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موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    
مون  5والفقورة  5/1)ج( من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان 15 للفقرة

 16/21مر ق قرار المجلس 
 

 *عورعيا  
  

إىل عمديــــ   (1) هــــ  ةــــاة   م ــــدح  22هــــلا الت ريــــر مــــو ا لدمةدومــــا  امل دمــــ  مــــن  
شيدتـــال الت ريـــر هياـــ  امل ـــا ا التو يهيـــ  الةامـــ  الـــ  اعتمـــدها  دـــ   .االســـتةرال الـــدشام الشـــام 

اقرتاةــا  مــن  لانــال ال يتنــمن رم  اا  رش ش هــا  ن ــر رش .17/119ة ــوا اسننــام ر م ــرا  
بشــ م  ااألمــم املتحــدة النــامي  إل ــوا اسننــامت ريــاي حانــوت شال رم ةاــم رش قــرا مفوضــي  انــ  
رُ اِ و ب واة منهجيـ  ر ةوايـهن يايـ  الـنا م ـا ا املةدومـا  الـواا ة ر  شقد .بةينها ا عا ا 
ت 16/21شعمــــقي ب ــــراا ا دــــ   .عدــــهل ةادــــا قــــدا املنــــت ا  شتُرِحــــو الن ــــو  األةــــدي  الت ريــــرت

ةـ  ُُي ات ةنـ  م تنـهل اإلـافت فـر  منـت   سسـهاما  امللسنـ  الوونيـ  إل ـوا اسننـام التاب
ـــااي  ـــا ي عدـــهل الت يـــد الاامـــ    ـــا ا ب شتتـــا  ر املوقـــ   .لددشلـــ  موضـــو  االســـتةرال شاملةتمـــدة بن

 .الـواا ة الش اهن لدمفوضي  النامي  إل وا اسننام الن و  الاامد  ال  تتنمن مجيـ  املةدومـا 
 .ةشقد اشعهن ر إعدا  هلا الت رير  شاي  االستةرال شالت واا  ال  ورر  ر تدك الفرت 

 
 

 .حترَّا هل  الوثي   ق   إاسادا إىل  شائر الرتمج  التحريري  ر األمم املتحدةمل  * 
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المعلوموواا المقدمووة موون الملسسووة الوونيووة لققوووق اإلنسووان التابعووة للدولووة  -هوال   
 الكامل بمبادئ باريس  بناء   لى التقيدمو وع االستعراض والمعتمدة 

اةــ  املــداف  الةــال بت ــدي   وا يــا عدــهل اتفاقيــ  ة ــوا األيــنا   شم اسعاقــ ت لانــال  -1
 .(2)ا  فةالــ  ملوا مــ  التشــريةا  الوونيــ  مــ  االتفاقيــ رعــرع عــن قد ــال ألم اإلاومــ  مل تتنــل   ــو 

 .(3)الربشتوحوف اال تياام املدح  هبل  االتفاقي  ش عا إىل الت دي  عدهل
اةــ  املــداف  الةــال بــالتوقي  عدــهل اتفاقيــ   دــ  رشاشبــا بشــ م منــ  شماافحــ  الةنــ  ضــد ش  -2

 .(4)املررة شالةن  املنايل ش عا إىل الت دي  عديها
الوحالـ  اإلاوميـ  لدشـلشم الدينيـ  عدـهل تاثيـ   هو هـا مـن ر ـ  ةـ  شيج  املداف  الةـال  -3

رم موا هــا  تتةدــ  باألقديــا  الدينيــ ت شريــاا إىل رعمــاف الةنــ  الــ  اســتهدفو ال وائــ  املنــدم  
ش عــــا اإلاومــــ  إىل ضــــمام إ ــــرا  حت ي ــــا  فةالــــ  شســــرية  ر ا ــــرائم  .2014-2012ر الفــــرتة 
 .(5)د األقديا  الديني  شضمام إ ماج هل  األقديا  ر ا تم املرتا   ض

املـــداف  الةـــال إىل الة  ـــا  الـــ  توا ههـــا الليـــ  الوقائيـــ  الوونيـــ  ملناهنـــ  التةـــلي  ريـــاا ش  -4
حتنــإ إماانيــ  ة ــوف هــل  الليــ  عدــهل املةدومــا  النــري  بشــ م ا تجــاين  شقــدل توةــيا  بشــ م

توةـــيا  بشـــ م حتنـــإ جـــرشو االةتجـــا  شتـــوف  فـــر  اي قـــدل رينـــش  .(6)شعدـــهل تنـــجيق  الفيـــديو
إ ا  تاايـد عـد  ةـاال  االنتحـاا ر اي شرعرع املـداف  الةـال عـن قد ـال رينـ .(7)إعا ة الت هي  لدنجنا 

 .(8)النجوم
شرشضــأ رم مــن  .اســتمراا ســو  املةامدــ  ر مراحــا الشــرو  شالنــجومشرعــرع عــن قد ــال إ ا   -5

التح ي ــا  تنــتفرا فــرتة م ولــ  ب ــواة وــ  مة ولــ  شرم املقة ــا  ا نائيــ  مل  رمبــإ مــا يثــ  قد ــال 
ــــل عــــامهن  ــــ  شرشةــــهل  .(9)2014ش 2013ت ــــدر بةــــد فيمــــا يتةدــــ  با عــــا ا  م دمــــ  من بإنشــــا  هي 

منـــت د  لدتح يـــ  ر قنــــايا الوفـــاة شالتةـــلي  شاملةامدــــ  املهينـــ  الـــ  ااتا هــــا  ثدـــو ادي ـــا  املادفــــ  
   .(10)ةن  اال عا ا  بإنفا  ال وانإ

عدـــهل الـــروم مـــن تةايـــا  تةـــاال  قتـــ  اسنـــا شرعـــرع املـــداف  الةـــال عـــن  اعـــال إ ا  تاايـــد  -6
يـواو  ر ـرم مـن ق يـ  ا فـال اي شرثـاا رينـ .التداب  الرامي  إىل الاش  عن ةـاال  الةنـ  املنـايل

 .(11)امل ار شال نرممةدف اسبقغ عن ةاال  الةن  املنايل رش ا ننهن ش ااس  الاشاج 
هي ــــ  التفتــــي  املةنيــــ  برةــــد النــــقم  ر الةمــــ  ش نــــائ  ر ــــرم شرفــــا  املــــداف  الةــــال بــــ م  -7

ت شال مياــــن اعت ــــاا الربنــــامد اإلاــــومهن لرةــــد 2006مت ــــد  بالةمــــ  ال تــــل م شجيفتهــــا منــــل عــــال 
   .(12)دااي مناس  ت بديقي 2015جرشو الةم ت اللم ان د  ر   اا/مااس 

ر ال ــانوم شر  ايتائينــياي شارم املـداف  الةــال رم إعمـاف اإلــ  ر النــان القئـ  يشــا  حتـدي -8
شلــي  هنـــاص رم ةــك لنـــمام رم مـــ هم   املشـــر ين ر ال ــانومفتةريــ   .املمااســ  عدـــهل ةــد ســـوا 

   .(13)لد انوماي توفر الند ا  ال ددي  ا دي  م شم دم شف 
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ا  املشــــاح  املتةد ــــ  بتــــوف   ــــدما  الرعايــــ  ال ــــحي  عــــن قد ــــال إ  شرعــــرع املــــداف  الةــــال  -9
شقـــاف إم هنـــاص  .لأليــنا  النـــةفا  مـــن الناةيـــ  اال تماعيـــ  شاملةرضــإ ملنـــاور األمـــرال املةديـــ 

مشـاح  ةــا ة فيمــا ُيـا إماانيــ  اإل ــوف عدـهل اةــدما  ال ــحي  ر املنـاو  ا  ديــ ت  ــا ر  لــك 
   .(14)مللهدإانةدال املراف  شقد  املوا  شاملوجفإ ا

 شم اسعاقـــــ  ر ا تمــــــ  ين ـــــوم عدــــــهل  شريـــــاا املـــــداف  الةــــــال إىل رم إ مـــــاج األيــــــنا  -10
شعـــدل حفايـــ  اإلمايـــ   اسة ـــا ا   فهـــم يةـــانوم مـــن عـــدل املنـــاشاة ر الفـــر   شويـــاع مشـــاح  

يـــ  شالتنم شةـــودم إىل ةــن  ال ـــراا اال تماعيــ  شالرعايـــ  ال ــحي   شمـــن ش ــو  ةـــوا ا تةيـــ  إماانيــ 
شت ــــدَّل  ــــدما  إعــــا ة ت هيـــــ   .(15)اال تماعيــــ  شاالقت ــــا ي  شا فــــال مةــــدف مشـــــااحتهم فيهمــــا

   .(16) شم اسعاق  باألساس عدهل ريدم من ما  و  ةاومي  شإىل األوفاف ف ط األينا 
سعــا ة األيــنا  املنــناتيإ  2014شرعــرع املــداف  الةــال عــن قد ــال ألم اســرتاتيجي  عــال  -11
شتوا ـــال هـــل  الف ـــ  مـــن النـــاام ةـــةوبا  ر اإل ـــوف عدـــهل  .تفت ـــر إىل   ـــ  لدةمـــ  رشوـــايم إىل

