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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق
 والعشرون الرابعةالدورة 

    2016 ينايرالثاين/ كانون 18-29
موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    

مون  5والفقورة  5/1اإلنسان )ج( من مر ق قرار مجلس حقوق 15 للفقرة
 16/21مر ق قرار المجلس 

  
 *باراغواي  

 
 

إىل  (1)مهــمم مــ  ا هــا  اــاحةم امل ــاحم 19مــم مــ  هــ ا التيريــر مــومعل لات اومــا  امليد  
اهــــو يتاةـــئ املةــــاة  التوم ه ـــم ال امــــم الـــ  ا تتــــدها  اـــ  حيــــو  االســـت رال الــــدامل ال ـــام   

اال يتضــــت  التيريــــر  لا وماا  ا امهــــا  نتــــر  ا ا  احــــا  مــــ     17/119مه اإلنســــان ر ميــــر  
مانــم مضوةــ م األمـــم املتحــدة الســام م ،يـــو  اإلنســانق اال  لا حاــم  ا  ـــرام   ــ ن اة ـــااا  

ر حواشـ  اايـم الـنمق مرامـئ امل اومـا  الـوامةة ر التيريـرق  ا د  ُةممـ    ـومة منهة ـم     نها 
ق ُُي ـــمق 16/21ا تـــبم  يـــرام ا اـــ    اتُركـــ  الن ـــوي األاـــا م  اـــمل حااـــا  ـــدم املســـت ا  

حســم ميتضــمل ا،ــاٌق ســر ل مســتي ا إلســهاما  امل سســم الوان ــم ،يــو  اإلنســان التا  ــم لادالــم 
اتتـا   اـمل املو ـئ ال ـةا     اـمل التي اـد الاامـ  دةـاة   ـامي  موةو  االست رال اامل تتدة  نـاام 

ــــوامةة  ــــئ امل اومــــا  ال ــــ  تتضــــت     ــــم ال  لاتضوةــــ م الســــام م ،يــــو  اإلنســــان الن ــــوي الااما
             حدت  ر تا  الض ة  ال  االت وما  لبست رال الداميم التيرير ال ضم إ داة ر اما   
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 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلقة  
 

 المعلومات ااساسية واإلطار -هلف 
 

               (2)نطاق االلتدامات الدولية  -1 
م ال ضــــو الدال ــــم  نــــ ق ماــــم ت ي ــــد  ــــامااوال التواــــ ا  الــــ  تــــد وها إىل منتتــــ الحتــــ  -1

الرباتوكـــــــٌو االات ـــــــامل املاحـــــــ   ال هـــــــد الـــــــدا  ا ـــــــاي  ـــــــا،يو  اال ت ـــــــاةيم الت ـــــــدي   اـــــــمل 
ا ااـــمل   (3)ر الاـــون رذ  ـــ ا ا  ـــويمل جتـــر حـــ  ح نـــ   ل منا  ـــا   قااالمتتا  ـــم االثياس ـــم

 ــ ن تت ــ   ــامااوال ا ــوا  ماتوســم ر ســة   الت ــدي     اإلنســان،يــو الــدا  ملركــع االست ــامل ا
  (4) امل الرباتوكٌو االات امل امل كوم   به

 Coordinadora por los Derechos deمل املاتـم التنسـ ي  ،يـو  األاضـاٌ ااملـراهي  ا ااـ -2

la Infancia   ام سســــم مامســــتا لاتضــــام  الــــداFundación Marista de Solidaridad Internacional 
لرباتوكــٌو االات ــامل التضا  ــم حيــو  ال ضــ  املت اــ   ــ مراا تيــد  ا ضــرامة ت ــدي   ــامااوال  اــمل 

    (5)الةباا 
 ن مثــــم م ــــرا   ــــانون   ــــ ن الت ــــدي   اــــمل نتــــا  مامــــا  م ال ضــــو الدال ــــممنتتــــذكــــر  ا  -3

  (6)الاون رذ لاة  س   امل ام لاتحاتم ا نائ م الدال م ال يعاٌ م راة
 

               اإلطار الدستوري والتشريعي  -2 
م ال ضــو الدال ــم  ــامااوال  ــا،ري  اــمل ســ  الت ــريئ الرامــ  إىل منــئ ال نــ  منتتــ ااــ   -4

  (7)ةد املر ة ااستئ ال 
م ال ضو الدال م  ـامااوال   ل ـاا   ـئ اليـوان  الـ  جتـرا  املـر ة االضتـاة ر حـاٌ منتتا اا   -5

إىل اإلمهـــالق اكـــ ل  الـــ ي  ييـــدمون هـــ ه ا ـــدما ق اتواـــ ها  ا ـــاذ تـــدا   لاســـتا  الاةـــوا 
  تا ــا  اإلمهــال اليــانوين ااحمــ  ر حــاال  االات ــار  ا يفنــا ا ــام ق ار ا،ــاال  الــ  تاــون 

  (8)س ها ح اة  ا احم املر ة  ا الضتاة م رةم لا  رق ار حالم كان ا ن  ا   ا   لاح اة
 ســ   ــانون ياضــ  احــ ا  حــ  الســاان األاــا    م ال ضــو الدال ــم  ــامااوالمنتتــ  ا ااــ -6

    (9)ر  ا  مواسيتهم ا،رة ااملسةيم االوا  م
 

 اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة -٣ 
م ال ضــــو الدال ــــم  ن  ــــامااوال  ةاــــ ق  تنــــاا ا ولــــم األاىل مــــ  االســــت رال منتتــــالحتــــ   -7

ا اــا  حــريف    ــد التيــد    (10)الــ  تايتهــا 124  الــدامل ال ــام  ا ــاي  ــاق   ــئ التواــ ا  ال
امــ  ذلــ   اــمل ســة   املثــاٌ  ن  ــامااوال  ن ــ   ول ــم اان ــم ملنــئ الت ــ يمق  اــمل النحــو امل اــور 

االات ـــامل التضا  ـــم مناهضـــم الت ـــ يم ااملواـــمل  ـــ   تنـــاا االســـت رال الـــدامل  ديتضـــمل الرباتوكـــٌو
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لاــ  س تــا يت اــ    (12)اإلن نــ  لراــد امتثــاٌ تواــ ا  االســت رال اــمل شــةام  ق امنــربام (11)ال ــام 
ام د تـــم التواـــ ا  األاـــرنق س مـــا  نـــ  مل يتحيـــ    ـــ اا تيـــد  كةـــ  يـــ كر اإمـــا  اـــا نضـــ   معئ ــــ

    (13)سيط
،يـــو  اإلنســـان  ضـــرامة كضالـــم  ـــامااوال مـــا ياضـــ  مـــ   ةامااون ـــمااـــ   نـــم التنســـ   الا  -8

  (14)املوامة    م ت عيع ات     احل م الوان م ملنئ الت  يم
ا  ر ــ   نــم التنســ    ــ   ايهــا إيفاا اةــئ ماتــم  مــ  املتــاملق إذ س ــا  الســا م الت ــري  م  -9

اةنـــم التنســـ   الدال ـــم الاةنـــم الضر  ـــم امل ن ـــم  اال تتـــاة التا  ـــم لر ت  ـــ   مـــ  متـــامل مديـــد  اانتهـــ  
 2013مــــ  تي ــــ م حالــــم ماتــــم  مــــ  املتــــامل ر  لات سســــا  الوان ــــم لت عيــــع انايــــم حيــــو  اإلنســــان

ا  ر ـــ   ـــ  الياـــ  ل ـــوي ت ـــ  ا   ار االمتتـــا  الثـــاين الـــ ل  يدتـــ  الاةنـــم الضر  ـــم ر  2014ا
ضر  ــم  ن املاتــم ســحم ااةــ  لاح ــٌو  اــمل اال تتــاة  ا ــ ل   ــرم  ق ذكــر  الاةنــم ال2014  ــا 

،يــو  اإلنســان  ةامااون ــما ااــ   نــم التنســ   ال  (15) نــم التنســ   الدال ــم ت ا ــ  إمرائهــا ملــن  اال تتــاة
ا شـــام كـــ  مـــ  املاتـــم التنســـ ي    (16)دـــن  األالويـــم لت عيـــع ماتـــم  مـــ  املتـــامل مـــ  الناح ـــم امل سســـ م

اضـــــاٌ ااملـــــراهي  ام سســـــم مامســـــتا لاتضـــــام  الـــــدا  إىل التواـــــ ا  املت ايـــــم داتـــــم  مـــــ  ،يـــــو  األ
  (18)حيو  األاضاٌ ااملراهي  سةا  ااعي   امل ا  د الدسا     ق مئ الت ديد  امل(17)املتامل

