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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثامنة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٧-٦

 جتميع بشأن غاان  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  ١٦/٢١و 5/١هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  أُعد   -١

ملضاهعععدا  هلئعععا  ا يعععر عملععع  للمضلومعععا  العععواررد   تقعععاريراالسعععتضرال العععدوري الشعععام   والتقر 
مععوج   م   شعع  واإلجععراتا  اصا عع  و مهععا مععن و اععح ا معع  املتةععدد  ا  ال ععل ، وهععو مقععد  

   تقلداً ابحلد ا ق ى لضدر ال لما 

نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق  -اثنياا  
  (٢()١)اإلنسان

، أو ت اللجن  املضنل  حبقوق اإلنسان  اان أبن تنظعر   الت عديح علعى ٢٠١٦  عام  -٢
ىل إلاسعل ، ااعار  نل  والسالربوتوكول االختلاري الثاين امللةح ابلضهد الدويل اصاص ابحلقوق املد

   (3)إلغات عقوب  اإلعدام
ربوتوكول االختلاري التفاقل  والحظ فريح ا م  املتةدد القطري أن  اان  د قت على ال -3

ملهلنعععع    اانل  أو مناهضعععع  التضععععذين و ععععمع مععععن اععععرو  املضاملعععع  أو الضقوبعععع  القاسععععل  أو الالإنسعععع
  (4)٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

، أو عت ننع  حقعوق الطفع   عاان أبن تسعرت   الت عديح علعى اتفاقلعع  ٢٠١5و  ععام  -4
  (5)١993لضععععام  بععععى علععععى ال ععععضلد الععععدويلالهععععاي بشععععان فايعععع  ا نفععععال والتضععععاون   جمععععال الت

أبن تنظععر   الت ععديح علععى اتفاقلعع  منظمعع  الضمعع  الدوللعع  بشععان الضمععال املنعع لل   وأو ععتها أيضععاً 
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، وأن ت عععد ق علعععى الربوتوكعععول االختلعععاري امللةعععح ابتفاقلععع  حقعععوق (٦)(١٨9)رقععع   ٢٠١١لضعععام 
املعععععوار اإلابحلععععع ، والربوتوكعععععول  الطفععععع  بشعععععان بلععععع  ا نفعععععال واسعععععتغالل ا نفعععععال   البغعععععات و 
، واالتفاقلعع  الدوللعع  حلمايعع  (٧)االختلععاري التفاقلعع  حقععوق الطفعع  املتضلععح  جععرات تقععد  البال ععا 

، وأن تنظععر   االنضععمام إىل االتفاقلعع  املتضلقعع  بواعع  (٨)مجلعع  ا شععماص مععن االختفععات القسععري
 خبفععععال حععععاال  انضععععدام اننسععععل  واالتفاقلعععع  املتضلقعععع  ١954ا شععععماص عععععدة  اننسععععل  لضععععام 

   (9)١9٦١ لضام
ضهععععععد  ابالنضععععععمام إىل اتفععععععاقل  والحععععععظ الفريععععععح القطععععععري لتمعععععع  املتةععععععدد أن  ععععععاان ت -5

 ٢3أبلععدجان    خععالل املععالر الععوملاري املضععى ابنضععدام اننسععل  املضقععور   ١9٦١و ١954 عععام
لشعععععاون الالجئععععع   عععععاان  وأو عععععت مفواعععععل  ا مععععع  املتةعععععدد السعععععامل   (١٠)٢٠١5شعععععباي/فرباير 

   (١١)٢٠١٧حبلول هناي  عام ١9٦١واتفاقل  عام  ١954ابالنضمام إىل اتفاقل  عام 
، أو عت اللجنع  املضنلع  ابلقضعات علعى التمللع  اعد املعرأد  عاان أبن تنظعر ٢٠١4و  عام  -٦

ى الت عديح ، وحثتهعا علع(١٢)  الت ديح على اتفاقل  منظم  الضم  الدولل  بشان الضمعال املنع لل 
   (١3)على االتفاقل  الدولل  حلماي  مجل  ا شماص من االختفات القسري

، أو ى املقرر اصاص املضى مبسال  التضذين و مع معن اعرو  املضاملع  ٢٠١4و  عام  -٧
أو الضقوبعع  القاسعععل  أو الالإنسععانل  أو املهلنععع   عععاان أبن ت ععدق علعععى الربوتوكععول االختلعععاري الثعععاين 

دويل اصععاص ابحلقععوق املدنلعع  والسلاسععل ، ااععار  إىل إلغععات عقوبعع  اإلعععدام، وأن تسععرت للضهععد العع
  (١4)ابلت ديح على الربوتوكول  االختلاري  امللةق  ابتفاقل  حقوق الطف 

، أو عععت املقعععررد اصا ععع  املضنلععع  أبشععع ال العععرق املضا عععرد، مبعععا    لععع  ٢٠١4و  ععععام  -٨
، واالتفاقلععععع  ١9٢٦ت عععععدق علعععععى االتفاقلععععع  اصا ععععع  ابلعععععرق لضعععععام أسعععععباوا وعواقبهعععععا،  عععععاان أبن 

، ١95٦الت ملللععععع  إلبطعععععال العععععرق وععععععارد الرقلعععععح وا ععععععرا  واملمارسعععععا  الشعععععبله  ابلعععععرق لضعععععام 
والربوتوكععول االختلععاري امللةععح ابتفاقلعع  حقععوق الطفعع  بشععان بلعع  ا نفععال واسععتغالل ا نفععال   

ول منععع  وقمععع  ومضاقبععع  االععععار اب شعععماص، وخبا ععع  النسعععات البغعععات و  املعععوار اإلابحلععع ، وبروتوكععع
وا نفععال، امل معع  التفاقلعع  ا معع  املتةععدد مل افةعع  انرةعع  املنظمعع  عععرب الوننلعع ، واتفاقلعع  منظمعع  

   (١5)و/أو تضتمد تشريضا  تنفلذي  بشان هذع ال  وك الضم  الدولل  بشان الضمال املن لل ،
بتوقلععع   عععاان اتفاقلععع  االقعععار ا فريقععع  حلمايععع   جئععع  علمعععاً وأحانععت مفواعععل  شعععاون الال -9

   (١٦)  أفريقلا )اتفاقل  كمباال(،  م أن الربملان مل ي دق عللها بضد ومساعدد الناملح  راخللاً 
، رععععت اللجنععع  املضنلععع  حبمايععع  حقعععوق مجلععع  الضمعععال املهعععاجرين وأفعععرار ٢٠١4و  ععععام  -١٠

مام إىل اتفاقلععع  منظمععع  الضمععع  الدوللععع  بشعععان الضمعععال املهعععاجرين أسعععره   عععاان إىل النظعععر   االنضععع
   (١٧)(، واتفاقل  الضمال املن لل 9٧)رق   ١949)مراجض ( لضام 

 (١٨)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
 ٢٠١٧أبن العرالس أفعار   كعانون الثاين/ينعاير  أحاي فريعح ا مع  املتةعدد القطعري علمعاً  -١١

مععع  خطتععع  إل عععال   ستتوا ععع  لاشعععلاً  ٢٠١٠اجضععع  الدسعععتور الععع  بعععدأ    ععععام أبن عمللععع  مر 
   (١9)احل  
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مااع مراةاااة القااانون  الدوليااة املتعلقااة  قااوق اإلنسااان  تنفيااا االلتزامااات -رابعاا  
 الساريالدويل اإلنساين 

 املسائل املشرتكة بني القطاةات -ألف 
 (٢٠)املساواة وةدم التمييز -١ 

حقععوق الطفعع   ععاان مععن جديععد أبن توسعع  نطععاق تسععجل  املواللععد وإ ععدار  أو ععت ننعع  -١٢
الشهارا  ابجملان للشم ، على ا ق ، ا نفال رون سن اصامس ، وققح التغطلع  الشعامل  فلمعا 

