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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ة والعشرونثانيالدورة ال
  ٥١51أيار/مايو  4-51

السعععامية لحقععععوق  م المتحععععدةاألمععع فوضعععيةمتجميعععل للمعلومعععاه   دتعععع    
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 51اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة 

  51/15م  مرلق ورار المجلس  1والفقرة  1/5 اإلنسان

 بيالروس  
هذا   تقرييذذي ع لذم تو اوومذذار  تذذو رري   يرذاريي هلدذذار  جااهذت ر ا ة،ذذي   ر   ا ذذ     

مذذا  تتاتذذ   جا لذذ   ا  يرذذاريي م ذذوح   مذذ   جق ذذتي  مبذذا   كتذذال  جت وذذار ا تقاولرذذار  تذذو رري
 تسذذامحل ورذذون  ة،سذذاغ  ا   ذذ  كتذذال مذذا اتذذا ا   مذذ   جق ذذتي  تيتلذذ  ك ر  ت ذذو   ا تقرييذذي 
ُمرذذتيف   لذذذجز مذذو،ا يرلحلذذذت ص  اوذذت   ل ذذذ  تاذذتر  تجو ذذذار  اتت ذذت   وذذذ   تذذ    تجامذذذز  

ضذ ا  تقرييذي أآ ار   أا ا،تذار ،وذي أا  لت  ذار مذا يُي،   تاوري إىل  توتا ا  جي،ال   اال يق
م وضل    م   جق تي  تسامل  ورون  ة،ساغ خبذت  مذا يذير م تذا    تقرذاريي ا تتلا،ذار  تاو لذ  
 ت ذذارري  ذذا  ج وضذذل   اهذذو يق تذذم هلجذذز  جتذذارع  تقو،لتلذذ   تاامذذ   تذذ    ق ذذتها  وذذ   رذذون 

ير  وذذذ  مذذذو م توذذذحل    و لذذذحل اايذذذ   تذذذ   مي ،ذذذم   الذذذت كُ ذذذ51/551  ة،سذذذاغ   مرذذذير 
 جاوومار  تو رري    تقرييي  ارا لت   إ ت ر  تقرييي راري   السقاي ح ا تقطذور ر  تذ   ذتتت 

   يوال  ت تي 
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 المعلوماه األساسية واإلطار  - وال   
 (5)نطاق االلتزاماه الدولية - لف 

 (٥)المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان  

 
  وات  أت ا   جلوت   تسا ر 

 ة،ي   ر  جقخاي  ات 
 مل يُ تن  ولتا/مل يرتز  السقاي ح

  تق تيا أا  ال،ض ايف
 أا   تف 

 الي اللذذذذذذ   تتاتلذذذذذذ  تورضذذذذذذا   وذذذذذذ  
مجلذذذذذم ألذذذذذجاا  تق للذذذذذا  تا  ذذذذذيآ 

(5191 ) 
 تاتذذذذذذذذذت  تذذذذذذذذذتا    ذذذذذذذذذا   ذذذذذذذذذاورون 
 اللق ذذذذذذذذاري  ا ال،ق ا لذذذذذذذذ  ا ت رافلذذذذذذذذ  

(5111 ) 
تذذذذذذتا    ذذذذذذا   ذذذذذذاورون  تاتذذذذذذت  

 ( 5111 جت،ل  ا تسلاسل  )
 ي الل   ترضا   وذ  مجلذم ألذجاا 

 ( 5195 تق للا ضت  جيأي )
 (5191 ي الل  م اهض   تقاايب )
 ( 511١ ي الل   رون  تط ز )

 تربايو ذذذذذذذذوا  التقلذذذذذذذذارآ الي اللذذذذذذذذ  
 رذذذذذذذذون  تط ذذذذذذذذز   ذذذذذذذذ غ  لذذذذذذذذت   

 ذذذذذذار  جسذذذذذذو    ا      ذذذذذذاا    ج
(٥١١9 ) 

 ذذذذذذذذذذذوا  التقلذذذذذذذذذذذارآ الي اللذذذذذذذذذذذ   تربايو 
 رذذذون  تط ذذذز   ذذذ غ  لذذذم     ذذذاا 
ا سذذذذذذقطتا     ذذذذذذاا    تتطذذذذذذا  ا  

  (٥١١٥ جو ر  ة ا ل  )

 تربايو ذذوا  التقلذذارآ الي اللذذ   
 م اهض   تقاايب

 تربايو ذذذذذذوا  التقلذذذذذذارآ  ت ذذذذذذا  
تواتذت  تذتا    ذا   ذاورون 

  جت،ل  ا تسلاسل 
 الي الل   تتاتل  و اي   رون 

لذذم  تا ذذاا  جتذذا،ييا اأفذذي ر مج
 أسيه 

 ي الل   رون   لذخا  كاآ 
  ة ال 

 الي اللذذذ   تتاتلذذذ  و ايذذذ  مجلذذذم 
  لذذذذذذذذذذخا  مذذذذذذذذذذا  التق ذذذذذذذذذذا  

  ترسيآ 

 تق  وار ا/أا 
           ة ت،ار

 الي اللذذذ   تتاتلذذذ  تورضذذذا   وذذذ  مجلذذذم 
)إ ذذذذتغ   ألذذذذجاا  تق للذذذذا  تا  ذذذذيآ

 (  5191 ( 5)51 جاري 
 التقلذذذذذذذذذذذارآ الي اللذذذذذذذذذذذ    تربايو ذذذذذذذذذذذوا
 تط ذذذذذذذذز   ذذذذذذذذ غ  لذذذذذذذذت     رذذذذذذذذون

  ذذذذذذار  جسذذذذذذو   ا      ذذذذذذاا    ج
 وذذذذذذذذذذذت   (٥)1   جذذذذذذذذذذذاري إ ذذذذذذذذذذذتغ)

 59  رىن تسذذذذذذذذذا  تقو لذذذذذذذذذت هذذذذذذذذذو 
 ( ٥١١9 س   
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  وات  أت ا   جلوت   تسا ر 

 ة،ي   ر  جقخاي  ات 
 مل يُ تن  ولتا/مل يرتز  السقاي ح

ااى ذجذي   ر  ت ذذذذذإ،
ا تق رلا ا ة،ي   ر 

 (1) تاا،و 

 تاتذذذذذذت  تذذذذذذتا    ذذذذذذا   ذذذذذذاورون 
 45   جذذذذذذذذذاري  جت،لذذذذذذذذذ  ا تسلاسذذذذذذذذذل 

(511٥ ) 
 تربايو وا  التقلارآ   اا تواتت 
 تذذذذذذتا    ذذذذذذا   ذذذذذذاورون  جت،لذذذذذذ  

 ( 511٥) ا تسلاسل 
 تربايو ذذذذذذذذذوا  التقلذذذذذذذذذذارآ الي اللذذذذذذذذذذ  
 ترضذذا   وذذ  مجلذذم ألذذجاا  تق للذذا 

 (٥١١4) 9   جاري ضت  جيأي
 ٥١اري  ي اللذذ  م اهضذذ   تقاذذايب   جذذ

(٥١١5) 
 

 الي اللذذذذ   تتاتلذذذذ  تورضذذذذا   وذذذذذ   
ا  تا  ذذيآ  مجلذذم ألذذجاا  تق للذذ

  54 جاري 
 تربايو ذذذذذذذذذوا  التقلذذذذذذذذذارآ تواتذذذذذذذذذت 
 تذذذذذذذذذذذذذذذذتا    ذذذذذذذذذذذذذذذذا   ذذذذذذذذذذذذذذذذاورون 
  اللق اري  ا ال،ق ا ل  ا ت رافل 
 ي اللذذذذذذذذذذذذ  م اهضذذذذذذذذذذذذ   تقاذذذذذذذذذذذذايب  

 ٥٥ا ٥5 ارياغ ج
 تربايو ذذذذوا  التقلذذذذارآ الي اللذذذذ  
 رذذذذون  تط ذذذذز  جقاوذذذذا  ذذذذذ ،ي   

 يرتمي  تتت ار
 الي اللذذذذ   تتاتلذذذذ  و ايذذذذ   رذذذذون 

 جتذذذذذذا،ييا اأفذذذذذذي ر مجلذذذذذم  تا ذذذذذذاا 
 أسيه 

 تربايو ذذذذذذذذوا  التقلذذذذذذذذارآ الي اللذذذذذذذذ  
  رون   لخا  كاآ  ة ال 

 الي اللذذذذ   تتاتلذذذذ  و ايذذذذ  مجلذذذذم 
مذذذذذذذذذذذذذا  التق ذذذذذذذذذذذذذا     لذذذذذذذذذذذذذخا 
  ترسيآ 

 صكوك دولية رئيسية  خرى ذاه صلة  
 ة،ذذذذذذذذذي   ر  جقخذذذذذذذذذاي  اذذذذذذذذذت   وات  أت ا   جلوت   تسا ر    

  السقاي ح
 مل يُ تن  ولتا 

ا أا  ال،ضذذ ايف  تق ذذتي
 أا   تف 

 ي الل  م م ،يميذ   ة ذاري  جل ا لذ  
 ا جاالت   ولتا

،وذذذذذذذذذذذذذذايف رامذذذذذذذذذذذذذذا   ساسذذذذذذذذذذذذذذحل  
 تو  ج    جل ا ل   تتاتل  

   (4) يايو وا  ات مو 
 جقاورذ   وضذم  5115 ي الل   ذايف  

 تت،دذ  ا يايو واذذا  ةضذا  تاذذايف 
5191 

 جقاورذ   5114 ي الل   ايف  
 ذذذذذذتميحل    لذذذذذذخا   وضذذذذذذم
  جل سل 
  ذذذذذ غ  5195 ذذذذذايف  ي اللذذذذذ  

ت ذذذذذذذذذذد  ذذذذذذذذذذاالر  ،اذذذذذذذذذذذت يف 
  جل سل 

 5٥ ي اللذذذذذذذذذذذذذار ، لذذذذذذذذذذذذذ   ج رتذذذذذذذذذذذذذ   
ا تربايو ذوالغ  5141اب/أ سذط  

 (1) ةضافلاغ   اا ا ت ا 

  (9) تربايو وا  ةضا   ت اتث

 الي اللار   ساسل  ج و    تا ز  
 (1) تتاتل 

  

 ي اللذذذ   تلو،سذذذجو   ذذذ غ مجاف ذذذ   
  للا    اا  تقاول  تق
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م اهضذذ   تقاذذايب  ذذلتراص  اتق ذذتيا  وذذ   تربايو ذذوا   أا ذذت جل ذذ  ٥١55   ذذايف  -5
  ا أا قتا  ذاتال م وضذل     (9) التقلارآ  ت ا  تواتت  تتا    ا   اورون  جت،ل  ا تسلاسل 

   ٥١5٥  م   جق تي  تسامل  ورون  ة،ساغ    ايف 
ت جل ذ   ترضذا   وذ   تق للذا  تا  ذيآ  ذلتراص    ذت ر إ ذتغ   أا ٥١51ا   ايف  -٥

  (1)قورحل  ت جااى  ت يري  يات  فله  اتق ا  ها   توو   
 جرذذذير   ذذذا   جاذذذب  االعذذذار  ا لذذذخا   ال سذذذل ا  ت سذذذا    أا ذذذ  ٥١5١ا   ذذذايف  -1

اا  جتا،ييا اأفي ر  الي الل   تتاتل  و اي   رون مجلم  تا    لتراص  اتق تيا  و  ا    اا
  (5١)أسيه 

