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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 ة والعشرونرابعالدورة ال
    2016ر يناين الثاين/كانو  18-29

ة ل قوووووق اإلنسووووان و قووووا  موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية ااموووو  المت وووودة السووووامي  
مون  5والفقورة  5/1اإلنسان )ج( من مر ق قرار مجلس حقوق 15 للفقرة

 16/21مر ق قرار المجلس 
 

 *بلجيكا  
 

 
إىل  (1)مهــمم مــ  ا هــا  اــاحةم امل ــاحم 47مــم مــ  هــ ا التيريــر مــومعل لات اومــا  امليد  
املةــــالت التوم ه ـــم ال امــــم الـــح اقتتــــدها  اـــ  حيــــو  االســـت رال الــــدامل الهـــامبع اهــــو يت ةـــ  

ال يتضـت  يل  رما  يا امهـا  ن ــر يا ااتاحـا  مـ  مانــ  لكنــ  ع 17/119مه اإلنسـان   ميـر  
اال يل  حكـــــم يا اـــــرام  هـــــ ن  كانـــــ    ييـــــام  مفوضـــــ م األمـــــم املتحـــــدة الســـــام م  يـــــو  اإلنســـــان 
اشـ  اايـم الـنر مرامـ  امل اومـا  الـواملة   القا ا     نهاع ااد يُلمم    ـومة منهي ـم   حو 

  16/21التيريـــر  اكُركـــ  الن ــــول األاـــا م قاـــا حاوــــا اـــدم املســـت ا ع اقتــــ م  يـــرام ا اــــ  
ُُي ر  حس  ميتضا ا ـا،  رـر ل مسـتيبس إلسـهاما  امل سسـم الوحلن ـم  يـو  اإلنسـان التا  ـم 

د الكامــب اةــالت  ــامي ع اكتــاو قاــا املواــ  لادالــم موضــو  االســت رال اامل تتــدة  نــا م قاــا التي  ــ
الهــــةك  لاتفوضــــ م الســــام م  يــــو  اإلنســــان الن ــــول الكاماــــم الــــح كتضــــت    ــــ  امل اومــــا  

         حــــــد  الــــــح االت ـــــوما   ســــــت رالل الداميـــــم التيريــــــر ال ــــــفم إقـــــدال   اماق ــــــ الـــــواملةع 
 كاك الفتةع 
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 صاحبة المصل ةالمعلومات المقدمة من الجهات   
  

 المعلومات ااساسية واإلطار -هلف 
 

 (2)نطاق االلتدامات الدولية -1 
امليدمـــم  ـــ ، ا ولـــم األاىل ل ســـت رال الـــدامل الهـــامب  1-100ر تـــا يت اـــو  التواـــ م  -1

 لاحالـــم    اي كـــا االـــح ك اـــ  الت ـــديو قاـــا التاكوكـــو، اال ت ـــامل الكفاا ـــم مناهضـــم الت ـــ ي 
ــر  الوماــم املهــتكم اغــ ه مــ    21ضــراا امل اماــم يا ال يو ــم الياســ م يا ال إنســان م يا امله نــم   ك 

  امل حت ــب ك ـــوما    2005 ــ ن  اي كــا اا ـــ  قاــا هـــ ا التاكوكــو،   كهــري  األا،/يكتـــو ر 
 اي كـــا  الت ـــديو قاـــا التاكوكـــو، اال ت ـــامل  3ع ايااـــ  الوماـــم املهـــتكم (3)هـــ ا الهـــ ن من ئـــ 

 ع(4)فاا م مناهضم الت  ي الك
ايااـــا املركـــع االحتـــالل لاهيـــرة ا كومـــم  شقـــالة رـــتي املنااهـــا  قاـــا ال ـــ  دي  الـــوحل   -2

 ع(5)ااألامايب م  يمب الت ديو قاا اكفاا م محايم حيو      ال تا، املهامري  ايررال يسرهم
امليد مــم اومــ   ل ــدس ســح  ا كومــم اإلق نــا قــ  األســ   5الوماــم املهــتكم قر ــ  اي -3

مــــــ  اكفاا ــــــم حيــــــو  ال فــــــب مغــــــم اةووــــــا التواــــــ ا  الــــــح لقتهــــــا  ــــــ ، ا ولــــــم األاىل  2املــــــالة 
 ع(6)ل ست رال الدامل الهامب إىل الي اس   لك

ايااـــ  من تـــم ال فـــو الدال ـــم ا كومـــم  الت ـــديو قاـــا اكفاا ـــم  اـــ  ياما ـــا  هـــ ن منـــ   -4
 الت ــديو قاــا اكفاا ــم  14ع ايااــ  الوماــم املهــتكم (7)عيلامكارحــم ال نــ  ضــد املــرية اال نــ  املنــ

ـــمتايـــم األاا ـــا  ال يـــم م  اـــ  ياما ـــا اإلحلا  الت ـــديو قاـــا  19ع ايااـــ  الوماـــم املهـــتكم (8)وحلن 
ملناهضــــم الاينــــم األاما  ــــم ع ايااــــ  (9)ل كفاا ــــم األاما  ــــم ملكارحــــم التت  ــــع 12التاكوكــــو، ماــــم 

اـــــ  ياما ـــــا  الت ـــــديو قاـــــا التاكوكـــــو، اإلضـــــا  الكفاا ـــــم ا ر ـــــم التا  ـــــم  ال ن ـــــريم االت  ـــــ  
ـــ  قـــ  حلريـــو  اإللكتان ـــم  هـــ ن فـــرذ األر ـــا،  ا  ال ة  ـــم ال ن ـــريم اكراه ـــم األمانـــ  الـــح كُرك ك 

 ع(10)ين تم الكتة وكر
 

 اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية ل قوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة -2 
ـــر   -5 ـــم األاىل ل ســـت رال الـــدامل  14الوماـــم املهـــتكم  ك   ـــ ن  اي كـــا اةاـــ   ـــ ، ا ول

ع (11)ملةـالت  ـامي  الهامب  التها قـدة كواـ ا   هـ ن إنهـا  م سسـم احلن ـم  يـو  اإلنسـان اريـام 
امنــ   لــك الواــ   ينهــا رريــو قامــب إلنهــائها  الكــ  مل حُتــر   يل نتــائ  ماتوســم
ع اانتيــد  (12)

ــــم  يــــو  اإلنســــانع ر ــــول  لــــك  لــــد   اي كــــا  14املهــــتكم الوماــــم  قــــدس امــــول م سســــم احلن 
ا كومــم  تســري   14ع ايااــ  الوماــم املهــتكم (13) توقــم مــ  ه اــا  الــدرا  قــ  حيــو  اإلنســان

 ع(14)ملةالت  امي  قتا م إنها  م سسم احلن م لادرا  ق  حيو  اإلنسان اريام 
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 ين  اي كــــا ل ســـ  لــــديها   ــــم قتـــب  هــــ ن حيــــو  ايشـــام  من تــــم ال فـــو الدال ــــم إىل -6
 ع(15)اإلنسان ايااتها  اقتتال   م

ا كومــــم  عيــــالة مســــاقدتا مــــ  يمــــب التنت ــــم   ــــرل  اــــو   16ايااــــ  الوماــــم املهــــتكم  -7
 ع(16)  املائم م  الناك  اليوم  اإل ايل 0.7اودف املتتثب   

هــفار م   مــني كــرا  ر ك ــدير األســاحم  اي كــا  ضــتان ال 19ايااــ  الوماــم املهــتكم  -8
 ع(17)إىل اخلامج

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 

 
  قـــدة امتتاقـــا  مـــ  ا تتـــ  املـــدين 12حســـةتا يرـــال  الوماـــم املهـــتكم   قيـــد  الدالـــم -9

منـ  ا ولـم األاىل ل سـت رال الـدامل الهــامبع غـ  ينـ   كـ  حتســ. قـدة موانـ ع ايااـ  الوماــم 
 اي كـا  ت عيــع الت ـاان مــ  ا تتـ  املـدين    ــا، إقـدال امتا  ــم إمـرا ا  االســت رال  12املهـتكم 

الــــدامل الهــــامبة ا شكاحــــم مــــدا، قاــــا شــــةكم اإلنتنــــ  يتضــــت   تــــو  كواــــ ا  االســــت رال 
 ع(18)الدامل الهامب اك لك او اا  املخت م لتنف  ها

