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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب  تشرين ١٥-٤

 *املصلحة بشأن فيجيدمة من اجلهات صاحبة ورقات املعلومات املقموجز   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 أساسية معلومات -أوالا  
، مر  أذرذ روجمير  ١٦/٢١و ٥/١أُعّد هذا التقريرر عمر ب رقرراجمل  حرو  قروس ا ن را   -١

 هرراع  ٨قدمرر  مررن مررو ل لوجمترراع اماحومرراع اماالسررتاراا الرردوجمل الشررامع ب االعتهرراجم  وهررو 
إىل االسررتاراا الرردوجمل الشررامع، ويرررٍر ب زررقعُّ مررو ل تق  ررداب  (١)صررا ه  امحررح  مررن ااهرراع 

 ابحلد األتحى لادر القحماع 

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
 (٢)نحلقوق اإلنسانطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية  -ألف 

الدولررر ل عحرررى التحررردي  عحرررى س ا ن رررا  ومقاف ررر  التم  رررل الحجنررر  امان ررر   قرررو و ثّررر   -٢
الربوتوكرروا االذت رراجمل التةات رر  مناهعرر  التاررذيض وبررملع مررن وررروق اماامحرر  أو الاقوررر  القاسرر   

  (3)ال إن ان   أو امه ن  وعحى إنشاء آل   وتائ   وطن   أو
دي  عحى الربوتوكوا االذت اجمل امح   أب  تقوم الدولُ  ابلتح ٤وأوص  الوجمت  امشرتك   -3

ابتةات ررر   قرررروس النةررررع رشررررا  ر رررر  األطةررراا واسررررتا ا األطةرررراا ب الهارررراء وب امرررروار ا اب  رررر  
  (٤)والربوتوكوا االذت اجمل التةات    قوس النةع امتاح  إب راء تقدمي اله باع
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ات رررررراع  ن ررررررر  لدولررررررُ  ابلتحرررررردي  عحررررررى اتةأب  تقرررررروم ا ٢  امشرررررررتك  وأوصرررررر  الوجمترررررر -٤
  (٥)ورروتوكوالهتا ا واف   ١٩٤٩ لاام
وال ظرر  احلمحررُ  الدول رر  لحقعرراء عحررى األسررح   النوويرر  مرر  التقرردير أ  ف جرر  مررن ررر   -٥

الررذل أجمسرى الواليرر  لحرردوا مررن أ ررع  ٢٠١٦مقردم  تررراجم ااما رر  الاامرر  لحمرم امت رردة ب عررام 
تَّا  عح هرا  وأوصر  احلمحرُ  أب  تقروم ا   األسح   النووي  وأهنا و التةاوا عحى مااهدة  ظر 

  (٦)ف ج  ابلتحدي  عحى مااهدة  ظر األسح   النووي  ابعتهاجم ذلك م ال  مح   رول اب 
أ  م رررتوم امتثررراا ف جررر  ل تةات ررراع الررر  صررردَّت  عح هرررا  ٥وأفرررارع الوجمترررُ  امشررررتك   -٦

تةات ر  مناهعر  التارذيض وبرملع مرن اجم الت ةظاع امتاحق  اب ما إذا ُأذذع ب االعتهمنادم، ال س
  (7)وروق اماامح  أو الاقور  القاس   أو ال إن ان   أو امه ن 

ررا احلقومررُ  رعرروة رائمرر  إىل مج رر  امقحةرر  ررروال ع  ١وأوصرر  الوجمتررُ  امشرررتك   -7 أب  تو ٍّ
ررن ل ب إطرراجم ا  ررراءاع ا اصرر  لحمررم  ل جماع امقرررجم ا رراع امارر   الرر  لرر  ول رراألامت رردة، وأ  نل

امدافا  عرن  قروس ا ن را ، وامقررجم ا راع امار  رتاليرل وقاير  احلر  ب  رير  الررأل والتاهرمل، 
وامقرررجم ا رراع امارر  ابحلرر  ب  ريرر  التجمرر  ال ررحم  وتقرروين ااما رراع  وامقرررجم ا رراع امارر  

  (٨)واحملام  ابستق ا القعاة 
احلقومُ  مشاوجماع منتظم  م  اجملتم  امدين رشا  أب  تاقد  3 امشرتك  الوجمت ُ  وأوص  -٨

تنة ذ توص اع االستاراا الدوجمل الشامع، رنررس منهرا عقرد مشراوجماع روجمير  زرامح  مر  طائةر  
الثالثر  مرن االسرتاراا أب  ُتدمج نتائج ااولر  اب متنوع  من تناعاع اجملتم  امدين  وأوص  أيع

ل مج ررر   قررروس ا ن رررا  وقايتهرررا، مررر  مراعررراة امع ب ذنرررل الامرررع امتاحقررر  رتاليرررالررردوجمل الشررر
منتح  امردة إىل  حرو  قروس ا ن را  رشرا  اب تق  م اب مقرت اع اجملتم  امدين، وأ  تُقدٍّم تقرير 

  (٩)تنة ذ التوص اع امقدم  ذ ا هذع ااول 

 (١٠)ين حلقوق اإلنسانالوط اإلطار -ابء 
أ  القعا  امح   امتاحق  ابلدسرتوجم ال ترلاا تائمر ، وأنرا  قرن  ٥ك  وجمت  امشرت أفارع ال -٩

 أو تارديحها ٢٠٠٦مرا ا  أ قام احلحان  ال  ملن    حان ب منحقر  وبرمل مشرروط  النقر ق عرام 
  (١١)أو إلااؤها

ال حيترررول عحرررى تاررراجمي  لحانحرررري   ٢٠١3أ  رسرررتوجم عرررام  ٥وأفرررارع الوجمترررُ  امشررررتك   -١٠
  (١٢)‘‘تة مل’’رانوا : ‘‘ االء ابء’’التم  ل الانحرل ب  وأ

وتالررر  الحجنررر  امان ررر   قررروس ا ن رررا  ومقاف ررر  التم  رررل إهنرررا محتلمررر  رعرررما  االمتثررراا  -١١
جميرو(  القامع لحمهارئ امتاحق  مبركل امؤس اع الوطن   لتاليل وقاي   قوس ا ن ا  )مهارئ اب

مبررن فرر هم األزررواع ذوو مرر  مررن ذرر ا وررما  وصرروا عامرر  النررا ، وأترررَّع أب  رنرراء الثقرر  الاا
، وم رراءل  حتق قرراع م ررتقح إ ررراء التثق رر  والرردعوة، و امتمثحرر  ب واليتهررا واالوررن ب را عاترر ، 

سهع االنتحاف امتا   مبو ض القانو ، مبا ب ذلك إتامر  رعراوم استنةار امؤس اع واألفرار، و 
رررهررر  ع األساسررر  ، عنررردما تُنتهرررك احلقررروس واحلرررر  راررردم اهتامررراع   مرررن أيررر  أمررروجمس أساسررر    ةٍّ

  (١3)ةأو امتحوجم   االستق ل   الةاح 
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قررن لحجنرر  أ  الحجنرر  ال نتثررع مهررارئ ابجميررو  وتالرر  إنررا ال   ٥وأفررارع الوجمتررُ  امشرررتك   -١٢
لت ق ر  أو مراسر م أذررم ُيحردجمها الررئ و أو النارن أو امرسروم إلاراء الدسرتوجم تحق  زرقاوم ورد 

