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 اإلنسان حقوق مجلس
 الشامل الدوري باالستعراض المعني العامل الفريق
 والعشرون السادسة الدورة

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

 لحقععععوق السعععامية المتحععععدة األمععع  مفوضعععية أعدتعععع  للمعلومعععا  تجميععع   
معععععع  مر ععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق )ب( 15للفقععععععرة ًا اإلنسععععععان و قعععععع

 16/21 المجلس ورار مر ق م  5 والفقرة 5/1 اإلنسان

 زمبابوي  
 

 جتميو  لمملمواواا الووا يف  ق تقوا ير هياواا االاهوإلاا وات وراصاا ا ا و  هذا التقرير هوو  
تقووووا ير ااووووا األاووو  اات ووووإل   وق ق ذلووومل ااات وووواا والتلميقووواا الووووا يف  اوووون الإلولووو  اال يووو   مبوووا

غووذ ذلوومل اوون وألوواامل األاوو  اات ووإل  الرةيوو  ذاا المووم   والتقريوور ا قووإل   وق السووااحل وقووون اتنسووا  
اووو ت تقيووإلاحل باوووإل األدموول للووإليف ال مموواا  ولا وواا لموول الوو ع ال ااوو   ي ر وول اللووويف  ق شوو   

ادرتاتوواا اوون اااواووي  السووااي   أو و هوواا ن وور أو يتضوومن التقريوور أيوو    اص وال إىل الوألوواامل اار ليوو  
هووو يتع وو  يووريف ا هووا ق التقووا ير وال يانوواا اللم يوو  المووايف   لوون اااواووي   و  اووا وقووون اتنسووا   ووا 

  ودووووإل 17/119هي ووو  اا ووووايفي التو يهيووو  اللااوووو  الوووق التمووووإلها رمووو  تقووووون اتنسوووا  ق اقوووور   
ذ كوورا لموول نووو ا هوووحل ق تواشووحل مايوو  الوو ع ارا وو  االمواوواا الوووا يف  ق التقريوور  و وليوو  ق 

 إلإلايف التقرير يفو ي  االستلراا والتطو اا الق تإلأل  ق تممل الارت   

 

 A/HRC/WG.6/26/ZWE/2 األا  اات إل 

 Distr.: General الجمعية العامة 

25 August 2016 

Arabic 

Original: English 



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

GE.16-14767 2 

 واإلطار األساسية لوما المع -أوالً  
 (1)الدولية االلتزاما  نطاق -ألف 

  (2)اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدا  -1 
 /مل ت ق  لميها ي مإلن مل االستلراا بلإل ااتخذ  ات راصاا السابق  اجلول  أأل اص اوال  

 االنضووما  أو التمووإليمل
 ا اف  أو

 علةة  للقضةةا  الدوليةة  االتفاقيةة 
 العنصري التمييز أشكال مجيع

(1991) 
اللهووإل الووإلوا ا وواو بوواوقون 
االدتمووووووووووووووووايفي  واال تماليوووووووووووووووو  

 (1991)والثقافي  
 بةةاوق   اخلةةا  الةةدوي العهةةد
 (1991) والسياسي  املدني 

المو وووو  اال يوووو  بالقضوووواص لموووول 
 (1991)التمييت اإل اارأ  

  (1990) الطفل حق   جلن 

الربوتوكووووووول اال تيووووووا و التااديوووووو  تقووووووون 
اووووووووو  ااتلمووووووووومل باشووووووووورتا  األ اوووووووووال ق الط

 (2013) اا ازلاا ااسم  
 تقووووووون التااديوووووو  اال تيووووووا و الربوتوكووووووول

 واسووووووت ال األ اووووووال بيوووووو  بشوووووو   الطاوووووو 
 اتباتيووووووو  ااووووووووايف وق ال  ووووووواص ق األ اوووووووال

(2012) 
ديوووو  تقووووون األشووووخاو ذوو اتلادوووو  اتاا
(2013) 

 الثوووووووووواين اال تيووووووووووا و الربوتوكووووووووووول
 ا وووووواو الووووووإلوا باللهووووووإل اام ووووومل
 والسياسي  ااإلني  باوقون
 وغوووذ  التلوووذي  ا اهضووو  اتااديووو 

 اللقوبوووو  أو االااموووو  اوووورو  اوووون
 ااهي   أو الاإنساني  أو القاسي 

 التااديوووووو  اال تيووووووا و الربوتوكووووووول
 ي التلذ ا اهض 
 تقوووون ومايووو  الإلوليووو  االتااديووو 

 وأفووووورايف ااهوووووا رين اللموووووال مجيووووو 
 أسره 

 مجيوووووو  ومايوووووو  الإلوليوووووو  االتااديوووووو 
  القسرو اال تااص ان األشخاو

/أو و الت ا ووووووووووووووووووووووواا
 اتلاناا

اللهووإل الووإلوا ا وواو بوواوقون 
ااإلنيووووووو  والسياسوووووووي  )إلوووووووا   

 (1993  41 ااايف 

التااديوو  تقووون الطاوو   اال تيووا و الربوتوكووول
بش   اشورتا  األ اوال ق اا ازلواا ااسوم   

 (2013س     18(  2)3 )إلا   ااايف 

 

 الشووووووووووو و  إ وووووووووووراصاا
 والت قيوووومل وات ووووراصاا

   (3)اللا م 

اللهإل الإلوا ا او باوقون  
ااإلنيووووووووووو  والسياسوووووووووووي   ااوووووووووووايف  

41(1991) 
 

الربوتوكوووووووووول اال تيوووووووووا و التااديووووووووو  تقوووووووووون 
األشووووووووووووووووووووخاو ذوو اتلادوووووووووووووووووووو   ااووووووووووووووووووووايف  

6(2013 ) 

لمووووول االتااديووووو  الإلوليووووو  لمقضووووواص 
مجيوو  أشوو ال التمييووت الل مووورو  

 14ااايف  
الربوتوكووووووووول اال تيووووووووا و اام وووووووومل 
باللهووووإل الووووإلوا ا وووواو بوووواوقون 
 االدتمايفي  واال تمالي  والثقافي 

 األول الربوتوكووووووووووووووول اال تيووووووووووووووا و
اام ووووومل باللهووووووإل الووووووإلوا ا وووووواو 

 باوقون ااإلني  والسياسي 
التااديوووووو   لربوتوكووووووول اال تيووووووا وا

القضووووووووواص لمووووووووول مجيووووووووو  أشووووووووو ال 
 التمييت اإل اارأ 
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 /مل ت ق  لميها ي مإلن مل االستلراا بلإل ااتخذ  ات راصاا السابق  اجلول  أأل اص اوال  
تلوووذي  وغوووذ  اتااديووو  ا اهضووو  ال

اللقوبوووو   اوووون اوووورو  االااموووو  أو
 ااهي   الاإنساني  أو القاسي  أو
اال تيووووووا و التااديوووووو   الربوتوكووووووول

تقووووووون الطاوووووو  ااتلموووووومل بوووووو  راص 
 تقإلمي ال اغاا

االتااديووو  الإلوليووو  ومايووو  تقوووون 
مجيووووو  اللموووووال ااهوووووا رين وأفووووورايف 

 أسره 
االتااديوووووو  الإلوليوووووو  ومايوووووو  مجيوووووو  

 ااص القسرو األشخاو ان اال ت

    
 صلة ذا  أخرى رئيسية دولية صكوك -2 

 لميها ي مإلن مل االستلراا بلإل ااتخذ  ات راصاا السابق  اجلول  أأل اص ق اوال  
االنضما   التمإليمل أو

 ا اف  أو
 اجلماليووو  اتبوووايف   رميووو  ا ووو  اتااديووو 
 لميها واالاد  

-  

 األساسووووووووووووحل  واووووووووووووا ن ووووووووووووا  - - 
 الإلولي  اجل ااي  لمم  م 

 باألشوووخاو  االجتوووا  ا ووو  بروتوكووول - 
 ودملووووو  واأل اوووووال  ال سووووواص و ا ووووو 
 األاوو  التااديو  اا موو  لميو  واالاد و 
 لوورب اا  موو  اجلرميوو  ا اف وو  اات ووإل 
 (4)بالذاو( )بروتوكول الو  ي 

- 

 بوووووووووووووالا ان ااتلمقووووووووووووو  االتااديووووووووووووواا 
 اتااديووووو  باسوووووتث اص) اجل سوووووي  ولوووووإلميحل

 توواالا  اوو  ااتلمقوو  1961 لووا 
 (5)اجل سي ( انلإلا 

  اوووووو  ااتلمقوووووو  االتااديوووووو  -
 اجل سوووووووي  انلوووووووإلا  تووووووواالا

 1961 للا 

 12 ااؤ  ووووووووووووو    يووووووووووووو  اتااديووووووووووووواا 
 وبروتوكوالهووووا 1949 أغسووووط /  

 (6)والثاين األول اتاافيا 

 الثالوو  اتاوواق الربوتوكووول -
   يووووووووووووووووووووووو  التااديووووووووووووووووووووووواا

