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حقوق اإلنسان  5/1والفقرة  1م مرلق رار المجلس 15/51
ليبريا
هذا تقرييذذي ع لذم تو اوومذذار تذذو رري يرذاريي هلدذذار جااهذت ر ا ة،ذذي ر ا ذ
مبذا ذتذذا جظاتذذار ا تقاولرذذار تذذو رري مذن تتاتذ جايلذ ا يرذذاريي مضو ذ امذذد جق ذذتي
تسذذامل ورذذون ة،سذذا ا غذذذ ذتذذا مذذن األذذاامل امذذد جق ذذتي تيةل ذ ذ ر ت ذذو ا تقرييذذي
مرذذتيف لذذجز مذذو،ا يرلذذت باوذذت اى ذذد تاذذتر تجو ذذار اتظنذذظل اوذذد تذذي تجامذذز
يي،د تاوري إىل توألاامل جي،الذ اال يقضذ ن تقرييذي أيذ ار أا ا،هذار ،تذي أا ىرت اذار مذن
مضو ل امد جق تي تسامل ورون ة،سا خبذظ مذا يذير ميهذا تقرذاريي ا تنلا،ذار تاويلذ
ت ذذارري اذذن جضو ذذل اهذذو يقنذذم هلجذذز جنذذارع تقو،لهل ذ تاام ذ ت ذ اق ذذتها و ذ ارذذون
او ل ذ ااي ذ تذذي مي،ذذم
ة،سذذا مرذذير  551/51اىذذت ذت ذذير اوذذد مذذو ميهو ذ
جاوومار تو رري تقرييي اراالت إات ر تقرييي راري السقايض ا تقطذورر تذ اذتألت
يوا تضرتي
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وال -المعلوماأل ا ساسية واإلطار
لف -نطاق االلتزاماأل الدولية

()5

المعاهداأل الدولية لحقوق اإلنسان
وات
تق ذذتيمل أا ال،ضذ ذ ايف
أا ظف

2

()5

أأليا وجوت تسابر

اليضاىل ذ ذ ذ تتاتل ذ ذ ذ تورضذ ذ ذذا اوذ ذ ذذد لذ ذ ذذم
ألجال تق للا تاي يي ()5111
تاهت تتايل اص بذاورون الىق ذاري
اال،ق اال اتثرافل ()5114
تاه ذ ذذت ت ذ ذتايل ذ ذذاص ب ذ ذذاورون جت،لذ ذ ذ
اتسلاسل ()5114
تربايو ذ ذ ذ ذذول اللقلذ ذ ذ ذذاري تثذ ذ ذ ذذا جو ذ ذ ذ ذذمل
باتاه ذذت تذ ذذتايل ذ ذذاص بذ ذذاورون جت،ل ذ ذ
اتسلاسل ()5111
يضاىل ترضا اود لذم ألذجال تق للذا
ت جيأي ()5194
يضاىل ذ ذ ذ مياهض ذ ذ ذ تقاذ ذ ذذاي اغذ ذ ذذذ مذ ذ ذذن
ذ ذ ذ ذذيا جاامو ذ ذ ذ ذ أا تاروب ذ ذ ذ ذ تراس ذ ذ ذ ذذل
أا تظإ،سا،ل أا جهلي ()5114
تربايو ذذول اللقل ذذاري اليضاىل ذ ذ مياهض ذ ذ
تقاذ ذ ذذاي اغذ ذ ذذذ مذ ذ ذذن ذ ذ ذذيا جاامو ذ ذ ذ
أا تاروب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ تراسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل أا تظإ،سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا،ل
أا جهلي ()5114
يضاىل ارون تطضز ()5111
تربايو ذ ذذول اللقل ذ ذذاري اليضاىلذ ذ ذ ار ذ ذذون
تطض ذ ذ ذ ذذز جقاو ذ ذ ذ ذذمل ب ل ذ ذ ذ ذذي انض ذ ذ ذ ذذال
تيااار جسو (يوىلم )5114
تربايو ذ ذذول اللقل ذ ذذاري اليضاىلذ ذ ذ ار ذ ذذون
تطض ذ ذ ذذز جقاو ذ ذ ذذمل بنل ذ ذ ذذم انض ذ ذ ذذال اب ذ ذ ذذا
انض ذ ذذال اس ذ ذذق ظل انض ذ ذذال ج ذ ذذور
ةباال (يوىلم )5114
اليضاىل ذ ذ تتاتلذ ذ ذ و اي ذ ذ ار ذ ذذون ل ذ ذذم
تا ذذال جهذذا،يين اأفذذير أسذذيهد (يوىلذذم
)5114
يضاىل ذ ار ذذون ال ذذخاص ذاي ةااى ذ
(يوىلم )5111

ة،ي ر جقخاي بات
السقايض
يضاىل ذ ارذذون ال ذذخاص
ذاي ةااى ()5155

مل يت تن اولها/مل يترنز

تربايو ذذول اللقل ذذاري اليضاىلذ ذ
ار ذذون تطض ذذز جقاو ذذمل ب ل ذذي
انض ذذال تياا ذذار جس ذذو
(يوىلم )5114
تربايو ذذول اللقل ذذاري اليضاىلذ ذ
ار ذ ذ ذذون تطض ذ ذ ذذز جقاو ذ ذ ذذمل بنل ذ ذ ذذم
انض ذ ذ ذ ذ ذ ذذال اب ذ ذ ذ ذ ذ ذذا انض ذ ذ ذ ذ ذ ذذال
ا س ذ ذ ذذق ظل انض ذ ذ ذذال ج ذ ذ ذذو ر
ةباال (يوىلم )5114
اليضاىلذ تتاتلذ و ايذ ارذذون
ل ذذم تا ذذال جه ذذا،يين اأف ذذير
أسيهد (يوىلم )5114
اليضاىلذ ذ تتاتلذ ذ و ايذ ذ ل ذذم
ال ذ ذ ذ ذ ذذخاص م ذ ذ ذ ذ ذذن اللقض ذ ذ ذ ذ ذذا
ترسيي

GE.15-03343

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

وات

أأليا وجوت تسابر

تق ضتار ا/أا
ةاظ،ار
إ،ذ ذ ذ ذذي ر ت ذ ذ ذ ذذجاا
ا تق رلذ ذذمل ا ة،ذ ذذي ر
( )1
تاا،و

GE.15-03343

تربايو ذ ذ ذذول اللقل ذ ذ ذذاري اال جو ذ ذ ذذمل
باتاهذذت تذذتايل ذذاص بذذاورون جت،ل ذ
ا تسلاسل (يوىلم )5114
تربايو ذذول اللقلذذاري اليضاىل ذ ترضذذا
او ذذد ل ذذم أل ذذجال تق لل ذذا ذذت ج ذيأي
(يوىلم )5114
يضاىلذ ذ ذ ذ ذ مياهضذ ذ ذ ذ ذ تقا ذ ذ ذ ذذاي ج ذ ذ ذ ذذاري
)5114(51
اليضاىل ذ تتاتل ذ و اي ذ ار ذذون ل ذذم
تا ال جها،يين اأفير أسيهد (يوىلم
)5114
تربايو ذذول اللقل ذذاري اليضاىل ذ ار ذذون
الذ ذ ذ ذ ذذخاص ذاي ةااى ذ ذ ذ ذ ذ (يوىلذ ذ ذ ذ ذذم
)5111

ة،ي ر جقخاي بات
السقايض

مل يت تن اولها/مل يترنز
اليضاىل ذ تتاتل ذ تورض ذذا او ذذد
لم ألجال تق للا تاي ذيي
جاري 54
تربايو ذ ذذول اللقل ذ ذذاري جو ذ ذذمل
باتاهذذت تذذتايل ذذاص بذذاورون
الىق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاري ا ال،ق االذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
ا تثرافل
تاه ذذت ت ذذتايل ذذاص ب ذذاورون
جت،ل ا تسلاسل جاري 45
تربايو ذ ذ ذ ذ ذذول اللقلذ ذ ذ ذ ذذاري اال
جو ذذمل باتاه ذذت ت ذذتايل ذذاص
ب ذ ذ ذ ذذاورون جت،لذ ذ ذ ذ ذ ا تسلاس ذ ذ ذ ذذل
(يوىلم )5114
تربايو ذذول اللقل ذذاري اليضاىلذ ذ
ترضذ ذ ذذا اوذ ذ ذذد لذ ذ ذذم ألذ ذ ذذجال
تق لل ذ ذ ذذا ذ ذ ذ ذذت ج ذ ذ ذ ذيأي (يوىلذ ذ ذ ذذم
)5114
يضاىلذ ذ ذ ذ ذ مياهضذ ذ ذ ذ ذ تقا ذ ذ ذ ذذاي
جاريا  55ا55
تربايو ذذول اللقل ذذاري اليضاىلذ ذ
ارذ ذذون تطضذ ذذز جقاوذ ذذمل ب ذ ذ ،ي
يرتمي تنظغار
اليضاىلذ تتاتلذ و ايذ ارذذون
ل ذذم تا ذذال جه ذذا،يين اأف ذذير
أسيهد (يوىلم )5114
تربايو ذذول اللقل ذذاري اليضاىلذ ذ
ارذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذون ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذخاص ذاي
ةااى (يوىلم )5111
اليضاىلذ ذ تتاتلذ ذ و ايذ ذ ل ذذم
ال ذ ذ ذ ذ ذذخاص م ذ ذ ذ ذ ذذن اللقض ذ ذ ذ ذ ذذا
ترسيي
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صكوك دولية رئيسية خرى ذاأل صلة
وات

