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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية والعشرون
  5151أيار/مايو  4-51

م المتحععععععععدة السععععععععامية تجميععععععععم للمعلومععععععععاأل   دتعععععععع  مفو ععععععععية ا معععععععع  
)ب( معععععع  مرلععععععق  ععععععرار مجلععععععس 51اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة  لحقععععععوق
 51/15م  مرلق  رار المجلس  1والفقرة  1/5اإلنسان  حقوق

 ليبريا  
 هذا   تقرييذذي ع لذم تو اوومذذار  تذذو رري   يرذاريي هلدذذار  جااهذت ر ا ة،ذذي   ر   ا ذذ    
يرذذاريي مضو ذذ   امذذد  جق ذذتي  ا  ن  تتاتذ   جايلذذ    ذتذذا  جظاتذذار ا تقاولرذذار  تذذو رري مذذ مبذا

غذذذ ذتذذا مذذن األذذاامل  امذذد  جق ذذتي  تيةلذذ  ذ ر  ت ذذو   ا تقرييذذي  ا   تسذذامل  ورذذون  ة،سذذا  
باوذذت  اى ذذذد تاذذتر  تجو ذذذار  اتظنذذظل اوذذذد  تذذي   تجامذذذز   مرذذت يف   لذذذجز مذذو،ا يرل ذذذت   

 ىرت اذار مذن  أا ا،هذار ،تذي أا ن  تقرييذي أيذ  ار  يقضذ  اال يي،د  تاوري إىل  توألاامل  جي،الذ  
يذير ميهذا    تقرذاريي ا تنلا،ذار  تاويلذ   مذا مضو ل   امد  جق تي  تسامل  ورون  ة،سا  خبذظ 

 ت ذذارري اذذن  جضو ذذل   اهذذو يق نذذم هلجذذز  جنذذارع  تقو،لهلذذ   تاامذذ   تذذ   اق ذذتها  وذذ  ارذذون 
اوذذذد مذذذو ميهوذذذ    او لذذذ  اايذذذ   تذذذي  مي ،ذذذم    اىذذذت ذت ذذذير51/551 ة،سذذذا    مرذذذير  

 جاوومار  تو رري    تقرييي  اراالت   إات ر  تقرييي راري   السقاي ض ا تقطذور ر  تذ  اذتألت 
   يوا  تضرتي 
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 المعلوماأل ا ساسية واإلطار - وال   
 (5)نطاق االلتزاماأل الدولية - لف 

 (5)المعاهداأل الدولية لحقوق اإلنسان  

 ات    أأليا   وجوت   تسابر  و 
 ة،ي   ر  جقخاي بات 

 مل يت تن اولها/مل يترنز  السقاي ض 
  ال،ضذذذذ ايف أا  تق ذذذذتيمل

   ظف  أا
 اليضاىلذذذذذذذ   تتاتلذذذذذذذ  تورضذذذذذذذا  اوذذذذذذذد  لذذذذذذذم 

 (5111ألجال  تق للا  تاي يي )
 تاهت  تتايل   اص بذاورون  الىق ذاري  

 (5114ا ال،ق اال  ا تثرافل  )
تايل   ذذذذذاص بذذذذذاورون  جت،لذذذذذ   تاهذذذذذت  تذذذذذ

  (5114ا تسلاسل  )
 تربايو ذذذذذذذذول  اللقلذذذذذذذذذاري  تثذذذذذذذذذا   جو ذذذذذذذذذمل 
باتاهذذذذت  تذذذذتايل   ذذذذاص بذذذذاورون  جت،لذذذذ  

 (5111ا تسلاسل  )
 يضاىل   ترضا  اود  لذم ألذجال  تق للذا 

 (5194 ت  جيأي )
 يضاىلذذذذذذذ  مياهضذذذذذذذ   تقاذذذذذذذاي  اغذذذذذذذذ  مذذذذذذذن 

  تاروبذذذذذذذذذ   تراسذذذذذذذذذل  أا  ذذذذذذذذذيا   جااموذذذذذذذذذ 
 (5114 جهلي  ) أا  تظإ،سا،ل  أا

 تربايو ذذذذول  اللقلذذذذاري اليضاىلذذذذ  مياهضذذذذ  
  تقاذذذذذذذاي  اغذذذذذذذذ  مذذذذذذذن  ذذذذذذذيا   جااموذذذذذذذ 

  تظإ،سذذذذذذذذذذذذذذا،ل  أا  تاروبذذذذذذذذذذذذذذ   تراسذذذذذذذذذذذذذذل  أا
 (5114 جهلي  ) أا

 (5111 يضاىل  ارون  تطضز )
 تربايو ذذذذذذول  اللقلذذذذذذاري اليضاىلذذذذذذ  ارذذذذذذون 
 تطضذذذذذذذذذز  جقاوذذذذذذذذذذمل ب لذذذذذذذذذذي    انضذذذذذذذذذذال   

 (5114و   )يوىلم   تيا اار  جس
 تربايو ذذذذذذول  اللقلذذذذذذاري اليضاىلذذذذذذ  ارذذذذذذون 
 تطضذذذذذذذذز  جقاوذذذذذذذذمل بنلذذذذذذذذم  انضذذذذذذذذال اب ذذذذذذذذا  
 انضذذذذذذال ا سذذذذذذق ظل  انضذذذذذذال    جذذذذذذو ر 

 (5114 ةباال  )يوىلم  
 اليضاىلذذذذذ   تتاتلذذذذذ  و ايذذذذذ  ارذذذذذون  لذذذذذم 
 تا ذذذال  جهذذذا،يين اأفذذذي ر أسذذذيهد )يوىلذذذم  

5114) 
 يضاىلذذذ  ارذذذون  الذذذخاص ذاي  ةااىذذذ  

 (5111)يوىلم  

 يضاىلذذذ  ارذذذون  الذذذخاص 
 (5155ذاي  ةااى  )

 تربايو ذذذذول  اللقلذذذذاري اليضاىلذذذذ  
ارذذذذون  تطضذذذذز  جقاوذذذذمل ب لذذذذي   
 انضذذذال    تيا اذذذار  جسذذذو   

 (5114)يوىلم  
 تربايو ذذذذول  اللقلذذذذاري اليضاىلذذذذ  
ارذذذذذذذون  تطضذذذذذذذز  جقاوذذذذذذذمل بنلذذذذذذذم 
 انضذذذذذذذذذذذذذذال اب ذذذذذذذذذذذذذذا   انضذذذذذذذذذذذذذذال 

   جذذذذذذذو ر   انضذذذذذذذالا سذذذذذذذق ظل 
 (5114ةباال  )يوىلم   

 اليضاىلذذ   تتاتلذذ  و ايذذ  ارذذون 
 لذذذم  تا ذذذذال  جهذذذا،يين اأفذذذذي ر 

 (5114أسيهد )يوىلم  
 اليضاىلذذذذ   تتاتلذذذذ  و ايذذذذ   لذذذذم 
 الذذذذذذذذذذذذخاص مذذذذذذذذذذذذن  اللقضذذذذذذذذذذذذا  

  ترسيي
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 ات    أأليا   وجوت   تسابر  و 
 ة،ي   ر  جقخاي بات 

 مل يت تن اولها/مل يترنز  السقاي ض 
 تق ضتار ا/أا 

  ةاظ،ار
   

إ،ذذذذذذذذذذذي   ر  ت ذذذذذذذذذذذجاا  
ا تق رلذذذذذمل ا ة،ذذذذذي   ر 

  (1) تاا،و 

 اال  جو ذذذذذذذمل  تربايو ذذذذذذذول  اللقلذذذذذذذاري 
باتاهذذت  تذذتايل   ذذاص بذذاورون  جت،لذذ  

 (5114ا تسلاسل  )يوىلم  
 تربايو ذذول  اللقلذذذاري اليضاىلذذ   ترضذذذا  
اوذذذد  لذذذم ألذذذجال  تق للذذذا  ذذذت  جذذذيأي 

 (5114)يوىلم  
 يضاىلذذذذذذذذذذ  مياهضذذذذذذذذذذ   تقاذذذذذذذذذذاي    جذذذذذذذذذذاري 

51(5114) 
 اليضاىلذذذ   تتاتلذذذ  و ايذذذ  ارذذذون  لذذذم 

أسيهد )يوىلم   تا ال  جها،يين اأفي ر 
5114) 

 تربايو ذذذول  اللقلذذذاري اليضاىلذذذ  ارذذذون 
 الذذذذذذذذذذذخاص ذاي  ةااىذذذذذذذذذذذ  )يوىلذذذذذذذذذذذم  

5111) 

 اليضاىلذذذ   تتاتلذذذ  تورضذذذا  اوذذذد  
 لم ألجال  تق للا  تاي ذيي  

 54 جاري 
 تربايو ذذذذذول  اللقلذذذذذاري  جو ذذذذذذمل 
باتاهذذت  تذذتايل   ذذاص بذذاورون 
 الىق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاري  ا ال،ق االذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 ا تثرافل  
ايل   ذذذاص بذذذاورون  تاهذذذت  تذذذت

 45 جت،ل  ا تسلاسل    جاري 
 تربايو ذذذذذذذذذذول  اللقلذذذذذذذذذذذاري  اال 
 جو ذذذذمل باتاهذذذذت  تذذذذتايل   ذذذذاص 
بذذذذذذذذذذاورون  جت،لذذذذذذذذذذ  ا تسلاسذذذذذذذذذذل  

 (5114)يوىلم  
 تربايو ذذذذول  اللقلذذذذاري اليضاىلذذذذ  
 ترضذذذذذذذا  اوذذذذذذذد  لذذذذذذذم ألذذذذذذذجال 
 تق للذذذذذذذذا  ذذذذذذذذت  جذذذذذذذذيأي )يوىلذذذذذذذذم  

5114) 
 يضاىلذذذذذذذذذذ  مياهضذذذذذذذذذذ   تقاذذذذذذذذذذاي   

 55ا 55   جاريا
 تربايو ذذذذول  اللقلذذذذاري اليضاىلذذذذ  
ارذذذذذون  تطضذذذذذز  جقاوذذذذذمل بذذذذذ ،ي   

 يرتمي  تنظغار 
 اليضاىلذذ   تتاتلذذ  و ايذذ  ارذذون 
 لذذذم  تا ذذذذال  جهذذذا،يين اأفذذذذي ر 

 (5114أسيهد )يوىلم  
 تربايو ذذذذول  اللقلذذذذاري اليضاىلذذذذ  
ارذذذذذذذذذذذذذذذذذذذون  الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخاص ذاي 

 (5111 ةااى  )يوىلم  
لذذذذم  اليضاىلذذذذ   تتاتلذذذذ  و ايذذذذ   

 الذذذذذذذذذذذذخاص مذذذذذذذذذذذذن  اللقضذذذذذذذذذذذذا  
  ترسيي
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 صكوك دولية رئيسية  خرى ذاأل صلة   

