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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية والعشرون
 5151أيار/مايو  4-51

( ج)51اإلنسوان  وققووال للفقوورة مووز  عددهوول المفو وية السووامية ل قوووق   
موو  مرقوق اوورار  1والفقورة  1/5مو  مرقوق اوورار مجلوس حقوووق اإلنسوان 

 51/15المجلس 

 *ليبيا  
مهذذ  متة ذ  عم يام ذ   راذذقتي    52 ملردمذ  مذ   (5)هذا   تقرييذي هذو مذذومع تماتمومذا     

ها جممذ  قرذوا  سانذا   تدوري  تشامل. وهو يقَّبع ه كذل  ملبذا ا  تقوم ه ذ   تتامذ   تذم  يقاذد
 قرت قذذذذا  مذذذذ  مااذذذذ   . ور يقضذذذذا   تقرييذذذذي أيذذذذ  تر ظ أو ومهذذذذا  ا ذذذذي أو51/551يف مرذذذذير  

قذذي ر م اذذا يقاذذل اا يذذاظ    مفوضذذ    ممذذت  ملقاذذدم  تنذذام   سرذذوا  سانذذا أ ور أي قكذذت أو
ُكرذي  ااذورم مةه  ذ  يف قو اذة اايذ   تذة  مي مذع  ملتمومذا   تذو ر م  يف  تقرييذيأ  حمدَّ م. وقذد 
أ 51/55راا مت قدر  سمكا   ساراظ يمى  تةاذو   ملذم    و  يري ذو. وياذقر ارذي ر   مذ  

خياذذذ أ قنذذذ  مرقضذذذى  سذذذا أ مذذذي  منذذذقرل ساذذذهاما   ملسانذذذ   تو ة ذذذ  سرذذذوا  سانذذذا  
 تقااتذذ  تمدوتذذ  موضذذو   راذذقتي   و ملتقاذذدم اةذذاظ يمذذى  تقر ذذد  تقذذاا  بذذا ا اذذاري . ويقذذا  يمذذى 

. وقذد جلا ع  تورقا   تذو ر مملوقع  تشبكة تمافوض    تنام   سروا  سانا   تةاو   تكامم   
 روي ت يف عيد   ها   تقرييي  وري   راقتي   و تقطور    تم قدثت يف يمك  تفرتم. 

 

__________ 

 قبل عرااهلا عم  و ئي  ترتمج   تقايييي  يف  ممت  ملقادم. مل حتير ها   توث ر  رمس ار  *
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 المعلومات المقدمة م  عص اب المصل ة -عوالل  
 المعلومات األساسية واإلطار -علف 

 (5)لت امات الدوليةنطاق اال -5 
أولت  ملة ا   تتامل   ملةاهض   تقتاي  ت ب ا اأ  ياذدا يمذى  ريفاق ذ   تدوت ذ  ساايذ   -5

 .(2)مج ع  ماخا  م   رخقفاظ  ترنيي
وأولذذذت ه ومذذذا  ر يذذذق  وويذذذت ت ب ذذذا اذذذأ  ياذذذدا يمذذذى  ت ويورذذذو   رخق ذذذاري  ت ذذذا   -5

 . (4)و تن اا   و هلا ف عم عترياظ يروا   سيد ا  ملماق ااتتهد  تدويل  خلا  ااسروا  ملدا  
وأولت مة ا   تكي م  ت ب ا اأ  يادا يمى  ريفاق    تدوت   سااي  مج ذع  ماذخا   -2

مذذذ   رخقفذذذذاظ  ترنذذذيي و ت ويورذذذذو   رخق ذذذاري ريفاق ذذذذ  مةاهضذذذ   تقتذذذذاي  و ذذذو  مذذذذ  ضذذذذيو  
  ملةاذذذذو  يم ذذذذ  يف يذذذذق  سيرذذذذدا أ  و  أه ةذذذذ  ملتاممذذذذ  أو  تترواذذذذ   ترااذذذذ   أو  تقعانذذذذاا   أو  مل

. وأولذذذت (1)مذذذ   يفاق ذذذ  مةاهضذذذ   تقتذذذاي  55 سيذذذق   ملةاذذذو  يم ذذذ  يف  ملذذذا م و  55 م ملذذذا 
مة ا   تتفو  تدوت   وه ومذا  ر يذق  وويذت و ملة اذ   تتامل ذ  ملةاهضذ   تقتذاي  ت ب ذا اذأ  ياذدا 

ا يةشذذذف مفقشذذذ   منذذذقرم   وهلذذذأ  ؛ و (1)يمذذذى  ت ويورذذذو   رخق ذذذاري ريفاق ذذذ  مةاهضذذذ   تقتذذذاي 
 . (1)هارلدعم مج ع أمار   رقق از و   تدخو  لقق  

وأمذذذذا    ملة اذذذذ   تو ة ذذذذ   تم ب ذذذذ  تقةا ذذذذ  ُوي  سياقذذذذ  اذذذذأ  ت ب ذذذذا قبمذذذذت يف  راذذذذقتي    -4
 ملقتمرذذذ  ااراضذذذااا عم  يفاق ذذذ  قرذذذوا  ماذذذخا   (8)5-12 تذذذدوري  تشذذذامل  مخذذذو  تقولذذذ   

  .(1)ق أ تك  مل يةفاها اتدك ُوي  سيا
وأولذذت ه ومذذا  ر يذذق  وويذذت ت ب ذذا اذذأ  ياذذدا يمذذى ا ذذاا رومذذا  ماااذذة تمااكاذذ   -1

 .(51) جلةائ    تدوت   ومو ظم  يشييتاهتا  تو ة   مع مج ع  تقع ما  ا اا روما  ماااة
 أ(55)4-11اذذأ  ت ب ذذا خاتفذذت  تقولذذ    4و تورقذذ   ملشذذرتر   5وأمذذا    تورقذذ   ملشذذرتر   -1
( 5115 خلالذذ  اوضذذع  تقماذذا ) يفاق ذذ   تقماذذا تتذذاا  5115ياذذدا يمذذى  يفاق ذذ  يذذاا  ومل

. وأولذذذت مة اذذذ   تتفذذذذو  تدوت ذذذ  وه ومذذذا  ر يذذذق  وويذذذت و ملة اذذذذ  (55)5111وايويورذذذو  يذذذاا 
 5115 تدوت ذ  ملةاهضذذ   تقتذذاي  ت ب ذا اذذأ  ياذذدا يمذى  ريفاق ذذ   خلالذذ  اوضذع  تقماذذا تتذذاا 

 .(52)5111روهلا تتاا وايويو 
وأمذذذذذذا   مجت ذذذذذذ   تيريذذذذذذ  تنياذذذذذذا   خلويذذذذذذ  و سانذذذذذذاا   اأاذذذذذذ  يمذذذذذذى  تذذذذذذي ت مذذذذذذ  يمرذذذذذذة  -1

مل يقخذذذا ت ب ذذذا خطذذذو   لذذذو  يوق ذذذع لذذذكومل رئ نذذذ   مقتمرذذذ  ااملشذذذي ي   أ(54)5-11  تقولذذذ  
اق ذذذذ   يف أميير ذذذذا ) يف أ م ذذذذل  يفاق ذذذذ   رحتذذذذا   ممييرذذذذة ساايذذذذ  ومنذذذذايدم  تةذذذذازقا   خم ذذذذار   خم ذذذذار 

 .(51)رابار(
ت ب ذا اذأ  ييمذع مج ذع  تقاف ذا  يمذى  2وأولت ه وما  ر يق  وويت و تورقذ   ملشذرتر   -8

 .(51) يفاق    ترضاظ يمى مج ع أاكا   تقا  ع ضد  مليأم
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 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 
أولذذذى   مذذذ   تذذذو   تماييذذذا   تتامذذذ  وقرذذذوا  سانذذذا  )  مذذذ   تذذذو   تماييذذذا (  -1
تنذذمطا   تم ب ذذ  ومج ذذع  م ذذي ف  ملتة ذذ  اذذأ  ينذذايد  هل اذذ   تقأا نذذ   تاذذ ا   مشذذيو   تداذذقور  

يمذذذى عيذذذد    اذذذقور يضذذذا   سرذذذوا  ماااذذذ   تمشذذذت أ وضذذذاا  ماذذذل  تنذذذمطا  و اذذذقرقت   
 ترضاظ. راا أولى   مذ   تذو   تماييذا  ياايذ   سرذوا  ت رام ذ  و تمريويذ  تنمذازير و تطذو را 

 .(51) تداقور و تقبو يف
وأولذذذذت مة اذذذذذ   تكي مذذذذ  اذذذذذأ  يذذذذدرا يف  تةاذذذذذو   تداذذذذقوري  قائاذذذذذ  أ ذذذذل تمارذذذذذوا  -51

يام ذذ  لذذ ا    تداذذقور وحتاذذة قرذذوا  . وأولذذت مسانذذ   تنذذب ل ت ب ذذا اذذأ  ينذذي  (58) ماااذذ  
 .(51) ملو  ةا وقيياهتت

 لعامةاإلطار المؤسسي والبنية األساسية ل قوق اإلنسان وهدابير السياسة ا -3 
م  ظ  5152يف يذاا  رق ت مة ا   تكي م  أ    مذ   تذو   تماييذا  أاشذف رمس ذار  -55

. وأيياذت مة اذ   تتفذو (51)متذارر   ور  ملسان   تو ة   سروا  سانا أ  و أاذ  مل يذس  اتذدك  ور ر 
 م م شذذ ا  مةذذا أ   اذذقد  تتةذذ  يف  تدوت ذذ  يذذ  قمرهذذا م  اتذذا أيضذذائها يمرذذو  هتديذذد   مذذ 

 .(55)أ ومي و  م   تبمد5154 ي ام  يف مةقا  متوز/يوت   
ورق ت مة ا   تكي م  راتك عاشاظ جلةذ  سرذوا  سانذا    خذل  ملذسمتي  تذو    تتذاا  -55

