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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والعشرون
 ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢-١

 تجميع بشأن المغرب  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

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

والتقريااار عملاااع للمضلوماااا  الاااوارو  ا  قاااارير هل 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  

  قلُّداً باحلد ا ق ى لضدو ال لما  

نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق  -ثانياا  
 (٢) (١)نساناإل
   ،  اااااضل اللاملاااا  ا ضمللاااا  باااااحلقوق االقت اااااوي  واالجتماعلاااا  وال قا لاااا ٢٠١5ا عااااا   -٢

ا غاااارى علااااى الت ااااديح علااااى ال و وحااااوع االاتلاااااري ا لةااااح بالض ااااد الاااادو  اصااااا  باااااحلقوق 
  (3)االقت اوي  واالجتماعل  وال قا ل 

ا غااارى علاااى ال و وحااااوع ، أو ااال  ملااا  حقاااوق الصداااا  بااا ن ي ااادق ٢٠١4وا عاااا   -3
  (4)االاتلاري ال داقل  حقوق الصد  ا تضلح بإجرات  قدمي البال ا 

وقااااع ا قااارر اصاااا  ا ضاااص ذقاااوق ا  ااازا   وي اإلعاقااا  رن  يار ااا  الااا  حاااان مقااارراً  -4
قد أرج ال ا اللةةا  ا اام  بملااًت علاى حللام احل وما  و   اد و  ٢٠١6رجراؤها ا متو /يولل  

  (5)د الحح إلجرات اموع
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وقاماال مدوةااال  ا ماا  ا تةاااد  الساااامل  حلقااوق اإلنساااان )ا دوةاال ( ببض ااا  ر  الضلاااون  -5
مت  ملل االهلا ماا عاع ا ضلوماا  ماا م ادرها  ٢٠١5نلسان/أبري   ١8ر   ١٢والداال  ما 

أ ضاا ،  ومااا روراح حالاا  حقااوق اإلنسااان والتةااديا  الاا   واج  ااا ا ال ااةرات الغربلاا  روراحاااً 
  (6)وما است  اف أ  اع التضاون ا ا ستقب 

وأماااأل ا مااام الضاااا  علاااى  ضااااون الصااار م ماااع مدوةااال  حقاااوق اإلنساااان أمملاااات بض تااا  ر   -6
  وحث الصر م على احرتا  و ض ي  حقاوق (٧)٢٠١5ال ةرات الغربل  وخملما  الالج م ا عا  

  حمااا ح  مااا (8)تبقلاا  ا جماااع حقااوق اإلنساااناإلنسااان، بوسااات  مااا علت ااا مضا اا  ال غاارا  ا 
على م يد ما ا  ارح   لما يتضلح ذال  حقوق اإلنسان ا ال اةرات الغربلا  وخملماا  الالج ام، 
بوساااات  ممل اااا وعااا  ال لاناااا  ا ضمللااا  ذقاااوق اإلنساااان الضاملااا  هملااااح و قااادمي ا  ياااد ماااا ا ضونااا  

رن ماااا الضااروري  ض يااا    ااا  مساااتق  و اياااد حلالااا  اإلنسااانل  ا ا زلماااا   وقااااع ا مااام الضاااا  
حقااوق اإلنسااان ا حاا  مااا ال ااةرات الغربلاا  وا زلمااا ، و لاام بالتضاااون ا ملااتة  مااع ا دوةاال  
ومااع خمتلااي تللااا  ا ماا  ا تةاااد  حلقااوق اإلنسااان، قااا  ل اااا هل ااا  حقااوق اإلنسااان، ةاااماناً 

  (9)حلماي  ا ملع
،   ع ا غرى ماللاً للمدوةال  الساامل  حلقاوق ٢٠١5و ٢٠١٢وا الدرت  ما بم عامي  -٧

  (١٠)اإلنسان

 (١١)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
، سل   ا قرر اصا  ا ضص قس ل  التضذيم و مه ما ةروى ا ضاملا  أو ٢٠١3ا عا   -8

اإلنساان قاد أن ا  تللا  ر ااد  الضقوبا  القاسال  أو الالرنساانل  أو ا  لملا  با ن اللاس الااوحلص حلقاوق
  ورح ام (١٢)لل  ي عا الضديد ما انت احا  حقوق اإلنسان، قا  ل ا التضذيم وسوت ا ضامل 

ا ماام الضااا  قاامل  اللااس  ااد  ائللاا  الوقاتلاا  الوحلمللاا  ا سااتقل  وحااث علااى رحماااع اإلجااراتا  
اا  ا غاارى    وأو اال  ملاا  حقااوق(١3)الت ااريضل  ا صلوباا  الساات ماع هااذه الضمللاا  الصداا  باا ن يضا 

باعتمااااو قاااانون ر اااالل واليااا  اللاااس الاااوحلص حلقاااوق اإلنساااان بق اااد رن اااات تللااا   ااادو  لر اااد 
  (١4)حقوق الصد 

، أو ااى الدريااح الضاماا  ا ضااص باالحتاااا  التضساادي باا ن يقااو ي ا غاارى ٢٠١4وا عااا   -9
ي داااا  أواتمه عملماااا  ب اااا    اللااااس الااااوحلص حلقااااوق اإلنسااااان وياااا ووه باإلم انلااااا  الال ماااا  حااااي

  (١5)سلل 
ورح باال اللاملاا  ا ضمللاا  ذقااوق اإلنسااان باعتماااو القااانون الااذي   اار نصاااق اات ااا   -١٠

(، ٢٠١4احملااااااح  الضسااااا ري  ا ا زالداااااا  الضسااااا ري  و لااااام الااااا   ُر  ااااام ا  ماااااا احلااااارى )
ع ا ملاا للم الااذي  ملااع وباعتماااو القااانون ا تضلااح بتةديااد  اارول ال ااغ  والت ااغل  ا تضلقاا  بالضمااا

اإلحلااار  - (، والقااانون٢٠١6اسااتزدا  مااا هاا  وون سااا الساوساا  ع اار   وات الضماا  ا ملاا   )
  (١6)(٢٠١6ا تضلح ذماي  حقوق ا  زا  ا وةضل  رعاق  والمل ول هبا )

، أ اااار  ر   ضااا ُّ  ٢٠١4وااااالع  ياااار  ا دوةااا  الساااامل  الساااابق  ر  ا غااارى ا عاااا   -١١
عاادو مااا ا تسسااا  ا سااتقل  الرتلساال ، ومااا علت ااا اللااس الااوحلص حلقااوق اإلنسااان، ور  موقااع 

  بلد أهنا أح اد  أن عاد  ر االحا  رتلسال ، (١٧)رن ات ا ملدوبل  الو اري  ا  لد  ذقوق اإلنسان
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ع قاا  ل ااا الت ااريضا  الاا  ماا  اا هنا أن  تاال  رندااا  احلقاوق ا مل ااو  علل ااا ا الدسااتور، ال  اا ا
  (١8)مضلق  رما على  ضلد التملدلذ أو على  ضلد الت ريع

، أو اااال  ملاااا  حقااااوق الصداااا  باااا ن ي داااا  ا غاااارى  ااااوع السلاساااا  ٢٠١4وا عااااا   -١٢
الضموملاا  ا ملدجماا  حلماياا  الصدولاا  علااعم الاااال  الاا   تملاوهلااا اال داقلاا ، مااع ريااالت اهتمااا  اااا  

  (١9)لألحلداع ا أ د حاال  الضضي واحلرمان
وأمااااأل ا قاااارر اصااااا  ا ضااااص قساااا ل  التضااااذيم علااااى اصصاااا  االساااارتا لال  الاااا  وةااااضت ا  -١3

  (٢٠)(٢٠١6-٢٠١٢ا ملدوبل  الو اري  ا  لد  ذقوق اإلنسان )
، أو ال اصبام  ا ساتقل  ا ضمللا  ذقاوق اإلنساان والتضااما الادو  با ن ٢٠١6وا عا   -١4

ااد ا يضااع ا غاارى رحلاااراً سلاسااا لاً وحلمللاااً ل تةقلااح التململاا  الب ااري  يراعااي حقااوق اإلنسااان وُيسرت م
  (٢١)وةض  با ضايم الدولل  حلقوق اإلنسان، قا  ل ا ا ساوا  وعد  التملل 

