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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون الرابعة الدورة
    2016 يناير/كانون الثاين 18-29

 موجز أعدته مفوضية األمم المتحددة السدامية لحقدوق اإلنسدان و قداق للفقدرة  
مدن مر دق  5والفقدرة  5/1ن اإلنسدامن مر ق قدرار مجلدس حقدوق  (ج)15

 16/21 قرار المجلس
 

 *موزامبيق  
 

ـــــ    هـــــتا التمريـــــر مـــــوقد ل من ومـــــا  املمدمـــــ  مـــــة  ـــــ   ق ـــــا   ـــــا    م ـــــ ح      م  
امل ـــاال التوق   ـــ  النامـــ  الـــس ا تمـــدها   ـــ  شهـــو يت ـــ  ه  ـــ   .(1)اال ـــتنرال الـــدشام ال ـــام 
اقرتا ــا  مــة   ش شق ــا  ن ــر  ش يتضــمة  م ااا  ال . ل نــ 17/119 مــوا اسننــان ر ممــرا  

قــراا أ ــ ن   ش  م   ــم شال كانــ   ا  قانــم مضوةــ   األمــم املتحــدة النــام   نمــوا اسننــان   يــ
ايــ  الــنج مراقــ  املن ومــا  الــواااة ر اا ــا ا  أن ن ــا. شقــد  ااقــ  أ ــواة من ي ــ  ر  وا ــ  ه

ــــر  شت ركــــ  الن ــــو  األ ــــ      ــــو  ا ــــا قــــدا املنــــت ا . ش مــــ      16/21أمــــراا ا  ــــ   التمري
ُي  ــج   نــم ممتضــو انــاس  لــر  منــتم  س ــ اما  املق نــ  الو ن ــ  نمــوا اسننــان التاأنــ  

مب ــاال أـــااي . شتتـــاو   ـــو املوقـــ  ل دشلــ  موةـــو  اال ـــتنرال شاملنتمـــدة أنــا    ـــو التم ـــد ال امـــ  
ال ــــ    ل مضوةـــــ   النــــام   نمـــــوا اسننـــــان الن ــــو  ال ام ـــــ  الـــــس تتضــــمة   ـــــ  املن ومـــــا  

 شاش    ر   داا التمرير اشاي  اال تنرال شالت واا  الس  دث  ر ت ك الضرتة. الواااة.
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        المصلحة صاحبة الجهات من المقدمة المعلومات   
 

     واإلطار األساسية المعلومات  -ألف 
 

 (2)نطاق االلتزامات الدولية -1 
ـــــاام التضاق ـــــ   -1 ـــــو ال شتوكـــــوس اال ت  ـــــا    ـــــ  أت ـــــديا مويام   ـــــ  من مـــــ  النضـــــو الدشل  ا  

  أنــــا    ــــو التدام ــــا أــــتلك  ثنــــا  اال ــــتنرال الــــدشام ال ــــام  2014  ــــا  مناهضــــ  التنــــتيم ر
ش  ـــاا      ن مويام  ـــا شالمـــ  كـــتلك   ـــو الت ـــديا   ـــو الن ـــد الـــدش  . (3)األشس اخلـــا   ـــا

ـــ  شال شتوكـــوس اال ت ـــاام امل حـــا أـــ  شال شتوكـــوس    اخلـــا  أـــانموا االقت ـــااي  شاالقتما  ـــ  شالثمال 
توقـــ  أنـــد   مل ل ن ـــا (4)اال ت ـــاام األشس امل حـــا أالن ـــد الـــدش  اخلـــا  أـــانموا املدن ـــ  شالن ا ـــ  

  ش ش ـ  أـ ن ت ـدا مويام  ـا   ـو (5)ملناهدا   ناه ك  ـة الت ـديا     ـا شتنض ـتها  و هت  ا
. شقــد  مركــد مناهضــ  (6)مــ  التو ــ ا  الــس ق  ت ــا  ــ س اال ــتنرال النــاأا ا  ت ــك ال ــ وش    ــ 

 .(7)المت  ر النامل تو  ا   تا ال  ن
مناهضـــ  المتـــ  ر النـــامل . ش ش ـــو مركـــد (8)م   ـــا  لاث ـــ  2شتضـــمن  الواقـــ  امل ـــرتك   -2

 .(9)أ ن ت دا مويام  ا   و ن ا  اشما األ ا   ل مح م  اجلنائ   الدشل  
 

     والتشريعي دستوريلا اإلطار  -2 
  ـــــاا  من مـــــ  النضـــــو الدشل ـــــ     اخل ـــــوا  املتاـــــتة لتنديـــــد   ـــــاا  مـــــوا اسننـــــان ر  -3

. (10)قـــــانون الو ـــــوس    املن ومـــــا  ر ذلـــــك  ـــــة قـــــانون قنـــــائ  قديـــــد شم ـــــرش  مبـــــا مويام  ـــــا 
ش ش ـــ  مويام  ـــا أضـــمان  اااي    ـــا    ـــ  املناهـــدا  الدشل ـــ  نمـــوا اسننـــان الـــس   ـــ ح  

ل  ــا ر المــانون ا  ــ ص شانــر    ــو   ــ و المــوانن شاألن مــ  شمــدشنا  النــ وش الــس تــن م  ا   رلــ
 .(11)اسننان م  ق اي ال ر   ملوا مت ا م  املنايري الدشل   نموا 

ش ش و مركد مناهضـ  المتـ  ر النـامل أ ـدة أتد ـري ا ـتوا مويام  ـا ل ـ  ي ـدا   ـو تنديـد  -4
 .(12)ةر ان ا شل   "املوا نن" ش دهم شمحاي   ا ك   اج

 
 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -3 

 تن ــن ن ــا  ال ينــ  الو ن ــ  نمــوا اسننــان شم ا ــرة   ما ــا  ش  2 ال  ــ  الواقــ  امل ــرتك  -5
ل ن ــا  .(13)2011 لنــا   مــن امل ــامل أنــا    ــو التو ــ   املمدمــ   ــ س اال ــتنرال الــدشام ال ــام 

ل مــداا  املق نــ    ا  قويــ ا   ن م ا ــرة هــاتن املق نــتن لنم  مــا   ــو طــو لنــاس يت  ــم ا مــ ا  
أـ ن تديـد ال ينـ  الو ن ـ  نمـوا اسننـان مـة  يـم  2 ش ش ـ  الواقـ  امل ـرتك  .(14)شال  ري  شاملال ـ 

تــد   ا ر ال ــقشن املتن مــ  أالــدلا   ــة  مــوا اسننــان شتنديدهــاص شأــ ن يضــ     مــن امل ــامل أــدشا 
 .(15) كثر لنال   شينرف املوا نن مبق نت 
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 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 
 

 اإلجراءات الخاصةالتعاون مع   
ذكر  من مـ  النضـو الدشل ـ   ن مويام  ـا ق  ـ  التو ـ ا  املتن مـ  أع ـداا ا ـوة اائمـ      -6

. ش ش ـــ  (17)تنضـــت هـــت  التو ـــ ا  أنـــد مل ل ن ـــا (16)اسقـــرا ا  اخلا ـــ    ـــ   مـــوا اسننـــان
 .(18)التدم  أ  ر اال تنرال الناأا ما مويام  ا أتوق   هت  الد وة   و طو

مـــــة  ا  شأاسةـــــال     ذلـــــك    ـــــاا  من مـــــ  النضـــــو الدشل ـــــ      ن مويام  ـــــا ق  ـــــ   ـــــدا -7
التو ــ ا  الدا  ــ     املوالمــ    ــو   ــم الديــااة الــتم قدمــ  املمــرا اخلــا  املنــ   ــاال  اس ــدا  

تـــــرا    ـــــ  ان ومـــــ   ـــــ   شمل (19)2008  ـــــا  ر ا  تننـــــض  ش أـــــعقرا ا  مـــــوقدة  ش  ـــــااي المضـــــا 
 . ش ش ــ  مويام  ـــا أتوق ـــ  ا ـــوة    املمـــرا اخلـــا  املنـــ   ـــاال  اس ـــدا   ـــااي المضـــا (20)اآلن
مــــــ   ا    ش  ــــــ 2008أنــــــا    ــــــو    ــــــ  املمــــــد  ر ن نــــــان/ أري   ا  تننــــــض  ش أــــــعقرا ا  مــــــوقدة  ش

 .(21)التو  ا  الس ق  ت ا ر اال تنرال الناأا
  

 الددددولي القدددانون مراعددداة مدددع اإلنسدددان بحقدددوق المتعلقدددة الدوليدددة االلتزامدددات تنفيددد   -جيم  
         التطبيق الواجب اإلنساني