 .  (55)م  أمل يردمي يول ا  اشأ   تقد او  تقشييت  
بذذذذا ا مل وأولذذذذت مة اذذذذ   تكي مذذذذ  ت ب ذذذذا اةاشذذذذاظ مسانذذذذ  و ة ذذذذ  سرذذذذوا  سانذذذذا  ومرذذذذار  -52

. وأولذذذى   مذذذ   تذذذو   تماييذذذا  اذذذأ  يذذذة   تداذذذقور يمذذذى عاشذذذاظ هذذذا   ملسانذذذ  (52)اذذذاري 
 .(54)وضاا   اقرقت قها وأ  حيد  وريقها راسان  و ة   سروا  سانا 

ُرذذذذي   تورقذذذذ   ملشذذذذرتر   -54  (51)21-12أ  ت ب ذذذذا مل متق ذذذذل يمذذذذى صذذذذو رامذذذذل  تقولذذذذ    5و
 تتامما يف مهازي  تشي   و ترضاظ يف جما  قرذوا  سانذا .  ملقتمر  اق ر   قي س  تن و  و 

 . (51)يف  اقشار ممارا   تقتاي  منامهار  وميك   يقبار منأت  يدا يدريبهت يةاي ر 

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 
 هيئات المعاهداتالتعاون مع  -5 

كةهذا مل يرذدا يرارييهذا عم ت (51)58-12رق ت مة ا   تكي م  أ  ت ب ذا قبمذت  تقولذ    -51
. وأولت  ملة ا   تتامل   ملةاهض   تقتاي  (58)جلة  مةاهض   تقتاي  و تم ة   ملتة   يروا  سانا 

 .(51)ر ا اا اقردمي يرارييها ااورم مةق ا  ت ب ا ااتقتاو   تقاا مع جلة  مةاهض   تقتاي أ
مل يقر ذذد اذذ ر ظ  تم ةذذ   ملتة ذذ  يرذذوا  م  ت ب ذذا وأيياذذت مة اذذ   تكي مذذ  يذذ  قمرهذذا أيضذذار  -51

 .(21)5825/5118و 5811/5118ا اا  تبق ا  رقت   سانا  اشأ   سار   تفي ي أ ر
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 اإلزراءات الخاصةالتعاون مع  -1 
ُر ي  مة ا   خلدم   تدوت   سروا  سانذا  اذأ   ملرذير  خلذا   ملتذ  يرذوا  ملذد متا  -51

 تي مذذذة عم ية ذذذ ت  11/5155مرذذذ  عز ظ يتذذذار   ترذذذااو  رقذذذت يذذذ  قرذذذوا  سانذذذا  أيذذذي  يذذذ  ق
 تق ا ع  تنماة مع  ملتايو  تدوت   سروا  سانا .  و أ  ت ب ا مل يي   يمى راات   ملرير  خلا  

 . (25) تم أيي  م ها ي  قمر 
أ  يذذذوم   ئاذذذ  عم 5155ورق ذذذت مة اذذذ   تكي مذذذ  أ  ت ب ذذذا ومهذذذتأ يف تُ ر/مذذذارس  -58

    خلالذذذ . ور ذذذت قبذذذو   مبذذذا   تعيذذذارم  ملردمذذذ  مذذذ   ملرذذذير  خلذذذا   ملتذذذ  يييذذذ   تقتبذذذو  سمذذذي ظ
و تفييذذذق  تتامذذذل  ملتذذذذ  اارقق ذذذاز  تقتنذذذذفة و تفييذذذق  تتامذذذذل  ملتذذذ  اارخقفذذذذاظ  ترنذذذيي أو  ذذذذو 

ُرذذذذي  تفييذذذذق  تتامذذذذل  ملتذذذذ   زيذذذذارم جيذذذذي أي  مذذذذةهت  تطذذذذويةأ مل قذذذذن  و . ويذذذذقوم يمذذذذى ُتذذذذكأ 
. ور ذذذت أ  11/5155 تقتنذذذفة أ  ت ب ذذذا مل يذذذي   يمذذذى  تياذذذات   ملقتمرذذذ  اذذذاتيأي رقذذذت  اارقق ذذذاز

 .(25) تشخ   ملت  حمق ع ااورم يتنف  أ مل يقخا ت ب ا أي عمي ظ   تإلمي ا ية 

 قووق اإلنسوان موع مرادواة القوانون اإلنسواني المتعلقوة بهنفيذ االلت امات الدوليوة  -مزي 
 قالدولي الوازب التطبي

 المساواة وددم التميي  -5 
قا ما  ي   ترمق م  ت ب ا قبمت مت ت  تقول ا   ملقتمر  يروا  أييات قير   تةناظ -51

 ملذيأم يف  راذذقتي    تذذدوري  تشذذامل  مخذذو تكذ  ُتذذك مل يفذذا عم عياذذا  أي مذذ   تضذذاااا  
ا   تشذذذذذأ  يولذذذذ   اذذذذامم   ذذذذ (24)51-12. ويمذذذذى اذذذذب ل  مل ذذذذا أ يضذذذذا ةت  تفرذذذذيم (22) ملةااذذذذب 

. راذذذذذا أ  ت ب ذذذذذا مل جذذذذذي يري ذذذذذو   موهييذذذذذ  يمذذذذذى أاذذذذذاس (21)هذذذذذا   تقذذذذذد او مل يةف ذذذذذا اتذذذذذدك  تكذذذذذ 
تذيما  . وأييات مة ا   تتفو  تدوت   ي  أافها(21)22-12أو  تقول    (21)51-12  تقول  

  .(28)51-11 تقول    ت ب ا
م اذذا  ي ذذل  امضذذار  54/5151اذذأ   ترذذااو  رقذذت  قا مذذا  أيضذذار  وأمذذا   قيرذذ   تةنذذاظ -51

يقتمذذذق ارذذذدرم  تةنذذذاظ يمذذذى مذذذةن مةنذذذ قه  م فذذذاهل  يف قذذذا  رذذذ   مقعومذذذا  مذذذ  أمااذذذ . ويف 
 . (21) ملراالأ ميك  تميما   تم ب ا مةن مةن قهت عم أ فاهلت اريا  تة ي ي  مةن   زوماهتت

ُرذذذي   تورقذذذ   ملشذذذرتر   -55  18/5111عم أ  قذذذااو   تتاذذذل رقذذذت  4و تورقذذذ   ملشذذذرتر   5و
مذذ  ق ذذع اذذو   تتاذذل  تذذاي ميكذذ  أ  يرذذوا اذذ   تةنذذاظأ وهذذو مذذا يذذدمته  عم  خذذو   يضذذع ق ذذو  ر 

م ا ي  يا م ما يكو  مررتا  ااتةناظأ م ذل  تقتمذ ت أو  خلذدما   تاذا   أو  مياذا   ملكقب ذ  أو 
مةخفضذذذ أ ممذذذا حيذذذو   و  حتر ذذذق  تةنذذذاظ   تقة  ذذذ . ويقراضذذذى  تتذذذاممو  يف هذذذا   مل ذذذا ي  أمذذذور ر 

 .(41)قري ره   رققاا ي ا
 5155أ    مذذ   تذذو    راقرذذايل أيذذا  يف اذذبا /م  يي  4ورق ذذت  تورقذذ   ملشذذرتر   -55

 جلهذذذاز  تقةف ذذذاي  يقبذذذع راسانذذذ  منذذذقرم )  ر  سمقذذذاظ( عاشذذذاظ   مذذذ   تذذذو   تمفرذذذ   ساذذذقمة 
م  ت وم ذ . وأاذفي  يف منذائل  س ذا ومشور   عاذقم   مقاوىمباايم. وخيو   ها    م  علد ر 

 . (45)ي  يي ي قروا  مليأم   ر  سمقاظ تفقاوى  تدية    تم ألدرها  ملفم  تتاا ااات 
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ُرذذذي  قيرذذذ   تةنذذذاظ -52  تم ب ذذذ  أتريذذذت يف  أ   حملكاذذذ   تتم ذذذا 5قا مذذذا  و تورقذذذ   ملشذذذرتر   و
 قاذذو   تيمذذل يمذذى  تذذاي يشذذرت  51/5184أقذذد أقكذذاا  ترذذااو  رقذذت  5152اذذبا /م  يي 

مو مر  زومق   موم قبل أ  يقعوا م   ميأم ثاا  أ وااتقايل قضت أ  ها   ترااو  خمات  تمشييت  
 .(45) ساقم  

 يف تُ ر/ أمذذذذذذذن أ   ملفذذذذذذذم  تتذذذذذذذاا 4و تورقذذذذذذذ   ملشذذذذذذذرتر   5ورق ذذذذذذذت  تورقذذذذذذذ   ملشذذذذذذذرتر   -54
ت  ملقاذذدم اذذبطق   راذذقةقاما   ملقفذذق يم هذذا و تاذذا رم يذذ  جلةذذ   ممذذ راذذا ق ذذل  5152 مذذارس

  ملتة ذذ  اوضذذع  ملذذيأم اشذذأ   ترضذذاظ يمذذى مج ذذع أاذذكا   تتةذذ  ضذذد  تةنذذاظ و تفق ذذا  ومكاماقذذ أ
تك ريقبارها خماتفذ  تمشذييت   ساذقم  . ُرذي   تورقذ   ملشذرتر   ُو  ملفذم  تتذاا  يذا  أ  أيضذار  4و

شذذ ع يمذذى  رخذذقق   ي ع  قذذائقر  اتذذد ُتذذك عم  تفاذذل اذذا  جلةنذذا يف  جلامتذذا  و ملكايذذ أ
 . (42) تنمومل  تقأخققة 

 5قا مذذا  و تورقذذ   ملشذذرتر   ورقذذم مةذذ   ملذذيأم  تم ب ذذ  مذذ  أمذذل  تنذذقا وقيرذذ   تةنذذاظ -51
 .(44) تم ب ذا  مذ  أمااذ  أ   ملفذم  تتذاا ق ذل عاذ   يذا  سكومذ  عم مةذع زو ا 4و تورق   ملشرتر  

