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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
 2016أيار/مايو 2-13

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5والفقورة  5/1ن من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوا( ج)15 للفقرة

 16/21 من مر ق قرار المجلس

 *بابوا غلنلا الجديدة  

 (1)اجلهذذا  حذذاامل  ا  ذذا   عهذذ م مذذ  15هذذ ا اقريريذذر مذذوعل قات اومذذا  ا ي مذذ  مذذ    
اقريريذذذذر هيملذذذذل ا ملذذذذا ا اقروعيهيذذذذ  اق امذذذذ  اقذذذذ   يارذذذذل .   املإىل عتايذذذذ  اراذذذذر را  اقذذذذ  ر  اق ذذذذ

 عهذا  نرذر  يرضذت  أ  ررا  أ  . قملنذ  ر17/119اعرت ها جماس ايوق اإلنسان يف ميرره 
أ   كانذذ    ر  اقرتااذذا  مذذ  عانذذي ماومذذي  ادمذذل ا ر ذذ و اقسذذامي  ييذذوق اإلنسذذان  أيذذام  أ 

قرار ب أن ا عا ا  ب ينها.  ق  أ رع  ب ورو منهجي  يف اواشي هناي  اقنص مراعع  املل أ 
ا  اوما  اقذوار و يف اقريريذر   ركركذ  اقن ذوص ادحذاي  عاذ  اا ذا قذ ر ا سذرًاب.  عتذ م بيذرار 

    ُيك ذذذص  اسذذذي ميرضذذذ  ايذذذا   هذذذرب مسذذذريل إلاذذذهاما  ا  اسذذذ  اقو نيذذذ16/21اجملاذذس 
عاذذ  اقرييذذ  اقملامذذل  ملذذا ا  ييذذوق اإلنسذذان اقراب ذذ  قا  قذذ  مومذذوب اراذذر را   ا  رتذذ و بنذذا م 

بذذاريس.  ررذذاى عاذذ  ا وقذذع اق ذذململي قاتاومذذي  اقسذذامي  ييذذوق اإلنسذذان اقن ذذوص اقملاماذذ  اقذذ  
ررضذذت  عيذذذع ا  اومذذا  اقذذذوار و.  ر عيذذذ  يف إعذذ ا  اقريريذذذر   ريذذذ  اراذذر را   اقرًذذذورا  اقذذذ  

   ث  يف راك اقارتو.ا

__________ 

  إراا ا إىل   ائر اقرتع  يف ادمل ا ر  و.مل حترر ه ه اقوثيي  قملل  *
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 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصللة -توال   
 المعلومات ادساسلة واإلطار -تلف 

 (2)ت الدوللةنطاق االلتعاما -1 
أشذذذا   منرتذذذ  أ قيانواذذذيا ييذذذوق اإلنسذذذان بذذذ  ر بذذذابوا اينيذذذا اجل يذذذ و بوحذذذاها رائذذذ و  -1

ا ذذذا ا.  أ حذذذرها باقر ذذذ يا عاذذذ  ق تايذذذ  اقر ذذذ يا عاذذذ  ا  اهذذذ ا  اق  قيذذذ  يف منًيذذذ  ا ذذذي  
  .(3)رملّي  م  حملوك   قي  أاااي  ييوق اإلنسان ما
باقر ذ يا عاذ  ارااقيذ  منرتذ  اق تذل  أ ح  منرت  اقمليا  اقثيذايف بذابوا اينيذا اجل يذ و  -2

 .(4)169اق  قي  رقل 
 أ ح  منرت  ادمل  اق  وب اري ا تثا  بذابوا اينيذا اجل يذ و بسذ ي حتارالذا عاذ   -3

 .(5)1951 ا  ق ارااقي  اق عئني
 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 

بأن بابوا اينيذا اجل يذ و اقرلمذ   ذ   اجلوقذ  اد ىل  ذكَّر  منرت  هيوم  رايرس   رش -4
. (6)م  عتاي  ارار را  اق  ر  اق امل ياقرها باختاذ ر ابري حم  و قايضا  عا  اق نذ  ا نذلي

اق ذذذ را  مذذذر     يف هذذذ ا اق ذذذ    اعرتهذذذ  منرتذذذ  اقمليذذذا  اقثيذذذايف  اقرابًذذذ  اق  قيذذذ  قراهملذذذا  ري مذذذ
س   رش  منرت  أ ملا  ب  ا     شململ  اقملاايونيسذرس اق  قيذ  ا يملل  منرت  هيوم  راير إىل

  اقذذذذذ   اذذذذذر   اق نذذذذذ  2013 بذذذذذأن اعرتذذذذذا  بذذذذذابوا اينيذذذذذا اجل يذذذذذ و قيذذذذذانون  ايذذذذذ  اداذذذذذرو ق ذذذذذا 
رهل قضذذذذائيا  شذذذذملَّل  اجلنسذذذذي  اذذذذن  اق ذذذذر   حذذذذ اي  اقيذذذذمل  عاذذذذ  اجلنذذذذاو  م ايذذذذ اداذذذذر 
 هذذ ا اقيذذانون راذذل أنذذ    ذذل ايذذل اقناذذاذ يف رذار/ . اذذري أنذذ  مل اذذر ب ذذ  رنايذذ (8)(7)إاابيذذ   ًذذوو
.  أمذذاه  منرتذذ  اقمليذذا  اقثيذذايف أن اقنسذذا   راذذل  عذذو  هذذ ا اقيذذانون  ر يذذلق  (9)2014مذذار  

  .(10)ي انني عتومام م  ارعر ا ا  اقمل ني   اجلنسي 
 راملذذذ  شذذذململ  اقملاايونيسذذذرس اق  قيذذذ   منرتذذذ  هيذذذوم  رايذذذرس   رذذذش  منرتذذذ  اقمليذذذا   -5
  .(11)2013ايف بإقغا  اقرب ان قايانون ا ر اا باقس ر يف أيار/مايو اقثي
( إىل أن اق  قذذذذذا  اجلنسذذذذذي  بذذذذذني اقملذذذذذاقغني Kapul) ‘أبًذذذذذا  كذذذذذابو ‘ أشذذذذذار  منرتذذذذذ   -6

.  أ حذ  ا نرتذ  (12)(1974م  ناس اجلذنس حمرذورو  وعذي اقيذانون اجلنذائي ق ذا  ) ا رتامني
اقيذذوانني اقذذ   ذذر   اق  قذذا  اجلنسذذي  بذذني اقملذذاقغني ا رتامذذني مذذ  ناذذس بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و بإقغذذا  

. كتذذا أ حذذ  م اسذذ ك ا  ذذملا  اداذذرتاقي  ييذذوق اإلنسذذان بااذذر  ا  قذذوانني حترذذر (13)اجلذذنس
  .(14)اقرتييل عا  أاااي ا يل اجلنسي  ا وي  اجلنساني 
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 دابلر السلاسة العامةاإلطار المؤسسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان وم -3 
( إىل أن بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و أهذذا    ذذ   ACT NOW) ‘قن تذذل ا ن‘أشذذار  منرتذذ   -7

اجلوق  اد ىل م  عتاي  اراذر را  اقذ  ر  اق ذامل ياقرهذا بذأن م اسذ    نيذ  ييذوق اإلنسذان 
اذذري أنذذ  . (15) أ مذذ   اقرذذ ابري ا ربذذ و باقا ذذل  ذذ ا اقغذذر  2012اذذرمل أ عتاهذذا  اذذو  عذذا  

.  أعرب  م اس  ا  ملا  ادارتاقي  (16)ار ب   إن ا  ه ه ا  اس  اقو ني  ييوق اإلنسان مل
 ييذذوق اإلنسذذذان عذذذ    اعذذي قاذذذا إاثاذذذ   أ حذذ  بإن ذذذا  م اسذذذ    نيذذ  ييذذذوق اإلنسذذذان  هيذذذام 

رملذذون اق ذذ را  مذذر  إىل ا يملذذل بذذأن   .  أ حذذ  اقرابًذذ  اق  قيذذ  قراهملذذا  ري مذذ(17) ملذذا ا بذذاريس
  .(18)ك قك مملاري عا  ح ي  ا يا  ا  قات اس  اقو ني  ييوق اإلنسان

اق ذذذ را  مذذذر  إىل ا يملذذذل    اقرابًذذذ  اق  قيذذذ  قراهملذذذا  ري مذذذ 1 أعربذذذ  اقورقذذذ  ا  ذذذرتك   -8
مذذوا     منرتذذ  أ قيانواذذيا ييذذوق اإلنسذذان عذذ  اقياذذا إيا  نيذذص اقذذوعي  يذذوق اإلنسذذان قذذ  

برنايذذ  منهذذاا  رااذذي ع يذذ  ي ذذتل رذذ ريس  1.  أ حذذ  اقورقذذ ك ا  ذذرتك ك (19)بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و
.  أ ح  منرت ك أ قيانوايا ييوق اإلنسان جب ل (20)ايوق اإلنسان يف عيع مسرويا  اقر ايل

  .(21)ر ايل ايوق اإلنسان أ قوي 

 التعاون مع آللات حقوق اإلنسان -باء 
بذذذ عوو اإلعذذذرا ا  اواحذذذ    ر اذذذيتا اقاريذذذا اق امذذذل ا  ذذذ   2قورقذذذ ك ا  ذذذرتك  أ حذذذ  ا -9

بارارجذذذذاي اقر سذذذذذاي  ا يذذذذذرر اوذذذذاص ا  ذذذذذ   يذذذذذوق اإلنسذذذذذان قاتهذذذذاعري   قليذذذذذارو بذذذذذابوا اينيذذذذذا 
   .(22)اجل ي و
 أ حذذ  منرتذذ  أ قيانواذذيا ييذذوق اإلنسذذان بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و با  ذذارك  ب ذذملل أكثذذر  -10

  .(23)يف   را  جماس ايوق اإلنسان ن ا ام 
بذذذابوا اينيذذذا اجل يذذذ و برنايذذذ  روحذذذيا  ا يذذذررو اواحذذذ  ا  نيذذذ   3 أ حذذذ  اقورقذذذ ك ا  ذذذرتك   -11

  .(24)اقس رتارا     سأق  اق ن  م  ا رأو   ر ايتا ا ر اي  منها بارلا 

مراهوواة القووانون الوودولي منفلووا االلتعامووات الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان مووع  -ألس 
 اإلنساني الواأب التطبلق

 المساواة وهدم التمللع -1 
  رش بأن بابوا اينيذا اجل يذ و اقرلمذ   ذ   اجلوقذ  اد ىل  رايرس ذكَّر  منرت  هيوم  -12