  
المتعلقوووة ب قووووق اإلنسوووان موووع مرا ووواة القوووانون الووودولي فنفيوووال االلتداموووات الدوليوووة  -عي  

 الواعب التطبيق اإلنساني
 

 المساواة و دم التمييد -1 
الح ـــ  الاينـــم اإلســـ م م  يـــو  اإلنســـان ين مركـــع ككـــار  الفـــرل امناهضـــم ال ن ـــريم  -10

ــــــــا                  املائــــــــم قــــــــ  33  يل  عيــــــــالة 2012شــــــــكو   هــــــــ ن التت  ــــــــع الــــــــدي    قــــــــاس  265كاي 
  املائـــم منهـــا اـــام  45  املائـــم مـــ  الهـــكاا   املســـات. املـــا نســـةت   83ت اـــو كع ا 2011قـــاس 

ع القـــ  من تـــم الـــدرا  قـــ  ضـــحايا ال نـــ   اي كـــا إىل ين كهـــي  اكراـــد (19) وســـائإل اإلقـــ س
اككـــاري يل م هـــر مـــ  م ـــاهر ال ن ـــريم االتت  ـــع اكراه ـــم األمانـــ  اكراه ـــم اإلســـ س   الة انـــا  

ع ايشـام    انــا  اكالـم االحتــال األامايب لاحيــو  (20)الس اسـ م ااســائإل اإلقـ س اا  ــاة االمتتاق ــم
األساســ م إىل ين  اي كــا مــ   ــ. الــدا، األقضــا    االحتــال الــح لــديها يقاــا م ــد، مــ  حــوال  

ال ن ـــريم  ا كومـــم  اقتتـــال   ــم احتاليـــم ملكارحـــم 8ع ايااـــ  الوماــم املهـــتكم (21)م ــالاة الســـام م
ع احلاةـــــ  حركـــــم مناهضـــــم ال ن ـــــريم ام ـــــالاة (22)االتت  ـــــع ال ن ـــــرل اكراه ـــــم األمانـــــ  االت  ـــــ 

الســـام م اكراه ـــم األمانـــ  إىل  اي كـــا إنهـــا  مراـــد لةســـ س ااضـــ  اســـتاك ي م احلن ـــم ملناهضـــم  
األرريي ــمة  كراه ــم اإلســ سة اكنيــ ي املنــاه  املدمســ م الــح كتياهــب مســ لم االســتاا  اكــامي  اليــامة

 ع(23)ااالقتاف ااض ها االست تاملة اكن  م ينه م لاتوق م احرام ال هول
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ايااــا مكتـــ  امل سســـا  الد يراحل ـــم احيـــو  اإلنســان التـــا   ملن تـــم األمـــ  االت ـــاان    -11
اك عيــــع كــــدمي   ماملســــاتا ال ــــا  ياما ــــا ا كومــــم  تحســــ. ال  اــــم  ــــ. اكــــاال  إنفــــا  اليــــوان. ا 

 ع(24)ااإلمشالا  املت ايم  راد مرائم الكراه م ا   الة انا   م ر تا يت او جبرائم الكراه مالهرحل
إىل امــــول يا،   ــــم قتــــب احتاليــــم ملناهضــــم ير ــــا، ال نــــ   13ايشــــام  الوماــــم املهــــتكم  -12

ع غـــ  ين 2013االتت  ـــع اليائتـــم قاـــا يســـال كراه ـــم املثا ـــ. ام ـــايرل اوويـــم ا نســـان م منـــ  قـــاس 
 ع(25)األمر ييت ر   سة  قدس امول م عان م  قاا اائتم م  املسائب الح حت ا  االهتتاس

ايرــال     ــم الت دليــم ا نســان م  ــ ن م ــايرل اوويــم ا نســان م ال يعالــون يت رضــون لا نــ ع  -13
 م ان هـــ ن م ـــايرل اوويـــم ا نســـ 2007ايقر ـــ  قـــ  يســـفها لكـــون اليـــانون ال ـــالم   ييام/مـــايو 

 ا ييتضـــ   مـــ  يمـــب االقـــتاف اليـــانوين  اوويـــم ا نســـان م  اخلضـــو  لا ـــ ج النفســـاين يا ال  مـــ
يا قتا ــــم مراح ــــمع احلالةــــ  ا ت  ــــم  ت ســــ  إمــــرا ا  ك  ــــ  االســــم الهخ ــــ   ــــاما   ماورمون ــــ

  اــفا  ا نســ.ة ا شل ــا  الهــراي اإللعام ــم املتتثاــم   كــوارر شــهالة ال ة ــ  النفســاين يا اخلضـــو 
ل تا م مراح م لألقضا  التناسا م يا لا ـ ج اورمـوين مـ  يمـب االقـتاف اليـانوين  اوويـم ا نسـان مة 

ة ااـــني الهـــخر ياـــالم قـــ  نفســـ   ك ـــريي ييدمـــك  ـــ  االســـم الهخ ـــ  قاـــا يســـال شمرا  ا ـــ
 ا م ــايرل اوويــم ا نســان م إمكان ــم ا  ــو، قاــا  ــدما  الرقايــم ال ــح م  اــا    لــك ال  مــ

اال تا ــا  ا راح ــم  اك ــوي  ن ــاس الضــتان االمتتــاق  قــ  هــ ه اخلــدما ع كتــا كواــ   ماورمون ــ
   ـــم الت دليـــم ا نســـان م ل ـــر يل شـــكب مـــ  ال ـــ ج اورمـــوين/ا راح  غـــ  الضـــرامل لألحلفـــا، 

 ع(26)حاما  افا  ا نس. ما مل يةا وا الس  ال  مم إلق ا  مواريتهم
 

 اة وال رية واامن الشخصي ي ال يالفرد حق  -2 
( ملراــد قنــ  الهــرحلم يهــ  2014 ــ ن الة ــان الســنول األا، ) 3يرــال  الوماــم املهــتكم  -14

ع امي  املراـد ينـ  ال كومـد (27)إىل   ومة ااسـتترام التيـاا ا  ال ن فـم لفاـم مـ  اـوا  حفـم الن ـاس
 اكنهـــر ســـنويام  مركعيـــام  ـــا  إح ـــا ا  ااضـــحم  هـــ ن قنـــ  الهـــرحلم ايااـــا ا كومـــم  ـــ ن فتـــ  اك

الهــرحلمة اقــدل حتــ  قهــدة يا امل ــا .  ور.تــإح ــا ا  ااضــحم اشــامام  هــ ن مــا ياــ   قــدل امل
            الهــــــكاا  امليدمــــــم إىل ه اــــــا  مرااةــــــم الهــــــرحلمة اقــــــدل الهــــــكاا  امليدمــــــم إىل اليضــــــا   تهتــــــم 

 ع(28)ممامسم ال ن 
 50ركـع االحتــالل لتكــار  الفــرل يكثــر مــ    ريــد رــتي امل8الوماــم املهــتكم   كــر احسـةتا  -15
  ــد قــاسع اكت اــو الهــكاا  األكثــر    ايتهــا   هــ ا الــرام قامــام 2014 هــ ن الهــرحلم   قــاس  مافــام 

ـــالتت  عع ايااـــ   ـــا  كـــد  تا ا تـــد    متســـتم   كـــواكرام  ت ا يـــا  قن ـــريم يا ش  عيـــم لاهـــرحلم ي ن
لاتوق ــــم   جت ــــم فن ــــ   ا كومــــم  ــــ ن كــــدمج   منهــــاج كــــدمي  الهــــرحلم قن ــــرام  8الوماــــم املهــــتكم 

 ع(29)التنت إل
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 هــ ن اف فــم الهــرحلم يــنر قاــا حــو  1992س االحــم مراــد قنــ  الهــرحلم ين اــانون قــا -16
ع ايااـا املراـد يل شخر حمراس م  ا ريم   املساقدة ال ة ـمع غـ  ين هـ ا ا ـو ال يراقـا لائتـام 

 ع(30) ت   املواور.  ومة منهي ما كومم  تور  املساقدة ال ة م  
الن ــاس  اال ســ تا  انةـ  مراــد قنــ  الهـرحلم إىل ين يرــرال الهــرحلم املتــد ا.   إحلـام حفــم -17

