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 مجلس حقوق اإلنسان
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق
 والعشرون الخامسةالدورة 

 2016 مايو/أيار 2-13

أعدتعععععععع  مفو ععععععععية اممعععععععع  المت ععععععععدة السععععععععامية  تجميععععععععم للمعلومععععععععا   
( مععم مرفععق  ععرار مجلععس حقععوق ب)15 للفقععرةوفقععا  اإلنسععان  ل قععوق

 16/21مم مرفق  رار المجلس  5 والفقرة 5/1اإلنسان 

 سورينام  
ملااهذا ر ا جرذذي   ر  ةا ذذ   هلئذذار  هذا   تقرييذذي ع لذم تو اوومذذار  تذذو رري    رذاريي   
 رذذاريي مضذذوم  امذذد  ملق ذذاي    ذتذذا  ملظاتذذار ا تقاولرذذار  تذذو رري مذذمل  تااتذذ   ملا لذذ   ا  مبذذا

غذذذ ذتذذا مذذمل األذذاامل  امذذد  ملق ذذاي  تيةلذذ  ذ ر  ت ذذو   ا تقرييذذي   تسذذامحل ورذذون  ج،سذذا   ا 
 ذذذار  اتظ ذذظ  لوذذذد  تذذ    تجامذذذز  ا ً باوذذا  اى ذذذد تاذذار  تجومرذذايف   لذذذجز مذذور   رل ذذذ

 ىرت اذار مذمل  ارهذار ،تذي أا يُيرد  تاوري إىل  توألاامل  مليرالذ   ا  يقمذ مل  تقرييذي أيذ   ر   أا
يذير م هذا    تقرذاريي ا تنلا،ذار  تاو لذ   ت ذارري لذمل   ملضوضل   تسامل  ورذون  ج،سذا  فذظا مذا

امذذذ   تذذذد  لق ذذذاها اوذذذن ارذذذون  ج،سذذذا     ملضوضذذذل   اهذذذو يقنذذذم هلجذذذز  ملنذذذار   تقورلهلذذذ   تا
اىا ذُكير لود حنو م هجحل   او لحل هناي   ت   مي رم  ملاوومذار  تذو رري   17/119 همرير 

   تضرتي  وا   ااألت  تد ا تقطور ر   سقاي م راري   تقرييي إلا ر   اُراللت   تقرييي  
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 امساسية واإلطارالمعلوما   -أوال   
 (1)االلتزاما  الدولية نطاق -ألف 

 (2)المعاهدا  الدولية ل قوق اإلنسان -1 

 رنزلولها/مل  ُ يُ ان مل  باا   سقاي م جري   ر  ملقخاي   تسابر  أأل ا   جلوت  وات     

 تق ايمل أا   ،م ايف 
 أا  ةظف 

   ضاىلذذذ   تااتلذذذ  تورمذذذا  لوذذذد 
مجلذم ألذذجال  تق للذذ   تا  ذذي  

(1984) 
 تذذذااخل  ةذذذاو بذذذاورون  تاهذذا 

  ىق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذاري  ا  رق اللذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
 (1976ا تثرافل  )

 تاهذذا  تذذذااخل  ةذذذاو بذذذاورون 
 (1976 ملا،ل  ا تسلاسل  )

  ضاىلذذذذذذذذذ   ترمذذذذذذذذذا  لوذذذذذذذذذد مجلذذذذذذذذذم 
ألذذذذذذذذذذجال  تق للذذذذذذذذذذ  ضذذذذذذذذذذا  ملذذذذذذذذذذيأي 

(1993) 
 (1993)  ضاىل  ارون  تطضز 

 تربا وكذذذول   اقلذذذار    ضاىلذذذ  
بشذذذذش   لذذذذذرت   ارذذذذون  تطضذذذذذز 

 ا ضذذال    مل االذذار  ملسذذو   
 (2002 وىلم  )

 الخاو ذا    ضاىل  ارون 
 (2007 وىلم   جلاى  )

 تربا وكذذذذذذذذذول   اقلذذذذذذذذذار    ضاىلذذذذذذذذذ  
بشذذش  بلذذم  ا ضذذال ارذذون  تطضذذز 

ا سذذذذقاظل  ا ضذذذذال    تناذذذذا  ا  
 (2012)  ملو ر  جباال 

 

 تربا وكذذذذول   اقلذذذذار   تثذذذذا   ملو ذذذذمل 
 تااخل  ةاو باورون  ملا،ل   باتاها

 ا تسلاسل 
   ضاىل  م اهم   تقاايب 

 تربا وكذذذذذذذذذذذذذول   اقلذذذذذذذذذذذذذار    ضاىلذذذذذذذذذذذذذ  
 م اهم   تقاايب 

 تربا وكول   اقلار    ضاىل  ارون 
 تطضذذذذذذز بشذذذذذذش   لذذذذذذرت    ا ضذذذذذذال   

 (2002) وىلم    مل االار  ملسو  
   ضاىل   تااتلذ  و ايذ  ارذون مجلذم 

 مل اأفي ر أسيهد تا ال  ملهاريي
  ضاىلذذذذذذذذذذ  ارذذذذذذذذذذون  الذذذذذذذذذذخاو ذا  

 (2007 جلاى  ) وىلم  
   ضاىلذذذذذذذذذذذ   تااتلذذذذذذذذذذذ  و ايذذذذذذذذذذذ  مجلذذذذذذذذذذذم 

  الخاو ممل   اقضا   ترسي 

ق ضتار ا/أا  ت
 لظ،ار ج

   

إرذذذذذذذذذذذذذي   ر  تشذذذذذذذذذذذذذجاا  
ري   ر ا تق رلرار ا ج

(3)اارو  ت
 

 ملو ذذذذذمل  تربا وكذذذذذول   اقلذذذذذار  
تاها  تذااخل  ةذاو بذاورون با

 (1976)  ملا،ل  ا تسلاسل 

   ضاىلذذذ   تااتلذذذ  تورمذذذا  لوذذذد مجلذذذم  
 14ألجال  تق لل   تا  ي    ملاري 

تاهذذا و ذذمل بامل  تربا وكذذول   اقلذذار  
 تذذذذااخل  ةذذذذاو بذذذذاورون   ىق ذذذذاري  

 ا  رق الل  ا تثرافل 

 تاها  تذااخل  ةذاو بذاورون  ملا،لذ  
 41ا تسلاسل    ملاري 

ر    ضاىل   ترما   تربا وكول   اقلا
 لود مجلم ألجال  تق لل  ضا  مليأي

 تربا وكول   اقلار    ضاىل  ارون 
  تطضز  ملقاومل بإري    رامي  تنظغار

 تربا وكول   اقلار    ضاىل  ارون 
  الخاو ذا   جلاى 
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 صكوك دولية رئيسية أخرى ذا  صلة -2 
 مل يُ ان لولها  ملقخاي باا   سقاي م جري   ر   تسابر  أأل ا   جلوت  وات     

 تق ذذذذايمل أا   ،مذذذذ ايف 
 أا  ةظف 

  ضاىلذذ  م ذذم ريإلذذ   جبذذاري  جل اللذذ    
 ا ملااىن  لولها

،تذذذذايف رامذذذذا  اساسذذذذحل تو  ج ذذذذ   
  جل اال   تااتل 

  

   (4)بيا وكول باتذمو 
   ضاىلذذذذذذذذار  ةا ذذذذذذذذ  بذذذذذذذذاتظرئ   

  )ما لا    ضاىلد الاإلحل  جل سل 
بشذذذذذذذذش   ،اذذذذذذذذا يف  1961ا 1954
 (5) جل سل (

بشذذذذذذذذذش   1961ا 1954  ضاىلقذذذذذذذذذا  
  ،اا يف  جل سل 

 12  ضاىلذذذذذذذذذذذذار ر لذذذذذذذذذذذذ   مل راذذذذذذذذذذذذ   
ابيا وكو هذا  1949 ب/أغسذطن 

 (6) اال ا تثا  جضافلا  

 تربا وكذذذذذذذذذذذذذذذول  جضذذذذذذذذذذذذذذذا   تثاتذذذذذذذذذذذذذذذ   
 (7)1949  ضاىلار ر ل  تاايف 

   ضاىلذذار  اساسذذل  مل ت ذذ   تا ذذز  
مذذذذذذا لذذذذذذا     ضاىلذذذذذذار رىذذذذذذد   تااتلذذذذذذ 
 (8)138ارىد  111ارىد  100

ر م ت    تا ز  تااتل  رىد ا  ضاىل 
 (9)138ارىد  111ارىد  100

  ضاىلقذذا م ت ذذذ   تا ذذز  تااتلذذذ  رىذذذد    
 (10)189ارىد  169

  ضاىلذذذذذ  مجاف ذذذذذ   تق للذذذذذ    اذذذذذال    
  تقاولد

وذذذذد  ت تذذذذي    تق ذذذذايمل لوذذذذد ل شذذذذجم جل ذذذذ   ترمذذذذا  لوذذذذد  تق للذذذذ   تا  ذذذذي  سذذذذوري ايف  -1
  فمذذًظ لذذمل   ضاىلذذ   تنوذذا   لولهذذا اذذن     ملااهذذا ر  تااتلذذ  ورذذون  ج،سذذا   تذذد مل   ذذان 

  (11)قا بألجال  ت امييجل  ملجاف    تا  يي  ا تق لل   تا  ي  اما يق ز باتا ممل 
 تربا وكذول إىل  وذد  ت تذي     ،مذ ايفل شجم  توج    ملا لذ  قرذون  ج،سذا  سذوري ايف ا  -2

  ضاىلذذ  م اهمذذ  اإىل    اقلذذار   تثذذا   ملو ذذمل باتاهذذا  تذذااخل  ةذذاو بذذاورون  ملا،لذذ  ا تسلاسذذل 
  (12)  اقلار  ا تقاايب ابيا وكوهل

  ضاىلذذ  م اهمذذ   تقاذذايب إىل سذذوري ايف   مذذد ش  بذذ د فييذذمل  امذذد  ملق ذذاي  ترطذذي اأا ذذ -3
 ضاىلذذ   ترمذذا  لوذذد مجلذذم ألذذجال  تق للذذ  ضذذا  ملذذيأي  تربا وكذذول   اقلذذار   ابذذش    ذذان لوذذد 

