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 جملس حقوق اإلنسان
 املعين ابالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل 

 والثالثوناخلامسة الدورة 
 2020كانون الثاين/يناير   20-31

 *رمينياأب أصحاب املصلحة فيما يتعلقموجز الورقات املقدمة من   
 السامية حلقوق اإلنساناألمم املتحدة تقرير مفوضية   

 خلفية -أوالا  
، وجموعيددد    16/21و 5/1بمدددراجمل  حددد  إلمدددو  ا ن دددان  أُعدددذ  دددقا العمريدددر ع ددد ا  -1

إىل إعدددددذاري روجميددددد  ادودددددعارا. الدددددذوجمل ال دددددا لل ويعتددددد ة العمريدددددر  دددددو  اا لحوجم دددددا  ا مذ ددددد  
 اروضددد  بقريمددد   دددو     راعدددا   (1) هددد  بددداإلح    دددح   24الدددذوجمل ال دددا ل  دددة ودددعارا. اد

عحدددا  دددرل   دددعمل  ودددها ا  ا  و ددد  الو نيددد   الميدددور عحدددا عدددذر الشح دددا ل وي دددع ل العمريدددر
 ن ان ا دُاع َذ  بناءا عحا العمّيذ الشا ل مبحارئ ابجمي لحلمو  ا 

ة بنااا  لوطنيااة حلقااوق اإلنسااان املااا عتمد  املعلومااات املقدمااة ماان امل سسااة ا -اثنياا  
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

أوبددددا ا ددددذا ق عددددة إلمددددو  ا ن ددددان   أجم ينيددددا ون ل ددددذ  الذولدددد  عحددددا ال ولوكددددو   -2
 ل(2)إلمو  األشخاص ذول ا عا   ادخعياجمل دلفا ي 

ق الع ييدد  عحددا الددت لحما ددا ال ددح    وحدد  أ ددوجم مبواضدديال ددشاو  ا ددذا ق أن ودإلدد   -3
محايدد  إلمو هددا    ددا  الا ددل و ثيحهددا   احليددا  عحددا بددايذ ا ددرأ  أودداا ال ددة، والع ييدد  ضددذ 

 ،اخلددددذ ا  ا خعحفدددد عحددددا  دددد  األشددددخاص ذول ا عاإل ددددو  ال ياوددددي  واحليددددا  الاا دددد ، وُوددددُحل 
 ل(3) يال  الرعاي  والعاحيم و 

__________ 

 لاأل م ا ع ذ مل حترجم  قي الوثيم   حل إجمواهلا إىل روائر الرتو  الع ريري     *
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نظدراا  عدا  لليدا   انونيد  ودحي  حتلع ييد  اوذكر ا ذا ق أن كفال  احل اي  الفاال  لتد ا   -4
ل فهوم الع يي  وا  ائل ا  رائي  ي ا يعاحق مبمبا   ذلك  ،  اجم المائم ألإلشام واض  اد عمار 

ولددددددو    لليددددددا   ددددددارجم  عحددددددا الع ميددددددق الفاددددددا     تددددددا  الع ييدددددد وأشدددددداجم إىل ضددددددروجم  إن دددددداء 
اوددح  لن ددر الددوع  لر دد  إىل حتقدديم    نمحدد إ دد   إىل ضددروجم   ادنع ددا ل وأوعدد  أيتدداا  ُوددحل

 ل(4)الموالب الن قي 
خلقددا   ودإلدد  ا ددذا ق احلا دد  ا اودد    دد   محدد   وا  يدد  واوددا  النقددا   ناوئدد  -5

واحلدددددددح عحدددددددا اإلدددددددرتام  ،الشرا يددددددد  وخقدددددددا  ا  انددددددد ، وإبدددددددرا   دددددددا  ذ نددددددد   دددددددة أثدددددددر ودددددددحي
  ل(5)ا خالف  اآلجماء

   تددددا  العاددددقيبل ورعددددا الذولدددد  إىل ا دددداذ الفاددددا  يددددق الع ماناددددذام ا ددددذا ق  دإلدددد و  -6
وحماك د  انندا  بادذ إ دراء حتميمدا  عحدا ودو   ئدم خقوا  حمذر  ل دعييب ادا هلدقي المتدا  

 ل(6)إىل  نق اجملشا  العاقيب   الححذاا ان ا ، ورعا ا أيت
حلمددو    ا رجماك ابوأشدداجم ا ددذا ق إىل ا  دداكل النظ يدد  ا ع ددح  ابحلر ددان  ددة احلريدد  و حدد -7

المددحح عحدديهم، وادلع ا ددا  ا ندداقر  الوا ادد   وأالددذنيا الددت يعاددت كفالعهددا عنددذ لو يدد  األشددخاص 
 ل(7)عحا ا وقفت ا شحفت إبنفاذ المانون

ا  اجمودد  المانونيدد  ا ع ثحدد    لقحيددق ادإلعيددا  كدد  راء و ددائ ، وأبددذ  ا ددذا ق  حمدد  إ اء  -8
احلر دان  دة احلريد ، مبدا   ذلدك ادإلعيدا ، ا د ذ األخد   ا د رل إىل وأكذ و و   ادل العدذب 

الدددقل  دددرل الحيدددوء إليددد ل وأشددداجم إىل ادلعددد ام ا  ددداو الوا دددق عحدددا عدددالق الذولددد  بعقحيدددق بدددرا   
 ل(8)لحعأ يل وإعار  العشي  اد ع اع 

حما ددا  ددة وأوضددا ا ددذا ق أن   جما  الربددذ لح  و ددا  ا بدد إلي  وال ددشاو  الددت ل -9
 ل(9)األ رار، ك ف  عة   ائل    إلق األشخاص احملرو ت  ة احلري    الع عق ابل   

وددددي ا  احلا دددد  إىل إ ددددراء إبدددد إلا   ددددار    النظددددام المتددددائ ، د ا ددددذا ق ضدددداأو و  -10
يع ددل ابوددعم   احملدداكم واناددذام الثمدد    انهددا  المتددائ  و حدد  اآلليددا  الشفيحدد  بتدد ان   ي ددا

 ل(10)الاارل  وإلاد  العأخر   عمذ  ح ا  احملاك    احملاك 
وأشاجم ا ذا ق إىل ضروجم  لو   العذجميب لحهيئا  ا شحف  إبنفاذ المانون  ي ا يعاحق حبريد   -11

 ل(11)العي ق وادلع ا ا  ا ناقر  ذا  ال ح 
احل ايدد  الددوع  يليددا   كا حدد  ب ددحب  حدد محايدد    إلمددو  الا ددلمحايدد  ا ددذا ق عددذم  ذكددرو  -12

جم ابعهدا عحدا إلمدو  ول ددرياا   دة خ هلدا  دور  يئد  خداجم  إ داجم المتداء  داجما الذولد  وعدذم و 
 ل(21)الا ل
اوددددع راجم اجملفددددال  اددددذ  الحقالدددد    بددددفو  األشددددخاص إ اء ان دددد ال  ا ددددذا ق وأبددددذ   -13
 ل(31)ا عا   ذول
رجمية وإبدد ا األوددر ، ا ندد و ومحايدد  ا عتددوأشدداجم ا ددذا ق إىل أن  ددانون  شا  دد  الاندد   -14
ي دد ب  ددقا الوبدد  عحددا ويددق أشددشا  الاندد  ا ندد و، مبددا   ذلددك أ اددا  الع ددر  والدد وا   د

 ل(41)الم رل وا هناء الم رل لح ْ ل
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وذكددر ا ددذا ق أن الاندد  انن دداين والاندد  ا ندد و لقا ددا أ جما المحددق، وأندد   ددة التددروجمل  -15
محد   لعووديق ا دذاجمك  إ د  ل يد  ذ نيدا؛مو و  أ دل دة   لعدذجميب الفنيدت ا داذ خقدوا   ه د

ولدو   اخلدذ ا  لحتد ا  وابألخد   و  وحيل العوعي  مب ائل الان  ا ند و وا  داوا  انن داني 
 ل(51)  ا نا ق الريفي 

لتد ة ن ودإل  ا ذا ق اد عماجم إىل نظام شا ل لمتاء األإلذاثل وأوبا احلشو   و -16
لليدددا   االددد  لمتددداء األإلدددذاث    دددانون ا  دددراءا  اننائيددد ، وأن لا دددل  جما إر ،  وحددد  أ دددوجم

وكدداد  و نظ ددا    دد ول  ولددنظم    ددقا اخل ددوص بدد ا   لعأ يددل اندداوت   اتع ددق ولن دد  
 ل(61)وحقا؛ا، ولميم  يئ  لحووا    اني  ب  ون األإلذاث

