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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

     والعشرون الخامسة الدورة 
    2٠١٦أيار/مايو  ١٣-2

            موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    
مون  5والفقورة  5/1مجلس حقوق اإلنسان )ج( من مر ق قرار 15للفقرة 

  16/21مر ق قرار المجلس 
  

 *فرينيداد وفوباغو  
  
 
إىل عمليـــ   (١) هـــا  بـــالح  م ـــلح  ٦ مـــ  املقدمـــ  للمعلومـــا  مـــو     التقريـــر هـــ ا          

ـــ  شهـــو  االســـتعرال الـــدشرم ال ـــام    لقـــو  جملـــ  اعتمـــدها الـــي العامـــ  التو يهيـــ  املحـــا   يتّح
 مــــ  اقرتالــــا  أش نظــــر ش هــــا  أش آراء أمّ  التقريــــر يتضــــم  شال   ١7/١١9 مقــــر ر  يف اإلنســــا 
        لكــــم  الســــامي (  شال أّم املفوضــــي) اإلنســــا  حلقــــو  الســــامي  املتحــــدة األمــــم مفوضــــي   انــــ 

 مرا ـــ  الـــ   هنايـــ  لواشـــ  يف م هجيـــ  ن ـــورة أُ ر ـــ  شقـــد  أش قـــرار ن ـــا  ا عـــاءا  نعي هـــا 
 نقــرار شعمــ ا    املســتعا  قــدر لاهلــا علــ  األبــلي  ال  ــو  شتُركــ  التقريــر  يف الــوار ة املعلومــا 
   لســــ  مقتضـــ  احلـــاق  إلــــر  مســـتق  إلســــهاما    خي  ـــ١٦/2١ اإلنســــا  لقـــو  جملـــ 

املؤسســ  الوي يــ  حلقــو  اإلنســا  التانعــ  للدشلــ  موضــو  االســتعرال شاملعتمــدة ن ــاءا علــ  التقيــد 
 الـــي الكاملـــ  ال  ـــو  الســـامي  للمفوضـــي  ال ـــحك  املوقـــ  علـــ  شتتـــا   الكامـــ  دحـــا   نـــاري  

الـي  ل شالتعـورا االسـتعرا  شريـ  التقريـر إعـدا  يف رشعيـ  شقـد   الـوار ة املعلوما  مجي  تتضم 
                      لدث  خ ق تلك الفرتة 

  
 
 

  ة مل حترر ه   الوثيق  رمسياا قح  إرساهلا إىل  شائر الرتمج  يف األمم املتحد * 
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    المصلقة صاحبة الجهات من المقدمة المعلومات   
     

واإلطار ااساسية المعلومات -هلف 
 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 
اتفاقيـــ  أشــار  رانعـــ  رعايـــ  املكفـــوإلد يف تري يـــدا  شتونــاصو إىل أ  احلكومـــ  بـــّدق  علـــ   -١

األمـــم املتحـــدة حلقـــو  األشـــقا  بشم اإلعاقـــ   نيـــد أ  األمـــر يقتضـــ  ا   بـــياص  قـــواند  ليـــ  
شت في ها  شرأ  أيضـاا أ  قـانو  تكـاإلؤ الفـر  ال يـ   ن ـك   كـاح  علـ  لقـو  األشـقا  بشم 

  (2)اإلعاق 
 

 مةاإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السياسة العا -2 
أشـــار  الورقـــ  امل ـــرتك  املقدمـــ  مـــ  امل ظمـــا  صـــرت احلكوميـــ  )الورقـــ  امل ـــرتك ( إىل عـــد   -2

  (٣)ملحا   ناري  يف تري يدا  شتوناصو متتث ش و  مؤسس  شي ي  حلقو  اإلنسا  
  

فنفيووا االلتدامووات الدوليووة  ووي مجوواس حقوووق اإلنسووان موو  مرا وواة القووانون الوودولي  -اءب 
 التطبيقإلنساني الواعب ا
 

 المساواة و دم التمييد -1 
أشــــار  الورقــــ  امل ــــرتك  إىل أ  جملــــ  الــــوإراء أّ ــــ  مــــرتد ا ــــاب إ ــــراءا  ن ــــا  سياســــ   -٣

  ساني  شي يـ  شـامل  ُعرضـ  عليـك  شكانـ  هـ   السياسـ  قـد خضـع  مل ـاشرا  شاسـع  شلظيـ  
دـــوار  كحـــرتة  شكـــا  اهلـــدح م هـــا إ مـــال اتفاقيـــ  القضـــاء علـــ  مجيـــ  أشـــكاق التمييـــ  ضـــد املـــرأة يف 

تفيـــد نـــا  االعـــرتال الـــدي  علـــ  االعـــرتاح  الـــّرشالمعلومـــا  شاســـع  ه ـــا  لـــ   نيـــد أ  القـــانو  اح
ـــــد شم  ش ـــــ  امليـــــ  اي ســـــ  شماـــــايرم اهلويـــــ  اي ســـــاني  شلـــــامل  بـــــفا   حبقـــــو  املثليـــــا  شاملثلي

اإل هــــال شاالعــــرتاح ن ــــو  ايــــ   كمقــــو  مــــ  املقومــــا  عــــ  اي ســــد  شعلــــ  نــــ   بــــف  ايــــر  
ـــــ  يقـــــ  لـــــا    ـــــوم احلكومـــــ  إمـــــا  األمـــــور مـــــ  أ ـــــ  التقـــــد  إىل األمـــــا  اال تماعي شيف  اا أمـــــا  ت

ــــــدة مقاليــــــد الســــــلع  شاعتمــــــد  نرناجمهــــــا كسياســــــ  2٠١5أيلوق/ســــــحتم   ــــــ  لكومــــــ   دي   تول
ـــ   شأعل ـــ  احلكومـــ  ايديـــدة يف هـــ ا ال نـــامإ ع مهـــا علـــ  إعـــا ة إبـــدار شثيقـــ  السياســـ   لكومي

  بـــرال ا يف مو  هــا الت فيـــ م علــ  أهنـــا  ال تــوإلر تـــدانرت    الـــي تــ 2٠٠9اي ســاني  القد ـــ  لعــا  
                إشال األشــــقا  مــــ  نفــــ  ايــــ   أش املثليــــ  اي ســــي  أش امليــــ  اي ســــ   كفيلــــ  نالتعامــــ  مــــ 

  (4)أش تدانرت با  بل  ن لك 
ال ــل   ششــّد   الوثيقــ  أيضــاا علــ  أ  التــدانرت القانونيــ  األخــرتة الــي تعــرتح نــاحلقو  با  -4

