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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثونالدورة الث
 2018أاير/مايو  7-18

 فريدي كابوبشأن  جتميع   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

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

ضاهااادا  ه ئاااا  ام الاااوارو  ق رقااااريراالساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  
مااوج   م ق شاا يواإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  امتةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد  

  رق داً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما ر

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2) (1)اإلنسان

 إىل الت ديح علاى ي اع  ا و  فموي كابووعت جلن  مناهض  التضذيب   ،2016ق عام  -2
، 2015ام وق عاا ر(3)حقااوق اإلنسااان ا ساساا   التابضاا  لدماا  امتةااد  الاا  ع رنضاا  إل  ااا بضااد
أيضاااً إىل  فااموي بوكاااوعاات اللةناا  امضن اا  حماياا  حقااوق ي ااع الضمااار ام اااجريأل وأفااراو أسااره   

 ر(4)االنضمام إىل ارفاق ا  منظم  الضمي الدول   ال  ل ست طرفاً ف  ا بضد
علاااى إ ااادار اإلعاااالن امن اااو  عل ااا   فاااموي كاااابووشاااةضت جلنااا  مناهضااا  التضاااذيب   -3
مااااأل ارفاق اااا  مناهضاااا  التضااااذيب و اااام  مااااأل ااااارو  امضاملاااا  أو الضقوباااا  القاساااا    22اماااااو   ق
 ر(5) نااا ، علاااى أسااااذ ق و اااا لاااذلا ق سااا اق االساااتضرال الااادوري الوااااميالالإنساااان   أو ام  أو

أيضااً علاى  فاموي كاابووحثت اللةن  امضن   حماي  حقوق ي ع الضمار ام اجريأل وأفاراو أساره   
مااأل االرفاق اا  الدول ا  حلماياا  حقااوق ي ااع  77و 76إ ادار اإلعااالن امن ااو  عل ا  ق اماااور  

 ر(6)و أسره الضمار ام اجريأل وأفرا

 A/HRC/WG.6/30/CPV/2 ا م  امتةد  
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إىل أهناااا أو ااات، ق ( ال ونسااا و)للرتب ااا  والضلااا  والثقافااا   ا مااا  امتةاااد  وأشاااار  منظمااا  -4
ارفاق اا  م افةاا  التم  اا  ق جمااار وولاا  طرفاااً ق  فااموي كااابوأبن ر اا     جولاا  االسااتضرال السااابق ،

مأل أهداف التنم   امستدام  امتضلح ابلتضل  ، مأل شأن الت اديح علاى  4وق س اق ا دف ر التضل  
لتوفم رضلا   شاامي للةم اع  فموي كابواالرفاق   أن ي  ئ ب ئ  قانون   ردع  ي ع اجل وو ال  ر ذ ا  

لاذا، كارر  ال ونسا و دك اد هاذ  التو ا   ر ومن ف ورض ي  فر  التضل  على مدى احل ا  للةم اع
 ر(7)على اموارك  بنواط ق عمل   الت ديح على رلا االرفاق   مويف كابووشةضت  

 (8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
إىل  فموي كابو، وعت جلن  مناهض  التضذيب  2015ر   رضديي القانون اجلنااي ق عام  -5

ممارسااا  منااا  ح اااص يااانع  اااراحً  علاااى أن التم  ااا  هاااو سااا ب  ماااأل أسااا ا   162أن رضاااد ر امااااو  
التضذيب، ور في إوراج ممارس  التضذيب على يد موظف ح ومي، أو أي شخع يت رف ب افت  

وحثااات اللةنااا   ر الرمس ااا ، أو  ااارل عل ااا ، أو يق اااي بااا ، أو يسااا ت عنااا  اااامأل رضرياااف التضاااذيب
علااى أن رضاامأل أن قانوهنااا يضاقااب علااى جر،اا  التضااذيب، وعلااى  اولاا  ارر ااا  هااذ   فااموي كااابو

 ر(9)واب  مناس  ، وأن ا فضار ال  رتساوى وأفضار التضذيب ال ختضع لقانون التقاوماجلر، ، بضق
مأل القانون اجلنااي رنع على إم ان    104وأعربت نفس اللةن  عأل قلق ا  ن اماو   -6

ر سقوط امسؤول   اجلناا   إبعالن عفو عام أو خا ، وون است ضاو رط  ق ا على جر،  التضذيب
على رضديي قانوهنا اجلنااي ح ص يوام إىل عادم جاوان مان  عفاو عاام  فموي كابووحثت اللةن   

 ر(10)أو خا  مىت رضلح ا مر جبر،  رضذيب
وأحاطات اللةناا  علماااً ابعتماااو اصطا  الوطن اا  م افةاا  الضنااف القااا  علااى نااو  اجلاانس  -7
 ر(11)2014نااو  اجلاانس ق عااام  دع  اااةااي الضنااف القاااا  علااىلااوإقاماا  مراكاا  ( 2014-2018)

اللةنااا  امضن ااا  حمايااا  حقاااوق ي اااع الضماااار ام ااااجريأل وأفاااراو أساااره  واللةنااا  امضن ااا  والحظااات 
 ابلقضااات علااى التم  اا  اااد اماارأ  بقلااح أن اصطاا  الوطن اا  ال رأطااي االاااار ابل واار أو اسااتأالر النسااات

 ر(12)وا طفار ق ال أات
، ظي القلح يساور اللةن  امضن   ابلقضات على التم    اد امارأ  بواأن 2013وق عام  -8

 رللمسااوا  با  اجلنسا  والضدالا  علاى التنسا ح عاس ي اع مساتواي  احل وما  فاموي كاابوقدر  مض اد  
وأعربت اللةن  عاأل قلق اا أيضااً ل اون التضااون الوني اح با  امض اد واينتماع امادا ال يوامي سااار 

وشااةضت  ر تمااع اماادا الاا  رضمااي علااى الن ااول ابماارأ ، و ن التمويااي امتااا   اادوومنظمااا  اين
رضما   مراعاا  امنظاور اجلنسااا  علاى رض يا  امض اد ماأل خاالر ر وياد  ابماوارو لتنسا ح فاموي كابو