أأليا وجوت تسابر

تق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتيمل أا ال،ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ايف اليضاىلذذار جقاور ذ بذذاتظ،د ااذذت
( )4
وجيسل
أا ظف
يضاىل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار ،يلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ج رلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ 55
ا /أغس ذ ذ ذذط  5141ا تربايو ذ ذ ذ ذذوال
( )1
ة افلا اال ا تثا
( )1
بيايو ول باتذمو
يضاىلذ ذ ذ مي ذ ذذم ،ي ذ ذ ذ ةب ذ ذذاري وج االذ ذ ذ
ا جااىن اولها
،تايف راما اساس تو ج ذ وجياالذ
تتاتل
اليضاىل ذ ذذار اساس ذ ذذل جيت ذ ذ ذ تا ذ ذذز
( )1
تتاتل
يضاىلذ ذ تلو،س ذذجو ججاف ذ ذ تق لل ذذا
ال تقاولد

ة،ي ر جقخاي بات
السقايض

مل يت تن اولها

يضاىلذ ذ ميت ذ ذ تا ذذز تتاتلذ ذ
( )9
رىد 519
يضاىلقذذا ميت ذ تا ذذز تتاتل ذ
( )1
رىد  511ارىد 591
تربايو ذ ذ ذذول ة ذ ذ ذذا تثاتذ ذ ذ ذ
اليضاىل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار ،يل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
()51
تاايف 5141

اذذايف  5155أا ذذت وجي ذ ارذذون تطضذذز تلربيذذا باتق ذذتيمل اوذذد تربايو ذذول اللقلذذاري
-5
اليضاىل ارون تطضذز جقاوذمل ب لذي انضذال تيااذار جسذو اتربايو ذول اللقلذاري اليضاىلذ
ارون تطضز جقاوذمل بنلذم انضذال اب ذا انضذال اسذق ظل انضذال جذور ةباالذ اتربايو ذول
اللقل ذذاري اليضاىل ذ ار ذذون تطض ذذز جقاو ذذمل ب ذ ،ي ير ذذتمي تنظغ ذذار اتربايو ذذول اللقل ذذاري جو ذذمل
باتاه ذذت ت ذذتايل ذذاص ب ذذاورون الىق ذذاري اال،ق اال ذ اتثرافل ذ االيضاىل ذ تتاتل ذ و اي ذ ل ذذم
الخاص من اللقضا ترسذيي اتربايو ذول اللقلذاري اليضاىلذ ترضذا اوذد لذم ألذجال تق للذا
ذذت جذ ذيأي االيضاىلذ ذ تتاتلذ ذ و ايذ ذ ار ذذون ل ذذم تا ذذال جه ذذا،يين اأف ذذير أس ذذيهد اتربايو ذذول
اللقلاري اليضاىل ارذون الذخاص ذاي ةااىذ ( )55ااثذت وجيذ ارذون تطضذز تلربيذا أيضذا اوذد
()55
تق تيمل اود يضاىل ميت تا ز تتاتل رىد 519

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -5أفذ ذذار فييذ ذذمل امذ ذذد جق ذ ذذتي ترطذ ذذيي تلربيذ ذذا ب ذ ذ رالس ذ ذ تتات ذ ذ أاويذ ذذت  1ا /
أغس ذذط  5154ااتذ ذ ن ذذو رع م ذذتشا ألظألذ ذ أل ذذهي ض ذذت مي ذذم يض ذ ذ م ذذيض ف ذذذا إين ذذوال
امي ت رالس تتات أأليا اات تطو رع سوط ياولمل ورون تتسذقوري مبذا فلهذا فذيض ىلذور
ت
اوذذد ايي ذ تقيرذذز اايي ذ تقانذذذ اايي ذ تقو ذذم بلذذت أ وجوم ذ مل يتاوذذد تذذتال انذذي
تاهت تتايل اص باورون جت،ل ا تسلاسل ان نييمل ام تاايف باااجذايف تذ مل يقرلذت
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ضذذا ابااسذذنا تذ رفاقهذذا إىل ذتذذا ( تضرذذيي  1مذذن جذذاري  4مذذن تاهذذت تذذتايل ذذاص بذذاورون
()54
()51
ارفات اات تطو رع ي يين تثا ،/وف رب 5154
جت،ل ا تسلاسل )
ت

 -1اأف ذذار فيي ذذمل ام ذذد جق ذذتي ترط ذذيي بذ ذ ،ي ،قخاب ذذار وذ ذ ت ذذلو  51ذذا،و
اال/ريس ذ رب  5154اب ذ تيق ذذاات ج ىق ذ أ ه ذذير ،س ذذن م ذذار مل يقا ذذت  5159جااذ ذ
اأتألذذر لذذو غز اذذول مذذت يذ ألي ارذذون ة،سذذا بقيتذذلد ،قخابذذار سذذلان ال يذذال فلذذض مذذيض
()51
فذا إينوال مقض لا اتر من حملافتار اما زتت فلض وييار مرلتي
 -4االاذذا ام ذ تاذذايف إ ،ذذا وجي ذ جي،ا ذ تتسذذقوري ا /أغسذذط  5155اه ذ
وجيذ مجوض ذ ب ذ ،ي ا ول ذ ي ذذااري انيل ذ جي،ا ذ تتسذذقور( )51اأفذذار ب ذ تووي ذ ارذذتر اذذتي
م ذذاارر مذذم وجهذذار جايلذ مبذذا فلهذذا ااذذا تسلاسذذل ا تاا ذذا تقرولذذتيو ا ق ذذم جذذت
()51
االيت ىاات ر من ة،اث و ت م ار تيسا ا ول ة ظح
 -1اأفذذار فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي بتهذذور لذذو غز م ذذترها أ ا ولذ مي،اذ تتسذذقور
تق ذذااري مل يذذتمت مبذذا يجض ذ منذذارع ارذذون ة،سذذا بذذاتيتي إىل أال ذ ،تذذد ترذذلد ا جاقرذذت ر
تقرولتي امث من تاو مذز مذا حي ذز اوذد اقرذار أ تولربيذ ىذت ال يسذيهد ،قلوذ هذا تا ولذ
امذذن ب ذ يوذذا تاو م ذذز ذذلمل ةن ذذار تذذام ،ة ،ذذي م ذذاارر ل ذذامو ا،ر ذ ت ذذوا ج ذذت
ا تط ذذابم ال،قر ذذاا تو ي،ا ذذار اأا ذذد فيي ذذمل ام ذذد جق ذذتي ترط ذذيي ب ذ يجض ذذز تلربي ذذا إ ،ذذي
مي،ا لامو توتسقور بقطنلمل اذت ىذااد اوذد ارذون ة،سذا مذن أ،ذز ألذا يطواذار ت ذا
()59
با الاقنار اا م رسقور حيرتيف ارون ة،سا
 -1ا اذذايف  5155أايبذذت مضو ذذل امذذد جق ذذتي تسذذامل ورذذون ة،سذذا ( جضو ذذل )
اذذن ىورهذذا إز م ذذيال ترذذا،و جاذذياض اوذذد و ذ تيذذو تذذاي يرذذرتح إرلذذال ياذذتيز اوذذد
ىذذا،و تاروبذذار جيذذييف إىل اذذت نذذذ تسذذوو وجيسذ جثوذ األذذارر جضو ذذل إىل ىذذرتح ياذذتيز
()51
الي اود ىا،و تاظىار اتسيي حيتي يا تااج جثو
 -1ارانت وجي ارذون تطضذز برذا،و إ ذظح تقاوذلد ( )5155اخبطذ تا ذز تونيلذ جيذم
اإر ري تاي وجيسا ( )5151-5155ابا ط تاام ترطال تقاوذلد توضذرتي 5151-5111
()51
الط ا ز تقاولد توو لم توضرتي 5151-5114
 -9ارانذذت وجيذ ارذذون تطضذذز أيضذذا بسذذن ىذذا،و انضذذال ( )5155اأا ذذت بذ يجضذذز
تلربيذذا ييضلذذا تجامذذز ا تضاذذال اىذذتيف فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي يو ذذل راألو ذ ا ذذيرر وجي ذ
ا
ارون تطضز أيضا يو لقها ب تعيي تلربيا مي،ا لامو وج لم ي ييااشا حملول ضت
()55
متاللها تجامز مم اليضاىل

جيم -اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -1أفذذار فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي بذ توويذ تونيلذ جسذذقرو ورذذون ة،سذذا ( توويذ
تونيلذ ذ جس ذذقرو ) تذ ذ أت ،ذذدت ا ذذايف  5155م ذذا زت ذذت يا ذذز بطاىذ ذ ر،ل ذذا( )55ايضقر ذذي إىل
GE.15-03343
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ييسذذلمل ر ذذت ارذذون ة،سذذا اإ،ذذي تق رلرذذار
تق ويذذز تذذظزيف تي ذذي مذذو ض مقخ ذ
ا ا ،ط جلت ،ل اأا د فييمل امذد جق ذتي ترطذيي بذ يجضذز وجومذ يذوفذ مذا يجضذ مذن
تق ويذذز تق ج ذ تووي ذ مذذن أر االيقهذذا اساسذذل اأ يض ذ ن ،طذذظن ا ول ذ لقلذذار أاضذذا
()51
تووي وجتتر مواتها ا َ ي ت ضافل

