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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
  2016أيار/مايو  2-13

 لحقععععوق السعععامية المتحععععدة األمععع  مفوضعععية أعدتعععع  للمعلومعععا  تجميععع   
)ب( معععععع  مرفععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15 للفقععععععرة وفقععععععا   اإلنسععععععان
 16/21م  مرفق ورار المجلس  5والفقرة  5/1 اإلنسان

 أنتيغوا وبربودا  
الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا جااءارااات ا،ا ا ا هذا التقرير جتميع للمعلومات   
مبااا يف كلااال اات وااات جالتعليقااات الااواردة ماان ال،جلاا  ااعمياا  جيف تقااارير م ااو  ا ماا  اات اا،ة 
السااامحل وقااون اا،ساااغا جيف  اا  كلااال ماان جتااا ا ا ماا  اات اا،ة الرتياا  كات ال اال   جالتقرياار 

ا ق اااع لعاا،د الجلماااات  جلتااات  للاااع الاام  الجامااازا  مقاا،يف يف لاااجز مااوءً تقيااا،ا   اواا،
اقرتا اات مان  يُرءع العودة إىل الوتا ا اارءعيا   ج  يتمامن التقريار أيا   راا أج جءناات ،وار أج

اا وضي  السامي  وقاون اا،سااغ فاتا ماا يارد ممناا يف التقاارير جالايا،اات العلميا  ال اادرة لان 
ادئ التوءينيااا  العامااا  الااا  التمااا،ها سلااا   قاااون اا،سااااغ يف اا وضاااي   جهاااو يتااااع هيجاااز اااااا

  جق، كُكرت للع حنو ممنجحل يف  والحل هناي  الم  مراءع ااعلوماات الاواردة 17/119 مقرره
  ال رتة تلال يف  ،تت ال  جالتطورات ا ستعرا  دجري  التقرير إل،اد يف جُرجليتيف التقرير  
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 واإلطار األساسية المعلوما  -أوال   
 (1)نطاق االلتزاما  الدولية -ألف 

 (2)المعاهدا  الدولية لحقوق اإلنسان -1 

 اوال  يف أتماا اجلول  السا ق  
  عااا، ااتخاااذة ااءاارااات

 /مل تُقازللينا يُ ،ن مل ا ستعرا 
 ا ،مااامايف أج الت اا،يا

 ا،تف  أج
  للقماااااااااا للااااااااع  يااااااااع ا ت اقياااااااا  ال،جلياااااااا

 (1988)  ألجال التمييً العم ري
التمييااً  يااع ألااجال القماااا للااع ات اقياا  
 (1989)   ض، اارأة
 (1993مماهم  التعذيب ) ات اقي 

 (1993)   قون الط ز ات اقي 
  قاااااااون  ت اقيااااااا  ا ختيااااااااري الربجتوكاااااااول

 جاسااااااات تل ا ا اااااااال  ياااااااع  شااااااا غ الط اااااااز
 اا ا ياااااااا  ااااااااااواد جيف الا اااااااااا يف ا ا ااااااااال

(2002) 

ا لاخا   ات اقي   قاون
 (2016كجي االاق  )

العنااااااااااا، الااااااااااا،ج  ا،اااااااااااا   ااااااااااااوقون 
 ا قت ادي  جا ءتمالي  جالثقافي  

  العناا، الاا،ج  ا،ااا   اااوقون اا،،ياا
   جالسياسي 

  ت اقياااااااااااااا  ا ختياااااااااااااااري الربجتوكااااااااااااااول
 ضااارج  ماان ج اا ه التعااذيب مماهماا 
 أج القاسااااااااااااااي  العقو اااااااااااااا  أج ااعاملاااااااااااااا 
 اانيم  أج التإ،سا،ي 

جتوكاول ا ختيااري  ت اقيا   قااون الرب 
الط اااااااز  شااااااا غ الااااااارتا  ا ا اااااااال يف 

 اامازلات ااسل  
 اال ااااا الثاااااي ا ختياااااري الربجتوكااااول

 اا،،يا   ااوقون ا،ا  ال،ج   العن،
 لقو ااااا  إل ااااااا إىل اهلاااااادا جالسياساااااي 
 اال،ايف

ا ت اقياا  ال،جلياا  وماياا   قااون  يااع 
 العمال ااناءرين جأفراد أسره 

  ياااااااااااع ومايااااااااااا  ال،جليااااااااااا  ا ت اقيااااااااااا 
 القسري ا خت اا من ا لخا 

  يااااااااع للااااااااع للقماااااااااا ال،جلياااااااا   ت اقياااااااا ا الت  وات ج/أج االت،ات
 إلاتغ)  4العم ريا ااادة  التمييً ألجال
 (1988 لايفا

  

 الشاااااااااااااااجو  إءااااااااااااااارااات
 جااءارااات جالت قيقات

العاءل 
(3)

 

للع  القماا  ت اقي  ا ختياري الربجتوكول
 8 يااع ألااجال التمييااً ضاا، اااارأةا ااااادة 

(2006) 
 20 ااااااااااادة التعااااااااذيبا مماهماااااااا  ات اقياااااااا 
(1993) 
  قاااااااون  ت اقيااااااا  ا ختيااااااااري الربجتوكاااااااول

 (2007 توقيعا) االاق  كجي ا لخا 

  ياااع للاااع للقمااااا ال،جليااا  ا ت اقيااا  
 14 ااادة العم ريا التمييً ألجال

  العنااا، اال اااا ا ختيااااري الربجتوكاااول
 ا قت اااااادي   اااااوقون ا،اااااا  الاااا،ج 

 جالثقافي  جا ءتمالي 
  العناا، الاا،ج  ا،ااا   اااوقون اا،،ياا

   جالسياسي 
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 اوال  يف أتماا اجلول  السا ق  
  عااا، ااتخاااذة ااءاارااات

 /مل تُقازللينا يُ ،ن مل ا ستعرا 
 اال اااااا ا جل ا ختيااااااري الربجتوكاااااول   

 اا،،يا   ااوقون ا،ا  ال،ج   العن،
 جالسياسي 

 ااادتااااااغ التعاااااذيبا مماهمااااا  ات اقيااااا 
  22ج 21

الربجتوكاول ا ختيااري  ت اقيا   قااون 
 الط ز ااتعلا  إءراا تق،مي الات ات

  يااع  قااون وماياا  ال،جلياا  ا ت اقياا 
 أسره  جأفراد ااناءرين العمال

  قااون  ت اقيا  ا ختيااري الربجتوكاول
 توقياااااااااعا) االاقااااااااا  كجي ا لاااااااااخا 