 (7)1949 للا 
 اللمووو  ا  مووو  األساسوووي  االتااديووواا 

 (8)الإلولي 
- - 
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 لميها ي مإلن مل االستلراا بلإل ااتخذ  ات راصاا السابق  اجلول  أأل اص ق اوال  
 اللموووووووووو  ا  موووووووووو  اتااديتووووووووووا - - 

 169  دموووووووووووووووووووووا الإلوليووووووووووووووووووووو 
 (9)189و

 جمةةةةةةةال يف التمييةةةةةةةز مكافحةةةةةةة  اتفاقيةةةةةة  
 التعليم

- - 

وور -1  زا ووابوو بوو   )اااواووي ( الا اوون لشووؤو  السووااحل اات ووإل  األاوو  ااوووا ا توو  ذكع
  (10)2011 أكتوووبر/األول تشوورين 10 ق ل قووإل الووذو الشوواا  الووإلو و االسووتلراا أأل وواص أيعووإلا 
  1961 للووا  اجل سووي  انلووإلا  توواالا  اوو  ااتلمقوو  االتااديوو  لموول بالتمووإليمل ااتلمقوو  التو ووي 

  (11)االتاادي  إىل باالنضما  زا ابوو أو ل وب ن 
 ا اهضو  اتااديو  لمول بالتموإليمل زا وابوو الطاو  تقوون جل و  أو    2016 لا  وق -2

 ومايوو  الإلوليوو  واالتااديوو  أسووره   وأفوورايف ااهووا رين اللمووال ومايوو  الإلوليوو  واالتااديوو  التلووذي  
 ااتلمومل الطا  تقون تاادي ال اال تيا و والربوتوكول  (12)القسرو اال تااص ان األشخاو مجي 

 اووإل التمييوت لمول بالقضواص اال يو  المو وو  أو و   2012 لوا    وق(13)ال اغواا تقوإلمي بو  راص
 التمييووت أشوو ال مجيوو  لموول القضوواص التااديوو  اال تيووا و الربوتوكووول لموول بالتمووإليمل زا ووابوو ااوورأ 
  (14)اارأ  اإل
 بشو   الهواو اتااديو  لمول التموإليمل ق ال  ور لمول زا وابوو الطاو  تقون جل   وتثع  -3

  (15)الإلوا المليإل لمل الت ين رال ق والتلاو  األ اال محاي 

 والتشريعي الدستوري اإلطار -باء 
 /أيوووا  ق اللتمايفهوووا  بتا وووابوو القطووورو( )الاريووومل القطووورو اات وووإل  األاووو  فريووومل أشوووايف -4

 اتنسوووووا  وتقوووووون القوووووانو  سووووويايف  تشوووووم  ا وووووايفي إىل يسوووووت إلاحل  إليوووووإلاحل يفسوووووتو    2013 اوووووايو
 وتوووو ع   (17)الإلسووووتو  اوووو  واواصاتهووووا القوووووانن اسووووتلراا وتووووذ  بتسووووري  وأو وووول  (16)األساسووووي 
 ق لميهوا ااموإلن االتااديواا تيفاوا  كار و  التشوريلاا اواصاو  لمميو  اسوت ال لمول زا وابوو
  (18)احملمحل القانوين ات ا 

 ك وذ  أولويو  إلطواص لمول زا وابوو ااورأ  اوإل التمييوت لمل بالقضاص اال ي  المو   وتث  -5
 احملموووحل القوووانوين ن ااهوووا ق ااووورأ  اوووإل التمييوووت أشووو ال مجيووو  لمووول القضووواص اتااديووو  إيف ا  للمميووو 
  (19)كاااحل احل  إيف ا 

 لشور  الثاا و  ب موو  الرشوإل سون حتوإلعيف الوق الإلسوتو  ب ت وا  الطا  تقون جل   و تع   -6
 مجيوو  بتلووإلي  وأو وو   األ اووال بتووتوي  والولووإل القسوورو الووتوا  حب وور  ت وو  كمووا  اللموور  اوون

  (20)لشر  بالثاا   لمتوا  الإلنيا السن لت إليإل واللرفي  التشريلي  القوانن
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 التشووهذ جتوورمي ب ل وواص )اليونسوو و( والثقافوو  واللمو  لمرتبيوو  اات ووإل  األاوو  ا  موو  وأو و  -7
  (21)الإلولي  لمملايذاحل وفق
 33 ااووايف  إل واص ي   وحل ب نوو  اتنسوا  وقوون السووااي  اااواو  أفوايفا  2012 لوا  وق -8

 تلووإلي  ي   ووحل كمووا  الووراي " سوومط  تقوووي  أو "إهانوو  اسوو ل  تت وواول الووق اجل ووااحل القووانو  اوون
 بشو   اسوتلمااا اللوااو  ااوإللو  يسوحلص الوق اجل اايو  واأليفلو  ات راصاا دانو  ان 121 ااايف 

 ا و  ب ورا وذلومل ال االو   يففلهو  بلوإل األشوخاو لون اتفورا  للردم  س    أو ويفو   طذ 
  (22)سياسي  ألغراا استلمااا سوص ت را 

 العامة السياسة وتدابير اإلنسان لحقوق األساسية والبنية المؤسسي اإلطار -جي  
 (23)اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسا  مركز  

 (24)اوالي  اجلول  أأل اص ق اوال  السابق  اجلول  أأل اص ق اوال  ااؤسس  الو  ي  وقون اتنسا 

 (25)(2016) أل  - ااواي  تقون اتنسا  بتا ابوو

ق ااوووا يف وااووو ان  وهوووو  نقوووع اوون تلوواين توووتال ال زا ووابوو   بوو القطووورو اريووملال أفووايف -9
 بت ايووذيتلموومل  فيمووا المو وو  ي اسووتقال بتلتيووت القطوورو الاريوومل وأو وول  (26)أيفااهووا قاحل سووم  يووؤألر اووا

 الطاوووو  تقووووون جل وووو  وتثوووو   (27)االتتووووواز أاوووواكن ق ذلوووومل ق مبووووا بالر ووووإل  ااتلمقوووو  واليتهووووا
 اووما لموول و   الطاوو  تقووون لر ووإل الازاوو  وااوووا يف بالواليوو  المو وو  متتوو  اووما  لموول زا ووابوو

 ااتلمقوو  لمم ووايفي ااتثوواالحل  ألضووااها  وتليوون وتمووانتها وواليتهووا بتمويمهووايتلموومل  فيمووا اسووتقاليتها
  (28)با ي ( )ا ايفي اتنسا  تقون ومحاي  لتلتيت الو  ي  ااؤسساا مبركت
 ال ااوو  التاليوو  كاالوو  إىل الراايوو  اجلهووويف تسووري  لموول زا ووابوو القطوورو الاريوومل وشووو  -10

  (29)اجل ساني  الو  ي  اال ي  بااساا  مو  ل
 وزا  دإل اا  تلتيت لمل زا ابوو اارأ  اإل التمييت لمل بالقضاص اال ي  المو   ل شوع و  -11

 ال شوري  ااووا يف اون ي اوحل مبوا تتويوإلها  ريومل نلو اجملتمليو  والت ميو  اجل سواني  وااساا  اارأ  شؤو 
 بوون ااسوواوا  سياسوواا   ووإل اووما  أ وو  اوون األألوور تقيووي ااتلمقوو  بااليوو  والتق يوو  وتلتيووت  ليا ووا وا

  (30)تقيي  لممي  ت ايذ هذ  السياساا واما   الوا   ال  و لمل وتقييمها اجل سن
 فيلوووو   ا اسوووو   هياوووو  وزا يوووو  اصإنشوووو اووووما تقووووون الطاوووو  زا ووووابوو لموووول  جل وووو   وتثعووو -12
مم  بت ايذ ال ذاا األنشط  مجي  ت سيملاا واوا يف كافي  لسمطو  واا   والي  ت و  اا ستو اا

  (31)ت سيقاحل فلاالحل االتاادي  
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 اإلنسان حقوق آليا  م  التعاون -ثانياً  
 التو وياا ت ايوذ بشو  ا تقريراحل ا تمو  ااوإل  ألإلع  دإل زا ابوو ب   القطرو الاريمل أفايف -13

  (32)2011 لا  استلراا  ول  أأل اص ااقإلا 
 اسوتلإلايف لون اتنسوا  وقوون السوااي  اات وإل  األاو  ااواو  ألربو   2012 لا  وق -14

 اسووووتلراا لوووون اا  ثقوووو  التو ووووياا ت ايووووذ أ وووو  اوووون زا ووووابوو إىل التقووووين الووووإلل  لتقووووإلمي ا ت هووووا
ت طوو لميو   اا تؤيإلها بلإل   لتو ياا الق ملا ق ال  ر إلايف  لمل زا ابوو وتث   2011 لا 
  (33)ال مإل استق  إىل  بال س   ك ذ  أمهي  ان