م  عتاي  ارار را  اق  ر  اق امل ياقرها باختذاذ اقرذ ابري ا نااذمل  قرنايذ  ارااقيذ  اقيضذا  عاذ  
   كذذ قك باعرتذذا  ايااذذا   قذذوانني ررمذذي إىل ا سذذا او بذذني (25)ا  اقرتييذذل مذذ  ا ذذرأوعيذذع أشذذمل

   .(26)اجلنسني  متملني ا رأو
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اق ذذ را  مذذر  إىل ا يملذذل بياذذا أنذذ  عذذر  منذذ     رارذذ  اقرابًذذ  اق  قيذذ  قراهملذذا  ري مذذ -13
  أ  ى مذذ  اقرعذذا . أمذذ   ويذذل رًمليذذع كثذذري مذذ  اقنسذذا  يف بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و عاذذ  ارعريذذا  بذذأهن

سذذاهل اذذذامليام يف هذذو يىل إ امذذذ  ااقذذ  عذذ   ا سذذذا او بذذني ا ذذرأو  اقرعذذذل   إهذذ ا ارعريذذا  أ    قذذ  
برنايذ   1.  أ ح  اقورق ك ا  رتك ك (27)شيوب اق ن   ان  ا  اري  اقر ملري  ا  ارك  يف حنع اقيرار

  شذذذذململ  اقملاايونيسذذذذرس اق  قيذذذذ  .  قذذذذ م(28)بذذذذرامن   نيذذذذ  قرغيذذذذري ا  ذذذذايري ارعرتاعيذذذذ  اقسذذذذائ و
  .(29)روحيا  إاثِا 

إىل أن اذذملان ا نذذا ا اقنائيذذ  يسذذراي  ن بيذذ ر حمذذ    عذذ ام  1 أشذذار  اقورقذذ  ا  ذذرتك   -14
اوذذذذ ما  مذذذذ   ذذذذ ما  قًاعذذذذا  مذذذذ  قمليذذذذل اق ذذذذ    اقر اذذذذيل  اقرعايذذذذ  ارعرتاعيذذذذ   اق  اقذذذذ    

   .(30) ياإل ار 
 وب اذذري ا تثَّاذذ   أ   اقسيااذذا  ا ر ذذا  بيذذانون  اسذذملتا أهذذا   منرتذذ  ادمذذل  اق ذذ -15

  .(31)ا جرو إىل اقرتييل بني اق عئني ا ييتني يف اقملا  اق ي  عر  ريسيتهل إىل هئا  خمراا 
إىل أن ا ثايذذذذا   ا ثايذذذذني  مل  عذذذذي ا يذذذذل اجلنسذذذذي  ‘أبًذذذذا  كذذذذابو ‘ أشذذذذار  منرتذذذذ   -16

   ا يف ذقذك يف جمذار  اقر اذيل (32) اقوحل  اقرتييلر س   مغاير  ا وي  اجلنساني  ير رمون قا
 اق تذذذل  اوذذذ ما  اق ذذذ ي .  أ حذذذ  هذذذذ ه ا نرتذذذ ك بذذذاقر ييا يف انرهاكذذذا  ايذذذوق اإلنسذذذذان 
ا ررمَلملذذذ  عاذذذ  أاذذذا  ا يذذذل اجلنسذذذي  ا ويذذذ  اجلنسذذذاني ء  بملااقذذذ  ا سذذذا او  ذذذ ر  ادشذذذباص يف 

.  أعربذذ  م اسذذ  (33)قيًذذاعني اق ذذا   اوذذاصاراذذراا و مذذ  اقرعايذذ  اق ذذ ي   هذذرص اق تذذل يف ا
  رذش عذ    اعذي قاذا إاثاذ   قذ مرا  رايذرس ا  ملا  ادارتاقي  ييذوق اإلنسذان  منرتذ  هيذوم 

  .(34)روحيا  إاثا 
 الشخصي ي ي الللاة واللرية وتمنالفرد حق  -2 

 2013عذا     رش إىل أن بابوا اينيذا اجل يذ و  اَّذ   يف رايرس أشار  منرت  هيوم  -17
رناي  ه ه اق يوب .  رال أنذ    يوب  اإلع ا   أب   نيرها اارئنافحيملل هيها بنًاق اجلرائل اق  

عا  قائت  اإلع ا .  اجينام  13 كان    هي 2015َاِر رناي  أ  عيوب  إع ا  اىت أيار/مايو  مل
متهيذ ام إلقغائهذا     رش برناي   ق  ا ريار  هذور  ق يوبذ  اإلعذ ا  رايرس  أ ح  منرت ك هيوم 

 ق م  روحيا   (36).  أعرب  منرت  أ قيانوايا ييوق اإلنسان ع    اعي قاا إاثا (35)كايام 
  .(37)إاثا 
 أشذذار  منرتذذ  اق ذذاه  اق ذذا ي إىل أن بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و قملاذذ   ذذ   اجلوقذذ  اد ىل  -18

نرهاكذا  ايذوق اقر ذ   رم  عتاي  ارار را  اق  ر  اق امل ياقرها املع روحذيا  ب ذأن 
. اذذذري أن اررملذذذاب قذذذوا  اق ذذذر   ق نرهاكذذذا  ر يذذذلا  (38)اإلنسذذذان ا ررمَلملذذذ  مذذذ  قذذذوا  اق ذذذر  

   .(39)مسرترام 
(  2014كتا أشار  منرت  اق اه  اق ا ي إىل أن    هيذا قريريذر جلنذ  اقر ييذا ق ذا  ) -19

مرسذذذذت  با ضذذذايي   اقربويذذذذ   يف ميا  ذذذ  بوميذذذذو أه ذذذارم  2011اررملذذذي أهذذذذرا  اق ذذذر   يف عذذذذا  
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 اعرذذذ ا ا   ًذذذريو عاذذذ  قذذذر يني عذذذا يني  عذذذلَّ  بااذذذرب ا  أاذذذا    ًذذذريو.  قذذذ  أييذذذوا  ذذذ   
ًذذذريو باقضذذذ ايا ررقذذذ  إىل مسذذذرو  أه ذذذا  إعراميذذذ   ًذذذريو.  عاذذذ  اذذذ  ِعاذذذل اق تايذذذ  إحذذذابا   

منرت  اق اه  اق ا ي  مل َ ِر أ  م اي  د  م  أهذرا  اق ذر   ا رذور ني يف هذ ه ارنرهاكذا  
سذا ني اق ذر   ا مذوفاي شذيوب اقاجذو  إىل  ييوق اإلنسان. كتا  ثَّي  منرت  اق اه  اق ا ي

يتاي  عتايذا  قًذع ب يو  اإلاار اقلراعي   اقرجاري  ذا  ادارا  اواح   ا  توق  نا اا يف 
  .(40)ادرامي )انرر اقارب ا ر اا باق  وب ادحاي  أ ناه(ماقملي م  م ارم   اد  اب

مذذذذذ  ا ذذذذذرأو يف اذذذذذياق ا ررملذذذذذي   رذذذذذش بذذذذذأن اق نذذذذذ   رايذذذذذرس  أهذذذذذا   منرتذذذذذ  هيذذذذذوم  -20
اق ذذناعا  اراذذربراعي  ر يذذلا  م ذذمل م  ااذذع ارنر ذذار مذذ  م ذذاكل ايذذوق اإلنسذذان.   ثَّيذذ  

  رذذذش اذذذار  اار ذذذاب عذذذاعي  اريهذذذا مذذذ  ارنرهاكذذذا  اق نياذذذ  اقذذذ   رايذذذرس منرتذذذ  هيذذذوم 
  .(41)2011ادم  اواح  يف منجل بورعريا قا هي يف عا  شركا  اررململها موفاو 

 أشار  شململ  اقملاايونيسرس اق  قي  إىل أن اق ن  باغ يف عيذع أاذا  اقملاذ  مسذرويا   -21
مالعذذ   ذذا رثذذار  ًذذريو قاغايذذ  عاذذ  اق ذذ   اق امذذ   اقسيااذذا  ارعرتاعيذذ   اقرنتيذذ  ارقر ذذا ي  

ر رذذلا   راذذل ب ذذ  أ عذذ  اقر سذذ   قا ذذململ   هذذإن ايملومذذ  .   هيذذام (42) اق  اقذذ   إناذذاذ اقيذذوانني
ملثذري مذ  اداذملاب اجل ريذ  قا نذذ  ار ذ   قفذ   رني ذها عاذ  مذا يملذ   اإلرا و اقسيااذي  قا ا و 

  .(43)يف جمرت ها
ذذذر  منرتذذذ  -22 بذذذأن بذذذابوا اينيذذذا اجل يذذذ و  3 اقورقذذذ  ا  ذذذرتك   (44)  رذذذش رايذذذرس هيذذذوم   ذكَّ

ايذ  قملا   ذ   اجلوقذ  اد ىل مذ  عتايذ  اراذر را  اقذ  ر  اق ذامل ياقرهذا عذ و روحذيا  مر 
رارذذ  أنذذ  راذذل إقغذذا  اقيذذانون ا ر اذذا  3. اذذري أن اقورقذذ  ا  ذذرتك  (45)بذذاجلرائل ا ر ذذا  باقسذذ ر

اقسذذ ر   ير ذذر  كثذذري  لذذل إاراذذ ادشذذباص   ر اذذيتا اقنسذذا   روعذذ  إىل لا  رذذباقسذذ ر  ر 
مل  منهل قا ن    ا يف ذقك اقر  يي  اقيرذل.  مذ  اق ذ ي حت يذ  اقنًذاق اييييذي قا نذ  ا ذرر

باقس ر دن اار  كثريو ر يكملاَّغ عنها
(46).  

  رذذذش بذذذأن لذذذل اقسذذذ ر رراهيهذذذا يف كثذذذري مذذذ  ادايذذذان  رايذذذرس  أهذذذا   منرتذذذ  هيذذذوم  -23
اقنسذذا  ب ذذملل ر ذذا ااذذره ه  اعرذذ ا ا   ا ذذي   منهذذا اذذرق اقمليذذو   اإليذذ ا   اقيرذذل أايانذذام.   

