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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الرابعة والعشرون
    2016كانون الثاين/يناير   18-29

تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   
 5/1مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان  )ب( موووووق مرفوووووق  ووووورار15وفقووووواق للفقووووورة 

 16/21مق  رار المجلس  5 والفقرة
  

 التفيا  
  

هـــــتا التجتريـــــر وماـــــا لةميفةومـــــاي الـــــوااتة ا ججتـــــااير ها ـــــاي امليفاهـــــداي  ا  ـــــرا اي   
اخلاصـــمبا يفـــا ا اللـــ  املتعلــــاي  التيفةاجتـــاي الـــوااتة مـــا الد لــــمب امليفناـــمبا  ا ججتـــااير م ــــو  

ا ن ــانا  ا  ــك اللــ  مــا  مــاتح األمــم املتحــدة الر اــمب الاي األمــم املتحــدة ال ــام   جتــو  
الصــةمبو  التجتريــر مجتــدل ا جــتق مــو ا ججتاــدا  عا ــد األاصــو ليفــدت التةمــايو  لت ــت   ةــو 
الـن  التامــقا ير ــو اليفـوتة ثا الومــاتح املر يفاــمبو  ت يترــما التجتريـر جيــمب ظاا  ج     ــاي نلــر 

جتــو  ا ن ــان اــتد مــا يــرت من ــا ا التجتــااير  ال اانــاي ج  اارتاعــاي مــا امل واــامب ال ــامامب  
اليفةناــمب الصــاتاة  ــا امل واــامبو  هــو يت ــا هاتــق امل ــاتم التو ا اــمب اليفامــمب الــ  ا تمــدها  ةــ  

و  اـــد التكــري  ةــو يــو من يـــ  ا عواجــ   ايــمب الـــن  17/119عجتــو  ا ن ــان ا مجتــرا  
ا ث ـــدات التجتريـــر ت ايـــمب اتلـــتيفرا   الت ـــوااي مرا ـــا امليفةومـــاي الـــوااتة ا التجتريـــرو  ا  اـــ  

 ال  عدم  ا جة  ال رتةو
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوالق  
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

 
 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -1 

 
  ةا ا/مل ججت قمل يصد   ا  را اي املتختة عيفد اتلتيفرا  ا المب ختل الد اة ال اعجتمب 

التصـــديح ج  اتنرـــمال     
 ج  اخلتفمب

اج اااــمب الجترــا   ةـــو ااــا ججــتال التمااـــا 
 (1992اليفنصري )

اليف ـــد الـــد   اخلـــاا عـــا جتو  اتاتصـــاتيمب 
 (1992 ات تما امب  الثجتافامب )

ـــــــا جتو  املدناـــــــمب  ـــــــد   اخلـــــــاا ع اليف ـــــــد ال
 (1992 ال االامب )

التمااـــا اج اااــمب الجترــا   ةـــو ااــا ججــتال 
 (1992اد املرجة )

اج ااامب مناهرـمب التيفـتيو   ـك  مـا اـر   
امليفامةمب ج  اليفجتوعمب الجتالامب ج  التثن ـانامب ج  

 (1992امل انمب )اج ااامب مناهرمب التيفتيو( )
 (1992اج ااامب عجتو  ال  ق )

الرب جوكــــــــول اتختاــــــــااي تج اااــــــــمب عجتــــــــو  
ال  ق املتيفةح عإجراك األ  ال ا الناا اي 

 (2005مب )امل ةح
الرب جوكـــول اتختاـــااي تج اااـــمب عجتـــو  ال  ـــق 
املتيفةح ع اا األ  ال  عغـا  األ  ـال  الـتغتل 

 (2006األ  ال ا املوات ا عاعامب )
اج اااــــــمب عجتــــــو  األجــــــخاا ال ي ا  ااــــــمب 

(2010) 

الرب جوكــــول اتختاــــااي الثــــاين املةحــــح 
عاليف ـــــــــد الـــــــــد   اخلـــــــــاا عـــــــــا جتو  

 (2013املدنامب  ال االامب )

 

الرب جوكـــــــــــــــول اتختاـــــــــــــــااي 
 تج ااامب مناهرمب التيفتيو

ـــــــمب  مايـــــــمب  ـــــــمب الد لا اتج ااا
ــــــــــــا اليفمــــــــــــال  عجتــــــــــــو  اا

 امل ا ريا  جفرات جلرهم
ـــــــمب  مايـــــــمب  ـــــــمب الد لا اتج ااا
ااـــــــــــا األجـــــــــــخاا مــــــــــــا 

 اتخت ا  الجت ري

التح لاي  /ج  
 ا  تناي

الرب جوكــــــــول اتختاــــــــااي تج اااــــــــمب عجتــــــــو  
ا الناا اي  ال  ق املتيفةح عإجراك األ  ال
(ا لــا 2)3امل ــةحمب )ث ــتن عاــدن املــاتة 

لـــنمبا  لـــا التيناـــد  19التيناـــد ا لاامـــ  
 (2005لنمبا  18ال و   

  

ث ـــــــــــــرا اي الاـــــــــــــتا   
 التحجتاجتاي  ا  ـرا اي 

(3)اليفا ةمب
 

الرب جوكــــول اتختاــــااي األ ل املةحــــح عاليف ــــد 
الـــــد   اخلـــــاا عـــــا جتو  املدناـــــمب  ال االـــــامب 

(1994) 
 20 اااـــــــــــمب مناهرـــــــــــمب التيفـــــــــــتيوا املـــــــــــاتة اج
(1992) 

ــــــــــمب عجتــــــــــو   ــــــــــااي تج ااا الرب جوكــــــــــول اتختا
 (2010) 6األجخاا ال ي ا  اامبا املاتة 

اتج اااــــــمب الد لاــــــمب لةجترــــــا   
 ةــو ااــا ججــتال التمااــا 

 14اليفنصريا املاتة 
الرب جوكــــــــــــــــول اتختاـــــــــــــــــااي 
املةحـــــــــــح عاليف ـــــــــــد الـــــــــــد   
اخلاا عا جتو  اتاتصـاتيمب 

 مب  الثجتافامب ات تما ا
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  ةا ا/مل ججت قمل يصد   ا  را اي املتختة عيفد اتلتيفرا  ا المب ختل الد اة ال اعجتمب 

اليف ــــــــــــد الــــــــــــد   اخلــــــــــــاا        
عا جتو  املدنامب  ال االـامبا 

 41املاتة 
الرب جوكـــــــــــــــول اتختاـــــــــــــــااي    

تج ااامب الجترـا   ةـو ااـا 
 ججتال التمااا اد املرجة

اج اااـــمب مناهرـــمب التيفـــتيوا 
 22  21املاتجان 

الرب جوكـــــــــــــــول اتختاـــــــــــــــااي 
تج اااـــــــــمب عجتـــــــــو  ال  ـــــــــق 
املتيفةــــــــــــح عــــــــــــإ را  ججتــــــــــــد  

 ال ت اي
ـــــــمب  مايـــــــمب  ـــــــمب الد لا اتج ااا
ــــــــــــا اليفمــــــــــــال  عجتــــــــــــو  اا

 امل ا ريا  جفرات جلرهم
ـــــــمب  مايـــــــمب  ـــــــمب الد لا اتج ااا
ااـــــــــــا األجـــــــــــخاا مــــــــــــا 

   اتخت ا  الجت ري
 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة -2 

 
 مل يصد   ةا ا ا  را اي املتختة عيفد اتلتيفرا  ا المب ختل الد اة ال اعجتمب 

اتنرــمال التصــديح ج      
 ج  اخلتفمب

نلـــــال ا مـــــا األلالـــــ  لةمحتمـــــمب ا ناتاـــــمب 
 الد لامب

  

(4)عر جوكول عالكمو 
   

اتج اااـــــــاي املتيفةجتـــــــمب عـــــــالت      ــــــــد    
(5)ا ن امب

 
  

 ظ / 12اج اااـــــــــــــــاي  ناـــــــــــــــ  امل اخـــــــــــــــمب  
   (6) عر جوكوتهتا ا اافامب 1949ج     

  

اتج اااـــــــــــاي األلالـــــــــــامب ملنلمـــــــــــمب اليفمـــــــــــق  
   (7)الد لامب