 ر(13)بفضال   عس ي ع مستواي  احل وم  وروة ض 
ل اااا ا شااخا   وي  راادابم خا اا  مؤقتاا ختااا  ابامتضلااح قاارت   موف مااا طاا م علماااً اب -9

 احل ااا  اإلعاقاا  ق اصدماا  امدن اا ، وابلس اساا  امقرتحاا  لتةق ااح التنا ااف ف مااا يتضلااح  وااارك  اماارأ  ق
ردابم  نف ذبت فموي كابو  الس اس   والضام ، أو ت اللةن  امضن   ابلقضات على التم    اد امرأ 

 ر(14)الرجيو رأ  ام ضل   ب فؤقت  هبدف طق ح مساوا  ما   خ
والحظاات اللةناا  امضن اا  حماياا  حقااوق ي ااع الضمااار ام اااجريأل وأفااراو أسااره  بقلااح أن  -10

ب فالا  ااشاي  فاموي كاابووأو ات  ر  ام م تمايو  أً اإلطار التنظ مي امتضلح اب ةار  ال يا ار جما  
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 اااع الضماااار ام ااااجريأل وأفاااراو قوان ن اااا وس اسااااأا ماااع أح اااام االرفاق ااا  الدول ااا  حلمايااا  حقاااوق ي
وون م يااد مااأل التااأخم قااانون ا ةاار ،  فااموي كااابووأو اات أيضاااً أبن رضتمااد  ر ُأسااره  ور ساا ط ا

 ر(15)وقانون االستثمار اصا  ابم اجريأل وقانون اللةوت
 (2016-2012)ورح اات نفااس اللةناا  بوني قاا  االساارتار ة   الثالثاا  للنمااو واحلااد مااأل الفقاار  -11
واالسرتار ة   الوطن    (2016-2013)االسرتار ة   الوطن   لل ةر  وخط  الضمي  ا  ال ل  و 

وأشاو  إبنوات وحد  رنس ح ا ةر   ر(16)2013لل ةر  مأل أجي التنم   ال  اعتمد  ق عام 
ومع  لا،  ر(17)وفرق  الضمي الوطن   مأل أجي رنف ذ االسرتار ة   الوطن   لل ةر  2011ق عام 

مااأل عاادم كفاياا  التنساا ح باا  امؤسسااا  واإلوارا  الاا  رُضاا  ابمسااااي  باات اللةناا  عااأل قلق اااأعر 
أبن رض ن التنسا ح ماأل أجاي إعماار احلقاوق امبم ا   وجاب  فموي كابووأو ت  ر امتضلق  اب ةر 

ن اا االرفاق   الدول   حلماي  حقوق ي ع الضمار ام ااجريأل وأفاراو أساره  بطريقا  فضالا ، بوساااي م
 ر(18)خت  ع اموارو ال اف   لل  ئا  ال  رضاجل مسااي ا ةر 

تنفياااال االلتااماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااان  ماااع مرا ااااة أح اااا   -رابعاا  
 الساريالقانون الدويل اإلنساين 

 املشرتكة بني القطا اتاملسائل  -ألف 
 (19)املساواة و د  التمييا -1 

امضن اا  حماياا  حقااوق ي ااع الضمااار ام اااجريأل وأفااراو أسااره  بقلااح أن  الحظاات اللةناا  -12
وأو ات أبن رتخاذ  ر قانون الضماي ال يانع علاى احلمايا  ماأل التم  ا  علاى أسااذ ا  اي القاومي

 ر(20)التدابم الضروري  لضمان محاي  الضمار مأل التم    على أساذ ا  ي القومي فموي كابو

 (21)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
هي  فموي كابو، أفاو برانمج ا م  امتةد  اإلمنااي أبن نوع   ا وات ق  2015ق عام  -13

 كمااا أفاااور  لاو  ا ااوات ق ال لادلقااوم مااأل ال اةرات كااان أها  م اادر لتإيااالً نظ فاا  نسا  اً وأن الأ ااار ا
 وأشاار  التقاديرا  الا  قادمت ار لاو  ا اواتتللمرك اا  يوا ي أيضااً م ادراً هامااً لأبن الضدو امت اياد 

 ر(22)وف ا  م  ر  سنوايً  10لو  ا وات اصارجي يتس ب ق أقي مأل رمنظم  ال ة  الضام   إىل أن 
لاو  ا اوات ماأل ال اناع  توأشار برانمج ا م  امتةد  اإلمنااي إىل أن ام ااور الرا سا   ل -14
 هااي قطاعااا  ا  ذياا  وامواارواب  وا  اا  السااما، وا حذياا  وامالبااس، واسااتخراج فااموي كااابوق  

ق اماااا  مااأل القاادر  علااى رول ااد ال  اارابت الاا   96.9كمااا أشااار إىل أن ر  املاا  وإ ااال  ال ااواخر
م ق اماااا  امت ق اا  فقاا 3.1ُولااد  ابسااتخدام الوقااوو ا حفااوري، وأن نساا    طاو ك لااو   89.8ر لاا  

وكانت االن ضاا   ماأل قطاا  النقاي أها  ام ااور ال واري  ر ُول د  بفضي م اور الطاق  امتةدو 
، مث  إن انتقاار االن ضاا   امتأر ا  ماأل احارتاق ال تلا  مساافا  فاموي كاابولو  ا وات ق  تامنوأ ل

إىل  فاموي وكااببض د  مأل بلادان  ار  أفريق اا ، األ ق بضاي ا ح اان أن يضار بنوع ا  ا اوات ق  
  ر(23)حد بض د
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 املدنية والسياسية احلقوق -ابء 
 (24)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 

ساااور جلناا  مناهضاا  التضااذيب قلااح إنات رقااارير عااأل ا سااال ب الوحواا   الاا  رسااتخدم ا  -15
 أنينااات الضمل ااا  ا من اا الواارط  اااد ا شااخا  امبتةاا يأل وا حاادا ، وماا اع  التنماا م الضن ااري ق 