ق  ـــــاٌ كـــــ  مـــــ  املاتـــــم التنســـــ ي  ،يـــــو  األاضـــــاٌ (19)اس تـــــا يت اـــــ    ـــــدة مـــــ  التواـــــ ا  -10
،تايــم األاضــاٌ ااملــراهي  ام اان ــام ام سســم مامســتا لاتضــام  الــدا  إن  ــامااوال  اــ  نتامــااملــراهي  

(  1680/01نايـــم شـــامام االنهـــول  ـــم مثاتـــا ياضـــ  ذلـــ   ـــانون األاضـــاٌ ااملـــراهي  )اليـــانون م ـــم 
ـــــع املـــــوامة اـــــ  كـــــا ق اإىل  داةمـــــ  لانهتـــــا  شـــــاما إىل  ن التومـــــ  إىل التيا ـــــ   يـــــم إســـــناة مركعيـــــم اتركا

ىل الةاــديا  ر الةاــدق ا  ــوم التــدميم امليــد  لا ــاما  مــئ األاضــاٌق ا  ــوم التنســ   س تــا إالســا ا  
ا اــمل كــ  مــ  املاتــم التنســ ي  ،يــو  األاضــاٌ ااملــراهي   ام ســاة ام  ــ  الوكــاال ق اهــو مــا اااــ   تــر 

مـــــ  ال نـــــ  ةـــــد األاضـــــاٌ ام سســـــم مامســـــتا لاتضـــــام  الـــــدا   ضـــــرامة ت عيـــــع النتـــــا  لضـــــتان الو ايـــــم 
االا ـــ   ــــ  حــــاال  هـــ ا ال نــــ  ام ا تهــــاق التحســـ  ول ــــا  ال ــــاونق دـــا ر ذلــــ  ول ــــم تيــــد  

  (20)ال ااان إىل ماتم  م  املتامل
،يــو  اإلنســان  ضــرامة إ ــاةة ماــ  حيــو  اإلنســان إىل  ةامااون ــما ااــ   نــم التنســ   ال -11

ــــ ل ا ــــ  دومةــــ  اليــــرام  مســــتون اك ــــ  الــــويفير ةــــت  ايفامة ال ــــدٌق  ل  نــــ  ينة ــــ  تــــر  املرســــو  ال
  (21)مانةام 
ا اـــمل كـــ  مـــ  املاتـــم التنســـ ي  ،يـــو  األاضـــاٌ ااملـــراهي  ام سســـم مامســـتا لاتضـــام   -12

م إ  ــــاا األالويــــم لجنضــــا  االمتتــــا    اــــمل األاضــــاٌ ااملــــراهي ق الــــدا   ت عيــــع اإلةامة املال ــــم    ــــ
ا هـوة الـ  يت ـ   ـ اا لتةت ـئ احتا ـ  الة انـا ق م ـناضم اسـ  السـ  اا ـن  ااالنتتـاا اإلتـ   ا  ان

  (22)اةا  األسرة ااإل ا مق الست دامها ر إ داة الس اسا  االربامج االمتتا  م اتي  تها
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تواـــ م ام  ن  ـــامااوال مل تنضـــ  إال معئ ـــ  دمـــم الدال ـــم ،يـــو  اإلنســـانااالحتـــ  منتتـــم  -13
تـــد وها إىل إشـــرا  منتتـــا  ا تتـــئ املـــدين ر تنض ـــ  التواـــ ا  املنةثيـــم  ـــ  االســـت رال الـــدامل 

لاتةتتــــئ املــــدينق سيــــد ُ يــــد    ــــد االمتتا ــــا  لاــــ  مل تيــــد   يــــم مــــوامة ام ااسيــــ  (23)ال ـــام 
  (24) لتتا نها م  امل امكم الض ا م تت ا  الساان ا ا  

  
               التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء 

 
 هيئات المعاهداتالتعاون مع   

،يـو  اإلنسـان إىل  ـد  امتثـاٌ  تـو ت  مـ  وماا الاةنـم  ةامااون ـم شام   نـم التنسـ   ال -14
امل ن ــــم  يــــو  اإلنســــانق الــــ  ذكــــر   ن  اــــمل  ــــامااوال إمــــراا حتي ــــ  س اــــ  لاــــ  تتةــــ ا ا،يــــائ  
ل ـــوي حـــالت  مت ايتـــ  دـــعا م  تـــ  يف ـــ م  ـــرال  اـــمل يـــد ةـــا ط شـــرام ادـــعا م ت ـــ يم يف ـــ م 

يضـا  شـامام اا ـاذ تـدا   ملنـئ تاـرام مثـ  هـ ه ا،ـواة    رال وارق ام ا ةم املتوما  اتيد  ت و 
ال مومــم لــ  ر التو  ــئ  اــمل اليــراما  ار تنض ــ ها   ــد ام ا الــ   نــم التنســ   إاــا الحتــ  تــ ار 

  (25)التو  ئ  ا ها
  

القوووانون هحكوووا  فنفيوووال االلتداموووات الدوليوووة المتعلقوووة بققووووق اإلنسوووان موووع مرا ووواة  -عية 
 الصلة ذات الدولي اإلنساني

 
 المساواة و د  التمييد -1 

ام الحتـــــ  منتتـــــم ال ضـــــو الدال ـــــم  ن م ـــــرا   ـــــانون مااسحـــــم التت  ـــــع الـــــ ل كـــــان م راةـــــ -15
ا ااـــ  منتتـــم ال ضـــو الدال ـــم  ـــ ن تاضـــ   ـــامااوال   (26)2014 اـــ  ال ـــ و  مُســـد ر  ـــا    اـــمل

مـــئ االلتعامـــا  ام ا تتـــاة اتنض ـــ   ـــانون ملااسحـــم التت  ـــع يتي اـــد د ـــاي  حيـــو  اإلنســـان الدال ـــمق  اشـــ 
تاضــــ   ــــد  التت  ــــع ام ق  اــــمل  ن يتضــــت   حاامــــ(27)املي و ــــم  تنــــاا ا ولــــم الســــا يم مــــ  االســــت رال

  (28)كان   سةا   دا ر ذل   سةم امل   ا نس  اااويم ا نسان مام   يالتت  ع اامل ا ةم  ا  ق  امنئ
،يــــو  اإلنســــانق اال ــــةام مــــ   مــــ  مناهضــــم   ــــئ  ةامااون ــــم نــــم التنســــ   الا ااــــ   -16

ــــع )الوم ــــم امل ــــ كم  ــــم 7 شــــااٌ التت   ــــم التنســــ   الوان  ــــم الةاــــدان (ق اه ئ ــــم مــــ   مــــ  اتضا   لاحتا
م اا،يـــــو  اإل ا  ـــــم ر  ـــــامااوال امةـــــاةمة ا،يـــــو  ا نســـــ مق ر  اـــــم األمريا ـــــم لاحيـــــو  ا نســـــ 

  (29) س اسا   اممام مها   ارنق  ا تتاة  انون ملااسحم   ئ  شااٌ التت  عق م حو 
الي ــــوم ر ا،تايــــم اليانون ــــم مــــ  التت  ــــع اال نــــ ق األمــــر  SOMOSGAYا  ــــريف     ــــم  -17

ااويــم  لامل ــ  ا نســ  ام ــاير    امعةامــ املثا ــا  ااملثا ــالــ ل ي ــا  م ــدم اــو  لاســاان مــ  
 اــــمل  ســــاذ امل ــــ  ا نســــ  اااويــــم ا نســــان م  إن التت  ــــع 1ا الــــ  الوم ــــم امل ــــ كم   (30)ا نســــان م

يضا تــ  ا ــار الاراه ــم الــ ل  نانتــ  الدالــم  ا ةــاس   ن التواــ ا  امل تتــدة ر هــ ا ال ــدة  تنــاا 
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 ا تتــاة  1ا ااــ  الوم ــم امل ــ كم   (31)رال الــدامل ال ــام  مل تنضــ    ــدا ولــم األاىل مــ  االســت 
س اسـا   امـم ات ة ـ   ـانون ملنـئ ال نـ  االتت  ـع ةــد هـ ه الضئـم مـ  السـاان اجتـر  هـ ه األس ــاٌ 

 امقام ا ةــم ا نــاةق ا ــالتحي   ر حــاال  ال نــ  االيتــ  الــ  تســتهد  األشــ اي املتحــول  منســ 
  (32) ت  ر ه ا ال  نق دا ر ذل  إجياة ول م لات ويدااةئ  راتوكوال  

،يــو  اإلنســان  ا ــاذ تــدا    اماــم ملنــئ مــا ي ان ــ   ســراة  ةامااون ــم نــم التنســ   الا ااــ   -18
ا  ا ــ     ــم   (33)تاــ  الضئــم مــ     ــع ا نــ  االيضــاا  اــمل هــ ه األس ــاٌ ام ا ةــم املتــوما  س هــا

