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اليييدول األع يييام يف األميييم  اليييد بيييدمتهابالتثصيييقا  اً مجهث يييي  ايييان ميييا ينث ع ميييُيييق   -1
تشييرين  92املاةييثو يف ، سييان مييا ينثالثيياا اصييا  ب لشييام االاييتاراا الييدو   اة خيي ل املتحييد

 .9112األول/أكتثبر 
تشيييرين  11اعتمييياو تةريييير اللرييييا الاامييي  املاييد باالايييتاراا اليييدو   الشيييام  يف وعنييد  -9

 تثصييقا  املةدميي ال ميينتثصييق   26ببييثل  عيين تقتهييااييان مييا ينث أع نيي  ، 9112األول/أكتييثبر 
  تثصق . 11ال تستطقع ببثل  ني بال  رهنايف ح ،تثصق  42البالغ عدوذا 

تثصييق   14  البييالغ عيدوذا قيوبيد ترير  حمثميي  ايان مييا ينث بانايي  يف التثصييقا  املتبة -1
 يف ذه  اإلضاف .هبا واتةدَّم الرووو ذا  الص   

تعلاقأأأأاأ سأأأأان مأأأأارينو رلأأأأو التو،أأأأااأ المق ولأأأأة  أأأأ   إرأأأأدا  تقريأأأأر  -لوالا  
ت A/HRC/28/9تعراض الأأأدوري الشأأأامل  ي باالسأأأالعامأأأل المعنأأأ الفريأأأق
 (87الفقرة 

بشيأن وخاصي   ،التثصيقا  اليد بب تهيابتةدمي تا قةاهتا بشأن باض اان ما ينث تتشرف  -2
 .ت ك الد تله  باللا 

 التصأأأديق رلأأأو ،أأأ:و   ولاأأأة المتعلقأأأة ب 11-87إلأأأو  1-87لتو،أأأااأ مأأأن ا -5
الربوتثكيييثل  ملارفييي  ميييدق تثافةهيييا ميييع تشيييرياا  ايييان ميييا ينثباللاييي  ايييان ميييا ينث و اييي  روا ة 

أن االختقيييا   امل حيييا بالاهيييد اليييدوق اصيييا  بييياجةثا االبتصييياوي  واالجتماعقييي  والثةافقييي  وبايييد 
 جيييير  النرييير اً،وحالقييي .عم قييي  االت يييماماإلوا ة يف   شيييرع، أهنيييا متلةييي  ميييع الربوتثكيييثل اهيييا تبييينّي 
تشيرين  11. ويف ا يا بيرجرام تةيدمي الب  يا الربوتثكثل االختقا   التلابق  حةثا الطلي  املت يف

 ع ي  تريام  وميا األاااي اليد أوخ ي  تايدي   كمبياال ، صدا الربمليان ع ي  9112األول/أكتثبر 
 .بشأن جرمي  الادوان

 كيييام ً اً  تنلقيييهالتثصيييق  ذيييه  ليييه  ترح   ةال دناأأأ وبأأأةبحظأأأر العق ةالمتعلقأأأ 43التو،أأأاة  -6
ةيييياتثن ل املايييد ل ةيييياتثنالو  ، ةيييياتثن اينيييا  ل ملايييد لا 121/9112رصييييدا  الةييياتثن  بييييم وذليييك ب
. قيييي أو التأويب ق يف رطيييا  السيييي طا  اإلصيييي ح ل اةثبيييي  البدتقيييي اً ال ييييهين يت ييييمنان حرييير األايييرة، 

  ماام يي  أخييرق ألأو  وبشييم  خييا ، فةييد تأكييد أتيير ال ميميين تاييريض الطليي  ل اةثبيي  البدتقيي 
 ".البدتق  والنلسق تر س م"ت ر ب

أبير الربمليان يف   ذوي اإلراقأةبش ن حقأوق اشخأصا   34إلو  43أ من تو،ااال -4
 همروميييياجمبسيييياعدهتم و و األشيييياا  املاييييثبني ةييييثا املتا ييييا ح اإلطييييا   ةيييياتثنالاألخيييي ة  تييييروو  