  أا ت جل    رون  تط ز  لتراص  اتق تيا  و   الي اللذ   جقاورذ  ٥١55ا   ايف  -4
  ا الي اللذ    ارا لذ  ت ذد  ذاالر  ،اذت يف  جل سذل  وضم   لذخا   ذتميحل  جل سذل   ا ي اللذ  

 جل سل    سلان تتف    ي الل   و  أارا ا    غ ي ارآ الو   االر  ،ات يف   غ  جل سل   ا 
اال وذذت م وضذذل    مذذ   جق ذذتي  تسذذامل  ت ذذ اغ  تت،دذذ  أغ   ولذذ   ال،ضذذ ايف إىل   (55) تذذتاا

  اأا ذذت  ج وضذذل   اال،ضذذ ايف ٥١55 الي ذذاللق    اتلذذ   جذذا وري  أ ذذت  لذذت أُال ذذت    ذذايف 
  (5٥)إتلت ا
 ذذلتراص  ذذ غ    ق للذذا ضذذت  جذذيأي توو ذذ   جا لذذ   اترضذذا   وذذ   ت  أا ذذت ٥١55ا   ذذايف  -1

  (51)   غ  تا اا كاآ  جس اتلار  تاا ول  519ي تن  و   ي الل  م و    تا ز  تتاتل  رل  
،وذذايف رامذذا   ساسذذحل تو  ج ذذ  اأا ذذت جل ذذ   رذذون  تط ذذز  ذذلتراص  اال،ضذذ ايف إىل  -9

  (54) جل ا ل   تتاتل 

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء 
 ذذا     توو ذذ   جا لذذ   ذذاورون  اللق ذذاري  ا ال،ق ا لذذ  ا ت رافلذذ   أ ي ذذت ٥١51   ذذايف  -1

 ترا،وغ  جقاوا  ذاجي ا  ترذا،و  توي ايذا   ،ا،ذب ا  لذخا   ذتميحل  جل سذل    يرتييها ال ق ار 
  (51)٥١55  الا،وغ  تقاول     ايف ٥١5١ ايف 
 جقاورذذذ  ز  جي سذذذل   تي اسذذل  ويذذاأا ذذت جل ذذ   رذذذون  تط ذذز  ذذلتراص  قسذذذييم   ولذذ  ح -9

ياايذا  رذون  تط ذز  طلذ   تضذ اغ مايذت مذا  السذقري رربجذاغ  ي ذترها  تإىل لو ،  حبرون  تط ز 
  (59)امحايقتا

  اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
   تقاذذايب ا،لذذ   ذذذلتراص م اهضذذ  ا  ظذذز  تقو ذذلار  تسذذا ر  توو ذذ  ٥١51   ذذايف  -1

تقو ذذذل  مذذذا اتلذذذ   السذذذقاي ح اص  جاذذذيب   تذذذا   ذذذ غ إ، ذذذا  م سسذذذ  ا  لذذذ  ورذذذون  ة،سذذذاغ افرذذذ
 ا،ذت  ذلتراص لذت     وتذت  توو ذ   جذا وري ماوومذار   ذا إك ٥١5١ تتارآ  ت ذامز    ذايف 
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سذذذاغ امحايقتذذذا تو تذذذارع  جقاورذذذ  مبي ذذذا  ج سسذذذار  تو  لذذذ  تقاايذذذا  رذذذون  ة،اص أ، ذذذ ر اتلذذذ  افرذذذ
  اجل ذ   توو ذ   جا لذ   ذاورون  اللق ذاري  ا ال،ق ا لذ  ا ت رافلذ الت لذتمت  (51))متارع  اري (

 توو ذذ   جا لذذ   اترضذذا   وذذ   تق للذذا ضذذت ا   رذذون  تط ذذز  اجل ذذ   ترضذذا   وذذ   تق للذذا  تا  ذذيآ 
  (59)هبا   ت  غ  ا ج وضل   تسامل  ورون  ة،ساغ  ا ة،ي   ر   ا   يو لار    جيأي
اأا ت جل    رون  تط ز  لتراص  قاايا  توو    تو  ل  ورون  تط ذز اإ،االذتا  أا  -5١

إ، ا  ،وايف فااا ،تيت توق سلا ما أ،ذز ي  لذا  الي اللذ   اضذ اغ إ، ذا  اتلذار فااتذ  توق سذلا 
   ذلتراص إىل  آفييا   م   جق تي  ترطذي األار   (51) جسقويار  تو ب ا ةلول حل ا حملوحل و  
  ذذذ غ  ٥١5٥ا وجومذذذ  لذذذت يو ذذذوقا إىل  ي ذذذان أا     ذذذايف م و ذذ    مذذذ   جق ذذذتي توط وتذذذ  أغ 

عييذذب م سسذذ  أمذذ   جوذذامل  جا لذذ  حبرذذون     ذذاا  اأغ  ت وذذي ،ذذارآ    ةلذذي ر  ت تذذا حل اذذا  
  (٥١) الي ان
أغ  ،سذذذاغ    ذلذذذذتراص جاذذذب حباتذذذ   رذذذون  ة   ال ذذذمل  جرذذذير   ذذذا ٥١51ا   ذذذايف  -55

 جييتذذ    امسذذ  ا تسذذق  إىل  جييتذذ     سذذ    م لذذي  تق  لذذ   تت ذذيي  لذذت  ،قروذذت مذذا  ذذلتراص 
ترب،امج   م   جق تي  ةمنا حل    مي  تاآ يذرب   لذ  أرر،ذت  تتاتذ    هذت    ةمنا لذ  ت ت لذ   

  (٥5)  اتويار   سلاساهتا ا ي  تا

 آلياه حقوق اإلنسان التعاون مل  -ثانيا   
  لذذذتمت  ذذلتراص يرييذذذي ص مي ولذذاص ج ق ذذذ   جذذتي   ذذذ غ ي  لذذا يو ذذذلار ٥١5٥   ذذايف  -5٥

  (٥٥) السقاي ح  تتارآ  ت امز

 (٥1)التعاون مل هيئاه المعاهداه - لف 
 حالة اإلبالغ -5 

 اتي مت وار تقامل   ات   ة تغ
اتذذي يرييذذي لُذذتيف م ذذا 
  السقاي ح  تسا ا

ر   قاملذذذذذذذذذذذ   جت وذذذذذذذذذذذا
 جتر،ذذذذ     السذذذذقاي ح 

 هلد   جااهتي  تسا ا 
حيز مو ت يرتمي  تقرذاريي مذا 

  اتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذثإىل  تا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذييا  ت
   ٥١59ا تا ييا    ايف 

جل ذذذذذذذذذ   ترضذذذذذذذذذذا   وذذذذذذذذذذ    ٥١١4 أ سط /با ٥١5٥ ٥١51 أ سط /با
  تق للا  تا  يآ

حيذذذذذز مو ذذذذذت يرذذذذذتمي  تقرييذذذذذي 
  ٥١59تسا م    ايف  

ي ييا  ت ا /،وف رب 
٥١51 

 ا،وغ   اا/ريس رب  ٥١5١
5119 

 توو ذذذذ   جا لذذذذ   ذذذذاورون 
 اللق اري  ا ال،ق ا لذ  

 ا ت رافل 
 ام ي تي يرتمي  تقرييي   ذ

  ٥١١5م ا  ايف 
ي ييا   اا/أ قو ي   

5111 
 توو ذذذذذ   جا لذذذذذ  حبرذذذذذون 

  ة،ساغ
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 اتي مت وار تقامل   ات   ة تغ
اتذذي يرييذذي لُذذتيف م ذذا 
  السقاي ح  تسا ا

ر   قاملذذذذذذذذذذذ   جت وذذذذذذذذذذذا
 جتر،ذذذذ     السذذذذقاي ح 

 هلد   جااهتي  تسا ا 
 ت ذذذاما  يذذذ تي يرذذذتمي  تقرييذذذي
  ٥١51م ا لتاط/فرب يي 

  ا،وغ  ت ا /ي ايي 
٥١55 

 ا،وغ  ت ا /ي ايي  ٥١١1
٥١١4  

 توو ذذ   جا لذذ   اترضذذا  
  و   تق للا ضت  جيأي

حيذذذذذز مو ذذذذذت يرذذذذذتمي  تقرييذذذذذي 
  ٥١51 ايف     ام  

ي ييا  ت ا /،وف رب 
٥١55 

ي ييا  ت ا /،وف رب  ٥١١1
٥١١١ 

 جل   م اهض   تقاايب

يذذييا حيذذز مو ذذت يرذذتمي  تقري 
   ذذذايف   ذذذام  ا تسذذذارص 

٥١51  

)جل ذذذذذ   ٥١55  ييلذذذذذتاط/فرب 
 تربايو ذذذذذذوا / رذذذذذذون  تط ذذذذذذز

 التقلذذذذارآ الي اللذذذذ   رذذذذون 
 تط ذذذذذذذذذذذذذز   ذذذذذذذذذذذذذ غ  لذذذذذذذذذذذذذت   
    ذذذذذذذذذذذذذذذذاا    ج ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذار 

 تربايو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا / جسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  
 التقلذذذذارآ الي اللذذذذ   رذذذذون 
 تط ذذذز   ذذذذ غ  لذذذذم     ذذذذاا 
ا سقطتا     ذاا    تتطذا  

 ا   جو ر  ة ا ل (

)جل ذذذذ   رذذذذون  ٥١١9
 ٥١١1 تط ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذز(/
التقلذذارآ ) تربايو ذذوا  

الي الل   رذون  تط ذز 
   غ  لت       ذاا 
   ج ا  ذذذار  جسذذذو   
ا تربايو ذذوا  التقلذذارآ 
الي الل   رذون  تط ذز 
  ذذذذذذ غ  لذذذذذذم     ذذذذذذاا 
 ا سذذذذذذذذذقطتا     ذذذذذذذذذاا
   تتطذذذذذذذذذذا  ا   جذذذذذذذذذذذو ر 

  ة ا ل (

 جل    رون  تط ز ٥١١٥ مايو/ارأي

 م  هيئاه المعاهداهالردود  لى طلباه المتابعة الُمحددة المقدمة  -1 
  جت وار   قامل   

 هلد   جااهتي مو ت  تقرتمي  جوضو  ياريخ  تقرتمي
٥١54(٥1)

ي  لذذذذذذذا لذذذذذذذا،وغ مجاف ذذذذذذذ   تقطذذذذذذذي   اإ، ذذذذذذذذا   
م سسذذذذذذذذذذذذذذذ  مسذذذذذذذذذذذذذذذقرو  ورذذذذذذذذذذذذذذذون  ة،سذذذذذذذذذذذذذذذاغ  

ار (٥4)  اتت ي ا العج
 

جل    ترضا   و   ٥١54
  تق للا  تا  يآ

ا وذذو ر   (٥9)٥١51ا (٥1)٥١5٥
  54  ذذذذ غ  ت رذذذذذيي اص ،اريذذذذ مذذذذا   ا

 جاوومذذذذذذذذذار  جقاورذذذذذذذذذ   امذذذذذذذذذا   تذذذذذذذذذت
  (٥1)للت  تت ث  اجقا ا 

 تض ا،ار  ترا،و،ل    ساسل   ا ةفذتر مذا 
 تارذذاب ا الفقرذذار إىل حرلذذا مسذذقرز  ار ذذت 

