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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون ثانيةالدورة ال
 5151 أيار/مايو 4-51

امية ل قووووق اإلنسوووان و قوووا  السووواألمووول المت ووودة مفوضوووية  أعدتووو  موووو    
 1والفقورة  1/5( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان ج)51للفقرة 

 51/15 مجلسالمن مر ق قرار 

 *اليبري  
زهواا مليةو   ع لعمةو  اعروتلرا   8مو   (5)هذا التقرير هو مووز  لمعلمومواا ادقةمو   

 التعوةها سموق ققوونإ ان  وا  الشامل. وهو يتبع هةكول ادبوا ا التوزةهةو  اللامو  الوي الةوري
. وع يتضووووع  التقريوووور أيوووو  تراظ أو وزهوووواا   وووور أو ا  اقوووواا موووو  زا وووو  51/551 يف مقوووورر 

مفوضووة  اممووت ادتاووةم ال ووامة  سقووونإ ان  ووا أ وع أي قكووت أو  وورار اةعووا يت وول  ا لوواظاا 
ُكرورا   وورم ميه ةو  يف قوااوة اايو  الوي  مرازوع ادلمومواا الوو  ار م يف التقريورأ  حمة م. و وة 

أ 51/55رعوووا أك قوووة  وووةر انمكوووا  لمووو  الي وووو  امالووومة   و  س ةووو . ولعووو    قووورار ا موووق 
ُيك َّووو أ ق ووو  مقتضووو  اسوووا أ اووور  م وووتقل نروووهاماا ادسر ووو  الو يةووو  سقوووونإ ان  وووا  
مو  التا ل  لمةول  موضو  اعرتلرا  وادلتعةم  ياظ لمو  التقةوة الكامول دبوا ا  واريق. وستوا  ل

ادو ع الشبكة لمعفوضة  الي و  الكامم  الي ستضع  مجةع ادلموماا الوار م. و ة رولةو  يف 
 . لةا  هذا التقرير  وري  اعرتلرا  والتطوراا الي قةث  أثياظ سمك الف م

__________ 

رَّر هذ  الوثةق   بل  رراهلا  ع  وائر ال مج  التاريري  يف ام *  مت ادتاةم.مل ُتك
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 صاحبة المصل ةجهات الالمعلومات المقدمة من   
 المعلومات األساسية واإلطار -ألف 

 مات الدوليةنطاق االلت ا -5 
ا لم  الت ةيق لم  الربوسورو  اعختةاري عسفا ةو  ققوونإ لةربي 5قث  الور   ادش ر   -5

 .(5)اماخا  ُوي انلا  
 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

أ  لعمةوووو  الي وووور يف ال ووووكوا ان مةعةوووو  والةولةوووو  سقووووونإ  5عق وووو  الور وووو  ادشوووو ر   -5
وسضطمع هبذ  ادهع  جليو  انالو   القوا و .  .اةها ع س ا  م تعرما  ا  رالةربيان  ا  الي سلة 

 لووول ال وووكوا    راج وووا  اللعمةووو   طة ووو  و وووة لطمووو   ع قوووة موووا  5وأاوووا ا الور ووو  ادشووو ر  
الةولة  مثل اسفا ة  مياهض  التلذي  وغ   م  ضروب ادلامم  أو اللقو   القارة  أو ال    وا ة  

 ووووا  اسكوموووو   5. وأاووووا ا الور وووو  ادشوووو ر  يف القوووووا ل ا مةوووو  اعختةوووواري أو ادهةيوووو  و روسوروهلووووا
 .(3)م  الكوا ققونإ ان  ا  الي الة   لمةهاا  أي   قىت اآل   وا ةيها ا مة سضع   مل
ا لمووو   رعوووا  لعمةووو  الي ووور يف ال وووكوا ان مةعةووو  والةولةووو  لةربيووووقثووو  الور ووو  ادشووو ر   -3

اةهاأ هبوة  سيقوةت سشوريلااا الو يةو  وُت ول واائهوا  الت امااوا ا  لبمة  راسقونإ ان  ا  الي يلة ا
 تضووعل  ا واووا ا مووة اعسفا ةوواا ا  وأوالوو  أيضوو .ان مةعةوو  والةولةوو  الووي سفرضووها سمووك ال ووكوا

سلمةقوواا ثاثموو   4. و ووةم  الور وو  ادشوو ر  (4)الةولةوو  سقووونإ ان  ووا  الووي الووة   لمةهووا  الفلوول
  مووع مةربيووا جليوو  انالوو   القووا و   ضووعا  مواظموو  القوووا ل ا مةوو  اللةربيوو ووا  سكموو  ا  ضوووأوالو  أي

ال ووكوا الةولةوو  و وهلووا ال وومطاا ال اموو  يف هووذا ال ووة  دووا يشووعل الووةلوم  ع سو ةووع ال ووكوا 
 .(1)ان مةعة  والةولة  والت ةيق لمةها

 وووا و  ميوووع التلوووذي  وأ  سيشووو   ا مشووورو لةربيووو وووا  سلتعوووة  4وأوالووو  الور ووو  ادشووو ر   -4
 .(1)تلةتها الو ائة  الو ية  و وهلا ال مطاا ال ام 

 ووا  سووةرج الم يوو  الو يةوو  درازلوو  الةرووتور  ضووايا ام مةوواا  3وأوالوو  الور وو  ادشوو ر   -1
اجلي ووة  يف لعمةوو  مرازلوو  الةرووتور وسقوو     خووا  سلووةي ا لموو  الةرووتور سلوو ا  ايوو  ققووونإ 

ا  اد ا ل  ف وس  ق  اديال  البشري /انيةا وادثمةاا وادثمةل وم  وزوة ادةول ادرأم واماخ
ميهوووا ققوووونإ ان  وووا  ا  اجلي وووة وم وووايري اهلويووو  اجلي وووا ة  واايووواث  وام مةووواا اجلي وووة أ ال ااووو

 .(1)واسقونإ اجلي ة  لمعوا يل راا 
اواج ادثمةوووول  و  غوووو  ادثمةوووول أ   ووووا و  اللقو وووواا  وووور  ام 3وعق وووو  الور وووو  ادشوووو ر   -1

وحيوة  اللقو واا التالةوو  لمو  ا تهواا ق وور الموواا الطوولة  سووي   (8)ميارروو  االموواا الطووولةا الوذي 
الشوووخ  ادوووةا  نياووو  مووو  الةرزووو  اموع ا ال ووو   دوووةم  ملا بووو لمووو   1-11و 1-11ادا سوووا  

. (1)لةووووربي وعر  5 111قووووةار أ  ووووا  حمووووة م سقررهووووا ا كعوووو  وع ست وووواوا ال ووووي اأ و ووووةاع غراموووو  د
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 ووا و  اللقو وواا ادتلمقوو   ووالمواا ميكوو  أ   موو  5-54ادووا م  أ  أقكووا  3الور وو  ادشوو ر   وأضوواا 
 .(51)وأوال   إل اظ هذ  امقكا  وا ت ااهاس ت ل لتوريط ام مةاا اجلي ة  

و ل مق قل خب وو  مشرولة  ا ا   ا  الربدا  ييا ش قالة 4وأاا ا الور   ادش ر   -1
أ  التعووا  هووذي   3ر  . وأاووا ا الور وو  ادشوو  (55)سشووةية الطووا ع انزرامووة دةووو  زي ووة  ملةيوو 

 .(55)الةربية لل م  الل  اا اجلي ة  ادثمة  زرمي  يف ادشرولل ر
 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -3 

أ (53)الةاا اعرتلرا  الةوري الشامل  تل ي  البية  امرارة  سقوونإ ان  وا لم  سو ا  ر  -8
مو  أزول اسفوال لمو  اولب  ا   وا  اسكومو  سبوذ  م والة حموةو م زوة 4أاا ا الور   ادشو ر  

 ا  هوذ  الشولب  سفتقور  ع القوةراا  4ققونإ ان  ا   اخل واارم اللة . وسفةة الور   ادش ر  
 .(54)قري  والالة كيها أ  سلعل ادايل وع ميالتقية  والةلت 

