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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون الخامسةالدورة 
 2016 /مايوأيار 2-13

وفقوووا  مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان   
 5 والفقورة 5/1 ( من مرفق قورار مجلوس حقووق اإلنسوانج)15 للفقرة

 16/21 من مرفق قرار المجلس

 *هنغاريا  
 

إىل عنميذذذذ   (1)دهذذذذ  ةذذذذاة   م ذذذذم   23 هذذذذلت تير هيذذذذه هذذذذو مذذذذودم يمن مومذذذذا  ت   مذذذذ  مذذذذ   
يلذذ  ت  ذذاتو تيروديهيذذ  تي امذذ  تيذذلج تعرنذذ ها  مذذ  ة ذذو  هبتالسذذر هتا تيذذ ارش تي.ذذام ي اهذذو يمرذذم  

مفوضذذي  مذذ  دانذذ  تقرتتةذذا   ادهذذا  ن ذذه أا آرتء أا  يرضذذن  أيذذ الا ي 17/119 تإلنسذذايف م م ذذهر 
قذذذهتر ن.ذذذايف تتعذذذاءت  ن ي هذذذاي  ش ةلذذذمل أاأ تألمذذذمل ت ر ذذذ م تيسذذذامي  ا ذذذو  تإلنسذذذايف  أيذذذا   انذذذ   اال

ذذذأ   اقذذذ    ن ذذذذورم م هميذذذ  مهتدذذذذا ت  مومذذذا  تيذذذوترتم م تير هيذذذذه م ةوت ذذذ   ايذذذذ  تيذذذ    ا  ه ذذذذ  ترد 
  ُي  ذذذذ   ةسذذذذ  16/21 تي  ذذذذوص تألةذذذذمي  عمذذذذمل ةااذذذذا قذذذذ ر ت سذذذذر ا ي اعنذذذذ   ن ذذذذهتر ت مذذذذ 
نسذذذذايف تيران ذذذذ  يم ايذذذذ  موضذذذذو  م رضذذذذمل تاذذذذاس  لذذذذه  مسذذذذر   إلسذذذذهاما  ت  سسذذذذ  تيو  يذذذذ  ا ذذذذو  تإل

تالسذذر هتا ات  رنذذ م ن ذذاء عمذذمل تير يذذ  تيلامذذ    ذذاتو نذذاري ي ا رذذا  عمذذمل ت وقذذا تي.ذذ ل  يمنفوضذذي  
تيسذذامي  ا ذذو  تإلنسذذايف تي  ذذوص تيلاممذذ  تيذذلج  رضذذن  ليذذا ت  مومذذا  تيذذوترتمي اقذذ  راعذذ  م إعذذ تت 

   م  تيفرتميهلت تير هيه تاري  تالسر هتا اتير ورت  تيلج  هأ  م

 

__________ 

 يمل حتهَّر هل  تيوثي   ق   إرسااا إىل تاتئه تيرتل  تير هيهي  م تألممل ت ر  م *
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المقدمووة موون الم سسووة الوحنلووة للقوووق اإلنسووان التابعووة للدولووة  المعلومووا  -توال   
 مبادئ باريسالكامل ب بناء  هلى التقلدموموع االستعراض والمعتمدة 

تير ذ يق عمذمل  ت   مذ  ن.ذايفتيسذانق  تالسر هتا تيذ ارش تي.ذام روةيا  نلينا ير مق  -1
ال فاقي  م اهض  تير لي  اغري  م  ضذها  ت  اممذ  أا تي  ونذ  تي اسذي  أا تيربا و وس تالخريارش 
ايف تآلييذ  تيوقائيذ  تيو  يذ  نذت فوضذي  تا ااريذ  يم  ذو  تألساسذي      ألذات(2)تي إنساني  أا ت هي ذ 

ال ذذذا  ا  ي2014م عذذذا   ت فوضذذذي  تا ااريذذذ  يم  ذذذو  تألساسذذذي  اسسذذذ   ذذذ تئهم م ف ذذذم  تتخذذذ  
تآلييذ  اأدذه  م  نا  غذري ةلوميذ   مثاين.ار    هيئ  تسر.اري  م ني   أ ن.ئ      اتو ناري

 إىل ت فوضذي  تا ااريذ  يم  ذو  تألساسذي   ي اأ ذار إة ى ع.هم زيارمةىت تآليف  تيوقائي  تيو  ي 
 ي(3)ع   ادوت متوي   افهو أيف تير  ش تيهئيس  تيلش يوتده تآليي  تيوقائي  تيو  ي  

اخاةذذذ  ضذذذ   تإلث يذذذ لينذذذا ير مذذذق نايرذذذ تنري تيهتميذذذ  إىل ملال ذذذ  تيرنييذذذم ضذذذ  تألقميذذذا  ا  -2
 ذانوت   تيهامذالاعذ   ألذهتتأيف تيضذوء عمذمل  ت فوضذي  تا ااريذ  يم  ذو  تألساسذي  سذم    (4)تيهاما

 مهامذذذات ذذذوت  ينرها ذذذا  ة ذذذو  تإلنسذذذايفي او ذذذه  أيف تيوضذذذا تالدرنذذذاع  غذذذري التأل ثذذذه عهضذذذ  
اتا ذذذوس عمذذذمل  اتإلسذذذلايف تي نايذذذ تير مذذذيمل اتي ذذذ   ا   تيرنييذذذم اخاةذذذ  م  ذذذاال نسذذذ    فذذذاقمل

 ت  ذذ ف  ةسذذذ  يانذذذا  تيأيف لذذا  ت فوضذذذي  تا ااريذذ  يم  ذذذو  تألساسذذي  اأ ذذ  ي (5)تخلذذ ما 
 ي(6)يمر  ش يمرنييم سيلويف ضهاريا   لم  عوتم  م ها تألة  تإلثين

روةي  م  تالسر هتا تيذ ارش تي.ذام  تألاس ن.ذايف تيرذ تنري تي زمذ  يم ذ  الينا ير مق ن -3
 ن.ذل ي نمذويف  تيهامذاايف نذ ت فوضي  تا ااري  يم  و  تألساسي  ألات   (7)تيهامام  تي  اي  نني 

  ليهذذا تي نذذ  يمن.ذذار ني آلذذا حتسذذني م مرمتيذذ  م نذذهتمش تأل ذذااس تي امذذ  تيذذلج ل.ذذم  م تيوتقذذا 
 ي(8)ر م ا  قانويف تي ن   متاما   مل  فا 
تسذذرتت يمي  ضذذ  تالسذذرا س أنذذه ال  ودذذ   ت فوضذذي  تا ااريذذ  يم  ذذو  تألساسذذي   و ذذه ا  -4

تار تأل فذذاس م  ثذذري مذذ  تألةيذذايف إىل تامذذوس ت  اسذذ    فر ذذه تجل سذذ  يف فذذاس اناذذاء تأل فذذاس ا 
 ي(9)ا  د سي ملنااء تأل فاس أا تسرا اةاال    وتده ماع  
  (10)قضذذاء تألةذذ ت  مذذا ت  ذذايري تي اييذذ  وت  تي ذذم   وتءمذذ ير مذذق نايروةذذيا   الينذذا -5

 تيذذذلج  سذذذن  نذذذايمموء إىل  تجلذذذ  أيف أةلذذذا  قذذذانويف  ت فوضذذذي  تا ااريذذذ  يم  ذذذو  تألساسذذذي  ذذذهى 
 ي(11)تالةرماز    ون  م قضايا تألة ت   ال  رفق ما ت فاقي  ة و  تي ف 

ة ذذذو  ت فاقيذذذ    فيذذذل  ن.ذذذايفاس تألالينذذذا ير مذذذق نروةذذذي  تالسذذذر هتا تيذذذ ارش تي.ذذذام   -6
ايف ت مذذ  تيذذو ين نذذ ت فوضذذي  تا ااريذذ  يم  ذذو  تألساسذذي  ألذذات   (12)تأل ذذصاص واش تإلعاقذذ 

ة ذذو  تأل ذذصاص واش تإلعاقذذذ    ودذذ  ت فاقيذذ سذذر م  ت هةذذ  تي نوةذذفه آييذذ  نّي يإلعاقذذ  قذذ  ع ذذ
تاذذذوتدم تيذذذلج إىل  ت فوضذذذي  تا ااريذذذ  يم  ذذذو  تألساسذذذي  اأ ذذذار ي (113)نذذذاري رثذذذ    ذذذاتو مي اال

حتذذوس تايف تيوةذذوس تيلامذذ  يف ذذصاص واش تإلعاقذذ  إىل تخلذذ ما  تي امذذ   عمذذمل تيذذهغمل مذذ   ذذ  
ايف نذذذ ت فوضذذي  تا ااريذذ  يم  ذذو  تألساسذذي  األذذات  ي(14)ت صر ذذ تيسذذم ا     ذذلااتجلهذذوت تيذذلج 

 تيله يذذ تأل ذذصاص واش تإلعاقذذ   إيذذ ت هبذذا تآلييذذ  تيوقائيذذ  تيو  يذذ  أ ذذ   أيف   تيميذذارم تيذذلج قامذذ
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 ذذذلس اال يمتس ممارسذذذ  م  ويذذذ   ال يذذذم ت  سسذذذا   تي  ميذذ م.ذذذا   تي ذذذ   تيذذلي  ي ذذذانويف مذذذ   أا
 ي(15)تي مالءده  يم   م  ع ت  أش

 الجها  ادخرى صاحبة المصللةالمقدمة من  المعلوما  -ثانلا   
 ما  ادساسلة واإلحارالمعلو  -تلف 

  نطاق االلتعاما  الدوللة -1 
وت  يرنا مل ما  وةيا  تالسر هتا تي ارش تي.ام  ه  ا أن 7تيورق  ت .رت     أ   -7

تيربا و ذذذوس تالخريذذذارش ال فاقيذذذ  م اهضذذذ  تير ذذذلي  اغذذذري  مذذذ  عمذذذمل ه ااريذذذا  ةذذذ ق   (16)تي ذذذم 
 ي(17)تي إنساني  أا ت هي  ضها  ت  امم  أا تي  ون  تي اسي  أا 

يربا و ذذذوس تالخريذذذارش ال فاقيذذذ  عمذذذمل ت ه ااريذذذا  ذذذ   ايف نذذذ 9تيورقذذذ  ت .ذذذرت     أاةذذذا  -8
تال فاقيذذذ  تي اييذذذ  انايذذذ  ة ذذذو  ليذذذا تي نذذذاس ا  ة ذذذو  تي فذذذ  ت ر مذذذق نذذذلدهتء   ذذذ   تي  غذذذا 

