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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
 2016أيار/مايو  2-13

تجميععععم للمعلومععععام وضدتععععم مفوتععععية اممععععق المت ععععدة السععععامية ل قععععوق   
)ب( معععععععق مرفعععععععق  عععععععرار مجلعععععععس حقعععععععوق 15اإلنسعععععععان وفقعععععععا  للفقعععععععرة 

 16/21 مق مرفق  رار مجلس حقوق اإلنسان 5والفقرة  5/1 اإلنسان

 ترينيداد وتوباغو  
هذا   تقرييذذي ع لذم تو اوومذذار  تذذو رري   يرذاريي هلدذذار  جااهذت ر ا ة،ذذي   ر   ا ذذ     
مبذذا   كتذذال  جت وذذار ا تقاولرذذار  تذذو رري مذذن  تتاتذذ   جاملذذ  ا  يرذذاريي م و ذذل    مذذ   جق ذذتي 
  تسذذامل  ورذذون  ة،سذذاغ  ا   ذذ  كتذذال مذذن اتذذا ا   مذذ   جق ذذتي  تيتلذذ  ك ر  ت ذذو   ا تقرييذذي
مرذذت يف   لذذذجز مذذو،ا يرلحلذذذت ص  اوذذت   ل ذذذ  تاذذتر  تجو ذذذار  اتت ذذت   وذذذ   تذذم   تجامذذذز  
يُي،   تاوري إىل  توتلر   جي،ال   اال يقض ن هذا   تقرييذي أيذ  ءر   أا ا، ذار ،وذي أا  ل   ذار 

ت ذذارري مذن  ج و ذل   تسذامل  ورذون  ة،سذاغ اذتر مذا يذير مم ذا    تقرذاريي ا تللا،ذار  تاوملذ   
 ن  ج و ل   اهو يقلم هلجز  جلذار   تقو،ل لذ   تاامذ   تذت   ق ذتها قوذ   رذون  ة،سذاغ   

  الت كُكير  و  حنو مم جي    و لي هناي   تم  مي ،م  جاوومذار  تذو رري 17/119مريره 
  ت  ي    تقرييي  اُرا لت   إ ت ر  تقرييي راري   السقاي ض ا تقطور ر  تت  تتت   يوال  
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 المعلومام امساسية واإلطار -ووال   
 (1)نطاق االلتزامام الدولية -ولف 

 (2)المعاهدام الدولية ل قوق اإلنسان  

  وات    أتما   جلوت   تسا ر  
 ة،ذذذذذذذي   ر  جق  ذذذذذذذاي 

 مل يُ ّتن  ول ا/مل يُرلز   ات  السقاي ض
 تق ذذذذذذتيا أا  ال،ضذذذذذذ ايف 

 أا   تف 
تورضذا   وذ  علذم   الي الل   تتاتلذ 

 (1973ألجال  تق للا  تام يي )
 تا ذذذذذذذذت  تذذذذذذذذتا    ذذذذذذذذا   ذذذذذذذذاورون 
 اللق ذذذذذاري  ا ال،ق ا لذذذذذذ  ا ت رافلذذذذذذ  

(1978) 
 تا ذذذذذذذذت  تذذذذذذذذتا    ذذذذذذذذا   ذذذذذذذذاورون 

 ( 1978 جت،ل  ا تسلاسل  )
 ي اللذذذذذ   ترضذذذذذا   وذذذذذ  علذذذذذم ألذذذذذجال 

 (1990)   تق للا  ت  جيأي 
 (1991 ي الل   رون  تط ز )

 ي اللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   رذذذذذذذذذذذذذذذذذذذون 
  لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا  كاي 

 ( 2015 ة ال  )

 تربايوكذذذذول  الرقلذذذذاري  ت ذذذذاه  جو ذذذذا  اتا ذذذذت 
  تتا    ا   اورون  جت،ل  ا تسلاسل  

 ي اللذذذ  مماهضذذذ   تقاذذذاي  ا ذذذ ه مذذذن  ذذذيا  
 جااموذذذ  أا  تارو ذذذ   تراسذذذل  أا  تتإ،سذذذا،ل  أا 

  ج لم 
مماهضذذذذذذذذذذ   تربايوكذذذذذذذذذذول  الرقلذذذذذذذذذذاري الي اللذذذذذذذذذذ  

 تقااي  ا  ه من  يا   جااموذ  أا  تارو ذ  
  تراسل  أا  تتإ،سا،ل  أا  ج لم 

 تربايوكذذول  الرقلذذاري الي اللذذ   رذذون  تط ذذز 
  شأغ  ل  ك     ال    تما  ار  جسو   

 تربايوكذذول  الرقلذذاري الي اللذذ   رذذون  تط ذذز 
 شذذذذذأغ  لذذذذذم     ذذذذذال ا سذذذذذق تل     ذذذذذال   

 و ر  ة ا ل  تل ا  ا   ج
 الي اللذذ   تتاتلذذ  و ايذذ   رذذون علذذم  تا ذذال 

  ج ا،يين اأفي ر أسيه 
 الي اللذذ   تتاتلذذ  و ايذذ  علذذم   لذذ ا  مذذن 

  الرق ا   ترسيي
 تق  وذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار ا/أا 

  ة ت،ار 
 تا ذذذذذذذذذت  تذذذذذذذذذتا    ذذذذذذذذذا   ذذذذذذذذذاورون 
 اللق ذذذذذذذاري  ا ال،ق ا لذذذذذذذ  ا ت رافلذذذذذذذ  

()ر( 1)8) تق  وذذذذذذذذذذذذذذذذذذار   جذذذذذذذذذذذذذذذذذذو ر 
 )1978(  2)8ا

 تا ت  تتا    ا   اورون  جت،ل  
ي س ي   جو ر ا تسلاسل  )إ تغ 

( 3)10() ( ا2)10ا( 2)4
( 6)14ا( 5)14ا( 2)12ا
 (1978  26ا 21( ا1)15ا

 ي اللذذذذ   ترضذذذذا   وذذذذ  علذذذذم ألذذذذجال 
 تق للذذا  ذذت  جذذيأي )ى ذذا  وذذ   جذذاري 

29(1  )1990) 
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  وات    أتما   جلوت   تسا ر  
 ة،ذذذذذذذي   ر  جق  ذذذذذذذاي 

 مل يُ ّتن  ول ا/مل يُرلز   ات  السقاي ض
اى اإ،ذذذذذذذذذذذذذي   ر  تشذذذذذذذذذذذذذج

 ا تق رلرار ا ة،ذي   ر
 (3) تاا،و 

 الي اللذذذ   تتاتلذذذ  تورضذذذا   وذذذ  علذذذم ألذذذجال   
  14 تق للا  تام يي   جاري 
 تذذذتا   جو ذذذا  اتا ذذذت  تربايوكذذذول  الرقلذذذاري 
 اللق ذذذذذذذاري  ا ال،ق ا لذذذذذذذ    ذذذذذذذا   ذذذذذذذاورون 

 ا ت رافل  
 تا ذذذذذذذذذذت  تذذذذذذذذذذتا    ذذذذذذذذذذا   ذذذذذذذذذذاورون  جت،لذذذذذذذذذذ  

 41ا تسلاسل    جاري 
 جو ذذذذذا  اتا ذذذذذت  تربايوكذذذذذول  الرقلذذذذذاري   ال 

  تتا    ا   اورون  جت،ل  ا تسلاسل 
 تربايوكذذذذول  الرقلذذذذاري الي اللذذذذ   ترضذذذذا   وذذذذ  

 علم ألجال  تق للا  ت  جيأي

  22-20  جو ر ي الل  مماهض   تقااي     
 تط ذذز  تربايوكذذول  الرقلذذاري الي اللذذ   رذذون 

