األ ح اإلت ار

الجمعية العامة

A/HRC/WG.6/26/HTI/2
Distr.: General
26 August 2016
Arabic
Original: English and French only

مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السادسة والعشرون
 31تشرين األول/أكتوبر  11 -تشرين الثاين/نوفمرب 2016

تجمي ععل للمعلوم ععاه مفدت ععأل مفول ععية الم ععة المتق ععدة الس ععامية لقق ععوق
اإلنسع ع ععان ولقع ع ععا للفقع ع ععرة (15ب) م ع ع ع مرلع ع ععق و ع ع عرار مجلع ع ععس حقع ع ععوق
اإلنسان  1/5والفقرة  5م مرلق ورار المجلس 21/16
هايتي
هذاا التقريذذر يم ذل للمملو ذذاا الذواقار ر تقذاقير ه هذذاا اإلماهذااا واصةذرا اا ا ا ذ
مبا ر ذلك اإلالحظذاا والتمل قذاا اإلقا ذ ذن الاولذ اإلمي ذ ور تقذاقير ذوم األ ذح اإلت ذار
السذذا حلقذذوا اصنسذذايف ور لذذم ذلذذك ذذن واذذادة األ ذذح اإلت ذذار الرا ذ ذاا ال ذذل والتقريذذر
قذذا ر شذذمو ذذوةد تق ذذااأل باحلذذا األل ذذت لمذذاا الملمذذاا ولاللذذال لذذت الذذي الما ذذو
يُرةت الموار إىل الواادة اإلرةم ذ و يتمذمن التقريذر أيذ قا أو وةنذاا نظذر أو الماحذاا ذن
اإل وض السا حلقذوا اصنسذايف فذالا ذا يذرا ينذا ر التقذاقير والا انذاا الملي ذ ال ذااقر ذن
اإل وض ذ وهذذو يتاذذل ه مذذو اإلاذذااا التوة ن ذ الما ذ الذذن ا تمذذاها ل ذ حقذذوا اصنسذذايف ر
قرقه  119/17ولا ذُكرا لت حنو ينج ر حواش هناي الي راةل اإلملو ذاا الذواقار
ر التقرير وقو ت ر إ ااا التقرير اوقي ا ستمرام والتطوقاا الن حاات ر تلك ال مر
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موال -المعلوماه الساسية واإلطار
ملف -نطاق االلتزاماه الدولية

()1

 -1المعاهداه الدولية لققوق اإلنسان

()2

احلال ر الاوقر السابق
الت اية أو ا نمما
أو ا الف

اصةرا اإلتخا بما ا ستمرام مل يُ اا ل نا/مل تقاو

ا ت ال ذ ذ ذ الاول ذ ذ ذ للقمذ ذ ذذا لذ ذ ذذت المنذذا الذذاوق ا ذذا بذذاحلقوا
مج ذ ذذل أش ذ ذذمال التم ذ ذذد المي ذ ذذر ا لت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذااي وا ةتما ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
والثقاف ()2013
()1972
المنذ ذ ذذا الذ ذ ذذاوق ا ذ ذ ذذا بذ ذ ذذاحلقوا ات ال ذ ذ ذ ذ ذ ياهم ذ ذ ذ ذ ذ التمذ ذ ذ ذ ذذاي
(تول ل فقط )2013
اإلان والس اس ()1991
ات ال القمذا لذت مج ذل أشذمال الربوتوكذذول ا ت ذذاق ت ال ذ
حق ذ ذ ذذوا الط ذ ذ ذذو بش ذ ذ ذ ذ يف ب ذ ذ ذ ذذل
التم د ضا اإلرأر ()1981
األل ذ ذذال واس ذ ذذت الل األل ذ ذذال
ات ال حقوا الط و ()1995
الربوتوك ذ ذ ذذول ا ت ذ ذ ذذاق ت ال ذ ذ ذ ذ ر الا ذ ذذا ور اإلذ ذ ذواا اصباح ذ ذ ذ
حق ذ ذ ذذوا الط ذ ذ ذ ذذو بش ذ ذ ذ ذ يف اش ذ ذ ذ ذما ()2014
ا ت ال الاول حلماي حقذوا
األل ذ ذ ذذال ر اإلياز ذ ذ ذذاا اإلسذ ذ ذذل
مج ذذل الممذذال اإلنذذاةرين وأف ذراا
(تول ل فقط )2002
ات ال ذ ذ ذ حق ذ ذذوا األش ذ ذذخا ذو أسرهح (تول ل فقط )2013
اص ال ()2009
ا ت ال ذ ذ ذ الاول ذ ذ ذ حلماي ذ ذ ذ مج ذ ذ ذذل
األشذذخا ذذن ا ت ذذا القسذذر
(تول ل فقط )2007

الربوتوكول ا ت اق الثاين اإلل ذة
بالمن ذ ذذا ال ذ ذذاوق ا ذ ذذا ب ذ ذذاحلقوا
اإلان والس اس
ات ال ذ ذ ياهم ذ ذ التم ذذاي (تول ذذل
فقط )2013
الربوتوك ذ ذ ذ ذذول ا ت ذ ذ ذ ذذاق ت ال ذ ذ ذ ذ
ياهم التماي
الربوتوك ذ ذ ذ ذذول ا ت ذ ذ ذ ذذاق ت ال ذ ذ ذ ذ
حق ذ ذ ذ ذذوا الط ذ ذ ذ ذذو بش ذ ذ ذ ذ يف اش ذ ذ ذ ذما
األل ذ ذ ذذال ر اإلياز ذ ذ ذذاا اإلس ذ ذ ذذل
(تول ل فقط )2002
ا ت ال ذ ذ ذ الاول ذ ذ ذ حلمايذ ذ ذ حق ذ ذذوا
مج ذ ذ ذذل المم ذ ذ ذذال اإلن ذ ذ ذذاةرين وأفذ ذ ذ ذراا
أسرهح (تول ل فقط )2013
ا ت ال ذ ذ ذ ذ الاول ذ ذ ذ ذ حلمايذ ذ ذ ذ مج ذ ذ ذذل
األشذذخا ذذن ا ت ذذا القسذذر
(تول ل فقط )2007

الت ظاا و/أو
اص الناا
إة ذ ذ ذ ذ ذرا اا الشذ ذ ذ ذ ذذمو
والت ق قاا واصةرا اا
()3
الماةل

2

الربوتوك ذ ذ ذذول ا ت ذ ذ ذذاق ت ال ذ ذ ذ ذ
حقذذوا األشذذخا ذو اص ال ذ
اإلاار )2009( 6

ا ت ال ذ الاول ذ للقمذذا لذذت مج ذذل
أشمال التم د المي ر اإلاار 14
الربوتوكذ ذ ذ ذ ذذول ا ت ذ ذ ذ ذ ذذاق اإلل ذ ذ ذ ذ ذذة
بالمن ذ ذذا ال ذ ذذاوق ا ذ ذذا ب ذ ذذاحلقوا
ا لت ااي وا ةتما والثقاف
المن ذ ذ ذذا ال ذ ذ ذذاوق ا ذ ذ ذذا ب ذ ذ ذذاحلقوا
اإلان والس اس اإلاار 41
الربوتوكول ا ت اق األول اإلل ة
بالمن ذ ذذا ال ذ ذذاوق ا ذ ذذا ب ذ ذذاحلقوا
اإلان والس اس
الربوتوك ذ ذ ذ ذذول ا ت ذ ذ ذ ذذاق ت ال ذ ذ ذ ذ
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احلال ر الاوقر السابق

اصةرا اإلتخا بما ا ستمرام مل يُ اا ل نا/مل تقاو

القمذذا لذذت مج ذذل أشذذمال التم ذذد
ضا اإلرأر
ات ال ذ ذ ياهم ذ ذ التم ذذاي (تول ذذل
فقط )2013
الربوتوك ذ ذ ذ ذذول ا ت ذ ذ ذ ذذاق ت ال ذ ذ ذ ذ
حقوا الط و اإلتملة بذجةرا تقذا
الااللاا
ا ت ال ذ ذ ذ الاول ذ ذ ذ حلمايذ ذ ذ حق ذ ذذوا
مج ذ ذ ذذل المم ذ ذ ذذال اإلن ذ ذ ذذاةرين وأفذ ذ ذ ذراا
أسرهح (تول ل فقط )2013
ا ت ال ذ ذ ذ ذ الاول ذ ذ ذ ذ حلمايذ ذ ذ ذ مج ذ ذ ذذل
األشذذخا ذذن ا ت ذذا القسذذر
(تول ل فقط )2007

 -2صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة
احلال ر الاوقر السابق
الت ذذاية أو ا نم ذذما
أو ا الف

ات ال ذ يذذل ةرإل ذ اصبذذاار ا ما ذ
واإلمالا ل نا
بروتوكول بالم و

( )4

اصةرا اإلتخا بما ا ستمرام مل يُ اا ل نا

نظذذا قو ذذا األساس ذ للم مم ذ
ا ياد الاول

ا ت ال ذ ذ ا ا ذ ذ بوضذ ذذل الالةه ذ ذ
( )5
وبروتوكوهلا
ات ال ذ ذ ذذاا ةي ذ ذ ذ اإل ق ذ ذ ذ ر 12
ب/ألسط  1949والربوتوكو يف
اصض ذ ذذاف ايف األول والث ذ ذذاين اإلل قذ ذ ذايف
( )6
هبا

