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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية والعشرون
 5151أيار/مايو  4-51

لحقووووق اإلنسوووان و قوووا   السوووامية تحووودةاألمووول الم فوضووويةمووووأع تهدمووو  م  
 1والفقورة  1/5( من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسوان )ج51للفقرة 

 51/15من مر ق قرار المجلس 

 *بنما  
إىل علعيذذم  (5) هذذم حذذامصم م ذذع م 51امليدمذذم مذذ   مذذو ل قعلوعومذذا هذذو هذذ ا اقريريذذر   

قوامذذذم اقذذذد اعرلذذذدها  عذذذ  ميذذذو  شهذذذو ير صذذذد املصذذذاهي اقرو يهيذذذم ا .االسذذذرورال اقذذذدشرم اق ذذذام 
شال يرضذذذل  اقريريذذذر أيذذذم جرات أش ش هذذذا  نتذذذر أش ا  امذذذا  مذذذ   .51/551اإلنسذذذا  ق ميذذذر ر  

 انذذذف ميو ذذذيم اتمذذذا املر ذذذدو اقسذذذاميم  يذذذو  اإلنسذذذا ي شال أم م ذذذا أش  ذذذرار  يلذذذا ير ذذذ  
ملوعومذذا  اقذذوارهو ش ذذد كرتذذر  ب ذذورو ميفهحيذذم ق موااذذص مايذذم اقذذيف  مرا ذذد ا .باهعذذاتا  َّذذد هو

بيذذذذرار  شعلذذذذ ا  .ق اقريريذذذذري تلذذذذا م  ذذذذدر اإلم ذذذذا  اإلبيذذذذات ععذذذذ  اقيف ذذذذو  اتحذذذذعيم هش    يذذذذر
ي ُير ذذذ ي مسذذذف ميرضذذذ  ا ذذذا ي  ذذذر  مسذذذري  إلسذذذهاما  امل سسذذذم اقو يفيذذذم 51/55 اجملعذذ 

ي  يذذو  اإلنسذذا  اقرابوذذم قعدشقذذم مو ذذو  االسذذرورال شاملورلذذدو بيفذذات ععذذ  اقريي ذذد اق امذذ   صذذاه
ش رذذاع ععذذ  املو ذذد اق ذذص ص قعليو ذذيم اقسذذاميم  يذذو  اإلنسذذا  اقيف ذذو  اق امعذذم اقذذد  .بذذاري 
ش ذذد رشعذذص ق إعذداه اقريريذذر هشريذذم االسذرورال شاقر ذذورا  اقذذد  .مجيذذد املوعومذذا  اقذوارهو  رضذل 

 مدثت ق  عك اقي و.

__________ 

ر ر ه   اقوثييم  ص  إرساهلا إىل هشائر اق مجم اقر ريريم بات *  ما املر دو.مل ُتر
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 الجهات صاحبة المصلحة  من المعلومات المقدمة -توال 
 واإلطار األساسية تالمعلوما -تلف 

 (5)نطاق االلتعامات الدولية -5 
اقذذد  صتعرهذذا  8-11إىل  5-11ي م ذذروا إىل اقروحذذيا  مذ  5أش ذ ت اقور ذذم امل ذ تم  -5

ي أ  اقدشقذم مل   ذد   مذآل اع  ععذ  ا يا يذا  (1)بيفلا خ   اسرورا ذها اقذدشرم اق ذام  اتش 
ي ب ذن  اايذم 581م املسذ شقيا  اقوائعيذمي شي ب ذن  اقولذا  كش 511ميفتلم اقول  اقدشقيم ر ا 

ي ب ذذذذن  اق ذذذذوو، اتحذذذذعيمي شاال يا يذذذذم اقدشقيذذذذم  لايذذذذم ميذذذذو  مجيذذذذد اقولذذذذا  511اتمومذذذذمي ش
اقدشقيم قعيضات عع  مجيد أاذ ا  اقرلييذل م  اال يا يم  8شأ راه أسرهاي ش ودي  املاهو املها ري  
خلذذذذذا  بذذذذذا يو  اال ر ذذذذذاهيم شاال رلاعيذذذذذم ي شاقربش وتذذذذذو  االخريذذذذذارم قعوهذذذذذد اقذذذذذدش  ا اقويف ذذذذذرم
 شا يا يذذذذم اقصعذذذذدا  اتمري يذذذذم مل ا  ذذذذم ي شا يا يذذذذم اقصعذذذذدا  اتمري يذذذذم مل ا  ذذذذم اقويف ذذذذريميشاقثيا يذذذذم
قدشقذذم باقر ذذديى ععذذ  اق ذذ وة اقدشقيذذم  يذذو  اإلنسذذا  ا 5شأشحذذت اقور ذذم امل ذذ تم  .(4)اقرلييذذل

 .(1)نوين اقداخعص مد االقرلاما  اقدشقيمشمواتمم إ ارها اقيا ي(1)اقد قيست  ر اا  يها
 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

إىل عذد  ش ذوه نتذا  خذا  باق يذ  ق اقصعذد شأشحذت اقدشقذم  5أاار  اقور م امل  تم  -5
 .(1)باعرلاه  واعد قع لايم اق امعم قع ي ي مد تياقم خت ي  املواره اق زمم قريفيي ها

 ألساسية لحقوق اإلنسان ومدابير السياسة العامةإلطار المؤسسي والبنية اا -3 
أنذذذ  ق اقيذذذ و مذذذا بذذذر  ذذذوقد االسذذذرورال اقذذذدشرم اق ذذذام   4المتذذذت اقور ذذذم امل ذذذ تم  -1

اتشىل شاقثانيذذذذم قصيفلذذذذا   ذذذذرر ش ذذذذو  انرهاتذذذذا   يذذذذو  اإلنسذذذذا  ق اقصعذذذذدي ش  ذذذذويت بيفيذذذذم اقصعذذذذد 
ا  اقدشقذمي شاسذررمدمت امل سسذا  امل سسيمي شأربعغ ع  ش ذو  مذاال   سذاه ععذ  مجيذد مسذروي

 .(8)اتميفيم تغرال  لد مرتا  اجملرلد املدين شم ميرها
م انرمذذا، أمذذر املتذذامل شرأى مرتذذل اقدراسذذا  االسذذ ا يحيم أ  اقدشقذذم  ذذد أماقذذت علعيذذ -4

سياسذذص. شأ ذذار املرتذذل أ  أمييفذذم املتذذذامل ا اقيذذم  يريذذر إىل اخلذذربو ق  ذذا  اقذذد ا  عذذذ   إىل  وذذ   
يرحذذد مذذآل اع   تلذذا أعذذر، املرتذذل عذذ  أسذذي  ت  م رذذف أمذذر املتذذامل مل. (1)  اإلنسذذا ميذذو 

 .(51)ميلانيم  لايم ميو  اق وو، اتحعيم شاق وو، امليف درو م  أح  أ رييص
شأاار مرتذل اقدراسذا  االسذ ا يحيم إىل مذا أمرز ذ  شيفذم م ذ تم بذر م سسذا  اجملرلذد  -1

 رذذذذو ر اإلراهو  جقيذذذذم ش يفيذذذذم مليفذذذذد اقروذذذذ يفي إال أنذذذذ  ال اسذذذذر دا  املذذذذدين شا  ومذذذذم مذذذذ   يذذذذد   ق
 .(55)اقسياسيم شال اتموا  اق زمم قعلضص  ردرماا بريفيي ها

أشسذذذذا   ار ياعذذذذاا خ ذذذذراا ق موذذذذدال  اقويفذذذذ  شاشر ذذذذم ق 5شالمتذذذذت اقور ذذذذم امل ذذذذ تم  -1
، اق ذذوو، اتحذذعيم مذذ  عذذ شو ععذذ  كقذذكي يوذذاين اذذصاش اقيذذر  املرامذذم هلذذا. يعذذم قاا نتذذر  اق ذذصا،
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اقدشقذذذذم بر ثيذذذذ   5شأشحذذذذت اقور ذذذذم امل ذذذذ تم  .(55)انوذذذدا   ذذذذر  اقروعذذذذيا اشيذذذذد امل ئذذذذا قثيذذذذا رها
شزيذذذذذاهو خ ذذذذذل شمعيذذذذذا  اقرذذذذذدريف املهذذذذذ   ي(54) هوههذذذذذا اقراميذذذذذم إىل اقر ذذذذذدم قص اقذذذذذم اق ذذذذذصا،

يذذذذم شإعذذذذداه بذذذذرام  قرنهيذذذذ  اقيذذذذاهو  سذذذذرهدر اق ذذذذصا، مذذذذ  مجيذذذذد اق صيذذذذا  اال رلاعقع ذذذذصا،ي 
 .(51)شاجملرلوا  احملعيم

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 
روذذذر ، عيفهذذذا خذذذ   االسذذذرورال  5رأ  اقور ذذم امل ذذذ تم  -1

