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 مجلس حقوق اإلنسان
 ل المعني باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

 عشرونالالخامسة و الدورة 
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مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5والفقوورة  5/1( مووم مر ووق  وورار مجلووس حقوووق اإلنسووان ج)15للفقوورة 

 16/21مم مر ق  رار المجلس 

 *تيرلندا  
إىل عا يذذ   (1)صذذاة   محذذ     وهذذ 49هذذ ا اقريريذذر هذذو مذذووم ق امل ومذذان ا ي مذذ  مذذ    

هيكذذذ  ا  ذذذاوج اقروويهيذذذ  اقملامذذذ  اقذذذ  اعراذذذ ها   ذذذ    رذذذم االسذذذرملرال اقذذذ شرم اقوذذذام   شهذذذو ي
مذ  اقرتاةذان  يرضذا  أم ررا  أش شوهذان ن ذر أشال  قكنذ   17/119اإلنسذا    ميذرر   ةيوق
وذذ   كانذذ   شال أم ةكذذت أش قذذرار    مفوضذذي  اممذذت ا ر ذذ م اقسذذامي  سيذذوق اإلنسذذا   أيذذا  وانذذ  

اوعا ان  ملينها  شقذ  أوروذ   حذورم منه يذ    ةوااذة اايذ  اقذن  مراوذا ا مل ومذان اقذواروم   
  16/21اقريريذذذر  شكتركذذذ  اقنحذذذوع امصذذذذ ي  ع ذذذا ةاوذذذا قذذذ ر ا سذذذذر ا   شعاذذذ    يذذذرار ا  ذذذذ  

حذذذ   ةسذذذ  ميرضذذذا اسذذذا   هذذذر  مسذذذري  إلسذذذهامان ا سسسذذذ  اقو نيذذذ  سيذذذوق اإلنسذذذا   ُيت
شق  موضو  االسرملرال شا ملرا م  نا  ع ذا اقرييذ  اقكامذ  د ذاوج  ذاري   شكرذا  ع ذا اقرا مل  ق  

ا وقا اقو كة ق افوضي  اقسامي  سيوق اإلنسا  اقنحوع اقكام   اق  كرضا  مجيا ا مل ومان 
   اقواروم  شق  رشعة   إع او ه ا اقريرير وشري  االسرملرال شاقر وران اق   رأن   ك ك اقفرتم

__________ 

   رحررر ه   اقوييي  ق   إرساوا إىل وشارر اقرتمج  اقر ريري    اممت ا ر  م مل *
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المؤسسووووة الو نلووووة للقوووووق اإلنسووووان التابعووووة مووووم المقدمووووة  المعلومووووا  -توال   
للدولووة موموووس االسووتعراض والمعتموودة بنوواي هلووا التقلوود التووا  بم ووا   

 باريس
أنذ  منذ  االسذرملرال اقذ شرم  أيرقن ااق  ن  ا ملني  حبيوق اإلنسا  شا ساشام   أشض    -1

اكفاقيذذذ  ع ذذذا  (3)أيرقنذذذ امل كحذذذ ق   (2)اقوذذذام  اقسذذذا ل شق ذذذو  اقروصذذذيان ا رمل يذذذ   اقرحذذذ ييان
شاقربشكوكذذذذذو  االيريذذذذذارم الكفاقيذذذذذ  ةيذذذذذوق اماذذذذذعاع  شم   ةيذذذذذوق اماذذذذذعاع  شم اإلعاقذذذذذ 

االيريارم ا   ل  اقمله     شاقربشكوكو اقربشكوكو  االيريارم الكفاقي  مناهض  اقرمل ي ش   اإلعاق 
اقربشكوكو  االيريارم الكفاقي  ةيذوق   ش اق شيل اخلاع  اسيوق االقرحاوي  شاالورااعي  شاقثياهي 

االكفاقيذ  اق شقيذ  ساايذ  مجيذا اماذعاع   ش اق ف   و   اارتاك ام فذا    ا ناععذان ا سذ   
   (4)م  االيرفا  اقيسرم

 مذذ  أوذذ يذذوق اإلنسذذا  ا ملنيذذ  حب اقذذوعاراننذذ  ا وذذرتك   ذذ  اق   شرة ذذ  اق  نذذ   ءنوذذا  -2
حنو اقرح يل ع ا ا ملاه ان اق شقي  اقرريسي  سيوق اإلنسا   شكي مي    ا ضة ق ما   ا ساع م"

شأهذذذاون   (5)" ذذذ  أشرش ذذذا ألمذذذت ا ر ذذذ م ش ق اقرا ملذذذ  هيئذذذان رصذذذ  ةيذذذوق اإلنسذذذا  اقريذذذارير إىل
ك  يذذل االقرمامذذان اق شقيذذ    اقيذذانو  ا  ذذة   حذذ و اقن ذذر    جلنذذ  إصذذ   اقيذذانو  ذذ   اق  نذذ  

   (6)اكوصياهتشقاق  إاا  انر ار 
 اقذذذمشامل ا ذذذذ ي وذذذذ     ش (7) وذذذذ   ةيذذذوق اق فذذذ اسذذذرفرا ي  عيذذذذ  إىل اق  نذذذ   نأاذذذار ش  -3

شالة ذذذ  أ  ا ذذذسسر اق سذذذرورم قذذذ  أشصذذذا  رملذذذ ي  اق سذذذرور قرملميذذذم  ايذذذ  اسيذذذوق   (8)ق اث يذذذ 
اق سذذروري  ا رمل يذذ   اقنسذذا  شصذذ  اق  نذذ   رملذذ ي  امةكذذا  أاالقرحذذاوي  شاالورااعيذذ  شاقثياهيذذ   ش 

عذذ  (  1-6-40(  شورميذذ  اقر ذذ يمل )ا ذذاوم 1-40ا سذذاشام )ا ذذاوم  كفاقذذ (  ش 2-41)ا ذذاوم 
    (9) ريل اسرفرا 

ري   كرارذذا جلنذ  و يذذ م لرث ذذ    ذذاوج  ذذا أنوذذ  2014عذذا   قذذانو شأهذاون اق  نذذ   ذذ    -4
قذذذذذذانو   شأضذذذذذذاه  أ   (10)اقرب ذذذذذذا  أمذذذذذذا  اسذذذذذذا ق  ختضذذذذذذا قش   ا سسسذذذذذذي ي االسذذذذذذري قميذذذذذذ  مذذذذذذ  د

يذذذوق اإلنسذذذا  مهاذذذ  إيا يذذذ   هذذذة إعاذذذا  ة اويئذذذان اقملامذذذ  ع ذذذا عذذذاكل قذذذ  شضذذذا 2014 عذذذا 
شقذذذذ م  اق  نذذذذ  نفسذذذذها ع ذذذذا أاذذذذا عنحذذذذر مذذذذ  عناصذذذذر ا قيذذذذان اقو نيذذذذ    (11)ا سذذذذاشامشرحييذذذذل 

اقربشكوكذذذو  االيريذذذارم الكفاقيذذذ  ش  اإلعاقذذذ   اكفاقيذذذ  ةيذذذوق اماذذذعاع  شما نحذذذوع ع يهذذذا   
   (12)  شأ  ق يها خمححان م  ا وارو م را  قحفرها ك كمناهض  اقرمل ي 

حم شويذ  إىل قكنهذا أاذارن اإلنسذا    اق  نذ   ءنوذا  جلنذ  هرعيذ   ر انيذ  سيذوق  شرة  -5
اقن ذذذر   اقن ذذذاق اقكامذذذ  سيذذذوق  هاايرحاصذذذيوذذذا  شأشصذذذ   ذذذ   شاليذذذ  ك ذذذك اق  نذذذ  اقفرعيذذذ  
   (13) مجيا اإلواران اسكومي ع ا صملي اإلنسا  شقضايا ا ساشام 

شأعر ذذ  اق  نذذ  عذذ  أسذذفها قملذذ   إةذذراع أم كيذذ     شضذذا ي ذذ  عاذذ  ش نيذذ  سيذذوق  -6
   (14)  شضا ي    و   ةيوق اإلنسا  شا ساشام شأشص   ا ضة ق ما  اإلنسا   
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اسذذرع   مكرذذ  كملميذذم إومذذامل ا هذذاوري   اقواضذذك كيذذملشةسذذ  اق  نذذ   مل يكذذ  مذذ   -7
شك يذذذذا  ؛  اقملامذذذذ ملنحذذذذري    كوويذذذذ  اقسياسذذذذاق شاها  ان اقذذذذعذذذذ  اسذذذذواو   ا املذذذذ  ةحذذذذا اناإل

غذذم مسذذرع م  إىل ةذذ  ك ذذم  رمل ذذل حب ذذر اقر ذذريل ع ذا اقكراهيذذ   ا 1989أةكذا  قذذانو  عذذا  
شأشص  اق  ن   ءنوا  رقي  قوي  قرص  ةذواو  اقملنحذري   شي يذ  ي ذ  اقملاذ  اقو نيذ   كاه ذ  
اقملنحذذري ؛ شكنيذذيك اإل ذذار اقيذذانوي اسذذايل  وذذ   اجلرميذذ  ا ركك ذذ  قذذ شاها عنحذذري  مذذ  أوذذ  ضذذاا  

   (15)  شم ةي  مركك يها شاها عنحريقا ركك     اجلرارت شووو قانو  هملا  قاور ع ا رو 
لارسذذذ  شالة ذذذ  اق  نذذذ  اسذذذرارار االكر ذذذاو   اقسذذذ و   شإةذذذراع كيذذذ     اسذذذ  مذذذ   -8

مليو ذان قمل اقذ  اجلناريذ  )اق وذرش  اقيذانو  ا رمل ذل  ا نور ا ع ذ  اقملذا    رة ش   " اِش "كفريغ ا 
إي   امشقوي  وذ ا شةث  ع ا   غم االةر اعي اقمليو ان  ا  ( اق م ييرت  عياوم اسرعا راملي 

شرة ذذ  اق  نذذ   اقر سذذينان اقذذ  أتوي ذذ  ع ذذا ن ذذا   .ق  ذذ  مذذ  االكر ذذاووي ناإلصذذ   اقيذذا
ق روصذذيان اقذذ  قذذ مها مفذذر، اقسذذ و   قكنهذذا أعر ذذ  مذذ  و يذذ  عذذ   شهيذذا  اذذكاشا اقسذذ نا  

  مملين  اقس و  قكة يرم رحيييان مسذري   ق يها إعا  ع   شووو أم  م امل مناس  شمسري
وذ شال  عمنيذا  كاا أعر   اق  ن  م  و ي  ع  ق يها م  اق شق  مل كضذا    اكاشا اقس نا  

حمذذ وا  ق فحذذ  اقرذذا   ذذ  ا  وسذذ  اةريا يذذا  شاقسذذ نا  ا كذذو  ع ذذيهت  ش ذذ  اقسذذ نا  امةذذ ا  
شقذذ م   ت  ع ذذا اقرذذوايل شاقسذذ نا  ا كذذو  ع ذذيه هذذاوري شاقسذذ نا  اق ذذاقو   ش ذذ  ا ر ذذمي  ا 

