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   ملديف  

 إضافة  
  

آراء بشأأ ن االسأأتنتاواأ والو التو،أأياأت وااللتاامأأاأ الاوريأأةت والأأر و    
 المقدمة من الدولة موضوع االستعراض

  

 
 

 مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة. * 
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 بتوصــياا البلــدايت الــ  قــدم عمليــة اتســتعراد الــدورم الوــامل  وتر ــ  ب ملــدي تلتــ    
ويســـر  ةومـــة ملـــدي  . 2015مــايو يار/أ 6يف جنيـــ  يف  الــذم جـــر  اســـتعراد ملـــدي خــ ل 

ـــردود التاليـــة علـــ  ـــدريف  يف تقريـــر اتـــائ   التوصـــياا املتبقيـــة أيت تقـــد   بعـــد إجـــرات دراســـة مت ايـــة  ال لُت
 اتستعراد.

 .  التوصية ملدي  تقبل -143-1
الع قـاا بـأ أربـال العمـل والنقابـاا لتع يـ   مبـادراا سياسـاتية هامـة ملدي اختذا وقد  

منظمـــة العمـــل مـــن ات اقيـــاا مبـــا يف  لـــد التلـــدي  علـــ   ـــا  ات اقيـــاا   العمـــال ومحايـــة  قـــو 
. وقــد ىلــ  هــذا ملــدي وضــح  ــد تســتع ل العمــال يف ب. وتلتــ   اوةومــة 2013الدوليــة يف عــا  

   .2013التلدي  عل  قااويت مةافحة اتىار بالبور يف عا   كذلد من خ لاتلت ا   
 (.  1-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-2
 (.  1-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-3
 (.  1-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-4
 (.  1-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-5
 (.  1-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-6
 (.  1-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-7
 (.  1-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-8
 (.  1-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-9
 .التوصية ملدي تقبل  -143-10

اتت اقيـــــة الدوليـــــة ومايـــــة مجيـــــح األرـــــ ا  مـــــن اتخت ـــــات القســـــرم يف  ملـــــدي وقعـــــ  و  
التوـــريعاا اةليـــة مـــح اتت اقيـــاا قبـــل وضـــح اللمســـاا األخـــ ة مبواتمـــة وهـــل ملت مـــة   2007 عـــا 

   .هذه اتت اقيةعل  عملية التلدي  عل  
 (.10-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-11
 .التوصية ملدي  ال تقبل -143-12

ملــدي  الدســتور اوقــو  اتقتلــادية وال قافيــة والسياســية لةــل مــوا ن. وقــد ســن   ة ــلي 
 .  تلد اوقو  لتع ي  ضمايتهبذا املعىن قوااأ 
 .التوصية ملدي  ال تقبل -143-13
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 قـــو  ال  ـــاا اليفـــعي ة يف لـــويت اإل ـــار التوـــريعل اةلـــل ل ملـــدي  بتع يـــ تلتـــ    ةومـــة  
قـااويت الموـرو  يتمارـل   و يف ملـدي ضمايت محايـة  قـو  األ  ـال أولويـة رئيسـية ويوةل اجملتمح. 

 مللـدي  تلت امـاا الدوليـةمـح اللحةومـة   اخلطـة التوـريعية   واملـدر  يفالط ـلاجلديد املتعل  حبقو  
ي يــد مــن عــ ت  إضــافية علــ  بروتوكــوتا فــ يت التلــدي . ومــح  لــد  مبوجــ  ات اقيــة  قــو  الط ــل
ـــة.  العمـــل امللقـــ  علـــ  عـــات  وســـرتك    ط ـــلاوةومـــة تةـــرر الت امزـــا بتع يـــ   قـــو  ال بيـــد أيتالدول
 .  تاا من هذا القبيلاهتمامزا عل  اختا  إجرا

 .التوصية ملدي تقبل  -143-14
 .التوصية ملدي  تقبل -143-15
 .التوصية ملدي  ال تقبل -143-16

مبــــنحزم املطــــالبأ للتعامــــل مــــح  ال زمــــة ليــــاااآلجــــراتاا و اإلياكــــل و اهلإىل  ت تقــــر ملــــدي  
 حةومة أيت تقبل هذه التوصية.لل ف  ميةن من مث   و ملدي ال جئ يف ص ة 
 (.16-143)ااظر  التوصية ملدي  ال تقبل -143-17
 .التوصية ملدي  تقبل -143-18

ــــن     ــــيم دويت أم اــــو  مــــن أاــــوا  اوــــ   رــــ   لةــــلعلــــ  أيت  ملــــدي دســــتور ي يف التعل
وتـــوفر ملـــدي  التعلـــيم اجملـــا   ـــي املر لـــة ال ااويـــة العليـــا  وتـــوفر امتحااـــاا  ليـــة ودوليـــة . التمييـــ 