 -51ا اايف  5154أفار ام تاايف بذ توويذ تونيلذ جسذقرو مذا زتذت اا،ذ إىل
بوذوري إ،ذذي ر او ذ ر لولذ متجيهذا مذذن أر تذذتار جيذذوش ضذا مذذن لذذظل ت ذذيال ا ولذذار
()54
ااة اإ ،ا اتل انيل تقياال ت جاا تاام
 -55اأفذذار فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي ب ذذيال تنوذذت اذذايف  5151ييضلذذا لط ذ ا ذذز
انيلذ ذ ور ذذون ة،س ذذا ( )5159-5151اأا ذذد بذ ذ ي ذذتاد تلربي ذذا ايا ذذاز اتل ذذار تقيس ذذلمل
()51
مو رر تقيضلا ط
تراا حتت إلي ازري تاتل اخت
 -55اإذ أ تر وجي ارون تطضذز مذن ،تيذت ىورهذا إز اذتيف ا،ذور سلاسذ لذامو تقو،لذض
ييضلا اليضاىلذ جذز فرذت أا ذت بذ يضذم تلربيذا يوذا تسلاسذ إىل ،ا،ذ لطذ ا ذز انيلذ
()51
يقاومل باانضال اأ يتسيل يضالز و تون ،جا ،بيفا انضال

 -51اذ ذذي ام ذ تاذذايف أ رالس ذ تتات ذ أنورذذت اذذايف  5155سذذرت يلول رؤي ذ تلربيذذا
تاايف  5111اه سرت يلول سلاسل ا ىق ذاري نويوذ امذت يقذولد حترلذمل يطواذار تنوذت
ذات الىق ذاري ا ال،ق ذاا ايقيذاال مسذااز ميهذا إ ،ذا ،تذايف سلاسذ اذارل اإرسذا امذن
()51
اسلاري ترا،و ا ج او تونيل

ثانيا -التعاون مم آلياأل حقوق اإلنسان
 -54ألذذار ام ذ تاذذايف إىل أ وجوم ذ ا ذذات أارذذا سقاي ذذها تذذتاري اال
()59
ي يين تثا ،/وف رب  5151اتل من أ،ز ياايا ييضلا تقو لار ار ت

لف -التعاون مم هيئاأل المعاهداأل

()51

 -5حالة اإلبالغ
هلد جااهتي

جظاتار قاملذ جتر،ذ
السقايض تسابمل

الي يرييي ىتتيف ميا
السقايض تسابمل

الي مظاتار
اات ةبظغ
لقامل

وجي ترضا اود تق للا تاي يي ا /أغسط 5115
تووي جايلذ بذاورون الىق ذاري
ا ال،ق اال ا تثرافل

6

-

-

-

ي ذ ذ لي ير ذذتمي تقريي ذذي اايل
ميا اايف 5111
ي ذ ذ لي ير ذذتمي تقريي ذذي اايل
ميا اايف 5111
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هلد جااهتي

جظاتار قاملذ جتر،ذ
السقايض تسابمل

الي يرييي ىتتيف ميا
السقايض تسابمل

الي مظاتار
اات ةبظغ
لقامل

تووي جايل حبرون ة،سا

-

-

ي ذ ذ لي ير ذذتمي تقريي ذذي اايل
ميا اايف 5111
تقريي ذ ذ ذذي وج ذ ذ ذذامم توقريي ذ ذ ذ ذيين
تس ذ ذذابم ا تث ذ ذذامن ييقت ذ ذذي أ
ييتي فلض اايف 5151
ي ذ ذ لي ير ذذتمي تقريي ذذي اايل
ميا اايف 5111
ي ذ ذ ذيين اال /حي ذ ذذز موا ذ ذذت ير ذ ذذتمي تقريي ذ ذذي
أ قوبي  5155وج ذ ذذامم توقرييذ ذ ذيين ذ ذذام
اايف 5159
ا تسار
ي ذ ذ لي ير ذذتمي تقريي ذذي اايل
ميا اايف 5154

5154

تووي جايل باترضا اود تق للا متوز/يوتلض 5111
ت جيأي
وجي مياهض تقااي

-

-

وجي ارون تطضز

اايي /يو،لض 5114

5111
-

تووي ذ جايلذ ذ حبر ذذون ال ذذخاص -
ذاي ةااى

 -1الردود لى طلباأل المتابعة المحددة المقدمة م هيئاأل المعاهداأل

جظاتار قامل
هلد جااهتي

موات تقرتمي

توويذ ذ ذ جايلذ ذ ذ باترض ذ ذذا او ذ ذذد 5155
تق للا ت جيأي

ياريخ تقرتمي

جو ول

 ،ذذي اليضاىلذ م ارمذذت ياييذ تق للذذا ذذت جذيأي باث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت رس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذااز ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ذ
اايف  5155ااايف 5155
تق يياار تونيل م ا اق ار ي يياار ب
()11
ي ويض ااضا تقياسول تإل،اث

()15

تايارر ترطيي ا/أا تق ييار ت أ،يشا هلدار جااهت ر
هلد جااهتي

تقاريخ

تووي ذ ذ تضيال ذ ذ جي ذ ذذم تقا ذ ذذاي اغ ذ ذذذ م ذ ذذن 5151
ذ ذ ذ ذ ذذيا جاامو ذ ذ ذ ذ ذ ذ أا تاروب ذ ذ ذ ذ ذ ذ تراس ذ ذ ذ ذ ذذل
أا تظإ،سا،ل أا جهلي

()15

جو ول
سيي

 -51الاا فييمل امذد جق ذتي ترطذيي أ ازري تاذتل ذاغت اذايف  5154سذرت يلول
التقامار مبو ،جااهت ر اأا د فييمل امد جق تي ترطيي ب يتسيل و
انيل ب
لذذم تذذوزرر
تذذوزر إىذذير السذذرت يلول اأ يتي ذذو اورذذار ا ذذز مايلذ حبرذذون ة،سذذا
()11
ا تو االر وجومل اأ ياط ااتوي جا ي لي يرت ض من يراريي مبو ،جااهت ر
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باء -التعاون مم اإلجراءاأل الخاصة

()14

وات أأليا وجوت تسابر

وات تيهي

راوي ر ا

ال

ال

تايارر جضطوم ضا

أ،ذي نذذ جسذقرز جاذ ،حبرذون ة،سذا
تلربي ذذا زي ذذارر س ذذيوي إىل تنو ذذت تض ذذرتي
من اايف  5114إىل اايف 5119

تايارر جو فمل اولها من ال
تايارر جطوو إ،يؤها

جنتأ

سقرظل ترضاي ا حملام
ايي تقو م تسو ايجوين وج الار
الخاص ج يرا ر لولا
ايي تيأي ا تقانذ
ةا ذذت يف ل ذذارج ترض ذذا ابذ ذ ،ي ر م ذذو،اي تتيو ار،ل
اياسضا
تضري جتىم
تقااي
تتيو ار،ل
سقرظل ترضاي ا حملام

ت ذ ذذيرار او ذ ذذد رس ذ ذذااز الرا ذ ذذا اتي ذ ذذت ر لظل تضرتي ىلت السقايض أترسوت ألظأل بظغار امل يير وجوم اود أي ميها

تاا،و

جيم -التعاون مم مفو ية ا مم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -51ا ز ىسد ارذون ة،سذا ا و ايذ تقذابم تناثذ امذد جق ذتي تلربيذا ر ذت لذو غز
ارذذون ة،سذذا تيالذذد اذذن سذذقواب تنوذذت إىل أزمذ إينذذوال اإاذذت ر يرذذاريي ضذذا ت ذ ا تقاييذ
بقوا ت و غز امشوت مسااز ارون ة،سا جثاري مذا يقاذيض تذض جي ذد ا تضذ ايا ا تيذا،و
اأسيهد ا تااموو ىطذال ت ذ مذن متللذا اا ذدم ا و ذول اوذد مذا يجضذ مذن ت ذا ا جذا
م ا الاقوا،ار تذ ىرت،ذت أالا،ذا بذ فيش
ا جيفمل ت ل جيانمل ا ا تو وي ت
سذذقا ال ترذذوي اذتذذا أساسذذا بسذذن ،ر ذ تقو ذذز أا جاوومذذار ب ذ تقذذت بذ ت ذ ل
()11
جرير ختاذها أا جقخاي باتضاز
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ثالثا -تنفيععا االلتزامععاأل الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععم مرا ععاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
لف -المساواة و دم التمييز
 -51أايبذذت وجي ذ ارذذون تطضذذز اذذن أسذذضها تاذذتيف ضاي ذ تقذذت بذ جقخذذاي مذذن أ،ذذز ييضلذذا
تقو ذذلار تسذذابر جقاورذ باترضذذا اوذذد لذذم ألذذجال تق للذذا ال سذل ا تق للذذا ذذت انضذذال
اضا وال اأا ت ب يجضز تلربيا ياذتيز أا إت ذا لذم ترذو  ،تق للايذ مبذا فلهذا ترذو ،
()11
ٍ
متاش يايف مم أاجايف اليضاىل
تايفل اأ عاوها
 -59انونت توويذ جايلذ باترضذا اوذد تق للذا ذت جذيأي ماوومذار اذن طذو ر جقخذاي
سنلز رمت ياييذ تق للذا ذت جذيأي تق ذيياار تونيلذ جياسذن اإررج منذتأ جسذاا ي بذ
()11
تيسا ا تي،ال تتسقور
 -51اأايبذذت وجي ذ ارذذون تطضذذز اذذن ىورهذذا إز مذذت ،ق ذذار تق للذذا وجيسذذا ال سذذل ا
تق لل ذذا جي ذذانمل تييضل ذ ذذت تني ذذار ت ذذظ ي ذذو ،هن متلل ذذا مس ذذق ي و ذذول او ذذد تقاو ذذلد
()19
ا تمار ال،ق اال ارارس ارهن جوجل ا امن
 -51اإذ أايبذت وجيذ ارذذون تطضذز اذن أسذذضها ا مذيل وجيسذل توبيذذا جوتذورين تلربيذذا
ما زل مرلت اود أسذا توذو أا ا ذز تايىذ فرذت ذيرر يو ذلقها تسذابر ا،الذتر تلربيذا
يا ذذتيز رس ذذقورها اىو ،ليه ذذا جقاورذ ذ باوجيس ذذل ض ذذت ترض ذذا او ذذد تق لل ذذا او ذذد أس ذذا تو ذذو
()11
أا ا ز تايى

