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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
 الدورة الثانية والعشرون

 ٢٠١٥مايو أيار/ ١٥-4

المفوضعععية السعععامية لإلقعععوق اإلنسعععان و قعععا  تجميعععل للمعلومعععاه   دتععع    
 5والفقعرة  5/1)ب( من مر ق قرار مجلس حقعوق اإلنسعان 15للفقرة 

 16/21 من مر ق قرار المجلس

 جامايكا  
هذذذذذتق قر جتميذذذذذم وماذذذذذا رةميفةومذذذذذاي قرذذذذذوقرت، و إلجتذذذذذاريم ها ذذذذذاي ق يفاهذذذذذ قي   ق  ذذذذذمق قي   

روقرت، من قر  رة ق يفناة  و إلجتاريم ق فوضاة قرساماة قخلاصة  مبا و ذرك ق الحظاي  قر يفةاجتاي ق
 قر جتميذذم مجتذذ   و حلجتذذوا ق اسذذايف   و لذذم ذرذذك مذذن  اذذادة قلمذذة ق   ذذ ، قرم اذذة ذقي قر ذذةة  

شكل مو ز إلجتا قً باحل  قلق ى ريف ت قركةمذاي   رالالذالع ىةذى قرذنك قركامذل  يام ذى قريفذوت، 
 جتميذذذم أيذذذة ورق  أ    رذذذاي اظذذذم أ  ققوقحذذذاي مذذذن ق فوضذذذاة إىل قرواذذذادة ق م يفاذذذة   ن ي  ذذذمن قر

قرساماة حلجتوا ق اسايف خبالف ما يمت منرا و قر جتذاريم  قرياااذاي قريفةناذة قر ذاتر، ىذن ق فوضذاة  
 ق    ١7/١١9 هو ي َّيا ق ياتئ قر و اراة قريفامة قريت قى م ها جمةس حجتوا ق اسايف و مجتمره 

 ر ىات و  حوقشي هناية قرنك ممق ا ق يفةوماي قروقرت، و قر جتميم  ذاكمي ىةى حنو منرجي و
  إى قت قر جتميم ت رية قنس يفمقض  قر طورقي قريت ح ات و إلةك قرفو،
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 المعلوماه األساسية واإلطار - وال   
 (١)نطاق االلتزاماه الدولية - لف 

 (٢)اننسالمعاهداه الدولية لإلقوق اإل  

 قحلارة و أانا  قجلورة قرسابجتة 
ق  مق قي ق  خت، بيف  

 مل يا  َّا ىةارا/مل إلاجتيَل قنس يفمقض
قر   ية أ  قنا ذما  

 أ  قخلالفة
قنإلفاقاذذذذذذذة قر  راذذذذذذذة رةجت ذذذذذذذا  ىةذذذذذذذى  اذذذذذذذا 

 (١97١أشكال قر مااز قريفن مي )
قريفرذ  قرذذ  خل قخلذذاق بذذاحلجتوا قنق  ذذاتية 

 (١97٥اىاة  قرثجتافاة ) قن  م
قريفرذذذذذذ  قرذذذذذذ  خل قخلذذذذذذاق بذذذذذذاحلجتوا ق  ااذذذذذذة 

 (١97٥ قرسااساة )
قإلفاقاذة قرجت ذا  ىةذى  اذا أشذكال قر مااذز 

 (١984ض  ق مأ، )
 (١99١قإلفاقاة حجتوا قرطفل )

قررب إلوكذذذذذذذول قنال اذذذذذذذاري نإلفاقاذذذذذذذة حجتذذذذذذذوا 
قرطفذذذذذذذذذذذذل بطذذذذذذذذذذذذ يف قشذذذذذذذذذذذذوق  قلالفذذذذذذذذذذذذال و 

 (٢٠٠٢ق نازىاي ق سة ة )
قنإلفاقاذذذذذذة قر  راذذذذذذة حلمايذذذذذذة حجتذذذذذذوا  اذذذذذذا 

 (٢٠٠8قريفمال ق را مين  أفمقت أسمهة )
قإلفاقاذذذذة حجتذذذذوا قلشذذذذخاق ذ ي ق ىاقذذذذة 

(٢٠٠7) 

قررب إلوكذذذذذذذذذذذذذذذذذذول قنال اذذذذذذذذذذذذذذذذذذاري 
نإلفاقاذذذذذذذذذذة حجتذذذذذذذذذذوا قرطفذذذذذذذذذذل 
بطذذذذذذذذذذذذذذذذ يف باذذذذذذذذذذذذذذذذا قلالفذذذذذذذذذذذذذذذذال 
 قس غالل قلالفال و قريغا  
 و ق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوقت ق باحاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

(٢٠١١) 

قررب إلوكذذذذذول قنال اذذذذذاري قرثذذذذذا  
 ة ذذة باريفرذذ  قرذذ  خل قخلذذاق ق

 باحلجتوا ق  ااة  قرسااساة 
 قإلفاقاة مناه ة قر يفتيب

قررب إلوكذول قنال اذذاري نإلفاقاذذة 
 مناه ة قر يفتيب

قنإلفاقاذذة قر  راذذة حلمايذذة  اذذا 
قلشذذذذذذذذذذخاق مذذذذذذذذذذن قنال فذذذذذذذذذذا  

 قرجتسمي

قر  فظاي  /أ  
 ق ىالااي

قنإلفاقاذذذذذذذة قر  راذذذذذذذة رةجت ذذذذذذذا  ىةذذذذذذذى  اذذذذذذذا 
اذذذذز قريفن ذذذذمي )إىذذذذاليف ىذذذذا   أشذذذذكال قر ما

١97(١ 
قإلفاقاذذذذذذذذذة قرجت ذذذذذذذذذا  ىةذذذذذذذذذى  اذذذذذذذذذا أشذذذذذذذذذكال 

  ٢9ضذذذذذ  ق ذذذذذمأ، ) فذذذذذ   ق ذذذذذات،  قر مااذذذذذز
 (١984  ١قرفجتم، 

قررب إلوكذذذذذذذول قنال اذذذذذذذاري نإلفاقاذذذذذذذة حجتذذذذذذذوا 
قرطفذذذذذذذذذذذذل بطذذذذذذذذذذذذ يف قشذذذذذذذذذذذذوق  قلالفذذذذذذذذذذذذال و 

  3ق نازىاي ق سة ة )إىاليف ىا   ق ذات، 
ىامذذاً   ١8  سذذن قر جناذذ  قرذذ ااا ٢قرفجتذذم، 
٢٠٠٢) 
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 قحلارة و أانا  قجلورة قرسابجتة 
ق  مق قي ق  خت، بيف  

 مل يا  َّا ىةارا/مل إلاجتيَل قنس يفمقض
إ ذذذذذذذذذذذذذذمق قي قرطذذذذذذذذذذذذذذكو  

 قر  جتاذذذذذذة  ق  ذذذذذذمق قي 
(3)قريفا ةة

 

قررب إلوكذذذذذذذول قنال اذذذذذذذاري نإلفاقاذذذذذذذة حجتذذذذذذذوا 
)قر وقاذذذذذذذذذذذذذذا   ق ىاقذذذذذذذذذذذذذذةقلشذذذذذذذذذذذذذخاق ذ ي 

٢٠٠7) 
 
 
 

قنإلفاقاذذذذة قر  راذذذذة رةجت ذذذذا  ىةذذذذى  
 اذا أشذكال قر مااذز قريفن ذذمي  

 ١4 ق ات،
قررب إلوكذذذذذذذذول قنال اذذذذذذذذاري رةيفرذذذذذذذذ  

 قخلذذذذذذذذذذذذذذذاق بذذذذذذذذذذذذذذذاحلجتوا قرذذذذذذذذذذذذذذذ  خل
قنق  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاتية  قن  ماىاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

  قرثجتافاة
قريفرذذذذ  قرذذذذ  خل قخلذذذذاق بذذذذاحلجتوا 

 4١ق  ااة  قرسااساة  ق ات، 
قررب إلوكذذذذذذذذذذذذول قنال اذذذذذذذذذذذذاري قل ل 
ق ة ذذذذة باريفرذذذذذ  قرذذذذذ  خل قخلذذذذذاق 

 (4)باحلجتوا ق  ااة  قرسااساة
قررب إلوكذذذذذول قنال اذذذذذاري نإلفاقاذذذذذة 
قرجت ذذذذذذذذا  ىةذذذذذذذذى  اذذذذذذذذا أشذذذذذذذذكال 

   ق مأ،قر مااز ض
 قإلفاقاة مناه ة قر يفتيب

قررب إلوكذذذذذول قنال اذذذذذاري نإلفاقاذذذذذة 
حجتذذذذذوا قرطفذذذذذل ق  يفةذذذذذة بذذذذذ  مق  

 إلجت مي قرياللاي

قنإلفاقاذذة قر  راذذة حلمايذذة حجتذذوا 
 اذذذذا قريفمذذذذال ق رذذذذا مين  أفذذذذمقت 

 77  76أسمهة  ق اتإلايف 
قررب إلوكذذذذذول قنال اذذذذذاري نإلفاقاذذذذذة 
حجتوا قلشذخاق ذ ي ق ىاقذة 

 (٢٠٠7)قر وقاا  
قنإلفاقاذذذذذة قر  راذذذذذة حلمايذذذذذة  اذذذذذا 
قلشذذذذذذذذذذذذذخاق مذذذذذذذذذذذذذن قنال فذذذذذذذذذذذذذا  

 قرجتسمي
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 صكوك دولية رئيسية  خرى ذاه صلة  

 قحلارة و أانا  قجلورة قرسابجتة 
ق  مق قي ق  خت، بيف  

 مل يا  َّا ىةارا قنس يفمقض
قر   ية أ  
 قنا ما  أ 

 قخلالفة

 ماىاة  ق يفاقية ىةاراقإلفاقاة منا  ممية ق بات، قجل
(٥)بم إلوكول بارممو

 
قخلاصذذذذذة بوضذذذذذا قرال  ذذذذذ   ١9٥١قإلفاقاذذذذذة ىذذذذذا  
 ق ة ة هبا ١967 بم إلوكول ىا  

وب/ألسذذذذذذذطس  ١٢قإلفاقاذذذذذذذاي  ناذذذذذذذ  ق  رالذذذذذذذة 
(6) قررب إلوكونيف ق ضافاايف قل ل  قرثا  ١949

 
(7)قإلفاقااي منظمة قريفمل قر  راة قلساساة

 
اقاة قراواسكو بط يف مكاف ة قر مااز و جمذال قإلف

 قر يفةاة

بطذذذ يف  ١96١قإلفاقاذذذة ىذذذا  
الفذذذذذذذذذع حذذذذذذذذذاني قايفذذذذذذذذذ ق  

 قجلنساة

اظا  ر ما قلساسي رةم كمة 
 قجلناداة قر  راة

قإلفاقا ذذذا منظمذذذة قريفمذذذل قر  راذذذة 
 (8)١89  ١69رقة 

قررب إلوكذذذذذذذذول ق ضذذذذذذذذاو قرثارذذذذذذذذ  
ق ة ذذة باإلفاقاذذاي  ناذذ  ريفذذا  

