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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ة والعشروننيالدورة الثا
 5151أيار/مايو  4-51

ية ل قووووق اإلنسوووان و قوووا  مووووأع تهدموووي مفوموووية ادموووس المت ووودة السوووام  
 1والفقورة  1/5)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 51للفقرة 

 51/15من قرار المجلس 

 *ملديف  
وهذذ  حذذامص  م ذذ ع  ية  ا  ذذ   (5)51هذذ ا اقريريذذر هذذو مذذووم ق امل ومذذان ا ي مذذ  مذذ    

 ا راذذذ ها   ذذذ  االسذذذرملرال اقذذذ شرم اقوذذذامَّب شهذذذو يراصذذذل ه يذذذَّ ا صذذذالت اقروو ه ذذذ  اقملامذذذ  اقذذذي
ب شال يرضذا  اقريريذر أيذ  ءراو أش شوهذان نوذر أش ات امذان 51/551ميذرر  ميوق اإلنسان يف 

م  وانب مفوض   األمم ا رع ة اقسام   حليوق اإلنسان )ا فوضذ   اقسذام   حليذوق اإلنسذان(  
شذ  اايذ  شال أم ميم أش ترار ف اا ير َّ بال اوان حم لةب شت  ذُكرن ب ورة منهج   يف موا

اقنص مراول ا مل ومذان اقذوارلة يف اقريريذر  كاذا ر تذ ر اإلميذان اإلبيذاو   ذ  اقن ذو  األحذ    
  ُُي ذذص  مسذذب ميرضذذ  احلذذاس  فذذر  مسذذريَّ 51/55لشن تغ ذذ ب ش اذذقر بيذذرار ا  ذذ  مذذ  

 إلسذذهامان ا سسسذذ  اقو ن ذذ  حليذذوق اإلنسذذان اقرابملذذ  ق  شقذذ  موضذذو  االسذذرملرال شا ملراذذ ة بنذذاور 
    اقري ُّ  اقيامَّ مبصالت باري ب شتُراح     ا وتل اقوصي  ق افوض   اقسام   حليوق اإلنسان 
اقن ذذو  اقيام ذذ  اقذذي ترضذذا  و ذذل ا مل ومذذان اقذذوارلةب شتذذ  رش ذذ  يف ي ذذ ال هذذ ا اقريريذذر لشريذذ  

 االسرملرال شاقرطوران اقي م ثت يف ت ك اقف ةب

__________ 

 ر اق و  اقرعريري  باألمم ا رع ةبمل ُُترر ه   اقوث ي  تصَّ يرساهلا ية لشائ *
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 حبة المصل ةالمعلومات المقدمة من الجهات صا  
 المعلومات ادساسية واإلطار -تلف 

 (5)نطاق االلتعامات الدولية -5 
أفذذذالن منواذذذ  اقملفذذذو اق شق ذذذ  بذذذطن م ذذذ يذ اعذذذ ن صطذذذوان قرنف ذذذ  بملذذذ  اقروحذذذ ان  -5

  شمنهذذذا االنضذذذااظ ية نوذذذاظ رشمذذذا (3)ا ي مذذذ  يف ي ذذذار االسذذذرملرال اقذذذ شرم اقوذذذامَّ ا ذذذا   ذذذا
 ب(4)ق شق  األساس  ق اعيا  اجلنائ   ا

شأشذذذارن منواذذذ  اقوذذذفاف   يف م ذذذ يذ ية اإلوذذذراوان اإل اب ذذذ  اقذذذي اعذذذ  ا احليومذذذ   -5
  شمنهذذذا اقر ذذذ يا   ذذذ  االتفات ذذذان األساسذذذ   (1)قرنف ذذذ  توحذذذ ان االسذذذرملرال اقذذذ شرم اقوذذذامَّ

 نواذذذ  اقملاذذذَّ اق شق ذذذ   شأشحذذذت بذذذطن تملاذذذَّ م ذذذ يذ   ذذذ  مواومذذذ  تانواذذذا ا  ذذذ  مبذذذا يرفذذذا مذذذل 
شأ ربت ا نوا     تي يرها ق عيوم   ا أب تذ  مذ   ب(1)ميوق اإلنسانيف  اس اق شق    اما اقرما

 ب(1)اقرذذماظ باالنضذذااظ ية االتفات ذذ  اق شق ذذ  حلاايذذ  ميذذوق و ذذل اقملاذذاس ا هذذاوري  شأفذذرال أسذذرهم
 ب(8)م  يذ باقر  يا     ه   االتفات   لشن ممي  م  اإلبطاو 5شأشحت اقورت  ا و ك  

شأشحت منوا  مصذالرة اقيومنوقذحل حليذوق اإلنسذان بذطن تملاذَّ احليومذ    ذ  اقر ذ يا  -3
    اقربشتوكوس االصر ارم اقثاين ا  عا باقمله  اق شيل ا ا  باحليوق ا  ن   شاقس اس    شيقغذاو 

 ب(1) يوب  اإل  اظ
  اق شق ذ  حلاايذ  بطن تنضم م ذ يذ فذورار ية االتفات ذ     يفا شأشحت شصي  اق مييرا     -4

 ب(51)و ل األشخا  م  االصرفاو اقيسرم
شأشحذذذت منواذذذ  اقذذذ فا   ذذذ  ميذذذوق األ فذذذاس  يف سذذذ اق اإلشذذذارة ية االقرذذذماظ اقطذذذو    -1

  بذذذذطن ت ذذذذ ق احليومذذذذ  فذذذذورار   ذذذذ  (55)  ذذذذ يذ  نذذذذ  اق شذذذذ  قملضذذذذوي    ذذذذ  ميذذذذوق اإلنسذذذذان
راو تيذذذذذ ال اقصقوذذذذذان  شبرشتوكذذذذذوس اقربشتوكذذذذذوس االصر ذذذذذارم التفات ذذذذذ  ميذذذذذوق اقطفذذذذذَّ ا رمل ذذذذذا بذذذذذ و

 ب(55)باق مو
شيذ رمصذذت منواذذ  اقذذ فا   ذذ  ميذذوق األ فذذاس بيصذذوس م ذذ يذ اجلمئذذ  ق روحذذ ان اقذذي  -1

أشحذذت ب  ذذالة فيذذ    (53)مذذ  اتفات ذذ  ميذذوق اقطفذذَّ 55تذذ  وها ية سذذعب ُتفوهذذا   ذذ  ا ذذالة 
 ب(54)اقنور يف اقرعفظ     ت ك ا الة م  أوَّ سعص  أش تي    

م  اتفات    51  ال تماس م  يذ تراسك برعفوا ا     ا الة 4ششفيار ق ورت  ا و ك   -1
ا ي مذ  يف ي ذار  (51)اقيضاو     و ذل أشذياس اقرا  ذم ضذ  ا ذرأة  روذم تصوهلذا اجلمئذ  ق روحذ ان

  اقذذذذذذذي ل رهذذذذذذذا ية اقرخ ذذذذذذذ   ذذذذذذذذ  5155لشرة االسذذذذذذذرملرال اقذذذذذذذ شرم اقوذذذذذذذامَّ األشة يف  ذذذذذذذاظ 
ب شأشحذذت جلنذذ  ميذذوق اإلنسذذان يف م ذذ يذ )اق جنذذ  اقو ن ذذ  حليذذوق اإلنسذذان( بذذطن (51)ُتفوا ذذا

 ب(51)51ترخ   م  يذ    ُتفوا ا     ا الة 
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 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 
ف اذذذا يرمل ذذذا بفذذذ ة االسذذذرملرال  أشذذذارن منواذذذ  اقذذذ فا   ذذذ  ميذذذوق األ فذذذاس ية أنذذذ    -8

ط  ثقث ميومذان تر فذ   شأشيل اهراذاظ مرفذاشن صقس ف ة ثقث سنوان  توقت مياق   اقس 
 ب(58)ميوق اإلنسانيف  اس اق روان القرمامان م  يذ 

 ة اقذذي أ  نرهذذا م ذذ يذ5158-5154شيف سذذ اق اإلشذذارة ية ةا طذذ  اقروذذريمل   ق فذذ ة  -1
  ل ذذت منواذذ  اقوذذفاف   يف م ذذ يذ اقص ذذ  ية ا سذذار   ية تي ذذ م اإلحذذقمان 5153يف  ذذاظ 

 ي  باقروريملان اقيائا   شية ضاان أن ييون أم توريل و يذ  يُذ ريف يف ا طذ  الرذثقر ًامذار ا رمل
 ب(51)ميوق اإلنسانيف  اس قققرمامان اق شق   

شأفالن منوا  اقذ فا   ذ  ميذوق األ فذاس بذطن تذانون اقمليوبذان اجل يذ   اقذ م سذ ص أ  -51
بملذذذ  أميذذذاظ  يال أننذذذ  باقيذذذانون اقسذذذابا    ميثذذذَّ ُتسذذذنار م عوملذذذار با يار 5151يف  ذذذاظ سذذذريان  

باالقرمامذذان اق شق ذذذ    ذذ يذب فاذذثقر  ال يذذذماس مذذ  ا ايذذذ  توت ذذل  يوبذذذ  ال تفذذذ  اقيذذانون اجل يذذ  
 ب(51)اإل  اظ     اقي ار

شأشحذذذت اق جنذذذذ  اقو ن ذذذذ  حليذذذذوق اإلنسذذذذان بذذذذطن تسذذذذ   م ذذذذ يذ موذذذذرش  تذذذذانون األلقذذذذ    -55
؛ شبذذطن (55)ن اإلوذذراوان اجلنائ ذذ   شتذذانون تضذذاو األمذذ اثشموذذرش  تذذانون  ايذذ  اقوذذهول  شتذذانو 

اعذذذذذذاذ اقيذذذذذذراران  ا  ذذذذذذ  يف قملذذذذذذ ظ االتسذذذذذذاق تسذذذذذذ  أيضذذذذذذار اقيذذذذذذوانجم ا هاذذذذذذ  اقذذذذذذي ال تذذذذذذ    ذذذذذذاالر 
 ب(55)اقيضائ  

 اإلطار المؤسسي والبنية ادساسية ل قوق اإلنسان، ومدابير السياسة العام -3 
بملذ  حذ شر تيريذر اق جنذ  اقو ن ذ  حليذوق اإلنسذان  يف أفالن منوا  اقملفذو اق شق ذ  بطنذ   -55

  قري ميذذذذذذ  ية اقذذذذذذ شرة اقيالمذذذذذذ  ققسذذذذذذرملرال اقذذذذذذ شرم اقوذذذذذذامَّ   ذذذذذذ يذ  5154أي وس/سذذذذذذصرارب 
ب شأشحذذت منواذذ  اقملفذذو اق شق ذذ  بذذطن تضذذا  (53)ق اثذذوس أمامهذذااسذذر  ت ا ياذذ  اقمل  ذذا اق جنذذ  