ا سلهوووووةاأ يف لةربيووووووعق ووووو  ااةمووووو  الةولةووووو  سقوووووونإ ان  وووووا  )ااةمووووو  الةولةووووو ( أ   -1
ارتلراضوووها الووووةوري امو أ  ارووووتكعا    شوووواظ الم يوووو  الو يةووو  اد ووووتقم  سقووووونإ ان  ووووا  )الم يوووو  

ةاال  لو  ققوونإ ان  وا أ وضوعا  مشواررتها الو ية  اد تقم (أ وسةلةت مي عاا ا تعع ادة  اد
. وأاوا ا ااةمو  الةولةو   وا  الم يو  الو يةو  اد وتقم  أ شو   (51)يف زهوو  ققوونإ ان  وا   مجواع  

. (51)لكيها ظم   ع قة رب  لةميو  الفلالةو  يف سوا  الرالوة وميقوالو  القوةراا يف سوا  التاقةوق
اد وووتقم  يف قازووو   ع سمقوووة  لوووت أ وووو  مووو  الةولووو   وأضووواا  ااةمووو  الةولةووو  أ  الم يووو  الو يةووو 

 .(51)ام واا ال ام  دعارر  ال قةتها يف سا  التاقةقاس و  لم   و ع
الم يو  الو يةو  اد وتقم  يف  لول ميوا ق البموةأ لكيهوا   توازوة 5وأ را الور و  ادشو ر   -51

ملتعوةم ا  ةرااا. وسبقو  الم يو  قالةوالتربا أ ه ما اا  يتلل  ذ  زهو  ربو م لتفلةمهوا  كامول  و
 ع قووة ربوو  لموو  اجلهوواا الفالموو  يف ا تعووع ادووة  ن  غهووا  قضووايا ققووونإ ان  ووا  دووا اةهووا 

 .(58)اارونإ
ا لمووو  اروووتكعا    شووواظ الم يووو  الو يةووو  اد وووتقم   إاوووراا لةربيووو 5وقثووو  الور ووو  ادشووو ر   -55

لتلةةيووااأ وسشوو ةع التووةلةت اهلةكمووة دي عوواا ا تعووع ا تعووع ادووة  لموو   طووانإ وارووع يف لعمةوو  ا
ا لةربيووو. وأوالووو  ااةمووو  الةولةووو   وووا  سلووو ا (51)ادوووة  الةالةووو   ع سل يووو  ققوووونإ ان  وووا  و ايتهوووا

الم ي  الو ية  اد تقم  ل   ريق سلةل قمق  والل ملية   ادوةاالل لو  ققوونإ ان  وا  وس ويوةها 
 توةلةت وعيو  الم يوو   4. وأوالو  الور و  ادشوو ر  (51)قة  التاقةووقدوا يمو   مو  ادوووار  ومياهوا الو 

 .(55)الو ية  اد تقم   إلا م مياها رمطاا انقضار و لعها دا يكفة م  ادوار  ادالة 
ا سل يووو   وووةراا الم يووو  الو يةووو  اد وووتقم  لةربيووو وووا  سواالووول  3وأوالووو  الور ووو  ادشووو ر   -55

ةا وواارم اللوة  لتعكةيهوا مو  التاقةوق يف قواعا التعةةو  وانيوذاظأ والم ي  الو يةو  ادليةو   انيو
لقا ةووو  ليوووة ثبووووا سوووورا الزوووراظاا اندوووا اةهوووا اسووواعا الوووي  ووو  ام مةووواا اجلي وووة أ وا ووواُ 

 .(55)أ را  يف ا تهاا القا و 
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 ا تلةوو  حمارووب  لوو   ريووق   وورار امكتوو  ملوويلةربيوو ووا  سيشوو   3وأوالوو  الور وو  ادشوو ر   -53
 ادثمةوواا وادثمةوول وم  وزووة ادةوول اجلي ووة وم ووايري اهلويوو  اجلي ووا ة  واايوواث  وام مةوواا اجلي ووة ا 
 اخوول الم يوو  الو يةوو  اد ووتقم . وييب ووة أ  يضووع هووذا ادكتوو  رةاروواا  شووا  ادةوول اجلي ووة موو  

ةاأ وادثمةواا أزل  اي  الي واظ والبيواا واموع أ واماوخا  اد وا ل  ويق  اديالو  البشوري /اني
أ ورووووائر ام مةوووواا اجلي ووووة  وادثمةوووول وم  وزووووة ادةوووول اجلي ووووة وم ووووايري اهلويوووو  اجلي ووووا ة  واايوووواث 

وسشوو ةع ال ةاروواا الووي ؤكووو  ادسر وواا القا و ةوو  وال وومط  القضوووائة  موو  اقوو ا  اللهووة الوووةويل 
 .(53)ااا   اسقونإ ادة ة  وال ةارة  لفائةم ادوا يل راا 

ا لمو    شواظ جليو  و يةو  م وتقم  مليةو   اماوخا  ُوي لةربي 5الور   ادش ر  وقث   -54
 .(54)انلا   وس ويةها دا يكفة م  ادوار  البشري  وادالة  د اول  ألعاهلا

زبوارم يف روبةل سيفةوذ ال ةارواا ا   ا  اسكوم   ذل  زهو  5وأاا ا الور   ادش ر   -51
مووووو  ال ةارووووواا وانالووووو قاا ا  الف ووووواا الضووووولةف أ و وووووا  لوووووة والتشوووووريلاا ادتلمقووووو  قعايووووو  

أ   5التعوووةا لتل يووو  ققوووونإ الي ووواظ وام فوووا  و ايتهوووا. وأضووواا  الور ووو  ادشووو ر   القضوووائة 
الي ووواظ وام فووا  و ايتهووا لمووو  ادوورأم والتيعةوو  التعوووةا خطوو  لعوول و يةووو  لتل يوو  ققووونإ  واارم
 .(51)5158-5153الف م  مة 
ا لم  ا اُ اد ية م  التةا   التشريلة  وال ةاراسة  لةربي 5لور   ادش ر  رذلك قث  ا -51

ا  الت امااوا دوزو  اسفا ةو  ققوونإ لةربيأ   بل ميها ضعا  وااظ ام فا الرامة   ع  اي  ققونإ 
الطفوول و روسوروهلووا اعختةوواري ادتلمووق  بةووع ام فووا  و  وواظ ام فووا  وارووت    ام فووا  يف ادوووا  

 .(51)ن اقة ا

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 
ا اووورل أ يف ألقووواب زولووو  اعروووتلرا  الوووةوري لةربيوووأ   5عق ووو  الور ووو  ادشووو ر   -51

اموعأ يف لعمةوووو  اووووة   ع س ووووعةت والتعووووا  اوووو  لتيفةووووذ مووووا  بمتووووه موووو  سوالووووةاا مقةموووو  يف 
ةهةوو  مليةوو  خبطوو  اللعوول الو يةوو  اعروتلرا . ويف ضوووظ هووذ  اللعمةوو أ اووكم  اسكوموو  جليوو  سوز

 ووا  هووذ  الم يوو  وواارم اللووة    ووقتا الووةاغ  هووذ   5سقووونإ ان  ووا . وأاووا ا الور وو  ادشوو ر  
أ  5154ق يرا /يو ةوه  31ااط  الو ية  الي يرا   لم  أرارها سيفةذ التوالةاا ادقبولو . ويف 
ذهاأ وروو  يي ور اةوه يف را   ة وضع مشرو    ار اطو  اللعول يتضوع  مساوراا لرالوة سيفةو

لعمة  التعا  خطو  سل ةل . وقث  الم ي  التوزةهة  اسكوم  لم  (51)ازتعا  الم ي  التوزةهة 
 .(58)اللعل الو ية 

 التعاون مع هيئات المعاهدات -5 
 وووا  التقريووور امويل الوازووو  سقةميوووه دوزووو  اسفا ةووو  مياهضووو   4أاوووا ا الور ووو  ادشووو ر   -58