والحظت بقلح أيضاً أن دخر ر وخالر التةق قا ، والو اوى بوأن اإلفراط ق استخدام القو 
 فاموي كاابووحثات اللةنا   ر اإلجراتا  اجلناا ا  سااه  ق انتواار الواضور ابإلفاال  ماأل الضقاا 

تقل  طق قااً فاورايً ون ي ااً على رض ي  آل ا  مراق   استخدام الورط  للقو  وكفال  أن اري ه ئ  مسا
ق ي ااع الواا اوى امتضلقاا  اب سااال ب الوحواا   الاا  اارساا ا الواارط  أو إبفراط ااا ق اسااتخدام 

أيضااً علاى اامان التوق اف الفاوري عاأل الضماي ابلنسا    فاراو الوارط   فاموي كابووحثت  ر القو 
ام القاااو  و لاااا إىل حااا  انت اااات الاااذيأل يُااا ع  أهنااا  ارر  اااوا أعماااااًل وحوااا  ، أو أفرطاااوا ق اساااتخد

إىل ااامان  فااموي كااابوووعاات   ر(25)التةق ااح ومضاق اا  مااأل ني تاات إواناات   ابرر ااا  هااذ  ا فضااار
 ر(26)ممارس  الوالي  القضاا   الضام   على ا شخا  امسؤول  عأل أعمار التضذيب

، والتقاارير مويفا كاابووأعربت نفس اللةن  عأل قلق اا إنات اكتظااا امرافاح الساةن   ق   -16
ال  رف د أبن اصدما  ال ة   امتاح  للسةنات  م كاف   وامرافح ال ة    م مالاما ، وح اار 

و ك اار   اااا أبدرااا  ر اوعاااتا  ساااوت مضاملاا  الساااةنات، وحاااال  الضناااف القاااا  علاااى نااو  اجلااانس
ت ماا  ال يُف االون اللةنا  امضن اا  حقااوق اإلنسااان مااأل قلااح إنات رقااارير رواام إىل أن ا شااخا  ام

علااى رقلاا ع االكتظاااا ق  فااموي كااابووحثاات جلناا  مناهضاا  التضااذيب  ر عااأل السااةنات اماادان 
أيضااً علاى  فاموي كاابووشةضت  ر السةون بدرج  ك م  عأل طريح نايو  استخدام بدااي احل س

طس  امرافاح الساةن   وظاروف االحتةاان، والف اي با  ا شاخا  امت ما  وامادان  ق ي اع 
ا وقاااا ، واااامان ح اااور الساااةنات فضااااًل علاااى وسااا ل  ا ااان   ماااأل رقاااد  شااا وى لااادى ه ئااا  

 فاموي كاابوووعات   ر(27)وإجرات طق قا  فوري  ون ي   ومساتقل  ق مثاي هاذ  الوا اوى مستقل 
امرساوم )قاانون إنفاا  الضقاواب  الساال   للةريا  و مهاا ماأل الضقاواب   رسريع عمل   استضرالإىل 

امقاادم إىل الفرياح الضاماي امضاا   2013، كماا يارو  لااا ق التقريار الاوط  لضاام (25/88بقاانون 
علااى التضة ااي إبنوااات آل اا  وقاا اا   فااموي كااابووحثاات اللةناا    ر(28)ابالسااتضرال الاادوري الوااامي

 ر(29)وفقاً للسوروكور االخت اري الرفاق   مناهض  التضذيب طن  ،و 
وف ما ط م علماً ابلضاماان  اإلجراا ا  امن او  عل  اا ق الدساتور والقاانون اجلناااي، أعربات  -17

جلنااا  مناهضااا  التضاااذيب عاااأل قلق اااا إنات االوعااااتا  بضااادم إحضاااار ا شاااخا  امبتةااا يأل أماااام قاااال 
إلقااات القاا ي علاا   ، وعاادم إبااالأب امبتةاا يأل أبساا ا  احتةااانه  وابلاات   ساااع  مااأل  48 ضااون  ق

 ر(30)على مضاق   أي موظف عام ال ،تثي للضماان  القانون   فموي كابووحثت  ر اموج   إل   

 (31)مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون  إقامة العدل -2 
 ن النظام القضااي يضاا مأل نيقاي ا ع اات وقلا  اماوظف ، ساور جلن  مناهض  التضذيب قلح  -18

ا مر الذي يفضي إىل قضات امبتة يأل فرتا  طويلا  رهاأل االحتةاان الساابح للمةاكما ، وراراك  عادو  
وأعرباات عااأل قلق ااا أيضاااً  ن القضااا  يتقااااون أجااوراً اااض ف ، مااا  ضااي ر ك اام مااأل القضااااي امتااأخر 

واستفسااار  عاااأل التااادابم امتخاااذ  لتقلااا ع عااادو القضاااااي ر شاااو  والفسااااوالسااالط  القضااااا   عراااا  للر 
امتااأخر ، وم افةاا  الساالوك ا  امنةرفاا ، ال ساا ما الفساااو، ورض ياا  كفااات  اإلجااراتا  القضاااا   ونايو  

 ر(32)استخدام التدابم ال ديل  عأل احل س
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 راسااا وحااراذ  عاأل نتااااج  اكماا  كاارلوذ فااموي كااابوساألت جلناا  مناهضاا  التضاذيب  و  -19
السةأل ا ربض  امت م  ابلتضذيب بس ب ما اختذو  مأل إجراتا  ق أعقا  أعمار الوأب ال  

 ر(33)، وعأل الضقواب  اموقض  عل   2005وقضت ق سةأل ساو مارر نو ق عام 
وف ما طا م علمااً ب اون الدساتور وقاانون اإلجاراتا  اجلناا ا  ين اان علاى عادم مق ول ا   -20

ا ول  ال  رُنت   طت التضذيب أو امضامل  القاس   أو الالإنسان   أو ام  نا ، وعات جلنا  مناهضا  
 ر(34)إىل امان رط  ح هذا ام دأ على أرل الواقع فموي كابوالتضذيب  

 (35)ة واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةاحلرايت األساسي -3 
ر في حري  التض م واإلعاالم،  فموي كابومأل وستور   45الحظت ال ون س و أن اماو   -21

