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 مجلس حقوق اإلنسان
 الشاملالفريق العامل المعني باالستعراض الدوري 

 الدورة السادسة والعشرون
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  11 - تشرين األول/أكتوبر 31

تجميعععل للمعلومعععاه مفدتععععأل مفولعععية المعععة المتقععععدة السعععامية لققععععوق   
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15 اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة

 16/21م  مرلق ورار المجلس  5 والفقرة 5/1 اإلنسان

 هايتي  
التقريذذر يم ذل للمملو ذذاا الذذواقار ر تقذاقير ه هذذاا اإلماهذااا واصةذذرا اا ا ا ذذ   هذاا   

لاولذ  اإلمي ذ   ور تقذاقير   ذوم األ ذح اإلت ذار مبا ر ذلك اإلالحظذاا والتمل قذاا اإلقا ذ   ذن ا
حلقذذوا اصنسذذايف  ور لذذم ذلذذك  ذذن واذذادة األ ذذح اإلت ذذار الرا ذذ  ذاا ال ذذل   والتقريذذر  السذذا  
ر شذذذمو  ذذوةد تق ذذذااأل باحلذذا األل ذذذت لمذذاا الملمذذذاا  ولاللذذال   لذذذت الذذي  الما ذذذو   قذذا  

اإلرةم ذ   و  يتمذمن التقريذر أيذ   قا  أو وةنذاا نظذر أو الماحذاا  ذن الواادة يُرةت الموار إىل 
اإل وض   السا    حلقذوا اصنسذايف فذالا  ذا يذرا  ينذا ر التقذاقير والا انذاا الملي ذ  ال ذااقر  ذن 

وضذذذ    وهذذذو يتاذذذل ه مذذذو اإلاذذذااا التوة ن ذذذ  الما ذذذ  الذذذن ا تمذذذاها  لذذذ  حقذذذوا اصنسذذذايف ر اإل 
  ولا ذُكرا  لت حنو  ينج  ر حواش  هناي  الي   راةل اإلملو ذاا الذواقار 17/119  قرقه

 ر التقرير  وقو  ت ر إ ااا التقرير اوقي  ا ستمرام والتطوقاا الن حاات ر تلك ال مر 
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 المعلوماه الساسية واإلطار -موال   
 (1)نطاق االلتزاماه الدولية -ملف 

 (2)المعاهداه الدولية لققوق اإلنسان -1 
 نا/مل تقاوا  ل امل يُ  اصةرا  اإلتخا بما ا ستمرام السابق ر الاوقر احلال   

الت اية أو ا نمما  
 أو ا الف 

ا ت ال ذذذذذذ  الاول ذذذذذذذ  للقمذذذذذذذا   لذذذذذذذت 
التم  ذذذذذد المي ذذذذذر  مج ذذذذذل أشذذذذذمال 

(1972) 

المنذذذذذذا الذذذذذذاوق ا ذذذذذذا  بذذذذذذاحلقوا 
 (1991)اإلان   والس اس   

ات ال   القمذا   لذت مج ذل أشذمال 
 (1981التم  د ضا اإلرأر )

 (1995)ات ال   حقوا الط و 

ت ال ذذذذذذذذ   الربوتوكذذذذذذذذول ا  ت ذذذذذذذذاق  
ا  م شذذذذذذذذبشذذذذذذذذ يف احقذذذذذذذذوا الط ذذذذذذذذو 

اإلسذذذذذذذل   اإلياز ذذذذذذذاا األل ذذذذذذذال ر 
 (2002)تول ل فقط  

ات ال ذذذذذذ  حقذذذذذذوا األشذذذذذذخا  ذو  
  (2009اص ال  )

ا ت ال ذذذذذذذ  الاول ذذذذذذذ  حلمايذذذذذذذ  مج ذذذذذذذل 
األشذذخا   ذذن ا  ت ذذا  القسذذر  

 (2007)تول ل فقط  

المنذذا الذذاوق ا ذذا  بذذاحلقوا 
ا لت ذذذذذذذذذذذذذذذذذااي  وا ةتما  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 (2013والثقاف   )

ات ال ذذذذذذذذذذ   ياهمذذذذذذذذذذ  التمذذذذذذذذذذاي  
 (2013)تول ل فقط  
 ا  ت ذذذاق   ت ال ذذذ  الربوتوكذذول

حقذذذذذذذذوا الط ذذذذذذذذو بشذذذذذذذذ يف ب ذذذذذذذذل 
األل ذذذذذال واسذذذذذت الل األل ذذذذذذال 
ر الا ذذذذذذا  ور اإلذذذذذذواا اصباح ذذذذذذ  

(2014) 
ا ت ال   الاول   حلماي  حقذوا 
مج ذذل الممذذذال اإلنذذذاةرين وأفذذذراا 

 (2013)تول ل فقط   أسرهح

الربوتوكول ا  ت اق  الثاين اإلل ذة 
بالمنذذذذذذا الذذذذذذاوق ا ذذذذذذا  بذذذذذذاحلقوا 

 اإلان   والس اس  

اهمذذذذ  التمذذذذاي  )تول ذذذذل ات ال ذذذذ   ي
 (2013فقط  

ت ال ذذذذذذذذذ   الربوتوكذذذذذذذذذول ا  ت ذذذذذذذذذاق  
  ياهم  التماي 

ت ال ذذذذذذذذذ   الربوتوكذذذذذذذذذول ا  ت ذذذذذذذذذاق  
ا  م شذذذذذذذذذبشذذذذذذذذذ يف احقذذذذذذذذذوا الط ذذذذذذذذذو 

اإلسذذذذذذذذل   اإلياز ذذذذذذذذاا األل ذذذذذذذذال ر 
 (2002تول ل فقط  )

ا ت ال ذذذذذذ  الاول ذذذذذذ  حلمايذذذذذذ  حقذذذذذذوا 
مج ذذذذذذذل الممذذذذذذذذال اإلنذذذذذذذاةرين وأفذذذذذذذذراا 

 (2013أسرهح )تول ل فقط  
ا ت ال ذذذذذذذذ  الاول ذذذذذذذذ  حلمايذذذذذذذذ  مج ذذذذذذذذل 
األشذذذخا   ذذذن ا  ت ذذذا  القسذذذر  

 (2007)تول ل فقط  

و/أو  الت  ظاا
 اص الناا

   

 إةذذذذذذذذذذذذذذرا اا الشذذذذذذذذذذذذذذمو 
والت ق قاا واصةرا اا 

 (3)الماةل 

لربوتوكذذذذذذذذول ا  ت ذذذذذذذذاق   ت ال ذذذذذذذذ  ا
   اص الذذذحقذذذوا األشذذذخا  ذو  

 (2009  )6اإلاار 

 لذذت مج ذذذل  ا ت ال ذذ  الاول ذذ  للقمذذذا  
 14   اإلاارأشمال التم  د المي ر 

الربوتوكذذذذذذذذذذذول ا  ت ذذذذذذذذذذذاق  اإلل ذذذذذذذذذذذة 
المنذذذذذذا الذذذذذذاوق ا ذذذذذذا  بذذذذذذاحلقوا ب

 ا لت ااي  وا ةتما    والثقاف  
المنذذذذذذذا الذذذذذذذاوق ا ذذذذذذذا  بذذذذذذذاحلقوا 

 41اإلان   والس اس    اإلاار 
اإلل ة  األولالربوتوكول ا  ت اق  

بالمنذذذذذذا الذذذذذذاوق ا ذذذذذذا  بذذذذذذاحلقوا 
 اإلان   والس اس  

الربوتوكذذذذذذذذذول ا  ت ذذذذذذذذذاق   ت ال ذذذذذذذذذ  



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

3 GE.16-14834 

 نا/مل تقاوا  ل امل يُ  اصةرا  اإلتخا بما ا ستمرام السابق ر الاوقر احلال   

القمذذا   لذذت مج ذذل أشذذمال التم  ذذد 
 ضا اإلرأر

)تول ذذذذل  ات ال ذذذذ   ياهمذذذذ  التمذذذذاي 
 (2013فقط  

الربوتوكذذذذذذذذذول ا  ت ذذذذذذذذذاق   ت ال ذذذذذذذذذ  
حقوا الط و اإلتملة بذجةرا  تقذا  

 الااللاا
حلمايذذذذذذ  حقذذذذذذوا ا ت ال ذذذذذذ  الاول ذذذذذذ  

مج ذذذذذذذل الممذذذذذذذذال اإلنذذذذذذذاةرين وأفذذذذذذذذراا 
 (2013)تول ل فقط   أسرهح

ا ت ال ذذذذذذذذ  الاول ذذذذذذذذ  حلمايذذذذذذذذ  مج ذذذذذذذذل 
األشذذذخا   ذذذن ا  ت ذذذا  القسذذذر  

 (2007)تول ل فقط  

 صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة -2 

 ناا  ل امل يُ  اصةرا  اإلتخا بما ا ستمرام السابق ر الاوقر احلال   
أو ا نمذذذما  الت ذذذاية 
 أو ا الف 

ات ال ذذ   يذذل ةرإلذذ  اصبذذاار ا ما  ذذذ  
  واإلمالا   ل نا

  

(4)بروتوكول بالم و 
نظذذا  قو ذذا األساسذذ  للم ممذذ    

 ا ياد   الاول  

ا ت ال ذذذذ  ا ا ذذذذذ  بوضذذذذذل الالةهذذذذذ   
 (5)وبروتوكوهلا

  

 12 ر ات ال ذذذذذذذاا ةي ذذذذذذذ  اإل ق ذذذذذذذ  
 يفوالربوتوكو  1949 ب/ألسط  

 ايفاإلل قذذذذذ ايف األول والثذذذذذايناصضذذذذذاف 
 (6)اهب

وضذل بشذ يف  1954 ا  ات ال    
 األشذذذذذذذذذذخا   ذذذذذذذذذذاإل  ا يسذذذذذذذذذذ  

اإلتملقذذذذذذذ   1961 ذذذذذذذا  ات ال ذذذذذذذ  و 
 ف ض حا ا انماا  ا يس  

ا ت ال ذذاا األساسذذ   إليظمذذ  الممذذو  
 (7)الاول  

الربوتوكذذذذذذذذذذول اصضذذذذذذذذذذار الثالذذذذذذذذذذ   
اإلل ذذذذة بات ال ذذذذاا ةي ذذذذ  لمذذذذا  