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة المتعلقااة بحقااوق اإلنسااانا مااع مراداااة القااانون الاادولي  -رابعاا  
  اإلنساني الساري

 المسائل الشاملة -ألف 
المساواة وددم التمييز -١ 

(٢٢)
 

أو ااال اللاملااا  ا ضمللااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماعلااا  وال قا لااا  بااا ن يضتماااد ا غااارى  -١5
ويصب اااح قانونااااً  ااااماًل   ا ةااا  التمللااا  يتضاااما حةاااراً عامااااً للتمللااا  ا با ااار و ااام ا با ااار ب ا ااا  

  (٢3)ا تقت  ل احل الد ا  احملروم  وا  م  أ  ال ، وب ن ي  ن باستزدا  التدابم اصا   
وأو اال اللاملاا  ندُساا ا باا ن ي ااة  ا غاارى التداو ااا  اإلقللملاا  الاا   ااوع وون متتااع  -١6

  (٢4)علع الس ان باحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  وال قا ل  على قد  ا ساوا 
ضلومااا  عااا أربضاا  ، م٢٠١5وأ اااو  مدوةاال  حقااوق اإلنسااان ب هنااا  لق اال، ا عااا   -١٧

رجاااع أويملااوا بار  اااى اللااوال وُح اا  علاال   بالساااا بضااد  احماا  يباادو أهنااا حاناال  اام عاولاا   
بسبم عالقا  جملسل  بم أ ازا   ٢٠١5 رواً ا عا   ٢٠وأبلغل وساتط اإلعال  باعتقاع 

  (٢5)ما ندس نوع ا ملس
  ا ار  عاا ا  للا  ا ملسال ، وأو ل اللامل  ا ضملل  ذقوق اإلنسان با ن يملا ع ا غارى  اد -١8

وباا ن يصلااح ساارال أي  ااز   تااا  ال ل اايت رال  ناا  أقااا  عالقااا  جملساال  ذر ياا  وبالرتاةااي، 
وباا ن يضااع حااداً للو اا  االجتماااعي ا قااارتن با  للاا  ا ملساال  وللتةااري  علااى حراهلاا  أ ااازا  

  (٢6)بسبم ملل   ا ملسي أو هويت   ا ملسانل  

 (٢٧)واألدمال التجارية وحقوق اإلنسانالتنمية والبيئة  -٢ 
أو ال اصباام  ا سااتقل  ا ضمللاا  بالتضااما الاادو  باا ن يضماا  ا غارى مااع ا  ااا  الداعلاا   -١9

ا التمع ا دين وال رحات اإلمناتلم علاى وةاع رحلاار عما  بغارل ر اد ا ماواع ا جملبلا  الاوارو  
  (٢8)ما هتالت ال رحات
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ا ساااتقل  ندسااا ا بااا ن يتااال  ا غااارى علاااى نصااااق واساااع االحلاااالع علاااى وأو ااال اصبااام   -٢٠
مضلوما  مبسص  عا اال داقاا  الدوللا  الا  وق اع علل اا، وعاا أمار هاذه اال داقاا  علاى سا ان 

  (٢9)البلد
ورح باال اصباام  ا سااتقل  باااعرتاف الدسااتور بالتضاااما بو ااد  قلماا  أساساال    ااو  اار ُح  -٢١

  (3٠)على ا  ارح  وا ساتل  واستدام  البل  منو ِج التململ  القات  
، أو ال ا قارر  اصا ا  ا ضمللا  باااحلح ا الغاذات با ن ير اع ا غارى و اام  ٢٠١6وا عاا   -٢٢

 ملدلااذ القااوانم البل لاا  حلماياا  مسااتامضا  ا لاااه والغابااا  وا هنااار، وباا ن ي يااد عاادو تللااا  مملااع 
  (3١)ع البلولوجي ا  الرتب  والدلضانا  وب ن يُغص التملو 

وا مااا يتضلااح باسااتغالع ا ااوارو الصبلضلاا  ا ال ااةرات الغربلاا ، حاارر ا ماام الضااا  وعو اا   -٢3
 ملااع ا  ااا  الداعلاا  ا ضمللاا  ر  االعاارتاف قباادأ رعصااات ا حللاا  الق ااو    اااحل ساا ان هااذه 

  (3٢)ا قالل 

حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -٣ 
(33) 

سااااور اللاملااا  ا ضمللااا  ذقاااوق اإلنساااان ب ااا ن الصاااابع الواساااع و ااام احملااادو ظااا  القلاااح ي -٢4
لأل ضااااع ا مل ااا   لارهااااى الاااوارو  حرهاااا ا القاااانون ا ملااااتي وب ااا ن روراج خمالداااا  جدياااد  ا 

ي وهبا الغمول  وأو ل اللامل  ب ن يضلد ا غرى الملةر ا أح ا  القاانون ا ملااتي  ٢٠١5 عا 
يضاار ف ا زالدااا  ا ت اال  باإلرهاااى حااالض و ااح الغاارل ممل ااا وباا ن يضاار ف  ا تضلقاا  باإلرهاااى وباا ن

أيضاااً حلبلضاا  هااذه ا  ضاااع وباا ن  اار  علااى أال  يقل ااد هااذا الت ااريع، بااال مسااو  ،  ارساا م احلقااوق 
  (34)ا  رس  ا الض د الدو  اصا  باحلقوق ا دنل  والسلاسل 

التضااذيم أن قااانون م ا ةاا  اإلرهاااى ياامل  علااى والحااا ا قاارر اصااا  ا ضااص قساا ل   -٢5
ساااع  قااد متااد و مااالت ماارا  متتاللاا  وون الساامال باست ااار   96االحتاااا  لااد  ال اارحل   ااد  

  (35) ا 
 48وأو اال اللاملاا  ا ضمللاا  ذقااوق اإلنسااان باا ن يق  اار ا غاارى مااد  احلراساا  ا و  ر   -٢6

باإلرهاى، وبا ن يسام  باال  ااع قةاا  مملاذ  ساع  حةد أق ى، حىت ا رحلار القضايا ا تضلق 
  (36)بدت االحتاا 

وقد ساور الدريحم الضام  ا ضص باالحتاا  التضسدي القلح ر ات االوعاتا  ال   دلد با ن  -٢٧
ا غااارى مملصلماااح ومضااا م ومقِ اااد لضمللاااا  التسااالل  االسااات ملاتي  ااام القانونلااا  الااا   ملد اااذ ا سااالاق 

  (3٧)  اإلرهاىا  وو الدولل    ا ة

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
  (38)مان دلى شخصهحق الفرد في الحياة والحرية واأل -١ 

رح بل اللامل  ا ضملل  ذقوق اإلنسان خبدا  عادو انت احاا  القاانون الا  يضاقمام علل اا  -٢8
ا اريااا   وةاااوع رلغاااات   وأو ااال بااا ن يوا ااا  ا غااارى ا ملاق ااا  الوحلمللااا  ٢٠١4باإلعااادا  ا عاااا  

  (39)عقوب  اإلعدا  وب ن يضت   رعالن  رت  الوقي االاتلاري لتملدلذها ذ   الواقع رمسلاً 
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ورح اام ا قاارر اصااا  ا ضااص قساا ل  التضااذيم باااالعرتاف بوقااوع حاااال   ضااذيم اااالع  -٢9
"ساااااملوا  الر اااااا "، ل ملااااا  أعااااارى عاااااا أساااااد   ن السااااالصا  الضللاااااا  مل ااااار اساااااتمرار حااااادوت 

  وأعرى عا قلقا  ماا وجاوو مناط ماا التضاذيم  ارُسا  موظداو مديريا  مراقبا  الارتاى (4٠)لتضذيما
  (4١)الوحلص أمملات عملل  االعتقاع وأمملات االحتاا  ا بض  احلاال  ال  متس أما الدول 

ويساور الدريح الضام  ا ضص باالحتاا  التضسدي القلُح ما اوعااتا  اإلياداع ا احلابس  -3٠
  حمااا يساااوره القلااح  ن نةااا  الضدالاا  ا ملاتلاا  يضتمااد ب اا   حباام علااى االعاارتاف (4٢)ندااراوياال

