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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثوناحلادية و الدورة 
 ٢٠1٨ تشرين الثاين/نوفمرب 5-16

موووووووات ورعووووووامل املعلومووووووامل املقدمووووووة موووووو  ا  ووووووامل  وووووواح ة امل وووووول ة   
 *األردن بشأن

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومامل أساسية -أوالا  
ع مراعاا  ووريا  ، م16/٢1و 5/1أُعدَّ هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

ملهاااا  ةاااااح    36االساااات راد الاااادوري الشاااااملو وهااااو مااااوملق لورمااااا  ا  لومااااا  ا قدماااا  ماااان 
إىل االسااات راد الااادوري الشاااامل، ويااارزو ق داااابل ماااوملق تقداااداً   اااد ا مصااا  ل ااادو  (1) مصااال 

ومد خصا  فارم مساتقل إلساهاما  ا  سسا  الوحلقدا   قاوق اإلنساان ا  تماد  بقاا   الابلما و
 لتقدد الابامل مب اوئ  ريسوعل  ا

 املعلومووامل املقدمووة موو  امللسسووة الوق يووة حلقوووق اإلنسووان املعت وودة ب ووا ا  -اثنياا  
 على التقيد الكامل مب ادئ ابريس

، ساا   ٢٠1٨حااع عااا   ٢٠13الحااا ا ر ااق الااوحل   قااوق اإلنسااان أناا  ماان عااا   -٢
وماااد اسااات اب   اإلنساااان ق الااا الووإىل حتقداااق تقاااد  ق حالاا  حقاااوق  لف ااال ا ابوماا  ا روندااا  

السااال ا  ل ااادو مااان التوةااادا  الااال مااادمها ا ر اااق الاااوحل  وأوخلااا  علااا  عااادو مااان التشاااري ا  
الوحلقداا  ت ااديال  أسااهم  ق ت قيااق حقااوق اإلنسااان، وال ساادما الت ااديال  الاال أوخلاا  علاا  

، حملا ماا  ازقايدا أةاول امانون استقالل القضا ، ومانون ا حداث، ومانون ال قو  ، ومانون 
 و(٢)حتسني االمتثال للم ايري الدولد  من أملل
__________ 

 مل حترر هذه الوثدق  م ل إرساهلا إىل وواير الرتمج  الت ريري    مم ا ت د و *
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وعلااا  الااارام مااان ازهاااوو الرلدااا  ا  ذولااا  للقهاااود رالااا  حقاااوق اإلنساااان، أداااار ا ر اااق  -3
ويشاامل   ي ااوق إحاارات التقااد  ق هااذا ا ااالو الااوحل  إىل أناا  ال يااقال هقااا  عاادو ماان الت اادا

واساااااتمرار     قاااااوق اإلنساااااان ق التشاااااري ا  الوحلقدااااا  ذلااااا  عاااااد  إومااااااو االتفامداااااا  الدولدااااا
القشاا ا   والسداساااا  ا ت لقااا  ماااع ت املهااا ضااد و ااااال  إنفاااذ القاااانون ق ا وملهااا  االوعااا ا  

 وحريا  الارأي والت  اري وحريا  تاباوين ازم داا  بوملا  خاا   ،بقضاا ا را  ال ام  بشابل عا 
إىل السال ا  الرلدا  اهاا ا ر اق الاوحل  ونقلهاا وعد  الرو بشابل مقاسب عل  الشااباو  الال تلق

يتمثل وأدار ا ر ق الوحل  إىل أن أحد أخ ر الت دا  الل تواملهها ا ابوم  ال يقال ا ختص و 
مضااد  ماباف اا  اإلرهااا   و تاا  حتقدااق التااواتن بااني ا ماان القااومق واحاارتا  حقااوق اإلنسااانوق 

 و(3)  ري واحرتا  اخلصوةد  ودروط احملا م  ال اول أما  حري  الرأي والت والت رف تشابل حتداً 
وأوة  ا ر ق الوحل   قوق اإلنسان، ق مجل  أمور، أبن يواةال ا رون وراسا  التشاريع  -٤

شمل تقدداد ي ذيوالتشريع ال ،أخ ر ازرايمت  دقها عل   ا ت لق ب قوب  اإلعدا  بغد  تقددد ن اق
ازقايدا  الال  القضاااوط أ ثار ةارام  علا  الت قداق ق ت  دق عقوب  اإلعدا  ووضع ضوابط ودر 

ن يصاادق علاا  االتفامداا  الدولداا  أبي اماب علدهااا  إلعاادا ، والتاادقن ماان مااو  ا ولاا  ضااد ا ااتهم، و
إىل الربوتو ول االختداري وأن يقضم   ٢٠٠6 ماي  مجدع ا دخا  من االختفا  القسري ل ا  

التفامد  مقاهض  الت ذيب واريه من ضارو  ا  املا  أو ال قوبا  القاساد  أو الالإنسااند  أو ا هدقا  
ماان مااانون ال قااو   ق مااا يت لااق بت اار  الت اااذيب  ٢٠٨ناا  ا اااو  أن ي اادل و   ٢٠٠6 ل ااا 

 و(٤)ال فو ال ا  أو اخلا  ولقانون التقاو لتدابري لضمان عد  خضوع  
  1٩5٤ا ر ق الوحل   قوق اإلنسان ا رون إىل إلغا  مانون مقع ازرايم ل ا   وعا ما  -5

والت  دااال بت ااااديل التشااااري ا  الوحلقداااا  لضاااامان أن ياباااون احملت ااااقون علاااا  اتصااااال أبساااارهم وأن 
 و(5)باباملها  ظ  تومدفهم وخالل فرت  الت قدق ا ويل ذحيصلوا عل  الدعم القانوين وال يب، مق

وحااامل ا ر اااق الاااوحل   قاااوق اإلنساااان ا ابومااا  علااا  ت اااديل ماااانون ا   وعاااا  والقشااار  -6
مس ق ق ما خي  ، ال سدما ق ما يت لق إبلغا  درط ا صول عل  ترخد  1٩٩٨ل ا   ٨ رمم

، ٢٠٠6ل ااااا   55وت ااااديل مااااانون مقااااع اإلرهااااا  رماااام  القشاااار وا وامااااع اإلخ ارياااا  اإللابرتونداااا  
، وت ديل الفقر  )ها( 3وإلغا  الفقر  ) ( من ا او   ،ا ت لق  بت ريف اإلرها  ٢سدما ا او   وال

ماان مااانون  11وت ااديل ا اااو   ، ق مااا يت لااق  لاارتوير  فابااار ازماعااا  اإلرهابداا  3ماان ا اااو  
إبضاااف  ناا  يتضاامن عااد  ت لدااق عماال الصاا فدني ق  ٢٠15ل ااا   ٢7ازاارايم اإللابرتونداا  رماام 

 و(6)الذ  والقدحق حاال   امع الش ابد القشر عل  ا و 

 م ل ةاملعلومامل املقدمة م  ا امل أخرى  اح ة  -اثلثاا  
 (٨)نوالتعاون مع اآلليامل واهليئامل الدولية حلقوق اإلنسا (7)نطاق االلتتامامل الدولية -ألف 

الابراما  ا رون  لتصاديق علا  الربوتو اول االختدااري التفامدا  مقاهضا  م سس  أوة   -7
 نيالت ااذيب واااريه ماان ضاارو  ا  املاا  أو ال قوباا  القاسااد  أو الالإنساااند  أو ا هدقاا ، والربوتو ااول

ا ول والثااااين لل هاااد الااادويل اخلاااا    قاااوق ا دندااا  والسداساااد ، واالتفامدااا  الدولدااا   نياالختدااااري
 ٢٢و ٢1دار إعااال   مبوملااب ا اااوتني  ماياا  مجدااع ا دااخا  ماان االختفااا  القسااري، وإبةاا

