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تجميعععل للمعلومعععاه مفدتععععأل مفولعععية المعععة المتقععععدة السعععامية لققععععوق   
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة 

  16/21م  مرلق ورار المجلس  5والفقرة  5/1 اإلنسان

 تايلند  
هذا   تقرييذذي ع لذم تو اوومذذار  تذذو رري   يرذاريي هلدذذار  جااهذت ر ا ة،ذذي   ر   ا ذذ     
مبا   ذتك  جالحظار ا تقاولرار  تو رري مذ   تتاتذ   جاةلذ  ا  يرذاريي  جةواذل   ت ذامل   رذو  
  ةن ذذا   ا   ذذك ذتذذك مذذ  امذذاتح   مذذمس  جقاذذتي  تي لذذ  ذ ر  تدذذو ش ا تقرييذذي مرذذت     ذذ  
مذذو،ت يرلذذت حل  ا ذذت   ددذذل تاذذتر  ت و ذذارش اتال ذذالا لوذذل  تذذةو  ت امذذ   يي،ذذل  تاذذوري    
 توملر   جي،ال ش اال يقض    تقرييي أيذ  رر   أا ا،اذار نظذي أا  دا حذار مذ   جةواذل   ت ذامل  

هو يقبم  رو   ةن ا  خبالف ما يير مةاا    تقراريي ا تبلانار  تاوةل   تدارري ل   جةوال ش ا 
ش ادذذت 17/119هل ذ   جبذذارل  تقو،لالذذ   تاامذ   تذذا  لق ذذتها إلوذذن حرذو   ةن ذذا    مرذذير  

ذُكير لول حنو مةاجي   حو  ي هناي   تةو مي ،م  جاوومار  تو رري    تقريييش اراللت   
  لت ر  تقرييي راري   السقاي ض ا تقطور ر  تا حتمت   يوك  تةايش

 

 

 A/HRC/WG.6/25/THA/2   ممس  جقاتي

 Distr.: General الجمعية العامة 

7 March 2016 

Arabic 

Original: English 



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

GE.16-03603 2 

 لوماه الساسية واإلطار المع -موال   
 (1)نطاق االلتزاماه الدولية -ملف 

 (2)المعاهداه الدولية لققوق اإلنسان -1 
 مل يدت  لولاا/مل يرب   ة،ي    جقخا دب   السقاي ض   ات  أمةا   جلوت   ت ا ر  

 تقدذذذذتيح أا  النضذذذذ ا  
 أا   الف 

 اليةادلذذذذذذ   تتاتلذذذذذذ  تورضذذذذذذا  لوذذذذذذل 
 تاةدذذذذذي  مجلذذذذذم أ ذذذذذ ا   تق للذذذذذت 

(2003) 
 تااذذذذذذت  تذذذذذذتاق   ذذذذذذا   ذذذذذذا رو  
 الدقدذذاري  ا ال،ق اللذذ  ا تيرافلذذ  

(1999) 
 تااذذذذذذت  تذذذذذذتاق   ذذذذذذا   ذذذذذذا رو  

 (1996)  جتنل  ا ت لاسل 
مجلم أ ذ ا    يةادل   ترضا  لول

 (1985) ات  جيأي  تق للت
 يةادلذذذذذذذذذذذذذذذ  مةاهضذذذذذذذذذذذذذذذ   تقاذذذذذذذذذذذذذذذاي  

(2007) 
 (1992 يةادل  حرو   تطة  )

 الخقلذذذذذذذار  اليةادلذذذذذذذ   تربايوكذذذذذذذو  
حرذذذذذذذذو   تطةذذذذذذذذ    ذذذذذذذذ     ذذذذذذذذا   
   ةذذذذذذا     جةامللذذذذذذار  ج ذذذذذذوا  

(2006) 
 تربايوكذذذذذذذو   الخقلذذذذذذذار  اليةادلذذذذذذذ  
حرو   تطة        لذم    ةذا  
ا سذذذق ال     ةذذذا     تب ذذذا  ا  

 (2006 جو ر  ة احل  )
 يةادلذذذذذ  حرذذذذذو     ذذذذذخا  ذا  

 (2008 ةلاد  )

مجلذذذذذذذذذم  اليةادلذذذذذذذذذ   تتاتلذذذذذذذذذ    ايذذذذذذذذذ  
   ذذذذخا  مذذذذ   الخقةذذذذا   تر ذذذذي  

 (2012)يودلم  

 تربايوكذذذذذذذذذذذو   الخقلذذذذذذذذذذذار   تيذذذذذذذذذذذا  
 جواذذذذذذح  اتااذذذذذذذت  تذذذذذذتاق   ذذذذذذذا  

  ا رو   جتنل  ا ت لاسل  
  تربايوكذذذذذذذو   الخقلذذذذذذذار  اليةادلذذذذذذذ 

 مةاهض   تقااي  
 اليةادلذذذذ   تتاتلذذذذ    ايذذذذ  حرذذذذو  
مجلذذذذذذم  تا ذذذذذذا   جاذذذذذذا،يي  اأفذذذذذذي ر 

 أسيهمس 
    ايذذذذذذذ  مجلذذذذذذذم  اليةادلذذذذذذ   تتاتلذذذذذذذ

   ذخا  مذذ   الخقةذا   تر ذذي  
 (2012)يودلم  

 تقاةظار ا/أا 
  ةلالنار

 اليةادلذذذذذذ   تتاتلذذذذذذ  تورضذذذذذذا  لوذذذذذذل 
مجلذذذذذم أ ذذذذذ ا   تق للذذذذذت  تاةدذذذذذي  

؛ 2003) لذذذذذذذذذذذذذذذذذال  ية ذذذذذذذذذذذذذذذذذك   
)أ( ا)ب( 4حتةظذذذذذذذذذذذذار   جذذذذذذذذذذذذاري 

 (2003  22ا)ج( ا جاري 
 تااذذذذذذت  تذذذذذذتاق   ذذذذذذا   ذذذذذذا رو  

ا تيرافلذذ   الدقدذذاري  ا ال،ق اللذذ  
 (1999(  1)1) لال    جاري 

 تااذذذذذذذذت  تذذذذذذذذتاق   ذذذذذذذذا   ذذذذذذذذا رو  
 جتنلذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا ت لاسذذذذذذذذذذذذذذذذل  )سذذذذذذذذذذذذذذذذا  

( ا جذذذذذذذذذذذاري 5)6 لالنذذذذذذذذذذار   جذذذذذذذذذذذاري 
9(3  )2012) 

 يةادلذذذ   ترضذذذا  لوذذذل مجلذذذم أ ذذذ ا  
 تق للذذذت اذذذت  جذذذيأي )سذذذا  حتةذذذ   

 (2012  16 جاري 
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 مل يدت  لولاا/مل يرب   ة،ي    جقخا دب   السقاي ض   ات  أمةا   جلوت   ت ا ر  
 تااذذذذذذت  تذذذذذذتاق   ذذذذذذا   ذذذذذذا رو   

) لذذذال    جذذذاري  جتنلذذذ  ا ت لاسذذذل  
 (1996  20( ا جاري 1)1

 يةادلذذذ   ترضذذذا  لوذذذل مجلذذذم أ ذذذ ا  
؛ 1985 تق للت ات  جيأي ) لذال   

؛ 1985(  1)29حتةذذذذذذذذ    جذذذذذذذذاري 
()ب( 1)11سذذا  حتةذذ    جذذاري 

؛ سذذذذذا  1991(  3)15ا جذذذذذاري 
 (1992(  2)9حتة    جاري 

 يةادلذذ  مةاهضذذ   تقاذذاي  ) لذذال  
  4ي   ا جذذذذذذذار1ية ذذذذذذذك    جذذذذذذذاري 

؛ حتةذذ    جذذاري 2007  5ا جذذاري 
30(1  )2007 ) 

 يةادلذذذذذ  حرذذذذذذو   تطةذذذذذ  )حتةذذذذذذ   
؛ سذذذذذذذذذذذذذذا  1992  22 جذذذذذذذذذذذذذاري 

؛ 1997  29حتةذذذذذذذذذذذذذذ    جذذذذذذذذذذذذذذذاري 
 (2010  7سا  حتة    جاري 

 تربايوكذذذذذذذو   الخقلذذذذذذذار  اليةادلذذذذذذذ  
حرذذذذذذذذو   تطةذذذذذذذذ    ذذذذذذذذ     ذذذذذذذذا   
   ةذذذذذذا     جةامللذذذذذذار  ج ذذذذذذوا  

سذذة    18(: 2)3) لذال    جذذاري 
2006 ) 

 يةادلذذذذذذذذ  حرذذذذذذذذو     ذذذذذذذذخا  ذا  
 ةلادذذذذ  )سذذذذا   لذذذذال  ية ذذذذك   

 (2015  18 جاري 

 

 ،ذذذذذذذذذذذذذي   ر  ت ذذذذذذذذذذذذذ اا  
ا تقارلرار ا ة،ذي   ر 

 (3) تاا،و 

 الخقلذذذذذذذار  اليةادلذذذذذذذ   تربايوكذذذذذذذو  
 ترضا  لول مجلم أ  ا   تق للت 

 (2000)8ات  جيأي   جاري 
 يةادلذذذ  مةاهضذذذ   تقاذذذاي    جذذذاري 

20(2007) 

 تربايوكذذو   الخقلذذار  اليةادلذذ  حرذذو  
 تطة   جقاوح  إ،ي   يرتمي  تبال ار  

 (2012)13ا 12 جاريا  
 اليةادلذذذذذذذذذ   تتاتلذذذذذذذذذ    ايذذذذذذذذذ  مجلذذذذذذذذذم 

ا   تر ذذذذي     ذذذذخا  مذذذذ   الخقةذذذذ
 (2011)يودلم  

 اليةادلذذذذذذ   تتاتلذذذذذذ  تورضذذذذذذا  لوذذذذذذل 
مجلذذذم أ ذذذ ا   تق للذذذت  تاةدذذذي   

 14 تةريي 
 تربايوكذذذذذذذذذو   الخقلذذذذذذذذذار   جواذذذذذذذذذح 
 اتااذذذذذت  تذذذذذتاق   ذذذذذا   ذذذذذا رو  
  الدقداري  ا ال،ق الل  ا تيرافل 

 تااذذذذذذت  تذذذذذذتاق   ذذذذذذا   ذذذذذذا رو  
 41 جتنل  ا ت لاسل    جاري 

  ا    تربايوكذذذذذذذذذذذذذذذذو   الخقلذذذذذذذذذذذذذذذذار 
 جواذذذذذذح  اتااذذذذذذذت  تذذذذذذتاق   ذذذذذذذا  

  ا رو   جتنل  ا ت لاسل  
 يةادل  مةاهض   تقااي    جاريا  

 22ا 21
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 مل يدت  لولاا/مل يرب   ة،ي    جقخا دب   السقاي ض   ات  أمةا   جلوت   ت ا ر  
 تربايوكذذذذذذذو   الخقلذذذذذذذار  اليةادلذذذذذذذ     

