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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السادسة والعشرونالدورة 
 2016 تشرين الثاين/نوفمرب 11 -تشرين األول/أكتوبر  31

تجميعععععع للمعلومعععععاو يةدتعععععل مفوةعععععية المععععع  المت عععععدة السعععععامية ل قعععععوق   
)ب( معععععع  مرفععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15للفقععععععرة وفقععععععا   اإلنسععععععان
 16/21م  مرفق ورار المجلس  5والفقرة  5/1 اإلنسان

 آيسلندا  
 للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا وااءارااات ا،ا ا ا هذا التقرير جتميع  

تقااارير مضااوم األمااد اات اا،ة  ويف يف ذلااا ااظاتااات والتعليقااات الااواردة ماان ال،ولاا  ااع ياا  مبااا
غااذ ذلااا ماان وألاااامل األمااد اات اا،ة الرةياا  ذات ال اال   والتقرياار  ويف السااامحل وقااون اانسااا ا
تقيااا،اا باواا، األع ااال لعاا،د الجلماااات  ولظاااظم ،لااال الاا   الجامااازا مقاا،يف يف لاااجز مااوء  

اعرتاااات مان  أو وءهاات نتار أو يتضامن التقريار أيا  ءراا وال يُرءل العودة إىل الوألاامل اارءعيا  
يارد م هاا يف التقاارير والنياناات العل يا  ال اادرة ،ان  ماا ااضوضي  السامي  وقاون اانساا  فاظ 

ناااع هيجاااز ااناااادي التوءيهيااا  العامااا  الااا  ا،تمااا،ها  لااا  اقاااون اانساااا  يف ااضوضاااي   وهاااو يت  
  وع، ذُكرت ،لل حنو م هجحل يف اوالحل هناي  ال   مراءاع ااعلوماات الاواردة 17/119 مقرره

 يف التقرير  ورو،يت يف إ،،اد التقرير دوري  االستعرام والتطورات ال  ا،ألت يف تلا الضرتة 
 

 

 A/HRC/WG.6/26/ISL/2 األمد اات ،ة

 Distr.: General الجمعية العامة 

22 August 2016 

Arabic 

Original: English 



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

GE.16-14489 2 

 الساسية واإلطار المعلوماو -يوال   
 (1)نطاق االلتزاماو الدولية -يلف 

 (2)المعاهداو الدولية ل قوق اإلنسان -1 

 اوال  أأل اا اجلول  السابق  
ااءااااااارااات اات اااااااذة 

 مل يُ ،ن ،ليها/مل تُقنز بع، االستعرام
 الت اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،يمل

 االنضاااااااااااااااااااااااااامايف أو
 ا،ظف  أو

،لاااااال كيااااااع ألااااااجال التميياااااا   للقضاااااااااالتضاعياااااا  ال،ولياااااا  
 (1967الع  ري )

العهاااا، الاااا،وا ا،ااااات باااااوقون االعت ااااادي  واالءتما،ياااا  
 (1979والثقافي  )

 (1979العه، ال،وا ا،ات باوقون اا،ني  والسياسي  )
الربوتوكااول االيتياااري الثاااين اال اامل بالعهاا، الاا،وا ا،ااات 

 (1991باوقون اا،ني  والسياسي  )
القضااااااااااا ،لااااااااال كياااااااااع ألاااااااااجال التمييااااااااا  ضااااااااا، اتضاعيااااااااا  

 (1985) اارأة
 (1996اتضاعي  م اهض  التعذيب )

الربوتوكاااول االيتياااااري التضاعياااا  م اهضاااا  التعااااذيب )توعيااااع 
 (2003فقطا 

 (1992اتضاعي  اقون الطضز )
الربوتوكول االيتياري التضاعي  اقاون الطضاز بشاا  الارتا  

 (2001األاضال يف اا از،ات ااسل   )
لربوتوكاااااااول االيتيااااااااري التضاعيااااااا  اقاااااااون الطضاااااااز بشاااااااا  ا

اااااااااواد  ويف األاضاااااااال واسااااااتاظل األاضاااااااال يف النااااااااا بيااااااع
 (2001)اابااي  

اتضاعيااااااااا  اقااااااااااون األلااااااااا ات ذوي اا،اعاااااااااا  )توعيااااااااااع 
 (2007 فقطا

االتضاعياااا  ال،ولياااا  وماياااا  كيااااع األلاااا ات ماااان االيتضاااااا 
 (2008)توعيع فقطا  القسري

االيتيااااااري التضاعيااااا  الربوتوكاااااول  
وغااااااذه ماااااان  م اهضاااااا  التعااااااذيب
العقوبااااااااااا   أو ضااااااااااارو  ااعاملااااااااااا 

ااهي اا   أو الظإنساااني  أو القاسااي 
 (2003)توعيعا 

تضاعيااا  ال،وليااا  ومايااا  اقاااون اال
كياااااع العماااااال ااهااااااءرين وأفاااااراد 

 أسرهد
اتضاعياا  اقااون األلااا ات ذوي 

 (2007اا،اع  )توعيعا 
كياااااع االتضاعيااااا  ال،وليااااا  ومايااااا  

األلااااااااااااا ات مااااااااااااان االيتضااااااااااااااا 
 (2008)توعيعا  القسري
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 اوال  أأل اا اجلول  السابق  
ااءااااااارااات اات اااااااذة 

 مل يُ ،ن ،ليها/مل تُقنز بع، االستعرام
الت ضتاااااااات و/أو 

 اا،ظنات
  العهااااااااا، الاااااااااا،وا ا،ااااااااااات بااااااااااوقون اا،نياااااااااا  والسياسااااااااااي

( 3) ( و)2ا الضقاااااااااااااااااااااااارة 10حتضتاااااااااااااااااااااااااتا ااااااااااااااااااااااااااواد )
؛ 1979(ا 1)20( و7)14الثانياااااااااااااااااااااااااا (ا و )اجلملاااااااااااااااااااااااااا 
ا 1993()أ(ا 3)8ااادتااااااااااااااا   :الت ضتاااااااااااااات وسااااااااااااا ب

 (2009(ا 3)13و
االيتياااااااااااااااااري األول اال اااااااااااااااامل بالعهاااااااااااااااا، الربوتوكااااااااااااااااول 

  )حتضاااااا ا ا،ااااااات باااااااوقون اا،نيااااا  والسياسااااااي الااااا،وا
  (1979(ا 2)5 ااادة

 :اتضاعيااااااااااااا  اقاااااااااااااون الطضاااااااااااااز )سااااااااااااا ب اا،ظناااااااااااااات
 (2009 ا9 ااادة

  

الربوتوكول االيتياري التضاعي  اقاون الطضاز بشاا  الارتا   
 (ا2)3اااادة  )اا،ظناات: األاضال يف اا از،ات ااسال  

 (2001ا يف ءيسل ،ا يوء، ءيش ال

اتضاعياا  اقااون الطضااز 
)ساا ب اا،ظناااتا 

 (2015ا 37ااادة 

 

إءااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارااات 
الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجاو  
والت قيقااااااااااااااااااااااااااااات 
وااءاااااااااااااااااااااااااااااارااات 

 (3)العاءل 

االتضاعياااااا  ال،ولياااااا  للقضاااااااا ،لاااااال كيااااااع ألااااااجال التميياااااا  
 (1981)14يا ااادة الع  ر 

 االعهاااااا، الاااااا،وا ا،ااااااات باااااااوقون اا،نياااااا  والسياسااااااي 
 (1979)41 ااادة

الربوتوكااول االيتياااري األول اال اامل بالعهاا، الاا،وا ا،ااات 
 (1979  )باوقون اا،ني  والسياسي

كيااع ألااجال  الربوتوكااول االيتياااري التضاعياا  القضاااا ،لاال
 (2001)8ا ااادة التميي  ض، اارأة

 (1996)22و 21و 20اتضاعي  م اهض  التعذيبا ااواد 
االيتيااااااري التضاعيااااا  اقاااااون األلااااا ات ذوي الربوتوكااااول 

 (2007اا،اع  )توعيع فقطا 
االتضاعياااا  ال،ولياااا  وماياااا  كيااااع األلاااا ات ماااان االيتضاااااا 

 (2008)توعيع فقطا  القسري

الربوتوكاااااااول االيتيااااااااري اال ااااااامل  
بالعهااا، الااا،وا ا،اااات بااااوقون 
 االعت ادي  واالءتما،ي  والثقافي 
 الربوتوكاااااول االيتيااااااري التضاعيااااا 
اقااااااون الطضااااااز ااتعلاااااامل باااااا ءراا 

 تق،مي النظغات
االتضاعيااا  ال،وليااا  ومايااا  اقاااون 
كياااااع العماااااال ااهااااااءرين وأفاااااراد 

 أسرهد
الربوتوكاااااول االيتيااااااري التضاعيااااا  
 اقون األلا ات ذوي اا،اعا 

 (2007)توعيعا 
االتضاعيااااا  ال،وليااااا  ومايااااا  كياااااع 
األلااااااااااااا ات مااااااااااااان االيتضااااااااااااااا 

 (2008)توعيعا  القسري
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 دولية رئيسية يخرى ذاو صلة صكوك -2 

 اوال  أأل اا اجلول  السابق  
ااءااااااااارااات اات اااااااااذة بعااااااااا، 

 مل ي ،ن ،ليها االستعرام
 االنضاامايف أو الت اا،يمل

 ا،ظف  أو
اتضاعيااا  م اااع ءراااا  ااباااادة اجلما،يااا  وااعاعنااا  

 ،ليها
 نتايف روما األساسحل للم جم  اجل ااي  ال،ولي  

 (4)بروتوكول بالذمو
 (5)وبروتوكوهلاااتعلق  بالظءاني   االتضاعي

ء /أغسااط   12اتضاعيااات ء يااؤ اا رياا  
 األول والثاين  ااضافي توالربوتوكوال 1949
 (7)هبا  اال ق الثالث