  وات    أأليا   وجوت   تسابر  
 ة،ي   ر  جقخاي بات 

 مل يت تن اولها  السقاي ض 
  ال،ضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ايف أا  تق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتيمل

   ظف  أا
 اليضاىلذذذار  جقاورذذذ  بذذذاتظ،د  ااذذذت   

  (4) وجيسل 
 55 يضاىلذذذذذذذذذذذذذذذذذار ،يلذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ج رلذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

ا تربايو ذذذذذذذذوال   5141سذذذذذذذذط  ا /أغ
  (1) ة افلا   اال ا تثا 

 (1)بيايو ول باتذمو

 يضاىلذذذذذذ  ميذذذذذذم ،ي ذذذذذذ   ةبذذذذذذاري  وج االذذذذذذ  
 ا جااىن  اولها

،تايف راما  اساس  تو  ج ذ   وجياالذ  
  تتاتل 

 اليضاىلذذذذذذار  اساسذذذذذذل  جيت ذذذذذذ   تا ذذذذذذز 
 (1) تتاتل 

 يضاىلذذذذ   تلو،سذذذذجو ججاف ذذذذ   تق للذذذذا   
 د ال  تقاول

 يضاىلذذذ  ميت ذذذذ   تا ذذذز  تتاتلذذذذ   
 (9)519رىد 

 يضاىلقذذذا ميت ذذذ   تا ذذذز  تتاتلذذذ  
 (1)591ارىد  511رىد 

 تربايو ذذذذذذذذول  ة ذذذذذذذذا   تثاتذذذذذذذذ  
 اليضاىلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار ،يلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

 (51)5141 تاايف

اوذذذد  تربايو ذذذول  اللقلذذذاري باتق ذذذتيمل   أا ذذذت وجيذذذ  ارذذذون  تطضذذذز تلربيذذذا 5155 اذذذايف   -5
ي    انضذال    تيا اذار  جسذو    ا تربايو ذول  اللقلذاري اليضاىلذ  اليضاىل  ارون  تطضذز  جقاوذمل ب لذ

ارون  تطضز  جقاوذمل بنلذم  انضذال اب ذا   انضذال ا سذق ظل  انضذال    جذو ر  ةباالذ   ا تربايو ذول 
 اللقلذذذاري اليضاىلذذذ  ارذذذون  تطضذذذز  جقاوذذذمل بذذذ ،ي   يرذذذتمي  تنظغذذذار  ا تربايو ذذذول  اللقلذذذاري  جو ذذذمل 

 تذذذتايل   ذذذاص بذذذاورون  الىق ذذذاري  ا ال،ق االذذذ  ا تثرافلذذذ   ا اليضاىلذذذ   تتاتلذذذ  و ايذذذ   لذذذم باتاهذذذت 
 الخاص من  اللقضا   ترسذيي  ا تربايو ذول  اللقلذاري اليضاىلذ   ترضذا  اوذد  لذم ألذجال  تق للذا 

ربايو ذذذذول  ذذذذت  جذذذذيأي  ا اليضاىلذذذذ   تتاتلذذذذ  و ايذذذذ  ارذذذذون  لذذذذم  تا ذذذذال  جهذذذذا،يين اأفذذذذي ر أسذذذذيهد  ا ت
  ااثذت وجيذ  ارذون  تطضذز تلربيذا أيضذا  اوذد (55) اللقلاري اليضاىل  ارذون  الذخاص ذاي  ةااىذ 
  (55)519 تق تيمل اود  يضاىل  ميت    تا ز  تتاتل  رىد 

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء 
/ ا  1أفذذذذذار فييذذذذذمل  امذذذذذد  جق ذذذذذتي  ترطذذذذذيي   تلربيذذذذذا بذذذذذ   رالسذذذذذ   تتاتذذذذذ  أاويذذذذذت    -5

ااتذذذ  نذذذو رع مذذذتشا ألظألذذذ  ألذذذهي ضذذذت  ميذذذم يض ذذذ  مذذذيض فذذذذا  إينذذذوال   5154 أغسذذذط 
فلهذا فذيض ىلذور  مبذا امتي ت رالس   تتات   أأليا  اات   تطو رع  سوط  ياولمل  ورون  تتسذقوري  

يتاوذذذد  تذذذتال  انذذذي      مل اوذذذد اييذذذ   تقير ذذذز ااييذذذ   تقانذذذذ ااييذذذ   تقو ذذذم  بلذذذت أ   وجومذذذ 
يقرل ذت  مل ايل   اص باورون  جت،ل  ا تسلاسل   ان نييمل  ام   تاايف  باااجذايف  تذ  تاهت  تت
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مذذن  تاهذذت  تذذتايل   ذذاص بذذاورون  4مذذن  جذذاري  1ضذذا ابااسذذنا   تذذ  رفاقهذذا إىل ذتذذا ) تضرذذيي 
  (54)5154  ارتفات اات   تطو رع   ي يين  تثا /،وف رب (51) جت،ل  ا تسلاسل (

 ذذذذا،و    51ييذذذذمل  امذذذذد  جق ذذذذتي  ترطذذذذيي بذذذذ ،ي    ،قخابذذذذار  وذذذذ   ت ذذذذلو    اأفذذذذار ف -1
   جااذذذ    5159يقاذذذت  مل   ابذذذ    تيقذذذاات  ج ىقذذذ  أ هذذذير ،سذذذن  م ذذذار  5154 اال/ريسذذذ رب 

يذذا ل فلذذض مذذيض  ال اأتألذذر لذذو غز اذذول مذذت  يذذ أل ي ارذذون  ة،سذذا  بقيتذذلد  ،قخابذذار   سذذلان
  (51)ز تت فلض  وييار مرلتي اما من  حملافتارفذا  إينوال مقض لا    اتر 

  اهذذذ  5155االاذذا  امذذذ   تاذذذايف إ، ذذذا  وجيذذ   جي ،اذذذ   تتسذذذقوري    ا /أغسذذذط   -4
  اأفذذار بذذ    توويذذ  ارذذتر اذذتي (51)وجيذذ  مجوضذذ  بذذ ،ي   ا ولذذ  ي ذذااري  انيلذذ  جي ،اذذ   تتسذذقور

ا تاا ذذا   تقرولذذتيو  ا  ق ذذم  جذذت    فلهذذا  ااذذا    تسلاسذذل  مبذذا م ذذاار ر مذذم  وجهذذار  جايلذذ  
  (51)م ار    تيسا    ا ول   ة ظحو ت اال يت ىاات ر من  ة،اث 

اأفذذار فييذذمل  امذذد  جق ذذتي  ترطذذيي بتهذذور لذذو غز م ذذترها أ  ا ولذذ  مي ،اذذ   تتسذذقور  -1
جاقرذذذت ر يجضذذذ  منذذذارع ارذذذون  ة،سذذذا  بذذذاتيتي إىل أالذذذ  ،تذذذد  ترذذذلد ا  مبذذذا يذذذتمت مل  تق ذذذااري 

يسذيهد ،قلوذ  هذا   تا ولذ    ال حي ذز اوذد  اقرذار أ   تولربيذ  ىذت مذا  تقرولتي   امث  من  تاو مذز
امذذذن بذذذ  يوذذذا  تاو مذذذز  ذذذلمل  ةنذذذار  تذذذام، ة،ذذذي   م ذذذاار ر لذذذامو   ا،رذذذ   تذذذوا   جذذذت   

،ذذذي   ا تطذذذابم  ال،قرذذذاا  تو ي ،اذذذار  اأا ذذذد فييذذذمل  امذذذد  جق ذذذتي  ترطذذذيي بذذذ   يجضذذذز تلربيذذذا إ
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 
  أايبذذت مضو ذذل   امذذد  جق ذذتي  تسذذامل  ورذذون  ة،سذذا  ) جضو ذذل ( 5155 اذذايف ا  -1

إرلذذال ياذذتيز اوذذد  تذذاي يرذذرتح يذذو    اذذن ىورهذذا إز   م ذذيال  ترذذا،و   جاذذياض اوذذد  وذذ   ت
 تسذذوو   وجيسذذ   جثوذذ   األذذارر  جضو ذذل  إىل  ىذذرت ح ياذذتيز جيذذي يف إىل اذذت  نذذذ ىذذا،و   تاروبذذار 

  (51)الي اود ىا،و   تاظىار  اتسيي  حيتي  ي ا    تاا ج  جثو 
لذ  جيذم (  اخبطذ   تا ذز  توني5155ارانت وجي  ارذون  تطضذز برذا،و  إ ذظح  تقاوذلد ) -1

  5151-5111توضذرتي (  ابا ط   تاام  ترطال  تقاوذلد 5151-5155اإر ري  تاي   وجيسا  )
  (51) 5151-5114توضرتي الط  ا ز  تقاولد توو لم 

( اأا ذذت بذذ   يجضذذز 5155ارانذذت وجيذذ  ارذذون  تطضذذز أيضذذا  بسذذن ىذذا،و   انضذذال ) -9
ق ذذذتي  ترطذذذيي يو ذذذل  راألوذذذ   ا ذذذيرر وجيذذذ  تلربيذذذا ييضلذذذا   تجامذذذز ا تضاذذذال  اىذذذتيف فييذذذمل  امذذذد  ج

يي تلربيا مي ،ا  لامو  وج لم ي ييااشا  حملول  ضت    ا   ارون  تطضز أيضا  يو لقها ب   عت
  (55) اليضاىل متاللها  تجامز مم 

 اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
ق ذذتي  ترطذذيي بذذ    توويذذ   تونيلذذ   جسذذقرو  ورذذون  ة،سذذا  ) توويذذ  أفذذار فييذذمل  امذذد  ج -1

ايضقرذذذذي إىل  (55)بطاىذذذذ  ر،لذذذايا ذذذز ز تذذذذت  مذذذا  5155 اذذذذايف  تونيلذذذ   جسذذذقرو (   تذذذذ  أت، ذذذدت  
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 تق ويذذز  تذذظزيف تي ذذي مذذو ض  مقخ  ذذ    ييسذذلمل ر ذذت ارذذون  ة،سذذا  اإ،ذذي    تق رلرذذار 
يجضذ  مذن  مذا امذد  جق ذتي  ترطذيي بذ   يجضذز  وجومذ  يذوفذا ا، ط   جلت ،ل   اأا د فييمل  

 تق ويذذز تق جذذ   توويذذ  مذذن أر   االيقهذذا  اساسذذل   اأ  يضذذ ن  ،طذذظن ا ولذذ   لقلذذار أاضذذا  
  (51)َ ي   ت ضافل  ا   تووي   وجتتر   مواتها