2007) 
  ياااااااااااع ومايااااااااااا  ال،جليااااااااااا  ا ت اقيااااااااااا 

   من ا خت اا القسريا لخا

 صلة ذا  أخرى رئيسية دولية صكوك -2 

 اوال  يف أتماا اجلول  السا ق  
 ااتخاااااااذة ااءااااااارااات

 للينا يُ ،ن مل ا ستعرا   ع،
 ا ،مااامايف أج الت اا،يا

 ا،تف  أج
ات اقيااا  مماااع ءراااا  اا اااادة اجلماليااا  جااعاقاااا  

 للينا
ا ت اقيااااااا  ااتعلقاااااااا  ف ااااااا   ااااااااا ت  

 1961ا،ع،ايف اجلمسي  لعايف 
 ،واااااااايف رجماااااااا ا ساساااااااحل للم جمااااااا  اجلما يااااااا  

 ال،جلي 
الربجتوكول ااضايف الثالا   ت اقياات  

ال ادر جاالتغ  1949ءميف لعايف 
مااااااان الربجتوكاااااااول  90مبوءاااااااب اااااااااادة 
 (4)ااضايف ا جل

 رقااااا  ال،جليااااا  العماااااز ممومااااا  ات اقيتاااااا  (5) رجتوكول  ال مو 
(6)189رق  ج  169

 
 جلاااااااا،احل  ااااااااالتءان ااتعلقتاااااااااغ ا ت اقيتاااااااااغ 

ااتعلقا   1961 لاايف ات اقي   استثماا) اجلمسي 
ف    ا ت ا،ع،ايف اجلمسي (
(7)

 

 سااااااااال يف التمييااااااااً مجاف اااااااا  ات اقياااااااا  
 التعلي 

  /أ سااااااط   12 ااؤرخاااااا  ءميااااااف ات اقيااااااات 
ج رجتوكو ها ااضافياغ ا جل جالثاي 1949

(8)
 

  

ال،جلي  العمز اموم  ا ساسي  ا ت اقيات 
(9)
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أ،تي ااوا ج ر ااودا كا،اات قاا،  أغااعااب  رب ااادج    ااف فريااا ا ماا  اات اا،ة دجغ ااقليمااحل  -1
 اة تاا،لوهياا،تو اايات ل، ا2011يف لااايف ااتعلااا  ااا أتماااا ا سااتعرا  الاا،جري الشااامز  تلقااتا

إىل الت ،يا للع معاه،ات دجلي  لا  يف ميا،اغ  قاون اا،سااغ أج ا ،مامايف إلينااق جقا، قااز 
  ج اسااتثماا ات اقياا   قااون ا لااخا  كجي االاقاا ا مل ت اا،ن (10)هااذه التو اايات الجثاا  ماان

أ،تي وا للع أي من معاها،ات ا ما  اات ا،ة ال،جليا  ا ساساي  وقاون اا،سااغ مماذ ا ساتعرا  
مع التو يات ال  تلقتنا ختل  السا ا ااتعلا  ا  جلجع ال ريا دجغ ااقليمحل اوجوم ا متشيا  

 جلا للع ا ،ممايف إىل  يع  جو  ا م  اات ،ة ا ساساي  وقاون اا،سااغ يف ا ستعرا  ا
  (11)أقر  جقت ممجن

جأج ت م وضي  ا م  اات ،ة الساامي  لشاؤجغ التءاان  تشاجيع اوجوما  للاع ا ،مامايف  -2
الموار يف سا ب ظ وا اا للاع للاع  ا ت ا،عا،ايف اجلمساي  ج  ف  ااتعلق   1961إىل ات اقي  لايف 
  (12)31ااادة  سيما  ج وضع ا لخا  ل،احل اجلمسي ا   ااتعلق  1954ات اقي  لايف 

 اا غ أ،تي ااوا ج ر ااودا ليساات  (اليو،سااجومموماا  ا ماا  اات اا،ة للرت ياا  جالعلاا  جالثقافاا  )جكّكاارت  -3
  (13) قوة للع الت ،يا للينا ناارفا  يف ات اقي  مجاف   التمييً يف سال التعلي ا جلجعت

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
قاااا،وغ إ ااات  ألاااار ال رياااا دجغ ااقليماااحل إىل أغ أ،تي اااوا ج ر اااودا لااااركت يف مشااارج   -4

 ً الااذي جضااعتظ مموماا   ا جهااو ااشاارج ا ساارة جاا اات  القااا،وي جالقمااا حل ااتعلااا  ااالعمف ااماا
يف سان تشاريعات يف   ل تدجل لرن الا ر الجارييبا جأغ اوجوم  أ جلم   قون الط ز   هناا تعتا

ااشارج   جيُتوقاع أغ تشامز التشاريعات ااقرت ا  رلايا  الط از جوايتاظا جالتاابا جقمااا  هذاإاار 
ً ا جإ،شاااا رجماا  ل ساارة     شاا غ هااذهتشااريعات   توءاا، أي   ياا، أ،ااظا  اا،ا ا جالعمااف ااماا

  (14)القمايا معرجض  للع الربااغ

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جي  
اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسا  مركز  

(15)
 

اوالي  اجلول  أتماا يف اوال  اوال  يف أتماا اجلول  السا ق  ااؤسس  الوامي  وقون اا،ساغ
(16)

 
 (2001ءي  ) (2001ءي  ) ديواغ ااوامل

ا خاااتل ا ساااتعرا  الااا،جري كا،اااتألاااار ال رياااا دجغ ااقليماااحل إىل أغ أ،تي اااوا ج ر اااودا   -5
إ،شاا مؤسسا  جاميا  وقاون اا،سااغ  ال،الي  إىل قالت التو ياتق،  الشامز ا جل ااتعلا  اا

ًياااااً جواياااااا   قاااااون اا،ساااااااغ جفقاااااا    ماااااااادئ) للماااااااادئ ااتعلقااااا  مبركااااااً ااؤسساااااات الوامياااااا  لتع
ًياااً جوايااا   قاااون  جلمااا  التمسااايا ال،جليااا فاااإغ  جماااع كلاااالا  (17)( ااااري  للمؤسساااات الواميااا  لتع
الت قيا هااذا الاا،يواغ  اا جُكلااف االتماا،ت ديااواغ ااوااامل يف إاااار الت ااميف  ءااي  قاا،  اا،ساااغ
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جسالطتظ   ا  كافيا يف قمايا الول  ااداري اوجومحل  جيماا إىل كلاال أغ ماوارد الا،يواغ فقط 
  ا غ تمشاا اوجوما  مؤسسا  جاميا  وقاون اا،سااغ جفقااا  دجغ ااقليماحل را،جدة  جأج اع ال رياا 

  (18) ،ل  من الشركاا ال،جلين اااادئ  اري 
قاااااون اا،سااااااغ كات  اااااا   أغ مااااان لااااا غ إ،شااااااا  ليااااا  ودجغ ااقليماااااحل جرأ  ال رياااااا  -6

