
GE.17-14676(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والعشرون
 ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٧-٦

 جتميع بشأن بنن  
  تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

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

ضاهعععدا  هلئعععا  ام والتقريعععر عملععع  للمضلومعععا  العععواررد   تقعععاريراالسعععتضرال العععدوري الشعععام   
مععوج   م   شعع  واإلجععراتا  اصا عع  و مهععا مععن و اععح ا معع  امتةععدد  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)ناإلنسا

أشار م تب مفو ضل  ا م  امتةدد السامل  حلقوق اإلنسعان اإلقللمعل لبعرف أفريقلعا     -٢
جععرات تقععد  تضلععح إأن بعع ن ت ت ععد ق بضععد علععى الربوتويععو  االاتلععاري التفاقلعع  حقععوق ال فعع  ام
ال عل   ا  لتو علا  البال ا  وال على تضديال  يامباال على نظام روما ا ساسل ر   قبوهلا ا

 شععر بعع ن امضاهععدا  العع  ت  وت (3)امقدمعع  هلععا أ  ععات االسععتضرال الععدوري الشععام  الثععاين امتضلععح  ععا
  قععععدهل ا هللئعععععاوت تقععععدم حعععععد ا ن الضديععععد معععععن التقععععارير الععععع  يععععان علل عععععا ت (4) ععععد قي علل عععععا

  (5)امضاهدا 
  جمعععا  حقعععوق ووا عععلي مفوضعععل  حقعععوق اإلنسعععان تقعععد  رعععع  تقععع  ومعععا     بععع ن  -3

  عععر ال لعععب اإلنسعععان، يفعععا    لعععو العععدع  لوضععع  جعععدو  أعمعععا  حقعععوق اإلنسعععان وت فلعععذ  علعععى 
  (٦)الرمسل امقدم من وزير الضد  والتشريضا 
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وأشععار  مفوضععل  حقععوق اإلنسععان    أن التو ععلا  العع  قبلت ععا بعع ن أ  ععات ا ولعع  الثانلعع    -4
التعععاب  للمفوضعععل  ومعععن بعععرحمة ا مععع  امتةعععدد  يانعععي، بعععدع  معععن  ععع دوق العععدع  التقععع  وامعععا 

اإلمنععاال، موضععوة ا عع  عمعع  ون لعع  للت فلععذ جععره  عععدارها ونشععرها وفععح عمللعع  تشععاريل  وشععامل  
للجمل   وحظل هذا امشروة أيضاً ابلدع  اما  معن  ع دوق التربععا  اصعاس ابمسعاعدد اماللع  

   (٧)والتق ل  من أج  ت فلذ االستضرال الدوري الشام 

 (8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
أشععار  مفوضععل  حقععوق اإلنسععان    أن بضعع  التو ععلا  امتضلقعع  ابلتععدابم التشععريضل  ت  -5

ت فععذ بضععد  ويتضلععح ا مععر ب ععف  اا عع  ابعتمععار القععانون ا  ععاال ا ديععد، وقععانون  للمسععاواد بعع  
شعع ن ح ععو  ا ملعع  علععى امضلومععا   ا  ال ععاب  قععانون  بو  ا  سعع  وامشععاري  السلاسععل  للمععرأد

  (9)قانون  متضلح ابلتمت  حبراي  ت وين ا مضلا  والتجم  والتظاهرو  الضام
   ت  ٢٠١3وت ت شععععن بعععع ن بضععععد   عععع  بعععع ن حلقععععوق اإلنسععععان العععع  اسععععتةد ي   عععععام  -٦

، أو ععي ٢٠١5  و  عععام (١٠)٢٠١5ت تمعع  بضععد عمللعع  ااتلععار أعضععاا ا العع  بععدأ    عععام 
اللج عع  امض لعع  حبقععوق اإلنسععان بتضلعع  ا عضععات وسععرة مععا هل ععن وضععمان اسععتقاللل  هععذ  اللج عع  
يف ة ا استقالللت ا امالل  وت ويدها يفوارر يافلع  لتم ل  عا معن   عاز واليت عا وفقعاً للمبعارق امتضلقع  

  (١١)يفري  امؤسسا  الون ل  لتض ي  ومحاي  حقوق اإلنسان )مبارق ابريس(
وأعربي مفوضل  حقوق اإلنسان عن أسف ا لضدم وجعور لللع  ر عد ون لع  مض لع  حبقعوق  -٧

  (١٢)امرأد، وعدم وجور  ح اتا  عن انت ايا  حقوق امرأد
، أعربععي امقععررد اصا عع  امض لعع  ببلعع  ا نفععا  واسععتبالهل    الببععات و  ٢٠١4و  عععام  -8

  بع ن، معن أجع   م مو عوق للمضلومعا  والر عد/التقلل لضدم وجور نظعااموار اإلابحل  عن أسف ا 
  وأو ي امقررد اصا   إنشات نظام (١3)تقلل  أت م السلاسا  والربامة   جما  حقوق اإلنسان

مريعع ي وموحععد ومو ععوق  معع  امضلومععا  وع ل هععا مععن أجعع  سعع  بلععاح  م عع ف  حسععب الضمععر 
  (١4)وا  س واصلفل  والوض 

امقععررد اصا عع   اهلععا اهللئععا  التابضعع  ل،معع  امتةععدد، والشععريات التق لعع  وامععالل  وأو ععي  -9
بوضععع   نعععار للت سعععلح معععن أجععع  ضعععمان التعععازر بععع  يتلعععا اإلجعععراتا  ام فعععذد و قلعععح اتسعععاق ا 

  (١5)وت امل ا

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
  اإلنساين الساري الدويل

 املشرتكة بني القطا اتاملسائل  -ألف 
 (١٦)املساواة و دم التمييز  

رحبي اللج   امض ل  حبقوق اإلنسان خب   الضمع  الراملع     م افةع  الض  عري  والتمللع   -١٠
  (١٧)٢٠١4الض  ري وير  ا جانب وما يت   بذلو من تض ب وال  اعتمد    عام 
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، أ  ععي اللج عع  امض لعع  ابلقضععات علععى التمللعع  ضععد امععرأد علععى بعع ن لسععن  ٢٠١3و  عععام  -١١
  بلععد أن اللج عع  أو ععي بعع ن بسععةب ا ح ععام (١8)قععانون ا حععوا  الش  ععل  وا سععرد التقععدمل

( امتضلععح اب  سععل ،  ععدا معع   امععرأد ١9٦5)١٧-٦5التملل يعع  ضععد امععرأد وتضععدي  القععانون رقعع  
جع  فلمعا يتضلعح ابالحتفعان اب  سعل  أو فقعداقا، ونقع  ج سعل  بع ن    مسعاوي  حلقعوق الر اً حقوق