  جقاوا  إ،ي   يرتمي  تلت ار
الي اللذذذذذذذذذذذ   رذذذذذذذذذذذون   تربايوكذذذذذذذذذذذول  الرقلذذذذذذذذذذذاري
   ل ا  كاي  ة ال 

 الي اللذذ   تتاتلذذ  و ايذذ  علذذم   لذذ ا  مذذن 
  الرق ا   ترسيي

 الي اللذذ   تتاتلذذ  و ايذذ   رذذون علذذم  تا ذذال 
  ج ا،يين اأفي ر أسيه 

 الدستوري والتشريعياإلطار  -باء 
مشيا   تسلاسذ   جلمسذا،ل  افراص جا ككيه فييا   م   جق تي  ترطيي  مل يُم ا  ىت  آلغ  -1

  امذاص  اأر،ذأ قوذ   تذو ر   مذييذ  جذاك إ،ذي   يقاوذا 15 تو مل   تاي ال يا ل ماورذاص ممذا  ذو   
 يسذذذ   تسلاسذذذ   جلمسذذذا،ل   تو ملذذذذ   جلاماذذذ   تذذذت كا،ذذذت مو ذذذذو    ولذذذار يشذذذاار امذذذو رر كلذذذذ ي 

 تق للا  ت  جيأي    ترو ،ذ ايقور  مم ا ىرلا إرر ج أ جايف  ي الل   ترضا   و  علم ألجال 
 جقاورذذ   اترضذذايا  جلمسذذا،ل   2012 حملولذذ   امل يُاق ذذت  اذذت مشذذيا   ذذل    تسلاسذذ   تو ملذذ  تاذذايف 

  (4)ا تقم ل 

 اإلطار المؤسسي والبنية امساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيق 
اري  تشذذذذامز  جقاوذذذذا  ذذذذا   أ ا ذذذذت يييمذذذذت ر ايو ذذذذا و  و ذذذذاص رذذذذتل  السذذذذقاي ض  تذذذذت -2

 اتقو ذذذلار  تي ملذذذ  إىل إ،شذذذا  مةسسذذذ  ا ملذذذ  ورذذذون  ة،سذذذاغ  االمق ذذذال تو لذذذار   2011  ذذذايف
 جقاورذذ  مبيكذذا  جةسسذذار  تو ملذذ  تقاايذذا ااايذذ   رذذون  ة،سذذاغ )ملذذار   ذذاري (  امذذم    ق ذذار 
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لذذذت ر مجقلذذذاص  مذذذذ ججقذذذ  أمذذذذ  جوذذذامل مبو،ذذذ  ملذذذار   ذذذاري   ا وذذذ   تذذذي   مذذذن أغ تذذذتى يييم
 جوذذذامل  ف ذذذا   ججقذذذ  يقذذذوىل  تق رلذذذا    ذذذاالر  تووذذذ   ةر ري راغ   هذذذا  امل   ذذذز  وذذذ  

  (5)  ق ار من جلم   تقمسلا  تتاتل  تو ةسسار  تو مل  تقاايا اااي   رون  ة،ساغ
 و   اأا    ت ييا  ترطيي  وجوم   قاايا علم   طط ا تسلاسار  تي مل  إىل  ترضا  -3

 تامذذض  ذذت  جذذيأي مذذم مي  ذذاي  تاو مذذز  تذذت يسذذ     ي ذذال   ذذتيف  جسذذاا ي ا تق للذذا  ك ذذا أا ذذ  
 وجومذذذ   اتشذذذيا    ملذذذارر ر  تقاوذذذل   تاذذذايف تقاايذذذا إمجا،لذذذ   تقا ذذذا   ف ذذذ   تامذذذض  جلمسذذذاه 
ا تامذض  جمذا  ا تق ذيجل  جلمسذذي ا ال ق ذا  ا ال،ق ذاك  جلمسذي توط ذذز اىسذذ فذي   و ذذول 

  (6) و   ال،ق ار ارتمار  تت  
ار لذذت م و ذذل    مذذ   جق ذذتي  تسذذامل  تشذذةاغ  تت،دذذذ  جذذوغ يييملذذت ر ايو ذذا و لذذت  -4

 تسلاسذذذذار  تو ملذذذذذ  جااجلذذذذذ  مسذذذذا ز  تت،دذذذذذذ ا توجذذذذذو     2014  ق ذذذذتر    ايي غ/يو،لذذذذذ  
جسذذةاتل  ىتيذذت  ع وريذذ  يييملذذت ر ايو ذذا و  الذذت أيا ذذت  تسلاسذذار  جلتيذذتي   ولذذ  ،رذذز يذذتر ي
  (7)ميكا  تت،ئ من م و ل    م   جق تي  تسامل  تشةاغ  تت،دذ إىل  وجوم 

 التعاون مم آليام حقوق اإلنسان -ثانيا   
 مالتعاون مم هيئام المعاهدا -ولف 

 حالة اإلبالغ  

 هلد   جااهتي
 جت وذذار   قاملذذ   تذذو رري 

    السقاي ض  تسا ا
ءرذذذذذي يرييذذذذذذي لُذذذذذتيف ممذذذذذذا 

  السقاي ض  تسا ا
ءرذذذذي مت وذذذذار 

  ات  يرتمي  تقراريي رقامل 
جلمذذذذذذذ   ترضذذذذذذذا   وذذذذذذذ  

  تق للا  تام يي
يذذأري مو ذذت يرذذتمي  تقرييذذي  جلذذامم  - - 2001ء /أ سط  

توقريييين   ذام   شذي ا تسذار  
 2004 شي مما  ايف 

 توجمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   جاملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
 ذذذذذاورون  اللق ذذذذذاري  

 ا ت رافل ا ال،ق ا ل  

يذذأري مو ذذت يرذذتمي  تقرييذذي  ت اتذذ   - - 2002أيار/مايو 
 2007مما  ايف 

 توجمذذذ   جاملذذذ   رذذذون 
  ة،ساغ

يأري مو ت يرتمي  تقرييي   ذام   - - 2000يشيين   ال/أكقو ي 
 2003مما  ايف 

 توجمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   جاملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
 اترضذذا   وذذ   تق للذذا 

  ت  جيأي

 جرذير  تموذي    تقرييذي  جلذامم من  - 2015 2002كا،وغ  ت اه/يمايي 
توقرذذذاريي مذذذن  تي  ذذذم إىل  تسذذذا م   

 2016 ايف 
يذذأري مو ذذت يرذذتمي  تقرييذذي  جلذذامم  - - 2006كا،وغ  ت اه/يمايي  جلم   رون  تط ز

توقرييذذيين  ت اتذذ  ا تي  ذذم ممذذا  ذذايف 
2009 
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 (8)التعاون مم اإلجراءام الخاصة -باء 

  وات   تي هم   وات  أتما   جلوت   تسا ر  
 ال ال  ر وي ر    

   تام يي   تايار ر  تت ،ير
    تايار ر  جو فا  ول ا من  ل   جلتأ

  ة ت يف  إ،ي   ر مو،اي  ة ت يف  إ،ي   ر مو،اي  تايار ر  تت  ُو  إ،ي ؤها
 فييا   رب    تاامز  جاين  اجم ترين من أ ز أفييري  
  تللد   

 مل ييسز أي  رسا ز رتل  ت  ي للت  السقاي ض   تمت   ر  تاا،و ا  تيرار  و  رسا ز  الر ا  

تنفيععا االلتزامععام الدوليععة المتعلقععة ب قععوق اإلنسععان مععم مراضععاة القععانون  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المساواة وضدم التمييز -ولف 
 و   تق للا  ت  جيأي  ذن  تقذت      ا ذ   جةلقذ   تذت   سق سير  توجم   جامل   اترضا  -5

