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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والعشرون

 2016كانون الثاين/يناير   18-29
   

تجميعععع تهدتعععي مفومعععية ادمعععس المتلعععدة السعععامية للقعععوق اإلنسعععان و قعععا    
 5والفقععرة  5/1اإلنسععان  )ب( مععم مر ععق  ععرار مجلععس حقععوق15 للفقععرة

 16/21مم مر ق  رار المجلس 
 

 بلجيكا  
 

هــ ا التيريــر  للــل لال اومـــا  الــوار ة ئ تيــارير هل ـــا  امل اهــدا    ا  ــرا ا  ا ا ـــ    
ئ ذلـــمل املات ـــا   الت اليـــا  الـــوار ة مـــ، الد لـــ  امل نلـــ    ئ تيـــارير م ـــو  األمـــم املتحـــدة  مبـــا

 يـــك ذلـــمل مـــ،  اـــاة  األمـــم املتحـــدة الرقلـــ  ذا  ال ـــا    التيريـــر الســـامق قيـــوا ا نســـان   ئ
ُميــدب كلــوج مــو ا تيلــداأل كاقــد األل ــا ل ــد  الوالــا    لااــا  ُاــا الــن  الوامــج  يُر ــا 
ال ـو ة ىل  الواــاة  املر  لــ    م يتلــل، التيريــر أيــ  ارا  أ    اــا  ن ــر أ  الةاتــا  مــ، امل و ــل  

ن خبــام مــا يــر  مناــا ئ التيــارير  الللانــا  ال انلــ  ال ــا رة ُــ، امل و ــل   الســامل  قيــوا ا نســا
  17/119 هو يتلل هلوـج امللـا ا التو لالـ  ال امـ  الـم اُتلـدها واـا تيـوا ا نسـان ئ لـرار  

لـ    لد ذُكر  ُاا حنـو منايـق ئ توا ـق ةايـ  الـن  مرا ـل امل اومـا  الـوار ة ئ التيريـر   رُ 
 تيرير   ري  امست را   التطورا  الم تدا  ئ تامل ال ةة  ئ ىلُدا  ال
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 المعلومات ادساسية واإلطار -توال   
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -تلف 

 
 (2)المعاهدات الدولية للقوق اإلنسان -1 

 

 اقال  خال اجلول  الساكي  
ا  ــــــــــرا ا  املت ــــــــــ ة ك ــــــــــد 

 مل ي دا ُالاا/مل تُيلج امست را 

الت دي  أ  امنللاب 
 أ  ا اف 

امت اللـــ  الد للـــ  لايلـــا  ُاـــا تلـــل أ ـــوال التلللـــا 
 (1975ال ن ري )

ال اد الد يل ا اص كـاقيوا املت ـا ي   ام تلاُلـ  
 (1983 الثيافل  )

ال اــــــد الـــــــد يل ا ـــــــاص كــــــاقيوا املدنلـــــــ   السلاســـــــل  
(1983) 

لـــــد يل الرب توكـــــول امختلـــــاري الثـــــاين املاحـــــ  كال اـــــد ا
 (1998ا اص كاقيوا املدنل   السلاسل  )

ات اللـــ  اليلـــا  ُاـــا تلـــل أ ـــوال التلللـــا  ـــد املـــرأة 
(1985) 

 (1999ات الل  مناهل  الت  يب )
الرب توكـــــــول امختلـــــــاري مت اللـــــــ  مناهلـــــــ  الت ـــــــ يب 

 (2005)توللل  
 (1991ات الل  تيوا الط ج )

كلــــ ن الرب توكــــول امختلــــاري مت اللــــ  تيــــوا الط ــــج 
ا  املساح  )  (2002ا ةاك األا ال ئ املناُز

الرب توكول امختلاري مت الل  تيوا الط ج كل ن كلل 
األا ــــــــال  اســــــــتغال األا ــــــــال ئ اللغــــــــا   ئ املــــــــوا  

 (2006ا كاتل  )
 (2009ات الل  تيوا األ  اص ذ ي ا ُال  )

امت الل  الد لل  قلاي  تلل األ ـ اص مـ، امخت ـا  
 (2007)توللل   اليسري

امت الل  الد لل  قلاي  تلـل 
األ ــــــــ اص مــــــــ، امخت ــــــــا  

 (2011اليسري )

ــــــــــــاري  الرب توكــــــــــــول امختل
مت الل  مناهل  الت  يب 

 (2005)توللل  
امت اللـــــ  الد للـــــ  قلايـــــ  
تيــــــــــوا تلــــــــــل ال لــــــــــال 

 املاا ري،  أفرا  أسرهم

التح  ا   /أ  
 ا ُانا 

تلـــل أ ـــوال التلللـــا  امت اللـــ  الد للـــ  لايلـــا  ُاـــا
 (1975  4ال ن ري )ىلُان كل ن املا ة 

ال اد الد يل ا اص كـاقيوا املت ـا ي   ام تلاُلـ  
 (1983(  3(  )2)2 الثيافل  )ىلُان كل ن املا ة 

ظ ال اد الد يل ا اص كاقيوا املدنل   السلاسل  )حت 
  19(   5(  )1)14(   3()أ(  )2)10ُاا املوا  

(  2)23   20 ىلُــــان كلــــ ن املــــا ت   ؛22  21 
  25  3  2(؛  ســحب الــتح ظ ُاــا املــوا  1983
1998) 

 

اري الرب توكــــــــــــــــــــول امختلــــــــــــــــــــ
مت اللـــــــــــ  تيـــــــــــوا الط ــــــــــــج 
ـــــــــــــــ  را  تيـــــــــــــــد   ـــــــــــــــ  ك املت ا
اللايــــــــــا  )ىلُــــــــــان ُــــــــــاب  

2012) 
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 اقال  خال اجلول  الساكي  
ا  ــــــــــرا ا  املت ــــــــــ ة ك ــــــــــد 

 مل ي دا ُالاا/مل تُيلج امست را 

ات اللـــ  اليلـــا  ُاـــا تلـــل أ ـــوال التلللـــا  ـــد املـــرأة 
ــــا املــــا ة  ؛  ســــحب 1998  7)ســــحب الــــتح ظ ُا

 (2002(  3(  )2)15التح ظ ُاا املا ة 
الرب توكـــــول امختلـــــاري مت اللـــــ  اليلـــــا  ُاـــــا تلــــــل 

 (1999تلللا  د املرأة )ىلُان ُاب  أ وال ال
الرب توكـــــــول امختلـــــــاري مت اللـــــــ  مناهلـــــــ  الت ـــــــ يب 

 (2005)ىلُان ُاب  
ات اللــــ  تيــــوا الط ــــج )ىلُــــان ت ســــكي كلــــ ن املــــوا  

()ب(  ) (  2)40  15(  1)14  13(  1)2
1991) 

الرب توكــــول امختلــــاري مت اللــــ  تيــــوا الط ــــج كلــــ ن 
ــا   املســاح  )ىلُــان كلــ ن ا ــةاك األا ــال ئ املناُز

ســــــــن    18(  حتديــــــــد ســــــــ، التينلــــــــد ئ 2)3املــــــــا ة 
 (2003؛ سحب ا ُان ال اب  2002

الرب توكول امختلاري مت الل  تيوا الط ج كل ن كلل 
؛  ىلُـــــــــان ُـــــــــاب  2000األا ـــــــــال )ىلُـــــــــان ُـــــــــاب  

2006) 
ات اللــ  تيــوا األ ــ اص ذ ي ا ُالــ  )ىلُــان ُــاب  

2007) 

ىل ــــــــرا ا  اللــــــــوا   
 التحيلــ   ا  ــرا ا  

(3)ال ا ا 
 

امت اللـــ  الد للـــ  لايلـــا  ُاـــا تلـــل أ ـــوال التلللـــا 
 (2000) 14ال ن ري  املا ة 

الرب توكــــول امختلــــاري املاحــــ  كال اــــد الــــد يل ا ــــاص 
املت ــــا ي   ام تلاُلــــ   الثيافلــــ   املا تــــان كــــاقيوا 

 (2009)توللل   11  10
ال اد الد يل ا اص كاقيوا املدنلـ   السلاسـل   املـا ة 

41 (1987) 
الرب توكـــــول امختلـــــاري األ ل املاحـــــ  كال اـــــد الــــــد يل 

 (1994ا اص كاقيوا املدنل   السلاسل  )
لــــــل الربتوكــــــول امختلــــــاري مت اللــــــ  اليلــــــا  ُاــــــا ت

 (2004) 8أ وال التلللا  د املرأة  املا ة 
 22  21  20ات اللــــــــ  مناهلــــــــ  الت ــــــــ يب  املــــــــوا  

(1999) 
الرب توكول امختلاري مت الل  تيوا األ ـ اص ذ ي 

 (2009) 6ا ُال   املا ة 

الرب توكـول امختلـاري املاحـ  
كال اـــــــــــــد الـــــــــــــد يل ا ـــــــــــــاص 
كـــــــــــــــــــــــاقيوا املت ـــــــــــــــــــــــا ي  
 ام تلاُلـــــــــــــــــ   الثيافلـــــــــــــــــ   

 (2014) 11  10املا تان 
الرب توكــــــــــــــــــــول امختلــــــــــــــــــــاري 
مت اللـــــــــــ  تيـــــــــــوا الط ــــــــــــج 
ـــــــــــــــ  را  تيـــــــــــــــد   ـــــــــــــــ  ك املت ا

