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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية والعشرون
 5392كانون الثاين/يناير   91-03

عدتعععل المفو عععية السعععامية لحقعععوق اإلنسعععان و قعععا  تجميعععل للمعلومعععا     
 1والفقعرة  1/5)ب( من مر ق قرار مجلس حقعوق اإلنسعان 51للفقرة 

 51/15من مر ق قرار المجلس 

 بيساو -غينيا   
هذذذاا اليرريذذذر لمعذذذا لامواودذذذات الذذذوائات ا عرذذذائير هعاذذذات اصواهذذذ ات  ا  ذذذرا ات ا ا ذذذ     
ت اصر دذ  دذا ال  لذ  اصونعذ    ا عرذائير اص ولذع  الحلذادع   رذو  ا ذلذ  اصحظاذات  اليواعرذا مبا

ا نحلذذذان   ا ذذذذم ذلذذذ  دذذذا  تذذذاال ايدذذذت اصيلذذذ ت الريعذذذ  ذات ال ذذذا    اليرريذذذر درذذذ   ا  ذذذ   
دذذذو ق عرعًذذذ ا  ألا ذذذ  ايا ذذذا لوذذذ ا ال امذذذات   لحلذذذحج  اذذذا الذذذن  ال ادذذذ   ير ذذذا الوذذذوات    

اليرريذذر ةيذذ   ئا  ة    نذذات ناذذر ة  اا اظذذات دذذا اص ولذذع  الحلذذادع   الوتذذاال اصر وعذذ    ض يي ذذما
 رو  ا نحلان خبذح  دذا يذرا دننذا ا اليرذائير  التعانذات الوانعذ  ال ذاائت  ذا اص ولذع    هذو ييتذا 

  91/991هع ذذذذذ  اصتذذذذذااة اليو عنعذذذذذ  الوادذذذذذ  الذذذذذ  ا يمذذذذذ ها  اذذذذذ  ظرذذذذذو  ا نحلذذذذذان ا درذذذذذرئ  
ا ظوا ذذذذ   ايذذذذ  الذذذذن  درا ذذذذا اصواودذذذذات الذذذذوائات ا اليرريذذذذر   ذُكذذذذرت  اذذذذا  ذذذذو دنن ذذذذ   اذذذذ 

 ا    اا اليررير ا ئي  اضسيوراض  اليطوئات ال  ظ تت ا عا  ال  ت   ئ  عت
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 المعلوما  األساسية واإلطار - وال   
 (9)نطاق االلتزاما  الدولية - لف 

 (5)المعاهدا  الدولية لحقوق اإلنسان  

 مل يُ     اعنا/مل عُرت  ا  را ات اصيخات ألو  اضسيوراض اجلول  الحلاألر ا ال  ا ةتنا   

اضن ما   الي  يل ة 
 ا حف  ة 

الون  ال  يل ا اص ألذا رو  اضاي ذااي  
 (9115 اض يما ع   الثرافع  )

الر ذذذذذذا   اذذذذذذا  عذذذذذذا ة ذذذذذذ ا  اع ااعذذذذذذ  
 (9192اليمععق ل  اصرةت )

 (9113اع ااع  ظرو  الط   )

ااع  ال  لعذ  لار ذا   اذا  عذا اضع 
 (5393ة  ا  اليمععق الون ري )

 الونذذ  الذذ  يل ا ذذاص ألذذا رو  اص نعذذ 
 (5393 الحلعاسع  )

الرب عوكذذو  اضييعذذائي الثذذاين اصالذذل 
ألالونذذذذذذذ  الذذذذذذذ  يل ا ذذذذذذذاص ألذذذذذذذا رو  

 (5390اص نع   الحلعاسع  )
اع ااعذ  دناه ذذ  اليوذايري  ذذذم  دذذا 

لراسذذذع  لذذر ا اصواداذذ  ة  الوروألذذ  ا
 (5390ة  الح نحلانع  ة  اصنعن  )

الرب عوكذذذذذذذذذذذذذذو  اضييعذذذذذذذذذذذذذذائي ضع ااعذذذذذذذذذذذذذذ  
 ( 5390اليوايري )عواعا   دناه  

الرب عوكذذذذذذذذذذذو  اضييعذذذذذذذذذذذائي ضع ااعذذذذذذذذذذذ  
ألعذذذا ايل ذذذا   ألشذذذ ن ظرذذذو  الط ذذذ 

 اسذذذذذذذذذذذذذياح  ايل ذذذذذذذذذذذذذا  ا التاذذذذذذذذذذذذذا  
 (5393اصواا ا ألاظع  )  ا

الرب عوكذذو  اضييعذذائي ضع ااعذذ  ظرذذو  
 ن ا ذذذذذذذ ال ايل ذذذذذذذا  األشذذذذذذذ  الط ذذذذذذذ 

 (5392اصناز ات اصحلال  )
اع ااعذذذذذذذذ  ظرذذذذذذذذو  اي ذذذذذذذذخاص ذ ي 

 (5392ا  اا  )
اضع ااعذذذذذذذذذ  ال  لعذذذذذذذذذ   مايذذذذذذذذذ   عذذذذذذذذذا 
اي ذذذذخاص دذذذذا اضيي ذذذذا  الرحلذذذذري 

 (5390)عواعا  

الرب عوكو  اضييعائي ضع ااعذ  
دناه ذذذذذذذ  اليوذذذذذذذايري )عواعذذذذذذذا  

5390) 
اضع ااعذذذذذذذذذذذ  ال  لعذذذذذذذذذذذ   مايذذذذذذذذذذذ  
 ظرذذذذذذذذذذذذذذذذو   عذذذذذذذذذذذذذذذذا الومذذذذذذذذذذذذذذذذا 
اصنذذذذذذذذذذذا ريا  ةفذذذذذذذذذذذراا ةسذذذذذذذذذذذرهت 

 (5333)عواعا  
اضع ااعذذ  ال  لعذذ   مايذذ   عذذا 
اي ذذذذذذذذذخاص دذذذذذذذذذا اضيي ذذذذذذذذذا  

 (5390الرحلري )عواعا  
 

اليل اات  /ة  
 ا  حنات 

الرب عوكذذو  اضييعذذائي الثذذاين اصالذذل  
ألالونذذذذذذذ  الذذذذذذذ  يل ا ذذذذذذذاص ألذذذذذذذا رو  
اص نعذذذذذذذذذذذذ   الحلعاسذذذذذذذذذذذذع  )  حنذذذذذذذذذذذذات  

 (5390  2  2اصااعان 
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 مل يُ     اعنا/مل عُرت  ا  را ات اصيخات ألو  اضسيوراض اجلول  الحلاألر ا ال  ا ةتنا   

ات الشذذذذذذذذذ و     ذذذذذذذذذرا 
 اليلرعذذل   ا  ذذرا ات 

(0)الوا ا 
 

الرب عوكذذذذو  اضييعذذذذائي اصالذذذذل ألالونذذذذ  
الذذذذذذ  يل ا ذذذذذذاص ألذذذذذذا رو  اضاي ذذذذذذااي  

 (5331 اض يما ع   الثرافع  )عواعا  
الرب عوكذذو  اضييعذذائي ضع ااعذذ  الر ذذا  
 اذذا  عذذا ة ذذ ا  اليمععذذق لذذ  اصذذرةت  

 (5331)9ال ررت 
ظرذذذو   عذذذا  اضع ااعذذذ  ال  لعذذذ   مايذذذ 

الومذذذذذذذذذذا  اصنذذذذذذذذذذا ريا  ةفذذذذذذذذذذراا ةسذذذذذذذذذذرهت 
 (5333 )عواعا 

الونذذ  الذذ  يل ا ذذاص ألذذا رو  اص نعذذ  
 (5390) 29 الحلعاسع   اصاات 

الرب عوكذذو  اضييعذذائي اي   اصالذذل 
ألالونذذذذذذذ  الذذذذذذذ  يل ا ذذذذذذذاص ألذذذذذذذا رو  

 (5390اص نع   الحلعاسع  )
 53اصذواا اع ااع  دناه ذ  اليوذايري  

 59  55 (5390) 
رب عوكذذذذذذذذذذذو  اضييعذذذذذذذذذذذائي ضع ااعذذذذذذذذذذذ  ال

ظرذذو  الط ذذ  اصيواذذل ألذذد را  عرذذ   
 (5390التحذات )عواعا  

الرب عوكذذذذذذذذذذذو  اضييعذذذذذذذذذذذائي ضع ااعذذذذذذذذذذذ  
ظرذذذذذذذو  اي ذذذذذذذخاص ذ ي ا  ااذذذذذذذ  

 (5390)عواعا  
اضع ااعذذذذذذذذذ  ال  لعذذذذذذذذذ   مايذذذذذذذذذ   عذذذذذذذذذا 
اي ذذذذخاص دذذذذا اضيي ذذذذا  الرحلذذذذري 

 (5390)عواعا  

اضع ااعذذذذذ  ال  لعذذذذذ  لار ذذذذذا   اذذذذذا 
ة ذذذ ا  اليمععذذذق الون ذذذري    عذذذا
 92اصاات 

الرب عوكذذذذذذذذو  اضييعذذذذذذذذائي اصالذذذذذذذذل 
الذذذذ  يل ا ذذذذاص ألذذذذا رو  ألالونذذذذ  

اضاي ذذااي   اض يما عذذ   الثرافعذذ  
 (5331)عواعا  

الرب عوكذذذو  اضييعذذذائي ضع ااعذذذذ  
ظرذذذذو  الط ذذذذ  اصيواذذذذل ألذذذذد را  

 (5390عر   التحذات )عواعا  
اضع ااعذذذذ  ال  لعذذذذ   مايذذذذ  ظرذذذذو  

الومذذذذذا  اصنذذذذذا ريا  ةفذذذذذراا   عذذذذذا
 ةسرهت

الرب عوكذذذو  اضييعذذذائي ضع ااعذذذذ  
ظرذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  اي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخاص ذ ي 

 (5390ا  اا  )عواعا  
اضع ااعذذذذذذ  ال  لعذذذذذذ   مايذذذذذذ   عذذذذذذا 
 اي خاص دا اضيي ا  الرحلري

 صكوك دولية رئيسية  خرى ذا  صلة   

 الحلاألر  ا ال  ا ةتنا  اجلول  
ا  ذذذذذذذذذذذذرا ات اصيخذذذذذذذذذذذذذات ألوذذذذذذذذذذذذذ  

 مل يُ     اعنا اضسيوراض

اضن ما   الي  يل ة 
 ا حف  ة 

 (2)ألر عوكو  ألالمدو
الح اذذون   ذذ جلو اجلنحلذذع  )ألاسذذيثنا  اع ذذااع  

 (2)(9199  ا   9122 ا  
 ا/ةذحلذذط   95اع ااعذذات  نعذذؤ اص ئيذذ  

 ألرعوكوضهتذذذذذذذذذذا ا لذذذذذذذذذذافع  )ألاسذذذذذذذذذذيثنا   9121
 (9)الرب عوكو  ا لاا الثالث(

نامذذذ  الومذذذ  ال  لعذذذ  ص  اضع ااعذذذات ايساسذذذع
 (1)(91)ألاسيثنا  اضع ااع  ئات 

