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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السادسة والعشرونالدورة 
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  11 -تشرين األول/أكتوبر  31

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5والفقورة  5/1ن من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوا( ج)15 للفقرة

 16/21 من مر ق قرار المجلس
 *الجمهورية العربلة السورية  

 (1)عهذذ م  ذذن ا هذذا  اذذاحة  ا  ذذا   26هذذ ا التيريذذر  ذذوعل لام او ذذا  ا ي  ذذ   ذذن   
التيريذذذر ا ةذذذاوج التوعيهيذذذ  ال ا ذذذ  الذذذ  اعتمذذذ ها  ويتةذذذ . ا لإىل عمايذذذ  اعرذذذت رار الذذذ و   الشذذذ

اقرتاحذا   وعهذا  نرذر أو يتضذمن أ  ر ا  أو عو  ،17/119اس حيذو  انناذايف م  يذر   جم
قذذذذرا  بشذذذذ يف  أ  حكذذذذت أو األ ذذذذت ا ت ذذذذ ة الاذذذذا ي   يذذذذو  انناذذذذايف، وع ذذذذن عانذذذذ    و ذذذذي  

اوعذا ا  ب يههذذا. وقذذ  أو عذة ب ذذو ة  ههايذذ  م حوانذ  رايذذ  الذذهت  راعذ  ا  او ذذا  الذذوا وة 
، 16/21م التيرير، وتُركة اله ذو  األاذاي  عاذا حاقذا قذ   ا اذتعاال. وعمذرم بيذرا  ا اذس 

 اذذذتيل نرذذذها ا  ا لراذذذ  الو هيذذذ   يذذذو  انناذذذايف  ُُي ذذذت، حاذذذ   يتضذذذا ا ذذذال، فذذذرال
عاذا التييذ  الكا ذل دةذاوج بذا يس. وتتذا  عاذا  التاب   لا ول   و وال اعرت رار وا  تم ة بها م 

ا وق  الشةك  لام و ي  الاا ي   يو  انناايف اله و  الكا ا  ال  تتضمن مجي  ا  او ا  
   ي  اعرت رار والتعو ا  ال  ح ثة م تاك ال رتة.الوا وة. و وعية م إع او التيرير وو 

 

__________ 
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 المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصللة  
 المعلومات ادساسلة واإلطار -تلف 

 (2)نطاق االلتعامات الدوللة -1 
، 3، والو قذذذذ  ا شذذذذرتك  1أواذذذة  هرمذذذذ  قحذذذذراا حيذذذذو  انناذذذذايفق، والو قذذذذ  ا شذذذذرتك   -1

، و هرمذذذ  14 ، والو قذذذ  ا شذذذرتك 11، والو قذذذ  ا شذذذرتك  6والو قذذذ  ا شذذذرتك  ، 5والو قذذذ  ا شذذذرتك  
 ذذذا اتوا لاموا هذذذ  وحيذذذو  انناذذذايف، والرابعذذذ  الاذذذو ي  لاموا هذذذ  بذذذ يف تهضذذذت ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  

 . (3)الاو ي  إىل اعت اقي  ال ولي   ماي  مجي  األنخا   ن اعخت ا  اليار 
، والو قذ  1وأواة  لرا  الكرا  ، و هرم  حذراا حيذو  انناذايف، والو قذ  ا شذرتك   -2

، و هرمذذذ   ذذذا اتوا، 14، والو قذذذ  ا شذذذرتك  8، والو قذذذ  ا شذذذرتك  6، والو قذذذ  ا شذذذرتك  5ا شذذذرتك  
يذ  والرابع  الاو ي  لاموا ه  ب يف تهضت ا مهو يذ  ال ربيذ  الاذو ي  إىل الربوتوكذول اعختيذا   عت اق

 . (4) هاهض  الت  ي 
، والو قذ  1وأواة  لرا  الكرا  ، و هرم  حذراا حيذو  انناذايف، والو قذ  ا شذرتك   -3

ب يف ت    ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  عاا نرام  و ذا األرارذ   14، والو ق  ا شرتك  6ا شرتك  
 .  (5)لام كم  ا هائي  ال ولي 

بذذ يف تهضذذت ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي  إىل  6ك  وأواذذة  لراذذ  الكرا ذذ  والو قذذ  ا شذذرت  -4
 . (6)1949الربوتوكول ان ام الثاين عت اقيا  عهيف ل ام 

ب يف ت ذ   ا مهو يذ  ال ربيذ  الاذو ي  عاذا  3وأواة  لرا  الكرا   والو ق  ا شرتك   -5
لراذ  الكرا ذ  بذ يف . وأواذة  (7)ات اقي  ال خائر ال هيووي  وات اقي  حرر األلغام ا ضاوة لألفذراو

 . (8)ت    ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  عاا ات اقي  حرر األلغام ا ضاوة لألفراو

 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 
، مل يغذذذذذ  2012أيف ال رذذذذذتو  ا  يذذذذذ ، ا  تمذذذذذ  م عذذذذذام  6عحرذذذذذة الو قذذذذذ  ا شذذذذذرتك   -6

( وجت ذذل  ذذن نذذة  141و 133أحكا ذذام دذذ وة تشذذمل  ذذواو تيذذور ارذذتيرل اليضذذا  )ا اوتذذايف 
. وأواة الو ق  (9)(117ا ات يل دارة  الرئيس عن األف ال ال  يرتكةها خرل وعيت  )ا اوة 

بذذذ يف تراعذذذ  ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  الاذذذو ي  تشذذذري الا الو هيذذذ ، دذذذا م  لذذذك الت ذذذ ير   3ا شذذذرتك  
ني والاذذاعا  اليضذذائي  ، وأيف تضذذمن اعرذذتيرل ال  اذذ  لايضذذاة وا ذذا 2012ال رذذتو ي  ل ذذام 

 .  (10)عن الااع  الته ي ي 
 6والو قذذذ  ا شذذذرتك   5والو قذذذ  ا شذذذرتك   3والو قذذذ  ا شذذذرتك   1وأواذذذة الو قذذذ  ا شذذذرتك   -7

والرابعذذذذ  الاذذذذو ي  لاموا هذذذذ  بذذذذ يف تذذذذ  ل ا مهو يذذذذ  ال ربيذذذذ  الاذذذذو ي  اعخت ذذذذا  الياذذذذر  م قذذذذانويف 
 .  (11)ال يوبا 
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بو   ت ريف وا ح لات  ي  م اليانويف الاذو  ، ت ريذف  14 وأواة الو ق  ا شرتك  -8
، 1. وقذذ م الت ذذالف ال ذذا   ا نذذو  ، والو قذذ  ا شذذرتك  (12)يتوافذذم  ذذ  ات اقيذذ   هاهضذذ  الت ذذ ي 

 . (13)والرابع  الاو ي  لاموا ه  توايا  مماثا 
 ربيذذ  الاذذو ي  بذذ يف ت تمذذ  ا مهو يذذ  ال 7والو قذذ  ا شذذرتك   12وأواذذة الو قذذ  ا شذذرتك   -9

بت ذ يل قذانويف ال يوبذا   7. وأواذة الو قذ  ا شذرتك  (14)تشري ام جيّرم اعغت ذا  م إ ذا  الذلوال
نلغذذذا  ا كذذذت الذذذ   جييذذذل إاذذذ ا  عيوبذذذا  ي  ذذذ  عاذذذا الشذذذخت الذذذ   يتذذذلول الضذذذ ي  الذذذ  

تذذهت   ذذن قذذانويف ال يوبذذا  الذذ  548بت ذذ يل ا ذذاوة  12. وأواذذة الو قذذ  ا شذذرتك  (15)اغت ذذةها
و هرمذذ   4. وأواذذة الو قذذ  ا شذذرتك  (16)عاذذا إاذذ ا  أحكذذام ي  ذذ  م قضذذايا قعذذرائت الشذذر ق
 . (17) ا اتوا باعتماو قانويف  ماي  ا رأة  ن ال هف ا هليل

 ومدابلر السلاسة العامة ،والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ،اإلطار المؤسسي -3 
اقيئذذذذذذا  ا تخ  ذذذذذذ  الذذذذذذ  أُنشذذذذذذئة لات ييذذذذذذم م إىل أيف  6أنذذذذذذا   الو قذذذذذذ  ا شذذذذذذرتك   -10

اعنتهاكذذا  الوارذذ    يذذو  انناذذايف وأعمذذال ال هذذف أو   ا تهذذا،  ثذذل الااهذذ  اليانونيذذ  ا ااذذ  
ا اذذذذذتيا ، وواا ة ال ولذذذذذ  لشذذذذذلويف ا  ذذذذذا   الو هيذذذذذ ، مل تيذذذذذت ب ماهذذذذذا ب ذذذذذو ة نذذذذذ اف  و اذذذذذتيا . 

