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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية عشرة
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)ج( من  51حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة  موجز أعدته املفوضية السامية  
 1/5مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

 *اتيلند

إىل عمليذذذن اعرذذذتعرا   (4)جهذذذن  عنيذذذن 12املرد ذذذن  ذذذن  رلمعلو ذذذ  هذذذاا ارترريذذذر  ذذذوج    
جملذ  قرذوا اسانذ  .   اعتمذده يتاردوري ارش  ل. وهو يتَّبع هيكل املب دئ ارتوجيهين ارع  ن ارذ

رريذذذر أيذذذن وراج أو وجهذذذ   ااذذذر أو انباقذذذ    ذذذن ج اذذذ    و ذذذين األ ذذذ  املت ذذذد  وع يتضذذذمن ارت
كذر  بصذور  ذ  ند و  حمدَّد . فيم  يتصل ابدع جا ارن  ين حلروا اسان  ، وع أي قك  أو نرار 

على  أ بري ندر اس ك   نهجين يف قواشي هن ين ارنص  راجع املعلو    اروارد  يف ارتررير، كم  
اربكيذذ  علذذى إىل اعفترذذ ر إىل  علو ذذ   عذذن  نذذ أل حمذذدد  أو  أ ذذ  .دو  تغيذذرن ارنصذذوا األيذذلي

هذاه املنذ أل بعينهذ . وتتذ     علو ذ   عذن اجله   املعنينرد يع ى إىل عدم تردمي فهاه املن أل 
مجيذذع ارذذيت تتضذذمن علذذى املونذذع ارشذذبكي رلم و ذذين ارنذذ  ين حلرذذوا اسانذذ   ارنصذذوا ارك  لذذن 

 هذذييف اجلورذذن األوىل  أ  دوريذذن اعرذذتعرا هذذاا ارترريذذر  روعذذي يف إعذذداد. ونذذد ارذذوارد  املعلو ذذ  
 أربع رنوا .

 

__________ 

   إىل دواأر اربمجن ارت ريرين ابأل   املت د .مل حترر هاه اروثيرن نبل إرر هل * 
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 املعلومات األساسية واإلطار -أواًل  

 نطاق االلتزامات الدولية -ألف  
، و نامذذذذذذن ريذذذذذذد قرذذذذذذذوا (3)، ومجعيذذذذذذن بنذذذذذذ   ا بذذذذذذذن(1)1أويذذذذذذا ارررذذذذذذ رن املشذذذذذذذبكن  -4

، ابرتصذذذذديى علذذذى اعت  نيذذذذن اردوريذذذذن حلم يذذذذن (5)ألعمذذذذ ل، و عهذذذذد قرذذذذوا اسانذذذ   وا(1)اسانذذذ  
، (6)قرذذوا مجيذذع ارعمذذ ل املهذذ جرين وأفذذراد أرذذره . وأويذذا جلنذذن ويلنذذد ارو نيذذن حلرذذوا اسانذذ  

ابعاضذذذم م إىل اعت  نيذذذن اردوريذذذن  (8)، و نامذذذن ريذذذد قرذذذوا اسانذذذ  (2)و نامذذذن ارع ذذذو اردوريذذذن
بنذذذن  (9)، كمذذذ  أويذذذا جلنذذذن احلرذذذوني  اردوريذذذنحلم يذذذن مجيذذذع األشذذذخ ا  ذذذن اع ت ذذذ ج اررنذذذري

 تشريع   جتر ِّم اع ت  ج اررنري.
ابرتصذذذذديى علذذذذى  41وارررذذذذ رن املشذذذذبكن  (41)وأويذذذذا  نامذذذذن ريذذذذد قرذذذذوا اسانذذذذ   -1

ارربوتوكول اع تي ري عت  نين  ن هضن ارتعاي  وغره  ن  روب املع  لذن أو ارعروبذن ارر رذين أو 
كذذذي يتذذذ   رلجنذذذن  نذذذع ارتعذذذاي  جار   راكذذذ  اعقتجذذذ ج رت نذذذ  املرافذذذى   ارالإانذذذ اين أو املهينذذذن،

 .(44)واملم رر   وتردمي تويي    ن أجل اسيال  اررض أي
وأويذذذا  نامذذذذن ارع ذذذذو اردوريذذذذن ابرتصذذذذديى علذذذذى ارربوتوكذذذذول اع تيذذذذ ري ار ذذذذ   املل ذذذذى  -3

 .(41)ج عروبن اسعدامابرعهد اردويل اخل ا ابحلروا املداين وارني رين، وبنن تشريع سرغ 
احلكو ذذذن ابرتصذذذديى علذذذى ارربوتوكذذذول اع تيذذذ ري املل ذذذى  9وأويذذذا ارررذذذ رن املشذذذبكن  -1

ابرعهد اردويل اخل ا ابحلرذوا اعنتصذ دين واعجتم عيذن وار ر فيذن، وابرنذ   ار ذوري رت  ا  ذ  
ل، واعت  نيذذن علذذى ات  نيذذن اررضذذ ج علذذى مجيذذع أشذذك ل ارتمييذذ   ذذد املذذرأ ، وات  نيذذن قرذذوا ار  ذذ

اردوريذن رلرضذ ج علذذى ارتمييذ  ارعنصذري، وات  نيذذن  ن هضذن ارتعذاي  وغذذره  ذن  ذروب املع  لذذن أو 
 .(43)ارعروبن ارر رين أو ارالإان اين أو املهينن

، و نامذذذذن ريذذذذد قرذذذذوا (45)، ومجعيذذذذن بنذذذذ   ا بذذذذن(41)وأويذذذى احتذذذذ د احلرذذذذوا املتنذذذذ وين -5
املتعلرذذذن بو ذذذع  4954ابرتصذذذديى علذذذى ات  نيذذذن عذذذ م  (42)ن، و نامذذذن ارع ذذذو اردوريذذذ(46)اسانذذذ  

ابرتصذذذديى  (48). وأويذذذى احتذذذ د احلرذذذوا املتنذذذ وين4962ارالجئذذذ  وبروتوكوهلذذذ  اع تيذذذ ري رعذذذ م 
املتعلرذذذذن بو ذذذذع األشذذذذخ ا عذذذذدوي اجلننذذذذين، كمذذذذ  أويذذذذا ارررذذذذ رن  4951علذذذذى ات  نيذذذذن عذذذذ م 

تعلرذذن بتخ ذيل قذذ ع  ااعذدام اجلننذذين. امل 4964ابرتصذذديى علذى ات  نيذذن عذ م  (49)9املشذبكن 
ابرتصذذذديى علذذذى ات ذذذ نييت ( 14)1وارررذذذ رن املشذذذبكن  (11)وأويذذا ارلجنذذذن ارو نيذذذن حلرذذذوا اسانذذذ  

أيض ً ابرتصديى على ات  نين  1، وأويا اررر رن املشبكن 98و 82 نامن ارعمل اردورين رنمي 
ملن ريذذذذن وبربذذذذول ارتويذذذذي   ذا  ارصذذذذلن.  نامذذذذن ارعمذذذذل اردوريذذذذن املتعلرذذذذن ابرعذذذذ  ل  يف اخلد ذذذذن ا

 .(11)ابرتصديى على اا م رو   األر ري 41وأويا اررر رن املشبكن 
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 اإلطار الدستوري والتشريعي -ابء  
أشذذذذ ر املركذذذذ  امرذذذذيوي رلمذذذذوارد ارر اوايذذذذن إىل أ  رت يلنذذذذد ور ذذذذ ً  ذذذذن حمذذذذ وع  اعارذذذذالب  -6

اارالب أرغا درتور اجملموعن ارن برن. ورغذ   واعارالاب  ارن ج ن، وأ  كل جمموعن جن ا يف
، فإاذ  تشذوب  شذواأ   ذن 4992أبرذى علذى بعذل  بذ دئ درذتور عذ م  1112أ  درتور عذ م 

ثالثن أوج  رأينين، هي: أا  تورا يي غت  مجعيذن عينتهذ  رذل ن عنذكرينن وأاذ  يرذنن اعارذالبن 
رنذذ   املنذذترلن، يذذ  فيهذذ  ارلجنذذن وأاذذ  ارذذتبعد  شذذ ركن املذذوا ن  يف عمليذذ   ا تيذذ ر أعضذذ ج امل  

 1112بضذرور  تعذديل درذتور عذ م  41. وأويا ارررذ رن املشذبكن (13)ارو نين حلروا اسان  
يذذذذ  يك ذذذذل  شذذذذ ركن اجملتمذذذذع املذذذذد   شذذذذ ركن ك  لذذذذن يف ا تيذذذذ ر أعضذذذذ ج ارلجنذذذذن ارو نيذذذذن حلرذذذذوا 

 .(11)اسان  
، واملرروم B.E. 2457 (1914)عنكري إىل  رروم ارر او  ار 41وأش ر  اررر رن املشبكن  -2

 B.E. 2551 (2008)و  األ ذذن ارذذدا لي ذون اذ B.E. 2548 (2005)وارئ ذ رن ار ذذذاسداري بشذن  قذذ
. ونذذذد ا جلنذذذن احلرذذذوني  اردوريذذذن ت  يذذذيل بشذذذن  أقكذذذ م ورذذذل    (15)بويذذذ ه  نذذذواا  نمعيذذذن

    راجعذن دوريذن رن ذ ا نذواا  وأويا أب  جيري ارربملذ (16)حمدد  يوج  اس  ر األ ين ارر او 
 . (12)األ ن اخل ين وت بيره ، ع ريم  يف جنوب اربلد

إىل أ  بعل أقك م املع هدا  اردورين مل تذنعك  بعذد يف  41اررر رن املشبكن وأش ر   -8
اررذذواا  ا ليذذن، يذذ  فيهذذ  اررذذواا  املتعلرذذن ابععترذذ ل واعقتجذذ ج ارتعنذذ ي ، وقرذذوا ا تجذذ ين، 

. ودعذذا ارلجنذذن ارو نيذذن حلرذذوا اسانذذ   إىل تعذذديل اررذذواا  (18)سعذذدام  ذذ را ا ذذ ا اررضذذ جوا
ذا  ارصذذذلن كذذذي تتوافذذذى ا  ذذذ ً  ذذذع ارت ا ذذذ   اربلذذذد يوجذذذ  ات  نيذذذن  ن هضذذذن ارتعذذذاي  وغذذذره  ذذذن 

