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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية والعشرون
 ٢٠15أيار/مايو  4-15

متحووودة السوووامية لحقووووق اإلنسوووان و قوووا  مووووأع تهدموووي مفوموووية ا مووو  ال  
 5والفقورة  5/1)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 15للفقرة 

 16/21من مر ق قرار المجلس 

 *هندوراس  
 

إىل عمديذذذذ   (1) هذذذذ  ةذذذذاة   م ذذذذد   33هذذذذلت تير ميذذذذم مذذذذو ا يدمةدومذذذذا  ت   مذذذذ  مذذذذ   
يةامذذذ  تيذذذد تعرمذذذ ها  دذذذ  ة ذذذو  تالسذذذرةمتل تيذذذ شرم تيوذذذامّب شهذذذو يرل ذذذه ت  ذذذا   تيرو يهيذذذ  ت

، شال يرضذذذم  أيذذذ  ورتج أش ش هذذذا  ناذذذم أش تنبتةذذذا  مذذذ   انذذذ  17/119تإلنسذذذا  ق م ذذذمر  
مفوضذي  تممذا ت ر ذ ل تيسذامي    ذو  تإلنسذا ، شال أم ةقذا أش نذمتر اوذت  ت عذاجت   ذ   لب 

تير ميذذذم شأ ا قذذذج نذذذ ر  شنذذذ  ر يفذذذم ق يفذذذّ مذذذمل ق ةوت ذذذج  ايذذذ  تيذذذار ممت ذذذه ت ةدومذذذا  تيذذذوتر ل ق
، خ  ذذر، ةسذذ  16/٢1تإلمقذذا  عدذذن تيا ذذوي تمةذذدي   ش  ماليذذقب شعمذذس  ا ذذمتر ت دذذ  

م رضن ت ال، فمع مسر ّ إلسذهاما  ت سسسذ  تيويايذ    ذو  تإلنسذا  تيرااةذ  يد شيذ  موضذوع 
يوذذذذ قج تالسذذذذرةمتل شت ةرمذذذذ ل ااذذذذاج  عدذذذذن تير يذذذذ  تيقامذذذذّ ا ذذذذا   اذذذذاري ب شم رذذذذا  عدذذذذن ت ونذذذذه ت

يدمفوضي  تيسامي    ذو  تإلنسذا  تيا ذوي تيقامدذ  تيذد مرضذم  عيذه ت ةدومذا  تيذوتر لب شنذ  
 رشعج ق إع ت  تير ميم  شري  تالسرةمتل شتيرطورت  تيد ة ثت ق مدك تيفبلب

__________ 

 مل حتمر هل  تيوثي   ن ّ إرساهلا إىل  شتئم تيبع  تير ميمي  اامما ت ر  لب *
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 المعلومات المقدمة من تصحاب المصلحة  
 المعلومات ا ساسية واإلطار -تلف 

 (٢)الدوليةنطاق االلتعامات  -1 
تمسذذذع يةذذذ ف تعذذذبت  هاذذذ شرتل ااخر ذذذاي تيد اذذذ  ت ةايذذذ   8أاذذذ   تيورنذذذ  ت وذذذبيف   -1

 ب(3)ررد ن تيوقاشى م  تمفمت  أش تي شل تميمت  شماام فيهايااالخرفاج تي سمم 
( ) ذذذذ ق  COIPRODEN) شنايذذذذت  ذذذذ ق  ماسذذذذيا ت سسسذذذذا  ت اةذذذذ    ذذذذو  تيطفذذذذّ -٢

هرمذاف ااير ذ يا عدذن مةاهذ ت  أخذمى شأ ذار  إىل أ  عدذ  إنه ال ش و  مم ت ة و  تيطفّ(
يةهذذذذ  تيذذذذ شا ت ذذذذاي اذذذذا  و  ت  نيذذذذذ  ت د ذذذذذا ااضذذذذماها تيكشمويفذذذذول تالخريذذذذارم مذذذذ  ةذذذذقو  

شتيسياسذذذذذي  شتيكشمقذذذذذول تالخريذذذذذارم المفانيذذذذذ  تي ضذذذذذاج عدذذذذذن عيذذذذذه أ ذذذذذقال تيرمييذذذذذا ضذذذذذ  ت ذذذذذمأل 
ا اذذذا متج م ذذذ غ تي ستذذذا  ال مذذذاتل اانراذذذار شتيكشمقذذذول تالخريذذذارم المفانيذذذ  ة ذذذو  تيطفذذذّ ت رةدذذذ

إنه م  تيضمشرم ااياسذ   هلاذ شرتل تير ذ يا عدذن  ٢تيورن  ت وبيف  ش اج ق ب (4)تير  يا عديها
 ب(5)يةه  تي شا ت اي اا  و  ت  ني  شتيسياسي ت د ا اا تيكشمويفول تالخريارم

اذذذ شرتل اذذذت  م ذذذ   عدذذذن تمفانيذذذ  ه (6)5شتيورنذذذ  ت وذذذبيف   9شأشةذذذت تيورنذذذ  ت وذذذبيف   -3
اوت  تيةمال ت ااييني شات  مةرم  موةي  ماام   ٢٠11( يةاف 189ماام  تيةمّ تي شيي  )رنا 

اوذذت  تيةمذذال ت اذذاييني شموةذذي  ماامذذ  تيةمذذّ تي شييذذ   ٢٠11( يةذذاف ٢٠1تيةمذذّ تي شييذذ  )رنذذا 
 ب(7)اوت  فقشل ن ر ت ااع  تي ومي  شتإلي ز ٢٠1٠( يةاف ٢٠٠)رنا 
هاذذ شرتل اذذت  م ذذ   عدذذن تمفانيذذا  ماامذذ  تيةمذذّ تي شييذذ   4شأشةذذت تيورنذذ  ت وذذبيف   -4

( اوذت  حت يذ  131)رنا  197٠تيد ال ماتل اانراار تير  يا عديها، اا ق ريك تمفاني   عاف 
( اوذذذت  تإل ذذذازل م فوعذذذ  تم ذذذم 13٢)رنذذذا  197٠ت سذذذرويا  تيذذذ نيا يو ذذذورة شتمفانيذذذ   عذذذاف 

تيةمذذذذذذّ )تيارتعذذذذذذ (ة شتمفانيذذذذذذ   ( اوذذذذذذت  مفرذذذذذذي 1٢9)رنذذذذذذا  1969شتمفانيذذذذذذ  عذذذذذذاف )ممت ةذذذذذذ (ة 
( 151)رنذذا  1978( اوذذت  تيسذذسم  شتي ذذ   ت هايرذذنية شتمفانيذذ  عذذاف 155)رنذذا  1981 عذذاف

( اوذذذت  تيةمذذذال 189)رنذذذا  ٢٠11ة شتمفانيذذذ  عذذذاف تيةموميذذذ اوذذذت  عسنذذذا  تيةمذذذّ ق ت  مذذذ  
 ب(8)ت ااييني

 التشريعي اإلطار الدستوري و  -2 
ااعرمذذذا  نذذذانو  اوذذذت  تهلويذذذ  ت اسذذذاني  يسذذذم  يو ذذذ اي  5شةذذذت تيورنذذذ  ت وذذذبيف   أ -5

 ب(9)ار  ي  هويرها ق تيس ّ تيويين شف ا  يدها شم ورها ت اسيني
ّ ق عاف  -6 إةذس  عدذن تي ذانو  ت اذائج  ٢٠13شالةات ماام  تيةفو تي شيي  أنه أ  خق

تئا تيقمتهيذذ ، شيقاذذه مل ي اف ذذل اةذذ ب شيةذذّ مذذا ي ةذذ  عدذذن تي دذذا أ  يرذذي  إمقانيذذ  ت ةان ذذ  عدذذن  ذذم 
 ب(1٠)ةاشيوت إيالاج هلت تإلةس تيقونالمل اةض أعضاج 
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أ  هاذذ شرتل عذذ يت نانو ذذا ت اذذائج االذذمل  ةذذّ مةميذذع  1شالةاذذت تيورنذذ  ت وذذبيف   -7
  أش تية واذذذ  مذذذه تمفانيذذذ  مااهضذذذ  تيرةذذذلي  شتذذذق  مذذذ  ضذذذمش  ت ةامدذذذمرما ذذذيا   مميذذذ  تيرةذذذلي  

مذذه تالمفانيذذ  مرما ذذيا  مةميذذع  مميذذ  تالخرفذذاج تي سذذمم  ةذذّ تي اسذذي  أش تيسإنسذذاني  أش ت هياذذ  ش 
 ب(11)تي شيي   ماي  عيه تم  اي م  تالخرفاج تي سمم

يفمذذا  عذذت ماامذذ  تيةفذذو تي شييذذ  هاذذ شرتل إىل ت وتف ذذ  عدذذن فنذذانو   ايذذ  تي ذذ فيني  -8
ا  شتيةامدني ق نااف تية تي ف شموفق ت وتر  تيقافي  إلنواج ويي  فةايذ  شت  تفةني ع  ة و  تإلنس

 ب(1٢)يد ماي 
هاذذ شرتل  1يروةذذيا  وييذذ  تالسذرةمتل تيذذ شرم تيوذذامّ، أشةذت تيورنذذ  ت وذذبيف   ششف ذا   -9

اذت  مةرمذذ  تي ذذانو  ت رةدذا امايذذ  ت ذذ تفةني عذ  ة ذذو  تإلنسذذا  ، مذه ممتعذذال إسذذهاما  ت رمذذه 
  تي ذذذانو  يا الذذذج أ  يسذذذروق ت ةذذذايق تيذذذد ةذذذ   ا أإىل  5تيورنذذذ  ت وذذذبيف  شأ ذذذار  ب (13)ت ذذذ ي