ُرذذذي  ملةذذذ  و تورقذذذ   ملشذذذرتر    ملةذذذع 5152يف رذذذااو   مو / ينذذذا    لذذذا ر  مقذذذوىأ   أيضذذذار  4و
 . (41) تم ب ا  م   تنفي ادو  حميا

ُرذذي  مة اذذ   تكي مذذ  أ   تضذذاااا   تداذذقوري  -51  ر ينذذقف د مةهذذا  ممااذذ   تك ذذوو  و
 .(41)ما يقتيضو  تمقا  ع  ملر او  يف  تبمد و تاي   اتبار 

 وعمنل الشخصي حق الفرد قي ال ياة وال رية  -1 
اشذذذأ   (41)51-11 تقولذذذ    مة اذذذ   تتفذذذو  تدوت ذذذ  عم أ  ت ب ذذذا قبمذذذت مبذذذدئ ار ُرذذذي   -51

 ملرذذذذيرمأ تكذذذذ  مل يةفذذذذاها. ويذذذذقوم يمذذذذى ُتذذذذكأ رمضذذذذت ت ب ذذذذا  عاذذذذد   مج ذذذذع يرواذذذذا   سيذذذذد ا
اشذأ  يتذذديل أو عتريذاظ  تقشذييع  تذذاي يذة  يمذى يرواذذ   سيذد ا م اذا يقتمذذق  (48)1-11  تقولذ  

 .(41)ااجلي ئت  و  خلطوم
أ ريمذذ  ينذذكيي  5154وأمذذا   ه ومذذا  ر يذذق  وويذذت اذذأ  قفذذرت أ مذذقأ يف أيار/مذذايو  -58
 مل م شذذ ا   ساذذقم   يف  ملةطرذذ   تشذذيق    ذذدف   ترضذذاظ يمذذى  سرهذذا  . ويف متوز/يوت ذذ أ  ضذذد

يامت قو    مل م ش ا   ملقااتف  مذع م م شذ ا    مقد   تاد ما   ملنما  عم  ي ام  ق ع
اقذذع    تنذذ طيم يمذذى  ذذي ام  مذذ  حتذذات  مةذذام  يضذذت م م شذذ ا  مذذ   تعاقذذا . يمذذى   مذذ  ماذذي ي 

 يشذذذو ئ ار   ملقةذذذاقيم مةذذذا ق مدا ذذذ  يف  ذذذي ام  واةريذذذازي قاذذذفار  وخذذذق   ترقذذذا أ قاذذذفت  تفاذذذائل
 .(11)و اقخدمت  تتة  ضد  ملدا ا و ملاقمكا   ملدا  

 ا خارا اطاا  ترذااو   تذم  سيدوأييات مة ا   تكي م  ي  قمرها  تباتر عز ظ يام ا   -51
وقتذذذت  اف ذذذاهتا  ترذذذو    مل د ا ذذذ   ملقتذذذد م وعز ظ يذذذد  مذذذ   ر ق ذذذار   تن ااذذذ    ذذذو  ملقبةذذذام  تذذذم

 .(15)يف  ملةطر   تشيق   أاااار 
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 Front Line Defenders - ملد متو  ي  قروا  سانا  يمى خط  ملو مهذ   وأما   مة ا  -21
ا يقتمذذذذق ااملذذذذد متا يذذذ  قرذذذذوا  سانذذذا . ويشذذذذكل يام ذذذذا  اومذذذو  اذذذذو  ل أمة ذذذ  خطذذذذوم م اذذذ

 . وأيذي  يذد  مذ   ملة اذا (15)تتامهذت هلذت ويائرذار   ر ق ا  و رخقطاف و تقف و  ملقكيرم هتديذد ر 
يذذ  قمرذذذ   تشذذذديد عز ظ   ق ذذا  اذذذموى اذذذوقت ر  أ وهذذة اااذذذط  اذذذارزم يف جمذذا  قرذذذوا  سانذذذا  

 . (12)5154 قعيي  /يوا   وقروا  مليأمأ م  قبل منماا جمهوتا يف
ُرذذي   ملة اذذ   تتامل ذذ  ملةاهضذذ   تقتذذاي  -25 أ   رخقفذذاظ  ترنذذيي تماتارضذذا  تن ااذذ ا   و

عا ذا  قكذت ا ذاا  ترذا يف. ومل يكتذيف اتذد ماذو ومكذا  مت ذت  ماذخا   ملخقفذا  را  اذائتار 
اريي اشذذأ  قذذار  يرذذاذذة . ومةذذا  اذذدر   ت ذذورمأ ر يذذع   يذذي   45 تذذم   مذذت  خذذق  هذذا   تفذذرتم

 مهم ذذذذذ   زيذذذذذا م ماهمذذذذذ  خذذذذذق   سذذذذذي  قذذذذذد ز   يذذذذذد   ماذذذذذخا   ملفرذذذذذو ي  خقفذذذذذاظ مديذذذذذدم. و 
 . (14)اخ  51 111واتدها. و ت واأ يردر يد   ملفرو ي  يف ت ب ا يو يل  5155 تتاا
 511صذذذو  أ   تقرذذذديي   يشذذذو عم ومذذذو  وأضذذذامت  ملة اذذذ   تتامل ذذذ  ملةاهضذذذ   تقتذذذاي  -25

حتقذوي يمذى و  5155 مهم ذ  تتذاا  مجاي   يف مج ع أصاظ  تبمذدأ قكفذي مت اهذا عا ذا   سذي مر م 
 يقذذو  يككقشذذ  اتذذدك. ومل مجاي ذذ  أخذذيى مل مرذااي م ذذ  جمهوتذذ   هلويذذ . ويذذيمن ومذذو  1 111صذو 

اشذأ  حتديذد هويذ   جل ذع ومجذع  م تذ  يمذى  ااتريذار  أي امط أ وهو ما ي و قمرار  رياي  ها   ملرااي
 .(11)او ظ قد
ورق ذذذذذذت مجت ذذذذذذ   تيريذذذذذذ  تنياذذذذذذا   خلويذذذذذذ  و سانذذذذذذاا   أ  ت ب ذذذذذذا  يقاذذذذذذد   ترذذذذذذااو   -22
اذذبا /م  يي. ا ذد أ  يتييذذ    تشذذخ   51ثذورم  مفرذذو ياذذهد ظ و  تييايذذ  أاذي 5/5154 رقذت

اذذذبا /م  يي  51لذذفوف ثذذورم   ملفرذذو   يف هذذا   ترذذااو  يرقاذذذي يمذذى  تشذذخ   تذذاي قايذذذل يف
 .(11)و مباايم أي اخ   ريبط  مس  اة اا  ترا يفوينق   ااورم  

جيذذي ا  أ  تذذاي51/5152ورق ذذت  ملة اذذ   تتامل ذذ  ملكاماذذ   تقتذذاي  أ   ترذذااو  رقذذت  -24
يف  ريفاق ذ   تدوت ذ  ساايذ  مج ذع  أ تك  ت ب ذا ت نذت  يمذار  رخقفاظ  ترنيي أيضار  جيي ا  تقتاي أ

يمذى أاذ  مذ   ممه ذ   ذا رذا  يتييذ   رخقفذاظ  اذ  ماخا  م   رخقفذاظ  ترنذيي. واذد   ملة 
 .(11)تقيفاق    ترنيي ومرار 

ُري   ملة اذ   تتامل ذ  ملكاماذ   تقتذاي  -21 مةذا  اذدر   ت ذورمأ  يمذى أ   تقتذاي  اذا أ و
. ويقا ل  تةاط  تنائد يف يتي   تضاايا تمقتاي  اةذاظ يمذى اذبه  واشاي  وقبورر  أر ي  اقشار ر 

. وأمذا    ملة اذ   تتامل ذ  ملكاماذ   تقتذاي  اأاذا (18) تة اا  تنااق أو مةالذيهتت تذ  اقاائهت عم 
قذن  ملذو  يف  قات  مةهاأ يتي   تضاايا تمقتاي  55قات  ومام يف  تن  . ويف  51وث رت 

 . (11)اتد  تربا يم هت  ضو   تنايا   رثةقا و تنبتا  موم
 ياذذذذذذقر  51/5152ب ذذذذذذا  يقاذذذذذذد   ترذذذذذذااو  رقذذذذذذت اذذذذذذأ  ت  5وأمذذذذذذا    تورقذذذذذذ   ملشذذذذذذرتر   -21

.  ذذو أ   ملة اذذ   تتامل ذذ  ملكاماذذ   تقتذذاي  رق ذذت أ   ترذذااو  ر يذذة  (11)2-12 ااتقولذذ  
. وأمذذا   مة اذذ   تتفذذو  تدوت ذذ  وه ومذذا  ر يذذق  (15)يمذذى عاشذذاظ تت ذذ  اذذامم  ملكاماذذ   تقتذذاي 

او  ر يقو مذذق مذذع  يفاق ذذ  مةاهضذذذ  اذذأ  يتييذذ   تقتذذذاي  يف هذذا   ترذذا 5وويذذت و تورقذذ   ملشذذرتر  
 .(15) تقتاي 
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وأمذذذا   مة اذذذ   تتفذذذو  تدوت ذذذ  وه ومذذذا  ر يذذذق  وويذذذت ومجت ذذذ   تيريذذذ  تنياذذذا   خلويذذذ   -21
و سانذذذاا   و ملة اذذذ   تتامل ذذذ  ملكاماذذذ   تقتذذذاي  اذذذأ   تقتذذذاي  مةقشذذذي يف  تنذذذ و أ و الذذذ  يف 

 اويذا   ذو  سكوم ذ . ور ذت ومذو   ترذااو   ملي مق  تذم ينذ طي يم هذا  مل م شذ ا  و وهذا مذ   
. ويذذذ   مة اذذذ  (12)أ مذذذة  منذذذاظت   ملقذذذور ا يف  تقتذذذاي  حمذذذدو م أو مةتدمذذذ 51/5152رقذذذت 

 تكي مذذذ  يذذذ  قمذذذق مماثذذذل وأاذذذار  عم يكذذذاثي قذذذار   تقتذذذاي  اذذذيا  تبمذذذد مةذذذا ع ذذذقا يام ذذذ  
 . (14)5154  تكي م   يف تُ ر/مارس 