ذين   ا ددذاجمال وأوبددا ون ان دد ال   ددة لاددريح األ فددا  لحامددا  الحددوأبددذ  ا ددذا ق  -17
ل  إبن داء وحت دت لليدا   ندق اجملشدا  الاند  ضدذ األ فدا  ولدو   اخلدذ ا  العأ يحيد  لموم الذو 

 ل(71)هلم، واعع ار ل ريق ين   لليا  إنفاذ مبا  يها لليا  لح يا ا  عحا اجملشا  ادنعهاكا 
الحيولدددو يت أو نمحهدددم إىل عدددار  األ فدددا  ذول ا عا ددد  إىل ذويهدددم ودإلددد  ا دددذا ق أن إ -18

 ،عحددا  ددا يحددذول ورعددا إىل و ددو   يددام الذولدد أ ددر  إىل ا  ددع يل   أو إلاضددن  أ ددر أوددر   عحنيدد
ابلعدوا ل  ددق ع حيد  إهندداء ا يدذال     و ددا  الرعايدد ، بعنفيدق بددرا   لحرعايد  اد ع اعيدد  ل وددر 

 عاددذر   ع ايدد   يدد  خددذ ا   دد ، ولنفيددق   دداجميق  ايعهددا إن دداء ولاذول إعا الددت ل دد ل أ فددادا 
 ل(81)المقاعا  خم    ل  فا  ذول ا عا  

 اآلخرين املصلحةأصحاب املعلومات املقدمة من  -اثلثاا  
 (91)نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان -ألف 

اجميد  حا اب د  ال ولوكدود  ادخعيون لموم أجم ينيا ابلع ذيق ع 3أوب  الوجم   ا  رتك   -19
 ل(20)ا عاحم  إب راءا  جم ق ال شاو  الفرري  مبو ب ا اا ذا  الذولي  حلمو  ا ن ان

ون ل دددذ  الذولددد  عحدددا  9وأوبددد   نظ ددد   يو دددان جمايدددع  وولدددك، والوجم ددد  ا  دددرتك   -20
 ل(21)ل دلفا ي  إلمو  األشخاص ذول ا عا  ال ولوكو  ادخعياجم 

   الادددا    نا تددد  عموبددد  ا عدددذام إىل ل دددذيق أجم ينيدددا عحدددا ال ولوكدددو  ادئدددعورعدددا  -21
ادخعياجمل الثاين ا ح ق ابلاهذ الذوو اخلاص ابحلمو  ا ذنيد  وال ياودي  الرا د  إىل إل داء عموبد  

 ل(22)ا عذام
حدا وني  أن أجم ينيا مل ل عش ل إلد  اآلن ع حيد  الع دذيق عودإلظ    وع  لنذن المان -22

 ل(23)نظام جمو ا األواو  لح  ش   اننائي  الذولي 
والوجم ددد   2والوجم ددد  ا  دددرتك   1وأوبددد   نظ ددد   يو دددان جمايدددع  وولدددك والوجم ددد  ا  دددرتك   -23

يددد   حددد  أوجمواب أجم ينيدددا ابلع دددذيق عحدددا الفا  9والوجم ددد  ا  دددرتك   7والوجم ددد  ا  دددرتك   6ا  دددرتك  
 ل(24) ن و و شا  عه ا )الفا ي  اوقنحو (لحو اي   ة الان  ضذ الن اء والان  ا
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 9والوجم ددد  ا  دددرتك   7والوجم ددد  ا  دددرتك   6والوجم ددد  ا  دددرتك   3وأوبددد  الوجم ددد  ا  دددرتك   -24
أجم ينيدددا ابلع ددددذيق عحددددا الفا يدددد   حدددد  أوجمواب ب ددددأن محايدددد  األ فددددا   ددددة ادوددددع    وادععددددذاء 

 ل(25)انن يت )الفا ي  دن اجمو (
األ دددم لحمتددداء عحدددا األودددح   النوويددد  أجم ينيدددا بعو يدددق  اا دددذ   حددد  الذوليددد وأوبددد  احل  -25

 ل(26)ذا  إحلاإلي  رولي ك  أل    عحيها ب أن إلظر األوح   النووي  والع ذيقا ع ذ  

 (27)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اب  

، الع ييددد   نا تددد  وان اددداا  شدددا  ا اا ون لاع دددذ الذولددد  ل دددريا 1أوبددد  الوجم ددد  ا  دددرتك   -26
وإل دو  ضد ا  الع ييد  عحدا ادنع دا  المتداء يو ذ لليا   اعحد  لح  ايد  ويعديا الحيدوء إىل 

وين دد   يئدد  و نيدد    ددعمح  و االدد   انيدد  اب  دداوا  حتظددا ابلددذعم و ددّو  ابخع ابددا   ،الفاددا 
ن   واهلويد  ي  ا يل انينا ح لحع ا ع ريق الون لذجم  الذول    اا العماض ل وأوب  الوجم   أيت

 ل(28)انن اني  ك نذ لح  اي 
ا ندا ح لحع ييد  حل ايد   ون لشفل الذول  ض ان    الع دريق 1وأوب  الوجم   ا  رتك   -27

ا دذا ات عدة إلمدو  ا ن ددان وأ درار أودر م، مبددا   ذلدك اشدع ا  الع ددريق عحدا لليدا   شا  دد  
 ل(29)ت عة إلمو  ا ن انخقا  الشرا ي  والع ر  ومح   الع ه  حبق ا ذا ا

وأوبدد   نظ ددد   يو دددان جمايدددع  وولدددك ون لاددذ  الذولددد  المدددانون انندددائ  لشددد  لدددذجم    -28
 ل(30)را ي  ا ثحي  انن ي  وكرا ي    اير  اهلوي  انن اني ، كظر   نائ    ذرك

جم  ون جترم الذول  شراء اخلذ ا  انن ي   ة األ فدا ، ولدذ 7وأوب  الوجم   ا  رتك   -29
ون لاددر  اا وجتّر د ل وأوبدد  أيتدد  ددفر وال ددياإل   الاا دوددع    األ فدا   ن ددياا  انونيدداا لاريفد

وار ادودددع    انن ددد  ل  فدددا ، واودددع ال   دددإليدددا   أل جتدددرم اودددع ار أو ل دددذير أو احلشو ددد  و 
نددد ل نرت ا  ادودددع    انن ددد  وبثددد  احلددد  إلشرتونيدددا، وادبعددد ا  انن ددد  عحدددا األ فدددا  أل دددرا.

ابل ولوكدو  ادخعيداجمل ا ح دق ابلفا يد  اا وأوب  الوجم   كقلك ون جترم الذول  بيدق األ فدا  لميدذ
 ل(31)ا ابإلي  قفل ب أن بيق األ فا  واوع    األ فا    الح اء و  ا وارإلمو  ال

 تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن ماااع مراعااااة القاااانون الااادوي -جيم 
 اإلنساين الواجب التطبيق

 املسائل الشاملة لعدة قطاعات -1 

 (32)ا  اوا  وعذم الع يي   
إىل اودددعارا. المدددانون الذولددد  أوبددد  الحينددد  الو اجميددد  العاباددد  تحددد  أوجمواب ون  تددد   -30

  ويدددق اندددرائم، اا   دددذراا انندددائ  مبدددا  ادددل الشرا يددد  الان دددري  وروا دددق الشرا يددد  األخدددر  قر ددد
 ياي  جتدرم لو يدق ا دوار احملّرضد  عحدا الان دري  وكرا يد  األ اندب أو ا عي د  هلداواعع ار أإلشام ل در 

ابودددعخذام شدددحش  احلاودددو  وودددو  ذلدددك  دددة أع دددا  الشرا يددد  ا لشرتونيددد ، وشدددة محددد     
لإلبدد    ي ددوجم  اتع ددق  ددة أ ددل   ر  الددوع  مبخعحدد  أشددشا   ددرائم الشرا يدد  وإن دداء لليددا  

 ل(33)ي انرائمعة  ق
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 ييد  ون لتق الذول  ولنفق وياو  عا د   وإلدذ   شا  د  الع 8وأوب  الوجم   ا  رتك   -31
لعتدد ة   وحدد  أ ددوجم إن دداء لليددا   اعحدد   ناوئدد  خقددا  الشرا يدد  و ددرائم الشرا يدد  واحلددوارث 

