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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

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

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5 والفقورة 5/1 )ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان15 للفقرة

 16/21 من مر ق قرار المجلس

 *أمهورية مولدو ا  
 

إىل عمليذذذذذ   (1) هذذذذذ   ذذذذذا      ذذذذذل   38 للمعلو ذذذذذاد ا من ذذذذذ   ذذذذذنهذذذذذتا التمريذذذذذر  ذذذذذو    
االستعراض النوري الشا ل. وهو يت ذ  هيلذل ا  ذاال التو يهيذ  العا ذ  الذد اعتمذنها قلذ   مذو  

اقرتا ذاد  ذن  انذ   أو و هذاد نرذر أو يتضذمن أي ررا  ال . وللنذ 17/119 اإلنسان يف  مرره
قذرار بشذ ن ااعذا اد  أو أي  لذم وال اإلنسذان  أيذاك كانذ   فوضي  األ م ا ت ذن  السذا ي  ومذو  

بعينهذذا. وقذذن أتار ذذ  ب ذذور   نهايذذ  يف  وانذذم اايذذ  الذذن   را ذذ  ا علو ذذاد الذذوارا  يف التمريذذر  
  ُيت    س  16/21 وتترك  الن وص األ لي  على  اهلا قنر ا ستطاع. وعمالك بمرار اجملل 

ا ؤسسذذ  الوينيذذ  ومذذو  اإلنسذذان التابعذذ  للنولذذ   وضذذوع  متضذذى اوذذال  فذذرعل  سذذتمل إلسذذها اد 
االستعراض وا عتمن  بنا ك على التمين اللا ل مب اال باري . وتتتذا  علذى ا وقذ  الشذ لم للمفوضذي  
الن وص اللا ل  الد تتضمن مجي  ا علو اد الوارا . وروعيذ  يف إعذناا التمريذر اوريذ  االسذتعراض 

 تلك الفرت .والتطوراد الد  نث  يف 
 

__________ 

ّرر هته الوثيم  ق ل إرساهلا إىل اوائر الرتمج   *  باأل م ا ت ن .الت ريري  مل ُتت
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 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصللة -توال   
 المعلومات ادساسلة واإلطار -تلف 

 (2)نطاق االلتعامات الدوللة -1 
 ولاألالذنوري الشذا ل  هاعلى الرغم  ن أن مجهوري   ولنوفا قن وافم  خالل استعراض -1

لذذذى الربوتوكذذذول االختيذذذاري ا ل ذذذ  بالعهذذذن الذذذنوص ايذذذاص بذذذاومو  االقت ذذذااي  ع علذذذى الت ذذذني 
  (3)الربوتوكذذذذذول االختيذذذذذاري التفاقيذذذذذ   مذذذذذو  األنذذذذذ اص  وي اإلعاقذذذذذ و واال تماعيذذذذذ  والثمافيذذذذذ  

 .(4)نيال ذل ينأي  ذن هذتعلذى ت ذن   مل أاذا 16 كرد الورق  ا شذرتك   إليهما  االنضمام أو
و لت  حما م الشع  جلمهوريذ   ولذنوفا  (6)16والورق  ا شرتك   (5)14وأو   الورق  ا شرتك  
مجهوري   ولذنوفا علذى الربوتوكذول االختيذاري ا ل ذ  بالعهذن ت ن   ن ب (7)) لت  أ ني ا رامل(

 ؛(8)ُتذذذذالم عذذذذنم التمييذذذذ . وأو ذذذذى الذذذذنوص ايذذذذاص بذذذذاومو  االقت ذذذذااي  واال تماعيذذذذ  والثمافيذذذذ 
مجهوريذذ  ت ذذن   ن بذذ (11)16والورقذذ  ا شذذرتك   (10)14الورقذذ  ا شذذرتك  و  ؛(9) لتذذ  أ ذذني ا رذذاملو 

  ولنوفا على الربوتوكول االختياري التفاقي   مو  األن اص  وي اإلعاق .
 لتذذذذذذ  أ ذذذذذذني و   (12)قلذذذذذذ   نذذذذذذ  التمييذذذذذذ  والمضذذذذذذا  عليذذذذذ  وضذذذذذذمان ا سذذذذذذاوا ى وأو ذذذذذ -2

 ن بذذذ (16)11والورقذذذ  ا شذذذرتك   (15)1الورقذذذ  ا شذذذرتك  و   (14)أوروبذذذا قلذذذ جلنذذذ  وءرا  و   (13)ا رذذذامل
 .(17)مجهوري   ولنوفا على اتفاقي  اسطن ولت ن  

للانذذذ  األوروبيذذذ   ناهضذذذ  العن ذذذري  وا  (18) مذذذو  اإلنسذذذان اإلعذذذالم عذذذنأو ذذذى  ركذذذ  و  -3
مجهوريذ   ولذنوفا ت ذن   ن بذ  (21)15والورقذ  ا شذرتك    (20)14الورق  ا شذرتك  و   (19)والتع  

 لغاد األقلياد. أو ا يثا  األورويب للغاد اإلقليمي  الت ني  على
 12 رقذذذذم مجهوريذذذذ   ولذذذذنوفا علذذذذى الربوتوكذذذذولت ذذذذن   ن بذذذذ 5 أو ذذذذ  الورقذذذذ  ا شذذذذرتك و  -4

التمييذذذذ  وفمذذذذاك   لاف ذذذذ قذذذذانون  وأن تعذذذذّنلالتفاقيذذذذ   ايذذذذ   مذذذذو  اإلنسذذذذان واوريذذذذاد األساسذذذذي  
 .(22)لتلك

 إلطار المؤسسي والتشريعيا -2 
الذذذذنوري الشذذذذا ل  هااستعراضذذذذيف مجهوريذذذذ   ولذذذذنوفا  ا من ذذذذ  إىل ذذذذ  التو ذذذذياد  متانذذذذياك  -5

اعتمذاا قذانون ضذمان ا سذاوا  )قذانون ا سذاوا ( ب ولذنوفا  يف رك  ا وارا المانونيذ  أفاا   (23)األول
 .(24)2012 عام يف
العنيذذن  ذذن أو ذ  الم ذذور يف قذذانون ا سذذاوا    ثذذل اسذذت عاا  5الورقذذ  ا شذذرتك   ال رذ و  -6

  .(25)واوال  ال ذ ي  أربع   عايري حممي   وهم األ ل اال تماعم  والوض  ا ااي وا يل اجلنسم
لل ذذن  ذذن  مذذو   اك قانونيذذ أساسذذاك متثذذل الذذد  (26)تمييذذ ليذذن  المذذانون علذذى عذذن  اسذذتثنا اد ل كمذذا
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وقذذنم ا ركذذ  اإلعال ذذم ا عذذجل بنذذوع اجلذذن  يف  .(27)ا سذذاوا  ذذن متتعهذذا ب   ذذن النذذا  و خمتلفذذ فئذذاد
 تعليماد مماثل . (29)و رك  ا وارا المانوني  يف  ولنوفا (28) ولنوفا

مجهوريذ   ولذنوفا قذانون ا سذاوا   ذن أ ذل توسذي  تعذّنل  ن بذ 5أو ذ  الورقذ  ا شذرتك  و  -7
وقذنم ا ركذ    (31)(2)1واست عاا الميوا التميي يذ   ذن ا ذاا   احملتمل  (30)قائم   عايري التميي نطا  

تو ذذذياد  (33)و ركذذذ  ا ذذذوارا المانونيذذذ  يف  ولذذذنوفا (32)اإلعال ذذذم ا عذذذجل بنذذذوع اجلذذذن  يف  ولذذذنوفا
 مماثل .

 شذذروع قذذانون  ذذذرم  ب ذذياغ قلذذ   نذذ  التمييذذذ  والمضذذا  عليذذ  وضذذمان ا سذذذاوا   وأفذذاا -8
 .(34)  ا ذذذ  إىل ُتسذذذينوللذذذن هنذذذا  اللراهيذذذ    أو االءارا  أو اومذذذنرائم بذذذناف  ا  الفذذذاد واجلذذذ

لضمان اوماي  ضن كل األعمذال غذري الالءم مانوين اليار اإلمجهوري   ولنوفا تعتمن ب ن  ىوأو 
ا ركذذذذذ  اإلعال ذذذذذم ا عذذذذذجل بنذذذذذوع اجلذذذذذن  يف وقذذذذذنم  .(35)واومذذذذذنا شذذذذذروع  المائمذذذذذ  علذذذذذى اللراهيذذذذذ  

تعذذنيل المذذانون ب 5أو ذذ  الورقذ  ا شذذرتك  و تو ذياد مماثلذذ .  (37)5والورقذذ  ا شذذرتك    (36) ولذنوفا
 .(38)الت ي بناف   امادبش ن ا ال م  المضائي   رتليب اهلاجلنائم إلاراج  لم 

ال ذذم  لتذذ  ا ؤسسذذاد النةمراييذذ  و مذذو  اإلنسذذان التذذاب   نرمذذ  األ ذذن والتعذذاون و  -9
بذذذني ا ؤسسذذاد لتنمذذذيح وُتسذذني أ لذذذام  اك  شذذرتكأنشذذذ د فريمذذاك عذذذا الك يف أوروبذذا أن وءار  العذذنل 

 .(39) رائم اللراهي  الد تتناولالمانون اجلنائم 
 نذذذ  خطذذذا   اك اسذذذت اقي اك لذذذنوفا ااذذذمجهوريذذذ   و تعتمذذذن  ن بذذذ 5أو ذذذ  الورقذذذ  ا شذذذرتك  و  -10

 ذذوعفني العمذذو يني وإضذذفا  الطذذاب  ا ؤسسذذم علذذى ا سذذا ل  و  ؛اللراهيذذ  بذذني ا ذذوعفني العمذذو يني
وقذنم ا ركذ  اإلعال ذم ا عذجل بنذوع اجلذن  يف  .(40)خطا  اللراهي  باعت اره  رة   نائي   نف ل 

