
GE.20-02934(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السادسة والثالثون
 2020أاير/مايو  4-15

ورقوواا املعلومووواا املقدمووة موووح ا اوواا  ووواح ة امل وول ة  شووو ن مووو     
 *هندوراس

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماا أساسية -أوالا  
 ، مددم م لعدداا رددولر  لض ددي  ل 16/21و 5/1أُعد  ذددال لرير يدد  عقددري جمردد لرق اإلددا  رددو  ل   ددا   -1

 (1)قهدد  مد  لتهدداا  ددا ح  لا ددإل   28لرد ورق لرادداموه وذددو مدوقا رورعدداا لا إلومدداا لار مد  مدد  
 إىل لض ي  ل  لر ورق لراامو، وي ِد يف شكٍو موقا رريُّ لي ابحل  لألع ى ر  د لركإلقااه

 املعلوماا املقدمة مح أ  اب امل ل ة -اثنياا  
 (2)اآللياا واهليئاا الدولية حلقوق اإلنسان نطاق االلت اماا الدولية والتعاون مع -ألف 

أو ددأ أرجمددم ورعدداا ق  ر دد   ذلدد ورلت عإلددى لريورو ددوا لض ييددارق ضر اعيدد  لرر ددا  عإلددى  -2
ق  ر دد   ذلدد ورلت عإلددى لريورو ددوا  17ه وأو ددأ لرورعدد  لاادد    (3)مجيددم أشددكاا لريقييددا أدد  لادد أا

 ه(4)ل  رر مي لرحرغاالض ييارق ضر اعي   رو  لرط و لاي إلق إبق  
وأو ددى م  ددا قليدديل لردد وة رإل  لردد  ق  ررحددو ذلدد ورلت إقدد ل لا لراددكاو  لر  ديدد   وقدد   -3

لر اعي  ملاذ   لري اي  وغريه م  أ وب لا امإل  أو لر روجم  لررا ي  أو لررإ  ا ي  أو لاهيل ، ولر اعي  
 ه(5)أشكاا لريقييا لر ل  ق أشكاا لريقييا أ  لا أا، ولضر اعي  لر وري  رإلر ا  عإلى مجيملرر ا  عإلى مجيم 

 ق  رل م ذل ورلت إىل لضر ا  ل عإليقي جماأ  لرو وا إىل لا إلوماا 10وأو أ لرورع  لاا     -4
 ه(6)ولااار   لر ام  ولر  لر  يف لا ائو لرحيئي  يف أم يكا لررريلي  وملطر  لرح   لركارييب

__________ 

 لاي  اهمل ييم حت ي  ذاه لروثير  عحو إر اهلا إىل دولئ  لر مج  يف لألمم  *
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ووي  ذل ورلت ابري  يق عإلى م اذ ا لألمدم وأو أ لحلقإل  لر وري  رإلر ا  عإلى لأل إل   لرل -5
 ه وأو ددأ ورعيددا  ق  ر دد   ذلدد ورلت عإلددى لر اعيدد  مل قدد  لر قددو لر وريدد (7)لاي دد ا حل دد  لأل ددإل   لرلوويدد 

 ه(8)(189)2011جماأ  لر قاا لالاريني، 
ور ددد  م  دددا قليددديل لرددد وة رإل  لرددد  إب ادددا  مكيددد  رإلق وأدددي  لر دددامي  حلردددو  ل   دددا  يف  -6

ذلدد ورلته وأشددار أي دداي إىل أ  ذلدد ورلت ل دديرحإلأ لايرلا مدد  لر  يدد  مدد  لاكإل ددني جمددوضايا يف إ ددار 
ه (9)رر ي لي ع  ملي يل لا ا إىل لض ي  ل  لر ورق لراامو 2017ل ق ل لا لخلا  ، وأهنا ع مأ عام 

 ق  رردد م ذلدد ورلت رر يدد  رريدديم ملي دديل لادد ا جماددأ  رل يددا رو ددياا ذدداه لتوردد  4وأو ددأ لرورعدد  لاادد    
 ه(10)م  لض ي  ل  لر ورق لراامو

ور   م  ا قلييل لر وة رإل  لرد  إب ادا  جم  د  دعدم مكاا د  لر  داد ول ادرا مد  لر رداب  -7
2020، وأو ى جميق ي  وضييها اا جم   عام 1620يف ذل ورلت اتجم   ال ق  لر وا لألم يكي  عام 

 ه(11)

 (12)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
إب  لل جم ض لرير م يف رل يا لريو ياا لريت رإلريها ذل ورلت  درا  10أع ا لرورع  لاا     -8

لتوردد  لر ا يدد  مدد  لض ددي  ل  لردد ورق لراددامو،  ددا يف ةرددت إ اددا  أما دد  لريلقيدد  ول دمددا  لضقيقدداعي 
 ه(13)وراغيو أما    رو  ل   ا 

ووأددو اي وموأددوعي  وأو ددى م  ددا قليدديل لردد وة رإل  لردد  ق  ر ددم ذلدد ورلت م ددايري أ  دد  حت يدد لي  -9
وأ  رك دو  ض ييار لا و  لرو ين حلرو  ل   ا ، وأ  رادعم لا شد ني مد  لر دكا  لأل دإليني ول   ،

 ه(14)ماار   أو م  طاعاي رإلقعيقم لا ين يف عقإلي  لض ييار
ق  رك و ذل ورلت أ  ركو  رد   لرإلعلد  لرو ليد  الدم لري داي   12وأو أ لرورع  لاا     -10
 امإل  لررا ي  أو لررإ  ا ي  أو لاهيل  مدولرد  اايد  وأ  ركدو  م دايري ل ييدار أع دائها شد اا  وعائقد  ولا

 ه(15)عإلى لت لرا
ذلدد ورلت ابريادداور جم ددورا ملهعيدد  مددم لبيقددم لادد ين جماددأ  رل يددا  4وأو ددأ لرورعدد  لاادد     -11

 ه(16)ري ايا  رو  ل   ا  ولر ااع علها لض ي  ل  لر ورق لراامو وإدرل   يائعه يف لر يا اا لر ام 

تنفيووا االلت اموواا الدوليووة ح جموواإل حقوووق اإلنسووانا مووع مرانوواة القووانون اإلنسووا   - يم 
 الدويل الوا ب التط يق

 املسائل الشاملة لعدة قطاناا -1 

 (17)لا اولا وع م لريقييا  
إىل أ دده مل  دد  مول مدد  عددا و  لر رددوابا لت يدد  جم دد  مددم لا ددايري لر وريدد   15أشددارا لرورعدد  لاادد     -12

حلرو  ل   دا  ايقدا يي إلدق ابريقييدا وأ ده يلحغدي أ  ي د ِيي لريقييدا لاحاشد  وغدري لاحاشد  و  د ه يف لبداا لر دام  
ييددا أدد  لر ئدداا ه وأو ددأ أي دداي ق  ر ددم ذلدد ورلت ور يقدد  عددا و ي اكاا دد  لريق(18) قددا يف لبدداا لخلددا 

 ه(20)إبدرل  ر  ييل   يح ت مي  لري يا يف عا و  لر روابا‘  ار لراات’ه وأو أ شحك  لا إلياا (19)لر  ي  
لال د ري  مد   أ  لبيق داا للإليد  رإلاد وب لأل دإلي  ولهلل ورل ديني 9وأجم لا لرورع  لااد     -13