 ي(18)ت هادهي  األهتت أسههمل
اأيف عممل ت فاقي  تس   وس تايف  ذاخري   ه ااريا  ايف    ّ ن 10تيورق  ت .رت     أاةا  -9

 ي(19)م هلت ت اس تي .   و  ت هأم ت   ي  حبناير اايف ما ت   نا  غري تالومي     فلها
  ذ   مذ  أارانذا نذايف تيران ذ   تيمم   تألارانيذ    اهضذ  تي   ذهي  اتير  ذ  اأاة   -10

هميذذ  تإليلرتانيذذ  ن.ذذايف فذذه  تألل ذذاس وت  تي  ي ذذ  تإلضذذام ال فاقيذذ  تجلعمذذمل تيربا و ذذوس  ه ااريذذا
 ي(20)ه ل  ع   هيق أن ن  تيلن يو هتي   هي  ا هتهي  تألدان  تيلج    

 الم سسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامةاإلحار  -2 
تالسذذذر هتا مذذ   تألاىل تجلويذذ ن ذذذ   أيّف مذذذ  تير ذذورت  تإل،انيذذ   2تيورقذذ  ت .ذذرت    رأ  -11

يهةذذ   م.ذذرت  ازترش لهيذذق عامذذ لهيذذق عامذذ  م ذذين حب ذذو  تإلنسذذايف ) أيْف أن.ذذ   تيذذ ارش تي.ذذام 
  عنمي   ممء م  تيوترتم روةيا تيوالي  اتض    ران   ن( ه اارياا  ميم ةاي  ة و  تإلنسايف م 

 و  ت هأم ت  ين حبي ام  أيف تيفهيق ت 10تيورق  ت .رت     أ  ا  ي(21)تالسر هتا تي ارش تي.ام 
تي  ذف ت  ذمو ايايذ   ن.ذايفوضذا م.ذاريا قذوتنني مهنذ  ) امل  2014تدرنا مه ني ل ذ  م عذا  

 ي(22)ي اق.ه هلت تيفهيق تي ام ت  هر أيف تيض ايا( عممل د اس تألعناس 
 نيرن ذذذذ  تيسذذذذان تألأم ذذذذاء ت  ذذذذامل  ه متذذذذ  تالسر اضذذذذ  عذذذذ أنذذذذ 7تيورقذذذذ  ت .ذذذذرت    ه و ذذذذا  -12
 ي(23)تاناي  لينا ير مذق حب ذو  م ي ذ  خفض مسروىمما اتة    نامني م امل( ويفيف تيرب انيو ت فوض)
 ت فذوا تيرب ذاين يم  ذو  تألساسذي   اأيف ي ه ااريذا تسذر  ي لف  ايف ن 11أاة  تيورق  ت .رت   ا 
تيورقذذ   اسذذم   ي(24)نايذذ  ت ذذ تل ني عذذ  ة ذذو  تإلنسذذايفا أيف   ذذني م سذذ ا  مرذذم    ذذاتو نذذاري  ا  

 غذري أ ذا مل  ث ذ ‘ أيذف‘مه ذم ه ااريذا م ا و  تألساسي  ت ي مفوض تيضوء عممل م   11ت .رت   
 ي(25)اسا  اتير.هي ا  تالومي  تيضارمةىت تآليف ق رم ة ي ي  عممل تنر ات تيسي
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ييذذ  تيوقائيذذ  تآللذذويف ري   ذذيّ  ذذو  تألساسذذي  ع  تا ي أيف مفوضذذ 7تيورقذذ  ت .ذذرت     و ذذه ا  -13
تيربا و ذذذوس تالخريذذذارش ال فاقيذذذ  سذذذروف ليذذذا تي.ذذذهاه تيذذذلج اضذذذ ها يتيو  يذذذ   إال أيف عنمهذذذا مل 

ام ذاتو  م اهض  تير لي  اغري  م  ضها  ت  اممذ  أا تي  ونذ  تي اسذي  أا تي إنسذاني  أا ت هي ذ 
 ي(26)اري ن

 يذ ث ث  اهذو هيئذ  تسر.ذاري  أيف  م  ت سااتم نني تجل سذني 10تيورق  ت .رت     و ه ا  -14
أاةذذذذ  تيورقذذذذ  ا  ي(27)2010م ذذذذل عذذذذا   ،رنذذذذامل   )تي ايذذذذ  ات رنذذذذا ت ذذذذ ين اتخلذذذذربتء(تأل ذذذذهتف 
و  يذذذذ  يمنسذذذااتم نذذذني تجل سذذذني نذذذا وترت ت اييذذذ  اتي .ذذذذهي  تيييذذذ  تآل ه ااريذذذا ذذذمات ايف نذذذ 10 ت .ذذذرت  
 ي(28)ت وظفني ت ام عم تيرنوي   تتئمل ن  م    اين  ن هت  أل اتي زم   

االلتعامووا  الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان مووا مراهوواة القووانون الوودولي منفلوو   -ألس 
 اإلنساني الواأب التطبلق

 المساواة وهدم التمللع  -1 
 يذذولهتجلهذذاز تي ذانوين  أيفانذذه م ةذني نا ايذذ  تالحتذات تألارال يم  ذذو  تألساسذي   ألذات  -15

تي   ذذذهي  ا ذذذه  تألدانذذذ  امذذذا ير ذذذ  نذذذلي  مذذذ  مذذذ   مذذذ  تانايذذذ  تيه يذذذ  ت  مسذذذروى ديذذذ م ذذذ ئيا  
عممل تيهغمل مذ  ال   فل  ه عه ا  أتي   .ري إىل أيف هلت تجلهاز اتيسياسا  ت   ث    لليف      

 ي(29)وي  عممل حنو ل اس
 ذ هور تيوضذا  إزتء مذ  أارانذاتيرذانا  أ    م  أارانا قمذق مفذوا ة ذو  تإلنسذايف ا  -16
ت ي    اممتاداي   هي  اتير     اال سينا تسره تف تيهاما اتييهوت ات ثميا  ات ثميني نمق ت ر 

 ي(30)ا اييب تيمموء اتي دئنيةفا  تجل سني   تاوي  تجل ساني  اةامم شتجل س  اماايه 
أيف خ ذذا   مذذ  أارانذذاتيران ذذ   تيمم ذذ  تألارانيذذ    اهضذذ  تي   ذذهي  اتير  ذذ    أ ذذ ا  -17

تي يذذذذف تيسياسذذذذ ي انريمذذذذ    ذذذذاب تإللذذذذ   مذذذذ  تي  ذذذذا    م ذذذذاة م خمرمذذذذف  حيذذذذ  تيلهتهيذذذذ  
تيهامذذذا اتييهذذذوت ات ثميذذذا  ات ثميذذذني  ن.ذذذايف تير مي ذذذا   تالزترتئيذذذ  م ت ذذذاس تي ذذذا   ذذذائ     أةذذذ   
جل ذذ   اأعهنذذ  ي(31)ا ذذاييب تيممذذوء اتي دئذذنيتاويذذ  تجل سذذاني   شت يذذ  تجل سذذ  اماذذايه   اممتادذذ
تي يانذذا  خ ذا  تيلهتهيذذ  اتي   ذهي  م  متيذذ   إزتءعذ  قم هذذا تي نيذق  مذ  أارانذذاتيران ذذ   تيذوزرتء 
أيف  ةلومذ  ه ااريذا ضذن  ايف نذ 5أاة  تيورقذ  ت .ذرت   ا  ي(32)ام ن ض اسائ  تإلع   تي ام 
 تيذلج يذ و هبذاهي     ذتير مي ذا  مذا تي م ه ااريذا تيرساه يرمل   يأش أنه تيهساي  اتض  :   لويف
 ي(33)يفو يف تإلتتريذذذذو لنفذذذذاو تي ذذذذانويف ات سذذذذ ايت وظفذذذذويف ت لمفذذذذويف ن   لذذذذيهمليف   ذذذذو يف عنوميذذذذو موظفذذذذ

 ه ااريذا  مذا    ر ذاايف نذتيمم   تألاراني    اهض  تي   هي  اتير    تيران    م  أارانا   أاةا 
 ي(34)ام اق ره عممل تي  و تيوتد تيلهتهي  قضائيا   م  ي و خب ا  يري  م ة   أق    يي ت  

تيهتميذذذذ  إىل   ميذذذذم تجلهذذذذوت  ن.ذذذذايفالينذذذذا ير مذذذذق نروةذذذذيا  تالسذذذذر هتا تيذذذذ ارش تي.ذذذذام   -18
 رة ذ   (35) هتهي  ماايهش تاوي  تجل سذاني  ا هتهيذ  ت ثميذ  تجل سذي ملال   تجلهتئمل ت ه ل   ن تلا  

لش  ضذذذذن  ت يذذذذ  تجل سذذذذ  اتاويذذذذ  م ذذذذانويف تجل ذذذذائ  تيذذذذي 2013 عذذذذا  ر ذذذذ ي ن 2تيورقذذذذ  ت .ذذذذرت   
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تيورقذ   ا .ذري ي(36)تيلهتهيذ تجلهتئمل ت ه ل ذ  نذ تلا  ا  تيلهتهي  ا ت ر م   خب هأةلامم ي  انتجل س
 ودذذذ   خ ذذذا  تيلهتهيذذذ    هلذذذا  أ ذذذلاس أ ثذذذه  ال ي  رذذذرب خمايفذذذا  يم ذذذانويف إال إىل أنذذذه 5ت .ذذذرت   

تيمم ذ  تألارانيذ    اهضذ  تي   ذهي  اتير  ذ  تيران ذ   مذ    أاةذا  ي(37)انويف تجل ائ  تجل ي تي 
  ر ذهيض عمذمل تيرنييذمتي   م لمذ  أمذور  أعنذاس.ذن يي تجل ذائ  انويف ه ااريا تي   س نايف أارانا 

 ي(38)تي   هي  ناعر ارها دهتئملتير.هري تي ائمل حت ي ت  عممل ا   اتير هيض عممل تي  ف
 ن.ذايف ةلومذ  ه ااريذا نها و ذوال    رنذ  ايف نذمذ  أمذور    م ل5تيورق  ت .ذرت     أاةا  -19
ىل يموةذذوس إضذذ ايا دذذهتئمل تيلهتهيذذ  إ اةذذ  سذ   ل ايذذ  ي اأيف  لفذذ دذذهتئمل تيلهتهيذذ    م ير  يذقت