1949(8) 
ات ال تذذذذذا  يظمذذذذذ  الممذذذذذو الاول ذذذذذ     

 (9)189وقلح  169قلح 
 ذال التم  ذد ر ماف ذ    ات ال     

 التمل ح
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الربوتوكذذذذول و بذذذذ يف ت ذذذذاا هذذذذاين  لذذذذت  يذذذذ  حقذذذذوا الط ذذذذ  أو ذذذذت 2016ر  ذذذذا   -1
الربوتوكول ا  ت اق   ت ال ذ  ا  و ا  ت اق   ت ال   حقوا الط و اإلتملة بجةرا  تقا  الااللا

الربوتوكذذول ا  ت ذذاق  الثذذاين اإلل ذذة بالمنذذا الذذاوق ا ذذا  بذذاحلقوا اإلان ذذ  و    ياهمذذ  التمذذاي 
ا ت ال ذ  الاول ذذ    و ا ت ال ذ  الاول ذ  حلمايذ  مج ذل األشذذخا   ذن ا  ت ذا  القسذر   و والس اسذ  

  شذذذجمت اللجيذذذ  2016  ور  ذذذا  (10)حلمايذذذ  حقذذذوا مج ذذذل الممذذذال اإلنذذذاةرين وأفذذذراا أسذذذرهح
الربوتوكذول ا  ت ذاق   ت ال ذ  اإلمي ذ  بالقمذا   لذت التم  ذد ضذا اإلذرأر هذاين  لذت الت ذاية  لذت 

ا ت ال   الاول   حلماي    و  ال    ياهم  التماي وات  القما   لت مج ل أشمال التم  د ضا اإلرأر
 ال ذذ  الاول ذذ  حلمايذذذ  مج ذذل األشذذخا   ذذذن ا ت  و حقذذوا مج ذذل الممذذذال اإلنذذاةرين وأفذذراا أسذذذرهح

  (11)ا  ت ا  القسر 
 18-88   وضذذذذذذ   األ ذذذذذذح اإلت ذذذذذذار السذذذذذذا    لشذذذذذذ ويف الالةهذذذذذذ  بالتو ذذذذذذ ت وذّكذذذذذذرا  -2
وأو ذذذذت بذذذذ يف تذذذذاق    (12)اللتذذذذ  لالتنمذذذذا هذذذذاين  ذذذذالل استمراضذذذذنا الذذذذاوق  األول 19-88و

  (13)ل أ مال برإلاهنا ا ايا لت ةاو  1961و 1954حمو   هاين الت اية  لت ات ال ن 
و واللجيذذذ  اإلمي ذذذ  بالقمذذذا   لذذذت التم  ذذذد ضذذذا اإلذذذرأر هذذذاين  يذذذ  حقذذذوا الط ذذذوأو ذذذت  -3

  (14)189ات ال    يظم  الممو الاول   قلح بالت اية  لت 
 لذت الت ذاية  هذاينوشجمت  يظم  األ ح اإلت ار للمب   والملح والثقاف  )ال ونسمو(  -4

   (15) لت ات ال    ماف   التم  د ر  ال التمل ح

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
حذذا ا انمذذاا  ال قذذ  بشذذ يف ف ذذو    أ ذذرب األ ذذ  المذذا   ذذن أسذذ   2016ر  ذذا   -5

 ذذذال ا نتخابذذذاا واإل سسذذذاا بمذذذا ةذذذولت   ذذذن ا نتخابذذذاا التشذذذريم   وةولذذذ   ذذذن ا نتخابذذذاا 
 وأ ذذر   ذذن ا نتخابذذاا الالايذذ   ر ال ذمر اإلمتذذار  ذذن  ب/ألسذذط  إىل تشذذرين األول/الرداسذ   
  وبمذذذا فذذذرارب ر الربإلذذذايف اا   ا ذذذاأل  شذذذ و الربإلذذذان ويف اإليتخاذذذويف  يا ذذذانح ر  (16)2015أكتذذذوبر 

  وأا  تدايا التوتراا اإلرتاط  مبدا ح حاوث تدوير ر ا نتخاباا إىل 2016كانويف الثاين/يياير 
   ور شذذاا /(17)ا  السذذااا الرداسذذ  إىل أةذذو لذذم  سذذمت بسذذا  تيذذا   اإلخذذاوا األ ي ذذ إقةذذ
  انتخاذذذت ا مم ذذذ  الولي ذذذ  قدذذذ    لذذذ  الشذذذ ور وا مم ذذذ  الولي ذذذ  قد سذذذاأل   لتذذذاأل 2016 فربايذذذر

  (18)يو األ  120للجمنوقي  ل مر   تتما  
استمراق حال  انماا  ال قذ     ن للق  إزا  أ رب األ   الما  2016ور حديرايف/يون    -6

  وأكذذا أيف لذذ   بوسذذل هذذاين  مذذو (19)ر الس اسذذ  وحذذا ا التذذ  ر ر إعذذا  الممل ذذ  ا نتخاب ذذ 
اإلقرال ذاأل للاذا  ر التما ذو  ذل    يتخاذل ذاار احلاةذ  إىل    ا  عايا احلمح ا نتقاق وأكذا  ذاااأل 
  ا ا  ل  حقوا اصنسايف ا ناا 2016  ور  ا  (20)الت اياا اإلتدايار الن يواةننا الالا

  (21)ُلُا األ بالممل   ا نتخاب  اإلم  الس اس   ال ا ل  ر الالا إىل 
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و حذذذذب ا اذذذذم اإلسذذذذتقو اإلمذذذذا  الذذذذ  حقذذذذوا اصنسذذذذايف ر هذذذذاين أيف الت ة ذذذذو اإلينجذذذذ   -7
السذذلطاا ايل ذذ  ر ةمذذو السذذلط  التي  ايذذ  تتذذوىل  ااشذذرر تم ذذ   2011لالنتخابذذاا  يذذا  ذذا  

 الالذذذذذذذذاياا وأا  ذلذذذذذذذذك إىل مجذذذذذذذذوا ر  لذذذذذذذذ  الشذذذذذذذذ ور و لذذذذذذذذ  اليذذذذذذذذواب ر كذذذذذذذذانويف الثذذذذذذذذاين/
  (22)2015 يياير
وأ ذذذرب  لذذذ  األ ذذذن  ذذذن   اذذذ  أ لذذذ  الشذذذايار إزا  فشذذذو ا نذذذاا اهلايت ذذذ  ال ا لذذذ  ر  -8

كذو ااولذ  تسذمت إىل وأاايف  ر  و ذاها  ةرا  ا نتخابذاا  ل نا صاليناد   اإلت ة احما  اآلةال 
  (23)س ما باستخاا  المي  ز د   الممل   ا نتخاب   أو الت ام ر نتادجنا  و 

وأفذذذاا لسذذذح حقذذذوا اصنسذذذايف ر بمثذذذ  األ ذذذح اإلت ذذذار لت ق ذذذة ا سذذذتقراق ر هذذذاين بذذذ يف  -9
  وأبذذرز أ ذذوقاأل  ينذذا  سذذذ ول   2012تمذذايالا ها ذذ   لذذت الاسذذذتوق ا لذذت ح ذذد الي ذذاذ ر  ذذذا  

اول   ن توفم التمل ح اجملاين للجم ل  وا  ماا باجملل  األ لذت للقمذا  بو ذ   اهل هذ  اإلشذرف  ال
  (24)ن ه  اادم ك لت  رالا  القما ؛ وإنشا   ل  ا نتخاباا الاادح  

وأو ذذت اللجيذذ  اإلمي ذذ   قذذوا اصنسذذايف بذذ يف تذذاق  هذذاين  لذذا  إ ذذااا القذذانويف ا يذذاد   -10
   تمري ذذاأل للتمذذاي  يشذذمو أيمذذذاأل 2014احلمو ذذ  با تمذذااه ر هنايذذ   ذذا  ا ايذذا الذذا  تمنذذاا 

  وأشذذاق (25)التمذذاي  الي سذذ  وأحما ذذاأل كاف ذذ  تذذي   لذذت  الحقذذ  وإاانذذ   ذذرتم  هذذاه األفمذذال
ا ام اإلسذتقو اإلمذا  الذ  حقذوا اصنسذايف ر هذاين إىل أيف  شذرو  تمذايو القذانويف ا يذاد  كذايف 

  (26)وأنذذ  تمذذمن  ذذواا كثذذمر تتيذذاول حقذذوا اصنسذذايف 2015  ذاق/ ذذاق  لذذا لُذذاىل  إىل الذذرد   ر
و حذذذب لسذذذح حقذذذوا اصنسذذذايف ر بمثذذذ   ق ذذذة ا سذذذتقراق ر هذذذاين أيف تمذذذايالا أ ذذذر  ها ذذذ  
سُتا و بال شك  لت هاا اإلشرو   و  سذ ما  يذا  رضذ   لذت الربإلذايف  وا ذا احلمو ذ  ولمهذا 

ةذذرادح احلذذرب وحظذذر كذذو   ذذو  لذذت ا ذذرادح الس اسذذ   الذذن   ذذن ا نذذاا ال ا لذذ  إىل إضذذاف  يذذر 
 احاتنا انتناكاا ةس م  حلقوا اصنسذايف  وباصضذاف  إىل ذلذك  توا ذو الممذو  لذت إ ذال  

  ولذذا شذذجل  لذذ  حقذذوا اصنسذذايف هذذاين  لذذت تقذذا  تقريذذر  ذذن (27)ا ياد ذذ الت ق قذذاا لذذانويف 
  (28)ا ا ياد   تابم   شرو   القانويف ا ياد  ولانويف اصةرا ا

  (29)وأو ت  ي  حقوا الط و ب يف تسرّ  هاين ا تماا لانويف محاي  الط و -11
وأ ربذذت اللجيذذ  اإلمي ذذ  بالقمذذا   لذذت التم  ذذد ضذذا اإلذذرأر  ذذن للقنذذا إزا   ذذا   قذذة نتذذاد   -12