لشن أم تذذذذ صَّ مذذذذ    ًذذذذارل  ا هذذذذا م ذذذذ يذ اسذذذذريقق   اق جنذذذذ  اقو ن ذذذذ  حليذذذذوق اإلنسذذذذان قيذذذذ
 ب(54)س اس  أش عويذ م  وانب اقس طان

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء 
ا  مذ  اق شق ذ  حليذوق اإلنسذان بذطن شاارة ا ارو ذ  أنوذطن  أثنذاو اقذ شرة منوا  أفالن  -53

ب شروذم ذقذك  مل األشة ققسرملرال اق شرم اقوذامَّ  جلنذ  تنسذ ا قضذاان موذارك  ا راذل ا ذ ين
اقفريذذذذا اقملامذذذذَّ ا ملذذذذا باالسذذذذرملرال اقذذذذ شرم اقوذذذذامَّ يف اوراذذذذا  يمليذذذذ  يال اوراذذذذا  شامذذذذ  بملذذذذ  

ب شأشحت منوا  اقملفو اق شق   بطن تيفَّ م ذ يذ مريذ  موذارك  اجلهذان ا ملن ذ  (51)5155  اظ
 ب(51)حامص  ا   ع  يف  ا    االسرملرال اق شرم اقوامَّ
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 خاصةالتعاون مع اإلأراءات ال  
أشحت منوا  مصالرة اقيومنوقحل حليوق اإلنسان  يف س اق اإلشارة ية اقي اظ بميذارتجم  -54

  بذطن تنفذ  احليومذ  توحذ ان كذَّ مذ  ا يذرر (51)تطريرجم من  االسرملرال اق شرم اقوامَّ األصذ 
ا ذذذذا  ا ملذذذذا سيذذذذوق اإلنسذذذذان ق اوذذذذرلي  لاص  ذذذذار  شا يذذذذرر ا ذذذذا  ا ملذذذذا باسذذذذريقس اقيضذذذذاة 

 ب(58)ا امجمش 
ا  مذذذ  اق شق ذذذ  منواذذذ  شبغ ذذذ  اقر ذذذ م ق رعذذذ يان اقراهنذذذ    ذذذ  أرل اقواتذذذل  أشحذذذت  -51

حليوق اإلنسان بطن توو  م  يذ ل وان ية ميرري  صاحجم ُممل انجم  منهم ا يرر ا ا  ا ملذا 
 ب(51)سري  اقرملص 

اهوواة القووانون الوودولي منفيووا االلتعامووات الدوليووة المتعلقووة ب قوووق اإلنسووان مووع مر  -أيس 
 اإلنساني الواأب التطبيق

 المساواة وهدم التمييع -5 
ية  4اقورتذذذ  ا وذذذ ك  أشذذذارن   (31) اذذذقر باقروحذذذ ان ا ي مذذذ  يف االسذذذرملرال اقسذذذابا -51

م شث تطور مهم  هو ي  ال مورش  تانون ا ساشاة بجم اجلنسجمب شيه ف مورش  ه ا اقيانون 
ملان اق اص  ذذ  ألميذذاظ اتفات ذذ  اقيضذذاو   ذذ  و ذذل أشذذياس اقرا  ذذم ضذذ  ية تملميذذم امرثذذاس اقروذذري

روسذ ل نطذاق موذارك  ا ذرأة يف و ذل ا ذاالنب شروذم قت اب  صاح  مستر  شهو ي  م اعاذ ا رأة  
ميثذذذَّ ذقذذذك  مل تريذذذرر بملذذذ  س اسذذذ  بوذذذطن ا سذذذاشاة بذذذجم اجلنسذذذجمب شكذذذان تملاذذذ م ا نوذذذور اجلنسذذذاين 

 4ا وذذ ك  اقورتذذ   ا اضذذ   وذذ  أن شضذذمل  اقذذراه  وذذ  شاضذذ ب شأشحذذت اسذذ ات ج   س اسذذات   يف
  م ذذذ يذ  ا  ذذذ  ا راذذذال موذذذرش  تذذذانون ا سذذذاشاة بذذذجم اجلنسذذذجم  شبذذذطن تضذذذل س اسذذذان بذذذطن ُتسذذذر  

 ب(35)شاضع  بوطن ا ساشاة بجم اجلنسجم ترك م     تملا م ا نوور اجلنساين
يف شسذائ  اإل ذقظ  شين توذار  موذارك  مهاذ  ا ذرأة أن ية  4شأشارن اقورتذ  ا وذ ك   -51

توحذذذ ان  4ب شتذذذ مت اقورتذذ  ا وذذذ ك  (35)كانذذت وائصذذذ  ب ذذورة م عوملذذذ   ذذذ  ا ناحذذب اقي اليذذذ 
 ذذ ف ية اقر ذذ م ق وذذواوَّ ا رمل يذذ  برسذذم حذذورة يفط ذذ  ق اذذرأة يف شسذذائ  اإل ذذقظ  م ذذحل ميثذذَّ 

ا رمل يذ  أيضذار بملذ ظ شوذول ي ذار تنو اذ   يقياو اق ذوظ   ذ  اقضذع   اااهذار مثذ ار ق ي ذا  شق وذواوَّ
 ب(33)اإل قم  ه ا ا روىنور  راتص   ا    

ألىن شذكذذرن اق جنذذ  اقو ن ذذ  حليذذوق اإلنسذذان أن ا ملريذذ ان ا افوذذ  اقذذي تذذرى أن ا ذذرأة  -58
ب شأشذذارن اق جنذذ  ية تيذذارير تف ذذ  بذذطن بملذذ    اذذاو ق جذذم مذذ  اقروذذَّ تنروذذر مبملذذ س مثذذ  ميانذذ ر 
 ذذذذ ظ تسذذذج َّ اقم ذذذذان بذذذ  وى أن تسذذذذج  ها قذذذ ى ا ذذذذاكم يوذذذراو وذذذذ    ذذذ  يوذذذذجملون  اقذذذ ي 

ا  فت مسسسان اق شق  ب ع  هذ   ا مل ومذان  شأ ربذت  ذ  ت ذا ت  يسقم  شو  ضرشرمب ش 
ب شبا ثَّ  م  ا رم صط ةم  أن يواو  األ فاس ا وقولشن يف ي ار ه   اقم ان مواكَّ تانون   

ب شتذذذ مت اقورتذذذ  (34)ي ذذذار اقذذذمشايف وذذذ  ا سذذذجَّ  واتذذذب اوراا  ذذذ  شتانون ذذذ أن تواوذذذ  اقنسذذذاو يف 
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توحذذ ان ق ر ذذ م قر ذذك ا سذذائَّ  منهذذا أن اذذرم احليومذذ   يف ي ذذار مذذ  ا وذذاشران  5ا وذذ ك  
اق م ييض  خبضو  اقفر ان  (31)اقملام  شاقرملاشن مل ا رال ا  ين  مراومل  شام   قيانون األسرة

 ب(31)م  وانب األباألمر شيل شاقنساو إلرالة 
شأشذذارن اق جنذذ  اقو ن ذذ  حليذذوق اإلنسذذان ية أن األ فذذاس ا وقذذولي  صذذاريف ي ذذار اقذذمشايف  -51

يرملرضذذون ق را  ذذم  شية أن  ذذ ظ اال رذذ ال باصرصذذار األبذذوة كذذ ق َّ يف ا ذذاكم  ذذرظ هذذسالو األ فذذاس 
 ب(31)م   َّ اسم األب شاإلرث شنفي  ي اق  اقطفَّ

اقملفذذذذو اق شق ذذذذ  أن اق سذذذذرور يوذذذذ   أن ييذذذذون موا نذذذذو م ذذذذ يذ مذذذذ   شذكذذذذرن منواذذذذ  -51
ا سذذذذ اجم  ش جذذذذب احلذذذذا يف اجلنسذذذذ    ذذذذ  ا  ذذذذ يف جم اقذذذذ ي  ال يملرنيذذذذون أيذذذذ  ليانذذذذ  أش يملرنيذذذذون 
ليانان أصرىب شيسا  اق سرور أيضار باقرا  م ضذ  ا ذ اهب اإلسذقم   األصذرى  يذ يذنص   ذ  

ميينذذذ  أن يري ذذذ  من ذذذب اقذذذرئ    أش اقذذذواير  أش قذذذ م هذذذو شمذذذ   اأن ةا سذذذ م اقسذذذا ا ذذذ هبة 
ب شأشحت منوا  اقملفو اق شق   بطن تيذوظ م ذ يذ مبذا ي ذ ب سذعب (38)اقياض   أش  ضو اقرب ان

مذذ  اقملهذذ  اقذذ شيل ا ذذا  بذذاحليوق ا  ن ذذ  شاقس اسذذ  ؛ شيقغذذاو األميذذاظ  58ُتفوهذذا   ذذ  ا ذذالة 
ل مذذذذ  -1اقفيذذذر شاقضذذذا  شاقذذذذ ي   شمنهذذذا ا ذذذالة  ا  روذذذ  يف اقيذذذوانجم اقو ن ذذذذ  اقذذذي تي ذذذ  مريذذذذ 

 ب(31)اق سرور اقي ًنل و  ا س اجم م   َّ ونس   م  يذ
 حق الفرد  ي ال ياة وال رية وتمني الشخصي -1 

أشذذارن منواذذ  اقملفذذو اق شق ذذ  ية أن م ذذ يذ تص ذذت فيذذ  االقرذذماظ بوتذذذ تطص ذذا  يوبذذ   -55
ب شأب غذذذت اقوذذذصي  اق شق ذذذ  (45)ل يصذذذ ش امن مملرضذذذار ق خطذذذر  شأن هذذذ ا االقرذذذماظ ا ذذذ ش (41)اإل ذذذ اظ

ال يذماس يسذا  بروت ذل ميذم  5154حليوق اقطفَّ بذطن تذانون اقمليوبذان اجل يذ  ا ملراذ  يف  ذاظ 
ب شأشذارن منواذ  مصذالرة اقيومنوقذحل حليذوق اإلنسذان (45)اإل  اظ   ذ  األ فذاس يف وذرائم ممل نذ 

 ذا بذاقرعي ا يف وذرائم اقيرذَّ اقملاذ  شتنف ذ  اقمليوبذ  ترمل 5154ية ا راذال قذوائ  و يذ ة يف  ذاظ 
ية أن هذذ   اق ذذوائ  تذذنص   ذذ  وذذواا ي ذذ اظ  5ب شأشذذارن اقورتذذ  ا وذذ ك  (43)  ذذ  هذذ   اجلذذرائم

