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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
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تجميعععل للمعلومعععاه مفدتععععأل مفولعععية المعععة المتقععععدة السعععامية لققععععوق   
 مععم مراععق  ععرار مجلععس حقععوق اإلنسععان)ب( 15فقععرة اإلنسععان واقععا لل

 16/21مم مراق  رار المجلس  5ة قر والف 5/1

 هنغاريا  
هيئاات اععاهاتاتو إلاراارا ات اةا ا و هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير   
مبااا يف كلااال اعت وااات إلالتعليقااات الااواردة ماان التإللاا  اععمياا  إليف تقااارير م ااو  ا ماا  اعت ااتة 

 إلالتقرياار السااامحل وقااون ار،ساااغو إليف  اا  كلااال ماان إلتااا ا ا ماا  اعت ااتة الر ياا  كات ال اال  
 الجامااازو الاام  علااا  إللتطاات  مقااتيف يف لاااجز مااواً تقياااتاص  اواات ا ل ااا  لعااتد الجلماااات 

 مان الرتا اات أإل ،وار إلاهاات أإل آرا  أيا  التقريار يتضامن إلال  اعراعيا  الوتا ا إىل العودة يرا 
علميا  ال إلالبيا،اات التقاارير يف ممهاا يارد ماا خبات  ار،ساغ وقون السامي  اعت تة ا م  م وضي 

  قااون جملاا  اعتمااتها الااي العاماا  التوايهياا  اعباااد  هيجااز يّتبااع إلهااو ال ااادرة عاان اع وضااي  
 مراااااع الااام  هنايااا   والاااحل يف ممهجاااحل حناااو علااا  كُكااارت إللااات  17/119 مقااار ر  يف ار،سااااغ
  اتتت الاي إلالتطاورات االستعرا  دإلري  التقرير إعتاد يف إلرإلعيت  التقرير يف الواردة اععلومات

  يف تلال ال رتة 
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 واإلطار الساسية المعلوماه -موالا  
(1)الدولية االلتزاماه نطاق -ملف 

 
 (2)المعاهداه الدولية لققوق اإلنسان -1 

 السا ق  اجلول  أتما يف  اوال  
  عات اعتخذة ارارا ات

 مل تُقبز/عليها يُ تن مل االستعرا 
 اال،ضاامايف أإل الت ااتيا

 اةتف  أإل
االت اليااااا  التإلليااااا  للقضاااااا  علااااا   ياااااع ألاااااجا  

 (1967التمييً العم ري )
العهاااااااات الااااااااتإلق اةااااااااا   اااااااااوقون االلت ااااااااادي  

 (1974إلاالاتماعي  إلالثقافي  )
العهات الااتإلق اةاا   اااوقون اعت،يا  إلالسياسااي  

(1974) 
الربإلتوكاااااااو  االاتيااااااااري الثاااااااا  اعل اااااااا  العهااااااات 
الااااااااتإلق اةااااااااا   اااااااااوقون اعت،ياااااااا  إلالسياسااااااااي  

(1994) 
 ضاات التمييااً ألااجا   يااع علاا  القضااا  ات الياا 

 (1980) اعرأة
مااااان ضااااارإل  ات اليااااا  مماهضااااا  التعاااااذي  إل ااااا   

اععاملاااااا  أإل العقو اااااا  القاسااااااي  أإل التإ،سااااااا،ي  أإل 
 (1987اعهيم  )

 (1991) الط ز  قون ات الي 
 الط اااااز  قاااااون الت اليااااا  االاتيااااااري الربإلتوكاااااو 

 اعساااال   اعمازعااااات يف ا ط ااااا  الاااارتا   شاااا غ
(2010) 
ت اليااااا   قاااااون الط اااااز ال االاتيااااااري الربإلتوكاااااو 

 ش غ  يع ا ط ا  إلاساتالت  ا ط اا  يف البالاا  
 (2010إليف اعواد ار ا ي  )

 ارعالاااااااااااا  كإلي ا لااااااااااااخا   قااااااااااااون ات الياااااااااااا 
(2007) 

 االاتيااااااااري  الربإلتوكاااااااو 
 مماهضاااااااااااااااااا  الت الياااااااااااااااااا 
 ماااااااان إل اااااااا   التعااااااااذي 
أإل  اععاملااااااااااااا  ضااااااااااااارإل 

العقو اااااااااااااا  القاسااااااااااااااي  أإل 
التإ،سااااااااا،ي  أإل اعهيماااااااا  

(2012) 

  قاون ومايا  التإللي  االت الي 
 إلأفاااراد اعهااااارين العماااا   ياااع
 أسره 

  ياااع ومايااا  التإلليااا  االت اليااا 
 االات اااااااااااا  مااااااااااان ا لاااااااااااخا 

  القسري

أإل /إل الت  وات
 ارعت،ات

االت اليااااا  التإلليااااا  للقضاااااا  علااااا   ياااااع ألاااااجا  
( 1)17 اعادتاااغ: ارعت،ااات) التمييااً العم ااري

 ((1)18إل
العهاااااااات الااااااااتإلق اةااااااااا   اااااااااوقون االلت ااااااااادي  

 اعااااااااااادة: ارعت،ااااااااااات) إلاالاتماعياااااااااا  إلالثقافياااااااااا 
 ((3)إل( 1)26
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 السا ق  اجلول  أتما يف  اوال  
  عات اعتخذة ارارا ات

 مل تُقبز/عليها يُ تن مل االستعرا 
 العهات الااتإلق اةاا   اااوقون اعت،يا  إلالسياسااي  

 ((3)إل( 1)48 اعادة: ارعت،ات)
 الط اااااز  قاااااون الت اليااااا  االاتيااااااري الربإلتوكاااااو 

  الاااارتا  ا ط ااااا  يف اعمازعااااات اعساااال    شاااا غ
يف ارعتغ)  سم ( 18: 3اعادة  مبوا  اعل

  

 إلىواالشااااااج إااااااارا ات
 إلارااارا ات إلالت قياااو

 (3) العاال

االت اليااااا  التإلليااااا  للقضاااااا  علااااا   ياااااع ألاااااجا  
 (1989) 14التمييً العم ريو اعادة 

العهت التإلق اةا   اوقون اعت،ي  إلالسياسي و 
 (1988) 41اعادة 

الربإلتوكااااااااو  االاتياااااااااري ا إل  اعل ااااااااا  العهاااااااات 
اعت،ياااااااا  إلالسياسااااااااي  الااااااااتإلق اةااااااااا   اااااااااوقون 

(1988) 
الربإلتوكو  االاتياري الت الي  القضا  عل   يع 

 (2000) 8ألجا  التمييً ضت اعرأةو اعادة 
 22إل 21إل 20ات الي  مماهض  التعذي و اعواد 

(1989) 
الربإلتوكو  االاتياري الت الي   قون ا لخا  

 (2007) 6كإلي ارعال و اعادة 

عل اااااا الربإلتوكااااو  االاتيااااااري ا 
 العهت الاتإلق اةاا   ااوقون 
 االلت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي 
الربإلتوكاااو  االاتيااااري الت اليااا  
 قااااون الط ااااز اعتعلااااا  اااا ارا  