            جبماعـــ  املثليــــا  شاملثليـــد شم  ش ــــ  امليـــ  اي ســــ  شماـــايرم اهلويــــ  اي ســـاني   خلــــ  ليـــ  ال فــــاب
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  شال يــ اق ال قــاخ  اخــ  ال ملــا  ن ــا  هــ   ايماعــ  ش ايــ  القــانو  2٠١2يف كــانو  الثاي/ي ــاير 
عاا رصم أ  م  يقو   يف  ّ  احلاال  نرملانيو  صرت     (5) م تمد للحكوم  ارياا شم جِّ

شبّكـر  الورقـ  امل ـرتك  نتقريـر بــا ر عـ  كليـ  احلقـو  جبامعــ   ـ ر اهل ـد الارنيـ  خلــ  إىل  -5
ـــاا لوإلـــاة إلـــر  مـــ  أإلـــرا  مجاعـــ  املثليـــا  شاملثليـــد  أ   القـــانو  اي ـــائ  با ال ـــل  ال يـــوم اعتحـــاراا  كاإلي

القــانو  ال مــرت  محــدأمو املعقوليــ  شالت اســ   شم  ش ــ  امليــ  اي ســ  شماــايرم اهلويــ  اي ســاني   شأ ّ 
الل ي  ي   عليهما القـانو  اي ـائ   شأنـك ي ـور املثليـا  شاملثليـد شم  ش ـ  امليـ  اي سـ  شماـايرم 

ـــــ  أهنـــــماهلويـــــ  اي ســـــاني   ـــــ  قضـــــيتا  مـــــ  قضـــــايا  عل ـــــدا جمرمـــــو    ششر   يف بـــــل  التحلي  تري ي
  (٦)ضد الدشل  ماركانو شتوناصو  مها قضي  كوك  ضد الدشل  شقضي 

شإليمـــا يتعلـــ  حبقـــو  املثليـــا  شاملثليـــد شم  ش ـــ  امليـــ  اي ســـ  شماـــايرم اهلويـــ  اي ســـاني    -٦
 لـ  شي يــ  للتثقيــ  يف   2٠١٦اعتحــاراا مـ  عــا    أشبـ  الورقــ  امل ـرتك  نــا  تـ ّظم احلكومــ  شت ّفـ 

جمـــاق لقـــو  اإلنســـا  شمكاإلحـــ  التمييـــ  يف شســـائمل اإلعـــ   الوي يـــ  شاملـــدار  شا تمعـــا  احليــــ  
تتعــر  بــرال ا للت ــو  اي ســ  شاي ســاي شت ــم  امل ظمــا  صــرت احلكوميــ  ش ثلــ  مجاعــا  املثليــا  

  شأشبــ  أيضــاا نــا  ت ــدر احلكومــ  (7)شاملثليــد شم  ش ــ  امليــ  اي ســ  شماــايرم اهلويــ  اي ســاني 
( للحمايـــ  مـــ  4املـــا ة  شاملعارضـــ  معـــاا ت ـــريعا  لتعـــدي  شـــرع  احلقـــو  الـــوار ة يف الدســـتور )لاليـــاا 

  كمــا أشبــ  نــا  ت ــو  احلكومــ  شتعــرل علــ  (8)التمييــ  علــ  أســا  امليــ  اي ســ  شنــو  ايــ  
لفـــر  نـــم رال مســـال  امليـــ  اي ســـ  شالســـ  ال ملـــا  ناـــرل امل اق ـــ  تعـــدي ا ت ـــريعياا لقـــانو  تكـــاإلؤ ا

  شأخـرتاا  أشبــ  (9)٣شإلـرتش  نقـ  امل اعـ  الح ـري  ضـم  املسـائ  امل ـمول  ناحلمايـ  دو ـ  املـا ة 
الورقـــ  امل ـــرتك  شإارة العمـــ  شت ميـــ  امل ـــاري  ال ـــارتة نـــا  تقـــد  إىل جملـــ  الـــوإراء ناـــرل االعتمـــا  

عمالــ  القعــا  العــا   دــا يف بلــك مجيــ  الــدشائر جمــاق ييــ  يف نيانــاا سياســاتياا نســيعاا ن ــا  عــد  التم
  (١٠)ال ظامي   عل  أسا  املي  اي س  شاهلوي  اي ساني 

  شأشـــار  مؤسســـ   ســـكويك  شيلـــ   إىل أ  األشـــقا  بشم اإلعاقـــ  يف تري يـــدا  شتونـــاصو -7
مــا ت تهــك لقوقهــا األساســي   ال ي الــو  مــ  الفاــا  األكثــر امي ــاا شاألقــ  إنــداءا للــرأم  الــي صالحــاا 

نسح  صياب ال ظم امل اسح  الـي تيسـر إ مـا هم يف ا تمـ   شقـد أإلضـ  هـ ا التهمـي  الـ م  الثانت 
 ارســــك ا تمــــ  نو ــــك عــــا  إىل معاملــــ  األشــــقا  بشم اإلعاقــــ  كمــــواي د مــــ  الدر ــــ  الثانيــــ  يف 

 صــرت تقــّدم ليــ  التارخييــ   أ   هنــإ تري يــدا  شتونــاصو  شأشــار  املؤسســ  أيضــاا إىل بلــك  شمــ  ال ا
  شاســــتحعد ال مــــوبل يف لا ــــ  إىل اإللســــا قــــائم علــــ  اإللســــا  إىل معاملــــ  املعــــوقد كاشــــقا  

القــــائم علــــ  اإللســــا  املعــــوقد مــــ  التعلــــيم العــــا  شال قــــ  شالعمالــــ  شاألن ــــع  الرتإليهيــــ   شمــــا إىل 
  نســـــ  ت ـــــريعا  ن ـــــا  اإلعاقـــــ    شأشبـــــ  املؤسســـــ   نعـــــد إ ـــــراء امل ـــــاشرا  امل اســـــح (١١)بلـــــك

  (١2)شمرا ع  قانو  ال ح  العقلي  شإلقاا ألإلض  املمارسا  الدشلي 
شاللظـــ  املؤسســـ  أيضـــاا أ  الدشلـــ  تـــوإلر لاليـــاا نـــرامإ للمعـــوقد  نيـــد أهنـــم ال يســـتعيعو   -8