 ب(14)يونا يواي  ض  ها شرتل قم  تي د ت  تممميقي    و  تإلنسا  ق نضي  
شأشةذذن تالئذذرس  تيةذذا ج مذذ  أ ذذّ موذذاريف  ت ذذوتياني ارةذذ يّ فتي ذذانو  ت ذذاي ت رةدذذا  -1٠

ف إلجيذذا  اي ذذ  ٢٠13-65يراميذذ  شتالمفذذا  تيرافيذذلم ت تياوذذط  ق  ذذال ميذذ اا اامذذا  تذذق ت قو 
 ب(15)موتمي   ااما  ت رمه ت  ي

هاذذذذذ شرتل اذذذذذت  ممت ذذذذذه تي ذذذذذانو  ت رةدذذذذذا اتسذذذذذمتر تي شيذذذذذ   1٠شأشةذذذذذت تيورنذذذذذ  ت وذذذذذبيف   -11
شاذذت   شم ذذايع ت ةدومذذا  يضذذما  عذذ ف تسذذر  تمه يدر ييذذ  تذذق تي ذذانوي يد ذذا ق ةميذذ  تيرة ذذقة

اع ةذذذف  ت مميذذ  عذذ  تيروذذذهق مدالذذج تي ذذانو  ت ذذاي ت رةدذذذا امتن ذذ  تالم ذذاال  ت اةذذذ ة شاذذت  ماذذ
 ب(16)خمايف  م ني  هما شجتةّ
ات  ها شرتل مل مة ِّل نوتنياها يسقا  ها شرتل تمةديني شأفا  ممة  ة و  تإلنسا   -1٢

( 169مذذ  تيةمذذّ تي شييذذ  )رنذذا تيويايذذ  اةذذ  مضذذج دذذو عق ذذ ي  عدذذن م ذذ ي ها عدذذن تمفانيذذ  ماا
اوذذذت  تيوذذذةو  تمةذذذدي  شتي  ديذذذ ب شحتذذذاشل هاذذذ شرتل تير ديذذذّ مذذذ   ذذذت  تالمفانيذذذ   1989يةذذذاف 

تيويين ماذل أيفرذم تيقونالمل ااعرما  نانو  ثانوم اوت  تيوةو  تمةدي  ال ياتل ني  تيا اش ق 
 ب(17)ع  م  
نو  زرتعذج   يذ  شاانوذاج  قمذ  اا ضج ق عمدي  شضه نذا ٢شأشةت تيورن  ت وبيف   -13

 ب(18)يد ضايا تيارتعي 
 اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان والتدابير السياسامية  -٣ 

ا يا ل شزترل تيةذ ل شة ذو  تإلنسذا  ت اوذتل  ،أ ار  ماام  تيةفو تي شيي  إىل أنه جيمم -14
م ميذذذذذم مار ذذذذذع ت ذذذذذ ل ت  ذذذذذ ف ق ل ق تختذذذذذار مذذذذذ تاق يرافيذذذذذل تيروةذذذذذيا  تيذذذذذوتر  ،٢٠1٠ق عذذذذذاف 

يدالاي  عدن ةايذ  ة ذو   روا ب تق أ  مةاا تي مترت  تيممسي  ت ر لل يفا  هلا أثم ٢٠13 عاف
 ب(19)تإلنسا  ق تيوتنه
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ات ذذذذذذا نذذذذذذ   ٢٠13ا   ق عذذذذذذاف أ  هاذذذذذذ شرتل أفذذذذذذة ذذذذذذو  تيطفذذذذذذّ شالةاذذذذذذت  ذذذذذذ ق   -15
ماهذذاب تذذذق أ   38ا ا ذذ   مافيذذل شات ذذموةذذذي   1٢9مذذ  تيروةذذيا  تي ذذايا عذذ  ها  85 نف ذذل 

 ب(٢٠)ةّ شزترل تية ل شة و  تإلنسا يةمنده  ن  مافيل تيروةيا  تي اني 
إىل أنه مو    شتعج ندا اوذت  ت ياتنيذ  توذ ش ل ت    ذ   1٠شأ ار  تيورن  ت وبيف   -16

ه تيروةذيا  ب شمتا ذيا مذ(٢1) قر  ت فول تيويين   و  تإلنسا  شاوت  عمدي  تخريار أعضائه
ت ياتنيذذ  تيذذد  رذذاا إييهذذا تسذذر سييره شمذذتمني ارةايذذا  1ت رةد ذذ  اا قرذذ ، أشةذذت تيورنذذ  ت وذذبيف  

 ب(٢٢)يسضطسع اةمده
شأشةت تي تئمل تي شيي    و  تإلنسا  ارةايا مقرذ  ت فذول تيذويين   ذو  تإلنسذا ،  -17

ب شأشةذذن تالئذذرس  (٢3)و  تإلنسذذا تيذذلم يا الذذج أ  يضذذا مميفذذا تم ذذال مةايذذا اا ذذ تفةني عذذ  ة ذذ
تيةا ج م  أ ذّ موذاريف  ت ذوتياني اذت    ذا مقرذ  ت فذول تيذويين   ذو  تإلنسذا  فيمذا  ذال 

 ب(٢4)إييه م  تي ضايا اوت  تيره ي ت  ت و ه  إىل ت  تفةني ع  ة و  تإلنسا 
ب شنذذذال (٢5) تيذذذورتجحتويذذذّ تيذذذوزترل إىل أمانذذذ  فمعيذذذ  خطذذذول إىل 8شتعرذذذك  تيورنذذذ  ت وذذذبيف   -18

( إ   ج تممان  تيفمعيذ  ت اييذ    ذو  تإلنسذا  شتيةذ ل 7تئرس  نطاع تإلعان  )تيورن  ت وبيف  
ب ششف ا يروةيا  ويي  تالسرةمتل تي شرم (٢6)شتوسواي  تيسياسي تيمعاي  تال رماعي  يرسا اااع  

ا  إىل تيوضذذذذه شهيقذذذذّ تيةمذذذذّ ااعذذذذا ل شزترل ة ذذذذو  تإلنسذذذذ 1تيوذذذذامّ، أشةذذذذت تيورنذذذذ  ت وذذذذبيف  
ت رةدا اانوائها شت مسوف تيرافيلم رنذا  ٢٠1٠-177هلا او   ت مسوف تيروميةج رنا تو  ي  

PCM-027-200 ب(٢7)ت رةدا اراايمها شنطانها 
شنايت   ق  ة و  تيطفّ إ  ها شرتل مفر م إىل نااف فةال يد ماي  تيوامد  يدطفذّ  -19

ب شعذسشل عدذن (٢8)لها تيويفذاال  ت قوميذ  مةاشيذ  شمرسذم  ا  ذم تيااذمشإ  تإل متجت  تيد مر ذ
ُي   ر اة  متويّ ق إيار ت ياتنيذ  ت قوميذ    يميذ   ذسش  تميفذال شت ذمته ني شتمسذمل  ملريك، 

 ب(٢9) تخّ شزترل تيرامي  تال رماعي  م تج عمدها
ويفذاال   قاف ذ  تالسذرالسل ت اسذج إ  تيد ا  ت وبيف  اذني تي 8شنايت تيورن  ت وبيف   -٢٠

 ب(3٠)تير ارم يويفال شت مته ني مةوزها ت وتر 
شأ ار  ماامذ  تيةفذو تي شييذ  إىل أ  مةهذ  ت قومذ  ت  يذ ل وةذّ ة ذو  تإلنسذا  ق  -٢1

م  مذذذ  أشيويا ذذذا مل ير سذذذ  اةذذذ ب ش عذذذت ماامذذذ  تيةفذذذو تي شييذذذ  هاذذذ شرتل إىل تختذذذار إ ذذذمتجت  
 ب(31)يسياس  تيةام  شخط  تيةمّ تيوياي  اوت  ة و  تإلنسا فمدموس  يرافيل فت

شنايذذت  ذذ ق  ة ذذو  تيطفذذّ إ  ت ذذوتر  تيسزمذذ  يرافيذذل خطذذ  تيةمذذّ تيويايذذ  تيرانيذذ   اذذه  -٢٢
 ب(3٢)تق مروفمل ٢٠15-٢٠٠8ميفال شتي ضاج عديه يدفبل عمّ ت
  ( اوضذه شتعرمذذا  سياسذذ6  ت وذذبيف شأشةذت تيد اذذ  تهلا شرتسذي  يدراذذوع ت اسذذج )تيورنذ  -٢3

عامذذذ  مقفذذذّ مترذذذه ت ارمذذذني إىل عاعذذذ  ت رديذذذا  شت رديذذذني شما ش ذذذج ت يذذذّ ت اسذذذج شمالذذذايمم تهلويذذذ  
 ب(33) اانواج هي   إل ترل هل  تيسياس شيفليك ،ت اساني  ا ونها
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ش عذذذذت ماامذذذذ  تيةفذذذذو تي شييذذذذ  هاذذذذ شرتل إىل تعرمذذذذا  شمافيذذذذل سياسذذذذا  شاذذذذمتمج مةذذذذاز  -٢4
إزتج تيراوع ت اسج شة و  تإلنسا  يدمرديا  شت رديني شما ش ج ت يّ ت اسج شمالذايمم تيرسام  

 ب(34)شةامدج ةفا  ت اسني تهلوي  ت اساني 
هاذذ شرتل اذذت  مةرمذذ  سياسذذ  شيايذذ   مايذذ  شمةايذذا ة ذذو   5شأشةذذت تيورنذذ  ت وذذبيف   -٢5

 ب(35)تيوةو  تمةدي  شتهلا شرتسيني ت ر  ري  م  أةول أفمي ي 

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء 
ها شرتل اقفاي  تمرراهلا يدمسةاا  شتيروةيا  تيد م  مها  ٢أشةت تيورن  ت وبيف   -٢6