 (8)االتضاعيات األساسي  ا تم  العمز ال،ولي 

  
 
 

بانعاااااا،ايف االتضاعيااااااات ااتعلقاااااا  
 (6)اجل سي 

 
 

اتضاعيتااا م تماا  العمااز ال،ولياا   
 (9)189و 169

اتضاعيااااااااااا  اليونساااااااااااجو ا،ا اااااااااااا   
مبجاف ااااااااااا  التمييااااااااااا  يف  اااااااااااال 

 التعليد

يت ز هبا من الت اماات ماليا   وما ،نذ ااستقز ااعين بآألار ال،يو  ا،ارءي  لل،ولأفاد ا -1
االعت اادي  واالءتما،يا  ا ا  اوقاون ا ويدولي  أير  يف التمتع الجامز جبمياع اقاون اانساا 

،ااااا،ة  ا2012 ،اااااايف الااااا،وري الشاااااامز يف هاياااااظل استعراضااااا اعااااا،مت ءيسااااال ،اا    باااااوالثقافيااااا
 الااا،وا بالعهااا، اال ااامل االيتيااااري الربوتوكاااوليف ذلاااا ال تااار يف الت ااا،يمل ،لااال  مباااا الت امااااتا
والربوتوكااااول االيتياااااري التضاعياااا  م اهضاااا   والثقافياااا  واالءتما،ياااا  االعت ااااادي  باااااوقون ا،ااااات
  لااااجاو  و األاضااااال والنااااالايقاااا،يف تقنااااز ااااا  ا   أ   مل ءيساااال ،اأ   الااااا و   (10)التعااااذيب

 واالءتما،ياااااا  االعت ااااااادي  باااااااوقونمبوءااااااب اتضاعياااااا  اقااااااون الطضااااااز والعهاااااا، الاااااا،وا ا،ااااااات 
هنياار ال تاايف اا اريف أ هاارت أ  الا  االساتجاب  ا يسال ،ي  با ا،ناذ ااساتقز أفاادو   (11)والثقافيا 
بالتااااا و  ؛قااون االءتما،ياا  واالعت ااادي  ،لاال  مااز اجلاا،اوماياا  حبالت اماهتااا  أيااذتاوجوماا  

لتقاا،مي سااجاهنا إىل هااذه ا ليااات ال،ولياا   إمجانياا  و ااول ءيساال ،اتجضااز يناا،و ماان اا اسااب أ  
  (12)الشجاو 

ءيسااال ،ا إىل ال تااار يف الت ااا،يمل ،لااال  (13)مخااا  ءلياااات دوليااا  وقاااون اانساااا ود،ااات  -2
 (14)اتضاعيا  اقاون األلا ات ذوي اا،اعا يف ذلاا  مباا أكثر من ااعاه،اتا أو ةواا،معاه،ة 

 بااااااوقون ا،اااااات الااااا،وا بالعهااااا، اال ااااامل االيتيااااااري الربوتوكاااااولو  ا(15)وبروتوكوهلاااااا االيتيااااااري
 ا(17)يااااري التضاعيااا  م اهضااا  التعاااذيبيتالربوتوكاااول االو  ا(16)والثقافيااا  واالءتما،يااا  االعت اااادي 
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 وماياا  ال،ولياا  االتضاعياا و  ا(18)االتضاعياا  ال،ولياا  وماياا  كيااع األلاا ات ماان االيتضاااا القسااريو 
الربوتوكااول االيتياااري التضاعياا  اقااون الطضااز و  (19)أساارهد وأفااراد ااهاااءرين العمااال كيااع اقااون

  (20)ااتعلمل ب ءراا تق،مي النظغات
األماااد اات ااا،ة  ي مضوضااات األوىلا أو ااا اجلولااا  اتتو ااايإاااا،  بت ضياااذ  يتعلااامل فيمااااو  -3

  (22)إىل االتضاعيات ااتعلق  بانع،ايف اجل سي باالنضمايف ءيسل ،ا  (21)لش و  الظءاني
بالت اا،يمل وأو اات م تماا  األمااد اات اا،ة للرتبياا  والعلااد والثقافاا  )اليونسااجو( ءيساال ،ا  -4

  (23)التعليد ال ميي  يف الت مجاف  ،لل اتضاعي  
إ،اادة تقيايد أسانا  إىل ا د،ت اللج   ااع ي  حبقون اانسا  ءيسل ،ا 2012 ،ايف يفو  -5

 ا،ااات الاا،وا العهاا،( ماان 1)20و ا(7)14و ا(3() ( و)2)10 ااااوادحتضتااات ،لاال  إباا،اا
  (24)هاا هب،  س نوالسياسي  اا،ني  باوقون

 والتشريعياإلطار الدستوري  -باء 
الضريااامل العاماااز ااعاااين مبساااال  التمييااا  ضااا، ااااارأة يف القاااانو  واامارسااا  أ  األزمااا   الاااا  -6

هلااذا الااارما و إىل  اولاا  إديااال تايااذات دسااتوري     أد اا واسااع اا ،اماا نقالاااا االعت ااادي  أألااارت 
لاا  وعاا،يف اجماان ااااواا نيا  م اا،وباا  25يتااالؤ ماان  اا دسااتورياا  لساا 2011 ،ااايف الرباااا  يف،ااني 

،لااال اواءااا  إىل ضاااوابط وتوازناااات باااني فاااروم  ااقاارت   وأكااا، كليااااا ح  دساااتور مااا ق  بشاااا   مقرتااا 
ا ومحاياا  النيااا ؛ واان ااا  اا ومنااادي ااساااال   ولاا،د ،لاال اواءاا  إىل الشااضافي الثظألاا اوجااد 

وإ،طاااا األولوياا  اجاف اا   ؛عااادلالجااؤا وال اعوا،اا، اسااتاظهلو االجياا  الوا ياا  للمااوارد الطنيعياا ا و 
كياع ال اوااحل مان الرءال وال ساا حبقون متساوي   وألار ااقرت  إىل أن  ي ناحل أ  يتمتعالضساد  

وأساضر اوقاون االءتما،يا    موساعاا بشاا  اا برنا ا وضع ااقرت بااضاف  إىل ذلاا و ودو  متيي   
نسن  إعنال ،لال الت اويت  ا ،ن2012أكتوبر تشرين األول/ُأءري يف غذ مل يفا واين استضتاا 
اجلاااا   أنااا  يتعاااني اسااات ،ايف مقااارت يقااار  مااان أللثااااحل ال ااااينني  ماااا وأكااا،يف ااااااا ا  49 عااا،رها

يااتمجن ماان  مل غااذ أ  الرباااا دسااتور ء،ياا،  وضااع ال،سااتوري كاسااار اشااروم عااانو  تشااريعحل ل
  (25)2013أبريز نيسا /االنتهاا من ،مل  ،لل مشروم القانو  عنز انت ابات 

 ااقارت أ   والثقافي  القلمل مناللج   ااع ي  باوقون االعت ادي  واالءتما،ي  يساور وإذ  -7
 االعت ااااااادي  باااااااوقون ا،ااااااات الاااااا،وا العهاااااا،يف  اا  ااااااوت ،ليهاااااااقااااااون اويشاااااامز كيااااااع  مل

  (26)مشروم ال،ستور ف هنا تو حل مبوا ل  ت قيحا والثقافي  واالءتما،ي 
،لماااااا بسااااعحل ال،ولاااا  إىل إدرا  كيااااع ااع ياااا  حبقااااون اانسااااا  اللج اااا  حتاااايط  ويف اااااني -8

 العها، لعا،يف إدرا  ف هناا تاساؤالقاانو  اللاحلا يف  الا  هاحل اار  فيهاا  جو  اقاون اانساا 
  (27)يف ال تايف القانوين اللحل والسياسي  اا،ني  باوقون ا،ات ال،وا
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إزاا كلا  أماور مان بي هاا  تميي  ض، ااارأة القلاملوإذ يساور اللج   ااع ي  بالقضاا ،لل ال -9
اتضاعيااا  القضااااا ،لااال كياااع حتتاااوي ،لااال إلاااارات إىل و فيهاااا الااااكد ،ااا،يف وءاااود عضاااايا ف ااالت 

يف التشاريعات  كاامظا   االتضاعيا  إدماءااا ف هنا تو حل با  ت،مج ءيسل ،ا ا ألجال التميي  ض، اارأة
  (28)دو  إبطاايتج أ م ها  ال ء ااا وبا  جتعلها الوا ي  

 عاااانو  العقوبااااتالتعاااذيب يف بااا درا  أو اات اللج ااا  ااع يااا  حبقاااون اانساااا  ءيساال ،ا و  -10
ا والسياسي  اا،ني  باوقون ا،ات ال،وا العه،من  7با،تناره ءرا   ،دةا وتعرِّف  وفقاا للمادة 

  (29)يت اسب وم،  يطورة اجلرا  مبا وتعاعب ،لي 

 اتيةتدابير السياسالالساسي ل قوق اإلنسان و  والهيكلاإلطار المؤسسي  -جي  
 هاياظل استعراضا عا، الت ماتءيسال ،ا  أ ا،نذ ااستقز ااعين بال،يو  ا،ارءيا   الا  -11