وقععدمت   (٢١)يتضلععح بتسععجل  ا نفععال   املنععانح الريفلعع  وا نفععال ملتمسعع  اللجععوت والالجئعع 
   (٢٢)سان تو لا  مماثل اللجن  املضنل  حبقوق اإلن

وحث ععت اللجنعع  املضنلعع  ابلضمععال املهععاجرين  ععاان علععى اععمان لتعع  مجلعع  الضمععال املهععاجرين  -١3
وأفعععرار أسعععره  املوجعععورين   إقللمهعععا أو اصااعععض  لواليتهعععا، رون لللععع ، ابحلقعععوق املضععع   وعععا   

 ٧للمعععارد  أسعععره ، و لععع  وفقعععاً  االتفاقلععع  الدوللععع  حلمايععع  حقعععوق مجلععع  الضمعععال املهعععاجرين وأفعععرار
   (٢3)منها
وأعربت اللجن  املضنل  حبقوق اإلنسان عن قلقها إملات ما يتضرل ل  امل ابون ابملهح من  -١4

   (٢4)و   وللل   وأو ت اللجن   اان أبن ت ف  فاي  ا شماص امل اب  ابملهح من التملل 
الفئعا  الع  تضعاين معن الضعضت والتهمععل   وأفعار فريعح ا مع  املتةعدد القطعري أبن بضععال -١5

ب ععورد خا عع ، مثعع  املثللععا  واملثللعع  وم روجعع  امللعع  اننسعع  ومغععايري ااويعع  اننسععانل  وحععامل  
 ععف  اننسعع ، ومععدمى املمععدرا ، والسععجنات، وا شععماص عععدة  اننسععل  أو  ععم املسععجل ، 

ق على قدم املساواد مع   مهعا وابلتعايل قتاج تدابم فاي  ورع  خا   من أج  أن تتمت  ابحلقو 
ال تععع ك خلعععت الردكعععن عنعععد السعععض  إىل ققلعععح أهعععدا  التنملععع  املسعععتدام  و مهعععا معععن ا هعععدا  

وأشععععار  اللجنعععع  املضنلعععع  حبقععععوق اإلنسععععان إىل أنعععع  ينبغعععع  أن تتمععععذ  ععععاان اصطععععوا    (٢5)الوننلعععع 
  ومغعععايري ااويععع  اننسعععانل  معععن مجلععع  الضعععروري  حلمايععع  املثللعععا  واملثللععع  وم روجععع  امللععع  اننسععع

   (٢٦)أش ال التملل  والضنت

 (٢٧)واألةمال التجارية وحقوق اإلنسان  والبيلة  التنمية -٢ 
أو ععى الفريععح الضامعع  املضععى مبسععال  حقععوق اإلنسععان والشععركا  عععرب الوننلعع  و مهععا مععن  -١٦

اب عمال التجاري  وحقوق اإلنسان  ماسسا  ا عمال  اان أبن تدمج املبارئ التوجلهل  املتضلق 
  مجلععع  السلاسعععا   ا  ال عععل ، مبعععا    لععع  السلاسععع  املمططععع  بشعععان املسعععاولل  االجتماعلععع  

   (٢٨)للشركا 
و  قطات ال ناعا  االستمراجل ، أو ى الفريح الضام   عاان أبن تضلعد النظعر   لعواا   -١٧

ل ع  تتضعم ن عمللعا  لتقلعل  ا ثعر علعى مجلع  حقعوق  التقلل  اصا   بوكالتها املضنل  حبماي  البلئ 
، وتشععع ي الضنايععع  الواجبععع  حلقعععوق اإلنسعععان قبععع  الشعععروت   إ عععدار اإلنسعععان املضععع   وعععا روللعععاً 

كما حثت  اان على أن تقوم على سبل  ا ولوي  ابلنظر   وا  تعدابم مل افةع     (٢9)ال اخلص
املتةععدد القطععري أبن  ععاان ملار  مععن قععدراعا فلمععا يتضلععح وأفععار فريععح ا معع    (3٠)الفسععار وبتنفلععذها
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ابلشعععفافل    إرارد الشعععاون الضامععع  معععن خعععالل اعتمعععار خطععع  الضمععع  الوننلععع  مل افةععع  الفسعععار   
   (3١)٢٠١4لومل/يولل  

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (٢3)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان ةلى شخصه -١ 

اللجنعع  املضنلعع  حبقععوق اإلنسععان  ععاان أبن توا عع  انهععور الراملعع  إىل إلغععات عقوبعع  أو ععت  -١٨
وقعدم املقعرر اصعاص املضعى مبسعال  التضعذين تو علا  مماثلع  وأو عى  عاان أبن  فعت   (33)اإلعدام

   (43)ابحلبس مجل  أح ام اإلعدام  م النافذد لت ب  أح اماً 
سععععان عععععن قلقهععععا إملات التقععععارير العععع  تشععععم إىل نععععوت وأعربععععت اللجنعععع  املضنلعععع  حبقععععوق اإلن -١9

مساويل إنفا  القانون وموظف  ا من إىل االستمدام املفري للقود وعمللا  القت   م املشعروع   
  مسعععتقل  إلجعععرات ققلقعععا    ارععععاتا  السعععلوك السععع ت لضعععباي آللععع تنشععع  أبن  عععاان وأو عععت

ملبارئ ا ساسل  بشان استمدام القعود وا سعلة  الشرن  وأن ت ف  توافح القانون واملمارس  م  ا
   (35)الناري  من جانن املوظف  امل لف   نفا  القوان 

وأو ى املقرر اصعاص املضعى مبسعال  التضعذين  عاان أبن تنشع  آللع  وقاالع  وننلع    جمعال  -٢٠
 وتض يععععع  م افةعععع  التضعععععذين، و ك رهعععععا ابسعععععتةدات جرةععععع  التضعععععذين   التشعععععري  اننعععععاا  العععععونى

وقععدمت اللجنعع  املضنلعع    (3٦)الضععماان  القانونلعع  اععد التضععذين و ععمع مععن اععرو  سععوت املضاملعع 
   (3٧)حبقوق اإلنسان تو لا  مماثل 

أو عععت اللجنععع  املضنلععع  حبقعععوق اإلنسعععان  عععاان أبن تضعععمن ععععدم اسعععتمدام ا عععاك  أو و -٢١
قبواا، قت أي ظر  من الظرو ، أي اع افا  يت  احل ول عللها على حنعو ينتهع  املعارد ٧ 
مععن الضهععد الععدويل اصععاص ابحلقععوق املدنلعع  والسلاسععل ، وأبن ققععح معع  املسععاول  الععذين ينت عععون 

وقععععد م املقععععرر اصععععاص املضععععى مبسععععال  التضععععذين   (3٨)اع افععععا  قععععت ونععععاد التضععععذين وتقااععععله 
   (39)تو لا  مماثل 

 عععاان بتةسععع  ظعععرو  ا شعععماص ا تجععع ين  وأو عععت اللجنععع  املضنلععع  حبقعععوق اإلنسعععان -٢٢
والت ععدي ملشعع ل  اكتظععاو السععجون  كمععا أو ععتها  نشععات آللعع  وننلعع  ملنعع  التضععذين وآللعع  لتلقعع  

   (4٠)ش اوى ا تج ين ومضانتها
وحععا املقععرر اصععاص املضععى مبسععال  التضععذين  ععاان علععى إنشععات هلئعع  مسععتقل   بضعع  لععوملارد  -٢3

ونوعلععع  ا  ذيععع  املتاحععع    أمعععاكن االحتجعععامل، وتعععوفم احلعععد ا ر   ال عععة  بغعععرل قسععع  كملععع 
كمععا    (4١)املقبععول مععن املسععاح  ل عع  سععج  وأسععر د منف ععل  وظععرو   ععةل  مالامعع  للمةتجعع ين

أو ى  اان  جرات اإل الحا  الشامل  ال  تنشدها اصط  االس اتلجل  لشرن   اان فلمعا يتضلعح 
   (4٢)ا    السجونبظرو  االحتجامل وتقد  اصدم