وتوــــمل هــــذه جماايــــة جلميــــح األ  ــــال  معتمــــدة يف  لــــد سياســــة  عــــد  الت لــــل عــــن أم   ــــل . 
 وم ات تياجـــــاا التعليميـــــة اخلاصـــــة  وتعلـــــيم الرتبيـــــة املدايـــــة تـــــوف  متطلبـــــاا األ  ـــــال السياســـــة 

تلتـــ   و  إعـــداد أجيـــال قادمـــة منتوـــة و رتمـــة ومســـ ولة.و قـــو  اإلاســـايت  هبـــد   ةتيـــاويا زـــاراااملو 
ةافحــة التمييــ  يف جمــال التعلــيم. اخلاصــة مبتســريح عمليــة التلــدي  علــ  ات اقيــة اليواســةو باوةومــة 

 وتبـــذلأم متييــ .  فـــ  يوجــد هنـــا   وعلــ  النحــو املنلـــو  عليــو يف الدســـتور واللــوائ  املعمـــول هبــا
  ـــاا اليفـــعي ة يف اجملتمـــح  م ـــل األرـــ ا   وم لل زيـــادة إتا ـــة التعلـــيم ترمـــل إىل وةومــة جزـــودا  ا

 اإلعاقة وأ  ال األسر ال ق ة.
 .التوصية ملدي  تقبل -143-19

أول  علـــــ صـــــدق  قـــــد و . البلـــــدلقيفـــــات علـــــ  خطـــــر اتىـــــار بالبوـــــر يف با ملـــــدي تلتـــــ    
وثيــــ  مــــح يف تعــــاويت . وتعمــــل اوةومــــة 2013ا  التوــــريعاا الــــ  ىــــر  اتىــــار باألرــــ ا  يف عــــ

تـــوف  لوكـــذلد  ال زمـــة لتن يـــذ السياســـاا والتـــداب املنظمـــة الدوليـــة للزوـــرة  الوـــركات الـــدوليأ م ـــل
الربملــايت    ســر  هــذا اتلتــ ا  ويف ظــلقيفــية اتىــار.  بوــ يتمحــ ا التوعيــة تنظــيم و  التــدري  املناســ 
 باألرــ ا   وصاصــة النســات واأل  ــال  وقمعــو واملعاقبــة عليــو وبروتوكــول منــح اتىــار عمليــة اعتمــاد

اســــــتةمال عمليــــــة اتايفــــــما  إىل  وت مــــــل اوةومــــــةمــــــن هــــــذا العــــــا .  ايســــــايت/أبريل الربملــــــايت يف يف
 الربوتوكول يف الوق  املناس .
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 .التوصية ملدي  تقبل -143-20
 .التوصية ملدي  تقبل -143-21
 .التوصية ملدي  تقبل -143-22
 .التوصية ملدي  تقبل -143-23
 .التوصية ملدي  تقبل -143-24

ســـائر مــح اجملتمـــح املــد  و  علـــ  اطــا  أوســـحموــاوراا  يف إجـــرات اوةومـــة بال عــل رــرع  
)أ(  و)ل(  و)ه(  و)ز(  (1)16التح ظـــاا علـــ  املـــادة بوـــ يت الت لـــل عـــن أصـــحال امللـــلحة 

 من اتت اقية. (2)16وأييفا  عل  املادة  و)ح( 
 .التوصية ملدي  ال تقبل -143-25

  ومــن مث فزــل اوريــة الدينيــةب املتعلقــة 18ســح  التح ظــاا علــ  املــادة ملــدي   ت تقبــل 
 توصية كةل.ال ترفض
 .التوصية ملدي  تقبل -143-26

العديــد مــن التوــريعاا الرئيســية املتعلقــة  ملــدي   منــذ اجلولــة األوىل ل ســتعراد اعتمــدا  
 18 توليزـــا ملزامزـــااوةومـــة اواليـــة بعـــد وقـــد ســـن  . هـــا يف ملـــدي حبمايـــة  قـــو  اإلاســـايت وتع ي  

 املتعلقة مباررة حبقو  اإلاسايت.القوااأ من قااواا  
 .التوصية ملدي  ال تقبل -143-27

 مبوجـــ  يف ملـــدي م ـــل جلنـــة  قـــو  اإلاســـايت التابعـــة  رمسيـــةاســـتق ل اهلي ـــاا الت ُية ـــل  
جلنـــة  قـــو  وقـــد أاوـــ   . أييفـــا  مبوجـــ  دســـتور ملـــدي   ولةـــن التوـــريعاا اخلاصـــة هبـــا فحســـ 

بـاد  بـاري . ويســتند م وهـل تتمارـ  بوـةل رـبو كامـل مـحمبوجـ  الدسـتور   ملـدي اإلاسـايت يف 
يف جلنـــة  لـــب  عيفـــوا  يســـلم أيت املعـــ  فـــ  ميةـــن ل  مـــن مثالوـــريعة اإلســـ مية  و  إىل ملـــدي دســـتور 