  (٢٠)  وقدمي     حقوق ال ف  تو لا  مما ل (١9)أزواج ن ا جانب
، أشععععار  مفوضععععل  ا معععع  امتةععععدد السععععامل  لشععععؤون الالجئعععع     أن ٢٠١4و  عععععام  -١٢

  الون لع  للبلعد تقلعد قعدرد ال سعات علعى احمل م  الدستوري    ب ن قد ألبي ب وراً   مدون  القعوان
نقعععععع  ا  سععععععل     أب ععععععاا ن وأزواج ععععععن، مم ععععععدد بععععععذلو السععععععبل  العتمععععععار قععععععانون امسععععععاواد بعععععع  

  (٢١)ا  س 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (٢٢)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -١ 

سعجل اً معن  ١3لق عا  زات احلالع  الع  يضلشع ا أعربي اللج   امض ل  حبقوق اإلنسان عن ق -١3
السعععج ات احمل عععوم علعععل   ابإلععععدام العععذين ت دفعععا ا ح عععام ال عععاررد حبق ععع ، علعععى العععر   معععن 
انضععمام بعع ن    الربوتويععو  االاتلععاري الثععاين للض ععد الععدو  اصععاس ابحلقععوق امدنلعع  والسلاسععل   

حبلع  يع ص  عراح  علعى  لبعات عقوبع  اإلععدام، وأو ي اللج ع  ابعتمعار القعانون ا  عاال ا ديعد 
  وأشار  مفوضل  حقوق اإلنسان    أن وزارد (٢3)ودفلا أح ام اإلعدام    أح ام ابلسجن

  (٢4)الضد  والتشريضا  ت ظر م ذ بضض  أش ر   ال ريق  ال  هل عن  عا ت فلعذ التو علا  امقبولع 
احتجعاز ا شع اس احمل عوم علعل   ابإلععدام، والحظي  ضاف      لو  س اً نفلفاً   ظروا 

  (٢5)فلما يتضلح بساعا  اصروج من ال ن اح  ال سلماو 
وأعربعععععي اللج ععععع  امض لععععع  حبقعععععوق اإلنسعععععان ععععععن قلق عععععا  زات حعععععاال  الق عععععاس الشعععععض   -١4

واإلععععدام اعععارج ن عععاق القضعععات  شععع اس يشعععتبو   ارت عععا   جعععراا  و زات  عععوت معععوظفل  نفعععا  
  والحظي امفوضل  اإلعالن ال ارر ععن جملعس العوزرات   (٢٦)استضما  القود امفرن  القانون   

الذي يدين أفضا  االنتقام الشض  والحظي يذلو عدم  حراز تقعدم يعذير   جمعا   ٢٠١٦عام 
  وأو عي اللج ع  امض لع  حبقعوق اإلنسعان بع ن (٢٧)ادا  تدابم فضال  لتبلم السلوك ومقاضعاد ا  عاد

ات  قلقا  لتةديد هوي  امسؤول  عن حعاال  اإلععدام اعارج ن عاق القضعات، ومالحقعت   إجر 
قضعععاالاً ومضعععاقبت   بضقعععواب  م اسعععب  وجعععرب الضعععةااي أو أسعععره   وأو عععي أيضعععاً ون ت فععع  بععع ن 

بشعع ن اسععت دام القععود وا سععلة   ١99٠امتثععا  مععوظفل  نفععا  القععانون للمبععارق ا ساسععل  لضععام 
   (٢8)اموظف  ام لف  إنفا  القوان  ال اري  من جانب

  تض يع   نارهعا القعانوين اً يبعم اً  وبل ما تالحظ     حقعوق ال فع  أن بع ن أحعرز  تقعدم -١5
حلمايعععع  ا نفععععا ، فلقععععا التعععع ا  قلقعععع   ن ا نفععععا  امولععععورين إعاقععععا  وا نفععععا  الععععذين ي ضتععععون 

  والحظعي امفوضعل  (٢9)ابؤهع ل"اب نفا  السةرد" م مه  امرج  هو أن يقتلوا أو خيلل ع    
ض ععععا الععععذي هلععععار  عععععدم وجععععور  ح ععععاتا  بشعععع ن حععععاال  انت ععععاك حععععح ا نفععععا    احللععععاد وال

  (3٠)ضده 
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وأُبلبي امقررد اصا   امض ل  ببلع  ا نفعا  بت عامل ظعاهرد ا نفعا  امفقعورين  فقعد أُبلع   -١٦
نفعععععاًل    5٢١، وععععععن فقعععععدان ٢٠١3نفعععععاًل   ال  عععععا ا و  معععععن ععععععام  ٢33ععععععن فقعععععدان 

بعع ن بشعع ن تلععو   وت تتلععح امقععررد اصا عع  أي مضلومععا  عععن اإلجععراتا  العع  ادععذهلا ٢٠١٢ عععام
  (3١)القضااي

ويسععاور اللج عع  امض لعع  حبقععوق اإلنسععان القلععح  زات امضلومععا  امتضلقعع  حبععاال  التضععذيب  -١٧
  (3٢)وسوت امضامل ، وال سلما   الساعا  ا و  من سلب احلري 

والحظععععي امفوضععععل  السععععامل  حلقععععوق اإلنسععععان أن عععععر  التضععععذيب   القععععانون ا  ععععاال  -١8
، ويععذلو احلععا  ابل سععب  لوضعع   نععار قععانوين ل للعع  الون لعع  (33)ت يععدا  حلعع  ال فععا  بضععد ا ديععد

  (34)م   التضذيب
وأو ععي اللج عع  امض لعع  حبقععوق اإلنسععان بعع ن بتضريععا التضععذيب وعرهلععو  ععراح    أقععرف  -١9

م  جلع   وقي مم ن، وإنشات مر د ون  م   التضذيب ابإلضاف     للل  مسعتقل  لل ظعر ب عورد
  (35)  الش اوه  ا  ال ل  وإجرات  قلقا    سل  االرعاتا   ا  ال ل 

  والحظعععي (3٦)وأعربعععي اللج ععع   اهلعععا ععععن قلق عععا  زات ظعععروا االحتجعععاز السعععلئ    بععع ن -٢٠
ياال  وأبومل، وموا ل  ب ات السجون   - مفوضل  حقوق اإلنسان ب ات سجون جديدد   أبومل

ملسععععمي  ولويوسععععا  - نوفععععو وأيععععربو - وتععععرمل  السععععجون   يوتونععععو وبورتععععو   ابرايععععو وسععععافالو،
  بلععععد أن أوضععععاة االحتجععععاز التعععع ا  مصريعععع  للبايعععع   واإل ععععالحا  جاريعععع  إلعمععععا  (3٧)ويانععععدي

احلقعوق   أمعاين االحتجعاز  عمعااًل فضعااًل، والبلعد ب عدر رسع  سلاسع  جديعدد للسعجون سلسععرة 
سعععععجون  وفلمعععععا يتضلعععععح يفسععععع ل   ععععععارد اإلرمعععععاج االجتمعععععاعل انت اج عععععا دفلعععععا االيتظعععععان   ال