    (16)اق  ن  كوصيان   ه ا اقح و
 وذذذرش  ا ع ذذذ  اقملذذذا    اق  نذذذ   اقريذذذ   ا ذذذرع ع ذذذا شوذذذ  اقر  يذذذ    ش  ةذذذ  رة ذذذ -9

مذ  اقروذريملي    ذءي   امشقويذ  قالصذ ةاناقملنمل ا نذميل  أشصذ  اقيانو  ا مل ر  شا ملمرع ا رمل ل  ذ
منا شمكاه   اقملنمل ض  ا ذرأم شاقملنذمل اا   اقرح يل ع ا اكفاقي      أشرش ا  و   قسأو  ا
   (17)ش روهم اقراوي  اقكا  ق ا وئ م  أو  االمرثا  قروصي  مي م  م      أشرش ا ؛ا نميل
معمذ  ا اقيذ  ا ريومل شختفيضان اإلنفذاق اقملذا  نري ذ  ق فرطامير ا شأاارن اق  ن  إىل  -10
إىل مذا نذرع عذ  اسذرارار ك  يذل ش   ؛ش : اقنسذا  شاقوذ او شا هذاور أص   شهة اقفئان ا رشم  ع ا

ريذار سذ  ي  ع ذا ا هذاوري  شم راسذة اق  ذو  شضذ ايا اقملنذمل ا نذميل ارط اإلقام  االعرياوي  م  
 كفاي  م هوعان اقرعاي  االورااعيذ    كسرملرل م ا     أيرقن ا اق  ن  أشص ش  شاقرشما شاقرة  

 كسذذرملرل أ ش   ؛يشا  ذذا  اقوةيذذ  ك ذذار اقسذذ اماذذعاع  شم اإلعاقذذ  ش ك ذذك ا رمل يذذ   سذذياا  شال
اسذذذذل   ‘ق  حذذذذو  ع ذذذذا  وذذذذرط اإلقامذذذذ  االعرياويذذذذ اسكذذذذت ا رمل ذذذذل  ا  ذذذذاوج اقروويهيذذذذ  قرنفيذذذذ  

ك  يل  قذك  اقراييم غم ا  اار   وي  منا اقيرار  ةملاناقر ري  ا ناس  قح ي  كأ  ش   ‘اإلقام 
شأ  كن ذذر   شضذذا ةذذ شو مسذذملار اإليذذار   اقسذذك  ا يسذذور اقرك فذذ ؛شأ  ككفذذ  إكاةذذ   ؛اسكذذت

   (18)ش  عياوم إعانان اإليار
شأي ن اق  ن  اقروصيان اق  ق مرها هيئان خمر ف  مملني   رصذ  كنفيذ  ا ملاهذ ان شاقذ   -11

ك إ ارهذا اقيذانوي ا رمل ذل  اإلوهذال قضذاا  إىل اختذا  مجيذا اقرذ ا م مذ  أوذ  كنيذي أيرقن اك عو 
   (19)كواهي  ما اقيانو  اق شيل سيوق اإلنسا 
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 كذذذواهر اخلذذذ مان اقحذذذذ ي  اقملي يذذذ  ا رامليذذذذ ؛ر سذذذذ   ءع ذذذذا  أشقويذذذ  ق اق  نذذذ  أشصذذذ ش  -12
اقحذذذ     ا ملنيذذذ  اق  نذذذ ضذذذاا  أ  كيذذذو  مذذذ  أوذذذ   2001كملذذذ ي  قذذذانو  اقحذذذ   اقملي يذذذ  قملذذذا  ش 

ششضذا مجيذا امهذراو اقذ ي  كيذ   ا رامليذ ؛ اقحذ ي  اقملي يذ   ماناخلذ  اقرقا   اقكاهي  ع ذا اقملي ي 
   (20)معاارهتسن    مراهل م را   18أعاارهت ع  

ماذذذذعاع  شم ش  ةذذذ  الة ذذذذ  اق  نذذذذ  إةذذذذراع كيذذذذ     ذذذذة    اقنهذذذذول حبيذذذذوق ا -13
وذذذذ    إل ذذذار اقروذذذذريملة اقيذذذارت امذذذذ   ملناصذذذر اقرريسذذذي  قامشقويذذذذ  إع ذذذا   ذذذذ   أشصذذذ   اإلعاقذذذ   

   وش  كذ يم؛  اماذعاع  شم اإلعاقذ قاسرتاكي ي  اام   قملااشنور  ماعاع  شم اإلعاق ؛ا
اإلعاقذذذذذ  عنذذذذذ  اسذذذذذرملرال مملذذذذذ الن مذذذذذ هوعان اقرعايذذذذذ     ةاقذذذذذ اقن ذذذذذر   ككذذذذذاقيمل ا مليوذذذذذ  ش 

   (21)االورااعي   ان اقح    اإلعاق 
مذذ  مجاعذذ  اقرةذذ   سنذذا أهذذراو  ذذ  مذذ  اسذذواوم اقذذ  شقويذذ  قام ءع ذذا  اق  نذذ  أشصذذ  ش  -14

 إضذاهي  ي ذوان؛ ش اختذا  اقرارا  ركاهس هذرع اسحذو  ع ذا اقسذك  اق رذل  شاقرمل ذيت  شاقحذ  
اقروذاشر    رةذ اق رذت مذ  اقناةيذ  اقثياهيذ  مسذر ا سذك  اقعاا  اقر رية ق  ل   اإلم  أو  

   (22)شاالعرتاف ع ا س ي  امشقوي   اقرة  ك ق ي  إيني  ؛ع ا ة م ما ك  أسرم
كذا  موضذو  يذوق م راسذة اق  ذو   حب ا رمل ذل ما  ااذر  عاقذ    ن ذا  اإل ذ هاون اق  نذ أش  -15

مذذ    ذذ      ذذ  ق ويذذ  اقرذذ يم اق: ةذذاالن   قألسذذ او اقراقيذذ شوشقيذذ  إق يايذذش   حم يذذانريذذاوان 
ا  ااذرم  شا يذار اقضذارم ع ذا صذ   اإلعاقذ  سيئ    مراكذم شامشضا  ا مليوي  اق  اسااي    ان 

شالة ذ  اق  نذ  أ  اقفريذل اقملامذ   .م  اقملاذ  م راسة اق  و  شمنا هت م راسة اق  و  شرهاه
  كيريذذذر إىل اسكومذذذ  كوصذذذيان هامذذذ  مرمل يذذذ   اإلعاقذذذ  ا  ااذذذرم ين وذذذة كنفيذذذ ها؛  مذذذسيرا   قذذذ  قذذذ  
؛  اايذذذ مذذذ  أوذذذ  شضذذذا إوذذذرا  شاةذذذ  ق شقويذذذ  قالصذذذ   اقروذذذريملة ام ءع ذذذا   اق  نذذذ  شأشصذذذ 

 ؛ما  ااذذر  اإلعاقذذ اقضذذ ايا ا را ذذ  ق يذذار  اق وذذر   مراكذذم اسذذري ا  إعذذاوم اقن ذذر   لارسذذ  ش 
   (23)اقض ايا ا را   ق يار  اق ور اقرملرف ع ا  ح شكملميم اإل ار اقروريملة ا ر

 الجها  صاح ة المصللة المقدمة مم المعلوما  -ا  ثانل 
 المعلوما  ادساسلة واإل ار -تلف 

 نطاق االلتعاما  الدوللة -1 
ع ذا اقربشكوكذو  االيريذارم الكفاقيذ   أيرقنذ ا  رحذ يلأم  م امل ام فذا  رة  مكر   -16

   (24)2014 ةيوق اق ف  ا رمل ل  ءورا  كي مي اق  غان   أي و /س رارب
ةيوقذذذك ةذذذاال     مملذذذرل إاذذذارهتا إىل كوصذذذي  من اذذذ   -  3ا وذذذرتك  شأهذذذاون اقورقذذذ   -17

اكفاقيذذ  ع ذذا صذذ ق   أيرقنذذ ا    ذذ  (25)االسذذرملرال اقذذ شرم اقوذذام مذذ  كوصذذيان  حمذذاط  ذذا ع اذذا  
من اذ   -  3ش  ة  أاارن اقورق  ا وذرتك    2015عا     189ي  رقت من ا  اقملا  اق شق
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    أشصذذ(26)سذذرو   اقوذذ ي اقملاذذا  ا نذذمقي  ق اقمل يذذ  مذذ   إىل اسذذرارار كملذذرل ةيوقذذك ةذذاال  
   (27)كام     كنفي ا   رنفي  االكفاقي  

مل ك  أ  مل  س  اقروريملان اق عم   أيرقن ام   امن ا  اقملفو اق شقي  ع  أسفهشأعر    -18
ةيذذوق شاكفاقيذذ   االكفاقيذذ  اق شقيذذ  ساايذذ  مجيذذا اماذذعاع مذذ  االيرفذذا  اقيسذذرم ذذا ق رحذذ يل ع

   (28)اماعاع  شم اإلعاق 
اقربشكوكذو  االيريذارم ع ذا  أيرقنذ ا روقيذا  مراكم ا وذورم اقيانونيذ  ا انيذ شرة   من ا   -19

شقاقذ    2012  عذا    اسيوق االقرحاوي  شاالورااعي  شاقثياهي  ا   ل  اقمله  اق شيل اخلاع
عذذاوم مذذذا ككذذذو  اخل ذذذوم اقذذذ    إوذذذرا  ا وذذاشران ا وذذذرتك   ذذذ  اإلواران  كوذذذر  اسكومذذ  مل إ  

اقربشكوكذذو  شأشصذذ  من اذذ  اقملفذذو اق شقيذذ   اقرحذذ يل ع ذذا   (29)ع ذذا صذذك امشىل حنذذو اقرحذذ يل
   (30) اسيوق االقرحاوي  شاالورااعي  شاقثياهي  االيريارم ا   ل  اقمله  اق شيل اخلاع

كفاقيذذ  اق شقيذذذ  ع ذذا اال مل كحذذذ ق أيرقنذذ اأ   أيرقنذذ امركذذم ةيذذوق ا هذذذاوري    شالةذذ   -20
   (31)سااي  ةيوق مجيا اقملاا  ا هاوري  شأهراو أسرهت  شأشصا  ءنوا  هريل عام  ق رح يل

 اإل ار الدستوري والتشريعي -2 
اقرامذة إىل  2015إىل أشو  اقري   ا رع  فضذ  اسذرفرا  عذا   2أاارن اقورق  ا ورتك   -21

