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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 والثالثون سادسةالدورة ال
 2020 مايو/أاير 4-15

مووةمووو و ورتوواع املعلومووواع    هوواع حووواحصة املبوول ة  شووو ن اجل مووو  املقدَّ
 *سرو  يال

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مر  مراعراد روريرال اعررت را  16/21و 5/1أُعّد هذا التقريرر عالر ب رقررارل  حرو  قروس ا   را   -1

  را إىل اعررت (1)جهرال ارا  ال محرح ال  عشرريلورقات امل حومرات املقدمرال مر   وجزوهو م. الدورل الشامل
 .شكٍل موجز تقيُّداب ابحلد األقحى ل در الكحالات وهو مقدَّم يف ،الدورل الشامل

 م  اجلهاع حاحصة املبل ة املقدَّمةاملعلوماع  -اثنياا  
 (2)ع الدولية حلقوق اإلنساننطاق االلتواماع الدولية والتعاون مع اآللياع واهليئا -ألف 

يرال الدوليرال حلالايرال  ير  األشرنا  مر  لرال عحرى اعتقاقأب  تحردس الدو  3ورقال املشركةال لاأوات  -2
 .(3)اعختقاء الق رل

 الربوتوةول اعختيارل الثاين املح ق ابل هرد الردوا اصرا إىل  أب  تنضم الدولال هذه الورقالوأوات  -3
 .(4)ابحلقوس املد يال وال ياريال، اهلارف إىل إلغاء عقورال ا عدام

 اعختيارل عتقاقيال مناهضرال الت رذيو وأ  تنشر  إىل الربوتوةول أب  تنضم الدولالالورقال وأوات  -4
 .(5)لحربوتوةول اعختيارل اب آليال وقائيال وطنيال وفق

 21لحالرارت   اب ي ركف ابختحرا  ةنرال مناهضرال الت رذيو وفقر أب  تحردر الدولرال إعر  ب الورقال أوات  -5
 .(6)يوم  اتقاقيال مناهضال الت ذ 22و

__________ 

 ريال ابألمم املت دد.ريمل حترَّر هذه الوثيقال ق ل إرراهلا إىل روائر الك ال الت  *
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 أب  تحرردس احلكومررال عحررى  ظررام رومررا األراررر  لحال كالرراليررتو ووترر  منظالررال هيرروم  راوأواررت  -6
 .(7)اةنائيال الدوليال وأ  تنقذه يف التشري ات الوطنيال

اتقاقيال أب  تحدس احلكومال عحى  4والورقال املشكةال منظالال مناارل  قوس ا   ا  وأوات  -7
 .(8) اء وال نف املنزا ومكاف تهالا حو أورواب لحوقايال م  ال نف ضد الن

أب  تنظر الدولال يف اع ضالام إىل اتقاقيال  حو أورواب حلالايال األفرار  3وات الورقال املشكةال وأ -8
 .(9)لح يا ت الشنحيالليال فيالا يت حق ابمل اةال اآل

د األمرم عحرى م اهرد رري رو وأوات احلالحال الدوليال لحقضاء عحى األررح ال النوويرال أب  توقّ ر   -9
 .(10)عاجل روالنوويال وأ  تحدّ س عحيها ةال ألال ذات طار  ت دد حلظر األرح ال اامل
 .(11)آلراء الحجنال امل نيال حبقوس ا   ا مل متتثل  ىت اآل  أ  الدولال  3وذةرت الورقال املشكةال  -10
لحالراق    عوائقأب  تتيح احلكومال إمكا يال الواول رو  منظالال هيوم  رايتو ووت  وأوات  -11

حبالرررال  قررروس ا   رررا  يف  الامل نيررر ال لألمرررم املت ررردداصااررر املقررررردا ، مبررر  فررريهم الررردولي  حلقررروس ا   ررر
 .(12)م  املكحق  روعايت يف إطار ا جراءات اصااال اري رو  وغريه

 (31)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
ئ مل رررارطنيرررال حلقررروس ا   رررا  وفقررراب أب  تنشررر  احلكومرررال م ر رررال و  3أوارررت الورقرررال املشررركةال  -12

 .(14)ابريو
قروا   رييراب رحغر  التقرد  مشراري  فيالرا يت حرق رممارررال  ر ردم وجرور 5الورقرال املشركةال  أفارتو  -13

 .(15)الالدول

دولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الودو  اإلنسوا  تنفيذ االلتواماع ال - يم 
 الوا ب التطصيق

 املسائل املشرتكة  ني القطاعاع -1 

 (61)امل اواد وعدم التالييز  
 فيهرررا التالييرررز، ت رررّرف ناهضرررالأب  ت تالرررد الدولرررال تشرررري ات شرررامحال مل 3أوارررت الورقرررال املشررركةال  -14

 .(71)التالييز امل اشر وغري امل اشر، فض ب ع  األشكال األخرى ملظاهره
واد يف إعالرررال احلرررق يف امل رررا الررر  ت رررك   ويحرررالأ  إ ررردى املشررراةل ال هرررذه الورقرررالوذةررررت  -15

. عرردم وجررور آليررات ف الررال مل اةررال الشرركاوى املت حقررال ابلتالييررز تررت تتالثررل يفومحاي التالييررز امل امحررال وعرردم
وأوات أب  تنش  الدولال آليال ف الرال لح الايرال مر  التالييرز ومن رت، مبرا يف ذلري التقيريم ا لزامر  ملكاف رال 

 .(18)تنظياليالالتالييز يف مشاري  القوا   ال
. أ  احلكومررررال مل تتنررررذ ترررردارري إضررررافيال لح ررررد مرررر   رررراعت التالييررررز ال نحرررررل الورقررررالوذةرررررت  -16
 .(19)اعتهذه احل م تقحال رشأ فر إ حاءات اتتو  وع
  األ كام املت حقال أبع  جرائم الكراهيال و  تقحالإ حاءات م ر دم وجور الورقال هذه أفارتو  -17

 .(20)ف  الت يزارعوضاب ع   شري إىل أعالال الشغوجبرائم الكراهيال ةثرياب ما ت
 كوم  وذةرت أ ت ع يوجد رر مج .  اعت متييز ضد الروما ابرتالرار وجورالورقال  أفارتو  -18

مر  أفررار هرذه اةالاعرال امل رت يل عالحيراب أ  يرتالك   ، ممرا ع رل مر رومرالإلرماج اعجتالاع  لح ركا  ال
 .(21)مماررال  قوقهم
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حبيررر   قررروس األشرررنا  ذول ا عاقرررال،  أب  تضررر  الدولرررال تشرررري ات رشرررأ  قرررالالور وأوارررت  -19
 .(22)مناهضال التالييز و قوس ا   ا عحى  هج قائالالمدفوعال رنُ تكو  

 التناليال وال يئال واألعالال التجاريال و قوس ا   ا   
رررتالرار أعررررت  الوعررال الرردول املناهضررال لحق ررار التار ررال  حررو أورواب عرر  قحقهررا الشررديد إ اء ا -20

 هرراوجهتوذةرررت أ  الغال يررال ال ظالررى مرر  التوارريات الرر  . ا الوعرراليات عرردم امتثررال ال ررحوات لتوارر
الق ار، مثل ت زيز ارتق ل ناهضال األراريال مل قتضياتا الوعال إىل ري رو  يف تقرير التقييم تت حق ابمل

