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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السادسة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين ١١ - األول/أكتوبر تشرين ٣١

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 16/21حقوق اإلنسان  مجلس من مر ق قرار 5للفقرة 

 *زمبابوي  
 

إىل عمديذذذ   (١) هذذذ  بذذذالح  ل ذذذد   ٢٠هذذذاا الترريذذذر هذذذو لذذذو ا لدمةدولذذذا  ا ر لذذذ  لذذذن 
وهو يّتحع ا حادئ التو يهي  الةال  اليت اعتم ها جمدس لروق اإلنسذا   االستةراض ال وري الشالل.

وال يتضمن التررير أي  آراء أو و ها  نظر أو اقرتالا  لذن  انذم لضوةذي   .١7/١١9يف لررَّره 
وقذذ  يت ذذل بادعذذاءا  ةذذ َّدس. األلذذا ا ت ذذ س السذذالي  إلرذذوق اإلنسذذا م وال أي ل ذذا أو قذذرار فيمذذا 

ذُكذذذر  ب ذذذورس ليفهحيذذذ  يف لوالذذذم اايذذذ  الذذذيفل لرا ذذذع ا ةدولذذذا  الذذذواردس يف الترريذذذرم كمذذذا   قذذذ ر 
م ُُي ذذذذلم ١٦/٢١برذذذذرار ا دذذذذس  وعمذذذذ ا  اإلل ذذذذا  اإلبرذذذذاء عدذذذذل اليف ذذذذوري األبذذذذدي  دو  ت يذذذذ .

اإلنسذذا  التابةذذ  لد ولذذذ  لسذذم لرتضذذل اإلذذذالم فذذرس لسذذترل إلسذذذهالا  ا قسسذذ  الو يفيذذ  إلرذذذوق 
وتتذذاع عدذذل ا وقذذع الشذذح م لوةذذوس االسذذتةراض وا ةتمذذ س بيفذذاء عدذذل التريذذ  ال الذذل  حذذادئ بذذاريس. 

وقذذذ   لدمضوةذذي  السذذالي  إلرذذوق اإلنسذذا  اليف ذذوري ال الدذذ  الذذيت تتضذذمن ايذذع ا ةدولذذا  الذذواردس.
 ل ثت يف تدك الضرتس.روعم يف إع اد هاا التررير دوري  االستةراض والتطورا  اليت 

 

__________ 

رر هاه الوثير  قحل إرسااها إىل دوارر الرتا  الت ريري  يف األلا ا ت  سمل *  ُُ  . 
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المعلوموواا المقدمووة موون الملسسووة الوونلووة للقوووق اإلنسووان التابعووة للدولووة  -توال   
 موموع االستعراض والمعتمدة بناء هلى التقّلد الكامل بمبادئ باريس

 أي لةدولا .  اإلنسا روق الالحابوي  إلدحيف  المل تر م  -١

  المعلوماا المقدمة من الجهاا صاحبة المصللة -ثانلا   
  المعلوماا ادساسلة واإلوار -تلف 

(٢)نطاق االلتعاماا الدوللة -1 
  

أ  زلحذذابوي أيذذ   أثيفذذاء االسذذتةراض الذذ وري الشذذالل ا تةدذذ   7 ذذاء يف الورقذذ  ا شذذرتك   -٢
توبذي  بالت ذ ي  عدذل بذ وو لرذوق اإلنسذا   (٣)(٢٠١١عذام  )اسذتةراض ٢٠١١هبا يف عذام 

الذذيت مل ت ذذ ق عديهذذا بةذذ م وأاذذا بذذ قت ليفارذذا عدذذل ال ذذ وو التاليذذ   الربوتوكذذول اال تيذذذاري 
التضاقيذذذ  لرذذذوق الطضذذذل بشذذذف  الذذذرتاو األ ضذذذال يف ا يفازعذذذا  ا سذذذد  م والربوتوكذذذول اال تيذذذاري 

سذذذت  ل األ ضذذذال يف الح ذذذاء ويف ا ذذذواد اإلباليذذذ م التضاقيذذذ  لرذذذوق الطضذذذل بشذذذف  بيذذذع األ ضذذذال وا
واتضاقيذذذ  لرذذذوق األلذذذإلاري ذوي اإلعاقذذذ م والربوتوكذذذول اال تيذذذاري التضاقيذذذ  لرذذذوق األلذذذإلاري 

بةذذذذ  عدذذذذل ال ذذذ وو ايتيذذذذ   اتضاقيذذذذ  ليفاهضذذذذ  التةذذذذايمم زلحذذذذابوي . ومل ت ذذذذ ق (4)ذوي اإلعاقذذذ 
الرسريم والربوتوكذول اال تيذاري التضاقيذ  واالتضاقي  ال ولي  إلماي  ايع األلإلاري لن اال تضاء 

الرضاء عدل ايع أل ال التمييا ة  ا رأسم والربوتوكول اال تياري األول ا د ذ  بالةهذ  الذ و  
اخلذذاري بذذاإلروق ا  نيذذ  والسياسذذي م والربوتوكذذول اال تيذذاري الثذذاين ا د ذذ  بالةهذذ  الذذ و  اخلذذاري 

اال تيذذذذاري ا د ذذذذ  بالةهذذذذ  الذذذذ و  اخلذذذذاري بذذذذاإلروق  بذذذذاإلروق ا  نيذذذذ  والسياسذذذذي م والربوتوكذذذذول
ا تةدرذذ  ضضذذال لذذاال   ١9٦١االقت ذذادي  واال تماعيذذ  والثرافيذذ م واتضاقيذذ  األلذذا ا ت ذذ س لةذذام 

 . (5)انة ام اجليفسي 
بذف  تيفظذر  ٢٠١١وذكر  ليفظم  الةضو ال وليذ  أ  زلحذابوي تةهذ   يف اسذتةراض عذام  -٣

 تيذذذاري الثذذذاين ا د ذذذ  بالةهذذذ  الذذذ و  اخلذذذاري بذذذاإلروق ا  نيذذذ  يف الت ذذذ ي  عدذذذل الربوتوكذذذول اال
 .(7). وأوبت بالت  ي  عدل هاا ال ك دو  ُضظ(٦)والسياسي 

 التوبذذيا  ٢٠١١وذكذذر  هيذذولن رايذذتس ووتذذا أ  زلحذذابوي أيذذ   يف اسذذتةراض عذذام  -4
عدذل اتضاقيذ  . ولثذت عدذل الت ذ ي  (8)إىل الت ذ ي  عدذل اتضاقيذ  ليفاهضذ  التةذايم اليت ت عوها

 .(9)ليفاهض  التةايم وبروتوكواها اال تياري وتيفضيامها ب رال 
وأوبت ليفظم  اخل ل  ال ولي  إلروق اإلنسا  بالت  ي  عدذل االتضاقيذ  ال وليذ  إلمايذ   -5

 .(١٠)ايع األلإلاري لن اال تضاء الرسري
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 اإلوار الدستوري والتشريعي -2 
 ٢٠١٣( لةذام ٢٠تةذ يل دسذتور زلحذابوي )رقذا ذكذر  ليفظمذ  الةضذو ال وليذ  أ  قذانو   -٦

بضذذذذمانا  أقذذذذو  لد رذذذذوق االقت ذذذذادي  واال تماعيذذذذ  والثرافيذذذذ  وا  نيذذذذ   ٢٠١٣اعُتمذذذذ  يف عذذذذام 
ا ركا األورويب لدرانو  والة ال  أ  عمدي  ت ي  الروانني اليت مل ت ن لتوافر   . وذكر(١١)والسياسي 

 ايذذ  لذذن اجلهذذود لدتفكذذ  لذذن أ  اإلرذذوق الذذيت بذذ أ م ل ذذن يتةذذني بذذال ا ٢٠١٣لذذع دسذذتور عذذام 
يفو  اجلولثت ليفظم  الةمل لن أ ل . (١٢)ةمي  يف اليفظام الرانوين ٢٠١٣ي ضدها دستور عام 

زلحذذذذابوي عدذذذذل التةذذذذاو  لذذذذع ا تمذذذذع ا ذذذذ ين عدذذذذل لواءلذذذذ  قوانييفهذذذذا السذذذذاري  لذذذذع دسذذذذتور  فريرذذذذماأل
 .(١٣)نسا لروق اإلولع التاالاهتا ال ولي  يف لي ا   ٢٠١٣ عام
وذكذذذذذر ا ركذذذذذا األورويب لدرذذذذذانو  والة الذذذذذ  أ  قذذذذذانو  اإل ذذذذذول عدذذذذذل ا ةدولذذذذذا  و ايذذذذذ   -7

اخل وبي م الاي ييفظا عمل وسارل اإلع م ا طحوع  واإلل رتوني م حيتاج إىل إب ع واسع كم 
 .(١4)٢٠١٣يتواف  لع دستور عام 

الذيت لدذك سذدط  لذيفرت الرتا ذيل أ  هيئ  إذاعذ  زلحذابوي هذم  ٢وذكر  الورق  ا شرتك   -8
 و ذذذذم قذذذذانو  اخلذذذذ لا  اإلذاعيذذذذ ت وهذذذذم هيئذذذذ  اذذذذ  لسذذذذترد  وليسذذذذت  يفذذذذف  عذذذذن التذذذذ     

مي يفذ  تةايذا  أ  الرانو  ييفتهك اإلذ  يف لريذ  التةحذ  وال ٣. وذكر  الورق  ا شرتك  (١5)السياسي 
 .(١٦)لري  التةح  الضين والتيفوس

يذذذيفل عدذذذل آليذذذ  لتدرذذذم  ٢٠١٣  والة الذذذ  أ  دسذذذتور عذذذام وذكذذذر ا ركذذذا األورويب لدرذذذانو  -9
الشذذذذ او  ةذذذذ  الذذذذ وارر األليفيذذذذ  واليفظذذذذر فيهذذذذا. ولذذذذحع زلحذذذذابوي عدذذذذل سذذذذّن قذذذذانو  ييفشذذذذ  هذذذذاه 