   ر ين يُـــمـــ   ـــ ، امل ـــاهرا   ال أتاـــون يل ق مـــم مم ـــعة وـــويتهمع ايقـــرا املراـــد قـــ   هـــ ت  
يرـرال الهـرحلم     ـ  هويـم يتـ ي لاتـواحل  إمكان ـم الت ـرف قاـا  2014كنف   اانون اـالم   قـاس 

  مةاشــرة  انال يــتللال ــرافع كتــا كاي ــا املراــد شــهالا  قديــدة مفالهــا ين   ــ  يرــرال الهــرحلم 
الف ــديوع ايااــا   همإمــرا ا  امل حيــم ا نائ ــم لاتــواحلن. الــ ي  تــرران قاــا ك ــويرهم يا كســي ا
يرــرال الهــرحلم   هويــم املراــد ا كومــم  الت ي ــب  اقتتــال التــدا   الــح كتــ ي إمكان ــم الت ــرف قاــا 

ي ــومان يا يسـياون يرــرال الهــرحلم ي نــا   ااةـم املــواحلن. الــ ي  إمكان ــم ملا شل ــا  يل     ـ  ال ــراف
 ع(31)كد  تم

إىل ك هــد  ــة   مهــاس الهــرحلم ين ا كومــم قتــعاس قــ  الياــو ال 19ايقر ــ  الوماــم املهــتكم  -18
   مهــا  لــإىل ك هــد اهــاس الهــرحلم  ال األمــ  اخلااــمع ايااــ  الوماــم  اي كــا  ــشــركا   ــ و ا ا

 ع(32) لك م  لامها
او اـــا   كـــونفـــراف االحتيـــا  كن ـــول قاـــا مهـــاكب ا  كـــون 3تكم الوماـــم املهـــشـــية  ا  -19

ــــر  الوماــــم امل إنســــان م ا ال م ا ســــياال اماــــم املضــــراا مــــ  فها  انت ــــاس   اــــا  ــــالدال ــــم ك ه نــــمع ا ك 
كواـ م  هـ ن  14  2011اةاـ    ـ ، االسـت رال الـدامل الهـامب ل ـاس    ن  اي كـا 3املهتكم 

ين مهــــــكب  (Liga voor Mensenrechten) حيــــــو  اإلنســــــان ع االح ــــــ  ما  ــــــم(33)هــــــ ه املســــــ لم
  انت ــام اتاكتــم  ع ايهــكب ال ــدل الكةــ  مــ  اتةوســ. احت احل ــام اكت ــاا الســيون ال يــعا، اائتــام 

إىل   ـــ  ا ــــاال  هنـــاع لقــــوة   ع االحـــم املراــــد الـــدايل لاســــيون ين (34) ام م ـــدم ااـــو مئ ســــ
  مغـم امـول يحكـاس كهـري  م كرمـ  إىل م اـ  إمـرا م ريةـام كي هيـ اقتتال ا ة  االحت ـاحل   هـكب من

اإلمـــرا  الوح ـــد امل ـــراو ملوامهـــم هـــ ه األ مـــم هـــو كـــون ع ايقـــرا املراـــد قـــ  يســـف  ل(35)ام اســـتثنائ 
 كـــــ  كياـــــ ر نســـــةم  ينـــــ  ال يضـــــا ع امي  ا اـــــ  األقاـــــا لا(36)مهـــــرا  كهـــــ  د ســـــيون مديـــــدة

ق ــــــــا اليضــــــــاة ااضــــــــاة التحي ــــــــو األالويــــــــم لةــــــــدائب إ ا ي إال   هــــــــكب كةــــــــ   اتةوســــــــ. احت احل ــــــــام 
 ع(37)االحتيا 

 ام االح ــ   نــم  اــ  ياما ــا ملنــ  الت ــ ي  اامل اماــم يا ال يو ــم ال إنســان م يا امله نــم ين ييــ -20
ه كاـــ  مـــ  التـــدا   املتخـــ ة حـــن ا ن   اســـتثنا  إمـــرا ا  اإلرـــراج املةكـــر  مل يفـــ   إىل  ف ـــ  

 ـــاحلرال    اي كـــا  ـــ ، الســـنوا  املاضـــ مع و  ســـمـــا رتاـــ  كســـيون  الـــح الائـــم  الـــم اكت ـــاا ال
يا ينســـ ع  اشـــدل  الاينـــم قاـــا ين مســـ لم  يـــالة الســـيون لـــ  كهـــكب   حـــد  اتـــا حـــ م كار ـــام 

ايااــ   التــايل   يــد مــ شر احلــ  اهــامكم   ــ  األحلــراف امل ن ــم لوضــ  إحلــام ل دالــم منائ ــم مديــدة 
 ع(38)اس اسم لاسيون
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ي ـــد  الاينـــم األاما  ـــم لاحيـــو  االمتتاق ــــم اايهـــا  هـــ ن مـــوا  احتيـــا  اليااــــري    ا  -21
 ع(39)سيون الةال .

امي  ما  ــم حيــو  اإلنســان ين قتــب ا اــ  املركــعل ملرااةــم الســيون اه اــا  مرااةــم كـــب  -22
 ع(40)لراد م امام اتتيعي  كهو   ق وا 2003سي  قاا حدة ) ان املرااةم( املنه ة   قاس 

ايقر ــ  من تــم ال فــو الدال ــم قــ  اايهــا إ ا  م اماــم اتتيــعي  مــ   ال األمــرال ال يا ــمع  -23
رةســـة  نيـــر املـــوامل  تـــرل   كثـــ  مـــ  ا ـــاال  احتيـــا  ا ـــرم. مـــ   ال األمـــرال ال يا ـــم   

 هـــا   الكن2014يمنحـــم األمـــرال النفســـ م   الســـيونع ااـــد رُت حـــ  مرارـــو مديـــدة   ييام/مـــايو 
املركــع االحتــالل لتكــار  الفــرل    كــرع احســةتا (41)ال كاــمج   ــ  االحت امــا  ر تــا يت اــو  ــال  ج

اــــانون مت اــــو  احتيــــا  األشــــخال ي  ــــ   2016كــــانون الثاين/ينــــاير   1ســــ د ب ح ــــع النفــــا    
نهـــا مـــ  مـــ  األجت ـــم  انـــ  ال ـــ ج   كـــدا   االحتيـــا ع ايااـــا املركـــع  اي كـــا اوا مـــم اوان  معيـــدام 

 ع(42)م اي  اليانون الدايل املت ايم ا امام اتتيعي   ال اإلقاام ال يا م يا النفس م
ي اــر م ــ  النســا  ال ئــ  ريــد   2014احســ  لماســم يمرتــا من تــم ال فــو الدال ــم   قــاس  -24

  املائــم مــنه   13  مشاهــ  االستي ــا  قــ  ك رضــه  لا نــ  ا نســ  قاــا ييــدل شــركائه  اي ا ــ
ــــب شــــخر غــــ  شــــريكقــــ ــــم (43)ه   ك رضــــه  ل غت ــــاا مــــ  اة ع ايااــــ  من تــــم ال فــــو الدال 

 اي كــا  تخ ــ ر م عان ــم كار ــم لاتنف ــ  الف ــا، خل ــم ال تــب الوحلن ــم ملكارحــم ال نــ  اليــائم قاــا 
احلــــالمج الايــــو  اال ماــــ.  و ي.ين املهــــامري  غــــ  املــــ 1ع امي  الوماــــم املهــــتكم (44)نــــو  ا ــــن 
ر ال نــ  ا نســ  إىل حــد كةــ  ايااــ  ا كومــم   االســتثتام    ــا، منــ  االقتــدا  يوامهــون   ــ

 ع(45)ا نس    مراكع استيةا، حلالمج الايو 
ايشــام    انــا  اكالــم االحتــال األامايب لاحيــو  األساســ م إىل ين مســتو  شــ و  حــوال   -25

قــت شــةكم اإلنتنــ  منــ   الاتحــرا ا نســ  االتحــرا  الت ــرل لاتضــاييم منــ  ســ  اخلامســم قهــرة
              اك ــــرل النســــا  لا نــــ  الةــــدين ا/يا ا نســــ  مــــ  اةــــب شــــركائه  ا ــــال .  ســــ  اخلامســــم قهــــرة