اإلواقا  القوان  وا سمات ج اا بسا   ا  اختاذ إةرا اا  تسق  و يسق  ولل  ر إ ااق  لموس  
  (30)القوان  اإلتملق   قوا اإلرأرسّن بط  الممل   التشريم   والت  ماا الطويل  ر  و حظت أيماأل 

 اإلطار المؤسسي والبنية الساسية لققوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جية 
 (31)مركز المؤسساه الوطنية لققوق اإلنسان  

 (32)اإلركد ر الاوقر احلال   اإلركد ر الاوقر السابق  اإل سس  الولي   حلقوا اصنسايف
 (2013)اإلركد "أل "  -  مت  محاي  اإلوالي  
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إزا  ااوايذذذ  اإلذذواقا اإلتاحذذذ    ذذن اسذذذتمراق للقنذذاأ ربذذت اللجيذذ  اإلمي ذذذ   قذذوا اصنسذذذايف  -13
  (33)إلمت  أ   اإلظامل وا ت هاين إىل احلر   لت  را ار تو  اا اإلمت 

ر  ال حقوا اصنسايف  لذت  سذتو  ُااوق وأشاق لسح حقوا اصنسايف إىل أيف ل اب  -14
احلمو   ا ايار يامذ   لذت القلذة  فاللجيذ  اإلشذمك  بذ  الذوزاقاا اإلمي ذ   قذوا اصنسذايف  الذن 

  وأو ذذت ا اذذم اإلسذذتقو بذذ يف تُيشذذ  (34)  فقذذاا زانذذا ر الظذذروا ا ايذذار2013أنشذذهت  ذذا  
ضذذمايف اضذذطال  اللجيذذ   سذذتو  حمذذو   ه هذذ  حلقذذوا اصنسذذايف تمذذويف لذذااقر  لذذت   لذذت أ لذذت

  (35) اإلشمك  ب  الوزاقاا اإلمي    قوا اصنسايف بمملنا ب مال  
وقأ  ا اذذذذم اإلسذذذذتقو أنذذذذ  ييا ذذذذ  إ ذذذذااا  طذذذذ   مذذذذو لتمديذذذذد ومحايذذذذ  حقذذذذوا اصنسذذذذايف   -15

    (36)بالتماويف  ل اجملتمل اإلاين و مت  أ   اإلظامل
الت ق ذذذة ر مج ذذذل وأو ذذذت  يذذذ  حقذذذوا الط ذذذو بذذذ يف تمذذذدز هذذذاين لذذذاقا ا اإل سسذذذ   ر  -16

  (37)اإلتوقل   قاضاراا ا اا ال ساا وسو  إااقر األ وال و 

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان -ثانيا   
 نااستمراضاأل إليت ذ  اإلذار بشذ يف  تابمذ  التو ذ اا اإلقا ذ  أايذا  استمراضذلا ت هاين  -17

  (38)2011 ا  الاوق  الشا و ر 

 التعاون مل هيئاه المعاهداه -ملف 

 حالة اإلبالغ -1 

 ه ه  اإلماهار
اإلالحظذذاا ا تا  ذذ  الذذواقار 

 ر ا ستمرام السابة
لُذذذذذذذذا   يذذذذذذذذا   ذذذذذذذذر تقريذذذذذذذذر 

 ا ستمرام السابة
  ذذذذر  الحظذذذذاا 

 حال  اصبالرب  تا   
 يذذذذذذذ  القمذذذذذذذا   لذذذذذذذت 

 التم  د المي ر 
ت  ر تقذا  التقريذر الرابذل  شذر  - - 1999 ب/ألسط  

 2000  يا  ا 
اللجيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اإلمي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
بذذذذذاحلقوا ا لت ذذذذذااي  
 وا ةتما    والثقاف  

 يذذا  تذذ  ر تقذذا  التقريذذر األوق - - -
 2016 ا  

اللجيذذذ  اإلمي ذذذ   قذذذوا 
 اصنسايف

 تشذذذذذذذذذذذذذذذذذذرين األول/ 2012 1995 ذاق/ اق  
 2014أكتوبر 

الثذذاين حيذذو  و ذذا تقذذا  التقريذذر 
 2018ر  ا  

 اللجيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اإلمي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
القمذذا   لذذت التم  ذذد ب

 ضا اإلرأر

 ذاق/ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاق   2014 2009شاا /فرباير 
2016 

حيو  و ا تقا  التقرير الماشر 
 2020ر  ا  

 كذذذذذذذذذذانويف الثذذذذذذذذذذاين/ 2013 2003كانويف الثاين/يياير   ي  حقوا الط و
 2016يياير 

تقا  التقريذر ا ذا ل حيو  و ا 
للتقذاقير  ذذن الرابذل إىل السذذاا  
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 ه ه  اإلماهار
اإلالحظذذاا ا تا  ذذ  الذذواقار 

 ر ا ستمرام السابة
لُذذذذذذذذا   يذذذذذذذذا   ذذذذذذذذر تقريذذذذذذذذر 

 ا ستمرام السابة
  ذذذذر  الحظذذذذاا 

 حال  اصبالرب  تا   
حيذذذذذو  و ذذذذذا و ؛ 2021ر  ذذذذذا  

تقذذذذذذذذذذذذذا  التقريذذذذذذذذذذذذذر األوق  ذذذذذذذذذذذذذن 
الربوتوكذذذول ا  ت ذذذاق   ت ال ذذذ  
حقذذذذذذذذذوا الط ذذذذذذذذذو بشذذذذذذذذذ يف ب ذذذذذذذذذل 
األل ذذذذذذال واسذذذذذذت الل األل ذذذذذذال 

ر  ر الا ذا  ور اإلذواا اصباح ذذ 
 2016تشرين األول/أكتوبر 

اللجيذذذ  اإلمي ذذذ   قذذذوا 
خا  ذو  األشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 اص ال 

  ل ا اليظرالتقرير األوق - 2014 -

 الردود فلى طلباه المتابعة المقددة المقدمة م  هيئاه المعاهداه -2 

 اإلالحظاا ا تا      
 تاقيخ التقا  اإلوضو    و ا تقا  اإلالحظاا ا تا    ه ه  اإلماهار

اللجيذذذذذ  اإلمي ذذذذذ   قذذذذذوا 
 اصنسايف

إةذذذذرا اا اياكمذذذذ  ر القمذذذذايا اإلرتاطذذذذ   2015
اللجيذذذ  بمنذذذا اوفال  ذذذ  وتي  ذذذا تو ذذذ اا 

؛ حا ا القتو الولي   لل ق ق  والماال 
باألسذذذذذذل   الياقيذذذذذذ   لذذذذذذت أيذذذذذذا  لذذذذذذواا 
األ ذذذذن؛ اا ذذذذا اا تلقذذذذ  اإلذذذذاافم   ذذذذن 
حقوا اصنسذايف وال ذ     واإلماقضذ  

(39)ا نتخاباا الس اس   لتنايااا؛
 

تابمذذذذذذذذذ  حذذذذذذذذذواق اإل  2016
 (40)ةاق  

اللجيذذ  اإلمي ذذ  بالقمذذا  
  لت التم  د ضا اإلرأر

لذذذانويف  شذذذرو  التذذذاابم ا ا ذذذ  اإل لتذذذ ؛  2018
 ماف ذذذذذذذ  الميذذذذذذذ  ضذذذذذذذا اإلذذذذذذذرأر؛ الذذذذذذذدوا  

(41)والماللاا األسري 
 

- 

 (42)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة -باء 
 احلال  الراهي  الاوقر السابق  راحلال   

     ا ور اادم 

 الراّ  ل هباطلالدياقاا اإلم
 هاين

 األشخا  اإلشراويف اا ل األ 
 السمن

 األشخا  اإلشراويف اا ل األ 
 هاين
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 احلال  الراهي  الاوقر السابق  راحلال   

 - - الدياقاا اإلوافة  ل نا  ن ح   اإلااأ
 اإلي اقويف  ن أ و أفريق  ال اا  الدياقاا اإلطلوب إةراؤها

 ت تسم  باللاا ا ستمرام  أُقسل الل ال مر ل ا  الراوا  لت قسادو ا ا ا  والياا اا الماةل 
 أ   ينا  احلمو    لت مل ترا

  ر سذذذ اا ةنواهذذذا الرا  ذذذ  إىل  ما ذذذ  الاولذذذ أو ذذذت لسذذذح حقذذذوا اصنسذذذايف بذذذ يف تذذذا و  -18
ال ريذذة الما ذذو اإلمذذا با حتجذذاز كذذالأل  ذذن    فذذماا ا حتجذذاز لاذذو اياكمذذ اكتظذذاا السذذجويف ولذذول 

إىل  واإلقرق ا ا  اإلما مبس ل  التماي  واإلقرقر ا ا   اإلمي   باستقالل القمذار وايذا   التمس  
ا ذذا  اإلمذذا بذذ يف تذذا و الاولذذ  إىل زياق ذذا اإلقذذّرق    وأو ذذت لسذذح حقذذوا اصنسذذايف أيمذذاأل (43)زياق ذذا

ا نتناكذذاا    وذلذذك  ذذن أةذذو تيذذاول لمذذ  بتمديذذد احلق قذذ  والماالذذ  وا ذذرب وضذذماناا  ذذا  التمذذراق
  (44)اوفال   الس ا ا س م  حلقوا اصنسايف الن اقتمات ر اإلاض   و  سّ ما  الل قداس  

 التعاون مل مفولية المة المتقدة السامية لققوق اإلنسان -جية 
ألذذ ح التمذذذاويف  ذذل   وضذذذ   األ ذذح اإلت ذذذار السذذذا    حلقذذوا اصنسذذذايف   ذذن لريذذذة  ي ذذذر  -19

  ومشذذو  لذذت وةذذ  ا  ذذو  األ ذذح اإلت ذذار لت ق ذذة ا سذتقراق ر هذذاينبمثذذ  حقذوا اصنسذذايف ر 
تقذذذا  لذذذاق كاذذذم  ذذذن الذذذا ح التقذذذا واإلذذذاق لل مو ذذذ  واإليظمذذذاا لذذذم احلمو  ذذذ  و متذذذ  محايذذذ  