كامييي  املبييياوع والتايييا يم وامللييياذقم األااايييق  التلابقييي  األميييم شيييم   ييييدم  باليييه   اً،اجتماعقييي
 .االتلابق  تنلقهالد تتقح رتلاذ الصمثك ب وذلكذو  اإلعاب   ةثا األشاا املتا ة  حاملتحدة 
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مأأأن تقريأأأر  83ر و  سأأأان مأأأارينو رلأأأو التو،أأأااأ الأأأوار ة فأأأي الفقأأأرة  -ثانااا  
 (A/HRC/28/9ي باالستعراض الدوري الشامل  الفريق العامل المعن

، يف ايان ميا ينثال يسع  .لم تق ل  3-83و 4-83و 4-83و 1-83تو،ااأ ال -8
االت يييمام ر ى االتلابقييي  الدولقييي  جمايييي  مجقيييع األشييياا  مييين االختليييام ب االلتييي ام بييي  اجاضييير،الث 

 لسيان ميا ينث أن بقني وبالنرر ر ى تةص امليثا و البشيري  يف روا ة ايان ميا ينث، وكميا ايبا  .الةسر 
 لرييييا لالاشيييرين اليييدو ة  يف يف التةريييير اليييثطد ويف امل حريييا  االفتتاحقييي  لييير قو وفيييد ايييان ميييا ينث

بياو ة ايان ميا ينث لين تميثن جم يو حةيثا اإلتسيان، يف الاتاراا الدو   الشام  املاد باالاام  
 .تةييدمي التةييا ير الثطنقيي يف التييأخ  ممييا اييقإو  ر ى تييراكم ، 92الثفييام بييااللت ام الييثا و يف امليياوة  ع يي 
تتقجييي   ،ميييا ينث حييياال  اختليييام بسييير  يف ايييانأ   عيييدم اإلبييي   عييينر ى اً وترييير  ،اهيييها السيييب و 

الشييرط ،  وعم قييا  املراببيي  الثااييا  النطيياا الييد ت ييط ع هبييا( مربايياً اً كق ييثمرت   61) الب ييدرب ييقم  صيي ر
 .2-42و 1-42و 9-42و 1-42اان ما ينث ببثل التثصقا   نث ت ال
اتلابقي   ايان ميا ينث بسيرع  ر ى. مين  ي  املتثبيع أن تن يم لأم تق أل  5-83التو،اة  -2

دق ل نرير يف ميأجريي  و ااي  . وذنياك عدم تةاوم جيرا م اجيرو واييرا م املرتمبي  ضيد اإلتسياتق 
 ع يي  الةياتثن اينييا  رجييرام ت قي ا   وأكييد  ضيرو ة، مييع االتلابقي  تشيرياا  اييان ميا ينث تثافيا

 .الصك الدوقذها سان ما ينث بب  االت مام ر ى ل
سييان مييا ينث، ايديييدة لا رعييداو الثيقةيي  األاااييق  اييقا. يف قُ لأأ   1-83التو،أأاة  -11
حةييييثا  بشييييأنروا ة اييييان مييييا ينث باعييييدة بقاتييييا  أتشييييأ  م يف أبييييرو وبيييي  ممميييين، ةدَّ ت اييييداليييي

 ُييدي  ةت يي ، الييد تHRI/GEN/2/Rev.6 ل مبيياوع التثجقهقيي  الييثا وة يف الثيقةيي اً اإلتسييان وفةيي
 ث التثصق  وتاترب أهنا تلههتا باللا .وع قر، تةب  اان ما ين اً.انثي باعدة البقاتا  ذه 

ايييان  وترّصيييدذا ذيييث شييي  أشيييمال التمققييي  . التثعقييي  عمقيييع قُ لأأأ   8-83التو،أأأاة  -11
الشييا  . وبييد اعتمييد  ايمهث ييي  عييدة صييمثك تشييرياق  هتييدف ر ى  اييي  السييمان ميين  مييا ينث

 الة ا ق .الس ط   التمقق ، وخي ع أ  شم  من أشمال التمقق  اله  بد ينشأ إلجراما 
وترحليييييه  أجييييي ام منهيييييا باللاييييي .    قُ لأأأأأ 11-83ت و3-83ت و7-83التو،أأأأأااأ  -19
ة. جقيديتمتيع ببنقي  مافحي  مجقيع أشيمال التمققي  املتا يا مبسيان ميا ينث ل تنرقم الاتةد أن اإلطا  ويرح 