بو ااد  ساالد ا ولاا  ا وعاا  ا ح ااا  باإلواناا ، و  اام ال اا او  الااوارو  ر  اسااتزدا  مسااتو  
  وأو اااى الدرياااح الضامااا  بااا ن يتزاااذ (43)الدولااا  التضاااذيم للة اااوع علاااى ا ولااا  أو االعرتا اااا 

لع اصصوا  الضروري  لضمان أن  ستملد اإلوانا  ا ملاتل  ر  أول  أار   م اعرتا ا  ا غرى ع
  (44)ا ت مم

وأو ى ا قرر اصا  ا ضص قس ل  التضذيم ب ن يضما ا غارى عاد   اوع أي  از   -3١
ااح قضاااتلاً بساابم جر اا  التضااذيم باا ي عدااوا و ضاادي م قااانون اإلجااراتا  ا ملاتلاا   ُماادان أو مالحم
لضاامان االبتضاااو عااا الوسااات   اام القانونلاا  ا احل ااوع علااى أي اعاارتافا ووةااعم حااد  مارساا  
احلاااابس االندااااراوي واالحتاااااا  السااااريا و سااااريع التةقلااااح ا علااااع اوعاااااتا  التضااااذيم وسااااوت 

ا واسااتةدات رجااراتا  التةقلااح ذ اا  ا مل ااما ورن ااات تللااا   ةلاا   ضالاا  (4٧) (46) (45)ا ضاملا 
  حمااا أو ااى باا ن يااوع ي ا غاارى ا ااوظدم ا  لداام بإندااا  القااانون (49) (48)ع رلل ااايساا   الو ااو 
  (5٠)قملع التضذيم

ويو اااي الدرياااح الضامااا  ا ضاااص باالحتااااا  التضسااادي بااا ن يضاااما ا غااارى التقلاااد ال اااار   -3٢
 بتسااال  حاا  مضتقماا  مملااذ حلةاا  اعتقالاا ، وال ساالما ا احلاااال  الاا  متااس ا مااا القااومي، وباا ن
خيضاااع ةاااباُل ال ااارحل ، قاااا  ااال   الرؤساااات واحملققاااون، للمسااااتل  جملاتلااااً عاااا أي احتااااا   ااام 

  (5١)مضرتف ب 
وأعاارى ا قاارر اصااا  ا ضااص قساا ل  التضااذيم عااا قلقاا   ن الةااروف الساااتد  ا مضةاا   -33

ساااادل ، السااااون ال  ااا اع   ااام ا ااا ع بسااابم االحتةااااال، وساااوت ا ضاملااا ، والتااادابم الت ويبلااا  التض
والةروف  م ال ةل ، وعد  حدايا  الغاذات، وقلا  الدار  ا تاحا  للة اوع علاى الرعايا  الصبلا    
حما أعارى عاا قلقا  ماا اإل ارال ا اساتزدا  احلابس االنداراوي وماا ظاروف احتااا  السااملات 

   وأعاارى الدرياح الضاماا  ا ضاص باالحتاااا  التضسادي عااا  ااوا  (53) (5٢)احمل او  علاال   باإلعادا 
، و ااا  مالماا  ساااملات ٢٠١5  وأ اااو  مدوةاال  حقااوق اإلنسااان ب هنااا وم قاال، ا عااا  (54) املاا 

  وأو ااى (55) ااةراويم أمملااات وجااووه  رهااا االحتاااا  ا ا غاارى  سااباى ممل ااا اإلحلاااع الصااي
ا قااارر اصاااا  ا ضاااص قسااا ل  التضاااذيم بااا ن خي ااا  ا غااارى ماااوارو حا لااا  ماااا ا ل انلااا  لتةسااام 

  (56)ا الساونا وةاع 
وأو ل اللامل  ا ضملل  ذقوق اإلنسان ب ن يملات   ا غارى سلاسا   صبلاح عقوباا  بديلا   -34

  (5٧)عا احلرمان ما احلري 

مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون هاإقامة العدلا بما في -٢ 
(58) 

أعاارى الدريااح الضاماا  ا ضااص باالحتاااا  التضساادي عااا أسااد   ناا ، علااى الاار   مااا  ااو ُّر  -35
سااااع  علاااى رلقاااات  ٢4الضاامان القاااانوين ل اااي   ااا  أي ماات   علاااى اااادما   اااا  بضااد مااارور 
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القب  علل  ا القضايا ا ملاتل  الضاوي ، يبدو أن هاذا احل ا  ال ُ ارت  احرتامااً حااماًل ا ا مارسا  
  وأو ى ب ن يضما ا غرى، بواسص  رجارات  ضاديال    اريضل ، مامل  ا  اتب  با  احلاح (59)الضملل 

ا اال  اع قةا  ما ااتلاره مملذ حلة   وقلد  وون  واجاد  قاح مض ماا ووون ا ارتال احل اوع 
وأعربااال اللاملااا  ا ضمللااا    (6٠)علاااى ر ن ماااا ا ااادعي الضاااا ، حاااىت ا قضاااايا  دياااد ا ماااا القاااومي

   (6١)نسان عا  وا   م اهب  وقد مل  و لا   امل ذقوق اإل
وأعربااال  ملااا  حقاااوق الصدااا  جمااادواً عاااا قلق اااا  ن نةاااا  قضاااات ا حااادات ا ا غااارى  -36
يااا اع عقابلااااً ا مضةمااا ، حلاااث يتضااارل ا حلدااااع لالحتااااا   ااارتا  حلويلااا  قبااا   ااااحمت     ال

ا  لاا  احلاابس االحتلاااحلي، رال  حةاا  وأو اال باا ن يضااما ا غاارى عااد  اللاااوت ر  االحتاااا ، قاا
  وأو ى ا قرر اصاا  ا ضاص قسا ل  التضاذيم با ن يضِاد  ا غارى (6٢)أام و ق ر  رت   مملل    مل 

  (63)مد عم عامم وةباحلاً ا ال رحل  القضاتل  خمت م ا قضايا ا حدات ا احنم
ا غاارى ج ااووه ويساار ع ا للوقااوف وأو اال اللاملاا  ا ضمللاا  ذقااوق اإلنسااان باا ن يوا اا   -3٧

علااى مالبسااا  علااع حاااال  االاتدااات القسااري، ومااا علت ااا احلاااال   ا  ال اال  بال ااةرات 
الغربل ، حما أو ل ب ن يدت  ا غرى علاى الداور  قلقاا  لل  اي عاا ا ساتولم عاا حااال  

  (64)االاتدات القسري وحملاحمت   ومضاقبت  
حلقوق االقت اوي  واالجتماعل  وال قا ل  القلح ر ات  لوع الدسااو وساور اللامل  ا ضملل  با -38

ا ا غرى  وأو ل ب ن يض   ا غرى ج ووه ا سبل  م ا ة  الدساو بدضالل  وةمان ال ادا ل  
  (65)١٢-١١3ا  سلم ال تون الضام ، وال سلما عا حلريح  ملدلذ القانون رق  

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

 ٢٠١6رح بااال اللاملااا  ا ضمللااا  ذقاااوق اإلنساااان باااإقرار قاااانون ال اااةا   ا دياااد ا عاااا   -39
الاااذي يلغاااي الضقوباااا  الساااالب  للةريااا  علاااى جااارات  ال اااةا    بلاااد أهناااا أعربااال عاااا قلق اااا ماااا 

ا  بالساااا علااى أ ضاااع  ُضتاا  اسااتةدات أح ااا  جديااد  ا القااانون ا ملاااتي  اامل  علااى عقوباا
  حمااا أعرباال عااا قلق ااا مااا (6٧)م لملاا  لاسااال  أو ا لم لاا  أو   اا م ا سااالم  الوحااد  الرتابلاا 

ا ضلومااااا  الااااوارو  عااااا  اااارل قلااااوو، ا الواقااااع الضملااااي، علااااى ويانااااا   اااام  لاااام ا ضاااارتف هبااااا 
 ا  ال ااال  ا القاااانون   وأو ااال اللاملااا  بااا ن يضلاااد ا غااارى الملةااار ا علاااع ا ح اااا  (68)رمسلااااً 

