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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون الخامسةالدورة 
  2016أيار/مايو  2-13

تجميععععععععم للمعلومععععععععاأل م دتععععععععس مفو ععععععععية ا معععععععع  المت ععععععععدة السععععععععامية   
)ب( معععععع  مرلععععععق  ععععععرار مجلععععععس 15اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة  ل قععععععوق
 16/21م  مرلق  رار المجلس  5والفقرة  5/1اإلنسان  حقوق

 بابوا غينيا الجديدة  
هذا   تقرييذذي ع لذم تو اوومذذار  تذذو رري   يرذاريي هلدذذار  جااهذت ر ا ة،ذذي   ر   ا ذذ     
يرذذاريي مضو ذذ   امذذد  جق ذذتي    ذتذذا  جظاتذذار ا تقاولرذذار  تذذو رري مذذمل  تتاتذ   جا لذذ   ا  مبذا

 غذذذ ذتذذا مذذمل األذذاامل  امذذد  جق ذذتي  تيةلذذ  ذ ر  ت ذذو   ا تقرييذذي  تسذذامل  ورذذون  ة،سذذا   ا 
مرذذت يف   لذذذجز مذذو،ا يرل ذذذت ص  اوذذت  ال ذذذ  تاذذتر  تجو ذذذار  اتظ ذذظ   وذذذ   تذذ    تجامذذذز  

 لرت اذار مذمل  ا،هذار ،تذي أا يقضذ مل  تقرييذي أيذ  ءر   أا يي،   تاوري إىل  توألاامل  جي،الذ   اا
 لذ  يذير م هذا    تقرذاريي ا تنلا،ذار  تاو مضو ل   امد  جق تي  تسامل  ورون  ة،سا  خبذظ  مذا

 ت ذذارري  ذذمل  جضو ذذل   اهذذو يق نذذم هلجذذز  جنذذارع  تقو،لهلذذ   تاامذذ   تذذ    ق ذذتها  وذذ  ارذذون 
  الذذذت ذت ذذذير  وذذذ  يفذذذو م هاذذذا   او لذذذا  ايذذذ   تذذذ   مي ،ذذذم 17/119 ة،سذذذا    مرذذذير  

 جاوومار  تو رري    تقرييي  ارا لت   إ ت ر  تقرييي راري   اسقاي ض ا تقطذور ر  تذ  اذتألت 
 يوا  تضرتي   
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 المعلوماأل ا ساسية واإلطار -موال   
 (1)نطاق االلتزاماأل الدولية -ملف 

 (2)المعاهداأل الدولية ل قوق اإلنسان -1 

  وات    أأل ا   جلوت   تسا ر  
 ة،ذذذذذذي   ر  جقدذذذذذذاي  اذذذذذذذت 

 مل يت تن  ولها/مل يترنز  اسقاي ض 
  ا،ض ايف أا  تق تيمل

   ظف  أا
 تتاتلذذذذذذذ  تورضذذذذذذذا   وذذذذذذذ   لذذذذذذذم  ايضاللذذذذذذذ  

 (1982ألجال  تق للا  تا  يي )
 تاهت  تتايل   اص  ذاورون  الق ذاري  

 (2008ا ا،ق ا ل  ا تثرافل  )
 تاهذذذذذت  تذذذذذتايل   ذذذذذاص  ذذذذذاورون  جت،لذذذذذ  

  (2008ا تسلاسل  )
 يضالل   ترضا   و   لذم ألذجال  تق للذا 

 (1995 ت  جيأي )
 (1993 يضالل  ارون  تطضز )

 

يضاللذذذ  ارذذذون  الذذذداص  
 (2013ذاي  ة ال  )

   يضالل  م اهض   تقاايب
 تربايو ذذذذذذذذول  اتقلذذذذذذذذاري ايضاللذذذذذذذذ  

 م اهض   تقاايب 
 تربايو ذذذذذول  اتقلذذذذذاري ايضاللذذذذذ  

   رت لذذذذاارذذذذون  تطضذذذذز  جقاوذذذذمل  
  ا ضال    ت ا  ار  جسو   

 تربايو ذذذذذول  اتقلذذذذذاري ايضاللذذذذذ  
ارذذذذذذذذون  تطضذذذذذذذذز  جقاوذذذذذذذذمل  نلذذذذذذذذم 

  ا ضال 
 تربايو ذذذذذذذذذذذول  اتقلذذذذذذذذذذذاري  تثذذذذذذذذذذذا  
 جو ذذذذذذمل  اتاهذذذذذذت  تذذذذذذتايل   ذذذذذذذاص 

  اورون  جت،ل  ا تسلاسل 
 ايضاللذذ   تتاتلذذ  و ايذذ  ارذذون 
 لذذذذم  تا ذذذذال  جهذذذذا،ييمل اأفذذذذي ر 

 أسيهد 
 ايضاللذذذذذ   تتاتلذذذذذ  و ايذذذذذ   لذذذذذم 

ضذذذذذذذذذذذذذا   الذذذذذذذذذذذذذداص مذذذذذذذذذذذذذمل  اتق
  ترسيي

 تق ضتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار ا/أا 
  ة ظ،ار

 ايضاللذذذذذذذ   تتاتلذذذذذذذ  تورضذذذذذذذا   وذذذذذذذ   لذذذذذذذم 
)حتضذذذذى  وذذذذ   ألذذذذجال  تق للذذذذا  تا  ذذذذيي

 (  1982  4 جاري 

  

إ،ذذذذذذذي   ر  ت ذذذذذذذجاا  
ا تق رلذمل ا ة،ذي   ر 

  (3) تاا،و 

 ايضاللذذذذ   تتاتلذذذذ  تورضذذذذا   وذذذذ    
 لذم ألذجال  تق للذا  تا  ذذيي  

 14 جاري 
 تربايو ذذذذذذذذول  اتقلذذذذذذذذاري  جو ذذذذذذذذمل 
 اتاهذذذذت  تذذذذتايل   ذذذذاص  ذذذذاورون 
  الق اري  ا ا،ق ا ل  ا تثرافل  
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  وات    أأل ا   جلوت   تسا ر  
 ة،ذذذذذذي   ر  جقدذذذذذذاي  اذذذذذذذت 

 مل يت تن  ولها/مل يترنز  اسقاي ض 
 تاهذذذذت  تذذذذتايل   ذذذذاص  ذذذذاورون 

 41 جت،ل  ا تسلاسل    جاري 
 تربايو ذذذذذذذذذذذذول  اتقلذذذذذذذذذذذذاري  اال 
 جو ذذذذمل  اتاهذذذذذت  تذذذذذتايل   ذذذذذاص 

  اورون  جت،ل  ا تسلاسل  
  تربايو ذذذذذول  اتقلذذذذذاري ايضاللذذذذذ 
 ترضذذذذذذذذا   وذذذذذذذذ   لذذذذذذذذم ألذذذذذذذذجال 

  تق للا  ت  جيأي 

   يضالل  م اهض   تقاايب
 تربايو ذذذذذول  اتقلذذذذذاري ايضاللذذذذذ  
ارذذذذذون  تطضذذذذذز  جقاوذذذذذمل  ذذذذذ ،ي   

 يرتمي  تنظغار 
 ايضاللذذ   تتاتلذذ  و ايذذ  ارذذون 
 لذذذذم  تا ذذذذال  جهذذذذا،ييمل اأفذذذذي ر 

 أسيهد 
 تربايو ذذذذذول  اتقلذذذذذاري ايضاللذذذذذ  
 ارون  الداص ذاي  ة ال  
 ايضاللذذذذذ   تتاتلذذذذذ  و ايذذذذذ   لذذذذذم 
 الذذذذذذذذذذذذذداص مذذذذذذذذذذذذذمل  اتقضذذذذذذذذذذذذذا  

      ترسيي

 صكوك دولية رئيسية مخرى ذاأل صلة  -2 

  وات    أأل ا   جلوت   تسا ر  
 ة،ذذذذذذي   ر  جقدذذذذذذاي  اذذذذذذت 

 مل يت تن  ولها  اسقاي ض 
 ا،ضذذ ايف   تق ذتيمل أا

   ظف  أا
ة ذذذذذذاري  جل ا لذذذذذذ   يضاللذذذذذذ  م ذذذذذذم ،ي ذذذذذذ   

 ا جاالن   ولها
  

،تذذذايف رامذذذا  اساسذذذا تو  ج ذذذ    
  جل اال   تتاتل 

 (4) يايو ول  اتيمو  
 ايضاللذذذار  جقاورذذذ   ذذذاتظ،د  ا ذذذت ا 

 1961 ذذذايف  يضاللذذذ  ) اسذذذقث ا    جل سذذذل 
  (5)(تضض ااار  ،ات يف  جل سل   أ  

  أ  تضض  1961 يضالل   ايف  
 ااار  ،ات يف  جل سل 
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 12 يضاللذذذذذذذذذذذذذذذذذذار ، لذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ج رتذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
ا تربايو ذذذذذذذذذذذذول  1949سذذذذذذذذذذذذط  ءب/أغ

 (6) ة ا   اال  جو مل هبا

 تربايو ذذذذذذوا   ة ذذذذذذافلا   تثذذذذذذا   
ا تثاتذذال ايضاللذذار ، لذذ  تاذذايف 

1949(7) 
 م ت ذذذذذذذذذذذذذ   تا ذذذذذذذذذذذذذز  تتاتلذذذذذذذذذذذذذ  اقذذذذذذذذذذذذذ يضالل 

 (8)182ارلد  138 اساسلق  رلد 

 

م ت ذذذذذ   تا ذذذذذز  تتاتلذذذذذ   يضاللقذذذذذا  
 (9)189ارلد  169رلد 

 ايضاللذذذذذذذذذذذ    ا ذذذذذذذذذذذ  مبجاف ذذذذذذذذذذذ  
  تق للا    ال  تقاولد  

ألذار فييذذمل  امذذد  جق ذذتي  ترطذذيي إىل أ   ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي  ا،ذذت لذذت ر  ذذت تذذظل  -1
  يضاللذ  م اهضذ   تقاذايب سقاي  ها  تتاري  ت امز  اال  تقو لار  تت  ل  إىل  تق تيمل  و  