وأعربت اللجن  املضنلع  حبقعوق اإلنسعان ععن قلقهعا إملات التقعارير العواررد بشعان ععدم تقعد   -٢4
الضععالج ال ععا  للم ععاب  اب مععرال الضقللعع    ماسسععا  الطععن النفسعع  وإملات الظععرو  السععل ئ  

و أو عععت  عععاان ملستشعععفلا  الطعععن النفسععع  الضامععع  واكتظاظهعععا وانيفعععال ععععدر الضعععامل  فلهعععا  
بضعععمان تنفلعععذ قعععانون ال عععة  الضقللععع ، بطعععرق منهعععا اعتمعععار  ععع وك تشعععريضل  وتضلععع  أخ عععاال  

   (44)وقد م فريح ا م  املتةدد القطري مالحظا  مماثل   (43)ماهل    جمال ال ة  الضقلل 
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وأو ععععى املقعععععرر اصعععععاص املضععععى مبسعععععال  التضعععععذين  عععععاان   حعععع  إم انلععععع  احل عععععول علعععععى  -٢5
 ععععا  مععععن املضاملعععع  القاسععععل  أو سععععاعدد القانونلعععع  وإنشععععات آللعععع  لتقععععد  الشعععع اوى وإ حعععع  االنتامل

إنسانل  أو املهلن    مستشفلا  ا مرال النفسل ، وحظعر تقعد  الضعالج رون موافقع  املراعى الال
   (45)  ماسسا  الطن النفس  وخملما  ال الد

وأعربععت اللجنعع  املضنلعع  حبقععوق اإلنسععان عععن القلععح إملات وجععور "خملمععا " خا عع  و ععم  -٢٦
مسجل  "لل الد"، تضاجل فلها ا مرال، ال سعلما ا معرال الضقللع ، وتضمع    ظع  رقابع  اعئلل  

قعععع  املععععريال،  وأو ععععت اللجنعععع   ععععاان حبظععععر الضععععالج النفسعععع  رون مواف  (4٦)تنظععععل  ح ععععوم ورون 
   (4٧)كالضالج القسري وحج  املريال

 (4٨)مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانونإقامة العدل   -٢ 
أشععار فريععح ا معع  املتةععدد القطععري إىل أن ا معع  املتةععدد تضمعع  معع  احل ومعع  علععى تض يعع   -٢٧

أرات املاسسا  الرالسل    القطات القانوين والقضاا ، بغل  احلد من أوج  عدم ال فعاتد وتوسعل  
اصدما  وتدارك التاخر   إقام  الضدل وال سلما ل عا  الفئعا  إم انل  الو ول وقس  نوعل  

  (49)الضضلف   ومن شان إرخال التةسلنا  على تل  اجملاال  أن يض مل الثق  لدى عموم الناس
وحعععا املقعععرر اصعععاص املضعععى مبسعععال  التضعععذين  عععاان علعععى أن تضعععمن احلعععح   االسعععتضان   -٢٨

مجلعع  ا شععماص ا تجعع ين إم انلعع  الطضععن   مشععروعل  مبةععام   مجلعع  الظععرو ، وت فعع  مععن  
وأو عى املقعرر اصعاص   (5١)، وتضمن وجور ما ي ف  معن إجعراتا  وآللعا  العتظل (5٠)احتجامله 

أبن تُلعععع م ا ععععاك  ببععععدت التةقلقععععا  حب عععع  املن ععععن كلمععععا ُوجععععد  أسععععبا  مضقولعععع  لالشععععتباع   
ح ععول الضععةاى علععى انععرب والتضععويال  وأن ت فعع   ععاان ،(5٢)حععدوت تضععذين أو إسععاتد مضاملعع 

   (53)الضارل عن انتهاكا  حقوقه 
وأشععععار فريععععح ا معععع  املتةععععدد القطععععري إىل عععععدم نعععع ت  ععععف  انرةعععع  عععععن إقامعععع  الضالقععععا   -٢9

وأو عععت اللجنععع  املضنلععع  حبقعععوق   (54)اننسعععل  ابل ااععع  بععع  البعععالغ  معععن نفعععس انعععنس    عععاان
ن القععانون علععى الضالقععا  اننسععل  ابل ااعع  بعع  البععالغ  مععن اإلنسععان  ععاان أبن ت فعع  أال يضاقعع

معععا اً وأشعععار فريعععح ا مععع  املتةعععدد القطعععري إىل أن أفعععرار ا قللعععا  اننسعععل  كثعععم   (55)نفعععس انعععنس
خيتعععارون عنعععن اللجعععوت إىل القضعععات، حعععني ملقااعععاد املتعععورن    االعتعععدات أو التةعععر  أو الضنعععت 

اععععه  للضقععععا  أو انفضععععاحه   وتشعععع   إسععععاتد املضاملعععع  العععع  الععععذي ترت بعععع  الشععععرن ، خشععععل  تضر 
يتضععرل اععا املثللععا  واملثللععون وم روجععو امللعع  اننسعع  ومغععايرو ااويعع  اننسععانل  وحععاملو  عععفا  

معن  اننس  م در قلح يتفاق  بسعبن اكتظعاو السعجون والع رر   اإلبعالا ععن االعتعدات خوفعاً 
   (5٦)التضرل لالنتقام وللم يد من الو  

وحثعععت اللجنععع  املضنلععع  ابلضمعععال املهعععاجرين  عععاان علعععى التةقلعععح   مجلععع  أعمعععال االععععار  -3٠
اب شععماص ومقااععاد املتععورن  فلهععا ومضععاقبته ، وعلععى اإلسععرات   مضانعع  القضععاى املرفوععع  اععد 

   (5٧)املتجرين ومهريب البشر
لععع  الو عععول إىل ا عععاك  وأو عععت اللجنععع  املضنلععع  حبقعععوق اإلنسعععان  عععاان أبن ت فععع  إم ان -3١

   (5٨)وتوفر التموي  ال ا  لربانمج املساعدد القضاال 
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وأو ى الفريعح الضامع  املضعى مبسعال  حقعوق اإلنسعان والشعركا  ععرب الوننلع  و مهعا معن  -3٢
ماسسا  ا عمال التجاريع   عاان أبن ت فع  حلعاملد ننع  حقعوق اإلنسعان والضدالع  اإلراريع  املعوارر 

فلععععذ واليتهععععا والضمعععع  كعللعععع  بديلعععع  فضالعععع  لتسععععوي  املناملعععععا  مععععن أجعععع  الت ععععدي   ر ال افلععع  لتن
   (59)ا عمال التجاري  على حقوق اإلنسان

وأو ت اللجن  املضنل  ابلقضات على التملل  اعد املعرأد  عاان أبن تنف عذ بعرامج للتوعلع  معن  -33
   (٦٠)النسات املطالبا  حبقوقهنأج  النهول ابملضار  القانونل  للمرأد والقضات على و   

وحثت اللجن  املضنل  ابلضمعال املهعاجرين  عاان علعى أن ت فع  ح عول الضمعال املهعاجرين  -34
وأفععععرار أسععععره ، مبععععن فععععله   ععععم النظععععامل ، علععععى فععععرص تقععععد  الشعععع اوى واالسععععتفارد مععععن سععععب  

   (٦١)االنت ا    ا اك  على قدم املساواد م  مواننلها
قررد اصا   املضنل  أبش ال الرق املضا رد، مبا    لع  أسعباوا وعواقبهعا،  عاان وحثت امل -35

علععى تضععدي  القععانون اننععاا  لضععمان فايعع  مجلعع  ا نفععال رون اسععتثنات مععن االسععتغالل اننسعع ، 
واعتمار تدابم قانونل  فضال  اد اسعتمدام ا نفعال أو عراعه  أو شعرااه  بغعرل ممارسع  أنشعط  