    (45)اإلوالي 

، مععل مرافعاة القععانون تنفيع  االلتزامعاه الدوليععة المتعلقعة بققععوق اإلنسعان -ثالثا   
 ب التطبيق الدولي اإلنساني الواج

 المساواة وفدم التمييز -ملف 
اسذذذتمراق وةذذذوا أ ربذذذت اللجيذذذ  اإلمي ذذذ  بالقمذذذا   لذذذت التم  ذذذد ضذذذا اإلذذذرأر  ذذذن للقنذذذا إزا   -20

ممل ذذذ  لر القذذذانويف ا يذذذاد  والقذذذانويف اإلذذذاين  وأو ذذذت بذذذ يف تذذذوق هذذذاين األولويذذذ   أحمذذذا  ع  ديذذذ 
  (46)إ ال  لوان ينا

لتم  ذذد ةيسذذاين وسذذو   ما لذذ  و حظذذت اللجيذذ  ذا ذذا اسذذتمراق تمذذرم اليسذذا  وال ت ذذاا  -21
  (47) ظذذذذاهر التم  ذذذذد ر الالذذذذاأ طذذذذر وت شذذذذ  الميذذذذ  ا يسذذذذاين الذذذذا  إلثذذذذو   لذذذذت نطذذذذاا واسذذذذل

وأو ت ب يف تُما هاين اسمات ج   إلماف ذ  القوالذ  اليمط ذ  التم  ديذ ؛ وبذ يف تقذو   بالتمذاويف  ذل 
  (48)  بت م ح وتي  ا برا   التو    لتمديد ال وق لم اليمط    ن اإلرأراجملتمل اإلاين
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وأ ربت اللجي  ذا ا  ن للقنا  ن أيف اليسا  وال ت اا اإلمالاا  ا زلن يواةنن الو ح  -22
   (49) ا يتمرضن للمي  ولالست الل ا يس  والتم  د بشار ولالااأل 

وإيف كايف   يوةا لانويف ر هاين إل د ضا اإل و  و حب فرية األ ح اإلت ار القطر  أن  -23
ا يسذذذذ   فذذذذجيف أفمذذذذال  يذذذذ  اقتماذذذذت ضذذذذا اإلثل ذذذذاا واإلثل ذذذذ  ةيسذذذذ األ و داوةذذذذ  اإل ذذذذو ا يسذذذذ  

السذلطاا  مل تذاهناالقمذا  و  يمالذ   ل نذا ومل وحا ل   ذ اا ا يسذ و  اير  اهلوي  ا يسان   
اد  ضا قةال ألا وا  اللاا ةيس   ف ما الممو     ومت اصبالرب  ن حا ا  ن التمس  القم

  وأو ذذت اللجيذذ  اإلمي ذذ   قذذوا اصنسذذايف بذذ يف تي ذذا هذذاين محلذذ  تو  ذذ  ولي ذذ  (50)ب ذذينح بالماضذذ 
إىل لواا ح ب اليظا  و وظ   القما   مث إىل  ا   ا منوق ر  رحلذ   حقذ    ذن  ُتوة  بااي أل 

  (51) يسان  أةو  ماف   ال وق اليمط   القادم   لت اهلوي  ا

 حق الفرد لي القياة والقرية وممنأل الشخصي -باء 

تابل لسح حقوا اصنسايف اإلدا ح بش يف إلاا   يا ر تابم  للاول   لت ا ستخاا  لذم  -24
  (52)اإلشذذرو  للقذذور الذذا  أفمذذت إىل الوفذذار ر المايذذا  ذذن احلذذا ا  و مظمنذذا أايذذا  اإلظذذاهراا

الت ق قذذاا الت ايا ذذ  والقمذذاد   ر اا ذذا اا اسذذتخاا  الشذذرل  الولي ذذ  و حذذب األ ذذ  المذذا  أيف 
  و سذذذ  إةذذذرا اا الت قذذذة الذذذن لذذذا  هبذذذا لسذذذح حقذذذوا (53)لذذذم اإلشذذذرو  للقذذذور   تذذذدال اذذذاوار

  وأو ذذت اللجيذذ  (54)اصنسذذايف  مل ختمذذل  مظذذح حذذا ا اسذذتخاا  األسذذل   الياقيذذ  أل   ق ذذة
هذاين الت ق ذة ر مج ذل حذا ا الوفذار باألسذل   الياقيذ   لذت اإلمي    قذوا اصنسذايف بذ يف تم ذو 

  (55)أيا  لواا إن اذ القانويف و قاضار اإلس ول   ينا
و حذذب لسذذح حقذذوا اصنسذذايف أيف اإل تشذذ   الما ذذ  للشذذرل  الولي ذذ  مل تذذتممن بمذذُا  ذذن  -25

سذذذذّ ما  الت ذذذذا  كمذذذذا ييا ذذذذ   نتناكذذذذاا حقذذذذوا اصنسذذذذايف اإلل وظذذذذ  ر  اقسذذذذاا الشذذذذرل   و 
  (56)اإلما ل سو  حا ا ا  تقال التمس    واستخاا  القور واللجو  إىل ضروب 

و حذذب ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا  الذذ  حقذذوا اصنسذذايف ر هذذاين أنذذ  ي ذذاا بانتظذذا   ذذاوث  -26
أنذ  إذا كانذت  مذا ن الق ذوق ر إىل   وأشاق لسح حقوا اصنسايف (57)حا ا ل ا  لولاد 

 ن الما  تشمو ةد األ  ذن أسذااب حذا ا الق ذا  ال ولذاد   فذجيف  مذا ن الق ذوق الماال  واأل
  وأو ت ا ام اإلستقو اإلما  ال  حقوا اصنسايف (58)هاه تساهح ر  جد الاول   ن استاالنا

ر هاين بج ااق تاكم مبيل الت ا  اإلر  لي س  وإةرا   ق قاا  ينج   ر حا ا الق ا  
  (59)ال ولاد 

وأ ذذذذذرب ال ريذذذذذة القطذذذذذر   ذذذذذن شذذذذذوالل  إزا  ظذذذذذروا ا حتجذذذذذاز  و ينذذذذذا ا كتظذذذذذاا ر  -27
  وأشذذاق األ ذذ  المذذا  إىل أيف (60)الر ايذذ  ال ذذ    اإلياسذذا  و ذذا  ك ايذذ السذذجويف  وسذذو  الت ايذذ  
 حتجذاز ا اضذم    ت ذا  إااقر السذجويف ذن  رافذة ا   رفقذاأل  17أ ذو االاذ   رافذة فقذط  ذن 

سذا    23ثذر  ذن  م  ربل لمو اتجد  وأيف ه    ايتجدين يقمويف أك لت  تت ح  ا يديا لل الأل 
  وأشذذذذاق لسذذذذح حقذذذذوا اصنسذذذذايف إىل أيف ا  ذذذذتال ا ر اليظذذذذا  (61)حانذذذذا د ر ال ذذذذو  حا سذذذذ  زن
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القماد  والمذاا الماذم  ذن حذا ا ا  تقذال لذم القذانوين تمذا  ذن بذ  األسذااب الذن أاا إىل 
  و حذذذب لسذذذح حقذذذوا اصنسذذذايف أيف ظذذذروا احتجذذذاز األشذذذخا  ايتجذذذدين ر (62)هذذذاا الوضذذذل

  وأ ربذت اللجيذ  اإلمي ذ   قذوا اصنسذايف  ذن للقنذا إزا  (63)سو األ  ن ذلك الشرل    تقو  راكد 
  وأ ربذذت  يذذ  حقذذوا الط ذذو  ذذن للقنذذا إزا  وةذذوا  رفذذة (64)اإلذذاان  ذذن  ذذا  ف ذذو اإلتنمذذ  

  وأشذذذاق ال ريذذذة القطذذذر  إىل أيف نقذذذو (65)األل ذذذال  ذذذن الاذذذال  احتجذذذاز واحذذذا فقذذذط يُ  ذذذو ف ذذذ  
  (66) شرر  إلثو  شمل  كامرالسااس  األل ال حنو السجن اإلركد   مبجرا بلولنح سن 

وأشذذاق لسذذح حقذذوا اصنسذذايف إىل أيف  اقسذذ  ا  تقذذال لذذم القذذانوين تتسذذح بطذذابل  تمذذرق  -28
  (67)و ين 
وا اصنسذذذذذايف  ذذذذن للقنذذذذذا إزا  ا سذذذذذتخاا  لذذذذذم اإلتياسذذذذذ  وأ ربذذذذت اللجيذذذذذ  اإلمي ذذذذذ   قذذذذذ -29

ر ا كتظذذاا ر السذذجويف  ويرلذذت إىل اإلما لذذ    ااشذذراأل  لالحتجذذاز لاذذو اياكمذذ   الذذا  يذذ ار تذذ اماأل 
  وييا   أيف تم و هاين عتل مج ل ايتجدين بذاحلة ر اإلثذول أ ذا  القمذا  (68)الالإنسان   واإلن ي 

ر ا حتجذاز  وضذل األشذخا  الذاين يقامذويف  يذا أ ذوا   ايذار ااق لتذتذاابم  اةلذ  وأيف تتخا 
  وأ ربذذذت  يذذذ  حقذذذوا الط ذذذو  ذذذن للقنذذذا إزا  احتجذذذاز األل ذذذال ل ذذذماا (69)لم اكمذذذ ل السذذابة

  وأاذذاقا اللجيذذذ  اإلمي ذذ  بالقمذذذا   لذذت التم  ذذذد ضذذا اإلذذذرأر شذذوالو  االذذذ  (70)لويلذذ  لاذذو اياكمذذذ 
وأشذذذاق لسذذذح حقذذذوا اصنسذذذايف إىل أيف  ذذذا  نظذذذر القاضذذذ  اإلسذذذ ول ر   (71)يتملذذذة باليسذذذا  ف مذذذا