  (13)(169بشش   تشاوب  ا ول  ا ترنول  )رىد  1989ا  ضاىل  م ت    تا ز  تااتل  تاايف 
اجل ذ   ترمذذا  لوذد  تق للذذ   تا  ذذي   مضوضذذل   امذد  ملق ذذاي تشذ ا   تظرئذذ  تاأا ذ -4

 الذذخاو لذذاإلحل  جل سذذل  ا  ضاىلذذ  بوضذذم  ملقاورذذ   1954سذذوري ايف إىل   ضاىلذذ  لذذايف  بذذش    مذذد
  (14)بشش  اضض اا ر  ،اا يف  جل سل  1961لايف 
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اأفذذارر م ت ذذ   امذذد  ملق ذذاي تورتبلذذ  ا تاوذذد ا تثرافذذ  ) تلو،سذذجو( بش،ذذ  ي ناذذحل  شذذجلم  -5
  (15)مجاف    تق لل    اال  تقاولد بشاي لود  تق ايمل لود   ضاىل  سوري ايف

 والتشريعي اإلطار الدستوري -باء 
ا  مشذذذيا   ترذذذا،و   ملقاوذذذمل بإ،شذذذا   هذذذاىورلذذذمل  توج ذذذ   ملا لذذذ  قرذذذون  ج،سذذذا   بذذذتلي أ -6

 تق رذذمل مذذمل ممذذ و   ترذذو ،   سذذق ار ً إىل  ملااهذذا ر  تااتلذذ    ق ق ذذم ب ذذظال حمج ذذ  رسذذقوري   
 سذوري ايفشذجم  توج ذ   ا     ي  ل ماياضاً لود  جل ال   تو  ل  م ا امذمل  ويذز  ورون  ج،سا 

   سذذقرظتل ام  هذذا لوذذد أ   ُ شذذن را   ذذشاذ  لج ذذ   تاسذذقوري   تذذد يذذ   لولهذذا  تاسذذقور  
  (17)د  تق لل   تا  ي   و لار مماألو ىامت جل    ترما  لوا   (16) ا ت ظالار  تجافل

 تذذذرب مل  تقارينلذذذ   حتسذذذ سذذذوري ايف  و  ذذذز ش  بذذذأا ذذذت  توج ذذذ   ملا لذذذ  قرذذذون  ج،سذذذا  ا  -7
ت  ملذ   تراا ذذ  تقوللذ   ترمذذاي ا لذام  ا ملذذال   تاذام  باتاهذذا ا طنلرذ     ترذذا،و   لوذحل مذذمل  ج

  (18)أرز ض ا  مي لاي أاجام  أمايف  لاكد  لول 

 وتدابير السياسة العامة قوق اإلنسان امساسية لالمؤسسي والبنية اإلطار  -جي  
،شذا  م سسذ  ا  لذ  ج 2015  لذايف  ييااً أىذير  شذ تضييمل  ترطي  أ  سذوري ايف   اظ -8

هذاه  مل سسذ   الذظاي  مل حيذار ا يذ تضييمل  ترطذي     اسب غذ أ   تقشييم ورون  ج،سا   
ا لوذذد ذتذذا  تذذمل  جذذو   مل سسذذ  مسذذقرو  اهنذذا سذذقرم حتذذت إلذذي ا اا ري  تشذذ ا   تا اولذذ  اباذذ

  (19)ذتا اون اار   رالن  جل هوري 
م سسذ  مسذقرو  ورذون سوري ايف  بش    شنأا ت جل    ترما  لود  تق لل   تا  ي  ا  -9

افرذذاً تو نذذار   ملقاورذذ  مبيكذذ    ج،سذا   ق قذذم بو يذذ  ا سذذا   شذذ ز  ا يذذ  ارذذون  ج،سذذا  ا ايقهذذا
ارذذون  ج،سذذا  )منذذار  بذذارين(ا ايذذ   مل سسذذار  تو  لذذ  تقا يذذ  

 لذذ   توج ذذ   ملا اىذذامت  (20)
  (21)،سا   و لار مماألو قرون  ج

 (22) قوق اإلنسانل مؤسسا  الوطنيةالمركز   
(23) واتل  أأل ا   جلوت  وات      تسابر  أأل ا   جلوت  وات      مل سس   تو  ل  ورون  ج،سا 

 

 غذ ماق اي   مل سس   تو  ل  ورون  ج،سا 

جل   ارذون  ك ا أا تمتامل  تطضز   أما،   سوري ايف  شن ش  باأا د  تضييمل  ترطي   -10
  (24)رون  تطضز ُاىن قإ،شا  جل   ا  ل  مسقرو  ب تطضز 
اياري إرماج  اولد ارون  ج،سا     مل ذاهل لود سوري ايف  شجلم  تلو،سجو ا ىرتات  -11

  (25) تار سل 
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 التعاون مم آليا  حقوق اإلنسان -ثانيا   
 التعاون مم هيئا  المعاهدا  -ألف 

لذايف ارذور إرذي   أا  تلذ  إا   ىورهذا  جلذي ب لذمل  توج    ملا ل  قرون  ج،سا  كيرر  -12
اتاهذذا  تذذااخل ب توج ذذ  مبورذذب  تربا وكذذول   اقلذذار   ملو ذذمل   تذذد   ذذارها ر    حمذذاري تن ذذ  

تاذذايف حترلذذمل أ   توج ذذ    شسذذ ق ضلذذاها  ا  هذذا   ت ذذار  ت ةذذاو بذذاورون  ملا،لذذ  ا تسلاسذذل  ا 
  (26)أره  ا ايا  ضا سوري ايف -بابويي يف  اكي   ىمل  رايف يُ 
مجلذم  تقذا بذ  تمذياري  سذوري ايف   قخذا بذش جل    ترمذا  لوذد  تق للذ   تا  ذي   تأا ا  -13

  كذذذذز  مذذذذمل مظاتايذذذذا  ةقاملذذذذ  اىي ر يذذذذا  تسذذذذابر    ملقخذذذذاي مبورذذذذب  يرر و  تقو ذذذذلار  تذذذذتق ضلذذذذا 
  (27)اً كافلا   ضلا ً كامًظ أا    ض   تد مل إري   ر  ج،ا ر  ملنجي ا جري   ر  تاارو   

 التقاريرحالة تقدي   -1 

 هلئ   ملااهاي
 ملظاتذذار  ةقاملذذ   تذذو رري 

     سقاي م  تسابمل
 رييذي ىذايف م ذذا   اذي

 اات   جبظغ  اي مظاتار اقامل    سقاي م  تسابمل
جل ذذذذذذذذذذذ   ترمذذذذذذذذذذذا  لوذذذذذذذذذذذد 

  تق لل   تا  ي 
مولذذذذا  2019  لذذذذايف  ل  سذذذذ 2015 ب/أغسطن  2013 2009 ذ ر/مارس 

توقرذذذذذذاريي  تقرييذذذذذذي  جلذذذذذذامم  رذذذذذذامي 
  تسارس لشي إىل  تثاممل لشي

 توج ذذذذذذ   ملا لذذذذذذ  بذذذذذذاورون 
   ىق ذذذذاري  ا  رق اللذذذذ 

 ا تثرافل 

م ذذذذا   تثذذذذا  ذذذذشاي  رذذذذامي  تقرييذذذذي  - - 1995ا يي  /يو،ل  
 1995لايف 

 توج ذذذذذذ   ملا لذذذذذذذ  قرذذذذذذذون 
  ج،سا 

 شذذذذذذذذييمل  تثذذذذذذذذا /،وف رب  2013 2004 ذ ر/مارس 
2015 

مولذذذذا  2020سذذذذل     لذذذذايف 
  رامي  تقرييي  تي بم

 توج ذذذذ   ملا لذذذذ  باترمذذذذا  
 لود  تق لل  ضا  مليأي

 تقرييذذذذذذذذذي  جلذذذذذذذذذامم   ذذذذذذذذشاي  رذذذذذذذذذامي - - 2007كا،و   تثا /ي ايي 
توقرييذذذذذييمل  تي بذذذذذم ا ةذذذذذامن م ذذذذذا 

 2010لايف 
 تقرييذذذذي  جلذذذذامم مل يُ تذذذذي باذذذذا    - 2014 2007لناط/فرب يي  جل   ارون  تطضز

يمل  تثاتذذ  ا تي بذذمأ ا ذذشاي وقرييذذي ت
 رذذذذذذذذذامي  تقرييذذذذذذذذذي  ااخل مبورذذذذذذذذذب 
 تربا وكذذذذذول   اقلذذذذذار    ضاىلذذذذذ  
ارذذذذذذذذذذون  تطضذذذذذذذذذذز بشذذذذذذذذذذش  بلذذذذذذذذذذم 
 ا ضذذذال ا سذذذقاظل  ا ضذذذال   

 تذذذا    تناذذذا  ا   ملذذذو ر  جباالذذذ 
 2014 شاي  راإل  م ا لايف 
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 الردود على طلبا  المتابعة الم ددة التي  دمتها هيئا  المعاهدا  -2 
  ملظاتار  ةقامل   
 مرايف    ملوضو    تقاريخ  ملرير هلئ   ملااهاي

إ،شذذذذذذا  م سسذذذذذذ  مسذذذذذذقرو  إ،شذذذذذذا   لج ذذذذذذ   تاسذذذذذذقوري   ا  2016 جل    ترما  لود  تق لل   تا  ي 
إ ذظ  ا  تذلد ىطذا  م ذارد  تذاهب   ا ورون  ج،سا 
 (28)ا سقخا يف  ت انمل

- 

 جفذظر مذمل  تارذاب   ا  مل سس   تو  ل  ورون  ج،سا  2016  توج    ملا ل  قرون  ج،سا 
 ملي ىنذذذذذذذذ    ا ورذذذذذذذون  ج،سذذذذذذذذا  ممذذذذذذذذتلوذذذذذذذد  ،قهاكذذذذذذذذار 