أ دددو أا يردددي ولألشدددإلا  ةوق ل عاعددد  ض يالردددو  يي  أدددو  رإليقييدددا، وأ  لأل  ددداا لرددداي  ي يادددو  يف 
يي  أدو  رإلو دم و دو  لا امإلد  مد  قا د  لادول ني لاكإل دني ‘ لاارل’أ يا  ةلا وقود عوق ر  اابا 

 ه(21)إب  اة لررا و 
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ر لر إلط  لرا وري  ولريقييا أ  لا أا يف ذل ورلت، أي اي إىل ل يق ل 9وأشارا لرورع  لاا     -14
 وإىل أ دده ض رددالا ذلددا   اقدد  إىل  يا دداا  ايدد  مرئقدد  عإلددى لردد غم مدد  لريردد م للدد له وأو ددأ ذلدد ورلت

 و ادد  ثرااددد  2022-2010جم ددقا  لريل يددا لركامدددو رإلإلطدد  لر ا يددد  رإلق دداولا ول   دداي جمدددني لتل ددني رإل ددد ا 
 ه(22)يف لبيقم ع م لريقييا أ  لا أا

 و إلطأ ثر  ورعاا لر دو  عإلدى ل ديق لر لريقييدا أد  لا إليداا ولا إليدني ومادوقدي لايدو لتل دي -15
ومغاي ق لهلوي  لتل ا ي  و امإلي   اا لتل ني، وعإلى أ ه يح و أ  لر ور ، جمد ضي مد  أدقا   ردو  

 ائط ل عرم ع  لأطإل أ جم ور إىل أ  و ‘  ار لراات’ه وأشارا شحك  (23)ذاه لر ئ ، ر  و لر كا
وأ  لأل ددوريني لردد يليني ي وقددو  اي و وعدداي  ددإليب  طددري يف لايدا ملدداا لرك لذيدد   دداه لر ئدد  لايلوعدد  قل ددي

 رإليقييددا أدد  لا إليدداا ولا إليددني ومادوقددي لايددو لتل ددي ومغدداي ق لهلويدد  لتل ددا ي  ولاياددحهني ابتددلا ل  دد 
 ه(24)و امإلي   اا لتل ني

 لر ددو  عإلددى عدد م وقددود عددا و  رإلهويدد  لتل ددا ي  ي ددقح اغدداي ق لهلويدد  16و دإلطأ لرورعدد  لاادد     -16
 ه(25)لتل ا ي  ولاي ورني قل ياي ابحل وا عإلى حت ي  رإلهوي  واراي هلوييهم لاإليارا

 (26)لريلقي  ولرحيئ  ولألعقاا لريعاري  و رو  ل   ا   
أشدددارا عددد ا ورعددداا إىل أ  ذلددد ورلت مل دددأ يف لر رددد  لأل دددري عددد دلي  حدددريلي مددد  لضمييددداللا  -17

اااريم لري د ي  ولركهد اب  ولر دلاع  لرارلعيد  ولر ديا  ، وأشدارا إىل أ  ذدال لرلقدوة  ل قدائي، لرردائم 
يي دددق مدددم  عإلدددى لض ددديإل ل  غدددري للددد ود رإلقدددولرد لرطحي يددد  مددد  دو  راددداور مدددم لبيق ددداا للإليددد ، ض

لض يإل لم لا ي لم رألرلأدي ول د لم  ردو  ل   دا ، وعد  وريد   العداا مي د دا جمدني لر دكا  ولر ورد  
 ه(27)ولاؤ  اا لخلا  

وأو ددددى مادددد وع لال قدددد  لر وريدددد  ركيائدددد  لر ددددرم يف ذلدددد ورلت ق  رردددديم ذلدددد ورلت  ريدددداا  -18
 ق داا للإليد  لاي د را مد  لااداريم لض دديإل لقي رإلياداور ولرادكاو  ركدو  ميا د  وشد اا  وا ارد  ر ائد ا لبي

ق  راعم ذلد ورلت إقد ل  م لق د  رإل  داابا   لعحد  دوريد   14ه وأو أ لرورع  لاا    (28)ولريعاري 
 ه(29)رإلي رق م  ش عي  وما وعي  خميإليل لاااريم لض يإل لقي 

ذل ورلت ابعيقاد  ط  عقدو و ليد  ريل يدا محدادم لألمدم لاي د ا  10وأو أ لرورع  لاا     -19
  دديقا لريوقيهيد  جماددأ  لألعقداا لريعاريدد  و ردو  ل   ددا  قو دم ماددار   مد  مجيددم أ د اب لا ددإل  ، وض

 ه(30)مل قاا لر ر ني ولرا وب لأل إلي  ولال  ري  م  أ و أا يري

  رو  ل   ا  ومكاا   ل رذاب  
 ق  لر وري  ركيائ  لر رم ع  عإلرها لر قيق إلل  ر  ييل ق ميد  ركدوي  لال قداا أع جمأ لال -20

ل رذاجمي  يف عا و  لر ردوابا لت يد  لرداق عد  ي دقح، جم دح   دياغيه لرغام د ، جميعد مي لاد لا ني عد  
 ه(31) رو  ل   ا  جماكو أ ي

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (32)إل يلحلق يف لحلياا ولحل ي  ولألم  لرا  
حتدددد ثأ عدددد ا رردددداري  عدددد  ل يها دددداا  طددددريا حلرددددو  ل   ددددا  يف  دددديا  رد لحلكومدددد  عإلددددى  -21

 ،  ددا يف ةرددت وايدداا، و دداضا ل يعددال، وأا دداا ر دداي 2017لض يعاقدداا لردديت أعرحددأ ل يإلدداابا عددام 
أي دداي إىل لريردداري  لردديت حتدد ثأ عدد   12ه وأشددارا لرورعدد  لاادد    (33)و ددو  م امإلدد ، وروقيدده ئددم قلائيدد 

عإلى إ ر اا لر د   ولري إلديم لرديت اي ل يعاق 2019عقم علييل يف  يا  لا اذ لا لتقاذريي  ر ام 
 ه(34)لع  يها لحلكوم ، مما أ    ع  ع ا واياا
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وأع جمأ ع ا رراري  ع  لررإلق إلل  ل يق لر ع ك ا لألم  لر ام،  ا يف ةرت م   را إ اا   -22
دلئقدد   اي،مؤعيددلي اإلددا لألمدد  لر ددام ولرادد    لر  ددك ي  رإلل ددام لر ددام لردديت أ ددح أ، جم دد ما  ا ددأ ردد جمري 

 ه وأو ددأ لال قدد  لر وريدد  ركيائدد  لر ددرم ق  حُتعددم ذلدد ورلت عدد  ل دديإل لم(35)يددالا عدد د أا لدذددا يايدد  وض
 وا لمين جموأدم  د  رإلاد    لر  دك ي جب  لررولا لا إل   يف أ اط  أم  لاول لني، وأ  ررطم لريالماي مر و ي 

 ه(36)رإلل ام لر ام، وأ  حت   ر ري  عولا لألم  يف ااا  رو  ل   ا 
إىل أ  عولا لألم  ض رالا ر ديإل م لري داي  وغدريه مد  أد وب  12وأشارا لرورع  لاا     -23

