
GE.18-14291(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثوناحلادية و الدورة 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 5-16

 *السنغالموجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
مراعاا  ووريا   ، مع16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

 هاا  ماان ا هااا   اااح    12املقدماا  ماان  للورقااا  االسااتاراا الاادوري الشااام م وهااو مااو  
إىل االسااتاراا الاادوري الشااام ، مقااّدم ج  ااي  مااو   تقصااداً   ااد ا قصاا  لااادو  (1)املصاال  

 اليلما م

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اا نياث 
والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (2)الدوليااااةنطاااااق االلتزامااااات  -ألف 

 (3)اإلنسان
أو ا  ا ملا  الدولصاا  للقعاا  علا  ا ساال   السوويا  الساسعاو  لتوقصااع والتصادي  علاا   -2

 م(4)عل  س ص  االستاجاو ،مااهد  ا مم املت د   ظر ا سل   السووي 
وأو ااااا  نااااا ط مااااان الرابوااااا  الساااااسعالص   قاااااوق اإلنساااااان والت اااااال  الاااااو   للرابواااااا   -3

 لتصدي  عل  الربوتونوو االختصااري التفاقصا   الوف  السسعاو  من أ   واملسظما  غري ا يومص  
 م(5)حقوق الوف  املتال  إب را  تقدمي ال الغا 

__________ 

 إرساهلا إىل ووائر الرتمج  الت ريري    مم املت د ممل حترر هذه الوثصق  ق    *
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علاا  الصاااصد الفاعلاا  ا هاا   الساسعاو إبنشااا  إ ااار متااادو 3وأو ا  الورقاا  املشاارتن   -4
هاااذه ا ولااا  الثالثااا  مااان ستصااادر خاااالو الاااو   ليفالااا  املتاباااا  املشااارتن  لتسفصاااذ التو اااصا  الااا  

 م(6)االستاراا الدوري الشام 
لمستخ اااحمل انيلصاااحمل ن تاااوفر لوأو ااا  مةسسااا  أفااا  الت ااااوو ومياف ااا  الفقااار الساااسعاو أ -5

حقاااااوق اإلنساااااان ورلصااااا  االساااااتاراا الااااادوري الشاااااام  لااااا  و  تصساااااري تسفصاااااذ  ج جماااااايالتااااادري  
 م(7)التو صا  الصاور  عن هذه اآللص 

باقاااد مشااااورا  مستظمااا  ماااع اأتماااع املااادين بشااا ن تسفصاااذ  5وأو ااا  الورقااا  املشااارتن   -6
االستاراا الدوري الشام ، بورق مسها عقد مشاورا  ووري   امل  مع  ائف  متسوعا  تو صا  

وإب اااران مسظماااا  اأتماااع املااادين ج عملصااا  االساااتاراا الااادوري ؛ مااان قواعاااا  اأتماااع املااادين
 م(8)لتقرير الو   وتقدميهلالشام  ق   وضع الصصع  السهائص  

االسااتاراا الاادوري هااذه ا ولاا  ماان إبومااان نتااائ  السااسعاو  5وأو اا  الورقاا  املشاارتن   -7
حقااوق اإلنسااان وهايتهااا، مااع مراعااا  مقرتحااا  صااع مجالشااام  ج خوااع الاماا  املتالقاا  بتا ياا  

اأتماااع املااادين، وبتقااادمي تقريااار تقصصمااا  ملستصااا  املاااد  إىل جملاااس حقاااوق اإلنساااان بشااا ن تسفصاااذ 
 م(9)هذه الدور املقدم  خالو التو صا  

 (10)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
اف ااا  الفقااار والورقااا  أو ااا  مسظمااا  هصاااومن راياااتس ووتااات ومةسسااا  أفااا  الت ااااوو ومي -8

تسفصاذ لو  قاانون الوفا  لتاجصا   عتمااو والرابو  السسعالص   قوق اإلنسان الساسعاو  2املشرتن  
 م(11)مصع الت اماهتا الدولص  واإلقلصمص  ج جماو حقوق الوف الفااو  

وأو   الت اال  الاو   للرابواا  واملسظماا  غاري ا يومصا  مان أ ا  الوفا  الساسعاو  -9
 م(12)ملظامل املا     فاواأمحمل إنشا  مسص  شروع قانون مل  لتاجص  بوضع الصصع  السهائص 

القاوانحمل السااري  املتالقا  يمايا  إبنفاا  وأو   الرابو  السسعالص   قوق اإلنساان الساسعاو  -10
االجتاار واملتالا  كياف ا   2005أ ر/ماايو  10املةرخ  06-2005الوف ، وال سصما القانون رقم 

   خاص واملمارسا  الش صه  ويماي  العا ا ، و عتمااو خار ا   ريا  واضا   للتسفصاذ الفاااو 
( و سا  ارباربا  2017و س  خربا  مسظم  الام  الدولصا  ) ،(2016لتو صا   س  حقوق الوف  )

 م(13)تالمصذ اليتاتص من ا فريقص  املاسص  يقوق الوف  ورفاهه بش ن تسوو ا  فاو 
 عتمااااو إ اااالحا  لقاااانون الساااسعاو وأو ااا  مةسسااا  أفااا  الت ااااوو ومياف ااا  الفقااار  -11

 م(14) لقا رينمتالقٍ  الاقو   وقانون اإل را ا  ا سائص  
وأو   الت اال  الاو   للرابواا  واملسظماا  غاري ا يومصا  مان أ ا  الوفا  الساسعاو  -12

انون املتالااا  بوضاااع املااادارة القررنصااا  ج بتساااريع وتاااري  عملصااا  تصااادي  ا يومااا  علااا  مشاااروع القااا
ج   14الاا للقاررن مان مساا   الساسعاو اً مالما 2 232 صعته ا خاري  واف  عل  السسعاو، الذي 

 م(51)وإ داره تقدميه إىل ا ماص  الو سص وعملص   ،2018نانون الثاين/يساير 
الفقار الساسعاو بتساريع وأو   مسظم  هصومن رايتس ووتت ومةسس  أف  الت اوو ومياف ا   -13