يهددا وإ ددار األخددر  ا ذ وعدد  ابلشرا يدد ، مبددا   ذلددك  نددق و وعهددا وإ ددراء الع ميمددا  ال ددحي    
 ل(34)الفاا   نهاالمانوين لليا  لع  يل ا   ولي  عنها وكفال  ُوحل ادنع ا  

كددر   نظ دد   يو ددان جمايددع  وولددك أن األشددخاص  ددة ا ثحيددا  وا ثحيددت و  رو دد  وذ  -32
ا يددل انن دد  و  ددايرل اهلويدد  انن دداني  وإلددا ح  بددفا  انن ددت يوا هددون   أجم ينيددا الع ددر  

 ددو  خددو   دد دء  ددة الع ييدد  و ددة اتددا ر  مبيددوهلم انن ددي  أشدداجم  إىل أن لاندد ل و والع ييدد  وا
اب ب   عة انرائمل وذكدر   نظ د   يو دان جمايدع  وولدك أن ا بد    نهم  رون  يام الشث ية
 ل(53)رون عما  روجم ا   أ حب األإليان د مينق عة  قي األ اا  

حدا ا داذ وجمواب حلمو  ا ن ان إلث احلشو د  عودإل   ح  أوجمواب أن  فو.  ح  أ -33
وخقدا  الشرا يد  و درائم الشرا يد  الدت ل دعهذ  إ راء عا ل وبداجمم  وا هد  ويدق إلداد  الاند  

 ل(36)ا ثحيا  وا ثحيت و  رو   ا يل انن   و  ايرل اهلوي  انن اني  وإلا ح  بفا  انن ت
 اا  و هددداا الذولددد  ولنفدددق لدددذجميحون لدددنظم  9رتك  والوجم ددد  ا  ددد 8وأوبددد  الوجم ددد  ا  دددرتك   -34

الع ميق    رائم الشرا ي ، و راعدا  خ وبديا  الا دل    ا  المانون لحهيئا  ا شحف  إبنفاذ 
 ل(37) ق ض ا   رائم الشرا ي  وشهور ا مبا   ذلك  راعا  ا يل انن   واهلوي  انن اني 

عددة   ددايرل اهلويدد  انن دداني  أن  دد دء   ادد ا ذا“ انانددب ال ددوا ”ودإلظدد   نظ دد   -35
ذاجما وأن أبدد ا  األع ددا  يعينحددون لوقيدد  األشددخاص يعارضددون رو دداا لحعن ددر والع ييدد    ا دد

قدددر الع دددو  إىل   دددررية خل  دددعو    رلفاددد  اا أيتددداهلويددد  انن ددداني  الدددقية يوا هدددون  ل  ددداير 
 ل(38)الو ول ض ي  ل جتاجم ابلح ر أو

محددد   لحعوعيددد ، مبدددا   ذلدددك ابودددعخذام الذولددد    إب ددد  1  دددرتك  وأوبددد  الوجم ددد  ا -36
 ل(39)موالب الن قي  ا  ذي  وا  اجموا  الع يي ي  حبق الفئا  ا ه   والع ذل لحالاا   العحف   
 شثفددد  لن دددر الدددوع   الذولددد   هدددوراا لحدددق  وأوبددد    و ددد  يوجمولوددديا لح دددراكا  ون  -37
الع دددوجما  والموالدددب الن قيددد  الع يي يددد  حبدددق ذل لح وا ددد  و   ودددحيل الع دددالعثميددد  ان دددا  ل و 

 ل(04)ي ا ثن ئا  األ حيا  الذيني  و 

 العن ي  والحيئ  و قال األع ا  وإلمو  ا ن ان  

أن خمحفدا   ندا م العادذية لع دحب   كدواجمث بيئيد  و  داكل  3ذكدر  الوجم د  ا  درتك   -38
 ر      عناودح  بدت ودشان  دقي اتع ادا  ب ي  خق   لح يع اا  ا عترجم ، ولنيم عنها   

 ل(14)  ا باب  ابل ر ان

 املدنية والسياسيةاحلقوق  -2 

 (42)احلق   احليا  واحلري  واأل ة ال خ    
ن جتددّرم الذولدد  وددوء ا اا حدد  ولتدد ة لوثيددق ا بددااب  الددت و 1أوبدد  الوجم دد  ا  ددرتك   -39

ب ولوكدو  اودقنحو ل وأوبد  اا لميدذ ،وووء ا اا حد لح ق ابألشخاص القية يعارضون لحعاقيب 
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 ا  العأ يل الشا ي  لت ا  العاقيب واألششا  األخدر  ل دوء ن لو ر الذول  خذواا الوجم   أيت
 ل(34)اد ع اعي  والمانوني  -ا اا ح ، مبا   ذلك اخلذ ا  القحي  والنف ي  

 أو الاموبددددد  ال إن ددددداني  أو ا هينددددد  ورعددددد  الحينددددد  األوجموبيددددد   ندددددق العادددددقيب وا اا حددددد  -40
 تدا  ودوء ا اا حد  احملع دل  دة نظدر ال حقا    أجم ينيا إىل ا اذ خقوا  عا ح   را ا  نظام 

عحددددا لوبدددديعها الذاعيدددد  إىل ا دددداذ ال ددددحقا  اا  انددددب ضددددحا. ال ددددر  ل وأعددددار  العأكيددددذ أيتدددد
ابعدذاء اا، مماجمو  إلمو هم  احيدخقوا  كفيح  بع شت األشخاص ا و ورية   إليا   ال ر    ة 

 ل(44) راإلل ع حي  احلر ان  ة احلري  ة أوىل 
وذكدددددر الع دددددال  الادددددا    دددددة أ دددددل   ددددداجمك  ا دددددوا نت أن ال دددددر     اددددد  ابلانددددد   -41

، وأن احملعيت لاّرضوا ل ععما  2018و 2015ادإلعيا ا  ال ح ي  الت و ا  بت األعوام 
حيدددد  والع ثيددددل عحددددا ا  دددداعذ  القالفددددوجمل    ددددة احل ددددو  وادإلعيددددا  وإُلر ددددوا   باددددح احلدددداد

باددددددددددح المددددددددددانوينل وأشدددددددددداجم إىل لاددددددددددر. ال دددددددددد فيت ل ععددددددددددذاء والرت يددددددددددب   أثندددددددددداء و ددددددددددول 
 ل(45)ادإلعيا ا 

ون لتدداع  الذولدد  ا عثددا  ال ددر    ادداي  اوددعخذام المددو   1وأوبدد  الوجم دد  ا  ددرتك   -42
 ل(64)ث العي اا أواليب خاب    أثناء إلذو مماجمو  ا اري  و 

و در  بع ويذ  ر  ادوعيوااب    ويدق  راكد  ادإلعيدا   1 رتك  وأوب  الوجم   ا  -43
 ل(74) رئي  - مساي و ه   ل ييل الع ميما  

ورعددددد  الحينددددد  األوجموبيددددد   ندددددق العادددددقيب وا اا حددددد  أو الاموبددددد  ال إن ددددداني  أو ا هينددددد   -44
ق قحيددددد  لح  عيددددد ية   ويدددددالف دددددوص الإ دددددراء ال دددددحقا  إىل ا ددددداذ خقدددددوا   وجميددددد  لتددددد ان 

 ل(84)عة    ق و رأ  ال ر   و وقف  ال يوناا ال يون، بايذ
الدددت لتددد ة   ورعددد  الحينددد  نف دددها ال دددحقا  إىل ا ددداذ ويدددق اخلقدددوا  التدددروجمي   -45

ادإلددرتام العددام حلددق ال دديناء   لمددذن شددشاو    نقددا  ال ددري ، وأن يشددون ال دداكون ا  اجمودد  
 ل(94)  عة العار. ألل ض و. أو انعماممبنأ
ا بدددد إليا   دددد   هيددددأ  لعححيدددد  اإلعيا ددددا  الن دددداء، أن  9وذكددددر  الوجم دددد  ا  ددددرتك   -46

ودإلظدد  أن عددذم و ددور وددياان  يحمدد  ال دديينا  حتدد   را حدد  ال دديانت الددقكوجم عحددا  ددذاجم 
 ل(50)ال خ ي  ال اع  و ر هة  ة خ وبيعهة

  اثنددددت ع ددددر إلدددذ   ددددة أبدددل إىل أن   و دددد  إبدددد إلي  وا 9وأشددداجم  الوجم دددد  ا  دددرتك   -47
  و    ور  ابدإلعيا ا  ا  ئ   ل شخاص ذول ا عا د ل وأوضد   أن روجما  ا يداي  د  