تا   أععاء الحجن  )الرئ و وامةوور (، مبرا ب ذلرك  ب زرع تها أو ص تها  وأواف  أ  عمح  
ظرع عردم و رور  اماايمل ام تودم ، بمل حمدرة روووح ب القانو ، ومن مث فإ  التا  ناع جتررل ب

ين  وأفرارع مهارئ تو  ه ر  زرةاف  ورو  إزرراجل ااهراع ذاع امحرح   مثرع منظمراع اجملتمر  امرد
أ  التمويع امقدم لحجن  حمدور، وابلتايل ال يو د تدجم كراف مرن امرواجمر ي رم  رتواصرع  اب الوجمت  أيع

عامر  النرا  إىل  كرافُّ أو أوسر  مر  الشراض الة جر   وأزراجمع الوجمتر  إىل أ  عردم إمقان ر  وصروا
يل لحجنر  يو رد ب الحجن  يشقع محدجم تح  ابلغ  وع وة عحى ذلرك، أفرارع الوجمتر  أ  امردير احلرا
  ررصرد اموالةراع  ال  تعاجمق محاحل اب تةاظا روظ ة  جمئ و ه ئ  تنروير تنراب ا عر م، امقحةر

  (١٤)اال  ترتقهها امنظماع ا ع م   والت ق   ف ها وإنةاذ القانو  ب  قه
ةُّ رقاعرردة و ثَّرر  الحجنررُ  الدولرر ل عحررى إنشرراء آل رر  وطن رر  لحتنة ررذ وا ررر   وامتارارر  مررلور -١3

لتته رر  التوصرر اع الوطن رر  تتعررمُن تُرردجمةب عحررى امشرراجمك  والتن رر   والتشرراوجم اب ر ررا ع متقامحرر ُّ نامرر
  (١٥)س ا ن ا م  التاهد النوع  الذل تدمتا جملحو  قو اب وإراجمة اماحوماع، وذلك نش 

كرامح  اب  نةراذأب  تع  احلقوم  توان  وس اسراع نرن  تروةب و  ١وأوص  الوجمتُ  امشرتك   -١٤
 ع   األمم امت دة رشا  امردافا  عرن  قروس ا ن را ، مبرا ب ذلرك مرن ذر ا ترانو  وطر  

  (١٦)حمدَّر رشا  االعرتاف ابمدافا  عن  قوس ا ن ا  وقايتهم
  (١7)كذلك أب  تُدجمج احلقوم  ام ع اان   ب توان  مقاف   التم  ل  ١وأوص  الوجمتُ  امشرتك   -١٥

االلتزامذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة اقذذذوق اإلنسذذذانا مذذذع مرا ذذذاة القذذذانون الذذذدو   تنفيذذذ  -ميج 
 اإلنساين الواجب التطبيق

 املسائل الشاملة -١ 

 (١٨)ام اواة وعدم التم  ل  
الحجنررُ  الدولرر ل عحررى اعتمررار ذنرر  عمررع الرررابع رشررا   ظررر الرردعوة إىل القراه رر   ثرر   -١٦

عحرى التم  رل أو الارداء أو الانر   كمرا  ثَّتهرا اب ن   ال  تشرقع حتريعرالقوم   أو الانحري  أو الدي
مرر  توصرر اع امقرررجم ا رراع امارر  ابألزررقاا امااصرررة لحانحررري  اب عحررى عقررد  ررواجم وطرر ، نشرر 

  (١٩)الانحرل وُكرع األ انض وما يتحع رذلك من تاح ضوالتم  ل 
ح ر  وملرو ر  ام رع اان ر  ومارايرل اهلوير  أ  امثح راع وامث ٥و اء ب الوجمتر  امشررتك   -١7
عنررد احلحرروا اب  رران   وأ ررراجم اهلويرر  وام رروا اان رر   و ررامح  صررةاع اان رر  يوا هررو  ن  ررل اان

  (٢٠)ندما يامحو  أو يه ثو  عن عمععحى الرعاي  الح    وال قن أو ع
أسررا  ام ررع اان رر   ابلتاامررع يديرر  مرر   رراالع التم  ررل عحررى ٢وأوصر  الوجمتررُ  امشرررتك   -١٨
حلررر  الدسرررتوجمل ب ام رررراواة والت ررررجم مرررن التم  ررررل ب اهلويررر  اان ررران   أو التاهرررمل عنهمررررا أبذرررذ ا أو

م  ماايمل  قوس ا ن ا  امه ن  ب مهارئ يو  اكراجم،، وأفرارع أنرا ينهار  االعررتاف اب االعتهاجم نش 
  (٢١)نوين ابلتنوب اان اين لحزواعالتام هبذع امهارئ وتنة ذها، مبا ب ذلك االعرتاف القا
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إىل أنرررا عرررارة مرررا يرررتم احلرمرررا  مرررن احلررر  ب عررردم التم  رررل،  ١وأزررراجمع الوجمترررُ  امشررررتك   -١٩
من الان  والت رش إببةاا ام ع اان ر  ب القروان  احملح ر   وأزراجمع إىل أ  النازرن  والت رجم 

اهلوير  اان ران   و رامح  صرةاع اان ر    من امثح اع وامثح   وملرو   ام رع اان ر  ومارايرل
ما يتاروو  ل نتقار عحرى اسرتودام صر غ تتاحر  هبرذع الةئراع ب  راالع ال  اسر  الاامر   اب كثمل 

إىل أ  امررردافا  عرررن  قررروس ا ن رررا  امتاحقررر  هبرررذع الةئررراع ال يلالرررو  يوا هرررو  اب وأزررراجمع أيعررر
  (٢٢)الاديد من م تو ع التهديد وامعايق  اان   

  وس اسررر اب  أ  فئررراع األتح ررراع ب ف جررر  مهمشررر  ا تماع ررراب  ٥وأفرررارع الوجمترررُ  امشررررتك   -٢٠
ه رررا ع امحرررنة  ف مرررا ارررم احلالررر  اال تماع ررر  وأزررراجمع إىل أ  هنررراجل مشرررقح  تتاحررر  ابناررردام ال

اله ررا ع ا ثن ر  ب تارردار سررقا  حردجم واالتتحراري  لحتح رراع وأ  مقترض إ حرراءاع ف جرر  مل يُ 
  (٢3)١7٢٠عام 

 (٢٤)التنم   واله ئ  واألعماا التجاجمي  و قوس ا ن ا   
عحى تاليل إرماج ومشراجمك   ّث  الحجنُ  امان    قوس ا ن ا  ومقاف   التم  ل الدول ل  -٢١

اجملتمااع احملح   العا ة  وامهمش ، مبن ف هم الن اء واألطةاا واألزواع ذوو ا عات  ب مج   
  ب أوترراع القررواجمط النه ا رر   كمررا  ثرر  الدولرر ل عحررى تاليررل الررنهج القررائم االسررتجاابع الناجمئرر

نرراء القرردجمة عحررى موا هرر  تاررمل عحررى احلقرروس ب تنة ررذ وطرررح ال  اسرراع وامهررارئ التو  ه رر  ب ر
  (٢٥)امناخ ب ف ج 

 ع أ  تر  ع الُقرم ر هض تامل امناخ يارٍّا الن اء إىل حتد ٥وأفارع الوجمتُ  امشرتك   -٢٢
عحرررى أجوا هرررن  اب مرررن   رررك التمقررر  االتتحرررارل، وأهنرررن ُيحررره ن رارررد الرت  رررع أكثرررر اعتمرررار