خا  ا  يذذووين وعاذذا تةذذاول الاذذاها ، وعحرذذة أيف أنشذذعتها تركذذل  إىل حذذ ى كةذذ  عاذذا األنذذ
 . (18)وأنا   إىل أيف اأُلرر أفاو  ب را وف ة  ةالغ كة ة  ن ا ال ن ر  ررا  قري  قا

ا مهو يذ  ال ربيذ  الاذو ي  بانشذا   هذ  حتييذم  اذتيا  و هيذذ   6وأواذة الو قذ  ا شذرتك   -11
نتهاكذا  ا اذيم  ليذانويف حيذذو  تتذ لف  ذن نخ ذيا  ووليذ  ورذو ي  لتوثيذذم عذرائت ا ذر  واع

انناذذايف وا ذذرائت  ذذ  انناذذاني  الذذ  يرتكةهذذا مجيذذ  أ ذذرا  الهذذلاال م ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي ، 
 . (19)وإنشا  برنا ج و ين لتوف  ا رب لاض ايا،؛ و كاف   ال ااو واخل ا لراا 

 التعاون مع آللات حقوق اإلنسان -باء 
أيف ا مهو يذذذذذ  ال ربيذذذذذ  الاذذذذذو ي  مل ته ذذذذذ  التواذذذذذيا  الذذذذذ   6ك  عحرذذذذذة الو قذذذذذ  ا شذذذذذرت  -12
خرل اعرت رار األول واليا ي  بالت اويف     ه  الت ييم ال ولي  ا اذتيا  والاذما   (20)قةاتها

والو قذذ   6والو قذذ  ا شذذرتك   5والو قذذ  ا شذذرتك   4. وأواذذة الو قذذ  ا شذذرتك  (21)قذذا بذذ خول الةاذذ 
  الاذذذذو ي  لاموا هذذذ  بذذذ يف تاذذذذمح ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  الاذذذذو ي  لااهذذذ  الت ييذذذذم والرابعذذذ 8ا شذذذرتك  

 . (22)بال خول إىل أ ا يها

 التعاون مع اإلأراءات الخاصة  
بذ يف توعذ   8والو قذ  ا شذرتك   6أواة  هرم  حراا حيذو  انناذايف والو قذ  ا شذرتك   -13

. (23)وعيذذذا  م إ ذذذا  انعذذذرا ا  ا ااذذذ ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  الاذذذو ي  وعذذذوةم وائمذذذ  إىل ا كا ذذذني ب
وعحرذذة  لراذذ  الكرا ذذ  أيف ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي  خرقذذة اعلتلا ذذا  الذذ  قذذ  تها خذذرل 

ألرذذذا مل تيةذذذل مجيذذذ  العاةذذذا  ا ي  ذذذ  لليذذذا ة الةاذذذ  والذذذ   (24)اعرذذذت رار الذذذ و   الشذذذا ل األول
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 5والو قذ  ا شذرتك   1والو قذ  ا شذرتك  . وأواذة  هرمذ  حذراا حيذو  انناذايف (25)يُةة فيها مل
. (26)والرابع  الاو ي  لاموا ه  بتوعي  وعوة إىل ا يذر  ا ذا  ا  ذين بالت ذ ي  6والو ق  ا شرتك  

وأواة  هرم  ق راراويف بذر حذ ووق بالاذما  لا ريذم ال ا ذل ا  ذين باعحتاذاا الت اذ   بت تذي  
حيذذذذو  انناذذذذايف بالاذذذذما  لا ريذذذذم ال ا ذذذذل ا  ذذذذين . وأواذذذذة  هرمذذذذ  حذذذذراا (27) راكذذذذل اعحتاذذذذاا

   .(28)باعخت ا  اليار  بليا ة الةا 
وأواة  لرا  الكرا   ب يف ته   ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  وويف إبعا  توايا  ال ريم  -14

 . (29)ال ا ل ا  ين باعحتااا الت ا  

مراهوواة القووانون الوودولي  منفلووا االلتعامووات الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان، مووع -ألس 
 اإلنساني الواأب التطبلق

 المساواة وهدم التمللع -1 
( ميهذذ  ا ذذرأة  ذذن  ذذهح 1969)276بذذ يف قذذانويف ا هاذذي   قذذت  14أفذذاو  الو قذذ  ا شذذرتك   -15

إىل أنذذ  نرذذرام إىل  ةي ذذ  الهذذلاال ال هي ذذ ، فذذايف  10. وأنذذا   الو قذذ  ا شذذرتك  (30)ا هاذذي  ألوعوهذذا
   ذن ا بذا  غذائةويف، دذن فذيهت أولئذك ا توفذويف وا يذاتاويف وا  يذووويف وا اذاونويف عشرا  ا ع

يليذ  و   ذل وأ  رذو  ، بني  باط قانوين وا شروويف، األ ر ال   جي ل  ن ال    لاغاي  إقا   
هاذذة  هائاذذ   ذذن الاذذكايف ي ذذاقت خعذذر ان ذذ ام لالياذذر  التشذذري   ذذن خعذذر ان ذذ ام ا هاذذي . وإيف 

بذذذ يف ت ذذذذ ل  14والو قذذذذ  ا شذذذرتك   1. وأواذذذة الو قذذذ  ا شذذذرتك  (31)  عذذذرب ا ذذذذ ووا هاذذذي  ويهياذذذ
  .(32)ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  اليانويف ك  يك ل حم ا رأة م  هح ا هاي  ألوعوها

أيف قانويف األحوال الشخ ي  يهت عاا أن  م حال غيذا   14و كر  الو ق  ا شرتك   -16
الولذذ  عذذ   أو عمذذ ، ممذذا جي ذذل  ذذن ا اذذت يل عاذذا ا ذذرأة الاذذو ي  أيف األ ، ميذذا ا الواذذاي  عاذذا 

بذ يف ت ذ ل ا مهو يذ  ال ربيذذ   14. وأواذذة الو قذ  ا شذرتك  (33)حت ذل عاذا وثذائم رذ ر ألوعوهذا
. وأواذذة (34)الاذذو ي  قذذانويف األحذذوال الشخ ذذي  لياذذمح لامذذرأة الاذذو ي  بالواذذاي  عاذذا أوعوهذذا

وعاذا األخذذت كذام قذانويف األحذذوال الشخ ذي  الذذ  ايذل  ذ  ا ذذرأة، بت ذذ يل أح 7الو قذ  ا شذرتك  
  .(35)م جماع  اللوال والعر  وان ث وممتاكا  اللوعي 

 حق الفرد  ي الللاة واللرية وتمني الشخصي -2 
  واليذوا  ا اي ذ  قذا نذهة يذيذوا  ا كو البذ يف  قهيو ن  ايتس ووتذ قأفاو   هرم   -17

   .(37) رحرا  مماثا  شرتك  . وق  ة رة  و قا  (36)وعشوائي  عاا ا  نينيهاما   ت م ة 
ارذذذتخ  ة الاذذذاعا ، م عذذذ ة هامذذذا ، الربا يذذذل ا ت اذذذرة  ،ووفيذذذام  لراذذذ  الكرا ذذذ  -18

  .(38)وال خائر ال هيووي ، وك لك أرا   تت ف رثا ها بعاب  عشوائ 
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األرذا   الكيميائيذ ، وأنذا   إىل أيف وعحرة  لرا  الكرا   أنذ    توثيذم ارذتخ ام  -19
. (39)2013ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  الاذذذو ي   ذذذر  م ات اقيذذذ  حرذذذر األرذذذا   الكيميائيذذذ   هذذذ  عذذذام 

. وأفاو  هيو ن (40) رحرا   ا  اا  با و وال 3والو ق  ا شرتك   6وأب   الو ق  ا شرتك  
نياذذذة  ذذذن رذذذو يا لتذذذذ   ها م    ايذذذتس ووتذذذ  بذذذ يف مجيذذذ  األرذذذا   الكيميائيذذذ  ا  اذذذن عههذذذا قذذذ

حاذذ  قذذول  هرمذذ  حرذذر األرذذا   الكيميائيذذ . غذذ  أيف األولذذ  تذذوح  بشذذ ة بذذ يف  2014 عذذام
ا كو   ألية برا يل  ت ارة حتو  أرعوانا  غاا الكاو  م مشال ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  م 

  .(41)2015نياايف/أبريل 
ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  الاذذذو ي  بذذذ يف تتييذذذ  بيذذذوانني ا ذذذر ،  وأواذذذة هيذذذو ن  ايذذذتس ووتذذذ  -20

بذذ يف تكذذف فذذو ام عذذن نذذن هامذذا   ت مذذ ة وعشذذوائي  وغذذ   تهارذذة   ذذ  ا ذذ نيني؛ وأيف وخااذذ  
تتوقذذذف عذذذن ارذذذذتخ ام مجيذذذ  أنذذذواال األرذذذذا   ا ت اذذذرة  ا  ا ثذذذا  الوارذذذذ   م ا هذذذا م ا  هولذذذذ  

وأيف تتخذ   ،ليذوانني ا ذر  وغ هذا  ذن التاذاواا بالاكايف؛ وب يف حتيم م اعنتهاكذا  ا لعو ذ  
. وقذذ  ة (42)تذذ اب  ت ويةيذذ   ذذ  أفذذراو قذذوا  األ ذذن ا اذذلولني أو أيف تيا ذذيهت حاذذ  اعقتضذذا 

تواذذيا  تت ذذل  11، والو قذذ  ا شذذرتك  6، والو قذذ  ا شذذرتك  3 لراذذ  الكرا ذذ ، والو قذذ  ا شذذرتك  
يف تتييذذ  رذذو يا بيذذرا   جماذذس األ ذذن التذذاب  لأل ذذت بذذ  3. وأواذذة الو قذذ  ا شذذرتك  (43)هبذذ ا الشذذ يف
؛ وبذذ يف تاذذمح لااهذذ  ووليذذ   اذذتيا  بذذالت ييم م ارذذتخ ام األرذذا   2209و 2118ا ت ذذ ة 
   .(44)الكيميائي 

أيف أغاةيذذذ  الضذذذربا  ا ويذذذ  الذذذ    الييذذذام هبذذذا ارذذذته فة  3وعحرذذذة الو قذذذ  ا شذذذرتك   -21
  .(45)2139اا  ، وأواة باعلتلام باليرا   ها م   ني  تايعر عايها ا  ا    ا 

أيف ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  الاذذذو ي  نذذذه   هامذذذا  عاذذذكري   7و كذذذر  الو قذذذ  ا شذذذرتك   -22
 ت م ة عاا ا اتش يا  وا رافذم ال ذ ي ، وارذته فة ال ذا اني العةيذني وورذائل الهيذل العذ ،  

ونذن  ،يت ا  ون  انناذاني عمايا  ران لامههيني العةيني، وفرر قيوو عاا تااكما نه   
. وأنذذا    لراذذ  الكرا ذذ  إىل أيف ا اتشذذ يا  وا رافذذم (46)هامذذا  عاذذا اليوافذذل الذذ  حتماهذذا

ال ذذذ ي  الواق ذذذ  حتذذذة رذذذيعرة قذذذوا  ا  ا  ذذذ  قذذذ  ارذذذُته فة ب ذذذو ة  ههايذذذ  هبامذذذا  نذذذهتها 
بذذ يف  13ا شذذرتك  ، والو قذذ  4. وأواذذة  لراذذ  الكرا ذذ ، والو قذذ  ا شذذرتك  (47)اليذذوا  ا كو يذذ 

  .(48)تض  ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  ح ام لاهاما  ال  تاته   ا اتش يا  وا رافم ال  ي 
أيف تهريت ال ول  انرر ي  وا ماعذا  ا اذا   األخذرري غذ   7و كر  الو ق  ا شرتك   -23

