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تجميعععععع للمعلومعععععاو يةدتعععععل مفوةعععععية المععععع  المت عععععدة السعععععامية ل قعععععوق   
)ب( مععععععن مرفععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15وفقععععععار للفقععععععرة  اإلنسععععععان
 16/21من مرفق ورار المجلس  5والفقرة  5/1 اإلنسان

 سانت فنسنت وجزر غرينادين  
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  تذذةع  ت امذذ   ي ي،ذذل  تاذذوري    
 توملر   جي،ال ش اال يقض    تقرييي أيذ  رر   أا ا،اذار نظذي أا  دا حذار مذ   جةواذل   ت ذامل  

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

ذ كير لول حنو مةاجي   حو  ي هناي   تةع مي ،م  جاوومار  تو رري    تقريييش اراللت   
  لت ر  تقرييي راري   السقاي ض ا تقطور ر  تا حتمت   يوك  تةايش
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 معلوماو الساسية واإلطارال -يوالر  
 (1)نطاق االلتزاماو الدولية -يلف 

 (2)المعاهداو الدولية ل قوق اإلنسان -1 

   ات    أمةا   جلوت   ت ا ر  
 ة،ذذذذذذذذذذي   ر  جق ذذذذذذذذذذذاي  اذذذذذذذذذذذت 

 مل ي دت  لولاا/مل ي رب   السقاي ض

 تقدذذذتيح أا  النضذذذ ا  
 أا   الف 

  اليةادل   تتاتل  تورضا  لوذل يلذم أ ذ ا 
 (1981 تق للت  تاةديي )

 تااذذذذذت  تذذذذذتاق   ذذذذذذاي  ذذذذذا رو   الدقدذذذذذذاري  
 (1981ا ال،ق الل  ا تثرافل  )

 تااذذذذذذذذت  تذذذذذذذذتاق   ذذذذذذذذاي  ذذذذذذذذا رو   جتنلذذذذذذذذ  
 (1981ا ت لاسل  )

  يةادل   ترضا  لول يلم أ ذ ا   تق للذت اذت
 (1981 جيأي )

 (2001 يةادل  مةاهض   تقاايب )
 (1993 يةادل  حرو   تطة  )

 تربايوكو   الخقلاري اليةادل  حرو   تطة  
 شذذذب   لذذذم    ةذذذا  ا سذذذق ال     ةذذذا    

 (2005) تب ا  ا   جو ر  ة احل  
 اليةادل   تتاتل    اي  حرو  يلم  تا ا  

 (2010 جاا،يي  اأفي ر أسيهمس )
 يةادلذذذذذذ  حرذذذذذذو     ذذذذذذ اي ذاي  ةلادذذذذذذ  

(2010) 
 ذذذذ اي  اليةادلذذذذ   تتاتلذذذذ    ايذذذذ  يلذذذذم   

 (2010م   الخقةا   تر يي )يودلم  

 تربايوكو   الخقلاري اليةادل  
حرذذذذذذذذذذذذذذذو   تطةذذذذذذذذذذذذذذذ   شذذذذذذذذذذذذذذذذب  

   ةذا     جةاعلذار    ا ك
 (2011 ج وا  )

 تربايوكذذذذذذذذو   الخقلذذذذذذذذاري  تثذذذذذذذذا  
 جواذذذذح  اتااذذذذت  تذذذذتاق   ذذذذاي 

  ا رو   جتنل  ا ت لاسل  
 تربايوكذذذذو   الخقلذذذذاري اليةادلذذذذ  

 مةاهض   تقاايب
اليةادلذذذذ   تتاتلذذذذ    ايذذذذ  يلذذذذم  

   ذذذذذذذذذذذذ اي مذذذذذذذذذذذذ   الخقةذذذذذذذذذذذذا  
 (2010 تر يي )يودلم  

 تقاةظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار ا/أا 
  ةلالنار

 تربايوكو   الخقلاري اليةادل   
حرذذذو   تطةذذذ   شذذذب    ذذذا ك 
    ةذذا     جةاعلذذار  ج ذذوا 

   ت ذذذ  2-3) لذذذال    جذذذاري 
 لاماحل( 19 تتنلا توقجةلت  

 

 ،ذذذذذذذذذذذي   ر  تشذذذذذذذذذذذ و  
ا ة،ذذذذي   ر ا تقارلذذذذح 
(3) تاا،و 

 

 تربايوكذذو   الخقلذذاري   ا   جواذذح  اتااذذت 
 تذذذذتاق   ذذذذاي  ذذذذا رو   جتنلذذذذ  ا ت لاسذذذذل  

(1981) 
 يةادلذذذذذذذذذذذذذذذ  مةاهضذذذذذذذذذذذذذذذ   تقاذذذذذذذذذذذذذذذايب ) جذذذذذذذذذذذذذذذاري 

20(2001)) 
 تربايوكذذذذذذذذذو   الخقلذذذذذذذذذاري اليةادلذذذذذذذذذ  حرذذذذذذذذذو  

 (2010)6    اي ذاي  ةلاد    جاري 

 اليةادلذذذ   تتاتلذذذ  تورضذذذا  لوذذذل  
أ  ا   تق للت  تاةدذيي  يلم 
 14 جاري 

 تربايوكذذذذذو   الخقلذذذذذذاري  جواذذذذذذح 
 اتااذذت  تذذتاق   ذذاي  ذذا رو  
  الدقداري  ا ال،ق الل  ا تثرافل 
 تااذذذت  تذذذتاق   ذذذاي  ذذذا رو  

 41 جتنل  ا ت لاسل    جاري 
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   ات    أمةا   جلوت   ت ا ر  
 ة،ذذذذذذذذذذي   ر  جق ذذذذذذذذذذذاي  اذذذذذذذذذذذت 

 مل ي دت  لولاا/مل ي رب   السقاي ض

 تربايوكذذذذو   الخقلذذذذاري اليةادلذذذذ  
 ترضذذذذذذذا  لوذذذذذذذل يلذذذذذذذم أ ذذذذذذذ ا  

  تق للت ات  جيأي
مةاهضذذذذذذذذذذ   تقاذذذذذذذذذذايب   يةادلذذذذذذذذذذ  
 22ا 21 جاريا  

 تربايوكذذذذو   الخقلذذذذاري اليةادلذذذذ  
حرذذذذذو   تطةذذذذذ   جقاوذذذذذح  ذذذذذ ،ي   

 يرتمي  تبال ار
 اليةادلذذ   تتاتلذذ    ايذذ  حرذذو  
يلذذذم  تا ذذذذا   جاذذذذا،يي  اأفذذذذي ر 

 77ا 76أسيهمس   جاريا  

 صكوك دولية رئيسية يخرى ذاو صلة -2 
 مل ي دت  لولاا ،ي   ر  جق اي  ات  السقاي ض ة   ات    أمةا   جلوت   ت ا ر  

 تقدذذتيح أا  النضذذ ا  
 أا   الف 

 يةادلذذذذذذذ  مةذذذذذذذم ،يعذذذذذذذ   ة ذذذذذذذاري  جل اللذذذذذذذ  
 ا جاادب  لولاا

  

نظذذا  رامذذا   ساسذذي تو ا  ذذ   جلةاتلذذ   
  تتاتل 

  

 (4) يايوكو   اتكمو 
  

 اليةادلذذذذار   ا ذذذذ   ذذذذاتال،د  الذذذذتعي  
 1961 جلة ذذذذل  ) اسذذذذقثةا   يةادلذذذذ  لذذذذا  

 (5) جقاور  خبةض حاالر  نات    جلة ل (

 جقاور   1961 يةادل  لا   
خبةذذذذذذذذذض حذذذذذذذذذاالر  ناذذذذذذذذذت   

  جلة ل 

 رب/ 12 يةادلذذذذذار ،ةلذذذذذ   ج رخذذذذذ     
ا يايوكوالهذذا  ةاذذافلا   1949أ  ذذطن 

 (6)  ا  ا تثا 

 تربايوكذذذذو   ةاذذذذا   تثاتذذذذ   
اليةادلذذذذذذذذذذار ،ةلذذذذذذذذذذ  تاذذذذذذذذذذا  

1949(7)
 

 اليةادلذذذذذذذار   ساسذذذذذذذل  جةظ ذذذذذذذ   تا ذذذذذذذ   
(8) تتاتل 

 
  

 يةادلقذذذذذذذذذذا مةظ ذذذذذذذذذذ   تا ذذذذذذذذذذ     
اردذذذذذذذمس  169 تتاتلذذذذذذذ  ردذذذذذذذمس 

189(9)
 

 يةادلذذذذذذذ  م افاذذذذذذذ   تق للذذذذذذذت   إلذذذذذذذا   
  تقاولمس

  

ات  جذيأي سذانت فة ذةت    جات  توجة   جاةل   اترضا  لول  تق للت 2015  لا   -1
ا،ذذتر  ييةذذاري  لوذذل  تقدذذتيح لوذذل  تربايوكذذو   الخقلذذاري اليةادلذذ   ترضذذا  لوذذل يلذذم أ ذذ ا  

الول  تةظي    تقدتيح لول  اليةادل   تتاتل    اي  يلذم    ذ اي مذ   (10) تق للت ات  جيأي
 جقدذذذذو   اتقت مذذذذار  تةةرذذذذ   ع   ا اليةادلذذذذ   جقاورذذذذ   ذذذذااللا ف  ا ح ذذذذا   (11) الخقةذذذذا   تر ذذذذيي
 ش(12)   ةا  ايةةلاها
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  حّثت  جريري   ا    جاةل   ا رو   تثرافل   تبوت لول  تقدتيح لول 2013ا  لا   -2
 تربايوكذذو   الخقلذذاري  جواذذح  اتااذذت  تذذتاق   ذذاي  ذذا رو   الدقدذذاري  ا ال،ق اللذذ  ا تثرافلذذ  