 ب(36)إييها خمردع هي ا  تمما ت ر  ل
شالةاذذت  ذذ ق  ة ذذو  تيطفذذّ أ  هاذذ شرتل، ااإلضذذاف  إىل تيروةذذيا  تيذذد مت ضذذت  -٢7

اذت  موذمع ق ةذيات   السذرةمتل تيذ شرم تيوذامّ  ايرهذا، تيرامذت يوعذا  عاها ت ويذ  تمشىل مذ  ت
تيقذذونالمل شاذذت  مطدقذذا ماانوذذ  ق  خطذذ  عمذذّ شيايذذ    ذذو  تإلنسذذا  مذذ  خذذسل عمديذذ   ذذامد ة

تيذذويين االذذمل موتجمذذ  نوتنياهذذا ت رةد ذذ  ا طذذاع تالم ذذاال  تيسسذذدقي  مذذه ت ةذذايق تي شييذذ ة شاذذت  
ت اذذذذائج االذذذذمل موتجمذذذذ  مةميذذذذع  مميذذذذ  تيرةذذذذلي  مذذذذه تيكشمويفذذذذول مةذذذذاز عمديذذذذ  مةذذذذ يّ تي ذذذذانو  

تالخريارم المفاني  مااهض  تيرةلي  شتق  م  ضمش  ت ةامد  أش تية وا  تي اسي  أش تيسإنسذاني  
أش ت هيا ة شات  مو ه ماانو  مومشع تي انو  ت رةدا اقاف   تالجتذار اام ذ اي شتالسذرالسل 

 ب(37)ع ت هو  تيمتمي  إىل حتسني مسروى تيسسم  تيةام ت اسج تير ارمة شات  مقر
 التعاون مع اإلأراءات الخاصة -1 

ها شرتل ارو يه زيذارت  ت  ذمر ت ذاي ت ةذين اا ثذار تيضذارل  ٢أشةت تيورن  ت وبيف   -٢8
ذذذذمي  شت طذذذذمل ا ذذذذورل تذذذذق موذذذذمشع  عدذذذذن تيرمرذذذذه ا ذذذذو   يا ذذذذّ شإي ذذذذاج ت ار ذذذذا  شتيافايذذذذا  تيسة

ا ة شت  ذذذمر ت ذذذاي ت ةذذذين اايسذذذق  تيسئذذذا يفةا ذذذم مذذذ  عااةذذذم ت ذذذا ق مسذذذروى مةيوذذذج تإلنسذذذ
شت  ذذمر  ةمااسذذ  شاذذا ا ق عذذ ف تيرمييذذا ق هذذلت تيسذذيا ة شت  ذذمر ت ذذاي ت ةذذين اذذا ا ق تيالذذلتج

 ب(38)ت اي ت ةين ااسر سل تي ضال شتوامني
تي ةررذذذا  وةذذذيا  تيذذذد أفضذذذت إييهذذذا هاذذذ شرتل ااالمررذذذال يدر 1شأشةذذذت تيورنذذذ  ت وذذذبيف   -٢9

تيفميا تيةامّ ت ةين ت ةين استي  تسر  تف ت ممان    ٢٠13ش ٢٠٠6تضطده هبما ق عامج تيدرا  
 ب(39)يفوسيد  النرها  ة و  تإلنسا  شإلعان  ممارس  ةا تيوةو  ق م ميم ت  ق

 التعاون مع مفومية ا م  المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -2 
افذذذذذر  مقرذذذذذ  يدمفذذذذذول تيسذذذذذامج   ذذذذذو  تإلنسذذذذذا  ق  1٠أشةذذذذذت تيورنذذذذذ  ت وذذذذذبيف   -3٠

 ب(4٠)ها شرتل
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ذذه  ٢شأشةذذت تيورنذذ  ت وذذبيف   -31 مفوضذذي  تممذذا ت ر ذذ ل تيسذذامي    ذذو  تإلنسذذا  اذذت  موسِّ
فيهذا ناتعذا  مذ شر نطا  أنوطرها يدمة  افر  مقر  ق ها شرتل، اا ق ريك ق ت اايا تيد 

 ب(41)ا مامي  تهليايفّ تمساسي  شأنوط  تي ااعا  تالسر مت ي  شتيارتعي منار اس   مافيل 
اانوذاج مقرذ   تئذا  فوضذي  تممذا ت ر ذ ل تيسذامي    ذو   5شأشةذت تيورنذ  ت وذبيف   -3٢

 ب(4٢)تإلنسا ، اايرواشر مه ت رمه ت  ي

 منفيذ االلتعامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان -أي  
 اواة وهدم التمييع المس -1 

شسذذذذذقا  أةذذذذدي   - أ ذذذذار  ماامذذذذ  تي  ذذذذاج تير ذذذذاق إىل أ  تيوذذذذةو  تمةذذذذدي  شتمفذذذذمش -33
 ب(43)ال ماتل مرةمل يدرميياها شرتل ت ا  ري  م  أةّ أفمي ج 

 3٢1ش عت ماام  تيةفو تي شيي  ها شرتل إىل تختار م تاق يقفاي  تيرافيل تيفةال يدمذا ل  -34
 ب(44)ئج، تيد مةان  عدن  ممي  تيقمتهي م  تي انو  ت اا

إ  ماتيذ  عذ   ةذوت ل تي رذّ تيةايفذ  ق أشسذا  ف( Cattrachas  ق  ت رديذا  )فشنايت  -35
ي اهذم أ  إنوذاج شةذ ل حت ي ذا   ٢٠14ش ٢٠1٠ت ارمني إىل ت رمذه ت راذوع  اسذيا اذني عذامج 

 ب(45)ي  ت اساني خاة  مل  ّ موقد  تيرمييا عدن أسال ت يّ ت اسج شتهلو 
( إىل أ  تيةذذذذامس  ق ت ذذذذال RedTraSexشأ ذذذذار   ذذذذ ق  مالذذذذايمم تهلويذذذذ  ت اسذذذذاني  ) -36

ت اسذذج يةذذانني مذذ  تيرمييذذا شت ضذذاي   شعاذذع تيوذذمي  شخطذذم تالةر ذذاز تيرةسذذفجب شأشةذذت اذذت  
 ب(46)مضه ها شرتل امتمج يروعي  ت وظفني تيةامني شم ري ها ق  ال ة و  تإلنسا 

 حق الفرد  ي الحياة والحرية وتمني الشخصي  -2 
أعمات أام ي  تيسي ل تي ارل أف تيمتعج تي احل، شهج موق إىل موةيا  ويي  تالسذرةمتل  -37

شتيو ا  ش ذ ل ت طذم تيذلم شتيفريا  ، ع  ند ها خب وي ضةع تميفال (47)تي شرم تيوامّ
تز شتالخرطذا  شةذاال  تيره يذ  ااي رذّ يرةمضو  يه اس   ترمفاع مسروى ت ممي  شتيةاع شتالارا 

 ب(48)شجتاي  تميفال يد ياف اتنوط  إ متمي 
عامدذذذ  ق ت ذذذال ت اسذذذج اذذذني  16شالةاذذذت  ذذذ ق  مالذذذايمم تهلويذذذ  ت اسذذذاني  أنذذذه ن رقذذذّ  -38

شا ذذيات   ،مسة ذذ  ت اذذالشأشةذذت اذذاير  يا ق ةذذاال  تي رذذّ مدذذك ش  ٢٠14ش ٢٠13عذذامج 
شار ذذذذذذ غ ت وذذذذذذذورل تي انونيذذذذذذ  ت انيذذذذذذذ  إىل  ،ني عذذذذذذذ  نطذذذذذذاع تية تيذذذذذذذ   يفائذذذذذذذ ل ت سذذذذذذسشيامشمويفذذذذذذوال
 ب(49)تيض ايا

عسذقمل تي دذ ب شمرذوىل ت   عاعذا   ذم مهذاف ماتيذ  شأ ار  ماام  تيةفو تي شييذ  إىل  -39
تيوذذمي ، شماهذذا نذذوت  تممذذ  ت وذذبيف  اذذني ت سسسذذا  ششةذذ ل تيامذذور شتيوذذمي  تيةسذذقمي   فذذ  

اامذ  تيةفذو تي شييذذ  هاذ شرتل إىل أ  حتذمي عدذن أالل يذس م ت ذي  مهذذاف تيااذاف تيةذافب ش عذت م
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تيوذذمي  إالل ا ذذف  مسنرذذ  شأ  م ذذاا ا شمذذس ى هذذل  ت هذذاف ق ظذذّ تالةذذبتف تي ذذارف   ذذو  تإلنسذذا  
شسذذيا ل تي ذذانو ة شأ  ي ذذوف م تيرذذ ري  ق  ذذال ة ذذو  تإلنسذذا  يدمقدفذذني اهذذاف تممذذ  شتيوذذمي ة 

ةاي  يد   م  تنروذار تمسذد   تيااريذ  شممتن رذه شيرااذيا شممتن ذ   ذميفا  تممذ  شأ  مر ل م تاق ف
 ب(5٠)ت اة 
شأعماذت تيد اذ  تيويايذ   اذه تيرةذلي  شتذق  مذ  ضذمش  ت ةامدذ  تي اسذي  أش تيسإنسذاني   -4٠

أش ت هياذذذ  )ت ييذذذ  تيونائيذذذ  تيويايذذذ ( عذذذ  ند هذذذا خب ذذذوي سذذذوج تيسذذذدو  ت رقذذذمر  ذذذوظفج تيوذذذمي  
 ت ونذوفني، تيذلي  م فذببل اذمتج اعذمل ت ي  ي ى تي  ض عدذن تم ذ اي شخب ذوي ممارسذ  ش 