  اا،ذ  إىل ز تذت  مذا   أفار  ام   تاايف بذ    توويذ   تونيلذ   جسذقرو 5154 اايف ا  -51
بوذوري إ،ذذي   ر او  ذذ  ر لولذذ  متجيهذا مذذن أر    تذذتار  جيذذوش ضذا مذذن لذذظل  ت ذذيال   ا ولذذار 

  (54)ااة  اإ، ا  اتل  انيل  تقياال  ت جاا   تاام 
  ييضلذذا لطذذ  ا ذذز  5151 اذذايف اأفذذار فييذذمل  امذذد  جق ذذتي  ترطذذيي ب ذذيال  تنوذذت   -55

اأا ذذذذد بذذذذ   يذذذذتاد تلربيذذذذا اياذذذذا ز اتلذذذذار  تقيسذذذذلمل  ( 5159-5151انيلذذذذ  ورذذذذون  ة،سذذذذا  )
  (51) تراا   حتت إلي   از ري  تاتل  اخت   مو رر تقيضلا   ط 

 تقو،لذضاذتيف ا،ذور سلاسذ  لذامو  إز   اإذ أ تر وجي  ارون  تطضذز مذن ،تيذت ىورهذا  -55
نيلذ  ييضلا  اليضاىلذ   جذز  فرذت أا ذت بذ   يضذم تلربيذا يوذا  تسلاسذ  إىل ،ا،ذ  لطذ  ا ذز ا 

  (51)يقاومل باانضال  اأ  يتسيل   يضالز   و   تون،  جا، بيفا   انضال
 رؤيذذذ  تلربيذذذا سذذذرت يلول    5155 اذذذايف اذ ذذذي  امذذذ   تاذذذايف أ  رالسذذذ   تتاتذذذ  أنورذذذت   -51
  اه   سرت يلول  سلاسل  ا ىق ذاري  نويوذ   امذت يقذولد حترلذمل يطواذار  تنوذت    5111 تاايف

ىق ذاري ا ال،ق ذاا  ايقيذاال مسذااز ميهذا إ، ذا  ،تذايف سلاسذ  اذارل اإرسذا   امذن   ذات   ال
  (51)اسلاري  ترا،و  ا ج او   تونيل 

 آلياأل حقوق اإلنسانالتعاون مم  -ثانيا   
ألذذار  امذذذ   تاذذايف إىل أ   وجومذذذ  ا ذذذات    أارذذا   سقاي  ذذذها  تذذذتاري  اال    -54

  (59)  من أ،ز ياايا ييضلا  تقو لار ار ت   اتل5151ي يين  تثا /،وف رب 

 (51)التعاون مم هيئاأل المعاهداأل - لف 

 حالة اإلبالغ -5 

 ااهتي ج هلد 
 جظاتار   قاملذ   جتر،ذ  

    السقاي ض  تسابمل
الي يرييي ىتتيف ميا 
  السقاي ض  تسابمل

الي مظاتار 
 اات   ةبظغ لقامل 

يذذذذ لي يرذذذذتمي  تقرييذذذذي  اايل    5115ا /أغسط   وجي   ترضا  اود  تق للا  تاي يي
 5111 اايف ميا

 تووي   جايلذ  بذاورون  الىق ذاري  
 ا ال،ق اال  ا تثرافل 

يذذذذ لي يرذذذذتمي  تقرييذذذذي  اايل  - - -
 5111 اايف ميا
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 ااهتي ج هلد 
 جظاتار   قاملذ   جتر،ذ  

    السقاي ض  تسابمل
الي يرييي ىتتيف ميا 
  السقاي ض  تسابمل

الي مظاتار 
 اات   ةبظغ لقامل 

يذذذذ لي يرذذذذتمي  تقرييذذذذي  اايل  - - -  تووي   جايل  حبرون  ة،سا 
 5111 اايف ميا

اود  تق للا   تووي   جايل  باترضا 
  ت  جيأي

 تقرييذذذذذذذذي  وجذذذذذذذذامم توقرييذذذذذذذذيين  - 5154 5111متوز/يوتلض 
ييقتذذذذذذي أ   تسذذذذذابم ا تثذذذذذذامن 

 5151 اايف  ييتي فلض 
يذذذذ لي يرذذذذتمي  تقرييذذذذي  اايل  - - - وجي  مياهض   تقااي 

 5111 اايف ميا
ي ذذذذذذذيين  اال/  5111 5114اايي  /يو،لض  وجي  ارون  تطضز

 5155أ قوبي 
يرذذذذذتمي  تقرييذذذذذي حيذذذذذز مواذذذذذت 

 وجذذذذذذامم توقرييذذذذذذيين   ذذذذذذام  
 5159 اايف ا تسار   

 توويذذذ   جايلذذذ  حبرذذذون  الذذذخاص 
 ذاي  ةااى 

يذذذذ لي يرذذذذتمي  تقرييذذذذي  اايل  - - -
 5154 اايف ميا

 الردود  لى طلباأل المتابعة المحددة المقدمة م  هيئاأل المعاهداأل -1 
  جظاتار   قامل   
 ياريخ  تقرتمي  جو ول ميموات  تقرت هلد   جااهتي

باترضذذذذذذا  اوذذذذذذد  توويذذذذذذ   جايلذذذذذذ  
   ت  جيأي  تق للا

، ذذي  اليضاىلذذ م ارمذذت ياييذذ   تق للذذا  ذذت  جذذيأي  5155
   تق يياار  تونيل م ا اق ار ي يياار ب    

 (11)ي ويض  ااضا   تقياسول  تإل،اث

   باثذذذذذذذذذذذذذذذت رسذذذذذذذذذذذذذذذااز يذذذذذذذذذذذذذذذا ذ
 (15)5155 ااايف 5155 اايف

  تق ييار  ت  أ،يشا هلدار  جااهت ر أاا/ رطيي  تايار ر  ت  
  جو ول  تقاريخ هلد   جااهتي

 توويذذذذذ   تضيالذذذذذ  جيذذذذذم  تقاذذذذذاي  اغذذذذذذ  مذذذذذن 
  تاروبذذذذذذذذذذذذ   تراسذذذذذذذذذذذذل  أا  ذذذذذذذذذذذذيا   جااموذذذذذذذذذذذذ 

  جهلي  أا  تظإ،سا،ل  أا

5151(15)
 سيي 

 سذرت يلول   5154 اذايف الاا فييمل  امذد  جق ذتي  ترطذيي أ  از ري  تاذتل  ذاغت   -51
انيل  ب     التقا مار مبو،   جااهت ر  اأا د فييمل  امد  جق تي  ترطيي ب   يتسيل  و  
 تذذوزر     إىذذي ر  السذذرت يلول  اأ  يتي ذذو اورذذار ا ذذز مايلذذ  حبرذذون  ة،سذذا     لذذم  تذذوز ر ر 

  (11)ااهت ري لي يرت ض من يراريي مبو،   ج جا ا تو االر  وجومل   اأ  ياط   ااتوي 
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 (14)التعاون مم اإلجراءاأل الخاصة -باء 

  وات   تي هي   وات  أأليا   وجوت   تسابر  
 ال ال راوي ر ا  
أ،ذي    نذذ  جسذقرز  جاذ، حبرذون  ة،سذا    جضطوم ضا تايار ر 

  تلربيذذذا زيذذذذار ر سذذذذيوي  إىل  تنوذذذذت    تضذذذذرتي 
 5119 اايف إىل 5114 اايف من

 

  سقرظل  ترضاي ا حملام   جو فمل اولها من ال   جنتأ تايار ر  
 ايي   تقو م  تسو   ايجوين  وج الار

 ايي   تيأي ا تقانذ إ،ي ؤها جطوو   تايار ر 
 ةاذذذذت يف لذذذذارج  ترضذذذذا  ابذذذذ ،ي   ر مذذذذو،اي 

 اياسضا  
  تقااي 
   ار،ل  تتيو  

  سقرظل  ترضاي ا حملام 

  الخاص  ج يرا  ر لولا  
   ار،ل و   تتي

  تضري  جتىم

 تذذذذذذذيرار اوذذذذذذذد رسذذذذذذذااز  الراذذذذذذذا  ا تيذذذذذذذت   ر 
  تاا،و 

 يير   وجوم  اود أي ميها  امل لظل  تضرتي ىلت  السقاي ض  أترسوت ألظأل  بظغار 

 التعاون مم مفو ية ا مم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  -جيم 
 امذد  جق ذتي   تلربيذا ر ذت لذو غز  ا  ز ىسد ارذون  ة،سذا  ا و ايذ   تقذابم تناثذ  -51

ارذذون  ة،سذذا   تيالذذد  اذذن  سذذقواب   تنوذذت إىل أزمذذ  إينذذوال اإاذذت ر يرذذاريي ضذذا   ت ذذ   ا تقاييذذ  
يقاذيض تذض  جي ذد ا تضذ ايا ا تيذا،و   مذا بقوا  ت و غز  امشوت مسااز ارون  ة،سا   جثاري

يجضذ  مذن  ت ذا   ا جذا   مذا  ذول اوذداأسيهد ا تااموو    ىطذال  ت ذ   مذن متللذا اا ذدم ا و
 جي فمل  ت  ل     جيانمل   ا ا  تو وي  ت   م ا الاقوا،ار  تذ   ىرت،ذت أالا،ذا  بذ في ش ا 

 جاوومذذار ب ذذ    تقذذت بذ  ت ذذ ل   أا    سذذقا ال  ترذذوي  اذتذذا أساسذذا  بسذذن  ،رذذ   تقو  ذذز
  (11) جقخاي باتضاز أا  جرير  ختاذها
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اللتزامععاأل الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععم مرا ععاة القععانون تنفيععا ا -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المساواة و دم التمييز - لف 
أايبذذذت وجيذذذ  ارذذذون  تطضذذذز اذذذن أسذذذضها تاذذذتيف  ضايذذذ   تقذذذت بذ  جقخذذذاي مذذذن أ،ذذذز ييضلذذذا  -51

ل ا  تق للذذا  ذذت  انضذذال سذذ ال باترضذذا  اوذذد  لذذم ألذذجال  تق للذذا  جقاورذذ   تقو ذذلار  تسذذابر  
فلهذا  ترذو ،   مبذا إت ذا   لذم  ترذو ،   تق للايذ  أا  اضا   وال  اأا ت ب   يجضز تلربيا ياذتيز

  (11)يايف مم أاجايف  اليضاىل متاٍش   اأ  عاوها    تايفل 
انونت  توويذ   جايلذ  باترضذا  اوذد  تق للذا  ذت  جذيأي ماوومذار اذن   طذو ر  جقخذاي  -59
سنلز رمت ياييذ   تق للذا  ذت  جذيأي    تق ذيياار  تونيلذ   جياسذن  اإرر ج منذتأ  جسذاا ي بذ    