ــــــــــــــان   12اللايــــــــــــــا   املا ت
 13 (2014) 

امت الل  الد لل  قلاي  تلـل 
األ ــــــــ اص مــــــــ، امخت ــــــــا  

ـــان   32  31اليســـري  املا ت
(2011) 

امت اللـــــ  الد للـــــ  قلايـــــ  
تيــــــــــوا تلــــــــــل ال لــــــــــال 

   أسرهماملاا ري،  أفرا
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 (4)صكوك دولية رئيسية تخرى ذات صلة -2  

 

 اقال  خال اجلول  الساكي   
ا  ــــــــــرا ا  املت ــــــــــ ة ك ــــــــــد 

 مل يُ دا ُالاا امست را 

الت ــدي  أ  امنلــلاب 
 أ  ا اف 

املت ايــ   1961ات اللــ  ُــاب  ات الل  منل  رمي  ا كا ة اجللاُل   امل الل  ُالاا
خب ـــــــــــا تـــــــــــام  ان ـــــــــــداب 

(5)اجلنسل 
 

ات اللـــــــــ  من لـــــــــ  ال لـــــــــج 
(6)169الد لل  رلم 

 

ات الل  من لـ  ال لـج الد للـ   ن اب ر ما األساسق لالحول  اجلناةل  الد لل  
(7)189رلم 

 

ات الل  اللونسوو ملوافح  
 التلللا ئ وال الت الم 

 - - (8)كر توكول كالكمو 

ـــــــــدميق    ـــــــــا  املت ايـــــــــ  كـــــــــالا    ُ  اجلنســـــــــل  امت الل
املت ايــ  خب ــا تــام   1961)كاســتثنا  ات اللــ  ُــاب 

(9)ان داب اجلنسل (
   

 

الرب توكـــــــــــــــــول ا  ـــــــــــــــــائ  -
الثالــال مت اللــا   نلــ  

(10)1949ل اب 
 

 1949اب/أيســــطا  12ات اللــــا   نلــــ  امل رخــــ   
 (11) الربتوكومن ا  افلان األ ل  الثاين

- - 

 - - (12) الد لل امت اللا  األساسل  ملن ل  ال لج  
       

  تثــ  الاينــ  امل نلــ  كــاقيوا املت ــا ي   ام تلاُلــ   الثيافلــ   جلنــ  مناهلــ  2013ئ ُــاب  -1
كايلوــا ُاــا الت ــدي  ُاــا امت اللــ  الد للــ  قلايــ  تيــوا تلــل ال لــال املاــا ري،  أفــرا   (13)الت ــ يب

 امليـــررة ا ا ـــ  امل نلـــ   (14)2014ئ ُـــاب أســـرهم   لـــدم  جلنـــ  اليلـــا  ُاـــا التلللـــا  ـــد املـــرأة 
واللاا  ئ ُاب      (15)تو لا  ممااا  2015ك  وال الرا امل ا رة  مبا ئ ذلمل أسلاهبا ُ 

 امليـــررة ( 17) الاينــ  امل نلــ   ـــام  امخت ــا  اليســري (16) أ  ــ  جلنــ  مناهلــ  الت ـــ يب -2
كايلوـــا كالت ـــدي  ُاـــا الرب توكـــول امختلـــاري مت اللـــ   (18)ا ا ـــ  امل نلـــ  ك  ـــوال الـــرا امل ا ـــرة

   مناهل  الت  يب 
  أ  ــــ  جلنــــ  اليلــــا  ُاــــا التلللــــا ال ن ــــري كايلوــــا كالت ــــدي  ُاــــا 2014 ئ ُـــاب  -3

   تثـــ  جلنـــ  (19)( مـــ، ات اللـــ  اليلـــا  ُاـــا تلـــل أ ـــوال التلللـــا  ـــد املـــرأة6)8ت ـــديج املـــا ة 
( مــ، ات اللــ  اليلــا  ُاــا 1)20ايلوــا ُاــا للــول ت ــديج املــا ة اليلــا  ُاــا التلللــا  ــد املــرأة ك
    (20)تلل أ وال التلللا  د املرأة

 أ    جلن  اليلا  ُاا التلللا  ـد املـرأة كايلوـا كالت ـدي  ُاـا ات اللـ  منـل  موافحـ   -4
    (21)ال ن   د املرأة  ال ن  املنـايل

ا ُالـ  كايلوـا ُاـا الت ـدي  ُاـا   تث  جلن  تيـوا األ ـ اص ذ ي 2014 ئ ُاب  -5
م اهـدة مــراكت لتلســك الن ــاذ ىل  امل ــن ا  املنلــورة ل اةــدة األ ــ اص املو ــوف  أ  م ــالق الل ــر 

ا      (22)أ  ذ ي ىلُالا  أخر  ئ لرا ة املطلُو
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 رأ  امليـــررة ا ا ـــ  امل نلـــ  ك  ـــوال الـــرا امل ا ـــرة أنـــا ينلغـــق للايلوـــا أن تـــواةم لوانلناـــا  -6
كلـــ ن ال لـــال املنـــالل   2011( ل ـــاب 189الـــ  مـــل أتوـــاب ات اللـــ  من لـــ  ال لـــج الد للـــ  )رلـــم احمل

 1930( ل ـــاب 29مت اللـــ  من لـــ  ال لـــج الد للـــ  )رلـــم  2014 أن ت ـــدا ُاـــا كر توكـــول ُـــاب 
    (23)كل ن ال لج اجلربي

كالت ــدي  ُاــا   أ  ــ  من لــ  األمــم املتحــدة لاةكلــ   ال اــم  الثيافــ  )اللونســوو( كايلوــا -7
   (24)ات الل  موافح  التلللا ئ وال الت الم

  
 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 

 
كــرر  الاينــ  امل نلــ  كــاقيوا املت ــا ي   ام تلاُلــ   الثيافلــ  تو ــلتاا الســاكي  للايلوــا  -8

 الثيافلـ  ئ ن اماـا كو ال  امنطلاا امللا ر لا اـد الـد يل ا ـاص كـاقيوا املت ـا ي   ام تلاُلـ  
   لــــدم  جلنــــ  اليلــــا  ُاــــا التلللــــا  ــــد املــــرأة تو ــــل  مماااــــ  كلــــ ن امت اللــــ  (25)اليــــانوين احملاــــق

  (26)الد لل  لايلا  ُاا تلل أ وال التلللا  د املرأة
 مت ـــــ  جلنـــــ  تيـــــوا األ ـــــ اص ذ ي ا ُالـــــ  ُـــــدب   ـــــو  خطـــــ   انلـــــ  تركـــــا ُاـــــا  -9

كـــ ن تـــواةم كايلوـــا لوانلناــا احملالـــ  مـــل التااما ـــا مبو ـــب ات اللـــ   األ ــ اص ذ ي ا ُالـــ    أ  ـــ 
  (28) تثتاا ُاا ىلنلا  والا استلاري  ئ تلل املناا  (27)تيوا األ  اص ذ ي ا ُال 

  
 اإلطار المؤسسي والبنية ادساسية للقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيس 

 
 (29)اإلنسانمركز المؤسسات الوطنية للقوق   

 
 (30)املركا خال اجلول  اقالل  املركا خال اجلول  الساكي  امل سس  الوانل  قيوا ا نسان

  ر  تاا (2010كا  ) مركا تواف  ال رص  مناهل  ال ن ري 
لســـل  هـــ   امل سســـ  ىل  م سســـت  من  ـــات    ـــا  املركـــا 

 ال ن ـري   امحتا ي امللةك لتواف  ال ـرص  مناهلـ  التلللـا 
  املركا امحتا ي لتحالج تدفيا  اهليرة

  
أ  ـــ  الاينـــ  امل نلـــ  كــــاقيوا املت ـــا ي   ام تلاُلـــ   الثيافلــــ  كايلوـــا ك نلـــا  م سســــ   -10

 انلــ  قيــوا ا نســان  فيــا لاللــا ا املت ايــ  مبركــا امل سســا  الوانلــ  لت ايــا   ايــ  تيــوا ا نســان 
 جلنــ  اليلــا  ُاــا التلللــا  (32)الاينــ  امل نلــ   ــام  امخت ــا  اليســري   لــدم  (31))ملــا ا كــاريا(

 جلنــــ  تيــــوا  (35) جلنــــ  اليلــــا  ُاــــا التلللــــا ال ن ــــري (34) جلنــــ  مناهلــــ  الت ــــ يب (33) ــــد املــــرأة
 تو لا  ممااا   (37) امليررة ا ا   امل نل  ك  وال الرا امل ا رة (36)األ  اص ذ ي ا ُال  

  اليلــا  ُاــا التلللــا  ــد املــرأة كايلوــا كاُتلــا  خطــ  ُلــج  انلــ  لت لــلم  أ  ــ  جلنــ -11
  (38)املن ور اجلنساين
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 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   
 
لـدم  كايلوــا است را ـاأل ملنت ــ  املـدة كلــ ن متاك ـ  التو ــلا  امليدمـ  خــال امســت را   -12

ُُيد كل ةا ئ ُاب     (39)2011الد ري اللامج ال ي 
  

   التعاون مع هيئات المعاهدات -تلف 
 

   حالة اإلبالغ -1 
 

 هل   امل اهدة
املات ــــا  ا تاملــــ  الــــوار ة 

 ئ امست را  الساك 
اخـــر تيريـــر لـُــدب منـــ  
 تال  ا كاغ اخر مات ا  ختامل  امست را  الساك 