امشرررراوجماع لحتونرررر ل لرت  ررررع القرررررم لقرررر   يررررتم وأوصرررر  أب  تقرررروم احلقومررررُ  إبزررررراجل امرررررأة ب 
  (٢٦)استعاافهن أبل زقع من األزقاا

تض الروط   راجمة القرواجمط، أب  تقوم الدول ، من ذ ا امق ٢وأوص  الوجمتُ  امشرتك   -٢3
 رك إمقان ر  الوصروا وا وراءة واألمرن وتروفمل امليرد مرن ورهل رتق  م مج   مراكل ا   ء مرن  

  (٢7) اس الذل تةروا القواجمطاألمن ب ال 
أب  تتعمن س اسراع إراجمة اراطر القرواجمط التحردل م رال   ٥وأوص  الوجمتُ  امشرتك   -٢٤

 اهلوي  اان ان   وأ راجم لام ع اان   ومااير    وملرو  وامثح  ح اعامثالان  ود أفرار  تم  
  (٢٨)ط النه ا  أثناء القواجم صةاع اان     اهلوي  وام وا اان    و امح

أ  احلقوم  جتاهح  أو ألْول  القح ع من االهتمام، عحرى ورو  ٥وأفارع الوجمتُ  امشرتك   -٢٥
 ، ال سررر ما ب التوة ررر  مرررن ا ةجم امتوتاررر  ألنشرررن  التاررردين منرررتظم، لامح ررر  تق ررر م األثرررر اله ئررر

  (٢٩)االستورا    ال  يقوم هبا امقاولو 
أب  تامرررع احلقومررر  عحرررى ورررما  ج رة الررروع  رشرررا  أثرررر  ٥ وأوصررر  الوجمترررُ  امشررررتك  -٢٦

  (3٠)الحناعاع االستورا    عحى استدام  اله ئ  والح   وم توم اما ش 
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 ية والسياسيةاحلقوق املدن -٢ 

 (3١)   الةرر ب احل اة واحلري  واألمن عحى زوحا  
أنررا عحررى الررربم مررن أ  ف جرر  صررّدت  عحررى اتةات رر  مناهعرر   ٥أفررارع الوجمتررُ  امشرررتك   -٢7

التارذيض وبررملع مرن وررروق اماامحرر  أو الاقورر  القاسرر   أو ال إن ران   أو امه نرر ، إال أ  تنة ررذها 
 )التارديع( ي رم  لر راا الشررط  ابسررتودام ٢٠١7الارام لارام انو  النظرام وأفرارع أ  تر اب كرا  رن ئر

  (3٢)(3)٩لقوة عند االتتعاء،   ض امارة ا
وأفارع الحجنُ  امان ر   قروس ا ن را  ومقاف ر  التم  رل أنرا ف مرا يتاحر  ابلشرقاوم الر  وجمرع  -٢٨
، مبرررن فررر هم القحرررر، ب ذررر ا مشحررر  االرعررراءاُع االعترررداءل عحرررى امشرررتها هبرررم ٢٠١٨إىل  ٢٠١٦عرررام 

  (33)ثناء اال تجاج ما أسةر عن إصاابع   دي  لحمشتق عمح   االعتقاا واعتداءل جم اا الشرط  ب أ
زرررقاوم مررررن ال رررجناء ب اتحرررر   ٢٠١٨و ٢٠١٦وأفرررارع الحجنرررُ  أهنررررا تحقَّررر  ررررر   -٢٩

  (3٤)العتداء اا دلامراف  ا ص     تلعُم التاامع الو ش  موظة  ال جو ، مبا ب ذلك ا
زررررقاوم ررررردعوم سرررروء الظررررروف  ٢٠١٨و ٢٠١٦وأفررررارع الحجنررررُ  أهنررررا تحقَّرررر  ررررر   -3٠

ال ائدة ب عنارر اللنلا ع واستجواق الشرط  لحةت اع امراهقراع رو  موافقر  آابئهرن وإ هراجمهن 
اء عحررى إ ررراء ف رروع طه رر ، وتق  ررد  قرروس الررل جمة، وعرردم ت ررام الشرررط  إبررر   األسرررة عررن إلقرر

حرر  امشررتها هبررم عحررى سرراع ، وسرروء ماام ٤٨القررهع عحررى امشررتها هبررم الررذين حتتجررلهم ألكثررر مررن 
  (3٥)آذرين حمتجلين لدم الشرط ، وعدمي تقدمي و هاع الناام لح جناء ب مراكل ا ص ح يد
أب  تقرروم احلقومرر  ابسررتاراا الترردجميض امترراح  ال رراب لقررواع  3وأوصرر  الوجمتررُ  امشرررتك   -3١
نظمراع اجملتمر  ط  واألمن ب  اا  قوس ا ن ا ، وحتديثرا عنرد االتتعراء، مب راعدة مرن مالشر 

امرردين ام ررتقح ، لتاليررل تنه رر  اماررايمل الدول رر  حلقرروس ا ن ررا  تنه قرراب أكثررر ات رراتاب، مبررا ب ذلررك 
  (3٦)مهارئ األمم امت دة األساس   رشا  استودام القوة واألسح   الناجمي 

 (37)ك م ال  ا ف ع من الاقاق، وس ارة القانو ا، مبا ب ذلإتام  الاد  
أنرررا عحرررى الرررربم مرررن أ  الدسرررتوجم يعرررمن اسرررتق ل   ال رررحن   ١أزررراجمع الوجمترررُ  امشررررتك   -3٢

ررةها ابلنظررر إىل أ  هلررذع األذررملة سررحن ل  القعررائ  ، إال أهنررا ُعرورر  لترردذع ال ررحن  التنة ذيرر  وتا  
  (3٨)حملاكم الاال   األذرم وعلهلمتا   تعاة احملقم  الاح ا وا

إىل أ  احلقومرر  مل تقررم إبلارراء  حررا ع تررواع األمررن وإجالرر   ١امشرررتك  وأزرراجمع الوجمتررُ   -33
وُت رررائع ترررواع األمرررن عرررن اب الاقهررراع الررر  تاررررتا ام ررراءل   وأوصررر  أب  جُتررررل احلقومررر  حتق قررر

  (3٩)تاذيض احملتجلين وسوء ماامحتهم
ب مج رر   احلقومرر  حتق قرراع نليهرر  وزررامح  وفاالرر أب  جترررل  3شرررتك  وأوصرر  الوجمتررُ  ام -3٤

 االع االعتداء عحى أععاء اجملتم  امدين والحر ة   وامردافا  عرن  قروس ا ن را ، وتقردمي 
  (٤٠)ااناة إىل الادال 

ب امتوسرررل لحن ررراء مرررن أوا اب يومررر ٨٦٨أ  األمرررر اسرررتارس  ٢وأفرررارع الوجمترررُ  امشررررتك   -3٥
عوامررع اتحةر  مثرع تقررال    الادالرر  الرة ر ، ر رهض مرن  رروارط الانر  إىل الوصروا إىل  رارط