رذو   ةن ذا   ا تربايوكذو   ةاذا   جواذح جمذا   إلذا    رذو  فضالحل ل   اليةادل    ميي ل   
امل يذذق     جرذذيري   ا ذذ   خذذال  عيارسذذا  مذذ   سقلضذذا   ش(13) الدقدذذاري  ا ال،ق اللذذ  ا تثرافلذذ 

 ش(14)أسباب  توام  جقاوح  اتقدتيح لول  اليةادل  ا يايوكوهلا
  الحظذذت مةواذذل  (15) تشذذام    ا  ا اة ذذاري    يو ذذل   ذذارري لذذ   السذذقاي ض  تذذتاري -3

  ممس  جقاتي تش ا   تال،د  أ   تبوت مل يدبح  اذت راتذ حل  يفذاحل    اليةادلذ   جقاورذ  خبةذض حذاالر 
 ش(16)   أنه يةظي    النض ا     ذتك  تدكه أ ار  نات    جلة ل  ت ة

  ا    ذذجم فييذذح امتا ذذلاحل مذذم  تقو ذذلار  تدذذارري خذذال   السذذقاي ض  تذذتاري  تشذذام   -4
 رب اراس امةظ ذ  را   ذي   تباذي  ت ذارين سذانت فة ذةت ا،ذتر   ممس  جقاتي را   ةدول ي 

 ييةذذاري  لوذذل  تقدذذتيح لوذذل  تدذذ وك  تتاتلذذ   رذذو   ةن ذذا   تذذا مل يدذذبح  يفذذاحل فلاذذا  اذذت  
 ش(17) ارسل ا  تربايوكو   الخقلاري اليةادل  حرو   تطة   جقاوح   ،ي   يرتمي  تبال ال

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
أ ار فييح   ممس  جقاتي را   ةدول ي    أ  سانت فة ذةت ا،ذتر  ييةذاري   تي ذت  -5

 2003   ،اذذت ييمذذي      ذذال   تتسذذقور  اذذت ل ولذذ  يشذذااري  مذذم  ذذاباا  ذذ  لذذامي 2009لذذا  
مذذذ    ح ذذذا  ذ ر   مذذذار  ش امذذذ   ذذذ   تق لذذذك ر  جرذذذا   رخاهلذذذا لوذذذل  تتسذذذقور لذذذتر2008ا

   جاتذذ  فرذذ  مذذ   43.13 ةجيا لذذ  لوذذل حرذذو   ةن ذذا ش ت ذذ  هذذا   تق لذذك ر حظلذذت  قبيلذذت 
 ش(18) تةاخب     سقةقا  مل يبوغ لقب   تثوث   جطوو  

االحظت  توجة   جاةل   اترضا  لول  تق للت ات  جيأي أ   تقايي   ترانو  تال قدذاب  -6
ألضذذا  ، ذذ ل  أا أ ذذلا  أخذذي     يذذال  مذذ  دبلذذ  يشذذ   أي أفاذذا   ةداذذا  ياييذذ  اذذلح اال

اهذذي أفاذذذا  يةذذذتر  حاتلذذذاحل     ذذذار ،يعذذذ  هقذذك  تاذذذيضش احثذذذت  توجةذذذ  سذذذانت فة ذذذةت ا،ذذذتر 
 تقاتيذذت ييةذذاري  لوذذل يوسذذلم نطذذا  ياييذذ   ال قدذذاب تقضذذ لةه أ ذذ ا   ةيذذال    خذذي  أا 

 ش(19)،ي تمس ،تيتي ي طي ها   ت ووك
اأ ار فييح   ممس  جقاتي را   ةدول ي     سق ي ر ا،ور م ي ر كبكي   دو ن  محاي   -7

 ت بك م   تقشيياار  تا ما ع   يقا   لا قاا أا يةرلاااش اأا ل  ب   ت مس    ةا    بب 
ي ق    سانت فة ةت ا،تر  ييةاري  مي ،ا  مشياا  ترانو   جقاوح  ذاتاة   تاذاتوي احرذو  

 ش(20)ةدي ر    أسيا ادت مم   اأ  يرتمه    إلون  توعر    تطة 

 اإلطار المؤسسي والبنية الساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جي  
الحظذت  جرذيري   ا ذذ   جاةلذ   ذا رو   تثرافلذذ  لذت  ا،ذور م س ذذ  ا ةلذ   رذو   ةن ذذا   -8

 ش(21)  سانت فة ةت ا،تر  ييةاري  حىت    
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االحذذذذذذي  تةييذذذذذذح را   ةدول ذذذذذذي أ  سذذذذذذانت فة ذذذذذذةت ا،ذذذذذذتر  ييةذذذذذذاري  مل يربذذذذذذ   خذذذذذذال   -9
 السقاي ض  تتاري  تشام    ا   أي م   تقو ذلار  جرتمذ  مذ  أ،ذ   نشذا  م س ذ  ا ةلذ   رذو  
 ةن ذذذا   افرذذذاحل تو بذذذارل  جقاورذذذ  مبيكذذذت  ج س ذذذار  تو ةلذذذ  تقاتيذذذت امحايذذذ  حرذذذو   ةن ذذذا  )مبذذذارل 

اأا ذذل  ذذب  يةشذذذ   تبوذذت م س ذذ  ا ةلذذذ   رذذو   ةن ذذا  افرذذاحل جبذذذارل  ذذارين   ذذتلمس مذذذ   ذذارين(ش 
 ش(22) تشيكا   تتاتل 

سذذانت فة ذذةت ا،ذذتر  ييةذذاري  اأا ذذل فييذذح   مذذمس  جقاذذتي را   ةدول ذذي  ذذب  يةشذذ   -10
رتل حل م س ذل حل مشذاك حل  ذ   تذوع ر ر تي ذت يةةلذا  تقو ذلار  تدذارري لذ    تلذار  تتاتلذ   رذو  

 ش(23)ا ة الغ ل   تقرت   حمليع   ها   تقةةلا ةن ا  
اأا ت  توجة   جاةلذ   اترضذا  لوذل  تق للذت اذت  جذيأي  ذب  ياذتع سذانت فة ذةت ا،ذتر  -11

سوط   اب   تش ا   جلة انل  احضذورهاش اأا ذت أيضذاحل  قوحلذت أنشذط  يا ذلمس مي لذاي  ييةاري  
 ش(24)ل   ييح  لق ار سلاس  ،ة انل  ا ةل  مقاتري  ترطالار جةظور  جلة ا  

احثذذت  توجةذذ   جاةلذذ   اترضذذا  لوذذل  تق للذذت اذذت  جذذيأي سذذانت فة ذذةت ا،ذذتر  ييةذذاري   -12
ا جاتلذذ  مذذ  أ،ذذ   تقةةلذذا  تةاذذا   طذذ   تا ذذذ  تقرةلذذ  ا تبشذذذيي  لوذذل يذذوفك مذذا ي ةذذي مذذ   جذذو رر  

 تو ةل   جقاور   اتاة   جلة ا   اياتيت  تقااا  مم مةظ ار  جملق ذم  جذت  اأ ذااب  جدذوا  
 ش(25) جاةل    خيي    ها   تدتر

 التعاون مع آلياو حقوق اإلنسان -ثانيار  
 التعاون مع هيئاو المعاهداو -يلف 

الحظذذذت  جرذذذيري   ا ذذذ   جاةلذذذ   ذذذا رو   تثرافلذذذ  أ  سذذذانت فة ذذذةت ا،ذذذتر  ييةذذذاري   -13
 (26)يرذذذذذذت  يريييهذذذذذذذا   اق     توجةذذذذذذذ   جاةلذذذذذذذ   ذذذذذذا رو   الدقدذذذذذذذاري  ا ال،ق اللذذذذذذذ  ا تثرافلذذذذذذذ  مل

 ش(27) تبوت لول  تةظي   يرتعه  لول سبل    اتوي  ا جات

 حالة اإلبالغ -1 

 هلد   جااهتي
حظار   قاملذ   تذو رري  جال

    السقاي ض  ت ا ح
رخذذذذذي يرييذذذذذي د ذذذذذت   مةذذذذذا 

 حات   ة الغ رخي مالحظار خقامل   السقاي ض  ت ا ح

جلةذذذذ   ترضذذذذا  لوذذذذل 
  تق للت  تاةديي

يذذذذذذذذذذبخي يرذذذذذذذذذذتمي  تقرييذذذذذذذذذذي  جلذذذذذذذذذذامم  - - 2003رب/أ  طن 
توقرذذذذذاريي مذذذذذ    ذذذذذاري لشذذذذذذي    

 2006 تثات  لشي مةا لا  

 توجةذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   جاةلذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
 ذذا رو   الدقدذذاري  
ا ال،ق اللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 ا تثرافل  

يشذذذذذذذذذذذذذذيي   تثذذذذذذذذذذذذذذا /نوف رب 
) سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقاي ض  1997

 تقةةلذذذذذذذذا   اذذذذذذذذو  لذذذذذذذذت  
 ا،ور يرييي(

يذذذبخي يرذذذتمي  تقرييذذذي   اق مةذذذا  - -
 1990لا  
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 هلد   جااهتي
حظار   قاملذ   تذو رري  جال

    السقاي ض  ت ا ح
رخذذذذذي يرييذذذذذي د ذذذذذت   مةذذذذذا 

 حات   ة الغ رخي مالحظار خقامل   السقاي ض  ت ا ح

 توجةذذذذذذذذذذذذذذذذ   جاةلذذذذذذذذذذذذذذذذ  
 حبرو   ةن ا 

 2006رذ ر/مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارس 
) سذذذذذذذذذذذقاي ض  تقةةلذذذذذذذذذذذا   
 او  لت  ا،ور يرييي(