  (38)للمةتج ين الذين ي لح سراح   ف ل تش    دايً يبماً 
وأو ععي اللج عع  امض لعع  حبقععوق اإلنسععان بعع ن بتقلععلص ايتظععان السععجون يفوا ععل  ت فلععذ  -٢١

و سعع  ، (39)مشععاريض ا اصا عع  بب ععات السععجون وت بلععح بععداا  عععن االحتجععاز السععابح للمةايمعع 
الظروا ال ظاف  ال ةل  و اتح   م انلع  احل عو  علعى البعذات والرعايع  ال عةل ، وبر عد ظعروا 

  وأو عععي (4٠)االحتجعععاز ب عععورد م تظمععع ، ويفالععع  ف ععع  السعععج ات حبسعععب الفئععع  والضمعععر وا ععع س
ال سعلما اللج   امض ل  ابلقضات على التملل  ضد امرأد بتوفم امرافح واصعدما  ال عةل  ال افلع ، و 

  (١4)لل سات احلوام ، والربامة التثقلفل 

 (4٢)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
أشععععار  مفوضععععل  حقععععوق اإلنسععععان    أن تقععععدماً قععععد ُأحععععرز    نععععار  سعععع   م انلعععع   -٢٢

اإلععععالن العععذي يسعععم  ل،فعععرار   ومشععع   لعععو علعععى وجعععو التةديعععد  يعععداة (43)الو عععو     الضدالععع 
وللم ظمععا   ععم احل وملعع  ابللجععوت مباشععرد    احمل معع  ا فريقلعع  حلقععوق اإلنسععان والشععضوف،   

امضعععععععد  وام معععععع  لقعععععععانون اإلجعععععععراتا  امدنلععععععع ،  ١٦-٢٠١٦، واعتمعععععععار القعععععععانون ٢٠١٦عععععععام 
لععع  العععذي يعععان معععن والت عععويي علعععى القعععانون ا ديعععد لئجعععراتا  ا  االععع ، وقعععانون اصدمععع  ا تمض

الحظععي   ومعع   لععو، (44)امتوقعع   ععدور ، وموا ععل   نشععات دععاي  جديععدد وألويعع  ومرايعع  للشععرن 
ق ور علعى مسعتوه اهللايع  ا ساسعل  وا  عا  الفاعلع  القضعاال   مفوضل  حقوق اإلنسان أوجو

 ت عععاو  املفعععا ، ا معععر العععذي يعععؤري    نعععو  مفعععر  لفعععصا    بطتالععع معععن حلععع و  والتعععدريب،
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االحتجععاز وبضععد احملععاي  عععن سعع ان ام ععانح العع  ي ععضب الو ععو   لل ععا، وعععدم مضرفعع  السععل ا  
  (45)حبقوق اإلنسان وبسم عم  السل   القضاال 

وأعربععععي امقععععررد اصا عععع  امض لعععع  ببلعععع  ا نفععععا  عععععن أسععععف ا  زات ظععععاهر  اإلفععععال  مععععن  -٢3
   أنعو اً ت بلعح القعانون  وأشعار  أيضع الضقاف والفسعار   بع ن، ا معر العذي أععاق    حعد يبعم

اً على الر   من  حراز بض  التقعدم، فعلن اإلرارد   البلعد ال تع ا   عم فضالع  ومري يع  للبايع   ووفقع
  وأعربععي (4٦)علععى سععم عمعع  اإلرارداً يبععم اً  لدراسعع  استق ععاال  فقععد أحععد  الفسععار   بعع ن أت ععم 

ا ل  وأو ي ب ن إ عال  ا  عاز القضعاال معن أجع  اللج   امض ل  حبقوق اإلنسان عن شوا   مم
ععد مععن أن  ضععمان اسععتقاللو، واعتمععار مشععروة القععانون امتضلععح اب لععس ا علععى للقضععات، معع  الت ي 

  (4٧)السل   الت فلذي  ال تؤ ر على نشانو وال تتدا    تضل  القضاد أو ترقلت   أو ف ل  
 ععععععن قلق عععععا  ن ا شععععع اس ا شعععععد حرمعععععاحً وأعربعععععي اللج ععععع  امض لععععع  حبقعععععوق اإلنسعععععان  -٢4
وبتقعععد   إاتحععع  فعععرس االسعععتضان  يفةعععام للجملععع يتلقعععون مسعععاعدد تق لععع  جمانلععع   وأو عععي بععع ن  ال

  (48)امساعدد القانونل     ا ش اس ا شد حرماحً 
وأعربي اللج    اهلا عن قلق ا من  سعاتد اسعت دام االحتجعاز السعابح للمةايمع  و زات  -٢5

الحتجععاز امفرنعع  ال ععو    انتظععار احملايمعع   وأو ععي اللج عع  بعع ن ب شععر أح ععام قععانون حععاال  ا
اإلجراتا  ا  اال  ا ديد وضمان ت بلق عا، وك ع  اللج ع  امض لع  ابلتضعوي  ععن االحتجعاز  عم 

  (49)القانوين من أرات عمل ا وزايرد عدر القضاد
اب عععع ة  زات الضععععدر ال بععععم مععععن حععععاال  وشععععضر  امقععععررد اصا عععع  امض لعععع  ببلعععع  ا نفععععا   -٢٦

  وأو عععي (5٠)االعتعععدات ا  سعععل الععع  ال تعععؤري    اإلرانععع ، بسعععبب تقعععاعس السعععل ا  القضعععاال 
  (5١)اب اذ آبللا  امساتل  والر د/التقلل  على امستوي  امري ي واحمللل

ارت ا   أعما  تضذيب يشتبو   اً وأعربي اللج   عن أسف ا  زات ما يد عى أن أش ا  -٢٧
امتضلح ابلضفو الذي يشم  ا عراا  امرت بع     9٠/٠٢8يفلتون من الضقاف، عماًل ابلقانون رق  

  وأو ععي اللج عع  بعع ن إجععرات  قلقععا  شععامل  ون ي عع    ١99٠و ١9٧٢الفععصد مععا بعع  عععامل 
و امرت بععععع  بععععع  سلععععع  االرععععععاتا  امتضلقععععع  وفضعععععا  التضعععععذيب وسعععععوت امضاملععععع ، يفعععععا    لعععععو تلععععع

  (5٢)١99٠و ١9٧٢ عامل

 (53)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -٣ 
يسعععععاور اللج ععععع  امض لععععع  حبقعععععوق اإلنسعععععان القلعععععح  زات القلعععععور امفروضععععع  علعععععى امسعععععما   -٢8

التضبعم، يفعا    لعو ععن  وامظاهرا   وأعربي اللج   عن أسعف ا  زات القلعور امفروضع  علعى حريع 
الب عععري  واالت عععاال   وأو عععي اللج ععع  بععع ن بتلسعععم ت عععافؤ السعععمضل   اهللئععع  الضللعععا للوسعععاا  نريعععح