 جتقاا،ميمؤسسااي  جمشاارتك   اان الااوزارات لر اا، تم يااذ تو اايات احلليااات ال،جلياا  وقااون اا،ساااغ 
ًز كثااا   ماااع احللياااات ال،جليااا   للاااع حناااو فعاااالقااا،رة اوجومااا  للاااع التعاماااز ا  تقاااارير إليناااا أغ يعااا
  (19)جااقليمي  وقون اا،ساغ

 نالتعاون م  آليا  حقوق اإلنسا -ثانيا   
 المعاهدا  هيئا  م  التعاون -ألف 

 تقدي  التقارير حالة -1 

 ااعاه،ة هيا 

 ا،تامياااااااا  اات وااااااااات
 ا سااااتعرا  يف الااااواردة
 السا ا

 قُااااااا،يف تقريااااااار  خاااااار
 ا سااااااااتعرا  ممااااااااذ
 السا ا

 اات وااااااات  خاااااار
 تق،مي التقارير  ال  ا،تامي 

  القماااااااااااا للاااااااااااع جلماااااااااا
  التمييً العم ري

 التقرياااااار تقاااااا،مي 2009ممااااااذ لااااااايف  تاااااا خر - - 2007 كار/مار  
 لشر جاوادي العالر للتقريرين اجلامع

اللجمااا  ااعميااا   القمااااا 
   للع التمييً ض، اارأة

الثاي/يمااااااااااير  كاااااااااا،وغ
1997 

 التقرياااااار تقاااااا،مي 2014 لااااااايف ممااااااذ تاااااا خر - -
 قالساااااا ع إىل الرا اااااع مااااان للتقاااااارير اجلاااااامع
اوالااااا  يف  يف للموااااار 2016 لاااااايف جُ ااااا،د
 ظز ل،يف جءود تقرير يف الطراا ال،جل 

متاااا خر لاااان مولاااا،ه  ا ج  التقرياااار تقاااا،مي - - -   جلم  مماهم  التعذيب
 1994 لايف ممذ

ا جل/أكتااااو ر  تشاااارين  جلم   قون الط ز
2004 

التقرياار اجلااامع يف  2016 لااايف يفسااُيمور  - 2014
 أماااا تقااا،مي قالرا اااع إىل الثااااي مااان لتقااااريرل

 الربجتوكاااااااااااااااااول مبوءاااااااااااااااااب ا ج  التقرياااااااااااااااار
  شااا غ الط اااز  قاااون  ت اقيااا  ا ختيااااري

ا ا اال يف الا ااا  جاسات تل ا ا ال  يع
فمتاااا خر لاااان مولاااا،ه جيف ااااااواد اا ا ياااا  

 2004ممذ لايف 
اللجماااااااا  ااعمياااااااا   قااااااااون 
 ا لخا  كجي االاق 

 يف ا ج  التقريااااااااااار تقااااااااااا،مي مولااااااااااا، حياااااااااااز - - -
 2018 لايف
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ًريااا  ال ااا  ة الماميااا ا مثاااز أ،تي اااوا ج ر اااوداا  -7   اااف ال رياااا دجغ ااقليماااحل أغ الااا،جل اجل
متلااال قاا،رات جمااوارد كافياا  الاا،اد جتقاا،مي تقااارير إىل هياااات ااعاهاا،ات يف الوقاات ااماسااب    
ًاماتاااظللوفااااا  هاااذا الالااا، مشاااق  تجاّااا،لاااذاا ج     تقااا،مي التقاااارير إىل هيااااات ااعاهااا،ات   ااالاتا  الت

دلماااات قاااا، جأضاااااا ال ريااااا دجغ ااقليمااااحل أغ مموماااا  ا ماااا  اات اااا،ة للط ولاااا  )اليو،يساااايف( 
اوجوم  لتقا،مي تقريرهاا اجلاامع للتقاارير ال،جريا  مان الثااي إىل الرا اع إىل جلما   قاون الط ازا جأغ 

م  اات ،ة للمساجاة  ن اجلمسن جمتجن اارأة )هيا  ا م  اات ا،ة للمارأة( تا،ل  ال،جلا  هيا  ا 
تقريرهاا الااذي تا خر تق،اااظ إىل اللجما  ااعمياا   القمااا للااع التمييااً  يف منماا  إمتاايف إلاا،ادالطارا 

 ا،ة للمارأة   غ توا ز اوجوم  تعاجهنا مع اليو،يسيف جهياا  ا ما  اات ض، اارأة  جأج ع ال ريا
  (20)للع إل،اد التقارير ااوءن  إىل هاتن اللجمتن

 الردود على طلبا  المتابعة المحددة المقدمة م  هيئا  المعاهدا  -2 
 ا،تامي  اات وات

 التق،مي تاريخ ااوضو  ااقرر ااول، ااعاه،ة هيا 
ااتب ا  ز لن جتق،مي  يا،ات قاا،ساغ جامي  وقون مؤسس  إ،شاا 2008  جلم  القماا للع التمييً العم ري 

 العم ااري الت ااون للااع القا ماا  ا فجااار ،شاار ججتاارمي للسااجاغق جالقااومحل
 جأفعال العمافا العم ري التمييً للع جالت ري  العم ري ا الجراهي  أج

   (21)اامومات ال  ظر  للع التمييً العم ري ج ور

- 

 (22)التعاون م  اإلجراءا  الخاصة -باء 
 الراهم  اوال  اوال  يف أتماا اجلول  السا ق  

     دلوة دا م 
ًيارات  - - ءرت ال  ال
ًيارات  - - ااا،أ  ي  من للينا ااوافا ال
ًيارات  - - إءراؤها اُلب ال  ال

 ا ستعرا  قي، ال رتة أتماا رسا ز أي  توءظ مل العاءل  الم،اااتللع ج  اتللع رسا ز ا دلااالردجد 
  ااتا ع  ج عثات تقارير

 التعاون م  مفوضية األم  المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جي  
ال ريااا دجغ ااقليمااحل أغ تعامااز اوجوماا  مااع اا وضااي  السااامي  وقااون اا،ساااغ  أجضاا  -8

ًاما اااا ال،جليااا  يف ميااا،اغ  قاااون  قااا، ظاااز رااا،جدا   ف اااو  التماااا  ااساااال،ة التقميااا  للوفااااا  الت
 ج ر اودا أ،تي اوا تلاتم   ا غ ال رياا جأج اعتيس  الت،ريب جالتثقياف يف هاذا اايا،اغ  لاا،ساغ أج 
الوفاا  إىل الرامي  ءنودها من أءز ظسن اا،ساغ وقون السامي  اا وضي  من التقمي  ااسال،ة

