل االاتماع عععع  الععععان اععععوري إىل  التقععععد 
إضعععراقمل نويلععع  ا معععد، ويسعععهم اناعععدا  ا مععع  يف ال لعععد أيضعععاً يف إ عععالق امرانعععق الحععع    ورنعععع 

  م(97)باع امو رر الح  ر الام  يف منانق النملا 
 اهل اكع  ا ساسع   للرعايع  الحع   ، وأوص  الت الت الدو  للدنا  ع  اصري  بت سر -٥٢

ونعععععر  اصحعععععومل علععععع  رعايععععع  التول عععععد يف اصعععععاالمل الطارجععععع ، واعععععدرين القعععععابالمل، وزيرد امعععععوارر 
  م(9٨)امةحح  لح   ا  

وأشععععععارمل منظمعععععع  ه ععععععوم  رايععععععتس وواععععععا إىل أن سعععععع ارامل اإلسععععععاامل وامرك ععععععامل الععععععان  -٥3
السعععواء لتقعععدق خعععدمامل الرعايععع  الحععع     اسعععتةدمها اص ومععع  امال ععع  ومنظمعععامل امسعععاعدد علععع 

م ويف باععع اصععاالمل، ُأاععرب ٢٠١3مععرد علعع  ا اعع  منععذ عععا   ١٢اارضععت هلجمععامل أو للسععرا  
الركععا  امرضعع  والاععاملون الحعع  ون علعع  النععملومل معع  امرك ععاملم وأوصععت امنظمعع  بتنر ععذ روريمل 

نساين م  ااراجم الان ر  واللحوصع   منتظم  وكان   م  أا  لاي  امدن ر والااملر يف اجملامل اإل
  م(99)يف امنانق امارض  للةطر بواا خا 

 (١٠٠)اصق يف التال م  
شعععديداً علععع  النظعععا  التال مععع ، أن النعععملا  يف معععا  أثعععر أتثععععاً  ٢ذكعععرمل الوراععع  ام.عععرتك   -٥4
 إ عععالق الرحععععومل الدراسعععع   مععععددسععع ما يف امنععععانق ال.ععععمال   ح عععُ شععععهدمل باععععع ا مععععاك   وال
اناعععدا  ا مععع  وسعععا  ا صعععول ر إىل إا عععار ا نرعععامل علععع  االلت عععاق علععع  سعععنتر بسععع ن  امليعععد

  م(١٠١)قمدارس القرآن  
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والحظت منظم  ال قاء الرتاث  واحتار منظمامل النهوا  قعوق اإلنسعان ومنظمع  الارعو  -٥٥
نانق امتضررد م  مدرس  اد أُ لقت يف ام ٥٠٠بقلق أن ما يمليد عل   ٢الدول   والورا  ام.رتك  

نرعع   ععع ملت قععر قمععدارس بسعع ن اناععدا  ا معع م وعلعع  الععر م  ١٥٠ ٠٠٠  ا زمعع ، وأكثععر معع
مععععع  اارعععععاق ااملاجعععععر للسععععععال ، ال اعععععملامل ااماععععععامل امسعععععل   حتتعععععع  باعععععع امعععععدارسم ويف باععععععع 
امقاناععامل، عمععد كععذلض أشععةا  يقععدمون أنرسععهم قعت ععارهم اهععارير إىل  ديععد امععو رر يف 

م وأوصعععت منظمععع  الارعععو الدول ععع  (١٠٢)دارس، وامطال ععع  ع الاهعععا أو حتويلهعععا إىل معععدارس ارآن ععع امععع
بتنر عععذ ا رلععع  اإلرشعععاري  مععع  أاععع  لايععع  امعععدارس واااماعععامل مععع  االسعععتامامل الاسععع ري أثنعععاء 
 النملاعامل امسل  أل واختعاذ اعدابع قلتاعاون مع  اهعامل منهعا باثع  ا معم امت عدد امت املع  امتاعدرد
ا باعععار لت ق ععععق االسععععتقرار يف معععا  )ال اثعععع (، معععع  أاععع  منعععع  ااماعععععامل امسعععل   معععع  احععععتالمل 

م وأوصعع  احتععار منظمععامل النهععوا  قععوق اإلنسععان بوضعع  نظععا  مععن  بععدمل امةععانر (١٠3)امععدارس
 م(١٠4)للمدرسر اما  نر يف منانق النملا 

ت ععاق الرت ععامل قمععدارسم  ععع أن عحععراز اقععد  ك ععع يف جمععامل ال ٢وار ععد الوراعع  ام.ععرتك   -٥٦
الاديد م  الطال  ال نحلون عل  اال م ا د وال س ما بس ن ختل  الدول  ادرجي اً ع  التالع م 

  م(١٠٥)ع  شوا   ضاثل  ٦الاا  لراجدد القطا  اخلا م وأعربت الورا  ام.رتك  
، بسعع ن عععد  والحظععت مجا عع  التنم عع  أن وصععومل أنرععامل الرحعع  إىل التالعع م شعع ا مناععد  -٥7