لمذذايا األللا ذذ  السذذاحق   ذذن احلذذا ا اإلواقذذ   ذذن حذذا ا ا حتجذذاز السذذابة للم اكمذذ  يشذذمو 
ر اإلاد   ن األشذخا  ايتجذدين لاذو اياكمذ  ر السذجن الذولا ر  74بالقانويف  وأيف  إ ال أل 

  وقأ  ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا  الذذ  (72)احتجذذازاأل لذذم لذذانوينكذذانوا اتجذذدين   2014شذذاا /فرباير 
تسذذتوة  ا حتجذذاز السذذابة للم اكمذذ   الذذول أ ذذ ما ذذ   سذذ ل  حقذذوا اصنسذذايف ر هذذاين أيف 

 الت ا  بقور أكرب لل ساا ر ا ناز القماد   وحسن تابم ولت لمار اياكح وأ ما  الي ابذ 
و راةمذذ  القذذانويف  ؛ت ق قذذاا ا ياد ذذ  باإلديذذا  ذذن ال ا ل ذذ   وإ مذذال مج ذذل أحمذذا  لذذانويف الالما ذذ 
  وأشاق لسح حقوا اصنسايف إىل أيف  ماف   ا حتجاز السابة للم اكم    تم   (73)ا ياد 

  (74)إلما   إشمال اا ا حتجاز

 لذذت حذذا ا  ذذن ا حتجذذاز لذذم القذذانوين لذذا   و  يذذدال لسذذح حقذذوا اصنسذذايف شذذاهااأل  -30
 48وهذذذو اإلشذذذاكو اإلتذذذواترر احتجذذذاز األفذذذراا ل ذذذمر تتجذذذاوز األةذذذو القذذذانوين ايذذذاا الشذذذرل   و ذذذن 

  (75)سا    بسا   جد السلطاا القماد    ن اختاذ إةرا اا
وأ ربت  ي  حقوا الط و  ن للقنا إزا  المي  القادح  لت نو  ا ي  الذا  يرتمذ   -31

  (76)اا ل األ ضا اليسا  وال ت اا    سّ ما ر خم ماا اإلشراين 
ر اصبذذالرب  ذذن حذذا ا ا سذذت الل  وأ ربذذت اللجيذذ  ذا ذذا  ذذن للقنذذا إزا  الذذماا  مو ذذاأل  -32

وا  تاا  ا يس  ؛ وتواتر قفض السلطاا الت ق ة ر حا ا المي  القادح  لذت نذو  ا ذي ؛ 
  وأشذاق (77)اصةرا اا ا ياد ذ إلااشرر وإلدا  الم ايا بتقا  شناار لا   ر حا ا ا لت اب 

 ذذذا يرتانذذذا لمذذذار ال ذذذلح  تشذذذمو  لسذذذح حقذذذوا اصنسذذذايف إىل أيف التسذذذوياا "الوايذذذ " الذذذن لالاذذذاأل 
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  وأو ذذت بذذ يف تيقذذو سذذلطاا الشذذرل  الشذذماو  إىل الي ابذذاا الما ذذ  ولذذ   إىل لمذذار (78) ادقذذاأل 
 بشذناار لا ذ  ر حالذ  ا  تذاا ا سذتظناق   وأو ت با تماا توة ذ  يوضذح أيف  ذا  (79)ال لح

  وحثّذذت اللجيذذ  اإلمي ذذ  بالقمذذا  (80) ذذن  الحقذذ   ذذرتم  هذذاه ا ذذرادح ا يسذذ    يشذذمو  انمذذاأل 
 لذذت التم  ذذد ضذذا اإلذذرأر هذذاين  لذذت ضذذمايف  ذذا  اصشذذاقر ر  شذذرو  لذذانويف  ماف ذذ  الميذذ  ضذذا 

  (81)اإلرأر إىل الوسال  ر  ثو هاه احلا ا
والذذاين  ر  مظذذح احلذذا ا   ذذرم وأ ربذت  يذذ  حقذذوا الط ذذو  ذذن للقنذا إزا  قفذذض ال -33

لمذذايا ا سذذت الل وا  تذذاا  ا يسذذ    لذذت أبيذذادنح أ ذذا  القمذذا  ولاوهلمذذا بذذال ذلذذك بتمذذويض 
  (82)يافم  ا اين

 طذذذر لذذذم اإلتدوةذذذاا تمذذذّرم أل ذذذال األ نذذذاا وأ ربذذذت اللجيذذذ  ذا ذذذا  ذذذن للقنذذذا إزا   -34
ا يس   ألهنح ُيمكويف  ذل أشذخا  لربذا   ذالل سذا اا الممذو  و ا ذ  ر خم مذاا  ا  تاا 

  وحثّذذت هذذاين  لذذت أيف تمذذمن عّمذذن األ نذذاا المذذا الا  ذذن تذذر  أبيذذادنن ر اإلشذذراين اا ل ذذاأل 
  (83) راكد ق اي  هناقي   الدم 

وث الت ذاب     سّ ما  يا حذاإىل استمراق حا ا الدوا  القسر  أو اإلابّروأشاقا  -35
  (84)أو محو
وأ ربت اللجي  اإلمي   بالقما   لذت التم  ذد ضذا اإلذرأر  ذن للقنذا إزا  التقذاقير الذن ت  ذا  -36

  وبذذ يف أفذذراااأل  ذذن بمثذذ  األ ذذح "ا ذذي  مبقابذذو"بذذ يف نسذذا  وفت ذذاا اضذذطر ن الظذذروا إىل تمذذال  
  وا ذذت هذذاين إىل (85) اإلت ذذار لت ق ذذة ا سذذتقراق ر هذذاين توقلذذوا ر حذذا ا اسذذت الل ةيسذذ

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 

المقوب  الاان    لذت نطذاا وأ ربت  ي  حقوا الط و  ن للقنا إزا  استمراق استخاا   -37
لوضذذذو   و ذذذا  تطا قذذذ  ل المقوبذذذ  الاان ذذذ وافتقذذذاق القذذذانويف الذذذا  حيظذذذر   واسذذذل ر مج ذذذل األ ذذذاكن

   (87)بشمو كاا  
هذاين تُمذّا وأ ربت  ن للقنا إزا  ةو ا وا والمي  اإلرتاط بالم اباا وأو ذت بذ يف  -38

  (88)برا   تقّا  ألفراا الم اباا اإلسا ار لم  الم اباا وا نا ا   اااأل ر اجملتمل
)أو  ذذذا يُمذذذرا كخذذذا  ر الا ذذذوا األل ذذذال  اسذذذت الل  ذذذ  المذذذا  بذذذ يف  اقسذذذ  و ذذذر  األ -39

  و حظذت  يظمذذ  الممذذو الاول ذ  أنذذ  يوةذذا ل ذذو (89)واسذذم  ا نتشذذاق(  restaveksبالريسذتاف ك 
  و حظذذت  يذذ  حقذذوا الط ذذو  ذذل القلذذة أيف  (90)ر الا ذذوا  ذذن كذذو  شذذرر أل ذذال يممذذو  اا ذذاأل 

لإلسذا ر الاان ذ   يتمرضذويف لت الممو ر ظروا شا ن  بذالرّا  و  يفربو جي ن األل ال ا ا   كثماأل 
  (92)  وأو ذذت بذذ يف يذذرىل  هذذاين  اقسذذ  وضذذل األل ذذال ر  ا ذذ  الا ذذوا(91)والمال  ذذ  وا يسذذ  

   (93)محاي  الُقّ ر ب يف تمدز هاين وحاراللجي  اإلمي    قوا اصنسايف وأو ت 
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 ذذذن تيذذذا    ذذذاا األل ذذذال الذذذاين يم شذذذويف ر وأ ربذذذت  يذذذ  حقذذذوا الط ذذذو  ذذذن للقنذذذا  -40
  (94)2010 ا   الشواق   الا  ت الح ب مو زلدال

 وا ت اللجي  اإلمي   بالقمذا   لذت التم  ذد ضذا اإلذرأر هذاين إىل ضذمايف تذوفم  ذا يم ذ  -41
  (95) ن اإلواقا  ن أةو التي  ا ال مال لقانويف ا ياق بالاشر

 لذذت احلذذاوا  وأ ربذذت اللجيذذ  ذا ذذا  ذذن للقنذذا أليف ا يذذاق باليسذذا  وال ت ذذاا    و ذذاأل  -42
ر لمذايا ا يذاق    وأليف التقاقير ت  ا ب يف الشرل     قة لالاذاأل  ل اول  أ ر     يدال  ستمراأل 

ي  يذذ  وأو ذذت  يذذ  حقذذوا الط ذذو بذذ يف تي ذذا هذذاين س اسذذاا محايذذ  المذذ ايا الذذن (96)بالاشذذر
  (97) نا القانويف وأيف تم و  ما ل  األل ال الم ايا اادماأل  لت أهنح ض ايا ل

 إوامة العدل، بما لي ذلك مسألة اإللاله م  العقاب، وسيادة القانون -جية 
 ذذن للقنذذا إزا   ذذا  اسذذتقالل القمذذا   بسذذذا  اللجيذذ  اإلمي ذذ   قذذوا اصنسذذايف أ ربذذت  -43

 الذذ  حقذذوا   و حذذب ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا (98)قمذذارالتذذا و ر  يظو ذذ  القمذذا  ور ا ت ذذاق ال
أيف  اقسذذذذذذ  تم ذذذذذذ  القمذذذذذذار أو  ذذذذذذدهلح  ا ذذذذذذ  ألذذذذذذرام س اسذذذذذذ   اسذذذذذذتمرا اصنسذذذذذذايف ر هذذذذذذاين 

لم تش   ب يف تم و هاين التش  و ال مال ل اللجي  اإلمي    قوا اصنسايف  وأو ت (99)هواار بال
اوادذذر إنشذذا    وقأ  ا اذذم اإلسذذتقو أيف (100)د  القمذذاد   التابمذذ  للمجلذذ  األ لذذت للسذذلط  القمذذا

الذذذن يتمذذذل ف نذذذا  وا ذذذو س اسذذذ   وا ذذذرادح اإلال ذذذ  ا طذذذمر بمذذذض ا ذذذرادح للتما ذذذو  ذذذل  تخ  ذذذ  
  (101)س ساهح  سامه  فمال  ر الت ا  لل ساا

