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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الخامسة والعشرونالدورة 
 2016أيار/مايو  2-13

موو   5مووو أ دتد ووم المفواوواة السوواماة لسقوووق اإلنسووان و قووا  للفقوورة   
   16/21مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان 

  مهورية  نأاناا المتسدة  

 هو  مويةو   ع للعةو  اعروتورا   25املقدمو  مو   (1)هذا التقرير هوو موو ل لعلوعوموا  
 يهووو يت ووب امل وواوج التو ةهةوو  الواموو  الووس التلوودها نعوو   قووو  ا   ووا  ي .الووديرا المووام 

. يع يتضووووول  التقريووووور أيووووو  ظراأ أي ي هوووووا   بووووور أي ا  ا وووووا  مووووو   ا ووووو  17/119مقووووورر  
مفوضووة  اممووت املتاوودم ال ووامة  سقووو  ا   ووا  يع أا  يووت أي  وورار اةلووا يت وو   اولوواأا  

 واشو  الويم مرا وب املوعوموا  الوواروم ي التقريور  كلوا حمدوم. ي د ذكر    وورم ميهيةو  ي 
 16/21مت  ووودر ا ميووووا  ا  قووواأ لعووووة الي وووو. اممووووعة  وي  س ةووو . يللوووو    قووورار ا عوووو  

خي ووووم   وووو  مقتضووووة اسووووام اوووورس م ووووتق   رووووهاما  امل ر وووو  الو يةوووو  سقووووو  ا   ووووا  
د اليامووو  د ووواوج  ووواري . يستوووا  التا وووو  لعديلووو  موضووووس اعروووتورا  ياملوتلووودم  يووواأ  لعوووة التقةووو

لعووة املو ووب الموو ي  لعلفوضووة  ال ووامة  سقووو  ا   ووا  الي ووو. اليامعوو  الووس ستضوول   ةووب 
املوعومووا  الووواروم. ي وود ريلةوود ي  لووداو التقريوور ويريوو  اعرووتورا  يالت ووورا  الووس  وود د ي 

 سعك الف م.
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لسقووووق اإلنسوووان التابعوووة المعلوموووال المقدموووة مووو  المنسسوووة الو ناوووة  -دوال   
 للدولة مواوع االستعراض والمعتمدة بالتقاد الكامل بمبادئ باريس

 (2)المعلومال األساساة واإل ار -دلف 

ذكووور   يووو   قوووو  ا   وووا  ياسيوووت الرشوووةد أ   هوريووو  سيلا ةوووا املتاووودم )سيلا ةوووا(    -1
           الوقو وووووو  القارووووووة   س وووووود  لعووووووة اسفا ةوووووو  مياهضوووووو  التوووووووذي  ي وووووو   موووووو  ضووووووري  املوامعوووووو  أي

أي ال    ووا ة  أي املهةيوو  يلعووة اعسفا ةوو  الديلةوو  سلايوو   قووو   ةووب الولووام املهووا ري  يأاووراو 
أروووورهت يلعووووة اعسفا ةوووو  الديلةوووو  سلايوووو   ةووووب امشووووها. موووو  اع تفوووواأ الق وووورا  يأيمووووتها 

 .(3) الت ديق لعة سعك اعسفا ةا 

 التعاون مع آلاال حقوق اإلنسان -باء 
ي  50كووور   يووو   قوووو  ا   وووا  ياسيوووت الرشوووةد أ  سيلا ةوووا  ووود  فوووذ  أك ووور مووو  ذ  -2

املائوووو  موووو  التومووووةا  الووووس  بةوووود  التديةوووود  وووو م اعرووووتورا  الووووديرا المووووام  اميم لع عوووود 
يذلوووك مووو   ووو م رووو  سموووريوا  أي سووووديعها يرروووت ال ةاروووا   (4)(2011)اروووتورا  لوووا  

 .(5)ىي  ماأ خمتعف الربامج يامل اورا  ام ر 

 نفاذ االلتأامال الدولاة المتعلقوة بسقووق اإلنسوان موع مراتواة القوانون الودولي  - ام 
                اإلنسووووووواني الوا وووووووض التذباوووووووق عال ياوووووووا   وووووووذا الجوووووووأء  ال تنووووووودما يكوووووووون 

 ذلك مناسبا (
ألر وود  يوو   قووو  ا   ووا  ياسيووت الرشووةد لوو   عقهووا م  سيلا ةووا    وور  أا سقوود   -3

 .(6)و   ا لدا   يأيمد  اختاذ م اورم شامع  ي هذا ال دومعاوظ ي نام  ل اأ لق
يألر د  ي   قو  ا   ا  ياسيت الرشةد لو   عقهوا   اأ  موا يقوو   وف مونفوو   فواذ  -4

القووا و  موو  للعةووا   توو   ووارض   ووا  القضوواأ أ يوواأ مياااوو   وورائت الويووف  ي  اأ ارووتهدا  
بوواهرا  الواموو . يأيموود العييوو  دقاضووام موورسي  القوووم املفر وو  ي التواموو  مووب التيلوووا  يامل

سعووووك امللووووام املللووووومت ي بسا وووو  التوووودري  ي نووووام  قووووو  ا   ووووا  ملووووونف    فوووواذ القووووا و  
يمرا ووو   ووا و  الموور   يااوودما  امل ووالدم ي  هووا موو  القوووا ت ذا  ال ووع  دووا يتلمووة مووب 

 .(7)مواي   قو  ا   ا 
يذكوور   يوو   قووو  ا   ووا  ياسيووت الرشووةد أ   ووواوو اعلتووداأا  الو مووة  لعووة   -5

يللعةووا   ووتعهت ع سوولام م ووتلرم. ييووولى  توو  امشووها. امل ووا ت امل ووا ت  وواملهق يامل وويا  
 ووواملهق  ع املوتقووودا  اارااةووو . يأيمووود العييووو   تقووود  ا يوووام  ع الودالووو  يكوووذلك امل وووتولعت 

فةدي  مووو  أشووو أ امشوووها. امل وووا ت  ووواملهق  ي توليووول  ووو    ذكووواأ الوووول  اليهوووائةت يامل وووت
 .(8)الوا  لعقضاأ لعة املوتقدا  اارااة 
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يأاووواو   يووو   قوووو  ا   وووا  ياسيوووت الرشوووةد أ  هيوووا   ووواع  ع سووولام روووائدم ي  -6
. (9)ال وويو   م وو  لوود  كفايوو  ام ذيوو  يروووأ مرااووق ال وورل ال ووا  يمرااووق الرلايوو  ال وواة 

ي املائوو  موو  ام فووام ا تيوولي  ي ال وويو  ي  لا ووا   80يأاوواو  العييوو  أيضووا  أ  مووا   وو تف 
الموور   ع يصف ووعو  لوو  ال ووال ت. اووالفر. املتا وو  ل  فووام لعا وووم لعووة ااوودما  القا و ةوو  
حموديوم يع سو ود  وودما  ا تلالةو  كااةو  لعتواموو  موب ام فوام املهووالفت لعقوا و . يع يو وود 

ي حميلوووووو  يا وووووودم  اموووووو   ام ووووووداو ييفتقوووووور  ع  موووووو  ة  لعليوووووورمت ام ووووووداو ى رووووووو 
 .(10) جن ار
يأيضوووواد  يوووو   قووووو  ا   ووووا  ياسيووووت الرشووووةد أ  هيووووا   لالووووا  متيووووررم لعووووة  -7

امراضوووو  ست وووووت  ولعةووووا  ا  ووووو أ الق ووووورا ي توووود   التوويضوووووا  يلوووود  كفايتهوووووا ي ال وووووراس 
 .(11)الويةف  ت امللارلت يالرلام

ي ةّيوود  يوو   قووو  ا   ووا  ياسيووت الرشووةد أ  امشووها. امل ووا ت  وواملهق يقضووو   -8
حن هت م   راأ ا ما   در  ال ر ا  مهنوت  و   واوري  لعوة  لو   فقوا   ودما  الو ايو  
يالووو ض. يأيمووود العييوو  سيلا ةوووا  يفوو  سووووا  ااوودما  ال ووواة  ا ا ةوو   دوووا ي ذلووك املوووراهت 

 .(12)ل  يالتمهةم يل ض رر ا  ا عدالوا ة  م  الم
يأيموود  يوو   قووو  ا   ووا  ياسيووت الرشووةد  ته ووةم مةلا ةوو  كااةوو  لعتوعووةت يواووب  -9

مرس ووووا  املوعلووووت ي  هووووا موووو  ام ووووور ي الو وووود املياروووو  يسيفةووووذ رةارووووا  التوعووووةت سيفةووووذا  
 .(13)ساما  
كااةووو  لتيفةوووذ  وووا و  يأيمووود  يووو   قوووو  ا   وووا  ياسيوووت الرشوووةد  ته وووةم مووووارو   -10