SOMOSGAY  ا ااــــ    (34)ا تــــداا  امــــ   ــــ  ال ــــرام  تنــــاا متــــاهرة  امــــم   ــــ  شــــاون تت اــــ
ام حــول  منســ ت ــالتحي   ر حــواة  ال نــ  االيتــ  الــ  تســتهد  األشــ اي امل 7الوم ــم امل ــ كم 
  (35)ق دا ر ذل  إجياة ول م لات ويد ت  ر ه ا ال  ن  ااةئ  راتوكوال

 
 القق  ي القياة والقرية واامن الشخصي -2 

 ــ ن توااــ   ــامااوال الوســاا  التعامايــا الوان ــم االدال ــم  ADF International ااــ  منتتــم  -19
  (36) تايم ا،  ر ا، اة م  الن  ة إىل الوساة ال ة   م

ـــــم األاىل مـــــ  االســـــت رال الـــــدامل  -20 ار م ـــــرل اإلشـــــامة إىل التواـــــ ا  املنةثيـــــم  ـــــ  ا ول
 ـــم  ـــ  الياـــ  ل ـــد  إةاـــاٌ إاـــبحا   انون ـــم حـــ  احن   ر ـــ  منتتـــم ال ضـــو الدال ق(37) ـــام ال

لات كـــد مـــ  إةماف ت ريـــ  لات ـــ يم اواـــر لباتضـــاا اليســـرل ر اإلاـــام اليـــانوين الـــوا  لةـــامااوال 
 ن ام ينســـةم مـــئ م ـــاي  اليـــانون الـــدا  ،يـــو  اإلنســـان  اذكـــر  منتتـــم ال ضـــو الدال ـــم  يضـــ دـــا

ة ــااا  املت ايــم  الت ــ يم ااــ  ذلــ  مــ  ســوا امل اماــمق الســا ا  ال جتــرل حتي يــا  شــامام ر اال
  (38)اهو ما يضس  ا اٌ النت ام اإلسب  م  ال يار

،يـــو  اإلنســـان إىل شـــرام األمـــ  ر الةاـــد الـــ   ســــضر   ةامااون ـــما شـــام   نـــم التنســـ   ال -21
ـــــم مـــــ  اإلســـــب  مـــــ   ـــــع  اســـــت تاٌ اـــــ  مـــــربم امضـــــر  لايـــــوة ا ـــــ  حال إمرااايـــــا  ـــــ    تـــــاٌ تتت 

الـــ ل  ضـــمل  ت ـــدي   5036/2013ا ااـــ   نـــم التنســـ    ضـــرامة إل ـــاا اليـــانون م ـــم   (39)ال يـــار
املت اـــ   الـــدسا  الـــوا  ااألمـــ  الـــدااا   1337/99مـــ  اليـــانون  56ا 3ا 2اتوســـ   ن ـــا  املـــواة 

 امل ا تةام  ن ه ا اليانون ا  ةسـتومل ألنـ  يـنم  اـمل ن ـر  ـوا  مسـاحم  نـد الت امـ  مـئ مسـائ  
 راــد   تــاٌ  ســراة ال ــرام  ا ضــرامة إمــراا حتي يــا  ااس ــم ر   تــاٌ ام األمــ  الــدااا   ا ااــ   يضــ

تـــدن    اــــمل  يــــدل ال ـــرام اا ــــ   ااملــــد   ال نـــ  الــــ  تســـتهد  الن ــــ  مــــ  حيـــو  اإلنســــان لا
  (40)ال ام   ا  ن تسضر ه ه التحي يا     مبحيم املس ال     ه ه األ تاٌ ام ا ةتهم

ا ــــاٌ الضريــــ  ال امــــ  امل ــــ   يــــو  الســــاان األاــــا   ر  ــــامااوال إن شــــرام الســــةون  -22
ةـا م ألسـراة السـاان األاـا   ا ـرام  مـ   ـ  التـرا  املاةيـم البئيـم اامل اماـم التضاام ت كر شـ ئ مل

ال ــــاةم  ــــ  احل ــــم الوان ــــم ملنــــئ  2014حــــريتهم  ا ــــاٌ الضريــــ  ال امــــ  إن التيريــــر الــــوا  ل ــــا  
الت  يم  اةـ  هـ ه الني ـم  ا ةـا   ن متوسـط مـدة السـة  ا اـو   ـا  اـمل  سـراة مـ  السـاان 

اـ  السـاان األاـا    ا ـباة  اـمل ذلـ ق األاا    اٌو م  تا  الـ  ُحاـم  ـا  اـمل  سـراة مـ  



 A/HRC/WG.6/24/PRY/3 

 

6/20 GE.15-19430 

 

مـا ال تسـتور ا،ـد األة  ام س ن األماك  ال  ي ـ اها األسـراة مـ  السـاان األاـا   ر السـةون كثـ  
  (41)م  املت اةا ق مث  توس  سـُُرش النو  امستاعما  النتاسم ااألةايم اال  اا املناسم

نســاا ٌو   ــئ التواــ ا  املت ايــم  التي اــد  يــو  الا ســاة  منتتــم ال ضــو الدال ــم  نــ ق ماــم  ةــ -23
مينـئ ال نـ  ةـد النسـاا اي ا ــم ام سـ ن  ـامااوال مل تســ    ـد  انونـ ق(42)االضت ـا  انـايته  مـ  ال نـ 

  (43)مرتايب ه ا ال ن 
ـــما ااـــ   نـــم التنســـ   ال -24 ر ت عيـــع النتـــا  الـــوا  ام ،يـــو  اإلنســـان  املضـــ   ـــدم ةامااون 

ال ــامام لفاضــاٌ ااملــراهي  االنهــول  ــم    ــم كضالــم نــايتهم مــ    تــاٌ ال نــ  اماــد لاحتايــم 
ا اــمل كـ  مـ  املاتـم التنســ ي  ،يـو  األاضـاٌ ااملـراهي  ام سســم   (44)هـ ه ا،ـاال  ام ا تهـا

مامســـتا لاتضـــام  الـــدا   تاث ـــ  نـــب  الو ايـــم ااســـتحدا   ا ـــدة   انـــا   ـــ  مـــرتايب   تـــاٌ 
  (45)   امل األاضاٌ ااملراهي ال ن  ا نس

احتــد  كــ  مــ  املاتــم التنســ ي  ام سســم مامســتا  ــ  اســتترام ت ــرل األاضــاٌ لا يــار  -25
 2014الةدين ر الة ـو  ار   ـد املـدامذ  ا ـد ُ ـرل  اـمل  اـ  النـوار م ـرا   ـانون ر  ـا  

  (46) امل  ث ام اي ا  ا ا  حال 
 ن ال يو ــم الةدن ــم  اا   ــئ  شــااٌ ال يو ــم الةدن ــم لفاضــاٌاملةــاةمة ال امل ــم إلاــاذكــر   -26

الــــ  يت ــــرل اــــا األاضــــاٌ مل حتتــــر   ــــومة كاماــــم ر  مــــاك  الر ايــــم الةدياــــم االة ــــو  ا مــــاك  
النهاميــم ااملــدامذ اامل سســا  ال يا  ــمق ماــم التواــ ا  الــ   ــدمتها  نــم حيــو  ال ضــ   الر ايــم

املةـاةمة  ـ   ماهــا ر  ن تيـد  الـدٌا تواـ م  ـدةة  ـ ن تســام  مناهضـم الت ـ يم  ا  ر ـ   ا نـم
ام  ــامااوال إىل ا تتــاة  ــانون عتــر   ــئ  شــااٌ ال يو ــم الةدن ــم لفاضــاٌ ر   ــئ األمــاك  حتــر 

  (47)ال لة  س  ام ااةح
ـــــم األاىل مـــــ  االســـــت رال الـــــدامل  -27 ار م ـــــرل اإلشـــــامة إىل التواـــــ ا  املنةثيـــــم  ـــــ  ا ول

االجتــــام  الة ــــر  ن   ا ــــم الســــ دة ال ــــ ماا االرا ــــ  ال ــــا  لف تــــاٌ ا  يــــمذكــــر   ق(48)ال ــــام 
ر املائــم مــ  البئــ  ت رةــ  لبجتــام ر الســنوا   16م ــاام ت ــ م النســاا  ساســامق ا نــ  تةــ ا  ن 

ا ااــــ   ا ــــم الســــ دة ال ــــ ماا  ــــامااوال  تنض ــــ   ام  امــــ 18ه   ــــ  ام األم ــــئ املاةــــ م تيــــ    تــــ
ق مــئ 4788/12نــامج املت  ــم   ــ ن املــراهي  ةــحايا االجتــام الــ ل نــم  ا ــ  اليــانون م ــم الرب 