 المعاهدا  هيئا  م  التعاون -ألف 
 اإلبالغ حالة -1 

  (34)التقريور الوإلو و الثواين   تو  عر كثوذاحل تقوإلميها ألنوأسوا لون الطا  تقون جل   ألرب  -15
 إىل تقووإلميها تو  ر الوق التقوا ير  وياغ  ق احملورز التقوإل  اون الورغ  لمول ب نو  القطورو الاريومل وأفوايف

 أيف  مموا اال يو    لمل اوافق  رمو  الووز اص والووزا   اومول ق ت  ذ ياتظ االاهإلاا  هيااا
  (35)تقإلميها ل إل التقا ير قالوا يف   لموااااا تقايف  إىل

 االاهإل  هيا 

 ا تاايووووووو  ااات ووووووواا
 االستلراا ق ااإل   
 السابمل

 د ووووإل  تقريوووور   وووور
 االسووووتلراا ا ووووذ

 السابمل
 اات ووووووووووووواا   ووووووووووووور
 اتبا  تال   تااي 

 التمييز عل  القضا  جلن 
 العنصري

 ا وووووووووذ ا ووووووووواا  التقريووووووووور تقوووووووووإلمي تووووووووو  ر - - 2000اا س / ذا 
 2000 لا 

 بةةةةةاوق   املعنيةةةةة  اللجنةةةةة 
 واالجتماعيةةةةة  االقتصةةةةةا   

 والثقافي 

 ا وووووووووووذ الثووووووووووواين التقريووووووووووور تقوووووووووووإلمي تووووووووووو  ر - - 1997اايو /أيا 
 1998 لا 

المو ووووووو  اال يووووووو  حبقووووووووون 
 اتنسا 

 ا وووووووووووذ الثووووووووووواين التقريووووووووووور تقوووووووووووإلمي تووووووووووو  ر - - 1998أبري  /نيسا 
 2002 لا 

المو ووووو  اال يووووو  بالقضووووواص 
 لمل التمييت اإل اارأ 

ي وووووواير /كووووووانو  الثوووووواين
1998 

 ا ووووووووذ السووووووووايفس التقريوووووووور تقووووووووإلمي توووووووو  ر 2012اا س / ذا  -
 2016 لا 

ي وووووواير /كووووووانو  الثوووووواين 2013 1996  يوني/تتيرا  الطفل حق   جلن 
2016 

التقريووووووور اجلووووووواا  لمتقوووووووا ير الإلو يووووووو  اووووووون 
الثالووووووو  إىل السووووووواب  الوووووووق  ووووووو  اولوووووووإل 

تقوووووإلمي تووووو  ر . 2021 لوووووا  تقوووووإلميها ق
األوليووووون ااتلمقووووون بوووووالربوتوكول التقريووووورين 

اال تيوووا و التااديووو  تقوووون الطاووو  بشووو   
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 االاهإل  هيا 

 ا تاايووووووو  ااات ووووووواا
 االستلراا ق ااإل   
 السابمل

 د ووووإل  تقريوووور   وووور
 االسووووتلراا ا ووووذ

 السابمل
 اات ووووووووووووواا   ووووووووووووور
 اتبا  تال   تااي 

اا ازلوووووواا ااسووووووم   اشووووورتا  األ اووووووال ق 
والربوتوكووووووول اال تيووووووا و التااديوووووو  تقووووووون 
 الطاوووووو  بشوووووو   بيوووووو  األ اووووووال واسووووووت ال

   ااووووايف اتباتيوووو وق األ اوووال ق ال  وووواص
  2014 ولا  2015 لا  ا ذ

المو ووووووووو  اال يووووووووو  حبقووووووووووون 
 األشخاو ذوو اتلاد 

 ا وووووووووووووذ األوا التقريووووووووووووور تقوووووووووووووإلمي تووووووووووووو  ر - - -
 2015 لا 

  المعاهدا  هيئا  م  المقدمة المحددة المتابعة طلبا  على الردود -2 
 ا تااي  ااات اا

 التقإلمي تا يخ ااواوا التقإلمي اولإل االاهإل  هيا 
المو ووووو  اال يووووو  بالقضووووواص لمووووول 

 التمييت اإل اارأ 
؛ الل ووو  اوووإل ي ارا لووو  يفسوووتو   2014

 (36)اارأ 
 استمر ااتابل  توا ؛ 2015

 (37)الخاصة اإلجراءا  م  التعاون -باء 

 الراه   اوال  السابق  اجلول  أأل اص ق اوال  
 ال ال يفلو  يفاام 

 - - هبا ااضطم  التيا اا
 تيوووو  اوووون لميهووووا ااوافوووومل التيووووا اا

 اا إلأ
 التلذي 

 الل   اإل اارأ 
- 
- 

 واحملاان القضا  استقالي  إ راؤها ااطمو  التيا اا
 ااإلافلو  لن تقون اتنسا 

 تري  التل ذ
 التلذي 

 ال ذاص
 اارتتد 
 الس ن
 اال تااص تاالا

 ااإلافلو  لن تقون اتنسا 
 الل   اإل اارأ 

 اجلملياا وت وين السممحل التوم 
 واارافمل الم ي  ايا  الشر 
 الاقر ااإلد 

الت ألذ السميب لمتإلابذ القسري  ااتخذ  اون 
  ان  واتإل

 التلذي 
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 الراه   اوال  السابق  اجلول  أأل اص ق اوال  
 اوقون الثقافي 

 واحملاان القضا  استقالي 
 تري  التل ذ

 اال تااص تاالا
 الس ن

 االيفلووووووووووواص  سووووووووووواا  لمووووووووووول الوووووووووووريفويف
 اللا م  وال إلاصاا

 ا ها  6لمل  او وا  و يفعاباغاحل   16أ  س   االستلراا  ديإل الارت   ال

 ات وراصاا إ وا  ق بواليواا اا ماون او  التلواو  لمول زا ابوو القطرو الاريمل  وشوع  -16
  (38)اتنسا  تقون جملم  ا ا  

 اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األم  مفوضية م  التعاون -جي  
 ق أسووووووورتاليا إىل زيوووووووا   اتنسوووووووا  وقوووووووون السوووووووااي  اات وووووووإل  األاووووووو  ااواووووووو  أ ووووووورا -17
  (39)2012 لا 

 القععانون مراعععاة معع  اإلنسععان بحقععوق المتعلقععة الدوليععة االلتزامععا  تنفيعع  -ثالثاً  
 التطبيق الواجب اإلنساني الدولي

 التمييز وعدم المساواة -ألف 
 القوالووإل اسووتمرا  إزاص دمقهووا لوون ااوورأ  اووإل التمييووت لموول بالقضوواص اال يوو  المو وو  ألربوو  -18

 الراسوخ  ال مطيو  والقوالو   األبويو  وادو  القاامو  لمول السومط تقاليإل الضا    وااوال وااما ساا
 وتثو   (40)اويوا  ا اتحل مجي  ق ا هما ك  وهوي  والر   اارأ  واسؤولياا يفوا ب يتلممل  فيما
 األبويو القاام  لمل السومط   ااواد  استامال أو لتلإلي  شاام  اسرتاتيوي  التمايفابوو لمل  زا

  (41)اارأ  اإل متيت الق ال مطي  والقوال 
 اوإل متيوت الوق والإلي يو  اللرفيو  وااما سواا القووانن إزاص القمومل لوناحل أيضو المو و  وألرب  -19
ووومل  و )لوبووووال(ر وااهووو  التو ووواا تلووإليف اثووو  األسوووري   واللادووواا الوووتوا  روووال ق ااوورأ   هبوووا ي تمسَّ

  (42)سواصتإل  لمل واللرفي  ااإلني  التوا  ن   لمل لم ااظ
 وتلووووإلعيف اا  وووور  والووووتوا الووووتوا  القسوووورو  إزاص دمقهووووا لوووون الطاوووو  تقووووون جل وووو  وألربوووو  -20

  (43)ق بل  اا ا مل الساتراا اطا يف و  اللذ ي ا ت ا  إزاص و   )لوبوال( وااهر التو اا 
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 األلوورا  انتشووا  إزاص دمقهووا لوون ااوورأ  اووإل التمييووت لموول بالقضوواص اال يوو  المو وو  ألربوو و  -21
ااتاكهوووا  أو الريايووو  ااووورأ  تو يووو  يفو   ووواو بشوو   حتوووول الوووق التقميإليووو  وااما سوووااالتمييتيوو  

  اجملتملي  ا إلاااان تسهياا االاتما  و  يفو  استاايف او  أ ر   ممتم اا  اتياز  أو أل اا
 إ وووا  برنووواا  مبو ووو  ااااووو  ق 20 تمووو  لم سووواص مووو  مع  زا وووابوو أ  المو ووو  والت ووو 
ووو   اال األ ااوووحل  اووونيسوووتاإل  بموووو    وووإلويف   الريايووواا ال سووواص أل  هوووادمق ل ووون ألربووو  لووونوع
 إ وووا  األ ااوووحل  وووإل ت ايوووذ برنووواا   إىل زا وووابوو المو ووو  ويفلووو   (44)بالر وووال اقا نووو  األ ا
  (45)اا شويف  اوم  بمو  لضما 