، وأويذذا  نامذذن ارع ذذو اردوريذذن (19) ذذروب املع  لذذن أو ارعروبذذن ارر رذذين أو ارالإانذذ اين أو املهينذذن
بنذن نذ او   8، وأويذا ارررذ رن املشذبكن (31)جلنن احلروني  اردورين بنن تشريع جير ِّم ارتعذاي و 

 .(34)ملك ف ن ارتعاي 
احلكو ذذن يذذ  يلذذي: إرغذذ ج نذذ او  األ ذذن ارذذدا لي بك  لذذ ،  41وأويذذا ارررذذ رن املشذذبكن  -9

 له  اردرتور، واعرت ام املنذ ول واعرت ام اجل د ابردوررا ين املداين، وا  فان على احلرا  اريت يك
ابملع هذذذدا  اردوريذذذن حلرذذذوا اسانذذذ   ارذذذيت يذذذدَّنا عليهذذذ ن وا ذذذ ذ تذذذدابر  ذذذن أجذذذل حتديذذذد دور 
اجلذذذذيا يف اسدار  املدايذذذذن حتديذذذذداً دنيرذذذذ ً واحلذذذذد  ذذذذن هذذذذاا ارذذذذدور. ووكذذذذن أ  يذذذذدع  ذرذذذذ  قكذذذذ  

 .(31)درتوري يك ل قي د اجليا يف مجيع أ ور ارن اع املد 
إىل أ  ويلنذذذذذذد تناذذذذذذر ق ريذذذذذذ ً يف اعتمذذذذذذ د  شذذذذذذروع نذذذذذذ او   9وأشذذذذذذ ر  ارررذذذذذذ رن املشذذذذذذبكن  -41

، وهذذذو  شذذذروع اررذذذ او  ارذذذاي دعذذذا ارلجنذذذن ارو نيذذذن حلرذذذوا اسانذذذ   إىل (33)ارتجمعذذذ   ارع  ذذذن
 راجعت  وتعديل  حبيث يع ج وحيمي مم ررن احلروا يف ارتجمع ارع م دو  محل رال  على ارن و 

 . (31) ن اردرتور 63 اراي يك ل  ارب ب



A/HRC/WG.6/12/THA/3 

GE.11-15314 4 

أب   3ن ذ، أويذذذا ارررذذذ رن املشبكذذذ(35) ذذذن اردرذذذتور 491ويف إ ذذذ ر اسشذذذ ر  إىل تن يذذذا ار رذذذر   -44
تعذذذذد ِّل ويلنذذذذد اررذذذذواا  املتعلرذذذذن ابمللكيذذذذن ار كريذذذذن أو ابحلصذذذذول علذذذذى املنت ضذذذذرا  ارصذذذذيدعاين 

 .(36)وارعالا ار يب، أو غر ذر   ن اعت  ن  ، يش ركن اجلمهور

 اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان -جيم  
عم  إذا ك اا ارلجنن ارو نين احل رين حلروا اسان   ات ل  41تن جرا اررر رن املشبكن  -41

. ون رذذذا (38)إىل عذذذدم فع ريذذذن هذذذاه ارلجنذذذن 41. وأشذذذ ر  ارررذذذ رن املشذذذبكن (32)ملبذذذ دئ ابريذذذ 
او  ارذاي ينذمل رلجنذن أبداج وف أ هذ  اس ذ فين املبينذن يف ارلجنن إ  احلكو ن تتب  ذن يف رذن اررذ 

. ون رذذذذا إ   شذذذذروع هذذذذاا اررذذذذ او  ع ينذذذذمل رلجنذذذذن ابركشذذذذف عذذذذن أيذذذذن 1112درذذذذتور عذذذذ م 
 علو ذذذ   قصذذذلا عليهذذذ  يف إ ذذذ ر أداأهذذذ  روف أ هذذذ ، وي ذذذر  عروبذذذن علذذذى اركشذذذف عذذذن هذذذاه 

 .(39)املعلو   
نترلن يف  كتذ  رأذي  ارذوجراج  عنيذن حبرذوا إباش ج ورين   41وأويا اررر رن املشبكن  -43

 .(11)املرأ  رضم    ش ركته  على ندم املن وا   ع اررجل يف ا  ذ ارررار

 تدابري السياسة العامة -دال  
وا اسانذذذذذ   ذن حبرذذذذذذإىل أ  اخل ذذذذذن ارو نيذذذذذن ار  ايذذذذذن املتعلرذذذذذ 9ن ذن املشبكذذذذذذأشذذذذذ ر  اررر رذذذذذ -41

  ألي  ب املصل ن يف مجيع ن  ع   اجملتمع، غذر ( ترك  على املش ركن احلر 1119-1143)
أ  عمليذذذن املشذذذ ركن ار عليذذذن غذذذر ك  لذذذن وغذذذر اا  يذذذن وهر يذذذن وع تراعذذذي علذذذى  ذذذو  ن رذذذ  وراج 

. وأشذذذ ر  ارلجنذذذن ارو نيذذذن حلرذذذوا اسانذذذ   إىل أ  اخل ذذذن ع تن ذذذا  ديذذذن  ذذذن ج اذذذ  (14)ارنذذذ  
وريذذذن فع رذذن رلريذذذد وارتريذذي . وأشذذذ ر  بنذذب  عذذذدم وجذذود  1114اسدارا  احلكو يذذن  نذذا عذذذ م 

 .(11)أيض ً إىل أ  هاه اسدارا  احلكو ين مل  ضع رلمن جرن عن تر عنه  عن ارعمل
أب  تضع احلكو ن   ن عمل تتيل رلمدافع  عذن قرذوا  41وأويا اررر رن املشبكن  -45

 .(13)اسان   ارعمل ابرترالرين دو  شعور ابخلوف أو تعر  رلتخويف
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 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع -ًا اثني 

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ألف  

 التعاون مع هيئات املعاهدات -5 
إىل أ  ويلند مل تردم  عا  تر ريرهذ  إىل هيئذ   املع هذدا   41أش ر  اررر رن املشبكن  -46

   ذد  ذذذن توييذذذذلى أ  ارعديذذذذ   عذذذحلرذذذوا اسانذذذ. وركذذذ   ارلجنذذذن ارو نيذذذن (11)يف املوعذذذد ا ذذذدد
 . (15)وا اسان   مل ت ع جل بعدذ   املع هدا  مل ت ن ا وأ  ارعديد  ن املن أل املتعلرن حبرذهيئ

 التعاون مع اإلجراءات اخلاصة -2 
املعني  ابعقتج ج احلكو ن بدعو  املكل   إبجراجا    ين  9أويا اررر رن املشبكن  -42

دام  ذذذذ را ا ذذذذ ا اررضذذذذ ج، وقريذذذذن ارتعبذذذذر، وارذذذذترالل اررضذذذذ   وا ذذذذ   ، ، واسعذذذذ(16)ارتعنذذذذ ي
. (12)قرذذذذوا اسانذذذذ   يف اربلذذذذدواع ت ذذذذ ج اررنذذذذري أو ار ذذذذوعي، وارتعذذذذاي ، إىل درارذذذذن ق رذذذذن 

 ن أجل ارنذالم أب  توجذ  ويلنذد دعذو  إىل املرذرر اخلذ ا اجلديذد املعذين وأويا   رنن ارعدارن 
قرذذذوا اسانذذذ   وارتنميذذذن أب  توجذذذ  ويلنذذذد دعذذذو  إىل   رنذذذن . وأويذذذا (18)ابرتجمذذذع ارنذذذلمي

 .(19)املررر اخل ا املعين ابمله جرين رلري م ببع ن ع جلن

تنفيننا االلتزامنننات الدولينننة املتعلقنننة ،قنننوق اإلنسننان، منننع مراعننناة أح نننا  القنننانون  -ابء  
 اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

 املساواة وعد  التمييز -5 
عذذذن نلذذذى إجاج اشذذذتداد وت ذذذ ن  ارتمييذذذ   ذذذد املذذذرأ  وااتهذذذ    41رررذذذ رن املشذذذبكن أعربذذذا ا -48

. ون رذذا   رنذذن ارعدارذذن  ذذن أجذذل ارنذذالم إ    شذذروع نذذ او  (51)قرذذوا اسانذذ   املك ورذذن هلذذ 
املنذذ وا  بذذ  اجلننذذ   امل ذذرو  رلناذذر  ذذن شذذنا  أ  ينذذمل ابرتمييذذ   ذذد املذذرأ  إذا ارتكذذ  ارتمييذذ  

 41. وأش ر  اررر رن املشبكن (54) مذ حل ارعذين أو دينين أو ك    ن أجل ارصعلى أرب ب أك دو
إىل أا  يتع  على احلكو ن أ  ت يل هاه اعرذت ن جا  ار الثذن كذي ت ذي ابرت ا   ذ  يوجذ  ات  نيذن 

. وأشذ ر    رنذن ارعدارذن  ذن أجذل ارنذالم إىل (51)اررض ج على مجيع أشك ل ارتميي   د املذرأ 
 .(53)إىل قلول  نتدا ن اك ِّن ان ج اجلنوب  ن اردف ع عن قرونهناحل جن 
أ  ارتمييذذ  املرتكذذ  علذذى اسع نذذن أك ذذر ااتشذذ راً يف جمذذ ع   2وعقاذذا ارررذذ رن املشذذبكن  -49

ارتعلي  وارعمل وارنكن واملوايال  واحلي   ار ر فيذن وارويذول إىل األ ذ كن ارع  ذن واحلصذول علذى 
أب  حتبم ويلند قروا اسان   املك ورذن رلمعذون   41رر رن املشبكن . وأويا ار(51)اخلد   

 . (55)وفر ً ألقك م ات  نين قروا األشخ ا ذوي اسع نن
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يواجهذو   اربشذريإىل أ  املتع يش   ع فرو  ارذص املن عذن  9وأش ر  اررر رن املشبكن  -11
 ذذذن اروكذذذ ع  احلكو يذذذن تذذذرفل رعديذذذد أ  ا 3. وعقاذذذا ارررذذذ رن املشذذذبكن (56)اييذذذ اً يف اجملتمذذذع

/اسيدج. كمذذذ  يتعذذذر  املصذذذ بو  ابر ذذذرو  اربشذذذريتوفيذذذف املتع يشذذذ   ذذذع فذذذرو  ارذذذص املن عذذذن 
أب  ت ب ِّذى  3ارررذ رن املشذبكن . وأويذا (52)رلوي ، مم  جيعل  ن ارصع  قضوره  يف املذدار 