ممتثلا  ب شاا  إمجانيا  إنشااا م سسا  وا يا  وقاون اانساا   با  تن ثال،وري الشامز السابمل 
  (30)اا سسااات الوا ياا  لتع ياا  ومحاياا  اقااون اانسااا  )منااادي باااري (لمنااادي ااتعلقاا  مبركاا  ل

يطااا  ،ماااز وا يااا  وقاااون اانساااا ا  2013 ،اااايف وزارة ال،ايليااا  وضاااعت يف أواااااز باااا وأفااااد 
الرباااا    تعاارم ااا  ا   ،لاال مل طاا غااذ أ  ا،قااون اانسااا   مع ياا  حبإنشاااا م سساا   مشلاات

 ت دياا الاا،ور اهلااايف الااذي اجاان أ   ماا يراا عاا، أباارز وكااا  مضااوم اقااون اانسااا  يف  لاا  أوروبااا 
مايا  اقاون اانساا  يف ساايان ااع يا  حباا سساات الوا يا  وقاون اانساا  وغذهاا مان اهليااات 

تاااامل التاااابع يساااتطيع أماااني اا ال القانونيااا  اواليااا ا تهمااااوالي و،لااال أسااااراألزماااات االعت اااادي   
ااركا   يقاويفااني  ويف وا ي  وقون اانسا  ال سس  ااألاضال أداا دور اأمني متامل  وال للرباا 

م سساات اقاون اانساا  يف بلا،ا   ألنشاط األلا  ،،يا،ة ممانشاط  با يسل ،ي وقون اانساا  
  (31)ستقرااالتمويز الجايف و ي ق   القانوين ااطلو  و  إىل اارك ضتقر ي أن  إال أير ا
 نشاااا م سساا  وا ياا  وقااون ب (32)قااون اانسااا وليااات ال،ولياا  ماان ا مخاا  واالناات  -12

يف ذلاا  مباا ا(33)ماع مناادي بااري  وارد كافيا ا متشاياا ت وي،ها مبوالي  واسع  و وتجليضها باانسا  
واوقاااون االءتما،يااا  واالعت اااادي   (34)ارأةا،ا ااا  بااااوالياااات  ااا،دة يف  اااال اقاااون اانساااا  

  (35)والثقافي 
 ليااات لااجاو  تشاار   معقاا، إزاا وءااود نتااايفالقلاامل  وإذ يساااور جل اا  اقااون الطضااز -13

إ،طااا مجتاب أماني متاامل األاضاال يف باال تر ءيسل ،ا  ف هنا تو حلا ،لي  ،،ة وكاالت اجومي 
  (36)لياا  متاااا  جلميااع األاضااالأ  تجااو  هااذه ا  وأ  تجضااز ااظاي  تلقااحل الشااجاو  الضردياا ا 

ءلي  داام  فعال  لت سايمل ت ضياذ السياساات ااتعلقا  حبقاون الطضاز ب نشاا  وأو ت اللج   ءيسل ،ا
لاال ا،تماااد يطاا  ،ولااجعت ءيساال ،ا   (37)ماان عنااز كافاا  اهلياااات ااع ياا  ،لاال كيااع ااسااتويات

تجضااز ت ضيااذ ا،طاا  ت ضيااذاا   ءليااات مظاماا  للمتابعاا وإنشاااا األاضااال  بشااا ،مااز وا ياا  ء،ياا،ة 
بالعماز ،لال وأو ت اللج   ءيسال ،ا   (38)آلي  للتقييد والر ،أ  تجو  م ودة بكامظاا وضما  



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

7 GE.16-14489 

ااي انيااا   ا،تمااااداتااي انيااا  مااان م تاااور يرا،اااحل إ،ماااال اقاااون الطضاااز بايااا  ر ااا، وتقيااايد تعق اااب 
  (39)اا     لألاضال

التميياا  ضاا، اااارأة ،لاال تعيااني جل اا  الت قياامل ا،ا اا   ااعااين مبسااال الضرياامل العامااز  وأألااى -14
يف  مباااا يسااال ،ي  واألاااا،اا ذات ال ااال االن اااو  ا  اهنياااار أسااانا للوعاااو  ،لااال  التابعااا  للربااااا 

  (40)لظ،تنارات اجل ساني حتليز إءراا ذلا 
د حتساااني الت اااميبااضاااحل يف  ااال ا،ناااذ ااساااتقز ااعاااين بالااا،يو  ا،ارءيااا  ءيسااال ،ا وأو  -15

 يااا رأةالالتااا،فقات الإللااارا  ،لااال القطاااام اا اااريف وذلاااا ادارة لاا سساااحل وااااااار الت تيماااحل 
  (41)ها،لي  الرعاب  الربااني  ياالستقرار وتع   التمز أ  ت ، م

 التعاون مع آلياو حقوق اإلنسان -ثانيا   
 التعاون مع هيئاو المعاهداو -يلف 

 حالة اإلبالغ -1 

 هيا  ااعاه،ة

ااظاتاااااااااااات ا،تاميااااااااااا  
اا،رءاااا  يف االسااااتعرام 

 السابمل

ءياااااار تقرياااااار عُاااااا،ِّيف 
م اااااااذ االساااااااتعرام 

 اال  اابظغ ءير مظاتات يتامي  السابمل
جل اا  القضااااا ،لاال التمييااا  

 الع  ري
اجلاااااااااامع ير تقااااااااا،مي التقريااااااااار تاااااااااا - - 2010ءذار/مارر 

اواااااادي والعشااااارين لتقااااارير مااااان ل
 م اااااااااااااذ إىل الثالاااااااااااااث والعشااااااااااااارين

   2013 ،ايف
اللج ااااااا  ااع يااااااا  بااااااااوقون 
االعت ااااااادي  واالءتما،ياااااا  

 والثقافي 

ر ا،اام  حيز مو،، تقا،مي التقريا 2012تشرين الثاين/نوفمرب  - 2003أيار/مايو 
 2017 ،ايف يف

اللج اااااااااا  ااع ياااااااااا  حبقااااااااااون 
 اانسا 

ر السادر حيز مو،، تق،مي التقري 2012متوز/يولي   - 2005ءذار/مارر 
 2018 ،ايف يف

ااع ياااااااا  بالقضاااااااااا اللج اااااااا  
 ،لل التميي  ض، اارأة

التقرياار التاسااع حيااز مو،اا، تقاا،مي  2016ءذار/مارر  2014 2008متوز/يولي  
 2020 ،ايف يف

 م ااااذ الرابااااعير تقاااا،مي التقرياااار تااااا - - 2008أيار/مايو  جل   م اهض  التعذيب
 2012 ،ايف
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 هيا  ااعاه،ة

ااظاتاااااااااااات ا،تاميااااااااااا  
اا،رءاااا  يف االسااااتعرام 

 السابمل

ءياااااار تقرياااااار عُاااااا،ِّيف 
م اااااااذ االساااااااتعرام 

 اال  اابظغ ءير مظاتات يتامي  السابمل
كااااااااااااااانو  الثاين/ي ااااااااااااااااير  جل   اقون الطضز

  )بشااااا  اتضاعياااا 2003
اقاااااااااااااااااااااون الطضاااااااااااااااااااااز( 
 ا يرا /يونياااااااااا  )بشااااااااااا 
الربوتوكااااااااول االيتياااااااااري 
التضاعيااا  اقاااون الطضاااز 
بشاااا  الااارتا  األاضاااال 
 يف اا از،اااااااات ااسااااااال  

الربوتوكاااااول االيتيااااااري و 
التضاعيااا  اقاااون الطضاااز 
بشااااااااا  بياااااااااع األاضاااااااااال 
واساااااتاظل األاضاااااال يف 

اااااااااااااااااااااااواد  ويف الناااااااااااااااااااااااا
 (اابااي 

اجلااامع تقاا،مي التقرياار  حيااز مو،اا، 2011تشرين األول/أكتوبر  -
 والسااااادر يفا،ااااام  للتقرياااارين 

   2018 ،ايف

 الردود ةلى طلباو المتابعة الم ددة المقدمة م  هيئاو المعاهداو -2 
 ااظاتات ا،تامي 

 تاريخ التق،مي ااوضوم مو،، التق،مي هيا  ااعاه،ة
جل ااااا  القضااااااا ،لااااال 

 التميي  الع  ري
اا سسااااا  الوا يااااا  وقاااااون اانساااااا ؛ ت ااااااريح العماااااز  2011

ارتضاااام معااا،الت التسااار  اا عااات للعماااال األءاناااب؛ 
اا،رسااااااحل يف أوسااااااا  الطااااااظ  اا  اااااا،رين ماااااان أساااااار 

 (42)مهاءرة

- 

اللج   ااع ي  حبقون 
 اانسا 

الضجااااااوة يف األءااااااور ومتثيااااااز اااااااارأة يف م ا ااااااب  اااااا ع  2013
 (43)اال،ت،اا اجل سحل ،لل األاضالالقرار؛ 

2015(44) 

اللج ااااااااااااااااا  ااع يااااااااااااااااا  
بالقضاااااااااااااااااا ،لاااااااااااااااال 

 التميي  ض، اارأة

ا،ط  الوا ي  اجاف   الع اؤ اجل ساحل والع اؤ اا ا ا؛  2018
ءهااز ت،ابذ استث ااي  م عتا  ل ياادة نسان  متثياز ااارأة يف 

 (45)الشرا  والجم  العليا وم  ب السضذ

- 
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 ا راا
  اوال  ،،د ا راا هيا  ااعاه،ة