اع ااعذذذذذذذذ  دنذذذذذذذذا  رجلذذذذذذذذ  ا ألذذذذذذذذاات 
اجلما عذذذذذذذذذذذذ   اصوااتذذذذذذذذذذذذ   اعنذذذذذذذذذذذذا 

(5390) 

ناا  ئ دا ايساس  لامل م  
 اجلنااع  ال  لع 

دنامذذذذ  الومذذذذ  ال  لعذذذذ   ع ااعذذذذ ا
 (9)91ئات

اع ااعيذذذا دنامذذذ  الومذذذ  ال  لعذذذ  
 (1)991  991ئات 

لذذذذذذذذث الرب عوكذذذذذذذذو  ا لذذذذذذذذاا الثا
 ضع ااعذذذذذذذذذذذذذذات  نعذذذذذذذذذذذذذذؤ لوذذذذذذذذذذذذذذا 

9121(93) 

 ألشذذذذذذذذذ ن 9122 ذذذذذذذذذا  اع ااعذذذذذذذذذ  
 لذذذا  ذذذ جل  اجلنحلذذذع   اع ااعذذذ  

ألشذذذذذذذذ ن ي ذذذذذذذذ   9199 ذذذذذذذذا  
 ظاضت انو ا  اجلنحلع 

اع ااعذذذذذذذذذ  العونحلذذذذذذذذذ و ص افلذذذذذذذذذ  
 اليمععق ا  ا  اليواعت
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ألعحلا   مبا فعه فريذل ايدذت  -  ة ائ ناا  ايدت اصيل ت اصي اد  ا ذعنعا 5392ا  ا   -9
 اذذذا  الونذذذ  الذذذ  يل ا ذذذاص  5393ألعحلذذذا   ذذذً ات دنذذذا  ذذذا   -اصيلذذذ ت الرطذذذري     ةن ذعنعذذذا 

ألذذذذا رو  اص نعذذذذ   الحلعاسذذذذع    اضع ااعذذذذ  ال  لعذذذذ  لار ذذذذا   اذذذذا  عذذذذا ة ذذذذ ا  اليمععذذذذق الون ذذذذري  
 اسذذذياح  ايل ذذذا  ا التاذذذا   ألشذذذ ن ألعذذذا ايل ذذذا   الرب عوكذذذو  اضييعذذذائي ضع ااعذذذ  ظرذذذو  الط ذذذ 

ا ذذذذ ال ايل ذذذذا  ا  ألشذذذذ ن صذذذذواا ا ألاظعذذذذ    الرب عوكذذذذو  اضييعذذذذائي ضع ااعذذذذ  ظرذذذذو  الط ذذذذ ا  ا
اصناز ذذات اصحلذذال    اع ااعذذ  دناه ذذ  اليوذذايري   الربعوكذذو  اضييعذذائي الثذذاين اصالذذل ألالونذذ  الذذ  يل 

    (99)نا اع ا اص ألا رو  اص نع   الحلعاسع    اع ااع  دنا  رجل  ا ألاات اجلما ع   اصواات 
ألعحلذا   اذا الرب عوكذو   -  ة  ت جلن  ظرو  الط   أل ن ع ً   ذعنعذا 5390 ا  ا   -5

اضييعذذذذائي ضع ااعذذذذ  ظرذذذذو  الط ذذذذ  اصيواذذذذل ألذذذذد را  عرذذذذ   التحذذذذذات   اضع ااعذذذذ  ال  لعذذذذ   مايذذذذ  
 عذذذا الومذذذا  اصنذذذا ريا  ةفذذذراا ةسذذذرهت   اضع ااعذذذ  ال  لعذذذ   مايذذذ   عذذذا اي ذذذخاص دذذذا  ظرذذذو 

  (95)اضيي ا  الرحلري
ا ا ذذذ  ألولذذذا اي ذذذخاص  9122ألعحلذذذا     اع ااعذذذ   ذذذا   - ة  ذذذ  ألان ذذذما  ذعنعذذذا  -0

   ةفذاات د ولذع  (90)ألش ن ي   ظاضت انو ا  اجلنحلذع  9199  جل  اجلنحلع   اع ااع   ا  
ضيينذا ا ن ايدت اصيل ت الحلادع  لش  ن الح اني أل ن اجلموع  الولنع  الشوتع  اضنيرالع  ة ذت   

 اذذذذرائ اضع ذذذذااعيني   هذذذذو دذذذذا يحلذذذذي     ئسذذذذا  الن ذذذذني    النذذذذواا اجلُذذذذ ا الذذذذايا ةا ا الرحلذذذذت ا 
  (92)ك  ينار ا فعنما  5392ظقيران/يونعه 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
  ضظاذت العونحلذ و ةن ال سذيوئ ي  ذ  ظريذ  اليوتذم  ظريذ  ال ذلاف   5392ا  ذا   -2

 اذذا  ذذ    د انعذذ  اسذذيخ ا  هذذاعني ا ذذرييني ليرذذوي  اسذذيرح   عذذن  ةي ذذا   نذذهد 09ل ذذا اصذذاات 
  (92) سحدينا ال األع    ظ هتا الولنع  ة  د سحلات اجلمنوئي  ة  دتااانا  ةه افنا ال  ل 
  ضظاذذذت د ولذذذع  ايدذذذت اصيلذذذ ت  رذذذو  ا نحلذذذان )اص ولذذذع (  ظذذذراز عرذذذ   ا عن عذذذا -2

عشذذويه/أل  اي  ذذا  اليناسذذاع  ل نذذا  ألطذذر  دننذذا لذذر   اد  اضسذذيوراض الذذ  ئي الشذذ عو ذذعات
  ة ذائ كذ  دذا اصرذرئت ا ا ذ  اصونعذ  5392   ا  ذا  (99) ا يماا اانون د افل  الونؤ اصنقيل

ألال رر اص اا  ظرو  ا نحلان  ناا  ايدت اصيل ت اصي اد     ا يماا عشذريوات ألشذ ن اضلذائ 
  (91)(5392(  الونؤ اصنقيل ) تاط/فرباير 5399ألالتشر )متوز/يولعه 

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
ة ذذذذذائت اص ولذذذذذع     ةن  ماعذذذذذ  عنرذذذذذعف الناذذذذذا  الذذذذذ ايا  لام ولذذذذذع  الولنعذذذذذ   رذذذذذو   -9

اا   عشذذم    ذذوي  ا نحلذذان فذذ   دوا دينذذا دذذا دتذذااة ألذذائي   يذذات  راهذذا  ةن الر ذذايا الشذذ
   ة ذذذائ ناذذذا  ايدذذذت اصيلذذذ ت اصي ادذذذ     ةن  زائت الوذذذ    افرذذذت ا (99)الا نذذذ   دذذذوائا متويانذذذا

 اذذذا عنرذذذعف الناذذذا  الذذذ ايا  لام ولذذذع  ألاضسذذذيناا    دتذذذااة ألذذذائي    دذذذا اصرذذذرئ  5395  ذذذا 
لذذطحج الا نذذ     عذذ  ت ا  ودذذ  ةي ذذا  ا5392ا يمذذاا الناذذا  الذذ ايا  اجل يذذ  اتذذ   ايذذ   ذذا  

  (91)ألومانا دا يح  عق ي ها مب اعري دن  ا   افا ئ اعري اص وض  دوظ   ال  ت
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الذذ  ةفذذاات  (53) ة ذذائ ناذذا  ايدذذت اصيلذذ ت اصي ادذذ     عو ذذعات جلنذذ  ظرذذو  الط ذذ  -1
  (59)الط ذذ     لذذا اسذذ اعع ع  لين عذذا ا أل ذذر ئت ا يمذذاا سعاسذذ   اذذانون  لنعذذني  ذذاداني  مايذذ 

   (55)ةي ا  ةن  زائت الو    افرت  اا  عاذ  اانون  ماي  الط    ضظظ

 التعاون مل آليا  حقوق اإلنسان -ثانيا   
 اذذذذا  5399ةفذذذذاا ناذذذذا  ايدذذذذت اصيلذذذذ ت اصي ادذذذذ  ألذذذذ ن  ذذذذاين  زائات  افرذذذذت ا  ذذذذا   -9

ا نذ  عش ع  جلن  دشذ ك  ألذني الذوزائات لين عذا عو ذعات اضسذيوراض الذ  ئي الشذاد   ذذم ةن ال
  (50)مل عنش  ألو  أل    ئيع  ألحلتري انو ا  اضسيررائ الحلعاس 

 (52)التعاون مل هيئا  المعاهدا  - لف 

 حالة اإلبالغ -5 

 هعا  اصواه ت
اصحظاذذات ا يادعذذ  الذذوائات 

 ا اضسيوراض الحلاألل 
 ير عررير اُ ِّ  دنا 
 اضسيوراض الحلاألل

 يذذذذذذذذذر دحظاذذذذذذذذذات 
 ييادع 

 ظال  ا ألحغ

لر ذذا   اذذا اليمععذذق جلنذذ  ا
 الون ري

عذذذذذ ير عرذذذذذ   اليرريذذذذذر اي يل دنذذذذذا  - - -
 5399 ا  

الا نذذذذذذذ  اصونعذذذذذذذ  ألذذذذذذذا رو  
اضاي ذذذذذااي   اض يما عذذذذذ  

  الثرافع 

عذذذذ ير عرذذذذ   اليرذذذذائير دذذذذا اي يل  - - -
 9112   ا ذذذذذذذاد  دنذذذذذذذا  ذذذذذذذا  

  ا   5332  ا   9111  ا  
 5392  ا   5331

الا نذذذذذذذذذ  اصونعذذذذذذذذذ   رذذذذذذذذذذو  
 نا نحلا

عذذذذذ ير عرذذذذذ   اليرريذذذذذر اي يل دنذذذذذا  - - -
 5399 ا  

الا نذذذذذذذ  اصونعذذذذذذذ  ألالر ذذذذذذذا  
   اا اليمععق ل  اصرةت

حيذذذ  دو ذذذ  عرذذذ   اليرريذذذر اجلذذذادا  - - 5331 ا/ةذحلط  
ا   لايرريذذذذذذذذذذريا الحلذذذذذذذذذذاألا  الثذذذذذذذذذذادا

 5392كانون اي  /ايحلمرب 

حيذذ  دو ذذذ  عرذذ   اليرريذذذر اي يل ا  - - - جلن  دناه   اليوايري 
 5392شريا اي  /ةكيوألر ع

حيذذذذذ  دو ذذذذذ  عرذذذذذ   اليرريذذذذذر اجلذذذذذادا  5390ظقيران/يونعه  5331 5335ةيائ/دايو  جلن  ظرو  الط  
ا  ذا   لايرريريا ا اد   الحلااس

   عذذذذذذذذذذ ير عرذذذذذذذذذذ   اليرريذذذذذذذذذذر 5391
 اي يل مبو ري الرب عوكذو  اضييعذائي

ألشذذذ ن ألعذذذا  ضع ااعذذذ  ظرذذذو  الط ذذذ 
  اسذذذذذذذياح  ايل ذذذذذذذا  ا ايل ذذذذذذذا 

التاذذا   ا اصذذذواا ا ألاظعذذذ  دنذذذا  ذذذا  
   حيذ  دو ذذ  عرذذ   اليرريذذر 5395