١949(9) 
بطذذذذذذذذذ يف  ١9٥4قإلفاقاذذذذذذذذة ىذذذذذذذذذا  

 ضذذذذذذذذذذذا قلشذذذذذذذذذذذخاق ىذذذذذذذذذذذ ميي 
 قجلنساة

شذذذذذذجيفت قرةجنذذذذذذة ق يفناذذذذذذة بذذذذذذاحلجتوا قنق  ذذذذذذاتية  قن  ماىاذذذذذذة  قرثجتافاذذذذذذة  امايكذذذذذذا  و  -١
قررب إلوكذول قنال اذذاري رةيفرذ  قرذذ  خل قخلذاق بذذاحلجتوا   ىةذى قر وقاذذا  قر  ذ ية ىةذذى ٢٠١3 ىذا 

  (١٠)قنق  اتية  قن  ماىاة  قرثجتافاة
  ٢٠١٢جيفت قرةجنذذذة ق يفناذذذة بارجت ذذذا  ىةذذذى قر مااذذذز ضذذذ  ق ذذذمأ،  امايكذذذا  و ىذذذا   شذذذ -٢

ىةذذى قر  ذذ ية ىةذذى قإلفاقاذذة مناه ذذة قر يفذذتيب   قنإلفاقاذذة قر  راذذة حلمايذذة  اذذا قلشذذخاق مذذن 
   قررب إلوكذذول قنال اذذاري نإلفاقاذذة قرجت ذذا  ىةذذى  اذذا أشذذكال قر مااذذز ضذذ  (١١)قنال فذذا  قرجتسذذمي

ا بار  ذذذذ ية ىةذذذذى قررب إلوكذذذذول قنال اذذذذاري نإلفاقاذذذذة حجتذذذذوا قلشذذذذخاق ذ ي    أ صذذذذ ر(١٢)ق ذذذذمأ،
  (١3)ق ىاقة

  أ صذذذت قرةجنذذذة ق يفناذذذة اجتذذذذوا ق اسذذذايف  امايكذذذا ب ىذذذات، قرنظذذذذم و ٢٠١١ و ىذذذا   -3
قمقرهذذا ىذذ   قنا ذذما  مذذن   يذذ  إىل قررب إلوكذذول قنال اذذاري قل ل ق ة ذذة باريفرذذ  قرذذ  خل قخلذذاق 

  (١4) قرسااساة   بانا ما  إىل قررب إلوكول قنال ااري قرثا  ق ة ة هبتق قريفر  باحلجتوا ق  ااة
  شذجيفت جلنذة قرجت ذا  ىةذى قر مااذز قريفن ذمي  قرةجنذة ق يفناذة بارجت ذا  ٢٠١3 و ىا   -4

 ١989ىةذى قر مااذز ضذ  ق ذذمأ،  امايكذا ىةذى قر  ذذ ية ىةذى قإلفاقاذة منظمذذة قريفمذل قر  راذة ريفذذا  
(   قإلفاقاذذذذة قريفمذذذذل قرالدذذذذة ١69قلصذذذذةاة  قرجتيةاذذذذة و قريةذذذذ قيف ق سذذذذ جتةة )رقذذذذة  ق  يفةجتذذذة بارطذذذذيفوب

  (١٥)(١89)رقة  ٢٠١١رةيفمال ق نزرا  ريفا  
 أ صت قرةجنذة ق يفناذة بارجت ذا  ىةذى قر مااذز ضذ  ق ذمأ،  امايكذا بانا ذما  إىل قإلفاقاذة  -٥

طذذ يف الفذذذع حذذذاني ب ١96١بطذذذ يف  ضذذذا قلشذذذخاق ىذذ ميي قجلنسذذذاة  قإلفاقاذذذة ىذذذا   ١9٥4ىذذا  
   أ صذذذت جلنذذذة قرجت ذذذا  ىةذذذى قر مااذذذز قريفن ذذذمي  امايكذذذا ب ىذذذات، قرنظذذذم و (١6)قايفذذذ ق  قجلنسذذذاة

  (١7) فظرا ىةى قنإلفاقاة قر  راة رةجت ا  ىةى  اا أشكال قر مااز قريفن مي   قرنظم و س يه
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 أ صذذذذت جلنذذذذة حجتذذذذوا قرطفذذذذل  امايكذذذذا بار  ذذذذ ية ىةذذذذى  ةذذذذة صذذذذكو  منرذذذذا قإلفاقاذذذذة  -6
ه ة قر يفتيب   قنإلفاقاة قر  راة حلماية  اا قلشخاق من قنال فذا  قرجتسذمي   قررب إلوكذول منا

  (١8)قنال ااري نإلفاقاة حجتوا قرطفل ق  يفةة ب  مق  إلجت مي قرياللاي

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
ة إلممذذي إىل رحيذت قرةجنذة ق يفناذة بارجت ذذا  ىةذى قر مااذز ضذ  ق ذذمأ، باى مذات إلذ قبم إلطذمييفا -7

قرجت ذذذا  ىةذذذذى قر مااذذذز ضذذذذ  ق ذذذمأ،  إلطذذذذمل ماثذذذذاا قحلجتذذذوا  قحلميذذذذاي قلساسذذذاة )قذذذذااويف قر يفذذذذ يل 
(  قرذذذذذتي يذذذذذنك ىةذذذذذى قحلذذذذذة و ىذذذذذ   قر مااذذذذذز   قذذذذذااويف قجلذذذذذمقدة قجلنسذذذذذاة ٢٠١١قر سذذذذذ وري( )

(  هب ف إليفزيز ق سا ق، بذ  ٢٠١٠ق وقت ق باحاة ) (   قااويف منا قس غالل قلالفال و٢٠١١)
  (١9)نس   قرجت ا  ىةى قريفن  ض  قرنسا   قرف اايقجل
 أحاالت قرةجنة ق يفناة باحلجتوا قنق  اتية  قن  ماىاذة  قرثجتافاذة ىةمذاً باى مذات ماثذاا  -8

 أهابت ضاة أسس قر مااز قحملظور،  قةجترا من  قحلجتوا  قحلمياي قلساساة  لم أهنا أىمبت ىن
   أفذذذات فميذذذة قلمذذذة (٢٠)يف إالذذذاري شذذذامل ضذذذ  قر مااذذذز إليف مذذذ  قذذذااو  قوقاانرذذذا جبامايكذذذا أيف إليفذذذ ل

ق    ، قرجتطمي ب يف إليفمي  قر مااز ينيغي أيف يطمل قر مااز ق ياشم  لم ق ياشم  قر مااز و  اا 
مناحي قحلاا،  مبا و ذرك قر مااز و قجملار  قريفا   قخلاق  من قلالمقف قرفاىةة قريفامة  قخلاصذة 

  (٢١)ىةى قرسوق 
قرةجنذة ق يفناذة اجتذوا ق اسذايف  امايكذا بالذاذ قر ذ قبم ق ناسذية ر ذمايف ممقىذا،   أ صذت -9

   أ صذت قرةجنذة (٢٢)أحكا  قريفر  قر  خل قخلذاق بذاحلجتوا ق  ااذة  قرسااسذاة أمذا  قحملذاكة قحملةاذة
يف ق يفناة باحلجتوا قنق  اتية  قن  ماىاة  قرثجتافاة  امايكا بالاذ  اذا قخلطذوقي ق ناسذية ر ذما

ق افذذاذ قر ذذا  جلماذذا أحكذذا  قريفرذذ  قرذذ  خل قخلذذاق بذذاحلجتوا قنق  ذذاتية  قن  ماىاذذة  قرثجتافاذذة و 
  (٢3)قرنظا  قرجتااو  قحملةي  إمكاااة قنح جاج هبا أما  قحملاكة

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لإلقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
 (٢4)وق اإلنسانمركز المؤسساه الوطنية لإلق  

ق جتمر قخلاق ق يفين مبس رة قر يفتيب  لمه من ضم ب ق يفامةة أ  قريفجتوبة قرجتاسذاة أهاب  -١٠
م سسة  الناة أيف إلنطئ  )ق جتمر قخلاق ق يفين مبس رة قر يفتيب( باحلكومة أ  قرالإاساااة أ  ق رانة

   قذ مت قرةجنذة (٢٥)ة  قريطميةحلجتوا ق اسايف   إلز تها مبا يكفي من ق وقرت ق ارا فيفارة مس جتةة 
 جلنذة قرجت ذا  ىةذى قر مااذز قريفن ذمي  قرةجنذة ق يفناذة بارجت ذا  ىةذى قر مااذز ق يفناة اجتوا ق اسايف 

  (٢6) قرةجنة ق يفناة باحلجتوا قنق  اتية  قن  ماىاة  قرثجتافاة إلوصااي ممااةةض  ق مأ، 
ق جت مذذذة  3-98قيةذذذت قر وصذذذاة  نحذذذ  فميذذذة قلمذذذة ق   ذذذ ، قرجتطذذذمي أيف  امايكذذذا قذذذ   -١١

موقصذذةة موق مذذة إلطذذمييفايا قحملةاذذة مذذا قر زقمايذذا الذذالل قنسذذ يفمقض قرذذ  ري قرطذذامل قل ل  بطذذ يف 
   ذكذم أيف هنذا  إلمإلايذذاي و  زقر، قرطذ  يف قخلار اذة  قر جذذار، (٢7)اجتذوا ق اسذذايفق  يفةجتذة قر  راذة 
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تقدذذة ر نسذذاة ىمذذل قحلكومذذة مذذا  قخلار اذذة   زقر، قريفذذ ل   مذذا ذرذذك ن يو ذذ  أي اظذذا  م سسذذي
قآلراذذاي قر  راذذة  ق قةاماذذة ر نفاذذت قر وصذذااي  ضذذمايف ق بذذالق   أ صذذى قرفميذذة قحلكومذذة ب ضذذفا  
قرطذذذابا ق  سسذذذي ىةذذذى هاكذذذل إلنسذذذاجتي تقدذذذة رمصذذذ  إلنفاذذذت  امايكذذذا قر زقمايذذذا مبو ذذذب قر ذذذكو  

 ذذذاتر، ىذذذن هذذذته قآلراذذذاي   قآلراذذذاي قر  راذذذة  ق قةاماذذذة ق  يفةجتذذذة اجتذذذوا ق اسذذذايف  قر وصذذذااي قر
  (٢8) رإلبالق ىن قر نفات

إىل قر وصذااي قرذوقرت،  منظمة قلمة ق    ، رةوباة  قريفةذة  قرثجتافذة )قراواسذكو( أشاري  -١٢
و قنسذذ يفمقض قرذذ  ري قرطذذامل قل ل جلامايكذذا بطذذ يف قر يفةذذاة   أ صذذت ب طذذجاا  امايكذذا ىةذذى 

  (٢9)  حجتوا ق اسايفموقصةة إليفزيز قر ثجتا  با سا ق، ب  قجلنس 
 نيذة هلا ها ة حكوماة حم ت، أي ى     وت من أىمبت جلنة حجتوا قرطفل ىن قةجترا    -١3

إلجتاذذاة مصذذ    ر ىةذذى حنذذو فيفذال بذذ  رها ك راذذة رسذذةطة  ق ذذوقرت قرالزمذة رالضذذطالعاب  إل م ذذا  قضذ ة
 ئنطذبذ يف إليكذا  اما قرةجنذة أ صذت   قرجتذوقا   قرسااسذاي  قرذربقممل ق   ذةة اجتذوا قرطفذل اا 