اسععععج   اموال ععععد، معععع  اهعععع ، وبسعععع ن ُععععط ح ععععاد الرحعععع  الععععذي يُاّقععععد الرصععععد الراععععامل اللت ععععاق 
م وأوصععت مجا عع  التنم عع  بوضعع  نظععا  للمععدارس امتنقلعع  (١٠٦)ا نرععامل قمععدارس، معع  اهعع  أخععر 

يسععععم  بتت عععع  السعععع ان الرحعععع  يف لععععامل مععععا أل وضععععمان اسععععج   اموال ععععد معععع  أاعععع  زيرد نععععر  
  م(١٠7)التال م ححوهلم عل 

 حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة -٤ 

 (١٠٨)النساء  
ع  القلق م  نطاق الانت ضد امرأد يف سع اق النعملا  امسعل م  ٢أعربت الورا  ام.رتك   -٥٨

اانسعاين اعد أححعت حعى الرحع  ا ومل وأشارمل الوراع  إىل أن اجملموعع  امان ع  ل ان ع  الانعت 
حالع  مع  ذلعض الانعت، وأن ععدراً ك ععاً مع  امنعانق يرتقعر إىل  79٠ما جمموعا  ٢٠١7م  عا  

م وأعربعت الوراع  عع  ا سعت لظعاهرد نقعص اوث عق حعاالمل (١٠9)مرانق متةحح  لرعايع  الضع اي
  م(١١٠)الانت اانس 

ورح ععت الوراعع  عن.ععاء اللجنعع  الونن عع  للامعع  معع  أاعع  القضععاء علعع  اممارسععامل الضععارد  -٥9
ضعع  العربغمج العونين م ان ع  ختععان اإلغث، نضعاًل عع  اختعاذ إاععراءامل بحع   امعرأد والطرع ، وو 
اريعع  يف مععا  ععع  ختل هععا ععع  ضارسعع   ١٢ ٠٠٠اريعع  معع  أصعع   ١ ٠٨٨للتوع عع  أرمل إىل إعععالن 

ا.عععويا ا عضعععاء التناسعععل   لعععلغثم  عععع أن الوراععع  أبعععدمل القهعععا مععع  اسعععتمرار هعععذه اممارسععع  يف 
سعع  استقحععاج   رتو ران عع  ب نععت وا  قععوق اإلنسععان أن ررامععا م وأضععامل احتععار منظمععامل النهعع

عامعععاً اارضععع  لعععذلض  4٥عامعععاً و ١٥يف اماجععع  مععع  النسعععاء العععالر اعععرتاو  أعمعععاره  بعععر  9١ أن
م (١١١)من ختععان اإلغث يف سعع  م  ععرد يععملرار انت.ععاراً يف امععدن ٢الت.ععويام وار ععد الوراعع  ام.ععرتك  

  م(١١٢)بتجرق هذه اممارس  ومواصل  اهور التوع   وأوصت الورا  ومنظم  الارو الدول  
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وأعربعععت منظمععع  الارعععو الدول ععع  عععع  أسعععرها  ن العععملوام ام  عععر والعععملوام القسعععري معععا زاال  -٦٠
يف اماجع  مع   ٥9.9يف اماج  م  النساء رون اخلامس  ع.رد، و ١٥ي اثان عل  القلق، إذ ُزوات 

  م(١١3)النساء رون الثامن  ع.رد
 3٠ععع  ارا احهععا للقععانون الععذي يععنص علعع  ختحعع ص ححعع   ٢الوراعع  ام.ععرتك  وأعربععت  -٦١

، ل نهعععا أسعععرت  ن م.عععارك  النسعععاء يف (١١4)يف اماجععع  مععع  الو عععاجت الس اسععع   واإلراريععع  للنسعععاء
  م(١١٥)اص اد الس اس   واموسس   ال املامل ض  ل 

 (١١٦)ا نرامل  
قختعععاذ اعععدابع  ٢٠١3ععععا   ذّكعععرمل منظمععع  ه عععوم  رايعععتس وواعععا من معععا  التملمعععت يف -٦٢

صمايعع  ا نرععامل معع  التجن ععد معع  ا عع  ااماعععامل امسععل  م وارحععن امنظمعع  قلربواوكععومل امتالععق 
بضمان اسل م ا نرامل امقاالر عل  واا السرع  إىل ااهامل الراعل  يف جمعامل الامع  اإلنسعاين، 

مجاعع  نعوارق إمغعار للعدنا  عع  ل نها ا.ار قلقلق م  أن ااماعامل امسل  ، لا ن ها م ل . ا 
  م(١١7)النرس، ما زالت جتند ا نرامل

وأعربععت منظمعع  الارععو الدول عع  ععع  القهععا معع  أن السععلطامل امال عع  اعتقلععت الاديععد معع   -٦3
 م(١١٨)ا نرامل اانور واحتجمل م رون اونع ما ي ر  م  ادابع اصماي  لألنرامل ره  االحتجاز