.  أشذذار  (47)إيا  راذذك اقذذرهل هذذ  عاذذ  ادرعذذ  أقذذل قذذ رو عاذذ  اقذذ هاب عذذ  أناسذذه     ذذاص
 اذذريهل مذ  أهذرا  اجملرتذذع ملاركذ ييذذو  ن ارعرذ ا ا    مذا  عذا وم  إىل أن اق ذذملاب 3اقورقذ  ا  ذرتك  

اقسذذ ر تاراذذ  إىل اذذار  ذوذعيذذ  مذذ  مذذ ايا ارلذذا    3.  أشذذار  اقورقذذ  ا  ذذرتك  (48)ا اذذي
تذذ  بيرذذل  كيملذذار  مذذ  قمليذذل أ ياذذني ارِقذذ  أك شذذاب عذذ   ريذذا اقسذذ ر  ه كذذ  ب    قينيارذذا  اقذذ  الِ 

ذذذذ  لتذذذذ  قراهذذذذا د  3ايذذذذ م يف مسذذذذرو ن  ريذذذذع يف مذذذذ  هذذذذاا .   هيذذذذام قاورقذذذذ  ا  ذذذذرتك     مل ركوعَّ
   .(49)شبص
  رذذش إىل أنذذ  ر يذذلا  يااذذ  مذذ  اق يذذاب َمذذ  ي رذذ  ن  رايذذرس  أشذذار  منرتذذ  هيذذوم  -24

سذرت  عذ  رها عاذ  مذا يملذ   مذ  نلاعذا  راقذ    (50)إارا  اقس رالاما  عا  ر ري  ب ري   
عاذ  ادرامذي أ  ادمذوا   أ  ركسذربَ   كره يذ  مذ   ا ايذ   ويا  ادم  بني اداذر أ  اجملرت ذا 
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  ُي ذذ  ادشذذباص عواقذذي إبذذ   اق ذذر   3.   هيذذا قاورقذذ  ا  ذذرتك  (51)ِقملذذل ادي اا ا ر سذذاني
  .(52)كها قاتهارا   ا وار باقوقائع  يررمل  ع   ر   ل اق ر   ك قك ب    امر  

إىل أن اجملاذذذس اقرنايذذذ   اقذذذو    اهذذذا عاذذذ   ًذذذ  اق تذذذل  3 أشذذذار  اقورقذذذ  ا  ذذذرتك   -25
بذابوا اينيذا  3.  أ حذ  اقورقذ ك ا  ذرتك ك (53)اقو ني  ا ر اي  باقس ر. اري أنذ  مل َاذِر رنايذ ها ب ذ 

قسذذ ر  ررذذي  عيذذع اقواذذائل ا تملنذذ  اجل يذذ و بذذأن رذذ عل بن ذذاع  ًذذ  اق تذذل اقو نيذذ  ا ر ايذذ  با
  .(54)قرناي ها   ا يف ذقك اق عل ا اي اقملايف

اق  را  مر  إىل ا يملل بمل    ا    ني  قاروعي     أ ح  اقرابً  اق  قي  قراهملا  ري م -26
بذذذاجلرائل ا ر ذذذا  باقسذذذ ر  اق ذذذ وذو  بإناذذذاذ إعذذذرا ا  قانونيذذذ  مذذذ  مذذذ  يررململذذذون هذذذ ه اده ذذذا  

بروايع نًذاق اقرذ ريي ا ر ذل  1.  أ ح  اقورق ك ا  رتك ك (55)  أ  حيرمون عا  اررملاهبااقاري 
  .(56)بإقغا  اقيانون ا ر اا باقس ر قي تل اق ر    موفاي ادم   اقيضاو

  رذذذش بإن ذذذا   اذذذ ا  راب ذذذ  قا ذذذر   م نيذذذ  بذذذاق ن   رايذذذرس  راملذذذ  منرتذذذ  هيذذذوم  -27
ذذرِب هيهذذا    ا ذذل ا سر ذذايا  اذذر اداذذر   اجلنسذذي  مراكذذل قاذذ عل اد  كذذ قك باق تايذذ  اقذذ  شك

  .(57)قومع اارتاريجي   ملاه   اق ن  اقيائل عا  أاا  نوب اجلنس
راذذل اوًذذوا  اإلاابيذذ  اقذذ  اختذذ لا بذذابوا اينيذذا    أهذذا   منرتذذ  أ ملذذا  بذذ  اذذ    بأنذذ -28

منر ذران عاذ  نًذاق  ااذع  ا نذلياق ن   اق ن  هإن اجل ي و  ارعرتاف بنًاق را ي ا  ملل  
يف اذذائر أاذذا  اقملاذذ   ر يذذلارن ي ذذمل ن ااقذذ   ذذوارا  مليذذ   إنسذذاني .  اقنسذذا   اد اذذا  عرمذذ  

.  أشار  منرتذ  أ ملذا  بذ  اذ     منرتذ  اقمليذا  اقثيذايف إىل أن (58)صوًر اق ن  ب ملل  ا
 ائذذذذذ  مذذذذذ  اقرعذذذذذا  يف ا 80بينذذذذذ  أن يهذذذذذا   2013 رااذذذذذ  أعرلذذذذذا م اسذذذذذ  رنسذذذذذي  يف عذذذذذا  

  .(59)شملل ما م  اق ن  م  شريملالل اررملابا سرجوبني اعرتهوا ب
اقذذذذ ي  يارتسذذذذون اق ذذذذ ا بذذذذأر ااهل  أهذذذذا   منرتذذذذ  أ ملذذذذا  بذذذذ  اذذذذ    بذذذذأن اقنذذذذاعني  -29

يف شذملل   ر يضًر ن قا و و إىل اقمليئذا  اقذ  ر رمذوا هيهذا ق عرذ ا  بسذملي عذ    عذو  مراهذا 
 ك ٍر رمنذذذذ  قا تايذذذذ  يف مملذذذذا ا ايتايذذذذ   راذذذذل إفهذذذذار مذذذذر رو  عذذذذو   أ  ى مذذذذ  رمنذذذذ  رذذذذوهر اذذذذ ام 

 أن ذئ   هيذام  ذا  اقروعيهي  اقو ني  إل ارو  كار  اق    اق امذ  /ا سر ذايا  اقذ 2013 عا 
.  أمذاه  منرتذ  أ ملذا  بذ  اذ    أن ذذ  اق نذ  (60)مراكل اق عل ادار   ا ل ا سر ايا 

إن اقذذذنيص ا أاذذذا   يف ادمذذذاك  ا منذذذ  إليذذذوا    ر ر اقوقذذذ . ا نذذذلي يَنَ ذذذ  من ذذذ  اقر ذذذاع   ذذذ
ب يذذذ ام عذذذ  اد مذذذاب ا رسذذذت  باقر سذذذ  ا اهذذذل عرمذذذ  ب ذذذملل مرلايذذذ  وًذذذر بذذذأر ااهل اقنذذذاعني 

  رذذش  رايذذرس .  أ حذذ  منرتذذ ك هيذذوم (61)اق نذذ  ا رملذذرر  اق ذذ ما   اإلحذذابا   اذذىت اقيرذذل
 بضتان رواهر مراكل اإليذوا  اقملاهيذ    ذ ما  اقذ عل  بملااق  اقرناي  اقاور  قيانون  اي  ادارو

مذذ  اق نذذ  ا نذذلي   ذذا بذذأر ااهل ارعرتذذاعي  اقيذذانوري  اريهذذا مذذ  اوذذ ما  قانذذاعني  - اقناسذي
اق ذذ را  مذذر  إىل ا يملذذل   .  قذذ م  اقرابًذذ  اق  قيذذ  قراهملذذا  ري مذذ(62)يف ذقذذك يف ا نذذا ا اقريايذذ 

  .(63)روحيا  إاثا 
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منرتذذذ  هيذذذوم  رايذذذرس   رذذذش إىل أن أهذذذرا  اق ذذذر    ا ذذذ عني اق ذذذامني قيسذذذذوا   أشذذذار  -30
إلعرا  حتيييا  مع مررمليب عرائل اق ن  ادار  أ  روعيذ   او  يف اار  نا رو ع ام  هيئنيم

.  أهذذا   ذذربا   منرتذذا  بذذأن اقنذذاعني مذذ  اق نذذ  يواعهذذون عوائذذا كملذذريو يف (64)لذذل عنائيذذ   ذذل
.  شذذ    منرتذذ  هيذذوم  (65)ا  قرذذ   اريهذذا مذذ  أشذذملا  أ امذذر ايتايذذ  اار ذذ ار أ امذذر ايتايذذ 

رايذذرس   رذذش عاذذ  أنذذذ  ر املذذ  م اجلذذ  م ذذملل اق نذذذ  اداذذر  ب ذذملل منهجذذي   ن م ذذذارك  
.  أعربذذ  منرتذذ  اقمليذذا  اقثيذذايف عذذ  (66)ايملومذذ  يف اق تايذذ   قيا لذذا  ذذا ب ذذملل كامذذل  مسذذرتر

  .(67)  اعي قاا إاثا 
اق نذذ  ا نذذلي مذذ  اد اذذا  يف بذذابوا اينيذذا رلايذذ  عذذ  اقياذذا ق 1قورقذذ  ا  ذذرتك   أعربذذ  ا -31

  و م اكل ق و  بم رمني اد اا  اق ي  ين   ن يف بيو  يسو  هيها اق ن  ملون اجل ي و  ق
.  ي ذذذملل اد اذذذا    ن اذذذ  اقسا اذذذ  ع ذذذرو ن ذذذ  عذذذ   اذذذار  (68)حذذذ ي  ب نيذذذ   عيايذذذ 

. كتا أعرب  اقورقذ  (69)ان  12 اا  م  كل أرب   منهل ع  ارار اب ا ملاغ عن    ييل عتر 
عذذ  اقياذذا إيا  شذذيوب اق نذذ  بذذني اقًذذ ب يف ا ذذ ار .  يياذذل هذذ ا اقومذذع ارذذو   1ا  ذذرتك  

اقًاقملذذذا  عاذذذ   عذذذ  او ذذذوص إذ مذذذ  ادرعذذذ  أر يراذذذل ا بذذذا  بنذذذالل إىل ا ذذذ ار  خماهذذذ  أن 
ذذذذذ  ايااذذذذذا  يتايذذذذذ   بملااقذذذذذ  1  ا  ذذذذذرتك  قذذذذذ.  أ حذذذذذ  اقور (70)حيتاذذذذذ  أن رضذذذذذع ا ذذذذذ ار   رنا 
   .(71)اد اا 