اقوذذخص ا ذذذُ ان سينذذ  مبذذالة ال رذذ   شذذريط  تطي ذذ  ا ياذذ  اقمل  ذذا حليذذم اإل ذذ اظ شيبذذ او و ذذل شرثذذ  
رن منواذ  مصذالرة اقيومنوقذحل حليذوق اإلنسذان ية تملذ يَّ ب شأشذا(44)اقضع   اقروص  يف اقي ا 

ب (41)يذذانون اقرأفذذ  ي غذذ  سذذ ط  رئذذ   اق شقذذ  يف عف ذذذ  يوبذذ  اإل ذذ اظ ية اقسذذج  مذذ ى احل ذذاةق
شيف س اق اإلشذارة ية أن اق شقذ  مل تنوذع بملذ  مسسسذ  مسذري   ق طذب اقوذر   تيذ ظ ممل ومذان 

َّ ا ر    برطص ا  يوب  اإل ذ اظ  أشحذت اق جنذ  اقو ن ذ  لت ي  تف   يف اعاذ ترار حماي  يف ا سائ
ب (41)حليذذوق اإلنسذذان بذذطن تنوذذع م ذذ يذ هذذ   ا سسسذذ  شبذذطن ت غذذ   يوبذذ  اإل ذذ اظ سذذا اقُي اذذر

ا رمل ي  برنف    يوب  اإل ذ اظ شبذطن تملذول ية اق وائ  بطن ت غ  م  يذ  5شأشحت اقورت  ا و ك  
 ب (41)من  شتت  ويَّ يف م  يذب  ا ملاوس شتذ تطص ا ه   اقمليوب  

ماقذذذذذ  ترذذذذذَّ  اذذذذذ  منذذذذذ   55شأشذذذذذارن اق جنذذذذذ  اقو ن ذذذذذ  حليذذذذذوق اإلنسذذذذذان ية تسذذذذذج َّ  -55
  مملواهذذا قذذ  حذذ   باقمل ذذابان  شية لارسذذ  تذذ     أن اقملنذذذ ا ر ذذَّ باقمل ذذابان 5151  ذذاظ

بط اذذذاس  مل ذذذابان ق ي ذذذاظ يذذذ فملون أمذذذواالر قيذذذرتص  أساسذذذار باقس اسذذذ جم أش روذذذاس األ اذذذاس اقذذذ ي  
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اقملنذذذب شأشحذذت اق جنذذ  اقو ن ذذ  حليذذوق اإلنسذذان بذذطن ترخذذ  م ذذ يذ يوذذراوان  او ذذ  ق يضذذاو 
  ذذذ  اقملنذذذذ ا ر ذذذَّ باقمل ذذذابان؛ شبذذذطن تضذذذل صططذذذار  وي ذذذ  األوذذذَّ تيفذذذَّ األمذذذ  اقوخ ذذذ  

 ب  (48)قألفرال
شأشذذارن منواذذ  مصذذالرة اقيومنوقذذحل حليذذوق اإلنسذذان ية أن تذذانون ميافعذذ  اقرملذذ يب   -53

  شأن تذانون اقسذجون شاإلفذرايف ا وذرش  5154يف  ذاظ لصَّ م م اقنفذاذ مل  ممل اار باراار  اق م يُ 
أحص  ناف ار من  االسذرملرال اقذ شرم اقوذامَّ األصذ   شهذو اقيذانون اقذ م  ذ ل ميذوق اقسذجناو 
ذذذذذر ءق ذذذذذ   شيذذذذذنص   ذذذذذ  ينوذذذذذاو ه وذذذذذ  تنو ا ذذذذذ  ق سذذذذذجون توذذذذذرف   ذذذذذ  يلار ذذذذذا شانضذذذذذصا ها شت س 

 ب(41)اقوياشى
 ذذذ  ت ذذذا بذذذاقا ألن اقريذذذارير اقذذذي ترعذذذ ث  ذذذ  اقرملذذذ يب يف  5 ربذذذت اقورتذذذ  ا وذذذ ك  شأ -54

بطنذذ  ب شأفذذالن اق جنذذ  اقو ن ذذ  حليذذوق اإلنسذذان (11)اقسذذجون شأمذذاك  االمرجذذاا ءصذذ ة يف اقرمايذذ 
ال او ورى اقرعي ا ف ها يف اقف ة  14  منها ترمل ا باقرمل يبال اوان  314ما  او   ت يت 

ب وذذذ  أنذذذ  مل تُرخذذذ  يوذذذراوان تضذذذائ   يف أم مذذذ  هذذذ   5154 ًوا/يوق ذذذ  ية 5151مذذذ   ذذذاظ 
 ب(15)احلاالن قمل ظ كفاي  األلق 

وها تذ  شذن  اقوذر   أن أفذرال اقذي يُذ     اقملن ف  ا   احلشأشارن منوا  اقملفو اق شق   ية  -51
يف ملذرشف مثذ ة  يف اقف ة اقي اسرياس ف ها اقذرئ   نوذ  ا   يف  ض  أ ضاو احلمب اق مييرا   

بذذذطن ًرثذذذَّ احليومذذذ    ذذذ   ذذذو كامذذذَّ  5ب شأشحذذذت اقورتذذذ  ا وذذذ ك  (15)5155ق جذذذ س يف  ذذذاظ 
ق روح ان اقي ت مرها جلن  نماه  اقور   شاق جن  اقو ن   حليذوق اإلنسذان بوذطن اإلوذراوان اقذي 

 1 وذذ ك  ب شأفذذالن اقورتذذ  ا(13)5155شذذصا /فرباير  8ية  1تامذذت  ذذا اقوذذر   يف اقفذذ ة مذذ  
أيضذذذذذذار باسذذذذذذرخ اظ اقيذذذذذذوة ا فر ذذذذذذ  ضذذذذذذ  ا روذذذذذذاهري  أثنذذذذذذاو أامذذذذذذ  االنرخابذذذذذذان اقذذذذذذي انذذذذذذ قملت يف 

 ب(14)5153  اظ
شأفذذالن منواذذ  اقملفذذو اق شق ذذ  بذذطن م ذذ يذ مل تنفذذ  مذذا تص رذذ  مذذ  توحذذ ان تذذ مها  ذذ ل  -51

ماقذذ  فرذذاة ب ففذذ  ماقذذ  شامذذ ة فيذذ   هذذ  (11)تنف ذذ هامذذ  اقذذ شس ب قغذذاو  يوبذذ  اجل  قذذ   أش شتذذذ 
ميذم اجل  قذ   الذا تنف ذ  سن   تي مت احليوم  بطمل  توم أماظ ا ياذ  اقمل  ذا قوتذذ  51 ارها 

أن اقنسذذاو ت ذذ ر ضذذ ه     ذذ   ذذو وذذ   5ب شالموذذت اقورتذذ  ا وذذ ك  (11)ألى ية تربئذذ  اقفرذذاة
نان ا يا  ية ب انان مسرا ة م  ب ا 4ب شأشارن اقورت  ا و ك  (11)مرناسب  أمياظ باجل  ق 

يف ا ائذذذذ  مذذذذ  اقيضذذذذايا يف اقفذذذذ ة مذذذذ   81مذذذذ  اقمنذذذذا   ذذذذ  اقنسذذذذاو يف توذذذذ  ية يتامذذذذ  اجلنائ ذذذذ   
شمنواذذذذ  اقملفذذذذو اق شق ذذذذ  ية أن  5ب شأشذذذذارن اقورتذذذذ  ا وذذذذ ك  (18)5155ية  ذذذذاظ  5111  ذذذذاظ

شأشحذذت  ب(11)اقمليوبذذ  ُتوت ذذل  ذذالةر   ذذ  أسذذال اال  افذذان  شأن اقنسذذاو يملذذ ف  أكثذذر مذذ  اقروذذاس
 يوبذ  اجل  قذ   بغ ذ  يقغائهذا مبووذب اقيذانون  تطص ذا منوا  اقملفو اق شق   بذطن توتذذ م ذ يذ فذورار 

 ب(11)شبرخف ذ و ل أمياظ اجل  ق 
اورنذاظ شمثت ا صالرة اقملا    إلااو و ل أشياس اقمليوبذ  اقص ن ذ  قأل فذاس م ذ يذ   ذ   -51

  حلوذذذر و ذذذل اقطفذذذَّنجم  شمنهذذذا موذذذرش  تذذذانون اقفذذذر  اقذذذي تر عهذذذا اإلحذذذقمان اجلاريذذذ  ق يذذذوا
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مليوبذذ  كأيضذذار   مبذذا يف ذقذذك ا نذذمس  شموذذر اسذذرخ امهاأشذذياس اقمليوبذذ  اقص ن ذذ  يف و ذذل األمذذاك   
 ب(15)ونائ  

شأشذذارن اق جنذذ  اقو ن ذذ  حليذذوق اإلنسذذان ية أن ا رضذذ  ا سذذنجم  شا رضذذ  اقنفسذذان جم   -58
ن ت ذذذن ذ مناسذذذذب يف ا سسسذذذ  اقطص ذذذذ  اقنفسذذذذ   لش مذذذذ  شاألشذذذخا  ذشم اإل اتذذذذان  يي اذذذون 

 ب(15)ه ا اقوضلاقي ل ت ية تغ     شق   روم اقروح ان قاقوم  ة 
شأفالن اق جن  اقو ن ذ  حليذوق اإلنسذان بذطن اقرذ اب  اقرطليص ذ  وذ  ا ناسذص  ترواحذَّ ضذ   -51

ق األ فذذاس ب شأشحذذت منواذذ  اقذ فا   ذذ  ميذذو (13)األمذذ اثييذواو األ فذاس يف مملوذذم مسسسذذان 
بذذذذذطن تسذذذذذار  م ذذذذذ يذ ية ا راذذذذذال شتنف ذذذذذ  ا صذذذذذالت اقروو ه ذذذذذ  اقو ن ذذذذذ  ا رمل يذذذذذ  با ملذذذذذاي  اقذذذذذ ن ا  

  ذذ  أسذذال يذذراران اقشاإلوذذراوان اقرنف  يذذ  ا ومذذ ة ا رمل يذذ  بذذ شر ييذذواو األ فذذاس  قضذذاان اعذذاذ 
 ب(14)ا  احل اقفض   قأل فاس

  5155  تذانون منذل اقملنذذ ا نذميل يف  ذاظ بطن اقر  يا    4شأفالن اقورت  ا و ك   -31
ب (11) ايذذ  ميذذذوق ا ذذذرأة ذذذاس شهذذو اقيذذذانون اقذذ م  ذذذرملظ اقملنذذذذ ا نذذميل  يوذذذيَّ تطذذورار تارُي ذذذار يف 