 
 المساواة وعدم التمييز -1 

 ــــ ما ر املنــــا ا  شال    ا ــــتمراا لاا ــــ  التم  ــــد ةــــد املــــر ة 2   ــــاا  الواقــــ  امل ــــرتك  -8
  ــ ما ل مــا يتن ــا شال  ــاال  ان ــاة أــ ن املــر ة تتنــرل ل تم  ــد ر كثــري مــة ا    ش لــاا   يضــ(22)الريض ــ 
. شذكـــر مركـــد مناهضـــ  المتـــ  ر النـــامل  ن مويام  ـــا  اقـــ     تنمـــ م (23)شاخل لـــ مـــوا املـــريا   

 .(24)مرا اة املن وا اجلنناين ر     الن ا ا 
. (25) ـة ق م ـا  يا  التم  ـد ةـد ك ـاا النــة 2 شأاسةـال     ذلـك    رأـ  الواقـ  امل ـرتك  -9

املتن ـــا أتنديـــد شمحايـــ   مـــوا املنـــنن  3/2014 اقـــمش ش ـــ  مويام  ـــا أـــ ن ت ضـــ  ن ـــر المـــانون 
ل مـــا ُيـــج ك ـــاا النـــة   52/2012 اقـــمص شتضـــمة ن ـــر قـــانون الضـــمان االقتمـــا   (26)شتنض ـــت 

 .(27)شاالمتثاس  تا المانون
   شاأل ــــاا   يا  تنــــرل األق  ــــا  اجلننــــ الم ــــا ــــة  ا   يضــــ 2 ش  رأــــ  الواقــــ  امل ــــرتك  -10

 .(28)امل اأن أامل ا ل تم  د
 

 الحق  ي الحياة والحرية واألمن الشخصي -2 
الننــ رم الــس  -  ــة الم ــا  يا   الــ   ــد  اال ــتمراا الن ا ــ  2   رأــ  الواقــ  امل ــرتك  -11

 ا   اى    ن ــوا ا ــت اكا  منــ ح  منــتمرة. شال  ــ   يضــ مــا 2013  ــا  ي ــ دها ال  ــد منــت
 .  (29)من وما   ة اال ت اكا  املن ح  أن الموا  ان وم   شأمايا قوا  اينامو د  تولر 
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تمـــااير تض ـــد أـــ ن ا يمـــا  املنـــ ح  الـــس    شاشا  مركـــد مناهضـــ  المتـــ  ر النـــامل ش  ـــاا -12
ةد النـ ان  شش ـدا  قـوا  الـدلا  شاألمـة شكـتلك ةـد ا  اكـ   2013/2014 قر  ر الضرتة

 79  ــــــولاال  ش ين ام ـــــان  شت ــــــس  شيام  ديـــــا   ا     ممتــــــ   كثـــــر مــــــة األ ا ـــــ   ر مما نـــــا 
ل ت ــريد   ــرة  6 347تنرةــ  جبــرشو   ــرية. ش ــ شة   ــو ذلــك   ا   ا ــ 380 ش  ــاأ  ا   ا ــ
)مما نــــــ   ــــــولاال( ل مــــــا  غواشندــــــويا ش   ــــــ  انمايــــــ  مــــــة ان ومــــــ  ر  ا ــــــم  من مــــــ  ا  اا   ــــــ
ــــاا ــــرشن ر من مــــ  هــــاموان )مما  1 000  ــــرا  27 شأاسةــــال     ذلــــك   قض ــــ  ن(.نــــ   هام 

 الــم مداا ــ م. ش ش ــو املركــد أ ــدة   ومــ  مويام  ــا شكــتلك قــوا   16 000مدا ــ  شهيــر 
ش ــائر األ ــاا  املنن ــن أع ــااة النــ   أا ــت ماس  م  ــ  نــد  النــ و شالتنــري   شمناجلــ   اينــامو

كــ  ال ــرلن املــوقنن   ــو اتضــاا   2 امل ــرتك . ش ش ــ  الواقــ  (30)  ــ  انت اكــا   مــوا اسننــان
شأــــعقرا  حتم مــــا  منـــــتم   ر  صلنــــاال   ا  شقــــال   ــــ ا النــــاا أـــــا رتا  هــــتا االتضــــاا شتنض ــــت  تنض ـــــت

االا ــا ا  املتن مــ  أاال تــدا ا  شانت اكــا   مــوا اسننــان الــس تنــرل  ــا النــ ان الن ــد س  ــ س 
أــــن ان ومــــ  شقــــوا  اينــــامو ر  2014ش 2013 املواق ــــا  الننــــ ري  الــــس ن ــــ   أــــن  ــــام 

 .(31)2015  ا  ت س رحمال    شر مما نا   ولاال شمان  ا
ش  ــاا  من مــ  النضــو الدشل ــ     شاشا تمــااير  ــة لاا ــ  ال ــر   أل مــاس قتــ  شتنــتيم  -13

ـــــ  ر من ـــــم  ـــــاة    الندال ـــــ   شتمـــــا   ان ومـــــ   ـــــة تمـــــد  اجلن شغـــــري  مـــــة ةـــــرشا  ـــــو  املنام 
الـس  اا ـ ا ال ـر    المضـا  . ش لاا  املن م  أا تمراا  ـاال  اس ـدا   ـااي ن ـاا (32)ناال ا

شتمـــا   ان ومـــ   ـــة  قـــرا  حتم مـــا   ـــام   شلوايـــ  شندي ـــ  شكال ـــ  ر   مـــاس المتـــ  هـــت  شتمـــد  
مــة  ا  نمضااهــاجلنــاة امل ــت   لــ  م    الندالــ   ش ــد  توق ــ  ا ــال  شاةــح       ــ   لــراا ال ــر   

ل منــا ل . ش  ــاا  من مــ  النضــو الدشل ــ     مـــدا م   اضـــ  تث ــ  منــقشل ت   ــة هــت  األ مــاس 
   ا ــــتادا    ــــ ح  ناايــــ  أ ــــواة غــــري قانون ــــ  ر مما نــــا   2014  ــــا   ــــة جلــــو  ال ــــر   ر
ي ــدش  مــا   ــضر  ــة ممتــ   اأنــ    ــاا    ــو األقــ  اشن  ن  ــرى   ــو مــا مــاأوتو شغــايا شنــام وال 

 .(33)م ما  لتحديد مدى م رش    ا تادا  ال ر   لسأ  ح  النااي حت
ي ــ إ  قــرا  حتم مــا  لوايــ  شندي ــ  ش ــام   ر  مبــا ش ش ــ  من مــ  النضــو الدشل ــ  مويام  ــا -14

  ــو    مــاس المتــ  غــري المــانوين  ش س ــدا   ــااي ن ــاا المضــا ا  ــاال   ــ  االا ــا ا  املتن مــ  
الـــــس ق  ـــــ  ر  (34)مـــــ  التو ـــــ ا  ا  تمـــــد  اجلنـــــاة    الندالـــــ     ـــــ   شةـــــمان يـــــد قـــــوا  األمـــــة
ر ذلــك تمــد  تنــوي   مبــا ص شةــمان تــولري اجلــ  ال امــ  ألقــااا الضــحايا (35)اال ــتنرال النــاأا

  مـاس المتـ  غـري المـانوين املرت  ـ    ـو   ش من ال شكـاف ر  ـاال  اس ـدا   ـااي ن ـاا المضـا 
أتحم ـا   ـ   التـا . ش ش ـو مركـد مناهضـ  المتـ  ر النـامل مويام  ـا أـااللتدا  (36) يدم  لـراا ال ـر  

"انـــد أداقـــ  ك ـــرية مـــة  إ1-16 اقـــمر ذلـــك ا ـــدف  مبـــا  هـــداف التنم ـــ  املنـــتدام  ر املنـــتم   
 .(37)"يت   أ  مة مندال  الول ا  ر ك  م ان شما        اس الننال

النديـــد مـــة النـــينا  الـــتية قـــاأ ت م  ثنـــا  ييااا ـــا     ش لـــاا  من مـــ  النضـــو الدشل ـــ  أـــ ن -15
الت ديــد أالضــرا   ــو   ش تنرةــوا ل ضــرام   قــالوا  هــ2013ش 2012  مــاكة اال تيــاي ر  ــام 
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 ن النـــينا  ذكـــرشا  ا  . شال  ـــ  املن مـــ   يضـــ(38) يـــدم  لـــراا ال ـــر    ثنـــا  ا تيـــايهم ر مراكدهـــا
ر ذلــك اال تيــاي ر يندانــ  م  مــ  اشن  مبــا اا ــ ا ال ــر   املنام ــ  الــس    ــو   ــرى مــة    ــ اال  

املــا  ال ــار أليــا   ــدة  شاال تــدا  اجلننــ   شالتنــرل لنــو  املنام ــ    ــو   ش ان ــوس   ــو ال نــا 
 .(39) يدم  راس النية ر  ية الننا  ر ماأوتو