حرذذذذذذذو   تطةذذذذذذذ   جقاوذذذذذذذح  ذذذذذذذإ،ي   
 12يرتمي  تبال ار   جاري 

 اليةادلذذذذ   تتاتلذذذذ    ايذذذذ  حرذذذذو  
مجلذذذذذذم  تا ذذذذذذا   جاذذذذذذا،يي  اأفذذذذذذي ر 

 أسيهمس
 تربايوكذذذذذذذو   الخقلذذذذذذذار  اليةادلذذذذذذذ  

    خا  ذا   ةلاد 
 اليةادلذذذذذذ   تتاتلذذذذذذذ    ايذذذذذذذ  مجلذذذذذذذم 
   ذخا  مذذ   الخقةذا   تر ذذي  

 (2011)يودلم  

 (4)الصكوك الدولية الرئيسية الخرى ذاه صلة -2 
 مل يدت  لولاا   ة،ي    جقخا  ات  السقاي ض   ات  أمةا   جلوت   ت ا ر  

 النضذذ ا   تقدذذتيح أا 
 أا   الف 

 يةادل  مةم ،يمي   ة اري  جل الل    
 ا جاادب  لولاا

نظذذذذا  رامذذذذا   ساسذذذذي تو ا  ذذذذ     
  جلةاتل   تتاتل 

 (5) يايوكو   اتكمو   
 اليةادلذذذذذذذذار  جقاورذذذذذذذذ   ذذذذذذذذاتال،د     

 (6)التميي  جلة ل 
 12 يةادلذذذذذذذذذذار ،ةلذذذذذذذذذذ   ج رخذذذذذذذذذذ   

 (7)1949رب/أ  طن 
 ةاذذذذذذذذذذذذذافل    ا   تربايوكذذذذذذذذذذذذذوالر  

ا تيا  ا تياتث  جوارذ   ايةادلذار 
 (8)1949،ةل  تاا  

 اليةادلار   ساسل  جةظ    تا    
 تتاتلذذذ    اسذذذقيةا   اليةادلذذذار ردذذذمس 

 (9)111ا 98ا 87

 يةادلقا مةظ    تا ذ   تتاتلذ  ردذمس  
 (10)189اردمس  169

 يةادلذذذ  م افاذذذ   تق للذذذت   إلذذذا     
  تقاولمس

 جات لتي هلدار مااهت ر يايوةت لول  تقدتيح لول  تربايوكو   الخقلار   جواح  -1
 اتااذذت  تذذتاق   ذذا   ذذا رو   الدقدذذاري  ا ال،ق اللذذ  ا تيرافلذذ   ا تربايوكذذو   الخقلذذار    ا  
 جواذذح  اتااذذت  تذذتاق   ذذا   ذذا رو   جتنلذذ  ا ت لاسذذل   ا تربايوكذذو   الخقلذذار   تيذذا   جواذذح 

تااذذذذت  تذذذذتاق   ذذذذا   ذذذذا رو   جتنلذذذذ  ا ت لاسذذذذل   ا تربايوكذذذذو   الخقلذذذذار  اليةادلذذذذ  مةاهضذذذذ   ا
 تقاذذذاي   ا تربايوكذذذو   الخقلذذذار  اليةادلذذذ  حرذذذو     ذذذخا  ذا   ةلادذذذ   ا اليةادلذذذ   تتاتلذذذ  
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  اي  حرو  مجلذم  تا ذا   جاذا،يي  اأفذي ر أسذيهمس  ا اليةادلذ   تتاتلذ    ايذ  مجلذم    ذخا  
 ش (11)   الخقةا   تر ي م
  أا ت جلة  مةاهض   تقااي      يةظي يايوةت   سا   ةلالنار 2014ا  لا   -2

  أا ذت جلةذ  حرذو   تطةذ  يايوةذت 2012ش ا  لذا  (12)م   اليةادلذ  5ا 4ا 1 جقاور   اجو ر 
ق للذذذت   حيذذذت جلةذذذ   ترضذذذا  لوذذذل  ت2012ش ا  لذذذا  (13)22  ذذذا  حتةظاذذذا  جقاوذذذح  اجذذذاري 

 ش (15)4احتةظاا لول  جاري  (14)لول سا   لالهنا  تقة ك        اليةادل   تاةدي  يايوةت
اأا ذذذت جلةذذذ  حرذذذو   تطةذذذ  افييذذذح   مذذذمس  جقاذذذتي  ترطذذذي    يايوةذذذت  اتقدذذذتيح لوذذذل  -3

ادلذذذ  ا ية (17)  ا يةادلذذذ  م افاذذذ   تق للذذت   إلذذذا   تقاوذذذلمس(16) اليةادلذذار  جقاورذذذ   اناذذذت    جلة ذذل 
ش ا ذجات جلةذذ   ترضذا  لوذذل  تق للذت  تاةدذذي  يايوةذت لوذذل (18)189مةظ ذ   تا ذذ   تتاتلذ  ردذذمس 

 توفذذا   قااذذتها خذذال   السذذقاي ض  تذذتار   ت ذذام  مبي ،اذذ  مودةاذذا  مل    اليةادلذذ    ا ذذ   واذذم 
 ش (19)1967ا تربايوكو   جواح هبا تاا   1951 تال،د  تاا  

جاةلذ   االعذار  اتب ذي  اخبا ذ   تة ذا  ا   ةذا    ذ   يدذت  اأا ذت  جرذيري   ا ذ    -4
ح وم  يايوةت لول  يايوكو  مةم  العار  ا  خا   اخبا    تة ا  ا   ةا   اد اه ا جاادب  
لولذذذه   ج  ذذذ  اليةادلذذذ    مذذذمس  جقاذذذتي ج افاذذذ   جليميذذذ   جةظ ذذذ  لذذذرب  تو ةلذذذ   ا اليةادلذذذ   تتاتلذذذ  

ا ذذذذذذا   جاذذذذذذا،يي  اأفذذذذذذي ر أسذذذذذذيهمس  ا يةادلذذذذذذ  مةظ ذذذذذذ   تا ذذذذذذ   تتاتلذذذذذذ    ايذذذذذذ  حرذذذذذذو  مجلذذذذذذم  ت
 ش (20)189 ردمس
 (21)   جات  توجة   جاةل   ذا رو   الدقدذاري  ا ال،ق اللذ  ا تيرافلذ 2015ا  لا   -5

ش اأا ذذذت  توجةذذذ  نة ذذذاا 169يايوةذذذت لوذذذل  تقدذذذتيح لوذذذل  يةادلذذذ  مةظ ذذذ   تا ذذذ   تتاتلذذذ  ردذذذمس 
يةادلذذذذذذذ  مةظ ذذذذذذذ   تا ذذذذذذذ   تتاتلذذذذذذذ    ذذذذذذذ    تا ذذذذذذذ    دطذذذذذذذاا  ذذذذذذذلت  ذذذذذذذاتةظي    تقدذذذذذذذتيح لوذذذذذذذل  

  ا يةادلذذ  مةظ ذذ   تا ذذ   تتاتلذذ    ذذ     ييذذ   تةرا لذذ  ا ايذذ  (22)(188)ردذذمس  2007    ذذا  
 ش(23)(87)ردمس  1948  حح  تقةظلمس

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 ذذذذا رو   الدقدذذذذاري     اذذذذو   ة ذذذذالحار  تتسذذذذقوري   جلاريذذذذ   رلذذذذت  توجةذذذذ   جاةلذذذذ  -6

ا ال،ق اللذذذ  ا تيرافلذذذ  يايوةذذذت    أ  يضذذذ ع  رسذذذقورها  لا فذذذا مبا ذذذي    ح ذذذا   تااذذذت مبذذذا ي ةذذذ  
 ش(24) نةاذها م  دب   حملاكمس

األيب مةوض   ممس  جقاتي  ت امي  رو   ةن ذا  ا تةييذح  ترطذي  لذ  دورا ذا مذ   -7
وذن  تذو ل تو ذال  ا تةظذا  لرذ   النرذالب أ   تتسقور  ج دت أيذا  سذوطار  ذك مرلذتي تو ج

  مبا يقلح ته   ذت ر أ  أمذي يذي   اذيارياحل  ك ذا ألي ذا لذ  دورا ذا 2014 تا  ي    أيار/مايو 
م  أ    ا مي  تدارري ل  ها   جملون ياقذرب دانونلذ  ارسذقوري  ادطالذ     ذظ  تةظذي لذ  دل قاذا 

 ش(25) تقةةلاي  ا تق ييال  ا ترضاتل 
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 تةييذذذح  ترطذذذي   ذذذ   ي ذذذو  ل ولذذذ   ذذذلا    تتسذذذقور  جلتيذذذت ،اماذذذ  اي ذذذاركل   اأا ذذذل  -8
ا ذذ   يُذذذترج  جبذذذارل  تيتل ذذذل  توتميري  لذذذ  احرذذذو   ةن ذذذا     تتسذذذقور  جلتيذذذت مبذذذا يق ا ذذذل مذذذم 

 ش(26) تقت مار يايوةت مبو،   ترانو   تتاق  رو   ةن ا 

 سان وتدابير السياسة العامةاإلطار المؤسسي والبنية الساسية لققوق اإلن -جية 
 (27)مركز المؤسساه الوطنية لققوق اإلنسان  

 (28)  ات  أمةا   جلوت    اتل    ات  أمةا   جلوت   ت ا ر   ج س    تو ةل   رو   ةن ا 
 توجة   تو ةل   رو   ةن ا    

 يايوةت

 (2016 ا  ) (2008أت  )

 الدقدذذاري  ا ال،ق اللذذ  ا تيرافلذذ  لذذ  دوراذذا  مل   أا،ذذه ألي ذذت  توجةذذ   جاةلذذ   ذذا رو   -9
 تةرو  ج س ي  تا  ياذا  مةذه  جلةذ   تو ةلذ   رذو   ةن ذا    يايوةذت  اأا ذت  ا ذاذ مجلذم 
 تقذذت  ك  تالملمذذ   مبذذا   ذتذذك  تقو ذذلار  تذذا دذذتمقاا جلةذذ   تقة ذذلح  تتاتلذذ  تو  س ذذار  تو ةلذذ  

 ا  أ  ي ذذذو   توجةذذذ  م س ذذذ  م ذذذقرو  لامذذذاحل كذذذي يضذذذطوم تضذذذ تقاتيذذذت ا ايذذذ  حرذذذو   ةن ذذذا  
 واليقاذذا افرذذاحل تو بذذارل  جقاورذذ  مبيكذذت  ج س ذذار  تو ةلذذ  تقاتيذذت ا ايذذ  حرذذو   ةن ذذا  )مبذذارل 

 ش(30)ش احيت جلة  حرو   تطة  يايوةت لول  ن ا  احتي خا   تأل ةا (29) ارين(
      لذذذذذذذذ   تياتيذذذذذذذذ   رذذذذذذذذو   ةن ذذذذذذذذا  اأحذذذذذذذذا   تةييذذذذذذذذح  ترطذذذذذذذذي  لو ذذذذذذذذاحل خبطذذذذذذذذ   تا ذذذذذذذذ   تو ة -10
( األيب ل  دوره م  أ   او ار  تقةةلذا مذا مل تذت دات ذ    ذب   تاي دلذ    2014-2018)