ر رضاامأل حرياا  ال ااةاف  واسااتقالل ت ا وو ااور ال ااةف   إىل م اااور امضلومااا  46وأن اماااو  
 مااأل القااانون اجلنااااي وال روجااد روااريضا  166وجااب اماااو   اام أن التواا م ال ياا ار ُيواا ي جر،اا   

ار  التوا م وردجما   فموي كابووأو ت ال ونس و أبن رلأي   ر(36)بوأن حري  اإلعالم ق ال لد
إ اادار قااانون بوااأن حرياا   علااى فااموي كااابوق القااانون اماادا وفقاااً للمضااايم الدول اا ، وشااةضت  

  ر(37)وفقاً للمضايم الدول   اإلعالم

 (38)حظر مجيع أش ال الرق -4 
ب نمااااا رالحاااااة جلنااااا  محايااااا  حقاااااوق ي اااااع الضماااااار ام ااااااجريأل وأفاااااراو أساااااره  بقلاااااح أن   -22
هي بلد منوأ وع اور ومق اد   ارال االااار ابل وار، يسااورها قلاح ماأل أن الدولا   فموي كابو

وأعربت ر الطرف ل س لدي ا ق الوقت الراهأل أي روريع شامي  ظر االاار اب شخا  و رم 
اللةن  عاأل قلق اا أيضااً إنات انتواار االااار اب شاخا ، ال سا ما   ارال االساتأالر ق ال أاات 

نا ،، واساتأالر النساات والفت اا  اللاوان ُ اسن علاى اللةاوت إىل ال أاات كاسارتار ة   واالسرتقاق ام
الضادو ال  ام ماأل ا طفاار امساتأل  ق  توأعربت جلن  مناهض  التضذيب عأل قل اا إنا ر(39)لل قات

 رال أاااات والتساااور واالااااار ق امخااادرا  وال  اااع ق الواااوار ، مماااا  ضل ااا  عراااا  لالااااار ابل وااار
ويسااااورها قلاااح أيضااااً  ن القاااانون اجلناااااي امضااادر ال يضاقاااب ا شاااخا  الاااذيأل يروجاااون ل أاااات 

 ر(40)عاماً  18و 16ا طفار ب  
 فاموي كاابوجلن  محاي  حقوق ي ع الضمار ام اجريأل وأفراو أسره  أبن رضتمد  وأو ت  -23

ةااي االاااااار وإعاااااو  ااااا اب شااااخا اي ونايو  خاااادما  محاياااا  روااااريضاً شاااااماًل م افةاااا  االاااااار
دهاا ل   وإعاااو  إوماااج   وا  اان   مااأل الو ااور إىل ُساا ي االنت ااافاي ومالحقاا  ماارر   جااراا  

خط  عمي وطن   بوأن االاار اب شخا  ُيسرتشد ف  ا  االاار واالستأالر ق ال أاتاي واعتماو
على منع االاار  يفمو كابووحثت جلن  مناهض  التضذيب   ر(41) ؤشرا  وأهداف قابل  للق اذ

ابل ور وم افةت ، ال س ما ا طفار، والت دي  سوأ أش ار عمي ا طفار، مأل خالر رضديي 
وأ ر  اللةنااا  امضن ااا   ر(42)عامااااً  18و 16القاااانون اجلناااااي حلظااار الااارتويج ل أاااات ا طفاااار بااا  

 ر(43)ابلقضات على التم    اد امرأ  نفس الووا ي وقدمت نفس التو  ا 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (44)احلق يف العمل ويف التمتع بشروط  مل  ادلة ومؤاتية -1 

ف مااا رالحااة اللةناا  امضن اا  ابلقضااات علااى التم  اا  اااد اماارأ  التاادابم امتخااذ  ق جمااار  -24
ابل امااي م اادأ ا جاار امتساااوي لقااات  الضمالاا ، ال راا ار روااضر ابلقلااح  ن قااانون الضمااي ال ياادرج
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ام دأ ق قانون الضمي ح ص يومي ي ع  فموي كابووأو ت أبن ردرج  ر الضمي امتساوي الق م 
وأعرباات اللةناا  عااأل قلق ااا أيضاااً إنات اسااتمرار الفةااو  ق ا جاار باا  اجلنساا  ر جماااال  الضمالاا 

 ر(45)وح ار التم    ق اينار ام  

 (46)االجتما ي ضماناحلق يف ال -2 
أولويا  عال ا  للةمايا  االجتماع ا  ق  فموي كابوحسب منظم  الضمي الدول  ، أعطت   -25

، أ اا   ال لااد واحااداً مااأل أكثاار ا ماا  رقاادماً ق أفريق ااا 2015وحلااور عااام ر ساا  ي طق ااح التنم اا 
ات نظاااام واختاااذ خطاااور  م متااا  ابااااا  إنوااار ماااأل ح اااص إنواااات أراااا ا  احلمايااا  االجتماع ااا 

وروح اااد  2006مضاشاااا  عاااام، حاااا اساااتةدا  امركااا  الاااوط  للمضاشاااا  االجتماع ااا  ق عاااام 
وكفااي النظااام اموحااد رااوفم أمااأل ر باارامج امضاشااا   اام القااماا  علااى االشاارتاكا  اموجااوو  ساالفاً 

سان  و وي اإلعاقا  وا طفاار  وي اإلعاقا   60الدخي ا ساسي للمسن  الذيأل رفوق أعماره  
  ر(47)ذيأل يض وون ق أسر فقم ال

 مستوى فقر الس ان امست دف  وااضف  ، فموي كابووخفضت امضاشا  االجتماع   ق   -26
ورأطي ر ممثل  بذلا خطو  ملموس  حنو إنوات أرا ا  أكثر مشوالً ق جمار الضمان االجتماعي

عامااً، وفاقاات  60ق امااا  ماأل امساان  الاذيأل رفاوق أعماااره   46امضاشاا  االجتماع ا  حااوا، 
  ر(48)ق اماا  20ق م  االستةقاقا  خم الفقر بنس   

 (49)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 
عقااب الاا اير  الاا  قاماات هبااا امقاارر  اصا اا  امضن اا  ابلساا أل الالاااح ابعت ااار  م ااوانً مااأل  -27