    (32)امعشامل ا ث ي كوسيا ن اق ةيوق اقمشامل ا  ي قيوا  
ءورامل م ذ أ محذاا اق فذ  اقفضذ ا  شةذل اق فذ   ذ أمذ  م ذامل ام فذا مكر  شرة   -22
اكفاقيذ  ةيذوق  عذ   إومذاملاقذرغت مذ  ع ا  مهاا    قك أمرا     مملرربا  اق سرور  إقي   أ  يتسراا  

    (33)كوصيان ا كر    شق  اميرقن م  اقيانو   هاام كاق ف   
  2014 ار/مذذار    يذذ   ا ذذسسر اق سذذرورم    نذذ يذذ يانوناقاذذوارو ق  قرأهذذ امركذذم شأهذذاو  -23

       شصذذذذذوك االقرحذذذذذاوي  شاالورااعيذذذذ  شاقثياهيذذذذذ   اسيذذذذوقكملميذذذذذم  ايذذذذذ     ا ارذذذذ  85أيذذذذ ن نسذذذذذ   
شأشصذ    (34)  اق سذرور ا  مكرس ةيا  اسل   اقسك  أ  يح ك ع ا  ا  ا ار  رح ي  84 نس  

 ذذذذذاسيوق  اقملهذذذذذ  اقذذذذذ شيل اخلذذذذذاع ءومذذذذذامل  االقرحذذذذذاوي  شاالورااعيذذذذذ  شاقثياهيذذذذذ  م ذذذذذاورم اسيذذذذذوق
   (35)  اقيانو  ا  ة االقرحاوي  شاالورااعي  شاقثياهي 

ع ذذا اقفذذور  أيرقنذذ ا ذذ   كسذذر ي   ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3شأشصذذ  اقورقذذ  ا وذذرتك   -24
رحذذذذ و ا سذذذذار  اقذذذذ  سذذذذذر ر     شأ (36)قروصذذذذيان ا ذذذذسسر اق سذذذذرورم اقذذذذ  مل كسذذذذر   وذذذذذا  ملذذذذ 

   (37)ق سرفرا  ششق  إورا  االسرفرا 
 المؤسسي وال نلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامةاإل ار  -3 

اقمل يذذ  مذذ  اسيذذوق االقرحذذاوي  شاالورااعيذذ   ثنا اسذذرأاذذارن من اذذ  اقملفذذو اق شقيذذ  إىل  -25
ا سسسذذذ  اقو نيذذذ  سيذذذوق اإلنسذذذا  ا نوذذذ م اإلنفذذذا  اقذذذ  كروالهذذذا شاقثياهيذذذ  مذذذ  مهذذذا  شصذذذ ةيان 



A/HRC/WG.6/25/IRL/3 

GE.16-02702 6 

ةيوقذذك ةذذاال  إىل أنذذ  مل يتملراذذ   ملذذ ت  رنذذامع من اذذ   -  3شأاذذارن اقورقذذ  ا وذذرتك    (38)ةذذ يثا  
   (39)ش ين قرثييمل ا وظف    اخل م  ا  ني  شاقملام   و   ةيوق اإلنسا  شا ساشام

 (40)مل كملراذذذ   ملذذذ  أيرقنذذذ اةيوقذذذك ةذذذاال  إىل أ  من اذذذ   - 3شأاذذذارن اقورقذذذ  ا وذذذرتك   -26
 شأشصذذ  من اذذ  اخل مذذ  اق شقيذذ  سيذذوق اإلنسذذا   (41)ي ذذ  عاذذ  ش نيذذ   وذذ   ةيذذوق اإلنسذذا 

 ذذذذءورا  موذذذذاشران مذذذذا ا ذذذذ اهمل  عذذذذ  ةيذذذذوق اإلنسذذذذا  شحباذذذذايرهت عذذذذ   ريذذذذل ي ذذذذ  مذذذذ  هذذذذ ا 
يل  وضذذذا ي ذذذ  عاذذذ  ش نيذذذ  قرنفيذذذ   ذذذاالقرما  اسذذذامن اذذذ  "كذذذرشكم" ش  وذذذ  رة ذذذ    (42)اقي يذذذ 

 وضذا  أيرقنذ ا و   امعاا  اقر اري  شةيوق اإلنسا   أشص   ألمت ا ر  مقروويهي  اق اوج ا 
هياذذا إورامل اقملنايذذ  اقواو ذذ  شاإلقماميذذ  حبيذذوق اإلنسذذا  :   ذذرق منهذذاشكنفيذذ  ي ذذ  هملاقذذ  شاذذام    

ان اارسذذذا إىل  ةاقذذذ شضذذذاا  االنرحذذذاف  مذذذ  يذذذ   اإل  ق شقذذذ قذذذ  س كهذذذا اوذذذركان اُيذذذ  اق
    (43)اق شقي  اجلي م
 اعر ارمهذذا مسذذ قر  مسذذ قر    عذذ ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3شكوذذف  اقورقذذ  ا وذذرتك   -27

شأشص   .شأير امعم  االقرحاوي  ع ا ةيوق اإلنسا  : ع   شووو  يانان مفح  ؛اام ر  شمها
 ذذذا ةيذذذوق اإلنسذذذا  شا سذذذاشام   عا يذذذان ا يمانيذذذ   ش ذذذ   كسذذذرن   ذذذ   كتذذذ ميع كييياذذذان اميذذذر ع

أ  كذ مع إ ذار ا  ذاوج اقروويهيذ   وذ   اقفيذر  يرقنذ اسياس  ا يمانيذ  إىل  يانذان م و ذ   شين وذة م
مذ  اسذرتاكي ي  مكاه ذ  اقفيذر  وذم ا   اعر ذار  قذكا  قا شةيوق اإلنسا    عا يذ  صذنا اقيذرار  

 ر  يذذ  مسذذروا  أيرقنذذ ا مراكذذم ا وذذورم اقيانونيذذ  ا انيذذ شأشصذذ  من اذذ    (44)اق ويذذ مذذ  ام ع ذذا
   (45)أوىن ق  ااي  االورااعي  شضاا  صو  ه ا اقملنحر امساسة   مجيا امشقان

اق  نذذ  ا وذذرتك   ذذ  ضذذ  ا  ذذ   ك ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3شأشصذذ  اقورقذذ  ا وذذرتك   -28
سذذذاك  اقرملذذذاش  شأ  ك فاذذفاا نوذذ م ةذذذ يثا  ملا هذذذا ع ذذا حنذذذو يذذوق اإلنسذذذا  ا ملنيذذذ  حب اقذذوعاران
    (46)ما ا راا ا  ياواوف 

 التعاون مع آللا  حقوق اإلنسان -باي 
اقورقذذ   شهذذو كيريذذر كانذذ   (47)مرة ذذة ش ذذينمن اذذ  اقملفذذو اق شقيذذ   ريذذ مي كيريذذر  رة ذذ  -29

   (48) اسراراررحي  إقي   ةيوقك ةاال  من ا   -  3ا ورتك  
  هلئا  المعاهدا التعاون مع  -1 

اق  نذذ   ريذذ مي كياريرهذذا إىل  أيرقنذذ اةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   - 3أشصذذ  اقورقذذ  ا وذذرتك   -30
    (49)ع ا س ي  امشقوي  ا ملني   اقيضا  ع ا اقراييم ض  ا رأم

  اإلأرايا  الخاصةالتعاون مع  -2 
قذ  عار  ا ملين  اقفير ا ذ قا شةيذوق اإلنسذا ا يرر اخلاع      6أهاون اقورق  ا ورتك   -31
   (50)مل كسر   اسكوم  قروصياك  2014شق   كوصيان إقيها  شةىت سوع/يوقي   أيرقن ا
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منفلووا االلتعامووا  الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان مووع مراهوواة القووانون الوودولي  -ألس 
 اإلنساني الواأب التط لق

 مساواة وهد  التمللعال -1 
 اقرملذ م  قذك مرح   حبيوق ا رأم شا ساشام    اجلنس  دا    مسار  خمر فقي  أتيمن  -32

 كذا  هيذ شقذ      (53)أش ا سسسذي  (52)اق  يذ  (51)اقرعاي  راهلنسا  شام فا    مع ا اقاقرارُية 
-3ا وذذرتك    كذذرن اقورقذذ ش   (54)ك ذذم اوراذذاعة عذذار يذذارمل إ ذذار اقذذمشامل شصذذا  اساذذ    فذذ 

شأاذارن إىل عذ    قذ  عاون اقف ذوم   اموذور  ذ  اجلنسذ  هذوام، أ   من ا  ةيوقذك ةذاال  
 اقورق  شأشص  .عياوم ع و اقنسا     اق  إوارم اقوركانم  أو  إورا ان م اوس  اختا  أم 
 وذ    سرتاكي ي  اقو ني   ءورا  اسرملرال مسري  ق أيرقن ا ةيوقك ةاال  من ا   -  3ا ورتك  

شاقذرت    (55)االسرتاكي ي  اق ةي  وذا و    كواشري عا ي  كحايت ش  2016-2007 رأم ق فرتم ا
ا نرذذ ا اقذذو ين قنسذذا  اقرةذذ  أ  يوذذا  هذذ ا االسذذرملرال ا سذذري  ع ذذا اقن ذذو ا يذذرت    اجلوقذذ  

    (57)إص ار كوصيان م  أو  اقنهول  نسا  اقرة  (56)امشىل
يرا يذذ  شةيذذوق اإلنسذذا  اقرذذا ا  ن اذذ  اممذذ  شاقرملذذاش    مكرذذ  ا سسسذذان اق ميشأهذذاو  -33

 12  منهذا 2013  عذا  ةذ ي  اقكراهيذ  مرحذ    ةذواو   109أشرش ا     اقوذر   سذ    
ةذذواو  ا ذذ كورم  كانذذ  هنذذاك ورميرذذا   ذذ شاها  109أةكذذا   وذذ اا  شمذذ   ذذ   نصذذ ر  ةاويذذا  

 ما يذذ  اجلنسذذة شموذذاير  ة شمموشوذذ ا ث يذذا ث يذذان ش ورميذذ   ذذ شاها مملذذاوام  17مملذذاوام اقسذذامي   ش
  هيذذذ  اركك ذذذ   سذذذ   اقر يذذذم ةاويذذذا   90  أمذذذا اسذذذواو  ا ر ييذذذ  اق ذذذاقغ عذذذ وها اوويذذذ  اجلنسذذذاني 

شكاقذ  االرحذاو امشرشل ق  يذوق امساسذي  شأهذاون   (58)اقيارت ع ا اقملنحذري  ش/أش كذر  اموانذ 
من اذ  اقذ ها  عذ  ضذ ايا شكذررن   (59)يرقنذ اأاقراييذمم    يذيناقرحنيمل اإل ع اأوق  اكرواف  

مملاجلذذذذذ  امسذذذذذ او اجل ريذذذذذ  جلذذذذذرارت  مذذذذذ  أوذذذذذ اسكومذذذذذ  إىل امق يذذذذذان ا سذذذذذ ا   مل وعذذذذذواناقملنذذذذذ
    (60)اقكراهي 
ي ذذذذ  عاذذذذ  ش نيذذذذ  و يذذذذ م  شضذذذذار  ي /  أيرقنذذذذ ارةذذذذ  شاقرشمذذذذا ق مركذذذذم  ذذذذا  شأشصذذذذا  -34