كفارذذة رىذذن حجتذذوا قرطفذذل  ق ذذ قفاقسذذ جتالل مك ذذب إل ذذمن  أي ذذاً بذذ يف  أ صذذ را  (3٠)هذذته قهلا ذذة
 مذذن  رذذاي شذذ  إلطذذمل قر يفذذا يف قر جتذذين أيف إلةذذ مس هلذذتق قرغذذمض    قنم ثذذال قر ذذا   يذذاتئ بذذاريس

رذذذة منظمذذذة قلمذذذة ق   ذذذ ، رةطفو    )ق فوضذذذاة(ق   ذذذ ، قرسذذذاماة حلجتذذذوا ق اسذذذايف  مفوضذذذاة قلمذذذة
  (3١)منادي)قراوااسا (  بمااممل قلمة ق    ، ق 

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان -ثانيا   
(3٢)التعاون مل هيئاه المعاهداه - لف 

 
 حالة اإلبالغ -1 

 ها ة ق يفاه ، 

ق الحظذذذذذذذذذذذذذذاي قخل اماذذذذذذذذذذذذذذة 
ق  ر ذذذذذذذة و قنسذذذذذذذ يفمقض 

 قرسابة
والم إلجتميم قا   منت 
 قنس يفمقض قرسابة

الحظاي والم م
 حارة ق بالق ال اماة

 جلنذذذذذذذذذذذة قرجت ذذذذذذذذذذذا  ىةذذذذذذذذذذذى
  قر مااز قريفن مي

وب/ألسطس  ٢٠١٢ ٢٠٠٢وذقر/مارس 
٢٠١3 

حيذذذذذل موىذذذذذ  إلجتذذذذذ مي قر جتذذذذذاريم مذذذذذن 
قحلذذذذذذذذذاتي  قريفطذذذذذذذذذمين إىل قرثارذذذذذذذذذ  

 ٢٠١6 قريفطمين و ىا  
قرةجنذذذة ق يفناذذذة بذذذاحلجتوا 
قنق  اتية  قن  ماىاة 

  قرثجتافاة

قرثا /اوفمرب  إلطمين
٢٠٠١ 

قخلذذامس  حيذذل موىذذ  إلجتذذ مي قر جتميذذم ٢٠١3أيار/مايو  ٢٠١٠
 ٢٠١8و ىا  

قرةجنذذذذذذة ق يفناذذذذذذة اجتذذذذذذوا 
 ق اسايف

قل ل/أك وبم  إلطمين
١997 

إلطمين قرثا /اوفمرب  ٢٠٠9
٢٠١١ 

إل الم إلجت مي قر جتميم قرمقبا منت ىا  
٢٠١4 

قرةجنذذذة ق يفناذذذذة بارجت ذذذذا  
 ىةى قر مااز ض  ق مأ،

حيل موى  إلجت مي قر جتميم قرثامن و  ٢٠١٢متوز/يوراه  ٢٠١٠ ٢٠٠6 وب/ألسطس
 ٢٠١6ىا  



A/HRC/WG.6/22/JAM/2 

7 GE.15-03954 

 ها ة ق يفاه ، 

ق الحظذذذذذذذذذذذذذذاي قخل اماذذذذذذذذذذذذذذة 
ق  ر ذذذذذذذة و قنسذذذذذذذ يفمقض 

 قرسابة
والم إلجتميم قا   منت 
 قنس يفمقض قرسابة

الحظاي والم م
 حارة ق بالق ال اماة

كااويف قرثا /ينايم  ٢٠١١ ٢٠٠3حزيمقيف/يوااه  جلنة حجتوا قرطفل
٢٠١٥ 

حيذذذذذل موىذذذذذ  إلجتذذذذذ مي قر جتذذذذذاريم مذذذذذن 
قخلذذذذذذذذذذذامس إىل قرسذذذذذذذذذذذابا و ىذذذذذذذذذذذا  

؛  إلذذذذذذذ الم إلجتذذذذذذذ مي قر جتميذذذذذذذم ٢٠٢١
قل خل مبو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب قررب إلوكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول 

جتوا قرطفذل قنال ااري نإلفاقاة ح
بطذذذذذذذذذذذذذ يف قشذذذذذذذذذذذذذذوق  قلالفذذذذذذذذذذذذذذال و 
ق نازىذذذذذذذذاي ق سذذذذذذذذة ة منذذذذذذذذت ىذذذذذذذذا  

؛  إلذذذذذذذ الم إلجتذذذذذذذ مي قر جتميذذذذذذذم ٢٠٠4
قل خل مبو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب قررب إلوكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول 
قنال ااري نإلفاقاة حجتوا قرطفذل 
بطذذذذذذ يف باذذذذذذا قلالفذذذذذذال  قسذذذذذذ غالل 
قلالفذذذذذذذذذذال و قريغذذذذذذذذذذا   و ق ذذذذذذذذذذوقت 

 ٢٠١3ق باحاة منت ىا  
قرةجنذذذذذذة ق يفناذذذذذذة باريفمذذذذذذال 

 ق را مين
إل الم إلجت مي قر جتميم قل خل منذت ىذا   - - -

٢٠١٠ 

قرةجنذذذذذذذذة ق يفناذذذذذذذذة اجتذذذذذذذذوا 
 قلشخاق ذ ي ق ىاقة

إل الم إلجت مي قر جتميم قل خل منذت ىذا   - - -
٢٠١٠ 

حثذذذت جلنذذذة حجتذذذوا قرطفذذذل  امايكذذذا ىةذذذى قروفذذذا  بار زقمايذذذا ق  يفةجتذذذة بذذذا بالق مبو ذذذب  -١4
رطفذذذذل بطذذذذ يف قشذذذذوق  قلالفذذذذال و ق نازىذذذذاي ق سذذذذة ة قررب إلوكذذذذول قنال اذذذذاري نإلفاقاذذذذة حجتذذذذوا ق

  (33) بم إلوكوهلا قنال ااري بط يف باا قلالفال  قس غالل قلالفال و قريغا   و ق وقت ق باحاة
 الردود  لى طلباه المتابعة المإلددة المقدمة من هيئاه المعاهداه -2 

 ق الحظاي قخل اماة  
 ماجت َّ  و ق وضوع ق وى  ق جتمر ها ة ق يفاه ،

جلنذذذذذذذذذذة قرجت ذذذذذذذذذذا  ىةذذذذذذذذذذى 
 قر مااز قريفن مي

 ف  ىذا  ىةذى قنإلفاقاذة؛  ق  سسذة قروالناذة  ٢٠١4
ق سذذ جتةة حلجتذذوا ق اسذذايف؛  مة مسذذو قرةجذذو  

 (34) قرال  ويف

- 

قرةجنذذذذذة ق يفناذذذذذة اجتذذذذذوا 
 ق اسايف

 

٢٠١٢ 
 

قر مااذذذز ىةذذذى أسذذذاس قجلذذذنس  ق اذذذل قجلنسذذذي 
جلنسذذذذذاااة؛  ق ىذذذذذ ق  الذذذذذارج اطذذذذذاا  قهلويذذذذذة ق

 (3٥)قرجت ا ؛  ظم ف قنح جاز

 (37)؛ إلاطةب ميفةوماي إضافاة(36)٢٠١٢
 

قرةجنذذذة ق يفناذذذة بارجت ذذذا  
 ىةى قر مااز ض  ق مأ،

قريفنذذذذذذذذ  ضذذذذذذذذ  ق ذذذذذذذذمأ،؛  قرذذذذذذذذز قج  قريفالقذذذذذذذذاي  ٢٠١4
 (38)قلسمية

 ا رت رسارة إلتكم
(39) 
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 (4٠)ةالتعاون مل اإلجراءاه الخاص -باء 

  قحلارة قرمقهنة رة و أانا  قجلورة قرسابجتةقحلا 
 ن ن تىو، تقدمة
 - قر يفتيب قرزيارقي قريت  مي
 - - قرزيارقي ق وقفة ىةارا من حا  ق ي أ
 قر يويف قخلار اة - قرزيارقي قريت الاةب إ مقؤها

 قحلجتوا قرثجتافاة
 قنوار باريطم

  قفيفويف ىن حجتوا ق اسايفق 
 ق ا   قر مف قر  ي

 الالل قرفو، قا  قنس يفمقض   ا رت إىل قحلكومة رسارة رتَّي ىةارا  قرمت ت ىةى رسادل قنتىا   قرن ق قي قريفا ةة
ق جتذذذمر قخلذذذاق ق يفذذذين مبسذذذ رة قر يفذذذتيب  لذذذمه مذذذن ضذذذم ب ق يفامةذذذة أ  قريفجتوبذذذة قرجتاسذذذاة أ   إلجتميم ق  ابيفة

 (4١)ة أ  ق رانةقرالإاسااا

بذذارنظم و قروحاذذب مبزيذذ  مذذن قرزيذذارقي قرذذيت  قحلكومذذةأ صذذى فميذذة قلمذذة ق   ذذ ، قرجتطذذمي  -١٥
  (4٢)جيميرا ق كةفويف بونياي و إالار ق  مق قي قخلاصة قر  راة  ق قةاماة

 التعاون مل مفوضية األمم المتإلدة السامية لإلقوق اإلنسان -جيم 
فميذذذة قلمذذذة ق   ذذذ ، ربنذذذا  قرجتذذذ رقي و جمذذذال  ىة قرذذذ يفذذذا يف قر جتذذذين    فوضذذذاة قرأإلاحذذذت ق -١6

و قسذ يفمقض حارذة قر نفاذت قرذوالين نظذمق  قحلكذوما   راي ق يفناذة قروالناذة   نسذاما قرقرجتطمي  قجل
جتذوا حلمس طذار   فذ أا    قآلرااي قر  راذة حلجتذوا ق اسذايف ااي قنس يفمقض قر  ري قرطامل   ر وص

و إالذذار وراذذة جمموىذذة قلمذذة ق   ذذ ،  ٢٠١4ىل  امايكذذا و حزيمقيف/يوااذذه إلذذابا رةفميذذة إق اسذذايف 
 مشةذذت قل رويذذاي ق وقضذذايفاة  جمذذاني قريفمذذل قرمداسذذاة  ق مناداذذة ر يفمذذاة ممقىذذا، حجتذذوا ق اسذذايف 

ق سا ق،   حجتوا ق اسايف و قر نماة   إليفزيز إتماج  فيفاراة قآلرااي قر  راة حلجتوا ق اسايف     مت
ني قرنزقع  قريفن   محاية حجتوا ق اسايف و حا   ق اتقر ق يكم طاا قحلاز قر ميجتمقالي إلوساا ا

  (43) قجلنسا  كاز ىةى قريفن  قجلنسيما قرو   قايف ق  قلمن 
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تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بإلقععوق اإلنسععان مععل مرا ععاة القععانون  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 واة و دم التمييزالمسا - لف 
قسذذ ممقر ق يفذذايم  قةجترذذا مذذن أىمبذذت قرةجنذذة ق يفناذذة بارجت ذذا  ىةذذى قر مااذذز ضذذ  ق ذذمأ، ىذذن -١7

   تىذذذت قرثجتافاذذذة  ق مارسذذذاي قر جتةا يذذذة بطذذذ يف ت ر ق ذذذمأ،  قرم ذذذل  هوي رمذذذا و قلسذذذم،  قجمل مذذذا
 جتذ قي  ق مارسذاي قر جتةا يذة  يفاجلة قر ور قرنمطاذة قرسذةياة  ق يفقرةجنة  امايكا إىل قلاذ إل قبم 

