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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والعشرون
 51- 4أيار/مايو 5151

موووأع تهدم و مفوضووية األموول المتحوودة السووامية لحقوووق اإلنسووان و ق ووا
للفقرة (51ج) من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسوان  5/1والفقورة 1
من مر ق قرار المجلس 15/51
بنما*

هذ ا اقريريذذر هذذو مذذو ل قعلوعومذذا امليدمذذم مذ  51هذذم حذذامصم م ذذع م( )5إىل علعيذذم
االسذذرورال اقذذدشرم اق ذذام  .شهذذو يرصذذد املصذذاهي اقرو يهيذذم اقوامذذم اقذذد اعرلذذدها ع ذ ميذذو
اإلنسذذا ق ميذذرر  .551/51شال يرض ذذل اقريريذذر أيذذم جرات أش ش ه ذذا نتذذر أش ا امذذا م ذ
ان ذذف ميو ذذيم اتم ذذا املر ذذدو اقس ذذاميم ي ذذو اإلنس ذذا ي شال أم م ذذا أش ذ ذرار يل ذذا ير ذ ذ
باهعذذاتا َّذذدهو .ش ذذد كرتذذر ب ذذورو ميفهحيذذم ق موااذذص مايذذم اقذيف مرا ذذد املوعومذذا اقذوارهو
ق اقريري ذذري تل ذذا م ذذدر اإلم ذذا اإلبي ذذات عع ذ ذ اقيف ذذو اتح ذذعيم هش ي ذذر .شعل ذ ذ ا بي ذ ذرار
اجملع ذ 55/51ي رُي ذ ي مسذذف ميرض ذ ا ذذا ي ذذر مسذذري إلسذذهاما امل سسذذم اقو يفيذذم
يذذو اإلنسذذا اقرابوذذم قعدشقذذم مو ذذو االسذذرورال شاملورلذذدو بيفذذات عع ذ اقرييذذد اق ام ذ صذذاهي
بذذاري  .ش رذذاع عع ذ املو ذذد اق ذذص ص قعليو ذذيم اقسذذاميم يذذو اإلنسذذا اقيف ذذو اق امعذذم اقذذد
رضذل مجيذذد املوعومذذا اقذوارهو .ش ذذد رشعذذص ق إعذداه اقريريذذر هشريذذم االسذرورال شاقر ذذورا اقذذد
مدثت ق عك اقي و.
__________

*

240215

مل رُترر ه اقوثييم ص إرساهلا إىل هشائر اق مجم اقر ريريم باتما املر دو.
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توال -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة
تلف -المعلومات األساسية واإلطار
 -5نطاق االلتعامات الدولية

()5

 -5أش ذ ت اقور ذذم امل ذ تم 5ي م ذذراو إىل اقروحذذيا مذ  5-11إىل  8-11اقذذد صتعرهذذا
بيفلا خ اسرورا ذها اقذدشرم اق ذام اتش ()1ي أ اقدشقذم مل ذد مذآل اع ععذ ا يا يذا
ميفتلم اقول اقدشقيم ر ا 511ي ب ذن اقولذا كشم املسذ شقيا اقوائعيذمي ش581ي ب ذن اايذم
اتموم ذذمي ش511ي ب ذذن اق ذذوو ،اتح ذذعيمي شاال يا ي ذذم اقدشقي ذذم لاي ذذم مي ذذو مجي ذذد اقول ذذا
املها ري شأ راه أسرهاي ش ودي املاهو  8م اال يا يم اقدشقيم قعيضات عع مجيد أاذ ا اقرلييذل
اقويف ذ ذذرمي شاقربش وتذ ذذو االخريذ ذذارم قعوهذ ذذد اقذ ذذدش اخلذ ذذا بذ ذذا يو اال ر ذ ذذاهيم شاال رلاعيذ ذذم
شاقثيا ي ذذمي شا يا ي ذذم اقصع ذذدا اتمري ي ذذم مل ا ذذم اقويف ذ ذريمي شا يا ي ذذم اقصع ذذدا اتمري ي ذذم مل ا ذذم
اقرلييذذل( .)4شأشحذذت اقور ذذم امل ذ تم  5اقدشقذذم باقر ذذديى ععذ اق ذ وة اقدشقيذذم يذذو اإلنسذذا
اقد قيست ر ا يها()1ي شمواتمم إ ارها اقيانوين اقداخعص مد االقرلاما اقدشقيم(.)1

 -1اإلطار الدستوري والتشريعي

 -5أاار اقور م امل تم  5إىل عذد ش ذوه نتذا خذا باق يذ ق اقصعذد شأشحذت اقدشقذم
باعرلاه واعد قع لايم اق امعم قع ي ي مد تياقم خت ي املواره اق زمم قريفيي ها(.)1
 - 3اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان ومدابير السياسة العامة
 -1المتذذت اقور ذذم امل ذ تم  4أن ذ ق اقي ذ و مذذا بذذر ذوقد االسذذرورال اقذذدشرم اق ذذام
اتشىل شاقثانيذ ذذم قصيفلذ ذذا ذ ذذرر ش ذ ذذو انرهاتذ ذذا يذ ذذو اإلنسذ ذذا ق اقصعذ ذذدي ش ذ ذذويت بيفيذ ذذم اقصعذ ذذد
امل سسيمي شأربعغ ع ش ذو مذاال سذاه ععذ مجيذد مسذرويا اقدشقذمي شاسذررمدمت امل سسذا
اتميفيم تغرال لد مرتا اجملرلد املدين شم ميرها(.)8
 -4شرأى مرتذذل اقدراسذذا االس ذ ا يحيم أ اقدشقذذم ذذد أماقذذت علعي ذم انرمذذا ،أمذذر املتذذامل
إىل و ذ سياسذذص .شأ ذذار املرتذذل أ أمييفذذم املتذذامل ا اقيذذم يريذذر إىل اخلذذربو ق ذذا اقذذد ا ع ذ
ميذذو اإلنسذذا ( .)1تلذذا أعذذر ،املرتذذل ع ذ أسذذي ت م رذذف أمذذر املتذذامل مل يرحذذد مذذآل اع
ميلانيم لايم ميو اق وو ،اتحعيم شاق وو ،امليف درو م أح أ رييص(.)51
 -1شأاار مرتذل اقدراسذا االسذ ا يحيم إىل مذا أمرز ذ شيفذم م ذ تم بذر م سسذا اجملرلذد
امل ذذدين شا وم ذذم مذ ذ ي ذذد ق اس ذذر دا جقي ذذم ش يفي ذذم مليف ذذد اقروذ ذ يفي إال أنذ ذ ال ر ذذو ر اإلراهو
اقسياسيم شال اتموا اق زمم قعلضص ر ردم ا بريفيي ها(.)55
 -1شالمت ذذت اقور ذذم امل ذ ذ تم  5ار ياعذ ذ ا خ ذ ذرا ق مو ذذدال اقويفذ ذ شاشر ذذم ق أشس ذذا
اق ذذصا ،نتذذرا قيعذذم اقيذذر املرامذذم هلذذا .شعذ شو ععذ كقذذكي يوذذاين اذذصا ،اق ذذوو ،اتحذذعيم مذ
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انو ذذدا ذذر اقروع ذذيا اشي ذذد امل ئ ذذا قثي ذذا رها( .)55شأشح ذذت اقور ذذم امل ذ ذ تم  5اقدشق ذذم بر ثيذ ذ
هوههذ ذذا اقراميذ ذذم إىل اقر ذ ذذدم قص اقذ ذذم اق ذ ذذصا)54(،ي شزيذ ذذاهو خ ذ ذذل شمعيذ ذذا اقرذ ذذدريف امله ذ ذ
قع ذذصا،ي شإع ذذداه ب ذ ذرام قرنهي ذ ذ اقي ذذاهو س ذذرهدر اق ذذصا ،م ذ ذ مجي ذذد اق صي ذذا اال رلاعي ذذم
شاجملرلوا احملعيم(.)51

باء -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 -1رأ اقور ذذم امل ذ تم  5اسذذرلرار موتذذا هشاعذذص اقيعذذى املوذذر ،عيفهذذا خ ذ االسذذرورال
ر
اقدشرم اق ذام اتش قصيفلذا( .)51شأشحذت اقور ذم امل ذ تم  5اقدشقذم بريفييذ اقروحذيا اقذد صتعرهذا
شاقو ذ ذذات باالقرلامذ ذذا اق وعيذ ذذم اقذ ذذد ورهذ ذذا عع ذ ذ نيسذ ذذها خ ذ ذ اسرورا ذ ذذها اقذ ذذدشرم اق ذ ذذام
اتش (.)51