ضووروب ادلامموو  أو اللقو وو  القارووة  أو ال    ووا ة  أو ادهةيوو  مل يقووة   لووةأ  التلووذي  وغوو   موو 
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 وا   4وأاا ا الور و  ادشو ر   . ع  لةا  هذا التقرير وسقةميهادتكررم ا تعع ادة   لواا رغت 
اسكومووو  مل سووور  لمووو  التلمةقووواا امولةووو  ال وووا رم لووو  الم يووو  الفرلةووو  ديوووع التلوووذي  وغووو   مووو  

الم يوو  الفرلةوو ( يف ألقوواب اياراووا البمووة يف رووا و  )ادلامموو  القارووة  وال    ووا ة  وادهةيوو   ضووروب
 .(51)وأ  اد ق اا ااتامة  مل سلعت ومل سيفذ  لة 5151امو / ي عرب 

 التعاون مع اإل راءات الخاصة -1 
خوو أ أوالوو  الور وو  ا أثيوواظ ارتلراضووها الووةوري املةربيوومووع التوالووةاا الووي  بمتهووا ا  ؤااووة -51

ا  لوووم  ائعوو   ع انزووراظاا اااالوو  لدمووت ادتاووةمأ وأ  سووةلو لموو  لةربيوو ووا  سوزووه  1ادشوو ر  
وزووه التاةيوووة ادقووورر ااوووا  ادلوووي قالووو  ادوووةاالل لووو  ققوووونإ ان  وووا أ وادقووورر ااوووا  ادلوووي 

اسق يف قريو  الت عوع ال ومعة  تل ي  و اي  اسق يف قري  الرأي والتلب أ وادقورر ااوا  ادلوي  و
 .(35). و ةم  ااةم  الةولة  سوالة  ثاثم (31)وقري  سكوي  اجلعلةاا

 تنفيذ االلت امات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنسان - يل 
 المساواة وعدم التميي  -5 

أاارا مي ع  ااد اوام اآل ا  ع أ  الةرتور يي  لم  قق أي م  الوالوةي  يف  قول  -51
اا  قول مةربيو ة   ع ام ياظأ لك   ا و  اجلي ة  يقةة هوذا اسوق. و الفلولأ ع حيوق لمي واظ الاجلي

زي ةته   ع أ يائه  ادولو ي  يف ااارجأ  ةيعا حيق لآل واظ  قول زي وةتهت  ع أ يوائهت ادولوو ي  
مو  ؤةةو  ضوة . وأاا ا مي ع  ااد اوام اآل ا  وا  هوذا التفريوق ييطووي ل(35)يف البمة ويف ااارج

الي وواظ وميكوو  أ  سكووو  لووه سبلوواا خطوو م لموو  ام فووا أ مثوول ا لووةا  اجلي ووة  والتلوور  اطوور 
ال قةوول ولووة  اس ووو  لموو  اديووااع التلمةعةوو  وال وواة  واعزتعالةوو  ادعولوو  موو  ادة ا ةوو  اللاموو  

 .(33)ولة  الوالو   ع الفر  اع ت ا ي 
ا امقكوا  الوي سيطووي لمو  ؤةةو  زي وة لةربيوسلوة   وأوال  مي عو  ااد واوام اآل ا  وا  -55

ميوويت الرزووا  ا  وأ  سووةرج يف الةرووتور اجلةيووة قكعوو (34)وأي قكووت ؤةةوو ي تخوور يف  ووا و  اجلي ووة 
دواالوم   اوراا ا  . وأوالو  أيضو(31)مت اوي  يف  قل زي ةتهت  ع أ يائهت وأاوازهتا  والي اظ ققو 

 .(31) شا  اد اوام  ل اجلي ل ا  حمة  ا  قكع وسضعةيهية   اظ امريا  يف الةاغ  الةرتور اجلة
  يا م قاعا اعلتةاظ لمو  اماورا  وا تهواا ققوونإ ان  وا   3وأاا ا الور   ادش ر   -55

لووك ميووذ أواخوور  اااالوو  هبووت   ووب  مةوووهلت اجلي ووة  وهووويتهت اجلي ووا ة  اسقةقةوو  أو ادت ووورمأ ُو
 ووا  م ووال  ادةوول  3. وسفةووة الور وو  ادشوو ر  (31)ا الو يةوو أ أي يف ألقوواب اع تخا ووا5155لووا  

ديوووع ام مةووواا اجلي وووة  مووو  ال اوووت لموظوووائ  اللامووو  ا  ؤةة يوووا  اروووتخةاما  اجلي وووة س وووتخة  قالةووو
 ع أ  اجلعالووواا الةييةووو  لووو ا ا  أيضووو 3. وأاوووارا الور ووو  ادشووو ر  (38)لمعياالووو  اسكومةووو  أو

وم  وزة ادةل اجلي ة وم وايري اهلويو  اجلي وا ة  دثمةل وادثمةاا ا تشار ا وس  يبوع  ع وزو  ا
 .(31)وااياث 
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لتيوو  واد واوام ا رةاراا ديع التعةة  سشو ع الةربي ا  سضع  3وأوال  الور   ادش ر   -53
دااروب  اماورا  ا  . وأوالو  أيضو(41)اجلي ة واهلوي  اجلي ا ة  يف أموار  اللعول اةعا يت ل  ادةل

عولواا اماوورا  لموو  أالووا  التعةةو  وانيووذاظ اد ووتعرم  اخوول ورواعا   فوواُ القووا و  وخووةماا وس
الرلايووو  ال ووواة . وييب وووة لوووة  الت وووامت البتووو  موووع ألعوووا  التعةةووو  والتلوووذي  والتهةيوووة وال ووور   

 3ر  أوالو  الور و  ادشو   ا أواع ت اا وغ ها م  زرائت الكراهة  الي ؤر    حمارب  راممو . وأخو  
 ووا  يلاموول روول ادرضوو أ   وور  الي وور لوو  مووةمهت اجلي ووةأ ملامموو  عئقوو  وررميوو  خالةوو  موو  أي 

 .(45)اكل م  أاكا  التعةة 
ا التعةةو أ دوا اةوه التعةةو  لمو  أرواس ادةول لةربيو وا  سوةي  ا  وأوال  ااةم  الةولة  أيضو -54

 .(45)اجلي ة واهلوي  اجلي ا ة 
 رية وأمن  على شخص د  ي ال ياة وال حق الفر  -1 

 ع الربوسوروو  اعختةواري  5111ا ا ضوع  يف لوا  لةربيأ   4عق   الور   ادش ر   -51
الثا  ادماق  اللهة الةويل ااا   اسقونإ ادة ة  وال ةارة أ لكو  ا وارت ظمو  ُتكوت  لقو و  

 قواعا ال وطو . وأ قوة لمو  هوذ  اللقو و  يف5111انلةا أ و   مل ييفوذ أي  لوةا  ميوذ لوا  
سلمةقاا  5. و ةم  الور   ادش ر  (43)اد مت وانرهاب واختطا  الطائراا اد فرم ل  الواام

 .(44)ثاثم 

الووذي  ةوو  لقو وو   5118ا لموو   ل وواظ  ووا و  ؤوا/يولةووه لةربيوو 5وقثوو  الور وو  ادشوو ر   -51
ي الثووا  ادماووق  اللهووة الووةويل مووع الت اموواا البمووة دوزوو  الربوسورووو  اعختةووار ا  انلووةا أ ؤااووة

ااووا   وواسقونإ ادة ةوو  وال ةارووة ء و إل وواظ لقو وو  انلووةا ء و  وورار و وو  اللعوول هبووا يف ا ت ووار 
 .(41) ل ائها
أ  اسكوموو  واوورراظها يواالوومو  سووةلةت   فوواُ القووا و  لوو   5وعق وو  الور وو  ادشوو ر   -51

لمقووا و  الووةويل ا  ر   رووة ست وور  واقوو ريوق سوووا  سووةري  يتضووع  سلمةعوواا واضووا  لقووواا الشوو
سقووونإ ان  ووا . وأاووا ا  ووا   ووواا الشوور   مووا االوو أ رغووت ُلووكأ  ووال  هووذ  التلمةعوواا يف 