فذذذرو  ارذذذص املن عذذذن  احلكو ذذذن ارذذذنهك املرتكذذذ  علذذذى قرذذذوا اسانذذذ   بغيذذذن ارتغلذذذ  علذذذى نضذذذين
/اسيدج دو  اييذذ ن وأب  تعذذد ِّل اررذذواا  ارذذيت تعذذوا قصذذول املتع يشذذ   ذذع اسيذذدج علذذى اربشذذري

اخلذذذد    املختل ذذذنن وأب  تونذذذف ارني رذذذ   ارذذذيت تل ذذذى ويذذذمن ابملتع يشذذذ   ذذذع اسيذذذدج أو ايذذذ  
 يذذذذذذن  ذذذذذذده  أو تنتهذذذذذذ  قرذذذذذذونه  يف ارعمذذذذذذل ويف احلصذذذذذذول علذذذذذذى اخلذذذذذذد    اعجتم عيذذذذذذن واررع

ابحلصذول علذى  48اعجتم عينن وأب  تعد ِّل اررواعد وارنا  ي  ينمل رأل  ذ ل األنذل  ذن عمذر 
 .(58)املشور  ار وعين و د    ا تب ر ارعدوى ابر رو  دو  اشباط  وافرن ارواردين

إىل أ  ااذذ واج ارنذذك   األيذذلي  واألنليذذ   اسثنيذذن يشذذجع  41وتشذذر ارررذذ رن املشذذبكن  -14
ميي   ده ، وأ  هذاه ار ئذ   ي ناذر إريهذ  علذى أهنذ   ذدد األ ذن اررذو ي وتضذر ابرغذ اب  على ارت

. وأشذذ ر  ارلجنذذن ارو نيذذن حلرذذوا اسانذذ   إىل عذذدم حترذذى (59)واملذذوارد ار بيعذذن وتتجذذر ابملخذذدرا 
ترذدم كبذر  ذو  ذنل اجلننذين رلجم عذذ   اسثنيذن يف ارشذم ل ورالجئذي اهلنذد ارصذينين ارنذذ بر  يف 

ذذذذذردوا ومل ينذذذذذتعيدوا جننذذذذذيته  مشذذذذ  ل ارشذذذذذرا. كمذذذذذ  أ  املذذذذذوا ن  ارت يلنذذذذذدي  ارنذذذذ بر  ارذذذذذاين ش 
ارت يلندين ع وكنه  ارتمتع ببعل احلروا،   ل احلى يف ارن ر حبرين، واحلى يف ارعمل، واحلذى يف 

 . (61)ارتعلي ، واحلى يف اررع ين ارص ين

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي -2 
 1141كذذذذ او  ار   /ينذذذذذ ير  نامذذذذن ارع ذذذذو اردوريذذذذن إىل أ  وجيذذذذذر اردا ليذذذذن أعلذذذذن يف  أشذذذذ ر   -11

إ الا محلن رتوريع ا  ا ت بيى عروبن اسعذدام رتشذمل جذراأ  املخذدرا ، وذرذ  يوجذ  ثالثذن 
أشذذذذذذذخ ا ينتاذذذذذذذذرو   218إىل وجذذذذذذذود  41. وأشذذذذذذذ ر  ارررذذذذذذذ رن املشذذذذذذذبكن (64)نذذذذذذذواا  ن أمذذذذذذذن

شخصذذذذ ً  ذذذنه  ينتاذذذذرو  اسعذذذذدام  339إىل أ   (63)4ارررذذذ رن املشذذذذبكن ، وأشذذذذ ر  (61)اسعذذذدام
أب   41ا ذذرأ . وأويذذا ارررذذ رن املشذذبكن  68بنذذب  جذذراأ  تتعلذذى ابملخذذدرا ، وأ   ذذن بيذذنه  

تتخذذا احلكو ذذن   ذذوا  فوريذذن  ذذو إرغذذ ج عروبذذن اسعذذدام وفذذ ًج  يذذ  تعهذذد  بذذ  يف   ذذن ارعمذذل 
 . (16)ارو نين املتعلرن حبروا اسان  

وأش ر    رنن ارعدارن  ن أجل ارنالم إىل أ  قكو    ويلنديذن تتل ذن ارذتخد ا  -13
اررو  غر ارضرورين و/أو امل ر ن يف ارتصدي رالقتج جذ  ، يذ  يف ذرذ  يف نمذع اعقتج جذ   
ذا  ارصلن خبط أانبيذ  ارغذ ج ار بيعذي بذ  ويلنذد و ذ ري ا و شذروع حم ذن فصذل ارغذ جا ن ونمذع 

أار/ ذ يو و اينذ  /أبريل  ج   يف و  ابين وت ريى ا تج  ذوي  اررمصذ   احلمذر  يف اعقتج
. وادعذذا   رنذذن ارعدارذذن  ذذن أجذذل ارنذذالم أ  نذذوا  ارشذذر ن واأل ذذن ارذذتخد ا اررذذو  1141

امل ر ن أثن ج ارعملي   األ نيذن. و ذن األ  لذن اربذ رج  عرذتخدام اررذو  امل ر ذن  ذ  ونذع  ذن أقذدا  
(. 1111اينذذ  /أبريل  18د كذذرو رذذي يف ذل يف  نجذذذيلنذذد )و نهذذ  عمليذذ   اررتذذيف جنذذوب و
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شذخص يف  1 811وند قصد  محلن  ك ف ن املخدرا  ارذيت ا ذا   قكو ذن نيكنذ  أروا  
 . (65)فب  ثالثن أشهر

وأشذذ ر   نامذذن ارع ذذو اردوريذذن إىل أ  اعرذذتر  ب بذذدأ يف اراهذذور يف اجملتمذذع ارت يلنذذدي  -11
، ممذذ  يعكذذ  ارنذذ اع بذذ  ارت ذذ رف ارشذذعيب  ذذن أجذذل اردوررا يذذن واجلبهذذن املت ذذد  1116يف عذذ م 

 (68)و نامذن ارع ذو اردوريذن (62)41. وأشذ ر  ارررذ رن املشذبكن (66)رلدوررا يذن  ذد ارديكت توريذن
تشذذذذذذرين . ويف 1118إىل ارعنذذذذذذف ارذذذذذذاي ااذذذذذذدرع بذذذذذذ   تاذذذذذذ هري ارت ذذذذذذ رف وارشذذذذذذر ن يف عذذذذذذ م 

شخصذ ً و ذر علذى األنذل،  111ل اثن    ن   يذدي ارت ذ رف وج ذر  ، ن ت1118األول/أكتوبر 
 . (69) نه  رج ل شر ن

 1141أار/ ذذذذ يو  49إىل اينذذذذ  /أبريل  41وذكذذذذر   نامذذذذن ارع ذذذذو اردوريذذذذن أ  ار ذذذذب   ذذذذن  -15
 ذذن أفذذراد نذذوا  األ ذذن، وأربعذذن عذذ  ل   بيذذ ،  44 ذذن ا تجذذ  أو املذذ ر ، و 21شذذهد   رتذذل 

رذذ  أثنذذ ج اعقتج جذذ   ارذذيت ااذذدرعا  ذذد احلكو ذذن يف اباكذذو  ويف أ ذذ كن ويذذ  ي  اثنذذ ، وذ
. ون رذذا  نامذذن ريذذد قرذذوا اسانذذ   إ  ارعديذذد (21)أ ذذرى  ذذن اربلذذد واتنذذما أقيذذ انً ابرعنذذف

 ن أعض ج اجلبهذن املت ذد  رلدوررا يذن  ذد ارديكت توريذن تعر ذوا رلتعذاي  واعرذتجواب اررنذري 
 . (24)يف  رافى اقتج ج  كتانواععتر ل ارتعن ي واعقتج ج 

وأشذذ ر  ارلجنذذن ارو نيذذن حلرذذوا اسانذذ   إىل أ  إا ذذ ذ نذذواا  األ ذذن اخل يذذن يف جنذذوب  -16
. وأبلغذا ارلجنذن ارو نيذن حلرذوا (21)ويلند ر ب  ج نين  ويلن أدى إىل ااته ك   حلرذوا اسانذ  

عذذن ورود شذذك وى  (25)8ن ، وارررذذ رن املشذذبك(21)، و نامذذن ريذذد قرذذوا اسانذذ  (23)اسانذذ  
بشذن  عمليذ   نتذذل  ذ را ا ذذ ا اررضذ ج، وقذ ع  ا ت ذذ ج ننذري واقتجذذ ج تعنذ ي وتعذذاي ، 

. وأشذذذ ر   نامذذذن ارع ذذذو اردوريذذذن إىل ترذذذ رير عديذذذد  بشذذذن  (26)ألغذذذرا   نهذذذ  ااتذذذ اع اععبافذذذ  
لجذذذيا ارتذذذ بع ر Ingkharayuthboriharn ارتعذذذاي  وغذذذره  ذذذن  ذذذروب إرذذذ ج  املع  لذذذن يف  عنذذذكر

ير  عن ابو ، وبشن   راك  اعقتج ج غر اررمسين اريت ي ع ل فيه  األشخ ا عن ارع مل اخل رجي 
و ذذن ي يتعر ذذو  بشذذكل  ذذ ا رلتعذذاي  ورغذذره  ذذن  ذذروب إرذذ ج  املع  لذذن. وادعذذا ارترذذ رير 

ج عذن نلرهذ  إجا 8. وأعربذا ارررذ رن املشذبكن (22) ونع اقتج ج غر رمسي علذى األنذل 14وجود 
ادعذذ جا  بشذذن   يذذل األ بذذ ج ارشذذرعي  احلكذذو ي  إىل ترذذدمي ترذذ رير غذذر ق مسذذن أو غ  ضذذن فيمذذ  

. وأشذ ر  جلنذن احلرذوني  اردوريذن إىل أ  أو ذ ع اعقتجذ ج (28)يتعلى بتعر  ا تج ين رالاتهذ  
يود رتكبيل ن ارر رين أو ارالإان اين أو املهينن، ع ريم  عند ارتخدام اررذتصل إىل  نتوى ارعروب

ا تجذذذذذذذ ينن وأشذذذذذذذ ر كذذذذذذذار  إىل اعفترذذذذذذذ ر إىل ارتذذذذذذذدنيى اررضذذذذذذذ أي وارريذذذذذذذد املنذذذذذذذتا  واملنذذذذذذذترل 
. وأويذذذا ارلجنذذذن أب  تضذذذ لع احلكو ذذذن بعمليذذن  راجعذذذن  نتامذذذن رن ذذذ ا نذذذواا  (29)رلم تجذذ ين