أيل -منفيووا االلتعامووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان مووع مراهوواة القووانون الوودولي
اإلنساني الواأب التطبيق
 -5المساواة وهدم التمييع
 -8أعربت اقور م امل ذ تم  1عذ أسذيها ال ريذار بيفلذا إىل ذانو مل ا ذم اقرلييذلي شأشحذت
اقدشقم بس انو مل ا م اقرلييل يذردرج امليذ اشيفسذص شاهلويذم شاقروصذر اشيفسذانير ذل أسذصا،
اقرلييل( .)58شأشحت اقور م امل تم  5اقدشقم باعرلاه انو جير اقرلييل جبليد أا اق (.)51
 -1شاع ذذت اقور ذذم امل ذ تم  5تذذاهر اقريذذد ق اقسياس ذذا اقوامذذم شاقر ذريوا املروعي ذذم
باقيض ذذايا اشيفس ذذانيم()51ي شإ تان ذذت اقدشق ذذم مل ذوائا سياس ذذا ا ش ذريوا ا اقداخعي ذذم م ذذد ا يا ي ذذم
اقيضذات ععذ مجيذد أاذ ا اقرلييذل ذد املذرأو( .)55تلذا مل رحذد اقدشقذم املذواره اق زمذم قعل سسذذم
اقو يفيذذم قعلذرأو شال ميف رهذذا املر صذذم امل سسذذيم اق زمذذم( .)55شأشحذذت اقور ذذم امل ذ تم  5اقدشقذذم بروليذذل
إ ارها امل سسص ق ا ام ا ميو املرأو )51(.شأشحت اقور م امل ذ تم  5بيفلذا بريفتذيا هشرا
قعرذذدريف شإكتذذات اقذذوعص شاقروعيذذم ق ذذا ميذذو املذرأوي مذذد وسذذيد ن ذذا ن ذذر اقيذوانر شاقذربام
شاملواره اقيائلم(.)54
 -51شاع ت اقور م امل تم  5بيصو بيفلا اقروحذيا املروعيذم بوذد اقرلييذل اقويف ذرم خذ
اسرورا ها اقدشرم اق ام اتش  .بيد أما أتد أ اجملرلوا احملعيم قعصيفلير م أح أ رييص
شقع ذذوو ،اتحذذعيم وذذاين ب ذذدو م ذ اقرلييذذل( .)51إك يرو ذ ر عع ذ اقس ذ ا امليف ذذدري م ذ أح ذ
أ ريي ذذص اقرلر ذد حبي ذذو ت ذذاقروعياي شاق ذ مي شامل ذذارتم اقسياس ذذيمي شإم اني ذذم اقعح ذذوت إىل اقوداق ذذمي
شاالن ذذدماج ق س ذذو اقولذ ذ ( .)51تل ذذا و ذذاين اجملرلو ذذا احملعي ذذم قع ذذوو ،اتح ذذعيم مذ ذ اقويف ذ ذ
شاال هاه بسصف ماقرهذا اال ر ذاهيم شاال رلاعيذم( .)51شأشحذت اقور ذم امل ذ تم  5بيفلذا بريفتذيا
وعيم ب رامم اإلنسا أي ا تا أحذع اقور ذص ق املذدار شعذرب مجيذد شسذائل اإلعذ ()58ي
ا
ش يفيي ذ ذ ب ذ ذرام إلهمذ ذذاج اجملرلوذ ذذا احملعيذ ذذم قعصيفليذ ذذر م ذ ذ أح ذ ذ أ رييذ ذذص شقع ذ ذذوو ،اتحذ ذذعيم ق
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اجملرلد()51ي شإ رات هراسم ا رلاعيم ا ر اهيم ع اقس ا اقصيفلير م أح أ رييذص امل تذلي ق
بوض املد قعلساعدو ق اقو ور عع امريا ا ا اتساسيم()11ي شموا صذم امل سسذا أش ات ذراه
اق ي ارسو أعلاالا متييليم د اتاذما اقصيفليذر مذ أحذ أ رييذص شاتاذما امليفرلذر إىل
اق وو ،اتحعيم(.)15
 -55شرأ اقور ذم امل ذ تم  5أ اقروحذيا املروعيذم باتاذما امليف ذدري مذ أحذ أ رييذذص
اقذذد صتعرهذذا بيفلذذا خ ذ اسرورا ذذها اقذذدشرم اق ذذام اتش مل ير يذذى أم ميفهذذا .ذ ي ذلا ذذر
اقيي ذذر يل ذذا يروع ذذى باقس ذ ا امليف ذذدري م ذ أح ذ أ ريي ذذص ائل ذ اي شت ذ قك اقس ذذعوتيا اقرلييلي ذذم
قيوا اتم ( .)15شأشحت اقور م امل تم  5اقدشقم بذج رات وذداه سذ اين ديذد يرذو ر قذ مذا يعذل
م ميلانيم ش إعداه ش وعيم إل امم مور م اقو د ا يييص قعس ا امليف دري م أحذ أ رييذص ق
اقصعدي شإهماج اريخ ه الت اقس ا ق نتا اقروعيا شت قك إسذهاما ا ق اقصعذدي شإن ذات اتمانذم
اقو يفيم قريفليم اقصيفلير م أح أ رييص(.)11
 -55شأبرز اقور م امل تم  5أ أ و ات يا ماالا ق بيفلذا هذا امليفرلذو إىل اجملرلوذا
احملعيذذم قع ذذوو ،اتحذذعيم شات يذذا غذذر ا ذذائلي قوثذذائى هويذذم( .)14شأشحذذت اقور ذذم امل ذ تم 5
اقدشقم باعرلاه دابر ي ت يا اق وو ،اتحعيم ممارسم ميو ها ممارسما تامعم()11ي شإن ات
برام قدعا ات يا املها ري (.)11
 -51شأش ذ ت اقور ذذم امل ذ تم  5أ اقدشقذذم مل ذوائا ذريوا ا اقداخعيذذم شال سياسذذا ا مذذد
مصاهي يوغياتار اي شر ضت االعذ ار انونذا باملثعيذا شاملثعيذر شملهش ذص امليذ اشيفسذص شم ذايرم
اهلويذذم اشيفسذذانيم شمذذامعص حذذيا اشيفسذذر م ذ اقس ذ ا ( .)11شأشحذذت اقور ذذم امل ذ تم  5اقدشقذذم
بذذاالع ار بو ذذوه املثعيذذا شاملثعيذذر شملهش ذذص املي ذ اشيفسذذص شم ذذايرم اهلويذذم اشيفسذذانيم شمذذامعص
حيا اشيفسر م اقس ا بوحيها أح ا ،ميو شهد ا قعسياسا اقوامم(.)18
 -54شكتر اقور ذم امل ذ تم  1باسذرلرار نيذاك اقييذر ر اقيذرعيرر  55ش 55مذ املذاهو 511
مذ ذ ذ املرس ذ ذذو اقريفيي ذ ذ ذ م ر ذ ذذا 5111/514ي اقعر ذ ذذر يف ذ ذذا عع ذ ذ ذ أ ممارس ذ ذذم أ ذ ذ ذراه اق ذ ذذر م
اقو يفيمي ر االا شنساتاي املثعيم اشيفسذيم ي ذ سذوت سذعوة م ذر( .)11شأشحذت اقور ذم امل ذ تم 1
اقدشقذ ذ ذ ذذم بجق ذ ذ ذ ذذات اقييذ ذ ذ ذذر ر اقيذ ذ ذ ذذرعيرر  55ش 55م ذ ذ ذ ذ املذ ذ ذ ذذاهو  511م ذ ذ ذ ذ املرسذ ذ ذ ذذو اقريفيي ذ ذ ذ ذ م
ر ا .)41(5111/514
ذ إمذذدى أتذذرب بذواهر اقر يذذل شاقويفذ
 -51شرأ اقور ذذم امل ذ تم  1أ شسذذائل اإلعذ
د املثعيا شاملثعير شملهش ص املي اشيفسص شم ايرم اهلويم اشيفسذانيم شمذامعص حذيا اشيفسذر
م ذ اقس ذ ا ق اقصع ذذد .اقع ذذم املس ذذرمدمم يه ذذا ثذذر ق اجملرل ذذد رهشه أ و ذذا ُتريض ذذيم عع ذ ت ذذر