  ع ذذا اقن ذذو (61)صذذياغرها شكنفيذذ ها  قذذوم  وذك  ا راذذا ا ذذ ي مذذا إاذذراك  كاه ذ  اقملنحذذري  
   (62)مس يا   أيرقن ااق م اقرمم     

 رذ ا م اقراميذ  إىل ق ءع ا  امشقويذ  ةيوقك ةاال  من ا   -  3ا ورتك   اقورق شأشص   -35
شقروسذيا قاراذ   ؛1998م  قانو  ا سذاشام   اقملاذ  قملذا  ( 1)37ير اقراييمم ق ااوم اممملاجل  

   (63)االقرحاومش  اقوضا االورااعةيها   دا هع ا أساسها  ر اقراييميت امس او اق  
اقوذذ او هيذذ  قسذذ  اقذذ م يملرذذرب ا  ءعذذاوم اقن ذذر   من اذذ  إومونذذ  رايذذ  اق شقيذذ شأشصذذ   -36

؛ شكمليذذذذذ  مميذذذذذ  مذذذذذ  اميحذذذذذاري  (64)أيرقنذذذذذ ا   اقحذذذذذ   اقملي يذذذذذ  ي مذذذذذ   ذذذذذاقو   أاعاصذذذذذا 
    (65)اقو او ا ملرض  ق ع ر نا  اقثي  ما قاالورااعي  
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ان كذذن  ع ذذا سرذذا سذذ  كوذذريمل  ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3ا وذذرتك   اقورقذذ شرة ذذ   -37
 اجلذذن   نذذو سذذ  قذذانو  االعذذرتاف  ش   كر يذذ  ام فذذا  هياذذا ُيذذ  حبيذذوق مرسذذاشي امعشامل ا ث يذذ  

مذ  أوذذ :  وضذا كوذريملان  ةيوقذك ةذاال  من اذ   -  3ا وذرتك   اقورقذ    شأشصذ 2015 ملذا ق
امعشامل ا ث يذذ  شغذذم ا ث يذذ ؛ شضذذاا  أال ي يذذا ن  ذذل ع ذذا كن ذذيت مسذذ ق  اقذذرةت ا سذذرملار  اقذذ  ك

 ةاوويذ  اجلنسذذاني  شةذذام  ما يذ  اجلنسذذة شموذذاير  ة شمموشوذذ ا ث يذان شا ث يذذهنذاك أم سييذذم ضذذ  
   (66)هياا ُي  ا ملااان اقرياع ي  صفان اجلنس 

االسذرتاكي ي  اقو نيذ  ق وذيعوي    إىل نور  ا رمل ل  اقويعوي  من ا  اقملا شأاارن  -38
 -  3ا وذرتك   اقورقذ شأشصذ    (67)االسذرتاكي ي ك ك رنفي  وضا ي   ق  شأشص   2013عا  

 يذذ مان اقذذذ عتق ر كذذ  مذذ  أ  كذذ ا م اقريوذذذمل  ذذذ   ك  ذذ  أيذذر  أيرقنذذ ا ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ  
أشقذذذان  وذذك     ويذذذ  اقرحذذ مكذذذ ا م حمذذ وم امهذذ اف  شأ  كرعذذ  ا ذذوارو؛دذذا يكفذذة مذذذ   مذذمشوم

؛ شأ  كر كذ  مذ  أ  سويذ  شختحذي  سذاعان االنر ار   إ ذار اسذرتاكي ي  وعذت اقراذريل ا نذميل
    (68)ا ساع م ا نمقي  يسر ي ا  ق    

 حق الفر   ي الللاة واللرية وتمني الشخصي -2 
ك يذذذذذ  ا  كيذذذذذ  ق  عراذذذذذاو غذذذذم ا وذذذذذرشطاال    ذذذذذاذذذذذ ك  اقملاذذذذذ  اقيذذذذانوي اقملذذذذذا ة  أهذذذذاون -39

    كذذذذانو  يرقنذذذذ مام ا  ذذذذ  اق ذذذذيمذذذذ  ق ذذذذ  اق  ذذذذري  اق  يذذذذ   وامملذذذذ  - أيرقنذذذذ اق  ذذذذراة    
انرهاكذان شقذو  اق شق  ق يانو  اقذ شيل   ذاقن ر إىل  ق  كس     انرهاك  2014امش /ويسارب 

ك يذ  اق مسروذفيان اقرذ ري  اقذ  كسذرع مهاوايذ  اقرمل ي   ها وسيا  سيوق اإلنسا   دا هي
  (69) كورما 

 أيرقنذذ اموذذرشعي  اقمليو ذذ  اق  نيذذ  قأل فذذا    أ   أمذذ  م ذذامل ام فذذا مكرذذ  شالةذذ   -40
إىل كنفيذذ  اقروصذذيان  أيرقنذذ اشوعذذا   يثذذاق االوراذذاعة امشرشلا مذذ   17ق اذذاوم  ا  انرهاكذذ كوذذك 
  (71)اقمليو ذذذ  اق  نيذذذ   وذذذ   ة ذذذر يئذذذان ا ملاهذذذ انشه (70) سذذذرملرال اقذذذ شرم اقوذذذام قاقسذذذا ي  
إىل كيذارير يروذا كارُيهذا إىل  ا  اورم اقملا ي  إلاا  مجيا أاكا  اقمليو   اق  ني  قأل فذا شأاارن 
   (72)مفاوها أ  "اقر وي  ا مليو " سيعضا ق اراومل  2015أيار/مايو 

 اعر ارهذذذا  (73) أشضذذذا  اقسذذذ و إىل إلصذذذ   اقن ذذذا  اجلمارذذذة اميرقنذذذ ماالرحذذذاو شأاذذذار  -41
ش  ةذذذ    (74)ةسذذذ اا وذذذا    اقريذذذارير أيرقنذذذ اا وذذذك   امساسذذذي  ا رمل يذذذ  حبيذذذوق اإلنسذذذا    

مذ  أوذ  موا مذ  اقملاذ   سذر    ذ   ك أيرقنذ اأشصذا     هذ ا اقحذ و اقري   ا رعاالرحاو الة  
وايذذذ   اقحذذذرف اقحذذذ ةش مراهذذذل اقسذذذ و  مذذذا ا ملذذذايم اق شقيذذذ  اقذذذ نيا هياذذذا يرمل ذذذل  االكر ذذذاو  

  شاسرع ا  اس   االنفراوم  شانمل ا  اقفح     ا  وس  اةريا يا  شاقس نا  ا كذو  اقمنمانان
   (75)اقملنمل    اقس نا   شمسروا ع يهت
 س    قاسرع ا  موظفة اقس و   سو شأهاو االرحاو     مفر، اقس و  ق  أاار إىل  -42

شأشضذ   من اذ    (76)يرقنذ مامشة  ع ا إورا  اسرملرال ييا  قن ذا  اقسذ و    وتا عوق  
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اقربشكوكو  االيريذارم الكفاقيذ   ذ عاذ    (77)اقملفو اق شقي  أ  م  امساسة إنوا  رقي  شقاريذ  ش نيذ 
االرحذاو شأشصذا   (78)رم اقوذام  ا ي وقذ ما كوصيان االسرملرال اقذ ش    شساايا  مناهض  اقرمل ي 

قريذ مي اقوذكاشا   سامذا   مسذري     ذ   كوذا  هذ   ا قيذ  ن امذا   إلص   اقن ا  اجلمارة اميرقن م
   (79)شمكر  أم  م امل ياع  اقس و   شمكر  مملمرع  فر، اقس و 

وذذذاك   االنروذذذار ا ويذذذل إىل   عذذذ مان اقحذذذ ي  اقملي يذذذ قسذذذان   اكريذذذك شأاذذذار مركذذذم  -43
   ا اناقوذ   صذفوف ع ا ممل   انر ذاريوا  كس ي  اق    م  دا أيرقن ااقح   اقملي ي    
اقملذذ مل اقيسذذرم إىل  ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3ا وذذرتك   اقورقذذ شأاذذارن   (80)االرحذذاو امشرشل

اق ذذ   ا  أوشيذذ  اسذذرعش  2001قملذذا   ا دووذذ  قذذانو  اقحذذ   اقملي يذذ اذذشاالةر ذذاع ا سذذاو   
شأشصذا مركذم   (81)اقحذ مان اقكهر اريذ ع  اسرع ا   هض    وش  مواهي  اقوع  ا مليناقنفسة 

  2001 قملذذا   رملذذ ي  قذذانو  اقحذذ   اقملي يذذ  أيرقنذذ ا  عذذ مان اقحذذ ي  اقملي يذذ قسذذان   اكريذذك 
اقيذانو   شكفاقذ  هذ ا اسذرملرال مذ  أوذ  اسكومذ    أنوذ كاقذ م  ربا اخلذ  قك هريذل  اا أشصمث ا

 إصذ   ق ذا  اقحذ   اقملي يذ   من اذ  شرة ذ  (82) املايم اق شقيذ  سيذوق اإلنسذا ق امرثاق  ساما  

شوذذوو   سذذ   قكنهذذا أعر ذذ  عذذ  ق يهذذا(  اقروصذذيان اقذذواروم   كيريذذر هريذذل اخلذذربا   أيرقنذذ ا)هذذر  
هيئذ   ضذرشرم إنوذا  شأاذارن إىل  (83)اقذ م قذا   ذ  هريذل اخلذربا  عذ و مذ  اقثوذران   االسذرملرال

ا رمل يذذذ   ذذذ وا  يذذذ مان اقحذذذ   اقملي يذذذ  اقوذذذكاشا  ك يذذذة ذذذ شر م ااذذذر   يملهذذذ  إقيهذذذا مسذذذري   
ا سسسذذذذ  ا ملنيذذذذ   - 5شوعذذذذ  اقورقذذذذ  ا وذذذذرتك    (84)اقروصذذذذ  إىل ة ذذذذو   وذذذذ ااشاقر ييذذذذل هيهذذذذا ش 

  قألاذعاع إىل ضاا  مسا ق  اماعاع اقضاقمل    ارككاو أهملا  مسيئ أيرقن ا اإلعاق    
    (85) شم اإلعاق    ي مان اإلقام 

اقروقيا شاقرحذذ يل ع ذذا  ذذ أيرقنذذ ا ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3ا وذذرتك   اقورقذذ شأشصذذ   -44
دراعذام اذسش  نسذا  اقرةذ  شاذواغ ه   ا نر ا اقو ين قنسا  اقرة   شأشصا (86) س ن و إاكفاقي  