 اا وووا مل ق يلشووون وايتالمووو ال سووواص واووو توووريفو  تيوووالأيضووواحل  القمووومللووون  المو ووو وألربووو   -22
 ا وووإلااا اووون اسوووتاايف ن يفو  حتوووول الوووق وااموووال  الاقووور اووون ويلووواننيوو  واا وووا مل ال اايووو  الريا

  (46)اجملتم   ليإل لمل القرا      لممياا ق ااشا ك   ران انو  واال تمالي  الم ي 
 ااوورأ  مت وون إىل الراايوو  ااؤدتوو  ا ا وو  التووإلابذ لتط يوومل اا ذولوو  بوواجلهويف المو وو  وأشووايفا -23
  2010 للوووا  اووووو  وااتوسوووط  المووو ذ  ااشوووا ي  سياسووو  إ وووا  ق دوووروا لمووول اوموووول اووون

 اووا يف وختمويعاحل زا يو  وإليف  أهوإلا  بواو  المو و  وأو و   التوإلابذ تممل تلتيت لمل وشوعل 
 مجيو  ق والر و  ااورأ  بون الالميو  ااساوا  حتقيمل إىل الرااي  والتإلابذ االسرتاتيوياا لت ايذ كافي 

  (47)واللاا  السياسي  اويا  ق وااشا ك  باللمال يتلممل  سيما فيما وال اجملاالا 
 التهمووي  اوون يلووانن الموووايت الاتيوواا تالوو  إزاص دمقهووا لوون الطاوو  تقووون جل وو  وألربوو  -24

 نقوع اوذوسات واب  بو  لتوإلاصواالاجل سوحل  لمل   ان غذهن أكثر يتلرانوالقوال  اجل ساني  و 
  (48)اتيإلز/ال شري  اا ال 
 بون اورعنالق تتلممل بالو اي  وتالتمييتي   التشريلاا إزاصأيضاحل  دمقها لن المو   ألرب و  -25

 وا  الإلسوتو  أت او  القووانن مبواصاو المو و     و و وأ  و ا    التوا  إ ا  ق ااولويفين األ اال
و ووواي  لمووول باليتلمووومل  فيموووا اتسووواوي  واسوووؤولياا تقودووواحل  الوالوووإلين اووو     واووون مغوووذ التمييتيووو 
ووو  أو  ل ووواص امهووو   وإ   رالوووا  اسووو ق  اموووال الطاووو  الاضوووملا يفو  الوالوووإلين توووإلأل أفضووومي  مت 

 اوى بآبوااه  اتموال اتتو ن غذ والإلين ان ااولويفين لأل اال ي و  أ  بضما احل أيض وأو  
  (49)اامال الاضمل ألولامل األ اال خيإل  ذلمل كا 
 الووإلل واخناوواا ااسوووعم  الووواليفاا لووإليف اخناوواا إزاص بووالقممل تشوولر المو وو واووا زالوو   -26
  واون اا خاضو  الوإل   االيشوي  األسور وق الرياي  اا ا مل قسيما  ال  واليف ا  شهايفاا الإ إل

 شهايفاا لمل واومول بااإلا س االلت ان ان األ اال مي   أ  واليف ش   لإل  تقإلمي شهايف  ال
 إذا الشووورلحل أبيووو  و األووو  اووون الطاووو  تراوووا  لوووناحل أيضووو يسوووار وأ  الو  يووو   ااإل سوووي  االات انووواا

  (50)ااذاث دوانن ذلمل تقتضحل كما  األبو   تث   مل
 أ ااوحل لمول ااولوويفين األ اوال راوا حب تايوإل الوق التقا ير إزاص دمقها لن المو   ألرب و  -27

ول لموول   سووي  اوموو وق واليف وو  تسوووي  ق اووومل اوون   ووإلعيف غووذاوون   سووي   آلبوواص زا ووابوو
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 ا ووووإلااا اوووون ذلوووومل وغووووذ والتلموووي  الموووو ي  الرلايوووو  لموووول تمووووا  ألووووان وهووووو اووووازا وووابوو  
  (51)اال تمالي 

 اون  و اليع  فاواا اوإل التمييت استوياا ا تااا إزاصان  إليإل  دمقها لن المو  وألرب   -28
 واأل اوووال الريايووو  اا وووا مل وأ اوووال الشووووا ا وأ اوووال ذوو اتلادووو  اوووال  مبووون فووويه  األ اوووال األ

 وااثميووواا اوضوووان   يفو  ق يليشوووو  الوووذين واأل اوووال واليتووواال    ا الوووتو  إ وووا   وووا    و ااولوووويف
 األ اوال  اون اجل سون  وااا ووتواام اجل سواني  ااويو  ووا اير  اجل سحل ااي  وواتيفو   و وااثمي

 اا الووووووو  نقوووووووع باوووووووذوس تووووووو ألرو اا أو باوووووووذوس نقووووووو  اا الووووووو  ال شوووووووري   و اامووووووواب واأل اوووووووال
  (52)اتيإلز/ال شري 

 الشخصي وأمن  والحرية الحياة  ي الفرد حق -باء 
 ا ووا  ت إليووإليتلموومل ب فيمووابوو   السوومطاا أتوورزا تقووإلااحل اوواياحل  القطوورو الاريوومل أفووايف -29

 اووون الووورغ  لمووول  2015 اوووا س/ ذا  ق طووو ا ت   اسوووتق   ووو احل وهوووو زااوووا ا  إ ووواو و وووويف
 التوإلابذ مجي  اختاذ لمل زا ابوو القطرو الاريمل ت   و المإليف هذا قاحل أار  اللميا احمل م  إ إلا 
  (53)و ويف  ا ا  لت رو الازا 

 الطاووو  امووم   يرالووحل نوووو لموول ت شوو  أ  لمووول زا ووابوو الطاوو  تقوووون جل وو   وتثعوو -30
 ولمل  الشر   خمافر ق احملتوتين األ اال الاام  إساص و  تلذي  ش  ب الش او  لتقإلمي  لياا

  (54)تريته  ان األ اال فيها  ر  الق ألااكنل استمر  اراد   ت ا  أ 
  وشووووع   الإلوليووو  االوووايذ يفو  زالووو  اوووا االتتوووواز  ووورو  بووو   القطووورو الاريووومل وأفوووايف -31

  (55)فيهوا كت واظاال  والاجلو  السووو  ق األواواا لت سن لا م   طواا اختاذ لمل زا ابوو
 الوذين واأل اوال  الراعو الانوا  إىل تشوذ الوق التقوا ير إزاص دمقهوا لون الطاو  تقوون جل   وألرب 
  (56)الم ي  ال رو  سوصو  اا ذو الطلا  ق  طذ نقع ان أاها   ا  التنتاناا يتقاةو 

 الوق الل و  ألموال إزاص دمقها لن اارأ  اإل التمييت لمل بالقضاص اال ي  المو   وألرب  -32
 واا وايراا اجل سوحل ااي  واتيفو اا ااثمياا اإل الإلول غذ ان الاالم  واجلهاا الإلول ترت  ها
 اايو  واتيفو واا ااثميواا فويهن مبون  لم سواص أ  تووفر لمول زا ابوو وتث   (57)اجل سي  اويتهن
  (58)اي  فلال  اإل الل   والتمييتمح  اجل سي  اويتهن واا ايراا اجل سحل

ووووونع  اجل سوووووي  اجلوووووراا  قوووووانو ب المو ووووو   ووووو و تع  -33  بتوووووورمي قووووورع ي  و  2003 لوووووا  قالوووووذو س 
 ااوووا يف نقووع بسوو   يوو الاللم افتقووا   ل وون ألربوو  لوون دمقهووا الشووإليإل إزاص التو ووحل  االغتمووا 

  (59)وال شري  ااالي 
 الل و سويما  وال ااورأ   اوإل الل و  انتشوا  لالإلع  ا تااا إزاص دمقها لن المو   وألرب  -34

 إ ايف  و ووويف لووإل  إزاص وكووذلمل  ي مووع ل وو  ق كثووذ اوون اووواالا زال ال اووا الووذو واجل سووحل  اا ووتا
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 دمقهوا لون المو و  ألربو    كموا(60)اارأ  اإل الل   لمل لمقضاص األولوي  تلطاص الم   سياسي 
  (61)سياسي  ألس ا  اارأ  اإل ااما س لمل   التمإلو لإل  إزاص
ل سوواص اوو ايا إىل ا بمووو   كافيوو إلمي ااسووالإل  واومايوو  تقوو لموول زا ووابوو المو وو   وتثعوو -35

  (62)أ ر  وإنشاص ااو ويف  ااا   دإل اا تلتيتان  ال الل    وذلمل 
 اثوو  يفي يوو    وااوو  أفوورايف تووو   ايفلوواصاا إزاص دمقهووا لوون الطاوو  تقووون جل وو  ألربوو و  -36