املثعير شم ايرم اهلويم اشيفسانيم( .)45شأشحذت اقور ذم امل ذ تم  1اقدشقذم بريفييذ بذرام مليفذد اقرلييذل
بسذصف امليذ اشيفسذذص شاهلويذذم شاقروصذذر اشيفسذذانير ق شسذذائل اإلعذ شاقيضذذات ععيذ ()45ي شاق ذذرش
د املثعيذا شاملثعيذر شملهش ذص امليذ اشيفسذص
ق يفيي خ م ش يفيم قعيضات عع اقرلييل شاقويف
()41
شم ايرم اهلويم اشيفسانيم شمامعص حيا اشيفسر .
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 -51شأاذذار اقور ذذم امل ذ تم  1إىل أ االر صذذا بذذر اتاذذما مذ نيذ نذذو اشذيف غذذر
مو ذ ر ب ذ ق اقصع ذدي شأ اقيذذانو ر ذذا  5154/1حيتذذر اقذذلشاج بذذر اتاذذما م ذ ني ذ نذذو
()44
اشيف ي ق املاهو  41ميفذ ي تلذا حيذو هش االعذ ار باقربا ذا اقلش يذم املويذوهو ق اخلذارج .
شأشحت اقور م امل تم  1اقدشقم بجق ات املاهو  41م اقيانو ر ا  5154/1شبدت إ ذرات علعيذم
ريويم ي قع رتات م ني نو اشيف املساشاو أما اقيانو (.)41
 -1حق الفرد ي الحياة والحرية وتمن الشخصي
 -51أاار اقور م امل تم  1إىل أ سعف مريم اتاما عع حنو غر انوين ش وسيصي
إىل انذ ذذف ار ذ ذذا ،انرهاتذ ذذا يلذ ذذا يروعذ ذذى بامرحذ ذذاز اتاذ ذذما م ذ ذذايرم اهلويذ ذذم اشيفسذ ذذانيمي
ممارسذما ميفهحيذذم شهذذاز اق ذذر م اقو يفيذذم( .)41شأشحذذت اقور ذذم امل ذ تم  1اقدشقذذم برذذدريف
ي ذ
وا اتم ب ن اقرلاما ا املروعيم بام ا شاايم ميو م ايرم اهلويم اشيفسانيم مذ اقسذ ا ي
ذذد
شاقر يي ذذى م ذذد أ ذ ذراه اق ذذر م املر ذذور ر ق امرح ذذازا وس ذذييم شق م ذذاال ابرذ ذلاز شعيفذ ذ
اتاما م ايرم اهلويم اشيفسانيم ش يد أ راه اق ر م ه الت إىل اقوداقم(.)41
 -58شرأ اقور ذذم امل ذ تم  5أ اقدشقذذم مل رم ذ مذذا ي يذذص م ذ ذذدابر قريفيي ذ نتذذا سذذحو
يري ذذى م ذذد املو ذذاير اقدشقي ذذمي شه ذذو مو ذذو بو ذذض اقروح ذذيا اق ذذد صتعره ذذا بيفل ذذا خ ذ اسرورا ذذها
اقذ ذذدشرم اق ذ ذذام اتش (اقروحذ ذذيا 51-18ي ش51-18ي ش .)48()54-18شأ ذ ذذا ت اقور ذ ذذم
امل ذ تم  5أ م ذ عد ذذد اقسذحيفات شاترتذذا اقسذذحو ال ذذلاال ذذائلرر( .)41شأش ذ ت
اقور ذذم أ أم ذوا شبذرام مرا ذذى امرحذذاز اتمذذدا قيسذذت بامل ئلذذم تذ قك( .)11شأشحذذت اقور ذذم
امل ذ تم  5اقدشقذذم باعرلذذاه ذذدابر قعيضذذات عع ذ اترتذذا اقسذذحو شتياقذذم أم ذوا موي ذذم تر ذذم
قألاما مسعويب ا ريم(.)15
 -51شالمتت اقور م امل تم  5عد ش ذوه مذوفير مذ هعر قعروامذ مذد اتاذما كشم
اإلعا م ق مرا ى ا ص  .شبسحو اقصعدي ع شو عع كقكي عده تصر م كشم اإلعا م مسذعويب
ا ريم هش َّاتلم شال إهانم(.)15
 -51شالمتت اقور م امل تم  5أن عع اقرغا م حدشر اقيانو ر ا  5151/85قعيضات
ذذد املذرأوي ال ي ذلا اقويف ذ امليفذذل ائل ذا ب ذذدو( .)11شأعربذذت اقور ذذم امل ذ تم  5ع ذ
عع ذ اقويفذ
أسذ ذ ذذيها قوذ ذ ذذد ش ذ ذ ذذد ق ذ ذ ذوائ هل ذ ذ ذ ا اقيذ ذ ذذانو ي ش ذ ذ ذذاشز املهعذ ذ ذذم احملذ ذ ذذدهو ق ذ ذ ذ قك (تذ ذ ذذانو اتش /
ذذد
هيسذذلرب  .)5151تلذذا مل ريف ذذن َّذذاتا شال نيابذذا مرم ذذم ق اقيفتذذر ق ذرائا اقويف ذ
امل ذرأوي شال أرن ذذمت مرات ذذل قرعايذ ذم املذ ذرأو( .)14شأشح ذذت اقور ذذم امل ذ ذ تم  5اقدشق ذذم بض ذذلا اقريفييذ ذ
ذد املذرأوي شصاحذم ق امليفذل ( .)11شأشحذت اقور ذم امل ذ تم 5
اقيوعص قيذانو اقيضذات ععذ اقويفذ
()11
اقدشق ذذم بريفييذ ذ أم ذذا اقي ذذانو ر ذذا  . 5151/85شأشح ذذت اقور ذذم امل ذ ذ تم  1بيفل ذذا بجهم ذذاج
املذراهير شاقيفسذذات م ذذايرم اهلويذذم اشيفسذذانيم ق اقسياسذذا اقذذد سذذرهدر ذ ايا اقويف ذ شاق ذذره
امليفل (.)11
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 -55شأاار م سسم اوف أبرايم اقسيدو اقصارو أ اقراعص اق احل إىل أ جخر يريذر حذاهر
ع ذ اقيفت ذذا اق ذذو املر ام ذ إلم ذذاتا اشر ذذم ي ذ ع ذ أن ذ ق ع ذذا 5155ي بع ذذغ ع ذذده
ماال االعردات اشيفسص عع اقيفسذات املصعذغ عيفهذا  5 145ماقذمي ق مذر بعذغ عذدهها 5 511
ماقم ق عا  .5155شق اقي و م تانو اقثاين/ييفاير إىل نيسا /أبري 5151ي رسحعت 141
ماقم اعردات يفسص عع اقيفسذات .شأشحذت امل سسذم بيفلذا باسذر دا سياسذم ش ائيذم مذ ات ذا
اقثيا يم امل حوم عع االعردات اشيفسص(.)11
 -55شكتر املصذاهرو اقوامليذم إلمذات مجيذد أاذ ا اقويوبذم اقصدنيذم قأل يذا أ اقويوبذم اقصدنيذم
قأل يا م رشعم ق اقصعدي عع اقرغا م اقروحيا حبترهذا اقذد صعترهذا بيفلذا خذ اسرورا ذها
اقدشرم اق ام اتش (اقروحذيرا  55-18ش .)11()51-11شأعربذت املصذاهرو اقوامليذم عذ أمعهذا
ق أ يد اقدش وحيا إىل بيفلا باعرلاه انو تر مجيذد أاذ ا اقويوبذم اقصدنيذم قأل يذا
ق مجيد اتشسا ي ا يها امليفل (.)15
 -51شأاذ ذذار اقور ذ ذذم امل ذ ذ تم  5إىل وذ ذذرل بوذ ذذض أ يذ ذذا اق ذ ذذوو ،اتحذ ذذعيم شات يذ ذذا
اشيفسص م ص اقصاق ر .شأشحت اقور م امل تم  5اقدشقذم بريفييذ اذ
اق مر ق سر
ش ائيذذم ق أشسذذا اقس ذ ا اتحذذعير شس ذ ا اجملرلوذذا احملعيذذم اقريييذذم اقيفائيذذم م ذ أ ذ اقيضذذات
عع فاهرو االعردات اشيفسص عع ات يا ي شاسر دا برام قعلسذاعدو يسذر يذد املسذاعدو
أ يا اجملرلوا احملعيم اقريييم ا ر اهي ا(.)15
املدرسيم ي ا السر