 (29)تظاقجاا ترماال  

- 

 (30)التعاون مم اإلجراءا  الخاصة -باء 

  وات   تي ه    وات  أأل ا  روت    سقاي م  تسابر  
     اُرهت رلوي ر ا  
  تشاوب  ا ول  -  ت يار ر  ملمطوم هبا

  -  ت يار ر  ملو فمل لولها ممل ال   ملناأ 
  -  ت يار ر  ملطووب 

 وجوم   امل  ُيرأأل ا   تضرتي  ملش وت  با سقاي م   ألظث رساازُارهت إىل  وجوم     رلا  ا ت ا   ر  تاارو  تيرار لود رسااز 
   تيساازلود 

    راريي  ملقابا  ا تناثار

 التعاون مم مفو ية امم  المت دة السامية ل قوق اإلنسان -جي  
 ملق ذذذذاي  تسذذذذامل  ورذذذذون  ج،سذذذذا    مسذذذذاا  ماتلذذذذ  ملضوضذذذذل   امذذذذد سذذذذوري ايف ىذذذذا مت  -14
  (31)2012 لايف
أ   طوذب  ملسذالاي  تقر لذ  لوذد جل    ترمذا  لوذد  تق للذ   تا  ذي  سذوري ايف  تلجاا  -15

 سسذذذ  ا  لذذذ  مسذذذقرو  ورذذذون ،شذذذا  مج  امذذذد  ملق ذذذاي  تسذذذامل  ورذذذون  ج،سذذذا  مذذذمل مضوضذذذل 
  (32) ج،سا 
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 حقوق اإلنساندان في ميتنفيذ االلتزاما  الدولية  -ثالثا   
 المساواة وعدم التمييز -ألف 

مضوضذل   امذد  ملق ذاي    را نذت23-73 تشذامز  قو ل    سقاي م  تاار بفل ا يقاومل  -16
 1975،وف رب  شذييمل  تثذا / 24  ت ذارر   4تش ا   تظرئ  بري ر سوري ايف  اذايز  ترذا،و  رىذد 
ضوضذذذل   امذذذد مل جل سذذذل   اافرذذذاً   ،قرذذذال سذذذ    بشذذذش   جل سذذذل  ا جىامذذذ  تمذذذ ا   ملسذذذاا ي بذذذ   جل

  مشذذيا  ىذذا،و  2014  متوا/يوتلذذ     جل الذذ   تو  لذذ  تسذذوري ايفأىذذير  ملق ذذاي تشذذ ا   تظرئذذ   
 ملاذذذذذذذذا ل   (Ontwerpwet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap) جل سذذذذذذذذل  ا جىامذذذذذذذذ  بشذذذذذذذذش  

 تيرذذز   مذذ س ر سذذلق   تذذا  يق قذذم بذذ  مل  وذألطذذد  ترذذا،و   جلايذذا تو ذذيأي ،ضذذن ا   1975رذا،و  ت
  (33)اا يف  جل سل  بسنب فرا    جل سل ض ا،ار مه   مل م اا ر  ، أرازا  ت ا ر 
 تضييذذذذمل  تاامذذذذز  ملاذذذذي مبسذذذذشت   تق للذذذذ  ضذذذذا  ملذذذذيأي    ترذذذذا،و  أرسذذذذز ا  هذذذذا   ت ذذذذار   -17

 إللذ   سذوري ايف  إىل أ   تقشذييم ألذار فلهذا  2014لذايف  مطوذم    رسات  إىل سوري ايف ا مل ارس 
 يجقسذذذذنو   جل سذذذذل    ةذذذذارج ابذذذذويمل غذذذذذ مقذذذذ ار   يوتذذذذاا ضذذذذا  ملذذذذيأي   أ   ا ضذذذذال  تذذذذايمل 

هد   يجقسذذذنوهنا إذ   سذذذوري ايف اتجذذذ  مذذذو  يمذذذمل لذذذمل  ييذذذمل  ت سذذذب إذ  كذذذا  ا تذذذاهد   سذذذوري امل ت
  (34)سوري ايف كا،ت ا تايد ممل مو  ي

 سذذذذق ي ر سذذذذييا   تقشذذذذيياار  شذذذذاي بذذذذاترومل  توج ذذذذ   ملا لذذذذ  قرذذذذون  ج،سذذذذا   ا   ذذذذ  ل -18
    رذذلس ىذذا،و   هلويذذذ  سذذوري ايف  اج ذذز اأا ذذت  توج ذذ  بذذش     تق لل يذذ  فل ذذا يقاوذذمل ب ذذو   جلذذ ن

لوذد  ا  تذد متل ذ اىا،و   تاامو  ممل أرذز إتاذا  أا  اذايز  ااجذايف  ملخاتضذ  تواهذا  مبذا فلهذا  وذ
  (35)أساس ،و   جل ن

باسذق ي ر ارذور لذو غز إا   ص ذل  ا ذاا  مال  ذ   سذوري ايف توج ذ   لذرت ا  ا اتت -19
 ذذا بذ ل ولذذ  تورمذذا  لوذذد  تق لذذ  سذذوري ايف  قخذذا   اأا ذذت  توج ذذ  بذذش  تو سذذا  اأاذذي  تويرذذال

  (36) جملق مرز    اسيي ا  جل سا  ا ترو تب  ت  طل  بشش  أرا ر امس اتلار  مليأي ا تي 
  سذذذوري ايف    ذذذ  ل  و رذذذ  حتذذذايار كنذذذذي   اذذذال   ملذذذيأيأ  إىل األذذذار  تضييذذذمل  ترطذذذي   -20

 أبذذذال  جلهذذذور  تي ملذذذ  إىل  ا يذذذ  ميكذذذ   ملذذذيأيسذذوري ايف  و  ذذذز بذذذش   دشا ذذذف ملسذذاا ي بذذذ   جل سذذذ   
  ذذذذذذ خل ج،ضذذذذذذاذ  تجامذذذذذذز ترذذذذذذا،و   ترمذذذذذذا  لوذذذذذذد  تا ذذذذذذ   مل بوسذذذذذذااز م هذذذذذذا ا ايقهذذذذذذا مذذذذذذمل  تا ذذذذذذ 

  (37) تقشييال   ملقاور  قرون  مليأي تثاي ر  اساأ 2009 تاايف
اً حيتي اياذي ا ىا،و،اً لامسوري ايف بش   سمل جل    ترما  لود  تق لل   تا  ي   تأا ا  -21

أفاذذذال  ق ذذاال( مذذمل    ضاىلذذ   اي1)1ايقمذذ مل مجلذذم  تا ا ذذي  تذذو رري    ملذذاري   تق للذذ   تا  ذذي 
أيمذذاً بذذش   توج ذذ    اأا ذذت  تق للذذ   ملنالذذي اغذذذ  ملنالذذي   مجلذذم اذذا ر  ترذذا،و  ا ولذذاي  تاامذذ 

ممل    ضاىلذ   اذتذا بذإرر ج اجذد    شذيياايا حيتذي  4 شيياايا مبا يقضمل ا ملاري سوري ايف  و اد 
  (38)جم  تق لل   تا  ي  احتي م لول  مل ت ار  تد  ش



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

GE.16-03584 8 

   تطنرذذذار   رق اللذذذ  ،تذذذايف  باسذذذق ي ربذذذاترومل إا    تقرذذذاريي  تذذذد  ضلذذا   توج ذذذ  شذذاي ا  -22
 قخذذذا   اأا ذذذت  توج ذذ  بذذش  أ ذذول ه ايذذ   اذذذلو    تااتذذ   تطذذيا مذذذملاق اذذار حمولذذ  مال ذذ  

اطو ر تق ايا  جملق اار ا الذخاو  تذايمل ىذا ياذا،و  حتايذا ً مذمل هذاه  مل ارسذار  سوري ايف 
  (39) مل ارسار  تق لل ي  ا سقئ اهلا     ا بذ حماري ملجاف   هاهابش   قخا  ل ا   ىقما

  امذا  و رهذ  مذمل متللذ  ا   اضذم  تشذاوب  ا ذول  ا ترنولذ إأيمذاً بذاترومل   توج   شاي ا  -23
  (40)متقاها  تجامز قروىها  جل الل  ا تضيري مسق ي   

 بقاذيم  ملهذارييمل  تشذيلل  اغذذ  تشذيلل   تد  ضلا تقراريي إا   باترومل   توج   شاي ا  -24
ضذذ ا  ا ذذذول مجلذذم  الذذذخاو لوذذد سذذذوري ايف  توج ذذ    الذذجات توق للذذ    متذذقاهد قرذذذوىهد

  (41) ةاضا  تو يقها لود  تقاولد افيو  تا ز ا ةامار  ت  ل  را  متلل 
مذذذذد مضوضذذذذل   ا    شذذذذاي12-73 تشذذذذامز  قو ذذذذل    سذذذذقاي م  تذذذذاار بافل ذذذذا يقاوذذذذمل  -25

   سذذقناار  مسذذاااً  أ  لذذايف  سذذجلز  ملو تلذذا أ ذذنس لذذامظً مذذمل رومل بذذات ملق ذذاي تشذذ ا   تظرئذذ  
سذذذوري ايف   ذذذار  تاايذذذا مذذذمل  ا ضذذذال  ملهذذذارييمل مذذذمل  تق قذذذم قرذذذوىهد  اساسذذذل   اأا ذذذت بذذذش  

أليبذذذذت  توج ذذذذ   ملا لذذذذ  قرذذذذون ا   (42)م  ا ضذذذذال  ملوتذذذذوريمل لوذذذذد أر ضذذذذلهالذذذذهار ر مذذذذلظر جل لذذذذ
جل ذ   ترمذا  لوذد أا ذت ا   (43)مماألوذ لذمل لذو غز   اجل    ترما  لوذد  تق للذ   تا  ذي   ج،سا

ا ضذذذال   تق لل يذذذ   تذذذد مت ذذذم  ار اذذذمل  جر ريذذذ  ا مل ارسذذذ تاو سذذذوري ايف  بذذذش    يذذذز تق للذذذ   تا  ذذذي  
ضذذذ ا،ار مل ذذذم  وفيش   ذذذبذذذا  أ ملوتذذذوريمل تو تذذذايمل أر نلذذذ  مذذذمل  كقسذذذاب ر سذذذل   تنوذذذا ل ذذذا  ملذذذلظر