معظمهـــا  شصالحـــاا مـــا مـــوق عـــد  إمكانيـــ  شبـــوق األشـــقا  بشم اإلعاقـــ  إىل هـــ   االســـتفا ة مـــ  
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لــ امإ  ش  حتقــيقهم أق ــ  إمكانيــاام شمســامهتهم يف الت ميــ  الوي يــ   شه ــا  نقــ  كحــرت يف نوعيــ  ا
احليـــــاة الـــــي يعي ـــــها األشـــــقا  بشش اإلعاقـــــ   شإبا مل يُعـــــا  هـــــ ا الـــــ ق   ســـــي يد العلـــــ  علـــــ  

  شأشبــــ  املؤسســــ  نت ــــجي  تعمــــيم مراعــــاة (١٣)خــــدما  الرعايــــ  اال تماعيــــ  شمســــاعدا  الدشلــــ 
اإلعاقــــ  نــــم رال ن ــــد  يتعلــــ  ناإلعاقــــ  يف كــــ   ضــــر مــــ   اضــــر جملــــ  الــــوإراء الــــي تقرهــــا  مســــائ 

احلكومــــ   شسيتضــــم  هــــ ا الح ــــد معلومــــا  مفّ ــــل  عــــ  مــــد  تــــاثرت هــــ ا احضــــر علــــ  املعــــوقد  
            شأشبـــ  أيضـــاا نوضـــ  شت فيـــ  اســـرتاتيجي  تضـــم  إمكانيـــ  شبـــوق املعـــوقد إىل مجيـــ  املحـــاي العامـــ  
إّما ناستحداث ت اميم  ديـدة أش إبـ   املحـاي القد ـ  الـي ال يتجـاشإ عمرهـا ع ـر سـ وا  شإلقـاا 
للمعــايرت الوي يـــ  للمحـــاي الـــي  كـــ  الوبـــوق إليهــا  ال ـــا رة عـــ  مكتـــ  معـــايرت تري يـــدا  شتونـــاصو  

ي يـــــدا  شأخـــــرتاا  أشبـــــ  املؤسســـــ  نوضـــــ  شت فيـــــ  اســـــرتاتيجي  تســـــم  نالوبـــــوق إىل األربـــــف  يف تر 
  (١4)شتوناصو شإلقاا للمعايرت الوي ي  لألربف  يف تري يدا  شتوناصو

شرأ  رانعــــــ  رعايــــــ  املكفــــــوإلد يف تري يــــــدا  شتونــــــاصو أ  ت فيــــــ  القــــــواند ضــــــرشرم  أيضــــــاا  -9
           للمســــاعدة علــــ  متكــــد املكفــــوإلد  شقــــانو  تكــــاإلؤ الفــــر   ــــدش  يف نعاقــــك شال يتضــــم  أّم أمــــر

  (١5)توإلرت أماك  إقام  معقول  للمعوقدأش اقرتا  ن
 

 حق الفرد  ي القياة والقرية وهمن  الشخصي -2 
ي ـــ    2٠١4يف ت ـــري  الثـــاي/نوإلم    أشـــا   الورقـــ  امل ـــرتك  نمن ـــاء تري يـــدا  شتونـــاصو -١٠

خمتـــارة م ــــرتك   ائمــــ  مع يــــ  حبقــــو  اإلنســــا  شالت ـــو  شالحياــــ  شالت ميــــ  املســــتدام   ششضــــع  اللج ــــ  
تقريــراا يححــرب الــ امإ   2٠١5يف ل يرا /يونيــك   مســال  الع ــ  امل ــ م علــ  رأ  أشلويااــا شأبــدر 

لكوميـــ  إىل م ظمــ  صــرت  28شاخلــدما  الــي تقـــد  الــدعم لضــحايا الع ـــ  امل ــ م  ش عــ  اللج ـــ  
ناملثليـا  شاملثليـد شم  ش ـ  امليـ   تُعـىتقدمي تقارير  شمل تك  مـ  نـد هـ   امل ظمـا  أّم م ظمـا  

اي ســــ  شماــــايرم اهلويــــ  اي ســــاني  شلــــامل  بــــفا  اي ســــد  شمل يعــــرتح التقريــــر نــــالثارا  الــــي 
 نالوبــــم الــــ م ت عــــوم عليهــــا اخلــــدما  املقدمــــ  إىل ضــــحايا الع ــــ  امل ــــ م مــــ  نفــــ  ايــــ   شال

  (١٦)يوا هونك
شأشـــار التحـــال  الـــدشم للـــدإلا  عـــ  احلريـــ  )التحـــال  الـــدشم( إىل أ  مكاإلحـــ  اير ـــ  يف  -١١

مــا  ا  الســكا  يعي ــو  متعثــرة تري يــدا  تكتســ  أمهيــ  نالاــ  مــ  أ ــ  ت ميــ  الحلــد  شســتظ  الت ميــ  
شإلــــر  عمــــ  أإلضــــ   ششــــّد   آمــــ يف خــــوح شال ــــحاب يفــــرش  إىل نلــــدا  أخــــر  ســــعياا إىل ليــــاة 

ميــ  األشــقا  يف تري يــدا  احلــ  يف ليــاة خاليــ  مــ  الع ــ   شعلــ  أ  يالتحــال  الــدشم علــ  أ  
  شأشبــ  دكاإلحــ  (١7)مــ  شا ــ  احلكومــ  أ  تفعــ  كــّ  مــا يف شســعها حلمايــ  هــ ا احلــ  األساســ 

  (١8) رائم الع   يف الحلد لتحسد س م  السكا  شرإلاههم
ال  الدشم أيضاا أ  شض  لـد للع ـ  امل ـ م أمـر نـالي األمهيـ   شال نـد مـ  ا ـاب شبكر التح -١2

( شإرسـاق إشـارا  شاضـح  إىل ١999تدانرت لضـما  الت فيـ  الفعـاق لقـانو  مكاإلحـ  الع ـ  امل ـ م )
مــــرتكع الع ــــ  نــــا  مجيــــ  ايــــرائم املرتكحــــ  ستقضــــ  للمحاكمــــ   ش ــــ  لا ــــ  إىل ا ــــاب محــــا را  
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لتعــاش  مــ  ال عمــاء الــدي يد شقــا ة ا تمعــا  احليــ   إلعــ   األإلــرا  شاألســر نامهيــ  يلــ  نا  تعليميــ 
  (١9)احلماي  م  الع   شناخليارا  املتال  هلم

شأشـــار  املحــــا رة العامليــــ  إلهنــــاء مجيــــ  أشـــكاق العقونــــ  الحدنيــــ  لأليفــــاق إىل أ  اإلبــــ    -١٣
يف مجيـ   املسـلع  علـ  األيفـاقظـر العقونـ  الحدنيـ  أ   إىل ل 2٠١5القانوي الـ م أ ـرم يف عـا  