بطن ضعايا اقملنذ ا نميل شاقناوجم من   ذالة مذا يملجذمشن  ذ  احل ذوس  5شأفالن اقورت  ا و ك  
ق َّ اقيذذذذذائم   ذذذذذ  اال ذذذذذ اف ال اقذذذذذ ق َّ اقطذذذذذ    ذذذذذ  اقمل اقذذذذذ  ألن اقنوذذذذذاظ اقيضذذذذذائ  يفضذذذذذَّ اقذذذذذ 

بذذذطن افريذذذار أوهذذذمة ينفذذذاذ اقيذذذانون أيضذذذار ب شأفذذذالن اق جنذذذ  اقو ن ذذذ  حليذذذوق اإلنسذذذان (11)اقوذذذر  
اقيضذايا اقرئ سذ   اقذي شاوهذت تنف ذ  يمذ ى شاجلهاا اقيضائ  ق عساس   يااو اقملنذ ا نذميل كذان 

بذذذطن تيذذذوظ م ذذذ يذ مبذذذا ي ذذذ ب اإلسذذذرا   4وذذذ ك  ب شأشحذذذت اقورتذذذ  ا (11)اقملنذذذذ ا نذذذميلمنذذذل تذذذانون 
ب نواو لشر ييواو مناسص  ق نساو ضعايا اقملنذ اجلنساين  مبا يف ذقك اقملنذ ا نميل؛ شينواو ءق ذ  

 ب(18)فملاق  ق اسا  ة اقيانون   ق  م ضعايا اقملنذ اجلنساين  مبا يف ذقك اقملنذ ا نميل
ن اقملنذذذذ ضذذذ  األ فذذذاس  ذذذ ث يف و ذذذل شأفذذذالن اق جنذذذ  اقو ن ذذذ  حليذذذوق اإلنسذذذان بذذذط -35

األماك ب شال   َّ     اقمل اق  يال نسذص  حذغ ة مذ  األ فذاس ضذعايا اال رذ اوان ا ص ذا  نهذا  
شاقرع يان اقي تيرنذ نوذاظ اقمل اقذ   شمنهذا اقرذطصر يف احل ذوس   ذ  اإلصفاتان شذقك بسصب 

أن ضذذعايا اال رذذ او اجلنسذذاين  اقيومنوقذذحل حليذذوق اإلنسذذان مصذذالرة ب شال  ذذت منواذذ  (11)اقذذ ق َّ
ب شأشذذارن شذذصي  (11)احلذذ (  ُ يذذم   ذذ ه  باجل  قذذ يتامذذ  اقذذقي يُذذرها  باقمنذذا )شهذذو ورميذذ  تووذذب 

ية تيذذذارير تف ذذذ  برمايذذذ  مذذذا ي ذذذ ب ا ذذذان األ فذذذاس  شرفذذذ  اقواقذذذ ي  تطملذذذ م ا   يف ذذذ  اق مييرا  ذذذ  
ب (15)ان اقذذقي ُيسذذع  مذذ  ا ذذ ارلاأل فذذاس  شتوذذوي  األ ضذذاو اقرناسذذ    قدنذذاث  ش ذذ ل اقفر ذذ

نائب رئ   ا ال ح ر    يااو توج ل ا ران يف ب ان باقا    ت ا  5شأ ربت اقورت  ا و ك  
 ب(15)اقفيه 

شأشحت منوا  اقذ فا   ذ  ميذوق األ فذاس بذطن تسذرياَّ م ذ يذ سذ  موذرش  تذانون  -35
اشايف شذقذذك بذذ لرايف أميذذاظ تنذذاه  ظ اتفات ذذ  ميذذوق اقطفذذَّ  امذذل أميذذمبذذا يروافذذا  ايذذ  اقطفذذَّ  

مذذذذ  تذذذانون مذذذذرتي  اال رذذذذ او  54؛ شب قغذذذذاو ا ذذذالة (13)اقيسذذذرماقذذذذمشايف اقذذذذمشايف ا صيذذذر ش األ فذذذاس ش 
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موذذي   اشايف األ فذذاس اجلنسذذ    ذذ  األ فذذاس )األميذذاظ ا احذذ (  اقذذي يُذذ     أاذذا تذذ ال شتفذذاتم 
 ب(14)اقمشايف اقيسرماقمشايف ا صير ش ش 

ا   ذذذ  ميذذذوق األ فذذذاس مب ذذذ يذ ال راالهذذذا تذذذانون منذذذل االاذذذار شأشذذذالن منواذذذ  اقذذذ ف -33
  شأشحذت برنف ذ     ذ   ذو كامذَّ  ذ   ريذا ا صذالت اقروو ه ذ  شاإلوذراوان 5153باقصور قملاظ 

اقي يو  ها اقيانون قرع ي  األ فذاس ضذعايا االاذار شقريذ ال ا سذا  ة اإلنسذان   شاقيانون ذ  ية 
ب شتذذذ مت اق جنذذذ  اقو ن ذذذ  حليذذذوق اإلنسذذذان توحذذذ ان ذان (11)اقضذذذعايا ا را ذذذجم مذذذ  األ فذذذاس

 ب(11)ح  
 إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب، وسيادة القانون -3 

 ب(11)أُث ن مسائَّ ترمل ا ب تام  اقمل س يف  و تسل شرتان -34
يضذذار رئاسذذ  شذكذرن منواذذ  اقملفذو اق شق ذذ  أن مملوذم اقيضذذاة    ذذنهم رئذ   سذذابا  تذوة أ -31

سذذن  شانرهذذذ  يف  31بسذذ طان هائ ذذذ  صذذقس مياذذ  اقذذ م امرذذ  شكذذان يرارذذل اجلهذذاا اقيضذذائ   
 ءب/ 1ب شأشذذذذذذذارن ا نواذذذذذذذ  ية أن و ذذذذذذذل اقيضذذذذذذذاة اقذذذذذذذ ي  كذذذذذذذانوا يف ا  مذذذذذذذ  يف 5118  ذذذذذذذاظ

ينصغ  تي  م ألائهم م  وانب كان    ن ما لصَّ اق سرور اجل ي  م م اقنفاذ   5118 أوسط 
 ذامجم  شي ذالة تمل  ذنهم ةشفيذار ق يذانونةب وذ  أنذ  تصذَّ ا راذال يف وضون اقيضائ   جلن  ا  مان 

مذ  مثَّ ه ا اقيانون  شضملت اق جن  قوائعها ا اح  اقي ًينها مذ  ي ذالة تمل ذجم و ذل اقيضذاة 
 ب(18)لشن فعص مسهق م      و و م

ملرال اقذ شرم اقوذذامَّ منذ  االسذذر  شأفذالن منواذ  اقملفذذو اق شق ذ  بذطن احليومذذ  مل ترخذ  -31
أم يوذذذذراو م اذذذول يضذذذذا  ا افوذذذذ    ذذذ  مملذذذذاي  اسذذذذريقق   شنماهذذذ  اجلهذذذذاا اقيضذذذذائ   األصذذذ   

ب شأشحذذت اقورتذذ  (11)شرحذذ هاب فاذذثقر  مل يُرخذذ  أم يوذذراو قرملميذذم نماهذذ  جلنذذ  ا ذذ مان اقيضذذائ  
مذذذ  مذذذ  أوذذذَّ اقرنف ذذذ  بذذذطن تسذذذار  احليومذذذ  شاقرب ذذذان ية اعذذذاذ و ذذذل اإلوذذذراوان اققا  5ا وذذذ ك  

م  اق سرور   541م  اق سرور  شتمل يَّ ممل ار تمل جم اقيضاة شفيار ق االة  581اقيامَّ ق االة 
 ب(81)شمساوق  ا سسشقجم    اعاذ اإلوراوان اقرطليص   ض  اقيضاة  أم جلن  ا  مان اقيضائ  

ا /  م ذذذذذذذ يذ بذذذذذذذطن ا ياذذذذذذذ  اقمل  ذذذذذذذا شوهذذذذذذذت  يف شذذذذذذذصشأفذذذذذذذالن منواذذذذذذذ  اقوذذذذذذذفاف   يف -31
 اذذ  يهانذذ  ا ياذذ   مبووذذب الئعرهذذا اجل يذذ ة ا رمل يذذ  باقر ذذرف اقذذ اي )اعذذاذ   5154 فربايذذر

  أح رن ا ياذ  5154ية أ ضاو جلن  االنرخابانب شيف ءذار/مارل   يوراوان مبصالرة منها(
يرملارل ا اقمل  ا مياار بملمس رئ   جلن  االنرخابان شنائب اقرئ  ب شتو  اقريارير ية أن يبملالمه

أمياظ اق سرور ا رمل ي  بف َّ أ ضاو جلن  االنرخابانب شت  ييوملل ه ا احليم احلااي  اقي مل 
ييف هذذا اق سذذرور حليذذوق اإلنسذذان  شمنهذذا احلذذا يف اسذذروناف األميذذاظب أمذذا امثذذار األشسذذل نطاتذذار 

ول شذ ي ة   ذ  لشن اعاذ يوراوان توي   فه  فرل ت ذم  قرفس  ا يا   سطق  يهان  ا يا  
احلريان اقذي ييف هذا اق سذرور  شانرهذا  مصذالت اقف ذَّ بذجم اقسذ طان  شل ذم اسذريقق   اق جذان 

ب شأشحذذذت منواذذذ  اقوذذذفاف   يف م ذذذ يذ بذذذطن تيذذذوظ م ذذذ يذ مبذذذا ي ذذذ ب تملذذذ يَّ الئعذذذ  (85)ا سذذذري  
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 شاإلمجذذاظ  ذذ  يسذذاوة تفسذذ  ؛اقر ذذرف اقذذ اي قضذذاان  ذذ ظ انرهاكهذذا  صذذالت احليذذوق األساسذذ  
 ب (85)ا صالت ا رمل ي  باسريقق   اقيضاو؛ شضاان االم اظ اقيامَّ  ص أ اقف َّ بجم اقس طان

ا  مذ  اق شق ذذ  منواذذ  شف اذا يرمل ذا بملذذ ظ اقرسذام  يااو انريذال اجلهذذاا اقيضذائ   أفذالن  -38
ذذ5154حليذوق اإلنسذان بطنذذ   يف كذانون اقثاين/ينذاير  شتذذ  ذذ  م حمذاظ بذارا ب هانذذ  ا ياذ  شأ  ا ُّ

اجلوقذذ  نرذذائ  أمذذاظ و ذذل ا ذاكمب شيُذذ    أنذذ  شذذيك يف ميذم ا ياذذ  اقمل  ذذا اقذ م أبطذذَّ ا رافملذ  
ا  مذ  اق شق ذ  منواذ  ب شأفذالن (83)شا ررب  مرملارضار مل اق سذروراالنرخابان اقرئاس   م  األشة 