 م(16)إىل ا ماص  الو سص  هوإمتام عملص  مرا ا  مشروع القانون املسظم للمدارة القررنص  وتقدمي
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عل  حنو ناما  لل اد مان حااال   13السسعاو بتسفصذ املاو   4وأو   الورق  املشرتن   -14
ملوارو املالص  الالزم  الاس  ا سس  القائم عل  أساة نوع ا سس، وال سصما من خالو ختصصص ا

 م(71)لتوفري املساعد  القانونص  والسفسص  للع ا 
وأو   الت اال  الاو   للرابواا  واملسظماا  غاري ا يومصا  مان أ ا  الوفا  الساسعاو  -15

ضاد ال ادين ممارسا  الاسا  من قانون ا سر  ال  تتساام،، علا  ماا ي ادو، ماع  285إبلعا  املاو  
 م(81)م"ويعري سلونه ميتساس  مع سسهعل  حنو  موأتوي ه مبصخه"تو بسصها عل  و ا فا 
نفالااا  بعصااا    2017كرا اااا  قاااانون الصااا اف  لااااام الساااسعاو  5وأو ااا  الورقااا  املشااارتن   -16

توافقه مع أفع  املمارسا  واملاايري الدولص  ج جماو حريا  التا اري، و لاط بوارق مسهاا إلعاا  أحياام 
املخالفاا  الصا فص ، وإ االل التشارياا  املتالقا  وإلعا  جترمي ، 192و 78تقصصدي ، مث  املاوتحمل 

 م(19)سص من الاهد الدوي ارباص   قوق املدنص  والسصا 19للماو  اً  لتشهري وفق
الاقااو   السااسعاو إبوخاااو التاااديال  الالزماا  علاا  قااانون  3وأو اا  الورقاا  املشاارتن   -17

راعااا  مقرتحااا  تااادي  كو  ،الظاارو مجصااع ا مااانن و تسااوو ا  فاااو ج حظاار لرفااع اللاا س عاان 
م (20)ج التااديال  ا اريا إىل القعاا  تمع املادين مسظما  األتصسري  و   06-2005 قانونال
تسوو ا  فاو، بش ن  لتو ص  الصارم للقوانحمل القائم  اً أيعالسسعاو  3أو   الورق  املشرتن  و 

كاااا ج  لاااط قاااانون مياف ااا  االجتاااار    اااخاص واملمارساااا  الشااا صه  وقاااانون الاقاااو  ، ماااع 
مااع تساساا  كااا بمالماا  القااررن الااذين يسااتعلون ا  فاااو ج التسااوو ومااااق تهم مالحقاا  ضاامان 
 م(21)ا رائم املرتي  خوور  

بتاااااادي  اإل ااااار القاااااانوين السااااتخدام القاااااو  السااااسعاو وأو اااا  مسظمااااا  الافااااو الدولصااااا   -18
املتالاااا   1978قااااانون ا سااااائ  وقااااانون عااااام الوالتشاااارياا  املتالقاااا   لتجماااااا ، كااااا ج  لااااط 

وا سال    مع م اوئ ا مم املت د  ا ساسص  بشا ن اساتخدام القاو متوائم   لتجماا ،  الها 
لم يم  ا فريقص   قاوق ل اوئ التو صهص  املالساري  من  ان  املوظفحمل امليلفحمل إبنفا  القوانحمل و 

 م(22)اإلنسان والشاوب بش ن خفار  التجماا 
صمصاا  ظتا يا  اسااتقالو املةسساا  التسلالسااسعاو  ختاا  تاادابري  19ماا  املااو  ظوأو ا  مس -19

قااوق اإلنسااان )اللجساا  الساااسعالص   قااوق اإلنسااان، واألاااس واملةسسااا  املسااةول  عاان احااارتام ح
ال صااااااري، وامليتاااااا  الااااااو   ملياف اااااا  العاااااات والفساااااااو(  - الااااااو   لتسظااااااصم القواااااااع السااااااما 

إب االل القاانون  أيعااً الساسعاو  19وأو   مسظم  املاو  م (23)ج التموي  واملص انص ها صتواستقالل
  رياس؛ ئماع م ااووموا متهاا اإلنسان لتا يا  اساتقاللصتها  للجس  السسعالص   قوقاملتال  إبنشا  ا
 م(24)ال صري - مستقل  ماسص   لقواع السما متال  إبنشا  هصئ  و عتماو قانون 

وأو اا  الرابواا  السااسعالص   قااوق اإلنسااان السااسعاو إبئااا  والياا  الاارئصس ا اااي للجساا   -20
للم ااوئ التو صهصا  الاوارو  ج م ااوئ اً وفقام ا ار  إ ارا ا  اسات داله السسعالص   قاوق اإلنساان و 

مل اااوئ  ريااس بعاارا  اً وأععااائها وفقاااللجساا  وبتااادي  إ اارا ا  تاصااحمل رئااصس هااذه  ،(25) ريااس
ختصااص أن و ااجا  الرابواا  السااسعالص   قااوق اإلنسااان السااسعاو علاا  م (26)نفالاا  اسااتقاللصتها

 م(27)الضوالع كهمتهالاملوارو املاوي  واملالص  الالزم   للجس  السسعالص   قوق اإلنسان
وأو   مةسس  أف  الت اوو ومياف   الفقر السسعاو كوا ل  ا هوو امل ذول  مان أ ا   -21

اإلواري  اوبتا يا  اساتقالهل استااو  اللجس  الساسعالص   قاوق اإلنساان ملرن هاا ضامن الفئا  "ألا "؛
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ن ت ااور، مان أاً أيعاالساسعاو ةسس  هذه املوأو   م (28)وارهتاواملاي وتاصحمل مسةوو مستق  إل
لعاااامان تامااااصم السصاسااااا  الااماااا  املتالقاااا  يقااااوق اإلنسااااان ج مجصااااع ا قااااالصم وون أتخااااري، إىل 