ـــــــــــا  ـــــــــــ  اليلـــــــــــا  ُا جلن
 التلللا ال ن ري

ــــر اجلــــامل لاتيــــارير مــــ،  2014 لاط/فرباير  2012 2008اذار/مارس  التيري
ال لــري، ىل  الثــاين  ال لــري، 
املطاـــــــــوب تيدميـــــــــا ئ ُـــــــــاب 

2018 

الاينــــ  امل نلــــ  كــــاقيوا 
املت ا ي   ام تلاُلـ  

  الثيافل 

التيريــــر ا ــــاما املطاــــوب  2013تلري، الثاين/نوفلرب  - 2007تلري، الثاين/نوفلرب 
 2018تيدميا ئ ُاب 

 يـــــــــوا الاينــــــــ  امل نلـــــــــ  
 ا نسان

التيريـــر الســـا س املطاـــوب  - - 2010تلري، األ ل/أكتوكر 
 2015تيدميا ئ ُاب 

ـــــــــــا  ـــــــــــ  اليلـــــــــــا  ُا جلن
 التلللا  د املرأة

التيريـــــــر الثـــــــام، املطاـــــــوب  2014تلري، األ ل/أكتوكر  2012 2008تلري، األ ل/أكتوكر 
 2018تيدميا ئ ُاب 

ــــــــوب  2013تلري، الثاين/نوفلرب  2012   2008تلري، الثاين/نوفلرب  جلن  مناهل  الت  يب ــــــــل املطا التيريــــــــر الراك
 2017تيدميا ئ ُاب 

)ات اللــ   2010تايران/يونلــا  جلن  تيوا الط ج
تيـــوا الط ـــج  الرب توكـــول 
امختلــاري لات اللــ  كلــ ن 
 كلــــــل األا ــــــال(  تايـــــــران/

)الرب توكـــــول  2006يونلـــــا 
تيــوا امختلــاري مت اللــ  

الط ـــــــــــج كلـــــــــــ ن ا ــــــــــــةاك 
ــــــــــــــا   األا ــــــــــــــال ئ املناُز

  املساح (

التيريــــــر اجلــــــامل لاتيريــــــري،  - -
ا ـاما  السـا س املطاــوب 

 2017تيدميا ئ ُاب 

ــــ  تيــــوا األ ــــ اص  جلن
 ذ ي ا ُال 

 

التيريــــــر اجلــــــامل لاتيريــــــري،  2014تلري، األ ل/أكتوكر  2011 -
الثــــــاين  الثالــــــال املطاــــــوب 

 2019تيدميا ئ ُاب 

الاينــــــــ  امل نلــــــــ   ــــــــام  
 امخت ا  اليسري

التيريــــــــر الثــــــــاين املطاــــــــوب  2014أياول/سلتلرب  2013 -
 2020تيدميا ئ ُاب 
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 الردود هلى طلبات المتابعة الملددة المقدمة مم هيئات المعاهدات -2 
 املات ا  ا تامل   

 
د امليرر هل   امل اهدة  لُدم  ئ املو و  املُو

التـــداكك ا ا ـــ ؛  تالـــ  ىليـــوا  الرتـــج؛  اتتيـــاز اـــال   2015 التلللا ال ن ريجلن  اليلا  ُاا 
(40)الايو 

 
- 

اســـت داب اليـــوة مـــ، للـــج مـــون ق ىلن ـــاذ اليـــوان ؛  اق ـــول  2011 الاين  امل نل   يوا ا نسان
 ُاا امللورة اليانونلـ ؛  ر ـد هل ـا  الرلاكـ  قـام  الةتلـج

(41)
 

؛ م تاال (43)2012  (42)2011
  (44)املتاك    اري 

 2010 جلن  اليلا  ُاا التلللا  د املرأة
 

2016 

األقــــا  ال اةالــــ ؛  ت ــــديج اليــــانون اجلنــــاةق فللــــا يت اــــ  
 (45)كامُتدا  اجلنسق

مراكـــا ىليـــوا  املـــرأة الـــم تـــديرها الد لـــ ؛  رخـــ  ا لامـــ  
امل لتـــــ  لالاــــــا را   ــــــحايا ال نــــــ  املنــــــايل؛  ام ــــــار 

(46)كاأل  اص
 

؛ اُال  م اومـا  (47)2011
 (48)ىل افل 
؛ اقـــــــوار مســـــــتلر (49)2014

 كل ن املتاك  
 

اللـــــــــــــــــلانا  اليانونلـــــــــــــــــ  ل  ـــــــــــــــــ اص احملتيـــــــــــــــــاي،؛  2014 جلن  مناهل  الت  يب
 التحيليــا ؛  ا  ــرا ا   ــد امللــتلا هبــم  ال يوكــا  
ــــــــ  الســــــــل  ؛  ســــــــيا  اللــــــــرا  كلــــــــ ن  ــــــــا امل اما ُا

(50)تيد  اللوا  امتتياز  الل  
 

- 

الاينـــــ  امل نلـــــ   ـــــام  امخت ـــــا  
 اليسري

ــــــ  مناهلــــــ   2015 الت ــــــدي  ُاــــــا الرب توكــــــول امختلــــــاري مت الل
الت ــــ يب؛   ــــر  امخت ــــا  اليســــري؛  الســــيا  املت ايــــ  
كـــــــاحملر م  مـــــــ، اقريـــــــ   ك  ـــــــول األا ـــــــال الـــــــ ي،  ـــــــر  

(51)تلنلام
 

- 

  
 (52)الخاصةالتعاون مع اإلجراءات  -باء 

 
 اقال  الراهن   اقال  خال اجلول  الساكي  

 ن م ن م   ُوة  اةل  

 السوان املنحدر ن م، أ ج أفرييق الايارا  الم  ر 
 

 الرا
 املرتال 

 - الايارا  املواف  ُالاا م، تلال امللدأ
 

 الن ايا  السام 

 - - الايارا  الم اُاب ىل راؤها

 الر    ُاا الرساةج املت اي  كام ُا ا  
  الندا ا  ال ا ا 

 خال ال ةة للد امست را   مل يو ا أي كاغ ىل  اقووم  
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 التعاون مع مفومية ادمس المتلدة السامية للقوق اإلنسان -جيس 
 
ئ موتلــا ىللالللــا  2009أنلــ   م و ــ  األمــم املتحــدة الســامل  قيــوا ا نســان منــ  ُــاب  -13

كر كسلج ير ا موا ا  حتديا  تيوا ا نسـان ئ أ ر كـا  مبـا ئ ذلـمل كايلوـا  مـ، خـال ىل مـا  
ــــ   ئ اليــــوان   ــــ   ا ار ل م ــــايك األمــــم املتحــــدة  ملا ةاــــا قيــــوا ا نســــان ئ السلاســــا  الداخال

    (53) تداكك التن ل  ُاا نطاا امحتا  األ ر يب
 لــدم  كايلوـــا مســـا ا  ماللـــ  ىل  م و ـــل  األمــم املتحـــدة الســـامل  قيـــوا ا نســـان ئ  -14

  مبـــــا ئ ذلـــــمل مســـــا ا  ىل   ـــــند ا األمـــــم املتحـــــدة 2014  2013  2012  2011أُــــواب 
ـــا  ا ـــاص ك  ـــوال الـــرا  ـــا  للـــحايا الت ـــ يب   ـــند ا األمـــم املتحـــدة امســـت لاين لاترُب لاترُب

ا  لات ا ن التيين ئ وال تيوا ا نسانامل ا رة   ند ا األمم ا     (54)ملتحدة لاترُب
  

تنفيعععال االلتزامعععات الدوليعععة المتعلقعععة بلقعععوق اإلنسعععان معععع مراهعععاة القعععانون  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 
 المساواة وهدم التمييز -تلف 

 
واــا اجللاُــ  ال النولــ  أُركــ  جلنــ  اليلــا  ُاــا التلللــا ال ن ــري ُــ، لاياــا ألن لــرار  -15

املستيج لات اـلم كلـ ن ت ـر ارتـدا  الرمـوز الـم ت ـرب ُـ، امنتلـا  ال ياةـدي ئ تلـل املـدارس التاك ـ  
لا   لرار اجللاُـ  ال رنسـل  الـ ي ميـن  كـج مدرسـ  تريـ  ارـاذ لـرار هبـ ا اللـ ن لـد يلـوان أساسـاأل 

رأة كايلوــا كتيلــلم أاــر ت ــر ارتــدا  اقيــاب    أ  ــ  جلنــ  اليلــا  ُاــا التلللــا  ــد املــ(55)لاتلللــا
  (56)ُاا النسا   ال تلا    خبا   فللا يت ا    وهل، ُاا الت الم  ال لج

 أُركــــ  جلنــــ  اليلــــا  ُاــــا التلللــــا  ــــد املــــرأة ُــــ، لاياــــا ىلزا  أ ــــوال التلللــــا املت ــــد ة  -16
ذ ي ا ُالـــ  كايلوـــا    أ  ـــ  جلنــ  تيـــوا األ ــ اص (57) املتداخاــ   ـــد النســا  ذ ا  ا ُالـــ 

    (58)كو ال  ىل ما  من وري ا ُال   نو  اجلنا ئ ُلالا ا التلري ل 
  14 أان  جلن  اليلا  ُاا التلللـا ال ن ـري ُاـا كايلوـا مُتلا هـا اليـانون ال ـا ر ئ  -17