م  مثذذذذ  مهذذذذا  يرذذذذاوا  جلهذذذذو   تذذذذم يبذذذذاهلا    يذذذذ   ترمذذذذقوأيذذذذي  يذذذذد  مذذذذ   ملة اذذذذا -28
. وأمذذذا    تورقذذذ  (11) تنذذذمطا  يف اذذذب ل  تنذذذ طيم يمذذذى مي رذذذع  رقق ذذذاز  خلاضذذذت  تما م شذذذ ا 

اذأ   تك ذو مذ   ماذخا  يتي ضذو  تققق ذاز  تقتنذفة يمذى أاذاس  اقاذائهت تذبتا  5 ملشرتر  
ضذذع (11)شااذذ   تربائذذلأ  ذذا م هذذا قبائذذل  تورممذذ  وياور ذذاظ و مل . وأولذذت مجت ذذ   تنذذب ل ت ب ذذا اذذأ   ك

 .(11)مج ع  تن و  ومي مق  رقق از تنمط   تدوت  ويتاق  أي اخ  خييا  ترااو 
 رذذذذذذااو أ قذذذذذذن تُ ر/  اذذذذذذخ  يرييبذذذذذذار  1 511 وأمذذذذذذا   مة اذذذذذذ   تتفذذذذذذو  تدوت ذذذذذذ  اذذذذذذأ  -21

يف  ملائذ .  51أ حمق عي  يف ا و  خاضت  تذوز رم  تتذد ؛ ومل حيذارت مذةهت اذوى 5154 مارس
متك ذةهت  ور ور حماراقهت عت هت  و  يوم   هتت 5155مةا ياا  وقد  قق ع ماا   ماخا 

مذذذذذذ   رياذذذذذذا   اذذذذذذام هت. ومل حتذذذذذذرتا  تنذذذذذذمطا   ومذذذذذذا   تعمة ذذذذذذ   تذذذذذذم يذذذذذذة  يم هذذذذذذا  ترذذذذذذااو  
 تذذاي يذذة  يمذذى يوم ذذ  هتذذت عم مج ذذع  حملق ذذعي  أو   ملقتمذذق ااتتد تذذ   راقرات ذذ  51/5152 رقذذت

   .(18) سمي ا يةهت
ُرذذذذذذي   مذذذذذذ   تذذذذذذو   تماييذذذذذذا  -41 أ  مذذذذذذي ئت اذذذذذذة ت   ريكبذذذذذذت خذذذذذذق   تةذذذذذذع    ملنذذذذذذمن  و
ييقى اتضها عم مي ئت ضد  ساناا  . ومو  ميم يف ياريخ  تا ريم  س  أ  اقخدا  أ5155 تتاا

قذد أ   تةناظ و تيما  يتيضذو  يمذى  2. ورق ت  تورق   ملشرتر  (11) ر قاا  رنق  قي 
 . (11)او ظ تق قاا  وتريو  م  أاكا   تتة   جلةنة خق   تةع  

اذأ  وزيذي  تتذد   2قا ما  و تورق   ملشذرتر   وأما   مة ا   تتفو  تدوت   وقير   تةناظ -45
ساايذذذذذذ  ضذذذذذذاايا  تتةذذذذذذ   أ ااذذذذذذار 5154اذذذذذذبا /م  يي  51 يقاذذذذذذد  ومذذذذذذ  مياذذذذذذوا وز ريأ يف 

ذذذع ااخلاذذذو  يمذذذى يرذذذدمي يتويضذذذا   2ُرذذذي   تورقذذذ   ملشذذذرتر  و  .(15) جلةنذذذة عم أ   ملياذذذوا رر 
اردي  عم  تضاايا تكة  مل ية  يمى قق  تضاايا يف  ساذو  يمذى  ملنذايدم ملراضذام مذييك  

 . (15)يف اكل قااو  ور يع   م  مث موقوف  تقةف ا يمى أ   ملياوا مل يادر  جلي ئت.
ُري مة   مليأم  تم ب   م  أمل  تنقا -45   جيذ  عمذي ظ مفاوضذا  اذامم  ومي ي ذ  تةذو  أا و

 تقنذذذيين وعيذذذا م  س مذذذاا وعيذذذا م  ذذذا  اةذذذاظ  تنذذذقاأ واذذذع   ماذذذما  و  جلذذذة أ و تشذذذيو  يف يام
مذذ  ق ذذع عيذذقظ  . وأولذذى  ملةذذ  ت ب ذذا اذذأ  يفذذة ااتقع ماهتذذا(12) ممهذذعم  ممة ذذ   تقأه ذذلأ وعلذذق 

 تتةذ  ضذد  ملذيأمأ و ساايذ  مةذ  و تقار ذق م ذ   تتةاي   تو مب  ملةذع  تتةذ أ و الذ  مج ذع أاذكا  
 . (14)قكوم   قكوم   أو عم مها   و  جلةام او ظ رااو  مةقاا عم مها  ومراضام
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ُرذذذي  قيرذذذ   تةنذذذاظ -42 أ  ت ب ذذذا مل يقاذذذد تمرذذذو اا  تقا  عيذذذ   تذذذم حتذذذي  يمذذذى  قا مذذذا  و
 . (11)21-12 تتة  ضد  مليأم ر ت قبو   تقول   

و تورقذذذذ   5قا مذذذذا  و تورقذذذذ   ملشذذذذرتر    ومذذذذا  ر يذذذذق  وويذذذذت وقيرذذذذ   تةنذذذذاظوأيياذذذذت ه -44
يف  ميميذذ ر  5112يذذ  قمرهذذا عز ظ ياذذة    تتةذذ   جلةنذذة يف قذذااو   تترواذذا  تتذذاا  2  ملشذذرتر 

ياذة    51/5184رذاتك اذأ   ترذااو  رقذت   2. وأمذا    تورقذ   ملشذرتر  (11)قق  ايف  مذيأم 
 . (11)و تشيف و مخقا تتة   جلةنة ضا  مي ئت  سيي  

ُري   تورق   ملشرتر   -41 أ  أقكاا قذااو   تترواذا  ينذان  فذا  2و تورق   ملشرتر   5و
عي ااذذا يققذذا   ممذذ  يشذذقب  يف  تترواذذ   ملفيوضذذ  يمذذى رمذذل ققذذل زومقذذ  أو  اةقذذ  أو أمذذ  أو أخقذذا 

 11/5112 ب ذا رقذت قا مذا  اذأ  قذااو  ت . وأما   قير   تةنذاظ(18)مةن   خارا اطاا  تعو ا
جيذذي ا  تتققذذا   جلةنذذ    خلارمذذ  يذذ  اطذذاا  تذذعو ا تكةذذ  ر مي ذذع اذذا مماراذذ   جلذذة   ااتعاذذا ملقتمذذق 

اذذذاسري   ومماراذذذق  ااترت ضذذذة. واق  ذذذ  تذذذاتكأ ميكذذذ  مققرذذذ   تةنذذذاظ  تمذذذو   يقتيضذذذ  تقيقذذذد ظ 
 .(11) جلةنة

 تك و م   تةنذاظ و تفق ذا   حملق ذع   اأ   2و تورق   ملشرتر   5وأما    تورق   ملشرتر   -41
يف مي مق  عيا م  تقأه ل  رمقااية  اقها   اقهامل  ترو يد  مخقق   مل يييكنب ميميذ  أو قضذا 

ر تشذذةظ اذذوى ماذذ  يتيضذذ   . ورذذا  اتضذذه  حمق ذذع ر يمذذ ه  ومل يفذذيا يذذةه  تترواذذ   ملفيوضذذ  
 . (81)تق قاا  واباهت  أايه 

أ    قاا   تعوم  م  قبذل  تذعوا ر يتقذ  ميميذ  يف ت ب ذا.  5شرتر  ورق ت  تورق   مل -41
. ور يقضذا   ترذااو  أي  تتة   ملةعيل تكة  ر ي جيي مذ  حتديذد ر  51/5184وحي ي  ترااو  رقت 

. وأثذذذار  قيرذذذ  (85)تت ذذذا  عافذذذاُ ور يذذذة  يمذذذى يذذذومو ريايذذذ  أو اذذذبل  اقاذذذاف متاتذذذ  تمضذذذاايا
 . (85)مماثل و ية قمق  قا ما   تةناظ

ُرذذي  مة اذذ   تتفذذو (82)عز ظ  تترواذذ   تبدا ذذ  وأيذذي  يذذد  مذذ   ملة اذذا  يذذ   ترمذذق -48 . و
أ ويمذذى ع  ت ذذد  ت اذذىيذذة  يمذذى  ملتاقبذذ  يمذذى  تنذذيق  ارطذذ 52/5451 تدوت ذذ  أ   ترذذااو  رقذذت 

عُ   قرتاذت ااسيد ا  ( راق قظ يمى ما   تريو مرياتب مي ئت  سي ا  )قطع  تطييق أو   ملتاقب  يمى
 ت ذذد و تيمذذل مذذ  خذذقف ) ت ذذد  ت اذذى و تيمذذل  ت نذذيى( يف مذذي ئت  سي اذذ   ذذو  ااترقذذلأ أو ارطذذع

 .(84) ملررتا  ااترقل
ورق ت  تشبك   تدوت   سرذوا  م فذا  و ملبذا رم  تتامل ذ  ساذاظ مج ذع أاذكا   تترواذ   -41

مذذ  جلةذذ     ر ذت  تقولذذ ا   ملردمذذ  مذي ر ر  تبدا ذ  تن فذذا  أ   ترذااو  جي ذذع  تترواذذ   تبدا ذ  تن فذذا
قروا  تطفل وجلة  مةاهض   تقتاي  و تم ة   ملتة   يروا  سانا  وخق   راقتي    تدوري 

أ   ترذذااو  جي ذذع  تترواذذ   تبدا ذذ   ُرذذي   ملبذذا رم  تتامل ذذ  يمذذى ومذذ   خلاذذو و  .(81) تشذذامل  مو 
  اُهذذا  و سضذذااا  وا ذذاا  تنذذ و أ  ذذا يف ُتذذكتن فذذا  يف  ملةذذع  ويف أواذذا   تييايذذ   تبديمذذ  