  (٥9)أما ا سوب  ويي  اي قل تا

جل   م اهض   ٥١5٥
  تقاايب 

  ه ذذذذذذذذذذذذا   ا،ذذذذذذذذذذذذ  إىل (15)٥١51
 ذذذذذذذذذذذذذا  مايذذذذذذذذذذذذذت مذذذذذذذذذذذذذا  جاوومذذذذذذذذذذذذذار

  (1٥) جقا ا 

  ا تقوللذذذذذذذ   تقاسذذذذذذذ حل  ت سذذذذذذذا  ضذذذذذذذت تا ذذذذذذذ  
ا جااموذذذذذذ   تراسذذذذذذل  أا  تتإ،سذذذذذذا،ل  أا  جتل ذذذذذذ  

(1١)تو الطار
 

 توو ذذذذذذذذذذذذذذذذ   جا لذذذذذذذذذذذذذذذذ   ٥١51ا ٥١5٥
 اترضذذذذذذذذذذذذذذا   وذذذذذذذذذذذذذذ  
  تق للا ضت  جيأي

  آلر    
 هلد   جااهتي  تر  آلر    وات 

 غ توو    جا ل  حبرون  ة،سا (11)1١  وو ر مسق ي
  توو    جا ل   اترضا   و   تق للا ضت  جيأي (14)5  وو ر مسق ي
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 (11)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة -باء 
  وات   تي ه    وات  أت ا   جلوت   تسا ر  

 ال ال  ر وي ر    
 (٥١١4 ال قوا   تقاس حل )  تايار ر  جضطوم هبا

  (٥١١1 العار  اتت ي )
  جتا،ياغ    ولتا ما  لث  جتتأ تايار ر  جو فا 

   ت   

  يي   تقات   تايار ر  ت   ُوب إ،ي ؤها
  جت فاوغ  ا  رون  ة،ساغ

 قاايب ت

  تقو ما   جل الاريجويا  يي  
  جت فاوغ  ا  رون  ة،ساغ
  االر  التق ا   ترسيآ

 59رّرر  وذذ   إىل  وجومذذ    تذذ اص  ت ذذ ٥5 ي ح  أُرسذذزتا  ت ذذتي للذذت  السذذقاتذذ  تيرار  و  رسا ز  الر ا  ا ت ت   ر  تاا،و 
 م تا اص  ت 

  ذذت جل ذذ  م اهضذذ   تقاذذايب  ذذلتراص  وذذ  ياايذذا  تقاذذااغ مذذم اتلذذار   مذذ   جق ذذتي  -51
ورذذون  ة،سذذاغ  ال سذذل ا مذذا تذذتا  تسذذ اال تو جو ذذ   واليذذار   إ ذذار  ة،ذذي   ر   ا ذذ  

يب  جرذير   ذا   جاذب حباتذ   رذون  ة،سذاغ    ذلتراص   أ ذ٥١54ا   ذايف   (19) اياري  تتوت
 ا أس ه ما أغ  وجومذ  رفضذت مذي ر ص ايجذي ر ص  ال ذت    واليقذه امل م  ذه إمجا،لذ   تذتتوا إىل 

  (11) تتوت

 تعاون مل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانال -جيم 
غ  ذذذذلتراص أاضذذذذ ت أاذذذذا ال ياذذذذت  أفذذذذارر  ج وضذذذذل   تسذذذذامل  ورذذذذون  ة،سذذذذاغ  ذذذذ  -54

جملوذذذذ   رذذذذون  ة،سذذذذاغ اأاذذذذا يذذذذيفد  تقاذذذذااغ مذذذذم  ج وضذذذذل  فل ذذذذا  ذذذذ  هذذذذا   51/٥4  ذذذذاتري ر
مو،تذذ  إتلتذذا مذذذا  ذذلتراص تايذذذاري   ي ذذذت  ج وضذذ   تسذذامل   ذذذا يرذذتييها تذذذت ويالذذت أ  (19) ترذذي ر

لذذ  إىل  ذذلتراص ير  ذذتيتص  ذذا  ا ذذ  ال ميجذذا أغ يجذذوغ  هذذا   تذذت وي تتوذذت  تج تذذا أاضذذ ت أغ 
األذذار فييذذا   مذذ   جق ذذتي  ترطذذيآ     (11)51/٥4تطذذيح  توفذذا   واليذذ   جملوذذ  مبو،ذذب  ترذذي ر 

 لتراص إىل أغ  ج وضل   تسذامل  ورذون  ة،سذاغ لذت سذاتت   ي وذل  راري يتريتلذ  تو ذوظ   
 ذا سذذاتت  إىل    ٥١51 ججو ذ    ، ذاك  ترذذا،وغ   ذ غ مجاف ذذ   العذار  ا لذخا     ذذايف 

،ا،ذذب ا  ري  ت ذذ اغ   ار،لذذ     ي وذذل   ورذذار رر سذذل    ذذ غ إمجا،لذذ  إ، ذذا  م سسذذ  ا  لذذ  
ورذذون  ة،سذذذاغ ا  ذذذ غ مجاف ذذذ   تق ذذذييد  وذذ   تجي هلذذذ  ا تقا ذذذب    ت ضذذذا   تسذذذلرب      

  (4١)٥١54  ايف
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القععانون تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععل مرا ععاة  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق 

 المساواة و دم التمييز  - لف 
فييذا   مذذ   جق ذتي  ترطذذيآ    ذلتراص   ،ذه تذذل  تذتى  ذذلتراص لذا،وغ ججاف ذذ  أفذار  -51

  (45) تق للا اال يايي  لا،و  توق للا ي  ز مواهي  تق للذا  جتالذي ا ذ   جتالذي  وذ   ذت سذو  
أغ يج ذز يضذ    ذلتراص إىل     ذاورون  اللق ذاري  ا ال،ق ا لذ  ا ت رافلذ  لذ  ار ت  توو ذ   جا

لو ،ل تذذذذذا أ جامذذذذذاص يذذذذذ    وذذذذذ   ووذذذذذي  ت اوذذذذذحل توق للذذذذذا   مجلذذذذذم  ذذذذذاالر  ورذذذذذون  اللق ذذذذذاري  
  (4٥)ا و   تارو ار  ج است  جييجتلها ال،ق ا ل  ا ت رافل  

إىل  ت وذذذي     ق ذذذار   ذذذلتراص ت  جذذذيأي توو ذذذ   جا لذذذ   اترضذذذا   وذذذ   تق للذذذا ضذذذار ذذذت  -59
لذذذا،وغ   ذذذ غ  جسذذذاا ي  ذذذ   جل سذذذ  أا ي ذذذييم لذذذامز ججاف ذذذ   تق للذذذا  يقضذذذ ا يايي ذذذاص ا ضذذذ اص 

  (44)اأتارر جل    رون  تط ز مس ت  مماتو   (41)جل لم ألجاا  تق للا ضت  جيأي
 ترذتر ر ا جذو رر  قاايذا  راص ذلت  توو    جا ل   اترضا   و   تق للا ضذت  جذيأياأا ت  -51

  اتويذ   سذتلزإيت   الهق ذايف  وذ  ا  جاتل  ا تت يي  تو وو   تو ب  جاب  اتسلاسار  جل سا،ل  
فييذذذذا   مذذذذ  األذذذذار   (41) جسذذذذاا ي  ذذذذ   جل سذذذذ  اتق رلذذذذااذذذذتيف  تق للذذذذا ضذذذذتها ترذذذذون  جذذذذيأي ا و

اذذذذذذذذ   جقاورذذذذذذذذ   اجسذذذذذذذذاا ي  ذذذذذذذذ      ذذذذذذذذلتراص إىل تطذذذذذذذذ   تا ذذذذذذذذز  تو  لذذذذذذذذ   تي   ترطذذذذذذذذيآ  جق ذذذذذذذذتي
  (49)(  تج ه ال مل  وا،  إىل  جايت ما  جو رر  جاتل  تق  لاها٥١51-٥١55)  جل س 
أغ ه ذذا  إمجا،لذذ  تايذذاري  جلتذذور  تي ملذذ     ذذلتراص  فييذذا   مذذ   جق ذذتي  ترطذذيآارأى  -59

  طلذذ   جل سذذا،ل   ا تق ذذتآ إىل ياايذذا  تق ذذيياار  جق ذذو   ات ذذ اغ  جل سذذا،ل   ايطلذذ   ترو تذذب  ت
تواو  ا  الجول  أمايف  جسذاا ي  ذ   جل سذ   ا يذاري  تقاذااغ  ذ   وجومذ  ا جملق ذم  جذت     ذاا 

  توو ذذذذ   جا لذذذذ   اترضذذذذا   وذذذذ   تق للذذذذا ضذذذذت  جذذذذيأيار ذذذذت   (41)يا ذذذذل  مي  ذذذذاي  ج وذذذذور  جل سذذذذا 
ترا  ذ   وذ   ترو تذب  ت  طلذ  إ    إىل اضم سلاس  لامو  ما أ،ز  تق تآ تو و ل     لتراص

  (49)أرا ر  ت سا  ا تي،اا امس اتلاهت      سيي ا جملق م
 ذذتر  تايذذاري جايذذت إغ مذذا  ج جذذا   ذذز    ذذلتراص  فييذذا   مذذ   جق ذذتي  ترطذذيآالذذاا  -51

  (41)   االر     اا  تقواري  ا تسلاس  ا ةر ري  تاام  ت سا     ج ا ب  تاولا 
وذي ح  لذامو ري يياااأا ت جل    ترضا   و   تق للا  تا  يآ  لتراص   غ ياق ت  -٥١

ييف  ج و ذذذار  تا  ذذذيي  اتطذذذاب عذذذا   حتيذذذت ص  تق للذذذا  تا  ذذذيآ   لذذذجاته  جتالذذذيي ا ذذذ   جتالذذذيي
  (1١) تجي هل   تا  يي  ا تق ييد  و   تا    تا فم    يي 

 مايذت مذا  جاوومذار  ذا مييرذت يآ ما  لتراصا وتت جل    ترضا   و   تق للا  تا   -٥5
 تقذذت     جقخذذاي تضذذ اغ  ذذتيف  تق للذذا ضذذت أفذذي ر مجا ذذ   تيامذذا  امجلذذ ت  مذذا  و ذذوا  وذذ  لذذتيف 

ا تسذذذجا ااتذذذا ا  اويذذذ  ا تو ذذذوا إىل   مذذذا ا  تاامذذذ    تا ذذذزا  وذذذ   تقاوذذذل    ذذذ ه  جسذذذاا ي مذذذم 
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لو تب منطل  سوتل  تويامذا أآ يف  سقخت يف ا  تمار  ال،ق ا ل  ا  تمار   تيى  اض اغ  ت
  (15)  اسا ط  ة تيف

  أ ذذذيب  جرذذير   ذذذا   جاذذب حباتذذذ   رذذون  ة،سذذذاغ    ذذلتراص  ذذذا ٥١54ا   ذذايف  -٥٥
لورذذه  سذذتب  ذذتيف ا،ذذور أآ ي ذذيياار   ذذ غ مجاف ذذ   تق للذذا يططذذحل   لذذخا  كاآ  ة الذذ   

 جرذذير   ذذا   ،ق ذذار  اال ذذمل  (1٥) تق للذذا أآ لذذا،وغ حي ذذحل   لولذذار  جل سذذل  مذذاا ذذتيف ا،ذذور 
  (11)تطاب  ي   ج ول 