الــ ي يلــد  ال يوكــ  ُاــا ك ــا اجلــراةم ئ تــال تــوافر نــر م تلــديد  2013كــانون الثاين/ينــاير 
   أ  ــ  الاينــ  كايلوــا كاُتلــا  (59)د ىل    ــو    افــل يللايــ   مبــا ئ ذلــمل الــد افل ال ن ــري تســتن

    (60)خط  ُلج  انل  ملناهل  ال ن ري 
 كلنلا أتااـ  جلنـ  اليلـا  ُاـا التلللـا ال ن ـري ُالـا كـالنا  املتلثـج ئ م اللـ  املنتلـ   -18

مزماـا الياـ  ألن كايلوـا مل ت تلـد لـوان  حت ـر ىل  من لا  تر   لاتلللا ال ن ري  حتـر  ُالـا  
    (61)ه   املن لا 
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 مزب الياــ  جلنــ  اليلــا  ُاــا التلللــا ال ن ــري ىلزا  ُــد  األف ــال الــم  ل ــ  ئ كايلوــا  -19
    (62)كدافل كراهل  ا ساب  م ا اة السامل    أ  تاا كالتحيل  ئ األسلاب اجل ري  هل   األف ال

  اليلـــا  ُاـــا التلللـــا  ـــد املـــرأة كياـــ  تاايـــد ُـــد  النســـا  املســـنا  ميارنـــ أل  مت ـــ  جلنـــ -20
    (63)كالر ال  ما يوا انا م، أ وال يللا مت د ة

 (64) أ ــــا   جلنــــ  اليلــــا  ُاــــا التلللــــا ال ن ــــري كامســــةاتليل  الوانلــــ    مــــا  الر مــــا -21
يلوــــا كت ايــــا ىل مــــا  الر مــــا    أ  ــــ  الاينــــ  كا(65) تثــــ  كايلوــــا ُاــــا تســــريل  تــــكة تن لــــ ها

    (66) مبوافح  التلللا ئ وام  ال لج  الت الم  ال ح 
 أ  ـ  جلنــ  اليلــا  ُاــا التلللــا  ــد املـرأة كايلوــا كت ــديج اليــوان   امللارســا  اقاللــ    -22

   ك لغـــــا   ـــــر ط كلـــــ ن املتحـــــول   نســـــلاأل  2007/مـــــايو أيار 10 م ســـــللا اليـــــانون ال ـــــا ر ئ 
ا حــ  الن ســق  الت يــلم  اجلراتــ  كالنســل  ملغــايرا  اهلويــ  اجلنســانل  الرايلــا  ئ اق ــول ا لــو  ل

    (67)ُاا اُةام لانوين كنو   نسا،
  

 حق الفرد  ي اللياة واللرية وتمني الشخصي -باء 
 
أ  ــ  الاينــ  امل نلــ   ــام  امخت ــا  اليســري كايلوــا كت ريــ    ــر  امخت ــا  اليســري   -23

كيرميــ  من  ــا  ئ لانوةــا اجلنــاةق  كو الــ  أن تليــا تلــل تــام  امخت ــا  اليســري لط ــا خــار  
وال اخت اص احملـاكم ال سـوري   أن توـون احملـاكم ال ا يـ  هـق الوتلـدة الـم حتـاكم اجلنـاة ئ هـ   

    (68)اقام 
ــــ  مناهلــــ  الت ــــ يب تو ــــلتاا كــــ ن يلــــلج الت ريــــ  اليــــانوين لا -24 ت ــــ يب تلــــل  كــــرر  جلن

    (69)ال نا ر الوار ة ئ امت الل 
 أتااــــ  جلنــــ  مناهلــــ  الت ــــ يب ُالــــا مــــل الياــــ  كتيــــارير م ا هــــا أن مــــون   موا ــــ   -25

  (70)ك ن ـــاذ اليـــوان  اســـت دموا اليـــوة امل راـــ   يـــك املـــربرة خـــال ُلالـــا  امســـتنطاا أ  امُتيـــال
ــم مــ، تــام  الوتلــل   ســو   تثــ  الاينــ  كايلوــا ُاــا ىل ــرا  حتيليــا   ايــد ة ئ تلــل مــا زُُ

اــــا ميا ــــاة  امل اماــــ   امســــت لال امل ــــرط لايــــوة مــــ،  انــــب املــــون   املوا ــــ  ك ن ــــاذ اليــــوان  ُ 
    (71)املون   ال ي، يثل  ارتواهبم هل   اجلراةم  ىلناال ال يوكا  املناسل  هبم

ىلزا  تيــارير كلــ ن اســتلرار ملــوج  أُركــ  جلنــ  اليلــا  ُاــا التلللــا ال ن ــري ُــ، لاياــا  -26
ممارســ  مــون ق اللــرا  لا نــ   ســو  امل اماــ  كــدافل ال ن ــري   ــد األ ــ اص مــ، أ ــول ماــا رة  

    (72) أ    الاين  كايلوا ك ن تواف  ممارس  مون ق اللرا  لا ن  كدافل ال ن ري 
فلـا ُاـا ال ـور مركـاي تسـي ج  كرر  جلنـ  مناهلـ  الت ـ يب تو ـلتاا ك نلـا  سـيج رقـق  -27

 أ  ــ  الاينــ  امل نلـــ   ــام  امخت ــا  اليســري كايلوــا كــ ن تلـــل   (73)تلــل تــام  امُتيــال
    (74)ال لغ  النااةل  لالرسوب املاوق املت ا  كسيج لالحر م  م، اقري   ك ن ت تلد 
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الراملـــ   2016-2012-2008 رتلـــ  جلنـــ  مناهلـــ  الت ـــ يب كا طـــ  الرةلســـل  لا ـــةة  -28
   أ  ــ  الاينــ  كايلوــا كت  لــ  اكت ــاو الســيون  كال  ــج (75)ىل  اقــد مــ، اكت ــاو الســيون

    (76)ك  خمتا  ف ا  السينا   كتحس  نر م ُلج مون ق السيون
 أ  ــــ  جلنــــ  تيــــوا األ ــــ اص ذ ي ا ُالــــ  كايلوــــا مبرا  ــــ  اليــــانون اجلديــــد املت اــــ   -29

 األمنلــــ  املنطليــــ  ُاــــا األ ــــ اص ذ ي ا ُالــــ  كاتتيــــاز األ ــــ اص كغــــر  ىللغــــا  ن ــــاب التــــداكك
    (77)اجملر ي، م، األهال  اليانونل 

 أ  ــــ  جلنــــ  اليلــــا  ُاــــا التلللــــا  ــــد املــــرأة كايلوــــا كت ــــديج اليــــانون اجلنــــاةق كغــــر   -30
    (78)تو ل  امُتدا  اجلنسق ك نا  رمي   د الل    للا  د اآل اب ال ام   الن اب األسري

ت ــــ  الاينــــ  امل نلــــ  كــــاقيوا املت ــــا ي   ام تلاُلــــ   الثيافلــــ  ت ايــــا لــــوان   كلنلــــا م -31
  أُركـــ  ُـــ، لاياـــا ىلزا  اســـتلرار هـــ   ال ـــاهرة   أ  ـــ  2012موافحـــ  ال نـــ  املنـــايل ئ ُـــاب 

    (79)الاين  كايلوا كاُتلا  لوان  خا   كل ن ال ن  املنايل   م سللا ال ن   د املرأة
ليلـــا  ُاـــا التلللـــا  ـــد املـــرأة ُـــ، لاياـــا ألن ا ـــوم مـــ، الةتلـــج مينــــل  أُركـــ  جلنـــ  ا -32

ـــــ  ىلموانلـــــ  التلـــــاس  ـــــ  كايلوـــــا كو ال ـــــ  املنـــــايل   أ  ـــــ  الاين ـــــاغ ُـــــ، ال ن اللـــــحايا مـــــ، ا ك
    (80)املاا را  لاحلاي  م، ال ن  املنايل  كول  ىل را ا  الةتلج ئ ه ا السلاا

املـــرأة كو ـــل ملـــر   لاةلـــ  مر  لـــ  لاللارســـا   رتلـــ  جلنـــ  اليلـــا  ُاـــا التلللـــا  ـــد  -33
اجللدة ل اةدة مون ق اللرا  تاـ  ميتلـلا  اقـام  الـم يت اـ  فلاـا األمـر نـراةم  نسـل   تلاـ   

    (81) تث  الاين  كايلوا ُاا ىلنلا  مراكا مت      يوا   حايا ال ن  اجلنسق
ىلزا  نيـ   ايـ  النسـا   األا ـال  أُرك  جلن  تيـوا األ ـ اص ذ ي ا ُالـ  ُـ، لاياـا  -34

 ال تلــــا  ذ ي ا ُالـــــ  مـــــ، ال نـــــ   ا يـــــ ا     ُـــــ  ىل  اســـــتحدا  ىل ـــــرا ا  لر ـــــد ال ـــــر م 
اي  األ  اص ذ ي ا ُال      (82)الساةدة ئ م سسا  ُر

 أ  ـــ  جلنـــ  اليلـــا  ُاـــا التلللـــا  ـــد املـــرأة كايلوـــا ك ن ـــاذ اليـــانون الـــ ي   ـــر تلـــويا  -35
    (83)  لإلنا األُلا  التناسال