باء -حق الفرد لي الحياة والحرية و من الشخصي
 -55ألار فييمل امد جق تي ترطيي إىل أ تلربيا ما زتت يطنمل اىضا لقلاريا فاولذا تاروبذ
()41
ايرب جور ي يين تثا ،/وف رب 5154
ةات يف رغد ا،ور يسا مت ،
 -55اإذ برلذ ذذت وجي ذ ذ ارذ ذذون تطضذ ذذز مي ذ ذ و ب ذ ذذتي إز سذ ذذق ير نرذ ذذو ىقذ ذذز انضذ ذذال
ا ج ارسذذار تضذذاري مذذن ىنلذذز حملا ذذار باتقاذذاي ( مق ذذا تذذرب ي) فرذذت اثذذت تلربيذذا اوذذد
ا يطنلمل ىا،و تطضز يطنلرا ارما ضت ترضا اوذد رارسذ يوذا تطرذو ا ةسذيل
مظار ذ وجي ذذاي اإ،ض ذذاذ تق ذيياار تراا ذ ت ذ حتت ذذي ج ارس ذذار تض ذذاري مب ذذا فله ذذا حملا ذذار
()45
باتقااي ( مق ا ترب ي)
 -51اأف ذ ذذار فيي ذ ذذمل ام ذ ذذد جق ذ ذذتي ترط ذ ذذيي ب ذ ذ ى ذ ذذو ر ام ذ ذذن أى ذ ذذتمت  51ا 51ا /
أغسذذط  5154اوذذد إنذذظن تيذذار اوذذد ا ذذت مذذن افذذير ذذا،و حيقوذذو اوذذد ىذذير وجوم ذ
ف ذذيض او ذذي ذ ذ او ذذد اذ ذ ذذاار م ذذا أر إىل إ ذذاب ألظألذ ذ مقت ذذاهيين د اف ذذاي أا ذذتهد
افق ت وجوم حترلرا ا ساا ترضل مل ياون ،قااوض بات اأفار فييمل امد جق تي ترطذيي
GE.15-03343
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مسذذقو سذذقات ر ىذذو ر امذذن توقاامذذز
ور اأا د فييمل امد جق تي ترطذيي
جسذذقرو ب ذ وذذارث اعذذيي حترلرذذا
()45
،قها ار ورون ة،سا

ب ذ وذذارث يسذذوء تضذذو اوذذد لذذو غز لطذذذي ب ذ
بضااتل مم الاقوا،ار وج اهذي ا تسلطيي اود و
ب ذ ييضذذا تلربيذذا تقو ذذلار جرتم ذ مذذن تووي ذ تونيل ذ
،ياالا فااال ايجضز حماسن تضاتا فل ا ريتج من
 -54ا ي ذ ذيين تثذ ذذا ،/وف رب  5154الاتذ ذذت باث ذ ذ امذ ذذد جق ذ ذذتي توق ذ ذذتي تاا،ذ ذذز
تضذذذا إينذذوال أ يض ذ توبذذا أ ذذا ىذذو ر امذذن اأ اذذتر مذذن مي ذذا ت ذذين جو،ذذوري
أفري ميانمل مو،يافلا أغورت ،ي إ اب باض مو ضلهذا مبذيض فذذا إينذوال ا/أا افذاشد ،قلوذ
()41
تاتا بلي ا تسووت زياري هلو ار جسو ا وجياد تاي ل ال،قهازي ر لز جت
 -51األ ذذار فيي ذذمل ام ذذد جق ذذتي ترط ذذيي إىل أ أ ث ذذي م ذذن  5 111ل ذذين س ذذقضارا م ذذن
ذذال ارذذون ة،سذذا ( )44اأ ذذا أ ت ذذين تونيل ذ تولربي ذ مذذا ز تذذت يضقرذذي إىل
يذذتري
ذذاالر ثذذذي ميهذذا توو،سذذقلار ا تتري ذ تظزم ذ تظسذذقواب بضااتل ذ إىل
ترذذترر تظزم ذ
وجذذياد ا ت ذذو غز اميل ذ األذذار تضييذذمل إىل يرذذاريي اذذن يذذورش أفذذير مذذن ت ذذين بقذذاز أمذذو ل
جذذت،ل ااذذن أا ذذال تضسذذار جقوني ذ اأا ذذد تضييذذمل بذ خت ذ تلربيذذا ملا،لذ افلذ تقو لذ
جايذذت مذذن أفذذير ت ذذين يذذترجيلام اأ يجضذذز إ ،ذذا هلد ذ رىاب ذ مت،ل ذ اوذذد ىطذذال امذذن افرذذا
()41
يطويي ايتالد اتل حملاسن تت لول تو ين تونيل
التقامار وجوم م اأ متض