 .(١7)ايلي 
أ  ع م االعرتاف الرانوين  قلرا  ا ساواس بذني اجليفسذني  (١8)5وذكر  الورق  ا شرتك   -١٠

إعمذذال لرذذوق ل ذذايري ااهويذذ  اا رس عذذن اإل ولذذ  يةيرذذا  كثذذ  والةحذذا عذذن ت ي هذذا يف الوثذذار  ال ذذاد
 .(١9)اجليفساني 

وذكر  ليفظم  اخل ل  ال ولي  إلروق اإلنسا  أ  الروانني التريي ي  اليت ال تتمالذل لذع  -١١
. وأوبذذت (٢٠)تطحذذ  بانتراريذذ  لترييذذ  أنشذذط  ا ذذ افةني عذذن لرذذوق اإلنسذذا  ٢٠١٣دسذذتور عذذام 

ال ذذ وو ال وليذذ  إلرذذوق اإلنسذذا  وبتذذوف  اإلمايذذ  ا  ضولذذ  يف دسذذتور   واءلذذ  هذذاه الرذذوانني لذذع
بسذذن قذذوانني وسياسذذا  ةذذ دس تةذذرتف بةمذذل ا ذذ افةني عذذن لرذذوق اا . وأوبذذت أيضذذ٢٠١٣ عذذام

مي   .(٢١)اإلنسا  ُو
وذكذذر  ليفظمذذ   ذذا الذذ فاس األلذذالم أ  ليفظمذذا  لرذذوق اإلنسذذا  ا سذذترد  وا ذذ افةني  -١٢

يةمدو  ةمن إ ار قانوين تريي ي. وييفل قانو  ا يفظما  الطوعي  اخلاب  عن لروق اإلنسا  
. ويذذيفل قذذانو  اليفظذذام الةذذام واأللذذن عدذذل أ  تذذر يل (٢٢)لرهرذذ  ( عدذذل عمديذذ  تسذذحيل٢٠٠٢)

الشذذذر   ال بذذذ  ليفذذذ  لتيفظذذذيا ا ظذذذاهرا  واال تماعذذذا  الةالذذذ م وميذذذيفرت بذذذ ليا  تر يريذذذ  واسذذذة  
. و ُحذذذ  قذذذانو  )إبذذذ ع تذذذ وين( الرذذذانو  اجليفذذذارمم (٢٣)مةذذذا قانونيذذذ  التح لترريذذذر لذذذ   لدشذذذر  
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م الاي جيّرم نرل أو نشر لةدولا  كاذب م لتربير لضايرا  ال ول  لد  ضيني ٣١ا ادس  سيما ال
( ٣لذا تةتمذ  عدذل هذاا اإل ذا )ا ذادس اا أ  الشر   االحذ ٣. وذكر  الورق  ا شرتك  (٢4)ا ستردني

. وذكذذذر  ليفظمذذذ   ذذذا الذذذ فاس األلذذذالم أ  قذذذانو  (٢5)لتةحذذذ  الضذذذيناللتحذذذاز الضيفذذذانني أو إلظذذذر ا
ضر   احل ال ول  وأن  يرم لسقو  ال ول  لن الت ري  ت األسرار الرمسي  ال يةّرف األلور اليت ق 

يف اجلذذذذذرارا ا رت حذذذذذ  أثيفذذذذذاء أدارهذذذذذا لهذذذذذالهات وُو ذذذذذق الرذذذذذانو  يف هت يذذذذذ  ال ذذذذذ ضيني با  لرذذذذذ  
 .(٢7)ظم   را ة  التشريع ا اكور أو إل ار  أو تة يد . وأوبت ا يف(٢٦)الرضاري 

بذذف  تذذيفررت زلحذذابوي قذذانو  اعذذرتاض االت ذذاال   واءلتذذ  لذذع  4وأوبذذت الورقذذ  ا شذذرتك   -١٣
أ  تتفكذذ  زلحذذابوي لذذن أ  لشذذروس قذذانو   ايذذ  الحيانذذا  اا . وييفح ذذم أيضذذ(٢8)٢٠١٣دسذذتور عذذام 

هيئذذذ  لةيفيذذذ  امايذذذ  الحيانذذذا  ييفشذذذئها الرذذذانو  لذذذوارد   يسذذذتويف ا ةذذذاي  ال وليذذذ م وأ  ُُي َّذذذل ألي
 .(٢9)كافي م وأ  ت و  لسترد م ولدك سدط  الت ري  يف انتهاكا  لحادئ  اي  الحيانا 

 اإلوار الملسسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة -٣ 
التوبذيا  الذيت  ٢٠١١راض عذام أ  زلحابوي أي   أثيفاء استة 7ذكر  الورق  ا شرتك   -١4
إىل تو يذذذذ  ا قسسذذذذا  ال سذذذذتوري  واإلع ليذذذذ  ولقسسذذذذا  لرذذذذوق اإلنسذذذذا  ول اف ذذذذ   هاتذذذذ عو 
عدل الدحيفذ  ا سذترد  لذ عا ال ميررا يذ  الذيت تضذا الدحيفذ   ٢٠١٣. وييفل دستور عام (٣٠)الضساد

لحابويذذذ  لشذذذقو  اجليفسذذذنيم االنتإلابيذذذ  الالحابويذذذ م والدحيفذذذ  الالحابويذذذ  إلرذذذوق اإلنسذذذا م والدحيفذذذ  الا 
وجليفذذذذذذ  اإلعذذذذذذ م الالحابويذذذذذذ م والدحيفذذذذذذ  الالحابويذذذذذذ    اف ذذذذذذ  الضسذذذذذذادم والدحيفذذذذذذ  الو يفيذذذذذذ  لدسذذذذذذ م 

. ل ذذذذذن الدحيفذذذذذ  الالحابويذذذذذ  لشذذذذذقو  اجليفسذذذذذني والدحيفذذذذذ  الو يفيذذذذذ  لدسذذذذذ م وا  ذذذذذاإل  (٣١)وا  ذذذذذاإل 
قه   ال افيذذ . أةذذق إىل لةطدتذذا م والدحيفذذ  الالحابويذذ    اف ذذ  الضسذذاد ال لدذذك التمويذذل أو ا ذذ

ذلك أ  الدحيف  الالحابوي  إلروق اإلنسا  ا  ممول  التمويل ال ايف وتتةارض لذع لحذادئ بذاريسم 
 .(٣٢)ذلك أاا تتدرل التمويل لن وزارس الة ل

وذكذذذذر  ليفظمذذذذ  اخل لذذذذ  ال وليذذذذ  إلرذذذذوق اإلنسذذذذا  أ  فةاليذذذذ  الدحيفذذذذ  الالحابويذذذذ  إلرذذذذوق  -١5
 .(٣٣)الي  ة وديناإلنسا  ت ط م بتمويل وو 

 التفكذ  لذن لتذع وذكر  ليفظم  قر  األ ضال الالحابوي  لإلنراذ أ  لذن وا ذم زلحذابوي -١٦
هذاه  لن أهديذ و  لرب  لروق اإلنسا  تنيالوالي  وا وارد ال زلبلدحيف  الالحابوي  إلروق اإلنسا  ا

 .(٣4)ل د   الطضلتدرم ل او  األ ضال والت ري  والحّت فيها بطرير  تراعم ل الدحيف 
زلحذذذابوي عدذذذل أ  تتفكذذذ  لذذذن أ  اجلهذذذاز الذذذو ين لدتةذذذايف  7ولذذذحةت الورقذذذ  ا شذذذرتك   -١7

وا  اإل  والت الل يتري  بال سذتور وفةذال ولسذترلم وذلذك بةذ  أ  اللظذت الورقذ  أ  زلحذابوي 
 .(٣5)٢٠١١يف استةراض عام ُق لت اها أي   توبي  يف هاا ا ضمار 

زلحذابوي عدذل أ  ُذرري عدذل تذ ريم  فريرذماأليفذو  اجلةمذل لذن أ ذل ولثت ليفظم  ال -١8
وأ  ُّمذل هذاه الوكذاال  اام بذارلاا عيفابر ايع الوكاال  األليفي  يف جمال لروق اإلنسذا  تذ ريح

 .(٣٦)ا سقولي  عن اإل  ل بالرانو 



A/HRC/WG.6/26/ZWE/3 

5 GE.16-14605 

م ٢٠١٣لوز/يوليذذذذ   ٣١أنذذذذ   ُةذذذذن يف نتذذذذار  انتإلابذذذذا   7واللظذذذذت الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -١9
اا . ولثتهذذا أيضذذ٢٠١٣ولثذذت زلحذذابوي عدذذل  ةذذل قذذانو  االنتإلابذذا  يتمالذذل لذذع دسذذتور عذذام 

عدل نرل ب لي  لسك قارم  اليفا حني إىل الدحيفذ  االنتإلابيذ  الالحابويذ م والتةحيذل باسذت  ا  
نظذذذام بيذذذولرتي لديفذذذا حني لايذذذادس الشذذذضافي  وةذذذما  تسذذذاوي اجلميذذذع يف اليفضذذذاذ إىل قارمذذذ  اليفذذذا حني 

ونيذ  الذيت مي ذن جلميذع األلذاا  السياسذذي  واهذور اليفذا حني الح ذض فيهذام ووةذع التمويذذل اإلل رت 
اا ال ذذذايف لدحيفذذذ  االنتإلابيذذذ  الالحابويذذذ  عدذذذل سذذذّدا األولويذذذا  كذذذم تسذذذ  الةمديذذذا  االنتإلابيذذذ  سذذذ  