 ل(51) هيأ  ب شل يف  ابإلعيا ا  األشخاص ذول ا عا  
ح  اك د ، وجمأ    لاوع راجم ادوعخذام ا فدر. ل إلعيدا  ال دابق  1ودإلظ  الوجم    -48
 ذولدد  عحددا و دد  ال ددرع   ددانونت  ذيددذية،  دددانوانا أوبدد  ون لاع ددذ اللددك   ددشح  جمئي ددي ل و ذ

ح  اك دد  ولووددق للإل ددراءا  اننائيدد ، وأن لددو ر بددذائل  االدد  ل إلعيددا  ال ددابق  و ددانوانا اا  نائيدد
 ل(52)ودي  خذ   ا  را  ا  رو. لش  ل  ل ا رإلح  ال ابم  لح  اك  
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 (53)انون  ا      ة الاما  وويار  المذلك   ألمبا    ،إ ا   الاذ   
إىل أن ثمددد  ان هدددوجم   نظدددام الاذالددد ، وابألخددد    انهدددا   1أشددداجم  الوجم ددد  ا  دددرتك   -49

 ل (54)عحا لذنيها ال ذيذد ل ا  المتائ ، 
اوددددعم   المتددددا  أو شددددفا ي  لاييددددنهم يتدددد ة أن المددددانون د  1وذكددددر  الوجم دددد  ا  ددددرتك   -50

ان دددق الفاعدددل لححيددداان  عحدددا ودددو ميّشدددة  دددة جمبدددذ  وأ ،بنظدددر المتدددا  همهم أو لليددد  لشحددديفولدددر يع
 ل(55) راجما  احملاكم

ون ل دددعثل الذولددد    كدددل  راإلدددل العماضددد  اودددعخذام األرلددد   1وأوبددد  الوجم ددد  ا  دددرتك   -51
 ل(56)لحعمارم  ة وأن لن   لليا   اال  لح را ا  وان  رون حتذيذ أل  ،اتحوب  حت  العاقيب

ودإلظ   نظ    يو ان جمايع  وولك ال يل القويل      ال ر    ة الامدا  عحدا  -52
اوددعخذام المددو  ا فر دد     ددح اإلعيا ددا  ال دد   إىل إلددذ كحدد  بقاباهددا ال ددح  ، مبددا   ذلددك 

ون لمدددوم ل وأوبددد  2016 و /يوليددد  و  2015إل يران/يونيددد  و  2008لذاجم/ ددداجما اإلعيا دددا  
المدو   دة  اندب اودعخذام ودو شدا ل و ادا  ابلع ميدق   ويدق إلدوارث  وعحا ،ا الفوجمالذول  عح

 ل(57)ا وقفت ا شحفت إبنفاذ المانون، وادععذاءا  ا رلشح  حبق احملعيت ال ح يت وال  فيت
ودإلدد   حدد  أوجمواب أن   وعدد  الددذو  ا نا تدد  لحف ددار العابادد  تحدد  أوجمواب اععدد   أن  -53

نعظددر ع حد  لتد ان عددذم اودعخذام ا  دراءا  العأريحيدد    العدأث  عحدا المتددا  الشثد  الدقل يُ  نداك 
اوددع راجم احلا دد  إىل إع ددا   واعدددذ  االدد  لددذجمء أل لدددذخل اا أو ادنعمددام  ددنهمل وجمأ  ات وعدد  أيتددد

 ل(58)دئق   
هددددا  إىل أن احلدددد   احلددداكم  دددداجما التدددد و. عحددددا ان“ رجم  المددددانون”وأوعددد    نظ دددد   -54

 ل(59)2015عر. احلائط ابلعاذي   الذوعوجمي  لاام  المتائ  ولذخل   ش ون ، ضاجمابا 

 (60)احلر   األواوي  واحلق   ا  اجمك    احليا  الاا   واحليا  ال ياوي   
  ددداجمك  ا دددوا نت إىل لادددر. ا دددذا ات عدددة إلمدددو   دددة أ دددل الادددا   الع دددال  أشددداجم  -55

محدددد   الع دددده  والعهذيددددذا  وأع ددددا  الرت يددددب، وابألخدددد  ئي  و ا ن ددددان لح تددددايما  المتددددا
ا ذا ات الاا حت عحا  تا  األ حيا  انن ي  وا  ائل انن اني ل ك دا دإلد  لادّر. ا دذا ات 
عددة إلمددو  ا ن ددان الاددا حت    ددا  احلمددو  الحيئيدد  لح  إلمددا  المتددائي  وا تددايم  والرت يددب 

 ل(61)ل ثر عحا الحيئ  ل ركا  الت ق  اخنرا هم   الذعو  ضذ أند
عدددة  وأوبددد   نظ ددد  ا دددذا ات عدددة اخلدددط األ دددا   ون لشفدددل الذولددد  ن يدددق ا دددذا ات -56

إلمو  ا ن ان   أجم ينيا ادخنرا.   قل ويق الظدرو    أن دقعهم ا  دروع     دا  إلمدو  
ا تدايم  المتدائي ، وأن   ذلدكا ن ان رون خو   ة انعمام و  حترجم  دة ويدق ا او دا  مبدا  

 ل(62)ا عاحق اب ذا ات عة إلمو  ا ن اناأل م ا ع ذ  ادإلرتام العام  ع ن لت ة 
احلشو دد  عحددا إ دد   مححدد  وا  يدد  جم يادد  ا  ددعو   نابددر   5وإلثدد  الوجم دد  ا  ددرتك   -57

  ا رلشحد  حبدق ا دذا ات ا ذا ات عدة إلمدو  ا ن دان، لعتد ة ا راند  الرمسيد  الاا د  ل ععدذاءا
عحا  يذ العهذيذا  اا أيتعة إلمو  ا ن ان وأور م،   إلال  و وعهال وإلث  الوجم   احلشو   

ذاءا  الددت يعاددر. هلددا ا ددذا اون عددة إلمددو  ا ن ددان ووددق ا إل دداءا  عنهددا، وشددفق وادععدد
 ل(63)ذلك مباحو ا  عة الع ميما  الت جتريها ب أهنا و اذد  ا ماضا  عحيها
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أن ال ددد فيت الدددقية انعمدددذوا ال دددحقا  وال ددد فيت الدددقية  5وذكدددر  الوجم ددد  ا  دددرتك   -58
أو ُأختدداوا لحميددور    لح تددايم  ن ددان والف ددار لارضددوا أ ددا وا الحثددام عددة انعهاكددا  إلمددو  ا

 ل(64)ع حهم، ووا هوا العهذيذا  وادععذاءا 
لح ددد فيت الذولددد  ت ون لتددد ة وأوبدددا الع دددال  الادددا    دددة أ دددل   ددداجمك  ا دددوا ن -59

 معدة لجماء ان دذ  أو لنداوهل  مإ شاني  الا ل حبري  بذون خدو   دة العادر. لحم داص  دراء لاحد  
 ل(65)  لاع  ا احلشو   إل او  تا
وذكدر  شعددب ا  و ددا  الذميمرا يدد  وإلمددو  ا ن دان العددابق  نظ دد  األ ددة والعادداون    -60

 2018اب  الددت أو ددذ ا إىل ادنعخددااب  ال  انيدد  ا حشددر    عددام أوجمواب، أن باثدد   را حدد  ادنعخددا
ا عددد م الاا ددد  ولاددد   ُودددحل لوودددائط  أوبددد  ون لوابدددل ال دددحقا  رعدددم ادودددعم   الع ريدددرل

 عحدا وددو ن يدد  ونمددذل وحتحيحدد ، مبددا   ذلددك ال ياوددي ا د ل ا ددوا نت عحددا ا احو ددا  والدد ا   
 ل(66)ا   ولت عنذ لناو   قي الووائط ألن ق 

اتجميددددك الشني دددد  ”وأشددداجم    و دددد  يوجمولودددديا لح دددراكا  أن ا ددددنه  الذجماودددد  ا اندددون  -61
لدذجمي   دقا ع حي  ا رإلح  العاحي ي  ادبعذائي ، وأن يق األ فا    وة ويُفر. عحا “ األجم يني 
عحدا  لحشني د ل وأوبد  ون لشفدل الذولد  إضدفاء  دابق عح داين بدر     حهدا تدق  ا دنه  

 ل(67)ع حي  لذجمي   قا ا نه 
 شعب ا  و ا  الذميمرا ي  وإلمو  ا ن ان العدابق  نظ د  األ دة والعاداون   أعر  و  -62