 لتصااديق علاا  اتفامداا   3وأوةاا  الورماا  ا شاارت    ماان اتفامداا  ا ماام ا ت ااد   قاهضاا  الت ااذيب 
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واالتفامداا  الدولداا   ماياا  حقااوق مجدااع ال مااال ا هاااملرين وأفااراو  ٨7مقظماا  ال ماال الدولداا  رماام 
وأوةاا  ا ملاا  الدولداا  للقضااا  علاا  ا ساال   القووياا  ا رون  لتومدااع والتصااديق علاا    أساارهم

وأوةاا    (٩)القووياا   عت ارهااا مسااألل  مل اا  وولداااً م اهااد  ا ماام ا ت ااد  بشااألن حظاار ا ساال   
 و(1٠)٨7 لتصديق عل  اتفامد  مقظم  ال مل الدولد  رمم  ٤الورم  ا شرت   

ا رون وعاااو  وايمااا  إىل مجداااع توملدااا  أنااا  علااا  الااارام مااان الابرامااا  م سسااا  والحظااا   -٨
مقذ التقرير ا خري لالسات راد  حمدوواً بقق ، فإن ت اون  م ها ٢٠٠6اإلملرا ا  اخلاة  ق عا  

السال ا  مل تقفاذ عل  ذل ، أعربا  م سسا  الابراما  عان أسافها  ن وعالو   الدوري الشاملو
الداعد  إىل اإلفاراو عان السااو   و  و  الحت ات الت سفق الفريق ال امل ا    الصاور  عن را  اآل

(، وحااا  17/٢٠17)الاارأي رماام  ووعاار(، واسااان حممااد سااامل 3٩/٢٠16القاااحلور )الاارأي رماام 
 و(11)(٤6/٢٠17 الدراود  )الرأي رمم

( مان ٢)٢٠٨ن يقو  ا رون بت ديل ا او  ، ق مجل  أمور، أب٨وأوة  الورم  ا شرت    -٩
(، 1)٢(، و1)1 رياااف الت اااذيب الاااوارو ق ا ااااو  و  ، ردااامل تصااا ف متوافقااا  ماااع تماااانون ال قااا

ماااان ال هااااد الاااادويل اخلااااا    قااااوق ا دنداااا   7وا اااااو   ،( ماااان اتفامداااا  مقاهضاااا  الت ااااذيب1)٤و
من ماانون ال قاو  ، ردامل تاق  بوضاوح وبشاابل ةاريف علا   ٢٠٨وت ديل ا او   والسداسد  

أبناا   ااان يتصاارف وفقاااً  واماار ماان االحت اااو  ملرمياا  الت ااذيب أناا  ماان احملظااور تابااني مرتابااب
 و(1٢)أو سل   عام   ذري   الرتابا  ازرمي مس ول   ري ةاور  عن 

حاباااا     وراً ماااا ياااتم االحت ااااو، إن مل نقااال م لقااااً، أبأنااا ٩ا شااارت    الحظااا  الورمااا و  -1٠
 - ٩للورماا  ا شاارت   وفقاااً  - هااذا يااوحقإملاارا ا  احملااا م الوحلقداا ، و خااالل االتفامدااا  الدولداا  

ا رون  ختاااذ  ٩وأوةاا  الورماا  ا شاارت    نقاا  عااا  ق الااوعق أبهداا  هااذه االتفامدااا وبوملااوو 
ت  دااق أحابااا  االتفامدااا  الالتماا  لالتاادابري التشااري د  والقضااايد  واإلوارياا  اختاااذ خ ااوا  لضاامان 

، مبااااا ق ذلاااا  ماااان خااااالل التوعداااا  ملقماااا  مانونداااااً  الدولداااا ، و العاااارتاف رااااا  عت ارهااااا ةااااابو اً 
 فدهاو    اهدا  واالتفامدا  الل أة ف ا رون حلرفاً 

 (13)ناإلقار الوقين حلقوق اإلنسا -اب  

ق الفئا   - ٢٠٠٢ق عاا   ا قشاأل -أعدد اعتماو ا ر ق الاوحل  ا روين  قاوق اإلنساان  -11
من م ل الل ق  الفرعد  ا  قدا   ٢٠15مب اوئ  ريس( ق تشرين الثاين/نوفمرب  ألف" )ملتق  تاماً "

 و (1٤) العتماو التاب   للت الف ال ا ق للم سسا  الوحلقد   قوق اإلنسان
 قوق اإلنسان، علا  الارام مان أنا  أو   وأدار  م سس  الابرام  إىل أن ا ر ق الوحل  -1٢

ومشلاااا  و (15)تقويااااده ب ااااد  لوسااااايل الابافداااا  لالضاااا الم بواليتاااا ووراً نشاااا اً ق الاااا الو، مل يااااتم 
الشواال الريدسد  االفتقار إىل عملد  واض   ودفاف  وتشار د  الختداار أعضااي  وت دداقهم، فضااًل 

علاا  ذلاا ، ال يتمتااع ا ر ااق  وعااالو ً    تاادخل الساال   التقفدذياا  ق داا ون ا ر ااقودعاان ارتفااام ماا
 و(16)آبلد  ف ال  لتقد  الشاباو دا   افد  ق جمال الت قدق وال بصالحالوحل   قوق اإلنسان 

الحظ  ا مل  الدولد  للقضا  عل  ا سال   القوويا  ماع التقادير أن ا رون داار  ق و  -13
 7التفاااود علاا  م اهاااد  ا ماام ا ت اااد   ظاار ا سااال   القووياا ، وةاااو  لصااا  اعتماوهاااا ق 

وأوةاااا  ا ملاااا  الدولداااا   ع ا رون علاااا  ا  اهااااد  ب اااادوومااااع ذلاااا ، مل يوماااا و٢٠17توت/يولداااا  
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للقضاااا  علااا  ا سااال   القوويااا  ا رون  لتومداااع والتصاااديق علااا  م اهاااد  ا مااام ا ت اااد   ظااار 
 و(17)وولداً ا سل   القووي   عت ارها مسألل  مل   

الووودو  ت فيوووال االلتتاموووامل الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن موووع مراعووواة القوووانون  -ايم 
 (1٨)اإلنساين الساري

 املشرتكة بني القطاعاملسائل امل -١ 

 نالتقمد  وال دئ  وا عمال الت اري  وحقوق اإلنسا  

إىل أن ا رون تلقااا  خااالل الاادورتني ا وىل والثاندااا  للتقمداا  ال دئداا  ني أدااار  مج داا  وب ااا -1٤
صرف الصا ق، وأنا  علا  الارام لالست راد الدوري الشامل توةدتني تتصالن   ق ق ا داه وال

وأوةاا  مج داا  وبااني  إال بشااابل ملقيااقو يقفااذهاماان أن ا رون أيااد التوةاادتني  لتدهمااا، فإناا  مل 
 داااه يضاامن مفهااو  حااق مجدااع أفااراو ا تمااع، مبااا ق بشااألن اا ابوماا  ا رونداا  بساان مااانون دااامل 

صاول علا  ا دااه بابمداا   ق ا لقساا  وا حلفاال والالملئاني وااريهم، ذل  الفئا  ا همش  مان ا
 و(1٩) افد  و مق  ونظدف ، فضاًل عن خدما  الصرف الص ق

أوة  حتالف إراو  دا ا  للمرامل ا  الدوريا  الشاامل   قاوق االنساان، ق مجلا  أماور، و  -15
تم السال ا  باني لتلاف اهلدئاا  ا ابومداا  ابشاألن ا دااه لابفالاا  تاو  أروندااً  أبن يسان ا رون ماانو ً 