ايذع األلذاا  السياسذي  وا رلذ ني وةذما  ا سذاواس بذني  ألام وفترت با  اإلذاع  الةال اام سديم
جلميذذع يف اليفضذذاذ إليهذذام وهتيئذذ  بيئذذ  انتإلابيذذ  لسذذاع س لّ ذذن لذذن ا شذذارك  اإلذذرس جلميذذع ا ذذوا يفني ا

واأللذذذاا  السياسذذذي  يف الةمديذذذا  االنتإلابيذذذ م والسذذذماع  يفظمذذذا  ا تمذذذع ا ذذذ ين بوةذذذع بذذذرال  
 .(٣7)لتثريق اليفا حني وتيفضياهام واست  ا  آليا  لّ ن ا  رتبني والسحيفاء لن الت ويت

 التعاون مع آللاا حقوق اإلنسان -باء 
  التعاون مع هلئاا المعاهداا -1 

إىل الدحيفذذذ  اا ةذذذّ ثاا ذكذذذر  ليفظمذذذ  الشذذذضافي  ال وليذذذ  أنذذذ  ييفح ذذذم لالحذذذابوي أ  ترذذذ م ترريذذذر  -٢٠
لذذذن الةهذذذ  الذذذ و  اخلذذذاري بذذذاإلروق االقت ذذذادي  واال تماعيذذذ   ١7و ١٦با ذذذادتني  ا ةيفيذذذ  عمذذذ ا 

 .(٣8)والثرافي 

 التعاون مع اإلأراءاا الخاصة -2 
وليفظمذذذ  اخل لذذذ  ال وليذذذ  إلرذذذوق اإلنسذذذا  زلحذذذابوي إىل تو يذذذ   ٢دعذذذت الورقذذذ  ا شذذذرتك   -٢١

. (٣9)دعذذوس دارمذذ  إىل ايذذع ا  دضذذني بواليذذا  يف إ ذذار اإل ذذراءا  اخلابذذ  التابةذذ  ل لذذا ا ت ذذ س
زلحذذابوي عدذذل تو يذذ  دعذذوس إىل ا رذذرر اخلذذاري ا ةذذين االذذ  ا ذذ افةني  ولثذذت هيذذولن رايذذتس ووتذذا

 .(4٠)عن لروق اإلنسا 
أ  زلحذذذذابوي رفضذذذذت أو أمهدذذذت الذذذذرد عدذذذذل رسذذذذارل التذذذذاك   7وذكذذذر  الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -٢٢

ادذذول  ا وافرذذ م بطدحذذا  زيذذارس الحدذذ  الذذيت بةثهذذا لرذذررو   ابذذو  عذذ سم ولذذحةت اإل ولذذ  عدذذل
 .(4١)اليت تيفتظر الرد عديهاايع الطدحا   م عدل٢٠١8 عام

 التعاون مع المفوملة الساملة للقوق اإلنسان -٣ 
أ  لضوةذذذذ  األلذذذذا ا ت ذذذذ س السذذذذالي  إلرذذذذوق اإلنسذذذذا  زار   7ذكذذذذر  الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -٢٣

 .(4٢)بيفاء عدل دعوس اإل ول  ٢٠١٢أيام يف أيار/لايو  5زلحابوي   س 
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الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووان مووع مراهوواة القووانون الوودولي منفلووا االلتعاموواا  -ألس 
  اإلنساني الواأب التطبلق

 المساواة وهدم التمللع -1 
عدذذل تيفضيذذا  ٢٠١١أ  زلحذذابوي وافرذذت أثيفذذاء اسذذتةراض عذذام  7ذكذذر  الورقذذ  ا شذذرتك   -٢4

 ذذاال  االقت ذذادي  تذذ اب  لظذذر التمييذذا يف لذذ  اليفسذذاءم والت ذذ ي لتهميشذذهن وإق ذذارهن لذذن ا
حيمذم لرذوق ا ذرأس وحيظذر التمييذا  ٢٠١٣ . وأةذافت أ  دسذتور عذام(4٣)واال تماعي  والسياسي 

اا ل ذني ا ذرأس ا تماعيذ تتحسذ  يف الواقذع لذن ليذض بسحم نوس اجليفس. ل ذن ا سذاواس ا تو ذاس مل
 .(44)واقت ادياا 

وا ثديذذذذني ولادو ذذذذم ا يذذذذل اجليفسذذذذم ول ذذذذايري ااهويذذذذ  اجليفسذذذذاني   وذكذذذذر  اةيذذذذ  ا ثديذذذذا  -٢5
يضذمن ا سذاواس بذني ايذع ا ذوا يفني  ٢٠١٣ولالدم بضا  اجليفسني يف زلحابوي أ  دستور عام 

 التمييذا بسذحم ا يذل اجليفسذم وااهويذ  اجليفسذاني .اا والت رر لن التمييا الظاملم ل يف  ال حيظذر ُ يذ 
لذذ   تتإلذذا ألذ االا و  ا تمذع الالحذذابوي دو  لسذيم أو رقيذمميف يفسذي  كراهيذ  ا ثديذذ  اجل  تيفتشذرو 

تذذرتاوع بذذني االعتذذ اء الدضظذذم والحذذ ين والتمييذذا يف لذذ  ا ثديذذا  وا ثديذذني ولادو ذذم ا يذذل اجليفسذذم 
ول ذذذذذايري ااهويذذذذذ  اجليفسذذذذذاني  ولذذذذذالدم بذذذذذضا  اجليفسذذذذذني بيفذذذذذاء عدذذذذذل لذذذذذيدها اجليفسذذذذذم أو هذذذذذويتها 

اجلهذذا  ا سذذقول  وبذذانةم السياسذذا  الت ذذ ي اهذذاه الرضذذي   اجليفسذذاني . و ذذا عذذن عذذ م رفذذال
جتذذذاتر تةّ ذذذم اليفذذذال عدذذذل ا ثديذذذا  وا ثديذذذني ولادو ذذذم ا يذذذل اجليفسذذذم ول ذذذايري ااهويذذذ  اجليفسذذذاني  

ذذذأل الوبذذذا الةذذذام ل قديذذذا  اجليفسذذذي  يف ا تمذذذع . (45)ولذذذالدم بذذذضا  اجليفسذذذني يف ا تمذذذعم وترست
دس السياسيني واإلع م ا  عوم لن ال ول  حيرةا  بانتظام عدذل أ  الرا 5وذكر  الورق  ا شرتك  

الة قذذذذا  اجليفسذذذذي  ا ثديذذذذ  عدذذذذل أاذذذذا اذذذذ   وذلذذذذك بت ذذذذوير ال راهيذذذذ  يف لذذذذ  ا ثديذذذذني وا ثديذذذذا 
 .(4٦)أ  قي 
وذكر  ليفظم  إدلون  رايس ال ولي  أ  ا  ابني بضذ ول نرذل ا يفاعذ  الحشذري /اإلي زم  -٢٦

. وأوبذذت زلحذذابوي (47) ريذذ  التثريذذق والتوعيذذ م يةذذانو  التمييذذا والوبذذا الذذاي جيذذم ع  ذذ  عذذن
بذذذذذذذف  تذذذذذذذ عا  ذذذذذذذ   التثريذذذذذذذق الةالذذذذذذذ  لدرضذذذذذذذاء عدذذذذذذذل الوبذذذذذذذا والتمييذذذذذذذا يف لذذذذذذذ  ا  ذذذذذذذابني 

 .(48)بالض ول/اإلي زم  اب  األ ضال
وذكذذذر  ليفظمذذذ  قذذذر  األ ضذذذال الالحابويذذذ  لإلنرذذذاذ أ  تسذذذحيل ا واليذذذ  ال حيظذذذل بفولويذذذ   -٢7
. وييفح ذذم لدسذذدطا  (49)لذذ ين وأ  قذذانو  تسذذحيل الذذوالدا  والوفيذذا  ال يتيفذذاول هذذاه ا شذذ د الوا

 .(5٠)أ  ترفع لستو  الوعم الةام بفمهي  تسحيل ا والي  وبالةمدي  ا قدي  إلي 
 ٢٠١١وذكذذذر  ليفظمذذذ  إدلونذذذ  رايذذذس ال وليذذذ  أ  زلحذذذابوي مل تقيذذذ  يف اسذذذتةراض عذذذام  -٢8

و  تسذذذحيل الذذذوالدا  والوفيذذذا  ايذذذض ُيست ذذذ ر جلميذذذع األ ضذذذال توبذذذي  تذذذ عو إىل تةذذذ يل قذذذان
. وأوبذت بتةذ يل الرذانو  ايذض (5١)كا  أبل وال يهام لذهادس لذي داا  ا ولودين يف زلحابويم أي

 .(5٢)ييفل عدل تسحيل ايع األ ضال ا ولودين يف زلحابوي ب رف اليفظر عن أبل وال يها
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 الشخصياللق  ي الللاة واللرية وادمن  -2 
التوبيا   ٢٠١١ذكر  ليفظم  الةضو ال ولي  أ  زلحابوي أي     ل استةراض عام  -٢9

. ل ذذذن (5٣)الذذذيت تذذذ عو إىل إل ذذذاء عروبذذذ  اإلعذذذ ام واليفظذذذر يف إبذذذ ار وقذذذق ا تيذذذاري اهذذذاه الةروبذذذ 
اإل ولذ  اقرتلذت إد ذال تةذذ يل عدذل قذانو  )تذ وين وإبذذ ع( الرذانو  اجليفذارم بواسذط  لشذذروس 

( الذذاي يسذذةل إىل الةذودس إىل عروبذذ  اإلعذذ ام باليفسذذح  إىل الر ذذال ٢٠١5رذذوانني الةالذذ  )تةذ يل ال
 . (54)سيف  والاين أدييفوا بتهم  "الرتل الةم  ا ش د" 7٠و ٢١الاين ترتاوع أعمارها بني 