اسذذذرلرار موتذذذا هشاعذذذص اقيعذذذى امل
اقدشقذم بريفييذ  اقروحذيا  اقذد  صتعرهذا  5شأشحذت اقور ذم امل ذ تم  .(51)اقدشرم اق ذام  اتش  قصيفلذا
وعيذذذذم اقذذذذد   ورهذذذذا ععذذذذ  نيسذذذذها خذذذذ   اسرورا ذذذذها اقذذذذدشرم اق ذذذذذام  شاقو ذذذذات باالقرلامذذذذا  اق 

 .(51)اتش 

اهوواة القووانون الوودولي مووع مر الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان  منفيووا االلتعامووات  -أيل 
  اإلنساني الواأب التطبيق

  المساواة وهدم التمييع -5 
  مل ا  ذم اقرلييذلي شأشحذت عذ  أسذيها ال ريذار بيفلذا إىل  ذانو  1أعربت اقور م امل ذ تم  -8

أسذصا،   ذل  امليذ  اشيفسذص شاهلويذم شاقروصذر اشيفسذانيردرج اقدشقم بس    انو  مل ا  م اقرلييل يرذ
 .(51)اقرلييل جبليد أا اق ر   اقدشقم باعرلاه  انو  جي 5شأشحت اقور م امل  تم  .(58)اقرلييل

اسذذذا  اقوامذذذم شاقر ذذذريوا  املروعيذذذم  تذذذاهر اقريذذذد  ق اقسي 5شاع  ذذذت اقور ذذذم امل ذذذ تم  -1
ي شإ  تانذذذت اقدشقذذذم مل  ذذذوائا سياسذذذا ا ش  ذذذريوا ا اقداخعيذذذم مذذذد ا يا يذذذم (51)باقيضذذذايا اشيفسذذذانيم

تلذا مل  رحذد اقدشقذم املذواره اق زمذم قعل سسذذم  .(55)اقيضذات ععذ  مجيذد أاذ ا  اقرلييذل  ذد املذذرأو
اقدشقذذم بروليذذل  5أشحذذت اقور ذذم امل ذذ تم ش  .(55)زمذذمهذذا املر صذذم امل سسذذيم اق اقو يفيذذم قعلذذرأو شال ميف ر

بيفلذا بريفتذيا هشرا   5شأشحت اقور م امل ذ تم  (51)إ ارها امل سسص ق  ا  ام ا  ميو  املرأو.
قعرذذدريف شإكتذذات اقذذوعص شاقروعيذذم ق  ذذا  ميذذو  املذذرأوي مذذد  وسذذيد ن ذذا  ن ذذر اقيذذوانر شاقذذربام  

 .(54)اقيائلمشاملواره 
بيصو  بيفلا اقروحذيا  املروعيذم بوذد  اقرلييذل اقويف ذرم خذ    5اقور م امل  تم  شاع  ت -51

اسرورا ها اقدشرم اق ام  اتش . بيد أما أتد  أ  اجملرلوا  احملعيم قعصيفلير م  أح  أ رييص 
إك يروذذ  ر ععذذ  اقسذذذ ا  امليف ذذدري  مذذ  أحذذذ   .(51)شقع ذذوو، اتحذذعيم  وذذذاين ب ذذدو مذذ  اقرلييذذذل

د حبيذذذو  تذذذاقروعياي شاق ذذذ مي شامل ذذذارتم اقسياسذذذيمي شإم انيذذذم اقعحذذذوت إىل اقوداقذذذمي أ رييذذذص اقرلرذذذ
تلذذذذا  وذذذذاين اجملرلوذذذذا  احملعيذذذذم قع ذذذذوو، اتحذذذذعيم مذذذذ  اقويفذذذذ   .(51)شاالنذذذذدماج ق سذذذذو  اقولذذذذ 

بيفلذا بريفتذيا  5شأشحذت اقور ذم امل ذ تم  .(51)ف ماقرهذا اال ر ذاهيم شاال رلاعيذمشاال  هاه بسص
 ي(58)املذدار  شعذرب مجيذد شسذائل اإلعذ  تا  أحذع  اقور ذص ق اا  امم اإلنسا  أيا    وعيم ب ر 

ش يفييذذذذذ  بذذذذذرام  إلهمذذذذذاج اجملرلوذذذذذا  احملعيذذذذذم قعصيفليذذذذذر مذذذذذ  أحذذذذذ  أ رييذذذذذص شقع ذذذذذوو، اتحذذذذذعيم ق 
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شإ رات هراسم ا رلاعيم ا ر اهيم ع  اقس ا  اقصيفلير م  أح  أ رييذص امل تذلي  ق  ي(51)اجملرلد
شموا صذم امل سسذا  أش ات ذراه  ي(11)اقو ور عع  امريا ا ا اتساسيم ساعدو قبوض املد  قعل

اق ي   ارسو  أعلاالا متييليم  د اتاذما  اقصيفليذر مذ  أحذ  أ رييذص شاتاذما  امليفرلذر إىل 
 .(15)اق وو، اتحعيم

ييذذص اقروحذيا  املروعيذم باتاذما  امليف ذدري  مذ  أحذ  أ ر  أ  5شرأ  اقور ذم امل ذ تم  -55
.  ذذ  يذذلا   ذذذر  أم ميفهذذذا ر يذذىي مل اقذذد  صتعرهذذا بيفلذذذا خذذ   اسرورا ذذها اقذذذدشرم اق ذذام  اتش 

شتذذذ قك اقسذذذعوتيا  اقرلييليذذذم ااي اقييذذذر  يلذذذا يروعذذذى باقسذذذ ا  امليف ذذذدري  مذذذ  أحذذذ  أ رييذذذص  ائلذذذ
ل  عذي امذ يرذو ر قذ اقدشقم بذج رات  وذداه سذ اين  ديذد  5شأشحت اقور م امل  تم  .(15)قيوا  اتم 

إل امم مور م اقو د ا يييص قعس ا  امليف دري  م  أحذ  أ رييذص ق  إعداه ش وعيم ميلانيم شم  
اقصعدي شإهماج  اريخ ه الت اقس ا  ق نتا  اقروعيا شت قك إسذهاما ا ق اقصعذدي شإن ذات اتمانذم 

 .(11)اقو يفيم قريفليم اقصيفلير م  أح  أ رييص
  أ و  ات يا  ماالا ق بيفلذا هذا امليفرلذو  إىل اجملرلوذا  أ 5شأبرز  اقور م امل  تم  -55

 5شأشحذذذت اقور ذذذم امل ذذذ تم  .(14)احملعيذذذم قع ذذذوو، اتحذذذعيم شات يذذذا  غذذذر ا ذذذائلي  قوثذذذائى هويذذذم
شإن ات  ي(11)اقدشقم باعرلاه  دابر   ي  ت يا  اق وو، اتحعيم ممارسم ميو ها ممارسما تامعم

 .(11)ي برام  قدعا ات يا  املها ر 
أ  اقدشقذذذم مل  ذذذوائا   ذذذريوا ا اقداخعيذذذم شال سياسذذذا ا مذذذد  5شأش ذذذ ت اقور ذذذم امل ذذذ تم  -51

مصاهي يوغياتار اي شر ضت االعذ ار  انونذاا باملثعيذا  شاملثعيذر شملهش ذص امليذ  اشيفسذص شم ذايرم 
اقدشقذذم  5شأشحذذت اقور ذذم امل ذذ تم  .(11)اهلويذذم اشيفسذذانيم شمذذامعص حذذيا  اشيفسذذر مذذ  اقسذذ ا 

بذذاالع ار بو ذذوه املثعيذذا  شاملثعيذذر شملهش ذذص امليذذ  اشيفسذذص شم ذذايرم اهلويذذم اشيفسذذانيم شمذذامعص 
 .(18) اا قعسياسا  اقواممحيا  اشيفسر م  اقس ا  بوحيها أح ا،  ميو  شهد

 511مذ  املذاهو  55ش 55باسذرلرار نيذاك اقييذر ر اقيذرعيرر  1شكت ر  اقور ذم امل ذ تم  -54
ي اقعرذذذذذذر  يف  ذذذذذذا  ععذذذذذذ  أ  ممارسذذذذذذم أ ذذذذذذراه اق ذذذذذذر م 514/5111سذذذذذذو  اقريفييذذذذذذ م ر ذذذذذذا مذذذذذذ  املر 
ر االا شنساتاي املثعيم اشيفسذيم ي ذ   سذوت سذعوة م ذر اقو يفيمي

 1شأشحذت اقور ذم امل ذ تم  .(11)
مذذذذذذذذذ  املرسذذذذذذذذذو  اقريفييذذذذذذذذذ م  511مذذذذذذذذذ  املذذذذذذذذذاهو  55ش 55بجق ذذذذذذذذذات اقييذذذذذذذذذر ر اقيذذذذذذذذذرعيرر  اقدشقذذذذذذذذذم

 .(41)514/5111 ر ا
أ  شسذذائل اإلعذذ     ذذ   إمذذدى أتذذرب بذذواهر اقر ي ذذل شاقويفذذ   1اقور ذذم امل ذذ تم  شرأ  -51

 د املثعيا  شاملثعير شملهش ص املي  اشيفسص شم ايرم اهلويم اشيفسذانيم شمذامعص حذيا  اشيفسذر 
مذذذ  اقسذذذ ا  ق اقصعذذذد.  اقع ذذذم املسذذذرمدمم  يهذذذا  ثذذذر ق اجملرلذذذد رهشه  أ وذذذا   ُتريضذذذي م ععذذذ  تذذذر  