 -3إقامة العدل بما ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب وسيادة القانون

 -54أش ذ ت اقور ذذم امل ذ تم  5أ اقدشقذذم مل ورلذذد نتام ذا قعله ذ اقيضذذائيم شأ ويييفذذا
اقيضاو ميف عا  5111م رم .شع شو عع كقكي رى بر عامص  5151ش5154ي ختيذيض
نسذذصم خم ذذا امليلانيذذم قيفتذذا إ امذذم اقوذذد ي شهذذو مذذا مذذا هش يفيي ذ اقيفتذذا اال ذذامص عع ذ
اق ويد اقو (.)11
 -51شرأ اقور م امل تم  5أ اقدشقذم ال يذ مذى اتاذما كشم اإلعا ذم ق أ راعذ
أحذذو احملاتلذذا نتذذرا قو ذذوه ث ثذذم م مجذذر بع ذذم اإلاذذارو يذذل عع ذ اق ذذويد اقذذو ملسذذاعدو
اتاما اق ُّا مسعويب ا ريم(.)14
 -51شأش ذ ت اقور ذذم امل ذ تم  5أ اقي ذذانو اشيف ذذائص قألم ذذدا يرصي ذذص ععذ ذ خي ذذض سذ ذ
املس ذ شقيم اشيفائيذذم إىل  55عام ذاي شأشحذذت اقدشقذذم واتمذذم نتذذا املس ذ شقيم اشيفائيذذم قعل ذراهير مذذد
ا يا يم ميو اق ي (.)11
 -51شأاذذار اقور ذذم امل ذ تم  5إىل أن ذ عع ذ اقذذرغا م ذ صذذو اقدشقذذم اقروحذذيا 51-11
ش 51-11ش )11(58-11خ ذ اسرورا ذذها اق ذذدشرم اق ذذام اتش ي مل ُتي ذذى ُتييي ذا و ذذاالا ق
اقودي ذ ذذد مذ ذ ذ ا ذ ذذاال اخل ذ ذذرو النرهات ذ ذذا مي ذ ذذو اإلنس ذ ذذا اق ذ ذذد ش و ذ ذذت ق اقيذ ذ ذ و م ذ ذذا ب ذ ذذر
ان ييفوال (ق عا  )5151شأمدا سا يعذي شتوقذو
عامص  5151ش5155ي ت اه
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(ق اقيذ ذ و )5155-5155ي شه ذذو م ذذا ا ذذحد ععذ ذ رس ذذيخ ثيا ذذم اإل ذ ذ مذ ذ اقوي ذذا.)11(،
شأشحت اقور م امل تم  5اقدشقم باقر ييى ق ماال االنرهاتذا اخل ذرو يذو اإلنسذا اقذد
ش وت ق اقسيفوا اخلل اتخرو ش َّاتلم ش موا صم مر صيها(.)18
 -58شكت ذ ذذر مرت ذ ذذل اقدراس ذ ذذا االس ذ ذ ا يحيم بجن ذ ذذات شيف ذ ذذم قع ييي ذ ذذم ق ع ذ ذذا  5115مويفي ذ ذذم
بذذاقر ييى ق اش ذرائا املر صذذم إبذذا ا ذذا اقذذدي را ورم اقوس ذ رم (ق اقي ذ و )5181-5111ي
رمجوذت ُتيييا ذذا ق يريذذر َّذدشه اقيف ذذر مل يرسذذعا ذل إىل أ ذراه أسذذر اقضذ ايا .شأ ذذار املرتذذل أ
اقدشق ذذم قيس ذذت ععذ ذ ا ذذا بنس ذذر اقضذ ذ ايا شال ر ذذابد م ذذاال ا املوعي ذذم .تل ذذا مل و ذذد خ ذذم
قعروويض ذذا ( .)11شأع ذذر ،املرت ذذل عذ ذ أس ذذي قو ذذد اس ذذرحابم م ر ذذف أم ذذر املت ذذامل ق عص ذذا أس ذذر
اقض ايا هعا ندائها ور م ا يييمي شاقوداقم(.)11
 -4الحق ي الخصوصية والعواج والحياة األسرية
 -51أت ذ ذذد اقور ذ ذذم امل ذ ذ ذ تم  5أ بيفل ذ ذذا مل يفي ذ ذ اقروح ذ ذذيم  51-18امليدم ذ ذذم هل ذ ذذا خذ ذ ذ
اسرورا ذذها اقذذدشرم اق ذذام اتش ()15ي كقذذك أ سذذحي املواقيذذد ق امليفذذا ى اقيفائيذذم غذذر ميسذذر.
شأشحت اقور م امل تم  5اقدشقذم بجن ذات مراتذل قرسذحي املواقيذد ق ميفذا ى اق ذوو ،اتحذعيم أش
امليفذذا ى اقيفائيذذم أش امليفذذا ى اقذذد ي تذل يهذذا اقسذ ا امليف ذذدرش مذ أحذ أ رييذذصي ش يفتذذيا اذ
رشجييم قرسحي ات يا (.)15
االع ار باهلويم اشيفسانيم قألاما م ايرم
 -11شأش ت اقور م امل تم  1أن ال
اهلويذذم اشيفسذذانيم ق اقصعذذد إال بذذج رات ذذانوين بوذذد أ ي ذذر اتاذذما املويفيذذر أعضذذاتها اقريفاسذذعيم
رامي ذا .شأشحذذت اقور ذذم امل ذ تم  1اقدشقذذم بس ذ ذذانو قعهويذذم اشيفسذذانيم رجييذذل االع ذ ار باسذذا
م ذذاير اهلوي ذذم اشيفس ذذانيم شهويرذ ذ ق مجي ذذد اقوث ذذائى اق م ذذيم و ذذف إ ذ ذرات إهارمي هش ذذرشرو
خضوع قردخ رامص(.)11
 -1حرية مكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحوق وي المشوار ة وي الحيواة العاموة والحيواة
السياسية
 -15أعربت اقور م امل تم  4عذ أسذيها إلبيذات اقدشقذم ععذ نيذاك اقيذانو ر ذا 5151/54
اق ذ م يييذذد ميذذص اقرحلذذد شاقرتذذاهري شير مذذى شيروا ذذف و ص ذ بوذذض اقيذذاهو اقيفيذذابير .شأشحذذت
حبيص اقرحلد شاقرتاهر(.)14
اقور م امل تم  4اقدشقم بجق ات ه ا اقيانو أش وديع تص ال
 -15شأاذذار املرتذذل االسر ذذارم يذذو اإلنسذذا ب عيذذم ا يذذو جباموذذم أشت هومذا إىل أ بيفلذذا
د أمرز ميف عا  5155بوض اقريد ق تياقم زياهو نسصم م ارتم املرأو ق ا ومم .بيد أن
اعرصذذارا م ذ عذذا 5155ي امرعذذت بيفلذذا املرتذذل اخلذذام بوذذد املائذذم م ذ بذذر  551بعذذدا ق اقوذذامل
شاملرتذذل اتخذذر ق امليف يذذم ق نسذذصم متثي ذ امل ذرأو ق املسذذرويا ا وميذذم اقوعيذذا الختذذاك اقي ذرار(.)11
شأشحت اقور م امل تم  5اقدشقم واحعم يفيي دابر ُتيى مليدا م اإلن ار ق م ذارتم املذرأو
ق ميفاحف املس شقيم(.)11
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 -1الحق ي العمل و ي التمتع بظروف همل هادلة ومؤامية
 -11أاار اقور م امل تم  4إىل أن عع اقرغا م صو بيفلا اقروحذيا امليدمذم هلذا ب ذن
مو ذ ذذو اقول ذ ذ خ ذ ذ اسرورا ذ ذذها اقذ ذذدشرم اق ذ ذذام اتش ي ال ذ ذ م متذ ذذم ذ ذذر تصذ ذذر ق
اتش ذذا اقذذد تانذذت سذذصف يذذد ها .وع ذ سذذصي املثذذا ي مل رم ذ اقدشقذذم أم إ ذرات قع ذذد م ذ
اقرياش ق ات ور بر اقر شاملذرأوي شال إلق ذات امللارسذم غذر اقيانونيذم املرلثعذم ق إ ذرات ذ
ا م أ ا و عع رحم عل  .شأشحت اقور م امل تم  4اقدشقم باختاك اقردابر اق زمم
قريفيي ذ ذ اقروحذ ذذيا شاالقرلامذ ذذا امليدم ذ ذذم ق ذ ذذا اقول ذ ذ خ ذ ذ اسرورا ذ ذذها اقذ ذذدشرم اق ذ ذذام
اتش (.)11
 -14شأش ذ ت اقور ذم امل ذ تم  4أ ا ومذا املروا صذذم ق اقصعذد ذد خاقيذت واعذد اقولذ
املهيفيم املروعيم باملوفير اقولوميري اخلا ور قيفتا علذ غذر مسذرير شمرهذو بووامذ سياسذيم.
شأشحت اقور م امل تم  4اقدشقم باالمرثا قعيواعد اقيائلم شاعرلاه اقيواعذد اق زمذم إلن ذات نتذا
مهيفيم مسريرو ق اقي ا اقوا (.)18
 -11تلذذا أش ذ ت اقور ذذم امل ذ تم  4أ اقدشقذذم ال ُت ذ ا ذذى ق مريذذم ذذوي اشلويذذا
ش نسذي اقيفيابذا ق اقي ذذا ا ذومصي ش يذذرل يذوها ال ريذى مذذد ا ذدشه املوذ ر ذا بوحذذيها
م رشعم ق اجملرلوا اقد يرا يم .شق اقي ا اخلا ي ال جيوز اقريفتيا اقيفيايب ق بوض اجملاال
أيض ذ ذاي تاقي ذ ذذا امل ذ ذذرقي شميف يذ ذذم توقذ ذذو ا ذ ذذروي شموتذ ذذا اقي ذ ذذا اقرحذ ذذارمي ش ذ ذذا اخلدمذ ذذم
امليفلقيم(.)11
 -11شأ ذذا ت اقور ذذم امل ذ تم  4أ شزارو اقول ذ رذذدخ ق ا ري ذذم اقيفيابيذذم بذذر ض س ذذحي
بوض اقيفيابا ي ب إما ال و ر بنم ا احملاتا اقوعيا ا اق ن بييفلا نمر احمل لذم اقيضذائيم
اقوعيا بريفيي ها(.)81
 -11شأشحت اقور م امل تم  4اقدشقم بام ا شتياقم ا ذى ق اقريفتذيا اقيفيذايب شسذائر ا يذو
اقولاقيذم ق اقي ذا ا ذذومصي شاختذاك مذذا يعذل مذ ذدابر سياسذذيم ش انونيذم شإهاريذذم لايذم ا يذذو
اقيفيابيم شليد اقوامعر ق اعا اال ر اه تا مي شعد اقرذدخ ق علعيذد ذ ي امليفتلذا
اقولاقيم شعلعها(.)85
 -18شأاذذار م سسذذم اذذوف أبراذذيم اقسذذيدو اقصذذارو أ اقراعذذص اق ذذاحل إىل أ ععذ اقوذذام
ق اخلدمذذم امليفلقيذذم باقصعذذد اقولذ مذذآل  55سذذاعم يوميذاي غاقصذا مذذا وذذانر خ هلذذا مذ سذذوت موامعذذم
أربا ،علعه ي شأ ميه ق اقضلا اال رلاعص مرهو ٌ بجراهو ر ،اقول  .شأ ذا ت امل سسذم
أ ا ذذد اتهج ت ذذور اقولذذا ق اخلدمذذم امليفلقيذذم ي ذ اشع بذذر  511ش 551هشالرا م ذ هشالرا
اقوالي ذذا املر ذذدوي ق م ذذر يصع ذذغ ا ذذد اتهج قأل ذذور املي ذذرر قس ذذائر اقول ذذا  154هشالرا مذ ذ
هشالرا اقواليا املر دو .شأاار امل سسم إىل يارير حاهرو ع شزارو اقول تر أ  48ق
املائذذم مذ اق ذ اشى اقذذد رعياهذذا اقذذوزارو ميدمذذم مذ اقولذذا ق اخلدمذذم امليفلقيذذم .شأشحذذت امل سسذذم
8