شندي ــ  ش ــام   ر ي ــ إ  قــرا  حتم مــا  لوايــ   مبــا ش ش ــ  من مــ  النضــو الدشل ــ  مويام  ــا -16
  مـــاس المتـــ  غـــري المـــانوين الـــس ي ـــت   ر اات ا ـــا   ش   ـــ   ـــاال  اس ـــدا   ـــااي ن ـــاا المضـــا 

الــــس ق  ــــ  ر  (40)مــــ  التو ــــ ا  ا    ــــو  يــــدم ال ــــر    شةــــمان تمــــد  اجلنــــاة    الندالــــ     ــــ 
 ا  شا ـــــن  امـــــ  لـــــراا ال ـــــر   ش ـــــراس النـــــيونشانـــــر    ـــــو  ن ي ـــــون ص (41)اال ـــــتنرال النـــــاأا

غـري  مـة ةـرشا  ـو    ش مـاس تنـتيمشمـداكن أـ ن مـة يرت ـم   مبنقشل ا م  ة محايـ  ا تيـدية 
ي تنـام  منـ  لة املنام  

غـري  مـة ةـرشا  ـو  املنام ـ    ش يتنـرل ل تنـتيم شةـمان   ـة مـةص (42)
أنــــا    ــــو ي ــــم  التنــــوي  املن ــــال شاملنا ــــم   مبــــا مــــة امل ال ــــ  أان ــــوس   ــــو اجلــــ  ال امــــ  

 .(44)ر اال تنرال الناأا (43)التو  ا  املم ول 
   المـــ     ـــو األ ـــاا  اشن  ا   ن ال ـــر   ت يـــ  مـــراا أـــش لـــاا  من مـــ  النضـــو الدشل ـــ   -17

تـــولر  الـــ  كال ـــ    ـــو الـــرغم مـــة الضـــمانا  املن ـــو      ـــا ر المـــانون. ش  ـــاا  من مـــ  النضـــو 
 ا    ــ اأي ــدش   مــا ل  ــا   ــو ــة ةــ اش ال ــر      ــون ي مل الدشل ــ      هــا ا  نــ    ــو  ــاال 

. ش لــاا  (45)قر ــ   ناه ــك  ــة ةــ و  ال ــاج ا تيــد ر اات ا ــا أوقــو كال ــ  تــد و ل  تمــاا 
أـــ ن ال ــر    مـــد  ر الدالـــم    المــ     ـــو  لـــراا اشن  مــر توق ـــال ر  ـــاال   ا  املن مــ   يضـــ

نضــت  ل  ــا ال ــر    م  ــا  توق ــال شا تيــاي  ششثمــ  كــتلك  ــاال  المــانون ذلــك. ل  ــا ي ــرتش
 .(46)اشن  أ غ املوقولن  موق م

شأاسةــــــال     ذلــــــك    ــــــاا  من مــــــ  النضــــــو الدشل ــــــ     تنــــــي   م ــــــا  انــــــاال  ر  -18
ر ث ثـــ   ـــيون   ـــو األقــــ  ر مـــاأوتو ش ـــينن ر نـــام وال  أل ــــاا   2013ش 2012  ـــام 

ش لـاا   .ا  يوق   م اال ـا  ملـدة تتيـاشي الضـرتة املنـموو  ـا قانونـ مل ا تيدشا اشن حماكم   شأنض م
 .(47)يالوا حمتيدية ر      طا  ال  د ما املن م  أ ن االف األ اا  مث  م

ي ـــ إ  قـــرا  حتم مـــا  لوايـــ  ش ـــام   شندي ـــ   مبـــا ش ش ـــ  من مـــ  النضـــو الدشل ـــ  مويام  ـــا -19
لتننــض ن  شةــمان  ضــو  ةــ اش ال ــر   الــتية تث ــ  شمنــتم   ر  ــاال  اال تمــاس شاال تيــاي ا

منــــقشل ت م  ــــة اات ــــاا  م انت اكــــا  نمــــوا اسننــــان سقــــرا ا  ت اي  ــــ  ش قــــرا ا  قنائ ــــ   
ةـمان   ـوس ةـحايا ش ص (48)مـ  التو ـ ا  املم ولـ  ر اال ـتنرال النـاأا ا   نم االقتضا      

ي ــــم  التنــــوي  املن ــــال شاملنا ـــــمص  امبــــ اال تمــــاس شاال تيــــاي التننــــض ن   ــــو اجلــــ  ال امــــ  
 شةـــــمان مثـــــوس األ ـــــاا  ا تيـــــدية ر انت ـــــاا ا اكمـــــ   مـــــا  ا  مـــــ  ر غضـــــون لـــــرتة منمولـــــ 

    ـن ا اكمـ ص شةـمان اسلـراي  ـة األ ـاا  الـتية قضـوا ر اال تيـاي لــرتة  ماسلـراي  ـن   ش
 .(49)توايم مدة النموأ  امل  م   ااة   و اجلر  
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 ــة الم ــا  يا   ــاال  الــدشاي امل  ــر شالننــال املنــد  ةــد املــر ة   2رأــ  الواقــ  امل ــرتك  ش   -20
 2. ش ش ــــ  الواقــــ  امل ــــرتك  (50)شةــــنال ال ــــا  محايــــ  ك ــــاا النــــة شالننــــال املنــــد  ةــــد املنــــنن

 ص ششةـــ  قـــانون(51)نمـــوا اسننـــان ا    ـــري  ا  ي ـــ إ  ـــر  الـــدشاي امل  ـــر أا ت ـــاا  انت اكـــ مبـــا مويام  ـــا
مل الحـــ  الـــدشاي امل  ـــر ي  ـــت ر اال ت ـــاا  ـــاأ  التنم ـــد ر هـــت  ال ـــاهرة ش مـــ  املنـــقشل   اجلنائ ـــ  

 ا   مــــة يتوا ــــ  من ــــم أا ت ــــااهم  ــــ وا ل والــــدية شل  ــــاج الــــتم ينمــــد قرانــــ    ــــو  ضــــ  لضــــ   
موا مــــــ  المــــــوانن شالن ا ــــــا  شاأل ــــــراف ش ص (52) ــــــر  ن )النراأــــــون( شغــــــريهم مــــــة  لــــــراا األ ــــــرة
ر   ـ  ال ـرشفص شا ـتحدا  ال ـا   ا   امـ 18شاملماا ا  الدين ـ  لتحديـد النـة الـدن ا ل ـدشاي ر 

 .(53)ل حد مة  اال  يشاي األ ضاس/الدشاي امل  ر
مويام  ـا أاس ــرا  ر شةـ  لــوائ  نمايـ  الننــا  ةـحايا الننــال  2 ش ش ـ  الواقـ  امل ــرتك  -21
. شا تمــاا تــداأري لنالــ  لضــرل  موأــا  م ــداة   ــو مــرت ف   ــ    ــ اس الننــال ةــد (54)نــد امل

 .(55)األ ضاس شالننا  شك اا النة
 ـ ما الننـا   يتنرةـون  ـ   شال ش لاا  الراأ   الدشل ـ  ملنـا دة املنـنن أـ ن ك ـاا النـة  -22

املتن ــا أتنديــد شمحايــ   3/2014 اقــمن اآلن  ل ننــال شاال تــدا  اغــم انمايــ  الــس ي ض  ــا  ــم المــانو 
. ش  ــــاا  الراأ ــــ     من ومــــا  (56)املتن ــــا أاأل ــــرة 10/2004 اقــــم مــــوا املنــــنن  شالمــــانون 

ــــتية    ــــم  71  ن  ظ ــــر  2013  ــــا  منــــتماة مــــة ااا ــــ   قر ــــا ر ــــ  مــــة املنــــنن ال ر املائ
 ض ــ  شأدن ــ  شقننــ   شا امــا  اال تم ــا  تنرةــوا لنــو  شا ــد   ــو األقــ  مــة اس ــا ة )مال ــ  ش ا

 ش ش ــ  مويام  ــا أامجــاذ   ــ  التــداأري ال يمــ  لضــمان محايــ  ك ــاا النــة  .(57) (مبماا ــ  ال ــنوذة
مــــ  التو ــــ   الــــس قــــدمت ا ال ينــــ  املنن ــــ   ا   ــــ ما الننــــا   مــــة التنــــرل ل ننــــال شاس ــــا ة   ــــ  شال

 .(58)2007 لنا  تام  أالمضا    و التم  د ةد املر ة ل   د ر م   ا ا اخل
شذكـــر  امل ـــاااة النامل ـــ  سهـــا    ـــ    ـــ اس النموأـــ  ال دن ـــ  لسأ ضـــاس  ن النموأـــ  ال دن ـــ   -23