اج اااتـا منلمــمب اليفمــق الد لاــمب  
   (8)189 اام  169اام 

اج اااــمب الاون ــتو ملتافحــمب التمااــا ا  ــال  
 التيفةام

  

  
نصـ  اخل ــك امل ــتجتق امليفــ  عدمـاا الــديون اخلاا اــمب   مــا يتصــق اـا مــا التاامــاي مالاــمب ت لاــمب  -1

ا ن ــانا  خاصــمب ا جتــو  اتاتصـــاتيمب جخــر  الواايفــمب  ةــو الـــد ل ا التمتــا التامــق  ماــا عجتـــو  
 ات تما اــــمب  الثجتافاــــمب )اخل ــــك امل ــــتجتق امليفــــ  عدمــــاا الــــديون اخلاا اــــمب( تج اــــا عــــدن جصــــد   ةــــو 
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الصــتوك الد لاــمب الرتا ــامب  جتــو  ا ن ــان الــ  لا ــ   رفــا  فا ــا عيفــدا ت لــاما الصــتوك الــ   ــن  
 و  (9)ا ح ا ججتد  الاتا   ال رتيمب

ا ت ـــــ   نـــــمب مناهرـــــمب التيفـــــتيو تج اـــــا ثا التصـــــديح  ةـــــو الرب جوكـــــول 2013 ا  ـــــال  -2
اتختاــــااي تج اااــــمب مناهرــــمب التيفــــتيو  اتج اااــــمب الد لاــــمب  مايــــمب ااــــا األجــــخاا مــــا اتخت ــــا  
ـــــمب  مايـــــمب عجتـــــو  ااـــــا اليفمـــــال امل ـــــا ريا  جفـــــرات جلـــــرهم  الرب جوكـــــول  الجت ـــــري  اتج اااـــــمب الد لا

د الـــد   اخلـــاا عـــا جتو  اتاتصـــاتيمب  ات تما اـــمب  الثجتافاـــمب  الرب جوكـــول اتختاـــااي املةحـــح عاليف ـــ
 و  (10)اتختاااي تج ااامب الجترا   ةو ااا ججتال التمااا اد املرجة

 21 ج صــ   نــمب مناهرــمب التيفــتيو تج اــا عتجتــد  ا  تنــاي املنصــوا  ةا ــا ا املــاتج   -3
 و  (11)ما اتج ااامب 22 
مـــم املتحـــدة اليفةاـــا لاـــ  ن الت  ـــ  )م واـــامب جـــ  ن الت  ـــ ( عـــدن  ج صـــ  م واـــامب األ -4

اخلاصــمب عواــا الت  ــ ا ت لــاما هت ل ــا  ةــو  1951ج ــحو تج اــا هت لاهتــا  ةــو اج اااــمب  ــال 
 و  (12)34املاتة 

  
 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 

 
املدخةـــمب  ةـــو اـــانون ا اع ـــ  الةينـــمب امليفناـــمب اجتـــو  ا ن ـــان عالتيفـــديتي 2014ا  ـــال  -5

الةيــو ا الــ  كاو ــ   تيــمب عــرك ا ــد ت  متتــو جــ  ن املــوا ن   اطيــرة ا التيفامــق مــا  ة ــاي 
و  تعلــــ  م واــــامب جــــ  ن الت  ــــ  جن التيفــــديتي جاــــري التاامــــا  عــــا فرا  (13)(2013الةيــــو  )

اتعتيــابا كمــا ال ــواي  ــا مةتم ــ  الةيــو  املو ــوتيا ا مركــا اعتيــاب عاملــا جــا ل جلــ ا  اللــ  
 و  (14)تعل  جن جن ات امليفايك ا ديدة لا  م ا هت   عا مب ا مايمب ا تج اا

ا  هــ  2013ا  ــال   تعلــ  م واــامب جــ  ن الت  ــ  ا تمــات جيفــديتي اــانون ا ن ــامب -6
هتجتاــح اةــمب جمــوا من ــا ج  ــاص  مةاــمب ا صــول  ةــو ا ن ــامب  التينــا  ا تج اــاو جيفــديتي جوخــ  

عنـا    ةـو موافجتـمب  تج اـا   عـت  ن ـامب كونـو موا نـا   ا  طت  التيفديتيا ي ـيق ال  ـق املولـوت عـديثا    فجت
جعــد  الديــو فجتــصو  تعلــ  جن ا تمــات جيفــديتي اــانون ا ن ــامب  جنلــام طــتي التو اــمب ا ج لــا  

را  الـد اي األجخاا  د   ا ن امب لامها ا جن ات  دت ما التوصااي املجتدممب جمنا   ولمب اتلتيف
 و (15)األ او عاد ج ا تعل  عجتا  عيفض الثغراي ا امان منا عاتي انيفدال ا ن امب  ا د من ا

 اع    نمب مناهرمب التيفتيو عتيفديتي اانون ثن اال اليفجتوعايا  هـ  جيفـديتي جتيفةـح عإ ـاتة  -7
 و  (16)(2011ت  )(ا  ثلغا   جتوعمب ا  دال ما الجتانون ا نا2011ثتما  ال ينا  ا اجملتما )

 ج صـو اخل ـك امل ــتجتق امليفـ  عدمــاا الـديون اخلاا اــمب عـدن جيفــدل تج اـا اــانون ماااناـمب اطا ــاي  -8
امل ـــتجتةمب   وية ـــا لرـــمان  تـــا ها ـــاي امل ـــا لمب اليفامـــمب عاتلـــتجتتل املـــا   امل ل ـــ و  ثاـــافمب ثا 
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اطا ــــاي ا فــــرتاي اللــــ ا ذــــو عــــتل كــــق ا  ــــوت ا لــــ اق اــــمان  ــــدل   ــــاض ماااناــــاي جةــــ  
 و  (17)التجتا  ااث يت ىن طا املر  ا جتا   ظات  ا ع يفالامب

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة  -جيم 
 

 (18)مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  

  
(19)املركا ختل ت اة اتلتيفرا  ا الامب ال اعجتمباملركا ختل ت اة اتلتيفرا   امل ل مب الو نامب  جتو  ا ن ان

 

 (2015جل  ) - جمانمب امللامل   
  
ج رع  الةينـمب امليفناـمب اجتـو  ا ن ـان  ـا اةجت ـا ألن   ارـاي املاااناـمب كـان طـا جـدمك لـة   -9

يفــا يت ــ   ةــو اــداة جمانــمب امللــامل  ةــو جتا   تيت ــا ع يفالاــمبا  ج صــ  عــدن جــا وت تج اــا جمانــمب امللــامل 
ما املـواات املالاـمب  ال اـريمب ألتا   تيت ـا  فجتـا  لةم ـاتم املتيفةجتـمب يفركـا امل ل ـاي الو ناـمب لتيفايـا  طايـمب 

 و(20)عجتو  ا ن ان )م اتم عااي (
ــــــــــمب امليفناــــــــــمب اجتــــــــــو  ا ن ــــــــــان ا ــــــــــمب  مــــــــــق امل ــــــــــا اة عــــــــــ  ا ن ــــــــــ   -10      اع ــــــــــ  الةين
 و  (22)2020-2014الو نامب ملنا اتواا عال ار لة رتة  اتلرتاجايامب  (21)2014-2012 لة رتة

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياق  

 
 التعاون مع هيئات المعاهدات  -ألف 

 
 حالة اإلبالغ -1 

  

 ها مب امليفاهدة
املتعلــاي اخلتاماــمب الــوااتة 

 ا اتلتيفرا  ال اعح
ظخـــر ججتريـــر اتـــدل منـــت 
 اتلتيفرا  ال اعح 

ظخـــــــــر متعلـــــــــاي 
 عالمب ا عتغ ختامامب 

 نـــــــــــمب الجترـــــــــــا   ةـــــــــــو      
 التمااا اليفنصري

جــدخر ججتــد  التجتــااير الد ايــمب ال ــاتك  - - 2003ظ /ج     
 2007 ال اعا  الثاما منت  ال 

الةينـــمب امليفناـــمب عـــا جتو  
اتاتصاتيمب  ات تما امب 

  الثجتافامب

الد ايـــــمب الثـــــاين جـــــدخر ججتـــــد  التجتـــــااير  - - 2007جياا/مايو 
 2009 الثالث  الراعا منت  ال 