ات ال ا  1954بشذ يف وضذل
األش ذ ذ ذ ذذخا ذ ذ ذ ذذاإل ا يس ذ ذ ذ ذ ذ
وات ال ذ ذ ذ ذ ذ ذذا  1961اإلتملق ذ ذ ذ
ف ض حا ا انماا ا يس

ا ت ال ذذاا األساسذ إليظمذ الممذذو
( )7
الاول

الربوتوك ذ ذ ذ ذذول اصض ذ ذ ذ ذذار الثال ذ ذ ذ ذ ذ
اإلل ذذة بات ال ذذاا ةي ذ ذ لم ذذا
( )8
1949
ات ال تذ ذذا يظم ذ ذ الممذ ذذو الاول ذ ذ
( )9
قلح  169وقلح 189
ات ال
التمل ح
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 -1ر ذ ذذا  2016أو ذ ذذت ي ذ ذ حقذ ذذوا الط ذ ذو ب ذ ذ يف ت ذ ذذاا هذ ذذاين لذ ذذت الربوتوكذ ذذول
ا ت اق ت ال حقوا الط و اإلتملة بجةرا تقا الااللاا والربوتوكول ا ت اق ت ال ذ
ياهمذ التمذذاي والربوتوكذذول ا ت ذذاق الثذذاين اإلل ذذة بالمنذذا الذذاوق ا ذذا بذذاحلقوا اإلان ذ
والس اسذ وا ت ال ذ الاول ذ حلمايذ مج ذل األشذذخا ذن ا ت ذا القسذر وا ت ال ذ الاول ذ
حلماي ذ حق ذذوا مج ذذل المم ذذال اإلن ذذاةرين وأف ذراا أس ذذرهح( )10ور ذذا  2016ش ذذجمت اللجي ذ
اإلمي ذ بالقمذا لذت التم ذد ضذا اإلذرأر هذاين لذت الت ذاية لذت الربوتوكذول ا ت ذاق ت ال ذ
القما لت مج ل أشمال التم د ضا اإلرأر وات ال ياهم التماي وا ت ال الاول حلماي
حقذذوا مج ذذل الممذذال اإلنذذاةرين وأف ذراا أسذذرهح وا ت ال ذ الاول ذ حلماي ذ مج ذذل األشذذخا ذذن
()11
ا ت ا القسر
 -2وذ ّك ذ ذذرا وضذ ذ ذ األ ذ ذذح اإلت ذ ذذار الس ذ ذذا لشذ ذ ذ ويف الالةهذ ذ ذ بالتو ذ ذ ذ ت 18-88
و 19-88اللت ذ ذ لالتنمذ ذذا هذ ذذاين ذ ذذالل استمراضذ ذذنا الذ ذذاوق األول( )12وأو ذ ذذت ب ذ ذ يف تذ ذذاق
()13
حمو هاين الت اية لت ات ال ن  1954و 1961لت ةاول أ مال برإلاهنا ا ايا
 -3وأو ذذت ي ذ حق ذذوا الط ذو واللجي ذ اإلمي ذ ذ بالقم ذذا ل ذذت التم ذذد ض ذذا اإل ذرأر ه ذذاين
()14
بالت اية لت ات ال يظم الممو الاول قلح 189
 -4وشجمت يظم األ ح اإلت ار للمب والملح والثقاف (ال ونسمو) هذاين لذت الت ذاية
()15
لت ات ال ماف التم د ر ال التمل ح

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -5ر ذذا  2016أ ذذرب األ ذ المذذا ذذن أسذ ف ذذو حذذا ا انمذذاا ال قذ بشذ يف
ذذال ا نتخابذذاا واإل سسذذاا بمذذا ة ذولت ذذن ا نتخابذذاا التش ذريم وةول ذ ذذن ا نتخابذذاا
الرداسذ وأ ذذر ذذن ا نتخابذذاا الالايذ ر ال ذمر اإلمتذذار ذذن ب/ألسذذط إىل تشذرين األول/
أكت ذذوبر  )16(2015وبم ذذا فذ ذرارب ر الربإل ذذايف اا ا ذ ذاأل شذ ذ و الربإل ذذان ويف اإليتخا ذذويف يا ذذانح ر
كانويف الثاين/يياير  2016وأا تدايا التوتراا اإلرتاط مبدا ح حاوث تدوير ر ا نتخاباا إىل
إقة ذا السذذااا الرداس ذ إىل أةذذو لذذم سذذمت بسذذا تيذذا اإلخذذاوا األ ي ذ ( )17ور شذذاا /
فرباي ذذر  2016انتخا ذذت ا مم ذ الولي ذ ذ قد ذ
ل ذ الش ذ ور وا مم ذ ذ الولي ذ قد س ذاأل لتذ ذاأل
()18
للجمنوقي ل مر تتما  120يو األ
 -6ور حديرايف/يون  2016أ رب األ الما ن للق إزا استمراق حال انماا ال قذ
ر الس اسذ وحذذا ا التذ ر ر إعذذا الممل ذ ا نتخاب ذ ( )19وأكذذا أيف لذ بوسذذل هذذاين مذذو
ا عايا احلمح ا نتقاق وأكذا ذاااأل احلاةذ إىل ل ذاار يتخاذ اإلقرال ذاأل للاذا ر التما ذو ذل
الت اياا اإلتدايار الن يواةننا الالا( )20ور ا  2016ا ا ل حقوا اصنسايف ا ناا
()21
الس اس ال ا ل ر الالا إىل اإلم لُ ُا األ بالممل ا نتخاب

4

GE.16-14834

A/HRC/WG.6/26/HTI/2

 -7و ح ذذب ا ا ذذم اإلس ذذتقو اإلم ذذا الذ ذ حق ذذوا اصنس ذذايف ر ه ذذاين أيف الت ة ذذو اإلينجذ ذ
لالنتخابذذاا يذذا ذذا  2011ةمذذو السذذلط التي اي ذ تتذذوىل ااشذذرر تم ذ السذذلطاا ايل ذ ر
الالذ ذ ذ ذذاياا وأا ذلذ ذ ذ ذذك إىل مجذ ذ ذ ذذوا ر ل ذ ذ ذ ذ الش ذ ذ ذ ذ ور و ل ذ ذ ذ ذ الي ذ ذ ذ ذواب ر كذ ذ ذ ذذانويف الثذ ذ ذ ذذاين/
()22
يياير 2015
 -8وأ ذذرب ل ذ األ ذذن ذذن ا ذ أ ل ذ الش ذذايار إزا فش ذذو ا ن ذذاا اهلايت ذ ال ا ل ذ ر
احما اآلةال اليناد اإلت ة ل نا صةرا ا نتخابذاا ر و ذاها وأاايف كذو ااولذ تسذمت إىل
()23
ز د الممل ا نتخاب أو الت ام ر نتادجنا و س ما باستخاا المي
 -9وأفذذاا لسذذح حقذذوا اصنسذذايف ر بمث ذ األ ذذح اإلت ذذار لت ق ذذة ا سذذتقراق ر هذذاين ب ذ يف
تمذذايالا ها ذ لذذت الاسذذتوق ا لذذت ح ذذد الي ذذاذ ر ذذا  2012وأبذذرز أ ذذوقاأل ينذذا س ذ ول
الاول ن توفم التمل ح اجملاين للجم ل وا ماا باجملل األ لذت للقمذا بو ذ اهل هذ اإلشذرف
()24
لت رالا القما ؛ وإنشا ل ا نتخاباا الاادح كن ه اادم
 -10وأو ذذت اللجيذ اإلمي ذ قذذوا اصنسذذايف بذ يف تذذاق هذذاين لذذا إ ذذااا القذذانويف ا يذذاد
ا ايذذا الذذا تمنذذاا احلمو ذ با تمذذااه ر هناي ذ ذذا  2014تمري ذاأل للتمذذاي يشذذمو أيم ذاأل
التمذذاي الي س ذ وأحما ذاأل كاف ذ تذذي لذذت الحق ذ وإاان ذ ذرتم هذذاه األفمذذال( )25وأشذذاق
ا ام اإلسذتقو اإلمذا الذ حقذوا اصنسذايف ر هذاين إىل أيف شذرو تمذايو القذانويف ا يذاد كذايف
()26
لذذا لُذ ىلذا إىل الذرد ر ذاق /ذذاق  2015وأنذ تمذذمن ذواا كثذذمر تتيذذاول حقذذوا اصنسذذايف
و ح ذذب لس ذذح حق ذذوا اصنس ذذايف ر بمثذ ذ ق ذذة ا س ذذتقراق ر ه ذذاين أيف تم ذذايالا أ ذذر ها ذ ذ
ستُا و بال شك لت هاا اإلشرو و سذ ما يذا رضذ لذت الربإلذايف وا ذا احلمو ذ ولمهذا
ذذن ا نذذاا ال ا لذ إىل إضذذاف يذذر ةذرادح احلذذرب وحظذذر كذذو ذذو لذذت ا ذرادح الس اسذ الذذن
احاتنا انتناكاا ةس م حلقوا اصنسذايف وباصضذاف إىل ذلذك توا ذو الممذو لذت إ ذال
لذذانويف الت ق قذذاا ا ياد ذ ( )27ولذذا شذذجل ل ذ حقذذوا اصنسذذايف هذذاين لذذت تقذذا تقريذذر ذذن
()28
تابم شرو القانويف ا ياد ولانويف اصةرا اا ا ياد
()29