إ اء  حددد  ضددد ان إلريددد  عدددة ان ددد اهل ا ا  دددع ر أوجمواب، و اددد  ننددد  الحنذ يددد  العاباددد  تحددد  أوجمواب، 
عدة  حمد  اا ا شعدب أيتد ينيدتل وأعدر ح دوا نت األجم لا اعمذ لشل إن ان، ولدي   مدط  وأالذية 

 ل(68)ا عوابل إ اء نظام الع ييل ا  حاجمل لحقوائ  الذيني  أو الامائذي 

 (69)إلظر ويق أششا  الر   
إلدث  ريددق اخلدد اء ا اددل ابلا ددل  شا  د  ادجتدداجم ابلح ددر العددابق تحدد  أوجمواب ال ددحقا   -63

  الا دل، وأن ل د ل  دقي انهدور ع    ا. ادود در أل در حعحا لا يد   هور دا  ندق ادجتداجم ابل
ن و الا ددددددل وادخ ددددددائي ود وددددددي ا أ دددددرار ال ددددددر   و فع دددددذول ال دددددح    ر   دددددذاجمك ا  دددددد ولت 

 ل(70)نو اد ع اعي
ال دددحقا  عحدددا حت دددت ُودددحل العادددر  عحدددا ضددد ا  ادجتددداجم  دددة نف ددد  وإلدددح الفريدددق  -64

  ضددد ا  ادجتددداجم   إر دددا إعدددار    األ فدددا  و دددذ يدددذ ا  ددداعذ  هلدددمل وإلثهدددا كدددقلك عحدددا لي ددد
ن لشفل  عابا  أإلواهلم باذ لو   ا  اعذ  ا خ    الت ل ذيها هلم ا نظ ا     و ،اتع ق

 ل(71)إىل وو  الا لرخوهلم ول ور م ابلعذجميب ا هل ول ّهل ُوحل  ،احلشو ي 

 (72)احلق   اخل وبي   
و  ا رضا   الع عدق ابخل وبدي    ا عشرجم  حلمإىل ادنعهاكا 3أشاجم  الوجم   ا  رتك   -65

واد ددددددد ل عحدددددددا ا احو دددددددا  وإبدددددددذاء ا وا مددددددد  احلدددددددر  ا  دددددددعن  ، وجمأ  أن ذلدددددددك يثددددددد   تدددددددا  
عحدددا اخلدددذ ا  القحيددد ، وابألخددد  ا رضدددا ا نع دددت كثددد   دددة ا رضدددا ويادددو  إل دددو    أخ  يددد 

 ل(73)لحفئا  ا  عتاف 
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نظدام ال د   ا لشرتونيد  لشد  ب  يعاحقانا  ة الذول   انو ون ل 3 رتك  وأوب  الوجم   ا  -66
 ل(74)لحياان  ا لشرتوني الت ة و ور لليا  لشفل محاي  

  لدد ا   أن جمعايدد  العخفيدد   ددة األو ددال و ااندد  اآلدم د 3وذكددر  الوجم دد  ا  ددرتك   -67
عحدددا اد دد ل الددذواء وُوددحل  ع حيددد  إبددذاجم العددقاكر القحيدد  ل دددر أن ل ودإلظدد  ا عندداو  دد  

ل وأوبدد  ون ل دديقر  ال ددر   ب ددشل  دد    ددرولد لدد ا   تددق ال خ ددي  لح رضددا الحيدداان  
لعددذخل ال در     ع حيدد  إبددذاجم اا لتد ة الذولدد  إلدق ا رضددا   اخل وبدي  وال ددري  ولتددق إلدذ

 ل(75)العقاكر القحي  لح  ثرا  األ يوني 

 واالجتماعية والثقافيةاحلقوق االقتصادية  -3 

 (76)  الا ل و  الع عق ب رو. ع ل عارل  و  الي  قاحل  
لح  دد  والعددذاب  الع في يدد    اددادا اا نظا ددلقحّددق الذولدد  ون  1أوبدد  الوجم دد  ا  ددرتك   -68

ل ددددددددداع أجماب  األع دددددددددا    المقددددددددداعت الادددددددددام واخلددددددددداص  دددددددددة أ دددددددددل لوقيددددددددد  األشدددددددددخاص 
 ل(77)ا عا   ذول
 الفاددا ل ونو دد  إىل أن جم أجم ينيددا لحعفعدديك الا دداوإىل ا عمددا 3جم دد  ا  ددرتك  وأشدداجم  الو  -69
لشعفدددد  اب شددددرا  عحددددا أإلددددوا  ال دددد   وال دددد       شددددان الا ددددل،  لعفعدددديكا انيدددد  ابيئدددد  اهل
 ل(87)ل ق  النقا  الشا ل حلمو  الا ل ا ن وص عحيها   المانون ود
ل العا ددددف  الا ددددل د   دددد  الا ددددا   ددددة الف ددددأن  ددددانون  3وذكددددر  الوجم دددد  ا  ددددرتك   -70

 ل(97)  شان الا لوالع ر  والع يي   
ودإلظددد  الحينددد  األوجموبيددد  لح مدددو  اد ع اعيددد  العاباددد  تحددد  أوجمواب اودددع راجم ال دددال  -71

 ل(80) يو  األ وجم بت انن ت عحا وو ينم عة عذم  االي  إنفاذ احلق   األ ر ا ع اول
احلددددددددق   ا ضددددددددرا  و  إلريدددددددد  أن ضدددددددد اان  مماجمودددددددد   3الوجم دددددددد  ا  ددددددددرتك  وذكددددددددر   -72

إ اء   ددأل   ددحهم ل وجمأ  أن  ددانون الا ددل   المددانون لع ددم ابلتددا  ال ددذيذ ا ان ايدد لشددوية
عحديهم ادنتد ام إىل النمدااب  اا أو كدان  عايند ،إذا كان بوودق الادا حت إن داء نمدااب   ذيدذ   ا

 ل(18)المائ      قاعا  أع اهلم
  الاتدوي  الدذنيا لع دشيل  مدو  اد ع اعيد  أن اشدرتا اودإلظ  الحيند  األوجموبيد  لح -73
ل وجمأ  أن المقاعدا  الدت ميشدة أن الع دذرابل د  ألجماب  األع دا  ذيدذ  ان نظ ا ا نمااب  و ال

 ل(82)يمّيذ  يها إلق ا ضرا    عفيت  ب شل  فر.

 احلق   الت ان اد ع اع   
ون لر ددق الذولددد   ن دددان أوبددا دإلدد   حدد  أوجمواب أن  فدددو.  حدد  أوجمواب حلمددو  ا -74

الدت يع عادون ادا،  اد ع اعيد  احل ايد     ي    ااشا  ا  نت  ة أ ل  وا ه  اخنفدا.   دعو 
ك ا أوبدا ا ون ل يدذ إ شانيد  إل دوهلم عحدا الرعايد  ال د ي    ا ند   أو   اتع دق احملحد  وأن 

 ل(83)نيت ا عخ  ت   جمعاي  ا  نتل ذ نم  الف
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ون لتددد ة الذولددد  لو يدددق اخلدددذ ا  اد ع اعيددد  وإاتإلعهدددا  3الوجم ددد  ا  دددرتك  بددد  وأو  -75
 ل(84)لح  نت عحا وو  عناوب   را ياا 

ودإل   ح  أوجمواب أن  فو.  ح  أوجمواب حلمو  ا ن دان  ن د ل بو د  خداص إ اء  -76
يد ل وإلدح  اعا ع -ا  القية يااين والدذيهم بداواب  ا ع داري  إرخا  الذول    جمعايعها األ ف

لددد ابء الدددقية ي دددعأنفون جمعايددد  اا كا يددداا   فدددو.  حددد  أوجمواب ال دددحقا  عحدددا أن   ددد  رع ددد
أ فدداهلم، وأن لوابددل الا ددل ابلعددوا ل  ددق ذلددك  ددة أ ددل لا يدد  الرعايدد  احلاضددن  مبددا ي دد ل جمعايدد  

 ل(85)األ فا  ذول ا عا  

 (86)ق مب عو   اي   دئقاحلق   الع ع  
أجم ينيدا ون ل يدذ  حد  أوجمواب حلمدو  ا ن دان أوبدا  اب إىل أن  فدو.أشاجم  ح  أوجمو  -77

 ل(87)انهور الت لحقهلا حملاجمب  الفمر بت األ فا 
وخ  ال ددددشان وأن الفمددددر يع ددددحب   أن أجم ينيددددا لادددداين شددددي 3وذكددددر  الوجم دددد  ا  ددددرتك   -78