 اي يل مبو ري الرب عوكذو  اضييعذائي
ألشذذذ ن ألعذذذا  ضع ااعذذذ  ظرذذذو  الط ذذذ 

 اسذذذذذذذذذذذذياح  ايل ذذذذذذذذذذذذا   ايل ذذذذذذذذذذذذا 
التاذذذذذذذذا   ا اصذذذذذذذذواا ا ألاظعذذذذذذذذ  ا  ا
 5399  ا 
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 اهدا الردود على طلبا  المتابعة المحددة المقدمة من هيئا  المع -1 
 اصحظاات ا يادع   

 ا دت ا اصولوج اصو   اصررئ  هعا  اصواه ت

الا ن  اصونع  ألالر ا   اذا 
 اليمععق ل  اصرةت

عشويه اي  ا  اليناساع  ل نا ؛  ظ و   5399
التنذذذذذات  النحلذذذذذا   اذذذذذا اليواذذذذذعت  اذذذذذا اذذذذذ   

(52)اصحلا ات دا الاكوئ
 

- 

ا     عرذ   عرريرهذا مبو ذري الرب عوكذو  اضييعذائي ألعحلذ -ذعنعذا ا ت جلن  ظرو  الط ذ   -1
 اسذياح  ايل ذا  ا التاذذا   ا اصذواا ا ألاظعذ   الذذاي   ألشذ ن ألعذا ايل ذذا  ضع ااعذ  ظرذو  الط ذذ 

    (59)5395كان  اعنا عر جله ا  ا  

 (51)التعاون مل اإلجراءا  الخاصة -باء 

  ا ال  الراهن الحلاألر  ا ال  ا ةتنا  اجلول  

 (5393نوت ) ض ا وت ااام 

 (5392ال رر اص اا ) - ال   رت القيائات

 اسيرح  الر ات  احملادني - اصوافل  اعنا دا ظعث اصت ة القيائات

 - (5331  5331اضظي از اليوحل   ) ال  لُِاري   راؤها القيائات

 ضسيوراض  ةئس  ألحغ  اظ    مل عرا ا  ود   اا هاا التحغ يح  ال  ت اع  ا ئساا  اضا ا   الن ا ات الوا ا الرا ا  اا 

ة ذذائ كذذذ  دذذذا جلنذذذ  ظرذذذو  الط ذذذ   ناذذا  ايدذذذت اصيلذذذ ت اصي ادذذذ     الذذذ  وت ال اامذذذ   -93
  (59)اصو ن     ا  را ات ا ا   لألدت اصيل ت

 التعاون مل مفو ية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيم 
ألعحلذا  )د يذري ألنذا  الحلذح (  -ذعنعذا  يري ايدت اصيل ت اصي اد  لتنذا  الحلذح  ا ةنشئ د -99

  ألو ذذذذ ه د ذذذذًون ظرذذذذو  ا نحلذذذذان ا ألوثذذذذ  ألنذذذذا  الحلذذذذح    ة ذذذذتف ألوثذذذذ  دي اداذذذذ  ا 9111ا  ذذذذا  
  (51)  ظعث ُكًاؤ ألوضي  ةاو  عشم  عوقيق ظرو  ا نحلان  محايينا  ئ  ها5393  ا 
احلت ظرو  ا نحلان الياألا ص يري ألنا  الحلذح  ا ةنشذط  دننذا    رج 5390 ا  ا   -95

الذذطح ه  ألاليوذذا ن دذذا الحلذذاطات الولنعذذ   أليذذ ئيري احملذذادني  النذذواا الوذذادني  الر ذذات  دننعذذني 
 اذذذا درا ذذذات ظرذذذو  ا نحلذذذان ا سذذذعا   اادذذذ  الوذذذ  ؛  عرذذذ   الذذذ  ت اليرذذذ     الا نذذذ    يذذذريا

رةت  الط ذ  ةتنذا   ماعذ   ذعاذ  اليشذريوات اصيوارذ  ألذالونؤ اصنذقيل؛ الربصانع  اصيخ  ذ  اصونعذ  ألذاص
 اليوا ن دا د يذري ألنذا  الحلذح   فريذل ايدذت اصيلذ ت الرطذري  اذا ا ذت ا طذ  الولنعذ  لار ذا  

(؛  ألذذذا   نذذذوا د ث ذذذ  ا  ذذذا  الذذذ  وت    الي ذذذ يل 5391-5392 اذذذا الونذذذؤ اجلنحلذذذاين )
 عوكولني اضييعائيني اصالرذني ألالونذ  الذ  يل ا ذاص ألذا رو   اا اع ااع  دناه   اليوايري  الرب 

  (03)اص نع   الحلعاسع 
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  ة ذر  ايدذني الوذا  اصحلذا   لألدذت اصيلذ ت اصوذ   رذو  ا نحلذان ألوثذ  5390 ا  ا   -90
    (09)ألعحلا  ألنا   اا ا وت دا ا  ود  اضنيرالع  -ذعنعا ئفعو  اصحليو  ألش ن ظرو  ا نحلان ا 

تنفيععا االلتزامععا  الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععل مراعععاة القععانون  -ثالثا   
 اإلنساني الواجب التطبيقالدولي 

 المساواة وعدم التمييز - لف 
  ةفذاات اصرذرئت ا ا ذ  اصونعذ  ألذال رر اصذ اا  ظرذو  ا نحلذان ألذ ن اليمععذق 5392ا  ذا   -92

ئاعحلذذذعان دذذذا  وادذذ  ال رذذذر  ال ذذوؤ  ض سذذذعما ا اصنذذذالل  انوذذ ا  اصحلذذذا ات ألذذني اجلنحلذذذني  ذذادحن 
  ذذا الومذذ  اصنذذقيل ذذذم دذذ فوج اي ذذر  ظذذ ها دحلذذ  ضت  ال يعذذات الري عذذ    ة ذذائت    ةن النحلذذا 

ألاصحلذذذ  لع  الراعحلذذذع   ذذذا عذذذوفم الاذذذاا   الذذذ ي    كثذذذما  دذذذا يذذذرعت  دوذذذ   فرذذذر  كمذذذا ة ذذذا ي ذذذطاوا
الولذذذذو   الوذذذذرا   ةلذذذذافت ةن  اذذذذا ا  ودذذذذ  اجل يذذذذ ت ألوذذذذ   نايئادذذذذ  اصرع ذذذذا ألذذذذاليمععق ا الرذذذذانو 

    (05)اضنيخاألات ةن عوم   اا ستع  اي لوي   اا لمان اصحلا ات لانحلا  ا  عا دناظ  ا عات
 ة رألذذذت جلنذذذذ  ظرذذذذو  الط ذذذذ   ذذذذا اارنذذذذا  زا  اسذذذذيمرائ اليمععذذذذق لذذذذ  فاذذذذات دوعنذذذذ  دذذذذا  -92

 ااذذذ   ايل ذذذا  اص ذذذاألني أل ذذذم س نرذذذ  اصنا ذذذ  ال يعذذذات  ايل ذذذا  ذ ي ا  ايل ذذذا   ض سذذذعما
ألعحلا     ا يماا عشريوات حم ات  ار اليمععذق  ع ثعذؤ عذ األم  -ذعنعا التشري /ا ي ز   ا ت 

   (00)د افل  اليمععق ل   عا ايل ا 
ال يعذذذات دذذذا زلذذذا ييورلذذذا ي ذذذ ا    ة رألذذذت جلنذذذ  ظرذذذو  الط ذذذ   ذذذا ااذذذل يذذذاص ين -99

جلنحلاين  فعما يي   مبمائسذات دثذ  أل /عشذويه اي  ذا  اليناسذاع  ل نذا   ديو ات دا اليمععق ا
ألعحلذذذذا      -ذعنعذذذا  الذذذق ال الرحلذذذري  ز ال ايل ذذذا    اليحلذذذ ع  ا اليواذذذذعت   كمالذذذه   ا ذذذت 

  (02)ال يعذذات اسذذ اعع ع   ذذادا  لار ذذا   اذذا اصوااذذؤ  اصمائسذذات الحلذذاتع  الذذ  متعذذق لذذ   لذذا
   (02)اصونع  ألال رر اص اا  ظرو  ا نحلان  واذ  مماتا   ةتائت اصررئت ا ا  

 و منل الشخصي حق الفرد  ي الحياة والحرية -باء 
  5395  ذًكذذذذذذذذرت اص ولذذذذذذذذع  ألذذذذذذذذاضنرحا الذذذذذذذذاي ظذذذذذذذذ   ا  ذذذذذذذذا  5392ا  ذذذذذذذذا   -91
اجمليمذذا الذذ  يل اذذ  سذذائج    الذذرا  اذذا هذذاا الومذذ  أليواعذذل عوا نذذه دذذا الحلذذاطات اضنيرالعذذ     كذذان
؛ 5390  ةُ اا ا درسو  ئااس   ا   ذرا  انيخاألذات ا عشذريا الثذاين/نوفمرب 5390  ا   ا

ظرذو  ا نحلذان    ةن  لشذ  ن    ة ذائ ايدذني الوذا  اصحلذا  (09)5392ل ننذا ُة اذت     ذا  
ألعحلذذذا  دذذذا زالذذذت دور فذذذ  ألاضنرحألذذذات اصي ذذذرئت  دذذذا يي ذذذ  فذذذا دذذذا انيناكذذذات  رذذذو   -ذعنعذذذا 

يشم  اضذيعاضت الحلعاسع   اضييطا   اليوايري  اليواعؤ  اضظي از اليوحل عني  ا نحلان  مبا
    (01)لاموائلني الحلعاسعني  ممثا  اجمليما اص ين  اا ظ  سوا 
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   ة ذذذرا  اذذذ  ايدذذذا  ذذذا ااذذذل  ذذذ ي   زا  اليرذذذائير اصيوارذذذ  ألاسذذذيمرائ5392 ا  ذذذا   -99
             ا ختا ذذذذه ايزدذذذذات الحلعاسذذذذع  دذذذذا عذذذذوعر ا اضنيناكذذذذات  ا ذذذذر   ا طذذذذمت  رذذذذو  ا نحلذذذذان   دذذذذ

  (01)ا اار ايدا  ال فاج    ا  وج اليا  لارااأل  اص نع     ا ا دا   ي (09)ألعحلا  -ذعنعا 
 ضظظ ناا  ايدت اصيل ت اصي اد      ظ    حتحلذا كتذم ا ناذا  الحلذ ون   اذا  -91

   ا يمذذاا اذذوانني  عذذ األم ع ايتعذذ    يذذ ت 5393  الذذرذت دذذا عذذردعت سذذ ون دانحلذذوا  ألافاعذذا ا  ذذا
الياألوذذ  لاشذذرل  ا ألعحلذذا   ألشذذ ن سذذ ا دانحلذذوا   ض يحلذذيوا ةي دذذا الحلذذ ون  درافذذل اضظي ذذاز

ألافاعا ة  ذاألو اصيطاتات ايساسع    عيحلت ألو  القنقانذات ألاضكياذاا الشذ ي   كمذا ييراسذت  ة 
اهتذا ئذذت اظي ذازهت ا زنقانذات دن  ذا    حيي ذق النحلا   الر ذا  درافذل ا ذت   ةدذاكا ال فعذه ذ

  (23)ايظ ا  دا ال تائ  احملي ق ن ئها احملاكم  دا اص انني
 ة ذذذائت جلنذذذ  ظرذذذو  الط ذذذ  ألراذذذل  ذذذ ي     ظذذذاضت ايذذذ   ذذذوااري ذهذذذري لذذذلعينا  -53