ًاما ا ال،جلي  يف سال  قون اا،ساغ  الت
(23)  
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تنفيععا االلتزامععا  الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان معع  مراعععاة القععانون  -ثالثا   
    الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المساواة وعدم التمييز -ألف 
التميياااً ااااااب للاااع  تتمااااجل،اااظ   توءااا، تشاااريعات رااا،دة أال رياااا دجغ ااقليماااحل  ككااار -9

 لااا، االاقااا  أج الل ااا  أج ااياااز اجلمساااحل أج اهلويااا  اجلمساااا،ي  أج الوضاااع ا ءتماااالحل  ج  يوءااا، 
سياس  ءمسا،ي  جامي   جأج ع ال ريا   غ تعتما، اوجوما  سياسا  ءمساا،ي   أ،تي وا ج ر ودا أيما  

ًز قا،را ا يف ساال الت لياز اجلمسااي داخاز أغ جامي ا  ،ل  من هيا  ا ما  اات ا،ة للمارأةا ج  تعا
  (24)الوزارات جاادارات جالوكا ت ال  تمسا سياس  التممي 

القا ماااا  للااااع ،ااااو  ماااان العقاااااات  ءاااا، كثاااا يو ًال يااااجرأ  ال ريااااا دجغ ااقليمااااحل أ،ااااظ    -10
مؤسسااااي  ،ومياااا  الاااا  ت ااااط،يف  ااااا اااااارأة جالاااا  تااااؤدي إىل  اااا،ج  فااااوارن  (اجلمسااااا،ي ) اجلاااام 

 اان اجلمساان يف  تعااادلتقافياا  جسياسااي  جاقت ااادي   جأظناارت اا  ااااات جءااود  - جاءتمالياا 
اا،اا   لا،  التعليماحلالت  يز   مستو اا،ار  يف اار لتن ا  ت،ا ي  جالثا،وي   جمع أغ القي،  

يف دخاول  كاا ا   أللع يف ااستو  اجلامعحلا فإغ التخارّ  يف الجلياات جاجلامعاات مل حُي ا،  ظاّو   
أج مما ااب  اامع  أللااع أج تاااوؤ مما ااب قيادياا  دخاازاو ااول للااع  يف المساااا سااون العمااز أج

 ا كثااار إ،تاءيااا يف القطالاااات ا قت ااادي   ماااواا قاا،يف كساااننرتء  كلاااال إىل  ا كماااا مل يُااالقاارار
َيع  جااوءَّن  حنو   (25)لريال  ياة التيت لي  هلنالمساا  ل، ظقيا التممي   جال قر أل 

ًجءن ااان  ي اجلمسااا ا فعاااال ااا غ دجغ ااقليماااحل جأفااااد ال رياااا  -11 مااان ، ااا  اجلااام   ااا   الااا
أغ  مان  1995را   اجلمساي  لعاايف ءاا يف قا،وغ اجلفق، قا،و،ي  للرءال جالمساا للع  ، سواا  

ساموات إىل الساجن ااؤ ا،   مخا اار  اللواط ي،اغ  ارتجا ظ ءرا  يعاَقب للينا  السجن  من 
ًدجءاو ااياز اجلمساحل جم اايرج اهلويا  اجلمساا،ي ا   سايما مان  الشارحي  جتواءظ ااثلياات جااثلياوغ جم

و ااول للااع الرلاياا  ال ااا ي  يف ا،يات ا دىنا التمييااً جالو اا ا جقاا، تعرتضااان  ظاا ا قت ااادي 
لماااز   ل  اااول للاااعل أكااارب اااعو ات ا  يواءناااوغ أيماااقااا، ا ساساااي  جا،ااا،مات ا ءتماليااا ا ج 

ا لااااخا   هااااؤ اأغ ممومااااات ا تمااااع اااااا،ي أفااااادت  اااا غ  إىل جألااااار ال ريااااا دجغ ااقليمااااحل
ًالوغ يتعرضوغ لتضطناد جااماايق  يومياا      جااثلياات  قاون ااثليان  جأفااد ،الاطوغ يف ساال ي

ًدجءحل اايز اجلمسحل جم ايري اهلوي  اجلمساا،ي  الاذين تعرضاوا جلارا   لماف  أغ ااثليات جااثلين جم
ا ممناا متعا،دة سااا   ين   يالَّا   ا لتا،ااات للاكثا ا  ماا   ج ذلاليرتددجغ يف إ تغ الشارا   ا

جتاار  ساا ق   ا،وا الماء  لنج ا،وا من الجشف لن ميلن  اجلمسحل جمن الو   جالتمييًا 
ًدجءااحل اايااز اجلمسااحل   اا ه ا سااتما  إىل جتااار  لاان مااع الشاارا  أج  ماان ااثليااات جااثلياان جم

  (26)جم ايري اهلوي  اجلمسا،ي 
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 الشخصي واألم حق في الحياة والحرية ال -باء 
   ياا، مااا  لا 24جقااف اختياااري لعقو اا  االاا،ايف ممااذ  جءااود  ااف ال ريااا دجغ ااقليمااحل  -12

ًال ظوااع  اا،ل  لااعيبا  إلاد ااا  الجامااز  جيف متجااررة  ،اا،ااات جتوءاا، أغ لقو اا  االاا،ايف   تاا
 ُعياا، لملياا  قتااز  وياات  ت طياا  إلتمياا  جاسااع ا أللاان جزياار ا ماان القااومحل أغ ج ا 2013لااايف 

  (27)تم يذ لقو   اال،ايف يف ّم   ستا،أأ،تي وا ج ر ودا 
جمع   متواترةجقال ال ريا دجغ ااقليمحل إغ ا  امات ااتعلق   تجاجزات الشرا  ليست  -13
 سااب ادلاااات ءااا  م او  الشارا  لان العمازا أُجقَف 2015حل كا،وغ الثاي/يماير  ا فكلال

 خاارين  جأضاااا ال ريااا أ،ااظ  قُاا،مت ضاا، ُلااراي نلااجاج   أر ااع شاا غ  فينااا أ،ااظ مل ي عااز لااياا  
ًر هذهوء، يف ت     (28)الشرا  ااق،َّم  ض،هيا  كات  ا   مؤسسي  معمي   الشجاج   اجل

 ساااااجن  اااااا ا  اجلتلااااا ا قااااا،مي ءااااا،ا  أي جألاااااار إىل أغ الساااااجن الو يااااا، يف أ،تي اااااواا  -14
  (29)جالورجا فيظ قاسي  جمجتف لل اي 

جأفاااااد ال ريااااا دجغ ااقليمااااحل  اااا غ قااااا،وغ اجلاااارا   اجلمسااااي    يعاااارتا  ا  ت ااااا   اااان  -15
ًجءن إ  يف ظاااارجا ا ًجا   جرأ  أغ العمااااف  معيماااا  تتعلااااالاااا اااااارأة  ضاااا، ا ،  ااااال أج فسااااخ الاااا