( مذن  ي اللذ   ترضذا   وذ  علذم ألذجال  تق للذا  ذت 1)4 ُجار أا  جامذم  جاكهذا افرذاص تو ذاري 
(  شأغ  تقت      ا    جةلق   تر  تقاجلز  ق رلا 2004)25 جيأي ا ن  تقو ل   تاام  رل  

   (9)ي ا تي،ز جساا ي  ت اول   ذ  جيأ
ا ولذذذت  توجمذذذ   جاملذذذ   اترضذذذا   وذذذ   تق للذذذا  ذذذت  جذذذيأي أيضذذذاص ماوومذذذار  ذذذن  تقذذذت     -6

 جق اي من أ،ز رس  سلاسار لامو  تق ل    مناط  ال،ق ا ل  ا ت رافل   تت يرذور إىل  تقم ذلط 
  ذذذ   را ذذذ   اياايذذذا   را ر  تقرولتيذذذ  تو ذذذيأي ا تي،ذذذز ر رذذذز   سذذذيي ا  ق ذذذم ا تذذذت يسذذذق تر

ممارسار  تقمشد   ال،ق ا ل   جلمسا،ل      سيي ا   جترس  إ اف  إىل  تيسا ز ا ت ور  تسذولل  
   (10)تو يأي   اسا ط  ة تيف

ال  وذذي  ذذي     تق للذذا  2000اال ذذا  ت ييذذا  ترطذذيي أغ لذذا،وغ يجذذافة  ت ذذي  تاذذايف  -7
ا     ذذذ ا  ،رذذ   جما ذذذ   تلشذذذيي  اأغ  وذذ  أسذذذا   جلذذز  جلمسذذذي أا ،ذذو   جلذذذم  أا  اتذذذ   ة ذذ

 ،ات يف  و اي   ترا،و،ل  يس     ر    لد  من  تو   ا تق للا  ت   ل ا   تاين يُاقرت أهنذ  
م ذا وغ   ذذ ا  ،رذذ   جما ذذ   تلشذذيي  ا ذذت أفذي ر فدذذ   ج ولذذار ا ج ولذذذ امارا،ذذي  جلذذز  جلمسذذي 

  ذوهل   وذ  رذتمار  ت ذ    تاامذ    ساسذل   ام اييي  هلوي   جلمسا،ل  ممذا  ذت مذن إمجا،لذ  
اال ذذا  ت ييذذا  ترطذذيي أيضذذاص أغ  وجومذذ  مل يشذذي إىل أيذذ  رطذذط ةت ذذا   ترذذو ،ذ  تذذت عذذّييف إلامذذ  
 تلذار ،مسذذل   ذذذ   لذذ ا  مذن ، ذذ   جلذذم   اأغ هلدذذار   ق ذم  جذذته ا جل ذذار  ذذا ل  
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امارا،ذذذذي  جلذذذذز  جلمسذذذذي ام ذذذذاييي  هلويذذذذ   ج ذذذذو   لذذذذت أفذذذذارر أغ أفذذذذي ر فدذذذذ   ج ولذذذذار ا ج ولذذذذذ 
   (11) جلمسا،ل  يقاي وغ    اض    لاغ تواا ج  اةكي ه اجا يت   " اال ق ا   تق  ل ي"

 حق الفرد في ال ياة وال رية وومنم الشخصي -باء 
ال ا  ت ييا  ترطيي أغ  رو    ة ت يف ال يا ل إتا مل  تألل ا   تاين ي لذت إر ،ذق    -8

سذجلماص كجومذاص  اة ذت يف اافرذاص جذا  36كذاغ همذاك   2012   ترقز  تا ت  ا  هناي   ذايف  اريجا
ككيه ر ل   ترضاي  فرت  ري م  تر   ل ا   تاين يمقوياغ  حملاك    وذ  ،يةذ   ترقذز رذتل 

ل  ذذذذاص  امذذذذم كتذذذذال  مل يُم ذذذذا أيذذذذ  أ جذذذذايف  اة ذذذذت يف ممذذذذا  514 تسذذذذمو ر   رذذذذ ي تل ذذذذز إىل 
 ت ارر  ن جلمذ  إ ذتا  تتسذقور  اة رذا   وذ   رو ذ   2013  يرييي  ايف   اأا 1999  ايف

    (12) ة ت يف
اسوط  ت ييا  ترطيي  تضو   و  أغ ظاهيي  تامض  جما  مسقو م    يييملت ر ايو ذا و  -9

ايقجوذذ  كتذذال   يرذذاريي  تامذذض  جلمسذذاه  تذذت ي ذذتر يوملذذاص    ت ذذ ض  حملولذذ   ايطذذيا  تامذذض 
ايلّذذذ   رلذذايف  تذذت سذذل ا  تامذذض  جمذذا  اسذذ اا  حملذذاريف     االىذذتيار مسذذق ييمسذذاه  جلمسذذي ا جل

لذذذذذتم ا فذذذذذي  ىولذذذذذز  جلذذذذذي    ا جشذذذذذاكز  تقذذذذذا م جل ذذذذذا  لذذذذذي   يييملذذذذذت ر ايو ذذذذذا و أغ  تشذذذذذي   لذذذذذت 
  ا   ت ذ ي 2014إىل  2004يرييي ص  ن  تامض  جما     ت  ي ما  ذ  ذامي  15 312 يورت

 125 166   وغ  تر  ولار  و اي   جيفو      حملاك   جلا ل  2014ا 1991 ما  ذ  امي
 وذذ     تاذذايف  اإ ذذاف  إىل كتذذال   ري اذذت  10 000 ولذذاص اهذذو مذذا ة ذذز ،سذذل  يايذذت  رولذذز  ذذن 

 اتذذذذذذ     551 وذذذذذاالر  جلوذذذذذغ  م ذذذذذذا  شذذذذذأغ ،ذذذذذي     ال قذذذذذذت    جلمسذذذذذي ا تامذذذذذض  جمذذذذذذا  مذذذذذن 
  اأا    ت ييا  ترطيي  وجومذ   ضذ اغ ا ذم (13)2014يف  ات     ا 825إىل  2013  ايف

ءتلذذار يمسذذلا مماسذذل  افااتذذ  تج اتذذ   تق ذذتي توامذذض  جلمسذذي ا جمذذا   وذذ  حنذذو فاذذال امقاذذتر 
 ترطا ذذذذار  اأا ذذذذ   ت ييذذذذا أيضذذذذاص  وجومذذذذ   قم لذذذذا يشذذذذيياار اسلاسذذذذار ييمذذذذي إىل  تق ذذذذتي 

   (14)توق يجل  جلمسي   مجاغ  تا ز ا   ولاي  تاام 
ا سق سذذير  توجمذذ   جاملذذ   اترضذذا   وذذ   تق للذذا  ذذت  جذذيأي  ذذن   طذذو ر  حملذذتري  تذذت  -10

 يي  جاكها تض اغ ا م ءتلار يمسلا فاات  تج ات   تق ذتي توامذض  جلمسذي ا جلمسذاه  وذ  
حنذذذو فاذذذال امقاذذذتر  ترطا ذذذار  ا ولذذذت  توجمذذذ  أيضذذذاص ماوومذذذار  ذذذن إمجا،لذذذ  إيا ذذذ  رار إيذذذو   

 ت قلذذذذار  توذذذذو ح يراذذذذن  ذذذذ ايا توامذذذذض ا ذذذذن  ذذذذا م  تق ويذذذذز  ج  ذذذذ  تذذذذتار  ةيذذذذو   تومسذذذذا  ا 
  (15)يوال
ارأى  ت ييا  ترطيي أغ مجاس  هام  لت ىررذت فل ذا يقاوذا  اة ذت ار  تقشذييال   -11