 ع أ  اولب  ادلواي  ادهيةو  الوي أ شو   لمتاقةوق يف  5ميارباا رث م. وأاارا الور   ادشو ر  
اعا أو ع ستوووةخل يف الو ووو  قووواعا انخووو    اخ  ةووواا ادهيووو  هوووذ  ع ستوووةخل يف رووول اسووو

 .(41)اديار  لمتاقةق يف اع لاظاا ادتلمق   ت اوااا الشر  
ا لمووو  سوووةلةت   فووواُ القوووا و   ضوووعا  سوزةوووه سلمةعووواا لةربيووو 5وقثووو  الور ووو  ادشووو ر   -58

لمقووا و  الووةويل سقووونإ ان  ووا  يف روول ا  واضووا   ع  ووواا الشوور   سعمهووا لموو  الت وور  واقوو
 .(41)اساعا

 أ(48)وخب و  سيفةذ سوالوةاا اعروتلرا  الوةوري الشوامل ادتلمقو   توةلةت   فواُ القوا و  -51
أ  ادووظفل ع يووةر و  لموو  ققووونإ ان  وا   ع موورم واقووةمأ ولووا م  4عق و  الور وو  ادشوو ر  

 أ  اجلهواا اد وسول  ع ؤوارس الر ا و  4ما يكو  ُلك أثياظ التوظة . وأضواا  الور و  ادشو ر  
 .(41)وع سفر  اع ضباا وأ  قاعا انخ    ادلاي  ادهية  ع سلاجل   رل 
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لوو  ا   ووا  ظوورو  اعقت وواا ع سوو ا  ر ي وو  و لةووةم زووةا  أيضوو 5وأاووا ا الور وو  ادشوو ر   -31
اد وووتو  ادقبوووو أ رغوووت التا ووو  الطفةووو  لمووو  موووة  ال ووويواا القمةمووو  اداضوووة . وعق ووو  أ  

تقوور  ع مووا يكفووة موو  ادرااووق ال وواة  وادوووظفل وام ويوو  وادلووةاا مل ووت ال وو و  مكت وو  وسف
 (15)5الور ووو  ادشووو ر  أ وووةا . و (11)وهووو ي   ا  ر ي وووا  الطبةووو . وأضووواا  أ  ال ووو ياظ يتيووواولو   لامووو

 سلمةقاا ثاثم . (15)4والور   ادش ر  
ُر وورا الور وو  ادشوو ر   -35 الووةوري امو أ لموو   ا وااقوو أ أثيوواظ ارتلراضووهالةربيوو ووا   5و ُ 

لةية التوالةاا ادتلمق   تا ل ظرو  ال  و أ و تعكل أار   ققوونإ ان  وا  مو  الوالوو  
 أ اقووة أاووا ا  ا وواُ الةولوو أ ميووذ(13)الكاموول  ع مرااووق اعقت ووااأ و تل يوو    ووا  اللةالوو  اجليائةوو 

 أ ووةا. و (14)اأ  زووراظاا حمووةو م خب ووو  اعقت وواا رهوو  ا ارعوو  وظوورو  اعقت ووا5151لووا  
 .(11)سلمةقاا ثاثم  4الور   ادش ر  

 وسولل لو  مجةوع اد ا لم  ُت ل ظرو  ال و و  وحماروب لةربي 5وقث  الور   ادش ر   -35
. رعا قثتهوا لمو  ؤكول أار و  ققوونإ ان  وا  مو  الوالوو  (11)ال   مرااق التلذي  والتعةة  يف 

الربوسورو  اعختةاري عسفا ة  مياهض  التلذي  وغو   مو  الكامل  ع مرااق اعقت اا ولم  سيفةذ 
 .(11)ضروب ادلامم  أو اللقو   القارة  أو ال    ا ة  أو ادهةي 

قوةو  التوةاظاا رثو م  امجو  لو  ادعاررواا التقمةةيو  الضوارم  3وعق   الور   ادش ر   -33
كوت سموك امالوا . وسشوعل هوذ  ادعاررواا الي يل   ارتعرارها يف ز ظ ميه  ع لة  وزو   وا ل ُت

سشووووويه املضووووواظ التياروووومة  لا وووووا  والووووو واج ادبكوووور ولوووووة  الووووو ا  اللقمةوووواا التقمةةيووووو   الل  ووووواا 
 .(18) التعا  سشريلاا ُت ر ادعارراا التقمةةي  الضارم 5وأوال  الور   ادش ر   ادثمة .
ُت وور امجةووع أاووكا   الطفوول   وا و  موو 38وعق و  مي عوو  ااد وواوام اآل ا أ  ادووا م  -34

ا ع سيفذ هذا اسكت وسفتقر  ع  ا و  حي ر لمو  وزوه التاةيوة لةربيادعارراا الضارماأ  ةة أ  
  و و  التلامول سشويه املضاظ التيارمة  لا ا  ويوزه ررال   وي   ا  هذا اللعل يشوكل زرميو

 .(11)مله لم  حنو اامل
يف ادائو  مو  الي واظ خضول  لتشوويه  1885آل ا  وا  أرثر مو  وأاا ا مي ع  ااد اوام ا -31

س ووووتهل  ووووه الفتووووام قةااووووا رووووامرأم لووووة  مجالوووواا  ثيةوووو  ا  ألضووووائه  التياروووومة   التبووووار ُلووووك  ق وووو
. ورغت ارتاكا  هذ  ادعارر  يف ثقاا  البمةأ اإ  مجال    وي  رري  ُاا  فُو رةارة (11)خمتمف 

أ  وارط  سلمةت البياا ال   اا يف مةارروها التقمةةيو   شرها  سةل  مجال  اال ا ةيا س هر لم
 .(15)و خضاله  للعمة  سمقل وسةري  ازتعالة وسقمةةي سسهمه  لة با    اظ

أ 5155وعق   مي ع  ااد اوام اآل ا أ  اسكوم  ا ذاأ يف سشري  الثا / واعرب  -31
لا وووا  لووو   ريوووق   يوووا   ائوووةاا  خطوووواا يف روووبةل القضووواظ لمووو  سشوووويه املضووواظ التيارووومة 

ال ا ةي لم  و   رل ام شط أ وأ ا   مجةع أاكا  التاهةل الق ري لةخو  هذ  اجلعالو . 
  ع مجةع ا اا وااا  أ وزه  واارم الةاخمة   خطار 5153و   عققأ يف را و  الثا /يياير ويف 
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ُيووال  هووذا امموور رووةكو  سامرهووا اةووه  إاوواظ مجةووع أ شووط  مجالوو  ال ووا ةي مسرووةم أ  روول موو  
. ومع ُلكأ  ال  مي ع  ااد اوام اآل ا    هذا اس ر اد لو  مل حيول  و  (15)لرض  لمع اظل 

ارووتعرار أ شووط  ال ووا ةيأ وأضوواا  أ    وواظ الطوائوو  الووي ؤووارس هووذ  التقالةووة ع خةووار هلوو  
 .(13)  ف  رامم  يف هذ  اجلعال ا  رو  الرضوخ هلا لةلترب  أارا 

ا خطوواا ميهوا التعوا  و  فواُ  وا و  حي ور لةربيوأوال  مي ع  ااد اوام اآل ا  ا  ستخذ  -31
ء و  وورار تلةوواا و ائةوو  سكفوول  ايوو  روول الي وواظ والبيوواا موو  (14)سشووويه املضوواظ التياروومة  لا ووا 

ااضووو  لتشووويه ألضووائه  التياروومة ء وضووعا    فوواُ  وورار اسكوموو   و وو  مجةووع أ شووط  ال ووا ةي 
 .(11)مق   تشويه املضاظ التيارمة  لا ا ادتل
 وا  ملوةعا اغت واب الي واظ والبيواا واموع  مرسفلو    وورم  3وأاا ا الور و  ادشو ر   -38