 زوا  ذلووومل ق مبوووا اا  ووور  الوووتوا  سووويما وال الضوووا    الثقافيووو  ااما سووواا ق الرسوووولي   ال  ووواا 
 ات شوووايف"  ذ يلوووب سووو احل  اووو هن أكووورب   وووال اووون سووون اللاشووور  لمووورهن يتوووواوز ايت ملو المووو الاتيووواا
  (63)"الروتاين

 الوق ناجل سوي وااللتوإلاصاص انتشوا   واهر  االسوت ال إز  دمقهوا لونأيضواحل  المو و  ألرب و  -37
 ق يليشووو  الووذين واأل اووال ااهووا رين واأل اووال االووودن واأل اووال واأليتووا  الاتيوواا تسووتهإل 

 و وول بضوما  زا وابووالمو و   وأو و   (64)االنتهاكواا هوذ  لنال  اتبا   وإزاص الاقر 
  (65)ال مإل أناص مجي  ق األ اال محاي  اراكت إىل الض ايا

 واسو  نطوان لمول وانتشا   ال إلين اللقا  كذلمل إزاص دانوني  دمقها لن المو   ألرب و  -38
 تووو يفييب كتوووإلبذ اجلموووإل وإزاص الموووووص إىل  (66)اووواكناألغذهوووا اووون  وق ااوووإلا س وق األسووور يفا ووو 
  (67)لماتيا 

 ا طووور  اللمووو  ذلووومل ق مبوووا األ اوووال  لمووو  اسوووتمرا  إزاص دمقهوووا لووون المو ووو  وألربووو  -39
 اسوووت ال لووون تت وووإلث تقوووا يرو ويف  وإزاص القااموو  والسياسووواا التشوووريلاا إناووواذ اووول  بسوو  

 واورا ووو  الت الووو  دطالووواا ق    الوووإل  اا خاضووو االيشوووي  األسووور أ اوووالاحل و مو ووو األ اوووال 
 الووق ا طور  اللمو  اا بو نو  داامو  واو  لمول زا وابووالمو و   وتثو   (68)األةوا  و ويإل والقو ع

 الوق االدتموايفي  -  اال تماليو ملوااو ل ان أ   التموإلو  (69)األ اال فيها يستخإل  أال ي   حل
 األ اوال اشوا ك  ا و  اال تماليو  الرلايو  براا  بت ايذ ال هوالمل و   األ اال لم  ق تساه 

  (70)االدتمايفي  األنشط  ق
 فردو  وإنشواص (71)(2014و )باألشوخا االجتوا  دوانو  بسنع تقون الطا   جل    تع  و  -40

 التقووا ير قمووملالت وو  المو وو  ب  و (72)بال شوور االجتووا  مبسوو ل  اال يوو  الوووزا اا بوون ااشوورتك  اللموو 
 غوووووووذ األ اوووووووال هووووووور  الوووووووإلل ا تاوووووواا سووووووويان ق باأل اووووووال االجتوووووووا  اتووووووااللووووووون  ااسووووووتمر 

 إزاص بوووالقممل تشووولر ااووورأ  اوووإل التمييوووت لمووول بالقضووواص اال يووو  المو ووو زالووو     واوووا(73)اامووو وبن
 ويفلوو   (74)لوون ذلوومل اتبووا  الووإلل اخناوواا إزاصاالجتووا  بال سوواص والاتيوواا  و  انتشووا  اسووتمرا 
 واارشووإلين اوووإلويف وتوورس القووانو  إناوواذ لوون وااسووؤولن القضووااحل اجلهوواز ألضوواص ناسووها المو وو 

 ولمول الهو  والتلااو  االجتوا  او ايا لمول التلور  لمول توإل ي  إىل االستاايف  ان تمالين اال
  (75)االجتا  ا اف   تشريلاا فه 
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 اا ووو  تووووفذ لوووإل ل قمملبوووال ااووورأ  اوووإل التمييوووت لمووول بالقضووواص اال يووو  المو ووو  وشووولرا -41
 ضووما ب زا ووابوو الطاوو  تقووون جل وو  وأو وو   (76)وال  وواص االجتووا  لضوو ايا يفاات شوو و ووإلااا
 اجل سوووحل واالسوووت ال بال شووور االجتوووا  اووو ايا كوووانوا الوووذين لأل اوووال الوووإلل  و وووإلااا اومايووو 
  (77)جتا ي  ألغراا

 القانون وسيادة العقاب، م  اإل ال  مسألة ذلك  ي بما العدل، إوامة -جي  
ولوووإل   اللإلالووو    وووا ل ااتاتووو  ااووووا يف نقوووع إزاص دمقهوووا لووون الطاووو  تقوووون جل ووو  ألربووو  -42

اص وااللتووإل األ اوال اسوت ال ااتوو  ن ق إيفانو  اخناواا شوإليإل ق الوإلل إىل يوؤيفو مبوا  فلاليتهوا
  (78)احل   سيلميه  

 إلتااوحل توإل ي  تووفذ لمولزا وابوو  اارأ  اإل التمييت لمل بالقضاص اال ي  المو   وتث  -43
 ااوورأ   اووإل الل وو  تت وواول الووق القووانو  ألت ووا  المووا   التط يوومل بشوو   اللوواان وااووإللن لمقضووا 
  (79)الل   ا ايا ال ساص التلاا  ا  إ راصاا لمل الشر   ا ا  وتإل ي 

  أليووووتال يشوووو   حتووووإلياحل   أ  تقووووإلمي ااسووووالإل  القانونيوووو  الإىل  القطوووورو الاريوووومل أشووووا و  -44
 إدااوو  وإىل أ  الاسووايف يشوو   حبسوو  التقووا ير أكوورب لوواامل  أاووا   تط وول لميهووا ااركتيوو اا ا ووإلا
  (80)اللإلل
 اجل اايوو  لممسووؤولي  الووإلنيا السوون حتإليووإل إزاصتشوولر بووالقممل  الطاوو  تقووون جل وو اووا زالوو  و  -45

  (81)الإلولي  لمملايذاحل وفق  فلها  وتث  زا ابوو لمل بس ل  ألوا 

 اتتوووواز ا ووو  لموول يووو ع ت موواحل  يفسوووتو ها لتضوومن بتا وووابوو ناسووها المو ووو  وأشووايفا -46
 اومووول ق اووومل ت اوو  الووق والتشووريلي  الإلسووتو ي  باألت ووا  و ت وو  أ ووذ كتووإلبذ إال األ اووال

  (82)القانوني  ااسالإل  لمل
 د وو  القضووااي  اااتقوو  لوون ال ووإلي  الربنوواا   جتوورع  زا ووابوو   بوو القطوورو الاريوومل أفووايفو  -47

 ل ووإلص الوواز  التمويوو  توووفذ لموول او واوو  وشووول   ناجلووان األ اووال يسووتهإل  الووذو احملاكموو 
  (83)الو ين المليإل لمل الربناا  ت ايذ
 اااتقوو  لوون ال ووإلي  الربنوواا ت ايووذ  اوا ووم  لموول زا ووابوو الطاوو  تقووون جل وو  وتثوو  -48

  اوريو  اون وراوا لون ات يفي ي  بإليمو   تإلابذان األ اال  استاايف القضااي  د   احملاكم  واما  
 لووون خوووالان لمقوووانو ص  واالسوووتقالي  لأل اوووال اابال اوووا تتسووو  دانونيووو  اسوووالإل  تقوووإلمي واوووما 

  (84)القانوني  ااسالإل  إليري ااخمم  ا وااالي  ال شري  ااوا يف زيايف   ريمل
 دضووووايا ق اتخمموووون دضووووا  وتووووإل ي  تليوووون لموووول زا ووووابوو ناسووووها المو وووو  وتثوووو  -49

 اووون ي اووحل اووا توووفذ  ريوومل لوون ااتخمموو  األتووإلاث  وواك  وإ ووراصاا ارافوومل وتلتيووت األ اووال
  (85)وااالي  والتق ي  ال شري  ااوا يف
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   ااو  لون التل وذ ق الطاو  حبومل لورت ا ابوو بت ايذ التشوريلاا الوق تز  المو   وأو   -50
 وإ وووراصاا ن ووو  واووو ق    ووور  بطووورن ا هوووا الت ايوووذاحل فلووواالحل  الموووم  ذاا القانونيووو  ات وووراصاا ق
  (86)اا إلأ هذا ااتثال   إل ان واحملاك  اال تمالين ارشإلينتم ن ال

 األسرية والحياة والزواج الخصوصية  ي الحق -دال 
 ق الطاووووو  تووووومل حتموووووحل الوووووق القووووووانن ت ايوووووذ اووووول    المو ووووو  لووووون دمقهوووووا إزاصألربووووو -51

ذين هووو  الووو األ اوووال بشووو   المواووواا اتلوووا  وسووواا   شوووريتلمووومل ب فيمووواسووويما  وال ا مو وووي  
ت تهوومل  اما سوواا إ ضوواا األ اووال إزاصاتهمووو  با ت ووا   ووراا   و  اوو ايا التووإلاصاا أو إاووا