 م(29)حقوق اإلنسانل مام ا مور ج جماو اهلصئا  الاام  الالمرن ي  امتالن 
 اار   ا حااداو وفرقا   ار   فرقا  بعامان امااتالن الساسعاو  2وأو ا  الورقا  املشاارتن   -22

 م(30)ج مجصع أحنا  اإلقلصمممارستهما لاملهما لموارو واليفا ا  الالزم  و لاآلواب 

تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن مااا  مرا ااااة القاااانون الااادو   -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -1 

 (31)املساوا  وعدم التمصص   
مسظمااا  الافاااو الدولصااا  التااا ام الساااسعاو بيفالااا  احااارتام وهايااا  وإعمااااو حقاااوق أناااد   -23

تمصص ، كا ج  لط عل  أساة املص  ا سس  الاإلنسان  مصع ا  خاص من وون أي  ي  من 
 م(23)أو اهلوي  ا سسانص 

التمصصاا  ملياف اا    عتماااو وتسفصااذ قااانونٍ السااسعاو وأو اا  مسظماا  هصااومن رايااتس ووتاات  -24
  م(33) خاص من التمصص  عل  أساة املص  ا سس ا حيم  
من قانون الاقاو   ماع أحياام  319السسعاو كوا م  املاو   4وأو   الورق  املشرتن   -25

لتمصصاا  والاساا  علاا   القااانون يساام،  اَل مااع التشااديد علاا  أ ،(16و 8و 7و 1الدسااتور )املااواو 
وأو   مسظم  هصومن رايتس ووتات م (43)أي أساة، وال سصما املص  ا سس  أو اهلوي  ا سسانص 

إبلعا  مجصاع ا حياام الا  تسواوي علا  التمصصا  والاسا  علا  أسااة املصا  ا سسا  اً أيعالسسعاو 
مااان قاااانون الاقاااو  ، وبيفالااا  احااارتام ا ااار    319املااااو    لاااط أو اهلويااا  ا سساااانص ، كاااا ج
 م(53)ا ساسص   مصع املوا سحمل

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (36)ح  الفرو ج ا صا  وا ري  وا مان عل   خصه  
انيانماااا  الااا  يث ااا  إعااااو  السظااار ج بيفالااا   الساااسعاو أو ااا  مسظمااا  الافاااو الدولصااا  -26

حا  يتسااع إعاااو  السااصئ  حتا  التاااذي  أو غااريه مان ضااروب املااملا  أقااواو املتهماحمل فصهااا انتا اع 
 م(37)للماايري الدولص  للم انم  الااول اً حمانم  املدانحمل وفق

و اامل  ومساتقل  ون يها  فوريا  إب ارا  حتقصقاا  الساسعاو وأو   مسظما  الافاو الدولصا   -27
الت ما  باه ، علا  الس او الاذي لتاذي  وغريه من ضروب املااملا  الساصئ املتالق   وعا ا  االج 

 م(38) (1)2013اام لاالستاراا الدوري الشام   خالو
 1-295بتسقااص، القااانون ا سااائ ، وال سااصما املاااو  السااسعاو وأو اا  مسظماا  الافااو الدولصاا   -28

، 2013اااام لاالسااتاراا الاادوري الشااام  خااالو ق لتااه مااا املتالقاا  بتارياا  التاااذي ، علاا  حنااو 
__________ 

(1) A/HRC/25/4 (مإس انصا وأوروغواي) 30-124و 28-124، التو صتان 
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ماان اتفاقصاا  مساهعاا  التاااذي ، و لااط بتعاامحمل هااذا التارياا   1وموا متااه بشااي  عم مااع املاااو  
 م(39) خص اثلثمن الرامص  إىل ا صوو عل  مالوما  املااق   أو التخوي  أو اإلنراه أفااو  
بتسقااص، قااانون اإل اارا ا  ا سائصاا  ملوا متااه مااع السااسعاو وأو اا  مسظماا  الافااو الدولصاا   -29

االساااتاراا الااادوري خاااالو الت مااا  باااه علااا  الس اااو الاااذي  واملااااايري الدولصااا  واإلقلصمصااا ، القاااوانحمل
ي إفااااو  أاالحتجاااان ناادلص  ه ال جيااوز و لاااط بواارق مسهااا توضاااص، أناا ،(2)2013اااام لالشااام  

يث اا  ا صااوو علصهااا حتاا  التاااذي  أو غااريه ماان ضااروب املااملاا  السااصئ ، وإزالاا  أي قصااوو علاا  
 م(40) ام من اختصارهم، كسل هم حريتهمكجرو  ،انيتج يناتصاو إميانص  

وأو   الرابو  السسعالص   قاوق اإلنساان الساسعاو أن تيفا  للمر اد الاو    ماانن  -30
االحتجاز إميانص  الو وو إىل مجصع أمانن االحتجااز املو اوو  ج مجصاع أحناا  اإلقلاصم الاو   كاا 

 م(41)سا  الاسيري ج  لط خمافر الشر   والدرن والثي
بوضااع وتسفصاااذ اسااارتاتصجص  لل اااد مااان انتظاااا  الساااسعاو وأو اا  مسظمااا  الافاااو الدولصااا   -31

، وال سااصما ماان 2013ق لتااه خااالو االسااتاراا الاادوري الشااام  لاااام مااا السااجون، علاا  حنااو 
 م(42)خالو االستااض  عن االحتجاز بتدابري غري احتجازي 

بعامان احتجااز مجصاع ا  اخاص سالصي ا ريا  ساسعاو الوأو   مسظم  الافاو الدولصا   -32
لقواعاد السمو  صاا  ام ااوئ ا مام املت اد  ا ساساص  ملااملا  الساجسا  و تتوافا  و ج ظارو  إنساانص  

وقواعااااد ا ماااام املت ااااد  ملااملاااا  السااااجصسا  والتاااادابري غااااري االحتجازياااا  الاااادنصا ملااملاااا  السااااجسا  
 م(43)2013خالو االستاراا الدوري الشام  لاام  هق لتما عل  حنو  ،للمجرما 