مععن الدسععتور العع  تسععم  لععرالس  ١43فععرس الو ععو     وسععااط اإلعععالم الضامعع  وت قععل  امععارد 
الع  اسعتقاللل  تلعو امؤسسع  الدول  بتضل  اهللئ  الضللا للوسعاا  السعمضل  الب عري  واالت عاال  ويف

  (54)ون اهت ا
ابعتمعار قعانون اإلععالم واالت عاال  ا ديعد، اً و لط اللج   امض ل  حبقوق اإلنسان علم -٢9

ل   ا تضرف عن قلق ا لتمديد مدد سقو  جراا  وسااط اإلعالم ابلتقارم ولشعمو  هعذا القعانون 
سععععؤول  الدبلوماسععععل   وأشععععار  اللج عععع     أن ا ععععراا  امتضلقعععع  ابإلسععععاتد    رؤسععععات الععععدو  وام



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

GE.17-14676 6 

القانون ي ببل أال ي ص على فرل عقواب  أشد  رام  على أسعا  هويع  الشع ص ام ضعون فلعو 
وحعععععدها، وأو عععععي بععععع ن بضعععععمان انسعععععجام مشعععععروة القعععععانون ا ديعععععد امتضلعععععح ابلشعععععرو  ال اظمععععع  

  (55)قوق امدنل  والسلاسل للجمضلا  وقانون اإلعالم واالت اال  م  الض د الدو  اصاس ابحل
وأو ععي اللونسعع و ابلت لععل عععن عععر  التشعع م و رراجععو   ن ععاق قععانون مععدين يتماشععى  -3٠

  (5٦)م  امضايم الدولل 
وأعربي اللج   امض ل  حبقوق اإلنسان ععن قلق عا  زات حعال  وفعاد  عةفل ونالعب بقلتعا  -3١

  (5٧)اإلنسانرون تفسم وداول  ا تلا  مداف  عن حقوق 
وأعربععي اللج عع  امض لعع  حبقععوق اإلنسععان عععن قلق ععا  زات الفععال مسععتوه كثلعع  امععرأد    -3٢

اصدم  الضام  والق اة اصاس، وال سلما   م ا ب امسعؤولل ، وأعربعي ععن أسعف ا  ن القعانون 
عتمععار الععذي يعع ص علععى نظععام احل ععص ت يضتمععد بضععد  وأو ععي اللج عع  امض لعع  حبقععوق اإلنسععان اب

  ورعععي (58)تععدابم مؤقتعع  اا عع  لعع ايرد مشععاري  امععرأد   سلعع  جوانععب احللععاد الضامعع  والسلاسععل 
بعع ن    اإلسععراة    اعتمععار مشععروة قععانون  ععدر  اللج عع  امض لعع  ابلقضععات علععى التمللعع  ضععد امععرأد

   (59)ح  اً لل سات   ام ا ب ام ت ب 

 (٦٠)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
أعربععي امقععررد اصا عع  امض لعع  ببلعع  ا نفععا  عععن قلق ععا  ن ال ثععم مععن ا نفععا    بعع ن  -33

و ن ا تم  يتسام  نسبلاً م  تلعو ه  ضةااي للبل  واالعار واالستبال  االقت اري وا  سل، 
لقع     أن القعوان  امتضاً ا  عاد يفلتعون معن الضقعاف علعى تلعو ا عراا   وأشعار  أيضع ا راا  و ن

حبمايعع  ال فعع  نفععذ  ب ععورد  ععم فضالعع  بسععبب  ععضواب  و ععو  ا نفععا     لللععا  االنت ععاا 
  وأو ععي امقععررد (٦١)عععن الفسععار واإلفععال  مععن الضقععاف العع  ت فعع  محععايت   وسععالمت  ، فضععالً 

اصا عع  ابعتمععار قععة مشععصك بعع  الق اعععا  يريعع  علععى حقععوق ال فعع  وي ععدا    وضعع   نععار 
  وأو ععي بتض يعع  امسععؤولل  االجتماعلعع  للق ععاة (٦٢)للةمايعع  الشععامل  ل،نفععا اسععصاتلجل شععام  

وال سععلما معع  ق ععاة السعععلاح  ، اصععاس مععن اععال   قامعع  شعععرايا  بعع  الق ععاع  الضععام واصعععاس
والسعععععفر، ومعععععورري اعععععدما  اإلنصنعععععي وشعععععريا  االت عععععاال  ونقعععععااب  ق عععععاة ال قععععع  ووسعععععااط 

علعى التوقلع  علعى  الرحال  السعلاحل  وشعريا  ال قع  الف ارق وم ظملاإلعالم؛ وشجضي سل  
   (٦3)مدون  قواعد السلوك من أج  م افة  السلاح  بداف  ممارس  ا  س م  ا نفا 

وأعربي اللج   امض ل  ابلقضات على التملل  ضد امرأد عن أسف ا لضدم وجور اسصاتلجل   -34
والعععدع  القعععانوين فلمعععا خيعععص ضعععةااي االععععار  شعععامل  تضعععال مسعععاا  الوقايععع  واحلمايععع  وامسعععاعدد 

وأو ي بتقد  مساعدد مالام     الضعةااي، يفعن فعل   الالجئعا  ونالبعا  اللجعوت، وال ظعر   
  (٦4) نشات للل  ون ل  لت سلح ج ور م افة  االعار

وأو ععععي اللج عععع   اهلععععا ابلتضجلعععع  ابعتمععععار مشععععروة قععععانون بشعععع ن االعععععار اب شعععع اس،  -35
  (٦٦)  وقدمي اللج   امض ل  حبقوق اإلنسان تو لا  مما ل (٦5)م  القانون الدو اً كاشل
بتععدريب مععوظفل ا  ععاز اً أيضعع وأو ععي اللج عع  امض لعع  ابلقضععات علععى التمللعع  ضععد امععرأد -3٦

القضععععاال ومععععوظفل  نفععععا  القععععانون والشععععرن  احلدوريعععع  وا ا ععععاال  االجتمععععاعل    ا ح ععععام 
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  نريقععععع  التضعععععرا علعععععى هويععععع  ضعععععةااي االععععععار و  االععععععار امتضلقععععع  اب نفعععععا  القاامععععع  م افةععععع 
  (٦٧)مض   والتضام 

وأعربعععي   ععع  حقعععوق ال فععع  ععععن قلق عععا  زات انتشعععار ظعععاهرد عمععع  ا نفعععا    أوسعععا   -3٧
لدراس  اً   فوفق(٦8) ا نفا  رون الرابض  عشرد من الضمر، يفا    لو أسوأ أش ا  عم  ا نفا