يف ا ائذذ  مذذ  مذذ ايا اذذار  اق نذذ   37 أهذذا   منرتذذ  أ ملذذا  بذذ  اذذ    بذذأن أعتذذار  -32
يف حماهرذذذذذ  هذذذذذي   ذذذذذ   اقاذذذذذرتو مذذذذذ  كذذذذذانون اقثاري/ينذذذذذاير إىل ا نرتذذذذذ  يت عاجلرهذذذذذا  اجلنسذذذذذي اقذذذذذ
يف  60نتذذا شذذملل اد اذذا  أكثذذر مذذ  كانذذ    ن اذذ  اوامسذذ  ع ذذرو  بي2015اليران/يونيذذ  

.  مل خت ذذذص أ  اعرتذذذا ا  قاتراهذذذا ا منذذذ  (72)ا ائذذذ  مذذذ  ايذذذار  ا  اجلذذذ  يف بذذذور  موريسذذذيب
  .(73)إليوا  اد اا 

إىل أن بذابوا اينيذا  ا ملا رو اق ا يذ  إلهنذا  عيذع أشذملا  اق يوبذ  اقمل نيذ  ق  اذا  أشار   -33
اجل ي و قملا      اجلوق  اد ىل م  عتاي  ارار را  اق  ر  اق امل ياقرها روحذيا   رذر 

.  يف هذذ ا اق ذذ    اذذن  بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و قذذانون (74)عيذذع أشذذملا  اق يوبذذ  اقمل نيذذ  ق  اذذا 
سذذذذذا    اقذذذذذ   حيرذذذذذر ب ذذذذذملل حذذذذذري  اق يذذذذذاب اقملذذذذذ ري يف ا  ا2014قضذذذذذا  اداذذذذذ ا  ق ذذذذذا  

ارذذذذ  أن قذذذذانون  ايذذذذ  اداذذذذرو اإلحذذذذ اي   ك يوبذذذذ  عاذذذذ  اجلذذذذرائل. اذذذذري أن ا ملذذذذا رو اق ا يذذذذ  ر
.  أ حذذ  ا ملذذا رو (75)ارذذر اق يذذاب اقملذذ ري يف اذذياق رن ذذئ  اد اذذا  ذذل إىل ر ي 2013 ق ذذا 

بذايرر اق ذذري  جلتيذذع أشذذملا  اق يوبذذ  اقمل نيذذ  ق  اذذا  يف عيذذع اد اذذاع   ذذا يف ذقذذك اقمليذذ   
ا ن ذذذوص عايذذذ  يف اقيذذذانون  اإلقغذذذا  اق ذذذري  قا ذذذا يف ااذذذرب ا  اقيذذذوو "كأاذذذاوب قارأ يذذذي" ب

  .(76)1974اجلنائي ق ا  
 وسلادة القانون ، ي ذلك اإل الت من العقاب إقامة العدل، بما -3 

أشذذار  منرتذذ  هيذذوم  رايذذرس   رذذش إىل أن بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و اقرلمذذ   ذذ   اجلوقذذ   -34
يذذ  اراذذر را  اقذذ  ر  اق ذذامل ياقرهذذا باختذذاذ رذذ ابري ه اقذذ   نذذع اررملذذاب مذذوفاي اد ىل مذذ  عتا



A/HRC/WG.6/25/PNG/3 

GE.16-01452 8 

 قملااقذذذذذذ  مسذذذذذذا قرهل عذذذذذذ  مراعذذذذذذاو ايذذذذذذوق  (77)اق ذذذذذذر   ق نرهاكذذذذذذا   أه ذذذذذذا  اق نذذذذذذ  ا لعومذذذذذذ 
مذذا يذذنجل عذذ  ايذذار  ايذذا و   نذذا رام . اذذري أن انرهاكذذا  اق ذذر   ر رذذلا  مسذذرا ا  (78)اإلنسذذان

. (79)قضذذذذائي  ا ايذذذوو إعذذذرا  رذذذأ ييب أ  روقيذذذ  عذذذ  اق تذذذل أ  م ايذذذمذذذ  اراذذذرب ا  ا اذذذرع ق
اق ذر   اقذ ي  يررململذون عذرائل مذ  قمليذل  أهذرا   رش باقر ييا مذع  رايرس  أ ح  منرت  هيوم 

 اختذذاذ قضذذائيا اقر ذذ يي  إاذذا و ا  اماذذ  أ  ارار ذذاب أ  اراذذرب ا  ا اذذرع قايذذوو    ايذذرهل 
اقذ ي   واقيذا  يف اذا   ذا يف ذقذك اقا ذل مذ  اق تذلء  كذ قك ليف ايهإ اري  إعرا ا  عيابي  

  .(80)مررململيها ني اقملو  ه ه اده ا  أ  ر نان و  ر
 ها نيذذص رذذ ريملاق ذذر   نيص مذذوار   أعربذذ  شذذململ  اقملاايونيسذذرس اق  قيذذ  عذذ  قايهذذا قذذ -35

برهذاه ا ذرأو   يوقهذا يف  هذايف م رذل ايذار   عذ   اكرتاث هذايف كثري مذ  ادايذان  عنا ها هسا 
.  رارذ  (81)اق  اق .  أماه  اق ململ  أن اق ملا   ا ر اي  باار اب اق ذر   قانسذا  شذائ  

يف قذذذوا  اق ذذذر     ذذذ  يف ذقذذذك نذذذ ي  ييذذذا و أعذذذ ا  اجملإىل  عذذذو  ااعذذذ  ما ذذذ   اق ذذذململ  أيضذذذام 
  .(82)اقنسا   بغي  مواكمل  اقليا و اياحا  يف ع   املان اقملا 

اق ذ را  مذر  إىل ا يملذل بذأن بذابوا اينيذا اجل يذ و   ر  اقرابً  اق  قي  قراهملذا  ري مذ ذكَّ  -36
برذذوهري مر ايذذ  قملاذذ   ذذ   اجلوقذذ  اد ىل مذذ  عتايذذ  اراذذر را  اقذذ  ر  اق ذذامل ياقرهذذا روحذذي  

. (83)اقر ريي يف جما  ايوق اإلنسان قا ر  . اري أن  مل َاِر رناي  ه ه اقروحي  باقي ر اقملايف
ي  يف اذذاك اق ذذر   جنذذ  أ حذذ  شذذململ  اقملاايونيسذذرس اق  قيذذ  بليذذا و هذذرتو اقرذذ ريي اد ي قات

اق  را  مر  إىل ا يملل  ينملغذي روعيذ    قارابً  اق  قي  قراهملا  ري م شهرام.   هيام  18إىل  6م  
رتذع  بذ  ام اق ر   بأن اق ن  اري ميملو   بأهنل ريع عاذيهل مسذ  قي  إاذ ا  اقرغيذري يف اجملأهرا  

اق ر    بليذا و أهرا  بأناسهل. كتا أ ح  شململ  اقملاايونيسرس اق  قي  بر سني فر ف امل  
اق ذذذ را  مذذذر  إىل   .  أعربذذذ  اقرابًذذذ  اق  قيذذذ  قراهملذذذا  ري مذذذ(84)مررملذذذالل  بر ليذذذل رقيذذذا  ا سذذذا ق 

  .(85)ا يملل ع    اعي قاا إاثا   ق م  روحيا  إاثا 
اق  را  مذر  إىل ا يملذل أن عذ   إناذاذ اقيذانون   اق  قي  قراهملا  ري م رار  اقرابً   -37

  ان ذذذ اعاذذذ   عذذذ  او ذذذوص ييومذذذها  اقنرذذذا  با اقيذذذ  ييذذذو  إعتذذذا  ايذذذوق ا ذذذرأو   ايرهذذذا.   
إمملانيذذ  اقوحذذذو  إىل نرذذذا  اق  اقذذذ   اذذذوا  هيتذذذا ير اذذذا باق ذذذر   أ  باقيضذذذا    ر اذذذيتا باقنسذذذمل  

  .(86)اقنائي  اي اتجرت ا  ا ق
 التمتع بشروط همل هادلة ومواملة اللق  ي العمل و ي -4 

أباغذذ  منرتذذ  اق ذذاه  اق ذذا ي عذذ  فذذر ف عتذذل مالعذذ   أ قذذ  عاذذ  عتذذل اد اذذا  يف  -38
بريًانيذا اجل يذ و.  أن ذئ  ا لرعذ  شذرق ملرع  إلنراا ييذ  اقنبيذل يف ميا  ذ  بوميذو يف حماهرذ  

قلراعيذذذ   اقرجاريذذذ  ذا  اداذذذرا  اواحذذذ  )انرذذذر اقاذذذرب ا ر اذذذا  وعذذذي عيذذذ  مذذذ  عيذذذو  اإلاذذذار ا
   ثَّيذذ  منرتذذ  اق ذذاه  اق ذذا ي اذذار  2014باق ذذ وب ادحذذاي  أ نذذاه(.  يف رب/أاسذذًس 
اذذذرتا   وياذذذ  بذذذ  قاذذذايا  أ  أقن ذذذ  أ  أا يذذذ  أ  قعتذذذا  م رمذذذني ق صذذذ و ارحذذذًناعي  ا ركذذذلو 
 أ اا  يف أاذ  مراهذا ا لرعذ  ييومذون بأعتذا  ي  يذ  اريها م  ا  بس اقواقي .  شوه   نسا  
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ادصذذ و يف أكيذذا  بأيذذ يهل اق اريذذ .  ذكَّذذر  منرتذذ  اق ذذاه  اق ذذا ي بذذأن خمذذا ر عذذع مذذ  قمليذذل 
  ايري منرت  اق تل اق  قي   ر تل اير ق  ا ررملً  باقر ر    ه ادص و   هيام   ائ  اق    اق

.  أ حذذذذ  منرتذذذذ  اق ذذذذاه  اق ذذذذا ي باختذذذذاذ رذذذذ ابري (87)ويذذذذ  اقرهذذذذاب اجلاذذذذ   م ذذذذاكل رناسذذذذي   رئ
ااذذرملاقي  إلناذذاذ اقيذذوانني ا ر ايذذ  ب تذذل اد اذذا  عاذذ  اذذو كامذذل   ر اذذيتا يف عتايذذا  ا ذذلارب 
اق ذذناعي ء  بر ليذذل مراقملذذ  فذذر ف اق تذذل يف م ذذاريع قًذذع اد  ذذاب ا  ذذتوق  ب يذذو  ارمريذذايا  

 باختذاذ  ءيري اقسذ م  ا نااذمل   هيذا قايذانون اقذو    اقذ  ي ملارب إنراا ييذ  اقنبيذل قملااقذ  م ذا
إعرا ا  علائي  مناامل  يف ايار  اق  يَثملك  هيها انرهاك اقيوانني
(88).  