 . (81)يروا  يمى  ريكا  ميمي 
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 اإلقالت م  العقاب  وسيادة القانونمسألة إاامة العدل  بما قي ذلك  -3 
وأيذي  يذ  قمرذ   تشذديد عز ظ  ُري يذد  مذ   ملة اذا  أ  ا ذاا  تتد تذ  ر يذع   متطذقر  -11

ا  أو  رخقطذذاف أو  ريقذذد ظ  جلنذذدي  تذذم يقتذذي  هلذذا يام ذذا   تقهديذذد أو  ترته ذذ  أو  ر ق ذذ
. وأاذذار  مة اذذ   تتفذذو  تدوت ذذ  عم أ   حملذذارت (81) تشذذهو  و حملذذامو  و ترضذذام و ملذذديو   تتذذامو 

تذذدو ية أمة ذذ  أو أ مرذذت  5154يم رذذت يامهذذا ااذذورم متم ذذ  يف اةريذذازي و راذذ  واذذي  يف يذذاا 
. وأمذذذا   ه ومذذذا  ر يذذذق  وويذذذت اذذذأ  وز رم (88)5152يف ماذذذي ي  واذذذبها يف يذذذاا  أاو  ذذذا مسققذذذار 

  تتذذذد  يف  ذذذي ام  أكمذذذ   يمذذذى ع ذذذقا أاو  ذذذا انذذذب   ترقذذذا   تذذذد ئي اذذذا حتاتفذذذا   مل م شذذذ ا 
  .(81)5154 ملقااري  مةا متوز/يوت   

مذ   تنذ طيم يمذى  تتذدا متكذ   تنذمطا   تشذديد وأيي  يد  م   ملة اا  يذ   ترمذق -15
مث ع  يدا علق  ا اا  تتد ت  وان  ملو ر  ويذدا يتعيذع  يك  أياا   تتة . مل م ش ا   تم يي 

. ورق ت مة ا  (11)مهازي  جل ت و تشي   يو مل اامهت يف عمق   مل م ش ا  م   تترا 
ذذذذن تما م شذذذذ ا   ملشذذذذك م  خذذذذق  اذذذذع   يذذذذاا   تتفذذذذو  تدوت ذذذذ  أاذذذذ  يمقاذذذذق  واتذذذذد  اذذذذأ  5155مسك

. ويذ     ملة اذ   تتامل ذ  ملةاهضذ   تقتذاي  (15)تقذدق ق رذاف ااملسانا   سكوم    و   خلضذو 
 اذذأ  مهذذا  مايمذذ   ذذو قكوم ذذ  رااذذت يضذذطمع 4. وأمذذا    تورقذذ   ملشذذرتر  (15)يذذ  قمذذق مماثذذل

أاذذذما   ويمرذذذت أرااذذذت متذذذو   مذذذ   تذذذدو   اتبذذذار  ذذذ  مت  ةذذذ  م ذذذل ع  رم  تنذذذ و أ و قكوم اوظذذذائ 
 .(12)وزيقها يم ها  تدوت 

 21أ يف حماراذذذذذ  5154اذذذذذ   تتفذذذذذو  تدوت ذذذذذ   تشذذذذذيو أ يف تُ ر/مذذذذذارس ورق ذذذذذت مة  -15
يف ظذذل اذذتور اذذاترمق عز ظ مذذدى يذذو مي ظذذيوف  حملاراذذ   تتا تذذ .  يف ا ذذاا  ترذذا يف اذذاارار  منذذسورر 

اذذار ق  يمذذى رذذل  م تذذ  ومل يذذقن هلذذت  توقذذت  تكذذايف سيذذد    تذذدما .  ينذذان حملذذامة هذذسرظ ومل
 حملكاذذ  يذذ  و لذذل م ذذديو مذذ  اذذ   يذذااع مل م شذذ ا يف  تعاقذذا أ  وظهذذي اذذ    ساذذقا  ترذذا يف يف

سرذ  يف أ  حيضذي حماراقذ . ومل ينذما  ت ب ذا حملكاذ   تتذد   تدوت ذ  حملاراقذ   وهو ما يتذد   اقهارذار 
 .(14) ريكا  مي ئت ضد  ساناا   ر ت أاا ممعم  ااتك قااواار  اقهت
ُرذذذذي   تورقذذذذ   ملشذذذذرتر   -12 ل  ملتذذذذ  اارقق ذذذذاز  تقتنذذذذفة رقذذذذم أ  أ   تفييذذذذق  تتامذذذذ 5و

مذذ   تتهذذد  تذذدويل  خلذذا  اذذاسروا  ملدا ذذ   54تماذذا م  خمذذات   قق ذذاز اذذ    ساذذقا  ترذذا يف
 . (11)م  قبل  تم ة   مميير   سروا  سانا  و تشتو  و تن اا  . راا  يقك   قق از  يتنف ار 

ديذذدم ملتاجلذذ   راقهارذذا   تنذذاار  ورق ذذت مة اذذ   تتفذذو  تدوت ذذ  أ  قذذو اا ويذذد او ي -14
أ  يقاذذذد 5152سرذذذوا  سانذذذا   يقاذذذد  مةذذذا  راذذذقتي    تذذذدوري  تشذذذامل  مخذذذو. ويف يذذذاا 

 ملقتمذذق ااتتد تذذ   راقرات ذذ   تذذاي يذذة  يمذذى وضذذع  51/5152 ملذذسمتي  تذذو    تتذذاا  ترذذااو  رقذذت 
سانذا .  ذو أ  هذا  تت ا  تماناظت  و تباع ي   سر ر  ويتويا ضاايا  اقهارذا  قرذوا  

 تقذذد او مل يةف ذذا اتذذدك ويتذذعى ُتذذك عم قذذد ربذذو عم يذذي ي  توضذذع  ممذذ  و تاذذي يا   تن ااذذ   
 جلةذذ  يراذذة  سرذذائق  تذذم رذذا  مرذذير ر  أ  ُرذذي   خلدمذذ   تدوت ذذ  سرذذوا  سانذذا و  .(11) تد خم ذذ 

 . (11)عاشاؤها  وم  ها   ترااو  مل يسا  اتد



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

GE.15-03172 10 

اشذذذذأ  اتذذذذا  28/5155م   ترذذذذااو  رقذذذذت   اذذذذا  يذذذذ   ترمذذذذقوأيذذذذي  يذذذذد  مذذذذ   ملة -11
 سمذذي ظ    خلالذذ  ميذذةن  تتفذذو م اذذا يقتمذذق اذذبتا  ممتذذا   ذذو  ترااوا ذذ أ  ذذا م هذذا مذذي ئت  سذذي  

ابا /م  ييأ وم  ثرامذ   51و جلي ئت ضد  ساناا  أ  تم  ريكبها مرايمو  ملتارض  م  أمل ثورم 
 .(18) ل ها   ترو اا قد يفضة عم يكي ر م ل ها   جلي ئت سمق  م   تترا   تم يب ها م

ُري  مة ا   تتفو  تدوت   -11 و م ذ  يف   يذاظ    ريكذا   أ   تنمطا  مل جذي حتر رذا  و
مي ئت قي  و اقهارا  خطوم سروا  سانا أ م ذل   يذاظ يةف ذا  سيذد ا خذارا اطذاا  ترذااو  

م   41 111مها م   جلةو   ملأاوري أ ويتييا قو يل يف قق  تتر د  ترا يف و اة   ملتقات و و 
 .(11)أمي   يور اظ تمقشييد  ترنيي

اذأ   تنذمطا  مل حترذق يف مايذ  اذ   أاذو اذم تأ  وأما   مة ا   تتفو  تدوت   أيضار  -11
 .(511)51-11ر ت قبو  ت ب ا  تقول   

ُرذذي  مة اذذ   تتفذذو  تدوت ذذ  أ   ترذذااو  رقذذت  -18 تتذذع   تن ااذذة ميةذذع اشذذأ    52/5152و
اذذذةو  . ورااذذذت  51خذذذق  قربذذذ  ا ذذذاا  ترذذذا يف مذذذ  يرمذذذد مةالذذذ  قكوم ذذذ  ملذذذدم   ملنذذذسوتا

يمذذذى  . ويذذذة  أقذذد  تقتذذذديق   ملدخمذذ  مذذذسخي ر أقكذذاا  ترذذذااو  مبهاذذ  ُو   اطذذذاا و اذذع مذذذد ر 
  راذذا يذذ    مة اذذ  حمذذامو  مذذ .(515) تداذذقور  ملسقذذت يمذذى مةذذع  ملي متذذ   ترضذذائ   هلذذا   ترذذااو 

 . (515)ي  قمق مماثل 4أمل  تتد ت  يف ت ب ا ومة   مليأم  تم ب   م  أمل  تنقا و تورق   ملشرتر  
وأولت  تشبك   تدوت   سروا  تطفل ت ب ا اأ  ييمع ا   ملنسوت    جلةائ    تذم حيذد ها  -11

  .(512)يةد اموغ  تناات  قااو   تترواا 
 ال ق قي الخصوصية -4 

ملذذذذدم  ذذذذ   أ   ترذذذذااو  يتاقذذذذ  يمذذذذى  تتققذذذذا   مل م ذذذذ  ااتنذذذذ     قذذذذع ُرذذذذي  مة اذذذذ -11
 . ور ينقط ع  مل م ا  و مل م ذو  ومع ومذو  هلويذ   جلةنذ   ومريذاييو  هلويذ   جلةنذاا   أ (514)اةو  

أ    قاذع  تم ذ  يتقذ   ُرذي  مة اذ  قذع و  .(511)يم سو  عم  تشي   ساايذ  أافنذهت مذ   تتةذ 
. ور يومد يشييع حياذة قرذوا  مقم ذا   جلةنذ  . واتذد ق ذاا (511)تإلاقا ام ار  تنمومل  مل مة مة