اساااااتخدام قااااوا  ا مااااان للقاااااو  اً الساااااسعاو أن تااااادين علساااا 5وأو اااا  الورقااااا  املشاااارتن   -33
والوحشص  ج تفري  االحتجا اا  وت ا ار حتقصقاا  ر صا  ج هاذه ا ااال  وتقادم ا ساا   املفر  

 م(44)إىل الادال 
و اامل  ومساتقل  ون يها  فوريا  إب ارا  حتقصقاا  ساسعاو الوأو   مسظما  الافاو الدولصا   -34

علا  أسااة اً تاسافالعتدا  عل  ا  خاص واعتقااهلم واحتجاازهم املتالق   وعا ا  االج مجصع 
أو هااويتهم ا سسااانص  وتا ااريهم ا سساااين وبتقاادمي أي  ااخص ا قصقاا  أو املتصااور مااصلهم ا سساا  

 م(45)دال  ج إ ار حمانم  عاول يشت ه ج ارتيابه هلذه ا فااو إىل الا
إب ااادار تالصماااا  إىل الشااار   إبئاااا  ممارسااا  الساااسعاو وأو ااا  مسظمااا  الافاااو الدولصااا   -35

ا قصقااا  أو املتصاااور االعتقااااو واالحتجااااز التاسااافصحمل ل  اااخاص علااا  أسااااة ماااصلهم ا سسااا  
 م(46)هويتهم ا سسانص  أو

 (47)الاقاب، وسصاو  القانونإقام  الادو، كا ج  لط مس ل  اإلفال  من   
ماان نظااام  3-26املاااو   المتثاااو  حيااام أو اا  مسظماا  هصااومن رايااتس ووتاات السااسعاو  -36

و لتااااون  ربي؛حاحساحمل الاقوبا  انيياوم  اا علا  الادوائر ا فريقصا  االساتثسائص  فصماا يتالا  بواوو ماد  
دعو  بااو مو ااووا  حااربي؛ مااع الصااسدوق االسااتئماين لعاا ا   اارائم حسااحمل حااربي ج ال  ااث عاان 

 م(48)الدوو ا ععا  ج االحتاو ا فريق  إىل تقدمي وعمها اليام  إىل انييم  ا سائص  الدولص 
__________ 

(2) A/HRC/25/4 ، (ميرلسدا وملدي رإس انصا وأوروغواي وأ ربصجان و ) 33-124إىل  28-124التو صا  من 
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املااااوارو ال شااااري  والتقسصاااا  واملالصاااا  الالزماااا  لتسفصااااذ  بتااااوفريالسااااسعاو  2وأو اااا  الورقاااا  املشاااارتن   -37
 م(49)دري  ا ها  الفاعل  ج قواع الادال ، وال سصما من خالو تهتاونفال  مراعا القوانحمل الساري 

ومراعاهتاااا ج ا  فااااو الساااسعاو بيفالااا  االساااتماع إىل ررا   2وأو ااا  الورقااا  املشااارتن   -38
  م(50)مجصع اإل را ا  القانونص  واال تماعص  املتالق   لوف 

 ماانن االحتجااز وأو   الرابو  السسعالص   قوق اإلنسان السسعاو بفصا  املر اد الاو    -39
 م(51)عن وزار  الادو وت ويده  ملوارو ال شري  واملاوي  واملالص  الالزم   وا  مهمته بي  استقاللص 

 (52)ا ر   ا ساسص  وا   ج املشارن  ج ا صا  الاام  وا صا  السصاسص   
وسا   االنتصاا  الفاالا ، املرا ا  القعاائص  س ص  إبعح  السسعاو  5أو   الورق  املشرتن   -40

 م(53)كا ج  لط التاويض، ج حاال  انتهان سلوا  الدول  لل   ج حري  التجمع السلم 
إبلعا  الصايون القانونصا  الا  السسعاو  19وأو   مسظم  الافو الدولص  ومسظم  املاو   -41

ي حيظار مجصاع الاذ 2011تسص عل  ا ظر اليل  للمظاهرا  السلمص ، كا ج  لط مرسوم عام 
 م(54)املظاهرا  ج أ  ا  من وسع مديس  وانار

 هق لتاعل  حناو ماا ، السسعاو أن تادو 5وأو   مسظم  الافو الدولص  والورق  املشرتن   -42
التشاارياا  الا  تقصاد باادون ماربر حريا  التا ااري  ،2013خاالو االساتاراا الاادوري الشاام  لااام 

كاا ج  لاط القاانون ا ساائ  وقاانون اإل ارا ا   ، قاوق اإلنساانلقوانحمل الدولص  واإلقلصمص  لاً وفق
 م(55)ا سائص  وقانون الص اف  وقانون ا رائم السصربانص 

أن تيف  للص فصحمل وزعما  السسعاو  5وأو   مسظم  الافو الدولص  والورق  املشرتن   -43
رسا  حقاوقهم ج حريا  التا اري املاارض  ومستقدي ا يوم  واملدافاحمل عن حقوق اإلنسان حري  مما

وتياااااوين ا ماصاااااا  والتجماااااع السااااالم  باااااال خاااااو  مااااان االنتقاااااام أو االعتقااااااو أو االحتجااااااز 
 م(56)التخوي  أو املعايق  أو

 عتمااو قااانون بشا ن ا صاوو علاا  املالوماا  ماان الساسعاو  5وأو ا  الورقا  املشاارتن   -44
ا صاوو بشا ن والارأي وبتسفصاذ تادابري تشارياص   أ   تا ي  املمارس  اليامل  لل   ج حري  التا اري

 م(57)فع  املمارسا  اً وفقلتصسري حصوو عام  الساة علصها  نشا  رلصا إبعل  املالوما  و
بوضااع خواا  عماا  ليفالاا  امتثاااو قااوانحمل اإلنرتناا  السااسعاو  5وأو اا  الورقاا  املشاارتن   -45