GE.15-01974

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

بيفل ذذا بريفيي ذ ذ سياس ذذم مل ا ذذم س ذذوت موامع ذذم اقو ذذام ق اخلدم ذذم امليفلقي ذذمي بروعي ذذم اتا ذذما
حبيذذو ه شاختذذاك ذذدابر إلنيذذاك اتم ذذا اقيانونيذذم املروعيذذم بذذن وره اق ذذهريم شميهذ ق اقضذذلا
اال رلاعص(.)85
 -7الحق ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -11أاذذار املرت ذذل االسر ذذارم ي ذذو اإلنسذذا ب عي ذذم ا يذذو جبامو ذذم أشت هومذذا إىل ش ذذوه
يديرا بوحو نسصم اقصيفلير م اق وو ،اتحعيم اق ي يوي و ق ماقذم يذر مذد د إىل 11
ق املائم .تلا أاار املرتل إىل ادو حووبم م ارتم موتا اقولا م اق وو ،اتحعيم ق اقيوى
اقوامعذذم نت ذرا ملو ذذد اجملرلوذذا احملعيذذم قع ذذوو ،اتحذذعيم ق اقري ذ ي شاقر يذذل ذذد ه ذ اق ذذوو،ي
شَّدشهيم ر أ راهها ق اقروعياي شنترا قع وا ل اقع ويم( .)81شأاار اقعحيفذم اقو يفيذم قع ذوو،
اتحذعيم ق بيفلذا إىل أنذ ععذ اقذرغا مذ اإلعذ عذ ذذرشاع ذو اقيفذا احملعذذص اإلمجذا بذذر  4ق
يذذم ات يذذا ي شاقو يذذا
املائذذم ش 8ق املائذذم ق اقويذذوه اتخذذروي يذذد ار يوذذت موذذدال ني ذ
()84
اقيفياسيمي شاقرسر ،م املدرسم ق اجملرلوا احملعيم قع وو ،اتحعيم .
 -8الحق ي الصحة
 -41أا ذذار اقور ذذم امل ذ ذ تم  5إىل أ اقدشق ذذم ذذد أع ذذت اتشقوي ذذم إلن ذذات اقصيفي ذذم اقر ري ذذم
قعلسر ذذييا ععذ مسذذا ،اقرعايذذم اق ذ يم اتشقيذذمي شأمهعذذت خذذدما اق ذ م اقويعيذذم بذذجغ
املوهذذد اقذذو قع ذ م اقويعيذذم .تلذذا مل رم ذ اقدشقذذم ذذدابر ي ذ ا ذذى ق اق ذ م ق مذذاال
اإلمها اق يب .شأشحت اقور م امل تم  5اقدشقم بجي ت اتشقويم خلدما اقرعايم اق يم اتشقيمي
ش وليذذل اقرعايذذم امليدمذذم قو ذ ج م ذذات اق ذ م اقويعيذذمي شاسذذر دا ذذدابر ضذذل اقر ييذذى ق
ماال اإلمها اق يب شاحملاتلم شاملوا صم ععيها(.)81
 -45شنصهذذت اقور ذذم امل ذ تم  5إىل ار يذذا نسذذف انر ذذار مذذاال ا لذ شاإلحذذابم بذذاتمرال
امليفيوقم يفسيا ق أشسا املراهيا شاملراهير .شع شو عع كقكي أتد اقور م امل ذ تم  5عذم
اقذربام امل ئلذذم ق ذذا اق ذ م اشيفسذذيم شاإلةابيذذمي شَّدشهيذذم مذواه اقرثييذ اشيفسذذص ق اقذربام
اقروعيليم( .)81شأشحت اقور م امل تم  5اقدشقم بو د سياسا قع م اشيفسيم شاإلةابيم ُتلص
ترامم املرأو شميو هاي ش يسر إم انيم اإل ذاهو مذ ذر قريفتذيا اتسذرو ُتذ إراهو اتاذما ق
وت ثيا ا ا شأهياما( .)81شأشحت اقور م امل تم  5اقدشقم باسر دا برام قعرثيي اشيفسص
شاإلةايب ق نتا اقروعيا(.)88
 -45شكتر اشلويم اقدشقيم قرعايم احملرضري شاقرعايم اقرس ييفيم بذن اقربنذام اقذو قعرعايذم
اقرس ييفيم د أرن ئ و ف ذرار شزارو اق ذ م ر ذا  5151/411شنريذ ق مجيذد أحنذات اقذص ه ق
اقسذيفوا اتربذذد املا ذذيم .بيذذد أنذ ي ذذوف حذذرر اقوحذذيا اقو يذذم احملرويذذم ععذ مذذاهو املذذور ر
شغرها م املواه اخلا وم قعر ابم .شأشحت اشلويم ا ومم واتمم " انو املذواه اخلا ذوم قعر ابذم
ق سذذرمدا اق ذذيب"ي شس ذ ذذانو قعرعايذذم اقرس ذ ييفيم يراعذذص ميذذو املر ذ ي شاسذذر دا برنذذام
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يه ذذدر إىل وع ذذيا إهارو اتمل شاقرعاي ذذم اقرسذ ذ ييفيم مذ ذ أ ذ ذ ُتس ذذر مس ذذروى شحذ ذ ات يون ذذا
شحر ها مآل أاار ا سريريا(.)81
 -41شأش ت اقور م امل تم  1أ اتاما م ايرم اهلويم اشيفسانيم يوا هذو حذووبا
ق إم انيم ا و ععذ اخلذدما اق ذ يمي مذ صيذ ر ذض يذد اقرعايذم هلذاي ش ذنخر ذر يصها
ق وائا االنرتاري شإكالهلا ععيفاي شعلهلاي شمضاييرها .شأشحت اقور ذم امل ذ تم  1اقدشقذم بريفييذ
برام قر سر مسروى اقرعايم اق يم اق امعم امليدمم شلاعم م ايرم اهلويم اشيفسذانيمي شإن ذات
برام دريصيم تقير موفيص اق م ب ن اخلدما اق يمي شاهلويم اشيفسانيم شميو اإلنسا ي
شرعايم اقيفسات م ايرا اهلويم اشيفسانيم(.)11
 -9الحق ي التعليل
اقييذذد باملذذدار بيفسذذصم  41ق املائذذم ق املرمعذذم
 -44أبذذرز اقور ذذم امل ذ تم  5ار يذذا موذذد د
االبردائيم ش 11ق املائم ق مرمعم اقروعيا ما ص املروسلي ض ا ع إن ات برنام امليف م اقوامذم
مل ا م فاهرو اقرسر ،مذ املدرسذم .إال أ اقور ذم امل ذ تم  5أش ذ ت أنذ ذ هلذ ا اقربنذام
أ ي و أتثر نثرا إ أر ي قس ا امليفا ى اقريييم اقيفائيم اإل اهو ميف (.)15
 -41شأاذذار املرتذذل االسر ذذارم يذذو اإلنسذذا ب عيذذم ا يذذو جباموذذم أشت هومذذا إىل أ بيفلذذا
واك عع ُتييى اتهدار اإل ائيم قألقييم يلا يروعذى برذو ر ذر اقروعذيا االبرذدائص قعحليذد.