 أُركــ  الاينــ  امل نلــ  كــاقيوا املت ـــا ي   ام تلاُلــ   الثيافلــ  ُــ، لاياــا ىلزا  اســـتلرار  -36
   أ  ــ  جلنــ  مناهلــ  الت ــ يب كايلوــا   ــر ال يــاب اللــدين ل ا ــال (84)ممارســ  ال يــاب اللــدين

  (85)ئ تلل األتوال
ا اــا ىلزا  نطــاا  أُركــ  الاينــ  امل نلــ  كــاقيوا املت ــا ي   -37  ام تلاُلــ   الثيافلــ  ُــ، انُا

انتلـار امُتــدا ا  ُاــا األا ــال  ىلزا  اســتلرار ملــوج أا ــال اللــوار    أ  ــ  كايلوــا مبوافحــ  
    (86)امُتدا  ُاا األا ال
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 مت ـــ  جلنـــ  اليلـــا  ُاـــا التلللـــا  ـــد املـــرأة كياـــ  مـــا أُفلـــد كـــا مـــ، تـــدين ُـــد  تـــام   -38
  ان  لالتا ري، كاأل  اص   أ    الاين  كايلوا مبن  رخ  ا لام  امل لت  املاتي  اليلاةل   ا

لانســا   ال تلــا   ــحايا ام ــار كاأل ــ اص  ك ــرم الن ــر ُــ، لــدر ، ُاــا الت ــا ن مــل ســاطا  
   (87)ام ُا   تيد   وا   أ  ريلتا، ئ ذلمل

 امل ا ـــرة كاقوومـــ  ن ـــراأل    أ ـــا   امليـــررة ا ا ـــ  امل نلـــ  ك  ـــوال الـــرا2015 ئ ُـــاب  -39
لإلاـــار اليـــانوين  امل سســـق اللـــامج الـــ ي   ـــ تا ملوافحـــ  أ ـــوال الـــرا امل ا ـــرة   كغلـــ  ســـد مـــا 
تليا م، الثغـرا  ُاـا مسـتو  امل ـايك  التن لـ   أ  ـ  امليـررة ا ا ـ  الد لـ  كو ـل أتوـاب كلـ ن 

لو يـــ  الـــد يل،   ذلـــمل كغـــر  أ ــوال الـــرا امل ا ـــرة الـــم مل ُ ـــريب ك ـــُد  مـــ، لللـــج ال لـــج اليســـ ري ُ 
    (88)م اجلتاا كو  اا  راةم من  ا 

  ــــد   امليــــررة ا ا ــــ  ُاــــا  ــــر رة التــــااب اقــــ ر مــــ، أ ــــج ارــــاذ ا  ــــرا ا  املناســــل   -40
مكتلام  حتديد هوي  األا ال املستَغا   ك  لارهم ُاا التسول ىلما م، للج اكاةام أ  أ للاةام أ  

ي،   تيد  اجلناة ىل  ال دال  مل املراُـاة الداةلـ  مل ـاح  الط ـج ال لـاا ئ امليـاب م، للج كالغ  اخر 
مــ،  راك ــاأل  موــرراأل  433األ ل   مت ــ  أن  ــد ر ُــد   ــد   مــ، األتوــاب كا  انــ  مبو ــب املــا ة 

اليانون اجلنـاةق ئ للـايا التسـول اليسـري  تـدين ُـد  اليلـايا الـم تييـ  فلاـا اللـرا  رمبـا يـدمن 
   (89)ُاا ُدب   و  الوساةج املناسل  مكتلام اللحايا  الت رم ُالام

 أُركــــ  امليــــررة ا ا ــــ  ُــــ، لاياــــا اللــــال  ىلزا  امل اومــــا  الــــم  ر   ُالاــــا  م ا هــــا أن  -41
املس  ل  امللا ـري، م ي ـاجلون تـام  األ ـ اص اللـالغ  الـ ي، يتسـولون ك ـحل  أا ـال    ن أن 

كاللـر رة أتـد  الـدي الط ـج  أ  األا ـال الـ ي، يتسـولون مب ـر هم   يت ـا  ن يوون الل   اللـال  
أنـــا م  ـــري حتديـــد األا ـــال  ـــحايا التســـول  ارـــاذ ىل ـــرا ا  كلـــ ن تاـــمل اقـــام   مـــا ي ـــين ف الـــاأل 

  (90)اليسري  م تيد ب هلم اقلاي   املساُدة املناسلت 
 ـ   فيـد تاايـد امسـتغال املت ـا ي ئ السـنوا  لال اومـا  الـم تايتاـا امليـررة ا ا   فيـاأل  -42

األخــــكة ىل  تــــد أنــــا يولــــ، ئ الولــــ  الــــراه،  را  م  ــــم تــــام  ام ــــار كاأل ــــ اص   تلــــلج 
اليطاُـــا  الـــم يرت ـــل فلاـــا ُـــا ة خطـــر هـــ ا امســـتغال تلـــللد امللـــاين  ترمللاـــا   النيـــج   الاراُـــ  

الللل كالتياة     تن ل  السلارا   خدما  اللـلاف    ئ   اللستن    ال لج املنايل    الا الاحوب    
كثك م، اقام   ي اين ال لال م، اول ساُا  ال لج      األ ور  نر م ال لج يـك اآلمنـ  

 ـوازا  سـ رهم  لـد   اقرمان م،  فل مسا ا  الللان ام تلاُق   ي ا ر أركاب ال لج أتلانـاأل 
  (91)لتاديد كال ن لات وي   ال ن  أ  ا يت ر ون أيلاأل 

  
 إ امة العدل، بما  ي ذلك اإل الت مم العقاب، وسيادة القانون -جيس 

 
مزب الياــ  جلنــ  مناهلــ  الت ــ يب ألن اقــ  ئ استلــارة  ــاب م يســري ىلم ك ــد اســتيواب  -43

اللــرا  لالـــ   أ ل مـــرة   تو ـــق الاينـــ  كايلوـــا كو الـــ  اســـت ا ة تلـــل احملتيـــاي،  منـــ  الوهاـــ  
  (92)األ   متتيازهم  م، تلل الللانا  اليانونل  األساسل 
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( كلـــ ن 2005)31 ئ  ـــو  التو ـــل  ال امـــ  لاينـــ  اليلـــا  ُاـــا التلللـــا ال ن ـــري رلـــم  -44
منل التلللا ال ن ري ئ ىل ارة  سك ُلـج ن ـاب ال دالـ  اجلناةلـ   تو ـق الاينـ  كايلوـا كـالتحيل  ئ 

نـ  لانسـل  األكـرب مـ، املو ـو ي، ئ لللـ  ن ـاب ال دالـ  اجلناةلـ  مد  يثلج األ ـ اص مـ، أ ـج أ 
    (93) مب اجل  أي ملوج ُيول  ئ ه ا ال د 

أي اُــةام  تثــ  جلنــ  مناهلــ  الت ــ يب كايلوــا ُاــا ت ــديج لانوةــا تــ  م ُيســت دب  -45
كــان ذلــمل  للــَج   أ  ســو  امل اماــ  كــدللج أ  ُيســت ار  كــا ئ أي ىل ــرا ا   ىلم ىلذا منتــا  كالت ــ يب

    (94)ىلالا   د     متام مبلارس  الت  يب
مـــل الياـــ  كتيـــارير م ا هـــا أن ال يوكـــا  اليلـــاةل    أتااـــ  جلنـــ  مناهلـــ  الت ـــ يب ُالـــاأل  -46

ال ا رة ُاا مون ق اللرا  ال ي، يثلـ  ارتوـاهبم ألف ـال الت ـ يب أ  سـو  امل اماـ  توـون ئ كثـك 
مــ، اقــام  رمايــ   م تتناســب مــل خطــورة تاــمل األف ــال   حتــال الاينــ  كايلوــا ُاــا ت ايــا اللــا  

اينـ  الداةلـ  ملراللـ  اللـرا   ىل ار ـا امل نلـ  كـالتحيل  الاتـان ر د  مراللـ  لـوا  اللـرا    م سـللا ال
    (95)ينلغق أن تت لي ا م، خربا  مستيا  يك تاك   جلااز اللرا 

 مزب جلنـ  اليلـا  ُاــا التلللـا  ــد املـرأة لاــ  ىلزا  تـدين ُــد  للـايا التحــر  اجلنسـق الــم  -47
زا  تاايــد ُــد  اللــوا   كلــ ن التحــر  اجلنســـق  رأ   ــاكم ال لــج أةــا تســتند ىل  أ لــ  كافلــ   ىل

 أ  ــــ  الاينــــ  كايلوــــا كو الــــ  اســــت ا ة النســــا  ك  اللــــ  مــــ، ن ــــاب ال دالــــ  ئ للــــايا التحــــر  
    (96)اجلنسق
 ذكــر  جلنــ  مناهلــ  الت ــ يب كتو ــلتاا الســاكي   االــ  مــ، كايلوــا ىلنلــا  ن ــاب ليلــا   -48

  ـــلان ُـــدب  اكلـــ  األ ـــ اص   ن تيـــوا الط ـــج األتـــدا  يتوافـــ  يامـــاأل مـــل أتوـــاب ات اللـــ  
    (97)سن  كلا  اكم اللالغون 18 س،

  
 اللق  ي الخصوصية والزواج واللياة ادسرية -دال 

 
أ    جلن  تيـوا األ ـ اص ذ ي ا ُالـ  ك قـان ك نلـا  اللـ  لـدُم أُسـر األا ـال ذ ي  -49