 ذذذلتراص  ضذذذ اغ   توو ذذذ   جا لذذذ   ذذذاورون  اللق ذذذاري  ا ال،ق ا لذذذ  ا ت رافلذذذ اأا ذذذت  -٥1
اأا ذذت    ذذ اص ،رذذ   ج ا ذذ   تت ذذيي / ةيت  ووذذي  ت اوذذحل توق للذذا ضذذت   لذذخا   ج ذذا   

  (14)ا تسلاسذار  تذ  يذتمي ا ذ  هذ ال    لذخا  اإ اذاره  لتراص   تطا  أا ياتيز  ترذو ،  
  (11)مت وار هبا   ت  غ   لتراص التيف فييا   م   جق تي  ترطيآ 

  حق الفرد لي الحياة والحرية و من  الشخصي -باء 
لذتما   ذلتراص ضذحلحبات   رون  ة،ساغ    لتراص  ذ غ م  جرير   ا   جاب أا   -٥4

ت ييا  تاامز  تربجا   جاب  ارو    ة ت يف اأغ يتتأ  تا ز  و   ت ور  ولذ   تقلذارآ   أ  اا  
ار ذت جل ذ  م اهضذ   تقاذايب  ذلتراص   (19)السقخت يف ها   تارو   هبت  إتطا تا   جز ر   

 تذذذايا ي قوذذذياغ ي  لذذذا  رو ذذذ   ة ذذذت يف امااجلذذذ  مسذذذ ت  إىل حسذذذ  ظذذذيا    قوذذذا    لذذذخا  
  (11)   توايا حيلطاغ  ا ولار  ة ت يف تسيي  ا تقاس

اأ ي ت جل ذ  م اهضذ   تقاذايب  ذا أسذ تا  غ  ذلتراص مل يرذتيف ماوومذار  افلذ   ذا  -٥1
 ترضذذذذذايا   ر ذذذذذم  جقاورذذذذذ  حبذذذذذاالر  التق ذذذذذا   ترسذذذذذيآ  تذذذذذ  أتارهتذذذذذا اتلذذذذذار  رذذذذذون  ة،سذذذذذاغ   

حباتذ   رذون  ة،سذاغ   جرذير   ذا   جاذب  ألذار ٥١51ا   ايف   (19)٥١١١ا 5111  امحل
 51إىل ما يساار ألارب  جخق   احماملت  ما لوذا  غ  ترضذايا سذُقطوا  اذت مذيار     لتراص

  (11)س    و   االر  التق ا   ترسيآ  ستب  تقراريف
اأا ت جل   م اهض   تقاايب  لتراص    ضو  لتواا تقو لار   إ ار  السقاي ح  -٥9

   ا ضذ اغ قاايب اعيميه   لا،واا  جل ا حل مبا يق ا ماماص مم  الي اللايي   ت تتارآ  ت امز   ق
  ذذذا أا ذذذت جل ذذذ  م اهضذذذ   تقاذذذايب  (9١)إمجا،لذذذ  يطتلذذذا  الي اللذذذ    ،وامتذذذا  ترذذذا،و   حملوذذذحل

  (95) لتراص  ض اغ  تيف لتوا  حملا   تت ت فار  ج قا   حت  تقاايب أا  ة ي  
 ضذذذ اغ أغ حي ذذذز مجلذذذم   ذذذ  م اهضذذذ   تقاذذذايب  ذذذلتراصجل  أا ذذذت ٥١55ا   ذذذايف  -٥1

تقا اذ  توو ذ    لخا   حملقوذايا  مبذا فذلت   حملقوذااغ   مي فذا  ال قوذا   تسذا ا تو  ا  ذ   
   وذذذذذذذذذ  مجلذذذذذذذذذم  تضذذذذذذذذذ ا،ار  ترا،و،لذذذذذذذذذ  أمذذذذذذذذذا  تتاتذذذذذذذذذ  ا  لذذذذذذذذذخا  للذذذذذذذذذت  ال قوذذذذذذذذذا   ةر رآ

 اغ  تق رلذا  ت ذورآ   مجلذم جل   م اهض   تقاايب  لتراص  و  ضذ  ا   ت  (9٥)  ساسل 
  اض اغ ماالت   جل ذاي   جوظ    تا ومل   و  أيتآوقاايب اسو   جاامو   تقايح ت  ر ا  ر
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ا    (91)اسذذو   جااموذذ  ت ذذجاا ه ضذذ ايا  تقاذذايب يرذذتمي إ، ذذا  اتلذذ  مسذذقرو  افااتذذ  يسذذتز ا 
 سذذذتب  ا اتذذذا   (94)  أفذذذارر  ذذذلتراص   اذذذا مل يرتذذذز هذذذا   تقو ذذذلار٥١51ا ٥١55 ذذذامحل 

  أ ي ذت جل ذ  م اهضذ  ٥١51 ذايف ا    (99)ا اا يقاذتى ،طذان  الي اللذ   (91) جق لا ا جسل 
  وذ  حملقوذايا  ضذياري   ذوا   لذخا  و   ر لتراص التر لي ر تقاايب  ا أس تا إ    

ىل  تاتيذذت إاص األذذارر أيضذذ   تضذ ا،ار   ساسذذل  ضذذت  تقاذذايب    ترذذا،وغ ا   ج ارسذ   تا ولذذ 
مذذا  تقرذذاريي  تذذ  ي لذذت  ذذ غ   فذذي ر  حملقوذذايا تذذتى  تسذذوطار لذذت يايضذذو  توقاذذايب اسذذو   جااموذذ  

اأ ي ذت جل ذ  م اهضذ   تقاذايب مذا ،تيذت  ذا لورتذا  تتذات  إ      (91)متاليي  ات سوب  ييقت 
 ذذتيف  ذذتيف حرلذذا  تسذذوطار    ر ذذا  ر  تقاذذايب اسذذو   جااموذذ    ذذجز فذذورآ ا،ايذذه افاذذاا  ا 

 ختذذذذاك أآ إ،ذذذذي   ر   ذذذذ غ لذذذذجااى  تقاذذذذايب  تذذذذ  لذذذذتمتا أفذذذذي ر للذذذذت  ال قوذذذذا   اإ    ياذذذذيح 
  (99) حملقوايا  تايا  لقجو  ما  تقاايب اسو   جاامو   تو ضاير  ا تقتتيت ا تا  

األذذذار  ذذذز مذذذا  ج وضذذذل   تسذذذامل  ورذذذون  ة،سذذذاغ ا جرذذذير   ذذذا   جاذذذب حباتذذذ   رذذذون  -٥9
اص إىل  ر ذذا  ر  تقاذذايب أا سذذو   جااموذذ   مبذذا فلتذذا  ر ذذا  ر  تضذذ ايا مذذا  ة،سذذاغ    ذذلتر 

 ذذا     توو ذذ   جا لذذ   اترضذذا   وذذ   تق للذذا ضذذت  جذذيأياأ ي ذذت   (91) ت  ذذطا   تسلاسذذل  أا  جذذت،ل 
،قخا ذار  تي اسذل   تذ  يوذت  ال وذاهي ر جو  قو  أت ا  ت جل ا حل  قولل ولار  ت  لورتا إ    
اجااموذذ   تتإ،سذذا،ل  ا جتل ذذ  تو الذذطار  جقاورذذ    قرذذاريي ت  اإ    ٥١5١  اا/ريسذذ رب     ذذا،وغ

  (1١)أت ا   ال قوا 
 روذذذذا   لذذذذا إ     تقرذذذذاريي  تذذذذ  يذذذذير  اسذذذذق ي ر اال يذذذذا ا جل ذذذذ  م اهضذذذذ   تقاذذذذايب ي ذذذذاي  -٥1

اص أغ يو    اي تطحل تتلتر    ال قواظ اي   سو    اضا    أما ا سوب  ويي   مبا   كتال
  (15)ظيا   ال قوا    أما ا سوب  ويي  مم  جااي   ترا،و،ل   تتاتل  ا تو  ل  ك ر  ت و 

 ا ذذ  تأ  ذذاا  مذذا ي لذذت  ذذه  تقرذذاريي  ذذا إ    ذذا لورتذذا  اأ ي ذذت جل ذذ  م اهضذذ   تقاذذايب -1١
ميارسذه  تذاآ    مبذا   كتذال  تا ذ   جل سذحلا تقتتيت ر  اسقخت يف  تا ذ  ضذت  ت سذا   حملقوذا ر

  اأا ذذت  توو ذذ   ذذلتراص مبجاف ذذ   تا ذذ    غ   أمذذا ا  ال قوذذا و  تسذذو ا  ا جوظ ذذ  وذذلتا
  (1٥) تسووغ مبايت ما  ت ااتل 

الذذارري  وذذ  اص ا  ذذت جل ذذ  م اهضذذ   تقاذذايب  ذذلتراص  وذذ  إ، ذذا  هلدذذار مسذذقرو  مامذذ -15
و ذذذار  وجوملذذذ   جسذذذقرو  إ،ذذذي    يذذذار ر م ا،دذذذ  مسذذذقرو  افااتذذذ   مذذذا ا  ال قوذذذا   امذذذ    ج 

  (11)ا ج و ار     وجومل  إمجا،ل   تو وا إىل مجلم مي فا  ال قوا     تتوت
سذو   السذقخت يف  جا ذويف    ذ غتذورار يرذاريي  ذا أسذ تا  اأ ي ت جل   م اهض   تقاايب -1٥

 ت  سذذذذذحل  سذذذذذتاب  ذذذذذ   تلذذذذذ  ا ذذذذذتيف إ،ذذذذذي   ي قذذذذذل   ة،ذذذذذي    ةيذذذذذت     مسق ذذذذذ لار  تطذذذذذب
  (14) لار   مي ح  ت  سل سق ج

ما ،تيت  ا لورتا إ     سذق ي ر     توو    جا ل   اترضا   و   تق للا ضت  جيأياأ ي ت  -11
 تا ذذ  ضذذت  ت سذذذا  ا  ذذت  ذذلتراص  وذذذ  يج لذذ   جلتذذور مذذذا أ،ذذز م ذذم أفاذذذاا  تا ذذ   ج ذذذا  
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اللذذ   ترضذذا   وذذ  مجلذذم  ي ا  إ ذذار مقا اذذ  ي  لذذا   (11)ا جل سذذحل ضذذت  ت سذذا  اماالتذذ  مييجتلتذذا
أغ  و   ت و ب    تربجاغ   ق ت  ٥١51  أاض ت  لتراص    ايف ألجاا  تق للا ضت  جيأي

 لط  ،تيتي ما لا،وغ  جتارع  جقاور    ،ي   ر م ذم  جلذي     يقووذ  فلتذا    جذايف  تي ملذ  إىل 
 ذذلتراص مل يتذذ   جلتذذور  ذذ غ  ٥١54   ذذايف  توو ذذ  امذذم كتذذال  أفذذارر   (19)م ذم  تا ذذ   ج ذذا 

 جقخذذاي ج ذذم أفاذذاا  تا ذذ   ج ذذا  ا جل سذذحل ضذذت  ت سذذا  اماالتذذ  مييجتلتذذا  اتقضذذ   ي ذذييااهتا 
اأا ذذذت  توو ذذذ   ذذذلتراص  ذذذ غ يسذذذي      (11) ذذذيحي  عذذذييف  ال ق ذذذاب   إ ذذذار  تذذذاا  اص أ جامذذذ