ُيشذتح  يف أاذا عيفابذر لذن ألذن ال ولذ  ا تطضذوا  وذكر  ليفظم  الةضذو ال وليذ  أ  ر ذاالا  -٣٠
يف جتمذذع بالةابذذم  هذذراري اا ا يفاةذذل إيطذذاي دزالذذارا الذذاي ألرذذل  طابذذ ٢٠١5ارل آذار/لذذ 9يف 

عدل الوةع ا ت هور يف الح د. وراا قذرار اك مذ  الةديذا الذاي اا ليض دعا إىل التظاهر التحا 
يفلر عيفابذر ألذن ال ولذ  بذالت ري  يف ا تضذاء السذي  إيطذاي دزالذارام ال لذمء يذ ل عدذل أ  هذاا 

. ودعذت ليفظمذ  الةضذو ال وليذ  وهيذولن رايذتس ووتذا (55)لع بذال الةيفايذ  ال افيذ  الت ري  أ ري
 .(5٦)إىل إنشاء جليف  يرأسها قاٍض لدت ري  يف ا تضاء السي  إيطاي دزالارا

وذكر  هيولن رايتس ووتا أ  التةايم وا ه لن أل ال سوء لةالد  اكتحاين عدل  -٣١
اال  ميذذذث   لشذذ د  لذذن لشذذ    لرذذوق اإلنسذذذا  أيذذ ي الشذذر   وأ هذذاس االسذذتإلحارا  ال يذذا 

ذذذا الضذذذ ايا  اخلطذذذ س وا ميفهحذذذ . ولذذذن لذذذاال  التةذذذايم ا وثرذذذ  الضذذذر  ا ذذذربع الذذذاي يشذذذمل ل  
وركدهذذا وةذذذرهبا بالة ذذم وةذذذرهبا عدذذذل أبذذل أقذذذ الها و ذذذحا رنول اكتحذذاين عدذذذل اجلذذذ را  

 .(57)وت حيدها يف وةةيا  لق  
أ  التةذذايمم بوبذذض   رميذذ  ةذذ دسم  فريرذذماأليفذذو  اجلل وذكذذر  ليفظمذذ  الةمذذل لذذن أ ذذ -٣٢

اذذ  لةذذّرف يف الرذذانو  وال جيذذّرم لذذن ذم األلذذر الذذاي يحذذيرت لدشذذر   وا هذذا لذذن الوكذذاال  األليفيذذ  
 .(58)يف تدك ا مارسا  دو  عرا  االستمرار

والحذذذ ين أ  ا شذذذت دني بذذذاجليفس يتةرةذذذو  ل عتذذذ اء الدضظذذذم  7وذكذذذر  الورقذذذ  ا شذذذرتك   -٣٣
حا الة ي  لذن ا شذت دني بذاجليفس وأ ذربوا عدذل . والتُ (59)واجليفسم عدل ي  لو ضم إنضاذ الرانو 

 .(٦٠)االخنراط يف أنشط   يفسي  لع بةال هقالء لإلفراج عيفها
أ  ا ثديذذذا  وا ثديذذذني ولادو ذذذم ا يذذذل اجليفسذذذم ول ذذذايري  (٦١)5وذكذذذر  الورقذذذ  ا شذذذرتك   -٣4

بذذضا  اجليفسذذنيم وال سذذيما اليفسذذاء والر ذذال ل ذذايري ااهويذذ  اجليفسذذاني م  ااهويذذ  اجليفسذذاني  ولذذالدم
هذذذم أبد ذذذوا عذذذن لذذذاال  لذذذن االلتحذذذاز التةسذذذضم والتةذذذايم عدذذذل يذذذ  لذذذو ضم إنضذذذاذ الرذذذانو م و 

 .(٦٢) لقذيو  ست رر لاال  ل
ذذذ ثت اةيذذذذ  ا ثديذذذا  وا ثديذذذذني ولادو ذذذم ا يذذذذل اجليفسذذذم ول ذذذذايري ااهويذذذ  اجليفسذذذذاني   -٣5 ُو

االلتحذذاز  و ذذود نسذذح  لرتضةذذ  ب ذذورس اذذ  عاديذذ  لذذن ضا  اجليفسذذني يف زلحذذابوي عذذنولذذالدم بذذ
 .(٦٣)ألاا لن األقديا  اجليفسي ال لشمء إال التةسضم اهقالء اليفال 
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  بت سذذذذني ٢٠١١أ  زلحذذذذابوي تةهذذذذ   يف اسذذذذتةراض عذذذذام  7وذكذذذذر  الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -٣٦
بي  أ  تذرّدي األوةذاس االقت ذادي  ولذرّت . (٦4)يف السحو  وا ها لن ألاكن االلتحاز األوةاس

. وألذار  ليفظمذ  إدلونذ  رايذس ال وليذ  (٦5)السذحن األوةذاس يف ا وارد أديا إىل ا ايذ  لذن تذ هور
. (٦٦)إىل إمهال االلتيا ا  ال ااري  لدسحيفاءم  ذن فذيها ا  ذابو  بضذ ول نرذل ا يفاعذ  الحشذري 

اإليذذذذ ز إىل التيا ذذذذا  السذذذذحيفاء ا  ذذذذابني وأوبذذذذت اإل ولذذذذ   بتو يذذذذ   ذذذذاء لةرذذذذول لذذذذن ةذذذذريح  
 .(٦7)بض ول نرل ا يفاع  الحشري 

جبمذع بيانذا   ٢٠١١أ  زلحابوي تةهذ   يف اسذتةراض عذام  7وذكر  الورق  ا شرتك   -٣7
ديدهذذا ق ذذذ  فهذذا االجتاهذذذا  السذذار س فهمذذذاا  أفضذذل وتريذذذيا فاعديذذذ   ل ذذيفض  عذذذن الةيفذذق ا يفذذذا  ُو

ت لةدولا  يف هاا السياق عن الضذ ايا الذاين التمسذوا ا سذاع س لذن . وُاة(٦8)الت اب  ا تال 
 أ  آليا   اي  الض ايا ا  كافي م ذلك أن  ال يو   سو  تسة اا الشر  . وذكر  الورق  أيض

ةت زلحذذابوي عدذذل اقذذت س األسذذحا  اجلاريذذ  تذذ يرها ليفظمذذ  اذذ  ل وليذذ . ولذذحّ  لرافذذ  لإليذذواء
 .(٦9)د ال افي  لتيفضيا قانو  الةيفق ا يفا لدةيفق ا يفا م وتوف  ا وار 

أ  ا ثديذذذا  ولادو ذذذا  ا يذذذل اجليفسذذذم ول ذذذايرا  ااهويذذذ   (7٠)5وذكذذذر  الورقذذذ  ا شذذذرتك   -٣8
اجليفسذذذاني  أكثذذذر عرةذذذ  لدةيفذذذق اجليفسذذذم يف لذذذ ل اات ذذذا  "ت ذذذ ي م" أو "ع  ذذذم"م إذ إ  

 .(7١)جل" ممارستهن اجليفسي أفراد األسرس ي ت حوان  و م اعتراد  ا   لقداه أ  ذلك "يةا

يف سذذياق اإلذذ يض عذذن االعتذذ اء عدذذل األ ضذذال أ  زلحذذابوي  8وذكذذر  الورقذذ  ا شذذرتك   -٣9
مي ذذذن الدحذذذوء الطضذذذل و      ذذذد  راعيذذذل بتذذذوف  آليذذذ  لذذذ و  ٢٠١١تةهذذذ   يف اسذذذتةراض عذذذام 

س تذذفهيدها األ ضذذال ا ةتذذ   عدذذيها وإعذذادالذذيت تد ذذ  بةذذرار األوتذذوف  سذذحل ليفاسذذح  جلذذرب م إليهذذا
. وذكذذذر  الورقذذذ  أ  االعتذذذ اءا  (7٣). ومل يُتإلذذذا أي إ ذذذراء لتيفضيذذذا التوبذذذي (7٢)وإعذذذادس إدلذذذا ها

عدل األ ضال كثذ س لد ايذ  وأ  نظذا  ذايتها ال تذاال هّشذ  واذ  فةالذ  يف تذوف  نوعيذ   يذ س لذن 
 .(74)الرعاي  واإلماي  اها

الضرذذذذذر ا ذذذذذذ قعم هذذذذذو أ  الذذذذذ افع إىل زواج األ ضذذذذذال اا أيضذذذذذ 8وذكذذذذذر  الورقذذذذذ  ا شذذذذذرتك   -4٠
. وذكذذذر  هيذذذولن رايذذذتس ووتذذذا أ  (75)وا مارسذذا  ال ييفيذذذ  الثرافيذذذ  الضذذذارسم والرذذذوانني ا تضذذذارب 

أنذ  اا زلحابوي تضترر إىل اسرتاتيحيا  لالد  لد   لن تيفالم ممارس  زواج األ ضذال. وذكذر  أيضذ
وةذذوس ووةذذع  طذذ  عمذذل و يفيذذ  وتيفضيذذاها   اف ذذ  زواج ييفح ذذم تةذذ يل قذذوانني الذذاواج ا ت ذذد  با 

 .(7٦)األ ضال
ا حادرس الةا يذ  إلاذاء ايذع ألذ ال الةروبذ  الح نيذ  ل  ضذال أ  زلحذابوي قحدذت  وذكر  -4١

إىل لظر ايع أل ال الةروب  الح نيذ  ا سذدط   هاالتوبيا  اليت ت عو  ٢٠١١يف استةراض عام 
م ضذ ف سذابر م ال يذيفل بذرال  عدذل الةروبذ  ٢٠١٣ستور عذام . وإذا كا  د(77)عدل األ ضال