الةينــــــمب امليفناــــــمب اجتــــــو  
 ا ن ان

جاـــــــــــــــــــريا الثــــــــــــــــــــاين/نوفمرب 
2003 

حيق مو د ججتد  التجترير الراعـا ا  ـال  2014ظالاا/مااك  2012
2020 

الةينــــمب امليفناــــمب عالجترـــــا  
  ةو التمااا اد املرجة

مـا الراعـا جدخر ججتد  التجتـااير الد ايـمب  - - 2004 وب/يولاو 
 2013ثا ال اتك منت  ال 

جاريا الثـاين/نوفمرب  2012 2007جاريا الثاين/نوفمرب   نمب مناهرمب التيفتيو 
2013 

حيــق مو ــد ججتــد  التجتريــر ال ــاتك ا 
 2017 ال 
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 ها مب امليفاهدة
املتعلــاي اخلتاماــمب الــوااتة 

 ا اتلتيفرا  ال اعح
ظخـــر ججتريـــر اتـــدل منـــت 
 اتلتيفرا  ال اعح 

ظخـــــــــر متعلـــــــــاي 
 عالمب ا عتغ ختامامب 

)اج اااــــــــــــــــــــــــــــــمب  2013 2006عايران/يوناو   نمب عجتو  ال  ق     
عجتــــــــــــــــــــو  ال  ــــــــــــــــــــق 
 الرب جوكول اتختاااي 
تج ااامب عجتو  ال  ق 
املتيفةـــــــــــــــــــح عإجـــــــــــــــــــراك 
األ  ـــال ا الناا ــــاي 
امل ــــــةحمب  الرب جوكــــــول 
اتختاـــــــــااي تج اااـــــــــمب 
عجتــو  ال  ــق املتيفةــح 
ا عاا األ  ـال  عغـا  
األ  ـــــــــال  الـــــــــتغتل 
األ  ـــــــــــــال ا املـــــــــــــوات 

 ا عاعامب(

ــــــث ثا  - لــــــانلر ا التجتــــــااير مــــــا الثال
التجتريـــــــــــــر األ   عاـــــــــــــدن الرب جوكـــــــــــــول ؛  لــاتنلر ا 2016اخلــام  ا  ــال 

تختاــــــااي تج اااــــــمب عجتــــــو  ال  ــــــق ا
املتيفةـــح عإجـــراك األ  ـــال ا الناا ـــاي 
امل ــــــــــــةحمب  الرب جوكــــــــــــول اتختاــــــــــــااي 
تج اااــــمب عجتــــو  ال  ــــق املتيفةــــح ع اــــا 
األ  ـــــال  عغـــــا  األ  ـــــال  الـــــتغتل 
األ  ــــــال ا املــــــوات ا عاعاــــــمب ا  ــــــال 

2016 

الةينــــــــمب امليفناــــــــمب اجتــــــــو  
 األجخاا ال ي ا  اامب

 لانلر ا التجترير األ    - 2014 -

  
 الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مق هيئات المعاهدات -2 

 املتعلاي اخلتامامب  
 

 مجتدل ا  املواو  التاايخ املجترا ها مب امليفاهدة
ــــــــــح الاــــــــــر مب  اتعتيــــــــــاب  2015 الةينمب امليفنامب اجتو  ا ن ان     اللــــــــــر د ا مراف

ــــــمب مــــــا   ــــــراتم التراهاــــــمب؛  ال ــــــيا؛  ا ماي
 (23) األاةااي الو نامب؛  التيفةام

 (24)2015جالق جتكك ا  ال 

الرـــــــماناي األلالـــــــامب؛  ارـــــــا  األعــــــــدا   2008  نمب مناهرمب التيفتيو 
اخلـــــــــاا يفةتم ـــــــــ  الةيـــــــــو ؛  التحجتاـــــــــح ا 

 (25)عاتي التيفمال الجتوة  ثلا ة امليفامةمب

 (27)؛  تة   ميفةوماي ثاافامب(26)2010

الرـــــــماناي الجتانوناـــــــمب ل جـــــــخاا امل ـــــــةوعمب  2014 
عـــــــريت م؛  ظـــــــر د اتعتيـــــــاب؛  الـــــــتخدال 

 (28) لاتق التجتااد

2015(29) 

  
 (30)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

 
 ا المب الراهنمب ا المب ختل الد اة ال اعجتمب 
 نيفم نيفم ت وة تاتممب   

 اليفنصريمب الاياااي املر ةا اا
 عاا األ  ال

 اخلاا امبالديون 

 جمنا  ال رتة ااد اتلتيفرا ا  ت    الالمب  اعدة ثا ا توممب  مل جرت ا توممب  ةا ا الرت ت  ةو الاتق اتت ا اي  الندا اي اليفا ةمب
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 التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  -جيم 
 
 و  (31)2014  ال  2013   ال 2011ادم  تج اا م امهمب مالامب ثا امل واامب ا  ال  -11

  
تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووانن موووع مراعووواة القوووانون  -ثالثاق  

 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
 

 المساواة وعدم التمييز -ألف 
 
ج رعــ  الةينــمب امليفناــمب اجتــو  ا ن ــان  ــا اةجت ــا ثبا  اخل اعــاي اليفنصــريمب  ج مــال اليفنــ   -12

 التمااـا الــ  ج ـت دد ال  ــاي الرـيفا مبا يفــا فا ـا الر مــا  املثةاـاي  املثةاــون  مات  ـو املاــق ا ن ــ  
ا  مغــــاير  اطويــــمب ا ن ــــانامبا  جفــــاتي عتصــــا د اليفنــــ  وــــا  األاةاــــايو  ج صــــ  عــــدن هتــــاا  تج اــــ
ا ـــراتم اليفنصـــريمب  جتصـــد  تلـــتخدال اخل ـــا  اليفنصـــري ا ال االـــمب  ا  لـــاتص ا  ـــتلا  جن ـــت 
جعتـال الجتــانون ا نـات  الراماــمب ثا متافحـمب ا ــراتم اليفنصــريمب  ميفاا ـمب ا نــاةا  جيفـرود التحــريض  ةــو 

 و  (32)اليفن   ةو جلاك املاق ا ن   ج  اطويمب ا ن انامب عا ت اا   ر مب  ناتامب
ــــا 2013 ا ظالاا/مــــااك  -13 ا   ــــو املجتــــرا اخلــــاا امليفــــ  عاألجــــتال امليفاصــــرة لةيفنصــــريمب  التماا

اليفنصــري  كراهاــمب األ انــو  مــا يتصــق عــتل  مــا جيفصــو الــالمب ثا تج اــا ججــاا فا ــا ثا جمــوا من ــا 
ااع  عاحمل ا ايغا اعت ات   2013ظالاا/مااك  16اتت ا اي ال  ج اد عدن ملاهرة  اممب اد نتلم  ا 

 و(33)التج ا  الجتدامو التيا ااجةوا ثا  انو الجتواي امل ةحمب النابيمب جمنا  ا ر  اليفاملامب الثانامب
 جفــــاتي منلمــــمب األمــــم املتحــــدة لةرتعاــــمب  اليفةــــم  الثجتافــــمب )الاون ــــتو( عــــدن تج اــــا  تــــا جن  -14

ااـــا اـــد املثةاـــاي جتاـــيا  ةـــو املرـــ  ا ت ـــم التيفةـــام لةيماـــاا خاصـــمب عتن اـــت عـــرام   لـــر التم
 و(34) املثةا   مات    املاق ا ن    مغايري اطويمب ا ن انامب

 ظةـــــ  الةينـــــمب امليفناـــــمب اجتـــــو  ا ن ـــــان اةجتـــــمب ثبا  عالـــــمب ال ـــــتان  ـــــك املـــــوا ن   عالـــــمب  -15
األاةاـاي الةغويــمبو  ج صـ  عــدن جت ـق تج اــا  تـا ال ــتان  ـك املــوا ن   األاةاـاي الةغويــمب عــا جتو  