مراكذذم من اذذ   اقوصذذو  إىل اقمل اقذذ   أشصذذ   شهياذذا ُيذذ  (87)  سذذياق مكاه ذذ  اقملنذذمل ا نذذميل
 ذذذذذر اقملنذذذذذمل خل ا ذذذذذ ملع  ا ملرضذذذذذ ااذذذذذرتاكان  ءعاقذذذذذ  اقوذذذذذرط ا رمل ذذذذذل   ا وذذذذذورم اقيانونيذذذذذ  ا انيذذذذذ 

    (88)ا نميل
ي ذذذ  عاذذذ  ش نيذذذ   كاه ذذذ  االيذذذار  اق وذذذر    نوذذذر ق اهذذذاوري  أيرقنذذذ ا  ذذذ   شأشصذذذا -45

 -  3ا وذرتك   اقورقذ شأشصذ    (89)ق ياي /اق شقيذ اإلرص  اقاقروصيان ا ي م  م  هيئان  شكنفي 
دوذارك  ا راذا  رهتاقض ايا ش اي  رملرف ع ا وضا إورا  اام  ق أيرقن ا ةيوقك ةاال  من ا  
   (90) اق ور ض ايا االيار اقرملرف ا  كر ع ا  وي ا  ي 

 العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل ال  مم العقاب، وسلا ة القانونإ امة  -3 
 أنذذ  رغذذت سذذ  كوذذريملان كذذوهر  ذذ ي    ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3ا وذذرتك   اقورقذذ الة ذذ   -46

 9 000قمليو   االةر اع ع ا ع   وها اقورامان    غ ع و اماعاع اقذ ي  اركك ذوا هذ   ا عاقفذ  
عيذذذاوم شكوذذذ يا اسذذذرع ا   ذذذ ار  االةر ذذذاع اقياراذذذ   يرقنذذذ ا  شين وذذذة م2014اذذذع    عذذذا  

   (91)شمواص   س  كوريملان كن  ع ا   ار  إضاهي  هملاق  ق ةر اع
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 روسذيا  مراكذم ا وذورم اقيانونيذ  ا انيذ من اذ   شهياا ُي  اقوصو  إىل اقمل اق   أشصذ  -47
ي  االورااعي  شاإلسكا  وا  ا سار  ا رمل ي   اقرعاي   ا ساع م اقيانوني  ق ن اق ايرحاع 

   (92) كاهياقوارو  ا  شكمشي    شاقملااق 
أصذ رن  يرقن يذ اسكومذ  ام  ذ   شأهاون من ا  "ع اقذ  قنذمي ن إصذ ةيان موذ ق " -48

شالة ذ    (93)2013ا اط/هرباير  19  إص ةيان مو ق   ق ناويان م   ةكوميا   اعر ارا  
أ  اقريريذر اقريذة ق  نذ  ا وذرتك   ذ  اإلواران ا ملنيذ   من ا  ةيوقذك ةذاال   - 3ا ورتك   اقورق 

مو ق " ق  كملرل ق نرياوان  س   ن اق  اقضيل  ءي ان ض و  اق شق    قضي  "إص ةيان 
 " إىلشأاذذارن من اذذ  "ع اقذذ  قنذذمي ن إصذذ ةيان موذذ ق    (94) شياه ذذ  قوذذهاوان اقناويذذان

شاقييذوو ا فرشضذ    موذ ق إصذ ةيان    قامذ اإلكس ي   ذو  هذرتم  اا ُي هياقريرير ع   وق  
    (95)ن ا  منيك اجلربع ا 
ذذذ ي شأهذذاون من اذذذ  "اقناويذذان مذذذ   -49 ذذذ ي "  ذذذ   لارسذذذ  عا يذذان ا االركفذذاقض   ا االركفذذذاقض 
ذذات اقملانيذذ  ش  ذذرا أظهذذرن أ  يذذان اذذهاوان اقناوشأ    كر ر ذذ    يذذ    ذذ أن يض  اقملا يذذان كانذذ  يت

 اقورقذذذذ شأكذذذذ ن   (96)لوقذذذذ  مذذذذ  اق شقذذذذ    مسروذذذذفيان كايوقيكيذذذذ   مذذذذواهيرهع ذذذذا اقنسذذذذا  وش  
ذذ ي  وذذ   لارسذذ   نوذذرن اسرملراضذذا   أيرقنذذ اأ   ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3ا وذذرتك    ا االركفذذاقض 

  مل يوذذذذذا  اذذذذذهاوان اقناويذذذذذان؛ كاذذذذذا أكذذذذذ ن أ  اقناويذذذذذان يذذذذذواوه  2014  سوع/يوقيذذذذذ  
   (97)  اقريارير صملو ان ا ي م   اسحو  ع ا اجلرب ةس اا وا 

  كيذارير إع ميذ  أنذ   ملذ  صذ شر  ةيوقذك ةذاال  من اذ   -  3ا ورتك   اقورق شأك ن  -50
  اقذا مذا يسذاا   ا اضذة " يذون رعايذ  اممهذان شاقرضذا"ميا ر مجاعي    مو ع   2014 عا 

شوعذذذا   (98)كام ذذذ   سذذذ  ان رحييذذذلشمن رهذذذا   ا سذذذ ق   أنوذذذ ن اسكومذذذ  جلنذذذ  مسذذذري   ق ر ييذذذل
ضذذرشرم اقرملذذرف ع ذذا رهذذان ارذذر ف ةيذذوق اقر ذذين إىل كوسذذيا ن ذذاق اقر يييذذان ماذذا ال كوذذا  

   (99)اقرضا ا روه  شرح ي  اقمل و اسييية ساالن اقر ين اقيسرم شغم اقيانوي
 رحيييذذان مسذذري  ءورا   ذذ أيرقنذذ ا ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3ا وذذرتك   اقورقذذ شأشصذذ   -51

كسذاك د ةيذ  اجلنذام   ةذا  إصذ ةيان موذ ق     قضي  ش  ا االركفاقض   ي    لارس  شكام  
مينذذا م  اقذذ ن ذذا  اجلذذرب  ذذ   ك وذذة إسذذياط اسذذل   أيرقنذذ ا أم اعرذذ ا ؛ كاذذا أشصذذ  اقكوذذمل عذذ 
   (100)اق سروري  ةيوقه  لارس  اقناويان م 

ال كراااذا مذا  أيرقنذ اأ  اساقذ     إىلاق  نذ  امشرش يذ  ق  يذوق االورااعيذ  شي ح   -52
 وذ ا  س  ا سسشقي  اجلناري  منعفل م   ق االورااعة امشرشليثاا م   17م  ا اوم  1اقفيرم 

  (101)عذ  اقسذ نا  اق ذاقو  شم  اقسذ نا  اقوذ او ال يفحذ و  واراذا    ملذل اجلذرارت؛ هياا ُي 
سذذن  هياذذا ُيذذ  مجيذذا  12 رهذذا سذذ  ا سذذسشقي  اجلناريذ  إىل  أمذذ  م ذذامل ام فذا مكرذذ  شأشصذا 

   (102)أش مسراش  اجلرارت؛ شضاا  ع   اةر اع اقو او إال   ا رهل اجل ي  اقواقا  
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 اللق  ي الخصوصلة والعواج والللاة ادسرية -4 
اسكومذذ   مذذ   ذذ  مذذا أشصذذرها  ذذ    ذذ   كضذذا  كيي ذذ  قوانينهذذا  4ا وذذرتك   اقورقذذ أشصذذ   -53

 ذذذذذا  مراق ذذذذذ  االكحذذذذذاالن  اقيذذذذذانو  اقذذذذذ شيل شا ملذذذذذايم اق شقيذذذذذ  سيذذذذذوق شسياسذذذذذاهتا شلارسذذذذذاهتا   
   (103)اإلنسا   دا    قك م اوج اقورعي  شاقرناس  شاقضرشرم

االنر ذذذا  إىل   يملذذذ  ن ذذذا  اقر ذذذين اقذذذ م يذذذ عا أنذذذ  منو ذذذل  ارذذذر ف ةيذذذوق اقر ذذذينششوذذذ   -54
موذذذرش  قذذذانو   وذذذ    مذذذ  2015شسذذذرم  شأضذذذاف االرذذذر ف أ  مسذذذووم أشقيذذذ  نتوذذذرن   عذذذا  
أ  يوقِّذذذا اقوذذذع  ا ر ذيذذذ ر ع ذذذا  اال ذذذ   ع ذذذا ا مل ومذذذان ا رمل يذذذ   ذذذاقر ين شكملي هذذذا كيذذذرت  ةاقيذذذا  

  (104)إعذذذ   قذذذانوي يرملهذذذ  هيذذذ   ذذذ ال يرحذذذ    مذذذ  اق  يمليذذذ  ميا ذذذ  ةحذذذوق  ع ذذذا اذذذهاوم مذذذي و 
و   وذك  ك يذارة ع ذا شأشصا االرر ف  اعرااو كوريملان سذنك اقوذع  ا ر ذيذ ر إمكانيذ  اسحذ
    (105)اهاوم مي و  شمجيا ا  فان شاقس  ن شاقويارل ا رف   ا واي  اق شق 

حريوووة الوووديم تو المعتقووود وحريوووة التع لووور واللوووق  وووي المشوووارية  وووي الللووواة العاموووة والللووواة  -5 
 السلاسلة

م   1-6-40 رمل ي  ا اوم  أيرقن ا ةيوقك ةاال  من ا   -  3ا ورتك   اقورق أشص   -55
    (106)اميرقن مم  اقيانو   اقر  يملاق سرور س ف ورمي  

اذذواغ   وذذ    (108)اميرقن يذذ شمن اذذ  اإلسذذاو  (107)اميرقن يذذ شأيذذارن اقرا  ذذ  اإلنسذذاني   -56
من اذذذذ   -  3ا وذذذذرتك   اقورقذذذذ أوا  اقيسذذذذت اقذذذذ يين  دذذذذا    قذذذذك عنذذذذ  كذذذذويل منحذذذذ   شأشصذذذذ  

مذذذذ   5-34ش 4-31ش 8-12 ذذذذ   كسذذذذر     اقيسذذذذت اقذذذذ يين   ا ذذذذواو  أيرقنذذذذ ا ةيوقذذذذك ةذذذذاال  
   (109)اق سرور شجبايا أاكا  اقيست   ا اكت إع نان حماي م

شمن اذ  اخل مذ  اق شقيذ  سيذوق اإلنسذا   مراكذم ا وذورم اقيانونيذ  ا انيذ شأشص  من ا   -57
   (110)كملميم ةيوق اإلنسا  كورل يممقيوا   2009 رمل ي  قانو  امعاا  اخلمي  قملا  

 اللق  ي العمل  ي ظروف ها لة ومواملة -6 
قنيا ذذذان اقملاذذذا  اسذذذرع ا  قذذذانو  ا ناهسذذذ   نذذذا اقملاذذذا  غذذذم  اميرقنذذذ ما ذذذسسر الةذذذ   -58