  (44)ةاراقريت متاز ض  ق مأ،   قرجت ا  ىقر ار، 
 يف يل قلحكا  قرجتااوااة  قنسذ مارقي ق تقريذة قرذيت متاذز ضذ   أ صت قرةجنة  امايكا ب -١8
 إليفزيذذذذز قحلمايذذذذة  قرذذذذ ىة رةنسذذذذا  و حذذذذاني قرجتذذذذمقيف قريفذذذذمو؛  ؛مأ، فامذذذذا ي يفةذذذذة باحلاذذذذا، قلسذذذذميةق ذذذذ
ن ت ر ق ذذمأ،  قرم ذذل و قلسذذم، مذذن مذذقرنمطاذذة  وققذذ قرمقماذذة إىل قرجت ذذا  ىةذذى ق  رذذوتقجلإلكثاذذ    

 طذذجااهبذذ ف إل إلذذوفم قر ثجتاذذ  رةوقرذذ ين   أ صذذت قرةجنذذة كذذترك بزيذذات، الذذالل محذذالي قر وىاذذة
  (4٥) ه إىارقرطفل ةوقر ين فاما ي يفةة بمىاية ق س  راة ق طوكة ر

اج ممقىا، ق نظور قجلنسا  مذن الذالل ق وقفجتذة ىةذى إتم نحظت قرةجنة إحمقز إلجت   و  -١9
 رذاي قإل ذال ميفناذة بارطذذ  يف   إليفاذ َ   ٢٠١١قرسااسذة قروالناذة رةمسذا ق، بذ  قجلنسذ  و ىذذا  

مذذن ل ذذاك مذذوقرت ماراذذة  رذذاقةجت  ركنرذذا أىمبذذت ىذذنقجلنسذذاااة و قرذذوزقرقي قحلكوماذذة قرمداسذذاة  
   أ صذذت اذذة قروالناذذة رةنرذذوض بذذا مأ، و  امايكذذاك ذذب شذذ  يف ق ذذمأ،   هذذو قآلر بطذذمية حمذذ  ت،  
 طذمييفاي قرسااسذاي    إلنفاذت قرب يفزيز قذ رقي مك ذب شذ  يف ق ذمأ، ر نسذاة  ضذا قرةجنة  امايكا 

 قذذ مت قرةجنذذة ق يفناذذة بذذاحلجتوا   (46)امذذربقممل و جمذذال ق سذذا ق، بذذ  قجلنسذذ    ق شذذمقف ىةارقرذذ  
  (47)ممااةةقنق  اتية  قن  ماىاة  قرثجتافاة إلوصااي 

أسذفرا ليف قحلذة و ىذ   قر يفذمض رة مااذز مل   أىمبت قرةجنة ق يفناة اجتوا ق اسايف ىذن -٢٠
حيظم قر مااز قرجتادة ىةى أساس ق ال قجلنسي  قهلوية قجلنساااة   أ صت قرةجنة  امايكا ب يفذ يل 

نسذذاااة   أ صذذ را قوقاانرذا بغاذذة حظذم قر مااذذز قرجتذذادة ىةذى أسذذاس قجلذنس  ق اذذل قجلنسذذي  قهلويذة قجل
أي ذذذاً بمفذذذا صذذذفة قجلمميذذذة ىذذذن قريفالقذذذة قجلنسذذذاة باروقضذذذي بذذذ  قريذذذارغ  مذذذن قجلذذذنس افسذذذه   إهنذذذا  

   أكذذذ  مك ذذذب قلمذذذة ق   ذذذ ، (48)هلذذذا مظذذذاهم قر  اذذذز ضذذذ  ق ثةاذذذة قجلنسذذذاة  قروصذذذة قن  مذذذاىي
ه يذذ تي إىل قرجتطذذمي أيف وذذممي ق مارسذذة قجلنسذذاة قخلاصذذة باروقضذذي بذذ  أشذذخاق مذذن قجلذذنس افسذذ
قس ممقر كمقهاة ق ثةاة قجلنساة  يايفجت  الطاب قروقاية من فم س اجتك ق ناىة قريطمية
(49)  

 إزقرذة ىذات، إليفميذ  قنل  ذاب   امايكا ب يف يل قااويف قجلذمقدة قجلنسذاة أ صى قرفمية    -٢١
   نذا قر مااذز قااويف قر ذ ة  قرسذالمة ق رنا ذ  َسن   انل  اب و إالار قرز قج؛قرطم ط ق مإليطة ب

مذذذا إلوصذذذااي منظمذذذة  هاقوقىذذذ موق مذذذة    ضذذذ  قلشذذذخاق ق  ذذذاب  بذذذارفم س و مكذذذايف قريفمذذذل؛
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نسذذاة قذذااويف قجلذذمقدة قجلمايذذة قرياااذذاي و سذذااا حل   ضذذا إلطذذمييفاي  قريفمذذل قر  راذذة ذقي قر ذذةة
  (٥٠) فم س اجتك ق ناىة قريطمية

   امايكذذابذذار نوع ق اذذين رسذذكايف   أحاالذذت جلنذذة قرجت ذذا  ىةذذى قر مااذذز قريفن ذذمي ىةمذذاً  -٢٢
قنق  ذذاتية  -ميفةومذذاي ىذذن قحلارذذة قن  ماىاذذة   قر  رذذةريفذذ   إلجتذذ مي راأسذذف  ركنرذذا أىمبذذت ىذذن

  (٥١)جمموىة إاناةركل 
ميفةومذذذاي ىذذذن قرذذذ ىا   ق مفوىذذذة إىل قحملذذذاكة بطذذذ يف قر مااذذذز لاذذذاب قرةجنذذذة  نحظذذذت  -٢3

   شجيفت يف أ  قرنسب أ  قلصل قروالين أ  ق اينق ياشم  لم ق ياشم قرجتادة ىةى قريفما أ  قرةو 
إىل قحملذاكة ااوذاً  ن يكويف ى   رفذا تىذا   بطذ يف قر مااذز قريفن ذميقرةجنة  امايكا ىةى كفارة أ

رطذمالة  بارسذةطاي قرجت ذاداة  أ  ىذذ   أ  ىذ   اجتذة قلفذذمقت با  جتذوقرةاقر ذذ ايا   ىذيىذن ىذ   
  (٥٢)قريفن ميقكوقارا ب ىا   قر مااز  قه ما  قرسةطاي أ 

 حق الفرد  ي الإلياة والإلرية و من  الشخصي -باء 
ق يفناذذذة اجتذذذوا ق اسذذذايف أيف  امايكذذذا أحذذذمزي إلجتذذذ ماً و إرغذذذا  أحكذذذا  قرةجنذذذة  تنحظذذذ -٢4

جت ذاداة قرىذ ق  ق أحكذا   مل إلنفذت   ٢٠٠٥ق ى ق  ق رزقماة ق فم ضة ىةذى  ذمقدة ميفانذة و ىذا  
  (٥3)إرغذا  ىجتوبذة ق ىذ ق  امايكذا ىذ   قى ذزق  قةجترذا مذن  أىمبذت ىذن   ركنرا ١988منت ىا  
ممارسذذة ىجتوبذذة ق ىذذ ق  إلطذذكل   أيف ٢٠١٢خلذذاق ق يفذذين مبسذذ رة قر يفذذتيب و ىذذا  جتذذمر ق ذكذذم ق 

و إليفذتيياً و  امايكا  ميفامةذة قاسذاة أ  ن إاسذاااة أ  مرانذة  أ  اكة ظم ف فمضرا  إلنفاتها 
  (٥٥) رة ىةى إرغا  ىجتوبة ق ى ق ةجنة قر    شجيفت قر(٥4)بيفع قحلاني

ق ذذوظف  ق كةفذذ  ب افذذذاذ إفذذذمقط إزق  مذذا يمتهذذا مذذذن إلجتذذاريم بطذذ يف  رذذذاقةجتقرةجنذذة   أبذذ ي -٢4
و قرفذذو، مذذا بذذ  أيار/مذذايو    أشذذاري بو ذذه الذذاق إىل حارذذة قرطذذوقرئ و قسذذ يفمال قرجتذذو،قرجتذذااويف 

إل ذابا  أ صذت قرةجنذة  امايكذا بذ يف    مذ اااً  73أ ر ذك ق وظفذويف  ذل ىن ما ق ٢٠١٠ متوز/يوراه 
 اً جت ذذا   أيف إل ذذمن قر  جتاذذة فارذذا  ايفذذىذذن كثذذب قتىذذا قي حذذ  ق  ذذمقدة ق ذذل الذذارج اطذذاا قر

  (٥6)بغاة قرجت ا  ىةى هته قجلمقدة بسمىة  فيفاراة
 رة  جتاذة و نذة مكذ  جلنذة قر  جتاذة ق يفابقحلكومذة قلمذة ق   ذ ، قرجتطذمي فميذة أ صى    -٢6

 إ ذذذمق   قحل ذذذول ىةذذذى إليفذذذا يف قرسذذذةطاي قريفامذذذة؛ مذذذن ٢٠١٠وز/يوراذذذه مت - أيار/مذذذايوأحذذذ قق 
 ى أ صذذذ ةطذذذروت رمايذذة قحل إلذذذوفم  ؛ ذذذاتر،قر ف ذذاو  ق    أ قمذذذم قحل ذذذور إصذذ قر  ؛اذذذةزيذذارقي موقيف
  أمبذذذا و ذرذذذك قرواذذذادة قرسذذذمية بارسذذذجالي ق   ذذذةة ب  جتاجتايذذذا  قرةجنذذذة ب ز يذذذ   أي ذذذاً قحلكومذذذة 
  (٥7)فاة ىةى إ مق قيا  صالحاايا إضفا  قرطفا  قر وزيا ق جتا ،
قةجترذذا مذذن قر ر يذذ قي  قنى ذذ ق قي قريفنافذذة  ق يفناذذة اجتذذوا ق اسذذايف ىذذنةجنذذة  أىمبذذت قر -٢7

  ف ثذذذت  امايكذذذا ىةذذذى محايذذذة  ذذذ قفيف  ىذذذن حجتذذذوا ق اسذذذايف ىمةاذذذاي قرجت ذذذل قرذذذيت إلسذذذ ر ف ق
  ايفذة أاطذط رة ق رناذةحااية  أمذنرة بسذيب اليقرتين ير ت قخلطم  ق  قفيف  ىن حجتوا ق اسايف
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قرطذذامل  ق سذذ جتل  قرنزيذذه و إلةذذك    فيفذذالقرفذذوري   قر  جتاذذة  أ صذذت قرةجنذذة  امايكذذا ب ذذمايف قر
  (٥8) إليفوي اي رة  ايا أ  لفمقت أسمهةمي إلجت را  ممإلكيا  مجتاضا، قلفيفال 

بةذذع ىنذذه مذذن حذذاني بطذذ يف مذذا أا  هقةجتذذ جتذذمر قخلذذاق ق يفذذين مبسذذ رة قر يفذذتيب ىذذن أىذذمب ق  -٢8
بةذذع ىنذذه مذذن يف  مبذذا و ذرذذك مذذا أا و قهلا ذذاي ق كةفذذة ب افذذاذ قرجتذذاا ىةذذى يذذ  يفذذتيب  سذذو  ق يفامةذذة قر