التةدـــيم شإماانيـــ  تةدـــم الدفـــ  ا وا يـــ  شيةيـــ  عـــدل ة ـــودم عدـــهل ا ننـــي  ا وا يـــ  انـــدما هم ر 
   .(17)ا تم 

لانـــال الةـــ   ايتشاةـــ  املـــداف  الةـــال بال ـــانوم ا ديـــد املتةدـــ  باأليـــنا  املشـــر ين  ا ديـــ -12
شمــا  الــو رعــدا  ح ــ ة  .شر تةريــ  اسعانــا  امل دمــ  دــماي ش ــو  ثفــرا  ر تةريــ  املشــر ين  ا ديــ

 .(18)لدن ــر يةيشــوم ر جــرشو ســي   حمــا رم ةــحتهم شســقمتهم مةرضــتاماي مــن املشــر ين  ا ديــ
ضـــ  باملنـــاعدة شرشةـــهل املـــداف  الةـــال  را ةـــ  ال ـــانوم شاالستةاضـــ  عـــن املنـــاعدة ال ائمـــ  عدـــهل الو 

شرعـــرع عـــن قد ـــال بو ـــال  ـــا  إ ا  انةـــدال إماانيـــ  اإل ـــوف عدـــهل  .(19)ال ائمـــ  عدـــهل االةتيا ـــا 
الةمـــ  شالرعايـــ  ال ـــحي  شانةـــدال ةريـــ  التن ـــ  بالننـــ   إىل األيـــنا  الـــلين يةيشـــوم بـــال رع مـــن 

   .(20) ط اإلدش  اس ااي 
  

 المصلقة الجهاا ااخرى صاحبةالمعلوماا المقدمة من  -ثانيا   
 

 المعلوماا ااساسية واإلوار -هلف 
 

 (21)االلتداماا الدولية نطاق -1 
ـــــ    10رشةـــــو الواقـــــ  املشـــــرتح   -13 ـــــهل اتفاقيـــــا  من مـــــ  الةمـــــ  الدشليـــــ  التالي بالت ـــــدي  عد

بشـــ م تفتـــي  الةمـــ  )ر الاااعـــ (   129بشـــ م تفتـــي  الةمـــ   شاالتفاقيـــ  اقـــم  81االتفاقيـــ  اقـــم 
بشـــــ م النـــــقم   176بشـــــ م النـــــقم  شال ـــــح  املهنيتـــــإ  شاالتفاقيـــــ  اقـــــم  155شاالتفاقيـــــ  اقـــــم 

 7شرشةــــو الواقــــ  املشــــرتح   .(22)بشــــ م  ايــــ  األمومــــ  183شال ــــح  ر املنــــا م  شاالتفاقيــــ  اقــــم 
بشـــ م الةمـــاف  شم  156بالت ـــدي  عدـــهل اتفاقيـــ  من مـــ  الةمـــ  الدشليـــ  اقـــم  10شالواقـــ  املشـــرتح  
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املتةدــــ  بإيـــــا   158بالت ـــــدي  عدــــهل االتفاقيـــــ   7 ت شرشةــــو الواقـــــ  املشــــرتح  املنــــلشليا  الةائديـــــ
   .(23)االستندال

شرشةـــو ال ائفـــ  األامينيـــ  ر  وا يـــا باالننـــمال إىل امليثـــاا األشاشو لدفـــا  اسقديميـــ  رش  -14
 .(24)لفا  األقديا 

 
 سة العامةاإلوار الملسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السيا -2 

مــن ر ــ  إقــراا   ــ   2011إىل اعتمــا  الربملــام قــرااا  ر عــال  6الواقــ  املشــرتح  ريــاا   -15
لتنفيـــل قـــرااا   دـــ  األمـــن بشـــ م املـــررة شالنـــقل  2015-2012الةمـــ  الوونيـــ  اةاةـــ  بـــالفرتة 

شاالســرتاتيجيا  شرشةــو الواقــ   راعــاة شثــائ  النياســ  الةامــ  ال ائمــ ت  ــا فيهــا اة ــط  .(25)شاألمــن
ضـة  مشـااح  املـررة اي شالة ـو رينـ .(26)الووني ت رثنا  الةمـ  املتةدـ  ة ـ  الةمـ  الوونيـ  ا ديـدة

   .(27)ر عمديا  تنوي  النااعا  ر  وا يا
بإ مــاج املةــاي  الدشليــ  إل ــوا اسننــامت  ــا فيهــا تدــك املتةد ــ   9شرشةــو الواقــ  املشــرتح   -16

 ـــوجفهن  ة ا ننــي  شاإل ـــوا اس ابيـــ  شة ــوا املـــررةت ر بـــرامد التــداي  اةاةـــ بةــدل التمييـــا شاإليـــا
الةـــدف عميـــ  اتـــ همت شعـــدل التةامـــ  مـــ  هـــل  املةـــاي  عدـــهل ريـــا ف ـــ  إضـــافي  منف ـــد  عـــن املنهـــاج 

   .(28)الدااسهن
عدـــهل اي شهتميشـــاي بايـــا ة إماانيـــ  ة ـــوف الف ـــا  األحثـــر ضـــةف 9شرشةـــو الواقـــ  املشـــرتح   -17
 .(29)ما  مات  املداف  الةال د
  

االلتدامووواا الدوليوووة المتعلقوووة بققووووق اإلنسوووان مووول مرا ووواة القوووانون الووودولي فنفيووو   -باء 
 اإلنساني الواعب التطبيق

 
    المساواة و دم التمييد  -1 

إىل اعتمــــــا  قــــــانوم ال نـــــا  عدــــــهل مجيــــــ  ريــــــااف التمييــــــا ر  4الواقــــــ  املشــــــرتح   ريـــــاا  -18
شرعربــــو الواقــــ  عــــن ال دــــ  ألم  .شتاديــــ  املــــداف  الةــــال برةــــد تنفيــــل هــــلا ال ــــانوم 2014 عــــال

اإلاومــ  مل تن ــر ر ود ــا  املن مــا  وــ  اإلاوميــ  الداعيــ  إىل تةايــا هــل  الليــ  ت شألم ال ــانوم 
   .(30)ال ينا عدهل ع وبا  ر ةاال  ااتااع رفةاف التمييا

ش ـــو  ةـــوا    1ت الة ـــو الواقـــ  املشـــرتح  2014اةـــد شســـائط اسعـــقل ر عـــال شرثنـــا   -19
مت د  ة ـاع الاراهيـ  شالتمييـا حانـو شاا هـا ين ـيا  مـن املةااضـ  شمـن اإلاومـ ت شاسـتهدفو 

شفيمـا يتةدـ   .(31)شاملثديا  شاملثديإ شما ش هن املي  ا ننـهن شمفـايرم ادويـ  ا ننـاني األ ان  
هي ــ  ال ـل الةامــ  إىل اةـرتال ة ــوا األقديـا  حمــا  1الواقــ  املشـرتح  اي ة ـاع الاراهيـ ت  عــو رينـ

شرعربـو الواقـ   .(32) عو  ن  االت اال  الووني  إىل ضـمام التنفيـل النـديم لليـا  التن ـيم الـلاي
اي عـــن ال دـــ  إ ا  عـــدل مجـــ  ال يانـــا  اسة ـــائي  الرايـــ  املتةد ـــ  عـــرائم الاراهيـــ  عمومـــ 4املشـــرتح  
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املثديــــا  شاملثديــــإ شما ش ــــهن امليــــ  ا ننــــهن شمفــــايرم ادويــــ   ــــرائم الاراهيــــ  شالتمييــــا ضــــد  رش
ال تو ــد رم  ليــا  شال رم اســرتاتيجي  فةالــ  مــن ر ــ  الت ــدم  ــرائم الاراهيــ  ا ننــاني   ةيــل 

اي لدةمــــ    ي ــــ ضـــد هــــلال  األيـــنا ت ش عــــو الواقــــ  إىل إنشـــا  شةــــدة متن  ــــ  ر الشـــرو 
 2012إىل تةــدي  ال ـــانوم ا نــائهن ر عـــال  8شريـــاا  الواقــ  املشـــرتح   .(33)اراهيــ بشــ م  ـــرائم ال

لدنـــما  بت  يـــ  ع وبـــا  ريـــد ر ةـــاف ااتاـــاع  ـــرائم قائمـــ  عدـــهل الاراهيـــ ت  ـــا ر  لـــك عدـــهل 
ـــل ر املمااســـ  الةمديـــ   .(34)رســـاس امليـــ  ا ننـــهن شادويـــ  ا ننـــاني ت لاـــن املـــا ة  ا  ال ـــد  ال تنفَّ

دــ  رشاشبــا بــ م مفــول  دــ  رشاشبــا إل ــوا اسننــام يــرم رنــال ال بــد مــن ت  يــ  ع وبـــا   شرفــا  
 .(35) نائي  اا ع  عدهل مرتايب  رائم الاراهي  الةنيف 

 .(36)إىل تث ي  ال قع ر املدااس بش م التنامأ 5الواق  املشرتح  ش عو  -20
ئينــي  لد دــد تتنــمن لفــ   ايــدة رم مة ــم ال ــاوص التشــريةي  الر  6ش حــر  الواقــ  املشــرتح   -21