  تقتمي البت ات

 صلة ذاه مخرى رئيسية دولية صكوك -2 
 عليها يُ تن مل االستعرا   عت اعتخذة ارارا ات السا ق  اجلول  يف أتما  اوال  
 اال،ضاامايف أإل الت ااتيا

 اةتف  أإل
 ات الي  ممع ارمي  ار ادة اجلماعي  إلاععالب  عليها

 التإللي  اجلما ي  للم جم  ا ساسحل رإلما وايف،
 (4) ال مو  رإلتوكو 

  

(5)اجلمسي  إلعتميحل  التائني اعتعلق  االت اليات 
   

 1949آ /أ سط   12ات اليات اميف اعؤرا   
  (6)إلالربإلتوكوالت ارضافي  ا إل  إلالثا  إلالثالث

  

(7)ات اليات مموم  العمز التإللي  ا ساسي  
    

    (8)189إل 169مموم  العمز التإللي  رل  ات اليتا  

   التعلي  جما  يف التمييً مجاف   ات الي  
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و أإل ااااات جلمااااا   قاااااون الط اااااز همالارياااااا  الت اااااتيا علااااا  الربإلتوكاااااو  2014يف عاااااايف  -1
االاتيااري اعل اا االاتياري الت الي   قون الط ز اعتعلا  ا ارا  تقاتمي البت ااتو إلالربإلتوكاو  

 العهااات الاااتإلق اةاااا   ااااوقون االلت ااااادي  إلاالاتماعيااا  إلالثقافيااا و إلاالت اليااا  التإلليااا  وماياااا  
 قااون  يااع العماااا  اعهاااارين إلأفااراد أساااره و إلاالت الياا  التإللياا  ومايااا   يااع ا لااخا  مااان 

   (9)االات ا  القسري
 علاا  همالارياا اعارأة ضاات التميياً علا   القضاا  اععمياا  اللجما  لاجعت و2013 عاايف إليف -2

 أسااره  إلأفااراد اعهاااارين العمااا   يااع  قااون وماياا  التإللياا  االت الياا  علاا  الت ااتيا يف المواار
   (10)القسري االات ا  من ا لخا   يع وماي  التإللي  إلاالت الي 

جملااا  أإلرإل اااا اعتعلقااا  مبماااع إل ثااات اللجمااا  كاااااا همالارياااا علااا  الت اااتيا علااا  ات اليااا   -3
ًقو إللبو  التعتيز اعتاز عل  اعادة  ( من ات الي  1)20إلمجاف   العمف ضت اعرأة إلالعمف اعم

    (11)القضا  عل   يع ألجا  التمييً ضت اعرأة
و أإل ااا  اعقااارر اةاااا  اععاااع  ا لاااجا  اععا ااارة للعم اااري  إلالتميياااً 2012إليف عاااايف  -4

ا،ا  إلمااا يت از  ااذلال ماان تع ا  همالاريااا  اال،ضامايف إىل ال ااجو  التإللياا  العم اري إلكاار  ا ا
فيها  عُتو مبا يف كلال االت الي  التإللي  وماي   قون  إلارلليمي  وقون ار،ساغ الي ليست طرفاص 

   (12) يع العما  اعهاارين إلأفراد أسره 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
  العم اري   تمقاييم  ياع ا  جاايف التساتوري  الاي تقيات  عا  أإل   اعقارر اةاا  اععاع -5

 قاااون ار،سااااغ اةا ااا   ااااعواطمني ايفمالاااارينيو مباااا يف كلاااال اواااا يف التعلاااي  إلالتمتاااع  الضاااماغ 
االاتماعحلو لتشمز محاي   قون ار،ساغ عل  لاتيف اعسااإلاة جلمياع ا فاراد اعقيماني يف همالاريااو 

   (13)مبن فيه  ا اا، 

 اإلطار المؤسسي والبنية الساسية لققوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -ةجي 
 ا غ تتخاذ التاتا   التزما  لتمتثاا   2014أإل ت جلم   قون الط از همالارياا يف عاايف  -6

ًياً إلمحايا   قااون ار،سااغ )مبااد   اااري (  لشارإل  اعبااد  اعتعلقاا  مبركاً اعؤسساات الوطمياا  لتع
التموياز إلالوالياا  ت  م او  اوقااون ا ساساي و مباا يف كلااال يف جمااالت مان اات  ضااماغ اساتق

   (15)مماتل  تو يات اعرأة ضت التمييً عل   القضا  اععمي  اللجم  إللتمت  (14)إلاو ا،ات
و أإل   ال ريا العامز اععع  اال تجاز التعس حل اوجوما   ا غ توا از 2014إليف عايف  -7

ًامهاااو  ماان ااات  هيئتهاااا اععمياا   اعساااإلاة يف اععاملاا و  تم ياااذ سياسااااا اعتعلقاا   عااتيف التميياااً الت
إلأعر اات اللجماا  اععميا   القضااا  علاا  التميياً ضاات اعاارأة عاان   (16)إلتمواي  تااتري  يف هااذا السايان

للقهاااا إزا  ،قااا  ماااوارد ايفيئااا  إلعاااتيف إلااااود سااابز ا،ت اااا  فعالااا  يف  ااااالت التميياااً  إلأإل ااات 
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همالارياا  ا غ ص ا  ماوارد كافيا  للهيئا ّ إلتيّسار اسات ادة  ياع المساا  مان آلياااا اعتعلقاا   اللجما 
إلأإل اا  اعقاارر اةااا    (17) الشااجاإلىّ إلتعتماات آليااات عتا عاا  لرارااااا اعتعلقاا   التماسااات  ااتدة

   (18)اععع  العم ري   اصاك التتا   التزم  لضماغ متتع ايفيئ   استقتلي  تام 
إلأإل اااات اللجماااا  اععمياااا   القضااااا  علاااا  التمييااااً ضاااات اعاااارأة همالاريااااا  اااا غ تج ااااز ردارة  -8

سياسااات ا ساارة التا عاا  لااوزارة اعااوارد البشااري  اعااوارد اعالياا  إلالتقمياا  إلالبشااري  التزماا  لتضااطت  
تماعيا   واليتها إلاستجما  إ،شاا  الجيا،اات اعرتقبا  للمهاو   ااعرأةو إلخبا ا  جملا  اعسااإلاة االا

    (19) ني اعرأة إلالراز
إلأعر ت اللجم  اععمي  حبقون ا لخا  كإلي ارعال  عن للقهاا إزا  عاتيف تقيات ا لا   -9

 إىل إ،شا  آلي  ر ت مساتقل  إلفقااص  2012الوطع لإلعال  مبباد   اري و إلدعت همالاريا يف عايف 
   (20)عباد   اري و إلضماغ مشارك  ا تمع اعت  الجامل  يف عملي  الر ت إلإطار عمله

إلأإل ااااات جلمااااا   قاااااون الط اااااز همالارياااااا  ااااا غ تموااااار يف إ،شاااااا  أما،ااااا  مواااااامل مساااااتقل   -10
   (21)لألط ا 