ااعععع    رونبععععا   ام ٧٦.١ ويضمعععع    بعععع ن، ا نفععععا   امااعععع  مععععن  34ل ، يضمعععع   ععععو استق ععععاا
  (٦9)يولل        اماا  ٧٠.٢و

وأعربععي امقعععررد اصا عع  امض لععع  ببلعع  ا نفعععا  عععن قلق عععا  زات  ريععا اممارسععع  التقللديععع   -38
امااع  معن ا نفعا     9٠"فلدوملبون"    عمع  قسعري  وقالعي  قعا تلقعي مضلومعا  تفلعد ون 

ال يذهبون    امدرس   ف   يست دمون   ا سعواق و  البلع   *ممن يسمون أنفا  الفلدوملبون
  الشععععععوارة، ابإلضععععععاف     القلععععععام ابم ععععععام ام  للعععععع   ععععععم امدفوععععععع  ا جععععععر  ويععععععدعى أن فتلععععععا  

  (٧٠)بالهلن اقت ععارايً الفلععدوملبون ال ععبما  السععن يثععماً مععا يقضععن ضععةااي للببععات  ضععاف     اسععت
وأو عععي   ععع  حقعععوق ال فععع  بععع ن بتض يععع  ا للعععا  ا تمضلععع  الراملععع     م ععع  اسعععتبال  ا نفعععا  

  (٧١)عامععاً  ١5اقت ععارايً وم افةتععو، وال ظععر   رفعع  احلععد ا رخ لسععن االسععت دام أو الضمعع     
ور ععد ظععروا عمعع  الفتلععا  وأو عي اللج عع  امض لعع  ابلقضععات علعى التمللعع  ضععد امععرأد بعع ن بت ظعل  

امسععت دما     نععار نظععام "فلععدوملبون"، مععن اععال  زايرد عمللععا  التفتععل  وفععرل  رامععا  
  (٧٢)على أرابف الضم ، و رماج هؤالت الفتلا    ال ظام التضللمل

 احلق يف اخلصوصية واحلياة اأُلسرية -٥ 
 نشععععات لللعععع  رقابعععع  مسععععتقل  شععععدر  امقععععررد اصا عععع  امض لعععع  ببلعععع  ا نفععععا  علععععى أ لعععع    -39

  (٧3)  رال التب ، ر   ورور نص  ارم   قانون ا سرد     عملل  التب 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

دم وجععععور أعربععععي اللج عععع  امض لعععع  ابلقضععععات علععععى التمللعععع  ضععععد امععععرأد عععععن قلق ععععا  زات ععععع -4٠
ي ب ن بت بلعح (  وأو ٢٠١5-٢٠١١مضلوما  عن التقدم   ت فلذ السلاس  الون ل  للضمال  )

 جععور د فجععود امبععدأ تسععاوي ا جععر عععن الضمعع  امتسععاوي القلمعع  ومبععدأ ت ععافؤ فععرس الضمعع  وبسعع
  (٧4)ب  ال سات والرجا 

ل  وأو ععي بعع ن بر ععد وأعربععي اللج عع  عععن قلق ععا  زات تريعع  ال سععات   الق ععاة  ععم الرمسعع -4١
ذ الضاملعع  وت فلعع ق ابلقععوهظععروا عمعع  امععرأد و سععل  ا إزالعع  الضوااععح العع  تواج  ععا امععرأد لاللتةععا

 لععع  وتعععوفم  نعععار  ام  تعععدابم لععع ايرد التوفلعععح بععع  مسعععؤوللا  ال سعععات والرجعععا  ا سعععري  ومسعععؤوللاهل
  (٧5)ت ظلمل للق اة  م الرمسل

بت ثلا التدريب التق  وام   للمرأد   ا اال  ال  ي علمن  وأو ي اللج   ب ن أيضاً  -4٢
  (٧٦)علل ا الذيور عاردً 

__________ 

 تقللدايً ابلض اي    ، وال سلما تضللم   أنفا  يورعون لده أسر م لف   *
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 احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
أو ععي امقععررد اصا عع  امض لعع  ببلعع  ا نفععا  بتععوفم احلمايعع  االجتماعلعع  واالسععصاتلجلا   -43

والقانونل ، وتقعد  العدع  والتوجلعو  الداعم  ل،سر ال  تواجو مشق ، من اال  امساعدد اإلراري 
  (٧٧)ا بوي

 (٧8)احلق يف مستوى معيشي الئق -٣ 
  امااعع  مععن سعع ان  ٦4,٢   أن  ٢٠١٦أشععار بععرحمة ا معع  امتةععدد اإلمنععاال   عععام  -44

علعععى حافععع  الفقعععر  لاعععرين هععع    امااععع  ١٦,9 حععع  أنبععع ن يضعععانون معععن فقعععر متضعععدر ا بضعععار،   
  امااععع   والحظعععي امقعععررد اصا ععع   53,3  وتبلععع  نسعععب  ن عععاق احلرمعععان   بععع ن ارامتضعععدر ا بضععع

  اماا  معن ا نفعا  رون سعن اصامسع  يضلشعون ضعمن أشعد ا سعر  44امض ل  ببل  ا نفا  أن 
  (٧9)فقراً 

مععععا  يععععر  بععععرحمة ا معععع  امتةععععدد اإلمنععععاال، ت تمععععل بعععع ن    فئعععع  الت ملعععع  البشععععري  اً ووفقعععع -45
بلداً و قللمعاً علعى العر   معن أن قلمع  مؤشعر الت ملع   ١88من ب   ١٦٧  فض      ت  امرتب  ام

  (8٠)٢٠١5  عام  ٠.485    ١99٠  عام  ٠.345البشري    ب ن قد ارتفضي من 
وأو عععي امقعععررد اصا ععع  امض لععع  ببلععع  ا نفعععا  ابعتمعععار ا عععط الت ملععع  احملللععع  امت املععع   -4٦

وامسعععتواي  امضلشعععل  للسععع ان الضعععضفات و اتحععع  اإلم انلععع  ل،نفعععا  الضعععضفات  لتةسععع  الظعععروا
   (8١)وا سر للة و  بش   م  ا على اصدما  االجتماعل  وادما  احلماي 

 (8٢)احلق يف الصحة -٤ 
أعربععععي   عععع  حقععععوق ال فعععع  عععععن ابلعععع  قلق ععععا  ن مضععععدال  وفلععععا  الرضعععع  وا نفععععا   -4٧

  امااعع  مععن ا نفععا   ٢٠امرتب عع  ابلععوالرد ال تعع ا  مرتفضعع  جععداً و ن حععديثل الععوالرد والوفلععا  
            امااعععع  معععع    يضععععانون مععععن التقعععع م امضتععععد   4٠رون سععععن اصامسعععع  يضععععانون مععععن نقععععص الععععوزن و

  (83)أو الشديد
وأعربعععي اللج ععع  امض لععع  ابلقضعععات علعععى التمللععع  ضعععد امعععرأد ععععن قلق عععا  زات انتشعععار امعععالراي  -48