األمــاك  خــارل الحيــ   صــرت أ  العقونــ  الحدنيــ  لأليفــاق  اخــ  الحيــ  ال تــ اق م ــرشع   علــ  الــرصم 
م  التوبيا  املتكررة الداعيـ  إىل لظرهـا شال ـا رة عـ  اللج ـ  املع يـ  حبقـو  العفـ  شاللج ـ  املع يـ  

عيـــ  شالثقاإليـــ   إلضـــ ا عـــ  التوبـــيا  املقدمـــ  أث ـــاء ايولـــ  األشىل مـــ  نـــاحلقو  االقت ـــا ي  شاال تما
  شرأ  املحــا رة أيضــاا أ  (2٠)االســتعرال الــدشرم ال ــام  لرتي يــدا  شتونــاصو )الــي رإلضــتها احلكومــ (

مــ  قــانو  العفـــ   4حتقيــ  احلظــر الكامــ  للعقونـــ  الحدنيــ  يتعلــ  إ رال ألكــا  ت ـــريعي  يف املــا ة 
  (2١)ا  برال ا ل  ا ناء يف اللجوء إىل العقون  الحدني تل 2٠١2لعا  
مل ت ـم  تعريفـ و االصت ـاب  2٠٠٠شأعرن  الورق  امل رتك  عـ  القلـ  أل  تعـدي   عـا   -١4

 ١٦شاالعتــداء اي ســ  اخلعــرت يف قــانو  ايــرائم اي ســي   شُمــاكم علــ  هــاتد ايــر تد شإلقــاا للمــا ة 
الي ت   عل  إنـ اق عقونـ  نسـيع  نالسـج  ملـدة وـ  سـ وا  إبا كـا    اإلخ ق الساإلر ناحلياء  

  (22)مرتكحوها نالاد )ع ر س وا  عل   ر   اللق (
اتفاقيـــــ  شأشـــــار  م ظمـــــ  جمتمـــــ  امليـــــا  احليـــــ  إىل أ  تري يـــــدا  شتونـــــاصو مل ت ضـــــم نعـــــُد إىل  -١5

ــ  قــانو  م اهضــ  التعــ ي    الــ م  كــ  أ  يتــوره دو حــك مكاإلحــ  االرــار ناألشــقا   الــي تكمِّ
مســؤشلو  لكوميــو  خمــا عو  يف  ــرائم االرــار علــ  ال ــعيدي  الــداخل  شاخلــار    شناإلضــاإل  إىل 

  (2٣)عاملــــ  قاســـي /ع يف  يف أمـــاك  االلتجــــاإملبلـــك  شر   تقـــارير عديـــدة عــــ  تعـــرل الســـج اء 
  شأُن ــا  شلــدة ملكاإلحــ  2٠١٣شأعِلــ  قــانو  مكاإلحــ  االرــار ناألشــقا  يف كــانو  الثاي/ي ــاير 

االرـــار  شمـــ  بلـــك  ال تـــ اق ه ـــا  أش ـــك ق ـــور يف الوإلـــاء ناملعـــايرت الدشليـــ  شا فـــال  يف معـــدال  
احاكمـــا   شناإلضــــاإل  إىل بلــــك  يــــرإلن العديــــد مــــ  املع يــــد يف القضــــايا املحلــــي ع هــــا إىل م ظمــــ  

يف    االرــار نســح  االرتيــاب ال ــديدجمتمــ  امليــا  احليــ  أ  حتــيلهم هــ   األخــرتة إىل شلــدة مكاإلحــ
هـــــ   الولــــــدة نظـــــراا ال عــــــاءا  تـــــوره املــــــودفد املكلفـــــد نمنفــــــاب القـــــانو  يف الفســــــا  ششــــــحكا  

    (24)االرار
تمـــ  املـــدي مـــ  ا شأشبـــ  م ظمـــ  جمتمـــ  امليـــا  احليـــ  تري يـــدا  شتونـــاصو نتحســـد شـــراك   -١٦

امــ  مــ  أ ــ  حتســد نظــرة ايمهــور إىل الولــدة شلــدة مكاإلحــ  االرــار شت ظــيم  ــ   للتوعيــ  الع
شإيـا ة ثقتــك لـا ل يــا ة عــد  احلـاال  املحلــي ع هـا شحتســد ســح  التعـرح علــ  الضـحايا  ششضــ  خعــ  
عمــ  شي يــ  نالتعــاش  مــ  مجيــ  أبــحاب امل ــلح  شالســما  نتمويــ  م ظمــا  ا تمــ  املــدي لتع يــ  

الرعايـــــ  شاملســـــاعدة إىل خـــــدما    مـــــ   هـــــو  شلـــــدة مكاإلحـــــ  االرـــــار شضـــــما  تقـــــدمي مـــــا يكفـــــ
الضـــــحايا  شضـــــما  توثيـــــ  عـــــر  التعـــــاش  نـــــد أبـــــحاب امل ـــــلح  املع يـــــد ناالرـــــار ناألشـــــقا  
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شاحل ـــوق احلقـــو  إلقـــا  شأبـــحاب امل ـــلح  املع يـــد نـــال  اد لتمكـــد كلتـــا هـــاتد الفاتـــد مـــ  
    (25)اخلدما  املكفول  هلماعل  
 

 مسألة اإل الت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدس، بما  ي ذلك  -٣ 
أ  أبــحاب احلقــو  يف الــدشق ه ــا  مــ  الوثــائ  مــا يثحــ   يــداا بكــر  الورقــ  امل ــرتك  أ   -١7

اي ريـــ  ال ــــارتة ال اميــــ  مثــــ  تري يــــدا  شتونــــاصو يف مرللـــ  مــــا نعــــد االســــتعمار  شال ســــيما األقليــــا  
خــر  للحقــو   شأ  انتهاكــاا شالــداا  كــ  أ  يلحــ  اي ســي   معرضــو  لءيــ اء شالع ــ  شانتهاكــا  أ

أضراراا متعد ة نالس م  شالكرام  شسـح  العـي   شإليمـا عـدا ي ـ  الحلـدا  األمريكيـ  حلقـو  اإلنسـا   
ال تتي  تري يـدا  شتونـاصو ألبـحاب احلقـو  أّم إلربـ  للوبـوق إىل ا ليـا  إلـو  الوي يـ  للف ـ  يف 

  امل ــمم  خ ي ــاا لتــدار  أش ــك الف ــ  أش اإلمهــاق أش الضــع  يف املســائ  املتعلقــ  حبقــو  اإلنســا 
    (2٦)ا ليا  احلي 