شمــ   لــكت ال ي ــرتم رم مــن هــل   .شاالعــرتاو الةــال بةــدل التمييــا عدــهل رســاس نــو  ا ــن اي  ننــاني
ــــ  لنــــمام املنــــاشاة ــــ  شاقةي ــــا  قانوني إىل رم  8شريــــاا  الواقــــ  املشــــرتح   .(37)األةاــــال الةامــــ  بنلي

مل جيتمــ  إال نــا ااي منــل  ت2008ملــام ر عــال ا دــ  املةــمل باملنــاشاة بــإ ا ننــإت الــلم رنشــ   الرب 
إىل تـــوف  التمويـــ  اإلاـــومهن لدمجدـــ  املةـــمل باملنـــاشاة  6ش عـــو الواقـــ  املشـــرتح   .(38)2012عـــال 

بــإ ا ننــإ لنــمام ســ  عمدــال بنقســ ت حمــا  عــو إىل  عــم تننــي  عمــ   تدــ  ادي ــا  املةنيــ  
ملنــائ  ا ننــاني  ال تراعــهل إال بشــا   ــدش  عدــهل رم ااي شالة ــو رينــ .(39)باملنــاشاة بــإ ا ننــإ
   .(40)منتوم اإلاوم  ا دي 

إىل رةاـــال ا امـــ  الدســـتواي  الـــ  رب دـــو تـــداب  حانـــو قـــد  5الواقـــ  املشـــرتح  شريـــاا   -22
 .(41)قيد  مداي  األ ان  لألااضهن الاااعي ت ش عو الواق  إىل تنفيل هل  األةاال

املثديــا  شاملثديــإ عــن ال دــ  بنــ   ترهيــ   5شالواقــ  املشــرتح   2شرعربــو الواقــ  املشــرتح   -23
   .(42)الش اع ر املدااس شما ش هن املي  ا ننهن شمفايرم ادوي  ا نناني 

بـــ م مفـــايرم ادويـــ  ا ننـــاني  ال رت ـــدوم عدـــهل اعـــرتاو قـــانوين  8شرفـــا   الواقـــ  املشـــرتح   -24
   .(43)نةوا لةمدي   راةي  لتفي  نو  ا ن بنو   ننهم ما مل ُي

رنـــال حـــام هنـــاص  ييـــا قـــائم عدـــهل رســـاس االنتمـــا ا  النياســـي  ر  7شار  الواقـــ  املشـــرتح   -25
 .(44)2014ش 2012تنريأ املوجفإ الةموميإ ع   االنتنابا  ال   ر  ر عامهن 

 
 حق الفرد  ي القياة والقرية وهمن  الشخصي -2 

 ـــا  فيهـــات مـــن بـــإ مجدـــ   2014 ااســـ  است  ـــائي  لةـــال  إىل 7واقـــ  املشـــرتح  ال ريـــاا  -26
  ر ر املائــــ  مــــن النــــجنا  املنــــتجوبإ رفــــا شا بــــ م رفةــــاف التةــــلي   حتــــد  يوميــــاي  64رمــــوات رم 
إىل رم رفةـــاف التةـــلي  شاملةامدـــ  املهينـــ  حانـــو منتشـــرة  12شريـــاا  الواقـــ  املشـــرتح   .(45)النـــجوم

ت شرم اإلاومـــ  اإلاليـــ  مل تتنـــل رم   ـــوا  هامـــ  2012ق ـــ  انتنابـــا  عـــال  عدـــهل ن ـــاا شاســـ 
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شرحــد مفــول  .(46)لدتح يــ  ر  لــك شمقة ــ  ا نــاة شت ــدل تةوينــا  لدنــحايا شإعــا ة تــ هيديهم
 دــ  رشاشبــا إل ــوا اسننــام رنــال ين فــهن  ايــ  النــحايا شالشــهو  شرســرهم رثنــا  التح ي ــا ت  ــا ر 

 مناســــ   قانونيــــ  انت ــــاو ت ــــال املنــــلشلإ املتــــواوإ ر ال نـــايات شتــــوف  ســــ   لـــك  ــــايتهم مــــن ان
عــــن ال دــــ  إ ا  عــــدل النــــما   12شرعربــــو الواقـــ  املشــــرتح   .(47)شا تماعيــــ  دــــم نفنــــي  شمنـــاعدة

 لدمن مــا  وــ  اإلاوميــ  بالوةــوف إىل النــجوم ألوــرال الرةــد شإ ا  مــنأ الليــ  الوقائيــ  الوونيــ 
 .(48)لد يال هبلا الرةد ة ري  ةقةيا 

بـــ م  2010التابةـــ   دـــ  رشاشبـــا النـــد ا  ر عـــال شقـــد رشةـــو  نـــ  مناهنـــ  التةـــلي   -27
رمتـاا مربةـ  عدـهل األقـ  لاـ  سـجإ شبـ م تةتمـد  4تةيد الن ر ر ةيا عي  ح  سجإ لاهن توفر 
رشاشبـــا ت  عـــا مفـــول  دـــ  2012شر عـــال  .(49)تـــداب  ر ـــرم لدحـــد مـــن االحت ـــا  ر النـــجوم

حنــو ة ــوا اسننــام  اي إل ــوا اسننــام إىل ات ــا  سياســ  لدةدالــ  ا نائيــ  رحثــر إننــاني  شرحثــر تو هــ
عـن  12شرعربـو الواقـ  املشـرتح   .(50)الدجـو  إىل اإلـ   االةتيـاوهن شالنـجن حما  عا إىل اإلد من

لـ ت  ــا يــل م إىل تفــاقم ال دـ  إ ا  إ فــاا اس ااة ر مةا ــ  الث افـا  الفرعيــ  ر النــجن ب ري ــ  فةا
 التابةــ   دــ  رشاشبــاش نــ  مناهنــ  التةــلي   12شرعربــو الواقــ  املشــرتح   .(51)الةنــ  بــإ النــجنا 

   .(52)عن بواعل قد  بش م مدم حفاي   دما  الرعاي  ال حي  ر النجوم
بشـــ م بواعـــل قدـــ   التابةـــ   دـــ  رشاشبـــات رثـــاا   نـــ  مناهنـــ  التةـــلي  2010شر عـــال  -28

شرفـــا   الواقـــ   .(53)ال ـــرشو القإننـــاني  شاملهينـــ  ر إةـــدم ملسنـــا  ال ـــ  النفنـــهن الـــ   ااهتـــا
 شم اسعاقــــ  امل يمــــإ ر ملسنــــا  ح ــــ ة لد ــــ  النفنــــهن يتةرضــــوم  بــــ م األيــــنا  5املشــــرتح  

 .(54)لدةن  بشا  منهجهن
ل ــانوين شرشةــو بإنشــا  إىل الشــااشم املتةد ــ  بالنــجن وــ  ا 12شريــاا  الواقــ  املشــرتح   -29

 ليــــ  مناســــ   الســــتةرال ا عــــا ا  ةــــاال  اإلــــ   وــــ  ال ــــانوين شوــــ   مــــن ريــــااف ســــو  ت  يــــ  
   .(55)رةاال الةدال 

إىل رم  وا يـــا ق دـــو توةـــيا  بشـــ م ماافحـــ  الةنـــ  ضـــد  8شريـــاا  الواقـــ  املشـــرتح   -30
ـــال  2014عـــال  املـــررة شالةنـــ  املنـــايل ر االســـتةرال الـــدشام الشـــام  األشفت شلاـــن عـــال  مل ينـــ   ل

شنوهـــو الواقـــ   .(56)نامجـــ  عـــن هـــلا النـــو  مـــن الةنـــ  ةالـــ  شفـــاة 30إ  ســـجم  مـــا ي ـــ  إىل  مثيــ 
بالتــداب  الــ  ايفــل  ر الفــرتة املشــمول  بــالت ريرت لانهــا ار  رم الدشلــ  مل تــتمان مــن  6املشــرتح  

إىل رم ش ااة الدا ديـ  قـد يـرعو  8املشـرتح  شريـاا  الواقـ   .(57) ضمام تنني  عم  مجيـ  الليـا
ت لاـــن هـــل  االســـرتاتيجي  مل 2014ر شضـــ  اســـرتاتيجي  بشـــ م منـــ ل  قتـــ  اسنـــا  ر يايـــ  عـــال 

 .(58)تُةتمدت شانُت د  لتنمنها مواق  من ي 
إىل رم قــــانوم ال نــــا  عدــــهل مجيــــ  ريــــااف التمييــــا ال يشــــم   8شريــــاا  الواقــــ  املشــــرتح   -31

تشـــــريةا   رم 10شالة ـــــو الواقـــــ  املشـــــرتح   .(59)مـــــن ريـــــااف التمييـــــا ت ـــــاا  يـــــاقي التحـــــر  باع
 وا يـــا ال تتنـــمن رم تةريـــ  لدتحـــر  ا ننـــهن ر الةمـــ  مـــن يـــ نال رم ينـــتت   منـــلشلي  إ اايـــ  
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باعت ـــاا الةنــ  الـــلم يرتا ـــال الةشـــ   6شرشةــو الواقـــ  املشـــرتح   .(60) نائيــ  عدـــهل هـــلا النـــدوص رش
شرفــا   بــ م  .ثفــرا   تدفــ  ر التشــريةا  شر تنفيــلها 8ششةــفو الواقــ  املشــرتح   .(61)مناليــاي اي عنفــ