 ع أ   3مف ل  لم  الرغت م  اجلهو  اسكومة  ان ا ةو  يف هوذا ال وة . وأاوارا الور و  ادشو ر  
ة ُت وو  يف املوووا  امخوو مأ لكوو    ووور الي وووا  م ووتو  ان وو حل  اسوواعا وارووت ا   الشوور    وو

 .(11)القضائة ما اا  يلر ل زهو  م قق  اجليام
ا وقووةاا  ايوو  الي وواظ وام فووا  دووا يموو   موو  لةربيوو ووا  سلوو ا  4وأوالوو  الور وو  ادشوو ر   -31

 .(11) ةراا جلعع ام ل    ورم رامم  والتاقةق يف قاعا اللي  اجلي ة القائت لم   و  اجليق
ا لموو  مواالووم   لطوواظ امولويوو  لتيفةووذ ال ةاروواا والتشووريلاا لةربيوو 5وقثوو  الور وو  ادشوو ر   -41

 .(18)الرامة   ع الت ةي لملي   الي اظ و  فاُ خط  اللعل الو ية  ادتلمق   اللي  اجلي ا 
اللادةو ( أ   وعق   ادبا رم اللادة  نااظ مجةع أاكا  اللقاب البة  لد فوا  )ادبوا رم -45
ا مل ستمووقأ يف ارتلراضووها الووةوري امو أ أي سوالووةاا حمووة م  شووا  اللقوواب البووة  لد فووا أ لةربيوو

معلواي  الةولةو  عمتثوا  لم  التوالةاا ادتلمقو   إالو    وا ةيهوا هبوة  اا  لك  اسكوم   بم  لة 
 .(11)سقونإ ان  ا أ دا اةها ققونإ الطفل

ُرووورا ادبوووا رم اللاد -45 يووووار  ايووو  حموووةو م مووو  ال  ةووو   5155للوووا  الطفووول ةووو  أ   وووا و  و
. وأضوواا  أ  اللقواب البووة  حم ووور يف (11)الليةفو  لكيووه ع حي ور اللقوواب البوة  نعةووع أاوكاله

أ وحم وور الووراق  رتوة   سووا يع يف مجةوع مسر وواا (15) لول أموار  الرلايوو  البةيمو  ولووةق رمهوا
 .(15)لفل لمقا و انال   اااال   ام فا  ادخا

ا لموو  لةربيوأ اقووة قثو  (13)و ُ أ م و  ادبوا رم اللادةو   ا تشووار اللقواب البوة  لد فوا  -43
 رعووا  لعمةوو   الوو   القووا و   ضووعا  الووةاغ  والتعووا  سشووريلاا ُت وور الووراق  اللقوواب البووة  

 .(14)لد فا  يف مجةع ال ةا ااأ دا اةها ادي  
 ك اإل الت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، بما  ي ذل -3 

أ عق وو  (11)خب ووو  سوالووةاا اعرووتلرا  الووةوري الشووامل ادتلمقوو   انالوو   القضووائة -44
أ  اجلهو  الي  كذل  يف هذا ال ة   مةم . ووكضول   ورام  خاالو  داوامة الوةاا أ  4الور   ادش ر  

 .(11)الوظائ  اد يةم  لةهتلكيها ق ة   ةلت حمةو  أاض   ع غةاهبت ادتواسر ل  
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لوو  الم يوو   5111 ووا  مل ووت التوالووةاا ال ووا رم يف لووا   4وأاووا ا الور وو  ادشوو ر   -41
ا  لعا   ولةا  ن شاظ حمكع  لةربياوال   ا  سمتعق اأ (11)  لماقةق  واد اس  مل سكيفذ  لةمةربيال

زوورائت خطوو م أثيوواظ اوو م  خاالوو  نوورائت اسوورب ستوووع مقاضووام اماووخا  اد ووسولل لوو  ارسكوواب
 .(18)ري أ لع    توالة  جلي  اسقةق  واد اس  54  الي  ام  مةربياسرب امهمة  ال

وخب وووووو  سوالوووووةاا اعروووووتلرا  الوووووةوري الشوووووامل ادتلمقووووو   قضوووووايا الليووووو  اجلي وووووة  -41
امموور  ووا  هووذ  القضووايا س ووة قأ خاالوو  ليووةما يتلمووق  4أ أاووا ا الور وو  ادشوو ر  (11)واجلي ووا 

 ا ارب اخ ةاا رةارة . وأضواا  أ  لوة  القضوايا الوي يكف ول اةهوا  شوكل قاروت ضو ةل أ 
القووةراا حمةو يوو   ةيعووا ستلووذر مواالووم  الي وور يف  ضووايا أخوور    ووب   قوو  ام لوو  اليووازت لوو  

 ووووا  ان وووو حل  اسوووواعا وارووووت ا    3. وأاووووا ا الور وووو  ادشوووو ر  (81)لموووو  التاقةووووق يف القضووووايا
يف املوا  امخ مأ لك    وور الي وا  القضوائة موا اا  يلر ول زهوو  م ققو   اُت ي الشر    ة

 .(85)ادتور ل يف  ضايا اللي  اجلي ة واجلي ا 
 ع التعووا   ووا و  زةيووة  شووا  اعغت وواب زلوول موو  زرميوو   5وأاووارا الور وو  ادشوو ر   -41

خمت وووو   قضووووايا   أ  حمكعوووو  اعغت وووواب زرميوووو  س سوووو  لمةهووووا دفر هووووا لقو وووو  انلووووةا . وأضوووواا
اعغت ووواب وغووو   مووو  أاوووكا  الليووو   وووة أك شووو   يف قووول أ ووورا وقوووةم خاالووو  نووورائت الليووو  

 ووووا   5اجلي وووة واجلي وووا  و ووووةأ سشووو ةمها  الكاموووول  اخووول واارم اللووووة . وأاوووا ا الور وووو  ادشووو ر  
اغت وواب رثوو مأ دووا اةهووا  ضووايا اوه مأ اووة لوققوووا وأ  اجليووام  ووة أك ييوووا واكرضوو  ادتوور ل يف  ضووايا 

 .(85)لمةهت لقو اا
ادخت وووو   قضووووايا ا لموووو  سووووةلةت الووو قةاا حمكعتهووووا لةربيووو 5وقثووو  الور وووو  ادشوووو ر   -48

ورذلك الوقوةم اااالو  نورائت الليو  اجلي وة واجلي وا أ  أاعغت اب وغ   م  أاكا  اللي 
 .(83)يفةذ  رام  و ية  م ئع  لتولة  الياس م  أزل الت ةي لملي   ادرأمولم  س
أ  لوووة  ال ووو ياظ ا ت ووو ي  ظمعوووا   ووو  حمارعووو  مل يت ووو   5وعق ووو  الور ووو  ادشووو ر   -41

اأ  ةيعوا س وب   قو  التعويول يف مةربيمقار   دا را  لمةه  بل اعرتلرا  الةوري امو  ادتلمق  
 .(84)ال ريل  الذي اكل ارت ا   مهع   ع ادشكم  اشل   ا  ا ارت

 ووا  الي ووا  القووا و  ا مووة القووائت دلاجلوو  مشووكم  اعقت وواا  5وأاووا ا الور وو  ادشوو ر   -11
. وعق ووو  أ  مشوووكم  اعقت ووواا رهووو  (81)رهووو   ارعووو  ع يووو ا  ميقوووو  ان فووواُ  قوووةر ربووو 

ربوو  موو  البيةوو  امرارووة  لمعاووارت أثيوواظ ا ارعوو   ت وو  لوو  لواموول متلووة م مثوول سووةم  زوو ظ  
ء و قوو  ادوووار  ادالةوو  والبيةوو  امرارووة أ دووا يشووعل  قوو  ادوووظفلء ولووة  التي ووةق مةووربياليوو ا  ال

 ووا  ا ت وو ي    5. ولوو وم لموو  ُلووكأ أاووا ا الور وو  ادشوو ر  (81) وول الشوور   والي ووا  القضووائة
 .(81)ع سشكل زرائت رث ا  ما يو لو  اسبق أيضا    ب  خمالفاا