 إلدأ مد  لر ردابه  و  لا امإل ، و إلطأ لر و  عإلدى أ  لرغارحيد  لر  قدى مد  ذداه لحلداضا ض ردالا ر
 يطإلحددداا لر اعيددد  ملاذ ددد  وأشدددارا أي ددداي إىل أ  ر  يددديل لري ددداي  يف لرردددا و  لتلدددائي لت يددد  ض ي دددي 

 لري اي  وغريه م  أ وب لا امإل  أو لر روجم  لررا ي  أو لررإ  ا ي  أو لاهيل ، أل ه ض يادقو لألشدإلا 
لر دداعإلني لردداي  يي دد او  جمي دد يض أو  ولاردد  أو جمرحددوا أددقين مدد  مولدديل عقددومي أو شددإل    دد  ميددارت 

 ه(37)مهام عام 
أ  ا يق لألمم لاي  ا لر امو لا ين اب يإل لم لا راع  أشدار إىل أ   13وأجم لا لرورع  لاا     -24

 ددارت  74 000  ذلددا  أ  د  مدد  ل ديإل لم  دد لت لألمدد  لخلا دني يف ذلدد ورلت مددل م رل يقداي  دديئاي وأ
 ه(38)ملهم غري م عإلني 60 000أم  عإلى لر  ي  لرو ين أ    م  

وأع جمددأ ثددر  ورعدداا عدد  عإلرهددا إلل   اردد    ددام لر ددعو ،  ددا يف ةرددت لض ي ددا  لرادد ي   -25
 واياولرول م لرلطا ، و ر  إمكا ي  لرو وا إىل لر عاي  لر د ي  لتيد ا ولرل ااد  لر د ي ، ولرر داع م دي

أ  لرل دح  لائويد  رإلق يعداي  عحدو للا قد  ريعداول  12ه وة د ا لرورعد  لااد    (39)لر ليل يف لر دعو 
ق مي  يكو  لض يعال عحو للا ق   21  ح  لا ل ني، وأ  عا و  ل ق ل لا لتلائي  ض يالا يل  عإلى 

عيقاد لار ح لراق ع مه لا هد  لردو ين ه وأو ى م  ا قلييل لر وة رإل  لر  ابري عيو اب(40)ايها إرالمياي 
شإل اي أل حاب إ  ا ي ، وأجم لذم لا اجمو  إبعاع  عرإلي  أو غريذا  685رإل عو  جماأ  ل ا ل  ع  حنو 

 ه(41)م  أشكاا ل عاع 
لر و  عإلى لر  ك ا لايالي ا يف إدلرا لر دعو  ول ديإل لم لا لادق  12و إلطأ لرورع  لاا     -26

ه و دوه م  دا قليديل لرد وة رإل  لرد  جمحلدا  و  يد  (42)ال لألشدإلا  للد ومني مد  لحل يد لر  ك ي  ض يع
جم ض م لاق لر عو ، وركله أع ب ع  عإلره إلل  م ل ا لض يعال لريت اي أ   ي اي، م و م  دا إضمدا 

ق   3ه وأو ددأ لرورعدد  لاادد    (43)ابرجمدد ل و ددع  مورو دديإلي، لرإلدداي   كقهقددا أادد لد ع ددك يو   ددا يا
 يدد  الددم لري دداي  ولا امإلدد  لررا ددي  أو لررإ  ددا ي  أو لاهيلدد  ومل قدداار ددقح ذلدد ورلت جمدد  وا لرإلعلدد  لرو ل

 ه(44)لبيقم لا ين م  دو  عيود إىل لر عو 
وأجمدد لا عدد ا ورعدداا ل دديق لر لض ياددار لرول ددم رإل لدديل أدد  لا إليدداا ولا إليددني ومادوقددي لايددو  -27

ق  أ  دد   16أاددادا لرورعدد  لاادد    ه و (45)لتل ددي ومغدداي ق لهلويدد  لتل ددا ي  و ددامإلي  دد اا لتل ددني
 90ررول  ي هم يف ل وي علي   يف لر ر  لااأي، وأ  أ    م  اي شإل اي م  لايلوعني قل ي 280م  

ه (46)يف لاائدد  مدد  ذدداه لتدد لئم مل ي اعدد  عإليهددا، واردداي رحيددا ا مكيدد  لا ددو  لرددو ين حلرددو  ل   ددا 
لراد    ولردو م لضقيقاعيد  ض يعدال لألشدإلا  مغداي ق  وأشارا ورعيدا  إىل ل ديق لر ل ديإل لم عدا و 

 ه(47)لهلوي  لتل ا ي  ر   اي 

 (48)إعام  لر  ا،  ا يف ةرت ل ارا م  لر راب، و يادا لررا و   
عدد  ر قرددأ يف لر ددلولا  2009أ  لأللمدد  لردديت  اددأا ملددا ل رددرب عددام  8أاددادا لرورعدد  لاادد     -28

مددد   لأل دددريا،  اشددد   عددد  أددد يل لاؤ  دددي، ول  ددد لم لر  دددو جمدددني لر دددإلطاا، ول ددديق لر لر  ددداد ول ادددرا
 ه و ددم م  ددا قليدديل لردد وة رإل  لردد  عإلددى ر دد يو إقدد ل لا ل ييددار ور يددني ع دداا للكقدد  لر إليددا،(49)لر ردداب

 ه(50)ا  لا ين اب يررا لرر اا وللامنيولرلائ  لر ام، و ئحه)ره(، ورل يا مجيم رو ياا لار ر لخل
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وأعدد ب م  ددا قليدديل لردد وة رإل  لردد  عدد  قاعدده إلل  لرر دداع م دديوايا ل اددرا مدد  لر ردداب،  -29
  ديقا ايقددا يي إلددق ابتدد لئم لا ركحدد  أدد  لاد أا ولادد لا ني عدد   رددو  ل   ددا ه وأشددارا إىل أ  للا قدداا وض

   لر دد ا، ول اددرا مدد  لر ردداب عإلددى أعقدداا لر لدديل ولرريددو ول يها دداالر يا ددي ، و دداضا لريددأ ري يف إعامدد
 ه(51) رو  ل   ا ، ر ري ل ييا  عقيراي يف   وي لر كا 

ق  إ اا  مكي  لا عي لخلا  لا ين حبقاي  لا لا ني ع   ردو   3وأاادا لرورع  لاا     -30
  لر  مل ي    ع  ر   مؤ  ي رإل ليل ل   ا  ولر  اايني وخمي ي لريول و لضقيقاعي ومول ي لر

لر دو  عإلدى  ارد  لر لديل ولريإلويديل لرديت  11ه و إلطأ لرورع  لاا    (52)لراق ر اين مله ذاه لر ئاا
 يي دد   هلددا للددامو ، وض  دديقا أورئددت لردداي  ي قإلددو  يف ع ددااي  ددا لا ددات لاحاشدد ا رإلعددي  وعددولا لألمدد 

 ه(53)ومر  لألرلأي ولرا  اا لخلا  
 وأشارا ورعاا خميإل د  إىل لرر دي  لر مايد  رريدو  شدط   ردو  لراد وب لأل دإلي  ومل قد   درا -31