اللج ااااااااااااااا  ااع يااااااااااااااا  
 حبقون اانسا 

 (47)إهناا ،ملي  متابع  القضي  بت ضيذ التو يات بشجز مرم ء اياا  (46)1

 (48)اإلجراءاو الخاصةالتعاون مع  -باء 

 اوال  الراه   اوال  أأل اا اجلول  السابق  
 نعد نعد د،وة داام 

 التميي  ض، اارأة  ال يارات ال  ءرت
 ال،يو  ا،ارءي 

 تُرسز أي بظغات  مل يظل الضرتة عي، االستعراما الردود ،لل رسااز االد،اا وال ،ااات العاءل 

،لااال  ءيسااال ،ا الضريااامل العاماااز ااعاااين مبساااال  التمييااا  ضااا، ااااارأةا لاااجر 2014 ،اااايف يف -16
كاز مان الضريامل   وألاار  (49)مان ياظل ءليا  ااءارااات ا،ا ا  للنل، تاتدموافقتها ،لل أول زيارة 

ي نااااحل الااا   ءيسااال ،اامارساااات اجليااا،ة يف إىل ا ا،ناااذ ااساااتقز ااعاااين بالااا،يو  ا،ارءيااا العاماااز و 
  (50)مع اجتمع ال،وا تنادهلا

 التعاون مع مفوةية الم  المت دة السامية ل قوق اإلنسان -جي  
يف ي  وقون اانسا ا إىل مضوضي  األمد اات ،ة الساممالي  مسامهات  ع،مت ءيسل ،ا -17

  (51)2013و 2012،امحل 

تنفيع  االلتزامعاو الدوليععة المتعلقعة ب قععوق اإلنسعانع مععع مراةعاة القععانون  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المساواة وةدم التمييز -يلف 
 باااا  تعتمااا، ا2016 ،اااايف يف اأو ااات اللج ااا  ااع يااا  بالقضااااا ،لااال التمييااا  ضااا، ااااارأة -18

يتمالاال مااع تااوءيهحل  مبااا اجاف اا  التميياا ا يشاامز كيااع أساانا  التميياا ا لااامظا  اا عانونااءيساال ،ا 
EU/2000/43و EU/2000/78االحتاد األورويب 

قاون اانساا  أيار  ووع،مت ألظا ءلياات   (52)
يف ذلا اللج   ااع ي  حبقون اانسا ا ال  أو اتا يف كلا  أماورا  مبا ا(53)ذات  ل تو يات 



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

GE.16-14489 10 

 طوسااااا ليشااامزيطاااا  الجراهيااا ا  حيتاااري ذاا،اااظيفا الااا طإنضااااذ عاااانو  وسااااا وسااايع نطاااانبت
  (54)االءتما،حلالتوا ز 

كانات ءيسال ،ا  باا   التميي  ض، ااارأةسال  الضريمل العامز ااعين مبأفاد ا 2014 ،ايف يفو  -19
  (55)ون اااارأةلاانعا الوعاات راااا،ة ،لاال مسااتو  العااامل يف  ااال ااساااواة بااني اجل سااني واقاا عتااربتُ 

عياار ااسااواة الا  تضاحل مبلاهادة ااسااواة يف األءاور للشاركات مبا ح ،لل اامارسات اجليا،ة  وأألى
والااا  مااع  (57)رءااال كعوامااز للتايااذ يف ال هااوم بااساااواةالتع ياا  دور بوراااب   (56)يف األءاار

ا إءاازة غاذ 2016 ،اايف آلباااا حبلاولسايجو  لاياث  لاهراا  12 إىلبوة األالتق،ير مت،ي، إءازة 
ا،تمااد بورانت اللج   ااع ي  بالقضاا ،لل التميي  ض، ااارأة   (58)ألهر 5 م،هتاعابل  للت ويز 

 الاااذي أد ااات فيااا  ااي نااا  اارا،يااا  للم تاااور اجل سااااين(ا 123/2015 رعااادعاااانو  اااليااا  العامااا  )
  (59)تعريؤ ء،ي، للتميي  اانالر وغذ اانالرفي   وأدر 
 ،لاال الاارغد ماان اا ااازاتاأناا  وألااار الضرياامل العامااز ااعااين مبسااال  التميياا  ضاا، اااارأةا  -20
يف  االت التميي  يف ساون العماز والع اؤ القاااد ،لال ناوم  يتعني معاجلتهاألارات ه ا  ت ال  ال

 يف ااتوساط  ثلاثمبق،ار ال الرءال رواتبل ساا أعز من ل لت الرواتب الس وي  فق،   (60)اجل  
عضااااة باااني  وه اااا  عاضااايتا  فقاااط مااان  (61)ساااون العمااازيف ف اااز باااني اجل ساااني  يااا ال ه اااا  وال

الجماا  اجل اياا ا  عاضااياا يف 38عاضااي  ماان أ ااز  14وعاضااياا  12 النااالع ،اا،دهدالجماا  العليااا 
  قاز إىل الجما يُ  ومل  (62)مان الاذكور أكثاراانااا ،،د يرجياحل كلياات القاانو  مان  أ  يف اني

ماان  مااوم الشااجاو  و   (63)األءااور بااني اجل سااني يف فجااوةعليلاا  فقااط ت طااوي ،لاال الت اااا إال
ال سااااا وهااحل  م هااا مق،ماا  ماانيف اااااا   25 إال تجاان مل االتااابع للرباااا أمااني ااتااامل  الااواردة إىل

  (64)يف اااا  من مو ضحل ا،،م  العام  57نسن  م  ضض ا بال تر إىل أ  ال ساا يشجلن 
 إبطااااءيساال ،ا دو   بااا  تعتماا،اللج اا  ااع ياا  بالقضاااا ،لاال التميياا  ضاا، اااارأة  أو ااتو  -21

ااي ناا  اارا،ياا  للم تااور اجل سااااين  وبااا  ت ضاااذااسااااواة بااني اجل سااني  بشااا ،ياا،ة اجلعمااز اليطاا  
  (65)بشجز م هجحل يف كيع الربامج

إدارة تجاااف  األءااور ءهودهااا لت ضيااذ معيااار ءيساال ،ا توا ااز ا  باا نضاا  اللج اا  تو ااوأ -22
ز التشااريع لتطنياامل مناا،أ تجاااف  األءااور دو  تقيياا،ه بشاار  العمااز يتعاا،أ  توا ااز و  كااامظا   ت ضيااذاا 

التمويااز الجااايف اركاا  ااساااواة بااني اجل سااني لتمجي اا  ماان  وتااوفذ "؛العمااز نضساا   اااابلاا،  "
وأو ال الضريامل   (66)نتساوي الرءز واارأة يف ااركا  واوقاو ر ، امتثال الشركات ألاجايف عانو  

للمركاا  ا  تعمااز اوجوماا  ،لاال حتسااني ااوعااع اجلااارايف بااالعامااز ااعااين مبسااال  التميياا  ضاا، اااارأة 
وأو ات اللج ا    (67)التمجني االعت ادي للمارأة بشا أربع تو يات  وع،يفوسهول  الو ول إلي  

لجااز ماان الرءااز واااارأةا يطاا  ،مااز لت ويااع ا،يااارات الو يضياا  ااتاااا  ءيساال ،ا وت ضااذ تضااع بااا  
زا أعاا أو مو ضاااا  49تطنياامل نتااايف او اا  ،لاال  ااال  إدارة الشااركات الاا  تضااد يف  وباا  ت تاار
إىل ساااون العماااز  غاااذ اات وءااااتلتيساااذ و اااول األمهاااات  ااا،دة األهااا،ا  تااا،ابذ وأ  تعتمااا، 

  (68)ود،مهن لت قيمل تواز  أفضز بني اوياة األسري  وااه ي 
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ال اااعوبات الااا  تواءههاااا ااهااااءرات يف  ااااا العماااز القلااامل إزاا  للج ااا نضااا  ا ويسااااور -23
ومان يقاع ياار  العا ام   واا،اظيفمرك  التع،د الثقايف  أل ا والر،اي  ال  ي ا وتعرضهن للع ؤ

  ا،دة األها،ا بارامج واسارتاتيجيات ءيسال ،ا تضاع   وأو ات اللج ا  باا  ي الو ول إل ال عب
وسااانز االنت اااا    انااااا لتو،يااا  ااهااااءرات حبقاااوعهنا وفااا،مات ااساااا،،ة القانونيااا  ااتااااا  هلااان 

وأو اال الضرياامل العامااز ااعااين مبسااال  التميياا    (69)تاااا  إذا تعرضاات اقااوعهن لظنتهااا الضعالاا  اا
  (70)لمهاءرات فرت تعلد اللا  ا يسل ،ي لاوجوم   با  تتيحض، اارأة 

عااا،  مااااايري اهلويااا  اجل سااااني اقاااون  بشاااا ضريااامل العاماااز أ  القاااانو  اجل،يااا، ال والاااا  -24
  (71)القانوين مرك هد اس ن مما ا2012 ،ايف ا،تم، يف

 ويمنل الشخصيحق الفرد في ال ياة وال رية  -باء 
لر اا،  اارو  االاتجاااز نتااايف ءيساال ،ا ب نشاااا  أو اات اللج اا  ااع ياا  حبقااون اانسااا  -25

  (72)فيها اارافمل اا     للم ابني بامرام نضسي  مبا ومستقل اب ورة م تتم  
إزاا اساااتمرار  القلاااملاللج ااا  ااع يااا  بااااوقون االعت اااادي  واالءتما،يااا  والثقافيااا   ويسااااور -26