اقدشقذم بريفييذ  بذرام  مليفذد اقرلييذل  1شأشحذت اقور ذم امل ذ تم  .(45)شم ايرم اهلويم اشيفسانيم املثعير
شاق ذذرش   ي(45)ق شسذذائل اإلعذذ   شاقيضذذات ععيذذ  بسذصف امليذذ  اشيفسذذص شاهلويذذم شاقروصذذر اشيفسذذانير

  اشيفسذص ق  يفيي  خ م ش يفيم قعيضات عع  اقرلييل شاقويف   د املثعيذا  شاملثعيذر شملهش ذص امليذ
 .(41)م اشيفسانيم شمامعص حيا  اشيفسرشم ايرم اهلوي
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إىل أ  االر صذذا  بذذر اتاذذما  مذذ  نيذذ  نذذو  اشذذيف  غذذر  1شأاذذار  اقور ذذم امل ذذ تم  -51
حيتذذذر اقذذذلشاج بذذذر اتاذذذما  مذذذ  نيذذذ  نذذذو   1/5154ي شأ  اقيذذذانو  ر ذذذا دموذذذ ر  بذذذ  ق اقصعذذذ
 .(44)عذ ار باقربا ذا  اقلش يذم املويذوهو ق اخلذارجميفذ ي تلذا حيذو  هش  اال 41اشيف ي ق املاهو 

شبدت إ ذرات علعيذم  1/5154م  اقيانو  ر ا  41اقدشقم بجق ات املاهو  1شأشحت اقور م امل  تم 
 .(41)  ريويم   ي  قع رتات م  ني  نو  اشيف  املساشاو أما  اقيانو 

 حق الفرد  ي الحياة والحرية وتمن  الشخصي  -1 
عع  حنو غر  انوين ش وسيصي إىل أ  سعف مريم اتاما   1قور م امل  تم أاار  ا -51
ويذذذذم اشيفسذذذذانيمي  انذذذذف ار  ذذذذا، انرهاتذذذذا   يلذذذذا يروعذذذذى بامرحذذذذاز اتاذذذذما  م ذذذذايرم اهلإىل 

اقدشقذذم برذذدريف  1شأشحذذت اقور ذذم امل ذذ تم . (41)ميفهحيذذم شهذذاز اق ذذر م اقو يفيذذمي ذذ    ممارسذذما 
ا املروعيم بام ا  شاايم ميو  م ايرم اهلويم اشيفسانيم مذ  اقسذ ا ي اقرلاما  وا  اتم  ب ن  

شاقر ييذذذى مذذذد أ ذذذراه اق ذذذر م املرذذذور  ر ق امرحذذذازا    وسذذذييم شق مذذذاال  ابرذذذلاز  شعيفذذذ   ذذذد 
 .(41)اتاما  م ايرم اهلويم اشيفسانيم ش يد  أ راه اق ر م ه الت إىل اقوداقم

شقذذم مل  رمذذ  مذذا ي يذذص مذذ   ذذدابر قريفييذذ  نتذذا  سذذحو  أ  اقد 5شرأ  اقور ذذم امل ذذ تم  -58
اسرورا ذذذها  يريذذذى مذذذد املوذذذاير اقدشقيذذذمي شهذذذو مو ذذذو  بوذذذض اقروحذذذيا  اقذذذد  صتعرهذذذا بيفلذذذا خذذذ  

شأ ذذذذذا ت اقور ذذذذذم  .(48)(54-18ي ش51-18ي ش51-18)اقروحذذذذذيا  اقذذذذذدشرم اق ذذذذذام  اتش  
شأش ذذ ت  .(41)اال   ذذائلررأ  م ذذ عد   ذذد   اقسذذحيفات شاترتذذا  اقسذذحو  ال  ذذل  5امل ذذ تم 

شأشحذذت اقور ذذم  .(11)اقور ذذم أ  أمذذوا  شبذذرام  مرا ذذى امرحذذاز اتمذذدا  قيسذذت بامل ئلذذم تذذ قك
ي ذذم تر ذذذم اقدشقذذم باعرلذذاه  ذذذدابر قعيضذذات ععذذ  اترتذذا  اقسذذذحو  شتياقذذم أمذذوا  مو 5امل ذذ تم 

 .(15)قألاما  مسعويب ا ريم
مذوفير مذ هعر قعروامذ  مذد اتاذما  كشم عد  ش ذوه  5شالمتت اقور م امل  تم   -51

اإلعا م ق مرا ى ا ص . شبسحو  اقصعدي ع شو عع  كقكي عده تصر م  كشم اإلعا م مسذعويب 
 .(15)ا ريم هش  َّاتلم شال إهانم

قعيضات  85/5151أن  عع  اقرغا م  حدشر اقيانو  ر ا  5شالمتت اقور م امل  تم  -51
عذذ   5شأعربذذت اقور ذذم امل ذذ تم  .(11)يذذلا  اقويفذذ  امليفذذل   ائلذذاا ب ذذدو ععذذ  اقويفذذ   ذذد املذذرأوي ال

         اقيذذذذذذذانو ي ش ذذذذذذذاشز املهعذذذذذذذم احملذذذذذذذدهو قذذذذذذذ قك )تذذذذذذذانو  اتش / أسذذذذذذذيها قوذذذذذذذد  ش ذذذذذذذد قذذذذذذذوائ  هلذذذذذذذ ا
(. تلذذا مل  ريف ذذن َّذذاتا شال نيابذذا  مرم  ذذم ق اقيفتذذر ق  ذذرائا اقويفذذ   ذذد 5151هيسذذلرب 
اقدشقذذذم بضذذذلا  اقريفييذذذ   5شأشحذذذت اقور ذذذم امل ذذذ تم  .(14)م املذذذرأوأرن ذذذمت مراتذذذل قرعايذذذ املذذذرأوي شال
 5شأشحذت اقور ذم امل ذ تم  .(11) ذد املذرأوي شصاحذم ق امليفذل  قيذانو  اقيضذات ععذ  اقويفذ اقيوعص 

بيفلذذذا بجهمذذذاج  1شأشحذذذت اقور ذذذم امل ذذذ تم  .(11)85/5151اقدشقذذذم بريفييذذذ  أم ذذذا  اقيذذذانو  ر ذذذا 
ويذذم اشيفسذذانيم ق اقسياسذذا  اقذذد  سذذرهدر  ذذ ايا اقويفذذ  شاق ذذره املذذراهير شاقيفسذذات م ذذايرم اهل

 .(11)امليفل 
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إىل أ  جخر  يريذر حذاهر  اوف أبرايم اقسيدو اقصارو أ  اقراعص اق احلشأاار  م سسم  -55
عذذذده  ي بعذذذغ5155  ق عذذذا  ي  ذذذ  عذذذ  أنذذذ عذذذ  اقيفتذذذا  اقذذذو   املر امذذذ  إلم ذذذاتا  اشر ذذذم

 5 511بعذغ عذدهها ق مذر ماقذمي  5 145سذات املصع ذغ عيفهذا اشيفسص عع  اقيفماال  االعردات 
 141ي سرحعت 5151. شق اقي و م  تانو  اقثاين/ييفاير إىل نيسا /أبري  5155ماقم ق عا  

ماقم اعردات  يفسص عع  اقيفسذات. شأشحذت امل سسذم بيفلذا باسذر دا  سياسذم ش ائيذم مذ  ات ذا  
 .(11)اقثيا يم امل حوم عع  االعردات اشيفسص

شكتر  املصذاهرو اقوامليذم إلمذات مجيذد أاذ ا  اقويوبذم اقصدنيذم قأل يذا  أ  اقويوبذم اقصدنيذم  -55
قأل يا  م رشعم ق اقصعدي عع  اقرغا م  اقروحيا  حبترهذا اقذد  صعترهذا بيفلذا خذ   اسرورا ذها 

أمعهذا  شأعربذت املصذاهرو اقوامليذم عذ  .(11)(51-11ش 55-18اقدشرم اق ام  اتش  )اقروحذيرا  
ق أ   يد  اقدش   وحيا  إىل بيفلا باعرلاه  انو   تر مجيذد أاذ ا  اقويوبذم اقصدنيذم قأل يذا  

 .(15)ق مجيد اتشسا ي  ا  يها امليفل 
بوذذذذذض أ يذذذذذا  اق ذذذذذوو، اتحذذذذذعيم شات يذذذذذا   وذذذذذرل إىل  5شأاذذذذذار  اقور ذذذذذم امل ذذذذذ تم  -51

اقدشقذم بريفييذ  اذ    5ور م امل  تم اقصاق ر. شأشحت اقاشيفسص م   ص  سر    ق   اق  مر
اقسذذ ا  اتحذذعير شسذذ ا  اجملرلوذذا  احملعيذذم اقريييذذم اقيفائيذذم مذذ  أ ذذ  اقيضذذات أشسذذا   ش ائيذذم ق