هـل  املراحـا مل تـر النـوا قـطت حمـا  قانوم الةن  املنايل ينا عدهل إنشا  مراحا سعا ة الت هيـ ت لاـن
ــــاشف  موعــــا   تدفــــ  مــــن الننــــا  املهمشــــا  ــــ م مق ــــس النــــحايا لينــــو ر متن  .(62)رفــــا   ب

رم رفـرا  الشــرو   8شالة ــو الواقـ  املشــرتح   .(63)بايـا ة عــد  املق ـس 15قـ  املشــرتح  شرشةـو الوا 
ال ي ــدموم املنــاعدة الاافيــ  إىل النــحايات شرشةــو بــ م تنشــس ش ااة الدا ديــ  شةــدة متن  ــ  ر 

رينــاي بت ــدل تــداي  ماثــ  ألفــرا  الشــرو   6شرشةــو الواقــ  املشــرتح   .(64)ماافحــ  الةنــ  املنــايل
 .(65) الةامإ شال ناة بش م هل  املن لدعإ شامل
إىل جتـرل مجيــ  رنـوا  الة وبــ  ال دنيـ  لألوفــاف شإىل تن ـيم  ــق   2ش عـو الواقـ  املشــرتح   -32

 .(66)لدتوعي  من ر    يا ة مةرف  ا مهوا بنثااها النااة
ر مجيــــ   بإنشــــا   ــــدما  ل ــــاد ضــــحايا االعتــــدا  ا ننــــهن 2شرشةــــو الواقــــ  املشــــرتح   -33

املراحـا اسقديميـ  ششضـ  مةيـاا موةـد لدنـدما  امل دمـ  إىل األوفـاف ضـحايا االعتـدا  ا ننـهن عدـهل 
 بتـــوف  إماانيـــ  اإل ـــوف عدـــهل 15شرشةـــو الواقـــ  املشـــرتح  . (67)ريـــدم رفرقـــ  متةـــد ة التن  ـــا 

ا ننـــهن يـــامد   ميــ  الننــا  النا يـــا  مــن الةنــ   متاامدــ  شقانونيــ  شةـــحي  ا تماعيــ   ــدما 
بإعـــا ة تـــداي  املـــوجفإ اي رينـــ 2شرشةـــو الواقـــ  املشـــرتح   .(68)شالةنـــ  ال ـــائم عدـــهل نـــو  ا ـــن 

املادفــإ بإنفــا  ال ــوانإ عدــهل التواةــ  مــ  ضــحايا االعتــدا  ا ننــهن شإ ــرا   ــق  لدتوعيــ  بشــ م 
   .(69)االعتدا  ا ننهن بإ عام  الناام

يا  امل  ولــــ  ر االســــتةرال الــــدشام الشــــام  األشف إىل التوةــــ 2شريــــاا  الواقــــ  املشــــرتح   -34
فيمــــا ُيــــا روفــــاف الشــــواا ت لانهــــا رفــــا   ب نــــال لينــــو هنــــاص رم قاعــــدة بيانــــا  بشــــ م روفــــاف 

 2شرل ـو الواقـ  املشـرتح   .(70)الشواا ت  ا رتـوف  شم ايفـا  تـداب  فةالـ  لد نـا  عدـهل هـل  املشـاد 
اشـــ  عـــن ةـــاال  االســـتفقف ر  ـــاف الةمـــ  عدـــهل عـــدل ش ـــو   ليـــ  مـــن ر ـــ  الاي النـــو  رينـــ

   .(71)لألوفاف اللين يةيشوم رش يةمدوم ر الشواا  شمةا   هل  اإلاال 
شريـاا  دــ  رشاشبــا إىل االســتنتا ا  الــ  توةــ  إليهــا فريــ  اةــربا  املةــمل  اافحــ  االجتــاا  -35

ا التـداب  الوقائيــ  ل ــاد شتشـم  هــل  االسـتنتا ا  ضــرشاة رم تةـا   وا يــ .2012بال شـر ر عــال 
شريـــاا  دـــ   .شاليتـــامهل شروفـــاف الشـــواا اي الف ـــا  النـــةيف  مـــن ق يـــ  األيـــنا  املشـــر ين  ا ديـــ

إىل ضـــرشاة حتديـــد هويـــ  النـــحايا بشـــا  ةـــحيأ شمـــنحهم إماانيـــ  ر ـــل فـــرتة لدتةـــار اي رشاشبـــا رينـــ
شريــاا   .املادفــ  بإنفــا  ال ــوانإ شالتفاــ  ق ــ  رم ي ــراشا مــا إ ا حــانوا ســيتةاشنوم رل ال مــ  النــد ا 

عــد اي قدــيقي مــن النــحايا اســتفا شا مــن   ــط إعــا ة الت هيــ  شإعــا ة اس مــاجت شرم  حــللك إىل رم
   .(72)2010عد  املقة ا  شاس انا  قد ترا   إىل ةد ح   منل عال 
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 إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الا من العقاب، وسيادة القانون -3 
إىل النـــد ا  الواســـة  الـــ  يتمتـــ  هبـــا ا دـــ  األعدـــهل لدةدالـــ   12اا  الواقـــ  املشـــرتح  ريـــ -36

فيمــــا يتةدــــ  بــــاس ااة ال نــــائي ت لانهــــا الة ــــو رم تدــــك النــــد ا  وــــ  م رتنــــ   ةــــاي  املنــــا ل  
شرفــــا    .(73)مــــن املنــــائ  ادامـــ  املتةد ــــ  بةمدــــال تُرحــــو  شم تن ــــيماي شالشـــفافي  املناســــ  ت شرم عــــد 

الواقــ  بــ م هنــاص رش ــال ق ــوا ر الن ــال التــ  ييب لد نــاةت شرم مشــرش  ال ــانوم املتةدــ  هبــل  املنــ ل  
شرشةــــو الواقـــــ   .(74)مــــن املشـــــاح  ال ائمــــ اي يشــــا    ــــوة إىل األمــــالت لانـــــال ال يتنــــاشف إال  ــــا 

   .(75)بش م ة وا اسننام قناة املنت    بتةايا تث ي  12املشرتح  
بتةــدي  إ ــرا  تةيــإ ائــي  هي ــ  اال عــا ت ب ــرا منهــا  ةــ   12املشــرتح  شرشةــو الواقــ   -37

شالة ــو رم لــدم ائــي  الــو اا  ال ــقةي   .(76)املواف ــ  النهائيــ  عدــهل التةيــإ حتــو ســد   الربملــام
اإل ري  فيما ُيا تةيـإ ائـي  هي ـ  اال عـا  شف ـدال مـن اةدمـ  شرم ف ـ  هـلا األ ـ  مـن اةدمـ  

   .(77)قد رتد  ر رم شقو
ماتــــ  امللسنــــا  الدمي راويــــ  التــــاب  ملن مــــ  األمــــن شالتةــــاشم ر رشاشبــــا )ماتــــ  شريــــاا  -38

إىل االســــــتنتا ا  شالتوةــــــيا  الــــــواا ة ر مشــــــرشعال التجــــــرييب لدرةــــــد ر امللسنــــــا  الدمي راويــــــ ( 
شتت ـــــ  املمااســـــا  املثـــــ ة لدمشـــــاح  الـــــ  ينـــــدط الت ريـــــر النـــــو  عديهـــــا  .2014-2013 الفـــــرتة
ندال االةتجـــا  ق ـــ  ا احمـــ  حتـــدب  شقـــائهن  شانةـــدال الشـــفافي  ر تةيينـــا  مـــوجفهن ال نـــا  باســـت

شن ــ  ال نــاة  شعــدل ش ــو  قواعــد إث ــا  فةالــ   شعــدل فةاليــ   ايــ  الشــهو   شتوقيــو ا احمــا   
شريــاا   .(78)شمن ــ  ال ــرااا  ال نــائي   شإ ــرا  ا احمــا  الفيابيــ   شاملنــائ  املتةد ــ  ب رينــ  الــربا ة

إىل م ــا  اال عــا ا  املتةد ــ  وــاال  ســو  ت  يــ  رةاــال الةدالــ  الــ  جهــر   12الواقــ  املشــرتح  
 .(79)شعـــدل ش ـــو   ليـــ  لدت ـــدم لتدـــك اإلـــاال  2012بةـــد تفيـــ  اإلاومـــ  ع ـــ  انتنابـــا  عـــال 

ها ا  شريــاا مفــول  دــ  رشاشبــا إل ــوا اسننــام إىل اال عــا ا  املتةد ــ  بإ انــا  قائمــ  عدــهل يــ
مــــ  و ة بــــاسحرا ت شاســــتندال التفــــاشل لتنفيــــ  الة وبــــ  بشــــا  مثــــ  لدمشــــاح ت شاالســــتهداو 
االنت ـــــائهن لدمةااضـــــإ النياســـــيإ مـــــن  ـــــقف ن ـــــال الةدالـــــ  ا نائيـــــ ت شن ـــــ  املدايـــــ  ب ـــــواة وـــــ  

 .(80)قانوني 
الســـتفا ة  وا يـــا بنـــمام رم تتـــا   ميـــ  ا تجـــاين إماانيـــ  ا 7شرشةـــو الواقـــ  املشـــرتح   -39