يذذذبخي يرذذذتمي  تقرييذذذي  تثذذذا  مةذذذا  - -
 1991لا  

 توجةذذذذذذذذذذذذذذذذ   جاةلذذذذذذذذذذذذذذذذ  
 اترضذذذذذذذذذذذذذذذا  لوذذذذذذذذذذذذذذذل 
  تق للت ات  جيأي

كذذذذذذذذذذذذذذذذذذانو   تثا /يةذذذذذذذذذذذذذذذذذذايي 
1997 

حي  مولت يرذتمي  تقرييذي  تقاسذم  2015متوع/يوتله  2013
 2019  لا  

جلةذذذذذذذذذذذذذذذذ  مةاهضذذذذذذذذذذذذذذذذ  
  تقاايب

يذذذبخي يرذذذتمي  تقرييذذذي   اق مةذذذا  - - -
 2002لا  

توقرييذذذذذذيي   تثذذذذذذا  ا تثاتذذذذذذ  لذذذذذذا  مل ي ةظذذذذي  اذذذذت    تقرييذذذذي  جوحذذذذت  - 2013 2002حتيي  /يونله  جلة  حرو   تطة 
؛ ايذذذذذذبخي يرذذذذذذتمي  تقرييذذذذذذي 2016

  اق  شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب   تربايوكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  
 الخقلذذذذذذذذذذاري اليةادلذذذذذذذذذذذ  حرذذذذذذذذذذذو  
 تطةذذذذذذذذ   شذذذذذذذذب   لذذذذذذذذم    ةذذذذذذذذا  
ا سق ال     ةا     تب ا  ا  

؛ 2007 جو ر  ة احل  مةا لذا  
 تقرييذذذذذذذذذذي   اق ايذذذذذذذذذذبخي يرذذذذذذذذذذتمي 

 شذذذذذذذذب   تربايوكذذذذذذذذو   الخقلذذذذذذذذاري 
اليةادلذذذذذ  حرذذذذذو   تطةذذذذذ   شذذذذذب  
  ذذذذذذا ك    ةذذذذذذا     جةاعلذذذذذذار 

 2013 ج وا  مةا لا  

 توجةذذذذذذذذذذذذذذذذ   جاةلذذذذذذذذذذذذذذذذ  
حب اي  حرو  يلم 
 تا ذذذذذذا   جاذذذذذذا،يي  

 اأفي ر أسيهمس

يذذذبخي يرذذذتمي  تقرييذذذي   اق مةذذذا  - - -
 2012لا  

 توجةذذذذذذذذذذذذذذذذ   جاةلذذذذذذذذذذذذذذذذ  
حبرذذذو     ذذذذ اي 

  ةلاد  ذاي

يذذذبخي يرذذذتمي  تقرييذذذي   اق مةذذذا  - - -
 2012لا  

 الردود ةلى طلباو المتابعة الم ددة المقدمة من هيئاو المعاهداو -2 
  جالحظار   قامل   
 مرت     جواوا  تقاريخ  جرير هلد   جااهتي

 - ش(28)ات  جيأي تقت  ك   ا    ج دق ؛ ا تاة   2017 جلة   ترضا  لول  تق للت  تاةديي
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 (29)التعاون مع اإلجراءاو الخاصة -باء 

   ات   تي هة    ات    أمةا   جلوت   ت ا ر  

 ال ال رلوي ر ت  

   رو   تثرافل  -  تتيار ر  تا ،ير

 - -  تتيار ر  جو فح لولاا م  حل   جبتأ

 - -  تتيار ر  تا   ِوب  ،ي ؤها

 شخال   تةاي دلت  السقاي ض  مل ي يس  أي   ال ار  تيرار لول رسات   الرلا  ا تةت   ر  تاا،و  

  يراريي ا اثار  جقا ا 

 التعاون مع مفوةية الم  المت دة السامية ل قوق اإلنسان -جي  
كا  يااا  سانت فة ةت ا،ذتر  ييةذاري  مذم  جةواذل     حىت ياريخ  لت ر ها   توملر  -14

 ش(30)حمتار حل 

تنفيع  االلتزامعاو الدوليععة المتعلقعة ب قععوق اإلنسعانع مععع مراةعاة القععانون  -ثالثار  
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المساواة وةدم التمييز -يلف 
راا تات  ا،ور دانو   شذب  ألي ت  توجة   جاةل   اترضا  لول  تق للت ات  جيأي ل  دو -15

 ج ذذذذاا ي  ذذذذ   جلة ذذذذ ش اأا ذذذذت  ذذذذب  ياق ذذذذت سذذذذانت فة ذذذذةت ا،ذذذذتر  ييةذذذذاري   را  يذذذذبخك  
كاموذ   مبذتأ  ج ذاا ي  ذ   جذيأي ا تي،ذ   ايقضذ   كذاتك ياييةذاحل  يشيياار ،تيتي يتر    دذوري

 ش(31)ظذذذي توق للذذذت لوذذذل أسذذذاس  جلذذذةن انذذذوا  جلذذذةن    جلذذذت ن   تاذذذا  ا  ذذذاي ايذذذةع لوذذذل ح
   تذذذاي يضذذذ   أح امذذذاحل تو  ذذذاا ي   2009االحظذذذت مذذذم   سذذذ  أ  مشذذذياا  تتسذذذقور تاذذذا  

  رو  ا تق ذاف     جيكذت  ترذانو  تو ذيأي ا تي،ذ  ا ظذي  تق للذت لوذل أسذاس نذوا  جلذةن  ر فذض 
اأا ذت  ذب  يي ،ذم سذانت فة ذةت  ش(32)2009يشيي   تثذا /نوف رب  25   سقةقا  أ ،يي   

 ييةذذاري  يشذذييااسا  مبذذا   ذتذذك  ترذذانو   جلةذذاتي  ادذذانو   تذذتا    ادذذانو  يشذذ ل   تة ذذا  ا،ذذتر 
(   الق ذذذار   ذذذار عمذذذو اأهذذذت ف ا اذذذا  فل ذذذا 1984ا تشذذذباب ا   ةذذذا   ادذذذانو   جلة ذذذل  )

 ش(33)يقد   ا ول   ة ال   ترانو   اأ  يرو   قاتي  أا  ت ا  يلم   ح ا   تق للتي 
يح   ممس  جقاتي را   ةدول ي أ   تتسذقور حيظذي  تق للذت  ترذاتمس لوذل أسذاس االحي في  -16

 جلةن أا  تاي  أا       أا   ر    ت لاسل  أا  توو  أا  تارلذتي  ت ذ  ال يو،ذت يشذييم ماذ  
 ش(34)ل  أا  تواذم  ال،ق ذاليانيقدت  توق للذت  ترذاتمس لوذل أسذاس  جلذ   جلة ذي أا  هلويذ   جلة ذ

أ   تق للت اذت  جثولذار ا جثولذ  امترا،ذي  جلذ   جلة ذي ام ذاييي  هلويذ   جلة ذانل   االحي أيضاحل 
 ش(35)يش    يرهمس ارفض يوفك  ت    ا تا   هلمس امضايرقامس    جت رس
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اأا ت  توجة   جاةل   اترضا  لول  تق للت ات  جيأي  ب  ياق ذت سذانت فة ذةت ا،ذتر  -17
تق لك أا  ع ت   جو د     وي  ا ترو تب  تة طل   تا متلت     امو  ييةاري   را    طا    سا يلجل

 ش(36)ات  جيأي
األي ذذت  توجةذذ   جاةلذذ   اترضذذا  لوذذل  تق للذذت اذذت  جذذيأي لذذ  دوراذذا  ع    جاوومذذار  تذذا  -18

يةلذذذت  ذذذب  دذذذتري  جذذذيأي  جقتا،ذذذ  لوذذذل نرذذذ  ،ة ذذذلقاا    عا،اذذذا  ضذذذم تو ذذذوط   تقرتيييذذذ  توذذذوعيي 
   ومي  ج  ا    تاي ي قطلم أ  ييفض نر   جلة ل  " سباب ماروت "ش اأا ت  ب  يات  

 تدذذذذو  جذذذذةح  جو  ةذذذذار حرودذذذذاحل م ذذذذااي  توي،ذذذذا   ذي سذذذذانت فة ذذذذةت ا،ذذذذتر  ييةذذذذاري  يشذذذذييااا
ا جات مةوال    مذمس  جقاذتي تشذ ا   ش(37)يقاوح  ةر  ،ة لقا     أعا ،ا    ،انب فل ا

 اجلة ذذل  جذذةح  جو  ةذذار   جقاوذذح ة ذذةت ا،ذذتر  ييةذذاري  لوذذل ياذذتي  يشذذييااا تال،دذذ  سذذانت ف
 ش(38)حروداحل مق ااي  مم  جو  ة  فل ا يقاوح  ةر  ،ة لقا     أعا ،ا    ،انب

 حق الفرد في ال ياة وال رية ويمنل الشخصي -باء 
 تاامذذ   ا،ذذتر  ييةذذاري  اذذت  لق ذذار  جل الذذ     ذذويت سذذانت فة ذذةت2014  لذذا   -19

  شب  اد   تا    ارو    ةلت  ش 69/186توري ر 
دذانو   تاةذ   2015اأ ار فييذح   مذمس  جقاذتي را   ةدول ذي    أ   تربجذا  أدذّي لذا   -20

 جةتق  جلتيت   تاي  لق ت ياييةاحل  امالحل تواة   جةتق ا،ا   ة ذالغ لذ   تاةذ   جةذتق  تت ملذاحلش 
ار لذذ  حذتاا حذذاالر لةذ  مةذذتق  ت ةاذذا مل يدذّةةاا  شذذ   حمذذتر ادذت يعاذذت    ومذ   لانذذ