لسأ ضاس ر مويام  ا حم واة ر املق نا  النماأ ـ  شحت ـر كنمـاا حت ـم أـ  ا ـاكم ل ن ـا م ـرش   
 .(59)دااسر املندس ش ماكة الر اي  ال دي    شالر اي  الن ااي  شامل

شال  ـــ  امل ـــاااة النامل ـــ  سهـــا    ـــ    ـــ اس النموأـــ  ال دن ـــ  لسأ ضـــاس  ن لاا ـــ  هـــت   -24
النموأـــ  م ـــرش  ر  مـــاكة الر ايـــ  ال دي ـــ  )مق نـــا  الر ايـــ  شانضـــان  شاملـــ ذا  اآلمنـــ   شالر ايـــ  

املـــــ ا" مبوقــــــم    ذلـــــك( شلـــــوي ل والـــــدية لاا ـــــت ا ر   ـــــاا مض ـــــو  "الت ايـــــم  شمـــــا الناق ـــــ  
أاسةــال     ذلــك  ش  .(60)2008 لنــا  مــة المــانون املتن ــا أتنديــد شمحايــ   مــوا ال ضــ  17 املــااة

 ا  ا ايــ  ال ضولــ  امل  ــرة شالر ايــ  الن اايــ  لسأ ضــاس األكــ   ــن تنتــ  النموأــ  ال دن ــ  م ــرش   ر مراكــد
 ن املتن مـ  أتنديـد شمحايـ   مـوا ال ضـ مـة المـانو  17 ر   اا مض ـو  "الت ايـم املـ ا" مبوقـم املـااة

ال  ــ  امل ــاااة النامل ــ  شقــوا توق  ــا    وم ــ  أنــد  لاا ــ  النموأــ    ا  ش  ــري  .(61)2008 لنــا 
 .(62)  رها  را   ال المانون ن ال دن   ر املدااس  ل ن ا   اا     
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ش  ـــــ   كثـــــر  2009  ـــــا  ش  ـــــاا  امل ـــــاااة النامل ـــــ     ااا ـــــ  ا تم ـــــائ    قريـــــ  ر -25
  ـــ و ن ا ـــر مـــة   ـــ  ث ثـــ    ضـــاس قـــد تنـــرل ر  ا  شا ـــد  ضـــ  ك ـــض   ن  ضـــ    2 600 مـــة
. شك ــض  الداا ــ  (63) من نــ أــ ااةر املائــ  مــن م ل ضــرا  37 ضــرا أال ــد ر املنــدس ل مــا تنــرلل 

ل مــــا   ــــ و نص ا ــــر نضنــــ ا  ن  ــــوا  ث ــــت األ ضــــاس قــــد تنرةــــوا ل ضــــرا أال ــــد ر املــــدااس ر 
 .(64)من ن  أ ااةر املائ  من م ل ضرا  40 تنرل
ــــ  ةــــد األ ضــــاس -26 ــــ   ن لاا ــــ  النموأــــ  ال دن   م  اتمــــد  أ ــــ ه مل شال  ــــ  امل ــــاااة النامل 

 تو ــــــ ا   ثنــــــا  اال ــــــتنرال الــــــدشام ال ــــــام  األشس مــــــ   ن هــــــت  املنــــــ ل   ثــــــري  ر التيم ــــــ 
مــد  ملويام  ــا تو ــ   حمــداة ت   ن اال ــتنرال الثــاين  ش  . ش م ــ  ر  ن تثــاا املنــ ل  ر(65)املــوقد شر

 أضـــرل   ـــر شاةـــ    ـــو لاا ـــ  النموأـــ  ال دن ـــ  جبم ـــ    ـــ ا ا ةـــد األ ضـــاس ر   ـــ  األمـــاكة
 .(66)ر ذلك ال    مبا
 ــــة الم ــــا  يا  املــــد املت ــــا د ل  ــــاا أاأل ضــــا  ش قــــدا  مــــة  2 ش  رأــــ  الواقــــ  امل ــــرتك  -27

 يا  األ ـــاا  امل ـــاأن أـــامل ا ش ـــد  شقـــوا قـــانون حمـــدا يناقـــم   ـــو  لم ـــاا ـــة  اجلنـــم  لضـــ   
مويام  ــا أــعقراا قــانون مل الحــ  اال ــاا أاأل ضــا  ال  ــري  ش قــدا   الواقــ  . ش ش ــ (67)هــت  األ مــاس

 .(68) ة     محاي  األ اا  امل اأن أامل ا مة اجلنم  لض   
 

 العقاب وسيادة القانون ي ذلك اإل الت من  بما إقامة العدل، -3 
ا ـــاكم شاملـــد ن النـــامن  شمن ـــد املنونـــ   تو ـــ   ن ـــاا انت ـــاا ر 2 ا   الواقـــ  امل ـــرتك  -28

ــــ    ــــدةالمانون  ــــا  حمــــاكم قدي ــــك شأن ي ــــم    ــــ   ال   ــــوة    األمــــا . ل ن ــــا   ــــاا      ن ذل
ل  ــري  شاملاايــ . شال  ــ  املما نــا   ــ  اآلن  ش   ا ــتمراا شقــوا م ــاك  ل مــا يتن ــا أــاملوااا ا

 ا   ثــ  حتنــن مــا  ن ــا  مراكــد ل و ــا   شالتح ــ م لضــ  الندا ــا  ر املما نــا   2الواقــ  امل ــرتك  
 .(69)شلاا ا  الندال  الت ان   تنويت ا ل ما يتن ا أاآلل ا  غري الرمس   لتنوي  الندا ا  ش ر  

تــداس  ال  ــر      ــ  ت ــواا  شمــ  ذلــك أــ ن ن ــا   قامــ  النــدس 2 ش لــاا  الواقــ  امل ــرتك  -29
المضــايا اجلنائ ــ   ت ــون  ــتا الــ    تــدا  ا    ــو  الــ  االكت ــا  ر  شر  ال ــ .تــ  ر ال منــدال 

ين ـــوم    ـــ  ذلـــك مـــة  واقـــم ش  مـــ  أالننـــ   س ـــااة ت ه ـــ  النـــينا  شانت ـــاش  مـــا النـــيون مـــ 
 .(70)ت اكا   موا اسننان موا ا تيدية أانت اا ا اكم  شترام  شةا  النيون شان

  ن قــــــانون النموأــــــا  اجلديــــــد الــــــتم شةـــــــ  ر 2 ش ــــــ شة   ــــــو ذلــــــك  ذكــــــر  الواقــــــ  -30
مرهــون أتنــدي   ا  ر  ــاس  قامــ  النــدس. غــري  ن تنض ــت هــتا المــانون لن  ــ ا    ي ــ    زــاي 2015  ــا 

 ن  2 شا   الواقـ  امل ـرتك يـداس ق ـد اال ـتنرال.  ال ش قراا قانون اسقرا ا  اجلنائ ـ  اجلديـد  الـتم
 ــــ  ا  مــــة   ــــ اا ال  ــــم مــــ  الواقــــ  ش   ــــت   غــــري مت  ضــــ المــــوانن النــــااي    ــــو الندالــــ  اجلنائ ــــ  

 .(71)ا  اا   قراا قانون اسقرا ا  اجلنائ   من م ما اال ت ا     المضا  شةنال
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شمـــ   .ا  مرتضنـــ يـــداس ال اكت ـــا  النـــيون منـــتوى     ن ا   يضـــ 2 ش  ـــاا  الواقـــ  امل ـــرتك  -31
 ـاال   ـاا   مـة املنام ـ  الما ـ   تنـي    ـة   ا  ي  غ ر الننوا  األاأ  املاةـ    مومـ مل ذلك 

ــــاس ل مــــتكرة املوقنــــ  ر أــــن شيااة النــــدس شااأ ــــ   2008  ــــا  شال  ننــــان    ش  ــــاا      ن االمتث
س   ـــو الر ايـــ  ان ـــو  ـــنوأ   غـــري  ن مـــوا اسننـــان كانـــ  مـــة النوامـــ  الـــس  ـــا   ر ذلـــك. 