 .(41) ولنوفا تو ي  مماثل 
علذذى إاخذذال تعذذنيالد  2013 عذذام عمذذل  نذذتتالنولذذ  أن  1رتك  الورقذذ  ا شذذ وال رذذ  -11
أبذذذرء  لتذذذ  ا ؤسسذذذاد النةمراييذذذ  و  .(42)وا  ذذذ  التشذذذري  الذذذويجل  ذذذ  أ لذذذام اتفاقيذذذ  اسذذذطن ول 

يتمثذذل يف يذذ ال  ال و مذذو  اإلنسذذان التذذاب   نرمذذ  األ ذذن والتعذذاون يف أوروبذذا أن الت ذذني الرئيسذذم
 .(43) رتل ي  د العنم ا ن ص وا ال م  المضائي  االيف تنفيت التشري  والت مي  

مجهوريذ   ولذنوفا يف إاخذال تعذنيالد علذى قذانون تشرع  ن ب 1أو   الورق  ا شرتك  و  -12
ل يذاا  العموبذاد و ذياغ  خطذ  عمذل بشذ ن العنذم  اجلنائممانون ال ن  و لاف   العنم ا ن ص و 

 .(44)ا ن ص
مذذذو  األنذذذذ اص للنهذذذوض حُتذذذالم عذذذنم التمييذذذذ  بالتذذذنابري ا ت ذذذت  ويف  ذذذني ر ذذذ   -13
اإلا ذاج اال تمذاعم لخنذ اص  وي اإلعاقذ   بشذ ن 60 رقذماإلعاق   ثذل اعتمذاا المذانون   وي
  87 رقذذم ن المذذانون بذذأفذذاا  كمذذا  .(46)عذذنم و ذذوا رليذذاد تنفيذذت فمذذن ال ذذم  (45)2012 عذذام يف

الورقذذ    وقذذن  .(47)لتنمي ذذ إىل الرب ذذان  ن أعيذذنقذذالذذتي يعذذ ء  مذذو  األنذذ اص  وي اإلعاقذذ   
 تعليماد مماثل . (49)3والورق  ا شرتك   (48)18ا شرتك  
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 ذذريح مجهوريذذ   ولذذنوفا النسذذتور إلاخذذال  رذذر تعذذّنل  ن بذذ 16أو ذذ  الورقذذ  ا شذذرتك  و  -14
وإلغذذذا  أ لذذذام  87 رقذذذمعمليذذذ  اعتمذذذاا المذذذانون  وتعايذذذل ؛(50)التمييذذذ  علذذذى أسذذذا  اإلعاقذذذ علذذذى 

وقذنم ُتذالم  .(51)اور ان التميي ي  ن األهلي  المانونيذ  علذى أسذا  اإلعاقذ ا تعلم  بالمانون ا نين 
 (54)18والورقذذ  ا شذذرتك    (53)قلذذ   نذذ  التمييذذ  والمضذذا  عليذذ  وضذذمان ا سذذاوا و   (52)عذذنم التمييذذ 

 .(55)تو ياد مماثل 

 لة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامةاإلطار المؤسسي والبنلة ادساس -3 
يذذن  بشذذلل   مل حمذذا م الشذذع بشذذ ن  52 رقذذم كذذر  لتذذ  أ ذذني ا رذذامل أن المذذانون  -15

اسذذتمالل  تمذذوض. وأضذذاع أن التعميذذناد المانونيذذ  اوتع يذذ  قذذنراه  إ ذذال  ا ؤسسذذكذذاع علذذى 
 .(56)أ ني ا رامل وا وارا ا الي   لت  

رافذذذ  مب  لتذذذ  أ ذذذني ا رذذذاملمجهوريذذذ   ولذذذنوفا تذذذ وا  ن بذذذأو ذذذى  لتذذذ  أ ذذذني ا رذذذامل و  -16
 .(57)وأن متول أنشطت  بشلل كاع ناس   
حمذذذا م الشذذذع   لعمذذذلأن اإليذذذار المذذذانوين اجلنيذذذن  (58)تال ذذذم جلنذذذ  فينيسذذذيا يف  ذذذنيو  -17

 أكذذرب ي اللمجهوريذذ   ولذذنوفا اسذذتمتلفذذل  ن بذذأو ذذ  فمذذن  ذذ    ذذاال بذذاري   عمو ذذاك يتمانذذى 
 .(59)أ ني ا رامل ومو  الطفل  رك أوضح  اك حملا م الشع  وتعريف

قل  هم و  2013 عام هيئ   لو ي   ستمل  يف إىل إنشا  5وأنارد الورق  ا شرتك   -18
 .(60) ن  التميي  والمضا  علي  وضمان ا ساوا   ا سؤول عن تنفيت قانون ا ساوا 

ف ذذذ   تشذذذمل  والمضذذذا  عليذذذ  وضذذذمان ا سذذذاوا  أن واليتذذذ  وأنذذذار قلذذذ   نذذذ  التمييذذذ -19
وأضذذذاع أنذذذ   .(61)نذذذلاول التمييذذذ   وتميذذذيم التشذذذري   ذذذن  نرذذذور ا سذذذاوا  وتع يذذذ  تلذذذافؤ الفذذذرص

تط يذ  العموبذاد  ذن اخت ذاص  يذ  إن   فمذ  عنا ذر متيي يذ الد تنطذوي علذى اجلرائم بخمت  
 ركذذ  ا ذذوارا المانونيذذ  يف و   (63)وقذذنم ا ركذذ  اإلعال ذذم ا عذذجل بنذذوع اجلذذن  يف  ولذذنوفا .(62)احملذذاكم
 تعليماد مماثل . (65)5والورق  ا شرتك   (64) ولنوفا
مجهوريذذ   ولذذنوفا تعذذّنل  ن بذذأو ذى قلذذ   نذذ  التمييذذ  والمضذذا  عليذذ  وضذذمان ا سذذاوا  و  -20

وقذنم ا ركذ   .(67)متويلذ  وأن تذؤ ن (66)عموبذاد  ن    ال ياد بإ را  ُتميماد وفذرضالتشري  
الورقذذذ  و   (69) ركذذذ  ا ذذذوارا المانونيذذذ  يف  ولذذذنوفاو   (68)اإلعال ذذذم ا عذذذجل بنذذذوع اجلذذذن  يف  ولذذذنوفا

 تو ياد مماثل . (71)11والورق  ا شرتك   (70)5ا شرتك  
يذذؤاي ا سذذاوا   أن قلذذ   نذذ  التمييذذ  والمضذذا  عليذذ  وضذذمان 5 كذذرد الورقذذ  ا شذذرتك  و  -21

مذذذذنم أي ي مل بشذذذذلل انتمذذذذائم يف تط يذذذذ  التو ذذذذياد وتمذذذذنو المضذذذذايا إىل احمللمذذذذ   وأنذذذذ  وعائفذذذذ 
أن  هلذ  إىل أيضذاك  5وأنذارد الورقذ  ا شذرتك   .(72) شروع قانون لتعذنيل اإليذار المذانوين الذويجل

لف ذذ  الشذذلاول  ثالثذذ  ا منو ذذ  جمللذذ   نذذ  التمييذذ  والمضذذا  عليذذ  وضذذمان ا سذذاوا األنذذهر ال
 3 ذذن رائم التمييذذ  بذذايا ذ  التمذذاام مجهوريذذ   ولذنوفا فذذرت  متذذنا وأو ذذ  بذ ن  .(73) كافيذذ  ليسذ 

 .(74)نهراك  12أنهر إىل 
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 عمذذذذل علذذذذى مذذذذو فعذذذذال  نذذذذتت مل أن اآلليذذذذ  الوقائيذذذذ  الوينيذذذذ  6 كذذذذرد الورقذذذذ  ا شذذذذرتك  و  -22
وأو ذذ   .(75)ا شذذلل  ل هذذتهيذذ مل أ ذذني ا رذذاملبشذذ ن   وأن اعتمذذاا قذذانون  نيذذن 2013 عذذام

 .(76)قل   ن  التعتي  على لوائحب ن تواف  مجهوري   ولنوفا 
أنذاروا ممثلم اجملتم  ا نين  ب ن فوض  مو  اإلنسان يف قل  أوروبا )ا فوض(  وأفاا -23
ل  يف  لذك عذنم كفايذ  التمويذ مبذا أو   ق ور يف تنفيت خط  العمل الويني  ومو  اإلنسان إىل 

خطذذ  العمذذل إىل إعذذناا نسذذ    نم ذذ   ذذن وأنذذار ا فذذوض  .(77)التنفيذذت وعذذنم التشذذاور وضذذعم
 .(78)مهوري   ولنوفاب ا تعل الويني  ومو  اإلنسان يف أعما  االستعراض النوري الشا ل 

 .(79)تنفيت خط  العمل نترم ل باستعراضأو ى ا فوض و  -24
الوينيذذ  ومذذذو   هذذذامجهوريذذ   ولذذذنوفا خطذذ  عملتعتمذذذن  ن بذذ 5أو ذذ  الورقذذ  ا شذذذرتك  و  -25

نعم و ايذذذ  عمذذذل ا ذذذنافعني عذذذن لذذذتذذذنابري حمذذذنا    راعذذذا    ذذذ  2016 عذذذام يف هااإلنسذذان وتنفذذذت
 .(80)استشار  ا نرماد غري اولو ي  يف هته العملي  وأن تضمن مو  اإلنسان 

ايذذذذذذذذذ  الطفذذذذذذذذذل اعتمذذذذذذذذذاا االسذذذذذذذذذرتاتياي  الوينيذذذذذذذذذ  ومأن  وال رذذذذذذذذذ   ؤسسذذذذذذذذذ  لو ذذذذذذذذذو  -26
 عذذنم ا وافمذذ  علذذى إءا  هذذاقلموللنهذذا أعربذذ  عذذن   إ ابيذذاك  تطذذوراك  يشذذلل 2020-2014 للفذذرت 

 .(82)عليها وتنفتهامجهوري   ولنوفا تواف  وأو   ب ن  (81) ىت اآلنخط  العمل 
 ال غذذري يذذ ال أن اإليذذار ا ؤسسذذم للمسذذاوا  بذذني اجلنسذذني 11الورقذذ  ا شذذرتك   وال رذذ  -27
ا سذذذاوا  يف الذذذوءاراد   نسذذذمم نذذذؤون مجهوريذذذ   ولذذذنوفا أ ذذذواالك خت ذذذ  بذذذ ن   وأو ذذذ  (83)فعذذذال