 و  (35)كامت   جا ر اندما  م ا اجملتما تيفا   
 ج صـــو اخل ـــك امل ـــتجتق امليفـــ  عدمـــاا الـــديون اخلاا اـــمب عـــدن جا ـــر تج اـــا  مةاـــمب ونـــا   ـــك  -16

املــوا ن  الــتيا جاــاموا هــم  /ج   الــد هم ا ال ةــد  اةــمب  جتــوتا لرــمان  تاــن م مــا الوصــول  ةــو 
 الر ايــمب الصــحامب  الرــمان ات تمــا  و  ين غــ   اــدل امل ــا اة مــا  ــكهم ثا فــرا اليفمــق  التيفةــام

جا ــك التينــا  عتــوفك ت ااي جداي اــمب  اناــمب الــتيفداتا  لتمتحانــاي الاي الصــةمب  عت  اــح ث  ــا اي 
 و(36)لصاحل األفرات التيا عةغوا لا التجتا د  األجخاا ال ي ا  اامب  ما با لوا جيفةام م ا تج اا

ا ن ـــان  ـــا اةجت ـــا ثبا   اـــا ال االـــمب الةغويـــمب لتج اـــا  ةـــو  ج رعـــ  الةينـــمب امليفناـــمب اجتـــو   -17
األاةاـــاي الةغويـــمبا  مـــا لاـــر  الت ـــا ة الةغويـــمب مـــا ظمـــاا  ااايـــمب  ةـــو األاةاـــاي ا  ـــال اتلـــتخدال 
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 اليفمــــقو  ج صــــ  عــــدن جــــنجت  تج اــــا اــــانون الةغــــاي كــــ  جرــــما جت يــــ تي جي ججتااــــد  جتــــو   ــــك 
 و  (37)همالنا جت  عالتج امب ثا التمااا اد

 ج صـــ  م واـــامب جـــ  ن الت  ــــ  عـــدن جا ـــر تج اـــا ثتمــــا  الت  ـــ  يفتافحـــمب الجتوالــــو  -18
 و  (38)النم امب  ج  و التحامق ال  يتيفراون طا ما  اممب الناك

  
 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي -باء 

 
عالوفاـاي ا ا ـ   مـا  ـرا   ج رع   نمب مناهرمب التيفتيو  ا اةجت ـا ثبا  التجتـااير املتيفةجتـمب -19

و  ج رعــــ  الةينــــمب امليفناــــمب اجتــــو  ا ن ــــان  ــــا اناــــغاطا ثبا  مــــوا ا الجتصــــوا ا ج  اــــح (39)اليفنــــ 
اليفجتوعـاي املنالــ مب ا عــاتي الوفــاة ا جمــاكا اتعتيــاب   ـدل   ــوت ظلاــمب م ــتجتةمب لداالــمب عــاتي 

را  هتجتاجتــــاي منالــــ مب ا ااــــا و  ج صــــ  الةينتــــان عــــإ (40)الوفــــاة ا م ل ــــاي األمــــرا  اليفجتةاــــمب
 و  (41)عاتي الوفاة ا جماكا اتعتياب

 ج رع   نمب مناهرمب التيفـتيو  ـا اةجت ـا ألن اليفجتوعـاي املن  جتـمب  ةـو التيفـتيو مدا ـمب ا  -20
مــوات لتة ــمب مــا الجتــانون ا نــات   لا ــ  منالــ مب مليفاا ــمب املتــوا   ا جةــ  ا ــراتم ا ناتاــمبا اللــ  جن 

 ر ــــمب  ةــــو عــــدة ا الجتــــانون ا نــــات و  ج رعــــ   ــــا اةجت ــــا جيرــــا  ألن جفيفــــال  التيفــــتيو ت ياــــتق
التيفــتيو  رــا لةتجتــاتل امل ــجتص عيفــد  اــر لــنوايا  هــو مــا اــد يت رــ  ثا ا فــتي مــا اليفجتــا  

ــــدن جيفــــدل جاــــرييفاهتا لترــــمان ا جيفري ــــا  لةتيفــــتيو يت ــــح (42) ةــــو جةــــ  األفيفــــال و  ج صــــ  تج اــــا ع
جتـــدا  التيفـــتيو ا الجتـــانون ا نـــات  عصـــ تو  ر ـــمب  ـــدتة جرتجـــو  ةا ـــا  ا  جن(43) جعتـــال اتج اااـــمب

ــــاي املنالــــ مبا  جن جت ــــق  ــــدل ججتــــاتل جفيفــــال التيفــــتيو ــــمب امليفناــــمب اجتــــو  (44)اليفجتوع و  ج رعــــ  الةين
 و  (45)ا ن ان  ا ت ا   الجتةح الاهتا

الجتــانون ا   ج رعــ   نــمب مناهرــمب التيفــتيو  ــا اناــغاطا ثبا  ات ــا اي جــوا  مــوظ   ثن ــاال -21
و  ج رعــــ  (46)الــــتيفمال الجتــــوة عــــإفرا   ثلــــا ة امليفامةــــمب جمنــــا  التوااــــ   التحجتاــــح ا مرافــــح الاــــر مب

الةينــــمب امليفناـــــمب اجتـــــو  ا ن ـــــان جيرـــــا   ـــــا اةجت ــــا ثبا  التجتـــــااير املتيفةجتـــــمب عتيفـــــرو   تيـــــايا لةيفنـــــ  
 و(47)ا  دي  ثلا ة امليفامةمب  ةو جيدي موظ   ثن اال الجتانون

 نـــمب مناهرـــمب التيفـــتيو اا ـــا   ـــدت ال ـــينا   احملتيـــايا منـــت ا تمـــات  ماجتـــمب  تعلـــ   -22
ا لتن ــــا ج رعــــ   ــــا اةجت ــــا ليفــــدل ا تمــــات جي جيفــــديتي 2013ال االــــمب اليفامــــمب ا ناتاــــمب ا  ــــال 

اصــوا مــدة اتعتيــاب اهــا احملاكمــمبا يفــا ا اللــ  اتعتيــاب لــد  الاــر مبو  ج صــ  عــدن ججتةــ  
تيــــا األفـــرات اهــــا تج اـــا مـــدة اتعتيــــاب اهـــا احمل اكمـــمب  جيفتمــــد جـــداعك عديةــــمب  ـــا ا ـــ  ا  جت حيت

احملاكمـــمب ا مراكـــا الاـــر مبا  جن يتنجتـــق األجـــخاا احملتيـــا ن عصـــ مب م اتـــمب ثا ال ـــيا  ةـــو  نـــا  
و  ج رعـــ  الةينـــمب امليفناـــمب اجتـــو  ا ن ـــان جيرـــا   ـــا اناـــغاطا ثبا   ـــول مـــدة اتعتيـــاب (48)ال ـــر مب

 و(49)تاايمبا  ج ص  عالجترا   ةو جة  املماالايلد  الار مب ع  و لال اي ث
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 ج رع   نـمب مناهرـمب التيفـتيو  ـا اةجت ـا ألن اللـر د املاتيـمب لتعتيـاب ا جمـاكا لـةو  -23
ـــاة  ا ريـــمب ت ج ـــتوا امليفـــايك الد لاـــمبا خاصـــمب ا عالـــمب ال ـــينا  الـــتيا يجترـــون  جتوعـــاي مـــد  ا ا

ينـمب امليفناـمب اجتـو  ا ن ـان  ـا اناـغاطا ثبا  جـدين و  ج رعـ  الة(50) ال ينا  احملتيـايا عصـ مب م اتـمب
و  ج صــ   نــمب مناهرــمب (51)اللــر د املاتيــمب ا التثــك مــا مرافــح الاــر مب  ا ــ   امل اــ   ال ــيا

التيفــتيو عــدن هت وــا تج اــا اللــر د املاتيــمب ا ااــا ال ــيون  مراكــا اتعتيــاب لــد  الاــر مبا  جن 
 و(52)ماكا لةو ا ريمبجت ق   وت ظلااي ناي مب  م تجتةمب لرصد ج

 ج رعــ   نــمب مناهرــمب التيفــتيو  ــا اةجت ــا ثبا  الــتمراا اليفنــ  عــ  ال ــينا   ج صــ  عــدن  -24
 و(53)هتجتح تج اا ا ااا جة  ا اتي