 .(14)امشها. ذيا ا لا  
يأاوووووواو   يوووووو   قووووووو  ا   ووووووا  ياسيووووووت الرشووووووةد أ  سيلا ةووووووا   سووووووو ل ر ةووووووا   ووووووود  -11

 .(15)ديتلواهتا اممعة 

 المعلومال المقدمة م  الجهال األخرى صاحبة المصلسة -ثاناا   
 المعلومال األساساة واإل ار -دلف 

 ولاةنذاق االلتأامال الد -1 

           أيموووووود ميبلووووووو  ال قوووووواأ ال قووووووواي  الت ووووووديق لعوووووووة اسفا ةوووووو  ميبلووووووو  الولوووووو  الديلةووووووو -12
 .(16)169ر ت 
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 اإل ار الدستوري والتشريعي -2 
أ  الياس ألر ووا لو  ظرائهوت  مود  الدروتور املقو   لعوة  يو   5ذكر  الور   املم ك   -13

 .(17)سعك اآلراأ ارتورا  الدرتور  لي  ا لوة  التدرة ة  جتاهعد
يأاووواو  امليبلووو  الديلةووو  لعووودااس لووو  اسريووو  أ  الدروووتور املقووو   يووويم لعوووة أ يوووا   -14

ليوو  ع وود موو  سوضووة  أ  سعووك ام يووا   "ال ووا  ا جنا ةوو  اآلميوو "ي " امموموو  املدمو وو "ستوعووق 
اسووق . يجيوو  أ  يتضوول  الدرووتور املقوو   أ يامووا  سووو ل  وود  (18)ع متووي  اسووق ي ا  هووا 

 . ي  يقوووورّ (19)ي اسةووووام متدموووو  ي د ووووف يتوووووت موووورا     ايوووو  اسووووق ي اسةووووام موووو  سبوووو  اسلوووو 
 .(20)الدرتور املق   أيضا   دمهة  امررم

ع يوويم لعووة أيوو   2015أ   ووا و  ا وورائت ال ووربا ة  لوووا   19يذكوور  ميبلوو  املوواوم  -15
 ووا   يائةو  مفر وو  يلووي  رووع   ضولا ا    رائةوو  موو  أ و   قووو  ا   ووا   يهوو يفوور  لقو 

. يأيمود (21)سقديري  ملونف    فاذ القوا و  ستوة   وت   وراأ للعةوا  سفتوةر وي  ر ا و   ضوائة 
 .(22)امليبل   تودي  القا و  ياقا  لعلواي  الديلة  اةلا يتوعق حبري  التو  

سلايوووو  ال ةا ووووا  أ  سيلا ةووووا سفتقوووور  الةووووا   ع  ووووا و  شووووام   7ي ةيوووود الور وووو  املموووو ك   -16
  ووو   وووا و   مووود   ايووو  ال ةا وووا  ياسةوووام  7ي رمووو  اسةوووام ااامووو . يأيمووود الور ووو  املمووو ك  

 .(23)ااام  لت   لعلواي  الديلة  سقو  ا   ا  ي ب ماأ هةئ  م تقع  سلاي  ال ةا ا 
ب دوا يتلموة مو 2015 توودي   وا و  ا   واأا  ي لوا   19يأيمد ميبل  املاوم  -17

اضووو   لووو   ةووب القووووا ت الوووس سيتهووك  ريووو  التو ووو  ياس ووووم  (24)املووواي  الديلةووو  سريووو  التو وو 
 .(26)ير   ا و  سقدم   مد  اس وم لعة املوعوما  (25)لعة املوعوما 

أ  جتوووور  التموووه  يصقةّووود  ريوووو  التو ووو    وووورم مفر وووو  19يذكووور  ميبلووو  املووواوم  -18
(27) .

 .(28)تمه  ي توا  ر   ا ت ال مد ة يأيمد  ود  جتر  ال
يأيموود ميبلوو  هةوووم  رايووت  ييسوور  ووبوراض  بووا  ريمووا امراروو  لعلايلوو  ا يائةوو   -19

 .(29)الديلة  ي التمريوا  الو ية 
أ  سيلا ةوووووا سفتقوووور  ع  ووووووا ت حمووووودوم  انلووووو  لعل ووووو يلة   11يذكوووور  الور ووووو  املمووووو ك   -20

 .(30)و سعك القوا تاع تلالة  لعمركا   يأيمد  التلا
 اإل ار المنسسي والبناة األساساة لسقوق اإلنسان و دابار السااسة العامة -3 

أ   يوو   قووو  ا   وووا  ياسيووت الرشووةد  وو  اوالوو  مهنوووا  11ذكوور  الور وو  املموو ك   -21
يهووو   ووو   ووواورم لعوووة  وووو  سووووان مووو   عووو  التلويووو  يلوووديها روووع   حموووديوم   فووواذ سوموووةاهتا 

 .(31)ا  ييا ر سقاريرهاالربمل
أ   قووووووو  ا لهوووووووور ي  يووووووو  اع تها وووووووا  الو يةووووووو   11يأيضووووووواد الور ووووووو  املمووووووو ك   -22

يم وودا ة  العييوو   وود سقع وود م  سوةووت رئووة  العييوو  ياملفوضووت  وود موودر لوو  رئووة  سيلا ةووا 
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يهوووو أيضوووا  رئوووة  اسووول  اسووواكت يكوووذلك م  العييووو  سوتلووود لعوووة  ووواوم اسيوموووا  ا عةووو  ي 
أ  الف ووواو  11. يذكووور  الور ووو  املمووو ك  (32)مليووا ق الريفةووو  الوووذي  يوةايوووو  أيضوووا   قوورار رئارووو ا

 .(33)م تمر يأ  اعر اسةية  ي    الول  الو ية  مليااا  الف او   ييفذا سيفةذا  ساما  
 التعاون مع آلاال حقوق اإلنسان  -باء 

 التعاون مع اإل راءال الخاصة  

 تو ةوووووووف ولوووووووم وائلووووووو   ع ا  وووووووراأا  ااامووووووو  ل موووووووت  2املمووووووو ك  أيموووووود الور ووووووو   -23
 .(34)املتادم

 نفاذ االلتأامال الدولاة المتعلقوة بسقووق اإلنسوان موع مراتواة القوانون الودولي  - ام 
 اإلنساني الوا ض التذباق

 المساواة وتدم التمااأ -1 
 الوراةوو  الووس متةوول ضوود املوورأملوو   عقهووا   اأ س  ةووق القوووا ت  13ألر وود الور وو  املموو ك   -24

 .(35)يع رةلا ي م ائ  امل او ياللياض ي ةا م املعية 
أ   بوووووا  املووووو او ييتهوووووك اسقوووووو   11يالور ووووو  املمووووو ك   9يذكووووور  الور ووووو  املمووووو ك   -25

امرارووة  لعلوورأم ي امل ووايام ي ةووا م امللتعيووا . ييصفضوو  سووودوو الوويبت القا و ةوو  موو   ةوو   وارم 
املتووووووا أا القوووووا و  املوووووديا  يالقوووووا و  الووووووري يالموووووريو  ا رووووو مة  ي وووووا و  ا يوووووديس  ع سركووووو  

سضوووار  ي القووووا ت دوووا يقووووو  ع م ووودل  ا تقووواأ القوووا و  اةلوووا يتوعوووق  تو يوووب اممووووم مووو  سركووو  
وود  11يالور وو  املموو ك   9المووهم املتوووا. يولووا كوو  موو  الور وو  املموو ك    ع روو   ووا و  مو ا

متةةوولا  موود  ا رو  ي ل وواأ  ةووب القوووا ت الووس متةوول ضوود املوورأم أي سصييوور  قو هووا  دووا ي ي وو  
 .(36)ذلك القوا ت الوراة   ي  ماأ حماكت ل رر

يذكر  م ر    لةلا ةو   عةولر ملياااو   يود  ام فوام أ  امللارروا  التقعةديو  جتوو   -26
 مووري  يهوو  سموول  يرا وو  الر وو  للي وو   ري ووف املوورأم أك وور لرضوو  لبمووا    فوو يس  قووم امليالوو  ال

يالولياض امل يور أي  ياض ام فوام يحمديويو   قوو   (37)املتوا يسمويف املضواأ التياروعة  لب واو
 .  (38)املعية  ل رام 

يأيضوووواد م ر وووو   لةلا ةوووو   عةوووولر ملياااوووو   يوووود  ام فووووام أ  لوووود  امل ووووايام  ووووت  -27
يس  قووم امليالوو  ال مووري   ووت الي وواأ يالفتةووا  يأ ّوور ي ا ي وت  وود  او موو    وور ا مووا    فوو  