   (٦٢) م مشروع 
وحثعععت اللجنععع  املضنلععع  حبقعععوق الطفععع   عععاان علعععى مواتمععع  نظامهعععا لقضعععات ا حعععدات مععع   -3٦

   (٦3)اتفاقل  حقوق الطف  و مها من املضايم  ا  ال ل 

 (٦4)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -٣ 
والضلععععع  والثقافععععع  )اللونسععععع و(  عععععاان علعععععى أن شعععععجضت منظمععععع  ا مععععع  املتةعععععدد لل بلععععع   -3٧

حلريعع  اإلعععالم، وأن تنعع ت  ععف  انععرم عععن التشععهم وتدرجعع    قععانون مععدين وفقععاً  تسععتةدت قععانوانً 
   (٦5)للمضايم الدولل 

وأو ععت اللجنعع  املضنلعع  ابلقضععات علععى التمللعع  اععد املععرأد  ععاان ابإلسععرات   سععن مشععروت  -3٨
اواد ب  اننس ( الذي ينص على أن ي ون لتمثل  النسات   الربملعان قانون الضم  اإلجيايب )املس

وأشعععععار فريعععععح ا مععععع  املتةعععععدد القطعععععري إىل أن   (٦٦)  املااععععع  4٠واإلرارد الضامععععع  ح ععععع  نسعععععبتها 
 - للمععرأد تشععم  املشععاك  االجتماعلعع  التةععدى  الرالسععل  العع  تضعع ل ملىرد املشععارك  السلاسععل 

   (٦٧)وانضدام املساتل  راخ  ا ح ا  السلاسل االقت اري  والثقافل  
وأو ععععت اللجنعععع  املضنلعععع  ابلضمععععال املهععععاجرين  ععععاان أبن ت فعععع  للضمععععال املهععععاجرين وأفععععرار  -39

أسره  احلح   إنشعات انمضلعا  والنقعااب  واالنضعمام إىل هلئاععا التنفلذيع  بغلع  تض يع  م عاحله  
إعمعال حعح الضمعال املهعاجرين الغعانل  املقلمع     أبن تضمن وأو ت  اان أيضاً   (٦٨)وفايتها

   (٦9)اصارج   الت ويت

 (٧٠)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
حث عععت اللجنععع  املضنلععع  ابلضمعععال املهعععاجرين  عععاان علعععى إنفعععا  قعععانون م افةععع  االععععار ابلبشعععر  -4٠

االععار اب شعماص وعريعن وقانون ااجرد املضدل، و  لص ما ي فع  معن املعوارر الالملمع  مل افةع  
 (٧٢)وقعععد مت املقعععررد اصا ععع  املضنلععع  ابلعععرق  (٧١)البشعععر و عععم  لععع  معععن أشععع ال ااجعععرد  عععم القانونلععع 

  تو لا  مماثل   (٧4)ونن  حقوق الطف  (٧3)واللجن  املضنل  ابلقضات على التملل  اد املرأد
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ح االتفاقلععععا  والتو ععععلا  وشععععج ضت ننعععع  خععععربات منظمعععع  الضمعععع  الدوللعععع  املضنلعععع  بتطبلعععع -4١
احل ومعع  علععى   ععلص املععوارر املاللعع  الالملمعع  ل عع  يععاري نظععام تفتععل  الضمعع  وظاافعع  علععى حنععو 

   (٧5)فضال

 (٧٦)احلق يف اخلصوصية واحلياة اأُلسرية -٥ 
أو ت اللجن  املضنل  ابلقضات على التملل  اد املرأد  عاان أبن تضتمعد علعى وجع  السعرع   -4٢

حعني ي عون تومليع  حقعوق املل لع  علعى قعدم  ٢٠٠9قانون حقوق ا ملواج   املل ل  لضعام مشروت 
   (٧٧)للنسات، بغال النظر عن نوت ال واج أو االق ان حب   الواق  املساواد شامالً 

وأو ععععععت اللجنعععععع   ععععععاان أبن ت فعععععع  تسععععععجل  مجلعععععع  ال جيععععععا  الدينلعععععع  والضرفلعععععع  ب ععععععورد  -43
   (٧9)صا   املضنل  ابلرق تو ل  مماثل وقد مت املقررد ا  (٧٨)منهجل 

 احلقوق االقتصادية واالجتماةية والثقافية -جيم 
 (٨٠)احلق يف العمل ويف ظروف ةمل ةادلة ومواتية -١ 

ابم الالملمعع  لتضععدي  نلبععت ننعع  خععربات منظمعع  الضمعع  الدوللعع  إىل احل ومعع  أن تتمععذ التععد -44
، لتضعععرب ابل امععع    تشعععريضاعا ععععن مبعععدأ ٢٠٠3لضعععام  معععن قعععانون الضمععع  ٦٨) ( و١٠املعععارت  

ا جععر املتسععاوي للرجعع  واملععرأد عععن الضمعع  املتسععاوي القلمعع ، وأن تقععدم مضلومععا  عععن أي تقععدم 
   (٨١)حيرمل   هذا ال در

 (٨٢)احلق يف الضمان االجتماةي -٢ 
ععن مجلعع  الضمععال  -45 املهععاجرين وأفععرار أو ععت اللجنعع  املضنلعع  ابلضمععال املهععاجرين  ععاان أبن ل  

أسعععععععره  معععععععن االشععععععع اك   بعععععععرانمج للضعععععععمان االجتمعععععععاع  واالنضعععععععمام إىل اتفاقعععععععا  الضعععععععمان 
   (٨3)االجتماع 

وأو ت اللجن  املضنل  ابلقضات على التملل  اد املرأد  اان بتعوفم إنعار تنظلمع  للقطعات  -4٦
وخععععدما  السععععالم  جتمععععاع   ععععم الردعععع  وععععد  مععععن  املععععرأد إم انلعععع  الو ععععول إىل الضععععمان اال

   (٨4)ا ساسل 

 (٨5)احلق يف مستوى معيشي الئق -٣ 
أشعععار فريعععح ا مععع  املتةعععدد القطعععري إىل أن بعععرانمج التم ععع  معععن كسعععن العععرملق مل افةععع   -4٧

الفقعععر، وهعععو بعععرانمج للضعععمان االجتمعععاع  يضتمعععد علعععى التةعععويال  النقديععع ، يشعععم  علعععى وجععع  
  وعلى الر   من اتسات نطعاق العربانمج علعى حنعو  ورا ضاً اص وص ا سر ال  تض  نسات حوام  

، فإن  ال يغط  سوى أسرد مضلشل  واحدد من ك  مثاين أسعر مضلشعل  فقعمد لعلس لعديها كبم جداً 
  السنوا  ا خمد، ر   أن اً كبم   سوى فاي  اجتماعل  حمدورد للغاي   وقد سج   الفقر تراجضاً 

وأشعار فريعح ا مع  املتةعدد القطعري إىل أن حعح سع ان ا حلعات   (٦٨)التقدم ا رمل قد تبانا بشدد
   ععاان، معع  ت ايععد مضععدال   الفقععمد احلضععري    السعع ن و  فايعع  احلقععوق ال يعع ال يشعع   قععد ىً 

التوس  احلضري  وقد تفاق  انضدام التنظعل  واملسعاواد   املعدن، ممعا أرى إىل ت ايعد سع ان ا حلعات 
التوسعععع  احلضععععري يسععععم بععععوتمد أسععععرت مععععن وتععععمد التوسعععع    اصععععدما  الضامعععع  الفقععععمد، وال يعععع ال 



A/HRC/WG.6/28/GHA/2 

GE.17-14840 8 

علععععى باً ا ساسععععل   ولقععععد اعُتمععععد  سلاسععععا  للتنملعععع  احلضععععري  واإلسعععع ان واب  ال كلعععع  من عععع
تنفلععذها، وهععو مععا دعع  ب كلعع  االهتمععام علععى التععاقل  البلئعع  وعلععى فايعع  حقععوق اإلنسععان نملعع  