ة ذذخاص د ذذاألون ألذذاصنل  ةل ذذا  ذ     ااذذ   عذذواات  ةل ذذا  دينمذذون ألالحلذذلر   ظثذذت الا نذذ  
ألعحلا   اذا دنذا ظذاضت الريذ  هذا    اليلرعذل فعنذا  درالذات اصشذيته ا ائع ذافت  -عنعا ذألروت 

   (29)ها  اجلراات    ذكا  الو   أل ر ئت الر ا   اا عا  اصمائسات
 ة ائ ناا  ايدت اصيل ت اصي اد     ةن أل /عشويه اي  ا  اليناساع  ل نا  ض يقا   -59

 2242سذن  دذا  21سن    92لنحلا  اصخينات اص ا ظ  ة مائها ألني  ااوا    ذ ائع وت نحلت  ا
   ضظاذذذذت جلنذذذذ  ظرذذذذو  (25)ا اصااذذذذ  ا الواذذذذت ا الذذذذر 2149    5339ا اصااذذذذ  ا  ذذذذا  

الط ذذذ  أليرذذذ ير ا يمذذذاا اذذذانون دنذذذا عشذذذويه اي  ذذذا  اليناسذذذاع  ل نذذذا   د افليذذذه  الر ذذذا   اعذذذه 
يطذذذذذ  الومذذذذذ  الولنعذذذذذ  ص افلذذذذذ  أل /عشذذذذذويه   يمذذذذذاا ئظتذذذذذت ألا (20)(92/5399)الرذذذذذانون ئاذذذذذت 

   ظاذذذت الا نذذذ  اارذذذ  لااايذذذ   زا  ائع ذذذاج (22)5392-5393اي  ذذذا  اليناسذذذاع  ل نذذذا  لا ذذذ ت 
ألعحلا   اذا دنذا هذا  اصمائسذ  ألحلذت   -ذعنعا نحلت  أل /عشويه اي  ا  اليناساع  ل نا   ظثت 

ا لين عذا يطذ  الومذ  الولنعذ   ض سذذعما ا الر ذا  ألي رجلنذا   خت ذع  دذا ي  ذ  دذا اصذوائ  دننذا
  (22)اصنالل الري ع    عوقيق ألرادج اليثرعؤ  اليو ع  الواد 

لائت ةير   مبا فعنذا اليخاذ   ممائسات  ضظات جلن  ظرو  الط   ألرال عقاي  انيشائ -55
ألاآلتذائ ألعحلا   اا  ذكذا  الذو    - ا ةل ا  دث  اليواات  ايل ا  ذ ي ا  اا    ظثت ذعنعا 

  (29)ال ائت النا    ا ها  اصمائسات  اليلرعل دا اصحل  لني  ننا  درالاهتت
 ة رألت جلن  ظرو  الط    ا اارنا ين التنذات ُجذربن ا ألوذ  ا ذاضت  اذا الذق ال  -50

ألاصويذذذ يا ة   اذذذا الوذذذوات    التعذذذوت ة  اجمليموذذذات احملاعذذذ  الذذذ  ظذذذ   فعنذذذا اض يذذذ ا    ظثذذذت 
ألحلذذت  دننذذا  نشذذا   عحلذذا   اذذا د افلذذ  اسذذياح  ايل ذذا   اض يذذ ا   اذذعنت  نحلذذعا  أل - ذعنعذذا

دح ئ   حتحلني ا ئات الناا  الر اا    عوقيق ا ئات اص سحلات ا  ودع  اصخي     عذ  عت 
  (21)عوافر ي دات الوحل اض يما    ال ألوي  ا  دات الي لعلع    د انع  الو و   لعنا

رذذذو  الط ذذذ  أليرذذذ ير ا يمذذذاا اذذذانون دنذذذا  د افلذذذ  اضلذذذائ ألالتشذذذر   ضظاذذذت جلنذذذ  ظ -52
 ئظتذذذذت ألوذذذذ ا دذذذذا اليذذذذ األم اصيخذذذذات دذذذذا ة ذذذذ   (29)(95/5399 خبا ذذذذ  النحلذذذذا   ايل ذذذذا  )

  (21)د افل  اضلائ  مبا ا ذل  ا يماا يط   م   لنع 
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  اذذذ ئات  ةفذذذاا ناذذذا  ايدذذذت اصيلذذذ ت اصي ادذذذ  ألذذذ ن هشا ذذذ  الرطذذذاج الر ذذذاا   حم  ايذذذ -52
   ا (23)5399 دوظ    ن اذ الرانون  راح عن عا اانون د افل  اضلائ ألالتشر اصويم  ا  ا 

  لاتذذذت جلنذذذ  يذذذربا  دنامذذذ  الومذذذ  ال  لعذذذ  اصونعذذذ  أليطتعذذذل اضع ااعذذذات  اليو ذذذعات 5390 ذذذا  
ةي  )جلنذذذ  يذذذذربا  دنامذذذذ  الومذذذ  ال  لعذذذذ (    ا  ودذذذذ  ألعذذذان دذذذذا  ذا كانذذذذت اذذذ  اختذذذذات ألال وذذذذ 

   دذذذا  ذا كانذذذت اذذذ  فُرلذذذت  روألذذذات  اذذذا 95/5399  ذذذرا ات اانونعذذذ  مبو ذذذري الرذذذانون ئاذذذت 
  (29)اجلنات   حت ي  ال ووألات اصوا ن  ا هاا الحلعا 

يقا  دشر  ا  ا اصنذق   ا ةدذاكا   ة ائت جلن  ظرو  الط      ةن الوراا الت ين ض -59
عحلذذذذا  عشذذذذريوات حتاذذذذر  ذذذذراظ  الورذذذذاا التذذذذ ين أل -الر ايذذذ  الت ياذذذذ    ة  ذذذذت ألذذذذ ن عحلذذذذا ذعنعذذذذا 

  (25)لألل ا  ا  عا الحلعااات
 ةفاات اصررئت ا ا   اصونع  ألال رر اصذ اا  ظرذو  ا نحلذان ألذ ن  مذ  ايل ذا  دذي    -51

سذن    92سذنوات   2ا اصاا  دا ايل ا  اص ا ظ  ة مائهت ألني  21ا التا    ة ائت    ةن 
    ذ ضظاذذت ةي ذذا  ةن هذذاا الولذذا يو ذذ  5393   ايل ذذا  ا  ذذا كذذانوا دنخذذرلني ا  مذذ

عوانعه ُةسر كثمت دا  وز ااي ااي فااح  فر  ة  ت ألد را  ائاسات ليرععت  د انع  اليذ ئل  دا
   (20)ا عوفم     دا ة  ا  ا ماي  اض يما ع 

 ائع ذذذاج  ذذذ ا  ة رألذذذت جلنذذذ  ظرذذذو  الط ذذذ   ذذذا اارنذذذا ةي ذذذا   زا  زيذذذاات  مذذذ  ايل ذذذا   -59
سعما ايل ا  اصيخاا  ننت يسر ةير   الايا يقا لون نشذالا  ااي ذاايا   يا ذ   ايل ا    ض

ألعحلذا  لومذ  ايل ذا ؛  -ا الي ائت  ا  د  اصنقلع   القئا     ة  ت الا ن  أل ن عي    ذعنعا 
هذذذ ض    عر ذذذ  ظذذذر   دوعشذذذ  ايل ذذذا  اصيخاذذذا  ذذذننت يسذذذر ةيذذذر   عوذذذا  ظذذذاضت اسذذذياح 

ايل ذذذذا  ااي ذذذذاايا    ع ذذذذما ا مايذذذذ  ال اداذذذذ  لألل ذذذذا  الوذذذذاداني الذذذذايا  ذذذذا ز ا الراألوذذذذ   شذذذذرت 
  (22)الومر دا

 إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل ال  من العقاب، وسيادة القانون -جيم 
ةفذذذاا ناذذذا  ايدذذذت اصيلذذذ ت اصي ادذذذ  ألذذذ ن  اادذذذ  الوذذذ   يو ينذذذا ا ذذذوئ  الذذذف ا تحتذذذ   -51
اضت ئاعحلذذع  هذذ     ذو  الحلذذ ان احملذذ  ا  ذ ا     ناذذا  الو الذذ ؛  حم  ايذ  اذذ ئات الوذذاداني  ذ

ا ناذذذا   د سحلذذذات الو الذذذ   اذذذا عرذذذ   يذذذ دات دحلذذذيرا   فوالذذذ ؛  لذذذوؤ ا عاكذذذ   اآللعذذذات 
اص سحلذذذع  لالوكمذذذ  الر ذذذع ت ا اطذذذاج الر ذذذا    اذذذ  ةف ذذذا  ذذذ   خت ذذذع  دعقانعذذذ  لام سحلذذذات 

لوذذذذذاداني ا الناذذذذذا  الر ذذذذذاا  أل ذذذذذوئت  ادذذذذذ     هتعاذذذذذ  ألعاذذذذذ  ي ذذذذذت    ذذذذذووأل  ظذذذذذر   ي دذذذذذ  ا
  (22)لاممائسات الحلعا 

 ضظذذظ ناذذذا  ايدذذذت اصيلذذذ ت اصي ادذذذ   لذذاف     ذلذذذ  ةن الحلذذذاطات الر ذذذااع  عوا ذذذه  -03
ا اضسيرحلع  نيع    واد  دننا لاوط الحلذاطات الحلعاسذع   الوحلذ ري ؛   ذواذ  ايدذا ا  نر 

  (29)   الوم    نر  اصوائا التشري   اصالع الشخ  ؛  سو  ظر 
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  ضظظ ناذا  ايدذت اصيلذ ت اصي ادذ  ةي ذا  ةن اضظي ذاز اضظيعذال  هذو الرا ذ ت ألذ ض   -09
دا ةن ي ون ا   اييم   ذل  ألحلذتري  ذ ا دذا الرعذوا مبذا فعنذا  اليوذوا  اذا اسذيخ ا  درافذل 

 اااذذذرت اليلرعذذذل  ا ن احملذذذ  ا ألذذذني النعاألذذذ  الوادذذذ اضظي ذذذاز  ولذذذا   ذذذا عذذذ األم اظيعالعذذذ  ةيذذذر ؛  اليوذذذ
  (21)اجلناا  )الشرل  الر ااع (؛  اليوحلؤ ا اختاذ الررائات؛      اظ ا  اليحلاحل  ا رد  الر اا 

 ئة   لذائ  مذ  ايدذت اصيلذذ ت لامحلذا  ت ا )ااعذ  ) لذذائ  مذ  اصحلذا  ت ا )ااعذذ ( ةن  -05
 كذذذال  اص سحلذذات الر ذذذااع  ُيشذذذ    اارذذا  يطذذذما  ةدذذذا  ا ذذوئ الرذذذوات اصحلذذذال   اذذوات ايدذذذا 

د افلذذ  ا فذذحت دذذا الورذذاا  ال حلذذاا اصيذذولا  انيشذذائ ايسذذال  ا  ع ذذ   اضلذذائ ألاصخذذ ئات  
حتاذذا ألحلذذمو   عذذ ت لذذ   الحلذذ ان   يُ حلذذر هذذاا الي ذذوئ   اذذا ذلذذ  ةن هذذا  اص سحلذذات ض زا