 .(39) درم امشها. امل ا ت  ف يس  قم امليال  ال مري  لعة  ع  الو ض
 عةوولر ملياااوو   يوود  ام فووام أ  الومووت يالتلةةوول يقفووا    يأيضوواد م ر وو   لةلا ةوو -28

ي  يمواموع  الوو ض  ائ   وي  روو  امشوها.  ع التموهةم ياليموف لو   والتهت ل  ور 
 واووووا  موووو  التوووود   ا تلوووو  لووووذلك لعووووة الو  ووووا  المه ووووة  أي ا تلوةوووو  أي املهيةوووو . ييوووووان 
ام فووام الووذي  أمووة وا  فوو يس  قووم امليالوو  ال مووري  موو  سوود   الومووت يالتلةةوول يروووأ موامعوو  
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دررووو  أي لووو  املوعلوووت يي ووو   مووو أ الدرارووو  ي ك ووو  مووو  ام ةوووا  ام فوووام لووو  ال قووواأ ي امل
سيووايم أوييووتهت. ييتضوول   ووا و  اوو يس  قووم امليالوو  ال مووري /ا يد  )الو ايوو  يالر ا وو ( ال وواور 

أ ياما  ملياااو  التلةةول.  ةود أ  القوا و  يص وهت ي يموت امشوها. امل وا ت  2008ي لا  
يموويب   فوو يس  قووم امليالوو  ال مووري  موو   وو م جتوور   قوو  اوو يس  قووم امليالوو  ال مووري   يهووو

امشووها. امل ووا ت  ووالف يس لعووة   فوواأ  ووالتهت أي اعمتيوواس لوو    ووراأ اع ت ووار  واووا  موو  
 .(40)اآل ار القا و ة  ليقعهت الف يس   ورم    متولدم

 حق الفرد  ي السااة والسرية ودمنم الشخصي -2 
ستوعووق سومووةا   2011أ  سيلا ةووا أيوود  ي ارووتورا  لووا   6ذكوور  الور وو  املموو ك   -29

دقاضوووام ضووو اط المووور   لعوووة اولووواأا  التووووذي  يحبلايووو  ال ووويا  مووو  الويوووف الوووذا سرسي وووف 
 وووا  امموو  ي ب موواأ ظلةوو  م ووتقع  لتعقوو  الموويايى يالتاقةووق اةهووا اةلووا يتوعووق  تعووك اماوووام 

 .  (41)املللوم  يأشار   ع أ   ةب سعك التومةا    سصيفذ
أ  هيووا  لوودم  ووواوو سووور   ووا أاووراو  11 وو  املموو ك  يالور  8ي ةايوود الور وو  املموو ك   -30

ائووووووا  ال وووووويا  الرئة ووووووة  يام عةووووووا  ا ي ووووووة  هوووووو  ستوعووووووق  اعلتقووووووام التو ووووووف  يالتوووووووذي  
ياع ت ووا  ياملوامعووو  ال    وووا ة  ي ال وووا  موووا كا ووود سقوو    ووواع تلا  مووو  أ ووو  املوووام أي ا وووي . 

 .(42)يى املقدم  م  الضااياي د راضد المر   ي موبت سعك اساع    وم الميا
أ  للعةوو  سوكووومةلا أي وواجنةع  الرامةوو   ع ي ووف ال ووةد  11يأيضوواد الور وو  املموو ك   -31

مقا وووو  أيضوووا  ألقوووة  22ا بوووور  ووود أاضووود  ع ياوووام س وووو  أشوووها.  تةيووو  لعتووووذي . يي 
لوووام ا وووةر القووو ة   وووورم  ووو  مموووريل  لعوووة الضووواايا يأك وووريتهت مووو  المووووو  امموووعة  يالر 

دقاضوام املتوور ت ي سعوك الولعةو   11يأ ضوهت لعتووذي  يا ذعم. يأيمود الور و  املمو ك  
 .(43)يسقد  سووية لاوم يميار   ع الضاايا

أ  امروو ا  ا ذريوو  لتعووك امللاررووا  الضووارم الووس يتووور   3يأاوواو  الور وو  املموو ك   -32
ااةوووو . يع سوووولام حميوووو  امشووووها. امل ووووا ت  ووووا امشووووها. امل ووووا و   وووواملهق   سوووووا  موا وووو  ك

 ووواملهق  ائ ووو  لع ايووو  م  املوتقووودا  ا عةووو   ووود رروووهد س وووورا   ووودهنت أاوووراو  ووو    ةوةوووت  ووو  
" عووود لعوووةهت العويووو " دوووا يصفضووو   ع الوموووت يالتلةةووول ضووود أيلئوووك امشوووها.. ي ووود شووويب 

وووووريل ل شووووها. امل ووووا ت ا رمووووو  الووووذي  يت وووو ي    ووووتار املوووووا ت التقعةووووديت التمووووويف امل
 املهق      ما يصف   م  "موامفاهتت ال اري "
(44). 

يولوودي   ع  أاووراوا  موو  ا تلووب ا عوو يأيضوواد امليبلوو  الديلةوو  مل ووالدم امل وويت أ   -33
 توووووو  الي وووووواأ امل وووووويا  ي وووووور  أ ريووووووا   و مووووووة  لعووووووة أروووووواس اولوووووواأا  سفةوووووود داررووووووته  

أ  امل ووويا  ك ووو ا  موووا يتورضووو  لعوموووت يالي وووذ يالويوووف  3 . يذكووور  الور ووو  املمووو ك (45)لع وووار
 .(46)يلاوم  ما يديت ذلك روا  لعة م ة   أملد ديتلب حمع  موت
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يذكووور  ميبلوووو  موووويدي   ووود الموووول   ف ووووها أ  سيلا ةووووا  ووود ألر وووود لوووو  سديةوووودها  -34
ااامووو  . ياةلوووا يتوعوووق  التوموووة  (47)لعتوموووةا  االووو  املتوعقووو   امشوووها. امل وووا ت  ووواملهق

 ووب     عوو  الت قةووف يالتولةوو  الرامةوو   ع ميووب يمووت امشووها. امل ووا ت  وواملهق اقوود كا وود 
. ي  وووود أ  ا هوووووو امل ذيلوووو  لتيفةووووذ (48)ا هوووووو امل ذيلوووو  متواضووووو   وووواليبر  ع  يووووت املموووويع 

 التومووة  الرامةوو   ع  ايوو   قووو  امشووها. امل ووا ت  وواملهق  وو  كااةوو  مليووب اعلتووداأا  لعووة
. يي   ووار متا ووو  التومووة  الرامةوو   ع ضوولا   ايوو  امشووها. امل ووا ت (49)أيلئووك امشووها.

 املهق   صق  امشها. امل ا و   واملهق  ع أمواك   يوواأ كا ود ميتبو  ي نو  نوريل  مواة  
ا وودوم ل شووها. امل ووا ت   ع الووول   اع تةا ووا  ال  ةوو  وو  مرضووة  مووب مووونفت يفتقووري  

. يذكوووور  ميبلوووو  (50) وووواملهق. يهيووووا  أيضووووا  سقووووارير لوووو   وووواع  لبروووواأم ا ي ووووة  ياليف ووووة 
موويدي   وود المووول   ف ووها أ  سيلا ةوووا   خت ووم  موووي  كاموو  موووا يعوول  مووو  املوووارو لو وووف 

وموة  اعلتداأا  لعوة امشوها. امل وا ت  واملهق لعوة الور ت مو  أهنوا ألر ود لو  سديةودها لعت
الوووس سقضووو   توليووول ا هووووو لو وووف للعةوووا   تووو  أيلئوووك امشوووها.. ينعووود اعلتوووداأا  الوووس 

  وووراأ   ع  ووتهووذا الويووف   وودمموووب  يوواوم يتووور   ووا امشووها. امل ووا و   وواملهق م ووتلرم 
 .  (51)2015ا تها ا  لام  ي لا  

 فوام أ  سيلا ةوا راضود يذكر  امل اورم الواملةو   هنواأ  ةوب أشويام الوقو و  ال د ةو  ل  -35
. االوقو ووو  ال د ةووو   (52)سوموووةا  سرمووو   ع  بووور الوقو ووو  ال د ةووو  2011 ووو م اروووتورا  لوووا  

ل  فووووام ممووووريل  ي سيلا ةووووا القاريوووو  ي  ةووووب امموووواك  أا ي امليوووولم يأموووواك  الرلايوووو  ال ديعوووو  
رائت. يالوقو وووو  يالرلايوووو  اليهاريوووو  ياملوووودارس يامل ر ووووا  ا موووو  ة  ي ومووووفها لقو وووو  لعووووة ا وووو

ال د ةووووو  حمبوووووورم ي  جن وووووار كايوووووت لعوووووة ا رلووووو  يي م ر وووووا  الرلايووووو  الدا عةووووو  ياملووووودارس 
 .(53)املوتلدم يا م  ةا  يلييها ممريل  ي أماك  أ رى