 جتاجتاي سذمييفة  ى   إ مق     قرطمالة قيلمن  اكة قروققا حاني ق ى ق  الارج اطاا قرجت ا 
ااي  ى ت ق تق  جلو  قرطمالة إىل ق يفامةة قرسا ة أ  قنس خ ق  ق فمط رةجتو، شامةة و قتىا قي 

جلذذذو  سذذذةطاي إافذذذاذ قسذذذ ممقر  مذذذن ق يفناذذذة اجتذذذوا ق اسذذذايف قةجترذذذاقرةجنذذذة    أبذذذ ي (٥9)قر ذذذاتر،
قةذذذة ىذذذ ت ق تقاذذذاي قرذذذيت صذذذ ري و حذذذة مذذذن     ممارسذذذة قر يفذذذتيب  إسذذذا ، ق يفامةذذذةقرجتذذذااويف إىل 

  (6٠)قلشخاق ق س  ر  ىن هته قلفيفال
  قحلجتذذوا  قحلميذذاي قلساسذذاة أيف قر يفذذتيب حمظذذور مبو ذذب ماثذذااق جتذذمر قخلذذاق نحذذ     -٢9

 مميذذذة قادمذذذة ييف ذذذربه ة يفذذذتيب و قرجتذذذااويف قجلنذذذادي رإليفميذذذ    ذذذوت أي ىذذذ    ركنذذذه ظذذذل قةجتذذذاً مذذذن 
  (6١)بتقيا
و  اا إلةجتاداة سمييفة  شامةة إىل ضمايف إ مق   جتاجتاي  جتمر قخلاق قرسةطاي تىا ق  -3٠

قرةجنذذة  يتب وضذذاو  نيذذ  ق فذذمط رةجتذذو،سذذ خ ق  قنأ  قرسذذا ة ق يفامةذذة جلذذو  قرطذذمالة إىل قتىذذا قي 
  (6٢)بسذم قر  جتاجتذاي  قحملاكمذايمذا ي يفةذة فا مذ يم قنتىذا  قريفذا ق س جتةة رة  جتاجتاي  مك ذب 

مذذمإلكه هذذته قلفيفذذال أي ذذاً ب ذذمايف مالحجتذذة ةجنذذة ق يفناذذة اجتذذوا ق اسذذايف  امايكذذا  أ صذذت قر
  (63)كافاة إليفوي اي  ح ول قر  ايا ىةى ميفاقي رة 

  ب جتةذذذذاك فذذذذو،  رويذذذذةةذذذذى سذذذذيال قلأيف إلجتذذذذو   ى قحلكومذذذذة ىةذذذذىق جتذذذذمر قخلذذذذاق   حذذذذ  -3١
قإل ال ق ط يه به  منت أ ىل حلظاي إلكفل     ساىة 48إىل م ، أق اها قنح جاز ر   قرطمالة 

  (64)قى جتاره  إىل حما  من قال ااره
 امايكا  ى أ ص   قسا قنا طارنسا  أيف قريفن  قجلقلمة ق    ، قرجتطمي فمية ذكم    -3٢

نسا   ل ذاك ق ذوقرت ةجت ا  ىةى قريفن  قجلرمطم ع الطة قريفمل قنسوقإلاجاة قروالناة  باى مات
مذذن قسذذ ممقر ىةذذى قر مااذذز ضذذ  ق ذذمأ، ىذذن قةجترذذا  أىمبذذت قرةجنذذة ق يفناذذة بارجت ذذا    (6٥)قرالزمذذة هلذذا

قريفنذ  ق نذزخل   طجاا ق بذالق ىذنب امايكا  قرةجنةأ صت      إلم، حوقتق قريفن  ق نزخل قرإلفاع
هذته قلفيفذال   محايذة قر ذ ايا و  اا  قر  جتاة ضمايف  ؛ قريفن  قجلنسي ض  قرنسا   قرف ااي

إليفزيذذذذز مسذذذذذاى ،   ؛  قرطذذذذروت   مالحجتذذذذة قجلنذذذذذا،  قحلكذذذذة ىةذذذذذارة و ل ذذذذويف فذذذذذو، زمناذذذذة ميفجتورذذذذذة
يف قريفنذ  إلطياة أ قمم قحلماية مبو ب قذااو رةمرنا  ق يفنا  ىةى إلجت مي إل ريب شامل    قر  ايا؛
ر يفجاذذذل باى مذذذات إلطذذذمييفاي شذذذامةة  ق ق وقفجتذذذة ىةذذذى مطذذذم ع سااسذذذة قر  ذذذم  قجلنسذذذي؛؛   ق نذذذزخل

قرةجنذذة ق يفناذذة بذذاحلجتوا  قذذ مت قرةجنذذة ق يفناذذة اجتذذوا ق اسذذايف    (66) كاف ذذة قر  ذذم  قجلنسذذي
  (67)إلوصااي ممااةة   قنق  اتية  قن  ماىاة  قرثجتافاة
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أيف قذذااويف قجلذذمقدة مذن ىذن قةجترذذا  بارجت ذذا  ىةذى قر مااذذز ضذ  ق ذذمأ، قرةجنذذة ق يفناذة أىمبذت  -33
 ن حيمذذذي مذذذن قنل  ذذذاب و إالذذذار قرذذذز قج إن و ظذذذم ف ميفانذذذة   ن جيذذذم  ٢٠٠9قجلنسذذذاة ريفذذذا  

كفارذذة قر طياذذة قر ذذار  رجتذذااويف  حثذذت قرةجنذذة  امايكذذا ىةذذى    قنل  ذذاب و إالذذار قرذذز قج تقدمذذاً 
 سادم قر طمييفاي قريت ي ف إىل محاية قرنسذا  مذن  مقدة قجلنساة قااويف قجل نزخلقريفن  ق مكاف ة 
  ت يف جق قرذز  و إالذار بغاة وذممي  اذا أشذكال قنل  ذاب  قااويف قجلمقدة قجلنساةإليف يل     قريفن 

  (68) ،أي شم ط مجتا  
 ظةت قرةجنة ق يفناة باحلجتوا قنق  اتية  قن  ماىاة  قرثجتافاذة قةجتذة مذن قسذ ممقر ىمذل  -34
فال   حثت قرةجنة  امايكا ىةى قلذاذ إ ذمق قي شذ  إلطذمل مالحجتذة قجلرذاي قرذيت متذارس قلال

ارجتاذا   ت يف إبطذا   باى مذات    أ صت قرةجنذة  امايكذا أي ذاً ب(69)ىمل قلالفال  ميفاقي را فيفةااً 
 قخلطذم، قادمة ب اوقع قنسذ خ ق  أ  قريفمذل  من قرتي يقااويف قر  ة  قرسالمة ق رنا   مطم ع 

فذال ضذمايف إلز يذ   حذ ، ىمذل قلال     يف سن قرثامنة ىطذم،ظور، ىةى قلشخاق قرتين هة تقحمل
رجتذذااويف  افذذاذ قرفيفذذالمبذذا يكفذذي مذذن ق ذذوقرت مذذن أ ذذل ق  قن  مذذاىي ر ذذمايفقر ابيفذذة رذذوزقر، قريفمذذل  ق
  (7٠)رىاية قلالفال  محاي رة

  قريفجتذذاب قريذذ   قرإلفذاع مسذذ وياي قريفنذذ   قسذ خ ققةجترذذا مذذن   أىمبذت قرةجنذذة ىذذن بذارع -3٥
إليفذذذذتر  ىذذذن ف ذذذذالً    قنى ذذذذ ق  ىةذذذى قلالفذذذذال  إهلذذذاهلة  قسذذذذ غالهلة  نسذذذااً   رسذذذة  قرياذذذت  ق و

قر جتذذاريم ق  يفةجتذذة إزق  أي ذذاً  أبذذ ي قةجتذذاً شذذ ي قً  رذذ ىة قرنفسذذي ىةذذى ق قلالفذذال قر ذذ ايا ح ذذول
ت ر قرطفورذذذة  قجلرذذذاي قرمقىاذذذة و ىةذذذى يذذذ  الى ذذذ ق  قجلنسذذذي  قريذذذ    قرنفسذذذيلالفذذذال رق يفذذذمض ب

بجتذذو،  امايكذذا قرةجنذذة  تحثذذ    قرذذيت إلطذذمف ىةارذذا  كارذذة قرنرذذوض بارطفورذذة أمذذاكن إلذذوفم قلمذذايف 
  أىمبذذذت جلنذذذة حجتذذذوا ٢٠١٥ و ىذذذا    (7١)أشذذذكال قريفنذذذ  ضذذذ  قلالفذذذال  اذذذاىةذذذى ق  ثذذذاق 

  قةجترا من قرإلفاع ميف ني قجلممية  قريفن   مبا و ذرك ى ت قلالفال ق غ ار    ىن قرطفل ىن
قريف ذذذذاباي و قلحاذذذذا  قرفجتذذذذذم، تقالذذذذل ق ذذذذذ يف   حثذذذذت قرةجنذذذذذة  امايكذذذذا ىةذذذذذى قى مذذذذات  إلنفاذذذذذت 
قسوقإلاجاة  الناة  يفاجلة قرجت ايا  قر   ياي قرمداساة ق   ةة بالالفال باى يارهة ض ايا أىمذال 

  (7٢)قريفن   قنى  ق  أ  ممإلكيارا أ  شروتقً ىةارا
ركذي إلذنك صذمقحًة  اإلطذمييفايإليفذ يل ةة أمور  منرا  أ صت قرةجنة  امايكا بارجتاا  جبم -36

   إرغذذذا  مبذذذا فارذذذا قلسذذذم  ق ذذذ قرس  ق  سسذذذاي  ىةذذذى حظذذذم قريفجتوبذذذة قري ااذذذة و  اذذذا قل سذذذاط
   أ صذذت (73)إرغذذاً  صذذمحياً  قرجتذذااويف قريفذذا  مذذن حذذة و قريفجتذذاب ملق يفجتذذول  ق يف ذذ لمل يذذنك ىةاذذه مذذا

قلالفال  لمهة من قر  ايا إرارا رإلبالق ىن  يسرل  صول ة اطا  وراقرةجنة  امايكا أي اً ب
كفارذذذذة قر  جتاذذذذة بفيفاراذذذذة و أفيفذذذذال قنى ذذذذ ق   قنسذذذذ غالل قجلنسذذذذا      حذذذذاني ق يذذذذتق   ق هلذذذذال

  (74)إلجت مي ممإلكيارا إىل قريف قرة  
 أىمبت قرةجنة ق يفناة اجتوا ق اسايف ىن قةجترا إزق  قا طار ظاهم، قنوذار بالشذخاق  -37

قخنفذذذذاض مسذذذذ و  قر  جتاجتذذذذاي إزق   ن سذذذذاما سذذذذ غالل قجلنسذذذذي  قريفمذذذذل قرجتسذذذذمي مذذذذن أ ذذذذل قن
مبذذا و   رة  محذذايقر ذذ ايا  قايذذة قنف جتذذار إىل وراذاي إزق  ق قجملذذال     قحملاكمذاي  ق تقاذذاي و هذذت
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    أ صذذت قرةجنذذة  امايكذذا ب   يذذ  هويذذة ضذذ ايا قنوذذار؛  إلذذ ريبإىذذات، قر  هاذذلذرذذك الطذذ  
  جتاذذة قر ؛  ضذذمايفم   لذذمهة مذذن ق ذذوظف  ق يفناذذ   ت  قرجت ذذا،  قحملذذاطذذمالة  حذذمس قحلذذقرأفذذمقت 