 مح الدستور. لتعارد هذه العيفوية قو  اإلاسايت 
 (.  27-143)ااظر  التوصية ملدي  ال تقبل -143-28
 .التوصية ملدي تقبل  -143-29

وقــااويت ملــدي  مبوجــ  دســتور مة ــول مللــدي  اســتق ل جلنــة  قــو  اإلاســايت التابعــة إيت  
وتــرد   كــل مــن الدســتور والقــااويت علــ  اســتق ل اللونــة  ويــن (. 6/2006جلنــة  قــو  اإلاســايت )

يف القـــوااأ واللـــوائ   زـــاااتزاكـــاا  قـــو  اإلاســـايت والتحقيـــ  في حتديـــداللـــ  ياا الـــ  ختـــول هلـــا 
 .ملدي والقوااأ اإلدارية يف 
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للم سسـاا املســتقلة يف ال زمـأ  واوريـةاويـ  تــوف  ب راسـ الت امزـا ال أييفـا   تةـرر اوةومـةو  
 حبرية ومس ولية. لتيفطلح مبزامزا ملدي 
 .التوصية ملدي تقبل  -143-30

باعتبارهـا والقيـود الـ  تواجززـا  املطرو ـة التحـدياا    مجلـة قيفـايا مـن بينزـاملديت  ظ  
بتقــدا التقـــارير مبوجــ  اتت اقيـــاا الدوليـــة  املتعلقـــة الوفــات بالت اما ـــا يف   دولــة ج ريـــة صــع ة ااميـــة

 دوديـة  مـن فـ يت ملـدي  تلتـ    علـ  الـر م و لد بسـب  اقـ  اخلـربة واملـوارد البوـرية. ومـح  لـد 
 ات اقية مناهيفة التعذي . يف إ ارتقدا تقريرها األويل ب  املوارد البورية

 .التوصية ملدي تقبل  -143-31
 ةاملعنيــ ةاخلاصــ ةاملقــرر  املتابعــة الــ  قامــ  هبــا يــارة ببال عــل  ملــدي     ر بــ2013يف عــا   

دعـوة دائمـة إىل مجيــح   2005يف عـا    ملـدي  أصــدراو . ملـدي باسـتق ل القيفـاة واةـامأ إىل 
 آلياا اإلجراتاا اخلاصة.

 .التوصية ملدي تقبل  -143-32
 .التوصية ملدي قبل ال ت -143-33

. ويســــتند قــــااويت للتمييــــ  يف ملــــدي خــــار  إ ــــار الــــ وا   املولــــودويتاأل  ــــال وت يتعــــرد  
وصــم  وجــودهنــا  ضــماااا بعــد  . وعــ وة علــ   لــد  اإلســ مية الوــريعة ملــدي  إىلاملــ ايف يف 
 خار  إ ار ال وا .املولودين األ  ال ب تعل اجتماعل ي

 (.33-143)ااظر  التوصية ملدي قبل ال ت -143-34
 .التوصية ملدي تقبل  -143-35
 .التوصية ملدي قبل ال ت -143-36

ولةـن التمييـ  ضـد املـرأة   القيفـات علـ تعمل اوةومة مح مجيح أصـحال امللـلحة ليفـمايت  
 لوريعة اإلس مية  وهو ما يع ز املساواة بأ الرجل واملرأة.مح ا مبا يتمار 

 .التوصية ملدي تقبل  -143-37
 وهــو مــا ييســر القــااو   ــار اإليف  إصــ  اا سياســاتية وتوــريعية رئيســية اوةومــةأجــرا  
يف  ن ــا الــذم دخــل  يــ  ال  الدســتور اجلديــدوية ــل . املســاواة يف اوقــو  بــأ املــرأة والرجــل تع يــ 
وتســـن  يف املســـاواة وعـــد  التمييـــ .  ويـــدعماجلميـــح بـــن   اوقـــو  واوريـــاا   متتـــح  2008 عـــا 

وهـــو مـــا مـــح الدســـتور      م ـــل قـــااويت العمـــل وقـــااويت اخلدمـــة املدايـــةتوـــريعاا وقـــ  ت ـــ  مواتمـــة
فــــــر  متســــــاوية للرجــــــال والنســــــات للحلــــــول علــــــ  اخلــــــدماا وامل ايــــــا اتجتماعيــــــة  تــــــوف ســــــيتي  