  ع سقوووارير مفا هوووا أ  واارم اللوووة  أارزووو  يف سشوووري  امو / 5وأاوووارا الور ووو  ادشووو ر   -15
رو ل مو  رو   مو رواةوا ادررو ي  لوة مرازلو  ممفواات وثبووا  قوائهت  511لو   5153أرتوو ر 

ا  أ  هوووذ  رووويتل  ضوووائةتل. وأضوووا ااوووا  أو حمارعووو   ةمووو  موووا ي يوووة لمووو  يف اعقت ووواا مووو   و 
 .(88)ي ا  ميتشرا   ااطوم ميك  أ  سلترب  شر  لمع تقبلأ لك  اعقت اا ادطو  ره  ا ارع  ع
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 ا  ُتة  ا ت  ي  الذي   ضوا يف اسبق ا اا أ وو  لةربيا  5وأوال  الور   ادش ر   -15
ظموووووا حمت وووو ي   موووو  اوووو م اللقو وووو  الق ووووو  اد ووووعو  هبووووا يف اجلوووورائت الووووي أك ييوووووا هبووووا أو الووووذي 

حمارعوو   ةموو  أرثوور موو  روويتل  ضووائةتل وأ  سفوورج لوويهت لموو  الفووور. رعووا أوالووتها  إلعووا    وو 
اسووق ادكفووو   رووتوريا  يف اناوووراج  كفالوو  لوو  ا ت وو ي  ادتهعووول نعةووع اجلوورائت لووةا أخطرهووواء 

ةووا  الوووب انالوو   و إ فوواُ أقكووا  القووا و  اجليووائة الووي نيةوو  لمعووةا ل الووذي   ووذلوا زهووةا    ا 
أيضوا   إلوا م   ورار   وا  ا وارت ال وريل   5. وأوال  الور   ادشو ر  (81)التعتع  ال را  ادشروا

  ورم رامم  وسورةع هذا الي ا  الذي ي عت لمعات  ي   لور   ضواياهت لمو   ضوام ال ومتأ 
الضوروري  لمو  البيةو  و توا  ما يكفة م  التعويل لت ويوة ا وارت  وادوظفل و  خوا  التا وةياا 

 .(11)امرارة  لمي ا  القضائة
 فوو   ووا  سلتعووة مشوورو   ووا و   الوو   ال وو و  و ا لةربيوو 4وأوالوو  الور وو  ادشوو ر   -13

 .(15)ارت اظها  إ شاظ تلةاا لةال  ستعلة  لمف ل يف القضايا غ  اجليائة 
أ (15)ا  وميقووو  التعويوول ووا  الي ووا  القضووائة ع يوو ا  اارووة 4وأاووا ا الور وو  ادشوو ر   -14

ا  ووا  س وومت زهااهووا القضووائة موو  خوو   التاقةووق مووع م ووسويل وموووظفة ا ووارت لةربيوووأوالوو  
 .(13)الفارةي  ومقاضاات

 حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي -4 
 5151أ  سمووق اليووواب وسمووق الشووةوخ وااقووا يف ؤوا/يولةووه  1أ ووراا الور وو  ادشوو ر   -11
  الةولو   وة و  لو  لمو   وا و  قريو  ادلموموااأ وأ  رئة و ألم  التووايل أ5151يمو /ربتعرب وأ

 لوووو   سةبوووول موووووا ىل الووووذي  لووووا  ع   طووووا  القوووووا ل اماريقةوووو  الووووي نيوووور   5155يف ؤوا/يولةووووه 
أ  لووة   ور انلوو   وال ووا   1. وأضوواا  الور وو  ادشوو ر  (14)ادتووور ل يف التشووه  والقووذ 

ال   ة اا ا    ورم مطر  م ميذ ااي  الي ا ااا
(11). 

 1 ولم  الرغت م  هذ  التطوراا ان ا ة  يف اقو ا  قريو  التلبو أ ألر و  الور و  ادشو ر  -11
يووتهت  لوو   مووق  شووا  البة وو  الووي يلعوول اةهووا ال ووافةو  وثثمووو ورووائط انلوو   يف البمووة. اكثوو ا  مووا

لتشوووه    وووب   شووور مقووواعا سوووورا ثثمووول قكوووومةل يف ال وووافةو  وسوووتهت ال وووا   القوووذ  وا
 وووا  اسكومووو  ميلووو  يف  1 ضوووايا ا وووا  و  وووب  ا تقوووا  أالوووا  اسكومووو . وأاوووا ا الور ووو  ادشووو ر  

مياروووباا رثووو م الوووةور الوووا  وارضووو  ق ووور التلامووول موووع الوووا  أخووور  را ووو   وووة  شووورا 
ثتمكااوووا وملوووةااا. مقووواعا  قةيووو  وق ارووو أ  ةيعوووا سلرضووو  حمطووواا  ُالةووو  لماووورنإ ولتخريووو  
أ  ُ ارووتهة  5155واا ا  لووة  اهل عوواا لموو  ورووائط انلوو   أثيوواظ اوو م اع تخا وواا يف لووا  

أ  ووار اسكوموو  وملارضوووها موو  مووسؤر الت ةوو  الووةميقرا ة الوروواعا انل مةوو  الووي التكووربا ترا هووا 
 .(11)موالة  لماكوم  أو مياوئ  هلا

القوا ل البالة  سشكل اةيةا  خطو ا  سريو  التلبو . وأاوا ا وعق   ااةم  الةولة  أ   -11
 وزو  ضعا اا  ا و ة   مةم  لمتاروة مو  لوة   الوةار أقكوا  مفر و  الشوةم يف  ضوايا التشوه أ 
مشووو م  ع أ  لعمةووو  اعروووت يا  سبطووول المةوووا  قوووق ورووواعا انلووو   وال وووافةل يف الطلووو  يف 

 .(11) القراراا القضائة  ادتلمق   التشه
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وأاا ا ااةم  الةولة   ا  ام ر القا و ة  موزوو مأ لكو  اسوق يف قريو  التلبو  واس وو   -18
القووووذ   لموووو  ادلموموووواا غوووو  حمعووووة  ع   قووووةر ضوووو ةل يف الوا ووووع اللعمووووةأ  ةيعووووا سك ووووتخة   وووووا ل

  سمقوو  ادلارضوو . وأاووا ا ااةموو  الةولةوو   ووا  زهوواا االموو  يف ا تعووع ادووةنرووكاا والتشووه  
 لووة ااامهووا  القووذ أ  ةيعووا اكرضوو  لموو  الووا  حممةوو  غراموواا ع يقوول مقووةارها مفر وو  غراموواا 

 .(18)م يل  وعر م   وعراا الوعياا ادتاةم يف  لاو  سشه  رالتها ضةها الةول  1ل  
 وووا  الشووور   ضوووالل  يف لوووة  مووو  اسووووا   الوووي و لووو  يف  1وأاوووا ا الور ووو  ادشووو ر   -11
 (11)  سو ةوو  واقت وواا موووظفل اثيوول يف الوواةف   ااوويل ررو ةكوول5154يولةووه وتب/أغ ووطق ؤوا/

 (515)ء وارت واب و وي  رئوةق ُتريور الواةف  وميو  اوي و (511)والافة يف زريةم  ةش  سامي 
أيضووا   1. وأاووا ا الور وو  ادشوو ر  (515)واقت وواا وضوورب الووافة يف زريووةم ارو وو   ووة  أاريكووا

لمتهةية  القتل يف ألقاب  شر مقا  ل  سشويه  5155واةا سلر  يف لا   ا  الافةا  م  مو ر 
أ والووافةا  موو  زريووةم  ةووو  و  سلوور  لمتهةيووة واعلتووةاظ لموو  (513)املضوواظ التياروومة  لا ووا 
 .(514)يةي موظ  يف الشر  

أ  ال مطاا ارض   ةو ا   ضااة  لم  ورائط انلو   يف  1وعق   الور   ادش ر   -11
    زهو ها الرامة   ع مكااا  ا تشار مور  انيبووع يف الفو م موا  ول تب/أغ وطق وأيموو /   ار