 تربايو ذذول  اتقلذذاري ايضاللذذ   ترضذذا   وذذ  ا   تربايو ذذول  اتقلذذاري ايضاللذذ  م اهضذذ   تقاذذايبا 
 ايضاللذذذذ   تتاتلذذذذ  و ايذذذذ   لذذذذم  الذذذذداص مذذذذمل  اتقضذذذذا  ا   لذذذذم ألذذذذجال  تق للذذذذا  ذذذذت  جذذذذيأي

   (10) ترسيي
 تارو    تراسذل   جرير   اص  جاين مبسأت   تقاايب اغذ  ممل  ياب  جاامو  أا ااال  -2

  يضاللذذذذ  م اهضذذذذ   تقاذذذذايب ذذذذا و  غل لذذذذا  جلتيذذذذتي  وذذذذ   تق ذذذذتيمل  وذذذذ   أا  تظإ،سذذذذا،ل  أا  جهل ذذذذ 
ا وذذذ  إ، ذذذا  ءتلذذذ  الاالذذذ  ا  لذذذ  يقذذذل  إ،ذذذي     تربايو ذذذول  اتقلذذذاري ايضاللذذذ  م اهضذذذ   تقاذذذايبا 

جلتيذتي أيضذاص  وذ  زيار ر م قت ذ  إىل  لذم أمذا مل  ااقاذاز  ااذال  جرذير   ذاص  ذا و  غل لذا  
تربايو ذذول ا وذذ   تق ذذتيمل  وذذ     يضاللذذ  م اهضذذ   تقاذذايبمذذمل  22إ ذذت ر إ ذذظ    ذذأ   جذذاري 

 جرذذذير اأا ذذذ    (11) جو ذذذمل  اتاهذذذت  تذذذتايل   ذذذاص  ذذذاورون  جت،لذذذ  ا تسلاسذذذل  اال  اتقلذذذاري 
 اتق ذذتيمل    ذذاص  جاذذين  ذذاار  ة ذذت يف تذذارض ،طذذان  ترضذذا  أا  ذذ ،ي   ر مذذو،اي أا ياسذذضاص 

 تربايو ول  اتقلاري ايضالل   ترضذا   وذ   لذم ألذجال  تق للذا ا   يضالل  م اهض   تقاايب و  
   (13)التيف  تضييمل  ترتطيي يو لار مماألو   (12) ت  جيأي

 ايضاللذذذذ   جقاورذذذذ  مبي ذذذذا اأا ذذذذ   تضييذذذذمل  ترطذذذذيي  ذذذذأ  ي ضذذذذد  ذذذذا و  غل لذذذذا  جلتيذذذذتي إىل  -3
 ذذذا و  غل لذذذا   اأ ذذذا  أ  ا يضاللذذذ  تضذذذض اذذذاار  ،اذذذت يف  جل سذذذل   الذذذداص  ذذذت ا  جل سذذذل 

 وذ   تذذيغد مم ذذا  مايذذ  مذذمل   ايضاللذذ    ا ذذ   و ذذم  تظ،دذذ حتضتاهتذذا  وذ  اذذت  جلتيذتي مل ييفذذم  
    (14)تطو ر

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء 
 مبسذأت   تا ذ   ذت  جذيأي اأسذنا   ا و لنذ    جا ل    ا  ي جرير   أا ت 2013   ايف  -4

 أ  عيي  ا و  غل لا  جلتيذتي ياذتيظر رسذقوري  مذمل أ،ذز ياييذ   تق للذا   ذجز  ذيي   مبذا فلذ  
 يضاللذذ   ترضذذا   وذذ   لذذم ألذذجال مذذمل 1 تق للذذا  وذذ  أسذذاا ،ذذو   جلذذ    ااتذذيد    ذذظص  اجذذاري 

    (15) تق للا  ت  جيأي
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إىل   طذذوي  ةبا لذذ   جق ثوذذ   جاذذين  ذذاار  ة ذذت يف تذذارض  ترضذذا  جرذذير   ذذاص  األذذار  -5
(  تاي ،ذي يف  تا ذ   ج ذايل2013    ق ار لا،و  محاي   اسيي )

اأفذار  تضييذمل  ترطذيي  ذأ    (16)
 ذذذا و  غل لذذذا  جلتيذذذتي يقدذذذا إ،ذذذي   ر تق ضلذذذا  ترذذذا،و   ذذذت د مذذذمل  امذذذد  جق ذذذتي ا جلهذذذار  جايفذذذ  

    (17) جملق م  جت  ا جلهار  تضا و   
ذذي يف  ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي  مبسذذأت   تا ذذ   ذذت  جذذيأي   جا لذذ    ا ذذ ي جرذذير اأا ذذت  -6  ذذأ  عت

 تق ي ش  جل سا    ترو ،   تو  ل 
(18)   

ا تضييذمل  ترطذيي أ  إتءذا   (19) جرير   اص  جاذين  ذاار  ة ذت يف تذارض  ترضذا ا  قرب  -7
 تطوي إبا ل    2013   ايف  (20)(1971)  تربجا  ترا،و   تس ي

( ا ذذذم ،تامذذذاص ترضذذذا  2014األذذذار  تضييذذذمل  ترتطذذذيي إىل أ  لذذذا،و  لضذذذا   ااذذذت   ) -8
 اات   يي  ا  و   تات ت   تق اول   نتيز  مل  تسذامل  ا وذ  إ ذاري  تقأهلذز ا جقا اذ   تسذييا  

    (21) مل  اقااز  اات  توت اا    ا    ااات    از ر مي لن  ظيا   تالش   أما 
(  ذذذاز محايذذذ   تطضذذذز  مبذذذا فلهذذذا 2015الذذذال  تضييذذذمل  ترطذذذيي إ  لذذذا،و  محايذذذ   تطضذذذز ) -9

محايقذذ  مذذمل  تق للذذا  ا،ذذ    وذذ    قنذذار م ذذو    تطضذذز هذذا  تاولذذا    لذذم  ة،ذذي   ر ا ترذذي ر ر 
    (22) ت  م   تطضز

( فل ذذا  ذذ   تا ذذز 1974)  جل االذذ  جتا،ذذ  اأا ذذ   تضييذذمل  ترطذذيي  اسذذقاي ض لذذا،و   -10
( مذذمل أ،ذذز مو  مقه ذذا مذذم  ذذ  1977 ذذاجل   ا تاظلذذار  جل سذذل   ذذ   تذذا ور  الذذا،و   جلذذ   )

   (23)لااد  و  ارون  ة،سا 

 اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جي  
 و  غل لذذذا  جلتيذذذتي لنوذذذت تذذذظل  سقاي  ذذذها أفذذذار فييذذذمل  امذذذد  جق ذذذتي  ترطذذذيي  ذذذأ   ذذذا -11

اأا ذ   تضييذمل   (24) تتاري  ت امز  اال يو لار ر قها إىل إ، ا  جل   ا  ل  ورون  ة،سا 
افرذذاص تو نذذارع  تذذ  يقاوذذمل مبي ذذا  ج سسذذار  تو  لذذ  تقاايذذا  ترطذذيي  ا ق ذذار لذذو ،  ة، ذذا  جل ذذ  

ا قد ذذذل   جذذذو رر  تجافلذذذ  تضذذذ ا    ذذذز  توا ذذذ    ارذذذون  ة،سذذذا  امحايقهذذذا )منذذذارع  ذذذاري (
 (26) جرير   اص  جاين  اار  ة ت يف تارض  ترضذا التيف   (25) اسقرظتل  اافمل  جاايذ  تتاتل 

 يو لار مماألو   (27)مبسأت   تا    ت  جيأيا جريري   ا    جا ل  
 ذذأ  ياذذاز  ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي  مبسذذأت   تا ذذ   ذذت  جذذيأي   جا لذذ    ا ذذ ي جرذذير اأا ذذت  -12

ا ذذأ  يذذت د ي ضلذذا  تسلاسذذ   تو  لذذ  إر ري  تق  لذذ   جملق الذذ  ر تذذز  اجيأي هذذوض  ذذ تلذذتر ر مجقذذب 
(28)تو يأي ا جساا ي     جل س 

   
اأفار  تضييمل  ترطذيي  ذأ   تسلاسذ   تو  لذ   ت ذامو    ذأ  محايذ   تطضذز أ ذ ت ،ذاهاي  -13

 د لاي  تذو ين ار ذا إىل زيذاري  اسذقث ار  تن ذيي ا جذايل   ء   ماذاص تذتتقتايض  و   جملو   تق ض
   (29)ي ضلا  تسلاس  ي ضلا ص فاااص 
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( يذذ     وذذ  أ  2014األذذار  تضييذذمل  ترطذذيي إىل أ  لذذا،و  )ياذذتيز(  جتا،ذذ   جل االذذ  ) -14
و ايذ   تضذ ايا   أساساص لا،و،لذاص لذت ات ذم عار هبد ،ي قا  ، االقا   اأ هتييب  الداص ا ة

ذذار تطذذو ر مذذمل أ،ذذز ياايذذا  ا  قت ذذتر تطذذ   تا ذذز  تو  لذذ  ججاف ذذ   ةعذذار  االذذداص ا مت
لتر ر ا اار إ،ضاذ  ترذا،و  ا يلدذار  ترضذاال   وذ  ر ذت اذاار  ةعذار امااجلقهذا  اأا ذ  

الذذداص   يايو ذذول م ذذم ال ذذم  اعذذار  ا تضييذذمل  ترطذذيي  ذذأ  ي ذذت ن  ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي  وذذ  
اخبا    ت سا  ا ا ضال  ا جاالن   ول    جج ذز ايضاللذ   امذد  جق ذتي ججاف ذ   جلي ذ   ج ت ذ  

 رب  تو  ل 
(30)   

 ت   2015-2011تضرتي   ط   ةمناال   جقوسط   ا،ز األار  تضييمل  ترطيي إىل أ   -15
 تيالسل  ي  ز  تقاولد  ا قذت اا   م  ت  ااتوي  تاتر ممل  ترطا ار 2017متت رر اىت  ايف 