اللج اا  أ،رباات و   (73)،لاال ال سااااالع ااؤ  تضضااحل إىل ممارساا ال مطياا  الاا   الساالوكيات والقوالااب
  (74)،اا،د ااااالت الع اؤ ضاا، اااارأةت ايا، ،ان علقهااا ماان  يا  ضاا، اااارأةااع يا  بالقضاااا ،لاال التمي

لط  اد،ااا وا يا  صت ا  ساب نشاا  اللج   ااع ي  بالقضاا ،لل التميي  ض، اارأةاني تراب  ويف
جل   صت   بال تر يف مقرتاات ترماحل إىل حتساني اارن معاجلا  ب نشاا بقضايا اال،ت،اا اجل سحل و 

أاجااايف ارتضااام ،ا،د معاجلاا  األسانا  الجام ا  وراا إىل  ءيسال ،ا تا،،و اا ف هناااااالت االغت اا 
  (75)يف عضايا الع ؤ اجل سحلالتربا  
معلوماات  لان  تلقب الضريمل العامز ااعين مبسال  التميي  ض، اارأةأفاد ا 2014 ،ايف يفو  -27
ااني اهتاد  ضاحلف  بعا الشاواغزأألارت و  ءيسل ،ايف  الجم  العليا م يراا ،رضت ،لل عضي   ،ن

أ  إىل أربعاا  ماان عضااة الجماا  العليااا ا،مساا  يلاا  اال،تاا،اا اجل ساحلا القضااي  باجل ااة يف هااذه 
جن حتقيمل االنام ت مل ااعت،ين نتراا أل  ني تؤ مبعايذ هتم  اال،ت،اا اجل سحلا  مل وعااع القضي 
هتاد  بقضاايا أساقطت فيهاايضااا أع الضريامل العاماز بل اأُ و فقط"  " يذاا الض ي  ب،نياا إاجل سحلا وإمنا 

أأل ااااا  بالضااا ي اجااان أ  تجاااو  عااا، وقااات االغت اااا  أل  ال يابااا  العامااا  عاااررت أ  اا اااابات 
  (76)"اجل   ا،شن" ممارس 
لل ساا ض ايا الع ؤ بال سن  الو ول إىل الع،ال  إمجاني  أ  إىل الضريمل العامز  ويل  -28

ه اااا  مشااااكز كناااذة يف وأ  بشاااجز مقلاااملا   ضضاااالقاااااد ،لااال ناااوم اجلااا   م  الع اااؤ اا ااا ا و 
؛ ومعاعنا  اجل ااةدانا  ااظاقا  و ااضعالا  و الوفيما يت ز بالوعايا  لع ؤ اجل سحلا لالتعريؤ القانوين 

ه اا  نقاا  يف ب ااا عاا،رات و غاذ فعالاا ا  اا ا لمارتج  الع ااؤ اا ا ا ماان  اياارا مايا  اوأوامار و 
ه ا  ااء  واضا   إىل و   (77)الشرا  وال ياب  العام  والقضاايف ذلا  مبا مو ضحل إنضاذ القانو ا
 تضااعوأو اال الضرياامل العامااز بااا    (78)القضاااا لظ،تنااارات اجل ساااني  مرا،اااةبااذل اجلهااود ل يااادة 



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

GE.16-14489 12 

،ليز ،لال الع اؤ يجو  ال ال ،،يف موافق  الض ي  حبيثأسار اوجوم  تعريؤ االغت ا  ،لل 
ااطلوبا  ع ا ار ال،،يف األهلي  العقليا  للضا ي  مان  أو الن،ني ااقاوم   أو اجلس،ي من عنز اجلاين

  (79)لجرا ل
عاااانو  تعااا،يز  ءيسااال ،االلج ااا  ااع يااا  بالقضااااا ،لااال التمييااا  ضااا، ااااارأة نيااا   والاتااات -29

العقوبااات بت اا يؤ الع ااؤ اا اا ا حت،ياا،اا كجرااا  يعاعااب ،ليهااا القااانو ا والت اا،يمل ،لاال اتضاعياا  
وعا،مت  ا ع ومجاف   الع ؤ ض، اارأة والع ؤ األساري وت ضياذها بالجاماز ل  أوروبا بشا  م
يطاا  ،مااز وا ياا  ا إبطااااا دو  ءيساال ،ا وأو اات اللج اا  بااا  تعتماا،  (80)تو اايات ذات  اال 

اجاف اااا  الع ااااؤ اجل سااااحل واا اااا ا تايااااذ يف اوساااانا  االاتياءااااات ا،ا اااا  لل ساااااا ااهاااااءرات 
اااوارد النشاري  واااليا  الجافيا  لتوسايع  أ  تاوفرلا،يهنا و  وال ساا ذوات اا،اع  وءوانب الضاعؤ

  (81)ريجيافيا لرا  العا م ال هج ااتنع يف مجاف   الع ؤ اا  ا ليشمز كيع مراك  
 والثقافياااااا  القلاااااامل ماااااان أ اللج اااااا  ااع ياااااا  باااااااوقون االعت ااااااادي  واالءتما،ياااااا   ويساااااااور -30

   ،لل ت  الو لسن ،لل ،لٍد كاٍ  بالتع،يظت ال  أُديلت ،لل عانو  األءانبا ااهاءرات 
  (82)معالارة بسانب الع اؤ اا ا ا أو مشاز األسارة يف ااال انتهااا زوا  مل أن  جيوز ما ح تاريي 

 تا،ابذ إذكااا الاو،حل باالع ؤ اا ا اا ءيسال ،اتجثاؤ ا  با اللج ا  ااع يا  حبقاون اانساا أو ت و 
ا من يظل تا،ريب القضااة وااا،،ني العاامني وماو ضحل الشارا  وال ا  ا وكاذلا مان يف ذل مبا

يظل ت تايد محاظت اذكااا و،احل ال سااا ا يسال ،يات وااهااءرات حبقاوعهن وسانز االنت اا  
  (83)ااتاا  هلن

تقاارير اال،تا،اا اجل ساحل  فقاط مان،ا،داا علايظا أ  القلامل مان جل   اقون الطضاز  ويساور -31
اللج اا  ااع ياا  أو اات و   (84)إدانا ماان ذلااا إىل أعااز أد  ،ا،د و  مقاضاااةاضااال أدت إىل ،لال األ

ت،ابذ ت سقها اوجوم  ترمحل إىل م ع اال،ت،اا  ءيسل ،اتضع ا  با يف كل  أمورا حبقون اانسا 
ءعااز التثقيااؤ بشااا  اال،تاا،اا اجل سااحل ،لاال األاضااال وم عاا   وأ  تجضاازاجل سااحل ،لاال األاضااال 

ماان اا اااهج ال،راسااي  يف كليااات تاا،ريب اا،رسااني وغااذهد ماان ااه يااني العاااملني مااع  ءاا ااا رةياااا 
  (85)الشرا  والامني ومو ضحل ممارسحل ااهن ال  ي و األاضال 

 النااااااا لتجااارمي العقوبااااتب دياااال تعااا،يظت ،لااال عاااانو  اقاااون الطضاااز  رانااات جل ااا و  -32
تعا، ل الساابق  باا   اتو ايته ت اللج ا كارر ا  و،لل الرغد مان ذلاا  سيما فيما خي  األاضال ال

اجل ااحل اا دو  للسما  بالاكم  دايز ءيسال ،ا ،لال التجرمي باي  إلااا لر  تشريعاهتا  ءيسل ،ا
  (86)اجلرااد اارتجن  يف ا،ار 

اللج ا  ااع ياا  بالقضااا ،لال التميياا  ضا، ااارأة التايااذات التشاريعي  الا  حتتاار  والاتات -33
العا،د الجناذ للاايا  مان ااهااءرات العاامظت يف ت ال تشاعر باالقلمل إزاا  ال عريا ولجننوادي الت

ااان ال ساااااا مبااان فااايهن  ءيسااال ،ا تاااوفر   وأو ااات اللج ااا  باااا ناااوادي التعاااري بااارامج مساااا،،ة متجِّ
  (87)ااهاءراتا من تر  مه   النااا إ  كن يرغنب يف ذلا
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 بالنشاااااااروا يااااااا  اجاف ااااااا  االجتاااااااار با،تمااااااااد يطااااااا  العماااااااز ال نضااااااا  اللج ااااااا  ترانااااااو  -34
الااااذي يعاااا، ل عااااانو  العقوبااااات ب يااااادة العقوباااا  ا 72/2011 رعاااادقااااانو  ال( و 2013-2016)

إزاا ،ا،يف وءاود التموياز  قلملتا ال اللج ا  تشاعر باال وال  (88)الق و  بشا  ءراا  االجتاار بالنشار
معلومااات وغيااا  ؛ بالنشاارللت قياامل يف ااااالت االجتااار  االااظزيف لت ضيااذ ا،طاا ا ويا اا  للشاارا 

 ااتعلقا جلارااد يف اااظاقات القضاااي  وعل  مض ل  ،ن االجتار بالنشر ألغرام العمز القسري؛ 
  (89)باالجتار بالنشر

 اإلفالو م  العقابع وسيادة القانونمسألة في ذلك  بما إوامة العدلع -جي  
ماان عااانو  ااءاارااات  198ادة أ  ااااماان قلمل البااااع ياا  حبقااون اانسااا  اللج اا   تشااعر -35

يف اجل ااياااا  تقياااا، ااااامل األلاااا ات اااااا،انني بارتجااااا  ءاااارااد بساااايط  يف االسااااتا ا ا باسااااتث اا 
  (90)بت قيح هذه ااادة فتو حلا ااالت معي   وب ذ  من الجم  العليا