األ ن اخل ين ورعمليذن ت بيرهذ  فيمذ  يتصذل يشذكلن اعقتجذ ج ارتعنذ ي، يذ  يف ذرذ  يف جنذوب 
 1118شذب ط/فرباير  4إبرغذ ج اررواعذد ارذيت أيذدره  يف  8. وأويا اررر رن املشبكن (81)لندوي

 .(84) ن  رروم ار وارئ 44ن أد ارعملي   األ نين اردا لين يف املن رن اررابعن يوج  امل د  
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 إىل أ   تع  ي املخدرا  واملشتب  يف ارتك هب  جراأ  تتعلى 1وأش ر  اررر رن املشبكن  -12
ابملخذذذذدرا  يف ويلنذذذذد يتعر ذذذذو  رلويذذذذ  ورت ايذذذذد   ذذذذر ارعنذذذذف  ذذذذن ج اذذذذ  محذذذذال   ك ف ذذذذن 

أ  ارشذذذر ن حتذذذت    1. وذكذذذر  ارررذذذ رن املشذذذبكن (81)املخذذذدرا  املتشذذذدد  ارذذذيت تشذذذنه  احلكو ذذذن
. (83)بر أمذذن يذذذرتكيب جذذراأ  املخذذذدرا  تنذذتخد ه  يف كذذذل محلذذن تشذذذنه  احلكو ذذن رلرذذذبل علذذذيه 

رذذذوا اسانذذذ   عذذذن نلرهذذذ  أل  ري رذذذن احلكو ذذذن ت ذذذر  علذذذى  تعذذذ  ي وأعربذذذا  نامذذذن ريذذذد ق
. وأشذ ر  ارررذ رن (81)املخدرا  تلري ارعالا اسجب ري يف  راكذ  يذديره  اجلذيا ووجار  اردا ليذن

. ويبلذذذد عذذذدد (85)إىل أ   ذذذد    احلذذذد  ذذذن األ ذذذرار غذذذر  ت قذذذن يف مجيذذذع ارنذذذجو  4املشذذذبكن 
رجينن  ن بذ  إمجذ يل ارنذجين   اربذ رد  42 421ا  ارنجين   بنب  جراأ  تتعلى ابملخدر 

ري احلكو ن  راجعذن ك  لذن،  1. وأويا اررر رن املشبكن (86)رجينن 31 111عددهن  أب  جت 
بذذدع   ذذذن  ذذذرباج  ذذذ رجي ، رعمليذذ   اعقتجذذذ ج اررنذذذري وإعذذذ د  ارتنهيذذل،  ذذذن قيذذذث فع ريتهذذذ  

 .(82)واقتم ل ااته كه  حلروا اسان  
رنذذن ارعدارذذن  ذذن أجذذل ارنذذالم علذذى تعذذر  املذذ ري ا  املنذذلم   رلضذذرر  ذذن وركَّذذ       -18

جذذذذذراج ارعنذذذذذف ارذذذذذاي ااذذذذذدرع يف جنذذذذذوب ويلنذذذذذد، وتعر ذذذذذهن رالجتذذذذذ ر وارعنذذذذذف املنذذذذذ يل وملشذذذذذ كل 
ا ذذذذذرأ ، وإىل ت شذذذذذي  1 488إىل تر ُّذذذذذل أك ذذذذذر  ذذذذذن  9. وأشذذذذذ ر  ارررذذذذذ رن املشذذذذذبكن (88)يذذذذذ ين

 9. وأش ر  أيض ً اررر رن املشذبكن (89)  ذنن ج وار تياعاته   اجلنني، ي  يف ذر  اغتص ب ار
  ذذاًل يف جنذذوب اربلذذد تيتمذذوا بنذذ  افترذذ ده   أبذذن يرعذذ ه ، وأب   5 444إىل ترذذ رير ت يذذد أب  

 . (91)رنن فنك ر فردوا قي    و اقت ج وا يف  عنكرا  اجليا  ع ارب رغ  43أ   ًع يف عمر 
نذذالم إىل ارذذتمرار  شذذ ركن األ  ذذ ل يف اروقذذدا  وأشذذ ر    رنذذن ارعدارذذن  ذذن أجذذل ار -19

ار وعين اريت أاشذن   احلكو ذن رلذدف ع عذن اررذرى، وإىل ارذتمرار ا ذرا ه  يف اجلم عذ   املع ر ذن 
املنذذذل ن يف جنذذذوب اربلذذذد. وشذذذدَّد  امل رنذذذن علذذذى  ذذذرور  أ  تونذذذف احلكو ذذذن جتنيذذذد األ  ذذذ ل 

إىل أ  نذ او   8وأشذ ر  ارررذ رن املشذبكن . (94)وارتخدا ه   ن ج ا  مجيع األ راف املنل ن
رذذنن حتذذا أي فذذرف  ذذن  48  أع ي  بذذى علذذى األ  ذذ ل األنذذل  ذذن عمذذر ذاألقكذذ م ارعرفيذذن جيذذ

إىل توجيذذذ  عن يذذن   يذذذن رأل  ذذذ ل وارشذذذب ب ارذذذاين  41. ودعذذذا ارررذذذ رن املشذذذبكن (91)اراذذروف
 رذذذذين يف أنصذذذذى جنذذذذوب ي تهمذذذذو  ابرتكذذذذ ب جذذذذراأ  تتعلذذذذى ابرتجمعذذذذ   ارني رذذذذين واررالنذذذذل ارني

رذذذذنن  48. ون رذذذذا ارلجنذذذذن ارو نيذذذذن حلرذذذذوا اسانذذذذ   إ  األقذذذذدا  األنذذذذل  ذذذذن عمذذذذر (93)اربلذذذذد
تج و  وي ع  لو  على  و ع يت ى واملع ير اردورين  .(91)حي 

وعقاا املبذ در  ارع مليذن سهنذ ج مجيذع أشذك ل ارعروبذن اربدايذن رأل  ذ ل أ  هذاه ارعروبذن  -31
 .(96)وأهن  ع ت ال ا  ر  يف املدار  (95) أ  كن اررع ين اربديلن ب قن يف اربيا ويف

وأعربا   رنن ارعدارن  ن أجل ارنالم عن نلره  إجاج أتثر ارعنف علذى املريمذ  عنذد  -34
احلدود ارشرنين رت يلند  ع بلد جم ور، ع ريم  املشذردين. ودعذا إىل نيذ م جهذ    نذترلن بريذد 

 .(92)ته ك   حلروا اسان   ذا  يلن ابرعنف   يرع على احلدود  ن اا
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   إىل ارذذتمرار  شذذكلن اعجتذذ ر ابربشذذر رغذذ   ذذ  ذوأشذذ ر  ارلجنذذن ارو نيذذن حلرذذوا اسانذذ -31
ا  ن تدابر، وأش ر  كار  إىل تر رير بشن  ت شي ار ن د ب  املن ور  وعدم ارردر  على  ا  

إ  نذذذذ او   نذذذذع ونمذذذذع اربغذذذذ ج رنذذذذنن  6كن . ون رذذذذا ارررذذذذ رن املشذذذذب (98) ر  ذذذذ   املتجذذذذرين ابربشذذذذر
أوجذذذد بيئذذذن ت  لذذذى ارعنذذذ   رلشذذذر ن وارنذذذل    ا ليذذذن يف ا ذذذ ذ إجذذذراجا  تعنذذذ ين  ذذذد  4996

أ  رذذوج عذذذر  هذذاه اررضذذذين يف ورذذذ أط  6. وادعذذا ارررذذذ رن املشذذذبكن (99) املشذذتغل  ابجلذذذن  
جا   ذذد املشذذتغل  ابجلذذن  اسعذالم يبذذث رذذدى ن  عذذ   اجملتمذذع شذذعوراً أب  إب ك هنذ  ا ذذ ذ إجذذرا

. وأويذذذا ارررذذذ رن (414)ممذذذ  يعذذذوا قصذذذوهل  علذذذى اخلذذذد    ارصذذذ ين (411)دو  تعذذذر  رلعرذذذ ب
ن (411)بتنريل ارتشريع   كي حتمي قروا األشخ ا اراين يعملو  يف جم ل اجلذن  6املشبكن 

وارنذذذم    وت بيذذذى نذذذ او  ارعمذذذل ونذذذ او  ارضذذذم   اعجتمذذذ عي ارذذذو ني  يف مجيذذذع أ ذذذ كن اربفيذذذ ،
 (413) رلمشذذذذتغل  ابجلذذذذن   حلنذذذذ هب  ارشخصذذذذي ابعاضذذذذم م إىل بذذذذران ك ارضذذذذم   اعجتمذذذذ عي

 .(411)وإوقن اخلد    ارص ين ارش  لن رلمه جرين املشتغل  ابجلن 

 إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت م  العقاب، وسيادة القانون -3 
ارذتمرار ت بيذى نذواا  األ ذن اخل يذن املتدا لذن يف  أش ر  جلنن احلروني  اردورين إىل أ  -33

. (415) ن رذذذذذن اجلنذذذذذوب أدى إىل جاد  ارنذذذذذل ن ارعنذذذذذكرين علذذذذذى قنذذذذذ ب املنذذذذذ جرن اردوررا يذذذذذن
إىل أ  احلكو ذذذذن ارذذذذتخد ا نذذذذواا  يذذذذ ر ن ون رذذذذين يف احلكذذذذ ،  9وأشذذذذ ر  ارررذذذذ رن املشذذذذبكن 

، وأ  حمذ ك  اررضذ ج يت ايذد ارناذر (416)و وفر ا ارني ر  ابرر او  بذدًع  ذن اقذبام رذي د  اررذ ا
  .(412)إريه  بعدم ثرن

وأبرج  جلنذن احلرذوني  اردوريذن أ  إفذال  املنذ ور  احلكذو ي   ذن ارعرذ ب ع يذ ال و ذل  -31
ونل ارعنكري  قص ان  ن ا  كمن  ن او  األقك م ارعرفين شكلن   ر  يف ويلند. ون را إ  