 ذذذا حل الذذذا،وغ  ة،ذذذي   ر   ق ذذذار م ذذذيا   ترذذذا،وغ  جقاوذذذا مب ذذذم  تا ذذذ   ج ذذذا  اياذذذتيز  ترذذذا،وغ  جل
اص ا  ذت  توو ذذ   ذلتراص أيضذذ  (19) جل ا لذ  مذا أ،ذذز عذيمي  ال ق ذذاب   إ ذار  تذاا    اتق تيذذت

 وذذذ  يرذذذتمي يذذذتريب إتا مذذذحل تورضذذذاي ا جذذذت    تاذذذام  ا ت ذذذي    ايذذذتريب أفذذذي ر  ت ذذذي   ايرذذذتمي 
  مذ   جق ذذتي  ترطذذيآ اأا ذذ  فييذذا     (11) جسذا تي األذذجاا  و ايذ   ج اسذذت  تضذذ ايا  تا ذ 

  ، ا  اتل  توقاااغ     ترطا ار ي ار  فلتا  تتات  امرتمحل   تمار ما  ج و ار  لتراص 
    وجومل     غ م ذم  تا ذ   ج ذا    مجلذم  ج ذا ا  م ذ  ص إىل أغ هذا   آلتلذ  لذت ُ،يّ ذت   

  (9١)إ تى  ج ا ا
راص   غ حوي مجلم ألجاا  تارو    تتت،ل    ا يرر جل    رون  تط ز يو لقتا تتلت -14

  (95) تتلت ا جت رص ا ج سسار   تيى
(  تذذذاآ  ذذذييف ع لذذذت 519ار تذذذت جل ذذذ   رذذذون  تط ذذذز  قاذذذتيز  ترذذذا،وغ  جل ذذذا حل ) جذذذاري  -11

  (9٥)  مجا ار مسو       ترو ر  جسو    تو  ل س    59راغ سا   لخا  
 ذذلتراص  وذذ  إتطذذا     رون  اللق ذذاري  ا ال،ق ا لذذ  ا ت رافلذذ  جا لذذ   ذذاوا  ذذت  توو ذذ   -19

ا  متار  توايا ُ،ّيرا  ما  رولت   تو تتي   ستب  تيف   تا ز  جلربآ  تاآ يُ يح  و   آل ا 
  لذذذخا   وذذذ  اص ا تذذذاآ يُ ذذذيح أيضذذذ  (91)لذذذترهت   وذذذ   توفذذذا  مبسذذذ اتلاهت   ذذذا يي لذذذ  أ  ذذذاا 

    ذذا ر   تذذايا حُيقوذذااغ فل ذذا يسذذ   لمي  ذذا  تا ذذز  تطتلذذ ل جذذتم    وذذ   تج ذذوا أا  جخذذتر 
  (94)  ت ماص ياماص    ج ارس   تا ول   ت  توو    لتراص  و  ض اغ   ت يف  رون ه ال  

 جرذذذذير   ذذذذا   جاذذذذب  االعذذذذار  ا لذذذذخا   ال سذذذذل ا  ت سذذذذا  لذذذذتيف   ٥١5١ا   ذذذذايف  -11
رذير ا ذب ماذب م  ب م إ، ا ي  ز س ت   مبا   و   ما  تقو لار    غ ها   ج  ا    اا
ا تق  ذذذت مذذذا أغ يذذذت    مجاف ذذذ   العذذذار ال ي قتذذذال  رذذذون  ة،سذذذاغ  ايرذذذتمي    اتت ذذذي  االعذذذار

إ  تذ   تو ذ   تذاآ يقاذيح تذه  تقذتريب  ج اسذب تو ذوظ    وجذومل   اياايذا  جلتذور  تي ملذ  إىل 
  (91)   جا لذذ  حب ايذذ   تضذذ ايا امسذذا تهت  ت ذذخ   تذذاآ يرذذم ضذذ ل   اياايذذا  الا ذذز  وجوملذذ

 ذذذذا لورتذذذا  غ أتذذذي يذذذذت        جا لذذذ   ذذذذاورون  اللق ذذذاري  ا ال،ق ا لذذذ  ا ت رافلذذذ اأ ي ذذذت  توو ذذذ  
مجاف ذذذ   العذذذار  ا لذذذخا   ذذذ   ذذذا ب اأا ذذذت  ذذذلتراص  ذذذ غ ياذذذا  يذذذت   ها  تولا لذذذ  اياذذذا  

  اجل ذ  ا جل ذ   ترضذا   وذ   تق للذا  تا  ذيآالذتيف  ذز مذ  (99)  ااتلذ    سذتاب  جلاريذ  تووذاهيي
  افييذا    توو ذ   جا لذ   اترضذا   وذ   تق للذا ضذت  جذيأيم اهض   تقاذايب  اجل ذ   رذون  تط ذز  ا 

ذذذذير جل ذذذذ   رذذذذون  تط ذذذذذز   (91)يو ذذذذلار ك ر  ذذذذو    ذذذذلتراص   مذذذذ   جق ذذذذتي  ترطذذذذيآ  اك  
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 اللذذ   رذذون  تط ذذز   ذذ غ  لذذم     ذذاا  تربايو ذذوا  التقلذذارآ الي ذذلتراص   اذذا موامذذ  مبو،ذذب 
  (99)مب م  لم     اا ا سقطتا     اا    تتطا  ا   جو ر  ة ا ل 

  إوامة العدل، بما لي ذلك مسألة اإللاله م  العقاب، وسيادة القانون -جيم 
ألار  جرير   ا   جاب حبات   رون  ة،سذاغ    ذلتراص إىل  اذد   ٥١54   ايف  -19
 ٥١51  ي ذذييا  ت ذذا /،وف رب  9قطذذور ر  ة ا لذذ   ت الذذد   ذذا  ذذتار  جيسذذويف  تي اسذذحل رلذذ   ت

  ذ غ حسذ   ت وذايف  ترضذا حل  تج ذه ال ذمل أغ  تذي ل  يوذز  جسذ اا  جتالذي  ذا يالذ   ترضذاي 
 جا لذذذذ   ذذذذاورون  اللق ذذذذاري  ا ال،ق ا لذذذذ  ا  ذذذذت  توو ذذذذ    (91)مذذذذتي االيذذذذقت اف ذذذذوت  احتيذذذذت 

  طذذين م تذذا   وذذ  مذذو يذذايف اا،ا هقتذذسذذوط   ترضذذا ل   ت ل  سذذقرتت ذذلتراص  وذذ  ضذذ اغ   ا ت رافلذذ
  ذا  (1١)ف ذوت اإيرذافت   ذا  تا ذز ا  قت ايذيلل  ترضذاي إ، ذا  هلدذ  مسذقرو  مسذ ات   ذا يالذ 

لذذذتمت اتلذذذ   ة،ذذذي   ر   ا ذذذ  ا ذذذتي هلدذذذار مااهذذذت ر ا ج وضذذذل   تسذذذامل  ورذذذون  ة،سذذذاغ 
  (15)يو لار مماتو 

ختويذذذذذ   حملذذذذذام  ا تقذذذذذتتز   أر   اأ ي ذذذذذت جل ذذذذذ  م اهضذذذذذ   تقاذذذذذايب  ذذذذذا لورتذذذذذا إ     -11
 ا  سذق ي ر لورتذا  غ ،را ذار  حملذام  يقتذم تذو  ري  تاذتا  ا  ذت جل ذ  اص اأ ي ت أيض  متامتذ 

حمقوذايا  ص م اهض   تقاذايب  ذلتراص  وذ   تق رلذا    ذاالر  حملذام   تذايا  ذا،و  مي وذوغ أفذي ر
ا تذايا لذطتت أتذاؤه  ال رذاص مذا  ٥١5١ ذا،وغ   اا/ريسذ رب   51تاب يقاوا    ذت    س

  (1٥)    ا   ت  توو    لتراص  و  إ اري رت ت  إتلت ،را    حملام ،ت اا 
 لذامتص اص اأ ي ت جل    رون  تط ز  ا لورتا إ     تيف إ، ا   لتراص  ىت  آلغ ،وام -4١

ا ري ذا   ت  يُ اا  اجلام     ذت     ت ر  ويو  ما  تسوا ترضا     ت   اإ       جايف 
  ا  ذذت جل ذذ   ذذي مج ص  ذذ  توسذذو ا   اذذت  ةفذذي    ذذ ت   ذذتيف ا،ذذورا  ماذذتالر  تاذذور توويميذذ 

 رذذون  تط ذذز  ذذلتراص  وذذ  ي  لذذا  جاذذاي   تتاتلذذ  ترضذذا     ذذت   ي  لذذا ص  ذذامتص اإ، ذذا  ،وذذايف 
  (11)لامز ترضا     ت  

 لحق لي الخصوصية والزواج والحياة األسريةا -دال 
ر ايذ   تيوذذ  إىل     ذذاا  حملقذا،   إيذت  ضذ اغ أا ذت جل ذ   رذون  تط ذذز  ذلتراص   -45

سيي   تالص ما  ج سسار  اض اغ  ورهت  إىل أسيه     يقس ى كتال    ذا   ي اي   ت  ،و  
  (14)ا  جور      تي اي   تتتيو اتل  لامو  تتسقاي ح  تتارآ واالر     ا وضم  أا قتا
 ذذا لورتذذا  غ  ذذتر ص      جا لذذ   ذذاورون  اللق ذذاري  ا ال،ق ا لذذ  ا ت رافلذذ اأ ي ذذت  توو ذذ   -4٥

 تذذ  ص مذذذا أ  ذذذاا   سذذذي  تضذذذال    ،ق ا لذذذاص لذذذت  يمذذذو  مذذذا  لدذذذقت    سذذذيي   اذذذتما ،ذذذيجر ا ذذذاؤه  
  توفذذا  مبسذذ اتلاهت   ذذا يي لذذ  أ  ذذاا    رذذولت   تو تتيذذ   سذذتب  ذذتيف لذذترهت   وذذ اأمتذذاهت  مذذا 

 اضذذذ اغ ا  ام اتذذذو تتيذذذإاذذذا   جسذذذ اتل   ت  ذذذاالر  وذذذت مذذذاا وتذذذت هذذذا   توو ذذذ  مذذذا  ذذذلتراص 
اأتذذذار  ذذز مذذذا جل ذذذ    (11)ا ذذذا ت  اأمتذذاهت ي  ذذذد  أ  ذذاا   سذذذي  تضذذال    ،ق ا لذذذاص مذذم  إمجا،لذذ 
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افييذذا   مذذ   جق ذذتي  ترطذذيآ      يأي توو ذذ   جا لذذ   اترضذذا   وذذ   تق للذذا ضذذت  جذذ رذذون  تط ذذز ا 
  (19) لتراص  جوضو  ، سه

 حرية التنقل -هاء 
إىل أغ   جرذذير   ذذا   جاذذب حباتذذ   رذذون  ة،سذذاغ    ذلذذذتراص  ألذذار ٥١54   ذذايف  -41

 اذذد  ت  ذذطا     ذذاا  رذذون  ة،سذذاغ لذذت ا،ذذتا  أتذذا ه   وذذ  لذذو     ج  ذذو   مذذا مطذذارري 
مذذا  و أ ضذذا   ج و ذذار  تتاتلذذ  ورذذون  ة،سذذاغ لذذت م اذذ إىل   ذذار  اأغ  اذذد تتوذذت أا  تسذذ ي 