(  1-1٤و 6والوحلقداا  لضاامان ا ااق ق ا داااه القظدفاا  وخاادما  الصاارف الصاا ق لل مدااع )اهلاادفان 
 محاياااا  ا راضااااق القراعداااا  وا رملداااا  تقفدااااذاً ساااان مااااانو ً بشااااألن اسااااتخدا  ا راضااااق راااادف وأبن ي
 (و15و 13 مع اتفاق  ريس )اهلدفان وتشداً  ٢٠15 ا  من مانون القراع  ل 57 للماو 

 ماباف   اإلرها و  انحقوق اإلنس  
حيتاوي  ٢٠٠6ل اا   55أدار  م سس  الابرام  إىل أن ماانون مقاع اإلرهاا  ا روين رمام  -16

عل  ت ريف فضفاد لإلرها  يسمف للسل ا  مبقاضا  أي داخ  مياارح حقوما  ا ساساد  ق 
 ، أُوخلااا  ت اااديال ٢٠1٤حرياا  الت  اااري أو الت ماااع الساالمق أماااا  حمابمااا  أمااان الدولاا و وق عاااا  

عقفداا  ماان م داال "اإلخااالل  لقظااا  ال ااا "  علاا  القااانون اااا تاو ماان توساادع ن اماا  وملاار   أعماااالً ال
"ت ريض ا وارو االمتصاوي  للخ ر"و وأضاف  الت ديال  ملرايم عاوي  مقصو  علدها ق ماانون  أو

 و(٢٠)ال قو   ضمن ت ريف اإلرها ، من م دل "ت ابري الصال  بدول  أملق د "
ت ريف عل  و  مانون مقع اإلرها ا ابوم  عل  ت ديل  ٩  ثل، حث  الورم  ا شرت   و  -17

 و(٢1) اإلرها  وا عمال اإلرهابد  ب ريق  ومدق  ومبا يتماد  مع االتفامدا  وااللتقاما  الدولد
وذ ر  م سس  الابرام  أن انتها ا  حقوق اإلنساان الال ارتاب ا  حتا  ذري ا  تادابري  -1٨

الال ي اني  ا لا  ماديرها  -رها  مد ارتاب تها ق ا قاا  ا ول وايار  ا خاابرا  ال اما  ماباف   اإل
وحمابم  أمن الدول و  ما أفاو  م سس  الابرام  أبن مان باني  -وترفع تقاريرها إىل ريدس الوترا  

أساااالدب الت اااذيب الااال تساااتخدمها وايااار  ا خاااابرا  ال امااا  الضااار  علااا  ازسااام، مباااا ق ذلااا  
لقاادمني )"الفلقاا "(، واإلبقااا  ق أوضااام جمهااد ، وا رمااان ماان القااو  وال  ااا ، وا قاان الاال ا  حلاان

تسااااا ب حااااااال  مااااان القلاااااق ال اااااالب، واإلذالل، والتهدياااااد  اتصاااااا  الضااااا د  وأفاااااراو أسااااارت ، 
والصاااادما  الابهر يداااا و وتضااااع واياااار  ا خااااابرا  ال اماااا  احملت ااااقين بشااااابل مقه ااااق ق ا اااا س 
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ويلااا و وتقاادرو مضااااا اإلرهاااا  ضاامن اختصاااا  حمابمااا  أماان الدولااا ، الااال االنفااراوي لفااارتا  حل
 و(٢٢)ت مل  لت اون الوثدق مع واير  ا خابرا  ال ام 

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (٢3) حق الفرو ق ا دا  وا ري  وا مان عل  دخص  

ي دااخ  ألقااق ذ اار  م سساا  الابراماا  أناا ، مبوملااب القااانون ا روين،  ااب أن ميثاال أ -1٩
ا مارسا  ال ملدا ،  ثارياً أما عل  ن اق  ساع و ٢٤قضايد  ق اضون السل   الالق ض علد  أما  

م ال تادخل ا ادعق ال اا ، وماد تصال ق ب اض  فادهمما يتم جتااوت ا هلا  القمقدا  الحت اات ا شات   
إىل حاق ا  تقلاني ق  ةاراح ً  أةاول احملا ماا  ازقايدا وال يشاري ماانون أدهرو ا اال  إىل عد  
 و(٢٤)االتصال أبسرهم

إىل أن ا رون اساتمر ق فارد وتقفداذ أحاباا  اإلعادا ، الال  5وأدار  الورم  ا شارت    -٢٠
االاتصااا ،  هاااجمموعاا  متقوعاا  ماان ازاارايم ال تق ااوي علاا  القتاال ال مااد، مبااا فدبشااألن ف رااا ُلاا

خ اور "، وهاق توةاق بتقفداذ اخل ا  الوحلقدا  يم ازرا ددواالجتار   خدرا ، وازرايم السداسد  "أ
الااال ي امااااب علدهااااا   لاباماااال، وختفاااادض عااادو ازاااارايم ٢٠٢5-٢٠16 قاااوق اإلنسااااان للفااارت  

 إلعدا ، وضمان ا ق ق حما م  عاول ، وإلغا  أو ت ديل القوانني الل تق  عل  إلقامد  عقوب  
 و(٢5)عل  اإلرها  اً اإلعدا ، واالمتقام عن استخدا  عقوب  اإلعدا  رو

أنا ، ب ااد الربداع ال ارو وةا وو الدولا  اإلساالمد ، واةاال  6ماا ذ ار  الورما  ا شارت     -٢1
 وذ اار  .ا رون إةادار أحاباا  اإلعادا ، وهاو مساتمر ق تقفداذ عملداا  إعادا  عدياد   ال عاا 

 1٢خصااً، د 1٢٠حملابو  علدهم  إلعادا  ، بلب عدو ا٢٠17الورم  ا شرت   أيضاً أن ، ق عا  
 إلعادا  ق  حابمااً  13 قظما  ال فاو الدولدا ، أةادر القضاا  ا رونداون  ووفقااً  .هم مان القساا مق

 و(٢6)٢٠16عا  
أدااار مر ااق عمااان لدراسااا  حقااوق اإلنسااان إىل أناا ، ماان بااني مجدااع الت ااديال  الاال و  -٢٢

وماد لدا  دا و أ ثرهاا أه 3٠٨،  ان إلغاا  ا ااو  ٢٠17عل  مانون ال قو   ق عا   أوخل 
ل لت قاب اهناا  انا  تفساف ا اال للرملاإهذه ا ااو  باا "ا ابافاأل  ق حااال  االاتصاا "، حدامل 

واسااتمر الااقواو  ااد  ثااالث ماااموا  اتصااارن  اليااق لااقواو ماان القسااا  الق حااال وعاادوا ال قااا  
داارف  ا ااو  إىل مااانون ال قاو   للم افظاا  علا تلاا  أضادف   انا  مااد و  .ساقوا  علا  ا ماال

ملااربن هلااا عوامااب وخدماا  علاا  حدااا  القسااا  ا غتصاا ا  حداامل أُ   القسااا  ا غتصاا ا ، لاباان  اناا
 و(٢7)عل  القواو من مغتص دهن

علاا  ، علاا   ااو ااثاال، ماان مااانون ال قااو   يق ااوي ٩٨ت ااديل ا اااو   ذ اار ا ر ااق أنو  -٢3
صاا  إذا  ااان الااقوو اااري لل مفارماا و فتلاا  ا اااو  تااق  علاا  يفااروف لففاا  ق حاااال  متاال توملاا 

ا خااري الت ااديل مااد اااري و  وهااق ق حالاا  اخلداناا و حتاا  ريثااري الغضااب الشااديد، مثاال ال ثااور علدهااا
هذه الظروف ا خفف   لسماح للقومل  بقتل الاقوو علا   او ااثال ق حااال  ااثلا  ماع ختفداف 