رلمنذ ور  قصذ ان  ذن املنذ ورين   رروم ار وارئ ن  42اين. وانل امل د  اجلن أين واردع وى املد
املدايذذذن أو اجلن أيذذذن أو ارتنديبيذذذن إذا كذذذ اوا يتصذذذرفو  بنيذذذن قنذذذنن وب ريرذذذن  تن رذذذبن  ذذذع  اراذذذروف. 
وتشذذذر ارلجنذذذن إىل أ  هذذذاه املذذذ د  تذذذ ول يف اروانذذذع علذذذى أهنذذذ  اذذذنل قصذذذ ان يف ق رذذذن اسجذذذراجا  

 . (418)ألوا ر علي ، وهو    يتن ىف  ع املع ير اردوريناملتخا  تن يااً 
وأشذذ ر املركذذ  امرذذيوي رلمذذوارد ارر اوايذذن إىل ارذذتمرار قذذ ع  اسفذذال   ذذن ارعرذذ ب عذذن  -35

. وأفذذذذ د  جلنذذذذن احلرذذذذوني  اردوريذذذذن أب  قكذذذذ  حمكمذذذذن (419)جذذذذراأ  ارتعذذذذاي  واررتذذذذل واع ت ذذذذ ج
ي ايالابجييذا يع ذي اردورذن  ذن أيذن  نذ ورين عذن اعرتئن ف اراي يدر    راً يف نضين رو ش 

، ارذذاين ارتجذذنوا إىل 31ر . وفيمذذ  يتعلذذى يرتذذل مجيذذع املتمذذردين املنذذل   ا(441)ا ت  أذذ  اررنذذري
، أيذذدر ارن أذذ  ارعذذ م أ ذذراً يف 1111 نذذجد كذذرو رذذي، علذذى يذذد ارشذذر ن وأفذذراد اجلذذيا يف عذذ م 

اً إىل أ  اررذذو  املنذذتخد ن ك اذذا  تن رذذبن بعذذدم  ر  ذذ   اجلنذذ   ارذذتن د 1119شذذب ط/فرباير  41
شخص ً  ن ا تج   ن  دايذن و  ابي ا تن نذ ً أثنذ ج  28. وفيم  يتعلى بوف   (444) ع اراروف

ا أ  كب ر  ب ط اجليا مل يضذ لعوا ينذ وري    ذيت بينذك ارذارله  إىل  رفى اقتج ج، ورغ  ارنت أ
بعذذذدم  ر  ذذذ   ، دو   1141ارعذذذ م أ ذذذراً يف عذذذ م ارري ديذذذن علذذذى ارن ذذذو ارنذذذلي ، أيذذذدر ارن أذذذ  
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. أ ذذ  نضذذين اس ذذ م ااب ك رذذند، ارذذيت  لصذذا جلنذذن ارت ريذذى اررضذذ أي فيهذذ  إىل أاذذ  (441)ت نذذر
تعذذر  رلتعذذاي  واررتذذل علذذى يذذد أفذذراد  ذذن اجلذذيا ارت يلنذذدي، فذذال تذذ ال يف  رقلذذن ارت ريذذى وع 

جلنن احلروني  اردورين احلكو ذن أب  تضذع  . وأويا(443)توجد أين  علو    ع  ن  ت قن بشنهن 
قذذذذداً سفذذذذال  املنذذذذ ور  احلكذذذذو ي   ذذذذن ارعرذذذذ ب يف اررضذذذذ ا اربذذذذ رج ،   ذذذذل نضذذذذ ا رو شذذذذ ي 
ايالابجييذذذذا، واس ذذذذ م ااب ك رذذذذند، وو  ابين وأب  تك ذذذذل قذذذذى ارضذذذذ  ا وأرذذذذره  يف ترصذذذذي 

 (.441)فع عً احلر أى واحلصول على ارعدارن، وأب  يك ل ارر او  ربيل ااتص ف 
إىل ادعذ جا  أب  ارذتخدام أوا ذر اررذبل أدى إىل عمليذ    8وأش ر  ارررذ رن املشذبكن  -36

، وأب  ااذ م إن  ذن (445)إع د  اعتر ل، واقتج ج تعن ي، و شذ ركن ننذرين يف  عنذكرا  اجلذيا
   يف جنذذذذذوب اربلذذذذذد، وع يتذذذذذيل ذارعذذذذذدل احلذذذذذ يل يذذذذذ دي إىل تبذذذذذ    شذذذذذديد يف إجذذذذذراجا  ا  كمذذذذذ

. ون رذذذا مجعيذذذن ارشذذذعوب املهذذذدد  إ  هذذذاا اعفترذذذ ر (446)لمنذذذجوا  نيذذذد ا  كمذذذن دفذذذع ك  رذذذنر
األر ري رلعدارن ي ر شعوراً بضذلوع اردورذن يف اعاته كذ   وشذعوراً ابملذرار  بذ  ارنذك   املذ ري ي  

 . (442)املنلم  األيلي  يف جنوب ويلند
دم بنذذذيط يف  ر  ذذذ   املنذذذ ور  وعقاذذذا  نامذذذن ريذذذد قرذذذوا اسانذذذ   قذذذدو  ترذذذ -32

احلكذذذو ي  ارذذذاين ثبتذذذا  نذذذ وريته  عذذذن إيذذذدار أوا ذذذر رلشذذذر ن ابرذذذتخدام اررذذذو  امل ر ذذذن رت ريذذذى 
تشذذذذذرين  2أعضذذذذذ ج ارت ذذذذذ رف ارشذذذذذعيب  ذذذذذن أجذذذذذل اردوررا يذذذذذن ارذذذذذاين جتمعذذذذذوا أ ذذذذذ م ارربملذذذذذ   يف 

 ا ويذذذذذغ ر . وأشذذذذذ ر  املنامذذذذذن إىل أاذذذذذ  رغذذذذذ  أ  نيذذذذذ دا  اعقتجذذذذذ(448)1118األول/أكتذذذذذوبر 
وا وو جها إرذيه   ذ ، ع تذ ال ذا تج  ارت بع  رلجبهن املت د  رلدوررا ين  د اردكت تورين اعت رل

. وأويذذا املنامذذن أب  تك ذذل احلكو ذذن أ  يلذذيب كذذل  ذذن (449)نذذوا  األ ذذن احلكو يذذن دو  عرذذ ب
   احلصذول  رك  قذل و ذع ار ذوارئ واجلذيا ارت يلنذدي واروكذ ع  احلكو يذن األ ذرى مجيذع  لبذ

على املعلو    املرد ن  ن ارلجنن ارو نين حلرذوا اسانذ   وجلنذن ترصذي احلرذ أى واملصذ حلن وغذر 
ذر   ن ار لب   اررمسينن وأ  تتعذ و  مجيذع احلركذ   ارني رذين واألقذ اب ارني رذين وأ  تشذ ر  

 . (411) ش ركن ك  لن يف اجلهود املتعلرن ابرت ريى يف ااته ك   قروا اسان   وارعنف
و نامذذن ارع ذذو اردوريذذن ارضذذوج علذذى ارذذ اد  احلذذ د  يف  (414)9ورذذل ا ارررذذ رن املشذذبكن  -38

. وأويذذى املركذذ  (411)عذذدد دعذذ وى ار عذذن يف ارذذاا  امللكيذذن، ويف عذذدد األشذذخ ا ارذذاين أدينذذوا
امرذذذيوي رلمذذذوارد ارر اوايذذذن أب  تونذذذف احلكو ذذذن عمليذذذ   املر  ذذذ   املتعلرذذذن بذذذدع وى ار عذذذن يف 

وأب   ،1112و  اجلنذذ أي ونذذ او  جذذراأ  احل رذذوب رعذذ م ذ ذذن ارر اذذ 441ارذذاا  امللكيذذن يوجذذ  املذذ د  
 . (413)تكشف فوراً عن عدد اردع وى اجل ري ارت ريى فيه 

أب  جتري احلكو ن حترير ً  (415)1واررر رن املشبكن  (411)41وأويا اررر رن املشبكن  -39
خص  ذذذ را ا ذذذ ا اررضذذذ ج ويف ااته كذذذ   أ ذذذرى حلرذذذوا شذذذ 1 511عذذذ جاًل وكذذذ  اًل يف  رتذذذل 

، وأب  ترذذذدم  ذذذرتكيب ااته كذذذ   1113اسانذذذ   يف رذذذي ا محلذذذن  ك ف ذذذن املخذذذدرا  يف عذذذ م 
قرذذوا اسانذذذ   رلعدارذذذن. وينبغذذي أ  يكذذذو  ذرذذذ  حتذذا مسذذذع وبصذذذر اجلمهذذور وأ   ضذذذع ملرانبذذذن 

 ارلجنن ارو نين حلروا اسان   واجملتمع املد . 
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  اخلصوصية احلق يف -4 
عذذذذن نلذذذذى إجاج عذذذذدم وجذذذذود  (412)9وارررذذذذ رن املشذذذذبكن  (416)5أعربذذذا ارررذذذذ رن املشذذذذبكن  -11

تشريع يرر تغير اوع اجلن  وار واا امل لي، األ ر ارذاي يذ دي إىل اييذ   ذد األجواا امل ليذ  فيمذ  
املع شذذ  .  يتعلذذى ابسر  واهلجذذر  وقضذذ ان األ  ذذ ل و ذذ اا ارضذذم   اعجتمذذ عي وارصذذ ن وااذذ 

إىل أ  مجيذذع املذذوا ن  ارذذاين و رذذدوا ذكذذوراً يتعذذ  علذذيه  أ  يرذذد وا  ذذع  5وتشذذر ارررذذ رن املشذذبكن 
 لبذذ   اعرت ذذ ا بوفذذ أف ونيأذذى ت يذذد أداجهذذ  رلخد ذذن ارعنذذكرين، و ذذن ي فذذإ   غذذ يري اهلويذذن 

إىل   ر  اجلنن اين يواجهو  يعواب  يف احلصول على ارعمل وي ع ى ذر ، حبن     يدو ، 
. وقث احت د احلرذوا املتنذ وين احلكو ذن علذى ا ذ ذ   ذوا  (418)ا ني  كاريعن ررفل تعيينه 

، كمذذذ  أويذذذا ارررذذذ رن املشذذذبكن (419) ذذذو اعتمذذذ د تشذذذريع   وري رذذذ   شذذذ  لن  ن هضذذذن رلتمييذذذ 
أب  تن ذذذذا احلكو ذذذذن اشذذذذبا     (431)5وارررذذذذ رن املشذذذذبكن  (434)41وارررذذذذ رن املشذذذذبكن  (431)9

ارعهد اردويل اخلذ ا ابحلرذوا املدايذن وارني رذين، يذ  يف ذرذ  اععذباف يغذ يري اهلويذن اجلننذ اين 
 وابرعالن   اجلننين امل لين. 