رتلذذ   تقة ذذلح  الذذت  فاذذمس  ت لاسذذار لوذذل  ذذالت  تقةةلذذا  الذذت  كةايذذ  ا/أا لذذت  ية ذذلح نظذذا  
 ش(31) لاسارا   اظ   االر  يت  نولل   اظ  ت  تبلانار  الت  كةاي   جلت نل  

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

 حالة اإلبالغ -1 

 هلد   جااهتي

 جالحظذذذذذذذذذذذار   قاملذذذذذذذذذذذ  
 جتر،ذذذذذ     السذذذذذقاي ض 

  ت ا ح

رخذذذذذي يرييذذذذذي دُذذذذذت  
مةذذذذذا  السذذذذذقاي ض 

 حات   ة الغ رخي  جالحظار   قامل   ت ا ح

 تق للذذت جلةذذ   ترضذذا  لوذذل 
  تاةدي 

حيذذذذذ  مولذذذذذت يرذذذذذتمي  تقرييذذذذذي  2012رب/أ  طن   
 جلذذذذامم توقرذذذذاريي مذذذذ   تي  ذذذذم 

 2016    ت ا م   لا  
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 هلد   جااهتي

 جالحظذذذذذذذذذذذار   قاملذذذذذذذذذذذ  
 جتر،ذذذذذ     السذذذذذقاي ض 

  ت ا ح

رخذذذذذي يرييذذذذذي دُذذذذذت  
مةذذذذذا  السذذذذذقاي ض 

 حات   ة الغ رخي  جالحظار   قامل   ت ا ح

 توجةذذذذذذ   جاةلذذذذذذ   ذذذذذذذا رو  
 الدقدذذذذذاري  ا ال،ق اللذذذذذ  

 ا تيرافل  

حيذذذذذ  مولذذذذذت يرذذذذذتمي  تقرييذذذذذي  2015حتيي  /يونله  2012 -
 2020 تياتث   لا  

 توجةذذذذذذذذذ   جاةلذذذذذذذذذ   رذذذذذذذذذو  
  ةن ا 

مل يُةظذذذذذذذذذي  اذذذذذذذذذُت    تقرييذذذذذذذذذي  - 2015 2005لومل/يوتله 
  تيا  

 توجةذذذذذذذ   جاةلذذذذذذذ   اترضذذذذذذذا  
 لول  تق للت ات  جيأي

مل يُةظذذذذذذذذذي  اذذذذذذذذذُت    تقرييذذذذذذذذذي  - 2015 2006 با /فرب يي 
 جلذذذذذامم توقرييذذذذذيي   ت ذذذذذار  

 ا ت ا م 

 تقرييذذذذذي حيذذذذذ  مولذذذذذت يرذذذذذتمي  2014أيار/مايو  2013 - جلة  مةاهض   تقااي 
 2018لا    تيا   

كذذذذذذذذذذذذذذانو   تيا /يةذذذذذذذذذذذذذذايي  جلة  حرو   تطة 
2006  

) يةادلذذذذذذ   2012 ذذذذذذبا /فرب يي  
حرذذذذذذذذذو   تطةذذذذذذذذذ    تربايوكذذذذذذذذذو  
 الخقلذذذذذذذذذار  اليةادلذذذذذذذذذ  حرذذذذذذذذذو  
 تطةذذذ    ذذذ     ذذذا      ةذذذا  
   جةامللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار  ج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا  

اليةادلذ   ا تربايوكو   الخقلذار 
حرذذذذذذذو   تطةذذذذذذذ    ذذذذذذذ    لذذذذذذذم 

     ةذذذذا     ةذذذذا  ا سذذذذق ال
   تب ذذا  ا   جذذو ر  ة احلذذ   

2012) 

حيذذذذذ  مولذذذذذت يرذذذذذتمي  تقرييذذذذذي 
 جلذذذذذذامم توقرييذذذذذذيي    ذذذذذذامن 

 2017ا ت ار    لا  

 توجةذذذذذذذذذ   جاةلذذذذذذذذذ   رذذذذذذذذذو  
    خا  ذا   ةلاد  

 جقودذذم  تةظذذي    تقرييذذي  مذذ  - 2012 -
 2016  اق   لا  

 المقدمة م  هيئاه المعاهداهالردود فلى طلباه المتابعة المقددة  -2 
  جالحظار   قامل   
 ياريخ  تقرتمي  جواوا  مولت  تقرتمي هلد   جااهتي

جلةذذذذ   ترضذذذذا  لوذذذذل 
  تق للت  تاةدي 

ااذذذذذذذذذم ن ذذذذذذذذذا  ماليذذذذذذذذذو؛ ايطبلذذذذذذذذذح دذذذذذذذذذو ن  خا ذذذذذذذذذ     2013
 جرا اذذذذار   تاريذذذذ   جلةو لذذذذ ؛ ا تال،دذذذذو  اموق  ذذذذو 

 (32) توجو 

ش حذذذذذذذذذذذذذذو ر  جقا اذذذذذذذذذذذذذذذ  (33)2014
 (34)م ق ي
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 ياريخ  تقرتمي  جواوا  مولت  تقرتمي هلد   جااهتي

جلةذذذذذذذذذذذذذذذذ  مةاهضذذذذذذذذذذذذذذذذ  
  تقااي 

 تض انار  ترانونل  تو اقجذتي ؛ ا ،ذي   حترلرذار    2015
 الرلذذذذا  ر  جقاورذذذذ  مب ارسذذذذذ  مذذذذو ةي  نةذذذذاذ  ترذذذذذانو  
توقاذذذذذاي ؛ امرااذذذذذاي مذذذذذ  ُي ذذذذذبقه    ري ا ذذذذذه أل ذذذذذا  

 (35)يااي  أا سو  ماامو   اماادب   جلةاي

ش حذذذذذذذذذذذذذذو ر  جقا اذذذذذذذذذذذذذذذ  (36)2015
 م ق ي

 (37)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة -باء 
   ات   تي هة    ات  أمةا   جلوت   ت ا ر  

 نامس ال رلوي ر ت  

  العار  جت فاو  ل  حرو   ةن ا   تتيار ر  تا ،ير
  جلا  ا تديف  تداي

  العار  تتيار ر  جو فح لولاا م  حلث  جبتأ
  لم    ةا 

  تقااي 

  تدا   ،ي ؤها تتيار ر  تا  ُِو  
 حيي   تيأ  ا تقابك

  ةلت    إ،ي   ر مو،تي
   دولار

  الحقجامل  تقا ةي
  ةس ا 

  جلا  ا تديف  تداي
 م افا   ةرهاب

  جاا،يا 
  ت ا  

  جت فاو  ل  حرو   ةن ا  

 حاالر  الخقةا 
 حرو   ةن ا  ام افا   ةرهاب

  جت فاو  ل  حرو   ةن ا  
  ت ا  
 ي وي   جل الار احيي   تقج محيي  

  تاةديي 
  ج يرا  ر خولاحل 

  تةري  جتدم
  تقخوو م   جو ر ا تةةايار   طيي

  لم    ةا 
 دضايا   دولار

  الحقجامل  تقا ةي

 تذذذذذذيرار لوذذذذذذل رسذذذذذذات   الرلذذذذذذا  ا تةذذذذذذت   ر 
  تاا،و 

  احلش ال 30 ال احل  اررر    وم  لول  39خال   تةاي دلت  السقاي ض  أُرس  

 التعاون مل مفولية المة المتقدة السامية لققوق اإلنسان -جية 
دذذذذذتمت يايوةذذذذذت م ذذذذذا   ماتلذذذذذ  جةواذذذذذل    مذذذذذمس  جقاذذذذذتي  ت ذذذذذامل   رذذذذذو   ةن ذذذذذا     -11

  ش2015ا 2014ا 2013   لو  
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تنفيع  االلتزامعاه الدوليععة المتعلقعة بققععوق اإلنسعانع مععل مرافعاة القععانون  -ثالثا   
 اإلنساني الواجب التطبيقالدولي 

 المساواة وفدم التمييز -ملف 
أا ت  توجة   جاةل   ا رو   الدقداري  ا ال،ق الل  ا تيرافل      ياق ت يايوةت دانونذاحل  -12

 ش (38)م   تاات 2 امالحل ج افا   تق للت يقض   مجلم أسباب  تق للت  جةدو  لولاا    جاري 
 ذذذذا رو   الدقدذذذذاري  ا ال،ق اللذذذذ  ا تيرافلذذذذ   لق ذذذذار دذذذذانو   االحظذذذذت  توجةذذذذ   جاةلذذذذ  -13

  ت ةاذذا ألي ذذت لذذ   تروذذح    هذذا   ترذذانو  ي ذذ ح  ذذاتق للت 2015 ج ذذاا ي  ذذ   جلة ذذ  تاذذا  
 ش(39)ات  جيأي مبو،  أسباب مةاا  ج ارسار  تتيةل  ا  م   تو ل

ر ج ياييذذ  توق للذذت  تاةدذذي  احيذذت جلةذذ   ترضذذا  لوذذل  تق للذذت  تاةدذذي  يايوةذذت لوذذل  ر -14
مذذ   اليةادلذذ   الوذذل ،اذذ  هذذا   تق للذذت ،يميذذ  يُاادذذ  لولاذذا  1  ي ذذيياا،ا  لا ذذلاحل مذذم  جذذاري 

 ش(40) ترانو 
اال يذذذذت   جلةذذذذ   ترضذذذذا  لوذذذذل  تق للذذذذت  تاةدذذذذي  دورذذذذ  ،ذذذذت حل  مل     مذذذذي  تق للذذذذت  تقطبلذذذذح  -15

  ذتك  جاوومار  تا يقاتث ل   جلةو ل   مبا ترو ن    ا    ت اري     جرا اار   تاري   
ل ولذذار  تقارذذح مذذ   اويذذ  ا اللقرذذاالر  تذذا عذذي  لوذذل أسذذا   تقة ذذل   تاةدذذي   ا جاوومذذار 

يقاذذذيض اذذذا  تقايوةذذذتيو  مذذذ  إل ولذذذ    تذذذا يقاذذذتث لذذذ  ادذذذوا حذذذاالر ياذذذاي  ا خقةذذذا  د ذذذي 
   ن ذا   جاليذو يذو ،ا  لللذت حل مضذالةاحل   ش األي ت ل  دوراا أيضاحل  مل   يراريي يةلذت  ذ(41) جاليو

  ش(42)إلاالر كيكي     لاي  ت لاسل  ا ال،ق الل 

 حق الفرد لي القياة والقرية وممنأل الشخصي -باء 
ألذذذيب  تةييذذذح  ترطذذذي  لذذذ  دورذذذه  مل    رر ج لرو ذذذ   ةلذذذت     دذذذانو  م افاذذذ   تة ذذذار  -16

 تذذا  يوسذذم نطذذا   سذذقخت   لرو ذذ   ةلذذت   تق ذذ    جلتيذذت احذذثي يايوةذذت لوذذل  ت ذذا  هذذا   تبةذذت 
 ش(43) جلي تمس  الدقداري 