 مستوى معلشي الئقالتمتع ب اللق  ي الضمان االأتماهي و ي -5 
يف مسذذاك  اضذذري   ريايذذ  مسذذرو نا  يف ريًذذ    ر ذذيش أاذذر 1قاورقذذ  ا  ذذرتك    هيذذام  -39

.  أ حذ  (89)اري رئي .  ق  أ   ع    عو  ايااذا  قانونيذ  إىل إ ذ   أاذر كثذريو مذ  بيولذا
  .(90)بروهري مأ    ارا    عر  إ  ؤهل 1اقورق  ا  رتك  

بي  قذرب  200م  او   ن  أارام اق أها   منرت  اقمليا  اقثيايف بأن اق ر   أ ا  ب -40
إلعذذذذرا ا  ا واهيذذذذ  ايذذذذرو  ا سذذذذملي   ا سذذذذرنريو عاذذذذ  عتايذذذذ  إعذذذذا و ب ذذذذ   اهاهذذذذا   مذذذذنجل بذذذذورعريا

 .(91)اقرو ني.  ق  أ   ه ا إىل  ري  مئا  ادشباص م  إراملالل كايام 
برنرذذذذيل  حتذذذذ يني اقيذذذذوانني  اقسيااذذذذا  ا ر ايذذذذ  ب تايذذذذا   1 أ حذذذذ  اقورقذذذذ  ا  ذذذذرتك   -41

 .(92)اإل    بغي  من  هرتا  إن ار  إ ًار مناامل 
 أ ح  منرت  هيوم  رايرس   رش باي  م  اقاسا   بااذرب ا  ادمذوا  اق امذ  عاذ   -42

او أهضل قضتان اقرترع بذاييوق ارقر ذا ي   ارعرتاعيذ   ذ  ي ي ذون يف بذابوا اينيذا اجل يذ و  
  .(93) ر ايتا اجلتاعا  اقض يا 

باختذذاذ رذذ ابري عاعاذذ   يملذذلاق ذذ را  مذذر  إىل ا   اقرابًذذ  اق  قيذذ  قراهملذذا  ري مذذ أ حذذ   -43
قر سذذني مسذذرو  ريذذ   اوذذ ما  يف ا اهرذذذا  اقنائيذذ  يف جمذذار  اق ذذ    اقر اذذيل  اوذذذ ما  

   .(94)ارعرتاعي 
 اللق  ي الصلة -6 

ا ياكذذذل اداااذذذي  حيذذذ ان مذذذ   ر ا وبذذذأن  عذذذورو اقرضذذذاريس    1 اقورقذذذ  ا  ذذذرتك أهذذذا    -44
يف ا ائذذ  مذذ  اقسذذملان يف ا نذذا ا اقريايذذ    87.5ي ذذيش ااذذراا و اقسذذملان مذذ  اقرعايذذ  اق ذذ ي .   

. (95) رضذًر ادمهذذا   اد اذذا  إىل ا  ذي مسذذاها   وياذذ  قا  ذو  عاذذ  اوذذ ما  اداااذذي 
أن ااقمليذذذذذ  اوذذذذذ ما  اق ذذذذذ ي  قيسذذذذذ  يف مرنذذذذذا   اق ذذذذذملاب مذذذذذ   1 أمذذذذذاه  اقورقذذذذذ  ا  ذذذذذرتك  

 ي  كذذذل أاذذذملوعني يف ا نذذذا ا برنايذذذ  ايااذذذ  هذذذر  عيذذذا ا  حذذذ 1 .  أ حذذذ  اقورقذذذ (96)اقسذذذملان
   .(97)ا  ل ق  ا ر م  م  او ما  اق  ي  ا نررت 

قايهذا إيا  ارراذاب م ذ    اق ذ را  مذر  إىل ا يملذل  اقرابً  اق  قيذ  قراهملذا  ري مذ أب    -45
. (98) هيذذذا  اد اذذذا    ن اذذذ  اوامسذذذ  بسذذذملي عذذذ   ااذذذراا لل مذذذ  اقرعايذذذ  اق ذذذ ي  ا  ئتذذذ 
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ا اجل يذ و مذ  حتييذا يذا اينو بأن اخناا  م  ر  اقوهيا  مل املذ  بذاب 1  ا  رتك   أها   اقورق
مذذ  ادهذذ اف اإلذائيذذ  ق قايذذ .  قيسذذ  اوذذ ما  اق ذذ ي  ا ي مذذ    رذذل اقسذذملان   4ا ذذ ف 

ايتا اقنسا   اد اا   يف ا سرو  اق ئا.  ر    حم   ي  ا وا   ا   ا   ا راهذا  اوذربا    ر
  .(99)اد اا   اقرمع هيا    ناااي  وهيا  اقاقاقًملي   نرل ارر ا  إىل 

 2013 أشذذذار  منرتذذذ  أ ملذذذا  بذذذ  اذذذ    إىل أن بذذذابوا اينيذذذا اجل يذذذ و ن ذذذر  يف عذذذا   -46
 ذا مراكذل اقذ عل  ارو  كار  اق    اق ام /ا سر ايا  اق  أن ئ   هيذام "ا ملا ا اقروعيهي  إل 

قاذذ عل اداذذر  يف باذذ   مركذذلام  16اذذو   اداذذر   ا ذذل ا سر ذذايا ". اذذري أنذذ  ر يوعذذ  ااقيذذام 
هيذ  مذ   7نسذت .  أهذا   ايملومذ  بذأن ني يذم  7.3حماهر   يرجا ي عذ   اذملان   22ل يض

اذذني ر تذذل اد ذذر  ب ذذملل علئذذي أ   تذذل ب ذذملل كامذذل  يف ر 16هذذ ه ا راكذذل اقملذذاقغ عذذ  ها 
  .  (100)ر تل مًايام  ر
عاذ  أ   قذانون قملذابوا  2015 اعررب  منرت  أ ملذا  بذ  اذ    مواهيذ  اقرب ذان يف عذا   -47

.  قملنها رار  أن ه ا اقيذانون ر يذلا  (101)اينيا اجل ي و ب أن اق    اق ياي   ًوو إاابي 
يذذذلا  يسذذذجل رذذذأ ريا  كملذذذريو يف رنايذذذ ه.  قذذذ م  منرتذذذ  أ ملذذذا  بذذذ  اذذذ    اذذذري مملرتذذذل أ  ر 

 ذ ما  أاااذي " يف مراكذل اقذ عل اداذر  مخس "رضل   نيا روحيا  منها كااق  روهري جمتوع 
اقيائتذذ   إعًذذذا  اد قويذذذ  إلن ذذذا  راذذك ا راكذذذل يف ا نذذذا ا اقذذذ  ر يوعذذ  هبذذذا أ  مركذذذل يف اقوقذذذ  

   .(102)ملا  ب  ا    بملااق  رل ي  اق يا ا   ا يملاي م  ا وفانياقراه . كتا أ ح  منرت  أ 
ب ذذورو رسذذت    أشذذار  منرتذذ  اقمليذذا  اقثيذذايف إىل أن رملذذ يس ناايذذا  اقر ذذ ي  اوًذذريو -48

قذذذ  رثذذذار اذذذاملي  عاذذذ  حذذذ   اجملرت ذذذا  ا ايذذذ .  يف كثذذذري مذذذ  ادايذذذان  اذذذر   اهذذذل أ   برسذذذرهبا
  .(103)ا تا   اقمليئ قا  اق ئي   ما ملا ا اقروعيهي  ا ر اي  با  ا ارقرااف عا 

 اللق  ي التعللس -7 
. اري أهنا أعرب  عذ  اقياذا إاابيام  اياا  اقر ايل اجملاري ر بريام  1 اقورق  ا  رتك اعررب   -49

 رلا  ب ذ  دن ه ه اقسياا  مل ار رناي ها ب ملل كامل  ر يراَقي م   ارمرثا   ا ايني ر
  اقرابًذذ  اق  قيذذ  قراهملذذا  ري مذذ أشذذار   .(104)ا ذذ ار  رريامذذ  راذذوما ميابذذل رسذذجيل اد اذذا 

إىل أن اقًذذذذذذ ب ينيً ذذذذذذون عذذذذذذ  اق رااذذذذذذ  بسذذذذذذملي اق جذذذذذذل عذذذذذذ  أ ا   اق ذذذذذذ را  مذذذذذذر  إىل ا يملذذذذذذل
 .  باإلماه  إىل ذقك  يل ا  اكررا  ا  ار   يكره  قملو  كثري مذ  اد اذا  بسذملي(105)اقراو 

حم   يذذ  مياعذذذ  اق رااذذ   أمذذذاك  اإليذذوا .  عذذذ  و عاذذ  ذقذذذك  يرذذاى عذذذ   حمذذ    مذذذ  ا  راذذذني 
  .(106)قات ار  يف ا نا ا اقنائي   ب   اقضوااي  رملي  ب   اقا و  ب  م ر  ع و أشهر

مذ  اد اذا   أن كثذريام  اق ذ را  مذر  إىل ا يملذل  اقرابً  اق  قي  قراهملذا  ري مذ رار   -50
ر يرتر ون  يهل يف اقر ايل بسملي ع   إمملانيذ  اقوحذو  إىل ا ذ ار .  يضذًر ب ذ  اد اذا  

م راذذذ  ابر ائيذذذ    يملذذذ أ اد اذذذا  يف كثذذذري مذذذ    ذذذو  عاذذذ  اقر اذذذيل يف قات ذذذي أربذذذع اذذذاعا  قا
اذذاعا   وعذذ  عاذذ  مسذذري ايذذار  ر اذذيتهل مذذ  اق ذذ  اقثاقذذني دن مذذ ار  اد اذذا  اق ذذغار ر
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  اقير .  رراى قيايل م  اقً ب هرح  باو  مرااذ  اقر اذيل اقثذانو  ناهيذك عذ  اقر اذيل م كثريو
 قر اق باقر ايل.  عذ  و عاذ  ذقذك  أهذا   كاهي  ق  ر رراى هرص  اق اي.  باإلماه  إىل ذقك

نيذذص هذذرص عاذذ  اق ذذملاب  اذذب بذذأن  اق ذذ را  مذذر  إىل ا يملذذل  اقرابًذذ  اق  قيذذ  قراهملذذا  ري مذذ
 . (107) اقملًاق  ما هرئ يرلاي  اقر ايل
بذذذابوا اينيذذذا اجل يذذذ و بملااقذذذ  جمانيذذذ  عيذذذع أشذذذملا  اقر اذذذيل  1 أ حذذذ  اقورقذذذ  ا  ذذذرتك   -51