ت ضاذ  مل أ  ءيسال ،امان  اعر  اللج   ااع ي  بالقضاا ،لل التميي  ض، اارأة ،ان علقهاتو  -36
عوا،اا، األمااد اات اا،ة اعاملاا  السااجي ات والتاا،ابذ غااذ االاتجازياا  للمجرمااات )عوا،اا، بااانجو ( 

للقاااااااات ال ساااااااي  يف الساااااجو  أمااااااكن مظامااااا  ءيسااااال ،ا  و اااااحل باااااا  تاااااوفرفتا ت ضياااااذاا كاااااامظا 
  (91)والعاالي 

اضاال ف از األءيسال ،ا مبوءاب القاانو   تجضازجل   اقون الطضاز التو اي  باا   وكررت -37
ن ث ،ن از ،ملحل ومعقول يضضحل إىل ااتجااز اللل ،ا واثت ءيسل ،ا التج ين ،ن النالاني

  (92)م ض ل  األاضال والنالاني ب ورة
أو الشاهود و/جلمياع األاضاال ضا ايا اجلارااد ءيسال ،ا تجضاز ا  بانض  اللج    تأو و  -38

اساات ،ايف دار األاضااال ،لاال كد جل اا  اقااون الطضاازا وتشااجيع الااا    الاا  تقتضاايها،ليهااا اوماياا
  (93)لل  ول ،لل لهادات من األاضال

الااا،يو  ا،ارءيااا  ،لااال اجلهاااود الااا  يناااذهلا ااااا،،حل ا،اااات ااعاااين با،ناااذ ااساااتقز وأألاااى  -39
يتعلاامل بالساالو   مااا اجاف اا  اافااظت ماان العقااا  ،لاال اجلاارااد االعت ااادي  وضااما  الع،الاا  يف

وأو اال بااا  ت ضااذ ءيساال ،ا اا ااظاات   (94)اهنيااار ال تااايف اا ااريف ااءرامااحل اا ،ااويف عنااز وأأل اااا
 ؛ل تاار يف تو اايات جل اا  الت قياامل ا،ا اا ل اا شاااةالقانونياا  ااعلقاا  الاا  ااا،دهتا اللج اا  الرباانياا  

وفاارم  ؛ساااال  ااساا ولني اوجااومينيا وبالتاااا تع ياا  اسااتقظل القضاااامبتع ياا  القااوانني ااتعلقاا  و 
مع تو يات  ل   كنار ااس ولني اوجوميني السابقني يف القطام ا،اتا متشياا   ،مز،لل عيود 
  (95)أوروبا
توفذ ااوارد اجتب اا،،حل ا،ات وذلاا  يفءيسل ،ا تستمر ا  بأو ل ا،نذ ااستقز و  -40

وساااع ا يف كلااا  أماااورا إءاااراا حتقيقاااات يف األنشاااط  االعت اااادي  ااءراميااا  يجاااو  بلضاااما  أ  
  (96)اوالي  وااستقنلي الضري  اااضي  و التهر  ت ااالو 
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 ال ق في ال ياة السرية -دال 
يُرا،ااال  ال الضضااالل عااا،الطضاااز منااا،أ م ااال   أ  مااان القلااامل جل ااا  اقاااون الطضاااز  يسااااور -41

 ءيساال ،اتجضااز لطضاازا وأو اات بااا  لالوالاا،ين بضااما  زيااارة  يتعلاامل فيماااساايما  ال بشااجز تااايفا
ال  ا،اااات العااليااا ا ب يتعلااامل فيمااااو   (97)يف مثاااز هاااذه اوااااالتهلاااذا اانااا،أ  داامااااا األولويااا   إ،طااااا

االءتما،ياا  اسااا،،ة األساار  ااتعلاامل باالساات قاعاتا هااا نبر  ءيساال ،اتاا قح أو اات اللج اا  بااا  
  (98)ااوءه  إىل الوال،ين،،مات الوساا   هامتويل وأ  ت ي،الضعيض ا 

 وتكعععوي  الجمعيعععاو والتجمعععع السعععلمي التعبيعععرحريعععة و  المعتقعععد يو حريعععة العععدي  -هاء 
 وال ق في المشاركة في ال ياة العامة وال ياة السياسية

ضاارين  الج يساا  ماان جتاا  قلاامل ماان أ  ءيساال ،ا الاللج اا  ااع ياا  حبقااون اانسااا   يساااور -42
تعاا، ل وأو اات اللج اا  بااا    ال أيف كااانوا أ،ضاااا يف م تماا  دي ياا ااااواا نيا باااا ال تاار ،مااا إذا  

القااااانو  ااتعلاااامل باا تماااات ال،ي ياااا  لضااااما  أ  تساااتضي، كيااااع اا تمااااات ذات التوءاااا  ءيسااال ،ا 
  (99)اويايت من متويز ال،ول 

نقاااااا اماااا،ين التشااااهذ يف عااااانو  ااااا،اا لتجاااارمي ءيساااال ،ا  تضااااعبااااا  اليونسااااجو  تأو ااااو  -43
  (100)للمعايذ ال،ولي 

ءيسااال ،اا الااا  ينلاااع ،ااا،د ساااجاهنا  أ ا،ناااذ ااساااتقز ااعاااين بالااا،يو  ا،ارءيااا   والاااا  -44
ا ودرءا  وتقاليا، داقراايا  متجاذرة ءيا،اا  نشطاجتمع م،ين نسم ا تتمتع مب 320 000 اواا

اويز من ااضاوض  اجلما،ي  وتسوي  ال  ا،ات ،ان اريامل اواوار  تاريخ،الي  من الت تيد ال قايبا و 
بشاااجز م قطاااع ال تاااذ  ارة ،امااا  ،لااال اساااتع،اد لظساااتجاب  الاتياءاااات مواا يهااااا وإدوالوفاااان
  (101)الظزم  لذلا الجضااةول،يها 
مااان عاليااا  ال سااان  للآيسااال ،ا باللج ااا  ااع يااا  بالقضااااا ،لااال التمييااا  ضااا، ااااارأة  وألاااادت -45
 تاا ال هيااا  وال  (102)شاارا زيااادة متثيااز اااارأة يف الالرامياا  إىل تاا،ابذ بال تل ساااا يف الرباااا  ورانااا

الشاارا  ونقاا   ضااابطاتإزاا علاا  ،اا،د  يساااورها القلااملعاهاا،ات ااأكثاار ماان هياااات  أو واااا،ة
جماا  العلياااا والساالا الساالط  القضااااي ا واليف يف ذلااا  مبااا متثيااز اااارأة يف مواعااع  اا ع القاارارا

ءيسااال ،ا تت اااذ وأو ااات اللج ااا  باااا    (103) اللاااحل دواوجااا  ا واألوساااا  األكاداياااال،بلوماساااحل
  (104)ت،ابذ يا   م عت 

 اتيةؤ التمتع بشروط ةمل ةادلة وم وفي ال ق في العمل -واو 
الع،يااا، مااان ضاااطر يمااان ااتوعاااع أ   أنااا ا،ناااذ ااساااتقز ااعاااين بالااا،يو  ا،ارءيااا   الاااا  -46

ي ذاألماا  االءتماا،حل الاشانج  لإىل اال،تمااد ،لال اوا، األد  لضرتة اويل  ،ن العمز العاالني 
الاذين ت ايا، مان ال اار ااعا،د الا لا،،د مالياا  أو إدارياا  سوااا ءي،اا  غذ ااستع،ةتق،م  النل،ياتا 
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ءيسااال ،ا مشاااجل  النطالااا  مااان ياااظل سياسااا  تو ياااؤ تعاااا  ساااا،،ة  وأو ااال باااا  اا يلتمساااو 
النطالااا  اويلااا  األءااازا مثاااز  ا ااااارااعرضااا   الضاااااتلاااامل ا ماااع الرتكيااا  بشاااجز ياااات ،لااال 

  (105)الشنا  وااهاءرين
 وعا،مت اللج ا  ااع يا  بااوقون االعت اادي  واالءتما،يا  والثقافيا  تو ايات ذات  ال ا -47
اااا، أد  لألءاااور ،لااال لوضاااع تااا،ابذ تشاااريعي  وتااا،ابذ أيااار  ءيسااال ،ا أ  تت اااذ يف ذلاااا  مباااا

وأ  يجاو  ،لال مساتو  كاا   اا دوريالألءاور اوا، األد  اساتعرام  وأ  تجضازا ااستو  الواين
  (106)اا الاق اا جلميع العمال وأسرهد مستو  معيشييوف ر 
ري  ،مز م عت  ل وم  ،د مان العمز/ال شاا  ااااءور ب  ،ار أو ت نض  اللج   و  -48
 ،طااااا ااسااات ،هيف واااا،ه اااامل الطعااان يف القااارارات الااا  تت اااذها م،يريااا  العماااز وب وعااات  ااا،دالو 

موافقااا   ااااااب كااااذلا تشااارت   وباااااال ا إلاااااا هااااذه الاااري  أو ت الاااري  اا عتاااا بشاااا  النااااا
  (107)العمز
با   فتو حلا  يادي األةا القلمل إزاا حت،ي، لرو  و رو  ،مز باللج    وإذ تشعر -49

ااءرااات واامارسات ااتَّنعه  يف ،ملي  ااضاوضا  اجلما،يا  هبا،  تع يا  ااضاوضا  ءيسل ،ا حتس ن 
  (108)اورة والطو،ي ا ولضما  تضادي الت جيد اال امحل اجلما،ي 