تسر هاين ا تماا لانويف محاي الط و
 -11وأو ت ي حقوا الط و ب يف ّ
 -12وأ ربذذت اللجي ذ اإلمي ذ بالقمذذا لذذت التم ذذد ضذذا اإل ذرأر ذذن للقنذذا إزا ذذا قذذة نتذذاد
لموس ر إ ااق القوان وا سمات ج اا بسا ا اختاذ إةرا اا تسق و يسق ولل اإلواقا
()30
سن القوان اإلتملق قوا اإلرأر
و حظت أيماأل بط الممل التشريم والت ماا الطويل ر ّ

جية -اإلطار المؤسسي والبنية الساسية لققوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
مركز المؤسساه الوطنية لققوق اإلنسان
اإل سس الولي حلقوا اصنسايف
مت محاي اإلوالي
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اإلركد ر الاوقر احلال

-

اإلركد "أل " ()2013
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 -13أ ربذذت اللجي ذ اإلمي ذ قذذوا اصنسذذايف ذذن اسذذتمراق للقنذذا إزا ااواي ذ اإل ذواقا اإلتاح ذ
()33
إلمت أ اإلظامل وا ت هاين إىل احلر لت را ار تو اا اإلمت
 -14وأشاق لسح حقوا اصنسايف إىل أيف ل اب ُااوق ر ال حقوا اصنسايف لذت سذتو
احلمو ا ايار يامذ لذت القلذة فاللجيذ اإلشذمك بذ الذوزاقاا اإلمي ذ قذوا اصنسذايف الذن
أنشذذهت ذذا  2013فقذذاا زانذذا ر الظذذروا ا ايذذار( )34وأو ذذت ا اذذم اإلسذذتقو بذ يف تُيشذ
لذذت أ لذذت سذذتو حمذذو ه ه ذ حلقذذوا اصنسذذايف تمذذويف لذذااقر لذذت ضذذمايف اضذذطال اللجي ذ
()35
اإلشمك ب الوزاقاا اإلمي قوا اصنسايف بمملنا ب مال
 -15وقأ ا ا ذذم اإلس ذذتقو أنذ ذ ييا ذ ذ إ ذذااا طذ ذ م ذذو لتمدي ذذد ومحايذ ذ حق ذذوا اصنس ذذايف
()36
بالتماويف ل اجملتمل اإلاين و مت أ اإلظامل
 -16وأو ذذت ي ذ حقذذوا الط ذذو ب ذ يف تمذذدز هذذاين ل ذذاقا ا اإل سس ذ ر الت ق ذذة ر مج ذذل
()37
اا ا اا ال ساا وسو إااقر األ وال و قاضار اإلتوقل

ثانيا -التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان
 -17لا ت هاين استمراضاأل إليت ذ اإلذار بشذ يف تابمذ التو ذ اا اإلقا ذ أايذا استمراضذنا
()38
الاوق الشا و ر ا 2011

ملف -التعاون مل هيئاه المعاهداه
 -1حالة اإلبالغ
ه ه اإلماهار

اإلالحظذذاا ا تا ذ ال ذواقار ذ ذ ذذر تقريذ ذ ذذر لذُذ ذذا يذ ذ ذذا
ا ستمرام السابة
ر ا ستمرام السابة
ب/ألسط 1999

ي ذ ذ ذ القم ذ ذ ذذا ل ذ ذ ذذت
التم د المي ر
اللجيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اإلمي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ -
بذ ذذاحلقوا ا لت ذ ذذااي
وا ةتما والثقاف
اللجي ذ اإلمي ذ قذذوا ذاق /اق 1995
اصنسايف
اللجيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اإلمي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ شاا /فرباير 2009
بالقمذذا لذذت التم ذذد
ضا اإلرأر
كانويف الثاين/يياير 2003
ي حقوا الط و

6

ذذر الحظ ذذاا
حال اصبالرب
تا

-

-

-

-

2012

تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول /حيذذو و ذذا تقذذا التقريذذر الثذذاين
أكتوبر  2014ر ا 2018
ذاق /ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاق حيو و ا تقا التقرير الماشر
ر ا 2020
2016

2013

ك ذ ذ ذ ذذانويف الث ذ ذ ذ ذذاين /حيو و ا تقا التقريذر ا ذا ل
للتقذاقير ذذن الرابذل إىل السذذاا
يياير 2016

2014

ت ر تقذا التقريذر الرابذل شذر
يا ا 2000
ت ذ ر تقذذا التقريذذر األوق يذذا
ا 2016
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اإلالحظذذاا ا تا ذ ال ذواقار ذ ذ ذذر تقريذ ذ ذذر لذُذ ذذا يذ ذ ذذا
ا ستمرام السابة
ر ا ستمرام السابة

ه ه اإلماهار

2014

اللجي ذ اإلمي ذ قذذوا -
األش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخا ذو
اص ال

ذذر الحظ ذذاا
حال اصبالرب
تا

ر ذ ذذا 2021؛ وحيذ ذذو و ذ ذذا
تقذ ذ ذ ذ ذ ذذا التقريذ ذ ذ ذ ذ ذذر األوق ذ ذ ذ ذ ذ ذذن
الربوتوك ذذول ا ت ذذاق ت ال ذ
حقذ ذ ذ ذذوا الط ذ ذ ذ ذذو بش ذ ذ ذ ذ يف ب ذ ذ ذ ذذل
األل ذ ذذال واس ذ ذذت الل األل ذ ذذال
ر الا ذا ور اإلذواا اصباح ذ ر
تشرين األول/أكتوبر 2016
التقرير األوق ل ا اليظر

-

 -2الردود فلى طلباه المتابعة المقددة المقدمة م هيئاه المعاهداه

اإلالحظاا ا تا
اإلوضو

تاقيخ التقا

ه ه اإلماهار

و ا تقا اإلالحظاا ا تا

اللجي ذ ذ اإلمي ذ ذ ق ذ ذذوا
اصنسايف

2015

إة ذ ذرا اا اياكم ذ ذ ر القم ذذايا اإلرتاط ذ ذ
بمنذذا اوفال ذ وتي ذذا تو ذ اا اللجي ذ
الولي لل ق ق والماال ؛ حا ا القتو
باألس ذ ذذل الياقيذ ذ ذ ل ذ ذذت أي ذ ذذا ل ذ ذ ذواا
األ ذذن؛ اا ذ ذذا اا تلق ذ ذ اإلذ ذذاافم ذ ذذن
واإلماقضذ
حقوا اصنسذايف وال ذ
()39
الس اس لتنايااا؛ ا نتخاباا

 2016ح ذ ذ ذ ذواق اإلتابم ذ ذ ذ ذ
()40
ةاق

اللجي ذ اإلمي ذ بالقمذذا
لت التم د ضا اإلرأر

2018

الت ذذاابم ا ا ذ ذ اإل لتذ ذ ؛ ش ذذرو ل ذذانويف
ماف ذ ذ ذ المي ذ ذ ذ ضذ ذ ذذا اإل ذ ذ ذرأر؛ الذ ذ ذذدوا
()41
والماللاا األسري

-

باء -التعاون مل اإلجراءاه الخاصة

()42

احلال ر الاوقر السابق

احلال الراهي

ا ور اادم
الدياقاا اإلمطلل هبا
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احلال ر الاوقر السابق

احلال الراهي

-

-

الدياقاا اإلطلوب إةراؤها

ال اا

اإلي اقويف ن أ و أفريق

الراوا لت قسادو ا ا ا والياا اا الماةل

الل ال مر ل ا ا ستمرام أُقسلت تسم باللاا
مل ترا احلمو لت أ ينا

الدياقاا اإلوافة ل نا ن ح

اإلااأ

 -18أو ذذت لسذذح حقذذوا اصنسذذايف ب ذ يف ت ذذا و الاول ذ ر س ذ اا ةنواهذذا الرا ذ إىل ما ذ
اكتظذذاا السذذجويف ولذذول فذماا ا حتجذذاز لاذذو اياكمذ كذالأل ذذن ال ريذذة الما ذذو اإلمذذا با حتجذذاز
التمس واإلقرق ا ا اإلما مبس ل التماي واإلقرقر ا ا اإلمي باستقالل القمذار وايذا إىل
زياق ذذا( )43وأو ذذت لسذذح حقذذوا اصنسذذايف أيم ذاأل ب ذ يف تذذا و الاول ذ إىل زياق ذذا اإلقذ ّذرق ا ذذا اإلمذذا
بتمديذذد احلق قذ والماال ذ وا ذذرب وضذذماناا ذذا التمذراق وذلذذك ذذن أةذذو تيذذاول لمذ ا نتناكذذاا
()44
ا س م حلقوا اصنسايف الن اقتمات ر اإلاض و سّما الل قداس الس ا اوفال