 -  3ا ورتك   اقورق شأشصا ه ا ا سسر ما   (111)اقن امي  م  لارس  اسل   اقراثي  اجلااعة
اسكومذذ   ذذءورا  إصذذ ةان مذذ  أوذذ  كذذوهم اساايذذ  ا ناسذذ   سذذل اقملاذذا   وقذذك ةذذاال  ةيمن اذذ  

 وذك  مسذري   شاقملاذا  غذم اقن ذامي ( يملا ذو   )دذ  هذيهت مذ  اق ي  يملا و  سسا ت اخلاع
    (112)  ا فاشض  اجلااعي 

 رتاذذي   ا(أشرش ذذاقرا ملذ    ذذ  )ا فوضذذي  امشرش يذذ   ناهضذ  اقملنحذذري  شاقرملحذذ  شأشصذ   -59
   (113)مملاجل  اقوكاشا ا رمل ي   اقملا  خمر مل إورا ان
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  ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معلشي الئقاللق  -7 
قاراذ  ع ذا م ذاوج اقسياسذ  اقضذري ي  شا اقيذ  ككذو  أشص  من ا  ا ملون  ا سي ي   ذ    -60

 اإلواران اسكوميذذ  قضذذاا  أ  كرييذذ    شرأن أنذذ  ال  ذذ  مذذ  عيذذاوم االكسذذاق  ذذ ةيذذوق اإلنسذذا 
   ذذا  ةيذذوق اإلنسذذا  دووذ  اقيذذانو  اقذذ شيل شأال كوذذ ا  أيرقنذ ا اقرمامذذان  ا اقيذذ  اناقسياسذ

عذ    كذسوم إىل اسذرف ا أش   هتاذي، أاذعاع ش راملذان حم يذ  اقناو غم اقملاو   أش كميذ  مذ 
    (114)ا ساشام    اجلنس 

عذذ  ق يهذذا إعا  اقروذذريملان اقحذذاورم    ا وذذورم اقيانونيذذ  ا انيذذ مراكذذم شأعر ذذ  من اذذ   -61
  ا ارذذذذ  مذذذذ  مذذذذ هوعان اقرعايذذذذ  االورااعيذذذذ   15اقذذذذ  كسذذذذاك ق  شقذذذذ   اسذذذذرتوا   2012عذذذذا  

قوع  ما وش  مواهير ؛ شإعا  ختفيضان اقرعاي  االورااعي  ا رح    اقملار لا يمي  م  إمكاني  
شأاذذذارن ا ن اذذذ  إىل أعمذذذ    (115)سذذذن  ق روذذذرو 26رهت عذذذ  كملذذذرل اماذذذعاع اقذذذ ي  كيذذذ  أعاذذذا

اقذذره  اقمليذذارم شي ذذر أ  يفيذذ  أاذذعاع  يذذوهتت شأ  يذذ شا أنفسذذهت   مواوهذذ  ويذذ  ك ذذم  ش  
مذذذذ  ةسذذذذذا ان اقذذذذذره  اقمليذذذذذارم عذذذذذ   ةسذذذذذا ا    98 137  كذذذذذ ير ةذذذذذوايل 2015ةميرا /يونيذذذذ  

    (116)اق ها
  ال يووذذذذذ  أم ةذذذذذل   اقسذذذذذك    اقيذذذذذانو   نذذذذذ يذذذذذ  يانوناقاذذذذذوارو ق  قرأهذذذذذ امركذذذذذم شأهذذذذذاو  -62

  (117)مذذذ  ا يثذذذاق االوراذذذاعة امشرشل 31ايرذذذارن عذذذ   اقرييذذذ   ا ذذذاوم  أيرقنذذذ اشأ   اميرقنذذذ م
االوراذاعة  اقسذك  ني  مذمم   كرسذت  ذ سذكني  أعم  كملي، أيرقن اشأهاون من ا  "عر  "     

اسذذذرملاوم شإوذذذرا ان  اإليذذذار أسذذذملار م  وظذذذ   عيذذذاوان  عذذذ  هضذذذ   ا يسذذذور اقرك فذذذ   اقسذذذك  ش 
إىل عذ   كفايذ   ةيوقذك ةذاال  من ا   -  3ا ورتك   اقورق شأاارن   (118)شكورو امسر م كام

أمذذاك  اإلقامذذ  اق اررذذ  اقذذ  كوهرهذذا اق شقذذ   شإىل كذذوهم اقسذذك  عذذ   ريذذل ق ذذا  كذذ وم ا سذذاك  
   (119)وها ا ساع م اقسكني  اجل ي ن ا  اخلاص    إ ار 

أ  إوذذرا   ذذرو ا سذذر وري  مذذ   ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3ا وذذرتك   اقورقذذ شالة ذذ   -63
مسذذاع م أم  رذذا   شمذذا  قذذك  ال ك2015كوذذم   عذذا  قذذ  سذذ    ا  يذذ  ا سذذاك  اقذذ  كوهرهذذا اق

ش  ةذ    (120)  شقذ م  اقورقذ  كوصذيان   هذ ا اقحذ واسذاالنمثذ  هذ      ةكوميذ قانوني  
 كذذ ا م اختذذا   أشصذذ   (121)يذذاراإلإاذذا  مذذ  أسذذ او سذذ   و يذذ  عر ذذ " إىل أاذذارن من اذذ  "

؛ كاذذا اإليذذارأسذذملار عيذذاوم أمذذ  اسيذذاعم قحذذاا ا سذذر وري  شكن ذذيت اقميذذاوم    مذذ  أوذذ كوذذريملي  
   (122)يارأشص   اختا  إورا ان قضاا  أال يسوم ع   وها رسو  ا يا  إىل إاا  اإل

 صلة ي الاللق  -8 
ميذذاوم اقرفذذاشن إىل اذذواغ  كرمل ذذل   ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3ا وذذرتك   اقورقذذ أاذذارن  -64
اع   اقوصذو  اخلذحذ ة اقرذ م  مذ  اقغذم ا سذرفي ي  اماعاع ا سرفي ي  ش اماعاع    

كنفي   م  أو     شو ش  عمين  عا ي  ي    ءع او أيرقن ا   شأشص  اقورق  إىل اخل مان اق  ي
 كذذ ا م حمذذ وم امهذذ اف  كاه ذذ  االكر ذذاو شهذذرتان االنر ذذار؛ شاختذذا  اقرعايذذ  اقحذذ ي  اقوذذام  ؛
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مرضذا كوذا   مذ  ا ذا  اقملذا   ا سروذفيان ا اوقذ  قر يذة اقملذ مل ششضا قارا  انر ذار موةذ م 
   (123)اقي اع  اخلاع شاقملا 

رملذذذذ ي  اقثذذذذام ( مذذذذ  اق سذذذذرور )اق 3-3-40  ك يذذذذا ا ذذذذاوم 2شةسذذذذ  اقورقذذذذ  ا وذذذذرتك   -65
اسذذذرارار اذذذو اجلنذذذ   أكذذذرب عذذذارل أمذذذا  اسحذذذو  ع ذذذا  ةيذذذام ا ذذذرأم اسامذذذ  ر   اقذذذ  كذذذ اميرقنذذذ م

أ  أةكذذذا   من اذذذ  ةيوقذذذك ةذذذاال   - 3ا وذذذرتك   اقورقذذذ شأشضذذذ     (124)يذذذ مان اإلوهذذذال
              ساذذذذ قذذذذانو   ايذذذذ  اسيذذذذام أينذذذذا  ااقذذذذ  يذذذذر  اإلوهذذذذال قذذذذ  أقويذذذذ   قكذذذذ   1861قذذذذانو  عذذذذا  

فرل عيو ذ  ي  ش (125)إ ا كا  هناك ي ر ع ا اسيامما ع ا   يملي  يرمي اإلوهال 2013ملا  ق
قرن ذذذذيت امسذذذذرم أ  اقويييذذذذ   اميرقن يذذذذ شأشضذذذذ   اقرا  ذذذذ    (126)سذذذذن  14  ذذذذ م أقحذذذذاها اقسذذذذ  

هذذذة شيييذذذ   2013رنفيذذذ  قذذذانو  عذذا    شا رمل يذذ ا اارسذذذ  اق  يذذذ  مذذذ  أوذذ   اقحذذذاورماقروويهيذذ  
ع ذذا  "أش ك ذذما   "ةييييذذا    وذذ   مذذا يوذذك  ي ذذرا  كوويهذذان سذذريري  أم رضذذا  كال سامذذا  ش إوراريذذ  

 كذسوم ذ   قذوان  اإلوهذال اساقيذ   2شأهذاون اقورقذ  ا وذرتك    (127)أش ا ذرأم اسامذ  ةيذام اقفرذام
ر إىل اخلذارمل اقسذف ا ذايل يسذر مل   عتاقا وارو ا اقي  ش م  اقنسا   شان إىل ع   مساشام صاري  

ةيوقذذذك من اذذذ   -  3ا وذذذرتك   اقورقذذذ شأكذذذ ن   (128)ا ناسذذذ     حذذذو  ع ذذذا اقرعايذذذ  اقحذذذ ي ق
  ظذرشف مملينذ   ُيضا قرن ذيت صذار  شيملرذرب ورميذ اإلوهال   ا رمل ي أ  كي مي ا مل ومان  ةاال  

اقذ شيل اقر ذاقمل   ش (130)ق   كذ  مذ    ذ  اسفذاو ع ذا اسيذامش   (129)1995دوو  قانو  عا  
 عياوم إكاة  يذ مان ق وقوف ض ممل ومان  (132)امسرمش اسيام   شمن ا  (131)ق  ها  ع  اسري 
االسذذذرنكاف لارسذذذ  ال يذذذا  ع ذذذا اساايذذذ  اق سذذذروري  سذذذل اجلنذذذ    اسيذذذام ش ايذذذ  قاإلوهذذذال ش 
   اقملام     اسي  اق ي   صفوف اقضامم

 3-3-40    ك وذة ا ذاوم  أيرقن ا يوقك ةاال  ةمن ا   -  3ا ورتك   اقورق شأشص   -66
 قذانو  مذ  23ش 22 اوك إقوا  ا  م  ي  يرمي اإلوهال  ؛ شأ  كنهةاميرقن مم  اق سرور 

ا مل ومذذذذذذان ا رمل يذذذذذذ   اإلوهذذذذذذال قذذذذذذانو   شأ  ك وذذذذذذة ؛2013ملذذذذذذا  ق ايذذذذذذ  اسيذذذذذذام أينذذذذذذا  اساذذذذذذ  
مذا ةيذوق اإلنسذا     اقيذانو  ش  ا اارسذ   يراااذاالوهذال ق إ ذارا  كوهر أ  ش ؛ 1995 ملا ق

    (133) اقملا ي
  أوقذذ  كوذذم إىل كنفيذذ   ذذرامع اقرثييذذمل اجلنسذذة هنذذاك     ذذ 2شأهذذاون اقورقذذ  ا وذذرتك   -67