ب شأ ار  تيد ا  إىل أ ذا أشةذت مذمترت، اذس  ذ شى ةذم ت  ، اانوذاج سذ ّ موةذ  عدن تيةد 
 ب(51)يدم ر اي 

يفذبل إ   ا  أسم تور اي  شت  رفني ق ها شرتل أادالذت ق ت 8شنايت تيورن  ت وبيف   -41
ةذذاال   4ةايذذ  تخرفذذاج نسذذمم مسذذ ا  سياسذذي  ش 16عذذ   ٢٠14إىل عذذاف  ٢٠1٠مذذ  عذذاف 

 ب(5٢)تخرفاج ريفيني هلا ةد  اا طاي   اامرتضج
أ  ها شرتل ن  أ  ذت  مميذ  تالخرفذاج تي سذمم ق نانو ذا  8شالةات تيورن  ت وبيف   -4٢

ار عدذذن أ  ت مميذذ  م ةرذذكب مسذذرممل أش ة تذذق أ  هذذلت تي ذذانو  ال يذذ٢٠1٢ت اذذائج ت ذذاا ق عذذاف 
ذذ    م ذذق تيضذذ ي  أش مقذذا  ش و هذذا، عدذذن تيا ذذو ت ا ذذوي عديذذه ق تي ذذقو    تئمذذ  مذذا مل   

إ  هاذذ شرتل مل متاذه اسةاذا   قمذ  تي دذ ت  تممميقيذذ   8تي شييذ ب يفمذا نايذت تيورنذ  ت وذبيف  
 ب(53) يدم ر اي   و  تإلنسا ، اا ق ريك فيما يرةدا اانواج س ّ شيين

شأ ذذذار مميفذذذا شنايذذذ  ضذذذ ايا تيرةذذذلي  شأنذذذارهبا شعس هذذذا شإعذذذا ل مذذذتهيدها إىل ةذذذاال   -43
: إ  تيسذذدطا  ت قدفذذ  تيوئذذاف تال رمذاعجتي ذانو  ت رةدذذا اايوذمي  ش ق إيذذار تةر ذاز تذذق نذانوي 

 ٢4مذ ل  ااالةر از )تيوذمي  تيويايذ  أش ت ذي  أش تيوذمي  تيةسذقمي ( مفذمل ع واذ  تالةر ذاز
ب يفمذذا أفذذا  (54)أخذذمى أسذذ ا  تالةر ذذاز تي انونيذذ ممت ذذه سذذاع ، شريذذك  ش  أ  يمت ذذه نذذال  أش 

ق ممتيفذا تةر ذاز تذق نانونيذ  )سذمي ( مذ  ن ذّ نذوت  تيوذمي  م ممقبذ  ت ميفا اتنه أفةذال تيرةذلي  
 ب(55)تيوياي  ت  ي ل  قاف   تالاراتز

ق  م  ضمش  ت ةامد  تي اسذي  أش تيسإنسذاني  أش شنايت تيد ا  تيوياي   اه تيرةلي  شت -44
ت هياذذ  إ  تاليفراذذاد شر تجل تيالذذلتج شن ذذر تيمعايذذ  تيط يذذ  شت يذذا  تي ذذا   يدوذذم  شاذذمتمج إعذذا ل 

عوتمذذذّ مذذذسثم سذذذد ا عدذذذن توذذذمشمني مذذذ  ةذذذميرهاب يفمذذذا الةاذذذت يفدهذذذا تيرتهيذذذّ شإعذذذا ل تإل مذذذاا  
شتالسذذذذذرممتر ق تسذذذذذذر  تف تية ذذذذذا  تي ذذذذذذ ي ق تياذذذذذمش  ت اريذذذذذ  يداسذذذذذذاج ق تيسذذذذذ و  ت  ردطذذذذذذ  

تيس و ب شأعمات تيد ا  تيوياي   اه تيرةلي  شتق  م  ضذمش  ت ةامدذ  تي اسذي  أش تيسإنسذاني  
أش ت هيا  ع  ند هذا خب ذوي ظذمش  ت راذوعني  اسذيا توذمشمني مذ  ةذميرها شخب ذوي موذاريف  

أنامذذذ  مت ي يذذذ  عامذذذ  ق إيذذذار تي ذذذانو   ب شأشةذذذت ااعرمذذذا  شمافيذذذل(56)ت ذذذي  ق إ ترل تيسذذذ و 
 ب(57)تيويين ياااف تيس و 
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، أ ذذار   اذذ  تي دذذ ت  تممميقيذذ    ذذو  تإلنسذذا  إىل أ  تي شيذذ  يا الذذج ٢٠13شق عذذاف  -45
هلا أ  مةرم  سياسا  عام   امد  مممج إىل تيرالد  عدن موقد  تياذوتنر تهليقديذ  ت طذقل شأ  

  مسذذذر ي  مهذذذ ت  ت ذذذ  ، أم إعذذذا ل متهيذذذّ ت ذذذ تنني مقفذذذّ م ذذذميا ناذذذاف تيسذذذ و  اطمي ذذذ
 ب(58) اائيا
رتذذا سذذ  نذذوتنني  ٢٠1٠اتنذذه ة ذذّ مالذذق ضذذ يّ ماذذل عذذاف  14شأفذا   تيورنذذ  ت وذذبيف   -46

هاذ شرتل  14ب شأشةت تيورنذ  ت وذبيف  (59) ةا   موقد  تيةاع تي ائا عدن أسال نوع ت ا 
رم تي ذد  ااذوع ت ذا ، شخباةذ  شتيفريذا  ممي  نرّ تياساج ارةايا ويي  تية تي  ت اائي  يدر  م  

تيرذذ تاق تيمتميذذ  إىل  عذذا نذذ ر ا عدذذن تير  يذذا ق عيذذه أ ذذقال هذذل  ت مميذذ  شمسة ذذ  مممق يهذذا 
شمةذان رها شمذذوفق سذ ّ  ذذك تيضذذمر ش/أش تيرةويضذا  يدضذذ ايا شمسذذمهاة شإنوذاج امنذذامج  ذذامّ 

 ب(6٠)تيفا  ةا   تمزما  شممتيفا إيوتج ماي  ت مأل م  تيةاعة شإنواج مم 
شأفذذذذا    ذذذذ ق  ماسذذذذيا ت سسسذذذذا  ت اةذذذذ    ذذذذو  تيطفذذذذّ اذذذذت  تالسذذذذرالسل ت اسذذذذج  -47

يويفذذذال  ذذذ   ذذذذائه ق اةذذذض ت اذذذايا، شخباةذذذذ  مدذذذك تيذذذد مقرذذذذم فيهذذذا تمنوذذذط  تيسذذذذياةي  أش 
 ب(61)تير اري 

ل ال مذذذذذذاتال  شالةاذذذذذذت  ذذذذذذ ق  ة ذذذذذذو  تيطفذذذذذذّ أ  ظذذذذذذاهم  عمذذذذذذّ تميفذذذذذذال شتيرسذذذذذذو  -48
ارةايذذذا ت فروذذذي  تيةامذذذ  ي طذذذاع تيةمذذذّ ششةذذذ ل تيرفرذذذي   4ب شأشةذذذت تيورنذذذ  ت وذذذبيف  (6٢)نذذذائمرني

 ب(63)ت ةاي  اةمّ تميفال  تخّ شزترل تيةمّ شتيضما  تال رماعج
يفما نايت   ق  ة و  تيطفّ إ  امنامج ةذمتل تممذ  تيرذااه يد ذوت  ت سذد   يارهذك  -49

خريذذذذارم المفانيذذذذ  ة ذذذذو  تيطفذذذذّ ت رةدذذذذا اا ذذذذمت  تميفذذذذال ق تيااتعذذذذا  أةقذذذذاف تيكشمويفذذذذول تال
ال مرااسذذذذذ  مت ي يذذذذذ  ت سذذذذد   شإ  ناةذذذذذمي  يرةمضذذذذو   مارسذذذذذا  عسذذذذقمي  شأسذذذذذد   شأسذذذذايي  

 ب(64)تير ري  تيةسقممخميما  شأعمارها شي  م او  اوقّ خطق م  
 ادة القانون إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب، وسي -٣ 

أ ذذذار  ماامذذذ  تيةفذذذو تي شييذذذ  إىل تنةذذذ تف تير ذذذ  ق ناذذذاف إنامذذذ  تيةذذذ ل شتنروذذذار ظذذذاهمل  -5٠
ند هذا خب ذوي مذ خةّ سذدطا  مذ  أ هذال  8ب شأاذ   تيورنذ  ت وذبيف  (65)تإلفس  م  تية ذا 
 ب(66)ت هاز تي ضائج، رتا موةيا  ويي  تالسرةمتل تي شرم تيوامّ سش  ت قا تمخمى ق 

شريفا  رتاطذ  تي ضذال مذ  أ ذّ تي مي متييذ  عدذن ت وذايفّ تيااعذ  عذ  عذ ف مترذه تي ضذال  -51
اذذت  ي ا ذذم  دذذ   5ب شأشةذذت تيورنذذ  ت وذذبيف  (67)شت ذذوظفني تي ضذذائيني ااالسذذر سل شتالسذذر متر

تي ضذذاج إ ذذمتجت   ذذفاف  ش ايذذ ل الخريذذار تي ضذذال شمةييذذاها شمذذمنيرها شاذذت  ياوذذ  نانونيذذا إيذذارت 
 ب(68)تي ضالاا يإل متجت  تيرت ي ي   يفامس    ايميا  ما