  أكعععرا معععن أجععع  العععتة     راً   ومل تعععرات انهعععور الععع  بُعععذلت معععاخ  املقلمععع    املنعععانح احلضعععري 
الفلضعععاان    املنعععانح احلضعععري  وإرارد الطعععرق املاالععع  احلعععح   السععع ن الالاعععح مراععععاد كاملععع ، ممعععا 

عمللعا  اإلخعالت القسعري رون إشعضار فضلع  وعمللعا  تشعريد رون تعوفم بضعال أسفر عن تنفلعذ 
ذا عععن خطععا إعععارد تععون  لععس ا قللععا  املقلمعع    املنععانح مععا ي فعع  مععن آللععا  التضقععن وكعع

   (٨٧)احلضري 
وال يعع ال القلععح يسععاور اللجنعع  املضنلعع  ابلقضععات علععى التمللعع  اععد املععرأد إملات انتشععار الفقععر  -4٨

وا مل     عفو  النسعات الريفلعا  وإملات اسعتبضارهن معن عمللعا   عن  القعرار  وأو عت اللجنع  
ل  الضقبا  أمام مل ل  النسعات لترااع  وإنفعا  ا عاك  الوننلع  حلقعوق املعرأد    اان أبن ت ف  إملا
   (٨٨)ا راا  واملل ل 

وأو ععت ننعع  حقععوق الطفعع   ععاان أبن تضعع مل التععدابم املتمععذد إلعمععال حقععوق الطفعع     -49
ا سعر خط   اان االس اتلجل  للةد من الفقر، بطرق منها إجرات مشاورا  حمدرد ا هعدا  مع  

وا نفعععال ومنظمعععا  اجملتمععع  املعععدين، وأبن تسعععرت   توسعععل  نطعععاق بعععرانمج التةعععويال  النقديععع  
   (٨9)الونى

 (9٠)احلق يف الصحة -٤ 
أفعععار فريعععح ا مععع  املتةعععدد القطعععري أبن قلعععور املل انلععع  الوننلععع  ومشعععاك  املشععع ى  تضعععوق  -5٠

إىل  ال عةل  املقدمع ، وهعو معا يعاري أيضعاً تقد  اصدما  ال ةل  وقد من نوعل  وكمل  الرعايع  
   (9١)نقص   املوار ا ساسل  الالملم  لضالج فموس نقص املناع  البشري  والس  واملالرى

وأو ععت ننعع  حقععوق الطفعع   ععاان أبن تضتمععد سلاسعع  لل ععة  اننسععل  واإل ابلعع  لفااععدد  -5١
 مهعععععا  املراهقعععععا  وأنفعععععاان املعععععراهق ، وتضععععع  سلاسععععع  حلمايععععع  حقعععععوق املراهقعععععا  احلوامععععع  وا

وقععدمت اللجنعع  املضنلعع  ابلقضععات علععى التمللعع  اععد املععرأد تو ععلا    (9٢)ومل افةعع  التمللعع  اععدهن
   (93)مماثل 
واللجنعع  املضنلععع  ابلقضعععات علععى التمللععع  اعععد  (94)وأو ععت اللجنععع  املضنلعع  حبقعععوق اإلنسعععان -5٢
الرامل  إىل احلعد معن الوفلعا  النفاسعل  النامجع    اان ب ىرد انهور (9٦)ونن  حقوق الطف  (95)املرأد

 عن اإلجهال  م املامون  
وأو ععععت ننعععع  حقععععوق الطفعععع   ععععاان أبن تفض عععع  االسعععع اتلجل  وخطعععع  الضمعععع  الععععوننلت   -53

لتنفعععال حعععديث  العععوالرد، وقعععد  معععن مضعععدال  الوفلعععا  ععععن نريعععح قسععع  الرعايععع  قبععع  العععوالرد 
و   عععص املعععوارر الالملمععع  للمعععدما  ال عععةل ، وال سعععلما  عععة  والوقايععع  معععن ا معععرال املضديععع ، 

   (9٧)الطف  وتغذيت 
وأشعععععار فريعععععح ا مععععع  املتةعععععدد القطعععععري إىل أن التقعععععارير تفلعععععد أبن ا شعععععماص امل عععععاب   -54

مععا يضععاملون كمععا لععو أهنعع  ال ةل ععون إرارد حععرد، وإىل اسععتمرار ممارسعع  إيععدات اً أبمععرال عقللعع  كثععم 
ا قار    خملما  ال الد )أو ما يسعمى بعع "خملمعا  السعاحرا "(  ومعا ملالعت مثع  تقعارير تشعم 
إىل إسععاتد املضاملعع  وممارسعع  القععود ب ععورد  ععم مضقولعع    خملمععا  ال ععالد و  مستشععفلا  الطععن 
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ر حعععاال  عديعععدد السعععتمدام القعععود ب عععورد  عععم مضقولععع  معععن جانعععن الشعععرن  النفسععع ، وإىل وجعععو 
ونلبت اللجن  املضنل  ابلقضات على التملل  اد   (9٨)وعدم إجرات عمللا  لتقلل  السجنات نفسلاً 

املععرأد إىل  ععاان مجعع  بلععاان  م ععن ف  عععن ال ععة  الضقللعع  للنسععات، وتضععم  تقريرهععا الععدوري املقبعع  
   (99)٢٠١٢ح قانون ال ة  الضقلل  لضام ا رمل   تطبلمضلوما  عن التقدم 

وأو ت اللجن  املضنل  حبقوق الطف   اان أبن تضعاجل حعاال  تضعان  ا نفعال واملعراهق   -55
املمععدرا ، بطععرق منهععا ت ويععد ا نفععال واملععراهق  مبضلومععا  عععن إرمععان الضقععاقم وتطععوير عععالج 

وال ي ال القلح يساور اللجن  إملات ارتفعات مضعدل انتشعار   (١٠٠)مالا  للشبا  من إرمان املمدرا 
فععععموس نقععععص املناععععع  البشععععري ، وارتفععععات مضععععدل وفلععععا  ا نفععععال بسععععبن متالملمعععع  نقععععص املناععععع  
امل تسن )اإليدمل(، وأو ت  اان بتةس  الضالج املقدم إىل ا مها  امل عااب  بفعموس نقعص 

  (١٠١)املناع  البشري /اإليدمل وأنفاان

 (١٠٢)حلق يف التعليما -٥ 
أشععار فريععح ا معع  املتةععدد القطععري إىل أن  ععاان حق قععت ااععد  اإللععاا  لتلفلعع  املتضلععح  -5٦

بتضمعععل  التضلعععل  االبتعععداا  وإىل أهنعععا تضطععع  ا ولويععع  إىل قسععع  نوعلععع  التضلعععل   وقعععد سعععاه  ععععدم 
  وبوجعع  عععام، ةثعع  امععتالك مضظعع  املععدارس ملرافععح ال ععر  ال ععة  املالامعع    التسععر  املدرسعع 

  الع واج املب عر  وأشعار فريعح  رالسعلاً باً نقص فرص التضلل  املتاح  للمراهقا  بت لفع  ملسعورد سعب
ا م  املتةدد القطري ابلت ام احل وم  بتوسل  نطاق احل ول على التضلعل  الثعانوي ابجملعان للشعم  

يتطلن استثمار معوارر كبعمد   تعدرين ، وهو تدبم ٢٠١٧من أيلول/سبتمرب راً مجل  الطلب  اعتبا
املضلم  وإنشات املرافح املدرسل  وتوفم التجهل ا  واملنعاهج معن أجع  قسع  نوعلع  وتعوافر التضلعل  
  هععععذا املسععععتوى  وشععععدر فريععععح ا معععع  املتةععععدد القطععععري علععععى أن يشععععم  تنفلععععذ تلعععع  السلاسعععع  

   (١٠3)الالجئ 
وهععو مععا يععاثر    ،رك  ا نفععال   ا عمععال اصطععردوأشععار  اللونسعع و إىل اسععتمرار مشععا -5٧