حرية الدي  أو املعتقد وحرية التعبري وت وي  اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشنارةة   -1 
 يف احلياة العامة واحلياة السياسية

جنذذذن اسرذذذال ين حلرذذذوا اسانذذذ   ارضذذذوج علذذذى ارتمييذذذ   ذذذد املنذذذلم  ارذذذاين رذذذل ا ارل -14
. وأبرج   نامن ارع و اردورين أ  ارشر ن أرذر ا يف وب/أغنذ   (433)و ررو  شع أر دينه 

ذ  ابملشذ ركن  1141  1119يف عذ م مجيع ارته   د جنذدي رذ بى يف اررذوا  شذب  ارعنذكرين ا  
. ون رذذذذا مجعيذذذذن (431)أشذذذذخ ا  نذذذذلم  41 ر عذذذذن  رتذذذذل يف هجذذذذوم علذذذذى  نذذذذجد ار رنذذذذ   ممذذذذ  أرذذذذ

اهلجذذذذذذوم ع ي ارذذذذذذو    لرذذذذذذي  ارشذذذذذذعوب املهذذذذذذدد  إ  أربعذذذذذذن و ذذذذذذرين ممذذذذذذن ي ذذذذذذد عى  شذذذذذذ ركته  يف هذذذذذذاا
. وأويذذا ارلجنذذن اسرذذال ين حلرذذوا اسانذذ  ، فيمذذ  أويذذا، يذذنل املنذذلم  قريذذن (435)ارنذذرا 

 . (436)يامم ررن شع أر دينه  وفر ً ملعتردا   دو  تد ل  ن اجل
وأش ر   نامن ارع و اردورين إىل أ  احلكو ن ت ر  نيوداً شديد  على قرين ارتعبر  نا  -11

، وذرذذ  أر رذذ ً رداً علذذى  ع ر ذذي اعارذذالب أو  ذذن رذذ ادوا رأذذي  1116أوا ذذر عذذ م  اارذذالب
لرهذذ  إجاج . وأعربذذا  نامذذن ارع ذذو اردوريذذن عذذن ن(432)ارذذوجراج املخلذذوع أو ااترذذدوا امللكيذذن اردرذذتورين

ونذ او  ار عذن يف ارذاا  امللكيذن ونذ او   1115ت ايد ارتخدام ارنذل    ملررذوم ار ذوارئ رعذ م 
جذذذراأ  احل رذذذوب، وذرذذذ  يف  نذذذعى إىل تشذذذديد اررن بذذذن  ذذذن أجذذذل إرذذذك   املع ر ذذذن ارني رذذذين 

كن وارررذ رن املشذب  (439). وأش ر  رك  إعم ل قروا اسان   ارت بع جل  عن برينذتول(438)ارنلمين
إىل أ   ذذذن املمكذذذن ارذذذتغالل نذذذ او  ار عذذذن يف ارذذذاا  امللكيذذذن  ذذذد أي اشذذذ ط و ذذذل  (411)44

، وارررذذ رن (414)49 نامذذن املذذ د   ديذذداً رأل ذذن اررذذو ي. وأعذذرب عذذن شذذواغل ذا  يذذلن كذذل   ذذن 
 ، و  رنذذذن(411)رلمذذذوارد ارر اوايذذذن ، واملركذذذ  امرذذيوي(413)41، وارررذذذ رن املشذذذبكن (411)44املشذذبكن 

. وأويذذا جلنذذن احلرذذوني  اردوريذذن أب  (416)9وارررذذ رن املشذذبكن  (415)ارعدارذذن  ذذن أجذذل ارنذذالم
تروم احلكو ن يراجعن وتعديل ارريود امل رو ن على قرين ارتعبر يف أون   ار ذوارئ ويف األو ذ ع 
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حبرين ارتعبر ار بيعين، وأب  تكشف املعلو    املتعلرن بدع وى قرين ارتعبر رلمررر اخل ا املعين 
 . (412)ورع  ن اجلمهور

أ  ويلنذذذذد دأبذذذذا علذذذذى غلذذذذى رذذذذبل ارويذذذذول إىل املوانذذذذع  41وذكذذذذر  ارررذذذذ رن املشذذذذبكن  -13
ارشذذذذذبكين ارذذذذذيت تبذذذذذث ررذذذذذ رن  تلذذذذذف عمذذذذذ  تب ذذذذذ  ورذذذذذ أط اسعذذذذذالم احلكو يذذذذذن اخل  ذذذذذعن رلرن بذذذذذذن 

، وارررذذذ رن (451)41وارررذذذ رن املشذذذبكن  (419)49. وأشذذذ ر كذذذل  ذذذن  نامذذذن املذذذ د  (418)ارشذذذديد 
، (453)، واملرك  امريوي رلموارد ارر اواين(451)، و نامن ريد قروا اسان  (454)44املشبكن 

، إىل نضذذذين ارنذذذيد  شذذذرااوو بروشذذذ يبور  ارذذذيت قوكمذذذا يوجذذذ  (451)وجلنذذذن احلرذذذوني  اردوريذذذن
علذى ارنذيد   ن او  جذراأ  احل رذوب. ون رذا  نامذن ارع ذو اردوريذن إاذ  إذا يذدر قكذ  ابرنذجن

 . (455)بروش يبور  فإهن  رت عترب رجينن  مر
أ  أيذذذذ  ب ارنذذذل ن  ذذذن عليذذذذن اررذذذوم وارشذذذرك   ارتج ريذذذذن  49وذكذذذر   نامذذذن املذذذ د   -11

وارني ري  ع دً     يرفعو  دع وى ارتشذهر اجلنذ أي واملذد   ذد  نترذديه  رتخذوي ه  وإفالرذه  
ن وأ  (452)تعويضذذذذذ   ابهاذذذذذن عذذذذذن األ ذذذذذرارن وأ  ارشذذذذذرك   اركذذذذذربى ت  رذذذذذ  ب(456)ورذذذذذجنه 

ارصذذ  ي  عذذ دً   ذذ  و ررذذو  رن بذذن ذاتيذذن علذذى املنذذ أل املتعلرذذن ابجلذذيا وارناذذ م امللكذذي وارناذذ م 
ب ذذر  نيذذود يوجذذ  اررذذ او  علذذى قذذى أفذذراد اجلذذيا  49. وأويذذا  نامذذن املذذ د  (458)اررضذذ أي

. وأويذذا ارررذذ رن املشذذبكن (459)هذذ واملنذذ ور  احلكذذو ي  يف الذذ  ورذذ أط اسعذذالم وارذذت ك  في
وأ  حتذد  ذذن  (461)كتذذ   نشذور   111أب  ترفذع ارنذل    ارت يلنديذن احلاذذر امل ذرو  علذى  44

إىل  49. وأشذذ ر  أيضذذ ً  نامذذن املذذ د  (464)رذذل    رأذذي  ارشذذر ن يف  نذذع املنشذذورا  األجنبيذذن
نذذذذن املعلو ذذذذ   اررمسيذذذذن رينذذذذا أ  نذذذذ او  املعلو ذذذذ   اررمسيذذذذن ع يرنذذذذى إىل املعذذذذ ير اردوريذذذذن وأ  جل

 . (461) نترلن
 ، ع ذالم أب  حتذذذبم احلكو ذذذن قرذذذوا ارص  يذذذذوأويذذذا   رنذذذن ارعدارذذذن  ذذذن أجذذذل ارنذذذ -15

رذذيم  قرهذذ  يف احليذذذ  ، وأب  تصذذدر أوا ذذذر  ب شذذر  إىل أفذذرد األ ذذذن بعذذدم  ه مجذذذن املذذدافع  عذذذن 
 .(463)د اعقتج ج  قروا اسان  ، ين فيه  ارص  يو ، ع ريم  عند ني  ه  بري

وشذدد    رنذن ارعدارذذن  ذن أجذل ارنذذالم علذى أ  ارنذل    ارت يلنديذذن، ع رذيم  أفذذراد  -16
األ ذذن، واملتمذذردين يف جنذذوب اربلذذد، وارشذذرك  ، يشذذكلو   ديذذداً   ذذراً رلمذذدافع  عذذن قرذذوا 

. (465)ن وأ  املذذذدافع   عذذذن قرذذذوا اسانذذذ   يذذذواجهن تذذذ  ر  ت ايذذذد  يف اجلنذذذوب(461)اسانذذذ  
إىل أ  املذذذذدافع  عذذذذن ار ئذذذذ    (462)41وارررذذذذ رن املشذذذذبكن  (466)9وأشذذذذ ر  ارررذذذذ رن املشذذذذبكن 
. ون رذذا   رنذذن ارعدارذذن  ذذن أجذذل ارنذذالم إ  األفذذراد ارذذاين (468)املهمشذذن يتعر ذذو  رلتخويذذف

ينذذذعو  ملنذذذ جرن ارشذذذرك   واملنذذذ ور  بشذذذن  ار نذذذ د واس ذذذرار ابربيئذذذن وااتهذذذ   قرذذذوا ارعمذذذ ل 
. ودعذا ارررذ رن املشذبكن (469)ر و  رلمض يرن وي تهمو  ابرتك ب ت ر    ويتعر ذو  رلرتذليتع
 .(421)إىل حتن  اا م مح ين ارشهود 41

 احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية -6 
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ع  ر  وأفذذذراد األنليذذذ   اسثنيذذذن ارذذذاينذإىل أ  ارعمذذذ ل غذذذر املهذذذ 2أشذذذ ر  ارررذذذ رن املشذذذبكن  -12
حيملذذو  ب  نذذ   هويذذن يتعر ذذو  بشذذكل  ذذ ا رل ر ذذ    ذذن د ذذول رذذوا ارعمذذل ورلتمييذذذ  يف 

رل كو ذذن عذذد  تويذذي  ،  نهذذ  اربكيذذ   2. ونذذد ا ارررذذ رن املشذذبكن (424)احلصذذول علذذى ارعمذذل
 . (421)على األرب ب اررأينين هلاه املشكلن،   ل عدم تنجيل املواريد وعدم تعليمه 