 و(٢٨)، وهو إجنات مشابو  ق مدمت ال قوب 
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 (٢٩)ن  من ال قا  وسداو  القانو إمام  ال دل، مبا ق ذل  اإلفال  

( مان ماانون حمابما  أمان الدولا  الال ٢ا ابوما  إبلغاا  ا ااو  ) ٢أوة  الورم  ا شارت    -٢٤
وتدساري وةاول مجداع فئاا  ا تماع إىل  تقف ريدس الوترا  سل   تشابدل احملابما  وت داني مضاا ا 

ندااا  ا اندااا  للم تااااملني إلدهاااا، ال دالااا  مااان خاااالل تاااوفري وساااايل ا صاااول علااا  ا سااااعد  القانو 
وال مل عل  ت قياق  مدع ا دخا  ا قدمني ق ا رون، مبن فدهم الالملئون وال مال الوافدون وز

القضاا  اارس  قال ت، حدمل ال خصوةاً وواخل احملا م الشرعد   عموماً وور ا رأ  ق م ام ال دل 
 و(3٠)عل  الرملال  ق احملا م الشرعد  مقصور 

وذ اار  مقظماا  هدااومن رايااتس ووتاا  أن ماارتابيب أعمااال الت ااذيب أو اااريه ماان ضاارو   -٢5
الوالياا  القضااايد  رفااع ماان ال قااا ، وأوةاا  ا رون ب يقالااون يق مااون  إلفااال ا  املاا  الساادئ  ال 

عل  ا سايل ازقايد  الل تق وي عل  اعتادا ا  مان م ال الشارحل  وساو  م املا  ق السا ون مان 
 و(31)حل  وحتويلها إىل احملا م ا دند  ال اوي سل   حمابم  الشر 

أبن ، علا  الارام مان أن ا رون ماد عادل ماانون ال قاو   ق  ٨وأفاو  الورم  ا شرت    -٢6
أداااهر إىل ساااق  واحاااد ، فاااإن الت اااذيب  6لرفاااع ا اااد ا وو لل قوبااا  مااان  ٢٠17مقتصاااف عاااا  

إىل أن ال قوبا   ٨ر  الورما  ا شارت   وأداا ملق ا وويصاقف علا  أنا  بسد   يقال ي ترب لالف   ال
مع حل د   وخ ور  ملرمي  الت ذيب وأن ملرايم الت ذيب ال تقال ختضع لقانون اري متقاس   ال تقال 

ت رياف الت اذيب ق التشاري ا  ال يتفاق ، ٨للورما  ا شارت    التقاو  ولل فو ال اا  واخلاا و ووفقااً 
أن احملاا م مل تصادر  ماا م ا ت اد   قاهضا  الت اذيب،  ا روند  مع الت رياف الاوارو ق اتفامدا  ا ما
مل ياتم ت اويض أي داخ   اان ضا د  زرميا   ، و لتاايلأي حابم نتد   ارتابا  ملرمي  الت ذيب

أن التشاري ا   ٨من هذا الق دلو و إلضااف  إىل أوملا  القصاور الساابق ، ملاا  ق الورما  ا شارت   
الضا اا ق الت اويض ماع ث ا  أن هاذه ازرميا  ذا  الصل  تفتقر إىل نا  واضاف بشاألن حقاوق 

أن  ال توملد تشري ا  أو إملرا ا  توفر للض اا  ٨مد ارتاب   ضدهمو وذ ر  الورم  ا شرت   
أو الشهوو ا ماي  الالتم  ق مثل هاذه ازارايم  وأن ملرميا  الت اذيب ال تاقال ختضاع لواليا  حماا م 

 و(3٢)زايناري مستقل   هنا تثل ا  الشرحل ، وهق هدئ
ا رون مباااا يلاااق  تاااوفري خااادما  اإلياااوا  وا مايااا  للفئاااا   7أوةااا  الورمااا  ا شااارت   و  -٢7

 1٠٠ت اديل نا  ا ااو  و  مان ا ا س الوماايق  الض دف  من القسا  ا هدوا  جبرايم الشرف بدالً 
 ماان الدسااتور لتااق  بوضااوح علاا  أن فاارت  االحت ااات ت اادأ عقاادما يااتم القاا ض علاا  ا شاات   فداا  

مااان ا مايااا  مااان مااارارا  اإلملاااات  الدايمااا ،  وت اااديل ماااانون اساااتقالل القضاااا   اااقف القضاااا  مقياااداً 
ومااانون ازاارايم  مااانون مقااع اإلرهااا والققاال الت ساافق، والتقاعااد  وإلغااا  وت ااديل ا ااواو الااوارو  ق 

 و(33)ري عن الرأي وحتد من حري  الت  رياإللابرتوند  الل جتر  الت  

 (3٤) وا دا  السداسدا را  ا ساسد  وا ق ق ا شار   ق ا دا  ال ام    

 زهااوو الاال بااذلتها ا ابوماا ، لابقهااا أدااار   (Access Now)أدااو  مقظماا  الوةااول اآلن  -٢٨
مااان مايااا   51، بلغااا  ورملااا  ا ريااا  ق ا رون (Freedom House)إىل أنااا ، وفقااااً  قظمااا  بدااا  ا ريااا  

الل تفرضها ا ابوما  علا  إماباندا  الاربط  إلنرتنا ، وسان القاانون الاذي  م اد ا اق ق نتد   القدوو 
، ٢٠17إىل أار/ماايو  ٢٠16حري  الت  ري علا  اإلنرتنا و والحظا  أنا  ق الفارت  مان حقيران/يوندا  

اساتمر مشااغلو االتصااال  الساالابد  والالسالابد  ق ا رون ق ح ااب مداقا  االتصااال عارب بروتو ااول 
IPVo   ق لتلف ت  دقا  االتصاال ، مبا ق ذلViber وWhatsApp وSkype

 و(35)
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 يُقتخ اااونأفااااو مر اااق عماااان لدراساااا  حقاااوق اإلنساااان أبن ا مثلاااني ق جملاااس القاااوا  و  -٢٩
ولاباااان توتيااااع ا مثلااااني القاااااومني ماااان  اااال مق قاااا   سااااب الاااادواير االنتخابداااا ورب ريقاااا  تقاساااا د  

زقاا  االنتخااا   ا سااتقل  ماان أملاال  أنشاائ الو  علاا  ذلاا ، يتقاسااب مااع عاادو ساااباهناو وعاا ال
هقا  تثدل لألحقا  السداسد  لابن لدس إوار  االنتخا   والت قق من القتاير وتوتيع ا قاعدو و 

 و(36)والققا   ال مالد  وا تمع ا دين عموماً 
الققااا  ، علاا  الاارام أن ا ااق ق تشااابدل  3والورماا  ا شاارت    ٤وذ اار  الورماا  ا شاارت    -3٠

ماان أناا  حممااق مبوملااب الدسااتور، فإناا  خيضااع، ق القااانون وق ا مارساا  ال ملداا  علاا  السااوا ، لقدااوو 
 ٤٢مقهاب  واري مربر و وق ا مارسا  ال ملدا ، مل تاتم ا وافقا  علا  تسا دل أي نقابا  عمالدا  خاالل 

لققااا   ال مااال ا رونداا ، وهااق لدساا   و والققاباا  الوحدااد  ال املاا  ق ا رون هااق االحتاااو ال ااا عاماااً 
 و(37)مستقل  وال تثل ال مال حقاً 

 ومد أثىن الت الف الدويل للادفام عان ا ريا  علا  ا رون لدعما  مساتوا  عالدا  نسا داً  -31
ويق  الدستور عل  أن الدولا  تابفال ا مارسا  ا ار   من ا ري  الديقد  بني وول الشرق ا وسطو