حتذذذ   ةظعانذذذا  ظرذذذو   سذذذات اليراع يذذذ  الذذ  ضجلذذو  الحلذذذ ان ا ظذذذاضت كثذذمت    الروا ذذذ   اصمائ 
  (29)ا نحلان ليحلوي  اصناز ات ة  ا حفات

  ةفذذاا د يذذري ايدذت اصيلذذ ت اصوذذ  ألاصخذذ ئات  اجلرجلذ  ألذذ ن ال حلذذاا اصي ذذ  5390 ا  ذا   -00
  ا ذذا  اذذ  5392   ا  ذذا  (21)ألعحلذذا  -ألي ذذائت ال وكذذايني اذذوض ألولذذوح ا ذذاات ا اائت ا ذعنعذذا 

ألعحلذذذا     عنرذذذعف  ا يمذذذاا  عن عذذذا عشذذذريوات   لعذذذات  لنعذذذ  دذذذا ة ذذذ  زيذذذاات ال والعذذذ   -يدذذذا ذعنعذذذا ا
    (93)سعما اضلائ ألاصخ ئات  ذحل  ايدوا  د افل  اجلرجل  اصنام   رب الولنع   ض ا
 ظذذث  اذذ  ايدذذذا ةي ذذا  الحلذذذاطات  اذذا اختذذاذ  عذذذا اليذذ األم الحزدذذذ   مايذذ  ظرذذذو   -02

  لذذا ظذذ  ل فذذحت دذذا الورذذاا  فذذيف حترعرذذات فذذ   حت يذذ  هويذذ  دذذرع   ا ذذر   ا نحلذذان 
  (99) اضنيناكات اصي ا   رو  ا نحلان  عحلاعمنت    الو ال   اختاذ   را ات  ماي  الشنوا

 ة ذذذائ ايدذذذني الوذذذا  اصحلذذذا   اصوذذذ   رذذذو  ا نحلذذذان    ةن احملذذذااتني ا  ذذذودعني  ذذذذم  -02
ةدذا  محايذ  ظرذو  ا نحلذان ا  وا  اا ةن ا فحت دا الورذاا ُيشذ   حتذ يا  ئاعحلذعا  ودعني اع ر
اجلحلذعم   رذو  ا نحلذان اذ  ائع ذا دنذا   ة ائ ةي ذا     ةن  ذ ا اضنيناكذات (95) اسيررائ التا 

  (90)5395   رري اضنرحا الاي ظ   ا  ا  5339    ائ اانون الو و ا  ا 
ألشذذذ ن اذذذانون  5390 لذذذ ت اصي ادذذذ  أل ذذذيف نرذذذا    يذذذ  ا  ذذذا  ةفذذذاا ناذذذا  ايدذذذت اصي -09
  ئفذذ  الربصذذان دذذرعني دشذذر ج اذذانون 5390    ا  ذذا 5395 لياطعذذ  ةظذذ ا   ذذا  تذذان   الو ذذو

 ي ذذذا اذذذ  ظنذذذر فعمذذذا يتذذذ   ةي عوافذذذل  ئا  ألشذذذ ن اذذذانون   ذذذو   مل5392لاو ذذذو   ا متوز/يولعذذذه 
    (92)  ي 
ادذ  ةي ذا  ألذ ن الي ذ ي ل فذحت دذا الورذاا  اذا  ذو  ةفاا ناذا  ايدذت اصيلذ ت اصي  -01

ديحلذذذل  دحلذذذي ا  ييطاذذذري عن عذذذذا   ذذذحح اطا ذذذات ايدذذذا  الذذذذ فاج  الو الذذذ    ا ظذذذني اخُتذذذذات 
   (92)ا طوات اي    وا   حح الو ال   دا زالت لراال   حح اطاج ايدا اع  اصنااش 

 ظرو  ا نحلان أل ن دذا ال ذر ئي د افلذ   ةفاات اصررئت ا ا   اصونع  ألال رر اص اا  -09
ا فذذذحت دذذذا الورذذذاا   االذذذت  ن لذذذمان فوالعذذذ  عذذذ األم الو الذذذ   اجلذذذرب  اص ذذذا   يحلذذذي    دذذذا 

   (99)ألعحلا  النار جب ي  ا  نشا  جلن  حترعل ا لع  د  ود  دا ايدت اصيل ت - ذعنعا
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التذالاني   ي ذقيا ا سذ ون ة رألت جلن  ظرو  الط    ا اارنا  زا    ا ايل ذا  احمل -01
  سا ت الشرل  دوادا  ايل ا  احملي قيا         وا اوا     رااعذ   قااعذ  يذح  احملاكمذات  

ألعحلا  أل ن لوذ  ناذا  ا ذا  ايظذ ا  ديما ذعا  متادذا  دذا اضع ااعذ   ذمهذا دذا  - ة  ت ذعنعا 
ألذذذدظراز عرذذذ   ل عذذذؤ  اذذذا دذذذ      ةفذذذاا ناذذذا  ايدذذذت اصيلذذذ ت اصي ادذذذ  (91)اصوذذذايم ذات ال ذذذا 

يقا  ا لائ الرانوين ا ظا ذ     حتذ يث  الحلنوات اييمت ا  ااد  الو   ل اا ت ايل ا    ض
ألذذذ  دذذذا  نشذذذا  نُاذذذت  لنعذذذ  ةاذذذو    عنحلذذعل دذذذا اع ااعذذذ  ظرذذذو  الط ذذذ   دوذذذايم ا لعذذذ  ةيذذذر    ض

  (99) ماي  الط  

 الحق  ي الزواج و ي حياة  سرية -دال 
  الاي ئَفا ا ذ  ايا  5399تت جلن  ظرو  الط   ألرانون ال ل  ا جناألع  لوا  ئظ -23

اارنذذذا الومعذذذل  زا  زيذذذاات ع شذذذ  ز ال ال يعذذذات  سذذذن   ل ننذذذا ة رألذذذت  ذذذا 99لحلذذذا الذذذق ال    
ألعحلذذا   -الرحلذذري  اصت ذذر  يا ذذ  ا اصنذذالل الري عذذ  ال رذذمت   ة  ذذت الا نذذ  ألذذ ن ع ذذافف ذعنعذذا 

ال يعذذات ألاصذذ ائس  ا لريذذل  ن ذذاذ اليشذذريوات الراامذذ   عشذذ عا زيذذاات اليلذذا هذذا  اصمائسذذات  ذذ
  (91)ألال يعات   لا خمط  دنف عواعمع  ياص

  ذ ئظتذذذذذت جلنذذذذذ  ظرذذذذذو  الط ذذذذذ  ألا يمذذذذذاا يطذذذذذ  الومذذذذذ  الولنعذذذذذ  ليحلذذذذذ ع  الذذذذذوضاات  -29
 (19)اارنذذذا الومعذذذل  زا  عرا ذذذا عحلذذذ ع  الذذذوضاات   فرذذذ  ة رألذذذت  ذذذا(13)5390-5393 لا ذذذ ت

ألعحلذا  ألرذذوت  اذذا عن عذا ا طذذ   ن ذذ  الذاكر؛  لذذمان عحلذذ ع   عذا ايل ذذا  مبذذا  - ظثذت ذعنعذذا 
فعنت ةل ا  اصنالل الري ع   النااع ؛  لمان  د انع  الو و   انا     ا عاك  اص سحلع  ا  عا 

  (15)اصنالل  دح دينا لاار   احملاع 
 عرًع   ألح متععذق    ن الح اني ةن ا  ود  ضظات د ولع  ايدت اصيل ت الحلادع  لش -25

 ا اصااذ  دذا ايل ذا  21 عا ايل ا  اصولوايا ا  ااعمنا ا س   ا ال  اص نع   ل ذا اراألذ  
سذذنوات مل يحلذذ اوا ألحلذذتري ألوذذ  د ذذان  اادذذ  الح اذذني  ذذا يذذ دات  1- ذذ ردذذا ال اذذ  الومريذذ  

   (10)ا ال  اص نع    ن  الوال يا ة    ا ت
 ةظالذذذذت جلنذذذذ  ظرذذذذو  الط ذذذذ   امذذذذا  أليرذذذذائير د ااهذذذذا ةن ة ذذذذ ااا  كتذذذذمت دذذذذا ايل ذذذذا   -20
يوعشذذذون دذذذا  الذذذ ينت  ة رألذذذت  ذذذا اارنذذذا ين ايل ذذذا  احملذذذر دني دذذذا ألعاذذذ  ةسذذذري  جل ذذذا ةن  ض

ُي ذذتلوا  رلذذ  لحسذذياح   ا سذذا ت  ييوذذائ  اذذعنت الذذاهاا    اص ئسذذ    ة  ذذت ألذذ ن حتمذذ  
  (12)ه ض  ايل ا ألعحلا  ظرو   -ذعنعا 

حريععة التعبيععر وتكععوين الجمعيععا  والتجمععل السععلمي، وحععق المشععار ة  ععي الحيععاة  -هاء 
 العامة والسياسية

ألعحلذا  ا ال ذ ت  -ةفاات العونحل و أل  ا مل عحل   ظذاضت اذيعذا   ذل عني ا ذعنعذا  -22
رائ الحلعاسذذ    ألعذذ  ةن ال ذذل عني يوماذذون ا ظذذ  انوذذ ا  اضسذذير5395  5339دذذا ألذذني  ذذاد  
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 هت يذذذذ ات الرذذذذوات الوحلذذذذ ري    اذذذذ  ةُدذذذذر  ذذذذل عون ة انذذذذري مباذذذذاائت التاذذذذ  ألحلذذذذتري انيرذذذذاااهتت 
ألعحلا  ا ئت ال ل عني  ا  حدعني احملاعني  -   ة  ت العونحل و أل ن ع    ذعنعا (12)لال ود 

 ذذا      ذذ وت ةي(19)اوادنذذا ا ريذذ   ايدذذا  اي انذذري  اذذا الحلذذوا   اذذا ممائسذذ  دننذذينت ا ألعاذذ 
ألعحلذذذا   اذذا ا يمذذذاا اذذذانون ألشذذ ن ظريذذذ  اصواودذذات يي ذذذل دذذذا اصوذذايم ال  لعذذذ    ة  ذذذت  -ذعنعذذا 

   ظذذذث (11)ألولذذا  لعذذذات عناذذعت ذاط لوسذذذاا  ا  ذذذح   أليوقيذذق دوذذذايم دننذذذ  ال ذذلاف  ا التاذذذ 
 ا  ايدا الحلاطات  اا اختاذ يطوات ليخ عؤ دناخ ا و  الحلاا  ألحلتري الرعوا اص ر ل  

  (19)ري  اليوتم  ظري  الي ما اا ظ
 ضظاذذذذذت العونحلذذذذذ و ةن اليشذذذذذنم  الرذذذذذا  يشذذذذذ حن  رجلذذذذذ   نااعذذذذذ  مبو ذذذذذري اذذذذذانون  -22

ألعحلا   اا نقج الطاألا ا  راد   ا اليشنم   ائا ه ا نطذا   -    وت ذعنعا (11)الوروألات
  (93)الرانون اص ين