 
 القق  ي الخصوصية والدواج والقياة ااسرية -٤ 

أشبــ  م ظمــ  جمتمــ  امليــا  احليــ  تري يــدا  شتونــاصو نــا  تكفــ  يميــ  األشــقا  املولــو ي   -١8
  إمكانيـ  االسـتفا ة مـ  إ ـراءا  تسـجي  ائهمآنـيف إيار شاليتها القضـائي   ناـن ال ظـر عـ  شضـ  

  (27)لقيامهم ن لك ا ناءالوال ا   ش  االنتقا  م  
              شأشــــــــار  الورقــــــــ  امل ــــــــرتك  إىل ايولــــــــ  األشىل مــــــــ  االســــــــتعرال الــــــــدشرم ال ــــــــام  شإىل  -١9

يــــا ة إلــــر  املتعلقــــ  ن   2٦-87  شالتوبــــي  (28)  املتعلقــــ  حبقــــو  مجيــــ  األيفــــاق١7-87التوبــــي  
  شأشــار  إىل (29)لــ  خــدما  الرعايــ  ال ــحي  شالتعلــيم شحتســد نوعيتهــاع ــوق مجيــ  املــواي د ل

أ  الت ــريعا  ايديــدة املتعلقــ  حبمايــ  األيفــاق شحتســد خــدما  الرعايــ  ال ــحي  شالتعلــيم ت عــوم 
أليفــاق  شت ــد  علــ  ثاــرا  هامــ  يف جمــاق التثقيــ  اي ســ   شتحقــ  علــ  القــواند الــي ريــ  إشال ا

العقونــا  اي ائيــ  إىل أق ــ  لــدم علــ  املمارســا  اي ســي  نــد القّ ــر مــ  نفــ  ايــ    يف لــد 
    (٣٠)دت    بف  اير  ع  السلو  املماث  ند األيفاق م    سد خمتلف

 
 القق  ي الضمان االعتما ي و ي مستوى معيشي الئق -5 

ال تتـــا  هلـــم ســـو  أشـــار  م ظمـــ  جمتمـــ  امليـــا  احليـــ  إىل أ  ملتمســـ  اللجـــوء شال  اـــد  -2٠
ي الــو   ــرشمد مــ  لقهــم األساســ  يف احل ــوق علــ  ال شهــم إلــر  ضــايل  متكــ هم مــ  االنــدمال 

املعــرتح لــم ال يســتعيعو  إلــت  لســاب م ــريف شال  كــ هم نــ  إ  ال  اــد   اماتثحــ  هويــشثــائ  
مــ   شال علــ  إلــر   مضــمون  ل ســتفا ة مــ  اخلــدما  اال تماعيــ  العامــ  مــ  قحيــ  احل ــوق علــ  ع

تعلـيم األيفــاق شالرعايــ  ال ــحي   شناإلضــاإل  إىل بلــك   كــ  أ  ُمــر  ال  اــو   الــ ي  قــد يكونــو  
مـــــؤهلد للعمـــــ  أش اإلقامـــــ  علـــــ  أســـــا  ملّ  ـــــ  األســـــرة  يف كثـــــرت مـــــ  األليـــــا  مـــــ  هـــــ ا احلـــــ  

ختيــار شضــ   معــد  يف إيــار نظــا  اهلجــرة  شأشبــ  امل ظمــ  نت فيــ  سياســ  ال  اــد ناضــعرارهم إىل ا
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لتــوإلرت شثــائ  هويــ  ل  اــد املعــرتح لــم لــا يتمك ــوا  شإلقــا حلقــوقهم  مــ  احل ــوق علــ  اخلــدما  
اال تماعيـــ  ش/أش العمــــ  ش/أش تــــراخي  شإاريـــ  ل يــــا ة اعتمــــا هم علـــ  الــــ ف  شســــعيهم إىل حتقيــــ  

  (٣١)  خيارا  التج
 

 القق  ي الر اية الصقية -6 
أشـار التحـال  الــدشم إىل أ  قـانو  ايــرائم ضـد األشـقا  ال ضيــ  اإل هـال يف تري يــدا   -2١

إالّ يف احلــــاال  الــــي يُعتــــ  إليهــــا ضــــرشرياا إلنقــــاب ليــــاة املــــرأة أش احلفــــا  علــــ  بــــحتها الحدنيــــ  أش 
 عم أ  معــدق اإل هــال يف تري يــدا  ي ــ    ضــم  العقليــ   شعلــ  الــرصم مــ  القــواند التقييديــ   يُــ

  (٣2)أعل  املعدال  يف العامل  شقد ساهم يف ارتفا  عد  شإليا  األموم 
شناإلضـاإل  إىل م لقـ  مقــدم  خـدما  اإل هــال صـرت القـانوي  ي حاــ  للحكومـ  أ  ترّكــ   -22

شهـــ  الفقـــر شالع ـــ    هو هـــا علـــ  احلـــد مـــ  األســـحاب اي ريـــ  الـــي تقـــو  ال ســـاء إىل اإل هـــال 
    (٣٣)امل  م شال  اه اي س  السان  ألشانك شانعدا  إلر  التعليم شالعم 

شبّكـــر التحـــال  الـــدشم نتقريـــر بـــا ر عـــ  م ظمـــ  ال ـــح  العامليـــ  شاليونيســـي  شبـــ دش   -2٣
األمـــم املتحـــدة للســـكا  شالح ـــك الـــدشم ششـــعح  الســـكا  التانعـــ  لألمـــم املتحـــدة شر  إليـــك أ  معـــدق 

  شرأ  التحـــال  2٠١٣يف عـــا   84إىل  2٠٠٠يف عـــا   59ا  األمومـــ  يف تري يـــدا  قفـــ  مـــ  شإليـــ
الـــدشم أّ  مـــ  األمهيـــ  دكـــا  أ  تحـــ ق لكومـــ  تري يـــدا   هـــو اا عا لـــ  لتســـجي  الحيانـــا  املتعلقـــ  
ــــ  تري يــــدا   ــــ  املعــــاح  شأشبــــ  اللج  ن ــــح  األمهــــا  تســــجي ا  قيقــــاا شحتســــد بــــحته  يف هناي

 يــــا ة ايهــــو  الراميــــ  إىل ضــــما  مجــــ  نيانــــا   قيقــــ  شم اســــح  مــــ  ليــــرب التوقيــــ  عــــ  شتونــــاصو ن
  (٣4)اإل هال شبح  األ  شصرت بلك م  اإلل اءا  املتعلق  نال ح 