 التمتع بمستوى معيشي الئق وفي ال ق في الضمان االجتماةي -زاي 
أناا  ،لاال القلمل ماان باااللج اا  ااع ياا  باااوقون االعت ااادي  واالءتما،ياا  والثقافياا   لااعرت -50

وا ي  تاألذ سل  ،لل إ،مال اوقاون ألزم  ااالي  واالعت ادي  الكا  لالرغد من الت،ابذ اات ذةا  
تعا،يز مقارت  يف السياساات  أو   وأو ات باا  يجاو  أي تاياذاالعت ادي  واالءتما،ي  والثقافيا 

يجو  متيي يااا وأ  يشامز  وأال اوضرورياا ومت اسناا  اجتري  ءيسل ،ا استجاب  لألزم  االعت ادي  م عتاا 
ات الضاااااريني ا د،مااااااا ل قاااااز األ،نااااااا االءتما،يااااا  يف ذلاااااا ااءااااراا مباااااا كيااااع التااااا،ابذ اامج ااااا ا

 للت ضياااؤ مااان اااا،ة الضاااوارن وللتاكااا، مااان أ  اقاااون الااارومني وااهمشااانيا أفاااراداا وكا،ااااتا
ل قاون لأد  اا أد  لل ماي  االءتما،يا  واا،اا تعني ا،؛ وأ  تتضرر أكثر من اقون غذهد ال

  (109)األساسي 
األزماا  مان إدارة ءيسال ،ا متج اات  إىل أ ا،ناذ ااسااتقز ااعاين بالاا،يو  ا،ارءيا   ويلا  -51

لجضالاا  ،اا،يف ءهودهااا  أ  توا اازااالياا  بشااجز أفضااز ماان الع،ياا، ماان النلاا،ا  األياار ا وجيااب 
 يف محايااا  أغلنياااا  جااااا  إىل التاااا،ابذ ختضياااؤ ديااااو  األسااار  فقااا، أدت  ختلاااؤ أااااا، ،ااان الركااااب

ا،ناااذ وعااا،يف   (110)مااان الضقااار واالساااتنعاد االءتماااا،حل - هااادي  كلولجااان لااا -أ ااا ا  اا اااازل 
سااا،، ،لاال إيااواا أكثاار  ممااا ا ت،رجييااالتااايف ضاارين  الاا،يز العمااز ب ،اان إ،ااادة  ااسااتقز معلومااات

أ  الت ويظت االءتما،ي  والسياسات الضريني  يضضت  الا من ءألار األزم ا و  الضاات ضعضاا 
 محاياا  كضااز مااا مهاااألمااوال ل كثاار اسااته،افاا األذكحل و الاات ،ايف ساايجاان اال ومل  (111)،اا،يف ااساااواة

سااايما القاااو   وال -اجتماااع  اساااتع،اداوقاااون االءتما،يااا  واالعت اااادي  األساساااي ا ولجااان أيضااااا 
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لعماااز ااضاااايفا وتقناااز جتميااا، ل -ال ااا   والتعلااايد  حليف عطاااا، الجناااذة للاايااا العاملااا  ال ساااااي  
الضريمل العامز ااعين مبساال  التمييا  ضا، ااارأةا   أك، وكما  أكرب واست ،ايف ااوارد بجضااة الرواتب

  (112)ت  يح االيتظالت بني اجل سني ال اك  ،ن األزم  ااالي  يف ءيسل ،اكا  يتعني 
 استجاب  منتجارة لألزما  اااليا ا مظاتااا كلر،اي   مر ، اا،نذ ااستقز إىل إنشاا  وألار -52
التااا،يظت ي سااامل م سساااات ال،ولااا  و إىل قااا،يف ااشاااورة ويحل لألزمااا ا االءتماااا، األألااارر ااا، يأنااا  

اوجوما  مجتاب أماني متاامل  أنشاتا 2010 ،ايف ويف  (113)الواعع ،لل أرم ال،دة األه،ا 
 غاذ أ  ؛اا اازلماالجحل ال،يو  تايت مان أ،ناا معتد النات ختضيؤ  تالن،اي ا كان ويف  اا،ي ني

الوعاات اوااااا يعاايش أكثاار ماان ن ااؤ كيااع ااتقاا،مني  ويف  2014 ،ااايف هااذا االجتاااه حتااول يف
  (114)ال،يو  يف م ازل مستاءرةأ،ناا ت ضيؤ بطلنات ل

تساته،  بطريقا  الا،يو   أ،ناااختضيؤ موا ل  : يلحل مبا أو ل ا،نذ ااستقز ءيسل ،او  -53
لال ،ا م  اؤ وبشاجزا ،لل ع،يف ااسااواة اجلميعا ول  ؛ وكضال ألسر الضقذة وااثقل  بال،يو ا

ساساحل مان األساتو  ااوفر اوا، األد  مان يا مباا اماظذ أياذكاست قاعات الضاما  االءتماا،حل  
موا اااال  ءهودهااااا ؛ و الاااا  يااااتد ر اااا،ها وتعاااا،يلها بانتتااااايف وفقاااااا لتجلضاااا  ااعيشاااا  االساااات قاعات

 وايا،ةألسار لأاضاال و الا  لا،يها الضتيا  ألسار لسيما  وال اجاف   الضقر واالستنعاد االءتما،حلا
حتساني فاارت ؛ و واألفاراد الاذين يعتما،و  ،لال ساون ااجياار اوااهااءرين ذوي اا،اعا الاالعاااز و 

حتساني لاوااح ؛ و او ول ،لل السجن باسعار معقول  ألولاا الذين يعتم،و  ،لل سون ااجياار
ألااااظا هياااااات معاهاااا،ات  وأباااا،ت  (115)وتع ياااا  اوماياااا  القانونياااا  للمسااااتاءرين ؛سااااون ااجيااااار

  (116)وءيه تو يات وتق،مت بيقات تعل
سايما باني ااسا اتا ،ان اريامل  وال ءيسال ،ا لل ا، مان الضقارا،لال ا،نذ ااستقز  وأألى -54

  (117)اوجوم من زيادة او، األد  للمعالات ااضمون  

 ال ق في الص ة -حاء 
أ  القلاااااامل ماااااان  والثقافياااااا  اللج اااااا  ااع ياااااا  باااااااوقون االعت ااااااادي  واالءتما،ياااااا يساااااااور  -55

أد ت إىل يضااا ءااودة  2008الت ضيضااات اهلاالاا  الاا  االاات مي انياا  عطااام ال اا   م ااذ ساا   
الااا   القياااود اااليااا إزاا ،ااان علقهاااا اللج ااا  أ،ربااات  كماااا   يااا،مات الر،ايااا  ال ااا ي  العامااا وتاااوافر 

و ت   وأإ،اع  يف او ول ،لل ي،مات الر،اي  ال  ي  وتواءهها األسر ال  ل،يها أاضال ذو 
ا،نااذ ااسااتقز  وأفاااد  (118)لر،اياا  ال اا ي  العاماا ل تهااا اا   اا مي اني ءيساال ،ات ياا، اللج اا  بااا  

ا  معتااد الت ضيضااات يف عطااام ال اا   ركاا ت ،لاال يضااا تجاااليؤ بااالاا،يو  ا،ارءياا  ب ااعااين
للمستشااضيات ولااراا معاا،ات ء،ياا،ة  اهلياكااز األساسااي ا وتاءيااز االسااتثمارات يف ياتااستشااض

  (119)ويضا تجاليؤ األدوي 
أ  يف ذلاا  مبا باومل يف ال   ا يتعلمل فيماجل   اقون الطضز ،،ة تو يات  وع،مت -56

تثقيااااؤ ،اماااا  وموا اااال  ؛ : دمااااج أاضااااال ااهاااااءرين يف نتامهااااا ال اااا حليلااااحل مبااااا ءيساااال ،اتقااااويف 
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ااااراهقني اااول ال اا   اا ابياا  وا ألااار الساالني  تو،ياا  و  ؛(120)اجلمهااور يف  ااال التاذياا  ال اا ي 
وتاااوفذ فااارت او اااول ،لااال وساااااز م اااع اوماااز ويااا،مات  ؛وااااالت اوماااز اانجااار وااءهاااام
  (121)يف ذلا تق،مي ااشورة ال ضسي  مبا ااشورة يف  ال ال    اا ابي ا

األمااارام العقليااا  عاااوااد االنتتاااار الطويلااا  لتشااا ي  القلااامل إزاا  نضااا  اللج ااا  ويسااااور -57
  (122)و،ظءها

ااهااارات تلقااني ساايما  ال التاا،ابذ ااظاماا ااختاااذ  ءيساال ،اتوا ااز ا  باا أو اات اللج اا و  -58
باارامج  وأ  تاوفرا غااذ ااشاروم للعقااعذ اا ا،رة والج اول التعاااحلاوياتيا ا ومايا  األاضاال مان 

  (123)م مم  لألاضال ض ايا تعااحل العقاعذ واا ،رات تعايف

 ال ق في التعلي  -طاء 
أ  القلاااااامل ماااااان  والثقافياااااا  اللج اااااا  ااع ياااااا  باااااااوقون االعت ااااااادي  واالءتما،ياااااا  يساااااااور -59

أد ت إىل يضاااا ،ااا،د  2008الت ضيضاااات اهلاالااا  الااا  االااات مي انيااا  عطاااام التعلااايد م اااذ سااا   
ا،ناذ ااساتقز  وأفااد  (124)،راساي ال،ورات بعاا الاالعاملنيا وإىل دمج الض ول اا،رسي  وإلااا 