 -51ا اذذايف  5155الاذذا ام ذ تاذذايف أ تاتيذذت مذذن تولربي ذ مذذا زتذذو ن ذذو اوذذد
أمذذيهد ت خ ذ بسذذن ،ق ذذار وجذذياد تايلض ذ ااذذتيف مظ م ذ تيتذذايف ترضذذاا اه ذ م ذذجو
يايذ ذذتها يضاى ذ ذذا قت ذ ذذا تسذ ذذوو ا،ر ذ ذ مو ضله ذ ذذا( )41ا ذ ذذا ام ذ ذ تا ذ ذذايف ىذ ذذت الا ذ ذذا
ز ةبظغ جقو يي اذن اذو رث
اايف  5155أ اضا ترا،و ا تيتايف ما زل ي جز حتتيا
()41
غق ا اسطو مسول اظاي اود يض جخترر ااي تا ابار
 -51اأف ذذار ام ذ ذ تا ذذايف اذ ذذايف  5154ب ذ ذ ريض ذذال ماذ ذذتالر الاقو ذذاز رهذ ذذن حملا ذ ذ
بوذ  14جااذ ابذ ،اذذت يف امذذن ميفذذمل ة ذذظح مذذا زل يناذ اوذذد تروذذمل( )49اأا ذذد
فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي ب ذ يو ذذز تلربيذذا ،هورهذذا تيمل ذ إىل لضذذض اذذتر حملقوذاين رهذذن
()41
أارا أزم إينوال ايجضز ةسيل مااوج ىضايا حملقواين رهن حملا
حملا
 -59اأفار فييمل امد جق تي ترطيي ب تير جذامن ت ذا ا تيتافذ ا جيفذمل ت ذ ل
ر لذذز تسذذوو مذذا زل يناذ اوذذد تروذذمل اأا ذذد بذ يسذذيل تلربيذذا ا ذذم إنذذار ىذذا،و اوذذد
اذتي يجضذذز إىامذ ،تذذايف إ ذذظح يياذ ارذذون ة،سذذا م اأ حتسذذن ذذيا تسذذون اساسذذل م
()11
اأ يسيل بيا ميفمل ي لاما،ربغ من أ،ز تقخضل من قتا سون مو،يافلا
 -51اأفار ام تاايف ب السقواب إىل ااالر تاي وجيس ا وجيسا اإر رشا ا ريضذال
اياها لنا أمذور مذا زتذت يناذ
اتر او رث الغق ا جنو ايها ال سل ا يوا ت
اود ىومل لذتيت اأفذار بذ  11جااذ مذن تضذ ايا ى ذي اأ ىيبذ  59جااذ مذيهد بيذار
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را س ذذن تاال ذذيي( )15ااذ ذ امذ ذ تا ذذايف تلربي ذذا او ذذد أ يض ذذم ب ذذتاد م ذذن ام ذذد جق ذذتي
سذذرت يلول اىايذ لذذامو يقضذ ن مايذذت مذذن تي ذذت ا تق ولذذز ا ةبذذظغ ب ذذوري ميهولذ ( )15اىذذتيف
فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي ياولرذذار راألو ذ ب ذ تاي ذ باتيسذذا ا انضذذال اأا ذذد ب ذ ياذذاز
تلربيا ىترر ت ين اود تق رلمل ىضايا تاي جيايل ا الغق ا اأ يسذيل سذن ىذا،و
()11
تاي جيايل
 -11ا وت وجي ارون تطضز مي و ،تيا ا ،ياد غق ا انضال ا وجياد وجيسذل
ي ذذجز ،سذذن نذذذي مذذن وجذذياد جنوذ ايهذذا اا اذذتر نذذذ مذذن ترضذذايا يسذذو لذذارج حملذذا د
ااثت وجي ارون تطضز تلربيا اود إ،ضاذ ىو  ،حمول حت انضذال مذن الاقذت ا السذق ظل
لم ترضايام امرا اي جو ض تضاستين امااىنقهد( )14اىذتيف
وجيسل م ا تق رلمل بضااتل
()11
فييمل امد جق تي ترطيي يو لار راألو
ذييل جيذذييف جقذذورن
 -15اأايبذت وجيذ ارذذون تطضذذز اذذن ىوذذمل لذتيت تاذذتيف ا،ذذور ،ذ
ي ذ ذويض ااض ذذا تقياس ذذول تإل ،ذذاث اتقض ذ ذ ه ذذا ج ارسذ ذ او ذذد ،ط ذذان ا س ذذم تاتي ذذت م ذذن
ق ا ذذار اخبا ذ ذ جي ذذانمل تييضلذ ذ ااث ذذت وجيذ ذ ار ذذون تطض ذذز تلربي ذذا او ذذد ع ذذيمي ي ذذويض
ااضذا تقياسذذول تإل،ذذاث ا تقوىذ اذذن إ ذذت ر ترت لذذل ا تق ذذاريل تضااذذتي لذذم جقخ ذ
ي ويض ااضا تقياسذول تإل،ذاث( )11انونذت توويذ جايلذ باترضذا اوذد تق للذا ذت جذيأي
()11
اام  5155ا5155
ماوومار مقابا ضا ت
 -15ا اايف  5154أفار ام تاايف باسق ير ةبظغ اذن ج ارسذار تقرولتيذ تضذاري
()19
مبذذا فلهذذا اللقطذذا ا ةوذذان ترسذذيي باوج ااذذار تسذيي ابذذرت ااضذذا تقياسذذول تإل،ذذاث
األار إىل أ ازري تت لولذ ا وذت مذم وجهذار جايلذ مبذن فلهذا تاا ذا تقرولذتيو مذن أ،ذز
ييضلا جنارع تقو،لهل وجومل تذ يذيتد أ ،ذط وج ااذار تسذيي مبذا ي ذ ز اتذي ةوذان
()11
ترسيي بقوا وج ااار
 -11ا وذذت وجي ذ ارذذون تطضذذز مي ذ و ،ذذتيا إز ذذاهيي جذذت ر تقرولتي ذ ت ذ يذذتييها
بلدذ
ااار سيي برت لذل مذن ازري تت لولذ ا تذ حتذييف انضذال مذن تقاوذلد امذن تاذل
أسذيي اياي ذذهد تظسذذق ظل الىق ذذاري انرذذو تقورذ مثذذز لقذذا ة،ذذاث ا تذذا ور ااثذذت
وجي ذ ار ذذون تطض ذذز تلربي ذذا او ذذد ات ذذي إو ذذان انض ذذال باج ذذت ر تقرولتيذ ذ اي ذذوفذ محايذ ذ افلذ ذ
()11
تونضال جاي تإلوان ضا جت ر
 -14اأايبذذت وجي ذ ارذذون تطضذذز اذذن ىورهذذا ا تارذذا تنذذت ال يذذال ىا،و،لذذا جترس ذ
ا جيذذال ا أمذذا ن تياايذ تنتيوذ ااثذذت وجيذ ارذذون تطضذذز تلربيذذا اوذد أ حتتذذي ذذيا
()15
لم تسلاىار
مبو ،ىا،و رارس تارا تنت
لذذم
 -11اإذ أايبذت وجيذ ارذون تطضذذز اذن فااهذذا إز يض ذ ا ذذز انضذال امسذذقو
ىطااار الىق ذار فرذت اثذت تلربيذا اوذد ختذاذ إ،ذي ر ميهذا ا ذم اذت وج لذم ألذجال ا ذز
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انض ذذال اأا ذذقها بقيضل ذذا ي ذ ذيياار تضذ ذ ا مقث ذذال ىط ذذال اا ذذال تقواري ذ تو ا ذذايذ تتاتلذ ذ
()15
ا تونيل جقاور حبرون ة،سا ا تا ز ا تنلد اغذها من جاايذ
 -11اأايبذت وجيذ ارذذون تطضذز مذذن ،تيذت اذذن ىورهذا إز يض ذ ذاهيي ،رذذز انضذال مذذن
مو،يافل ذذا ا تا ذذز فله ذذا ناا ذ مقو ذوت امقس ذوت ال ذذتيف جي ذذازل
جي ذذانمل تييضل ذ توا ذذل
لم ىضايا
اأا ت تلربيا ب ييضا ب يم ىا،و اتي العار ()5111م اأ حترمل بضااتل
العار باانضالم اأ يسذود وجيذاي إىل تات تذ م اأ يذوفي تونضذال ذ ايا العذار محايذ افلذ
ا ىتمت وجي ارون تطضز إىل تلربيا اذتي يو ذلار ييمذ إىل ا ذم سذرت يلول انيلذ تذتاد
()11
أنضال ت و رل
 -11اأفذذار فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي بات ذذيال اذذايف  5154ييضلذذا لطذ انيلذ جيذذم
()14
العار باتن ي ( )5151-5154اه لط ىابو توقوتيت ز مخ سيو ر
 -19اأايبذذت وجي ذ ارذذون تطضذذز اذذن ىورهذذا ا ،هذذار مسذذو اتاري ذ مذذا زت ذت عيذذت
ذذضوفها اأا ذذت تلربيذذا ب ذ متيذذم عيلذذت انضذذال ا سذذقخت مهد مذذن ىنذذز وجهذذار
انضذذال
()11
جسو تي ط جيانمل وتاري

جيم -إ امة العدل ،بما لي ذلك اإللالأل م العقاب ،وسيادة القانون
 -11أفذار فييذمل امذد جق ذتي ترطذيي بذ تلربيذا بالذير اذايف  5151إ ذظاار ىا،و،لذ
تض ذ ا تو ذذول إىل تات ت ذ ا و ذذول اوذذد حما ذ سذييا اميذذا ذتذذا و ذ بذذتأ ،ضذذاذ أربا ذ
ااسذذم ،طذذان لق ذذاص حمذذا د ت ذذولم اأتالذذت ي ذذيل
ىذذو  ،م اأت ذذول ،تذذايف هلدذذار تق جذذلدم ت
با ذذض وج ذ ذياد ا تاروب ذذار وجياال ذ ذ اأ ذذا فيي ذذمل ام ذذد جق ذذتي ترط ذ ذيي ب ذ ذ ة ذذظاار
تسلاس ذذايل ا تق ذذت بذ ةجيابل ذ مل حت ذذز را س ذذق ير حت ذذتيار مامي ذ ىط ذذال تات ت ذ مب ذذا فله ذذا
()11
الاقواز جطول رهن حملا ا ا ةلي ااتيف ا،ور اتل مسا ت
-41
اذذاالر
تت لول ذ
ا ترضا

اأفذار امذ تاذذايف بذ وجهذذاز ترضذاا اازري تاذتل بالذذي إ،ذي ر مذذن أ،ذز مي،اذ
الاقوذذاز با،قتذذايف ا تق ذذتي توق ذ لذ ر لذذز جيتوم ذ اأ ذذا أ ازري تاذذتل اازري
ا ذذوقا تا ذذز اوذذد بوذذوري للذذارر سلاسذذايل مذذن أ،ذذز ييسذذلمل ،تذذام ترضذذا تاذذي
()11
تية