و س  لسح حقوا اصنسذايف  يظذو ا حتمذا  إىل القمذا   ذن بذ  الشذوالو الرد سذ     -44
  وأو ذت اإلقذّرق ا ذا  (102)ت    القمار وكتاب اياكح  ن  ملنح  قا   ن المقاااويشمو 

اإلمذذا  قذذوا اصنسذذايف للمشذذراين اا ل ذذاأل بذذ يف تمذذمن احلمو ذذ  اإلسذذاوار ر ا حتمذذا  إىل القمذذا  
  (103)اإلشراويف اا ل األ  ذلك للجم ل  مبن ر

 حذذذذذااث   توةذذذذذا إ  ريف اذذذذذاكح األوأ ربذذذذذت  يذذذذذ  حقذذذذذوا الط ذذذذذو  ذذذذذن للقنذذذذذا  ذذذذذن أ -45
  (104)األحذذااث   يذذدال لذذم كذذاا  وأيف  ذذاا لمذذار شذذ ويف بذذران  وكذذذاب هايس ذذذايف  - أو - بذذوق

السذذذذن اإلمتمذذذذار لت ايذذذذا  ذذذذا إذا كذذذذايف ييا ذذذذ  تطا ذذذذة لذذذذانويف وأ ربذذذذت كذذذذالك  ذذذذن للقنذذذذا  ذذذذن أيف 
    توةذا ؛ وأنذاألحااث أو لانويف الاال   هذ  سذن الط ذو  يذا ااكمتذ     يذا اقتمابذ  ا رإلذ 

 ا ياد ذذذذ إلسذذذذ ول   ا سذذذذنأحمذذذذا  تذذذذي   لذذذذت هذذذذاه السذذذذن  ذذذذراح   قلذذذذح أيف هذذذذاين تشذذذذم إىل أيف 
  وحثّذذذذت هذذذذاين  لذذذذت أيف تذذذذي  ر القذذذذانويف  لذذذذت أيف (105)الممل ذذذذ   ا ذذذذاأل ر اإلماقسذذذذ  13 هذذذذ 
  (106) ا األ أو أكثر ه  سن اإلس ول   ا ياد   13 سن
باإلشذذراين اا ل ذذاأل إىل أيف  ذذاا ضذذاا  الشذذرل  اإلذذاقب  يظذذو وأشذذاق اإلقذذّرق ا ذذا  اإلمذذا  -46

 الذذ  حقذذوا   وشذذاا ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا (107)لذذم كذذاا لالسذذتجاب  لت ذذاياا سذذ اار القذذانويف
  (108) لت أمه   إعا   مل   الت قةاصنسايف ر هاين 
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 قا ذذذذا ر لمذذذذ   أنذذذذ  ييا ذذذذ  أيف تتذذذذابل هذذذذاين  قاللجيذذذذ  اإلمي ذذذذ   قذذذذوا اصنسذذذذايف وقأا  -47
اوفال  ذذذ  وأيف تي ذذذا تو ذذذ اا اللجيذذذ  الولي ذذذ  لل ق قذذذ  والماالذذذ  ر  سذذذ ل  ا نتناكذذذاا ا سذذذ م  

 الذذذ    وقأ  ا اذذذم اإلسذذذتقو اإلمذذذا (109)1994و 1991اإلرتماذذذ  ر ال ذذذمر اإلمتذذذار بذذذ   ذذذا   
  ذذذذذذذ  ر أنذذذذذذذ  مل حُيذذذذذذذرز أ  تقذذذذذذذا  ر الت ق قذذذذذذذاا  يذذذذذذذا وفذذذذذذذار اوفالحقذذذذذذذوا اصنسذذذذذذذايف ر هذذذذذذذاين 

  وأو ت بجنشا   ي  ولي   لتمويض ض ايا ا نتناكاا ا س م  الن اقتمانذا (110)2014  ا 
  وكذذالك التمذذويض  لذذت أفمذذال الميذذ  الذذن اقتماتنذذا مجا ذذاا  مذذح المسذذمر احلنظذذا  اوفال  ذذ  و 

يظذذر   وشذجل ال ريذذة القطذذر  هذاين  لذذت السذما  مبتابمذذ  ال(111) وال ذ  أو  ياودذذ  للذرد   أقيسذذت ا
ر القمذذذذايا المالقذذذذ  اإلرتاطذذذذ  با نتناكذذذذاا ا سذذذذ م  حلقذذذذوا اصنسذذذذايف إىل حذذذذ   ذذذذاوق أحمذذذذا  

  (112)بش هنا  مبا ر ذلك بما وفار بمض  رتما نا اإلد و  

 القق لي الخصوصية والزواج والقياة السرية -دال 
 15قاأل  ذن سذذن أيف القذانويف اإلذاين جي ذد زوا  ال ت ذاا ا تاذا  يذ  حقذوا الط ذو حظذت  -48

 ا ذذذاأل  وأو ذذذت بذذذ يف  ذذذاا هذذذاين سذذذن الذذذدوا  الذذذان ا  18 ا ذذذاأل وزوا  ال ت ذذذايف ا تاذذذاقاأل  ذذذن سذذذن 
  (113) ا األ لل ت اا وال ت ايف  ماأل  18  يا
بشذذذ يف  2014وأشذذذاقا   وضذذذ   األ ذذذح اإلت ذذذار لشذذذ ويف الالةهذذذ  إىل أيف لذذذانويف  ذذذا   -49

ر تسذذج و اإلوال ذذا واألحذذوال اإلان ذذ   مبذذا ر  األبذذور واأل و ذذ  والايذذور س سذذا ا  لذذت سذذا الث ذذراا
  و حظذت اللجيذ  أيف هذاا القذانويف (114)ذلك تسذج و األل ذال الذاين ولذاوا  ذاق  نطذاا الذدوا 
  وباليظر إىل أن  يوةذا  ذا (115)2014يستثىن األل ال الاين ولاوا  اق  نطاا الدوا  لاو  ا  

جل   فقا أو ت   وض   األ ح اإلت ار  الي  شخ  ر هاين لم  س 3 ل ويف و 2.5ب  
لش ويف الالةه  ب يف تمتما احلمو ذ  إةذرا اا اسذي  ر التسذج و اإلذاين تتوافذة و شذرو  لذانويف 

  وأو ذذذت اإلقذذذّرق ا ذذذا  اإلمذذذا (116)ا يسذذذ    وأيف تم ذذذو إتاحذذذ  التسذذذج و اإلذذذاين  انذذذاأل للجم ذذذل
مج ذذل أحنذذا  الالذذا هبذذاا عمذذ  مج ذذل  باإلشذذراين اا ل ذذاأل بذذ يف تطلذذة احلمو ذذ   مل ذذ  تسذذج و ر

  وأو ذذت اإل وضذذ   بذذ يف   ذذو احلمو ذذ  (117) ذذن احل ذذول  لذذت واذذادة شخ ذذ   اإلشذذراين اا ل ذذاأل 
  (118) شرو  لانويف ا يس   إىل الربإلايف لم  يمتماه

وأشذذاقا  يذذ  حقذذوا الط ذذو إىل وةذذوا  ذذاا كاذذم  ذذن األل ذذال ر   سسذذاا الر ايذذ   -50
ا ا الن يمويف ف نا أحا الوالاين أو كالمها  لت ل ذا احل ذار  وإىل أيف  مظذح الاايل  حىت ر احل

  (119)  سساا الر اي  الاايل  يايرها  وا  وهافنا الربح
  (120)2013وقحات اللجي  ذا ا بسن لانويف إ ال  التاا ر  ا   -51
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كة لعععي حريعععة التعبيعععر وتكعععوي  الجمعيعععاه والتجمعععل السعععلمي والقعععق لعععي المشعععار  -هاء 
 القياة العامة والقياة السياسية

 ن للقنا إزا   ذدا ح تمذرم اإلذاافم   ذن حقذوا  اللجي  اإلمي    قوا اصنسايفأ ربت  -52
اصنسايف وال      وأفراا اإلماقض  لتنايااا و مايقاا وختوي   ن لواا األ ذن والسذلطاا 

  (122)وبذ يف تقذا  ا يذار إىل الماالذ   وأو ت بذ يف  قذة هذاين ر مج ذل اهلجمذاا (121)الس اس  
إلمن ف ذ  إليظمذاا حقذوا اصنسذايف  لانون األ  وأو ت لسح حقوا اصنسايف الاول  ب يف تمتما إلاقاأل 

  (123)  أيف تممو بمو استقالل
وشذذجمت ال ونسذذمو هذذاين  لذذت سذذن لذذانويف بشذذ يف حريذذ  اإلملو ذذاا و لذذت إل ذذا  يذذر   -53

  (124)التشنم
  (125) حذذب األ ذذ  المذذا  أنذذ  مل تُيتخذذ  أ  ا ذذرأر ر كذذال اجمللسذذ   2016ور  ذذا   -54

ر اإلادذ  الذان ا  30أيف تُممذو هذاين ح ذ  القما   لت التم  د ضا اإلرأر وأو ت اللجي  اإلمي   ب
الذذذن نذذذ  الاسذذذتوق  لذذذت خت   ذذذنا لليسذذذا  ر مج ذذذل  يذذذاح  احل ذذذار الولي ذذذ   ذذذن  ذذذالل فذذذرم 

  (126)اا دا اا  لت  ا  ا  تثال هل

 القق لي العمل ولي التمتل بظروف فمل فادلة ومواتية -واو 
ر اإلادذذذ   ذذذن السذذذاكي  اليشذذذط   90 لذذذت  حظذذذت  يظمذذذ  الممذذذو الاول ذذذ  أيف  ذذذا يديذذذا  -55

  و حظذذذت (127)يمملذذذويف ر ا لت ذذذاا لذذذم اليظذذذا   ور ظذذذروا لذذذم  دقذذذ  ر  مظذذذح األح ذذذايف
أيف اليسا  الما الا ر القطا  لم اليظذا   يمكذديف اللجي  اإلمي   بالقما   لت التم  د ضا اإلرأر 