تتةذذذذذذ   مل م شذذذذذذ ا   ويذذذذذذي ي  توضذذذذذذع  ممذذذذذذ أ اذذذذذذا   مل م ذذذذذذو  أر ذذذذذذي يتيضذذذذذذار  5155ثذذذذذذورم يذذذذذذاا 
 .(511) ساقم  

التعبيوور وهيوووي  الجمعيووات والتجمووع السوولمي وال ووق قووي حريووة حريووة الوودي  عو المعتقوود و  -1 
 ال ياة العامة والسياسيةالمشاركة قي 

رقذذم  مليرذذذع  موروا تمرذذذااو  و تتد تذذذ  أ   سيذذذق   تداذذذقوري ميذذذةن  سرذذذوا و سييذذذا   -15
تماو  ةا  و  مت  ع يمى أااس  تدي  تكة  ية  راتك يمذى أ   ساذقا  يذ   تدوتذ  و تشذييت  

 .(518)هة مادرك  تقشييع  تيئ نة  
ُري  مليرع  موروا تمرااو  -15 أ  أر  هتديذد يو مهذ   مقم ذا   تدية ذ  يقا ذل يف  و تتد ت  و

. مهذا   مل م شذذ ا  قي ضذت يمذذى (511)يع يذد يذذد  وافذُو  مل م شذذ ا   ساذقم    تذذم يشذ ع  تتةذذ 
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 ملنذذذذذذ ا ا وهذذذذذذامجقهتأ و ا نذذذذذذت  ملو قذذذذذذع  تدية ذذذذذذ أ وقاوتذذذذذذت عرذذذذذذي    ملنذذذذذذ ا ا يمذذذذذذى  يقةذذذذذذاا 
أ   ملذذذع ر    تدية ذذذ   تاذذذوم   رااذذذت ااماذذذاس موضذذذع  4ُرذذذي   تورقذذذ   ملشذذذرتر  و  .(551) ساذذذقا

  .(555) اقهد ف يف مج ع أرماظ  تبمد وهو ما أافي ي  يدمو  تتديد م   ملنامد و ملرااي
ُرذذي  مة اذذ  حمذذامو  مذذ  أمذذل  تتد تذذ  يف ت ب ذذا -12 أ   راقهارذذا   خلطذذوم سييذذ   تقتبذذو  و

 تتديذد مذ  هذا    اويذا  اتةذ  يمذى  أ ذي ف منذما   ذو قكوم ذ . ور    ريكبت مذ  قبذل
. وأمذذذذا    خلدمذذذذ   تدوت ذذذذ  سرذذذذوا (555) راقرذذذذا     ملومهذذذذ  هلذذذذا يمذذذذى اذذذذمورها أو عيذذذذديوتوم اهتا

 سانذذا  اذذذأ   ريقذذذد ظ    تذذذم يقتذذذي  هلذذذا  تاذذذاف و  قذذذد ينذذذفي يذذذ  مذذذي  رقااذذذ  ُ ي ذذذ  مي هذذذا 
 .(554) و ية قمق مماثل . وأثار  مة ا   تكي م (552) خلوف

ُرذذي  مة اذذ   تتفذذو  تدوت ذذ  -14  تذذم يذذديوها عم عتريذذاظ  ترذذو اا  أ  ت ب ذذا قبمذذت  تقولذذ ا  و
 تنذمطا   جي ا  ملاارا   تنما   تماق يف قيي   تقتبو و تق اع ويكوي   جلات ذا . ا ذد أ   تم

انذذذب   تقتبذذذو  تنذذذماة يذذذ   عم  ترذذذو اا  تنذذذاري أ أمذذذي   ر  أ  اذذذقةا  ر 5155مةذذذا يذذذاا  رقرذذذتأ
 .  (551) ئهتتر 

ورقذذم  مليرذذع  تم ذذ  سييذذ   تاذذاام  ومة اذذ  حمذذامو  مذذ  أمذذل  تتد تذذ  يف ت ب ذذا أ  ت ب ذذا  -11
 . (551)قبمت ثقث يول ا  اشأ  قيي   تقتبو تك  مل يقر د  ا

يذذذدم  وأمذذذا   ه ومذذذا  ر يذذذق  وويذذذت ومة اذذذ  حمذذذامو  مذذذ  أمذذذل  تتد تذذذ  يف ت ب ذذذا اذذذأ  -11
ُرذذي  مليرذذع  تم ذذ  سييذذ  (551)جذذيا  تقشذذهو و ز ر ظ  م يذذا  يذذع   أقكذذاا يف قذذااو   تترواذذا  ر . و

ية  يمى مي   21/5155أ   ترااو  رقت   تااام  ومة ا  حمامو  م  أمل  تتد ت  يف ت ب ا
ااتدوتذذذ   يرواذذا  ااتنذذذ   مذذذدى  س ذذذام يمذذذى  تذذذاي  يرومذذو  اأمتذذذا  أو يذذذدتو  اب ااذذذا   يضذذذي 

اذذبا /م  يي م ذذل   ت ةذذاظ يمذذى  ترذذا يف أو مت  ذذد  . وأيمةذذت  حملكاذذ   تتم ذذا يف وقذذت  51وا ذذورم 
 .(558)خمات   تداقور رقق أ  ها   ترااو 

وأيياذذذت مة اذذذ   ملذذذد متو  يذذذ  قرذذذوا  سانذذذا  يمذذذى خذذذط  ملو مهذذذ  وه ومذذذا  ر يذذذق   -11
 مذذذ  أمذذذل  تتد تذذذ  يف ت ب ذذذا يذذذ  قمرهذذذا عز ظوويذذذت و مليرذذذع  تم ذذذ  سييذذذ   تاذذذاام  ومة اذذذ  حمذذذامو  

ي ذذذع يذذذة  يمذذذى  أ1/5154مذذذ  قذذذااو   تترواذذذا أ  ومذذذ   ترذذذااو  رقذذذت  511يتذذذديل  ملذذذا م 
 .(551) ابا /م  يي أو  سضي ر  ا 51 جيمي أي عمي ظ م  اأا   سااظم عم ثورم 

ُرذذذي  مليرذذذع  تم ذذذ  سييذذذ   تاذذذاام  ومة اذذذ  حمذذذامو  مذذذ  أمذذذل  تتد تذذذ  -18 يف ت ب ذذذا و تورقذذذ   و
ي ذذي  مةاقشذذ   ق  ذذد قييذذ   تاذذاام  51/5155أ   ترذذااو  رقذذت  4و تورقذذ   ملشذذرتر   5 ملشذذرتر  

 .(551)مقاوى   م   تو   تمفر   ساقمة يف واائط  سيقا
 ملقتمذذذق ااملةشذذذور  أ  11/5115وأمذذذا   مليرذذذع  تم ذذذ  سييذذذ   تاذذذاام  اذذذأ   ترذذذااو  رقذذذت  -11

 ق  ذذذذد  قرذذذذوا أ11/5112أ و ترذذذذااو  رقذذذذت 551/5115قضذذذذى  ترذذذذااو  رقذذذذت  ر  تذذذذاي يكذذذذد  
. ورقم  مليرذع  تم ذ  سييذ   تاذاام  وه ومذا  ر يذق  وويذت (555)يف  تةشي مسانقا قكوم قا

اذذذع قةذذذو   مضذذذائ   يديذذذدم رااذذذت  مةاوئذذذ   يذذذديو عم وقذذذ  ومةذذذع 1/5154أ   ملياذذذوا رقذذذت 
 .(555)ابا /م  يي  51 ت ورم



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

GE.15-03172 12 

و ترذااو   51/5112  مة ا  حمامو  م  أمل  تتد ت  يف ت ب ا اأ   ترذااو  رقذت وأما  -11
ية  يمى  15/5115اأ   ترااو   ية اا  عاشاظ  جلات ا  وأاشطقهاأ يماار  15/5115 رقت

يذذدا قااوا ذذ   جلات ذذا   تذذم يضذذطمع  اذذأي اشذذا  يرذذوا يمذذى مكذذي ا ااذذة مضذذا  ملبذذا ا ثذذورم 
 .(552)خماتفو ها   ترااو  عم يروا   سيد ا . ويقتي  5111 تفاين م  ياا 

ُرذذذي  مة اذذذ  حمذذذامو  مذذذ  أمذذذل  تتد تذذذ  يف ت ب ذذذا رذذذاتك -15 مذذذ  قذذذااو   511أ   ملذذذا م  و
أو ع  ريذذذ  أو  راقفذذذا  مةذذذ  أو  تذذذديوم عم عقامقذذذ أ  جذذذي ا متويذذذل أي ية ذذذ ت حم ذذذور قااواذذذار   تترواذذذا 

    مة اذذ   ملذذد متو  يذذ  قرذذوا  سانذذا  . ويذذ(554) ملخذذاتفا وج ذذع مذذي  يرواذذ   سيذذد ا يمذذى
 .(551)يمى خط  ملو مه  ي  قمق مماثل

وأما   مة ا   ملذد متو  يذ  قرذوا  سانذا  يمذى خذط  ملو مهذ  ومة اذ  حمذامو  مذ   -15
أمذذل  تتد تذذ  يف ت ب ذذا اذذأ  أيضذذاظ   قاذذع  ملذذد   تم ذذ  قذذدمو  عم وز رم  ت رامذذ  و  قاذذع  ملذذد  يف 

مشذذذذيو  قذذذذااو  اشذذذذأ   ملة اذذذذا   ذذذذو  سكوم ذذذذ  مذذذذ  أمذذذذل ضذذذذاا  قييذذذذ   5155اذذذذبا /م  يي 
 .(551) تق اع. ومل يةاقت ها   ملشيو  اتدك 

وأما   مة ا  حمامو  م  أمل  تتد ت  يف ت ب ا اذأ   ملذسمتي  تذو    تتذاا  يقاذد  ترذااو   -12
اذ   تتفذو . ورق ذت مة (551)م  أمذل  تذقاكت يف  مل ذاهي   و رقق امذا  11/5155 رقت