ا الرعايذ  ال ذ ي .    ن ح ول ا  نيني عاال ول  ارته فة أيضام الةهي  الت تي  ال  ي  وح   
وحالذذذذذة أنذذذذذواال ا  ذذذذذا  ونيذذذذذاط الت تذذذذذي ، فضذذذذذرم عذذذذذن اليتذذذذذال، وويف نيذذذذذل ان ذذذذذ اوا  العةيذذذذذ  

   .(49)الضرو ي 
الضذذو  عاذذا اعرذذته ا  ا ت مذذ   رافذذم   نيذذ   ثذذل ا خذذابل  6ورذذاعة الو قذذ  ا شذذرتك   -24

  .(50)وا  ا ا وأ اكن ال ةاوة واله   الت كا ي  وا واق  األثري 
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. وأنذذذا    لراذذذ  (51)م كاذذذر  حذذذر أيف ا ذذذوال ارذذذُتخ  1 قذذذ  ا شذذذرتك  و كذذذر  الو  -25
الكرا ذذ  إىل أيف ا كو ذذ  فر ذذة بارذذتمرا  أنواعذذام  ذذن ا  ذذا ، وأرذذا، عاذذا الذذرغت  ذذن الت هذذ ا  

، ارذذذتمر  م  هذذذ   ذذذرو  ا اذذذاع ة (52)الذذذ  قذذذ  تها خذذذرل اعرذذذت رار الذذذ و   الشذذذا ل األول
رذذو   ي يشذذويف م  هذذا م  400 000  هيذذو ن  ايذذتس ووتذذ  بذذ يف ههذذا  . وأفذذاو(53)انناذذاني 

واق ذ  حتذة ا  ذا ، حاذ  تيذ ير األ ذت ا ت ذ ة، م حذني أيف  شذروال  راقةذ  ا  ذا  ييذ   أيف 
ع وهت يلي  عاا  ايويف نخت. وق    ب و ة  ت مذ ة و ههايذ   هذ  واذول ا اذاع ة ال وليذ  

. وعحرذذة الو قذذ  (54)يييذذ  حذذريتهت إىل حذذ ى كةذذ إلذذيهت ك رذذاو   ذذن أرذذالي  ا ذذر ، كمذذا   ت
أيف ا كو ذذ  مل تيذذ م األغ يذذ  وان ذذ اوا  العةيذذ  األرارذذي  والذذ  ع غذذ  عههذذا إىل  11ا شذذرتك  

  .(55)ا ها م ا اارة، عاا الرغت  ن أرا كانة قاو ة عاا تي ميها عن  ريم ا و
 ذذرو  ا ذذواو  والا كو ذذ  قيذذ  الهذذلاال التذذاب نيإىل أيف أ ذذرا   11وأنذذا   الو قذذ  ا شذذرتك   -26

ب يف فرر أنواال  ن  9. وأفاو  الو ق  ا شرتك  (56)الغ ائي  ا يوي  لام نيني ال ين حيتاعويف إليها
ا  ذذذذا  ب ذذذذو ة  ههايذذذذ   ذذذذن عانذذذذ  أ ذذذذرا  الهذذذذلاال قذذذذ  انتهذذذذك حذذذذم الهذذذذاا م ا  ذذذذول عاذذذذا 

  .(57)اليو ي  تا   ا  األراري  لتاةي  احتياعال
ب يف ته   ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  مجي  قرا ا  جماس األ ذن  6وأواة الو ق  ا شرتك   -27

انناذذاني ؛ وبذذ يف ترفذذ  فذذو ام با اذذاع ة التذذاب  لأل ذذت ا ت ذذ ة  ا  ال ذذا ، وع رذذيما تاذذك ا ت ايذذ  
ي  وويف انناذذانأنذذواال ا اذذاع ة ا  ذذا  ا  ذذرور عاذذا مجيذذ  ا هذذا م ا ااذذرة وأيف ُتاذذهل واذذول 

. وقذ  ة تاذ  و قذا   شذرتك  أخذرري تواذيا  (58)قيوو، وخاا م إىل ا ها م األكثر ت ثرام بالهلاال
   .(59)م ه ا الش يف

و كر  هيو ن  ايتس ووتذ  أيف ا ماعذا  ا اذا   غذ  ال ولذ ، ا هتميذ  إىل ا  ا  ذ ،  -28
  ذذذذال كاهذذذذذوو، ا تكةذذذذة انتهاكذذذذا  عاذذذذيم  انذذذذتماة عاذذذذا  هامجذذذذ  ا ذذذذ نيني، وارذذذذتخ ام األ

إىل أيف أ ذرا  الهذلاال ا هتمذني إىل ا  ا  ذ   11. وأنا   الو ق  ا شرتك  (60)وا عف، والت  ي 
ارتخ  وا ريارا  اعختعا  واععتيال م ا ها م ا ا    لايعرلت، إ ا ألرةا   الي ، أو 

 . (61)لتةاول الااها ، أو نحكام ريعرلت وقم  ا  ا   
م عذرائت حذر  وعذرائت  ذ   ويفأيف مجي  أ را  الهلاال  تو   2ق  ا شرتك  و كر  الو   -29

 ذ  مجاعيذ  بوعذ  خذا  ا تكذ  أعمذال إبذاوة انرذر ي  ،  ش ة إىل أيف تهريت ال ولذ   اننااني
قواع ق ارذته   أقايذ  تهريت . وأفاو  ركل ال  ال  ال ا ي  ب يف (62) ائ   اليلي يني، عاا  ا  ُكر

محاذذذذ  ق. و كذذذذر  (63)، وع رذذذذيما الهاذذذذا  اليليذذذذ يا  وأ  ذذذذاقن، د ا اذذذذ  وحشذذذذي  لاغايذذذذ اليليذذذذ يني
ب ذذذذو ة  تكذذذذر ة عاذذذذا الهاذذذذا  وال تيذذذذا   رذذذذيت ال ولذذذذ  انرذذذذر ي  اعتذذذذ ري عهاذذذذيام أيف ته قاليوبيذذذذل

. و كذذر الت ذالف الذذ ويل (64)عاذا الاذوا  ،ا اذي يا  واليليذ يا  ورذذة  قذن أ ري بذ نيام و ههيذذام 
ريذذذا  أنذذذ  نتياذذذ   ماذذذ  انبذذذاوة الذذذ  ُنذذذهة  ذذذ  ا اذذذي يني واليليذذذ يني، ا  ذذذ  لاذذذ فاال عذذذن ا 

  .(65)عاا الاوا  ،ع وهت إىل ح  كة   ن عرا  اقارة الياري  وأعمال اليتل
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وأواذذا الت ذذالف الذذ ويل لاذذ فاال عذذن ا ريذذا  بذذ يف حتيذذم ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي  م  -30
أنذ  ع يذلال  2. وعحرذة الو قذ  ا شذرتك  (66)يا ذ   رتكةيهذامجي  أف ذال انبذاوة ا ماعيذ  وأيف ت

ههذا  نيذاي يت اذم دذا إ ا ّ  ا تكذا  إبذاوة مجاعيذ   ذ  ا اذي يني وغذ هت  ذن األقايذا  ال يهيذ  
وا ماعذذذذا  انثهيذذذذ ، وأنذذذذا   إىل أيف األ ذذذذر ياذذذذت ع  إعذذذذرا  حتييذذذذم عاعذذذذل لت  يذذذذ   ذذذذا إ ا ّ  

  .(67)ا ا تكا  إباوة مجاعي     تاك ال ئ
ا هائيذذذ  الذذذ  ي اقذذذ  عايهذذذا ا ذذذروم وأنذذا    لراذذذ  الكرا ذذذ  إىل أيف ههذذذا  ال  يذذذ   ذذن  -31

بانعذذ ام، وأعربذذة عذذن بذذالغ الياذذم أليف دكمذذ   كاف ذذ  ان هذذا  وا ذذاكت ال اذذكري  أاذذ    
  .(68)أحكام إع ام ع ي ة عي  داكما  تشوهبا عيو  عايم 

ن ا ريذذذذا  بذذذذ يف ا ماعذذذذا  ا تعرفذذذذ  ت ذذذذرر عيوبذذذذ  وأفذذذذاو الت ذذذذالف الذذذذ ويل لاذذذذ فاال عذذذذ -32
انعذذذ ام ك يذذذا  عاذذذا عذذذروم  ثذذذل عذذذ م اعهتذذذ ا  أو عذذذ م األخذذذ  بت اذذذ ها لاشذذذري  ، وهذذذو أ ذذذر 

  .(69)ُيالف اليانويف ال ويل
أيف اليوا  ا كو ي  واااة الييام ب مايذا  اعتيذال ت اذ ي   3و كر  الو ق  ا شرتك   -33

ال  قةاتها خذرل ا ولذ  األوىل  ذن  (70)عاا الرغت  ن التوايا  وعمايا  احتااا غ  نرعي ،
اعرذذذت رار الذذذ و   الشذذذا ل. ويُ ذذذ   ا تاذذذذلويف لي رتفذذذوا الذذذرائت مل يرتكةوهذذذا، وع ُياذذذمح قذذذذت 

  .(71)باعت ال د امى 
وعحرذذذذة  لراذذذذ  الكرا ذذذذ  أيضذذذذام أيف الاذذذذاعا  أكذذذذ   خذذذذرل اعرذذذذت رار الذذذذ و    -34

قهذ  قيذ  أو  (72)التوايا  ال  ت عو إىل وقذف الت ذ ي  ققذ  نُ ذ   بال  ذلقالشا ل األول أيف 
. إع أيف ه   ا ما ر  ع االة  ههاي  م مجي   راكل اعحتااا الواق   حتة ريعرة (73)الته ي ق

  .(74)ا كو   واليوا  ا اي   قا
أيف قذذوا  األ ذذن الاذذو ي  توااذذل احتاذذاا الهذذاا ب ذذو ة  و كذذر  هيذذو ن  ايذذتس ووتذذ  -35

. و كذر  الرابعذ  الاذو ي  لاموا هذ  أنذ    (75)ت ا ي ، وختض هت بانترام لاو  ا  ا ا  والت  ي 
 3. وأفذاو  الو قذ  ا شذرتك  (76)عاذا الاذوا  ،ت  ي  مجيذ  ال ئذا  اععتماعيذ  والرعذال والهاذا 