  (11) لتراص إىل تتوا ت

حريعععة العععدي   و المعتقعععد وحريعععة التعبيعععر وتكعععوي  الجمعيعععاه والتجمعععل السعععلمي  -واو 
 السياسيةمشاركة لي الحياة العامة و لي ال والحق
 ج ياض   و   يي   تتيا  مبا   كتذال  إ     ترلور  ا لورتاجل    رون  تط ز أ ي ت  -44

 يي   تاتاري أا  تقو م   ي ح يييتط  اتتيا أا  جاقرت  اإلامذ  أمذا ا ص  ذ  اذا     ذي ح 
  (19)اإر رهتا
  أفار  جرير   ا   جاذب حباتذ   رذون  ة،سذاغ    ذلتراص  اسذق ي ر ٥١54ا   ايف  -41

 تسذوطار    ايسذق ي . ذتيف حبوذ  عذيمي  تذايف ا تق ذت اسذا ط  ة  قاتذ   ت تقضللا  و   ييذ  
ةسذذذذذجار    ذذذذذو ر  ت ذذذذذ  ل   ضذذذذذت لكيف  تذذذذذي ل ال ل تق ذذذذذت   ذذذذذاتي ل ل،ذذذذذيمي    سذذذذذقخت يف
 سذذذتب   ذذذتي  مرلذذذتيإىل أغ  ييذذذ   تقاتذذذ   جرذذذير   ذذذا  ألذذذار   ٥١51ا   ذذذايف   (11) ج قرذذذتي
إىل اص األذذذار أيضذذذ .ط  ة ذذذتيف  تي لسذذذل  لذذذم اسذذذا جلاموجلذذذ   تتاتذذذ     تقاسذذذ ل تق ول لذذذ    توذذذو   

 سقخت يف ا  ري  ة تيف ت ت لار ما أ،ز  تتتل  ج افا إ تملذ  احذاييها اإ تلتذا  ايا يذت 
  ٥١54ا   ذذذذذذذايف   (5١١)يضذذذذذذذللا  وجومذذذذذذذ  توخ ذذذذذذذان  وذذذذذذذ   ييذذذذذذذ   تقاتذذذذذذذ   و سذذذذذذذط   ة،ت،ذذذذذذذت

دذذذار  ت  ذذذذي  تذذذ  يرذذذذز  ذذذ غ لذذذا،وغ اسذذذذا ط  ة ذذذتيف   تذذذاآ يرقضذذذذحل مذذذا هل  ذذذذا    جرذذذير أفذذذار
،سخ  ي ،  مجايب ايوظل  حميريا  هو لا،وغ يرلت   جز تط   ق م  1١١إ ت ر هتا  ا 
  (5١5) رون  ة،ساغ

قسذذر    ذذذ غ  جاتيذذتي ا  تا     جذذإ    اأ ي ذذت جل ذذ  م اهضذذ   تقاذذايب  ذذا لورتذذذا  تتذذات   -49
 فا   ذذا  رذذون  ة،سذذاغ  ريجذذاب أ  ذذاا  ،قراملذذ  اأ  ذذاا ييهلذذب تطذذ ي اهتتيذذت ر ضذذت  جذذت

غ تتذذلتراص أاي تطذذحل   ا   هذذا   جذذا ت ذذ  ل   ا ذذتيف يرذذتمي ماوومذذار  ذذوا أآ حرلرذذار   
ما  تتهلب أا  تا ذ  اأغ حرذا  وذ   ت ذور     جت فا   ا  رون  ة،ساغ ا ت   ل ح حل 

جاذذذب حباتذذذ    أرىل  جرذذذير   ذذذا   ٥١54ا   ذذذايف  .(5١٥)تلتذذذامييج م ذذذز هذذذا      ذذذاا ايت ذذذا
 ذذا  ذذتر مذذا  وذذاالر  مبذذذا   اتق  ذذلز حذذذت  ة،سذذاغ    ذذلتراص مبت وذذار مماتوذذ  ا  رذذون 

  (5١1) ذذذ اا تذذذتا فم سلاسذذذل   وذذذ  مذذذا يتذذذتاي ذذذ ز  ذذذاالر يوللذذذ  ياسذذذ حل اإ ذذذت ر أ جذذذايف  
 تذايا أري ذو   حملقوذايا  ة،سذاغ اأا    اةفي    ت ورآ ا    ج ذياط  ذا  جذت فا   ذا  رذون 
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اص األذذار أيضذذ  (5١4)إتذذلت  ،سذذا،ل  ة ت مجلذذم  رذذول    ذذاريرسذذ   رذذولت   جت،لذذ  ا تسلاسذذل   ا ج ا
 ج ولذذذار ا ج ولذذذ  امارا،ذذذحل  جلذذذز  جل سذذذحل إىل  تق ذذذتيار   ا ذذذ   تذذذ  يو ،تتذذذا  جذذذت فاوغ  ذذذا 

  (5١1)امطاييآ  اوي   جل سا،ل 
ا  ذذيفد يسذذولز م و ذذار األذذارر جل ذذ  م اهضذذ   تقاذذايب  روذذا إىل  ذذتي يرذذاريي يقاوذذ -41

 قولل ذذارقتتيذذت ر اأ  ذذاا  جت رذذ   جل ا لذذ  ا ت ذذ   جوملذذ  مسذذقرو  اياذذيجح هذذا  ج و ذذار تو
اأ ي ذذت  توو ذذ   ذذا أسذذ تا  غ  حملج ذذ   تاولذذا أ ذذتر لذذي ر   ا لق ذذايف  ججايذذب اأ  ذذاا  تتهلذذب

ي ذذا فلاسذذ ا ورذذون  تذذ  ح ذذز  سذذ  لما  ري  تاذذتا  جقاوذذا  اذذتيف يسذذولز  ج و ذذ   ذذ   وجوملذذ  
اأا ذت  توو ذ   ذلتراص  ذاال ت    ذتار  ج و ذار  ذ   وجوملذ    مسذا تي   (5١9) ة،سذاغل

 تتاتذذ   وذذ   توفذذا   اتقا ماهتذذا  امجذذ  هذذا   ج و ذذار مذذا  تق ذذاص  تق ويذذز  تجذذا  ايورلذذه  ر   
ر   ذذا   جاذذب   ألذذار  جرذذي ٥١54ا   ذذايف   (5١1)أ، ذذطقتا  تسذذو ل     ذذاا  رذذون  ة،سذذاغ

إىل  تقاذذذذذتيتر  تذذذذذ  أُرتوذذذذذت  وذذذذذ   تق ذذذذذيياار  جقاورذذذذذ    ة،سذذذذذاغ    ذذذذذلتراصحباتذذذذذ   رذذذذذون 
 اتي  طذذذار  تاامذذذ   مبذذذا فلتذذذا  اذذذد  تا ا ذذذي  ة ا لذذذ   تج ذذذه ال ذذذمل أغ  تطذذذا م  تقرللذذذتآ  تاذذذايف 

 حل   ت  عذييف ما  ترا،وغ  جل ا 5-511ار ا  لتراص إىل إتطا   جاري   (5١9)توق يياار مل يقط 
إىل ضياري مي ،ا   توو     تقرللتي  اص األار أيض  (5١1)  ، ط   تاام   ج و    راغ ييتل  رتحل

  (55١) تسافيي  جقاور   قسولز  ت را ار ا  ، طقتا
 ذذذ غ   ة،سذذذاغ    ذذذلتراص  أفذذذار  جرذذذير   ذذذا   جاذذذب حباتذذذ   رذذذون ٥١54ا   ذذذايف  -49

   تاامذذ  ي ذذيح للذذور ص  ذذ  ماروتذذ   وذذ   وذذا    تقو ذذم ايرقضذذحل مذذا  ترذذا،وغ  جقاوذذا  ا  ذذت 
 ج و   أغ يتوطو   ا ل جو رر  جاتل ل  جسقختم   امبو،ب ها   ترا،وغ  ال عذو   تت ايذ  وذت  

األذار   (555) ىت ي تر ييتل  رتحل  ق ول ذه ا ذاري مذا يُذيفد  وتذار  تق وذل   سذتاب ير لذ 
للاسذذذحل مذذذا  ذذذاالر  جت رذذذ   ةر ريذذذ  تو  قوذذذ  امم وذذذحل  جاارضذذذ     جرذذذير   ذذذا  إىل  ذذذتر 
  اأغ ماو   ذاالر  ال قوذا  ا تقوللذ   تذ  ال يسذق ت إىل أرتذ  ٥١54 ت      اا ما  ايف 

،طذتن ال  تسذا ر  ت ذتي ا ت   سقتتفت ، طا     جاارض  ا   اا  رذون  ة،سذاغ ،ذير   
اأ ي ذذت جل ذذ   رذذون  تط ذذز  ذذا   (55٥)٥١54  أيار/مذذايو   طوتذذ   تاذذامل توتذذو حل  وذذ   جلولذذت

 ٥١5١لورتذذذذا إ      قوذذذذا  مذذذذي هر  تذذذذتا  جوذذذذاهي ر  تذذذذ  ،ذذذذير    ذذذذا،وغ   اا/ريسذذذذ رب 
اأا ذت  ذلتراص  قذوف  ضذ ا،ار مذذا أ،ذز  ة  ذاا  تقذايف تو رذذون  جقاورذ  حبييذ   تقاتذ  ا ييذذ  

  (551)وا  و   جاوومار  ج است يجويا  جل الار ا تقو م  تسو حل اإمجا،ل   و 

 العمل ولي التمتل بشروط  مل  ادلة ومؤاتيةالحق لي  -زاي 
 ذا لورتذا  غ ،سذت   تتطاتذ  أ وذ      توو    جا ل   اترضا   و   تق للا ضت  جذيأيأ ي ت  -41

     و   ت سا  مرار،ذ  مذم  تي،ذاا ا غ  ذتر ص ألذز مذا  ت سذا  يسذو وا  اذا تر  ذا  تا ذز
 ستب إ ا،ار  تتطات   ترولو  ا تا ز  تاايف  ةتا محل  اأا ت  توو    لتراص  ا ق ار سلاسار 
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  اتذ   ذولم اي ايت    إضافل  تق رلا  جساا ي  جوضو ل      ت سذا  ا تي،ذاا   سذون  تا ذز 
  (554)است  ت ووي     ،ور     جل س   ت سا   ا ترضا   و   ت  ز  توظل حل 

 ذذذا لورتذذذا  غ فدذذذ    ذذذاورون  اللق ذذذاري  ا ال،ق ا لذذذ  ا ت رافلذذذ  جا لذذذ   اأ ي ذذت  توو ذذذ  -1١
 ت ذذتاب مذذا   تذذت مقذذ تيي   ذذجز  تذذ   اتتطاتذذ  اأا ذذت  ذذلتراص  اختذذاك يذذت    تو ذذت مذذا  طاتذذ  

  (551)ااجل   تيف  تقو فا     تقاول  اأسو ن  تا زم ت تاب   طين م تا 
 ذذذلتراص  ذذذات وي     ق ذذذار     اترضذذذا   وذذذ   تق للذذذا ضذذذت  جذذذيأي توو ذذذ   جا لذذذ  اأا ذذذت  -15

ا،رذذذذز  ذذذذب    تق ذذذذين  جل سذذذذحل   مجذذذذاغ  تا ذذذذز ا وذذذذي  امجاف قذذذذهي ذذذذيياار مت،لذذذذ  تقاييذذذذ  
  (559) ةتتار ت احل  تض ل 