الح ني  "ا ةت ل " ا مار س  عدل األ ضالم فإن  مل يت   لمء يف قانوني  الةروب  الح ني م اليت تظذل 
قانونيذذذذ  يف ايذذذذع األلذذذذاكن  يف الحيذذذذتم وألذذذذاكن الرعايذذذذ  الح يدذذذذ م والرعايذذذذ  اليفهاريذذذذ م وا  رسذذذذ م 

ةذذّ  عروبذذ  عدذذل ارت ذذا  اجلذذرارا. وال يذذيفل لشذذروس تةذذ يل الرذذوانني الةالذذ  والسذذحنم وال تذذاال تُ 
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م عدذل لظذر الةروبذ  ٢٠١٣م الذاي يرلذم إىل التوفيذ  بذني التشذريةا  ودسذتور عذام ٢٠١5 لةام
إع اد لشروس قانو  عن األ ضال والتإلطيا  شذروس اا الح ني  ا سدط  عدل األ ضال. وجيري لالي

. ولثذت ليفظمذ  الةمذل لذن (78) مهذا يذوفر فربذ  إلظذر الةروبذ  الح نيذ قانو  قضاء األل ا م وك
الةروبذذ  الح نيذذ  ا سذذدط   التفكذذ  لذذن إقذذرار عذذ م قانونيذذ  زلحذذابوي عدذذل أ  فريرذذماأليفذذو  اجلأ ذذل 

 .(79)عدل األ ضال
بالحشذذرم  زلحذذابوي عدذذل لوابذذد   هودهذذا   اف ذذ  االجتذذار 7ولذذحةت الورقذذ  ا شذذرتك   -4٢

ألعضذذذاء سذذذدك الرضذذذاء ولذذذو ضم إنضذذذاذ الرذذذانو  عدذذذل كشذذذق اا وأ  تذذذوفر يف هذذذاا ال ذذذ د تذذذ ريح
هويا  الض ايام ورفع لستو  وعم اليفال باالجتار بالحشرم وت عيا األلن عدل اإل ودم وتوثيذ  
 االتةذذذاو  الذذذ و  واإلقديمذذذم والثيفذذذارم لذذذع بدذذذ ا  ا يفشذذذف والةحذذذور وا ر ذذذ م وةذذذما  تدّرذذذم الضذذذ اي

 .(8٠)لن الرعاي  الطحي  واخل لا  االستشاري  والرانوني  س ّي نوعي  

 إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الا من العقاب، وسلادة القانون -٣ 
التوبذذذذيا   ٢٠١١أ  زلحذذذذابوي أيذذذذ   يف اسذذذذتةراض عذذذذام  7ذكذذذذر  الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -4٣

سني كضاءس اكاكا وأدارهات ويشذمل ال اعي  إىل اختاذ الت اب  ا يفاسح  لت ري   الة ال  لدشةم ُو
. ويف هذذاا السذذياقم أنشذذئت ة مذذ  دسذذتوري م (8١)ذلذذك تذذ ريم ا ذذو ضني عدذذل لرذذوق اإلنسذذا 

وُف ذذذدت اليفيابذذذ  الةالذذذذ  عذذذن هيئذذذذ  االدعذذذاء الو يفيذذذ م وأد دذذذذت بةذذذال الت سذذذذييفا  عدذذذل عمديذذذذ  
أربذذع ةذذاكا يف ليفذذا   لةاولذذ م ووةذذةت التةيييفذذا  الرضذذاري  يف اكذذاكا األعدذذل در ذذ . وبيفيذذت 

ّسذذذن يف إ ذذذاز الرضذذذايا يف اكذذذاكا اجلاريذذذ  واكذذذاكا  ٣٠ طذذذا لحيفذذذاء   ُ ة مذذذ  إةذذذافي . ولذذذ   
الةديذذذذا. ل ذذذذن اك مذذذذ  ال سذذذذتوري  ال لدذذذذك أي نظذذذذام دا دذذذذمم و ذذذذ  تذذذذراكا لدرضذذذذايا يف اك مذذذذ  

اا ي  ا ساع س الرانوني  عدل ا يفا  م ُريرال ستوري  واك م  الةديا وة م  الةمل. ومل توزَّس ل ير 
ل ا ةذذوزين الذذاين حيتذذذا و  إىل ا سذذاع س الرانونيذذ . و ةدذذذت و يفذذاتل ّلركايذذ م و دذذت بةيذذ س عذذذن ل

يف بةذذذال األل ذذذام  أادحيذذذ  اليفذذذال. ومل ت ذذذ ر لتيفذذاول عذذذن رسذذوم اك مذذذ  الحاهظذذذ  الة الذذذ  بةيذذذ س
 .(8٢)ل ون  سدوو الرضاء  و ما رررس اا يول ١8٠ فرتس الذ يف اضو  الرضايا
أ  اك م  اإلداري  اليت تيفظر يف جت ي  أوالر االعرتاض تةمذل  4وذكر  الورق  ا شرتك   -44

يتضذمن  ايذ   ٢٠١٣يف بيئ  ي ةم فيها اإلضاظ عدل استر لي  الرضذاء. ولذع أ  دسذتور عذام 
 .(8٣)السياسي  الضاعد استر ل الرضاءم فإ  الرضاس تةرةوا لدتإلويق والض ا لن اجلها  

التوبذذيا   ٢٠١١أ  زلحذذابوي أيذذ   أثيفذذاء اسذذتةراض عذذام  7وذكذذر  الورقذذ  ا شذذرتك   -45
. وألذار  إىل لذاال  التطحيذ  االنترذارم (84)إىل االستمرار يف ترسيأل سيادس الرذانو  هااليت ت عو 

اا من أيضذذلدرذذانو م ولذذحةت زلحذذابوي عدذذل أ  تضذذمن تسذذاوي اجلميذذع يف  ايذذ  الرذذانو م وتضذذ
 .(85)استر ل ا قسسا  اليت ت عا سيادس الرانو 

م (8٦)عتذذذ اءاالتإلويذذذق و لدال ذذذ ضيني  تةذذذرض إىل لذذذاال  ٢وألذذذار  الورقذذذ  ا شذذذرتك   -4٦
 .(87)ودعت إىل إ راء ُري  لالل وناي  ق   تر مي ا تهمني بارت اهبا إىل الة ال 
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إىل االعتذذ اءا  عدذذل ا ذذ افةني عذذن وألذذار  ليفظمذذ  اخل لذذ  ال وليذذ  إلرذذوق اإلنسذذا    -47
م وأوبذذذت زلحذذذابوي   اف ذذذ  اإلفذذذ   لذذذن (88)لرذذوق اإلنسذذذا  وممثدذذذم ليفظمذذذا  ا تمذذذع ا ذذ ين

 .(89)الةرا  بضما  إ راء ُريرا  سرية  ولالد  ولضاف  ولراةاس ا تهمني باقرتافها
عروبذ  يذيفل وذكر  لح   لةدولا  لرذوق الطضذل أ  السذحن ا قبذ  لشذروس باعتحذاره  -48

. (9٠)هاا اإل ذالن ا  لستثيفو   نياأل ضال اجلاحن عديها قانو  اإل راءا  واألدل  اجليفاري م وأ 
سذذذيف  لذذذن  ١8لذذذن هذذذا دو   يرت حهذذذا ودعذذذت إىل لظذذذر السذذذحن ا قبذذذ  بذذذرال  عذذذن اجلذذذرارا الذذذيت

 إىل إعذذادس اليفظذذر يف األل ذذام ال ذذادرس يف لذذ  لذذن ُل ذذا عدذذيها بالسذذحناا الةمذذر. ودعذذت أيضذذ
 .(9١)سيف  وإىل إعادس ةاكمتها ١8ا قب  عن  رارا ارت حوها عيف لا كانت أعمارها دو  

وذكذر  هيذولن رايذتس ووتذا أنذ  مل يت رذ  أي ترذ م يف إنشذاء الدحيفذ  الو يفيذ  لدسذذ م  -49
لت ريذذذ  ع الذذذ  لذذذا بةذذذ  انتهذذذاء اليفذذذااس والتةذذذايف  ٢٠١٣وا  ذذذاإل  الذذذيت يذذذيفل عديهذذذا دسذذذتور عذذذام 

. ولذذذ  اي م مل تيفظذذذر أي آليذذذ  لسذذذترد  يف  ذذذرارا لرذذذوق اإلنسذذذا  اخلطذذذ س الذذذيت (9٢)وا  ذذذاإل 
اقرُتفذذذت يف ا اةذذذمم  ذذذا فيهذذذا أعمذذذال الةيفذذذق ال ثذذذ س ا رتحطذذذ  باالنتإلابذذذا  وا ااذذذ  الذذذيت  ّدضذذذت 

ة ي  يف لرا ةيت  لاتابيدي ن  ولي الن ل يف الثمانييفا  ٢٠ ٠٠٠ حنو
(9٣). 