شي ذ خيذذض مو ذد اقرسذذر ،م ذ املدرس ذذم شُتسذذر ذذوهو اقروع ذذيا اقر ذذدير املذذاثعر أمامه ذذا
ماقي ا .شيصعغ مود اقييد باملرمعم االبردائيم  18ق املائذمي بييفلذا ال يرحذاشز  11ق املائذم باملرمعذم
اقثانويم(.)15
 -41شس ذ ذذحعت اقور ذ ذذم امل ذ ذ ذ تم  5أ ذ ذذوهو اقروع ذ ذذيا ق اقصع ذ ذذد خترعذ ذ ذ ب ذ ذذاخر ر اق صي ذ ذذم
اال رلاعيم شاإل عيا .صييم اقروعيا ي هم إىل لئم اقورل اقروعيلص ش ي ي ي شهو مذا يرذربز
عد ا ر خمرع ما اقس ا ا يضر بن ير اعا اجملرلد(.)11
 -41شأاذذار املرتذذل االسر ذذارم يذذو اإلنسذذا ب عيذذم ا يذذو جباموذذم أشت هومذذا إىل يذذاش
وهو اقروعيا امليد ت يذا اق ذوو ،اتحذعيم شقأل يذا غذر امليفرلذر إقيهذا .ش ولذ املذدار ق
اجملرلوذذا احملعيذذم قع ذذوو ،اتحذذعيم وعذذا شامذذد شليذذد اتعلذذار شاملرام ذ اقروعيليذذمي شال رحذذاشز
مدو اقيو اقدراسص اقساعم أش اقساعرري شمل يرولا اقروعذيا امل ذ ة بذر اقثيا ذا اقثيفذائص اقع ذم ق
أ ذاقيا اق ذذوو ،اتح ذذعيمي شال ي ذلا َّ ذذو اتمي ذذم م ذ عم أساس ذذيم يوا هه ذذا اقس ذ ا اتح ذذعيو ي
شال سيلا اقيفسات .إك يفميض نسذصم اإلملذا بذاقيراتو شاق رابذم ق أشسذا بوذض اقسذ ا اتحذعير
اخنيا ذ ا ي ذ إىل  11ق املائذذم ق حذذيور اقيفسذذات .شأشح ذ املرتذذل بيفلذذا بذذاقيفتر ق اسذذر دا
ب ذرام سذذاعد ق زيذذاهو نسذذصم اإلملذذا بذذاقيراتو شاق راب ذم يلذذا بذذر اق ذذوو ،اتحذذعيمي شُتديذذدا ق
حذذيور اقيفسذذاتي شاقر ذذاشر مذذد اق ذذوو ،اتحذذعيم قريفيي ذ نتذذا اقروعذذيا اقثيفذذائص اقع ذذم شاقثيذذاق ق
امليفا ى اقد ي يفها هذ اق ذوو ،شقر سذر مسذروى اقذربام شامليفذاه اقدراسذيم اقيائلذمي شاقولذ
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ععذ وميذذد عذذده اقسذذاعا اقدراسذذيم اقذذد ر ضذذيها اق ذ  ،ق اعذذا اقذذدر ي ش وميذذد امليفذذاه
اقو يفيم قيرورر مجيد أ يا اقصعد م خ هراسرها عع ش ها نتر اق وو ،اتحعيم(.)14
 -48شأشحت اقور م امل تم  5اقدشقم برحد أمذوا ق ياقذم ذر اقروعذيا قعلحرلوذا احملعيذم
قعصيفليذذر م ذ أح ذ أ رييذذص شاق ذذوو ،اتحذذعيم عع ذ ذذد املسذذاشاو مذذد سذذائر اقس ذ ا ي شمواتمذذم
اقذ ذذدعا اقروعيلذ ذذص امليذ ذذد مذ ذذد صيوذ ذذم اجملرلوذ ذذا احملعيذ ذذم اقيفائيذ ذذم بو ذ ذذد اذ ذذرش م ئلذ ذذم قو ذ ذذوها
اش راق(.)11
 -41شالمتذذت اقور ذذم امل ذ تم  5أ أم ذذا اقيذذانو ر ذذا  5184/5اقيا ذذيم بجهمذذاج وعذذيا
ميذذو اإلنسذذا ق نتذذا اقروعذذيا اقذذو مل ريفي ذ ذذلي شأشحذذت اقدشقذذم باسذذر دا ب ذرام ع ذ
ميو اإلنسا ق نتا اقروعيا(.)11
 -51األشخاص ذوو اإلهاقة
 -11أش ت اقور م امل تم  5أ اتاذما كشم اإلعا ذم مذا زاقذوا رمسذرصودي مذ اجملرلذد
ش ذيفميض نسذذصم م ذذارترها ق سذذو اقول ذ نريح ذما قوذذد م ذذوهلا عع ذ ذذر االقر ذذا بيفتذذا
اقروعذذيا عع ذ ذذد املسذذاشاو مذذد سذذائر اقس ذ ا  .شرأ اقور ذذم امل ذ تم  5أ اقدشقذذم مل سذذر د
سياسذذا ذذدر إىل ا ذذد مذ نسذذف اقييذذر ق أشسذذا اتاذذما كشم اإلعا ذذمي شال بذرام مليفذذد
اقويف امليفل دهاي شها عر م قعم ذر ب ذ مضذاع ي شال تيعذت هلذا مريذم ا ذو ععذ
املوعوما ش خدما اق م اشيفسذيم شاإلةابيذم .شأشحذت اقور ذم امل ذ تم  5اقدشقذم بروليذل علذ
اتمانم اقو يفيم قألاذما كشم اإلعا ذم بوحذيها اق يذا املذيفتسا قعسياسذا اقوامذم إلهمذاج كشم
اإلعا م ق اجملرلدي م أ تياقم ميو ه اقيمم م اقس ا (.)11
 -55الشعوب األصلية
 -15رأ اقعحيف ذذم اقو يفي ذذم قع ذذوو ،اتح ذذعيم ق بيفل ذذا أن ذ ذ عع ذ ذ اق ذذرغا م ذ ذ أ ق ذذدى بيفل ذذا
ذريوا مريدمذذم ب ذذن مو ذذو اق ذذوو ،اتحذذعيمي ذذور اقسذذع ا اقريعيديذذم هل ذ اق ذذوو،
بود ام ا اقدشقم إياها تما ال ر اشرها ق اقيرارا اقر ذريويم شاقسياسذيم شاإلهاريذم اقذد متسذها.
شأتذد اقور ذم امل ذ تم  5عذد يفييذ اقروحذيا امليدمذم ب ذذن اق ذوو ،اتحذذعيم خذ االسذذرورال
اق ذذدشرم اق ذذام اتش قصيفل ذذا (اقروح ذذيا 51-18ي ش51-18ي ش11-18ي ش11-18ي ش-11
15ي ش .)18()15-11تلا أعربت اقعحيفم ع أسيها ت اقدشقم مل ذد ععذ ا يا يذم ميفتلذم
اقولذ اقدشقيذذم ر ذذا  511شال اعرلذذد م ذذاريد اقي ذوانر اقيائلذذم املروعيذذم بولعيذذم اقر ذذاشر املسذذصى
شاايم املوارر شامللارسا اقريعيديم(.)11
 -15شأعذ ذذر ،مرتذ ذذل اقول ذ ذ اقصيمذ ذذصي م ذ ذرا إىل اقروحذ ذذيم  15-11اقذ ذذد صتعرهذ ذذا بيفلذ ذذا خ ذ ذ
اسرورا ذذها اقذذدشرم اق ذذام اتش ()511ي ع ذ أسذذي يعوقذذم أش ذ اقي ذذور اقر ذريوص هش يفيي ذ