 جق ذذذو   ذذذاتامض  ذذذت  جذذذيأي تجذذذن ال يذذذا ل همذذذاك ت ذذذي ر اىذذذتيار لا،و،لذذذ   شذذذأغ ي الذذذز  ترذذذو ،ذ 
ّشذذز لذذتري  جذذيأي  وذذ   توجذذو  إىل  تات تذذ   امل ةذذم  لذذا،وغ  تامذذض  جمذذا   ت ذذارر   ا تاو  ذذا  تذذت ي

 تشي    ت لار  ال قرال  تاغ أمي  ير يوري لجوى يقاوا جبية   تامض  جما   1999 ايف 
اال يذذا ل إ،ذذي    و ذذول  وذذ  أمذذي  و ايذذ   ذذا   جمذذال  اتمسذذل  إىل  تج ذذ  مذذن  تمسذذا   اأفذذارر 
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ا وذذذ  مذذذن   ق ذذذم  جذذذته يا ذذذز   قذذذال  تامذذذض  جلمسذذذاه أغ  ة ذذذار  تقشذذذيياي  جقاوذذذا ، ذذذار ف
  (16) اتامض  جما  ا تامض  جلمسي ال يسيي أا يُم ا  و   تو،   جت  

األارر ممو     م   جق تي تو  ل  ا تاو  ا ت رافذ  ) تلو،سذجو( إىل أغ  تارو ذ   تلت،لذ   -12
مذن لذا،وغ     ذال   22مشذيا      جذت ر   تاامذ  ا  ا ذ  مبو،ذ   جذاري  جمات   و      ال 

  تجن ها   ترا،وغ مل يترز  لا 2000اىوي  تارو    تلت،ل    لا،وغ     ال ) جاّتل( تاايف 
أيذذ  إلذذاري إىل  تارو ذذذ   تلت،لذذ   ا،ذذا    متا،ذذذ   1996 تم ذذاك  اال يقضذذ ن لذذا،وغ  تقاوذذذل  تاذذايف 

 تذذت ا ذذاق ا ا  ري  تقاوذذل  أ،ذذ  يمل ذذي  ذذتيف  توجذذو   2009تو ملذذ  تو ذذت ر  تاذذايف لو  ذت  تسذذووك  
  اأا ذذت  تلو،سذذجو  قشذذجلم يييملذذت ر ايو ذذا و  وذذ   جذذاك رطذذو ر مذذن (17)إىل  تارو ذذ   تلت،لذذ 

أ،ذذز ا ذذم ياييذذض توارو ذذ   تلت،لذذ  تو ذذت مذذن  تقذذأت   تسذذو   تذذاي ةجذذن أغ ىتتذذ   وذذ  يمشذذد  
  (18)    ال

 جقاوذذا  االعذذار  ا لذذ ا   ت ذذارر  2015األذذار  ت ييذذا  ترطذذيي إىل أغ يرييذذي  ذذايف  -13
 ن ا  ري رار،ل   تواليار  جق ذتي   مييجلذ  لذت ألذار إىل أغ يييملذت ر ايو ذا و هذي  وذت  جر ذت 
ا تالذذذذور ا جمشذذذذأ  حملق ذذذذز تولذذذذات ذ ا    ذذذذال  تذذذذاين يقاي ذذذذوغ تتعذذذذار  ذذذذ    ذذذذي ض  السذذذذق تل 

ا تا ذذذز  ترسذذذيي  اككذذذي  ت ييذذذا أغ يييملذذذت ر ايو ذذذا و ال يق ذذذز  اتجامذذذز تو اذذذاي   تذذذت،لا  جلمسذذذي 
  ق ذذتر يييملذذت ر ايو ذذا و لذذا،وغ  2013تورضذذا   وذذ   العذذار  اتلشذذي  ا  كذذا،وغ  ت اه/يمذذايي 

اهذو ي ذتر إىل  يذاري  ذتر   لذ ا   تذاين ُ ذاك وغ  ق  ذ   2011 العار  ا ل ا  تاايف 
شذذي اياايذذا اايذذ   ذذ ايا  تا ذذز  ترسذذيي ا العذذار  ا لذذ ا    ذذي ض  السذذق تل  العذذار  اتل

  اأا ذذذ   ت ييذذذا (19) جلمسذذذي  ا العذذذار  اتلشذذذي   يييملذذذت ر ايو ذذذا و اتلذذذا  ت ذذذو   رطذذذا   جلذذذم 
 ترطذذيي يييملذذذت ر ايو ذذا و  ذذذأغ يسذذذق تة ا ذذت ر منوك،لذذذ  يقاوذذذا  االعذذار  اتلشذذذي    تقذذذتري  

  (20)ك  ترا،وغ جرتيف   قال إ، ا
اأ ي ذذذذت م و ذذذذل    مذذذذ   جق ذذذذتي  تسذذذذامل  تشذذذذةاغ  تت،دذذذذذ  ذذذذن لور ذذذذا إ     العذذذذار  -14

 ا لذذذ ا   اال سذذذل ا  تمسذذذا  ا    ذذذال  ذذذاتموي إىل  ذذذتيف ا ذذذم هنذذذ  ممسذذذا  شذذذجز كامذذذز   
 جمطرذذذ  جمذذذم  العذذذار ااايذذذ   ذذذ ايا  العذذذار  اال وذذذت  ج و ذذذل  أغ يييملذذذت ر ايو ذذذا و ةجم ذذذا 

  و  ياايا ، ورها  تي مل  إىل  تق تي تتعار  اتلشي مذن رذتل ياايذا إ،ذي   ر  تقاذير إىل مو 
هويذذ   ذذ ايا  العذذار اإيا ذذ   ت ي ذذ  هلذذ  تقرذذتمي  وذذ   توجذذو  إ ذذاف ص إىل ا ذذم يييللذذار ر ايذذ  
مماسذل   اأا ذذت  ج و ذذل   جومذذ  يييملذذت ر ايو ذذا و  اجذذاك يذذت    ييمذذي إىل  ذذ اغ ىتيذذت هويذذ  

لذ ا   تذاين  قذا،وغ إىل  و ايذ   تتاتلذ    مي وذ  ملجذيي مبذا يشذ ز   لذ ا   حملقجذاين   
ايلسذذ  ا ذذذوهل  إىل إ،ذذي   ر  توجذذذو   ذذن  ييذذذا  يذذذاري  تقذذتري  اإككذذذا  ا ذذي مذذذوظ ي  هلجذذذيي  
اأا ذذذت  ج و ذذذل  أيضذذذاص  وجومذذذ  مبضذذذا    ، ورهذذذا تضذذذ اغ إيا ذذذ   ت ي ذذذ  تضذذذ ايا  العذذذار 

  (21) و ول  و  ما يرا ز كتال من  ورون ا التقا مارالتق ا   توجو  ا 
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 إ امة العدل، بما في ذلك اإلفالم مق العقاب وسيادة القانون -جيق 
رأى  ت ييذذذا  ترطذذذيي أغ إ،ذذذي   ر  تي ذذذت  ذذذ  كافلذذذ  فل ذذذا  ذذذ      ذذذال  جذذذور ذ    -15

    ذذذال  تذذذاين مةسسذذذار ىذذذت إلذذذي ر  تتاتذذذ   م ذذذز مي كذذذا   قجذذذا     ذذذت ة ارار   يقذذذايف ا 
يالشوغ   ظز يييللار  تج ات   وضا،ل  ا تقلين  ا هللدذ   جلتيذتي  جاملذ   ا   ذال مجو ذ   و ذم 
مااي  جل لم مةسسار     ذال ا ي ذت  مق اهلذا  األذار  ت ييذا  ترطذيي إىل أغ  جل ذا   ترضذا ي 