رقيذان مسذا ق   انملذ ا ضذململ أش شإىل شغم مرسذل    وك  غم منر ت اميرقن ماقن ا  ا  رسة 
    (134)ا  ار 

  تعللساللق  ي ال -9 
جلنذذ   أمذذا ال كذذما  شاقذذ   أيرقنذذ ا  ذذ  أشرش ذذا ممل ومذذان عذذ  اقيضذذايا ا رهوعذذ  ضذذ  قذذ    -68

كوذذمل اقذذ  كاقيضذذي  اقرريسذذي  أشضذذك أ  ش كنفيذذ  اقيذذراران ا رمل يذذ   ذذا  ع ذذا  كذذة كوذذرفاقذذوعرا  ق
 اي  ام فا  م  االعرذ ا  اجلنسذة  ةكر    اختا  ك ا م عام  هش عام  هيك ي  أش ع  موك   

   (135)  ا  ار  اقملام 
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  ا ار  م  ا ذ ار   96    ق ا  ةيوقك ةاال  من ا   -  3ا ورتك   اقورق شأهاون  -69
 رسريا    شأشص رعاي  اقكنيس  اقكايوقيكي ختضا ق ا  ا ار  منه 89.6 ويين شأ  اال ر اري  را 

شمذذا  ملذذ  اال ر اريذذ  شضذذاا  كذذواهر   اال ر اريذذ رمل يذذ   ا ذذ ار اران ا االسذذرثاشكذذمم  رنذذامع كحذذفي  
شعيذذاوم االسذذرثاار   اقرعايذذ   (136)ا رملذذ وم اق وارذذمل أش غذذم اق ارفيذذ  ع ذذا أشسذذا ن ذذاقا ذذ ار  
    ذذذ ا  من اذذذ   ا روسذذذ  ا سذذذ   ةاقيذذذا  قكذذذة يحذذذ  إىل مرة ذذذ  اق فوقذذذ  ا  كذذذرم  أينذذذا  شاقرمل ذذيت

  ا ارذذذ  مذذذ  اقنذذذاكع ا  ذذذة اإلمجذذذايل ع ذذذا  0.8  شاق ذذذاقغ   ا يذذذ ا  االقرحذذذاومقرنايذذذ  اقرملذذذاش  شا
    (137)امق 
إعا  اسذذذذذرارار اقراييذذذذذم اقذذذذذ يين  عذذذذذ  ق يهذذذذذاش يناذذذذذا أعر ذذذذذ  من اذذذذذ  ا سذذذذذاشام   اقرمل ذذذذذيت  -70
 مذذذذ  قذذذذانو  ا سذذذذاشام   ا ركذذذذم ()مل(3)7 اذذذذاوم : اإلقوذذذذا  اقفذذذذورم قإىل وعذذذذ   (138)ا ذذذذ ار   
يوذا  اقراييذم اقذ يين هياذا ة ر مجيا أاكا  اقراييم اق يين   ن ا  اقرمل يت  دذا ؛ ش 2000 قملا 

ق رمل ذذيت  م راذذ كاهيذذ  ش  ذذ ار   كذذوهم ش  اقيذذو  اق راسذذة؛ أينذذا ش  روظيذذملشاق ُيذذ  اقي ذذو    ا ذذ ار 
 ق وارذمل مملينذ ؛ شإنوذا  مذ ار  مرملذ وم اق وارذمل شغذم  ارفيذ  ع ذا مسذاه  شهيذا  اق يين شاقرمل ذيت 

مجيذذذا عناصذذذر هملاقذذذ  كسذذذاك  االنسذذذ او مذذذ   إوذذذرا انممليوقذذذ  مذذذ  مجيذذذا امسذذذر؛ شاقذذذن  ع ذذذا 
ا ذذ ار  اقو نيذذ   ن ذذا مذذ   68اوم شإقوذذا  ا ذذ   اسيذذام ا  رسذذي ؛ اقر يذذ  اقمليارذذ م ا  روذذ  ةاقيذذا  

اقرمل ذذذذيت اقذذذذ يين   مجيذذذذا  إورامل ا ركام ذذذذ  اقذذذذ  كيرضذذذذة ا نذذذذاهع اق راسذذذذي  شةذذذذ ف 1965ملذذذذا  ق
ةريذ  شمش ذ  اقورقذان اميذرا اقذ  كناشقذ    (139)ومجيذا ا ذوا  ري اقيذو  اق راسذة ش  كذووان  

ويذذذذذوا  أمذذذذذ  م ذذذذذامل شرقذذذذذ  ش  (140)اقر ذذذذذاقمل اقذذذذذ شيل ق ذذذذذ ها  عذذذذذ  اسريذذذذذ شرقذذذذذ  اقذذذذذ ي    اقرمل ذذذذذيت 
    (141)ام فا 

عذ  ق يهذذا إعا  عذذ   اقرحذذ م دذذا يكفذذة  من اذذ  إومونذذ  رايذذ  اق شقيذذ ش  ةذ  أعر ذذ   -71
 رذوهم هذذرع االقر ذاق  ذا ه  اقر اريذذ   أيرقنذ ا  أشصذذ  (142)عذ  اق راسذ  ر سذ ق  االني ذا  ا  كذذ
    (143)ع   ريل نت ت اقر ا م

 ادشخاص ذوو اإلها ة  -10 
يذذذانو   ذذذ   موذذذرش  اق أيرقنذذذ اا سسسذذذ  ا ملنيذذذ   اإلعاقذذذ     - 5أهذذذاون اقورقذذذ  ا وذذذرتك   -72

مذذا  ال يرفذذل سامذذا   2013اسذذايل ا رمل ذذل  ا سذذاع م   اختذذا  اقيذذرار )موذذرش  قذذانو  امه يذذ ( قملذذا  
مذذذذ  اكفاقيذذذذ  ةيذذذذوق اماذذذذعاع  شم  12  ا ذذذذاوم  ا نحذذذذوع ع يذذذذ امه يذذذذ  اقيانونيذذذذ  اسذذذذل   
  اقرما  اسكومذ ذ اقوهذا    ا  أساسذي ا  أمذر انر ذار  م  ذا   اقذا ذ كور  اقيذانو سذ  شيوذك    اإلعاق 

كفاقيذذ  ةيذذوق اماذذعاع  شم ال شهيذذا  اقذذ م يوذذا  شضذذا هذذ ا اقيذذانو   2016-2011 فذذرتم ق
   (144)اإلعاق 
عذذذ و  ا سسسذذذ  ا ملنيذذذ   اإلعاقذذذ  أنذذذ  مذذذ  غذذذم ا ي ذذذو  إيذذذ ا  - 5شرأن اقورقذذذ  ا وذذذرتك   -73
عر ذ  عذ  ق يهذا أش     وشر رعايذ  ا سذن   وذك  غذم مناسذ م  اقو او  شم اإلعاقذ   مرماي 
  سذذاع م   ا نذذم ا حذذو  ع ذذا يذذ مان  مثذذ  ا سذذاع م اقوعحذذي  ش اسكمايذذ  قذذوارت انر ذذار إعا  

 االةرياوان اق  ي  ع ا أسا اق  اقان اق  ي  شأشص  اقورق   م     ما أشص       ءص ار 
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ضذذ  شإوذذرا  اسذذرملرال قن ذذا  ككييذذمل ا سذذاك ؛ شكذذوهم سذذ   ق سرملا اقذذ ي ؛ شقذذي  ع ذذا أسذذا 
    (145)ا يل ع      اقرني  شمن   اقني 

يار ذذ   ريذذل  أيرقنذذ ا ذذ   كنوذذر  ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3ا وذذرتك   اقورقذذ شأشصذذ   -74
اكفاقيذذ  ةيذذوق اماذذعاع ق رحذذ يل ع ذذا  عا يذذا   عمنيذذا   قالصذذ ةان اقروذذريملي  شأ  رحذذ و إ ذذارا  

كمل ذذذذذذيت اماذذذذذذعاع  شم قذذذذذذانو  ؛ شأ  كنوذذذذذذر ي ذذذذذذ  ق وذذذذذذرش  اقفمل ذذذذذذة   ك  يذذذذذذل  شم اإلعاقذذذذذذ 
  شقذذذذذانو  إعذذذذذ   2005  شقذذذذذانو  اإلعاقذذذذذ  قملذذذذذا  2004االةرياوذذذذذان اقرمل يايذذذذذ  اخلاصذذذذذ  قملذذذذذا  

؛ شأ  كضذذا ي ذذ   وذذ   إعانذذ  اقنيذذ  اقيانونيذذ  اخلاصذذ   اماذذعاع  شم 2007ا ذذوا ن  قملذذا  
   (146)اإلعاق ؛ شإعاق  اقملي ان اق  رحو  وش  كوظيمل اماعاع  شم اإلعاق 

 (148)ةيوقذك ةذذاال  من اذ   -  3ا وذرتك   اقورقذ ش  (147)اميرقن يذ مجمليذ  اقحذت  شأشصذ  -75
   اميرقن ي   و  اإلاارم   س  كوريملان ق عرتاف رييا   أيرقن ا

 اد للا  -11 
 أيرقنذذ ا   إىل االعذذرتاف  اقرةذذ  كا اوعذذ  إينيذذ  مرايذذممرةذذ  شاقرشمذذا ق مركذذم  ذذا   وعذذا -76

مجذذذا أوذذذ  هويذذذ  اإلينيذذذ  مذذذ  ق حمذذذ و شرحذذذ   ا ركذذذم عذذذ  أمهيذذذ    (149)وش  أم مميذذذ  مذذذ  اقرذذذ يم
اسحذذذذذذذو  ع ذذذذذذذا اساايذذذذذذذ   أمذذذذذذذا  عاريذذذذذذذا    اعر ذذذذذذذار  اذذذذذذذرط اإلقامذذذذذذذ  االعرياويذذذذذذذ    شعذذذذذذذ اق يانذذذذذذذان
    (150)االورااعي 

اقذو ين ا ملذين  ءومذامل  رةذ  شاقرشمذا  ءنوذا  اقفريذل اقرذوويهةق مركم  ذا  ش  ة  رة   -77
ومامل اقرشما إل وضا اسرتاكي ي  كنييك اسرتاكي ي  اإلومامل اساقي   أشصا ا ركم اقرشما اقرة   وي  
وذذذراك  مذذذا   ش قذذذك  شاضذذذ   شمساذذذران شأ ذذذر عمنيذذذ  شميمانيذذذ  ا  أهذذذ اهش رضذذذاينها  اقرةذذذ  كذذذ رييا  

 ذذذ   كوذذذا  االسذذذرتاكي ي   شأشصذذذا ا نرذذذ ا اقذذذو ين قنسذذذا  اقرةذذذ   (151)اقرشمذذذا /من اذذذان اقرةذذذ 
    (152)كمله ان مملين   و   اقملااق 