حب ذذذب  جلذذذةن أا  ت ذذذ  أا م ذذذا  ادذذذوا   ذذذاراش ا اةاذذذاف     ذتذذذك  ال يو،ذذذت اع ري حمذذذتري 
م وة   قوملح أا حتول  يوذك  تبلانذار فل ذا  اذتش ايّاذت حم  ذ    سذيي ا تشذي   ماوومذار لذ  

ش االحذي  تةييذح را   ةدول ذي أ   ترذانو  (39)حتولواذاها    ذاالر  ت ةاذا مل يرذمس  قدذةلةاا أا 
ال حيظذذي  شذذ   حمذذتر  تقاذذي   جلة ذذي  ر ذذمس  م انلذذ  مرااذذاي مذذيي ن هذذا   تةذذوا مذذ   تقاذذي  

 ش(40)مبو،ب  ترو ن   ت اري 
االحظت  توجة   جاةلذ   اترضذا  لوذل  تق للذت اذت  جذيأي أ  مو دذ   تشذي   يق ذبب    -21

 تة ذذذذا  اذذذذاايا  تاةذذذذ  لذذذذ   تقرذذذذت   شذذذذ اا   ذذذذاتةظي    أ   جذذذذو ة    اذذذذض   حلذذذذا    مذذذذو
 ج وة    نةاذ  ترانو  ياذامووهن   ذاعرر   الذت  ش احثّذت  توجةذ  سذانت فة ذةت ا،ذتر  ييةذاري  
لوذل يشذذجلم  تة ذذا  لوذل  ة ذذالغ لذذ  حذذو را  تاةذ   جةذذتق ا جلة ذذي  لذ   ييذذح  ع تذذ   تو ذذمس 

 ش(41)م  ها    فاا  اخطورسال   تضاايا اعياري  تولي جب ا
االحظذذت  توجةذذ   جاةلذذ   اترضذذا  لوذذل  تق للذذت اذذت  جذذيأي أ   جذذيأي  تذذا يرذذلمس لالدذذار  -22

،ة ل  مثول  ي  قبات مذ  فدذار    ذ اي  تذاي  جيذوع هلذمس  وذب    ايذ  مبو،ذب دذانو   تاةذ  
أي  مذيأي مذ   وذب  جةتقش احثت سذانت فة ذةت ا،ذتر  ييةذاري  لوذل أ  ي ةذ  لذت   سذقباار 

 ش(42)   اي  ا  دو  لولاا مبو،ب دانو   تاة   جةتق    بب نوا  تاالدار  تا يرل اا
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اذكي فييح   ممس  جقاتي را   ةدول ي أ   ترانو  جيلت ممارس   تاراب  تبذت     جةذت   -23
 تبت  أيضذاحل كارو ذ  ،ةاتلذ  ا جترس  ا تبلدار  ة الحل  ا لدار  تيلاي   تبتيو ش اي طبعح  تاراب 

حبذذذح    ةذذذا ش ا    ذذذار مبذذذارري تقاذذذتي   ترذذذو ن    ا ذذذ   شذذذ ا   تطةذذذ     جةطرذذذ   ل  ذذذت 
مةظ   را   ي   تباي  ت ارين لتر حل م  مشاريم  ترو ن  كي يةظي فلاا  تتا    لضا   ام  

نو  دضذذا    حذذت ا  لةاذذا سذذانت فة ذذةت ا،ذذتر  ييةذذاري ش احب ذذب  تدذذل      ذذول  جشذذياا دذذا
ش اأا ذل فييذح   مذمس  جقاذتي را  (43)ظي  تاراب  تبت  كارو   ،ةاتلذ  تاي اااقه  جةظ    حي  

 ةدول ذي  ذذذب  يرذذو  سذانت فة ذذةت ا،ذذتر  ييةذاري   لوذذل حنذذو لا،ذ    الق ذذار ا لذذال  مشذذياا 
  تقاذذا ي مذذم دذذانو  دضذذا    حذذت ا   تذذاي ياق ذذت  تات تذذ   ة ذذالحل  ا تذذةا    ذذك  تارا لذذ   

 ش(44) جمليم    حت ا
األي ت  توجة   جاةل   اترضا  لول  تق للت ات  جيأي لذ  دوراذا  ع   يرذاريي يةلذت  ودذوا  -24

 لقذذذت   ر ،ة ذذذل  لوذذذل أ ةذذذا  ييي باذذذا أ ذذذ اي يذذذتفاو  مذذذاالحل  سذذذيهمس ترذذذا   ذذذ قاا الذذذت  
ا   اخا ذذذذ   تةقلذذذذار    ال اذذذذا لذذذذ  يوذذذذك   ذذذذو را  مذذذذا يذذذذ ري     السذذذذق ال   جلة ذذذذي ت  ةذذذذ

 ش(45)ايضاامس فاولاحل   حات  م   تب ا   تر يي
االحظذذت  توجةذذ   جاةلذذ   اترضذذا  لوذذل  تق للذذت اذذت  جذذيأي مذذم  تروذذح أنذذه مل جيذذِي  تقارلذذح  -25

  2015ا  مخذذذن دضذذذذايا   لذذذذا   2014سذذذو    مذذذذالا دضذذذايا تالعذذذذار    تبشذذذي   لذذذذا  
 ذذذب  ياذذذتع سذذذانت فة ذذذةت ا،ذذذتر  ييةذذذاري   تقذذذت  ك ي ذذذةي أي مةاذذذا لذذذ  حماك ذذذ ش اأا ذذذت  امل

   مةذذم حذذو را  العذذار  اتبشذذي ر خذذ   تبوذذت الذذرب   ذذتار   ذذي ض  اللقذذت   ا السذذق ال    تي ملذذ 
 18 جلة ذل   ا تقدذتي هلذذا لوذل حنذذو فاذا   خدو ذذاحل يوذك  تذا يقاذذيض هلذا  تبةذذار حتذت سذذ  

يم  اماذذادبقامس  اااذذم  ذذي م  حمذذتري تقرذذتمي لامذذاحل   وسذذات  مةاذذا مبذذارر ر  تقوللذذ   احماك ذذ   جملذذ
 ش(46) تتلمس     تضاايا ا لاري يبهلوامس

األي ذت  توجةذ   جاةلذ   اترضذا  لوذل  تق للذت اذذت  جذيأي لذ  دوراذا  ع   دوذ  فذيي  تا ذذ   -26
يذذيك  تب ذذا ش اأا ذذت  ذذب  ياذذتع سذذانت فة ذذةت   تبتيوذذ   جقاحذذ  توة ذذا  ا تةقلذذار  تذذال  يذذي    

يةذذاري  خذذتمار  تذذتلمس  جقاحذذ  تضذذاايا  العذذار ا السذذق ال   جلة ذذي  مبذذا يشذذ   يذذوفك ا،ذذتر  ي 
 ش(47)فيي ل    تيو 

اافراحل تةييح   ممس  جقاتي را   ةدول ي  ال يو،ذت  لانذار كافلذ  تقاتيذت كلةلذ   تذي    -27
قطبلذح  اليةادلذار ش ا وبت جلة    رب    جاةل   (48) ت ثك م     ةا  ا تةا د    ل      ةا 

ا تقو ذذذلار  تقا اذذذ  جةظ ذذذ   تا ذذذ   تتاتلذذذ  أيضذذذاحل    سذذذانت فة ذذذةت ا،ذذذتر  ييةذذذاري  أ  يق ذذذا 
 تقذذذذت  ك  تالعمذذذذ  تقذذذذوفك  لانذذذذار كافلذذذذ  لذذذذ  حاتذذذذ     ةذذذذا   جة ذذذذي     أسذذذذوأ أ ذذذذ ا  ل ذذذذ  

يقضذذذ    ش االحظذذت  توجةذذذ  أيضذذاحل أ  دذذذانو   سذذق ت    جذذيأي ا تشذذذباب ا   ةذذا  ال(49)   ةذذا 
لاماحل     ل ا    طيي    يرقدي لول حظي  18حظي حل لاماحل لول  سق ت      ةا  را  س  

 ش(50) سق ت مامس    تا    تولوي
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 إوامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالو من العقابع وسيادة القانون -جي  
مذذ  فذذذا ر يذذذبخك  أفذذار فييذذذح   مذذمس  جقاذذذتي را   ةدول ذذي  ذذذب   تةظذذذا   ترضذذاتي ياذذذا  -28

 ويوذذ     تقارلرذذار   اتلذذ   جقاورذذ   ذذاجلي تمس   طذذكي  ا ذذب   ترضذذايا ما ك ذذ  حاتلذذاحل    حمل  ذذ  
 حملولذذذذ    كويةتالنذذذذتش اي اذذذذت  هذذذذا   تقذذذذبخك ر لذذذذاري    نرذذذذع  جذذذذو ة     جلاذذذذاع  ترضذذذذاتيش 

  2011ش ا  لذذا  (51) ا اةاذذاف     ذتذذك  أ فلذذت لذذ  رفذذض  تشذذاور  تقاذذاا  خوفذذاحل مذذ   النقرذذا
  ذذذار  حمل  ذذذ   تاولذذذا احمذذذاكمس   سذذذيي خطذذذو ر توقدذذذتي  ل ذذذا   ويذذذ   تشذذذاور لذذذ   ييذذذح 

 ش(52)ييكلب ا و  فلتيو يقلح توشاور م     ةا  ا تةدار  تضالة    خي  يرتمي  فار سمس
جةذذذتق ارحبذذذت  توجةذذذ   جاةلذذذ   اترضذذذا  لوذذذل  تق للذذذت اذذذت  جذذذيأي  الق ذذذار دذذذانو   تاةذذذ    -29

ش االحي فييح   ممس  جقاتي را   ةدول ذي أ  (53) جلتيت  تاي اّسم نطا  يايي   تاة   جةتق
حم  قذذ  مذذ  حمذذاكمس   سذذيي ياةلذذا    نةذذاذ أ ذذ ا     ايذذ   جبلةذذ    دذذانو   تاةذذ   جةذذتقش ت ذذ  