  م    جق ذتي  ةمنذا ي ت يملت ر ايو ا و لت أ وا مشيا  كج      ت ة  اتشي ك  مم  ي،ام  
ا جيكا  تذو ين حملذاك   تتاتذ   اهذو مشذيا  ييمذي إىل ياايذا لذتر ر  جل ذا   ترضذا ي  وذ   تقاامذز 
مذم مسذذا ز لضذا     ذذت ة  اسذذق ت يف هنذ  يذذأهلوي األذز   ق ذذار ص  وذذ   تارذا   اأا ذذ   ت ييذذا 

راري تجل لذذ  مااموذذ    ترطذيي يييملذذت ر ايو ذذا و  ذذأغ يضذم  يايوكذذوالر مذذن أ،ذذز إ،ذي    سذذقاي ض
    ذذذذال  تذذذذاين يذذذذور     تسذذذذوطار   مي فذذذذا  جوملذذذذ  ا/أا را ذذذذ  اواتذذذذ  أاتدذذذذال     ذذذذال 

  (22)  ي ض ر ايق   أا اايق   أا مااجلق     لاص 
اال ا  ت ييا  ترطيي أغ  اض ىتيار  رذون  ة،سذاغ   ك ذي رطذوري هذي   ولذار  -16

  ل ا  أا   قجا ه  اإسذا ي مااموذ   جشذقل   ذ    ترقز  و  أيتي  تشي   أتما   ترلض  و 
ا حملقجاين ا تسذجما   امذن مشذاكز  رذون  ة،سذاغ   رذيى  مذا يقاذيض تذ  ،ذاال   تسذجوغ مذن 
أمذذي ض اإ ذذا ار ،اعذذ   ذذن سذذو  أ ذذو ل  تسذذجوغ ا ترضذذايا  تجذذربى  جقاورذذ   ار ذذا  ر  تيلذذوي  

  إ،ي   ىرلرار اماالل  موظ ي   مذن  ا و   تي   من أغ  وجوم  لت أ تر    تسا ا ر ل ص 
 تاذايف  جقذور ذ    ،ق اكذذار  رذون  ة،سذذاغ  يذو ي  ر ذذا  ر إسذا ي مااموذذ   جشذق وذ  ذذاجلم  
ا ج ذذا،يين  ذذ   وذذاموذ تووتذذا ا  تت مذذ   اسذذق ي ر  ةفذذتر مذذن  تارذذا   ايشذذ  إىل أغ إمجا،لذذ  

  (23)ال  ت دار  تضال   توجو  إىل  ترضا  مشجوك فل ا  اتمسل  إىل يو
ارأى  ت ييا  ترطيي أغ  تج   تجل  من  ترضايا  ج  ك   يُاقرب ا، اص من أا،   تر ور  -17

  (24) جةسسل     تموايف  ترضا ي ت يملت ر ايو ا و

 ال ق في الخصوصية والزواج وال ياة امسرية -دال 
 جذذذذيأي  ذذذذأغ كذذذذتص مذذذذن لذذذذا،وغ  تذذذذاا ج سذذذذّو ت  توجمذذذذ   جاملذذذذ   اترضذذذذا   وذذذذ   تق للذذذذا  ذذذذت  -18
الذذذذذذا،وغ  تذذذذذذاا ج ا تطذذذذذذتن  ةسذذذذذذتمي  1945الذذذذذذا،وغ  تذذذذذذاا ج  هلمتاسذذذذذذي تاذذذذذذايف  1923 تاذذذذذذايف
 لذذذا  ا ج  ت قلذذذار   سذذذن  ت ا،لذذذ   شذذذيي  1999الذذذا،وغ  تذذذاا ج   ارايسذذذي تاذذذايف  1961 تاذذذايف

   ا ج ا تي  اذذذذذذ   شذذذذذذيي ا تسارسذذذذذذ   شذذذذذذيي  وذذذذذذ   تقذذذذذذو    ا اتقذذذذذذا  يضذذذذذذ ي  ذذذذذذل  ص لذذذذذذي ل   وذذذذذذ
  اأا    ت ييا  ترطيي  وجوم   ذاتقوفلا  ذذ يوذال  ت ذجوك  تقشذييال  تجذي يجذوغ (25)    ال

  (26) وت   رىن تسن  ا ج  ت قلار ا ت قلاغ مق شلاص مم ياييض  تط ز    ي الل   رون  تط ز
لذذ ا  ا ولذت  توجمذ   جاملذ   اترضذا   وذ   تق للذا  ذت  جذيأي  لا،ذار  ذن  العذار  ا  -19

م م    س   تا ي ا جلم  اممشأ  تض ايا  اسأتت  توجم    ا إك  كا،ت لت ُأ،ييذت رر سذ  
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توق يي  ن  جذ  ظذاهيي  العذار  ا لذ ا  ا سذق تهل     تل ذا   اال سذل ا  تمسذا  ا ت قلذار 
اأسذذلا ا  جلاريذذ   ا،وذذي ص إىل أغ ا ذذتي مجاف ذذ   العذذار  اتلشذذي لذذت أُ،شذذدت جل وذذ  أ ذذي ض  مم ذذا 
 تق رلذذا    ترضذذايا افذذي   تضذذ ايا اىتيذذت هذذويق   ااذذايق   امسذذا تا  اإككذذا   تذذو ي  تاذذايف 
 قوال  جلي      ولت  توجم  ماوومذار  ذن  ذتر  وذاالر  تذت كا،ذت مو ذم ىرلذا ا ذتر  جلمذاي 
 تذذذاين رضذذذاو  تو  اك ذذذ  ا ذذذا م  تارو ذذذار  جماتذذذذ   وذذذ  مذذذييج  أفاذذذال  العذذذار  ا لذذذذ ا   

ا  ا ت قلذذار  ا ولذذت  توجمذذ  ماوومذذار كتتذذ   ذذن  جل ذذور  جلااتذذ  ال ق ذذار ايم لذذا ااا ذذ   تمسذذ
رطذذ    ذذز ا ملذذ  يي  ذذي  جموذذور  جلمسذذاه  شذذأغ   ذذز     ذذال   لذذ   تق ذذتي جشذذجو   العذذار 
 تذذذذذت روي  ا   ذذذذذال  اال سذذذذذل ا  ت قلذذذذذار   ذذذذذي ض  تا ذذذذذز  اتار  ذذذذذ  ا ذذذذذ  كتذذذذذال مذذذذذن ألذذذذذجال 

  (27) تا ز
ا  ترطيي إىل أغ  ا ج  ت قلار   سن  ت ا،لذ   شذيي ا ت قلذاغ   سذن  تي  اذ  األار  ت يي -20

 شيي مس وا      يييملت ر ايو ا و  ايم  لا،وغ     ال  و  إ  ا  ر من  تقجيمي    اتذ  
 جلي     جلمسل   ت  تر ي  متما يييجل ا  اج  ترا ذي  ا وذ   تذي   مذن أغ  تقشذيياار   رذ ي 

لار  جلمسل      ترسيي   ذ  تر ذي  جقرذار ذ    تسذن  ذ   جذييلطذ  اتلذ  أسذيي  ال عيِّيف  تات
أا  ضذذا،ل   فإهنذذا يقمذذم  ذذي     ذذن  ذذتيف عذذيمي  تاتلذذ   ترا  ذذ   ذذذ     ذذال مذذن ، ذذ   جلذذم   
ايذذةري كتذذال إىل ،اذذز  تاتلذذ   جلمسذذل   ذذ   ترسذذيي   تذذت ُيذذار   ذذذ  تر ذذي مذذن ، ذذ   جلذذم  

  (28) تسجن متى  ولاي   ض  تموي  ن سم   را ا  وج 

 حرية التعبير -هاء 
من رسقور يييملت ر ايو ا و يج ز اايذ   ييذ   ت جذي  4ألارر  تلو،سجو إىل أغ  جاري  -21