ا/يا الســـا ي. منـــ  ســـ  اخلامســـم قهـــرة يفـــو     اي كـــا املتوســـإل املســـي ب قاـــا اـــ  د االحتـــال 
 ع(46)األامايب
  لـــ   مالةدن ـــ و ـــم  اال ســـ تا ال يســـديما ين ح ـــر ال يو ـــا   24امي  الوماـــم املهـــتكم  -26

لألحلفــــا،   اليــــانون  مالةدن ــــ م ــــو  اليــــدم الكــــا    اليــــوان. احلالةــــ   ــــشلماج ح ــــر ال ي ااضــــحام 
 ع(48)لألحلفا، كوا م مما ام مالةدن  و مع اادم  املةالمة ال امل م إلاا      يشكا، ال ي(47)املدين
األحلفـا، ين اليـانون املت اـو  االسـت  ، ا نسـ  االتيــامل امي  ا ركـم الدال ـم لاـدرا  قـ   -27

م ويتههـــ االح ـــ  مهـــاكب شـــن ي ر هـــا مســـ لم ك ريـــ  الضـــحايا احتديـــد لألحلفـــا، ال يـــعا، ناا ـــام 
مـــ    كومةقاـــا يســـال ك ـــاان الضـــح م املـــ إال  امحـــايتهمع رـــ   كـــ  ا  ـــو، قاـــا اـــفم الضـــح م 

ألحلفــــا،  اي كــــا  وضــــ  اــــانون مديــــد كــــ  يتســــ  الهــــرحلمع ايااــــ  ا ركــــم الدال ــــم لاــــدرا  قــــ  ا
 ع(49)لايااري  ضحايا االست  ، ا نس  ا  و، قاا املساقدة لان شراي
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الهــةكم الدال ــم لايضــا  قاــا اســت  ، األحلفــا،   الة ــا  ا  إنتــاج املــوال   كــر احســةتا  -28
 ةهــرم ال اســ لم االفــام  الرل كوق ــم يرــرال الهــرحلفــال شنــ  اإل اح ــم ااالفــام غــم ألغــرال منســ م  ر

األحلفـا، الت ـرف قاـا هويـم الضـحايا اتتتاـ.ع اوـ ا الـنير قوااـ  قاـا مسـ لم الت رف قاا اال  
ان يح انـــــام  ـــــ ي  يُ تـــــت     ع ايااـــــ  الوماـــــم (50)مـــــ نة. قـــــول اقتةـــــامهم ضـــــحايا ضـــــحايا االفـــــام  ال

 ةهـــراألحلفـــا، ضــحايا االفـــام  الا كومـــم  االســتثتام    رنـــام  لاتـــدمي  قاــا كهـــ   9املهــتكم 
 ع(51)اكوم ههم حنو ا ها  الفاقام    ا، محايم ال فب

امي  رريو اخلتا  امل ـ   ال تـب ملكارحـم االفـام  الةهـر ينـ  ينة ـ  لاسـا ا  الةاي ك ـم ين  -29
الــم كك ــ  ع القــا رريــو اخلــتا  الســا ا  إىل كف(52)مــ  ال نايــم ملســ لم االفــام  األحلفــا، ك ــ  معيــدام 

امــني األحلفــا، ضــحايا االفــام م  ــم  ةرل ــا  اإلحالــم ااملســاقدة اليائتــم مــ  احت امــا  الضــحايا
اإلاامـــم قاـــا يســـال م ـــا هم الفضـــاا الـــ   قاـــا يســـال مغةـــتهم يا اـــدمتم قاـــا الت ـــاان مـــ  

 اامــول كرك ةــا  لاتســاقدة قاــا ال ــولة إىل الةاــد األاــا  كناســ    ــ  ضــحايا االفــام ةالســا ا 
 ع(53) األشخال

ايقانـــ  ا ركـــم الدال ـــم لاـــدرا  قـــ  األحلفـــا، ين فـــاهرة كســـو، ا  ـــا  مـــ  ي نـــائهم ال كـــعا،  -30
اائتـــم اش ـــب إىل التعايـــدع ايســـاوا موامهـــم هـــ ه ال ـــاهرة ات ـــ   األســـالع ايااـــ  ا ركـــم الدال ـــم 

 ع(54)لايت   لادرا  ق  األحلفا، ا كومم ا ا م يسةاا التسو، م    ، ا  امتتاق  شامب
 

 وسيادة القانون إقامة العدل -٣ 
مـــ  اليااـــري  ُيضـــ ون لتـــدا   ســـا   مي  ا ركـــم الدال ـــم لاـــدرا  قـــ  األحلفـــا، ين كثـــ ام  -31

ــ  اكفاا ــم حيــو  ال فــب  ق ــا  األالويــم لاتــدا   غــ  الســالةم لاحريــمع اقــ اة إا ريــم   حــ. كوم 
  يل إحالـــم ااضـــ  األحـــدا  ألحـــدا  كـــتااو اليضـــائ مإمـــرا  اإلحالـــم رـــشن اقتتـــال   قاـــا  لـــك

ســـنم قاـــا ه اـــم اضـــائ م لاةـــال .  يـــال  وـــ ه االكفاا ـــمع ايااـــ  ا ركـــم  18ا 16يقتـــامهم  ـــ. 
ا ا ــد  هــكب مــ مل مــ  الايــو  إىل  ةالدال ــم لاــدرا  قــ  األحلفــا،  شل ــا  إمــرا  اإلحالــم اليضــائ م

 ع(55)األحدا    ضو  مةدي ال دالم امل ئتم لا فب ا شقالة الن ر   ن اس اضا  ةسا  ا ريم
قاــــــا التاكوكــــــو،  2014  ــــــد الت ــــــديو   قــــــاس   إىل ينــــــ  6ايشــــــام  الوماــــــم املهــــــتكم  -32

            إ ا  إال  ال تــــو  لألحلفــــا، الايــــو  إىل األمــــم املتحــــدة   اال ت ــــامل الثالــــة الكفاا ــــم حيــــو  ال فــــب
 ممهــكاي ــرو ســة ب انت ــاف ر تــا يت اــو  االنتهــاع املرككــ ع اهــ ا  مل يــتي الن ــاس اليــانوين الــوحل 

ا كومـم  6ألن األحلفا، لديهم إمكان ـم حمـدالة لاواـو، إىل ن ـاس ال دالـمع ايااـ  الوماـم املهـتكم 
اتامسـم حيهـا   كيــدذ ك ـديب مت اـو  ــالتاكوكو، اال ت ـامل الثالـة الكفاا ــم حيـو  ال فـب يســتي 

 ع(56)ا تاق م ومول رل م لاهكاا  
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 ال ق  ي الخصوصية وال ياة ااسرية -٤ 
  امل  ـــون ر ـــ  18/5-03-2014اليـــانون كـــون قـــ  الياـــو ل 22يقر ـــ  الوماـــم املهـــتكم  -33

 ـــني الهـــرحلم اـــ ح م يكـــت لتخـــعي  الة انـــا    ااقـــدة   انـــا  الهـــرحلم   يمـــاس اتكتـــم الدســـتوميم
ايااـــــ  الوماـــــم  اي كـــــا  ت ة ـــــو مةـــــالت اليانون ـــــم ااملهـــــراق م االضـــــرامة واـــــو، إل هـــــا الوحلن ـــــم اال

 ع(57)الوامةم االراا م ال امم قاا مرااةم االك اال اليانون م االتناس  ااإلمرا ا  
 2015ين ا كومـــم يقانــ    منت ـــ  كــانون الثاين/ينـــاير  22االح ــ  الوماـــم املهــتكم  -34

ع اكهـــتب تـــا يت ـــب غـــار التن ـــ  اوـــاكف  الـــح ُيســـت ي   قـــ  مهـــرا  اـــانون يوســـ  اائتـــم ا ـــرائم
 ع(58)غامضم ارضفاضم كن ول قاا   ر فرذ امل امضم املهراقم التدا   املعم  ا ا ها يحكامام 

اكوس  الهـــــــركم ال امـــــــم ل ك ـــــــاال  الســـــــاك م  ـــــــإىل ين   ا 22ايشــــــام  الوماـــــــم املهـــــــتكم  -35
 ر  ــــا  ضــــامة   ن ـــــاس حواســــ ةها اين مكتـــــ   2013اال ســــاك م  اكتهــــف    حعيران/يون ـــــ  