أمي  ارر مبو،به دذت   تاة   جةتق ال ي اقرب فاالحل ،ةاتلاحل مبو،ب ها   ترانو   ر مس أ   نقااك أي
ش احثت جلة   ترضا  لول  تق للت ات  جذيأي سذانت فة ذةت ا،ذتر (54)ي ري    لرو ار ،ةاتل 

 ييةاري  لول ياتي   ترانو   جلةاتي ا/أا دانو   تاةذ   جةذتق تقجذيمي يلذم أفاذا   تاةذ   جةذتق 
 ش(55) تاي يش واا  ترانو  اعيمي  ال قداب  تتا،ي  ي ح 

دوذ  فاذمس نظذا  ا  ار فييح   ممس  جقاذتي را   ةدول ذي    أ   تذةرع  تاذا     جذو رراأ  -30
لذذت   تثرذ     تشذذي   ا  نظذا   حملذذاكمس يالذح كثذذك حل  م انلذ  ا ذذو   تة ذا  ا تةقلذذار    ا   تات تذ 
 ش(56) تات ت 
   ا نل ذا /االحي فييح   ممس  جقاذتي را   ةدول ذي أ  دذانو  دضذا    حذت ا ي ةذاد  مةذ -31

  لذذذ  يةرلاذذذه دبذذذ  يرتعذذذه     تربجذذذا ش اياذذذي ف دذذذانو    حذذذت ا   ذذذاق  تطةذذذ   بنذذذه  2014أ ييذذذ  
لامذذاحل اأ  م ذذ اتلقه  جلةاتلذ  يبذذتأ   سذذ   تثامةذذ ش احيظذذي  ترذذانو  أيضذذاحل  14 ذ ع يرذذّ  ل ذذي  لذذ  

 ش(57)خطكي أخي   ال  سي     حت ا   ةات    حات   سامامس  اري اب ،يع  دق  أا ،يع  
   اير أا،ه  تردور ،ول حل   نظا  دضا    حت ا   دضل  فقاي   2015ا  لا   -32

 تثانل  لشيي م  ل يهذا  سم ذت  اري ذاب ،يعذ  دقذ ش فرذت كانذت يييلبذار  حقجذاع  تةقذاي مارذتي 
 ش(58)   سانت فة ةت ا،تر  ييةاري  ال متوك مي فح الحقجاع  تةقلار   حت ا

 ال ق في الخصوصية والزواج وال ياة السرية -دال 
أفذذذار فييذذذح   مذذذمس  جقاذذذتي را   ةدول ذذذي  ذذذب   تاالدذذذار  جلة ذذذل   ذذذ  أعا   مذذذ  نةذذذن  -33

 ش(59) جلةن  ك دانونل  توة ا  اتوي،ا    سانت فة ةت ا،تر  ييةاري 
دذانو   تذتا   نذع    لذ  دوراذا  جاةل   اترضا  لول  تق للت ات  جذيأي  توجة  األي ت  -34
ت سذذانت احثذذ .توةقلذذا سذذة   16اوةقلذذار سذذة  ت 15أ   ت ذذ   ترانونلذذ   تذذتنلا توذذتا   هذذي لوذذل 

 ش(60)لاماحل  18تقدبح تةقلار ا تةقلا   تتا    ت    تتنلا رفم لول  فة ةت ا،تر  ييةاري 
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 توجةذذذذ  مذذذذم  تروذذذذح ا،ذذذذور يةذذذذاار  ذذذذ   تةةرذذذذ   تذذذذا يريرهذذذذا  حملذذذذاكمس   ةذذذذا   تاالحظذذذذ -35
ياتع ،اورهذا ش اأا ت  تتات   تطيف  ب    ماار  ك  جقتا،ار اأ ةا    ماار  جقتا،ار

 جباات  ت ةات   يف نةر   لات  ت  ةا  مبباتغ كافل   اأ  ي ةذ  لذت  ا،ذور يةذاار    تةةرذ  
 ش(61) جقتا،ار ار  جقتا،ار اأ ةا   ك جريري   ةا    ما

حب ذذذذمس   الدذذذا   تة ذذذذا    لالدذذذار  ترذذذانو  مذذذا ع   ي ذذذ      تروذذذذح لذذذ   توجةذذذ  ألي ذذذت ا  -36
  قاجلذذ   جلاذذور  جبااتذذ    لذذ  محايذذ  حرذذو   جذذيأي ش اأا ذذت سذذانت فة ذذةت ا،ذذتر  ييةذذاري    تو دذذم
 ش(62)ةااا   ح    تتلمس  جاق  ذ   دقضل   ميحب مس  تو دم  ام  الدا  لةت ف خ لالدار  جو ل  

حريعة الععدين يو المعتقعدع وحريععة التعبيععرع وال عق فععي المشععاراة فعي ال يععاة العامععة  -هاء 
 والسياسية

رحبت  جريري   ا    جاةل   ا رو   تثرافل   االلا ف  تي ي  اتتيان   تيسذقافاري ش ت ةاذا  -37
اجلذذذ   ذذذو     تيسذذذقافاري  فل ذذذا يقاوذذذح مب ارسذذذ  حلذذذاسمس  تثرافلذذذ   ذذذجات  تبوذذذت لوذذذل  جضذذذي   ما

 ش اأا ذذذت  جرذذذيري   ا ذذذ   ذذذب  ياذذذال  تبوذذذت  ذذذو     تيسذذذقافاري (63)ا تتيةلذذذ  را  لو تذذذح أا ا ذذذمس
 جقاورذذ   اسذذذقاالك  ترةذذذب   ذذي ض ريةلذذذ ش ا ذذذجات  تبوذذت أيضذذذاحل لوذذذل   ذذت ر يو،لاذذذار ا اذذذا  

 ش  (64)يقاوح  ات جو  تض ا  لت  دع اةاتي  تيسقافاري  م   ج ا، 
اأا ذذذت مةظ ذذذ    مذذذمس  جقاذذذتي توا لذذذ  ا تاوذذذمس ا تثرافذذذ  ) تلون ذذذ و(  ذذذب  يتيذذذ  سذذذانت  -38

أفاا   تقشاك اأ  يتإلاا    ترانو   جت  افراحل تو اايك  ل  فة ةت ا،تر  ييةاري   ة   جلي 
 ش(65) تتاتل 
اداتذذذت  توجةذذذ   جاةلذذذ   اترضذذذا  لوذذذل  تق للذذذت اذذذت  جذذذيأي  هنذذذا ال يذذذت   دورذذذ   شذذذب   تذذذةرع  -39

   13 تشتيت   متثل   جيأي   ألول م قويار  ذةم  ترذي ر  مشذكي    أ   تة ذا  ال عذثو  سذو  
   جات  مذ   تذوعر  ش اأا ذت  ذب  يرذو  سذانت فة ذةت ا،ذتر  ييةذاري    9.1 تربجانل  ا جات  م  

لوذذل سذذبل    اتويذذ    الق ذذار يذذت  ك حمذذتري  هلذذتف تتيذذاري  تة ذذب   جدويذذ  توة ذذا     جةا ذذب  تاولذذا 
 ش(66) تا ي ش   ل   ييح  تقال  ا     وم  ا  تم   تاام  ا ت وك  تت ووماسي

 ذذذار فييذذذح   مذذذمس  جقاذذذتي را   ةدول ذذذي    أ   ترذذذانو  يقذذذلح توة ذذذا  في ذذذاحل مق افدذذذ  مذذذم اأ -40
 تي،ذا  توقدذويت ا تا ذح    النق ا ذذارش ادذت عذااع لذتر  تة ذذا  لذتر  تي،ذا    ل ولذار  الدذذا ا 

 ش(67)  متثل   تة ا     جةا ب  جةق ب  ا جةا ب    ومل   تيفلا   ت ا ر ش ت   مث  نرع  
األي ذذذت  توجةذذذ   جاةلذذذ   اترضذذذا  لوذذذل  تق للذذذت اذذذت  جذذذيأي لذذذ  دوراذذذا تاذذذت   سذذذق ت   نظذذذا   -41

  دذذع جمذذتف ياتيذذت مشذذارك   جذذيأي     لذذاي  ت لاسذذل  ا تاامذذ ش اأا ذذت  ذذب  ياذذت  سذذانت فة ذذةت 
ا     جاتذ  مذ  مرالذت  تربجذ 30ا،تر  ييةاري  دانو   النق ا ار تو  ا   ق دلع ما ال يرذ  لذ  

ا ذذذ  الا يلذذذم  ج ذذذ ات     ذذذومل  ا ذذذاناي  ت لاسذذذار  جاةلذذذ  لوذذذل مةاذذذو   تقذذذت  ك  (68)تو ذذذيأي
 ش(69)  ا    ج دق  ا سق ت ماا  ا لق ار ايةةلا ها   تقت  ك تقاتيت  ج اا ي  تةاول      جيأي ا تي، 
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 ال ق في العمل وفي التمتع بشروط ةمل ةادلة ومؤاتية -واو 
أفارر مةظ      اي  ا تتر ل  ت ممس  جقاتي أ  ن ب   تبطات    سانت فة ةت ا،ذتر  -42

 ش(70)   جات  18.8 ييةاري  يبوغ 
االحظذذذت  توجةذذذ   جاةلذذذ   اترضذذذا  لوذذذل  تق للذذذت اذذذت  جذذذيأي اجلةذذذ    ذذذرب    جاةلذذذ   قطبلذذذح  -43

 2013و   تااموذذذ    لذذذا    مذذذم  تروذذذح  أ  ماذذذت   جشذذذارك     ترذذذ(71) اليةادلذذذار ا تقو ذذذلار
   جات  توي،ا ش اأا ت  توجة   ب  يبذارر سذانت فة ذةت  78.4   جات  توة ا  ا 55.7  وغ