نيخاألات الرااسع   اليشريوع    ئظري  ا  ايدا ألالن اح ا عناعت اض5392 ا  ا   -29
ألعحلذا  الذاي  ذائل ا اضنيخاألذات أل  ذ اا اعاسذع  دورألذا   -ألعحلذا   هنذ   ذوري ذعنعذا  -ا ذعنعا 

   ضظذذظ ناذذا  ايدذذت اصيلذذ ت اصي ادذذ   ذذ   عناذذعت انيخاألذذات (99) ذا اليقادذذه الرذذوي ألال جلررالعذذ 
اك  ا ااعمع  ادي اا لاوزائات الراعحلع  ألا ي  ألو   شريا  ادا  دا ال جلررالع   كما ضظظ ةن ا ع

   (95)دا ا ن اسيرح  ذاط ة  ساط  ختطع  حماع 
 ألعحلذا  - ةفاات اصررئت ا ا   اصونع  ألذال رر اصذ اا  ظرذو  ا نحلذان ألذ ن متثعذ  نحلذا  ذعنعذا  -21

  زيذاات     ةفذاا ناذا  ايدذت اصيلذ ت اصي ادذ  أليحلذ ع(90)ض يقا  دنرو ا  ا دنا ذري  ذنا الرذرائ
كتمت  ا ظ  ا  ود  ا الع   ا   ا النحلا  الوزيرات درائن  ألا  ود  الحلاألر    ي ت الربصان 

  (92)ادرةت 99ادرةت درائن  ألربصان ال  ت اضنيرالع  الاي كان ي ت  92اجل ي  

 الئق الحق  ي الضمان االجتماعي و ي التمتل بمستوى معيشي -واو 
ا   اصونع  ألذال رر اصذ اا  ظرذو  ا نحلذان ةن نحلذت  الحلذ ان ال رذرا  ضظات اصررئت ا  -29

  5393  5335ال ذذذ ت دذذذا ألذذذني  ذذذاد   دذذذا الناظعذذذ  النر يذذذ  اذذذ  ائع وذذذت أل ذذذوئت دالوظذذذ  ا
ت ذاهتذا   ضظاذت ةن اعحلوت ةي ا  ا وت الشاسو  ألذني الوا ذم   ألذاا  دنذالل التاذ  ا ال ذ    ا 

ع شذذ  ال رذذر يذذربز لذذوؤ الحلذذ ان  ةن  ذذوز اصذذوائا اصالعذذ  الشذذ ي  يوذذو  اذذ ئت اجمليموذذات احملاعذذ  
   (92) اا عوفم الر اي  ال لع   اليواعت  ألعا  ا ماي  يل ا ا

 ةفاا ناا  ايدت اصيل ت اصي اد  أل ن النمو اضاي ااي عرا ا ألر ئ كتم ا ال ذ ت دذا  -21
 5399ا اصااذذ  ا  ذذا   9245   ائع ذذا دوذذ   ال رذذر اصطاذذل دذذا 5392     ذذا  5399 ذذا  
 00ا اصااذذ      5349  ألعنمذذا ائع ذذا دوذذ   ال رذذر اصذذ اا دذذا 5390ا اصااذذ  ا  ذذا   13   
   (99)5390اصاا  ا  ا   ا
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ن  ناذذذا  ايدذذذت  ة ذذذرا كذذذ  دذذذا اصرذذذرئت ا ا ذذذ  اصونعذذذ  ألذذذال رر اصذذذ اا  ظرذذذو  ا نحلذذذا -23
   ضظاذذذذت اصرذذذذرئت ا ا ذذذذ  (91)اصيلذذذذ ت اصي ادذذذذ   ذذذذا  ذذذذواذ  ألشذذذذ ن ايدذذذذا الاذذذذااا   الياايذذذذ 

اسيمرائ اضخن اض الشذ ي  ا دحلذيو   نيا عذ  القئا ذ   اض يمذاا  اذا حم ذو   اظذ  )الذتحذئ(  
 ذذذو  دذذذا  وذذذ  التاذذذ  دورلذذذا  ألشذذذ ت  طذذذر انوذذذ ا  ايدذذذا الاذذذااا  ألذذذ  اجملا ذذذ  ا ظذذذا  عاذذذؤ احمل

  (99)اخن اض ةسوائ الحلو  ة 
ا  1 ةفذاا ناذذا  ايدذت اصيلذذ ت اصي ادذ  ألذذ ن ايدذا الاذذااا  عرنرذر   ذ ض عويذذرب سذذو   -29

ا اصااذ  دذا  12اصاا  دا ايسر اصوعشذع  ةسذرا  م دنذ  ذذاااعا م    ذ ين ذل  ذ ا ديقايذ  دذا ايفذراا 
وا ذذذذذه ةزدذذذذذ  مل يحلذذذذذذتل  ذذذذذا دثعذذذذذ  دنذذذذذذا    ضظذذذذذظ ةن لذذذذذائت الذذذذذذتحذئ ع(91)ايانذذذذذت  اذذذذذا الاذذذذذذاا 

  (13)  دا افا الحل ان    عطتعل اس اعع عات ع عؤ ساتع  دث  عراع  الو تات5395  ا 
 ظات جلن  ظرو  الط   دنشاا  ألش ت ين ةئألو  ةل ذا  دذا ة ذ   شذرت يوعشذون ا  -25

ألعحلا  ض ي اون  -ا اصاا  دا س ان ذعنعا  22فرر دطال   ة رألت  ا اارنا ةي ا  ين اراأل  
ي ذاون    درافذل  ذلع  دحامذ    ظثذت الا نذ  التاذ   ا اصااذ  ض 95   دا  الشرا اص دون  

ضاذذل؛  عذذوفم ألذذرادج ا ذذت لألسذذر   ظذذل  عذذا ايل ذذا  ا اليميذذا مبحلذذيو  دوعشذذ   اذذا لذذمان
  (19)سعما ا اصنالل الري ع  ض

 الحق  ي الصحة -زاي 
  ت ا )ااعذذ  ةن دحلذذيو  الومذذر اصيواذذا ض يذذقا  دنخ  ذذا   ذذ ا  ضظذذظ  لذذائ  مذذ  اصحلذذا  -20

 ادا (   يش   ا يح  ال ل   سو  اليااي  ستتني ئاعحلعني دا ةستاا عذ ين اصحلذيو   2949)
    (15)ا ايل لاومر اصيواا

 ضظذذذذظ ناذذذذا  ايدذذذذت اصيلذذذذ ت اصي ادذذذذ  ائع ذذذذاج دوذذذذ ضت ا ذذذذيح  ايدنذذذذات  ايل ذذذذا   -22
   ةفذذذاات اصرذذذرئت ا ا ذذذ  اصونعذذذ  ألذذذال رر اصذذذ اا (10)الومذذذر  دوذذذ ضت الوفعذذذات ا ادحلذذذ  دذذذا ا ن

 ظرو  ا نحلذان ألذ ن التاذ  حييذ  اصرعتذ  الثادنذ  ا الوذامل دذا ظعذث ائع ذاج دوذ ضت  فعذات ايدنذات  
   (12)دا اصوالع  ايظعا  933 333ظال  ل    113عر ئ  فعات ايدنات مبا يواا    ذ
ايدذذذذت اصيلذذذذ ت اصي ادذذذذ     ةن اليرذذذذ يرات الذذذذوائات ا عرريذذذذر  ذذذذاائ  ذذذذا   ة ذذذذائ ناذذذذا  -22

ع عذذذذذ  ألاخن ذذذذذاض دوذذذذذ    فعذذذذذات ايل ذذذذذا  ا ن سذذذذذا ا ادحلذذذذذ   5390 اصيلذذذذذ ت ا  ذذذذذا  ايدذذذذذت
  ل ا التا  ض يقا  حيي  اصرعت  الحلااس  9 951/333    5399ا  ا   9 999/333 دا

ايل ذذذذا  ا د ذذذذا  ات دذذذذا ألوذذذذ  الذذذذوضات  اصحئيذذذذا   اصعذذذذا    ع مذذذذا ايسذذذذتاا الراعحلذذذذع  لوفعذذذذات
 ا  ذذذاألات الين حلذذذع  ا ذذذاات  ا سذذذنا     ذذذح ت  اذذذا ذلذذذ   ض يذذذقا  سذذذو  الياايذذذ  ةظذذذ  ةهذذذت 

  (12)الوواد  ايساسع  اصحلا   ا الوفذات  اض ذيح   دشذ ا  ئاعحلذع  دذا دشذاك  ال ذل  الوادذ 
ظرذذو  ا نحلذذان دحظاذذات مماتاذذ    ضظاذذت ةن  اذذ دت اصرذذرئت ا ا ذذ  اصونعذذ  ألذذال رر اصذذ اا   

  (19) ذل  يستاا دننا انو ا  ايدا الاااا  5390 اي لاج الحلعا  ع اامت ا  ا 
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 ة رألذذت جلنذذ  ظرذذو  الط ذذ   ذذا انشذذاا ا الومعذذل  زا  اسذذيمرائ ائع ذذاج دوذذ ضت  فعذذات  -29
الحلذنوي   اصعقانعذ  ايل ا  ا ن سا ا ادحل    ة رألت  ا اال ياص ين خم  ات ال ل  دذا

ا  92ألعحلذذا  ا ن اصحلذذيو  احملذذ ا ا ايهذذ ا  ا )ااعذذ  لألل عذذ    اصيمثذذ  ا خت ذذع   -اعنعذا ل
اصااذذذ  دذذذا اصعقانعذذذ  لار ايذذذ  ال ذذذلع ؛  ين دوذذذ   سذذذو  الياايذذذ  درع ذذذا    ظذذذ   يثذذذم اضنشذذذاا ؛ 

تشري  دنرو   ا اطاج ال ل   ي دات الر اي  ال لع  ض عقا  ذم ديعحلرت لا ثميا؛  اصوائا ال
   ةفاا ناذا  ايدذت اصيلذ ت اصي ادذ  ألذ ن (11) لاف         دح د  التنع  ايساسع   الي نعقات

ديوسذذذذ  اصعقانعذذذذ  الحلذذذذنوي  اصخ  ذذذذ  لرطذذذذاج ال ذذذذل   اذذذذا دذذذذ   الحلذذذذنوات ا مذذذذ  اصنينعذذذذ  ا 
  (19)كا  ا لعنيا اصاا  دنه دي ت دا  ر  99ا اصاا    ةن  1495ألاغ  5392  ا 
 ة  ذذت جلنذذ  ظرذذو  الط ذذ  أليذذوفم دذذا ي  ذذ  دذذا اصذذوائا اصالعذذ   التشذذري   اليرنعذذ  لرطذذاج  -21

 عذذا ايل ذذا    ض سذذعما ةل ذذا  اصنذذالل النااعذذ   ايكثذذر  ال ذذل  ألاعذذ  لذذمان  د انعذذ  ظ ذذو 
  (11)ظردانا    اا ي دات  لع   ع ت

ألعحلا  عوا ه ع ش   ألا  فم س نرذ   -ذعنعا   ضظظ ناا  ايدت اصيل ت اصي اد  ةن -29
ا اصااذ  دذا  مذوج الحلذ ان  240اصنا   التشري /ا ي ز الاي ع ع  الير يرات أل نه دو ذوا لذ   

التالاني   عي تر النحلا   اا  و د رط فاا الوألا  درائن  ألالر ا    عيحلت اجلنوا الولنعذ  اصتا لذ  
اص ذاا لا م سذات الو وسذ    /ا ي ز ألذنر  ةا يذ  الوذحللاي  ي ل م س نر  اصنا ذ  التشذري