املـــدق  ال ـــاس يقاـــ  ين األللـــم كهـــ  إىل ين األمـــر يت اـــو   تا ـــم اامـــ  غـــا لالـــم يمنة ـــمع ايااـــ  
 ــرام  املرااةــم هــ ن   تــا كهــ  اي كــا  شنهــا   نــم كيــر  مســتيام لاتحي ــو ر  22الوماــم املهــتكم 

 ع(59)الح اض تها اكاال  استخةاما  يمنة م
   كومــد يللــم قاــا ين يحلفــا، األســر الــح ك ــ و فرارــام 10احســةتا يامل  الوماــم املهــتكم  -36

امتتاق ــــم ااات ــــاليم غــــ  مواك ــــم تــــرل   يغاــــ  األح ــــان ر ــــاهم قــــ  يســــرهمع ايااــــ  الوماــــم 
الفيـــر ا ـــ ن كســـتثتر يكثـــر   ســـة  الرقايـــم  اإليـــدا    م سســـا  ا كومـــم  ـــ ن كتينـــ  حـــاال  

 ع(60)الرقايماإليدا    م سسا  الراا إل األسريم   حالم ا فاا قاا 
 

 حرية الدين هو المعتقد، وحرية التعبير، وال ق  ي المشاركة  ي ال ياة العامة والسياسية -5 
هــــ وم يقر ــــ  حركــــم مناهضــــم ال ن ــــريم ام ــــالاة الســــام م اكراه ــــم األمانــــ  قــــ  يســــفها ل -37

اإلســ م م  ــ ن حــريتهم الدين ــم مي ــدة   املــدامل ايمــاك  ال تــب يشــخال كثــ ي  مــ   ال الديانــم 
ين امل سســــــــا  ال امــــــــم ااألشــــــــخال ال ة   ــــــــ.  13ع االح ــــــــ  الوماــــــــم املهــــــــتكم (61)ااإللاما 

يم ــــاا قتــــب يا مــــدامل يا ميــــدم  الســــا  ااخلــــدما        ــــفتهمي اــــون ااالقتةــــامي. اخلــــوال
الدين ـم امةـدي ا  ـالع امـ  نتـائ  هـ ا االفـاه حنـو ا  ـر  ا و ا  يكثر ر كثر   التور ـو  ـ. ا ريـم

االـــرر  اال ـــرل إقااـــم إمكان ـــم اســـتفالة اتيةـــا  مـــ  رـــرل الت اـــ م االتـــدمي  اال تـــبع ايااـــ  
ــ   الكامــب اليــوان. الوحلن ــم االدال ــم الــح حتتــ  حــو الهــخر  13الوماــم املهــتكم   اي كــا  ــ ن كنفا

ف م االدين ـــم   األمـــاك  ال امـــم ا ـــ ن كضـــاق  مهولهـــا مـــ  يمـــب   الت ةـــ  قـــ  م تيداكـــ  الفاســـ
رـــرل احـــتاس هـــ ه اليـــوان.   الي ـــاق. اخلـــال اال ـــاسة ا ـــ ن ككفـــب اســـتفالة النســـا  املســـاتا  

ع ايااــــ  الاينـــــم (62)الكاماــــم مــــ  رـــــرل ال تــــب االت اــــ م ااألنهـــــ م الثيار ــــم االســــا  ااخلـــــدما 
د  حـــوام  هـــ ن هـــ ه املســـائب مـــ  املن تـــا  غـــ  ا كوم ـــم اإلســـ م م  يـــو  اإلنســـان ا كومـــم  ةـــ

 ع(63)امل ن م  ه ان املرية املساتم
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ـــــة    -38 ـــــدقم املـــــايل ل ـــــم اإلســـــ م م  يـــــو  اإلنســـــان ين ا كومـــــم كيـــــدس ال االح ـــــ  الاين
ايقر ـ  قـ  يسـفها ألن املسـات. يتايـون نسـةم ياـب مـ  التتويـب  ا تاقا  الدين م امل تف غا ممس ام 

 ع(64)ام إىل نسةهم املاويم م  السكانا اس
 هـــ ن اتـــ   1847ا كومـــم  شل ـــا  اليـــانون ال ـــالم   قـــاس  19ايااـــ  الوماـــم املهـــتكم  -39

ا ك ا  دس امل ااةم قاا املخالفا  ال حف م
 
 ع(65)ا رائم املاسم  امل

ين اقامضـــ  الرا  ــــم مـــ  يمــــب ي  ا ــــا  الت ـــوي  اإللكــــتاين ن ـــم الت ــــوي  اإللكــــتا  -40
امل تتــدة   مــع  مــ   اي كـــا ألاــا حتــرس امل ـــوك. مــ  يل إمكان ــم ملرااةـــم االنتخا ــا  الــح يُاع مـــون 
 املهـــامكم ر هـــاع ايااـــ  الرا  ـــم ا كومـــم  ـــا رل قاـــا ك ة ـــو اـــانون االنتخا ـــا   هـــكب اـــامسة 

 ع(66)ا ت عيع مرااةم املواحلن. ل تا ا  االنتخا ا 
 

 افيةو ع بشروط  مل  ادلة ومال ق  ي العمل و ي التمت -6 
التـــدمت  تياـــ ر ال 2012يشـــام  ه اـــم مكارحـــم الفيـــر إىل ين ا كومـــم قـــع   منـــ  قـــاس  -41
كـــــانون   1إللمـــــاج   ســـــو  ال تـــــبع ا  اي  ـــــا  رـــــتة اـــــرف خ  ـــــا  الة الـــــم ااا ـــــ  مل

قـــ  ال تـــب مـــ  ن ـــاس الت ـــوي  قـــ  الة الـــم  ســـة    احثـــام  15 877  اســـتُة  د 2015الثاين/ينـــاير 
قاـا حالــم  م سـاايام  إىل ين هـ ا اإلاـ و  ا ـ  ي ـرام  13ع ايشـام  الوماـم املهـتكم (67)هـ ا الت ـديب

مــ   اي كــا إل ــا  إاــ و  19ع احلاةــ  الوماــم املهــتكم (68)الةــاحث. قــ  ال تــب مــ   ال اإلقااــم
ــــم امل تتــــد   قــــا ا كومــــم  20ع ايااــــ  الوماــــم املهــــتكم (69)2012س ن ــــاس الت ــــوي  قــــ  الة ال

 ع(70) تي  م ي ر إا و ن اس الت م. ق  الة الم قاا مستو  الفير
إىل ين ا  ــو، قاــا ال تــب ي اــ     النســةم لايتاقــا   ا   8ايشــام  الوماــم املهــتكم  -42

ال تــا، اإكاحــم  ع ايااــ  من تــم كاميتــال  اي كــا ا ا ــم مســ لم ماــد حيــو (71)األاــب األمنــمج
 ع(72)إمكان م كيدذ الهكاا     رف الن ر ق  إمرا  مرام م روميم لاحو   اإلاامم

 ـ ن الفـوام    األمـوم  ـ. الرمـب ااملـرية ايشـكا، التت  ـع ضـد  20ايرال  الومام املهـتكم  -43
املائـــم مـــ  يمـــر    10املـــرية لـــد  الت  ـــ. ال كـــعا، كةـــ ةع رـــ مر املـــرية   الســـاقم ياـــب اـــا متوســـ   

اامولهـا  كثارـم   ا اقـا   ممعئـ  اامل اتـلـدااس الرمبع ايهكب ش ب املرية  كثرة ملنااـ  ال تـب 
 20 مــ  ال وامــب الرئ ســ م لافــر    األمــومع احلاةــ  الوماــم املهـــتكم .اات ــاليم ضــا ام الي تــم ا نــ

إىل قتــب  ممــرام  مامل اتــمعئــ  يا لــدااس مــ  الســا ا   ــ ، كــب مــا   اســ ها كــ  ككــون قيــول ال تــب 
 ع(73)اام