إىل أ  لري ريددق عدد  أ دد ل، ابرل دد  إىل  4ه وأشددارا لرورعدد  لاادد    (54)لحلرددو  لرحيئيدد ، جمددريات  ا ددرييا
 ه(55)ه مإليد  اباإلار داالريول لتإلي رإلر ي ، رر ماي أ ي م  م  م لحلاضا، وركلها  إلطأ لر دو  عإلدى أ د

ق  رول ددو ذلدد ورلت لري ريددق مددم لتلدداا لااعددومني مدد  لر رددوا لادد جم ا  11وأو ددأ لر  ددار  لاادد    
 ه(56)هلاه لت مي 

وأااد م  ا لحلرو  ل جناجمي  ق  مول ي لر  لر    ريلي ما يكو و  غري م ر ني رإلغاا وثرااداا  -32
ا  رإلقعقوعاا ل ثلي  ولر ل  لر رايف ي ير  إىل لاولرد لااري  لرا وب لأل إلي  وأ  مكي  لا عي لخل

 ه(57)ولرحا ي  رإلريام  هامه عإلى حنو ا اا

 (58)لحل ايا لأل ا ي  ولحلق يف لااار   يف لحلياا لر ام  ولر يا ي   
 لري حدري وركدوي أع جمأ ع ا ورعاا ع  عإلرها ري دق  عدا و  لر ردوابا لت يد  رد لجمري رليهدت   يد   -33

 ه(59)لتق ياا و  م لض يعا  لضقيقاعي
 وأجمد لا ورعدداا ع يد ا لر دد د لركحدري مدد  عقإليدداا لرريدو ولريه يدد لا ولضعيد ل لا وأعقدداا لر لدديل -34

 يف  دق لاد لا ني عد   ردو  ل   دا ،  د  اديهم لر د اايو  ول عرميدو ، ولاد لا و  عد   ردو  لرادد وب
ه ولعيدديا ثددر  ورعدداا، يف ذددال (60)، ولررددادا لرطرجميددو ، ولرلاددطا  لرلردداجميو لأل ددإلي  ولحلرددو  لرحيئيدد 

 ه(61)لر يا ، أ   ار  لر  يل لخلا  رإلق لا اا ر ري عإلراي  ا اي 
و إلطأ تل  لرحإل ل  لألم يكي  حلرو  ل   ا  لر و  عإلى ل يق لر لرر اع م يوايا لر لديل  -35

إىل أ   4ه وأشارا لرورعد  لااد    (62)رالا م  دو  عرابأ  لر  اايني، وأ  م  م ذاه لت لئم ض 
 لر د اايني لرداي  يغطددو  لض يعاقداا ولت ميد  لال قدد  ولر  داد ولااداريم لض دديإل لقي  ول يها داا  رددو 

 ه(63)ل   ا  م  أو  رإلإلط  جموقه  ا 
 ر د اايني وأ  دائييوأجمإلغأ أرجمم ورعاا ع  لعيقاد عا و   اي  لا لا ني ع   رو  ل   ا  ول -36

ه ولعيددديا لرورعددد  (64)، وإ ادددا    دددام و دددين رإل قايددد 2015لريول دددو لضقيقددداعي ومدددول ي لر  لرددد  عدددام 
أ  ا اري  لرل ام لرو ين رإل قاي  ع  أتث ا جم  م لضمي اا رإلرولع  و   ودي  ماار   لبيقم  3لاا    

رددالا  ه وأشددارا لال قدد  لر وريدد  ركيائدد  لر ددرم إىل أ دده ض(65)لادد ين يف ذيئدداا  ددلم لرردد لر يف لرل ددام
ه وأو دأ (66) ي يد ذلا  درقد  م يلد  مد  لتهدو ابرل دام مد  قا د  لر دإلطاا، وض  ديقا يف لالدا ق لر

 ه(67)ثرث  ورعاا ق  روا  ذل ورلت رإلل ام لرو ين رإل قاي  لريقويو ولرر را لرياغيإلي  لررلمني
إىل أ  عددا و   ايدد  لادد لا ني عدد   رددو  ل   ددا  ولر دد اايني  11وأشددارا لرورعدد  لاادد     -37

 لحلقايدد  لااديدد  وض يي دد   وأ  ددائيي لريول ددو لضقيقدداعي ومددول ي لر  لردد  ض يددل  إض عإلددى ردد لجمري
رأل حاب لهليكإلي  لريت ر  أهم رإلإلط ه ولعييا أ ده مد  لر د ورق أ  ر يقد  ذلد ورلت ة يا د   ايد  

 ه(68)شامإل ة عإلى لرل و لراق   دره تل  لرحإل ل  لألم يكي  حلرو  ل   ا 
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 عدد   رددو  وأو ددأ ورعيددا  ذلدد ورلت ابرر ددا  عإلددى  ددرا لرياددهري ولرو ددم أدد  لادد لا ني -38
 ه(69)ل   ا  ورل يم  را ر  ي جم قإلهم، مم لر  يا جموقه  ا  عإلى لا لا اا

وأشددارا لال قدد  لر وريدد  ركيائدد  لر ددرم إىل لض دديإل لم لالهعددي ررددا و  لر رددوابا ريعدد مي  -39
  ورلته وأو ددأ ورعيددا  ق  ركدديل ذلدد(70)عقددو لادد لا ني عدد   رددو  ل   ددا  وشددإلِيهم و دداع لاادد وعي  عددلهم

 ه(71)ع  ذاه لاقار اا
 ردل  عإلدى ل دي لا ٍ  75م  د ديور ذلد ورلت حت د  لر عاجمد ، ركد  لادادا  72وة  ا ورعيا  أ  لاادا  -40

لتلدائي ه وأشارا تل   اي  لر  اايني إىل أ  لرردا و  (72)ةحلقاي  لرريم لأل رعي  ولر رااي  رإلقعيقمة
لرياددهري  ول ذا دد  ولرياددهري، وأو ددأ ذلدد ورلت ابضميلدداع عدد  ل دديإل لم دعدداو لر ددارق  اريدداي  دد يم لضادد ل  

 ه(73)لتلائي  أ  لر  اايني وأقا  إللر  ةلت لئم لا ركح  أ  لرا ية م  لررا و  لتلائي لت ي 
و إلطأ ثر  ورعاا لر و  عإلى أ  ما وع لررا و  لاي إلق ابألم  لر ييلين ور لجمري لحلقاي   -41

اا لرك لذيد  ولريقييدا عإلدى ل    دأ وشدحكاا لريول دو لضقيقداعي يهد د   يد  لري حدري وأو دأ م  أا د
 ه(74)لركو غ ت جم ا ها

ذلددد ورلت إبرغدددا  عدددا و  ر دددلييل لروملئدددق لر امددد  لاي إلرددد  ابألمددد   10وأو دددأ لرورعددد  لااددد     -42
مداا لاي إلرد  ابااداريم لخلا د  ولر ااع لرو ليني، لراق  دوا دو    دوا لبيق داا للإليد  عإلدى لا إلو 

 ه(75)لا عوم  م  لر ور  لريت رؤث  عإليها  يائا
وأع جمدأ مل قد  لرحردا  لر ردايف عد  ررد ي ذا ركدو  لررئ د  لريل يقيد  رإلحدم لر دق ي ألذدد لي  -43