ء   راقملذ  عتايذا  اقرسذجيل يف ا ذ ار    ر اذيتا يف ا ايذ  اربر ائي  رواهرها جلتيذع اجملرت ذا 
 .(108)اه اقنريا   ا رااي ا نا ا اقرياي ء  بر سني مراها ا  ار ء  بروهري ا ي

 ادشخاص ذوو اإلهاقة -8 
باقريذذ   اقذذ   أاريرذذ  بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و يف جمذذا  ارعذذرتاف  1 اقورقذذ  ا  ذذرتك أشذذا    -52

 يذذذوق اد اذذذا  ذ   اإلعاقذذذ    عتهذذذا. هتنذذذ  اجلوقذذذ  اقسذذذابي  مذذذ  عتايذذذ  اراذذذر را  اقذذذ  ر  
شذذباص ذ   اإلعاقذذ    مذذ   ايااذذ    نيذذ  اق ذذامل ياقرهذذا  حذذ ق  عاذذ  ارااقيذذ  ايذذوق اد

كتذا أن ذأ  اقربنذامن اقذو   . (109)ررتاشذ  مذع اررااقيذ  2025-2015ب أن اإلعاقذ  قااذرتو 
يف ا ائذذذ   90ارذذذ  أن أكثذذذر مذذذ  ر 1.  قملذذذ  اقورقذذذ  ا  ذذذرتك  (110)قار اذذذيل اداااذذذي اق ذذذامل

ر اذيل موار  سجاني يف أا  مراكل ذا إعاق  يف بابوا اينيا اجل ي و قيسوا م  ا م  413 250 م 
 نرتذذ  هيذذوم   .   هيذذام (111) ر يف م راذذ  عا يذذ  23اقملذذاقغ عذذ  ها   اواحذذذ   ارارياعذذا  

رايرس   رش  ي اري اد اا  ذ   اإلعاق  يف بابوا اينيا اجل يذ و مذ  اقر سذ   اقرتييذل  اإلق ذا  
  .(112)ر ايتهل اقوحو   جمتوع   اا   م  اق وائا اق  ر رت ريسري  ع   
عاذذ  اذذ  اذذوا     ذكذذورام     إناثذذام أن اد اذذا  ذ   اإلعاقذذ 1 اقورقذذ  ا  ذذرتك  رارذذ   -53
 ًذذذذذذر مذذذذذذ  أكذذذذذذرب  ام يسذذذذذذراي  ن عذذذذذذا و مذذذذذذ  اقرعايذذذذذذ  اق ذذذذذذ ي .  رواعذذذذذذ  ذ ا  اإلعاقذذذذذذ  قذذذذذذ ر  ر

عاذذذذ  اذذذذ  اذذذذوا     إناثذذذام  ورام ارقر ذذذذاق بذذذذاقر ايل   قذذذذ  ير ذذذر  اد اذذذذا  ذ   اإلعاقذذذذ   ذكذذذذ عذذذ  
  اذذذذذذ   حتايذذذذذذل 1  ذذذذذذرتك  قاورقذذذذذذ  ا .   هيذذذذذذام (113)اقملذذذذذذ ري  /أ  اجلنسذذذذذذي/أ  اق ذذذذذذا اي   يذذذذذذ ا قإل

اقر ذذاق اد اذذا  ذ   اإلعاقذذ  أمذذا  أ لرذذ  هيئذذ  كذذارن قابذذ ما  اق وائذذا اياقيذذ   ق ارياعذذا 
اقرذذ ريس  عذذ   اقرنسذذيا بذذني مهذذارا  حم   يذذ      منهذذابذذاقر ايل  م ذذاركرهل يف جمرت ذذالل ا ايذذ 

بإن ذذا   1.  أ حذذ  اقورقذذ  ا  ذذرتك  (114)را  ايملوميذذ  يف رذذوهري اوذذ ما   ذذ ر  اد اذذا اإل ا
هيئ  مسريا  قرح  رناي  ارااقي  ايوق ادشباص ذ   اإلعاق   اقسياا  اقو ني  ب أن اإلعاق  

. كتذا أ حذ  باق تذل مذع منرتذا  اجملرتذع ا ذ ري مذ  أعذل  مذع ذذاذا 2025-2015قاارتو 
 ذذذتل عيذذذع اد اذذذا  يف رق  اواحذذذذ   ارارياعذذذا  يع نًذذذاق  ذذذ ما  ر اذذذيل  عتايذذا  قرواذذذ

اائر أاا  اقملا   مع إعرا  عتايا  رمليي  م يذو  قاتنذاهن اق رااذي   رذوهري ا ذوار  اق يمذ  مذ  
   .(115)ا  راني  موا  اقر ريس
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 الشعوب ادصللة -9 
أيذذذ    ذذذ   اجلوقذذذ  اد ىل مذذذ   أهذذا   منرتذذذ  اقمليذذذا  اقثيذذذايف بذذذأن بذذذابوا اينيذذا اجل يذذذ و -54

.  أشار  (116)عتاي  ارار را  اق  ر  اق امل ياقرها روحي  مر اي   يوق اق  وب ادحاي 
يف منذا ا ريايذ  نائيذ    هذذو روعذ    ادحذايا ذذ وب ق ا ايذ  رت ذا اجململثذري مذ  اقا نرتذ  إىل أن 

 لقذذ  ارمذذ  هذذ ر  اقسذذملان مذذ  اي ذذو  مذذا عذذلي ااذذرترار ا تاراذذا  اقثياهيذذ  ا تيَّذذلو. اذذري أن اق
عاذذ  ا ذذوار  اداااذذي   اوذذ ما  اق امذذ    ذذا يف ذقذذك ا يذذاه اقنرياذذ   اقرعايذذ  اق ذذ ي   اقر اذذيل. 

أرب   أيا  عا  ادقذل ي ت قا   م ايا ارعر ا  يف كثري م  ادايان اقنسا  ملثري م اق يضًر   
   .(117)قاوحو  إىل اقًرق ا   ي  إىل ا راكل ايضري 

 أكثذذر مذذ  مخسذذ  2011إىل  2003  انركذذلِب يف اقاذذرتو مذذ  ‘قن تذذل ا ن‘ نرتذذ     هيذذام  -55
 مكِن ذذذ  ق ذذذركا    ادحذذذاي  ذذذ وبهذذذا اقريايذذذ يني مذذذ  اقاقمليم يذذذني هملرذذذار مذذذ  ادرامذذذي مذذذ  م

  نيذذ   أعنمليذذ  مذذ   ذذ   نرذذا  م ذذر ف بااذذل عيذذو  اإلاذذار اقلراعيذذ   اقرجاريذذ  ذا  اداذذرا  
 99 و ر ذل إىل  ذ وعي ه ه اق يو   مكِن   اق ذركا  ايوقذا ا ذري  يف ادرامذي اواح .   

 . (119)شبص م  اق  وب ادحاي  700 000ما ق  ي ثر ااملام عا  أكثر م   هو   (118)ان 
إن ذذذذذا  جلنذذذذذ  حتييذذذذذا مسذذذذذريا  يف   يف هذذذذذ ا اق ذذذذذ    اعرذذذذذرب  منرتذذذذذ  اق ذذذذذاه  اق ذذذذذا ي -56
  هيذ  ‘قن تذل ا ن‘.   هيام  نرت  (120)اق يو   ًوو إاابي رار را  م رل راك  2011 عا 

ادرامذذذي اقريايذذذ يني مذذذ  اق ذذذ وب اقملي واهيذذذ  ا سذذذرنريو  ا سذذذملي   ذذذمكِن ذذذ  هذذذ ه اق يذذذو    ن ا 
ادحذذذذاي     ن اقرييذذذذ  باقيواعذذذذ   اق تايذذذذا   اإلعذذذذرا ا  ا ن ذذذذوص عايهذذذذا يف قذذذذانون ادرامذذذذي. 

ر ييذذذا ا سذذذريا   يف اذذذ  قضذذذايا أمذذذا  ا ذذذاكل يف اذذذار   رأكذذذ  هذذذ ا يف ااذذذرنراعا  جلنذذذ  اق
 أاذرا   احذ   يراعذي   ذار  ذ اقً   بنجذاى يف عيذ  إاذارمنار و اارًاع  هيها عاعا  

  مل يملذ  ‘قن تذل ا ن‘ نرتذ   .   هيذام (121)مسذريا  يف عذ و ريذارير حتييييذ ك قك أراميها   يهل 
اذذذ  ادرامذذذي  وعذذذي نرذذذا  عيذذذو  اإلاذذذار اقلراعيذذذ  أاذذذاوب م اجلذذذ  ايملومذذذ   سذذذأق  اراذذذري   ع

  .(122)م ئتام  اقرجاري  ذا  ادارا  اواح  
 ا    رال ما اعرتمذها  إىل أن جلن  اقر ييا ا سريا  ‘قن تل ا ن‘ أشار  منرت   -57

مذذذ  قيذذذذو  يف ارمذذذذً ب بأن ذذذذًرها  إىل  عذذذذو  خماقاذذذا  قانونيذذذذ   ًذذذذريو يف عيذذذذع اق يذذذذو  اقذذذذ  
.  أاياذذ  ريذذذارير جلنذذذ  (123)هذذذا ريريملذذذا  أ حذذ  بإقغذذذا  م رتهذذذا باعرملارهذذا اذذذري قانونيذذذ اييذذ  هي

مذذذذ  اق يذذذذو  مل يكاذذذذغَ  . اذذذذري أن كثذذذذريام 2013اقر ييذذذذا ا سذذذذريا  إىل ايملومذذذذ  يف عذذذذا  
راذذذذل  (124)

  .(125)رئيس اقويرا  ا رملررو  تاي  ايوق اق  وب ادحاي رًتينا  
إىل أنذ  مل اذِر اختذاذ أ  إعذرا  عيذاا مذ  ا ذوفاني  ‘قن تذل ا ن‘كتا أشذار  منرتذ   -58

   .(126)يائت  عا  اراريا اق امني ا س  قني ع  إح ار اق يو  اق
بذذذابوا اينيذذذا اجل يذذذ و بذذذأن راغذذذي عيذذذو  اإلاذذذار اقلراعيذذذ   ‘قن تذذذل ا ن‘ أ حذذذ  منرتذذذ   -59