اي ا ُال  لاحلاول    ن الت اق ُنام أ  ىليداُام ئ      (98)م سسا  الُر
  

 حرية التعبير واللق  ي المشاركة  ي اللياة العامة والسياسية -هاء 
 
ـــــرب التلـــــاك ف ـــــاأل  -50 ـــــاأل  مت ـــــ  اللونســـــوو أن لـــــانون ال يوكـــــا  ي ت   ـــــد  يرامـــــا   ىل رامل

   أ  ـــ  اللونســـوو كايلوـــا كنـــا   ـــ   اجلرميـــ  ُـــ، 453ىل   443لال اللـــ  ُالـــا ئ مـــوا   مـــ، 
    (99)لال ايك الد لل   ىل را ا  ل، ما ة ئ اليانون املدين   فياأل التلاك 

 تايــــران/ 2مــــر املاوــــق املــــ ر   رتلــــ  جلنــــ  اليلــــا  ُاــــا التلللــــا  ــــد املــــرأة كاُتلــــا  األ -51
    (100)ال ي ي از   و  املرأة ئ املنا ب الرفل   املستو  ئ لطا  ا دم  ال ام  2012 يونلا
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  ُاــا التلللــا  ـد املــرأة لاــ  ىلزا  اســتلرار نيـ  يثلــج املــرأة ئ مســتويا   مزب جلنـ  اليلــا -52
 ــنل اليــرار  ىلزا  ُــدب   ــو  تــداكك خا ــ  م لتــ  مل اجلــ  أ  ــا ُــدب املســا اة الــم توا ااــا ال  ــا  

    (101)احملر م  م، النسا    أ    الاين  كايلوا كو ل مايد م، التداكك ا ا   امل لت 
  

  ي العمل و ي ظروف همل هادلة ومواتيةاللق  -واو 
 
أ  ــ  الاينــ  امل نلــ  كــاقيوا املت ــا ي   ام تلاُلــ   الثيافلــ  كايلوــا كتياــل  ال يــوة  -53

  (103)   لــدم  جلنــ  اليلــا  ُاــا التلللــا  ــد املــرأة تو ــل  مماااــ (102)ئ األ ــور كــ  الر ــج  املــرأة
 ام تلاُلــ   الثيافلــ  كايلوــا ك ن ــاذ سلاســا ا الراملــ  ىل   أ  ــ  الاينــ  امل نلــ  كــاقيوا املت ــا ي  

  (104)لاونـــاة  املســـا اة كـــ  اجلنســـ  ئ موـــان ال لـــج   م ســـللا سلاســـ  الت ـــنل  احملايـــد  نســـانلاأل 
    (105) أ    جلن  اليلا  ُاا التلللا  د املرأة كايلوا كاليلا  ُاا التلللا املاين

 ـــــام  امخت ـــــا  اليســـــري ُـــــ، لاياـــــا ىلزا  تيـــــارير م ا هـــــا أن  أُركـــــ  الاينـــــ  امل نلـــــ   -54
األ ــ اص مــ، أ ــج أ نــ  ي ــانون مــ، التلللــا اللنلــوي ئ ملــدان ال لــج   أ  ــ  الاينــ  كايلوــا 
كتلــيلل ت لــ  األ ــ اص مــ، أ ــج أ نــ   كتن لــ  التــداكك ا ا ــ   كــالتحيل  ئ تــام  التلللــا 

    (106)امنت ام لالحاياال ن ري ئ وال ال لج  ك تات  سلج 
 رتلــ  الاينــ  امل نلــ  كـــاقيوا املت ــا ي   ام تلاُلــ   الثيافلـــ  كاُتلــا  املرســوب املاوـــق  -55

ـــــــــ ي يلـــــــــيل ت لـــــــــ   تونلـــــــــ  األ ـــــــــ اص ذ ي  2012كـــــــــانون األ ل/ يســـــــــلرب   6املـــــــــ ر   ال
ــــ  اقوومــــ  ل هــــدا(107)ا ُالــــ  ــــ  تيــــوا األ ــــ اص ذ ي ا ُالــــ  ُــــدب حتيل م    مت ــــ  جلن

    (108)املت اي  كتونل  األ  اص ذ ي ا ُال   أ    كايلوا كللان تيام ئ ال لج
 مزب جلنــ  اليلــا  ُاــا التلللــا  ــد املــرأة لاــ  ىلزا  ال ــد  الولــك مــ، للــايا التلللــا ُاــا  -56

   أ  ـــ  الاينـــ  (109)أساســـق اقلـــج  األمومـــ  الـــم لـــدم  ىل  م اـــد املســـا اة كـــ  املـــرأة  الر ـــج
لــ  كــاقيوا املت ــا ي   ام تلاُلــ   الثيافلــ  كايلوــا كو الــ  ا ن ــاذ ال  ــال ليــانون  ايــ  املــرأة امل ن

    (110)ئ تال  ىل ازة األموم  م، الطر  يك املربر
 أُركــ  الاينــ  امل نلــ  كــاقيوا املت ــا ي   ام تلاُلــ   الثيافلــ  ُــ، لاياــا ألن اقــ  ئ  -57

كلـــوج  ـــري  ئ اليـــانون   أ  ـــ  الاينـــ  كايلوـــا كلـــلان ممارســـ  هـــ ا  ا  ـــراب لـــلا مو ـــومأل 
لالاأل  اق  لانونلاأل   ُ(111)    

  
 اللق  ي الضمان االجتماهي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -زاي 

 
أُركـــ  امليـــررة ا ا ـــ  امل نلـــ  ك  ـــوال الـــرا امل ا ـــرة ُـــ، ارتلاتاـــا لاـــربام   السلاســـا   -58

  يـــك أن مســـتو  ال يـــر ئ كايلوـــا  لـــوج فيـــر أ ـــد  ـــراة  الســـوان ترمانـــاأل الراملـــ  ىل  م اجلـــ  م
ئ املاةــ  مــ، اللايلولــ  ماــد ي،  20.8  فيــد كــان كلــكاأل   لال اومــا  املتاتــ   مل يلــاد تغــكاأل   فيــاأل 
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ـا ة ُاـا ذلـمل  م تـاال ال  ـا  اللـ ل   توا ـا 2013كال ير أ  ا ل ا  ام تلـاُق ئ ُـاب   ُ  
ةــ  ئ التلتــل الوامــج  يولاــا املت ــا ي   ام تلاُلــ   الثيافلــ    خبا ــ  فللــا يت اــ  التلللــا  ال وا

اي  ال حل   السو،     (112)كاق ول ُاا الت الم  التدريب املاين  ال لج  الُر
كــانون   19 أُركــ  جلنــ  اليلــا  ُاــا التلللــا ال ن ــري ُــ، لاياــا ىلزا  اليــانون ال ــا ر ئ  -59

 يــوز/ 8ىل  اليـانون األساسـق ال ـا ر ئ  راك ـاأل  موـرراأل  57الـ ي يلـل  املـا ة    2012الثاين/ينـاير 
كلــ ن مراكــا املســاُدة ام تلاُلــ  ال امــ  الــم تــن  ُاــا أن مــوااين الــد ل األُلــا   1976يوللــا 

ئ امحتــا  األ ر يب للســوا مــ ها  لاســت ا ة مــ، املســاُدة ام تلاُلــ  خــال األ ــار الثااــ  الــم 
    (113)  وهلم ىل  كايلوا   أ    الاين  كايلوا كت ديج ه ا اليانونت يب 
 أُركـــ  الاينـــ  امل نلـــ  كــــاقيوا املت ـــا ي   ام تلاُلـــ   الثيافلــــ  ُـــ، لاياـــا ىلزا  ال ــــد   -60

ــدب ك ايــ  التــداكك املت ــ ة لت ــحل  هــ ا الو ــل   أ  ــ  الاينــ  كايلوــا  الولــك مــ، امللــر ي، ُ 
    (114)أل  اص م، ا خا  اليسريكس، لوان  قلاي  ا

 أُركـــــ  الاينـــــ  امل نلـــــ  كـــــاقيوا املت ـــــا ي   ام تلاُلـــــ   الثيافلـــــ  ُـــــ، أســـــ اا لـــــني   -61
 تــدا  الســو، ام تلــاُق   أ  ــ  كايلوــا كت ايــا فــرص اق ــول ُاــا الســو، الاةــ  كالنســل  

مــ، أ ــج أ نــ    تثــ  لــ  ي الــدخج احملــد    اللــراة  الســوانل  املاللــ   احملر مــ   األ ــ اص 
   أاــار  (115)كايلوــا ُاــا الن ــر ئ مســ ل  اُتلــا  اســةاتليل   انلــ  كلــ ن اق ــول ُاــا الســو،

جلنـــــ  اليلـــــا  ُاـــــا التلللـــــا ال ن ـــــري   اُـــــق لاـــــ  مماااـــــ  كلـــــ ن تالـــــ  الســـــو، كالنســـــل  لارتـــــج 
    (116) الر ما

  
 اللق  ي الصلة -حاء 

 
ل ن ــــري ُــــ، لاياــــا ىلزا  تيــــارير م ا هــــا أن ت ــــول أُركــــ  جلنــــ  اليلــــا  ُاــــا التلللــــا ا -62

ــــ  ال ا اــــ  ئ ك ــــا املراكــــا ال امــــ  لتيــــد  املســــاُدة  ايــــ  الطلل ل  ُاــــا الُر املاــــا ري، يــــك اللــــُر
ـــاأل ىل  كاـــداةم  ام تلاُلـــ  ئ مـــدن أنتـــورب  يانـــ   كر كســـلج ملـــر ط مبـــوافيتام ُاـــا ال ـــو ة اُو