 مل ارسذذذار  تق لل يذذذ    سذذذلان  طنلذذذمل ىذذذا،و  أ ك ذذذا أا ذذذقها بذذذش   و رذذذ   ،اذذذا يف  جل سذذذل اذذذا ر 
(44)ا  سل ا   سلان  سجلز  ملو تلاب لاق   ملاات    ملقاومل باجل سل  ا جىام    1975 لايف

  
بشذش  م ذم  تق للذ  لوذد أسذاس   ً حمذار سذوري ايف  شذييااً  سذمل ش  بذاأا د  تضييمل  ترطي   -26

  (45)ا،ل  مللول  جل سل  أا  جل س

 ال ق في ال ياة وال رية واممم الشخصي -باء 
بالق ذار   2015مارس  ذ ر/    ب مضوم  امد  ملق اي  تسامحل ورون  ج،سا را   -27

كذا     ترذي رأ  هذا    اذظ  ا  تاروبذار إتاا  لروبذ   جلذا يف مذمل ىذا،و ب  ترا،و   تراضحلسوري ايف 
 (46)قو ذذلار تا بقشيلذذ 2011اذذظل   سذذقاي م  تذذاار   تشذذامز  تسذذابمل   لذذايف هذذا  تق  م،قلجذذ  
  (47) الو إىل إتاا  لروب   جلا يف تد 
 13لروب   جلا يف ممل ىا،و   تاروبار   بإتاا   توج    ملا ل  قرون  ج،سا   تنرا  ا  -28

مل  اذذذا ل باذذذا ىذذذا،و   تاروبذذذار  تاسذذذجي   سذذذوري ايفا   تتج هذذذا أسذذذضا   2015،لسذذذا /أبييز 
  (48)اتات افراً 



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

9 GE.16-03584 

 أ،ذ  بذ   تشذناب  ممذلضاً    ا و اً را ً  ملي ضم  تضييمل  ترطي  ماال   ،ق ار  ا اظ -29
فرذا كا،ذذت اذا ر   ،ق ذذار   إا    الذا ر  مليياذذ  مذملرق ذذالحل   روذمل  ،قشذار  تلوذد  تذيغد مذذمل 

  (49) سقجاب   وجوم  حمااري اا أي
  يمذ مل  ملا ل  قرون  ج،سذا  بذاترومل ا   تقشذييم  جل ذااحل   سذوري ايف   توج   شاي ا  -30

 توج ذ   اأا ذتلود حنو م اسب  تقجيمي  تقايف افاال يشذ وها  تقاييذ   ملرنذول راتلذاً توقاذايب  
  ملاذذايذ  تي سذذخ  راتلذذاً  مذذم   اذذا ل ىذذا،و   تاروبذذار تلشذذ ز  اييضذذاً توقاذذايب يق شذذد سذذوري ايف بذذش

أ    شذذن  تلذذ  مسذذقرو  توشذذجاا  ةوتذذ  سذذوط   تق رلذذمل   مجلذذم   رلذذا  ر ا تشذذجاا   ملنو ذذ  ا 
  (50) ز بشفاال  تقاايب اسو   ملاامو ل ها فل ا يق

را   ملسذقو    ياا   اقجذاا ش  ضلا ب تد قراريي  ت شاي باترومل إا    توج      ل ا   -31
  كقتذا  اسذو   ا ق ثز أساسذاً   ك   تشي   اغذها ممل مي فمل   اقجاا  مل ىت    مي   تظامل

 ذذذا بذ فااتذذذ   مذذذ مل  ذذذياا سذذذوري ايف  اق ذذذا اأا ذذذت  توج ذذذ  بذذذش   اذذذامار  ت ذذذيا  ت ذذذ حل 
  (51) طنلمل  تقا بذ غذ   اقجااي    ممل مجوقهاكي م   تسج ا   حترتيف اقجاا 

أ  لذذخ  يُرذذنض لولذذ  أا حُيقجذذ  بقه ذذ    وىلذذ  وايذذ  أ،ذذمذذمل  شذذاي  توج ذذ  بذذاترومل ا  -32
لايف   تذا  تذ  أ  يرذير متايذا  ر اال  تا   تشي   ملاي ألظأل  أا أربا  أيايف ىنز أ  إلثز أمايف ما   

مذ مل مثذول  ي  شذييااً سذوري ايف    اأا ذت  توج ذ  بذش   اق ذاماي   اقجاا بذاا  مي راذ  ىمذاال 
  (52)سال  48  غمو  أمايف ىام  ر اال  كز موىوا أا حمقج  بقه   

             ت ذذذذذذذذذذ    تارولذذذذذذذذذذ   ملقاورذذذذذذذذذذ  باا ذذذذذذذذذذز  ت ظاذذذذذذذذذذظ  توج ذذذذذذذذذذ   لق ذذذذذذذذذذار اطذذذذذذذذذذ  ا  اذذذذذذذذذذ   -33
ىو ،ل هذذذا اممارسذذذايا   اذذذال  ت ذذذ   سذذذوري ايف  ذذذ رس بذذذش   فإهنذذذا  و ذذذحل  2017-2015 توضذذذرتي

  (53) تارول  تقظ    اقجاا  تقاسضحل
 مللذذز  حل ام رارذذ بقاذذي م  ملثولذذار ا ملثولذذ تذذد  ضلذذا قرذذاريي  تإا    شذذاي  توج ذذ  بذذاترومل ا  -34

ا  سذذل ا  ت سذذا  ماذذايي ر  هلويذذ     ذذضار  جل سذذ  حل هلويذذ   جل سذذا،ل  ااذذامو   جل سذذحل اماذذايي 
  (54)امو  لود يا ل ا ي ممل ىو ر  امملتظاقجاا  تقاسضحل اسو   ملا   جل سا،ل 

،تايف لامز و اي   أمايف اضم الااراً  نلا،ار حتاياً ،ر   ت لجزاافراً توضييمل  ترطي    -35
 إىل أ  2016-2012توضذذذذذرتي  إ ذذذذذار  امذذذذذد  ملق ذذذذذاي تو سذذذذذالاي  ج االذذذذذ األذذذذذار   (55) تطضذذذذذز
 ذشألذ كنذذ لوذد ىذاري  رتأسذها ،سذا   اسي  تد   اا ج  ا ضال ا و ز   سمل  ملي هر    ،قشار

  (56) جاال اسو   ملاامو ممل  تا   ا  ا ضاهلا اسي لود  وفذ  و اي   تجافل  
  لقذا    جل سذحل لوذد لود ااىب ي  ترا،و  أ ش،  لود  تيغد ممل باأفار  تضييمل  ترطي   -36

تربا وكول   اقلار    ضاىلذ  ارذون  تطضذز بشذش  بلذم  ا ضذال   تق ايمل لود  ابيغد ا ضال  
لذار  ملظارذار  ترمذاال    مثذز هذاه    يذ  ل  ا سقاظل  ا ضال    تناا  ا   ملو ر  جباالذ 

بسذنب اذا ر   لقذا    جل سذحل ا  يذقد  جبذظغ لذمل  اغونلذ   تات ذد مذمل   اً  وا ر م خضمذ
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  اال  تجش   ملنجي  اكا  ه ا  أيماً ،ر  اار   مرذامحل  ةذامار  ملذ هو   ى ور أار 
  (57)هدالظر م ايا ت ا ضال  جرلار
 يحمتذذور    تنا،لذذ أ   تاروبذذ ا لذذ  قرذذون  ج،سذذا  أ،ذذ  لوذذد  تذذيغد مذذمل  توج ذذ   مل ا اتذذت -37

ش  بذ تضييمل  ترطذي   اأفار  (58)   جملق م  ً امرنوت يً ساااما    ل  فإهنا  ،تايف  تاروبار    ي ا ً 
ذذذ ا  لقذذذا  وا ذذذ  ت  مل اِهمذذذ  ااجذذذايف  ترا،و،لذذذ     بذذذو ي لوذذذد أهنذذذا حتتذذذي مجلذذذم ألذذذجال  تارمل  ضس 

اطذو ر سذوري ايف  قخذا ش  بذأا ت  توج    ملا ل  قرون  ج،سا  ا   (59)   يبل   ا ضال   تنا،ل
 شذذجم لوذذد  سذذقخا يف اأ      مجلذذم  ا ذذيباا ضذذال    تنا،لذذ  بذذو  تار ج،ذذ  لل ولذذ  توضذذم اذذا 

 ذذظر  ثرلضلذذ  لامذذ  توقوللذذ  باتقذذشألذ ر  تمذذاري  شذذملأسذذاتلب  شرينلذذ  غذذذ ل لضذذ  كنذذا از  اأ   
  (61)ىامت  تلو،سجو  و ل  مماألو ا   (60)  تنا،ل  بو   لود  تار ملرت ن
مخسذ     ملاا  ممل  ا ضال  تايمل  ذرت ا  أل ذارهد بذ   6ش  حنو ب تضييمل  ترطي   اأفار -38

بذذذ   مل ذذذا مل  ومذذذيي  ا تسذذذااول   ا  اقظفذذذار  لامذذذاً م خي ذذذو    ل ذذذز  ا ضذذذال 14ألذذذو يف ا
كذا  ا لوذد  تقذو خل       ملااذ  17.8   ملااذ  ا 6.5   ملااذ  ا 3ي  كنذذ    تييضلذ   تا اول ا  تييضل  
  كثذذذ مذذمل  مو و ذذ (  ذذاهيي  ترا،و،لذذ     م ذذارد  تذذاهب )غذذذ  تضقلذذا  أساسذذاً  ا ضذذال  ل ذذز 

تورمذذذا  لوذذذد أسذذذوأ  ل ولذذذ إرذذذي   ر  لوذذذد أ   قخذذذا االذذذا   ااذذذ   تضييذذذمل  ترطذذذي  سذذذوري ايف 
إلطذذا   جذ  إمجا،لذذ   ملي لذذاي  تا ذذزقضقذذلو  ملقاوذذمل ب مليسذذويف  أ   ذذ رس ا ضذذال  ا  ل ذذزألذذجال 