الادين الرلاقو والحاا هاو اإلساال  أن أعلان    والش اير الديقد ، لابق  أيضااً زمدع أدابال ال  او
أنا  علاا  الارام ماان أن ا سااد دني ا ولاووين ق اخلااارو وا ولااووين ق ا تم اا  ا سااد د  ا ةاالد  
ق ا رون يتمت ااااون ررياااا  ويقداااا  نساااا د ، فااااإن ا ساااالمني الااااذين حتولااااوا إىل ا سااااد د  ي ااااانون ماااان 

 و(3٨)يداض هاو دد
وم سس  الابراما  والفرياق الاوحل  ا ساتقل  قاوق اإلنساان ق  ٤ذ ر  الورم  ا شرت   و  -3٢

ا رون ومقظم  هدومن رايتس ووت  أن اإلحلاار القاانوين الاذي ياقظم ا اق ق حريا  الت  اري داديد 
هم السالمق فا ابوم  تستخد  ا ووا  القانوند  والتشري د   قاضاا  ا فاراو بسا ب ت  اري  التقدددو

 مابانا للمل ، وا ط مان  التشهري، واخل ا  الذي ي ترب انتقاواعن رأيهم، حدمل  ر  التشريع 
 و(3٩)ا س ولني ا ابومدني

وأفااااو مر اااق عماااان لدراساااا  حقاااوق اإلنساااان أبن إحاااد  ا شاااابال  الريدساااد  ا رت  ااا   -33
نقاا   مهقدا ، و لتاايل فاإن حقهام ق   ري  ا  اوميد  هاق أن ا سااتذ  لدساوا أحاراراً ق ريسادس 

ماان ال هاااد الاادويل اخلااا    قااوق ا دندااا   ٢٢الت مااع مقدااد مبوملااب القاااانون، ق انتهااا  للماااو  
، أن الوضع ال ياقال علا  ٢٠17والسداسد و وب د ذل ، أيفهر رمل أحدث عهداً، أملري ق عا  

 و(٤٠)دل الققا   واالنضما  إلدهاحال  وأن ا  اوميدني ال يقالون مقددين ق مدر م عل  تشاب
ا مقدااا  اعتقلااا  ال دياااد مااان والسااال ا  إىل أن ا ملهاااق   11أداااار  الورمااا  ا شااارت   و  -3٤

وأوةاااا  ا رون، ق مجلاااا  أمااااور،  لسااااماح  ال ااااال  ق مضاااااا تت لااااق ررياااا  الابااااال  والت  ااااريو
نشااا   فدهااا  ومقااع عمااااو  داا ون ال ل ااا  ا لألحااقا  السداسااد   لااادخول إىل ازام ااا  وإماماا  

أما  إاتح  الفرة  و وا ملهق  ا مقد  من التألثري عل  االنتخا   ازام د  أو اختدارا  ال ال   
رموت السل   ق ازام   من  ديد  من رمق ومقع أيلتدر  ق م سسا  اختاذ القرار  لل ال  ا

 و(٤1)أي دخ 
، يفهاار  تقااارير عااان تاو  ٢٠1٠، مقاااذ أواياال عااا  أناا  11والحظاا  الورماا  ا شاارت    -35

االعتمااااو علااا  ا رام ااا ، مباااا ق ذلااا  مماااع ا  ارضااا ، حدااامل ياااتم توملدااا  ا قياااد مااان اال اماااا  إىل 
عل  الرام من تقايد الشواال الل أاثر اا مقظماا  ا تماع و  القش ا  نتد   وض هم حت  ا رام  و
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مااان التاادمدق ا ساااتقل ق ا رون، هقااا   اام ملدااال ملاادا ً ا اادين ق مااا يت لاااق   ااق ق اخلصوةاااد  
ومرام ا  االتصااال ،   ومحاي  ال دا   وال ل  للسداسا  وال ملدا  التشري د  ا ت لق   خلصوةد 

ق جماال اارساا  ا روند  من سال   وتت  ا  مان السل ا  ما تتمتع ب  عالوارو   ما أن التقارير 
 و(٤٢)ا رام   حمدوو  ملداً 

أناا ، علاا  الاارام ماان وملااوو ب ااض القااوانني القايفماا   رام اا   11ذ اار  الورماا  ا شاارت   و  -36
اللاااوايف الااال تفااارد التقاماااا  علااا  مقاااد مق اخلااادما  للتماباااني مااان  إلضااااف  إىل االتصااااال ، 

عقاادما يت لااق ا مااار فإناا  االضاا الم أبنشاا   مرام اا  االتصاااال  و/أو االضاا الم رااا بقفسااها، 
و  (٤3)مد ، ال توملد أي موانني تقظم وةول أملهق  إنفاذ القانون وا خاابرا  إلدهاا التصاال  الرم

يفتقاار إىل ال ديااد ماان الضااما    ٢٠٠6اإلرهااا  ل ااا  مقااع أن مااانون  مااا أدااار  أيضاااً إىل 
و وتقاس داً  وضروراً  أن يابون أي تدخل ق اخلصوةد  مانونداً  لابفال ا وضوعد  واإلملرايد  الالتم  

" ذا  أساااحيفااود ا اادعق ال ااا  إخضااام دااخ  مااا للمرام اا  بقاااً  علاا  م لومااا  " والقااانون
" ذا  أساااحتااربط ذلاا  الشااخ  بااا "أنشاا   إرهابداا " وون أي لغاا  واضاا   تااق  علاا  م ااىن "

إذا ورو  للماادعق ال ااا  م لوماا  ذا  أساااح مقاا  علاا  مااا يلااق  " ٤وتااق  ا اااو   "ونشاااط" أو
أداخا  عالما ب بقشااط إرهااو فد اوت للمادعق ال اا  ووو أبن  حد ا داخا  أو جمموعا  مان 

أن  11و ورأ  الورما  ا شارت   فرد الرماب  عل  حمل إمام  ا شت   ب  وحتر ات  ووسايل اتصااالت "
" "( ردااامل ال يفاااق مب داااار "الشااا  ا  قاااولذا  أسااااحا ق لاااق ا ساااتخد  ضااا دف )"م لوماااا  

لساماح ب لاب ق اسال   تقديريا  واسا   للغايا  قف ميامانون حقوق اإلنساان، و قصو  علد  ق ا 
 و(٤٤)أمر تومدف

رت  فدهااا القااانون الاادويل  قااوق اإلنسااان، تابااون مرام اا  االتصاااال  مشااروع  وحُيااوحااع  -37
علدهااا بوضااوح ق القااوانني ال اماا ،   ااب أن تسااتوق ا  ااايري الاادندا ا تمثلاا  ق أن يابااون مقصوةاااً 

ميقراحلاااق لت قداااق هااادف مشاااروم وأن تاباااون متقاسااا   ماااع ذلااا  وأن تاباااون ضاااروري  ق جمتماااع و
 وعقدما توو .وال بد من محاي  ا فراو من التدخل الت سفق ق حقهم ق االتصال اخلا  .اهلدف

وأداار   .لقانون واضف ودافاف وفقاً حصراً حابوم  ما مرام   االتصاال ، فد ب أن يتم ذل  
أن ي ااااأل ا رون الفاااران القاااانوين والتقظدماااق الاااذي ايل  لتاااإىل أنااا  مااان ا لاااف  11الورمااا  ا شااارت   

و ااااااال  إنفااااااذ القاااااانون وا مااااان ق ا رونو و اااااب علااااا  ا رون سااااان حالدااااااً ت مااااال ق سااااادام  
تشااري ا  لتقظاادم أنشاا   ا رام اا  الاال تقااو  رااا و اااال  إنفاااذ القااانون وا ملهااق  ا مقداا  ق أماار  