  (69)ا ملاتي حي جيضل ا  توا ح مع الض د الدو  اصا  باحلقوق ا دنل  والسلاسل 
وأو ل اللامل  ا ضملل  ذقوق اإلنسان ب ن  ر  ا غارى علاى أن يصب اح قاانون التةااهر  -4٠

 عضضااع  ارساا  السالمي و قاااً  ااا ياامل  عللا  الض ااد الاادو  اصااا  بااحلقوق ا دنلاا  والسلاساال  وأال  
  (٧٠)احلح ا التةاهر السلمي  ي قلوو  م  لم ال  يسم  هبا الض د

وأو ل مملةم  ا م  ا تةد  للرتبل  والضل  وال قا   )اللونلس و( ب ن يمل ع ا غرى  د   -4١
  (٧١)ا ُر  عا القدل ويضض  ةما نصاق القانون ا دين و قاً  ا  قتضل  القواعد الدولل 

            اااو ا ماام الضااا  باا ن الساالصا  ا غربلاا ، حساام مااا أورو اا  م اااور خمتلداا ، وا االلوأ -4٢
ما وأبل علل  ما مملع أو  دريح التامضا  ال   رح  على احلح ا  قرير ا  م، وعلى سلاسا  
الضم  التملل ي ، وعلى  محلا ما ا سات  االجتماعل  واالقت اوي   و ملع ا  لدون بإندا  القاانون 

قماع ا ةااهرا    االنضما  ر  ا ةاهرا  وح ماً ما يستزدمون القو  ا درحل  أو  ام الضاروري  ا



A/HRC/WG.6/27/MAR/2 

7 GE.17-02670 

وا عااد  حاااال ، ورو  اوعاااتا  بتضاارل احملتااام والملا ااصم لالعتقاااع التضساادي واحملاحمااا  
 م الضاول  والسااا باُت   يبادو أهناا ملدقا   و دلاد  قاارير بإ ااب  بضا  ا  ازا   ارول أمملاات 

اوا  ماااع ا ةااااهرا  وبااا هن      ااالوا علاااى اااادما  الضاااالج الصاااي ا الوقااال ا صلاااوى وبا سااا
  وباإلةا   ر   لم، يُد عى أن قوا  ا ما حد   ماا ح اوع ُمضاربم عاا الصضاا  (٧٢) مه 

  (٧3)على ا ات
وأعرى ا قرر اصاا  ا ضاص بااحلح ا حريا  التاماع السالمي وا   اويا ا مضلاا  عاا  -43

ح ار بصلام رجارات استمرار قلق  ما اوعاتا  اإل رال ا استزدا  القو  أمملات مةااهرا  سالمل  و  
  (٧4)٢٠١١ يار  حان قد قد م  ا عا  

وأ او ا مم الضا  ب ن  قارير ورو   دلد بدرل قلوو  ام ةاروري  علاى بضا  ا ادا ضم  -44
عاااا حقاااوق اإلنساااان والملا اااصم الاااذيا يساااضون ر  الاااداوع ر  ال اااةرات الغربلااا   ااارى ا ااادار 

نوين لضاادو مااا مملةمااا  حقااوق اإلنسااان، وقوا اال  الرملااي واصااروج ممل ااا، وبضااد  ماامل  ا رحاا  القااا
  (٧5)السلصا  ا غربل  مضايق م ا دا ضم عا حقوق اإلنسان ا ال ةرات الغربل 

والحاااا ا مااام الضاااا ، أمملاااات البض ااا  الااا  أجراهاااا و اااد ماااا ا دوةااال  ر  ماااديمل  الضلاااون  -45
  (٧6)بال  عا بضع حواوت انتقامل والداال ، ر د اجتماعا   مع التمع ا دين والضةايا واإل

 (٧٧)حظر جميع أشكال الرق -٤ 
 ٢٠١6أ اااو  مدوةاال  ا ماا  ا تةااد  السااامل  ل ااتون الالج اام باعتماااو قااانون عااا   -46

  وأو ل ا قارر  اصا ا  ا ضمللا  باالعاار با  ازا ، وخبا ا  الملساات (٧8)ا تضلح باالعار بالب ر
   عماا  وحلمللاا   ا   اال  وباا ن  اادو مت اارا  واةااة  لقلااا   وا حلداااع، باا ن يضااع ا غاارى اصاا 

ما ُ ر  ما  قد  و  مِم رووو  ض  ال رحل ا وب ن ي م  تلل   مع البلانا  عا حاال  االعارا 
ا وباا ن يضااع مااا يلاا   مااا رحلااار (8٠) (٧9)وباا ن يبااذع ا  يااد مااا ا  ااوو مااا أجاا  مقاةااا  ا تاااريا

  (8١)الضةايا وال  ووقانوين ورجراتا  بغل  ةمان محاي  
وأو ل  مل  حقوق الصد  ب ن  ةار ا غارى وجيار   ب اري  الضباار  عمللادم ا حلدااع وون  -4٧

سااا ال امملاا  ع اار  واسااتزدام   ا ا عماااع القتاللاا  الاا  عضوةاا ا القااوا  ا ساالة  وا ماعااا  
  (8٢)ا سلة  ما  م الدوع وال رحا  ا مملل 

 والحياة اأُلسريةالحق في الخصوصية  -٥ 
ساور القلح اللامل  ا ضملل  ذقوق اإلنسان بسابم ا ضلوماا  الا   دلاد بوقاوع انت احاا   -48

للةح ا اص و ل  ا سلاق أن ص  مراقمب  اضع هلا  ةدلون ومدا ضون عا حقوق اإلنسان  
  الاا  يقاو  هبااا متوا قاا  وأو ال اللاملاا  با ن يتزااذ ا غارى التاادابم الضااروري  للاضا  أن ااص  ا راقبا

مااااع أح ااااا  الض ااااد الاااادو  اصااااا  باااااحلقوق ا دنلاااا  والسلاساااال  وللضااااما  وا ااااح أي  اااادا  ا 
  (83)ا و ل   ز  ما مع مباوئ القانونل  والتملاسم والضرور 

وساور  مل  حقوق الصد  القلح ر ات عواقم عرمي الضالقا  ا ملسل  اارج نصاق ال واج  -49
  (84)دضي ا ا غرى ر  التزلي عا ع را  الرة ع ح  يو ال  قل  رهنا  
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 ثقافيةالجتمادية و االقتصادية و االحقوق ال -جيم 
الحق في العمل وفي ظروف دمل دادلة ومواتية -١ 

(85) 
أعرباال ا قاارر  اصا اا  ا ضمللاا  باااحلح ا الغااذات عااا القلااح ر ات ار داااع مضاادال  البصالااا   -5٠

  (86)والضمال   م الرمسل والضمال  الملاق   
وساااور القلااح اللاملاا  ا ضمللاا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعلاا  وال قا لاا  مااا  ااد  حلااوع  -5١

ا د  ال  يستغرق ا ر دار ا ح ا  ا ا ملا عا  الضمالل  ور ات انضدا  ا مر الاراوع للغراماا  الا  
  (8٧)ال  ستةح الذحر أو ال يت  رندا ها ا بض  ا حلان

وأو ل اللامل   ا ا ب ن يبذع ا غرى م يداً ما ا  وو بغلا  ادا  مضادع البصالا  بام  -5٢
  (88)ال ااااباى، بوسااااات  ممل ااااا باااارام  التاااادريم ا  ااااص والتقااااص و قاااادمي حااااوا     ااااةاى الضماااا 

  (89)وقد مل ا قرر  اصا   ا ضملل  باحلح ا الغذات  و لا   امل 
الصاارف علااى ر ااع احلااد ا وع  جاار الضاماا  ال راعااي بغلاا  ةاامان وح اال اللاملاا  الدولاا   -53

  (9٠)سره الضلش ال رمي هلتالت الضماع و  راو أ

الحق في الضمان االجتمادي -٢ 
(9١)

 
ال ياااا اع القلااااح خيااااان اللاملاااا   ن نسااااب  حباااام  مااااا الساااا ان ال  سااااتدلد مااااا الضاااامان  -54