 
 ال ق  ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -7 

نسـةم إىل قـدلهم  إىل ين قدل الفيـرا  مـ  األحلفـا، يفـو  نسـة ام  16يشام  الومام املهتكم  -44
ـــري ع ااألحلفـــا، املنتتـــون إىل يســـر ريـــ ة ااألحلفـــا، املهـــامران ااألحلفـــا،  اا              اإلقااـــم الســـكان ا   
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يا امل ــا ون  ــ مرال ااألحلفـــا، املخــالفون لايــانون م رضـــون  يــدم يكــت خل ـــر ا رمــان مــ  يســـرهم 
األاــــا مة ارــــرل ح ــــووم قاــــا الرقايــــم ااخلــــدما  ال ــــح م ياــــبة اكــــوامههم اــــ و ا  يكــــت   

 اي كـــا  16املهـــتكم  االســـتفالة مـــ  الت اـــ م ااإليـــوا  ااألنهـــ م التر ه ـــم االثيار ـــمع ايااـــ  الوماـــم
 ع(74) وض    م قتب مديدة متسيم  ه ن رير األحلفا،

م  كةـــ    امل اشــا  التياقديـــم  ــ. الرمـــب ااملـــرية اامـــول رــ 20االح ــ  الوماـــم املهــتكم  -45
ال ـــوم كـــ لك  ســـة  م    األمـــوم  ـــ ، املســـام املهـــ  ا االفـــ ســـة    املائـــم  23ييـــد م  نســـةم 

 ع(75)ا ن  االتو ي  التيا دل لاتهاس   الة   النت  م املت ام  نو 
إىل امـــول مهـــرا  اـــانون ي ـــتف  ـــا و   ال ـــ ا  ايااـــ   15ايشـــام  الوماـــم املهـــتكم  -46

ت ــــب مــــ  ال ــــ     اي كـــا  اقتتــــالهع انةهــــ  الوماــــم إىل ين قــــدس إمســــا  ا ــــو   ال ــــ ا  اانون ــــام 
ع ايااــ  مت    ــم  هــون ياضــاقام  النســةم ملــ  ي الايــو  إىل اليــانون لتــ م. ح ــم كار ــم مــ  ال ــ ا  

 ع(76)اانون ام  ا كومم  تكري  املساقدة ال  ائ م  اقتةامها التعامام  15الومام املهتكم 
ين مســـــ لم الســـــك  ال كـــــعا، يحـــــد األ  ـــــال الرئ ســـــ م ل تا ـــــم  7االح ـــــ  الوماـــــم املهـــــتكم  -47

   يــالا  م هاــم اال يــعا، ال ــدل امل ــرال ع ليــد قررــ  يســ ام اإلتــام االة ــإريــام الســكانمكارحــم 
ع ايااــ  ه اــم مكارحــم الفيــر  اي كــا  عيــالة (77)مــ  املســاك  االمتتاق ــم غــ  كــافي إىل حــد كةــ 

قــدل املســاك  االمتتاق ــم ا تحديـــد رمــا، ا ــو  لتــور  املســـاك  لألشــخال ااــني ك ــوي  قـــ  
 ع(78)اإلتام   حالم فاا  األمب األا ا

اــم مكارحــم الفيــر إىل ين مســت مري  مــ   ــ. يشــد األشــخال ضــ فام يت رضــون ايشــام  ه  -48
ك ويضـا  لاتسـت مري  امل ـرالي  تـور  ل رل احه  م  مسـاكنهمع ايااـ  او اـم  اي كـا   يح انام 

  حالـم ال ـرل  سـة  ال يـع قـ   نت يـم  حي ي ـام    رييم غـ  اانون ـمة اجب ـب إقـالة اإلسـكان التعامـام 
 ع(79)لر  اإلتام

ميتحـــا  اـــوان. يتافـــم لتيـــرذ الايـــو  إىل املســـاك  كيـــدذ  19الوماـــم املهـــتكم شـــية  ا  -49
الفامغــم إىل التملــان ايااـــ   اي كــا   ـــدس م ااةــم األشـــخال ا ــتي  قاـــا الايــو  إىل الســـك    

 ع(80)املةاين الفامغم
 

 ال ق  ي الر اية الص ية -8 
 ـــــ ، مـــــدة  1990منـــــ  قـــــاس  اإلمهـــــال يم ـــــع اانونـــــام ين  1الح ـــــ  الوماـــــم املهـــــتكم  -50

إىل امكفــا  م ــدال  اإلمهــالع ايضــار  ين مــ  مل يــ ل   ــد ا تــب اين  لــك  يســةوقام  12يا ــاها 
 1حتـــــا، قـــــالةم إىل ق ـــــالة   اخلـــــامجع ايااـــــ  الوماـــــم املهـــــتكم  يســـــةوقام  12كتيـــــاا  رـــــتة محاهـــــا 

 ع(81)ام يسةوق 12  رتة ا تب ا كومم  ةد  نياا  ه ن موضو  اإلمهال   د فاا 
إىل ين اليــانون ا ــايل  الــ ل يــنر قاــا قــدس مــوا  مواريــم مــ   1ايشــام  الوماــم املهــتكم  -51

ســنم قاــا ال  اــم ا نســ م  لــ  قــدة نتــائ  غــ  مســتحةم ار ــام مانة ــم ســـاة مع  16ييــب قتــره قــ  
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اــــو  ســــ  املواريــــم قاــــا ال  اــــم  اي كــــا  تك  ــــ  اإلحلــــام اليــــانوين املت  1ايااــــ  الوماــــم املهــــتكم 
 ع(82)ا نس م م  ااا  ا  اة ا نس م ل  ام الس 

مهــرا  اــانون  2014التملــان   قــاس قتتــال ايقــرا حتــال  الــدرا  قــ  ا ريــم قــ  اايــ  ال -52
لان يل حتديـــد لاســـ ع ايقـــرا التحـــال  قـــ   ـــ ال مـــ  شـــفائهم ت ـــع اليتـــب الـــرح م لألحلفـــا، امل

ـــاة اليتـــب الـــرح م لايااـــري  متواريـــام   الســـتاو اانونـــام   اقتةـــام اقتيـــاله   نـــ  ال  كـــ             مـــ  ا ـــو   ا  
يا مــــ  م  ــــام م ــــال ال فــــب الفضــــااع ايااــــا التحــــال  ا كومــــم  شل ــــا  اليــــانون املت اــــو  اليتــــب 

 ع(83)الرح م
 

 ي ال ق  ي التعل -9 
  املـــدامل ال كـــعا، اـــام م    إىل ين م ـــاهر قـــدس املســـاااة 16يشـــام  الوماـــم املهـــتكم  -53

مـــ  الدماســـم كو يـــ     مرحاـــم مةكـــرة مـــدام ي هـــر   2014لات شـــرا  الرمس ـــم ل ـــاس   اي كـــاع ااريـــام 
ع احســـةتا يرـــال  الوماـــم (84)االات ـــالل - ات م ـــ    رييـــم متتـــايعة لســـ  م شـــرهم االمتتـــاق ل

ثيار ــم ااألحلفــا، الــ ي  ك ــاين يســرهم   يومــد األحلفــا، املنتتــون إىل األاا ــا  اإل ن ــم اال23املهــتكم 
 ال االحت امــا  الفيــر  نســةم يكــت  امليامنــم مــ  األحلفــا،  ال األاــب الةاي كــ    ن ــاس ك اــ م 

 اي كــا  دماســم يســةاا   23  الــ ل ُاــتام لألحلفــا،  ال اإلقااــمع ايااــ  الوماــم املهــتكم اخلااــم
 ال . إىل ياســــاي حمرامــــم   ن ــــاس ك اــــ م كثــــرة األحلفــــا، املنتتــــ. إىل األاا ــــا  ااألحلفــــا، املنتتــــ

 ع(85)االحت اما  اخلاام
إىل ين نيـر األمــاك    الت اـ م ال ـالل اقـدس كفايـم املــوماه.  11انةهـ  الوماـم املهـتكم  -54

انيـــــر  ال  ركـــــما  ك ســـــ فـــــم اارتيـــــام املةـــــاين لوســـــائب اكـــــدمي  املدمســـــ. ااأللاا  الت ويـــــم املك   
الكثـــ ة الـــح يوامههـــا األحلفـــا،  اا اإلقااـــمع كتـــا كت اـــو يـــائو الواا  ـــم . ا شـــواهد الت ه ـــب مـــ   ـــ

ضـاف إل هـا   كثـ  ك  ا املدمسـ. ـنير األمـاك  اكـدمي    ال االحت امـا  اخلااـممهاكب ك ا م 
ا كومـــم  تخ ـــ ر  23ع ايااـــ  الوماـــم املهـــتكم (86)مـــ  األح ـــان رـــتا  التنيـــب ال وياـــم لا ايـــم

ا وضــ  اســتاك ي م متســيم احلوياــم األمــب   ــرل لايت ــ   لات اــ م حــن يكــون شــام م املــوامل ال  مــم 
قاــا امــ  اخل ــول مــ   ــ ، كيــدذ الــدقم لألحلفــا،  ال اإلقااــم اكــور  اســائب ا لــك حتســ ن   
 ع(87)الواو، إىل املةاين االنيب املدمس  اامل امف ايسال   الت امك س  
ــب   ــد إىل ي 4ايشــام  الوماــم املهــتكم  -55 ن ا ــو   التثي ــ     ــا، حيــو  اإلنســان مل يُ ت 

ايااــ  ا كومــم  ــشي   اهتتــاس  ــال  يــو  اإلنســان  الااــم حيــو  ال فــب   مرحاــم الت اــ م 
 ع(88)اال تدائ  اك لك    ا، كدمي  املدمس.