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان -ثانياا  
 التعاون مل هيئاه المعاهداه -ملف 

 اإلبالغحالة  -1 

 اععاهتة هيئ 

 اةتاميااااااااا  اعت واااااااااات
 االسااتعرا  يف اعترااا 
 السا ا

 مماااااااااااااذ لُااااااااااااات يف تقريااااااااااااار آاااااااااااااار
 السا ا االستعرا 

 اعت واااااااااااااااااات آاااااااااااااااااار
 ار تغ  ال  اةتامي 

 علااااا  القضاااااا  جلمااااا 
 العم ري التمييً

تااااا ار تقاااااتمي التقريااااار الثاااااامن  - - 2002آ /أ سط  
  2004عشر ممذ عايف 

اللجماااااااااااااااااا  اععمياااااااااااااااااا  
 ااوقون االلت ااادي  
 إلاالاتماعي  إلالثقافي 

تااااا ار تقاااااتمي التقريااااار اجلاااااامع  - - 2007أيار/مايو 
للتقاااااااااااااارير مااااااااااااان الرا اااااااااااااع إىل 

 2009السادس ممذ عايف 
اللجم  اععمي  حبقون 

 ار،ساغ
أكتاااااااو ر تشااااااارين ا إل /

2010 
ر تقااتمي التقرياار السااادس تاا ا - -

 2014ممذ عايف 
 اععمياااااااااااااااااا  اللجماااااااااااااااااا 

 علااااااااااااااااا   القضاااااااااااااااااا 
 اعرأة ضت التمييً

حياااااااز موعااااااات تقاااااااتمي التقريااااااار  2013لبا /فرباير  2011 2007آ /أ سط  
  2017التاسع يف عايف 

جلماااااااااااااااااا  مماهضاااااااااااااااااا  
 التعذي 

،وفمرب تشاااااااارين الثااااااااا /
2006 

حياااااااز موعااااااات تقاااااااتمي التقريااااااار  - -
ياااااااارين اةااااااااام  اجلااااااااامع للتقر 
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 اععاهتة هيئ 

 اةتاميااااااااا  اعت واااااااااات
 االسااتعرا  يف اعترااا 
 السا ا

 مماااااااااااااذ لُااااااااااااات يف تقريااااااااااااار آاااااااااااااار
 السا ا االستعرا 

 اعت واااااااااااااااااات آاااااااااااااااااار
 ار تغ  ال  اةتامي 

 2014إلالساااااااااادس يف عاااااااااايف 
ه تقتمياا )يف البتاياا  كاااغ مقاارراص 

 (2010 يف عايف
كاااااااااااا،وغ الثا /يمااااااااااااير  جلم   قون الط ز

2006 
)التقاااارير مااان الثالااااث  2012

إىل اةااااااااام   شاااااااا غ ات الياااااااا  
 قاااااااااون الط ااااااااازو إلالتقرياااااااااراغ 
ا إللياااااااااااااغ عاااااااااااان الربإلتوكااااااااااااو  
االاتيااااااااري الت اليااااااا   قاااااااون 
الط ز  شا غ الارتا  ا ط اا  
يف اعمازعاااااااااااااااااااااات اعسااااااااااااااااااااال   
إلالربإلتوكااااااااااااااااااااو  االاتياااااااااااااااااااااري 
الت الياا   قااون الط ااز  شاا غ 
 يااااااااااااع ا ط ااااااااااااا  إلاسااااااااااااتالت  
اد ا ط اااااا  يف البالاااااا  إليف اعاااااو 

 ار ا ي (

 2014أيلو /ساااااااابتمرب 
)التقارير من الثالث إىل 
اةااااام   شاااا غ ات الياااا  
 قاااااااااااااااااااااون الط ااااااااااااااااااااازو 
إلالتقرياااراغ ا إلليااااغ عااان 
الربإلتوكااااااو  االاتياااااااري 
الت الياا   قااون الط ااز 
 شاا غ الاارتا  ا ط ااا  
يف اعمازعاااااات اعسااااال   
إلالربإلتوكااااو  االاتياااااري 
الت الياا   قااون الط ااز 
 شاااااااا غ  يااااااااع ا ط ااااااااا  

ت  ا ط ااااا  يف إلاسااااتال
البالااااااااااااااااااااا  إليف اعااااااااااااااااااااواد 

 ار ا ي (

وعااااااات تقاااااااتمي التقريااااااار حياااااااّز م
 2019 السادس يف عايف

اللجم  اععمي  حبقون 
ا لاااااااااااااااااااخا  كإلي 

 ارعال 

حياااااااز موعااااااات تقاااااااتمي التقريااااااار  2012أيلو /سبتمرب  2010 -
اجلااااااااااااامع للتقرياااااااااااارين الثااااااااااااا  

   2017إلالثالث يف عايف 

 الردود فلى طلباه المتابعة المقددة المقدمة مم هيئاه المعاهداه -2 
 اعت وات اةتامي   

 تاريخ التقتمي اعوضو  التقتمي موعت اععاهتة  هيئ
اللجماااااااااا  اععمياااااااااا  حبقااااااااااون 

 ار،ساغ
اعتعلاااااا حبمايااااا   63اساااااتعرا  أ جاااااايف القاااااا،وغ رلااااا   2011

البيا،اااااات الشخ اااااي  إلحب اااااو  عامااااا  اجلمهاااااور علااااا  
البيا،اااااااات موضاااااااع االهتماااااااايف العاااااااايفّ  ااااااارإل  عاااااااي  

 اطااااااا ملتمسااااااحل اللجااااااو  إلالتائااااااني إلمعاااااااملته ّ 
(22)الجراهي 

  

ّ طلباااااات معلومااااااات (23)2012
 (25)2015ّ (24)إضافي 

  القضاااااااا  اععميااااااا  اللجمااااااا 
 اعرأة ضت التمييً عل 

ًقو إلجتارمي العمااف ضات اعاارأةّ  2015 لاا،وغ  شاا غ العماف اعماا
ًارياا ّ تعريااف اال ت ااا   تشااريعات  شاا غ ا إلاماار ال
يف القا،وغ اجلما حلّ   و   يع المسا    ورة كافي  

ّ طُلباااااات معلومااااااات (27)2015
 (28)إضافي 
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 تاريخ التقتمي اعوضو  التقتمي موعت اععاهتة  هيئ
علاااا  ااااااتمات تمواااااي  ا ساااارة إلإلساااااا ز مماااااع اوماااااز 

إمجا،ياااا  إاااارا  اراهااااا  ا ماااانّ اععقولااا  التجل اااا ّ 
القضاااااااااااا  علااااااااااا  التعقاااااااااااي  القساااااااااااري للمساااااااااااا  كإلات 

 (26)ارعال 
اللجماااااااااا  اععمياااااااااا  حبقااااااااااون 
 ا لخا  كإلي ارعال 

االعااااااارتا   ا لااااااااخا  كإلي ارعالاااااااا  علاااااااا  لااااااااتيف   2013
 اوياااة يف اعشااارك  اعسااإلاة مااع ا اارين أمااايف القاا،وغّ