  (62)ل  تاامو     ترطا  غذ  تيةحل ياا ل ز  ا ضا ملي ىن ضقشحل  تا ز مل
مضوضذل  ا  توج ذ   ملا لذ  قرذون  ج،سذا  ا   ترمذا  لوذد  تق للذ   تا  ذي جل   ا اتت  -39

عذذذذذار باتنشذذذذذي   و  لذذذذذ  ملجاف ذذذذذ     تلجل  سذذذذذرت     لق ذذذذذار  امذذذذذد  ملق ذذذذذاي تشذذذذذ ا   تظرئذذذذذ  
إىل أ  سذوري ايف بوذا مضوضذل   امذد  ملق ذاي تشذ ا   تظرئذ  األارر   (63)2014،لسا /أبييز 

ا تا ذذذز  تألغذذذي م  جل سذذذل تظعذذذار   ايضذذذو يقم ذذذار امر ذذذا تو سذذذا  ا تيرذذذال ا ا ضذذذال  تذذذايمل 
  اذذذذذايذ  تذذذذذا،لا تورمذذذذذا  لوذذذذذد   عذذذذذارتو  امذذذذذاً  متقثذذذذذز  مقثذذذذذا ً  ملسذذذذذوري ايف  غذذذذذذ أ أ (64) ترسذذذذذي 
ارذذور  شذذيياار ا  لذذ  ملجاف ذذ  اذذايف تجل ذذ   ترمذذا  لوذذد  تق للذذ   تا  ذذي   ا شسذذ   (65)باتنشذذي
 توج ذذ   ملا لذذ   ا شذذاي  (66)اتاذذايف  رذذامي مسذذالاي رةلذذ  لذذامو  تمذذ ايا   عذذارباتنشذذي   عذذار 

 و ذذول لوذذد ضذذ ايا   عذذار باتنشذذي    تذذد يو رههذذا رومل إا    ت ذذاوبار بذذاتقرذذون  ج،سذذا  
  (67)بشجز فاال  و اي  ا ملوجش ا تقاويض

 ت ذ   تا ذز  تااتلذ   تقاباذ  ملجل    ةذرب    ملا لذ  بقطنلذمل    ضاىلذار ا تقو ذلار األيبت  -40
وذذذد  جثلذذذ  لا ضذذذال ضذذذ ايا   عذذذار ا تذذذالاري  ااثذذذت سذذذوري ايف  لذذذمل ىورهذذذا إا   لذذذايف رلذذذد 

 هدإلذاري  ذشهلوهد ا ،ذذامار هذاتأل ضذال  تمذ ايا  مبذذا فل م اسذن اذذامار  في  ذو رهورهذا تمذ ا  
  (68)  رق الحل
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 لإلفال  مم العقاب، وسيادة القانون إ امة العدل، بما في ذلك التصدي -جي  

 توج    ملا ل  قرون  ج،سا  باترومل إا   رو ،ب  تر ور  تااياي  تد  اذرت   ت تذايف   شاي -41
سذذوري ايف  ت تذذايف  ترمذذااحل بذذاملو رر  تنشذذيي  ا ملاتلذذ   ملظا ذذ  كذذحل  ذذ ار  توج ذذ  بذذش    ترمذذااحل  اأا ذذت

هبد تمذ ا  مذمل  ترمذاي ا ملذال   تاذام  ا ذار   لذاً كاف   ً لذارابذش   و ذ  يق جمل ممل  تا ز بضااتلذ   
 قخذذذا مجلذذذم ابذذذش  اسذذذمل إىامذذذ   تاذذذال ا اذذذرت يف ضذذذ ا،ار  لاك ذذذ   تاارتذذذ    مجلذذذم أحنذذذا   تنوذذذا  

  (69) ترما   مبا   ذتا رفم را  ب م اسن  تورماي ل و ر  تظام  تم ا   سقرظت ةط
 تقجاتل   ترا،و،ل   تناهت   ملي نط  با سقاا،  مب ذايف  مذا   تضييمل  ترطي  أ   ا اظ -42

مق ذذاال لذذار كنذذذ مذذمل  ملذذو       الذذ  إهنذذا تلسذذت     تاا تذذ   توجذذو  إىلىذذاري  ملذذو     لوذذد 
كضايذذ  اذذامار  ملسذذالاي  ترا،و،لذذ  مذذا   إا    ا توج ذذ   ملا لذذ  قرذذون  ج،سذذا  لذذمل ىورهذذأليبذذت ا 

 تضييمل  ترطذي  أ   وجومذ   رذايف  ملسذالاي  ترا،و،لذ   ا اظ  (70)تاا   تااز  مل خضض ملقوفيي 
ضذذةت   ا اذذاب  تذذد يقراضذذاها هذذ     لذذامو   روذذز تو ذذو     مذذمل اذذظل  ذذوفذ  لذذام   إ  أ  

  (71)هد و في  ممل
إا   لذذذايف اضذذذو  ا  سذذذان  ترو لذذذا  تذذذد بذذذاترومل  توج ذذذ   ملا لذذذ  قرذذذون  ج،سذذذا   ا شذذذاي -43

  (72) تافا  ا تسج ا   اإمجا،ل   رللا ها      ال باا  مربر حلحتجد     ال ب  حمام
 ا  يطنذذذمتذذذ إا    تق للذذذ   ملسذذذقامي بذذذاترومل جل ذذذ   ترمذذذا  لوذذذد  تق للذذذ   تا  ذذذي   ا شذذذاي -44
ذذذمل  تشذذذاوب  ا ذذذول  ا ترنولذذذ  مذذذمل ا ت تذذذايف  ترمذذذااحل    اسذذذنز    اقجذذذايف إىل  ترمذذذا  تذذذا    إلج 

أ  لوذذد   ااثذذت  توج ذذ  سذذوري ايف   ،ق ذذاا  تضااتذذ  لذذمل  ييذذمل  هللاكذذز  مل سسذذل  هلذذاه  تشذذاوب
 جضز توشاوب  ا ول  سنز   ،ق اا  تضاات  ممل مجلم  ،قهاكذار اروىهذا  تضيريذ  ا جل اللذ   

  لذذذذرت ا لوذذذذد ااثذذذذت  توج ذذذذ  أيمذذذذاً سذذذذوري ايف  لذذذذ  ا فل ذذذذا يقاوذذذذمل بذذذذاتق قم قرذذذذون  ملوج  سذذذذل 
  (73)باتشخ ل   ترا،و،ل   جل الل  توشاوب  ا ول  ا ترنول 

إرذذي   حترلرذذار لذذامو    سذذوري ايف  مذذ مل ش  بذذ توج ذذ   ملا لذذ  قرذذون  ج،سذذا   تأا ذذا  -45
 ا اذويض   قهدأإر ،ذ  جل ذاي اإ،ذ  ل لروبذار م اسذن  هبذد   ااتذ  امظار    أىمايا  تا    جل سا 

ملذذو ضحل إ،ضذذاذ  اً إت  ملذذ اً  ذذارينسذذوري ايف  ذذوفي أيمذذاً بذذش   توج ذذ    اأا ذذت  تمذذ ايا  اويمذذاً م اسذذناً 
 ترذذذذا،و  ا ملذذذذو ض   ترمذذذذاال  ا ملذذذذال   تاذذذذام  ا اا ذذذذاال    رق ذذذذالل    اذذذذال مظارذذذذ  

  (74) ترما  تم ايا إىل   اقجايفا لسذ   ماالاً ى مي جيب  تا    جل سا 
 مذذذمل ىذذذي ر  ج،سذذذا  ورذذذون  تسذذذامل   ملق ذذذاي  امذذذد مضوضذذذ   ، لجذذذت  2012 لذذذايف  ا  -46

مذمل  ملراضذاي  ذا،   و س ا تذا  إلذ   تذا  كذا  سذارياً  اايز ىا،و   تاضو  تاايف  إىي رتو  ل     جل ال 
مذذمل جلذذ    اكذذرب  ل ذذاما كذذا   لامذذاً  12اذذظل فذذرتي جنذذت  ،قهاكذذار ارذذون  ج،سذذا   تذذد  ر ُ د وذذل

 جلذذي اد  تذذد اىاذذت  ملشذذ وت  بذذاتاضو تققمذذ مل قاذذايز  تضذذرتي امذذا ر  تحتذذت  وجذذد  تاسذذجي    تنوذذا 
 "  سلان  تافا  لمل  تاات "  1992أغسطن  ب/ 19ا 1980،لسا /أبييز  1 ب 
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 تذيالن  لوذد 2007  لذايف  ترُفا ملضوم  تسامحل  ترمل   تد   اظ ت ار    ا  ذ  -47
مذذمل ال ذذا   ملاارضذذ   تنذذارايمل   15  لقرذذالرذذا  ي ذذو  باملشذذارك    ف اذذييمل   24ري يييذذ  بو ذسذذحل ا

  1982ريسذذذ رب كذذذا،و   اال/،رابذذذار  تا ذذذال      إاذذذا  الذذذلد  ا و   احمذذذامو  ذذذ ضلمل فذذذلهد مبذذذ
 تاا ذذ       اذذقظل   ارذذاً ر اذذز ا ذذمل ياذذور  اربذذ  إىل ارنذذ   تذذايمل أُلذذامو  بذذإري   ر مذذور ي

ل ييف ماتذذذد لذذذااظر سذذذألذذذار  ملضذذذوم  تسذذذامحل إىل أ   اذذذايز ىذذذا،و   تاضذذذو  تاذذذايف ا بار مذذذارينو  
تق  مذار  ارهد    تاا ت  ا ورلر  اررب  تمير  اأ،  يقاارم بشجز ا ضذس مذم  ممل  تم ايا 
  (75)سوري ايفت تااتل  

إىل ها   سوري ايف  ملضيطإا    سق ار  توج    ملا ل  قرون  ج،سا  لمل ىومل مماألز  تاأليب -48
 24ا حلتقاو ذمل حماك ذ   تذيالن ري يييذ  بو ذسذباذا لايف ارور حمج ذ  رسذقوري   فمًظ لمل تقاايز 