اال يذذذت   جلةذذذ  مةاهضذذذ   تقاذذذاي  ي ذذذاي  روذذذح  ذذذاتو  مل   مذذذا يوذذذي: لذذذت  ا،ذذذور ياييذذذ   -17
تالخقةا   تر ي  الت  عيميه    تق يياار  حملول ؛ ا سق ي ر  ة الغ ل  حاالر لتيتي يقاوح 

 و،ه خا  نا ذطو    إلذا   تذتفاا لذ  حرذو   ةن ذا  ا ار ذ    االخقةا   تر ي  يايض اا
 تة ار ا تذتفاا لذ   تبلدذ  فضذالحل لذ   ذاور لوذل  نقااكذار حرذو   ةن ذا ؛ الذت  حذ  ماظذمس 
حذذذاالر  الخقةذذذا   تر ذذذي   الذذذت  مذذذةح ياذذذويظ تذذذاا     ذذذخا   جخقةذذذ   الذذذت  مرااذذذاي 

ةلذذذذ   ذذذذا رو   الدقدذذذذاري  ا ال،ق اللذذذذ  ش األي ذذذذت  توجةذذذذ   جا(44) ج ذذذذ ات  لذذذذ  هذذذذا    ذذذذاالر
 ش(45)ا تيرافل  ل   و    ذ ر  و 
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احذذثي  جةذذذوض  ت ذذامي  رذذذو   ةن ذذا     ومذذذ  لوذذل  ذذذا  ،اذذور حا ذذذ  امقو  ذذذو   -18
يُاقذربا    لذت ر  جةرذوري    لذةامس  حملذامي  جذودي   خدذاحل  82توقارلح   مدذك مذا ال يرذ  لذ  

لامذاحلش ارلذا  جةذوض  ت ذامي    ومذ  أيضذاحل  12دبذ  حذو ق  خقةل  سوم ا  نلال اجيلت  تا 
   عيمي  الخقةا   تر ي  دانونذاحل  مبذا يق ا ذل مذم  جاذايك  تتاتلذ   ا    تقدذتيح لوذل  اليةادلذ  

 ش(46) تتاتل    اي  مجلم    خا  م   الخقةا   تر ي 
مي لذاي حرذو   جملق اذار  لذت  األي ت  جةوال   ت امل   رو   ةن ا  ل  دوراا مذ  -19

اسذذذب   تاذذذلت  احيذذذت    ومذذذ  لوذذذل   تةرذذذكي    الحقةذذذاا  إم انلذذذ  حدذذذواا لوذذذل   ر اذذذي
 المقيذذذذا  التقت ما،ذذذذا  تتاتلذذذذ    إلذذذذا  حرذذذذو   ةن ذذذذا    يطبلذذذذح سلاسذذذذا،ا  جقاورذذذذ   ا ر اذذذذيش 

ث  اعذا  حوذو  اأُليب ل   تروح  و،ه خا  م  أ  ساي  جملوذن  تذو ل تو ذال  ا تةظذا    يلذ
سذذييا  أر      نقااكذذذار تو اذذايك  تتاتلذذذ   رذذو   ةن ذذذا   مبذذا   ذتذذذك لذذت  اذذذ ا   جو فرذذذ  
  ذيي ا ج ذذبر  ا ج ذذقةكي تو جق اذذار  حملولذذ   انارسذذ   تاةذذ  ا تقخويذذ  ا تقاتيذذت اذذت  ت ذذال  

ش احيذذت (47)حلانذذاحل     تذذتفاا لذذ  حرذذو   جملق اذذار  حملولذذ   اذذاف حل    أل ذذا   ةخذذال   تر ذذي  أ
لوذل  لق ذار هنذق يرذو  لوذل   توجة   جاةل   ا رو   الدقداري  ا ال،ق الل  ا تيرافل  يايوةت أيضذاحل 

حرذذذذو   ةن ذذذذا    م ذذذذاريااا  ةماتلذذذذ  الوذذذذل اذذذذ ا  حدذذذذو   جل لذذذذم لوذذذذل   رض ا ت ذذذذ   
 ش(48) جالتمس
توقاذذذذاي  ي ذذذذ   مجلذذذذم احيذذذذت جلةذذذذ  مةاهضذذذذ   تقاذذذذاي  يايوةذذذذت لوذذذذل  لق ذذذذار ياييذذذذ   -20

مذذذ   اليةادلذذذ   ا رر ج  تقاذذذاي   القبذذذار  ،يميذذذ حل مةةدذذذو حل ا ذذذتري    1 تاةا ذذذي  تذذذو رري    جذذذاري 
ي ذذيياا،ا  ااذذ ا  يةاسذذ   تارو ذذار  جرذذيري تةاذذ   تقاذذاي  مذذم خطذذوري هذذا   جليميذذ   ااذذ ا  

 ش(49)ار لت  خضوا   فاا   تا ييدل    ،يمي   تقااي         م  أ  ا   تقر
اداتذذت  توجةذذ  نة ذذاا  هنذذا ال يذذت   ي ذذاي  روذذح  ذذاتو  مل   كيذذيي  الرلذذا  ر  جقطا رذذ   تذذا  -21

ي ق ي ارارها      نارس  أفي ر   م  ا جللت    جرا اار   تاريذ   جلةو لذ  توقاذاي  اسذو  
 مالم  دذو ن   جاامو        لقلار  توادو  لول  لا فارش ايةاد ت ها    ات   ةا  يطبلح

خا ذذذ   ذذذو  دذذذو ر   مذذذ  ا جلذذذلت   حذذذاالر  تطذذذو رل  ذذذالحلار ا سذذذا  ال  ضذذذم تويدا ذذذ  
ش احيذذت يايوةذذت لوذذل أ  يضذذ   لذذت  ياذذارض يطبلذذح   ح ذذا   تايفلذذ    أ   ذذيف (50) ترضذذاتل 

 ش(51)م   تظياف مم   رو   ج ةوت     اليةادل 
 ترذذو ن   تايفلذذ  ادذذو ن   تطذذو رل   ا ذذ  الوذذل  ذذي ر ذتذذك  الحذذ   تةييذذح  ترطذذي  أ   -22

 ُيطبذذح    جرا اذذار   تاريذذ   جلةو لذذ  مةذذا أكيذذي مذذ  ل ذذي سذذةو ر كذذير لوذذل  تادذذلا   ج ذذوحش
ايذ ر   اي مي يوك  ترذو ن  سذوباحل لوذل سذلاري  ترذانو   مبذا   ذتذك اذ انار أ ذو   حملاك ذارش

بذذك  اياياذامس  طذذي  تقخويذ  ا جضذذاير  أيضذاحل    يرللذت   ييذذار   ساسذل  تو ذذو  ة    ذ   ك
يةوذذت  ترذذو ر  مذذ  ،انذذ   ت ذذوطار  اذذاف حل    أهنذذا  وذذح ،ذذو حل مذذ   ةفذذالر مذذ   تارذذاب حلذذث

  مةلذذذ    ذذذ   مةاجذذذي مذذذ   حملاسذذذب  لوذذذل  نقااكذذذار حرذذذو   ةن ذذذا   مبذذذا   ذتذذذك  تقاذذذاي   
مذا ي ذقاتف إل ولذار األ ا   ترق  خارج نطا   ترضا   ا ذك ذتذك مذ   النقااكذارش اكيذك حل 
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 جق ذذيري   جذذتنل    مذذا   ل ولذذار دقذذ   ذذتري  اذذتف أا ك اذذي ر يبالذذ ش اال يذذت    تو ذذو     
 جاوومذذار  ذذاباحل   اذذو    ظذذي  جةذذياض   مجلذذم أحنذذا   تبوذذت لوذذل  طذذار  ذ لذذار  جملق اذذار 

 ارسذذ   تذذا يقبااذذا  حملولذذ  لرذذ   النرذذالبش األذذيب  تةييذذح  ترطذذي  لذذ  دورذذه  و،ذذه خذذا   مل    ج
دو ر   م  حاتلاحل ا جق يو    مجم للةار    ذظ  تةذوا   تذييم  مذا أر      ويذ   ت ذباب  

 ش(52)مبا   ذتك أ ةا   مةل   جال   امضايرقامس ا حقجاملهمس
اأا ذذذت جلةذذذ  مةاهضذذذ   تقاذذذاي   ذذذ   ي كذذذت يايوةذذذت مذذذ  ،تيذذذت حظذذذي  تقاذذذاي  حظذذذي حل  -23

 مجلم نارسار  تقااي   ا    يرا  ها   ةر ن   قو،له  نا ر ا اح    مطوراحل  اأ  يتي  لوةاحل 
كذذ  مذذ  ييي ذذ  هذذا    فاذذا  أا يرذذ  مودذذ   جقذذو    مذذم ميي بلاذذا أا ي ذذار  فلاذذا يقا ذذ  

ش اداتذذت  توجةذذ   هنذذا مذذا يذذت   ي ذذاي (53)اخيضذذم حملاك ذذ  ،ةاتلذذ  م ذذ اتل   خدذذل  أمذذا   ترذذانو 
ةاوذذذي مذذذ   تارذذذاب لذذذ  أل ذذذا   تقاذذذاي   اأا ذذذت  ذذذ   يضذذذ    روذذذح  ذذذاتو  مل   ،ذذذو  ةفذذذالر  ت

دلذذا  هلدذذ  متنلذذ  م ذذقرو   قارلرذذار فوريذذ  ا ذذامو  انتياذذ    مجلذذم  رلذذا  ر  تقاذذاي  أا  يايوةذذت
سذذو   جااموذذ   امرااذذاي  جلةذذاي لوذذل  تةاذذو  تو ،ذذ  اماذذادبقامس  لةذذت مبذذور  ر نذذقامس   ارو ذذار 

 ش(54)يقةاس  مم خطوري ،ي ت امس
 توجة  نة اا  هنا ال يت   ي اي  روح  اتو  مل   م قويار  الكقظاا  تااتل  ،ت حل اداتت  -24

ش (55) جاذذذذا،يي  ا تظذذذذياف  تراسذذذذل   ت ذذذذاتتي   مي فذذذذح  الحقجذذذذامل  مبذذذذا   ذتذذذذك مي كذذذذت  حقجذذذذامل
اأا ت  توجة   جاةل   ا رو   الدقداري  ا ال،ق الل  ا تيرافل      يض   يايوةت لت   حقجامل 

 ش(56)وجو  ا تال،د  ا جاا،يي   ال لةت  تضياري  تردو  ا ددي فاي ن ة موق  ي  ت
حذذذذذت حل تو ضذذذذذايرار  يضذذذذذم يايوةذذذذذت لوذذذذذل  تةذذذذذور جلةذذذذذ  مةاهضذذذذذ   تقاذذذذذاي   ذذذذذ   اأا ذذذذذت -25

ا اللقذذت   ر  تذذا يقاذذيض اذذا  جذذت فاو  لذذ  حرذذو   ةن ذذا  ا تدذذاةلو  ادذذاري  جملق ذذم  حملوذذي  
مجلذم حذاالر  تقاذيض توقخويذ  ا جضذاير  ا اللقذت    جبواذو لةاذا  حترح  دوري مةاجلذ     ا   