؛ إ قراذ القرا و  جراءات ح  ال ، فض ب ع   ايرد اعرتق ل المكتو اعرعاء ال امالقضاء، وارتق ل 
ارركاتيجيال وضر  حبرو  و وإجرراء  امل حومرات ال امرال؛ت زيز  ظرام الوارول إىل و  د م  محايال احلحا ال؛حلاو 
 .(23)رالق ار وضالا  مشارةال ا تال  املدين يف مكاف ال الق اناهضال مل

 مررر  خررر لئرررال الناشرررو  يف  رررال ال ي ع ترررزال تضرررايقإيكوهررروم أ  رررري رو   منظالرررال وذةررررت -21
 .(24)الع ميا وار املتقتي  ومحاررد الال حد وعالحيات  إىل دخولالو ظر  لتوقيفاع تجا  وا إجراءات

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (25) ق القرر يف احلياد واحلريال واألما  عحى شنحت  
مررر   ق ررل رقررائق فقرر أ  ال ررجناء اوكرروم عحرريهم اب عرردام يُ حَّغررو   عرردامهم  18ذةررر املنترردى  -22

طرررر  اتريررررك ومكررررا  الرررردف   يظررررل، و همجثرررر  ال ررررجناء الررررذي  أُعرررردموا إىل أرررررر   ررررّحمتُ ع و . تنقيررررذ احلكررررم
 .(26) قامال مرارم رف  رينيالأل فراال  تاحتُ  ، وعالكتالا 

وذةر مكتو امل ر رات الدققراطيرال و قروس ا   را  الترار  ملنظالرال األمر  والت راو  يف أورواب  -23
 م امحررال قاررريال أو ع إ  ررا يال  م يف ررري رو  قررد يشررك يررات ا عررداالشررقافيال وال ررريال اويوررال ر الح ا  رردامأ  
 .(27)مهينال، أو  ىت ت ذي اب  أو
، ةتدرري م قت، وققراب تقر أب  تحغ  احلكومال عقورال ا عدام وأ   3وأوات الورقال املشكةال  -24

 .(28)اختيارايب لتنقيذ أ كام ا عدام يف أقرب وقت ممك 
أب  ت تالرررد احلكومرررال خارطرررال طريرررق مررر   حرررو أورواب تو ووتررر  هيررروم  رايررروأوارررت منظالرررال  -25

 . (29)الهبدف إلغائها رحورد رائال هلذه ال قورالالوقف اعختيارل  وأ  تقر عقورال ا عدام تنقيذ لوقف 
وررائ  ال يف ظرى ابلتغويرال الوارر حتإلغراء عقوررال ا عردام ع  م رألال أ  3وذةرت الورقرال املشركةال  -26

 .(30)عحى  واس وار  قاش عام  شكل موضوعت وعا ع م احلكوميال 
م  اتقاقيال  1جرقال حمدرد وفقاب لحالارد  عت ارهت ّرف الت ذيو اب ع  الدولال أب هذه الورقال أفارتو  -27

 .(31)القا و  اةنائ  مبوجو ألف ال ا رَّمالاع تندرج  ي  أعالال الت ذيو ضال  و . ومناهضال الت ذي
احلكومرال احلظرر املوحرق لحت رذيو وغرريه مر   ضرال أب  تمنظالال هيروم  رايرتو ووتر  وأوات  -28
 . (32)ب روء امل امحالضرو 
امل ر وليال  درأب  تردرج الدولرال  كالراب خااراب يف القرا و  اةنرائ   ر 3قرال املشركةال الور  وأوات -29

 . (33)ع   ي  أعالال الت ذيو وفقاب عتقاقيال مناهضال الت ذيو
أب  تررردرج الدولرررال يف تشرررري اةا الوطنيرررال  كالررراب يكقرررل ت حيرررق إجرررراءات  هرررذه الورقرررالوأوارررت  -30
ال املررتهم رشررأ  ارررتندام الت ررذيو ضررده مرر  أجررل احلحررول عحررى اةم اةنائيررال ق ررل الت قررق مرر  أقررو اورر

 .(34)ات منتاعكاف

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%91%D9%8E%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%91%D9%8E%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%91%D9%8E%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%91%D9%8E%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%91%D9%8E%D9%85%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%91%D9%8E%D9%85%D8%A9
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وأواررت الورقررال أب  تنشرر  الدولررال آليررال م ررتقحال وف الررال لتحقرر  الشرركاوى املقدمررال مرر  ضرر ااي  -31
و زيت وشامل يف  ي   إىل رحوات الدولال، وأ  تكقل إجراء حتقيق فورل ورف ها يو وروء امل امحالالت ذ

 وقررف  يرر  املررواق  اصاضرر   لإلجررراءات اةنائيررال عرر  ال الررل الدولررال وأواررت أيضرراب أب  تكقررل. الشرركاوى
 .(53)أثناء الت قيق

 ا   ررا ، ترردري اب منتظالرراب لحالرردع  أب  ترروفر الدولررال، ابلت رراو  مرر  منظالررات  قرروس الورقررالوأواررت  -32
 ام اتقاقيرال مناهضرال الت ررذيواملتحررحال أب كر رشرأ  امل رائل وا   قرراذ القر  والقضراد واملرواق  املكحقر ال رام  

 .(63)واحلظر املوحق لحت ذيو
 قضررراايأب  تتنرررذ احلكومرررال التررردارري ال  مرررال  جرررراء حتقيرررق ةامرررل وف رررال يف ال الورقرررالوأوارررت  -33
 .(37)رياري  ابختقاء م ارض   حقالاملت
 .(83)يال  امل ايري الدولاروف اع تجا  م احلكومال توائم أب هيوم  رايتو ووت  وأوات منظالال  -34

ررزايرد أمراة   مرخص هلاهيئات م تقحال  ع تتوافر عحى أ  ري رو  3وذةرت الورقال املشكةال  -35
اع تجا  رو  إش ار م  ق، مبا يف ذلري م تشرقيات األمررا  النق ريال وغريهرا مر  أمراة  اع تجرا  

 تجا  إع  ذ  م  إرارد تنقيذ األ كام د أماة  اعال امال القائالال  اير  وع قك  لحجنال الراد. الق رل
شكاوى  ارت مقيديو أو ال أخذ مقاط حور و الوع  ق ألعضاء الحجنال التقاط . الارد الداخحيالتار ال لو  

 .(39)م  ال جناء
رل أب  حتظررر احلكومررال ارررتندام ال رر ج النق رر  الق ررهيرروم  رايررتو ووترر  وأواررت منظالررال  -36
وأوات أيضاب أب  تحغر  احلكومرال . ة قورال  ارتندامهالا  ذليات، مبا يفامل تشقي ا يداع الق رل يفو 

 .(40)القوا   ال  ت الح ابحلرما  م  األهحيال القا و يال

 (41)إقامال ال دل، مبا يف ذلي م ألال ا ف ت م  ال قاب، وريارد القا و   
 منيال  القضاد لقكد نص عحى م ايري واض ال لت ي تع  اتأ  التشري  3ذةرت الورقال املشكةال  -37

وعرل ال ّت . ىأخر  قكدل ت يينهموةقاعدد عامال، يُ  َّ القضاد ملدد مخو رنوات، مث ي ار . غري حمدرد
الورقررال وأفررارت . الم رألال ت يرر  القضرراد ملردد مخررو رررنوات أخرررى أو لقركد غررري حمرردرد رحرورد ت  ررقي يف