 ن مـــة املتوقــ   ن يـــناض   2 . ش كــد  الواقـــ  امل ــرتك (72)قائمـــ داس تــ ال ال ــح   شالدــتا  ال ـــار
االكت ا  أوق   ا  م  ا تماا قـانون اسقـرا ا  اجلنائ ـ   املـن م لمـانون النموأـا  اجلديـد الـتم 

 .(73)النية ر املائ  مة النينا  مة ن ا  ت   ا أدائ  30   ة  ن ينتض د مبوق  
ي ـ إ تنديـد أـرامل التـدايم املنـت م شاملنـتمر ل مضـاة  مبـا مويام  ا 2 ش ش   الواق  امل رتك  -32

اس ــــرا  ر ةـــمان ش ي ضـــ  مـــة املـــوااا شحتنـــن ظـــرشف النمـــ ص  مـــا شاملـــد ن النـــامن  شمج ـــ ج
حتنـن ال ـا  ا ت ـاا شتن ـن املر ـحن ل نمـ  ر ق ـاي ال ـر   ش ا تماا قانون اسقـرا ا  اجلنائ ـ ص 

ةــمان شقــوا مــد ن  ــامن أ ــ   اائــم ر مراكــد ال ــر     ــو  ــن د ش ص مــة اجلانــم األ  قــ 
مرا ـــــاة اال ت ـــــااا  اسننـــــان   ر  اااا  النـــــيون مـــــة  ـــــ س حتنـــــن  شةـــــا  النـــــيون ش ال  ـــــدص 

ا تمـــاا تـــداأري املنـــا ل   ـــة انت اكـــا   مـــوا النـــيون  ش  ششتـــدايم موظض  ـــا  مبـــة ر ذلـــك مـــدير 
 .(74)االمتثاس ل م اال النااي    و ا تيدية أانت اا ا اكم ش اسننانص 

تــوائم قــانون م الحــ  الضنــاا مــ  ال ــ وش  مل  ن مويام  ــا ا   يضــ 2 شذكــر  الواقــ  امل ــرتك  -33
يتمتـــ   ال كـــدم مل الحـــ  الضنـــااالمانون ـــ  الدشل ـــ  الـــس  ـــدق      ـــا. ش  ـــاا      ن امل تـــم املر 

 ـــااس  م ـــ  ر   ـــاا م تـــم املـــد   النـــا  شُيضـــ  لنـــ  ت . شل مـــا يتن ـــا أمـــانون   ذ أاال ـــتم ل  
    ـــري     ن ا   ـــا  اس ـــرال   تضتمـــر    16/2012 اقـــمالنداهـــ  ر الم ـــا  النـــا   شهـــو المـــانون 

رة  مــا  النــ    الن ا ــ  . شأاسةــال      الــ  امل  مــ  المضــائ   ت ــون منـقشل  م ا ــ شر ال ضـا ة 
 .(75)   انندا  ال ضال   ر  اااة املنال  النام  2 ذلك    اا  الواق  امل رتك 

ص  اااة املمت  ــا  النامــ مديــد مــة ال ــضال   ر ي ــ إ تــو    مبــا 2ش ش ــ  الواقــ  امل ــرتك   -34
 ــة  اس ــراف لاا ــ  اسنضــاا النــا  ش   ــو الرقاأــ  منــتوى حتنــن  أضــرشاةتنض ــت التو ــ ا  املتن مــ  ش 

لت   ـــ   لنـــاال   ا  ا ـــتادامالـــديون    ـــا  مجض ـــال نت يـــ   مـــواس يتـــوالر مـــة  مـــا ضـــمان ا ـــتادا لكثـــم 
 .(76)شتنض ت قانون النداه  ر الم ا  النا    و طو لناسص    األةنالا ت اقا  الض ا  الن ان

 
لمي والحددق  ددي المشدداراة  ددي الحيدداة العامددة حريددة التعبيددر وت ددوين الجمعيددات والتجمددع السدد -4 

 والحياة السياسية
 قـ وِّةــــــ  أنــــــ م قــــــانون ال ــــــحال  ن انمايــــــ  الد ــــــتواي   1الواقــــــ  امل ــــــرتك   ال  ــــــ  -35
قــانون النموأــا  الــتم مــة  235ش 231ش 229 املــواا ن شذكــر  شقــانون النموأــا    1991 لنــا 
 موأــا  قــد ت ــ     النــية ملــدة  ــن  ل لــر ذلــك شي ــم  الت ــ ري شالمــتف    ــر  ا  مــق ر  نمــ 

  ـــو مـــة شالدرامـــ   ملـــدة ت ـــ      ـــنتنل ـــد لـــرل  موأـــ  النـــية شا ـــدة  ش ن قـــانون ال ـــحال  
 .(77)الت  ري  ش متف  أال رئ   ش ائر املنقشلن ان وم ن شالن  ايتنرل ل
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األ ــرية  شال  ــ     قمــ  انــا ر  ريــ  التن ــري ر النــنوا   1لواقــ  امل ــرتك  ش  ــاا  ا -36
ش لـــــاا  الواقـــــ   .(78) ن ان ومــــ   ـــــار  قــــوانن الت ـــــ ري اجلنــــائ  لتم  ـــــد انــــا ر  ريـــــ  التن ــــري

ــــدا  شالتاويــــال شاملضــــايم  ظــــ  يت ــــرا منــــت اال ــــتنرال  1امل ــــرتك   أــــ ن تنــــرل ال ــــحض ن ل  ت
    1  امل ــرتك  . ش  ــاا  كــ  مــة من مــ  النضــو الدشل ــ  شالواقــ(79)الــدشام النــاأا اخلــا  مبويام  ــا

أران ـــو الـــتم شق ـــ   ل ـــ   مـــ  الت ـــ ري أـــرئ   الدشلـــ   - قضـــ   ال شلنـــوا كـــاالوس نونـــو كا ـــت  
  ــ وا ر  ا    م ــ  2013  ــا  أنــ م ا ــال  مضتو ــ  ن ــرها   ــو  ــضحت    ــو الضــ   أــوش ر

 .(80)وي ويا ر  اااة ال  االرئ   الناأا ق
ــــ   -37 ــــد انــــا ر  ريــــ  التن ــــري ش ش ــــ  من مــــ  النضــــو الدشل   مويام  ــــا أــــا رتا  شمحايــــ  شتندي
 ــ ما ل مــا يت ــ  مب ــد   مــوا اسننــان الــدش  امل ــر س الــتم يمتضــ  مــة املنــقشلن ان ــوم ن  ال

 األلـــراا النـــاايون يتم  ـــ  لـــا النمـــد أداقـــ   كـــ تم ـــ  
  ـــ ما ال  لدـــا  قـــوانن الت ـــ ري اجلنـــائ  ش  ص(81)

املنــــقشلن   ش  موأــــ   ا ــــ    ــــو الت ــــ ري املد ــــو  ةــــد ائــــ   الدشلــــ يــــنج من ــــا   ــــو لــــرل  مــــا
 .(82)ان وم ن

شالتاويـــــال شاال تـــــدا  الـــــس  املضـــــايم  ـــــة الم ـــــا  يا    مـــــاس  1 ش  رأـــــ  الواقـــــ  امل ـــــرتك  -38
 ــ ما ر  ــاس الندالــ   شال تنــت دف أنــ  املــدالنن  ــة  مــوا اسننــان شن ــ ا  ا تمــ  املــدين 

تنرةــــ   ــــا . ش  ــــاا      ــــواا  (83)ل   االقتما  ــــ  ل  ــــركا  ش مــــوا ا تمــــ ال    ــــ  شاملنــــقش 
 .(84)" شه  من م  تد و    الندال  ال     Justiça Ambientalمن م  "

يتـــ    ن ـــا  من مـــا  ا تمـــ   ال أـــ ن اس ـــاا المـــانوين انـــا  1 ش لـــاا  الواقـــ  امل ـــرتك   -39
أ نـــ  املمـــرا اخلـــا  املنـــ  أـــانا ر  ريـــ   مـــا ضـــ و   ـــو طـــواملـــدين شُيـــالال املماا ـــا  الدشل ـــ  الض

 8/91 اقــم   ــا  المــانون  تننتــا  ر 1 التيمــ  النــ م  شت ــوية اجلمن ــا . شا   الواقــ  امل ــرتك 
الواقــ   ال  ــ الــس ت ــد  الراأ ــا  أتــولر   ــر   ضــا  مق نــن كحــد  ال. شأاسةــال     ذلــك  

 ي  ـم مـة املن مـ  تمـد  ا  مثـ  تمـد   ـواة م ـدق  مـة شث مـ   ن شثائا التني   الـس 1 امل رتك 
 ـ ما أـالن ر     ـنوأا   ال  ةـار م  ـن ـوم   ـو ا وي  شالني  اجلنائ  ل    ضو مق ـ  ي

    ن  1   ـــاا  الواقـــ  امل ـــرتك  ا  ر املنـــا ا الريض ـــ . ش  ـــري  شخبا ـــ ان ـــوس   ـــو هـــت  الوثـــائا  
 ت ـــــاأتنـــــي   املن مــــا  األقن  ـــــ   ذا اات  ــــ   ن  هـــــدال ا ش/ ش شاليينــــم   ال 8/91 اقـــــمالمــــانون 