ً  تشاا  إىل أغ ،سااا  ت ااز إىل  يف  40مشااجل  خطاا ة جمت ّشااي   فمسااو  جدراسااات العمااف ااماا
يف لتقاااااا ن اوميميااااا    الاااااا،يتعرضااااان لتلتااااا،اا قااااا، ااا ااااا  مااااان الاال اااااات يف أ،تي اااااوا ج ر اااااودا 

ا  اا،ل  ماان هيااا  ا ماا  اات اا،ة للماارأةا خطاا  لمااز جامياا  2013جوماا  يف لااايف جالتماا،ت او
العماااااف اجلمسااااااي  جأج اااااع ال رياااااا دجغ ااقليماااااحل  ااااا غ تمشاااااا  اهنااااااا 2018-2013لل ااااارتة 

ا جساع ،طاقاا  ااتعلقا  ااادرات اا جتمامناوجوم  جلما  تمسايا جاميا  للت ا،ي للعماف اجلمسااي 
ًا  يم اب للاع تعلاا ممناا  الت ا،ي لعماف الع اا اتيخا ا  ماا ج  من اااواامنا   ا اهتماماا  مركا

  (30)العمف اجلمساي
ءتماااالحل  ممااان أءاااا وا يف ااسااا  ا 4 مااان كاااز 1ج  اااف ال رياااا دجغ ااقليماااحل أغ حناااو  -16

كاغ ض ي  الت،اا ءمساحل  جماع كلاالا   قالوا إهن  يعرفوغ ا ت   2014 ،تي وا لن العمف يف لايف 
  أج سياس  جامي  لامل  اجاف   ا لتا،اا اجلمساحل للاع ا ا اال  جرأ  ال رياا   توء، اسرتاتيجي
  (31)لامت  ا  قمايا ا لت،اا للع ا ا ال يستوءب إ ت ااتعلا  أغ اااار القا،وي 

ًل جاا،رساا  قا،و،يااا  ًال يااالعقو اا  الا،،ياا    تطايااا  اا غ ال ريااا جأفاااد  -17 أغ   جأضاااا يف ااماا
ًال قاا، العمف  اا ااتعلااااسا  ا ءتمااالحل  ت يياا، لااعيب لء قااا للااع العقو اا   يوءا،أظنار أ،ااظ   ياا

  (32)الا،،ي  يف اا،رس  جالايت
جكّكرت اليو،سجو  ا غ أ،تي اوا ج ر اودا مل تقااز أتمااا ا ساتعرا  الا،جري الشاامز ااتعلاا  -18

  جككارت أ،اظ يما احل تشاجيع اوجوما  للاع  وار  ياع (33) ا التو يات اات ل   العقو   الا،،ي 
للاع موا ال  الت ا،ي اسا ل   ا جاجن تشاجيعنا أيماا  السياقاتألجال العقو   الا،،ي  يف  يع 
  (34)ا لت،اا للع ا ا ال جإمهاهل 
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 ، ق  مَ  ل،  ج  وت م وضي  ا م  اات ،ة السامي  لشؤجغ التءان أغ أ،تي وا ج ر ودا   -19
مان  لا،اغ أخار  يف القادماات   سيما المسااا ج رجر يف  غ جا ، لم ايا ا جتار  الاشرا م ل، ج 

جإءاااارهن للااع العمااز يف  اساات تهلن ءمساايا     اارا ممطقاا  الا اار الجااارييب اللااوايت يُتجاار  اان 
ًلي    (35)ا،،م  اام

يف   ا لااااخا جكّكاااارت اا وضااااي   اااا غ ال،جلاااا  الطاااارا التماااا،ت قااااا،وغ ممااااع ا جتااااار  -20
 ااا ت لاان أي  ا2014ا  اا  لااايف لجمنااا   واات أغ ال،جلاا  الطاارا مل تالّاا ج ا 2010 لااايف

  جأج ااات يف إااااار القاااا،وغ ااشاااار إلياااظ  ، اااا  هلااا    أج معاقاااا  للمتجااارين  الاشااار أج إدا،ااا مقاضااااة
اوجومااا  مبوا ااال  ءنودهاااا لتم ياااذ القاااا،وغ اااااذكور ججضاااع إءاااراا رتاااحل لت ،يااا، هويااا  اا وضاااي  
لااان جتاااار  الاشااارا جالتميياااً  وضاااو   ااان المااا ايا جاجلمااااةا جالساااعحل إىل إ ااااد  ااا،ا ز ضااا ايا ا 

 سااما ااعمي ا مباا فيناا إءارااات اللجاوا  دجا ر ا،،ماتجإ التن  إىل ا جّتارا ا تجاز ض ايا 
ًيااً ااوجوماا أجضا ت أغ   ج يجاوغ مماساااا   اوماياا    تااوف ءنودهاا اجاف اا  ا جتااار  الاشار ج   تع

اللتااان قالتنماااا أتمااااا ا ساااتعرا   22-67ج 21-67تجاااوغ قااا، ااقااات التو ااايتن  المااا اياه
ًز اوجوماا  ءنودهااا لت ،ياا، هويااات (36)الاا،جري الشااامز ا جل   كمااا أج اات اا وضااي   اا غ تعاا

تيسار هلا  سااز او اول للاع أغ تقا،مي الااات جلاواا ج ل ر   التج ز هل    غ ض ايا ا جتارا ج 
  (37)مرجري الخر   ا،مات ا،

 إوامة العدل وسيادة القانون -جي  
ماان القمااايا تااراَك  يف اجلاااك  اجلما ياا  يف  هااا ت   ألااار ال ريااا دجغ ااقليمااحل إىل أغ كّمااا   -21

فاارتة يف السااجن  قاا، ظلاوامااّ،ل ع للاين  ألخا ااا  يف تقااارير  ا  ي  أغ  جرد أ،تي اوا ج ر ااودا  فقا،
 ااااارتاك  هاااذا القااا،رساااموات يمتوااارجغ اجلاكمااا   جأجضااا ت اوجومااا  أغ  عااا   ت اااز إىل مخااا 

  (38)قل  القماةراءع إىل 
ساموات ج ا غ  مثااي هاحلللمساؤجلي  اجلما يا    جأفاد ال ريا دجغ ااقليمحل   غ السن ال علي -22

ا  يمااا لاا،فماات  لاان كلااالا فا  اا،ا  حياااكموغ يف ، اا  اجلاااك  الاا  حياااك  فينااا الاااال وغ  ج 
الع،الااااا  ج  خياااااارات  ا ااااا،ار أ جاااااايف العقو ااااااتا   توءااااا، أي  ااااا،ا ز اافااااارا  ظااااات ااراقاااااا 