 .(84)الرئيسي 
 2015-2011 بشذذ ن اإلا ذذاج للفذذرت رو ذذا عمذذل أن خطذذ   9و كذذرد الورقذذ  ا شذذرتك   -28

مجهوريذذذ  متوهلذذذا  ن بذذذ و ذذذ  ف  (85)كافيذذذ لعذذذنم خت ذذذي   ي انيذذذ      نرذذذراك تنفيذذذتاك سذذذيئاك قذذذن نفذذذتد 
و ركذذ   (87)وقذذنم قلذذ   نذذ  التمييذذ  والمضذذا  عليذذ  وضذذمان ا سذذاوا  .(86)بشذذلل كذذاع ولذذنوفا 

 تو ي  مماثل . (88)اإلعالم عن  مو  اإلنسان

 التعاون مع آللات حقوق اإلنسان -باء 
 ولذ  مجهوريذ   ولذنوفا التو ذياد  اد ال ذل   ذن تنفذت  ن بأو ى ُتالم عنم التميي   -29

 الف ذذذلو  العمالذذذ  والو ذذذم ذذذن بينهذذذا أ ذذذور  ا تعلمذذذ  بملذذذ   لسذذذاب الذذذنوري الشذذذا ل ا االسذذذتعراض
 .(89)والتعليم

 معاهداتالالتعاون مع هلئات  -1 
 ال ينط  .
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 التعاون مع اإلأراءات الخاصة -2 
مجهوريذ   ولذنوفا الفريذ  العا ذل ا عذجل باال تاذاء تنعو  ن ب 12أو   الورق  ا شرتك   -30

 الماسذذذذذي العموبذذذذذ   أو ا عذذذذذجل بالتعذذذذذتي  وغذذذذذريه  ذذذذذن ضذذذذذرو  ا عا لذذذذذ التعسذذذذذفم وا مذذذذذرر ايذذذذذاص 
 .(90)ا هين  إل را  تمييم يف ترانسنيسرتيا أو الالإنساني  أو
مجهوريذذذ   ولذذذنوفا ا مذذذرر ايذذذاص ا عذذذجل بتع يذذذ  تذذذنعو  ن بذذذ 17أو ذذذ  الورقذذذ  ا شذذذرتك  و  -31

 ذرا  إلا ذنافعني عذن  مذو  اإلنسذان با مذرر ايذاص ا عذجل و و اي  او  يف  ري  الرأي والتع ذري  
 .(91) ولنوفا يفتمييم يف  نطم  ترانسنيسرتيا 

 للقوق اإلنسان ةادمس المتلدة السامل لةالتعاون مع مفوم -3 
 ال ينط  .

منفلووا االلتعامووات الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووانا مووع مراهوواة القووانون الوودولي  -ألس 
 اإلنساني الواأب التطبلق

 مساواة وهدم التمللعال -1 
 ن بذاآلسيوي  يف مجهوريذ   ولذنوفا و ال لنان األفريمي   الشعو  األ لي   نمجاع   أفااد -32

و كذذرد أن ضذذ ا   .(92)يف ال لذذن ق ذذوالك الفئذذاد أقذذل ا ن ذذنرين  ذذن أ ذذل أفريمذذم  ذذن  األنذذ اص
ا ن ذنرين  ذن ضذن تسايل قضايا  ذرائم اللراهيذ  يف الشري  وا نعني العا ني والمضا  يرتااون 

 .(93)وتلييفها على هتا الن ورسيوي  و أفريمي  أ ول 
مجهوريذذ  تنشذذ   ن بذذاآلسذذيوي  و ال لذذنان األفريميذذ   الشذذعو  األ ذذلي   ذذنمجاعذذ    أو ذذو  -33

 عاق ذ ا  ذرائم اللراهيذ  والت ذرل العن ذري والتمييذ  العن ذري و يف  ولنوفا رليذاد فعالذ  للت ميذ  
 .(94)عليها
؛ الت يذذذذ  كذذذذر ا ركذذذذ  اإلعال ذذذذم ا عذذذذجل بنذذذذوع اجلذذذذن  يف  ولذذذذنوفا أن ايطذذذذا  بذذذذناف  و  -34
 يا يذل اجلنسذم و غذاير  مو  او ذ ا ثلينيو خطا  اللراهي  والت ريض على التميي  ضن ا ثلياد و 

وأضذذاع أن  لتذذ  ا ذذنعم  .(95)اك  ال قائمذذيذذ ال الش  ذذياد العا ذذ  انذذ  اهلويذذ  اجلنسذذاني   ذذن 
  علذذى أسذذا  التو ذذ  اجلنسذذم اوايطذذ الت يذذ بذذناف  ا رتل ذذ  الت ميذذ  يف اجلذذرائم  يف يذذرتااالعذذام 

 .(96)واهلوي  اجلنسي 
مجهوريذذذ   ولذذذنوفا تلفذذذل  ن بذذذأو ذذذى ا ركذذذ  اإلعال ذذذم ا عذذذجل بنذذذوع اجلذذذن  يف  ولذذذنوفا و  -35
 ا ثليذنيو وخطذا  اللراهيذ  ضذن ا ثليذاد  الت ي بناف  ا رتل   فعال يف اجلرائم على مو ت مي  ال

 أن تذذنر  أفذذرااو  (97)يف هذذتا اجملذذال نشذذطا الاهلويذذ  اجلنسذذاني  و  يا يذذل اجلنسذذم و غذذاير  مو  او ذذ
توسذذي  ب 5أو ذذ  الورقذذ  ا شذذرتك  و  .(98)الشذذري  وا ذذنعني العذذا ني علذذى الت ميذذ  يف هذذته اجلذذرائم

 .(99)قائم  أس  خطا  اللراهي 
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  (100)يسذذاهم يف إاا ذذ  التمييذذ  بذذني اجلنسذذني أن نرذذام التعلذذيم 4و كذذرد الورقذذ  ا شذذرتك   -36
اذذذذذ   إل ا ذذذذذم  ذذذذذن ا نذذذذذاه  كمجهوريذذذذذ   ولذذذذذنوفا ا سذذذذذاوا  وعذذذذذنم التمييذذذذذ    تذذذذذن    ن بذذذذذ و ذذذذذ  ف

 .(101)النراسي 
 لغويذذ إثنيذذ  و  ركذذ  اإلعذذالم عذذن  مذذو  اإلنسذذان أن التمييذذ  ا  انذذر علذذى أسذذ  وال ذذم  -37
عذذذذنم  بشذذذذ نمجهوريذذذذ   ولذذذذنوفا بذذذذرا   تنري يذذذذ  للمسذذذذؤولني تضذذذذ   ن بذذذذ و ذذذذى ف  اك  ال قائمذذذذيذذذذ ال

 .(102)التميي 
وأن  (103)العنين  ن  ذاالد  ذرائم اللراهيذ  اإلبالغ عن 10الورق  ا شرتك   وال ر  -38

 .(104)علذذذذى التمييذذذذ  حمرضذذذذ طابذذذذاد  عاايذذذذ  ل سذذذذالم و خب ني والسياسذذذذيني يذذذذنلونالذذذذنينيال عمذذذذا  
خطذا  اللراهيذ  المذائم  رائم اللراهي  و يف رلياد للت مي   مجهوري   ولنوفاتنش  وأو   ب ن 

 .(105) رتليب هته اجلرائم أس  ايني  و عاق  على 
عمل ي وا ستننادنرام اهلوي     بالنرر إىل أن كر  رك  اإلعالم عن  مو  اإلنسان أنو  -39

ا ناس   امسا  الش  ي  األ الد تست نمواللغوي   اإلثني األقلياد فإن على أسا  اللغ  الرو اني   
تعليمذذذاد  14وقذذذن   الورقذذذ  ا شذذذرتك   .(106)عنهذذذا يف نذذذلل  ناسذذذ  تعذذذربةلذذذن أن  ال ثمافيذذذاك 
مجهوريذذ   ولذذذنوفا اوريذذذ  يف تلفذذذل  ن بذذذأو ذذذى  ركذذذ  اإلعذذالم عذذذن  مذذذو  اإلنسذذان و  .(107)مماثلذذ 

 14وقذن   الورقذ  ا شذذرتك   .(108)غذري الرو انيذذ  بذايطو يف  لذك  مبذذا  هااختيذار األامسذا  ونسذ 
 .(109)تو ي  مماثل 

 حق الفرد  ي الللاة واللرية وتمني الشخصي -2 
  أن إفالد ا وعفني ا للفني بإنفا  المانون  ذن العمذا  2013 عام يف   كر ا فوض -40

ذذو  .(110)يذذ ال  شذذلل  خطذذري  ال علذذى سذذو  ا عا لذذ  السذذلطاد علذذى رفذذ   سذذتول الذذوعم بذذني   ّ ُتت
 الذد يرتل هذاسذو  ا عا لذ    ذ اعمت ميذ  يف مجيذ   ذن  يذ  الوا  هم بذا  وا ذنعني العذا ني المض
 .(112)تو ي  مماثل  19وقن   الورق  ا شرتك   .(111)ن بإنفا  المانونو ن ا للفو ا وعف
إىل الشذذري  أثنذذا   تنسذذ أن  عرذذم  ذذاالد سذذو  ا عا لذذ   19 كذذرد الورقذذ  ا شذذرتك  و  -41

 تفيذن التمذارير بذاللاو  إىلباإلضذاف  إىل انتذ اع االعرتافذاد  و  .(113)  الت مي  األولي وفرت  االعتمال
أن ثمافذذذ  اإلفذذذالد  ذذذن   وأضذذذاف .(114)االعتذذذنا  اجلسذذذني أيضذذذاك كوسذذذيل   ذذذن وسذذذائل الرتهيذذذ 

 .(115)العما   ن العوا ل الرئيسي  الد تسهم يف انتشار التعتي  وسو  ا عا ل 
مجهوريذ   ولذنوفا التشذري  لوضذ  نذرو  واضذ   تعذّنل  ن ب 19أو   الورق  ا شرتك  و  -42

 احملتاذذذذذذذذ ين أو  عا لذذذذذذذذ  األنذذذذذذذذ اص ا عتملذذذذذذذذني لر ذذذذذذذذننرذذذذذذذذام  وضذذذذذذذذ و  (116)السذذذذذذذذت نام المذذذذذذذذو 
 .(118)تو ياد مماثل  6وقن   الورق  ا شرتك   .(117)ا ساونني أو
يعيشذذذذون يف  ؤسسذذذذاد سذذذذلني   أن األنذذذذ اص الذذذذتين 16الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   وال رذذذذ  -43

 فضذذالك عذذنوالع لذذ    اك أاويذذ  قسذذر تعذذايم   و والتمييذذنواإلمهذذال    سذذو  ا عا لذذ بلتهنيذذناد  يتعرضذذون
 .(119)يف يابعهذذذا علذذذى نذذذوع اجلذذذن   يف  لذذذك المائمذذذ مبذذذا والعنذذذم  اإليذذذتا العنيذذذن  ذذذن أنذذذلال 
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تعليمذذذاد  (122)18والورقذذذ  ا شذذذرتك   (121)15الورقذذذ  ا شذذذرتك  و   (120)6وقذذذن   الورقذذذ  ا شذذذرتك  
 كافيذذذذ   نذذذذ  االنتهاكذذذذادغذذذذري  أن اولو ذذذذ  اختذذذذتد تذذذذنابري  18 كذذذذرد الورقذذذذ  ا شذذذذرتك  و مماثلذذذذ . 