ش عذذذذذذت ماامذذذذذذ  تيةفذذذذذذو تي شييذذذذذذ  هاذذذذذذ شرتل إىل أ  مةذذذذذذاز شمقفذذذذذذّ تسذذذذذذر سل تي ضذذذذذذال  -5٢
شةيا يرها، اا ق ريك ااعرما  ضمانا   اذه ةذاال  تيةذال شتيرةيذني تذق تي انونيذ ة شأ  مةرمذ  

تيوةذذذول إىل ناذذذاف تية تيذذذ ، اذذذا ق ريذذذك  مذذذ تاق يضذذذما  تيفةاييذذذ  شتيةذذذ ل يد ميذذذه  ش  متييذذذا ق
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امشمويفوال  ير  يا مقذافس فذمي تيوةذول  ذ  يةذانو  مذ  أشضذاع تيضذةعة شأ  مقفذّ تير  يذا 
تيفورم شت سر ّ شتيوامّ ق عيه تيوقاشى ت رةد   اانرهايفا  ة و  تإلنسا  أش جتاشزت ا تيد 

إىل  ذذميفا  تممذذ  ت اةذذ  أش أم فذذاعدني  يممق هذذا أفذذمت  تيوذذمي  أش تي ذذوت  ت سذذد   أش ت ارمذذو 
 ب(69)ة ول تيض ايا عدن س ّ تالنر ا  شت كوخمي  شمةان   ت اال شإماة  

، نذذ مت  اذذ  تي دذذ ت  تممميقيذذ    ذذو  تإلنسذذا  تيرماسذذا ٢٠14ورتر/مذذارل  17شق  -53
  عذذ ف ، شريذذك اسذذ 816-1٢إىل  قمذذ  تي دذذ ت  تممميقيذذ    ذذو  تإلنسذذا  ق تي ضذذي  رنذذا 

ذذذذمل ضذذذذ  ثسثذذذذ نضذذذذال   تمررذذذذال هاذذذذ شرتل يروةذذذذيا اب شمر ذذذذّ تي ضذذذذي  اذذذذاإل متجت  تيرت ي يذذذذ  ت  ا ب
ب شنذذذ  ٢٠٠9شموظذذذع نضذذذائج ق سذذذيا  تالن ذذذس  تيذذذلم شنذذذه ق هاذذذ شرتل ق ةايمت /يونيذذذه 

أشةت  ا  تي د ت  تممميقي    و  تإلنسا ، ضم  عدذ  أمذور، اذت  مةيذ  تي شيذ  تيضذ ايا إىل 
ها ق ت هذذذاز تي ضذذذائجة شمةذذذان خمدفذذذا  تنرهايفذذذا  ة ذذذو  تإلنسذذذا  توذذذ  ل ق تي ضذذذي ة مااةذذ 

شمذتمم اا خذذال تيرةذ يس  تيراايميذذ  تيسزمذذ  يقفايذ  تضذذطسع سذدطا  خمر ذذ  هلذذا مذا يقفذذج مذذ  
 ب(7٠)ضمانا  تالسر سيي  شت يا ي  ااإل متجت  تيرت ي ي  ض  تي ضال

ي ذاحل عذال  ٢٠1٢تيويين ةو   ق عذاف تيقونالمل ت  شأفا   ماام  تيةفو تي شيي  ا -54
أراة  م  تي ضال ت مس  تيلي  يوقدو  تهلي   تي سروري  يدم قم  تيةديا، شريك ق ما ي  ش أنه 
مسال م دا ااسر سل تياااف تي ضائجب شن  أة ر هسالج تي ضذال ق شنذت سذااا ةقمذا عط ذّ 

دي  مطهق ي وت  تيومي ب شن  خدذر تي ضذال إىل أ  يممج إىل ميسق عمتيقونالمل نانونا تنبةه 
 وتن  ق هلت تي انو  ماافي  يد سرورب شأ ذار  إىل أ   اذ  تي دذ ت  تممميقيذ    ذو  تإلنسذا  

 ب(71)ةرت ت قوم  عدن ممتعال شيففاي  تسر سل ت هاز تي ضائج
 ٢٠13  ق عذذذاف تختذذذل مذذذ تاق تسذذذرراائيتيقذذذونالمل شأفذذذا   ماامذذذ  تيةفذذذو تي شييذذذ  اذذذت   -55

، أشضذ  ت ذ عج ٢٠13مشدت مونيع ت  عج تيةاف شنائ ه عذ  تيةمذّ شعاهلمذاب شق نيسذا /أاميّ 
ق أيفرذم تيويين أ   تئمل تال عاج تيةاف ييست ي يها تي  رل عدذن تير  يذا يدقونالمل تيةاف ونلت  

 ب(7٢)ق ت ائ  م  ةوت ل تي رّ ق تي د  ٢٠م  
إ  ناذذذاف تية تيذذذ  يذذذي  فةذذذاال  ذذذ ت ق تير  يذذذا ق ةذذذاال   6 شنايذذذت تيورنذذذ  ت وذذذبيف  -56

 ب(73)تيرمييا أش  متئا تيقمتهي  أش ق  ايفم  ت سسشيني عاها
ش عت ماام  تيةفو تي شيي  ها شرتل إىل مافيل تيكشمويفذوال  تيمتميذ  إىل إماةذ  إمقانيذ   -57

ش خذسل مذمةدد مسة ذ  مذممق  تيوةول إىل نااف تية تي   ش  متييا، سذوتج ق ممةدذ  تير  يذا أ
 ب(74) متئا تيقمتهي  شمةان رها

هاذذ شرتل اذذت  مقفذذّ تير  يذذا اا  يذذ  تيوت  ذذ  ق ةذذاال   9شأشةذذت تيورنذذ  ت وذذبيف   -58
ب ش عذذت ماامذذ  تيةفذذو تي شييذذ  (75)تيةاذذع ضذذ  ت ذذمأل شمةان ذذ  ت اذذال شم ذذ غ تيرةويضذذا  يدضذذ ايا

فةاييذذ  إىل ناذذاف تية تيذذ  يداسذذاج ضذذ ايا تيةاذذع، اذذا ق هاذذ شرتل إىل ضذذما  ت مايذذ  شتيوةذذول ا
مذذ  تي ذذانو  ت اذذائج، تيذذد مةانذذ  مذذممق   مميذذ  نرذذّ  3٢1ريذذك اقفايذذ  تيرافيذذل تيفةذذال يدمذذا ل 

 ب(76)تياساج
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شأعماذت تيد اذ  تيويايذ   اذه تيرةذلي  شتذق  مذ  ضذمش  ت ةامدذ  تي اسذي  أش تيسإنسذاني   -59
 مميذذ   ٢1شر تي ذذمتر تي اضذج اا ذذاج تيةمذّ اااذذاف ت ةان ذ  تي  يدذذ  عدذن أش ت هياذ  عذ  أسذذفها ي ذ 

(، شهذذذذذو مذذذذذا أ ى إىل ماتيذذذذذ  عذذذذذ   نذذذذذاالج ٢٠13)إةذذذذذس  نذذذذذانو  تإل ذذذذذمتجت  ت اائيذذذذذ  ق عذذذذذاف 
تيسذذذ و بيفما أاذذذ   أسذذذفها يةذذذ ف ش ذذذو  تسذذذرة ت   اانوذذذ  شتعرمذذذا  نذذذانو  اوذذذت  تإلفذذذمتا عذذذ  

 ب(77)  م دير م ل تية وا تيس ااج ي شتع  إنساني  أش نانو  اوت
اضذذما  تيوةذذول إىل ناذذاف تية تيذذ  يضذذ ايا أنوذذط  تي ذذااع   3شأشةذذت تيورنذذ  ت وذذبيف   -6٠

 ب(78)تالسر مت ي 
إىل أ  هاذذ شرتل يذذ يها تم شت  تي انونيذذ  شت ةياريذذ  يرااذذذيا  8شأ ذذار  تيورنذذ  ت وذذبيف   -61

ب شأفا  مميفذا شنايذ  (79)يما يرةدا ارط ي هاتي ضاج ت اائج يوة تل شرة  ، تق أنه مو   نيو  ف
ض ايا تيرةلي  شأنذارهبا شعس هذا شإعذا ل مذتهيدها اذت  تمةذ تل يسمذو  ق ت ارذ يا  تيةامذ  
امارسذذ  تيةاذذع شاذذت  مذذوظفني رئيسذذيني مقدفذذني اذذامم  تيةذذاف عدذذن ةذذةي  تي شيذذ  ره ذذوت إىل ةذذ  

 ب(8٠)تنبت  خفض س  ت سسشيي  ت اائي 
ق ت ذاال  تيذد يرذور  فيهذا تإلةذسةي  م ا   تية تيذ   ة و  تيطفّ إ   ق   شنايت -6٢

ب شأفذذذا   تيد اذذذ  تيويايذذذ   اذذذه تيرةذذذلي  شتذذذق  مذذذ  ضذذذمش  ت ةامدذذذ  (81) ممذذذو  مذذذ  تمةذذذ تل
تي اسي  أش تيسإنساني  أش ت هيا  ات ا الةات إساجل مةامد  تميفال ت  ايفني يد ذانو  مذ  ن ذّ 

ب  ذيطهايمتميذ  إىل ضذما  أمذ  شيفذليك عذ ف يففايذ  تيرذ تاق ت ،سسشيني ع  تةر ازهات وظفني ت 
مو   أم امتمج يريسق إعذا ل متهيذّ ت ذممني مذ  تمةذ تل أش إعذا ل إ مذا ها تال رمذاعج،   شال

 ب(8٢)يفما ال يو   تي عا تي ضائج يمة  ظمش  ةمما ا م  ةميرها أش  متن   إنفار ع واا ا
تير  يذا ق تالعرذ تجت  شتيره يذ ت  ضذما  م  تيةفو تي شيي  هاذ شرتل إىل ش عت ماا -63