جمسررررروم جمفررررر  الررررردعوم، وام ررررراف  مرررررن ر جمهرررررن إىل وكررررراالع تنررررراب الادالررررر  الرة ررررر ، والتاق رررررداع 
  (٤١)يتاح  ابالفتقاجم إىل الوع  ابلامح اع ووكاالع تناب الادال  الرة   امتا   ف ما
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تحررم احملقمرر   الرسرروم با عةرراء مررن الررْرا اماحومرراع عررن ر ٢ امشرررتك  وأوصرر  الوجمترر ُ  -3٦
وأب   حررم احلقومرر  األمررواا م رراعدة الن رراء مررن األسررر امنوةعرر  الرردذع عحررى الحجرروء إىل 

الحجنررُ  اب الادالر  الرة رر  مررن ذرر ا وجاجمة زررؤو  امرررأة والنةررع و ة رر   رردة الةقررر  وأوصرر  أيعرر
مر  الردائرة راقرد  ح راع منتظمر  حملقمقاف   التم  رل ال رحن  القعرائ   امان    قوس ا ن ا  و 

  (٤٢)وعقد  ح اع ابستودام تقنولو  ا الة ديو
أ  ترررانو  األ ررررداط يُاررررٍّف احلررردطل أبنرررا الشررروم الررررذل  ٤وأفرررارع الوجمتررر  امشررررتك   -37
عرن اسرتا ا  ونت جر  لرذلك، فرإ  مرتقرض اار ر  ال يقرو  م رؤوالب  اب،عامر ١7يهحغ من الامر  مل

 اب عامررر ١7عحرررى طةرررع إذا مرررا كرررا  عمرررر النةرررع  النةررع  ن ررر اب رواسرررن  مررروار االعترررداء اان ررر 
أبنرا أل زروم ‘‘ احلردط’’وأوص  الوجمترُ  أب  تقروم احلقومرُ  رتنقر   ترانو  األ رداط لت ديرد 

  (٤3)عاماب  ١٨رو  
 أزرهر  ه راب  ٦م عحرى مرن ترانو  ااررائم ترن ٢3٠أ  امرارة  ٤وأفارع الوجمتُ  امشرتك   -3٨

تررنم عحررى أنررا  ٢7وأزرراجمع إىل أ  امررارة ‘‘  إيررراراع الهارراءعحررى اب أو  لئ رراب كح رر’’عررن الارر   
 سررن ،  قررن أ  يقررو  م ررؤوالب  ١٤سررنواع، ولقنررا يقررع عررن  ١٠النةررع الررذل يهحررغ مررن الامررر 

  ١٠فرروس سررن أمررام ام  قرر  اانائ رر  مررن هررم اب وأ  هررذا يهرردو أنررا يرررتجل الهرراق مةتو رر اب، نائ رر
مرن ترانو  ااررائم  عةراء األطةراا، الرذين  ٢3٠امرارة قروم احلقومرُ  رتنقر   وأوص  الوجمترُ  أب  ت

اب كح رر’’مرن الامرر، مررن ام رؤول   اانائ ر  صرررا   عرن الار    ١٨يُارَّفرو  أبهنرم أل  زرروم رو  
  (٤٤)‘‘ب عائداع الهااءاب أو  لئ 

 (٤٥)  ب احل اة الاام  واحل اة ال  اس  احلر ع األساس   واحل  ب امشاجمك  
أ  ف جررر  نحررك زررهق  واسررا  مرررن امنظمرراع بررمل احلقوم ررر   ٢الوجمتررُ  امشرررتك  أفررارع  -3٩

تامع إىل  د كهمل رو  تردذع مرن احلقومر   وأزراجمع إىل أ  القروان  الر  جترّرٍم انتقرار احلقومر  
  (٤٦)  تقوم هبا امنظماع بمل احلقوم  صاجمم ب عحى  موع  امهارجماع ال   قن أاب تع  ت ور

ا ت را  رةارع مشر  أمرام احملقمرر  ’’أ  هتمر  االجرجماء ر ررهض  3لوجمترُ  امشررتك  وأفرارع ا -٤٠
  (٤7)ُت تودم  سقاع امنشق ‘‘ والقعاء

إىل أ  امنظماع بمل احلقوم   تنتقد ترانو  سرحناع الربمرا   ٢وأزاجمع الوجمتُ  امشرتك   -٤١
  (٤٨)ن أ  يليد من تقويع اجملاا امدينتا، الذل تلُعم أنا جيرٍّم انتقار الربما  وأنا  قوامت اجا
و رررور تررروان  تق  ديرررر  جُيررررب منظمررراع اجملتمررر  امررردين عحررررى  3وأفرررارع الوجمترررُ  امشررررتك   -٤٢

  (٤٩)الذات   الرتار 
مررر  امررردين وصررروهنا ب احلقومررر ل إىل إحيرررار ر ئررر  نق ن ررر  لحمجت 3ورعرر  الوجمترررُ  امشررررتك   -٤3

الامح ررر ، وفقررراب لح قررروس امنحررروع عح هرررا ب الاهرررد الررردويل ا ررراع ابحلقررروس القرررانو  وامماجمسررر  
امدن رر  وال  اسرر  ، وإعرر   األمررم امت رردة رشررا  امرردافا  عررن  قرروس ا ن ررا ، وتررراجماع  حررو 

  (٥٠)٢7/3١، و٢7/٥، و٢٢/٦ قوس ا ن ا  
وأ  امرردافا  ف تررد حت ررن  أنررا وعحررى الررربم مررن أ  الظرررو  ١وأفررارع الوجمتررُ  امشرررتك   -٤٤

ال يرررلاا احلررر   ب  ريررر  التاهرررمل والتجمررر   اب،عررن  قررروس ا ن رررا  يامحرررو  ا   ب ر ئررر   ررررة ن رره 
وأنررا ال يررلاا يتارر  عمررع القثررمل لعررما  ر ئرر  نق ن رر  لحمرردافا  عررن  قرروس ا ن ررا    اب،حمرردور
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 قرروس ا ن ررا   عررن جترررمي األنشررن  امشررروع  لحمرردافا  عررنوأوصرر  الوجمترر  أب  نتنرر  احلقومررُ  
وأ  تُحار  مج ر  القروان  وال  اسرراع الر  حترد  مرن األنشررن  واحلقروس األساسر   ب  رير  التاهررمل، 
والتجم  ، وتقوين ااما اع، مبا ب ذلك موار  مرن امرسروم اماردٍّا لقرانو  النظرام الارام، ومرسروم 

ع وتررانو  ال رر م  عحررى امتعررمن تررانو  االنتوررااب ٢٠١٤ومرسرروم عررام تنرروير تنرراب ا عرر م، 
  (٥١)زهق  ا نرتن 

أب  تقةع احلقوم  نق  امدافا  عرن  قروس ا ن را  مرن  3وأوص  الوجمتُ  امشرتك   -٤٥
االورررن ب أبنشرررنتهم امشرررروع  رو  ذررروف أو ت رررور أو عرات رررع أو معرررايقاع تانون ررر  وإراجميررر  

  (٥٢)مربجم ال
جمة الةتنررر  الرررواجمرة ب ترررانو  ااررررائم ت رررتودُمها أ  أ قرررام إة 3وأفرررارع الوجمترررُ  امشررررتك   -٤٦

  (٥3)ال حناع الستهداف وسائل ا ع م وال  اس   امااجمو   وأوص  أب  تقوم احلقومُ  إبلاائها
 مرر احلقو وأ   ،أ  الحرر ة   تارورروا لحمعررايقاع والرته ررض أ  ررا ب  ١وأفررارع الوجمتررُ  امشرررتك   -٤7