 ل(88)ووضاهم ال    اد ع اري  واد ع اعي  لح  نت وي ثر   أ نهم ال قائ إلرو   احلال  
إىل اودعذا     دشح  إودشان ال  ئدت وأهندا لتدق عمحد  أ دام  3ونو   الوجم د  ا  درتك   -79

إر ددددا هم   اتع ددددقل ودإلظدددد  أن ا  دددداعذ  الددددت لمددددذ ها الددددذو  هلددددقا ال ددددر. ابل دددد  التدددد ل  
إىل ال  ئدددت  ا  ددداعذ  ا   عددد  ا مذ ددد واععددد   الوجم ددد  أن حمذوريددد  ل ل دددعو  القحدددب احلددداو ود

  ال ياوددا  الددت ل دداا إىل حتميددق إر ددا هم اد ع دداع  واد ع ددارل لتدداهم   وال ددال  يددو 
 ل(89) وا ه  خقر كح   ااان  الفمر واناذام األ ة اد ع اع 

 (90)احلق   ال     

الذولددد  ودددحل احل دددو  عحدددا اخلدددذ ا  ال ددد ي   حت دددةون  3أوبددد  الوجم ددد  ا  دددرتك   -80
وخبابدد    ا نددا ق النائيدد  مبددا   ذلددك ادنعفددال اب را ددق وا اددذا  القحيدد  واألرويدد    ا ارو دداا   را يدد

 دددذر  ائ ددد  اخلدددذ ا  القحيددد  اتانيددد   ون لاع دددذ الذولددد   ددانوانا اا األواوددي ل وأوبددد  الوجم ددد  أيتددد
 ل(91)   ا هلمو ائ   ا نعفات اا وإ راءا  لو 

ي  ؛يددد  بيئددد   يي يددد  والدددب الن قيددد  والع يددد ا  انن دددانأن الم 4وذكدددر  الوجم ددد  ا  دددرتك   -81
يذميها ع ا  ال    القية يمذ ون اخلذ ا  لحن اءل وجمأ  أن ذلدك يع دحب   إإليدام اا ع و 

 ل(92)ن اء كث ا  عة   جم  أ حاء أ را. الن اء والعوليذ
 ت لح  دداعذ  إىل أن ا رضددا ذول ا عا ددا  الحذنيدد  احملعددا 3الوجم دد  ا  ددرتك  وأوعدد    -82
يوا هون بداواب    احل دو  عحدا عحا    م الع رك    را ق الرعاي  ال  ي  ا اع ذية   و 

كا قدددددالق ا ن ددددددذجم    ،ناددددددذام وودددددائل الراإلددددد  وا اددددددذا  التدددددروجمي دخدددددذ ا  الرعايددددد  ال ددددد ي  
 ل(93)وا  اعذ

ا عا دددد  ون لتدددد ة الذولدددد  وددددحيل وبددددو  الن دددداء ذوا   1بدددد  الوجم دددد  ا  ددددرتك  وأو  -83
 ل(94) ، مبا   ذلك خذ ا  ال    انن ي  وا جنابي القحيلحخذ ا  وا را ق 

إىل ختدددددول عدددددذر كحددددد   دددددة ا رضدددددا لاددددد   إل ا ددددد     3وأشددددداجم  الوجم ددددد  ا  دددددرتك   -84
رتا. عحيد ل ونو د  إىل عدذم و دور لليدا  هلدم ادعداا   ع فيا  القب النف   د يشون  عي در 



A/HRC/WG.6/35/ARM/3 

11 GE.19-18018 

 ددراجم  حددب اوع ددذاجم الع دداا إعددار  النظددر   إيددذاعهم ا  ع ددفا، وأن  حاشددر  لعدديا لح عتددرجمية 
 ل(95)وإلذ ا نها ياور إىل ا  ع فيا  خرا هم   ة احملش   

 ون لت ة الذول   ور  اخلذ ا  القحي  الت لمذم لح يناء 1وأوب  الوجم   ا  رتك   -85
 ل(96)ل إل وهلم عحيهاحُ ووُ 
اص ا  دددابت نمددد  بادددح اخلدددذ ا  ال ددد ي  ل شدددخعدددة  3وأ دددار  الوجم ددد  ا  دددرتك   -86

بفدد وا نمدد  ا ناعدد  الح ددري  ب ددحب الوبددم والع ييدد ، وعددذم إ شانيدد  احل ددو  عحددا اخلددذ ا  
قفت  ددوقفت القحيددتل وجمأ  أن ا ددو  ددة  انددب األوددحا    را يدد  ونعييدد  ال ددحوك  دد  ا هددل 

  أكثدر األإليدان لح دري  بمحد  اإلدرتام األشخاص ا  ابت بف وا نم  ا ناعد  اياا حون  القحيت
ويف ددون إلددالعهم ك  ددابت ابلفدد وا رون عح هددم أو  ددوا معهمل ك ددا لادداين ا  ددااب  ابلفدد وا 

ال دددد ي  انن ددددي  وددددي ا  ددددة انإليدددد  ادنعهاكددددا  الددددت لعاددددر. هلددددا إلمددددو هة  داا  تدددداعفاا  ييدددد  
 ل(97) جنابي وا

يددد   ن دددي   ذجمودددي    أجم ينيدددا، شدددا ح  الذولددد  لوعون لدددو ر  4وأوبددد  الوجم ددد  ا  دددرتك   -87
و حني  عحا األرلد  مبدا   ذلدك إعدذار ولقحيدق  دوار لاحي يد   ناودح  لحع  يدق ولدذجميحا  لح اح دت 

 ل(98)ابلعااون  ق ا نظ ا  الن وي  و نظ ا  إلمو  ا رأ 
 ددو  الن دداء إىل اوددع راجم و ددور عوائددق خمعحفدد  حتددو  رون إل 4وأشدداجم  الوجم دد  ا  ددرتك   -88

ا أ ون ، وابألخ   ا نا  ا نا ق الريفي ل وذكدر  الوجم د  أن المانوني  عحا خذ ا  ا  ها. 
اتع دددق واأل حددداء ونمددد  ا احو دددا   دددة  دددرت  ادنعظددداجم الدددت لقدددو  ث ثددد  أ م والتددد و. ال دددححي  

ع ددداا لشحفددد  اخلدددذ ا  ذا  ال دددح  ل دددر  الن ددداء عدددار  عدددة الادددور  إىل القحيدددب دلواجملفدددال 
وا  ددذام عحددا  ا  هددا. ا ددأ ونل ويدد رل ذلددك إىل نددوئهة إىل أودداليب ا  هددا. األ ددل أ دداانا 

 ل(99)إ رائ    ا نا  
أن   ددايرل اهلويدد  انن دداني  يوا هددون عددار    “ انانددب ال ددوا ”ودإلظدد   نظ دد   -89

اا  هدداجم حدديهم احل ددو  عحددا رعددم  ددي، مبوا دد  لددنم عددة عددذم ادإلددرتام بددل  ددذ لنشددر عإىل  وددايهم
 ل(100)ا  اعذ  أو ا اون  القحي  الت يحع  وهنا

 (101)احلق   العاحيم  

أن الع  يل الاح   لحقفل يدرلحط اب ركد  اد ع داع  ألودرل ،  3ذكر  الوجم   ا  رتك   -90
 ل(102)ويعأثر ابلفمر بو   خاص

اء األوددر الفمدد   ابلعاحدديم أن ا اددذد  ا واليدد  دلع ددا  أبندد 3وذكددر  الوجم دد  ا  ددرتك   -91
ل وأوعددددد   إىل أن أبنددددداء األودددددر ا ذ اددددد  الفمدددددر 2017  ا ائددددد    عدددددام  29مل لعيددددداو  الاددددداو 

 ل(103)يحع مون مبرإلح  العاحيم انا ا  د
الذولددد  لليددد   االددد  لع ذيدددذ األ فدددا  ا و دددورية ون لن ددد   1وأوبددد  الوجم ددد  ا  دددرتك   -92

 ل(104)هم لح انيتخاجم  النظام العاحي   وإإلالع
إىل  حّدددد  العددددذاب  الفاعحدددد  والُنظ يدددد   شا  دددد  العن ددددر الددددقل  3وأشدددداجم  الوجم دددد  ا  ددددرتك   -93

 ل(105)التايف ان اعا  يعار. ل  ابلذجم   األوىل أ فا  
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جمايدع  وولدك أن الع  دة المحيدل ا ع مدق خب دوص األ فدا  ودإلظ   نظ    يو دان  -94
و  رجماودددي   ائ ددد  بدددقا؛ال وأوبددد  ون    دددذاجما أو   ددد مجم عددد هلذول ا عا ددد  مل ميندددق اودددع را