  (49)م ما ياع  م  موامة ل ل    
 ن  ضــــــ   االســــــت بٌ ا نســــــ  ااالجتــــــام  الة ــــــر ال تــــــعاالن  1اذكــــــر  الوم ــــــم امل ــــــ كم  -28

مــم مــ   مــ  الو ايــم مــ  ا ااــ   عيــاةة االســتثتام ر الس اســا  ال ا  (50)لاياــ ام ت ــابن م ــدم 
االتحاــ    س ــاالم ام هــ ه ا ــرائم امااسحتهــا اة ــم الضــحايا  اتنض ــ   ــانون   ــ ن هــ ه ا ــرائم تنض ــ 

 ضهـــم   تـــ  لاتتامســـا  ااأل تـــاٌ املت ـــام  االســـت بٌ ا نســـ  ااالجتـــام  الة ـــر ااألاةـــا  الـــ  
  (51)الوكاال  ت ةئ  امل ه ه ا رائم  ا تسه  ا و ها  احتس  التنس   س تا   
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ـــــم مـــــ    ا ـــــم الســـــ دة ال ـــــ ماااالحتـــــ   -29 ـــــم لاو اي ـــــ  ا  ـــــم الوان   ن املـــــوامة امل   ـــــم لتنض 
  ا ــــم الســــ دة ال ــــ ماااالســــت بٌ ا نســــ  لفاضــــاٌ ااملــــراهي  االيضــــاا  ا ــــ  اــــ  كاس ــــم  ا ااــــ  

  (52)اإلي اا ااالست بٌ ا نس يواا ةحايا إل امااوال  تايم الضحايا ام ا ةم ا ناةق اإجياة  ماك  
ذكـــر   ق(53)ةثيـــم  ـــ  االســـت رال الـــدامل ال ـــام ار م ـــرل اإلشـــامة إىل التواـــ ا  املن -30

يــ تر  "criadazgo" ن  تــ  األاضــاٌ ر املنــايٌف اامل ــرا  ر  ــامااوال  اســم   ا ــم الســ دة ال ــ ماا
ملائـم مـ  هـ الا  نـا  اشـا ا  تـ اا  ر ا 81.6 الدممم األاىل  اـمل األاضـاٌ ااملـراهي   ذلـ   ن 

  (54) امام  17ا 5  تامه  ما    
 سـاة كـ  مـ  املاتـم التنسـ ي   ق(55) اضـاٌ ال ـوام  اس تا يت ا   التوا ا  املت ايـم  تايـم -31

ا رنــــامج ،تايــــم  "Abrazo"ام سســـم مامســــتا  ن الدالــــم نضـــ     ــــد  ــــرامج ا،تايــــم مثـــ   رنــــامج 
 اضـــــاٌ ال ـــــوام  االربنـــــامج ال ـــــام  لفاضـــــاٌ ااملـــــراهي  ر شـــــوام  ال ااـــــتم  سونســـــ ون  لاـــــ  

حتـــــــد   ل يفيـــــــاةة ر االســـــــتثتام االمتتـــــــا   ر هـــــــ ا ا ـــــــاٌ ا التـــــــا  مل يتحيـــــــ   ل حتســـــــ   مل
س اســــم ا ااــــمل الضريــــ  ال امـــ  امل ــــ   يــــو  الســــاان األاـــا   ر  ــــامااوال  ا تتــــاة   (56)يـــ كر

شــامام   ــ ن الر ايــمق ال ســـ تا ألاضــاٌ ال ــوام    نــاا الســـاان األاــا  ق ات ــوير  ــرامج حاوم ـــم 
  (57)ن األاا   ر املدنااترم   وم  ااي إىل كضالم السا  البئ  لا   سرة م  الس

 ـاٌ كـ  مـ  املاتـم التنسـ ي  ام سســم  ق(58) التواـ ا  املت ايـم   تـ  األاضــاٌاس تـا يت اـ   -32
مامستا إن  م  املهـم  النسـةم لادالـم  ن ت ـ    اـمل الي ـا  ا ـاي امتثـاٌ ا،تـر  اـمل تو  ـ   اضـاٌ 

 1973 اتضا  ــم منتتــم ال تــ  الدال ــم   ــ ن ا،ــد األة  لســ  االســت دا  ل ــا    تــبم ام  امــ 14ةان 
 ــنضم  اــمل  اــا ا ــ ة دومــم اتضا  ــم منتتــم ال تــ  (ق اا،تــر املت اــ   يائتــم الو ــائ  امل138)م ــم 

  (59)(182)م م  1999 ت  األاضاٌ ل ا  الدال م    ن    ئ  شااٌ 
ا ااــمل كــ  مــ  املاتــم التنســ ي  ام سســم مامســتا  ضــرامة حتتــ  ةالــم  ــامااوال املســ ال م  -33

عا ال ـــــتا  مـــــ   طةـــــ   اـــــرا  اـــــ  حاوم ـــــم ر ا ـــــام  ـــــ  حـــــاال  اســـــاة ات ـــــ    مـــــراهي   ســـــر 
  (60)الةاد م 

 
 إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب -٣ 

مــا ال ُعي ـــ  ام ذكــر  منتتـــم ال ضــو الدال ـــم  ن اال تــدااا  الـــ  ترتاةهــا  ـــوا  األمــ  االةـــ -34
ا ااـــ  املنتتـــم  ـــامااوال  ـــ ن تاضـــ  إمـــراا حتي يـــا  نعيهـــم امســـتيام ر   ـــئ حـــاال    (61)س هـــا

ـــــداما  ال ن ضـــــم الـــــ  ا  ـــــ   ـــــ  ال ـــــرام  الوســـــاة ااالة ـــــااا   ـــــالت رل لات ـــــ يم ر ســـــ ا  ال ط
ر كومااـــواوق اةـــتان  اكتـــا   اةلـــم لاتتهتـــ  امـــرب  2012حعيران/يون ـــ   15االيـــراي  يـــو  

  (62)الضحايا ا سرهم

ا اامل ك  م  املاتـم التنسـ ي  ام سسـم مامسـتا  ضـرامة تسـريئ إمـرااا   اتـم الُي  ـر  -35
ر إاـام نتـا  ا ـاكم املت   ــم ا ضـرامة حتسـ  اا اكـ  اا ــدما  االمتتا  ـم املتاحـم لاتــراهي  

  (63)ا رام  م  حريتهم
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 القق  ي الخصوصية والدواج والقياة ااسرية -٤ 
 ن االســت رال الــدامل  TEDICامنتتــم  املنتتــم الدال ــم ،تايــم ا  واــ ممــ   اذكــر  كــ  -36

الة انــا   ا  ر ــ  املنتتتــان  ــ  الياــ  ال ــام  األٌا مل يــ    اــمل ذكــر ا،ــ  ر ا  واــ م انايــم 
إيفاا امل اومــــا  الــــ  تتحــــد   ــــ  الي ــــا    تا ــــا  مرا ةــــم اــــامف إاــــام اليــــانون  ا ااــــ  املنتتتــــان 

اذ ا ــوا  المتثــاٌ اليــانون الــدا  ،يــو  اإلنســان اامل ــاي  املت ايــم درا ةــم االت ــاال ق  ــامااوال  ا ــ
  (64)   إ رام ةتانا  م  التيحم ا  امل را  اا،  ر ا، ٌو  امل مرب س ا  سضبم 

 ـــامااوال دوااـــام اإل ـــرام  ـــ ن األســـرة هـــ  النـــواة ال ة   ـــم  ADF Internationalا ااـــ  منتتـــم  -37
  (65)   مم  ااحد اامر ة ااحدة ام ااألساس م ر ا تتئ ادوااام نايتها  ا تايم العااف  واض  ا  ان

 
 التعبيرحرية  -5 

 ن املــــــداس    ــــــ  حيــــــو  اإلنســــــان  ا دمــــــم الدال ــــــم ،يــــــو  اإلنســــــانذكــــــر  منتتــــــم  -38
اال ـــحاس   يوامهـــون حالـــم مـــ  ان ـــدا  األمـــ  امضـــاييا  ا  تـــاٌ  تـــ ق ال ســـ تا الـــ ي  ي تاـــون 

ايت ــــرل   (66) ــــ  اليــــراي  ا تت ــــا  الســــاان األاــــا   ،تــــايتهم مــــ   ضــــم  ماةــــ همام ةسا ــــ
  تت ـا  السـاان األاـا  ال حاس ون  وم  ااي لا  ر  اا ـامون الـ ي  يت ـدان لاـدسا   ـ  

ق  ـــــ  ال ـــــحاس ون  رةـــــم 2014ا 2013ا 2012لا  ـــــر  ار األ ـــــوا  ام م رةـــــون هـــــم  يضـــــ
ر اســـائط إ بم ـــم شـــ   يـــوا   ـــ ن هنـــا   تـــاالم ام لاتضـــاييا  ااال تـــدااا  ا  تـــاٌ اليتـــ ق  اتـــ