  (87)اللذ ي  ا ت ا  د ي  ان  مو يته 
ا هوا لوادو   واتوإل ل و  توا  لمو ن   ألاأل  زا ابوو ق تو إل ب ن  القطرو الاريمل وأفايف -52

 وتيوووإل ن وووا  تنشووواص القووووانن مبواصاووو  ل  وأو وووالوووتو  وفوووا  أو الطوووان بلوووإل ااووورأ  لمووولخمتماووو  
  (88)لمتوا 
 الرلايوووو  اؤسسوووواا ق نيفلااووووو  األ اووووال لووووإليف تتايووووإل الطاوووو  تقووووون جل وووو  والت وووو  -53

 ااضوووحل قسوووري  لأل اوووال تيثموووا أا ووون وباأل الرلايووو  وتيسوووذ بوووإلل  زا وووابوو وأو ووو  الإلا ميووو 
  (89)أسره  ا  ال قاص يستطيلو  ال الذين أل االا كاال  ن ا  تطوير
 اجملتمليوو  صاواآل   الت ووين لقوالووإل ااقيووإل بمووو   اار وو  التاسووذ إزاص بووالقممل المو وو  شوولراو  -54

  (90)الت ين  موو السم ي 

 التنقل حرية -هاء 
 الا اوون مجيوو  تمووت  ااخيموواا يفا  و ووإل ق زا ووابوو سياسوو  تت نوو  ب اااواووي  يفاأفووا -55

 بوااور   تموم اا راا اجلبويتلمومل  فيما االتتواز إىل  جل   ودإل  تون وغا ا الا ان خمي  ق بال قاص
 الا اون  خمويع  اون وا ورو  ذلملبوااشوروا واللمو  يفو  تور يع  ةوحل  غوذ الوإل ول ذلمل ق مبا

  (91)إذ  يفو 

 السععلمي، والتجمعع  الجمعيععا  وتكععوي  التعبيععر وحريععة المعتقععد، أو الععدي  حريععة -واو 
 والسياسية العامة الحياة  ي المشاركة  ي والحق

 لموول تشووذ إىل إكوورا  األ اووال الووق التقووا ير إزاص دمقهووا لوون الطاوو  تقووون جل وو  ألربوو  -56
  (92)السياسي  األنشط  ق ااشا ك 

نو  قواب توذ ل  السومطاا بو   تايوإل الوق التقا ير إزاصكذلمل  دمقها لن المو   ألرب و  -57
 اللوووووااحل بووووواليو  اتتاووووواالحل  اسوووووذاا بت  وووووي  أل اوووووالل لوووووإل  الرت ووووويعال  وووووا  واألاووووون اللووووواان ل

  (93)لمطا 
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 اللق واا اسوتمرا  إزاص دمقهوا لون ااورأ  اوإل التمييوت لمول بالقضواص اال ي  المو   وألرب  -58
 القورا    و   ا ا   ق وكذلمل وااه ي   اللاا  اويا  راالا ق باارأ  ال هوا يفو  حتول الق
 إىلالمو ووو   ويفلووو   (94)ا ووواو والقطووواا احملميووو  واو واووواا القضوووااي  السووومط ق  ذلووومل ق مبوووا

  (95)اللاا  ا إلا  ق لم ساص تمع التمايف
 دوإل  لمول ااورأ  اشوا ك  تلوون ا هويو  توا ت و ويفلكذلمل  دمقها لن المو   وألرب  -59

 لممرشووووو اا عختمعوووووأ   إىل زا وووووابوو ويفلووووو   (96)السياسوووووي  اويوووووا  ق الر ووووو  اووووو  ااسووووواوا 
 اللووووا  التمويوووو   دووووإل احل كافيوووواحل اوووون االا اوووو  ارشوووو اا ذلوووومل ق مبووووا االنتخابوووواا  ق ااااشووووا ك

 واألتوووووتا  ااوووووإلين اجملتمووووو  ا  مووووواا ق ااووووورأ  اشوووووا ك  تلتيوووووت وإىل  (97)االنتخابيووووو  لم مووووواا
  (98) يالقيايف  ا  اا ق ذلمل ق مبا األ ر   واجلملياا وال قاباا السياسي 

 ومؤاتية عادلة عمل ظروف و ي العمل  ي الحق -زاي 
  اللمووو  سوووون ق وتشوووريلي  هي ميووو  تووووا ت تلرتاوووها ااووورأ  بووو   القطووورو الاريووومل أفوووايف -60
 ونسواص الرةوحل غوذ القطواا ق اللواااا ل سواصاتتال ق غوذ ات واول  األاوا  فا است قاداا أاا

  (99)الرياي  اا ا مل
 التمييووت اسووتمرا  إزاص دمقهووا لوون ااوورأ  اووإل التمييووت لموول بالقضوواص اال يوو  المو وو  وألربوو  -61

 زا ووابوو وتثوو   (100)والر ووال ال سوواص بوون األ ووو  ق الاوووو  واسووتمرا  واألفقووحل الرأسووحل ااهووين
  ا و  توإلابذالتموايف و  القيمو  ااتسواوو اللمو  األ ر ااتساوو لن ت ا  تشريلاا التمايف لمل

 ق وال سوواص الر ووال بوون الاوورو ق الالميوو  ااسوواوا  حتقيوومل إىل  ووإل  الووق اومووع اثوو  اؤدتوو  
  (101)اللم  سون
 غوذ القطواا ق ال سواص تركوت إزاص دمقهوا لون ااورأ  اوإل التمييوت لمول القضاص جل   وألرب  -62

  وتثعو  (102)االسوت قاداا اون اغذهو أو  تموالحلاال ضوما ت لإل  اسوت قاداا ال تي  الرةحل
 هووذا ق ااوورأ  السووما  باسووتاايف  هبووإل  الرةووحل غووذ لمقطوواا ت  يمووحل إ ووا  إنشوواص لموول زا ووابوو
  (103)االست قاداا ان وغذ  اال تمالحل الضما  ان القطاا

 األ اوال لمو    ور اللمو  دوانو  لتلوإلي  2015 لوا  دوانو  بو   القطرو الاريمل وأفايف -63
 اسوووتخإلا   ريووومل لووون او ووو  هوووذا بت ايوووذ زا وووابوو وأو ووول  ال وووال ن سووون السايفسووو  لشووور غوووذ 

 يسووووت مو  الووووذيناوووو  وتط يوووومل لقوبوووواا شووووإليإل  لموووول ااا ال  ووووو لموووول اووووإل بن لموووو  ااتشووووحل
  (104)األ اال

 ا و  يفو  يليشوو  الوذين االممون ارت واا زيوايف  إىل تا و  مثو  بو   اليونسو و وأفايفا -64
  (105)الرياي  اا ا مل ق ااإل سن لم   رو  وحتسن لماقر اار لحل
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 الئق معيشي بمستوى التمت  و ي االجتماعي الضمان  ي الحق -حاء 
 تلتيووت وي   ووحل  زا ووابووإىل انلووإلا  األاوون ال ووذااحل بمووو   ك ووذ  ق  القطوورو الاريووملأشووا   -65

 والتموووإلو ال ذاايووو  ااسوووالإل  تقوووإلمي حتسووون أ ووو  اووون اال تماليووو  اومايووو  رووواالا ق القوووإل اا
ل  وواص  الووروع  ن و  ت هيوو يتلمومل ب اجلهوويف فيمووا ت سوويملبوإل اوون حتسون إيفا   اايووا  و    والالت ذيوو  لسووص

  (106)ال ذااحل األان انلإلا  ان واوإل قاوا القإل   لمل اا
التقوا ير الوق تايوإل  تيوال انتلا و  إل  السااحل وقون اتنسوا  اات األا  ااوا بإل وأ -66

سوويما اوواياي  و  الي وو  اوون ال مووإل  وال نوواصوكوواالا اتنسوواني  باللموو  ق أال لوو ل  يسووم  ب نوو  ال
  (107)اوا   ل إل ال ذااي   االون  ذلمل ق مبا االون   ميتقإل  ول يفو  وااشونال إل  اا

 واسووو  نطوووان لمووول الاقووور انتشوووا  اسوووتمرا  إزاص دمقهوووا لووون الطاووو  تقوووون جل ووو  وألربووو  -67
 لمضوووووووما  شووووووواا  ن وووووووا  لوووووووإل  و وووووووويفق ذلووووووومل    مبووووووواااقإلاووووووو  األساسوووووووي  ا وووووووإلااا ونقوووووووع

 الاقووراسوواا   الاجلوو  و  يوو  اسوورتاتيوي  تضوو  أ  لموول زا ووابوو المو وو  وتثوو   (108)اال تمووالحل
 رافوووملااو  اا اونوو  الشوور  ايوووا  إىل الو ووول سوو   وحتسعوون والمووو    والت ذيوو  اال تمووالحل واألاوون
 والت ووووذوو ال ووووذااحل األاوووون سياسوووو  ت ايووووذ لضووووما  ال افيوووو  ااوووووا يف وختمعووووع  ااااموووو   الموووو ي