املتعلقــــ  ناحلــــد مــــ  شإليــــا  األمومــــ   شلك هــــا  25-87شبّكــــر  الورقــــ  امل ــــرتك  نالتوبــــي   -24
يف املائـــــ  يف صضـــــو  ثـــــ ث  4٠ا ي يـــــد علـــــ  أشـــــار  إىل أ  معـــــدال  هـــــ   الوإليـــــا  ارتفعـــــ  دـــــ

إلـــراإ التقـــد   - 2٠١4التقريـــر الســـ وم الثالـــرب لعـــا    شنقلـــ  تقـــارير إع ميـــ  ن ـــا  (٣5)ســـ وا 
 ا  أ  معـــدق   عـــ  شإيـــر التقعـــيمل آنـــ2٠١5الـــ م شضـــعك ال ملـــا  يف نيســـا /أنري   -شتع يـــ  أمـــ  

ـــــ  ألـــــ   4٦مـــــ   شإليـــــا  األمومـــــ  ارتفـــــ  ـــــو  شإلـــــاةا لكـــــ  مائ              شإلـــــاةا يف ٦4إىل  2٠١٠يف عـــــا  مول
  شقـــــاق الـــــوإير أيضـــــاا لل ملـــــا  إ  معـــــدق الوإليـــــا  كـــــا  مـــــ  املؤشـــــرا  الـــــي مل حُتقـــــ  2٠١٣عـــــا  

  شأشبــ  الورقــ  امل ــرتك  نــا  (٣٦)األهــداح احــد ة هلــا شهــو نالتــام يقتضــ  اهتمامــاا إلوريــاا شعــا  ا 
ســاشاة علــ  خــدما  الرعايــ  ال ــحي  اييــدة  دــا تكفــ  احلكومــ  ل ــوق مجيــ  ال ســاء علــ  قــد  امل

    (٣7)يف بلك خدما  ال ح  اإلجناني 
ــــا   -25 ــــدا  قــــد لققــــ  يف املاضــــ  جنالــــاا يف احلــــد مــــ  شإلي شأكــــد التحــــال  الــــدشم أ  تري ي

(  نيـــد أ  2٠٠٠يف  59إىل  ١99٠يف عـــا   89األمومـــ  )إب ا فـــن معـــدق شإليـــا  األمومـــ  مـــ  
 احلا ـــ  املاســـ  إىل إعـــا ة الرتكيـــ  مـــ   ديـــد علـــ  بـــح  األ  شالرعايـــ  قحـــ  ال يـــا ا  األخـــرتة تحـــد
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ال ظــا  الاــ ائ  شمــا يقانلــك مــ  ارتفــا  يف معــدال  الســم   شاإلبــان  نــداء ســوء الــوال ة  شقــد ســاهم 
ألمهـــا   شي ضـــاح إىل بلـــك عامـــ  هـــا  هـــو الـــي تعانيهـــا االســـكرم يف تفـــاقم امل ـــاك  ال ـــحي  

(  شتـــــؤثر عواقـــــ  2٠١٠-2٠٠٦ يف الفــــرتة ٣2.٦يف أشســـــاه املراهقـــــا  ) ارتفــــا  معـــــدق الــــوال ة
ال  ــاه اي ســ  الســان  ألشانــك تــاثرتاا صــرت مت اســ  علــ  الفتيــا  ال ــارتا  أل  أ ســامه  ليســ  
 ــاه ة للحمــ  مــ  ليــرب ال مــو  ناإلضــاإل  إىل كــوهن  أكثــر عرضــ  لءبــان  نفــرتش  نقــ  امل اعــ  

قولـ    سـياا  نظـراا لعوامـ  نيولو يـ   شيكتسـ  التثقيـ  ن ـا  السـلو  الح ري  شصرت  مـ  األمـرال امل 
  (٣8)شقـــا ة ا تمعـــا  احليـــ  شال عمـــاء الـــدي يد أمهيـــ  نالاـــ  ا نـــاءاي ســـ  املســـؤشق  نالتعـــاش  مـــ  

شأشبـــ  التحـــال  الـــدشم نـــا    ـــ  تري يـــدا  شتونـــاصو املـــوار  ال إمـــ  لل هـــول  ـــدما  الرعايـــ  
  (٣9)  األساسي  شالتعليم م  أ   حتسد بح  األ ال حي  شاهلياك

ششــد   الورقــ  امل ــرتك  علــ  أ  اإلل ــاءا  املتعلقــ  حبمــ  املراهقــا  شاإلبــان  نفــرتش   -2٦
نقـــ  امل اعـــ  الح ـــري  يف تري يـــدا  شتونـــاصو تـــ إ ال ـــل  نـــد قلـــ  التثقيـــ  شال  ـــاه اي ســـ  املحكـــر 

ت ـــم  هـــ   اإلل ـــاءا  الحيانـــا  املقدمـــ  مـــ  املكتـــ  شال تـــائإ الســـلحي  علـــ  ال ـــح  اي ســـي   ش 
املركـــ م لءل ـــاءا  الـــي تفيـــد نـــا  معـــدال   ـــ  املراهقـــا  مل تـــ قفن م ـــ  ندايـــ  القـــر   شمـــ  
بلـك  بكــر شإيــر العـدق احلــام أ  التعلــيم الــدي  ضـ  أ  يكــو   ــ ءاا مـ  املــ هإ الدراســ  يف مجيــ  

علـ  الـرصم مـ  أنـك  ـ ء مـ  ا نـاء سـاا ضـم  مسـؤشليا  املدار   ني ما يدخ  التثقي  اي س  أسا
    (4٠)م هإ الدراسا  اال تماعي 

  عقـــ  تايـــرت يف احلكومـــ   أعلـــ  شإيـــر ال ـــح  ايديـــد خععـــاا 2٠١5شيف أيلوق/ســـحتم   -27
العتمـــا  نظـــا  تـــامد بـــح  شـــام  للجميـــ    ال ســـّيما للفاـــا  الضـــعيف      ن ـــرح ال ظـــر عـــ  

  (4١)درشإلها املالي  
 

 القق  ي التعلة -٧ 
أشار  رانعـ  رعايـ  املكفـوإلد يف تري يـدا  شتونـاصو إىل أ  املكفـوإلد ال  كـ هم امل ـارك  يف  -28

التعلـــيم م ـــارك  كاملـــ  لعـــد  تــــوإلر مـــا ي اســـحهم مـــ  مـــوا  معحوعــــ  شمدرســـد مـــدرند للتعامـــ  مــــ  
  (42)األشقا  بشم اإلعاق 