تذذذذذا إ    لور ذذذذذا   ذذذذذاورون  اللق ذذذذذاري  ا ال،ق ا لذذذذذ  ا ت رافلذذذذذ  جا لذذذذذ   اأ ي ذذذذذت  توو ذذذذذ  -1٥
 ذجوه يمذا إ    ا   تر ذ ي   ،ز/ حملذتري  جذتي   مجلذم لطا ذار  اللق ذار  رور  تا ز  سقخت يف

ا وتذذذت  توو ذذذ  مذذذا    رذذذون  تا ذذذز لذذذم  تق قذذذم ج  وذذذ مذذذا اتذذذار سذذذوتل  تطذذذ ي   تارذذذور وذذذالي
لذذتر  ذذا  مذذا  و ايذذ  توا ذذاا هبذذت    ذذت يف  رذذولت  مذذم يقذذل  فذذي    ذذز ال رذذ   ذذلتراص أغ 
 وذت مذا   طلذ  ارذور  تر ذ ي   ،ز/ حملذتري  جذتيايف  وا  تواأا قتا مبي ،ا   ت و    اا  تا ز

  (551)توارور ،طان  سقخت متا ايوف   تض ا،ار  تجافل  ضت  تيف  تقوتيت  تقاس حل
 ذذذ غ   ة،سذذذاغ    ذذذلتراص جرذذذير   ذذذا   جاذذذب حباتذذذ   رذذذون   أفذذذار ٥١54ا   ذذذايف  -11

  ا ذذذذذ غ   ، ذذذذط    تمذذذذذ   تاسذذذذجيي  قاوذذذذا    ذذذذذاا ال ي وذذذذذ   ترلذذذذايف راغ أ،ذذذذي   ذذذذرباغ جمل ذذذذتيا 
  (559)أر   أ  اا راغ أ،ي   وري م قو    و   تسجاغ  تاامو  تسوطار ي يح 

 الضمان االجتما ي ولي التمتل بمستوى معيشي الئقالحق لي  -حاء 
غ ماذذتا تذذا  لور ذذا   ذذاورون  اللق ذذاري  ا ال،ق ا لذذ  ا ت رافلذذ  جا لذذ    توو ذذ أ ي ذذت  -14

جاف ذذ    اأا ذذت  ذذلتراص مب   ج ذذا ا  تيي لذذ  ي ذذاها ضذذا   جاذذتا    ج ذذا ا  وضذذيي  ت رذذي 
اضذ اغ  تذت    حملذتر   هذت   جذا   ت ري ا وت ما أا،ه  تق ذاار  ذ   ج ذا ا  تيي لذ  ا وضذيي 

  (551)يال وغ حت تط  ت ري
أا أ  ذي    ذااتتذ  أ ت  تتيتا تاأ ي ت جل    رون  تط ز  ا لورتا إ     ات    سي  -11

اأا ذت    و  مذو  ذ  مق اسذب يا ا ياا  ما  ت ري ك ر  ا ز ا لت   ت  ال جال ل  ا  سي 
  مم  تت لا   جز تذا   وذ  ض اغ مسقوى مال حل ال ا امسقت يف جل لم     اا  لتراص 

  (5٥١)  سي   لت هت ل اص ا يما،اص 
 ذذا لورتذذا  غ ،وذذايف   ذذاري  ا ال،ق ا لذذ  ا ت رافلذذ  ذذاورون  اللق جا لذذ    توو ذذ أ ي ذذت ا  -19

 تض اغ  ال،ق ا حل    لتراص ال يض ا  ات  تقططل   ت امو   اأا ت  لتراص  وضذم إ ا،ذ  
 جقرا ذذذتيا مجذذذا  جاالذذذار  تقرا تيذذذ   ذذذ   ترا  ذذذ   وذذذ   اللذذذت  ار  تتطاتذذذ  ا تق  ذذذت مذذذا أغ 
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تذذذذي ط  ج ذذذذقو  تو االذذذذار  قجذذذذذاتل  مبسذذذذقوى مال ذذذذحل ال ذذذذا  ذذذذا  ييذذذذا  مذذذذا  تق قذذذذم اأسذذذذيه  
  (5٥5) جال  
ااجلذذذذ  مب ذذذذلتراص   ذذذذاورون  اللق ذذذذاري  ا ال،ق ا لذذذذ  ا ت رافلذذذذ  جا لذذذذ    توو ذذذذ أا ذذذت ا  -11

 ت دذار  حمليامذ   م جو  لو     ال،قوار  تطويو  فل ا يقاوا  اتسذجا  ال،ق ذا حل اضذ اغ   ذوا
  (5٥٥) و   تسجا  تت ا

 صحةالالحق لي  -طاء 
 سذق ي ر  ذا لورتذا إ    مذا ،تيذت   توو    جا ل   اترضا   و   تق للا ضت  جذيأيأ ي ت  -19

 تووذذو  إىل  ة،تذذذاح  طييرذذ  أساسذذذل  توذذق ج     ت سذذذز  اإ     سذذقا اا اسذذذا ز م ذذم  و ذذذز 
  ذذذوا مجلذذذم  ت سذذذا  ا ت قلذذذار ّ ا،ذذذاص ا اترذذذتر   اأا ذذذت  ذذذلتراص  ذذذ غ يضذذذ ا حمذذذتار  ذذذجز 

ا جاوومذذذار  جقاورذذذ  هبذذذا  م ذذذم  و ذذذز اتذذذتمار  ت ذذذ    جل سذذذل  ا ة ا لذذذ  تجذذذا   وذذذ  اسذذذا ز 
  (5٥1)  لجااب يستز  ال ت   ولتا

 رماذتال  خن ذاحاجل    رون  تط ذز     لتراص اال مل فييا   م   جق تي  ترطيآ -11
 ماذذذذتا   ذذذذقتاغ   ذذذذا لورتذذذذا   رذذذذون  تط ذذذذز اأ ي ذذذذت جل ذذذذ   (5٥4)تيضذذذذمافلذذذذار   متذذذذار ا 

 ذذاو ار    يو ،تذذوغرتذذ  إلامذذ  م لقذذ     ا غ     ذذاا  تذذايا حي وذذوغاص ا ا  اتلذذيذذ ذذاا ال    
ق سذ   توضذم  ت ذ حل   ت وذامحل  جملذا   اأا ذت  توو ذ   ذلتراص   السق اري ما  تات   تطيب

ضذذ اغ  تاذذت   تطذذيب  جملذذا  جل لذذم     ذذاا  تذذايا حي وذذوغ رتذذ    طذذين م تذذاجل لذذم     ذذاا  
  (5٥9)التمت م وضل    م   جق تي  تسامل  ت  اغ  تت،د  يو لار مماتو   (5٥1)إلام  م لق 

  مذذي  جقاوذذا  اتي ايذذ   تقسذذجل ل  ت   ذذاا  تج تذذا ار تذذت جل ذذ   رذذون  تط ذذز  ا ق ذذار  -9١
م و ذذار  ذذ   جوملذذذ    وذذ  أيذذتآ    تطاتذذبيرذذت يف  أ ي ذذت  ذذا لورتذذا  غ  تي ايذذ   تقسذذجل ل 

وضذذم اتلذذ  تق ويذذز تذذتمار  تي ايذذ  اأا ذذت  توو ذذ   ذذلتراص   .مذذا   ذذا ب  يسذذق لت مذذا ر ذذ  ال
  (5٥1) تقسجل ل  ت   اا ار   ها    تمار

 ذذذاورون  اللق ذذذاري   جا لذذذ    توو ذذذ ا     ذذذلتراص اأ ذذذيب فييذذذا   مذذذ   جق ذذذتي  ترطذذذيآ -95
ت  جراامذذذذذذ   ري ذذذذذذا  ماذذذذذذتالر  ة ذذذذذذا    اتسذذذذذذز  ت ذذذذذذتي  ذذذذذذا  تروذذذذذذا إ    ا ال،ق ا لذذذذذذ  ا ت رافلذذذذذذ 

 ذذا لورتذذا   ذذاورون  اللق ذذاري  ا ال،ق ا لذذ  ا ت رافلذذ  جا لذذ    توو ذذ   ذذا أ ي ذذت   (5٥9)ت رايذذ 
  (5٥1)ضذذذذذا  يذذذذذت    مجاف ذذذذذ   تاذذذذذتاى ار ذذذذذتها اي ذذذذذخل   جذذذذذيح    تولذذذذذت  ج اسذذذذذبإ    

  (51١)اأا ذذت  ذذلتراص  اختذذاك  تقذذت     تت مذذ  ج ذذم  ،ق ذذار فذذ اص ،رذذ   ج ا ذذ   تت ذذيي / ةيت 
 خن ذذذاح  ذذذتر  ذذذاالر  ة ذذذا    اةيذذذت        ذذذلتراص فييذذذا   مذذذ   جق ذذذتي  ترطذذذيآاال ذذذمل 
مذذذا  رذذذال   جضذذذاري تو  اسذذذار  تي،الذذذ  تاا تقذذذا يف  وجومذذذ   ايذذذاري لذذذي    ٥١51-٥١5١  ت ذذذتي

 جلتذذور  تي ملذذ  إىل مذذا  ا،ذذ  إىل مايذذت مذذا  تق ويذذز ا  الذذاا  ت ييذذا إغ ه ذذا   (515)أمذذو ا  تتاتذذ 
إىل هذذذا   حملقذذذا،   ت ذذذاحل   لذذذخا و  اسذذذار  تي،الذذذ   جضذذذار تيططلذذذ   تاذذذت  وسذذذلم ،طذذذان ي

  (51٥) وت ما  تضير ا ياري في   و وا  و  تتمار تات  
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 تعليمالالحق لي  -ياء 
   ج ذذا ا    ذذجز ا سذذم قاوذذل  لتذذز  جترسذذحل تقذذو في مي فذذا  رذذون  تط ذذز    ذذ جلر تذذت  -9٥

إك يت ذذذمل  توو ذذذ  أغ ا  .ايذذذاري يذذذو في هذذذا   جي فذذذا    ج ذذذا ا  تيي لذذذ  ص  وضذذذيي  اأا ذذذت  ذذذلترا 
 ذذتيف  تق ذذان  تقاوذذل   ال قذذت  حل يذذتايف يسذذم سذذ و ر اأ،ذذه إتا مذذحل ا ذذا   فتذذحل ي ذذاي  ذذاتروا إ    

  (511)رس     اا  اجت،ست   ت ي ما 
تذا أ ي ذت اال وت جل    رون  تط ز  خن اح  تر  جت رص  تاسذجيي  ت   ذاا  تج  -91

 ا لورتا  غ ها   تاتر ما   ا  اتلاص  اأا ت  لتراص  قخ لد  تر ها   جذت رص  ا ذا  
 جلو ،ذذذذذب  تاسذذذذذجيي  مذذذذذا  جاسذذذذذجي ر  ت ذذذذذل ل  ت   ذذذذذاا ا،رذذذذذز  جسذذذذذ اتل   ذذذذذا هذذذذذا   جذذذذذت رص 

إىل ا  ري  تقاوذذذل     ذذذا أا ذذذت  توو ذذذ   ذذذلتراص  ا قتذذذار مجلذذذم  تقتملذذذا راغ اص ا جاسذذذجي ر ماذذذ
  (514)س    جو،وريا      ارميل   تاسجيي    ت،ل   ا ا ت يف  رولت      اا 59 سا
   سذذقوى  تقاول ذذحل  تاذذا  ج  توو ذذ   جا لذذ   اترضذذا   وذذ   تق للذذا ضذذت  جذذيأي اال وذذت -94