شرشةـــو  .(81)مـــن إعـــا ة الت هيـــ  اال تمـــاعهن مـــن  ـــقف بـــرامد لدتث يـــ  شإعـــا ة الت هيـــ  شالةمـــ 
ـــــهل فـــــرتا   12الواقـــــ  املشـــــرتح   ـــــاة عد بإنشـــــا   ليـــــ  سعـــــا ة الن ـــــر ر رةاـــــال النـــــجن مـــــدم اإلي

   .(82)منت م 
ت 2014ل شريـاا  دـ  رشاشبـا إىل اسـتنتا ا  مفـول  دـ  رشاشبـا إل ـوا اسننـام ر عـا -40

 ا ة قد بُللو من ر ـ  مةا ـ  مشـاد  سـو  املةامدـ  شاسفـق  مـن الة ـاع اي ال  بينو رم  هو 
ال ائمتإ منل فرتة وويدـ ت ال سـيما ر ن ـال النـجوم  شحتـلير  مـن التهـاشم  شت حيـد   ـد اي لنـرشاة 

ن فــهن إعمــاف اإلــ  ر رنــال ي 12شار  الواقــ  املشــرتح   .(83)إ ــرا  حت ي ــا  فةالــ  ر رم ســدوص ســهن 
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ســ ي  انت ــاو فةــاف ل ــاد ضــحايا التةــلي  شاإلرمـــام مــن اإلــ  ر اإليــاة شالنــجن وــ  ال ـــانوين 
شار  الواقــــ  رم هي ــــ   .(84)2012شوــــ   لــــك مــــن انتهاحــــا  ة ــــوا اسننــــام املرتا ــــ  ق ــــ  عــــال 

 ت شريـــاا  إىل عـــدل التفتـــي  الةامـــ  التابةـــ  لـــو ااة الدا ديـــ  تفت ـــر إىل ضـــمانا  االســـت قف الاافيـــ
إنشا  رم  لي  منت د  مـن ر ـ  التح يـ  ر اال عـا ا  املتةد ـ  بـا رائم الـ  يرتا هـا  ثدـو ا هـا  

شرشةــو الواقــ   .(85)املادفــ  بإنفــا  ال ــوانإت عدــهل حنــو مــا رشةــو بــال الدجنــ  املةنيــ  و ــوا اسننــام
   .(86)  اةدما  األمني ريناي بتحنإ نوعي  املراق   ال نائي  ألنش  12املشرتح  

إىل مــــا توةـــدو إليــــال من مــــا  وــــ  ةاوميـــ  مــــن ر لــــ  عدــــهل  7شريـــاا  الواقــــ  املشــــرتح   -41
ت  ــا ر  لــك  ــرائم اإلــرع شا ــرائم املرتا ــ  ضــد 2008ا ــرائم املرتا ــ   ــقف النــاا  املنــدأ لةــال 

شالة ــو رم  .تدــك ا ــرائماسننــاني ت شريــاا  إىل عــدل اعــرتاو رم مــن ال دــدام املةنيــ  بااتاــاع 
م فيها رفرا  من ال وا  ا وا ي   .(87) وا يا بدر  حت ي ا  ر س   ةاال  اهتِه

بإلفـــا  لـــوائأ تن يميـــ  وـــ  متناســـ   لافالـــ  تواةـــ  األيـــنا   2شرشةـــو الواقـــ  املشـــرتح   -42
   .(88)ال  ر ا تجاين ق   ا احم  م  الةامل اةاا هن بشا  فةدهن

 
 الخصوصية والقياة ااسرية القق  ي -4 

إىل تةيــــــإ املفــــــت  املةــــــمل ومايــــــ  ال يانــــــا  الشن ــــــي  ر  13الواقــــــ  املشــــــرتح  ريــــــاا   -43
ن ــراي إلداثــ  التشــريةا   ش واةــد   باملنــائ  امل رشةــ  بإ حــا  شعــهن ا مهــواشرشةــو  .2013 عــال

ةيا  الوحــــاال  املادفــــ  ت ــــوير التشــــريةا ت  ــــا ر  لــــك تن ــــيأ الدــــوائأ التن يميــــ  املتةد ــــ  ب ــــق
ــــــا   ــــــ  النــــــري   شتوســــــي  ن ــــــاا  شا املفــــــت  املةــــــمل ومايــــــ  ال يان بإنفــــــا  ال ــــــوانإ ر  ــــــاف املراق 

 .(89)الشن ي 
إىل رم  وا يــا ق دــو توةــيا  بشــ م الرعايــ  ال ديدــ  لألوفــافت  2شريــاا  الواقــ  املشــرتح   -44

لانهــــا الة ــــو رم  .(90)ر ملسنــــا   شش اسعاقــــ ت شبشــــ م جتنــــ  إيــــداعهم  ــــن فــــيهم األوفــــاف
بةــا األوفــاف مــا  الــوا يةيشــوم ر امللسنــا ت  ــا فيهــا ملسنــا  وــ  مــر ا دــا بالةمــ  تــديرها 

شريــاا  الواقــ  إىل عــدل ش ــو  رم مةــاي  رش ن ــال ملــنأ  .(91)من مــا   ينيــ ت ش عــو إىل إوققهــا
الدشلـــــ  أليـــــااف اعايـــــ  األوفـــــاف ا ـــــا مل ـــــدمهن الرعايـــــ ت شإىل عـــــدل حفايـــــ  املـــــواا  الـــــ  ت ـــــدمها 

   .(92)األ رم
إىل اةــــرتال اإلـــ  ر مجــــ  دــــ  األســــرة عنـــد افــــا ودــــ  مــــنأ  5ش عـــو الواقــــ  املشــــرتح   -45

 .(93)ت اايأ اسقام  لأل ان  رش ود   ديدها
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 قياة العامة والقياة السياسيةالمشاركة  ي ال

بــ م  وا يــا مل تتــاب  مة ــم التوةــيا  املتةد ــ  وريــ  الــدين الــ   5رفــا   الواقــ  املشــرتح   -46
إىل ةـــد  اي قُـــدمو دـــا ر االســـتةرال الـــدشام الشـــام  األشفت شبـــ م ةالـــ  ةريـــ  الـــدين ا  ا   ســـو 

بـــ م الوحالـــ  اإلاوميـــ   1املشـــرتح   شرفـــا   الواقـــ  .(94)2012ح ـــ  بةـــد االنت ـــاف اإلاـــومهن لةـــال 
 شم التشــاشا مــ   موعــ  شاســة  مــن املن مــا  الدينيــ  رش  2014لدشــلشم الدينيــ  رُنشــ و ر عــال 

شريــاا   .(95)املن مــا  وــ  اإلاوميــ  املةنيــ  و ــوا األقديــا  الدينيــ ت شرشةــو بإلفــا  هــل  الوحالــ 
ـــ  ر اإل ـــوف عدـــهل ت ـــاايأ ال نـــا ت إىل املشـــاح  الـــ  توا ههـــا املن 5الواقـــ  املشـــرتح    مـــا  الديني

ش عـــو الراب ـــ   .(96)الة ـــا ة ش عـــو إىل ةـــ  املشـــاح  املت ـــد  باســـتةا ة املمتداـــا  شبنـــا  رمـــاحن
األشاشبيــ  لشــهو  يهــو  املنــيحيإ إىل مقة ــ  شمةاق ــ  األفــرا  املــدانإ بااتاــاع  ــرائم  ا   شافــ  

إىل رعمـــاف الةنـــ  الـــ   5شريـــاا  الواقـــ  املشـــرتح   .(97) ينيـــ  ضـــد يـــهو  يهـــو  شرمـــاحن ع ـــا هتم
تنــتهدو املنــدمإ شيــهو  يهــو  شإىل يــةوا اسفــق  مــن الة ــاع رش عــدل حفايــ  ا ش  فةــ  الدشلــ  

إىل رم التد ــــإ الــــديملت شالت شــــ ت شالتمييــــا  5شريــــاا  الواقــــ  املشــــرتح   .(98)عدــــهل تدــــك األةــــدا 
   .(99)نل سنوا الديمل رموا تث  املشاح  ر املدااس م

بـــ م  وا يـــا ريـــد  التوةـــي  املتةد ـــ  باإلـــد مـــن مـــدة اةدمـــ   14شرفـــا   الواقـــ  املشـــرتح   -47
لاـــهن تنــــاشم مـــدة اةدمــــ  الةنـــاري ت لاــــن مل تُتنـــل رم إ ــــرا ا  اي ال ديدـــ  لدمنـــتنافإ ضــــم ي

 شريــــــــاا  الواقــــــــ  إىل شضــــــــ  بــــــــدي  مــــــــدين لدندمــــــــ  الةنــــــــاري  االةتياويــــــــ  ر .(100)لتنفيــــــــلها
 .(101)2011عال 
مــــــن املن مــــــا  وــــــ  اإلاوميــــــ  شاملن مــــــا  اي إىل رم عــــــد  13شريــــــاا  الواقــــــ  املشــــــرتح   -48

هبـــدو جتـــرل التحـــريا عدـــهل الاراهيـــ  ين ـــوم  اسعقميـــ  ار  رم مشـــرشعاي لتةـــدي  ال ـــانوم ا نـــائهن
 عــــو  شقــــد .عدــــهل   ــــر ح ــــ  يتمثــــ  ر ت ييــــد ةريــــ  التة ــــ  شةريــــ  اسعــــقل ب ــــواة وــــ  مة ولــــ 