عع  فاهرو االعردات اشيفسص عع  ات يا ي شاسر دا  برام  قعلسذاعدو  يس ذر  يذد  املسذاعدو 
 .(15)اقريييم ا ر اهياا رلوا  احملعيم املدرسيم    ياا السر    أ يا  اجمل

 إقامة العدل  بما  ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب  وسيادة القانون -3 
 ويييفذذذا   أ  اقدشقذذذم مل  ورلذذذد نتامذذذاا قعلهذذذ  اقيضذذذائيم شأ  5أش ذذذ ت اقور ذذذم امل ذذذ تم  -54

ختيذيض ي 5154ش 5151 بر عامص رى  ع شو عع  كقكيش م  رم.  5111اقيضاو ميف  عا  
ععذذذ  اال ذذذامص يفتذذذا  اقامليلانيذذذم قيفتذذذا  إ امذذذم اقوذذذد ي شهذذذو مذذذا مذذذا  هش   يفييذذذ    خم  ذذذانسذذذصم 

 .(11)اق ويد اقو  
أ  اقدشقذم ال   يذ  مذى اتاذما  كشم اإلعا ذم ق أ   راعذ   5شرأ  اقور م امل  تم  -51

قو ذذوه ث ثذذم م مجذذر بع ذذم اإلاذذارو  يذذل ععذذ  اق ذذويد اقذذو   ملسذذاعدو اا أحذذو  احملاتلذذا  نتذذر 
  .(14)تاما  اق ُّا مسعويب ا ريما

أ  اقيذذذانو  اشيفذذذائص قألمذذذدا  يرصيذذذص ععذذذ  خيذذذض سذذذ   5شأش ذذذ ت اقور ذذذم امل ذذذ تم  -51
عامذذااي شأشحذذت اقدشقذذم  واتمذذم نتذذا  املسذذ شقيم اشيفائيذذم قعلذذراهير مذذد  55املسذذ شقيم اشيفائيذذم إىل 

 .(11)اق ي ا يا يم ميو  
 51-11نذذذ  ععذذذ  اقذذذرغا مذذذ   صذذذو  اقدشقذذذم اقروحذذذيا  إىل أ 5شأاذذذار  اقور ذذذم امل ذذذ تم  -51
اسرورا ذذذها اقذذذدشرم اق ذذذام  اتش ي مل ُتيذذذى ُتيييذذذاا  وذذذاالا ق  خذذذ   (11)58-11ش 51-11ش

اقوديذذذذذد مذذذذذ  ا ذذذذذاال  اخل ذذذذذرو النرهاتذذذذذا  ميذذذذذو  اإلنسذذذذذا  اقذذذذذد ش وذذذذذت ق اقيذذذذذ و مذذذذذا بذذذذذر 
   يعذي   شتوقذو  ( شأمدا  سا5151ي ت اه    ان ييفوال )ق عا  5155ش 5151 عامص
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 .(11)اإل ذذذذ   مذذذذ  اقويذذذذا، (ي شهذذذذو مذذذذا اذذذذحد ععذذذذ   رسذذذذيخ ثيا ذذذذم5155-5155)ق اقيذذذذ و 
اقدشقم باقر ييى ق ماال  االنرهاتذا  اخل ذرو  يذو  اإلنسذا  اقذد  5شأشحت اقور م امل  تم 

  .(18)يهامر  ص موا صم َّاتلم ش ش وت ق اقسيفوا  اخلل  اتخرو ش
ذذذذذر مرتذذذذذل اق -58 مويفيذذذذذم  5115دراسذذذذذا  االسذذذذذ ا يحيم بجن ذذذذذات شيفذذذذذم قع يييذذذذذم ق عذذذذذا  شكت 

(ي 5181-5111بذذاقر ييى ق اشذذرائا املر  صذذم إبذذا  ا  ذذا اقذذدي را ورم اقوسذذ رم )ق اقيذذ و 
وذت ُتيييا ذذا ق  يريذذر  َّذدشه اقيف ذذر مل يرسذذع ا  ذل إىل أ ذذراه أسذذر اقضذ ايا. شأ ذذار املرتذذل أ   مجر

نسذذذذر اقضذذذذ ايا شال  رذذذذابد مذذذذاال ا املوع يذذذذم. تلذذذذا مل  و ذذذذد خ ذذذذم اقدشقذذذذم قيسذذذذت ععذذذذ  ا  ذذذذا   ب
شأعذذذر، املرتذذذل عذذذ  أسذذذي  قوذذذد  اسذذذرحابم م رذذذف أمذذذر املتذذذامل ق عصذذذا  أسذذذر  .(11)قعروويضذذذا 

 .(11)ندائها  ور م ا يييمي شاقوداقماقض ايا هعا 
 ريةي الخصوصية والعواج والحياة األسالحق   -4 

امليدمذذذذذم هلذذذذذا خذذذذذ    51-18  بيفلذذذذذا مل  يفيذذذذذ  اقروحذذذذذيم أ 5أتذذذذذد  اقور ذذذذذم امل ذذذذذ تم  -51
ذذر.  ي(15)اسرورا ذذها اقذذدشرم اق ذذام  اتش  كقذذك أ   سذذحي  املواقيذذد ق امليفذذا ى اقيفائيذذم غذذر ميس 

اقدشقذم بجن ذات مراتذل قرسذحي  املواقيذد ق ميفذا ى اق ذوو، اتحذعيم أش  5شأشحت اقور م امل  تم 
ذذ ل  يهذذا اقسذذ ا  امليف ذذدرش  مذذ  أحذذ  أ رييذذصي ش يفتذذيا اذذ   امليفذذا ى اقيفائيذذم أش امليفذذا ى اقذذد ي ت 

 .(15) رشجييم قرسحي  ات يا 
أن  ال     االع ار باهلويم اشيفسانيم قألاما  م ايرم  1شأش  ت اقور م امل  تم  -11

اهلويذذم اشيفسذذانيم ق اقصعذذد إال بذذج رات   ذذانوين بوذذد أ  ي ذذر اتاذذما  املويفيذذر أعضذذاتها اقريفاسذذعيم 
يذذل االعذذ ار باسذذا  1 راميذذاا. شأشحذذت اقور ذذم امل ذذ تم  اقدشقذذم بسذذ    ذذانو   قعهويذذم اشيفسذذانيم جير

رمي هش   ذذذرشرو إ ذذذرات  إهاو ذذذف م ذذذاير اهلويذذذم اشيفسذذذانيم شهويرذذذ  ق مجيذذذد اقوثذذذائى اق م ذذذيم  
 .(11)خضوع  قردخ   رامص

الحيواة العاموة والحيواة   وي المشوار ة  وي والحوق  مكوين الجمعيات والتجمع السلميحرية  -1 
 السياسية

 54/5151عذ  أسذيها إلبيذات اقدشقذم ععذ  نيذاك اقيذانو  ر ذا  4أعربت اقور م امل  تم  -15
ذذد شاقرتذذاهري ش  شأشحذذت . اقيفيذذابيربوذذض اقيذذاهو ير مذذى شيروا ذذف  و صذذ  اقذذ م ييي ذذد ميذذص اقرحل 

    حبيص اقرحل د شاقرتاهراقيانو  أش  وديع  تص ال ه ا بجق ات  اقدشقم 4اقور م امل  تم 
(14). 

إىل أ  بيفلذذا ا املرتذذل االسر ذذارم  يذذو  اإلنسذذا  ب عيذذم ا يذذو  جباموذذم أشت هومذذشأاذذار  -15
بوض اقريد  ق تياقم زياهو نسصم م ارتم املرأو ق ا  ومم. بيد أن   5155 د أمرز  ميف  عا  
بعذذذداا ق اقوذذذامل  551ائذذذم مذذذ  بذذذر ي امرعذذذت بيفلذذذا املرتذذذل اخلذذذام  بوذذذد امل5155اعرصذذذاراا مذذذ  عذذذا  

 .(11)  ا  وميذذذم اقوعيذذذا الختذذذاك اقيذذذرارشاملرتذذذل اتخذذذر ق امليف يذذذم ق نسذذذصم متثيذذذ  املذذذرأو ق املسذذذرويا
 ذارتم املذرأو اقدشقم  واحعم  يفيي   دابر ُتيى مليداا م  اإلن ار ق م 5شأشحت اقور م امل  تم 
 .(11)ق ميفاحف املس شقيم



A/HRC/WG.6/22/PAN/3 

GE.15-01974 8 

 التمتع بظروف همل هادلة ومؤامية عمل و يالحق  ي ال -1 
إىل أن  عع  اقرغا م   صو  بيفلا اقروحذيا  امليدمذم هلذا ب ذن   4أاار  اقور م امل  تم  -11

  ذذذذر تصذذذذذر ق مو ذذذذو  اقولذذذذ  خذذذذ   اسرورا ذذذذها اقذذذذدشرم اق ذذذذام  اتش ي ال   ذذذذ  م متذذذذم 
  اقدشقذذم أم إ ذذرات قع ذذد مذذ  سذذصف   يذذد ها.  وعذذ  سذذصي  املثذذا ي مل  رمذذاتش ذذا  اقذذد تانذذت 