أ  هيووووا  أولوووو  س  وووود أ  املوعلووووت يوتلوووودي   وصهصيووووا  م وووو م  3يذكوووور  الور وووو  املموووو ك   -36
  دوووا ي ذلوووك اروووتهدا  الو وووارا  اليا ةووو  يا يوووذاأ العفبووو  لعيووودم ي التوعوووةت يضووو   ال وووعو 

 .(54)يا مهام
أ  ا يووذاأ ا ي وو  ل  فووام ل وو  نوواهرم متيامةوو  ي سيلا ةووا.  3يذكوور  الور وو  املموو ك   -37

يي موبووت اسوواع   ييووو  أاووراو امروورم هووت الووذي  يرسي ووو  أاوووام ا يووذاأ الووس ع يص عوو  ليهووا 
يضووووا   وووواع  لبيووووذاأ ا ي وووو  ل  فووووام  اموووو   بيووووذاأ "الوووووام   ي  و ووووف لووووا . يهيووووا  أ

امليووا م" موو    وو  امشووها. الووذي  يولعوو  لووديهت. يستووور  التعلةووذا  لعويووف ا ي وو  لعووة 
 .  (55)أيدا موعلةه 

يأيضواد هةووم  رايوت  ييسور أ  القووا ت ع سووار  ايو  كااةو  لعي واأ يالفتةوا  موو   -38
ام فوووام. اوووالقوا ت ع سصوووورل  اس وووا  مقوموووا  ال فووو  يع سقتضووو   الويووف  دوووا ي ذلوووك  ياض

ر  اع ت ا  ي كيف اللي ة   .(56)اس وم لعة املوااق  اليامع  ياسرم لعة اللياض يع جتص
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يأيضووواد ميبلووو  هةووووم  رايوووت  ييسووور أ  ضووواايا  ياض ام فوووام  ال وووا  موووا لتيووووو   -39
قووو   يبووا  الودالوو . ي ال ووا  مووا يتووور  الضوواايا ي  لوو   عوو  امل ووالدم موو  ال ووع ا  مهنووت ع

 وووو   لعيلالووووا  لعووووة لتهديوووودا  موووو  ا ووووان يأروووورسف  اع تقووووا   يلضوووو وط ي ا تلووووب  جيوووواو 
ييوا وف امشوها. الوذي  يعيودي   ع الودالو  لق وا  ي الومووم  ع  بوا   .امل توى الودا ع 

وراةووووو  ي الف ووووو  ي القضوووووايا. الودالووووو  الر ووووو  يخيضووووووو  لضووووو وط  عروووووتهدا  ا  وووووراأا  ال
يس تلر سعوك املمواك    و   القووا ت يامللارروا  الوراةو  يا رو مة  التلةةليو  املتوعقو   واللياض 
يلووود  ي وووو وير  يووواأ لعيووا ت موو  الويووف القووائت لعووة  وووس ا ووي  يا فووا  س ووية  املوالةوود 

 .(57)ياللجيا 
سوموووةا   2011  عووود ي اروووتورا  لوووا  يأيضووو  مركووول اسقوووو  ا جنا ةووو  أ  سيلا ةوووا  -40

. يمووب ذلووك    سيفووذ سيلا ةووا  ووود (58)سرموو   ع الت وودا عرسفوواس م ووتوى الويووف ضوود الفتةووا 
القووووووا ت يال ةاروووووا  ي  ووووو  الولووووو  املتوعقووووو  حبلايووووو  ال فووووو  سيفةوووووذا  اوووووواع  ي  ةوووووب أحنووووواأ 

 .(59)ال عد
يور ميتمورم لعوة   وا  ياروب. ييوولى يذكر مركل اسقو  ا جنا ة  أ  ناهرم الولياض امل  -41

اهووو  ووا و   وودو   1971ا تمووار سعووك البوواهرم ي  وولأ ميووف  ع  ووا و  الوولياض ال وواور ي لووا  
لامووا  لب وواو لعووة  15لامووا  لعووذكور ي 18روويا  و ةووا خمتعفوو  لعوولياض  ووت الووذكور يا  وواو يهوو  

يلعووووة الوووور ت موووو  أ  القووووا و  يعوووول  الفتةووووا  العوووووايت يتوووولي     وووو  روووو  ال اميوووو  لموووورم  التوووووا .
 اس وووووم لعووووة  ذ  موووو  الوالوووودي   اووووب  هووووذا اسيووووت ع يوووووار اسلايوووو  ل  ع ةوووو  الوبلووووة موووو  
الفتةووا  الوو يت جيووربه  الوالوودي  لعووة الوولياض. ي ضوواا   ع ذلووك جيةوول القووا و  الوولياض ميووذ روو  

  ا يلوو . يجتةوول أيضووا   وووة القوووا ت الوراةوو  يالدييةوو   ياض الفتةووا  العوووايت الرا ووو  لموورم دوااقوو
. يذكوور  م ر وو  (60)يوودرك  روو  ال عووور  امموور الووذا ليوو  أ  ييووو    وو  روو  الرا ووو  لموورم

 لةلا ةوووو   عةوووولر ملياااوووو   يوووود  ام فووووام أ  الوووولياض امل يوووور يالق وووورا لاموووو    ووووورم  مووووا   
 .(61)  ال مري الفتةا   ف يس  قم امليال

ي وووووو  وووواع  ل لتقووووام ياع تيووووا  التو ووووفةت لعرلووووام  6يأاوووواو  الور وووو  املموووو ك   -42
ي وودمد سوموووةا  سموول    موواأ  يووو  م ووتقع  لعتاقةووق ي اعلتقووواع   املعتق ووت. يال ووةاوي 

 .(62)   القا و ة  ي  ها م  اع تهاكا 
ةئ  ي  ةووب أحنوواأ ال عوود يأ  ممووريس أ  أيضوواس ال وويو  روو 11ي ةيوود الور وو  املموو ك   -43

 .  (63)رةارا  ال يو    ي تيل   ود
لووودم  2011 ع أ  سيلا ةوووا وللووود أ يووواأ اروووتورا  لوووا   3يأشوووار  الور ووو  املمووو ك   -44

. ي  سيفوذ التودا   املتهوذم   ووورم (64)سوموةا  سقضو   اختواذ   وراأا  ملياااو  للو  ام فوام
ما ي وار مو   عوق  وال    اأ  يواوم نواهرم "الووام   امليللةوا "  3 مرضة . يذكر  الور   املم ك 

 ةوو  سووووس امروور الفقوو م  ياهتووا لعولوو  ي نووام التوود   امليوول  لوودى أروور  ريوو . يستووور  سعووك 
 .(65)الفتةا  يأك ره  م  القّ ر لعضر  ياعرتو او
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الووذي  يتورضووو   ي وووو سقووارير أيضووا  لوو   وواع  ل  فووام 3يذكوور  الور وو  املموو ك   -45
 .(66)لعويف ا ي   م را  جتاري   يع رةلا اتةا  الموارس يالوام   امليللةا 

أ وف ر وت ا هووو املعاونو  الوس س وذ ا سيلا ةوا لعت ودا ل جتوار  9ي ةيد الور و  املمو ك   -46
د  امشووووها.  ابهنووووا   سعتوووول   ووووود  املووووواي  الوووود ةا لعقضوووواأ لعووووة اعجتووووار  امشووووها.. ي  وووو

          سيلا ةوووووا لعوووووة سيفةوووووذ   ووووو  الولووووو  الو يةووووو  ملياااووووو  اعجتوووووار  امشوووووها. 9الور ووووو  املمووووو ك  
 2008ي ووووووووا و  مياااووووووو  اعجتووووووووار  امشوووووووها. ال وووووووواور ي لووووووووا   2017-2013لعفووووووو م 

ي ته ووةم املليوود موو  املوووارو ل وويدي  م ووالدم الضوواايا الووذا أ مووة دو وو   ووا و  مياااوو  
 .(67)2008اعجتار  امشها. لوا  

 قامة العود،  بموا  وي ذلوك اإل و ل مو  العقواا عال ياوا   وذا الجوأء  ال  ذا  وان ذلوك  -3 
 مناسبا ( وساادة القانون

سوموووة   ووورى  2011أ  سيلا ةوووا أيووود  أ يووواأ اروووتورا  لوووا   6 ةيووود الور ووو  املمووو ك   -47
 بووووا   وارم سيفةووووذها  لئةووووا  سقضوووو   تا ووووت كفوووواأم  بووووا  الودالوووو     وووور  ميهووووا ارووووتاداو 

. يلعة الر ت م   يواوم لودو القضوام ي كو  مو  ا يلو  الوعةوا يحميلو  اعروتئيال (68)القضايا
اعت يصيمد  با  ست ب رريب لعقضايا املوعق  ميذ ا م  ويع 
(69). 