اإلعذ املروعذذى حبيذذو اق ذذوو ،اتحذذعيم .شكتذذر ميفهذذا إق ذذات مذواه ذذانو اقصيمذذم اقوذذا اقذذد تانذذت
و ر حبى اق ذوو ،اتحذعيم ق املوا يذم املسذصيم شا ذرو شاملسذريفرو ععذ امل ذاريد اإل ائيذم اقذد ذد
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ثر ععيها .شأشح مرتل اقول اقصيمص اقدشقم بجعاهو نياك املواه املروعيم باق وو ،اتحذعيم املع ذاو
ر
م انو اقصيمم اقوا ي شإهماج املواير اقدشقيم اقيفا و املروعيم باقر اشر مذد اق ذوو ،اتحذعيم عيفذد
إعذذداه امل ذذاريد شحذذوا اقسياسذذا شاقيواعذذد اقيانونيذذم اقذذد ذذد ذ ثر ععيهذذاي شاملضذذص رذذدما يفا ذذم
م اريد اقيوانر املروعيم باقر اشر مد اق وو ،اتحعيم ارتم ممثعيها(.)515
 -11شأاذ ذذار اقور ذ ذذم امل ذ ذ تم  1إىل إن ذ ذذات هيمرذ ذذر م ذ ذذوميرر ق اقصعذ ذذد ملواشذ ذذم ا ذ ذواغ
اق وو ،اتحعيمي إىل انف أمر املتاملي شاعرلاه وانر مسريفرو ب ذن ضذايا هذ اق ذوو.،
تلا أاار اقور ذم إىل أ املذدار شمراتذل اقرعايذم اق ذ يم اقريييذم ميفر ذرو ق مجيذد أر ذات اقصعذدي
شإ تانت نا م اقرلوي شغر موزعم باقرساشم .غذر أ اقور ذم امل ذ تم  1ذرى أ اقيحذوو بذر
املياحذذد املوذذر ،عيفهذذا شأ وذذا ا ومذذم ذذملم .يذذد أثصذذت أمذذر املتذذامل عذذد واقير ذ ي شغاقص ذا
ر
مذذا يرحاه ذ اقصع ذذد اقر ذريوا اقر ذذاعديمي شال ي ذلا اقودي ذذد م ذ اخل ذذل شامل ذذاريد ذذره شا ه ذذم
هعائيمي شمتضص ا ومم ق عد اايم املوا يفر م اق ذوو ،اتحذعيمي شمييفلذا روذرل امل ذاريد
اإل ائيم اق ربى قرهديد ماي ثس اعرداتا ا ععيهاي بيلد امرحا ذا اق ذوو ،اتحذعيم لوذا
عيفييا ش راتا .شأشحت اقور م امل تم  1ا ومم ضاعيم هوهها مذ أ ذ م ا ذم اإل ذ
م ذ اقوي ذذا ،ععذ ذ انرهات ذذا مي ذذو اإلنس ذذا املر ص ذذم ذذد اقسذ ذ ا اتح ذذعير شاالمريف ذذا عذ ذ
د احملرحر م أ راه اق وو ،اتحعيم(.)515
اسرمدا اقويف
 -14شأش ذ ت اقعحيفذذم اقو يفيذذم قع ذذوو ،اتحذذعيم ق بيفلذذا أ يفييذ م ذذاريد إ ائيذذم تذذربى ق
أرا ص اق وو ،اتحعيم د سصف ق شرشه اهعاتا بو و انرهاتذا خ ذرو يذو اإلنسذا .
شمثا كقك م اريد بارش ب ن ذوي ش ذا 11ي شبايذانو إلنرذاج اق ا ذم اق هرشمائيذمي اقذد رميف ذت
ت
ششسزعذت ميفا وهذا ععذ حنذو غذر م ئذا .شمذ هشاعذص عذى اقعحيفذم
مى االمريذاز ق علعيذا خماقيذم ر
اقو يفيذذم قع ذذوو ،اتحذذعيمي أيض ذ اي اس ذذري ت املسذذرو يفر عع ذ أرا ذذص اق ذذوو ،اتح ذذعيم شزي ذذاهو
اتن م املر عم باال ار باملمدرا يها(.)511
 -11شأاذذار اقور ذذم امل ذ تم  1إىل أ نتذذا امليا وذذا احملليذذم يذذو ر ذذدرا تصذرا مذ ا لايذذم
ترا ص اق وو ،اتحعيم شاسري هلا اق ايت .بيد أ ميا وا اقصعذد احملليذم اخللذ ذد ور ذت
قعرودم ععيها م أ رار ثاقثم شما م ريوا إل ئها ش موا صرها عع ه ات وذا (.)514
شأشحذ املرتذذل االسر ذذارم يذذو اإلنسذذا ب عيذذم ا يذذو جباموذذم أشت هومذا ا ومذذم بذذاقيفتر ق
ودي ش د امليا وا احملليذم قر ذل املليذد مذ امل ذاحل اقسذياهيم قع ذوو ،اتحذعيم اقذد وذي
عع ذ ه ذ اترا ذذصي تلذذا أشحذذاها بذذجي ت مليذذد م ذ االهرلذذا قع يذذو املر ذذعم باترا ذذص ت ذ
ش وريذ ذ مي ذذو اق ذذوو ،اتح ذذعيم ق أرا ذذيها بو ذذوعي شإهم ذذاج ا ي ذذو ق اترا ذذص شاملذ ذواره
اتحذذعيم ق إ ذذار اقصعذذد اقيذذانوين إل امذذم إم انيذذم إ ذذاهو اق ذذوو ،اتحذذعيم م ذ ه ذ امل ذواره(.)511
شأشحذذت اقور ذذم امل ذ تم  1ا ومذذم بو ذ مجيذذد إن ذذاتا اق ا ذذم اق هرشمائيذذم إىل مذذر ش ذذد
إ راتا حارمم ب ن مسنقد املوا يذم املسذريفرو شاقرييذيا اقصيمذص ش يفييذ هذ اإل ذراتا ش صييهذا
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عع مجيد امل ذاريدي ذا يهذا عذك اقذد ُتذت اإلن ذات وعيذ اي تلذا أشحذرها صيذض تصذر ق محذا
إن اتا اق ا م اق هرشمائيم(.)511
 -11شرأ اقور ذم امل ذ تم  1أ علعيذذم االعذ ار باترا ذذص اشلاعيذذم تانذذت اذذديدو اقذذصلت.
ش ذد شاحذعت اهليمذذم ا وميذم قألر ذص مذيف أاذما غذر ميفرلذذر إىل اق ذوو ،اتحذعيم حذ وة
مع يذذم اترا ذذص اشلاعيذذم اقذذد مل ذذدر هلذذا ح ذ وة مع يذذم بوذذد .شأهى انوذذدا اتمذ ق ميذذازو
اترا ص إىل ن و ،اقوديد م اقيفلاعا اقيفامجم ع ودم مسرو يفر م َّا تا أخرى ععذ
أرا ذذص اق ذذوو ،اتحذذعيمي شإىل ذذداخ ح ذ وة املع يذذم مذذد امريذذازا اق ذذرتا اخلاحذذمي ش ذذد
أاحار اق ابا عع حنو غر انويني شإن ات َّليذا هش موا يذم اجملرلوذا احملعيذم موا يذما مذرو