 و(٤5)وم  اابن
ا رون ب ااااااد  عملداااااا  لساااااان تشااااااري ا  بشااااااألن مرام اااااا   1٠   وأوةاااااا  الورماااااا  ا شاااااارت  -3٨

االتصااااال  مااان م ااال مجداااع الابداااا   ا ابومدااا ، مباااا ق ذلااا  و ااااال  إنفااااذ القاااانون وا ملهاااق  
أن تتثاال  ااق ق اخلصوةااد  و ااحاارتا  ق يفاال أنشاا   االتصاااال  لابفالاا  أن تااتم مجدااع  ا مقداا ،

 و(٤6)حقوق اإلنسان اللتقاما  ا رون الوحلقد  والدولد  ق جمال
وأوةاا  زقاا  محاياا  الصاا فدني، ق مجلاا  أمااور، أبن تلغااق ا ابوماا  ا رونداا  ت ااديال   -3٩
وتوساادع ن اااق ت ريااف  لقااانون ا   وعااا  والقشاار لتشاا دع ةاا اف  مفتوحاا  وحاار   ٢٠1٢عااا  

وتابني الص فدني من القدا  ب ملهم رري  وون  ،من هو الص فق  ونقم ةف  ازر  عن التشهري
داق أنظما  اإلعاال  اتدخل أو خوف مان االنتقاا   واختااذ اخل اوا  التشاري د  ا قاسا   لضامان ت

ا روند  ومواندقها واارسا ا مع حقوق اإلنسان الدولد   وإملرا  حتقدقا  نقيه  ق مجداع حااال  
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د هلااا الصاا فدون ووسااايل اإلعااال  وا موعااا  ا داف اا  االعتاادا  وا ضااايق  والرتهدااب الاال يت اار 
 و(٤٨)حري  الص فدني ق عمان توةدا  ااثل  محاي و ومد  مر ق (٤7)عن حري  الص اف 

لااا  أثااار  ع انتها ااااً  ٩٤7،   توثداااق ٢٠17إىل  ٢٠13وأفااااو ا ر اااق أبنااا  ق الفااارت  مااان  -٤٠
مشلاااا  هااااذه االنتها ااااا  احت ااااات م سساااا  إعالمداااا و و  3٤ةاااا فداً و ٢٤1حرياااا  اإلعااااال  ضااااد 

اإلعالمداني واالعتادا  علا  الصاا فدني وإفاال  ازقاا  مان ال قااا و وأوةا  ا رون  اللتاقا  إبملاارا  
حتقدقااا  مسااتقل  ونقيهاا  ق مجدااع ا اااال  الاال تق ااوي علاا  اعتاادا  علاا  الصاا فدني  ووضااع حااد 

 اا االعتقااال ال شااوايق و/أو لسداساا  إفااال  مرتاب دهااا ماان ال قااا   وضاامان ا  املاا  ال اولاا  لضاا
 و(٤٩)االعتدا ا  وا  امل  ا هدق  والالإنساند 

وذ اار  داا اب  وسااايل اإلعااال  أن القااانون ا روين ال ي اارتف بااا "اإلذاعاا  ا تم داا "  فئاا   -٤1
و (5٠)خاةاااا ،  مااااا أناااا  مل يقااااد  أي حااااوافق مالداااا  للم  ااااا  اإلذاعداااا  الاااال ال تسااااتهدف الااااربف

 و(51)عرتاف بوسايل اإلعال  ا تم د  ق ا رون و دئ  بدئ  م اتد  هلاوأوة  ا رون  ال

 (5٢) ا ق ق اخلصوةد  وا دا  ا سري  

والورمااااا   7أوةااااا  مقظمااااا  هداااااومن راياااااتس ووتااااا  ودااااا اب  مسااااااوا  والورمااااا  ا شااااارت    -٤٢
 و(53)ا رون  لسماح للمرأ  بققل ملقسدتها  حلفاهلا وتوملها 6 ا شرت  

 احلقوق االعت ادية واالات اعية والثقافية -٣ 

 (5٤)ق ق ال مل وق يفروف عمل عاول  وم اتد ا   

الحظ  الش اب  القانوند  للقسا  ال ربدا  أن ال مل القساري ال ي امال  عت ااره ملرميا ،  -٤3
 و(55)مع التقامات  الدستوري  والدولد  وأوة  ا رون أبن يدرمل  ق مايم  ازرايم، تادداً 

وحث  مقظم  رددد ا رون عل  ت ديل التشريع ا تصل بويفايف اخلدم  ال ام  لضامان  -٤٤
وتف دل  لد   تاباف  الفر  بني ا واحلقني ق دغل ا قاةب ال ام ، وذل   ت ام إملرا ا  دفاف  

 و(56)الشاباو  ق مجدع مراحل الت دني
انداا  لالساات راد الاادوري الشااامل، إىل أناا ، خااالل الاادور  الث 3وأدااار  الورماا  ا شاارت    -٤5

ومااااع ذلاااا ، ترامل اااا   وافااااق ا رون علاااا  التوةاااادا  ا وملهاااا  إلداااا  بشااااألن "ماباف اااا  ال  الاااا "و
إماباندااااا  خلااااق فاااار  ال ماااال بشااااابل حاااااو ق ا رونو ففااااق حااااني  ااااان االمتصاااااو ا روين ق 

رمم فرة  عمل ملدياد  ساقواً، اضفاض هاذا الا 7٠ ٠٠٠ق ماوراً عل  خل ٢٠٠7/٢٠٠٨ الفرت 
القماااوذو مبرامل ااا  ا رون  3و وأوةااا  الورمااا  ا شااارت   ٢٠16رلاااول هنايااا  عاااا   ٤٨ ٠٠٠إىل 

االمتصاوي وحتفدق االمتصاو الوحل  من خاالل تشا دع االساتثمار ق الق اعاا  اإلنتاملدا   ثدفا  
الدد ال امل  من أملل التخفدف من حد  ال  ال  وتولدد فار  عمال  افدا  واليقا   وتقفداذ اإلحلاار 

لوحل  الذي وض ت  ا ابوم  مع مقظم  ال مل الدولد  من أملل االنتقال إىل االمتصاو الرلق ق ا
وإنفاذهاااا ق االمتصااااو الرلاااق وااااري الرلاااق    ااااا ملاااور لقاو   ومرامل ااا  سداساااا ٢٠1٤عاااا  

 و(57)وت ديل مانون ال قو   إلوراو ال مل القسري بوةف  ملرمي  خ ري  ضد ا دخا 
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 (5٨)الضمان االملتماعقا ق ق   

 ٢٠1٤أنااا ، علااا  الااارام مااان أن ا ابومااا  أةااادر  ق عاااا   3ذ ااار  الورمااا  ا شااارت    -٤6
لالنتقال إىل االمتصاو الرلق ق ا رون" أ د عل  جمموعا  مان ا  ااوئ الال تشامل  وحلقداً  "إحلاراً 

ال ااااملون ق  احااارتا  حقاااوق ا فاااراو واحااارتا  حقاااوق ال مااال ا ساساااد  زمداااع ال ماااال، مبااان فااادهم
تقفداذ اإلحلاار،  ساتثقا  ا ماال  الرامدا  إىل توسادع ماعاد  ب اد فإن  مل ياتم  االمتصاو اري الرلق 
ملدااون دااخ  ماان  1,٢٢مل تااتم تغ داا  سااو  مااا يقاار  ماان ومااع ذلاا ،  .الضاامان االملتماااعق

 و(5٩)ال مال القش ني  لضمان االملتماعق
ع ن اااق نظااا  الضاامان االملتماااعق الااوحل  لابفالاا  ا رون بتوسااد 3وأوةاا  الورماا  ا شاارت    -٤7

 و(6٠)توفر مستوا  م دش  وندا اليق ، وضمان إدرا  ال مال ا ققلدني ق نظا  الضمان االملتماعق