 .(123)والت مي  فيها و عاق    رتل يها عنها لشمال أو
مجهوري   ولنوفا تنابري  نذ   ذاالد سذو  ا عا لذ  يف تط    ن ب 6أو   الورق  ا شرتك  و  -44
الت مي  يف مجيذذ   ذذ اعم سذذو  ا عا لذذ  بذذ 16أو ذذ  الورقذذ  ا شذذرتك  و  .(124) النفسذذي ال ذذ  رافذذ   

 (126)15وقذذذن   الورقذذذ  ا شذذذرتك   .(125)ضذذذن األنذذذ اص  وي اإلعاقذذذ  وتمذذذنو اجلنذذذا  إىل العنالذذذ 
 تو ياد مماثل . (127)18والورق  ا شرتك  

 نرمذاد  واهلاوم علىالضغ   ن ت ال هنا   االد  ال أن  5و كرد الورق  ا شرتك   -45
اهلويذذذذ  اجلنسذذذذاني  وا ذذذذنافعني عذذذذن  مذذذذو   يا يذذذذل اجلنسذذذذم و غذذذذاير  مو  او ذذذذ ا ثليذذذذنيو ا ثليذذذذاد 
والت ميذ  فيهذذا وكذذتلك ضذذمان  (129)إيال  اهتمذام خذذاص هلذذته اوذذاالدبذذ و ذذ  ف  (128)اإلنسذان

مذذذذذذوقهم اون إعاقذذذذذذ   يف  نطمذذذذذذ  ا ذذذذذذنافعني عذذذذذذن  مذذذذذذو  اإلنسذذذذذذان ممارسذذذذذذ   يلذذذذذذون بوسذذذذذذ  أن 
 .(130)أيضاك ترانسنيسرتيا 

وتتمثذذذذل . اك ك ذذذذري   ُتسذذذذناك تت سذذذذن  مل و كذذذذر  لتذذذذ  أ ذذذذني ا رذذذذامل أن عذذذذروع اال تاذذذذاء -46
الطعذذذام وعذذذنم    وسذذذو  نوعيذذذ  العا ذذذ    وعذذذروع ال ذذذ  ا شذذذاكل الرئيسذذذي  يف اكترذذذا  السذذذاون

عليمذذذذذاد ت 19الورقذذذذذ  ا شذذذذذرتك    وقذذذذذن  .(131)السذذذذذليم وعذذذذذنم تذذذذذوافر الرعايذذذذذ  ال ذذذذذ ي   كفايتذذذذذ 
 .(132)مماثل 
مجهوريذذ   ولذذنوفا عذذروع اال تاذذاء يف  راكذذ  ُتسذذن  ن بذذ 19أو ذذ  الورقذذ  ا شذذرتك  و  -47

 .(134) راف  اال تااء جتنينتسري  بنا  و بوأو ى  لت  أ ني ا رامل   (133)الشري  والساون
خذذذالل االسذذذذتعراض األغل يذذذ  العرمذذذذى  ذذذن التو ذذذذياد   نبذذذذ 1ا شذذذرتك  و ّكذذذرد الورقذذذذ   -48

ايطواد ا ت ذت   لاف ذ  العنذم بذ  ر  ف  (135)بالعنم ضن ا رأ  تتعل النوري الشا ل األول 
 لتذ  أ ذني ا رذامل ءيذاا  عذنا  ذاالد العنذم  ال ذمو    لك   .(136)المائم على نوع اجلن 
وقنم قل   نذ  التمييذ   .(137)ن  اي  الض ايالسلطاد ا سؤول  عل فعالالا ن ص والتنخل غري 

تعليمذاد  (140)11والورقذ  ا شذرتك   (139)1الورقذ  ا شذرتك  و   (138)والمضا  عليذ  وضذمان ا سذاوا 
 .(141)مماثل 
تع يذ  اجلهذوا الرا يذ  إىل  نذ  بأو ى قل   ن  التميي  والمضا  عليذ  وضذمان ا سذاوا  و  -49

أو ذذذى  لتذذذ  أ ذذذني و  .(142) رتل يهذذذا رأ  والت ميذذذ  فيهذذذا و عاق ذذذ مجيذذذ  أنذذذلال العنذذذم ضذذذن ا ذذذ
وقذذذن   الورقذذذ   .(143)اواليذذذ  ومتويذذذل ا سذذذاعن  لضذذذ ايا العنذذذم ا نذذذ ص اللذذذوائحت سذذذني با رذذذامل 
 .(144)تو ياد مماثل  1ا شرتك  

 خذن اد لضذذ ايا العنذم ا نذذ صر ذن و سذذلن  إىل عذنم تذوافر 1وأنذارد الورقذ  ا شذذرتك   -50
مجهوريذذ   ولذذنوفا توسذذ    وأو ذذ  بذذ ن هذذم الذذد تمذذن ها (145)ا نرمذذاد غذذري اولو يذذ  تذذ ال وال

 .(146) راك  الت هيل
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بتنفيت  ىوض  سياساد  ن  و لاف   عمل األيفال  وأو ب لت  أ ني ا رامل  وأفاا -51
 .(147)و عاق   أربا  العمل التين ينتهلون المانون العمال اآللياد المائم  لر ن 

ا ستفينين  ؛ وجتروالعموباد على االجتار باأليفال تشنين لت  أ ني ا رامل  وال م -52
 .(148)الجتار باألعضا وكتلك بالنس   ل ن خن اد ض ايا االجتار بال شر  

بإنشذذذا  اللانذذذ  الوينيذذذ   (149)ايذذذربا  ا عذذذجل مبلاف ذذذ  االجتذذذار بال شذذذر فريذذذ ر ذذذ   وبينمذذذا -53
تذنابري لت نيذن ضذ ايا ا  ين  ن التنفيت على    السلطاد ا ولنوفي   بال شر  لاف   االجتار 

الت ميذذذ  يف قضذذذايا عمليذذذاد سذذذاعن  هذذذؤال  الضذذذ ايا وُتسذذذني ؛ و والضذذذ ايا احملتملذذذنياالجتذذذار 
 .(150)االجتار

  ي ذلك اإل الت من العقابا وسلادة القانون بما إقامة العدلا -3 
 2011 عذذام مجهوريذذ   ولذذنوفا يفإىل تو ذذياد أنذذ  ت تمذذنو  ركذذ  ا ذذوارا المانونيذذ   ّكذذر  -54

 ذذذذذذذذذذال  إأن اسذذذذذذذذذذرتاتياي  إىل  نذذذذذذذذذذار ف  (151)بشذذذذذذذذذذ ن  لاف ذذذذذذذذذذ  الفسذذذذذذذذذذاا وإ ذذذذذذذذذذال  المضذذذذذذذذذذا 
اائذر  المضذائي  وإ ذال   ريطذ أنشط  أساسي  إلعاا  تنريم ايوضع   2016-2011 المضا 

أو ذذذذى  ركذذذذ  ا ذذذذوارا المانونيذذذذ  يف و  .(153)ر وترقيذذذذ  المضذذذذا عذذذذن اختيذذذذا فضذذذذالك  (152)النيابذذذذ  العا ذذذذ 
 تن  عليهاواألنشط  الد  المضا  ال  إمجهوري   ولنوفا تنفيت اسرتاتياي  توا ل  ن ب ولنوفا 

 .(154)االسرتاتياي 
متوهلذذا  اد  ذذوا  عذذنم و ذذوا خذذن اد  سذذاعن  قانونيذذ   15الورقذذ  ا شذذرتك   وال رذذ  -55

 إلتا ذذ ل التشذذري  وتعذذنّ  (156)مجهوريذذ   ولذذنوفا هذذته ايذذن ادُتسذذن  ن بذذ و ذذ  ف  (155)النولذذ 
 .(157)لغ  أخرل غري لغ  النول بإ لاني  تمنو نلاول  نني  

أن ممارس   ر ان األن اص  وي اإلعاق   ذن األهليذ  المانونيذ   8 كرد الورق  ا شرتك  و  -56
وقذذنم قلذذ   نذذذ   .(158)علذذى نطذذذا  واسذذ  ممارسذذ   ت عذذ تذذذ ال  ال ُتذذ  الو ذذاي  اللا لذذ  مووضذذعه

 (161)16والورقذذذ  ا شذذذرتك   (160)18الورقذذذ  ا شذذذرتك  و   (159)التمييذذذ  والمضذذذا  عليذذذ  وضذذذمان ا سذذذاوا 
 تعليماد مماثل .