مايذذذة   ذذذرب قحلمذذا يكفذذذي مذذن  وفمإلذذذ؛   قنوذذار بالشذذذخاق  مجتاضذذاية  ذذذمقدة مذذا  اذذذا مذذمإلكه
   قذذذذ مت قرةجنذذذذة ق يفناذذذذة بذذذذاحلجتوا قنق  ذذذذاتية (7٥)ة ذذذذ ايار  إىذذذذات، قر  هاذذذذل يفذذذذويع قر  قر ذذذذمر 

   أ صت (76)ة ق يفناة بارجت ا  ىةى قر مااز ض  ق مأ، إلوصااي ممااةة قن  ماىاة  قرثجتافاة  قرةجن
بغذمض   قحلاراذة ق  يفةجتذة بذار يين اسااساي   اإلطمييفايجلنة حجتوا قرطفل  امايكا أي اً باس يفمقض 

  (77)قنى يار قل لقرف ةى قرطفل م احل ضمايف إيال  
قلالفذذذذال قق  ذذذذاتياً  باى مذذذذات   نذذذذا قسذذذذ غالل أ صذذذذت قرةجنذذذذة  امايكذذذذا بالذذذذاذ إلذذذذ قبم  -38

  (78)قرجتطاى  قرم ي  لم قرم يإلطمييفاي  سااساي رة   ي ريفمل قلالفال و 

 إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل اله من العقاب، وسيادة القانون -جيم 
ظةذت قرةجنذة ق يفناذة اجتذوا ق اسذايف قةجتذة إزق  إلذ الم إ ذمق قي قريف قرذة   أ صذت قرةجنذذة  -39
 يف قرذذذذةب نفاذذذذت قر وصذذذذااي ق  يفةجتذذذذة ب صذذذذال  اظذذذذا  قر يف قرذذذذةقطذذذذاع قر يكذذذذا بار يفجاذذذذل ب صذذذذال  اما

ب إلاحذذة مزيذذ  مذذن   أ صذذت قرةجنذذة  امايكذذا أي ذذاً  قجلامذذايكي ضذذماااً رسذذمىة  ى قرذذة قحملاكمذذاي 
 أشذار مك ذذب قلمذة ق   ذذ ، قرجتطذذمي إىل   (79)يجتذ مويف قخلذذ ماي قرجتااوااذة باجملذذايفقرذذتين  ام قحملذ

إلجتذذ   و إلنفاذذت إلوصذذااي إلجتميذذم فمقذذة قريفمذذل  مبذذا و ذرذذك إاطذذا   حذذ ، إلنفاذذت إصذذالحاي إحذذمقز 
قريف قرذذة  لذذم أيف إلذذ قبم إصذذال  قريف قرذذة ظةذذت جمذذزأ، حذذ  قآليف   ركذذي إلكذذويف ق صذذالحاي فيفارذذة 
اذذة  ينيغذذي إلجتاذذاة قرنظذذا  ب كمةذذه   ضذذا قسذذوقإلاجاة م ماسذذكة   قسذذيفة قرنطذذاا ر  ذذ ي  اظذذا  

  (8٠)قريف قرة

إزق  مذذا  رتهذذا مذذن إلجتذذاريم إل  ذذ ق ىذذن ىذذ   فيفاراذذة مك ذذب قةجترذذا   أىمبذذت قرةجنذذة ىذذن -4٠
 م ابيف رذذذذا   أ صذذذذت قرةجنذذذذة  امايكذذذذا  ق ذذذذ ىي قريفذذذذا  ريفذذذذ   إليفجاةذذذذه و إقامذذذذة قرذذذذ ىا   قجلناداذذذذة

  (8١)ب مايف قضطالع مك ب ق  ىي قريفا  مبرا  قنتىا  بفيفاراة
مك ذذذب  نيذذذة ة ق سذذذ جتةة رة  جتاجتذذذاي   و  نيذذذة قرةجنذذذا وضذذذ أ صذذذت قرةجنذذذة  امايكذذذا ب -4١

 اي قرةجنذذذةر  جتاجتذذذة مذذذوظفي إافذذذاذ قرجتذذذااويف قخلاضذذذيف  مذذذا ي يفةذذذة بسذذذةطة مالحجتذذذق ذذذ ىي قريفذذذا  فا
   أ صذذذذت قرةجنذذذذة ق يفناذذذذة اجتذذذذوا ق اسذذذذايف (8٢)ىذذذذ   قر يفذذذذارض بذذذذ   ني ارمذذذذاق سذذذذ جتةة ركفارذذذذة 
هلذذا إ ذذمق   جتاجتذذاي مسذذ جتةة  كفايذذة مذذوقرت قرةجنذذة ق سذذ جتةة رة  جتاجتذذاي را سذذّ   امايكذذا ب ذذمايف  

يذ  مذوظف  مكةفذ  الارج اطذاا قرجت ذا  ىةذى  قرجت ل ى  ق  قن  فيفارة و ما يمتها من قتىا قي
  (83)ب افاذ قرجتااويف

ىذذ     ذذوت وراذذة  مذذن رذذاقةجت  أىمبذذت قرةجنذذة ق يفناذذة بارجت ذذا  ىةذذى قر مااذذز ضذذ  ق ذذمأ، ىذذن -4٢
و  امايكذذا   أ صذذت قر  رذذَة ب اطذذا  هذذته  رةطذذكا   إل ذذاو رةنسذذا  ق بذذالق ىذذن حذذاني قر مااذذز

   أ صذذذى فميذذذة قلمذذذة (84)و  اذذذا أحنذذذا  قريةذذذ  بارفيفذذذلصذذذول ق ذذذمأ، إىل قريف قرذذذة   كفارذذذة  ب قآلراذذذة
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 ق    ، قرجتطمي قحلكومة جبمةة أمور إلطذمل ضذمايف  صذول قرنسذا   قرف اذاي بارفيفذل إىل قريف قرذة 
  (8٥)بوسادل منرا إلوفم ق ساى ، قرجت اداة

قريت إل   ق ىن قك ظاظ   جتاريمإزق  قر  أب ي قرةجنة ق يفناة اجتوا ق اسايف قةجتاً الاصا -43
 طياذذة قرحم  تيذذة  إزق   رذذا  إلذذمّتي قلحذذوقل قر ذذ اة فا  امايكذذاقرسذذجويف  أمذذاكن قنح جذذاز و 

اظذا  يرذ ف إىل  أ صت قرةجنة  امايكا جبمةة أمور منرذا  ضذا  جن ىجتوبة قرس ي قدلقحمل  ت ر
الطذوقي مذن أ ذل ضذمايف قآلالذمين   قلذاذ  رم  ىن ق  قا    قرجتاصمين ىذن قرسذجنا ق   ف ل

و إلوسذذذاا اطذذذاا إلطياذذذة قريفجتوبذذذاي     قرنظذذذمرنموذ اذذذة قرذذذ ااا  يفامةذذذة قرسذذذجنا قحذذذوق  قرجتوقىذذذ  ق
   ذكذذذذذم فميذذذذذة قلمذذذذذة ق   ذذذذذ ، قرجتطذذذذذمي أيف قحلكومذذذذذة ىاجلذذذذذت  الذذذذذالل (86)قري يةذذذذذة لذذذذذم قحلذذذذذيس

ة سذذذو  ميفامةذذذة قلالفذذذال قرذذذتين قح كذذذوق بارجتذذذااويف  مبذذذا و ذرذذذك   مسذذذ ر٢٠١3  ٢٠١٢ ىذذذامي
 48 ضذذذذيفرة و سذذذذجويف الاصذذذذة باريذذذذارغ   و قحلذذذذيس قنح اذذذذاالي رذذذذ   قرطذذذذمالة  ذذذذ ، إل جذذذذا ز 

  (87)ساىة
ب يفزيذذذذز  روتهذذذذا ر ذذذذمايف ق تمذذذذاج ق ناسذذذذب  أ صذذذذت جلنذذذذة حجتذذذذوا قرطفذذذذل  امايكذذذذا  -44

 اذذا قر طذذمييفاي قرف ذذةى و  ه ذذاحلحذذة قرطفذذل و إيذذال  قنى يذذار قل ل   قر طياذذة قرذذ قدة  يذذ أ 
   أ صذذت قرةجنذذة  امايكذذا أي ذذاً ب طذذجاا قريف قرذذة (88)ق تقريذذة  قرجت ذذاداةقرجتذذمقرقي ق  ذذمق قي     

  (89)قر  احلاة  قر  قبم قري يةة نح جاز قرف اايف  قرف ااي ق خارف  رةجتااويف

 واج والإلياة األسريةالإلق  ي الخصوصية والز  -دال 
 قخنفذاض قةجترذا مذن أىمبت قرةجنة ق يفناة باحلجتوا قنق  اتية  قن  ماىاذة  قرثجتافاذة ىذن -4٥

مفذا قحلذ   إلإلطذمييفرا  لإليفذ أيف     أهابت جبامايكاقحل  قلتىن رسن قرز قج قحمل ت بس ة ىطم ىاماً 
  (9٠) قرجتسمي ىاماً حلماية قلالفال من قرز قج ق يكم ١8قلتىن رسن قرز قج إىل 

إزق  ق  ذذذمق قي ق يفجتذذذ ،  أبذذذ ي قرةجنذذذة ق يفناذذذة بارجت ذذذا  ىةذذذى قر مااذذذز ضذذذ  ق ذذذمأ، قةجترذذذا  -46
أيف يكذذذذويف قرطمفذذذذايف م ذذذذز     ذذذذ ، ن إلجتذذذذل ىذذذذن سذذذذن   إلجت  ذذذذي رة  ذذذذول ىةذذذذى قرطذذذذالا  قرذذذذيت 
 بذ نً   هي قريت إلجتذمر أيف قحملاكة؛  أىمبت ىن قاطغاهلا أي اً من  منف ة  اكة قروققا   ، سنة
سذ يفمقض قر طذمييفاي  ق  ذمق قي    أ صذت قرةجنذة  امايكذا بامن قرطمف   بطذ يف قيذول قرطذالا

 ضذذذا قرنسذذذا  و موققذذذ  سذذذةياة أ   ىذذذ  ق  يفةجتذذذة بذذذارطالا  هبذذذ ف إليسذذذا  هذذذته قريفمةاذذذة  كفارذذذة 
  (9١)ضار، بسيب ق  مق قي قرجتااوااة قر جتاا ية

 اذذا قلالفذذال روتهذذا ركفارذذة ح ذذول  أ صذذت جلنذذة حجتذذوا قرطفذذل  امايكذذا ب يفزيذذز   -47
  (9٢)ة وىاةربمقممل  ضا  ح قي م نجتةة    بوسادل منرا إاطا   شراتقي ق االت جماااً  ىةى
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 حرية التعبير والإلق  ي المشاركة  ي الإلياة العامة والإلياة السياسية -هاء 
مناصذذذب   يفاذذذ  ىذذذ ، اسذذذا  ورحيذذت قرةجنذذذة ق يفناذذذة بارجت ذذذا  ىةذذذى قر مااذذذز ضذذ  ق ذذذمأ، ب -48