جية -التعاون مل مفولية المة المتقدة السامية لققوق اإلنسان
 -19أل ذ ح التمذذاويف ذذل وض ذ األ ذذح اإلت ذذار السذذا حلقذذوا اصنسذذايف ذذن لريذذة ي ذذر
حقذوا اصنسذذايف ر بمثذ األ ذذح اإلت ذذار لت ق ذذة ا سذتقراق ر هذذاين ومشذذو لذذت وةذ ا ذذو
تقذذا لذذاق كاذذم ذذن الذذا ح التقذذا واإلذذاق لل مو ذ واإليظمذذاا لذذم احلمو ذ و مت ذ محاي ذ
()45
اإلوالي

ثالثا -تنفيع االلتزامعاه الدوليععة المتعلقعة بققععوق اإلنسعان ،مععل مرافعاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ملف -المساواة وفدم التمييز
 -20أ ربذذت اللجي ذ اإلمي ذ بالقمذذا لذذت التم ذذد ضذذا اإل ذرأر ذذن للقنذذا إزا اسذذتمراق وةذذوا
أحم ذذا ع ديذ ذ ر الق ذذانويف ا ي ذذاد والق ذذانويف اإل ذذاين وأو ذذت بذ ذ يف ت ذذوق ه ذذاين األولويذ ذ لممل ذ ذ
()46
إ ال لوان ينا
 -21و حظذذت اللجيذ ذا ذذا اسذذتمراق تمذذرم اليسذذا وال ت ذذاا لتم ذذد ةيسذذاين وسذذو ما لذ
()47
ل ذذت نط ذذاا واس ذذل وت شذ ذ الميذ ذ ا يس ذذاين ال ذذا إلث ذذو أ ط ذذر ظ ذذاهر التم ذذد ر الال ذذا
وأو ت ب يف تُما هاين اسمات ج إلماف ذ القوالذ اليمط ذ التم ديذ ؛ وبذ يف تقذو بالتمذاويف ذل
()48
اجملتمل اإلاين بت م ح وتي ا برا التو لتمديد ال وق لم اليمط ن اإلرأر
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 -22وأ ربت اللجي ذا ا ن للقنا ن أيف اليسا وال ت اا اإلمالاا ا زلن يواةنن الو ح
()49
والتم د بشار ولالااأل ا يتمرضن للمي ولالست الل ا يس
 -23و حب فرية األ ح اإلت ار القطر أن وإيف كايف يوةا لانويف ر هاين إل د ضا اإل و
ا يسذ ذ ف ذذجيف أفم ذذال يذ ذ اقتما ذذت ض ذذا اإلثل ذذاا واإلثل ذ ذ ةيسذ ذ األ و داوةذ ذ اإل ذذو ا يسذ ذ
و اير اهلوي ا يسان وحا ل ذ اا ا يسذ ومل يمالذ ل نذا القمذا ومل تذاهنا السذلطاا
الممو ومت اصبالرب ن حا ا ن التمس القماد ضا قةال ألا وا اللاا ةيس ف ما
ب ذذينح بالماضذ ( )50وأو ذذت اللجيذ اإلمي ذ قذذوا اصنسذذايف بذ يف تي ذذا هذذاين محلذ تو ذ ولي ذ
تُوة بااي أل إىل لواا ح ب اليظا و وظ القما مث إىل ا ا منوق ر رحلذ حقذ ذن
()51
أةو ماف ال وق اليمط القادم لت اهلوي ا يسان

باء -حق الفرد لي القياة والقرية وممنأل الشخصي
 -24تابل لسح حقوا اصنسايف اإلدا ح بش يف إلاا يا ر تابم للاول لت ا ستخاا لذم
()52
اإلشذذرو للقذذور الذذا أفمذذت إىل الوفذذار ر المايذذا ذذن احلذذا ا و مظمنذذا أايذذا اإلظذذاهراا
و حذذب األ ذ المذذا أيف الت ق قذذاا الت ايا ذ والقمذذاد ر اا ذذا اا اسذذتخاا الشذذرل الولي ذ
لذذم اإلشذذرو للقذذور ت ذدال اذذاوار( )53و س ذ إة ذرا اا الت قذذة الذذن لذذا هبذذا لسذذح حقذذوا
اصنسذذايف مل ختمذذل مظذذح حذذا ا اسذذتخاا األسذذل الياقي ذ أل ق ذذة( )54وأو ذذت اللجي ذ
اإلمي قذوا اصنسذايف بذ يف تم ذو هذاين الت ق ذة ر مج ذل حذا ا الوفذار باألسذل الياقيذ لذت
()55
أيا لواا إن اذ القانويف و قاضار اإلس ول ينا
 -25و حذذب لسذذح حقذذوا اصنسذذايف أيف اإل تش ذ الما ذ للشذذرل الولي ذ مل تذذتممن بمذ ُذا ذذن
الت ذذا كم ذذا ييا ذ ذ نتناك ذذاا حق ذذوا اصنس ذذايف اإلل وظذ ذ ر اقس ذذاا الش ذذرل و سذ ذّما
()56
حا ا ا تقال التمس واستخاا القور واللجو إىل ضروب سو اإلما ل
 -26و حذذب ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا الذ حقذذوا اصنسذذايف ر هذذاين أنذ ي ذذاا بانتظذذا ذذاوث
حا ا ل ا لولاد ( )57وأشاق لسح حقوا اصنسايف إىل أنذ إذا كانذت مذا ن الق ذوق ر
الماال واأل ن الما تشمو ةد األ ذن أسذااب حذا ا الق ذا ال ولذاد فذجيف مذا ن الق ذوق
هاه تساهح ر جد الاول ن استاالنا( )58وأو ت ا ام اإلستقو اإلما ال حقوا اصنسايف
ر هاين بج ااق تاكم مبيل الت ا اإلر لي س وإةرا ق قاا ينج ر حا ا الق ا
()59
ال ولاد
 -27وأ ذ ذذرب ال ريذ ذذة القط ذ ذذر ذ ذذن ش ذ ذوالل إزا ظذ ذذروا ا حتج ذ ذذاز و ينذ ذذا ا كتظ ذ ذذاا ر
السذذجويف وسذذو الت اي ذ و ذذا ك اي ذ الر اي ذ ال ذ اإلياسذذا ( )60وأشذذاق األ ذ المذذا إىل أيف
االاذ رافذة فقذط ذن أ ذو  17رفقذاأل ذن رافذة ا حتجذاز ا اضذم ت ذا إااقر السذجويف
تت ح ا يديا لل الأل لت م ربل لمو اتجد وأيف ه ايتجدين يقمويف أكثذر ذن  23سذا
ر ال ذذو حا س ذ ذ زندان ذذا ح( )61وأشذ ذذاق لس ذذح حقذ ذذوا اصنس ذذايف إىل أيف ا ذ ذذتال ا ر اليظذ ذذا
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القماد والمذاا الماذم ذن حذا ا ا تقذال لذم القذانوين تمذا ذن بذ األسذااب الذن أاا إىل
ه ذذاا الوض ذذل( )62و ح ذذب لس ذذح حق ذذوا اصنس ذذايف أيف ظ ذذروا احتج ذذاز األش ذذخا ايتجذ ذدين ر
راكد الشرل تقو ن ذلك سو األ( )63وأ ربذت اللجيذ اإلمي ذ قذوا اصنسذايف ذن للقنذا إزا
ذذا ف ذذو اإلتنم ذ ذذن اإلذذاان ( )64وأ ربذذت ي ذ حقذذوا الط ذذو ذذن للقنذذا إزا وةذذوا رفذذة
احتجذذاز واحذذا فقذذط يُ ذذو ف ذ األل ذذال ذذن الاذذال ( )65وأشذذاق ال ريذذة القطذذر إىل أيف نقذذو
()66
األل ال حنو السجن اإلركد مبجرا بلولنح سن السااس شرر إلثو شمل كامر
 -28وأشذذاق لسذذح حقذذوا اصنسذذايف إىل أيف اقسذ ا تقذذال لذذم القذذانوين تتسذذح بطذذابل تمذذرق
()67
و ين
 -29وأ ربذ ذذت اللجي ذ ذ اإلمي ذ ذ ق ذ ذوا اصنسذ ذذايف ذ ذذن للقنذ ذذا إزا ا سذ ذذتخاا لذ ذذم اإلتياس ذ ذ
لالحتجذذاز لاذذو اياكمذ الذذا يذ ار تذ اماأل ااشذراأل ر ا كتظذذاا ر السذذجويف ويرلذذت إىل اإلما لذ
الالإنسان واإلن ي ( )68وييا أيف تم و هاين عتل مج ل ايتجدين بذاحلة ر اإلثذول أ ذا القمذا
وأيف تتخا تذاابم اةلذ لتذااق وضذل األشذخا الذاين يقامذويف يذا أ ذوا ايذار ر ا حتجذاز
السذذابة للم اكم ذ ( )69وأ ربذذت ي ذ حقذذوا الط ذذو ذذن للقنذذا إزا احتجذذاز األل ذذال ل ذماا
لويل ذ لاذذو اياكم ذ ( )70وأاذذاقا اللجي ذ اإلمي ذ بالقمذذا لذذت التم ذذد ضذذا اإل ذرأر ش ذوالو اال ذ
ف م ذذا يتمل ذذة باليس ذذا ( )71وأش ذذاق لس ذذح حق ذذوا اصنس ذذايف إىل أيف ذذا نظ ذذر القاض ذ اإلس ذ ول ر
لمذذايا األللا ذ السذذاحق ذذن احلذذا ا اإلواقذ ذذن حذذا ا ا حتجذذاز السذذابة للم اكمذ يشذذمو
إ ال أل بالقانويف وأيف  74ر اإلاد ن األشذخا ايتجذدين لاذو اياكمذ ر السذجن الذولا ر
شذذاا /فرباير  2014كذذانوا اتج ذدين احتجذذازاأل لذذم لذذانوين( )72وقأ ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا ال ذ
حقذذوا اصنسذذايف ر هذذاين أيف ما ذ سذ ل لذذول أ ذا ا حتجذذاز السذذابة للم اكم ذ تسذذتوة
الت ا بقور أكرب لل ساا ر ا ناز القماد وحسن تابم ولت لمار اياكح وأ ما الي ابذ
الما ذ وإ مذذال مج ذذل أحمذذا لذذانويف الت ق قذذاا ا ياد ذ باإلديذذا ذذن ال ا ل ذ ؛ و راةم ذ القذذانويف
ا ياد ( )73وأشاق لسح حقوا اصنسايف إىل أيف ماف ا حتجاز السابة للم اكم تم
()74
إلما إشمال اا ا حتجاز
 -30و يذدال لسذذح حقذذوا اصنسذذايف شذذاهااأل لذذت حذذا ا ذذن ا حتجذذاز لذذم القذذانوين لذذا
الشذذرل و ذذن اإلشذذاكو اإلت ذواترر احتجذذاز األف ذراا ل ذذمر تتجذذاوز األةذذو القذذانوين ايذذاا وهذذو 48
()75
سا بسا جد السلطاا القماد ن اختاذ إةرا اا
 -31وأ ربت ي حقوا الط و ن للقنا إزا المي القادح لت نو ا ي الذا يرتمذ
()76
ضا اليسا وال ت اا سّما ر خم ماا اإلشراين اا ل األ