شتالمررذذال ة ان ذذ  ت اذذال شتيرةذذويض عذذ  تمضذذمترتيذذد تسذذره فت مذذ تفةني عذذ  ة ذذو  تإلنسذذا  شمة
يروةيا  م مر تممذا ت ر ذ ل ت ذاي ت ةذين اايذ  ت ذ تفةني عذ  ة ذو  تإلنسذا  شموةذيا   اذ  

 ب(83)و  تإلنسا تي د ت  تممميقي    
أ  ها شرتل ن  شتف ت عدن  عا  ا  ت  ي ذ  شت  ذا    1٠شالةات تيورن  ت وبيف   -64

يدااذذذم ق مسذذذتي  تالن ذذذس ، اذذذا ق ريذذذك تنرهايفذذذا  ة ذذذو  تإلنسذذذا ب  ٢٠1٠ت اوذذذتل ق عذذذاف 
يرافيذل، شيي  ت ونع تيمته  اوت  مافيل موةيا  تيد ا  شتض اب شة د ت تيوة ل ت اوتل يمةذ  ت

ت تيروةيا  ةس شخطذ  تيةمذّ تيذويايرني ت رةد رذني ا ذو   ما أ في  اه ق تيسياسذ  ق ةني أ   ق
 ب(84)تإلنسا ، تيدرني ال مم  فيهما تإل ارل إىل أم ويي  رناا     ل

إىل أ  ها شرتل تعرم   ممسوما يار عدن عفو عذاف عدذن  8شأ ار  تيورن  ت وبيف   -65
هذلت ب شةم ت  ، ي  ا نضال تير  يذا ٢٠٠9 تل تيد شتيف ت تن س  عاف م  هلا ةد  اامة

موريوت ق أفةال تيرةذلي  شإتذس  شسذائإل تإلعذسف شتالةر ذاز  عسقميا   موظفا   ٢٢ عدنت مسوف 
 ب(85)تق تي انويب شيةيا ت مسوف تير  يا شمةان   ت اال
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كوين الجمعيات والتجمع السولمي، والحوق حرية الدين تو المعتقد، وحرية التعبير، وحرية م -4 
  ي المشاركة  ي الحياة العامة والحياة السياسية 

ع  تي دا خب وي  اشال  إسذقا  تي ذ فيني شت ذ تفةني  11أعمات تيورن  ت وبيف   -66
عذذ  ة ذذو  تإلنسذذا  مذذ  خذذسل تيرذذ تاق تي انونيذذ  شمااذذيا شسذذائإل تإلعذذسف ت رذذق يد ذذ ل شتي يذذو  

 ٢6اذذذذت   1٠ب شأفذذذذا   تيورنذذذذ  ت وذذذذبيف  (86)دذذذذن ت ذذذذا ق ت  ذذذذول عدذذذذن ت ةدومذذذذا ت فمشضذذذذ  ع
شات   ا  تي د ت  تممميقي    و  تإلنسا  شفذم   (87)٢٠1٠ة فيا عدن تمنّ ن رقدوت مال عاف 

ب يفما أ ار  (88)م تاق تةبتزي  يدمةمضني يد طم م  تي  فيني شت  تفةني ع  ة و  تإلنسا 
ب شأشةذذذن (89)تي شييذذذ  إىل  شتعذذذج ندذذذا  اذذذ  تي دذذذ ت  تممميقيذذذ    ذذذو  تإلنسذذذا  ماامذذذ  ت مايذذذ 

تالئذذذذذرس  تيةذذذذذا ج مذذذذذ  أ ذذذذذّ موذذذذذاريف  ت ذذذذذوتياني اانوذذذذذاج وييذذذذذ  يدر  يذذذذذا ق تيره يذذذذذ ت  ضذذذذذ  
 ب(9٠)تي  فيني

إىل أ  ت ذذ تفةني عذذذ  ة ذذو  تإلنسذذذا   ف(FrontLine)فتممذذذامج ت ذذإل شأ ذذار  ماامذذذ   -67
يدر ويع شت متن   شتيوةا ش س  تيروهق شتيره ي ت  ااي رّ شتالةر از  شتي  فيني يرةمضو 

ب شأ ذذذذار  ماامذذذذ  (91)تيرةسذذذذفج شت ضذذذذاي   تي ضذذذذائي  شتالخرطذذذذا  شتالعرذذذذ تجت  تي  نيذذذذ  شتي رذذذذّ
تيفمنسيسقا  تي شيي  إىل أ  تير تاق تيمتمي  إىل مة يّ تإليار تي انوي تيذويين شتيسياسذا  تيةامذ  

ضذذذذذه ت ذذذذذ تفةني عذذذذذ  ة ذذذذذو  تإلنسذذذذذا  م  ذذذذذن  ش  تيرونةذذذذذا  ت سذذذذذ ل ق تيروةذذذذذيا  ت رةد ذذذذذ  او 
اوضذذذذه ةذذذذ   مارسذذذذ  تضذذذذطها  ت ذذذذ تفةني عذذذذ  ة ذذذذو   3ب شأشةذذذذت تيورنذذذذ  ت وذذذذبيف  (9٢)ت   ويذذذذ 

ب شأشةذذت تيذذ تئمل تي شييذذ    ذذو  تإلنسذذا  هاذذ شرتل اذذت  مةذذب  ات يذذ  (93)تإلنسذذا  شمضذذاي رها
 ب(94)سا  شر ت  تفةني ع  ة و  تإلن

إىل أ  ت ذذ تفةا  عذذ  ة ذذو  تإلنسذذا   9شتيورنذذ  ت وذذبيف   11شأ ذذار  تيورنذذ  ت وذذبيف   -68
ب شةرذذت ماامذذ  تي  ذذاج تير ذذاق هاذذ شرتل عدذذن تةذذبتف (95)مةمضذذا  اوذذقّ خذذاي يسعرذذ تجت 

 ب شأفذا  تالئذرس  تيةذا ج مذ  أ ذّ موذاريف  ت ذوتياني(96)ا ها ق تمرلةا تور ني ت طايق ني 
اذذذت  سذذذدطا  تي شيذذذ  مسذذذره   اوذذذقّ ممذذذاهج مذذذ  يةمدذذذو  مذذذ  أ ذذذّ ة ذذذو  ت رديذذذا  شت رديذذذني 

شةذذامدج ةذذفا  ت اسذذني شتميفذذال شتياسذذاج، شما ش ذذج ت يذذّ ت اسذذج شمالذذايمم تهلويذذ  ت اسذذاني  
 ب(97)شم  أ ّ تي ضايا تي ي ي 

عذذذ  ة ذذذو   ش عذذت ماامذذذ  تيةفذذو تي شييذذذ  هاذذذ شرتل إىل أ  مقفذذّ تضذذذطسع ت ذذ تفةني -69
تإلنسا  اتنوطرها امي  شا ش  نيو    ف  أش خذو  مذ  أفةذال تنر اميذ ، شأ  جتةذّ تيسذدطا  
عدذذن عيذذه تي ذذة  شتعيذذ  متامذذا اا ةذذايق تي شييذذ  تيذذد حتمذذيها، اذذا ق ريذذك إعذذس  تممذذا ت ر ذذ ل 

 ب(98)اوت  ت  تفةني ع  ة و  تإلنسا 
  ت ذذذذوتياني إىل أ  ت قومذذذذ  ال مذذذذاتل حتذذذذرج شأ ذذذذار تالئذذذذرس  تيةذذذذا ج مذذذذ  أ ذذذذّ موذذذذاريف -7٠

إمقانيذذ  ت  ذذول عدذذن ت ةدومذذا ب شيرةذذارل نذذانو  م ذذايع تيوثذذائا يد ذذ  مذذ  ا ذذوتنني م يي يذذ  
وذذذذفافي  شت  ذذذذول عدذذذذذن ااي ت رةدذذذذذا هاذذذذ شرتلمذذذذذه نذذذذانو   ٢٠13-418تيةامذذذذ  شت مسذذذذوف رنذذذذا 

 ب(99)ت ةدوما 



A/HRC/WG.6/22/HND/3 

GE.15-02156 12 

ةذذذذال تير ويذذذذع ضذذذذ  شسذذذذائإل تإلعذذذذسف شخب ذذذذوي تيروةذذذذيا  ت رةد ذذذذ  ااذذذذه تيةاذذذذع شأف -71
مميفذذذا تي  ذذذول ق  ذذذال تي مي متييذذذ  عدذذذن اي ذذذ   ذذذ   ، (1٠٠)شأعضذذذاج أةذذذات  ت ةارضذذذ  تيسياسذذذي 

تيةاع شع ف تسر سل هي ا  تالنر ااا  شع ف ت ساشتل ق تيوةول إىل شسائإل تإلعسف شتنة تف 
تئا تالنر اايذذذذذ  ت مم طذذذذذ  تير  يذذذذذا ق ت ذذذذذم ش رسذذذذذوي  تيااتعذذذذذا  يتيوذذذذذفافي  شعذذذذذ ف ش ذذذذذو  إ ذذذذذمتجت  

 ب(1٠1)٢٠13اانر ااا  عاف 
 الحق  ي العمل و ي التمتع بشروط همل هادلة ومؤامية  -5 

ق  ال تيةمّ تمسا ااي إلج شأ   (1٠٢)إىل أ  حت يا ت قاس  4أ ار  تيورن  ت وبيف   -7٢
ش  تيةمذذّ هاذذ شرتل تعرمذذ   نذذوتنني شاذذمتمج أضذذةفت ة ذذو  تيةمذذال، شخباةذذ  فيمذذا يرةدذذا ااذذم 