 ي(39)آييا  تي  تي  اتإلن اف
تألتاتر تير مي يذذذذ  يمم سذذذذني مذذذذ     ذذذذمزأيف تالومذذذذ  تااييذذذذ   7تيورقذذذذ  ت .ذذذذرت     و ذذذذه ا  -20

تالسذذذذر هتا تيذذذذ ارش  مذذذذ تألاىل  ويذذذذ تجلروةذذذذي  الينذذذذا ير مذذذذق ن ي(40)ا ذذذذ تنري رسذذذذائ  عذذذذ مخذذذذ س 
أاةذذ  تيورقذذ    (41)ت ر م ذذ  نذذاتاتر تيهدذذاس اتي سذذاء تي ذذور تي ن يذذ  ن ذذل ن.ذذايف 42-94 تي.ذذام 
 ت ضذ ما نذه هئذ ت ي نذ  غذري تفسهم هب ف ضذنايف   ذ يه ياسر هتا تي  ا  تيضهييب ن 3 ت .رت  

 ي(42)   يهت   اليا   ألسهي م تايام ت
ي سذاء م تمتثيذ   انذايف    ادذوت ازيذهت  م تالومذ  تااييذ  ن 7تيورق  ت .رت    األات  -21

ملرذذذذذ   أ ذذذذذ ا  ي(43)2014ر سذذذذذ  ن ذذذذذ  تنرصانذذذذذا  عذذذذذا  يمل   ت ذذذذذ صفض ناسذذذذذرنهتر  تيرب ذذذذذايف
مل يلذ  ه ذا   أنذه أارانذات  سسا  تي مي هت ي  اة و  تإلنسايف تيرانا    ن  تألم  اتير ذاايف م 

ه ااريذذا  ذذ خ  نذذايف  ملتايئذذا  تيسياسذذي  ت  رص ذذ  ات  ي ذذ   اأاةذذ ممنسذذااتم نذذني تجل سذذني ين ذذا  
 ي(44)م تايام تيسياسي  اة ا تي هتر يمياتم م.ار   ت هأم  تا     مث   تنري  .هي ي  ل اي 

منسذااتم نذني تجل سذني ي ذامم   ه ااريا تسرتت يمي  ضا ايف ن 10تيورق  ت .رت     أاةا  -22
 ي(45)تيوتد عممل تي  و  ها  فلأيف ا  عممل ة و  تإلنسايف  قائن
 وةذيا   نروةذيرني مذ لينذا ير مذق أش   ذ   هز حيذ مل هأنإىل  2اأ ار  تيورق  ت .رت    -23

ويذذذذ  تاتجل سذذذذ  ا/أا  يذذذذ ت  تي ذذذذائمل عمذذذذململال ذذذذ  تيرنييذذذذم ن.ذذذذايف تالسذذذذر هتا تيذذذذ ارش تي.ذذذذام  
 دهذذذوت  ذذذامم  مل   ذذذل سةذذذىت تآليف أش يذذذ    هعاهذذذا تي ايذذذ  ا ه مل  ذذذ  َّمل نذذذن ذذذهت  أل (46)تجل سذذذاني 

  تجل سذذاني  ت ثميذذا  ات ثميذذني اممتادذذ  ت يذذ  تجل سذذ  اماذذايهش تاويذذ  اجلذذ  تير يذذم اتيرنييذذم ضذذ  
ني  ا هتهيذذ   هتهيذذ  ماذذايهش تاويذذ  تجل سذذااإىل أيف خ ذذا   اةذذامم  ةذذفا  تجل سذذني  ات رسذذائمويف 
 ي(47)م  متي تي.ص يا  تي ام  ق   م   ت ثمي  تجل سي 

ت ثميذذني ا ا ثميذذا  نأيف ه ااريذذا قذذ  ق مذذ  تيروةذذيا  ت ر م ذذ   11تيورقذذ  ت .ذذرت     و ذذه ا  -24
 ذذذو  ت ذذذهأم م حبا اممتادذذذ  ت يذذذ  تجل سذذذ  اماذذذايهش تاويذذذ  تجل سذذذاني  اةذذذامم  ةذذذفا  تجل سذذذني 

 رغذملحيرويذايف قذانويف يايذ  تألسذهم ا اأيف تي سذرور تجل يذ    (48)تيسذانق  تالسر هتا تي ارش تي.ذام
ه ااريذذا   رنذ  ايف نذ 2اأاةذ  تيورقذ  ت .ذرت    ي(49)تيفئذا متييميذ  ضذ  هذل   عمذمل مفذهتت  ويذ 

 تي ذائمل عمذملرنييذم مينايذ  تير ذ ش ليذا  ذاال  تايذام  ايف ا يذ رنيتسرتت يمي  اخ ذ  عنذ   ذامم
تي ذذانويف تألساسذذ  ايف   ذذ س تألةلذذا  وت  تي ذذم  مذذ  نذذي   ا انتجل سذذ  اتاويذذ  تجل سذذ يذذ أسذذاا ت 

 ي(50)اتي انويف ت  ين
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 حق الفرد في الللاة واللرية وتمني الشخصي -2 
تألارانيذذذ    ذذا تير ذذلي  ات  اممذذذ  أا تي  ونذذ  تي إنسذذذاني  ايف تيمم ذذ  نذذ مذذ  أارانذذذا  ألذذات -25
تالسذذذرص ت  ت فذذذهه يم ذذذوم مذذذ  دانذذذ   عذذذ  ذذذلااى  عذذذ م م ذذذ   نذذذامذذذ  أارا تيران ذذذ   ت هي ذذذ   أا

 ي(51)تي.ذذذه  مذذذ  ق ذذذ  سذذذرموت  تالسذذوء ت  اممذذذ  أث ذذذاء عذذذ  ا  أث ذذذاء إي ذذذاء تي ذذذ ضتي.ذذذه   ضذذ اه 
مذذ  تيران ذذ    تألارانيذذ    ذذا تير ذذلي  ات  اممذذ  أا تي  ونذذ  تي إنسذذاني  أا ت هي ذذ تيمم ذذ    أاةذذا 

نوسذذائ  م هذذا تي.ذذه    مذذ  ق ذذ    ذذا سذذوء ت  اممذذ   إدهتءتهتذذا ااريذذ  تاتيسذذم ا    ذذمز ايف نذذ أارانذذا
سذوء ت  اممذ  ااضذا  مذا" ت  مذق "عذ   تيرسذام ن.ذايف رسذاي  ةازمذ    وص  وديذهده تخلا عممل 

 ي(52)عنميا  تالسرموت ن ا  رة  مسرنه   ايري اإدهتءت  
إىل خفذذذذض عذذذذ ت  مذذذذ  ه   رنذذذذ  ه ااريذذذذا  ذذذذ تنري  نذذذذايفجل ذذذذ  همسذذذذ ل  تا ااريذذذذ    أاةذذذذا  -26

.ذميا تسذرص ت   ذ تنري من ا نذ   ا تيسذانق ي تالةرمذازلذرتت      ريتحملرممي  ق   تحملا ن   ا 
 ي(53)قسهي  ن يم 

 وةي  تالسر هتا تيذ ارش تي.ذام  ن.ذايف  ه مل يرمل   فيلأنجل   همس ل  تا ااري   ا هى -27
 ذذذوظفني ت ق ذذذ سذذذوء ت  اممذذذ  مذذذ    م ةذذذاالف ذذذاس تيا  تي ميذذذهر  يذذذق تيتيرذذذ تنري تيهتميذذذ  إىل ضذذذنايف 
أيف تير  يذذق ا م  ذذاس  ذذ رت  تيه ااريذذا  هلذذا ايف نذذتيمم ذذ    أاةذذا  ي(54)ت لمفذذني نلنفذذاو تي ذذانويف

 ي(55)لنفاو تي انويفت ر م   ن.لااى يم  ه م تي م  ت سر  م ت  وظفنيع ت ت يمتني  ا ت   مي 
  مسذذم  مذذ ى تايذذامت   ذذق ناي سذذ   يدذذهتء تإلأيف إىل جل ذذ  همسذذ ل  تا ااريذذ    اأ ذذار  -28

يمن ذذذايري تيذذذلج اضذذذ رها تحمللنذذذ  ةذذذىت تآليف رثذذذ  مي العمذذذمل تيذذذهغمل مذذذ  ن ذذذض تيرايذذذريت  تير.ذذذهي ي   
ي ات  اممذذ  أا تي  ونذذ  تي إنسذذاني  أا ت هي ذذ تألارانيذذ  ا ذذو  تإلنسذذايف لينذذا ير مذذق حب ذذه تير ذذلي  

 ي(56)  م ى تاياممتيسع ون  ه ااريا  ما  ايف نتيمم     أاةا 
م  رةذذ تيرذذانا يذذه و ذذه  مذذ  أارانذذا أيف لهيذذق تخلذذربتء ت  ذذين  لال ذذ  تالفذذار ناي .ذذه ا  -29
 نذذاخل وت  ت رصذذلم   ذذا املال ذذ  تالفذذار ناي .ذذه م ه ااريذذا   ذذا م ويذذ  تعرنذذات  .ذذهيا   هيذذه 
  يذذق مذذوترت  اليذذ  يره  تالفذذار ناي .ذذهي امذذا ويذذ    ذذ ت تير هيذذه عمذذمل تاادذذ  إىل   ذذي  ،ذذ

  تإلتتنذا ي  ت تي ميذ  مذ  إىل ت   هناي ه أ    م  أارانا أنا  ي(57)أه تف تالسرتت يمي  تيو  ي 
إىل   م   هيذذه تعذا تيسذم ا   تيرذانا  مذ  أارانذا لهيذق تخلذربتء ت  ذين  لال ذ  تالفذار ناي .ذذهلذليف 

  ي(58)تجل ام عممل حنو ل اس ة   قضايا تالفار ناي .ه امتير  يق م يضنايف  ت او   تنري
يم  ون  عممل تيهغمل م  أيف تي انويف ي   عممل تا ه تيرا    أنه 9تيورق  ت .رت     و ه ا  -30

تيورقذذذذ    أ ذذذذ ا ي 2005ةيذذذذم تير فيذذذذل م عذذذذا   ه  مل يلذذذذ  ه ذذذذا  أش   ذذذذ   م ذذذذل تخويذذذذتي  نيذذذذ 
اأيف يذوله اذمل  ملاإمهذاااس تأل فذ ذا سذوء م اممذ  ميأيف  عمم عذ أيف ن ا  ياي  تي ف   9 ت .رت  