القضراد أو رفر  رعراوى  إقالرالال  تتيح لت القر   الوعال وار ال لحغايال م   يقحو   الرئيأب 3املشكةال 
لو ررر  يف قررررارات الررررئيو ابلحقضررراد  ت رررالح وع يتضرررال  القرررا و  القضرررائ  أل أ كرررام. أتري يرررال ضررردهم
 .(42)اصدمالتأري يال، مبا يف ذلي القحل م  ال قوابت الرشأ  فر  

 يف جرراءات القضرائيالد ا م اشرر  يف الكثرري مر  األ يرا  فضر تر  اواةم أب وأفارت هذه الورقال -38
هيئرررررات الدولرررررال ووةررررراعت إ قررررراذ القرررررا و  وةررررررا   الررررر  تتنرررررذها جرررررراءاتا القضرررررااي الررررر  تو ررررر  يف 

 املت حقرالالو ر   يف رعراوىلتالييرز، و اب القضرااي املت حقرالالررفض أةثرر شريوعاب يف  ويكو  هرذا. تاع تنااب
الر   جرراءاتا الو ر  يف  قضراايةرذلي يف اجتالاعياب أو م حومات ريئيرال، و  الرفض تقد  م حومات هامر

 .(43)الحجا  اع تناريال أثناء اع تناابت تتنذها
لضرالا  اعررتق ل الترام لحقضراد يف القررا و   ال  مررال تردارريالأب  تتنرذ الدولرال  الورقرالوأوارت  -39

قضرائيال يئرات وأترير هم إىل ه وت ييرنهم وفحرحهماختيار القضراد  الويف املالاررال ال الحيال، وتقويض م  ولي
 .(44)الرئيو فيهاال حوات التنقيذيال، مبا ذات إرارد ذاتيال عوضاب ع  

وذات إرارد ع متثررل منظالررال م ررتقحال أ   قارررال اوررام  يف ررري رو   6وذةرررت الورقررال املشرركةال  -40
 .(45)و ارد ال دل لرقارالم  واواا ختض  ه  ، ع حبكم القا و  وع حبكم الواق ، وأهنذاتيال
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إرارد  قارررال اورام  ختضرر  ل ررحوال و ارد ال ردل الرر   ررق  هيئرراتأ   2الورقررال املشركةال  وذةررت -41
 ت قراابرئريو ، أو فحرل ماورام ، أو اقركاح اررتقالته ت قااب لشغل منااو رؤراءهلا تقد  طح ات 

 .(64)تحتشري ال خمالقتت،  حوال الو اردل ختض  أيضاب ال   ةنال التأهيل، احلاعت ال  تث ت فيهااوام  يف 
  اوام  خيض و  ةل مخو رنوات  جراءات أتهيل أمام ةنال أتهيرل أب وأفارت هذه الورقال -42

   هنرا  أيضراب إجرراءأب وأفرارت. لعحرى طحرو و ارد ال رد التنقيذيرال، أو يف أل وقرت رنراءب اتر ال لح حوال 

 وجرور خرررستث رت  ررحوال  ر  أل م حومرات قرد لرو اردقرنح او و ارد ال ردل،  يرذهحرى تنقتشررف عأتري يراب مروا ايب 
 .(47)علتزامات اوام  املهنيال

 تتالثل يفاهلامال امل تندمال ضد  قارال اوام  واوام  الرقارال أ  إ دى آليات  الورقالوذةرت  -43
 510رقررم  ارررال اوررام  واملرررروم الر ررر قنر املت حررق قررا و الرررحوال التقترري  املنولررال لررو ارد ال رردل مبوجررو 

" رخررال حت ررينات عحررى أ شرروال التقترري  )الراررد( يف  هوريررال  2009ل/أةتررورر تشررري  األو  16املرر ر  
 واأل شرروال املهنيررال نقرراابت اوررام ومبوجررو هررذا الررنص، قكرر  لحررو ارد أ   رررل عالحيررات تقترري  ل.  "ررري رو 

 .(84)م  األوقات لحال ام  يف أل وقت
 القضررااي الرر  ت تربهررا ال ررحوات "مزعجررال" يت رضررو  راف ررو  يفالررذي  ي   اوررام أبالورقررال  وأفررارت -44

 .(49)ت رل إىل طررهملتدارري ا تقاميال قك  أ   روجت عام
عحرررى املظررراهرات اةالاهرييرررال ابختررراذ  يف الكثرررري مررر  األ يرررا  أ  ال رررحوات ترررررّ  الورقرررالوذةررررت  -45

وأوارت . أو اوتجر  أمرام اوراةم اجاع تج رةات و  قارد ام  الذي  قثحا تقاميال ضد او إجراءات
 .(50) أو ضغ رهيوأب  تكقل احلكومال لحال ام  مماررال واج اةم املهنيال رو  أل إعاقال أو ت

 ررايري احلكومررال التشررري ات الرر  تررنظم مهنررال اوامرراد مرر  امل أب  ترروائم 6وأواررت الورقررال املشرركةال  -46
 .(15)الدوليال

أب  ت ررالح احلكومرال لنقراابت اوررام  ابل الرل رو  أل تردخل مرر   2وأوارت الورقرال املشركةال  -47
املهنرال، وتو يرق التردارري التأري يرال،  فرر  ممارررال، مبرا يف ذلري اوامراد ال حوات فيالا يت حرق رتنظريم مهنرال

 .(52)وتنظيم التدريو
ا ررر    لرارررنال، واحلررواجز الرر  حتررول رو منظالررال امل رراواد اآل  أ  املواقررف األرويررال اوذةرررت  -48

تر رل إىل ترر  س ر  اةن  ، ع  ال نف اةن  ، وعدم وجور إجراءات حتقيق ومقاضاد تراع  القوار 
 .(53)م  جرائم ال نف اةن   رو  عقاب الغال يال ال ظالى

يال اةنائيرال  ر ولامل اب عقراء مر م  القا و  اةنائ  ت الح  89  املارد أب وأفارت هذه املنظالال -49
 .(54)املحاحلال م  الض يال عحى أرا  واغتحاب األ دا  اةالاعاه عحى ع  جرائم ا ةر 

تراعر  القروارس رر  اةن ر   واملقاضرادوأوات املنظالال أب  تض  احلكومال إجرراءات لحت قيرق  -50
 .(55)الالواول الناج  إىل ال دإات ال وترةز عحى الناج  لضالا  تقد  اةناد إىل ال دالال و 

 (56)احلياد ال امال واحلياد ال ياريالحلق يف املشارةال يف احلرايت األراريال وا  
 رقاررالالفرر  يحر   مرا  تضرال توامل تقرد الردي   ريرال عحرى املقروضرال القيور أ   18املنتدى  ذةر -51
 تقرد؛ ملواالردي   ريرال عحرى  قيروروفرر  رينيرال؛  شروال أبيقومو  الذي  األجا و املواطن  عحى حارمال ال