   (31)ا تثا،وي ا و ول  و   جلا  اتتمار  ت ي   ت  ا

 التعاون مم آلياأل حقوق اإلنسان -ثانيا   
 التعاون مم هيئاأل المعاهداأل -ملف 

 حالة اإلبالغ -1 

 ااهتي ج هلد 
 جظاتار   قاملذ   جتر،ذ  

    اسقاي ض  تسا مل
ءتذذي يرييذذي لتذذتيف م ذذا 
  اسقاي ض  تسا مل

ءتي مظاتار 
 اات   ة ظغ تقامل 

 2003ءذ ر/مارا  جل    ترضا   و   تق للا  تا  يي
ممل را  ا،ور  ) سقاي ض

 يرييي(

يذذذذأتي يرذذذذتمي  تقرييذذذذي  اايل   
 1984  ايف م ا

 توا    جا لذ   ذاورون  الق ذاري  
 ا ا،ق ا ل  ا تثرافل 

يذذذذأتي يرذذذذتمي  تقرييذذذذي  اايل  - - -
 2010  ايف م ا

يذذذذأتي يرذذذذتمي  تقرييذذذذي  اايل  - - -  توا    جا ل   رون  ة،سا 
 2009  ايف م ا

 توا    جا ل   اترضا   و   تق للا 
  ت  جيأي

  تي  ذذذذم تقرييذذذذي يذذذذأتي يرذذذذتمي  - - 2010متوز/يوتل  
 2014 م ا  ايف

 جلذذذامم  يذذذأتي يرذذذتمي  تقرييذذذي - - 2004 ي ايي/ ا،و   تثا  جل   ارون  تطضز
م ا  توقرييييمل  تثا  ا تثاتال

 2008  ايف
 توا ذذذ   جا لذذذ   رذذذون  الذذذداص 

 ذاي  ة ال 
يذذذذأتي يرذذذذتمي  تقرييذذذذي  اايل  - - -

      2015  ايف م ا
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 روذذمل إىل أ   ذذا و  غل لذذا  جل ذذ   ترضذذا   وذذ   تق للذذا  تا  ذذيي  ألذذارر 2011   ذذايف  -16
    (32)ااثقها  و  يرت ها 1984يرتيف يرارييها  جقأتيي م ا  ايف   جلتيتي مل

 الردود  لى طلباأل المتابعة الم ددة المقدمة م  هيئاأل المعاهداأل -2 
  جظاتار   قامل   
 ياريخ  تقرتمي  جو و  مو ت  تقرتمي هلد   جااهتي

 اترضذذذذذذا   وذذذذذذ   توا ذذذذذذ   جا لذذذذذذ  
   ت  جيأي  تق للا

القز  ت سا  ا تضقلار  جقه ار مب ارس  ياايب  2012
؛ م ذذذذذذذذار    جذذذذذذذذيأي    ولذذذذذذذذاي  تسلاسذذذذذذذذل   تسذذذذذذذذ ي
 (33)ا تاام 

 تاثذذذذذذذذذذذذذذذت رسذذذذذذذذذذذذذذذااز يذذذذذذذذذذذذذذذا ذ   
 (35)2013ا (34)2012  اما

تقرذذتمي  تقرييذذي  اايل  2015الذال  تضييذذمل  ترطذذيي إ   ة ذذت ر ر  ا،ذت ،اريذذ     ذذايف  -17
  ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي  اأا ذذ   تضييذذمل  ذذأ  ياذذت  ة الذذ  توا ذذ   جا لذذ   رذذون  الذذداص ذاي إىل 

األلرذذ  أساسذذل  م ذذرت   ا ذذأ  يقدذذا تطذذو ر ا  ذذ   تووفذذا   اتقا ماهتذذا  قرذذتمي يرذذاريي إىل هلدذذار 
    (36) جااهت ر

 (37)التعاون مم اإلجراءاأل الخاصة -باء 

  وات   تي ه    وات  أأل ا   جلوت   تسا ر  
 ،اد ا ر وي ر ا  
 ااار  ة ت يف تارض  ترضا   جضطوم هبا تايار ر 

  تقاايب
  تا    ت  جيأي 

 ااار  ة ت يف تارض  ترضا 
  ت اوب  ا ول  -  تايار ر  جو فمل  ولها ممل الال  جنتأ

  ااقااز  تقاسضا إ،ي ؤها جطووب  تايار ر 
  تقاولد 
  جييال  

  تتيو    ار،ل 

  ااقااز  تقاسضا
  جييال  

  جها،يا 

 تظل  تضرتي للت  اسقاي ض  أترسوت   يي  ظغار  ارر ر  وجوم   و   ظغ ا ات   تيرار  و  رسااز  ار ا  ا ت ت   ر  تاا،و 
 (38) تقاايب يراريي ا اثار  جقا ا 

ر ذذذوي مضقواذذذ  إىل  ججوضذذذ  األذذذار  تضييذذذمل  ترطذذذيي إىل أ   ذذذا و  غل لذذذا  جلتيذذذتي ا، هذذذت  -18
   (39)2011   ايف  وايار   إ ار  ة،ي   ر   ا   
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ااسذذب  تضييذذمل  ترطذذيي   مذذار  ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي تطذذو ر تق ضلذذا يو ذذلار لذذتمها  -19
  مبذذذا فلهذذذا  تقو ذذذل   اتنذذذت     ي،ذذذام  ةرر ض يذذذتريب  وذذذ  رذذذير   ذذذاص  جاذذذين مبسذذذأت   تقاذذذايب ج

   (40) ت ي   اتاياري مي لن  أما مل  ااقاازارون  ة،سا  تت  
 و ذم ءتلذ  توذير  ا،قتذايف ا    اار  ة ت يف تارض  ترضذا اأا    جرير   اص  جاين  -20

   (41) جرتم  ممل  ة،ي   ر   ا   تولت  ج اسب  و   تنظغار 

لقععانون تنفيععا االلتزامععاأل الدوليععة المتعلقععة ب قععوق اإلنسععان مععم مرا ععاة ا -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المساواة و دم التمييز -ملف 
إىل أ   ا و  غل لا  مبسأت   تا    ت  جيأي   جا ل  ألارر  جريري   ا   2013   ايف  -21

 جلتيتي لامت مبنارر ر لا،و،ل  ام سسل  ممل أ،ز مااجل  ا م  ت سا  ا تضقلار    تنوذت  تجذمل 
هذذذا   جنذذذارر ر مل يتذذذرت،د إىل حتسذذذ  مو ذذذوا   الذذذاي أغونلذذذ   ت سذذذا   توذذذو   ا يذذذاتمل يقاي ذذذذمل 

و ذذم جرذذيري   ا ذذ   اأا ذذت    (42)توقه ذذلش ا تق للذذا اا يذذا ل  اق ذذال ياي ذذهمل توا ذذ   نذذذ ص 
،تذذذايف  و ذذذ  ا جااموذذذ   تقضضذذذلول   تقاايذذذا إرمذذذاض  ت سذذذا     مذذذمل  وقهذذذايذذذت  ذ تا ذذذ  م لقذذذ   

اأا ذذت    (43)  ذذاص ي يوظلذذ   ت سذذا     ترطذذا لطذذا ا  تقاوذذلد ا الق ذذار  امذذ   اذذو فا تايذذار
ل ا يوذذا  تذذ  توقثرلذذ  ايءلذذذ  جو لذذ   ا،ق ا لذذ   اا سذذ هارفذذ   ظن محذذظر يو لذذ   ذذاتا  ذذ

  ياطا  جيأي ا ااص  ،ق ا لاص أرىن ممل ا م  تي،ز
اأفذذار  تضييذذمل  ترطذذيي  ذذأ   ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي  سذذقاا ت توقو ذذلار  تذذ  لتذذت مت إتلهذذا  -22

فأ ورذذذذذت سلاسذذذذذ  إ، ذذذذذا   جل سذذذذذ  ا تذذذذذتم    (44)تذذذذذظل  سقاي  ذذذذذها  تذذذذذتاري  ت ذذذذذامز  اال
ارسذذار إ، ذا   جل سذذ  ا تذتم   ا،ق ذذا ا     تمذذ   ا،ق ذا ا  تذذ  أ، ذأر إ ذذار ص تقاايذا مم

 تاامذذذ   تو  لذذذ   اي ااتذذذت  تسلاسذذذ  أيضذذذاص  ذذذاار ي ذذذ ز فذذذذاا ،رذذذ   ج ا ذذذ   تن ذذذيي / ةيتز 
ا تق للذذا  وذذ  أسذذاا  تاذذين ا،ذذو   جلذذ   ايضذذ  ت تطذذ    ذذز حتذذوي م لذذي ر ا،ذذت ال زم لذذ  

   (45)توق ضلا   سق  لطا ار ذ ر أاتوي 
ذذذذب  ت -23 ضييذذذذمل  ترتطذذذذيي  اتسلاسذذذذ   تو  لذذذذ    ذذذذأ   ة الذذذذ   تذذذذ  يضذذذذ  ت أاجامذذذذاص   ارا 

 اار  ات    ا تقاولد ا،اوت ممل تءذ   ةلذار ر تءذ  رةلذ  ا  لذ  ر  اذ   اأ ذا   تضييذمل أ  
 تا ذذذذذذز ،ذذذذذذار   وذذذذذذ  إ ذذذذذذت ر ،تذذذذذذايف يرا ذذذذذذت ا ذذذذذذين تو سذذذذذذ    ذذذذذذ مل سلاسذذذذذذ  تا ذذذذذذ   اتذذذذذذتم  

    (46) ا،ق ا ا
إىل لا،و  )ياذتيز(  تقسذالز  جذت  ام ذيا   يويذ   تو  لذ   تذاي األار  تضييمل  ترطيي  -24

ا توذذذايمل هذذذتفا إىل يسذذذالز  لذذذم  جذذذو     ايسذذذول هد لذذذهار ر مذذذلظر   2015أت وذذذمل    ذذذايف 
اأا    تضييمل  ترطيي   يااذ   تقسذالز  جذت  ايسذالز  يويذ  تذارض  ا ذ    نافتذ  مذمل أ،ذز 

   (47)ت حتس   تو ول إىل تتمار  تقسالز  ج
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األار  تضييمل  ترطيي إىل أ   ترا،و   جل ااا حيتي  تاظلار  جل سل   جثول      تا ور   -25
جثولذذار إز    تو ذذد  ا،ق ذذا ا اهذذا   ااجذذايف  رغذذد أ ذذا ا يتطنتذذمل  سذذه وت  ا قذذا ز ا تق للذذا ا 