 ـا  ين نوق ـم التثي ـ  ا نسـ  الهـامب  الـ ل ينـدمج ضـت  ن 1االح   الوماـم املهـتكم  -56
اال ت ااـــــا  اإلاا ت ـــــم  اـــــد  تاـــــ  مـــــ  مدمســـــم إىل ي ـــــر ع ايااـــــ   ـــــ ن كضـــــ  ا كومـــــا  

 ع(89)اإلاا ت م م اي  امةالت كوم ه م لتور  التثي   ا نس  الهامب
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  قوق الثقا يةال -10 
 300 000ياا ـم اوامهـا يكثـر مــ   تنديـمينـ  كومـد   املن يـم الفا 14مي  الوماـم املهـتكم  -57

مــ  قــدس االقــتاف ليــواهم هــا ايهــ ر يررال  مــواحل  ل تهــا األس الفرنســ م مل يُ ــت ف غــا   ــد ك اا ــم
 ع(90) ام مهدلان  االندماج اليسرل 

 
 ااشخاص ذوو اإل اقة -11 

ل  ال  ــااتاو إلماج مــالة   الدســتوم ككفــب حيــو  األشــخا 11محةــ  الوماــم املهــتكم  -58
اإلقاام اك لك  ا هول املة الم إلاـ و اليـانون املت اـو   ن تـم قـدس األها ـم اليانون ـمع اال س الياـو 

ل ــول اســتترام إمكان ـــم إحــ ، شــخر ر ـــر حمــب الهـــخر  ل  11ياــحاا الوماــم املهـــتكم 
 ع(91)اإلقاام   ا ا  اليراما 

ــدي  احلاــ  رريــو ال تــب ملناهضــم نيــر األمــاك  املخ  ــم ل -59 ألشــخال  ال اإلقااــم امل تت 
مــ  ا ــرل قاــا   إىل حــد كةــ  قاــا ال ــ   وضــ    ــم قتــب  هــ ن اإلقااــم قاــا ال ــ  د الــوحل 

 ع(92)حتاليماملوا مم  . الس اسا  االحتاليم اقتب الك انا  اال
           ، الواــــو ت ســــ  ايشـــام املركــــع االحتــــالل لتكـــار  الفــــرل إىل ين الاــــوائي التن  ت ـــم املت ايــــم   -60

ال كســـرل قاـــا او اكـــب األساســـ م اليائتـــم ايااـــا  اي كـــا  وضـــ  إحلـــام اـــانوين ااضـــي   ـــب هـــ ه 
 ع(93)الواو، ك س او اكب األساس م م ا  يم مل اي  

             إىل ين املخ  ـــــا  الـــــح يتاياهـــــا األشـــــخال  اا اإلقااـــــم 11انةهـــــ  الوماـــــم املهـــــتكم  -61
إمكان ـم ال ـ و الكـرذع ا اإلضـارم إىل  لـك  تـد األشـخال  اا اإلقااـم اـ و م  ال كت ي وم لائتـام 

 11ع ايااـــ  الوماـــم املهـــتكم (94)  ا  ــو، قاـــا ســـك  م يــو، التكافـــم يســـتي   الحت امــاتم
ا ــ ن كعيـــد قــدل املســـاك  املك  فــم ارـــو    اي كــا  ـــ ن كضــت  لكـــب شــخر  ل إقااـــم ل ــ م كار ـــام 

 ع(95)اإلقاام اكنوا  ال رل   ه ا ا ا، احت اما  األشخال  ال
 

 تااقليا -12 
ين  اي كــــا كوامــــ   هــــكب متكــــرم مهــــكب األســــر األاما  ــــم  5الح ــــ  الوماــــم املهــــتكم  -62

املتهــرلة اقد ــم الو ــائو الــح كنتتــ   هــكب مئ ســ  إىل الســكان الرامــاع امغــم ينــ  تــو  وــا ا  ــو، 
 16ع ايشــام  الوماــم املهــتكم (96)  لا ايــم   اااــ  األمــرين  لــك اــ  يتةــ.قاــا م  ــم اإلاامــم  

ع ايااـ  حركـم مناهضـم (97)، قاا اـدم كةـ  مـ  قـدس االسـتيرامإىل ين اض  األحلفا، الراما ال يعا
 م الوحلن ـــم إللمـــاج الرامـــا ال ن ـــريم ام ـــالاة الســـام م اكراه ـــم األمانـــ  ا كومـــم  تنف ـــ  االســـتاك ي

 ع(99)  السك رح ب  ضتان حو ال 19م املهتك ع اياا  الومام(98) رمتها
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 اللجوءوطالبو المهاعرون والالعئون  -1٣ 
يشــام     ــم ياجب كت ــ  لاتســاااة   ا يــو  إىل ين اــانون ا نســ م ُقــدا،  يــانون اــالم  -63

 ـــاي  م ررـــم الا ـــم ااالنـــدماج االمتتـــاق  ااملســـاجتم االات ـــاليمع امي  ين   ـــ  ايُ  2012  قـــاس 
هــ ا اليــانون ين ــول قاــا قنااــر متســتم  ــالتت  ع اينــ  اســتحد  يامــ  كةــاي    م ا ــم ال اةــا  
اائتـــم قاـــا يســـ  الةاـــد ااإلااـــ م امكـــان اإلاامـــم ا اـــد املول ـــد اا الـــم املال ـــم امســـتو  الت اـــ م انـــو  

ع (100)ا ــــن ع ايااــــ     ــــم ياجب كت ــــ   اي كــــا  الهــــرا    إاــــ و مديــــد ليــــانون ا نســــ م
مــــ   75إل ــــا  فــــرذ اإلاامــــم غــــ  الهــــرق م املن ــــول قا ــــ    املــــالة  19حلاةــــ  الوماــــم املهــــتكم ا 

 ع(101) ه ن ل و، يماض  الةاد 1980كانون األا،/ليستت   15اليانون ال الم   
قاـــا  2012د  ب   قـــاس لاتســـاااة   ا يـــو  الت ـــديب املـــ اانتيـــد     ـــم ياجب كت ـــ  -64

يستحد  قنااـر متسـتم  ـالتت  ع ايامـ  كةـاي    م ا ـم ال اةـا  اائتـم قاـا اانون ا نس م ال ل 
يســــ  الةاــــد ااإلااــــ م امكــــان اإلاامــــم ا اــــد املول ــــد اا الــــم املال ــــم امســــتو  الت اــــ م انــــو  ا ــــن ع 

 ع(102)اياا     م ياجب كت    اي كا  الهرا    إا و مديد ليانون ا نس م
تســـم  ـــالي ول    ـــا، اويـــرةع اكهـــكب ي ين ا كومـــم كت ةـــ  ايـــام  3امي  الوماـــم املهـــتكم  -65

 ع(103)نتائ  ه ا التهديد م دم ااو
مـــ  حلـــالمج الايـــو  ااملهـــامري  املي تـــ.   ـــفم  ام كةـــ    ام  ـــ ن قـــدل 2ايرـــال  الوماـــم املهـــتكم  -66