 
 ااشخاص ذوو اإل اقة -٨ 

مؤسســـــ   ســـــكويك  شيلـــــ   أ  تري يـــــدا  شتونـــــاصو بـــــّدق  علـــــ  اتفاقيـــــ  لقـــــو  بكـــــر   -29
شأّ  ي ــ  متعــد ة القعاعــا  قــد أُن ــا  لت فيــ  االتفاقيــ    2٠١5األشــقا  بشم اإلعاقــ  يف عــا  

             مــــ  األشــــقا  بشم اإلعاقــــ   شهــــو أمــــر  إلقــــمل إال  شق ــــاا شالــــداا  ال تضــــمّ شلكــــ  هــــ   اللج ــــ  
 هإ الت ــارك  القــائم علــ  احلقــو  يف ت فيــ  االتفاقيــ   شعــ شةا علــ  بلــك  تفتقــر ال يتماشــ  مــ  الــ

مـــ  اتفاقيــ  لقـــو   8  شأشبــ  املؤسســ  نت فيـــ  املــا ة (4٣)اللج ــ  إىل مي انيــ  ش ـــدشق إمــ  للت فيـــ 
األشــــقا  بشم اإلعاقـــــ  إلبكــــاء الـــــوع  ن ــــك  يـــــؤثر يف مجيــــ  العحقـــــا  اال تماعيــــ  شاألعمـــــار 
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اإليـــ  يف تري يـــدا  شتونـــاصو  ششضـــ  خعـــ  عمـــ  لت فيـــ  االتفاقيـــ  ن ـــاءا علـــ  توبـــيا  شاألمـــاك  ايار 
  (44)التقرير العامل  املتعل  ناإلعاق   ال ا ر ع  الح ك الدشم شم ظم  ال ح  العاملي 

 
 المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء -٩ 

يقـــ  الت ـــريعي  الرئيســـي  املتعلقـــ  أنـــرإ  م ظمـــ  جمتمـــ  امليـــا  احليـــ  أ  قـــانو  اهلجـــرة هـــو الوث -٣٠
ناملهـــا ري  شأ  شـــعح  اهلجـــرة هـــ  ايهـــ  املكلفـــ  نمنفـــاب   شلك هـــا اللظـــ  اســـتمرار ش ـــو  اإلتقـــار 
شاضـ  للرقانــ  إليمـا يتعلــ  حبمايــ  لقـو  املهــا ري   إلااللتجــاإ اإل ارم املعـوق  شالرتليــ  املكلــ   

جـــ ي  لســـوء املعاملـــ  شاإليـــ اء  شالتجـــاإ شدـــرشح االلتجـــاإ صـــرت امل ئمـــ   شا عـــاءا  تعـــرل احت
  كلهـا معهـمامل ظمـا  صـرت احلكوميـ   توبـ املها ري  شملتمس  اللجـوء شال  اـد  شعـد  إمكانيـ  

  (45)عوام  تول  نضرشرة إب   نظا  اهلجرة
شأشبــ  م ظمــ  جمتمــ  امليــا  احليــ  تري يــدا  شتونــاصو نــم راء اســتعرال شــام  ملركــ  التجــاإ  -٣١

املها ري  مـ  خـ ق االضـع   نربـد مسـتق  نال ـراك  مـ  ا تمـ  املـدي  إىل  انـ  إن ـاء إلريـ  
  (4٦)عام  مع  نااللتجاإ شالربد لضما  التقيد ناملعايرت الدشلي  شاملعامل  الكر   للمحتج ي 

شأشبــ  امل ظمــ  أيضــاا نمكمــاق خعــ  عمــ  شي يــ  ن ــا  التجــاإ املهــا ري  نالتعــاش  مــ   -٣2
مجيــــ  أبــــحاب امل ــــلح   مــــ  إععــــاء األشلويــــ  للتــــدانرت الحديلــــ  ل لتجــــاإ مثــــ  نــــدائ  االســــتقحاق 
ا تمعــ  الــي نوق ــ  خــ ق ا تمــا  املائــدة املســتديرة العــامل  الــ م عقدتــك مفوضــي  األمــم املتحــدة 

ل ــــؤش  ال  اـــد ن ــــا  االســــتقحاق شنـــدائ  االلتجــــاإ  شإبــــ   قـــانو  اهلجــــرة ل متثــــاق  الســـامي 
للمعــايرت الدشليــ  حلقــو  اإلنســا  يف ســيا  اهلجــرة حبيــرب يُعامــ  مجيــ  املهــا ري   أيّــاا كــا  شضــعهم  
نكرامـــ  شالــــرتا  مـــ  الرتكيــــ  نو ـــك خــــا  علــــ  أكثـــر الفاــــا  ضـــعفاا مثــــ  املهـــا ري  مــــ  املثليــــا  

ليــــــد شم  ش ــــــ  امليــــــ  اي ســــــ  شماــــــايرم اهلويــــــ  اي ســــــاني   شاأليفــــــاق  شاألســــــر  شاحلوامــــــ   شاملث
    (47)بشم اإلعاق ش شاملرضعا   شالعاإنا   شكحار الس   

   2٠١4شرأ  امل ظمــ  أ  اللج ـــ  االست ـــاري  الوي يــ  املع يـــ  نـــاهلجرة  الــي ُلل ـــ  يف عـــا   -٣٣
ش  اهلجــــرة يف تري يــــدا  شتونــــاصو  شســــاهم عــــد  ش ــــو  كانــــ  خعــــوة أشىل إضانيــــ  بــــوب إ ارة شــــؤ 

  شهلــ ا الســح   أشبــ  امل ظمــ  (48)مؤسســ  شي يــ  حلقــو  اإلنســا  نــدشر  يف عــد   ايــ  املهــا ري 
نــدعوة اللج ــ  االست ــاري  الوي يــ  املع يــ  نــاهلجرة جمــد اا ل نعقــا  لتيســرت إن ــاء شلــدة إل ارة شــؤش  

ــــ  ت ســــيقي  ــــاهلجرة  شاإلنــــ   عــــ  لقــــو   اهلجــــرة نوبــــفها أهــــم هيا ــــا  با  ال ــــل  ن يمــــ  الحيان
  شناإلضـــاإل  إىل بلـــك  أشـــار  (49)املهـــا ري  شربـــدها شإعماهلـــا شالتوابـــ  مـــ  أبـــحاب امل ـــلح 

امل ظمــ  إىل احلا ــ  إىل اســتجان  إقليميــ  م ســق  حلركــا  اهلجــرة املقتلعــ  يف م عقــ  الححــر الكــاريع 
شأشبـ  امل ظمـ  تري يـدا  شتونـاصو   (5٠)ايـ  الدشليـ  مـ  احل ـوقهـم حبا ـ  إىل احلمَمـ  لا يـتمك  