الرلووووام يال ووووةاوي  أ   ضووووايا ا يلوووو  الووووس سمووووتل  لعووووة  6يذكوووور  الور وووو  املموووو ك   -48
. يلعوووة رووو ة  امل وووام  نعووود " ضوووة  لولةو ووودي الدروووتوري "  ووو  موقولووو  املعتق وووت ستووود ر   وووورم

لعوة الور ت مو  أ  القضوة   2010موعق  أموا  ا يلو  الوعةوا لتيلا ةوا ميوذ كوا و  اميم/وي ولرب 
 ا روووراس ي اليبووور ي  6. يأيمووود الور ووو  املمووو ك  (70) ووود راوووود دو ووو  شوووهاوم اعروووتويام

 .(71)مليا لا  الدرتوري  يامل عا  الوام  ةب اساع  الس سمتل  لعة ا
يأيضوواد را  وو  امراموو   تيلا ةووا أ  امراموو  يوووا ه   ووديا  موو   ةوو  لوود  سيفةووذ  -49

. يولووود الرا  ووو   ع   مووواأ ي ووودا   امووو  وا ووو   بوووا  ا ووواكت (72)يموووة  أ يا هووو  املتووووات
 .(73)يأ فا  لعيبر ي  ضايا امل او يم ائ  أ رى ستوعق حبقو  امرام  

أ   بوووا  الودالووو  ا يائةووو  ضووووةف يهوووو موووا ي وووهت ي  11يأيضووواد الور ووو  املمووو ك   -50
. يذكور  أيضوا  أ  القضوايا الوس سموتل  لعوة ام فوام ع يوتت ا روراس (74)ا ا   م  الوقا 

 ليواوم مواروهوا  11هبا م وف ع يو ود رووى حميلو  يا ودم ل  وداو. يأيمود الور و  املمو ك  
 .(75)مله    لق اس  ضاأ ام داوا

مموووريس  2015يذكووور  امليبلووو  الديلةووو  لعووودااس لووو  اسريووو  أ  سيلا ةوووا أيووود  ي لوووا   -51
 ووا و  موو  شوود ف أ  يتضوول   يلووا   وواكت  روو مة  )القاضوو ( ي اليبووا  القووا ون. يلوو  ييووو  

  ال وووو  ي اسيوووت لتعوووك ا ووواكت يعيووو   ضوووائة  لعوووة امل وووعلت  ع ي شووو ي  امرووورم. يع ليووو
الوعةووووا يييووووو   ووووا    لب فوووواذ موووو   ا وووو  ا ةئووووا  ال وووواور لوووو  سعووووك ا وووواكت أمووووا  ا يلوووو  

. يرووووةار  الي وووواأ امل ووووعلا  موووو   ميا ةوووو  التلتووووب حبلايوووو  الديلوووو  ي م ووووائ  الوووولياض اسيومةوووو 
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 ووواأ . يأيمووود امليبلووو  الديلةووو  لعووودااس لووو  اسريووو   بل(76)يال ووو   ي ضوووا   ام فوووام ياملووو او
 .(77)ممريس القا و  ذا 

أ  مقاضووام امشووها. الووذي  يوودلة ارسيوواهبت داررووا   3يأيضوواد الور وو  املموو ك   -52
ضوووارم ضووود امشوووها. امل وووا ت  ووواملهق   ةئووو  يميعفووو  يك ووو ا  موووا يتوووور  الضووواايا لعتلةةووول ي 

أي  و   وواورم أ  سيلا ةوا  وو  م وتودم  13. يذكوور  الور و  املمو ك  (78) ةوب مرا و  ا  وراأا 
. يأيموود (79)لعووة مقاضووام املتهلووت  ارسيووا  أاوووام الويووف ضوود امشووها. امل ووا ت  وواملهق

 وووالق ة لعوووة ا ووورمت امموووعةت يمقاضووواهتت لوضوووا  لووو  نووورو يك ئهوووت   12الور ووو  املمووو ك  
ي موووو   وووو   س قةووووف يسولةوووو  ي  ةووووب أحنوووواأ ال عوووود مليووووب يمووووت امشووووها. امل ووووا ت  وووواملهق 

املوووووودارس ي  هووووووا موووووو  املرااووووووق التوعةلةوووووو  لتع ةوووووو  ا تةا ووووووا  امشووووووها. امل ووووووا ت  ي تا ووووووت
 .(80) املهق
أ  ضووو اط المووور   راضووووا   ووووم شووويايى مقدمووو  مووو   11يأيضووواد الور ووو  املمووو ك   -53

 .(81)أاراو الفئا  ال يا ة  الرئة ة  يام عةا  ا ي ة  دا ميوهت م  الوموم  ع الودال 
         ظذار/ 15أ  حميلووووووووو  اعروووووووووتئيال  ووووووووود  يلووووووووود ي  6املمووووووووو ك  ي ةيووووووووود الور ووووووووو   -54

ل وواا الرلووام الووذي  ييتلووو   2012لوووا   77ي ولوووى اعرووتئيال املد ةوو  ر ووت  2013مووارس 
 ع  الوو   ووار ة  موو   ريوو  اةعةلااةتوواسو  يألعيوود ي هووذا اسيووت أ ووف  وود أ مووئد مي قوو   وارم 

يأ وووف يي  ووو   لووواوم وااقووو  اسووورم امل ووو ق  يامل وووتي م لعرلوووام  ام ةوواأ الربيووو   ووودي  اس ووووم لعوووة امل
الرلووام موو   2013أيعوم/روو تلرب  4.  ةوود أ  ال ووع ا   وورو  ي امراضوو   ع سعووك ا لالوو 

 وود  رلووام موو   ريوو  مووا وجي  ي مقا ووو    2010 الو   ووار ة . يي  ضووة  دا عوو  أ وورى ي  لووا  
  2012كوووا و  ال ان/ييووواير   30مراضوووةهت. يي  لت  ووولي املووولار كةعورووا  ويوووا  ي  ضوووة  ستوعوووق 

 ووود أ   يلود حميلو  اعروتئيال ل واسهت ليو  نعو  مقا وو  كةعوروا راوة سيفةوذ اسيوت 
 .(82)أشار املدل  الوا  لعة رئة  الو راأ م ةيا   لف أ  اسيت   يي   ا    لعتيفةذ

 السق  ي الخصوصاة والأواج والسااة األسرية -4 
ذكوووور  ميبلووووو  موووووو  امل عةوووووا  يامل عةوووووت يملوي وووو  املةووووو  ا ي ووووو  يم وووووايرا ا ويووووو   -55

لوو  سديةوودها لعتومووةا  الرامةوو   ع  2011ا ي ووا ة  أ  سيلا ةووا   سووور   وو م ارووتورا  لووا  
 ل وواأ ام يووا  ا يائةوو  اةلووا يتوعووق  املةوو  ا ي وو  يمياااوو  التلةةوول لعووة أروواس املةوو  ا ي وو  

. ي تةيوو   لتيوور  ال ووعو  امل عوو  ا ي وو   يضووايق أاووراو الموور   امشووها. (83)يا ويوو  ا ي ووا ة 
م  ائ  امل عةوا  يامل عةوت يملوي و  املةو  ا ي و  يم وايرا ا ويو  ا ي وا ة  ي  وو  مو   ودرهت 

 .(84)يع يوا  و  لعة ذلك
ياملراروو    لوو   عقهووا   اأ الر ا وو  لعووة اعس وواع  ا اسفةوو  7يألر وود الور وو  املموو ك   -56

ام ووورى  ووواليبر  ع أ  ا  وووار القوووا ون يمرا  ووو  الووو ا  اعس ووواع  مهوووا وي  موووواي  القوووا و  
 .(85)الدي  الوا   الت  ةق
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حريووة الوودي  دو المعتقوود وحريووة التعباوور و كوووي  الجمعاووال والتجمووع السوولمي والسووق  ووي  -5 
 المشار ة  ي السااة العامة والسااة السااساة

امليبلوووووو  الديلةوووووو  لعوووووودااس لوووووو  اسريوووووو   ع  وووووواع  ستوعووووووق  ووووووا يو  لعوووووووة  أشووووووار  -57
يذكووور  أ  سيلا ةووا سضووول  موو  اليا ةووو  اليبريوو   ريووو  الوودي   ليووو  دارروو  سعوووك  (86)امل ووةاةت

 .(87)اسري  مقةدم م  اليا ة  الولعة 
            أ  سيلا ةوووووا التلمووووود أ يووووواأ اروووووتورا 2يالور ووووو  املمووووو ك   19يذكووووور  ميبلووووو  املووووواوم  -58
.  ةود أ  سيلا ةوا    ور  سقودما   (88) يفو   ريو  التو و  يسيووي  ا لوةوا  يالتيلوب 2011لوا  