 ش(57)فاات  توضاايا اأسيهمس  نقداف هبتف مراااي  جلةاي اماادبقامس  اا ا  سب 
ارحبذذذت  توجةذذذ  نة ذذذاا حاذذذور م افاذذذ   تاةذذذ  اذذذت  جذذذيأي  ال سذذذل ا لذذذ   ييذذذح عذذذيمي  -26

ش األي ذت لذ  2007يا  تاةذ   جةذتق تاذا  م  دذانو   ايذ  اذاا 4 تاة   جةتق مبو،   جاري 
دوراا  مل   دو  لتر  حملاك ار ل  أل ا   تاة   جلة ي ا جةتق  ال  أسةاا     تاة   جةذتق 

ش اأا ذت  ذ   لضذي يايوةذت   مااجلذ  مجلذم أ ذ ا  (58)يُاقرب    ج ارس   تا ول  م ذ ت  خا ذ 
ح ذذا  ذ ر  تدذذو     ترذذانو   جلةذذاتي  ادذذانو   تاةذذ  ا ةيذذا    جلة ذذانل  لذذ   ييذذح يةرذذلح   

 ش(59) ة،ي   ر  جلةاتل   ادانو   اي  ااايا  تاة   جةتق
األي ذذت جلةذذ  حرذذو   تطةذذ  لذذ  دوراذذا مذذ  أ   تارو ذذ   تبتنلذذ  ال يذذت   دانونلذذ     جةذذت   -27

   تو تتيذ  لوذل م   ترانو   جت  ا تقجار  يةو لول أنذه حيذح جذ  اذمس  ت ذوط 1567اأ   جاري 
 ش(60)   ةا  فيض لرو   "ماروت " هبتف  تق ري 
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األي ت  توجة   جاةل   ا رو   الدقداري  ا ال،ق الل  ا تيرافل  ل  دوراا م  أ  ل    -28
   ةا  ال يت   مةق ي حل  مبا   ذتذك   دطالذار  تتر لذ  ا ذلت    ذا  ا الدقدذار  ذك  تي ذي  

 ةذذا  ُي ذذق وو     ذذةال   ت ذذلاح   ذذت فم نارسذذ   جلذذةن مذذم    ةذذا ش اال يذذت    تاتيذذت مذذ    
اأا ذت  توجةذ   ذ   ي ذافح يايوةذت  ت ذلاح   ذذت فم نارسذ   جلذةن مذم    ةذا   مبذا   ذتذك مذذ  
خال  اام ايةةلا   ار يةظل ي  ام  اياتيت أل ا   تتلوي ا تقااا  مم  ةال   ت لاح  لوذل 

 ش(61) تدالت  تتاق
 تذذا لةذذم    ذذخا   تذذاي   2011ت جلةذذ  حرذذو   تطةذذ   اتالتاذذ   تومل ريذذ  تاذذا  ارحبذذ -29

يرذذ  أل ذذارهمس لذذ   تيامةذذ  ل ذذيي مذذ   ج ذذارك      ن ذذط   تقتريبلذذ  توذذتفاا لذذ   ترذذي ش األي ذذت 
ول ذلار  تذتفاا لذ   ترذي     جرا اذار  تو داذ  لوذل   ذتار لل   تروح  مل   يراريي يةلت  رلا  م

ي      ةا    دوري  ك ر ل     نةن  تو ،بار  تا يرو  هبا   لضذا   تةظذاملو   جلةو ل   إ 
ش اأا ذذت  ذذاتقجيمي  ترذذانو   تدذذييح تقجةلذذت    ةذذا  ا  ذذي كامس   (62)أا  و ،بذذار  ذذبلا  هبذذا

 ش(63)ول لار  تتفاا ل   تري  أا    جل الار  ج وا  م   ك  تتا ل ترو ر  ج وا  ام
ةذ  حرذذو   تطةذ   ذ   يضذذ   يايوةذت لذت  ياطلذذ   توحذت ر  تا ذ يي  ا ذذبه اأا ذت جل -30

ايرذو    تا  يي     ومل  تو ذت ر  ا ايقاذا مذ  هج ذار  جل الذار  ج ذوا  مذ   ذك  تذتا  
 ال،ق اللذ  تأل ةذا   جقضذيري   -لول سبل    اتويذ   قرذتمي أ ذ ا   تذتلمس ا  ذتمار  تةة ذل  

 ذذار خطذذ   تا ذذ   جقاورذذ    ايذذ     ةذذا  ا ت ذذباب امذذاتامس   مذذ   تاةذذ   ج ذذوح  اي ذذيعا  لق
 ش(64) جرا اار   تاري   جلةو ل 

اأا ت  جريري   ا    جاةل   االعار  ا  ذخا   ذ   يا ذت    ومذ     يطذويي ا ةذا   -31
ةلذ  ش ارلت  توجة   جا(65)دتر ر  تقج لم  جةاجي توبلانار   جدةة       ت   انوا  جلةن

 ذذا رو   الدقدذذاري  ا ال،ق اللذذ  ا تيرافلذذ  يايوةذذت    أ  يةةذذا  ات امذذ  يو ذذلار  جرذذيري   ا ذذ  
 ش(66) جاةل   االعار  ا  خا 

أ  يذوفي  جال،ذ   اأكتر  جريري   ا ذ   جاةلذ   االعذار  ا  ذخا  مذ  ،تيذت اذياري -32
 رمذا،امس  ااذياري أ  يرذت  امل ري  تقة لذذ  تضذ ا  ياذذافلامس ا لذاري  مذالذ حل رمةذاحل تأل ذخا   جقجذي

 ش(67) ال،ق الل  ا  م   تب ي  م التي  امو  يقةاس  مم ك  حات  لول حتي

 إوامة العدلع بما لي ذلك مسألة اإللاله م  العقابع وسيادة القانون -جية 
م   تتسقور  ج دت يةو لوذل  ذالحلار يةةلايذ   44الح   تةييح  ترطي  أ   جاري  -33
دضذذاتل  اي ذذييال   ذذذك  ذذتاري تذذذيتلن  جملوذذن  تذذو ل تو ذذذال  ا تةظذذا  را  أيذذذ  ردا ذذ  لولذذذه اأ  ا 

 تدذارر لذ   جملوذن  تذو ل تو ذال  ا تةظذا  ميذةح  ذالحلار  نةذاذ  ترذانو   3/2015  مي ردمس 
تطاتة  ا سذا  مذ   جلةذور  اهذي ي ذ    ذالحل   حقجذامل أ   ذخو را  مي ،اذ  دضذاتل  جذتي 

مذذذتنلاحل حوك ذذذو     حمل  ذذذ   تا ذذذ يي  مةذذذا  856االحذذذ  أيضذذذاحل أ  مذذذا ال يرذذذ  لذذذ  سذذذبا  أيذذذا ش 
 جقاورذذ   ذ مور مذذ   لةاذذا دذتر ر  حملذذاكمس  تا ذذ يي  امذذت    النرذالب  مذذا ييذذك لذتر حل مذذ   ت ذذو   
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 سقرالاا ا  ح    اك ذ  لارتذ ش الذالايحل لوذل ذتذك  دذا   جلذلت  اسذقتلا  ا/أا يودلذ  ا/أا 
 ش(68) خو مةا  النرالب 1 200  حقجامل أكيي م 

ارلذذذت  جةواذذذل   ت ذذذامل   رذذذو   ةن ذذذا  أيضذذذاحل    ومذذذ     ادذذذ   سذذذقخت    جي فذذذح  -34
ش اأا ت جلة  مةاهض   تقااي      يضذ   يايوةذت  ،ذي   ل ولذ  (69) تا  يي  الحقجامل  جتنل 

يرذو  هبذا مي دبذو    قذ ر ت ايةقلت فاات  جل لم أماك   الحقجامل ل   ييذح مليذار ر مةقظ ذ  امبا
ا ةلذذذذو  اراتلذذذذو  م ذذذذقروو  جةذذذذم  تقاذذذذاي  ا ذذذذك  مذذذذ  اذذذذياب  جااموذذذذ  أا  تارو ذذذذ   تراسذذذذل  أا 

 ش(70) تال ن انل  أا  جالة 
ياذذذويظ اذذذاايا  تقاذذذاي  اسذذذو   اأا ذذذت جلةذذذ  مةاهضذذذ   تقاذذذاي   ذذذ   يضذذذ   يايوةذذذت -35

 ش(71) جاامو 
اي  اتروح     ت    تتنلا تو  ذ اتل   جلةاتلذ  اداتت جلة  حرو   تطة   هنا ال يت   ي  -36

  ا   كانت دت رُفات م  سذبم    ل ذي سذةو رش اأا ذت مل ي قوف  ات  جاايك  جربوت  راتلاحل 
    ييفم يايوةت  ت    تتنلا تو   اتل   جلةاتل   ايض    حقجامل    ةا    م ا  مةةدذ  لذ  

 ش(72)مل كو ا أم   ذتك تبات    اياتمل  تقت  ك  تبتيو  تالحقجا
األي ت  توجةذ   جاةلذ   ذا رو   الدقدذاري  ا ال،ق اللذ  ا تيرافلذ  لذ  دوراذا  مل   يرذاريي  -37

ي ذذك     نق ذذار  تة ذذار اي و وذذهش اأا ذذت  ذذ   ياذذاب يايوةذذت   سذذباب  جلاريذذ  توة ذذار  اياذذتمل 
   تة ذذار  ايضذذ    ايذذ  اذذاايا فااتلذذ   تقذذت  ك  ترانونلذذ  ا ال ولذذ  ا ت لاسذذايل   جقخذذاي ج افاذذ

 نقااكذذار   رذذو   الدقدذذاري  ا ال،ق اللذذ  ا تيرافلذذ    ذذب   تة ذذار  ا ايذذ   ذذامللامس  اكذذاتك 
ش األي ذت جلةذ  مةاهضذ   تقاذاي  لذ  دوراذا مذ  (73) جبو   لذ  حذاالر  تة ذار ا ت ذاور لولاذا

 قاتي  دانو   اي   ت اور  حاالر  اللقت   لول  ت اور    ترضايا  جلةاتل   اأا ت  سق ي ر
 ش(74)فااتق  تو اور ا في ر أسيهمس ام التي  اي  تض ا 

 القق لي الخصوصية والزواج والقياة السرية  -دال 
ألي ذذذت جلةذذذ  حرذذذو   تطةذذذ  لذذذ  دوراذذذا تاذذذت   حذذذا   اسذذذات   ةلذذذال   ذذذح  تطةذذذ     -38

بذذار هويذذ     ةذذا    كيذذك مذذ    حلذذا     دو ذذل   حا مذذاحل يامذذاحل   ي طلا،ذذا  ا مل    م انلذذ   م
سل ا     االر    اس   جقاور   االلقت   لول    ةا  ا سق الامس  ا    ار نظا  دضا   ال

 ش(75)  حت ث
 ارحبذذت جلةذذ  حرذذو   تطةذذ   قاتيذذت  ت ذذا ا  ل ذذيي سذذةاحل رنلذذا تذذتا ج  تةقلذذا  ا تةقلذذار  -39