 -32وأ ربذذت اللجيذ ذا ذذا ذذن للقنذذا إزا الذذماا مو ذاأل ر اصبذذالرب ذذن حذذا ا ا سذذت الل
وا تاا ا يس ؛ وتواتر قفض السلطاا الت ق ة ر حا ا المي القادح لذت نذو ا ذي ؛
وإلدا الم ايا بتقا شناار لا ر حا ا ا لت اب إلااشرر اصةرا اا ا ياد ذ ( )77وأشذاق
لس ذذح حق ذذوا اصنس ذذايف إىل أيف التس ذذوياا "الواي ذ " ال ذذن لالا ذاأل ذذا يرتان ذذا لم ذذار ال ذذلح تش ذذمو
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ادق ذاأل( )78وأو ذذت ب ذ يف تيقذذو سذذلطاا الشذذرل الشذذماو إىل الي ابذذاا الما ذ ول ذ إىل لمذذار
ال لح( )79وأو ت با تماا توة ذ يوضذح أيف ذا ا سذتظناق بشذناار لا ذ ر حالذ ا تذاا
ا يس ذ يشذذمو انم ذاأل ذذن الحق ذ ذرتم هذذاه ا ذرادح( )80وحثّذذت اللجي ذ اإلمي ذ بالقمذذا
لذذت التم ذذد ضذذا اإلذرأر هذذاين لذذت ضذذمايف ذذا اصشذذاقر ر شذذرو لذذانويف ماف ذ الميذ ضذذا
()81
اإلرأر إىل الوسال ر ثو هاه احلا ا
 -33وأ ربذت يذ حقذذوا الط ذذو ذذن للقنذا إزا قفذذض الوالذذاين ر مظذذح احلذذا ا ذذرم
لمذذايا ا سذذت الل وا تذذاا ا يس ذ لذذت أبيذذادنح أ ذذا القمذذا ولاوهلمذذا بذذال ذلذذك بتمذذويض
()82
يافم ا اين
 -34وأ رب ذذت اللجيذ ذ ذا ذذا ذذن للقن ذذا إزا تم ذ ّذرم أل ذذال األ ن ذذاا ل ذذم اإلتدوة ذذاا ط ذذر
ا تاا ا يس ألهنح يُمكويف ذل أشذخا لربذا ذالل سذا اا الممذو و ا ذ ر خم مذاا
اإلشذذراين اا ل ذاأل وحثّذذت هذذاين لذذت أيف تمذذمن ع ّمذذن األ نذذاا المذذا الا ذذن تذذر أبيذذادنن ر
()83
راكد ق اي هناقي الدم
 -35وأشاقا إىل استمراق حا ا الدوا القسر أو اإلابّر
()84
أو محو

سّما يا حذاوث الت ذاب

 -36وأ ربت اللجي اإلمي بالقما لذت التم ذد ضذا اإلذرأر ذن للقنذا إزا التقذاقير الذن ت ذا
ب ذ يف نسذذا وفت ذذاا اضذذطر ن الظذذروا إىل تمذذال "ا ذذي مبقابذذو" وب ذ يف أف ذراااأل ذذن بمث ذ األ ذذح
اإلت ذذار لت ق ذذة ا سذذتقراق ر هذذاين توقلذوا ر حذذا ا اسذذت الل ةيسذ ( )85وا ذذت هذذاين إىل
إ ااا إلذاق لذانوين ومحايذ اليسذا وال ت ذاا اإلمرضذاا لالسذت الل ا يسذ ذن أفذراا بمثذ األ ذح
()86
اإلت ار وعم ينن ن اللجو إىل القما
 -37وأ ربت ي حقوا الط و ن للقنا إزا استمراق استخاا المقوب الاان لذت نطذاا
واسذذل ر مج ذذل األ ذذاكن وافتقذذاق القذذانويف الذذا حيظذذر المقوب ذ الاان ذ للوضذذو و ذذا تطا ق ذ
()87
بشمو كاا
 -38وأ ربت ن للقنا إزا ةو ا وا والمي اإلرتاط بالم اباا وأو ذت بذ يف تُمذ ّا هذاين
()88
برا تق ّا ألفراا الم اباا اإلسا ار لم الم اباا وا نا ا اااأل ر اجملتمل

 -39و ذذر األ ذ الم ذذا ب ذ يف اقس ذ اس ذذت الل األل ذذال كخ ذذا ر الا ذذوا (أو ذذا يُم ذذرا
بالريسذتاف ك  )restaveksواسذذم ا نتشذذاق( )89و حظذت يظمذ الممذذو الاول ذ أنذ يوةذذا ل ذذو
ذذن كذذو شذذرر أل ذذال يممذذو اا ذاأل ر الا ذذوا( )90و حظذذت يذ حقذذوا الط ذذو ذذل القلذذة أيف
ذالرا ويتمرضذويف لإلسذا ر الاان ذ
كثماأل ن األل ال ا ا جيربويف لت الممو ر ظروا شا ن ب ّ
()92
والمال ذ وا يسذ ( )91وأو ذذت بذ يف يذ ىلذر هذذاين اقس ذ وضذذل األل ذذال ر ا ذ الا ذذوا
()93
وأو ت اللجي اإلمي قوا اصنسايف ب يف تمدز هاين وحار محاي ال ُق ّر
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 -40وأ ربذذت ي ذ حق ذذوا الط ذذو ذذن للقن ذذا ذذن تي ذذا
()94
الشواق الا ت الح ب مو زلدال ا 2010

ذذاا األل ذذال ال ذذاين يم ش ذذويف ر

 -41وا ت اللجي اإلمي بالقمذا لذت التم ذد ضذا اإلذرأر هذاين إىل ضذمايف تذوفم ذا يم ذ
()95
ن اإلواقا ن أةو التي ا ال مال لقانويف ا ياق بالاشر
و ذاأل لذذت احلذذاوا
 -42وأ ربذذت اللجيذ ذا ذذا ذذن للقنذذا أليف ا يذذاق باليسذذا وال ت ذذاا
قة لالاذاأل ر لمذايا ا يذاق
يدال ستمراأل وأليف التقاقير ت ا ب يف الشرل
ل اول أ ر
بالاشذذر( )96وأو ذذت ي ذ حقذذوا الط ذذو ب ذ يف تي ذذا هذذاين س اسذذاا محاي ذ الم ذ ايا الذذن ي ذي
()97
ل نا القانويف وأيف تم و ما ل األل ال الم ايا اادماأل لت أهنح ض ايا