 يددذ النوعيدد      ددو    لاحدديم شددا ل لحي يددق أل فددا  ذول ا عا دد  الذولدد  اوددعياا  التدد ة 
وودددددحا  الراإلددددد   م ا ولددددد ، مبدددددا   ذلدددددك عدددددة  ريدددددق ل ويدددددذ أ ددددداكة   عاريددددد  ولدددددي    يرجماوددددد
 ل(106)ا امول 

لتداع  الذولد   هور دا لشد  لمتد   عاباد  تحد  أوجمواب ونوأوب  الحين  الو اجميد  ال -95
بقدداء عحددا ال دداواب  الددت يوا ههددا األ فددا  األي ريددون   ادلع ددا  العاحدديم،   يددذ  ددة ا رون 

 ل(107)وخاب  الفعيا 

 حقوق أشخاص وجمموعات حمددة -4 

 (108)ا رأ   
  ددشح    ددي     كندد و  الاندد  ا اوددع راجم أشدداجم   نظ دد   يو ددان جمايددع  وولددك إىل  -96

أجم ينيال وجمأ  أن ال حقا  أخفم    ضد ان احل ايد  لحن داء واأل فدا  ضد ا  الاند  ا ند ول 
ا عمر  ال حقا  ا شحف  إبنفاذ المانون إىل الوع  والعذجميب ب دأن لليدا  احل ايد  الدت لوخا دا و 

و نهدا أوا در احل ايد ،  ،لألودر عتدا ة اال انون  شا    الان  ا ن و ومحاي  ا عتدرجمية واودعاار  
عحددا التدد ا  اا ضدد و  ل ددعخذ ها ابلمددذجم الشددا ل وأشدداجم  إىل أن ال ددحقا   دداجما أإليدداانا  ومل

الددقية يعمددذ ون ب ددشاو  ب ددأن لارضددهم لحاندد  ا ندد و  ددة أ ددل الع دداع  ددق األ ددرا  ا  دديئ  
ح  لددذيري ند  الادائهلدمل ونو د   نظ د   يو دان جمايدع  وولدك إىل و ددور  حيدأ واإلدذ لتد ا  الا

 ل(109) نظ      إلشو ي 
وأوع    نظ   ا ذا ات عة اخلط األ ا   إىل أن لقحيق  انون  شا  د  الاند  ا ند و  -97

 “لا يدددد  المدددديم العمحيذيددددد ”، ينحددددل عحددددا أ شددددداجم لعتدددددا ة األوددددر الومحايدددد  ا عتددددرجمية واوددددعاار  
انن داني  ود لدو ر احل ايد   الن قيد و د  أ شداجم لشدرا الموالدب “ اوعاار  ادن ديام الادائح ”و

 ل(110)الشا ي   ة الان  ا ن و
كيدرم  ندائ   دائم وأوب   نظ    يو ان جمايع  وولك ون لذجم  الذول  الان  ا ن و   -98

اا عتدد ين  قر ددلون لددنما الذولدد  المددانون اننددائ  اا المددانون اننددائ ل وأوبدد  أيتددإ دداجم   بقالدد  
ال ركاء ال دابمت  وأخل األور  أو الوإلذ  ا ن لي  أو بت األ وا   رلشح  راي ق  انرائم ااا   ذر

أو احلاليت، ب ر  النظدر ع دا إذا كدان ا  د ء ي داجمك التد ي  حمدل ا  ا د  نف د ، أو ودحق لد  
 ل(111)  اجمكع   ي ، مبا يعوا ق  ق الفا ي  اوقنحو 

إ ددراء حتميددق عا ددل وشددا ل  وأوبدد   نظ دد   يو ددان جمايددع  وولددك ون لتدد ة الذولدد  -99
وأن ل ددددعخذم   ذلددددك أودددداليب  فدددد  ا خددددا ر الددددت  وون يدددد    ويددددق إلددددوارث الاندددد  ا ندددد و

يوا هها الت ا  ولشفدل  ماضدا  ا اعدذية و ادا حعهمل وأوبد  ون لتد ة الذولد  لدو   أ داكة 
 ددد  وخدددذ ا     دددق ا اددداي  األوجموبيددد  والذوليددد  مبدددا   ذلدددك اا وخدددذ ا  إيدددواء لحتددد ا  ال دددا 

ا نددا ق الريفيدد ل وأوبدد  كددقلك ون لوابددل الذولدد  شددة و   دد  وخددذ ا    ،  تددق  راجم؛ددا
احل دد   لعثميدد  الاا دد  ب ددأن المددانون انذيددذ لحاندد  ا ندد و وكيفيدد  لمددذن ال ددشاو  ولوضدديا 

 ل(112)احلال   ي ا يعاحق بعوا ر اخلذ ا 
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لددد   دددذجما  انهدددا  المتدددائ  و دددذجما  إنفددداذ ذو ون لقدددوجم ال 1وأوبددد  الوجم ددد  ا  دددرتك   -100
المددانون و ددذجما  األخ ددائيت اد ع دداعيت  ددة أ ددل كفالدد  لمددذن ادوددعيااب  الفاالدد  حلدداد  

 ل(113)الان  انن اين وإنفاذ لذاب  احل اي 
 الددب عحددا ب ددشل إىل أن ا ماضددا  عحددا اد ع ددا  لمع ددر  6وأحملدد  الوجم دد  ا  ددرتك   -101

عحددا و دول إبددااب ، ولشدون  ددارجم  عحدا إثحددا  الددذليل ا دارل حدك  يهددا التد ي    احلداد  الددت
ا ماو دد  الحذنيدد  لا حيدد  ان ددالل وأضددا   الوجم دد  أندد    احلدداد  الددت ي عا دد   يهددا   ددت  ددقي 

اجمُلشدب رون اودعخذام الاند  الحدذين، لعتداء  إىل إلدذ بايدذ  دذ األرل  أو يشون الان  انن   
 ل(114)أ ام الاذال  ين رب   ثو  انا

ودإلددد   حددد  أوجمواب أن  فدددو.  حددد  أوجمواب حلمدددو  ا ن دددان إلدددث ال دددحقا  عحدددا  -102
ض ان الع ثيل الشا ل والفادا  لح درأ    ا داذ المدراجم الادام، وكفالد  ل داويها   األ در و  ُودحل 

المائ د  عحدا  ي لش  يع ىن الع ذل دوع راجم الموالدب الن قيد  انن دان ،الولو  إىل وو  الا ل
المدذو  منداذ  ول دييق  ،عحا أواا العشا   بت انن ت أواا  يي ل، و؛يئ  بيئ  لاحي ي   حني 

 ل(115) رأ ا  اوا  الت لشرا والر ر  
لوعيدددد   راعيدددد  لنددددول  ون لعدددديا احلشو دددد  لقدددد   ا ددددذاجما 6وأوبدددد  الوجم دددد  ا  ددددرتك   -103
 ل(116)ا ا  اوا  انن اني  ل  فا ذجمّ لُ الذجماوي  و ، وأن ل عار. الشعب انن 
مماجمودا  حمدذر   هنداء وأوب    و   يوجمولويا لح راكا  ون لعخق الذول  خقوا   -104

 ل(117) راءا   انوني  ولذاب  لحعوعي وإ ران  إب ذلك ض ة إ اجم   ل  امو إجنا  ال وا  ا حشر و 
لاددذيل عحددا  ددانون األوددر  يشفددل عددذم احلشو دد  ل ون لددذخ 7وأوبدد  الوجم دد  ا  ددرتك   -105

 ل(118) ة وة الثا ن  ع ر  ك ة رنيا لح وا اا ادوعثناء  قحم
وأشددددداجم  الرابقددددد  الذوليددددد  ل ودددددر ا ع دددددذ  إىل ال دددددال نقدددددا  المحدددددو  بعدددددأ   األجمإلدددددام  -106

 ل(119)ومماجموال ، وو ور وو  جتاجمي   وي    أجم ينيا    قا اتا 

 (201)األ فا   
إلمددو  إىل أن أجم ينيددا د لدد ا  لفعمددر إىل نظددام شددا ل حل ايدد   3جم  الوجم دد  ا  ددرتك  أشددا -107

القفل يشفل ل  الع عق ابحلمو  اد ع اعي  واد ع اري  والثما ي ل ودإلظ  أن العاداون ا  درتك 
 ل(121)بت الوكاد   ة أ ل محاي  إلمو  األ فا  إ ا ضاي  أو  فعمذ