مويام  ـــا   ـــو   ـــااة الن ـــر ر اس ـــاا  1 . ش ثـــ  الواقـــ  امل ـــرتك (85)مجـــالال الن ـــا  النـــا  الـــو  
المانوين املن م لم ا  ا تمـ  املـدين   ـدف مجض ـال الم ـوا ال ريشقرا  ـ .   ـو  ن يـتم ذلـك أالت ـاشا 

مــــا  ا تمــــ  املــــدين ر مويام  ــــا الــــس اقرت ــــ   ا ــــاس تنــــدي     ــــو المــــانون الوث ــــا مــــ  من 
 .(86)8/91 اقم
 ـــــة ق ـــــا أـــــالغ أ ـــــ ن الم ـــــوا املضرشةـــــ    ـــــو  ريـــــ  ت ـــــوية  1ش  رأـــــ  الواقـــــ  امل ـــــرتك   -40

اجلمن ـــا  الـــس تنـــث  مـــوا املث  ـــا  شاملث  ـــن شمداشقـــ  امل ـــ  اجلننـــ  شمدـــايرم ا ويـــ  اجلننـــان   
تــنج  8/91 اقــممــانون المــة  5  ن املــااة 1  ــضا  اجلننــن. شال  ــ  الواقــ  امل ــرتك  ش ــام  
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شمــ  ذلـك   رمـ  من مــ  الم ـدا الـس تنمــ  ر  .ا  يومـ 45  ـو تنـي   املن مـا  ر  قــ   ق ـا  
 ـــاس  مـــوا األق  ـــا  اجلننـــ   مـــة ان ـــوس   ـــو  ـــ ااة التنـــي   مـــة شيااة النـــدس منـــت كـــانون 

مويام  ـــا   ـــو ةـــمان  ريـــ  ت ـــوية اجلمن ـــا   1  ثـــ  الواقـــ  امل ـــرتك ش  .(87)2008 الثاين/ينـــاير
ل من مــا  الــس تنمــ  ر  ــاس  مــوا األق  ــا  اجلننــ   ش مــوا املث  ــا  شاملث  ــن شمداشقــ  امل ــ  
اجلننــ  شمدــايرم ا ويــ  اجلننــان   ش ــام    ــضا  اجلننــن  ش  ــاا     ةــرشاة   ــن املن مــا  

 ريــ  شان ــوس   ــو انمايــ  المانون ــ  ال يمــ  مــة التنــرل ل تاويــال شالننــال  مــة التنــي   شالنمــ 
 .(89)تو  ا   تا ال  ن 2 . شقدم  الواق  امل رتك (88)  و  يدم  لراا اجلم وا

منـــ ا لتن ـــ م  تـــر  جي ـــرتش ان ـــوس   ـــو  ال  ن المـــانون 1 شال  ـــ  الواقـــ  امل ـــرتك  -41
  ـــ     النــ  ا  املدن ـــ  شال ـــر   ر املن مـــ  ق ـــ  تن  مـــ  ر مويام  ـــا ش ن توق ـــ    ـــناا   مــ 

ـــــ  كال ـــــ  ر أنـــــ  األ  ـــــان  مـــــة (90)"الرتا ـــــ جل ن ـــــا   ـــــاا     " ـــــحم  .ا  أ اأنـــــ   يـــــا  ينت
  غ   ـــــ  اغـــــم  ن (91)   شقـــــو  أنـــــ  االنت اكـــــا ش   .  ـــــو املنـــــتوى ا  ـــــ الـــــس تـــــن مامل ـــــاهرا  

 ن جلــــــو  قــــــوا  األمــــــة     1   امل ــــــرتك مــــــة اشن  ــــــواا . شا   الواقــــــ قــــــر اال تياقــــــا  
ص ين دـــ   ن مجضـــ  لتحم ـــا امســـ  اال ـــتادا  املضـــرش ل مـــوة ين دـــ   ن يـــدان ش ن مثـــ  هـــت  انـــواا 

ش ن ي  ض   د  تم  د  ري  التيم  أ واة تننض   مة   س  و  ت   ا الت رينا  النااي 
(92). 

 ـــا د   مـــاس الننـــال االنتاـــا   ش ـــد   يا  ت ا   ـــة الم ـــا  يضـــ 2 ش  رأـــ  الواقـــ  امل ـــرتك  -42
 شمـــة يرت   ـــاالننـــال الن ا ـــ  شتدشيـــر االنتااأـــا    مـــاس حتم ـــ  املنـــقشل   اجلنائ ـــ  ملـــة يمـــال شاا  

 .(93)ش د  شقوا منايري تن م  وي  األ داا الن ا    )قانون  وي  األ داا الن ا   (
د مــــة ال ــــضال   ر النم  ــــا  ي ــــ إ ةــــمان مديــــ مبــــا مويام  ــــا 2 ش ش ــــ  الواقــــ  امل ــــرتك  -43

 ــة    ــو امل ثــاا األلريمــ  أ ــ ن الد مرا  ــ  شاالنتااأــا  شان ــم لضــ    ا  االنتااأ ــ ص الت ــديا لــوا 
أال ــضال   ر االنتااأــا ص ش ــر  ا ــتادا  املمت  ــا  النامــ  ألغــرال  ال شتوكــوس األلريمــ  املتن ــا

 .(94)انم   االنتااأ   شر   ا   
 

 التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية و ي  ي العملالحق  -5 
 يـــته ونألن  مــاس املنــاقم املـــويام  م ن الــتية  ا   ــة الم ــا  يضـــ 2   رأــ  الواقــ  امل ـــرتك  -44

يتوقضـــون  ـــة تنـــديد ةـــري   الـــد    ا   امـــ 15 مـــة أ ـــدان  لريم ـــا ألكثـــر مـــة ا ـــرل نمـــ  ر أ ـــد 
ش ش ــــ  الواقــــ    ــــ  لــــدى  ــــوا م    ال  ــــد.ينــــتض دشن مــــة  م منــــال  اقتما  ال الضــــرام شأــــتلك

مـــ  ال  ـــدان الثالثـــ  أ ـــ ن  2007ش 1964مويام  ـــا أعلدـــا  االتضاقـــا  امل مـــ  ر  ـــام   2امل ــرتك  
ت ـــف ا ت اقـــا  هـــقال  النمـــاس ل مـــا ُيـــج انمايـــ  االقتما  ـــ ص ش امـــاي  ال  مـــاس املنـــاقم ل وهـــا

   الــــــتم يــــــدير  املن ــــــد الــــــو   ل ضــــــمان  مــــــاس املنــــــاقم ر الن ــــــا  الــــــو   ل ضــــــمان االقتمــــــا
 .(95)االقتما  
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 مستوى معيشي الئق و ي الحق  ي الضمان االجتماعي -6 
 لاا مركد مناهض  المت  ر النـامل أـ ن اقت ـاا مويام  ـا هـو   ـر  االقت ـااا  غـري النض  ـ   -45
ين  ـــون حتـــ   ـــ  يـــداس  ـــدا األ ـــاا  الـــتية  ال ر  لريم ـــا قنـــوا ال ـــحرا   شمـــ  ذلـــك  ا  منـــو 

ا  ـــ  اس ـــا    ـــانا و يتما ـــو مـــ  منـــ مبـــا مبناجلـــ  منـــ ل  الضمـــرش ش ـــو ال  ـــد   ا  قـــد ا  ك ـــري   الضمـــر
 .(96)شاملض  ر حتنن األمة الدتائ 

ر املائــ  لمــ  مــة  25 ش  ــاا  املن مــ  الدشل ــ  ملنــا دة املنــنن    ااا ــ  ت ــن  ن ننــ   -46
م  ـــون   ـــ ون   ـــو   انـــ  نمديـــ    وم ـــ  ل ـــرا  األغتيـــ   1.3 املنـــنن ر ال  ـــد ال ـــالغ  ـــداهم

شال  ــــ   ن مــــة النم ــــا  األ ــــرى الــــس حتــــوس اشن  تــــ   .(97)   املنــــنن الضــــنضا  ا  حتــــوس  ــــ ري
ينــ  تنــتا تنــي    ر أرنـــامل  مـــا هويــ   قــ املنــة  مــ  ر الضــمان االقتمــا    ـــد  امت كــ  أ ا

  املن مــ  مويام  ــا أامجــاذ   ــ  التــداأري ال يمــ  لتو ــ   ن ــاا . ش ش ــ(98)حتويــ  اس انــا  النمديــ 
أرنا  ــا لتحويــ  اس انــا  النمديــ  شحتنــن النمــوذي املت ــ  ر تنض ــت  أت   ــا تــداأري ترا ــ  ا ت ــااا  
النـــة مــــة  ــــ ها  ن تتــــ   ل  ــــاا النــــة  م ان ــــ  ان ــــوس   ــــو هــــت  التحــــوي    شت   ــــا   ــــ  