  (84)موظفل الرعاي  ال ةل ، وال سلما القابال    ام انح الريفل ونقص عدر 
وأو عععي   ععع  حقعععوق ال فععع  بععع ن خبفععع  مضعععدال  وفلعععا  الرضععع  وا نفعععا ، ابلصيلععع   -49

علععى الوقايعع  وعلععى الضععالج و سعع  التبذيعع  والظععروا ال ععةل  وتض يعع  فععرس احل ععو  علععى ملععا  
و  امدار ، وم افة  ا معرال امضديع  وسعوت التبذيع   الشرف ال ظلف ، اا     ام انح الريفل 

  (85)بوض  نظام الت م  ال ةل الشام  موض  الت فلذاً وامالراي  وأو ي ب ن أيض
 وأو ععي اللج عع   اهلععا بعع ن ابعتمععار سلاسعع  شععامل  لل ععة  ا  سععل  واإل ابلعع  للمععراهق  -5٠
  جعع تاً مععن ام  ععاج الدراسععل اإلل امععل وأن الت يععد مععن جضعع  التثقلععا ابل ععة  ا  سععل  واإل ابلععو 

ي ععععون موج ععععاً    امععععراهق  وامراهقععععا  معععع   يععععالت اهتمععععام اععععاس م عععع  حععععاال  احلمعععع  امب ععععر 
  (8٦)وا مرال ام قول  ج سلاً 

وأو عععي اللج ععع  امض لععع  ابلقضعععات علعععى التمللععع  ضعععد امعععرأد بععع ن ابعتمعععار مرسعععوم ت بلعععح  -5١
( بشعععع ن فععععمو  نقععععص ام اععععع  البشععععري /اإليدز، وزايرد تععععوفم ٢٠٠٦)3١-٢٠٠5القععععانون رقعععع  
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 ملع  ال سعات والرجععا  ام عاب  بفعمو  نقعص ام اععع   الضعالج امضعار للفموسعا  الض وسعع  جمعاحً 
  (8٧)البشري /اإليدز

 (88)احلق يف التعليم -٥ 
أعربععي امقععررد اصا عع  امض لعع  ببلعع  ا نفععا  عععن قلق ععا  زات ق ععور نوعلعع  التععدريس و زات  -5٢

معععن القعععراتد وال تابععع  علعععى الوجعععو ال عععةل  ع عععد  قعععاا     امااععع  فقعععط معععن ا نفعععا   3٠ك عععن 
   امدرسعع ، و زات الفععوارق ال بععمد ، و زات اضعع رار بضعع  ا نفععا  السععم  ملععا  امرحلعع  االبتداالعع 

  (89)ب  ام انح

وأشار  اللونس و    أن ب ن ُشجضي، أ  ات ا ول  الثانل  لالستضرال الدوري الشعام   -53
امتضلح  ا، على يفال  ح و  ا نفا  علعى التضلعل  وضعمان جورتعو، وزايرد مضعدال  االلتةعاق 

مععن اً   وقععد نفععذ  تلععو التو ععلا  ج العع(9٠)  تربويعع ابمععدار ، ب ععرق م  ععا اعتمععار اسععصاتلجلا
  وأشعار  اللونسع و    أن بع ن (9١)اال  اعتمار امرحل  الثالث  من اص   الضشري  لق اة التضلل 

، على كوي  من الشراي  الضاملع  معن أجع  التضلعل  إلععدار ا ع  ٢٠١٦ح لي،   ل ار/مار  
ببعععل أن  عععدر بععع ن أهعععدافاً معععن أجععع   سععع  نوعلععع    وي ٢٠٢5-٢٠١٧التضلععل  الق اعلععع  للفعععصد 

   (9٢)التضلل  وتوفم فرس التضل  للجمل  بدون كلل  أو  ق ات
ععععر  اللونسعععع و أيضعععع -54 ون بعععع ن قبلععععي، أ  ععععات االسععععتضرال الععععدوري الشععععام  الثععععاين، اً و ي 

وهعل تشع     اً امعالتو ل  الداعل     توفم التضلل  ا اين  وم   لو، ت تلع  الرسعوم امدرسعل  ك
حعععد  اهلعععا عقبععع   عععو  رون ح عععو  ا نفعععا  احملعععروم  علعععى التضلعععل   و ن ضعععمان جمانلععع  التضلعععل  

   (93)أمام ب ناً يبم   ا ساسل الفضلل  الي ا  يش    دايً 
اً ت عععافؤ ا  سععع  علعععى مسعععتوه التضلعععل  االبتعععداال، وفقععع روالحظعععي اللونسععع و أن مؤشععع -55

  الفععععصد مععععا بعععع   ٠,85    ٠,53شعععع د  سعععع اً   بعععع ن    ارتفعععع  مععععن للبلععععاح  امتاحعععع ، قععععد 
  على أنو ال ي ا  يتضع   حعراز تقعدم يبعم معن أجع  بلعوا اهلعدا امتمثع  ٢٠١4و ٢٠٠٢ عامل

  وابإلضاف      لو، ن الذين يتمون التضلل  االبتداال   قلح امساواد ب  عدر الفتلا  والفتلا
احلععععواج  أشععععم    وجععععور أوجععععو تفععععاو  أيثععععر حععععدد علععععى مسععععتوه التضلععععل  الثععععانوي ابل ظععععر    

ى البقععات   يضععضا قععدرد الفتلععا  علععاً يبععم   تشعع    قععالً  االجتماعلعع  واالقت ععاري  وال ععةل  العع 
  (94)امدرس  والدراس 

إعفعععات الفتلعععا     ٢٠١5 ععععام ورحبعععي اللونسععع و ابلقعععرار العععذي ادذتعععو احل ومععع    -5٦
وأو عي اللج ع  امض لع  ابلقضعات علعى التمللع    (95)امراح  اإلعداري  والثانوي  من الرسوم الدراسل 

   (9٦)ضد امرأد ب ن بتض ي  برامة دو ا مل  لل سات والفتلا ، وال سلما   ام انح الريفل 
 - اس للتفعععععاوات  االجتماعلععععع وأو عععععي   ععععع  حقعععععوق ال فععععع  بععععع ن إيعععععالت اهتمعععععام اععععع -5٧

االقت عععاري  واإلقللملععع    احل عععو  علعععى التضلعععل ، وال سعععلما يف ععع  تضعععرل أنفعععا  ا سعععر احملرومععع  
بعععع ايرد عععععدر اً لئق ععععات، وون ت فعععع  فععععرس مت افئعععع  هلعععع   وأو ععععي اللج عععع  بعععع ن أيضعععع اقت ععععارايً 