  (٥٤)الستهداف فرارم الح ة   رتهم  التشهمل أو إهان  احملقم  النظام القانوين ت تودم أ  ا ب 
أ  وسائل ا عر م ن رع إىل الرتارر  الذات ر  وال تانر  ام رائع  ١وأفارع الوجمتُ  امشرتك   -٤٨

  (٥٥)ال  تد تقو  مثملة لحجدا، األمر الذل  قن أ  يشمع  قوس ا ن ا 
تنرروير تنرراب ا عرر م )تررانو  ا عرر م( كررا  لررا أثررر  أ  تررانو  3وأفرارع الوجمتررُ  امشرررتك   -٤٩

، ٢٢مروب عحى وسائل ا ع م و ري  الحر اف   وأزراجمع الوجمتر  إىل أ  القرانو  يرنم ب امرارة 
   عحى أ  وسائل ا ع م ال  قنها نشر موار هتدر الحاحل الاام أو النظام الاام، أو ود امحح

تمااع احملح    فإذا انتهق  أل منظم  إع م   هرذا احلقرم الوطن   أو تؤرل إىل الشقاس ر  اجمل
( و/أو احلهو   روالجماب لأ ٤٨أل  روالجم ف ج  ) وايل  ١٠٠ قن أ  تااتض رارام  تحع إىل 

   وترررد أنشرررا ترررانو  ا عررر م ه ئررر ل ف جررر  لتنررروير تنررراب٢٤لحمرررارة اب مررردة تحرررع إىل سرررنت ، وفقررر
سرحناع واسرا  لحت ق ر  رشرا  الحر ة   ووسرائل ا عر م، مبرا ب ا ع م )اهل ئ (، الر  نحرك 

ذلك ص   اع التةت   وامحارجمة وسحن  إ ال  أل زقوم واجمرة إىل حمقم  وسائل ا عر م  
مرررن القرررانو ،  قرررن إجمبرررام الحررر ة   عحرررى  ٢٦أنرررا مبو رررض امرررارة  3وأفرررارع الوجمترررُ  امشررررتك  

 ٢٠١٦أنرررا  ررررم تارررديع ترررانو  ا عررر م ب عرررام ن محرررارجمهم لحه ئررر   وأزررراجمع إىل القشرر  عررر
  (٥٦)حلظر رك احملتوم احملح ، مبا ب ذلك األذهاجم التحةليون   القائم  عحى االزرتاجل ب ا دماع

مبرا اررر  ترررانو  ا عررر م وإلاررراء األ قرررام الررر  تق رررد  ريررر   ٥وأوصررر  الوجمترررُ  امشررررتك   -٥٠
  (٥7)ما لحح ة  التاهمل، ال س 

أ  هناجل زوابع من أ  تانو  ال  م  عحرى زرهق  ا نرتنر   3لوجمتُ  امشرتك  وأفارع ا -٥١
 قررن أ  يق ٍّررد  ريرر ل التاهررمل، وأزرراجمع إىل أ  منظمرراع اجملتمرر  امرردين تقرروا إنررا يررؤرل إىل ُمنرراخ 

  (٥٨)من الرتار  و قن أ  ُي اء استوداُما لتجرمي التاهمل امشروب
تتَّوررذ احلقومرر  ذنررواع لرفرر  الق ررور عررن  ريرر  التاهررمل  أب  3وأوصرر  الوجمتررُ  امشرررتك   -٥٢

  (٥٩)وأب  تاتمد إطاجماب حلماي  الح ة   من االونهار والتووي  وامعايق 
عن االب إجاء االستودام ام تمر لحقروان  مثرع ترانو  النظرام  3وأعرر  الوجمتُ  امشرتك   -٥3

  (٦٠)س ما ابلن ه  لحنقاابع الامال     د احل  ب التجم  ال حم ، الالاام )التاديع( لتق
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إىل أ  عقد جتماراع عامر  وا تجا راع حتتراج إىل تحراجمي   ١وأزاجمع الوجمتُ  امشرتك   -٥٤
  (٦١)طوي ب اب من الشرط ، وأ  اجملتم  امدين كا  تد أفار أب  عمح   التحري   قن أ  ت تارس وتت

 عذرر م الرر  تقرردَّم  هبررا راررع منظمررا أ  طحهرراع الرت إىل ١ امشرررتك  وأزرراجمع الوجمترر ُ  -٥٥
  تم  امثح اع وامثح   وملرو   ام ع اان ر  ومارايرل اهلوير  اان ران   و رامح  صرةاع اان ر 

  (٦٢)لاقد جتمااع سحم   تورح  ابلتاذمل أو الرفع
 يقةرع نو  النظرام الارام )التارديع(  رىأب  تقوم احلقومرُ  رتارديع ترا 3وأوص  الوجمتُ  امشرتك   -٥٦

  (٦3)ابلقامع احل  ب  ري  التجم ، وإلااء الق ور بمل تحك امنحوع عح ها ب إطاجم القانو  الدويل
أنا ب  ر  أ  ماظرم منظمراع اجملتمر  امردين نقَّنر  مرن الت رج ع  3وأفارع الوجمتُ  امشرتك   -٥7

، هنرراجل فئرراع وا هتهررا حتررد ع  وأوصرر  الوجمترر  أب  تقرروم والامررع ابحلررد األر  مررن الترردذع احلقرروم 
ت رج ع مبو رض دين عحرى الاحلقومُ  إبلااء مج ر  الق رور امةروور  رر  رابُّ عحرى تردجمة منظمراع اجملتمر  امر

ألفعرع امماجمسرراع الر   رردرها مقررجم األمررم اب ترانو  الحرناري  االسررتئمان   ا ملير ، والق ررام ابألنشرن  وفقرر
يم رررر  اب العرررررتاف فرررروجم امارررر  ابحلرررر  ب التجمرررر  ال ررررحم  وب تقرررروين ااما رررراع، وابامت رررردة ا رررراع 

  (٦٤)ربجم لامنظماع اجملتم  امدين ال  ُ رم  من الت ج ع رشقع تا ة  وال م
أب  تقررروم احلقومررر  عحرررى و رررا ال ررررع  ابسرررتاراا القرررانو   ٥وأوصررر  الوجمترررُ  امشررررتك   -٥٨

وتاديحا  رى حيقر  الشرموا والثقر  ب الامح ر  االنتوار ر   وأفرارع الوجمترُ   ٢٠١٤االنتوايب لاام 
مب راعدة مرن  وعمح ر ب اماعراع امرراته  احملح ر  أ  هناجل  ا  ب إىل عمح   اعتمار أكثرر وورو اب 

  (٦٥)تض االنتواابع ب تنة ذ ررامج التدجميض التااوين م  منظماع اجملتم  امدينمق

  ظر مج   أزقاا الرس  
حيظرررر ر ررر  األطةررراا  ٢٠٠7أ  ترررانو  ع تررراع الامرررع لارررام  ٤أفرررارع الوجمترررُ  امشررررتك   -٥٩

  (٦٦)لواج الق رلواالجتاجم هبم، ولقنا ال حيظر صرا   االجتاجم ألبراا اللواج امهقر وال