  (11) تيسا  ا تي،ال    تتسقور
سذذذل ا  ال اأايبذذت وجيذذذ  ارذذذون  تطضذذز اذذذن ىورهذذذا إز   مذذذت   ،ق ذذار  تق للذذذا  وجيسذذذا   -51

مسذذذق ي      و ذذذول اوذذذد  تقاوذذذلد   تق للذذذا    جيذذذانمل  تييضلذذذ   ذذذت  تنيذذذار  تذذذظ  يذذذو ،هن متللذذذا   
   (19) امن ا  ا  تمار  ال،ق اال  ارارس  ارهن    جوجل 

 اإذ أايبذت وجيذ  ارذذون  تطضذز اذن أسذذضها ا  مذيل  وجيسذل  توبيذذا   جوتذورين   تلربيذذا -51
يذا  ا ذز  تايىذ   فرذت  ذيرر يو ذلقها  تسذابر  ا،الذتر تلرب  أا ز ل مرلت   اود أسذا   توذو  ما

 ياذذذذتيز رسذذذذقورها اىو ،ليهذذذذا  جقاورذذذذ  باوجيسذذذذل  ضذذذذت   ترضذذذذا  اوذذذذد  تق للذذذذا اوذذذذد أسذذذذا   توذذذذو 
   (11) ا ز  تايى  أا

 حق الفرد لي الحياة والحرية و من  الشخصي -باء 
اروبذ  تفاولذا   لقلاريا  ز تت يطنمل اىضا   ما ألار فييمل  امد  جق تي  ترطيي إىل أ  تلربيا -55

   (41)5154ا،ور يسا  مت ،    ايرب  جور   ي يين  تثا /،وف رب   ةات يف  رغد
اإذ برلذذذذذت وجيذذذذذ  ارذذذذذون  تطضذذذذذز مي ذذذذذ و  ب ذذذذذتي إز    سذذذذذق ي ر نرذذذذذو  ىقذذذذذز  انضذذذذذال  -55

  فرذذذت اثذذذت تلربيذذذا اوذذذد ) مق ذذذا   تذذذرب  ي( ا ج ارسذذذار  تضذذذاري مذذذن ىنلذذذز  حملا  ذذذار باتقاذذذاي 
ضت   ترضا  اوذد رارسذ  يوذا  تطرذو  ا ةسذي ل    يطنلرا   ارما   تطضز   ا  يطنلمل ىا،و  

فلهذذذا  حملا  ذذذار  مبذذذا مظارذذذ   وجيذذذاي اإ،ضذذذاذ  تق ذذذيياار  تراا ذذذ   تذذذ  حتتذذذي  ج ارسذذذار  تضذذذاري 
    (45)) مق ا   ترب  ي( باتقااي 

 ا / 51ا 51اأفذذذذذار فييذذذذذمل  امذذذذذد  جق ذذذذذتي  ترطذذذذذيي بذذذذذ   ىذذذذذو ر  امذذذذذن أىذذذذذتمت    -51
 تيذذار اوذذد ا ذذت مذذن  افذذي ر  ذذا،و   حيقوذذو  اوذذد ىذذي ر  وجومذذ   اوذذد إنذذظن 5154 أغسذذط 

أر  إىل إ ذذذاب  ألظألذذذ  مقتذذذاهيين د افذذذاي أاذذذتهد   مذذذا فذذذيض اوذذذي  ذذذ   اوذذذد اذذذ   ذذذاار 
ياون ،قااوض بات  اأفار فييمل  امد  جق تي  ترطذيي  مل افق ت  وجوم  حترلرا  ا ساا     ترضل 
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ي ب ذذ   مسذذقو   سذذقات ر ىذذو ر  امذذن توقاامذذز بذذ    وذذارث يسذذوء  تضذذو  اوذذد لذذو غز لطذذذ 
بضااتل  مم  الاقوا،ار  وج اهذي  ا تسلطيي اود  و ور  اأا د فييمل  امد  جق تي  ترطذيي 
بذذذ   ييضذذذا تلربيذذذا  تقو ذذذلار  جرتمذذذ  مذذذن  توويذذذ   تونيلذذذ   جسذذذقرو  ب ذذذ    وذذذارث  اعذذذيي حترلرذذذا  

   (45) ريتج  من  ،قها ار ورون  ة،سا  ،ياالا  فااال   ايجضز حماسن   تضاتا  فل ا
  الاتذذذذذت باثذذذذذ   امذذذذذد  جق ذذذذذتي توق ذذذذذتي  تاا،ذذذذذز 5154ا  ي ذذذذذيين  تثذذذذذا /،وف رب  -54

تضذذذا  إينذذوال أ  يض ذذ   توبذذا  أ ذذا  ىذذو ر  امذذن اأ  اذذتر   مذذن مي  ذذا  ت ذذين   جو،ذذوري   
د ،قلوذ  ا/أا افذاشإينذوال مبذيض فذذا  مو ضلهذا باض أفري ميانمل مو،يافلا أغورت ،ي   إ اب  

  (41) ال،قهازي  ر لز  جت  تاي ل    بلي ا ستووت زياري    هلو ار  جسو   ا وجي اد تاتا
لذذذين   سذذذقضارا  مذذذن  5 111األذذذار فييذذذمل  امذذذد  جق ذذذتي  ترطذذذيي إىل أ  أ ثذذذي مذذذن  -51

تذذذت يضقرذذذي إىل ز  مذذذا   اأ ذذذا  أ   ت ذذذين   تونيلذذذ   تولربيذذذ (44)يذذذتري     ذذذال ارذذذون  ة،سذذذا 
 ترذذذتر ر  تظزمذذذ     ذذذاالر  ثذذذذي  ميهذذذا  توو،سذذذقلار ا تتر يذذذ   تظزمذذذ  تظسذذذقواب  بضااتلذذذ  إىل 
 وجذذي اد ا ت ذذو غز  اميلذذ   األذذار  تضييذذمل إىل يرذذاريي اذذن يذذورش أفذذي ر مذذن  ت ذذين     بقذذا ز أمذذو ل 

ملا ،لذذ   افلذذ  تقو لذذ   جذذت،ل  ااذذن أا ذذال  تضسذذار  جقونيذذ   اأا ذذد  تضييذذمل بذذ   خت ذذ  تلربيذذا 
 جايذذذت مذذذن أفذذذي ر  ت ذذذين  يذذذترجيلا م اأ  يجضذذذز إ، ذذذا  هلدذذذ  رىابذذذ  مت،لذذذ  اوذذذد ىطذذذال  امذذذن  افرذذذا  

  (41)و ين   تونيل تالتقا مار  وجوم م اأ  متض    يطويي ايتالد اتل   حملاسن   تت لول  
ز تذذذو  ن ذذذو  اوذذذد  مذذذا   الاذذذا  امذذذ   تاذذذايف أ   تاتيذذذت مذذذن  تولربيذذذ 5155 اذذذايف ا  -51

أمذذيهد  ت خ ذذ  بسذذن   ،ق ذذار  وجذذي اد  تايلضذذ  ااذذتيف مظ مذذ   تيتذذايف  ترضذذاا   اهذذ  م ذذجو  
   ا ذذذذذا   امذذذذذ   تاذذذذذايف ىذذذذذت الاذذذذذا  (41) تسذذذذذوو  ا،رذذذذذ  مو ضلهذذذذذايضاى ذذذذذا    قتذذذذذا  ايذذذذذتها ي

ز ل ي جز حتتيا      ز  ةبظغ  جقو يي اذن اذو رث  ما أ  اضا  ترا،و  ا تيتايف 5155 اايف
   (41) غق ا  اسطو مسول اظاي اود يض    جختر ر ااي   تا ابار

بذذذذ    ريضذذذذال ماذذذذتالر  الاقوذذذذاز رهذذذذن  حملا  ذذذذ   5154 اذذذذايف اأفذذذذار  امذذذذ   تاذذذذايف   -51
  اأا ذذد (49)ز ل يناذذ  اوذذد  تروذذمل مذذا    جااذذ  ابذذ    ،اذذت يف  امذذن   مي فذذمل  ة ذذظح 14 بوذذ 

تلربيذذا ،هورهذذا  تي ملذذ  إىل لضذذض اذذتر  حملقوذذاين رهذذن  فييذذمل  امذذد  جق ذذتي  ترطذذيي بذذ   يو  ذذز
  (41) حملا      أارا  أزم  إينوال ايجضز  ةسي ل   مااوج  ىضايا  حملقواين رهن  حملا   

اأفار فييمل  امد  جق تي  ترطيي ب    تير   جذامن    ت ذا   ا تيتافذ  ا جي فذمل  ت ذ ل   -59
وذذمل  اأا ذذد بذذ   يسذذيل تلربيذذا   ا ذذم إنذذار ىذذا،و  اوذذد ز ل يناذذ  اوذذد  تر مذذا ر لذذز  تسذذوو 
ذذن  ذذيا   تسذذون  اساسذذل م إىامذذ  اذتي يجضذذز  ،تذذايف إ ذذظح يي اذذ  ارذذون  ة،سذذا م اأ  حتس 

   (11)اأ  يسيل   بيا  ميفمل ي لاما،ربغ من أ،ز  تقخضل  من   قتا  سون مو،يافلا
 وجيس  ا وجيسا  اإر رشا ا ريضذال  اأفار  ام   تاايف ب    السقواب  إىل ااالر  تاي  -51

ز تذت يناذ   مذا سل ا يوا  ت    اياها لنا   أمذور ال اتر او رث  الغق ا   جنو  ايها 
   جااذ  مذيهد بيذار  59   جااذ  مذن  تضذ ايا ى ذي اأ  ىي بذ   11اود ىومل لذتيت  اأفذار بذ   
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بذذذتاد مذذذذن  امذذذد  جق ذذذذتي     ااذذذ   امذذذذ   تاذذذايف تلربيذذذذا اوذذذد أ  يضذذذذم (15)را  سذذذن  تاالذذذذيي
  اىذذتيف (15) سذذرت يلول  اىايذذ  لذذامو  يقضذذ ن مايذذت   مذذن  تي ذذت ا تق ولذذز ا ةبذذظغ ب ذذوري ميهولذذ 

فييذذمل  امذذد  جق ذذتي  ترطذذيي ياولرذذار راألوذذ  ب ذذ    تايذذ  باتيسذذا  ا انضذذال اأا ذذد بذذ   ياذذاز 
ا  اأ  يسذيل   سذن ىذا،و  تلربيا ىتر ر  ت ين  اود  تق رلمل   ىضايا  تاي   جيايل ا الغق 