   (48)ا جثول  امارا،ا  جلز  جل سا امءاييي  يوي   جل سا،ل 

 حق الفرد لي ال ياة وال رية وممنس الشخصي -باء 
لد ذذذاص  13إىل أ    ذذذاار  ة ذذت يف تذذذارض ،طذذان  ترضذذذا ألذذار  جرذذذير   ذذاص  جاذذذين  -26

مت ،و   لااص جبي اد لقز مقا تت ي قتذيا  ي ضلذا اجذد  ة ذت يف فذلهد  رغذد أ  ءتذي   ولذ  إ ذت يف 
األذذذذار  جرذذذذير   ذذذذاص أيضذذذذاص إىل ارار يرذذذذاريي يضلذذذذت  ذذذذأ    (49)1954   تنوذذذذت ،ذتض ذذذذار    ذذذذايف 

   (50) وجوم  ياقايف  ت يا    ي ضلا أاجايف  ة ت يف جو ،ه   ريضا  مسقو   تا      تنوت
 مل ياتيظر أ،ييذت   اار  ة ت يف تارض ،طان  ترضا احتت    جرير   اص  جاين  -27

ذذذد هبذذذا  ارو ذذذ   وذذذ    ذذذأ   ر 2013 وذذذ   ترذذذا،و   جل ذذذااا    ذذذايف  ج  و ذذذ   ة ذذذت يف  تذذذ  لذذذت حيت
  جرذرت   تذيا ،ي ق  ،تيتي  مها "لقز لد    ت ص  سذنب  هتامذ   اتسذ ي" ا" اغق ذاب 

" مذذمل  رو ذذ  سذذامل مذذت   ولذذاي إىل  تذذيا  م ذذت ري  جرذذرت  م ذذت ري"  ا تذذت تت  رو ذذ  " تسذذطو
 ذذأ  يوءذذا  ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي  تقاذذايب جرذذير   ذذاص  جاذذين مبسذذأت   اأا ذذ    (51) رو ذذ   ة ذذت يف

 تربايو ذول  اتقلذاري  تثذا   جو ذمل  اتاهذت  تذتايل   ذاص  ذاورون  رو    ة ت يف اي ت ن  و  
اإذ ألذي   تضييذمل  ترطذيي  اوا،ذ  إىل إ،ذي   ر  ذارم  و ايذ   تسذجا  مذمل   (52) جت،ل  ا تسلاسذل 

مجا،لذ   تو ذول إىل  ترضذا   وسذلو  أكذم ججاف ذ   جلي    أا    قاايا سلاري  ترا،و  احتسذ  إ
تق ضلذا   تطذو ا تولذ    جلي    اأا    تضييمل  ترطيي  اتا  ذأ  يتنرذا  ذا و  غل لذا  جلتيذتي  وذ 

   (53)لا،و،اص  اهاتءاة متهلت ص  رو    ة ت يف 
  ضذ ا  ي ذ ل   تقاذايب  اي ذ  تطذذي   جرير   اص  جاين مبسذأت   تقاذايباأا    -28

 ذتيف  اسق ذهار  ذأي ألذو ل يثنذت ا ضاتذ  ا جاالن   ول   ارو ار يق اسب مذم تطذوري  تقاذايب  
أ،  مت  ةرا  هبا ،قلا  توقاايب   تتلز   أي إ،ي   ر  إا إذ   ا  ذتا  ذت لذد  مذقهد 

   (54) اريجاب  تقاايب  تتلز  و   ةرا  هبا   الو ل
ألذذذار   (55) اسذذذقاي ض  تذذذتاري  ت ذذذامز  اال افل ذذذا  ذذذ   تقو ذذذلار  جرتمذذذ  تذذذظل -29

ذذذار   لامذذذ  لذذذي  ار مذذذم  وذذذت   أتذذذي  تقاايذذذا   تضييذذذمل  ترطذذذيي إىل أ  تطذذذو ر إبا لذذذ  لذذذت  ما
 ت ي   امجاف    تا      اار خمقوض   تجمل ا يا ل  ترومل يساار  تضييمل  ترطيي ممل يرذاريي 

اامو  امضايرار  اأفار  تضييمل  ذأ  مسو   مل  سقدت يف  ت ي   توروي  جضي   ا مل ا،ور فسار ا 
 ذاار  ة ذت يف تذارض ،طذذان اأفذار  جرذير   ذاص  جاذذين   (56) ذذالض  ات ذي    جوجلذ ألرذ   ت ذاا  

حمذذااار هذذياب مذذمل  تسذذاو  ا ،هقهذذا  تسذذوطار    ذذأ  اسذذااز  ة ذذظيف حتذذتألت  ذذمل   ترضذذا 
اأا ذذ  فييذذمل  امذذد  جق ذذتي  ترطذذيي مبو  ذذو   جلهذذور  تي ملذذ  إىل   (57) اذذض  االذذا   ا ذذ  لايذذز

  جرير   ذاص  جاذين مبسذأت   تقاذايباأا     (58)زياري  تر موظضا  ت ي   اياايا  ترلاري  تاولا
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أا لذذذنهار    لذذذم  ر ذذذا  ر يوراالذذذاص حترلرذذذار سذذذييا  الذذذامو   أ  عذذذيي سذذذوط  مسذذذقرو ضذذذ ا   
    (59)ا   ضا  أي موظ  مسا  ممل مهام     ت ي  دت يف  جضيط توروي   جاامو   تسلد  أا  اسق

إىل أ   ت ذذذذي ار   ذذذذاار  ة ذذذذت يف تذذذارض ،طذذذذان  ترضذذذذا   ذذذذاص  جاذذذين اتضذذذت  جرذذذذير  -30
  (60) ام لذذ    ا ذذ  م ق ذذيي    تنوذذت اأ ذذا ي ذذء ز  ذذتر ص مذذمل  وذذي ا يضذذون  ذذتر مذذوظضا  ت ذذي  

ايتذذا د أ  مذذوظضا  امذذمل   ذذاص  سذذقدتمو   ترذذوي  جضي ذذ  اأ  سذذوو هد أسذذضي    اذذض  وذذاار 
اأا ذذذ   جرذذذير   ذذذاص   (61) ذذذمل افذذذاي ألذذذداص  رغذذذد ا،ذذذور للذذذور  وذذذ  محذذذز  اسذذذو    ت اريذذذ 

   (62) ا ق ار إ ار لا،و  مظاد اسقدت يف  تروي اتض ا  مسا ت   ت ي ار  ام ل    ا  
إىل أ   ذذذا و  غل لذذذا   ذذذاار  ة ذذذت يف تذذذارض ،طذذذان  ترضذذذا   ذذذاص  جاذذذين رذذذير  جاألذذذار  -31

تج ذذ  أ ذذيب  ذذمل لورذذ  مذذمل يرذذاريي   (63) جلتيذذتي  مذذار تطذذو ر جااجلذذ   تا ذذ   جذذيين   اتسذذ ي
ينرذذذ  م ذذذجو  ا سذذذا   ا،ق ذذذار  ا  إاذذذت    تسذذذ ي ا ت ذذذاوذييضلذذذت  ذذذأ   تا ذذذ   جذذذيين   ذذذقهد 

د ل و  اتقسذنب    توفذاي  ذمل  ييذمل  ت ذاوذي  فها ذ  أفذي ر د  ءتذي اار  يو ى لد  ا هتت
ايترذال إ   ت ذي   يذرترر    تقذتت ز ت ذل   تقاذيض يا ذار  را لذ    (64)ممل  جل ا ذ  توثذأر م ذ 

   (65)أا توفاص ممل  تس ي  جا ويف
تطذذذ    ذذذز  2015الذذذال  تضييذذذمل  ترطذذذيي إ   جملوذذذ   تق ضلذذذاي  تذذذو ين   ق ذذذت    ذذذايف  -32

أ  مسأت   تس ي  ايررتح تط   تا ز  ااص مقاذتر  ترطا ذار ججاف ذ   تا ذ   جذيين  ا  ل    
 ار ا  ر  تس ي  اأا    تضييمل  ترطيي  أ  يااز  ا و  غل لا  جلتيتي ،هورها ججاف ذ   تا ذ  
 ترذذااد  وذذ  ،ذذو   جلذذ     وسذذااز م هذذا يذذوفذ  تقذذتريب ا تقو لذذ   ذذاتا    ترذذااد  وذذ  ،ذذو   جلذذ   

يين   ذذقهد ممارسذ   تسذذ ي  اياايذذا ءتلذار  جسذذا ت  ام ذذل  ملا ،لذ   افلذذ  تذذت د هذذا  ا تا ذ   جذذ
  (67)يو ذلار مماألوذ   اار  ة ذت يف تذارض ،طذان  ترضذا   اص  جاين  جرير الت يف   (66) ترب م 

يو ذذلار يضذذ   ت  ضاتذذ  مااجلذذ   لذذم   جرذذيري   ا ذذ   جا لذذ  مبسذذأت   تا ذذ   ذذت  جذذيأيالذذت مت 
 ؛(68)اذذاار  ا قذذت   أا  ترقذذز  سذذنب هتذذد مب ارسذذ   تسذذ ي  سذذي   افااتلذذ     نج ذذ   تو  لذذ 

اا ذذم إ،ذذي   ر  ذذو رع ة،رذذذاذ  ت سذذا   جاي ذذار  طذذي  تا ذذذ   جذذيين   أ  ذذال  تسذذ ي ر تذذذز 
   ذ ايا  تا ذ    م طرذ  اإ ت ر م يا  ة، ا  مذأا  اجذوما تو سذا ؛(69) ا اهتمل اإيو اهمل

    (70) جييضاار
 ايذاري  تذو ا  ذاتا     اار  ة ت يف تذارض ،طذان  ترضذا اأا    جرير   اص  جاين  -33

اأا    اتا   رر ض ارون  ة،سا    (71) ج ايل ا  ،ضاذ لا،و  محاي   اسيي  و  سنلز  ااتوي 
لذذجز مذذمل ألذذجال  تا ذذ   ذذ   الذذداص      ج ذذاه   جترسذذل   مبذذا   ذتذذا  ذذتيف مرنوتلذذ  أي