ايـــ  األ ـــال    أ  ـــ  الاينـــ  كايلوـــا كو الـــ  اســـت  ل  مـــ، خـــدما  الُر ا ة املاـــا ري، يـــك اللـــُر
    (117)ال حل    ن يللا

  
 اللق  ي التعليس -طاء 

 
مت ــ  اللونســوو أن كايلوــا مل تت ــ  أي تــدكك خــاص لت ايــا التثيلــ  ئ وــال تيـــوا  -63

كايلوـــا ا نســان   مســللا ئ ملــدان تــدريب املــون   املوا ـــ  ك ن ــاذ اليــوان    أ  ــ  كتلــيلل 
ُاـا ت ايـا التثيلـ   التـدريب ئ وـال تيـوا ا نسـان أكثـر  مبـا ئ ذلـمل تـدريب املـون   املوا ـ  

  (118)ك ن اذ اليوان 
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 رأ  اللونســوو أنــا مل تُت ــ  أي تــداكك كافلــ    مــا  التاملــ  ذ ي امتتلا ــا  ا ا ــ   -64
   أ  ـــــ  اللونســـــوو كتلـــــيلل (119) التاملــــ  مـــــ، أ ـــــج أ نــــ   مـــــ، األلالـــــا  ئ ن ـــــاب الت اــــلم

كايلوا ُاا ارـاذ تـداكك ىل ـافل  كلـ ن الت اـلم اللـامج لايللـل   م سـللا ل اةـدة األ ـ اص ذ ي 
امتتلا ـــا  ا ا ـــ   كوســـاةج مناـــا  ـــلان تـــوفك ىلموانلـــ  الو ـــول ئ النيـــج املدرســـق  املـــدارس  

  (120) ك لمل ل اةدة التامل  م، أ ج أ ن   م، األلالا 
 أُركــ  جلنــ  تيــوا األ ــ اص ذ ي ا ُالــ  ُــ، لاياــا ىلزا   ــ   الةتللــا  املت ــ ة ئ  -65

املــدارس لتســالج ىلموانلــ  الو ــول    االــ  مــ، كايلوــا تن لــ  اســةاتليل  متســي  لات اــلم اللــامج 
   أاــــار  الاينــــ  امل نلــــ  كــــاقيوا (121)لايللــــل ل اةــــدة األا ــــال ذ ي ا ُالــــ  ئ الن ــــاب ال ــــا ي

  (122) ي   ام تلاُل   الثيافل    اُق لا  ممااا املت ا
  

 اللقوق الثقا ية -ياء 
 
تثـــ  جلنـــ  اليلـــا  ُاـــا التلللـــا ال ن ـــري كايلوـــا ُاـــا احملاف ـــ  ُاـــا ايافـــا   لغـــا  تاُـــا   -66

ــــاأل (123)املاــــا ري،  تطويرهــــا ــــ  اال ــــ   الثيافل ــــاقيوا املت ــــا ي   ام تلاُل ــــ  ك     لــــدم  الاينــــ  امل نل
  (124)مماااأل 

  
 ادشخاص ذوو اإلها ة -كاف 

 
مت ـــ  جلنــــ  تيــــوا األ ــــ اص ذ ي ا ُالــــ  أنـــا اُرــــ   تــــداكك لالاــــ  لت ايــــا ىلموانلــــ   -67

 - الو ـــــــول كالنســـــــل  ل  ـــــــ اص ذ ي ا ُالـــــــا  الســـــــل ل  أ  الل ـــــــري  أ  ال وريـــــــ  أ  الن ســـــــل 
نلـــ  الو ـــول  ك ُـــدا  اســـةاتليل  ام تلاُلـــ    أ  ـــ  الاينـــ  كايلوـــا كو ـــل ىلاـــار لـــانوين  موا

    (125)متسي  كل ن ىلموانل  الو ول  مبا ئ ذلمل خط   انل 
 أُركـــ  جلنـــ  تيـــوا األ ـــ اص ذ ي ا ُالـــ  ُـــ، لاياـــا ألن كايلوـــا مـــ، كـــ  اللاـــدان  -68

ايــ    (126)األ ر كلــ  الــم لــدياا أُاــا م ــدم  مــ، األا ــال ذ ي ا ُالــ  املــو ُ  ئ م سســا  الُر
ايــ   تثــ  كايلوــا ُاــا   مت ــ  كياــ  ُــدب   ــو  خطــا  ةــا  ممارســ  ا يــوا  ئ م سســا  الُر

تن لــ  خطــ  ُلــج كلــ ن ا ُالــ  للــلان اق ــول ُاــا ا ــدما   تلــاة مســتيا  ل  ــ اص ذ ي 
   (127)ا ُال 

  
 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 

 
كـــانون   4أُركـــ  جلنـــ  اليلـــا  ُاـــا التلللـــا ال ن ـــري ُـــ، لاياـــا ألن اليـــانون ال ـــا ر ئ  -69

 الــــ ي ي ـــدل لــــانون اجلنســــل    ـــج مــــ، األ ــــ ب اق ـــول ُاــــا اجلنســــل   2012األ ل/ يســـلرب 
اللايلولــــ    أ  ــــ  الاينــــ  كايلوــــا كت ــــديج لانوةــــا  ن ــــج م ــــايك امنــــدما  املت ــــا ي أكثــــر 
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 و ــــل  األمــــم املتحــــدة الســــامل  للــــ  ن الا  ــــ  كايلوــــا ك ُــــا ة اُتلــــا     أ  ــــ  م(128)مر نــــ 
ىل  األ انـــب ك ـــ    ىل ـــرا ا  امل اماـــ  الت لـــلال  لا  ـــ  ئ وـــال اق ـــول ُاـــا اجلنســـل  للاســـاأل 

    (129)ُام 
 أ ــار  امل و ــل  الســامل  للــ  ن الا  ــ  ىل  أن كايلوــا يو ــد لــدياا ن ــاب جلــو  متــ    -70

 وانلــا حتتــا  ىل  حتســ    لــد تايــ  كايلوــا كال  ــج تو ــلا  كلــ ن هــ   املســاةج  يــك أن ك ــا
   أ  ــــ  امل و ــــل  الســــامل  للــــ  ن (130)خــــال اجلولــــ  األ   مــــ، امســــت را  الــــد ري اللــــامج

الا  ــ  كايلوــا ك نلــا  ن ــاب يتــل  ك الــ  تســيلج تلــل االــا  الايــو  ُاــا اقــد    مبــا ئ ذلــمل 
 كتحديــــد اهلل ــــ  الــــم ستلا ــــر ىل ــــرا ا  التحيــــ  مــــ،  ــــلانا  ىلُــــا ة اليلــــول ئ كاــــد ئ املــــوان ؛ 

الايــو  األ ل  الطراةــ  ال لالــ  هلــ ا التحيــ ؛  تو ــل  املســ  للا  فللــا يت اــ  كدراســ  خطــر انتاــاك 
مـــ، ات اللـــ  مناهلـــ  الت ـــ يب ئ تالـــ   3مـــ، امت اللـــ  األ ر كلـــ  قيـــوا ا نســـان  املـــا ة  3املـــا ة 
ة االـــب الايـــو  املرفـــو ؛  امســـت ا ة مـــ، ُلالـــ  اســـتنلاط امللـــا ا التو لالـــ  لن ـــاب الايـــو  ىلُـــا 

    (131)األ ر يب املوتد م، أ ج اُتلا  م ايك أنسب  متوافي  مل اليانون الد يل  ُند املتلا 
 ذكـــر  امل و ـــل  الســـامل  للـــ  ن الا  ـــ  كـــ ن كايلوـــا تايـــ  خـــال اجلولـــ  األ   مـــ،  -71
ت را  الـــد ري اللـــامج تو ـــلا  كلـــ ن حتديـــد األ ـــ اص ذ ي امتتلا ـــا  ا ا ـــ   تـــوفك امســـ

   لـــد حتســـن  تالـــ  امســـتيلال (132)نـــر م ال ـــلت  الســـو،  اقلايـــ  مـــ، ال نـــ  لطـــال  الايـــو 
  يــــك أنــــا اُرــــ   تــــداكك مســــتل ا  اــــال  الايــــو  الــــ ي، 2012منــــ  ُــــاب  كلــــوج ماحــــوو  ــــداأل 

  (133)مـــ، امســـت ا ة مـــ، نـــر م ا يـــوا  خـــال مرتاـــ  الن ـــر ئ االـــا مييـــدمون االـــا  مت ـــد ة 
 أ  ــ  امل و ــل  الســامل  للــ  ن الا  ــ  كايلوــا كامتت ــاو  ئ ن اماــا اجلديــد لإليــوا   ك ــد   
كام م، املساك، ال ر ي  لتاللـ  امتتلا ـا  ال ر يـ ؛  كت ايـا ُلالـ  حتديـد األ ـ اص مـ، ال  ـا  

لا ــا  ا ا ــ  اــوال ىل ــرا ا  الايــو  كغلــ  ىلتاتــ  نــو  ماةــم هلــم مــ، ا يــوا  اللــ ل    ذ ي امتت
اي  ام تلاُل      (134) الُر

أن الايـــو  املنايــــق ىل  ىل ــــرا  اتتيــــاز اــــال   رأ  امل و ـــل  الســــامل  للــــ  ن الا  ــــ   -72
لثــ  أمــران م الايــو  ُاــا اقــد    امســت داب اللــاةل هلــ ا ا  ــرا  ئ ىلاــار تطللــ  مةحــ   كاــ، الثا