 ب(1٠3)شاايضما  تال رماعج
ع  ع ف ش و  موتفا يآلرتج فيمذا اذني تي شيذ  شتي طذاع ت ذاي  4شأادالت تيورن  ت وبيف   -73

ال يذ فةا  تي شيذ  شتي طذاع ت ذاي ش شتيةمال فيما يرةدا اا فاشضذا  اوذت  ت ذ  تم أل يو ذورب 
 ب(1٠4) ميه تيةمال ت   تم أل يو ور

يذذا ضذذ  ت ذذمأل ق مقذذا  تيةمذذّ، شخباةذذ  ق يمإىل ممارسذذ  تير 9ورنذذ  ت وذذبيف  يشأ ذذار  ت -74
مةامذذذّ جتهيذذذا تي ذذذا رت ، تيذذذد مطدذذذ  مذذذ  تياسذذذاج إ ذذذمتج تخر ذذذارت  ت مذذذّ أش ختضذذذةه  يردذذذك 

إ   9تيورنذ  ت وذبيف   ذاج ق ب يفمذا (1٠5)تالخر ارت  شحت ا ق ةيا   تمسذمي  ن ذّ تسذر  تمه 
يسثم عدن ت مأل اوذقّ م ا ذمب ف ذ ش  أمذ  شظيفذج، ال مرمرذه تيةذامس   ماتي  ممشن  سو  تيةمّ

 ب(1٠6)اماي  تمموم 
هاذذ شرتل اذذت  مةذذاز ة ذذو  تيوذذةو  تمةذذدي  شتي  ديذذ  ق  15شأشةذذت تيورنذذ  ت وذذبيف   -75

سذذذقيرو ضذذذ ي  يسسذذذرالسل ت  ذذذال تيةمذذذّ شاذذذت  مقفذذذّ عدذذذن ش ذذذه ت  ذذذوي أالل ي ذذذه توتةذذذو 
 ب(1٠7)ت هين

 لحق  ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق ا -6 
رعاي  تميفال إساا  أفا     ق  ة و  تيطفّ ات  ت قوم  أعدات أ ا سرسةن إىل  -76

ج يو بعذذذو  االذذذمل  ذذذايرها ق عهذذذ ل ت ةهذذذ  تهلا شرتسذذذ تيذذذلي  يفذذذانوت سذذذاا ا   - ت ةمضذذذني يد طذذذم
ق ت قوميذذذذ  شتيقاذذذذائ  شسر  ذذذذم اايرذذذذاا  شر ي دذذذذ يا  شت اامذذذذا  تذذذذإىل ت - يدطفذذذذّ شتمسذذذذمل

ت قوم  ق شضه تي وتع  شتمنام  شممتن    اي  تميفال شت مته نيب شسر يم ت سسسذ  ت  يذ ل، 
ب شأ ذذذار  تيد اذذذ  (1٠8)شهذذذج م يميذذذ   ذذذسش  تميفذذذال شت ذذذمته ني شتمسذذذمل، ممتيفذذذا رعايذذذ  تميفذذذال

  تي اسذي  أش تيسإنسذذاني  أش ت هياذذ  إىل أ  ت  يميذذ  تيويايذ   اذذه تيرةذذلي  شتذق  مذذ  ضذذمش  ت ةامدذذ
ييسذت يذ يها مةدومذا  يفافيذ  اوذت  عذذ   ت سسسذا  تيذد يذ يها   شر يويفذال ت ةمضذني يد طذذم 
شال ممةذذذ  اايرذذذاا اايوذذذقّ ت ااسذذذ  تياذذذمش  تيذذذد يةذذذي  فيهذذذا هذذذسالج تميفذذذال أش تيمعايذذذ  تيذذذد 

 ب(1٠9)يرد و ا
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 الحق  ي الصحة  -7 
أ ذذذذذار  ماامذذذذذ  تيةفذذذذذو تي شييذذذذذ  إىل أ  تإل هذذذذذال  اذذذذذور  ش  أم تسذذذذذررااج او ذذذذذ   -77

ت مذذذّ ق ةايذذذ  أنذذذمتي هاذذذ شرتل اةذذذ  إعذذذا ل تيطذذذااه تي ذذذانوي  مارسذذذ  مذذذوفق م ذذذمر  شملتي ذذذانو ب 
يذذذاتل يسذذذمم ممسذذذوف )تمفذذذا  شزترم( اوذذذت  ماذذذه ت مذذذّ أةذذذ رمه تيسذذذدطا   تيطذذذوتر ، ةيذذذ  ال

 ب(11٠)٢٠٠9تيفةدي  ق عاف 
شأ ار    ق  ة و  تيطفّ إىل أ  ع ف ش و  تيباي  ت اسذي  شمذتثق نطاعذا  ت رمذه  -78

توافا  عدن مسسسذا  تي شيذ  عذامس  يةي ذا  تعرمذا  سياسذا  شاذمتمج مذ   ذت ا ت سذاع ل ق 
 ب(111)م دير ت ة ل تيةاا  اال   ّ تي اةمت 

اسذذذا  ةذذذ ي   ذذذامد  مذذذ   ذذذت ا شأشةذذذت  ذذذ ق  مالذذذايمم تهلويذذذ  ت اسذذذاني  اوضذذذه سي -79
 ب(11٢) ال ت ا مةا   تةريا ا  تيةامس  ق 

 ةا شخاص ذوو اإلهاق -8 
مةدومذذا  اوذذت  مافيذذل تيروةذذيا  شاوذذت  ت ايذذ  تيمتهاذذ  فيمذذا  7  ت وذذبيف   مت تيورنذذنذذ -8٠

إىل أ  ت هذذو  مل مقذذ  مسذذذرممل ب شأ ذذار  (113)يرةدذذا ارمرذذه تم ذذ اي رشم تإلعانذذ  ا ذذونها
 ب(114)يفافي  ير سني ظمش  عي  تم  اي رشم تإلعان  شال
ااالمررذذال مةقذذاف تي ذذانو  ت رةدذذا اقفايذذ  ت سذذاشتل شتيراميذذ   7شأشةذذت تيورنذذ  ت وذذبيف   -81

تيوذذذذامد  يو ذذذذ اي رشم تإلعانذذذذ  شارةايذذذذا اذذذذمتمج مسذذذذاع  هذذذذسالج تم ذذذذ اي ق إجيذذذذا  فذذذذمي 
 ب(115)تيةمّ
يني أي اج مر   ني ير  غ ت  ما  تيةامذ  يو ذ اي ارة 7شأشةت تيورن  ت وبيف   -8٢

يونايذ  مذ  تإلعانذا  تيااعذ  ترشم تإلعان  شاوضه امشمويفوال  يروفق تيمعايذ  ق ت متيفذا تي ذ ي  ش 
 ب(116)ع  ت وت ل ت مم ط  اايةمّ

اذذا رتا تيرذذ ري  ت ر  ذذر ق  ذذال تيةمذذّ مذذه تم ذذ اي  7شأشةذذت تيورنذذ  ت وذذبيف   -83
 ب(117)ان  ق امتمج م ري  ت  رسني شارقييع نااف تيرةديا االي  موفق مةديا  امّرشم تإلع

 ا قليات والشعوب ا صلية  -9 
 عت ماام  تيةفو تي شيي  ها شرتل إىل أ  مضم  ة و  تإلنسذا ، تيفم يذ  شت ماعيذ   -84

هايفا  شتالعرذ تجت  ة شأ  متاه تالنرتودي  عدن ة  سوتج، يدوةو  تمةدي  ش رمةا  تاريفونا
ض  هل  ت رمةا  شنا  ا شمقفّ تير  يا فيها شمةان   مممق يها شم  غ تيرةويضا  يدض ايا، 
سذذوتج ترمقذذ  ت ذذمتئا فذذاعدو  مذذااةو  يد شيذذ  أش تذذق مذذااةني هلذذاة شأ  مضذذم  ة هذذا ق ت وذذاشرل 

أرتضذذذذذذج أسذذذذذذسفها أش شت وتف ذذذذذذ  ت ذذذذذذممني شت سذذذذذذ  رني شت سذذذذذذراقمني عاذذذذذذ ما مذذذذذذسثم ت وذذذذذذاريه عدذذذذذذن 
 ب(118)أناييمها
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اوذذت  ة ذذو  تإلعذذس  شةرذذت ماامذذ  تي  ذذاج تير ذذاق هاذذ شرتل عدذذن أ  مافِّذذل اايقامذذّ  -85
 ب(119)169تيوةو  تمةدي  شتمفاني  ماام  تيةمّ تي شيي  رنا 

ارةايذذذا ة ذذذو  تيوذذذةو  تمةذذذدي ، شخباةذذذ  مذذذا يرةدذذذا ماهذذذا  3شأشةذذذت تيورنذذذ  ت وذذذبيف   -86
 ب(1٢٠)ت مل شت س    شت سراقلشتالسروارل لتج شتيالاامرل 

ش عذذذذذذت ماامذذذذذذ  تيةفذذذذذذو تي شييذذذذذذ  هاذذذذذذ شرتل إىل أ  متاذذذذذذه تنرهايفذذذذذذا  ة ذذذذذذو  تإلنسذذذذذذا   -87
شتالعر تجت  ت ممقب   ق سيا  إعذا ل موزيذه تمرتضذج شأ  متررذّ يدرذ تاق تالةبتزيذ  تيذد أمذم  هبذا 

 ب(1٢1)ةدا ا رمةا  تيفسةني شا ا  ا ا  تي د ت  تممميقي    و  تإلنسا  فيما ير
شنذذال ممةذذ  ة ذذو  تإلنسذذا  يدوذذةو  تمةذذدي  تهلا شرتسذذي  إ  امنذذامج تممذذا ت ر ذذ ل  -88