يتما ـــو مـــ  تو ـــ   من مـــ  النمـــ   مبـــا ا اخلا ـــ  أانمايـــ  االقتما  ـــ متنـــم  لر ـــد شتنض ـــت أرا  ـــ
الـــــواااة ر تمريـــــر  )ي(84ش ) (84 اقـــــمشاال ـــــتنتاقا  شالتو ـــــ تن (  2012)202 اقـــــمالدشل ـــــ  

 .(99)2014 لنا  املمرا اخلا  املن  مبن ل  الضمر املدق 
  ــــ ون   ــــو امل ــــا  ال ــــان  م ن الــــتية  ننــــ   املــــويام  أــــ ن 2 ش لــــاا  الواقــــ  امل ــــرتك  -47

ر املائـــ  ر  72ر املنـــا ا الريض ـــ  شين  ـــون ر املائـــ  مـــن م  26ر املائـــ    43 تتيـــاشي ال ل  ـــرا
املنـــا ا انضـــري . شهنـــاش ةـــد  متوا ـــ    ـــو املـــوااا املائ ـــ  أنـــ م تدايـــد  ـــدا النـــ ان شالن ـــاش 

 .(100)االقت اام شتنام  التنال  أن خمت ال منتادم  امل ا 
 

 الحق  ي الصحة -7 
ر الن ـــا  ال ـــح  الـــو    ا   ن ش ـــائ  منـــ  انمـــ  تمـــد   انـــ 2 ال  ـــ  الواقـــ  امل ـــرتك  -48

. ش  رأـ  الواقــ  (101)ل ـة خمدشهـا ينضــت أا ـتمراا أنــ م تنـري  ا أدـرل أ ن ــا ر األ ـواا اخلااق ــ 
ش ـــد  شقـــوا  (102)الـــو   ـــة ق ـــا لاثـــ   يا  نضـــاا خمـــدشن األاشيـــ  ر الن ـــا  ال ـــح   2 امل ـــرتك 

 .(103) اا الن ال ا  مراق   مل الح  الر وة شالضناا ر هت
ي ــــ إ ييـــااة ال ـــا  منــــا ل  النـــام ن ر الم ــــا   مبـــا مويام  ـــا 2 ش ش ـــ  الواقـــ  امل ــــرتك  -49

ص شتنديــد ال ـــ  (104)ش ــائ  منــ  انمــ  شاألاشيــ  أ ــواة غــري م ــرش   ال ــح  مل الحــ  الر ــوة شأ ــ 
ييــااة تــداأري ش ص شم الحــ  الر ــوة شالضنــاا ر الن ــا  ال ــح ص (105)شتوييــ  ش ــائ  منــ  انمــ مراق ــ  

ــــ    ــــو  ــــ خمدشنــــا  الرقاأ شييــــااة  ــــدا املنت ــــض ا ص ش يــــ   اهتمــــا   ــــا   ص(106)النمــــاقري شاألاشي
 .(107) الاتضا   اال  الولاة أن م النر ان شالن رم شاألمرال املت    أ
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ــرى يا  تدايــد  ــدا  ــاال  اسق ــال الــس  ا   ــة الم ــا  يضــ 2 امل ــرتك ش  رأــ  الواقــ   -50    
ش ش ــ  مويام  ــا أتــولري  ــدما  اسق ــال املــ مون أنــد  ن  لدــ   ــر   .(108) ــااي املنت ــض ا 

. (109)اسق ـــالص شموا ــــ   تثم ــــال النــــام ن ر ا ــــاس ال ــــح  أ ــــ ن انمــــوا اجلننــــ   شاسزاأ ــــ 
أــــعاااي املنــــائ  املتن مــــ  أال ــــح  اجلننــــ   شاسزاأ ــــ  ر املنــــاهل  ا   يضــــ 2 ش ش ــــ  الواقــــ  امل ــــرتك 

 .  (110)التن  م   شن ر الرتأ   املدن   ر ا تمنا  ا    
ش لــاا التحــالال الــدش  ل ــدلا   ــة انريــ  أــ ن ننــم الول ــا  النضا ــ   ر مويام  ــا مرتضــ   -51

. ش  ــاا التحـــالال    اا ـــا ا  (111)الاة   ـــ ش  100 000  الــ  شلـــاة ل ــ  480 ي  ـــغ  ذ ل دايــ 
ر املائـــــ  مـــــة الول ـــــا  النضا ـــــ   ر مويام  ـــــا ينـــــدى     م  ـــــا  اسق ـــــال غـــــري  11 تض ـــــد أـــــ ن
ر املائــــــ  مــــــة الول ــــــا  النضا ــــــ   تنــــــدى      ــــــ اا  90  ن  ــــــوا  ا  ش كــــــد  يضــــــ .(112)املــــــ مون
ر منــدس الول ــا  النضا ــ    ا  د ااتضا ــشذكــر التحــالال  ن  أا ــ  اسق ــال ر أ ــد ي ــ  .(113)  ــرى

مـــة الننـــا   ا  ر ا  اكـــ  األ ا ـــ   ل ر ايــ  ال ـــح   مــة  ـــ ن   ن ينـــرل مديــد ا   ــت  الداقـــ  شةــنض
ش ش ــــو مويام  ــــا أــــالرتك د   ــــو حتنــــن  ــــح  األم ــــا  مــــة  ــــ س . (114)الولــــاة  ش خل ـــر األذى

الننــــا  ر الو ـــــوس    مرالـــــا الر ايـــــ  حتنــــن ا  اكـــــ  األ ا ـــــ   لن ــــا  الر ايـــــ  ال ـــــح   شلـــــر  
 .(115)ان وس   و التن  م شر ال ح   شالماأ   امل رة

مويام  ـــا أتـــدايم ممـــدم  الر ايـــ  ال ـــح   لت   ـــ  ا ت اقـــا   2 ش ش ـــ  الواقـــ  امل ـــرتك  -52
 ـــة  قـــرا ا   األق  ـــا  اجلننـــ    شييـــااة ق ـــوا م الحـــ  مت يمـــ  نمـــج املنا ـــ  امل تنـــم  لضـــ   

 .(116)  األ اا  امل اأن أضريشس نمج املنا   ال  ري /اسيديمحاي
ش ن  ا  شذكــر مركــد مناهضــ  المتــ  ر النــامل  ن مويام  ــا ت ــ د منــدال  انتحــاا مرتضنــ  قــد -53
ي ــ إ  مبــا . ش ش ــو مويام  ــا(117)لــوا شمــا مــة هــقال  الضــحايا ينتمــون    ل ــ  النــ نن ا  ك ــري  ا   ــدا

 ـــــد  تـــــولر الـــــ امل االقتما  ـــــ  اخلا ـــــ  أاملنـــــنن  امـــــ  الـــــس تـــــرأ  أـــــنل نو  قـــــرا  حت  ـــــ  متنمـــــا 
الوقايـــ  مـــة االنتحـــااص شال ـــرش  ر ش التما ـــد ال ا ـــا ر  ـــاس ال ـــح  ش  شمنـــدال  االنتحـــاا شحتنـــن

 .(118) واا أنا  م  اخل ري املنتم  املن  أتمت  ك اا النة جبم    موا اسننان
أ ــ ن  3/2014 اقــموانن  مثــ  المــانون مثــ  قــ  ن دة املنــنن شقالــ  الراأ ــ  الدشل ــ  ملنــا -54

    ان ـــ  اخلــــدما  ال ــــح    ت ــــري  4/1987 اقـــمالن ـــول  مــــوا املنـــنن شمحايت ــــا  شالمــــانون 
تتضـــمة  يـــ     ـــا    ــــد  ال قـــوانن   ـــرى  مثــــ  قـــانون ال ـــ دل   ر  ـــن  نأالننـــ   ل منـــنن  

تتـاو ل منـنن  م ان ـ  ان ـوس   ـو  ـدما   ال شلـتلك  .(119)ا    وس املنـنن   ـو األاشيـ   انـ
رمـــون مـــة  م ـــم ر ان ـــوس   ـــو  اشيـــ  م نـــواة الت  ضـــ ش تنا ـــم  ـــن م   شأاسةـــال      .(120)  

ذلــك  ال  ــ  الراأ ــ  الدشل ــ  ملنــا دة املنــنن  ن  م ان ــ    ــوس املنــنن   ــو الر ايــ  ال ــح   
ا  ــديدة  أنــ م نمــج  ــدا املــوظضن ال ــح ن املتا  ــن ر لم ــو  ا  اجل ــدة شاملنا ــ   مجضــ   يضــ