إىل يريا  الوما ، و لط لعامان الو اوو اللت ام ا يوم  بعمان حري  التا ري وا صوو عل  امل
ت رير قواعد مليص  وسائع اإلعالم اإلليرتونص  والسمال للموا سحمل لوسائع اإلعالم اإلليرتونص  و 

املاادونحمل والصاا فصحمل وغااريهم ماان مسااتخدم  اإلنرتناا   الضااوالع باادور ناماا  وفااااو ج ماان 
 م(58)تا ي  حقوق اإلنسان وهايتها

عاان اعتماااو أي قااوانحمل تااسص علاا  فاارا السااسعاو  المتساااع  5شاارتن  وأو اا  الورقاا  امل -46
التوا اا    عاان إخعاااع وسااائو  الرقاباا  علاا  حمتااوط وسااائع اإلعااالم أو مراق تااه بشااي  غااري مااربر

 جللرقاباا  ونفالاا   ااون حرياا  التا ااري امصااع أ ااياهلا، كااا   التقلصديااوسااائع اإلعااالم اال تماااع  و 
 م(59) لط ج جماو الفسون
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إبعحاا  أععااا  اأتمااع املاادين واملاادافاحمل عاان حقااوق السااسعاو  5وأو اا  الورقاا  املشاارتن   -47
وإب ارا  حتقصقاا  ن يها  و اامل  وفاالا  ج م، عملهاملمارسا  اإلنسان والص فصحمل بصئ  رمس  وم مونا  

 م(06)إىل الادال  ا رائمتقدمي مرتيي هذه بو  ،مجصع حاال  االعتدا  علصهم ومعايقتهم وختويفهم
 لشاااااروع ج عملصااااا  موحاااااد  إللعاااااا  أو تاااااادي  الساااااسعاو  5وأو ااااا  الورقااااا  املشااااارتن   -48

و لاط التشرياا  واملراسصم ال  تقصد بدون مربر الام  املشاروع للمادافاحمل عان حقاوق اإلنساان، 
 م(61)إلعالن ا مم املت د  املتال   ملدافاحمل عن حقوق اإلنساناً وفق
 لتسفصااااذ املسااااتظم ل حيااااام القانونصاااا  الاااا  تااااا ز السااااسعاو  5وأو اااا  الورقاااا  املشاااارتن   -49

اإلنسااان وحتمصهااا وإبنشااا  رلصااا   ماياا  السا ااوحمل ج جماااو حقااوق اإلنسااان ماان خااالو  حقااوق
لقاارار جملااس حقااوق اً اعتماااو قااانون حماادو بشاا ن هاياا  السا ااوحمل ج جماااو حقااوق اإلنسااان، وفقاا

 م(62)27/31اإلنسان 

 (63)حظر مجصع أ ياو الرق  
تالمصاااااذ الماااان  فاااا   50 000 ناااار  مسظماااا  هصااااومن راياااااتس ووتاااات أن  اااا  حاااااواي  -50

 ااااا صه   لااااارق ويتارضاااااون اً   ملااااادارة القررنصااااا  الداخلصااااا  ج الساااااسعاو ياصشاااااون ظروفاااااحملامللت قااااا
قهم ج لالعتاادا ا ، كااا ج  لااط التسااوو القسااري واالعتاادا  ال اادين وا سساا  وا رمااان ماان حقااو 

  م(64)الرعاي  الص ص  ا ساسص  والتالصم
 م (65)السسعاو بتاري  "بصع ا  فاو" وجترميه 2وأو   الورق  املشرتن   -51

 ا   ج اربصو ص  وا صا  ا سري   
بتاااوفري الااادعم اليااااج مااان أ ااا  مل  ااا  الساااسعاو أو ااا  مسظمااا  هصاااومن راياااتس ووتااات  -52

 م(66)عل  و ه السرع ُأسرهم تالمصذ اليتاتص  ا  فاو من 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -3 

 (67)ا   ج الام  وج ظرو  عم  عاول  ومواتص   
ومياف اا  الفقااار السااسعاو برفاااع ا ااد ا و  لسااان الامااا   وأو اا  مةسسااا  أفاا  الت ااااو -53
  م(68)سس  17 إىل

 العمان اال تماع ا   ج   
ا  فااو أو   مةسس  أف  الت اوو ومياف   الفقر السسعاو بتا ي  سصاسا  تسجص   -54

ا حاواو تساجص  لو عتمااو خوا  و سصا   ؛ج املائ  100لت قص  نس   ج سج  ا حواو املدنص  
 م(69) املدنص
أو   مةسس  أف  الت اوو ومياف   الفقر السسعاو بتيثص  ا هوو امل ذولا  ج إ اار و  -55
اال تماعصااا  م  الاا ااا  للتسمصااا  اأتماصااا  مااان أ ااا  ز و  تصساااري االساااتفاو  مااان اربااادما  الاااربا

من ضاا  ا او لتميحمل السيان  ها هوووكعاعف   ؛ا ساسص  ومياف   الفقر بشي  أفع 
 م(70)تدبر أمورهم ج إ ار من االستقالو الذايت
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 ا   ج مستوط ماصش  الئ   
أهاادا  إل اااع  ومياف اا  الفقاار السااسعاو إبعااداو باارام   الت اااووأفاا  أو اا  مةسساا   -56

وبوضاااع وتسفصاااذ بااارام  و ااا  لت قصااا  نااا  هاااد  مااان ؛ التسمصااا  املساااتدام  علااا  الصااااصد الاااو  
 م(71)تيثص  ا هوو الرامص  إىل مياف   الفقربعرا أهدا  التسمص  املستدام  

الت اوو ومياف   الفقر السسعاو بتيثص  ا هوو امل ذولا  ج إ اار أف  وأو   مةسس   -57
مشاااروع تسمصااا  القااادر  علااا  التيصااا  ماااع اناااادام ا مااان العاااذائ  املتيااارر ج الساااسعاو مااان أ ااا  