 تذذا  ذذتغ ملذذاريا   غ  ت سذذا  ا ت قلذذار مذذا أ ي ذذت  ذذا  سذذق ي ر لورتذذا  تج تذذا  ذذ و   ت سذذا 
ق ويذذذذم   لذذذذار ر   اأا ذذذذت  توو ذذذذ   ذذذذلتراص   ة،ذذذذا   ذذذذاريص   ضذذذذور ل ا فلتذذذذاتذذذذي تقاوذذذذل   تذذذذ  

   ارميلذذ  ا جت لذذ  تو سذذا  ا تي،ذذاا ا ختذذاك يذذت    إضذذافل  تق ذذولم  ت سذذا  ا تي،ذذاا  وذذ   تقلذذار 
  (511)   يرولتي  ل  ااظل ل  االر ياول 

 خن ذاح  ا لورتا إ     رافل  اورون  اللق اري  ا ال،ق ا ل  ا ت  جا ل   اأ ي ت  توو   -91
   تق ذذتآ تاذذتيف   ايذذ   جسذذقوى  تقاول ذذحل تويامذذا ياوذذل   تيامذذا الذذوات  ذذلتراص  وذذ  مسقذذذوى
اأرتذت جل ذ   ترضذا   وذ    (519)ا يذاري ماذتالر  ضذوره  فلتذا يتملا  تياما    جت رصاإ را  

 ل  ا تاو  ا ت رافذ  ) تلو،سذجو(م و     م   جق تي توت   اجل    رون  تط ز  ا  تق للا  تا  يآ
  (511)مبت وار هبا   ت  غ

 ذذذا لورتذذذا إ    لوذذذ    ذذذاورون  اللق ذذذاري  ا ال،ق ا لذذذ  ا ت رافلذذذ  جا لذذذ   اأ ي ذذذت  توو ذذذ  -99
 اأتذذارر  تلو،سذذجو  (519) سذذقخت يف  توطذذ   تتلتراسذذل     ذذاا  تقاوذذل   ال سذذل ا    تقاوذذل   تاذذا 

 ذذذذاورون  اللق ذذذذذاري   جا لذذذذذ    توو ذذذذ ا وتذذذذت   (511)قاوذذذذل   تاذذذذذا لذذذذو  ز مماتوذذذذ  فل ذذذذذا  ذذذذ   ت
  اتوطذذذذذ   تتلتراسذذذذذل     ذذذذذ و   تتر سذذذذذ مذذذذذا  ذذذذذلتراص إيا ذذذذذ  فذذذذذي   ا ال،ق ا لذذذذذ  ا ت رافلذذذذذ 

  (54١)ت لخا   تي  ت    كتال

 الحقوق الثقالية -كاف 
 وذو ر  ا لورتذا إ     ذ  اورون  اللق اري  ا ال،ق ا ل  ا ت رافل  جا ل   أ ي ت  توو   -91

اترلور  ج ياض     تو لم  و   ج ار    تجامو     ولذاي  ت رافلذ   ات سذت  إىل    جقاور  جتو    تا 
 اذد   فذي ر ا جل ا ذار  تذذايا يي تذوغ   ياايذا  توطذ   تتلتراسذذل  اي وذل  أ، ذط  ترافلذ   مبذذا   
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ا   ذذذذذجز  ذذذذذ  رتذذذذذحل  ذذذذذا يى أ ذذذذذت   كتذذذذذال يرذذذذذتمي  تاذذذذذياح  جسذذذذذي ل  ا جوسذذذذذلرل  ا ال ق ذذذذذا
  (545)يار ل 

 األشخاص ذوو اإل اوة -الم 
  مي إ ايب ي  لا  ي مج يتريب ي هلول  امت ل  تقاايا رمذج ال وت جل    رون  تط ز   -99

 ذذذتيف ا،ذذذور   امذذذم كتذذذال  أ ي ذذذت  توو ذذذ   ذذذا لورتذذذا  سذذذتب     ذذذاا كاآ  ة الذذذ     جملق ذذذم
 تج ذذ  مذذذا     ذذذاا كاآ ا سذذق ي ر  ذذذل    ا كاآ  ة الذذذ سلاسذذ  ا  لذذذ  لذذامو    ذذذ غ     ذذا
 تقاوذذذذل  ا ذذذذ   مذذذذا   ذذذذتمار  ا ذذذذتيف   ذذذذوا   وذذذذ   ةلامذذذذ    ة الذذذذار  تارولذذذذ    م سسذذذذار

سلاسذذذ  ا  لذذذ  تا ذذذ     ال سذذذل ا    ج ذذذا ا  تيي لذذذ   اأا ذذذت  توو ذذذ   ذذذلتراص  وضذذذم جملق الذذذ 
      ذاا كاآ  ة الذار  ت ذتيتي   اأمتذار ذايذوف   تذت    جت ذ  آل  ا  ا   اا كاآ  ة الذ 

  (54٥)  ،وايف  تقاول   تاايف  اغ  سق اري مجلم     اا كاآ  ة ال  ما  تقاول  ار ت اض
 تقذت    ذا لورتذا إ     ذاورون  اللق ذاري  ا ال،ق ا لذ  ا ت رافلذ  جا لذ   أ ي ت  توو ذ ا  -91

تيف ا،ذذور أآ إتذذا يف لذذا،و   قذذوف  يييلتذذار   ا ذذ ت ذذتيت   ماذذتا   اتذذ    لذذخا  كاآ  ة الذذ 
إال إك   ا،ذذذذت  ة الذذذذ  ،امجذذذذ   ذذذذا إ ذذذذا   أا مذذذذيح  سذذذذتب يلسذذذذ ي  ماروتذذذذ    مجذذذذاغ  تا ذذذذز 

 ذ غ ه ذا   ا،ذ  إىل  ذاا مايذت مذا    ذلتراص اأفذار فييذا   مذ   جق ذتي  ترطذيآ   (541) تا ز
ا  ذ  مذا  تضذ ا،ار  تق ذييال  فل ذ جلتور ججاف ذ   ترو تذب  ت  طلذ   ال،ق ا لذ   ايذوف  مايذت 

  (544)  ات    لخا  كاآ  ة ال 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ميم 
  إ،ي   هتذذذا اممارسذذذاهتا  واتلذذذ     ذذذاا لق رذذذأا ذذذت جل ذذذ  م اهضذذذ   تقاذذذايب  ذذذلتراص   -1١

أغ يضذ ا اص تراص أيضذ  اي تطذحل تتذلتوفذا   اتقا ماهتذامذا أ،ذز   ة اار ا ة اري  ترسيي  ا تقسذول  
 تووذذذو  ا تت،دذذذ  ا ذذذ ه  مذذذا   لذذذخا   تذذذايا حيقذذذا،وغ إىل  و ايذذذ  محايذذذ  أفضذذذز جوق سذذذحل 

الذتمت جل ذ   رذون  تط ذز يو ذلار   (541)اضذم  تت،ذ ،وري إ،ي   إلي ر   اأغ حسا  تتاتل 
و   ذذذذا  ذذذذ و   أا  ج   ذذذذ جأا  ذذذذ    اويذذذذ ال حي وذذذذوغ اتذذذذا ا  تذذذذايا    ذذذذاا مماتوذذذذ    ذذذذ غ  

  (549)كايت 
م تذا يو ذلار إىل  ذلتراص     م   جق ذتي  تسذامل  ت ذ اغ  تت،دذ   وضل مالتمت  -15

امي ،اذ       جطذار ر   م ا ا  تاتوريا اسقتيف  وتار  تووو  ما   ،ا،ب  جو،ور   تس اال
 وغ  تت،دذ ياتيز لا،ا  أاسم ما   لخا     و اريططل   تققس ىايي   و اي   تقج لول  ي

 جقاورذذ   وضذذم  5115مذذم أ جذذايف  ي اللذذ   ذذايف  إال أ جذذايف  السذذقتاار  جق الذذل قضذذ ا يال  تجذذحل
 تت،دذذذ    إرمذذذا   ، ذذذط ايسذذذو  أ موق سذذذحل  تووذذذو   ذذذاحل لامذذذ  تأمذذذا ا  ة يذذذاري  تت،دذذذ   ا 

  (541) حملوحل ما  ج وضل  الي ا تا جملق م 



A/HRC/WG.6/22/BLR/2 

19 GE.15-03904 

اضم إ،ي   تق تيت  اويذ  مذا أ،ذز حتيذت  لوات جل    رون  تط ز  لتراص  و ا  -1٥
ُ، ّذذتا  أا  سذذُقختمو    لذذت  تذذايا حُيق ذذز أغ يجو،ذذو  هويذذ      ذذاا  تت،دذذ  ا جوق سذذ  تووذذو  

  (549)  ا ختاك  تقت     تت م  تقاافلت  اإ اري إرما،ت     ار  أ  اا  تا ،ل 
 طوذذذذب ر ذذذذ    ذذذذلتراص دذذذذ   مذذذذ   جق ذذذذتي  تسذذذذامل  ت ذذذذ اغ  تت،  وضذذذذل ماأا ذذذذت  -11

إ،ذذي   تق تيذذت  ذذاالر  ج وضذذل  اتربهتذذا فل ذذا  ذذ   ترضذذايا  جق ذذو   ا،اذذت يف  جل سذذل   ا وضذذم 
ا ل  ا ال وت جل    رون  تط ز  ري ذا   ذتر   لذخا   ذتميحل   (541) ،ات يف  جل سل  ايطتلره

مجلم     اا  جل سل     تتوت  لتمت يو لار مماتو  ا  ت  لتراص  و  ض اغ إ  اا  ا 
   و وا  و   جل سل  ما أ،ز م م  االر  ،ات يف  جل سل   ا و  مجم  لا،ذار  ذا     ذاا 

  (51١) تميحل  جل سل 

  التنمية والقضايا البيئية حق ليال -نون 
 تقذت  لار  تسذوتل  تجارتذ    سذق ي رلورتذا إ     أ ي ت جل    رون  تط ز ما ،تيت  ا -14

  غ حسا  تي اي   ت  ل   جقخ     تلتراصو لقتا تا يرر ي   اا ي ي،و لز  و        
  تج ذذذ   جتجذذذي  ذذذا،تورهذذذا  تي ملذذذ  إىل   ذذذ غ ياذذذا جارتذذذ   ا ات   جقذذذ تييا تذذذ  يرذذذتمتا ت   ذذذاا 

   اأفذذذذار فييذذذذا   مذذذذ   جق ذذذذتي  ترطذذذذيآ  (515)  مذذذذي ح  جييتطذذذذ   ذذذذاتقوو   ت ذذذذواآ ا تولايذذذذ  م تذذذذا
فذذي  يوتلذذت  تذذتتز    ج ذذا ا  جقذذ تيي إىل مايذذت مذذا  جلتذذور تق سذذ   ذذ غ ه ذذا   ا،ذذ    ذذلتراص

  (51٥) جارت  ي  ،و لز

 حقوق اإلنسان ومكالحة اإلرهاب  -سي  
غ لا،وغ مجاف    تقطذي  ميجذا  ا لورتا   جل    ترضا   و   تق للا  تا  يآأ ي ت  -11

تقرلذذت  تقذذايف مبتذذارع  الي اللذذ      اأا ذذت  ذذلتراص  ضذذ اغأغ ي ّسذذي ايطتّذذا   ذذجز ا سذذم توطايذذ 
  (511)إ، اك    تي س  لا،وغ مجاف    تقطي  ايطتلره ا    تاأ جامتا 
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