  (11) تاي   جيايل
ا  ،ي اد  غق ا   انضال ا وجي اد  وجيسذل  ،تيا  ا وت وجي  ارون  تطضز مي  و   -11

  اذذتر    نذذذ   مذذن  ترضذذايا يسذذو   لذذارج  حملذذا د  اا   ي ذذجز ،سذذن   نذذذي مذذن  وجذذي اد  جنوذذ  ايهذذا
حمول  حت    انضذال مذن  الاقذت   ا السذق ظل  ااثت وجي  ارون  تطضز تلربيا اود إ،ضاذ ىو ، 

  اىذتيف (14) وجيسل م ا تق رلمل بضااتل     لم  ترضايام امرا اي  جو ض   تضاستين امااىنقهد
  (11)فييمل  امد  جق تي  ترطيي يو لار راألو 

يف  جقذذورن    اأايبذت وجيذذ  ارذذون  تطضذذز اذذن ىوذذمل لذتيت تاذذتيف ا،ذذور ،ذذ   ذذييل جيذذي   -15
 تاتيذذذذت مذذذذن ويض  ااضذذذذا   تقياسذذذذول  تإل،ذذذذاث اتقض ذذذذ  هذذذذا   ج ارسذذذذ  اوذذذذد ،طذذذذان ا سذذذذم   ي ذذذذ

ي ذذذذويض عذذذذيمي   اخبا ذذذذ     جيذذذذانمل  تييضلذذذذ   ااثذذذذت وجيذذذذ  ارذذذذون  تطضذذذذز تلربيذذذذا اوذذذذد   ق اذذذار
 ااضذا   تقياسذذول  تإل،ذذاث ا تقوىذذ  اذذن إ ذذت ر  ترت لذذل  ا تق ذذاريل تضااذذتي  لذذم  جقخ  ذذ  

  انونذت  توويذ   جايلذ  باترضذا  اوذد  تق للذا  ذت  جذيأي (11)   تقياسذول  تإل،ذاث  ي ويض  ااضا
   (11)5155ا 5155ماوومار مقابا  ضا   ت      اام  

   أفار  ام   تاايف باسق ي ر  ةبظغ اذن  ج ارسذار  تقرولتيذ   تضذاري 5154 اايف ا  -15
  (19)سذذيي  ابذذرت  ااضذذا   تقياسذذول  تإل،ذذاثفلهذذا  اللقطذذا  ا ةوذذان  ترسذذيي باوج ااذذار  ت مبذذا

األار إىل أ  از ري  تت لولذ  ا وذت مذم  وجهذار  جايلذ   مبذن فلهذا  تاا ذا   تقرولذتيو   مذن أ،ذز 
ي ذ ز اتذي  ةوذان  مبذا ييضلا  جنارع  تقو،لهل   وجومل   تذ  يذيتد أ، ذط   وج ااذار  تسذيي  

    (11) ترسيي بقوا  وج ااار
إز    ذذاهيي   جذذت ر   تقرولتيذذ    تذذ  يذذتييها ،ذذتيا  ارذذون  تطضذذز مي ذذ و  ا وذذت وجيذذ   -11

 ااار سيي  برت لذل  مذن از ري  تت لولذ   ا تذ  حتذييف  انضذال مذن  تقاوذلد امذن  تاذل    بلدذ  
أسذذيي  اياي  ذذهد تظسذذق ظل  الىق ذذاري انرذذو   تقورذذ   مثذذز لقذذا   ة،ذذاث ا تذذا ور  ااثذذت 

محايذذذ   افلذذذ  ايذذذوفذ إوذذذان  انضذذذال باجذذذت ر   تقرولتيذذذ  اتذذذي اوذذذد  تلربيذذذاوجيذذذ  ارذذذون  تطضذذذز 
   (11)تونضال  جاي   تإلوان ضا   جت ر 

  جترسذذ يذذا ل ىا،و،لذذا     ال اأايبذذت وجيذذ  ارذذون  تطضذذز اذذن ىورهذذا ا   تارذذا   تنذذت  -14
د أ  حتتذذي  ذذي ا   أمذذا ن  تياايذذ   تنتيوذذ   ااثذذت وجيذذ  ارذذون  تطضذذز تلربيذذا اوذذ ا    جيذذال ا 

   (15)مبو،  ىا،و   رارس   تارا   تنت     لم  تسلاىار
اإذ أايبذت وجيذذ  ارذون  تطضذذز اذن فااهذذا إز   يض ذ  ا ذذز  انضذال امسذذقو      لذذم  -11

ىطااار  الىق ذار  فرذت اثذت تلربيذا اوذد  ختذاذ إ،ذي   ر ميهذا ا ذم اذت وج لذم ألذجال ا ذز 
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و اذذذايذ  تتاتلذذذ  تاار تضذذذ ا   مقثذذذال ىطذذذال  اا ذذذال  تقواريذذذ   انضذذذال اأا ذذذقها بقيضلذذذا ي ذذذيي
   (15)اغذها من  جاايذا تونيل   جقاور  حبرون  ة،سا  ا تا ز ا تنلد  

اأايبذت وجيذ  ارذذون  تطضذز مذذن ،تيذت اذذن ىورهذا إز   يض ذذ   ذاهيي ،رذذز  انضذال مذذن  -11
قوذذذوت  امقسذذذوت  الذذذتيف    جيذذذازل  ،يافلذذذا ا تا ذذذز فلهذذذا  نااذذذ  مو  جيذذذانمل  تييضلذذذ  تواذذذل    م

(م اأ  حترمل بضااتل     لم ىضايا 5111ب ي م  ىا،و  اتي  العار )ب   ييضا اأا ت تلربيا 
   العار باانضالم اأ  يسذو د  وجيذاي إىل  تات تذ م اأ  يذوف ي تونضذال  ذ ايا  العذار محايذ   افلذ  

ا ذم  سذرت يلول  انيلذ  تذتاد ييمذ  إىل لار ىت مت وجي  ارون  تطضز إىل تلربيا اذتي يو ذ   ا
  (11)أنضال  ت و رل

  ييضلذذا لطذذ  انيلذذ  جيذذم  5154 اذذايف اأفذذار فييذذمل  امذذد  جق ذذتي  ترطذذيي بات ذذيال   -11
   (14)(  اه  لط  ىابو  توقوتيت  ز مخ  سيو ر5151-5154)باتن ي  العار 
ت عي ذذذت ز تذذذ مذذذا    اتاريذذذ اأايبذذت وجيذذذ  ارذذذون  تطضذذذز اذذذن ىورهذذذا ا  ،هذذار مسذذذو   -19

عيلذذذت  انضذذذال ا سذذذقخت مهد مذذذن ىنذذذز  وجهذذذار بذذذ   متيذذذم اأا ذذذت تلربيذذذا    انضذذذال    ذذذضوفها
    (11) جسو    تي ط     جيانمل  وتاري 

 لي ذلك اإللالأل م  العقاب، وسيادة القانون بما إ امة العدل، -جيم 
إ ذظاار ىا،و،لذذ   5151 اذايف الذير  أفذار فييذمل  امذد  جق ذتي  ترطذيي بذذ   تلربيذا ب -11

تضذذ ا   تو ذذول إىل  تات تذذ  ا و ذذول اوذذد حما  ذذ  سذذييا   اميذذا ذتذذا  وذذ   بذذتأ ،ضذذاذ أرباذذ  
ذذم ،طذذان  لق ذذاص حمذذا د  ت ذذولم اأتالذذت ي ذذيل   ىذذو ، م اأت ذذول ،تذذايف هلدذذار  تق جذذلدم ااتس 

يي بذذذذ    ة ذذذذظاار ياالذذذذ   اأ ذذذذا  فييذذذذمل  امذذذذد  جق ذذذذتي  ترطذذذذ وجاروبذذذذار  تي اد ا باذذذذض  وجذذذذ
فلهذذذا  مبذذذا حتذذذز را   سذذذق ي ر حتذذذتيار ماميذذذ    ىطذذذال  تات تذذذ   مل  تسلاسذذذايل  ا تقذذذت بذ  ةجيابلذذذ 

  (11)  ااتيف ا،ور اتل  مسا ت  ةلي   الاقواز  جطول رهن  حملا    ا ا  
اذذ  اأفذار  امذ   تاذذايف بذ    وجهذذاز  ترضذاا  ااز ري  تاذتل بالذذي  إ،ذي   ر مذذن أ،ذز مي ، -41

ا تق ذذذتي توقذذذ لذ ر لذذذز  جيتومذذذ   اأ ذذذا  أ  از ري  تاذذذتل ااز ري با،قتذذذايف اذذذاالر  الاقوذذذاز 
 تت لولذذ  ا  ذذذوقا  تا ذذذز اوذذذد بوذذوري للذذذار ر سلاسذذذايل  مذذذن أ،ذذز ييسذذذلمل ،تذذذام   ترضذذذا   تاذذذي  

  (11)ا ترضا   تية 
تل ييضلذذذا اأا ذذذد فييذذذمل  امذذذد  جق ذذذتي  ترطذذذيي بذذذ   يجضذذذز  وجهذذذاز  ترضذذذاا  ااز ري  تاذذذ -45

ا تقو ذلار  تذو رري    5151 اذايف  تري ر ر  ت ارري ان  ج متي  تون، توات ت   وجياال   جارور  
م اأ  تقيضلذا هذا   تقو ذلاريوايف من مو رر  ما م اأ  يوف ي إلر ري ا جسا ت ت 5151 اايف  سقاي ض

   ختاذ إ،ي   ر   امل ا  ا ةلي   ياا ز  اتل   جسا ت  ر لز م سسار ىطال  تات ت  بقاايا 
    (19) جو ض   تاين ييقهجو   ترتيلنار ا توو ال امتا،  ىو ات  تسوو 
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اأفار فييمل  امد  جق تي  ترطيي بذ    تيذا،  مذن  تايذ   وجيسذا  يو ،هذو   ذاوبار  -45
يجو،ذذذذو  فرذذذذي   امياذذذذات   مذذذذا    تو ذذذذول إىل ،تذذذذايف  تات تذذذذ   االاذذذذا أ  هذذذذ ال   تضذذذذ ايا اذذذذاري

اأاذذذذد يضقرذذذذيا  إىل  تذذذذتاد  تذذذذظزيف تظ،قضذذذذال بيتذذذذايف  تات تذذذذ   احتضذذذذا يوذذذذا  ترضذذذذايا   ا  االذذذذ ،ق 
  (11)ها  اىت يف  ام   تاايف ياولرار راألو إسران تسوظر فرت ر مطو ت  اييقه   امي إىل 

  ييضلذذا لييطذذ   5155 اذايف اأفذار فييذذمل  امذد  جق ذذتي  ترطذذيي بذ    وجومذذ  لذذيات   -41
( 5111-5155السرت يلول  تنيا   تسود ايض لت  وجي ح ا ج او  اوذد  ت ذالت  تذون، ) تطييمل  