يدرةاش  ق  ال خفذض تالن ةاثذا  تيااعذ  عذ  إزتيذ  تيالااذا  شمذ هورها ق تي دذ ت  تيااميذ  يطذم  
فيمذذذا يرةدذذذا اامرتضذذذج يفاري ذذذ  موذذذايفّ ااياسذذذ   يدوذذذةو  تمةذذذدي ، منذذذه ال مو ذذذ  أم ضذذذمان  

 رمةذذذا  تاريفونذذذا مااةذذذ  ب شأفذذذا  ت مةذذذ  اذذذت  ماامذذذ  ي ذذذانو  ت مردقذذذا  تيسذذذارم ت فةذذذول ةاييذذذا  
نذ مت تيرماسذا إىل  اذ  تي دذ ت  تممميقيذ    ذو  تإلنسذا  شيد ذا إىل فميذا تيرفرذي  تيرذااه تودي  

 ب(1٢٢)دقا يد اك تي شا اوت  مومشع إ ترل تمرتضج شنانو  ت مر
عدذن  قمذ   مةمشضرا  ةاييذا  تودي   رمةا  تاريفونا خت ا  شنال ت مة  إ  نضيرني  -89

 ب(1٢3)تي د ت  تممميقي    و  تإلنسا 
شت اي  ق ماط ذ  أتذوت ، أ ذار  تيورنذ   (1٢4)شق ضوج تيروةيا  ت رةد   ا طاع تية تي  -9٠

 ةين استي  تسر  تف ت ممان  شتيروةيا  ت رةد ذ  امتن ذ  إىل مسةاا  تيفميا تيةامّ ت 1ت وبيف  
إىل مسةاذذا   اذذ  تي دذذ ت  تممميقيذذ   1 ذذميفا  تممذذ  ت اةذذ ب يفمذذا أ ذذار  تيورنذذ  ت وذذبيف  

ق عذاف فذس    و  تإلنسا  شتيطةو  تيد ن مرها ت قوم  تهلا شرتسي  فيما يرةدا اايذ  تخرفذاج 
ات  مقفّ ها شرتل ممتعال م ا   تية تي  تمساسذي  ت اةذ   1  ب شأشةت تيورن  ت وبيف٢٠11

اض ايا ت ممي  شإساجل تسرةمال تيسدط ة شات  يط ِّا ت  عو  تيةامو  ت ارمو  إىل  تئذمل تال عذاج 
تيةاف امشمويفول ميايسوما شتمفاني  تي د ت  تممميقي  ت رةد   اذاال  تالخرفذاج تي سذمم يو ذ اي 

 ذذمتئا تالخرفذذاج ت اعومذذ ة شاذذت  ماوذذ  هاذذ شرتل  اذذ  يمةذذ  تير ذذ ف توذذمز ق  يذذ ى تير  يذذا ق
 ب(1٢5)ض ايا تيااتعا  عدن تمرتضج ق ماط   أتوت  شمسة   ت االحتمم نضايا تيفسةني 

إ  ت قومذذ  ة ذذم  مذذ خدها ق تيااتعذذا  عدذذن تمرتضذذج ق  ٢شنايذذت تيورنذذ  ت وذذبيف   -91
ب شتضذذط دقه اةمديذذا  تإلخذذسج تيفسةذذنير  تف نذذوت  تي مذذه إلخذذسج ماط ذ  أتذذوت  تيسذذفدن ق تسذذ

 ش  تيرذذذي   ااي ذذذ ر تيقذذذاق مذذذ  مقدقيذذذ  تمرتضذذذج ت ةايذذذ  شةذذذ ش هاب شنذذذ  هذذذ مت نذذذوت  ت ذذذي  
ااسذرةمتل ت ايذ  ق ماط ذ   ٢شتيومي  ايوما شم ترل شيفاائ  شم انهب شأشةت تيورنذ  ت وذبيف  

، يد ذذت  اذذ  ٢٠14أيار/مذذايو  8ب شق (1٢6) ذذايفمرهامتذذت أتذذوت  تيسذذفدن، شخباةذذ  شضذذه مذذ  
أعضذذاج ق حتذذ   أ ذذا تي دذذ ت  تممميقيذذ    ذذو  تإلنسذذا  تعرمذذا  مذذ تاق تةبتزيذذ  فيمذذا يرةدذذا اذذ  

 ب(1٢7)تيفسةنيمااما  تية ي  م  
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 المهاأرون -10 
يده ذذمل  ( عدذذن أ  تمسذذ ا  ت لريذذ 16 ذذ   ت ارذذ ى تيذذويين يده ذذمل )تيورنذذ  ت وذذبيف   -9٢

هذذذج ت مردقذذذا  شتالسذذذر ةا  شن ذذذر تيفذذذمي شأ  ه ذذذمل تميفذذذال شةذذذاال  تخرفذذذاج تم ذذذ اي 
 دذاب شأشةذذن ت ارذ ى هاذ شرتل اذذت  موتةذّ موتجمذ  تي ذذوتنني تيويايذ  مذه ت ةذذايق يدموذقّ مذ عال 

تي شييذذذذ ة شاذذذذت  مةذذذذان ت وذذذذايفّ تيذذذذد مذذذذس م إىل تهل ذذذذملة شاذذذذت  مذذذذوفم ت مايذذذذ  تيوذذذذامد  يويفذذذذال 
  ذا   ة ذو   شف ذا  إلعذا ل تيرذويني مته ني ت ها مي ة شاذت  مةرمذ  امشمويفذوال  شمافِّذل وييذا  شت 

 ب(1٢8)تإلنسا 
شأعماذذذذت  ذذذذذ ق  ة ذذذذذو  تيطفذذذذّ عذذذذذ  ند هذذذذذا خب ذذذذذوي ترمفذذذذاع أعذذذذذ ت  ت هذذذذذا مي  تذذذذذق  -93

وي تةر ذذذازها، ش ذذذ    عدذذذن عذذذ ف مذذذ  تميفذذذال شت ذذذمته ني تهلا شرتسذذذيني شخب ذذذت  ذذذ واني 
ق تير ذذذذ يمت  إىل أ  أيفرذذذذم ا  عدذذذذن  ايذذذذ  تي اةذذذذمي  ت ةذذذذا ي  إىل شيذذذذاهاب شموذذذذتيسذذذذدط نذذذذ رل
 ب(1٢9)يفّ تا رشت تي د  15 ٠٠٠ م 
اوضذذذذه وييذذذذا   مايذذذذ  تميفذذذذال ت هذذذذا مي  ت ةذذذذا ي  إىل  15شأشةذذذذت تيورنذذذذ  ت وذذذذبيف   -94

 ب(13٠)شياها
ف ت سذذذذاع ل ش عذذذذت ماامذذذذ  تيةفذذذذو تي شييذذذذ  هاذذذذ شرتل، ضذذذذم  عدذذذذ  أمذذذذور، إىل أ  م ذذذذ  -95

تي ا ذذذدي  إىل ت هذذذا مي  تهلا شرتسذذذيني ق ت ذذذارا شأ  مةذذذاز تيرةذذذاش  تيراذذذائج شتإلنديمذذذج مذذذ  أ ذذذّ 
حتسني مسروى  اي  ة ذو  ت هذا مي  تذق تيوذمعيني، اذا ق ريذك ت ذا ق تيوةذول إىل تية تيذ  

 ب(131)ش اي  تميفال
 حق  ي التنمية والمسائل البيئيةال -11 

الةاذذذت ماامذذذ  تي  ذذذاج تير ذذذاق أ  ت قومذذذ  عازمذذذ  عدذذذن ت ضذذذج ق ت وذذذاريه تيضذذذ م   -96
تيذذذد ختدذذذع نرذذذائج اي يذذذ  شت رماعيذذذ  شتيطانذذذ  تيقهممائيذذذ  يد ذذذااعا  تيارتعيذذذ  شتيرةذذذ ي  شتيسذذذياة  

 ب(13٢)شسقا  ها شرتل ت ا  ري  م  أةول أفمي ي تمةديني سد ي  عدن عاعا  تيسقا  
يفمنسيسذذقا  تي شييذذ  ارةايذذا سياسذذا  تيراميذذ  ت سذذر تم  تي ائمذذ  عدذذن شأشةذذت ماامذذ  ت -97

 ب(133)أسال تالسر سل تيلت  م  خسل ت واشرت  مه ت رمةا  تودي 
ااسذذذرةمتل تيسياسذذذا  شتيذذذكتمج شتإل ذذذمتجت  ت اةذذذ  اذذذا   3شأشةذذذت تيورنذذذ  ت وذذذبيف   -98

 ب(134)تالمريازت  ق  اا ت وتر  ت ائي  شتيرة ي 
ات  تهلي   تي سروري  يدم قم  يسقا  ها شرتل تمةديني شأفا  ممة  ة و  تإلنسا   -99

ع ف  سروري  تي انو  ت رةدذا ااذايا تيراميذ  ت اةذ ب تذق أنذه أعيذ   ٢٠1٢تيةديا أعدات ق عاف 
ذذ  ق عذذذاف  اوةذذفه نذذذانو  ماذذايا تيراميذذذ  ت اةذذ  تيذذذلم يذذار عدذذذن  ٢٠13م ذذ غ تي ذذذانو  شتعر مق

هلذذا نوتنياهذذا شاليذذا   -مذذ   يدمسذذررممي  تم انذذ  شيسذذم  هلذذا اانوذذاج  أرلنطذذه اذذازل عذذ  تير
ادذذ ت  أخذذمى تالسذذرةان  ا ذذا ر خار يذذ  مذذ  شمممي ا ذذا تممايذذ  ت اةذذ  هبذذاب شيذذار تي ذذانو  عدذذن 

 ب(135)ت سررممي فيما ير ّ استي  إنام  تية ل،  د  
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