 م(72)أفع عل  حنو مياف   الفقر 

 (73)الص  ا   ج   
الرعاياا  بعاامان ا صااوو علاا  خاادما  السااسعاو أو اا  مسظماا  هصااومن رايااتس ووتاات  -58

لرعايا  املتالا   التادري  وإبوماان  التسيصسص  ج مجصع املستشفصا ، كا ج  لط خارن الاا ام ؛
 م(74)التسيصسص  ج املساه  التالصمص  للااملحمل ج قواع الص  

وأو   الت اال  الاو   للرابواا  واملسظماا  غاري ا يومصا  مان أ ا  الوفا  الساسعاو  -59
ل لاد، والشاماو مان اا ساوب الشارق  مسوق  صا  الرضع وا  فاو ج بتيثص  برام  ا د من وف

ولاادا  امل)مااةهلحمل و لااط ماان خااالو تا ياا  اساارتاتصجصا  مياف اا  سااو  التعذياا  وتاصااحمل مااوظفحمل 
 م(75)والت سحمل املستمر للمراف  التقسص  للهصان  الص ص  وأ  ا  أمراا السسا  وأ  ا  ا  فاو(

مساااه  تالصمصاا   ساات داو صاا  ج لتاالسااسعاو تس ووتاات وأو اا  مسظماا  هصااومن راياا -60
وقائما  علا  ا ولاا  ووقصقا  ماان الساحصا  الالمصا  ج مجصااع مساتو   التالااصم، مالئما  للساان إل امصا  
مالوما   امل  عن الص   وا قوق ا سسص  واإلجنابصا  والسالون ا سسا  املساةوو والوقايا  تتص، 

 م(76)   سسصاً من ا م  امل ير وا مراا املسقول
وأو   الت اال  الاو   للرابواا  واملسظماا  غاري ا يومصا  مان أ ا  الوفا  الساسعاو  -61

بتا ي  الربام  ج جماو التوا   اال تماع  من أ   توعص  السيان علا  حناو أفعا   لسالونا  
عاان ا  فااو، وال سااصما أولئاط الااذين تقا  أعمااارهم ورفاااه  اا   للعارر ااارا تُ قاد الاا   اربواري 
 م(77)( سسوا 5مخس )

الساسعاو وأو   الت اال  الاو   للرابواا  واملسظماا  غاري ا يومصا  مان أ ا  الوفا   -62
لصاا    علاا  حنااو أفعاا  للتيفاا  بفاات، مرناا  استشاااري للمااراهقحمل علاا   اااصد مسوقاا  نصاادوغو 

 م(78)واملراهقا  لمراهقحمللاإلجنابص  
 صاص حصاراً خمبساد ج مص انصا  وزار  الصا   الساسعاو إبنشاا   4وأو   الورقا  املشارتن   -63

للصااا   اإلجنابصااا  للماااراهقحمل والشااا اب، وبااا  و  متويااا  الصااا   اإلجنابصااا  للماااراهقحمل والشااا اب ج 
وأو ااا  الورقااا   م(79)خوااا  اساااتثمار مرفااا  التمويااا  الااااامل  لااادعم م ااااور  نااا  امااارأ ، نااا   فااا 

الصاااا   ا سسااااص  واإلجنابصاااا  دوائر لااااالسااااسعاو  السااااتثمار ج تقاااادمي خاااادما  حملصاااا   4املشاااارتن  
هاذه عل   الالمرن ي إلضفا   ابع التيالص  حمدو  للمراهقحمل والش اب، كا ج  لط وضع خو  

و لتشااور ماع الشا اب مان أ ا  حتساحمل إميانصا  اساتفاوهتم مان خادما  الصا   ؛ (80)اربدما 
 م (81)ا سسص  واإلجنابص  املو ه  إلصهم
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بتا يااا  تااادري  ماااوظف  الصااا   ج جمااااو ا قاااوق الساااسعاو  4وأو ااا  الورقااا  املشااارتن   -64
حتصا ااهتم لالساتجاب  علا  حناو أفعا  الاملتالق   لص   ا سسص  واإلجنابص  للمراهقحمل والشا اب 

 م(82)ج جماو الص   ا سسص  واإلجنابص 
  املساااتوط تعااام مجصاااع الساااسعاو إبنشاااا   سااا  تسساااص  رفصاااا 4وأو ااا  الورقااا  املشااارتن   -65

 م(83)الوزارا  املاسص  من أ   متابا  الص   اإلجنابص  للمراهقحمل والش اب

 (84)ا   ج التالصم  
اً صاسصاسا   اا  التالاصم الثاانوي جمانالساسعاو أن تاتماد أو   مسظم  هصومن رايتس ووتات  -66

 م(85)غري امل ا ر  ج التالصم الثانويالرسوم املدرسص  والتيالص  اً وعملصاً وأن تلع  ر ص  ليام ؛
إل امصااا  التالاااصم م ااادأ الت ااااوو ومياف ااا  الفقااار الساااسعاو بتفاصااا  أفااا  وأو ااا  مةسسااا   -67

عااااو  إلساااس ؛ وبوضاااع سصاسااا   16ساااسوا  و 6 لسساا    مصاااع ا  فااااو املرتاوحااا  أعماااارهم باااحمل 
 م(68)بقائهم فصهاإو املدارة من هذه الفئ  إىل املسقواحمل عن الدراس  

وأو   الت اال  الاو   للرابواا  واملسظماا  غاري ا يومصا  مان أ ا  الوفا  الساسعاو  -68
توناااوال  التفااااهم و وكراعاااا  بر  املو ااا   اااا ج جمااااو التالاااصم ا اااامع؛التااادابري بتساااريع وتاااري  تسفصاااذ 

 م(87)املوقا  مع نقا   التالصم
 م(88)لتسظصم تالصم القررنوأو   الت ال  السسعاو إبنشا  األس ا عل   -69
وأو اا  الت ااال  السااسعاو إبنشااا  مرناا  لالسااتق او ا وي علاا   اااصد مقا ااا  سااارا   -70