 فاموي كاابوإىل   الاح، وابحلح ق عدم التم    ق هاذا السا اقم وان  احلح ق مستوى مض وي 
للسااا أل ق ا عاااوام  فااموي كاااابويااا  الاا  أعطت اااا  و ، نوهااات امقاارر  اصا ااا  اب ول2015ق عااام 

وبارانمج ر ا خم  مأل خالر واع إطار قاانوا وآل اا  أخارى رتساح ماع احلاح ق السا أل الالااح
 ، مااأل ح ااص ام اادأ والت ااور الااذي يقااوم عل اا ،للةم ااع( نااانرم)" Casa para Todos"اإلساا ان الرااااد 

 "Operação Esperança"هاااو بااارانمج يتماشاااى عمومااااً ماااع احلاااح ق السااا أل الالااااح، شاااأن  شاااأن 
 ر(50)(عمل   ا مي)

 اام أناا  ر اا  للمقاارر  اصا اا  وجااوو حااواج  هاماا  طااور وون التمتااع ابحلااح ق الساا أل  -28
أفااااراو اينموعااااا  امستضااااضف ، مااااأل ق  ااااي النسااااات وا شااااخا   وي الالاااااح، ال ساااا ما ق حالاااا  

اإلعاق ، الذيأل يواج ون عادواً ماأل التةاداي ، أح اا الانقع ق السا أل انماأل ابلنسا   للسا ان 
ال ي اادو ق متناااور أفقاار  "Casa para Todos"والحظاات أن باارانمج ر احلضااري  امت ايااد  أعااداوه 

 سار امض وا   لاأل ر اون قااور  علاى طماي ر اال ف السا أل الس ان وأشده  ااضفاً، وأن أفقار ا
 ر(51)امرر ط  ابلسانمج مع مرور الوقت

وشدو  امقرر  اصا   على مناو امساتوطنا   ام الوارع   و ام امقارر ، الا  رفتقار إىل  -29
تضارل اصدما  ال اف  ، واضف الضماان  امتضلق  ابحل ان  ق حال  فقرات امدن،  اا ق  لاا ال

صطاار ا اادم  اام القااانوا أو   ااا  أنظماا  قانون اا  حلماياا  امسااتأجريأل مااأل الطاارو أو رأ اام شااروط 
 ر(52)التأجم بدون مراعا  ا  ور القانون  
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وأو ااات امقااارر  اصا ااا  أبن ُرساااتضرل ي اااع قاااوان  اإلسااا ان والس اساااا  والاااسامج  ا   -30
والدسااتور وامضااايم الساااري  امتضلقاا  ابحلااح ق الساا أل  ال اال  ق اااوت القااانون الاادو، حلقااوق اإلنسااان،

وبوجااااا  خاااااا ، ين أاااااي أن يوااااار  اساااااتضرال النظاااااام الاااااوط  للسااااا أل االجتمااااااعي واحلاااااوار ر الالااااااح
وين أاي مراجضا  أولاواي  ر امخ ع ل  كاف  اجل ا  الفاعلا   ا  ال ال ، ال سا ما ماوظفي ال لاداي 

لضامان روج ا  أكاس ح ا  ماأل اماوارو  ،"Casa para Todos"هذا النظام، خا   رلاا امت ال  باسانمج 
التقن ااا  وامال ااا  حناااو إعااااو  ده اااي امسااااكأل والوحااادا  السااا ن   اموجاااوو  وطسااا ن ا، وإحةاااام ي اااع 
قطاعاااا  احل ومااا  عاااأل هااادم امسااااكأل،  ن هاااذ  ا فضاااار روااا  ي انت اكااااً للةاااح ق السااا أل الالااااح 

 ر(53) وجب القانون الدو، حلقوق اإلنسان
خطاا  عمااي وطن اا  بوااأن اإلعاقاا   فااموي كااابوون ااةت امقاارر  اصا اا  أبن ر اام  ح وماا    -31

 ر(54)ورنفذها وفقاً الرفاق   حقوق ا شخا   وي اإلعاق 

 (55)احلق يف التعليم -4 
الحظاات ال ونساا و أن الدسااتور والقااوان  امت اال  ابلتضلاا   رتضاامأل أح اماااً واسااض  بوااأن  -32

، احلح ق التضل   وق 2010، ب  أت  امنقة  ق عام 1992وي رذ وستور عام ر التضل  احلح ق 
 فاار  متساااوي  لاللتةاااق ابلدراساا  وإاام ااا، وي فااي بوجاا  اص ااو  رضل ماااً أساساا اً عاماااً إل ام اااً 

 ر(56)وُكر ست ق الدستور أكثر مأل عور مواو لتناور جوانب  دو  للةح ق التضل  ر وجمان اً 
رقريرهااااا الااااوط  ق  فااااموي كااااابووف مااااا يتضلااااح بتقااااد  التقااااارير إىل ال ونساااا و، ع رقاااادم   -33
للاادور ا عضااات بوااأن  (2016-2017)أو التاسااض  ( 2011-2013) امواااور  الثامناا  إطااار

وابإلاااف  إىل  لااا، ر التادابم امتخاذ  لتنف اذ ارفاق اا  ال ونسا و م افةا  التم  ا  ق جمااار التضلا  
بواااأن  1974رقرياااراً عاااأل التااادابم امتخاااذ  لتنف اااذ رو ااا   ال ونسااا و لضاااام  فاااموي كاااابورقااادم   ع

ماأل أجاي التفاااه  والتضااون والساالم علااى ال اض د الادو، والرتب اا  ق جماار حقاوق اإلنسااان  الرتب ا 
 (2016-2017)أو الساوسا  ( 2012-2013)وحراير  ا ساس   اامأل إطاار اموااور  اصامسا  

 ر(57)للدور ا عضات

 فيات حمددةأشخاص حمددين أو  حقوق -دال 
 (58)النساء -1 

أعربااات اللةنااا  امضن ااا  ابلقضاااات علاااى التم  ااا  ااااد امااارأ  عاااأل قلق اااا إنات اساااتمرار وجاااوو  -34
مواقاف أبويا  و ااور منط ا  عم قا  اجلااذور ف ماا يتضلاح أبووار ومسااؤول ا  امارأ  والرجاي ق ا ساار  