  ييضلذذا بي،ذذامت باالفذذا هذذار  تذذاي يقذذلل توويذذاي اتلذذ  التق ذذا   5151 اذذايف إ ذذاف  إىل  ت ذذيال  
 ت ذذذضل  تاذذذايف  اأفذذذار فييذذذمل  امذذذد  جق ذذذتي  ترطذذذيي باذذذتيف يرذذذتيف  جسذذذاا   تي ملذذذ  إىل  ،قذذذت   لذذذرب   

   رر سذذ  باالفذذا هذذار ابوذذوري ميهولذذ  مياسذذن   اذ ذذي أ  او مذذز  ثذذذي يسذذننت   هذذا   تقذذ لذ ة،ذذي 
مذذن بليهذذا بذذء   سذذقواب   وجومذذ  إىل ىضذذايا  تات تذذ   ال،قراتلذذ   ا سذذق ي ر لذذل   جذذو رر ا هذذور مذذيض 

    (11)فذا  إينوال
 تونيلذذ   جسذذقرو م  اأا ذذد فييذذمل  امذذد  جق ذذتي  ترطذذيي بذذ   ياذذاز تلربيذذا ىذذتر ر  توويذذ  -44

تقيضلذذا بي،ذذامت باالفذذا هذذارم ايو  ذذز  وذذو ر اوذذد  ت ذذالت  تذذون، مذذن أ،ذذز ا  از ريذذا  ايرذذتيف را ذذ
  (15)إ، ا  اتل  تو سا ت  ان  ،قها ار ارون  ة،سا   جييجن  فل ا مضد

مسذ ات   را   تسارسذ  ا ذيي إز    اقنار أنضالاأايبت وجي  ارون  تطضز ان ىورها  -41
ذذذ   اقوذذذاز  انضذذذال فذذذرت ر نويوذذذ  رهذذذن  حملا  ذذذ  ااذذذتيف  اذذذرت يف  ة،ذذذي   ر  ا  ،ياالذذذ اإز   يض  

يق الذذد اأاجذذايف  مبذذا  تو ،نذذ   ا ذذيرر يو ذذلقها  تسذذابر  بذذ   ي ذذول تلربيذذا ،تذذايف ىضذذا   ااذذت ث
   (15) اليضاىل 

ىذذا،و  مجاف ذ   تضسذذار  5119 اذايف األذارر وجيذذ  ارذون  تطضذذز بولربيذا الاق ارهذذا   -41
، ذا  وجيذذ  هلذا   ت ذذيض  بلذت أاذذا أايبذذت اذن ىوذذمل لذتيت إز    سذذق ي ر  ،ق ذار  تضسذذار  ااثذذت اإ

توضااتلذ     تج ذ  اذن اذاالر ا  وجي  ارذون  تطضذز تلربيذا اوذد ياايذا  ترذتر ر  ج سسذل  يوللذ
  (11) تضسار ا تق رلمل فلها امظار   جس ات  ايها

ولد ييضلذذا متا،ذذ  ترو اذذت  تسذذوو      تمذذ  اأفذذار  امذذ   تاذذايف بذذ   م ذذيال ىذذا،و  يقذذ -41
 جت،لذذذ  اييمذذذ  إىل ياايذذذا  ت ذذذضافل  ا جسذذذا ت  ا وو  ذذذ   تيلذذذلتي    تو لضذذذ   تا وملذذذ  اتذذذيض مذذذن 

   (14)5155 اايف ،تيت اود  وجهاز  تق ييا   

 الحق لي الخصوصية والزواج والحياة ا سرية -دال 
ووهذذور  تي ملذذ  إىل حتسذذ  يسذذولز  تذذوالر ر  أايبذذت وجيذذ  ارذذون  تطضذذز اذذن يرذذتييها ت -49

رن  ةىول لذذ  ا وجيسذذا،ل     تجيهذذا  وذذت ىورذذ  إز    عضذذاض ماذذتل يسذذولز  تذذوالر ر اإز    تضذذو 
  (11)ها    ال  الوات وجي  ارون  تطضز تلربيا اود زياري ماتل يسولز  توالر ر
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تذذذاا ج  ااالر  ىا،و،لذذذ اامذذذا  سذذذيا   59سذذذن اإذ  سق سذذذيت وجيذذذ  ارذذذون  تطضذذذز حتتيذذذت  -41
 ااجذذايف  ترا،و،لذذ   جقاورذذ  بسذذن  مو  مذذ ىذذا،و   انضذذال  فرذذت اثذذت تلربيذذا اوذذد  مبو،ذذ ا تنيذذار 

  (11) جتا،  مم مض و  ىا،و   انضال ترو ،   تاا ج    ترو ،   تايفل  ا 
االاتذت مضو ذل   امذذد  جق ذتي ت ذذ ا   تظ،دذ  أ   وجومذ   ذذ يت يسذولز  لذذم  -11
انضذذال  تظ،دذذ   جو،ذذورين   تلربيذذا ا جرل ذذ     جخل ذذار اياايذذتهد ب ذذهار ر مذذلظر  بلذذت  

يطنمل باتت اود  تظ،د   جرل       ق اار  حملول   اأا ذت  مل أاا الاتت أ   تا ول  ذ شا
ب   يا  د تلربيا ا ول  يسولز  توالر ر اود ها   تضد   الذي
(11)   

 التعبير والتجمم السلميحرية  -هاء 
الاا  ام   تاايف أ  ،هار اام   ثذي أايبت اذن ىورهذا ا  باذض  ترذو ،   تولربيذ   -15

اود    واار  جياااذ  إألاري  تضقي  فلها يطنلمل ىو ،   مبا خمو ضار باتل  من  تيتد  تر ال   تنااتي 
فلهذا  ارا ذ  ا  م ياويضذار ينذتا منات ذتو جوم  اىو ،   تق هذ  وجياا  ا جت   ت  يسذ ل بذتف

  تتاتذذذذ   تذذذذاي ألذذذذارر فلذذذذض إىل يوىلذذذذم  وجومذذذذ  إاذذذذظ  يلنذذذذز مذذذذاا،ن سذذذذ  امذذذذ   تاذذذذايف بنلذذذذا  رال
  (19)ان ايي   تقانذ وجييف  ض  ،ال اأىي ر باتتاوي إىل  5155 تاايف
 ذ اف  ،اباذذ  ا ذيح  امذ   تاذايف بذ    ت ذو غز  جقاورذ  بذاتقا يف  وجومذ  بذاارت يف اييذ   ت -15

   اقتوذذا  ذذ ض  5114 اذذايف ا  مذذن اذذاالر يوىلذذ  أفذذي ر ،ذذاهيا  با،قرذذارهد تيالسذذ   تتاتذذ  
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،
تلربيذا  ذذض   ييذالثرافذ  ) تلو،سذجو( بذ   اأا ذت ميت ذ   امذد  جق ذتي تورتبلذ  ا تاوذذد ا ت -11
يجضذز ا ان  تق هذ ايتر،ض    ترا،و   جت م اأ  يضم اتلذ  ييتذلد ذ   توسذااء  ةاذظيف  وجييف 

ىذذذتري  ت ذذذ ضل  ا تاذذذامو    اسذذذااء  ةاذذذظيف اوذذذد رارسذذذ  مهيذذذقهد    يذذذ   وييذذذ  ا امذذذا م 
   (91) ىطال  ةاظيفحترمل    لم  الاقت   ر اود  ت  ضل  ا تاامو   ا 

 جثولذ  ا جثولذار امارا،ذ  مذن ي ذطا   تيقاذيض تذض  ما اأايبت  جضو ل  ان ىورها إز   -14
اررها من يراريي ب     ما  جلز  وجيس  ام اييي  هلوي   وجيسا،ل  من ختوي  ااي   اظاي اود

    (95) الاقت   اولهد
تي متذاهي ر سذذو ل  ب ذوري اامذ   لذذار    أفذار  امذ   تاذذايف خبذياج اذ5151 اذايف ا  -11

  (95)   تجثذذذذذذ ميهذذذذذا ا ذذذذذال    ترطذذذذذاا   تاذذذذذايف ا  ذذذذذاص مطذذذذذاتن  بذذذذذتفم  تيا يذذذذذ   جسذذذذذق ر 
ت يقسذن  ز تذ مذا   الاا  ام   تاايف أ   تقويي ر  جق و  باالمقلذاز ر  تاراريذ 5154 اايف ا 

  لذذذهي متوز/يوتلذذذض مذذذن ذتذذذا  فلهذذذا يوذذذا  تذذذ  لذذذهتشا حمافتذذذ  ،ل نذذذا مبذذذا   متذذذاهي ر ايلضذذذ  
   (91) تاايف
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  مل  ادلة ومؤاتيةظروف  ولي الحق لي العمل -واو 
  بذ    تتذيا   الىق ذاري  5151 اذايف أفار إنار  امد  جق تي تو سااتي  ةمناال     -11

     جااذذذ   5959حتسذذذيت تجذذذن تلربيذذذا يسذذذوز مذذذم ذتذذذا ماذذذتالر بطاتذذذ  ااتلذذذ  يرذذذتر بيسذذذن  
   جااذ   19 تيةذ  ة،ذاث  اي ذجز  ترطذال غذذ     ذضو     جاا   1455ا تا ور ضو   

إىل ،ا،ذذذذ  عذذذذاري  وج وذذذذ    مذذذذن  تا اتذذذذ   اذتذذذذا بااسذذذذا     تار اذذذذ  ا وي ،ذذذذ  ا ذذذذلت  اةذذذذا 
 11يسذقختيف  إذ ا تقواا   اأفار  ةنار برت ا  تيسا  اود مو مضيش   أىز  ترطااار إ،قا،ل  

  (94)   تار ا  أا  تية  ترطال غذ    جاا  ميهن   
اوذذد  سذذقري ر  تنوذذت يج ذذن    ريضذذال اذذتر   هلااوذذ اأفذذار  امذذ   تاذذايف بذذ   أاذذت  جخذذاني  -11

 ت نا  غذ  جاهيين ا تاانو  اذن  تا ذز ا جقذ أليين بذاوي   امذيهد  ثذذ مذن  حملذارب   تسذابر  
  سذنلز يذوفذ باذض    جومذ  ينذال ،هذور تاين يضقريا  إىل فيص  سذ   تذيزن  اأ ذا  أ   و

بذذذي مت  تقذذذتري   جهذذذ، ا تا اتذذذ  ى ذذذذي  ا،ذذذز تجذذذن مذذذن  تضذذذياري  ينذذذال اذذذت أاسذذذم   يي لذذذ  
  (91) جهار ر احتس   آلفان