مااان الت ضيضاااات يف  اااال  األكثااار تضااارراا  حلا  ااااا،ارر االبت،اايااا  هاااباااالااا،يو  ا،ارءيااا  ب ااعاااين
  (125)أعااازبقااا،ر عناااز االبتااا،ااحل والتعلااايد العااااا  ماااا م سساااات التعلااايد تعااااينالتعلااايدا يف ااااني 

ي انيااا  اا ءيسااال ،ا باااا  ت يااا، والثقافيااا  وأو ااات اللج ااا  ااع يااا  بااااوقون االعت اااادي  واالءتما،يااا 
  لألاضااال ذوي االاتياءااات يرافاامل اا،رسااااحتسااني  وأ  توا اازاا   اا  ل تااايف التعلاايد العااايف 

  (126)سيما يف اارال  الثانوي  العليا وال ا،ا  ا
مااان أ،لااال  وااااا،اا  تشاااه، ءيسااال ،ا أ  ا،ناااذ ااساااتقز ااعاااين بالااا،يو  ا،ارءيااا  والاااا  -60

 ا اااارمعرضااو  ن يالضتيااا  واألاضااال ااهاااءر إ  ايااث أوروباااا اا يف منجاار رساا  اا،تاار  معاا،الت 
اااا،دت و اوااا، األد  مااان ااااا هظت   او اااول ،لااالعناااز العلياااا التسااار  مااان اا،رسااا  الثانويااا  

با،تنارهاااااا وااااااا،ة مااااان العلياااااا الثانويااااا   اا،رسااااا التسااااار  مااااان  التالاااااب ،لااااال مشاااااجل اوجومااااا  
العااملني جشاؤ األاضاال تاوالا  و  ءيسال ،اتر ، ا  بز أو ت جل   اقون الطضو   (127)أولوياهتا

اللج ا  ااع يا  بالقضااا أو ات و   (128)عهد ،لال إمتاايف اارالا  الثانويا للاايا  وتشاج ةيف سن منجر 
يف ال تااايف  فتيااات األساار ااهاااءرة لاا،،د إدمااا تاا،ابذ  ءيساال ،ا بااا  تت ااذ ،لاال التميياا  ضاا، اااارأة

  (129)اا،رسحلا بوسااز تشمز توفذ ف ول تعليد اللااتا إذا است،،ت اواء  ذلا
التاا،ابذ اات ااذة اجاف اا  كيااع ألااجال  ءيساال ،ا تعاا ز ا باااقااون الطضااز  أو اات جل اا و  -61

تسلط األعرا  والت رشا وذلا بت سني اللوااح اا،رسي  ااتعلق  بسوا السلو  وحتسني اساتع،اد 
ماااني وكياااع العااااملني يف ااااا،ارر واألاضاااال لقنااااول الت اااوما وحتساااني مهااااراهتد ااتعلقااا  حبااااز ااعل

  (130)ال  ا،ات
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 ال قوق الثقافية -ياء 
تمويااااز القلاااامل إزاا ا ضااااام الاللج اااا  ااع ياااا  بالقضاااااا ،لاااال التميياااا  ضاااا، اااااارأة  يساااااور -62

  (131) ل ذات  ا وع،مت تو ياتلض انات يف   ا،  السي ما وااوسيقلاا    ل
 اما مظجتعلهاا و أكثار ءاذبيا  درور الرتبيا  الرياضاي   ءيسال ،اجتعز ا  ب أو ت اللج  و  -63
  (132)مشارك  ال ساا والضتيات يف ال وادي الرياضي وأ  تع ز  للضتيات اا ألقافي

 الشخاص ذوو اإلةاوة -كاف 
 ءيساال ،ا والثقافياا  بااا  تجااافحااع ياا  باااوقون االعت ااادي  واالءتما،ياا   أو اات اللج اا  -64

بااومل يف  يتعلامل فيماا سايما وال  ع ا وفا   التمييا  يف اامل األلا ات ذوي اا،اعا امتالتميي  و 
يطااااوات  ءيساااال ،اتت ااااذ وأو اااات اللج اااا  بااااا    (133)االءتما،ياااا  ةالتعلاااايد والسااااجن وااسااااا،،

إتاااا  وسااااز ال قااز الثقافياا  ماان يااظل التتاااهرات لضااما  و ااول األلاا ات ذوي اا،اعاا  إىل 
ت ااا يؤ بأو ااات جل ااا  اقاااون الطضاااز و   (134)الوعااات اا اساااب ويف القااا،ر الجاااايفا،ا ااا  هباااد ب

نااوم سااب نااوم اا،اعاا  والعماار و أيضاااا حب ذوي اا،اعاا األلاا ات الاا  يااتد كعهااا ،اان النيانااات 
  (135)اجل  

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 
يف  8.3 و اثلاا كااانوا  ا  ااهاااءرينباا عااين مبسااال  التميياا  ضاا، اااارأةالضرياامل العامااز اا أفاااد -65

أ   ي ك، مما ا2013 ،ايف يف اااا  يف 16واواا  2009 ،ايف اااا  من إكاا ،،د السجا  يف
ذوي األلاااا ات  يف ،اااا،دزيااااادة مطااااردة  يشاااامزغااااذ مساااانونا  اا داارافياااا اا تايااااذ تشااااه،  ءيساااال ،ا

 ملتمسااااو  و و   وأساااارهد والظءاااااو   والعمااااال ااهاااااءر و ااهاااااءر يف ذلااااا  مبااااا ا ء نياااااألل و  اااااأل
  (136)اللجوا
األماااد  ي مضوضااأفااادت  ا(137)انعاا،ايف اجل سااي  بشااا بت ضيااذ تو ااي  سااابق   يتعلاامل فيماااو  -66

اختااااذت يطااااوات ملموساااا  ماااان أءااااز االنضاااامايف إىل  ءيساااال ،اا  باااا اات اااا،ة لشاااا و  الظءاااااني
انعا،ايف اجل ساي  ووضاع يطا  حت،يا، اااالت من ياظل متوياز االتضاعيات ااتعلق  بانع،ايف اجل سي  

يف مشاروم عاانو  ،،احل اجل سي  أاجايف تتعلمل حبماي  األل ات  ،ن اريمل إدرا ،مز وا ي ا و 
،لال  األمد اات ،ة لشا و  الظءااني ي مضوض أأل تو   (138)يقرت  تع،يظت ،لل عانو  األءانب

 ح ،لل الضور ت اريح إعاما  دااما  متيف ذلا تلا ال   مبا ير  يف مشروم القانو ااألنادرات اا
أو ااات و   (139)الشاااواغزبعاااا أيضااااا  وأألاااارت ااضوضاااي   اااو  اومايااا  ال،وليااا ؛ لألفاااراد الاااذين اُ 

تشااريعاهتا ااتعلقاا  بااالظءاني لتت قاامل ماان  ءيساال ،اتسااتعرم ا  باا اللج اا  ااع ياا  حبقااون اانسااا 
وااعااااايذ ال،ولياااا  ااتعلقاااا   والسياسااااي  اا،نياااا  باااااوقون تا،ااااا الاااا،وا العهاااا،توافقهااااا التااااايف مااااع 

  (140)بالظءاني وملتمسحل اللجوا
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ت ساني إءاراا ل ءيسال ،ا،لل اساتع،اد  األمد اات ،ة لش و  الظءاني ي مضوضثين توإذ  -67
جضاااة ب يتعلمل فيما ال،دةأوء  الق ور  ءيسل ،ا تعا ااضوضي  با   تو حلا الذي تطنق اللجوا 
  (141)ت وءودااءراا 

الرايساي  ااتعلقا  بعاا الت ا،يات  األماد اات ا،ة لشا و  الظءااني ي مضوضظا  توإذ  -68
 ءيسل ،ابا  تضع  ف هنا تو حلمرتكني فوريني وإرلاد نضسحلا سجن و ا مثز ،،يف وءود باادما 

  (142)ني بشا  اادما لامل نيوا يوبرنا اا اسرتاتيجي  

 في التنمية والقضايا البيئيةال ق  -مي  
،لاال ،جاا  ايتااارتا  ءيساال ،اأ   الضرياامل العامااز ااعااين مبسااال  التميياا  ضاا، اااارأةذكاار  -69

لا،ااين   فورياات تسا،ي، ميتق،،،يف  االع،ي، من النل،ا  األير  يف العامل ال  واءهت أزم  مالي 
 وافاملمان ذلااا  با،الا و اجتماع  ،ااتمل االقاة ،لل   االعت ادي األ،ناا،ا وبالتاا ختضيؤ ب و  النل

تعويضاااا ،اا يها األمااوال لاا ءيساال ،ابااا  تساا،د مشاارو   عاااشنإ اا ،ون ال قاا، الاا،وا ،لاال برنااامج 
  (143)،لل م،  فرتة اويل  هديساار ،ن 
لمساامه  يف التعااو  ل ءيسال ،ا ال  تنذهلا ال،ؤوب راب جل   اقون الطضز باجلهود توإذ  -70

يف اااااا  ماان  0.7نساان  لو ااول إىل ااتمثااز يف احتقياامل هاا،فها ،لاال ال،ولاا   تشااجعف هنااا الاا،واا 
  (144)2015 ،ايف ال اتج القومحل ااكاا حبلول

  دور يااتع   ءيساال ،ا بااا  توا اازااع ياا  بالقضاااا ،لاال التميياا  ضاا، اااارأة  أو اات اللج اا و  -71
  (145)هبا من عضايا تاذ اا اخ يت ز وما ا2030 لعايف اارأة يف ت ضيذ يط  الت مي  ااست،ام 
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