كما أعربت اللةن  عأل قلق ا مأل استمرار اممارسا  الضار  الراسخ ، كتضدو ال وجا  ر  واينتمع
 فااموي كااابووحثاات  ر ح اا  الواقااع وروااوي  ا عضااات التناساال   لااتان  ق اينتمضااا  ام اااجر  اجلديااد 

 علااى واااع اساارتار ة   شااامل  للقضااات علااى ال ااور النمط اا  الاا  ا اا  اااد اماارأ ، وكااذلا اممارسااا 
 ر(59)ام اجر   لضار ، مع الرتك   بوج  خا  على اينتمضاا

وسااااور نفاااس اللةنااا  قلاااح بواااأن النساااات اللاااوان ياااواج أل أشااا ااًل متضااادو  ماااأل التم  ااا   -35
، ال ساا ما النسااات  وا  اإلعاقاا ، وامساانا ، والنسااات اللااوان رُضعلااأل ُأسااراً مض واا   فااموي كااابو ق

حىت يتس   أل التمتع حقاوق أل ابل اماي علاى قادم    ن ألبتم فموي كابووأو ت  ر وام اجرا 
 ر(60)امساوا  مع الرجار، ومحايت أل مأل الضنف واإليذات واالستأالر
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وأعربت اللةن  عأل قلق ا الضم ح مأل استمرار ظااهر  رضادو ال وجاا  ح ا  الواقاع، ر ا   -36
الضاااناب  اللااوان  إنات مااا يضاارتلوروااضر ابلقلااح أيضاااً ر أن القااانون اماادا ال ي اا   رضاادو ال وجااا 

ووعاااات  ر يُضعلاااأل أساااراً مض وااا   ماااأل و ااا  وانضااادام احلمايااا  القانون ااا  ف ماااا يت اااي بقضاااااي ا سااار 
إىل كفال  امساوا  ب  امرأ  والرجي ق الا واج والضالقاا  ا ساري  ماأل خاالر القضاات  فموي كابو

د الضااااناب  اللاااوان يُضعلاااأل أساااراً علاااى ظااااهر  رضااادو ال وجاااا  ح ااا  الواقاااع، والت ااادي للو ااا  اااا
مض و  ، وامان ح ور ا سر الوح د  الوالد ال  رضو ا نسات على اصدما  والدع  علاى قادم 

 ر(61)امساوا  مع ا سر  ا  والديأل ورلا ال  يضو ا رجار
ي، وال ر ار اللةن  روضر ابلقلح إنات اساتمرار الضناف ااد النساات،  اا ق  لاا الضناف ا سار  -37

علااى  فااموي كااابووحثاات   ر(62)ابإلااااف  إىل االعتاادات اجلنسااي ق اماادارذ والتةاارل ق م ااان الضمااي
رنف ذ القاوان  وخطام الضماي اموجاوو  ماأل أجاي مناع ي اع أشا ار الضناف ااد امارأ  والقضاات عل  اا، 

لضناااف ا ساااري ابإلاااااف  إىل بااارامج محايااا  الضاااةااياي واااامان التةق اااح ابلفضاااي ق التقاااارير امتضلقااا  اب
والضنااف اجلنسااي اااد اماارأ  ومالحقاا  مرر   اا اي وراادريب القضااا  واماادع  الضااام  وامبااام  والفن ااا  
الضامل  ق قطا  ال ة  ابنتظاام علاى حقاوق امارأ  وم افةا  الضناف القااا  علاى ناو  اجلانس،  اا ق 

امساااااعد  واحلماياااا    لاااا الضنااااف ا سااااري والضنااااف اجلنساااياي وإنوااااات مااااا ي فااااي ماااأل اماااا وي لتقااااد 
وف مااااا رالحاااة اجل ااااوو ام ذولااا  م افةاااا  الضنااااف القااااا  علااااى ناااو  اجلاااانس واسااااتأالر  ر(63)للضاااةااي

ا طفاااار، رواااضر جلنااا  مناهضااا  التضاااذيب ابلقلاااح أيضااااً إنات انتواااار الضناااف ااااد النساااات وا طفاااار، 
ساا ما واخااي ا ساار ر عااالو  علااى  لااا، يساااورها قلااح بوااأن امضلومااا  الاا  رواام إىل أناا  ع ياات   ال

اإلبالأب عاأل الضدياد ماأل حااال  الضناف ااد ا طفاار  ن مرر   ا  ها  ماأل أقاار  الضاةااير وحثات  
 ر(64)على القضات على الضنف اد النسات وا طفار،  ا ق  لا الضنف ا سري فموي كابو
راا ار اللةناا  امضن اا  ابلقضااات علااى التم  اا  اااد اماارأ  روااضر ابلقلااح إنات ا فااال موااارك  وال  -38

علااى نايو  موااارك  اماارأ  ق  فااموي كااابوالنسااات ق السمااان واينااالس ال لدياا  وال لااداي  امبل اا ر وحثاات  
ات الااوعي بوااأن احل ااا  الس اساا   والضاماا ، وال ساا ما ق ام ارااب امنتخ اا  ومنا ااب  اانع القاارار، وإ كاا

  ر(65)أح   موارك  امرأ  ق احل ا  الس اس   والضام  و نع القرارا 
وال راا ار نفااس اللةناا  قلقاا  بوااأن راادا مسااتواي  اإلمااام ابلقاارات  وال تاباا  ق  اافوف  -39

وروضر ابلقلح أيضاً بوأن  ر(66)النسات، وال س ما النسات الريف ا ، واالعتدات اجلنسي ق امدارذ
علاى رض يا  بارامج إماام ال االأ   فاموي كاابووحثات  ر مضدر رسار  الفت اا  احلواماي ماأل الدراسا 

ابلقااارات  وال تابااا ، خا ااا  ابلنسااا   للنساااات ق امنااااطح الريف ااا اي ومناااع ي اااع أشااا ار الضناااف ااااد 
اي ورنف اذ س اسا  رسام  للفت اا  النسات والفت ا  ق امؤسسا  التضل م   وامضاق ا  عل  اا وإهناا اا