  (67)حت  نايم ال رام لسنوا 
ااحتـــاة ال ـــحاس   ر  حريـــم اإل ـــب  لاتةـــاةال  مـــ   مـــ  مالدال ـــاحتـــد  كـــ  مـــ  املنتتـــم  -39

 امااوال    اإلسب  مـ  ال يـار  ـ  حـاال  ال نـ  اا ـرائم ةـد ال ـحاس   اال ـاما  ر   ـا  
حــاال   تــ  اــحاس    ــد ُســةاا  ر الضــ ة مــ   7اإلذا ــا   االحــ  كــ  مــ  املنتتــم ااالحتــاة  ن 

مل كـــ  مـــ  املنتتـــم ااالحتـــاة  ـــامااوال ا ااـــ  (68)2015حعيران/يون ـــ   17إىل  2013 شـــةا /سرباير
ــــ  اــــحاس    اإن ــــاا  نــــم اااــــم  ا احــــدة مت   ــــمق ر إاــــام احــــدة   ــــالتحي   ر حــــاال   ت
ـــــع  اـــــمل انتهاكـــــا  حريـــــم الت ةـــــ    حيـــــو  اإلنســـــان املت   ـــــم التا  ـــــم ملاتـــــم النائـــــم ال ـــــا ق تركا

ـــع ااســـتحدا  مائـــدة مســـتديرة تبت ـــم األاـــرا ق جتتـــئ  ـــ  الدالـــم ااســـائط  اإل ـــب  اال ـــحاس  ق تركا
 اــمل منا  ــم تــدا   نايــم ال ــحاس   االس اســا  املاتوســم لضــتان حريــم الت ةــ  ر  ــامااوال اكضالــم 

  (69)   ت م  التتوي  البيف  مق سضبم ح  األاسا  اإل بم م الاام  ر  را   ت  موات 
 ـــامااوال دحام ـــم اإلســـب  مـــ  ال يـــارق  ا دمـــم الدال ـــم ،يـــو  اإلنســـانا ااـــ  منتتـــم  -40

امبحيــم ا نــاةق اكضالــم ح ــٌو املــداس    ــ  حيــو  اإلنســان اال ــحاس  ق اهــم ةــحايا انتهاكــا  
حيـــو  اإلنســـانق  اـــمل ســـة  انت ـــا  س الـــم  ا ااـــ  كـــ ل   وةـــئ  ـــانون مت اـــ   املـــداس    ـــ  

مــئ إ ــبن ام املــوامة البيفمــم اــاق  اشــ حيــو  اإلنســانق اإجيــاة ول ــم ،تــايتهم احتديــد مهامهــا ا  ــ م 
األمــم املتحــدة   ــ ن املــداس    ــ  حيــو  اإلنســان  اينة ــ  لةــامااوال اإل ــرام  ــدامهم امل ــرا ق اي ئــم 
  ئــم موات ــم لاتــداس    ــ  حيــو  اإلنســان اال ــحاس   لتتا ــنهم مــ  االةــ ب     تــاام امل ــرا م 
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ينة ـــ  لةـــامااوال إل ـــاا  ا ت ـــدي    ـــئ اليـــوان  االس اســـا  ةان يديـــد  ـــالت رل لا نـــ  ااالنتيـــا   ا 
  (70)ال  تي اد  ن  تهم احيو همق دا ر ذل  اليوان  ال  جترا  الت ه 

ر ام  ن  تـ  املـداس    ـ  حيـو  اإلنسـان  ـا  مهـدةام اذكر  منتتـم ال ضـو الدال ـم  يضـ -41
ن  ــــ  حيـــو   تت ــــا  الســـاان األاــــا   األشـــهر األاــــ ة  سيـــد ت ــــرل ا ـــامون الــــ ي  يـــداس و 

ا ااــــ  منتتــــم ال ضــــو   (71)االســــاان الــــريض   لتــــدا   إةاميــــم  تنــــاا اةــــ ب هم   تاهــــم امل ــــرا 
الدال ــم  ــامااوال  ا ــاذ   ــئ التــدا   البيفمــم ملنــئ  ا ا ــ  االيامــا ق ال ســ تا اإلمــرااا  ا نائ ــم 

الـــ  ت ـــدم نت ةـــم  ةاا  تاهـــم امل ـــرا  ر  ـــاٌ   ا اإلةاميـــمق ةـــد املـــداس    ـــ  حيـــو  اإلنســـان
م ــــرا م اح ويــــم ام حيــــو  اإلنســــان  ااال ــــ ا   املــــداس    ــــ  حيــــو  اإلنســــان  واــــضهم  اراســــ

د را  م  تاهم ا مه ت   اياتسـ  هـ ا اال ـ ا   مه ـم اااـم  النسـةم لاـ ي  يـداس ون ام ااإل رام  ان
  (72)ساان ال ي  ي انون الض   ااإل  اا االتت  ع   حيو  اإلنسان  امل املستون ا ا   ا لا

 
 افيةو  مل  ادلة وم بظروفالقق  ي العمل و ي التمتع  -6 

 ــانون   ــ ن ال تــ  املنــع  ياضــ   ،يــو  اإلنســان  ا تتــاة ةامااون ــم ااــ   نــم التنســ   ال -42
ــــعل   ر تايــــ   مــــر ي ــــدٌ  ــــم مــــ  ا،ــــد األة   100حــــ  ال تــــاٌ املن   (73)اليــــانوين لفمــــرر املائ

 ـــــ ن تاضـــــ  ايفامة ال ــــدٌ اايفامة شـــــ ان املـــــر ة اايفامة ال تـــــ  االتو  ـــــ   7ا ااــــ  الوم ـــــم امل ـــــ كم 
االضـــتان االمتتـــا   اا هـــا مـــ  اإلةاما  ااا ئـــا  ال امـــم  اـــمل مســـتون الةاـــديا  ن ـــر حيـــو  

  (74) امام  18  إىل ال تاٌ املنعل   ر   ئ  حناا الةاد امسئ ا،د األة  لس  ال ت  املنع 
 ـــ  التت  ـــع ةــد النســـاا الةال ـــا  ال ـــامب  ر ‘ متحـــدان ر الت اــ   األمـــ ‘احتــدت  منتتـــم  -43

ا ااــ    (75) ـاٌ ا ــن  البئـ  ييــدم  اـدما  منســ م اوا  ـم ميا ــ  كسـم ش  ــ  ا ـ  جتــرميه 
 ــاٌ ا ــن   احــ   األحاــا   ال تــ  ر ام املنتتـم  ــ ن ت تــد  ــامااوال إىل اةــئ  ــانون لب ــ ا   انونــ

اليانون ـــم الـــ  تواـــم النســـاا امل ـــت ب   ـــا ن ق ال ســـ تا األحاـــا  التت  عيـــم الـــوامةة ر مرســـو  النتـــا  
ال ــــاةم  ــــ   اديــــم مدينــــم  سونســــ ون  ات عيــــع ول ــــا  ال ــــاون ااا ئــــا  ذا   278/13اإلةامل م ــــم 

  (76)لانساا امل ت ب   ا ن  ال ام  اة م الس اسا  ال امم ال  ترا   الوا ئ الض ا 
 

 القق  ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -٧ 
 ســــاة كــــ  مــــ  املاتــــم  ق(77)  االســــت رال الــــدامل ال ــــام س تــــا يت اــــ   التواــــ ا  املنةثيــــم  ــــ -44

التنســـ ي  ام سســـم مامســـتا  ن  ـــامااوال مس ـــ  مســـتون تنض ـــ   ـــرامج التحويـــ  امل ـــرا  لـــديها ملااسحـــم 
ا ااــ  اا ئتــان  ــ ن  اــمل  ــامااوال موااــام تنض ــ  هــ ه الــربامج ار   (78)الضيــر ايفيــاةة  ــدة املســتض دي 

ٌ ر املنــاا  الريض ــم ااملهت ــ  ر الو ــ  نضســ  ماــد  اــنا  املســتض دي   االت كــد مــ  حضــوم األاضــا
املنــاا  ا،ضــريم ااألاضــاٌ ر منــاا  الســاان األاــا   املــدامذ اتايــ هم امل ــ يا  اإلةــاس م ااســت  ا م 
ر النتــا  ال ــح  ال ــا   ات ــت م اتنض ــ  نتــا  نايــم شــام  لاةت ــئ ي  ــ  األالويــم لاضيــراا ااألســر الــ  

  (79)ت اين الض  
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ا اإلشــامة إىل التواــ ا  املنةثيــم  ــ  ا ولــم األاىل مــ  االســت رال الــدامل ال ــام  املت ايــم  -45
 ـامااوال  ضـتان اتةـا   ،يـو  اإلنسـانالـدا  ملركـع االست ـامل ا اامل  ق(80)اال  اا االعما م الضير 