جية -إوامة العدل ،بما لي ذلك مسألة اإللاله م العقاب ،وسيادة القانون
 -43أ ربذذت اللجي ذ اإلمي ذ قذذوا اصنسذذايف ذذن للقنذذا إزا ذذا اسذذتقالل القمذذا بسذذا
التذذا و ر يظو ذ القمذذا ور ا ت ذذاق القمذذار( )98و حذذب ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا ال ذ حقذذوا
اصنس ذ ذذايف ر ه ذ ذذاين أيف اقس ذ ذ ذ تم ذ ذ ذ القم ذ ذذار أو ذ ذ ذدهلح ا ذ ذ ذ أل ذ ذ ذرام س اس ذ ذ ذ اس ذ ذذتمرا
بال هواار( )99وأو ت اللجي اإلمي قوا اصنسايف ب يف تم و هاين التش و ال مال للم تش
القمذذاد التابمذ للمجلذ األ لذذت للسذذلط القمذذاد ( )100وقأ ا اذذم اإلسذذتقو أيف إنشذذا اوادذذر
تخ ذ للتما ذذو ذذل بمذذض ا ذرادح ا طذذمر الذذن يتمذذل ف نذذا وا ذذو س اس ذ وا ذرادح اإلال ذ
()101
س ساهح سامه فمال ر الت ا لل ساا
 -44و س لسح حقوا اصنسذايف يظذو ا حتمذا إىل القمذا ذن بذ الشذوالو الرد سذ
ويشمو ت القمار وكتاب اياكح ن ملنح قا ن المقااا( )102وأو ذت اإلق ّذرق ا ذا
اإلمذذا قذذوا اصنسذذايف للمشذذراين اا ل ذاأل بذ يف تمذذمن احلمو ذ اإلسذذاوار ر ا حتمذذا إىل القمذذا
()103
للجم ل مبن ر ذلك اإلشراويف اا ل األ
 -45وأ ربذ ذذت ي ذ ذ حقذ ذذوا الط ذ ذذو ذ ذذن للقنذ ذذا ذ ذذن أيف اذ ذذاكح األحذ ذذااث توةذ ذذا إ ر
()104
بذذوق  -أو  -بذران وكذذاب هايس ذذايف وأيف ذذاا لمذذار شذ ويف األحذذااث يذدال لذذم كذذاا
وأ رب ذذت ك ذذالك ذذن للقن ذذا ذذن أيف الس ذذن اإلمتم ذذار لت اي ذذا ذذا إذا ك ذذايف ييا ذ ذ تطا ذذة ل ذذانويف
يذا اقتمابذ ا رإلذ ؛ وأنذ توةذا
األحااث أو لانويف الاال هذ سذن الط ذو يذا ااكمتذ
أحم ذذا ت ذذي ل ذذت ه ذذاه الس ذذن ذ ذراح قل ذذح أيف ه ذذاين تش ذذم إىل أيف س ذذن اإلسذ ذ ول ا ياد ذ ذ
ه ذ ذ  13ا ذ ذاأل ر اإلماقس ذ ذ الممل ذ ذ ( )105وحثّذ ذذت هذ ذذاين لذ ذذت أيف تذ ذذي ر القذ ذذانويف لذ ذذت أيف
()106
سن  13ا األ أو أكثر ه سن اإلس ول ا ياد
 -46وأشذذاق اإلقذّذرق ا ذذا اإلمذذا باإلشذذراين اا ل ذاأل إىل أيف ذذاا ضذذاا الشذذرل اإلذذاقب يظذذو
لذذم كذذاا لالسذذتجاب لت ذذاياا سذ اار القذذانويف( )107وشذذاا ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا الذ حقذذوا
()108
اصنسايف ر هاين لت أمه إعا مل الت قة
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 -47وقأا اللجي ذ ذ اإلمي ذ ذ ق ذذوا اصنس ذذايف أن ذ ذ ييا ذ ذ أيف تت ذذابل ه ذذاين ق قا ذذا ر لم ذ ذ
اوفال ذ وأيف تي ذذا تو ذ اا اللجي ذ الولي ذ لل ق ق ذ والماال ذ ر س ذ ل ا نتناك ذذاا ا س ذ م
اإلرتما ذ ر ال ذذمر اإلمت ذذار ب ذ ذذا  1991و )109(1994وقأ ا ا ذذم اإلس ذذتقو اإلم ذذا ال ذ
حقذ ذ ذذوا اصنسذ ذ ذذايف ر هذ ذ ذذاين أن ذ ذ ذ مل ُحيذ ذ ذذرز أ تقذ ذ ذذا ر الت ق قذ ذ ذذاا يذ ذ ذذا وفذ ذ ذذار اوفال ذ ذ ذ ر
ا  )110(2014وأو ت بجنشا ي ولي لتمويض ض ايا ا نتناكاا ا س م الن اقتمانذا
نظذذا اوفال ذ واحلمذذح المسذذمر وكذذالك التمذذويض لذذت أفمذذال المي ذ الذذن اقتماتنذذا مجا ذذاا
وال ذ أو ياودذ للذرد أقيسذذت ا( )111وشذجل ال ريذذة القطذذر هذاين لذذت السذما مبتابمذ اليظذذر
ذذاوق أحم ذذا
ر القم ذذايا المالقذ ذ اإلرتاطذ ذ با نتناك ذذاا ا سذ ذ م حلق ذذوا اصنس ذذايف إىل حذ ذ
()112
بش هنا مبا ر ذلك بما وفار بمض رتما نا اإلد و

دال -القق لي الخصوصية والزواج والقياة السرية
 -48حظذت يذ حقذوا الط ذو أيف القذانويف اإلذاين جي ذد زوا ال ت ذاا ا تاذاقاأل ذن سذذن 15
ا ذاأل وزوا ال ت ذذايف ا تا ذذاقاأل ذذن س ذذن  18ا ذ ذاأل وأو ذذت بذ ذ يف ذذاا ه ذذاين س ذذن ال ذذدوا ال ذذان ا
()113
يا  18ا األ لل ت اا وال ت ايف ماأل
 -49وأش ذذاقا وض ذ األ ذذح اإلت ذذار لشذ ذ ويف الالةه ذ إىل أيف ل ذذانويف ذذا  2014بشذ ذ يف
األبذذور واأل و ذ والايذذور س سذذا ا لذذت سذذا الث ذراا ر تسذذج و اإلوال ذذا واألح ذوال اإلان ذ مبذذا ر
ذلك تسذج و األل ذال الذاين ولذاوا ذاق نطذاا الذدوا ( )114و حظذت اللجيذ أيف هذاا القذانويف
يستثىن األل ال الاين ولاوا اق نطاا الدوا لاو ا  )115(2014وباليظر إىل أن يوةذا ذا
ب  2.5ل ويف و 3الي شخ ر هاين لم سجل فقا أو ت وض األ ح اإلت ار
لش ويف الالةه ب يف تمتما احلمو ذ إةذرا اا اسذي ر التسذج و اإلذاين تتوافذة و شذرو لذانويف
ا يس ذ وأيف تم ذذو إتاح ذ التس ذذج و اإل ذذاين ان ذاأل للجم ذذل( )116وأو ذذت اإلق ذ ّذرق ا ذذا اإلم ذذا
باإلشذذراين اا ل ذاأل ب ذ يف تطلذذة احلمو ذ مل ذ تسذذج و ر مج ذذل أحنذذا الالذذا هبذذاا عم ذ مج ذذل
اإلشذذراين اا ل ذاأل ذذن احل ذذول لذذت واذذادة شخ ذ ( )117وأو ذذت اإل وضذ ب ذ يف ذذو احلمو ذ
()118
شرو لانويف ا يس إىل الربإلايف لم يمتماه
 -50وأشذذاقا ي ذ حقذذوا الط ذذو إىل وةذذوا ذذاا كاذذم ذذن األل ذذال ر سسذذاا الر اي ذ
الاايل حىت ر احلا ا الن يمويف ف نا أحا الوالاين أو كالمها لت ل ذا احل ذار وإىل أيف مظذح
()119
سساا الر اي الاايل يايرها وا وهافنا الربح
 -51وقحات اللجي ذا ا بسن لانويف إ ال التاا ر ا 2013
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هاء -حريععة التعبيععر وتكععوي الجمعيععاه والتجمععل السععلمي والقععق لععي المشععاركة لععي
القياة العامة والقياة السياسية
 -52أ ربت اللجي اإلمي قوا اصنسايف ن للقنا إزا ذدا ح تمذرم اإلذاافم ذن حقذوا
وأفراا اإلماقض لتنايااا و مايقاا وختوي ن لواا األ ذن والسذلطاا
اصنسايف وال
()122
()121
وأو ت بذ يف قذة هذاين ر مج ذل اهلجمذاا وبذ يف تقذا ا يذار إىل الماالذ
الس اس
وأو ت لسح حقوا اصنسايف الاول ب يف تمتما إلاقاأل لانون األ إلمن ف ذ إليظمذاا حقذوا اصنسذايف
()123
أيف تممو بمو استقالل
 -53وشذذجمت ال ونسذذمو هذذاين لذذت سذذن لذذانويف بش ذ يف حري ذ اإلملو ذذاا و لذذت إل ذذا يذذر
()124
التشنم
()125

 -54ور ذذا  2016حذذب األ ذ المذذا أن ذ مل تُيتخ ذ أ ا ذرأر ر كذذال اجمللس ذ
وأو ت اللجي اإلمي بالقما لت التم د ضا اإلرأر أيف تُممذو هذاين ح ذ  30ر اإلادذ الذان ا
ال ذذن ن ذ الاس ذذتوق ل ذذت خت ذذنا لليس ذذا ر مج ذذل ي ذذاح احل ذذار الولي ذ ذذن ذذالل ف ذذرم
()126
ا دا اا لت ا ا تثال هلا