ى ةاامان التاا ا  ال اارحا  اصا اا ، ال ساالما ا ا رياااف، االجتماااعي  وح اال اللاملاا  ا غاارى علاا
باالنتسااااى ر  نةاااا  الضااامان االجتمااااعي وبتةسااام التغصلااا  االجتماعلااا  للضااااملم ا القصااااع 

  (9٢)ال راعي
وأو ااال ا قااارر  اصا ااا  ا ضمللااا  بااااحلح ا الغاااذات بااا ن  ااادو ا غااارى ب ااا   أ ضااا  ماااا  -55

االجتماعلا  حاىت يضااما االساتداو  ممل اا   قار  اارات   يساتةح االساتداو  ماا خمصصااا  احلمايا 
التمع وأح رها حرماناً، قا  ل ا س ان ا رياف، وب ن يملدذ  دابم حدلل  بضمان  ادا ل  وساات  

  حماااا أو اااى بااا ن (93) دياااد ا ساااتدلديا واست  ااااع  ااا    الدسااااو ماااا الملةاااا   ملاااع مساااتويا  
ا تضلق  باحلد ما الدقر و لل ا ويضدهلا حاىت يضاما مراعاا  يستضرل ا غرى السلاسا  وال ام  

  (94)ال وا   ا ملسانل  مراعا   ضال 

 (95)الحق في مستوى معيشي الئق -٣ 
الحةل ا قارر  اصا ا  ندسا ا أن ا غارى قاد اصاى اصاوا  جب اار  ا جمااع احلاد ماا  -56

ا حللاا   وأ اااو  باا  العتماااوه الدقاار، عااا حلريااح روااااع ر ااالحا  اقت اااوي  واجتماعلاا  بالغاا  
سلاسا  وبرام   بتغي ةامان التمتاع بااحلح ا الغاذات   ام أهناا أعربال عاا قلق اا ر ات اساتمرار 

  (96)عااد  ا ساااوا  وةااضي احلاااع، ر  جاناام  ضاااُظ  الدااوارق ا الاادا  باام احلواةاار وا رياااف
 لا  با ن ي دا  ا غارى  و ياع ا اوارو وأو ل اللامل  ا ضملل  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعلا  وال قا

  (9٧)بالتساوي واإلن اف بم خمتلي ا ملاحلح وبم ا رياف واحلواةر
وأعربل ا قرر  اصا   ا ضملل  باحلح ا الغذات عا قلق ا ر ات عاد   ملدلاذ   اريضا   ضا    -5٧

وناااً رحلاااراً وحلمللاااً   وأو اال باا ن يضتمااد ا غاارى قان(98)السلاسااا  الضاماا  ا تضلقاا  باااحلح ا الغااذات
  (99)يتضلح باحلح ا الغذات ويستملد ر  مضايم  دو   ممللاً واص   ملدلذ  ضال  ل   مملصق 
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 (١٠٠)الحق في الصحة -٤ 
ظاا  القلااح يساااور اللاملاا  ا ضمللاا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعلاا  وال قا لاا  ر ات ار داااع  -58

وأ اااار  اللاملااا  ر  وجاااوو مضلوماااا   دلاااد بااا ن مضااادع و لاااا  ا م اااا ، اا ااا  ا ا ريااااف  
ا ا اتاا  مااا نسااات ا رياااف   اا  علااى ا ساااعد  ا ته لاا  عملااد الااوالو ، بلملمااا   اا   55 نسااب 

 ماا جلاد  نوعلا  ا غارى يتال  با ن اللاملا  وأو ال ا ا ات  ماا نساات احلواةار  9٢علل ا نسب  
  وأو اال اللاملاا  ا ضمللاا  (١٠١)ا رياااف ا ساالما وال وااادما ا، واإلجنابلاا  ا ملساال  ال ااة  مرا ااح

ذقاااوق اإلنساااان أيضااااً بااا ن ي ااااع ا غااارى ويضاااما احل اااوع علاااى وساااات  مملاااع احلمااا  وعلاااى 
  (١٠٢)الت قلي ا جماع ال ة  ا ملسل  واإلجنابل  وعلى ادما ا

ا ملسااال  وأو ااال  ملااا  حقاااوق الصدااا  بااا ن يضتماااد ا غااارى سلاسااا   اااامل  ر ات ال اااة   -59
  (١٠3)واإلجنابل  للمراهقم، مع ريالت اهتما  اا   ملع احلم  ا ب ر وا مرال ا ملقول  جملسلاً 

وساااور اللاملاا  ا ضمللاا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعلاا  وال قا لاا  القلااح أيضاااً  ن عاارمي  -6٠
ت ا وحلااا ا اإلج ااال حللاااً يااد ع بااال  م مااا الملسااات ر  اإلج ااال سااراً وهااو مااا يضاارل  ااة

وقاااد مل   (١٠4)اصصااار  اإلج اااال عمللاااا   ملاااع اصاااوا  ا غااارى يتزاااذ بااا ن وأو ااال للزصااار 
   (١٠6) (١٠5)اللامل  ا ضملل  ذقوق اإلنسان و مل  مملاهض  التضذيم  و لا   امل 

 (١٠٧)الحق في التعليم -٥ 
والت ويا ا  اص ا اصتا  للدارت  حسم ما جات ا ورق  اللونلس و، أورج قصاع التضلل   -6١

  رال  أن م ا ل  (١٠8) دابم هام  بغرل االر قاات بملوعلا  التضلال  ٢٠١6و ٢٠١3ما بم عامي 
  وأو اال (١٠9)ال ااباى  اام ا ماادر  واالنقصاااع عااا الدراساا  ال  اا االن   اا الن  ااا اًل رتلساالاً 

ا  سااال  علااع ا حلداااع ا  ملاا  حقااوق الصداا  باا ن يبااذع ا غاارى م يااداً مااا ا  ااوو ل ااي يضاام
التضلاااال  االبتااااداتي وال ااااانوي و لاااام باااا ن يتزااااذ  اااادابم  اااادو  ا هااااداف للو ااااوع ر  ا حلداااااع 

  (١١٠)احملرومم ما التضلل 
و لط اللامل  ا ضملل  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  وال قا ل  علماً قا ُأحار م ماا  قاد   -6٢

القلح ال ي اع يساورها ر ات اإلاداق التة للي  ضااًل عاا  ملةول ا  و م  ر  التضلل  بلد أن
  (١١١)روات  التضلل  الضمومي

ويساور اللامل   ا ا القلح ر ات انت ار ا ز   التضلل  ال  ما  ا هنا أن  ادت نوعااً  -63
مااا التدرقاا ، جيضااا  التضلاال  ا لااد ح اااراً علااى الد اا  القااااور  علااى  ماا    ااااللي التضلاال  اصاااا  

  (١١٢)بويالملز
وأعرباال اللاملاا  عااا قلق ااا أيضاااً ر ات الداااو  باام  ضلاال  الدتلااا  و ضلاال  الدتلااان، ور ات  -64

  (١١3)ال ضوب  ال  جيدها ال ةراويون ا احل وع على التضلل ، وال سلما التضلل  ا امضي
الضدياااد ماااا ا ملااااحلح وأ اااار  ا دوةااال  الساااامل  حلقاااوق اإلنساااان ر  أن مضةااا  سااا ان  -65

الدقم ، وال سلما مملصق  ا حللس ا توسط، ما ا ما يغ ور  أن مضدال  ا مل  ا قد ر  ا  لام 
  (١١4)ا ا ات  8٠ا ملاحلح قد  بلغ 
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 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -دال 
 (١١5)النساء -١ 

واالجتماعلاا  وال قا لا  عااا قلق ااا ر ات خمتلااي أعربال اللاملاا  ا ضمللاا  بااحلقوق االقت اااوي   -66
  وأو اال ا قاارر  اصا اا  ا ضمللاا  (١١6)متلل ياا  ا حااح ا اارأ  م اااريع القااوانم الاا   تضااما أح اماااً 

بااااحلح ا الغاااذات بااا ن يضاااما ا غااارى متا اااي القاااوانم قلاااد التملقااال  ماااع ا ضاااايم الدوللااا  حلقاااوق 
  (١١٧)اإلنسان