قععدرع  علععى التمتعع  حبقهعع    التضلععل   وينبغعع  تشععجل   ععاان علععى املضعع    مضانعع  املمارسعععا  
الضعععارد والقضعععات عللهعععا، مبعععا    لععع  علعععى سعععبل  املثعععال ال احل عععر عمععع  وملواج ا نفعععال، وعلعععى 

ل  وأبمهل  التضلل   وال بد من رع  انهعور الوننلع  االستمرار   إ كات وع  انمهور آب رها السلب
مععن أهععدا   4معع  ااععد   الراملعع  إىل ملىرد فععرص التضلععل  للجملعع  وقسعع  نوعلعع  التضلععل ، لاشععلاً 

   (١٠4)التنمل  املستدام  بشان التضلل  انلد، لتةقلح قسلنا  على املدى الطوي 
معععان نسعععب  كبعععمد معععن ا نفعععال العععذين وأعربعععت ننععع  حقعععوق الطفععع  ععععن القلعععح إملات حر  -5٨

يضلشععععون   املنععععانح الريفلعععع  وا نفععععال  وي اإلعاقعععع  وأنفععععال ا سععععر املضلشععععل  الفقععععمد وا نفععععال 
الضعععامل  وا يتعععام وامل عععاب  و/أو املتعععاثرين بفعععموس نقعععص املناعععع  البشعععري /اإليدمل معععن حقهععع    

 هععدا  لضععمان ح ععوا  علععى التضلععل  التضلععل   وأو ععت اللجنعع   ععاان أبن تتمععذ تععدابم حمععدرد ا
وقعععععدمت اللجنععععع  املضنلععععع  ابلقضعععععات علعععععى التمللععععع  اعععععد املعععععرأد تو عععععلا    (١٠5)االبتعععععداا  ابجملعععععان

   (١٠٦)مماثل 
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 حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة -دال 
 (١٠٧)النساء -١ 

إىل ققلعععح  أفعععار فريعععح ا مععع  املتةعععدد القطعععري أبن التطعععورا  املاسسعععل  اإلجيابلععع  الراملععع  -59
وموافقععع  جملعععس العععوملرات  ٢٠١5املسعععاواد بععع  اننسععع  دلعععت اعتمعععار السلاسععع  اننسعععانل    ععععام 

على مشروت قانون الضم  اإلجيايب العذي كعان مضرواعا علعى الربملعان  وقعد كعان الفريعح يتضعاون مع  
وقعد   (١٠٨)شعورالوملارا  املضنل  بشان خطا التنفلذ لضمان أن يفض  التشري  إىل بلعوا ا ثعر املن

نلبععت اللجنعع  املضنلعع  ابلقضععات علععى التمللعع  اععد املععرأد إىل  ععاان أن تضتمععد مشععروت قانوهنععا املتضلععح 
 ١ابلضم  اإلجيايب )املسعاواد بع  اننسع (، وت فع  اشعتمال  علعى تضريعت للتمللع  يتفعح مع  املعارد 

   (١٠9)من اتفاقل  القضات على مجل  أش ال التملل  اد املرأد
أفار  اللونس و أبن  يتضع  علعى  عاان مضانع  الضديعد معن املسعاا  املهمع ، مبعا    لع  و  -٦٠

الععع واج القسعععري واملب عععر واحلمععع  املب عععر و عععم  لععع  معععن املمارسعععا  الضعععارد الععع  تعععاثر علعععى املعععرأد 
   (١١٠)ب ورد مفرن ، مضان  وافل 

يتضلعح  لعى سعبل  ا ولويع  قعانوانً وحث ت املقررد اصا   املضنل  ابلرق  اان على أن تضتمد ع -٦١
  (١١١) نشات نظام للمل ل  ال وجل  يتفح م  املضايم الدولل  وم  املساواد   احلقوق بع  الع وج 

   (١١٢)نل  حبقوق اإلنسان تو لا  مماثل وقدمت اللجن  املض
قعععانون ونلبعععت اللجنععع  املضنلععع  ابلقضعععات علعععى التمللععع  اعععد املعععرأد إىل  عععاان اعععمان تنفلعععذ  -٦٢

، بطعرق منهعا اعتمعار تشعريضا  ل لنلع ، وملىرد فضعاالً  تنفلعذاً  ٢٠٠٧م افة  الضنت الضاال  لضعام 
   (١١3)املوارر الالملم  لتنفلذ السلاس  الوننل 

وأعربععت اللجنعع  املضنلعع  حبقععوق اإلنسععان عععن القلععح إملات اسععتمرار املمارسععا  الضععارد مثعع   -٦3
وممارس  شضمد تروكوملي )االس قاق الشضااري(، وال واج املب عر تشوي  ا عضات التناسلل  لإلانت، 

القسععري، واالعامععا  مبمارسعع  السععةر، وتضععدر ال وجععا   وأو ععت  ععاان بتض يعع  براجمهععا الراملعع  إىل 
التوعلعع  والتثقلععت، ومبنعع  واستئ ععال املمارسععا  التقللديعع  الضععارد، وبضععمان و ععول الضععةاى إىل 

وقد مت اللجن  املضنل  ابلقضات على التملل  اعد   (١١4)إعارد التاهل آللا  االنت ا  واحلماي  و 
   (١١٦()١١5)املرأد واملقررد اصا   املضنل  ابلرق تو لا  مماثل 

وأعربععت اللجنعع  املضنلعع  ابلقضععات علععى التمللعع  اععد املععرأد عععن القلععح إملات اسععتمرار الضنععت  -٦4
ةعر  اننسع    املدرسع  و  م عان الضمع  و  املرت ن اد املرأد، مبا    ل  اال ت عا ، والت

جمعال احللععاد الضامعع ، والعع واج املب ععر والعع واج القسعري، والضنععت الضععاال ، وتشععوي  ا عضععات التناسععلل  
لعععإلانت  ونلبعععت إىل  عععاان ت ثلعععت انهعععور الراملععع  إىل منععع  مجلععع  أشععع ال الضنعععت اعععد النسعععات 

لعععح   الشععع اوى املقدمععع  وتقعععد  اننعععاد إىل والفتلعععا  واملضاقبععع  عللهعععا، ععععن نريعععح اعععمان التةق
   (١١٨)وقد مت املقررد اصا   املضنل  ابلرق تو لا  مماثل   (١١٧)الضدال 
والحظت اللجن  املضنل  ابلقضات على التملل  اد املرأد ارتفات عدر حاال  الضنت اد  -٦5

ىل معععا يسععم ى بععع "خملمعععا  الفتلععا  والنسععات املسعععنا  امل عععوم ممارسععتهن للسعععةر، اللععوا  يلجععان إ
مععععا يضععععان  مععععن ظععععرو  مضلشععععل   ععععضب   ونلبععععت اللجنعععع  إىل  ععععاان اععععمان بععععاً السععععاحرا "، و ال

اإل ععالق السععري  ل عع  مععا تبقععى مععن خملمععا  السععاحرا ، وكفالعع  اسععتفارد الفتلععا  والسععاحرا  
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  آمعن   امل عوما    تل  اململما  من إععارد التاهلع  ابلقعدر ال عا ، وإععارد اإلرمعاج بشع 
جمتمضاعن ا لل  أو احل عول علعى سع ن بعدي ، وسعب  ل سعن العرملق، والتضلعل  انلعد، والتعدرين 

  (١٢٠)وقدمت نن  حقوق الطف  تو لا  مماثل   (١١9)املهى

 (١٢١)األطفال -٢ 
مععن  الحععظ فريععح ا معع  املتةععدد القطععري أن  ععاان ال تعع ال تسععج   مضععدال  مرتفضعع  جععداً  -٦٦

أشعع ال الضنععت وسععوت املضاملعع  واالسععتغالل العع  تسععتهد  ا نفععال  والتعع ال الفتلععا  املراهقععا  
يععواجهن خمععانر ملواج ا نفععال   حعع  اب  الفتلععان املراهقععون يهععاجرون أكثععر فععاكثر   ظععرو  