  (128)ر  نن  تان   األةوق  و  حيظ  باحلماي  ا ةتما    وكثماأل  ا يواةنن الت رش ا يس 
   (129)يمرا الت رش ا يس  ر أ اكن الممو وأو ت ب يف تمتما هاين تشريماأل 

وأفذااا  يظمذذ  الممذذو الاول ذذ  بذذ يف  مذذال الاطالذذ  ر أوسذذا  الشذذااب ر اإلذذايف يتجذذاوز  -56
إىل أيف اليسذذا  اللجيذذ  اإلمي ذذ  بالقمذذا   لذذت التم  ذذد ضذذا اإلذذرأر   وأشذذاقا (130)ر اإلادذذ  41نسذذا  

يواةنن  ما ا بطال   ال   واست ما  التم  د اإلنا األفق  والرأس  ر سوا الممذو  وكذالك 
  (131)جور ر األةوق ب  ا يس ال 
 لذذذذت إتاحذذذذ  فذذذذر  لمسذذذذ  المذذذذ    وشذذذذجل اإلقذذذذّرق ا ذذذذا  اإلمذذذذا باإلشذذذذراين اا ل ذذذذاأل  -57

  (132)ح ثما استقروا والتاقي   ن أةو اإلشراين اا ل األ 
بذ يف تمجذو هذاين بيشذر  شذرو  اللجيذ  اإلمي ذ  بالقمذا   لذت التم  ذد ضذا اإلذرأر وأو ت  -58

  (133)شرو   مو  ا  الا وا؛ وب يف تممن ح وهلح  لت احلماي  ا ةتما   القانويف اإلتملة ب
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 القق لي الضمان االجتمافي ولي التمتل بمستوى معيشي الئق -زاي 
  (134)أ ربت  ي  حقذوا الط ذو  ذن للقنذا إزا  ت شذ  ال قذر اإلذالل وتدايذاه بذ  األسذر -59
ر اإلاد   ن اهلايت   يمساويف  60ر هاين ب يف ر ا ام اإلستقو اإلما  ال  حقوا اصنسايف وذكّ 

 60وأيف    ن األسر تمذ   ر أح ذا   شذواد    ر اإلاد 74ألو  ن او ق أ ريم  ر ال و ؛ وأيف 
ن ذ  األل ذال ر الالذا لراب  حي لويف  لت الر اي  ال     األساس    و  ر اإلاد   ن السمايف  
  (135)  يلت قويف باإلااق 

ف مذا يتملذة مبمظذح وأضاا ا ام اإلسذتقو أنذ  قلذح التقذا  اإللمذو  الذا  أحرزتذ  هذاين  -60
؛ وتذاين  سذتوياا الال سذاوار    تذدال  ذاياا ةسذ م   ثذو   شراا األهااا اصمناد   لألل   

  (136)تاابم إلماف   إزال  ال اباا وفقاايف التيو  اصح اد الالا و؛ ول اب 
انمذذذذاا  األ ذذذذن ال ذذذذااد  وسذذذذو  الت ايذذذذ    يذذذذدا يف ا الط ذذذذو إىل أيف وأشذذذذاقا  يذذذذ  حقذذذذو  -61

المذذذاإل  أيف هذذذاين واةنذذذت إحذذذا  أسذذذوأ األلايذذذ    و حذذذب برنذذذا   (137) يتشذذذرين بذذذ  األل ذذذال
 ل ذويف شذخ   ذانوا  ذن انمذاا   1.5 وةاا ا  اا ر المقوا األ مر  وكايف  ن نتادجنذا أيف 

  وشذجل (138) ل ذويف شذخ   ذن انمذاا  األ ذن ال ذااد  3.6األ ن ال ااد  الشذايا  ف مذا  ذا  
ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا هبذذاين الالذذاايف اإلاحنذذ   لذذت ا ذذح  مل ذذاا إنمذذاش الدقا ذذ   ذذن لريذذة بذذرا   

  (139)ت سر تسوية اإليتجاا ال ااد  
وأ ربت  ي  حقوا الط و  ن للقنا إزا  ترا  ظروا السمن  الا  زااه سو األ زلدال  -62
  و حذذب اإلقذذّرق ا ذذا  اإلمذذا باإلشذذراين اا ل ذذاأل أيف هذذاين كانذذت  لاذذو الدلذذدال  (140)2010 ذذا  

وال سذذاا أوةذذ  الال سذاوار  ذذن ل ذاب ر التخطذذ ط الممذراين والسذجو المقذذاق   و ذن  تمذاين أ ذالأل 
والق وق ر س اار القانويف  وتساق  اليمو ر أ ااا سمايف اإلذايف  وييا ذ  للسذلطاا الولي ذ  أيف 

  (141)وضمايف است  ادنا الشرو  الان ا و    اإليازل اإلش ار ان رااياأل تيظح ن
  (142)سجو  قاق   واوا ب إلا   وأشاق ا ام اإلستقو إىل ضروقر  -63
 س اسذذذذتنا احلمو ذذذذ  نذذذذ ّ تم ذذذذو بذذذذ يف  وأو ذذذذت اإلقذذذذّرق ا ذذذذا  اإلمذذذذا باإلشذذذذراين اا ل ذذذذاأل  -64
  (143)اإليازلإلسمايف  لت إةرا  واضح ف ما يتملة بج ال  ل

  وأشذاق  متذ  تيسذ ة (144)وأشاق األ   الما  إىل أيف هاين   زالت  مرضذ  للج ذاا -65
 ر 72ر اإلاد   ن اهلايت     حي لويف  لت   ذاه نق ذ  و  حي ذو  42الش ويف اصنسان   إىل أيف 

   وأو ذذت  يذذ  حقذذوا الط ذذو بذذ يف عذذيح(145) ذذينح  لذذت  ذذا اا  ذذرا  ذذ    ياسذذا   اإلادذذ
وبذذ يف   هذذاين األولويذذ  لتذذوفم   ذذاه الشذذرب و ذذا اا ال ذذرا ال ذذ   ر أنشذذط  إ ذذاار اص مذذاق

  (146)تممن ح ول السمايف  لت   اه شرب  ما ج 
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 القق لي الصقة  -حاء 
أ ربذذت  يذذ  حقذذوا الط ذذو  ذذن للقنذذا أليف أكثذذر  ذذن ن ذذ  السذذمايف   حي ذذلويف  لذذت  -66

 لت زياار احل   اإلخ    لل    ر   دان تنا السذيوي  الر اي  ال     األساس   وحّثت هاين 
  (147)ر اإلاد  15إىل  ا   يقو  ن 

  وأو ذذذت (148)وأشذذذاقا اللجيذذذ  ذا ذذذا إىل أيف  مذذذال وف ذذذاا األ نذذذاا   يذذذدال  رت مذذذاأل  -67
اللجيذذذ  اإلمي ذذذ  بالقمذذذا   لذذذت التم  ذذذد ضذذذا اإلذذذرأر بذذذ يف تديذذذا هذذذاين  ذذذاا المذذذا ل  اإلذذذاقب  الذذذاين 

   (149) ويف الر اي  ال      والما ل  ر اجملال الط يقا
وحثت  ي  حقوا الط و هاين  لت  يل انتشاق األ رام اإلماي    ذل المك ذد  لذت تذوفم  -68

  و ذر  اإلقذرق ا ذا  (150) ا اا ال ذرا ال ذ   اإلياسذا  واحل ذول  لذت   ذاه الشذرب اليظ  ذ 
 ول  لذذذت اإل ذذذاه و ذذذا اا ال ذذذرا ال ذذذ   يذذذ ار تذذذ اماأل بذذذ يف ضذذذم  احل ذذذ اإلمذذذا باإلشذذذراين اا ل ذذذاأل 

 الذذذذ  حقذذذذوا   و ذذذذر  ا اذذذذم اإلسذذذذتقو اإلمذذذذا (151)ر اإلخ مذذذذاااألوضذذذذا  ال ذذذذ     لذذذذت   ااشذذذذراأل 
ر الالذذا وبذذ يف ا نذذوا الرا  ذذ  إىل القمذذا   ل ذذ   أيف وبذذا  المذذولما   يذذدال  ت شذذ األ   اصنسذذايف ر هذذاين

  (153)ضذذ ايا المذذولمال ذذا  تمذذويض ال يذذ  لل ق قذذ  والماالذذ  و   وأو ذذت بجنشذذا  (152)ل سذذت كاف ذذ 
 راسذالا  ذل األ ذ  المذا  بشذ يف ر إلذاق اصةذرا اا ا ا ذ   اابو ي  مل وتااال المايا  ن اإل

  (154)اإل مض  أل ح اإلت ارال اب ةرب أضراق ض ايا وبا  المولما وتمويمنح  وبش يف  س ول   
األسذذر ط ذذو بذذ يف خت ذذض هذذاين   ذذااق تلذذوث اهلذذوا  وأيف تذذدوا وأو ذذت  يذذ  حقذذوا ال -69

  (155)مبوالا ذاا نظا  احماا فّمال
وأ ربذذت  ذذن للقنذذا إزا  يذذر  اصةنذذام  الذذا  اسذذتثىن حالذذ  وةذذوا  طذذر ينذذاا ح ذذار  -70

  (156)األ   وأو ت هاين ب يف ترفل     ا ر   ن حا ا اصةنام ر مج ل الظروا
 نظذراأل  قد س األ   اياأل  ال رية القطر   يظو فمو  نق  اإليا   الاشري /اصيازوباليسا  إىل  -71

سذي    ذا  18إىل تق  ا احل ول  لت  ا اا ال    ا يسذ   واصااب ذ  إلذن تقذو أ مذاقهح  ذن 
  وأو ذذت  يذذ  حقذذوا الط ذذو بذذ يف تم ذذو هذذاين (157)مل يمونذذوا   ذذ وب  بابذذادنح أو ب ول ذذادنح