إذ   عحرىاحلحرول  ار ورالو  ؛فيهرات قرد الر  األماة  عحى و  ح  اردلتالاعات اجتنظيم عحى  قيوروفر  
عحرى امل ر قال ا لزاميرال لرقاررال وا ح  رارد؛لأمراة  فرتح ار ورال ؛ و ال اهظرالوتكحقترت  ال امرالاملنارر ات رتنظيم 
 ال  ركريالاصدمرال  مر ضرالريايب   مل رتنكقاب يت حرقةامل  كم  وجور عدم و  ؛الالديني  لقاتاملم  الكثري 
 .(57)اب عدامعحيهم اوكوم لح جناء الدينيال احلريال  وتقييد ؛رغريهمم اواةم ويكر  
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قثرررل امل رررجل غرررري الررردي  النشررراط  رررر  إلغررراء أ  الت رررالف الررردوا لحررردفاع عررر  احلريرررال وذةرررر  -52
 ررنقو قرو المتزامنررحرورد اةنائيرال  ر وليال ملا حمرلا راريال امل  وليال إ  ل أ  غري األمام، إىل  طي الخوود 
 .(58) قابلح الت ر  رو  الدينيالش ائرهم مماررال يف األشنا  حبريال القدر 

عنررد متكررررد ارر وابت تواجررت التقحيديررال غررري الدينيررال الووائررف ر ررض   أب الت ررالفهررذا وأفررار  -53
 اطح اة رفضم   تاشتكيهوه ور وشهالربوت تا تيال الووائف أ  وذةر . الدولال لدى ت جيلال حماولتها

هلرذا و تيجرال . املنارروغرري القا وين  عنواهنا إىلاأل يا  أغحو يف يرج  ذلي أب  وأفيد  متكررد،ورد حر
 .(59)لح لت رضت أو  ال ريالإىل الحجوء  عحىالووائف هذه ر ض ُأجربت  فقد الق ح ،احلظر 

 القيراممر  ممنوعرال  قرا و ب امل رجحال غرري الدينيرال الرات املنظأ  وال دالرال لحقا و  األورويب املرةز وذةر  -54
 .(60)والت شريالدينيال املوار   تو ي اتمرشكل عحيها وُ ظر ري   شاط أبل 
 يت حق الافي أتخري اعت م  ي ا و   يزالو ع يهوه شهور أ  يهوه لشهور األوروريال الراروال وذةرت  -55
 .(61)الدينيال م تقداةمع  ال حال   ابلت  رياملتححال الدينيال امل لقات رتريار اب
ابلتالرا  امل رجحال الدينيرال لحالنظالرات إع يُ رالح ع  رت أب احلريالع  لحدفاع الدوا الت الف  أفارو  -56

يف  ال رحواترفضرت و . رري رو يف رينيرال  أعالرالمل اشرد األجا و وامل شري  الدي  رجال دعود لا ذ  
يف طويحرال فركد قضروا ذي  الراألجا رو الكاثوليري ق اوررال ال م ال ديد تحاريح  ديد  األخريدال نوات 
 .(62)حمحهم حوا ك  ل قدمواالذي  لحق اورال ال الل وتحاريح  قامال ا منحرفضت     يف، اصدمال

تحغرر  وأ  الرردي ، الت ررجيل   رراليف املرهقررال  شررروطالاحلكومررال   ررق تأب  الت ررالف وأواررى  -57
الدينيرال اةالاعرات  إلرزامعر  تتوقرف أ  و ، واملرداااتاملراق رال ذلي يف  مبا، تدخحيالالاحلكوميال املالاررات 
الدينيررال املرروار ط اعررال عحررى املقروضررال القيررور تزيررل أ  و ، لحتجالرر ا ذ  عحررى  م رر قاب احلحررول إىل ابل رر   

 .(63)هاوتو ي وارتريارها 
احلقرروس  عرر الرردفاع  الوعررات و  واوررام الناشررو  أ  ووترر  رايررتو هيرروم  منظالررال وذةرررت  -58

 .(64)احلكوميالوالضغوط املضايقات هو  يواجيزالو  ع  الحامل تقا ع م وورائ  
أورواب يف والت راو  األمر  ملنظالرال الترار  ا   را  و قروس الدققراطيرال امل ر رات مكتو وذةر  -59
. الكومرلح املواليرال ا عر م ورائ  يف تشويت حلال ت ت رضهم ر أفاروا ا   ا  قوس ع  املداف   أ  
ملنظالرات الشر كيال املواقر  و جرو وخارجهرا، ا  ك رت  شر كال راخرلاملقروضرال  الالرقاررعر   أيضراب  أرحغواو 

يواجههررررا الرررر  الحرررر وابت وع ظرررروا ، متقرررراريرهإىل اةالهررررور واررررول إمكا يررررال ل رقحررررال ا   ررررا   قرررروس 
 .(56)ري رو يف  وا ع ميو الح قيو  

يف اضرروهار مرر  دين املرر  ا تالررمنظالررات  يفالناشرروو  هررت يواجمبررا  5املشرركةال الورقررال  وأفررارت -60
املردين، ا تالر  منظالرات إىل ا تالائهم ر  و املدار   يف  مواقو طُرر وقد . ررارتهمأو عالحهم أماة  

 .(66)املدينا تال  منظالات  يفعضويتهم ع  يتنحوا مل إذا ابلورر  جام يو ط ب ر دّ وهُ 
عرر  املررداف   عرر   طشررر   ورو فرروراب كومررال احلتُقرررج أب   ووترر رايررتو هيرروم  منظالررال وأواررت  -61

حلقروقهم مماررتهم ر  و اع تقام ر يل عحى  أرينوامم  وغريهم والح قي  والناشو  ا   ا   قوس 
األخرررى والقيررور ال ررقر  عحررى قيررورالترفرر  أ  و ابلكامررل، أتهرريحهم إعررارد  تضررال أ  و وال ياررريال، املد يررال 

 .(76)عنهمعقو ادر الذي  اري   يالال جناء  عحىاملقروضال 
منررذ ة رررياب ترردهوراب  شررهدت قررد رري رو  يف الحرر افال  ريررال أ  الحرر قي  محايررال ةنررال وذةررت  -62

مررر   امل رررتقحال ا ع ميرررالاملنافرررذ أو امل رررتقح  الحررر قي  مررر   قحيرررلعررردر رررروى يرررتالك  ومل . 2015عرررام 
وغال اب ، ثري   املواألفرار  النقوذذات  ميال عا املنافذ منهج  شكل رالدولال  وت تهدف. ال حد يفال الل 



A/HRC/WG.6/36/BLR/3 

7 GE.20-02354 

إجرراء يف وتشررع األخ رار، غررف وترداهم الحر قي ، ت تقرل  ير  ، لحغايرالعحنيرال رورس ذلي  يكو ما 
 املنقرى طريرقاختيرار  عحىوالح قي   ا ع ميال املنافذذلي أجرب قد و .  ر  ا رشأ جنائيال حتقيقات 
 .(68)رو ي ر تشهدهاال  األ دا  ع     لإلرا اورد ال حدا  م   وال الل

عحرى  املنشرورد وامل حومراتاألخ رار عحرى  منتظالالرقارال تقر  احلكومال أ   الحجنالهذه وذةرت  -63
 اعفكاضريال/اصاارال الشر كات   ومواقراألخ رار ذلري يف مبرا الش كيال، املواق  اب تظام جو وحتا  ك ت، 
 .(69)امل اشردغري ال يا ت 

الذي  امل تقح  الح قي  مقاضاد ةثقت   واتح الأ  ووت  رايتو هيوم  منظالال  وذةرت -64
 .(70)امل جحالغري األجن يال ا ع م ورائ  م  ت اوهنم ر  و  اصا حل اهبم ي الحو  