  قذذوائ  5154ق ذذ  بذذطن ا ياذذ  اقمل  ذذا ا راذذ ن  يف ًوا/يو  5حليذذوق اإلنسذذان شاقورتذذ  ا وذذ ك  
 ب (84)و ي ة ارظ يهان  ا يا 

شأشذذذارن منواذذذ  اقوذذذفاف   يف م ذذذ يذ ية أن اقسذذذ ط  اقرنف  يذذذ  تذذذ ص ت  ذذذ ة مذذذران   -31
صقس ف ة االسذرملرال  يف اسذريقق   اقيضذاو  بذ وقق ميذر ا ياذ  اقمل  ذا  شاقيذص    ذ  رئذ   

نوذذذ     ذذذ   ذذذو تذذذاقذ ق يوا ذذذ  يف    شحماكاذذذ  اقذذذرئ  5155تضذذذاة ا ياذذذ  اجلنائ ذذذ  يف  ذذذاظ 
 ب (81)5155  اظ
بذذذطن مسذذذجملَّ ا نواذذذان وذذذ  احليوم ذذذ  أ  ذذذ  مذذذَّ   ذذذ   يفا شأفذذذالن شذذذصي  اق مييرا  ذذذ   -41

رابط  ا ذامجم يف م ذ يذ )شهذ  مصذالرة صاحذ  أ  يهذا ا ذامون ا   ذون بسذصب  ذ ظ شوذول ه وذ  
 ب (81)أح رت  ا يا  اقمل  ا تانون   تنوم شسشن ا امجم(  شذقك تنف  ار حليم

يف  ذذاس  ار رمس ذذ ار تذذ ريصق سذذوا مذذ ربجم شأفذذالن منواذذ  اقملفذذو اق شق ذذ  بذذطن مملوذذم اقيضذذاة  -45
تسرن  يف أم ان كث ة ية تفس هم  -شاسمل  ميارسون س ط  تي يري  فهم   شمل ذقك (81)اقيانون

 ب (88)اسص  هلايف ُت ي  اجلرمي  شاقمليوب  ا ن -اق اي ق وريمل  اإلسقم   
بطن تيوظ م  يذ مبذا ي ذ ب فذرل شينفذاذ موذر  األ فاسشأشحت اقوصي  اق شق   حليوق  -45

اقذذ ي  ييذذَّ  اذذرهم حذذري    ذذ   يوبذذ  اإل ذذ اظ شاقسذذج  ا سبذذ  شاقمليوبذذ  اقص ن ذذ  سذذا األشذذخا  
لشن اسذذذذرثناو  قضذذذذاان االمرثذذذذاس اقيامذذذذَّ ق املذذذذاي  شمذذذذ  سذذذذن   يف و ذذذذل نوذذذذم اقمل اقذذذذ   58 ذذذذ  

 شق ذذذ ؛ شتيذذذ ال ب انذذذان ُم ذذذناف   ذذذ  األميذذذاظ اق ذذذالرة سذذذا األ فذذذاس  سسذذذب اجلرميذذذ  ا رتيصذذذ  اق
شتارُيهذذذا  شممل ومذذذذان  ذذذ  األ فذذذذاس ا رجذذذمي   توذذذذاَّ وذذذذن  اقطفذذذَّ ش اذذذذر  شمذذذ ة بيائذذذذ  ت ذذذذ  

 ب (81)االمرجاا االمر ا   يف كَّ تض  
 ال ق  ي الخصوصية -4 

اإلنسان أن م  يذ رفضت و ل اقروح ان  الموت منوا  مصالرة اقيومنوقحل حليوق -43
رملراضذذذذذان اق شريذذذذذ  اقوذذذذذام   ا رمل يذذذذذ  با  ذذذذذَّ اجلنسذذذذذ  شاهلويذذذذذ  اجلنسذذذذذان    ا ي مذذذذذ  يف ي ذذذذذار االس

  شت مت ا نوا  توح ان يف ه ا اقس اق  منها أن تملاَّ احليومذ    ذ  يقغذاو اذرال (11)اقسابي 
ر ذذذذذارم قدوذذذذذراوان اقيضذذذذذائ   ضذذذذذ  با راذذذذذال شتذذذذذذ اصبذذذذذ وار اقسذذذذذ و  اجلنسذذذذذ  ا ث ذذذذذ   شذقذذذذذك 

 ب  (15)ا ث  جم
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حريووة الوودين تو المعتقوود وحريووة التعبيوور وميوووين الجمعيووات والتجمووع السوولمي وال ووق  ووي  -1 
 المشاركة  ي ال ياة العامة وال ياة السياسية

ال ذذذت منواذذذ  اقملفذذذو اق شق ذذذ  أن مذذذا شذذذه ت  اقفذذذ ة ا وذذذاوق   ذذذ ا االسذذذرملرال اقذذذ شرم  -44
  شفوذَّ احليومذ  ا سذرار ا اح   ذاهور وا ان لين   أه    تضل شتنف  توان نها م  مل اقوامَّ

 ايذذ  احلذذا يف مريذذ  اقفيذذر شاقضذذا  شاقذذ ي  بذذان شضذذل يف تيذذ ال هذذ   اجلاا ذذان ية اقمل اقذذ   
 ب (15)ف ة االسرملرال اق شرم اقوامَّ اقساباأسوأ الا كان      يف  شمري  اقرملص 

ية االل اوان ا رمل يذ  يشار ا م  اق شق   حليوق اإلنسان يف س اق ا  منوا  شأفالن  -41
برملرل مسي م اقرسام  اق يا قق ر او  بطن  ضو اقرب ذان  اقذ كرور أفراشذ م   ذ   شهذو مسذ م 

يف توذذري  األشس/  شسذذط  شمذذ افل  ذذ  ميذذوق ممل نذذ  يف ي ذذار اإلسذذقظ  تُرذذَّ  ملنذذار صذذاريف منمقذذ 
أن شاارة اقوذذذذذسشن اإلسذذذذذقم    ية ركذذذذذم األشرشا ق يذذذذذانون شاقمل اقذذذذذ ب شأشذذذذذار ا (13)5155أكرذذذذذوبر 
موذذرار   ذذ  م شنذذ  مثذذ ة ق جذذ س ييرصهذذا حذذعف  مذذر   5155  يف توذذري  اقثذذاين/نوفارب فرضذذت

ية أن هذذ ا اق ذذعف   ملذذ  بملذذ   1  شأشذذارن اقورتذذ  ا وذذ ك  (14)شناشذذ  يف  ذذاس احلريذذ  اق ين ذذ 
اقملفذذذو اق شق ذذ  ية أن هذذ   اال رذذذ اوان أصذذ ن شذذذيقر ب شأشذذارن منواذذ  (11)ذقذذك بملذذ ة أشذذذهر

   نذذ ما اصرطفذذت وا ذذ  لين ذذ  أه  ذذ   ذذ لار مذذ  اقوذذصاب قملذذ ة 5154و يذذ ار يف مميران/يون ذذ  
سذذذا ان  شأسذذذاون مملذذذام رهم  شمذذذ ر م مذذذ  توذذذج ل ةاإلحلذذذالةب شمل يُيذذذ ظ أمذذذ  مذذذ  ا ذذذا فجم 

 ب (11)  ق ضعاياق مل اق   روم أن هوي  بملضهم كانت  ف اا يُ     مملرشف
ب (11)5154يف ءب/أوسذذذذط  اصرفذذذذ  أ ذذذذ  ري ذذذذوان بذذذذطن  3شأفذذذذالن اقورتذذذذ  ا وذذذذ ك   -41

  ةم ن فذذذان ن ذذذواةشأشذذذارن منواذذذ  اقملفذذذو اق شق ذذذ  ية أنذذذ  حذذذعف  موذذذهور يف ا وتذذذل اإلصصذذذارم 
 ب شأشحذت منواذ  اقملفذو اق شق ذ  بذذطن(18)شيُذ    أنذ  كذان يررصذل أنوذط  اجلاا ذان اق ين ذ  األه  ذ 

اذذرم م ذذ يذ ُتي يذذار شذذامقر يف امراذذاس تملرضذذ  ققصرطذذاف أش االصرفذذاو اقيسذذرم  شبذذطن تيذذ ظ 
بذذطن تف ذذ    ذذ   يفا ب شيضذاف  ية ذقذذك  أشحذذت شذذصي  اق مييرا  ذ  (11)اجلنذاة ية حماكاذذ   القذذ 

ماقذذذ  احليومذذذ  ية   ذذذ  ميذذذوق اإلنسذذذان اقرذذذابل قألمذذذم ا رعذذذ ة  سذذذرار يذا اترضذذذ  األمذذذر   ذذذ  
 ب (511)   اق عف  ا خرف  ري واناقصعحل 

 ذذ  تذذانون اقومذذ ة   ذ   يفا شذذصي  اق مييرا  ذذ  ش  ا ركذذم األشرشا ق يذذانون شاقمل اقذ شُتذ ث  -41
   ذذقشة   ذذش ب (515)اق ين ذذ  اقذذ م يذذنوم أنوذذط  اقذذ  وة اإلسذذقم   شا اارسذذان اق ين ذذ  اإلسذذقم  

ن اإلسذذذذقم   ا ذذذذ ف  يف منر ذذذذذ أن شايذذذذر اقوذذذذسش   ذذذذ   يفذقذذذذك  ال ذذذذت شذذذذصي  اق مييرا  ذذذذ  ا 
ب شأفال (515)  بووول تطرف يف م  يذ  شقي  مل يُرخ  أم يوراو بوطن ه   ا سطق 5155  اظ

بذذذطن موذذذاهر اقرمل ذذذب ضذذذ  اقذذذ يانان األصذذذرى ا ذذذت يف أيضذذذار ا ركذذذم األشرشا ق يذذذانون شاقمل اقذذذ  
مثار اقي ت مرها رابط    تملرضت ا5155اال ر اوان     اقرموا اقثياف   يف م  يذب فف   اظ 

ونوب ءس ا ق رملذاشن اإلت  اذ  ية م ذ يذ قدتذقف ألاذا  كاذا يُذ     ت ذور أحذنامار ةتنذاه  
  تملرضت اقرعذ اقفن   ا فومل  يف ا رعذ اقو ا ق رخريب  شألى 5155اإلسقظةب شيف  اظ 