وماــــم مــــ  حيــــواهم االمتتاق ــــم األساســــ مع ايااــــ  الحمرامــــون شــــرق م ااملهــــامري  غــــ  الهــــرق . 
ــــم الــــح كي ــــد لان ســــند اــــانوين حيــــو  املهــــامري    اي كــــا  ــــا رل قاــــا إاــــا  املتامســــا  اإللامي

 ع(104)االمتتاق م األساس م
                 إىل ين قـــــــدل يمـــــــاك  إيـــــــوا  حلـــــــالمج الايـــــــو  اـــــــد ا فـــــــ  9ايشـــــــام  الوماـــــــم املهـــــــتكم  -67
  يتســــــم  امكفــــــا  قــــــدل     ســــــ ا2015  قــــــاس  17 400إىل  2013  قــــــاس  23 800مــــــ  

 ع(105)حلاةا  الايو 
ال يُ ة ـــــــو   ـــــــراممع  ة اليســـــــريمإىل ين مةـــــــدي قـــــــدس اإلقـــــــال 3ايشـــــــام  الوماـــــــم املهـــــــتكم  -68

راملتامســـــا  ا ال ـــــم كســـــتي  تســـــا م يشـــــخال مهـــــدلي   الت ـــــ ي  ميا ـــــب ضـــــتانا  ل اوماســـــ م 
               قاــــــا اائتــــــم  اــــــدان ييــــــا، إاــــــا مو ــــــو  منهــــــا ُك ة ــــــو إمــــــرا ا  ســــــري م لــــــرر  حلاةــــــا   ااقتتــــــالام 

 ع(106)املنتت. إل ها
ا كومـــم  تك  ـــ  إمـــرا ا  الايـــو   هـــكب يضـــت  املتامســـم  3ايااـــ  الوماـــم املهـــتكم  -69

الت ة و ال ـامس ملةـدي كـرامتهمة ا ـ  تسفـراف حتـ  ا كفالـم إيـوا  حلـالمج الايـو    الايـو الكاماـم  ـو 
ال ــر كســا م يل شــخر لةاــدان  ةــ  امــول   ــر الت ــ ي  ر هــا  حــن    ة اليســريمقــدس اإلقــال
           قــــــ  اقتتــــــال اائتــــــم  اــــــدان ييــــــا، إاــــــا  ا ــــــالك  اائ ــــــام   ها لضــــــتانا  ل اوماســــــ محالــــــم كيــــــد 
 ع(107)مو و  منها
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ل حتيـــا   ونيت رضــ ون حلالة ــ  ال يعالـــالايــو  اغـــ  ين حلـــالمج 5االح ــ  الوماـــم املهــتكم  -70
ع االح ـــ  (108)التايـــائ  قاـــا ا ـــدال   مراكـــع اســـتيةا، م ايـــم يا   احـــدا  مفتوحـــم إلقـــالتم

 حتيـــــا  اإللامل لألمانـــــ  غـــــ  ر الـــــم إىل حـــــد كةـــــ ع لين املرااةـــــم اليضـــــائ م  2الوماـــــم املهـــــتكم 
الايـو  إىل احتيـا  حلـالمج الايـو  إمـرا م   اي كـا  ـا رل قاـا ين يكـون 2اياا  الومام املهتكم 

 ع(109) الف ب ا كفالم مرااةم االي ألل ارام ييض   سا  ا ريم استثنائ ام 
ين يحــــد مهــــاكب حيــــو  اإلنســــان الرئ ســــ م امل راحــــم   مراكــــع  5امي  الوماــــم املهــــتكم  -71

 ـــ  من تـــم كاميتـــال قـــ  ع ايقر (110)اإلقـــالة يتتثـــب   ر ـــب ا  ـــا  يا األ نـــا  الةـــال . قـــ  يســـرهم
دة اـــد ك ـــب إىل ســـتم ييـــاس   مركـــع ملـــيســـفها ألنـــ  تـــو  اانونـــام احتيـــا  اليااـــري  غـــ  امل ـــحو . 

 ع(111)احتيا  قاا ا دال
ين حلـــالمج الايـــو  اال ماـــ. مـــ  اليااـــري  غـــ  امل ـــحو .  5االح ـــ  الوماـــم املهـــتكم  -72

 ع(112)  ا نس يت رضون ل قتدا  ااالست  ، اال ن  ا نس  اغ
ين الســــ  هــــو ياــــ   قن ــــر   حتديــــد اااــــر غــــ  م ــــحواع  5امي  الوماــــم املهــــتكم  -73

لاتتتـــ   ـــة   ا يـــو   تـــرل  واســـ م قتا ـــم كســـتا  اال تةـــام  رتيـــدير الســـ   الـــ ل ي ـــد  يساســـ ام 
  ال ة ـــون ال ــمج الث  ــ   )األســنان  اال ــد ام  ــم ال ــد غــ  امله تنــم اق ــاس ال نــو(ع اينتيــد اخلــتا

ـــ وا  70هـــ ه اال تةـــاما   اقتةامهـــا غـــ  مو ـــو  غـــاع ريـــد ُاـــنا  مـــا متوســـ      املائـــم ممـــ  ُي ض 
 ع(113)منهم   ا ي يم اااران كة ام   ين قدلام  ل  تةام الث    ضت  الةال . ا ة  الحيام 

املتاحــــم  احســــةتا يرــــال  ا ركــــم الدال ــــم لاــــدرا  قــــ  األحلفــــا،  رــــشن قــــدل يمــــاك  اإليــــوا  -74
اإليـــــوا  غــــــ  هـــــ ا إمـــــرا ا  االســــــتفالة مـــــ  إن لألحلفـــــا، األمانـــــ  غـــــ  كــــــافي إىل حـــــد كةـــــ  ا 

 ع(114)ناسةمم
ل ــــر احتيــــا  األحلفــــا،  ســــة  ايااــــ  ا ركــــم الدال ــــم لاــــدرا  قــــ  األحلفــــا، ا كومــــم  -75

ــــم قاــــا رل ــــم حتديــــد اليااــــري ا شل ــــا، ك ــــدي   اويــــرة ا عيــــالة يمــــاك  إيــــوا  األحلفــــا،     م مي
 ع(115)املهامري 

 اي كـــــا  واـــــ  املتامســـــم املتتثاـــــم   احتيـــــا  األســـــر مـــــ   17ايااـــــ  الوماـــــم املهـــــتكم  -76
ا شلمــاج حكــم   اــانون   امل ــام مةاشــرةم اةــب محاــم إقــالتماألحلفــا، اليااــري    مركــع م اــو اــرا 

 ـ  ا هــا  الفاقاـم اراقـاة م ــال ال فـب الفضــاا اويـرة الـ ل ك تــي ا كومـم إىل اـ اغت  يُاــع س  
 ع(116)  يل ارام يت او   

إىل ين قتا ـــا  إ  ـــال األشـــخال األمانـــ  فـــرل  انت ـــاس    3ايشـــام  الوماـــم املهـــتكم  -77
إمـــرا ا  إقـــالة األشـــخال ســـ  فـــراف كتســـم  ـــال ن ع ايااـــ  الوماـــم ا كومـــم  ـــا رل قاـــا 

 ع(117)كرامتهم  تس  رييم حت
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 ال ق  ي التنمية، والمسائل البيئية -1٤ 
مي  من تــــم ال فــــو الدال ــــم ين قتا ــــم اضــــ    ــــم قتــــب لتنف ــــ  مةــــالت األمــــم املتحــــدة  -78

التوم ه ــم  هــ ن األقتــا، التياميــم احيــو  اإلنســان الــح ك كــ  ا كومــم قاــا اــ اغتها كتــ ي وــا 
ا  الةاي ك ــــم  ــــا رل رراــــم لاهــــرا    إاــــ حا  لايــــوان. االس اســــا  ككفــــب ك ــــرف الهــــرك

 ع(118)الوام   اا    لك  امج  اي كا
ينــ  ينة ــ  لةاي كــا ااــ  س اســم لقتهــا الســت تا، الواــول املنــت   15امي  الوماــم املهــتكم  -79

مــ  املــوال العماق ــم  ــالن ر إىل ر امهــا الســاة م قاــا االســتفالة مــ  األماضــ  ااألمــ  ال ــ ائ     اــدان 
 ع(119)ا نوا
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