    (72)اتا     سلان  اهتامار مب ارس   تس ي ا ت اوذي أا  ا،ق ا   ترنوا أا  تا    ج ايل
إىل أ   تا ذذذ   تنذذذت   تذذذاي   جرذذذيري   ا ذذذ   جا لذذذ  مبسذذذأت   تا ذذذ   ذذذت  جذذذيأياألذذذارر  -34

اا،ذ " هذو أ ثذي ألذجال  تا ذ   ذت     و  ،سااهد ا تاي يتسذ     امذ  " ذيب  ت تا ي  ارس  
اممل     اسناب  جلاري  ار   ها   تا ذ   تق ذور  ت ذاام  ذأ   ذيب   (73) جيأي  ،ق ار ص    تنوت

  (74) تاا،ذذ  ،ذذا   نلاذذا مذذمل  ولذذاي  تاا،لذذ  اأ،ذذ  حيذذمل توي،ذذز أ  يضذذيب زا،قذذ   وسذذلو  تقأرينهذذا
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ا  تذذذ  ي ذذذج ز  امذذذز يذذذأزمي يءذذذاي األذذذارر  جرذذذيري   ا ذذذ   ذذذاتا إىل ممارسذذذ  رفذذذم مهذذذي  تاذذذيا 
ا  قتذذرب   (75)اذذاار  تا ذذ   ج ذذايل احيذذت  مذذمل  تسذذنز  جقااذذ  تو سذذا  توهذذياب مذذمل  ظلذذار م ذيذذ 

   (76)ياتر  تاا،ار  اتا سنناص لااااص ممل أسناب  تا   ر تز  اسيي
م ذذذيا   اسذذذرت يلال   2014األذذذار  تضييذذذمل  ترطذذذيي إىل أ   وجومذذذ  أ ذذذت ر    ذذذايف  -35
    (77)2050-2015تو  ل  ج م  تا    ترااد  و  ،و   جل   ا تق تي ت  تضرتي  

اأفذذار  تضييذذمل  ترطذذذيي  ذذأ   تارو ذذذ   تنت،لذذ  تلسذذت حمتذذذوريص اتذذي ص  ذذذيحياص رغذذد أ  لذذذا،و   -36
محايذ   تطضذز حيتذي  تا ذ   ذت  ا ضذال  ايذ    ترذا،و   جل ذااا  وذ  إمجا،لذ  جلذو   تو تذتديمل أا 

ها   ت و  ممل  تروي   ذجز مارذول اسذب  تتذيا   اأا ذ   تضييذمل  ترطذيي   تءذا    جاو    إىل
    (78)ممل  ترا،و   جل ااا ا تي  تارو    تنت،ل  278 جاري 

 لي ذلك اإللالأل م  العقاب، وسيادة القانون إ امة العدل، بما -جي  
 ذمل لورذ  مذمل أ   ذتر   ذاار  ة ذت يف تذارض ،طذان  ترضذا أ يب  جرير   اص  جاين  -37

  (79)مذذذوظضا  ت ذذذي   مل يييضذذذم إا   ذذذجز  ضلذذذ     اذذذ  ز ر  ذذذتر  تسذذذجا  ألظألذذذ  أ ذذذاا 
اأا    جرير   اص  اياري  جو رر  جد    تو ي   تقاايا لذتر هتا مذمل الذال  تاذتر امذمل الذال 

  ذظال   ذتمار  ة  ا أا    ق س  يتريب  ت ي   اموظضا    (80)،وري  جهايف  ت  ي ريها
    (81)   ال ارون  ة،سا 

 ذذأ   ت ذذهور غاتنذذاص مذذا   ذذاار  ة ذذت يف تذذارض ،طذذان  ترضذذا اأفذذار  جرذذير   ذذاص  جاذذين  -38
يذذرتررا     ةرا    ذذهار هتد  سذذنب ييهلذذب مذذييجو  جلذذي اد أا أفذذي ر  جل ا ذذ   تذذ  ي ق ذذا إتلهذذا 

  يطنلذذمل  ي،ذذام   ذذاري و ايذذ   ت ذذهور   جذذقهد  اأألذذذر  ذذاتا مسذذأت   تثذذأر تقربيذذي  ذذتيف إمجا،لذذ
اأا ذ   جرذير   ذاص   ، ذا    (82)ا تيف يوفاي  جو رر  تظزم  تقوفذ  و اي    ت  حيقا،ها  ت ذهور

   (83) ي م  و اي   ت هور ا تض ايا
إىل أ   ذذتر  نذذام    ذذاار  ة ذذت يف تذذارض ،طذذان  ترضذذا األذذار  جرذذير   ذذاص  جاذذين  -39

 جسذا تي  ترا،و،لذ   جملا،لذ    تاذايف  تو لذزمجقذب   يقاا ر  و   ت اا رفم أيااهبد  ايرذتيف حمتار اأ،
تجمل ا يتتهدي سو  لولز   (84)جمل ا يسقطلاو  رفم أيااب حمايف  تاص   لضايا مت،ل  ا، اال 

 تاذذذايف  سذذذنب  جسذذذق رار  تاهلذذذتي  تذذذذ    تو لذذذز مجقذذذبمذذذمل  نذذذام   هق ذذذامهد  اا،ضذذذ ايف إىل 
   (85)يرتمها  اأا    جرير   اص  ات تي   إمجا،ل  ا م ،تايف يطو ا

األذذار  جرذذير   ذذاص  جاذذين مبسذذأت   تقاذذايب إىل أ   ت ذذي    جوجلذذ  يضقرذذي تورذذتري  وذذ   -40
ذذد ممارسذذذ   تسذذ ي ا تق رلذذذمل فلهذذا ااذذذال   تنوذذت  وذذذ   مجاف ذذ   جلذذي اد  جيينطذذذ   ذذاتا    ج ذذذايل اهتت

   (86)إ،ي   إ ظح هلجوا لامز
 ضد  ااتي ل ا   اسذيي اااذتي  مبسأت   تا    ت  جيأي   جا ل  ا   اأا ت  جريري  -41

ا قاايذا  تواذتي  تراا ذ     ؛(87) تا    جل سا   جز ر اذد إىل هلجذز  ت ذي    جوجلذ  املا ،لقهذا
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يجضا ممل موظض  امو رر ار د إ، ا  ااذت ر  هذا  مجقب  تو لز  تاايف  مل  ييمل ياايتها مبا 
   (89)  ا أا ت  أ  ينت   نا د  سي     لضايا  تا    ت  جيأي  ؛(88)   نافتار

األار  جرير   اص  جاين مبسأت   تقاايب إىل  جلهور  جناات  جااجل  ظذيا   ااقاذاز  -42
 ترذذذتر ر ا جذذذو رر  اأا ذذذ   جرذذذير   ذذذاص  و ذذذم   تسذذذلد  اأفذذذار  أ ذذذا غاتنذذذاص مذذذا يايل ذذذز  ضاذذذز لوذذذ 

 ذذ ا،ار لا،و،لذذذ  اإ،ي الذذ  أمذذذ ؛ ا قاذذتيز لذذذا،و    تمذذذ   ة ذذظال  تقذذذتر ض فلذذ  أاجذذذايف   ذذذأ  
 تورذذا  ر  تسذذيي  ا  ا ذذ  مذذم  نقاذذايمل؛ ا ق تذذلد  تايذذار ر إىل مي  ذذا  ااقاذذاز  تقا اذذ  تو ذذي   

اص  ا و  غل لا  جلتيتي  و    ا   مقثال ظيا  امي فمل  ااقااز  ااقلا ا  ااال   جرير   
 مبسذذذأت   تا ذذذ   ذذذت  جذذذيأي   جا لذذذ  ا ذذذ  اأا ذذذت  جرذذذيري   (90) ااقاذذاز تو اذذذايذ  تتاتلذذذ   تذذذت،لا

   (91) تم   جاايذ  تتاتل    ا     اي   ت سا  رهمل  ااقااز    ترو ،   تو  ل 
إىل أ  سلاسذذ   ت ذي     ذذأ   ااذذت   ا يايو ذذول األذار  جرذذير  جاذذين مبسذأت   تقاذذايب  -43

 تذذذايمل  ذذذاتضو   ترذذذا،و   تج ذذذ  تضذذذت إىل أ ذذذا ا ي ض ذذذا   ااذذذت  توقاامذذذز مذذذم   تق ذذذو  أر ي ممقذذذازي
ذيض  لذم  ااذت     (92)  جز  ا    اأا    أ  ي ضا  ا و  غل لا  جلتيتي ها   تسلاس  ا ذأ  مت

    (93)ممل مي  ا  ااقااز  تقا ا  تو ي  
إىل يأهذذز  ذذا و  غل لذذا   ذذاار  ة ذذت يف تذذارض ،طذذان  ترضذذا األذذار  جرذذير   ذذاص  جاذذين  -44

اااذذى أ   ذذتر ص    (94)2013تظسذذقضاري مذذمل  ذذ تان   ذذا   تسذذظيف    ذذايف  ا وغا،ضلذذز جلتيذذتي 
لذذت اأ  يطنلذذمل يذذت  ذ لضذذاال   ،قراتلذذ  خمقوضذذ  لذذت يجذذو   ذذيارياص  ا   نذذ ص مذذمل  جتذذامل ا يذذا ل لاا ذذاص 

أتتذذذرب  جرذذذير   ذذذاص  ذذذمل اا،ذذذ  أسذذذي  تجثذذذذ مذذذمل  الذذذداص  جضرذذذوريمل إىل  تاثذذذور  وذذذ  مرذذذا ي 
   (95)ألي ااهد تقق جمل ممل رف هد   جز اامل

حريععة الععدي  مو المعتقععد، وحريععة التعبيععر وتكععوي  الجمعيععاأل والتجمععم السععلمي،  -دال 
 وال ق لي المشاركة لي ال ياة العامة ولي ال ياة السياسية

 ذذأ  يوءذذا  ذذا و  غل لذذا أا ذذت م ت ذذ   امذذد  جق ذذتي تورت لذذ  ا تاوذذد ا تثرافذذ  ) تلو،سذذجو(  -45
   (96) جلتيتي عيمي  تق هذ افمل  جاايذ  تتاتل 