  (81)س اسم حتت  ح   تت ا  الساان األاا   ر ال  اا ات عيف ه ا ا،  اتسه  إ تال 
تـدا   س الـم ،تايـم  ،يـو  اإلنسـان  الت ـة ئ  اـمل ا ـاذ ةامااون ـما اا   نـم التنسـ   ال -46

  (82)العما م الريض م ااألسريم
 

 الصقةالقق  ي  -٨ 
ام إىل الي ـوم ر ا، ــٌو  اـمل اـدما  الر ايــم ال ـح مق احتديــد 1 شـام  الوم ـم امل ــ كم  -47

امل ينتــــر الربملــــان   ــــد ر م ــــرا  اليــــانون املت اــــ   ال ــــحم  اــــدما  ال ــــحم ا نســــ م ااإل ا  ــــم 
يــــد  إىل  اــــ  ال ــــ و  ر ا نســــ م ااإل ا  ــــم ا  ــــحم األمومــــم االر ايــــم ال ــــح م  ةــــ  الــــوالةة اامل

 ا تتــــاة م ــــرا  اليــــانون هــــ ا  ا تنض ــــ  س اســــا   1ا ااــــ  الوم ــــم امل ــــ كم   (83)2008  ــــا 
 توم ــم لوةــئ  رنــامج لا ــحم ا نســ م ااإل ا  ــم ال ــحم األ  االر ايــم ال ــح م  ةــ  الــوالةة موةــئ 
التنض ـــ  ر   ـــئ  حنـــاا الـــ ار الـــوا ق اهـــو الربنـــامج الـــ ل ينة ـــ   ن   ـــم لـــ  مـــوامة مال ـــم مـــ  

مة   ريم لضتان  تـئ النسـاا االضت ـا   ـا،  ر ال ـحم  ا ت ة ـ  س اسـم شـامام مرا  ـم مواا  امل عان م
  (84)إلتةاتا  ر  اٌ التثي   ا نس لنو  ا ن   ائتم  امل ا،يو  ا امل ا

االحتــــ  منتتــــم ال ضــــو الدال ــــم  ن اإلمهــــال جُيــــر   ر   ــــئ األحــــواٌق  اســــتثناا حالــــم  -48
ة لا  ر  اال ُيسـت   اإلمهـال ر  ل  ـر  واـرق دـا ر ذلـ  إذا كـان ت رل ح اة املر ة  ا الضتا

 ـــ  اات ـــار  ا يفنـــا ا ـــام ق اكـــ ل  إذا كـــان ا نـــ  اـــ   ا ـــ  لاح ـــاة  ا إذا كانـــ  ام ا،تـــ  ناجتـــ
احم املر ة  ا الضتـاة ر ا ـر  اتوامـ  املـر ة االضتـاة الـ  جتهـدق اكـ ل  كـ  مـ  يسـا د ر  تا ـم 

  (85)ل يو م م  سنت  إىل مثاين سنوا سة   ات اا  مدة ااإلمهالق  يو م ال
،يــــو  اإلنســــان  تنض ــــ  تواــــ ا  ه ئــــا  م اهــــدا   ةامااون ــــما ااــــ   نــــم التنســــ   ال -49

  (86)لت ريئ ا نائ  املت ا   اإلمهالحيو  اإلنسان درام م ا
ر ايـــــم ر الضـــــ ة   ـــــد  ـــــ حرايف تيـــــد  مـــــ   ة ـــــ  ا تتـــــاة م ـــــاي  لا 1انواهـــــ  الوم ـــــم امل ـــــ كم  -50

اإلمهـال دومــم  ــرام لــويفامة ال ـحم ال توم ــم االر ايــم االمتتا  ــم يهـد  إىل إجيــاة م ــاي  ل ــوي 
الر ايــــم الــــ  تيــــد  لاتــــر ة الــــ  تــــ و إىل   ســــا  الر ايــــم ال ــــح م ا ــــد  ســــي   كا ــــم  ا  اــــمل اشــــ  

ـــــوائ  ا ااـــــم  اليـــــانون م ـــــم  ـــــ ل عـــــد 3940/09اإلســـــيا ق اا تتـــــاة الا ة ا،يـــــو  اااللتعامـــــا  ال
  ا ااـــ  اإليـــديفاالتـــدا   الو ائ ـــم س تـــا يت اـــ   مبتـــام اإلاـــا م دتبيفمـــم نيـــم املنا ـــم الة ـــريم اســـ اذ 

 ا ـــاذ تـــدا   لضـــتان ســـبمم ســـ  نتـــا  نايـــم األاضـــاٌ ةـــحايا ال نـــ  ا نســـ ق  1الوم ـــم امل ـــ كم 
توســ ئ األســةار اليانون ــم لجمهــالق ر ذلــ  ت ة ــ  س اســم شــامام مت ايــم  ــالتثي   ا نســ ق ا  دــا

ال ســ تا ر حــاال  ت ــرل ال ــحم لا  ــرق ا نــدما يت اــ  األمــر  ضت ــا  اــ ام است ــا  مراهيــا ق 
  (87)   ا تداا منس   ا اات ارام ناجت ا ندما ياون ا،ت 
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 ــ  الياــ  إيفاا مســد  من يــم ن ــ  الاــرة ال ــري -االحتــاة الــدا  لتنتــ م األســرة ا  ــرر  -51
لاضت ـــا  اـــ ام الســـ  البئـــ  عتاـــ  نت ةـــم اال تـــداا تيـــد  اـــدما  اـــح م مناســـةم ر  ـــامااوال 

ا نســـ   اـــ ه   اماـــم امتضـــا  م ـــدٌ اال تـــداا ا نســـ   اـــمل ال ضـــب  ااملراهيـــا  انـــ  الضت ـــا  
  (88)  امااواليمل اإلمهال ا  متا  را ام الس  ات رةه    ر الوساة املرتة م  الوالةةق ية

 ن التواــــ ا  الــــ  تــــد و إىل تياــــ م م ــــدال  اس ــــا   ماالحتــــ  منتتــــم ال ضــــو الدال ــــ -52
األمومم اا ـاذ تـدا   ل ـون حـ    ـئ النسـاا ر ا، ـاة اال ـحم  ـ ن يتـا  اـ  اـدما  اإلمهـال 

ق ُن ـــر  ا ـــم اان ـــم   ـــ ن ال ـــحم ا نســـ م 2014ار  ـــا    (89)املـــ مون االيـــانوين مل تنضـــ    ـــد
  ا ــالرام مــ   ن  حــد  هــدا  هــ ه ا  ــم هــو تياــ م اس ــا  األمومــمق 2018-2014ااإل ا  ــم 

  (90)  إىل ت    الت ريئ ا،ا سه  مل ت ر  امل اإلاب
مهــا  اذلــ  دٌ اس ــا  األ ــ ا ــاذ تــدا   س الــم ملنــئ امتضــا  م 1ا ااــ  الوم ــم امل ــ كم  -53

اإذا كــان ا،تــ   ق ال ــدٌا  ــ  جتــر  اإلمهــال إذا كــان اســتترام ا،تــ  ي ــرل ح ــاة املــر ة لا  ــر
 ــ  اات ـــار  ا ا تــداا منســـ ق اإذا كــان ا نـــ  اــ   ا ـــ  لاح ــاةق ار حالـــم نــ  ال ضاـــم ام ناجتــ

  (91)املراهيم  ا
ســــري كاس ــــم لاح ــــٌو  اــــمل ا ااــــ  منتتــــم ال ضــــو الدال ــــم  ــــ ن تاضــــ   ــــامااوال إتاحــــم  -54

ــــم تنض ــــ  مانــــم اإلاــــام  امل اومــــا   ــــ  ا،يــــو  ا نســــ م ااإل ا  ــــم لانســــاا االضت ــــا ق اذلــــ   اضال
ا ااـمل كــ  مـ  املاتــم التنسـ ي  ام سســم مامسـتا  ضــرامة   (92)ال  ـول مـ  التثي ــ  ا نسـ  ال ــام 

  (93)هااةئ س اسم لاتثي   ا نس  د شرا  مومهم لات ا م األساس ق اتنض  
 ــامااوال  اــمل ت ــدي   من يــم ن ــ  الاــرة ال ــري -االحتــاة الــدا  لتنتــ م األســرة احــ   -55

مــــ  اليــــانون ا نــــائ    ــــ  تــــعاٌ ال را  ــــ  اليانون ــــم ااــــ  اليانون ــــم لاضالــــم إماان ـــــم  109املــــاةة 
بئــ   اــمل ح ــايم ااــحته ق  ا الام اإلمهــال  ت ــئ النســاا االضت ــا  البئــ  ي ــا  ا،تــ  ا ــر 