يف امل أذذذذن  ذذذذن إمجذذذذ يل ارعذذذذ  ل  يب شذذذذرو   6122إىل أ   41وأشذذذذ ر  ارررذذذذ رن املشذذذذبكن  -18
، وأ  نذذذ او  مح يذذذن ارعم رذذذن املن ريذذذن اجلديذذذد ع يذذذوفر احلم يذذذن (423)أعمذذذ ًع يف ارر ذذذ ع غذذذر اررمسذذذي

ك ذل أب  ت 41. وأويذا ارررذ رن املشذبكن (421)رلع  ل  يف  ار راعن ارتر عدين  ابرر  ع ار راعي
 . (425)ويلند رال ن ارعمل وتنمين أ   ل ارع  ل  يف ارر  ع غر اررمسي

وأويى  عهد قروا اسان   واألعم ل أب  حتنذن ويلنذد رذبل مح يذن ار ئذ   ارذيت تتذنثر  -19
قرونهذذ  بشذذكل  ذذ ا بنشذذ ط ارر ذذ ع اخلذذ ا،   ذذل ارعمذذ ل املهذذ جرين واأل  ذذ ل ارعذذ  ل ، وأ  

هذ  نذواا  ارعمذل، ع رذيم  يف ارصذن ع   ارذيت تشذهد ااته كذ   ك ذر  تالقى ارشذرك   ارذيت تنت
 . (426)حلروا اسان  ،   ل تصنيع اجلمربي

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -7 
بينا ارلجنن ارو نين حلروا اسانذ   أ   اذ هر عذدم املنذ وا   ذ ربن  ذاوره  يف اجملتمذع  -51

وتشذذكل  شذذكلن   ذذر ، ممذذ  أدى إىل ااتشذذ ر ااته كذذ   قرذذوا اسانذذ  . كمذذ  ي ترذذر ارت يلنذذدي 
ارن   إىل املوارد وإىل تك ف  فرا ارتنمين ارااتين. وأت ا هاه اراذ هر  شذكاًل هيكليذ ً، وع وكذن 
قله  إبا  ذ اررواا  وع ابرني رذ   اسا أيذن املرك يذن. ونذد أبذد  احلكو ذن  ذ  راً دعمهذ  رعمليذن 

سيال  ارو ين اريت بدأه  اجملتمع املذد   ذن أجذل ارتصذدي ملاذ هر عذدم ارعدارذن وعذدم املنذ وا  ا
 . (422)يف اجملتمع، وركن مل تت رى بعد ات أك  لمورن

وعقاذذذذا ارلجنذذذذن ارو نيذذذذن حلرذذذذوا اسانذذذذ   أ  ارذذذذتغالل املذذذذوارد ار بيعيذذذذن  ذذذذن ج اذذذذ   -54
ك   املنذ  ى ارري يذن. وتتم ذل إقذدى املشذ كل احلكو ن ك اا ر  ع دً  ونير رلبين علذى قرذوا رذ

يف إيدار شه دا  ارتغالل األرا ي ربعل اسدارا  احلكو ين واألفذراد يف املنذ  ى ارذيت ير نهذ  
. وأشذذذ ر  ارلجنذذذن إىل جمتمذذذع  ذذذ ب و بذذذود ابعتبذذذ ره أتثذذذر بشذذذد  ابرتلذذذو  (428)ارنذذذك   ا ليذذذو 

علذذذى املشذذذ ريع ارصذذذن عين ارضذذذخمن ك ذذذراً  ذذذ  ارصذذذن عي. ون رذذذا إ  نذذذ د  اجملتمذذذع ارذذذاين حيتجذذذو  
 .  (429)يتعر و  ملوانف  دد قي   ، كم  ن تل بعضه  دو  أ  ير  ى اجلن  

إىل أ  ويلنذذد وجهذذذن رأينذذين رلنذذي قن ار بين/ارصذذ ين، ممذذذ   3وأشذذ ر  ارررذذ رن املشذذبكن  -51
، (481)اا م ارص ن ارع  ني دي إىل أتثرا  رلبين على اخلد    ارص ين وإىل عدم املن وا  يف 

وي ع ى ذر  ألرب ب،  نه  هجر  اع تص يذي   ذن كليذ   ار ذ  واملنتشذ ي   احلكو يذن إىل 
إىل إعذذال  ويلنذذد ع  هذذ  علذذى ارذذتراد  3. وأشذذ ر  ارررذذ رن املشذذبكن (484)املنتشذذ ي   اخل يذذن

أل  املهذذذذ جرين رذذذذبعن أدويذذذذن جنينذذذذن، وركذذذذن مل ي ذذذذبج  ذرذذذذ  إىل إوقذذذذن األدويذذذذن بصذذذذور  شذذذذ  لن 
شذذذواغل  41. وأنير  ارررذذذ رن املشذذذبكن (481)املنذذذجل  ع وكذذذنه  احلصذذذول علذذذى هذذذاه األدويذذذن
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أب  تضذمن احلكو ذن أع تتعذ ر  ري رذن املراكذ  ار بيذن  3. وأويذا ارررذ رن املشذبكن (483)مم ثلن
د    ار بيذذن ، وأع تذذ دي املراكذذ  املتميذذ   ارذذيت ترذذدم اخلذذ1119 ذذع املي ذذ ا ارصذذ ي ارذذو ين رعذذ م 

 .(481)املتخصصن إىل احلد  ن فرا قصول رك   اربلد على اخلد    ارص ين األر رين
ارت  ع عذدد قذ ع  احلمذل املبكذر و ذ  يصذ ق  ذرذ   ذن  2وعقاا اررر رن املشبكن  -53

. وأويذذذا (485) شذذ كل يذذذ ين، كمذذذ  عقاذذا ت ايذذذداً   ذذذرداً يف  عذذذدل اعات ذذ ر بذذذ  املذذذراهر 
عمل على اررض ج على ارت  و  يف اررع ين ارص ين ب  املذد  واملنذ  ى ارن أيذن واررضذ ج اررر رن ابر

علذذى املم ررذذ   اخل ذذذر  املتم لذذن يف عمليذذ   اسجهذذذ   غذذر ارر اوايذذنن وإبيذذذالج اهتمذذ م  ذذذ ا 
. وأش ر  مجعين ارشعوب املهدد  إىل ارص عذدد ارعذ  ل  ارصذ ي  وإىل (486)ملد ين املخدرا 

  ارعني ذذذن علذذذى املنتشذذذ ي   دفعتهذذذ  إىل ترليذذذل  ذذذد     اخل رجيذذذن إىل أد  قذذذد يف أ  اهلجمذذذ 
. ون رذذذا اجلمعيذذذن إ   عذذذدل وفيذذذ   األ و ذذذن تضذذذ عف ثذذذال   ذذذرا ، وأ   عذذذدل (482)اجلنذذذوب

 . (488)يف امل أن عن  تورط املعدل ارو ين 31وفي   ارر   ع ي يد بننبن 

 ياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم ويف املشارةة يف احل -8 
إىل أاذذ  رغذذ   ذذ  حترذذذى  ذذن ترذذدم ع تذذ ال هنذذ   عواأذذى أ ذذذ م  2أشذذ ر  ارررذذ رن املشذذبكن  -51

، ألرذذذذب ب  نهذذذذ  قذذذذواج  (489)احلصذذذذول علذذذذى ارتعلذذذذي  اجليذذذذد يف  نذذذذ  ى ارشذذذذم ل ومشذذذذ ل ارشذذذذرا
. (494)رذ برلذى ارذتمرار إيذااج األ  ذ ل علذى يذد املدر  9. وعقاا اررر رن املشذبكن (491)ارلغن

وأويا اررر رن ويلند بتردمي ارتذدري  اركذ يف رلمدررذ ، وتذوفر  ذواد ارتذدري  املن رذبن، وإيذالج 
 . (491)أوروين ر ر فن قروا اسان  

رينا كله  تربل    ي عوأش ر  مجعين بن   ا بن إىل أ  املدار  املوجود    را تي   -55
أب  تع ج احلكو ن ارني ر   املتعلرن  1رر رن املشبكن . وأويا ار(493)امله جرين غر املنجل 

إبحل ا أ   ل امله جرين ابملدار  ارو نينن وأب  تعذبف ابرشذه دا  اردرارذين وتربذل حتويلهذ  إىل 
 . (491)اا م ارتعلي  ارو ين

وأفذ د   نامذن ريذد قرذذوا اسانذ   أب  ارتمذرد ارذاي ترذذوده قركذن املن  ذل   ذن أجذذل  -56
ابو ، يف إ  ر شبكن تننيى اجلبهن ار ورين ارو نين، إا  هو قركن اا ص رين تش ر  فيه  احلرين يف 

األن ري  احلدودين اجلنوبين رت يلند، وأ  املتمردين ع دً     ينتهدفو  املدررذ  واملذدار  ابعتبذ ره   
احلكو يذذن كيذذ ان  قكو يذذن. كمذذ  ارذذتهدف املتمذذردو  املدررذذ  املذذ ري ي  املنذذلم  يف املذذدار  

واسداريذذ  يف املذذدار  اسرذذال ين بنذذب  تصذذديه  جلهذذود املتمذذردين اررا يذذن إىل ارذذتخدام فصذذول 
إىل تكذذذذذرر إغذذذذذالا  9. وأشذذذذذ ر  ارررذذذذذ رن املشذذذذذبكن (495)اردرارذذذذذن رلتلرذذذذذ  ارعر أذذذذذدي وارتجنيذذذذذد

 . (496)املدار 

 األقليات والشعوب األصلية  -9 
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أ  ذذ ل األنليذذ   اسثنيذذن يتعر ذذو  رلتمييذذ  وارتهمذذيا إىل أ   2أشذذ ر  ارررذذ رن املشذذبكن  -52
بنب  ع دا   املعيشين املتمي   ورغته  اخل ا. كمذ  يذ دي اعاعذ ال اجلغذرايف رلمجتمعذ   اسثنيذن 

 . (492)إىل قر  هن   ن بعل اخلد    األر رين
إىل ثالثن  وبينا ارلجنن ارو نين حلروا اسان   أ  ارعنف ارداأر يف أنصى اجلنوب ي ع ى -58

أرب ب رأينين، هي: اعرتخدام امل ذرط رلرذو   ذن ج اذ  ارنذل    اسداريذن، وارذتخدام ارعنذف 
 ذذذن ج اذذذ  املتمذذذردين، واعاترذذذ م ارعنيذذذف  ذذذن ج اذذذ  احلكو ذذذنن واملع  لذذذن غذذذر املنصذذذ ن يف ااذذذ م 

وشذهد  ار ذب   ارعدارن و عف اعنتص د ا لين واهلوين اسثنين واردينين املتميذ   رلنذك   ا ليذ .
 2 436ووفذذذذذذذذذ    1 321قذذذذذذذذذ د  عنذذذذذذذذذف، وقذذذذذذذذذدو   44 513ونذذذذذذذذذوع  1111-1141

تعليرذذ   علذذى  (111)9وارررذذ رن املشذذبكن  (949). ونذذد ا   رنذذن ارعدارذذن  ذذن أجذذل ارنذذالم(498)إيذذ بن
 األرب ب اجلارين رلن اع. 