ضذذذا  أرهذذذ  ا اذذذييمل -بذذذابويي يف  اذذذييمل لوذذذد  تذذذيغد مذذذمل   ر    تذذذد  لق ذذذايا  توج ذذذ    ىمذذذل  
  (76)سوري ايف

  اغذهذا مذمل   ،قهاكذار 1986  لذايف  تذد  رُ جنذت اذ ري ُمويو ،ذا إىل أ   توج ذ   األذارر -49
لرذذذذذذاب        ذذذذذ  ل را  اىاذذذذذت إبذذذذذا   وجذذذذذد  تاسذذذذذذجي   تضاوذذذذذحل تذذذذذذد  جلسذذذذذل   ورذذذذذون  ج،سذذذذذا  

  (77)رمل  وا  تبرومل لايف رغن  باض  تشهور    جر   بشهار يد    اتت  توج    ك ا
 تقذذذشاي     ضلذذذا لذذذمل لذذذو غز رايذذذ  إا   جل ذذذ   ترمذذذا  لوذذذد  تق للذذذ   تا  ذذذي   تاأليبذذذ -50

الذذاب ( 2005) مويو ،ذذا اق ذذم دحمج ذذ   تنوذذا    امييجلذذ  ورذذون  ج،سذذا    ىمذذل حلاج ذذ
لذذذايف ارذذذور أ  ماوومذذذار ا ىالذذذ   شذذذذ إىل إاذذذي ا  رذذذايف ارلرذذذحل   إا   (  ا 2007) سذذذار ماكا
   ملو ِمذذذ  ىا،و،ذذذاً رذذذي ر ر  لذذذاكد ت  مقثذذذال  توج ذذذ  سذذذوري ايف لوذذذد   ااثذذذت يمل  وج ذذذ   ضلذذذا هذذذا

تإلسذذذي   برتسذذذلد اذذذاار  ار ضذذذحل امتولجهذذذا  امذذذ س ااثقهذذذا ب ذذذض  اا ذذذ  لوذذذد  صذذذاذ اطذذذو ر 
ىييذذذذذذذ  مويو ،ذذذذذذذا    اذذذذذذذ ري  لذذذذذذذرت ا  ترذذذذذذذا،و  بااهولذذذذذذذ   ترا،و،لذذذذذذذ   جل اللذذذذذذذ   امااىنذذذذذذذ  مذذذذذذذي جيب 

  (78)1986 لايف
  اهذذذو ميفذذذمل رايوذذحلأابذذذا ميفذذذمل أ  سذذذوري ايف ىذذذا  سذذقث ير   إىل طذذي  األذذار  تضييذذذمل  تر -51

لامذذاً    ،قتذذار  18ا 12يي لذذحل  ذذياا  ا ضذذال ممذذمل  ذذرت ا  أل ذذارهد بذذ  تشذذناب  اقجذذاا  
 تذا،لا املقطونذار  ضذحل بإ ذظال  إىل إ،شذا  ه ذا  اارذ       ذ  ل أضذاا أ،ذغذذ أ،ذ    حماك قهد

  (79)ممل اييقهد  ليام و اي   ااا ث 
    اقجذذذاا أأل ذذذا لذذذمل  تنذذذاتا   ر ا ذذذاً    يُض ذذذوو ش   ا ضذذذال بذذذ تضييذذذمل  ترطذذذي   اأفذذذار -52

 18ا 12بذذ   مل ذذرت ا  أل ذذاره  تذذظي تضقلذذار  ر و ا ذذي فذذمل  ىوذذ  لذذار  ملإىل  اييرذذم ذتذذا ر الذذاً 
 ملا ،ار  ت سا    بيفر  ىسد  ت سا    رايوحل  أابا امل حيقج    اتسجمل لاماً ا لجويف لولهمل ب

 يور    تضقلا  ا  كثذ ممل  االا  وجنار  الظاي لود ذتا  ت    سجمل سا،قا بوما  ااييار
ي تواايذ  منالذذيي   رذي اد اطذذ ار جذذاب  تذايمل أري ذو  بلامذاً امذذا فذون ا  16أل ذارهد   نوذ  تذايمل 

ف ذذز  ااذذا ث ي ايف سذذور  مذذ مل ش  بذذأا ذذت  توج ذذ   ملا لذذ  قرذذون  ج،سذذا  ا   (80)ر ذذا   تجنذذار
  (81)لمل  تناتا    مجلم أماكمل   اقجاا



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

13 GE.16-03584 

 ال ق في الخصوصية والزواج وفي ال ياة امسرية -دال 
     يُاذرتارا،و   اتج تو   يُاقرب ةاتضاً ش   ت شاط  جل سحل  ملثوحل ب تضييمل  ترطي   أفار -53
ب   الخاو مذمل ،ضذن ،ذو  ات ا ج   ب  ا ا ر ناط ب   الخاو ممل ،ضن ،و   جل نب ىا،و،اً 
  (82) جل ن،و  أاا ج ممل ،ضن ا  بقني  أ ضال ممل ِىنز    جل ن
سذذذ    15أ   تسذذذمل  تذذذا،لا توذذذ ا ج رُفاذذذت إىل  توج ذذذ   ملا لذذذ  قرذذذون  ج،سذذذا   ا اتذذذت -54

 شذذذاي بذذذاترومل تجذذو   تسذذذمل  تذذا،لا توذذذ ا ج م خضمذذذ  اتج هذذذا    ذذ  ل   سذذذ   تويرذذال 17تو سذذا  ا
اأا ذذذت  توج ذذ  بذذش   اذذال سذذذوري ايف    جلذذ ن،ذذو  أسذذاس  ااهنذذا   طذذو  لوذذد متللذذذ  لوذذد تواايذذ 

  (83)ا ج مم  ملاايذ  تااتل  تسمل  تا،لا تو   و  م ملىو ،ل ها 

 حرية التعبير وال ق في المشاركة في ال ياة العامة والسياسية -هاء 
 تقشذذذذذهذ ياقذذذذذرب ر ايذذذذذ   اإلجذذذذذمل أ  يااىذذذذذب لولذذذذذ  باتاي مذذذذذ   إىل أ  تلو،سذذذذذجو  رألذذذذذار  -55
 لذذو غزأألذذارر  توج ذذ   ملا لذذ  قرذذون  ج،سذذا  ا   (84)ألذذظث سذذ و ر    رذذز لذذملباتسذذجمل ملذذاي  أا

يثذذي  جلذذظيف لذذمل ،شذذي ماوومذذار اساسذذ  بشذذش  مسذذااز ش  عذذيمي  تقشذذهذ ىذذا بذذ أفذذاررمماألوذذ   ا 
إامذاِل  الوذد وذد لذايف عذيمي  تقشذهذ لري ايف  تلو،سذجو سذو  تلذجاا   (85)متن  مل و    تاام 

  (86)تورا،و   ملا  افراً تو اايذ  تااتل 
 اق ذذا اييذذ   ملاوومذذار  اأا ذذت بذذش  بشذذش   شذذييم  لذذايف ارذذور تلو،سذذجو  ا اتذذت -56

  (87)بشش  ايي   ملاوومار يقضمل مم  ملاايذ  تااتل  اً ىا،و،سوري ايف 
 شاي باترومل  سق ي ر ضا  متثلز  مليأي إىل اا  ج،سا   توج    ملا ل  قرون  ا     ل -57

 بالذذا   م ا ذذب  ذذ م  ترذذي ر   اوذذن  تذذوار   ا وجومذذار  لولذذ   فمذذًظ لذذمل  ترطذذا   ةذذاو 
 اال  تسلاس   ا ي  رهورها   سنلز اياري مشارك   مليأي  سوري ايف  و  ز اأا ت  توج   بش  

  (88)إذ   ىقمد  امي   بذ اا   م ىق  ترطا   تاايف  اذتا باصاذ  اا  
  مشارك  أفي ر  تشاوب ىوإا    شاي باترومل جل    ترما  لود  تق لل   تا  ي   ا     ل -58

 ترنول  ا ا ول     ولاي  تاام  ا هللئار  وجومل   ا  اضم اإىي ر  ملاايذ ا تسلاسذار  تاامذ   
 ذا بذ اا ذ  اأا ت  توج   بش   قخا سوري ايف  بشجز منالي اروىهد  نوا  تد مت  هامبا فل

     جملذاتن  تسلاسذل   ابذش  مذ هد ت ياري لار ممثوحل  تشذاوب  ا ذول  ا ترنولذ     سذل ا  ت سذا 
 اق ذذذا  تلذذذار يذذذاا إىل ضذذذ ا  مشذذذارك  ممثوذذذحل  تشذذذاوب  ا ذذذول  ا ترنولذذذ      ذذذ لد ا لق ذذذار 

  (89) ملاايذ ا تسلاسار  تاام 
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 ال ق في العمل وفي التمتم بشروط عمل عادلة ومواتية -واو 
  ملذيأي إىل لايف متجذ  2016-2012ألار إ ار  امد  ملق اي تو سالاي  ج اال  توضرتي  -59

 حترلذمل كامذز إمجا،ايذا إىل لج هذا لذملممل  مل افس    سون  تا ز لود ىذايف  ملسذاا ي مذم  تيرذز  ا 
  (90)ب ض  اا  ألا ر كنذي ممل  تشناب لود أألير  تنطات  أيماً ا     ىق اري  ا  رق الل 

 ال ق في الضمان االجتماعي وفي التمتم بمستوى معيشي الئق -زاي 
أ   تقرذايف   إىل  2016-2012توضذرتي إ ذار  امذد  ملق ذاي تو سذالاي  ج االذ  ألار  -60

رتكذذ     مل ذذا مل  اكثذذي ل تذذ  مذذمل ي قشذذي اي  اأ   تضرذذي مقناي ذذاً ا   ً  ترمذذا  لوذذد  تضرذذي كذذا  حمذذاار
 و فذذذمل   ج ذذذار ضذذذا   ا اذذذظ  تذذذا اولق  بياكوبو،ذذذاا اسذذذلناتلويي مرذذذا اد تنوذذذا  ااا ذذذ    