ادودددع    لحعححيدددن عدددة ون لن ددد  احلشو ددد  لليدددا   االددد   7وأوبددد  الوجم ددد  ا  دددرتك   -108
احلشو دددد  ون لن دددد  العححيدددن ونف ددددهمل وأوبددد   ددددذجم  اا أيتدددحتدددد ا  يعددديا لانن ددد  ل  فددددا  

ون اا ل  فا  ض ا  ادوع    انن  ل وأوبد  أيتداا خذ ا  لح  اي   ف ح  خ ي 
ا حون  دق  تدا  لعتد ة ادودع      الا وم القية يعا ذعاا  عخ  اا لذجميحاحلشو   لو ر 

 ل(122)انن   ل  فا 
إىل ضددا  اخلدذ ا  اد ع اعيدد  وخددذ ا  العأ يددل المائ دد   3وأشداجم  الوجم دد  ا  ددرتك   -109

عحدا أوداا اتع دق احملحد  الدت يفيددذ  نهدا األ فدا  انداوونل وجمأ  أن أجم ينيدا د لد ا  حتعددا  إىل 
 ل(123)إلذاثح     ا   تاء األإن اء لليا   اع
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وذكر  ا حارجم  الاا ي   هناء ويق أششا  الاموب  الحذني  الت  اجما ضذ األ فدا ، أن  -110
ع مددددق إلدددد  اآلن   ا ندددد   و  باددددح أ دددداكة الرعايدددد  الحذيحدددد  يالمتدددداء عحددددا الاموبدددد  الحذنيدددد  مل 

لحذنيد  واودعخذا ها لاموبد  ااب ع داع  والرعاي  اليو ي ل ودإلظ  ال يول شح  الشا ل لحمحدو  اد
  لن ئ  األ فا ل وأوع   الوجم   إىل ضروجم  وة إلظدر واضدا لشدل أشدشا  الامدا  الحدذين وا اا حد  

 ل(124)ا هين  واحملقّ    ا ن   و  كا   األ اكة الت مياجما  يها الحال ون وحقا  عحا األ فا 

 (251)األشخاص ذوو ا عا    
الحدددال ت ذول ا عا ددد  عدددذر أن أكثدددر  دددة ن ددد  “  العادددويح الادددار”ذكدددر  وايددد   -111

 عاقحون عة الا دل وأن أ حدحهم مل   دل عحدا لاحي د  الثدانول، ك دا دإلظد  ضد ل  ا دذ وعا  
ال دددهري  الدددت يعحموهندددا  دددة احلشو ددد  و دددذ  ال ددداوب  الدددت يوا ههدددا األشدددخاص ذول ا عا ددد    

 ل(126) يها يريفانالنفاذ إىل  ذن كث   مبا 
وبدد   نظ دد   يو ددان جمايددع  وولددك ون لادد   الذولدد   هور ددا  هندداء إيددذال األ فددا  وأ -112

ذول ا عا دد    ا  و ددا ، وإعقدداء أولويدد  لحخددذ ا  الددت لمددوم عحددا أودداا األوددر  واتع ددق 
، مبدة  ديهم احملح ل وأوب  ون لنفق الذولد  بدرا   لعهيئد  األ فدا  ا و دورية عحدا أععدا  الححدو 

رتك ا  و ددا  والادديك   ددعمحت  ددق لددو   الددذعم التددروجمل هلددم وإلظددر إيددذاعهم لدد ذوو ا عا دد ،
 ل(127)عة عحم   و ا  الحال ت  ة رون  وا معهم ا  حم 

وأوبددد   نظ ددد   يو ددددان جمايدددع  وولددددك ون لتدددق الذولدددد  خقددد  شددددا ح   هنددداء إيددددذال  -113
اتع دق احملحد  مبدا    خدذ ا   ائ د  عحدا أوداان داء إالحال ت ذول ا عا ا    ا  و دا ، و 

  الحيئدا  اتع ايد    اا بعمييم برا   رعم الحدال ت ا ا دو  ادا إلاليد ،ذلك الميام، عنذ اد عتاء
 ل(128)أجم ينيا وإرخا  إب إلا  عحيها

الدقية أن   و  مبو ب الع ريق الرا ة اععحداجم األشدخاص إىل  3وأشاجم  الوجم   ا  رتك   -114
العا دد  الامحيدد   ا ددذية ل  حيدد  المانونيدد ، وإلر دداهنم  ددة إ شانيدد  ا  اجمودد   ياددانون   دداكل ال دد  

ال دددحي   حلمدددو هم واودددعم لي  ا ددداذ المدددراجما  ا عاحمددد  حبيدددا؛مل وأوعددد   إىل عدددذم و دددور لليدددا  و 
 ل(129) اعح  دوعاار  األ حي  المانوني  هل دء األشخاص

هندداء  ددر.  حلمددو  ا ن ددان أجم ينيددا  ودإلدد   حدد  أوجمواب رعددو   فددو.  حدد  أوجمواب -115
ا ع اعيدددد  ولقحيددددق نظددددام  -الوبدددداي  الشا حدددد  عحددددا األشددددخاص الددددقية ياددددانون إعا ددددا  نف ددددي  

 ل(130) عانعهم عحا ا اذ المراجم
 ضدي  والرت يهيد    اتداد  الثما يد  والر الرئي دي  أن األ داكة  1وذكر  الوجم   ا  درتك   -116

حلشو ي  د ل ا  ع    عحا رخو  األشخاص ذول ا عا  ل واعع   أن وعذر كح   ة ا حاين ا
الوبددددو  إىل  اظددددم ا را ددددق الاا دددد  كا  و ددددا  العاحي يدددد  و  و ددددا  الرعايدددد  ال دددد ي  و راكدددد  

 ل(131)اد رتال،  عاقجم عحا أ ححهم إىل إلذ كح 

 (132)األ حيا   
ي  و نيددد  حل ايددد  اهلدددو   ا ثنيددد  الذولددد  اودددرتالييون لتدددق  1وجم ددد  ا  دددرتك  أوبددد  ال -117

 دق إعد ن إلمددو  اا والثما يد  والذينيد  والح ويد  ل  حيدا ، و؛يئد  الظدرو  الشفيحد  بعو يدذ ا  اشدي
 ل(133)األشخاص ا نع ت إىل أ حيا   و ي  أو إثني  وإىل أ حيا  ريني  ول وي 
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إلمددو  األ حيددا   ددة المانونيدد  ون لددنظم الذولدد  محدد   إلددو   وأوبدد    وعدد  لنددذن -118
 ل(134)أ ل ن ر الوع  بت ا وا نت بو ور أر ن وثما ا  خمعحف 

وأوبدد  الحيندد  الو اجميدد  العابادد  تحدد  أوجمواب ون لقحددق أجم ينيددا مححدد  لحعوعيدد   ددة أ ددل  -119
 ل(135)احملحي   ا راجم ل ييق اوعخذام ل ا  األ حيا    ادل اد  الت جترل  ق 

العابا  تح  أوجمواب ون لت ة الذول  ا   اا الوا  عة ثما د   الو اجمي  وأوب  الحين  -120
ا ددذاجما، مبددا ي دد ل ا ددذاجما الددت ينددعظم   ويددق األ حيددا  المو يدد  واتجموهددا ولمددوم بعذجمي ددها   

المو ي  ل  حيا  ابععحاجم ا   ءاا بفو ها أبناء وشان األ حيا ، وأن ل   ويق  وانب الثما ا  
 ل(136)لح يع ق األجم يل اا  ع  ّ 

 (137)و حع  و الحيوءال  ئون ا ها رون و   
أن الا ددددا  ا هددددا رية  دددد  قددددا رية   إإل دددداءا  اهليددددر   3ذكددددر  الوجم دددد  ا  ددددرتك   -121

، إليددا   نهم دد أندد  يُقحددب إىل الا ددا  ا هددا رية ابوددعثناء  ئددا   حيحدد اا ووياوددا؛ال وذكددر  أيتدد
احل دو   نهدا عحدا  دقي الع دداجميال وجمأ  أن  هميدا  عا حدد  ميشدنل دريا ع دل بين دا د لو دذ لل

 ل(138) قي الفيوا  ال ياوالي  ل يذ خقر لار. الا ا  ا ها رية ل وع   
ون لن د  الذولد  لليدا   انونيد   انيد  بعنظديم  يدر  الا دا   3ا  درتك  الوجم د  وأوبد   -122

 ل(139)ريةول اجميا الا ل ومحاي  إلمو  ا ن ان لحا ا  ا ها 
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