 ب(513)ور ما تصَّ اإلسقظم  تاريخ م  يذ يف    ةيف ا ائ  11ذقك  شفيار ق ريارير  ية ت م  ة
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بذذذذطن اقوضذذذذل ا رمل ذذذذا سريذذذذ  اق ذذذذعاف  ش ايذذذذ  مريذذذذ  اقرملصذذذذ   3شأفذذذذالن اقورتذذذذ  ا وذذذذ ك   -48
ب شأشذارن (514)5154ش 5151شاق عف جم يف م  يذ شه  ت هورار مذالار يف اقفذ ة بذجم  ذام  

  وذاو بذ  5154يو ية تيرير أ  ت  جلن  اإلذا   يف م  يذ  حذ ر يف أيار/مذا 1اقورت  ا و ك  
تملرضذذوا ق ره يذذ  اقوخ ذذ  أفذذالشا بذذطام يف ا ائذذ  مذذ  اق ذذعف جم اقذذ ي  وذذرن ميذذاب رهم  84أن 

 5155  شذقذذك يف اقفذذ ة بذذجم  ذذام  اقرواحذذَّ االوراذذا   ذذ   ريذذا ا يا ذذان اهلاتف ذذ  ششسذذائ  
ألمماب ب شأشار اق عف ون  شفيار ق ريارير  ية أن ه   اقره ي ان ت  ر أساسار    ا5153ش

يف ا ائذ  مذ  اق ذعف جم بقوذان ية  43اقس اس   شاقمل ابان شا رطذرفجم اإلسذقم جمب شمل ييذ ظ 
اقوذذذر   بوذذذطن هذذذ   اقره يذذذذ انب شتذذذاس اق ذذذعف ون ين ت ذذذذك اقره يذذذ ان ومل ذذذرهم يذذذذ للشن يف 

 ب (511)اقيراب     األمور احلساس 
شذذذه  مووذذذ  ا رذذذ اوان   ذذذ   5155بذذذطن شذذذهر ًوا/يوق ذذذ   1شأفذذذالن اقورتذذذ  ا وذذذ ك   -41

اق عف جم اق ي  كانوا يغطون االمرجاوانب في  تملرل هسالو اق عف ون قق ر او م  وانب  
 1الذذا ألى ية يحذذاب   ذذ ل مذذنهم فذذرشحب شأفذذالن اقورتذذ  ا وذذ ك    اقوذذر   شا روذذاهري كذذَّ مذذ  

  5153شذذذصا /فرباير  55امذذذرأتجم مذذذ  كصذذذار أ ضذذذاو جلنذذذ  اإلذا ذذذ  يف م ذذذ يذ تملرضذذذرا  يف بذذذطن 
 55ا رذذ او ءصذذر شتذذل يذذوظ ية  3اقورتذذ  ا وذذ ك  شأشذذارن ب (511)قق رذذ او بسذذائَّ مذذارق ق ج ذذ 

ال رذذذ او شموذذذ   Raajje TV نذذذ ما تملذذذرل رئذذذ   تسذذذم األصصذذذار يف تنذذذاة  5153شذذذصا /فرباير 
أن احلذذذالث شتذذذل بملذذذ  أيذذذاظ مذذذ    ذذذ   يفا شال ذذذت شذذذصي  اق مييرا  ذذذ    (511)بيضذذذ ب مذذذ  احل يذذذ 

 ب (518)تي مي  برنا ار    فسال اقيضاو
تملذذذذرل ميرذذذذب تنذذذذاة   5155مميران/يون ذذذذ   31بطنذذذذ   يف  1شأفذذذذالن اقورتذذذذ  ا وذذذذ ك   -11

Dhi TV  ب شأشذارن (511)قق ر او باحلجارة بمل  أن أذا ت اقيناة امرجاوان مناهض  ق عيوم
مذذ   5155شذذصا /فرباير  1ية أن ت فميذذون م ذذ يذ تملذذرل ال رذذ او مذذالم يف  3قورتذذ  ا وذذ ك  ا

وانذذب تذذوان األمذذ   ل مذذ  اقس اسذذ جم شاقنوذذطاو ا ملارضذذجمب شمل ُ ذذر ُتي ذذا يف ذقذذك اال رذذ او 
 تملرضذذت أيضذذار ال رذذ او يف ءذار/ Villa TVبذذطن تنذذاة  3ب شأفذذالن اقورتذذ  ا وذذ ك  (551)مذذا امن

ب (555)أوريذذذذت ُتي يذذذذان يف ت ذذذذك اال رذذذذ اوان  شمذذذذوكم ا سذذذذسشقون  نهذذذذاتذذذذ  ب ش 5155 مذذذذارل
اقر فميون ذ  اسذُره فت ب ضذراظ  Raajjeشذكرن منوا  مصالرة اقيومنوقذحل حليذوق اإلنسذان أن تنذاة 

شوذول حذور بطن  روذم  3ب شأفالن اقورت  ا و ك  (555)5153اقنار ف ها يف توري  األشس/أكروبر 
ن  مل ُيسرياَّ اقرعي ا بمل  شمل يُيذال أم ش ا ملر يوهر ف ها م ان اق اص    ق يناة باقيام ريط  

 51ية أن ا ياذ  اقمل  ذا أحذ رن أمذذرار يف  1ب شتوذ  اقورتذذ  ا وذ ك  (553)شذخص  ذ  اال رذ او
  أم بمل  بضذمل  أيذاظ مذ  اال رذ او ب ضذراظ اقنذار  بذطن اذرم اقوذر   5153توري  األشس/أكروبر 

تيريذر بذحل اقر فميون   شمل رئ   تسم األصصذار باقينذاة بسذصب  Raajjeمل ا  ير اقملاظ قيناة ُتي يار 
 ب (554)ي     أن أم  اقيضاة كان مرور ار ف ها   فض ع  ونس   

اقرب ان ذذذ  يهذذذ ل مريذذذ  اق ذذذعاف   االمر ذذذااان ية أن تذذذانون  3شأشذذذارن اقورتذذذ  ا وذذذ ك   -15
اق جنذذ  اقو ن ذ  حليذذوق شأفذالن ب (551)ق ذذعاف  شاسذريقق رهاُتذ يان وسذذ ا  أمذاظ مريذ  اشيطذرح 
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طن م  ا اي  أن ُيسرخ ظ ه ا اقيانون إلوصار اق عف جم     اإلف اح  ذ  م ذالر باإلنسان 
)ب( مذذذذذذ  تذذذذذذانون 58)أ( ش51ب قغذذذذذذاو ا ذذذذذذالتجم  1ب شأشحذذذذذذت اقورتذذذذذذ  ا وذذذذذذ ك  (551)ممل ومذذذذذذا م
 ب  (551)اقرب ان   االمر ااان

واذذ  اقوذذفاف   يف م ذذ يذ ية تي  ذذ  ءصذذر حلريذذ  اقرملصذذ   هذذو سذذ  الئعذذ  يف شأشذذارن من -15
لشن موافيذذ  مسذذصي  مذذ  اق شقذذ   شترسذذ  مذذ  ُتوذذر نوذذر األ اذذاس األلب ذذ   5154أي وس/سذذصرارب 

نوامار ب شترا  ار ق رتاب ب شأشحت ا نوا  بطن تسار  م  يذ ية يااق  اقي ول ا فرشض    ذ  مريذ  
يذذ  اقرملصذذ   ب قغذذاو األميذذاظ ا ثذذ ة ق اوذذاكَّ شتملذذ يَّ اققئعذذ  احلاق ذذ  ا رمل يذذ  شسذذائ  اإل ذذقظ شمر 

 ب (558)بنور األ ااس األلب   قي  ترواوظ مل اق سرور شا ملاي  اق شق  
شف اا ير َّ بروح ان االسرملرال اق شرم اقوامَّ ا رمل ي  سري  شسذائ  اإل ذقظ شمريذ   -13

  ذذ  اقيذذانون  5154يف  ذذاظ    يف م ذذ يذ بر ذذ يا اق شقذذ    رمصذذت منواذذ  اقوذذفاف(551)اقرملصذذ 
  اقرش  ا    ا رمل ا باحلا يف ا مل ومان  با رصار ذقك اقر  يا يسهامار ي اب ار يف يرساو احليم 

منواذذ  أفذذالن ب كاذذا (551)شأكذذ ن ا نواذذ   ذذ لار أمه ذذ  ا سذذار   ية تنف ذذ  أميذذاظ هذذ ا اقيذذانون
سذان بذطن رئذ   اق شقذ   ذجما  مبووذب هذ ا اقيذانون  مفوضذار ةمسذريقرة ا  م  اق شق   حليذوق اإلن

ب شيذذنص اقيذذانون   ذذ   ايذذ  5154مملن ذذار با مل ومذذان  شحذذ اق اقرب ذذان   ذذ  ذقذذك يف ًوا/يوق ذذ  
ا ص ملغذذذذذذذجم  ذذذذذذذ  ا خاقفذذذذذذذان   ذذذذذذذ ف ُتسذذذذذذذجم سذذذذذذذصَّ شحذذذذذذذوس اجلاهذذذذذذذور ششسذذذذذذذائ  اإل ذذذذذذذقظ ية 

 ب  (555)ا مل ومان
ية أن قذذذوائ  ا ياذذذ  اقمل  ذذذا ا رمل يذذذ  ب هانذذذ  ا ياذذذ  ًنذذذذل  3ا وذذذ ك  شأشذذذارن اقورتذذذ   -14

شسائ  اإل قظ م  تي ال ممل ومذان  ذ  ا ذاكم  شاقيضذايا ا نوذورة أمذاظ ا ذاكم  يذ مذ  ا ايذ  
أيضار ية أن بملذ  اقورت  يهان  ق اعيا ؛ شأشارن م  ه ا اقيص َّ أن يملررب تي ال أم ممل ومان 

 ب  (555)يُرهاون ب هان  ا يا  بسصب تي ميهم ه   ا مل ومانإل قظ مراس   شسائ  ا
شب ناا تضاا  تانون مري  اقرجال اقس ا   اق م ُح ملق    ذ  مذسصرار  تطذوران ي اب ذ    -11

أفذالن اق جنذ  اقو ن ذ  حليذوق اإلنسذان بذطن هذ ا اقيذانون يثذ  بوا ذحل ت ذا أيضذار  مذثقر يااو شذر  
اقوذذذر   ية أن هذذذ ا اقيذذذانون ميذذذن    ذذذ   يفا ب شأشذذذارن شذذذصي  اق مييرا  ذذذ  (553)ا راذذذال ا راسذذذ جم

ب شأفذالن منواذ  مصذالرة (554)هذاس طان تي يري  شاسمل  يف تفريا اقرجاملذان ش ايذ  ا وذاركجم ف 
اقيومنوقذحل حليذوق اإلنسذان بذطن اقيذانون  وذر اقرجاملذان صذاريف أمذاك  اإلتامذ  ا احذ  ق ذرئ   