ا،ذذتر  ييةذذاري      لق ذذار ايةةلذذا سلاسذذار لامذذ  تورضذذا  لوذذل  تةدذذ   جاذذو احترلذذح  ج ذذاا ي 
جاةلذذ   قطبلذذح  اليةادلذذار ش االحظذذت جلةذذ    ذذرب    (72) تةاولذذ   ذذ   جذذيأي ا تي،ذذ    سذذو   تا ذذ 

ا تقو لار  تقا ا  جةظ    تا    تتاتل  أ  را تي يةقل   تا   مل عت أيذ  حاتذ  لذت   مقثذا  مذم 
مبذذتأ  ج ذذاا ي     ،ذذي  ذذ   جذذيأي ا تي،ذذ  لذذ   تا ذذ   جق ذذااي  ترل ذذ  امل عذذت أي لامذذ  يرذذت  

 ج ذاا ي     ،ذي دذت يذةجمس  ش و    ها   تدترش ارأر أ  لت  ا،ور  ذ اا  يقاوذح  اذت  
: 100لذذ  لذذذت  مايفذذ   تا ذذذا  ا ج وةذذ    نةذذذاذ  ترذذذانو   ذذا رو   ج ذذذق تي مذذ   اليةادلذذذ  ردذذذمس 

  أا ل   او    تو و     رتل  1951 يةادل  مةظ    تا    تتاتل   شب   ج اا ي     ،ور  
 ش(73)يرتمي  تش اا  احّ   تةت لار

اةلذذذ   قطبلذذذح  اليةادلذذذار ا تقو ذذذلار ح ومذذذ  سذذذانت فة ذذذةت اأا ذذذت جلةذذذ    ذذذرب    ج -44
لامذذاحل حبلذذ  ي ذذو   16ا،ذذتر  ييةذذاري   ا ذذاذ  تقذذت  ك  تالعمذذ  تيفذذم   ذذت   ر  ت ذذ   تا ذذ     

 ش(74)مييبطاحل      سق  ا   تقاولمس  جترسي  ةتت مي
   ج ذذذاا ي   االحظذذذت  توجةذذذ   جاةلذذذ   اترضذذذا  لوذذذل  تق للذذذت اذذذت  جذذذيأي  روذذذح أ  دذذذانو  -45

ال يقو فح مم مبتأ  ج اا ي     ،ي     جيأي ا تي،  لذ   تا ذ  ذي  ترل ذ   1994  ،ي تاا  
( مذذ   ترذذانو  تضذذ ا  1)3 جق ذااي ش اأا ذذت  ذذب  ياذذت  سذذانت فة ذذةت ا،ذذتر  ييةذذاري   جذذاري 
 ش(75) ج اا ي     ،ي     جيأي ا تي،  ل   تا   ذي  ترل    جق ااي 

األي ذذت  توجةذذ   جاةلذذ   اترضذذا  لوذذل  تق للذذت اذذت  جذذيأي لذذ  دوراذذا  ع    جاوومذذار  تذذا  -46
يةلت  و،ور أرت  مقةيد  لول أ   اض  تة ا   جقرتمار توو ذات  ي طوذب  تذلا  يرذتمي خذتمار 
،ة ل  مرا    تقو ل ش اي اار  توجة   تروح أيضاحل مذ  أ   تقشذيياار  تو ةلذ   ترات ذ  ال ي طذي 

،و نب  تقاي   جلة ي  اأ  دانو   تاة   جةتق ال يقةاا   تقاذي   ال    جملذا    ذايش  يلم
اأا ذذت  ذذب  ياق ذذت سذذانت فة ذذةت ا،ذذتر  ييةذذاري  يشذذيياار عذذي   تقاذذي   جلة ذذي حتتيذذت حل   
 يلم   ماك   مبا   ذتك أماك   تا    ايقةذاا  م ذبتا  وذب   ذتمار  جلة ذل  توادذي ا لدذار

ش االحظذذت جلةذذ    ذذرب    جاةلذذ   قطبلذذح  اليةادلذذار ا تقو ذذلار  تقا اذذ  (76) جااريذذ  تو ذذيأي تا ذذ  
جةظ ذذ   تا ذذ   تتاتلذذ  أيضذذاحل لذذت  ا،ذذور أح ذذا  يشذذييال  أا يةظل لذذ  أا أح ذذا  أخذذي  ييمذذي    

 ش(77)حظي  تقاي   جلة ي   م ا   تا   ا ترضا  لوله
 اليةادلذذار ا تقو ذذلار  تقا اذذ  جةظ ذذ   تا ذذ   تتاتلذذ   اأترذذت جلةذذ    ذذرب    جاةلذذ   قطبلذذح -47

 ش(78) تضو  لول لت  ا،ور أح ا  دانونل  حتظي  دة  خا    تق للت    السق ت   ا جاة 
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االحظذذت  توجةذذ  أ  أنشذذط  هلدذذ  يةقذذل   تا ذذ  حمذذتاري ن ذذبلاحل   سذذانت فة ذذةت ا،ذذتر  -48
مةقشذي  تا ذ   تاذامو     ترطذاا  تتر لذي ش اأترت  تضو  لوذل أيلذ  اذ ا  حدذو  (79) ييةاري 

 ش(80)لول  تقتريب  جالتمس

 ال ق في الضمان االجتماةي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق -زاي 
   جاتذذ  مذذ  سذذ ا  سذذانت فة ذذةت ا،ذذتر  30.2أفذذارر مةظ ذذ     ايذذ  ا تتر لذذ  أ   -49

 ش(81) ييةاري  يالشو  حتت خ   تةري
لذذ   اترضذذا  لوذذل  تق للذذت اذذت  جذذيأي  روذذح أ   تة ذذا   تييةلذذار  مبذذ  االحظذذت  توجةذذ   جاة -50

فلا  ن ا   تشذاوب    ذول   يطذاهل   تةرذي ا تبطاتذ  ا تاةذ   جلة ذا  أكثذي مذ   ذكه ش اأا ذت 
سانت فة ةت ا،ذتر  ييةذاري   قاتيذت  ذي م   تقدذتي تواةذ   جلة ذا  ا تةرذي ا تبطاتذ     ذةوف 

 ذذ  في ذذا      دذذو  لوذذل  تيلايذذ   تدذذال  ا  ذذتمار  ال،ق اللذذ   تة ذذا   تييةلذذار  اكةاتذذ  حت
 ش(82)ا   توجو     نظا   تات ت 

اذكذذير مةظ ذذ     ايذذ  ا تتر لذذ  أ  ن ذذب   نقشذذار سذذو   تق ايذذ   ذذ  سذذ ا  سذذانت فة ذذةت  -51
 ش(83)   جات  6.2ا،تر  ييةاري   و ت 

ات  جذيأي لذ  دوراذا  ع    ريةذاا ماذت   نقشذار  األي ت  توجة   جاةل   اترضا  لول  تق للت -52
  سذذي  جالشذذل   تذذا ييأسذذاا  نذذاا اياذذا  أيضذذاحل مذذ    يمذذا  ا ناذذت      ايذذ   ال،ق اللذذ   ذذال مذذربرش 
اأا ذذت  ذذب  يةظذذذي سذذانت فة ذذذةت ا،ذذتر  ييةذذاري    يوسذذذلم نطذذا   ذذذي م     ايذذ   ال،ق اللذذذ   

ا ي ذذذقاتف يلذذذم   سذذذي  جالشذذذل   ج قضذذذاة   تذذذا يشذذذ    تقاذذذويالر  تةرتيذذذ   جشذذذيا     تذذذ مبذذذا
 ش(84) ناا ييأساا
االحظذذت  جرذذيري   ا ذذ   جاةلذذ   ذذا رو   تثرافلذذ  أنذذه افرذذاحل توقرييذذي  تةاذذاتي لذذ   تتر سذذ   -53

(  جيذب أ  ي ةظذي    مذا ا ،اذه  تبوذت مذ   ذاو ار   2008-2007 تقرلل ل   ترطيي  توةري )
 سذلا   تا ،ذم  تذاي  ذاتيه  ذةال   جذوع  تذا  لق ذت لولاذا  لق ذار حل   يناإله تواذت مذ   تةرذي   

كبك حل خال   ت ةو ر   خكي م   تري   تاشيي ش ت    تقرييي ذكي أيضاحل أ   تةرذي ا تاذوع يي ،اذا 
 ش(85)2008-2007ا تةاي  1996-1995    تةاي 

 ال ق في الص ة -حاء 
 تق للذذذت اذذذت  جذذذيأي أ   ة،اذذذاض  ذذذك مشذذذياا الحظذذذت  توجةذذذ   جاةلذذذ   اترضذذذا  لوذذذل  -54
  حاالر  ال قداب  أا سةا   حملار   أا   طي لول حلاي  جيأي   ام  أا  اقاا  تبتنل    ال

مذذ   ترذذانو   149أا  تارولذذ   أا  تقشذذو   تشذذتيت توجةذذ   لوذذل  تةاذذو  جةدذذوي لولذذه    جذذاري 
 ييةاري   تارو ار  جةياا  لول  تة ا   تذال   جلةاتيش اأا ت  ب  ييفم سانت فة ةت ا،تر 

مذذذذ   ترذذذانو   جلةذذذذاتي  شذذذذ    ذذذذالح  149جيذذذيي  ل ولذذذذار  ،اذذذذاض اأ  ي ةذذذ  يةةلذذذذا  جذذذذاري 
تض ا   م انل   ،ي   ل ولار  ،ااض دانونل  امبمون    حاالر  ال قدذاب أا سذةا   حملذار  
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تيت توجةذذ ش اأا ذذت  ذذب  ي ةذذ  أا   طذذي لوذذل حلذذاي  جذذيأي   امذذ  أا  ذذاقاا أا  تقشذذو   تشذذ
 تتات   تطيف حدو   تة ا  ا تةقلار   سيي  لول ختمار رلاي  مالت    اذت  ة،اذاض  مبذا 