با نذا  هُنذل ىاا ذ  فل ذا يقاوذمل  دامهذار ي اىوذ  ماذارفهد تسلاسذار ا ذ ا   ترذي ر    ا ب     ر  
  (91)وا ممل  تضري    لود ارون  ج،سا  امي لل  تظلقنار ر  جل سا،ل 

 سذقخا يف   ضلذا بجثذييباترومل إا    تقراريي  تد جل    ترما  لود  تق لل   تا  ي   ا شاي -61
 تسويب لوذد  تنلئذ  الوذد أسذناب مالشذ   تشذاوب  ذتا ا شألذ  م ارد  تاهب ت  ت انمل لا شق

اري تمذذذذ ا  لذذذذايف  ذذذذا بذ حمذذذاأا ذذذذت  توج ذذذ  بذذذذش   قخذذذذا سذذذوري ايف   ا ذذذول  ا ترنولذذذذ  ا ذذذ قها 
ق تلذذذذ  تت  ت انذذذذمل    ار ضذذذذحل  تذذذذد  سذذذذج ها  تشذذذذاوب  ا ذذذذول  ا ترنولذذذذ   ا ل سذذذذقخا يف أا  شذذذذق

 مل ذذا مل  ملووألذذ   اإمذذا ر  تشذذاوب  ا ذذول  ا ترنولذذ   ملقذذشأليي مبلذذاه  تشذذيب  ت تلضذذ  ا تيلايذذ   ت ذذ ل   
  (92)قوفذ سنز   ،ق اا ا تقاويض  مل اسب لمل  ووث  ار ضحل بات انملتا 

 الص ةال ق في  -حاء 
 رذامي   تذد  اذرتمأ   تق ذايار  تيالسذل  إىل م ت    ت    تونوا    امييجلذ   رألار  -62

 مل ذذا مل  تا اولذذ   مذذمل ةذذامار  ت ذذ ل   شذذ ز  اطلذذ   مل ذذا مل ذ ر  تجثافذذ   تسذذجا،ل   مل خضمذذ  
 تقذذوفذ  تيلايذذ   ملنالذذييه ذذا  ألظألذذ  أ،ت ذذ  فيللذذ  رالسذذل  ا ،تذذايف  تيلايذذ   ت ذذ ل    عذذ   تنوذذا ا   

ااا ري  ت ذذذذ   )مجقذذذذب  ت ذذذذ    تاامذذذذ (    ا ةذذذذامار  ت ذذذذ ل   جىول لذذذذ   هذذذذحل   تناثذذذذ   تطنلذذذذ 
 ملوىذذم  جلاذذي    ا تا اتذذ    اسذذبسذذجا،ل  ةقوضذذ   اامذذ  لذذي اس كذذز ،تذذايف فيلذذحل   ايقخ ذذ   

  (93)ا توضم   رق الحل كوض   تاظج  امسقو   تااز  ا تراري لود رفم
وذايمل ت تيلايذ   ملقخ  ذ    ذوفذأ   أيمذاً إىلرر م ت    ت    تونوذا    امييجلذ  األا -63

 ت ذذاس  تذذايمل حيقذذارو  إىل اذذامار  الذذ  يمذذطي  يالشذذو     مل ذذا مل  تا اولذذ    يذذ  ل حمذذاار ً 
    سذل ا   مناذ  ىوذمل بشذجز اذاو  تطنل   تااروذ  تيلاي    شجزإىل  تسضي إىل بار مارينو  ا 

  (94)أل ضال اايثحل  تو ريملقخ    تيلاي    ت وفذ  تطارا  ا     وا ر  تقوتلارلاي  
 موألرذ لذايف  ملسذاا ي بذ   جل سذ  أارذ  م ت ذ   ت ذ   تونوذا    امييجلذ  أ   ا اتت -64

اغذذذذذذ   ملاايذذذذذ   امذذذذذي م ا ،قشذذذذذار  ملقوىذذذذذم   تا ذذذذذي   ت قذذذذذاال  ت ذذذذذ ل   ملخقوضذذذذذ   مثذذذذذز مقوسذذذذذ  
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أ  إىل  2016-2012توضذذذذذرتي   امذذذذذد  ملق ذذذذذاي تو سذذذذذالاي  ج االذذذذذ  إ ذذذذذارلذذذذذار أا   (95) ملاايذذذذذ 
 اذامار  ت ذ    جبابلذ   ذوفذ  مل يذا مذمل يسذقالحل سق ي ر  ر ضذا  ماذال  و ذز بذ   ملي هرذار 

  (96) ا جبابل   جل سل   ت    ااخل   مبا فلها   تلد  اسيي ا تقثرل  هاا  سقضاري م 
 تقشذذذذجلم  تضاذذذذال لوذذذذد  أ   و  ذذذذز سذذذذوري ايفأ  مذذذذمل  ملهذذذذد  إىلاألذذذذار  تضييذذذذمل  ترطذذذذي   -65

 تيلايذذ     ا ا يذذ   ابج لذذار كافلذذ  بشسذذاار ماروتذذ  ر اإ ااقهذذا اسذذق ي ب سذذقخا يف  تو ىلذذار  تاكييذذ  
 ذول  تسذجا   مله شذ  اضذذاس ،رذ   مل الذ   تنشذيي   احتسذ   مل ذاب  بتأللخاو  ملرا م  

  (97)لاتل   جلوري   جل سل  ا جبابل  ل ت   تيلاي   لود اامارا ملسقماض  

 ال ق في التعلي  -طاء 
ممذذا أر    2012  لذذايف  سذذوري ايف أتاذذت مجلذذم  تيسذذويف  ملارسذذل  أ   تلو،سذذجو  اتذذت -66

اا   بات سن  تألسي  تد  الو    مل ذا مل  تا اولذ  مذمل ا فيو  و ول لود  تقاولد  إىل اياري 
مو  و  ل وها لود سوري ايف بقشجلم ضرذي  اأا ت  تلو،سجو  ت ملالشل  اات   اسي     ا  تنوا

  مبذذذا   ذتذذذا سذذذجا   مل ذذذا مل بشذذذجز أفمذذذز تقاوذذذلد  اطذذذ  ا ذذذول  جل لذذذم إىلمذذذمل أرذذذز   ضلذذذا 
  (98) جلاى  اا ا ضال ذا   اكثي فري ً  تسجا   تا اول  ا 

كذذذذا  ىذذذذا  تقاولد   بقذذذذا احلبذذذذاماذذذذال   تق ذذذذان إىل أ   ذذذذا  األذذذذار  تضييذذذذمل  ترطذذذذي   -67
ار يحتذذذا مذذذمل مجوقهذذذا ىطذذذا   تقاوذذذلد يو رذذذ  حتذذذايارإ   أ    2013   ملااذذذ    لذذذايف  98 عذذذااا

   قجذااا ،سذن    ةقوذ   مل ذا مل  جلاي فلذ   اافرذاً توضييذمل  ترطذي    ذوفذه  تقاوذلد ا  جبذوريقاومل  
   مل ذذذا مل أم ذذذا أ مل  ومذذذيي    مل ذذذا    ملااذذذ   66.2 ا ضذذذال  ملذذذو  ن  لوذذذد  ملذذذا رس  تثا،ويذذذ  

سذوري ايف  ا ذز ش  بذ   ملااذ   اأا ذد  تضييذمل  ترطذي   21 فإ  هاه  ت سن  أىز إذ  نوذ  تا اول   
  (99) مل ا مل  جلاي فل  احتس  ،وللق    مجلمحتس  فيو  و ول لود  تقاولد لود 

 امشخاص ذوو اإلعا ة -ياء 
أا لرولذذذذذ   با،لذذذذذ أ   ا ضذذذذذال  تذذذذذايمل ياذذذذذا،و  مذذذذذمل إلاىذذذذذار إىل ألذذذذذار  تضييذذذذذمل  ترطذذذذذي   -68

 ،سذا ر  فذان  ملسذقرنز   فذيو  تقاوذلد  ا اىوذ أ  مثذز لذايف كضايذ   تيلايذ لاياي حتايار يو رهو 
و ذد أ ك ذا ألذار إىل أهنذد   ي  تذو  يقايضذو  تورق الل      ممل  تاظىارلنجإىام   تو لضحل ا 
  (100)ا تق لل 

 ب امصليةام ليا  والشعو  -كاف 
   يذذب لوذذدش،ذذ  ب2011  لذذايف    ملرذذير  ةذذاو  ملاذذي قرذذون  تشذذاوب  ا ذذول  أفذذار -69

 وذا  تقذا بذ أ  متقثز  ي ناحل ا بذ تم ا  ارون  تشاوب  ا ول  ا ترنول   ا  أ   قخاسوري ايف 
ورذذذذذون  تنوذذذذذا    امييجلذذذذذ  حمج ذذذذذ   ذذذذذارري لذذذذذمل ت  و مذذذذذ  ىا،و،ذذذذذاً  ملاجذذذذذايف  او اذذذذذايذ  تااتلذذذذذ  ا ت

 وضذذذمكذذذا  مذذذمل را لذذذحل سذذذيار  ملرذذذير  ةذذذاو أ   وجومذذذ  أليبذذذت لذذذمل  تق  مهذذذا با   (101) ج،سذذذا 
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ق ضلا أاجايف  لج    اأهنا  صار باض  ةطو ر  ااتل  تق رلذمل ب  ها   جملال ا  رايا  شييم
  (102) تااي   وا
 بوضذمقذ   وجومذ   ىنو  تذا ممثوحل  تشاوب  ا ول    مبررت   ملرير  ةاو لو اً  اأااط -70

أاجذذايف أا  لوذذد ز قشذذاي  ا تشذذاوب  ا ذذول  ا ترنولذذ  ااروىهذ بشذذجز لذايف يق ذذاالىذا،و  إ ذذار  
  (103)أا يجو  ميفوىاً مبثز هاه  ااجايف أا  توو اس تو اس  شييال  حماري بشش   ار ضحل ا ملو رر

 تيةذذذذحل ااضذذذذم ذ ر  هللجذذذذز   مل قذذذذايارباذذذذض    ي ناذذذذحل إ،شذذذذا ش،ذذذذب ملرذذذذير  ةذذذذاو  اأفذذذذار -71
بشذش  اضذم  ملشاار ر مم  تشاوب  ا ذول  ا ترنولذ     تو محل ىاماً  ةاو بجز م ها ري    ج