لشن موافيذ  مذ  ٍن ميوم ذ  ممل نذ   شاألمذاك  اقسذ ام   شا ذوانع  شا طذاران  شنائب اقرئ    شمصا
مبذذذا ي ذذذ ب يقغذذذاو اقيذذذانون؛ شا راذذذال أفضذذذَّ  1ب شأشحذذذت اقورتذذذ  ا وذذذ ك  (551)مسذذذصي  مذذذ  اقوذذذر  

ا يذذرر ا ذذا  ا ملذذا بذذاحلا يف مريذذ  اقرجاذذل اقسذذ ا   شهذذ  ا اارسذذان  رضذذها ا اارسذذان اقذذي 
بذذاقرجال ال اإلذن بذذ ؛ شاإللانذذ  اقمل ن ذذ  السذذرخ اظ اقيذذوة ا فر ذذ  يف تفريذذا اإلصطذذار ترط ذذب اقذذي 

ا رجذذجم  شيوذذراو ُتي ذذا رمسذذ  يف مذذاالن اسذذرخ اظ اقيذذوة ا فر ذذ ؛ شتمشيذذ  تذذوان األمذذ  ا سذذسشق  
اقوسذذائَّ اإلنسذذان    يافعذذ  اسذذرخ اظ   ذذ  شتذذ ريصها  ذذ  ميافعذذ  اقوذذغب بطسذذ ع  وذذ  تات ذذ   

 ب (551)ألمم ا رع ة األساس   بوطن اسرخ اظ اقيوة شاألس ع  اقناري اقوغب ش    مصالت ا
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شأفالن اق جن  اقو ن   حليوق اإلنسان بطن بمل  ا نواذان وذ  احليوم ذ  ا  افملذ   ذ   -11
ب شأشذارن اقورتذذ  (551)وم ذذ وهذان ميتصذَّ ميذوق اإلنسذان شاق مييرا  ذذ  تملرضذت ق رخويذذ مذذ  

اسذذرخ اظ   ية أن مذذ  ا ايذذ  أن ُيسذذاو 5113اجلامل ذذان قملذذاظ   يف ُت   هذذا قيذذانون 1ا وذذ ك  
ففذذذذذذذ   يذذذذذذذااب كذذذذذذذ وراو مذذذذذذذ  اقيذذذذذذذانون إلوذذذذذذذقق منواذذذذذذذان ا راذذذذذذل ا ذذذذذذذ ين   35ش 51ا ذذذذذذالتجم 

مسجَّ ا نواان و  من ب أيضار يوغَّ كان ءن ا   ش   مثقر  أ    شاير اق اص    5153  اظ
 نواان و  احليوم   ا سج   تانونار  بال او يف ا ائ  م  ا 11احليوم    ن ر  يوقق أكثر م  

مذذذذذذ   51 ذذذذذذ ظ اقرمامهذذذذذذا باشذذذذذذ ا ان تيذذذذذذ ال اقريذذذذذذارير   ذذذذذذ  اقنعذذذذذذو ا ن ذذذذذذو     ذذذذذذ  يف ا ذذذذذذالة 
  ممل ومذان  ذ  اقره يذ ان     يفا   ششصي  اق مييرا    1ب شت مت اقورت  ا و ك  (558)اقيانون

أيضار بذطن شاارة اق اص  ذ  أ  نذت يف اقوصي  ن ب شأفال(551)ا   اة ب قغاو تسج َّ منواان ممل ن 
أن ا نواذذذذذذذذان وذذذذذذذذ  احليوم ذذذذذذذذ  اقذذذذذذذذي ُتاذذذذذذذذَّ اسذذذذذذذذم ةم ذذذذذذذذ يذة سذذذذذذذذُ ف   5154ًوا/يوق ذذذذذذذذ  

بذذذذطن تُنوذذذذع م ذذذذ يذ ه وذذذذ  مسذذذذري   حمايذذذذ ة ترارذذذذل  1ب شأشحذذذذت اقورتذذذذ  ا وذذذذ ك  (531)تسذذذذج  ها
يملذذذجما مسذذذجَّ بضذذذاانان يورائ ذذذ  قيذذذ  توذذذرف   ذذذ  تسذذذج َّ منواذذذان ا راذذذل ا ذذذ ين  شبذذذطال 

 ب(535)ا نواان و  احليوم   بيرار م  اقرئ    م  أوَّ  اي  اسريقق    ا    اقرسج َّ
ذ تذذذ اب   واوهذذذ  مسذذذطق  شأشحذذذت اق جنذذذ  اقو ن ذذذ  حليذذذوق اإلنسذذذان بذذذطن ترخذذذ  م ذذذ ي -11

ية اقرب ذذذان جم أش اق ذذذعف جم أش ناشذذذط  ا راذذذل ا ذذذ ين  مذذذ  أوذذذَّ  يذذذذ ا ذذذووهجمشاقرخو  اقره يذذذ 
 ب  (535)ضاان سقمرهم

  أن 5154  يف ءب/أوسذذذط  أ  ذذ اقملذذاظ اقنائذذذب ية أن  1شأشذذارن اقورتذذ  ا وذذ ك   -18
ب شتاقذت منواذ  اقوذفاف   يف م ذ يذ ين م ذ يذ (533)م  يذ تنور يف يحذقح تذانون اجلامل ذان

اق شق ذذ   تملذذ ف بذذطن اإل ذذار اقيذذانوين اقيذذائم يي ملذذ  مريذذ  تيذذوي  اجلامل ذذان شال يرسذذا مذذل ا ملذذاي 
  بغ ذ    وذ  ب وذ  مسات ذ  إلنوذاو  راذل مذ ين 5118قي  يرذواوظ مذل لسذرور  ذاظ مراوملر  شينصغ  

نذذاب  باحل ذذاةب شأشحذذت منواذذ  اقوذذفاف   يف م ذذ يذ بذذطن تسذذار  م ذذ يذ ية تملذذ يَّ اقروذذريملان 
 ب(534)إلقغاو ارال اجلامل ان و  ا سج   شو  اقرمس  

 5153بذطن ا راذذل اقذ شيل اقذ م راتذذب االنرخابذان يف  ذذاظ  5شأفذالن اقورتذ  ا وذذ ك   -11
ب شأشحذذت منواذذ  اقوذذفاف   (531)   ا ذذاكم ا ياذذ  اقمل  ذذا شتسذذت ذذرفان أ ذذرب  ذذ  ت ذذا بوذذطن 

يف م ذذ يذ بذذطن تيذذوظ م ذذ يذ مبذذا ي ذذ ب يااقذذ  اقي ذذول شاقغاذذول مذذ  اقروذذريل ا رمل ذذا باحلذذ  األلىن 
ارارها  س ذحل يروافذا هذ ا اقروذريل مذل ا ملذاي  اق شق ذ ؛  رط صان تيذوي  األمذماب اقس اسذ   شاسذر

ياذ  اقمل  ذا  صالت اقروو ه   اق الرة  ذ  ا شمواوه  شمَّ أشو  اقرضارب ش  ظ االتساق بجم ا 
شاإل ار اقيانوين امصر ذم اق    اق ا م ققنرخابذان؛ شضذاان اسذريقق   جلنذ  االنرخابذان  ذ  

 ب(531)ت صَّ اق شق 
بطنذذ  روذذم تصذذوس م ذذ يذ ق روحذذ ان اق ا  ذذ  ية ايذذالة ًث ذذَّ  4قورتذذ  ا وذذ ك  شأفذذالن ا -11

ب شأفذالن اقورتذ  (538)5151منذ   ذاظ ذم شطن ُتس  أم   مل   ث (531)ا رأة يف احل اة اقملام 
شأشذذارن ية جلنذذ  اقرياضذذ  اقذذي بذذطن و ذذل أ ضذذاو جلنذذ  االنرخابذذان هذذم مذذ  اقذذ كور   5ا وذذ ك  
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ية  4ب شأشذذذارن اقورتذذذ  ا وذذذ ك  (531)اقذذذ كورتير ذذذر  ضذذذويرها   ذذذ  اقذذذي ش ار  نهذذذا مذذذسصر أُ  ذذذ  
ب (541)تاضذذذ ار  581تاضذذ ان فيذذذ  مذذ  بذذجم اقيضذذذاة اقملذذام جم يف اقص ذذ   اقصذذذاقا  ذذ لهم  1 شوذذول

اقضوو     ا ثاس اإل اا ق اج   اقو ا قرنو م األ ااس ا  ذرف     4شس طت اقورت  ا و ك  
اقرام ذذ  ية  5154قملذذاظ س اسذذ  هذذ ا ا  ذذ  بذذاقرواان بذذجم اجلنسذذجم  ش  ذذ   ضذذوير  ترسذذم اقذذ م 

 ب (545)أشهر  شه  مصالرة و  مسصوت  1ً ي  يوااة األموم  ق اوملفان ية 
اسذرع اث م ذص توذريمل   قراث ذَّ بوذطن توحذ ان مف ذ    4شتذ مت اقورتذ  ا وذ ك   -15

يف  31 ذذحل ُع ذذص ق نسذذاو م ذذ  تذذ رها س 5151اقنسذذاو  مثذذَّ تملذذ يَّ تذذانون اققمركميذذ  قملذذاظ 
 ب (545)ا ائ  م  ميا   ا اق  ا    

 ال ق  ي العمل و ي التمتع بشروط همل هادلة ومؤامية -1 
أشذذذذذارن اق جنذذذذذ  اقو ن ذذذذذ  حليذذذذذوق اإلنسذذذذذان ية أن  ذذذذذ ظ اقوذذذذذفاف   يف توايذذذذذل تيذذذذذاق ذ  -15

ن رابط  ا  رسذجم ية أن سصب رئ س  قدضراب يف تطا  اقس ام   يف مجم أشار هو ا  مان 
 ذذ ظ م ذذوهلم   ذذ  أوذذر سذذا ان اقملاذذَّ اإلضذذاف   باقيامذذَّ يثذذ  ت يهذذم اقصذذاقاب شأشحذذت اق جنذذ  

 ب(543)اقو ن   حليوق اإلنسان بطن تس  م  يذ تانونار بوطن اقملقتان اق نا   
يف مملذذذذ س اقصطاقذذذذ   ق جذذذذم  شأشذذذذارن اق جنذذذذ  اقو ن ذذذذ  حليذذذذوق اإلنسذذذذان ية تمايذذذذ  مثذذذذ   -13

سذذ اا يف أشسذذا  اقوذذصاب شاقنسذذاوب شال يذذماس اقرعذذرا اجلنسذذ  يف أمذذاك  اقملاذذَّ شاتملذذار مرشمل ذذارب  ال
شترمل ذذا مملوذذم اقوذذياشى اقذذي تر ياهذذا مسسسذذان اق شقذذ  باقف ذذَّ اقرملسذذف   شمطاقصذذان األوذذور  