 ج رع   نمب مناهرمب التيفـتيو  ـا اةجت ـا ثبا  التجتـااير املتيفةجتـمب يفـا يت ـتخدل ا ال ـيون مـا  -25
ي ال ـــينا  احملتـــول  ةـــا م عال ـــيا امل عـــد  نـــدما يتونـــون خـــاا  ااــوت  ـــك مـــرباةا مثـــق جت اـــق جيـــد

 و(55)و  ج ص  الةينمب امليفنامب اجتو  ا ن ان عدن جت ق تج اا جوافر اماناي لة ينا (54)بنااناهتم
 ج رعــ  الةينــمب امليفناــمب اجتــو  ا ن ــان  ــا اةجت ــا ثبا  ا كــرا   ةــو جنــا ل األت يــمب  ر ــاي  -26

ا    اتن ـراتي ا مراكـا الر ايـمب ات تما اـمب الـ  جـديرها الد لـمب ا عـاتي   الامبا  التخدال  ناعر
الت ــاا املصــاع  عــدمرا   جتةاــمبو  ج صــ  عــدن جرــا تج اــا ث ــااا  جنلاماــا  منالــ ا  مل ل ــاي الصــحمب 
اليفجتةاــــمب  الر ايــــمب ات تما اــــمبا  هتلــــر الــــتخدال جت يــــمب اليفــــت  الن  ــــ    ــــت  النوعــــاي التاــــنيامب 

   املماالاي التجتااديمب  الجت ريمب األخر  ما ت ن موافجتمب املريضا  جت ق   وت نلال م تجتق عالت رعا
و  ج صـ   نـمب مناهرـمب التيفـتيو عـالتحجتاح (56)لرصد م ل ـاي الصـحمب اليفجتةاـمب  الر ايـمب ات تما اـمب

ا ااـــا الاـــتا   املتيفةجتـــمب عإلـــا ة ميفامةـــمب األجـــخاا املصـــاع  عإ ااـــاي الهناـــمب  ث ااـــاي ن  ـــامب 
ما اــمب تاخــق م ل ــاي األمــرا  اليفجتةاــمبا كمــا ج صــ  عــا را  ةــو جــوفك الرــماناي الجتانوناــمب ا ت

 و(57)ال يفالمب  ماا األجخاا املصاع  عإ اااي الهنامب  ث اااي ن  امب ا تما امب
ليفـــدل جيفريــ  اليفنــ  املنـــا   عوصــ و  ر ــمب  ـــدتة ا   ظةــ   نــمب مناهرـــمب التيفــتيو اةجتــمب -27

و (58) ةـــو جنـــو  ر ـــمب  ناتاـــمب  ةـــو عـــدةل ات ـــرتاد عات تصـــا  الا  ـــ  ليفـــدالجتـــانون ا نـــات ا   
ــــمب  نجتــــ   ــــمب امليفناــــمب اجتــــو  ا ن ــــان  ــــا اةجت ــــا جيرــــا  ثبا   ــــدل   ــــوت جــــداعك طاي  ج رعــــ  الةين

و  ج صـــ   نــــمب مناهرـــمب التيفـــتيو عـــدن جيفتمـــد تج اــــا (59)امل ـــا دة املن ياـــمب املجتدمـــمب ثا الرـــحايا
عــاملرجة جيفتــرب اليفنــ  املنــا   ات تصــا  الا  ــ   ــر ت   ــدتج  ا جاــرييفاي جــامةمب عاــدن اليفنــ  

الجتـــانون ا نـــات ا  جن هتجتـــح ا ااـــا التجتـــااير املتيفةجتـــمب عـــاليفن  املنـــا ا يفـــا ا اللـــ  اليفنـــ  ا ن ـــ  
ــــاة ــــوافر (60) اليفنــــ  عاأل  ــــالا  ججتااــــ  ا ن ــــمب اجتــــو  ا ن ــــان عرــــمان ج ــــمب امليفنا و  ج صــــ  الةين

 و(61)يفا ا الل  املاواة الن  امب ات تما امب امل ا دة التافامبا
 ج رع  الةينمب امليفنامب اجتو  ا ن ـان  ـا اةجت ـا ألن تج اـا جلـق عةـد مناـد لتوـاا عال اـر  -28

أل را  اتلتغتل ا ن ـ   اتلـتغتل ا اليفمـقا ت لـاما ا اتوـاا عالن ـا  الاـاعايو  ج صـ  
املنالــ مبا  جن هتجتــح ا جةــ  األفيفــال  ججتااــ  املتــوا    عــدن جتيفــاب تج اــا ظلاــاي التاــ   ا عالــمب
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و  ج صــ   نــمب (62)فا ــاا  جن ججتــوي ظلاــاي الــد م  ث ــاتة التدهاــق  ا مايــمب  ا ــرب ل اتــدة الرــحايا
 و(63)مناهرمب التيفتيو جيرا  عدن جن ت تج اا جارييفاي منا اتواا

اا جمنـــا   ولــمب اتلـــتيفرا   تعلــ  م واــامب جـــ  ن الت  ــ  جن  ـــدة ت ل ج صــ  تج اــ -29
األ اا يفواصـــةمب جتثاـــ    وتهـــا ا لـــ اق متافحـــمب اتوــــااا مـــا ثيـــت   نايـــمب خاصـــمب لةرــــحاياو 
 جيوـــدي م واـــامب جـــ  ن الت  ـــ  هـــت  التوصـــااي  ج صـــ  لـــة اي تج اـــا عواـــا نلـــال لتحديـــد 

تاخــق ا اةـــاما هويــمب اـــحايا اتوــاا ج  اـــحايا  املمتنــ   ثعـــالت م  نــد نجتـــا  اليف ــوا ا د تيـــمب   
ااـــث جت ـــق لرــــحايا اتوـــاا الــــتيا اـــد حيتــــا ون ثا طايـــمب ت لاــــمب ثمتاناـــمب ججتاــــام عـــاتهتم  فجتــــا  

 و(64)لةم اتم التو ا امب لةم واامب عادن ا مايمب الد لامب اخلاصمب عرحايا اتواا
املجتصـد   عث اخل ك امل تجتق امليفـ  عدمـاا الـديون اخلاا اـمب تج اـا  ةـو جن جتيفـا ن مـا عةـدان -30

مـــا ج ـــق جـــد ام التـــداعك الراماـــمب ثا منـــا اتوـــاا عال اـــرا  جـــوفك الـــد م  ا ـــرب ال يفـــال  لةرـــحاياا 
 و(65) التحجتاح ما ا ناة  مجتاااهتما  جتثا  ا  وت الرامامب ثا التو امب يفاتةمب اتواا عال ار

 2013ا  ــــال  جاـــري م واــــامب جــــ  ن الت  ــــ  عــــدن جيفـــديتي اــــانون الةيــــو  امليفتمــــدة  -31
جتخةـــ  جغاـــكاي ثذاعاــــمبا لتـــا األعتـــال الجتانوناــــمب ا ديـــدة مل جترـــما ااــــا الرـــماناي امل ةوعــــمب 
لةتدكــد مــا  ـــدل الةيــو  ثا اتعتيــاب ثت  ثالا مل يتـــا لــدي ا عــق  ظخـــر  ــك   جن يتــون ألاصـــر 

لتـــق عالـــمب  ةـــو  فـــرتة بمناـــمب حتنـــمب  عاثمـــا كـــان اـــر ايا   متنالـــ ا  فجتـــصا عاتلـــتنات ثا ججتاـــام فـــرتي
عـــدةو   ـــت ة  ةـــو اللـــ  ا تـــربي امل واـــامب جن التيفـــديتي مل ج ـــر  التاامـــا  عـــالنلر ج ت  ا عـــداتق 
اتعتيـابو  ت يترـما اـانون الةيـو  ا ـا  جيفري ــا  ل ـ   سثلـا ة الـتخدال ث ـرا  الةيـو س  سخ ــر 

تا  هــو مــا  تــا جن ي رــ  اتخت ــا سا ا ــم جن هــتيا ال ــ    كثــكا  مــا ييفتــد امــا تعتيــاب األفــرا
ثا جيف ــ  عــرك ا ــد ت  احملــاكم ا الــتخدال هــتيا ال ــ   و  ج صــ  امل واــامب جيرــا  عــدن جنلــر 
تج اـــا ا جرـــم  اـــانون الةيـــو  عتمـــا  يتيف ـــ  مـــا  اعتيـــاب مةتم ـــ  الةيـــو  ال ي اتعتاا ـــاي 