ااام اللاملااا  ا ضمللااا -6٧ الاااذي  ٢٠٠٧  ذقاااوق اإلنساااان قراجضااا  قاااانون ا ملسااال  ا عاااا  و رح 
يسااام  للملساااات ا غربلاااا  بملقااا  جملسااالت ا ر  أوالوهاااا، رال  أن القلاااح ال يااا اع يسااااورها ب ااا ن 
ا ح ااا  الت ااريضل  التملل ياا  ا حااح ا اارأ  قااا  ل ااا  لماا  خياا  نةااا  ال وجلاا  والصااالق وحضااان  

  وأو ااال اللاملااا  بااا ن (١١9) (١١8)ا ملسااال  ر  الااا وج ا جملاااي ا حلدااااع والو ااااي  القانونلااا  ونقااا 
  (١٢٠)يلغي ا غرى علع ا ح ا  التملل ي  ا حح ا رأ 

وأعربل اللامل  ا ضملل  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  وال قا ل  عا قلق ا ر ات اساتمرار  -68
م الضملااي، ور ات اسااتمرار عاارمي  ارساا  الضملااي علااى الملسااات، ور ات قلاا  الاادع  ا قااد  لضااةايا  لاا

وأو ال "الضالقا   م ال رعل "  اا ي اص الملساات عاا ر اع  ا او  لاد   ضرةا ا لال ت ااى  
 قانوناااً  ا غاارى يضتمااد باا ن أو اال حمااا باا ن يلغااي ا غاارى عاارمي الضالقااا  ا ملساال   اام ال اارعل  

ال اال ، وباا ن ي داا   ملدلااذ  لاام ضملااي علااى ا اارأ  يتدااح مااع ا ضااايم الدوللاا   ا  ال ب اا ن  ااامالً 
  (١٢١)القانون
وأو ااال اللاملااا  ا ضمللااا  ذقاااوق اإلنساااان بااا ن يسااا    ا غااارى  قااادمي  ااا او  باااالتضرل  -69

للضملاااي وبااا ن  ااار  علاااى رجااارات  قلقاااا  مضم قااا   ل اااا وعلاااى مالحقااا  ا ملاااا  وروانااات  ، وبااا ن 
  (١٢٢)يضما الت د  برعاي  الضةايا

صا اا  ا ضمللاا  باااحلح ا الغااذات باا ن يتزااذ ا غاارى  اادابم للقضااات علااى وأو اال ا قاارر  ا -٧٠
  (١٢3)أ  اع التةل  وا مارسا  السلبل  ال  متس ذقوق ا ارأ ، قاا  ل اا احلاح ا مل لا  ا رل

وأو ل اصبم  ا ستقل  ا ضملل  بالتضاما الدو  بتضمال  مراعاا  ا ملةاور ا ملسااين ا علاع الا ام  
  (١٢4)  اإلمناتل  ا علع القصاعا والسلاسا

وأو ل اللامل  ا ضملل  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  وال قا ل  ب ن يلغي ا غرى  ضدو  -٧١
وقااادمل   (١٢5)ال وجاااا ، وبااا ن ياااملة  محاااال   وعلااا  للقضاااات علاااى القوالااام الملمصلااا  ا ملساااانل 

  (١٢6)اللامل  ا ضملل  ذقوق اإلنسان  و لا   امل 
والحةل اللامل  ا ضملل  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  وال قا ل  بقلح استمرار الد    -٧٢

ا ملساااين ا سااوق الضماا  و ااد  الدااال مضاادع م ااارح  الملسااات ا الضمالاا   وأو اال باا ن ي ياا  
ا غاارى الضقبااا  الاا   ضاارتل  وظلااي الملسااات، وباا ن يتزااذ التاادابم ا ملاسااب ، ومااا علت ااا  اادابم 
 ااادو  اهلااادف، لتض يااا  التاااوا ن بااام احللاااا  ا  مللااا  واحللاااا  اصا ااا  حاااىت   ياااد م اااارح  الملساااات ا 

  (١٢٧)الضمال   حما أو ل ب ن يتزذ ا غرى  دابم اا   متقت ، عملد االقتضات
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وأعرباال اللاملاا  عااا أسااد ا النت ااار التةاارن ا ملسااي علااى نصاااق واسااع وأعرباال عااا  -٧3
ا تاحاا  للملسااات حااي ي االا ر  الضدالاا  ويملت اادا  ندساا ا و لاام بساابم قلق ااا مااا قلاا  الوسااات  

  (١٢8)او  ا ما االنتقا  أو ما است اان التمع  لم ممل ا

 (١٢9)الطفل -٢ 
أو ل  ملا  حقاوق الصدا  با ن يضا    ا غارى التضااون الادو    ا ةا  السالاح  ا ملسال   -٧4

  ا الرت لبا  ا تضادو  ا حلاراف واإلقللملا  ال  يذهم ةةلت ا أحلداع، و لم عا حلريح ا  ارح
  (١3٠)وال ملاتل 
وأو اال اللاملااا  ا ضمللاا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماعلاا  وال قا لااا  باا ن يضتماااد ا غااارى  -٧5

م روع قانون يتضلاح بتةدياد ظاروف الضما  واساتزدا  عمااع ا ملاا ع وبا ن ي دا   دياد القاانون 
  (١3٢)وقدمل  مل  حقوق الصد   و لا   امل   (١3١)سمل  ١8السا  الدنلا للضم  ا 

وأعربل  ملا  حقاوق الصدا  عاا القلاح ر ات التمللا  ا حاح الدتلاا  وا حلدااع ا ولاوويا  -٧6
اارج الضالق  ال وجل  حىت  لما خيا  ا حاواع ال ز ال   وأو ال با ن ي يا  ا غارى أي ر اار  

رج الضالقااا  ال وجلااا ، وبااا ن يلغاااي علاااع ا ح اااا  ا وملقااا  اهلويااا   دلاااد بااا ن حامل اااا مولاااوو ااااا
القانونل  ال  متل   ا حح أول م ا حلداع، وال سلما ممل ا  لم الوارو  ا مدون  ا سر 
(١33)  

وأعرباال ندااس اللاملاا  عااا قلق ااا لااوروو  قااارير  دلااد باا ن الضديااد مااا ا حلداااع  ضرةااوا  -٧٧
   قاااد وجاااد (١34)أحلدااااع يضل اااون ا ال اااوارعلساااوت ا ضاملااا  ا خماااا ر ال ااارحل ، وال سااالما مااامل   

م تاااام ا دوةاااال  اإلقللمااااي لل اااارق ا وسااااط و اااااع أ ريقلااااا والدريااااح الضاماااا  ا ضااااص باالحتاااااا  
عاماااً،  تااا  ا ساااون  ١4التضساادي أن عاادواً حبااماً مااا ا حلداااع، بضضاا   ال يتااااو  عمااره 

باالتةقلح وا قاةاا  ا حااال  رساات   مل  حقوق الصد  ب ن يقو  ا غارى    وأو ل(١35)عاوي 
ا ضاملاا ، قااا ي داا  احلااتوع وون أن يقااع الصداا  الااذي يتضاارل لسااوت ا ضاملاا  ةااةلً  لاجااراتا  

  (١36)القانونل  وقا يضما محاي  حرم  حلا   اصا  
وو قااااً للمضلوماااا  الااا  عضت اااا ا دوةااال ، االعتاااداتاُ  ا ملسااال  علاااى أحلدااااع حاااواوت   -٧8

  (١3٧)و دو  ا دوةل  على احلاج  ر  تلل  وحلملل  لر د انت احا  حقوق الصد مت رر   
وأعربال  ملا  حقاوق الصدا  عاا القلاح  ن ا حلدااع الضاضدات  البااً ماا يووعاون مضااً ا  -٧9

مراح  محاي  الصدول  ال  ُ رمون  ل اا ماا حاريت   وح اماً ماا يتضرةاون  ل اا لةاروف مضل ال   بلاغ 
  (١38)ل حد سوت ا ضام