     ك وووو ا  ي سيفةووووذ التومووووةا  ذا  ال ووووع . ي  سصعوووو  القوووووا ت الووووس سوووو  ر رووووع ا  لعووووة  ريوووو  التو وووو 
         لعولووو  حبريووو .  أي ختضوووب لعتوووودي   يارضووود  ةووووو متلايووودم لعوووة اسةووول املتوووا  لوروووائ  ا لووو  

 .(89)ي  س   سيلا ةا أيضا   ا و  اس وم لعة املوعوما 
أ  ال ووافةت يتورضووو  لعلضووايقا   11يالور وو  املموو ك   5يذكوور  الور وو  املموو ك   -59

يالتهديوودا  ياع تيووا  يالقتوو  يالتوووذي  يالتمووه  يا يقووال لوو  الولوو  ياسرمووا  موو   ريوو  
 ووالتاقةق اةلووا يصووللت موو  مضووايقا   2يالور وو  املموو ك   19بلوو  املوواوم . يأيموود مي(90)التيقوو 

 .(91)لع افةت ياعلتداأا  لعةهت يسقد  امل  يلت ليها  ع الودال 
ا لوو   للوو  ال وواف يحم ووا   وواع  أي ووف اةهووا ي يوور  5يذكوور  الور وو  املموو ك   -60

 .(92)سق ي اس وم لعة املوعوما ي ةّيد أ  سعك ا  راأا   ر  التيلا ةت م  ا ا ذال 
لوووو   عقهووووا موووو  أ  ال ووووع ا  سقلووووب ي  وووووة ام ةووووا   2يألر وووود الور وووو  املموووو ك   -61

يصوتوووربي   ووواوم سعوووك اع تيا ووووا  املبووواهرا  ال وووعلة    وووورم ليةفووو . ي ووود التصقووو  أشوووها. 
 .(93)يسورضوا لعل  ق  القضائة 

ا تلوب املودن ستوور  لعتهديود أي الوموت لعوة أ  ميبلوا   2يأااو  الور   املم ك   -62
أ  موبووت امليبلووا  الووس سولوو  مووب  8. يذكوور  الور وو  املموو ك  (94)أيوودا م وو يلت  يووومةت

ائووووووا  ال وووووويا  الرئة ووووووة  يام عةووووووا  ا ي ووووووة  سوا ووووووف موووووووو ا  مووووووب ال ووووووع ا  ي للعةوووووو  
 .(95)س يةعها

عوو  مت ووة    ا  ووا  ي اسيوموو  ا عةوو  لعووة أ  املوورأم ع سوولام د  9يذكوور  الور وو  املموو ك   -63
الوووور ت موووو  ارسفوووواس مووووودم مت ةعهووووا ي الربملووووا  يا هووووا  القضووووائ  يا ةئووووا  اسيومةوووو  يام وووولا  

 .(96)ال ةارة 
 السق  ي العمل و ي التمتع بشروط تمل تادلة ومنا اة -6 

   ااوذم لعوة أااو  ميبلو  هةووم  رايوت  ييسور أ   ووا ت للو  ام فوام ع سولام  و -64
لوو  سديةوودها لتومووةا  سرموو   ع س  ةووق  2011الوور ت موو  أ  سيلا ةووا ألر وود ي ارووتورا  لووا  

          .(97) ووووا و  مدي وووو  ال فوووو  س  ةقووووا  كووووام   يالت وووودا لولوووو  ام فووووام لعووووة روووو ة  اعرووووتويام
 2009  ي  سصيفوذ   و  الولو  الو يةوو  املتوعقو   القضواأ لعوة للوو  ام فوام الوس  ودأ  ي لووا
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ي ووواورا  موووا يقوووو  مفتموووو الولووو   تفتوووةر امليوووا ت ال ووو  م اسيوووت لعتاقوووق مووو  للووو  ام فوووام. 
يذكوور  ميبلوو  هةوووم  رايووت  ييسوور أ  أ فوواع  ع ستيوواي  أللووارهت ال اميوو  خيووا ري  حبةوواهتت 
أ يووواأ للعهووووت ي امليووووا ت ال ووو  م. ييوووووان ام فووووام الووووذي  يولعوووو  ي امليووووا ت موووو   مووووا ا  

ل  اهنةوار امليوا ت أي لو  امويا . ييتورضوو  أيضوا  ملمواك  مواة   ويعو  ام و   م و   ا   
 .  (98)أمرا  ا ها  التيف   يمماك  ا ها  الوضع  ا ةيع          امي ا  ال قةع 

الفتةوووووا   يع روووووةلا سعوووووك الووووووام   ي يأاووووواو  ميبلووووو  هةووووووم  رايوووووت  ييسووووور أ   -65
ا ي وو  يلضوو وط موو    ووا  ي موا ووب التووودي  يمووا  و ووا لعتاوور امل ووالت ال وو  م يتورضوو  أ ةا

 .(99)أ   دارر  ا ي  يعرت      ي ةا  م را  جتاري 
أ  أاووووراو الفئووووا  ال وووويا ة  الرئة ووووة  يام عةووووا  ا ي ووووة   8يذكوووور  الور وووو  املموووو ك   -66

 .(100)دا ي ذلك اسرما  م  ار. الول يوا هو   ديا  ي نام الولال   
 السق  ي الامان اال تماتي و ي التمتع بمستوى معاشي الئق -7 

أ ووف ع سو وود  ايوو   ا و ةوو  سقووو  امل وويت. يأاوواو  أيضووا   11ذكوور  الور وو  املموو ك   -67
 .(101)أ  امل يت ع   عو  لعة سدمت ما  أي لعة و   م تدا  يموا  سقالدا

املةلا ةوو  ال وويوي  ام وو م امله  وو  لعق وواس اللرالوو  أ   13يأيضوواد الور وو  املموو ك   -68
ي املائوو  موو  املةلا ةوو  الو يةوو . يولوود  ع  يوواوم املةلا ةوو  امله  وو  لعق وواس اللرالوو   6.5 ع وود 

ي املائووو  مووو  املةلا ةووو  الو يةووو  متموووةا  موووب  لووو   موووا وسو  مووود   10حبةووو  س ووو   ع موووا   ووو تف 
 .(102)عةف سيلا ةااللرال  يامم  ال ذائ  الذا ي ود ل

أ وف ملوا كا ود الرروو  املفريضو  لعوة مو ار املولارلت  اهبو    4يذكر  الور   املمو ك   -69
. يي نووووام (103)اووووب   قووووو هت ي امراضوووو  رووووتب   وووو  مضوووولو   يردووووا  وووود هتديوووود م ووووتلر

لعووة ال ويالا  اعرووتهرا ة   يع روةلا التووودي   ع  بوة للووام امليوا ت اسراةووو   امرو قة  
امل وووت لري  ي نوووام التوووودي  الواروووب الي وووا . يس وووار شووووا     اأ التووود   الضوووار لع ووويال  لعوووة 

 .  (104)ال ةئ  يللعةا  ا   أ    املمريل  لولام امليا ت اسراةت يسدم  ر   لةمهت
أ  التومووة  املتوعقوو  د وواأل  ا يووام املللووومت لوو  للعةووا   6يذكوور  الور وو  املموو ك   -70

. ي ود سو فود للعةو  روي  موواو (105)ا   أ الق را يسعويو  مةوا  المور   ود  صفوذ   لئةوا  
 .  (106)ا ا  هبرام  ي هنر سة ةد   و دا يحب م  اروسو 

أ  سيلا ةوووا يضوووود  ر وووانت يهوووداا   ع س وووويق الق ووواس  13يأاووواو  الور ووو  املمووو ك   -71
لعرب ووانت سوود   ي اعرووتة أ لعووة أراضوو   اللرالوو  ي دي ووف  يألر وود لوو   عقهووا م ووف رووةيو 
 .  (107)القرى يرةفضةا   ع  اع  ا   أ الق را

لوو  م وواورست  2011أ  سيلا ةووا أ ع وود ي ارووتورا  لووا   13ي ةّيوود الور وو  املموو ك   -72
موووو  املتو ووووب  لووووا  سا وووو  م وووواك   هةوووودم الوووو ل  لتوووووا  اوووور. اس وووووم لعووووة ال ووووي  ال ئووووق. 
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املموو ك  لوو   عقهووا   اأ ارسفوواس أروووار امليووا م يلوود  ي وووو ظلةووا  متويوو  مياروو    يألر وود الور وو 
 .  (108)لعفقراأ
أ  سيلا ةووا  ووذلد  هووووا  ملياااوو  الفقوور دووا أرووفر لوو   ووو  10يذكوور  الور وو  املموو ك   -73

 ع التلوواو اروو اسةيةا  موو  شوودهنا أ  سراووب  10ا ت وواوا. يمووب ذلووك ولوود الور وو  املموو ك  
 .  (109)ا  موةم  الياسم توي
يذكوور  ميبلوو  ال قوواأ ال قوواي أ  الموووو  اممووعة  سوووان موو  ارسفوواس مووودع  الفقوور  -74