سذة  لةذتما يُاقذت  لوذل  13ظ هذا    ذت   رإ    ت ةاا ألي ت ل  دوراا  مل    حق ذا   ةذل
 تبةذذذار ،ة ذذذلاحل  ا حق ذذذا  يذذذتاجيا  نقلجذذذ  تذذذاتك مذذذ  مذذذيي م  اللقذذذت     تذذذاي  يقةذذذارا   هبذذذا  

 ش(76) تطيير   جقا ا   جلةاتل  لول  جليمي 
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اداتذذذت  توجةذذذ   جاةلذذذ   ذذذا رو   الدقدذذذاري  ا ال،ق اللذذذ  ا تيرافلذذذ   هنذذذا ال يذذذت   ي ذذذاي  -40
ش اأا ذذذت جلةذذذ  حرذذذو   تطةذذذ   ذذذ   (77)مذذذ   تذذذوالر ر مل ُي ذذذج  ل ولذذذاحل  كبذذذك حل    ذذذاتروح    لذذذتر حل 

ي ةذذذ  يايوةذذذت ي ذذذجل  مجلذذذم    ةذذذا   جوتذذذوري     دول اذذذا  اال سذذذل ا    ةذذذا   ذذذك  ج ذذذجو  
 ش(78)  ب   توام  الدقدار  تو تتيامس أا  مةلقامس أا اااامس م  حلث  اجيي

تطةذذذ  ي ذذذاي  ذذاتروح مذذذ    ذذا  لذذذتر كبذذذك مذذ     ةذذذا    ذذذب  ا وذذت جلةذذذ  حرذذو     -41
 ش(79)هجيي ا تتيامس     جةا ح   ضيي  أا افا، ا ت ب  ذ   و   اةيتمل

حريعععة التعبيعععر وتكعععوي  الجمعيعععاه والتجمعععل السعععلمي والقعععق لعععي المشعععاركة لعععي  -هاء 
 القياة العامة والقياة السياسية

تذو ل تو ذال  ا تةظذا  أ ذتر  مةذا  النرذالب  لذتر حل الح   تةييذح  ترطذي  أ   جملوذن   -42
مذذ    ا مذذي  تذذا ،ذذتف أساسذذاحل     تقضذذللح لوذذل   ييذذار  تدذذاةل  احييذذ   تقابذذكش األذذيب لذذ  
دورذذه  مل    سذذق ي ر فذذيض دلذذور لوذذل حييذذ   تقابذذك   لةاذذا  دةذذا  اسذذات   ةلذذال  ا جو دذذم  ت ذذب ل  

ايودلذ     ذخا    ذب  يابذكهمس لذ  رر تاذمس   جاارا  تو جوذن  تا ذ ي   احظذي  ت قذ   
 ش(80)ا ةنةاذ  تدار  ترو ن   جن  اتا ر  جو ل  ذ ر   ح ا   تةضةاا 

اأا ت مةظ     ممس  جقاتي توا ل  ا تاومس ا تيراف  ) تلون  و(     يتي  يايوةت  تدذة   -43
 ش(81)اايك  تتاتل  جليمل  ل  أفاا   تق اك ايتإلاا    ترانو   جت  افراحل تو 

األذذذذيب  تةييذذذذح  ترطذذذذي  لذذذذ  دورذذذذه  مل    ترلذذذذور  جةيااذذذذ  لوذذذذل حييذذذذ   تقج ذذذذم اي ذذذذوي   -44
 تدارر ل   جملوذن  تذو ل تو ذال   3/2015 جل الارش ا  ها   تدتر  الح  أ    مي ردمس 

ا تةظذذذا  حيظذذذي يةظذذذلمس ع اذذذار لامذذذ  يضذذذمس أكيذذذي مذذذ  ا ذذذ  أ ذذذخا  أا  ج ذذذارك  فلاذذذا  اأ  
حيظذي أ   حقجاج/ن ذا  ماذارض تو جوذن  تذو ل تو ذال  ا تةظذا ش  14/2014ال  ردذمس  ةل

 ذ    2015رب/أ  ذطن  13ايرضي دانو   تقج ذم  تاذا   جلتيذت  تذا  رخذ  حلذت  تةةذاذ   
سذال ش  24  يبوو مةظ و  الحقجا،ار  ت وطار   يض  الحقجاج امتيه ام انه دب  حتامه  

ما حل لذ   ج ايذ     وملذ   150 تاام    أماك  يبات أد  م  احيظي  ترانو  أيضاحل  تقج اار 
 ش(82)أا  جطار ر أا  جو ن  أا  طار   افالر ا ترطار ر أا  ج ق ةلار أا  تردور  جو ل 

  حيذذت  جةواذذذل   ت ذذامل   رذذذو   ةن ذذا   جلذذذلت 2016كذذانو   تيا /يةذذذايي   22ا   -45
 اتبذذذاحل نا ذذذطاحل أاِدةذذذو  النقاذذذاكامس   ظذذذي  11دذذذارري  ذذذح  تقايوةذذذت  لوذذذل  سذذذرا  مجلذذذم  تذذذقامس  ت

 جةذذياض لوذذل  تقج اذذار  ت لاسذذل ش اكذذا  هذذ ال   تطذذذالب دذذت  ،ص ذذو   انقاذذا  أمذذي  ذذارر لذذذ  
 جملون  تو ل تو ال  ا تةظا  حيظي  تقج م  ت لاسذي  كيذي مذ  ا ذ  أ ذخا ش الذالايحل لوذل 

  مي  تدارر ل   جملون  تو ل تو ذال  ا تةظذا  ذتك  ألي ت  جةوال  ل  دوراا  مل    سقخت   
  مذذذا ياذذذل أ     ذذذ حل 2015 ذذذتالحل مذذذ   سذذذقخت   ح ذذذمس مذذذ  أح ذذذا  دذذذانو   تقج ذذذم  تاذذذا  تاذذذا  

ل  يي حل هي  تا سقةظي   ها   ترضل     مي  تا  يايعض  جقا    طي  اك    ذك مةدذة  
اذذذل  أ  ألي ذذذت لذذذ  دوراذذذا     ترضذذذل  ش ادذذذت سذذذبح تو ةو (83)احيذذذيمامس مذذذ    ذذذح    السذذذقدةاف
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نة اا   مل    ترلور  تا يةياذاا  جملوذن  تذو ل تو ذال  ا تةظذا  لوذل   ييذار   ساسذل   مضذلة حل 
أ  حيي   تقابك احيي   تقج م هامقا  تو اي    ح   ترضايا  ت لاسل   تدذاب  مذ  خذال    ذو ر 

 ش(84)ا تةراش
 الدقداري  ا ال،ق الل  ا تيرافل  ل  دوراا  مل    سذق ي ر  األي ت  توجة   جاةل   ا رو  -46

 ترو تذذذ   تة طلذذذ  تذذذتار  جلة ذذذ      سذذذيي ا جملق ذذذم  مذذذا أر       ةذذذاض م ذذذقو  ليلذذذ   جذذذيأي 
 ش(85) اتقال  أا  النقخاب   مي كت  ةم  تري ر ر  تاام  ا ت لاسل 

 واتيةالقق لي العمل ولي التمتل بشروط فمل فادلة وم -واو 
ألي ذذت  توجةذذ   جاةلذذ   ذذا رو   الدقدذذاري  ا ال،ق اللذذ  ا تيرافلذذ  لذذ  دوراذذا  مل   حجذذمس  -47

ش (86) الدقدار  ك  تةظامي ا ريةاا لتر    خا   تاي  يا وذو  را   ايذ  دانونلذ  ا ،ق اللذ 
دذلتش اأا ت     ياتمل يايوةت يت  كها تورضا  لول  تا    تر ي   ال سذل ا  تا ذ    سذة   ت
 ش(87)احيت يايوةت أيضاحل لول أ  ي ة  مراااي أ ااب  تا    تاي  يةقا و  حرو   تا ا 

األي ذذذت  توجةذذذ  نة ذذذاا لذذذ   تروذذذح مذذذ  أ   ت يذذذك مذذذ   تا ذذذا   جةذذذتتل   ذذذك م ذذذ وت   -48
ا اتقذذاق فاذذمس ال يق قاذذو   ضذذ انار يقاوذذح  ا ذذت   رإ تأل،ذذور    رذذانو   ايذذ   تا ذذا   جةذذتتل  

 ش(88)ر سالار  تا    اأ،ور  تا    ةاا   ا تض ا   ال،ق اليالت
اأا ت  توجة      يض   يايوةت حدو  مجلم  تا ا  لول   ت   رإ تأل،ذور  تذا   -49

مي ةامس مذ   تق قذم  ظذياف مال ذل  الترذ   نة ذامس ا سذيهمس ا ترضذا  لوذل  تةجذوي  ج ذق يي   
 ش(89)  ،ور     جيأي ا تي، 

األي ذذت  توجةذذ  لذذ  دوراذذا     تاذذامو    إلذذا   تقاوذذلمس    جلاماذذار   ا ذذ  ا تاامذذ   -50
ا تاذذامو     ج س ذذار  تاامذذ  ا جذذو  ة   ذذك  تقايوةذذتي  ال يق قاذذو   ذذا ح   ي ذذوي  نرا ذذارش 

 ش(90)احيت يايوةت لول يوسلم نطا    ح   حيي  ي وي   تةرا ار تل     ك  جو  ة 
ي ذذت  توجةذذ  لذذ  دوراذذا    دذذانو  لالدذذار  تا ذذ     ت ذذيكار    وملذذ  ال يذذةو األ -51

لول لقم مجلم مو ةي  ترطاا  تاا   ا ح    ةاي بش اأا ت     يض   يايوةت لقم مو ةي 
 ش(91) ترطاا  تاا   تاي  ال يرتمو    تمار   ساسل   رامس    ةاي ب

 التمتل بمستوى معيشي الئق القق لي الضمان االجتمافي ولي -زاي 
  ةمةلذذذ   جمل ولذذذار  اذذذظ     تروذذذح لذذذ   تاةدذذذي   تق للذذذت لوذذذل  ترضذذذا  جلةذذذ  ألي ذذذت -52
  تاو تذذذح   ذذذب   تاامذذذ  ا  ذذذتمار  ال،ق اللذذذ   تيلايذذذ  خذذذتمار لوذذذل مالت ذذذ   دذذذوري حتدذذذ  ال

 هذذذذذذا  فلاذذذذذذا ياذذذذذذلت  تذذذذذذا  جةذذذذذذا ح    ت ذذذذذذا   اترذذذذذذتر   ذذذذذذتمار هذذذذذذا   فذذذذذذي يذذذذذذو الذذذذذذت   تو ويذذذذذذ 
 ش(92) جمل ولار
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احيذذذذت  جرذذذذيري   ا ذذذذ   جاةلذذذذ   ذذذذح  ةن ذذذذا      دذذذذو  لوذذذذل ملذذذذا   ت ذذذذيب  ج مونذذذذ   -53
اخذذتمار  تدذذيف  تدذذاي    ومذذ  لوذذل   ذذاذ  ،ذذي   ر  جيا لذذ  توو ذذو        ذذخا  " ذذك 
 جذذذذذيتل "  تذذذذذاي  ال ي ذذذذذ وامس    ايذذذذذ   مبذذذذذا   ذتذذذذذك  جاذذذذذا،يا  ا ت ذذذذذ ا     ذذذذذولو  اسذذذذذ ا  