  ذ  اقرياش  ق ات ور بر اقر   شاملذرأوي شال إلق ذات امللارسذم غذر اقيانونيذم املرلثعذم ق إ ذرات 
اقدشقم باختاك اقردابر اق زمم  4عل . شأشحت اقور م امل  تم ا  م  أ   ا  و  عع   رحم 

خذذذذذ   اسرورا ذذذذذها اقذذذذذدشرم اق ذذذذذام  قريفييذذذذذ  اقروحذذذذذيا  شاالقرلامذذذذذا  امليدمذذذذذم ق  ذذذذذا  اقولذذذذذ  
 .(11)اتش 
أ  ا  ومذا  املروا صذذم ق اقصعذد  ذد خاقيذت  واعذد اقولذذ   4شأش ذ ت اقور ذم امل ذ تم  -14

املهيفيم املروعيم باملوفير اقولوميري اخلا ور قيفتا  علذ  غذر مسذرير شمرهذو  بووامذ  سياسذيم. 
زمذم إلن ذات نتذا عد اقيائلم شاعرلاه اقيواعذد اق اقدشقم باالمرثا  قعيوا 4شأشحت اقور م امل  تم 

 .(18)اقي ا  اقوا مهيفيم مسريرو ق 
أ  اقدشقذذم ال ُتذذ   ا ذذى ق مريذذم   ذذوي  اشلويذذا   4تلذذا أش ذذ ت اقور ذذم امل ذذ تم  -11

ش نسذي  اقيفيابذا  ق اقي ذذا  ا  ذومصي ش يذذرل  يذوهاا ال  ريذى مذذد ا ذدشه املوذذ  ر  ذا بوحذذيها 
شق اقي ا  اخلا ي ال جيوز اقريفتيا اقيفيايب ق بوض اجملاال   جملرلوا  اقد يرا يم.م رشعم ق ا

اقرحذذذذارمي ش  ذذذذذا  اخلدمذذذذذم  ا ذذذذروي شموتذذذذذا اقي ذذذذذا تاقي ذذذذذا  امل ذذذذرقي شميف يذذذذذم توقذذذذذو    أيضذذذذااي
 .(11)امليفلقيم
أ  شزارو اقولذذذ   رذذذدخ  ق ا ريذذذم اقيفيابيذذذم بذذذر ض  سذذذحي   4شأ ذذذا ت اقور ذذذم امل ذذذ تم  -11
اقيفيابا ي ب  إما ال  و ر بنم ا  احملاتا اقوعيا   ا اق ن  بييفلا  نمر احمل لذم اقيضذائيم  بوض

 .(81)اقوعيا بريفيي ها
اقدشقم بام ا  شتياقم ا ذى ق اقريفتذيا اقيفيذايب شسذائر ا يذو   4شأشحت اقور م امل  تم  -11

ش انونيذم شإهاريذذم  لايذم ا يذذو   اقولاقيذم ق اقي ذا  ا  ذذومصي شاختذاك مذذا يعذل  مذذ   ذدابر سياسذذيم
اقيفيابيم شليد اقوامعر ق   اعا  اال ر اه تا مي شعد  اقرذدخ  ق علعيذد   ذ ي  امليفتلذا  

 .(85)اقولاقيم شعلعها
اذذوف أبراذذيم اقسذذيدو اقصذذارو أ  اقراعذذص اق ذذاحل إىل أ  ععذذ  اقوذذام   شأاذذار  م سسذذم  -18

سذذاعم يوميذذااي غاقصذذاا مذذا  وذذانر خ هلذذا مذذ  سذذوت موامعذذم  55ق اخلدمذذم امليفلقيذذم باقصعذذد اقولذذ  مذذآل 
أربا، علعه ي شأ  ميه  ق اقضلا  اال رلاعص مرهوٌ  بجراهو ر، اقول . شأ ذا ت امل سسذم 

هشالراا مذذذ  هشالرا   551ش 511أ  ا ذذذد اتهج ت ذذذور اقولذذذا  ق اخلدمذذذم امليفلقيذذذم يذذذ اشع بذذذر 
هشالراا مذذذذ   154هج قأل ذذذذور امليذذذذرر قسذذذذائر اقولذذذذا  يصعذذذذغ ا ذذذذد ات ق مذذذذر اقواليذذذذا  املر ذذذذدوي

ق  48هشالرا  اقواليا  املر دو. شأاار  امل سسم إىل  يارير حاهرو ع  شزارو اقول    تر أ  
 املائذذم مذذ  اق ذذ اشى اقذذد  رعياهذذا اقذذوزارو ميدمذذم مذذ  اقولذذا  ق اخلدمذذم امليفلقيذذم. شأشحذذت امل سسذذم
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معذذذذم اقوذذذذام   ق اخلدمذذذذم امليفلقيذذذذمي بروعيذذذذم اتاذذذذما  بيفلذذذذا بريفييذذذذ  سياسذذذذم مل ا  ذذذذم سذذذذوت موا
حبيذذو ه  شاختذذاك  ذذدابر إلنيذذاك اتم ذذا  اقيانونيذذم املروعيذذم بذذن وره  اق ذذهريم شميهذذ  ق اقضذذلا  

 .(85)اال رلاعص
 الحق  ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -7 

 يذذذو  جباموذذذم أشت هومذذذا إىل ش ذذذوه أاذذذار املرتذذذل االسر ذذذارم  يذذذو  اإلنسذذذا  ب عيذذذم ا -11
 11 يديرا  بوحو  نسصم اقصيفلير م  اق وو، اتحعيم اق ي  يوي و  ق ماقذم  يذر مذد د إىل 

تلا أاار املرتل إىل ادو حووبم م ارتم موتا اقولا  م  اق وو، اتحعيم ق اقيوى   ق املائم.
 اقريذذ ي شاقر ي ذذل  ذذد هذذ   اق ذذوو،ي اقوامعذذم نتذذراا ملو ذذد اجملرلوذذا  احملعيذذم قع ذذوو، اتحذذعيم ق
شأاار  اقعحيفذم اقو يفيذم قع ذوو،  .(81)شَّدشهيم  ر  أ راهها ق اقروعياي شنتراا قع وا ل اقع ويم

ق  4اتحذعيم ق بيفلذا إىل أنذذ  ععذ  اقذرغا مذذ  اإلعذ   عذ   ذذرشاع  ذو اقيفذا   احملعذذص اإلمجذا  بذذر 
ار يوذذت موذذدال  نيذذ     يذذم ات يذذا ي شاقو يذذا  ق املائذذم ق اقويذذوه اتخذذروي  يذذد  8املائذذم ش

اقيفياسيمي شاقرسر ، م  املدرسم ق اجملرلوا  احملعيم قع وو، اتحعيم
(84). 

 الحق  ي الصحة -8 
اتشقويذذذذم إلن ذذذذات اقصيفيذذذذم اقر ريذذذذم ع ذذذذت إىل أ  اقدشقذذذذم  ذذذذد أ 5أاذذذذار  اقور ذذذذم امل ذذذذ تم  -41

شأمهعذذت خذذدما  اق ذذ م اقويعيذذم بذذجغ   قعلسر ذذييا  ععذذ  مسذذا، اقرعايذذم اق ذذ يم اتشقيذذمي 
املوهذذد اقذذو   قع ذذ م اقويعيذذم. تلذذا مل  رمذذ  اقدشقذذم  ذذدابر   يذذ  ا ذذى ق اق ذذ م ق مذذاال  

اقدشقم بجي ت اتشقويم خلدما  اقرعايم اق  يم اتشقيمي  5اإلمها  اق يب. شأشحت اقور م امل  تم 
يذذمي شاسذذر دا   ذذدابر  ضذذل  اقر ييذذى ق ش وليذذل اقرعايذذم امليدمذذم قوذذ ج م ذذات  اق ذذ م اقويع

 .(81)شاحملاتلم شاملوا صم ععيها ماال  اإلمها  اق يب
إىل ار يذذا  نسذذف انر ذذار مذذاال  ا لذذ  شاإلحذذابم بذذاتمرال  5شنص هذذت اقور ذذم امل ذذ تم  -45

 م عذ 5ع شو عع  كقكي أتد  اقور م امل ذ تم ش املراهيا  شاملراهير. أشسا   امليفيوقم  يفسياا ق
اق ذذ م اشيفسذذيم شاإلةابيذذمي شَّدشهيذذم مذذواه اقرثييذذ  اشيفسذذص ق اقذذربام  امل ئلذذم ق  ذذا  ربام  اقذذ

اقدشقم بو د سياسا  قع  م اشيفسيم شاإلةابيم ُتلص   5شأشحت اقور م امل  تم  .(81)اقروعيليم
هو اتاذما  ق ترامم املرأو شميو هاي ش يسر إم انيم اإل ذاهو مذ   ذر  قريفتذيا اتسذرو ُتذ   إرا

اقدشقم باسر دا  برام  قعرثيي  اشيفسص  5شأشحت اقور م امل  تم  .(81) وت ثيا ا ا شأهياما
 .(88)شاإلةايب ق نتا  اقروعيا

بذن  اقربنذام  اقذو   قعرعايذم رس ييفيم شك ت ر  اشلويم اقدشقيم قرعايم احملرضري  شاقرعايم اق -45
شنريذ  ق مجيذد أحنذات اقذص ه ق  411/5151زارو اق ذ م ر ذا  د أرن ئ  و ف  ذرار ش رس ييفيم اق

اقسذذيفوا  اتربذذد املا ذذيم. بيذذد أنذذ  ي ذذوف حذذرر اقوحذذيا  اقو  يذذم احملرويذذم ععذذ  مذذاهو املذذور ر 
شأشحت اشلويم ا  ومم  واتمم " انو  املذواه اخلا ذوم قعر ابذم شغرها م  املواه اخلا وم قعر ابم. 