ق ن خيذاي و قريةذ  مل إلذزت قرنسا  من أيف مس وياي  راقةجت  ركنرا أىمبت ىنقااتية و قحلكومة  
أ صذت قرةجنذة  امايكذذا ب طذجاا قلحذزقب قرسااسذذاة سذو  زيذات، الفافذة و قرسذذنوقي قلالذم،    

فميذة أ صذى     (93) يا ة با ة م قإلاة  طاركة ق مأ، و قحلاا، قرسااسذاةإلمشاو مزي  من قرنسا  ىةى 
إلذذذ قبم الاصذذذة م ق ذذذة مذذذن أ ذذذل قلذذذاذ اى مذذذات اظذذذا  قحل ذذذك   قلمذذذة ق   ذذذ ، قرجتطذذذمي قحلكومذذذة ب

  (94)سا ق، قرفيفةاة ب  ق مأ،  قرم ل جتاة ق 

 الإلق  ي العمل و ي التمتل بشروط  مل  ادلة ومؤاتية -واو 
ن قرإلفذذاع قةجترذذا مذذ جتافاذذة ىذذنق يفناذذة بذذاحلجتوا قنق  ذذاتية  قن  ماىاذذة  قرثقرةجنذذة  تىمبذذأ -49

سذذذذاما و  ن  أربذذذذاب قريفمذذذذل   إلجتاذذذذ    ىذذذذ    امايكذذذذاميفذذذذ ني قروفاذذذذاي  قحلذذذذوقتق ق رناذذذذة و 
رجتوقا  ق  يفةجتذذة با  ذذازقي  باسذذ  جتاا إ ذذاز، قلمومذذة بذذاقر ذذغم،  ق  وسذذطة قحلجذذة  ق  سسذذاي 

مذذذل م مواذذذة    تىذذذت قرةجنذذذة  امايكذذذا إىل ضذذذمايف ظذذذم ف ى ظذذذم ف قريفمذذذل ق  مواذذذة  قر ذذذ اة
  (9٥) ىاترة  ص اة

ق سذا ق، أب ي قرةجنة ق يفناة بارجت ا  ىةى قر مااز ض  ق مأ، إلجت يمها رجتذااويف قر وظاذ  )   -٥٠
ل من أق أيف قرنسا  ي جتاض  أ ورقً من  راقةجت  ركنرا أىمبت ىنو قل ور ب  قرم ال  قرنسا (  

رجت ذذا  ىةذذى قر مااذذذز ة  امايكذذا باىةذذى أتق  أىمذذال ممااةذذذة   أ صذذت قرةجنذذاظذذمقدرن مذذن قرم ذذال 
   حثذذت جلنذذة الذذربق  منظمذذة (96)ق رذذين   جتاذذة ق سذذا ق، قرفيفةاذذة بذذ  قرم ذذل  ق ذذمأ، و سذذوا قريفمذذل

مذذذن قذذذااويف  ٢قريفمذذذل قر  راذذذة ق يفناذذذة ب طياذذذة قنإلفاقاذذذاي  قر وصذذذااي قحلكومذذذة ىةذذذى إلنجتذذذاو ق ذذذات، 
إلاذذذذ رج و قر طذذذذميا مفرذذذذو  ملقريفمذذذذل  قر وظاذذذذ  )ق سذذذذا ق، و قل ذذذذور بذذذذ  قرم ذذذذال  قرنسذذذذا ( ركذذذذي

ق  سذذا ي قرجتامذذةمل  وسذذ  وسذذا قً إلامذذاً ميذذ أ ق سذذا ق، و قل ذذم بذذ  قرم ذذال  قرنسذذا  رجتذذا  قريفمذذل 
  (97)ق  سا ي قرجتامة

قر مااذز  مذن رذاقةجت  أىمبت قرةجنة ق يفناة بذاحلجتوا قنق  ذاتية  قن  ماىاذة  قرثجتافاذة ىذن -٥١
ى مذات  إلنفاذت إلطذميا    حثذت قرةجنذة  امايكذا ىةذى قايف قريفمذلض  قرنسا   قر  م  هبذن و مكذ

سذذذيل قا  ذذذاف فيفارذذذة  ي ذذذاوشذذذامل حيظذذذم قر مااذذذز قجلنسذذذا   قر  ذذذم  قجلنسذذذي و مكذذذايف قريفمذذذل   
  (98)قرسااسة قخلاصة بار  م  قجلنسي ت يف مزي  من ق بطا     قى مات مطم عرة  ايا

ب ي جذذا ز اذذالق مذذمقي ميفذذ ل بطارذذة مذذن أيف ميفذذ ل بطارذذة قرطذذيا رذذاقةجتقرةجنذذة  أبذذ ي  -٥٢
قسذذذوقإلاجااي الويةذذذة ق ذذذ   مذذذن أ ذذذل ميفاجلذذذة سااسذذذاي   ى مذذذات قريذذذارغ   ف  صذذذت  امايكذذذا با

 سااسذذاي إلوظاذذ  إلسذذ ر ف قرنسذذا   قى مذذات قسذذوقإلاجااي قلسذذياب قجلتريذذة ريطارذذة قرطذذياب  
لل ممااةذة فامذا ي يفةذة    أااري قرةجنة ق يفناة بارجت ا  ىةى قر مااز ضذ  ق ذمأ، شذوق(99)الاق و هب
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بارنسذذذذذا  قرميفاذذذذذاي  قرنسذذذذذا  قرذذذذذالة ييفذذذذذاا  أشذذذذذكاًن م يفذذذذذ ت، مذذذذذن قر مااذذذذذز بسذذذذذيب قرطذذذذذاخوالة 
  (١٠٠) ق ىاقة

أحكذذا  مطذذذم ع قى مذذات   الةيذذت جلنذذة الذذربق  منظمذذة قريفمذذل قر  راذذة إىل قحلكومذذة كفارذذة -٥3
   الةيذذت مناسذذية جتوبذايى إافذذاذ مذنقريفمذذل  يمف طذ قرذيت متكذذنقذااويف قرسذذالمة  قر ذ ة ق رنا ذذ  

إىل قحلكومذذة أي ذذاً إليفزيذذز قذذ رقي مف طذذاة قريفمذذل  إلوسذذاا اطذذاا إلذذ الةرا  مبذذا و ذرذذك ل ذذاك 
  (١٠١)موقرت إضافاة  و إالار ق ى قت ر  ر ق ف طاة ق وسا و رص  قنق  ات لم قرم ي

جترذا إزق  قشذوقط ىذن قة أىمبت قرةجنة ق يفناة باحلجتوا قنق  اتية  قن  ماىاة  قرثجتافاذة  -٥4
  ىذ     ذوت اجتابذاي ؛مارسة قحلة و ق فا ضة قجلماىاذةاسية م وية ممإلفيفة من أصوقي قريفمال  
ب ر يذذذ  قريفمذذذال إلةذذذك ق نذذذاالة قاذذذا  قرطذذذمكاي و مذذذزقىة    ؛ىماراذذذة و منذذذاالة وراذذذز قر ذذذاترقي

قرةجنذة     أ صت قس   قق جمارس موقراة لرباب قريفمل من أ ل قر  الل و ميفاجلة قرطكا  
 يف يل قااويف ىالقذاي قريفمذل  ق نازىذاي قريفماراذة  روقد ذه خلفذع قرطذمط قحلذاخل قرذتي  امايكا ب

و ق ادذذذذة ىةذذذذى قلقذذذذل مذذذذن أصذذذذوقي قريفمذذذذال و  حذذذذ ، مذذذذا أ   4٠يجت ذذذذي باحل ذذذذول ىةذذذذى اسذذذذية 
قلذذذاذ   و ق ادذذذة مذذذن جممذذذوع قلصذذذوقي  مارسذذذة قحلذذذة و ق فا ضذذذة قجلماىاذذذة   ٥٠قحل ذذذول ىةذذذى 

 فيفارة و حذة قرطذمكاي قرذيت متنذا ىذن  اذا قريفمذال حجترذة و إلطذكال اجتابذاي  قنا ذما  إل قبم
  (١٠٢)إرارا

 الإلق  ي الضمان االجتما ي و ي التمتل بمستوى معيشي الئق -زاي 
قةجترذذا قريذذارع إزق  أىمبذذت قرةجنذذة ق يفناذذة بذذاحلجتوا قنق  ذذاتية  قن  ماىاذذة  قرثجتافاذذة ىذذن  -٥٥

قسذذذذ ممقر قرإلفذذذذاع ميفذذذذ ني قرفجتذذذذم   ف ذذذذاًل ىذذذذن إىل قرنذذذذاإلمل قحملةذذذذي ق  ذذذذاخل اسذذذذية قرذذذذ يويفقرإلفذذذذاع 
   أ صذذذت جلنذذذة حجتذذذوا قرطفذذذل  امايكذذذا ب كثاذذذ   روتهذذذا (١٠3) قر فذذذا ي و قرذذذ الل  قريطارذذذة

 يفاجلذذذة مطذذذكةة قرإلفذذذاع مسذذذ و  فجتذذذم قلالفذذذال   إقامذذذة شذذذمقكة مذذذا قراوااسذذذا    رذذذاي أالذذذم  
أتىن مذن فذمق  صذول قلالفذال إىل قخلذ ماي قلساسذاة فارة ح  ر طجاا قسوقإلاجاة إلممي إىل ك

  (١٠4) قلمن ق اخل

ر ذذمايف اق باخلذذقبمااجمرذذا  ر ذذمايف قذذ ر،  امايكذذاقرةجنذذة قجلرذذوت قرذذيت إليذذتهلا  ت نحظذذ -٥6
  بسذيل منرذذا إلنفاذذت الطذذة ىةذذى قريجتذذا   قذ ريا ىةذذى  مذذل افجتاإلذذه ىةذى ق ذذ   قرطويذذل قن  مذاىي

 ذمايف ركذن قرةجنذة أىمبذت مذن   يذ  ىذن قةجترذا ليف اظذا  قر    ٢٠3٠رؤية  امايكا ح  ىا  
 را بارسذذذيفي إىل أيف ياذذذوفم اظذذذا  قرةجنذذذة إلوصذذذا يكذذذمر ن يذذذنك ىةذذذى إلغطاذذذة شذذذامةة      مذذذاىي نق

  (١٠٥)قر مايف قن  ماىي إلغطاة شامةة ما إىطا  قل روية رةف اي قحملم مة  ق رمطة و قجمل ما
و كفارذذذة قحلذذذة و قرغذذذتق    امايكذذذا إلوق ررذذذا قرةجنذذذة ىةمذذذاً بار ذذذيفوباي قرذذذيت أحاالذذذت  -٥7

إلذوقإلم قركذوقرق قرطيايفاذة  ىذ   فيفاراذة ق مارسذاي  سذيب ذرذك ب  قركاو من الالل ق ا اج قحملةذي
 قرزرقىاة  قنف جتار إىل قلرقضي قر ذاحلة رةزرقىذة  قرزيذاتقي قرذيت إلطذر ها أسذيفار قرسذةا قلساسذاة 
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اي واريذة قإلفاقذ بنذاً  ىةذىةجذو  إىل قرذوقرتقي قلرالذك أيف قر أي ذاً مذن رذاقةجت ىذنقرةجنة   أىمبت
  (١٠6)  ي ، أف ى إىل إلطمُّت ق زقرى  قحملةا 