مراناا  للتاادري  إبنشااا  و ج املائاا  ماان نشاااد التااادين ج املسوقاا ؛ 60الاا  تسااتقو  أنثاار ماان 
 م(89)بدائ  للمراهقحمل املسقواحمل عن الدراس لتوفري امله  

 حمددين أو فحلات حمددة حقوق أشخاص -4 

 (90)السسا   
أو اا  مسظماا  هصااومن رايااتس ووتاات السااسعاو أن حتظاار  ااراح  مجصااع أ ااياو الاساا   -71

 م(91)ا سس  وا سساين ضد الفتصا  والشا   واخ  املةسسا  التالصمص  وحوهلا
ووعاا  مسظماا  الافااو الدولصاا  ومسظماا  هصااومن رايااتس ووتاات ا يوماا  إىل ضاامان تقاادمي  -72

كان فاصهم املساةولون عان تشاويه ا ععاا  التساسالص   ،الاس  القائم عل  نوع ا سسأفااو مرتيي 
النتصا  فاال  لس   من الع ا  نفال  استفاو  حمانما  عاول  و إ ار ا نثوي ، إىل الادال  ج 

 م(92)ررو رب الع
وأو   الت اال  الاو   للرابواا  واملسظماا  غاري ا يومصا  مان أ ا  الوفا  الساسعاو  -73

مارسااا  تشااااويه ا ععااااا  التساساااالص  ا نثوياااا  امصااااع املتالقاااا  ك لتو صااا  الصااااارم للقااااوانحمل الساااااري  
 م(93)أ ياله

اإلجنابصاا  قااوق ا ام احاارت تا ياا  السااسعاو يماياا  ا اا  ج ا صااا  و  4وأو اا  الورقاا  املشاارتن   -74
را ااا  مدوناا  ا خالقصااا  علاا  حنااو يلعاا   اارد ا صااوو علاا  تاارخصص قعااائ  كلفتصااا  والسسااا ، و ل

للتو اصا  املقدما  مان اللجسا  اً مس   لإل هاا ج حال  و وو خور عل  حصاا  ا م أو ا ساحمل )وفقا
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وأو ا  الورقا  م (94)(2015إىل حيوم  السسعاو ج عاام   املاسص   لقعا  عل  التمصص  ضد املرأ
اللتااااا ام ماااااع ا( 305وقاااااانون الاقاااااو   )املااااااو   15كوا مااااا  املااااااو  اً الساااااسعاو أيعااااا 4املشااااارتن  

ربوتونااوو مااابوتو الااذي اعتمااده االحتاااو ا فريقاا ، و لااط باا  و  عاادو ا اااال  الاا  ُيساام، فصهااا ب
 م(95) إل هاا الوي

 (96)ا  فاو  
للرابوااا  واملسظمااا  غااري ا يومصاا  ماان أ اا  الوفاا  السااسعاو أو اا  الت ااال  الااو    -75

اتصاااو ج مجصااع ، تيااون لااديها مراناا  بتا ياا  حقااوق الوفاا  وهايتهااا إبنشااا  أماناا  للدولاا  ميلفاا ٍ 
 م(97)الوزارا 

وأو اا  الت ااال  السااسعاو بتو صاا  التشاارياا  الساااري  ج جماااو مياف اا  أسااوأ أ ااياو  -76
وبوضااااع اساااارتاتصجص  لتموياااا  خوااااع الاماااا  السااااسوي   املسشاااا  ؛ عماااا  ا  فاااااو ورلصااااا  التسسااااص 
 م(98)لالسرتاتصجص  الو سص   ماي  الوف 

تاااوافر الساااسعاو أن تيفااا   2وأو ااا  مسظمااا  هصاااومن راياااتس ووتااات والورقااا  املشااارتن   -77
 مجصع املدارة؛ج  مرت و  بلجان هاي  الوف واالستقاللص  و سري  فاال  لإلبالغ متسم   لرلصا  

 م(99)هال  و سص  للتوعص  يقوق الوف  و لاس  ا سس  وا سساينأن تسظم و
باا  و  مسااتوط السااسعاو وأو اا  مسظماا  هصااومن رايااتس ووتاات ومسظماا  الافااو الدولصاا   -78

إنفااا  القااوانحمل الو سصاا  القائماا  الاا  جتاارم التسااوو القسااري لت قصاا  مياساا  اقتصاااوي  واالعتاادا  
ترتياااا  الااا وا  الديسصاااا  الااا  جتااارب ا  فاااااو علااا  التساااوو أو خعااااع وإبال ااادين علااا  ا  فاااااو، 

 م(100)للت قص  واملسا ل  انتهانا  أخرط
وأتماا  امل اااور  الااملصاا  إلئااا  مجصااع أ ااياو الاقوباا  ال دنصاا  الاا  متااارة ضااد ا  فاااو أن  -79

وأن تثااري الاادوو هااذه  مشااروعص  الاقوباا  ال دنصاا  ل  فاااو ج السااسعاو،إىل قلاا  بالفرياا  الااماا  يشااري 
أن تاتماد، وتقادم تو اص  حمادو  للساسعاو  2018ااام الادوري الشاام  لستاراا االاملس ل  خالو 

حتظااار بوضاااول مجصاااع أ اااياو الاقوبااا  ال دنصااا  نااا  مشاااروع قاااانون الوفااا   ، علااا  سااا ص  االساااتاجاو
 م(101)ا سر  من قانون 285املاو  وأن تلع  ل  فاو ج مجصع ا مانن، كا ج  لط املس و، 

املقادمحمل التمويا  والادعم مساتوط با  و  الساسعاو وأو   مسظم  هصاومن راياتس ووتات  -80
 م(102)املساعد  القانونص  ل  فاو املهمشحمل، مث  تالمصذ اليتاتص ال  توفر صان  اهلإىل 
الت ااااوو ومياف ااا  الفقااار الساااسعاو كوا ااال  الامااا  الاااذي بدأتاااه أفااا  وأو ااا  مةسسااا   -81
 م(103)الشارعنتشاو ا  فاو من يتال    فصما
بيفالاااا  هاياااا  ا  فاااااو خااااالو أي السااااسعاو وأو اااا  مسظماااا  هصااااومن رايااااتس ووتاااات  -82
 م(104)عمان التا ام مرانا  الا اور  لقاانون الادويبو  أ فاو الشوارع؛للقعا  عل  ظاهر   ا عملص