 اللق  ي الخصوصلة  -٤ 
لركا  لتش يل اإلنرتنت. اذ  أ  بس  أن  يو   يف زلحابوي 4ذكر  الورق  ا شرتك   -5٠

اإل ول  أعربت عن عالها إنشاء بواب  إنرتنت وال سم األلر الذاي قذ  يسذهل الرقابذ  وا هذا لذن 
 .(94)لتحاوزا  السدطا اا ت اب  اإل  لن اإلروقت ويضسرت ا ال واسة

وا ثديذذذذني ولادو ذذذذم ا يذذذذل اجليفسذذذذم ول ذذذذايري ااهويذذذذ  اجليفسذذذذاني   وذكذذذذر  اةيذذذذ  ا ثديذذذذا  -5١
ولذالدم بذذضا  اجليفسذذني يف زلحذابوي أ  جتذذرمي ا مارسذذا  اجليفسذذي  ا ثديذ  ُيذذّل لحالذذرس بالتاالذذا  

. (95)زلحابوي  و م الةه  ال و  اخلاري باإلروق ا  ني  والسياسذي  امايذ  اإلذ  يف اخل وبذي 
لذذن الرذذانو  اجليفذذارم وقذذانو  اإلبذذ ع  7٣اط الذذيت تذذيفل عديهذذا ا ذذادس  رميذذ  الدذذو  بإل ذذاء وأوبذذت
 .(9٦)عدل اليفشاط اجليفسم ا ثدم بني بال ني لرتاةنياا ايض ال يةاق م  يفاري ٢٠٠٦لةام 

حرية التعبلر ومكوين الجمعلاا والتجمع السلمي، واللوق  وي المشوارفة  وي الللواة العاموة  -5 
  والللاة السلاسلة

التوبذذذذي   ٢٠١١أ  زلحذذذذابوي مل تقيذذذذ  أثيفذذذذاء اسذذذذتةراض عذذذذام  7الورقذذذذ  ا شذذذذرتك  ذكذذذذر   -5٢
ال اعيذذذذذذ  إىل ألذذذذذذور ليفهذذذذذذا الوفذذذذذذاء بالتاالاهتذذذذذذا ال وليذذذذذذ  والذذذذذذرتام لريذذذذذذ  التةحذذذذذذ  والتحمذذذذذذع وت ذذذذذذوين 

 .(98)م ولثت زلحابوي عدل إعادس اليفظر يف لوقضها(97)اجلمةيا 
 تةدرذ  اريذ  التةحذذ  الذيت أيذ هتا زلحذذابويم وألذار  ليفظمذ  الةضذو ال وليذذ  إىل التوبذيا  ا -5٣

وذكر  أ  اإل ول  مل ت  ل ُسييفا  لضما  هذاه اإلريذ م إةذاف  إىل هتيئذ  بيئذ  إع ليذ  أكثذر 
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إىل توبذي  لظيذت بالتفييذ  تذ عو إىل "إد ذال ُسذييفا   ٣. وألار  الورقذ  ا شذرتك  (99)تة دي 
 .(١٠٠)  مل تيفضالضما  لري  التةح  ..." وذكر  أ  هاه التوبي

أن  راا اسذتيفتاج اك مذ  ال سذتوري  أ  التشذه  مل يةذ   رميذ   ٢وذكر  الورق  ا شرتك   -54
 ضذذذاير    رميذذذ   يفاريذذذ   يفاريذذذ م فذذذإ  وكذذذاال  إنضذذذاذ الرذذذانو  والسذذذدطا  الرضذذذاري  مل تذذذال تةذذذّ ه

 .(١٠١)ال  ضيني
الرت ذذذذيل يف إنشذذذذاء أ   دحذذذذا   فريرذذذذماأليفذذذذو  اجلوذكذذذذر  ليفظمذذذذ  الةمذذذذل لذذذذن أ ذذذذل  -55

ةطذذذا  إذاعيذذذ  ةديذذذ  تُذذذرفال وأ  لذذذن ييفظمذذذو   ذذذ   يف هذذذاا السذذذحيل يتةرةذذذو  لدمضذذذايرا  
. ولثت ا يفظم  زلحذابوي عدذل تيسذ  سذحل اإل ذول عدذل ر ذل (١٠٢)واالعترال عدل ي  الشر  

قذذ  . ولذذحةت الور (١٠٣)الحذذّض بإن ذذاف وا ذذراد وعدذذل الذذرتام اسذذتر لي  ايذذع ال يانذذا  اإلع ليذذ 
 .(١٠4)عدل إعادس إنشاء جليف  اإلع م الالحابوي  بوبضها لقسس  لسترد  ولثيدي  7ا شرتك  

أنذذذذ  يُطدذذذذم إىل ا يفظمذذذذا  اذذذذ  اإل وليذذذذ  الذذذذيت تسذذذذةل إىل  ٢وذكذذذذر  الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -5٦
االةط س بفنشط  عدل لستو  ا را ةا  اإل ذول عدذل تذر يل لذن الشذر   أو توقيذع لذاكرس 

 .(١٠5)قانونياا اا افظت وك  األلرين ليس لر تضاها لع اك
أ  السذذذذدطا  لسذذذذتمرس يف تو يذذذذق التشذذذذريةا  التريي يذذذذ م  ٢وذكذذذذر  الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -57

م لتإلويذق ليفظمذذا  ا تمذع ا ذذ ين وا ذ افةني عذذن ٢٠١٣وبةضذها مل يةذ  يتضذذ  لذع دسذذتور عذام 
اه ليفظما  ا تمع ا  ين لن قحل  لروق اإلنسا . وأعربت عن قدرها إزاء الته ي ا  الدضظي  جت

 .(١٠٦)كحار ا سقولني اإل وليني يف اخلطم الةال 
وذكذذذذذذر  ليفظمذذذذذذ  اخل لذذذذذذ  ال وليذذذذذذ  إلرذذذذذذوق اإلنسذذذذذذا  أ  زلحذذذذذذابوي رّد  يف اسذذذذذذتةراض  -58
. وذكذذر  أ  (١٠7)ايذذع التوبذذيا  الثمذذاين ا تةدرذذ  با ذذ افةني عذذن لرذذوق اإلنسذذا  ٢٠١١ عذذام

سذذذذا  ال ياالذذذذو  يوا هذذذذو  ا ضذذذذايرا  والةيفذذذذق واالعترذذذذال التةسذذذذضم ا ذذذذ افةني عذذذذن لرذذذذوق اإلن
. وذكر  ليفظم   ذا الذ فاس األلذالم أ  ا ذ افةني عذن لرذوق اإلنسذا م (١٠8)وا راةاس ال ي ي 

ال ميررا يذذ م تةرةذذوا لدتإلويذذق  لذذن يشذذت دو  برضذذايا الضسذذاد وا سذذاءل  الةالذذ  واإلوكمذذ  ال سذذيما
 .(١٠9)وا ضاير  عدل ي  ليفظم  االستإلحارا  ا ركاي 

أ  زلحابوي بوتت ة  الرذرار ا تةدذ   فريرماأليفو  اجلوذكر  ليفظم  الةمل لن أ ل  -59
امايذذ  ا ذذ افةني عذذن لرذذوق اإلنسذذا  الذذاي بذذ ر عذذن اجلمةيذذ  الةالذذ  ل لذذا ا ت ذذ س يف كذذانو  

. ولثت زلحابوي عدل وةع سياس  بشف   اي  ايذع ا ذ افةني عذن (١١٠)٢٠١5األول/ديسمرب 
لروق اإلنسا م وتروي  هاه السياس م واإلرري عدل لساءل  لن يهذ دو  ا ذ افةني عذن لرذوق 

 .(١١١)اإلنسا  أو يةت و  عديها لساءل  قانوني 
الةذذذذام واأللذذذذنم أ  لريذذذذ  التةحذذذذ  ولريذذذذ  التحمذذذذع ُقمةتذذذذا برذذذذانو  اليفظذذذذام اا وذكذذذذر  أيضذذذذ -٦٠

. (١١٢)وباخل ذذذذوري لذذذذرط عرذذذذ  اال تماعذذذذا  الةالذذذذ  وتيفظذذذذيا ا ظذذذذاهرا  برت ذذذذيل لذذذذن الشذذذذر  
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أ  الرانو  ا اكور ُيّول الشر   سدط  رفال  دحا  التحمع دو  أي  ٢وذكر  الورق  ا شرتك  
 .(١١٣)إل اني  لدطةن يف قرار سديب

 ملةاللق  ي العمل و ي التمتع بشروط همل هادلة وملا -6 
تيفضيا توبذيا   ٢٠٠9ذكر االُاد ال و  لديفرابا  الةمالي  أ  زلحابوي قحدت يف عام  -٦١

جليفذذ  الت ريذذ  التابةذذ   يفظمذذ  الةمذذل ال وليذذ م ليفهذذا االلتذذاام  واءلذذ  تشذذريةاهتا لذذع اتضاقيذذ  ليفظمذذ  
ورا  وبذذذذفلور أ ذذذذر  ليفهذذذذا إل ذذذذاء ايذذذذع ا مارسذذذذا  ا ةاديذذذذ  لديفرابذذذذا  فذذذذ 87الةمذذذذل ال وليذذذذ  رقذذذذا 

االعترالم وااللتحازم والةيفقم والتةايمم والتإلويقم وا ضاير م والت  ل يف الشقو  اليفرابي م 
 .(١١5). وأوبل بتيفضيا هاه التوبيا (١١4)والتمييا يف ل  اليفرابا 

م وذكذذر أ  الةمذذال (١١٦)إىل لذذاال  تذذ  ل السذذدطا  يف عمذذل اليفرابذذا االُذذاد وألذار  -٦٢
. وأبذذحرت عذذ م ُويذذل أربذذا  (١١7)الةمذذل بسذذحم عضذذويتها يف اليفرابذذا ي ذذط لو  بذذالتمييا يف 

 .(١١8)الةمل الرسوم اليفرابي  ممارس  واسة  االنتشار

 اللق  ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معلشي الئق -٧ 
لإلنرذذذذاذ أ  نظذذذذام الرعايذذذذ  اال تماعيذذذذ  لثرذذذذل  ذكذذذذر  ليفظمذذذذ  قذذذذر  األ ضذذذذال الالحابويذذذذ  -٦٣

بالرضذذذايا ا رتاكمذذذ م وأ  قدذذذ  ا ذذذو ضني ا هيفيذذذني تةيذذذ  التيفضيذذذا والربذذذ  الضةذذذالني لتشذذذريةا   ايذذذ  
 .(١١9)الطضل
ذذذيف رت الرعايذذذ  اال تماعيذذذ  لديتذذذالل اا وذكذذذر  أيضذذذ -٦4 أ  زلحذذذابوي اسذذذت  ثت بذذذرال م لثذذذل ل 