يا وووودا  اممووو  ال وووذائ    ووو   اقووودا  أراضوووةها ياآل وووار ال وووع ة  لت ووو  امليوووا . يسرسفوووب موووودع  
 .  (110)الفقر   ف   ام  ي مقا وس ها ا   يم ولو

 السق  ي الصسة -8 
أ  مرااووق ال ووا  الواموو  ع سوولام سوووان موو   قووم موولم   10يضوواد الور وو  املموو ك  أ -75

. يذكووووور مركووووول (111)ي اموييووووو  امراروووووة  يالعووووووا   ال  ةووووو  ياملوووووودا  يام  وووووائةت ال ووووواةت
 2015-2014اسقوو  ا جنا ةوو  أ  الي وو   امله  وو  لق وواس ال ووا  ي املةلا ةوو  الو يةوو  لوووا  

ي املائوو  للوو    ووبل    15  أ وو  موو  الي وو   الووس التلموود هبووا سيلا ةووا أا ي املائوو  يهوو 10س عوو  
ي املائوووو  موووو  املةلا ةوووو   15سيلا ةووووا  ته ووووةم   وووو    10. يأيموووود الور وووو  املموووو ك  (112)أ و ووووا

 .  (113)الو ية  لق اس ال ا 
التوموووةا   2011يأاووواو مركووول اسقوووو  ا جنا ةووو  أ  سيلا ةوووا أيووود  ي اروووتورا  لوووا   -76

الرامةوو   ع اسوود   ووورم ك وو م موو  مووودم ياةووا  امموموو   لييهووا ع سوولام  وةوودم كوو  ال ووود لوو  
                    الووووو  ياوووووام  193 عوووووور   ووووو   ياةوووووا  اممومووووو  ا ووووودوم ي امهووووودال ا  ائةووووو  ل لفةووووو  يهووووو  

 .  (114)مولوو    100 000لي  
   وووو  املوووودمو   وووود أرووووهلد ي يذكوووور مركوووول اسقووووو  ا جنا ةوووو  أ   وووواع  ا  هووووا -77

ياةووووا  امموموووو  يأ  الي وووواأ يضوووو رر   ع للعةووووا  ا  هووووا   وووو  املوووودمو  دووووا ي ووووفر لوووو  
 مووا ا  يياةووا  ليوو  س اةهووا. يالرلايوو  اةلووا  ووود ا  هووا   وو  متة وورم لعووة   ووا  يارووب 
ق  يع ليوووو  اس وووووم لعةهووووا. يع سوووولام القووووووا ت يال ةارووووا  املتوعقوووو   ا  هووووا   وووو  مت ووووو

. ييوووووويهفة أيضووووووا  موووووودم شووووووةوس يرووووووائ  ميوووووب اسلوووووو  يسرسفووووووب (115)يم هلووووو  يي وووووواأ اهلهوووووا
 .  (116)اع تةا ا     املع ام م  يرائ  ميب اسل 

أ   ميا ةووو  اس ووووم لعوووة  م ر ووو   لةلا ةووو   عةووولر ملياااووو   يووود  ام فووواميذكووور   -78
املوعوموا  املياروو   لعفئوو  الولريوو   مود  اوو يس  قووم امليالوو  ال موري  ي وودما  ال ووا  ا ي ووة  
يا جنا ة  لة د متا   دوا اةوف اليفايو  يهوو موا يوولى  لئةوا   ع اس اروةا  ال قااةو  جتوا  سعوك 

ل ا ويوو   ةوو  يتووا  التوعووةت ي امل وائ  ي ع ا فووا  م ووتوى املوان وو  لعووة الدرارو  ي املوودارس ا
. ي   الي وواأ امل ووا ا   فوو يس  قووم امليالوو  ال مووري  العوووايت يوور   (117)هووذا ا ووام لعلووراهقت

ي  ديوووووود   ووووووعه  أي امل الوووووودم  ووووووت الوووووووعوا  ع ليوووووويه  اس وووووووم لعووووووة  وووووودما  سيبووووووةت 
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موو  اس وووم لعووة  . يس ووهت املوا ووف ال ووع ة  ل   ووائةت ال وواةت ي ميووب الي وواأ(118)امروورم
. يهيووووا  موووووو ا  ي   ووووراأ ا ت ووووار لعرضووووب املورضووووت لبمووووا   (119)الرلايوووو  ال ووووا ق  لعوووووعوم

 .  (120) ف يس  قم امليال  ال مري /ا يد   يع رةلا   م ا م الرضال  ال ويع 
يذكر  ميبل  هةوم  رايوت  ييسور أ  الووامعت ي نوام ا وي  يمتووا   املهودرا   -79

لارروووو  ا وووي  موووب الر وووام يتورضوووو  لعويوووف يالتلةةووول دوووا يوووداب هبوووت   يالر وووام الوووذي  ووواسق 
. يأاووووواو  ميبلووووو  مووووو  امل عةوووووا  يامل عةووووت يملوي ووووو  املةووووو  (121) ووووارض ااووووودما  ال وووواة 

ا ي وو  يم ووايرا ا ويوو  ا ي ووا ة  أ  اماووراو الووذي  ييتلووو   ع ائوو  امل عةووا  يامل عةووت يملوي وو  
م ووايرا ا ويوو  ا ي ووا ة  جياهوودي  لعا وووم لعووة الرلايوو  ال وواة  ياملوعوموووا  املةوو  ا ي وو  ي 

. (122)ال وووواة    وووو   التلةةوووول الوارووووب الي ووووا  لعووووة أروووواس املةوووو  ا ي وووو  يا ويوووو  ا ي ووووا ة 
ضوووول  أمووووور أ وووورى  موووول  امشووووها. م ووووايرا ا ويوووو  ا ي ووووا ة   8يأيموووود الور وووو  املموووو ك  

يةا  الو يةووو  املتوعقووو   فووو يس  قوووم امليالووو  ال موووري   ي وووامع  موووفا  ا ي وووت ي اعرووو اسة
ي  ووود مقووودم   ووودما  ال وووا  الوامووو  لعوووة  وووذم ا هووووو ل لووو ال  ا لولوووا  ال ووويا ة  
الرئة ة  يالوموم  لةها يس قةفهوا لعوة الياوو املموار  لةوف ي ا  وار اعرو اسةي  الوو   ال الو  

 موووري /ا يد  يسقووود  ويرا  سدري ةووو   للامةووو  املتوووودو الق الوووا   مووود  اووو يس  قوووم امليالووو  ال
 موود  املووواي  الديلةوو  لووود  التلةةوول  ع أاووراو الموور   يالوووامعت ي ال وويو  ياملووونفت يا هووا  

 .  (123)القضائ  مب ال كةل   ف   ام  لعة الفئا  ال يا ة  الرئة ة 
 السق  ي التعلام  -9 

املووووداوس ملووووي  الدرارووووا  الفرويوووو  حمووووديو ي وووود أ  امل عوووو   10ذكوووور  الور وووو  املموووو ك   -80
اروووووتادو لتلويووووو  شوووووراأ اليتووووو  الدراروووووة  ي  هوووووا مووووو  املوووووواو التوعةلةووووو  ي مووووو   املووووودارس 

            . يأاووووووووواو  الور ووووووووو (124)يموووووووووةا تها يالتيوووووووووالةف ا واريووووووووو  لعلووووووووودارس ي فقوووووووووا  اعمتاا وووووووووا 
يا  الوووس سمووول  اعكتبووواظ ي أ  هيوووا  سرا ووووا  ي  ولةووو  التوعوووةت   ووو   التاووود 10املمووو ك  

 .  (125)ال فول املدررة  ياعاتقار  ع موارو التدري  يالتوعت ي قم لدو املوعلت
لعوووة سيلا ةوووا لليووواوم اووور. اس ووووم لعوووة التوعوووةت ي املووودارس  3يأ يووود الور ووو  املمووو ك   -81

متيارووو   ي  اع تدائةوو   لييهوووا ذكووور  أ  ارسفووواس موووودم اعلتاوووا   املدررووو    ي وووتيل   ليووواوم
 150ي 140لووودو املوعلوووت املووو هعت ياملووووارو امله  ووو  لع وووفول املدرروووة . ييو ووود موووا  وووت 

 فوووو   ي كوووو  مووووف يجيعوووو  ام فووووام لعووووة امر . يلعووووة الوووور ت موووو   ل وووواأ ررووووو  املوووودارس 
اع تدائةوو  الواموو  يولووت ررووو  املوودارس ال ا ويوو   ع يوولام اآل وواأ يوووا و  موو  ضوو وط مالةوو    وو   