   ض ألذ  دذا 5395نارا     انرطاج ال  ت اصر   دا ال ن    الواص  ا ة رذاا انرذحا  ذا  
  (933)ا يماا اانون ةساس  ألش ن ال ل   زياات دعقانع  ال ل     حح الناا  ال ل 

اصت ذذذر  ايدذذذراض اصنرولذذذ   ت ا مذذذ  ضظاذذذت جلنذذذ  ظرذذذو  الط ذذذ  ألراذذذل زيذذذاات ظذذذاض -21
 نحلذذعا  لذذ   اصذذراهرني   خبا ذذ  فذذم س نرذذ  اصنا ذذ  التشذذري /ا ي ز   ة  ذذت الا نذذ  ألذذ ن عوذذقز 

اليثرعؤ ا  ا  ال ل  ا جناألع   مبا يشم  اليثرعؤ اجلنحل  لامراهرني   حتحلا  ألعحلا  -ذعنعا 
ألاعذذذذ  الواايذذذذ  دذذذذا فذذذذم س نرذذذذ  اصنا ذذذذ  ا صذذذذا  خبذذذذ دات الر ايذذذذ  ال ذذذذلع  ا جناألعذذذذ   عوافرهذذذذا  

  (939)التشري /ا ي ز  ذم  دا ايدراض اصنرول   نحلعا   ا   دا ظاضت مح  اصراهرات

 الحق  ي التعليم -حاء 
ا اصااذذذ  فرذذذ  دذذذا ايل ذذذا  اصذذذ هاني  91اارنذذذا ين  ة رألذذذت جلنذذذ  ظرذذذو  الط ذذذ   ذذذا -93

ن الي ذذاف  ألذذني اجلنحلذذني ا اليواذذعت اذذ  عرا ذذا؛  ين لايواذذعت اضأليذذ اا  يذذاهتون    اص ئسذذ ؛  ي
ألعحلذذا   -ذعنعذذا ال ذذوائ  ألذذني اصنذذالل ا  ذذري   الري عذذ  ض عذذقا  ااامذذ    ة  ذذت الا نذذ  ألذذ ن عن ذذا 

ا  53اصيوال أل ععذري الناذا  اليواعمذ   عقيذ  اليمويذ  اصخ ذ  لايواذعت ألنحلذت  ع ذ      الرانون
 اذا اليواذعت؛  عيااذري  اذا ال ذوائ  اجلنحلذانع  ا ا  ذو  اصاا ؛  ع ما ظ و   عا ايل ذا  

 اا اليواعت؛  عنن  ألالتنع  ايساسع  اليواعمعذ   ألنو عذ  اليواذعت؛  حتاذر  عذا ة ذ ا  الونذؤ ا 
  (935)اص ائس؛  لو  اليواعت   تائيا  ا اصنالل الري ع 
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ه حتذ يات  اذا دذ   اي ذوا    ةفاا ناا  ايدت اصيل ت اصي اد  أل ن اطاج اليواعت  ا  -99
ع ير افا الر اعذري؛ دذا ةا     يحلذائت   ض سعما ألحلتري عواعر  لراألات اص ئسني اظي ا ا   اا

ض جل ذذذذا ةن  كتذذذمت ا   ذذذايل  ذذذ ا اييذذذا  اص ئسذذذع    ةلذذذا  ةن الحلذذذتري ايساسذذذ  لامشذذذ ا 
عت  الذذ  ظاذذت ا يحلي  ذذ  دذذا مل خت ذذ  ا  ودذذ  دذذا ي  ذذ  دذذا اصعقانعذذ  ا  ودعذذ  لرطذذاج اليواذذ

  (930)ا اصاا  53ا اصاا  ا اي وا  اييمت درائن  ألاصوعائ ال  يل التالغ  99ظ  ا 
ألعحلذذا  ألاذذ   -ذعنعذذا  ضظاذذت اصرذذرئت ا ا ذذ  اصونعذذ  ألذذال رر اصذذ اا  ظرذذو  ا نحلذذان ةن  -95

ائت    ةن دا سن    ة  52ا اصاا  دا الحل ان  ا  92ف  أل وئت اسيثنااع    ذ عر  ة مائ 
 ا ذذري ال  لذذ    اذذا سذذتع  اي لويذذ   ةن ع  ذذ  اذذ ئت  عذذا ايل ذذا  ا كذذ  دنذذالل التاذذ   اذذذا 
اليميذذا  رنذذت ا ا  ذذو   اذذذا عواذذعت األيذذ اا   ذذاين    تذذذائي  ا دذذ ائس ئفعوذذ  اجلذذوات جل ذذذا 

عذ األم  الو و   لعنا أل دان  دا ا ن ع العؤ ذم دتا ذرت   ةلذافت ةنذه ينتاذ  ا سذراج ا اختذاذ
  (932)اسيتااع  لتاوغ هاا ا    ع ئجعا  

  ذكرت جلن  يربا  دنامذ  الومذ  ال  لعذ  ألذ ن اليواذعت ا  تذائي  اظذ  5395 ا  ا   -90
دا ةكثر الوساا  فوالع  ا د افل   مذ  ايل ذا    لاتذت    ا  ودذ  لذمان عومذعت اليواذعت 

  (932)ا  تائي أل وئت فوال  ا التا 

 شخاص ذوو اإلعاقةاأل -طاء 
ة رألذذت جلنذذ  ظرذذو  الط ذذ   ذذا اارنذذا  زا  اليمععذذق لذذ  ايل ذذا  ذ ي ا  ااذذ    ا ذذاانت  -92

       دذذذا اجمليمذذذا   لذذذاف      ذذذ     ذذذوا ناذذذا  محايذذذ  يذذذوفر  ذذذت ا مذذذا  يا ذذذا    ة  ذذذت ألذذذ ن عحلذذذائج
ن عومذذذذ   ألعحلذذذذا     الي ذذذذ ي ضئع ذذذذاج دحلذذذذيو  اليمععذذذذق لذذذذ  ايل ذذذذا  ذ ي ا  ااذذذذ    ة - ذعنعذذذذا

ألاليل يذ    اذذا   ذا  ا فذذحت دذا الورذذاا  اذذا ا سذا ت    ايل ذذا  ذ ي ا  ااذ ؛  عوذذقز ألذذرادج 
اليو ع  الرادع     د افل  اليلعق  اليمععق  اصوير ات ا رافعذ ؛  حتحلذا   ذو   عذا ايل ذا  ذ ي 

  (939)ي  ال لع  اصناست ا  اا     اليواعت؛  عقي   د انع  ظ و  ايل ا  ذ ي ا  اا   اا الر ا

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ياء 
ألعحلذذذا  ألاذذذ   -ذعنعذذذا ة ذذائت د ولذذذع  ايدذذذت اصيلذذذ ت الحلذذذادع  لشذذذ  ن الح اذذذني    ةن  -92

اصشذذمولني ألايي ا ذذنا  فنذذ   د ذذطرا سعاسذذعا   ةن هذذا  ا الذذ  عذذ تر ا ألعاذذ  محايذذ  اي ذذخاص
 يما   اضاي ااي ئذت   وا  لائ اانوين  ألعا  ا يما ع  عورا     ظ  دا فرص  ادا نت اض

  (931)دحامني
 ضظاذذت د ولذذع  ايدذذت اصيلذذ ت الحلذذادع  لشذذ  ن الح اذذني ةن اذذانون اجلنحلذذع  يي ذذما  -99

لذذذمانات   يذذذ ت حتمذذذ  ايفذذذراا دذذذا انوذذذ ا  اجلنحلذذذع   ذذذذم ةنذذذه ض عذذذقا  هنذذذال ظذذذاضت جل ذذذا ةن 
   اذذ دت جلنذذ  (939)هذذ  ظذذاضت مل يرذذرئ  ذذا الرذذانون ظاذذوض  ي ذذتف فعنذذا ايل ذذا  ألذذح  نحلذذع     

  (931)ظرو  الط   دحظاات مماتا 
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ألعحلذذا   -  ة  ذذت د ولذذع  ايدذذت اصيلذذ ت الحلذذادع  لشذذ  ن الح اذذني ألذذ ن لذذري ذعنعذذا -91
ائاسذذذ  ألشذذذ ن انوذذذ ا  اجلنحلذذذع  ألاعذذذ  حت يذذذ  اي ذذذخاص  ذذذ جل  اجلنحلذذذع   ةسذذذتاا  لذذذونت هذذذاا؛ 

 لذذا  ذذ جل  اجلنحلذذع   مبذذا ييذذعف لامنذذا ريا  ذذ جل  اجلنحلذذع  ا  ذذو   اذذا     ذذرا   ليل يذذ  ع ذذا
  (993) لا ئي 

 ضظاذذذذت د ولذذذذع  ايدذذذذت اصيلذذذذ ت لشذذذذ  ن الح اذذذذني ةن  ماعذذذذ   لذذذذ ا  لذذذذاألا ئيذذذذ   -99
 ماعذذذ  الينذذذاز   ذذذا ايئالذذذ  الذذذ  يحلذذذياانا الح اذذذون ألال وذذذ   ماعذذذ  لوياذذذ   عنطذذذوي  اذذذا   اذذذا

اذذذ  الرععتذذذ  اصيمثاذذذ  ا دحلذذذف  عذذذا الرطذذذا اصونعذذذ    ة  ذذذت ألذذذ ن عيخذذذا دراظذذذ  ديوذذذ ات دننذذذا اصرظ
  (999)ألعحلا  الي األم اصناست  لي دني ظ و  الح اني  اا ايئال  - ذعنعا

 الحق  ي التنمية، والقضايا البيئية - اف 
ألعحلذذذا   -ذعنعذذذا ة ذذذائت اصرذذذرئت ا ا ذذذ  اصونعذذذ  ألذذذال رر اصذذذ اا  ظرذذذو  ا نحلذذذان    ةن  -91
عوذذر  دنذذا اسذذيرح ا ظ ودذذ   اظذذ ت ة ذذت دذذ ت  ضيينذذا   ةن انوذذ ا  اضسذذيررائ ةسذذ ر ا كذذ   مل

دذذرت  ذذا عرا ذذا ا دحلذذيويات الينمعذذ    ذذح ت  اذذا ةن الذذ األ  اصورذذ  ألذذني ال رذذر  اليرالعذذ   الثرافذذ  
 اذذا  يوذذقز الروا ذذ  اض يما عذذ  ال ذذائت  يرعذذ   د انعذذ  ظ ذذو  اجمليموذذات احملاعذذ   ايسذذر اصوعشذذع 

  (995)ا  دات ايساسع 
ألعحلذا   -ذعنعذا  ضظات اصررئت ا ا   اصونع  ألذال رر اصذ اا  ظرذو  ا نحلذان ةي ذا  ةن  -13

ا اصااذذ  دذذا نالنذذا  92دذذا زالذذت عويمذذ  ألرذذ ئ كتذذم  اذذا اصحلذذا  ت ا )ااعذذ  اي نتعذذ   الذذ  متثذذ  
ا اصاا  دا   ذايل  يذرااات  21 و    ألاات اصحلا  ت اي نتع 5393احملا  ا  ايل   ا  ا  