عتاــ  نت ةــم االات ــار  ا يفنــا ا ــام   ا اــمل تــدميم املــو ض  ال ة ــ  اال ــرام امــو ض  اليضــاا 
تـــدميم إلذكـــاا ا ـــ هم ال اـــمل التحي ـــ   ض ال ـــم ر مـــرائم ال نـــ  ا نســـاينق ا ا ـــنهم مـــ  متا  ـــم 

   ـــ  يتتانـــوا  الض ـــ  مـــ  تاة ـــم االحت امـــا  ا ااـــم لاضـــحايا  ا اـــمل اةـــئ إح ـــائ ا  م  ـــم
  (94)تدان حاال  ال ن  ا نساين  ا امل تسه    وا الضحايا إىل ال دالم ا اكتم ا ناة

ا ـدة منتتـا   اـرن إىل  من يـم ن ـ  الاـرة ال ـري -االحتـاة الـدا  لتنتـ م األسـرة ا شام  -56
  ــوا  الــ    ا ــ   مهــا  ــ  ت رةــها ال تــداا منســ   اــمل يــد يفاف  9حالــم ال ضاــم الةال ــم مــ  ال تــر 

  األ   الةنــ   االحتــ   ن   ــد  م  ــم  شــهر مــ  مســد الدالــم الــد ون ةان التحي ــ  س هــاق  اــ   
 نتهـــا ذا  ال  ـــرة   ـــوا  إىل املست ـــضمل  ا  ـــد مـــرام تبتـــم  شـــهر  اـــمل إســـااة ت ـــ  م املست ـــضمل 

نت ةـــم  21 الـــ ل ا تـــرب  ن الةنـــ  م ـــا م  ـــوم ق   اـــل املست ـــضمل األ   ن الةنـــ  حامـــ  ر األســـةو  الــــ
  (95)اات ا ا م   ة  يفاف  مها ا ن الدالم س ا  ر منئ ا و  ه ا ا،ت 

 ــــامااوال   جيــــاة  رنــــامج ،تايــــم ا،وامــــ  املراهيــــا  مــــ    ا ــــم الســــ دة ال ــــ مااا ااــــ   -57
  (96)الو و  ر حالم االستض ا  ااإل  اا االمتتا    سم اةئ األمومم ال ل يومدن س  
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 التعليةالقق  ي  -٩ 
كــ  مــ  املاتــم التنســ ي  ام سســم مامســتا إن م تــم التواــ ا   ا ــع   ضــرامة توســ ئ ٌ   ــا -58

يت اـــ   ســـري ا، ـــٌو  اـــمل الت اـــ م  اماـــم حتي ـــ    ـــد التيـــد ق ال تـــعاٌ م ـــاك     نهـــا  ائتـــم س تـــا
 نو  ـــــم الت اـــــ م ااا اكـــــ  األساســـــ م املدمســـــ م اقول ـــــم الت اـــــ م  اضـــــاٌ امراهيـــــ  الســـــاان األاـــــا   

ر  اســـــــا  هـــــــ ه االنـــــــااي   ا ـــــــم ال ـــــــواماين ااألاضـــــــاٌ ذال اإل ا ـــــــم  ســـــــاالاتبال  االمتتا  ـــــــم 
املدمســم اكضالــم ا ااــ ا  ــامااوال  ضــرامة يفيــاةة م ــدال  اســتترام األاضــاٌ ر   (97)ا تو ـا   مــر  ــ ا 

ا تت ــــا  الســــاان األاــــا  ق ايفيــــاةة  ا، ــــٌو  اــــمل ت اــــ م نــــو   شــــام  لانــــااي   ا ــــم ال ــــواماين
  (98)الستثتام ر األش اي ذال اإل ا ماالستثتام ر الت ا مق اإيبا االهتتا   ا

اـ ا   نـ  مل يتحيـ  تيـد  يـ كر   ـ ن التو  ،يـو  اإلنسـانالـدا  ملركع االست ـامل ااذكر  -59
ا ااـمل املركـع االست ـامل  ـامااوال  اضالـم مـا ياضـ    (99)املت ايم  الت ا م ألسـراة السـاان األاـا  

مــــ  املــــوامة اامليــــرما  الت ا ت ــــم اامل اتــــ   الا ــــم الــــ  يضهتهــــا هــــ الا الســــاان  ا ت ــــة ئ املــــر   
امــن  هــ ه ا تت ــا  املــ ها   اــمل ال ــوةة إىل  تت ــا  الســاان األاــا   لات اــ م ر مدامســهم  

  (100)ستيبل م ر  اٌ ت ا م   نائهم  د اال
 

 اإل اقات وااشخاص ذو  -1٠ 
مــ   (101)كــ  مــ  املاتــم التنســ ي  ام سســم مامســتا إن  ــامااوال امتثاــ  التواــ ا  ــاٌ   -60

 ح ــــــ   اــــــا  ن ــــــ   األمانــــــم الوان ــــــم امل ن ــــــم  يــــــو  اإلنســــــان لفشــــــ اي ذال اإل ا ــــــم  تــــــبم 
   لاــــ  التواــــ ا  املت ايــــم  تحي ــــ  اإلةمــــاف الض اــــ  ايفيــــاةة االســــتثتام4720/12م ــــم   اليــــانون

  (103)مل تنض    د (102)اتا    اا اك  األساس م
ا ســاة كــ  مــ  املاتــم التنســ ي  ام سســم مامســتا  نــ  ال تومــد ا ــم لضــتان إيفالــم ال را  ــ   -61

ة ـــا  ااألةاا  ااملوا ـــ  ااالت ـــاال  االتتويــــ ( )مـــ  ح ـــ  الت ـــام م امل تاميـــم االربنـــامج ااملنه
  (104)ل  يوامهها األش اي ذاا اإل ا ما

 ن  ــامااوال التعمــ   تنض ــ    ــئ  حاــا   ،يــو  اإلنســانالــدا  ملركــع االست ــامل ااذكــر  -62
اتضا  ـــــم حيـــــو  األشـــــ اي ذال اإل ا ـــــمق مبحتـــــام  نـــــ  مل تةـــــ ٌ مهـــــوة ذا  شـــــ ن لةاـــــو  هـــــ ه 

  (105)األهدا   النسةم لفش اي ذال اإل ا م م  الساان األاا  
 

 ااقليات والشعوب ااصلية -11 
 اـــمل اـــاو   انون ـــم الـــد وة امليـــرم  ااـــ  منتتـــم الةيـــاا الثيـــار  ةـــ ٌ مهـــوة لات ـــدي   -63

ا اي امل    يو  ال  ور األاـا م لعيـامة الةاـدق لانهـا الحتـ   ـد  امـوة إماةة ،تايـم حيـو  
الساان األاا    احتـدت  املنتتـم  ـ  م انـاة هـ الا السـاان مـ  نـع  ماا ـم  ماةـ هم امـ  الضيـر 

ال الة ـــم ال تتـــمل مـــ  الســـاان األاـــا   املـــد ئ امـــ   ـــد  إماان ـــم  ـــوئهم إىل ال دالـــم  ا الـــ  إن 
ميااـــون حـــ  احن ســـندا   انون ـــم تثةـــ  ماا ـــتهم  ماةـــ هم التيا ديـــم  سالدالـــم مل حتتهـــم مـــ   ال

  (106)إمرااا   احار ال ركا   ا مري املاش م احاري  م  ا  الساان األاا  
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امتثـــاٌ  ـــراما   اتـــم  ،يـــو  اإلنســـان اســـتترام  ـــد  ةامااون ـــماالحتـــ   نـــم التنســـ   ال -64
ا ااـــمل الضريـــ    (107)كـــامبم   الـــدٌا األمريا ـــم ،يـــو  اإلنســـان ل ـــوي الســـاان األاـــا   امتثـــاالم 

ال امــــ  امل ــــ   يــــو  الســــاان األاــــا   ر  ــــامااوال  تنض ــــ   ــــراما  هــــ ه ا اتــــم الــــ  تن ــــ  
مل األمـم املتحـدة اه ئـا   ـ    ـئ تواـ ا  ميـر  سضـبم  قكـامبم ام   تت ا  الساان األاا   تنض ـ 

  (108)الراد التا  م اا
ــــم الســــاان  -65 ــــامااوال ،تاي اذكــــر  منتتــــم ال ضــــو الدال ــــم  ن اإلاــــام اليــــانون الــــوا  ر  

  (ق الـ  ُسـنا 904/81األاا   ماـرذ ر البئحـم اليانون ـم ا ااـم  السـاان األاـا   )اليـانون 
نايـــم تياســـم الســـاان ام  يضـــ 1992ةســـتوم  ـــا    اياضـــ  1996اُ ـــدال  ر  ـــا   1981ر  ـــا  