ق ي اااع احلااااال اي  احلواماااي  وا ااال  وراسااات أل والضاااوو  إىل امااادارذ خاااالر فااارت  احلماااي وبضااادها
 ر(67)وروفم فر  رضل   كاف   للنسات والفت ا  مأل  وا  اإلعاق 

وف ما ط م علماً ب ون خدما  ال ة  اإلجناب ا  رُقاد م ابيناان عمومااً، رالحاة اللةنا   -40
 رأن طااد مااأل ح ااور النسااات علااى رلااا اصاادما  2009أناا  مااأل شااأن الرسااوم الاا  فرااات ق عااام 

ر ورواضر ابلقلاح إنات ماا أبلا  عنا  ماأل حااال  اإلج اال القساري والتضقا   للنساات  وا  اإلعاقاا 
بضاامان اسااتفاو  النسااات مااأل خاادما  ال ااة  اإلجناب اا  ابيناااناي وح ااور  فااموي كااابووأو اات  

عاقاااا  علااااى خاااادما  ال ااااة  اإلجناب اااا اي واحل ااااور علااااى موافقاااا  النسااااات  وا  النسااااات  وا  اإل
 ر(68)اإلعاق  احلر  وامس ق  وامستنم  ق ي إجرات عمل ا  اإلج ال والتضق  
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وماااع أن اللةنااا  طااا م علمااااً  ختلاااف الاااسامج امضاااطلع هباااا لتم ااا  النساااات الريف اااا ،  -41
وهاي قلقا  ابص او   ن عادم ر يد ماأل ال اضواب روضر ابلقلح  ن هؤالت النسات رواج أل الضد

وجااوو نظااام لتسااة ي ا رااااي  اارم أل مااأل اسااتخدام مل  اا  ا رااااي كضاامان للة ااور علااى 
فقار النساات الريف اا  ور فاي  األ الو اور إىل  فاموي كابوووعت اللةن  إىل أن ر اف   ر قرول

نظ فااا  ومرافاااح ال ااارف ال اااةي الضدالااا  وخااادما  الرعايااا  ال اااة   والتضلااا   واإلسااا ان وام اااا  ال
  ر(69)وا رااي اص    وامواريع امدر  للدخي

 (70)األطفال -2 
أعربت جلن  مناهض  التضذيب عأل قلق ا إنات ما وروها مأل رقارير عاأل اساتخدام الضقوبا   -42

على واع حد  فموي كابووحثت  ر ال دن   اد ا طفار ب ور  متوارر  واخي امن ر وق امدارذ
  ر(71)للضقوب  ال دن   وروة ع أش ار التأويب  م الضن ف 

وأشااار  جلناا  مناهضاا  التضااذيب إىل الوااوا ي الاا  أعرباات عن ااا اللةناا  امضن اا  حقااوق  -43
علااى  فاموي كاابووحثات  ر اإلنساان بواأن ما اع  عادم الف اي با  ا حاادا  امبتةا يأل وال االأ 

ق  ظاهر  جناو  ا حادا  واامان الف اي با  ا حادا  وال االأ  مضاجل  ا س ا  اجلذري  لتفا
 ر(72)ق مرافح االحتةان ق ي ع ا وقا 

 (73)اللجوء واملشردون داخلياا  ملتمسواملهاجرون والالجيون و  -3 
ف ماااا رالحاااة جلنااا  محايااا  حقاااوق ي اااع الضماااار ام ااااجريأل وأفاااراو أساااره  أن م ااادأ عااادم  -44

 ال لااد، دسااف ل ااون احلقااوق ا ساساا   للضمااار ام اااجريأل ال ُر فااي إال للضمااارالتم  اا  ياارو ق قااوان  
ورالحة بقلح أيضااً  ر(74)ام اجريأل الذيأل ه  ق واع قانوا، وابالستناو إىل م دأ امضامل  ابمثي

 ر(75)أن الضمار مأل  ر  أفريق ا يتضراون، حسب امضلوما  الوارو ، للض   والو   االجتماعي
بتضااديي قوان ن ااا امبل اا  لضاامان اتااع ي ااع الضمااار ام اااجريأل وأفااراو أسااره   فااموي كااابووأو اات  

 ر(77)فموي كابووأو ت أيضاً بضدم ار ا  أي  س اسا  ا   ي  ق إقل     ر(76)حقوق   وون ا   
علااى  6/97وأعرباات نفااس اللةناا  عااأل قلق ااا إنات الق ااوو الاا  يفرااا ا امرسااوم بقااانون رقاا   -45
وق ام اجريأل الذيأل ه  ق وااع  ام قاانوا ف ماا يتضلاح حقاوق   ق التضلا  ، والتةماع، والتظااهر، حق

واإلارا ، واالنضمام إىل نقااب  الضمار والرابطا  ام ن  اي والتقارير الا  رف اد أبن الضماار ا جاناب 
 فاموي كاابووأو ات  ر ون  لون على مرر ا  أقي كثماً مأل امرر ا  ال    ي عل  ا الضماار الوطن ا

الاا  رواا  عي انت اكاااً لالرفاق اا  الدول اا  حلماياا  حقااوق  6/97إبلأااات ي ااع أح ااام القااانون  رسااوم رقاا  
ي ع الضمار ام اجريأل وأفراو أسره اي وامان امسااوا  ق امضاملا  جلم اع الضماار ام ااجريأل ا جاناباي 

 ر(78)الضمي ورسريع إ ال  التوريع امتضلح ابلتضويي عأل إ ااب 
مأل قانون الضمي رنع علاى أنا  ال يلا م ق ظاروف  282وروضر اللةن  بقلح  ن اماو   -46

مض َّنااا  أن ر اااون عقاااوو عماااي الضماااار ام ااااجريأل ا جاناااب م توبااا ، ورفسااا  ايناااار أماااام التضاقاااد 
الاا  ويساااورها قلااح أيضاااً  ن رفتاا ا أماااكأل الضمااي ر ب ااور   اام موااروع  مااع الضمااار ام اااجريأل