ناســتقدا  ايماعــ  الكاريحيــ  إلن ــاء إلرقــ  عمــ  مع يــ  نــاهلجرة املقتلعــ  مــ  أ ــ  ت فيــ  االلت امــا  
  مــ  اضــع   تري يــدا  شتونــاصو نــدشر قيــا م يف املســائ  ٣٠+ املتعهــد لــا خــ ق عمليــ  كارتاخي ــا

  (5١)مل عق   ناإلضاإل  إىل  شرها القيا م يف جماق األم املتعلق  ناهلجرة يف ا



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

 

10/12 GE.16-02710 

 

شإليمـــا يتعلــــ  حبمايـــ  لقــــو  ملتمســـ  اللجــــوء شال  اـــد  أشــــا   امل ظمـــ  نــــمقرار جملــــ   -٣4
السياســــ  الوي يــــ  ملعايــــ  أمــــور ال  اــــد شملتمســــ  اللجــــوء يف   2٠١4يف ل يرا /يونيــــك   الــــوإراء

نقــ  مســؤشلي  حتديــد مركــ  ال  ــ  مــ  بلــك  ش ّكــ  اــد(  مجهوريــ  تري يــدا  شتونــاصو )سياســ  ال 
مــ  مفوضــي  األمـــم املتحــدة ل ــؤش  ال  اـــد إىل احلكومــ  يف ثــ ث مرالـــ   شأشــار  امل ظمـــ  إىل 

 املحــا رة إىل إن ــاءأ  املرللــ  األشىل الــي ت ــم  ن ــاء قــدرا  شــعح  اهلجــرة  اريــ  نالفعــ  شبكــر  أ  
ــــ  املرللــــ  األشىل  2٠١5خــــ  شــــعح  اهلجــــرة يف عــــا  شلــــدة خم  ــــ  ل ــــؤش  ال  اــــد  ا ــــ  هناي قح

 شاستمرار التعاش  الوثي  م  م ظم  جمتم  امليا  احلي  شمفوضي  شؤش  ال  اد أمر   دير  نالث اء  
شالت امهـــا  2٠٠١شرلحـــ  امل ظمـــ  نانضـــما  تري يـــدا  شتونـــاصو إىل اتفاقيـــ  ال  اـــد يف عـــا   -٣5

  شلكــــ   مــــ  عــــد  ش ــــو  2٠١4املعتمــــدة يف كــــانو  األشق/ يســــم   خعــــ  عمــــ  ال اإيــــ نت فيــــ  
ــــ   ــــو   شإ  اعــــرتُِح لــــم   ــــرشمد مــــ  احلقــــو  األساســــي  املكفول ت ــــريعا   ليــــ   ال يــــ اق ال  ا
دو ــ  اتفاقيـــ  ال  اـــد شال ظـــا  القــانوي احلـــ   شأعرنـــ  امل ظمـــ  عــ  قلقهـــا إليمـــا يتعلـــ  نتحديـــد 

ســّيما احتجــ ي  مــ هم  شإمكانيــ  شبــوهلم إىل إ ــراءا  يلــ  اللجــوء  هويــ  ملتمســ  اللجــوء  شال 
شإلرل عقونا    ائي  عليهم نسح  الـدخوق صـرت القـانوي  شمـدث بلـك أليانـاا لـا نعـد مـ حهم 

  شأشبـــ  امل ظمـــ  ن ـــياص  ت ـــريعا  (52)مركـــ  ال  ـــ  أش إعـــرالم عـــ  رصحـــتهم يف التمـــا  اللجـــوء
شســ ها ناتحــا  هنــإ قــائم علــ  امل ــارك  يضــم  تــوإلرت  ايــ  كاملــ  ل  اــد شملتمســ  اللجــوء شيكــو  
متســـقاا مـــ  املعـــايرت الدشليـــ  شاملمارســـا  اييـــدة شتع يـــ  شلـــدة ال  اـــد )شـــعح  اهلجـــرة( مـــ  خـــ ق 

احليـــ  شمفوضـــي  األمـــم املتحـــدة الســـامي  إتالـــ  إلـــر  التـــدري   شالتعـــاش  مـــ  م ظمـــ  جمتمـــ  امليـــا  
ل ــــؤش  ال  اــــد  ش  ــــي  مــــوار  لضــــما  مــــا يلــــ   مــــ  مراإلــــ  شمــــودفد أل اء مهامهــــا نفعاليــــ  

التعــرح شالــرتا  الســري   شأشبــ  امل ظمــ  أيضــاا نضــما  تــدري  مــودف  اهلجــرة شأإلــرا  ال ــري  علــ  
ـــــــ  ـــــــ  شإلـــــــالتهم إىل عل ـــــــ  الدشلي ـــــــا د إىل احلماي                   شـــــــحكا  املســـــــاعدة امل اســـــــح  األشـــــــقا  احت

َمــ  مــ  اتفاقيــ  ال  اــد  أشبــ  نضــما  عــد  إلــرل  ــ اءا  علــ  مجيــ   ٣١شإليمــا خيــ  املــا ة 
  (5٣)ال    ال ي  يدخلو  الحلد ن ورة صرت نظامي احل وق عل  مرك   يعلحو  ن ي  لس  

              نعــــــُد  شلــــــ  يرإلــــــاا يف اتفاقيــــــ شأشــــــار  امل ظمــــــ  أيضــــــاا إىل أ  تري يــــــدا  شتونــــــاصو ليســــــ -٣٦
املتعلقـــ   فـــن لـــاال  انعـــدا  اي ســـي  رصـــم إشـــاراا ســـانقاا إىل أهنـــا ت ظـــر يف القيـــا   ١9٦١عـــا  

نــ لك  شدــا أ  انعــدا  اي ســي  مســال  إقليميــ   إلــم  تري يــدا  شتونــاصو ســتكو  يف شضــ  يســم  هلــا 
  شأشبــــ  (54) رة ششضــــ  أيــــر ت ــــريعي  قانلــــ  للت فيــــد ــــ  لاالتــــك ناالنضــــما  إىل االتفاقيــــ  املــــ كو 

  املتعلقـــــ   فـــــن لـــــاال  انعـــــدا  ١9٦١امل ظمـــــ  تري يـــــدا  شتونـــــاصو ناالنضـــــما  إىل اتفاقيـــــ  عـــــا  
اي ســـي  شإ ـــراء حتليـــ  للقـــواند احليـــ  با  ال ـــل  نانعـــدا  اي ســـي  لتحديـــد الثاـــرا  الـــي ت عـــوم 

  (55)عليها احلماي 
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