ميذذو  املر ذذ ي شاسذذر دا  برنذذام  يراعذذص  رسذذ ييفيماق  ذذانو  قعرعايذذمق سذذرمدا  اق ذذيب"ي شسذذ   
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مذذذذ  أ ذذذذ  ُتسذذذذر مسذذذذروى شحذذذذ  ات يونذذذذا  رسذذذذ ييفيم يهذذذدر إىل  وعذذذذيا إهارو اتمل شاقرعايذذذذم اق
 .(81)شحر ها مآل أاار  ا سريرياا 

أ  اتاما  م ايرم اهلويم اشيفسانيم يوا هذو  حذووبا   1شأش  ت اقور م امل  تم  -41
ق إم انيم ا  و  ععذ  اخلذدما  اق ذ يمي مذ   صيذ  ر ذض  يذد  اقرعايذم هلذاي ش ذنخر  ذر يصها 

اقدشقذم بريفييذ   1ق  وائا االنرتاري شإكالهلا ععيفااي شعلهلاي شمضاييرها. شأشحت اقور ذم امل ذ تم 
رام  قر سر مسروى اقرعايم اق  يم اق امعم امليدمم شلاعم م ايرم اهلويم اشيفسذانيمي شإن ذات ب

برام   دريصيم قيتر   موفيص اق  م ب ن  اخلدما  اق  يمي شاهلويم اشيفسانيم شميو  اإلنسا ي 
 .(11)شرعايم اقيفسات م ايرا  اهلويم اشيفسانيم

 الحق  ي التعليل -9 
ق املائذذذم ق املرمعذذذم  41ار يذذذا  موذذذد  اقييدذذد باملذذذدار  بيفسذذصم  5امل ذذ تم أبذذرز  اقور ذذذم  -44

ق املائم ق مرمعم اقروعيا ما  ص  املروسلي  ض ا ع  إن ات برنام  امليف م اقوامذم  11االبردائيم ش
أش ذ ت أنذ    ذ  هلذ ا اقربنذام   5مل ا  م فاهرو اقرسر ، مذ  املدرسذم. إال أ  اقور ذم امل ذ تم 

 .(15)ا ى اقريييم اقيفائيم اإل اهو ميف و  أتثر  نثراا إ  أر ي  قس ا  امليفأ  ي 
شأاذذار املرتذذل االسر ذذارم  يذذو  اإلنسذذا  ب عيذذم ا يذذو  جباموذذم أشت هومذذا إىل أ  بيفلذذا  -41

 واك عع  ُتييى اتهدار اإل ائيم قألقييم  يلا يروعذى برذو ر  ذر  اقروعذيا االبرذدائص قعحليذد. 
د  اقرسذذذر ، مذذذ  املدرسذذذم شُتسذذذر  ذذذوهو اقروعذذذيا اقر ذذذدير املذذذاثعر أمامهذذذا شي ذذذ   خيذذذض موذذذ

 ق املائذم باملرمعذم 11 ق املائذمي بييفلذا ال يرحذاشز 18ماقياا. شيصعغ مود  اقييد باملرمعم االبردائيم 
 .(15)اقثانويم
 أ   ذذذذذوهو اقروعذذذذذيا ق اقصعذذذذذد خترعذذذذذ  بذذذذذاخر ر اق صيذذذذذم 5شسذذذذذح عت اقور ذذذذذم امل ذذذذذ تم  -41
 رلاعيم شاإل عيا.   صييم اقروعيا  ي    هم إىل  لئم اقورل اقروعيلص ش ي ي  ي شهو مذا يرذربز اال

 .(11)ا   ا يضر بن ير   اعا  اجملرلدعد    ا    ر  خمرع   ما  اقس 
إىل  يذذاش   أاذذار املرتذذل االسر ذذارم  يذذو  اإلنسذذا  ب عيذذم ا يذذو  جباموذذم أشت هومذذاش  -41

ت يذا  اق ذوو، اتحذعيم شقأل يذا  غذر امليفرلذر إقيهذا. ش ولذ  املذدار  ق  وهو اقروعيا امليد  
اجملرلوذذا  احملعيذذم قع ذذوو، اتحذذعيم  وعذذا  شامذذد شليذذد اتعلذذار شاملرامذذ  اقروعيليذذمي شال  رحذذاشز 
مدو اقيو  اقدراسص اقساعم أش اقساعرري شمل يرول ا اقروعذيا امل ذ ة بذر اقثيا ذا  اقثيفذائص اقع ذم ق 

اقيا اق ذذذوو، اتحذذذعيمي شال يذذذلا  َّذذذو اتميذذذم م ذذذ عم أساسذذذيم يوا ههذذذا اقسذذذ ا  اتحذذذعيو ي أ ذذذ
بوذض اقسذ ا  اتحذعير أشسذا   يلا اقيفسات. إك  يفميض نسذصم اإلملذا  بذاقيراتو شاق رابذم قس شال

ق املائذذذم ق حذذذيور اقيفسذذذات. شأشحذذذ  املرتذذذل بيفلذذذا بذذذاقيفتر ق اسذذذر دا   11اخنيا ذذذاا ي ذذذ  إىل 
ق اا  يلذذا بذذر اق ذذوو، اتحذذعيمي شُتديذذذد معد ق زيذذاهو نسذذصم اإلملذذا  بذذاقيراتو شاق رابذذبذذرام   سذذا

حذذيور اقيفسذذذاتي شاقر ذذذاشر مذذد اق ذذذوو، اتحذذذعيم قريفييذذ  نتذذذا  اقروعذذذيا اقثيفذذائص اقع ذذذم شاقثيذذذاق ق 
امليفا ى اقد  ي يفها هذ   اق ذوو، شقر سذر مسذروى اقذربام  شامليفذاه  اقدراسذيم اقيائلذمي شاقولذ  
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ضذذيها اق ذذ ، ق  اعذذا  اقذذدر ي ش وميذذد امليفذذاه   ععذذ   وميذذد عذذده اقسذذاعا  اقدراسذذيم اقذذد  ر
 .(14)عع  ش ها  نتر اق وو، اتحعيم رهاخ   هراسم  اقو يفيم قيرور ر مجيد أ يا  اقصعد 

اقدشقم برحد أمذوا  ق ياقذم  ذر  اقروعذيا قعلحرلوذا  احملعيذم  5شأشحت اقور م امل  تم  -48
أحذذذ  أ رييذذذص شاق ذذذوو، اتحذذذعيم ععذذذ   ذذذد  املسذذذاشاو مذذذد سذذذائر اقسذذذ ا ي شمواتمذذذم  قعصيفليذذذر مذذذ 

اقذذذذدعا اقروعيلذذذذص امليذذذذد  مذذذذد  صيوذذذذم اجملرلوذذذذا  احملعيذذذذم اقيفائيذذذذم بو ذذذذد اذذذذرش  م ئلذذذذم قو ذذذذوها 
 .(11)اش راق
اقيا ذذيم بجهمذذاج  وعذذيا  5/5184أ  أم ذذا  اقيذذانو  ر ذذا  5شالمتذذت اقور ذذم امل ذذ تم  -41

 نتذذا  اقروعذذذيا اقذذو   مل  ريفي ذذذ   ذذلي شأشحذذذت اقدشقذذم باسذذذر دا  بذذرام  عذذذ  ميذذو  اإلنسذذذا  ق
 .(11)ميو  اإلنسا  ق نتا  اقروعيا

 األشخاص ذوو اإلهاقة -51 
أ  اتاذما  كشم اإلعا ذم مذا زاقذوا مرسذرصو دي  مذ  اجملرلذد  5أش  ت اقور م امل  تم  -11

 ذذر  االقر ذذا  بيفتذذا   ذذوهلا ععذذ  م وذذد ش ذذيفميض نسذذصم م ذذارترها ق سذذو  اقولذذ  نريحذذما ق
أ  اقدشقذذم مل  سذذر د   5اقروعذذيا ععذذ   ذذد  املسذذاشاو مذذد سذذائر اقسذذ ا . شرأ  اقور ذذم امل ذذ تم 

كشم اإلعا ذذمي شال بذذرام  مليفذذد أشسذذا  اتاذذما   سياسذذا   ذذدر إىل ا ذذد مذذ  نسذذف اقييذذر ق
ععذ   ذو  ا  شال تيعذت هلذا مريذمي ع اضذها عر م قعم ذر ب ذ   ماقويف  امليفل   دهاي ش 