 ل يتا  ن أهليتهم المانوني  عرض   احملرو ني األن اصأن  15و كرد الورق  ا شرتك   -57
مجهوريذذذ   ولذذذنوفا تعذذذّنل  ن بذذذ و ذذذ  ف  (162)بسذذذ   عذذذنم و ذذذوا رليذذذ  فعالذذذ  لتمذذذنو الشذذذلاول

 .(163)الو ول إىل العنال   ناألن اص هؤال   متلنيالتشري  اإل رائم  ن أ ل 
 قذذن أ ذذرء يف تع يذذ  قضذذا  األ ذذنا،؛ و ذذ   لذذك  و كذذر  لتذذ  أ ذذني ا رذذامل أن تمذذن اك  -58
 ذن اون أن الما ذرين الذتين ارتل ذوا  رةذ  علذى فرض عموباد إيار قانوين و ؤسسم ل يو ن ال

مجهوريذ  تنشذ   ن بذأو ذى  لتذ  أ ذني ا رذامل و  .(164)تعلذيمهمعذاا  إلو   نائيذاك  يلونوا  سؤولني
سذذذن ا سذذذؤولي   واي لغذذذ مل لخيفذذذال الذذذتين ارتل ذذذوا  ذذذرائم وللذذذن اك وقانونيذذذ اك  ؤسسذذذي اك  ولذذذنوفا إيذذذار 

 .(165)اك تنشئ  الم ر ا تماعيإعاا  يف  اجلنائي  وتع ي  اور السلطاد
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و كذذرد   (166)أ ذذني ا رذذامل عذذنم إ ذذراء تمذذنم يف تع يذذ  تذذنابري  لاف ذذ  الفسذذاا ال ذذمو  -59
ؤا إىل تذذذ مل 2013 عذذذام أن ا وافمذذذ  علذذى قموعذذذ  قذذذوانني  لاف ذذ  الفسذذذاا يف 6الورقذذ  ا شذذذرتك  
 .(167)النتائ  ا توقع 

 العنيذن  كر  ركذ  ا ذوارا المانونيذ  يف  ولذنوفا أن واليذاد  ؤسسذاد  لاف ذ  الفسذاا و  -60
أو ذذذى  ركذذذ  ا ذذذوارا و  .(168)اسذذذتمالهلاهنذذذا  نذذذلو   ذذذول  تناخلذذذ  و و ذذذال ياها  ؛واسذذذع   ذذذناك 

وأن سذذتول؛ رفيذذ  ا مجهوريذذ   ولذذنوفا األولويذذ   لاف ذذ  الفسذذاا تعطذذم  ن بذذالمانونيذذ  يف  ولذذنوفا 
 .(169)عموباد رااع  و وا أن تضمناجلرائم ا تعلم  بالفساا و ا رت   بشري  الت تستعرض

المعتقوود وحريووة التعبلوور وملوووين الجمعلووات والتجمووع السوولمي واللووق  ووي  تو حريووة الوودين -4 
 المشاركة  ي الللاة العامة والللاة السلاسلة

نوفي  يف الشذؤون العا ذ  أن تنخل اللنيس  األرثو كسي  ا ول 3الورق  ا شرتك   ال ر  -61
 15وقذذذن   الورقذذذ  ا شذذذرتك   .(170)ضذذذن الطوائذذذم النينيذذذ  األخذذذرل ةيذذذ   ذذذنأ العلمانيذذذ  و  ينتهذذذك

 .(171)تعليماد مماثل 
مجهوريذذ   ولذذنوفا تعذذّنل  ن بذذأو ذى قلذذ   نذذ  التمييذذ  والمضذذا  عليذذ  وضذذمان ا سذذاوا  و  -62

 4أو ذذ  الورقذذ  ا شذذرتك  و  .(172)للاميذذ التشذذري  لضذذمان ا ذذرتام  ريذذ  الضذذمري والفلذذر والذذنين 
التنذذوع  تعلذذيمو  (174)وإاراج  مذذو  اإلنسذذان  (173)تع يذذ  الطذذاب  العلمذذاين لنرذذام التعلذذيم اولذذو مب

الورقذذذذ  و   (177)3الورقذذذذ  ا شذذذذرتك  و   (176)1وقذذذذن   الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   .(175)يف ا نذذذذاه  النراسذذذذي 
 تو ياد مماثل . (179)وقل   ن  التميي  والمضا  علي  وضمان ا ساوا  (178)15ا شرتك  

األقليذذاد النينيذذ  الذذد  اولذذ  فيهذذا االد أن العنيذذن  ذذن اوذذ 3و كذذرد الورقذذ  ا شذذرتك   -63
مجهوريذذذ  تلفذذذل  ن بذذذ و ذذذ  ف  (180)ااع بذذذال دكمنرمذذذ   عذذذرتع تذذذا قذذذن تذذذ خر   تسذذذايل نفسذذذها

 .(181)م ولنوفا عملي  تسايل عاال  للطوائ
إىل أن المضذي  ا رفوعذذ  ضذذن أوليذن سذذافينلوع و ي ائيذذل   13وخل ذ  الورقذذ  ا شذذرتك   -64

ا  ذن أسذا  هلذ ال 2015 عذام يف كنيسذ  التو يذن يف  ولذنوفا اعذتمال  عضذوان يف  ومهذا كاليسرتو
 .(183)امجهوري   ولنوفا سرا همتطل   ن ب و   ف  (182)ن النا ي  المانوني   ال   
اإلعذذذالم   اسذذذتمالل وسذذذائو  بيذذذ  اوريذذذ  أن او ذذذول علذذذى ا علو ذذذاد د  نرمذذذ  كذذذر و  -65

يذذذذ ال  ال اإلعذذذذالم  اال تثذذذذال للمذذذذوانني الذذذذد تذذذذنرم وسذذذذائأن  ر ذذذذ  و تذذذذ ال  ال  سذذذذائلوالتعنايذذذذ  
 8أو ذذذذذ  الورقذذذذذ  ا شذذذذذرتك  و  .(185)تعليمذذذذذاد مماثلذذذذذ  8وقذذذذذن   الورقذذذذذ  ا شذذذذذرتك   .(184)ضذذذذذعيفاك 

ا تمتعذذذ  وءيذذذا غاغيف  لذذذك يف  نطمذذذ   مبذذذا لو ذذذول إىل ا علو ذذذادل ذذذى اال تثذذذال   ذذذنأ اوذذذن األقب
 .(186)اولم التايتب

 وضذذذع   و 2013 عذذذام ت تعذذذنيل المذذذانون اجلنذذذائم يفأنذذذ  بيذذذ  اوريذذذ    نرمذذذ  كذذذرد و  -66
 .(187)اإلعالم   نافت وسائو عرقل  عمل ال  فيني و  ؛االنتمااعن يري   الرتهي غرا اد على 
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وأن إ ذذال    (188)يذ ال قائمذذاك  ال المذذنوبيذ  اوريذذ  أن قذذانون ال ذ اف    نرمذذ  وال ذم -67
 وأن تعتمذذذنمجهوريذذ   ولذذنوفا قذذانون ال ذذ اف  تلغذذم وأو ذذ  بذذذ ن  .(189)توقذذمقذذن قذذانون ال ذذ  

اإلعالم  وضذمان التعنايذ  اإلعال يذ   و ايذ    لل ن  ن تركي   للي  وسائ نا الك  اك ويني تشريعاك 
 .(191)تو ياد مماثل  8وقن   الورق  ا شرتك   .(190)مل وسائل اإلعالم ا ست

 ذ  إتا   وق  لمجهوري   ولنوفا تلفل  ن بوأو ى  رك  اإلعالم عن  مو  اإلنسان  -68
 .(193)تو ي  مماثل  14وقن   الورق  ا شرتك   .(192)بلغاد األقلياداحملتول اإل اعم 

مجهوريذذ   ولذذنوفا ممارسذذ  اوذذ  يف  ريذذ  التع ذذري تلفذذل  ن بذذ 18أو ذذ  الورقذذ  ا شذذرتك  و  -69
 .(194)وءياغاغيف 
عذذن  نيعذذربا بعذذض ا شذذاركني يف ا رذذاهراد السذذلمي   تث ذذي  9الورقذذ  ا شذذرتك   وال رذذ  -70

مجهوري  متتن   ن ب و   ف  (195)ا ؤسساد المضائي  تفرضهاتنابري قسري    ن خاللررا  ناقن  
 .(196)أ نا، سلمي  شاركني يف عن ترهي  األن اص ا ولنوفا 

 رك  اإلعالم عن  مو  اإلنسان تمارير عن  ر ان ا نرماد غري اولو يذ  الذد و كر  -71
تعذذذنيل بتسذذذايل وأو ذذذ   ذذذن ال (197)لغذذذ  أخذذذرل غذذذري الرو انيذذذ  والروسذذذي ب اك قانونيذذذ اختذذذارد اامسذذذاك 

يف بلغذذذاد األقليذذذاد  ادمعيذذذاجل  لتملذذذني تسذذذايل أامسذذذا  باللغذذذ  الغاغوءيذذذ يف  لذذذك  مبذذذا التشذذذري  
 .(198) ولنوفا
ن اد يذذذمجهوريذذذ   ولذذذنوفا الال رك يذذذ  الفعالذذذ  تلفذذذل  ن بذذذ 4أو ذذذ  الورقذذذ  ا شذذذرتك  و  -72

 .(200)لغاد أ ن ي  يف أامسائهاكلماد بالعا   باست نام   ادمعياجلتسال أن و  (199)التسايل
لمرنذذذذذ ني بالنسذذذذذ   لاالنت ذذذذذا   ميذذذذذن أن اوذذذذذ  يف  وال رذذذذذ   نرمذذذذذ  برو ذذذذذو لذذذذذيل  -73

 تسذذاوي الفذذرصاالنت ذذايب  ذذن أ ذذل ضذذمان  المذذانونالرب ذذان يعذذّنل  ن   بذذ و ذذف  (201)ا سذذتملني
 .(202)األ  ا  السياسي  أثنا  عملي  التسايل رن م  رن ني ا ستملني و بني ا
 ا ذذرأ  يف هيئذذاد  ذذن  المذذرار  وال رذذ   نرمذذ  برو ذذو لذذيل  اسذذتمرار ا فذذاض متثيذذل -74
 لتذ  و   (204)قل   نذ  التمييذ  والمضذا  عليذ  وضذمان ا سذاوا وقنم  .(203) لك الرب ان يف مبا