إىل أهنااا ستشاار  يف  2015ألااارت يف تشاارين ا جل/أكتااو ر قاا، اوجوماا    اا  أغ  اا اات ي 
الاا  اجاان  ا،طااواتا  جااايف ق اا، المواار يف  إ اا،ارالت ويااز قاااز خيااارات تقاا،مي تاا،ريب للااع 

رجماا  أساارة للموااار يف  2012  جأ،شااات يف لاااايف يف السااجن ا  ااا،ا  إياا،ا  اختاكهااا لت ااادي
ً   قمايا ، ق   (39)ا ا ال جدلاج  العمف اام

 م،رساا ا يف  اان أغ ا تجاااز للاماااتال ريااا دجغ ااقليمااحل أ،ااظ   توءاا، مرافااا  جأجضاا  -23
الاااذين ج سااام   18جساااموات  10تااارتاج  ألمااااره   ااان  ا ج د الاااذين تستمااايف ا ج دتااا،ريب 

هاااذه    جا،ُتقااا،ت ااخال اااات الاسااايط أ اااالتن  اجلااااك  مااان أءاااز  الرلايااا  جاومايااا  جف اااو  
 إيوا ناا ساارمن جكلاال جا لتا،اا  للنجارتعرضاوا  أج دا  ّ، لءءارايف لان  ا  ق ا، ع ااا،رسا   هناا تُ 
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  إساقاط اادا،اات ا  قا،و،ا ج   سارمن يف ، ا  اارفاا  جأضااا ال رياا أغ اوجوما  ساّمت ماؤخرا  
 للاااع يسااا  الشاااخ   ظااازمااا   لاماااا   21سااان   لاااوغ ال اااادرة يف قماااايا اجلااارا   اارتجاااا  قااااز

  (40)سموات ساعال راط ااستقي   ا،ة   تقز لن 

  حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -دال 
اليو،ساجو  ا غ التشان  ءراا  يام  لليناا قاا،وغ القا،  جالقاذا جقاا،وغ مموم  كّكرت  -24

 ألاااوايف  لثتتااا ن الساااج إىل التشااان  للاااع العقو ااا  جت ااازال تمااا  جاامشاااورات  ااا  اار اااو  فيناااا  
يجااوغ ماا،ي  قااا،وغ يف جت،رءااظ التشاان  ماان قا ماا  اجلاارا   ج ر ااودا أ،تي ااوا تشااطب  اا غ جأج اات

  (41)،جلي مع ااعاي  ال متوافقا  
جمل تسجز اليو،سجو أي لملي  قتاز ل ا  ين يف أ،تي اوا ج ر اودا  فال ا  يوغ يعملاوغ  -25

  (42)يف  يا   مم 
العااملن يف ا،،ما  اا،،يا  جأهنان  أ لايا جأفاد ال رياا دجغ ااقليماحل  ا غ المسااا يشاجلن  -26

 هااو يف اوجوماا   جتالاا  ،سااا  المساااا  اان ا مماااا الاا،ا منا جهااذا رفيعاا  ااسااتو يتاااوأغ مما ااب 
يف ااا اا ا يف  اان أغ أ لاياا  رؤساااا اادارات رءااال جتالاا   62أللااع مم ااب يف ا،،ماا  اا،،ياا ا 

يف ا،،ما  اا،،يا ا  متثيت  منيمماا  لمساا لهذا اام ب  جر   أغ  من لا لحليف ااا    60،ساتن  
 يمشاطن  ،رءا  كاا ة ءا،ا  ا ،تخا ااتا جأهنان  أتماااارك  تام  يف الت ويت جمع أهنن يشاركن مش

ًال ء، متواضاع   ف احل ا ،تخا اات  ً ي    ت ًا  السياسي ا فإغ ،ساتنن يف القيادات او يف ا  
  (43)يف الربااغ قع،ا مل ت ً سو  امرأتن مب2014العام  ال  ءرت يف لايف 

 بشروط عمل عادلة ومؤاتيةالحق في العمل وفي التمت   -هاء 
ا يف  ياااع ءوا،اااب القطالاااات ا قت اااادي  إغ ،ساااا  المسااااا حلقاااال ال رياااا دجغ ااقليمااا -27

  أماا الرءااال ضااما،ا  جا قاز  ا دىن أءاارا  يف الوظاا ف  اا  ااساتقرة  ،ساا  منيمماا  ا كثار إ،تاءياا  ا
يف الماااتا اجللااحل اا ااا   للع ،سااا  ماوياا  يف القطالااات الاا  تساان   اا ،رءاا  أكاارب ممثَّلااوغ ناا  ف

 يوءا، لا، ا جللع جءظ اا الظقيا التممي   من أءز جيف القطالات ال  تستن،فنا اوجوم  
فاارتات أاااول   لااااتت لاان العماازالرءااال جيوللاان  مثيلااظ لاا،  أللااع ماانمعاا،ل  طالاا  المساااا 
  (44)للمسااطي  المماجلمسا،ي  ا دجار  ،رء  كا ة هذا الوضُع  جيعًّز
لت ار  اجلمساحل يف القطاالن ا،اا  ل جءود مع،ل مرت ع حلج  ف ال ريا دجغ ااقليم -28

  (45)مبخاجا من ا ،تقايف التالي  لادة  ل،يف   جيرتاط رتيا   لمظجالعايف جأ،ظ قّلما يالَّ  
ال ااارتة  إزاا قلقاااظلااان  2012ألااار  يف لاااايف كااااغ قااا، ماااؤمتر المقا اااات   أغال رياااا  جككااار -29

ًممي  ًالاات العمازا ج  ايست رقن  ال  ق، الطويل ال ال ارتة ال ا ال  إزاا الموار يف الا،لاج  ااتعلقا   م
جمماااموغ التقاااارير اات ااال   ت ،يااا، الوقاااا ع  جءاااودةجالتقاااارير ااماثقااا  لمنااااا  اجلجمااا  ااان ءلسااا  
  (46)ا دل ا يف  ل  أمور جاستخ،ايف
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   بمستوى معيشي الئقالحق في الضمان االجتماعي وفي التمت -واو 
يف ااا ااا  مااان الساااجاغا مااان  18.4 ال قااار يطاااول ،ساااا  أفااااد ال رياااا دجغ ااقليماااحل  ااا غ -30

يف  52.8  جتالاا  ،سااا  المساااا  اان ال قااراا ماا،قعا   يف ااا اا  معااوزجغ أج يعااا،وغ فقاارا   3.7 ياامن  
  جظتااز (47)ساام  14يف ااا اا  ماان ال قااراا أا ااال تقااز ألماااره  لاان  35.5ا يف  اان أغ ااا اا 