 ي(59)ل اس عممل حنو إييهملت ساع م  تاناي  اأيف ي   
 ذذذوتله ا  تي ائنذذذ  اتيمذذذوتئ أيف تير  يذذذق غذذذري تيسذذذميمل يمر.ذذذهي ا   10تيورقذذذ  ت .ذذذرت    ا ذذذهى -31

إىل  تالةرلذا ضذ ايا تي  ذف ت  ذمو م   رتضذايف  رايفرئيسذي حمذ اتم ع  رذايفخ ما  تعمل م اس   
م ةلذمل قذذانوين حمذ ت ن.ذذايف "تي  ذذف  رغذذمل إترت أنذه  10تيورقذ  ت .ذذرت     اأاضذذ  ي(60)تي  تيذ 
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 ا ليذذذا أنذذذوت  تي.ذذذهت ويذذذ  تالذذذمل .ذذذن  ي ال  2012" م تي ذذذانويف تجل ذذذائ  م عذذذا  تي  قذذذا 
أيف تير هيذذف  أيضذذا  م لمذذ  أمذذورتيورقذذ  تانينذذ  اليذذا أ ذذلاس تي  ذذف  مثذذ  ت  ذذارتمي او ذذه  

تجل سذذي   يذذا  ذذارم إىل تألخ قاأيف تإلوتل ذذ  ت عذذ   إىل  يسذذر   ةذذىت تآليف التي ذذانوين ي غر ذذا  
ه ااريذا  م لمذ    رنذ  ايف نذ 10اأاة  تيورقذ  ت .ذرت    ي(61)م تي ئ   تجل ي م قائن  متس  ال

 ي(62)ن.ايف تي  ف ت  مو  ام    ا  أمور  قانون
 القانونوسلادة بما فلها اإلفال  من العقاب  دلإقامة الع -3 

ي  يذذ  مذذ  عمذذمل تسذذر  يي  ت م همذذ قضذذ  ن.ذذل  أيف تالومذذ   4تيورقذذ  ت .ذذرت     أ ذذ  -32
   م  نذ أ ذ ا  ي(63)يم لومذ  تير فيذلش تيفذه   سذم   تيذلج  انذ  قذ  أن.ذئ   هتق ذم سسا  تي ايذ  

مذذ   2010ت ذذل  خ ذذوت    ر،يذذ  م ذذل عذذا   قذذ  أيف تيسذذم ا  ت وتدهذذ "خ ذذوه مذذمل يف عو ت ذذ تل "
 ي(64)ي احل تيسم   تير فيلي  تي  ا  تي سرورشتيهقاني  تيلج يري ها روتزنا  تيضوتن  ا تيايري  أد  
 مهتق ذ قوضذ  قذ رم تحمللنذ  تي سذروري  عمذمل قذ   أيف تالومذ  4تيورق  ت .ذرت      أ ّ ا  -33

تالومذ   اقذ  رل ذ م تيرب ذايفي تيذلج حت ذمل هبذا   غم يذتألىل   مسذر  م م ويذ  إتيسم   تير.هي ي 
اقيذذ    ي غذري تسذروري عاتيذ   ذايف قذذ  ث ذ  مذ  ق ذ  أ ذاقانونيذ   ا  إىل ت سذروى تي سذرورش أةلامذ

ت يمتنيذذ  ت ه ميذذ  تالومذذ  أيضذذا  ةذذ ةي  تحمللنذذ  تي سذذروري  لينذذا ير مذذق ناير.ذذهي ا  تيذذلج  ر ذذااس 
 ي(65)اتيهعاي  تي  ي  ي تير اع ت  ا ا  اتيضهتئ  ات رتت ا  

م ذذذانويف يه ااريذذذا تير ذذذ ي  تيهتنذذذا  ماذذذ  ايف نذذذلمذذذ  أمذذذور    م 4تيورقذذذ  ت .ذذذرت     أاةذذذا  -34
 ي(66)تي ذذذانويف تألساسذذذ  تحمللنذذذ  تي سذذذروري  ت  رنذذذ م ق ذذذ  ةذذذ ارقذذذهترت   تيذذذلش أياذذذمل تألساسذذذ 
 ي ه ااريا م اتو تألممل ت ر  م تألساسي  ن.ايف تسر  ي   ق ايف نتحملامني تي ايي   رتن  اأاة  
تيواليذ  تي ضذائي  عمذمل  قيذ ت    .ذل ليا أةلا  تي ذانويف تيذو ين تيذلج  انايف  ما ضائي  تي  تيسم  

 ي(67)تي سروري  من لن ي
  يم ضذذاءأيف ت مذذ  تيذذو ين تحملذذامني تي اييذذ   يهتن ذذ  م هذذ  ة ذذو  تإلنسذذايف تيرذذاناو ذذه ا  -35
تإل ذهتف عمذمل تإلتترم ت ه ميذ  عذ    ت سذ ايا   تيلت يذ ت رنر ذ  نذاإلتترمت سذر م   تي ضذائي تايئ  اهو 

نايرذذذاو عمذذذمل حنذذذو ل ذذذاس ا  اليذذذ  يإل ذذذهتف عمذذذمل إقامذذذ  تي ذذذ س   ال يرنرذذذا ن ذذذ ةيا يمن ذذذا مل  
أيف إىل تحملذامني تي اييذ   يهتن ذ  م هذ  ة ذو  تإلنسذايف تيرذانا اأ ار ي(68)تي ضاء ي تسر  ي ضنايف

 من اةذ  تي ضذائي ت ه ذ ني ي ار رئيسذ  م تخريذار ق  تةرفظ نرئي  ت لر  تي ضائ  تيو ين 
ليذا  يم ضذاءه ااريذا ت مذ  تيذو ين متذ   اأاةذ  تيمم ذ  نذايف  ي(69)خذ مرهمل اإ اء همل  يي م ا 

 ي(70)هاااقف ها  مي ا تيوظائف تي ضائي   ن   ت ر م    ت ها 
 إىل م   هيههذاتيران ذ  يذه أ ذار   نوع  تي اس ت  اهض  يمفسات أ    م  أارانا أيف ا  -36

ناا ذذان  لينذذا ير مذذق جلنيذذا تجلذذهتئمل  ويف لي ذذا  رنر ذذياتي ضذذام ات ذذ عني تي ذذامني تيرب ذذايف أيف نذذوت  
 تالمريذذذازت  تاذذذ  مذذذ  هذذذل ي  اذذذ  اأاضذذذ   أنذذذه رمذذذ   ناجلهميذذذ "  تيتجل ائيذذذ   ناسذذذرث اء ةذذذاال  "

 ي(71)لفاءمنتيفسات  م ا  ر ارا ما لل ا ق  اإال
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منذذ ع  اغذذري ت هتق ذذ  ت صويذذ  ي  وتسذذ تي يذذ ر  يه تيسذذم   تيأيف  4تيورقذذ  ت .ذذرت     أ ذذ ا  -37
 نوعذذذ  تيذذذ اس ت  اهضذذذ  األذذذات   ي(72)يمص ذذذه   اتيذذذم إدذذذهتءت  تحملا نذذذ  تيتاذذذق   ذذذها تي ذذا  
 م تي يانذ  تي امذ ةادذ  إىل ضذوتن  ا وتزنذا  رقانيذ   اليذ   ه ذا  ايف م  أارانا نذ تيران  يمفسات 
  ذذ عو تيذذ اسايف نذذ 4اأاةذذ  تيورقذذ  ت .ذذرت    ي(73)اتيفسذذات ت ه ذذ  ممارسذذ سذذوء   ةرنذذاالال ترءت  

 عذذا  عذذ    مذذ    شأمهتد ذذ  قضذذائي  ي ذذهتر نذذلدهتء إن.ذذاء آييذذ   سذذن  يم يذذا  نذذامور م هذذا  ه ااريذذا
 ي(74) وديه تالهتا 

ن.ذذذايف أيف  وةذذيا  تالسذذذر هتا تيذذ ارش تي.ذذذام  إىل جل ذذذ  همسذذ ل  تا ااريذذذ   اأ ذذار  -38
اأاةذذذ  تيورقذذذ   ي(76)إال دمئيذذذا  مل   فَّذذذل  (75)ليهذذذا تألاضذذذا ت ر ذذذال تيسذذذمويف احتسذذذني  ملال ذذذ 
إىل ر ميذذذذ  تيممذذذذوء نا  يذذذذ إلدذذذذهتءت  تي  انيذذذذ  غذذذذري تالةرماز ت تسذذذذرص ت نميذذذذاتم ا ذذذذريم  7ت .ذذذذرت   

 ي(77)تالةرماز تيسانق يمن ا ن 
تي.ذذذام  تيذذذذلج أيف  وةذذذذيا  تالسذذذر هتا تيذذذذ ارش إىل جل ذذذ  همسذذذذ ل  تا ااريذذذ    اأ ذذذار  -39

ةذىت  (78)لتال فاقيا  وت  تي ذم  مل   فَّذن.ل   ا  ما ن ا  قضاء تألة ت   موتءم هت ف إىل 
اأاةذذ   ي تي سذذي  تئمله تألةذذ ت  م ةايذذ  تر لذذا  تجلذذةذذ   ةيذذال ال يذذمتس مذذ  ت نلذذ   تآليف 
 ذا مل تي نذ   ه ااريذا   يذ  ايف نذ 7اأاة  تيورق  ت .ذرت    ي(79)ه ااريا هل  ت نارس  ما  نايف 

 ذذذ تنري يهلذذذا سذذذ  نذذذايف  رصذذذل  ذذذ ري  خذذذاص ا  حي ذذذمويف عمذذذملقضذذذام تيذذذلج ي ذذذنيَّ ليهذذذا تألةذذذ ت  
 اقذذ م  ي(80) ذذ  تجلذذهتئمل خ ذذورمناي سذذ   أل  ةذذىت سذذ   14 ىلإ سذذ   12ت سذذ ايي  تجل ائيذذ  مذذ  

 ي(81) وةيا  مماثم  9تيورق  ت .رت   
 والعواج والللاة ادسرية اللق في الخصوصلة -4 

نذااق م تخل وةذي  ايايذ   ي ذرتفأيف تي ذانويف تألساسذ  إىل  8تيورق  ت .ذرت    أ ار  -40
 ي(82)هل  تا و م    اسه ا  تي  ي  م  تي وتنني تيلج   يل تي يانا  تي.ص ي  ا 