   (١٢٢) م آمن 
ريضا  ل ع  وكرر  نن  حقعوق الطفع  تو علتها السعابق  إىل  عاان أبن تضعد ل مجلع  التشع -٦٧

قظعععععععر الضقوبععععععع  البدنلععععععع   عععععععراح ، وأن تضععععععع مل بعععععععرامج التوعلععععععع  والتثقلعععععععت ملنععععععع  الضقوبععععععع  البدنلععععععع  
وقععععدم املقععععرر   (١٢4)وقععععدمت اللجنعععع  املضنلعععع  حبقععععوق اإلنسععععان تو ععععلا  مماثلعععع   (١٢3)وم افةتهععععا

              تو عععععععلا  مماثلععععععع  وحعععععععا  عععععععاان علعععععععى تضعععععععدي  قعععععععانون  اصعععععععاص املضعععععععى مبسعععععععال  التضعععععععذين أيضعععععععاً 
   (١٢5)( حلظر مجل  أش ال الضقوب  البدنل  لتنفال   مجل  ا وساي٨٨١9الطف  )

وكععرر  ننعع  حقععوق الطفعع  تو ععلتها السععابق  إىل  ععاان أبن تنشعع  قاعععدد بلععاان  وننلعع   -٦٨
اعذع  شامالً  الضاال  واالعتدات ال  يتضرل اا ا نفال، وعري تقللماً  بشان مجل  حاال  الضنت

   (١٢٦)الظاهرد
وأعربت اللجن  نفسها عن القلح إملات انتشار ممارسع  االسع قاق الشعضااري، وال سعلما    -٦9

اجملتمضععا  الريفلعع  والتقللديعع ، وإملات عععدم اإلبععالا عععن أي حالعع  أو التةقلععح فلهععا  وحثععت اللجنعع  
 عععاان علعععى منععع  هعععذع املمارسععع  والقضعععات عللهعععا، ال سعععلما معععن أجععع  اعععمان اإلفعععراج الفعععوري ععععن 

لعععذين يتضراعععون اعععا، وعلعععى اعععمان التةقلعععح   حعععاال  االسععع قاق الشعععضااري وواععع  ا نفعععال ا
آللعععا  حلمايععع  ا نفعععال وو عععول مجلععع  اعععةاى هعععذع املمارسععع  إىل اصعععدما  االجتماعلععع  والطبلععع  

وقعععععد مت املقعععععررد اصا ععععع  املضنلععععع  ابلعععععرق تو عععععلا    (١٢٧)والتاهلللععععع  وسعععععب  االنت عععععا  القعععععانوين
   (١٢٨)مماثل 
يعععع ال القلععععح يسععععاور ننعععع  حقععععوق الطفعععع  إملات ت ايععععد االسععععتغالل اننسعععع  لتنفععععال، وال  -٧٠

وخبا عع  االسععتغالل اننسعع    ععرال عاريعع   وأو ععت اللجنعع   ععاان أبن تضعع  آللععا  وإجععراتا  
ومبعععارئ توجلهلععع  لضعععمان اإلبعععالا اإلل امععع  ععععن حعععاال  االسعععتغالل اننسععع  لتنفعععال وتضعععدي  

ا نفععال املضراعع   ي شعع   مععن أشعع ال االسععتغالل اننسعع    التشععريضا  لضععمان مضاملعع  مجلعع 
   (١٢9)كضةاى وعدم تضريضه  لضقواب  جناال 

وأو ععت اللجنعع  نفسععها  ععاان أبن تضععمن تنفلععذ احلظععر القععانوين لضمعع  أي نفعع  ال يتجععاومل  -٧١
قضعات سن الثامن  عشرد   ا عمال اصطرد وأعمعال التضعدين، وتضعمن تنفلعذ خطع  الضمع  الوننلع  لل

علعععى أسععععوأ أشعععع ال عمعععع  ا نفععععال، مبععععا    لعععع  تطبلععععح الضقععععواب  ال ععععارم  املن ععععوص عللهععععا   
وقعدم الفريعح الضامع  املضعى مبسعال  حقعوق اإلنسعان والشعركا    (١3٠)القوان  علعى مسعتغل  ا نفعال

وننعععع  خععععربات منظمعععع  الضمعععع  الدوللعععع  تو ععععلا   (١3١)عععععرب الوننلعععع  و مهععععا مععععن ماسسععععا  ا عمععععال
وقععدمت اللجنعع  املضنلعع  حبقععوق اإلنسععان تو ععلا  مماثلعع  وحثععت  ععاان علععى القضععات علععى   (١3٢)اثلعع مم

عم  ا نفال، وال سلما بتض ي  فال  توعل  انمهور   هعذا اجملعال  وععالود علعى  لع ، أو عت 
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 ععععاان ابلتةقلععععح   حععععاال  أسععععوأ أشعععع ال عمعععع  ا نفععععال، وتقععععد  اننععععاد امل عععععوم  إىل الضدالعععع ، 
   (١33)مان ح ول مجل  الضةاى على ما ي ف  من احلماي  واملساعدد وإعارد التاهل  والتضويالوا
وحثععت املقععررد اصا عع  املضنلعع  ابلععرق  ععاان علععى ت للععت ننعع  خا عع  ابلتةقلععح   احلالعع   -٧٢

البااسععع  لتنفعععال والشعععبا ، مبعععا    لععع  املشعععاك  ا ساسعععل  املتمثلععع    الفقعععر، وإسعععاتد مضاملععع  
ا نفال وإمهاا ، وإرمان الضقاقم، والع واج املب عر واحلمع ، و  الضواقعن امل تبع  علعى تلع  احلالع  

  (١34)ابلنسعععب  للتنملععع  البشعععري    البلعععد، و لععع  وعععد  احلعععد معععن اسعععتغالل ا نفعععال واسععع قاقه 
شار ظعاهرد ي ال القلح يساور نن  حقوق الطف  إملات عدم توافر بلاان  وننل  بشان مدى انت وال

 ععن مضمقع  رراسع  ععري أبن  عاان اللجنع  وأو عتا نفال الذين يضلشون ويضملون   الشعوارت  
انذريععع  اعععذع الظعععاهرد ونطاقهعععا، وتضععع  اسععع اتلجل  وننلععع  وخطععع  عمععع  وننلععع  لعععدع   ا سعععبا 

لع  االقت اري  و مها من ا سبا  انذري  حلا - أنفال الشوارت والت دي للمشاك  االجتماعل 
، الضضت ال  يضلشها ا نفال املوجورون   هذع الظرو ، وكعذا للضنعت العذي يواجهونع  أحلعاانً 

   (١35)مبا    ل  على أيدي املوظف  امل لف   نفا  القوان 

 (١3٦)األشخاص ذوو اإلةاقة -٣ 
 الحظت اللجن  املضنل  حبقوق اإلنسان بقلعح معا يتضعرل لع  ا شعماص  وو اإلعاقع  معن -٧3

و عع  ولللعع ، ممععا يسععاه    أوجعع  الق ععور الشععديدد العع  تضعع ي مرافععح الرعايعع  ال ععةل  الضقللعع    
   (١3٧) اان
             اً وأعربععععععت ننعععععع  حقععععععوق الطفعععععع  عععععععن القلععععععح البععععععال   ن ا نفععععععال  وي اإلعاقعععععع  كثععععععم  -٧4

   (١3٨)ما يتضراون للمضامل  املهلن ، ال سلما   بضال خملما  ال الد
 نععالق  ٢٠١٦ مع  املتةعدد القطعري ععن تقعديرع لقلعام احل ومع    ععام وأععر  فريعح ا -٧5

   (١39)خا اً  سلاستها التضللمل  الشامل  للجمل ، م  ال كل  على ا نفال  وي اإلعاق  تركل اً 