الت ذيااا   مساااا    ،قااا ا،تشاااار معااا،ل أ،تي اااوا ج ر اااودا اارتاااا  الثالثااا  يف ممطقااا  الجاااارييب مااان  يااا  
  (48)يف ااا   من السجاغ 13.9 ق،رها
ا،ا،مات ا ساساي ا للاع معوا  ا سار ظ از   يمماادجغ ااقليمحل أ،اظ ال ريا جأضاا  -31

ًال ررجما   كا ا    فإغ ل،دا   ال ا حل أج الجنر ااا   خ،مات ال رامن مياه ا ،ا يب أج  ممنا   ي
(   حي ااالوغ للاااع ميااااه ا ،ا يااابق ُأسااارة 3 520)ااعيشاااي  يف ااا ااا  مااان ا سااار  10.7ًهااااا ف
يف ااا ااا   7.8مت مااا ق ج  ااارا  ااا حل( لاااي  لااا،ين  مرافاااا ُأسااارة 7 534يف ااا ااا  ) 22.9ج
  (49)( لي  ل،ين  كنر ااُأسرة 2 566)

التو اي   يتمالاع ماع  ا ءتماليا لل مايا  أدىن جامياا   اوجوم   ا،ا   تقررجأج ع ال ريا   غ  -32
الاا   اا،د ا مموماا  العمااز  2012لل ماياا  ا ءتمالياا  لعااايف  اواا، ا دىن الااواب شاا غ  202رقاا  

  (50)للع ا قز من المماغ ا ءتمالحل  ااستو  ا ساسحلال،جلي ا كحل يمع  كز أفراد ا تمع 

 الحق في الصحة -ايز 
  ا جضااا  مااا يتعلااافي كااا ا    رأ  ال ريااا دجغ ااقليمااحل أغ أ،تي ااوا ج ر ااودا  ققاات تقاا،ما   -33

قمااات للاااع معوااا  ا لاااجال التقلي،يااا  أهناااا ال ااا ي  للاااع امتااا،اد الساااموات الع،يااا،ة اااضاااي ا ج 
لجان ج   فااتريا مل تع، مشجل ا ج يع ا مرا  اامقول  ا خر  ظت السيطرة  ااع،ي ل مرا  

ًمما ا يواءظ  ا  ر  ج ااا  الال، الساجريا جارت اا  ضا ط الا،يفا جأمارا   مباا يف كلاالا مارا  اا
  (51)القلبا جالا،ا، 

يف  ااااظ  مساااامو  ظلجمااااج أغ ااءنااااا   اااا  قااااا،ويا  إىلدجغ ااقليمااااحل  ال ريااااا جألااااار -34
 قااا،وي إكااومااز للااع خطاار يتناا،د  ياااة اوامااز   ياا، أ،ااظ يوااز  اا  فينااا يمطااوي  وااا ت الاا ا

ا ءسا،ي  أج ، ساي ا جيف  اا ت ا  ت اا  دا م  خط ة  إ ا   يف إ ا   اارأة اوامز تساب
تاااي   اان دجل لاارن الا اار الجااارييب لاا،يناأغ أ،تي ااوا ج ر ااودا ال ريااا أج ساا ا  اجلاااريف  جأضاااا 

مان  67سام (ا أي  19ج 15ااراهقات )الت حل تارتاج  ألماارهن  ان  لل مز ل،  أللع مع،ل
لتمميااااا  الاشاااااري  اأغ ال،جلاااا  الطااااارا لماااااو يف سلااااا  ا  فتااااااة  جأضااااااا أيمااااا 1 000 اااان كاااااز 

 لا، اوماز لا،د  اا ت الذي أقر اسارتاتيجي  لل ا، مان التا ع للجمال  الجارياي  جا ءتمالي  
ًيااا  جاهلولم،يااا  يف اتااراهقااا  مساااا    تقاااز جكلاااال  كاااز  لااا، مااان  لااا،اغ الجاااارييب المااقااا   ا ،جلي
  (52)2019-2014يف ااا   ختل ال رتة  20 لن
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معاا،ل ا ،تشااار  جفيمااا يتعلااا   اا ج  ،قاا  اامالاا  الاشااري ا أفاااد ال ريااا  اا غ تقاا،يرات -35
يف يف ااا اا   0.8م اارم ا ماان ًداد للااع ماا،  السااموات الساات ااياا ااظ مااا فتااا  لء ااا   اا ااا 
اواااا ت ااالّااا   أ لايااا   جتشااا  الايا،اااات إىل أغ 2011لاااايف يف يف ااا ااا   1.4إىل  2005لاااايف 
سم ا جأغ الشاا ا الذكور الاذين اارساوغ  49ج 15ترتاج  ألماره   ن  تتعلا   لخا لمنا 

  (53)ل  ج كثر لرض  لء ا    اه  ا اجلم  مع الذكورا جااشت تت  اجلم ا 

 الحق في التعل  -حاء
 2008قا،وغ التعلاي  لعاايف معرتا  ظ يف  اليو،سجو أغ اوا يف التعلي مموم    وت  -36

  (54)1981دستور لايف  جلجن لي  يف

 الحقوق الثقافية -طاء 
 ماانا  جااايف كات ال اال   تامااا   لااجعت اليو،سااجو أ،تي ااوا ج ر ااودا للااع أغ تم ااذ تم يااذا   -37

ا جات اقياا  واياا  الاارتا  الثقااايف  اا  1972ات اقياا  واياا  الاارتا  الثقااايف جالطايعااحل العااااحل لعااايف 
ًيااً تمااو  ألاجال التعااا  الثقااايف لعاايف 2003اااادي لعااايف  ًز 2005ا جات اقياا  وايا  جتع ا الاا  تعاا

إىل إلمااال فاار  الو ااول إىل الاارتا  الثقااايف جألااجال التعااا  اا اا،الحل جااشااارك  فيناااا جت مااحل 
كلااالا للااع أغ تااو  ا لتاااار  جهااحل ت عاازا يف اوياااة الثقافياا   جلااجعتنا أيمااا   ااشااارك اوااا يف 

جاجلنااااات ال اللاااا  ااعمياااا   الثقافاااا   جااشاااات لن  ااااذا المشاااااطالواءااااب اشااااارك  ا تمعااااات اجللياااا  
  (55)المعي  ضاف  إىل ال اات  ااجممومات ا تمع اا،ي    اوجومي ا 

 األشخاص ذوو اإلعاوة -ياء
  ف ال رياا دجغ ااقليماحل لا،يف جءاود قاوا،ن جلاوا   را،دة ظماحل كجي ا  تياءاات  -38

  (56)ا،ا   أج تيسر ا،،ماءن  يف ا تمع
أ،ااااظ اجاااان تشااااجيع اوجوماااا  للااااع موا اااال  ءنودهااااا ااتعلقاااا  إىل اليو،سااااجو  جألااااارت -39