العام  إلاوياة السياسي 
(29)  

2013(30) 

    
 ا را   

 اوال  عتد ا را  هيئ  اععاهتة
(32) وار اعتا ع  مستمر (31)2 اللجم  اععمي  حبقون ا لخا  كإلي ارعال 

 

سااا لت اللجمااا  اععميااا  حبقاااون ار،سااااغ همالارياااا عااان التاااتا   اعتخاااذة و 2015يف عاااايف  -11
  (33)لج ال  االمتثا  الجامز لجز من ا را  اععتمتة مبوا  الربإلتوكو  االاتياري

 (34)الخاصة اإلجراءاه مل التعاون -باء 
 الراهم  اوال  السا ق  اجلول  يف أتما  اوال  
 ،ع  ،ع  دا م  دعوة
ًيارات  العم ري   ا لليات لضايا الي ارت ال

 سمي الم ايات ال
 التعس حل اال تجاز
 ار،ساغ  قون عن اعتافعوغ

ًيارات  التمييً ضت اعرأة  - اعبتأ  يث من عليها اعوافا ال
  ري  الرأي إلالتعب 

   ري  تجوين اجلمعيات إلالتجمع السلمحل
ًيارات  العم ري  - إاراؤها طُل  الي ال
 ساااابع  علاااا  اوجومااااات إلردت أُرساااالت ساااابع   ت ااااات ااااات  ال اااارتة لياااات االسااااتعرا   العاال  إلالمتا ات االدعا  رسا ز عل  الردإلد

    ت ات
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 التعاون مل مفولية المة المتقدة السامية لققوق اإلنسان -جية 
التقاااع مااان اهاااات تشااامز أإل ااات جلمااا   قاااون الط اااز همالارياااا  ااا غ تلاااتم  التعااااإلغ  -12

م وضاااي  ا مااا  اعت اااتة الساااامي  وقاااون ار،سااااغ )م وضاااي   قاااون ار،سااااغ(و إلممومااا  ا مااا  
إللاااّتمت   (35)اعت اااتة للط ولااا  )اليو،يسااايف( إلمجتااا  ا مااا  اعت اااتة اععاااع  اعخاااترات إلاجلرميااا 

 2013إل 2012إل 2011همالاريااااا مساااااةات مالياااا  إىل م وضااااي   قااااون ار،ساااااغ يف ا عااااوايف 
   (36)2015إل

تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بققععوق اإلنسععان مععل مرافععاة القععانون  -الثاا ث 
  الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المساواة وفدم التمييز -ملف 
ن للقهااا إزا  اسااتمرار التقسااي  أعر اات اللجماا  اععمياا   القضااا  علاا  التمييااً ضاات اعاارأة عاا -13

الممطاااااحل  دإلار اجلمساااااني يف ا سااااارة إلا تماااااع إلدعااااا  تلاااااال ا دإلار يف  ياااااع سياساااااات التإللااااا  
   (37)إلأإللويااا  إلدعت همالاريا إىل تم يذ  ر،امج لامز للتالل  عل  تلال اعوالف الممطي 

لعااتيف التمييااً إليتاااييم إلال واات اللجماا  كااااا أغ القااا،وغ ا ساسااحل يعاارت   اعبااتأ العااايف  -14
العتماد تتا   اا   مؤلت   إل ّثت اللجم  همالاريا عل  إعادة المور يف سياساااا  لا،و،ياص  أساساص 

اعتعلق   ا سرة إلاعساإلاة  ني اجلمسني لج ال  أال تُقي ت السياسات ا إلىل متّتع اعرأة الجاماز حبقهاا 
    (38)يف اعساإلاة إلعتيف التمييً

إلأعر اات اللجماا  كااااا عاان للقهااا العميااا إزا  تعاار  ،سااا  ا لليااات ارتمياا و مثااز ،سااا   -15
الرإلماو إىل ألجا  متعتدة من التمييً إلارل ا و إلكلال يف  يا  اطا  عماز لاامل  اات  إىل 
محاياا   قااولهن إلظسااني  اارإل  عيشااهن  إل ثاات اللجماا  همالاريااا علاا  إدرا  عما اار  ااتدة يف 

ًا،يااا ت العاماا  لتلبياا  ا تيااااات ،سااا  ا للياااتو مباان فاايهن ،سااا  الرإلمااا إلالمسااا  السياسااات إلاعي
  قاااون جلمااا  إللاااّتمت  (39)  علااا   ياااع ألاااجا  التميياااً ضاااتهنكإلات ارعالااا و  ااات  القضاااا

   (40)الرإلما أط ا   ش غ مماتل  تو ي  الط ز
ف اجلهااود اعبذإللاا  عمااع  يااع إلأإل اا  اعقااّرر اةااا  اععااع  العم ااري  اوجوماا   اا غ تجثاا -16

و إلأغ تتخذ تتا    ازم  ردا،   ث اطا  الجراهيا و (41)مواهر معاداة السامي  إلالقضا  عليها
ًما من أاز الت اتي  أيضاص   إل ث اوجوم  (42)مبا يف كلال ضت الرإلما عل  اصاك تتا   أكثر  

   (43)لواهرة اعمومات لبه العسجري  اعتطرف  الي تستهت  الرإلما
إلألاااار ال رياااا العاماااز اععاااع  اال تجااااز التعسااا حل إىل أ،اااه يمبالاااحل لل جومااا  أغ تجثاااف  -17

اهودهاا الراميا  إىل مجاف اا  أفعاا  التمييااً إلساو  اععاملا  الااي يرتجبهاا اعجل ااوغ   ، ااك القااا،وغو 
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إلأفاراد ا للياات القوميا  إلا اا،ا و  طارن ممهاا تطبياا التشاريعات  سايما الشارط و ضات الرإلماا ال
   (44) ارماص  إلاللوا يم كات ال ل  الي تم  عل  معالب  اعذ،بني تطبيقاص 

ًيا   -18 إلأعر ت جلم   قون الط ز عن للقها إزا  استمرار عماويف المااس يف اصااك موالاف متيي
ريااااا علاااا  تم يااااذ لوا،يمهااااا الااااي ظواااار التمييااااً ضاااات ا ط ااااا  اعهّمشااااني إلا اااارإلمنيو إل ثّاااات همالا

   (46)مماتل  تو يات ارعال  كإلي ا لخا  حبقون اععمي  اللجم  إللّتمت  (45)ضته 
إلأإل ت اللجم  اععمي   القضا  علا  التميياً ضات اعارأة همالارياا  اعتمااد تاتا   ترماحل إىل  -19

ضاااماغ أغ تج اااز التشاااريعات الوطميااا  إلا ليااا   قهااا  يف مماااع التميياااً ضااات اعشاااتاللني  ااااجلم  إل 
    (47) رإل  عمز آمم 

 حق الفرد اي القياة والقرية وممنأل الشخصي -اءب 
إزا  دعوات  جوم  همالارياا  2015أعر ت م وضي   قون ار،ساغ عن للقها يف عايف  -20