  .(77)ن األ  الب ن  ّ  اعتيال وت  ي  الكث   
وأواذذة  لراذذ  الكرا ذذ  ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي ا بذذ يف تضذذ  حذذ ام  ما رذذ  الت ذذ ي   -36

ا ههايذذذ ؛ وأيف تاذذذمح  ميذذذ   ذذذ ايا الت ذذذ ي  ومجيذذذ  ا تاذذذلين با  ذذذول عاذذذا الرعايذذذ  العةيذذذ  
الذذذ  . وأواذذذا  ركذذذل ال  (78)ا هارذذذة ؛ وأيف تضذذذ  حذذذ ام نفذذذر  عهااذذذر ووائذذذر األ ذذذن  ذذذن ال يذذذا 

ال ا ي  ب يف تكف ا مهو يذ  ال ربيذ  الاذو ي  عذن أعمذال الت ذ ي  وا  ا اذ  غذ  انناذاني ، دذا م 
   .(79) لك ال هف ا ها 

وعحرذذذذة  لراذذذذ  الكرا ذذذذ  أيضذذذذام أنذذذذ  عاذذذذا الذذذذرغت  ذذذذن أيف التواذذذذي  ا ت ايذذذذ   ذذذذاع   -37
رذذذا ققائمذذذذ  عاذذذذا قذذذذ   ُفخضذذذة خذذذذرل اعرذذذذت رار الاذذذابم عاذذذذا أرذذذذاا أ (80)اعخت ذذذا  الياذذذذر 
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افرتا ذذا  غذذ  اذذ ي  ق، فذذايف اعخت ذذا  الياذذر  أاذذةح مما رذذ  وارذذ   اعنتشذذا  و ههايذذ   هذذ  
   .(81)ب اي  الهلاال

و كر  هيو ن  ايتس ووت  أيف ا تالين كث ام  ذا ُيت ذويف قاذريام،  ذن خذرل ارذتخ ام  -38
الاذذذذو ي ، وأنذذذذا   إىل نذذذذةك  وارذذذذ    ذذذذن  رافذذذذم اعحتاذذذذاا م مجيذذذذ  أ ذذذذا  ا مهو يذذذذ  ال ربيذذذذ  

نذذذخت م فذذذرو  تُ تذذذرب دثابذذذ  اخت ذذذا   85 000تيذذذ يرا  ت يذذذ  بذذذ يف ا كو ذذذ  حتتاذذذل اهذذذا  
. و كر  الرابع  الاو ي  لاموا ه  أيف مجي  اليوا  األ هي  وفروال ا كو   ق   ا رذة (82)قار 

ا  أيف ا كو ذذذذ   ا رذذذذة ريارذذذذ 11. و كذذذذر  الو قذذذذ  ا شذذذذرتك  (83)ريارذذذذ  اعخت ذذذذا  الياذذذذر 
ا عذذذف واععتيذذذال واعخت ذذذا  الياذذذر ، وخااذذذ   ذذذ  ال ذذذ  يني والهانذذذعني الذذذ ين يذذذ عويف إىل 

  .(84)انار  و/أو ا هاهضني لاهرام، و عال ال ين، وا  اف ني عن حيو  انناايف
إىل تيا ير تت  ث عن ارتخ ام ا تالين ألغرار ا ااو    4وأنا   الو ق  ا شرتك   -39

. (85)  لام تاذذذلين، أو كرهذذذائن لاضذذذغل عاذذذا أقذذذا هبت كذذذ  ياذذذاموا أن اذذذهتم عمايذذذا   يايضذذذ
  .(86) رحرا  م ه ا الش يف 1وأب   هيو ن  ايتس ووت  والو ق  ا شرتك  

وأواة  لرا  الكرا   ا مهو يذ  ال ربيذ  الاذو ي ا بذ يف تضذ  حذ ام لامما رذ  ا ههايذ   -40
  حتيييذا  فو يذذ  ونذا ا  ونليهذذ  م مجيذ  حذذاع  ا تمثاذ  م اعخت ذا  الياذذر ، وأيف ت ذتح وجتذذر 

اعخت ا  اليار ، وأيف تةاذغ أرذر الضذ ايا د ذ  أقا هبذا ا  يذووين؛ وأيف تت ذاويف ت اونذام ف ذاعم  ذ  
. وقذذ  ة ينذذاين و قذذا  أخذذرري (87)ال ريذذم ال ا ذذل ا  ذذين  ذذاع  اعخت ذذا  الياذذر  وغذذ  العذذوع 

بتيذذ ت ت ذذوي  إىل الضذذ ايا و ذذمايف  1قذذ  ا شذذرتك  . وأواذذة الو  (88) تواذذيا  م هذذ ا الشذذ يف
  .(89)اعخت ا حاع  دارة  ا الولني عن 

الاذذاعا  الاذذو ي  وكذذ لك مجيذذ  أ ذذرا   ق ذذ اف و ا عذذوط األ ا يذذ قووعذذة  لراذذ   -41
الهذذذذلاال األخذذذذرري إىل إ ذذذذر  رذذذذرا  مجيذذذذ  ا ذذذذ اف ني عذذذذن حيذذذذو  انناذذذذايف وا ذذذذا ني وال ذذذذ  يني 

  .(90)وا تاني وغ هت  ن الهانعني ا تالين ت ا يام باة  عماهت الاام  وا شروال
ر ب ذذو ة  هترمذذ  وحثذذة هيذذو ن  ايذذتس ووتذذ  ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي  عاذذا أيف تهشذذ -42

. وقذذذ  ة  هرمذذذ  (91)مجيذذذ  األفذذذراو ا وعذذذووين م  راكذذذل اعحتاذذذاا الاذذذو ي ب  ذذذا  قذذذوائت   يذذذ  
، والو قذذذ  6، والو قذذذ  ا شذذذرتك  4، والو قذذذ  ا شذذذرتك  3حذذذراا حيذذذو  انناذذذايف، والو قذذذ  ا شذذذرتك  

 5الو قذ  ا شذرتك  . وأواذة (92)توايا  تت ل هب ا ا و وال 14، والو ق  ا شرتك  11ا شرتك  
  .(93)ب يف تكشف ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  عن  كايف  رافم اعحتااا الاري  1والو ق  ا شرتك  

وحثذذذة هيذذذو ن  ايذذذتس ووتذذذ  أيضذذذام حكو ذذذ  ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  الاذذذو ي  عاذذذا أيف تهشذذذر  -43
والاذذذذذاويف ميذذذذذ  ا تاذذذذذلين الذذذذذ ين ميوتذذذذويف م  رافذذذذذم اعحتاذذذذذاا الب ذذذذو ة  هترمذذذذذ  قذذذذذوائت   يذذذذ  

وأيف ت ذذ   نذذهاوا  وفذذاة لام تاذذلين الذذ ين يثةذذة أرذذت  ذذاتوا وهذذت قيذذ  اعحتاذذاا  ،ا كو يذذ 
. وأواذذة  هرمذذذ  حذذذراا حيذذذو  انناذذذايف، والو قذذذ  (94)ارذذتهاوام إىل ف ذذذو   ذذذ  نذذذرع  وقييذذذ 

، والرابعذذذذ  الاذذذذو ي  لاموا هذذذذ  بذذذذ يف تهشذذذذ   ذذذذا اتوا، و هرمذذذذ  14، والو قذذذذ  ا شذذذذرتك  1ا شذذذذرتك  
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. وأواذذة الو قذذ  (95)  ال ربيذذ  الاذذو ي  قاعذذ ة بيانذذا  لا مذذ  الهذذوو  ألرذذر ا  يذذووينا مهو يذذ
. وقذذذ  ة (96)بذذذ يف تكشذذذف ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  الاذذذو ي  عذذذن  كذذذايف اليةذذذو  ا ماعيذذذ  1ا شذذذرتك  
، و هرمذذ  حذذراا حيذذو  انناذذايف، و هرمذذ   ذذا اتوا، 14، والو قذذ  ا شذذرتك  11ا شذذرتك   الو قذذ 

  .(97)توايا  مماثا 
بت هو  أو اال اعحتااا را مة الااعا ، عاا أقل تي ير،  ،6ا شرتك  ووفيام لاو ق   -44

نتيا م لاليذاوة ا  ر ذ  م عذ و ا تاذلين. وأاذةح اكترذان أ ذاكن اعحتاذاا، ورذو  التغ يذ  فيهذا 
 ة نامجذ  عذن وافتيا ها إىل الرعاي  ال  ي  وا رافذم ال ذ ي ، أ ذو ام نذائ  . وّ  توثيذم وفيذا  ع يذ

  .(98)التاوي  وا رر
ب يف تامح ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  دراقةني ووليذني لاواذول  3وأواة الو ق  ا شرتك   -45

وويف قيذذ  أو نذذرط إىل مجيذذ   رافذذم اعحتاذذاا والاذذاويف م ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي ، دذذا فيهذذا 
. وق  ة هيو ن  ايذتس ووتذ  والو قذ  (99)الااويف غ  الر ي  ال  ت يرها قوا  األ ن ا كو ي 

و هرمذذذذذ   ذذذذذا اتوا  8، والو قذذذذذ  ا شذذذذذرتك  6، والو قذذذذذ  ا شذذذذذرتك  5، والو قذذذذذ  ا شذذذذذرتك  1ا شذذذذذرتك  
   .(100)توايا  م ه ا الش يف

ب يف تتخذ  ا مهو يذ  ال ربيذ  الاذو ي  تذ اب  نرذا  اعكترذان  6وأواة الو ق  ا شرتك   -46
تضذذذ  فيهذذذا أعهذذذلة ال ولذذذ  ا تاذذذلين وأيف تضذذذمن احتاذذذاا األنذذذخا  م م مجيذذذ  األ ذذذاكن الذذذ  

بذذذذ يف حتاذذذذن  5. وأواذذذذة الو قذذذذ  ا شذذذذرتك  (101) رافذذذذم وأو ذذذذاال  هارذذذذة ، وفيذذذذام لام ذذذذاي  ال وليذذذذ 
دذا م  لذك  ذا يت اذم بتذوف  األغ يذ  والرعايذ   ،ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  أو اال   يش  ا تاذلين

  .(102)ل   ال  ي  و رافم ال ر  ا
بذذذذ يف اليذذذذوا  ا كو يذذذذ  وغ هذذذذا  ذذذذن ا ماعذذذذا  ا اذذذذا    7وأفذذذذاو  الو قذذذذ  ا شذذذذرتك   -47