 االقتصادية واالجتما ية والثقافيةاحلقوق  -٣ 

 (٦7)احل  ب الامع وب ظروف عمع عارل  وموات    
 أب  تُرا رر  الدولررُ  احلررد األر  الرروط  لح رروجم مبراعرراة ذررل الةقررر ٢أوصرر  الوجمتررُ  امشرررتك   -٦٠

  (٦٨)ت    اة كر  الاماا من التموتقال   ال قن امناسض، وأ  تليد احلد األر  لح وجم لتمق  
إىل أ  الامراا اعراو  لاقرور فررير  ت رم  لحرا ض الامرع إبهنراء  ٢وأزاجمع الوجمتُ  امشرتك   -٦١

الاقررد كمررا يشرراء ررردو  إرررداء األسررهاق وأ  هررذا يررؤرل رررهاع أصرر اق الامررع إىل مررن  عقررور تحررملة 
  وأفرارع الوجمترُ  أ  هررذع  حررحو  لروال ذلركس األ رع فقرل، وهرو مرا حيرررم امروظة  مرن أل منراف  كرانوا 

رم الاماا من أ  يقو  هلم صوع فاَّاا ب الامع وجُتربهم عحى تقه ع األ قام والشروع   (٦٩)الاقور حتل
ر  راع النقراابع ب ف جر ، ال سر ما اب متلايداب أ  هناجل تحق 3وأفارع الوجمتُ  امشرتك   -٦٢

وتةق قهرا  وأوصر   اف احلركر  النقار ر احلقومر  ت راى إىل إورار  نقاابع القنراب الارام، وأ  
الوجمتُ  أب  تعمن احلقومر  و رور نقراابع عمال ر  م رتقح  ترؤّرل أعماهلرا رشرقع فاراا وم رتقع، 

عحررى احلرر  ب  ٢٠١٥وذلررك إبلارراء الق ررور بررمل امررربَّجمة ب تررانو  ع ترراع الامررع )التاررديع( لاررام 
  (7٠)اع   وا وراقوإ راء امةاوو  اامتقوين النقاابع واالنعمام إل ها 
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أ  هنرراجل راجمسرر ب  قوم رر  م ررتمرة ب تةق ررك منررارر احلررواجم  ٥وأفررارع الوجمتررُ  امشرررتك   -٦3
اال تماع  والامح   الث ث   األطراف  وأوص  أب  حتررتم احلقومرُ  اتةات ر  منظمر  الامرع الدول ر  

  (7١)و دُّ    واجم ا تماع   ق ق ( وامشاجمك  ب١٤٤رشا  امشاوجماع الث ث   )جمتم 
أ  احلقومر   حر  ابلقامرع عرن مقررتح رارك  رالو األ روجم  ٥وأفارع الوجمتُ  امشررتك   -٦٤

ابعتهاجمهررا اهل قررع الث ثرر  لترروفمل أر ررل أزررقاا احلمايرر  لحامرراا بررمل امنتمرر  إىل نقرراابع الامرراا 
تاحقررر  إبلارررراء لنظرررر ب إ راءاهترررا اممرررن االسرررتا ا امنحررر   وأوصررر  الوجمترررُ  أب  تُا ررررد احلقومرررُ  ا

  (7٢)احلماي  األساس   ال  ُمن   ألوا  عماا ف ج  رواسن   الو األ وجم
أب  تامع الدولُ  عحى تنة ذ س اس  الامالر  الوطن ر  وجمصردها  ٢وأوص  الوجمتُ  امشرتك   -٦٥

  (73)رةاال  ، ال س ما ف ما يتاح  إب اجة األموم 
دولرُ  النظرر ب النظرام القعرائ  احلرايل ف مرا يتاحر  أب  تا د ال ٢شرتك  وأوص  الوجمتُ  ام -٦٦

  (7٤)يُاجٍّع ابلدعاوم را   وما  النظر ب القعا  عحى و ا ال رع اب ابلامال  وأ  تع  نظام
أب  تارررال الدولرررُ  الةجررروة ب األ ررروجم رررر  اان ررر  اب ررراذ  ٢وأوصررر  الوجمترررُ  امشررررتك   -٦7

  (7٥)ب مج   القناعاع نة امر لحوالتنة ذ الةااا  اس  الوطن   لح وجم حمدرة ب ال  ص ا 

 احل  ب العما  اال تماع   
أب  تقةررررع احلقومرررُ  ام رررراواة ب  حررروا األزررررواع ذول  ٥أوصررر  الوجمتررررُ  امشررررتك   -٦٨

إمقان ر  عرن  ا عات  عحى م توم ما ش  الئ  واالستةارة من ررامج احلماي  اال تماع  ، فع ب 
رة مرن   رك التقحةر  وذاع نوع ر  تتحرع اب عاتر ، وام راعدٍة عحرى احلحوٍا عحى ذدماع م ت  ٍّ

  (7٦)تان   النةقاع امتاحق  اب عات 
أ  ررامج ف ج  اال تماع   ال  تتنراوا اال ت ا راع ا اصر   ٤وأفارع الوجمتُ  امشرتك   -٦٩

ررل لحطةرراا ورر ا  االجترراجم وبررملع مررن أزررقاا االسررتا إىل  ررد كهررمل ب  ا اان رر  لحطةرراا ترتكَّ
وأوصرر  الوجمتررُ  أب  تقرروم احلقومرر  رتوسرر   الررربامج  اب وفا ومو َّهرر  إىل الهنرراع أساسررسررالااصررم  

اال تماع   امو ه  إىل األطةاا و ا  االستا ا اان   من أ ع قاير  األطةراا، مرن الهنر  
  (77)والهناع، ب مج   أواء الهحد

 (7٨)ب م توم ما ش  مناسضاحل    
 ،أنررا عحررى الررربم مررن النمررو االتتحررارل يهقررى الةقررر ُم تشررر ب  ٤أفررارع الوجمتررُ  امشرررتك   -7٠

ب امائ  من سقا  الهحد حت  ذل الةقرر  وأفرارع الوجمتر  أ  التوسر  احلعررل  ٤٠  ك يا   
احلعرررري ، مررر  حمدوريررر  امتلايرررد أرم إىل امليرررد مرررن امشررراكع  فاألسرررر الررر  هرررا رع إىل امراكرررل 

واالنةحرراا عررن زررهق  األمررا  ب  تمااهتررا احملح رر ، توا ررا عحررى ا رردماع اال تماع رر  احلحرروا 
  (7٩)ا   ب الشواجمبالب ااطر الةقر و/أو اب اجمتةاع

 (٨٠)احل  ب الح    
الاقح رر  ب أ  النررا   الررذين حيحررحو  عحررى ذرردماع الحرر    ٢أفررارع الوجمتررُ  امشرررتك   -7١

رشررقع ذرراع، ويتاروررو  ألزررقاا مررن الانرر  الرر  ال توثَّرر   ف جرر  هررم فئرر  أتررع تُرردجمة ووررا ة س 
وأفررارع الوجمترر  أهنررم يوا هررو  الوصررم والتم  ررل والاللرر   فهررم يةتقرررو  إىل إمقان رر  احلحرروا  اب بالهرر



A/HRC/WG.6/34/FJI/3 

GE.1913-86777 10 

أفرارع الوجمترُ  عحى اماحوماع امتاحقر   قروتهم ورق ة ر  راجمسرتها وكرذلك التشرريااع حلمرايتهم  و 
  (٨١)بع النازئ أ  االنت اجم من الشوااب أيع
أب  تامع الدولُ  عحى حتق   ال مركلير  ب اماحومراع امتاحقر   ٢وأوص  الوجمتُ  امشرتك   -7٢