واو -القق لي العمل ولي التمتل بظروف فمل فادلة ومواتية
 -55حظ ذذت يظم ذ المم ذذو الاول ذ أيف ذذا يدي ذذا ل ذذت  90ر اإلاد ذ ذذن الس ذذاكي اليش ذذط
يمملذذويف ر ا لت ذذاا ل ذذم اليظ ذذا ور ظ ذذروا ل ذذم دق ذ ر مظ ذذح األح ذذايف( )127و حظ ذذت
اللجي اإلمي بالقما لت التم د ضا اإلرأر أيف اليسا الما الا ر القطا لم اليظذا يمكذديف
()128
ر نن تان األةوق و حيظ باحلماي ا ةتما وكثماأل ا يواةنن الت رش ا يس
()129
وأو ت ب يف تمتما هاين تشريماأل يمرا الت رش ا يس ر أ اكن الممو
 -56وأفذااا يظمذ الممذذو الاول ذ بذ يف مذذال الاطالذ ر أوسذذا الشذذااب ر اإلذذايف يتجذذاوز
نسذذا  41ر اإلادذ ( )130وأشذذاقا اللجيذ اإلمي ذ بالقمذذا لذذت التم ذذد ضذذا اإلذرأر إىل أيف اليسذذا
يواةنن ما ا بطال ال واست ما التم د اإلنا األفق والرأس ر سوا الممذو وكذالك
()131
ال جور ر األةوق ب ا يس
 -57وشذ ذذجل اإلقذ ذ ّذرق ا ذ ذذا اإلمذ ذذا باإلشذ ذذراين اا ل ذ ذاأل لذ ذذت إتاح ذ ذ فذ ذذر لمس ذ ذ الم ذ ذ
()132
والتاقي ن أةو اإلشراين اا ل األ ح ثما استقروا
 -58وأو ت اللجيذ اإلمي ذ بالقمذا لذت التم ذد ضذا اإلذرأر بذ يف تمجذو هذاين بيشذر شذرو
القانويف اإلتملة بشرو مو ا الا وا؛ وب يف تممن ح وهلح لت احلماي ا ةتما

()133
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زاي -القق لي الضمان االجتمافي ولي التمتل بمستوى معيشي الئق
()134

 -59أ ربت ي حقذوا الط ذو ذن للقنذا إزا ت شذ ال قذر اإلذالل وتدايذاه بذ األسذر
وذ ّكر ا ام اإلستقو اإلما ال حقوا اصنسايف ر هاين ب يف  60ر اإلاد ن اهلايت يمساويف
ألو ن او ق أ ريم ر ال و ؛ وأيف  74ر اإلاد ن األسر تمذ ر أح ذا شذواد وأيف 60
األساس ولراب ن ذ األل ذال ر الالذا
ر اإلاد ن السمايف حي لويف لت الر اي ال
()135
يلت قويف باإلااق
 -60وأضاا ا ام اإلسذتقو أنذ قلذح التقذا اإللمذو الذا أحرزتذ هذاين ف مذا يتملذة مبمظذح
تذدال ذاياا ةسذ م ثذو الال سذاوار؛ وتذاين سذتوياا
شراا األهااا اصمناد لألل
()136
الا و؛ ول اب التاابم إلماف إزال ال اباا وفقاايف التيو اصح اد
 -61وأش ذذاقا يذ ذ حق ذذوا الط ذذو إىل أيف انم ذذاا األ ذذن ال ذذااد وس ذذو الت ايذ ذ يذ ذدا يف
يتش ذرين ب ذ األل ذذال( )137و ح ذذب برن ذذا األلاي ذ الم ذذاإل أيف ه ذذاين واةن ذذت إح ذذا أس ذوأ
وةاا ا اا ر المقوا األ مر وكايف ن نتادجنذا أيف  1.5ل ذويف شذخ ذانوا ذن انمذاا
األ ن ال ااد الشذايا ف مذا ذا  3.6ل ذويف شذخ ذن انمذاا األ ذن ال ذااد ( )138وشذجل
ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا هبذذاين الالذذاايف اإلاحن ذ لذذت ا ذذح مل ذذاا إنمذذاش الدقا ذ ذذن لريذذة ب ذرا
()139
ت سر تسوية اإليتجاا ال ااد
 -62وأ ربت ي حقوا الط و ن للقنا إزا ترا ظروا السمن الا زااه سو األ زلدال
ذذا  )140(2010و حذذب اإلقذ ّذرق ا ذذا اإلمذذا باإلشذذراين اا ل ذاأل أيف هذذاين كانذذت لاذذو الدلذدال
تمذاين أ ذالأل ذذن ل ذاب ر التخطذ ط الممذراين والسذجو المقذذاق و ذن أوةذ الال سذاوار وال سذذاا
والق وق ر س اار القانويف وتساق اليمو ر أ ااا سمايف اإلذايف وييا ذ للسذلطاا الولي ذ أيف
()141
تيظح نو اإليازل اإلش ار ان رااياأل وضمايف است ادنا الشرو الان ا
 -63وأشاق ا ام اإلستقو إىل ضروقر إلا سجو قاق واوا ب

()142

 -64وأو ذذت اإلق ذ ّذرق ا ذذا اإلم ذذا باإلش ذذراين اا ل ذ ذاأل بذ ذ يف تم ذذو احلمو ذ ذ نذ ذ ّ س اس ذذتنا
()143
لإلسمايف لت إةرا واضح ف ما يتملة بج ال اإليازل
 -65وأشاق األ الما إىل أيف هاين زالت مرضذ للج ذاا( )144وأشذاق متذ تيسذ ة
حي لويف لت ذاه نق ذ و حي ذو  72ر
الش ويف اصنسان إىل أيف  42ر اإلاد ن اهلايت
()145
وأو ذذت ي ذ حقذذوا الط ذذو ب ذ يف عذذيح
ياسذذا
اإلاد ذ ذذينح لذذت ذذا اا ذذرا ذ
هذذاين األولويذ لتذذوفم ذذاه الشذذرب و ذذا اا ال ذذرا ال ذ ر أنشذذط إ ذذاار اص مذذاق وب ذ يف
()146
تممن ح ول السمايف لت اه شرب ما ج
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حاء -القق لي الصقة
 -66أ ربذذت يذ حقذذوا الط ذذو ذذن للقنذذا أليف أكثذذر ذذن ن ذ السذذمايف حي ذذلويف لذذت
ر دان تنا السذيوي
لل
األساس وحثّت هاين لت زياار احل اإلخ
الر اي ال
()147
إىل ا يقو ن  15ر اإلاد
 -67وأش ذذاقا اللجيذ ذ ذا ذذا إىل أيف م ذذال وف ذذاا األ ن ذذاا يذ ذدال رت مذ ذاأل( )148وأو ذذت
اللجي ذ اإلمي ذ بالقم ذذا ل ذذت التم ذذد ض ذذا اإل ذرأر ب ذ يف تدي ذذا ه ذذاين ذذاا الم ذذا ل اإل ذذاقب ال ذذاين
()149
والما ل ر اجملال الط
يقا ويف الر اي ال
 -68وحثت ي حقوا الط و هاين لت يل انتشاق األ رام اإلماي ذل المك ذد لذت تذوفم
ا اا ال ذرا ال ذ اإلياسذا واحل ذول لذت ذاه الشذرب اليظ ذ ( )150و ذر اإلقذرق ا ذا
اإلمذذا باإلشذذراين اا ل ذاأل ب ذ يف ضذذم احل ذول لذذت اإل ذذاه و ذذا اا ال ذذرا ال ذ ي ذ ار ت ذ اماأل
ااشذ ذراأل ل ذذت األوض ذذا ال ذ ذ ر اإلخ م ذذاا( )151و ذذر ا ا ذذم اإلس ذذتقو اإلم ذذا ال ذ ذ حق ذذوا
اصنسذذايف ر هذذاين أيف وبذذا المذولما يذدال ت شذ األ ر الالذذا وبذ يف ا نذذوا الرا ذ إىل القمذذا ل ذ
()153
ل سذذت كاف ذ ( )152وأو ذذت بجنشذذا يذ لل ق قذ والماالذ والتمذذويض ل ذذا ضذ ايا المذولما
وتااال المايا ن اإلمل بو ياا ر إلذاق اصةذرا اا ا ا ذ راسذالا ذل األ ذ المذا بشذ يف
()154
ل اب ةرب أضراق ض ايا وبا المولما وتمويمنح وبش يف س ول األ ح اإلت ار اإل مض
 -69وأو ذذت ي ذ حقذذوا الط ذذو ب ذ يف خت ذذض هذذاين
()155
فمال
مبوالا ذاا نظا احماا ّ

ذذااق تلذذوث اهل ذوا وأيف تذذدوا األسذذر

 -70وأ ربذذت ذذن للقنذذا إزا يذذر اصةنذذام الذذا اسذذتثىن حال ذ وةذذوا طذذر ينذذاا ح ذذار
()156
ا ر ن حا ا اصةنام ر مج ل الظروا
األ وأو ت هاين ب يف ترفل
 -71وباليسا إىل ال رية القطر يظو فمو نق اإليا الاشري /اصياز اياأل قد س األ نظذراأل
ا يسذ واصااب ذ إلذن تقذو أ مذاقهح ذن  18سذي ذا
إىل تق ا احل ول لت ا اا ال
()157
وأو ذذت ي ذ حقذذوا الط ذذو بذ يف تم ذذو هذذاين
مل يمونذوا ذ وب بابذذادنح أو ب ول ذذادنح
()158
ا يس واصااب كجد ن اإلياه الاقاس اصلدا
التثق ر ال ال