التيفــتيو ج  اليفنــ  اخلاصــمب كاأل  ــال  األم ــاي املراــيفاي ا ججــ ر طة ــا األخــكة  النــا   مــا 
 و(66)ا ن    األجخاا املصد م و  ج ص  كتل  عدن جتينوو تج اا اعتياب األ  ال

 ج رعـ  الةينــمب امليفناـمب اجتــو  ا ن ـان  ــا اةجت ـا ثبا  اعتيــاب مةتم ـ  الةيــو ا يفـا فــا م  -32
تم ــ  األ  ــالا ا مرافــح متدناــمب اللــر دا  ثبا   ــدل   ــوت جلــ ا  اانوناــمب  ااــحمب تعتيــاب مة

الةيـــو   نـــد تخـــوطم ال ةـــد؛  اليفجت ـــاي الـــ  جيفـــو  الوصـــول ثا ث ـــرا اي الةيـــو ؛  ال ـــ  ا مـــن  
و  ج صــ  الةينــمب عــدن جيفــدول تج اــا اــانون الةيــو  (67)الةيــو  ج  صــ مب الت ــط عوالــ مب ث ــرا  لــريا

 و(68)عغامب ثاراا اماناي هتم  مةتم   الةيو  ما اتعتياب التيف   
هرــمب التيفــتيو عــدت هتتيــا تج اــا مةتم ــ  الةيــو  ثت  ثالا مل يتــا لــدي ا  ج صــ   نــمب منا -33

عق ظخر  ـك   جن  تنـا  ـا اعتيـاب الجتصوـر
و  ج صـ  الةينـمب امليفناـمب اجتـو  ا ن ـان جيرـا  عـدن (69)

ـــــمب ا ااـــــا مراكـــــا اعتيـــــاب امل ـــــا ريا مـــــا امليفـــــايك  ـــــا جوافـــــح ظـــــر د امليفااـــــمب  امليفامة جت ـــــق تج ا
 و(70)الد لامب
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 إ امة العدل وسيادة القانون -جيم 
 
ج رعــ   نــمب مناهرــمب التيفــتيو  ــا اةجت ــا ثبا  نجتــ  فيفالاــمب النلــال الجترــات ا  الــ ص   ــك  -34

و  ج رعــ  الةينــمب امليفناــمب (71)املــربا لر ــرا اي املدناــمب  ا ناتاــمب  ةــو ال ــوا ا  جــدخر ال ــ  ا الجترــايا
ال احملاكمـــاي ا ناتاــمبا  هـــو مــا يرتجـــو  ةاـــو اجتــو  ا ن ـــان جيرــا   ـــا اةجت ــا ثبا  التـــدخك ا ثكمــ

و  ج صـــــ   نـــــمب مناهرـــــمب (72)اعتيـــــاب األفـــــرات عصـــــ مب م اتـــــمب ا انتلـــــاا صـــــد ا األعتـــــال الن اتاـــــمب
التيفـــتيو عـــدن جصـــة  تج اـــا نلام ـــا الجترـــات   جيفـــاب ال ـــة مب الجترـــاتامب  فجتـــا  لةميفـــايك الد لاـــمب الاي 

عـــدن هتـــرتل تج اــــا اـــماناي ا ـــح ا  اكمــــمب و  ج صـــ  الةينــــمب امليفناـــمب اجتـــو  ا ن ــــان (73)الصـــةمب
 و  (74) اتلمب
 ج رعـ   نــمب مناهرــمب التيفــتيو  ــا اةجت ـا ألن األجــخاا امل ــةوعمب عــريت م ت يتمتيفــون ا  -35

الوااــا  ماــا الرــماناي الجتانوناــمب األلالــامب الــ  هتمــا م مــا التيفــتيو  ثلــا ة امليفامةــمبا كاتجصــال 
ا  تج اـاا ا الجتـانون  املماالـمبا ااـا الرـماناي الجتانوناـمب يفحاٍل  ع  اـو م ـتجتقو  ج صـ  عـدن جتـ

األلالــامب منــت عــد  لــةو ا ريــمبا ت لــاما اتجصــال ع  اــو م ــتجتق  عــح احملتيــايا ا ثعــتغ جعــد 
و  ج رعــ   ــا اةجت ــا جيرــا  ثبا  التجتــااير الــ  ج اــد عو ــوت نجتــ  (75)جاــااام ج  جــخ  مــا اختاــااهم

لـــتيا يجتـــدمون سامل ـــا دة الجتانوناـــمب املت ولـــمب مـــا الد لـــمبس  حييمـــون  ـــا ا احملـــام   عـــدن احملـــام  ا
 و  (76)ججتد  جة  امل ا دة  أل م ت يتجتااون  ن ا ج را  منال ا  

 ج رعـــ   نـــمب مناهرـــمب التيفـــتيو  ـــا اةجت ـــا ثبا  مـــا  اتهـــا مـــا جن الاـــتا    اتت ـــا اي  -36
دي جفــرات الاــر مب ييف ــد عــالنلر فا ــا ثا املتيفةجتــمب عــالتيفر  لةيفنــ  ا  ــدي  ثلــا ة امليفامةــمب  ةــو جيــ

و  تعلــ  الةينــمب امليفناــمب اجتــو  (77)متتــو األمــا الــداخة ا الــتي ياــتق  ــا ا  مــا اــوة الاــر مب
ا ن ــان جن تج اــا جنــوي ثصــت  متتــو األمــا الــداخة   ها ــمب ال ــيونا لتن ــا  جيفــر   ــا الجتةــح  

لتحجتاح ا الاــــتا   ثا  جتــــح مــــا اــــوة ليفــــدل  تــــا التاــــان   عاتلــــتجتتلامب التامةــــمبا ثال ييف ــــد عــــا
 و  (78)الار مب  موظ   لام  ما ها مب ال يون

 ج رعــــــ  الةينــــــمب امليفناــــــمب اجتــــــو  ا ن ــــــان  ــــــا اةجت ــــــا ثبا  اا ــــــا   ــــــدت التحجتاجتــــــاي  -37
 ا  را اي التدتي اـمب املتصـةمب عد مـال اليفنـ  ا  ـدي  ثلـا ة ميفامةـمب احملتيـايا  ةـو جيـدي مـوظ   

 ج صـــ  عـــإ را  هتجتاجتـــاي فيفالـــمب ا ات ـــا اي التيفـــتيو  ثلـــا ة امليفامةـــمب  يفجتااــــاة ثن ـــاال الجتـــانونو 
و  ج رع   نمب مناهرـمب التيفـتيو جيرـا   ـا اناـغاطا ثبا  اتفتجتـاا ثا نلـال  مـا (79)ا ناة املا وم 

ال اانــــاي عاــــدن عــــاتي ثلــــا ة امليفامةــــمبا  ج صــــ  عــــدن جتــــون ال ت ــــاي املتيفةجتــــمب عإلــــا ة امليفامةــــمب 
را  ا التيفمال الجتـوة مـا ا ـق مـوظ   ثن ـاال الجتـانون مواـو  هتجتاجتـاي  ةـو امل ـتوي  التـدتي   ا ف

ــــمب م ــــتجتةمب ت جو ــــد ا ث ااهــــا  تاــــمب م ل ــــامب ج    ا نــــات ا  جن ييف ــــد عتةــــ  التحجتاجتــــاي ثا ظلا
م و  ج صـــ  جخـــكا  عتوااـــ  األجـــخاا املاـــت و ا ااجتـــاا(80)هرماـــمب عـــ  احملجتجتـــ   ا نـــاة املا ـــوم 

 و  (81)ج مال جيفتيو ج  ثلا ة ميفامةمب  ا م ام م  ةو ال وا   اةمب مدة التحجتاح
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 ج صــ   نــمب مناهرــمب التيفــتيو عــدن جيفــدل تج اــا جاــرييفاهتا عغاــمب جرــمان ا جعتامــا  صــرحيمب  -38
عاــــدن عــــح اــــحايا التيفــــتيو  ثلــــا ة امليفامةــــمب ا ا صــــول  ةــــو ا ــــربا يفــــا ياــــمق التيفــــويض  ات 