ا تقال  إ اف ص إىل  يي   ت  اف    لذت أغ  تقشذ   يشذجز ،يةذ  اهذو كذتر  وذ  هذا   تم ذو   
 تق ذذذييض  وذذذ   ت ذذذا الذذذا،وغ  جلذذذي     جلما لذذذ   ايق  ذذذز  رو ذذذ   لذذذا،وغ  ترذذذار ا تقشذذذ   الذذذا،وغ

  اأا ذذذذت  تلو،سذذذذجو يييملذذذذت ر (29) تقشذذذذ     رفذذذذم  ي مذذذذ  ا/أا  تسذذذذجن جذذذذتي ي ذذذذز إىل سذذذذمقذ
ايو ا و  ما       جلييف  ن  تقش   اإرر ج  م ي  تقش     ظز لا،وغ مته يق ذا مذم  جاذاي  

  (30) تتاتل 

 ل وفي التمتم بشروط ضمل ضادلة ومواتيةال ق في العم -واو 
ال ذذا  ت ييذذا  ترطذذيي أغ  جذذيأي ال يذذا ل ياذذاه مذذن  ذذتيف  جسذذاا ي   سذذون  تا ذذز فمسذذل   -22

 تلطاتذذ   ذذذذ  تمسذذا  أ وذذذ  مم ذذذا  ذذذ  تي،ذذذال  وذذذ   تذذي   مذذذن  ري ذذذا  مسذذقوى ياوذذذل  ن  اى ذذذز 
  جذةهتر  تي،ذز ايا وذن    تمسا   و  أ،ور ألز  ج    ىت اإغ كاغ تتي ن مةهتر مسذااي

  (31)،    توظل   ا  فد   ت ما   ك اا  ا اتلاص ما يا ز  تمسا     توظا ض   لز أ،ي ص 
األذذارر  توجمذذ   جاملذذ   اترضذذا   وذذ   تق للذذا  ذذت  جذذيأي إىل أغ  تاذذامتر  جماتلذذار  ذذ   -23

  تجن هذاه  جسذأت  1972تاايف مش والر  قاييض " تاامز"  تو رر   لا،وغ  تاتلار  ت ما ل  
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لت أُرر،ت     طذ   تقشذييال  توتاتذ   ا ولذت  توجمذ  ماوومذار  ذن  تقذت     حملذتري  تذت  ذيي 
  (32) جاكها جااجل  يوال  جشجو 

األذذذارر  ج و ذذذل   تسذذذامل  ورذذذون  تت،دذذذذ إىل أغ  تت،دذذذذ  جاذذذ ر  ذذذ  ا جذذذةهوذ  -24
سذذا    سذذيي أا  تا اتذذ  أا ي ذذاري  إلامذذ  مبو،ذذ  لذذا،وغ تو  ذذول  وذذ  يذذي رل    ذذز  وذذ  أ

 هلجذذذيي ُ يمذذذوغ   ك ذذذ  مذذذن    لذذذاغ مذذذن إمجا،لذذذ   و ذذذول  وذذذ  يوذذذال  ت  رذذذل   وذذذ  أسذذذا  
ميكذذذذاه  ك وق سذذذذذ توجذذذذو  أا كت،دذذذذذ أا يضذذذذطياغ توجذذذذو  إىل رلذذذذار  تق وذذذذي  ذذذذن  و ايذذذذ  

،يين   رذذيى اكتذذال ،وذذي ص تاذذتيف  ج   ذذ  تت،دذذذ تتسذذق اري مذذن  رذذول     ظذذز فدذذار  ج ذذا
ا،ور أي يشييم يأكغ تت،دذ  قوري ي اري    ز  اأا ت  ج و ل   جوم  يييملت ر ايو ا و 
مبو  ذذو  يم لذذا سلاسذذار  تت،دذذذ  اتقاذذااغ  توتلذذا مذذم  ج و ذذل  الذذيكا  ا    تقم لذذا اأ ذذ ا  

قاوذا  ذذاتت،دذ اا ذذا ا  ج ذو    آلرذذيين  اأا ذت  ج و ذذل   وجومذ  أيضذذاص  و ذم يشذذيياار ي
ايم لاها مبا يقسا مم  جااي   تتاتلذ  و ايذ   تت،دذذ ا تذت مذن لذأهنا أغ يقضذ ن ك اتذ   رذون 
علم  تت،دذ  جا ر      يييملت ر ايو ا و    تا ز اكسذ   تذي ن ا و ذول  وذ  مسذا تي 

  (33) ام  ا تساي إىل  تقجمحل 

 وفي التمتم بمستوى معيشي الئق ال ق في الضمان االجتماضي -زاي 
   جا ذ  افرذاص توتر سذ   السقر ذذا ل   21.8أكذت  ت ييذا  ترطذيي أغ مسذقوى  ت رذي يلوذغ  -25

  اياقذذذرب  تج ذذذذ  مذذذذن  تمسذذذذا   توذذذذو ح ال ةجذذذذم ن 2011  ا ذذذ   ا سذذذذي  جالشذذذذل  ا جلا ،لذذذذ  تاذذذذايف 
يرذتيف مسذار ص  ذتيتص تذت       ذال   و ول  و  مو رر  لق اري   ي،ام   جسا تي  تاامذ  كرب،ذام 

ا،و ذذاص مذذن  السذذقري ر  اللق ذذاري  اأ،ذذير  وجومذذ  ىوذذلتص واتذذ   تسذذجاغ  ذذتر  ت دذذار   ك ذذي 
 ذذا اص     ق ذذم مبذذا يشذذ ز  تسذذجاغ  تذذاين يُاذذا،وغ مذذن  ت رذذي  ا سذذقمار ص إىل كتذذال  تق ولذذز  ألذذّي 

توسذجاغ سذلقوىل مسذةاتل  ر ذت  تللا،ذار قو   تو ر    تسلاسار  تسجا،ل  ا لذُ ا إ،شذا  قوذ  
  (34) تسجا،ل  من أ،ز مااجل  أا،   تيف  جساا ي     ق م

 ال ق في الص ة -حاء 
 ولذذت  توجمذذ   جاملذذ   اترضذذا   وذذ   تق للذذا  ذذت  جذذيأي ماوومذذار  ذذن  تقذذت     تذذت  ذذيي  -26

ي   ذذ  تمسذا   توذو ح يذلو ن  جاكها توق ذتي الري ذا  ماذتل  ة ذا     ذ ا  ،رذ   جما ذ   تلشذي 
   جا   من  االر فذ ا  ،رذ   50 اماص  فرت أُفلت أغ ما ،سلق   24ا 15من  تا ي ما  ذ 

  (35) جما    تلشيي   جلتيتي ي ل   تمسا  ا ت قلار
اسذوط  ت ييذذا  ترطذذيي  تضذذو   وذذ  مسذذأت  يي ،ذذم  تقمسذذلا  جقاوذذا   ذذ ا  ،رذذ   جما ذذ   -27

ا وذذ  كذذوغ يييملذذت ر ايو ذذا و  تلوذذت  تو لذذت   ممطرذذ   تل ذذي  تجذذاري   تذذاي لذذ ت   تلشذذيي / ةيت 
 يذذذاري   فذذذ ا  ،رذذذ   جما ذذذ   تلشذذذيي / ةيت  رذذذتل  تسذذذمو ر   ر ذذذم  جا ذذذل   اأا ذذذ   ت ييذذذا 
 ترطذذذيي  وجومذذذ   قمرذذذل  أا يم لذذذا  تسلاسذذذار ا تربايوكذذذوالر  تماظ ذذذ  تقذذذوف  رذذذتمار  ت ذذذ   
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مبذذذن فذذذل    تشذذذا ار مذذذن أ،ذذذز  ذذذ اغ يذذذوف  اسذذذا ز ممذذذم  و ذذذز ارذذذتمار  ةجنا لذذذ  توشذذذلا   
 ت ذذ    جلمسذذل  ا ةجنا لذذ    رذذيى  ايمل ذذي أغ يرذذ غ  تسلاسذذار ا تربايوكذذوالر  ذذرب م  ياول لذذ  