الورقذذذ  و   (205)ا ؤسسذذذاد النةمراييذذذ  و مذذذو  اإلنسذذذان التذذذاب   نرمذذذ  األ ذذذن والتعذذذاون يف أوروبذذذا
 11أو ذذذذذذ  الورقذذذذذذ  ا شذذذذذذرتك  و تعليمذذذذذذاد مماثلذذذذذذ .  (207)11والورقذذذذذذ  ا شذذذذذذرتك   (206)3ا شذذذذذذرتك  

 .(208)ا رأ نس   متثيل  ن أاىن لالت وي  على ب
 ذن الفئذاد  ن  وغذريهو واد اإلعاقذ   يائف  الرو ذا ن نسا  بأ ني ا رامل   لت  وأفاا -75

 .(209)اويا  العا  يست عنن كثرياك  ن الضعيف  
 توعيذذ  تعلمذذ  بالمجهوريذذ   ولذذنوفا بذذرا   تعليميذذ  و تضذذ   ن بذذ 2أو ذذ  الورقذذ  ا شذذرتك  و  -76
 .(210)   الش ا  يف الت وي  وتشاي  الرتبي  ا نني  يف ا نار  بش ن
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 التمتع بشروط همل هادلة ومؤاملة و ي اللق  ي العمل -5 
  (211)الل ذذار مارنذذ  ببذذني الشذذ ا   أعلذذىأن  عذذنل ال طالذذ   2الورقذذ  ا شذذرتك   ال رذذ  -77

 .(212)مجهوري   ولنوفا فرص عمل للش ا تيسر وأو   ب ن 
با سذذاوا  بذذني  يتعلذذ  فيمذذاتذذنعو للملذذ  أن هنذذا  اجتاهذذاد  11و كذذرد الورقذذ  ا شذذرتك   -78

مجهوريذذ   ولذذنوفا تذذنابري للمضذذا  علذذى التمييذذ  تنفذذت  ن بذذ و ذذ  ف  (213)اجلنسذذني يف سذذو  العمذذل
 .(214)ضن ا رأ  يف العمل

قذذذذ  األنذذذذ اص  وي اإلعايذذذذ ال ي ذذذذم  ال اجملتمذذذذ أن  د  نرمذذذذ  األ ذذذذل وال ذذذذ   كذذذذر و  -79
    نرمذذذذذ أو ذذذذذو  .(215)بيذذذذذنهم أال إىل ارتفذذذذذاع نسذذذذذ   ال طالذذذذذ  والع لذذذذذ  ممذذذذذا التهنيذذذذذ  والنفسذذذذذي  

ProAbility (216)مجهوريذذ   ولذذنوفا أاواد لتشذذاي  توعيذذم األنذذ اص  وي اإلعاقذذ تنفذذت  ن بذذ. 
 .(217)تو ي  مماثل  16وقن   الورق  ا شرتك  

 معلشي الئق التمتع بمستوى و ي اللق  ي الضمان االأتماهي -6 
 ويف  لذذذذذك األنذذذذذ اص  و  مبذذذذذا أن الفئذذذذاد الضذذذذذعيف    نرمذذذذذ  األ ذذذذذل وال ذذذذذ   د كذذذذر  -80

 تماعم والفمر وانعنام فرص او ول علذى اال ست عااتعاين يف كثري  ن األ يان  ن اال  اإلعاق 
 .(218)اين اد العا  

عذذذذاال وغذذذذذري غذذذذري  تذذذذ  أ ذذذذني ا رذذذذامل أن نرذذذذام ا عانذذذذاد التماعنيذذذذ  اوذذذذاص لو كذذذذر  -81
الذذويجل اوذذن األاىن ترفذذ  مجهوريذذ   ولذذنوفا ا نذذاف  اال تماعيذذ  و تعذذّنل  ن بذذ و ذذى ف  (219) سذذتنام
 .(220) ستول اللفاع ىت لخ ور 

  ثمذذذلاأليفذذذال ايذذذاص بإقا ذذذ  رعايذذذ  ال لتذذذ  أ ذذذني ا رذذذامل أن إ ذذذال  نرذذذام  وال ذذذم -82
عذنم  التمويذل لل ذن اد اال تماعيذ  و  عذنم كفايذ وب اإلقا ذ ؛كافي   ؤسساد غري  ن اد بنيل  خب

 .(221)ال نالد لخيتامكفاي  

 اللق  ي الصلة -7 
 الرعايذ  الط يذ  األوليذ    ين غذم أن تلذونأن  على الرغم  ن أنإىل  4أنارد الورق  ا شرتك   -83
تذذنين أ ذذذور  نتياذذ ا رضذذى افذذذ  تلذذاليم الرعايذذ  الط يذذ    فذذإن علذذى   ذذاالد الطذذوارل باجملذذان ويف

لتمذنو رعايذ   ذ ي    يذناك  قهذ   جتهيذ اك  غذريأن ا ؤسساد الط يذ    وأضاف .(222)ا وعفني والفساا
 ن بذذ 4أو ذذ  الورقذذ  ا شذذرتك  و  .(224)قذذنم  لتذذ  أ ذذني ا رذذامل تعليمذذاد مماثلذذ و  .(223) اد  ذذوا 

 سذتمل  هيئذ   أن تنشذ و  (225)مجهوري   ولنوفا الر ن ا ستمر جلوا  اين اد الط يذ  ا من ذ تلفل 
 .(226)ممارس  ا هن سو  يف لت مي  ل

 يعذذذذذانون  ذذذذذننذذذذذ    300 000أن هنذذذذذا   ذذذذذواص إىل   " ابيذذذذذاإل ذذذذذاار  "ا  دوأنذذذذار  -84
 .(227)العذالجإ لانيذ  او ذول علذى بسذ   نمذ   عام كل   نهم 3 000ةود التها  الل ن و 
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وءيذذاا   Cتنفيذذت تذنابري يفذذض أسذعار أاويذ  التهذذا  الل ذن علذى مجهوريذذ   ولذنوفا ا  ذاار  و ثذ  
C عنا ا ستفينين  ن الربنا   الويجل لعالج التها  الل ن

(228). 
 عذذذذنالد وفيذذذذاد الرضذذذذ  قذذذذن أن أنذذذذ  علذذذذى الذذذذرغم  ذذذذن  د  ؤسسذذذذ  لو ذذذذو  إىلوأنذذذذار  -85
 يف أنذذ  اف وأضذذ .(229)األورويبا توسذذ  ب رتفعذذ   مارنذذ  تذذ ال  ال هذذته ا عذذنالدفذذإن فضذذ   ا 

 سذذنواد 3 ُتذذ  األيفذذال فذذإن نسذذ   اال فذذاض  يف رخذذت ؤسسذذادا  يف األيفذذال عذذنا أن  ذذني
 او ذولإ لانيذ    ولذنوفا مجهوريذ تلفل  ب ن وأو   .(230)ثابت ت ال  ال  ؤسساد يف ا واعني
للشذذذ ا   (231)األسذذذري الذذذنعم خذذذن اد وأن تطذذذور  ذذذوا  اد  وا تماعيذذذ  ي يذذذ  خذذذن اد علذذذى

 .(232)األيفال ا عرضني لل طر
إ لانيذ    ذول عذنم ب ولذنوفا يف يعذانون  ذن  ذرض السذلري الذتين رابط  الش ا  وأفااد  -86
 ؛(234)رض السذذذلريا رت طذذذ  مبذذذخذذذن اد الطذذذوارل عذذذنم كفايذذذ  و  (233)لذذذى األنسذذذولني واومذذذنعميذذذ  اجل
 2020-2016الربنذذذذذذذا   الذذذذذذذويجل للسذذذذذذذلري  ب ذذذذذذذياغ مجهوريذذذذذذذ   ولذذذذذذذنوفا تمذذذذذذذوم  ن بذذذذذذذ و ذذذذذذذ  ف

 .(235)علي  وا وافم 
خا ذذ  يف و   تذذ ال  رتفعذذ  نسذذ ياك  ال اد راهمذذاأن وتذذري   ذذل  4و كذذرد الورقذذ  ا شذذرتك   -87

التثميذذم اجلنسذذم كمذذاا  اور  بشذذ ن مجهوريذذ   ولذذنوفا تذذنرج  ن بذذ و ذذ  ف  (236)ا نذذاي  الريفيذذ 
 .(237)إل ا ي 
مجهوريذذ   ولذذنوفا ضذذماناد تسذذت ن،  ن بذذلذذنفاع عذذن اوريذذ  الذذنوص ل ذذالم ى التأو ذذو  -88

عمذذار األ ذذ  لضذذمان تناسذذ ها الرتبيذذ  اجلنسذذي   أن تسذذتعرضخذذن اد اإل هذذاض و  بشذذ نإضذذافي  
 .(238)رغ اد الوالنين وعنم خمالفتها

 اللق  ي التعللس -8 
اللغذ  األم لخقليذاد تذنرم التعلذيم ب مل أن مجهوريذ   ولذنوفا 14الورقذ  ا شذرتك   ال ر  -89
تطلذذ  وأو ذذى بذذ ن  (240)وقذذنم  ركذذ  اإلعذذالم عذذن  مذذو  اإلنسذذان تعليمذذاد مماثلذذ  .(239)وينيذذ ال

 يذذ الغاغوء و اللغذذاد األوكرانيذذ   اجلذذ   األكذذرب  نهذذا ب أو تلذذون كلهذذا ي مجهوريذذ   ولذذنوفا بذذرا   اراسذذ
 .(242)مماثل تو ياد  14وقن   الورق  ا شرتك   .(241)بلغ  الرو اوال لغاري  و 

تذتكر يف  ناسذذ اد قليلذذ   ن األقليذاد العرقيذذ  بذذوأفذاا  ركذذ  اإلعذالم عذذن  مذو  اإلنسذذان  -90
جتذري وأو ذ  بذ ن  .(243) ولذنوفايف يف  عرم اللت  ا نرسي   ميف سيا  هميش غال اك و  عمو اك 