 و  (82) التافا ات ت اا املنص   
 ج صــ  م واــامب جــ  ن الت  ــ  عــدن جت ــق تج اــا  تــ  مةتم ــ  الةيــو  احملتيــايا مــا  -39

 و  (83)ا صول فيفةاا   ةو م ا دة   ثاق اانونا   انا 
  

 حرية التعبير -دال 
 
جـــييف  الاون ـــتو تج اـــا  ةـــو ثبالـــمب صـــ مب ا ر ـــمب  ـــا جفيفـــال التاـــ ك  ت  ـــا ا الجتـــانون  -40
 و  (84)ملدين  فجتا  لةميفايك الد لامبا

 ج رع  الةينمب امليفناـمب اجتـو  ا ن ـان  ـا اةجت ـا ألن التحجتاـح ا ارـامب ات تـدا  ا  ـدي  -41
و  ج صـــ  عـــدن جت ـــق 2012 ةـــو الصـــح   لاوناـــدب  اكوع ـــونا مـــا بال  اايـــا  منـــت ظالاا/مـــااك 

لاـــــــمب ا ات تـــــــدا اي  ةـــــــو تج اـــــــا عريـــــــمب التيف ـــــــك  الصـــــــحافمب  الـــــــرجي ع ـــــــ ق من ـــــــا التحجتاـــــــح ع يفا
 و  (85)الصح ا 

ـــمب  2017-2015 ا ث ـــاا ماـــا ااي ال ـــرتة  -42 املتيفةجتـــمب عتنجتـــا   اصـــد التوصـــامب املتيفةجتـــمب اال
ال ــــاعث  اليفةماــــ ا جــــييف  الاون ــــتو تج اــــا  ةــــو ثعت  ــــا عــــدي خ ــــواي جاــــرييفامب ج  خ ــــواي 

اي الـــــد   الـــــتي ا تمدجـــــو جخـــــر  ا ـــــتهتا الد لـــــمب مواـــــو  اتلـــــتيفرا  عغاـــــمب جن اـــــت الصـــــ  امليفاـــــا
و كمـــا ت ـــ  تج اـــا ثا ثيـــت  اهتمـــال خـــاا ل عتـــال الجتانوناـــمب  األ ـــر 1974الاون ـــتو ا  ـــال 

التنلامامب ال  جت ق هتمق ال ـاعث  اليفةماـ  امل ـ  لامب  ـا اليفمـق عـر   امل ـاتم املترلـمب ا التوصـامب 
 و  (86) عجت م ا الل 

  
 دلة ومؤاتية الحق في العمل وفي شروط عمل عا -هاء 

 
جيفـــر  الةينـــمب امليفناـــمب اجتـــو  ا ن ـــان  ـــا اةجت ـــا ثبا  الـــتمراا فـــاا  األ ـــوا عـــ  الر ـــال  -43

 الن ا  ا الجت ا  اخلاا  ااج ا  ميفـدل ع الـمب الن ـا و  ج صـ  عـدن ي ـم  لةن ـا  عـالتمتا عـاأل ر 
 ـــا   الر ـــال ا املت ـــا ي لجتـــا  اليفمـــق املت ـــا ي الجتامـــمبا  عـــدن جتصـــد  تج اـــا مل ـــدلمب ج ـــا ي الن

 و  (87)الوصول ثا  ظات  لتااة اريمب
  

 الحق في الصحة -واو 
 
ج صــ  م واــامب جــ  ن الت  ــ  عــدن جت ــق تج اــا  تــ  مةتم ــ  الةيــو  احملتيــايا مــا  -44

ا صــــول  ةــــو خــــدماي الر ايــــمب الصــــحامب املجتدمــــمب مــــا الد لــــمب  ةــــو اــــدل امل ــــا اة مــــا  ــــكهم مــــا 
 و  (88)ج  احملتول  ةا ماحملتيايا ج  املواوف  
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 الحق في التعليم -زاي 
 
ج رعــ  الةينــمب امليفناــمب اجتــو  ا ن ــان  ــا اةجت ــا ثبا  جــدمر األاةاــاي لــة ا ا  ثا عــد ك ــكا  -45

عاتنتجتــال ثا الةغــمب التج اــمب عا ت ااهــا لغــمب التيفةــام الر اــمب يفو ــو اــانون التيفةــامو  ج صــ  عــدن جــد م 
 و  (89) مجتافاهتا ا املدااك اخلاصمب ااتج اا جداي  لغاي األاةااي 

 ج رعـــ  الةينـــمب امليفناـــمب اجتـــو  ا ن ـــان  ـــا اةجت ـــا ألن عةـــدياي ميفانـــمب  اـــيف  األ  ـــال  -46
الر مــا ا فصــول من صــةمب  ــا فصــول لــاتر األ  ــالو  ج صــ  عــدن جتــ  تج اــا  ــا ماــا األ  ــال 

 و  (90)الر ما ا نلام ا التيفةام 
 اــــا  تــــا جن جاــــييفا  ةــــو املرــــ  ا ت ــــم التيفةــــام الاــــامق  جفــــاتي الاون ــــتو عــــدن تج -47

 و  (91)لةيماا
 جفــاتي الاون ــتو عــدن تج اــا ين غــ  جن جاــييفا عجتــوة  ةــو املرــ  ا ججتــد  ججتــااير عتوماــمب  -48

 و  (92)ا ث اا املاا ااي الد ايمب املتيفةجتمب عالصتوك امليفااايمب ال  ا تمدهتا الاون تو عادن التيفةام
  

 اتاأل لي -حاء 
 
 180فـــرتا  مـــا  ـــك املـــوا ن    262 622تعلـــ  م واـــامب جـــ  ن الت  ـــ  جن اراعـــمب  -49

جخصــا  يتيفــرتد ا اــا  عــد م  ــد و ا ن ــامب يجتامــون عصــواة اانوناــمب ا تج اــا
و  تعلــ  جن هــت  (93)

ا ال  ـــمب  ـــن  عصـــ مب  امـــمب عجتواـــا  جتيـــا ب ا جتـــو  الـــدناا املنصـــوا  ةا ـــا ا اتج اااـــمب اخلاصـــمب عواـــ
األجـــخاا  ـــد   ا ن ـــامبا لتن ـــا ججـــااي مـــا اللـــ  ثا   ـــوت فـــواا  م مـــمب ا ميفـــامةت م مجتاانـــمب 
يفـــــوا   تج اـــــاو  جاـــــمق جةـــــ  ال ـــــواا   مو ـــــمب متنو ـــــمب مـــــا ا جتـــــو ا يفـــــا فا ـــــا اليفمالـــــمب  عاـــــابة 
املمتةتـــاي  ا جتـــو  ال االـــامب  امليفاجـــايو  تعلـــ  جن ا تومـــمب جواصـــق ا تمـــات لاالـــاي جيفـــا  

املــوا ن  لتــا  جــكة ا تمــات جةــ  ال االــاي ت جــاال ع ا ــمبو  ج صــ  عــدن جتخــت تج اــا  اــا  ــك 
مايـــــدا  مـــــا اخل ـــــواي الجتانوناـــــمب  /ج  ال االـــــاجامب  /ج  اليفمةاـــــمب مـــــا ج ـــــق خ ـــــض عـــــاتي انيفـــــدال 
ا ن ـــامب عتا ـــك التينـــا  ج  عتـــداعك جخـــر ؛ كمـــا ج صـــت ا عـــالنلر ا جيفـــديق اـــانون ا ن ـــامب ااـــث 

ا ن ـامب عصـواة جةجتاتاـمب ل   ـال املولـوتيا ا ثاةـام تج اـا الـتيا لـا جتون عـت  ن ـامب ين   ةو من  
 و  (94)لوت هتا ا  را ا ألل ا  من ا كون  الدي م ما  ك املوا ن  ج   د   ا ن امب

ـــــك ا  ـــــدت مـــــا يت ـــــمو ال ـــــتان  ـــــك  -50 ـــــالتخ اض الت  ـــــمب مناهرـــــمب التيفـــــتيو ع ـــــ   ن اع 
 الـــــ   حـــــ   2013الـــــ  جتتخةـــــ   ةـــــو اـــــانون ا ن ـــــامب ا جياا/مـــــايو املـــــوا ن ا  عالتيفـــــديتي 