ورررررائ  قرررا و  عحرررى  2018عررررام يف  أُرخحرررتالررر  الت رررردي ت أ   3املشررركةال الورقرررال وذةررررت  -65
عردر ا رار  فقرد لرذلي،و تيجرال .  ك رت ا شر كال عحىالت  ري  ريال  عحىلال الدو رقارال عز ت قد ا ع م 

 .(71)ا  ك تعحى املنشورد ل يا ت اا اب ألالقضائيال امل  قات 
عردم لضرالا  ا عر م ورائ  قا و  احلكومال ت دل أب   ووت رايتو هيوم  منظالال وأوات  -66

يت راو و  الذي  قح  ت امللحح قي  ا لزام  عتالار عاإلغاء  منهار  ل مربر، رو  الت  ري حلريال تقييده 
والت رجيل ، شر كيالالاملواقر   جو  إىلالراميال القضائيال غري وا جراءات األجن يال،  ا ع ميالاملنافذ م  

  تي رجتر ا ع ميالاملنافذ  ي  حتتقظ أ  واشكاط وا ذاعيال، املو وعال ا ع م   ورائ ع  ملو ا لزام  
ارر اب ألاةنائيررال وامل رر وليال ، ئهمأيرراعرر   حوات ررحلتكشررف و الت حيقررات يقرردمو  ذي  لرراألشررنا  ا

 .(72)الش كيالمواق هم عحى يُنشر حمتوى أل ع  امل جحال ا لككو يال  ا ع م  ورائ
 .(73)التشهريع   اتماب  زعاب اةرقال اقال  رنزعاحلكومال  املنظالالهذه ت وأوا -76
ذلي يف مبا ، قائالالتزال ع جال  تلا ريال  ال يف املشاةل م ظم   أ 3املشكةال الورقال وذةرت  -68

 اثرتالةأماة    ركثرداملقحورد غري لحالواق  ال حوات حتديد و اعجتالاعات، أماة  عحى املقروضال القيور 
والتنظيرف، الو يرال والرعايرال ال رام النظرام   قرظعحرى املكت ال النققات رتغويال  املنظال وإلزام ، لحتجال ات

 وحُتظرر.  رلرو  التحقائيرال اعجتالاعرات  م رألالترزال ع و . الاهرييرالةااأل ردا  أل واع الغامضال اريف والت 
 .(74)املضارداملظاهرات أو املتزامنال اعجتالاعات 

 اةالاهرييرال ق اليراتالقرا و  عحرى  أرخحرتالر  الت ردي ت أ  هيوم  رايتو ووت  منظالال وذةرت  -69
. ال امالالتجال ات لتنظيم خوار  اإجراء عحى  تنصوه  ، 2019اير الثاين/ينةا و  يف    فذدأا  ت 
 وت  قيال،موجزد  ت جراءاال الحيال املالاررال يف  األ يا م  الكثري يف يُرفض ال حوات توقي    أبوأفارت 

 عحرررىاحلحرررول  رو  اهرييرررال  ف اليررراتتنظررريم ر ررر و غرامرررال  رفررر واملشرررارة  املنظالررر   عحرررىيُقرررر  و 
 .(75)رييالموافقال 

لحتجال رررات لحكخرريص  عتيرررارلاعوالرررفض امل ررر ق، وررار ا خ طشرررر أ   املنظالررالهرررذه وذةرررت  -70
املشررارة  عحررى املقروضررال  زاءاتواةررمناررر ال، رديحررال أمرراة  أو وقررات ألال ررحوات  ترروفريوعرردم ال رحاليال، 

 .(76)التجال  ريال يف احلق  وتنتهي ومتنار الضروريال قيوراب تشكل  ع
 الوعات قن  مما تقييديال، تزال ع  امال لااةال يات تنظم ال  التشري ات أ   املنظالالوذةرت  -71

مر    رماهنرايف ال رحوات  ت رتالرو . حبريرالال الرل مر  ال يارريال امل ارضرال  رةات أو  احلقوسع  الدفاع 
 منررتظمرشرركل واعرررتجواابت والتقترري  الت  ررق  اع تجررا  ارررتندام يف و  ،ت  ررقيالرررذرائ  الت ررجيل 
 .(77)احلكومالدل منتقملضايقال 
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أورواب يف والت او  األم  ملنظالال التار  ا   ا  و قوس الدققراطيال ت امل ر ا ومكتوع ظ  -72
مرر  متنوعرال  الوعررال إىل اررتناراب ا   ررا  حبقروس امل نيررال احلكوميرال غررري املنظالرات ت ررجيل طح رات  رفرض
هرراتف قررم ر أو  امل ر رر أل ررد  نررزاامل اهلرراتف رقررمتقررد  عرردم مثررل ي رردو، مررا عحررى ت  ررقيال الررر اب األ
 م جل  نوا ل ال حواتو يا د  امل ر  ؛أ د مي ر اتريك يف خوأ ووجور ؛ الولاو تهاتقأو  تت كم

 .(78)وغاايةااملنظالال أهداف م  يتوافق ع املنظالال ارم  أب الزعم  أو، امل ر  أل د خمتحف 
يزال   ف،  ئاةناالقا و  م   1-193املارد إلغاء م  الرغم عحى أ ت  3املشكةال الورقال وذةرت  -73
ذلي يف مبا  كوم ، ت جيل  لديهاليو ال  احلكوميال غري املنظالات خمتحف أ شوال عحى  قائالاب  ظراحل

غررري غرامررال كل شررويتنررذ ا راريررال لحال رر وليال احلظررر هررذا وخيضرر  . الدينيررالواملنظالررات ال امررال اةال يررات 
 .(79)قضائيال

ال امرال" ةال يرات اباملت حرق "قرا و  الاحلكومال ت دل أب   ووت رايتو هيوم  منظالال وأوات  -74
حلريرال مرربر رو  تقييردها عدم ضالا  رغيال احلكوميال غري املنظالات عالل تنظم ال   األخرى التشري اتو 

تقرد  التزامرات  وتقحيرلاحلكوميرال، غرري املنظالرات لت رجيل ا راريرال ال الحيرال ت  ري  و ؛ اةال ياتتكوي  
رو  وال الرل ابلت رجيل اوحيرال احلكوميرال غرري لحالنظالات  حالا ال و  د؛ أرىن إىل  ال حوات ىلإالتقارير 
 .(80)امل جحالغري املنظالات يف ملشارةال اات ال  ا راريال الغرامات وإلغاء  لت؛مربر ع تدخل 

 تحقرر ريت حررق فيالررا ومرهررق ارر و إجررراء عحررى  تررنص اتالتشررري أ   5املشرركةال الورقررال وذةرررت  -75
مقحررحال خورر  وضرر  ذلرري يف مبررا وارررتندامها، وت ررجيحها ال  يررجناأل لحال و ررال املرردينا تالرر  ت منظالررا

أجن يررال تربعررات اصررارج يف املقيالرر  ال ي روررري  املررواطن  مرر  املقدمررال التربعررات وت ترررب . الامل و رر و يرر لت
إىل األجن يال ال  و امللت جيل ا ذ  عحى قائم  ظام م  الدولال تنتقل أب  الورقال وأوات . حقيورلوختض  
 .(81)اةنائ القا و  م   2-369املارد تحغ  وأ  ا خوار، ى عحقائم  ظام 
. رينيالألر اب لحال كض  إع تتاح ع ال ديحال املد يال اصدمال أ  الدوليال التحاحل  رةال وذةرت  -76