  .(103)ارتخ  ة اعغت ا  وال هف ا ها  كار  حر   وال الهلاال
وأفذذذاو  ركذذذل ال  الذذذ  ال ا يذذذ  بذذذ يف ا كو ذذذ  الاذذذو ي  وا ايشذذذيا ا ا ذذذ   لاذذذيعرة ا كو ذذذ   -48

ف ا هاذذ   ذذ  الهاذذا  خذذرل عمايذذا  ت تذذي  ا هذذاال وعهذذ  نيذذاط )الشذذةي  ( ارذذتخ  تا ال هذذ
الت تذذي ؛ و ذذ  الرعذذال والهاذذا  م  راكذذل اعحتاذذاا؛ وكورذذيا  نعةذذا  األقذذا   الذذ كو  الذذذ ين 

  .(104)يياتاويف    مجاعا   اا    هاهض  لا كو   عاا اعرتارم
ا ، ألرذذا ت اذذت أيف  لذذك بذذ يف ا كو ذذ  ت مذذ   اعتيذذال الهاذذ 4وأفذذاو  الو قذذ  ا شذذرتك   -49
. وعحرذة الو قذ  (105)ا م ال ا  باألررة ب كماها م جمتم  أبو  حير  عاا ايان  ال ذررريُ 

أيف الهاذذا ، ب ذذ  أيف يُعاذذم رذراحهن، كثذذ ام  ذذا يُ  ذذان عذن أرذذرهن ويُهرذذر إلذذيهن عاذذا  7ا شذرتك  
أفذذراو األرذذرة ي تيذذ ويف  يذذن أو يُيذذتان، أليفأرذذن قغذذ  اذذا ا ق لاذذلوال، وم ب ذذ  ا ذذاع  يُعاّ 

   .(106)أرن ق  اغُت نب
أيف أ ذذرا  الهذذلاال ارذذذتخ  وا اعغت ذذا  كورذذيا  لاضذذذغل  11و كذذر  الو قذذ  ا شذذذرتك   -50

تهرذذيت قواعذذ ق . و كذذر  ركذذل ال  الذذ  ال ا يذذ  أيف (107)وال يذذا  وكاذذر  لهشذذر الرعذذ  وا ذذو 
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م عاذذذذا إخضذذذذاال ا ذذذذرأة والتمييذذذذل أيضذذذذام نرا ذذذذام ييذذذذو  بذذذذل أنشذذذذ  يت ذذذذر عاذذذذا ارذذذذته ا  الهاذذذذا ،ي مل
   .(108)  ها
ب يف تت رري ا مهو ي  ال ربيذ  الاذو ي  هويذ  مجيذ  األنذخا   3وأواة الو ق  ا شرتك   -51

بذذ يف تهشذذ   4. وأواذذة الو قذذ  ا شذذرتك  (109)ا تهمذذني باعغت ذذا  وأيف حتارذذةهت عاذذا عذذرائمهت
. (110)اذيهن والهاذا  الاذواف  فضذتهن أرذرهنا مهو ي  ال ربي  الاو ي  وو  إيوا  لاهاا  ا  ت ري ع

وأواذذذا  ركذذذل ال  الذذذ  ال ا يذذذ  بذذذ يف تذذذوفر ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  الاذذذو ي  ا ذذذرب لاضذذذ ايا، دذذذا م  لذذذك 
  .(111)إ كاني  ا  ول عاا الرعاي  العةي  ا هارة  وغ  التمييلي 

 هذذ  بذذ   الهذذلاال ا اذذاح أيف عذذرائت اعجتذذا  بالةشذذر ااواو   4وعحرذذة الو قذذ  ا شذذرتك   -52
وأواذذذذذة بذذذذذ يف ت ذذذذذ   ا مهو يذذذذذ  ال ربيذذذذذ  الاذذذذذو ي  ت ايمذذذذذا  الته يذذذذذ  ا ت ايذذذذذ  بيذذذذذانويف اعجتذذذذذا  

   .(112)بالةشر
أيف اليوا  ا كو يذ  ارذتخ  ة أ  ذاعم م ا ا اذ  عشذرة  3وعحرة الو ق  ا شرتك   -53

و ام عذن جتهيذ  األ  ذال م  ن ال مر ك راا وم عمايا   راقة ، وأواة ب يف تتوقف ا كو ذ  فذ
ا  ذ  إىل ا   أيف ب   أ را  الهلاال ا هتمذني 12 . و كر  الو ق  ا شرتك (113)عمايا  عاكري 

   .(114)هت م عمايا  عاكري  وإعرا ي  خع ةأ  اعم  كو ام ارتخ  و  عّه وا
تيذذذ ت تواذذذي  م  قا ةذذذاو ة ال ا يذذذ  نرذذذا  مجيذذذ  أنذذواال ال يذذذا  الةذذذ ين لأل  ذذذالقوأ اذذة  -54

تيضذذذذذذ  بذذذذذذ يف حترذذذذذذر ا مهو يذذذذذذ  ال ربيذذذذذذ  الاذذذذذذو ي  اذذذذذذراح م ال يذذذذذذا  الةذذذذذذ ين لأل  ذذذذذذال م مجيذذذذذذ  
 .  (115)األ اكن

 إقامة العدل، بما  ي ذلك اإل الت من العقاب، وسلادة القانون -3 
 ة خذذرل ا ولذذ  األوىل عاذذا الذذرغت  ذذن الت هذذ ا  الذذ  قُذذ ّ  كذر   لراذذ  الكرا ذذ  أنذذ   -55
فذذذذايف الاذذذذاعا  اليضذذذذائي  مل تاتذذذذلم  عايذذذذام بالضذذذذمانا   (116)اعرذذذذت رار الذذذذ و   الشذذذذا ل ذذذذن 

بذ يف األحكذام وا ما رذا  اليانونيذ   6. وأفاو  الو ق  ا شذرتك  (117)األراري  لام اكم  ال اول 
الذذ  اهذذ  اعرذذت ان  عاذذا ال ذذو  داتشذذا  قذذانوين أو الذذ  جتيذذل ارذذتخ ام اععرتافذذا  ا هتلعذذ  حتذذة 

عاذذذا  ،الت ذذ ي  ك ولذذذ  م ا ذذذاكت  ذذذا االذذة قائمذذذ  م نرذذذام ا ذذذاكت ال اويذذ  وا ذذذاكت ا تخ  ذذذ 
ب يف تك ل ا مهو ي  ال ربي  الاو ي   ذهح ا تاذلين مجيذ   5. وأواة الو ق  ا شرتك  (118)الاوا 

 .  (119)الضمانا  اليانوني  األراري   ه  ب اي  اعحتااا
ي  لاموا ه  أن  عاا الرغت  ذن حذل دكمذ  أ ذن ال ولذ ، ع تذلال وعحرة الرابع  الاو   -56

. (120)ههذذذا  دذذذاكت ارذذذتثهائي  وأيف هذذذ   ا ذذذاكت ت تيذذذر إىل الضذذذمانا  الذذذ نيا لام اكمذذذ  ال اولذذذ 
وعحرذذة  لراذذ  الكرا ذذ  أيف ههذذا  نذذوعني  ذذن ا ذذاكت ا ااذذ ا ا ذذاكت ال اذذكري ، الذذ  تتمتذذ  

مذذذذ   كاف ذذذذ  ان هذذذذا ، وأيف كاتذذذذا ا كمتذذذذني خترقذذذذايف ب ذذذذو ة ب ذذذذرحي  داكمذذذذ  ا ذذذذ نيني، ودك
  .(121) ههاي   مانا  ا اكم  ال اول 
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عذن الياذم إاا  ا ذاكت ا ي انيذ  ال اذكري ،  6والو ق  ا شذرتك   5وأعربة الو ق  ا شرتك   -57
( 1968)109أيف األرذاا اليذانوين قذ   ا ذاكت هذو ا ررذوم  قذت  6إ  عحرة الو ق  ا شرتك  

 راعذذاة الذذ   ع يذذهت عاذذا إ كانيذذ  اعرذذتئها  والذذ   ي  ذذ  اليضذذاة وا ذذوف ني ال اذذكريني  ذذن 
نخت، ن ذ هت غيابيذام.  40 000و  انعرائي . ويُي   أيف تاك ا اكت ت اجل قضايا اها  ا ي

والكثذذذ   ذذذن ا ذذذ عا عاذذذيهت  ذذذ نيويف. وتتميذذذل إعذذذرا ا  تاذذذك ا ذذذاكت باذذذريتها الةالغذذذ  وبااذذذ ا  
أحكذذذذام بانعذذذذ ام عاذذذذا الكثذذذذ   ذذذذن ا ذذذذ عا عاذذذذيهت، دذذذذا ُيذذذذالف عاذذذذا  ذذذذوى اذذذذا   حيهذذذذت م 

الذذ  قُذذ خ ة خذذرل اعرذذت رار الذذذ و    (123)ايل، فذذايف التواذذيا   ا  ال ذذذا . وبالتذذ(122)ا يذذاة
 ااذا  عاهيذ  أن  ع توعذ  رذار   8. وعحرة الو ق  ا شرتك  (124)الشا ل الاابم مل تُه  

تاذك ا ذاكت ا ي انيذ  ال اذكري ، األ ذر الذ   حياذ  ا اذت ا يييذ  ل مايذا  انعذ ام ال ذاو ة 
   .(125)ا دوع  تاك انعرا 

با ررذذذذوم التشذذذذري    وأنذذذذا    لراذذذذ  الكرا ذذذذ  إىل اعتمذذذذاو قذذذذانويف  كاف ذذذذ  ان هذذذذا  -58
( 2012)22(، الذ   ألغذا   يذام حالذ  العذوا ج وأعيةذ  ا ررذوم التشذري    قذت 2012)19  قت

 كاف ذذ  ان هذذا  ُياذذتخ م  ذذ  قذذانويف . وأُفيذذ  بذذ يف (126)الذذ   أنشذذ  دكمذذ   كاف ذذ  ان هذذا 
نعني م جمال حيذو  انناذايف وال ذا اني م جمذال ا اذاع ة وا ذوا هني االاياريني والها  ا  ني 