مقئا  م  أمل  قذرت ا  ترذااو    تدوت   وه وما  ر يق  وويت أ   ترااو  مل حيقو يمى ضاااا 
 . (558)لارم  يمى ممارا   سق يف  تق اع  تدويل سروا  سانا أ ويفي  ق و  ر 

اأ    م   تو    راقرايل يضت  ميأيا مرط ضا  أيضذائ   5وأما    تورق   ملشرتر   -14
مل خياذذ  تمةنذذذاظ  4/5155قا مذذا  أ   ترذذذااو  رقذذت  . ورق ذذت قيرذذذ   تةنذذاظ(551)راتذذا م

 مذيأم يياذا   111اذأ   5. وأمذا    تورقذ   ملشذرتر  (521)يف  ملائ  م  جماو  مرايد  51اوى 
 ملقتمرذ  اااقخذا  أيضذاظ  ملذسمتي  تذو    تتذاا  تبذاتر يذد هت مذائم  5155راقخااا  متوز/يوت ذ  

 مذذذذذيأم مل يضذذذذذت  سكومذذذذذ   ملشذذذذذكم  اتذذذذذد  راقخااذذذذذا  اذذذذذوى  ثةذذذذذا  22ت  اقخذذذذذا  يضذذذذذو. ور ذذذذذ
 .  (525)مةه 
ُرذذذذذي  قيرذذذذذذ   تةنذذذذذاظ -11 أ  يذذذذذد   تةنذذذذذذاظ  ملياذذذذذاا  يف راقخااذذذذذذا   هل اذذذذذذ   قا مذذذذذذا  و

مذذذذ  اذذذذا   مذذذذيأم 14أ مل يق ذذذذاوز 5154 تقأا نذذذذ   تاذذذذ ا   مشذذذذيو   تداذذذذقور يف اذذذذبا /م  يي 
يف   اذذو . ومل يفذذع أي  مذذيأم  رتذذد يذذ   ييذذق  تقئاذذ   اذذاار مي  141  ملياذذاا  تبذذاتر يذذد هت

. (525)مرتذذذد ر  11 ملفقوقذذ  وهكذذذا   ققاذذذي مت  ذذذل  تةنذذذاظ يمذذذى  ملرايذذذد  تنذذذق   ملخااذذذ  مذذذ  اذذذا 
يذ   هلذدف  تذاي  يف  ملائذ  ات ذدم مذد ر  51أ  قاذ   تةنذاظ  تباتريذ   2ورق ت  تورقذ   ملشذرتر  

 . (522)يف  ملائ  21 تراضة اقا  ل  تةناظ اةنب   قد    مسمتي  ممت  ملقادم اب  ا
ُرذذذي مةذذذ   ملذذذيأم  تم ب ذذذ  مذذذ  أمذذذل  تنذذذقا -11  تاذذذا ر يذذذ   أ   ترذذذااو   راقخذذذاا  جلديذذذد و

يف  ملائذذ  تمةنذذاظ يف جممذذذ   51( خاذذ  قاذذذ  51/5154 تذذو    تتذذاا ) ترذذذااو  رقذذت   ملذذسمتي
اذذأ  مت  ذذل  تةنذذاظ يف جممذذ   ملنقشذذاري   قا مذذا  أمذذا   .  ذذو أ  قيرذذ   تةنذذاظ(524) ملنقشذذاري 

يف  ملائذذ  انذذب   اذذدر  أياذذا   تتةذذ  يف اتذذا مي رذذع  راقخذذا . ور ذذت أ   51يبمذذر اذذوى  مل
 . (521) ميأم 21 ميأمأ مل يكةقخ  اوى  25 ترااو   راقخاا ية  يمى  اقخا  
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 ال ق قي الص ة -1 
تتامذذ  و خلالذذ  يف ت ب ذذا يرذذدا ريايذذ  اذذأ   خلذذدما   تاذذا     4أمذذا    تورقذذ   ملشذذرتر   -11

يف  ملائذذذذذ  مذذذذذ   ملذذذذذوظفا  81. و ذذذذذا أ  (521) ملةذذذذذا ق  تةائ ذذذذ  اذذذذذ اا يف أ ورلذذذذا   مقدا ذذذذذ  مذذذذذد  ر 
 تذذبق  انذذب   اذذدر   ملتذذارمل و اتذذد ا  ممذذ   مرذذد  ضذذطيو  عم مريذذا رم  تاذذا ا يف ت ب ذذا أمااذذ 

 .(521) تاا  وهو ما أافي ي  ار  يف  ملوظفا  تاا ا و سمد     
اذأ   تييايذ   تاذا   يشذكل أقذد  تشذو  ل  تيئ نذ   يف  ملذد   4وأما    تورق   ملشرتر   -18

 تذذم يومذذد م هذذا ماذذايف  تذذةفط واذذيرا   سمسةذذت انذذب   اقشذذار  تقمذذوث  تب اذذة. ومذذ   تاذذت  
ومذو  يذدا  4. ورق ت  تورق   ملشرتر  (528)عجيا  أخاائ ا يف أمي    م فا  يف  تريى مد ر 

 منقشذذف ا  أو ماذذاا  جمهذذعم  تذذد    ب ذذ  مقخااذذ أ وهذذو مذذا يقنذذب  يف ومذذام  تك ذذو مذذ 
 .  (521) ملو ت د  جلد  انب  ار   ساضةا 

 ال ق قي التعليم -7 
. ويتذذذا  (541)12-12يذذذ  قمرهذذذا عز ظ يذذذأخي يةف ذذذا  تقولذذذ    4أيياذذذت  تورقذذذ   ملشذذذرتر   -11

 ملذذسهماأ ويرذذوا يت ذذا  ملتماذذا ارذذدر ربذذو   ملتماذذا  ملذذد رس و جلامتذذا   سكوم ذذ  مذذ  ارذذ  يف
 . (545)يمى  حملنوا  . ويسثي ها   ممور يف اوي    تقتم ت ورما   تطمب 

اذذأ  ضذذت  واذذذائل  تةرذذل  تتذذاا يف  ملةذذذا ق  تييف ذذ  يتيقذذذل  4ورق ذذت  تورقذذ   ملشذذذرتر   -81
ااتةنذذذذب  تمطاتبذذذذا   تمذذذذو    تولذذذذو  عم مي مذذذذق  تقتمذذذذ ت. ويكقنذذذذة هذذذذا   ملشذذذذكم  أمه ذذذذ  خالذذذذ  

 .(545)ينان هل  ااتنفي  في ه  ر
 األشخاص ذوو اإلدااة -8 

أمذذا    ملة اذذ   تو ة ذذ   تم ب ذذ  تقةا ذذ  ُوي  سياقذذ  اذذأ   سمذذي ظ  تقشذذييتة  توق ذذد  تذذاي  -85
ا مةا  راقتي    تدوري  تشامل  مخو تم ب ذا يف جمذا  يةا ذ  ُوي  سياقذ  يقا ذل يف  يقاذا      

.  و أ  ها   ترااو  يديت مرط  ماخا   تاي  ألذ بو  ااسياقذ  مذي ظ 4/5152 ترااو  رقت 
  .(542)5155 تقتي  تإللاا  يف  اقفاض  ياا 

ُري   ملة ا   تو ة    تم ب   تقةا ذ  ُوي  سياقذ  رذاتك -85  515/5152أ   ترذي ر رقذت  و
رذذذل جممذذذ  حممذذذة.  ذذذو أ  يتييذذذ    يف  ر و قذذذد يذذذة  يمذذذى مذذذةن  ماذذذخا  ُوي  سياقذذذ  مرتذذذد ر 

اذذذذذذذذبا /م  يي  51 ماذذذذذذذخا  ُوي  سياقذذذذذذذذ  ر يشذذذذذذذذال اذذذذذذذوى  تذذذذذذذذاي  قذذذذذذذذايمو  خذذذذذذذق  ثذذذذذذذذورم 
 .(544)ومممها

وأمذذذا    ملة اذذذ   تو ة ذذذ   تم ب ذذذ  تقةا ذذذ  ُوي  سياقذذذ  اذذذأ  ت ب ذذذا قبمذذذت يولذذذ قا اشذذذأ   -82
يكفذذذل ت ب ذذذا  . ومل(541)اتكذذذ  مل يةفذذذامه (541)حتنذذذا  تقتمذذذ ت  ملرذذذدا عم  ماذذذخا  ُوي  سياقذذذ 

متماذذذذا  ومل يذذذذومي هلذذذذت يتمذذذذ ت ممذذذذو  مذذذذ   سكومذذذذ   راذذذذقفا م مذذذذ  تمطمبذذذذ  ُوي  سياقذذذذ  عمكاا ذذذذ 
 . (541)مقخااا وجه ع   مقخاا 
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أا  ر يومد يف مج ذع أصذاظ  تبمذد اذوى ثقثذ  مي رذع لذا    4ورق ت  تورق   ملشرتر   -84
 ذذذذذ . أمذذذذذا منذذذذذقوى خذذذذذدما  متاجلذذذذذ   ممذذذذذي   قكوم ذذذذذ  مقخااذذذذذ  يف متاجلذذذذذ   ممذذذذذي    تترم

. وأمذذذا    ملة اذذذ   تو ة ذذذ   تم ب ذذذ  تقةا ذذذ  ُوي  سياقذذذ   (548)و سياقذذذا   ملعمةذذذ  مهذذذو مقذذذد  مذذذد ر 
 قق امذا   ملكفذوماأ ر يسخذا  راتك اأ   قق اما   ماذخا   تذاي  يتذااو  عياقذا أ م ذل

 . (541)اتا  ريقبار
 األاليات والسيان األصليون -9 

 تاذا ر يذ   ملذسمتي  تذو    ُري مة   مليأم  تم ب ذ  مذ  أمذل  تنذقا أ   ترذااو   راقخذاا -81
يف  ملائذ   51  تتاا  ملقتمق ااهل ا   تقأا ن   تا ا   مشذيو   تداذقور مل خياذ  تنقم ذا  اذوى