   (158)   ا يس   واصااب   كجد   ن اإلياه  الاقاس   اصلدا   التثق   ر  ال ال 

 القق لي التعلية -طاء 
أفذذذذذذااا ال ونسذذذذذذمو بذذذذذذ يف  ذذذذذذاا األل ذذذذذذال الذذذذذذاين مل يلت قذذذذذذوا لذذذذذذط باإلاقسذذذذذذ    ذذذذذذالل  -72
  ب ذذا أيف ال ريذذة القطذذر  أشذذاق إىل (159)الي ذذ  لذذت   اخن ذذض مبذذا يديذذا 2012-2000 ال ذذمر
ر اإلادذذ  يمملذذويف التملذذ ح  33ن األل ذذال يمملذذويف التملذذ ح ا بتذذااد   ور اإلادذذ  فقذذط  ذذ 68 أيف

إىل أيف األ  ذ   ت شذ    ال  حقوا اصنسايف ر هاين   وأشاق ا ام اإلستقو اإلما (160)األساس 
  وأشذذذاقا  يذذذ  حقذذذوا الط ذذذو إىل قاا ر الاي ذذذ  الت ت ذذذ  (161)بذذذ  زهذذذا  ن ذذذ  السذذذمايف الاذذذال  

  وأضذذذذافت أيف اإلذذذذااق  (162)اإلملمذذذذ  اإلذذذذ هل  و ذذذذا  ا نتظذذذذا  ر افذذذذل الرواتذذذذ للتملذذذذ ح  وللذذذذ  
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لذذذم لذذذم  رّ  ذذذ  قا ذذذاأل أو  ذذذا تمذذذويف هذذذاه اإلذذذااق   ا ا ذذذ   ذذذ من  لذذذت لطذذذا  التملذذذ ح  ولالاذذذاأل 
  (163) اضم  لرلاب  السلطاا

 وأو ذذذذذت ال ونسذذذذذمو بذذذذذ يف تذذذذذوق هذذذذذاين األولويذذذذذ  لالذذذذذورب تملذذذذذ ح ابتذذذذذااد  إلدا ذذذذذ  شذذذذذا و -73
  وأو ذذت  يذذ  (165)وبذذ يف تتخذذا  طذذواا إضذذاف   حنذذو  ق ذذة التملذذ ح الشذذا و وا  ذذا (164)و ذذاين

  وأو ذذذت ا اذذذم اإلسذذذتقو (166)للمذذذااق  ا ا ذذذ  تيظ م ذذذاأل  حقذذذوا الط ذذذو بذذذ يف تمذذذل هذذذاين إلذذذاقاأل 
  (167)با تماا تاابم  اةل  للقما   لت األ    ر فمر  مقول   ن الد ن

إلمي ذذ  بالقمذذا   لذذت التم  ذذد ضذذا اإلذذرأر  ذذن للقنذذا إزا  اخن ذذام  مذذا ا وأ ربذذت اللجيذذ  ا -74
  (168)تسج و ال ت اا ر اإلرحل  الثانوي  والماةل المام ر  ما ا إعا نن الاقاس  بتلك اإلرحل 

 الشخاص ذوو اإلفاوة -ياء 
بشذ يف  2012 ذا  با تمذاا لذانويف اللجي  اإلمي   بالقما   لت التم  د ضذا اإلذرأر قحات  -75

  (169)فما أل  إا ا  األشخا  ذو  اص ال  وأو ت ب يف تي اه هاين تي  ااأل 
وأ ربت  ي  حقوا الط و  ن للقنا إزا  ااواي  ح ول األل ذال ذو  اص الذ   لذت  -76

  (170)التمل ح و ا  ك اي  التاابم اإلتخار صتاح  التمل ح الا  يشمو ا م ل

 جئون وملتمسو اللجوء المهاجرون والال -كاف 
 تشذذذريم األ  أو ذذذت   وضذذذ   األ ذذذح اإلت ذذذار لشذذذ ويف الالةهذذذ  بذذذ يف تمتمذذذا احلمو ذذذ  إلذذذاقاأل  -77

    (171)بش يف اللجو 
 ذذن للقذذ  إزا   طذذر  ذذول  الذذ  حقذذوا اصنسذذايف ر هذذاين وأ ذرب ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا  -78

هذاين  ذذن ولذذاوا ر ا ذذاق  وحر ذذوا واألشذذخا   ذذن أ ذذو هويذ  اهلذايت   الذذاين   إللمذذويف واذذادة 
 ن احل ول  لت ا يس   مبوة  القانويف اهلاين ولذانويف بلذا الذو ار ولمهذا  ذن اإلماقسذاا  إىل 

  (172)أشخا   اإل  ا يس  
 لنجذرر سذجلت  ر ال ذمر اإلمتذار  ذن عذوز/الاول ذ  ليظمذ  اإلوأشاق األ   الما  إىل أيف  -79
شخ   ن المادذاين  69 000  أكثر  ن 2016كانويف الثاين/يياير إىل  يت     2015يول   

إىل  ذذا  ك ايذذ  الطالذذ   إىل هذذاين  ذذن بلذذا االذذ   وتظذذو حالذذ  المايذذا  ذذن المادذذاين  ذذما   نظذذراأل 
  (173)ا ست ماب    واإلواقا اياوار  والتوتراا ر اجملتمماا الن تم   ر اإليالة احلاواي 

ألسذر اإلي ذاقر ل ف ذاأل كا  األ قذّا  ا مذت   ذو  ذن للقنذا أليف هذاين وأ ربت  يذ  حقذوا الط -80
  وأو ذت بذ يف تسذلح (174)بلذا   ذر  ن أ ول هايت   الن    مذو واذادة هويذ  والذن لُذراا  ذن

  (175)واادة هوي  هاين هاه األسر فوقاأل 
وأ ربت اللجي  ذا ذا  ذن للقنذا إزا  ظذروا المذ   ال ذما  لل ايذ  ر اإلخ مذاا اإلريلذ   -81

 واألسذذذر  اإلذذذ  ا يسذذذ    ذذذن األ ذذذول اهلايت ذذذ  واألل ذذذال اإلولذذذواويف رالذذذن يمذذذاين  ينذذذا اهلذذذايت ويف  
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ن  ذاإلطرواويف األل ال لم اإل  وب  باوينح و إلناةرين هايت     إللمويف واادة هوي   ا اق  
السذذلطاا إىل اختذذاذ  الذذ  حقذذوا اصنسذذايف ر هذذاين   وا ذذا ا اذذم اإلسذذتقو اإلمذذا (176)بلذذا   ذذر

 طواا  اةل  لممايف ح ذول األشذخا  الذاين يذا لويف هذاين  ذن بلذا  ذاوق  لذت  ذا اا 
  (177)الر اي  ال     والتمل ح وال را ال    وال اا  و  اه الشرب

لق  إزا  ضم  لذاقاا هذاين  لذت ا سذتجاب   طذر وأ رب لسح حقوا اصنسايف  ن ل -82
  (178)ر  ال اهلجرر  مل اا المح و الن نش ا بسا  س اس  إلل م   أكثر تشاااأل 

 المشردون داخليا   -الم 
  الرا  ذذذ  إىل اصجيذذذاقإىل أيف س اسذذذ  إ انذذذ   أشذذذاق اإلقذذذّرق ا ذذذا  اإلمذذذا باإلشذذذراين اا ل ذذذاأل  -83

 لذذت   ذذااقر اإلخ مذذاا  شذذملت  طذذور انتقال ذذ  لتخ  ذذ  ا كتظذذاا   سذذا ار اإلشذذراين اا ل ذذاأل 
  (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 
بوضذذذل  مذذذايم واضذذذ   لت ايذذذا    وأو ذذذت أيمذذذاأل (180)مذذذ  اإليذذذالة الري  ذذذ  و شذذذاقيل لمسذذذ  ال

    (181)للمشراين اا ل األ اإليالة احلمري  األهل   ر خت    أقام ر 
ر اإلادذذذ   ذذذن  75  يمذذذ   الاول ذذذ  للنجذذذررلميظمذذذ  ل وأشذذذاق اإلقذذذّرق ا ذذذا  إىل أنذذذ  وفقذذذاأل  -84

إل ذال  ر ل لت أقام  ا   و ن مثّ فنح  رضذ  للطذرا  ولذا نُذ ىلذاا  مل ذاا  اإلشراين اا ل األ 
  وحذذّ  اإلقذذّرق ا ذذا  (182)بمذذض احلذذا ا اإل ذذاا هبذذا   لذذت أيذذا  ضذذاا  الالايذذ  و/أو الشذذرل 

احلمو ذذذ   لذذذت الممذذذو  لذذذت وةذذذ  ا سذذذتمجال لولذذذ  أ  إ ذذذال  لسذذذر  إىل حذذذ  إجيذذذاا حلذذذول 
  (183) ستاا    م ل اإلشراين اا ل األ 

وأشذذاق لسذذح حقذذوا اصنسذذايف إىل أيف اإل سسذذاا لذذم الرا ذذ  الذذن أنشذذهت لاذذو أو أايذذا   -85
الدلذذدال  ولذذت إىل أح ذذا  بسذذا  تدايذذا سذذماهنا  و  يسذذت  ا هذذ    السذذمايف  ذذن بذذرا   اإلسذذا ار 

  (184) لت إ اار اصسمايف اإلوةن  "ليازح  الدلدال"  بو جياويف أن سنح ر وضل ه  لل اي 
يسذذذتيا إىل احت اةذذذاا  األ وتق  مذذذ األ  سذذذ وأو ذذذت  يذذذ  حقذذذوا الط ذذذو بذذذ يف يذذذر  هذذذاين  -86
    (185)شراين اا ل األ ر مج ل أحنا  الالاإلا

 القق لي التنمية والمسائل البيئية -مية 
را اللجي  اإلمي   بالقما   لت التم  د ضا اإلرأر بقلذ   يا ذ  هذاين أ ذا  الت ذماا ر ذكّ  -87

  وأو ذت  يذ  حقذوا الط ذو بذ يف تولذ  هذاين  مل ذ  إزالذ  (186)يار والمواقث الطا م  الا ه  واإل
  (187)ال اباا لل ا  ن ولل تاا  اا ت م اإليار

بذذذ يف تمذذذل هذذذاين  طذذذ   مذذذو  يسذذذق   وأو ذذذت اإلقذذذّرق ا ذذذا  اإلمذذذا باإلشذذذراين اا ل ذذذاأل  -88
  (188)للت ه  إلخالر المواقث
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