   .(102)املن ما  و  اإلاومي  الربملام إىل إيا  ن ر  ر  لك املشرش 
إىل التوةــــيا  الــــ  ريــــدهتا  وا يــــا ر االســــتةرال الــــدشام  13شريــــاا  الواقــــ  املشــــرتح   -49

 .(103)الشــام  األشف شالــ  تتةدــ  بــالتح ي  شامل اضــاة ر ةــاال  التنويــ  شالةنــ  ضــد ال ــحفيإ
  مةدومـــــا  عـــــن التح ي ـــــا  حانـــــو قـــــد تد تهـــــا مـــــن ماتـــــ  املـــــدعهن الةـــــالت شقـــــدمو هـــــل  الواقـــــ

 يفيـــــد بـــــ م ال نـــــايا الـــــ  ُرةيدـــــو إىل ا ـــــاحم 2013الـــــر  األ ـــــ  الـــــواا  ر عـــــال  شرشضـــــحو رم
قنــي  افةتهــا إةــدم  38شةــدا  رةاــال يائيــ  بشــ يا مل يتجــاش  عــد ها ثــق  قنــايا مــن رةــ  

ا ـــرائم املرتا ـــ  ضـــد ال ـــحفيإ  رم 13الواقـــ  املشـــرتح   شرشضـــحو .(104)املن مـــا  وـــ  اإلاوميـــ 
 .(105)مل يفن  لتح ي ا  سرية  شفةال  2012بةد االنتنابا  الربملاني  ال   ر  ر عال 

بــ م اسســا ا  الدف يــ  الــ  يو ههــا منــلشلوم افيةــو املنــتوم  13شرفــا   الواقــ  املشــرتح   -50
 .(106)يال ر ال انومإىل ال حفيإ ال تد هل الر  املن و  عد



A/HRC/WG.6/23/GEO/3  
 

GE.15-13856 11/22 
 

ترا ــــــ  إماانيــــــ  اإل ــــــوف عدــــــهل املةدومــــــا  الةامــــــ  منــــــل  13شالة ــــــو الواقــــــ  املشــــــرتح   -51
شرشةـو الواقـ ت مـن بـإ مـا رشةـو  .(107)ت شال سيما ر ادياح  املادف  بإنفـا  ال ـوانإ2014 عال

 .(108)  املدينبش م ةري  اسعقل بالتةاشم م  ا تماي  ديداي بالت ب م تةد اإلاوم  قانون
بــــــ م تتمتــــــ  هي ــــــا  ال ــــــل الةامــــــ  ر  وا يــــــا شر  ــــــااا  13شرشةــــــو الواقــــــ  املشــــــرتح    -52

 .(109)باست قلي  فةدي 
 ت ـــررتا  قد هـــا إ ا  بـــ م من مـــا  وـــ  ةاوميـــ  رعربـــو عـــن 7شرفـــا   الواقـــ  املشـــرتح   -53

بشـ م رنشـ   املـدافةإ عـن ةا اة عن قا ة ةاوميإ شرعنـا  مـن ةـاع األود يـ  ر الربملـام  مهين 
 .(110)ة وا اسننام ر  وا يات شرشةو الواق  اإلاوم  ب م  تن  عن التد   ر رنش   هلال 

إىل التةـــديق  الـــ  ر  دـــو عدـــهل قـــانوم التجمـــ  شالت ـــاهر  13ريـــاا  الواقـــ  املشـــرتح  ش  -54
  إىل اســتمراا قيــو  ر بنــا  عدــهل توةــي  م دمــ  ر االســتةرال الــدشام الشــام  األشفت لانهــا ريــاا 

شرشةو بإ  ـاف مايـد مـن التةـديق ت  ـا فيهـا تةـديق  تنـمأ بـاالعرتاو بـاإل   .(111)هلا ا اف
 .(112)ر املشااح  ر م اهرا  عفوي 

إىل الةرقدــــ  الةنيفــــ  مل ــــاهرا   ــــر  ر  13شالواقــــ  املشــــرتح   8شريــــاا  الواقــــ  املشــــرتح   -55
ليول الــدشيل ضــد حــر  املثديــإ شحــر  مفــايرم ادويــ  ا ننــاني ت شإىل بــا اةتفــاالي  2013ش 2012عــامهن 

إىل إ ــــرا   8ش عــــو الواقــــ  املشــــرتح   .(113)من مــــهن م ــــاهرة منــــا ةعــــدل ســــي رة الشــــرو  عدــــهل 
 .(114)حت ي ا  فةال  شمنت د  ر هلا اإلا   شما يت   بال من رةدا 

ــــــا 8شريــــــاا  الواقــــــ  املشــــــرتح   -56 ــــــوف  وا ي ــــــدشام الشــــــام  األشفر اال إىل ق   ســــــتةرال ال
شرفــا   بــ م  .(115)مــن ر ــ  ضــمام  يــا ة  ثيــ  املــررة ر ةــن  ال ــراالتوةــيا  بشــ م ايفــا  تــداب  

ر  11بننــ   إال  املــررة إ  ال تنــت ثر  ثيــ  املــررة ر اإليــاة النياســي  شاملناةــ  ال يا يــ  مل يتحنــن 
شهنــاص تفــاش  شاضــأ بــإ ا ننــإ  2012الربملانيــ  لةــال املائــ  مــن م اعــد الربملــام بةــد االنتنابــا  

النــــو  عدــــهل توةــــيا  ادي ــــا  التةاهديــــ   6شســــد و الواقــــ  املشــــرتح   .(116)ر النــــد   التنفيليــــ 
شريـاا  إىل عـدل بش م هـلا املوضـو ت  ـا فيهـا تدـك املتةد ـ  بنـرشاة حتديـد ة ـا إلااميـ  لدمـررةت 

إىل تـــــدين  ثيـــــ  الننــــــا   3شريــــــاا  الواقـــــ  املشـــــرتح   .(117)ااســـــتندال تـــــداب   اةـــــ  ر  وا يـــــ
 .(118)املنتميا  إىل رقديا  إثني  ر اس ااا  ال ددي ت شقدمو توةيا  ملةا   لللك

شريــــاا  ال ائفــــ  األامينيــــ  ر  وا يــــا إىل التوةــــيا  الــــ  قُ دــــو ر االســــتةرال الــــدشام  -57
 اإليـــــاة النياســـــي  شاالقت ـــــا ي  شاال تماعيـــــ ت الشـــــام  األشف بشـــــ م مشـــــااح  األقديـــــا  اسثنيـــــ  ر

شرشةــو بــ م يف ــا  وا يــا  .(119)بنــرشاة بــلف مايــد مــن ا هــو  لتنفيــل تدــك التوةــيا  شرفــا  
ل ــاد رفــرا  األقديــا  ر ادي ــا  النياســي  التمثيديــ ت شبــ م تــن َّم  ــق  إعقميــ  س حــا  اي ة  ــ

   .(120)ياة النياسي  شرمهيتهاشعهن ا مهوا  ن ل  مشااح  األقديا  ر اإل
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 القق  ي العمل و ي التمتل بشروط  مل  ادلة وملافية  -6 
ـــــا ر  10رعربـــــو الواقـــــ  املشـــــرتح   -58 ـــــلم ينـــــ   التميي عـــــن ال دـــــ  ألم الةامـــــ  الرئينـــــهن ال

عققــا  الةمــ  هــو عــدل ش ــو  مــا يدــال ةــاة  الةمــ  بــ م يوضــأ رســ اع افــا توجيــ  يــنا 
رم ال نـــــايا املةرشضـــــ  عدـــــهل ا ـــــاحم بشـــــ م التمييـــــا ر الةمـــــ  اي الواقـــــ  رينـــــشالة ـــــو  .(121)مـــــا

ــــا اة ــــداي  ال نــــاة شاملــــدعإ الةــــامإ شا ــــامإ عدــــهل مةا ــــ  ال نــــايا املتةد ــــ   .(122)ن شرشةــــو بت
   .(123)بالتمييا ر عققا  الةم 

ر  إىل التةـــــــديق  الـــــــ  ر  دـــــــو عدـــــــهل قـــــــانوم الةمـــــــ  10شريـــــــاا  الواقـــــــ  املشـــــــرتح   -59
عدــــهل النحــــو  ت لانهــــا ار  رم املةــــاي  الــــ  و  ــــو وــــ  حافيــــ  إلمايــــ  ة ــــوا الةمــــ 2013 عــــال

شرشةــوت مــن بــإ مــا رشةــو بــالت بوضــ  لــوائأ تن يميــ  شإ ــرا ا  يــفاف  لدرتقيــا   .(124)ال ــحيأ
   .(125)شلدت وا الوجيفهن

الةمــ  ال يــااف مشــاد  التمييــا ال ــائم عدــهل نــو  ا ــن  ر  بــ م 10شرفــا   الواقــ  املشــرتح   -60
شال والــ  النم يــ   .(126)قائمــ  عدــهل الــروم مــن اة ــوا  اسجيابيــ  املتنــلة عدــهل منــتوم التشــريةا 

املو ــو ة ر ا تمــ  مــن الةوامــ  املنــ    لــللك  شتةــاين املــررة الةامدــ  ر ال  ــا  اةــا  مــن التمييــا 
عــن الةمــ    م م ــدر املنــاشاة ر األ ــرشالتشــريةا  ال حتــد  شال تــن .(127)فيمــا ُيــا إ ــا ة األمومــ 