 -45اأا ذذد فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي ب ذ يجضذذز وجهذذاز ترضذذاا اازري تا ذتل ييضلذذا
تريرر ت ارري ان ج متي تون ،توات ت وجياال جارور اذايف  5151ا تقو ذلار تذو رري
سقايض اايف  5151تإلر ري ا جسا ت م اأ يوفي ما يوايف من مو رر تقيضلذا هذا تقو ذلارم اأ
يااز اتل جسا ت ر لز م سسار ىطال تات ت بقاايا ةلي ا ا ختاذ إ،ي ر امل
()19
جو ض تاين ييقهجو ترتيلنار ا توو ال امتا ،ىو ات تسوو
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 -45اأفار فييمل امد جق تي ترطيي بذ تيذا ،مذن تايذ وجيسذا يو ،هذو ذاوبار
تو ذذول إىل ،ت ذذايف تات تذ ذ االا ذذا أ هذ ذ ال تضذ ذ ايا ا ذذاري م ذذا يجو ،ذذو فر ذذي امياذ ذات
،ق االذ ذا اأا ذذد يضقر ذذيا إىل ت ذذتاد ت ذذظزيف تظ،قض ذذال بيت ذذايف تات تذ ذ احتض ذذا يو ذذا ترض ذذايا
()11
تسوظر فرت ر مطوت اييقه امي إىل إسرانها اىتيف ام تاايف ياولرار راألو
 -41اأفذار فييذذمل امذد جق ذذتي ترطذذيي بذ وجومذ لذذيات اذايف  5155ييضلذذا لييطذ
تطييمل السرت يلول تنيا تسود ايض لت وجيح اج او اوذد ت ذالت تذون)5111-5155( ،
إ ذذاف إىل ت ذذيال اذذايف  5151ييضلذذا بي،ذذامت باالفذذا هذذار تذذاي يقذذلل توويذذاي اتلذ التق ذذا
ت ذذضل تاذذايف اأفذذار فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي باذذتيف يرذذتيف جسذذاا تيمل ذ إىل ،قذذت لذذرب
ة،ذذي ررسذ باالفذذا هذذار ابوذذوري ميهولذ مياسذذن اذ ذذي أ او مذذز ثذذذي يسذذننت هذذا تقذ لذ
مذذن بليهذذا بذذء سذذقواب وجومذ إىل ىضذذايا تات تذ ال،قراتلذ ا سذذق ير لذذل جذذو رر ا هذذور مذذيض
()11
فذا إينوال
 -44اأا ذذد فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي ب ذ ياذذاز تلربيذذا ىذذترر تووي ذ تونيل ذ جسذذقرو م
ايرذذتيف را ذا ازري ذا تقيضلذذا بي،ذذامت باالفذذا هذذارم ايو ذذز وذذو ر اوذذد ت ذذالت تذذون ،مذذن أ،ذذز
()15
إ ،ا اتل تو سا ت ان ،قها ار ارون ة،سا جييجن فل ا مضد
 -41اأايبت وجي ارون تطضز ان ىورها إز اقنار أنضال را تسارسذ ا ذيي مسذ ات
،ياالذ ذا اإز يض ذ ذ اقو ذذاز انض ذذال ف ذذرت ر نويوذ ذ ره ذذن حملا ذ ذ اا ذذتيف ا ذذرت يف ة ،ذذي ر
تو ،نذ ا ذذيرر يو ذذلقها تسذذابر بذ ي ذذول تلربيذذا ،تذذايف ىضذذا ااذذت ث مبذذا يق الذذد اأاجذذايف
()15
اليضاىل
 -41األذارر وجيذ ارذون تطضذذز بولربيذا الاق ارهذذا اذايف  5119ىذذا،و مجاف ذ تضسذذار
اإ ،ذا وجيذ هلذا ت ذذيض بلذت أاذذا أايبذذت اذن ىوذذمل لذتيت إز سذذق ير ،ق ذار تضسذذار ااثذذت
وجي ارذون تطضذز تلربيذا اوذد ياايذا ترذترر ج سسذل يوللذا توضااتلذ تج ذ اذن اذاالر
()11
تضسار ا تق رلمل فلها امظار جس ات ايها
تم ذ
 -41اأفذذار ام ذ تاذذايف ب ذ م ذذيال ىذذا،و يق ذولد ييضلذذا متا ،ذ ترو اذذت تسذذوو
جت،ل ذ اييم ذ إىل ياايذذا ت ذذضافل ا جس ذذا ت ا وو ذ تيل ذذلتي تو لض ذ تا ومل ذ تا ذذيض م ذذن
()14
اايف 5155
،تيت اود وجهاز تق ييا

دال -الحق لي الخصوصية والزواج والحياة ا سرية
 -49أايبذذت وجيذ ارذذون تطضذذز اذذن يرذذتييها تووهذذور تيملذ إىل حتسذ يسذذولز تذذوالر ر
تجيهذذا وذذت ىور ذ إز عضذذاض ماذذتل يسذذولز تذذوالر ر اإز تضذذو رن ةىول ل ذ ا وجيسذذا،ل
()11
ها ال الوات وجي ارون تطضز تلربيا اود زياري ماتل يسولز توالر ر
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 -41اإذ سق سذذيت وجي ذ ارذذون تطض ذذز حتتيذذت س ذذن  59اامذذا س ذذيا ىا،و،ل ذ ت ذذااج ااالر
ا تنيذذار مبو،ذ ىذذا،و انضذذال فرذذت اثذذت تلربيذذا اوذذد مو مذ ااجذذايف ترا،و،لذ جقاورذ بسذذن
()11
تااج ترو  ،تايفل ا ترو  ،جتا ،مم مض و ىا،و انضال
 -11االاتذت مضو ذل امذذد جق ذتي ت ذ ا تظ،دذ أ وجومذ ذ يت يسذولز لذذم
جخل ذذار اياايذذتهد ب ذذهار ر مذذلظر بلذذت
انضذذال تظ،د ذ جو،ذذورين تلربيذذا ا جرل ذ
ق اار حملول اأا ذت
بات اود تظ،د جرل
أاا الاتت أ تا ول ذ شا مل يطنمل ت
()11
ب يا د تلربيا ا ول يسولز توالر ر اود ها تضد الذي

هاء -حرية التعبير والتجمم السلمي
 -15الاا ام تاايف أ ،هار اام ثذي أايبت اذن ىورهذا ا باذض ترذو  ،تولربيذ
خموضار باتل من تيتد تر ال تنااتي مبا فلها يطنلمل ىو  ،إألاري تضقي اود واار جياااذ
تو جوم اىو  ،تق هذ وجياا ا جت ت يسذ ل بذتفم ياويضذار ينذتا منات ذا فلهذا اراذ
امذ ذ تا ذذايف بنل ذذا رالسذ ذ تتاتذ ذ ت ذذاي أل ذذارر فل ذذض إىل يوىل ذذم وجومذ ذ إا ذذظ يلن ذذز م ذذاا،ن
()19
تاايف  5155اأىير باتتاوي إىل ،ال ض وجييف ان ايي تقانذ
 -15ا ذيح امذ تاذايف بذ ت ذو غز جقاورذ بذاتقايف وجومذ بذاارت يف اييذ ت ذ اف ،اباذ
مذذن اذذاالر يوىلذ أفذذير ،ذذاهيا با،قرذذارهد تيالس ذ تتات ذ ا اذذايف  5114اقتوذذا ذ ض
إذ ا بقه ذ يو،لذض شتيذت ر إرهابلذ اوذد أسذا ي ذيحيار ب ذ ربلذ رالسذ تتاتذ تذاي
()11
ا اود رأ ا ات امن تون،
 -11اأا ذت ميت ذ امذد جق ذتي تورتبلذ ا تاوذذد ا تثرافذ ( تلو،سذجو) بذ ييذال تلربيذا ذذض
وجييف ان تق هذ ايتر،ض ترا،و جت م اأ يضم اتلذ ييتذلد ذ توسذااء ةاذظيف ايجضذز
اسذذااء ةا ذذظيف اوذذد رارس ذ مهيذذقهد ي ذ ويي ذ ا ام ذذا م
ىذذتري ت ذ ضل ا تا ذذامو
()91
ىطال ةاظيف
لم الاقت ر اود ت ضل ا تاامو
احترمل
 -14اأايبت جضو ل ان ىورها إز ما يقاذيض تذض تي ذطا مذن جثولذ ا جثولذار امارا،ذ
جلز وجيس ام اييي هلوي وجيسا،ل من ختوي ااي اظاي اود ما اررها من يراريي ب
()95
الاقت اولهد
 -11ا اذايف  5151أفذار امذ تاذذايف خبذياج اذتي متذاهير سذذو ل ب ذوري اامذ لذذار
تجث ذ ذذذ ميه ذ ذذا ا ذ ذذال ترط ذ ذذاا تا ذ ذذايف ا ذ ذذاص مط ذ ذذاتن ب ذ ذذتفم تيا ي ذ ذ جس ذ ذذق ر
ا اايف  5154الاا ام تاايف أ تقويير جق و باالمقلذازر تاراريذ مذا زتذت يقسذن
مت ذذاهير ايلضذ ذ مب ذذا فله ذذا يو ذذا تذ ذ ل ذذهتشا حمافتذ ذ ،ل ن ذذا ل ذذهي متوز/يوتل ذذض م ذذن ذت ذذا
()91
تاايف
()95
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واو -الحق لي العمل ولي ظروف مل ادلة ومؤاتية
اذايف  5151بذ تتذيا الىق ذاري
 -11أفار إنار امد جق تي تو سااتي ةمناال
حتس ذذيت تج ذذن تلربي ذذا يس ذذوز م ذذم ذت ذذا ما ذذتالر بطات ذ ااتل ذ ير ذذتر بيس ذذن  5959جاا ذ
ذضو ة،ذاث اي ذجز ترطذال غذذ تيةذ  19جااذ
ضو تا ور ا 1455جاا
تاراذ ذ ا وي،ذ ذ ا ذذلت اة ذذا إىل ،ا،ذ ذ ع ذذاري وج وذ ذ
م ذذن تا اتذ ذ اذت ذذا بااس ذذا
ا تقواا اأفار ةنار برت ا تيسا اود مو مضيش أىز ترطااار إ،قا،ل إذ يسذقختيف 11
()94
جاا ميهن ترطال غذ تية أا تارا
 -11اأفذذار امذ تاذذايف بذ أاذذت جخذذاني هلااوذ اوذذد سذذقرير تنوذذت يج ذذن ريضذذال اذذتر
ت نا غذ جاهيين ا تاانو اذن تا ذز ا جقذ أليين بذاوي امذيهد ثذذ مذن حملذارب تسذابر
تاين يضقريا إىل فيص سذ تذيزن اأ ذا أ وجومذ ينذال ،هذور سذنلز يذوفذ باذض
ب ذذيمت تق ذذتري جه ذذ ،ا تا اتذ ذ ى ذذذي ا ،ذذز تج ذذن م ذذن تض ذذياري ين ذذال ا ذذت أاس ذذم يي لذ ذ
()91
جهارر احتس آلفان