 ش(86)  ذتك   حاالر  ة،ااض  ت يي 
االحظت  توجة   جاةل   اترضا  لول  تق للت اذت  جذيأي مذم  تقرذتيي أنشذط   تقوللذ   تذا  -55

قةظلمس   سيي م  أ،  مااجل  م ات  مثذ   ت ذووك  جلة ذي  ج ذ ا   يضطوم جما  جة ح  تو و ت
امحذذذذ   جي هرذذذذار  اخذذذذتمار يةظذذذذلمس   سذذذذيي  مبذذذذا فلاذذذذا اسذذذذات  مةذذذذم    ذذذذ   ا  مذذذذي ض  جةروتذذذذ  
 االيدا   جلة يش اأا ذت  ذب  يضذ   سذانت فة ذةت ا،ذتر  ييةذاري    دذو  حبييذ  ا شذ   

   ال سذذل ا  توسذذات    تيثذذ  جةذذم    ذذ   جل لذذم مالتذذمس لوذذل خذذتمار  تدذذا   جلة ذذل  ا ة ا لذذ
 تة ذذذا  ا تةقلذذذار  مبذذذ  فذذذلا   توذذذو   ياشذذذ     جلذذذتر   ار،لذذذ   اياتيذذذت  تقثرلذذذ   جالتذذذمس توةدذذذار 
 تا ييذذ     جذذت رس  شذذب   تدذذا  ا  رذذو   جلة ذذل  ا ة ا لذذ  تو ي هرذذار ا جذذي هر  مذذ  خذذال  

 ش(87)لاي   سيي  جةاه   تتر سل   جقاور   اتدا  ا  
اأا ت  توجة   جاةل   اترضا  لول  تق للذت اذت  جذيأي أيضذاحل  ذب  يذوفي سذانت فة ذةت ا،ذتر  -56

ا    ذذار مذذ   ت ذيي  لوذذل م ذذقو   جملق ذم  حملوذذي  مبذذا   ذتذذك   ييةذاري  خذذتمار يةظذذلمس   سذيي إلانذذاحل 
 ت ذذووك  جلة ذذي  ج ذذ ا   امةذذم   ،ذتر  ييةذذاري   ايثرلذذ   تة ذذا  ا تةقلذذار ا تي،ذذا  ا تةقلذذا   شذذب  

 ش(88)حتاا       جب ي ا ك  جي وب فله ا توداي  م    مي ض  جةروت   االيدا   جلة ي

 ال ق في التعلي  -طاء 
أمةت  توجة   جاةل   اترضا  لول  تق للت ات  جيأي لول سانت فة ةت ا،ذتر  ييةذاري   -57

لمس  ال قذت تي ا تثذانويش االحظذت  روذح  ريةذاا ماذت  تقارلراا  م انل  حدو   جل لم لول  تقاو
   ذ   ذ   جي هرذار  مذا يذ ري     ريةذاا ماذتالر  النرطذاا لذ   تتر سذ ش اأا ذت  ذب  يةظذذي 
سانت فة ةت ا،تر  ييةذاري    اسذات  تواذت مذ  حذاالر    ذ   ذك  جي ذوب فلذه لذ   ييذح 

 ا لذذذ  ا ت ذذذووك  جلة ذذذي  ج ذذذ ا  تذذذت  مو  ذذذو  ياتيذذذت  تقثرلذذذ   اتدذذذا  ا  رذذذو   جلة ذذذل  ا ة
 تةقلذذذار ا تةقلذذذا   اياتيذذذت  جلاذذذور  تي ملذذذ      ة رذذذا  لوذذذل  تةقلذذذار    جذذذت رس  ايل ذذذك  لذذذاري 

 ش(89) رما   تةقلار   و م  ا  ماار  تد ك ر    جت رس  قوفك ختمار  تتلمس
 ال قت تي ا تثانوي  تت ملذاحل ،ا   تقاولمس  2005اذكير  تلون  و أ  دانو   تقاولمس تاا   -58

ش (90)ت  ةذذذا   مبذذذ  فذذذلامس    ةذذذا  ذاا  الحقلا،ذذذار   ا ذذذ   اكةذذذ  حييذذذ   تقابذذذك    جذذذت رس
اأا ذذت  قشذذجلم سذذانت فة ذذةت ا،ذذتر  ييةذذاري  لوذذل اذذ ا   تقذذتريب  تشذذام  تو ترسذذ    

اب  تبذذت  إلذذا  حرذذو   ةن ذذا    لذذ  مةذذم أي  سذذق ت   مةذذي  تورذذوي الوذذل  تةظذذي   حظذذي  تارذذ
 ش(91)ت  ةا    يلم  تبلدار

اأ ذارر  جرذذيري   ا ذ   جاةلذذ   ذذا رو   تثرافلذ     أ  ،اذذور سذذ ا  سذانت فة ذذةت ا،ذذتر  -59
ا ،اذذذت  1979 ييةذذذاري     ،ذذذي     حبذذذاا  تقارةلذذذ  اكقا ذذذ  يذذذاريخ  وذذذتهمس لرذذذب  السذذذقرال  لذذذا  

  كذذذذو  حمةو ذذذذار  ج ذذذذقا يي  يشذذذذ    ت ثذذذذك مذذذذ   تدذذذذاو ارش ايق ثذذذذ  أحذذذذت  تقاذذذذتيار  تيتل ذذذذل  
 ش(92) جدارر  تيتل ل  تو اوومار  ما يطي   او ار يقاوح   م انل   تو و   تلاا امبض وهنا
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االحظذذت  جرذذيري   ا ذذ   جاةلذذ   ذذا رو   تثرافلذذ  أ  أحذذت  تشذذو     تيتل ذذل  يق ثذذ      -60
(  ال يذت   يةطذوي لوذل مةظذور كو   ت قب  جترسل    تا ا اات لول م قو  كذارين ) دول ذي

أارايب  ر مس  ة اع ر  ت بكي  تا حتررت مةا  ت بالةلار   ها   تدترش امذ   تشذو    أيضذاحل 
أ   ت قذذب  جترسذذل  ال ع ذذت لوذذل حنذذو كذذافا  تقذذاريخ   ذذاي   ذذانت فة ذذةت ا،ذذتر  ييةذذاري  

 ش(93)ايقض   ماوومار دولو  ،ت حل ل   ان  اريةونا اكاتلةا و
اأا ت  جريري   ا    ب  يرو   تبوت مبا يوي: ياتيت  تتلمس توةو ري  تا مل     جذت رس   -61

ا جيذذار ارلذذمس سذذب   رمذذا   تقذذاريخ ا  رب  حملولذذ     جةذذاه   تتر سذذل   مبذذا   ذتذذك مذذ  خذذال  
؛ ارلذذمس نشذذي كقذذب  تقذذاريخ  جترسذذل   تبتيوذذ  (94) سذذق ت   ي ةوتو،لذذار  جاوومذذار ا اليدذذاالر

يةظلمس أنشط  خار،  لذ  نطذا   جةذاه   تتر سذل  يقاوذح  قذاريخ سذانت فة ذةت ا،ذتر  ييةذاري  ا 
؛ ا ترلذذا   لوذذل  ج ذذقو   ت ذذارين ) ةدول ذذي(   قةذذاا  سذذب  ياتيذذت  رر   ا رمذذا  (95)   جذذت رس

؛ امااجلذذذذ  م ذذذذبت   تو ذذذذو     (96) تقذذذذاريخ  حملوذذذذي    ت قذذذذب  جترسذذذذل  اكذذذذاتك    المقاانذذذذار
 ش(97)ةو ار  جو،وري    وت   ماتث     ب  مةاا  تق اس رلمس ها   تبوت   حمل

 ال قوق الثقافية -ياء 
رحبذذت  جرذذيري   ا ذذ   جاةلذذ   ذذا رو   تثرافلذذ   ذذاجلاور ا  طذذو ر  تذذا   ذذاسا سذذانت  -62

 تثرذذذا  فة ذذةت ا،ذذذتر  ييةذذاري  تضذذذ ا   لذذا ف أفضذذذ   ذذذاتقةوا  تثرذذا     تبوذذذت امحايذذ   تذذذا ا 
 جاري ا ك  جاريش ارحبت أيضاحل  اتذتلمس  جرذت     إل ولذار فقوةذ  ت ذالاا    محايذ  ا ذو  

ش اأا ت  جرذيري   ا ذ   ذب  يرذو   تبوذت مبذا يوذي: أ  (98) تا ا  تثرا  اسالاا    مايف   تقاريخ
كافلذ    ذااب   يض    أمةا   ،ذي   مشذاار ر ا سذا  تواذم سلاسذايه  تثرافلذ   يذوفك ماوومذار

؛ اأ  يضذذذ    تق اسذذذك  ذذذ   ت لاسذذذار (99) جدذذذوا  م ذذذّبراحل لذذذ   ييذذذح يرذذذتمي  تومذذذاتح  جالت ذذذ 
؛ اأ  يشذذا   ،ذذي   (100) تثرافلذذ  ا ت لاسذذار  ت ذذلاحل   مذذ  خذذال   ،ذذي   ر أا رتلذذار حمذذتري

؛ اأ  يو  ذ  (101)يرلل ار ت مي  تثرا  دب   تشياا   أي  مشاريم  مناتلذ  كبذكي خا ذ  أا لامذ 
 ش(102)،اور  ةجيار حلت توقتريب اتقطويي أ  ا   تقابك  تثرا 

اأا ذذذذت  جرذذذذيري   ا ذذذذ  أيضذذذذاحل  قواذذذذلح  سذذذذق ت   فدذذذذ  " ذذذذك ذتذذذذك"    تقاذذذذت ر ر  تاامذذذذ   -63
تو ذذذ ا   تي ملذذذ     مايفذذذ   تاكلبذذذ   ةمةلذذذ  تو ذذذ ا   ك ذذذا أا ذذذت  ةشذذذي يو،لاذذذار ا اذذذا    هذذذا  