. اقة سلعوةا الشور    طوع اليوور لمو  الواةف  ديوع الوةورهاأ و غو نإ الوا  5154ربتعرب 
أخوور أ وارووتهةا  الووافةل رتبوووا مقوواعا  قةيوو  لوو  روووظ سوايووع امموووا  ادخ  وو  دكاااوو  

 ضوورورم أ  ستخووذ اسكوموو  التووةا   اد ئعوو  لو وو   1ع  الور وو  ادشوو ر  ا تشووار الووةاظ. و ُ رووم
ا تشار ا وس  يبوعأ اقة أاارا  ع أ  ورائط انل   سس ي  ورا  قامسا  يف اجلهو  الرامة   ع 

 .(511)و   ا تشار الف وس وأ ه ييب ة لة  ارتهةااها

 روةةه أو و  ورو    ةمو  أروا ةع يف وعق   ااةمو  الةولةو  أ  رئوةق التاريور رو   -15
أ ثا يث   مقا   شا  ارو    ة  أاريكا. وأكغمق    ف  مس ت  الاةفته اعرتق ائة  5153لا  

سلمةقوووا   1الور ووو  ادشووو ر   وأ وووةا. (511)قريوو  وروووائط انلووو   يف  شووور مقووواعا سيتقوووة اسكومووو 
 .(511)ثاث   
 أ5155اد وووما   اموو أ يف سشوووري  الثوووا / واعرب  وووا  الشوور    1وأاووا ا الور ووو  ادشوو ر   -15

لوو        واوةاسا  واور  رو ر   يف و و رةوي ق      و وامر مو  ا كعو أ  وإغ نإ حمطواا  
     أ لقوو  س طةتهووا لمع وواهراا الةالةوو   ع مقا لوو  الووةور الثووا  ل  تخا وواا. وااووت ثثمووو  

. وأاوا ا الور و  (518)اخطواب الكراهةو اقكومةو   ور انل    إثارم اعقت ازواا  اروتخةا  
 ا  ألعا  اللي  الي ارتهةا  ورائط انل   الةرا ل  أ  وار اسو ب اسوارت  1ادش ر  

 .(511)ع رةعا أثياظ اسعم  الي ربق  الةور الثا  ل  تخا اا أورذلك أ  ار ادلارض  ال ةارة 
كامووووول يف التهةيوووووةاا ادوزهووووو   ع  ال وووووا  ُتقوووووق ا لةربيووووو 1وأوالووووو  الور ووووو  ادشووووو ر   -13

ال ووووافةل وثثمووووة ورووووائط انلوووو     ةوووو  س وووومةت اجليووووام  ع اللةالوووو ء وأ  س ازووووع لوووو  سوزةووووه 
التهةيةاا اللمية   ع ال افةل وثثمة ورائط انل  ء وأ  سية  لميوا   اهل عواا والتهةيوةاا 
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بوول وروواعا   فوواُ القووا و . الووي ارووتهةا  ال ووافةل وميتقووةي اسكوموو  لضووعا   ووايتهت موو     
وأوال  أيضا   ت ي  والت وسشوويه ام شوط  ادشورول  الوي ي اوهلوا ال وافةو أ الوذي  ييب وة أ  
يت وووو  هلووووت اللعوووول يف  ة وووو  تميوووو   وووو  أي خووووو  موووو  التلوووور  ل  تقووووا  لموووو  أيووووةي اد ووووسولل 

 .(551)اسكومةل وألضاظ اس ب اسارت   ب  ا تقا  رةاراا اسكوم  وأالاهلا
ا مل ستمووق يف ارتلراضووها الووةوري امخوو  أي سوالووةاا لةربيوووعق وو  ااةموو  الةولةوو  أ   -14

حمة م  شا  ادةاالل ل  ققونإ ان  ا أ ومل سقبل ث   سوالوةاا قعايو  اضواظ لعول ا تعوع 
 .(555)ادة 
ا الوووووي يكقوووووةر لوووووة هوأاووووارا ااةمووووو  الةولةووووو   ع أ  سووووواث  ادي عووووواا غوووو  اسكومةووووو   -11
مي عوو  ضوولة    ووبةا أ  ووالي ر  ع لووة  وزووو   ووا و  حمووة  سعايوو  ادووةاالل لوو   5 111  ياووو

لتووةلةت ا تعوع ادوة . وأضوواا  أ  اعاتقوار  ع   ووار  ققوونإ ان  وا  و ع  موو  التوةا   ادتخوذم
  رةارا  لماعاي   لل ادةاالل ل  ققونإ ان  ا  لرض  يف قاعا رث م لمتو ةو  ا و  أو

 .(555)واعقت اا التل فةل ولمابق ادطو  وقىت لمتلذي 
وأاووووا ا ااةموووو  الةولةوووو   ووووا   شووووطاظ موووو  ادثمةوووواا وادثمةوووول وم  وزووووة ادةوووول اجلي ووووة  -11

لامووو  الوم ووايري اهلويوو  اجلي ووا ة  واايووواث أ مثوول ترسشووة  و بوووو أ سلرضوووا لوور و  الووول ليةفوو   موو  
أ 5155   والوووةم ترسشوووة  و بوووو  يف اوووباا/ارباير   وووب   شوووا هت. اقوووة أكضووورم  اليوووار يف ميووو

 الها  ع اللوةش خمتب و  ميوذ ُلوك اسول. ويكقوا  أيضوا     ال وةة أ راهوا  راموارا سلور  لمورزت  ما
ا. وأضوواا  ااةموو  الةولةوو  أ  ادووةاالل لةربيوو اس ووارم واعلتووةاظ موو  زا وو   وو ب يف زاملوو  

  الشووررااأ دوو  اووةهت اللوواممو  لموو  القضووايا ققووونإ ان  ووا  اللوواممل لموو   ضووايا م وواظل لوو 
ادتلمق   قطا  اي  اليخةل وا ت ا  امراضوةأ ملرضوو    وف   خاالو  لمتشوه  والت ورو واهل وو . 

 شوووووطاظ ستعلةووووول يلعموووووو  لمووووو  هوووووذ    ا ااعووووولةربيووووو  وأاوووووارا ااةمووووو  الةولةووووو   ع أ  رئة ووووو
امضوايق   اقاومتهت ع ت ا  امراضة  ااوم يعو اع ت ا ي واعرتثعارأ واالف  تقويل ال القضايا
 .(553)لمع تثعري ا وا ت اا
وسلتعوة  ووا ل ورةارواا حموة م سلو    لعول  وا  سضوع ا لةربيووأوال  ااةم  الةولةو   -11

ادةاالل ل  ققونإ ان  ا  وُتعةه وؤيت انل   الةويل ادتلمق  ادةاالل ل  ققونإ ان  ا  
 وولةة الووو ي. وأوالوو  أيضووا   إ ووةاظ  لووت رةارووة  وووي راةووع اد ووتو   وووم وأثوورا  روواممل لموو  ال

لمعةاالل ل  ققونإ ان  ا  م  خو   الت ورحياا اللامو  ال وا رم لو  اد وسولل اسكوومةلأ 
لووك ال ااووا   قةعوو  لعمهووت ادهووت وادشوورو . وأوالوو  ااةموو  الةولةوو    دوو  اووةهت رئة وو الةولوو أ ُو

ةاالل لو  ققوونإ ان  وا  يف روةانإ م اولو  أ شوطتهت ادشورول  وأ   ا  ؤتيع لو  نيورو ادولةربيا 
سم وووة مجةوووع القووووا ل وال ةارووواا الوووي سقةوووة أ شوووطتهت وققوووو هت. وأوالووو  لمووو  وزوووه التاةيوووة 
 إل اظ  وا ل التشوه  والقوذ  البالةو أ وضوعا   ايو  ال وافةل وادوةاالل لو  ققوونإ ان  وا  

 .(554)عا  ققهت يف ارت يا  سمك القراراام  القراراا القضائة  اجلائرمأ وض
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ل   مق  ااظ القةو  ادفروض  لمو  قريو  الت عوع لمو  الورغت مو   1ولربا الور   ادش ر   -18
وزوووو  ضوووعا اا  روووتوري أ و ااظ اروووتلعا  الليووو  لقعوووع اعقت ازووواا ال ووومعة . وأاوووا ا الور ووو  