ـــــن خمت ـــــن ر  مـــــرال ال ـــــ او   ـــــد  ال  ـــــم ال ـــــ او  . ش  ـــــاا     شقـــــوا      غـــــري ر ال  
ي ــ إ امجــاذ   ــ  التــداأري ال يمــ  لضــمان   ــوس املنــنن   ــو  مبــا . ش ش ــ  مويام  ــا(121)أ كم ــ 
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ر ذلــــــك   ــــــو م   ــــــو من ومــــــا  كال ــــــ   ــــــة  مبــــــا ا ايــــــ   ــــــح   م ئمــــــ  شم نــــــواة الت  ضــــــ  
املنــــنن  ش اااي قضــــايا  أ ــــ ناال ــــتحماقا  املتا ــــ   ــــم مــــة  ــــ س توةــــ     ا ــــت ا ال ــــح   

 .(122)ال  او   الرئ ن   ر   ت ا اال رتات ي   ل موااا ال  ري 
 

 الحق  ي التعليم -8 
   ش ش ــــ (123)ملدا ـــ نااتضـــا  منــــدال  الد ـــاا شالتنــــرا ا 2 ال  ـــ  الواقـــ  امل ــــرتك  -55

 .(124)م الح  هت  امل اك  ر املدااس االأتدائ   مويام  ا أالرتشيل آلل ا  لنال  ر
ر  ا  أالدـــــ ا  منـــــ ل  تثـــــري ق مـــــ ثـــــ  تـــــداس  ال أـــــ ن نو  ـــــ  التن ـــــ م 2 ش لـــــاا  الواقـــــ  امل ـــــرتك  -56

شا ــــ     يالــــوا يضرت ــــون األال.  مــــا مويام  ــــا  م ــــرية     ن  ــــدا املــــدااس ياا ل ــــة الت م ــــت
 . ش ش ـــ  مويام  ـــا(125)ةـــرشاة   ـــ و ن ـــا  التن ـــ م مـــة   ـــت ال ـــم شمـــة   ـــت النو  ـــ   يضـــا  

ي ـ إ تنـري    ـ و ن ـا  التن ـ مص شاملضــ  ر تـدايم مديـد مـة املن مـنص شحتنـن نو  ـ  التن ــ م  مبـا
 .  (126)شتنديد  م ان   ان وس      ر املنا ا الريض  

 
     اإلعاقة ذوو األشخاص  -9 

  ــ ما ل مــا يتن ــا ال  ــة الم ــا  يا   ــد  لنال ــ  تنض ــت قــانون اس اقــ   2  رأــ  الواقــ  امل ــرتك   -57
التن ــــ م  نــــدما يتن ــــا األمــــر  منــــ ل   ــــ   . ش  ــــاا     (127)أالو ــــوس اآلمــــة    األمــــاكة النامــــ 

أوقـــوا ت   ـــال املدا ـــ  مـــ   اقـــا  األ ضـــاس تمضـــ    ا ـــ   امـــ   شال  ـــ  شقـــواأاس اقـــ . 
ضــــ ر    الت  ــــال مــــ  شةــــ  مــــة ي  ر شاقــــ  انــــاس  هــــو لــــعن ال ضــــ شمــــ  ذلــــك  ذشم اس اقــــ   

أ ن ــا  ــنوأ  الو ــوس    امل ــاين  مــة الضــو    ــو  وائــا   ــرى 2 املدا ــ . ش لمــ  الواقــ  امل ــرتك 
 .(128)تدايم املدا نت نولوق ا املن وما  أن م النمج ر  ش نوأ  اال تضااة مة

    ن ال   ـــ  الن ا ـــ   غـــري موات ـــ   ش ن م ـــاك  النمـــ   ا   يضـــ 2 ش  ـــاا  الواقـــ  امل ـــرتك  -58
  ـو األ ـاا  ذشم اس اقـ  ان ـوس   ـو امل ـا .  ا  شي ـنم  يضـ .ا  ك ري  ا   ث  حتديتداس  ال شاسيوا 

ي ـــرك م ر  م  ـــ   ـــن   شال شذ كـــر كـــتلك  ن الن ـــا  الن ا ـــ  ينـــت ند األ ـــاا  ذشم اس اقـــ  
ـــــا ن ـــــا    ـــــج يضـــــمة  امـــــاق م ر  ـــــوا النمـــــ . ش ش ـــــ  الواقـــــ   شال المـــــراا ين ـــــر ر ت   
ر ذلـك  مبـا مويام  ا مبراق   شا ـد االمتثـاس التـا  لمـانون محايـ  األ ـاا  ذشم اس اقـ   2 امل رتك 

 .(129)ةمان ش و م اآلمة    األماكة النام 
 

 والقضايا البيئية الحق  ي التنمية -10 
مــــة  ا  قــــد ا  ك ــــري  ا   ن اكت ــــاف املــــوااا ال   ن ــــ  ق ــــم  ــــدا 2 ال  ــــ  الواقــــ  امل ــــرتك  -59

مـــة ال ـــركا    ـــ    ـــو تـــرا  ج  ا  أـــ ن  ـــدا 2 املنـــتثمرية    ال  ـــد. ش لـــاا  الواقـــ  امل ـــرتك 
شقـــو   م  ـــا  م ـــاااة  ا  اآلثـــاا ال    ـــ  شاالقتما  ـــ  شالثمال ـــ . شذكـــر   يضـــ مالتنم ـــم اشن  ن ت مـــ   

غــري قانون ــ  شانتــدا  لسأااةــ  شانت ــاش نــا ر امل ــااك  ر   ــاا امل ــاشاا  ا تمن ــ  شنــا ا تمنــا  
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ا   ــــ  ر ال ــــ  ر املنــــائ  الــــس تتن ــــا أال ــــا، النــــا . شأاسةــــال     ذلــــك    ــــاا     انت ــــاش 
 ــ اا املنــقشل   االقتما  ــ  ل  ــركا  ش  ــااة املنــتثمرية ل تضاقــا  امل مــ  مــ  ا تمنــا  ا   ــ  ر 

 ين ــوم مــا التــو ن  شتــدهوا ال ــرشف املن  ــ    ــت  ا تمنــا   شي ــم  ذلــك ت ــو  ال   ــ  الن ريــ  مــ 
 ـة الم ـا  يا   م  ـا   2      ذلك مة اثاا         و ال ـح  شالتدتيـ ص ش  رأـ  الواقـ  امل ـرتك 

ل ــرشف املن  ــ   شاالقت ــااي  ل ميتمنــا  ا   ــ   ش  ــاا    ــااة التــو ن الــس تنضــت اشن مرا ــاة ا
 .(130)   شقوا  اال   نر ل  ا األ اا   اة م ا   يض
أــ ن ن ــو  النديــد مــة امل ــااي  النم قــ  ك ــال  ن شقــوا  ا   يضــ 2 ش لــاا  الواقــ  امل ــرتك  -60

اشن تنض ـــت من ـــم   ـــوس ال قـــانون  ـــاام املضنـــوس أ ـــ ن األااةـــ  نمايـــ   مـــوا ا تمنـــا  ا   ـــ 
 .(131)هت  امل ااي  ر ظ   د  تولر املن وما  ال يم  ل ميتم  ا    شتمد  ش وا كاذأ  ل 

ي ـــ إ الن ـــر   ـــو شقـــ  النـــر   ر ا تمـــاا قـــانون  مبـــا مويام  ـــا 2 ش ش ـــ  الواقـــ  امل ـــرتك  -61
ي  النم قـــ  أ ـــ ن األثـــر ن ـــر النمـــوا امل مـــ  أـــن ان ومـــ  شامل ـــاا ش حمـــدا مل الحـــ  اجلـــرائم ال    ـــ ص 

ا ـــرتا  انـــا ر ان ـــوس   ـــو املن ومـــا  شم ـــااك  ا تمنـــا  ا   ـــ  ر تن ـــن مـــدة  ـــا ش ال   ـــ ص 
ا ــــد االمتثــــاس خل ــــ  التنــــوي  ش  ــــااة ش الت ــــرف ر األال شاالنتضــــا   ــــا املمنــــوو ل منــــتثمريةص 

شةـــــ  اتضاقـــــا  م توأـــــ  أ ـــــ ن ش التــــو ن شاالتضاقـــــا  امل مـــــ  أـــــن ا تمنـــــا  ا   ــــ  شاملنـــــتثمريةص 
ت ــون لاا ــ   مــوا األال م ــرش     ال انــر    ــوش املنــقشل   االقتما  ــ  تتــ    م  ــ  الر ــدص 

انـــر    ـــو  ن ت ـــون  م  ـــ  تن ـــن  مـــوا ش لمـــ    ـــاية  ـــا الت ـــرف ر األال شاالنتضـــا   ـــاص 
 .(132)نة  ما ل ننا  شك اا ال ال الت رف ر األال شاالنتضا   ا  ضال  شمتا  
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