  2012الال  تضييمل  ترطيي إ  م ار    جيأي    ج ا ب  تسلاسل   الض   فضا  ذايف  -46
   جااذ (   2.7مراذت ص ) 111 ذايل ينوذ   ،قتدنت ألظ  ،سذا  ت ذءز مرا ذت مذمل  ذتر مرا ذت إ

ا  م طرذذ   وغا،ضلذذز  تذذ  يق قذذم  ذذاوجد  تذذا    ه ذذا  ألظألذذ  مرا ذذت  يجا،لذذ  خم  ذذ  تو سذذا  مذذمل 
  فذذازر  مذذيأي ا اذذتي مبراذذت 2015مراذذت ص  ا   ا،قدا ذذار  نولذذ   تذذ  أ،ييذذت    ذذايف  39 ذذ  

لذذا  جلتيذذتي ،هورهذذا تقاايذذا م ذذار    جذذيأي   لذذاغي  اأا ذذ   تضييذذمل  ترطذذيي  ذذأ  يو  ذذز  ذذا و  غل 
مبسذذذأت     جا لذذذ  ا ذذذ   جرذذذيري  اأا ذذذت  (97) تسلاسذذذ   اتقاذذذاا  مذذذم  ت ذذذي ا   تذذذو  ل  ا تذذذتاتل 

 ذأ  يرذويف  تنوذت  قنتيذت أي توذ   ذ  مضذ و  لذا،و   جسذاا ي ا ج ذار   الا،و،ذ    تا    ت  جذيأي
 ؛(98)تو يلذذ ار    ا،قدا ذذار  تربجا،لذذ   جرنوذذ   اساسذذا  تق جلذذين  تضذذ ا  م ذذار   مقسذذااي 
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 تاامذ    وسذااز م هذا يالذ   إبذا  تايذاري م ذار    جذيأي    ولذاي متللذات  ذ اأا ت  أ  ياق ذت يذ
   (99) تق ضلاي   و   ت التيمل  تو ين ا نوا تيفلا  ر تز  تضيا   ا ب  ج  ،سا    سوا  ترضا  ا 

  مل  ادلة ومؤاتيةظروف  ولي ال ق لي العمل -هاء 
 تقا اذذ  ج ت ذذ   تا ذذز  تتاتلذذ    جل ذذ    ذذرب    جا لذذ   قطنلذذمل  ايضاللذذار ا تقو ذذلار ونذذت  -47
يقدذذا يذذت  ذ يجضذذز فلهذذا يضذذ   لذذا،و   تاظلذذار  ت ذذ ا ل   جاذذت ل أ    ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتيإىل 

أي  اساسذذذذذا أا  ارىن  ا  أا ري ا،ذذذذذي أا  جييذذذذب  تاذذذذاالذذذذا،و   تا ذذذذز ياييضذذذذذاص ت ،ذذذذي ي ذذذذ ز 
يذذذذتفاها  ذذذذااب  تا ذذذذز توا ذذذذذال   ذذذذوري منالذذذذيي أا غذذذذذ منالذذذذيي  مرا ذذذذذز  إ ذذذذافل ياويضذذذذار 

   (100) سا  ترا   تا ز  جقسااي  ترل  يسااي أ،ور  تي،ال ا ت؛ اي    و   سقدت م  يد
ذذذذذذير  توا ذذذذذذ   جذذذذذذا وري  ذذذذذذأ  توقذذذذذذتريب ا تقاوذذذذذذلد  جه لذذذذذذ  رار ص مه ذذذذذذاص  -48   حتتيذذذذذذت  اإذ ذ  

 جلتيذتي  ذمل  تقذت  ذ  ا ةمجا،لار  تضاول  تقاايا  تو ول إىل  تا ز ا توظاا   سذأتت  ذا و  غل لذ
 ت   ماهتا تاياري  تر  تضقلار ا ت سا     ي م   تقاوذلد ا تقذتريب تق جلذ همل مذمل  و ذول  وذ  

    (101)"  و   ا سا  ممل  توظاا   مبا فلها  توظاا   جد    يرولتياص "توا ور

 مستوى معيشة الئق ولي ال ق لي الضمان االجتما ي -واو 
 مل لورها ممل  لقت ر  تيف  جساا ي  مبسأت   تا    ت  جيأي   جا ل  ا    جريري أ ي ت  -49

مل يطذز   اسذقدي ،ل    تنوت اممل  و   ت  و  الق اري  تاي لهت   ضضز يطويي  ت ذ ا ار 
األذذذارر إىل أ   ت تذذذايف  تقرولذذذتي ولذذذازي  ار  ذذذا يسذذذ    ذذذامقظ    (102) لذذذم لذذذي ا   تسذذذجا 

لذنج  أمذا  ار ذذد ت سذيي اأفذي ر  تا ذذذي   "ا ،قذذو " تا ذااي ا/أا  افذي ر ت ر  ذذا  ايذوف ي ،تذايف 
اي ري  تج اا  ا جمل و ار  تراا    و   جملق م  نوا رار ،هار موف يي توا ز ا  تمار  مبذا 

    (103)قاولد  تجمل  ت سا  ا يسقضت  ر ا اص  سقضاري  نذي ممل ها   ت تتدفلها تتمار  ت    ا ت

 ال ق لي الص ة -زاي 
ألار  تضييمل  ترطيي  فل ا     تقو لار  جرتمذ  تذظل  اسذقاي ض  تذتاري  ت ذامز  -50
سلاسذذ    ذذأ   تي ايذذ   ت ذذ ل   2014إىل أ   ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي   ق ذذتر    ذذايف   (104) اال
اتلذذ   جملا،لذذ  اتذذتمار  ات ذذاال   جت ومذذ   اهتذذت   تسلاسذذ  إىل حترلذذمل  ة، ذذا  اإيااذذ   ا

  تمار  ت  ل  توا لم  رب إتءا   تيسويف  تو لا   و   ايمل  جسقضلت م ها ا  ا  محاي  ماتلذ  
مذذمل  ة،ضذذذان  تجذذذارألا  وذذ   ت ذذذ    ا اة ذذذاف  إىل ذتذذا    قت ذذذت  ذذذتر مذذمل  تسلاسذذذار هبذذذت  

 امهذذار  ام هذذا  تسلاسذذ    ا ذذ    ذذ    ت ذذناب ا جذذي هر  ا تسلاسذذ   جل سذذا،ل  حتسذذ   ذذ   
الذذال  تضييذذمل  ترطذذيي إ  يوذذا  تسلاسذذار اررر     طذذ   تو  لذذ    (105)ترطذذا   ت ذذ    تو  لذذ 

   تذ  يي  ذا  وذ   تسذجا   جسقضذاض   تجذمل  تق ضلذا  تضاوذا  وذ  2020-2011تو    تضرتي 
    (106)اار  نول  ا يا ل ي جز حتتياص مسقو   نافتار ا جملق 
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   توفلار  ت ضاسل  تج     قرب أ  األار  تضييمل  ترطيي إىل إ، ا   توا    تو  ل  ججاف  -51
 تق سذذذلمل  تضاذذذال  ذذذ  از ري  ت ذذذ    تو  لذذذ  ا تسذذذوطار  ت ذذذ ل     نافتذذذار اسذذذوطار ي  لذذذ  

     (107) جرا اار سلجو   يارياص تق س  أر   لطا   ت   
األذذذار  تضييذذذمل  ترطذذذيي إىل متتيذذذت  تا ذذذز  ااسذذذرت يلال   تو  لذذذ    ا ذذذ   ضذذذذاا ،رذذذ   -52
  اي ذذذذذذ  لا،ذذذذذار ياذذذذذور إىل (108)2017( اذذذذذىت  ذذذذذايف 2015-2011   تن ذذذذذيي / ةيتز ) ج ا ذذذذذ
يتسذذقدتيف    ذذظض فذذذاا ،رذذ   تضذاسذذار  ت سذذخ  تاجسذا يمضذذارإىل أ  أرايذذ   2013  ذايف

   جااذ  مذمل  55.26   جااذ  مذمل  الذداص  تذايمل حيقا،و ذا اتذذ  80  ج ا    تن يي  أ طلت تذ
  تجذذذذمل ،ذذذذوري تضذاسذذذذار  ت سذذذذخ  تاجسذذذذا يمضذذذذارحيذذذذقامل إىل  رذذذذالذ   ت سذذذذا   وو مذذذذز  توذذذذو  

 جاوومار  اسرت يلال   ذمل  جلاا ذ  اموألوللقهذا امذت ها مل يجذمل  افلذ  اأرر إىل  سذقاا   ا  لذ  
لاا ذذ   وذذ   فرت  ذذار تا دذذ   ارغذذد أ   تنوذذت مذذو ل  تاذذظض متذذويظص ر تولذذاص  ذذامظص ا  ق ذذت  جنذذارع 

ض  ت  أ ترهتا م ت ذ   ت ذ    تااجلذ   ا يذا ل  تاتيذت مذمل  جو لذم يضقرذي  تقو،لهل   جلتيتي تواظ
   (109)جي فمل  ظض

 التعلي ال ق لي  -حاء 
اأ،  ا يو،ذت   (110)أفارر  تلو،سجو  أ   تتسقور ا ي   حتتيت ص  و   ومل    تقاولد -53

تجذذذمل  ذذذا و  غل لذذذا   (111) ييذذذ أاجذذذايف لا،و،لذذذ    ذذذأ   تقاوذذذلد  جملذذذا  أا  ةتا مذذذا اا أي اذذذتار  
 جلتيذذذذتي   ق ذذذذذتر ي ذذذذذيياار هتذذذذذت  إىل حتسذذذذذ  ،ذذذذوري  تقاوذذذذذلد أ يزهذذذذذا لذذذذذا،و   تقاوذذذذذلد  تاذذذذذايل 

(  ا اة ذذاف  إىل ذتذذا  يتطنذذمل  ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي ياول ذذاص إتا ملذذاص    جسذذقو   ا قذذت اا  2014)
  ت  ذذ  2013يف   ا   ذذا2019-2010مذذمل تذذظل تطذذ   تقاوذذلد  اساسذذا توا لذذم تضذذرتي 