عقت ازوواا لموو   تووائ  الووةور امو   ووا  قريوو  الت عووع سلرضوو  لتهةيووة  وواس  أثيوواظ ا 1ادشوو ر  
. و وة س وا م  الشور   موع أ  وار قو ب مووسؤر (551)5155ل  تخا واا يف سشوري  امو /أرتوو ر 

الت ةوو  الووةميقرا ة ادلووار  الووذي  س وواهروا اقت ازووا  لموو   تة وو  اع تخا ووااأ مووا أرووفر لوو  مقتوول 
 .(551)مت اهر  وزر  لةم تخري 

أ  ع 5154تب/أغ وووطق  51 وووا  الشووور   لعوووةاأ يف  1 وأاوووا ا الور ووو  ادشووو ر  -11
ارتخةا  الرالا  اسة والقيا ل اد ةم  لمةمو  لتفريق اقت ازاا رمعة  لم  اس ور ال واة 

ا. لةربيالرامة  ع اقتواظ سفشة ا وس  يبوع يف قة ور   ويي أ وهو أررب امقةاظ الفق م يف 
اس وور ال وواةأ وارووتلعم  الشوور   القوووم اقووة س وواهر م وواا رووكا  هووذا اسووة حمت وول لموو  

 .(551)لتفريقهتأ ما أرفر ل  زر  أر ل  أاخا 
 ووا  سلتعووة ادعارروواا الفضووم  ادتلمقوو  قريوو  الت عووع لةربيووا  1وأوالوو  الور وو  ادشوو ر   -11

ال وومعة الووي قووة ها ادقوورر ااووا  ادلووي  وواسق يف قريوو  الت عووع ال وومعة وسكوووي  اجلعلةوواا 
واا امم  ادكمفو   ال وةطرم لمو  الت علواا  اروما  غو  اتارو  وس و هوا  توةري  ا  نيه    او 

اوووامل لمووو  الوروووائل ان  وووا ة  لم وووةطرم لمووو  الت علووواا وروووذلك لمووو  مبوووا ا امموووت ادتاوووةم 
امرارة   شا  ارتلعا  القووم وامروما  الياريو . وأوالو  أيضوا   إساقو  ركوبل ادرازلو  القضوائة  

دووا يشووعل التلووويل يف اسوواعا الووي يثبوو  اةهووا سووورا ال وومطاا اسكومةوو   أواع ت ووا  الفلووا 
 .(558)  ورم غ   ا و ة  يف   كار اسق يف قري  الت عع

 الئق يال ق  ي الضمان اال تماعي و ي مستوى معيش -1 
أ أاووا ا (551)خب ووو  سوالووةاا اعرووتلرا  الووةوري الشووامل ادتلمقوو   اسووة موو  الفقوور -15

ل موا ات و  ستوةهور   وب   اوا  اسكومو . وأاوا ا مةربيو ا  ظرو  ملةشو  ال 4 ر  الور   ادش
 ا  الي ا  ال اة ر يظ وال وذاظ ميقوو  والي وا  التلمةعوة ع ي وتويف ادلواي   4الور   ادش ر  

 .(551)الة ةا وزهو  انركا  ملةوم 
بموة اليانيو  لو  ادووار  الطبةلةو  ا سوايوع ثورواا اللةربيو ا  سلةة  4وأوال  الور   ادش ر   -15

 .(555)وأ  سشرا ادوا يل يف اليع القراراا ادتلمق   ارتخةا  ادوار 
 ع  مووووو  اجلهووووووو  ادبذولوووووو  يف روووووبةل سيفةووووووذ سوالووووووةاا  4و ُ أاوووووارا الور وووووو  ادشوووووو ر   -13

ا ربيووولةأ اقوووة أوالووو   وووا  سلتعوووة (555)اعرووتلرا  الوووةوري الشوووامل ادتلمقووو   اسعايووو  اعزتعالةووو 
 .(553) ا و ا  لعمةا  و ويا   شا  اسعاي  اعزتعالة 

 ال ق  ي الص ة -1 
 وا  أامو  انيبووع روا  هلوا أثور مماوول لمو  اد وا ل  فوو وس  3أاوا ا الور و  ادشو ر   -14

 ق  اديال  البشري /انيةاأ وادثمةاا وادثمةل وم  وزة ادةل اجلي ة وم ايري اهلوي  اجلي ا ة أ 
م مةوووواا اجلي ووووة أ و ووووا    ووووا  الرلايوووو  ال وووواة  سلطوووول وأ  التووووةا   البةيموووو  لما ووووو  لموووو  وا

 .(554)ااةمااأ وع رةعا الل جأ حمةو م أو ملةوم 
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 ع أ  أقوووة اسموووو  لمتلامووول موووع مشوووكم   قووو  ااوووةماا  3وأاوووارا الور ووو  ادشووو ر   -11
ديالووو  البشوووري /انيةا وادثمةووواا ال ووواة  ادتاقووو  لمي ووواظ واماوووخا  اد وووا ل  فووو وس  قووو  ا

وادثمةل وم  وزة ادةل اجلي ة وم ايري اهلوي  اجلي ا ة  وااياث  وام مةاا اجلي ة  وغ هت مو  
ا مو  أزوول سل يو  اسقووونإ لةربيووا واا ال ووكا  الكبو م يكعوو  يف   شواظ مرروو  تمو  يف   ووار مبوا رم 

 ووووا  ادرروووو  اآلموووو  رووووةال مشووووارل  3شوووو ر  واعرووووتق   والتيووووو  واد وووواوام. وأاووووا ا الور وووو  اد
وم ائل رث م مت م   الو اي  وسقةو الرلاي  والفا  واللو ج اةعوا يتلموق  فو وس  قو  اديالو  

 .(551)البشري  وأمرا  زي ة  أخر 
 ال ق  ي التعليل -7 

 ا سوالووةاا اعرووتلرا  الووةوري الشووامل ادتلمقوو   توووا  التووةري  لموو  ققووونإلةربيوو بمو   -11
عق ووو  أ  هوووذ  اد وووال  مت اهمووو  ؤاموووا .  4أ لكووو  الور ووو  ادشووو ر  (551)ان  وووا  يف ادوووةارس
 .(551)ا سلمةت ققونإ ان  ا  يف ادقرراا ادةررة لةربيوأوال   ا  سكةم  

أ (558)وخب وووو  سوالوووةاا اعروووتلرا  الوووةوري الشوووامل ادتلمقووو  ققوووونإ ادووورأم والطفووول -11
ا  اسكوموو  مل سبووذ  أي زهووة  يف رووبةل سلمووةت ققووونإ ادوورأم والطفوول  وو 4أاووا ا الور وو  ادشوو ر  

 .(551)والتولة  هبا لم  اد توياا الشلبة  )يف ادةارس ويف الشوار  ويف امروانإ وأمار  أخر (
 ال ق  ي التنمية، والقضايا البيئية -8 

ادوة    وورم المةو   ا اضاظاا  تمي  دشارر  ا تعوعلةربيأوال  ااةم  الةولة   ا  سوار  -18
يف وضع وسيفةذ القوا ل وال ةاراا ادهع أ وع رةعا ضعا   اوراا ا تعلواا ادتواثرم  ادشواريع 
اع ت وا ي  واناائةوو  يف مشوواوراا قورم وم ووبق  وم ووتي م. وأوالوو  ااةمو  الةولةوو  أيضووا   وضووع 

ا  املعا  الت اري  وققونإ تطبةق مبا ا اممت ادتاةم التوزةهة   شلوسيفةذ خط  لعل و ية  
ان  ووا   اخوول البمووة وخارزووهأ لموو  أ  يشووعل ُلووك رةاروواا وسووةا   موو  أزوول  ايوو  و لووت 

(531)ادةاالل ل  ققونإ ان  ا  اللاممل لم   ضايا م اظل  الشرراا
. 
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