وواعععا ومنظمععع  الارعععو الدول ععع  قختعععاذ اعععدابع منععع  جتن عععد وأوصعععت منظمععع  ه عععوم  رايعععتس  -٦4
ا نرعععامل اانعععور واسعععتةدامهمأل وضعععمان ححعععومل مج ععع  ا نرعععامل اماتقلعععر لالشعععت اه يف ارا عععانهم 
قاماععععامل امسعععل   علععع  عنايععع  خاصععع ، ووضععع  بعععرغمج لتسعععه   إععععارد أتهععع لهم يف جمتماعععا م 

 م(١١9)ايل   وراخ  أسرهم
أن هنععاك إنععاراً اانون ععاً كان ععاً ب.ععأن لايعع  الطرعع  ل نععا  ععع  ١م.ععرتك  وأضععانت الوراعع  ا -٦٥
م وار عد (١٢١)، وما انر ت اتملايد  عاهرد ا نرعامل وال.ع ا  امرا طع  أوضعاعهم قل.عوار (١٢٠)ناامل

يف اماجعععععع  معععععع  أول ععععععض ا نرععععععامل وال.عععععع ا  نععععععال  تتهنععععععون السععععععااي  ل سععععععن  7٥رراسعععععع  من 
ال.عععار  ضععع اي للاحعععاء االاتمعععاع  ويتارضعععون يوم عععاً  م ويقععع  أول عععض ا نرعععامل يف(١٢٢)الاععع ا

م وأوصعععت (١٢3)إلسعععاءد اسعععتامامل امعععوار السعععام ، والانعععت ال عععدين واانسععع ، والحعععدمامل النرسععع  
، ورعم إعارد إرمام ا نرامل وال. ا  امرا ط  أوضاعهم قل.عوار  (١٢4)الورا  قختاذ إاراءامل للوااي 

  م(١٢٦)واونع مرانق خمحح  لرعاي  حاالمل اإلرمان، (١٢٥)يف النس ج االاتماع  االاتحاري
بتامليمل ادرامل ا نرامل الراعل  يف جمامل الادالع  لتعونع آل عامل  4وأوصت الورا  ام.رتك   -٦٦

بديلععع ، لعععا ن هعععا الوسعععان ، مععع  أاععع  التاامععع  مععع  ا نرعععامل امةعععالرر للقعععانون رون اللجعععوء إىل 
ناء الت ق عق ا و  حرا عاً علع  محعاط الطرع  أل وضمان حضور ـا  أث(١٢7)اإلاراءامل القضاج  

أل وإن.ععععاء آل عععع  اتعععع   (١٢9)أل وارا عععع  ا اسععععا  اخلاصعععع  قلطرولعععع  يف مراكععععمل ال.ععععرن (١٢٨)الرضععععل 
لألنرععامل مسععلوا اصريعع  إم ان عع  اإلبععالحل، رون خععومل معع  االنتقععا ، ععع  حععاالمل سععوء امااملعع  

  م(١3٠)الان اد يتارضون هلا
إلهناء مج   أش امل الاقوب  ال دن   الان متارس ضعد ا نرعامل عع   وأعربت ام اررد الاام   -٦7

وأوصعت القلق م  أن الاقوب  ال دن   ال املامل نااًل م.عروعاً يف امنعململ ويف أمعاك  الرعايع  ال ديلع م 
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من حتظعععر مععععا  حظععععراً صععععرناً مج عععع  أشعععع امل الاقوبعععع  ال دن عععع  اممارسعععع  ضععععد ا نرععععامل يف مج عععع  
  م(١3١)ا وسايف

 ا شةا  ذوو اإلعاا   
لواصعل  عمل ع  اامليعمل اإلنعار القعانوين صمايع  ا شعةا  ذوي  ٢أوصت الوراع  ام.عرتك   -٦٨

 م(١3٢)اإلعاا ، واختاذ ادابع حق ق   م  أالهم

 امهاارون والالا ون وملتمسو اللجوء وام.ررون راخل اً   
الالا عععرم وقإلضعععان  إىل أعربعععت منظمععع  ال قعععاء الثقعععايف عععع  القلعععق إزاء صعععاوب  وضععع   -٦9

ـدوريععع  نعععر  اصحعععومل علععع  الرعايععع  الحععع    وام عععاه النظ رععع  والتالععع م، يتاعععرا الالا عععون أيضعععاً 
للانت ال دين واانس  راخ  خم مامل الالا ر، زيرد عل  الوصمم وأكعدمل امنظمع  مع  اديعد 

  م(١33)ضرورد اونع امساعدد لالا ر الااجدي 
ار منظمعععععامل النهعععععوا  قعععععوق اإلنسعععععان أن ام.عععععرري  راخل عععععاً والحظعععععت امنظمععععع  واحتععععع -7٠

  م(١34)مارضون بواا خا  لالستغالمل اانس 
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