 تمذذذاعم اهذذذا ورفذذذع لسذذذتو  لةيشذذذتها. بيذذذ  أ  اخلاانذذذ  واأل ضذذذال الضذذذةضاء لتذذذفلني الضذذذما  اال
إىل م الو يفيذذذذ  ال تذذذذ فع لسذذذذت را  ا سذذذذتضي ين يف الوقذذذذت ا يفاسذذذذمم األلذذذذر الذذذذاي يذذذذقديم لذذذذث ا 

لرلا  األ ضال الاين يتدرو  الرعاي  يف ا قسسا  الذيت تةتمذ  عدذل التربعذا . أةذق إىل ذلذك 
الذاي يضضذم إىل سذ م ا تربعذني دعمهذا  أ  تضّشم الضساد يةي  دفع تدذك ا سذت را م األلذر

 .(١٢٠)لتدك الربال 
. (١٢١)بال ذذذاا اا وذكذذر  ا يفظمذذذ  أ  االجتاهذذذا  األ ذذذ س ا تةدرذذذ  بذذذاإل  يف ال ذذذااء تثذذذ  قدرذذذ -٦5

ولثذذت زلحذذابوي عدذذل ُسذذني التإلطذذيا ل لذذوال اجلويذذ  الحال ذذ  الشذذ س لدترديذذل إىل أد  لذذ  لذذن 
االسذذذتثمار يف لرونذذذذ  الرطذذذذاس الاراعذذذمم  ابذذذذ  باليفسذذذذح  إىل بذذذذ ار انةذذذ ام األلذذذذن ال ذذذذاارمم وإىل 

 .(١٢٢)ا اارعني
وذكر  ليفظم  الشضافي  ال ولي  أ  هت مي ا يفذازل يطذرع لشذ د  عدذل بذةي  الحدذ  ك ذل  -٦٦

تتةدذذ  لحالذذرس بضرذذ ا  سذذحل اإل ذذول عدذذل السذذدع األساسذذي م لثذذل ا ذذاء وال ذذااءم وتذذرتحا بتذذ هور 
 .(١٢٣)ال    والتةديا

أ  اإل ولذ  والسذدطا  اكديذ  لسذتمرس يف إ ذ ء اليفذال لذن ليفذازاها دو  اا وذكر  أيضذ -٦7
 الرذذوسإىل  الشذر   تدحذذف لذااا لهدذ  كافيذ  وسذذ ن بذ يل وتةذذويال ولراعذاس ل بذذول الرانونيذ . واالحذذ
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 لذا تةحذا اإل ولذ  عذن تذوف  سذحل انت ذاف فةالذ اا أثيفاء عمديا  اإل  ء الرسريم وكثذ   ا ضر  
خميا لييف وياي ل لتحاز يف اا م أادرت اإل ول  قسر ٢٠١4. فضم آ /أاسطس (١٢4)لدض ايا

لذذذإلل لذذذردهتا الضيضذذذانا  يف لرا ةذذذ   ٢٠ ٠٠٠لرا ةذذذ  لاسذذذضييف و الذذذاي أقذذذيا إليذذذواء حنذذذو 
م ه م كل لن جمدذس إيحذوور  اكدذم وجمدذس ل ييفذ  لذيتون وياا ٢٠١4ليضم. ويف أيدول/سحتمرب 
م ٢٠١5كذذذانو  الثاين/ييفذذذاير   ١٢أوالذذذر قضذذذاري م لئذذذا  ا سذذذاكن. ويف  بذذذ عا لذذذن الشذذذر  م دو 

أسذرس تسذتو ن لارعذ  أرنولذ   را ةذ  لذازووي. وهذ لت  ١5٠أوقضت اك مذ  الةديذا  ذرد لذوا  
كانو  الثاين/ييفذايرم األلذر الذاي تذركها لشذردين دو    7يف اا الشر   ليفازل األسر ا اكورس عشواري

. ودعذت ليفظمذ  الةضذو ال وليذ  زلحذابوي (١٢5)يف عّا لوسا األلطار الطحية  عوارضسرق يريها 
إىل إع   وقذق ا تيذاري رمسذم لةمديذا  الطذرد اجلمذاعم لذ  توةذع ايذع الضذمانا  الرانونيذ  

 ال ذذرف ال ذذ مو  واإل راريذذ م وتذذفلني اإلذذ  األد  األساسذذم لذذن التةدذذيا والرعايذذ  ال ذذ ي  وا ذذاء
 .(١٢٦)لدض اياهب ف توف  سحل انت اف فةال  

أ  نرذذل ا يذذاه لتوابذذل يف لةظذذا أحنذذاء الحدذذ م األلذذر الذذاي  7وذكذذر  الورقذذ  ا شذذرتك   -٦8
يذقدي بذ وره إىل  ممذا ي فع الس ا  إىل استةمال ل ادر ا ياه ا  ا فلون م لثل ايبار ا  شوف م

الحيفيذذذ  الت تيذذذ  ايذذذض األلراض ا يفرولذذذ  با يذذذاهم لثذذذل التيضوريذذذ . ولذذذحةت عدذذذل تطذذذوير اإلبذذذاب  بذذذ
 .(١٢7)يستطيع ايع ا وا يفني اإل ول عدل ا ياه اليفري  وال اإل  لدشر 

 اللق  ي الصلة -٨ 
التوبذذذيا   ٢٠١١أ  زلحذذذابوي أيذذذ   أثيفذذذاء اسذذذتةراض عذذذام  8ذكذذذر  الورقذذذ  ا شذذذرتك   -٦9

ا  ريذا والسذلم ا تةدر  باسذتمرار  هذود اإلذ  لذن اإلبذاب  بضذ ول نرذل ا يفاعذ  الحشذري /اإلي ز و 
وكذذالك لةذذ ل الوفيذذا  الذذيت يسذذححها فذذ ول نرذذل ا يفاعذذ  الحشذذري م وإنشذذاء آليذذ  لويذذل  سذذاع س 

. وراذذذا تفييذذذ  تدذذك التوبذذذيا م ال يذذذاال األ ضذذال يوا هذذذو  بذذذةوبا  يف اإل ذذذول (١٢8)اكذذرولني
تدرذذذل بذذذف  ُذذذرري زلحذذذابوي عدذذذل أ  ي 8. وأوبذذذت الورقذذذ  ا شذذذرتك  (١٢9)عدذذذل اخلذذذ لا  ال ذذذ ي 

لذذذن  ذذذ ل رسذذذا سياسذذذ  لدت طيذذذ   ال سذذذيماايذذذع األ ضذذذال اخلذذذ لا  ال ذذذ ي  اجليذذذ س وا انيذذذ م 
عدذل الرعايذ  ال ذ ي  اا ال  ي  الشالد  تضع عدل سذدا األولويذا  ل ذول ألذ  األ ضذال لرلانذ

 لذذعاا ت وخت ذيل لذا ي ضذم لذن ا ذوارد لرطذاس ال ذ  م لشذي٢٠١8ادذول كذانو  األول/ديسذمرب 
 .(١٣٠)٢٠١8يف إع   أبو ام ادول كانو  األول/ديسمرب  ا اكور يف ا ار  ١5 لقلر الذ

 وابذذذذد   ٢٠١١أ  زلحذذذذابوي تةهذذذذ   يف اسذذذذتةراض عذذذذام  7وذكذذذذر  الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   -7٠
 هودها لد   لن اإلباب  بض ول نرل ا يفاعذ  الحشذري /اإلي ز وا  ريذا والسذل  سذاع س لذركاء 

م ُوةذذذةت اسذذذرتاتيحي  الرتكيحذذذ  الوقاريذذذ  لذذذن فذذذ ول نرذذذل ا يفاعذذذ  ٢٠١٢. ويف عذذذام (١٣١)التيفميذذذ 
الحشذذذري  ا تةدرذذذ  بالتذذذ     الوقاريذذذ . وزيذذذ    ذذذ لا  الةذذذ ج ا ضذذذاد لدض وسذذذا  الة وسذذذ  

 .(١٣٢)اا ةرارا  وتيس  اإل ول عديها جمانبإتال  ال
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أ  زلحذذابوي مل ُرذذ   7م ذكذذر  الورقذذ  ا شذذرتك  ا رتحطذذ  بذذالوالدس وفيمذذا يتةدذذ  بالوفيذذا  -7١
لولذود  ١٠٠ ٠٠٠ وفاس بني كل 7١ ع م جتاوز الوفيا  ااي  ااه ف اإلمنارم ل لضي  ا تمثد  يف

. ولثذذت زلحذذابوي عدذذل إل ذذاء الرسذذوم الطحيذذ م وتذذوف  اإللذذ ادا  ال افيذذ  ٢٠١5لذذم ادذذول عذذام 
لذذ مم وتذذوف  لياانيذذ   والولذذ ا  وا ةذذ ا  الطحيذذ  والسذذدع األساسذي م لثذذل لشذذترا  ا ولذذ ل ذ   األل

 .(١٣٣)كافي  لدرعاي  الطحي 
أ  الة يذ  لذن ا شذت دني بذاجليفس يت ذ ثو  عذن لشذاكل  (١٣4)5وذكر  الورق  ا شرتك   -7٢

يف تدّرذذم اخلذذ لا  ال ذذ ي  لذذن ا ستشذذضيا  اإل وليذذ  أل  الةذذالدني يف الرطذذاس الطذذيب يرفضذذو  
ثديذذذا  وا ثديذذذني ولادو ذذذذم ا يذذذل اجليفسذذذذم . وأةذذذذافت أ  ا (١٣5)ع  هذذذا لذذذا مل يذذذذفتوا بشذذذركارها