 تنوذت أمذو اص تق ضلذا  ذي م  ياوذذلد  ذا ؛ تجذمل مل يقسذمل  جل لذذم م سسذار  تقاوذلد  اسذقضاري م هذذا  
اينر   تقثرل    ملت   ارون  ة،سا  حمتار ص    جت را امل يتقدا أي تطذو ر تقذأم  ياوذلد 

  غل لذا  جلتيذتي اأا ذت  تلو،سذجو  ذأ  يو  ذز  ذا و   (112)تاص تضااتي  الداص ذاي  ة الذ 
 جلهذور  تذذ  ينذايا تق رلذذمل أهذت    تقاوذذلد توا لذم ا جسذذاا ي  ذ   جل سذذ  ا ذي م   تقاوذذلد  جملذذا  

 ايضاللذذذ    ا ذذذ  مبجاف ذذذ   تق للذذذا    ذذذال    لذذذم  ج سسذذذار  تقاول لذذذ ؛ ا ذذذأ  ي ذذذت ن  وذذذ  
    (113) تقاولد
سلاسذذذ   تيسذذذويف  2012الذذذال  تضييذذذمل  ترطذذذيي إ   ذذذا و  غل لذذذا  جلتيذذذتي ،ض ذذذار    ذذذايف  -54

 تتر سل   جملا،ل   ت  يءطا يجاتل  ياولد  لم  تقظملا    جت را  تاام  مذمل  جترسذ   ا قت الذ  
  ايجقسذا 2015ااىت  ت    تاالي  ااس ات يوذا  تسلاسذ  تق ذ ز رسذويف  ج ذاريم    ذايف 

لذذذذ  ااةذذذذ    ياايذذذذا  و ذذذذول  وذذذ   تقاوذذذذلد  اا سذذذذل ا ا ذذذذول  ا ضذذذذال  نذذذذيام   تسلاسذذذ  أمه
ا جه  ذذذذ   ولذذذذ   ا اة ذذذذاف  إىل ذتذذذذا  سذذذذامهت  تسلاسذذذذ   جذذذذا وري   زيذذذذاري ،سذذذذن   اتق ذذذذان 

 2014 اجت را  اا سل ا    تقاولد  اساسا  إذ  و   تر  ا ضال  جوق رذ   اجذت را    ذايف 
لا مرار،  مبولو  يو لا فرذ  لنذز  رذت مذمل  تذاممل  ارغذد هذا   ةكذاز ر  ا يذا ل لي    مولو  يو 
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ه ا  يضاايار  نذي   خمقو  أيفذا   تنوذت  اا يذا ل اذو يل ، ذ  مولذو  يو لذا تذارض  جذت را  
ارأ   تضييمل  ترطيي أ  مث  اا،  إىل ياايذا ر ذت  تسلاسذ  ا ة،ضذان  فضذظص  ذمل حتتيذت أهذت   

أفضز  وسذااز م هذا م ذل   جايذت مذمل  جذو رر تو ذت را  تو لاذ    م ذا مل ،االذ   تسلاس    جز 
   (114)أا  جت را  ترولو  مو ررها

 ذذذاتا إىل أ   تو ذذذذول إىل   مبسذذذذأت   تا ذذذ   ذذذت  جذذذذيأي   جا لذذذاألذذذارر  جرذذذيري   ا ذذذذ   -55
   ذذذتر  جذذذذت را  تقاوذذذلد ينرذذذ  حمذذذذتار ص ،ذذذت ص  ات سذذذذن  اغونلذذذ  سذذذذجا   ج ذذذا مل  تييضلذذذذ   سذذذنب لوذذذذ

ا تاتها
(115)    

 وق الثقاليةال ق -طاء 
  ز تذذ   تاتيذذت مذذمل  ج  ويذذار    ذذنل   2013أفذذار  تضييذذمل  ترطذذيي   ذذتار أمذذي    ذذايف  -56

 تذذذ   ا،ذذذت يذذذاي مل منذذذط  تربجذذذا   تذذذو ين    إ ذذذار  ي،ذذذام   ة ذذذظح   تقرولتيذذذ  اأ  ذذذتي  تطذذذو د
ا ترتمذذلد ا تقاتيذذت هبذذت  غذذيا راح  تواذذتي  تو  لذذ    امذذي  تذذاي أر  إىل يذذتمذ ،ذذا  م هذذا إذ 
زت د أ ا غذ مسل ل  اييما إىل  تس ي ا  ظ   ا توأل ل   ا رب  اقااض لذاو لذتيت  أ ذتر 

لذذ   ولذذ  إز تذذ  يوذذا  ج ذذ و ار  تلتايذذ  مذذمل منذذط  تربجذذا   اأا ذذ  راذذل   تذذوزر   ميسذذوماص أمذذي ف
 تضييذذذمل  ترطذذذيي  ذذذأ  يو  ذذذز  ذذذا و  غل لذذذا  جلتيذذذتي محايذذذ  يي ألهذذذا  تثرذذذا   تقرولذذذتي اي ذذذو   تذذذتيا،ار 

   (116)فلها
  تق ضلذا  تجامذز ت اجذايف ذ ر  ت ذو  مذمل  ذا و  غل لذا  جلتيذتي  وذ  الا ات  تلو،سجو  -57

  تذذذ  ياذذذاز  تو ذذذول إىل  تذذذرت    تثرذذذا  ا تقانذذذذ  ة ذذذت  ا ا ج ذذذار   فله ذذذا سذذذجو تلو،  يضاللذذذار
   (117)  ال  ومل    ج ار      ولاي  تثرافل ة  جو يلا 

 ا  لياأل والشعوب ا صلية  -ياء 
 ذذمل لورهذذذا مذذذمل تطذذي ،رذذذز موجلذذذ  أر  ذذذا  جل ذذذ   ترضذذذا   وذذ   تق للذذذا  تا  ذذذييأ ي ذذت  -58

 ت اوب  ا ول   سنب  ج ارس   ت  يقناها  وجوم  ا ت  يقاو    إ ذت ر  رذور إبذار  ويوذ  
 امذذذت تضااذذذتي لذذذي ار غذذذذ أ ذذذول  اسذذذقداار أر  ذذذا  ت ذذذاوب  ا ذذذول   افذذذمل مذذذا بلذذذا  لذذذا،و  

    ا    ت  أتفلت  أ ا يتربيف ممل (  ايساار  توا   لومل ممل  رور  ةبار  تار  ل1996 ار  ا )
را   و ذذول  وذذ  مو فرذذ  مذذاتجا  ار  ذذا مذذمل أفذذي ر  ت ذذاوب  ا ذذول   افذذمل مذذا يضي ذذ  لذذا،و  

ذذذذرب  مذذذاتجو  ار  ذذذا مذذذمل أفذذذذي ر  ت ذذذاوب  ا ذذذول   اترذذذذتر 1996 ار  ذذذا ) (  ايتذذذا د أ،ذذذ  ا  ت
، ذط   تذذ  مطذ  يذا لذذي ار  تجذا   اتءايذار  تذ  يت ذذرت   ار  ذا ا،وهذا اا  ذذمل  و لذب  ا

    (118) تقاتيمل  ت  ا متوجها  ت اوب   ا ول   و   تنلد 
   ذرب   ذتي مجوضذ   وايذذار   إ ذار  ة،ذي   ر   ا ذ   ذتارهد  ذذمل 2014ا   ذايف  -59

لورهذذد مذذذمل  األذذذي  تسذذذوو تا ولذذذار لذذذي    ار  ذذا  تو سذذذا   ت طذذذان  ذذذ مل خمطذذذ   رذذذور  ةبذذذار 
 و  ارون  ة،سا   ايضلت  جاوومذار  تذو رري  ذأ  هذا   تارذور أألذير سذوناص  وذ   تار  ل    ا   
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لذذذتري  جملق اذذذار  ا ذذذول   وذذذ   وضذذذاي  وذذذ  أ،سذذذان  يفلذذذ  اسذذذقدت يف  ار  ذذذا  ا وذذذ   ذذذ ا  
 سذذذذقت م  أسذذذذووهبا  تقرولذذذذتي    تاذذذذلش  ا وذذذذ   تو ذذذذول إىل  ار  ذذذذا ااضذذذذى ارهذذذذا    تءذذذذا   

    (119)ا جا 
 وايار   إ ار  ة،ي   ر   ا   أيضاص إىل أ   جاوومار  ت  يوروها   جوضو األار  ج -60

،ذا  ،الذت ص تو دطذ   يمقذ    2013يضلت  أ  جل   حترلمل  ا،ت لت أ ترر يرييي ص  االذاص    ذايف 
اأا ت  توا   مبا يوا: إتءا  يييلب  رور  ةبار  تار  ل    ا  ؛ ا مذاذ تطذو ر يجضذز  ذوري 

 تذذ  ،تروذذت موجلقهذذا   ذذجز غذذذ ،تذذاما أا غذذذ لذذا،و  إىل مذذاتجا  ار  ذذا  نولذذ ؛  ار  ذذا 
   (120)امرا اي  لم  الداص ا تجلا،ار  ت  يور ت   أ، ط  غذ لي ل    إ ار  جدط 

 ذمل لورهذا مذمل مذا  د م ذم مذاتجا  ار  ذا  جل    ترضا   و   تق للذا  تا  ذييأ ي ت ا  -61
 ذذذول  مذذذمل  تو ذذذول إىل اسذذذااز  جلذذذرب  ترضذذذااا  مبو،ذذذب لذذذا،و   تقاذذذويض  مذذذمل أفذذذي ر  ت ذذذاوب  ا

(  تطوذذب  ا،ق ذذا  مذذمل حمذذا د أ، نلذذ   مبذذا   1996)اتذذي  ة،ذذي   ر  ترا،و،لذذ   ا، نلذذ ( )
ذتذذا تطوذذب  تقاذذويض  ذذمل  تقذذتمذ  تنلدذذا ار  ذذلهد امذذو ررهد  ايسذذاار  توا ذذ   تروذذمل أيضذذاص مذذمل 

 تاي يترال إ،  حيييف  ت اوب  ا ول  مذمل  تواذو  إىل  نذا د  2010لا،و   تنلد  )ياتيز(  تاايف 
   (121) تو  ل   وناص تظ،ق ا  ممل م    تيت   تنلدل   ت  أأل ير سوناص  و  أر  لها امو ررها

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -كاف 
مل لورهذد مذمل  تي مجوض   وايار   إ ار  ة،ي   ر   ا    ذ   رب  2014   ايف  -62