 مستوى معيشة الئق ولي الحق لي الضمان االجتما ي -زاي 
 جاا  من سجا  تلربيذا  تنذات     1159أفار إنار  امد  جق تي تو سااتي  ةمناال  ب    -19

   جاا  ميهد   فرذي  4151مظي  ،س   يال و  حتت لء  تضري  بلي ا يال   151اترهد 
   أاذت أسذيل  الىق ذار ر منذو  5111 اذايف متىم  امم ذتا  أ ن ت تلربيا ميا  ،قهذا   تيذا ل  

ةنذذار بذذ    تار اذذ  ي ذذجز    تاذذامل  اياذذا  ذتذذا بااسذذا  إىل  زرهذذار أ، ذذط   تقاذذتين  اأفذذار  
 45يذا ل مييضاذ  ا مورر  تيزن  تيالس  تثوث  سجا  تلربيا  بلت أ  ،سن   ،اذت يف  امذن  ت ذا ا  ال

  (91)يجض  من  ت ا   مبا ييا و  ال    جاا  من  تولربي 
ذذذذض  ذذذذيب  ىويذذذذ  إىل  تو ذذذذم  -11 اأفذذذذار فييذذذذمل  امذذذذد  جق ذذذذتي  ترطذذذذيي بذذذذ   فذذذذذا  إينذذذذوال ا، 

ي  جق زيف باتضاز  اي ألير ب تي أ، ط   تا ز تو سا    اص بسن  إغظن  اسو ن  الىق ار
 ت ذذذانل م اينانذذذ ر  ا، ذذذط   الىق ذذذاري   تاامذذذ   اة،قذذذاج  ت ذذذا ا   اسذذذيي ا تقاذذذتين ا تضيتىذذذ  
   التمار  تيرذزم افرذت اتيذت  تولربيذ  ا ذااضهد   ذاتا يذ ألي  تو ذول إىل  تسذوم  اساسذل  يذ ألي 

لت  تقيرز اإغظن  اسو ن  حملول  ازيار ر  اساار اياطلز نين  ةمذت ر ضذا   تسذوم بقرل   لتيت
نويوذ   ا،ذذز  إ،اذاشمذن  حملافتذار  اأا ذد فييذمل  امذذد  جق ذتي  ترطذيي بذ   يضذم تلربيذذا لطذ  

   (91)ضت    ا   تو ول إىل لتمار  ت    ا تقاولد ا تا ات 
 تظ،دذ  بقو،لذض  ،قرذار ر إىل  وجومذ  بسذن   اأفارر مضو ذل   امذد  جق ذتي ت ذ ا  -11

،اذز  ،ق ذذار  توبذا  يذذ ألي    مذذا  جو نيذو  مذذن  تذير  ي ا اقربهذذ تذ    يااموهذا مذذم أزمذ  إينذذوالنييرذ  
 ا، ذذذذذط   الىق ذذذذذاري  ا ال،ق االذذذذذ   ايذذذذذ ري إىل يي ،ذذذذذم   لذذذذذم ،و ،ذذذذذ    ق ذذذذذم  تولذذذذذربي يريينذذذذذا  
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يذذذا ل لذذذتيتي  ت ذذذاوب  بسذذذن  يض ذذذ  مذذذيض  اال  ا،ذذذتاأ ذذذافت أ   واتذذذ   ة،سذذذا،ل    تلربيذذذا  
   (99)فذا  إينوال

 الحق لي الصحة -حاء 
أفذذار فييذذمل  امذذد  جق ذذتي  ترطذذيي بذذ    ريضذذال ماذذتل  ة ذذابار مبذذيض فذذذا  إينذذوال    -15

  أ،ذذرب م سسذذار 5154 لذذم أمذذا   تنوذذت     تضذذرتي مذذن اايي  /يو،لذذض إىل ي ذذيين  تثذذا /،وف رب 
أبو ضذذذا بسذذذن  إ ذذذاب  اتيذذذت  تاذذذامو    ىطذذذال ر  ج سسذذذار  ت ذذذ ل  اوذذذد إغذذذظن مذذذن  ربيذذذا

 ت ذذذذ   باتاذذذذتا  ،ذذذذي   ،رذذذذ  عهلذذذذا ر  و ايذذذذ   ت خ ذذذذل  ا،رذذذذ    ذذذذربي  اأفذذذذار  تضييذذذذمل بذذذذ   
اظى  هلا ب ينوال متياو  نلو  ألظأل  ألهي من رلول  جسق ضلار   ال  الخاص  ج اب  ب مي ض

  اأفذارر باثذ   امذد (91)راايذ  ننلذ  بذظ د  تاوري إىل بلوشد الذ  مذايو انتو  إىل  تجثذين ميه
إينذوال اط ذز يذوفذ  تاذظج ا تياايذ  تو  ذاب   بذ   مذيض توق تي  تاا،ز تضذذا  إينذوال جق تي 

   (11)بضذا  ،ر   جياا   تن يي / ةيتز
لذتمار  تياايذ  م يق قذ ال ا وت وجي  ارون  تطضز مي  و  ب ذتي ا   ااذار  ثذذي -15

   جيذذذانمل  تييضلذذذ   اا   تضذذذو رن ا تقناييذذذار  ةىول لذذذ  مسذذذق يي    سذذذل ا ال  ت ذذذ ل   اساسذذذل  
 تو ذول إىل   ذتمار  ت ذ ل   تضذياري   اأا ذت  توويذ  تلربيذا  ا  يوزيم مو ض  ىطال  ت   

يف ىذذوي توياايذذذ  بذذ مور ميهذذا حتسذذ   تو ذذول إىل لذذتمار  تياايذذذ   ت ذذ ل   اساسذذل  ايذذوفذ ،تذذا
   (15) ت  ل   ااتل     لم أما   تنوت

اأايبت وجي  ارذون  تطضذز اذن ىورهذا إز    ت ذاوبار  تذ  يو ،ههذا  تيسذا   وو مذز    -11
يسذضي اذن ،قذاات ميهذا  ريضذال غذذ مرنذول    مذا  جيانمل  تييضل     تو ول إىل لتمار  ةااتذ  

ر مي  ذ   انضذال اافذاشد  اأا ذت وجيذ  ارذون  تطضذز ماتل افلار  امهار ا ريضال مسقويا
توياايذذذذ  ىنذذذذز  تذذذذوالري اأ  يجضذذذذز  تو ذذذذول إىل لذذذذتمار  تياايذذذذ     مقلسذذذذي ا  بذذذذ   يضذذذذم تلربيذذذذا ،تامذذذذ

  (15) السقاواتل  تقوتلتي  
األذذارر وجيذذ  ارذذذون  تطضذذز بذذذاتقا يف تلربيذذا اوذذد مسذذذقو  اذذال مبجاف ذذذ  فذذذا  ،رذذذ   -14

أا ذذقها بقجثلذذ  محوذذ   ةاذذظيف ا تقثرلذذ   ت ذذامو   جقاورذذ  بضذذذا  ،رذذ   جيااذذ   تن ذذيي / ةيتز ا 
 جياا   تن يي  ابض ا  ي طل  مياسن  بالقنار ر  تج ذ  اذن  تضذذا  ايذوفذ مضذار ر  تيسذخ 

   (11) تاجس 

 الحق لي التعليم  -طاء 
لار بذذذ   أفذذذارر وجيذذذ  لذذذرب   ميت ذذذ   تا ذذذز  تتاتلذذذ   جايلذذذ  بقطنلذذذمل  اليضاىلذذذار ا تقو ذذذ -11

   جااذذ  اأ  ،سذذن   انضذذال  تذذاين أ  وذذو   45 ذذا  ماذذتل  تقسذذولز    تقاوذذلد  البقذذت ا  بوذذ  
ألذذذارر  توويذذذ  إىل  ختذذذاذ  وجومذذذ   اإذ  5155 اذذذايف    جااذذذ    11 تقاوذذذلد  البقذذذت ا  بو ذذذت 

ماذتالر  يت بذ مقيوا    سنلز حتس   تو ول إىل  تقاولد  فرت أايبت ان ىورها إز    عضاض
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 تقسولز ا ريضذال ماذتالر  تقسذي     تقاوذلد  البقذت ا  ا تثذا،وي  ااثذت  توويذ   وجومذ  اوذد 
 سذذذل ا ال يجثلذذذ  ،هورهذذذا مذذذن أ،ذذذز حتسذذذ  أر   ،تذذذايف  تقاوذذذلد ايلسذذذذ ا ذذذول  انضذذذال  افذذذ  

  (14) تنيار  إىل  تقاولد  اساس    ا   اىتمت وجي  ارون  تطضز يو لار راألو 
ار إنذذذار  امذذذد  جق ذذذتي تو سذذذااتي  ةمناالذذذ  بذذذ    تضذذذارن  وجيسذذذا  ا  ذذذل أيضذذذا    اأفذذذ -11

سذذي  مييضاذذ  ب ذذض   41ا 51بذذ   تقاوذذلد اأ  ماذذتالر  املذذ  تذذت   تيسذذا   جرت ااذذ  أا ذذارهن 
   (11)   جاا  تت   تي،ال 11   جاا  مرابز  11ينو   إذ لا  
   وجومذذ  لذذذيات   ييضلذذذا منذذذارع يو،لهلذذذ    الاذذذا  امذذذ   تاذذذايف أ5151 اذذايف ا  -11

  اهذذذ  رارسذذذار حتذذذذول را  ق  تسذذذا،تي ا تنذذذورا  تسذذذذييوج ذذذذاا  تقيتذذذلد  ج ارسذذذار  تقرولتيذذذ  
 تق ذذذان  انضذذذال باجذذذت ر    باذذذض  جيذذذانمل  اأفذذذار بذذذ   أ، ذذذط   وج ااذذذار  تسذذذيي  يسذذذننت   

   (11)لد  تية    باض  حملافتارسل ا  تنيار     تقاو اال  سق ي ر  عضاض يسولز  انضال 
اأفذذارر  تلو،سذذجو بذذ   تلربيذذا بذذاتت ،هذذور     سذذنلز  جضذذ    ياايذذا  وذذمل    تقاوذذلد  -19

مبسذذااتي   ق ذذم  تذذتايل  ااضذذت حبرذذون  انضذذال ا تيسذذا  اذذن نييذذمل  اق ذذار ميتذذور ىذذااد اوذذد 
يجضذ   مذا يقخذا مل تذت أ  تلربيذاارون  ة،سا  ازياري  جلا ،ل   جخ    توقاوذلد  بلذت أاذا الا

   (11)من  تقت بذ تقاايا  تقثرل     ال ارون  ة،سا 
اأفذذار فييذذمل  امذذد  جق ذذتي  ترطذذيي بذذ   يض ذذ  مذذيض فذذذا  إينذذوال أسذذضي اذذن إ ذذت ر  -11