طاء -القق لي التعلية
 -72أف ذ ذذااا ال ونس ذ ذذمو ب ذ ذ ذ يف ذ ذذاا األل ذ ذذال ال ذ ذذاين مل يلت ق ذ ذ ذوا ل ذ ذذط باإلاقس ذ ذ ذ ذ ذ ذذالل
ال ذذمر  2012-2000اخن ذذض مبذذا يديذذا لذذت الي ذ ( )159ب ذذا أيف ال ريذذة القطذذر أشذذاق إىل
أيف  68ر اإلاد ذ فقذذط ذن األل ذذال يمملذذويف التمل ذ ح ا بتذذااد و 33ر اإلاد ذ يمملذذويف التمل ذ ح
األساس ( )160وأشاق ا ام اإلستقو اإلما ال حقوا اصنسايف ر هاين إىل أيف األ ذ ت شذ
ب ذ زهذذا ن ذ السذذمايف الاذذال ( )161وأشذذاقا ي ذ حقذذوا الط ذذو إىل قاا ر الاي ذ الت ت ذ
للتملذ ذ ح وللذ ذ اإلملمذ ذ اإلذ ذ هل و ذذا ا نتظ ذذا ر اف ذذل الرواتذ ذ ( )162وأض ذذافت أيف اإل ذذااق
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ا ا ذ ذ من لذذت لطذذا التمل ذ ح ولالا ذاأل ذذا تمذذويف هذذاه اإلذذااق لذذم ر ّ ذ قا ذاأل أو لذذم
()163
اضم لرلاب السلطاا
 -73وأو ذ ذذت ال ونس ذ ذذمو ب ذ ذ يف ت ذ ذذوق ه ذ ذذاين األولوي ذ ذ لال ذ ذورب تمل ذ ذ ح ابت ذ ذذااد إلدا ذ ذ ش ذ ذذا و
و ذذاين( )164وبذ يف تتخذذا طذواا إضذذاف حنذذو ق ذذة التملذ ح الشذذا و وا ذذا( )165وأو ذذت يذ
حقذذوا الط ذذو ب ذ يف تمذذل هذذاين إلذذاقاأل تيظ م ذاأل للمذذااق ا ا ذ ( )166وأو ذذت ا اذذم اإلسذذتقو
()167
با تماا تاابم اةل للقما لت األ ر فمر مقول ن الد ن
 -74وأ ربذذت اللجيذ اإلمي ذ بالقمذذا لذذت التم ذذد ضذذا اإلذرأر ذذن للقنذذا إزا اخن ذذام مذذا ا
()168
تسج و ال ت اا ر اإلرحل الثانوي والماةل المام ر ما ا إعا نن الاقاس بتلك اإلرحل

ياء -الشخاص ذوو اإلفاوة
 -75قحات اللجي اإلمي بالقما لت التم د ضذا اإلذرأر با تمذاا لذانويف ذا  2012بشذ يف
()169
إا ا األشخا ذو اص ال وأو ت ب يف تي اه هاين تي ااأل فما أل
 -76وأ ربت ي حقوا الط و ن للقنا إزا ااواي ح ول األل ذال ذو اص الذ لذت
()170
التمل ح و ا ك اي التاابم اإلتخار صتاح التمل ح الا يشمو ا م ل

كاف -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -77أو ذذت وض ذ األ ذذح اإلت ذذار لش ذ ويف الالةه ذ ب ذ يف تمتمذذا احلمو ذ إلذذاقاأل تش ذريم األ
()171
بش يف اللجو
 -78وأ ذرب ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا الذ حقذذوا اصنسذذايف ر هذذاين ذذن للقذ إزا طذذر ذذول
اهلذايت الذذاين إللمذذويف واذذادة هويذ واألشذذخا ذذن أ ذذو هذاين ذذن ولذذاوا ر ا ذذاق وحر ذوا
ن احل ول لت ا يس مبوة القانويف اهلاين ولذانويف بلذا الذو ار ولمهذا ذن اإلماقسذاا إىل
()172
أشخا اإل ا يس
 -79وأشاق األ الما إىل أيف اإليظمذ الاول ذ للنجذرر سذجلت ر ال ذمر اإلمتذار ذن عذوز/
يول  2015إىل يت كانويف الثاين/يياير  2016أكثر ن  69 000شخ ن المادذاين
إىل هذذاين ذذن بلذذا االذ وتظذذو حالذ المايذذا ذذن المادذذاين ذذما نظذراأل إىل ذذا ك ايذ الطال ذ
()173
ا ست ماب واإلواقا اياوار والتوتراا ر اجملتمماا الن تم ر اإليالة احلاواي
 -80وأ ربت يذ حقذوا الط ذو ذن للقنذا أليف هذاين تقذ ّا ا مذاأل كاف ذاأل لألسذر اإلي ذاقر
ن أ ول هايت الن مذو واذادة هويذ والذن لُذراا ذن بلذا ذر( )174وأو ذت بذ يف تسذلح
()175
هاين هاه األسر فوقاأل واادة هوي
 -81وأ ربت اللجي ذا ذا ذن للقنذا إزا ظذروا المذ ال ذما لل ايذ ر اإلخ مذاا اإلريلذ
الذذن يمذذاين ينذذا اهلذذايت ويف واألسذذر اإل ذ ا يس ذ ذذن األ ذذول اهلايت ذ واألل ذذال اإلولذذواويف ر
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إللمويف واادة هوي واألل ال لم اإل وب باوينح اإلطرواويف ذن
ا اق إلناةرين هايت
بلذذا ذذر( )176وا ذذا ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا ال ذ حقذذوا اصنسذذايف ر هذذاين السذذلطاا إىل اختذذاذ
طواا اةل لممايف ح ذول األشذخا الذاين يذا لويف هذاين ذن بلذا ذاوق لذت ذا اا
()177
وال اا و اه الشرب
والتمل ح وال را ال
الر اي ال
 -82وأ رب لسح حقوا اصنسايف ن للق إزا ضم لذاقاا هذاين لذت ا سذتجاب
()178
مل اا المح و الن نش ا بسا س اس إلل م أكثر تشاااأل ر ال اهلجرر

طذر

الم -المشردون داخليا
 -83أشذذاق اإلقذ ّذرق ا ذذا اإلمذذا باإلشذذراين اا ل ذاأل إىل أيف س اس ذ إ ان ذ اصجيذذاق الرا ذ إىل
سذذا ار اإلشذذراين اا ل ذاأل لذذت ذذااقر اإلخ مذذاا شذذملت طذذور انتقال ذ لتخ ذ ا كتظذذاا
()179
ن اإلخ ماا وحىت تمويف هاه الس اس ستاا جي أيف ترتاط ب نشط ذاقر للذا و
وأو ت ب يف تما احلمو با ح ن ا ناا اصمناد ذ ال ا لذ حذوافد للمذوار وإ ذاار التذول ر
اإلي ذذالة الري ذ ذ و ش ذذاقيل لمسذ ذ المذ ذ ( )180وأو ذذت أيمذ ذاأل بوض ذذل م ذذايم واضذ ذ لت اي ذذا
()181
األهل ر خت
أقام ر اإليالة احلمري للمشراين اا ل األ
 -84وأشذذاق اإلقذ ّذرق ا ذذا إىل أن ذ وفق ذاأل للميظم ذ الاول ذ للنجذذرر يم ذ  75ر اإلاد ذ ذذن
اإلشراين اا ل األ لت أقام ا و ن مثّ فنح رضذ للطذرا ولذا نذُ ىل ذاا مل ذاا لإل ذال ر
بمذذض احلذذا ا اإل ذذاا هبذذا لذذت أيذذا ضذذاا الالاي ذ و/أو الشذذرل ( )182وح ذ ّ اإلقذ ّذرق ا ذذا
احلمو ذ ل ذذت المم ذذو ل ذذت وة ذ ا س ذذتمجال لول ذ أ إ ذذال لس ذذر إىل ح ذ إجي ذذاا حل ذذول
()183
ستاا م ل اإلشراين اا ل األ
 -85وأشذذاق لسذذح حقذذوا اصنسذذايف إىل أيف اإل سسذذاا لذذم الرا ذ الذذن أنشذذهت لاذذو أو أايذذا
الدلذدال ولذذت إىل أح ذذا بسذذا تدايذذا سذذماهنا و يسذذت ا هذ السذذمايف ذذن بذرا اإلسذذا ار
()184
لت إ اار اصسمايف اإلوةن "ليازح الدلدال" بو جياويف أن سنح ر وضل ه لل اي
 -86وأو ذذت ي ذ حقذذوا الط ذذو ب ذ يف يذذر هذذاين س ذ األ وتق م ذاأل يسذذتيا إىل احت اةذذاا
()185
اإلشراين اا ل األ ر مج ل أحنا الالا

مية -القق لي التنمية والمسائل البيئية
 -87ذ ّكرا اللجي اإلمي بالقما لت التم د ضا اإلرأر بقلذ يا ذ هذاين أ ذا الت ذماا ر
الا ه واإليار والمواقث الطا م ( )186وأو ذت يذ حقذوا الط ذو بذ يف تولذ هذاين مل ذ إزالذ
()187
ال اباا لل ا ن ولل تاا اا ت م اإليار
 -88وأو ذذت اإلق ذ ّذرق ا ذذا
للت ه إلخالر المواقث

()188
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