ضات علعى التمللع  ضعد امعرأد   وقدمي اللج   امض ل  ابلق(9٧)امدرس  امؤهل ، وخبا   امدرسا 
  (98)واللج   امض ل  حبقوق اإلنسان تو لا  مما ل 
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وأو عععي اللج ععع  امض لععع  ابلقضعععات علعععى التمللععع  ضعععد امعععرأد بععع ن بتض يععع  اهللايععع  ا ساسعععل   -58
التضللملع  مع  مراعععاد الشعوا   ا  سععانل  لل سعات والفتلععا ، يفعا    لععو احلعرس علععى وجعور مرافععح 

  (99) ةل  م اسب 

 حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة -دال 
 (١٠٠)النساء -١ 

رحبعععي اللج ععع  امض لععع  ابلقضعععات علعععى التمللععع  ضعععد امعععرأد ابلتعععدابم التشعععريضل  امت عععذد    -59
، ل   ععا أعربععي عععن قلق ععا مععن اسععتمرار انتشععار اممارسععا  الضععارد، مععن قبلعع  زواج ٢٠١٢ عععام

ل وجا ، وتشويو ا عضات الت اسلل  ا نثوي  وممارسا  الصم ، ا نفا  وال واج القسري، وتضدر ا
وشععضاار ت  ععم امععرأد ال انلعع ،  وزواج ا رملعع  مععن شععقلح زوج ععا امتععور وزواج ا رمعع  واععي زوجتععو

  (١٠١)من  فال  امسؤول  ع  ا من الضقافو 
ال  تبذهلا بع ن لتضمعل  وأشار  اللج   امض ل  ابلقضات على التملل  ضد امرأد    ا  ور  -٦٠

التشريضا  امتضلق  يف   الض ا ضد امرأد وحظر   بلد أقا أعربي عن قلق ا  زات امضدال  امف ع  
الععع  بلب عععا الض عععا ضعععد امعععرأد ام ععع   وا  سعععل علعععى حعععد سعععوات، و زات اسعععتمرار الفعععال مضعععد  

لثقافلعع ، وامت ععاة امععرأد عععن اإلبععالا عععن ا  لبلعع  الضظمععى مععن تلععو احلععاال  بسععبب احملظععورا  ا
  وأو عي اللج ع  يفضعاعف  ا  عور (١٠٢)اإلبالا ععن الض عا، واا ع  الفئعا  احملرومع  معن ال سعات

مععن أجعع  نشععر امضلومععا  امتضلقعع  بوجععور أح ععام قانونلعع  جديععدد، وضععمان ح ععو  ال سععات علععى 
  وأو ععي اللج عع  (١٠3)امتاحعع ال ةععو الواجععب علععى امضلومععا  امتضلقعع  بسععب  االنت ععاا القانونلعع  

امض ل  حبقوق اإلنسان بتةسع  اصعدما  الع  تقعدم ا مرايع  العدع  امت املع     ضعةااي الض عا 
ا  سععععععاين، واحلععععععرس علععععععى التةقلععععععح   حععععععاال  الض ععععععا ضععععععد امععععععرأد ومقاضععععععاد ا  ععععععاد وجععععععرب 

  (١٠4)الضةااي
د عن قلق ا من أن تشعويو ا عضعات وأعربي اللج   امض ل  ابلقضات على التملل  ضد امرأ -٦١

مععا هلعار  اععارج  قلعل  بعع ن   البلعدان ا ععاورد لتج عب امالحقعع  القضععاال   اً الت اسعلل  ا نثويعع   البع
وحثععي اللج عع  بعع ن علععى تععوفم التععدريب ابنتظععام للقضععاد ومععوظفل  نفععا  القععانون و نشععات لللععا  

لمل و  اال فضا  م  البلدان ا اورد لضمان لتلسم التضرا    هوي  الضةااي، وضمان تضاون  قل
قعععد مي   ععع  و   (١٠5)مقاضعععاد معععرت   سلععع  أفضعععا  تشعععويو ا عضعععات الت اسعععلل  ا نثويععع  ومضعععاقبت  

   (١٠٦)حقوق ال ف  تو لا  مما ل 
وأعربعععي اللج ععع  امض لععع  حبقعععوق اإلنسعععان ععععن قلق عععا  ن ال سعععات   بععع ن، وال سعععلما    -٦٢

ال يعع لن يضعععان  مععن التمللعع   وأو ععي اللج ععع  بضععمان ت بلععح ا ح ععام القانونلععع   ام ععانح الريفلعع ،
ال اظمععع  للمسعععاواد بععع  الرجععع  وامعععرأد بفضاللععع  معععن اعععال  تضمعععل  القعععوان   ا  ال عععل  علعععى عامععع  

  (١٠٧)ا م ور وعلى الضامل    ا  از القضاال
أد تشعضر ابلقلعح  زات اسعتمرار امواقعا والت ا  اللج   امض ل  ابلقضات على التملل  ضد امعر  -٦3

العععع  تعععع   علععععى نبلععععان سععععل   الرجععععع  والقوالععععب ال م لعععع  الراسعععع   عععععا  أروار ال سععععات والرجعععععا  
ومسععؤوللاهل    سلعع  جمععاال  احللععاد وددوريعع  ا  ععور امبذولعع  للقضععات علععى التمللعع  ضععد امععرأد  
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 امعع  ا م ععور ووسععااط اإلعععالم،وأو ععي اللج عع  نفسعع ا ببععذ  ج ععور إل يععات الععوعل تسععت دا ع
  (١٠8)السرع  من مراجض  ال تب الدراسل  على وجو االنت اتو 

وأو ععي اللج عع  امض لعع  ابلقضععات علععى التمللعع  ضععد امععرأد بعع ن بتض يعع  مبارراهلععا الراملعع      -٦4
ب تشععجل  التم عع  االقت ععاري امسععتدام للمععرأد، اا عع    ام ععانح الريفلعع ، بوسععاا  م  ععا التععدري

  وأو عي (١٠9)على ت مل  و رارد امشاري  ابلب  ال بر، ور د أت م هعذ  امبعاررا  ر عداً م تظمعاً 
ابست دام تدابم اا   مؤقت ، من أج  ضمان مشاري  امعرأد   عمللع   ع   القعرار اً اللج   أيض
  (١١٠)و رارد اموارر

 ٠3-٢٠٠٧عتمار القانون رقع  وترحب اللج   امض ل  ابلقضات على التملل  ضد امرأد اب -٦5
امتضلح حبلازد ا راضل   ام انح الريفل ، الذي يضمن للمعرأد حق عا   أن تعر  ا رل، ول   عا 
تضرف عن قلق ا من أن اممارس  الضرفل  امتمثل    حرمان امرأد معن ورا ع  ا رل ال راعلع  ال تع ا  

 ععععضواب  عمللعععع    االسععععتفارد مععععن ا راضععععل  سععععاادد   ام ععععانح الريفلعععع  وال تعععع ا  امععععرأد تواجععععو
   عام  ال ا    ام انح الريفلع ، يفعن  موج   توعل  أنش   بت فلذ اللج   وأو يواالاتماح   