ال اويني. وأُعر  عن اليام بوع ى خا  إاا  كذويف هذ ا اليذانويف يذهت عاذا عيوبذ  انعذ ام بشذ يف 
والو قذذذذ   8 قذذذذ  ا شذذذذرتك  . وأبذذذذ   الو (127)ال  يذذذذ   ذذذذن ا ذذذذروم، دذذذذا م  لذذذذك ا ذذذذروم غذذذذ  ال هي ذذذذ 

. وأواذذة (128)و لراذذ   ذذ اف و ا عذذوط األ ا يذذ   رحرذذا   ا  اذذا  با و ذذوال 6  ا شذذرتك
 لرا  الكرا   والت ذالف ال ذا   ا نذو   بذ يف تُاغذ  ا مهو يذ  ال ربيذ  الاذو ي  قذانويف  كاف ذ  

  .(129)ان ها 
(، الذذذذ   أنشذذذذذ  دكمذذذذذ  2012)22إىل أيف ا ررذذذذذوم  قذذذذذت  6وأنذذذذا   الو قذذذذذ  ا شذذذذرتك   -59

ن هذذذذذا ، يتضذذذذذمن حكمذذذذذام ي  ذذذذذ  ا كمذذذذذ   ذذذذذن  راعذذذذذاة ا يذذذذذو  انعرائيذذذذذ  لامذذذذذ عا  كاف ذذذذذ  ا
   .(130)عايهت
 ،13والو ق  ا شرتك   ،6والو ق  ا شرتك   ،5وأواة  لرا  الكرا  ، والو ق  ا شرتك   -60

بذ يف تُاغذذ  ا مهو يذذ  ال ربيذذ   ،والرابعذذ  الاذذو ي  لاموا هذذ  ،وات ذا او هرمذذ   ،14والو قذ  ا شذذرتك  
ب يف ت   ا مهو ي  ال ربي   6. وأواة الو ق  ا شرتك  (131)الاو ي  الوعيا  اليضائي  اعرتثهائي 

 أحكذام)و( ا شرتك  بني ات اقيا  عهيف وا ت اي   رر إا ا  3الاو ي  بالتلا ها دوع  ا اوة 
. ووعذة (132) ام دكم   شكا  ب و ة قانونيذ إع ام  ن وويف إعرا  داكم  أعمايا  أو ته ي  

 لرا    اف و ا عوط األ ا ي  الاذاعا  وكذ لك مجيذ  أ ذرا  الهذلاال األخذرري إىل الكذف عذن 
  .(133)ارتخ ام ا اكت ا اا   يا اة ا  اف ني عن حيو  انناايف

 ذذذن ال ولذذذ  كري  وقذذذانويف إوا ة أأيف قذذذانويف انعذذذرا ا  ال اذذذ 6وعحرذذذة الو قذذذ  ا شذذذرتك   -61
يذذذلاعيف رذذذا يني وأنذذذ  ع ميكذذذن بالتذذذايل  يا ذذذاة أ  فذذذرو  ذذذن أفذذذراو اليذذذوا  ا اذذذا   أو الذذذ وائر  ع

األ هي   ن وويف إ يف وايذر الذ فاال أو  ذ ير إوا ة أ ذن ال ولذ ، عاذا التذوايل. وُيضذا  إىل  لذك أيف 



A/HRC/WG.6/26/SYR/3 

GE.16-14602 12 

 يف بشذذذذ قذذذذوا  األ ذذذذنميه ذذذذايف ح ذذذذان  ألفذذذذراو  69/2008و 14/1969ا ررذذذذو ني التشذذذذري يني 
أيف هذ   اليذوانني  6. وعحرذة الو قذ  ا شذرتك  (134)األف ال الذ  يرتكةورذا أثهذا  تذ ويتهت واعذةهت

قأيف ُت ذذاح  بذذذع تذذلال رذذا ي  عاذذا الذذرغت  ذذن أيف ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي  قةاذذة تواذذي  تيضذذ  
  .(135)خ  ة أ دارة  األعهلة ال اكري  واأل هي قالهرام اليانوين  يث تررّ 

 14/1969ب يف تاغ  ا مهو ي  ال ربي  الاذو ي  ا ررذو ني  14وأواة الو ق  ا شرتك   -62
. وقذذ  ة رذذة و قذذا  (136)والشذذر   قذذوا  األ ذذنالاذذ ين ميه ذذايف ح ذذان  ألفذذراو  69/2008و

   .(137)أخرري توايا  مماثا 

 اللق  ي الخصوصلة، والعواج، والللاة العائللة -4 
بذذ يف اليذذانويف الاذو   يشذذرتط أيف حت ذذل ا ذذرأة عاذذا إ يف الذذ كر  7أفذاو  الو قذذ  ا شذذرتك   -63

الوا  عايها لاذلوال. وجيذوا لارعذل أيف يتذلول م رذن الثا هذ  عشذرة إع أنذ  جيذوا لامذرأة أيف تتذلول 
م رذن الاذذاب   عشذذرة و ذذا فذذو ، ويتمتذذ  اليضذاة باذذاع  تي يريذذ  لااذذما  بذذلوال ال تيذذايف م رذذن 

أيف اللجيذذا   12. وعحرذذة الو قذذ  ا شذذرتك  (138)ثالثذذ  عشذذرةا ا اذذ  عشذذرة وال تيذذا  م رذذن ال
خوفذذام  ذذن اععتذذ ا ا  ا هاذذي  الوارذذ   اعنتشذذا  وباذذة  األهايذذ  ا ةكذذرة ااواو  خذذرل ا ذذر  

وخُا ذذة  2013إىل و ارذذ  ُأعريذذة عذذام  7. وأنذذا   الو قذذ  ا شذذرتك  (139)الضذذائي  اعقت ذذاوي 
ب ذذو ة  تلايذذ ة عاذذا الذذلوال ب ذذ  اعغت ذذا  ُيكرهذذويف ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي  م هاذذا  الإىل أيف 

أيف اللجيذذا  الذذ  تذذذتت  12. وعحرذذة الو قذذ  ا شذذرتك  (140)لت ذذاو  أعمذذال اليتذذل بذذ اف  الشذذر 
خذذا ل ا ذذاكت الر يذذ  ااواو  خذذرل ا ذذر  األهايذذ ، وخااذذ  م ا ذذاكت ال يهيذذ  أل ذذرا  الهذذلاال. 

أاذذذذذذةح الكثذذذذذذ   ذذذذذذن الهاذذذذذذا  ياذذذذذذ يف وهذذذذذذن ب ذذذذذذ  اذذذذذذغ ا  م الاذذذذذذن، فتذذذذذذرتوري ونتياذذذذذذ  لذذذذذذ لك، 
   .(141)ا تهن

أنذذ  يت ذذني عاذذا ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي ا أيف حتذذ و الاذذن  12و كذذر  الو قذذ  ا شذذرتك   -64
الذذ نيا لاذذلوال، وأيف تذذوفر الرعايذذ  لا تيذذا  اليااذذرا  ا تلوعذذا  وأوعوهذذن، وأيف تضذذمن اذذ تهت 

م عاذذذذا اله ذذذذو ا هارذذذذ  الذذذذلوال خذذذذا ل ا ذذذذاكت ا تخ  ذذذذ ، وأيف حتيذذذذل جتذذذذرّ  ؛ وأيف(142)وعذذذذافيتهت
   .(143)ا الولني عن تلويج الياارا  إىل ال  ال 

 ذن قذانويف  520ب يف ت  ل ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  ا ذاوة  12وأواة الو ق  ا شرتك   -65
 . (144)ا هسال يوبا  لضمايف ع م جترت ال رقا  ا هاي  بني األنخا   ن ن س 

 حرية التنقل -5 
أيف ا لراذذذا  م ا مهو يذذذ  ال ربيذذذ  الاذذذو ي   ه ذذذة ا ييمذذذني  3 كذذر  الو قذذذ  ا شذذذرتك   -66

. وأواذذة (145)والهشذذعا  الايارذذيني  ذذن حيذذااة عذذوااا  رذذ ر أو حذذ  جت يذذ  عذذوااالت الي ميذذ 
ونشذذعا  ا تمذذ  ا ذذ ين برفذذ  ا رذذر ا  ذذرور عاذذا رذذ ر ا ذذ ونني وال ذذ  يني  1الو قذذ  ا شذذرتك  

  .(146)وا  ا  ني الاياريني
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ب يف حترتم ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  حري  تهيذل ا ذ نيني وأيف  12وأواة الو ق  ا شرتك   -67
  .(147)توقف إعرا ا  ا خابرا  وال يوبا  ا ماعي  ال  تتت م ا واعل ونياط الت تي  وحوقا

ا ذذواعل ال اذذكري  واأل هيذذ  الذذ  يلياذذوا أ ذذرا  الهذذلاال بذذ يف  12وأواذذة الو قذذ  ا شذذرتك   -68
  .(148)تيي  حرك  ا  نيني وت ر هت لرعتيال واعحتااا أثها  ال ةو 

حريووة الوودين تو المعتقوود، وحريووة التعبلوور وميوووين الجمعلووات والتجمووع السوولمي، واللووق  ووي  -6 
 المشاركة  ي الللاة العامة والسلاسلة

الذذذ ويل لاذذ فاال عذذن ا ريذذذا  بذذ يف األقايذذا  ال يهيذذذ  م ا مهو يذذ  ال ربيذذذ   أفذذاو الت ذذالف -69
. وا ماعذذا  ال يهيذذ  وا ماعذذا  الذذ  (149)الاذذو ي  ت ذذاين اع ذذعهاو باذذة  ويههذذا أو   تيذذ ها

تشذذذكل أقايذذذا   اذذذته ف  عاذذذا وعذذذ  الت  يذذذ   ذذذن قةذذذل قواعذذذ ق وعةهذذذ  اله ذذذرة وغ  ذذذا  ذذذن 
. وأواذا الت ذالف الذ ويل (150) ويف رخرويف لكذورت  اذي ينيا ماعا  ا تعرف . وُياته   كث

لاذذذذذ فاال عذذذذذن ا ريذذذذذا  بذذذذذ يف حتيذذذذذم ا مهو يذذذذذ  ال ربيذذذذذ  الاذذذذذو ي  م أعمذذذذذال اليتذذذذذل غذذذذذ  الشذذذذذرعي  
وانع ا ا  واع عهاو والتمييل ال  تت رر قا األقايذا  ال يهيذ  وانثهيذ  وأيف تيا ذ  ا اذلولني 