ويساااور اللاملاا  ندساا ا القلااح  ن ا غاارى    ةاار الضقوباا  البدنلاا  وهااي ظاااهر  واسااض   -8٠
  (١39)االنت ار  وأو ل ب ن  ةر ا غرى  راحً  الضقوب  البدنل  ا علع ا وسال

وأعرباال اللاملاا  ا ضمللاا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعلاا  وال قا لاا  عااا القلااح ر ات الواقااع  -8١
عامااً  ووعال  ١8 تم   ا أن    ا عقد الا واج ب اور  قانونلا ، ا بضا  احلااال ، قبا  ساا ا

سامل ، ور  ةامان عقاد الا واج قوا قا  الصار م  ١8ا غرى ر   ديد احلد ا وع لسا الا واج ا 
  (١4١)وقدمل  مل  حقوق الصد   و لا   امل   (١4٠)احلر 
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 (١4٢)األشخاص ذوو اإلداقة -٣ 
رح بااااال  ملاااااا  حقااااااوق الصداااااا  باعتماااااااو اصااااا  الضماااااا  الوحلمللاااااا  لاوماااااااج االجتماااااااعي  -8٢

( وبار داااااع عاااادو ا حلداااااع ا سااااالم ا ال اااادوف ٢٠١٧-٢٠٠8لأل اااازا   وي اإلعاقاااا  )
ا ملدجم   بلد أن القلح يساورها  ن ال لث  قاط ماا ا حلدااع  وي اإلعاقا   ضارون ر  ا ادار  

  وأو اااال اللاملاااا  ا ضمللاااا  باااااحلقوق (١43)اقاااا  يتضرةااااا للاااار   والو اااا و ن ا حلداااااع  وي اإلع
االقت اااااوي  واالجتماعلااااا  وال قا لااااا  بااااا ن يضاااااع ا غاااارى  ااااادابم  اااااامل  لتصاااااوير التضلااااال  ال اااااام  

  (١44)للاملع
ويساااور  ملاا  حقااوق الصداا  القلااح  ن ُ ااس ا حلداااع  وي اإلعاقاا    يااذهم قااط ر   -83

  (١45) ةل مر ح ما مرا ح الرعاي  ال
و اضل اللامل  ا ضملل  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  وال قا ل  ا غرى على عض ل   -84

ا ا ات  ما الوظاتي لأل زا   وي اإلعاق  وعلى اعضا   دابم اا   لتض ي   ر     ٧ح   
  (١46)ا احل وع على عم  وعلى التضلل  والرعاي  ال ةل 

 ضملل  باحلح ا الغذات ب ن يضما ا غرى مراعاا  مملةاور اإلعاقا  وأو ل ا قرر  اصا   ا -85
  (١4٧)مراعا   ام  ا سلاس  التغذي  والسلاس  الضام  لل ة  وا أي مباورا  أار   ا   ل 

األقليات والشعوب األصلية -٤ 
(١48) 

علمااااااً بااااااعرتاف أحاحلاااال اللاملااااا  ا ضمللاااا  بااااااحلقوق االقت اااااوي  واالجتماعلااااا  وال قا لاااا   -86
  (١49)الدستور باللغ  ا ما يغل  باعتبارها لغ  رمسل 

وأو ل اللامل  ا ضملل  ذقوق اإلنسان ب ن يسر ع ا غرى ما يبذل  ما ج اوو حاي يضتماد  -8٧
قريباً قانوناً  ملةلملاً يتضلح باللغ  ا ما يغل  وحي يتل  استزدا  هذه اللغ  ا اإلجاراتا  القضااتل  

  (١5٠)يتل   سال  ا مسات ا ما يغل واإلواري  و 
وأو ااال اللاملااا  ا ضمللااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماعلااا  وال قا لااا  بااا ن ياااو ر ا غااارى  -88

التضلااال  االبتاااداتي وال اااانوي وا اااامضي باللغااا  ا ما يغلااا  وبااا ن ي ياااد اساااتزدا  اللغااا  ا ما يغلااا  ا 
  (١5١)ال ام  التلد يونل 

 ا رن القلح ال ي اع يساورها بسبم التملل  الدضلي ا حح ا ماا يغ، وقالل اللامل  ندس -89
  (١5٢)ال سلما  لما يتضلح بدر    ا احل وع على التضلل  والضم 

احلساانلتم  -وأعربل اللامل  عا قلق ا أيضاً ما عد   ض ي  اللغ  وال قا   ال اةراويتم  -9٠
  (١53)بالقدر ال اا

باا ن   داا  الدولاا  الصاارف أيضاااً لألمااا يغ وال ااةراويم التمتااع ال اماا   وأو اال اللاملاا  -9١
  اادابم ا غاارى يتزااذ باا ن أو اال حمااا ذق اا  ا ا  ااارح  ا احللااا  ال قا لاا  وون قلااد أو  اارل 

 و ااااارخي   هااااويت    ااااون مااااا وال ااااةراويم ا مااااا يغ ولتم اااام ال قاااااا، التملااااوع حلماياااا  رةااااا ل 
  (١54)وعاوا   و قاللده  وما  ض ي ها ورظ ارها ون رهاا   ولغ ومقا ت  

ويساااااور اللاملاااا  القلااااح أيضاااااً  ن حااااح ال ااااةراويم ا ا  ااااارح  ا اسااااتزدا  ا ااااوارو  -9٢
وأو اال اللاملا  أيضااً باا ن  ضاما الدولاا  الصارف احاارتا   الصبلضلا  واساتغالهلا   ُ اارتم  حاىت ائن 
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احلااار  وا سااابق  وا ساااتملم  ماااا ال اااةراويم حاااىت  تساااأل هلااا   ارسااا  مبااادأ احل اااوع علاااى ا وا قااا  
  (١55)حق   ا التمتع ب روا   ومواروه  الصبلضل 

(١56)المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -٥ 
 

الالج ام الا   ضرى اللامل  ا ضملل  ذقوق اإلنسان عا أسد ا  ن عملل   سوي  أوةااع  -93
ااا مااا  سااوي  وةااع الضديااد مااا الالج اام ٢٠١4متاال ا عااا     وأو اال باا ن يساارع (١5٧)  مت  

ا غرى عملل  رعاو  الملةر ا اإلحلار القانوين الذي يملة  اهلار  واللاوت ذلث جيضلا  متوا قااً ماع 
 اااووه ا الض ااد الااادو  اصااا  بااااحلقوق ا دنلاا  والسلاسااال ا حماااا أو اال بااا ن ي  ااي ا غااارى ج

سبل   سوي  أوةااع ا  ازا  احملتااجم ر  محايا  ووللا ا وبا ن ي يا  الضواتاح القانونلا  الا  متملاع 
االعااارتاف بال جياااا  الااا   ُضقاااد بااام الالج ااام وحلاااالي اللااااوتا وبااا ن يراجاااع قاااانونم ا ملسااال  حاااي 

  (١58)يضما انتقاع ا ملسل  ر  علع ا حلداع ا ولوويا ا ا غرى
ر اللاملاا  ا ضمللاا  ذماياا  حقااوق علااع الضماااع ا  اااجريا وأ ااراو أسااره  القلااح مااا ويساااو  -94

التقااارير الاا   دلااد باا ن الضماااع ا  اااجريا الااذيا هاا  ا وةااع  اام قااانوين يقضااون ةااةل  التمللاا  
واإليااذات ورقاااا حاااىت للضملاااي ال اااديد الدتااااح،  ضااااًل عاااا ساااوت مضااااملت   ماااا ِقبااا  بضااا  الااادواتر 

  (١6٠) (١59)ا  اإلجرامل  ا ا غرىا مملل  وا ماع
وأعرباال اللاملاا  ا ضمللاا  بالضماااع ا  اااجريا عااا قلق ااا مااا  قااارير ورو   دلااد باا ن بضاا   -95

  (١6١)ا  اجرا  قد ُأحرْها على البغات وب ن م اجريا قد ُأاضضوا للسُّزر 
عااعي وأنا   والحةل اللامل  بقلح  وروو مضلوما   دلد ب ن ا غرى يملد اذ عمللاا  حلارو -96