  يةظل ل  م قرو  ة،ي   ر ت نتيه قو ةار  تا و تل  ا ت جةا ش اأا ت يايوةت  إن ا  هلد   ج
امت  يوفك ا   ساار مربوت   ااذ ا  م ذارك  فاولذ  مذ   سل ا جلوري  جا  ا تديف  تداي ال

 جل اور  افيض لرو ذار فاولذ  لوذل لذت   المقيذا ؛ ااذ ا   ة ذالغ لذ  أ  لويذ    دطذالي 
ا تدذذيف  تدذذاي مذذ  ،انذذ  مجلذذم  جلاذذار  جاةلذذ   مبذذا   ذتذذك  جذذاحنو   امرذذتمو هذذا   جلذذا  

  تمار م   ترطاا   ا   ا جةظ ذار  ذك    وملذ   توادذو  لوذل  ذوري كاموذ  لذ   جذو رر 
 ش (93) جخدد  ااي   ترطال  ال  كلةل  يو،له ها   جو رر جخقو  فدار  ت  ا 

   ذا رو   الدقدذاري  ا ال،ق اللذ  ا تيرافلذ  لذ  دوراذا  مل   يرذاريي األي ت  توجةذ   جاةلذ -54
   جاتذذذ  مذذذ    سذذذي    جةذذذا ح   ضذذذيي  ياذذذلت   م ذذذقو ةار ل ذذذو تل   اأهنذذذا  10يةلذذذت  ذذذ   

مايا  تإلخال   تر ي  ايو ،ه م  الر كبكي     دو  لول   ذتمار   ساسذل ش األي ذت 
   جات  مذ  إل ذوا  ت ذ ا   تةرذي   ياذانو  مذ   10.94و ق أ  ما يرتر   ل  دوراا أيضاحل م 

 تةري لول  تي مس م  ا،ور   ةاض م ق ي   م قو   تةريش اأا ت     يتيذت يايوةذت ،اورهذا 
توق وذذذ  لوذذذل حاتذذذ  نرذذذو  ج ذذذاك  ااذذذ ا   ايذذذ     ذذذخا   تذذذاي  يال ذذذو     ج ذذذقو ةار 

    دذذو  لوذذل   ذذتمار   ساسذذل   ميذذ   جذذا   تا ذذو تل  مذذ   ةخذذال   تر ذذي  الذذقاامس  إم انلذذ
 ش (94) تداي ا تديف

األي ذذذت  توجةذذذ  نة ذذذاا لذذذ  دوراذذذا  مل   يرذذذاريي يةلذذذت  ذذذ   يةةلذذذا سلاسذذذ   تتاتذذذ   جقاورذذذ   -55
 ة   ت ا ار أر     يتمك  حملا ل  ا   حذاالر  خذال  د ذي   اأا ذت  ذ   يضذ   يايوةذت 

مةاس  تأل خا   ياويظ ك الذ أخك  اأ  ي ة  يرتمي  لت   توجو      ةخال   تر ي   ال
 ش (95) تاي  يقمس  خالؤهمس د ي حل ا/أا  لاري  س اهنمس

 القق لي الصقة -حاء 
ألي ت  توجة   جاةل   ا رو   الدقداري  ا ال،ق الل  ا تيرافلذ  لذ  دوراذا مذ  أ  نظذا   -56

مبا     اإل ولار أفي ر حل   ا جا   مةاس   حمليام  حنو  تيلاي   تدال   ت امو  ال ي طي لول
ذتذذذذذك    ذذذذذخا  ذاا  ةلادذذذذذ  ا   ذذذذذخا   تذذذذذاي  يال ذذذذذو     جةذذذذذا ح  تييةلذذذذذ   تةاتلذذذذذ   اأ  
   خا  لتميي  جلة ل  ا جاا،يي  اموق  ذي  توجذو  ا تال،دذ  مذا مل تذو  يو ،اذو  لربذار   

 ش (96)  دو  لول ختمار  تيلاي   تدال    ساسل 
 توجةذذ  نة ذذاا  ذذ   يقخذذا يايوةذذت يذذت  ك اداتلذذ  توقدذذت  تو  ذذ و   جق يوذذ    اأا ذذت  -57

 ريةذذاا ماذذت  حذذاالر    ذذ     ذذةوف  جي هرذذار احذذاالر  ة،اذذاض  ذذك   مذذ   اأ  ياذذتمل 
ا تةقلذار لوذل  ت ذو      تةقلذا   ي إلاا  تقيرلةل    إلاق  تدا   جلة ل  ا ةجنا لذ   جالت ذ  ت ذ 
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    دذذذذذذو  لوذذذذذل خذذذذذذتمار  تدذذذذذذا   جلة ذذذذذل  ا ةجنا لذذذذذذ  ايوفيهذذذذذذا   سذذذذذذاار اأ  يضذذذذذ    م انلذذذذذذ
 ش (97)ماروت 
اذذذاري لوذذذل  األي ذذذت  توجةذذذ  نة ذذذاا لذذذ   تروذذذح    تواذذذالج  ةتت مذذذي ا الحقجذذذامل رمذذذار حل  -58

 ذذا  مقاذذذا ي  جخذذذتر ر  مبذذذا   ذتذذذك مليذذذاري  ة ذذذا    ةذذذكا  نرذذذو  جةالذذذ   تب ذذذيي  ا تقاذذذاب 
 ش(98)و   تاالج ت بت  الول  حجامامس ل   

ارحبذذذت جلةذذذ  حرذذذو   تطةذذذ   ا ةذذذاض لذذذتر    ذذذخا   تذذذاي  ميويذذذو    ذذذب  فذذذكا   -59
نرذو  جةالذ   تب ذيي / ةيتمل  ةضذذ   سذقخت    تارذادك  جضذذاري تةكاسذار  تة ذخ  تا  ذذي  ا    
كانذذت  تق طلذذ  ال ي ذذ    دذذوري كافلذذ   ذذك  تقايوةذذتي  مذذ  ميذذ   جاذذا،يي  ا تال،دذذ  اموق  ذذي 

 ش (99)جو  تو

 القق لي التعلية -طاء 
أا ذذذت  توجةذذذ   جاةلذذذ   ذذذا رو   الدقدذذذاري  ا ال،ق اللذذذ  ا تيرافلذذذ   ذذذ   يضذذذ   يايوةذذذت  -60

جل لذذذذم    ةذذذذا    ااذذذذا  تواليقاذذذذا  ترضذذذذاتل   م انلذذذذ    دذذذذو  إلانذذذذاحل لوذذذذل  تقاوذذذذلمس  ال قذذذذت تي 
تقاولمس      لا    ذب  مةاذا   ساسي  امااجل  أسباب  النرطاا ل   تتر س   احت   نولل   

 ش (100)كامو  ام هالر ،لت يتري  ا ا  حدو   جاو   لول
األي ذذذت جلةذذذ  حرذذذو   تطةذذذ  لذذذ  أسذذذةاا تقذذذت  ماذذذت   الحقةذذذاا  ا  ةذذذا    مجلذذذم  -61

 ج ذذذقويار  تتر سذذذل  اماذذذت   نقرذذذاامس مذذذ  م ذذذقو     رخذذذي  مذذذم  ريةذذذاا كبذذذك   لذذذتر    ةذذذا  
سذل ا  تةقلذا     تقاولمس  تيانو ش احيت يايوةذت لوذل ي ذجلم    ةذا   ال تاي  مل حيدوو  لول  

 جةا ح   تاري   جلةو ل   لول مو  و  ياول امس    جت ر   تيانوي ؛ احيقاا لول يةةلا  ت لاسذ  
سذل ا  تض ا  ياولمس فاا  مةذاتي  تو ذ  مةذا  ت ذةو ر  جب ذيي  ال 2010 تو ةل  تقاولمس  تو   تاا  

 ش (101)ك  تةا ر   اتقايوةتي تأل ةا   
 يرذاريي  مل   دوراذا لذ  ا تيرافلذ  ا ال،ق اللذ   الدقدذاري   ذا رو   جاةلذ   توجةذ  األي ت -62
  تقذذذت  ك مجلذذذم يايوةذذذت يقخذذذا  ذذذ   اأا ذذذتش ا جذذذت ر   جترسذذذ  لوذذذل  لقذذذت   ر ادذذذوا    ي ذذذك
  ش(102) تقاولمس لول  جل لم احدو   اللقت   ر م  ا جترس   جت ر   اي  تض ا   تالملم 

 الققوق الثقالية -ياء 
ألي ذذت  توجةذذ   جاةلذذ   ذذا رو   الدقدذذاري  ا ال،ق اللذذ  ا تيرافلذذ  لذذ  دوراذذا  مل     مذذي  -63

 ت ذذذذوم تو بات ذذذذ    ية ذذذذك  جذذذذن  اتذذذذا ر  جو لذذذذ  لوذذذذل لقذذذذم  جل لذذذذم  ذذذذح  ج ذذذذارك      لذذذذاي 
 ش (103) تيرافل 
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 و اإلفاوةالشخاص ذو  -كاف 
 تذذذاي   ألي ذذذت جلةذذذ  حرذذذو   تطةذذذ  لذذذ  دوراذذذا  تبذذذاتو  مل   كيذذذيي    ةذذذا  ذا   ةلادذذذ  -64
يقذذذذا او  رر سذذذذقامس ا تذذذذاي  ال ياقذذذذربهمس  ت لاسذذذذار  جقاورذذذذ   ات ذذذذباب فدذذذذار م ذذذذقاتف  ذ ر  ال

 حقلا،ذذار خا ذذ   ك ذذا ي ذذاارها  تروذذح  مل    تاريذذ  ن ذذب     ةذذا  ذا   ةلادذذ   تذذاي  يقورذذو  
 ش (104)ما دب   ال قت تي ولمس  ات ميحو   تقاولمس تقا

 الولياه والشعوب الصلية -الم 
ألي ذت  توجةذ   جاةلذ   ذذا رو   الدقدذاري  ا ال،ق اللذ  ا تيرافلذذ  لذ  دوراذا  مل   حيمذذا   -65

  دولار  ةمةل  م  حروداا  تقرولتيذ  فل ذا يقاوذح   ر اذي أ،ذت رها امو ررهذا  تطبلالذ   اأا ذت 
 إمل ت  مجلذم  تاربذار  تذا حتذو  را  لقذم   دولذار  ةمةلذ   روداذا  تقرولتيذ   تةيريذ  ا جملق الذ    
أر اذذي أ،ذذت رها  ااذذ ا  حرذذو  حلذذاملي   رض را  لللذذت   لذذ  كةاتذذ   م انلذذ  حدذذو   جل لذذم 

 ش (105)لول   رض ا ت     جالتمس
ا ال،ق اللذذ  ا تيرافلذذ  لذذ  دوراذذا  مل   لذذت  األي ذذت  توجةذذ   جاةلذذ   ذذا رو   الدقدذذاري   -66