 (61)ما ق ق الت لد  

أنااااا ، وفقااااااً لألرماااااا  الرلدااااا ، بلاااااب عااااادو القساااااا  ا تقوملاااااا   1ذ ااااار  الورمااااا  ا شااااارت    -٤٨
اماااارأ و وماااان باااااني هاااا ال  القساااااا ، بلااااب عااااادو  ٤1٤ 35٨الثامقاااا  عشااااار  ياااا لغن سااااان  مل الااااالي

، وعادو القساا  مان ملقسادا  113 37٠، ق حني بلب عادو الساورا  ٢53 155 ا روندا 
و وب  ااار  أخار ، بلغا  القساا   ا ئويا  للقساا  اللااواي  ان متقوملاا  م اال ٤7 ٨33لتلفا  أخار  

 17,6ص دد الاوحل و وبلغا  نسا   ا رونداا  ماقهن ق ا اي  عل  ال ٢1بلون سن الثامق  عشر  
ق ا اي  مان ملقسادا  أخار و وأوةا   1٩,٢ق ا اي  من السورا  و 3٩,5ق ا اي  مقارن  با 

ا رون  ختاذ مجداع التادابري الالتما  لت ساني فار  ا صاول علا  الت لادم ازداد وتادريب ا  لماني 
ل خاااا  علااا  ا قااااحلق الريفدااا  حدااامل يتسااار  الاااذ ور ا ااا هلني ريهاااداًل عالدااااً، ماااع الرت داااق بشااااب

 و(6٢)ويقضمون إىل القو  ال امل  وتقتقل اإل ث إىل القواو ا  ابر
حاع الصاف  الحا مر ق ا مان  قوق اإلنساان أنا   لارام مان أن الت لادم  اان إلقامدااً و  -٤٩

ون ال يقفاااااذ ، مااااان الواضاااااف أن القاااااان1٩٩1ل اااااا   3ال ادااااار، ب اااااد تققااااادف ماااااانون الت لااااادم رمااااام 
 و(63)، وال يتضمن عقو   مشدو  لل د من التسر  امالً تقفدذا ً 

 حقوق أشخاص حمددي  أو فئامل حمددة -٤ 

 (6٤) ا رأ  

 ابداا  خااالل ال ااا  ا اضااق إت ااورا   حاادوثالحظاا  مقظماا  ا اارأ  ال ربداا  ق ا رون  -5٠
ماااان مااااانون  3٠٨ا مااااال ، فقااااد ألغاااا  الرب ااااان ا روين ا اااااو   إملاااارا  ب ااااد سااااقوا  حلويلاااا  ماااان

ال قو   الل  ان  تسمف للمغتصب تفاوي ال قوب  عن حلريق الاقواو مان ضا دت   اد  ال تقال 
تاو  ال قوباا  علاا  ماارتابيب ملاارايم الشاارفو و إلضاااف  إىل  الت ااديل سااقوا و  مااا تضاامن 5عاان 

ل ااااا  "وار الوفاااااق ا سااااري" ق إربااااد، وهااااو يقااااد  فاااارم  خاااار للمل ااااأل ا ابااااومق ا افتُااااتفعمااااان، 
خدما  اإلااث  للقسا  من مجدع ازقسدا  ا  رضاا  لل قاف أو خل ار ملارايم الشارفو بداد أهناا 

علااا  ن ااااق واساااعو ففاااق  ااال عاااا  تت ااارد  دااادو  علااا  أن ال قاااف ضاااد ا ااارأ  ال ياااقال مقتشاااراً 
 عاراف االملتماعدا  ابادعو  لالفا   امرأ  زرمي  من أحاد أفاراو ا سار  الاذ ور، ٢٠إىل  15  و

لشااارف"و وماااا تال ماااانون ال قاااو   يسااامف بتخفداااف ال قاااو   علااا  مااان يقتلاااون ا"ا ت لقااا  باااا 
لااق و وأيفهاار  الدراسااا  أن اماارأ  ماان  اال ثااالث نسااا  ق ا نتوملااا م عقاادما يابتشاافون ارتابااار

ن الضااا اا يلتمسااان مااافقاااط ق ا ايااا   3ا رون ماااد ت رضااا   اوثااا  مااان ال قاااف ال ااادين، ولابااان 
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الساال ا ، ويرملاااع ذلاا  إىل حااد   اااري إىل رفااض وعاااو  ال قاااف ا قااقيل ماان م ااال ا ساااعد  ماان 
 و(65) موحدتقفدذ القظا  القضايق وعد  وملوو إملرا ا  

وذ ااار  مقظماااا  ا اااارأ  ال ربداااا  ق ا رون أن تواو الفتااااا  هاااو دااااابل  خاااار ماااان أدااااابال  -51
ق ا اياا   17,6وخاةاا  ق أوساااط الالملئااني، حداامل ميثاال ال قااف الااذي تتقايااد نساا ت  ق ا رون، 

ق ا اي  بني الالملئاا  الساورا و وعلا  الارام  3٩,5الق ا  بني القسا  ا روندا  و من مجدع
سال   تقديريا   خياول القضاا الصال   ذاساق ، فاإن القاانون  1٨من أن السان القانوندا  للاقواو هاق 

ميابان هن"و و سن الثامق  عشار  إذا " اان ذلا  ق مصال تتواو الفتدا  وون بشألن قف استثقا   
أي هدئ  مرام   أو  لد  لإلباالن عان االنتها اا  وملوو أن ميارح هذه السل   ماٍد واحد بدون 

 و(66)الل مد حتدث وا سا ل  عقها
  ذ اار  ازام اا  ا مريابداا  ق مااألو  أن ال ق اا  الاب ااري  الاال يواملههااا ا رون ق جمااال ا ساااواو  -5٢

، فاإن م ظاام ا اادارح ق وماع ذلاا  الت لاادم هاق ت ماادم مراعااا  ا قظاور ازقساااينوق جماال باني ازقسااني 
وتااد  ا ووار التقلددياا  القدمياا  للماارأ  ق ا تمااعو وبااذل ، ي ااقت القظااا  الت لدمااق تت ااىن ا رون ال تااقال 

ازقساااند  التقلددياا ، اااا يقااود الوضااع مفهااو  اهلوياا  ازقسااد  مقااذ الصااغر وياا وي إىل اسااتمرار ا الاا  
 و(67)االملتماعق للمرأ  واستقالهلا الذاي وفرةها الت لدمد  وحدا ا ا هقد 

س"  ألساااااح ل ااااد  وأوةاااا  داااا اب  مساااااوا  أبن ي اااادل ا رون وسااااتوره إلوراو "نااااوم ازااااق -53
 و(6٨)دقويق غق ذ ر ا ساوا  وتاباف  الفر  ق الدستور فضال عن جتر  التمد والتمددق
أداااار  مقظمااا  ا ااارأ  ال ربدااا  ق ا رون، وهداااومن راياااتس ووتااا ، ومرةاااد االسااات راد الااادوري  -5٤

مااااانون تت لااااق بابااااون الشاااامل لااااألرون، والشاااا اب  القانونداااا  للقسااااا  ال ربدااااا ، ومر اااق بشاااار  إىل دااااواال 
حاار  فقااد ساااوا ، ي اماال الرملااال والقسااا  ا روندااني علاا  مااد  ا  ال 1٩5٤ل ااا   6زقسااد  ا روين رماام ا

ا ااق ق نقاال ملقساادتها إىل أحلفاهلااا وتوملهااا، ق انتهااا  واضااف ماان  ا اارأ  ا رونداا  ا تقوملاا  ماان اااري أروين
 و(6٩)زمدع االتفاما  الدولد  الل ةدق علدها ا رون