   .(151)عهها
  اف ني عذذذن حيذذذو  انناذذذايف وا ذذذا ني ذذذ اف و ا عذذذوط األ ا يذذذ  أيف ا ذذذو كذذذر   هرمذذذ   -70

وال   يني واألكاومييني ت ر وا لرعتيال الت ا   وا ذةس اعن ذراو  واعحتاذاا الاذر  ورذو  
ا  ا اذذذ  والت ذذذ ي  واعخت ذذذا  الياذذذر  وا اكمذذذ  غذذذ  ال اولذذذ  وأعمذذذال اليتذذذل لييذذذا هت ب ماهذذذت 

ق  نكاوا هذ فام  ةانذرام لايذوا  ا كو يذ  وا ايشذيا  ا واليذ  و اايف. الاام  م جمال حيو  انن
  .(152)لا كو   وا ماعا  ا اا   غ  ال ول 

الةاذذ  الذذ   قُتذذل  أيف ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي  هذذ  و كذذر   هرمذذ   رارذذاويف بذذر حذذ وو -71
، 2011في  أكرب ع و  ن ال   يني خرل الاهوا  األ ب  ا ا ي . فمه  ابت ا  الهلاال م عذام 

اذذذ  يام دايذذذذام كذذذانوا يغعذذذذويف الهذذذلاال. وحتتاذذذذل  142اذذذ  يام أعهةيذذذذام و 50قُتذذذل  ذذذذا ع ييذذذل عذذذذن 
 ذذذا أرذذذت إاذذذ  يام  30وههذذذا  اهذذذا   ،اذذذ  يام  ههيذذذام وغذذذ   هذذذين 25الاذذذاعا   ذذذا ع ييذذذل عذذذن 

 . (153)ُدتالويف كرهائن  ن قةل مجاعا   اا  أرت   يووويف أو 
 راراويف بر ح وو ب يف مجاعذا  ا  ا  ذ   اذلول  أيضذام عذن اختعذا   هرم  وأفاو   -72

ب ذذذو ة خااذذذ  ال ذذذ  يني  قت ضذذذلقأو ل يذذذ  اذذذ  يني وأرذذذا أنشذذذ   قاذذذهاع   هذذذائنق كا اذذذ ، 
   .(154)األعان 

اةوا ووت  ا كو ذ  عاذا إ ذر  رذرا  مجيذ  األنذخا  الذ ين ُرذوحثة هيو ن  ايتس  -73
م يذذذذذذا  ا حذذذذذذريتهت  ما رذذذذذذتهت ب ذذذذذذو ة رذذذذذذامي  حيهذذذذذذت م حريذذذذذذ  الت ةذذذذذذ  وحيهذذذذذذت م تكذذذذذذوين 

. وأواذذة  هرمذ   رارذذاويف بذر حذذ وو بذذ يف حتيذم ا مهو يذذ  ال ربيذ  الاذذو ي  ب ذذو ة (155)والتامذ 
اذذذلولني عذذذن ا  يويف وأيف تضذذذمن دارذذذة   ههايذذذ  ونذذذ اف  م اقامذذذا  الذذذ  يت ذذذرر قذذذا ال ذذذ 

. ووعذة  هرمذ   ذ اف و ا عذوط األ ا يذ  الاذاعا  الاذو ي  (156)مما ر  ال هف    ال   يني
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ومجيذذ  أ ذذرا  الهذذلاال األخذذرري إىل الكذذف عذذن ارذذته ا  ا ذذ اف ني عذذن حيذذو  انناذذايف و ذذمايف 
   .(157)اكيههت  ن الييام ب نشعتهت ا شروع 

عن اليام إاا  أثر محاذ  ال هذف  ذ  حريذ  الت ةذ  و ذا تشذتمل  8شرتك  وأعربة الو ق  ا  -74
وال عايذذ  اقاوفذذ   ،عايذ   ذذن  قابذذ   اتيذذ  وارذذ   اعنتشذذا  وإغذر    رذذت   ذذاو  األخةذذا  ا اذذتيا 

  .(158)إىل ن رة قضايا ا كو   وا ماعا  ا اا  
ة عذذذ ة أحكذذذام م و كذذذر   هرمذذذ   ذذذ اف و ا عذذذوط األ ا يذذذ  أيف الاذذذاعا  ارذذذتخ   -75

بو ذذذ  قذذذانويف ع يذذذ   1. وأواذذذة الو قذذذ  ا شذذذرتك  (159)قذذذانويف ال يوبذذذا  نرذذذكا  اعنتيذذذاوا 
  .(160)بش يف حري  ال  اف  ياغ  ال يوبا  ا ه و  عايها بش يف التشه  والي  

ا اذموع   - أيف ال  ف وورائل انعرم ا عةوعذ  وا رئيذ  14و كر  الو ق  ا شرتك   -76
. (161) راقة  بشكل اا م  ن قةل قوا  األ ن وأن  ع ُياذمح بورذائل إعذرم دايذ ة أو   ا  ذ 

وأواذذة  هرمذذ   رارذذاويف بذذر حذذ وو بذذ يف تليذذل ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي  الرقابذذ  وتضذذمن احذذرتام 
 .(162)حري  وارتيرل ورائل انعرم

  تهرت إنشا  وعمل ا م يذا  م ا مهو يذ  أيف اليواع  ال 8وعحرة الو ق  ا شرتك   -77
لتيذذر  (. وُيذذول اليذذانويف ا كو ذذ  اذذرحي  كا اذذ  1958)93ال ربيذذ  الاذذو ي    ونذذ  م اليذذانويف 

ويامح قا بالغا  تااياها. و ن الهاحي  ال ماي ، ارتخ  ة ا كو ذ  عواا تاايل مج ي   ا، 
نويف  ر ذذايف ا ذذوا هني الاذذو يني  ذذن حريذذ  تكذذوين الاذذاع  التي يريذذ  الوارذذ   الذذ  ميه هذذا إياهذذا اليذذا

 .  (163)ا م يا 
أيف ا ذذذم م حريذذذ  التامذذذ  الاذذذام  يكذذذاو يكذذذويف   ذذذ و ام.  8و كذذذر  الو قذذذ  ا شذذذرتك   -78

وواف نشعا  أو اال ا ذو  اقائذل، الذ  ع ُياذمح فيهذا ب يذ  جتم ذا  عا ذ ، أو حذ  بتامذ  
اولويف التامذذذذ  عاهذذذذام  ذذذذن اععتيذذذذال ال ذذذذو   نخ ذذذذني أو ثرثذذذذ . وُيشذذذذا األنذذذذخا  الذذذذ ين حيذذذذ

 .  (164)واعخت ا  عاا أي   قوا  األ ن
وأيف  93بذذ يف تاغذذذ  ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذذو ي  اليذذانويف  قذذذت  6وأواذذة الو قذذ  ا شذذذرتك   -79

 . (165)تض  قانونام يضمن حري  تكوين ا م يا  والتام  الاام  وفيام لام اي  ال ولي 
ونذ و   2016أيف اعنتخابذا  الرب انيذ  رذُتارري م عذام  3ا شرتك   وعحرة الو ق  -80

 . (166)عاا أيف ه   اعنتخابا  رُتارري م غيا  أغاةي  الش   الاو  
م ا ائذذ  وبذذ يف  12بذذ يف ناذذة  الهاذذا  م الرب ذذايف تيذذل عذذن  12وأفذذاو  الو قذذ  ا شذذرتك   -81

اط ريارذذذذ  ي ذذذذا ر قضذذذذيتهت الايارذذذذي ، أ ذذذذرا  الهذذذذلاال ا هتمذذذذني إىل ا  ا  ذذذذ  ميه ذذذذويف أ  نشذذذذ
 . (167)وحير ويف ا رأة  ن ا شا ك  م ا الس ا اي 
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 اللق  ي العمل و ي التمتع بشروط همل هادلة ومواملة -7 
ب يف أ را  الهلاال يرغمويف ا  نيني والااها  وا تالين عاذا  12أفاو  الو ق  ا شرتك   -82

وأحيانذذذام بشذذذكل نذذذة   اذذذتمر، األ ذذذر الذذذ   ي ضذذذ  إىل  الييذذذام ب عمذذذال نذذذاق  لاذذذاعا   وياذذذ ،
  .(168)ح وث وفيا  م أوراط الااها  وا تالين، وخاا  م غيا  أي   عاي  ا ي 

 اللق  ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معلشي الئق -8 
أيف ا ذذذر  رذذذةةة  ذذذر ام اقت ذذذاويام عاذذذيمام لاشذذذ  ، وعاذذذا  9 كذذذر  الو قذذذ  ا شذذذرتك   -83

ايذاوة  ا وفذ  م عذ و الاذكايف الاذو يني حذ وث األخت لااماعذا  الضذ ي   وا همشذ ،  ذ  
. 2013ال ين ي يشويف حتة خل ال ير،  ن الثاث قةذل الهذلاال إىل حذوايل اله ذف م رايذ  عذام 

كن حذذ  تذذا يخ ع يت ذذ ري أيذذا / م ا ائذذ   ذذن ال ذذ و انمجذذايل لاماذذا  50وقذذ  أثذذر  ا ذذر  عاذذا 
ة األا ذذذ  عاذذا ان ذذااا  الذذذ  حييتهذذا رذذو يا عاذذذا اذذ ي  التهميذذ  الةشذذذري  . وقضذذ2014  ذذايو

  .(169)عا ام  35خرل 
إىل أيف الاهوا  ا مس  ن الهذلاال ا اذاح و ذر  الكثذ   ذن  9وأنا   الو ق  ا شرتك   -84

انقايميذذذذذ  لألغ يذذذذذ  الةذذذذذ  الت تيذذذذذ  الل اعيذذذذذ  لاةاذذذذذ  ونذذذذذرو   هتاذذذذذ  األغ يذذذذذ  وقو ذذذذذة التاذذذذذا ة 
، أنذذذا   و ارذذذ  ُأعريذذذة 13رتك  ا شذذذ. ووفيذذذام لاو قذذذ  (170)وا ذذذ خر  الل اعيذذذ  وتذذذوافر األغ يذذذ 