أيضاحل لول يرللمس مت    ا،      لاري  ذلا     سذدو     السذقبلا    ذاي   تدتر  ا جات  تبوت
 اتقاذت ر ر  ت ذذ انل   الوذذل  ترلذا    اتقاذذاا  مذذم  جملق اذار  حملولذذ  ذ ر  تدذذو    واذم م  ذذي ر لذذ  

 ش(103) تقةوا  تثرا  ع   أ  ي و  مةلتيحل م  حل   اللا ف امةلتيحل أيضاحل ج س ار  تق طل 
ت  جرذذذيري   ا ذذذ   ذذذب  يو  ذذذ  سذذذانت فة ذذذةت ا،ذذذتر  ييةذذذاري  رل اذذذا تودذذذةتا  اأا ذذذ -64

ش (104) السقد ا   تو و اياتيت ،اورها م  أ،   تقاجل     لاري  حلا   ج س    تثرافلذ   تو ةلذ 
اأا ت أيضاحل  ب  يوق ن  تبوت  ج التي م   جةظ    تااجل  تو و ل   تة يي  ا تلون  و  مذ  أ،ذ  

 ش(105)اي جل  ا و   جاارف  تقرولتي  اأ  ا   تقابك  تثرا   تقرولتي يوملح 
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 الشخاص ذوو اإلةاوة -ااف 
افرذذذاحل تةييذذذح   مذذذمس  جقاذذذتي را   ةدول ذذذي  ااذذذات  جل الذذذ   تو ةلذذذ  ت  ذذذ اي ذاي  -65

 ةلادذذ  مشذذياا خطذذ  ا ةلذذ   ذذامو   شذذب     ذذ اي ذاي  ةلادذذ  يقةذذاا  م ذذات  لذذتي  لةاذذذا 
ةن ا  ا تدا  ا تا ات ش ت ذ  هذا   جشذياا  ذك مشذ و    خطذ   تقةةلذا    ج ذقرب  حرو   
 ش(106) ترييب
اأ ار فييح   ممس  جقاتي را   ةدول ي أيضاحل    أنه لول  تي مس مذ  ا،ذور سلاسذار تذتلمس  -66

  ا ذ   ياولمس ذاي  الحقلا،ار   ا   الول  تذي مس مذ  ا،ذور مترسذ  ت  ةذا  ذاي  الحقلا،ذار 
مثذذذ   ذذذذو    يقاوذذذذح  اترذذذذتر ر ام ذذذذي ر   خذذذذربي  جترسذذذ ش ك ذذذذا ال يو،ذذذذت م س ذذذذار توقاوذذذذلمس  جاذذذذو 

 ش(107) ج قو   جلاماي  خدو احل فل ا يقاوح  ا   اي  تاي  ياانو  م   لادار لرول   
اأا ت  تلون  و  قشجلم سانت فة ةت ا،تر  ييةذاري  لوذل مو  ذو  يةةلذا  تقذت  ك  -67
 ش(108)ل     اام  ي م  ةرما   تطالب ذاي  ةلاد    نظا   تقاولمس  تااري تي م

 الولياو -الم 
الحظت  جريري   ا    جاةل   ذا رو   تثرافلذ   تقبكلذت لوذل حذتاا متذاع  ايذت ا   ذ   -68

ر  اب كاتلةا و ا ت  ا    فارد  دب   ت تا  السقا اري  ما أر      اذور إل ولذ  ماتثذ  ي شذا
ش ا  هناي   تري   تثام  لشي  ر ح   ه ال     ،تييي  اتل و ام  مثع    (109) تلاا  اسمس  اريةونا

ش اأا ذذت  جرذذيري   ا ذذ   ذذب  يةظذذي  تبوذذت   أيلذذ  ،تيذذيي  اتل ذذو تشذذاب  اريةونذذا  (110)را يذذا 
 ش(111)اا ا   حا   ا و  لالد  ها   تشاب  اجلتييي  و ةاا م اناحل ةحلا   تاكي 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -مي  
الحظذذت مةواذذل    مذذمس  جقاذذتي تشذذ ا   تال،دذذ  أ  سذذانت فة ذذةت ا،ذذتر  ييةذذاري   -69

يو ،ذذه  ذذاهييحل مارذذتي مذذ  حيكذذار  هلجذذيي  ج قوطذذ  لذذرب  ت ذذارينش ا ذذترر لوذذل أيلذذ  أ  ياذذتع 
ر  دذتر سا لوذل  ر ري هذا    يكذار سانت فة ةت ا،تر  ييةاري    و ةاا  وت حل م   وت    تابذو 

 اتشذذ    جالتذذمسش اداتذذت  ضذذياري أ  يقاذذاا   تبوذذت مذذم  وذذت   أخذذي     جةطرذذ  تقج لذذم احتولذذ  
 تبلانذذذار ا نشذذذا  نظذذذمس رخذذذو  يي لذذذي مقطوبذذذار    ايذذذ   اااذذذم يييلبذذذار السذذذقربا   جاذذذا،يي   

تيذذ  احوذذو   ويوذذ    ،ذذ ش ارتلذذار تقو ذذل   جاذذا،يي   تضذذاةا  ا حذذاتقامس  اااذذم ل ولذذار متاي
اتت  يةاا  يلم ،و نب حيكار  هلجيي  يةب ي مي لاي  تواذم  تش دذي ت  ذ اي  حملقذا،  

 ش(112)      اي   تتاتل   مبا   ذتك  جمل ولار ذ ر  الحقلا،ار  حملتري
اأا ذذذت مةواذذذل    مذذذمس  جقاذذذتي تشذذذ ا   تال،دذذذ   ذذذب  ياذذذتع سذذذانت فة ذذذةت ا،ذذذتر  -70

اور  جباات  تض ا   ياح   تةي   تضاايا  العار التق اس  توجو  ا تق قم مبا يي فره  ييةاري   جل
 ش(113)م  حرو  اختمار
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اأ ذذارر مةواذذذل    مذذذمس  جقاذذتي تشذذذ ا   تال،دذذذ     أنذذذه   اذذو  لذذذت  ا،ذذذور يشذذذيياار  -71
  خذذذال  ا ،ذذذي   ر ا ةلذذذ  توجذذذو  ا هلجذذذيي   سذذذانت فة ذذذةت ا،ذذذتر  ييةذذذاري   دامذذذت  جةواذذذل   مذذذ

 ذي كقاا مذذم  تدذذولب   محذذي   ق ذذجل  موق  ذذي  توجذو  احتتيذذت ااذذم  تال،ذذ     تبوذذت  ك ذذا حبثذذت 
قجذذذت موق  ذذذو  توجذذذو  لذذذاري حذذذا   لذذذ  حوذذذو  ر ت ذذذ  تال،دذذذ   جاذذذاف جمذذذمسش الذذذالايحل لوذذذل ذتذذذك  حي 
ا ذذذذوهلمس     تبوذذذذت   ذذذذبب لذذذذت   رسذذذذا  ل ولذذذذ  ي ذذذذجل  جوق  ذذذذي  توجذذذذو  أا يبسذذذذلن ميكذذذذت ر ذذذذي 

باهلمسش ار ذذذذمس أ  سذذذذانت فة ذذذذةت ا،ذذذذتر  ييةذذذذاري  مل يةقاذذذذك لذذذذ  ددذذذذت أا لوذذذذمس مبذذذذتأ لذذذذت  السذذذذقر
 تر ذذذذيي   ف هنذذذذا حبا،ذذذذ     متيذذذذت مذذذذ   جلاذذذذور مذذذذ  أ،ذذذذ  حتتيذذذذت    ذذذذ اي  حملقذذذذا،       ةلذذذذاري
 تتاتلذذذ ش ا ذذذذجات  جةواذذذل  سذذذذانت فة ذذذةت ا،ذذذتر  ييةذذذذاري  لوذذذل ااذذذذم  ،ذذذي   ر ر لذذذذ      ايذذذ 

 ش(114)تقاتيت ميكت  تال، 

 ال ق في التنمية والقضايا البيئية -نون 
ألي ذذذت  توجةذذذ   جاةلذذذ   اترضذذذا  لوذذذل  تق للذذذت اذذذت  جذذذيأي لذذذ  دوراذذذا     جذذذيأي  تييةلذذذ  لياذذذ   -72

 شذذذ   خذذذاي تلمذذذار  تةايذذذ  لذذذ   ت ذذذو را  تطبلالذذذ   ك ذذذا  يضذذذح أمةذذذا    لا ذذذك ا تاو  ذذذ   تذذذا 
خش اأا ذت  ذب  يضذ   سذانت فة ذةت ا،ذتر  ييةذاري  اي ت  تبوت م خي حل  فضالحل ل  رمار ي ك  جةذا 

 السقةار   ااذم ايةةلذا  ت لاسذار ا تذرب م   جقاورذ   اتقبهذب تو ذو را ا تقدذتي تو ذو را  تطبلالذ  
ارمذذار ي ذذك  جةذذاخ  فضذذالحل لذذ  سذذاتي حذذاالر  تطذذو رل     حتولذذ  ،ة ذذا   ذذام      ،انذذب يا ذذلمس 

 ش(115)تييةل   ا  ي كاا   اام ها   ترب م  ا ر رسا و     جيأي  ال سل ا  و     جيأي  
 Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 

the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 

United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 

on Saint Vincent and the Grenadines from the previous cycle (A/HRC/WG.6/11/VCT/2). 

 2 The following abbreviations are used in the present document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography 

http://treaties.un.org/
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OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; 

OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry 

procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; 

and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; 

CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30. 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 

to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 

in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
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