عت  اــح ث ــرا  مت  ــص لةتينــا ا لتن ــا ج رعــ   ـــا اةجت ــا ثبا  ااج ــا   ــدت  ــك املــوا ن  املجتامـــ  
عص مب تاتممب ا تج ااو  ج ص  عـدن يت ـ ق ال ةـد مـن  ا ن ـامب لغـك املـوا ن   ونا ـ م  ثتمـا  م؛ 

صــواة جةجتاتاــمب  نــد املــاتت أل  ــال الوالــديا  ــك املــوا ن  الــتيا ت حيمةــون جي  عــدن  ــن  ا ن ــامب ع
 و(95) ن امب جخر ا  الل  عغامب منا عاتي انيفدال ا ن امب
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 اصـــوا عجتـــو  األاةاـــاي الو ناـــمب ا  ـــال اليفمالـــمبا ج صـــو اخل ـــك امل ـــتجتق امليفـــ  عدمـــاا  -51
لةغـــمب  ا ن ـــامب ا لـــو  اليفمـــقا  جن جتةغـــ  الـــديون اخلاا اـــمب عـــدن جت ـــق تج اـــا جنالـــو مت ة ـــاي ا

ــــدمكا  لــــة اا  ا فتــــرا  مــــق  ــــ مر ج ــــ  ج ــــمبا ال ــــمب امل نا ــــد املتيفةجتــــمب عالت ــــا ة الةغوي الةــــوات  امل ر ــــمب التجتاا
 و(96)األاةااي

 ج رعـــ  الةينـــمب امليفناـــمب اجتـــو  ا ن ـــان  ـــا اةجت ـــا ألن الر مـــا يتيفراـــون لةتمااـــا  ا اصـــا   -52
اـــاتيا اليفمالـــمب  ال ـــتا  الصـــحمب  التيفةـــامو  ج صـــ  عـــدن جرـــما تج اـــا ات تمـــا  ا ت لـــاما ا م

 و(97) تا الر ما فيفةاا   ماا ا جتو  عت  ااا
  

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -طاء 
 
تعلـــ  م واـــامب جـــ  ن الت  ـــ  جن مـــتكرة الت ـــاهم الـــ   ايفت ـــا مـــا عـــرك ا ـــد ت ا  -53
التيفــرد  ةــو األجــخاا احملتــا   ثا طايــمب ت لاــمب ا نجتــا  اليف ــوا جفرــ  ثا هت ــ   2011  ــال

و  ج صـــ  عـــدن جرـــما تج اـــا (98)ججـــااي ثا الـــتمراا  عيفـــض الاـــوا ق ا د تيـــمب ا تج اـــاا لتن ـــا
التيفـــرد لـــة ا   ةـــو األجـــخاا الـــتيا اـــد حيتـــا ون ثا طايـــمٍب ت لاـــمٍبا يفـــا ا اللـــ  ا نجتـــا  اليف ـــوا 

  األجـــخاا يفيفةومـــاي  ـــا ث ـــرا  الةيـــو ؛  جن ج ـــية م  عا ت ـــااهم ا د تيـــمب؛  عـــدن جـــا وت هـــ ت
و  ج صــ  جيرــا  عــدن جت ــق تج اــا ثجاعــمب الرــماناي التبمــمب ملــا ي ة ــون الةيــو  (99)مةتم ــ   ــو ٍ 

 و(100)لد  الوصول ثا نجتا  اليف وا ا د تيمبا يفا يامق الوصول ثا ل اق انتصاٍد اانوين فيفال
ــــمب امليفن -54 ــــمب اجتــــو  ا ن ــــان  ــــا جلــــ  ا ثبا  التجتــــااير املتيفةجتــــمب ع ــــرت ت  ــــ   ج رعــــ  الةين ا

و  ج رعــــ   نــــمب مناهرــــمب (101) مةتم ــــ   ــــو  ا ــــق ال صــــق ا ا رتااــــاهتم  ةــــو اــــراااي الرتعاــــق
 و(102)التيفتيو  ا اةجت ا ثبا  اا ا  ميفدل ات رتاد عالت   

ع ــر مٍب   فجتــا  لر ــرا اي الوا  ــمب  ج صــ  الةينــمب امليفناــمب اجتــو  ا ن ــان تج اــا عــدن جتخــت  -55
ـــــق ج  ا  ـــــاتة ج  الت ـــــةاما  جن جت ـــــق الوصـــــول ثا ث ـــــرا اي  ـــــو  موعـــــدةٍ  و (103)اـــــراااي الرتعا

ــــا   ج صــــ   نــــمب مناهرــــمب التيفــــتيو عــــدن يت ــــم   ماــــا مةتم ــــ  الةيــــو  ا تج اــــا عــــالتمتا  ما
الةيــو ا يفــا فا ــا جةــ  املتخــتة  الرــماناي ا  راتاــمب؛  عــدن جت ــق تج اــا ثمتاناــمب ال يفــا ا اــراااي

 و(104)ا ث اا ا  را  ال رياا  هترا  ةو جن يتون لة يفون جمر جواا   ج اتيا  خل ر ال رت
و  ج صـــ  (105) ج صـــ  الةينـــمب امليفناـــمب اجتـــو  ا ن ـــان عـــدن هتـــرتل تج اـــا م ـــدج  ـــدل ال ـــرت -56

جــو ج  ج ــةامو ثا ت لــمب جخــر   نــمب مناهرــمب التيفــتيو عــدن  تنــا تج اــا  ــا  ــرت جي جــخ  ج  ث ات
مىت  ت دي جل ا  عجتاجتامب جد و ثا ات تجتات جنو لاوا و فا ا خ ر التيفر  لةتيفتيو
 و(106)

 تعلـــــ  م واـــــامب جـــــ  ن الت  ـــــ  جن م ـــــدلمب ظـــــر د الـــــتجت ال مةتم ـــــ  الةيـــــو  اـــــد  -57
تعلـــ  جن و   (107) ترعـــ  ا التوصـــااي املجتدمـــمب ا اتلـــتيفرا  الـــد اي الاـــامق املتيفةـــح عتج اـــا

ــــا جوافــــح ظــــر د الــــتجت ال 2014ظــــر د اتلــــتجت ال جــــدن  ا  ــــال  ا  ج صــــ  عــــدن جرــــما تج ا
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ـــ تق من ـــا  صـــا  مـــا يت ـــ  مـــا  مةتم ـــ  الةيـــو  مـــا امليفـــايك الد لاـــمب  ميفـــايك اتهتـــات األ ا   ع ت
 و(108)املواات ا تومامب لرمان جوفك م تو  ميفاامٍب تتٍح ملةتم   الةيو 

مب جـــ  ن الت  ـــ  جن م ـــدلمب ثتمـــا  األجـــخاا امل ـــت اديا مـــا ا مايـــمب  تعلـــ  م واـــا -58
و  ج رعــ  (109)الد لاــمب  ترعــ  ا التوصــااي املجتدمــمب جمنــا   ولــمب اتلــتيفرا  األ ا املتيفةجتــمب عتج اــا

 ـــا اةجت ـــا ألن تج اـــا جعجتـــ   ةـــو  ـــدت مـــا التح لـــاي  ةـــو اتج اااـــمب اخلاصـــمب عواـــا الت  ـــ  
ثتمـا  امل ـت اديا مـا ا مايـمب الد لاـمبا مـا الت  ـ    ـكهما  ونا ـ ما  ج ص  عدن جتا ـر تج اـا 

ع ـحو هت لاهتـا  ةـو اتج اااـمب  عةـواة الـرتاجايامب ثتمـا  جـامةمب  عرنـام  يـد م تمـ  امل ـت اديا ا 
اخلــدماي اليفاتيــمب  جــوفك الــد م اطــاتد  نــد الرــر اةا يفــا ا اللــ  الــد م ا جيفةــم الةغــمب  ا صــول 

 و(110)ات  ظا مب ةو لتا  ثذ
Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on the 

official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United 

Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on Latvia 

from the previous cycle (A/HRC/WG.6/11/LVA/3). 
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