 امايكذا  ف ذاًل ىذن سذمىة إلزقيذ  قرةجنة قةجترا من قرنجتك قحلذات و ق سذاكن و  أب ي  -٥8
 صذت    ألذم ومنذة  م  قىاذة   و مسذاكن مك ظذة  ق نذاالة قحل ذميةحم ةذي ق سذاكن و   اىاي

ىةذذذى  قسذذذوقإلاجاة سذذذكناة  الناذذذة شذذذامةة بغاذذذة ضذذذمايف ح ذذذول كذذذل فذذذمت قرةجنذذذة  امايكذذذا باى مذذذات
  (١٠7)قحلااز، قرجتااوااة ق جتويف ب من قر كةفة  اسورسكن ق الدة  ق قر

و سذذذيال إلوصذذذال ق ذذذا  قر ذذذاحل رةطذذذمب   امايكذذذاقرةجنذذذة بذذذاجلروت قرذذذيت إليذذذتهلا  ترحيذذذ   -٥9
قنسذذذوقإلاجااي  الطذذذ    جتطذذذاع ق اذذذاه امايكذذذا رسااسذذذة يذذذ  و  قرن ذذذو قىةذذذى  ق ذذذ مويف رةجماذذذا 

حمم مذويف مذن ق ذا  قر ذاحل إلجتمييذاً  قةجتة من أيف ا   قرسكايف قرذميفا  تظةقرةجنة ؛  ركن قريفمل
  (١٠8) ق  مويف  ممقفة قر مف قر  ي ق الدمة رةطمب

 الإلق  ي الصإلة -حاء 
مزيذذذ  مذذذذن قلذذذذاذ اتية  قن  ماىاذذذذة  قرثجتافاذذذة إىل تىذذذت قرةجنذذذذة ق يفناذذذة بذذذذاحلجتوا قنق  ذذذ -6٠

صذذ اة يجتذذ مرا موظفذذويف أكفذذا   زيذذات،  وتيذذا  إمكاااذذة  رىايذذة ق  ذذمق قي رزيذذات، إلذذوقفم الذذ ماي
  (١٠9)اقروصول إرار

قةجترا من حظم ق  راض  أ صت  امايكا   أىمبت قرةجنة ق يفناة اجتوا ق اسايف ىن -6١
قرنسذا  ىةذى إلذالو حذاني قحلمذل لذم ق ملذوب فاذه  ،سذاى اض  ق  يفةجتة با  ر قوقاانرا ب يف يل

 أ صذت جلنذة حجتذوا قرطفذل  امايكذا   (١١٠) ى   قرةجذو  إىل ىمةاذاي ق  رذاض لذم قرجتااوااذة
ب يفزيذذذز قلبذذذو،  قرسذذذةو  قجلنسذذذي ق سذذذ  ر    إ ذذذمق  إصذذذالحاي قااوااذذذة  سااسذذذاإلاة رزيذذذات، إلذذذوقفم 

  (١١١) ق جناباة ق يفةوماي ق  يفةجتة بار  ة قجلنساة
مبيذذاترقي قرسااسذذة قريفامذذة قرذذيت   رحيذذت قرةجنذذة ق يفناذذة بارجت ذذا  ىةذذى قر مااذذز ضذذ  ق ذذمأ، -6٢

 أ صت قرةجنة  امايكذا   ول ق مأ، إىل قرمىاية قر  اةقلتي و قآل اة قلالم، ر يفزيز فمق  ص
اوىا رذا    سذ   ىةى ال ماي قر ذ ة قجلنسذاة  ق جناباذةقرنسا   قرف ااي ح ول فمق  بزيات،

إليفزيذز قر ثجتاذ  و     منذا قحلمذل  سذادلىةذى  جمااذاً كفارذة قرفذمق قركافاذة رة  ذول طما إلطذمل  ب
  (١١٢)جمال قر  ة  قحلجتوا قجلنساة  ق جناباة

 رحيذذذذت قرةجنذذذذة ق يفناذذذذة بذذذذاحلجتوا قنق  ذذذذاتية  قن  ماىاذذذذة  قرثجتافاذذذذة بذذذذاجلروت ق يت رذذذذة  -63
 قحذ قً  /ق ي ز   ركنرذا ظةذت قةجتذة مذن أيف قرفذم س ن يذزقلطميةفم س اجتك ق ناىة قري كاف ة 

مذذن أ ذذل قريذذارغ    أ صذذت قرةجنذذة  امايكذذا ب ذذوفم ق ذذوقرت قركافاذذة  روفذذا،مذذن قلسذذياب قرمداسذذاة 
  قر نفاذذت قرفيفذذال رةرباذذاممل قرذذوالين  كاف ذذة فذذم س اجتذذك ق ناىذذة قريطذذمية/قلممقض ق نجتورذذة  نسذذااً 

قر مااذز ضذ  قلشذخاق ق  ذاب  بفذم س اجتذك ق ناىذة قريطذمية/ق ي ز  كفارة حظم   الةيت إرارا
  (١١3)و إلطمييفايا
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 الإلق  ي التعليم -طاء 
سذذذو  قةجترذذا مذذن  أىمبذذت قرةجنذذة ق يفناذذة بذذذاحلجتوا قنق  ذذاتية  قن  ماىاذذة  قرثجتافاذذة ىذذذن -64
 وقر يفةذذاة   مذذن اوىاذذة  تق  با  رسذذة قنب  قداذذة  و ق سذذ و  قرثذذااوي  قرإلفذذاع مسذذ و  قر سذذمبقل

قرف ذذاي  صذذول     تىذذت قرةجنذذة  امايكذذا إىل زيذذات، الاصذذة و ق نذذاالة قرميفاذذةكافذذة  ق سذذ وياي  
  (١١4)إىل قر يفةاةقحملم مة  ق رمطة 

قرذذيت  قسذذ ممقر قحلذذوق ز أبذذ ي قرةجنذذة ق يفناذذة بارجت ذذا  ىةذذى قر مااذذز ضذذ  ق ذذمأ، قةجترذذا مذذن  -6٥
  رطذذاباي  مبذذا و ذرذذك قحلمذذل ق يكذذم  قلمومذذة و سذذن ق مقهجتذذةرةف اذذاي  ق إليفذذوض قر يفةذذاة قجلاذذ 

 ىذات، إتمذاج قرف اذاي قحلوقمذل  قلمرذاي قرطذاباي  أ صت قرةجنة  امايكا بوضا الطذة ىمذل 
  (١١٥)و ق  قرس

 األشخاص ذوو اإل اقة -ياء 
قةجترذذذذذا ليف أىمبذذذذذت قرةجنذذذذذة ق يفناذذذذذة بذذذذذاحلجتوا قنق  ذذذذذاتية  قن  ماىاذذذذذة  قرثجتافاذذذذذة ىذذذذذن  -66

؛ ل  حيممذويف مذن قروصذول إىل ق ذذ قرسا زقرذوق ي يفمضذويف رة مااذز و قريفمذمذ قلشذخاق ذ ي ق ىاقذة
 قذذ مت قرةجنذذة   (١١6) أ صذذت قرةجنذذة  امايكذذا مبكاف ذذة قر مااذذز ضذذ  قلشذذخاق ذ ي ق ىاقذذة

قي ق يفناذذذة بارجت ذذذا  ىةذذذى قر مااذذذز ضذذذ  ق ذذذذمأ، إلوصذذذااي ممااةذذذة فامذذذا ي يفةذذذة بارنسذذذا   قرف اذذذذاي ذ  
   أ صذذت جلنذذة حجتذذوا قرطفذذل  امايكذذا ب ذذمايف إلذذوفم إليفةذذاة شذذامل رةجماذذا م ذذا  (١١7)ق ىاقذذة

إتما ذذذاً كذذذاماًل و  اذذذا  رةإتمذذذا كفارذذذة لذذذاذ  اذذذا قر ذذذ قبم قرالزمذذذة ررألالفذذذال ذ ي ق ىاقذذذة   ق
  (١١8)قحلاا، قن  ماىاةمناحي 

 األقلياه والشعوب األصلية -كاف 
اس هنذذا  أي بذذاحلجتوا قنق  ذذاتية  قن  ماىاذذة  قرثجتافاذذة أيف رذذ نحظذذت قرةجنذذة ق يفناذذة -67

أ  جمل ميفاي قرسكايف ق يفارف قر جتةا ية رةطيفوب قلصةاة محاية إلطميا ي نا ل ىةى   ه قر   ي  
   شذذذذذجيفت قرةجنذذذذذة  امايكذذذذذا ىةذذذذذى محايذذذذذة ق يفذذذذذارف  أشذذذذذكال قر يفيذذذذذم قرثجتذذذذذاو قلصذذذذذةا  ككذذذذذل

  (١١9)قر جتةا ية

أهلةت قح اا اي ق ذار يف   امايكاب يف  قريت إلفا قةجترا إزق  قر جتاريم  رةجنة ىن أىمبت ق -68
ة جتوا قنق  اتية  قن  ماىاذة    أ صت قرةجنة قر  رة ب مايف ق ىمال قر ا  رمن قري  قر   اة

  (١٢٠)   كفارة محاية إلجتارا ها  اجتاف راماىةر ةك قجل قرثجتافاة 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 
 جبمةذذذذة أمذذذذور منرذذذذا  ضذذذذا رطذذذذ  يف قرال  ذذذذ  قحلكومذذذذة أ صذذذذت مفوضذذذذاة قلمذذذذة ق   ذذذذ ، -69

إ ذذذمق قي ىاترذذذة  قإليذذذاعطذذذمل إل  ها إلنفاذذذت راسذذذن   إلطذذذمييفاي م سذذذجتة مذذذا ق يفذذذايم قر  راذذذة ق جتيورذذذة



A/HRC/WG.6/22/JAM/2 

19 GE.15-03954 

و  ةقرال  ذذذذ  ق يفذذذذوف هبذذذذ اذذذذا  ضذذذذمايف حجتذذذذوا     يذذذذ   ضذذذذا قلشذذذذخاق ق يفناذذذذ  سذذذذمييفة ر
 قهنة قسذذ فات، قلشذذخاق قرذذتين أىمبذذوق ىذذن عذذا ف مذذن قريفذذوت، إىل بةذذإمكاااذذة  ؛  إلاسذذم امايكذذا

ىذذ   إىذذات، أي شذذخك حي ذذاج إىل قحلمايذذة قر  راذذة إىذذات،  كفارذذة   ؛قلصذذةاة مذذن إ ذذمق قي قرةجذذو 
ريفذذ     ذذوت إلطذذمييفاي  راسذذفأ    أىمبذذت قرةجنذذة ق يفناذذة اجتذذوا ق اسذذايف ىذذن(١٢١)قسذذمية إىل بةذذ ه

قرةجذذذذو   مة مسذذذذينو    أ صذذذذت قرةجنذذذذة  امايكذذذذا مبذذذذرةجذذذذو يف محايذذذذة قرال  ذذذذ   مة مسذذذذي قبطذذذذ 
ىةذذى قذذ   ق سذذا ق، مذذا لذذمهة إىل قرفذذمق   صذذوهلةهبذذا ر ذذمايف  اً  قرال  ذذ  بطاقذذاي هويذذة ميفوفذذ

   قذذ مت قرةجنذة ق يفناذذة بذاحلجتوا قنق  ذذاتية  قن  ماىاذة  قرثجتافاذذة (١٢٢) قنق  ذاتيةقن  ماىاذة 
  (١٢3)صااي ممااةة جلنة قرجت ا  ىةى قر مااز قريفن مي إلو 
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