 (١4٠)األقليات والشعوب األصلية -٤ 
كمعا    عر    أفار فريح ا مع  املتةعدد القطعري أبنع  معن ال عضن أكثعر فعاكثر،    عاان، -٧٦

أفريقلا، امان فاي  حقوق اإلنسعان للرععاد الرحع ، العذين ينتمعون   الغالعن إىل إثنلع  الفعوالين  
   (١4١)وابتت حوارت الن ات والضنت ب  الرعاد وامل ارع    ت ايد

 (١4٢)املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -٥ 
  عن قلقها إملات إ دار ت اري  إقام   ربضع  أععوام قابلع  أعربت مفوال  شاون الالجئ -٧٧

للتجديد، وهعو معا ال يتعل  حلعوال قانونلع  فضالع  لالجئع  العذين خيتعارون البقعات    عاان  وشعدر  
لتح ععام  ا  ال ععل  مععن قععانون  املفواعل  علععى أمهلعع  التمععاس مركع  اإلقامعع   ععم حمععدرد املععدد وفقعاً 

قت الراهن، توجد حواج  قانونل  وإراري  وعملل  قول رون احل ول   و  الو ٢٠٠٠ااجرد لضام 
على اننسل  ومرك  اإلقام   م حمعدرد املعدد  وأو عت املفواعل  احل ومع  أبن تلغع  شعري امعتالك 

   (١43)جوامل سفر ونى كشري مسبح للة ول على مرك  اإلقام   م حمدرد املدد
 ععاان بتسععري  مراجضعع  اإلنععار القععانوين لالجئعع   وأو ععت اللجنعع  املضنلعع  حبقععوق اإلنسععان -٧٨

  (١44)وسن تشريضا  تتوافح م  الضهد الدويل اصاص ابحلقوق املدنل  والسلاسل 
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وأعربت اللجن  املضنل  ابلضمال املهاجرين عن قلقها إملات ت ايد ععدر حعاال  نعرر الضمعال  -٧9
ر الطعرر  وأو عت اللجنع   عاان أبن املهاجرين وعدم وجور مضلوما  بشان إم انل  الطضن   أوامع

تقدم مضلوما  حمدث  ععن ععدر حعاال  الطعرر واإلجعراتا  املسعتمدم     لع ، وأن تتاكعد معن  
كفالععع  احلعععد ا ر  معععن الضعععماان  امل ر سععع    االتفاقلععع  املتضلقععع  ابلضمعععال املهعععاجرين فلمعععا يتضلعععح 

   (١45)رين وأفرار أسره ابلته  انناال  أو اإلراري  ال  توج  إىل الضمال املهاج
ال يضعععرب مبعععا ي فععع   ١99٢والحظعععت مفواعععل  شعععاون الالجئععع  أن قعععانون الالجئععع  لضعععام  -٨٠

ععععن كععع  اعععماان  اللجعععوت اإلجراالععع  العععدنلا معععن أجععع  كفالععع  وجعععور إجعععراتا  ن يهععع  لتةديعععد  عععف  
سعلما  إجرات مراجض  شامل  للقعانون، ال الالج  مللتمس  اللجوت  وحثت املفوال   اان على امان

وأو عععت ننععع  حقعععوق   (١4٦)إرراج أح عععام تتضلعععح ابلضعععماان  اإلجراالععع  اصا ععع  مبلتمسععع  اللجعععوت
الطفعع   ععاان مبراجضعع  وتضععدي  القععانون لضععمان مراعععاد احتلاجععا  ا نفععال ملتمسعع  اللجععوت خععالل 

بال  الشم عععل  علعععى حنعععو مالاععع  أبن ععععري املقعععا إجعععراتا  قديعععد  عععف  الالجععع   وأو عععتها أيضعععاً 
            للطفعع ، وأن تراععع  واعع  اععماان  إجراالعع  حمععد رد مللتمسعع  اللجععوت مععن ا نفععال  ععم امل ععةوب  

   (١4٧)أو املنف ل  عن  ويه ، وأن تلتمس املساعدد التقنل  من املفوال    هذا ال در
لومععا  املتضلقعع  حبععاال  معع  القلععح ابملض وأحانععت اللجنعع  املضنلعع  ابلضمععال املهععاجرين علمععاً  -٨١

الضنت واالختطا  والوفاد املسجل    البلدان ال  يضربهعا الضمعال املهعاجرون الغعانلون   نعريقه  
إىل بلععععدان املق ععععد  وأو ععععت اللجنعععع   ععععاان أبن تععععربم اتفاقععععا  معععع  بلععععدان عمعععع  وعبععععور الضمععععال 

  القن علل  و مهعا معن املهاجرين الغعانل  معن أجع  قسع  فايع  حقعوقه  وتلسعم تقعد  اصعدما
   (١4٨)اصدما 

  املواظبععع  والتة عععل  الضلمععع  وال كلععع  باً و ن ععععدم وجعععور املطعععاع  املدرسعععل  يعععاثر سعععل -٨٢
والسععلوك، أشععار  مفواععل  شععاون الالجئعع  ابملوافقعع  علععى إرراج مععدارس خمل مععا  الالجئعع    

  وشععععج ضت ٢٠١٧نون الثاين/ينععععاير مععععن كععععاراً الععععربانمج الععععونى للتغذيعععع  املدرسععععل     ععععاان اعتبععععا
احل وم  على موا ل  جهورهعا الراملع  إىل اعمان ح عول ا نفعال الالجئع  وا نفعال ملتمسع  

   (١49)اللجوت على التضلل 
وأشعععععار  مفواعععععل  شعععععاون الالجئععععع  إىل أن ال عععععراعا  الضرقلععععع  والضنعععععت النعععععاج  ععععععن  -٨3

لث  أسبا  التشعرر العداخل  الرالسعل     عاان  و   الن اعا  على املوارر الطبلضل  وال عام  القبلل 
علععى احلقععوق املاريعع ، مععن خععالل  الواقعع  الضملعع ، تركعع  فايعع  حقععوق ا شععماص املشععررين راخللععاً 

تعععوفم اإل اثععع ، رون اعععمان احععع ام احلقعععوق السلاسعععل   وتشععع    اتفاقلععع  كمبعععاال، الععع  مل ت عععدق 
لضععمان فايعع  ومسععاعدد ا شععماص املشععررين راخعع   قععانوانً  مل مععاً  إقللملععاً  عللهععا  ععاان بضععُد،  عع اً 

بشان املساواد وعدم التمللع ، وتلع م العدول ا نعرا  علعى وجع    رحياً  البلد  وه  تتضمن ح ماً 
التةديعععد حبمايععع  النسعععات وا نفعععال معععن الضنعععت القعععاا  علعععى نعععوت انعععنس، مبعععا    لععع  االسععع قاق 

   (١5٠)اننس  واالعار اب شماص

 األشخاص ةدميو اجلنسية -٦ 
أشار فريح ا م  املتةدد القطري إىل أن  اان واضت خط  عمع  وننلع  إلهنعات حعاال   -٨4

   (١5١)٢٠١٦انضدام اننسل  ل نها ال ت ال قلد إجراتا  املوافق  منذ شباي/فرباير 
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معععن  أو عععت اللجنععع  املضنلععع  حبقعععوق اإلنسعععان  عععاان أبن لنععع  انضعععدام اننسعععل  وتضعععمن،و  -٨5
اننسععل  وا شععماص املضراعع    احلقععوق ا ساسععل  لتشععماص عععدة خععالل القععانون واملمارسعع ،

   (١5٢)صطر انضدام اننسل 
و عععمع معععن  ٢٠٠٠وأو عععت ننععع  حقعععوق الطفععع   عععاان أبن تراجععع  قعععانون اننسعععل  لضعععام  -٨٦

حبمايع  ا نفعال ععدة  اننسعل  التشريضا  املتضلق  ابننسل  ملواتمتهعا مع  املضعايم الدوللع  املتضلقع  
   (3١5)ومن  هذع حاال  وخفضها
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