وأو اات اللةناا  أبن ر ُيسااتخدم ف  ااا كثاام مااأل الضمااار ام اااجريأل  اام كاف اا  ق كثاام مااأل ا ح ااان
ماأل قاانون الضماي، ورضامأل كفايا  ور ارار عمل اا  التفتا ا علاى  282امااو   فاموي كاابورضدر  

 ر(79)ظروف عمي الضمار ام اجريألاي وإنفا  قانون الضمي
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ح ور الضماار  فموي كابوأو ت اللةن  أبن ر في   وف ما يتضلح ابحتةان ام اجريأل، -47
ام اجريأل وأفراو أسره  على الضاون القاانوا واصادما  القن ال  ، وطار  علاى راوفم الضاماان  
الدن ا امن و  عل  ا ق االرفاق   الدول   حلماي  حقوق ي ع الضمار ام اجريأل وأفراو أسره  ق 

بادااي احتةاان الضماار  فاموي كابووأو ت أيضاً أبن رُض ن  ر ي إطار اإلجراتا  اجلناا   أو اإلوار 
 ر(80)ام اجريأل وأفراو أسره 

، ق القااانون واممارساا ، ح ااور الضمااار فااموي كااابووأو اات اللةناا  أيضاااً أبن ر فااي   -48
علااى فاار  رقااد  الواا اوى واالسااتفاو  مااأل  ام اااجريأل وأفااراو أسااره ،  ااأل فاا     اام النظااام  ،

 ر(81)على قدم امساوا  مع مواطن  ا  اف الفضال  أمام امباك ، و لاس ي االنت
ورح ت اللةن  إبنوات مرك  وع  ام اجريأل ق بلد امنوأ، الذي يوف عر جلسا  روج   ا   -49

مااااواط  الدولاااا  الطاااارف امأاااااوريأل إىل السرأااااار أو ال لاااادان ا وروب اااا  ا خاااارى، ومضلومااااا  عااااأل  
بتوساا ع نطاااق اجللسااا  التوج   اا  السااابق   وأو اات اللةناا ر لضااااديألللمااواطن  ا فااموي كااابو

 ر(82)للمأاور  كي رومي ساار بلدان امق د
، فااموي كااابوح ااور ي ااع الضمااار ام اااجريأل إىل   فااموي كااابووأو اات اللةناا  أبن رضاامأل   -50

 ر(83) أل ف    الضمار الذيأل ه  ق واع  م قانوا، على الدع  القن لي حلماي  حقوق  
 وأعربت اللةن  عأل قلق اا بواأن ماا أشاار  إل ا  التقاارير ماأل انوايو عادو ام ااجريأل الضاااديأل -51

 كي امساعد  الضروري  لت سام اإلومااج االجتمااعي واالقت ااوي  فموي كابوقسراً، وأو ت أبن رقدم  
 ر(84)للضااديأل قسراً 

الاذي ي ادف إىل  فموي كابووب نما ط م اللةن  علماً بسانمج الوتا  مأل أجي رنم     -52
برانجمااً للمسااعد   فاموي كاابوإشرا  ام اجريأل  وي ام ارا  ق رنم   ال لاد، أو ات أبن رضاع  

وأو ااات أيضااااً ابعتمااااو ر علاااى إعااااو  اإلومااااج الاااداا  للضماااار ام ااااجريأل الضاااااديأل وأفاااراو أساااره 
 ر(85)االستثمار اصا  ابم اجريألقانون 
وف ما يتضلح ابحلاح ق اللةاوت، رالحاة جلنا  مناهضا  التضاذيب بقلاح أن الدساتور والقاانون  -53
بوااأن النظااام القااانوا للةااوت ومركااا  الالجاائ ال ين ااان علااى خطاار رضاارل ملاااتمس  V/99/99 رقاا 

وأعربات اللةنا  عاأل قلق اا ر اي اللةوت للتضذيب ق بلد امق د امأل ا س ا  ال  رسر منة  احلم
 وروااطر امفواا    الساام   لواؤونر إنات عدم وجوو إطار مؤسسي إلجراتا  ال ات ق طل اا  اللةاوت

الالجئا  قلق اا مااأل عادم وجااوو نظاام لتسااة ي طل اا  اللةااوت وا   هاا بواا ي من ةاي ق امراكاا  
   القضااا   لطل ااأ  وفقااً للمرساوموب نماا رالحاة أن ملتمساي اللةاوت ، ان   طلاب امراجضار احلدووي 

، دسف جلن  مناهض  التضذيب  ن ملتمسي اللةوت ال يتمتضون ابحلمايا  ماأل 6/97التوريضي رق  
اإلعاو  القسري  خالر عمل   االستضرال القضااي، و ن هذا االساتضرال لا س لا  أي دنيام إيقااق 

ام اااجريأل  اام امااونيق  انخااريأل ، ااأل أن يتضراااوا ورالحااة بقلااح أيضاااً أن ي ااع ر علااى أماار الطاارو
وحثت اللةنا  ر إلجراتا  الطرو اإلواري وون أن رتا     إم ان   طلب امراجض  القضاا   لطل اأ 

 راح  م دأ عادم اإلعااو  القساري  ق قوان ن اا الا  رانظ  جلاوت ام ااجريأل  فموي كابوعلى أن ردرج  
ي فاااوراً علاااى وااااع إجااارات وطااا  لل ااات ق طل اااا  اللةاااوتاي ورضاااع  ااام الوااارع   وإبضااااوه اي ورضمااا

عمل ااا  لتساااة ي وفةاااع طل اااا  اللةاااوت ق مراكااا  احلااادوو للتضااارف ق أسااار  وقااات مم اااأل علاااى 
اةااي التضذيب واالاار، وإعااو  دها ل   فاوراً ومانة   ا ولويا  اامأل إجاراتا  ال ات ق طل اا  

أنير إيقااق رلقاااي علاى أوامار طارو ملتمساي اللةاوت  اللةوتاي وإاتح  س  ي انت اف قضااي فضار ل 
 ر(86)وام اجريأل انخريأل الذيأل ال  ملون و اح
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