ابلح   الاقح   والوتاي  من االنت راجم ونشررها، ال سر ما ب امنراط  اله رير   وأوصر  أب  تهارك 
  (٨٢)األترا ح   اجملتما   مثع رر مج التثق   رواسن  الدولُ  ررامج الح   الاق

أب  تُرردجمج الدولررُ  تاحرر م الحرر   الاقح رر  ب امنرراهج الدجماسرر    ٢وأوصرر  الوجمتررُ  امشرررتك   -73
  (٨3)لحتوع   رقعا  الح   الاقح   مبا ب ذلك من ذ ا م تشاجمين مدجمَّر  ب امداجم 

  (٨٤)عن القح  إجاء اجمتةاب مادالع قع امراهقاع ٢امشرتك  وأعرر  الوجمتُ   -7٤
أ  األ قررررام احلال رررر  امتاحقرررر  ابلحرررر   اان رررر   وا  ار رررر   ٢وأفررررارع الوجمتررررُ  امشرررررتك   -7٥
تقةرر  لحن رراء ذواع ا عاترر ، مبررا أهنررن ال جلررن يرروا هن حتررد ع ب احلحرروا عحررى ا رردماع  ال

  (٨٥)الح    لحمهاع واألطةاا
   واحلقررررروس اان ررررر   أب  ت رررررتارا الدولرررررُ  وتارررررّلٍج الحررررر ٢وأوصررررر  الوجمترررررُ  امشررررررتك   -7٦

ررن اب وا  ار رر  والتثق رر  اان رر  الشررامع لحشررهاق ب امررداجم  وذاجم هررا  وأوصرر  أيعرر أب  حُت ٍّ
عحررى اماحومرراع الحرر    اان ر   وا  ار رر  واالذتهرراجماع التشو حرر  ، والرعايرر  ب  احلحروا  ررا ب 

  (٨٦)هاج التناسح تشة اع والا ج من سرطا  عن  الر م، وسرطا  الثدل وسرطا ع ااام 
رتوع ررر  الارررامح  ب  ررراا الرعايررر  الحررر     قررروس مارررايرل  ٥وأوصررر  الوجمترررُ  امشررررتك   -77

اهلوي  اان ان  ، وأ  يرتم تاليرل ال  اسراع الحر    لتقرو  زرامح  ال ت ا راع األزرواع ذول 
  (٨7)التنوب اان اين

 (٨٨)احل  ب التاح م  
امشاكع األسري ، مبا ب ذلك ا مهاا األررول واالفتقراجم إىل  أ  ٤أفارع الوجمتُ  امشرتك   -7٨

الرردعم األسرررل، تررد ٍسرر ق  كاسررهاق منتشرررة لحطةرراا الررذين ياررارجمو  امدجمسرر  والررذين يتاروررو  
زررائا  جتاررع األطةرراا  أسررهاابب اب عررل سررتا ا اان رر  عررن طريرر  الهارراء  وتُاررد امحرراعض امال رر  أي

لوجمت  أ  األطةاا الذين تركوا مقاعد الدجماس  ُعرو  رحوجمة متلايدة ُيقمحو  تاح مهم  وأفارع ا ال
  (٨٩) نر  موع  من االنتهاكاع واالستا ا

الدولررر  عحرررى إرجماج مووررروب امان ررر   قررروس ا ن رررا  ومقاف ررر  التم  رررل  و ثَّررر  الحجنررر ُ  -7٩
  (٩٠)التوع    قوس ا ن ا  ب امناهج الدجماس  

 فئات حمددة حقوق أشخاص حمددين أو -٤ 

 (٩١)الن اء  
إىل أ  عدم ام راواة رر  اان ر  متاحارعس ب ماظرم تناعراع  ٢أزاجمع الوجمتُ  امشرتك   -٨٠

تتحرراري  وال  اسرر   اجملتمرر  وأ  القح ررع مررن الترردارمل الرام رر  إىل تنرروير   رراة امرررأة اال تماع رر  واال
  (٩٢)حتظى ابلدعم القاب

أب  تلهاك احلقومُ  ررسرائعل توير ُّ عرن ام راواة رر  اان ر  وعردم  ٥وأوص  الوجمتُ  امشرتك   -٨١
  (٩3)لحقعاء عحى الان  ود الن اء واألطةاا زام ب اب التم  ل وتاليل الت ام  واال رتام ابعتهاجمع هنج
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ب القعررا  ‘‘ س اسرر  عرردم إسررقاع الررتهم’’أ  ف جرر  لررديها  ٢ وأفررارع الوجمتررُ  امشرررتك  -٨٢
ن الشرررط  والن اررر  الاامرر  إ الرر  القعرر   إىل احملقمرر   وأزرراجمع إىل أ  الشرررط  اانائ رر  ت ررتحلم مرر

ما تنحض من الن اء  ع امشقح  راذع األسرة أو القري ، أو أ  الشررط  ال خذرذهن عحرى اب باله
موترر  الشرررط  مررن   ررك طريقرر  التاامررع مرر  تعررا  الانرر  وررد  حممررع ااررد  وأفررارع الوجمترر  أ 

تم احلالرر  ياررع الن رراء يهقرر  ب ر ئرر  تت ررم ابلانرر  وتتواصررع ماررا هتن، إىل امرررأة يت ررهض ب تةررا
إىل النلعرر  األرويرر  امرتسررو  ب ف جرر ، ال يررتم اب  ررد امرروع ب راررع احلرراالع  وأفررارع أنررا نظررر 

  (٩٤)رأة رحوجمة مناسه التاامع م   االع الان  ود ام
ةب ذاصر  راذرع تروة الشررط  مقاف ر  أب  تنشر  الدولرُ  و رد ٢وأوص  الوجمترُ  امشررتك   -٨3

الانرر  ورررد الن ررراء مررن مج ررر  الشررررائ  وبملهررا مرررن الةئررراع العررا ة  أو امهمشررر   كمرررا أوصررر  
   هذع ال  اسر  وأبنا ينها  التشديد عحى أمه ،فااالب اب تنة ذ‘‘ س اس  عدم إسقاع التهم’’رتنة ذ 

  (٩٥)ذ ا الدوجماع التدجميه   راذع الشرط 
أ  الت رررش اان رر  مشررقح  م ررتمرةس تةاتمرر  ب ظررع عرردم  ٢تررُ  امشرررتك  وأفررارع الوجم  -٨٤

و ور تشري  حمدر رشا  الت رش اان    وأوص  الوجمت  أب  تقوم الدولرُ  رتارديع ترانو  ااررائم 
  (٩٦)عقوابع تاس  إبرجماج فرب ذاع عن الت رش اان   م  

  وجاجمة الامرررع، ج رة إنةررراذ أب  تقةرررع احلقومررر ، عرررن طريررر ٥وأوصررر  الوجمترررُ  امشررررتك   -٨٥
  (٩7)س اساع مقاف   الت رش اان   ب القناع  الاام وا اع

أب  تتَّوررذ الدولررُ  ترردارمل ذاصرر  مؤتترر  ب الربمررا  واأل ررلاق  ٢وأوصرر  الوجمتررُ  امشرررتك   -٨٦
  (٩٨)ال  اس   وا دماع الاام  لل رة عدر الن اء ب مناصض صن  القراجم