 أيف   مذذ  ودذذ  تي ذذانويف تا اذذارش    مسذذم ا نلملذذايف يانذذه ن 8تيورقذذ  ت .ذذرت    األذذات  -41
 7اأاةذذ  تيورقذذ  ت .ذذرت    ي(83)تايف مذذربر تخلاةذذ  نذذاأللهتتانذذا  تال  ذذاال  ني نيذذا    ذذريم مذذ  

غذذري ا غذذري مذذربرم    نيذذ   ذذ تنري نا ذذاو سذذن  تيذذلش يه ااريذذا قذذانويف دهذذاز تألمذذ  تيذذو ين  ذذ    ايف نذذ
 ن.ذايفتألةلا  تي انونيذ  غذري ت .ذهاع   نايف  ما  ايف إويف قضائ  ا نم إ ار ت هتق   تيسهي    مر اس 

  يُّذذذذ  ه ااريذذذذا  لفذذذذ  ايف نذذذذ  م لمذذذذ  أمذذذذور  8اأاةذذذذ  تيورقذذذذ  ت .ذذذذرت    ي(84)تالةرفذذذذال ناي يانذذذذا 
ن ذذا  انذايف ميرثذذ   ذو  تإلنسذذايف تي اييذذ   حبهتق ذذ  تال  ذذاال  ت ر ذم    ااممارسذذاهت اوتني هذا اسياسذذاهتق

هتق ذ  ت مل ممارسذا  عمذ تإل ذهتف انايف   مز  اتيضهارم ي تعرتتا تال  اال    اتو تي.هعي  اتير اس 
 ي(85)تيران   يم اي  أدهمم تألم  اتالسرص ارت تيلج   و  هبا 

  ر  م   ذذ ي ت ذذألسذذهم  ذذ م  تىل أيف تيرفسذذري تيضذذيق  إ 10اأ ذذار  تيورقذذ  ت .ذذرت    -42
عممل لئا  م ي    مثذ  أايئذ  تيذلي  ي ي.ذويف  م انويف تألساس  ميل  أيف ي ثه سم ا  ي 2013 عا 

 ي(86)عممل تيمات   ي  أا تأل فاس تيلي  ال ي ي.ويف م أسهم قائنانتألقميا  تجل س اأ م  هت   م ني 
أل فاس ع  ل   تتسرتت يمي  ا  ي    ا  ه ي  ا  اضاأنإىل  3تيورق  ت .رت    اأ ار  -43

 ي(87)ألس ا  تقر اتي قسهت  أسههمل 
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فووي المشووار ة  السوولمي واللووقالتعبلوور ومكوووين الجمعلووا  والتجمووا الوودين تو المعتقوود و حريووة  -5 
 في الللاة العامة والللاة السلاسلة

 ر ذها ا  ضذا ي يذوت    أيف اسائ  تإلع   ت سر م  م ه ااريا 11تيورق  ت .رت     و ه  -44
ايف عذذذذ ت اسذذذذائ  تإلعذذذذ   نذذذذ ت وتدهذذذذ "خ ذذذذوه مذذذذمل يف عو ت ذذذذ تل " األذذذذات  م  نذذذذ  ي(88)مرذذذذ خ ي

الومذ     ر ذ  ت  ذاريه  اجنذازهملإلعذ  تي نذ  ةذ فيني   ل مت اأنه ت سر م  آخل م تالخنفاا  
تي مذق إزتء  متيذذ  تيره يذذ ت  ير  تيذذ    مذذ  أارانذذامفذذوا  ايسذاار ي(89).ذذما تيهقانذذ  تيلت يذذ ممذا ي

ت ت فهاضذ  عمذمل إدهتءت  مث  تيضهي   عممل إيهتتت  تإلع نا  اتي يو  اتي  ه ماسائ  تإلع    
مذذمل تالمر ذذا  عذذ  ت ذذاو ع ااريذذ  تاتيسذذم ا    مذذ  أارانذذاا اةذذاّل مفذذو  ي(90)تي عايذذ  تيسياسذذي 

 ذ تش ليذه ا تيذلش ميل هذا أيف   مذم ليذه عنمهذا وسذائ  تإلعذ    ضذيق هذاما تاهيذ  ت رذا  ي  تنري 
 ي(91)ن.ل   ام اظائفها تيهقاني  

 ه ذذي  نه ذذاين مر ذذ ت تألةذذمت   ه ااريذذا ن ذذا   .ذذ  ايف نذذ 12تيورقذذ  ت .ذذرت     أاةذذا  -45
 ي(92)تإلع   ألعضاء هيئ  تإلع   ا م 

تسذذذذرص ت  تير ذذذذ ي  تي سذذذذرورش  إملانيذذذذ عذذذذ  قم هذذذذا مذذذذ   12تيورقذذذذ  ت .ذذذذرت     اأعهنذذذذ -46
ت  سسذذذا  اتيسذذذم ا   تنر ذذات ااريذذذ  يم ذذ  مذذذ  تا رهذذذ   هتمذذ  تألمذذذ  ي أش خ ذذا حي ذذذه  تيذذلش
 ا  سذ   يذي  ااريذ  تاهتمذ  تألمذ     تنرهذا هيذ  أيف تام لا  ع  ير ايف تي او ايهى تي ي(93)تا ااري 
 ي(94)"  ود  تي انويف تي او"ضهاريا   هو يي ا  تيل  ام  ةهي   ا  م.هاع
تي امذذ   ت  سسذ  يوسذذائ  تإلعذذ  يلذذ  تاأيف تيرذ خ  تيسياسذذ  م  12تيورقذذ  ت .ذذرت    ا ذهى -47
 ي(95)تيران   يم اي  تإلوتع هيئ   عمملتيهقان  ي اتس  ش   ثهله ااريا ام تحملروى تير هيهش تيم 
 وةذذي  تالسذذر هتا  ق مذذ ه ااريذذا  أنذذه عمذذمل تيذذهغمل مذذ  أيف 12تيورقذذ  ت .ذذرت     و ذذه ا  -48

 لذذليف  (96)وسذذائ  تإلعذذ  هذذا تخلاةذذ  نقوتني  إزتء مذذ  أارانذذا   ذذوتغ  نذذاي  ه متيذذ ارش تي.ذذام  
 يفخ ذذذذارآرتء أا  فسذذذذريت    يينيذذذذ   إضذذذذال  اعذذذذ م تيذذذذلج حت ذذذذه إزتء تي ه ااريذذذذا مل   ذذذذه ناي.ذذذذوتغ 

ذهش ايف نذتير ايف تي ا    .ار   ت وت  ني أاةمل ا  ي(97)تيسياسي  ه ااريذا  ناير.ذاار تيوثيذق مذا ف 
 لج  ذ  مل ةهيذ تيذ هذاجلنيذا قوتني  مسرفيضذا   تسر هتضذا   نوع  اتس   م  تإلع ميذني ات رنذا ت ذ ين  

 ي(98)تير  ري م ه ااريا
م  تي ذذذذذانويف مت  وسذذذذذيا أةلذذذذذا ا انذذذذذه مت فذذذذذه  تير.ذذذذذهري ن 12رقذذذذذ  ت .ذذذذذرت   تيو  األذذذذذات  -49
مفذذذوا  اتعذذذا ي(99)2012عمذذذمل تي ذذذانويف تجل ذذذائ  م عذذذا  ن ذذذ  إتخذذذاس   ذذذ ي    2013 عذذذا 

م ني  ي  ا     ونا اتالسر اض  ع ها نإيااء أةلا  تير.هري تجل ائ  إىل تيسم ا    م  أارانا
 ي(100)تي ا ش ع  تير.هريما تيضهر تيف م   أيف  لويف مر اس   متاما  

أ   تير ذايف تي ذا    .ذار   ت ذوت  ني أيف تاذق م تيوةذوس إىل ت  مومذا  تالوميذ  قذ  ا  -50
 4تيورقذ  ت .ذرت     اأ ذار  ي(101)ي ذانويف ةهيذ  ت  مومذا  2013 عا  ا م ه ااريا ن      ي و  قذ  

ةهيذذ  إتترم تي يانذذا     ذذوش عمذذمل سذذ اييا  ت لمفذذ   م سسذذا  تي ايذذ   ي  ذذ أيف هذذلت تي ذذانويف إىل 
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اأاةذذذ   ي(102)م  ذذذا فسذذري   ذذذ   رلذذذض  م ذذا  تا ذذذوس عمذذمل ت  مومذذذا  تي امذذ  تايف م   مفه ذذ
ا تي.ذفالي  ةهيذ  ت  مومذا  ا  ذو  تيذلج   يذ  تي ذوتنني   ذ ي   ه ااريذا  ذ    ايف نذ 7 تيورق  ت .رت  

 مذذهم أخذذهى م  ذذ ه ااريذذا   .ذذ  ايف نذذ  م لمذذ  أمذذور  4اأاةذذ  تيورقذذ  ت .ذذرت    ي(103)ات سذذاءي 
 ي(104)ت  ين حبهي  ت  موما  ت  امل تيرب اينأمني 
 د يذ ت   تعرنذ   تسذرورت   2010أيف تالوم  ت  رص ذ  م عذا   11تيورق  ت .رت     و ه ا  -51

 إةذذذ تر  ذذذهتخي ن.ذذذايف  ثذذذه لذذذا ثه  يي يذذذ  أ  .ذذذهي ا  ويذذذ  تاذذذني   م ذذذل ر مذذذه ا  2012م عذذذا  
ل ذهت  ت ر م ذ  نروةذيا  تيه ااريذا ق مذ  أيف هلت عممل تيهغمل مذ  ا ي هات   نا  غري تالومي  امتويم

 ي(106)اتافذال عمذمل ةهيذ  تير  ذري (105)ت رنا ت  ين م   فيل  وةذيا  تالسذر هتا تيذ ارش تي.ذام 
تيذذ اس تألعضذذاء م  مذذ  ة ذذو  تإلنسذذايف إىل  ت وتدهذذ "خ ذذوه مذذمل يف عو ت ذذ تل "   م  نذذ تعذذا 

تير فيذل تيلامذ  يروةذيا  تالسذر هتا تيذ ارش تي.ذام  م  ني ها أمور  عممل  ااري تاةال تيسم ا  
 ي(108)ن هي    فال  ا .ار ي  (107)ا  تل ني ع  ة و  تإلنسايفت  رن م وت  تي م  ن

ناعذا  تييني يذ  ت ر هلذ  مسذ اي  أيف تجل ت وتدهذ "خ ذوه مذمل يف عو ت ذ تل "   م  ن و ه ا  -52
 ي(109)هت ي  ت  تل ني ع  ة و  تإلنسايفا   ويفع  
ي لا  ع  ة و  تإلنسذايف   ذا م تيلج  وتده تتي   ا   إىل 11تيورق  ت .رت    اأ ار  -53