ول ايري ااهوي  اجليفساني  ولالدم بضا  اجليفسني أبد وا عذن تةرةذها لدته يذ  والسذإلري  والطذرد 
لذذذن ا قسسذذذا  ال ذذذ ي  بةذذذ  كشذذذضها عذذذن إقذذذالتها ع قذذذا   يفسذذذي  لثديذذذ . وهذذذاا الوبذذذا مييفذذذع 

م ول ذذايري ااهويذذ  اجليفسذذاني  ولذذالدم ا شذذت دني بذذاجليفس وا ثديذذا  وا ثديذذني ولادو ذذم ا يذذل اجليفسذذ
. وعذن ل ذايري ااهويذ  (١٣٦)بضا  اجليفسني لن ال شق ال الل عن التيا اهتا ال ذ ي  اكذ دس

اجليفساني م ال تو     لا  لت ي  نوس اجليفس تشمل اإل ول عدل ااهرلونا م وا ةذ ا  الطحيذ  
 .(١٣7)لثل ا مس ا م واخلضوس لإل راءا  الطحي  لثل اجلرال 

لذذن الشذذحا  ال يسذذتطيةو  اإل ذذول عدذذل لةدولذذا  اا أ  كثذذ   ٦وذكذر  الورقذذ  ا شذذرتك   -7٣
. ويذذرفال لرذذ لو (١٣8)لذذالد  عذذن قضذذايا و ذذ لا  ال ذذ   اجليفسذذي  اإل ابيذذ م لثذذل ليفذذع اإلمذذل

أل ذذالها  اخلذذ لا  ل ذذول ا ذذراهرني والشذذحا  اذذ  ا تذذاو ني عدذذل وسذذارل ليفذذع اإلمذذل بسذذحم
يذذااهت ا سذذحر   - عذذن ذلذذك بذذ الا  -الرتكيذذا  ين ا الشإل ذذي  جتذذاه ليذذاس ا ذذراهرني اجليفسذذي م خمتذذار  اُو

 .(١٣9)عدل رسارل التةضق فرا أو  دم لوافر  الوال ين
أ  اليفسذاء والضتيذا  قّدمذا حي ذدن عدذل  ذ لا  اإل هذاض اا أيضذ ٦وذكر  الورقذ  ا شذرتك   -74

 .(١4٠)لدرانو اا وييفح م إ رانه وفراا نيا فلو م ل  يف اإلاال  اليت ي و  فيها اإل هاض قانو 
وذكذذذر  ليفظمذذذ  الشذذذضافي  ال وليذذذ  أ  اةيذذذ  ا سذذذاع س الطحيذذذ  الةالذذذ  مل تذذذق بالتاالاهتذذذا  -75

ا تةدرذذذذ  بترذذذذذ مي اخلذذذذذ لا م ولرلذذذذذت لذذذذذن ذ أعضذذذذاءها ال ثذذذذذ ين لذذذذذن الرعايذذذذذ  الطحيذذذذذ . وتذذذذذرفال 
 .(١4١)ا ستشضيا  وال ي ليا  تفلني ا ساع س الطحي 

 اللق  ي التعلس  -٩ 
التوبذذيا  عذذن  ٢٠١١أ  زلحذذابوي أيذذ   يف اسذذتةراض عذذام  8ذكذذر  الورقذذ  ا شذذرتك   -7٦

م وكدهذا تة ذس الت ذ يا  (١4٢)اإل  يف التةدذيا ل  ضذالم  ذن فذيها الضتيذا  واأل ضذال الضذةضاء
أل ضال يف ا  ارلم إذ إ  بةال ااا أ  هيفاو نر اا . وذكر  أيض(١4٣)اليت يشه ها قطاس التةديا

كيدذذذذذذولرتا  إىل أقذذذذذذر  ل رسذذذذذذ    ١٠كيدذذذذذذولرتا  إىل أقذذذذذذر  ل رسذذذذذذ  ابت اريذذذذذذ  و  5ميشذذذذذذو  حنذذذذذذو 
. وأد  األزلذذ  االقت ذذذادي  إىل بطالذذ  كثذذ  لذذذن ايبذذاء واأللهذذا  وعحذذذاها عذذن تدحيذذذ  (١44)ثانويذذ 

 .(١45)التيا ا  أبيفارها التةديمي 
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ةديميذذ  األساسذذي  الذذيت هتذذ ف أ  ولذذ س ا سذذاع ا  التاا أيضذذ 8وذكذذر  الورقذذ  ا شذذرتك   -77
إىل لسذذذذاع س األ ضذذذذال الضذذذذةضاء ال لدذذذذك ا ذذذذوارد ال افيذذذذ  لذذذذالك. فهذذذذم ت تضذذذذم بسذذذذ اد الرسذذذذوم 

 .(١4٦)ا  رسي  وليس الاي ا  رسم والرر اسي  ورسوم االلت انا 
أ  الحيفيذذ  الت تيذذ  ا  رسذذي  تذذ هور  بسذذحم انةذذ ام ال ذذيان .  7وذكذذر  الورقذذ  ا شذذرتك   -78

ا ذذذذ ارل ُذذذذ يا  تتةدذذذذ  باإلل انذذذذا م إذ إاذذذذا تذذذذيفظا الذذذذ رول عدذذذذل نذذذذوبتنيم وف ذذذذواها  وتوا ذذذذ 
دو  ا سذذتو  ا طدذذو . وتذذقدي رواتذذم ا ةدمذذني اا ل تظذذ . ويتدرذذل الت ليذذا ذوو اإلعاقذذا  تةديمذذ

ا يفإلضضذذذذذ  ولذذذذذواردها اكذذذذذ ودس والضذذذذذ وط وا ضذذذذذايرا  السياسذذذذذي  ا مارسذذذذذ  عدذذذذذيها إىل تثحذذذذذيا 
حةت زلحذذذذابوي عدذذذذل أ  ُسذذذذن  ذذذذروف   لذذذذ  ا ةدمذذذذني وتايذذذذ  لذذذذن فذذذذرري . ولذذذذ(١47)عذذذذاارمها

 .(١48)تطورها ا هين
أ  نوعيذذ  التةدذذيا يف ا ذذ ارل الثانويذذ  لةرةذذ  لدإلطذذر بسذذحم  8وذكذذر  الورقذذ  ا شذذرتك   -79

 .(١49)يف ا يفا   الريضي  اام ال سيماوا ةدمني ا  رَّبني   وباا قد  ا ةدمني عمول
إدلونذذ  رايذذس ال وليذذ  إىل زيذذادس اإلنضذذاق اإل ذذولم عدذذل التةدذذيا  واكحذذ  ودعذذت ليفظمذذ   -8٠

. (١5٠)لع أهذ اف التيفميذ  ا سذت ال اا االجتاها  الس اني  و اي  لروق األ ضال الضةضاءم لالي
. وقذ لت توبذي  (١5١)إىل اختاذ ت اب    اف ذ  التمييذا والةيفذق اجليفسذم يف ا ذ ارلاا ودعت أيض

 ريم عدل لروق الطضل لضار س ا ةدمذنيم ورسذا سياسذ  إلمايذ  األ ضذال يوقّةهذا تشمل توف  الت
 .(١5٢)ايع ا ةدمني

 ذوو اإلهاقاا -1٠ 
أ  زلحذذذابوي بذذذ قت عدذذذل اتضاقيذذذ   فريرذذذماأليفذذذو  اجلذكذذذر  ليفظمذذذ  الةمذذذل لذذذن أ ذذذل  -8١

اكديذ   . اذ  أ  اإل ولذ  مل تذوارا بذني تشذريةاهتا٢٠١٣لروق األلإلاري ذوي اإلعاقذ  يف عذام 
لإلعاقذذ  اا والتاالاهتذذا ال وليذذ  اليفالذذئ  عذذن هذذاه االتضاقيذذ . فرذذوانني اإلعاقذذ  اإلاليذذ  اعتمذذ   "منوذ ذذ

أ  وزارس اخل لذ  الةموليذذ  اا يف ذا بذاليفه  الطذذيب" بد ذ  تيفطذوي عدذذل الوبذا. وذكذر  ا يفظمذذ  أيضذ
. ولثذت (١5٣)عاقذا إلعمال لروق ذوي اإلاا والةمل والضما  اال تماعم ال لدك ليااني  ترريح

زلحذذذابوي عدذذذل اختذذذاذ تذذذ اب  ت ضذذذل إدلذذذاج ذوي اإلعاقذذذا  يف اليفسذذذي  اال تمذذذاعم واالقت ذذذادي 
 .(١54)والسياسم

 اللق  ي التنملة  -11 
أعربذذت ليفظمذذ  الشذذضافي  ال وليذذ  عذذن قدرهذذا إزاء استشذذراء الضسذذاد الذذاي ييفسذذق التمتذذع  -8٢

لثذذذل اإلذذ  يف السذذ ن ال رذذ م واإلذذ  يف ال ذذذ  م بذذاإلروق اال تماعيذذ  واالقت ذذادي  األساسذذي م 
. وذكر  أاذا ربذ   فضذاررت الضسذاد يف نظذام ال ذ   قيذل (١55)واإل  يف ا اءم واإل  يف ال ااء
أ  لسذذذذذقو  ا ذذذذذالس اكديذذذذذ  اا . وذكذذذذذر  أيضذذذذذ(١5٦)تور ذذذذذوا فيهذذذذذااا إ  لسذذذذذقولني ل ذذذذذوليني كحذذذذذار 

ةهذا لطدذم رلذاو  لذن ا ريمذني. ويرذول يستإل لو  سدطتها إلذا يف ترذ مي اخلذ لا  وإلذا يف ليف
لذذا يُطدذذم إلذذيها دفذذع رلذذاو  لدت ايذذل عدذذل اإل ذذراءا  ا ةرذذ س أو لتسذذهيل اا ا وا يفذذو  إنذذ  كثذذ  

 .(١57)اإل ول عدل اخل لا 
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