   (36)من أ،ز مرتمي  تي اي   ت  ل 
يملذذت ر اال ذا  ت ييذذا  ترطذذيي أغ  ذذاالر  و ذذز  جلوذذغ  م ذذا سذذموياص  ذذذ  جي هرذذار   يي  -28

 اتذذ   اافرذذاص تذذو يي  ت ذذ    تسذذا ا  فذذإغ أك ييذذ   جي هرذذار ي ذذل ن  2 500ايو ذذا و يايذذت  ذذن 
 امذاص اأغ  اذض  ت قلذار ي ذل ن أم ذار  40ا 25 و مز من ر،ال يلو وغ مذن  تا ذي مذا  ذذ 

  اأا ذذذ   ت ييذذذا  ترطذذذيي يييملذذذت ر ايو ذذذا و  إت ذذذا   ا ج     ذذذال (37)  سذذذن راغ  ت ا،لذذذ   شذذذيي
   ت  لذذذ   جلمسذذذل   تشذذذامو     جذذذت ر   وذذذ  أغ يجذذذوغ مماسذذذل  تأل  ذذذار امي  لذذذ  تو موذذذور ايذذذوف

 جلمسذذذذاه الا  ذذذذ   وذذذذ   ج ذذذذار ر  ولايلذذذذ   ذذذذتر  تق ذذذذتي تو  ذذذذز  ذذذذذ  جي هرذذذذار ا تاتلذذذذار 
 ة ا لذذ   ذذذذ  تشذذا ار ا تشذذذلا    سذذن  تتر سذذذ   ايمل ذذي أيضذذذاص إيا ذذ  إمجا،لذذذ   و ذذول  وذذذ  

   (38)تمار  ت  ل   جلمسل  ا ةجنا ل  توشلا    مسا  إىل ي اري  و ز  جلجي ت  ل  ا  
اككي  ت ييا  ترطذيي أغ ا  ري  ت ذ   مل يذترج  مذت   رايذ    ساسذل  كأاتويذ      طذ   -29

 تو ملذذذ   ا  أ لذذذاغ ك ذذذ ي ال يقذذذو في أرايذذذ   تلمسذذذوذ ااسذذذا ز ممذذذم  و ذذذز اق و ذذذ  مذذذو ر  رقلذذذار 
   (39)ف ا  ،ر   جما    تلشيي  ا  ها من  جو ر 

 ال ق في التعليق -طاء 
   جاملذ   اترضذا   وذ   تق للذا  ذت  جذيأي   ذا إك  كذاغ همذاك سلاسذار  سق سير  توجمذ -30

ا  ذذ   علذذذا إ ذذذاري  تق ذذان   م ذذذار  جي هرذذذار  ذذاتقاول   تموذذذامي اإك  كذذذاغ   مذذي كذذذاتال  ذذذن 
 تقت     جق اي ة، ذاك يوذال    جذايف  ا ولذت  توجمذ  ماوومذار مسذقج و   ذن  تقرذتيف  حملذي    

  توا ذذذي  شذذذذأغ  ت ذذذذ   ا ورذذذون  جلمسذذذذل  ا ةجنا لذذذ   وذذذذ  علذذذذم ا ذذذم  ذذذذي م   تق رلذذذض  جماسذذذذ
 مسقويار  تقاول   ا ولت  توجم  أيضاص  لا،ار  ن ماتالر يسي   ت قلار  سل   و ز ا ن
يجاتلض  تقاوذل   ذ   جلالذيي  تذت لذت ياذون   ذول  تمسذا  ا ت قلذار  وذ   تقاوذل   اال سذل ا   

   (40)  سي  تت يالو ا أ،  
اسذذأتت  توجمذذ   جاملذذ   اترضذذا   وذذ   تق للذذا  ذذت  جذذيأي  ذذن  تقذذت     جق ذذاي تق سذذذ  -31

   (41) تق ان  تمسا   تار ر  هلمتس 
األذارر  تلو،سذجو إىل أ،ذ   اة ذذاف  إىل إرسذا   وذا    تقاوذذل   ةتا مذي ا  ذاه جل لذذم  -32

 امذذاص    جذذت ر   تاامذذ   ككذذي لذذا،وغ  تقاوذذل   12ا 6    ذذال  تذذاين يلو ذذوغ مذذن  تا ذذي مذذا  ذذذ 
 أغ  جت ر  ةجن أغ يوفي  ت  ل  أا  وضا،  تأل  ال راغ سن   امس   ا   تو لم 1966تاايف 

يلتأ  تتر س  تج ذ  مذن     ذال    ذو   سذن  ت ات ذ  اي كذا كتذال أساسذاص   مةسسذار  تي ايذ  
ا ت  ل    مي و   تط وت   جلجيي  ا   تطير  جرا ذز تو دذ   تا ييذ   ةتا ملذ  يشذ  ا لذم  وذال إىل 

مسذذ   شذيي  الذذت أغ قا،لذ   تقاوذل  ال يذذا ل مسذق يي جاوذذ   ذت   جذذت ر   ت ا،ويذ   ذذىت سذن   ا
يولض  تقاول   ةتا مي  تموذامي   ذاه تذلاض  تطذت    سذن  ت ا،لذ   شذيي  ،وذي ص إىل  تذمر    
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 ذذتر   مذذاكن  جقا ذذ     جذذت ر   ت ا،ويذذ   اياذذين  تقاوذذل    ذذاه أغ  تطذذت  ال يسذذتراغ  تيسذذويف 
  امم كتال    لذ  (42)ترسي تتر سل  تجم   يستراغ يجاتلض  تجق  ا   يا   جترسل  ا تمرز  ج

مذذم  علذذم  تطذذت   ت ي ذذ  ، سذذ ا توذذقاو     لدذذ  مت  ذذ   لذذتمت  وجومذذ  إىل  تطذذت  أ مذذا  
  سذذذي  جم  ضذذذ   تذذذترز ا،لذذذار مترسذذذل  اكقلذذذاص ااسذذذا ز ،رذذذز مذذذن رذذذتل  تذذذرب م   ال،ق ا لذذذ  

    (43) ترا   
ضذذذذ ن ممذذذذاه  رر سذذذذل  األذذذذارر  تلو،سذذذذجو إىل أغ ا  ري  تقاوذذذذل  لذذذذت ا ذذذذات اتذذذذا ا يق -33

  اياج  يوذال 2015-2011،تيتي توقاول   ال قت  ي ارط   س  يلجل  ترطا   تقاول  تو  ي 
  طذذ   ترب،ذذام   تذذو ين تقطذذويي  تقاوذذل  إ ذذاف  إىل  التقا مذذار  ات ذذت لار  ةلول لذذ  ا تتاتلذذ    

أمهلذ  مذن  لذ  إ،ذ  ةّجذن ىرلا  تقاول  توج لم ا  هت ر  ةمنا ل  تألت ل   ايجقسي ها    مي 
 تلوت من  تس   و  رط   تلوت غ   ااري  ةلول ل  ا تااجل     تساي إىل ىرلا  هلتر  جشذ ك 

  اأا ذذذذت  تلو،سذذذذجو  قشذذذذجلم يييملذذذذت ر (44) جق  ذذذذز   إيا ذذذذ   تقاوذذذذل   جقجذذذذافئ ا جللذذذذت توج لذذذذم
سقويار  مبا يش ز  ي م  لذامو  ايو ا و  و  مو  و  يم لا مماه  رر سل  ،تيتي  و  علم  ج