   (48)ارعتايفإىل ممالش  إمجا،ي  إعادة إلرار عقو   
إل ثت اللجم  اععمي   القضا  عل  التمييً ضت اعرأة همالاريا عل  تعاتيز لا،وهناا اجلماا حل  -21

لضااماغ تعريااف اال ت ااا   مااا  علاا  عااتيف إلاااود موافقاا  طوعياا  ماان الضاا ي و إلضااماغ   ااو  
   (49)المسا  ض ايا اال ت ا  عل  اتمات الرعاي    ي    ورة مت م  إليس ة

ني ترّ اا  اللجماا  اععيماا   القضااا  علاا  التمييااً ضاات اعاارأة  اا عتغ همالاريااا ،ّيتهااا إليف  اا -22
ًا  القلااا يساااإلرها إزا  عااتيف إلاااود أ جااايف  ااتدة  ًق يف القااا،وغ اجلمااا حلو ال ياا جتاارمي العمااف اعماا

 تعاار  كمااا شاا غ  اا   ماان ألااجا  العماافو ماان لبيااز العمااف االلت ااادي إلالم سااا  إلالت اار   
هاا لعاتيف إلااود تاتا    اتدة عماع العماف ضات المساا  كإلات ارعالا  إل،ساا  الرإلمااا ما  عان للقاللج

ًق العمااف  شاا غ لااا،وغ اعتماااد علاا  همالاريااا إل ثاات إلالمسااا  اعساامات   أ،ااوا  خمتلااف إلجتاارمي اعماا
    (50)اعرأة ضت العمف
ًا  تشااجز  لاات ممشاا  إلعبااور  -23 إلأعر اات جلماا   قااون الط ااز عاان للقهااا  غ همالاريااا ال تاا

 االجتاار مان  اوت همالاريا اللجم  إلأإل ت لتجتار  المسا  إلال تيات   را  االستالت  اجلمسحل 
 الت قيااا عملياا  يف اعشااارك  أاااز ماان للضاا ايا إلاوماياا  اوااوافً ماان الجااايف القااتر إلتااوف  إلممعااه
    (51)اعتجرين ضت
إلد ا ط اااا  ضااا ا -24 يا االساااتالت  اجلمساااحل إلالبالاااا  إلأإل ااات اللجمااا  كاااااا همالارياااا  ااا غ تااا
يف من التع  إلاعساعتة إلاوماي  مبا  اعارأة ضات التميياً عل   القضا  اععمي  اللجم  إللّتمت  (52)يل

   (53)مماتل  تو يات
إلأعر اات جلماا   قااون الط ااز عاان للقهااا لعااتيف إلاااود أياا  آلياا  لت تياات إلر اات ا ط ااا   -25

اععرضااني ةطاار الولااو  ضاا ايا اجلاارا   اعشاامول   ااالربإلتوكو  االاتياااري الت الياا   قااون الط ااز 
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 ش غ  يع ا ط ا  إلاستالت  ا ط ا  يف البالا  إليف اعواد ار ا ي و إللّجعت التإلل  عل  إ،شاا  
   (54)ت إلر ت ا ط ا  اعواودين يف هذ  ا إلضا آلي  لت تي

إلأعر ت اللجما  كاااا عان أسا ها لعاتيف تم ياذ اووار علا  اساتختايف العقو ا  البت،يا  ضات  -26
ا ط اا  يف ا ساارة إلاعترساا   إل ثات همالاريااا علاا  تم ياذ هااذا اوواار يف  ياع ا إلسااا  إلضااماغ 

   (55)ا ط ا  مهما كا،ت الورإل ممع  راس اعتارس من استختايف القوة البت،ي  ضت 
إلال ااا ال ريااا العامااز اععااع  اال تجاااز التعساا حل  قلااا عااتيف تقااتمي اعساااعتة القا،و،ياا   -27

و إلدعا السالطات ايفمالاريا  إىل اصااك اةطاوات التزما و مباا يف (56)ال عال  إىل ا لخا  اعولوفني
ًين مب ااايف ممااذ كلااال علاا   ااعيت التشااريعاتو لضااماغ إمجا،ياا  اسااتعا،   ياا ع ا لااخا  ا تجاا

    (57)الوهل  ا إلىل لسل   ريته 
ال  السااجوغ  28إلال ااا ال ريااا العامااز اععااع  اال تجاااز التعساا حل أغ  -28 يف اعا اا  ماان ،اا

إلأعاار    (58)يف اعا اا  140ب  االكتوااات تبلاا  هاا  رهاان اال تجاااز السااا ا للم اكماا و إلأغ ،ساا
 72إللي  لت تجاز السا ا للم اكم  )إلهحل اعاتة الاي ت از إىل عن للقه إزا  طو  متة اعر ل  ا 

   (59)ساع (و إلاستمرار هذا اال تجاز يف مراكً الشرط و إلارت ا  اطر التعر  لسو  اععامل 
إلأعر اااات جلماااا   قااااون الط ااااز عاااان للقهااااا إزا  طااااو  مااااتة ا تجاااااز ا ط ااااا  السااااا ا  -29

 ساااب  ااااميم  سااايط   إل ثااات همالارياااا علااا  للم اكمااا  إلاوجااا  علااايه     جاااايف ساااالب  لل ريااا  
ضااماغ عااتيف ا تجاااز ا ط ااا  إال كمااتك أااا  إل ل اار فاارتة ممجماا  إلإلالااا  اعمارساا  اعتمثلاا  يف 
اوجاا  علاا  ا ط ااا   السااجن  سااب  اااميم  ساايط و إلال ساايما إلالااا  اعمارساا  اعتمثلاا  يف ظويااز 

   (60)الالرام  إىل عقو   السجن
إلألاااار ال رياااا العاماااز اععاااع  اال تجااااز التعسااا حل إىل أغ القاااا،وغ اعتعلاااا  ااااجلميم يؤكااات  -30

إلدعااا ال ريااا   (61) اااوب و إلياام  علاا  جتاارمي التشااردالقا ماا  الطويلاا  للجاارا   الااي يعالاا  عليهااا 
ًين يف مرافا تا ع  للشرط  إلاعمارس  اع تمثل  العامز همالاريا إىل مرااع   ال  مرتجيب اجلميم ا تج

ًين إلأإل ااات اللجمااا  اععميااا  حبقااااون   (62)رهااان ا اكمااا  يف مراكاااً الشااارط  يف اال ت اااات  اااا تج
ا لااخا  كإلي ارعالاا  همالاريااا مبرااعاا  ا  جااايف الااواردة يف تشااريعااا الااي جتيااً ساال  اورياا  

 كلاال عل  أساس ارعال  إلاعتماد تتا   ترمحل إىل ضماغ تقتمي اتمات الرعاي  ال  ي و مباا يف
    (63) يع اتمات الرعاي  ال  ي  العقلي و  ما  عل  موافق   رة إلمستم ة من الشخ  اععع

 إ امة العدل، بما اي ذلك مسألة اإلااله مم العقاب، وسيادة القانون -جية 
و  ّثت م وضي   قون ار،ساغ  جوم  همالاريا عل  إلالا  سلسل  مان 2013يف عايف  -31