إىل ش ـــو  قـــدا ح ـــ  مـــن التفـــاش  بـــإ ا ننـــإ  7شريـــاا  الواقـــ  املشـــرتح   .(128)املتنـــاشم ال يمـــ 
عدــهل املنــتويا  الةديــا ر امللسنــا  الةامــ  شإىل ترســو الف ــ  الةمــو م ر حــ   ــاف مــن  ــاال  

دحــــد مــــن  لــــك شريــــاا  إىل عــــدل ش ــــو  ش عــــو اإلاومــــ  إىل اعتمــــا  اســــرتاتيجي  ل .(129)الةمــــ 
   .(130) ليا  فةال  ملاافح  التمييا ر عمدي  التوجي 

 
 القق  ي الضمان االعتما ي و ي التمتل بمستوى معيشي الئق -7 

رم التــــداب  الــــ  ايفــــل  بةــــد التوةــــيا  امل دمــــ  ر االســــتةرال  8واقــــ  املشــــرتح  ار  ال -61
ومايــ  الننــا  النــةيفا  مــن الناةيــ  اال تماعيــ  مل تاــن تــداب  الــدشام الشــام  األشف فيمــا يتةدــ  

   .(131)فةال 
شريــاا مرحــا التث يــ  شالرةــد ر  ــاف ة ــوا اسننــام إىل ق ــوف  وا يــا لدتوةــي  املتةد ــ   -62

 األيـــــنا  النـــــةفا  مـــــن الناةيـــــ  اال تماعيـــــ  ر االســـــتةرال الـــــدشام الشـــــام ومايـــــ  ة ـــــوا 
ا عــن قد ــال ألم اإلاومــ  مل تنفــل التوةــي  بشــا  تــالت ال ســيما فيمــا يتةدــ  شرعــرع املرحــ .(132)األشف

 .(133)باأليـــنا  املشـــر ين بنـــ   ضـــةفهم اال تمـــاعهن شاالقت ـــا م رش  ـــرا  الاـــواا  ال  يةيـــ 
شرفـا  املرحــا بــ م ال ــوانإ ال  ــنأ املشــر ين الــلين يةيشــوم ر الشــواا  اإلــ  ر املنــاعدة اال تماعيــ  

( بشـــ م اإلـــ  ر 2020-2014الـــواا ة ر االســـرتاتيجي  الوونيـــ  إل ـــوا اسننـــام ) شبـــ م التـــداب 
   .(134)2015-2014النان مل ُتدَمد ر     الةم  لدفرتة 
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التابةـــــ   دـــــ  رشاشبـــــا الدجنـــــ  األشاشبيـــــ  لدح ـــــوا اال تماعيـــــ    مشرفـــــا   دـــــ  رشاشبـــــا بـــــ -63
ــل  لنــمام اإل ــوف عدــهل ميــا  الشــرع  الت حــد مــن رم تــداب  حافيــ  2013ر عــال  تنــت   مل ايفِه

   .(135)امل مون  ر املناو  الريفي 
 

 القق  ي الصقة -8 
ر ار   التابةــ   دــ  رشاشبــاالدجنــ  األشاشبيــ  لدح ــوا اال تماعيــ    مرفــا   دــ  رشاشبــا بــ -64
تاـن حافيـ  املتنلة لدحـد مـن مةـدال  شفيـا  الرضـ  شالوفيـا  النفاسـي  مل رم التداب   2013عال 

   .(136)ش و  ن ال لد ح  الةام  يوفر تف ي  يامد  تث و شريا مل
ب نـــال ال يو ـــد مـــا يافـــهن مـــن اةـــدما  ل ـــاد األوفـــاف الـــلين  2شرفـــا   الواقـــ  املشـــرتح   -65

ر بةـــــا املنـــــاو  ر اي يةـــــانوم مـــــن مشـــــاح  ةـــــحي  ع ديـــــ  شبـــــ م تـــــوافر اةـــــدما  إيـــــاالي  رينـــــ
   .(137)ال دد
باعتمــا  قــانوم يــام  بشــ م ة ــوا ال ــح  اس ابيــ   ــا يشــم   9الواقــ  املشــرتح  رشةــو ش  -66

ــــ  ال ــــحي  ــــ  حتــــوف  شم اإل ــــوف عدــــهل الرعاي شرشةــــو الواقــــ   .(138)تــــداب  الت ــــدم لدحــــوا ا ال
بــإ ااج  شاة  ااســي  عــن ال ــح  شاإل ــوا اس ابيــ  ر املنــاهد الدااســي  لدمــدااس الةامــ   7املشــرتح  

   .(139)اسإ بش م ة وا ال ح  اس ابي شتداي  املد
بــــ م فــــر  الوةــــوف إىل  ــــدما  تن ــــيم األســــرة شاســــتندامها  9شرفــــا   الواقــــ  املشــــرتح   -67
تــااف  ــدش ة  شلــي  لــدم مة ــم رو ــا  األســرة مــا يافــهن مــن املةرفــ  بشــ م شســائ  منــ  اإلمــ   ال

 .(140)بال ــح  اس ابيــ  شا ننــي  شر مة ــم اإلــاال  ال تدــيَّ اةتيا ــا  املــراه إ املتةد ــ  اإلديثــ  
ال ينــت ةن اإل ــوف عدــهل  ــدما  اس هــال  الاثــ  مــن الننــا  رم 11شالة ــو الواقــ  املشــرتح  

ائ  املةدومــا  املتةد ــ  بوســ املنــاو  الريفيــ  تةــاين مــن ن ــا  ــا  ر ا يــدة شاملينــواة التادفــ  شرم
إىل إلفـــا  فـــرتا  االنت ـــاا اسلااميـــ  بالننـــ   إىل الننـــا   9ش عـــو الواقـــ  املشـــرتح   .(141)منـــ  اإلمـــ 

   .(142)الدواي ي رام اس هال
بـــ م الننـــا  الدـــواي يتةـــاوإ املنـــداا  مـــا  لـــن ميـــثدن إةـــدم  11الواقـــ  املشـــرتح  شرفـــا    -68

ــــر هتميشــــ ــــا  األحث ــــاي الف  بت ــــوير اةــــدما   8شرشةــــو الواقــــ  املشــــرتح   .(143)ر  وا يــــااي شةرمان
اةاةـ  بـالةقج الـلم يرحـا عدــهل نـو  ا ـن  شالت ديـ  مـن النــرات ش ةدهـا ر متنـاشف الننـا  الدــواي 

توةــيا  بشــ م الوقايــ  مــن اسةــاب  بفــ شس  15شقــدمو الواقــ  املشــرتح   .(144)يتةــاوإ املنــداا 
 .(145)ت شتةاوهن املنداا ت شاملشتفدإ با ن ن ا املناع  ال شري  ر سياا الةن  ا ننهن

ــــاص ا فاضــــ 11الواقــــ  املشــــرتح  شالة ــــو  -69 ــــوافر الرعايــــ اي رم هن شرم األوفــــاف املدم فــــ   ر ت
 .(146)رت دوم عديها ر األقنال اةاة  بال الفإ ر املنتشفيا  ا تا إ إىل هل  الرعاي 
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 الــــلين يةــــانوم مــــن مشــــاح  ةــــحي  ع ديــــ  بــــ م األيــــنا  11الواقــــ  املشــــرتح  شرفــــا    -70
رت ــدوم عدــهل منــتوم حــاو مــن الةــقج شالرعايــ  مــن الدشلــ ت شقــدمو الواقــ  توةــيا  مــن ر ــ   ال

   .(147)اف  هلا املنتوم
رم   ـــط عمـــ  الدشلـــ  شاســـرتاتيجياهتا شووثهـــا بشـــ م الرعايـــ   4شالة ـــو الواقـــ  املشـــرتح   -71

لدمثديــا  شاملثديــإ شما ش ــهن امليــ  ا ننــهن شمفــايرم ادويــ  ال ــحي  ال تراعــهن رم اةتيا ــا   ــد ة 
   .(148)ا نناني ت شال سيما تدك اةاة  باألينا  مفايرم ادوي  ا نناني 

 
 القق  ي التعلية -9 

إىل قدــ  فــر  اإل ــوف عدــهل التةدــيم مــا ق ــ  االبتــدائهن ر من  ــ    3الواقــ  املشــرتح  ريــاا   -72
 .(149)املنتمإ إىل األقدي  األ ابيجاني فيها عد  ح   من الناام  حااتدهن ال  يو د  - حفيمو

ــــامد   3شالة ــــو الواقــــ  املشــــرتح   -73 ــــ  4+1التــــ ث  اسجيــــاو لربن   الرامــــهن إىل تينــــ  إمااني
ــــا  ــــ  عدــــهل ن ــــاا رشســــ  بشــــ م  .إىل ا امةــــ  شةــــوف رفــــرا  األقدي شرشةــــو بتن ــــيم  ــــق  لدتوعي

   .(150)لتفا م إ فاا ال قعالربنامد شإنشا   لي  لدرةد 
 

 الققوق الثقا ية -10 
بـ م تنـ  الدشلـ  بشـفافي  سياسـ  إلمايـ  الـرتا  الث ـار شت ـوير   10رشةو الواق  املشرتح   -74