مذذمل ت  مومذذا   ع ذذوس تاإملانيذذ  ويذذ  تي يذذوت تيه يذذ  عمذذمل ةهيذذ  تير  ذذري  اتي يذذوت ت فه ذذ  عمذذمل 
تيسذذذم   تي ضذذذائي    ي تسذذذر  يتيذذذلج  وتدذذذه ره يذذذ ت  تياتي يذذذوت ت فهاضذذذ  عمذذذمل    تيذذذ  تي ذذذ ال  ا 

يمذذ  ه ذذا  او ذذه  أيف  ي(110)عمذذمل ت   نذذا  غذذري تالوميذذ  امموييهذذا ت  همذذ مذذو  تاعذذ   لضذ   
ة ذذو   غذذري تالوميذذ  تي ا ذذ   م  ذذاس   نذذا ت يم ذذ  مذذ  أن.ذذ    2013مسذذرنهم م ذذل عذذا  

مذ  ق ذ   ذ  مذ  اسذائ  تإلعذ   ناي ذار   ر   تالوم    ا م وي  اةمل ت  تل ني لج تيتإلنسايف 
اتيرذ قيق  قيذوت ر يذ  عمذمل عنميذا  ت   نذا  غذري تالوميذ   اتيهقانذ الها ات  اتر تالومي   

ت   نذا  ‘ ااضذا  اتإلدذهتءت  تجل ائيذ   عممل حنو غري م  ذوس تالوم ت اييني تيملي    و  هبنا 
 ي(111)عممل تي ائن  تيسوتتء ر يا  ‘ تيلج م  تحملرن  أيف  ثري م.ا  تالومي   غري
ت ودهذذذذذ  إىل تالهتامذذذذذا  أيف  إىل ت وتدهذذذذذ "خ ذذذذذوه مذذذذذمل يف عو ت ذذذذذ تل " اأ ذذذذذار  م  نذذذذذ  -54

  اأ ذذار  ي(112) اتلا سياسذذي  انذذ  نذذت   نذذا  غذذري تالوميذذ  عمذذمل أعمذذمل مسذذرويا  تالومذذ   
عمذذمل  عم ذذا   أ م ذذ  ااريذذ  قذذ  تاأيف تالومذذ  إىل  مذذق نا ايذذ  تالحتذذات تألارال يم  ذذو  تألساسذذي  

  م لمذ  4اأاةذ  تيورقذ  ت .ذرت    ي(113)يسذاري "تي" ديذ ت  ي ذ ت  هالذ   تي عمل خ ما  ن ض
  ذا  عم   ر ذ م  نذا  ت رنذا ت ذ ين تيذلج عمذمل    . ذ ه ااريذا أش يذ    .ذهري  وقذف ايف نذأمور  

 ي(114)تي انويف اسياتم تإلنسايف اة و  تيفسات أتتء تالوم  م  اال  ملال  
ةذذق ت   نذذا   احتنذذ ه ااريذذا حتذذرت  ايف نذذ  م لمذذ  أمذذور  12تيورقذذ  ت .ذذرت     أاةذذا  -55

انذايف   أد  يذ  م ذاتر    ا م وي  تيرنوي  مذ اتسرص تمهات وترت إىل يوةوس م تغري تالومي  
ليذذا  انذايف  ماذ يف عذ  ة ذو  تإلنسذايف و  ذ تل لج ي ذو  هبذذا تيذتعذ  فذه  تألن.ذ   ت .ذهاع   متر ذا

 تعذذذمل نذذذا أاةذذذرها نذذذايف  ذذذربه  عمذذذمل مذذذ      هذذذاتي ذذذوتنني اتيسياسذذذا  تيذذذلج   يذذذ  أن.ذذذ رها اة وق
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ت سذذ ايني م إتالء  نذذ تل ني عذذ  ة ذذو  تإلنسذذايف مذذ  خذذ سمي رليذذا مسذذروىعمذذمل سياسذذ  قذذوش 
عذذ   هيذذق تإللذذ   مذ  تي  ذذا    انذايف  لذذال  تاذذا  ات .ذذها  هذذمل نم يذذ    ذه نن يانذذا  عمتي ايذ  
ت ذذ تل ني  تيذذلج   ه لذذ  م ةذذقم ليذذا تالنرها ذذا   اتايذذاتش.ذذام  تيفذذورش ا تير  يذذق تيضذذنايف 

 ي(115)ع  ة و  تإلنسايف
أنذذذه    ذذذا  يروةذذذيا  تجلويذذذ  تألاىل مذذذ  تالسذذذر هتا تيذذذ ارش  2اأّ ذذذ   تيورقذذذ  ت .ذذذرت    -56

  ن  نذذ  مائذذ م مسذذر يهم   اايذذ  ة ذذو  (116)تي.ذذام  ن.ذذايف إ ذذهت  ت رنذذا ت ذذ ين اتير.ذذاار م ذذه
تإلنسذذايف   ذذار   ليهذذا ت   نذذا  غذذري تالوميذذ   ن ذذفرها هيئذذ  تسر.ذذاري  يمفهيذذق تي امذذ  ت  ذذين 

 ي (117)حب و  تإلنسايف إلدهتء ةوتر أ ثه تسرفاض  ما ت رنا ت  ين
تي مي هت يذ  اة ذذو  تإلنسذذايف تيرذانا    نذذ  تألمذذ  اتير ذذاايف م او ذه ملرذذ  ت  سسذذا   -57

أارانا أنه مت تعرنذات عذ ت   ذري مذ  تي ذوتنني تيهئيسذي   امذ  لمرهذا تير.ذهيا تالنرصذال  ناسذرص ت  
نذذايف  ضذذن   11ي اأاةذذ  تيورقذذ  ت .ذذرت   (118)إدذذهتءت   مرذذف عمذذمل  ذذهه إدذذهتء م.ذذاارم عامذذ 

نذذذ  اتأل ذذذه تيمم يذذذ  تيلاليذذذ   .ذذذار   ت رنذذذا ت ذذذ ين ن.ذذذل  مفيذذذ  م ه ااريذذذا إ اةذذذ  تآلييذذذا  ت  ئ
ي اأاةمل م ه  ة و  تإلنسايف تيرانا يهتن   تحملامني تي ايي  (119)  ويه ا  فيل تيسياسا  تي ام 

نايف  س مل ه ااريا إىل إعاتم هتيئ  ت  ذاب ت  اسذ  إلدذهتء ةذوتر مسذ اس نذني تالومذ  ام  نذا  
 ي(120)ت رنا ت  ين

تيل ذذائ  ه ااريذذا   ذذ ي  قذذانويف نذذايف  ماذذ  هيذذ  تامذذ لا  عذذ  ير ذذايف تيذذ او تيأاةذذمل ا  -58
 ي(121)حبهي  تي ي  ت ر م تي ايي   نااليرمتما يمولاء أا    يه ن.ل    ري  2011 ي ا 

 اللق في العمل وفي التمتا بشروط همل هادلة ومواملة -6 
ت  ر.ذه ملال   تيرنييذم ت  ا ذه اغذري ت  ا ذه عممل تيسم ا   اةال مفوا  م  أاران -59
ضذنايف تالةذرتت  تيلامذ  يم  ذو   اخاةذ  عذ   هيذقم تا ذوس عمذمل لذهص تي نذ    تيهامذا ضذ 

تيسذذذهيا م سذذذو  تي نذذذ   ملاإتمذذذاده  تي امذذذ س ذذذاا ذذذاممني م نذذذهتمش تألنذذذوظفني تيتالدرناعيذذذ  يم
 ي(122)تألاو
  س تي امذذذ ذذذااتإل ذذذار تي ذذذانوين ي  ذذذا  تأل ه ااريذذذا  ذذذ س ايف نذذذ 6تيورقذذذ  ت .ذذذرت     أاةذذذا  -60

م تي.ذلااى  تير  يذقت صذوس إييهذا  ت  سسذا  قيذا  انذايف  ضذن يم ضاء عممل تي وتعذ  تيرنييميذ  
 ي(123)ال ايي  اةياتي تق   ا يمم  م   ات ر م   ناالمرثاس ي وتع  هلت تي  ا  نوتد اهت

 التمتا بمستوى معلشي الئق وفي الضمان االأتماهيفي اللق  -7 
ي ي.ذويف  ه ااريذام م يذني  ذص   3مذا ي ذه  مذ  ه ذا   أيف 9تيورق  ت .رت     و ه  -61

عمذذذمل ن.ذذذل  خذذذاص ويذذذ   ايذذذ ثهمميذذذويف مذذذ همل م ل ذذذه مذذذ قا   1.2اي ذذذيا حتذذذ  خذذذ  تيف ذذذه  
   م9اأاةذذذ  تيورقذذذ  ت .ذذذرت    ي(124)تأل فذذذاس اتأل ذذذصاص تيذذذلي  ي ي.ذذذويف م ت  ذذذا ق تحملهامذذذ 

تي  ذذه م ن ذذا   انذذايف   يذذ ل ذذه تأل فذذاس   لال ذذ سياسذذا  ل ايذذ   ه ااريذذا   ذذق ايف نذذلمذذ  أمذذور  
 ي(125)أاده ع   ت سااتمتألسهم هب ف تا  م  إعانا  تالدرناعي  ا  تإلعانا 
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 2008م ه ااريذذا م ذذل عذذا   زيذذاتم هائمذذ أيف تيف ذذه قذذ  زتت إىل  7تيورقذذ  ت .ذذرت   اأ ذذار   -62
تيرصفيضذذا  م نف ذذا  تيهعايذذ  تالدرناعيذذ  م أ ذذرب  تيذذلش  ذذه  تي مذذ  ه ااريذذا انذذ   امذذا ويذذ 
انذذه إىل دانذذ    مذذي  خذذ ما  تيهعايذذ  ن 7تيورقذذ  ت .ذذرت    األذذات  ي(126)(م ت ائذذ  10-ت    ذذ  )

 ي(127)م تي.ذوتر  عيا ت .هتي تخم    تنري خمرمف  فه  خمرمف م اهه تيف ه  مث  تالدرناعي   أ  
انذذايف عنميذذا  تإلخذذ ء تي سذذهش  ه ااريذذا وقذذف ايف نذذم لمذذ  أمذذور    7يورقذذ  ت .ذذرت   اأاةذذ  ت