ايق ي   لح مل قاا لبيق اا للإلي  رإلا وب لأل إلي  ورإلقل  ري  م  أ و أا يري إمكا ي  راغيو 
ددلا إةلعي  ورإل ايو ي  ةلا أذ لي ثرااي  ور إليقي  وعائق  عإلى لاادار   لبيق يد ، غدري أهندا أع جمدأ ر  

 ه(76)م  لرا وب لأل إلي  ض رالا رلي   لحل وا عإلى ر  ي  4 إةلع  رد 12ع  أ  ها أل  أ    م  

 (77)    مجيم أشكاا لر    
عدددد  رردددد ي ذا رإلعهددددود لردددديت رحدددداهلا ذلدددد ورلت يف مكاا دددد  لض ددددار  9أع جمددددأ لرورعدددد  لاادددد     -44

ه وأشدددار لا  دددا لألورو  (78)ابألشدددإلا ، مددد   دددرا رل يدددا عدددا و  مكاا ددد  لض دددار ور ايدددا لري ريرددداا
لاؤ  دداا رإلرددا و  ولر  لردد  إىل أ  ذلدد ورلت للدا لاددولرد ولريقويددو لاردد مني إىل لرإلعلدد  لاادد    جمددني 

ه غري أ   إليا لرورعيني أشارات إىل ل يق لر وقود (79)اكاا   لض يغرا لتل ي رألشإلا  ولض ار هبم
 ه(80)ع د  حري م   اضا لض ار ابرحا 

ذلددد ورلت جميل يدددا محدددادرلا الدددم لض ددديغرا لتل دددي رألشدددإلا   9وأو دددأ لرورعددد  لااددد     -45
ا إلومدداا يف و ددائط ل عددرم وشددحكاا لريول ددو لضقيقدداعي  ولض ددار هبددم مدد   ددرا  ددرا  ادد  ل

وجمي ايدددا  ريددداا لركاددديل عددد  لحلددداضا ولري ريدددق ايهدددا ور ددد ذا مددد  أقدددو م اعحددد  لا دددؤورني عددد  ذددداه 
 ه(81)لألا اا

 لحلق يف لخل و ي  ولحلياا لأل  ي   
  دا لتدلا  أشارا ثر  ورعاا إىل أ  ذل ورلت حت د  لرداول  لاي داوق وحتد م لأللول  مد  -46

 ه(82)م  لريحين
ق  روعدديل ذلدد ورلت لرددولردلا مدد  ركلوروقيددا لا لعحدد  لريط إليدد  وأ   1وأو ددأ لرورعدد  لاادد     -47

 ه(83)رإلغي مجيم ممار اا لألقهاا لألملي  لاي إل    لعح  لضر اضا ول    أ
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 احلقوق االقت ادية واال تمانية والثقافية -3 

 (84)لحلق يف لر قو ويف ل وي عقو عادر  ومولري   
،  يا دداا 2009عإلددى أ  ذلدد ورلت شددع أ، ملددا ل رددرب عددام  3شدد دا لرورعدد  لاادد     -48

ر مي إىل ر قيق لرطاجمم غري لرل امي رإل قار  وعإلى ل يق لر ع م لا اولا جمني لتل ني يف لحل وا عإلى 
 عقو رمسيه وأو أ ذل ورلت إبرغا  عا و  لر قو ابر اع  ورل يدا  يا داا عامد  ر  دا عإلدى  دوع لتدلا

 ه(85)عإلى عقو رمسي م  أقو ر ايا ا   لحل وا
ع  رر ي ذا ضعيقاد عا و  دعم لاااريم لر غ   ولر غريا، وركلها  5وأع جمأ لرورع  لاا     -49

ه وأجمد لا ورعيدا  (86)أشارا إىل أ  ل   لم لألم  لر ام ياكو عرح  رئي ي  أمام رلقي  لااداريم لر دغ  
 لي عإلدى عطاعداا م دو لرلردو لتقداعي ولألعقداا أ  ل ياار لر ليل وعقإليداا لضجميدالل عد  أثد  أتثدريلي شد ي

 ه(87)لريعاري  لر غريا
إىل أ  ع م رل يم لر قو يف ااا لتلا ي هيو لريقييدا أد  لااديغرا  7وأشارا لرورع  لاا     -50

ابتلا وإ ا ا م امإليه ، وأو أ ذل ورلت إبع لر ةعا و  لضشيغاا لحل  ابتدلاةه وأو دأ أي داي ابعيقداد 
ع ةعددا و  لر قددو لالدداة لادد اوع لألقدد ة ررعدد لي ابر قددو لالدداة لادد اوع لألقدد    قددو وابالددالا مادد و 

 ه (88) أما   عقو، وما وع ةلر يا   لر ام  الم لألأ لر لر  ي  ر امرا لر لاعاا لريعقي ي  لر غرياة
مددد  عدددا و  لر قدددو  563و 558و 555و 537و 495جمي ددد يو لادددولد  4وأو دددأ لرورعددد  لااددد     -51

لهلل ورل ي  للر  مجيم لرريود غري لايرا لا  وأ  عإلى   يد  ركدوي  لتق يداا و  يد  ركدوي  لرلرداابا 
 ه(89)ولا اوأ  لتقاعي  ولحلق يف ل أ لب

إىل أ  لر  ي  م  لرا  اا لخلا   و د  لرردولا لا دإل   راد    2وأشارا لرورع  لاا     -52
 ه(90)وت  ر  لالاع  لرحا ي  عإلى لألشإلا  لراي  يير مو  جمطإلحاا رإل قوإق ل  ل يحار اري 

 (91)لحلق يف لر قا  لضقيقاعي  
لرردددا و  ل  دددارق  2019إىل أ  لركدددو غ ت لردددو ين عددد يا يف عدددام  15أشدددارا لرورعددد  لااددد     -53

 يقويدو لخلد ماا لر د ي ،رل ام لحلقاي  لضقيقاعي  م  أقو خت دي  أمدولا لا اشداا لريراع يد  ولريراعد  ر
 ه(92)مما ي    رإلإلط   اي  لحلرو  لريت أ ا  ذال لرل ام حلقاييها

 (93)لحلق يف م يو  م ياي ملا    
يف لاائددد  عإلدددى  12ه68إىل أ  لر رددد  يف ذلددد ورلت لدددو يف لايو دددط  3أشدددارا لرورعددد  لااددد     -54

م   لر لولا لخلقا لااأي ، وأ  ع م لا اولا ض رالا عائق ه وأشارا إىل أ  ل يعاجم  لر ور   ا أ 
ه وأو دأ ورعيدا  ق  رل دا ذلد ورلت  يا داا عامد  (94)م   را جم لمج لا اع ا ومل يك  هلا أق أث 

 ه(95)شامإل  رإل   م  لر ر  ولر ر  لا عم وع م لا اولا
ق  لايداه يف ذلدد ورلت غددري  دداحل  رإلاد ب عقومدداي وض ميكدد  ا  ددم  5ادادا لرورعدد  لاادد    وأ -55

 لرلددات لرو ددوا إريهددا، وأ  لرحإلدد  يولقدده ماددا و  طددريا يف ل مدد لد، وةرددت جم ددح  لاقار دداا لر دديئ  حل دد 
 ه(96)لاياه ول يإل لمها و ال رغري لالاا