 .(151)ش ا   ر الواق  مقة ا  ر رم بش م هل  املن ل  تفةاالي اي شب م تنفلها تنفيل
يـــ  اإلاـــومهن مـــن ر ـــ   عـــم  ايـــ  الـــرتا  الث ـــار بايـــا ة التمو  3شرشةـــو الواقـــ  املشـــرتح   -75

   .(152)شاملراحا الث افي  لألقديا 
 

 ااشخاص ذوو اإل اقة -11 
 إىل ق ــوف  وا يــا لدتوةــيا  الداعيــ  إىل تةايــا  ايــ  األيــنا  5ريــاا  الواقــ  املشــرتح   -76

شرم مشـــاح  ح ـــ ة  شم اسعاقـــ ت لانهـــا رفـــا   بـــ م  وا يـــا مل تنفـــل بشـــا  تـــال تدـــك التوةـــيا  
 وا يــا مل ترا ــ  بةــد اسوــاا املةيــاام ر ضــو   شالة ــو الواقــ  رم .(153)عديــدة ال تــااف  شم ةــ 

شيتةـــاال   اش  االتفاقيـــ  عدـــهل الـــروم مـــن ت ـــدي ها عدـــهل اتفاقيـــ  ة ـــوا األيـــنا   شم اسعاقـــ 
الواقـــ  إىل عـــدل شريـــاا   .(154)الةديـــد مـــن  وانـــ  التشـــريةا  مـــ  الـــُنهد الـــ  تتنـــمنها االتفاقيـــ 

 .(155) شم اسعاقـ  الـلين يةيشـوم ر  وا يـا ش و  رم بيانا  إة ـائي  موةـدة بشـ م األيـنا 
بـــ م ة ـــوا األيـــنا  املةـــوقإ تُنتهـــك ألم النـــد ا  ال دديـــ  ا ديـــ   7شرفـــا   الواقـــ  املشـــرتح  

 5الواقـــ  املشـــرتح  شرشةـــو  .(156)املادفـــ  بتـــوف  اةـــدما  دـــم ال تفـــهن بالتااماهتـــا  و ـــ  ال ـــانوم
   .(157) م إعاق  عدهل رساس النمو ج اال تماعهن بوض  إواا شومل ملنأ شض  ينا
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 شم اسعاقــــ  إىل  عــــن ال دــــ  ألم إماانيــــ  شةــــوف األيــــنا  5شرعربــــو الواقــــ  املشــــرتح   -77
الدـــوائأ لدمشـــاح ت شألم اي مثـــ  اي األمـــاحن ششســـائ  الن ـــ  الةـــال شاملةدومـــا  شاةـــدما  مـــا  الـــو رمـــر 
   .(158)التن يمي  اإلاومي  املتةد   بتايي  امل اين ال تُوض  موض  التنفيل

 شم  رم التشــــريةا  ال تافــــ  التةدــــيم الشــــام  لأليــــنا  5شالة ــــو الواقــــ  املشــــرتح   -78
   .(159)اسعاق  شرم الن ال التةديمهن ينمأ بو و  مدااس متن   

ا  شالنياســــ  الةامــــ  اإلاوميــــ  ال تافــــ   ايــــ  بــــ م التشــــرية 5شرفــــا   الواقــــ  املشــــرتح   -79
 شم اسعاقــــ  ر  ــــاف الةمــــ  شال تةــــا  إماانيــــ  ة ــــودم عدــــهل فــــر    اةــــ  إل ــــوا األيــــنا 

 .(160)الةم 
ر التابةــ   دــ  رشاشبــا ار  الدجنــ  األشاشبيــ  لدح ــوا اال تماعيــ   شرفــا   دــ  رشاشبــا بــ م -80

شم يتمتةـــوم ومايـــ  فةالـــ  مـــن التمييـــا ر  ـــاال    ال يـــهن  يلحـــد رم األيـــنا  رم 2012عـــال 
   .(161)الةم  شالن   شاالت اال  شالث اف  شاألنش   الرتفيهي 

بـــ م برنـــامد التـــ مإ ال ـــحهن الشـــام  ال ينـــتند إىل مةدومـــا   5شرفـــا   الواقـــ  املشـــرتح   -81
   .(162) شم اسعاق  بش م االةتيا ا  اةاة  لألينا 

 شم اسعاقـــــ   بـــــ م بـــــرامد إعـــــا ة الت هيـــــ  اةاةـــــ  باألوفـــــاف 5املشـــــرتح  شرفـــــا   الواقـــــ   -82
 18املاـاينت شريـا وـ  حافيـ  شوـ  متاةـ  ملـن تايـد رعمـااهم عدـهل  تنتور مةياا إماانيـ  الوةـوف ال

 .(163)سن 
 

 ااقلياا -12 
دـــ  شبـــ م بـــ م التشـــريةا  الـــ  تـــن م يـــلشم األقديـــا  اسثنيـــ  قدي 5رفـــا   الواقـــ  املشـــرتح   -83

ت لانهــــا 2015-2014  ــــ  عمــــ  اإلاومــــ  لدتنــــامأ شاالنــــدماج املــــدين قــــد ُاش ةــــو ر الفــــرتة 
شرضــافو الواقــ  رم تدــك اة ــ  ال تشــم  رنشــ   س حــا  الــوعهن مــن  .حت ــ  عدــهل مياانيــ  حافيــ  مل

 ت الة ــو الدجنــ  األشاشبيــ 2010شر عــال  .(164)ر ـ   عــم مناهنــ  التمييــا شاإلــواا بـإ الث افــا 
ملناهنـــ  الةن ـــري  شالتة ـــ  رم التواةـــ  بـــإ رود يـــ  النـــاام شاألقديـــا  اسثنيـــ   ـــدش  شرم الدفـــ  

حتـــد  رفـــرا  األقديـــا  اسثنيـــ   تشـــا  رةـــد اإلـــوا ا الرئينـــي  شرنـــال ال بـــد مـــن ال يـــال باملايـــد لنـــمام
هد شرشةـــهل مفـــول  دـــ  رشاشبـــا إل ـــوا اسننـــام ب ـــلف  هـــو   ةـــ  املشـــ .(165)بالدفـــ  ا وا يـــ 

ش عــــو الواقــــ   .(166)اسعقمــــهن ا ــــوا هن ر متنــــاشف رفــــرا  األقديــــا  الــــ  ال تفهــــم الدفــــ  ا وا يــــ 
   .(167)إىل بل برامد تناس  اهتماما  األقديا  شاةتيا اهتا 5املشرتح  

إىل هتمــــــي  الرشمــــــا  3شريــــــاا مفــــــول  دــــــ  رشاشبــــــا إل ــــــوا اسننــــــام شالواقــــــ  املشــــــرتح   -84
بوضـــ  اســـرتاتيجي  ش  ـــ  عمـــ  س مـــاج الرشمـــا  1رشةـــو الواقـــ  املشـــرتح  ش  .(168)شالتحامـــ  ضـــدهم

ـــــائ   3 شريـــــاا  هـــــل  الواقـــــ  شالواقـــــ  املشـــــرتح  إىل منـــــائ   ـــــد ة مـــــن ق يـــــ  ضـــــمام إةـــــداا الوث
   .(169)الشن ي  ألفرا  الرشما
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شسد و الدجن  األشاشبي  ملناهنـ  الةن ـري  شالتة ـ  النـو  عدـهل منـائ  مـن ق يـ  ضـرشاة  -85
ش عــــــو الواقــــــ   .(170)  تــــــداي  الدفــــــ  ا وا يــــــ  لدتقميــــــل املنتمــــــإ إىل األقديــــــا  اسثنيــــــ إةــــــق

ر املـــــدااس مـــــا ق ـــــ   إىل مـــــنأ األقديـــــا  إماانيـــــ  اإل ـــــوف عدـــــهل تةدـــــيم عـــــايل ا ـــــو ة 5 املشـــــرتح 
   .(171)اسبتدائي   شضمام تداي  لفا  األقديا  شاإلفا  عديها

 وا يـــا إىل تةايـــا الدفـــ  األامينيـــ  ر املنـــاو  الـــ  يةـــي  فيهـــا ش عـــو ال ائفـــ  األامينيـــ  ر  -86
املشـــاح  الـــ  تـــلثر ر رفـــرا   3ششةـــفو الواقـــ  املشـــرتح   .(172)األامـــن باثافـــ  شإىل  ايـــ  مدااســـهم

 افـــا ي  ر  وا يـــات  ـــن فـــيهم رشل ـــك الـــلين ة ـــدوا  - سامتنـــنهناسثنيـــ  األامينيـــ  ر من  ـــ  
   .(173)توةيا  من ر   مةا   تدك املشاح  عدهل  نني  ر ن ي ت شقدمو

 
 ا  ااشخاص المشردون داخلي -13 

إىل   ــــــوا  ترمــــــهن إىل الت ــــــدم لدتحــــــديا  الــــــ  تــــــلثر ر  5 ريــــــاا  الواقــــــ  املشــــــرتح  -87
منــل االســتةرال الــدشام الشــام  األشفت لاــن هــل  اة ــوا  مل تفــا اي األيــنا  املشــر ين  ا ديــ
 .(174)إىل ة  املشاح  بشا  تال
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