جل ذذذذ  قشذذذذجلز مررتاذذذذاً بإىل أ  ه ذذذذا     مشذذذذذ ً ااأ   ذذذذا بذ ذ ر  ذذذذو  تمذذذذ ا  اروىهذذذذ  شذذذذييم
    هذذاه  توج ذذ اممثولهذذ برتلذذلسوشذذاوب  ا ذذول  ا ترنولذذ   تسذذ ا  تمشذذرتك   اأضذذاا أ،ذذ  ي ناذذحل 

فمذًظ   اً مقضرذاً لولذ ام لذ مثذز هذاه  توج ذ  رذاا ً  مذم باجضاف  إىل ذتذا  يذب أ  ا  ملشرتك   
   اضذذم رذذايف حُيذذي ا مذذمل  امذذا ضذذ   اىابوذذ  تورلذذاس إلجذذمل مذذمل اظهلذذا  رلذذلد ميرالذذ  ماذذايذ  لذذمل

  ذوب ملسقش،  مذمل بأيماً  ملرير  ةاو  أفار ت و  اأ   ا بذ   تل ل  ذ ر  و   ا   ذ  تقشييم
إىل إلذذذي    ةذذذرب    تذذذااتل  ا مل سسذذذار  تااتلذذذ    هذذذاه  تا ولذذذ   اأا ذذذد بذذذش   سذذذاد  وجومذذذ  

 ملضااضذار   لسذذجل ذ   تنوذا    امييجلذ  ورذون  ج،سذا  تو سذالاي     و ول لوذد رلذد مذمل
  (104)ها ورلها  ااتل  
ياذرتا  تذا  رذا،و   تمشذيا  أ  بذاترومل مذمل جل    ترما  لود  تق للذ   تا  ذي   ا شاي -72

 جذذير ا   هالوذذد  ت  ذذو  مل اسذذب  راتلذذايي لذذحل    باتسذذوطار  تقرولايذذ  توشذذاوب  ا ذذول  ا ترنولذذ 
بش  يجذو  و د ا    توج    و لايا بوضم ىا،و  إ ار  بشش  ارون  تشاوب  ا ول  ا ترنول 

  (105)ا ول ها   ترا،و   ج ار  مقسراً مم إلظ   امد  ملق اي بشش  ارون  تشاوب  
 تذا   و رهذ   تشذاوب  ا ذول   تق للذ  للو  ا سق ي ر إا   أيماً باترومل  توج    ا شاي -73

هذاه    اإا   لايف ارذور أ  إ ذار  شذيياحل حمذار يمذ مل متقذم  ل ا ترنول    متقاها قروىها    ملوج
لذرت ا ىا،و،ذاً  توج ذ  سذوري ايف لوذد أ   جضذز    احتذ    تشاوب بشجز فاوحل قروىها  جل الل 

 طوييهذذا   بذذاورون  جل اللذذ  توشذذاوب  ا ذذول  ا ترنولذذ     مذذقظ  أرضذذها امو ررهذذا اأىاتل هذذا ا 
ولذذذااي  ار ضذذذحل  ا ملشذذذارك      ا تذذذق جد هبذذذا ا سذذذقاظهلا  افرذذذاً تورذذذو ،   تايفلذذذ  ا تذذذ تد  تقرولايذذذ

  (106)إر ريا ا وهنا   سقاظل ما يي ن  باتا ممل مو رر  نلال  ا 
 تقرذذاريي  تذذد  ضلذذا بقاذذيم  تشذذاوب  ا ذذول  ا ترنولذذ  بذذاترومل إا    كذذاتا توج ذذ    ا شذذاي -74

توق للذ    سذلان متقاهذا  تجامذز قروىهذا  تثرافلذذ  ا  ىق ذاري     ل لذار  تطنلالذ   تراا ذ  لوذذد 
نلئذحل ت ثرذا  ا م اسذب تألألذي  تإرذي    رلذلد سذوري ايف  مذ مل   اأا ت  توج   بذش  أر ضحل أسظفها

 أ،شذذط ق ضلذذا قخطذذل  ت ترق ذذالحل  باتقاذذاا  مذذم  تشذذاوب  ملا لذذ   ىنذذز مذذ س  مقلذذاا ر أا ىنذذز  ا 
 تق  لذذ    ىق ذذاري    سذذان مجلذذم  تقذذا بذ تمذذ ا   سذذوري ايف  قخذذاش  بذذأيمذذاً أا ذذت  توج ذذ  مذذا  ا 

ا  رق اللذذذ   ملسذذذقا م  تو   لذذذار  تطنلالذذذ   تراا ذذذ  لوذذذد أر ضذذذحل أسذذذظا  تشذذذاوب  ا ذذذول  
  (107)ا ترنول  مم  ة اا   تثرافل  ا ااو ل  ملالشل  تقوا  جملق اار  ا ول 
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تاذذايف  تقشذذاار ب ذذوري كافلذذ  مذذم  تشذذاوب بذذاترومل   توج ذذ   ملا لذذ  قرذذون  ج،سذذا  ا شذذاي -75
ا  هذذا   ت ذذار     ا ذذول  ا ترنولذذ    ل ولذذار  ذذ م  ترذذي ر  ملق ذذو  برمذذايا يذذد هذذاه  تشذذاوب

ا ر ا ترت اذذذذذل  مُتذذذذ س  سذذذذذقخا يف أر ضذذذذذحل هذذذذذاه  تشذذذذاوب مذذذذذمل أرذذذذذز ل ولذذذذذار  ذذذذ  ل   مقلذذذذذا  
ل ظى   را   شذاار مسذنمل مذم     ل   سقخي ج  مبا   ذتا ل ولار  تقاايمل  اإىام  مشاريم 

 ت ثذذذذفمماألوذذذذ   لذذذذو غزأألذذذذارر جل ذذذذ   ترمذذذذا  لوذذذذد  تق للذذذذ   تا  ذذذذي  ا   (108) ا ذذذذول   جملق اذذذار
ي مذذمل  تشذذاوب  ا ذذول  ا ترنولذذ  ىنذذز سذذق ذ  وذذيي ا ملسذذنر  ا مل لوذذد  ملو فرذذ  و ذذول لوذذد سذذوري ايف 

  (109)مشيا  ي ألي لود أر ضحل هاه  تشاوب ملو فر  لود أ  
اذذذول  رسذذذات  ملرذذذير  ةذذذاو  ملاذذذي قرذذذون  تشذذذاوب  ا ذذذول   أرسذذذز  2012  لذذذايف ا  -76

لايذذذ   ار ضذذذحل  تقرولوذذذد ي  ذذذاذ  ت تذذذاهب  م ذذذاردل ولذذذار د صوضهذذذا تذذذ   ألذذذار  ت ذذذ ل  ا تنلئلذذذ  
روذذمل  ترر ام ذذمذذمل   ر ذذوب لذذين سذذوري ايف  اكذذا    أبلقل ذذا اأ،ذذابلجحل جملق اذذار ايا،ذذا  ا ذذول  

 جملق اذذذار ،قلجذذذ    وذذذا ألذذذار  وذذذوث  مللذذذاه ا اةذذذا   تذذذد يسذذذقهوجها أفذذذي ر   ملاذذذيب ل هذذذا يجنذذذذ  ت
  (110)   سقخي ج  تاهب ت انمل ي  اذ  ت سقخا يف ل ال  مل ارد 

إا   لذذذذذايف  صذذذذذاذ  ذذذذذا بذ اا ذذذذذ  جل ذذذذذ   ترمذذذذذا  لوذذذذذد  تق للذذذذذ   تا  ذذذذذي  ىورهذذذذذا  اكذذذذذيرر -77
 سذذوري ايف قخذذا   اأا ذذت  توج ذذ  بذذش  تشذذاوب  ا ذذول  ا ترنولذذ     تنوذذاتو  افتذذ  لوذذد تاذذار  

 ذذذا بذ فااتذذذ  تمذذذ ا  ا ذذذول أ ضذذذال  تشذذذاوب  ا ذذذول  ا ترنولذذذ  لوذذذد  اوذذذلد يشاذذذا     لقنذذذار 
أ  تي    ارين  تواار  ا ذول   اسذب   ىقمذا ألرافايدأ ابش   د ا  لافت  لود تااي ضياري

 ا بذ اا   تيفم ،سن   ،قتايف أ ضال  تشاوب  ا ول  ا ترنول     تقاولد ا وذا مذمل ابش   قخا 
  (111) ماال  سيهبد م 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 
ش  سذذوري ايف  و رذذ   ذذاهيي مارذذاي مذذمل بذذمضوضذذل   امذذد  ملق ذذاي تشذذ ا   تظرئذذ   أفذذارر -78

 ا يذ  ىذاريا لوذد أ   و  ذز تسذوري ايف    بذاش،  بايكار  هلجيي  ملخقوط  لرب م طر   تجارييب  ا 
  (112) مل طر  بوا  إر ري  وا  ويكار بشجز م اسب باتق سلمل ا تقااا  مم 

ارون  اي   ارور ىا،و  ا ي يجضزاايف تجل    ترما  لود  تق لل   تا  ي   تأسضا  -79
إلذذذا ر اسذذمل ىذذذا،و  ا ذذي بشذذذش    سذذوري ايف   تذذذي بذذش   تا ذذذأا    ايذذ  كافلذذذ  افااتذذ   تظرئذذ 
  (114) و ل  مماألو مضوضل   امد  ملق اي تش ا   تظرئ  ىامت ا   (113) تظرئ 

 اإلرهابحقوق اإلنسان ومكاف ة  -مي  
حمج     و الحل  تاايف أا ات   يواا،لمل  ترومل   توج    ملا ل  قرون  ج،سا  أليبت -80
طوذذب اذذنن  لقجذذ   ،ضي ريذذاً ملذذاي  ا،لذذ  أيذذايف را  متثلذذز ىذذا،و  لوذذد ذمذذ   تق رلذذمل   ىمذذايا أ   
  (115)ها   عار باملخار ر أا  جرهابم 
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