 األطةاا  
ارع امهارجمُة الاام ر   هنراء مج ر  أزرقاا الاقورر  الهدن ر  الر  نراجم  ورد األطةراا أ  أف -٨7

إىل أ  هذع الاقور  ال تلاا تانون   ب امنلا وب أماكن الرعاي  الهديح  والرعاير  النهاجمير   وأزراجمع 
تعرى  الاقور  اا دي  ود األطةاا حمظوجمة ب امرداجم  مبو رض  قرم صرارجم عرن احملقمر  الاح را

أب  هررذع الاقوررر  بررمل رسررتوجمي ، ر ررد أنررا ينهارر  ا   خك ررد هررذا احلظررر ب التشررريااع  وأوصرر  
لررك امهررارجمة ر ررّن تشررري  حيظررر صرررا   مج رر  أزررقاا الاقوررر  الهدن رر  ب مج رر  األمرراكن، مبررا ب ذ

 ررداط امنررلا، وإلارراء مج رر  األ قررام القانون رر  الرر  جت ررل اسررتودامها، مبررا ب ذلررك مررن تررانو  األ
  (٩٩)١٩7٤لاام 
الدولر  عحرى ا راذ تردارمل زرامح  امان ر   قروس ا ن را  ومقاف ر  التم  رل  و ثَّ  الحجن ُ  -٨٨

مرر  اب هديحرر ، وذلررك نشرر حتظررر الاقرراق الهرردين ب مج رر  األمرراكن مبررا ب ذلررك مؤس رراع الرعايرر  ال
  (١٠٠)( من الدستوجم٢)١١امارة 
سر اس ف جر  اال تمراع  التقح ردل واحملراٍفه ي راهم ب تاررا أ   ٤وأفارع الوجمتُ  امشررتك   -٨٩

  (١٠١)األطةاا ل ستا ا اان  ، وذلك ر  نرة الر اا رواسن  الان  راذع اجملتم  واألسرة
اعتمرررار ف جرر  عحررى ال رر ا   يليرررد مررن تاررر ا األطةررراا أ   ٤وأفررارع الوجمتررُ  امشرررتك   -٩٠

ب ال رةر اب فارع أ  الهنر  ب ف جر  ُي رتاحو   ن ر ل ستا ا اان   ب ال ةر وال  ا    وأ
وال  ا   رشقع متلايرد ولقرنهم حيحرحو  عحرى ذردماع إعرارة التاه رع وإعرارة إرمراج أو مشروجمة 

  (١٠٢)رثوجمة أتع من الاديد من الهناع
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اب أنررا عحررى الرررربم مررن أ  القح ررع مرررن اله رروط ُأ ريرر  مرررؤذر  ٤فررارع الوجمتررُ  امشررررتك  وأ -٩١
استا ا األطةاا ب الهااء، فإنا من اماروف أنا الشرقع األوا ل سرتا ا اان ر   لحت ق   ب

لحطةاا ب ف ج   وعحى الربم من أ  الهناع نثحن أبحه   األطةاا الذين ُي تاحو  ب الهاراء ب 
وأفررررارع الوجمتررررُ  أنررررا جيرررررل اسررررتا ا الاديررررد مررررن الهنرررراع  اب إال أ  الهنرررر  ُي ررررتاحو  أيعرررر ف جرررر 
  (١٠3)اع ب الهااء كوس ح  لحهقاء عحى ت د احل اة وتوفمل الدذع ألسرهنالحامل 
أ  ف جررررر  تةتقرررررر إىل إطرررراجم ترررررانوين حلمايررررر  األطةررررراا مرررررن  ٤وأفررررارع الوجمترررررُ  امشررررررتك   -٩٢

ر وال رر ا    فة جرر  مل جتررّرٍم ج جمة الهحررد رارررا االسررتا ا اان رر  االسررتا ا اان رر  ب ال ررة
اب حررد آذرررر لحارررا نة رررا  وأوصرر  الوجمترررُ  أب  تاتمررد احلقومررر  أ قامرررلحطةرراا وال ال رررةر إىل ر

  (١٠٤)تانون   حمدرة لتجرمي االستا ا اان   لحطةاا ب ال ةر وال  ا  
ررر  احلقومرررُ  ننررراس ترررانو  ال ررر م  عحرررى زرررهق  ا نرتنررر  أب   ٤وأوصررر  الوجمترررُ  امشررررتك   -٩3 توسٍّ

  (١٠٥)وارٍّ ال ما   ام تامح  ل عتداء اان   عحى األطةاالتجرمي استدجماٍج األطةاا عرب ا نرتن  وام
أب  تاتمرد احلقومرُ  ذنر  عمرع وطن ر  مااار  مج ر  أزرقاا  ٤وأوص  الوجمتُ  امشررتك   -٩٤

  (١٠٦)ا وتوفمل امواجمر الهشري  وامال   القاف   لتنة ذهااالستا ا اان   لحطةا
احلقوم ُ ب التشريااع الوطن   احل َّ ب االنتحاف ام    أب  تقر  ٤وأوص  الوجمت ُ امشرتك   -٩٥

  (١٠7)من األطةاا األطةاا و ا  االستا ا اان   وإنشاء صندوس ،ر  لحدول  لتاويع الع ا 
أ  راجمسررر  الرررلواج امهقرررر وامرترررض أمررررس واوررر  لحا رررا  لررردم  ٤امشررررتك  وأفرررارع الوجمتررر   -٩٦

  (١٠٨) تم  الة ج   من أصع هندل

 (١٠٩)األزواع ذوو ا عات   
أب  تُرا   احلقوم  التشرريااع وتارّدهلا مواءمتهرا مر  ترانو   قروس  ٥أوص  الوجمتُ  امشرتك   -٩7

  (١١٠)ع ب ام لان   من أ ع رعم تنة ذها، ووما  اححا٢٠١٨األزواع ذول ا عات  لاام 
جر  أ  تتورذ  موعر  مرن األنظمر  أنرا ال يرلاا يتار  عحرى ف  ٥وأفارع الوجمتُ  امشرتك   -٩٨

الررر  تانررر  اهل اكرررع األساسررر   الاامررر  والنقرررع وا ررردماع ا اصررر  امةتو ررر  لحجمهررروجم، وذررردماع 
  (١١١)واع ذول ا عات اماحوماع واالتحاالع مبا يتمشى م  اتةات    قوس األز

 (١١٢)األتح اع والشاوق األصح    
يرررؤثر ب منررراط  الحررر د  ٢٠١٠وق األمرررواج لارررام أ  ترررانو  جمكررر ٥أفرررارع الوجمترررُ  امشررررتك   -٩٩

رر جل األجماورر  ا يترراوك   )سررقا  ف جرر  األصررح  ( التقح رردي  ألنررا يل ررم  فقررل حلررامح  
ُ
التارارر  م

الرتاذرر م ابلتاامررع مرر  ه ئرر  ف جرر  لجليررراراع واامرراجمجل ويُقحرر  مررالق  منرراط  الحرر د  وأوصرر  
رة وام رهق  وام رتنملة والتشراوجم مر  مرالق  منراط  الحر د أب  تقةع احلقومُ  تنة ذ اموافق  احلالوجمتُ  

  (١١3)٢٠١٠التقح دي  رشا  استودام مناط  ص دهم وذلك مبرا ا  الئ   تانو  جمكوق األمواج 
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