ــــاامن يثــــكان الياــــ   فيــــد  ــــر  اتتيــــاز    2014االــــب جلــــو  ئ مراكــــا مغايــــ  ئ ُــــاب  896ي
 تايـــ  كايلوـــا تو ـــلا  ُديــــدة كلـــ ن مســـ ل  اتتيـــاز اــــال  الايـــو  خـــال اجلولـــ  األ   مــــ، 

ــــد ري اللــــامج ــــك  أ  ــــ    (135)امســــت را  ال امل و ــــل  الســــامل  للــــ  ن الا  ــــ  اقوومــــ  كتغل
ســـــ  الايـــــو  املنايـــــق ىل  اتتيـــــاز اـــــال  الايـــــو  ُاـــــا اقـــــد    امُتلـــــا  الوثلـــــ    ـــــرا  سلا

امتتياز ئ ىلاار تطلل  مةحـ   كاـ،؛  ك خلـا  لـرارا  امتتيـاز ملراللـ  للـاةل  تاياةلـ ؛  ك نلـا  
   أُركـ  (136)الل  مستيا   ف ال  مورس  ُاـا   ـا التحديـد مل اجلـ  اللـوا   ئ مراكـا امتتيـاز

 الاينــ   (138)   لــدم  جلنــ  مناهلــ  الت ــ يب(137)جلنــ  مناهلــ  الت ــ يب ُــ،   اُــق لاــ  مماااــ 
   تو لا  ممااا   (139)امل نل   يوا ا نسان
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 مزب جلنـــ  اليلـــا  ُاـــا التلللـــا ال ن ـــري لاـــ  ىلزا  تيـــارير كلـــ ن ممارســـ  مـــون ق اللـــرا   -73
    (140)،   وكا  ئ تيد  اللوا  لا ن  أانا  ترتلج األ انب  ما ي ة  اللحايا م

كلــــا أ  ــــ  امل و ـــــل  الســــامل  للــــ  ن الا  ـــــ  كايلوــــا مبوا ــــا  املوا مـــــ  كــــ    ـــــل  -74
الا     املست لدي، مـ، اقلايـ  الثانويـ   كـالن ر ىل  أ  ـا التلـاكا ئ اقا ـ  ىل  اقلايـ   ا  مـا  

ا لــ   ف الــ  لاُــةام ؛  كاُتلــا  ىل ــرا (141)كــ  هــات  ال  تــ  مــ، األ ــ اص ا   ــد ة متاتــ  ُ 
    (142)ك    ُد  اجلنسل  أ  حتس  ا  را ا  الياةل 

 أُركـــ  جلنـــ  مناهلـــ  الت ـــ يب ُـــ، لاياـــا ألن ىل ـــرا ا  اللاـــد الياةلـــ  ئ وـــايل تســـالم  -75
األ ــــــ اص  ىلك ــــــا هم رــــــول لــــــا تســــــالم  ــــــ   م ــــــر   طــــــر الت ــــــ يب ىلذا تايــــــا  ــــــلانا  

ل  لوــج تالــ  ُاــا تــدة  مبــا ئ  كاوماســل    ينلغــ ق للايلوــا أن تن ــر ك م ــان ئ األســا املو ــُو
    (143)ذلمل اقال  ال ام  املت اي  كالت  يب ئ اللاد امل ين

 رتلـــ  جلنـــ  اليلـــا  ُاـــا التلللـــا  ـــد املـــرأة كو ـــل ىلاـــار لـــانوين  م سســـق يســـل  مبـــن   -76
ــــا خــــوم مثلــــ  ك  لــــ  مــــ، الت ــــر   لا ــــطاا  ُاــــا أســــاس نــــو   ــــ   الا ــــ  ملــــ، يوــــون لدي

    (144)اجلنا
  

 اللق  ي التنمية والقضايا البيئية -ميس 
 
أُركــــ  الاينــــ  امل نلــــ  كــــاقيوا املت ــــا ي   ام تلاُلــــ   الثيافلــــ  ُــــ، لاياــــا ىلزا  تيــــارير  -77

م ا هــا أن سلاســ  اللاــد  نتــا  أ ــوال الولــو  املست ا ــ  مــ، املنتيــا  الاراُلــ  لــد تلــيل ُاــا 
هـــ   املنتيـــا  ُاـــا نطـــاا  اســـل ئ اللاـــدان الـــم ت لـــج فلاـــا  ـــركا  كايلولـــ   لـــد راـــ  زراُـــ  

نتــــاة  ســــالل  ُاــــا املــــااُر  احملالــــ    أ  ــــ  الاينــــ  كايلوــــا كــــ  را  تيلللــــا  منايلــــ  آلاــــار 
 سلاســتاا ُاــا تيــوا ا نســان كغلــ  ك الــ  أم راــ  ملــاريل ىلنتــا  هــ   األ ــوال مــ، الولــو  أاــراأل 

    (145)تيوا اجملتل ا  احملال  ئ كادان االث  ُاا ساللاأل 
  

 حقوق اإلنسان ومكا لة اإلرهاب -نون 
 
ىل  ات ــاا مــل  2010أتااــ  جلنــ  مناهلــ  الت ــ يب ُالــاأل كــ ن كايلوــا تو ــا  ئ ُــاب  -78

ــــ  الد للــــ  لا ــــالب األ ــــر مــــ، أ ــــج الســــلان ملــــون ق ال ــــالب األ ــــر كايــــارة األ ــــ اص  الاين
ار موافح  ا رهـاب  تيلـلم نـر م اتتيـازهم   تثـ  الاينـ  كايلوـا ُاـا ت  لـج احملتياي، ئ ىلا
    (146)ه ا امت اا

 االـــ  جلنـــ  مناهلـــ  الت ـــ يب م اومـــا  كلـــ ن التحيليـــا  اجلاريـــ  ئ ا ُـــا ا  الربملـــان  -79
ــــــ ن املطــــــارا   الطــــــاةرا  اللايلولــــــ  ُ ن ــــــ  ئ كرنــــــام   كالــــــ  امســــــت لارا  املركايــــــ   األ ر يب ك

    (147)مريول  لاتسالم امستثناةق ل   اصاأل
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   خــال زيــارة ىل  كايلوــا ئ ىلاــار ىل ــرا   راســ  كلــ ن 2015 ئ تلــري، األ ل/أكتــوكر  -80
ــــ  ال امــــج امل ــــين مبســــ ل  اســــت داب املرتالــــ   ســــلا  منتاــــاك تيــــوا  امليــــاتا  األ انــــب  ُاــــم ال ري

امل ـــك  أن مـــا ييـــدر خبلســـلاة  مياتـــج أ نـــ  ئ ا نســـان  ىلُالـــ  ممارســـ  تـــ  اللـــ وب ئ تيريـــر 
    (148)كادي،  ال   ئ اللرا األ سا أتوا م، كايلوا

ـــــ    لوـــــ، متوســـــا أُلـــــارهم  أُكاـــــ  ال ريـــــ  ال امـــــج أن كلانـــــا  امليـــــاتا  األ انـــــب م -81 تنُو
    (149)سن  أ  ييج ُناا  كلا أن النسا  يغا رن كايلوا ُاا حنو متاايد 23 يناها
مـــــ، التـــــداكك ُاـــــا تلـــــل   ـــــا انتلـــــا  ال ريـــــ  ال امـــــج ىل  أن الســـــاطا  ارـــــ   ُـــــد األ   ُ  -82

أُانـــ  ُناـــا اقوومـــ   تـــدككاأل  12املســـتويا  ملوا اـــ  ملـــوج امليـــاتا  األ انـــب   ينـــدر   ـــلناا 
 تلـــــلج ىل را   رميـــــ   ديـــــدة تت اـــــ  كا رهـــــاب ئ  2015كـــــانون الثاين/ينـــــاير   16امحتا يـــــ  ئ 

 توســلل نطـاا اسـت داب أســاللب خا ـ  لاتحيلـ    توســلل نطـاا سـحب اجلنســل   اليـانون اجلنـاةق 
  ــوازا  الســ ر   ىل ــرا ا  ر ــد منيحــ    تلــا ل امل اومــا   الت ــدي مللــوج ىل ــاُ  التلــد  ئ 
السيون   تال ال ري  ال امج كايلوـا ُاـا ىلُلـال تيـوا ا نسـان  مراُا ـا ئ ُلالـ  تن لـ  هـ   

    (150)ئ ا  و ل   تري  الت لك  التنيج  ئ  ج  نسل  التداكك   م سللا اق 
  ــد  ال ريــ  ال امــج ُاــا أنــا ينلغــق الةكلــا ُاــا التــداكك الولاةلــ   ا  ــاتل  الــم ت ــا   -83

األســلاب ال وريــ   اجل ريــ  ل ــاهرة امليــاتا  األ انــب   ينلغــق لايلــاة اُتلــا  ىل ــرا ا  ُياكلــ  كغلــ   
   ُا لـــ   ىلرســـا  الثيـــ  ئ ن ـــاب ال دالـــ     ـــد  ال ريـــ  ال امـــج ُاـــا أن لـــدراأل ك الـــ  اقـــ  ئ  اكلـــ

   (151)أكرب م، الوةاب ام تلاُق م،   نا ر ل   ا ة امل اار األمنل  ئ األ ج الطويج
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