التساااتوري  الاااي ا،تقاااتاا هيئاااات دإلليااا  إلإلليميااا  وقاااون ار،سااااغ علااا  ،طاااان إلاساااع التاليااا ات 
 اعتبارهاااا اطاااوة إىل الاااورا  يف جماااا  محايااا   قاااون ار،سااااغو مؤكاااتة أغ هاااذ  التاليااا ات تقاااو  

    (64)للتميقراطي  اط اص  استقت  القضاة إلتشجز اتيتاص 
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عماز  اااك  ا  اتاف إلا اا  سااّن إلأعر ات جلماا   قاون الط ااز عان للقهااا إزا  تعليااا  -32
سم   المسب  إىل عتد من اجلرا    إل ثت اللجما  همالارياا علا   12إىل  14اعسؤإللي  اجلما ي  من 

إليااتها  قضاااة ماتر ني تااتريباص  إلعلا  رفااع سااّن اعسااؤإللي   اا اااص  إعاادة تشاااليز  اااك  ا  اتاف إلت
    (65)سم و  ىت  المسب  إىل ألت اجلرا   اطورة 14اجلما ي  إىل 

ًا  القلا يساإلر اللجما  اععميا   القضاا  علا  التميياً ضات اعارأة إزا   تإلديا  فار   -33 إلال ي
جلاااو  المساااا  ضااا ايا االجتاااار إىل القضاااا و إلأإل ااات همالارياااا  ااا غ تاااوفر يفااان القاااتر الجاااايف مااان 

   (66)اعساعتة إلاوماي و  طرن ممها ك ال  اعساعتة القا،و،ي 
ععااع  العم ااري  اوجوماا  علاا  اصاااك التااتا   التزماا  لوضااع  اات إل ااث اعقاارر اةااا  ا -34

للوارإل  القاسااي  ال تجاااز ملتمسااحل اللجاو  إلاعهاااارين  اا  الشاارعينيو مباا يف كلااال أفعااا  سااو  
   (67)اععامل  يف مرافا اال تجاز

إلاسااااتعلمت اللجماااا  اععمياااا  حبقااااون ار،ساااااغ عاااان القيااااود إلساااابز التقيياااات اعطبقاااا  علاااا   -35
   (68)ما  يف إل تة الموايف ا مع اةا  إلالو تة ا ممي  اةا  السج

  القق اي الخصوصية والزواج والقياة السرية -دال 
 211ال وات اللجماا  اععمياا   القضااا  علاا  التميياًا ضاات اعاارأة أغ تعريااف ا ساارة يف القااا،وغ  -36
إلا  فقااص  إلأإل اات همالاريااا   شاا غ محاياا  ا ساار يشاامز العتلااات القا ماا  2011لعااايف  علاا  الاا

   (69)لرأي ا جم  التستوري  الذي ي يت   غ تعريف ا سرة ضيا اتاص   تعتيز لا،وهنا إلفقاص 
إلأعر ت ،   اللجم  عن للقها  ،ه   مجاغ ا ط ا     البالالني سان السادسا  عشارة  -37

إلا   عاات   ااويف  علاا  إكغ ماان  جماا  ا إل اايا   إلأإل اات اللجماا  ه مالاريااا  اا غ ترفااع الساان الاا
إلا  اعرأة إلالراز إىل  إلا  اعبجر 18القا،و،ي  ل    (70)سم و إلتضع تتا   عمع ال

حريععة الععديم مو المعتقععد، وحريععة التعبيععر وتكععويم الجمعيععاه والتجمععل السععلمي،  -هاء 
  والقق اي المشاركة اي القياة العامة والقياة السياسية

أعر ت اللجم  اععميا   القضاا  علا  التميياً ضات اعارأة عان للقهاا إزا  ضاعف متثياز اعارأة  -38
يف اعما اااا  العلياااااا يف اوجومااااا  إلالربعااااااغ  إلال وااااات ماااااع القلاااااا رفااااا  الربعااااااغ مقااااارت  لاااااا،وغ 
او    إلأإل ت اللجم  همالاريا   غ تعتمت تتا   اا   مؤلت   الر  ك ال  متثيز المساا  علا  

   (71)اإلاة مع الراا  يف ايفيئات السياسي  اعمتخب  إلاععيم لتيف اعس
إل ااااث اعقاااارر اةااااا  اععااااع  العم ااااري  اوجوماااا  علاااا  ضااااماغ متثيااااز ا لليااااات ارتمياااا   -39

   (72)يف الربعاغ ايفمالاري كافياص   إلالقومي  متثيتص 
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اوجااا  الاااذي إلأعر ااات اللجمااا  اععميااا  حبقاااون ا لاااخا  كإلي ارعالااا  عااان القلاااا إزا   -40
يتضااااممه القااااا،وغ ا ساسااااحل اجلتياااات للتإللاااا  إليسااااميم لقااااا   اااا غ يساااا    ااااا الت ااااويت ماااان 
ا لااااخا  كإلي دالقااااترة العقلياااا  ا ااااتإلدةدو إلأإل اااات مبرااعاااا   يااااع التشااااريعات كات ال اااال  
لضماغ متتاع  ياع ا لاخا  كإلي ارعالا   ااوا يف الت اويتو إلضاماغ إمجا،يا  مشااركته  يف 

   (73)إلالعام  عل  لتيف اعساإلاة مع ا اريناوياة السياسي  
و ا،تقاااات اعقاااارر اةااااا  اععااااع حبالاااا  اعااااتافعني عاااان  قااااون ار،ساااااغ 2016إليف عااااايف  -41

ً  الشرعي  عن اعتافعني عن  قون ار،ساغ إلتقوي  أ،شطته  اعشرإلع و  ا اإلالت الرامي  إىل ،
إلدعا همالاريا إىل االمتما  عن إل   إلصويف اعتافعني عن  قاون ار،سااغو إلضاماغ إمجا،يا  أغ 

   (74)ه  يف  يئ  لا،و،ي  إلإداري  مؤاتي يضطلعوا  عمل

 القق اي العمل واي التمتل بشروط فمل فادلة ومؤاتية -واو 
أعر ت اللجما  اععميا   القضاا  علا  التميياً ضات اعارأة عان للقهاا  غ تشاريعات همالارياا  -42

ك  اعاارأة يف سااون العمااز إلسياسااااا اعتعلقاا   سااون العمااز ال تشاامز الُبعاات اجلمسااا و إل غ مشااار 
تواااز ممخ ضااا   إلأإل ااات اللجمااا  همالارياااا  ااا مور ممهاااا أغ تتخاااذ تاااتا   اا ااا  مؤلتااا  لضاااماغ 
ً  اعهاع إلتعتمات تاتا   ععاجلا   اعساإلاة ال علي   ني اعرأة إلالراز يف سون العمز إلتقضحل عل  الع

لاا  لضااماغ زيااادة إلفعالياا    ،شااا  آليااات فعا أيضاااص التمييااً ضاات اعاارأة يف العمااز  إلأإل اات همالاريااا 
   (75)فر  إل و  ،سا  الرإلما إلالمسا  اعهاارات إىل سون العمز