ومل يب َّيييغ عييين وبيييث  أ  حييياال  ل تمققييي  ع ييي  أاييياس األصييي  اإلييييد ل شييياا  يف ايييان ميييا ينث. 
  ر ى اينسيييق ، يةتصييير حيييا التصيييثي  ع ييي  ميييثاطد ايييان ميييا ينث فقميييا خييييص االتتاابيييا  وبالنسيييب

الربملاتق  واحمل ق  ع   حد اثام. وفقما يتا ا بال  يا ، تاتميد ايمهث يي  اقاايا  ترمي  ر ى تثايقع 
مين اً تطاا تا م ال  ا  عن طريا بطا  التا قم عمقيع مسيتثياتر، اليه  أرحصيد  بشيأتر مرايثم ميإخر 

روميياا التاييدو ال  ييث ، وعيين طريييا تنرييقم صييلثف مسييا ق  ل بييال ني، ي تحييا هبييا الاديييد ميين  أجيي 
ةييا تتييا   مشييجا . ولقسيي  ذنييياك أ  فييثا ا بييني مييثاطد  اييان مييا ينث واألجاتييي  املشييا كني، ُو

وتييدافع ايمهث ييي  عيين حرييي  التابيي ،  .اجصييثل ع يي  الاميي  واصييدما  الااميي  فقمييا خيييصاملةقمييني 
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خاصييي  هبيييا  ميييا ينث، تثجيييد مجاقيييا  ليييديها مبيييان   ريييي  التابييي  اليييديد، وتا اذيييا. ويف ايييانفقهيييا ح مبيييا
ترحستادم كأماكن ل اباوة. وتشجع ايمهث يي  اجيثا  بيني األوييان مين خي ل مبياو ا  ىتيدوة، حي  

يين يف املركيي  التييا خي  يف عييام  ممييان ل تأميي   9114ع يي  املسييتثق الييدوق. وع يي  اييبق  املثييال، ورحش 
  ة الشاصق  ألصحاو مجقع الاةا د الدينق .والص
. ال تسييمح تشييرياا  اييان مييا ينث السييا ي  بةبييثل ذييه  لأأم تق أأل  11-83التو،أأاة  -11

 التثصق .
مث ميا تينص جرميي  التشيه ، يرحاتةيد أن لأم تقأ      15-83ت و14-83 التو،اتان -12

بي  أميام مما اي  اجيا يف حريي  شيم  عةتمن الةياتثن اينيا   لسيان ميا ينث، ال  181املاوة ع قها 
بيني اجيا يف اجصيثل ع ي  صا  املنيال تسهم بشم  فاال يف اجلاظ ع   تثاان ذ  التاب ، و 

 .املا ثما  واجا يف اصصثصق 
. مييا سس حيا امليرأة يف التصيثي    قُ ل 11-83ت 13-83ت و14-83التو،ااأ  -15

امليييرأة يف  ح يييث اخنلييياا نسيييني. وملاايييي  ويف الرتشيييح ل تتاابيييا  ع ييي  أاييياس املسييياواة بيييني اي
 5املييييإ    1)الةيييياتثن املاييييدل  بييييم  االتتايييياياألخيييي  ع يييي  الةيييياتثن اإلصيييي   ييييينص املإاسييييا ، 
ل تتاابييا  الااميي  يف الب ييد  تت ييمن با ميي  مرشييح  كيي  حيي و الأع يي  ( 9118 آو/أ سييطو

 رأة"(.ل امق  ل ماإلاجصص "ذها الرتتق  أكثر من ي ث  املرشحني من تلو اينو )يسم  
أتشط  املراببي  اليد  بل   باللا منلهة ذه التثصق  تاترب . قُ ل   18-83التو،اة  -16

سييان مييا ينث، يف مجقييع الةطاعييا ، لملاهييد ال ييمان االجتميياع   الثباييي  التابايي هبييا روا ة  ت ييط ع
 18امليإ    11تثن  بم بالةا . وجير  ذها الرصد عم ً صناع  املقماتقمق الالبنام و ا بطاعها فق مبا

، "الةيياتثن اإلطييا   ل سيي م  والصييح  يف أميياكن الاميي "، وتتقجيي  ملرااييقم 1228شييباف/فرباير 
تنلقه . وية   ذها الةاتثن بتطبقا االتلابيا  واالتلابقيا  الدولقي  اليد أصيبح  مجهث يي  ايان 

  فقها.اً ما ينث طرف
    