وفمذذاك أن ت ذذ  ها التعليميذذ  و  اسياسذذاهلمذذو  اإلنسذذان و لاف ذذ  التمييذذ  ُتلذذيالك ووءار  التعلذذيم 
 .(244)لتو ياد الت ليل

التعلذيم  وا ضر  يائف  الرو ا فم  هم التينن م أيفال أن  9 كرد الورق  ا شرتك  و  -91
المذنر  ا اليذ  لذنعم تعلذيم األيفذال   نم أن   وأوض  (245)2013 عام يف االبتنائم والثانوي

 .(246) نهذا ا  عنم  ضور ا نرس  والتسذر بني أس  ن ال يئ  ا نرسي  التميي ي  وال واج ا  لر و 
تنفذذذذذذت  ن بذذذذذذ 3أو ذذذذذ  الورقذذذذذذ  ا شذذذذذرتك  و  .(247)تعليمذذذذذذاد مماثلذذذذذذ  10وقذذذذذن   الورقذذذذذذ  ا شذذذذذرتك  
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الورقذذ  أو ذذ  و  (248)التعلذذيم العذذاص إىلرو ذذا أفذذراا يائفذذ  التع يذذ  و ذذول ل ولذذنوفا تذذنابري  مجهوريذذ 
سذذذيما بذذذني  وال  الرو ذذذا بذذذني أيفذذذال نهذذذا التسذذذر  و لاف ذذذ  التغيذذذ  عذذذن ا نرسذذذ  مب 10ا شذذذرتك  
 .(249)الفتياد
التمييذذ  يف  مهذذم يعذذانون  ذذن أن األنذذ اص  وي اإلعاقذذ   16و كذذرد الورقذذ  ا شذذرتك   -92

 ذول األيفذال و  تعذرتضالذد  اوذوا  مجهوريذ   ولذنوفا مجيذ  ت يذل  ن بذ و ذ  ف  (250)يف التعليم
مجهوريذذذذ   ولذذذذنوفا تلفذذذذل ن    ؤسسذذذذ  لو ذذذذو  بذذذذ أو ذذذذو  .(251)نرذذذذام التعلذذذذيم إىل وي اإلعاقذذذذ  

 .(252)التعليمعلى أليفال والش ا  مجي  ا  ول إ لاني  

 ادطفال ذوو اإلهاقة -9 
مجهوريذذذ   ولذذذنوفا خذذذالل إىل عذذذن  تو ذذذياد  أنذذذ  ت تمذذذنو  نرمذذذ  األ ذذذل وال ذذذ   ّكذذرد  -93

  ن هنذذذذذا بذذذذذ د فذذذذذااف  (253)بشذذذذذ ن األنذذذذذ اص  وي اإلعاقذذذذذ األول الذذذذذنوري الشذذذذذا ل  هااستعراضذذذذذ
 20ىل إي ذل   ذا نأو  (255)ا سذالني (254)األنذ اص  وي اإلعاقذ  ذن  183 700يمذر   ذن   ا

 .(256)إقا  يف  ؤسساد وضعوا ئ   ن ال الغني  وي اإلعاق  ايف ا 
 2015و 2010بذذني عذذا م تذذنابري النولذذ  اختذذتد  نأ  نرمذذ  األ ذذل وال ذذ  و كذذرد  -94

نون بذذذذنائل بذذذذ  أنذذذذإىل  ف نذذذذاردنذذذذ اص  وي اإلعاقذذذذ   األ  ذذذذن علذذذذىإلءالذذذذ  الطذذذذاب  ا ؤسسذذذذم 
ُتذذالم عذذنم  ال ذذمو  .(257) ذذ ول بذذنونا رضذذى السذذابمني سذذينتهى األ ذذر بلمؤسسذذاد المنةذذ   ل

الع ذذ ي " واالستعاضذذ  عذذالج األ ذذراض أي خطذذ  بشذذ ن إغذذال  " ؤسسذذاد  عذذنم و ذذواالتمييذذ  
 .(259)تعليماد مماثل  10  وقن   الورق  ا شرتك .(258)ن اد قتمعي  بنيل خبعنها 
عمليذ  ا ؤسسذي  الشذا ل  إلءالذ  المجهوريذ   ولذنوفا توا ذل  ن بذ    ؤسس  لو ذو أو و  -95

تذذذذنابري لضذذذذمان ر ذذذذن  أن تت ذذذذتو   (260)ألنذذذذ اص  وي اإلعاقذذذذ  ذذذذن علذذذذى االطذذذذاب  ا ؤسسذذذذم 
أو ذذذذى ُتذذذذالم عذذذذنم و  .(261)للمضذذذذا  علذذذذى اإليذذذذتا  و نعذذذذ  األنذذذذ اص  وي اإلعاقذذذذ  ؤسسذذذذاد 
األنذذذذذ اص  وي اإلعاقذذذذذ  يف علذذذذذى  يذذذذذوعم إلضذذذذذفا  الطذذذذذاب  ا ؤسسذذذذذموقذذذذذم  بوضذذذذذ التمييذذذذذ  

او ذذول علذذى  بلفالذذ  16أو ذذ  الورقذذ  ا شذذرتك  و  .(262)الع ذذ ي "عذذالج األ ذذراض " ؤسسذذاد 
 .(264)تو ياد مماثل  18وقن   الورق  ا شرتك   .(263)نعم اجملتمعم لخن اص  وي اإلعاق ال

ا تيا ذذذذاد تل يذذذذ  مجهوريذذذذ   ولذذذذنوفا رليذذذذاد لتذذذذن    ن بذذذذ 10أو ذذذذ  الورقذذذذ  ا شذذذذرتك  و  -96
 نرمذ  األ ذل   قذن و  .(265)اإلا اج اال تماعم لخن اص  وي اإلعاقذ  النفسذي  واال تماعيذ 

 .(266)تو ياد مماثل  وال   
 أن التشذذذري  ركذذ  إعذذاا  الت هيذذذل الطذذيب واال تمذذاعم لخنذذذ اص ضذذعاع ال  ذذر  و كذذر -97
بذذذ ن تذذذوفر  و ذذذى ف  (267)ؤ ن الوسذذذائل التمنيذذذ  التعويضذذذي  لذذذتوي اإلعاقذذذ  ال  ذذذري  والسذذذمعي يذذذ مل

 .(268)عاا  ت هيل هته الفئ   ن النا إلمجهوري   ولنوفا  عناد  ت     
 إىل ألنذذذ اص  وي اإلعاقذذذ اإ لانيذذذ  و ذذذول  يف اك  ذذاا اك ُتذذذالم عذذذنم التمييذذذ  نم ذذذ وال ذذم -98

  (270)وقذذذذنم قلذذذذ   نذذذذ  التمييذذذذ  والمضذذذذا  عليذذذذ  وضذذذذمان ا سذذذذاوا  .(269)النمذذذذلوسذذذذائل ال يئذذذذ  ا اايذذذذ  و 
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 ىتعليمذذذاد مماثلذذذ . وأو ذذذ (273)16والورقذذذ  ا شذذذرتك   (272)3الورقذذذ  ا شذذذرتك  و   (271)سذذذتويل  ورابطذذذ 
مجهوري   ولنوفا خط  عمذل  ذول جتنيذن ا  ذاين المنةذ  واأل ذاكن العا ذ  لضذمان تعتمن ب ن الت الم 
قلذذ   نذذ  و   (275)ُتذذالم عذذنم التمييذذ  ىوأو ذذ .(274)إليهذذا و ذذول األنذذ اص  وي اإلعاقذذ  إ لانيذذ 

فذذرض ب (278)16والورقذذ  ا شذذرتك   (277)3الورقذذ  ا شذرتك  و   (276)التمييذ  والمضذذا  عليذذ  وضذمان ا سذذاوا 
 .ال تيا اد األن اص  وي اإلعاق  ا تعلم  بإ لاني  الو ولعموباد على عنم اال تثال 

 ادقللات -10 
ئذذذ   ذذذن  ذذذذوايجل ايف ا  35و 25 بذذذذني  ذذذا أفذذذاا  ركذذذ  اإلعذذذالم عذذذذن  مذذذو  اإلنسذذذان أن -99

األوكرانيذذذ    هم هذذذمئذذذ   ذذذنايف ا  15واص اللغذذذ  األم وذذذ أنو  اإلثنيذذذ إىل األقليذذذاد  ينتمذذذون ولذذذنوفا 
 .(279)ولغ  الرو ا وال لغاري  ي الغاغوء و 

 أعذر و  ؛(280)اك ا تماعيذ اك متييذ  يوا هذون الرو ذا  يائفذ  أفذراا أن 3 كرد الورقذ  ا شذرتك  و  -100
إءا  اسذتمرار الموالذ  النمطيذ  لغال يذ    قلمذعذن قل   ن  التميي  والمضا  علي  وضذمان ا سذاوا  

 .(282)الغاذذذر بانتشذذذار عذذذاهر   عذذذااا  9الورقذذذ  ا شذذذرتك  أفذذذااد و  (281)يائفذذذ  الرو ذذذا إءا  سذذلانال
مجهوري   ولنوفا  الد إعال ي  هذنع إىل المضذا  علذى جتري  ن ب 10الورق  ا شرتك   وأو  

  عذذاا  الغاذذرلاف ذذ  مب 9الورقذذ  ا شذذرتك  أو ذذ  و  (283)أفذذراا يائفذذ  الرو ذذاالموالذذ  النمطيذذ  إءا  
 .(284)اإلعالم  يف وسائ
رو ذذا خذذالل االسذذتعراض بطائفذذ  الالتو ذذياد ا تعلمذذ  ب (285)10الورقذذ  ا شذذرتك    ّكذذردو  -101

يعذاين يذ ال  ال نذع  الرو ذاإىل أن  دوأنذار  (286)مهوري   ولنوفاب ا تعل  نوري الشا ل األولال
وقذذن   الورقذذذ   .(287)ا تيا اتذذ  يف تل يذذذ  ذذعوباد  ويوا ذذ عذذنم ا سذذاوا  يف سذذذو  العمذذل   ذذن 

رو ذذا إىل  ذذن ك ذذري ال غيذذا  نذذع  9الورقذذ  ا شذذرتك   ال رذذ و  .(288)تعليمذذاد مماثلذذ  3ا شذذرتك  
 .(289)اويا  السياسي  احمللي  والويني  نع