اقدشقذم بروليذل علذ   5املوعوما  ش خدما  اق  م اشيفسذيم شاإلةابيذم. شأشحذت اقور ذم امل ذ تم 
اتمانم اقو يفيم قألاذما  كشم اإلعا ذم بوحذيها اق يذا  املذيفتسا قعسياسذا  اقوامذم إلهمذاج كشم 

 .(11)اإلعا م ق اجملرلدي م  أ   تياقم ميو  ه   اقيمم م  اقس ا 
 وب األصليةالشع -55 

رأ  اقعحيفذذذذم اقو يفيذذذذم قع ذذذذوو، اتحذذذذعيم ق بيفلذذذذا أنذذذذ  ععذذذذ  اقذذذذرغا مذذذذ  أ  قذذذذدى بيفلذذذذا  -15
  ذذريوا  مريدمذذم ب ذذن  مو ذذو  اق ذذوو، اتحذذعيمي   ذذور اقسذذع ا  اقريعيديذذم هلذذ   اق ذذوو، 

 ها.بود  ام ا  اقدشقم إياها تما ال  ر اشرها ق اقيرارا  اقر ذريويم شاقسياسذيم شاإلهاريذم اقذد متسذ
االسذذرورال  عذد   يفييذذ  اقروحذيا  امليدمذم ب ذذن  اق ذوو، اتحذذعيم خذ   5شأتذد  اقور ذم امل ذذ تم 

-11ش ي11-18ي ش11-18شي 51-18ي ش51-18اقذذذذدشرم اق ذذذذام  اتش  قصيفلذذذذا )اقروحذذذذيا  
تلا أعربت اقعحيفم ع  أسيها ت  اقدشقم مل   ذد  ععذ  ا يا يذم ميفتلذم   .(18)(15-11ي ش15

شال اعرلذذد  م ذذاريد اقيذذوانر اقيائلذذم املروعيذذم بولعيذذم اقر ذذاشر املسذذصى  511 ذذا اقولذذ  اقدشقيذذم ر 
 .(11)شاايم املوارر شامللارسا  اقريعيديم

اقذذذذد  صتعرهذذذذا بيفلذذذذا خذذذذذ    15-11شأعذذذذر، مرتذذذذل اقولذذذذ  اقصيمذذذذصي م ذذذذذراا إىل اقروحذذذذيم  -15
قر ذذريوص هش   يفييذذذ  عذذذ  أسذذي   يعوقذذذم أش ذذ  اقي ذذذور ا ي(511)اسرورا ذذها اقذذذدشرم اق ذذام  اتش 

اإلعذذ   املروعذذى حبيذذو  اق ذذوو، اتحذذعيم. شكتذذر ميفهذذا إق ذذات مذذواه  ذذانو  اقصيمذذم اقوذذا  اقذذد تانذذت 
 و ر حبى اق ذوو، اتحذعيم ق املوا يذم املسذصيم شا ذرو شاملسذريفرو ععذ  امل ذاريد اإل ائيذم اقذد  ذد 
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ع ذاو   ثر ععيها. شأشح  مرتل اقول  اقصيمص اقدشقم بجعاهو نياك ا
ر
ملواه املروعيم باق وو، اتحذعيم امل

م   انو  اقصيمم اقوا ي شإهماج املواير اقدشقيم اقيفا  و املروعيم باقر اشر مذد اق ذوو، اتحذعيم عيفذد 
إعذذداه امل ذذاريد شحذذوا اقسياسذذا  شاقيواعذذد اقيانونيذذم اقذذد  ذذد  ذذ ثر ععيهذذاي شاملضذذص  رذذدماا  يفا  ذذم 

 .(515)شر مد اق وو، اتحعيم   ارتم ممثعيهام اريد اقيوانر املروعيم باقر ا
اقصعذذذذذد ملواشذذذذذم اذذذذذواغ  ق إىل إن ذذذذذات هيمرذذذذذر م ذذذذذوميرر  1شأاذذذذذار  اقور ذذذذذم امل ذذذذذ تم  -11

اق وو، اتحعيمي إىل  انف أمر املتاملي شاعرلاه  وانر مسريفرو ب ذن   ضذايا هذ   اق ذوو،.  
ميفر ذرو ق مجيذد أر ذات اقصعذدي اقريييذم  يم تلا أاار  اقور ذم إىل أ  املذدار  شمراتذل اقرعايذم اق ذ

 ذرى أ  اقيحذوو بذر  1شإ  تانت نا  م اقرلوي  شغر موز عم باقرساشم. غذر أ  اقور ذم امل ذ تم 
روذذذر ، عيفهذذذا شأ وذذذا  ا  ومذذذم  ذذذملم.  يذذذد أثصذذذت أمذذذر املتذذذامل عذذذد   واقيرذذذ ي شغاقصذذذاا 

املياحذذذد امل
لا  اقوديذذذد مذذذ  اخل ذذذل شامل ذذذاريد  ذذذره شا هذذذم يرحاهذذذ  اقصعذذذد اقر ذذذريوا  اقر ذذذاعديمي شال يذذذ مذذذا

هعائيمي شمتضص ا  ومم ق عد  اايم املوا يفر م  اق ذوو، اتحذعيمي شمييفلذا  روذرل امل ذاريد 
اإل ائيم اق ربى قرهديد  ماي   ثس  اعرداتا ا ععيهاي بيلد امرحا ذا  اق ذوو، اتحذعيم  لوذاا 

ا  ومم  ضاعيم  هوهها مذ  أ ذ  م ا  ذم اإل ذ    1عيفيياا ش ر اتاا. شأشحت اقور م امل  تم 
مذذذ  اقويذذذا، ععذذذ  انرهاتذذذا  ميذذذو  اإلنسذذذا  املر  صذذذم  ذذذد اقسذذذ ا  اتحذذذعير شاالمريفذذذا  عذذذ  

اسرمدا  اقويف   د احملرح ر م  أ راه اق وو، اتحعيم
(515). 

ى ق شأش ذذ ت اقعحيفذذم اقو يفيذذم قع ذذوو، اتحذذعيم ق بيفلذذا أ   يفييذذ  م ذذاريد إ ائيذذم تذذرب  -14
أرا ص اق وو، اتحعيم  د   سصف ق شرشه اهعاتا  بو و  انرهاتذا  خ ذرو  يذو  اإلنسذا . 

مائيذمي اقذد مريف ذت ش ي شبايذانو إلنرذاج اق ا ذم اق هر 11شمثا  كقك م اريد بار ش ب ن ذوي ش  ذا  
قعحيفذم مى االمريذاز ق علعيذا   خماقتيذم ششرزسعذت ميفا وهذا ععذ  حنذو غذر م ئذا. شمذ  هشاعذص  عذى ا

اقو يفيذذذم قع ذذذوو، اتحذذذعيمي أيضذذذااي اسذذذري ت املسذذذرو يفر ععذذذ  أرا ذذذص اق ذذذوو، اتحذذذعيم شزيذذذاهو 
 .(511)املر عم باال ار باملمدرا   يهااتن  م 

احملليذذم يذذو ر  ذذدراا تصذذراا مذذ  ا لايذذم يا وذذا  إىل أ  نتذذا  امل 1شأاذذار  اقور ذذم امل ذذ تم  -11
اقصعذد احملليذم اخللذ   ذد  ور  ذت ميا وا  ق ايت. بيد أ  ا اسري هلاترا ص اق وو، اتحعيم ش 

. (514)عع  ه   ات وذا رها موا ص م  أ رار  ثاقثم شما م    ريوا   إل  ئها شعرودم ععيها ق
بذذاقيفتر ق ا ا  ومذذم املرتذذل االسر ذذارم  يذذو  اإلنسذذا  ب عيذذم ا يذذو  جباموذذم أشت هومذذشأشحذذ  

  املليذد مذ  امل ذاحل اقسذياهيم قع ذوو، اتحذعيم اقذد  وذي  احملليذم قر ذليا وا   ودي  ش د امل
ععذذ  هذذ   اترا ذذصي تلذذا أشحذذاها بذذجي ت مليذذد مذذ  االهرلذذا  قع يذذو  املر ذذعم باترا ذذص ت ذذ  
ش وريذذذ  ميذذذو  اق ذذذوو، اتحذذذعيم ق أرا ذذذيها بو ذذذوعي شإهمذذذاج ا يذذذو  ق اترا ذذذص شاملذذذواره 

 .(511)يذذم إ ذذاهو اق ذذوو، اتحذذعيم مذذ  هذذ   املذذوارهاتحذذعيم ق إ ذذار اقصعذذد اقيذذانوين إل امذذم إم ان
مائيذذم إىل مذذر ش ذذد ش ا  ومذذم بو ذذ  مجيذذد إن ذذاتا  اق ا ذذم اق هر  1امل ذذ تم شأشحذذت اقور ذذم 

ش يفييذ  هذ   اإل ذراتا  ش  صييهذا إ راتا  حارمم ب ن  مسنقد املوا يذم املسذريفرو شاقرييذيا اقصيمذص 
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محذا تصذر ق ت اإلن ذات  وعيذااي تلذا أشحذرها صيذض  ُتذاقذد عع  مجيد امل ذاريدي  ذا  يهذا  عذك 
 .(511)مائيمش إن اتا  اق ا م اق هر 