زاي -الحق لي الضمان االجتما ي ولي مستوى معيشة الئق
 -19أفار إنار امد جق تي تو سااتي ةمناال ب  1159جاا من سجا تلربيذا تنذات
اترهد  151مظي ،س يال و حتت لء تضري بلي ا يال  4151جاا ميهد فرذي
متىم امم ذتا أ ن ت تلربيا ميا ،قهذا تيذال اذايف  5111أاذت أسذيل الىق ذار ر منذو
تاذذامل اياذذا ذتذذا بااسذذا إىل زرهذذار أ ،ذذط تقاذذتين اأفذذار ةنذذار بذ تاراذ ي ذذجز
مورر تيزن تيالس تثوث سجا تلربيا بلت أ ،سن ،اذت يف امذن ت ذا ا ال يذال مييضاذ ا45
()91
جاا من تولربي ال ييا و مبا يجض من ت ا
 -11اأف ذذار فيي ذذمل ام ذذد جق ذذتي ترط ذذيي ب ذ ذ ف ذذذا إين ذذوال ا ،ذذض ذ ذيب ىوي ذ ذ إىل تو ذذم
اص بسن إغظن اسو ن
الىق اري جق زيف باتضاز اي ألير ب تي أ ،ط تا ز تو سا
ت ذذانل م اينانذ ذ ر ا ،ذذط الىق ذذاري تاامذ ذ اة،ق ذذاج ت ذذا ا اس ذذيي ا تقا ذذتين ا تضيتىذ ذ
التمار تيرذزم افرذت اتيذت تولربيذ ا ذااضهد ذاتا يذ ألي تو ذول إىل تسذوم اساسذل يذ ألي
لتيت بقرللت تقيرز اإغظن اسو ن حملول ازيار ر اساار اياطلز نين ةمذت ر ضذا تسذوم
مذن حملافتذار اأا ذد فييذمل امذذد جق ذتي ترطذيي بذ يضذم تلربيذذا لطذ إ،اذاش نويوذ ا،ذذز
()91
ا تقاولد ا تا ات
ا تو ول إىل لتمار ت
ضت
 -11اأفارر مضو ذل امذد جق ذتي ت ذ ا تظ،دذ بقو،لذض ،قرذار ر إىل وجومذ بسذن
نييرذ يااموهذا مذذم أزمذ إينذذوال تذ اقربهذا جو نيذو مذذن تذير ي مذذا ،اذز ،ق ذذار توبذا يذ ألي
ق ذ ذذم تولذ ذذربي يريينذ ذذا اي ذ ذ ري إىل يي،ذ ذذم ا ،ذ ذذط الىق ذ ذذاري ا ال،ق اال ذ ذ
لذ ذذم ،و  ،ذ ذ
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اأ ذذافت أ وات ذ ة،س ذذا،ل
()99
فذا إينوال

تلربي ذذا ا ،ذذت اال ي ذذال ل ذذتيتي ت ذذاوب بس ذذن يض ذ م ذذيض

حاء -الحق لي الصحة
 -15أفذذار فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي بذ ريضذذال ماذذتل ة ذذابار مبذذيض فذذذا إينذذوال
لذذم أمذذا تنوذذت تضذذرتي مذذن اايي /يو،لذذض إىل ي ذيين تثذذا ،/وف رب  5154أ،ذذرب م سسذذار
ىط ذذال
م ذذن ربي ذذار ج سس ذذار ت ذ ل او ذذد إغ ذذظن أبو ض ذذا بس ذذن إ ذذاب اتي ذذت تا ذذامو
ذذربي اأف ذذار تضيي ذذمل بذ ذ
ت ذ ذ باتا ذذتا  ،ذذي ،رذ ذ عهل ذذار و ايذ ذ ت خ ذذل ا،رذ ذ
الخاص ج اب ب ميض ال اظى هلا ب ينوال تمياو نلو ألظأل ألهي من رلول جسق ضلار
انتو إىل تجثذين ميهد تاوري إىل بلوشد الذ مذايو بذظ راايذ ننلذ ( )91اأفذارر باثذ امذد
جق تي توق تي تاا،ز تضذذا إينذوال بذ مذيض إينذوال اطذز يذوفذ تاذظج ا تياايذ تو ذاب
()11
بضذا ،ر جياا تن يي  /ةيتز
 -15ا وت وجي
ت ذ ل اساسذذل
يوزيم مو ض ىطال
ب ذ مور ميهذذا حتس ذ
ت ل ااتل

ارون تطضز مي و ب ذتي ا ااذار ثذذي ال يق قذم لذتمار تياايذ
ال سذذل ا جيذذانمل تييضل ذ اا تضذذو رن ا تقناييذذار ةىول ل ذ مسذذق يي
ا تو ذول إىل ذتمار ت ذ ل تضذياري اأا ذت توويذ تلربيذا
ت
تو ذذول إىل لذذتمار تيااي ذ ت ذ ل اساسذذل ايذذوفذ ،تذذايف ىذذوي تويااي ذ
()15
لم أما تنوت

 -11اأايبت وجي ارذون تطضذز اذن ىورهذا إز ت ذاوبار تذ يو ،ههذا تيسذا وو مذز
جيانمل تييضل تو ول إىل لتمار ةااتذ مذا يسذضي اذن ،قذاات ميهذا ريضذال غذذ مرنذول
ماتل افلار امهار ا ريضال مسقويار مي ذ انضذال اافذاشد اأا ذت وجيذ ارذون تطضذز
بذ ذ يض ذذم تلربي ذذا ،تامذ ذا مقلس ذذي توياايذ ذ ىن ذذز ت ذذوالري اأ يجض ذذز تو ذذول إىل ل ذذتمار تياايذ ذ
()15
تقوتلتي السقاواتل
 -14األذذارر وجي ذ ارذذون تطضذذز بذذاتقايف تلربيذذا اوذذد مسذذقو اذذال مبجاف ذ فذذذا ،ر ذ
جيااذ تن ذيي  /ةيتز اأا ذذقها بقجثلذ محوذ ةاذذظيف ا تقثرلذ ت ذذامو جقاورذ بضذذذا ،رذ
جياا تن يي ابض ا ي طل مياسن بالقنارر تج ذ اذن تضذذا ايذوفذ مضذار ر تيسذخ
()11
تاجس

طاء -الحق لي التعليم
 -11أفذذارر وجي ذ لذذرب ميت ذ تا ذذز تتاتل ذ جايل ذ بقطنل ذذمل اليضاىلذذار ا تقو ذلار ب ذ
ذذا ماذذتل تقسذذولز تقاوذذلد البقذذت ا بوذ  45جاا ذ اأ ،سذذن انضذذال تذذاين أ وذذو
تقاو ذذلد البق ذذت ا بو ذذت  11جاا ذ ا ذذايف  5155اإذ أل ذذارر تووي ذ إىل خت ذذاذ وجوم ذ
يت بذ مقيوا سنلز حتس تو ول إىل تقاولد فرت أايبت ان ىورها إز عضاض ماذتالر
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تقاوذلد البقذت ا ا تثذا،وي ااثذت توويذ وجومذ اوذد
تقسولز ا ريضذال ماذتالر تقسذي
يجثل ذ ،هورهذذا مذذن أ،ذذز حتس ذ أر ،تذذايف تقاوذذلد ايلسذذذ ا ذذول انضذذال اف ذ ال سذذل ا
()14
تنيار إىل تقاولد اساس ا اىتمت وجي ارون تطضز يو لار راألو
 -11اأف ذار إن ذذار ام ذذد جق ذذتي تو س ذذااتي ةمناال ذ ب ذ تض ذذارن وجيس ذذا ا ذذل أيض ذذا
تقاوذذلد اأ ماذذتالر امل ذ تذذت تيسذذا جرت اا ذ أا ذذارهن ب ذ  51ا 41سذذي مييضا ذ ب ذذض
()11
لا إذ ينو  11جاا مرابز  11جاا تت تي،ال
 -11ا اذذايف  5151الاذذا ام ذ تاذذايف أ وجوم ذ لذذيات ييضلذذا منذذارع يو،لهل ذ
تقيت ذذلد ج ارس ذذار تقرولتيذ ذ وج ذذاا تس ذذا،تي ا تن ذذورا تسذ ذييق اهذ ذ رارس ذذار حت ذذول را
باذذض جيذذانمل اأفذذار ب ذ أ ،ذذط وج ااذذار تس ذيي يسذذننت
تق ذذان انضذذال باجذذت ر
()11
باض حملافتار
سق ير عضاض يسولز انضال اال سل ا تنيار تقاولد تية
ياايذذا وذذمل تقاوذذلد
 -19اأفذذارر تلو،سذذجو ب ذ تلربيذذا بذذاتت ،هذذور سذذنلز جض ذ
مبسذذااتي ق ذذم تذذتايل ااضذذت حبرذذون انضذذال ا تيسذذا اذذن نييذذمل اق ذذار ميتذذور ىذذااد اوذذد
توقاوذلد بلذت أاذا الاتذت أ تلربيذا مل يقخذا مذا يجضذ
ارون ة،سا ازياري جلا،ل جخ
()11
ال ارون ة،سا
من تقت بذ تقاايا تقثرل
 -11اأفذذار فييذذمل امذذد جق ذذتي ترطذذيي ب ذ يض ذ مذذيض فذذذا إينذذوال أسذذضي اذذن إ ذذت ر
اايي /يو،ل ذذض  5154م ذذا أ ،ذذرب  554مول ذذو نات ذ او ذذد تنر ذذا
أا م ذذي ب ذ غظن ج ذذت ر
جيال اأفار تضييمل بذ تجثذذين مذن هذ ال تطذظ ا ذوو اوذد ا ذز اسذلخقار تذناض مذيهد
اذذتيف تاذذوري إىل جترس ذ باذذت زا ل لطذذي توبذذا اأا ذذد تضييذذمل ب ذ يضذذم تلربيذذا بي،ا ذذا تقذذوفذ
()19
تقاولد بو سط ررا إذ ال ضت ست تث يي ها ال