ذي  الررلألشررنا  شررهراب  36أل ال  رركريال، اصدمررال مرردد ضرر ف لتكررو  ال ديحررال اصدمررال مرردد و رردرت 
الررذي  األشررنا  يتقاضرراه الررذل األجررر ويقررل . ال ررااالت حرريم لررذول شررهراب  24و عاليرراب ت حيالرراب يتحقرروا  مل

 .(82)ال  كريو ا ندو  عحيت  حل الذل األجر ع  ال ديحال اصدمال ي رو  
الدوليرال امل رايري مر  ل ردر متتثل ع ري رو  يف اع تناريال ال الحيال أ   3املشكةال الورقال وذةرت  -77

 املرشرر   يرر  واررول إمكا يررال يف امل رراواد ا  رردام ذلرري يف مبررا و رررد، رققراطيررال ا تنرراابت  جررراء األراررريال 
 كررر، املالتحررويت يف املشررارةال عحررى النرراخ   إةررراه و اوايرردد، اع تناريررال والحجررا  ا عرر م ورررائ  إىل 
 .(83)األاواتعد يف الشقافيال م عدو ملراق  ، اأع  ع  اع تناريال ا جراءات م  عدر   جوو 

أورواب يف والت راو  األمر  ملنظالرال الترار  ا   را  و قروس الدققراطيرال امل ر رات مكتو وذةر  -78
تكقرررل أب  ارررت أو  2016ل رررام الربملا يرررال ع تنررراابت التغويرررال أوفررردت الررر  اع تنررراابت مراق رررال ر ثرررال أ  

، هلامربر ع قيور رو   رياريالمنظالات أو يال ريارأ زاب  إ شاءيف واةالاعات األفرار  ق ال حوات 
 ال رحوات أيضراب وأوارت . دامل راواقردم عحرى ريرنهم فيالا لحتنافو ال  مال القا و يال الضالا ت هلم توفر وأ  

خروف رو   امل حوماتتحق  أو لت  ري واالتجال  يف  قهم مماررال م    والناخ   املرش  متك رضالا  
 .(84)كهيوالأو  راريال اا جراءات  م  أوال قاب م  

 (58)الرسأشكال  ي   ظر   
عحررى ال ررحوات أورواب  حررو التررار  ابل شررر اع ررار ملكاف ررال ابل الررل امل رر  اصرررباء فريررق  رر   -79

مكاف رال تردارري ت زيرز طريرق ع  ريالا  وعشامحال، اع ار ملكاف ال الوطنيال ا جراءات تكو  أ  ضالا  
ألطقررال ا ت ررر لشرردد التحرردل عرر   فضرر ب الررداخح ، واع ررار  ال الررل يف اعرررتغ لألغرررا  اع ررار 

 .(86)ل  ار املواتيالغري واعقتحاريال اعجتالاعيال ابلظروف املتأثرد القئات م  واألشنا  
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إجرراء اررت دا  ضررورد عحرى  ابل شررار اع رمكاف رال عحرى ابل الل امل   اصرباء فريق وشدر  -80
شرر  يو اارال، اصوا تياجراةم ارروفهم اععت رار يف أيخرذ حبير  اع رار،  ضر ااياألطقال هويال لت ديد 

 .(87)الوقلش و  يف متنحح  
ض ااي إىل امل اعدد تقد  إىل الراميال جهورها  ت ز أ  لح حوات ين غ  أ ت القريق هذا ى ورأ -81

 .(88)إرماجهمإعارد م ورعاع ار لض ااي اودرد اع تياجات م   امل اعددهذه  تكييف تضال و اع ار، 
منررت ي ررتقيد أ  قكرر    كرروم  ت ويضرراترررر مج وضرر  عحررى ال ررحوات اصرررباء فريررق و رر   -82

طريرق عر   اتت ويضرعحرى اع رار ضر ااي  حرول لتي رري إضرافيال تدارري ابختاذ  ىوأوااع ار ض ااي 
 حروهلم ضالا  خ ل  م و ات اعها، الواجو  جراءات ابو الت ويض التالا  يف ابحلق تظام اب غهم إر 
 .(89)القا و يالامل اعدد عحى  اب ف حي
جررائم مررتك  مقاضراد لضرالا  التردارري مر  املزيرد تتنرذ أ  لح رحوات ين غر  أ ت القريق  ىورأ -83

 .(90)رارعالو ومتنار ال ف الال عقوابت  فر  ىلإ التدارريهذه  ت رلوأ   تحيرحقتهم ابل شر اع ار 
 واعقتحارلاعجتالاع  التالك  تدارري خ ل م  الوقايال ت ز  أ  لح حوات ين غ  أ ت  قريقال ىورأ -84

 .(91)ابل شرل  ار امل رضال لحقئات 
املهرر ، ال رر ج م تواررقات يف  رررائداب يررزال ع الق رررل ال الررل أ   3املشرركةال الورقررال وذةرررت  -85

 .(92)الق رلال زل ف ارو  حتترات املندأو الك ول إرما  م  ي ا و  الذي  األشنا  تجز  ُ  ي  
أطقراهلم  ا ترزعالرذي   والردي لحعقارياب تدررياب  يشكليزال ع الق رل ال الل أ   الورقالهذه وذةرت  -86
 م رتقحالرحرورد  ي ردروا أ ي رتوي و  ع الرذي   الوالردو  يُحرزمو . 18 رقرماملرروم مبوجو  األررلوروهم م  

مر  املائرال يف  70إىل يحرل مرا الدولرال   رتقو وت،  رارلجا ل الرل ابالدولرال رعم حتت أطقاهلم إرقاء  ققات 
 .(93)جنائيالجرقال  يشكل ال اللهذا  أراءع  اعمتناع أ  الورقال وذةرت . أجورهم

وت ميررررذ  ةام رررراتاوطرررر ب الدولررررال مررررواق   إشرررررا يف املتالثحررررال املالاررررررال أ  الورقررررال وذةرررررت  -87
 ال  ركريو األفررار ُعررب ما وةثريا . م تالردتزال ع املوي  الزراع  ال الل يف القّحر، فيهم مب  املدار ، 

 .(94)احلحار أعالال يفاملشارةال عحى  أيضاب 
هنايررال عورر ت  خر لاألجررر مدفوعررال غرري أعالررال يف ال الررال إشررا  مماررررال أ  الورقررال وذةررت  -88

يف  ل الالاي توي  ع و . م تالردتزال ع  التووع ()ال الل  "ال ي وتنيي" رري الى ا مشكل يف األر وع 
 .(59)جزاءاترقر  التهديد ر  و  األعالالهذه يف  املشارةالرفض  األ يا أغحو 

 (69)وايالاصحيف احلق   
 ارتندام حت  إىل الراميال التدارري "رشأ   60 رقمالر ر  املرروم أ   3املشكةال الورقال ذةرت  -89

حتديد أ  وذةرت . الاصحواييف احلق عحى القيور م  عدر  فر  عحىينص " لإل ك تالوط  القواع 
املقدمال ابصدمات املت حقال امل حومات ع   فض ب ا  ك ت، عحى اصدمات  إات ال لدى تندم امل أجهزد 
 .(97)ريتهاورار ت املر خحوايال يف  اب ت  قي تدخ ب  يشكل ،رنالملدد وختزينها ا  ك ت عحى 
م اةتها أثناء الشنحيال ال يا ت حلالايال  ةافيالضالا ت  الدولال توفر أب   الورقالهذه وأوات  -90
ختول م تقحال هيئال تنش  وأ  القا و ، ا تها  ع  لحال اءلال ف الال وتدارري وال ام، التجارل القواع  يف 
 .(98)تالضالا هذه  تنقيذم  وليال هلا 
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 والثقافيةال تماعية وابادية االتتاحلقوق  -3 