أ  علعيذذم االعذذ ار باترا ذذص اشلاعيذذم تانذذت اذذديدو اقذذصلت.  1شرأ  اقور ذم امل ذذ تم  -11
ش ذد شاحذعت اهليمذذم ا  وميذم قألر ذص مذذيف  أاذما  غذر ميفرلذذر إىل اق ذوو، اتحذعيم حذذ وة 

اعيذذم اقذذد مل   ذذدر هلذذا حذذ وة مع يذذم بوذذد. شأهى انوذذدا  اتمذذ  ق ميذذازو مع يذذم اترا ذذص اشل
ععذ  مسرو يفر م  َّا تا   أخرى  ودم اترا ص إىل ن و، اقوديد م  اقيفلاعا  اقيفامجم ع  

أرا ذذص اق ذذوو، اتحذذعيمي شإىل  ذذداخ  حذذ وة املع يذذم مذذد امريذذازا  اق ذذرتا  اخلاحذذمي ش  ذذد 
يني شإن ات َّليذا  هش  موا يذم اجملرلوذا  احملعيذم موا يذما مذرو أاحار اق ابا  عع  حنو غر  انو 

ا  ومذذم باقروحيذذ  بولعيذذد إحذذدار حذذ وة  1شأشحذذت اقور ذذم امل ذذ تم  .(511)شمسذذصيم شمسذذريفرو
املع يم ش رسيا مدشه اترا ص اشلاعيذمي ش ذرل ش ذ  قيفيذ  مع يذم اترا ذص )شصاحذم قولعيذا  

شنذذذل  ا ى اقذذذد  واحذذذعت  يهذذذا اهعذذذاتا  اقروذذذر ل ق مريذذذا  اقصيذذذد قعلسذذذرثلري  ات انذذذف( ق امليفذذذ
غذر امل ذر ع بذ ي ش وحيذ  ش صسذيل إ ذراتا  إحذدار حذ وة املع يذمي شسذ    ذانو  يوا ذذف  املع يذم 
 .(518)أرا ص اق وو، اتحعيمرودى عع  ت  م  ي

ي  ذذذذدمت شيفذذذذم اقصعذذذذدا  اتمري يذذذذم  يذذذذو  اإلنسذذذذا   عصذذذذاا إىل َّ لذذذذم 5151شق عذذذذا   -11
املروعيذذم بوذذد  ش ذذات اقدشقذذم  114-55 صعذذدا  اتمري يذذم  يذذو  اإلنسذذا  قريفتذذر ق اقيضذذيم ر ذذااق

أرا ذص وحذو  إىل اذويب تونذا شإمصذرا اتحذعير مذ  اقرل ذر اإل ذراتا  اق زمذم قباختذاك باقرلامهذا 
 ععذذذ   ذذذرر ثاقذذذ وذذذدم رب  يلذذذا يروعذذذىاذذذ اشامها املروذذذدهو  ره ب ذذذن ععذذذ   ا  ذذذو أسذذذ  هلا ش 
ا شموارهمها اق صيويم. ش د أماقت اقعحيفم اقيضيم إىل َّ لم اقصعدا  اتمري يذم تمذا رأ  أرا يهل

مذ  أ ذ  اقييذا  جبلعذم أمذور    ومذم اىلإاقذد  ذدمرها اقعحيفذم اقسذابيم أ  بيفلا مل  يفي  اقروحذيا  
إمذذذات علعيذذذا  اقرسذذذحي  اقرهذذذص ترا ذذذص هذذذ ي  اق ذذذوصر شُتديذذذدها ش رسذذذيا مذذذدشههاي   ذذذل  
ا  وويضذذا  عا عذذم شعاهقذذم عذذ  إزاقذذم أرا ذذص أسذذ  هلا شإغرا هذذا باقييضذذانا ي ش ذذلا  شميف هلذذ

راه  يفيي ها ق أرا ذيهلاي 
ر
موا يم اويب تونا شإمصرا موا يما مرو شمسصيم شمسريفرو عع  امل اريد امل

 .(511)شاايم أرا يهلا شموارهمها اق صيويم م  أم أ رار ثاقثم
 تمسو اللجوءالمهاأرون والالأئون ومل -51 

أعر، مرتل اقدراسذا  االسذ ا يحيم عذ  أسذي  قوذوهو اقدشقذم إىل  عذف  ناذرا  هخذو   -18
م  املوا يفر اهلايرير شإ رار سياسا  أميفيم  دها عع  اقرغا م  أ  قي  هلا سوابى ق انرهاة 

اقذرغا  سياسا  اهلحرو. ش  وف ب قك إ راتا  إ امم املها ري  اهلايرير شعلعها ق بيفلا ععذ 
عذذ شو ععذذ  كقذذكي  ر ذذاقي  علعيذذم  سذذويم اقو ذذد اقيذذانوين ش مذذ  ار يذذا  م اذذر مسذذ  سذذعوتها. 

شهذذذو مذذذا ي مم ذذذا   ا ش ذذذأقعلهذذذا ري  اهلذذذايرير أععذذذ  مذذذ    اقييهذذذا ق ماقذذذم أ انذذذف جخذذذري  ق 
 .(551)   موامعما غر مرساشيم شمتييليمي 
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 القضايا البيئية -53 
اإل اري  امل سسذص شاقر ذريوص اقصيميذر  ذد  ذويا ق اقسذيفوا   أ  5رأ  اقور م امل  تم  -11

اتخذذرو. شأ ذذا ت اقور ذذم أ  علعيذذم  ييذذيا اتثذذر اقصيمذذص  ذذد  ذذويت أيضذذاا مذذ  ميذذ  ميرضذذيا ا 
اإل رائيذذذمي شهذذذو مذذذا  ذذذ  حبذذذى اجملرلوذذذا  احملعيذذذم ق م ذذذاشر ا مسذذذصياا ق اختذذذاك اقيذذذرارا  اقصيميذذذم. 

قذذذم بروليذذذل اإل ذذاري  اقيذذذانوين شامل سسذذذص ق  ذذا  اقصيمذذذمي شصاحذذذم اقدش  5شأشحذذت اقور ذذذم امل ذذ تم 
يروعى بجم انيم اال    عع  املوعوما ي شإعلذا  ا ذى ق امل ذاشرو شامل ذارتمي ش ييذيا اتثذر   يلا

اال رلاعص شاقصيمص قعل اريد اإل ائيمي شاعرلاه نتذا  اق مرتليذمي شإم انيذم اقعحذوت إىل اقيضذات ق 
 .(555)ميماقيضايا اقصي

املرتذل االسر ذذارم  يذو  اإلنسذا  ب عيذذم ا يذو  جباموذم أشت هومذذا بذن  بيفلذا  ذذد شكت ذر  -11
 صتعت خ   اسرورا ها اقدشرم اق ام  اتش   وحيما بذاقووهو إىل ااذ ا  إ ذرات هراسذا  قرييذيا 

. (555)احملليذماتثر اقصيمذص شليذد امل ذاريد اق ذربىي شصاحذم ق ميفذا ى اق ذوو، اتحذعيم شامليفذا ى 
شسذذاشر املرتذذل  عذذى ت  بيفلذذا مل  يفيذذ  هذذ   اقروحذذيم ععذذ  اقيف ذذو امل ئذذا ق امليفذذا ى اجملذذاشرو مل ذذرش  

 .(551)ألثر اقصيمص قعل اريدق ر صاخ بار ش ب ن وي شأشحت ا  ومم باقيفتر ق إ رات  يييا
شرم اق ذذذام  اقذذذد  صتعرهذذذا بيفلذذذا خذذذ   اسرورا ذذذها اقذذذد 58-11روعذذذى باقروحذذذيم يش يلذذذا  -15
ي أعذذر، مرتذذل اقولذذ  اقصيمذذص عذذ  أسذذي  السذذرلرار نيذذاك اق ئ ذذم املروعيذذم باقيفتذذا  اقصيمذذص (554)اتش 

يل ملسرمدمص اق ا م اق هر  مائيمي بيفاتا عع  امرياز    ا اق رلي اسرمدا  مذا ي ذ  ش قعليا  اقد  ر
مائيذم مذ    ذد ش م اق هر ق املائم م  ميفسو، ميا  اقيفهري شهذو مذا    ذ  م ذرشعا  اق ا ذ 11 إىل

ات م رش  بار يعي  إلنراج اق ا ذم  نجب م خراا إمداها  امليا  ع  اجملرلوا  احملعيم. ش د ععا املرتل 
مائيم اق م سي ثر عع  ميفابد امليا  اقد  ضخ ق اقوديد م  اقييفا ر املائيم اقريييم اقد  لشه ش اق هر 

ي ص. شأشح  املرتل اقدشقم بجق ات اقيرار اقيفا   ب ن  بوض اجملرلوا  احملعيم بامليا  ق َّا تم   ر 
اقيفتا  اقصيمص قعليا  شاالسروا م عيف  بياعدو  انونيم  راعص االمريا ذا  اقصيوقو يذم شاالسذره تيم 

اقص ريم اقد جيف أ   عص يها اقيفتا اقصيميم قعليا  اقو بم
(551). 
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