ياء -ا شخاص ذوو اإل ا ة
 -11أايبت وجي ارون تطضز اذن ىورهذا إز ريضذال مسذقو ا ذد انضذال ذاي ةااىذ
اأا ذذت بذ يقخذذا تلربيذذا إ،ذذي ر ميهذذا ذ ا حت ذ انضذذال ذاي ةااىذ امتذذقاهد باتياايذ
ت ل اساسل م ايوفذ تتاد تجا تونضال ذاي ةااى اأسيهدم اخت ل ما يجض من
()11
جو رر تووي تونيل جايل باةااى

كاف -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -15الاتت مضو ل
الخاص ات وجيسل
با ذذت تق ذ ذيياار حملولذ ذ
يضض إىل ،ات يف وجيسل
GE.15-03343

امد جق تي ت ا تظ،د أ يضاىل اايف  5114جقاور بو ذم
ا يضاىل اايف  5115جقاور خبضذض اذاالر ،اذت يف وجيسذل مل يذت ا
اأ ي ذيياار تلربي ذذا يارتيه ذذا با ذذض تث ذذير ط ذذذي تذ ذ ج ذذن أ
اأا ت جضو ل ب عيي تلربيا سقاي ا تإلنذار تق ذييا ذاص
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باوجيسذذل توق ذذت مذذن اقو اذذض لذذم تضذ ا،ار تظزمذ تقويذ
()511
من أ،ز ا م لط ا ز انيل

،اذذت يف وجيسذذل اأ يقخذذا يذذت بذ

 -15األارر مضو ل امد جق تي ت ا تظ،د إىل أ ىا،و تووو تاايف  5111ىلت
تقاتيز ضت تقطين جا تاتر فلذض مذن أا،ذض يضذار مذم ذجو رالسذل ألذي اهذو ماذياض
()515
،قتار اق ار
ااتلا اود وجهاز تق ييا
 -11اأفذذارر مضو ذذل امذذد جق ذذتي ت ذ ا تظ،دذ بذ ىيبذ  11 115ال،دذذا يق قاذذو
بنلد ذ محاي ذ مظا ذ مبذذا ي ذ ز ارذذوىهد امذذن ت خ ذ اايي ذ تقيرذذز ا جسذذاا ي تق قذذم
()515
حب اي ترا،و
 -14اإذ أىير مضو ل امذد جق ذتي ت ذ ا تظ،دذ بذاتقايف وجومذ فل ذا يقاوذمل بق تيذت
()511
ض تظ،و فرت وت مي و إز بء ايذي مااوج تطونار تتر ،ااىل
 -11اأا ذذت مضو ذذل امذذد جق ذذتي ت ذ ا تظ،د ذ ب ذ ياذذاز تلربيذذا ىذذتري تووي ذ تولربي ذ
جايلذ باذذوري تظ،دذ اإاذذاري يذذونليهد اذذن نييذذمل ياايذذتها مبذذا يجضذ مذذن جذذو ررم اأ متضذ
متج الخاص حملقا ،إىل محايذ راتلذ مذن تو ذول جضقذوح متامذا إىل إ،ذي ر تووذو م اأ
متقيم ان ييالز الذخاصم اأ ياذاز يذتري جذو ض ججوضذ بيرذاش تذتلول ( وذتار) فل ذا
()514
يقاومل حبرون الخاص حملقا ،إىل محاي راتل
 -11اأايبت وجي ارون تطضز ان ىورها تاتيف ا،ور اتل يوفي و اي ا جسذااتي تونضذال
تظ،د ذ اأا ذذت ب ذ ياذذاز تلربيذذا مذذا يرتمذذض مذذن مسذذااتي إىل انضذذال تظ،د ذ اموق س ذ
تووذذو ايي ذذو اتل ذ حمذذتري و اي ذ امسذذااتي انضذذال غذذذ ج ذ وب ا جيض ذذو اذذن أسذذيهد
()511
ب ض لا

الم -الحق لي التنمية ،والمسائل البيئية
 -11أف ذذار امذ ذ تا ذذايف ا ذذايف  5154بذ ذ ايز ير ذذتيف إرس ذذا أن ذذي ي ذ ذييال اسلاس ذذايل
تإل ظح تاراري اذ ي أ تووي جايل باار فيغت مذن ذلاغ م ذيال ىذا،و مذن أ،ذز
حتويز سلاس ورون تاراري إىل ىذا،و ااي ذقض اوذد رالسذ وج هوريذ اأفذار امذ تاذايف بذ
يوذذا تسلاس ذ بوذذورر ذذل ،تيذذتي تيتذذايف الذذازي ار ذ مذذن أ،ذذز متج ذ لذذم تولربي ذ مذذن
و ذذول اوذذد ار ذ اوذذد ىذذتيف جسذذاا ي ا ضات ذ وذذمل ارض ا جوجل ذ اب اذذا يقض ذ ن
()511
لم ألجال موجل ار ب ل متج ق اار حملول من تق قم مبيافم جو رر تطنلال
 -19اأايب ذذت وجي ذ ار ذذون تطض ذذز ا ذذن أس ذذضها ا ت ذذي ار جقا ذذتري وجيس ذذلار يا ذذز
تض ا تقرلت مباايذ ارون ة،سا ا تا ز ا تنلدذ اماذايذ ألذي
غلا أني ييتل ل ا
اأايب ذذت ا ذذن ىوره ذذا ا جس ذذااز جقاورذ ذ ب ا ذذاري ي ذذون اس ذذي ا ق ا ذذار جقذ ذ أليي مي ذذانمل
تقاذذتين ال ييذذاى مذذم الذذخاص جايلذ اال مذذم تسذذجا اامذ اال حتذذال إتذذلهد اأا ذذت وجيذ
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ارون تطضز تلربيا ب يضيض اود ت ي ار إ،ي يرلل ار ام اارر ا ةف ذاح ا ذا حبوزشذا
م ذذن ماووم ذذار خب ذذوص يذ ذ ألي ار ذذون ة،س ذذا بق ذذت بذ مث ذذز إا ذذاري ي ذذون وج اا ذذار أا إى ذذير
()511
إ،قا،ل
ا
 -11ا اذذايف  5151أفذذار فييذذمل ذرب جاذذ ،بولربيذذا ب ذ ىطذذال وي ،ذ مذذا زل ياذذا مذذن
تضو ذذد ذتذذا أ ج ذذا ز جسذذق يي جق ذذو بذذاتقوزيم غذذذ ترذذا،و جذذو رر ت ابذذار بسذذن إسذذا ي
سذذقخت يف يذذيلل السذذق ظل ذذاص ينرذذد را اذذز اأفذذار تضييذذمل ب ذ هذذا وات ذ متثذذز أاذذت
أاذذيض م ذذا ز ااتر ذ أ ذذرب او ذذا يو ،ههذذا ىطذذال ت ابذذارم ا ذذا أاسذذم ،طاىذذا او ذ
()519
تلربيا
جو رر تطنلال اى ور مسق ي ةنار جقاومل حبلازي ار
 -91اال يال تضييمل ىورا ا وجومذ ال يي ذت ميىنذ افلذ جيذانمل تقاذتين مذا يقسذن
يض ذذخد ذذاهيي شييذ ذ ت ذذاه ا ج ذذا م ذذن تلربي ذذا اإتله ذذا اهذ ذ م ذذجو ير ذذوض لطذ ذ إ ذذت ر
جلول ذذلار
إنذذار ا ولذ ل ذربيل ا سذذقيقت تضييذذمل أ اال جرذايو تسذذابر
ترت لذل
س ذذقخيج ت ذذاه ا ج ذذا
ت ذذاين ال ي ذذال ث ذذذا م ذذيهد م ذذو ت تر ذذارشد تس ذذابر مقورن ذذو
ب وري غذ ىا،و،ل اأاي ان ىورض ا جيا،د يوفي ملارين عيلت امي ا ىاا با شا ال،طظن
()511
ا ،ط تيضاتل
 -95اأف ذذار تضيي ذذمل ب ذ س ذذلطيي وجوم ذ او ذذد ىط ذذال ت ذذاه جس ذذقخيج م ذذن ذذاري اا ذذار
ذذالض ،ذذت اأ رر ي تنيل ذ اساسذذل اا،ذذور تاتيذذت مذذن جيذذا،د مو ىذذم اتاري ذ ،اال ذ
ا،ر ذ متويذذز مذذو ض ازري ار ذ ا جي ذا،د ا تطاى ذ او مذذز عاذذز ر ذذت ترطذذال أمذذي غاي ذ
ت ذذاوب ا،قلوذ ذ ت ذذاتا يقو ذذز ب ذذظ أي ا ذذاامل يريين ذذا  ،ذذاش تقا ذذتين غ ذذذ ج ذذيال اشييذ ذ
()551
تاه
Notes
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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.
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; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OPICESCR, 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.
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.
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). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/IHL.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced
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