 (99)يالومواتعارلال عالل اروف ويف ل الل ايف احلق   
تنو رق الر  احلظرر وجت أم   الوعال عحى ينص يزال ع ال الل قا و  أ   3املشكةال الورقال ذةرت  -91

قيررور وفررر   ال الررلمواعيررد مرر  م ينررال  أمنرراطو ظررر ال الررل، مرر  م ينررال أ ررواع  ظررر مثررل املرررأد، عحررى  حرراب 
 .(010)عحيها
تقحيدايب، األجر املننقضال  اعتا يف  درائدزال تع املرأد  الالعالأ   4املشكةال الورقال وذةرت  -92
 .(101)الح يالوالرعايال والت حيم والثقافال اعجتالاعيال الرعايال ذلي يف مبا 
 .(102)ومالاحلكيف القرار ان  منااو يف  قحاب متثي ب ممثحال املرأد أ   الورقالهذه وذةرت  -39
ث ثرال مر  اخنقضرت قرد اةن ر  رر  األجرور يف القجرود أ  مر  الررغم عحى أ ت الورقال وذةرت  -94

ة رريد هرود  متثرل ترزال ع  فهر ، 2019عرام يف املائرال يف وعشرري  أرر ال إىل  2015عام يف املائال يف  وث ث 
 .(031)املت اولال الل ع  مت او أجر عحى املرأد  حول وت وس ا تال   راخل

 (104)اعجتالاع الضالا  يف حلق ا  
النققات ع  فض ب اعخنقا ، يف آخذد اعجتالاعيال الرعايال دفوعات مأ   3املشكةال الورقال ذةرت  -95

 .(105)عامروجت ال ام ا  قاس  يف املدرجال اعجتالاعيال
ندمرال لحاملوحوررال دد املرفرن  ، التقاعديرالامل اشات  ظام ا ح    تيجالت أ  الورقالهذه ذةرت و  -96

مخررو مرر   يرردت قررد رررنوات  ثرر  يف تقاعرردل م رراش عحررى حلحررول ا لأجررمرر   لحال رراش حتت رروالرر  
م اشرراةم الن رراء، ررريالا وع املررواطن ، مرر  ال ديررد فقررد لررذلي، و تيجررال . رررنالعشرررد رررت إىل رررنوات 
 .(106)اعيالاعجتالامل اشات تحق  ر  التقاعديال امل اشات إا ح رف  و . التقاعديال

رر  التقاعرد رر   يفالقررس مراعراد مر   اتالتشرري الدولال ت دل أب   4املشكةال ورقال الوأوات  -97
عرر  فضرر ب ، األمومررالإجررا د فرركات إرراج مثررل اجتالاعيراب، هامررال واررائف ل منهالرراةررل إجنررا   و واملرررأد الرجرل 
 أهيلالتفكد تقحيل أو تأهيل الفكد يف ، عاماب  80ع  عالره يزيد شنص أو  إعاقالذل شنص رعايال فكد 

 .(107)اعياب اجتالاهلامال الواائف ذه هب اضوح واالذي  لألشنا  املوحورال 

 (108)مناروم يش  م توى يف احلق   
اوحر  النراتج م  القرر  حيو يشهده الذل النالو م  الرغم عحى أ ت  3املشكةال الورقال ذةرت  -98

وقررد . الرروط الققررر خرر  حتررت ي يشررو  ال رركا  مرر  ملائررال ايف  ررال مخمرر  أةثررر فررن  احلقيقرر ، ا  رراا 
 .(910)ذليم  أعحى الريقيال ناطق امليف امل يشيال األرر فقر م توى  يكو 
ذلررري يف مبرررا م ينرررال، اجتالاعيرررال فئرررات لررردعم تررردارري  اخترررذتاحلكومرررال أ   الورقرررالهرررذه وذةررررت  -99

 واملشررري ،ومرا الر مثرل األخررى، الض يقال القئات م  عدراب ولك  واألطقال، والن اء ا عاقال ذوو األشنا  
 .(101)الح ورالابلغ وض اب  يواجت
 كوميررالاحلليررات اآلتتالثرل و . اهم ررتو وخقررض  التشرررملنرر  خاارال ريارررال  وجررورر ردم ورقررال ال أفرارتو  -100

. النظاميرالغرري اصرييرال واألعالرال امل قترال ا قامرال مراةرز يف ال الرل يف أرارراب املشررري  م راعدد إىل الراميال 
ياررررات ال أ  الورقرررال  هرررذهوذةررررت .  ال ررركيف ا   رررا  حلرررق ا تهرررا  أ رررت عحرررى التشررررر إىل يُنظرررر وع 

 .(111)الشأ هذا يف  متنححالم اعدد أل تقدم  وع ،التشررمشكحال ت اجل ع اعجتالاعيال 
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امل رررنات، فقرررر أت يررر  يف  ي ررراهمالتقاعديرررال امل اشرررات  قرررا و أ   4املشررركةال الورقرررال وذةررررت  -101
هرم رنراء واألأل واج افيهرا يكو  قد ال  اععتداء  اعت يف م اعت  حه  عو املاا األم  م  رمه   و 

 .(211)اععتداءاتهذه مرتك و 

 (311)الت حيميف  احلق  
 متييرزايب  اب هنجرتت ر  رري رو  يف ال راا الت حريم م ر رات مر  عردراب أ   1املشركةال الورقرال ذةرت  -102
عحررى  املقروضررالتحرري مرر  ارررامال أشررد لحق ررول اب شررروط الوال رراتعحررى تقررر    يرر ، الت ررجيل ظررام يف 

 .(114)الرجال
ابب وأ  ن راء، لح م رتقحالرخول م ارقال  تنظماةام ات ر ض أ   3املشكةال الورقال ةرت وذ  -103

 .(511)املرأدأمام مغحق التنححات ر ض يف الق ول 
م ر رات مر  م ر رال ل أيف ال ي روريال ابلحغال  الت حيمتوفري ر دم  1املشكةال الورقال  أفارتو  -104

 .(116)ري رو ةالهوريال   الرييت  الحغت م اب متث   والروريال  الال ي روريأ  م  الرغم عحى ال اا، لت حيم ا
 ريال مثل األراريال، احلرايت  األ يا م  الكثري يف  يقيدالت حيم  ظام أ   الورقالهذه ذةرت و  -105

اةام ررات  إرارديف املشررارةال يف احلررق خيضرر  و . التنقررل ريررال و ، كشررحوالاع تنرراب  ريررال و اةال يررات، تكرروي  
إرارات مرر  لضررغوط املرردار  وت ميررذ الورر ب ت ررر  يو . هلررامررربر ع أتري يررال عقرروابت وتقررر  ، لحقيررور

 وأواررت. ال ي روررر اةالهررورل الشرر اب احتررار إىل اع ضررالام  فررر  ذلررييف مبررا الت حياليررال، امل ر ررات 
 .(117)الثيحيالالتاهلياةل أ د إىل ع ضالام اب يت حقفيالا اعختيار حبريال و ب لحاحلكومال ت الح أب   ورقالال
 . (118)اعجتالاعيالآرائهم ر  و املدرر  مقاضاد  امل تغربم  ليو أ ت الورقال وذةرت  -610