 ي(128)ناس ار م  وي ت راة  ت سا   ع ت    رين.ل     مي 
تإلعانا  زياتم  ن.ايفتالسر هتا تي ارش تي.ام  م    تألاىل ويجلتالينا ير مق نروةي   -63

أيف  3تيورقذذ  ت .ذذرت     أ ذذ   (129)ف ذذهتي عمل تألسذذه تيذذلج   ذذيا م يذذت اييذذ  اتيهعايذذ  تالدرناعيذذ  
 تألسذذذهأا أ فذذذاس  ل ذذذريمتيأ فذذذاس تألسذذذه ت   مذذذ  إىل سذذذاع م ت اخاةذذذ   وسذذذ   تي فذذذ   إعانذذذا 

تآلنذاء  ليهذا تيذلج  ذايفأيف تألسه إىل أيضا   3تيورق  ت .رت    اأ ار  ي(130) صفضوت  تي خ  ت 
يوةذمل ن.ذ م أنذه إىل حترذا  إىل تهرنذا  خذاص  ا    تيذ خ  صفضذت تألسذه عا مني ع  تي نذ  أا 

 ي(131)يممنيا إعانا  تألسهم    
 اللق في الصلة -8 

 هذذاليذا تي   ذذا  تالدرناعيذ    ذا ليمترُّذا  ه ااريذذا لفذ  ايف نذ 7تيورقذ  ت .ذذرت     أاةذ -64
 ي(132)عمذذمل قذذ   ت سذذذااتم ن ذذذا  تيهعايذذ  تي ذذ ي  تي.ذذذام تالسذذرفاتم مذذ   نلملانيذذذ  لئذذ  ت .ذذهتي  

 مه يذ  ق ذا  تي ذ   تي نوميذ  مهارت  ه ااريا مي  ايف  لي  نن. م   3تيورق  ت .رت   اأاة  
 ي(133)تيهيفيذ (م ت  ذا ق  ت رذاةويف نسذهوي  هذمل تيوةيذ ايف رعايذ  تي فذ تي ذ ي  ا تيهعايذ  أخ ائيو )

تالدرنذاع  تألارال م  ذاس ة ذو  منيثذا  يعذ   تالمرثذاس مذ  ةاال  إىل  م  أارانا  اأ ار
وليذا  مل  لذ   اليذ  اأنذه تيتير تنري ت رصلم خلفذض م ذ س أيف  تيلش يرمممل م أمور م ها تي ناس

 ي(134)م ةاد  إييهايلويف  الي  مراة  ألش  ص  مساع م  ه ا  مل يث   أيف 
تيهعايذ  ت رذولهم م تيسذ   ت نل ذ  ير سذني  ه ااريذا   ذه ايف نذ 3تيورق  ت .ذرت     أاةا  -65
 ي(135)هان  ما تيوالتم ا ع   
تا ذذوس عمذذمل مذذا ي يذذق  ه ااريذذا ميذذ  ايف نذذ  م لمذذ  أمذذور  10تيورقذذ  ت .ذذرت     أاةذذا  -66

 ي(136)مل اسائ  م ا تان  ناس ار م  وي مع وس تا نايف  يّسهخ ما  تإلدهاا ا 
  ت ثميذذني اممتادذذا ت ثميذذا  ةذذاال  تيرنييذذم ضذذ  تيضذذوء عمذذمل  2تيورقذذ  ت .ذذرت    اسذذّم   -67

ةذفا  تجل سذني م تخلذ ما  تي ذ ي     اةذامم ات رسائمنيتاوي  تجل ساني   شت ي  تجل س  اماايه 
 تألخ ذذذائينيتأل  ذذذاء ا  ا  حتسيسذذذيا  يفائذذذ مه ااريذذذا  ذذذ ري  سذذذر    ايف نذذذاأاةذذذ   م لمذذذ  أمذذذور  

 ي(137)م هلت تي  ت ني تآلخهي تي  ي
 التعللساللق في  -9 

تي ضذذاء عمذذمل  ن.ذذايفتالسذذر هتا تيذذ ارش تي.ذذام   تألاىل مذذ   لينذذا ير مذذق نروةذذي  تجلويذذ -68
ت ذذذاو أنذذذه عمذذذمل تيذذذهغمل مذذذ  إىل  3تيورقذذذ  ت .ذذذرت     أ ذذذار   (138)تير مذذذيملتيف ذذذ  نذذذني تي ذذذ   م 

 ذري عمذمل قذهترت  ي رنذ  إىل ةذ    لليف    يذق  مذ  تخل ذوت خ وت  يوقف تيف   م ت  ترا  
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 تعرنذذذ  أيف تيسذذذم ا  إىل  مذذذ  أارانذذذا  جل ذذذ  تيذذذوزرتء تيران ذذذ   اأ ذذذار  ي(139)ترم ت  سسذذذي تإلت
لثذري مذ همل إىل تيذلي  ي رنذ  تي  تأل فذاس تحملذهامني  ا تمذإ  تنري  .هي ي  امايي  ا  ميني  ير سني 

 ي(140)  م تي  ا  ت  رس تيهاما
سذذروى   مذذيمل  ت  ذذا ق تحملهامذذ    ذذماتيف أ يماايذذ مذذ  ت هذذمل  أيف 3تيورقذذ  ت .ذذرت     و ذذه ا  -69
لذذ  يسذذرمنوت ر ذذ   ةذذوتلم يمن منذذني ين ه يوةذذمل ن.ذذ مأنذذ 3تيورقذذ  ت .ذذرت     و ذذه ا  ي(141)عذذاس
 ي(142)أق  منوت  م م ا ق أ ثه ة ون  ا  هملاظائف
ة ذو  تإلنسذايف )اخاةذ  ة ذو  تي فذ (  ه ااريذا ذ ر  ايف نذ 9تيورق  ت .ذرت     أاةا  -70

 ي(143)تيوع  حب و  تإلنسايف عنوما   إو اء تيهتمي  إىل  مز دهوتها نايف ي ا  ا م ن ا  تير ميمل ت
 ض سذ  تير مذيمل تإليمتمذذ ايف قذانويف تير مذذيمل تي ذا  تجل يذ  خف ذذنذ 9تيورقذ  ت .ذذرت    األذات  -71
 عمذمل  ذهاتت  تيلي  حي ذمويفعممل ع ت تي     س    تألمه تيلش أثّه سم ا   16س   إىل  18م  

 ي(144)س   18إىل  تيس  ه ااريا هلا ايف نتير ميمل تي او اأاة   م لم  أمور  
 يذله ويف إىل تيهامذامذ  أ فذاس  م ت ائذ  45أيف مذا ي ذه  مذ   7تيورق  ت .ذرت     و ه ا  -72

تيورقذذ   األذذات  ي(145)تيهامذذا أيضذذا   تألغم يذذ  تي  نذذمل مذذ همل مذذ أا   هبذذا  مذذ ترا أا ل ذذوس ليذذا  
انه عممل تيهغمل م  تةرمادا  ت رنذا ت ذ ين  ةذ ر   ذ ي  ي ذانويف تير مذيمل تي ذا  م  ن 6ت .رت   

تيذلج ميلذ   تالسذرث اءت مهسذو ( ودذ  ر  ي  ) نم لوم  ي ياويف 2014تيسنرب  انويف تألاس/
صذذل نذذايف  رمذذ  أارانذذا جل ذذ  تيذذوزرتء تيران ذذ     أاةذذا  ي(146) مذذيملتيرنايف ذذ  م    ي هذذا يمسذذنا  

را  تايف تم ت ذ  عذ  غذريهمل تيهامذاأ فذاس السذرنهتر ل ذ   اضذا ةذ ناي    تنري ةازم   ه ااريا
 ي(147)ممي  م  تيراخري

وقذف  رايف نذتيمم ذ  تألارانيذ    اهضذ  تي   ذهي  اتير  ذ  تيران ذ   مذ  أارانذا   أاةا  -73
 يذذ  م ت ذذ ترا إعاقذذا  ة ي تيذذلي  ال ي ذذانويف مذذ  تيهامذذاأ فذذاس  إيذذ ت ممارسذذ  عذذ    ائيذذا   ه ااريذذا

 خر ذذار ت سذذرص م تال إدذذهتءت أيف  6تيورقذذ  ت .ذذرت     و ذذه ا  ي(148)ت ص  ذذ  يذذلاش تإلعاقذذ  تيله يذذ 
 ي(149)تيف   نني تأل فاس م ت  تراأل فاس  سهمل م  ى تي تيله ي ير ييمل تي  رم 

 اإلهاقة وادشخاص ذو  -10 
  تير مذذذيملتيف ذذذ  م ي ضذذذاء عمذذذمل نالينذذذا ير مذذذق نروةذذذيا  تالسذذذر هتا تيذذذ ارش تي.ذذذام   -74
م تير مذيمل يف فذاس واش    ميمل  ذام   اضذنايف تاذق السر  ت  ن ا اضا تسرتت يمي  ا  ي  ا 

م  غذري مراةذ اذ الء تأل فذاس ت  ذ م أيف ت ذ ترا تخلاةذ   3تيورقذ  ت .ذرت     و ذه   (150)تإلعاقذ 
  م لمذ  أمذور  إدذهتءت  لوريذ  ه ااريذا رصذل ايف نذ 7اأاة  تيورق  ت .رت    ي(151)ليا ت  ا ق

ا  عذ   ذ ر،ينايف  روقذف يضنايف تير ميمل تالنر تئ  اتيثانوش تي.ام  جلنيا تأل فاس واش تإلعاق  ا 
 ي(152)م ف م أا ل وس م م ترا  واش تإلعاق إي ت  تأل فاس 

 اء نايرمتماهتذذتيولذذاعذذ   أيف تالومذذ  اتةذذم   يذذ   متيمه ذذم تيذذ عوم ت  ذذين ناإلعاقذذ  اأ ذذ   -75
ت ذاو اتاق م  اتالسر  يي تالخريار ةهي  تأل صاص واش تإلعاق  تي  مي  م ضنايف   ه تهتا نا 
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 إياذاء تيوةذاي  عذ   هيذقتي ذانويف ت ذ ين  ه ااريا  ّ س ايف ن 7اأاة  تيورق  ت .رت    ي(153)تي هتر
 ي(154)ي   متيأل صاص واش تإلعاق  عممل تتيلامم  اتجلمئي  

إدهتءت  لوري  إلن.اء آيي  مسر م  يمهةذ   ه ااريا رصل ايف ن 7تيورق  ت .رت     اةأا  -76
 ي(155)ه اارياة و  تأل صاص واش تإلعاق  م    مز احتن  ا هة    فيل ت فاقي 