 ذذذذ   عا يذذذذان اإليذذذذ   اقيسذذذذرم شكاقذذذذ  االرحذذذذاو امشرشل ق  يذذذذوق امساسذذذذي  شأهذذذذاون  -78
  (153)أيرقنذذ ا   2013اسذذاالن ا   ذذغ عنهذذا   عذذا  كذذما  موذذك   عاييذذ  اجلذذ شر  ذذاقن ر إىل  ال

ميمانيذذان إسذذكا  اقرةذذ  قذذ  كصك ذذ  شأشصذذا  رعحذذي   ذذ    شأهذذاو ا نرذذ ا اقذذو ين قنسذذا  اقرةذذ 
ق  نذذذذذذذ  االسروذذذذذذذاري  اقو نيذذذذذذذ  إلسذذذذذذذكا  اقرةذذذذذذذ  شكملميذذذذذذذم شكوسذذذذذذذيا ن ذذذذذذذاق ايرحاصذذذذذذذها أمذذذذذذذوا  

ييذذذذ  دذذذذا رةذذذذ  اقاقملاذذذذر ا روقذذذذا قروذذذذا   ذذذذ    رةذذذذ  شاقرشمذذذذاق مركذذذذم  ذذذذا  شأهذذذذاو   (154)شصذذذذ ةياهتا
مذران  3.6 أع ذا يذان اقرضذاشهشأ  مملذ    ملامذ  اقسذكا ؛اقملاذر ا روقذا ق ع سن   15.1 ق ر 

ا نرذذذ ا شأشصذذذا   (155)  ا ارذذذ  مذذذ  شهيذذذان اقرةذذذ  11شأ  االنر ذذذار ميثذذذ   ؛  صذذذفوف اقرةذذذ 
"  وذذك  كامذذ   ش مليذذ  أيرقنذذ ا"وراسذذ  صذذ   اقرتةملذذ    مجيذذا أحنذذا   رنفيذذ  اقذذو ين قنسذذا  اقرةذذ  

   (156)اوراا  ق  ن  االسرواري  اقو ني  ا ملني   ح   اقرة 
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 المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجوي -12 
اايذذذ  س وذذذرش  اقيذذذانو  ا رمل ذذذل  اا ع ذذذ  اقملذذذا  أ   ق اهذذذاوري  أيرقنذذذ ا  ذذذ   الةذذذ  -79

شيملذذرف  رتةيذذ  اذذا مشذذ  امسذذر اسيذذوق ا رمل يذذ  جب اسذذ  مذذ  كرمذذة إىل أةكامذذا  اق شقيذذ  يرضذذا  
 اقورق شأشص    (157)اقرريسة االعر ار  ن  اعر ار مناس  قكن  قي  محاا اق ف  اقفض ا م  أ 

 وذذرش  اقيذذانو  ا رمل ذذل ا ع ذذ  اقملذذا   ذذ   كملذذ    أيرقنذذ ا ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3ا وذذرتك  
  شاإل ار اقيانوي ق رشف محاا اق ف  اقفض اااي  اق شقي  قكة يرناش  مجا مش  امسر  ش س ا

    (158)االسري ا 
كوصيان مس ق  و ي م  شق م   اعر ار  انمل ا  اجلنسي  إىل  1ا ورتك  شأاارن اقورق   -80

إلورا ان ا رمل يذذ   ذذاق املذذايم اق شقيذذ   شهيذذا  إوذذرا  رح يذذ  شضذذا انملذذ ا  اجلنسذذي  كرمل ذذل  ذذ مور منهذذا 
   (159)قوسش  اق وئ  اقسامي  اممت ا ر  م مفوضي  كوويهان  كر ا اقيانوني  اقواو   اق

م يتسذذذذري   م راسذذذذو ا  ااذذذذر  عاقذذذذ اإل  نذذذذ    إ ذذذذار ن ذذذذا   من اذذذذ  وشرا  قذذذذوميينشأهذذذذاون  -81
   غ م م اإلقام كش   م  اقي ا  اخلاع ش مرملاق اسااي    مسسسان سكني  غم من ا  ي يرها 

 اذذذذذذو  ا يياذذذذذذ    ك ذذذذذذك ا ارذذذذذذ  مذذذذذذ     30  شيوذذذذذذك  ام فذذذذذذا  سذذذذذذنوان   ا روسذذذذذذ  أر ذذذذذذا
مذذذ  هيئذذذان ان اذذذ ي م   انريذذذاوو ا  موضذذذاقن ذذذهذذذ ا اميذذذر ا رتكذذذ  ع ذذذا ا سسسذذذان  شقذذذ  كذذذا  
    (160)مملاه ان اممت ا ر  م

إىل نور كيرير اقفريل اقملامذ  ا ملذين  ةيوقك ةاال  من ا   -  3شأاارن اقورق  ا ورتك   -82
شأشصذذذ  اقورقذذذ   ءويذذذا  كملذذذ ي ن ك ذذذمم   (161)2015دسذذذ ق  اإلعاقذذذ  ا  ااذذذرم   ةميرا /يونيذذذ  

ع ذذا ن ذذذا  اإلعاقذذذ  ا  ااذذذرم    انر ذذار إقوارذذذ   شكوسذذذيا ن ذذذاق ايرحذذاع أمذذذ  م ذذذامل ام فذذذا  
شأشصذذذذ  اقورقذذذذ    (162)شكاقذذذذ  االسذذذذري ا  شاإلومذذذذاملقيوذذذا  اإلاذذذذراف أش كركي ذذذذان   ي ذذذذ  كن اهذذذذا 

  ن ذذا  اإلعاقذذ   رحيييذذا   أيرقنذذ ام   اق  نذذ  ا ملنيذذ  حبيذذوق اإلنسذذا  شا سذذاشا ذذ   يذذرم  6ا وذذرتك  
 سذذ  كوذذريملان  وذذ   ةذذل م راسذذة اق  ذذو   أيرقنذذ ا من اذذ  وشرا  قذذوميينشأشصذذ    (163)ا  ااذذرم

    (164)  اق    ع  اقملا   مل  كسمل  أاهر م  كي مي    هت امش  ق  و 
امشسذذذذا عذذذذ   شوذذذذوو أم إصذذذ   اذذذذام    ا ذذذذا   ق اهذذذاوري  أيرقنذذذذ ا  ذذذذ   شالةذذذ  -83

 اقسذذذذ    اقري يريذذذذ  شاسذذذذرارار اعراذذذذاو ن ذذذذا  او ذذذذرم ع ذذذذا (165)ا رمل ذذذذل  ذذذذاو رم شاإلقامذذذذ  عاومذذذذا  
 30 000ش 26 000إىل شوذذوو مذذا  ذذ   أيرقنذذ امركذذم ةيذذوق ا هذذاوري     شأاذذار  (166)ق ذذوعير

ةسذذ  اقريذذ يران  شوعذذا إىل شضذذا ن ذذا  قرسذذوي  أشضذذا  هذذسال   أيرقنذذ امهذذاور غذذم ن ذذامة   
 ءصذذ   كوذذريملة اذذام   ةيوقذذك ةذذاال  من اذذ   -  3اقورقذذ  ا وذذرتك  شأشصذذ    (167)هذذاوري ا 

   (168)ن امي ااي  ق اهاوري  غم اق و   او رم  دا يوا  كوهم ممي  م  اس
ق ارتمجذذذ   اميرقن يذذذ شاجلامليذذذ   ةيوقذذذك ةذذذاال  من اذذذ   -  3شأاذذذارن اقورقذذذ  ا وذذذرتك   -84

اقر ريذذري  شاقوذذذفوي  إىل اميذذذر اقسذذذ ي قملذذذ   اكسذذاق مملذذذايم اقرتمجذذذ  اقوذذذفوي    أمذذذاك  خمر فذذذ   
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هت شاير ذار  شأشصذ   رذ ري  ا رتمجذ  اقوذفوي    قك عن ما يرمل ل اممر د راسة اق  و    دا
   (169) حورم مسري  

 ةلقضايا ال لئالو اللق  ي التنملة  -13 
اسكومذذ  غذذم اسكوميذذ (  اميرقن يذذ  ن اذذان اإلااريذذ ا را  ذذ  ن اذذ  وشاذذا  )مأشصذذ   -85

   0.7هذ ف كيذ مي  مذ  أوذ    ذو اسذرارار ث ذان ش  ذ   ك رذم   ميذاوم ا سذاع م اإلااريذ  اقرييذ   
نوذذذر  ذذ   ك  ش 2020 اسذذاع م اإلااريذذ  اقرييذذذ  حب ذذو  عذذا  ق ا ارذذ  مذذ  اقذذ ي  اقيذذذومة اإلمجذذايل

   (170)مرة ي  ا  أه اه يوا  ا  عمني و شال  
اقر ذذارم  مثذذ   ذذاالن   ذذاكنذذ رمل  ر  يذذ  اقكيفيذذ  اقذذ   أيرقنذذ امن اذذ  وشاذذا  شأشصذذ   -86

اقكيفيذ  اقذ  يذوق اإلنسذا  ش حب ا رمل يذ االقرمامذان   ن ذاق شاقذ ها    شا اقي   شاقضرار   شاق اقذ 
ع ذا  هتااقرعفيمل م  ة ا  أش قرح يك أشضإورا ان  كرع   اامه اف اإلااري   ش ككا   ا 
    (171)واقن و ا   و 

 ذ   ن ذا  اقضذرار  يثذم انريذاوان اذ ي م منذ   أيرقنذ اشأهاون من ا  أعاا  ا ملون     -87
مملاهذذ ان االعوشامل كوذذا      ذذأشصذذ  ش   (172)ع ذذا ينذذ  سذذ او اقضذذرار ميكذذ  مذذ  اإلصذذرار 

ك ذذك ككذذو   ذذ   ش   شاةذذرتا  مملذذ الن اقضذذرار  ا  يذذ  االسذذرع ا  اقضذذريي  نذذ ا  كاه ذذ  إسذذا م 
   (173)س ي ا رب اني  اقاناقو  ق مفروة  ق رواشر اقملا  ش ا ملاه ان 

ونيذذذمل  كملهذذذ شقملذذذ  ع ذذذا  أيرقنذذذ اأ   أيرقنذذذ ا - أشكسذذذفا ش  ةذذذ  الة ذذذ  من اذذذ   -88
سذرع  ع ذا شوذ  اق  االنريذا  اق      أشص (174)ا ناخيوق اإلنسا  ضا  اإلورا ان ا رمل ي   حب

   (175)اقكفا م   اسرع ا  اق اق  شاق اق  ا ر  وم ييو  ع اإىل اقرحاو 
 حقوق اإلنسان ومكا لة اإلرهاب -14 

اق  ذ  إوذرا ان اسكوم   اسرملرال اقروريملان اقذ  كذن ت  اوع  اانونواك، أشص   -89
   (176)عن  االقرضا كملميم ه   اقروريملان    ش ا و وه  اماعاعرة ن كس يت   شاقرفري، 
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