أتجيررل الرروط ،  لحقررا و ووفقرراب ، 2019 زيرا /يو يررت مرر  اعت رراراب  قكرر ،ع  أ ررتالورقررال  أفررارتو  -107
 ةالرررال الرررذةور لحوررر ب  احال رررالأجرررل مررر  فقررر   ذلررريويُتررراح وا ررردد، مررررد إع ا لزاميرررال ال  ررركريال اصدمرررال 
 الشرر ابأ    ي ررذلرري أ   الورقررال وذةرررت. ال ررااأو املتنحررص الثررا ول أو املهرر  الت حرريم مرر  األول امل ررتوى 
 . (119)اةام يال ررارتهمإةالال م  يتالكنوا أ  ل ق اةي  يف اصدمال راء أب ال الحيال،املالاررال يف ، محزمو 

 حمددةفئاع أو حمددي  أشخاص حقوق  -4 

 (201)الن اء  
  أبو، ري رو يف  ال ائح ال نف من  رشأ  حمدر قا و   وجورر دم  4املشكةال الورقال  أفارت -108
 .(121)لحغايالقحيل األخرى احلالايال آليات عدر 
  رائح الال نرف رشرأ   اااحلرالشرامل القرا و  ع مشررو  ا تقردالررئيو أ   3املشركةال الورقال وذةرت  -109
 .(122)ر دُ  القا و هذا مشروع  ي تالدومل ربملا ، الإىل  إ التتر د 
حمررردر ت ريرررف  أليتضرررال  ع اةنرررائ  القرررا و  أ  منظالرررال منااررررل  قررروس ا   رررا  وذةررررت  -110

 إىل  رائح الابل نرف ق تت حرأ كام عدد  وت رل. الت ديدوجت عحى  ال نفهذا عرم وع  ال ائح لح نف 
 رد عحرى عام ومدع شرطال ةضار    يتحرفأ  ض يال العحى يت    ي  خااال، قضائيال  رعاوىرف  

 .(123)رنق تاواةالال وعرى الدعوى  يفقق  وأ  رواء، 
وأ  ،  ال رائحال نرف  رر  أجرل م  اةنائ  القا و  احلكومال ت دل أب  املنظالال  هذه وأوات -111

 . (124) ال ائحال نف رشأ  قا و  اعتالار عالحيال يف التأخري، م  مزيد رو  و ، جديدم  تشرع 
إف ت إىل ي رل  الزوج ل غتحاب اريح  ر  وجور عدم أ  اآل  امل اواد منظالال وذةرت  -112

 . (125)ال قابم   ق لالهذا  مرتك  م ال ديد 
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اععترداء،  راعت عر  ا رر    يفيركررو  الضر ااي   أ ا   را  قوس مناارل منظالال وذةرت  -113
 ا رر  وجررى املنرزل يف موجروري  األطقال ةا  وإذا  . أطقاهلم فقدا م   اصوفمقدمتها يف ألر اب 

إرارد  أيضراب ت حرغ أ  الشررطال عحرى فرن  ، فقر  ال الغ  عحىيقتحر الذل ال نف  ع  جم  اعتداءوقوع ع  
 .(612)األررد ع ويُ  دو  اجتالاعياب" خوري "وض   يف أهنمعحى   ينها لاألطقا إىلنظر وي. الت حيم
احلامررل اععتررداء ضرر يال تظررل أ   عحررىيررنص  واألرررردالررزواج قررا و    أباملنظالررال  ههررذأفررارت و  -114
 . (712)ابلو سهلا ي الح مل ما متزوجال  امرأدالثالثال ر  رو  طقل  رزوجهاعال ها ال   أو

ألعالرال  مررت الضر يال  ت رر ر رد إع يكرو  ع  المحايرأمرر عحى احلحول  أ املنظالال وذةرت  -115
وأ  الدوليال ابمل ايري تق  ع يوماب  30و 3ر   ما تكاوح ال احلالايال أمر إادار دد م  أب أفارتو . عنف

وعرو . الاحلالايرألمرر متديردات أل  تتراحوع . أايمث ثرال ملردد احلالايرال أمرر إاردار رتأخري ي الح القا و  
 .(128)جديدمحايال أمر طحو هلا قك   ىت  وا دعام خ ل أخرى عنف ل ألعالاالض يال تت ر    أ

منظالررات  ي رراب ترديرها  ،م جرر مخ رال ررروى ررري رو  يف يوجرد ع أ ررت  4املشركةال الورقررال وذةررت  -116
أب   الورقال وأوات. لأطقا لديه ليو الحوايت الن اء امل ج   ي   تق لوع . الوالكني الثال  القواع 
النق رر  الرردعم  مرر  يكقرر مررا  ترروفريمرر   املنرراطقةررل يف   ال ررائح ال نررف لضرر ااي م جرر  لررال الدو تنشرر  

 .(129) ا يالرحورد واعجتالاع  والقا وين 
مررر  ابلتشررراور ال رررام الررروع    ذةررراء ال  مرررال تررردارريالاحلكومرررال تتنرررذ أب  الورقرررال  هرررذه وأوارررت -117

  .(130)ا تال يف اةن اين  والتنالي اةنو ع  و عحى القائم الت يز وجور رشأ  احلكوميال غري املنظالات 

 (311)األطقال  
ال قوررال أ   األطقرالضد متار  ال  ال د يال ال قورال أشكال  ي   هناء ال امليال امل اررد ذةرت  -118

الوقررل  قرروس ةنررال عرر  الحرراررد املتكررررد التوارريات مرر  الرررغم عحررى مشررروعال تررزال ع لألطقررال ال د يررال 
الرعايرال مراةز و املنزل، يف ظر احلهذا فر  يت   يزال وع .  ظرهاإىل والداعيال  الت ذيومناهضال وةنال 

 .(132)الال قاريوامل ر ات واملدار ، النهاريال، الرعايال رور و ال ديحال، 

 (331)ا عاقالو و ذاألشنا    
ل  تهرا  الت حريم عحى احلحول يف ا عاقال ذول الش اب  ق  رت ر  1املشكةال الورقال  أفارت -119
ذول لحشرر اب تتراح وع مررارايب، رري رو  يف ت اةام راإىل الواررول  همقكرنوع . األ يررا مر  الكثرري يف 

  .(134)ت حيالهمفكد طوال  غريهم،م  امل اواد قدم عحى ، الرايضال مماررالفر  ا عاقال 
ت حررريم العحرررى حرررول احلفرررر   ا عاقرررالذول لحشررر اب احلكومرررال تررروفر أب  الورقرررال  هرررذه وأوارررت -120
  .(135)غريهمم  امل اواد قدم عحى ، يداة

اختيررار إىل يضررورو  ا عاقررال ذول األشررنا  مرر   ة رررياب   عرردراب أ   3املشرركةال رقررال الو وذةرررت  -121
 .(136)املنزاالت حيم 

 (713)الحجوءومحتال و وال جئو  املهاجرو    
ت تندم ال  ال حدا  إىل   الق ري وا ر ار الوررر  متاري رو  أ   3املشكةال الورقال ذةرت  -122

جررى وخقيرال ارر ال  راعت هنرا  ةا رت وقرد  . ال حدا هلذه املوحور  م ت حو  ا عداموعقورال الت ذيو 
 .(138)القا و يالا جراءات  واس خارج موحور  وإر ار ت حيم فيها 
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