يات  التزلااي عاا ا  اااجريا، وال سالما ماامل   الملسااات احلواما  والق  اار  ام ا  ااةوبم، ا مملاااحلح 
  (١63) اماااا  رأي عااااا الصداااا  حقااااوق  ملاااا  وأعرباااال  (١6٢) ااااةراوي ، وحااااىت ا مملاااااحلح ملغوماااا 

ا  دولاااا  وأو ااااى ا قاااارر اصااااا  ا ضااااص قساااا ل  التضااااذيم باااا ن  اااارت  ا غاااارى احلقااااوق ا ساساااال  
للم اااجريا والالج اام وحلااالي اللاااوتا وباا ن يااتم ا و ااوهل  ر  ا را ااح ال ااةل  وح ااوهل  علااى 
الرعاي  الصبل  وون أن خيا وا االعتقاعا وب ن يتزذ  دابم  ملع ا  يد ما الضملي وب ن  قح ا أمِر 

  (١65) (١64) ضرة   للضملي حل ما ورو   مضلوما  بذلم
ا دوةل  السامل  ل تون الالج م بالسلاس  الوحلملل  ا تبض  ر ات اهلار  واللاوت وأ او   -9٧

ر  ا غااارىا وباالسااارتا لال  الوحلمللااا  لل اااار  واللااااوت ر  ا غااارى، وبملةاااا  التااا مم الصاااي )نةاااا  
              وأو ااااال بااااا ن ي دااااا  ا غااااارى لالج ااااام االساااااتداو  الدضالااااا  ماااااا(١6٧) (١66) ا سااااااعد  الصبلااااا (

  (١68)  لم الملةا
وأو ل ا دوةل  ب ن يسرع ا غرى ا  وو الرامل  ر  ساا م اروع قاانون ب ا ن اللااوت  -98

بالت اااور مااع ا دوةاال ، وباا ن يمل اان  لاام القااانوُن تللاا  لتقرياار ا  اااحل الدضاالى لألحلداااع حلااالي 
  (١٧٠) (١69)اللاوت والالج م

است اادار  اا او  ا االالو، وعلااى وح اال  ملاا  حقااوق الصداا  ا غاارى علااى رلغااات رسااو   -99
 لساااام ر اااادار  اااا اوا  ا اااالالو  ملااااع ا حلداااااع الالج اااام الااااذيا ال  ل ااااون  اااا اوا  ماااالالو 

  (١٧١)ائن حىت
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وحااااااث ا ماااااام الضااااااا  التمااااااع الاااااادو  علااااااى موا اااااال  وعماااااا  ل ياااااااو  متوياااااا  برناااااااام   -١٠٠
دوةاااال  ب اااا ن اساااات ملاف   و اااااع حلاااارا الملاااا اع علااااى االسااااتمرار ا احلااااوار مااااع ا (١٧٢)الالج اااام

  (١٧3)ال نام  اإلنساين لداتد  س ان ال ةرات الغربل 
قت اوي  واالجتماعل  وال قا ل  أيضااً ر ات اال باحلقوق ا ضملل  اللامل  يساور القلح ي اع وال -١٠١

حالااا  عاااد  االساااتقرار الااا  سااالضانل ا الالج اااون ال اااةراويون الاااذيا  اااروه  الملااا اع ا ال اااةرات 
  (١٧4)، وال سلما ممل   الملسات وا حلداع، لد  عوو   ر  وياره الغربل 
وأو ل ا دوةل  ب ن يتل  ا غرى الو اوع الدضااع ر  رجاراتا  اللااوت ا علاع نقاال  -١٠٢

             الااااداوع ر  البلاااااد، قاااااا  ل اااااا مملااااااحلح الضباااااور ا ا صااااارا ، بغلااااا  ةااااامان احلمايااااا  الدضالااااا  ماااااا
  (١٧5)اإلعاو  القسري 

 (١٧6)مناطق أو أقاليم محددة -هاء 
أعربل اللامل  ا ضملل  ذقاوق اإلنساان عاا قلق اا ا ساتمر ماا قلا  ماا ُأحار  ماا  قاد  ا  -١٠3

مس ل   قرير  ضم ال ةرات الغربل  م مه بملدس  وما وجاوو ا ادار الرملاي الاذي  اد ماا حريا  
لسا  ا داوةاا  ا ااري برعايا  التملق     و ال با ن يباذع ا غارى م ياداً ماا ا  اد ا رحلاار مس

ا ماام الضااا  لألماا  ا تةااد  ذلااث يتسااأل رعماااع حااح  ااضم ال ااةرات الغربلاا  ا  قرياار م اامه 
بملدساا ، حمااا أو اال باا ن يضاا   ا غاارى عمللاا  الت اااور مااا أجاا   ملدلااذ م اااريع رمناتلاا  وعمللااا  

  (١٧٧)استزراج ا ضاون
  ا رةاال  و مهااا مااا ا تدااارا  مااا خملدااا  وأعاارى ا ماام الضااا  عااا قلقاا   ن ا لغااا -١٠4

احلرى ال   اع   ا   اصاراً علاى حلاا  السا ان احملللام والرح ا  ا ال اةرات الغربلا   وباإلةاا   
ر   لاام، أو  رحلاا  علااع ا ااوظدم الاادوللم ا  اار م علااى م ااروع ر الاا  ا لغااا ، الااذي  ااديره 

  واعتا  ا مام الضاا  (١٧8)لاح علاع أن اص  ر الا  ا لغاا واتر  اإلجراتا  ا تضلقا  با لغاا ، ر   ضل
أن مااا ا  اا  جااداً رحاارا   قااد  ا أقاارى وقاال   ااا بغلاا  مضا اا  احلالاا  اإلنسااانل  ا  ساااوي  ا 

  (١٧9)ال ةرات الغربل 
وأو ل اللامل  ا ضملل  ذقوق اإلنسان ب ن يتزاذ ا غارى التادابم الضاروري  لتم ام  اضم  -١٠5

  (١8٠)الغربلااا  ماااا التملقااا  ذريااا  و وا ااال  برناااام  ر الااا  ا لغاااا  علاااى حلاااوع ا ااادار الرملااايال اااةرات 
  (١8١) امل   و لا  وال قا ل  واالجتماعل  االقت اوي  باحلقوق ا ضملل  اللامل  وقدمل

حااال  ووجد ا قرر اصا  ا ضص قس ل  التضذيم أنا  وقضال ا الضلاون، بال اةرات الغربلا ،  -١٠6
 ضااذيم وسااوت مضاملاا  أمملااات االعتقاااع وا مراحاا  ال اارحل  وا الساااا، وأناا  أُ اارلم ا اسااتزدا  القااو  
أمملااات مةاااهرا  حلالباال باسااتقالع ال ااةرات الغربلاا   واسااتمع ا قاارر اصااا  ر   اا اوا  اوُّعااي  ل ااا 

  (١8٢)ربلااا ار  اااى انت احاااا  علااى ياااد ج ااا   اعلااا  مااا  ااام الاادوع   ااااع اسااتقالع ال اااةرات الغ
  (١83)وأعرى الدريح الضام  ا ضص باالحتاا  التضسدي عا  وا   و و لا   امل 

وقاااع ا ماام الضااا  رن ررهااابلم وعملا اار متصر اا  قااد يسااتغلون  ضاادي  والياا  بض اا  ا ماا   -١٠٧
  ووعااا جملااس (١84)ا تةااد  لالسااتدتات ا ال ااةرات الغربلاا  )ململورسااو( وهااي الضمل اار ا اادين الاادو 
  (١85)ا ما ر  رعاو  بض   ململورسو ر  م ام ا ووعِم ا للقلا  بالدور ا سملمد رلل ا
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وأو اااى ا قااارر اصاااا  ا ضاااص بااااحلح ا الغاااذات بااا ن يضاااما ا غااارى اساااتداو  السااا ان  -١٠8
برام   احملللم ما ا وارو التضللمل  ا وجوو ، وب ن يستةدت تللا  للةد ما البصال ، وب ن يصور

التااادريم التقاااص لداتاااد  ال اااضم ال اااةراوي، وبااا ن يقاااد  حاااوا     اااةاى الضمااا  حاااي يوظداااوا 
    (١86)ال باى وومنا متلل 
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