وة  لضعي ددادق لردداق ط رو يدد ه يف ذلدد ورلت  ددوا إىل أ  لرلقدد 10وأشددارا لرورعدد  لاادد     -56
لألر  إىل شي  ر يغإله ور يوة عإليه لرا  اا لركي  وأد  إىل ر اعم لري اوا لريداريي يف لحل دوا 
عإلى لألرلأي، وور   العاا لقيقاعي  ميلامي ه وأشارا أي اي إىل أ  راعيم لري  ي  لرارلعي ع  وريد  

ارلعيدد  لر ددام  وأد  إىل ر حدديط إ يددا  لحلحددوب لأل ا ددي  )لرددارا ولر ا ددوريا رإلقددولد لرلي م دديق  اي ل دديإل لم
 ه(97)ولألرل(، مما أث  عإلى لألم  ولر يادا لرغالئيني
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إىل أ  ل ديعاجم  لر ورد  رإللدالع لضقيقداعي  ا دأ ذدي عقدم و د مي  10وأشارا لرورعد  لااد     -57
لأل دإلي  ولال دد ري  مدد  أ ددو أا يرددي، وألددأ إىل لاد لا ني عدد  لبيق دداا للإليدد  رإل ر ددني ولرادد وب 

ع ا  العاا م و  الع أغول  لر  إلىه وأو أ ذل ورلت إب را  لر    لت مي  ع    داا لر ر دني، 
ولعيقاد جم ورو وا جماأ  عقإلياا ل  ر  لرر  ق يف لالا ق لر ي ي  يكو  واراي رإلق ايري لر وري  حلرو  

 ه(98)ح لرارلعي لراامو مم لا اولا جمني لتل نيل   ا ، وإ  لر عا و  ل  ر
لراق ي إل  أ   PCM 1402-2018ذل ورلت إبرغا  لضر ا  لروللرق  3وأو أ لرورع  لاا     -58

لر رل اا لريرليد  لرحيئيد  ذدي م إلومداا ة ولد ، ورل يدا لاحدادم لردولردا يف إعدر  رألمدم لاي د ا جمادأ  
 ه(99)مإلني يف لالا ق لر ي ي  رو  لر ر ني وغريذم م  لر ا

 (100)لحلق يف لر     
 لر ددو  عإلددى  ردد  لألدويدد  و ردد  رددولا  لأل دد يا يف لا يادد ياا لر امدد ، 5 ددإلطأ لرورعدد  لاادد     -59

ذل ورلت إبعطدا  لألورويد  رر دي قار  17ه وأو أ لرورع  لاا    (101)مما يؤدق إىل عولئم ل ي ار  ويإل 
 ه(102)يف لرل ام لر  ي لرو ين ر قا   اجم ه لر ام ولباين ولراامو

شددإل  يف ذلدد ورلت أ دديحول،  61 000 وأشددار م  ددا قليدديل لردد وة رإل  لردد  إىل أ  أ  دد  مدد  -60
 ال ذل ورلتأشإلا ه وأو ى ق  ر  106حبقى لر لت وأ   ى لر لت لرلااي  أودا حبياا ، 2019عام 

 ه(103)لري لجمري لروعائي  وأ  رإليقا لا اع ا لريرلي  م  مل ق  لر    رإلحإل ل  لألم يكي 
ذل ورلت ق  ريعل  ر  و لاالذ  لر يلي  يف لعيقاد  يا اا  15وأو أ لرورع  لاا     -61

 ،2016لا يقدد ا عددام لحلرددو  لتل ددي  ول جناجميدد  وأ  رل ددا لر يا دد  لرو ليدد  رإل دد   لتل ددي  ول جناجميدد  
 ه(104)وخت ي  ميال ي   ااي  هلا

وأشارا أرجمم ورعاا إىل أ  ذل ورلت رحري عإلى  د مي مطإلدق رهقهدا  و  د  عإلدى و دائو  -62
ملددم لحلقددو يف  دداضا لرطددولرمه وأو ددأ ق  ر ددرط ذلدد ورلت لر دد   لت ميدد  عدد  ل قهددا  و يدداه 

يف  اضا لضغي اب، أو   اح للدارم، أو عد م عد را لتلدني عإلدى لرحردا ، أو لخلطد  عإلدى  يداا  عا و ي 
أ   ه وأجم ل م  ا لحلرو  ل جناجمي (105)لألم أو   يها، وأ  رإلغي     و ائو ملم لحلقو يف  اضا لرطولرم

   عإلددى أدد ااي دد مي ل قهددا  و  دد  و ددائو ملددم لحلقددو يف  دداضا لرطددولرم يددؤث ل  جماددكو غددري ميلا دد
 ه(106)لضعي ل  لتل ي ولا لذراا ولرل ا  لر رريلا

 إىل عدد م أتثدري  يا دداا لروعايدد  مدد  ادريوت  ردد  لالاعدد  لرحادد ي / 2وأشدارا لرورعدد  لاادد     -63
ل يدد ل و ددارت إىل وقددود  ييددا أدد  لا دداجمني جم ددريوت  ردد  لالاعدد  لرحادد ي ه وأو ددأ ذلدد ورلت إبرغددا  

  رو  لا اجمني جم ريوت  ر  لالاع  لرحا ي  وإعادا راغيو لردي مج لردو ين اكاا د  لررولع  لريت ررو 
 ه(107)رإليل يق جمني لر ور  ولبيقم لا ينلي اريوت  ر  لالاع  لرحا ي  ابعيحاره  يا 

 (108)لحلق يف لري إليم  
 ددل   17 ددلولا و 3ق  مإليددو    ددو وم لذددق ردد لوح أعقددارذم جمددني  9أاددادا لرورعدد  لاادد     -64

يوق و   ار  لرل ام لري إليقي أو ض ياذحو  إىل لا ر   اب ي ام، وأ  لاؤش لا عا ق  رإل هد  جم دورا 
أ دي رد   أ  داا لراد وب لأل دإلي  ولال د ري  مدد  أ دو أا يردي ولا دوعنيه وأأدااأ أ ده يلحغدي إيددر  

 ه(109)لأل  اا لاهاق ي  لر ائ ي  ولاا دي  جم ح  لر ليل يف لرل ام لري إليقي لذيقام  ا   دما 
 2010إىل   ض لرل ح  لائوي  رإلي إليم م  ميال ي  لر ور  جمني عامي  8وأشارا لرورع  لاا     -65
2019و

ذلد ورلت جم دقا    دوا مجيدم لأل  داا عإلدى لري إلديم وأدقا   9ه وأو أ لرورع  لاا    (110)
 ه(111)ه ع    يق خت ي  ميال ي  أ ي ري ري  لا ر ني ورإلهيا و لأل ا ي قودر
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إىل أ  لأل  اا ولا لذرني يف ذل ورلت ض يالردو ، عإلدى لرد غم مد   15وأشارا لرورع  لاا     -66
لتهدددود لر  يددد ا لاحاورددد ، ض   دددإلو  عإلدددى لري ريددديل لتل دددي لرادددامو جم دددح  عددد م لذيقدددام لر دددإلطاا 

ىل ل رلدا لر يا ي  وجم ح  لري  و لرروق رإلكلائا يف م ا اا  دلم لررد لر،  دا يف ةردت ولايرارذا إ
 ه(112)يف تا  إ رح لري إليم

ذل ورلت جموأم    ري مج  د لت لردو   وأدقا  عد م مادار    17وأو أ لرورع  لاا     -67
 ه(113)لأل  اا ولا لذرني يف أ اط  ع ك ي 