أنذذذذذذخا  غذذذذذذ  قذذذذذذاو  عاذذذذذذا ا  ذذذذذذول عاذذذذذذا  3إىل أيف كذذذذذذل نذذذذذذخت  ذذذذذذن أاذذذذذذل  2015 عذذذذذذام
. وقذذذ  نذذذذكل الي ذذذف ا اذذذتمر لألرذذذوا  وا خذذذابل والةذذذذ  (171)اعحتياعذذذا  الغ ائيذذذ  األرارذذذي 

م  75تمرام لأل ذن الغذذ ائ  وا  يشذ . وباذذغ الذهيت م ا ااذذيل ناذذة  الت تيذ  الل اعيذذ  ل يذ ام  اذذ
  .(172)ا ائ  باة  ق ف األ ا   الل اعي   ن قةل اليوا  ا كو ي  الاو ي 

 اللق  ي الصلة -9 
إىل تيذا ير ت يذ  بذ يف اعرذته ا  ا ههاذ  لامرافذم ال ذ ي   13أنا   الو ق  ا شذرتك   -85

. (173)ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي  وفذذ  عذذ وام كةذذ ام  ذذن األ ةذذا  إىل ال ذذرا وا ذذوف ني ال ذذ يني م 
م ا ائ  فيذل  ذن ال ذ و انمجذايل  ذوف   ال ذ   قةذل الهذلاال  45أيف  13و كر  الو ق  ا شرتك  

وا ي ماذويف م ا مهو يذ  ال ربيذ  الاذو ي . وقذ  أوري نيذت ا ذ  ا  األرارذي  و ذا  الشذر   ا اال
 رحرذا   4. وأبذ   الو قذ  ا شذرتك  (174)ال    األرارذي  إىل ااويذاو األوبئذ  و رافم ال ر 

بشذذذذ يف هذذذذ ا ا و ذذذذوال و كذذذذر  أيف ا كو ذذذذ   اذذذذلول  عذذذذن انتشذذذذا  األ ذذذذرار باذذذذة  عذذذذ م تذذذذوف  
ا ذذذذذذ  ا  العةيذذذذذذ  الاياحذذذذذذا  واألوويذذذذذذ  وعذذذذذذ م قذذذذذذ  ة الهاذذذذذذا  واأل  ذذذذذذال عاذذذذذذا ا  ذذذذذذول عاذذذذذذا 

تذذذ ث ام  نيذذذت األغ يذذذ  والرعايذذذ  العةيذذذ  أثذذذرأيضذذذام بذذذ يف  4ك  . وأفذذذاو  الو قذذذ  ا شذذذرت (175)األرارذذذي 
  .(176) راةيام عاا ا   الهاا  ا وا ل وا ر  ا  وأوري إىل اياوة    ع  وفيا  الر ّ 

إىل الهاذذا  وال تيذا  أُ غمذن عاذذا اعحت ذان با مذل الهذذاعت  7وأنذا   الو قذ  ا شذرتك   -86
با خا ر أو ألن  مل تذوفر قذن خذ  ا   هذ  محذل أو  عن اعغت ا  إ ا أليف الا ر د و  ع ام 

. وأفاو  ركل ال  ال  ال ا ي  ب يف ل ري ا مهو ي  ال ربي  الاو ي  قوانني اذا    بشذ يف (177)إعهار
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. ونتياذذ م لت شذذ  ال هذذف ا هاذذ  (178)انعهذذار وأرذذا ع جتيذذل انعهذذار إع ننيذذا  حيذذاة ا ذذرأة
ال، ينذذذذ  حاعذذذذ  إىل  ذذذذمايف تذذذذوف   عايذذذذ   ةيذذذذ  غذذذذ  اييليذذذذ  ا رتكذذذذ   ذذذذن قةذذذذل مجيذذذذ  أ ذذذذرا  الهذذذذلا 

لاضذذذ ايا، دذذذا م  لذذذك خذذذ  ا  انعهذذذار ا ذذذ  ويف وغ هذذذا  ذذذن ا ذذذ  ا  ا هاذذذي  وخذذذ  ا  
  .(179)ال    ان ابي 

 اللق  ي التعللس -10 
أيف التاذذذذذايل م ا ذذذذذ ا ا اعبت ائيذذذذذ  كذذذذذايف نذذذذذا رم تيريةذذذذذام  7عحرذذذذذة الو قذذذذذ  ا شذذذذذرتك   -87

فييذذذ   أيف   ذذذ ل التاذذذايل م   رفذذذ  اليذذذرا ة والكتابذذذ  عاليذذذ  قةذذذل الهذذذلاال. أ ذذذا ا يف،  و  ذذذ ع 
أوىن   ذذذذ ل م ال ذذذذامل. ويُيذذذذ   أيف ن ذذذذف األ  ذذذذال هذذذذو م ا مهو يذذذذ  ال ربيذذذذ  الاذذذذو ي  ا ذذذذ ا ا 

  .(180)الاو يني الرعئني ع يتايويف ت ايمام وأيف ه ا الرقت أروأ م ب   الةا ايف ا او ة
إىل أيف  ذذا ييذذر   ذذن  ايذذوين   ذذل واخذذل ا مهو يذذ  ال ربيذذ   3الو قذذ  ا شذذرتك   وأنذذا   -88

الاذذو ي  درو ذذويف  ذذذن حيهذذت م الت اذذذيت باذذة  الهذذلاال ا اذذذاح. وقذذ  توقذذذف رع  ا ييمذذني عذذذن 
إ رذذذذال أوعوهذذذذت إىل ا   رذذذذ   هذذذذ  أيف ت مذذذذ   اليذذذذوا  ا كو يذذذذ  ارذذذذته ا  ا ذذذذ ا ا وا رافذذذذم 

بذذ يف تكذذف ا مهو يذذ  ال ربيذذ  الاذذو ي  عذذن ارذذته ا   3و قذذ  ا شذذرتك  . وأواذذة ال(181)الت ايميذذ 
   .(182)ا  ا ا وا رافم الت ايمي 

 ادقللات والشعوب ادصللة -11 
 كر الت الف ال ا   ا نو   أيف حالذ  ا اذي يني األنذو يني ع تذلال هشذ  وأيف   ذ ل  -89

  .(183)قر وا  غاو ة الةا اقارة ي ل عاا أيف الكث   ن ا اي يني ا نو يني 
لألكذراو، ميذهح ا هاذي  وعذوو قذانويف ع يذ  و كر   هرم   ا اتوا أن  عاذا الذرغت  ذن  -90

بذذ يف اذذهح ا مهو يذذ   1. وأواذذة الو قذذ  ا شذذرتك  (184)ع يشذذمل مجيذذ  ا ذذاع فذذايف هذذ ا اليذذانويف 
  .(185)ال ربي  الاو ي  هلع  ا هاي   ن ع ي 

 أوون، وملتمسو اللجوءالمهاأرون، والال -12 
عع  فااذعيين م ا مهو يذ  ال ربيذ   581 000   ب يف حال  ال 9أفاو  الو ق  ا شرتك   -91

ا ر  األهاي  تاةةة م ت هو  أو ذاعهت ا  يشذي  بشذكل إىل أيف الاو ي  أاة ة كا ثي  نررام 
. (186)خذذا ل الةاذذ  خعذذ . وقذذ  ُنذذرو  ذذا ييذذر   ذذن ن ذذف الرعئذذني ال ااذذعيهيني إ ذذا واخايذذام أو

أيف ا كو ذذذذذذ  فر ذذذذذذة ح ذذذذذذا ام  ذذذذذذويرم عاذذذذذذا ب ذذذذذذ  ا خيمذذذذذذا   12و كذذذذذذر  الو قذذذذذذ  ا شذذذذذذرتك  
   .(187)ال ااعيهي 

 ادشخاص المشردون داخللا   -13 
 ريذذذذني  7.6أيف اعرذذذذتخ ام ا  ذذذذرط لايذذذذوة أوري إىل تشذذذذري   1 كذذذذر  الو قذذذذ  ا شذذذذرتك   -92

وقا ذذة ا كو ذذ  أيضذذام ب ذذو ة  ههايذذ  بتشذذري   ريذذني رخذذرين إىل ععئذذني.  4.6ل رذذو   وحذذوّ 
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غرافيذ  م ب ذ  ا هذا م  ذن خذرل   ذاو ة وتذ    ا متاكذا  و   نيني بغي  إح اث تغي ا  ومي
   .(188)واليرري
عاذا إعذر  ا ذ نيني الذ ين ي يشذويف  واأيف أ را  الهلاال عما 12و كر  الو ق  ا شرتك   -93

يهيذذ  أو و هيذذ  أو  ائ يذذ  أو باذذة   يذذوقت الايارذذي  م  هذذا م واق ذذ  حتذذة رذذيعرلت ألرذذةا  و
   .(189)ا ت و ة

مذذوا الُ بذذ يف أفذذراو  يايشذذيا قال ولذذ  انرذذر ي ق وعةهذذ  اله ذذرة  9وأفذذاو  الو قذذ  ا شذذرتك   -94
بذذذذ رت اذذذذاو وا م دافرذذذذا  الرقذذذذ  وويذذذذر الذذذذلو  وإولذذذذ   هذذذذاال وأ ا ذذذذ  ي ذذذذوو   رمهذذذذا إىل أرذذذذر 

إىل  لك، المة العائ تايف ا نو ي  واأل  هي  . وإ اف  (190)بيههت  اي ي  وواعوا   رمها فيما
  .(191)حل  اعحتاو ال مييرا   باعرتير  عاا ممتاكا  خاا  م دافر  ا اك 

ب يف توقف مجي  أ را  الهلاال رياري  ومما رذ  نيذل الاذكايف  9وأواة الو ق  ا شرتك   -95
. وأواذذذة (192)وغرام لإلقاذذذيت الواقذذذ  حتذذذة رذذذيعرلاالذذذ ميلغذذذرر حيذذذااة األ ر وتغيذذذ  التكذذذوين 

ب يف تهشذ  ا مهو يذ  ال ربيذ  الاذو ي  رليذ  لتاذهيل عذووة الرعئذني واألنذخا   1الو ق  ا شرتك  
  .(193)ا شروين إىل  ها م إقا تهت وارت اولت ممتاكالت حتة إنرا  األ ت ا ت  ة
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