ألعحلذذا    ئذذذت ةن أل ايذذ  هذذاا  -ذعنعذذا ا اصااذذ  دذذا   ذذايل  ن ذذا   23ا  ودذذ   دولذذت ةكثذذر دذذا 
فذذذذذدن اصواودذذذذذات اجملموذذذذذ   ذذذذذا  الورذذذذذ   ذذذذذن ت ألوذذذذذ  اليلحلذذذذذعنات ا اص  ذذذذذرات اض يما عذذذذذ  

حا  دذذا نذذيج  نذذه ةظنذذرت عرا وذذا  ا  مو ذذ  دذذا اصرذذايع   رذذري اضنرذذ 5392-5390 ال ذذ ت
ألعحلذذا  ألاذذوغ ةي  -اعنعذذا دذذا انرطذذاج ا الو يذذ  دذذا ألذذرادج اصوونذذ  ا )ااعذذ  اي نتعذذ    لذذا ييحلذذ  ل

  (990)5392ه   دا ايه ا  ا )ااع  لألل ع   او   ا  
ألعحلذذذا   ا  -ذعنعذذذا   ةفذذذاا ايدذذذني الوذذذا  أل نذذذه سذذذعيوني  اذذذا سذذذاطات 5392 ا  ذذذا   -19

طوي   ةن ع ير أل والعذ  دوائاهذا اصحلذيم ت دذا ا يذرااات ال ذريتع   اصحلذا  ت اص   اصيوس     ال
ال  لعذذ  دذذا ة ذذ  لذذمان عشذذاع  د سحلذذات ال  لذذ   اذذا  ذذو دحلذذي ا   اضنياذذا  ا افذذا ة ذذذوئ 

  (992)اصوظ ني ا  ودعني  عوفم ا  دات ايساسع  لاحل ان ا الوات اصناسري
يذح  الحلذنيني   عذح  ذاألذات التاذ   حممعاعذه الطتعوعذ   ة ائ ايدذني الوذا  ةي ذا     ةن -15

اصالذذعيني ألاذذغ دحلذذيويات دنرطوذذ  الناذذم   ااذذ ن ألنيذذااج سذذاتع   اذذا التعاذذ   دذذوائا ئز  الحلذذ ان  
دوائا التا  التلري  فن  دن ات دنا سنوات ا ظ    ذق ال  لذ   ذا محايذ  دعاهنذا ا ااعمعذ   ةدا

ا  ةنه سعيوني  اا الحلاطات اجل يذ ت ةن عومذ   ذا كثذري  د افل  ال حلاا   ةلا  ايدني الو
دا اجلنات اصونع  دا ا   ة  ا   دنامذات لام يمذا اصذ ين   ذركات يا ذ   دحلذيثمريا دذا 
ة ذذذ   ئسذذذا  الشذذذذ افع  ا  اائت اصذذذوائا الطتعوعذذذذ  ألا يتائهذذذا ة لويذذذذ   لنعذذذ  ئاعحلذذذذع   ظذذذث الشذذذذركا  

  (992)ائسات الش افع  ا هاا اجملا ال  لعني  اا دحلا  ت التا  ا  ارائ ةف   مم



A/HRC/WG.6/21/GNB/2 

17 GE.14-20880 

Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 

the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 

United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 

on Guinea-Bissau from the previous cycle (A/HRC/WG.6/8/GNB/2). 
2 The following abbreviations have been used in the present document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. 

Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICCPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; 

OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, 

art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: 

ICPPED, art. 30. 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 

to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 

in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 

relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 

Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 

International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 

12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 

(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 

see International Committee of the Red Cross, at www.icrc.org/IHL. 
7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 

Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 

Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention 

http://treaties.un.org/


A/HRC/WG.6/21/GNB/2 

GE.14-20880 18 

No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 

Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 

Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 

concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 

Labour. 
8 Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise. 
9 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in 

Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers. 
10 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an 

Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International 

Committee of the Red Cross, at www.icrc.org/IHL. 
11 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 2. 
12 CRC/C/GNB/CO/2-4, para. 70. 
13 Ibid., para. 35; UNHCR submission for the UPR of Guinea-Bissau, p. 3. 
14 UNHCR submission for the UPR of Guinea-Bissau, p. 2. 
15 UNESCO submission for the UPR of Guinea-Bissau, para. 11. 
16 OHCHR Management Plan 2014–2017 – Working for your Rights (Geneva, 2013), p. 170. 
17 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 3; Preliminary observations and 

recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 

Magdalena Sepulveda, visit to Guinea-Bissau from 23 February to 1 March 2014, available from 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 

DisplayNews.aspx?NewsID=14290&LangID=E. 
18 OHCHR Report 2013, p. 229. See also OHCHR Report 2012, p. 203. 
19 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 4. 
20 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 11–13. 
21 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 7. 
22 Ibid., p. 3. 
23 Ibid., pp. 10–11. 
24 The following abbreviations have been used in the present document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

HR Committee Human Rights Committee 

CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

CAT Committee against Torture 

CRC Committee on the Rights of the Child 

CMW Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 

and Members of Their Families 

CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

CED Committee on Enforced Disappearances 

SPT Subcommittee on Prevention of Torture 
25 CEDAW/C/GNB/CO/6, para. 52. 
26 CRC/C/GNB/CO/2-4, para. 71. 
27 For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/ SP/Pages/Countries.aspx. 
28 CRC/C/GNB/CO/2-4, para. 6, and Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, 

p. 1. 
29 OHCHR Management Plan 2014–2017 – Working for your Rights, Geneva 2013, p. 170. 
30 OHCHR Report 2013, p. 229. 
31 Press release, “Leading UN human rights official to make first visit to Guinea Bissau from 7 to 

11 July 2013”, available from www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 

DisplayNews.aspx?NewsID=13500&LangID=E. 
32 Preliminary observations and recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights, visit to Guinea-Bissau 23 February–1 March 2014 (see endnote 17). 
33 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 24–25. 
34 Ibid. 
35 Preliminary observations and recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights, visit to Guinea-Bissau 23 February–1 March 2014 (see endnote 17). 



A/HRC/WG.6/21/GNB/2 

19 GE.14-20880 

36 OHCHR Management Plan 2014–2017 – Working for your Rights, Geneva 2013, p. 170. See also 

S/PRST/2012/15, p. 1, and Security Council press statement SC/10607-AFR/2374, available from 

www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10607.doc.htm. 
37 Press release, “Impunity still a major challenge in Guinea Bissau, says UN official”, available from 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID=13540&LangID=E. 
38 Security Council resolution 2157 (2014), p. 2. See also S/PRST/2013/19. 
39 Security Council resolution 2157 (2014), para. 2. 
40 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 8–9. 
41 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 28–29. 
42 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 11. See also ibid., p. 3. 
43 CRC/C/GNB/CO/2-4, para. 3. See also ibid., para. 43. 
44 CRC/C/GNB/CO/2-4, para. 5. See also ibid. para. 43. 
45 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 43–44. 
46 Ibid., paras. 45–46. 
47 Ibid., paras. 38–39. See also ibid., para. 5. 
48 CRC/C/GNB/CO/2-4, para. 3. See also ibid., para. 66. 
49 Ibid., para. 5. See also ibid., para. 66. 
50 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 11. 
51 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request 

concerning Forced Labour Convention, 1930 (29), Guinea-Bissau, adopted 2013, published 103rd 

ILC session (2014), available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= 

NORMLEXPUB:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142022:NO. 
52 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 36–37. See also ibid., paras. 62–63. 
53 Preliminary observations and recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights, visit to Guinea-Bissau 23 February–1 March 2014 (see endnote 17). 
54 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 64–65. 
55 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 6. 
56 Ibid., p. 7. 
57 Ibid., p. 8. 
58 Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 2013–2017, République de 

Guinée-Bissau, p. 10. 
59 UNODC, “Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment” (Vienna, 2013), 

p. 4. 
60 Security Council Resolution 2157 (2014), para. 6. 
61 Ibid., para. 3. 
62 Press release, “Impunity still a major challenge in Guinea Bissau, says UN official”, available from 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID=13540&LangID=E. See also 

S/PRST/2013/19. 
63 Press release, “Impunity still a major challenge in Guinea Bissau, says UN official”, see endnote 62. 
64 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 10. 
65 Ibid. 
66 Preliminary observations and recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights, Visit to Guinea-Bissau 23 February–March 2014 (see endnote 17). 
67 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 68–69. 
68 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 8. 
69 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 41–42. See also ibid., para. 3. 
70 CRC/C/GNB/CO/2-4, para. 5. 
71 Ibid., para. 32. 
72 Ibid., para. 33. 
73 UNHCR submission for the UPR of Guinea-Bissau, p. 2. 
74 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 48–49. 
75 UNESCO submission for the UPR of Guinea Bissau, para. 15. 
76 Ibid., para. 23. 
77 Ibid., para. 22. 
78 Security Council Resolution 2157 (2014), para. 3. 
79 UNESCO submission for the UPR of Guinea Bissau, para. 13. 
80 Ibid., para. 21. 
81 Security Council resolution 2157 (2014). 

http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10607.doc.htm
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13540&LangID=E


A/HRC/WG.6/21/GNB/2 

GE.14-20880 20 

82 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 15. 
83 Preliminary observations and recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights, visit to Guinea-Bissau 23 February–1 March 2014 (see endnote 17). 
84 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 5. 
85 Preliminary observations and recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights, visit to Guinea-Bissau 23 February–1 March 2014 (see endnote 17). 
86 Integrated UN System for the UPR of Guinea Bissau, p. 12. 
87 Ibid., p. 14. 
88 Preliminary observations and recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights, visit to Guinea-Bissau 23 February–1 March 2014 (see endnote 17). 
89 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, pp. 12–13. 
90 Ibid., p. 12. 
91 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 60–61. 
92 Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 2013–2017, République de 

Guinée-Bissau, p. 12. 
93 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 12. 
94 Preliminary observations and recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights, visit to Guinea-Bissau 23 February–1 March 2014 (see endnote 17). 
95 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 12. 
96 Preliminary observations and recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights, visit to Guinea-Bissau 23 February–1 March 2014 (see endnote 17). 
97 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 52–53. 
98 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 13. 
99 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 52–53. 

100 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 13. See also CRC/C/GNB/CO/2-

4, paras. 56–57. 
101 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 54–55. 
102 Ibid., paras. 62–63. 
103 Integrated UN System submission for the UPR of Guinea Bissau, p. 14. 
104 Preliminary observations and recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights, visit to Guinea-Bissau 23 February–1 March 2014 (see endnote 17). 
105 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request 

concerning Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), Guinea-Bissau, adopted 2012, published 

102nd ILC session (2013) available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/ 

f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3084649:NO. 
106 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 50–51. 
107 UNHCR submission for the UPR of Guinea-Bissau, p. 1. 
108 Ibid., p. 3. 
109 CRC/C/GNB/CO/2-4, paras. 3 and 34–35. 
110 UNHCR submission for the UPR of Guinea-Bissau, p. 3. 
111 Ibid., p. 4. 
112 Preliminary observations and recommendations by the United Nations Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights, Magdalena Sepulveda, visit to Guinea-Bissau from 23 February to 1 March 

2014 (see endnote 17). 
113 Ibid. 
114 S/2014/332, para. 49. 
115 Ibid., para. 52. 

    