  (109)2013 للا 
  اووو  يليمهوووا الوووق االيشوووي  األسووور لوووإليف ا تاووواا إزاص دمقهوووا لووون ناسوووها المو ووو  وألربووو  -68
 إيوواص اوو  األسوور  لتموومل اجملتمليوو  وااياكوو  ااوواا الووإلل  توووفذ بتلتيووت زا ووابوو وأو وو    ووإل أو

  (110)الت الي  واجملتملاا الرياي  اا ا مل ق ااو ويف  األسر إىل  او اهتما 

 الصحة  ي الحق -طاء 
 م اوواظ لموولاسوورتاتيوياا  ويموو  األ وو  ل بواوو  زا ووابوو الطاوو  تقووون جل وو  أو وو  -69

  (111)الم   دطاا لمال تإل ي بتسري  وتذ  و  ااؤهمن الم ين ااو ان
 الووإلالا ا تاوواا إزاصدمقهووا  لوون ااوورأ  اووإل التمييووت لموول بالقضوواص اال يوو  المو وو  وألربوو  -70

 اورأ ا اورو و وولب الوولحل وإذكواص  هويفها ت ثي  لمل زا ابوو وتث   (112)األاهاا وفياا
  اووورواوووإل بن وزيوووايف  تمووومل ال لووواامن أيوووإلو لمووول الط يووو  وااسوووالإل  المووو ي  الرلايووو  ارافووومل إىل
  (113)ال ااي  واا ا مل الرياي  اا ا مل قسيما  وال
 واأل اوال  والراع  األاهاا وفياا الإلالا ا تااا قمملب الطا  تقون جل   والت   -71

 تسووووي  اووو  ا ااسووو   سووون يفو  األ اوووال  ووواو  ق الت ذيووو  وسووووص ال موووو تودووو  لووون فضووواحل 
 لاوروإلويف اللإليف احمللن دمقها إزاص المو    وألرب   (114)الرياي  اا ا مل ق ب ثذ ألمل الإلالا
 الرلاي   إلااا لمل الرياي  واا ا مل ال ااي  اا ا مل وق الاقر ق يليشو  الذين األ اال تمول
 سوووون يفو  األ اووووال وفيوووواا لووووإليف ا تاوووواا إزاص دمقهووووا لوووون أيضوووواحل  المو وووو  وألربوووو   (115)الموووو ي 
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 الموووواو  ال  ياوووو  اايووووا  ونقووووع الموووو ي   اارافوووومل كاايوووو  ولووووإل  ال  افوووو   دموووو  بسوووو   ا ااسوووو 
  (116)لمشر 

 األ اوال مت و  الرسولي  ال  اا  ب   التقا ير إفايف  إزاص دمقها لن ناسها المو   وألرب  -72
يسووار لوون  ممووا الت موون  ذلوومل ق مبووا اا ت موو   الموو ي  وا ووإلااا الط يوو  الل ايوو  التموواس اوون

  (117)ااراهقاا األاهاا  او  ق الإلال ا وا تااا وفيااتإلوث 
 أس ا  إىل اواالا أغم ي  قاحل لن دمقها أل  إلاد  األ اال تلت  أيض المو   وألرب  -73

 )د وو  الشوواام  الرلايوو  ونقووع ال ااوو   الت موون إىل الو ووول وتلووذع  ااوورا  اثوو  تاايفيهووا مي وون
  (118)اات ر  واوم  اا  ر اوم  د ي  ان الثقافي  وااما ساا الت ذي   وسوص وبلإلها(  الواليف 

 األ اوال تموول لضوما  كافيو  اووا يف وختميع ودااي  سياس  بالتمايف زا ابوو المو   وأو  
  (119)اا  رين والتإل   ال ش  براا  ذلمل ق مبا الم ي   الرلاي  لمل اتلاد  ذوو
 دمقهموا لون ااورأ  اوإل التمييوت لمول بالقضواص اال يو  والمو و  الطا  تقون جل   وألرب  -74

 رتتو ت وهوو اواالرت ويع بات هواا   إ وراصاا اوإل  و وول قيدإل دانو  ات هاا ااإزاص أت ا  
 التمييوت لمول بالقضواص اال يو  المو و  وتث   (120) ا   وغذ اشرول  غذ إ هاا لممياا لمي 
 ااضوووالااا الاجلووو   يوووإل   وووإلااا لمووول اوموووول اووون ال سووواص مت ووون لمووول زا وووابوو ااووورأ  اوووإل

 اللقابيو  األت وا  إزالو  را  ب وو القوان ارا لو غذ اآلان  ولمل ال  ور ق  ات هاا لن ال امج 
 إ وراصاا ارا لو وم  غذ اارغو  في  و ا ت هاا لممياا جيرين الموايت ال ساص لمل اااروا 

  (121)دانوناحل  هبا ااسمو  االستث اصاا
 ال سوواص اسووتاايف  إزاص هووادمق لوون ااوورأ  اووإل التمييووت لموول بالقضوواص اال يوو  المو وو  وألربوو  -75

 زيوايف  لمول زا وابوو وتثو   (122)إل يوجلا واجل سوي  اتجنابيو  المو    وإلااا اونبموو    وإلويف  
 وكاالوو  ال مووإل  أنوواص مجيوو  ق لميهووا اومووول وسوو   الت ماوو  اايسووو   اوموو  ا وو  بوسوواا  االرفوو 
 االمواووواا لمووول تمووووان يفو  حتوووول لق ووواا وال اايووو  الريايووو  اا وووا مل ق ال سووواص اوا هووو  لوووإل 

  (123)األسر  ت  ي  رال ق وا إلااا
 ق  وااتمث القانو  ق لمي  اا موو الشر  إزاص دمقها لن الطا  تقون جل   وألرب  -76

 المو    وإلااا لمول لم موول الو وحل أو الووا اوافقو  لمول ااتتو واا غوذ ااراهقاا تمول
 األاوووراا اووون والودايووو  اومووو  ا ووو  وسووواا  لووون المواووواا لمووول اوموووول ذلووومل ق مبوووا اتجنابيووو  

  (124)  سياحل  اا قول 
 اجل سووووي  الموووو   رووووال ق التثقيوووو  ي ووووو  أ  اووووما  لموووول زا ووووابوو المو وووو  وتثوووو  -77

 اوون اوووإلع  ب ووراتهإل  الاتيوواا والاتيووا   يسوو وأ  اتلتاايوو  الإل اسووي  اا وواه  اوون  ووتصاحل  واتجنابيوو 
ألاوراا ا اون ذلومل وغذ ال شري  اا ال  نقع فذوس لإلو  انتقال وا   ااراهقاا مح  تاالا
  (125)  سياحل اا قول  
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 ال شوري  اا الو  نقوع باوذوس ات واب  نقو  الوإلل ا تااا إزاص دمقها لن المو   وألرب  -78
 لووووإليف وا تاوووواا والمووو يا ؛ الاتيوووواا  ووواو  ق  إليووووإل  إ وووواباا وتوووإلوث الطاوووو  إىل األ  اووون

 ق الوفيوواا توواالا وا تاوواا لووإليف واتيووإلز؛ ال شووري  اا الوو  نقووع فووذوس نتيووو  اليتوواال األ اووال
 ؛ وا تاووواا نسووو  ال شوووري  اا الووو  نقوووع باوووذوس اتموووم  ألسووو ا  ا ااسووو  يفو  األ اوووال  ووواو 

ا  ووور  كشووو لمميووو   لخيضووولوا  يفو  أ  ال شوووري  اا الووو  نقوووع فوووذوسإل ووواب  لاالراووون  لراووو ا
 األغم يوو  لووإل  إا انيوو  تمووولو ؛ الازاوو  األيفويوو  لموول  مووموا أو ال شووري  اا الوو  نقووع اووذوسل

 اللووا  لمول ال شووري  اا الو  نقووع باوذوس امووابناوون األ اوال يفو  ا ااسوو  لشور  وا الل مول
  (126)الل وس  لماذوساا ااضايف

 اا الوو  نقووع فووذوس بشوو   أبو ووا إلووا  لموول ااودلوو  الووإلول أ  القطوورو الاريوومل وذكوور -79
 المووم  ذاا األ وور  االإليوو  واألاووراا والسوو ( اتيووإلز) اا تسوو  اا الوو  نقووع اتازاوو /ال شووري 
 لقطوووواا اتمجوووواا احملمووووحل ناجتهووووا اوووون ااااوووو  ق 15 لوووون يقوووو  اووووا ال ختموووويع إىل ال مووووإلا  يفلوووو 

  (127)2016 لا  قق اااا   9.73سو   ل  ختمع مل زا ابوو ل ن الم   

 التعل   ي الحق -ياء 
 وراص  باجملوا  االبتوإلااحل التلموي  تووفذ لوإل  إزاص بالقممل تشلر الطا  تقون جل  اا زال   -80

 كموووالاخناووواا الوووإلالا إ يرتتووو  لميووو  وهوووو اوووا ا ايووو   والت وووالي  لتاايووو الرسوووو  الإل اسوووي  ات
  (128)الإل اس 