وضعمان اسعتفارد امعرأد معن  فضعاالً اً فل   ال عمات التقللديون، من أجع  ت فلعذ قعانون ا راضعل ت فلعذ
   (١١١)واالاتماح  على قدم امساواد م  الرج التس لال  للة و  على ا راضل 

وترحععععب اللج عععع  امض لعععع  ابلقضععععات علععععى التمللعععع  ضععععد امععععرأد ابإلنععععار الت ظلمععععل اصععععاس  -٦٦
بتسجل  امواللد، ل   ا تضرف عن قلق ا لوجور عوااح عملل  وبموقرانل  ال تع ا  ك ع  ال سعات معن 

وأو ي اللج   بتلسم استفارد سل  ال سات من تسجل  امواللد واحل و  على ش ارا  املالر  
وال سعععلما ال سعععات الفقعععما  والريفلعععا ، وال ظعععر    نشعععات لللععع  ر عععد ، اعععدما  تسعععجل  امواللعععد

  وقععععد مي اللج عععع  امض لعععع  حبقععععوق اإلنسععععان و  عععع  م اهضعععع  (١١٢)لضععععمان  نفععععا   نارهععععا الت ظلمععععل
  (١١3)التضذيب تو لا  مما ل 

 (١١4)األطفال -٢ 
و زات ، أعربي امقررد اصا   امض ل  ببل  ا نفا  عن قلق عا  زات نقعو  التثبلعي واصتعان -٦٧

  وأعربعععععي   ععععع  حقعععععوق ال فععععع  ععععععن قلق عععععا  زات ععععععدم وجعععععور (١١5)‘ال عععععالب ‘مضاملععععع  ا نفعععععا  
مالحقعععععا  قضععععععاال  أو  راح  لل عمعععععات الععععععدي ل  وا ابت الععععععذين يرسعععععلون ا نفععععععا  للتسععععععو    

  وأعربععي اللج عع  عععن القلععح أيضععاً  زات ممارسعع  احتجععاز ا نفععا ، وال سععلما الفتلععا  (١١٦)الشعوارة
 مععن  رمععون ا نفععا  هععؤالت أن والحظععي  أريععرد الفععورو بسععبب التقاللععد ا سععري  وامضتقععدا   

   (١١٧)يفا    لو نقو  تقد  القراب  واإلساتد ا  سل  امضامل ، لسوت ويتضرضون التضلل 
ي   عع  حقععوق ال فعع  بعع ن ابلتةقلععح معع  ا شعع اس امسععؤول  عععن اممارسععا  وأو عع -٦8

الضععارد ضععد ا نفععا  ومقاضععاهل  والتضجلعع  إاععراج ا نفععا  مععن البلئععا  العع  عععري فل ععا تلععو 
  (١١8)اممارسا 

وأو ي اللج    اهلا ب ن بتقد  ما يل م من احلماي  وام وه واصعدما  ال عةل  ال افلع   -٦9
و عععععم  لعععععو معععععن اصعععععدما  االجتماعلععععع  ل،نفعععععا  امرتب ععععع  أوضعععععاع   ابلشعععععوارة وفقعععععاً  والتضلعععععل 

   (١١9)الحتلاجاهل 



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

GE.17-14676 12 

ورحبي اللج    اهلعا ابمرسعوم امشعصك بع  العوزارا  بشع ن وضع  مدونع  لقواععد السعلوك  -٧٠
ضعا  فلما يتضلح ابالعتداتا  ا  سل    امدار ، ل   ا أعربي ععن قلق عا  زات ا عورد ون عاق أف

  وأشععار  امقععررد اصا عع  (١٢٠)الض ععا واالعتععدات امرت بعع  ضععد ا نفععا ، وال سععلما رااعع  ا سععرد
  امااععع  معععن ا نفعععا  تضرضعععوا لشععع   معععن أشععع ا   89امض لععع  ببلععع  ا نفعععا     أن أيثعععر معععن 

  (١٢١)الض ا   امدرس 
مضاملععع   وأو عععي   ععع  حقعععوق ال فععع  بععع ن بوضععع  سلاسعععا  وبعععرامة للت عععدي إلسعععاتد -٧١

اسععتةدا   جععراتا  لئبععالا اإلل امععل فلمععا يتضلععح ابالعتععدات علععى و  ا نفععا  واالعتععدات علععل  ،
  (١٢٢)ا نفا  وت ظل  محال  توعلع  معن أجع  تبلعم امواقعا واممارسعا  الع  تفضعل    الض عا

مضلعع  ابلضمعع  ععن يثععب معع  ال عمعات التقللععدي  وام ظمععا  ا تاً وأو عي   عع  حقععوق ال فع  أيضعع
  (١٢3)  هذا ال در

وأو ععي امقععررد اصا عع  امض لعع  ببلعع  ا نفععا  ابعتمععار اسععصاتلجل  شععامل  حقلقلعع  حلمايعع   -٧٢
  (١٢4)ال ف  جبانب لللا  احلماي  احمللل  ت ون متاح  بس ول   مل  ا نفا 

ااعععدت  وتالحعععظ   ععع  حقعععوق ال فععع  ابرتلعععا  القعععانون امتضلعععح اب نفعععا ، واحمل متععع  الر  -٧3
يعاال ، وأبعومل، ل   عا تضعرف   - امالامت  ل،نفا  اللت  أنشئتا   العواليت  القضعاالت  أبعومل

  - عععن قلق ععا  زات ظععروا االحتجععاز الال نسععانل  وام ل عع  ل،حععدا ، وال سععلما   سععجن أبععومل
  (١٢5)ياال ، و زات قل  عدر قضاد ا حدا  وعدم وجور تدابم بديل  للةرمان من احلري 

والحظي مفوضل  حقوق اإلنسان التقدم احملرز   اعتمار قانون ال ف  ويعذلو ا  عور  -٧4
امبذولعععع    جمععععا  تسععععجل  ا نفععععا    ا حععععوا  امدنلعععع   وأو ععععي بوضعععع  نظععععام ونعععع  د و سععععب 
 لتسجل  امواللد ومضاعف  ا  ور لتض ي  الوعل الضام و ل  تسجل  امواللد وعملل  احل و  علعى

  (١٢٦)ش ارا  املالر

 (١٢٧)األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 
أعربي     حقعوق ال فع  ععن قلق عا  زات اسعتبضار ا نفعا   وي اإلعاقع  اجتماعلعاً معن  -٧5

  اتحع  وضعمان للجملع ، الشعام  التضلعل  ت عوير علعى ب ن اللج   وحثيجماال  شد   ا تم   
للة عو  علعى الرعايع  ال عةل ، وم افةع  و ع  ا نفعا   وي  اإلعاق   وي ل،نفا  اإلم انل 

  (١٢8)اإلعاق  والتةام  علل  
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