والسماا  ج مرحلا  الوفا  مران  رعاي  ال  تتص ها صارا  ب  و  ارباً أيعالسسعاو وأو   املسظم  
ساان الدراساا ، يتسااع االلت اااق  ملاادارة ملاان هاان ج  مهااا  املراهقااا  حاا  لالوفولاا  امل ياار  
املسااتل م  املسااائص  أو غااري الدراساا  باارام  مدرسااص  ر صاا  مرناا ، كااا ج  لااط فصااوو و ساات داو 

 م(105)وو الدراسص  بدوام نام حعور الفصاللوايت يتاذر علصهن لفتصا  فائد  ال ،لتفرغل
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السااااتعالو ملياف اااا  ابوضااااع خواااا  عماااا  و سصاااا  السااااسعاو  2وأو اااا  الورقاااا  املشاااارتن   -83
االسااتعالو ا سساا  ل  فاااو ج خوااع الاماا  مياف اا    فاااو أو علاا  ا قاا  إومااان لا سساا  

ون بااحمل خمتلاا  بتا ياا  التسسااص  والتااااالسااسعاو  2وأو اا  الورقاا  املشاارتن   م(106)الو سصاا  القائماا 
الاااوزارا  واهلصئاااا  ا يومصااا  الااملااا  ج اأااااال  الااا  يشاااملها الربوتوناااوو االختصااااري التفاقصاااا  

؛ (107)حقاااااوق الوفااااا  بشااااا ن بصاااااع ا  فااااااو واساااااتعالو ا  فااااااو ج ال عاااااا  وج املاااااواو اإل حصااااا 
لرامصا  إىل حتدياد ا هاوو اا يا  تبو  ساج  ملارتيي ا ارائم ا سساص  ليفالا  مراق ا  أنشاوتهم؛ وبوضع

الربوتونااوو واإلبااالغ عااسهم وتقاادمي هااذا ضاا ا  النتهانااا  قااد يقاااون  الااذين وقاااوا أوا  فاااو 
 م(108)الدعم إلصهم

ل  فاااو  إبنشااا  رلصااا  لتقاادمي الشااياوط متاحاا ٍ السااسعاو  2وأو اا  الورقاا  املشاارتن   -84
أاَل ياامااااا  ا  فاااااو ضااااا ا  بعاااامان و  ملااااوظفحمل املساااااةولحمل عسهااااا؛االعاااا ا  وبيفالاااا  تااااادري  

 ارئااا  مرانااا  إبنشاااا  الساااسعاو  2وأو ااا  الورقااا  املشااارتن   م(109)مجااارمحملناالساااتعالو ا سسااا   
 م(110)  فاو ض ا  االستعالو ا سس ، توفر خدما  متيامل  )نفسص  وقانونص  و  ص (يوا  اإل

  الوفاااا   نتشاااااو السااااسعاو بيفالاااا  أن تقااااوم ووائاااار هاياااا 3وأو اااا  الورقاااا  املشاااارتن   -85
 هما  فااااو تالمصاااذ اليتاتصااا  مااان ا وضااااع غاااري املساااتقر  والعاااار  و ختاااا  تااادابري لت دياااد أسااار 

مااال  و سصاا  السااسعاو  لقصااام ي 3وأو اا  الورقاا  املشاارتن   م(111)فصهااابعاارا إعاااو  إومااا هم 
 ،اأتماا  انيلصا  املتعارر ت يصد ووعم لاً توخصماي  ا  فاو، يللتوعص  إب الل املدارة القررنص  و 

 م(112)مالم  القررنإن أمين، و 
الت ااااوو ومياف ااا  الفقااار والورقااا  أفااا  وأو ااا  مسظمااا  هصاااومن راياااتس ووتااات ومةسسااا   -86

بعصا  من قانون الاقاو    300من قانون ا سر  واملاو   111السسعاو بتادي  املاو   2املشرتن  
أو اا  و  م(113)علاا  حاد ساوا  لفتصاان والفتصاا لسااس   18 إىلفالصااً رفاع ا اد ا و  لساان الا وان 

الت اااال  الاااو   للرابواااا  واملسظماااا  غاااري ا يومصااا  مااان أ ااا  الوفااا  الساااسعاو كوا مااا  قاااانون 
 م(114) وو مر  نا سر  مع القوانحمل الدولص  واإلقلصمص  فصما يتال   لسن لدط ال وا 

قااانون ا ساار  إللعااا  ا حيااام الاا  تسوااوي  بتسقااص،وأو اا  مسظماا  الافااو الدولصاا  السااسعاو  -87
 277لاا ون واملاااو  إىل االاا  تسااسد الساالو  ال و صاا   152علاا  التمصصاا  ضااد املاارأ ، كااا ج  لااط املاااو  

القاااانون ا ساااائ  ملوا متاااه ماااع القاااوانحمل واملااااايري الدولصااا  وبتسقاااص،  الااا  تساااسد السااالو  ا بويااا  إىل ا ب؛
جتااااارمي إلعاااااا  و وحظااااار الااااا وان امل يااااار والقساااااري الغتصااااااب ال و ااااا  واإلقلصمصااااا  مااااان خاااااالو جتااااارمي ا

  م(115)اإل هاا
 عتماااو خواا  عماا  و سصاا  إلئااا  زوان السااسعاو وأو اا  مسظماا  هصااومن رايااتس ووتاات  -88

لا ام املساةولحمل ج املادارة إبباالغ  اان هايا  الوفا  وسالوا  إنفاا  القاوانحمل  ا  إبو ا  فاو؛
 م(116)زوان ا  فاواملارضحمل ربور الصل  عن حاال  التالمصذ 
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