  . ورقم   م   تو   تماييذا  رذاتك أ   اقخااذا   هل اذ   تقأا نذ   تاذ ا (511)م   ملرايد
مذذذ  ا ةهذذذا  نذذذ   مرتذذذد ر  52مشذذيو   تداذذذقور مل حترذذذق  تشذذذاوت    ملةشذذو مأ  ذذذا أاذذذ  يتذذذا ر اذذريل 

 .(515)مرايد م   تنق   ملخاا  تنمازير و تطو را و تقبو
يترتف اوى ااتمري   وأما    جلات    تم ب   سااي  ثرام   تقبو اأ   سيق   تداقوري ر -81

 58مة اذ   تكي مذ  أ   ملذسمتي  تذو    تتذاا  يقاذد  ترذااو  رقذت  . ورق ذت(515)تريذ  رمس ذ   تتيا  
 اايقبارهذا مذعظ ر  و تطذو را و تقبذو امريذا   ممذازيراشأ  قروا  مقم ا   ت رام ذ  و تمريويذ  و يذرتف 

يتمذ ت تريذا   مقم ذا  يف ا ذاا   تذرت ث  تمريذوي و ت رذايف تمبمذد. ويكفذل  ترذااو  أيضذار  ر يق عأ م 
رق ذذذت أ   تدوتذذذ  مل يقخذذذا خطذذذو   عجياا ذذذ   4.  ذذذو أ   تورقذذذ   ملشذذذرتر  (512) تقتمذذذ ت  تذذذو  

 .(514)ور توضع مةاهج  ر ا   مةااب  تمقتم ت امريا   مقم ا  تقدري   ملتماا
ُري   جلات ذ   تم ب ذ  ساايذ  ثرامذ   تقبذو -81 أ   تتديذد مذ  أمذي    تقبذو ر حيامذو   جلةنذ    و

اشذذذأ  منذذذأت   5114 تذذذاي ألذذذدري  حمكاذذذ   تتذذذد   تدوت ذذذ  يف يذذذاا   تم ب ذذذ . ويف أيرذذذا   ترذذذي ر
قطا  أوزو اا ت ب ا ويشا  و تراضة اأ  يت د ت ب ا هذا   ترطذا  عم يشذا أ ألذدر    تاي   يمى
قضذذى اةاذذرا   جلةنذذ    تم ب ذذ  يذذ  مج ذذع  ماذذخا   ملوتذذو ي  يف أوزو.  52/5118ت ب ذذا  ترذذي ر 

ز تذذذو  يو مهذذذو  لذذذتواا  تطمذذذ   مذذذة  أمذذذي    تقبذذذو مذذذا أ5151ور ذذذت عتريذذذاظ هذذذا   ترذذذي ر يف يذذذاا 
 .  (511) جلةن  

 المهازرون والالزئون وملتمسو اللجوء -51 
و ضذن حيكذت منذأت   هل ذيمأ  يذدا ومذو  ع ذار أا أ اذاتة ي عم 4ُري   تورق   ملشرتر   -88

لذ  ااملهذذاميي  يذومو أاذذكا  ريايذ  مةااذب  سرذذوا  سانذا   خلا اااذذقاي ر يذ  مرذد ي ذع  ت ب ذا
 ملر اا م ها و تتاايي  سدو هاأ ومساذت تتذد  ربذو مذ   ملهذاميي  اذأ  ينذاميو  عم أورواذا يمذى 

 . (511)متيضا ااتك ق اهتت تمخطي منت قو ر أ
 ا نذذا / أ    مذذ   تذذو    راقرذذايل أرذذد مذذ  مديذذدأ يف 4ورق ذذت  تورقذذ   ملشذذرتر   -81

ي ر  و تقتذذاو   مل مذذ  مذذع امذذد جمذذاور اشذذأ  مي قبذذ   هل ذذيم. أ متاهذذدم  تاذذد ق  و تشذذ5155أاييذذل 
ويقوخ ى ها   ريفاا عقام  يتاو  ثةائة م  أمل مكاما    هل يم  و  ترااوا ذ   ا ذد أاذ  مل يذومي 

 .(511)يد او موهيي  تقانا اقم   ماخا   تو مدي  يمى منت قو ر 
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 مهذذذاميأ 4 111د   مذذذا ر يرذذذل يذذذ  ورق ذذذت  ملة اذذذ   تتامل ذذذ  ملةاهضذذذ   تقتذذذاي  عيذذذ -11
. وأمذا    تورقذ  (518)تذوز رم  تد خم ذ  ميرع  قق ذاز خاضذتار  58مت اهت م   تري   ممييرةأ يف 

اذذأ   ترذذااو   تم ذذ  جي ذذع  قق ذذاز خمذذاتفة تذذو ئن  تقأاذذو   و هل ذذيم ممذذل  ذذو حمذذد .  4 ملشذذرتر  
أ   ُرذي  ه ومذا  ر يذق  وويذتو  .(511)يقن ملت ت  حملق عي  أي ميل  تمطتذ  يف  قق ذازهت ومل

قي س مي رع  رقق از  سكوم   يا او   حملق عي  و يقدو  يمذ هت. ويذقوم يمذى ُتذكأ ر ينذان 
 .(511) تنمطا  ملفوض    ممت  ملقادم تشسو   تقماا اقن  ل ممقانة  تم وظ  حملق عي 

ُري  مة ا   تتفو  تدوت   -15   ذاا تم ذوظ. واذكف ذا  يام ذا أ  ت ب ذا يفقرذي عم قذااو  وا و
 و  يذذومو ضذذاااا  عمي ئ ذذ . ويذذو    حملق ذذعو  يف  ييق ذذلأ ماذذبا  لذذا   يف اتذذا  مق ذذا أ

مذا يكفذة مذ  مذاظ  تشذي  و تييايذ   تاذا  . ويو لذل  زاع اا  مكق ذ  قم مذ   تقهويذ  ور حياذمو 
مذذا يرذذو  قذذدرهتا  و   يفذذاا رمسذذة اذذاتك وهذذو  مفوضذذ    ممذذت  ملقاذذدم تشذذسو   تقماذذا  تتاذذل

  .(515)يمى يومو  سااي   تفتات 
 المشردون داخليا -55 

اذذخ  يتيضذذو  تمقشذذييد  11111أ  قذذو يل  ُرذذي   ملة اذذ   تتامل ذذ  ملةاهضذذ   تقتذذاي  -15
يف خم اذذا    خذذل  ذذي ام  واةريذذازي ويف  مت اهذذت يتذذ ت 5155ثذذورم يذذاا   تذذد خمة يف أيرذذا 

رو  مذذ  قبائذذل يور ذذاظ ومشااذذ   و ذذو ت ت واذذ  وت ذذد هذذت  ملةاذذد ضذذو ق هاا. و ملشذذي و    خم ذذار 
  مر ذذي ييضذذ  خلطذذي  ريقرذذا  و رقق ذذاز  تقتنذذف ا و تقتذذاي  و سيذذد ا خذذارا اطذذاا  ترذذااو أ

ورق ذذذت  ملة اذذذ   تتامل ذذذ   .(515)مذذذ  ثرامذذذ   راقرذذذاا  تذذم ظهذذذي  اتذذذد  ت ذذذورم اايقبذذار ُتذذذك مذذذعظ ر 
قذدوث يام ذا  يشذييد يف مذرت   أقذدث مذ  ُتذذك   ضذار أي 4ملةاهضذ   تقتذاي  و تورقذ   ملشذرتر  

 . (512)قب م  ورافاا  را  ضا قها أمي   م 
وأيياذذذت مة اذذذ   تتفذذذو  تدوت ذذذ  وه ومذذذا  ر يذذذق  وويذذذت ومجت ذذذ   تيريذذذ  تنياذذذا   خلويذذذ   -12

 41 111و سانذذذذاا   و ملة اذذذذ   تتامل ذذذذ  ملةاهضذذذذ   تقتذذذذاي  يذذذذ  قمرهذذذذا  تبذذذذاتر عز ظ وضذذذذع قذذذذو يل 
انذب  ورئهذت  ملفذرت  تمرذا يف. و هتاذت  5155ر اظ هك  يو  مذ  مذدات يف يذاا اخ  م  يو 

ويذا م  م م ش ا  ماي ي  هسرظ  ممي   ااريكا  مذي ئت قذي  اااذت  ترذا يفأ و قق ذعهتت يتنذفار 
ذذذي   أمذذذي   يور ذذذاظ جمذذذد  ر مذذذا رااذذذت يتذذذا ت. و  يف اذذذ اا جذذذد   تةذذذع    5154يف مةقاذذذ  يذذذاا  اك

ت ذذذذ   تيريذذذذ  تنياذذذذا   خلويذذذذ  و سانذذذذاا   يذذذذد   ملشذذذذي ي  مذذذذ  يور ذذذذاظ . وقذذذذدر  مج(514) ملنذذذذمن
يف اذبها وضذو ق ها.  1 111يف  ذي ام أ و 52 111اخ  يف اةريازيأ و 58 111 يو يل

 .(511)يف مج ع أرماظ ت ب ا خم اار  51يف  يشقت هسرظ  ملشي و  ويمى  تتاواأ
 تنذك   ا   قائم  ع  ت ب ذا مل يذومي أيضذار و اقطي   مجت    تيري  تنياا   خلوي  و سانا -14

ذذذا   . ويضذذذت خم اذذذا   ملشذذذي ي    خم ذذذار  تقئذذذق تماشذذذي ي    خم ذذذار  مي رذذذع عيذذذو ظ ر ياذذذ  اةو مذذذا مهش 
 . (511)وأثاث زه د ويدما  متدوم 

ُرذذذي   تورقذذذ   ملشذذذرتر   -11 أ   تطمبذذذ   ملةاذذذدري  مذذذ  ياور ذذذاظ يتيضذذذو  ملتاممذذذ  مت  عيذذذ  يف  4و
 ذذ  وأكمذذ    ماذذي  ملةاذذدرم مذذ  هذذا   ملةطرذذ  عم عاشذذاظ مد راذذها يف  ملخ اذذا .  ملذذد رس  سكوم

 .  (511) و أ  ها   ملد رس يفقري عم  سمد      مااا   و ملتماا  ملدراا
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