تي يذوت ت فهاضذ  عمذمل ةذق  ه ااريذا ماذ  ايف نذ  م لم  أمور  7تيورق  ت .رت     أاةا  -77
  ااريذ تاتيسم ا   اةال مفوا  م  أارانا ي(156)تير وي م  ليا تأل صاص واش تإلعاق 

 ليا تأل صاص واش تإلعاق  م تايام تيسياسي  اتي ام  عمذمل قذ   ت سذااتم م.ار  ضنايف عممل 
 ي(157)ما غريهمل

 ادقللا  -11 
م تيسذذذ وت     هضذذذوت أ ثذذذه لذذذا ثه تيهامذذذاأيف جل ذذذ  تيذذذوزرتء تيران ذذذ   مذذذ  أارانذذذا   و ذذذه  -78

ي فذذاههمل تير  ذذ  اتي ذذ تء اتي  ذذف نذذ اتلا ع  ذذهي   وتقذذف مت ليهذذا تير  ذذري نوضذذو  عذذ  تألخذذريم
  ذذ تنري أ ثذذه ةممذذا   ه ااريذذاصذذل رايف  نذذمذذ  أارانذذا  م لمذذ  أمذذور  جل ذذ  تيذذوزرتء تيران ذذ     أاةذذا 

ميذذذ  مذذذ  نذذذايف  رصذذذل ت ا    لال ذذذ  ليذذذا أ ذذذلاس تير  ذذذ    ذذذا م ويذذذ  م تخل ذذذا  تيسياسذذذ 
اتير  يذذق ليهذذا اة ههذذا عمذذمل  تخل ذذوت    ذذا  ذذ  أ ذذلاس تيرنييذذم عمذذمل أيذذ ش ألذذهتت قذذوت  تي.ذذه  

 تإلثذين  تنري  لال   تير ني   ه اارياصل ر  نايف جل   همس ل  تا ااري   أاةا  ي(158)حنو ل اس
 ي(159)ي.ه  تعممل ي   تيهاما ر ها يهيش لتي

  ااريذذ تيو  يذذ  تاسذذرتت يمي  تالعمذذمل تيذذهغمل مذذ  حتذذ يال   أنذذه 6تيورقذذ  ت .ذذرت     أ ذذ ا  -79
تيف ذذذ  تيذذذلش رمل تعرنذذذات أش  ذذذ تنري حمذذذ تم ير ميذذذ  مل يذذذ  2014إلتمذذذا  تالدرنذذذاع  م عذذذا  ي

تيمم ذ  تألارانيذ    اهضذ  تي   ذهي  اتير  ذ  تيران ذ   مذ   ا ذهى ي(160)هامذاتيأ فذاس  ير ها يذه
 ي(161)ةىت تآليف نسي إلتما  تالدرناع   ايف اا  اثري ي   ااريتا  سرتت يمي  تيو  يتالأيف أارانا 
تيف ايذذذذ  م تايذذذذام   تيهامذذذذا م.ذذذذار  أيفإىل مذذذذ  أارانذذذذا جل ذذذذ  تيذذذذوزرتء تيران ذذذذ     اأ ذذذذار  -80

  حمذذ تم خمرمفذذ خ ذذ  عنذذ عمذذمل تيذذهغمل مذذ  تعرنذذات  حمذذ اتم دذذ ت  ظمذذ  تالدرناعيذذ  اتالقر ذذاتي  
 ي(162)رهملير سني ةاي

 اللجوء ون وحالبو ن والالأئو المهاأر  -12 
تالسر هتا تي ارش تي.ذام  م   تألاىل  وي وةيا  تجلأيف إىل  7تيورق  ت .رت     أ ار  -81
قذ رت   م تالوم   امل  متل  مل   فَّ  (163)هت ف إىل حتسني تي هاف ت  ي.ي  ي اييب تيمموءتيلج 
خ   ا  ي   ه ااريا ضا ايف ن 7اأاة  تيورق  ت .رت    ي(164)عممل تسر  اامل ن.ل   اف    تي م

 ي(165)إلة   هيل  تالسر  اس
سذرمان  يمميذاتم تيل ذريم م عذ ت   م  أدذ  تالتالوم  أيفم  ن  تي فو تي ايي    أ  ا  -82

 ذ تنري   قذ  تعرنذ   2015ي ذايه  ذانويف تيثاين/م ذل   ه اارياتي دئني ات هادهي  تيلي  ي خمويف 
 ذا ق  رذه  ا  خهقذ ام   ايف ويذ  أيف ي.ذل أرتضيها   خار إىل إن اء تي دئني ات هادهي   هت ف
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تيذذذلج س   ذذذا م ويذذذ  تيروةذذذيا  تيذذذ ارش تي.ذذذام  تألا  م تسر هتضذذذهايرمتمذذذا  عمذذذمل نفسذذذها مذذذ  ت
م امم   اييب  حتسني تيهتمي  إىلتجلهوت   ضاعف ر سني تي هاف ت  ي.ي  ي اييب تيمموء ا ن ق مرها

 ي(166)تيمموء اتي دئني
نودذذذذذو  أيف  وةذذذذذي  تالسذذذذذر هتا تيذذذذذ ارش تي.ذذذذذام  جل ذذذذذ  همسذذذذذ ل  تا ااريذذذذذ     أّ ذذذذذا  -83
   ذذار  يمن ذذايري تي اييذذ  اتإلقمينيذذ تياالمرثذذاس ن الإم عنميذذا  تي ذذهت تي سذذهش  ه ااريذذا .ذذه   أالّ 
نذذذه ن ذذذاء عمذذذمل الئ ذذذ  ا  يذذذ  د يذذذ م أجل ذذذ  همسذذذ ل  تا ااريذذذ    و ذذذه ا  ي(167)دمئيذذذا     فذذذل إال  مل

 أيف م ذذذا  تيممذذذوء ناعر ارهذذذا غذذذري م  ويذذذ  ا  دذذذ ملرذذذ  تامذذذهم اتجل سذذذي  رلذذذض م ذذذ   يم مذذذ تيف تآل
 ي(168)    تإلعاتم تي سهي نتيرمتمها   ره    هل  تي اع مها ر  ي ن  ه ااريا
أش قذوتنني أا سياسذا   ه ااريذا ميذ  ايف نذم  ن  تي فو تي ايي   م لم  أمور    أاةا  -84

نمذذذذ همل تألةذذذذم   أا أا م ضذذذذ   ذذذذاييب تيممذذذذوء عمذذذذمل أسذذذذاا  هي ذذذذ  اةذذذذوامل  متيّذذذذ أا ممارسذذذذا   
متلذذذني مذذذ  أدذذذ  تير.ذذذهيا  ه ااريذذذا  ذذذّ س ايف نذذذجل ذذذ  همسذذذ ل  تا ااريذذذ    أاةذذذا  ي(169)د سذذذيرهمل

 ي(170)قاا عممل ةايرهملعها م   اييب تيمموء 
ا   ذا تنرهي ذ  أيف فه  اتةرماز تي دئذني ا ذاييب تيممذوء إىل م  ن  تي فو تي ايي   اأ ار  -85
ضذذذنايف إىل  ااريذذذ  تاتيسذذذم ا    مذذذ  أارانذذذامفذذذوا تعذذذا ا  ي(171)1951 فاقيذذذ  تي دئذذذني ي ذذذا  ال

 ي(172)م ممل   اعممل أساا   يينا  لهتي م أخري األق ه     إال   تةرماز  اييب تيمموء ع  
 2015س رنرب أيموس/ 21أقه م ق    اارشتاايف تيرب ايف نم  ن  تي فو تي ايي   األات  -86
م ةاال   اإقمينها ه ااريا سلهي   ساع م تي.ه   م  امني ة ات تي وت  تي،يم ن.ه  ا   .هي 
متر ذا ايف نذم  ن  تي فو تي اييذ   م لمذ  أمذور   اأاة  يزما  تي ال  ع  تامهم تجلناعي ""تأل

ال ع ذ  تيضذهارم تي  ذوى إتاذ ات     ذيمل تي نميذا  ت  فذلم عمذملع  تسذرص ت  تجلذيا م  ه ااريا
 ي(173)انميها   مسر     حت ي ا  أش تسرص ت  مفهه يم وم م  نايف  ضن  تير  يقمر اس    ا ن هي   ا 

تيرذ تنري  نذايف  رصذليمذ  ملال ذ  تامذهم ا  ه ااريذا وقف ايف ن 5تيورق  ت .رت     أاةا  -87
 ي(174) اييب تيمموءما تي زم  ير ميم تيرسام  

 ذذذاييب تيممذذذوء اتأل فذذذاس عذذذ   تةرمذذذاز ه ااريذذذا  ضذذذن  ايف نذذذ 7تيورقذذذ  ت .ذذذرت     أاةذذذا  -88
 9 اأاةذ  تيورقذ  ت .ذرت   ي(175)مذ  تي ذهافت هادهي  حتذ  أش ظذهف تأل فاس ت   ونني ا  غري
 ي(176)تجل ائي  تي عااىم اممارسرهمل إياها ل ميا   وقهمل حبليا تأل فاس  متراه ااريا  ضن  ايف ن

تأل ذذصاص عذذ مي   ةايذذ عمذذمل اضذذا إدذذهتء ير يذذيمل  مفذذوا  مذذ  أارانذذا ثذذىأ ام ةذذني -89
لي  يذذذ ذذذا تأل ذذذصاص تميمتس يذذذأيف تير.ذذذهيا تا اذذذارش ال إىل   أ ذذذار ا  ر يذذذ مه ذذذمت   هملامذذذ   تجل سذذذي 

م  ذوس عمذمل مه ذم عذ مي  تجل سذي   م ي م ذا    ذ   مذ   ه ااريذاي ينذويف ن.ذل  قذانوين م  ال
مذذ  إىل عذذ ت مذذ  تير ذذ يا   1اأ ذذار  تيورقذذ  ت .ذذرت   ي (177)اليرمتمذذا  ه ااريذذا تي اييذذ  خذذه   
ايف نذ  اأاةذ   م لمذ  أمذور  ةاي  ع مي  تجل سذي تي يوت عممل تيوةوس إىل إدهتء حت ي   لمرها
 يفويذ ا يليذا تأل فذاس تيذلي   ع ذ  تيذوالتم  م ائيا    ااري تاعممل تجل سي  حي   أيف  ه ااريا ضن  

 ي(178)اتيلي  ي   ويف ع مي  تجل سي  ما مل مي   وت تجل سي  تا ااري  ه ااريام 
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