نيء  بأن راغي كذ قك عيذع ها اقرياي ياقملياواح   ر ي  ادرامي إىل م اقرجاري  ذا  ادارا  
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اذذاًا  إياقذذ  اقغابذذا  اقذذ  رسذذت  بيًذذع اد  ذذاب يف ا نذذا ا ا  ذذتوق  بنرذذا  عيذذو  اإلاذذار 
اقلراعي   اقرجاري  ذا  ادارا  اواح ء  بأن رملاشر إعرا ا  رأ يملي  م  عيع ا ذوفاني اقذ ي  

امذذي اقريايذذ يني  مل يًمل يذذوا ادر اقملي   إىل أهنذذل مل حيتذذوا م ذذا  مذذ ا ذذ  جلنذذ  اقر ييذذا ا سذذريا
   .(127)اقيانون
نذلاب بسذملي عذ     ذ ر أها   منرت  اقمليا  اقثيذايف بذأن مذنجل رامذو قانيملذل ر يذلا  م -60

 إعذذذذرا ا  ا واهيذذذذ  ايذذذذرو  ا سذذذذملي   ا سذذذذرنريو يف كذذذذل مرااذذذذ  مذذذذ  مرااذذذذل  اذذذذوائ مراعذذذذاو اقمليئذذذذ   اق
   .(128)رًويره
 30 000 أشذذذذار  منرتذذذذ  اقمليذذذذا  اقثيذذذذايف إىل أن راذذذذو  ا يذذذذاه أثَّذذذذر عاذذذذ  ادقذذذذل عاذذذذ   -61

شذذبص مذذ  اق ذذ وب ادحذذاي  ا ايذذ   مذذ  قمليذذل شذذ ي يونغذذو  اقذذ   ي ذذيش أاذذال اقنهذذر اقذذ   
 50اذرمهل مذ  م ذا ر ريقهذل. هيذ  اخناضذ  نسذمل  ادصذاك بذأكثر مذ  إذ يوع  عايذ  ا ذنجل  

. (129)مذ  ادصذاك  ا نرجذا  اقلراعيذ   عو  ا ذنجل   راذو  مذا بيذي يف ا ائ  إا كان  عاي  قملل
 راع ذذذذ  أاملذذذذا   شذذذذر ع عيذذذذع اق يذذذذو  ا ربمذذذذ  بذذذذني شذذذذركا  قًذذذذع  1 أ حذذذذ  اقورقذذذذ  ا  ذذذذرتك  

اد  اب  املوما  عيع ا اهرا  بغر  كااقذ  اي ذو  عاذ  مواهيذ  اقسذملان ا ايذني ايذرو 
 رثارها   هيام إلع ن ادمل ا ر  و ب أن ايذوق اق ذ وب   ا سملي   ا سرنريو عا  أ  عتايا 

   .(130)ادحاي 
 أ حذذذ  منرتذذذ  اقمليذذذا  اقثيذذذايف بذذذابوا اينيذذذا اجل يذذذ و بذذذأن رربذذذ   ًذذذوا  عتايذذذ  قرنايذذذ   -62

إع ن ادمل ا ر  و ب أن ايوق اق  وب ادحاي    ا يف ذقذك ارعذرتاف  ذا عيذع اق ذ وب 
 ا وار  اقًملي ي ء  بأن ر رت   ً  عتل   ني  قرناي  إعذ ن ادمذل ا ر ذ و ادحاي  يف ادرامي 

يف عتايذ  حذنع اقيذرار  ايااذيام   يذ ب أن ايوق اق  وب ادحذاي  قضذتان م ذاركرها اقا اقذ   اجمل
   .(131) متثياها عا  ق   ا سا او يف املل اقملا 

 المهاأرون والالأئون وطالبو اللجوء  -10 
عذذ  اقياذذا إيا  اقرذر ف اقذذ  ي ي ذذها  ذاقملو اقاجذذو  ا رجذذل ن  2 قذذ  ا  ذرتك اقور أعربذ   -63
عليذذذذذذذرو يف ا ركذذذذذذل اإلقايتذذذذذذي ) عليذذذذذذرو مذذذذذذانو  اإلقايتذذذذذذي   اجلذذذذذذ   املذذذذذذا  اقاجذذذذذذو  يف ركذذذذذذلا يف 

عليذذرو اإلقايتذي يف ركذل ا .  أهذا   منرتذ  هيذوم  رايذرس   رذذش  عيذي ييارلذا إىل (132)(مذانو 
حمرجذذل ن هنذذاك  رعئذذام  87 اقذذي جلذذو    850  بذذأن أكثذذر مذذ  2015  مذذانو  يف اليران/يونيذذ

يف فر ف ايئ . كتا رار  منرت  هيوم  رايرس   رش إارا  اقضغ  أعل اري مست  إىل 
عاذذ   ذذاقيب اقاجذذو  اذذىت يرنذذايقوا عذذ   املذذالل قومذذع اق عذذئ  ي ذذو  ا إىل باذذ اهنل ادحذذاي   إىل 

رارا  ب ذذذأن  مذذذع اق عذذذئ  م اجلذذذ  إعذذذرا ا  إعذذذا و عانذذذي هذذذرتا  رذذذأ ري  وياذذذ  يف اختذذذاذ اقيذذذ
اقرذذو ني.  أعربذذ  منرتذذ  هيذذوم  رايذذرس   رذذش كذذ قك عذذ  قايهذذا إيا  م ذذاكل اق ذذ   اق يايذذ  

ء  ارارجذذذاي اقر سذذذاي قًذذذاقيب اقاجذذذو  دعذذذل اذذذري مسذذذت ا ررملًذذذ  بارارجذذذاي اقًويذذذل ادمذذذ    
  اريذذ  رنيذذل اق عئذذني  ايهذذل يف  اق عئذذني يف خمذذاهر اق ذذر    اقسذذجونء  اقييذذو  ا ار مذذ  عاذذ
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يف م ينذ  قورينغذوء  إاذا و م اماذ   ذاقيب ملعومذ  اق تلء  ارعر ا  عا  رعئ م  قملل اذاًا  
   .(133)اقاجو  ا ثايني

مذذع إىل باذذ اهنل ادحذذاي   بياذذا أن اق عئذذني يكراَّاذذون أايانذذام  2 رارذذ  اقورقذذ  ا  ذذرتك   -64
 .(134)إنساني  أ  مهين    ر  اماهيها امل  أن ير رموا أهنل 
 رارذذ  منرتذذ  هيذذوم  رايذذرس   رذذش أن بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و حذذ ق  عاذذ  اررااقيذذ   -65

مع أهنا   . اري أهنا مل رس ي ب   حتارالا عا  ه ه ا  اه و1986ا ر اي  باق عئني يف عا  
  .(136)   مل ر رت  اياا  رصي  إل ماا اق عئني(135) عَ   ب قك

   اارجذذذل  يف كذذذانون اقثذذذاري/ بذذذأن اق ذذذر  أيضذذذام أهذذذا   منرتذذذ  هيذذذوم  رايذذذرس   رذذذش    -66
 ذ و أاذابيع يف ينلانذا  مملررذ  يف اقسذج  ا اذي قجمتوع  كملريو م   ذاقيب اقاجذو   2015 يناير

عيذذذع مراهذذذا  اعركذذذرب  خماذذذر اق ذذذر   عيذذذي إمذذذراب عذذذ  اقً ذذذا  يف مركذذذل قذذذومرب   ق ارجذذذاي.   
"  وعذي ارتايذل    ا يف ذقذك ينلانذا  اقسذجون  خمذاهر اق ذر    "مراكذل قا  اسا  اإلح اي

قذذانون بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و قاهجذذرو   اذذوي باقرذذاي قسذذاًا  ا جذذرو اارجذذاي  ذذاقيب اقاجذذو  هنذذاك 
  ذ رام   ن لت     ن إمملاني  اقاجذو  إىل ا ذاكل أ  ارر ذا    ذامني.  كانذ   ربذ  اقسذج  م

.  أعربذ  (137)قًذاقيب اقاجذو    اذا   اثنذان مذنهل عاذ  ادقذل ارنر ذارا  م  ق كرتاب اقراي ق
ع    اعي قاا إاثا   شذ    عاذ  ادثذر اقسذايب اقذ   ُيا اذ  ارارجذاي عاذ   2اقورق  ا  رتك  

  .(138)ح    اقيب اقاجو  اقمل ني   اق ياي 
مل  اق سذملري  )اقاذرق  أها   منرت  هيذوم  رايذرس   رذش بذأن أهذرا   اذ ا  اق ذر   شذ -67

ا رنيا (  موفاي مركل ارارجاي مرور ون يف ارارب ا  ا ارع قايوو  ذ   ارارجاعذا  اقذ  
عليذذرو مذذانو .  يف ذقذذك ايذذا    أحذذيي   يفاإلقايتذذي ركذذل ا يف  2014عذذر  يف شذذملاع/هرباير 

عذ    اعذي  2ك  .  أعرب  اقورق  ا  ذرت (139)كثري م  ا رجلي  جبر ى  مكرب حمرجل اىت ا و 
. (141).  راذذذذل ار عذذذذا  بذذذذأن مذذذذوفاي ادمذذذذ  مرور ذذذذون  مل روعذذذذ   ذذذذل أ  لتذذذذ (140)قاذذذذا إاثاذذذذ 

 باإلماه  إىل ذقذك  املذ  اارجذاي  ذاقيب اقاجذو  هنذاك   ن مذن هل ايذا يف اار ذارو حمذا  أ  
 منا ئذ  فر هذام  بذأن  اقملذا  اقاجذو  يك ذانني 1.  أها   اقورق  ا  رتك  (142)ايا يف حماكت  عا ق 

  .(143)عليرو مانو اإلقايتي يف ركل ه ا ا ص يف ا او عا  
. (144)عاذذذ   ذذذو  إعذذذرا ا  اي ذذذو  عاذذذ   مذذذع اق عذذذئ 2 شذذذ    اقورقذذذ  ا  ذذذرتك   -68

قا  ذو  عاذ   ه يي اقيرار اإلااا اد    يضًر اق عئذون ق نررذار هذرتا   وياذ  رملاذغ أشذهرام 
  اجلذ   املذا   ذاقيب اقاجذو   2.  أ حذ  اقورقذ  ا  ذرتك  (145)اق عذئ مذع اقثاري ب ذأن يرار اق

عليذرو اإلقايتي يف ركل ا قايانون اق  ي اإلنساري  اقيانون اق  ي ييوق اإلنسانء  بإا ق   هيام 
   .(146)مانو ء  باقر ييا مع ا رور ني يف ارارب ا  ا ارع قايوو  ري اهل إىل اق  اق 