 لذذا ف يايوةذذت  ات ذذاوب    ذذول ش ا  اذذو   ة ذذالحار  تتسذذقوري   جلاريذذ   رلذذت يايوةذذت    
 اللا ف دانونلاحل اسلاسلاحل   اوهبا    ول   االسقةار     تقاتيت  تا يت تواوي ش اأا ت   ةات  

اتلمس ا جذو رر  تذذا رأ ذت لوذذل  مقالكاذا أا  ذذ واا حذح  ت ذاوب    ذذول    مو لذ    ر اذذي ا  دذ
يرولذذذذذذتياحل أا  تذذذذذذذا  سذذذذذذقختمقاا أا  كق ذذذذذذذبقاا  طييرذذذذذذ  أخذذذذذذذي   ا   سذذذذذذقخت ماا ا تذذذذذذذقا مس هبذذذذذذذا 

 ش (106)اية لقاا
األي ت جلة   ترضا  لول  تق للت  تاةدي  ل  دوراا  مل    م انل  ي مك خمقوذ   ترذو ن   -67

  ي مك حل لللتياحل لول  جمل ولار  ةمةل   تا ياذلت    ت ا ذارش احيذت  جقاور    اي   ت ا ار ا تبلد
يايوةذذذت لوذذذل مي ،اذذذ   ترذذذو ن  ذ ر  تدذذذو   جقاورذذذ   ات ا ذذذار هبذذذتف اذذذ ا   حذذذا   سذذذب  لذذذلت 

ا ج ذذقةكي دبذذ    ذذاذ    ذذيي  جمل ولذار  ةمةلذذ   امدذذارر رملداذذا امرافقاذذا  احراذذا   أخذا مو فرقاذذا
 ش (107)ي لولاا تري ر ر  تا ي م

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -مية 
الحذذ   تةييذذح  ترطذذي  أ   تا ذذا   جاذذا،يي   ذذك  ت ذذيلل   مبذذا   ذتذذك  جي هرذذو   دذذت  -68

يقاياذذو  توخذذت ا ا العذذار لذذ   ييذذح لبوريذذ   تذذتي   احجذذت ،ذذو مل ر  ت ذذةي  ا ةيذذا    تبذذت   
  ا تتر لذذ  ا  تمذذ   جةتتلذذ ش اأ ذذار أيضذذاحل    حذذاالر سذذل ا مذذ  يا ذذ  مذذةامس   مدذذاتت    ذذا ال

 ذذذير مجاللذذذ  توا ذذذا   جاذذذا،يي   اأكذذذت اذذذياري   ذذذاذ متيذذذت مذذذ    طذذذو ر تضذذذ ا  حذذذح  تا ذذذا  
 ش (108) جاا،يي      دو  لول   تمار  ال،ق الل 
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ا ذذذ  اأا ذذذت  جرذذذيري   ا ذذذ   جاةلذذذ   االعذذذار  ا  ذذذخا  يايوةذذذت مبي ،اذذذ  دو نلةاذذذا    -69
 جذذاهيي  ايذذوفك   اتا ذذ  ا اجذذيي تقوبلذذ   تطوذذ  لوذذل  تا اتذذ   تيخلدذذ  ا جةخةضذذ   جاذذاري أا  ذذبه

خلار ر هجيي رمة   ا تقخوو م  دو  حلو   تا ا   جاا،يي  اأسيهمس اياياامس جل لذم أ ذ ا  
    العذذار  اتب ذذيش ايةب ذذي أ  يةظذذي    ومذذ  كذذاتك   يوسذذلم ل ولذذ   تقارذذح مذذ   جلة ذذل  تق ذذ

 تا ذذذذا   جاذذذذا،يي   ذذذذك  تةظذذذذامل   تذذذذاي  ال حي وذذذذو  يدذذذذاريح ل ذذذذ   ذذذذا   اأاتدذذذذك  تذذذذاي  مل 
ي ق  وو   ة،ي   ر دب   جاو   ت ذا ر   ا  ذي  لوذل أ  ي ذو   تا ولذ  نا،اذ  ا ذةاف  افااتذ  

 ش (109)م  حلث  تق وة 
ي  تر ذيي   مذا  خداحل ماياذاحل تإللذار 155االح   تةييح  ترطي  ا،ور ما ال ير  ل   -70

امةقدذذ   2012مذذ  ر خذذ    ر اذذي  تقايوةتيذذ  أا كةقلجذذ  تاذذت  دبذذوامس لةذذت   ذذتار  ذذ  لذذا  
ش األيب ل  دوره م  أ  يودل  ا حقجامل  تال،د  اموق  ي  توجذو   مبذا   ذتذك 2015 لا 

هضذ  ش األي ذت جلةذ  مةا(110)مذ    ذو رث  جق ذيري    ةا   ما مل ال ي ذ ال  دضذل  هامذ  ا،ذت  حل 
 حقجامل موق  ي  توجو  ا جاا،يي   تاي  رخوو  يايوةذت   تقااي  ل  دوراا أيضاحل م   توجو    

ش ا  هذا  (111)      ك  يلي تةا ر  ويو  ا ،   ك م  ل   مي كذت  حقجذامل  جاذا،يي 
    ت لا   أا ل  تةييح  ترطي      ،ان  مةوال    ممس  جقاتي  ت امل   رو   ةن ذا    ذ

يطبذذذح يايوةذذذت  ترذذذانو   تقايوةذذذت   جو،ذذذور  تذذذا  يقذذذلح لذذذت   حقجذذذامل  تال،دذذذ  اموق  ذذذي  توجذذذو  
 ييط   التقت    اة الغ  جةذقظمس  ا رسذا  سلاسذ  ر لذ  يق يذ    حظذي  حقجذامل أ ةذا   تال،دذ  
اموق  ذذي  توجذذو  ا  ذذال  سذذي   مجلذذم أ ةذذا   تال،دذذ  اموق  ذذي  توجذذو ش اأا ذذي أيضذذاحل  ذذ   

ا جاذذذا،يي   تذذذاي  ي ذذذبه ااذذذاامس  م يايوةذذذت لذذذ   ةلذذذاري  تر ذذذيي  جوق  ذذذي  توجذذذو  ا تال،دذذذ لقةذذ
 ش (112)أاااا  تال،د   اااايا  العار ا تقايي  م  موق  ي  توجو  ا تال،د 

احيذذذت  توجةذذذ   جاةلذذذ   ذذذا رو   الدقدذذذاري  ا ال،ق اللذذذ  ا تيرافلذذذ  يايوةذذذت لوذذذل ي للذذذ   -71
ف ا ا     اي   تو ،ب  جوق  ذي  توجذو  ا تال،دذ  افرذاحل التقت ما،ذا  تتاتلذ    ارها  ترانو  هبت

 ش (113) ت ام   رودامس  الدقداري  ا ال،ق الل  ا تيرافل  القاامس
األي ذذذت  توجةذذذ  نة ذذذاا لذذذ   تروذذذح  مل    تقرذذذاريي  تذذذا يةلذذذت  ذذذ    جاذذذا،يي  ا تال،دذذذ    -72
ق  ةو  م   تو و      ج التي  تطارتذ   اذت حيمذاهنمس مذ  سل ا  تياهلة لا  ُياكو  را  أ  ي اال

 تةذذتا  مذذ   ت ذذة ش ارلذذت يايوةذذت    مضذذالة  ،اورهذذا  مبذذا   ذتذذك مذذ  خذذال  ياتيذذت  تقاذذاا  
 تذذذتاق ا ةدول ذذذي  مذذذ  أ،ذذذ  اذذذ ا   ايذذذذ    رذذذو   الدقدذذذاري  ا ال،ق اللذذذ  ا تيرافلذذذ  جل لذذذذم 

  مبا   ذتك   ح    جا  ا ت ا   ا    دو  لول  جاا،يي  ا تال،د   تاي  يدوو   اترو رب
 ش (114) ج التي  تطبل   ا تقود  ل  "  اار"  ترو رب

ارحبت جلة   ترضا  لول  تق للت  تاةدي   قاتيت هتف يق ي    مةح  جيكذت  ترذانو   -73
 ش األي ذذذذت  توجةذذذ   جاةلذذذ   ذذذذا رو (115) ذذذخو    ضذذذذو  مذذذالث سذذذةو ر 300 000 ذذذو ق 

سذل ا مذ   ذ    الدقداري  ا ال،ق الل  ا تيرافل  ل  دوراا م  أ  لتر حل كبك حل مذ     ذخا   ال
اموق  ذذي  توجذذو   مذذا مل تذذو  لذذتميي  جلة ذذل ش اأا ذذت   جمل ولذذار  ةمةلذذ  ا جاذذا،يي  ا تال،دذذ 
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 قل ذذك ل ولذذ  عةذذلن ا رمذذاج    ذذخا  لذذتميي  جلة ذذل   مبذذا   ذتذذك مذذ  خذذال   تقدذذت  جذذا 
 ش (116)ل م  م ي ر   دانو   جلة ل يبر

 القق لي التنمية والقضايا البيئية -نون 
ألي ذذت  توجةذذ   جاةلذذ   ذذا رو   الدقدذذاري  ا ال،ق اللذذ  ا تيرافلذذ  لذذ  دوراذذا  مل     مذذار  -74

 تضاري تألن ط   الدقداري   جقاور   اسق ال   جو رر  تطبلال   مبذا   ذتذك  ج ذاريم  ت ذرب  ميذ  
 ذذم "مذذاب يذذا فذذور"  تدذذةاليش اأا ذذت  إن ذذا  رتلذذار يرذذو  لوذذل  ج ذذارك    لذذ  اذذ ا  لذذت  إل

  اذ أ  دي ر ي مي لول  م انل   تو و      جو رر را  م ذااري  جاةلذ  مذ    فذي ر ا جملق اذار  
 ش (117)هبتف   دو  لول مو فرقامس   يي ا ج بر  ا ج قةكي

   يايوةت  ج ا ت   ترانونل  تو يكار  ج جو     تتاتذ  اأا ت  توجة  نة اا     يض -75
 تطذذذيف أا  تذذذا  ضذذذم م ايباذذذا  تيتل ذذذل  تواليقاذذذا  ترضذذذاتل  لذذذ   نقااكذذذار   رذذذو   الدقدذذذاري  

سذذل ا    ج ذذاريم  ةماتلذذ   تاذذا يي  ا ال،ق اللذذ  ا تيرافلذذ   تذذا حتذذتث   م ذذاريااا     ذذارج  ال
 ش (118)تواتار

 توجةذذ  لذذ  دوراذذا  مل   أا،ذذه  تردذذور    تقةةلذذا  تةاذذا  توذذو تح  جقاورذذ   ةوللذذ   األي ذذت -76
 تبلدذذذ  ا تة ذذذا   تدذذذةالي جةذذذم  تضذذذيرش اأا ذذذت  ذذذ   يذذذةظمس يايوةذذذت  ايذذذ   تبلدذذذ    ذذذ    ذذذام   

 ش (119)ايض    ةنةاذ  تدار  تق يياا،ا  تبلدل  هبتف يال    مار  تضاري  دا   ت  ا 
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