 ئاا حمددةحقوق أشخاص حمدديح أو ف -4 

 (114)لرل ا   
إىل وقدددود علددديل ذيكإلدددي أددد  لاددد أا يف ذلددد ورلت، ر عقددده ثرااددد   3أشدددارا لرورعددد  لااددد     -68

 ه وأشددارا ورعدداا ع يدد ا إىل لرر دداع عدد د  دداضا(115)مي دداذإل  وم دد ضا عاريدد  مدد  ل اددرا مدد  لر ردداب
 لر لديل لالداة ولتل دي، وأجمد لا أ  ذلد ورلت أ د  لرحإلد ل  لرديت راده  أعإلدى م د ضا وايداا لرل دا  لر لي دد 

 ه(116)وعيو ل    يف لر امل
و ارا تل  لرحإل ل  لألم يكيد  حلردو  ل   دا  مد  عد م ر لقدم عقإليداا عيدو لرل دا  عإلدى أ دات  -69
قل ه  جمل ا لرل ح  لريت لخن  أ هبا عقإلياا لرريو لأل   ، عإلى لرد غم مد  لخن دا  عد د قد لئم   وع

 ه(117)لرريو يف لرحإل ، وأع جمأ ع  عإلق  ا  ركو  ذاه لت لئم ر رك  جمو اي   ا   أ  لا أا
إىل إ ادا  و د ا لري ريدق يف لروايداا لر لي د  رإلل دا  وعيدو ل     7وأشارا لرورع  لااد     -70

إىل وقدددود أوقددده أددد يل اي ، وركلهدددا أشدددارا إىل أهندددا ض  إليدددت ميال يددد   اايددد ه وأشدددارا أي ددد2016عدددام 
 طددريا يف عقإليدد  لري ريددق يف قدد لئم عيددو ل    ومراأدداا م ركحيهددا، جم ددح  ة وديدد  لاددولرد لرحادد ي ، 

لري حئددد  إىل لالدددا ق لر ي يددد ، ولضايردددار إىل ل مددد لدلا ولا ددد لا لريرليددد ، وأددد يل وأددد يل لررددد را عإلدددى 
 ه(118)لريل يق جمني لاؤ  اا

ق  ي    عا و  لر ردوابا لت يد  عردوابا ريلا د  مدم  طدورا  15وأو أ لرورع  لاا     -71
عإلدى جم ورو دوا لر عايد  ه وأو أ ثر  ورعاا ق  رولاق ذل ورلت (119)ق لئم لر ليل لتل ي أ  لا أا

 7ه وأو دأ لرورعد  لااد    (120)لراامإل  ر  ااي لر ليل لتل ي و/أو لرلاقني قرول هم مله وأ  رل اه
ذلدد ورلت اباولاردد  عإلددى مردد ح لررددا و  لراددامو اكاا دد  لر لدديل أدد  لادد أا وأ  ر اردده جم يا دداا عامدد  

 ه(121)رإل   م  لأل حاب لهليكإلي  رإل ليل أ  لا أا

 (122)  االأل  
وأو أ  ،وإ ملي لي ل يق لر  ر  ر عيو لر  ي  م  لأل  اا، ة ور  9ض  أ لرورع  لاا     -72

ذل ورلت جماايدا  را روعي  ل اب ، وض  يقا يف لالا ق لر ي يد ، قييد  ر دعيو لأل  داا ولض دي قار 
 ه(123)يف و  لا ميلرإل  رإلو وا إىل أجم   لألما  

إىل أ  مؤ  داا  ايد   ردو  لأل  داا ولرادحاب ض ردالا ر هد   17وأشارا لرورع  لاا     -73
يل يقه وأو أ ذل ورلت جم ام م يو  م ي ي  لأل  اا ولا لذرني ولأل  ا عإليها أوقه أ يل وغياب لر

 ولا ه  لرو ين رإلاحاب إىل م ديو  أمدا ا لر ورد ، وجمي  دني م ديوايا لريل ديق جمدني لاؤ  داا، ومول دإل 
 ه(124)لتهود لر لمي  إىل إعام  لرل ام لراامو ر قا   رو  لأل  اا ولا لذرني يف ذل ورلت

ذل ورلت إبعطدا  لألورويد  رر دي قار لر دام يف لااداريم لاوقهد  إىل  3رورع  لاا    وأو أ ل -74
 ه(125)لأل  اا ولا لذرني
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وأجمددد لا ورعيدددا  أ   ارددد  لر لددديل لرول دددم لض يادددار يف لرحإلددد  ردددؤث  جمادددكو  دددا  عإلدددى لرر يددد   -75
عإلدد  لا ددإل   ولر لدديل لردداي  يي  أددو  رإليه يدد لا ولرريددو ولري دداي  ولريعليدد  مدد  قا دد  لتهدداا لر ا

ع  عإلرهدا إلل   ارد  لر د يل لراد ي  لرديت ر دم لأل  داا لرداي   9ه وأع جمأ لرورع  لاا    (126)لتل ي
 ذل ورلت 17ه وأو أ لرورع  لاا    (127)ي ياو  يف لراولرع أمام ما ي قى جم قإلياا ةلريطهري لضقيقاعية

 ه(128)جميواري ميال ي  رإل يا   لرو لي  الم لر ليل أ  لأل  اا ولراحاب ورل ياذا
يف لاائدد  مدد  لر ددكا  لردداي  ردد لوح أعقددارذم  4ه16إىل أ  وقددود  9وأشددارا لرورعدد  لاادد     -76
 ددل  ي  دا يف لالددا ق لر ي يدد ه وأو دأ ق  ر ددم ذلدد ورلت  يا داا و ريدداا الددم  17 ددلولا و 5 جمدني

أل  اا ولرر ا  عإليه،  ا يف ةرت جم لمج دعم لأل   لالإل  د  لرد  و، و درا رإليوعيد  قييد  عقو ل
 ه(129)جمرا  لأل  اا يف لا لرت، ومااريم لروعاي  جما ل   مم لررطاع لخلا 

إىل أ  رل يا لروضي  لرر ائي  لخلا   رأل  داا لتداحنني عد  ر  د ه  17وأشارا لرورع  لاا     -77
 دده مددم إ اددا  لا هدد  لرددو ين ر عايدد  لأل دد ل  لتدداحنني، جمُددارأ قهددود ري  ددني لدد وي م ل ددا وأعدد ا ق

لأل  اا لتاحنني، ركلها أشارا إىل أهندا ض ردالا مياجماجمد  ومل  د  رل يدا ل د لريعياا رإلوعايد  أو إعدادا 
 ه(130)لريأذيو أو إعادا ل دما 

 (131)لألعإلياا ولرا وب لأل إلي   
ق  لرحرا  لر رايف إىل أ  ةما وع لررا و  لريقهيد ق جمادأ  لرياداور لا دحق ولحلد  وأشارا مل  -78

 ولا يلرية لراق يلي   لضعيقاد يف لركو غ ت لرو ين ض   م لا ايري لر وريد  وض ي كدا م داياا مل قداا
ه وأو دأ عد ا ورعداا ق  روعديل ذلد ورلت لعيقداد (132)لرا وب لأل إلي  ولال  ري  م  أ دو أا يردي