 األاــا   ا ماةــ هم   اــمل  ن هــ ه االلتعامــا  مل تــ مم إىل س اســا  شــامام ،تايــم حيــو  الســاان
  (109)األاا   االت دل لاتت  ع اا اا  ال ل ي انون من 

ام اه اا ـام  انون ـا اا  منتتـم الةيـاا الثيـار  ت عيـع امل هـد الـوا  ل ـ ان السـاان األاـا    -66
اذلـــ   الت كـــد مـــ  كضالـــم  ن ـــ ت  نايـــم حيـــو  الســـاان األاـــا   ات عيعهـــا   ـــومة كاماـــمق  امقا تا ـــ

  (110)ر ذل  ا،  ر  ا  مواسيتهم ا،رة ااملسةيم االوا  م دا
ا ســـاة  منتتــــم ال ضـــو الدال ــــم  ن تواــــ ا  االســـت رال الــــدامل ال ـــام  املت ايــــم  يــــو   -67

معيـــد مـــ  ا هـــوة لضـــتان  امـــ  الـــبيف   ـــ ٌ  (111)كـــامبم ام  اـــا   مل تنضـــ     هـــا تنض ـــ الســـاان األ
احـــ ا  حيهـــم ر املواسيـــم ا،ـــرة ااملســـةيم االوا  ـــم انايـــم هـــ ا ا،ـــ  اإ تالـــ  س تـــا يت اـــ   امل ـــاميئ 

مل االيـــوان  اإليائ ـــم ااـــ  اإليائ ـــم الـــ   ـــد تن ـــول  اـــمل  تـــر مســـ م  اـــمل حيـــو همق ال ســـ تا  اـــ
ا ااـــــمل الضريـــــ  ال امـــــ  امل ـــــ   يـــــو  الســـــاان األاـــــا   ر   (112) ماةـــــ هم امـــــوامةهم ال ة   ـــــم

 ــامااوال  ــ ن ت تتـــد  ــامااوال س اســـم شــامام ذا  نوايــا حســـنم ترمــ  إىل كضالـــم م ــامكم  تت ـــا  
،ال ــم امنتتــا  الســاان األاــا  ق  الت ــاان مــئ امل سســا  الــ  امتثاــ  اإلاــام اليــانوين اامل ــاي  ا

  (113)لايانون الدا  ،يو  اإلنسان   ا ا  وي
ا ـد  امـتب   (114)اساا   منتتم الةيـاا الثيـار الضـوا  اـمل اسـتترام املتامسـا  التت  عيـم -68

  (115)ا هايف اليضائ  م ام     ن حيو  الساان األاا  
تتـم ال ضـو الدال ـم  ـ  حتـدت  من ق(116)تواـ ا  االسـت رال الـدامل ال ـام اس تا يت ا    -69

ق Yakye Axaا تو ــــم  Sawhoyamaxaإحــــرايف   ــــد التيــــد  ر إ ــــاةة األماةــــ  املتاوكــــم  تو ــــم 
ار كاتـــا ا،ـــالت ق  مـــر   ام لاـــ  مـــ  الـــبيف  الي ـــا  ل ـــوا  إةـــاس م لنيـــ  ماا ـــم األماةـــ   انون ـــ

 اتـــم الةاـــدان األمريا ـــم ،يـــو  اإلنســـان  ـــامااوال    ـــاةة األماةـــ  التيا ديـــم إىل  اـــحا ا مـــ  
ا ااـــ  منتتـــم ال ضـــو الدال ـــم  ـــامااوال  ضـــتان اإل ـــاةة الضوميـــم لفماةـــ    (117)ا تت ـــا  ا ا ـــم

ق مثاتــــــــا ااةــــــــ   اتــــــــم Xamok Kasekا Yakye Axaا Sawhoyamaxaالتيا ديــــــــم إىل  تت ــــــــا  
الةاــــدان األمريا ــــم ،يــــو  اإلنســــان  اامل اــــور  ومــــ  اــــايق ةــــتان نيــــ  املاا ــــم اليانون ــــم  اــــمل 
األماة  إىل  احا ا م  ا تت ا  ا ا ـم ا ن تنضـ  اليـراما  األاـرن ال ـاةمة  ـ  ا اتـمق دـا ر 
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ام تــ  منتتــم ال ضــو الدالــم  يضــاالح  (118)ذلــ  تيــد  األمــواٌ لتنت ــم  تت ــا  الســاان األاــا  
  (119)لايا ام  ن مس لم احتبٌ  ماة  الساان األاا   ال تعاٌ ت ا  م دم 

ا ااـمل الضريــ  ال امــ  امل ــ   يــو  السـاان األاــا   ر  ــامااوال  ا تتــاة س اســم ترســ م  -70
ياضــ  األمــ   حــداة  ماةــ  الســاان األاــا   ات   نهــا ااست ــدما ســندا  املاا ــم ا ااــم  ــا دــا

  (120)اليانوين  تت ا  الساان األاا   ااةئ سة    ماة  الساان األاا  
،يــــو  اإلنســــان  ا تتــــاة تــــدا   س الــــم لضــــتان  تـــــئ  ةامااون ــــما ااــــ   نــــم التنســــ   ال -71

مــــ  الســــاان األاــــا    يهــــا ر ا، ــــاة  اـــــمل  Y´apoا تو ــــم  Ayoreo-Totobiegosode تو ــــم 
  (121)كامبم ام  امتتها م   سبسها  ت    ماة ها ال

ا ااـــمل الضريـــ  ال امـــ  امل ـــ   يـــو  الســـاان األاـــا   ر  ـــامااوال  ـــالتحي   ر اإلمـــرااا   -72
االتحي ــ  ر تــوم   ــوا  شــة   ســاريم  ق(122)ن إلاــدام  ــراما  إاــبامــد ون  ــامو الــ  اتة هــا  ضــاة ا 

  (123)ر ارة  تت ا  م  الساان األاا  
ر  ـــــامااوال  Ayoreo Totobiegosodeاذكـــــر  منتتـــــم الةيـــــاا الدال ـــــم  ن  تو ـــــم هنـــــوة  -73

يت رةـــون لا ـــرة مـــ   ماةـــ هم  اـــمل  يـــدل مـــري مواشـــ   ا ااـــ  املنتتـــم  ـــامااوال  رســـئ ة ـــون 
ماا تهـا اتيـد  م ايـم اة ـم  Ayoreo ضائ م  امل ال ركا  ال اماـم ةااـ  األماةـ  الـ  تـد    ة اـم 

  (124)ستترة ألسراة الية ام ال ي  مرن التواا  م هماامئم ام
ا ااــمل الضريـــ  ال امـــ  امل ـــ   يـــو  الســـاان األاـــا   ر  ـــامااوال  ت ة ـــ  املةـــاة  التوم ه ـــم  -74

ـــــــم  ا  ـــــــد  التوااـــــــ  م هـــــــم ر من يـــــــم األمـــــــايفانق ـــــــ ي  ي   ـــــــون ال عل            ،تايـــــــم الســـــــاان األاـــــــا   ال
  (125)(2012ال )مضوة م األمم املتحدة السام م ،يو  اإلنسانق ق اشر   امااو Gran Chacoا

 
 القق  ي التنمية، والمسائل البيئية -12 

ـــم نـــم التنســـ   ال ااـــ   -75 ام  انون ـــام ،يـــو  اإلنســـان  ضـــرامة ا تتـــاة  ـــامااوال إاـــام  ةامااون 
نا ـــم  ـــ  احتـــام الضـــامة ال،تايـــم الة ئـــم االت ـــة ئ  اـــمل إن ـــاا  نـــم م ـــ كم  ـــ  الوكـــاال  لتي ـــ م 

  (126)است دا  مة دا  ا، را 
درام ــــم ال ااــــ م  الضريــــ  ال امــــ  امل ــــ   يــــو  الســــاان األاــــا   ر  ــــامااوالا ااــــمل  -76

اا تتـــاة ت ـــريئ  Ayoreoالة ئ ـــم ا،ال ـــم الـــ   اـــدميا  مانـــم الة ئـــم ر  ماةـــ  تيا ديـــم تا  ـــم لســـاان 
  (127)ت اكوق  امل ارام ما مرن ر املن يم ال ر  معتر إيفالم ال ا ا  ر من يم 

ا ااــ  منتتــم الةيــاا الثيــار  تنض ــ   تا ــم ترمــ  إىل تيــد  ا ــرب املبئــم لســاان  تو ــم  -77
Ava Guaraní  ا تو ـــمMbyá Guaraní ـــم ر  ماةـــ هاق   ســـةم  نـــاا ســـداة لتول ـــد ال ا ـــم الاهرمائ 

  (128)ا عياةة االستثتام ر الت ا م اا دما  ال ة م اامل اميئ ال  تسا د ر حتس  اال ت اة
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