مذذا هرئذذوا تذذ  ادمذذل  اق ذذ وب اذذري ا تثاذذ  إىل أن رعئذذني مذذ  بذذابوا اقغربيذذ   أشذذار  منر -69
حذذ وبا  منذذ   حذذو ل إىل بذذابوا اينيذذا اجل يذذ و منذذ  أكثذذر مذذ  ث ثذذني اذذن .  راذذل أنذذ  يواعهذذون 
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  هذذذإن م رتهذذذل ر يرترذذذع بذذذاييوق اداااذذذي  ا ررملًذذذ  باجلنسذذذي    ذقذذذك عذذذر  رسذذذجياهل رصيذذذام 
  .(147)يف اقملا   اقيانونيرهل رسوي   م يبسملي اار اق  

 أهذذا   منرتذذ  ادمذذل  اق ذذ وب اذذري ا تثاذذ  بذذأن قذذانون اإلقامذذ  ينًذذو  عاذذ  حذذ وبا   -70
اذذذر  قاذذرتو . ههذذذو ياذذل  اق عئذذذني بذذاق و و إىل ر يذذ  اق ذذذرقي  مرسذذاها  ي يذذا اي ذذو  عاذذذ  إقامذذ  

وب اذذري ا تثاذذ  .  أ حذذ  منرتذذ  ادمذذل  اق ذذ (148)أشذذهر كذذل ثذذ   اذذنوا  قرج يذذ  إقذذامرهل
بذذابوا مذ  ء  برجنذي  ذر  اق عئذذني رسذذاها اإلقامذ  ا  مذذع شذذر ع اي ذو  عاذ  اًيذ  حذرام  بر

 إعذذا للء  بومذذع ايااذذ   امذذ   ب ذذأن حت يذذ   مذذع اق عذذئ   ايذذ  اق عئذذني  م اجلذذ   اقغربيذذ 
   .(149) م هل

 اللق  ي التنملة والمسائل البلئلة  -11 
رايذذذرس   رذذذش إىل أن بذذذابوا اينيذذذا اجل يذذذ و قملاذذذ   ذذذ   اجلوقذذذ  أشذذذار  منرتذذذ  هيذذذوم   -71

اد ىل مذذ  عتايذذ  اراذذر را  اقذذ  ر  اق ذذامل ياقرهذذا اقروحذذي  ا ر ايذذ  بر ليذذل مراقملذذ  اق ذذناعا  
بغذذر  ررملًذذ  هبتذذا   ذقذذك اراذربراعي   قًذذاب قًذذع اد  ذذاب  اق ذذركا   م ذذاريع ادعتذذا  ا 

 باقرذذذذاي عاذذذذ  مترذذذذع اقسذذذذملان ا  نيذذذذني اقملامذذذذل  يذذذذذوق   ايذذذذ  مذذذذ  رثارهذذذذا اقسذذذذاملي  عاذذذذ  اقمليئذذذذ 
مهّتذذام قانتذذو ارقر ذذا     ركذذام .  قملذذ  اق ذذناعا  اراذذربراعي   راذذل أهنذذا رمليذذ  حم(150)اإلنسذذان

 .(151)رلا  رثري   اعي قاا  ًريو هيتا ير اا  يوق اإلنسان  را ا اقضرر باقمليئ  ر
 ذكَّذذر  بذذأن بذذابوا اينيذذا  .(152)قاذذا إاثاذذ  أعربذذ  منرتذذ  اق ذذاه  اق ذذا ي عذذ    اعذذي  -72

برذذوهري مذذا يملاذذي مذذ  ا راع ذذ  اقيضذذائي   اقر ويضذذا  هيتذذا ير اذذا  ذذار   اجل يذذ و اقرلمذذ  أيضذذام 
ادرامذي اقريايذ يني  بر ليذل أرامذي  مذوار  مذاقملي ا  اريع ايملومي  اق   ا أثر بيئي اايب عاذ  

ء  باختذاذ رذ ابري (153)اقيذرار ب ذأن أ  م ذر ب املذوميحنع اجملرت ا  ا اي  يف عتايا  إشراك 
ه اقذذذ   نذذذع اررملذذذاب اق ذذذر   ق نرهاكذذذا   أه ذذذا  اق نذذذ   ريذذذ   مررململيهذذذا إىل اق  اقذذذ ء  بملااقذذذ  

. اذري أن (155)ء  بضذتان ايتايذ  مذ  عتذل اد اذا (154)ااراا و اقضذ ايا مذ  ر ويضذا  كاماذ 
م يذني هملرذار مذ  هذ ه ادرامذي اقرياي يذ   5.2أكثذر مذ    2003منذ  عذا    ايملوم  اذات 

إىل شذذركا   - بذابوا اينيذا اجل يذ ورامذي د سذاا  اقملايذذ يف ا ائذ  مذ  إعذاي ا  12أ  يهذا   -
رسذذيًر عاذذ  م رتهذذا كيانذذا  أعنمليذذ  مذذ   ذذ   إاذذا و ااذذر تا  نرذذا  عيذذو  اإلاذذار اقلراعيذذ  

  .(156) اقرجاري  ذا  ادارا  اواح 
مذذ  عيذذو  اإلاذذار اقلراعيذذ   اقرجاريذذ  ذا     اق ذذاه  اق ذذا ي إىل أن كثذذريام  أشذذار  منرتذذ -73

ا رتثذل منها عو  اقغر  ا ي و  دارا  حناعي  ادارا  اواح  اارك تل قيًع اد  اب 
يف ر ليذل اقرنتيذ  اقلراعيذ   أن حتاقيذل اوذذربا  رايذ  بذأن قذ رو كثذذري مذ  ا  ذاريع اقلراعيذ  ا يرتاذذ  يف 

رتل أن رملون  اعها  ق إ ار ه ا قًذع  تايذا  اقنرا  ق يو  اإلاار عا  ارارترار م يا   حيك
اد  اب.   ر  عتايذا  قًذع اد  ذاب يف إ ذار هذ ا اقنرذا  ق يذو  اإلاذار  يرضذ  ر ذص 
إلياقذذذ  اقغابذذذا  م ر هذذذ  بااذذذل اذذذاًا  إياقذذذ  اقغابذذذا    ن أ  اقرذذذلا   راعذذذاو اراذذذر ام  اقمليئيذذذ   

  .(157)ر هور بيئي اا يرسملي يف  اإ
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اتيذاه  هيذ ان ق ذا ر اقًملي يذ  ا ع  رذ هور عذو و أيضا أباغ  منرت  اق اه  اق ا ي    -74
  .(158)اييوانا   اريها م  م ا ر اقغ ا  بسملي عتايا  قًع اد  اب

ن كانذذذذ   اعيذذذذ  متامذذذذام إبذذذذابوا اينيذذذذا اجل يذذذذ و     إىل أن ‘قن تذذذذل ا ن‘ أشذذذذار  منرتذذذذ   -75
مذذذاقملي اذذذري اقيذذذانوري ق تايذذذ  قًذذذع اد  ذذذاب  مل رربذذذ  أ  إعذذذرا ا  يتايذذذ  ايذذذوق باقًذذذابع 

  (160). كتا يثري اقر  ي  اقرجرييب يف ق ر اقمل ر   اعذي قاذا بيئيذ   ًذريو(159)ادرامي اقرياي يني
قاتنذذذاعل اقربيذذذ  رثذذذار  ًذذذريو مذذذ  اقنذذذاايرني اقمليئيذذذ   ارعرتاعيذذذ   نذذذوااي أ ذذذر  مر ذذذا  كانذذذ    

  .(161)ان.  ر رك ار ه ه اق تايا  اقململريو ايجل عا  او رئا يوق اإلنس
 أ حذذ  منرتذذ  اقمليذذا  اقثيذذايف بومذذع رذذ ابري أشذذ  حذذرام م قضذذتان رييذذ  ا  ذذاريع اقململذذريو  -76

 راقملذذذذ  عتايذذذذا  اق ذذذذناعا   1.  أ حذذذذ  اقورقذذذذ  ا  ذذذذرتك  (162)ايجذذذذل با  ذذذذايري اقمليئيذذذذ  ا نااذذذذمل 
ررذذذا   ريذذذ   ريذذذارير عانيذذذ  ب ذذذأهنا قملااقذذذ  مراعالذذذا ق ذذذر ع اق يذذذو  اراذذذربراعي   اار رامذذذها بان

 رييذذ ها  ملذذذا ا ادمذذل ا ر ذذذ و اقروعيهيذذ  ب ذذذأن ادعتذذا  اقرجاريذذذ    ذا  اق ذذذا  اذذوائ  عيذذع اق
بذإعرا  رييذيل مسذريل ق تايذا  أ  شذركا  يف  1 ايوق اإلنسذان. كتذا أ حذ  اقورقذ  ا  ذرتك  

جماي قًع اد  ذاب  اقر ذ ي  يف ايذار  اقذ  روعذ  هيهذا أ قذ  عاذ  أن عتايالذا مكضذرو باقمليئذ  
.  قذ م  منرتذ  (163)ايذني   باق تذل مذ  أعذل  ايذ  هذ ه اييذوق  يذوق اإلنسذان قاسذملان ا 

 ركَ ذص قًذع  ان ا  ماملي     اق اه  اق ا ي روحيا  إاثا    ا يف ذقك إقغا  أ  عيو  إاار
ادرامذذي اقريايذذ يني أ  رنًذذو  عاذذ  مذذاقملي يثملكذذ  أهنذذا رنرهذذك ايذذوق    ذذا اقاد  ذذاب ذا  
هذا اقريايذ يني. كتذا أ حذ  منرتذ  اق ذاه  يملماقامذي إىل قايانون   إعا و ادر انرهاكا  أ ر  

اق ذذذا ي  ملاشذذذرو إعذذذذرا ا  قانونيذذذ   إ اريذذذذ   سذذذا ق  ا ذذذذوفاني ايملذذذوميني  اق ذذذذركا  عذذذ  انرهذذذذاك 
اقيذذوانني يف عتايذذ  إحذذ ار عيذذو  اإلاذذار اقلراعيذذ   اقرجاريذذ  ذا  اداذذرا  اواحذذ    ذذا يف ذقذذك 

.  أ حذذ  منرتذذ  (164)عذذ  هيهذذا أ قذ  عاذذ  ن ذذاع إعرامذذيم ايذا  قضذذائي  يف ايذذار  اقذذ  رو 
أ قيانوايا ييوق اإلنسان بومع  ًذ  عتذل   نيذ   احذ  بادعتذا  اقرجاريذ   ايذوق اإلنسذان 

  .(165)  ارك  اق  وب ادحاي 
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