إلأعر اات اللجماا  اععمياا  حبقااون ا لااخا  كإلي ارعالاا  عاان أساا ها  غ معاات  تو يااف  -43
مقار،ا  مبعات  تو ياف   هاا مان  زا  عل  إلاه العمويف ممخ ضااص  فئ  ا لخا  كإلي ارعال  ما

ال ئات السجا،ي  ر   اجلهود اعبذإلل  يف هذا السيان  إلأإل ات اللجما  همالارياا  ا غ تمّ اذ أ جاايف 
إلتضاااع  ااارامج ردماااا  ا لاااخا  كإلي ارعالااا  يف  فعااااالص  لاااا،وغ العماااز اةا ااا   ارعالااا  تم ياااذاص 

    (76)سون العمز اع تو  إليف ،و  التعلي  إلالتتري  اعهع

 القق اي الصقة -ايز  
ال وااات اللجمااا  اععميااا   القضاااا  علااا  التميياااً ضااات اعااارأة ا،تشاااار ا خ ااا  ااااتمات  -44

ال    إلالتعلي  إل  ها من اةتمات االاتماعي  يف همالاريااو إل ثات التإللا  علا  ك الا  أال ظاريف 
ت ا ساساي  اجلياتة يف جماا  اوقااون سياسا  اة خ ا  اعارأة مان اساتمرار   ااويفا علا  اةاتما

   (77)االلت ادي  إلاالاتماعي  إلالثقافي 
إلال وات اللجما  كاااا ماع القلاا  تإلديا  فار    او  المساا  كإلات ارعالا  إلالمسااا   -45

إل،سااا  اعماااطا الري ياا  إلالمسااا  اع ااا ات   اا إلس ،قاا   كإلات الااتاز اعاامخ   إل،سااا  الرإلمااا
اعماع  البشاري /اريتز علا  ااتمات ال ا   اجلمساي  إلار،ا يا و إلضاعف ااودة هاذ  اةاتمات  
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إل ثااات اللجمااا  همالارياااا علااا  ظساااني ،وعيااا  ااااتمات ال ااا   اجلمساااي  إلار،ا يااا  إلزياااادة فااار  
    (78)  و  اعرأة عليها

ا عاان القلااا إزا  أمااور ماان  يمهااا محااتت إل اا  اراهااا  اعتعوماا  إلأعر اات اللجماا  كاااا -46
من التإلل  إل تإلدي  فر  او و  عل  إلسا ز ممع اومز العاال   إل ثت همالاريا علا  الجاف 
إليت كز المسا  مبا يج حل مان فار   عن أي تتاز سليب يف اوقون اجلمسي  إلار،ا ي  للمرأةو إلت

 كلااال إلسااا ز إلسااا ز ممااع اومااز اععقولاا  التجل اا و مبااا يفاو ااو  علاا  اااتمات تموااي  ا ساارة إل 
   (80)اعراهقني      ش غ مماتل  تو يات الط ز  قون جلم  إللتمت  (79)ممع اومز العاال 

 القق اي التعلية -حاء 
47-   ً أإل اات اللجماا  اععمياا   القضااا  علاا  التمييااً ضاات اعاارأة همالاريااا  اا غ تقضااحل علاا  عاا

فتيااات الرإلمااا يف ،وااايف التعلااي  إلأغ تااوفر يفاان فاار  او ااو  علاا  لااتيف اعساااإلاة مااع  اا هن علاا  
    (81)التعلي  اجليت يف كز اعرا ز

 ااي  مااا يج ااحل إلدعاات اللجماا  اععمياا  حبقااون ا لااخا  كإلي ارعالاا  همالاريااا إىل ص -48
   (82)من اعوارد لوضع ،وايف تعليمحل لامز لألط ا  كإلي ارعال 

 الشخاص ذوو اإلفا ة -طاء 
أعر اات اللجماا  اععمياا  حبقااون ا لااخا  كإلي ارعالاا  عاان القلااا  غ همالاريااا ال تقااتيف  -49

عالاا  ماان العااي  اااتمات دعاا  كافياا  إلمماسااب  يف ا تمعااات ا لياا  لتمجااني ا لااخا  كإلي ار
  اااورة مساااتقل   إلدعااات اللجمااا  التإللااا  إىل ضاااماغ أغ يجاااوغ ا لاااخا  كإلإل ارعالااا  لاااادرين 
  ااورة فعالاا و ماان ااات  التمويااز الجااايفو علاا  ااتيااار مجاااغ إلااامته  إلالتمتااع  رتتيبااات تيساا ي  

   (83)معقول 
إزالا  موا،اع الو او  إلدعت اللجم  كااا همالاريا إىل  اذ  اجلهاود التزما  ال ارتايف آااا   -50

ًيً آليات الر ت    (84)الي تتضممها تشريعااا إلسياسااا إلاعضحل يف تع
إلدعاات اللجماا  كااااا همالاريااا إىل أغ تعتماات تااتا   فّعالاا  إل ااتدة  ااىت تج ااز سياسااااا  -51

اعسااااإلاة إلمتماااع ألاااجا  التميياااً اعتعاااتدة ضااات المساااا  إلال تياااات كإلات ارعالااا و إلأغ تعّمااا  الُبعااات 
   (85)اجلمسا  يف تشريعااا إلسياسااا اعتعلق   ارعال 

 شا غ الرعايا  ال ا ي   1997لعاايف  154إلأعر ت اللجم  كاااا عان القلاا  غ القاا،وغ  -52
يساااميم   اضاااا  ا لاااخا  كإلي ارعالااا  الاااذين لُايّاااتت أهلياااته  القا،و،يااا   لا،و،يااااص  يتاااييم إطااااراص 

همالاريااا علاا  تعااتيز  واارة إلاعسااتم ة  إل ثّاات اللجماا لتجااار  طبياا  دإلغ او ااو  علاا  مااوافقته  ا
إل ثات جلما  القضاا  علا  التميياً ضات اعارأة همالارياا علا  القضاا  علا  التعقااي    (86)هاذا القاا،وغ
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 ارعالاااا  كإلي ا لااااخا  حبقااااون اععمياااا  اللجماااا  إللااااتمت  (87)القسااااري للمسااااا  كإلات ارعالاااا 
   (88)مماتل  تو يات

ً  إلطلباات الل -53 جماا  اععمياا  حبقااون ار،ساااغ معلومااات عاان تم يااذ االساارتاتيجي  اعتعلقاا   ماا
   (89)ال    اعؤسسي  عن مؤسسات الرعاي  االاتماعي  اةا    ا لخا  كإلي ارعال 

  ال لياه -ياء 
 ّث اعقرر اةا  اععع  العم ري  اوجوم  عل  أمور من  يمها ما يلحل: اصااك  ياع التاتا    -54