 لالتوووإلاص يتلراووون المووووايت الاتيووواا لوووإليف ا تاووواا إزاص بوووالقممل تشووولر المو ووو  اوووا زالووو و  -81
 اوون كو  أيووإلو لمول ااإل سوو   ق وكوذا ذهابوواحل وإيابواحل  ااإل سو  ق  ووريقهن إىل اجل سوين والت ور 
 ااورأ  اوإل التمييت لمل بالقضاص اال ي  المو   وتث   (129)الإل اسحل الم  ق والتااص ااإل سن
 إنشواص ولمل سين طا  ااإلالو  سؤولناا لاااإل صاا التولي  والتإل ي  إ را تلتيت لمل زا ابوو
  (130)ااإلا س ق اجل سين والت ر  االلتإلاص ارت يبوالاد    اقااا  ت ا   لياا
 األ اوال بلو  يوا ههوا الق الملوباا إزاص بالقممل تشلر الطا  تقون جل  اا زال  و  -82
 ال اايوووو  اا ووووا مل وق الاقوووور ق يليشووووو  الووووذين األشووووخاو سوووويما وال التلمووووي   لموووول اومووووول ق

  (131)وااإل س  اا تل بن  ويم  اسافاا اشيه  بس   والرياي 
 اوون التلمووي   ووويف  لت سوون ااوووا يف اوون ي اووحل اووا كاالوو  لموول زا ووابوو المو وو  وتثوو  -83

 األللوا  ارافومل ذلومل ق مبوا ااإل سوي   الت تيو  ال وى وحتسن ااؤهمن  ااإل سن لإليف زيايف   ال
 القضاص ب ي  ااإل سي  وال ت  ااوايف مللمول األ اال توالرتفي  والا و   وزيايف  فر    الريااي 

  (132)الإل اس  لمل وااوا    بااإلا س االلت ان ق واأل يا  ااإل  بن التااوا أو   لمل
 سويما وال ااإل س   ان الاتياا تسر  الإلالا ا تااا إزاص بالقممل تشلر المو   واا زال  -84
ااستوين الثانوو واجلاالحل  وذلمل بس   التوا  اا  ر  ومح  ااراهقاا  وااما سواا التقميإليو   ق
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دموووو  إناوووواذ سياسوووو  لووووويف  األاهوووواا ااراهقوووواا إىل ااإل سوووو  بلووووإل إزاص والثقافيوووو  التمييتيوووو   والاقوووور  و 
  (133)اتجنا 

 اآل اص أل احل أيضوووو قهووووادم لووون ااوووورأ  اووووإل التمييوووت لموووول بالقضوووواص اال يووو  المو وووو  وألربووو  -85
 أموا تمووع ا إىل رواالا الإل اسو  الوق ي  الطال وا تو و  سواصتإل  لمل واالممن لمطا  التقميإلي 
 زيووووايف  لموووول زا ووووابوو وتثوووو   (134)اللااوووو  اويووووا  ق تهناشووووا كو  اال تماليوووو  أيفوا هوووون ت اسووو 
 يووا اا  تووي  أاووااهنيتلموومل باويووا  ااه يوو  الووق ت فيمووا لماتيوواا شووو  اا توووفذ إىل الراايوو   هويفهووا
  (135)تقميإلي  غذ و ياي  سا اااتمم  مب

 الثقا ية الحقوق -كاف 
 ذاا األت وووا  بال ااووو  ت اوووذ بووو  احل   رفووو يفولووو  بالت ا هوووا زا وووابوو  اليونسووو و أو ووو  -86

 الثقواق الورتاث محايو  واتااديو  اللوااحل  والط يلوحل الثقواق الورتاث حبماي  ااتلمق  االتاادي  ان المم 
 إىل مجيلهووا راووحل  وهووحل اتااديوواا تالثقوواق التل ووذ أشوو ال ت وووا وتلتيووت محايوو  واتااديوو  ااووايفو غووذ
  (136)فيها وااشا ك  اتبإلالحل التل ذ وأش ال الثقاق الرتاث إىل الو ول فرو تلتيت

 اإلعاوة ذوو األشخاص -الم 
 ق التهموووي  اووون يلوووانو  يتالوووو  البووو   األشوووخاو ذوو اتلادووو   القطووورو الاريووومل أفوووايف -87

 التلموووي  وارافووومل اللإلالووو  إىل بالو وووول ارت طووو  حتوووإلياا ويوا هوووو  اللوووا  ا طوووا  رووواالا مجيووو 
  (137)االدرتاا واراكت وااإلا س اللاا  اا اين إىل بالو ول وكذلمل اااام   ااتخمم 

 إزاص اتنسووا  تقووون لموول دوواا  موو  التمووايف لموول زا ووابوو الطاوو  تقووون جل وو  وتثوو  -88
اتخممون ق  اإل سون توإل ع أ  و  بوالتلمي يتلمومل   فيمواشواااحل احل موو تض  ب   هاوأو ت اتلاد 

 وأو ووو   (138)يووو ميتلم  ووولوباا يوا هوووو  الوووذين األ اوووال إىل الاوووريفين رلايووو تقوووإلمي الوووإلل  وال
  (139)اتلاد  ذوو األ اال الستيلا  الازا  اللاا  الت تي  ال  ي  إنشاص بتلوي احل أيض

 اللجوء وملتمسو والالجئون المهاجرون -مي  
 األاوإل الطويمو  واالدتموايفي  اال تماليو  األزا  أل  دمقها لن الطا  تقون جل   ألرب  -89
إموووا ودالووو    لوتوووإله  أو بوالوووإلين امووو وبن إاوووا اجملووواو   ال موووإلا  إىل األ اوووال هوووور  إىل أيفا

 االلتوووإلاص ذلووومل ق مبوووا ااوووور    ريووومل لمووول لممخوووا ر األ اوووال تلووورا إزاص تشووولر بقمووومل  ووواو
  (140)الت ذي  وسوص اجل سحل واجلسإلو واالست ال

 وبالتووواا اللمووو   سوووون إىل ال اووواذ  ةيووواحل  يسوووتطيلو  ال الا اووون أ  اااواوووي  وذكووورا -90
 و ووواا  ق أو اتكووورا  حتووو  ألتيوووا كثوووذ اووون ا وق الرةوووحل  غوووذ القطووواا ق لملمووو  يضوووطرو 

  (141) ا   وخما ر أ طا  لمل ت طوو
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 داخلياً  المشردون -نون 
  و ااشووريف األ اوال تالو  ال ووؤس الوق يليشووها إزاص دمقهووا لون الطاوو  تقوون جل وو  ألربو  -91

مميوواا إلووايف  التووو ن القسوورو  ول اركوسووحل توكووويحل سووإلق ا طقوو   ايضوواناابسوو   ال وأسووره 
اووون الانووا  األ اووال اووون أاووراا وسوووص ت ذيووو  تووايف وتلراوووه   أشوووا ا إليوو  التقووا ير اووا و ا وو 

 سو   بتووفذ أ  تسورا لمول زا وابوو المو و  وتثو وانقطواا تلمويمه     سوحلاجل ل  لالتإلاص وال
 هوووذ  لوووويف  وتيسوووذ وكافيووو  سوووريل  بموووو   التلويضووواا تقوووإلمي ذلووومل ق مبوووا ااشوووريف   لألسووور رباجلووو

 والرلايوووو  التلمووووي  ارافوووومل إىل الو ووووولإا انيوووو  ذاتوووو  ق الودوووو  أ  ت اوووو  و  أ ااوووويها  إىل األسوووور
  (142)اااقويف  اايايف شهايفاا إ إلا  وإلايف  اجلويف   اللالي و  اااام  والرتفي  الم ي 

 البيئة ووضايا التنمية  ي الحق -سي  
 لمووول تووو ألذ لووو  كوووا  ال موووإل الدتموووايفالشوووإليإل  التوووإلهو  أ  الطاووو  تقوووون جل ووو  الت ووو  -92

 زا وابووالمو و   وتثو   الاسوايف تاشحل  راص تااد  الوا  وأ  األ اال إىل ا إلااا ك  تقإلمي
 ااوووا يف ختموويع  ووال اوون ااؤسسووي  القووإل اا وتلتيووت الاسووايف ا اف وو  فو يوو  تووإلابذ اختوواذ لموول

 إىل فيو  توو  نوتقوإلمي اا بموو   فلالو  اسوايف وحتريو اللن  م ش ل الازا  وااالي  والتق ي  ال شري 
  (143)اللإلال 

  وشووووع   ال يايووو  لم قووووناحل اتتايوووإلاحل  إليوووإل يشووو   اا وووا  ت وووذع  بووو   القطووورو الاريووومل وأفوووايف -93
 ااوووو خا  ال ربووووو  لوووون  ريوووومل يفلوووو  أو األ ضوووور االدتمووووايف التمووووايف إىل السوووولحل لموووول زا ووووابوو

  (144)ن  األ ت  ولو يااال
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