يذذذذذذذذته  إىل  ال الرو ذذذذذذذذا ذذذذذذذذن نسذذذذذذذذا   يف ا ائذذذذذذذذ  45أن  10 كذذذذذذذذرد الورقذذذذذذذذ  ا شذذذذذذذذرتك  و  -102
 ذن الرو ذا ألول أن  على الرغم  ذن انت ذا  ا ذرأتني إىل  9وأنارد الورق  ا شرتك   .(290)ا نرس 
يف اويذا   الرو ذا    شذارك  نسذا  نسذفذإن احمللذم   كمستشاراد على ا سذتول  2015 عام  ر  يف
 تعليماد مماثل . (292)3وقن   الورق  ا شرتك   .(291)ت ال  ن فض   ناك  ال العا  
مجهوري   ولنوفا ا شاكل اال تماعي  واالقت ااي  ُتل  ن ب 10أو   الورق  ا شرتك  و  -103

 ي   واو ذذول علذذى لشذذع  الرو ذذا  ثذذل عذذروع السذذلن  وال طالذذ   واو ذذول علذذى الرعايذذ  ال ذذ
أو ذذ  و تو ذذياد مماثلذذ .  (295)9والورقذذ  ا شذذرتك   (294)3وقذذن   الورقذذ  ا شذذرتك   .(293)التعلذذيم

يف التعلذذذذيم والعمذذذذل واويذذذذا   الرو ذذذذاضذذذذمان ا شذذذذارك  ا تسذذذذاوي  لنسذذذذا  بأيضذذذذاك  9الورقذذذذ  ا شذذذذرتك  
 .(296)العا  
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 المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجوء -11 
انتهذذا    علو ذذاد عذذناآلسذذيوي  و ال لذذنان األفريميذذ   الشذذعو  األ ذذلي   ذذنمجاعذذ  قذذن    -104

 السذذذذذفر إىل ايذذذذذارج للنراسذذذذذ  ةلذذذذذنهم ال الذذذذذتين  (297)بالنسذذذذذ   لال ئذذذذذني التنمذذذذذلاوذذذذذ  يف  ريذذذذذ  
 شذذذذاريعهم  يذذذذنيروانح و ا ذذذذيف  سذذذذابماد  يشذذذذاركوا أو وا؛عملذذذذيةلذذذذن أن  وال ؛ألغذذذذراض  هنيذذذذ  أو

 .(299)وثائ  سفرمجي  الال ئني بمجهوري   ولنوفا ت وا ن وأو   ب  .(298)ايا  

 بها يتعلق  لما تو تقاللس ملددة تو الومع  ي مناطق -12 
 تلن هنذا  مل ا اضي   ايم  والعشرينأن  خالل السنواد  12 كرد الورق  ا شرتك   -105
 مذذو  اإلنسذذان يف األراضذذم الذذد تسذذيطر عليهذذا  علو ذذاد وأعمذذال قليلذذ  بشذذ ن الذذنفاع عذذن  إال

 .(300)األ ر الواق إااراد 
أن ثذذذال،  ذذذن تو ذذذياد االسذذذتعراض الذذذنوري الشذذذا ل الذذذد  17الورقذذذ  ا شذذذرتك  وتؤكذذذن  -106

أن  12الورق  ا شرتك   ال ر و  .(302) نطم  ترانسنيسرتيا تشري إىل (301)ق لتها مجهوري   ولنوفا
لوضذذذذ  يف ترانسنيسذذذذرتيا ومايذذذذ  ضذذذذ ايا بشذذذذ ن احمذذذذنا   الئ ذذذذ أي  متذذذذرر مل السذذذذلطاد ا ولنوفيذذذذ 

 .(303)انتهاكاد  مو  اإلنسان
لر ذذن  2012 عذام يففارنيتذا  يف قريذ  متثيليذاك  افتذذتح  لت ذاك أنذ  و كذر  لتذ  أ ذني ا رذامل  -107
 .(304) مو  اإلنسان يف  نطم  ترانسنيسرتيا واعم ا نرماد غري اولو ي  ا رتام
ا تعلمذذذذذذ  بعذذذذذذض األهذذذذذذناع إاراج و كذذذذذر  لتذذذذذذ  أ ذذذذذذني ا رذذذذذذامل أنذذذذذذ  علذذذذذى الذذذذذذرغم  ذذذذذذن  -108

ومذذو  اإلنسذذان  وضذذمان  مذذو  اإلنسذذان يف  نطمذذ  ترانسنيسذذرتيا يف خطذذ  العمذذل الوينيذذ  تع يذذ ب
 .(305)ت م ي مل الثري  نهفإن ال  2014-2011 للفرت 
 تنفيذذذت خطذذذ  العمذذذل الوينيذذذ مجهوريذذذ   ولذذذنوفا تمذذذّيم  ن بذذذ 12أو ذذذ  الورقذذذ  ا شذذذرتك  و  -109

أو ذى  لتذ  و  .(306)جلمهذورعلذى اهذته ا علو ذاد  أن تعذرضيف ترانسنيسذرتيا و  ومو  اإلنسان
وقذذن    .(307)تع يذذ  و ايذذ   مذذو  اإلنسذذان يف  ذذنول أعمذذال ا فاوضذذاد بذذإاراجأ ذذني ا رذذامل 
 .(308)تو ي  مماثل  7الورق  ا شرتك  

   سذتول  عيشذم الئذذ و وذ  يف  ريذ  التنمذذل  اانتهاكذذاد ب 12الورقذ  ا شذرتك   دنذناو  -110
 .(309) ريذذذ  التع ذذذري وتلذذذوين اجلمعيذذذاد يف ترانسنيسذذذرتيا فضذذذالك عذذذنوخذذذن اد ال ذذذ   والتعلذذذيم 

وأعمذذذذذذذال  (310)التعسذذذذذذذفم واالختطذذذذذذذاع اال تاذذذذذذذاء    ذذذذذذذنالعنيذذذذذذذن اوذذذذذذذاالدأيضذذذذذذذاك  ال رذذذذذذذ و 
 ت اإلبذالغ عذن  أنذ  وأضذاف .(312) الو ناد العسذلري ويف  ن ق ل الشري  احمللي  (311)التعتي 
 .(313) ر   ا تااءعروع 
مجهوري   ولنوفا خطواد  لموس  لضذمان ممارسذ  تت ت  ن ب 8الورق  ا شرتك    أو و  -111

 ريذذذذ  التع ذذذذري يف ترانسنيسذذذذرتيا وتذذذذوفري اومايذذذذ  للذذذذتين يتعرضذذذذون لالضذذذذطهاا بسذذذذ   التع ذذذذري عذذذذن 
 .(314)ررائهم
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لاف ذ  ا تطذرفني كذان لذ  أثذر سذليب علذى  أن ا رسوم احمللذم  17 كرد الورق  ا شرتك  و  -112
 .(315)ترانسنيسرتيا وث   أنشط  اجملتم  ا نين يف ا نطم  يفنشا  ا نرماد غري اولو ي  

وا ذذذذذذذذل  ترانسنيسذذذذذذذذرتيا يف  األ ذذذذذذذذر الواقذذذذذذذذ   إاار  أن 12الورقذذذذذذذذ  ا شذذذذذذذذرتك   ال رذذذذذذذذ و  -113
ن عذن و يف  لذك ا ذنافع مبذا ا نطم   إىلو ول فئاد خمتلف   ن النا   تميين 2015-2011 يف

 .(316)نو ا نرماد غري اولو ي  وال  في و مو  اإلنسان  وممثل
يف ترياسذذذ ول  األ ذذذر الواقذذذ إاار  الذذذتي متارسذذذ  أن الضذذذغ   5الورقذذذ  ا شذذذرتك   وال رذذذ  -114

 ذذذن ممثلذذذم ا نرمذذذاد غذذذري اولو يذذذ  وأن العنيذذذن علذذذى ا ذذذنافعني عذذذن  مذذذو  اإلنسذذذان قذذذن ءاا  
 17وقن   الورق  ا شرتك   .(317)عملهمبس   اها اد تشهري يتعرضون للرتهي  وتو   إليهم 

 .(318)تعليماد مماثل 
 ألن  لو ذذ   ولذذنوفا ت سذذم ن  نرمذذاد اجملتمذذ  ا ذذنين بذذ 17الورقذذ  ا شذذرتك   وأفذذااد -115
شذذذذ ن اعذذذذم ا نرمذذذاد غذذذذري اولو يذذذذ  يف  نطمذذذذ  بي الشذذذذا ل تو ذذذذي  االسذذذذتعراض الذذذنور تنفذذذت  مل

 هذوا  بشذلل عملذممجهوريذ   ولذنوفا تذنعم  ن بأو ى  لت  أ ني ا رامل و  .(319)ترانسنيسرتيا
وقذذذذن   الورقذذذذ   .(320)تع يذذذذ   مذذذذو  اإلنسذذذذان يف  نطمذذذذ  ترانسنيسذذذذرتيا الرا يذذذذ  إىلاجملتمذذذذ  ا ذذذذنين 

 .(321)تو ي  مماثل  17ا شرتك  
النوليذذذذ  الفاعلذذذذ  اجلهذذذذاد بمجهوريذذذذ   ولذذذذنوفا هيذذذذ   ن بذذذذ 17أو ذذذذ  الورقذذذذ  ا شذذذذرتك  و  -116

 نرمذذاد  مذذو  توا ههذذا وا شذذاركني يف تسذذوي  نذذ اع ترانسنيسذذرتيا للرتكيذذ  علذذى الت ذذنياد الذذد 
وضذذمان إ ذذرا  ُتميمذذاد بشذذ ن  (322)سذذلطاد ترانسنيسذذرتيا ذذن ضذذايماد الذذد تتعذذرض  اإلنسذذان 

وإ الذذذ  ال ذذ فيني و ما يذذ  ضذذذن ا ذذنافعني عذذن  مذذو  اإلنسذذذان والنشذذطا   ذذاالد األعمذذال االنت
 .(323)إىل العنال عنها لني ؤو ا س
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