اجلذيا  وادعا مجعيذن ارشذعوب املهذدد  أ  احلكو ذن مل حترذى أي ترذدم  ذو احلذد  ذن نذو  -59
ورل ت  يف اجلنوب، وأ  اجليا   ر   غ  ً  ن أجل رفل أي شذكل  ذن أشذك ل اعرذترالل 
رلجنذذوب بعذذد أ  انذذب  ارني رذذيو   ذذنل اجلنذذوب   يذذداً  ذذن احلكذذ  ارذذاا   ذذن أجذذل إهنذذ ج ارتمذذرد 

 . (114)بصور  فع رن

 املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -51 
اسانذذذذ   إىل أ  اعجتذذذذ ر ابربشذذذذر رغذذذذر  اعرذذذذتغالل يف  أشذذذذ ر  ارلجنذذذذن ارو نيذذذذن حلرذذذذوا -61

ارضذوج علذى  1. ورذل ا ارررذ رن املشذبكن (111)ارعمل مشل  و  ليو  ع  ل  ه جر غر نذ او 
املشذذ كل ارنا  يذذن ارذذيت ترذذو   قرذذوا ارعذذ  ل  أو  ذذدده ، وعلذذى  ذذعف ااذذ م املرانبذذن اسداريذذن 

وأيذذذ  ب ارعمذذذل وغذذذره   ذذذن األفذذذراد ارذذذتغالل وريذذذد قرذذذوا اسانذذذ   ارذذذاي أو  رلمنذذذ ور  
أب   1. وأفذذ د  ارررذذ رن املشذذبكن (113)املهذذ جرين واعجتذذ ر هبذذ  ومم ررذذن ارعنذذف وارتمييذذ   ذذده 

ارعمذذذ ل املهذذذ جرين ستذذذو  أر رذذذ ً  ذذذن اربلذذذدا  اجملذذذ ور  وو ررذذذو  األعمذذذ ل ارذذذيت تت لذذذ   هذذذ را  
. (111)يذذو  ع  ذذل  ذذنه  غذذر  نذذجل حمذذدود ، وأب  أنذذل  ذذن اصذذ ه   نذذجلو ، وأك ذذر  ذذن  ل

وأش ر  اررر رن املشبكن إىل أ  ارعديد  ن املشكال  ارذيت يواجههذ  ارعمذ ل املهذ جرو  تنبذع  ذن 
ارني رذذذ   ارذذذيت تذذذنا  عمليذذذن تنذذذجيل ارعمذذذ ل املهذذذ جرين، وهذذذي: عمليذذذن ارت رذذذى  ذذذن اجلننذذذين، 

إىل  1وأشذذ ر  ارررذذ رن املشذذذبكن . (116)املتعلرذذذن بناذذ م ارذذتردام ارعم رذذذن (115)و ذذاكرا  ارت ذذ ه 
ترذذذذ رير ت يذذذذد أب  املهذذذذ جرين ارذذذذاين  شذذذذو  اخلضذذذذوع رناذذذذ م ارت رذذذذى  ذذذذن اجلننذذذذين يلجذذذذنو  إىل 

رذذنوا  تصذذدره  وجار  اردا ليذذن رألشذذخ ا عذذدوي  41ارتنذذجيل ابرذذتخدام ب  نذذن هويذذن  ذذد   
إ  غذذذر  1املشذذذبكن  . ون رذذذا ارررذذذ رن(112)اجلننذذذين ارذذذاين رذذذي ع د تصذذذني ه  كمذذذوا ن  ويلنذذذدي 

املنذذجل  أو غذذر املشذذذمور  ابرناذذ م تعتذذذربه  احلكو ذذن أشخ يذذذ ً  غذذر نذذذ اواي   ونذذد يتعر ذذذو  
احلكو ذذذن يذذذ  يلذذذي: إيذذذدار  1ن املشذذذبكن ذ. وأويذذذا اررر رذذذ(118)رالعترذذذ ل واعقتجذذذ ج واربقيذذذل

  توجيهذذذذذذ   جلميذذذذذذع أيذذذذذذ  ب ارعمذذذذذذل ارذذذذذذاين ينذذذذذذتخد و  املهذذذذذذ جرين حباذذذذذذر  صذذذذذذ در  ونيأرهذذذذذذ
ن كمذذذ  أويذذذا   رنذذذن قرذذذوا اسانذذذ   وارتنميذذذن ابرنذذذم   رلعمذذذ ل املهذذذ جرين (119)ارشخصذذذين
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إىل أ  ارعم ل  (144). وأش ر    رنن قروا اسان   وارتنمين(141)ابحلصول على ر ص ني د 
ر ذذذو   ذذذن تعويضذذذ   قذذذواد  ارعمذذذل، وأويذذذا ارررذذذ رن املشذذذبكن  املهذذذ جرين املنذذذجل  نذذذ اوانً حي 

علذذذى  ذذذو  ذذذ   RS0711/W751إبرغذذذ ج ارتعمذذذي   (143)قرذذذوا اسانذذذ   وارتنميذذذنو  رنذذذن  (141)1
 أويا ب   نامن ارعمل اردورين. 

وجذذود قذذ ع  أعيذذد فيهذذ  أفذذراد  ذذن أنليذذ   إثنيذذن  عينذذن إىل  1وادعذذا ارررذذ رن املشذذبكن  -64
. (141)ينإعذ د  ننذر و نه  ابعتب ره    ه جرين انتص دي  غذر نذ اواي  ، وهذو  ذ  وكذن اعتبذ ره 

وأش ر   نامن ريد قروا اسان   إىل أا ، رغ  اعقتج ج   ارروين، عمد اجليا ارت يلنذدي 
شخصذذذ ً  ذذذن اهلمواذذذد ارالويذذذ  ننذذذراً إىل  1 689إىل إعذذذ د   1119يف كذذذ او  األول/دينذذذمرب 

. وركذذ    نامذذن (145) شخصذذ ً  و ذذع اهتمذذ م    و ذذين شذذ و  ارالجئذذ  458و ذذنه ،  ذذنه  
انذذذذ   علذذذذى أ  ارنذذذذل    ارت يلنديذذذذن أعذذذذ د  يف تشذذذذرين ار ذذذذ  /اوفمرب وكذذذذ او  ريذذذذد قرذذذذوا اس
وعف األشخ ا ار  رين  ن ارن اع   املنل ن يف املن  ى احلدودين. ومل  1141األول/دينمرب 

، 1144و 1119و 1118جتذذر ويلنذذد حتريرذذ    نذذترلن يف احلذذواد  ارذذيت ونعذذا يف األعذذوام 
يذذن ارنذذ ن ارذذيت حتمذذل أفذذراداً  ذذن   أ ذذن ارروهينجيذذ  علذذى ارتوجذذ  إىل عنذذد   أجذذرب  ارب ريذذن ارت يلند

 16امليذذذ ه اردوريذذذن، ممذذذ  أرذذذ ر عذذذن وفذذذ   املئذذذ  . ونذذذد تذذذويف أثنذذذ ج اعقتجذذذ ج شخصذذذ    ذذذن مجلذذذن 
شخصذذذذ ً  ذذذذن   أ ذذذذن ارروهينجيذذذذ  اقتجذذذذ وا يف  ركذذذذ  وبذذذذع رذذذذداأر  اهلجذذذذر  يف اباكذذذذو   نذذذذا كذذذذ او  

رويول إىل أين وريذن رت ديذد و ذع ارالجئذ  أو احلصذول علذى دو  إ ك اين ا 1119ار   /ين ير 
. وقذذث احتذذ د احلرذذوا املتنذذ وين احلكو ذذن علذذى ونذذف مجيذذع عمليذذ   (146)اررع يذذن ار بيذذن املن رذذبن

ترقيذذل أفذذذراد ارروهينجيذذذ  وارونذذذف ار ذذوري رعمليذذذ   إجبذذذ ر ارنذذذ ن علذذى ارعذذذود  إىل ارب ذذذر وا ذذذ ذ 
ليذذن، واسفذذراا ار ذذوري عذذن أفذذراد ارروهينجيذذ  ارذذاين ع   ذذوا   ذذو  ذذم   عذذدم تكذذرار هذذاه ارعم

 . (142)ي ارو  حمتج ين يف اباكو 

 االجنازات وأفضل املمارسات والتحدايت واملعوقات -اثلثًا  
إىل أ  فذذر  املرارذذذي  اخل يذذذن نذذد أرذذذرع بذذذوتر  ارعنذذذف يف  41أشذذ ر  ارررذذذ رن املشذذذبكن  -61

يهذذ  ذوو اررمصذذ   احل مذذر وارص ذذ ر، وامل ارعذذو  غذذر املذذال ، اجلنذذوب ويف املذذد  اررأينذذين ارذذيت اا ذذ  ف
إ   9. ون رذا ارررذ رن املشذبكن (148)واملتضررو   ن املش ريع ارضذخمن، تاذ هرا   ذد احلكو ذن

احلكو ذذن أورذذا أورويذذن رت بيذذى اررذذواا  ارذذيت تعذذ ج األ ذذن اررذذو ي، وأغ لذذا يف ك ذذر  ذذن األقيذذ   
. ونذذد ا   رنذذن (149)صذذ دين واعجتم عيذذن وار ر فيذذن رلت يلنذذدي احلرذذوا املدايذذن وارني رذذين واعنت

 . (111)ارعدارن  ن أجل ارنالم تويي   ذا  يلن
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 األولوايت واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -رابعاً  
احلكو ن إىل أ  ات ل رلتويي   اروارد  يف تررير املم ل اخلذ ا  9دعا اررر رن املشبكن  -63

ابملدافع  عن قروا اسان  ن وأ  تن ا بنش ط وفع رين ارت ا     وتعهدا   املتعلرن حبرذوا املعين 
 . (114)اسان  

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 .ع ين بى
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