شمسذذصيم شمس ذريفرو( .)511شأشحذذت اقور ذذم امل ذ تم  1ا ومذذم باقروحي ذ بولعيذذد إحذذدار ح ذ وة
املع يم ش رسيا مدشه اترا ص اشلاعيذمي ش ذرل ش ذ قيفيذ مع يذم اترا ذص (شصاحذم قولعيذا
اقصيذذد قعلسذذرثلري ات انذذف) ق امليف ذا ى اقذذد واحذذعت يهذذا اهعذذاتا اقروذذرل ق مريذذا شنذذل
املع يذم غذر امل ذرع بذ ي ش وحيذ ش صسذيل إ ذراتا إحذدار حذ وة املع يذمي شسذ ذانو يوا ذذف
ت م يرودى عع أرا ص اق وو ،اتحعيم(.)518
 -11شق ع ذذا 5151ي ذذدمت شيف ذذم اقصع ذذدا اتمري ي ذذم ي ذذو اإلنس ذذا عصذ ذا إىل َّ ل ذذم
اقصعذذدا اتمري يذذم يذذو اإلنسذذا قريفتذذر ق اقيضذذيم ر ذذا  114-55املروعيذذم بوذذد ش ذذات اقدشقذذم
باقرلامهذا باختذاك اإل ذراتا اق زمذم قرل ذر اذويب تونذا شإمصذرا اتحذعير مذ اقوحذو إىل أرا ذص
أس ذ هلا شا ذذو عع ذ ره ب ذذن ا ذ اشامها املرو ذذدهو يلذذا يروع ذذى برو ذذدم ذذرر ثاق ذ عع ذ
أرا يهلا شموارهمها اق صيويم .ش د أماقت اقعحيفم اقيضيم إىل َّ لم اقصعدا اتمري يذم تمذا رأ
أ بيفلا مل يفي اقروحذيا اقسذابيم اقذد ذدمرها اقعحيفذم إىل ا ومذم مذ أ ذ اقييذا جبلعذم أمذور
ذذل إم ذذات علعي ذذا اقرس ذذحي اقره ذذص ترا ذذص ه ذ ي اق ذذوصر شُتدي ذذدها ش رس ذذيا م ذذدشههاي
شميف هلذا وويضذذا عا عذذم شعاهقذذم عذ إزاقذذم أرا ذذص أسذ هلا شإغرا هذذا باقييضذذانا ي ش ذذلا
موا يم اويب تونا شإمصرا موا يما مرو شمسصيم شمسريفرو عع امل اريد املراه يفيي ها ق أرا ذيهلاي
ر
شاايم أرا يهلا شموارهمها اق صيويم م أم أ رار ثاقثم(.)511
 -51المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجوء
 -18أعر ،مرتل اقدراسذا االسذ ا يحيم عذ أسذي قوذوهو اقدشقذم إىل عذف ناذرا هخذو
م املوا يفر اهلايرير شإ رار سياسا أميفيم دها عع اقرغا م أ قي هلا سوابى ق انرهاة
سياسا اهلحرو .ش وف ب قك إ راتا إ امم املها ري اهلايرير شعلعها ق بيفلا ععذ اقذرغا
مذ ار يذذا م اذذر مسذ سذذعوتها .شعذ شو ععذ كقذذكي ر ذذاقي علعيذذم سذذويم اقو ذذد اقيذذانوين
قعلهذذا ري اهلذذايرير أعع ذ م ذ اقييهذذا ق ماقذذم أ انذذف جخ ذري ق أش ذا م ذذا مي شهذذو مذذا
موامعما غر مرساشيم شمتييليم(.)551
ي
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 -53القضايا البيئية
 -11رأ اقور م امل تم  5أ اإل اري امل سسذص شاقر ذريوص اقصيميذر ذد ذويا ق اقسذيفوا
اتخذذرو .شأ ذذا ت اقور ذذم أ علعيذذم ييذذيا اتثذذر اقصيمذذص ذذد ذذويت أيض ذ ا م ذ مي ذ ميرضذذيا ا
اإل رائي ذذمي شه ذذو م ذذا ذ حب ذذى اجملرلو ذذا احملعي ذذم ق م ذذاشر ا مس ذذصيا ق اخت ذذاك اقي ذرارا اقصيمي ذذم.
شأشحذذت اقور ذذم امل ذ تم  5اقدشقذذم بروليذذل اإل ذذاري اقيذذانوين شامل سسذذص ق ذذا اقصيمذذمي شصاحذذم
عع املوعوما ي شإعلذا ا ذى ق امل ذاشرو شامل ذارتمي ش ييذيا اتثذر
يلا يروعى بجم انيم اال
اال رلاعص شاقصيمص قعل اريد اإل ائيمي شاعرلاه نتذا اق مرتليذمي شإم انيذم اقعحذوت إىل اقيضذات ق
اقيضايا اقصيميم(.)555
 -11شكتذر املرتذل االسر ذذارم يذو اإلنسذا ب عيذذم ا يذو جباموذم أشت هومذذا بذن بيفلذا ذذد
صتعت خ اسرورا ها اقدشرم اق ام اتش وحيما بذاقووهو إىل ااذ ا إ ذرات هراسذا قرييذيا
اتثر اقصيمذص شليذد امل ذاريد اق ذربىي شصاحذم ق ميفذا ى اق ذوو ،اتحذعيم شامليفذا ى احملليذم(.)555
شسذذاشر املرتذذل عذذى ت بيفلذذا مل يفيذ هذ اقروحذذيم ععذ اقيف ذذو امل ئذذا ق امليفذذا ى اجملذذاشرو مل ذذرش
بارش ب ن وي شأشحت ا ومم باقيفتر ق إ رات يييا خار ص قألثر اقصيمص قعل اريد(.)551
 -15ش يلذذا يروع ذذى باقروحذذيم  58-11اق ذذد صتعره ذذا بيفلذذا خ ذ اسرورا ذذها اق ذذدشرم اق ذذام
اتش ()554ي أعذذر ،مرتذذل اقولذ اقصيمذذص عذ أسذذي السذذرلرار نيذذاك اق ئ ذذم املروعيذذم باقيفتذذا اقصيمذذص
قعليا اقد ر يل ملسرمدمص اق ا م اق هرشمائيمي بيفاتا عع امرياز ا اق رلي اسرمدا مذا ي ذ
إىل  11ق املائم م ميفسو ،ميا اقيفهري شهذو مذا ذ م ذرشعا اق ا ذم اق هرشمائيذم مذ ذد
إمداها امليا ع اجملرلوا احملعيم .ش د ععا املرتل م خرا بجن ات م رش باريعي إلنراج اق ا ذم
اق هرشمائيم اق م سي ثر عع ميفابد امليا اقد ضخ ق اقوديد م اقييفا ر املائيم اقريييم اقد لشه
بوض اجملرلوا احملعيم بامليا ق َّا تم ري ص .شأشح املرتل اقدشقم بجق ات اقيرار اقيفا ب ن
اقيفتا اقصيمص قعليا شاالسروا م عيف بياعدو انونيم راعص االمريا ذا اقصيوقو يذم شاالسذره تيم
اقص ريم اقد جيف أ عصيها اقيفتا اقصيميم قعليا اقو بم(.)551
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