 شذذذأغ  تق رلذذذض   قذذذال  رذذذون  ة،سذذذاغ  اال سذذذل ا  تقم لذذذ   جسذذذقت م  ا جسذذذاا ي  ذذذذ  جلمسذذذذ 
  ك ذذذذا أا ذذذت  قشذذذذجلا ا  وذذذذ  مو  ذذذو   ت كلذذذذا  وذذذذ  سلاسذذذار يذذذذتري   جاو ذذذذذ (45)ا ت ذذذ  

   (46)تق سذ فااتل   جماه   جلتيتي
 تسلاسذذار  تذذت ياذذاا  تق ذذاار  ذذذ  جلمسذذذ  وذذ  اسذذوطت  تلو،سذذجو  تضذذو   وذذ  أغ  -34

 سذا  فذي   ت قلذاغ ال يذا ل لذ ل   ا اتلذاص مذا ييكذا  وذ   ذاض إجنذا  ر  ت قلذاغ ا ،سذ ا   
ا ذذذات  تلوذذذت غ   أمييجذذذا  تتيلملذذذ  ا تجذذذاري   مبذذذا   كتذذذال  2000مذذذن  تتر سذذذ   اممذذذا  ذذذايف 

ا يشذذ ز  السذذ  يلجلار  تي ملذذ  إىل إرر ج يييملذت ر ايو ذذا و  ذذتي سلاسذذار ايذذت    لا  ذذ   ذذا اا مبذذ
 جو  ذذذذلم  تقرملذذذذ  ا ج ملذذذذ     ذذذذو   جمذذذذاه   تتر سذذذذل   ا تذذذذرب م   جترسذذذذل  ا  ق الذذذذ  مذذذذن أ،ذذذذز 

   (47) تق تي جلي     تشلا  ا تامض ا جلارر ر  ةرلاري 

 امشخاص ذوو اإلضا ة -ياء 
ي ذذوغ   يييملذذت ر ايو ذذا و توق للذذا أكذذت  ت ييذذا  ترطذذيي أغ   لذذ ا  كاي  ة الذذ  يقا -35

ا ويمذاغ مذذن  ت ذذي   م ذذز  وذو ،ا  جا اريذذ  ا مقمذذا  أر ذذا   تا ذز  ذذن إ،ذذي    تقسذذويار  تت مذذ  
 تذذت يّجذذن   لذذ ا  كاي  ة الذذ   جذذةهوذ مذذن  تا ذذز ا ذذتيف يذذو في رذذتمار  تذذت   جسذذذا تي 

 لذذذذذ ا  كاي  ة الذذذذذ      ذذذذذال كاي  ة الذذذذذ  ايذذذذذته مسذذذذذقوى  تقولاذذذذذار   ا ذذذذذ   رذذذذذتر ر  
ا جو لذذذض  جقااتلذذذ  عذذذاه   ا ذذذتيف   ذذذ  م    اأا ذذذ   ت ييذذذا  ترطذذذيي يييملذذذت ر ايو ذذذا و مبي ،اذذذ  
ايمرذذل   تقشذذيياار ا تسلاسذذار  حملولذذ   لذذ  ياجذذ  أ جذذايف املذذار   ي اللذذ   رذذون   لذذ ا  

اي  ة الذذذ  كاي  ة الذذذ  اا ذذذم  ذذذل   هنا لذذذ  توسلاسذذذ   تو ملذذذ   حملتتذذذ   جقاورذذذ   ا لذذذ ا  ك
  (48)ايم لاها يم لا ص كامتص 
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 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -كاف 
رأر م و ل    م   جق ذتي  تسذامل  تشذةاغ  تت،دذذ أغ همذاك  ا،ذ  مو ذ  إىل ياايذا  -36

 ذذ ا،ار يج ذذز  ال ذذ  يف  تجامذذز جلذذتأ  ذذتيف  ة ذذاري  ترسذذيي  ا ولووتذذ  راغ ياذذيض   لذذ ا  
 و اي   تتاتل  توارو ار  سل  رروهل  إىل  تلوت   وري    لا،و،ل  أا  را    فل   حملقا،ذ إىل 

اكتذذذال تاذذذتيف ا،ذذذذور يشذذذيياار يم لذذذا كولذذذذ  و ايذذذ   تت،دذذذذ أا جذذذذم  إمجا،لذذذ   توجذذذو  مبو،ذذذذ  
 ت ذجوك  تتاتلذذ  تت،دذذ  فاج ذذا،ياغ  تذذاين يذترووغ إىل يييملذذت ر ايو ذذا و ايلرذوغ فل ذذا   ذذوري 

   ضذذذاوغ تارو ذذذار ،ما لذذذ    لذذذجز أ جذذذايف  اتسذذذجن ا ي مذذذار  ذذذتاغ  سذذذق ما  ر  ذذذ  لا،و،لذذذ
تت،دذ مبو،  لا،وغ  هلجيي  تساري  اتلاص إ اف  إىل  ال قجا   ةر ري إىل  ذذ يذي لو   إىل 
 وت هن     ول   اأا ت  ج و ل   وجوم  مبو  و  يلس  اياايا إمجا،لذ   تو ذول إىل إ،ذي   ر 

لذذ ا   تذذاين ياي ذذوغ  ذذن  ذذااف   مذذن  تاذذوري إىل  وذذت هن     ذذول  ا ذذ اغ  وذذ   توجذذو  تأل
 تيف  ة اري  ترسيي  جل لم   ل ا   تاين  قا،وغ إىل  و اي   تتاتل   مبن فل     ل ا  

  (49) حملقجااغ
اال وت م و ل    م   جق تي  تسامل  تشةاغ  تت،دذ أغ يييملت ر ايو ذا و مل يرذتيف  -37
جال  جيكا  ترا،وه أا  توتذا ا ت،دذ  جا ر      إ ار االي   ج و ل  أي لجز من ألإىل  ت

 تت مذذ  ممذذا يسذذل     وذذت مذذن لذذترا   وذذ  ممارسذذ   رذذول    جج وتذذ  مبو،ذذ   الي اللذذ    ا ذذ  
  (50) و م  تت،دذ

ا ةلول ذذي  تذذاي  اأكذتر  ج و ذذل  أ،ذذ    ظذز  تقو فذذا    آلر    وذذ   ت ذالتين  تاذذاجي -38
يو ي   رط   تا ز  تااجل  من أ،ز إهنا   االر  ،اذت يف  جلمسذل   تذت ا ذاق ا م و ذل    مذ  
 جق ذذتي  تسذذامل  تشذذةاغ  تت،دذذذذ ارطذذ    ذذز  ترب  يذذز  يمل ذذذي يشذذجلم يييملذذت ر ايو ذذا و  وذذذ  

و إهنذذا   ذذاالر  ال،ضذذ ايف إىل  الي اللذذ   جقاورذذ  ا ذذض  ذذاالر  ،اذذت يف  جلمسذذل  ك طذذوي هامذذ  حنذذ
 ،اذذت يف  جلمسذذل   وذذ   جسذذقوى  تاذذاجي  اسذذلقل  هذذا    مذذي أيضذذاص ت يملذذت ر ايو ذذا و يم لذذا  تقو ذذل  

مذذن يرييذذي  ت ييذذا  تاامذذز  جاذذين  االسذذقاي ض  تذذتاري  تشذذامز  جرتمذذ   22-88 تذذو رري    ت رذذيي 
،ي   ىولذذز تورذذو ،ذ (  اأا ذذت  ج و ذذل   وجومذذ   ذذإA/HRC/19/7  ،وتذذ   السذذقاي ض   اىل )

 حملولذذذ   جق ذذذو   ذذذاالر  ،اذذذت يف  جلمسذذذل   اتقمسذذذلا مذذذم م و ذذذل    مذذذ   جق ذذذتي  تسذذذامل  تشذذذةاغ 
  (51) تت،دذ ا ا،ض ايف يييملت ر ايو ا و إىل  الي الل   جقاور  ا ض  االر  ،ات يف  جلمسل 
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