ا راتصذ  وهذول شترملذرل شتاقف  شرش  اقمليول  شانرها  ميوق اقملاَّ ا يفوق  ق ملااس ا هذاوري ب 
ب شأشحذذت اق جنذذ  اقو ن ذذ  حليذذوق اإلنسذذان بذذطن ا  مان ذذ احليومذذ  قد اتذذ  بسذذصب ت ذذول قذذي تصذذ هلا ا

 ب(544)تملما م  يذ اقر اب  اقرام   ية ضاان تنف   تانون اقملاَّ
 ال ق  ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -7 

يذذذذسثر سذذذذ ص ار   ذذذذ  ا ذذذذوملفجم  يف سذذذذ اق اإلشذذذذارة ية أن  ذذذذ ظ شوذذذذول مذذذذ  ألىن قألوذذذذور -14
اقملام جم يف اقيطا  ا ا   ال سذ اا اقملاذاس ا هذاوري   أشحذت اق جنذ  اقو ن ذ  حليذوق اإلنسذان 

 ب(541)بطن تضل م  يذ م ار ألىن قألوور شي ان  بطاق 
 ال ق  ي الص ة -8 

ا رمل ذذا مذذ  األهذذ اف اإليفائ ذذ  قألقف ذذ   اوبذذ-1ية أن اهلذذ ف  4أشذذارن اقورتذذ  ا وذذ ك   -11
ية أن  5ب شأشارن اقورتذ  ا وذ ك  (541)اإلجناب   مل يرعيابرملا م اقوحوس ية ص مان اق ع  

موي   أمذاظ اقنسذاو وذ  ا رمشوذان  بسذصب اذرال يطرح اق ع  اإلجناب   ص مان احل وس     
ن  اقر ايذ  بذاإلبقع  ذ  هذ   احلذاالصذ مان شاللة األ فاس صذاريف ي ذار اقمشو ذ  شت ذاظ ميذ م  

ب شأشذذارن اق جنذذ  (541)الذذا يذذسلم ية اق جذذوو ية  ا  ذذان اإلوهذذال وذذ  اقيانون ذذ  شوذذ  ا طمونذذ 
ب (548)اقو ن   حليوق اإلنسان أيضار ية اقريارير ا رواترة قوسائ  اإل قظ    ترذَّ األ فذاس اقرضذل

يائاذذ   قيذذ  بذذطن تُنوذذع م ذذ يذ مرافذذا حذذع    امذذ  شتملذذما ا رافذذا اق 4شأشحذذت اقورتذذ  ا وذذ ك  
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تيذذ ظ ق وذذذصاب ا مل ومذذان شاقرثي ذذذذ شا ذذ مان اقسذذذري  شا هن ذذ  شا  سذذذورة شا رامل ذذ   ذذذ  اق ذذذع  
اجلنس   شاإلجناب    شأن تويل أشقوي  ق اجراملذان ا   ذ  يف اجلذمر ا روان ذ  شق ذغار ا ذراهيجم؛ شأن 

ذذ  اقرثي ذذذ ا ناسذذب قسذذ  ا ذذراهيجم يف  ذذاس  تراوذذل ا نذذاه  ا  رسذذ   األساسذذ   قيذذ  تملذذما شُتسمل
 ب(541)اق ع  اجلنس   شاإلجناب  

شأفذذذالن اق جنذذذ  اقو ن ذذذ  حليذذذوق اإلنسذذذان بذذذطن تملذذذا   ا خذذذ ران ميثذذذَّ شذذذاوقر صطذذذ ارب  -11
تُرذاح صذذ مان اقملذذقيف مذذ  يلمذذان ا خذذ ران أثنذذاو فذذ ان احلذذص  االمر ذذا   شاالمرجذذااب شال  شال

رل اإليذذذ ا شاقملذذذ شى بف شسذذذ   شاألمذذذرال يووذذذ  يف نُوذذذم اقسذذذجون نوذذذاظ قيوذذذذ اإلحذذذاب  مبذذذ
األصرى ا نيوق  ونس ارب شأشحت اق جن  اقو ن   حليوق اإلنسان بطن تيوظ م  يذ مبا ي  ب شضل 

اقملذقيف شتذ ة اقرذ اب  ا رخذ ة قميذالة ُسذصَّ شتسذريل صط   اَّ ق رنف   اقيامَّ قيذانون ا خذ ران  
اقضذرشري  ق ر ذ م قيضذايا ميذوق اإلنسذان ذان  م  اإللمان شايذالة يتامرهذا؛ شاعذاذ اإلوذراوان

اق ذ   مبذذرل اإليذ ا شاقملذذ شى بف شسذ   مبذذا ف هذا تذذوف  سذصَّ اقوتايذذ  ق اجاو ذان ا ملرضذذ  بوذذ ة 
 ب(511)ق خطر

 ال ق  ي التعليس -9 
أشارن اق جن  اقو ن   حليوق اإلنسان ية شوذول تفذاشن يف يتامذ  ا ذ مان اقرمل  ا ذ    -11

نوذاظ فملذاس قرعسذجم ألاو ا  رسذجمب شتاقذت ين ينواو  ريب ا هاب شل ت ية شية ت   فر  اقر
اقمل يذذ  مذذ  ا ذذ ارل ال تصذذايل بريذذ ال ل ذذم يضذذايف قذذ شم األلاو ا ذذنخف ب شيوذذيَّ االفريذذار ية 
اقذذذذ  م ا ذذذذايل اقذذذذقاظ  واحذذذذ   اقرمل ذذذذ م اجلذذذذاممل  ُتذذذذ يارب شال مُيذذذذن  احلذذذذا يف اقرمل ذذذذ م ية األ فذذذذاس 

أمذذذاك  االمرجذذذاا االمر ذذذا   شيف اقسذذذجونب شأشحذذذت اق جنذذذ  بذذذطن تسذذذ  م ذذذ يذ اجلذذذا جم  يف 
مورش  تانون اقرمل  م؛ شأن تيض      اقرفاشن يف ا  مان اقرمل  ا  ؛ شأن ُتسمل  ت ر  ار نو    

 ب(515)اقرمل  م
 ادشخاص ذوو اإلهاقة -51 

 اتذ  وذ  ُم روذ  أفالن اق جن  اقو ن   حليوق اإلنسان بطن ميوق األشخا  ذشم اإل -18
يف اقس اسان شصطذ  اقملاذَّ احليوم ذ ب شأشذارن ية أن اقمل يذ  مذ  ا صذاين اقملامذ   مبذا ف هذا ميذر 

ب شتذذذ مت (515)اق جنذذذ  اقو ن ذذذ  حليذذذوق اإلنسذذذان  يرملذذذ ر   ذذذ  األشذذذخا  ذشم اإل اتذذذ  لصوهلذذذا
ذشم ب شيف سذ اق اإلشذارة ية اقرمامذان م ذ يذ برعسذجم شضذل األشذخا  (513)اق جن  توحذ ان

اقمل يذذذذذذذ  مذذذذذذذ  اقوذذذذذذذواوَّ  شتذذذذذذذ مت اقمل يذذذذذذذ  مذذذذذذذذ   5   رمذذذذذذذت اقورتذذذذذذذ  ا وذذذذذذذ ك  (514)اإل اتذذذذذذذ 
مذذذذ  أوذذذذَّ تملميذذذذم  5151  منهذذذذا مراوملذذذذ  تذذذذانون األشذذذذخا  ذشم اإل اتذذذذ  قملذذذذاظ (511)اقروحذذذذ ان

ية  5ب شأشذارن اقورتذ  ا وذ ك  (511)اسذريقق   ا  ذ  ا ملذا باإل اتذ  شم مان رذ  ششملائفذ  األصذرى
تذذ ريب صذذا  ق ا رسذذجم يف تذذوف  ب اقراق ذذ سذذ  ية بنذذاو اقيذذ ران يف ا ذذاالن ا ذذ لة احلاوذذ  ا ا

 اس اقرمل  م اقوامَّ شف وس اقرقم   ذشم االمر اوان ا اح ؛ شتوف  ا ملاجلجم اقذ ي  ييذ مون 
اقملذذذذقيف ا ناسذذذذب قألشذذذذخا  ذشم اإل اتذذذذ ؛ شاالكروذذذذاف شاقرذذذذ صَّ ا صيذذذذري ب شأشذذذذارن اقورتذذذذ  

 أن اقرملذاشن اقذ شيل ييذ ظ مسذا  ة م ويذ  يف ثقثذ   ذاالن مييذ  ُتسذ نها يف فذ ة ية 5ا و ك  
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ت ذذ ة نسذذص ار  هذذ ب احل ذذوس   ذذ  اقرمل ذذ م  شاحل ذذوس   ذذ  ا ذذ مان اق ذذع    شتملاذذ م اقس اسذذ  
 ب(511)ا رمل ي  باإل ات 

 المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجوء -55 
 امذذذَّ مهذذذاور يمل وذذذون يف م ذذذ يذ   511 111بذذذطن  ذذذو  5أفذذذالن اقورتذذذ  ا وذذذ ك   -11

ب شأشذذارن اق جنذذ  اقو ن ذذ  حليذذوق اإلنسذذان ية شوذذول (518) امذذَّ وذذ  مسذذج جم 41 111 مذذنهم
بذذطن اذذرم  5ب شأشحذذت اقورتذذ  ا وذذ ك  (511)تيذذارير ال م ذذر هلذذا  ذذ  اسذذرغقس اقملاذذاس ا هذذاوري 

ب (511)   يف ي ذذذار لراسذذذ  شذذذام  احليومذذ  تي  اذذذار حلاقذذذ  ميذذذوق اإلنسذذذان جلا ذذل اقملاذذذاس ا هذذذاوري
شأشحت منوا  اقوفاف   يف م ذ يذ بذطن تملذما م ذ يذ ءق ذان فعذص اقوذياشى ا رمل يذ  باقملاذَّ 

 ب(515)قملااس ا هاوري ييون اقوحوس يق ها أيسر     اقي  
 المشردون داخليا   -51 

نذذذذ  وذذذذمر م 1شخ ذذذذار ال يماقذذذذون موذذذذرلي  لاص  ذذذذار يف  515يف سذذذذ اق اإلشذذذذارة ية أن  -11
  أشحت اق جن  اقو ن   حليوق اإلنسذان بذطن 5114 اظ  (تسونام م شث  وفان ا    اقمقمايل )

 ب(515)تملجَّ م  يذ بروف  اقسي  اق ائم جلا ل ا ورلي  لاص  ار 
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