 (7٠)لا حلفا  

م ااال بلااااواهن  ٢٠15أداااار مر اااق بشااار  إىل أن نسااا   اإل ث اللاااواي تاااقوملن ق عاااا   -55
ق ا اي  علا   1٨,1بلغ   ٢٠15الثامق  عشر  من ال مر إىل جمموم اإل ث ا تقوملا  ق عا  

، فاااإن حااااال  و إلضااااف  إىل ذلااا  و٢٠11ق ا ايااا  ق عاااا   11,6الصااا دد الاااوحل  مقارنااا  باااا 
اإلذن مبثاال هااذا الااقواوو ف لاا  ساا دل مااقف  وي إىل تاامااا  حلااار الااقواو  ثاارياً الفقاار وا ماال خااارو إ

ا ثااال، الحظاا  ا  سساا  الدولداا  للقضااا  علاا  اسااتغالل ا حلفااال ق ال غااا  وق ا ااواو اإل حداا  
أن عاااادو حااااال  الااااقواو ا  ابااار والقسااااري ماااد تضاااااعف ثاااالث ماااارا  ق  واالجتاااار راااام ملقساااداً 

 و(71)ق ا اي  3٢ملئا  لدصل إىل ةفوف الفتدا  السورا  الال
والحظااا  ا  سسااا  أن ماااانون ال قاااو    ااار  االتصاااال ازقساااق ماااع حلفااال يقااال عماااره  -56
سق  بغض القظر عن موافقت ، ويضدف عقوبا  مشادو  إذا  انا  الفتاا  وون سان الثاندا   15 عن

االاتصاا  ر   وال  اعل  االاتصاا  إال إذا  انا  الضا د  أنثا و  ي اَمبومع ذل ، ال  عشر و
مدااااو  القساااا  أو حماولااا  مدااااو ن  ضاااهن علااا  و و ااار  ماااانون ال قاااو   بشاااابل ةاااريفالقوملاااق 

ماااا يت لاااق ب غاااا  أماااا ق  اارسااا  ال غاااا  أو إرااااامهن علااا  اارسااات  أو تضااالدلهن بغااارد اارسااات و
السا  ساقوا  من  اان م هاوواً إلدا  ال قايا  بولاد يارتاوح عماره باني ا حلفال، فإن  ال  رز   سو  "
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 اد  تصال  وي ام ا    ا س" والس  عشر  سق ، ولف لا   إلماما  ق بدا  بغاا  أو  لارتوو علدا 
 و(7٢)يورو( ٢3,6 )ويقاراً  ٢٠إىل ست  أدهر وارام  تصل إىل 

إنشاااا  وحااااد  لصصااا   اباف ااا  االسااااتغالل  ٢٠16ق عاااا    وأبلغااا  ا  سسااا  أناااا   -57
 ااوارو وا هااارا   و اااال  إنفاااذ القااانون تُااقو و وأوةاا  أبن و (73)ازقسااق لألحلفااال عاارب اإلنرتناا 

 و(7٤)حاال  االستغالل ازقسق والت قدق فدها والتصدي هلاللابشف عن الالتم  
وذ اار  مقظمااا  ا  ااااور  ال ا دااا  إلهناااا  مجداااع أداااابال ال قوبااا  ال دندااا  الااال تاااارح ضاااد  -5٨

ا حلفال أن ال قوب  ال دند  لألحلفاال مشاروع  ق ا قاقل وق ب اض مرا اق الرعايا  ال ديلا  والرعايا  
قهااااا  ناااا  خااااالل ويق غااااق التأل ااااد ماااان أهنااااا حمظااااور  ق ا  سسااااا و وأعرباااا  عاااان ملالقهارياااا و 

الااااادوري الشاااااامل الساااااابق مل تابااااان هقاااااا  توةاااااد  حمااااادو  بشاااااألن ال قوبااااا  ال دندااااا   االسااااات راد
 و(75)لألحلفال، وأعرب  عن أملها ق أن تثري الدول هذه ا سألل  خالل االست راد القاو 

  ا دخا  ذوو اإلعام  
أدااااااو  هداااااومن راياااااتس ووتااااا   عتمااااااو ا رون تشاااااري ا  ملدياااااد  لت ساااااني حداااااا   -5٩

 و(76)  وأوة  ا رون بتقفدذ أحابامها  لاباملا دخا  ذوي اإلعام

 ا هاملرون وملتمسو الل و  وا شروون واخلداً   
الحظ  مقظم  تابني أن ، ق حني يت اني أن يق  اق ماانون ال مال علا  ال ماال ا رونداني  -6٠

ا مثلاا   وال ماال ااري ا رونداني علا  السااوا ، ال تاقال هقاا  ماواو تددقياا  إتا  ال ماال ا هااملرينو ومان
ويقااراً أروندااًو واعتارب   ٢٢٠عل  ذل ، ا اد ا وو لألملاور علا  الصا دد الاوحل ، الاذي رفاع إىل 

مقظماا  تابااني أن ا هاااملرين ال يقالااون يت رضااون  دااابال عديااد  ماان اإلسااا ا  اللفظداا  وازساادي  
حت ااتهم مساراً ق وازقسد  ق أما ن عملهم  وخاة  ال مال ا ققلدني الذين   ق ب ض ا اال  ا

ا قاااتل الااال ي ملاااون فدهااااو  ماااا أعربااا  مقظمااا  تاباااني عااان ملقهاااا إتا  نظاااا  الابفالااا  الاااذي يصااا ف 
 و(77) خلضوم ا  لق لر  ال مل حلوال مد  ال قد مبومل   ال امل ا هاملر ملقماً 

أثقاا  واعترب  مقظم  تابني أن ، رام عد  وروو تقارير عان حااال  ساو  م املا  أو ت اذيب  -61
االحت اااات، ال ياااقال ال ماااال ا هااااملرون حيت اااقون إواراً بسااا ب مداااا  أر   عملهااام بتقاااد  دااااباو  

 و(7٨)ضدهم، أو بس ب عد  حدات م لواثيق دخصد  أو بس ب انتها  ةالحد  تصاريف إمامتهم
ألااف  15٨وذ اار مرةااد االساات راد الاادوري الشااامل لااألرون أن ا رون يستضاادف حااوايل  -6٢

ماان م ااام اااق ، وتضااع القااوانني ا رونداا  مدااوواً حتااد ماان حقااومهم ق ا لابداا  وال ماال وال ااالو  فلساا د 
ال يب والت لدم وال ضوي  ق الققاا   ا هقدا  واريهاا مان ا قاوق ا دندا ، وال توملاد ماوانني وحلقدا  بشاألن 

لقااوانني ا رونداا  و والحااا ا رةااد أن ا(7٩)الوضااع القااانوين للسااابان الااذين ت ااوو أةااوهلم إىل م ااام اااق 
حتظر تشغدل سابان ااق  ق الق اام ال اا  أو ا اباومق  هنام ال حيملاون أرمامااً وحلقدا ، وال تسامف هلام 

 و(٨٠)بقرارا  اختذ ا الراب ا  ا هقد  مبمارس  ب ض ا هن،  القانون وحلب ا سقان، عمالً 
وا إىل دااخ  ماان سااورا زااأل 655 ٠٠٠ماان وأفاااو  هدااومن رايااتس ووتاا  أن أ ثاار  -63

 لل او و ، مل يسمف ا رون للسوريني بدخول ال الو حلل ااً ٢٠16مقذ حقيران/يوند   ،ا رون ولابن
، فرضاا  الساال ا  ا رونداا  مدااوواً دااديد  علاا  تساالدم ا ساااعدا  اإلنساااند  ٢٠16ومقااذ عااا  

 و(٨1)هما ئا  مق هاوانتهاب  م دأ عد  اإلعاو  القسري  برتحدل
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