ّ إلزياااادة اجلهاااود الراميااا  إىل القضاااا  علااا  التمييااًا (90)الضااارإلري  لل ااات مااان ارت اااا  معااات   طالااا  الرإلماااا
  اورة فعالا   ّ إلضاماغ مشاارك  الرإلماا(91)العم ري ضات الرإلماا إلف اله  عان ا اارين يف جماا  التعلاي 

ًا  السياسي يف     (92)اوياة السياسي  إلالعام  إلكذلال متثيله   قتر كا  يف الربعاغ إلا  
إلأإل   اعقّرر اةا  اععاع  العم اري  اوجوما   ا غ تضاع اسارتاتيجي  إلطميا  لاامل  عماع  -55

ًيهااا  يف أفعااااا   إلمجاف ااا  العماااف العم اااري ضاااات الرإلمااااو إلأغ جتاااري ظقيقاااات فورياااا  إللاااامل  إل،
   (93)العم ري  الي تستهت  الرإلما إلمت ق  إلمعالب  اعتورطني فيها كما جي 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -افك 
أ،شاا ت  2015ألااار م ااو  ا ماا  اعت ااتة السااامحل وقااون ار،ساااغ إىل أ،ااه يف عااايف  -56

علاا   ااتإلدها مااع  اار يا إلأ لقاات اععااا ر اوتإلدياا  إللاارعت يف تطبيااا   جوماا  همالاريااا سااياااص 
لااا،وغ اتياات جيااّريف الااتاو   اا  القااا،و  إىل همالاريااا  إلأعاار  اع ااّو  عاان للقااه إزا  ارااارا ات 

الاي تتخاذها السالطات إلتشامز مماع التائاني مان الاتاو و  - إل ا  القا،و،يا  أ يا،ااص  -القاسي  
ًةو إلاساااتختايف القاااوة اع رطاااإلالقاااب  علااايه و إلرفضاااه  إلإعااا   ضااات ادا   اعتمااااد إاااارا ات ماااوا

ًع  من اعتتا  عل  ال   يني اعهاارين إلالتائنيو فضتص     (94)عما ي
إلطلبت اللجم  اععمي  حبقون ار،ساغ إىل همالاريا تقتمي تعليقات عل  التقارير الي ت يات  -57

 غ اساتختايف الج الا  إل اتا ز اال تجااز   غ أسبا  ا تجاز ملتمسحل اللجو  اجلتيتة مبهما و إل ا
إلغ ل رتات زممي  طويل     (95)إارا  ،ادر يف الوالع العملحلو إل  غ ملتمسحل اللجو  حيتج

إيتا  ملتمسحل اللجو   إلأفاد ال ريا العامز اععع  اال تجاز التعس حل   ،ه ال يمبالحل أ تاص  -58
  (96)كااامتص   تيف ارعااادة القسااري  امتثاااالص إلالتائااني يف السااجوغو إليمبالااحل للتإللاا  أغ متتثااز عبااتأ عاا

ألااار ال ريااا العامااز إىل ضاارإلرة أغ تعااا  علاا  ساابيز ا إللوياا  الشااوا ز اععاار  عمهااا إزا  طااو  إل 
   (97)فرتات اال تجاز ارداري علتمسحل اللجو  إلاعهاارين    الشرعيني

يف الساالطات  اا مور ماان إلألااار ال ريااا العامااز اععااع  اال تجاااز التعساا حل إىل ضاارإلرة ليااا -59
يف لرارات الطرد أإل ارعادة أإل الرت يز إلأغ تتبع يف كلال اراارا ات   يمها ضماغ أغ يبت سريعاص 

القا،و،ي  الوااب و إلضاماغ   او  القضااة إللضااة ال اليم إلاعاتعني العاامني إل ياع ماو  حل إ، ااك 
   (98)أإل العم ري القا،وغ عل  تتري  ميجمه  من كشف اجلرا   اعرتجب   تافع الجراهي  
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إلكاااّرر اعقااارر اةاااا  اععاااع  العم اااري  التو اااي  الاااي لبلتهاااا اوجومااا  اااات  االساااتعرا   -60
التإلري الشامز اةا   ا إلتتعلاا  وضاع إلتم ياذ اسارتاتيجي  لاامل  ردماا  اعهااارين إلالتائاني 

إلأإل اا  اعقاارر اةااا   اا غ تتضاامن االساارتاتيجي  تااتا     (99)إلملتمسااحل اللجااو  يف مر لاا  مبجاارة
 ااااتدة عمااااع  ااااواهر العم ااااري  إلالتمييااااً العم ااااري إلكراهياااا  ا اا،اااا  إلالتع اااا  ضاااات اعهاااااارين 

   (100)إلالتائني إلملتمسحل اللجو  إلالقضا  عليها
ممهااا إل ثّاات اللجماا  اععمياا   القضااا  علاا  التمييااً ضاات اعاارأة همالاريااا علاا  القيااايف  اا مور  -61

ضاااااماغ   اااااو  اعهااااااارات إلملتمساااااات اللجاااااو  علااااا  اعسااااااعتة الجافيااااا  إلعاااااتيف إاضااااااعهن 
    (101)لت تجاز ارداري اعطّو 

إلأعر اااات جلماااا   قااااون الط ااااز عاااان القلااااا إزا  االفتقااااار إىل آليااااات لت تياااات التائااااني  -62
 اا غ تضااع إلملتمسااحل اللجااو  إلاعهاااارين ماان ا ط ااا  يف مر لاا  مبجاارة  إلأإل اات اللجماا  التإللاا  

ًاعااات مساال   إلرمبااا لاااركوا  آليااات لت تياات ا ط ااا  الوافااتين ماان  لااتاغ تشااهتو أإل لااهتتو ،
يف ا عما  العتا يا و إلضاماغ تاتري  اعساؤإللني يف جماا   قاون الط از إلمحايا  الط از إلمهاارات 

    (102)إارا  اعقا تت
 ري  اوجوم  علا  مرااعا  إلفيما يتعلا  ا،عتايف اجلمسي و  ّث اعقرر اةا  اععع  العم -63

و إلال سايما تلاال ا  جاايف الاي تشارت   ياازة إلاما  لا،و،يا  يف 2007أ جايف القا،وغ الثا  لعايف 
   (103)همالاريا لبز طل  او و  عل  إلضع الشخ  عتمي اجلمسي 

 القق اي التنمية والقضايا البيئية  -مال 
اعرتتبااا  يف جماااا   قاااون ار،سااااغ علااا  إدارة اعاااواد  أإل ااا  اعقااارر اةاااا  اععاااع  ا تاااار -64

إلالم ايااات اةطاارة إلالااتخل  ممهااا  طريقاا  سااليم   يئيااا همالاريااا  اا مور ماان  يمهااا مااا يلااحل: ارساارا  
إل،قاز  ّ(104)ن التا ت  الساليب للماواد اةطارة سن لوا يم لاا،وغ الم اياات اجلتيات لضاماغ اومايا  ما

ًياً آلياات الشا افي  إلاعساا ل ّ ّ إلت(105)ىل الولاي  إلاوات ممهااالرتكيً من التخل  من الم ايات إ ع
   (106)وااه  ارةا  اجلسي  يف العمزإلاصاك تتا   ع
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