مذذذذا  د  ذذذذمل  اقاذذذذاز  ذذذذاتو  تواذذذذو  تضذذذذرت ر غذذذذذ حمذذذذتاري ا ذذذذمل  اقاذذذذاز أ ضذذذذال ا ذذذذمل ظذذذذيا  
 ااقاذذاز ا تذذير  تا لذذ   وذذ   ااقاا،ذذار  وذذذ  يوذذا  تتذذيا   األذذار   ذذرب   إىل ماوومذذذار 

ذذايمل   مي ذذا  جااجلذذ     ةلول ذذا   ،ايذذيي مذذا،وا لذذت ،ت ذذو   اررهتذذد يضلذذت  ذذأ   ذذاتو جلذذو   حمقا 
لذذذذذذذذناط/  18ا 17أا ذذذذذذذذا هد  ا   اقاا،ذذذذذذذذار  وذذذذذذذذ   2014يذذذذذذذذ   ذذذذذذذذا،و   تثا /ي ذذذذذذذذايي  ا

  ي ذذذذا تر  ااقاا،ذذذذار    جي ذذذذا   ذذذذجز   لذذذذ   ايتذذذذا د أ  اذذذذي ا  امذذذذمل 2014 فرب يذذذذي
)اها لي   تا   يرتيف تتمار أم ل    ميفمل  ااقااز( ررا   اسقدت يف  G4S تقا ا  ت ي   

    (123)ا رب   تضييمل  ترطيي  مل لو غز مماألو   (122)مضيط توروي   ت ي ا ت  ااقاا،ار
إىل أ  حمقاذذاي مي ذذا   ذاار  ة ذذت يف تذارض ،طذذان  ترضذا  جاذذين األذار  جرذذير   ذاص  -63

أ   ،اذذذذذت يف  تلرذذذذذ   ذذذذذل د  وذذذذذ  إذ ،ايذذذذذيي مذذذذذا،وا أ ذذذذذ و    مذذذذذا لذذذذذت يجذذذذذو   ييرذذذذذاص مسذذذذذتار ص  
نءذذا  وذذ  سذذنلز  ااتويذذ  يو ذذل  ا ذذم الذذال  هذذو ااجومذذ  راتذذ  أتذذي   إ،ذذ  ي   (124)مسذذقرنوهد

  أ  ذذال  ت ذذءب  (125)،ايذذيي مذذا،وا اإ،ذذي   حترلرذذار مسذذقرو  الذذضاف  ذذاتو  تواذذو    مي ذذا 
    2014 ت  ،ير   لهي لناط/فرب يي 

اأفذارر  جضو ذذل   تسذامل  ت ذذ ا   تظ،دذذ   ذأ   ذذاتو  تواذذو  يتسذونو  اذذييقهد   ذذجز  -64
 وذ   يتاي و أ   ات   ارا    تءيض م   اات ص    مم ااقااز اي  استن د  يارييرلت أ  را  إتا ما 

اأا ت  جضو ذل   ذأ  يجضذز   (126)سوط  لضاال  أا أي سوط  مسقرو  أتي   و ا،   تسي   



A/HRC/WG.6/25/PNG/2 

17 GE.16-03579 

اترذذا،و   يرلاذذت ها   ة،سذذا،ل  ا   تجي مذذ    ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي  اذذرت يف يييلنذذار  سذذقرنال  ذذاتو  تواذذو  
 تتاتلذذذ    هذذذا   ت ذذذأ   ا ذذذأ  يضذذذ مل  مقثذذذال  اقاذذذاز  ذذذاتو  اجاذذذايذ ا  ة،سذذذا  تذذذتايل ورذذذون  

    (127) تواو  تو اايذ  تتاتل 
إ،ي   ر حتتيذت مي ذا  اتقرتيف  نيز   ي ضلا   جضو ل   تسامل  ت  ا   تظ،د ارا نت  -65

تج هذذا اث ذذت  ذذا و  غل لذذا  جلتيذذتي  وذذ  يجذذيي  يوذذا  ة،ذذي   ر    ترذذو ،   تت تولذذ    تظ،ذذ  
  (128)امذ    ذاتو  تواذو   تذي غن     وذب مي ،اذ  لضذاال  إمجا،لذ   اسذقضاري مذمل متثلذز لذذا،و 

اأ ي ذذت  جضو ذذل   تسذذامل   ذذاتا  ذذمل لورهذذا مذذمل أ  يق ذذام   ذذتر  ذذاتو  تواذذو   تذذايمل ييفضذذو  
إىل  ممذمل ،روذو  مذ هد   ولذ  حتتيذت مي ذا  تظ،ذ   ،تذي ص إىل  ذول مذتي  اقاذاز  تاتيذت  ج ار    

الت مت  جضو ل   يتهور ااتقهد  ت ضسل  ا ا،ق ا ل  إىل سي   مي ا  جااجل    ،اييي ما،وا ا 
 تسذذامل  يو ذذلار اوذذت  تقأ ذذت مذذمل أ  أي لذذي ر يقدذذا   ذذاتنو  تواذذو   ذذاتاوري إىل ريذذارهد لذذي ر 

مي لو  ارون  اأا    تضييمل  ترطيي  أ  متج مل  ا و  غل لا  جلتيتي  (129) ا و ا  اتضازمسق ذ
،اييي مذا،وا  جاموذ  ا ذأ  يضذم  وجومذ   ت ذلء   ممل  تتتول  يي  إىل مي ا  ة،سا   جسقرو 

ذذا  ذذا و   (130) ت هاالذ  تسلاسذذ  لذامو  ة ذذاري  تقذو    اأا ذذت  جضو ذذل   تسذامل   ذذاتا  ذأ  يقد 
غل لذذذا  جلتيذذذتي إ،ذذذي   ر فوريذذذ  ةرر ض ارذذذون مل اذذذز  اسذذذيي   لو ،ل هذذذا اتو ا هذذذا  تو  لذذذ  مبذذذا 

    (131)يس   جب م  تظ،د   تسييم ا تضاال  أفي ر أسيهتد  ت و يل  امبااتلهد   أليب الت ممجمل
ت افل ا يقاومل  اتقو لار  ت  لتذتمت تذظل  اسذقاي ض  تذتاري  ت ذامز  اال  أا ذ -66

 ايضاللذذ   جضو ذل   تسذذامل   ذأ  يقدذذا  ذا و  غل لذذا  جلتيذتي تطذذو ر رةلذ  تسذذ ب حتضتاهتذا  وذذ  
    (132)  ا    و م  تظ،د 

تقسذذذذذالز  لذذذذذم  2015األذذذذذارر  جضو ذذذذذل   تسذذذذذامل  إىل أ  متيي ذذذذذاص لذذذذذت أ وذذذذذمل    ذذذذذايف  -67
اضذذذذيي     ذذذذا و  غل لذذذذا  تظ،دذذذذ  مذذذذمل حمافتذذذذ   ذذذذا و   تءي لذذذذ   جرل ذذذذ    مسذذذذقو  ار ا  مي  ذذذذا 

    (133) جلتيتي
 و ذذذذم إ،ذذذذي   تق تيذذذذت اذذذذاار  ،اذذذذت يف  جل سذذذذل  اأا ذذذذت  جضو ذذذذل   تسذذذذامل   وجومذذذذ   -68
    (134) جها،ييمل  ت ا  جل سل و اي  ا 

 ا شخاص المشردون داخليا   -الم 
  ألذذار  تضييذذذمل  ترطذذذيي إىل أ  حتذذتيار يذذذأم   ار  ذذذا يذذ تي  تقو ذذذز إىل اوذذذول ر ا ذذذ -69

  ذذذذأ   الذذذذداص  ج ذذذذيريمل ر تولذذذذاص  ضاذذذذز  تجذذذذو ر   تطنلالذذذذ  ا تجذذذذو ر  مذذذذمل  ذذذذ م  ة،سذذذذا   
فاجملق اذذذار  تذذذ  ي ذذذيرر  سذذذنب ألذذذور    ي ذذذا  ا ،قروذذذت إىل مي  ذذذا ر ايذذذ    ما،ذذذايف    حمافتذذذ  
مار ،   ا يا ل ي قتي إ اري يو ل ها   جز ر اد م ا   ي س و ر  اأا    تضييمل  ترطذيي  ذأ  

و  غل لا  جلتيتي ،هورها  تي مل  إىل إ ت ر سلاس  تا    االداص  ج ذيريمل ر تولذاص يو  ز  ا 
    (135) اتق ير  تت تواافمل  جنارع  تقو،لهل   جقاور  
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 ال ق لي التنمية والقضايا البيئية  -مي  
ألذار   (136)  مو و   تقو لار  ت  لتتمت تظل  اسقاي ض  تتاري  ت ذامز  اال -70
يذذمل  ترطذذيي إىل  مذذاذ يذذت  ذ و ايذذ   تنلدذذ   مذذمل لنلذذز سلاسذذ   ج ذذا مل  ن لذذ  اإ ذذت ر ياول ذذار  تضي 

ج ذذيا   ترذذا،و   جلتيذذت   ذذاص  اج ذذا مل  ن لذذ  ا ذذلاغ  لذذا،و  يءذذذ   ج ذذا   تذذاي  ذذا  مذذمل  جرذذير 
   (137)2015  ق ار    متوز/يوتل  

إ   ت ذذذذذ ا ار  ارض ،طذذذذذان  ترضذذذذذا  ذذذذذاار  ة ذذذذذت يف تذذذذذ جاذذذذذين الذذذذذال  جرذذذذذير   ذذذذذاص  -71
 اسقدي ،ل  ي ج ز تطي ص  نذ ص  و  محاي   ولاي  اأ يب  مل لور  ممل  تيف ا م  ة ار  تظزيف 

مبسأت   تا ذ  اأا ت  جريري   ا    جا ل    (138)تق رلمل  ت  و  الق اري  ج  ور    تنوت  و 
 ق تذذلد   ذذز  ت ذذي ار    نافتذذار  ت االذذ   مبذذا   ذتذذا   لطا ذذار  ت ذذلت الطذذم   ذذت  جذذيأي

   (139) رب ا م ءتلار تو ي لن  ا تقضقلش الاار ا تقاتيمل  
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