يالقر ارووة  يكرارووا  التلوواري  يام يوواأ املدررووة . يسقووف  لعيهر وواأ ي املدرروو ا ضووااة   الررووو 
روووووةلا  الي ووووو    ع  سعوووووك امل ووووورياا  لائقوووووا   ووووود مووووو   ميا ةووووو  اس ووووووم لعوووووة التوعوووووةت  يع

 .  (126)امشها. الذي  يوا و  م  الفقر
ع املوووو ه   امل عو وووو . أ  الي وووو  مووو  املوعلووووت يفتقوووري    3يأاووواو  الور وووو  املمووو ك   -82

ي ال ووا  مووا يعيوود املوعلووو  أيضووا   ع ال ووهري  موو  ام فووام الووذي  يوا هووو  موووو ا  ي الووتوعت 
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لوضا  ل  سقد  الودلت  لوةهت يذلوك عاتقوارهت  ع التودري  ياملوراو  ي ا وام ال  ووا. ييي  و  
 .  (127)أ  يمل  سدري  املوعلت ورار  لعت اليف  يال  ة  يا رشاو

أ  ام فووام ذيا ا لا وو  يوا هووو   ووديا  ي سوعلهووت  10يذكوور  الور وو  املموو ك   -83
  ووووووو   لووووووود  ي ووووووووو ا ةاكووووووو  امراروووووووة  ياملرااوووووووق يالووووووويقم اسووووووواو ي املوووووووواو التوعةلةووووووو  يي 

أ  التموووريوا  الو يةووو  املتوعقووو   ا لا ووو  اروووتاد د  3. يذكووور  الور ووو  املمووو ك  (128)املوعلوووت
  اأ التوعووةت ليوو  سعووك امليهيةوو    سيفووذ  ووود يلووذلك اووب  الي وو ي  موو  ام فووام  هنيووا  شووام   

 .  (129)ذيا ا لا       اوري  لعة املمارك  ي مفول لام 
يأاوواو مركوول اسقووو  ا جنا ةوو  أ  الفتةووا  خيضووو  ع ت ووار  للاموو  لعالوو  ي املوودارس.  -84

الفتةووا  أي  ع سووو فه     ووا   لوو  املوان وو  يلوواوم مووا يفضوو  ا ت ووار اسلوو  ا جيووا   ع  وورو 
 2014لعووة الدراروو  لتفوواوا الومووت أي ال وورو الر وو . ي   رةارووا  التوعووةت يالتوودري  لوووا  

                    الووووووووووووس أسا وووووووووووود س ووووووووووووية  الفتةووووووووووووا  امل ووووووووووووريوا    سوووووووووووووا  ا ت ووووووووووووار اسلوووووووووووو  الق وووووووووووورا
 .  (130)يم دل   روه 

 عةووووت يملوي وووو  املةوووو  ا ي وووو  يم ووووايرا ا ويوووو  يذكوووور  ميبلوووو  مووووو  امل عةووووا  يامل -85
ا ي وووووووا ة  أ  الت مةوووووووذ ي وووووووروي  مووووووو  املووووووودارس ال ا ويووووووو   ووووووورو موووووووةعهت ا ي ووووووو  أي هوووووووويتهت 

 .  (131)ا ي ا ة 
يذكووووور  ميبلووووو  هةووووووم  رايوووووت  ييسووووور أ  م ووووودل  للووووو  ام فوووووام ي ياض ام فوووووام  -86

يت يتوولي   يهوو   فوو   ع ي ووت و  سوويوي  لعووة اسووق ي التوعووةت. ي ةّيوود أ  الفتةووا  العوووا
 .  (132)لاوم موامع  سوعةله 

 ع  وراض لي ووووور التوعوووووةت ي نوووووام  قوووووو  ا   وووووا  ي  10يولوووود الور ووووو  املمووووو ك   -87
امليووووواهج الدراروووووة  لعلووووودارس اع تدائةووووو  يال ا ويووووو  يكوووووذلك سيبوووووةت ويرم  للامةووووو   مووووود   قوووووو  

 .  (133)ا   ا  ي اليعةا  يا اموا 
 خشخا  ذوو اإلتاقةاأل -10 

أ  ام فووام ذيا ا لا وو  يتورضووو  لعتلةةوول ي  وووة امروور  3ذكوور  الور وو  املموو ك   -88
 .  (134)الس ختف  أ فا ا ي امليلم

 األقلاال والشعوا األصلاة -11 
سومووةا   2011أشووار  ميبلوو  ال قوواأ ال قوواي  ع أ  سيلا ةووا سعقوود ي ارووتورا  لووا   -89

 .  (136) تيفةذ سعك التومةا  6  يأيمد الور   املم ك  (135)ا اممعة ستوعق حبقو  شووهب
أ  سيلا ةوووووا شوووووهد  س وووووالد  ووووواع  "اعروووووتة أ لعوووووة  6يذكووووور  الور ووووو  املمووووو ك   -90

. (137)  وووورم  ووو   ا و ةووو  مووو  أراضووو  أ وووداوهت الرلوووام يال وووةاوي  املعتق وووتامراضووو " ي ووورو 
يقوو  املوةمووة  التقعةديوو  لعموووو  اممووعة  ع سوولام لرضوو  يأاوواو  ميبلوو  ال قوواأ ال قوواي أ  ال ر 
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. يسيتووولس امراضوووو  (138)ل روووتة أ لعوووة امراضوووو  ياليلالوووا  الويةفوووو  لعوووة اروووتهدا  امراضوووو 
 ارووتلرار موو  أ وو  اوور. اعرووت لار  دووا ي ذلووك  رالوو  ا امووة  لعووة   ووا  يارووب يالتووودي  

ملوووووووووا  ال ووووووووةا ة   م وووووووو  ميووووووووا ق ال ووووووووةد يامليتلهووووووووا  الو يةوووووووو  يحملةووووووووا  ام ةوووووووواأ الربيوووووووو  يا
 .  (139)يال فارا

يأاووواو  ميبلووو  ال قووواأ ال قووواي أ  اليلالوووا  ا اريووو   وووت املووولارلت يالرلوووام  ووواليبر  ع  -91
أهنت يت ارلو  لعة امراضو  يمووارو املةوا  ا وديوم سوتورب ولوة   لعوة ممويع  ا تلالةو  متيامةو  

. (140)دوم لعرلووووام ياملووووولارلت موووو  ال ووووويا  امموووووعةت موووود  م  سيلا ةوووووا    يوووول ميوووووا ق حمووووو
 ب مووووواأ ظلةوووووا  وروووووتوري  يسموووووريوة  سلايووووو  الرلوووووام يال وووووةاوي   11يأيمووووود الور ووووو  املمووووو ك  

املعتق ووت موو  التلةةوول ي ايوو  أراضووةهت يمرا ووو  رةارووا  ال ووريم اسةوا ةوو  لتيووو  م ئلوو  لعرلوو  
 .  (141)أي يضب رةارا  رلوي   ديدم

  رون وال  ئون وملتمسو اللجوءالمها -12 
أ  ا يوووووووواأ ا للامووووووو  ملعتل ووووووو  العيووووووووأ يال  ئوووووووت ي  1ذكووووووور  الور ووووووو  املمووووووو ك   -92

مو وويرا   ضوواا   ع لوود   موودار ال ووع ا  التيلا ةوو  ي ووائق هويوو  مياروو    وود أرووهلا ي اسوود 
 .  (142) مدم م   رك  سيق  معتل   العيوأ يال  ئت

أ  موووو  املتوووووذر لعووووة ال  ئووووت ارووووتةفاأ  ةووووب المووووريط  1 ك  يذكوووور  الور وووو  املموووو -93
ال  موو  لعا وووم لعووة س ووري  للوو  حبيووت سمووريدهت الق وورا  يأيموود  بلفووائهت موو  شوورط  

 .  (143)كفال  ر  الول  ي  ها م  المريط الس يويلي  ل  ارتةفائها
ووي  اةهووا مركوول ال  1يأيموود الور وو  املموو ك   -94  ووة  بسا وو  ا ميا ةوو  ي اسالوو  الووس ع لص

لعووة ي ووف ال وورل  ملعتل وو  العيوووأ ل  تفوواس  ولعةوو   ديوود مركوول ال  ووة   ووورم لاولوو  يارويوو  
 .  (144)ي ال لا   ت  ال و  ي أا  رار رع  أما   ه  أ رى ما و  لعقرار 

 
 السق  ي التنماة والقاايا البائاة -13 

ستهوووذ   وووراأا   جيا ةووو  لعت ووودا لعيلالوووا  أ  سيلا ةوووا    13ذكووور  الور ووو  املمووو ك   -95
الووس  موو د ميووذ لهوود  وةوود لعووة امراضوو   يولوود  ع يضووب  بووا  ظموو  سةووا م امراضوو  موو  

 .  (145)أ   سة   اعرتهدا  امل تدا  لعلوارو ي وارم امراض 



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

17 GE.16-02511 

Notes: 

1  The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
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