مولذذذو  ناتذذذ  اوذذذد  تنرذذذا     554أ،ذذذرب  مذذذا  5154أا مذذذي بذذذ غظن  جذذذت ر    اايي  /يو،لذذذض 
اسذلخقار  تذناض مذيهد ا ذز ييمل بذ    تجثذذين مذن هذ ال   تطذظ  ا ذوو  اوذد  جيال  اأفار  تض

اذذذتيف  تاذذذوري إىل  جترسذذذ  باذذذت زا ل لطذذذي  توبذذذا   اأا ذذذد  تضييذذذمل بذذذ   يضذذذم تلربيذذذا بي،ا ذذذا  تقذذذوفذ 
   (19) تقاولد بو سط  ررا  إذ ال  ضت  ست  تث يي   ها    ال

 ا شخاص ذوو اإل ا ة -ياء 
ارون  تطضز اذن ىورهذا إز    ريضذال مسذقو  ا ذد  انضذال ذاي  ةااىذ    أايبت وجي  -11

اتياايذذ  امتذذقاهد باأا ذذت بذذ   يقخذذا تلربيذذا إ،ذذي   ر ميهذذا  ذذ ا  حت ذذ   انضذذال ذاي  ةااىذذ  
يجض  من  ما  ت  ل   اساسل م ايوفذ  تتاد  تجا  تونضال ذاي  ةااى  اأسيهدم اخت ل 

   (11)يل  باةااى  جو رر تووي   تونيل   جا

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -كاف 
 جقاور  بو ذم  5114 اايف الاتت مضو ل   امد  جق تي ت  ا   تظ،د  أ   يضاىل  -15

 ايذت  مل  جقاور  خبضذض اذاالر  ،اذت يف  وجيسذل  5115 اايف  الخاص ات    وجيسل  ا يضاىل 
يياار تلربيذذذا يارتيهذذذا باذذذض  تث ذذذي ر   طذذذذي  تذذذ   جذذذن أ  باذذذت    تق ذذذيياار  حملولذذذ   اأ  ي ذذذ

يضض  إىل  ،ات يف  وجيسل   اأا ت  جضو ل  ب   عيي تلربيا  سقاي  ا  تإلنذار  تق ذييا    ذاص 
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باوجيسذذل  توق  ذذت مذذن  اقو اذذض  لذذم  تضذذ ا،ار  تظزمذذ  تقويذذ   ،اذذت يف  وجيسذذل  اأ  يقخذذا يذذت بذ 
  (511)من أ،ز ا م لط  ا ز انيل 

ىلت  5111 تاايف األارر مضو ل   امد  جق تي ت  ا   تظ،د  إىل أ  ىا،و   تووو  -15
اتتر فلذض مذن أا،ذض يضذار  مذم  ذجو  رالسذل  ألذي   اهذو ماذياض  جا  تقطين تقاتيز ضت  

   (515)ااتلا  اود  وجهاز  تق ييا     ،قتار  اق ار 
ال،دذذا  يق قاذذو   11 115،دذذ  بذذ   ىي بذذ  اأفذذارر مضو ذذل   امذذد  جق ذذتي ت ذذ ا   تظ -11

ي ذذ ز ارذذوىهد    امذذن  ت خ ذذ  ااييذذ   تقيرذذز ا جسذذاا ي    تق قذذم  مبذذا بنلدذذ  محايذذ  مظا ذذ  
   (515)حب اي   ترا،و 

اإذ أىير مضو ل   امذد  جق ذتي ت ذ ا   تظ،دذ  بذاتقا يف  وجومذ  فل ذا يقاوذمل بق تيذت  -14
  (511)   بء  ايذي مااوج   تطونار    تتر،   ااىل ض   تظ،و  فرت  وت مي  و  إز 

اأا ذذت مضو ذذل   امذذد  جق ذذتي ت ذذ ا   تظ،دذذ  بذذ   ياذذاز تلربيذذا ىذذتري  توويذذ   تولربيذذ   -11
يجضذذ  مذذن  جذذو ررم اأ  متضذذ     مبذذا  جايلذذ  باذذوري  تظ،دذذ  اإاذذاري يذذونليهد اذذن نييذذمل ياايذذتها

اتلذ  مذن  تو ذول  جضقذوح متامذا  إىل إ،ذي   ر  تووذو م اأ  متج   الخاص  حملقا،  إىل محايذ  ر
متقيم ان ييالز  الذخاصم اأ  ياذاز يذتري   جذو ض   ججوضذ  بيرذاش  تذتلول ) وذتار( فل ذا 

   (514)يقاومل حبرون  الخاص  حملقا،  إىل محاي  راتل 
 جسذااتي تونضذال اأايبت وجي  ارون  تطضز ان ىورها تاتيف ا،ور اتل  يوفي  و اي  ا  -11

يرتمذذذض مذذذن مسذذذااتي إىل  انضذذذال  تظ،دذذذ  اموق سذذذ   مذذذا  تظ،دذذذ   اأا ذذذت بذذذ   ياذذذاز تلربيذذذا
 تووذذو   ايي ذذو اتلذذ  حمذذتري و ايذذ  امسذذااتي  انضذذال غذذذ  ج ذذ وب  ا جيض ذذو  اذذن أسذذيهد 

   (511)ب ض  لا  

 الحق لي التنمية، والمسائل البيئية -الم 
بذذذذ اي ز يرذذذذتيف   إرسذذذذا  أنذذذذي ي ذذذذييال  اسلاسذذذذايل   5154 اذذذذايف يف  أفذذذذار  امذذذذ   تاذذذذا -11

تإل ظح  تاراري  اذ ي أ   تووي   جايل  باار    فيغت مذن  ذلاغ  م ذيال ىذا،و  مذن أ،ذز 
رالسذ   وج هوريذ   اأفذار  امذ   تاذايف بذ   اوذد حتويز سلاس   ورون  تاراري  إىل ىذا،و  ااي ذقض 

تيتذذايف الذذازي  ار  ذذ  مذذن أ،ذذز متجذذ   لذذم  تولربيذذ  مذذن  يوذذا  تسلاسذذ  بوذذورر  ذذل   ،تيذذتي
 جوجلذذذ   اب اذذذا يقضذذذ ن  ا   و ذذذول اوذذذد  ار  ذذذ  اوذذذد ىذذذتيف  جسذذذاا ي ا ضاتذذذ   وذذذمل    ارض

    (511) لم ألجال موجل   ار    ب ل  متج    ق اار  حملول  من  تق قم مبيافم  جو رر  تطنلال 
اذذذن أسذذذضها ا   ت ذذذي ار  جقاذذذتري  وجيسذذذلار يا ذذذز    اأايبذذذت وجيذذذ  ارذذذون  تطضذذذز -19

غلا  أني ييتل ل  ا     تض ا   تقرلت مباايذ ارون  ة،سا  ا تا ز ا تنلدذ  اماذايذ ألذي   
اأايبذذذذت اذذذذن ىورهذذذذا ا   جسذذذذااز  جقاورذذذذ  ب اذذذذاري يذذذذون   اسذذذذي ا  ق اذذذذار  جقذذذذ أليي   ميذذذذانمل 

اأا ذذت وجيذذ  حتذذال إتذذلهد   اال مذذم  تسذذجا  اامذذ  اال ييذذاى  مذذم  الذذخاص  جايلذذ  ال  تقاذذتين
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ب   يضيض اود  ت ي ار إ،ي   يرلل ار ام اار ر ا ةف ذاح ا ذا حبوزشذا تلربيا ارون  تطضز 
إىذذذي ر  أا مذذذن ماوومذذذار خب ذذذوص يذذذ ألي ارذذذون  ة،سذذذا  بقذذذت بذ مثذذذز إاذذذاري يذذذون   وج ااذذذار

    (511)ا   إ،قا،ل 
ز ل ياذذا  مذذن  مذذا رب    جاذذ، بولربيذذا بذذ   ىطذذال  وي ،ذذ   أفذذار فييذذمل   ذذ5151 اذذايف ا  -11

 ج ذذا ز  جسذذق يي  جق ذذو  بذذاتقوزيم غذذذ  ترذذا،و  جذذو رر  ت ابذذار بسذذن  إسذذا ي   ذتذذا أ   تضو ذذد
 سذذقخت يف يذذي لل   السذذق ظل   ذذاص ينرذذد را  اذذز  اأفذذار  تضييذذمل بذذ   هذذا   واتذذ  متثذذز أاذذت 

ا ذذا  أاسذذم ،طاىذذا    او  ذذ   مهذذا ىطذذال  ت ابذذارأاذذي ض م ذذا ز ااترذذ  أ ذذرب او ذذا  يو ،ه
   (519) جو رر  تطنلال   اى ور مسق ي    ةنار  جقاومل حبلازي  ار      تلربيا

يقسذن     مذا مي ىنذ   افلذ  جيذانمل  تقاذتين يي ذت  ال ا   وجومذ ىورا   تضييمل  اال يا ل -91
  اهذذذ  م ذذذجو  يرذذذوض لطذذذ  إ ذذذت ر يضذذذخد  ذذذاهيي شييذذذ   تذذذاه  ا جذذذا  مذذذن تلربيذذذا اإتلهذذذا

 ترت لذل    إنذذار ا ولذذ   ل ذربيل  ا سذذقيقت  تضييذذمل أ  اال   جرذايو   تسذذابر     جلول ذذلار  
يذذذا ل  ثذذذذا  مذذذيهد مذذذو ت  ترذذذارشد  تسذذذابر   مقورنذذذو     سذذذقخي ج  تذذذاه  ا جذذذا   ال  تذذذاين

عيلت امي  ا ىاا   با شا ال،طظن ا   جيا،د يوفي ملارين اأاي  ان ىورض ب وري غذ ىا،و،ل   
   (511) ا، ط   تيضاتل 

اأفذذذار  تضييذذذمل بذذذ   سذذذلطيي  وجومذذذ  اوذذذد ىطذذذال  تذذذاه   جسذذذقخيج مذذذن  ذذذاري  ااذذذار  -95
 ذذالض  ،ذذذت    اأ  رر  ي  تنيلذذ   اساسذذذل   اا،ذذور  تاتيذذذت مذذن  جيذذذا،د   مو ىذذم اتاريذذذ  ،االذذذ   

ا،د ا تطاىذذ  او مذذز عاذذذز ر ذذت  ترطذذال أمذذي     غايذذذ  ا،رذذ  متويذذز مذذو ض  از ري  ار  ذذذ  ا جيذذ
أي اذذذاامل يريينذذذا  ، ذذذاش  تقاذذذتين غذذذذ  ج ذذذيال اشييذذذ   بذذذظ  ت ذذذاوب   ا،قلوذذذ  تذذذاتا  يقو  ذذذز

  (551) تاه 
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