  (57) التعلي  ا،ا 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -كاف 
أفادت م وضي  ا م  اات ،ة لشؤجغ التءان  ا غ أ،تي اوا ج ر اودا تواءاظ ظااهرة معقا،ة  -40

ًياً قاا،ر ا للاع إدارة هاذه التاا،فقاتا  مان تا،فقات اهلجاارة ااختلطا ا جلاجعت اوجوماا  للاع تع
حيتااءوغ إىل وايا   لخا  الذينل ا  تياءات ا ساسي  ج اوقون للع أغ ت خذ يف ا لتاار 

ًةضاااف  إىل  اادجليا ا  ًةا مثااز ل السامات اامياا يف ا ماار معااملتن  معاملاا  متمااي  ااات معيماا  يساتل
  (58)المساا جا ا ال
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مااان هااا  مااان ساااجاغ أ،تي اااوا ج ر اااودا  ،ساااايا   كاااا ا    جألاااار ال رياااا دجغ ااقليماااحل إىل أغ لااا،دا   -41
يف ا،،ما  ،سااا يعملان ها  من اانااءرين  ا  الشارلين  جأغ كث ا   ا ااساا،ي ممطق  الجارييب المااق  
ًليااا  ج  يتماااتعن إ  المسااااا لااا،د فاااإغ  اإىل كلاااال ج ااضااااف  مايااا   جوميااا  ضاااعي   أج مع،جمااا    اام

  (59)لظ  ساب ا لت ال  اجلم  كا  ااعرضاتااناءرات المااقات  ااساا،ي  ض ايا العمف أج 
ا تجاااز ااتمثلاا  يف ممارساا  ال،جلاا  الطاارا إىل م وضااي  لااؤجغ التءااان  قلااا  ارتجألاا -42

ًجغ فينا يجوغ  يف اوا ت ال اللجواا     ملتمسحلا مثز المع ااااناءرينا مبن فين   اجلتج
ق جكاااغ أي قااا،وغق جمل يُتنمااوا  ا،تنااا    ااورة مشاارجل دخلااوا ا راضااحل الوامياا  جمجثااوا فينااا قاا، 

 قنا  يف التماا  اللجااوا  شااجز مؤكَّا،  جمارساوا اوز   جتاا ا هويا   اااو  أ رزجهاا للسالطاتق 
إدارة فيمااا يتعلااا  اات تجاااز لقاااز ا تجااازه   جلااجعت اا وضااي  اوجوماا  للااع ا خااذ  ااا،ا ز 

يف الوارجا الا  يجاوغ  ريا  تمقاز اانااءرين إ   ل،يف تطايا أي قيا، للاع جللع ضماغاهلجرةق 
ر مبقتمااع جااااربَّ ظقيقااظ مااع ال اار  ااشاارج  ااطلااو   جمتماساااا   جمعقااو    ضاارجريا   هااذا القياا، يناااف

  (60)ا،ة    ر،جدة ج  القا،وغ ال،ج ق جأ  يجوغ أي ا تجاز للمناءرين تعس يا  
اووار جالتشااااجر ماااع اا وضاااي   ااا ا رتقاااااجأج ااات م وضاااي  لاااؤجغ التءاااان اوجومااا    -43
ا جاهلجارةا القاوا،نموظ حل إ، اك إىل ت،ريب متقّ،يف  تق،مي ،فقات اهلجرة ااختلط ا ج ت خي  مافي

تاا،فقات  الوافا،ين يف إاااار المااع ااظسان لمليااات ظ،ياا، هويا  ااناااءرين  ماان أءااز اجالقمااا
  (61)وايتن ظسن اهلجرة ااختلط  ج 

إءااارااات  تااامّو جألاااارت اا وضاااي  إىل أغ اوجومااا  مل تعتمااا،  عااا، تشاااريعات أج لاااوا    -44
يفإىل ل،يف جءود إاار قا،ويا  اللجوا أج  قون التءان  ج،ورا   ًياً يلا الماما،ات الا  ظماحل  تع

  (62)من االادة القسري 
لخ ا  من  15 ،دت هوي  سمول  مجو،  من  ا2015يف لايف  اجككرت اا وضي  أهنا -45

ًين يف أ،تي ااااوا ج ر ااااودا  يمتمااااوغ إىللجااااوا ال ملتمسااااحل  لاااا، ماااان  لاااا،اغ الشاااارن ا جسااااط كااااا،وا رتجاااا
ًا  مساال   يوءااا، ياا    الرت يااز إىل  لاا،ه  ا  االحلدين جمناا،َّ  جتشااّرد قسااري  اااالحل  مسااتمر ،اا
ءاا      الت من أءز الات يفا هلي  ت ،ي، لجم  خم    معمي   ل اءتمالا  اواك  العايف  جلق،

جأج اات  15 الااا لشاار  ااا ت ماان اوااا ت اللجماا  قاا،  ثاات كا،ااتا  2015جيف   /أ سااط  
لجان ا تار القاا،وي جالعملاحل لاذلال التو ايف ج    ال  مان هاذه اواا ت العشارمبم  اللجوا يف كز 

ًال      (63)واي  التءا جاللجوا يموّ  تشريعحل ساب ل،يف جءود إاار     متيّقن ممظي
ًياا، مان التاا،ا   لاؤجغ التءااان جرأت م وضاي   -46 أغ اواءا  تاا،لو يف هاذا السايان إىل اا

الواءااا  ماان أءااز ممااع االااادة  اواا، ا دىن ماان ضااما،ات مرالاااة ا  ااول القا،و،ياا إىل الوقا ياا  ج 
  (64)القسري  ل لخا  الذين حيتاءوغ إىل واي  دجلي 

متسااااق  مااااع ااعاااااي   اتشااااريعاتتمّ ااااذ جتساااان ج اوجوماااا   اااا غ تمااااع جأج اااات اا وضااااي   -47
تاااوف  إءااارااات مم ااا   جفعالااا  لت ،يااا،  ااا   التءااااا مباااا يف كلاااال  مااان أءاااز ضاااماغ اال،جليااا 
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يف ماان تاا،ا    او ااول  شااجز كامااز التمسااحل اللجااوا جالتءااان  تج اازا سااتامااا جاختاااك مااا يلاا
  (65)ا ساسي  قوقن   للع
ًايااا،ا   جككااارت اا وضاااي  أغ لااا،دا   -48 السااامن  يف قااا، ظااازن الماااا  يف ممطقااا  الجاااارييب مااامت

اا وضاااي  لت يااا ات السياساااات يف اامطقااا ا جأج ااات ،تيجااا   ا،عااا،ايف اجلمساااي   يتااا تر  الااا ا خااا ة 
ومايا  لا،احل الواءاا  توف  او، ا دىن من ضاما،ات مرالااة ا  اول القا،و،يا  مماغ اوجوم   

  (66)اجلمسي  من االادة القسري 
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