ما وع لررا و  وأ  ر ي    عقإلي   ياغ  ما وع لررا و ،  ا يك و لااار   لر اعإل  تقيم لرا وب 
 ه(133)لأل إلي  ومل قائا

ق  ا   مااريم ل يإل لقي  ومااريم رإلطاع  عإلى أعاريم وأرلأي  13وعإلرأ لرورع  لاا     -79
ه (134)جميئيد  -لرا وب لأل إلي  وأرلأيها يف ذل ورلت م  دو  مولاريها ع  أد  إىل  العداا لقيقاعيد  

عإلى أ  لعقا  لرا وب لأل إلي  لا رحطني جم قإلياا مراوم  و اي  أ دوهلم  14وش دا لرورع  لاا    
 ه(135)و  م  أعقاا لر ليل ولرريو ولريع مي وأ  لت لئم لا ركح  أ ذم ر و م  دو  عرابلرطحي ي  ي ا 

ذلدددد ورلت جم ددددقا   ددددق لبيق دددداا للإليدددد  رإل ر ددددني ولرادددد وب  10وأو ددددأ لرورعدددد  لاادددد     -80
م لأل إلي  ولال  ري  م  أ دو أا يردي يف لرياداور م هدم يف إ دار لااداريم لض ديإل لقي  وابضمي داا رإل كد

2017لر ادر ع  ةكق  لر  ا لر إليا يف لرط   جم  م لر  يوري  لار م أ  عا و  لري  ي  ر ام 
 ه(136)

 (137)لاهاق و  ولررقئو  و ارحو لرإلعو  ولاا دو  دل إلياي   
إىل أ  لريه ي لا، وعقإلياا لرريو، ولضجميالل، ولريعلي  لرر  ق يف  6أشارا لرورع  لاا     -81

لال قاا ل ق لمي ، ولر ليل لتل ي ولالاة، ولريع يد  مد  لألرلأدي مد  أقدو رطدوي  ماداريم لري د ي  
أو لرطاع  أو لر يا   أو لرارلعي  لر لاعي   ا أ لر ولام لر ئي ي  رإليا د لرر د ق، وأ  لر ئداا لأل  د  

  ري حح أ ي  هلال لريا د ذي لرا وب لأل إلي ، ولرل ا ، وائ  لا إليداا لا إليدني ومادوقدي لايدو ع أ
 ه (138)لتل ي ومغاي ق لهلوي  لتل ا ي  و امإلي   اا لتل ني، ولأل  اا ولا لذرو 

، ابريادددد ي  لرر دددد ق 2013إىل أ  ذلدددد ورلت لع اددددأ، ملددددا عددددام  8وأشددددارا لرورعدددد  لاادددد     -82
 إل  يلحغددي لري دد ق هلددا  حإلدد  إب اددا  لرإلعلدد  لاادد    جمددني لاؤ  دداا حلقايدد  لاادد  دي  جم ددح  لر لدديل قاددك

غدري أهندا  دإلطأ لر دو  عإلدى أ  ذداه لأل دريا ض  إلدت  ايهولا ي ي  لر امد  ر عايد  و ايد  لااد دي  دل إليد
و اي  لاا دي  ع  لية لراق ميال ياا  ااي  وض مولرد جما ي   ااي ه وأو أ ابعيقاد ةعا و  ملم ورعاي  

2019ُع   عإلى لركو غ ت لرو ين عام 
 ه(139)
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وأشارا ثر  ورعاا إىل أ  قوة  لريلقي  ل ع ائي  ولر ليل ولريقييا ردؤدق إىل رد اق ذائدو  -83
2019و 2018رإلقهدداق ي  إىل أم يكددا لراددقاري ، وعدد  أد  إىل لهددور عولاددو رإلقهدداق ي  عددامي 

 ه وأع جمددأ(140)
عدد  لررإلددق إلل   دد مي لررولاددو ول دديإل لم لررددوا لرادد  ي  ولر  ددك ي  الددم لاهدداق ي  مدد   8لرورعدد  لاادد    

ىل   مي  اب  وأمهاا لأل  داا إىل إ ر   را ئ ي إ 3ه وأشارا لرورع  لاا    (141)مغادرا لرحإل 
 ه(142)لاهاق ي  وئ ي ذم ابحلحا ا ا ر و إىل ثر   لولا إةل ذاق ول جم ورا غري عا و ي 

ذل ورلت جمي ايا لريل يق جمني جمإل ل  لاغادرا ولر حدور ولار د  حلقايد   9وأو أ لرورع  لاا     -84
ا اع ا ولحل وا عإلى لخل ماا لأل ا دي  مد  لأل  اا ولراحاب ولرل ا  لاهاق ي  م   را جم لمج ل

 ه(143)أقو     أ ولهلم لرح  ي  ولرل  ي  ولر ا  ي 
 741 ل ي دا  2019إىل أ  تا  أعارب لاهاق ي  لاإلي ني  دعإلأ عدام  8وأشارا لرورع  لاا     -85

 عإلى   يق لهلع ا إىل لرادقااه وأشدارا إىل أ ده ض روقد  يف ذلد ورلت  ريد  ا ارد  رهجمدر  مهاق لي ذل ورل ياي 
ع  ل ي ا  شإل   ار  ل عإليم لرو ين، وأ ه ض روقد   ريداا ا ارد  رإلح دم ولري ريدق، وأ ده ض يوقد  

 ه(144) عو مو   رإلقإلي ني
اهاق ي  لهلل ورل يني يف جمإل ل  أي اي ق  عقإلياا ل يعال ور  يو ل 8وأاادا لرورع  لاا     -86

لر حددور ولار دد  عدد  للدا يف لر ددلولا لأل ددريا وأ  لا دداع ا لررل ددإلي  غددري  اايدد ه وأو ددأ ذلدد ورلت 
جماايدا ع د لررل إلياا، وض  يقا يف لاولعم لاوقودا عإلى  وا   يق لهلع ا، ور يني علا و عإلى درلي  

 ه(145)جمر ااي لهلع ا
 8ه56 ، أق جمدداايدا عدد رذا2018ذل ورل ددياي عددام  75 579أ دده  ددعإلأ عددودا  6ادد    وأاددادا لرورعدد  لا -87

2017يف لاائددد  مرار ددد  جم دددام 
ذلددد ورلت جم دددقا  رددد لجمري  ايددد  شدددامإل   17ه وأو دددأ لرورعددد  لااددد    (146)

 ه(147)رإلاددحاب ولأل  دداا غددري لا دد وجمني جمدداويهم جم دد  إعددادئم إىل أو دداهنم و ددال إعددادا إدمدداقهم يف لبيقددم
ذل ورلت إبعادا لرل   يف عا و   اي  لاهاق ي  لهلل ورل يني وأ  ذم رياقو  3وأو أ لرورع  لاا    

 ه(148)ر لجمري  عادا إدما  لاهاق ي  لا  إلني ور لجمري لحلقاي  ا  يولقهو  خما   أملي 
ملها ةجمإل لي  ملاية ألهنا ذل ورلت إبرغا  لر اعاا لهلع ا لريت ق إلأ  17وأو أ لرورع  لاا     -88

 ه(149)ض  إلت لرا و  لررلم  ريواري لألم  لألم و ا   ياقو  إىل لحلقاي  لر وري 
Notes 
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