باإلضــــــافة إىل قــــــااويت ية  فيفــــــ   عــــــن الوصــــــول إىل املوــــــاركة السياســــــية واتقتلــــــادية. و واتقتلــــــاد
   فقــد تســىن وضـــحات تلــال يزـــامبــا ف  اجلــرائم مجيــحرــاملة بلـــورة العقوبــاا اجلديــد الــذم  ــدد 
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قـااويت العنـ  املنـ يل ومـن تلـد التوـريعاا التلـدي  عليزـا  كمـا تسـىن  ملـرأة  توريعاا  ددة وماية ا
 .2014وقااويت اجلرائم اجلنسية يف عا   اجلنسيأ    وقااويت منح اتعتدات والتحرش2012 يف عا 
 (.37-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-38
 .التوصية ملدي تقبل  -143-39
 .التوصية ملدي تقبل  -143-40
 .التوصية ملدي تقبل  -143-41
 .التوصية ملدي تقبل  -143-42
 .التوصية ملدي تقبل  -143-43
 .التوصية ملدي تقبل  -143-44
 .التوصية ملدي تقبل  -143-45
 .التوصية ملدي تقبل  -143-46

مـــح باســـتمرار  ملـــدي  عمــل. وتملـــدي  اســـتق ل الســـلطة القيفــائية مبوجـــ  دســـتور ُية ــل 
وتتعـــاويت معزـــا يف جمـــال   الســـلطة القيفـــائية ع يـــ ت  ـــد  إىلاآلليـــاا الدوليـــة وقـــو  اإلاســـايت الـــ  

وىــرم  اليــا  لدولــة. يف يــد ا ةومتينــ ةقويــ أداةالقيفــات إىل   ــي يتحــولتــدري  وبنــات قــدراا القيفــاة 
لتن يـــذ مبـــاد  األمـــم املتحـــدة األساســـية بوـــ يت دور  صـــيا ة موـــرو  قـــااويت يتعلـــ  بـــاملزن القيفـــائية

 اةامأ.
وقـــااويت    م ـــل قـــااويت مةافحـــة التعـــذي  واعتمـــدا أييفـــا  عـــدة الـــو  توـــريعية رئيســـية 

السون واإلفرا  املوروط  وقااويت مةافحـة  سـل األمـوال ومةافحـة متويـل اإلرهـال  وقـااويت تسـليم 
  وسـتع ز هـذه القـوااأ فعاليـة املسـائل اجلنائيـة واقـل السـونات يفاجملرمأ واملساعدة القااوايـة املتبادلـة 
 تقدا اخلدماا يف قطا  العدالة.

براــام  األمــم املتحــدة  املدعومــة مــن لتوــريعية اخلمســيةخطتزــا ا عــن اوةومــة أييفــا   أعلنــ و  
 اإلص ح القااو . ستوةل أساسا  خلطة اوةومة األوسح اطاقا  يف جمالاإلمنائل وال  

 19يف اعتمـــاد منزـــا  دراســـل للتعلـــيم املســـتمر للقيفـــاة  ملـــدي أيـــدا اةةمـــة العليـــا يف و  
براـــام  األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائل قدمـــو يبـــدعم تقـــ   وقـــد وضـــح هـــذا املنزـــا . 2015 /أ ســـط آل

 .يف املد  البعيد اةةمة العليا جلزاز القيفائل الذم ترأسواقدراا ملبادراا بنات 
 .التوصية ملدي تقبل  -143-47
 .التوصية ملدي تقبل  -143-48
 .التوصية ملدي تقبل  -143-49
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 .التوصية ملدي تقبل  -143-50
 .التوصية ملدي تقبل  -143-51
 .التوصية ملدي تقبل  -143-52
 .التوصية ملدي تقبل  -143-53
 .التوصية ملدي تقبل  -143-54
 .التوصية ملدي تقبل  -143-55
 .التوصية ملدي تقبل  -143-56
 .التوصية ملدي تقبل  -143-57
 .التوصية ملدي تقبل  -143-58
 .التوصية ملدي قبل ال ت -143-59

 ةاتجتماعيـــ  ــر. وقــد تطـــورا األســـنة 800يقـــل عــن منـــذ مــا ت باإلســ    ملـــدي تــدين  
املمارســاا اإلســ مية. بوثيقــا  رتتــبا ارتبا ــا  ل والقــيم التارةيــة والتقليديــة علــ  مــد  عقــود مــن الــ من

ــــو  ســــا األ  وتوــــةل الــــو نيأ مــــن اهلويــــة والــــرتايف ا  القــــيم اإلســــ مية جــــ تومت ــــل  الــــذم يســــتند إلي
   دستور ومجيح قوااأ ملدي .ال

 .التوصية ملدي تقبل  -143-60
األخبــار  اعتنــا  وتوزيــح واوــراوــ  يف  يتيفــمنوهــو   ريــة التعبــ  واإلعــ  الدســتور  ة ــلي 

عــن  قســرا   الةوـ  صــرا ة ملــدر املعلومـاا و ظــر أييفــا    مـلوهــو واملعلومـاا واآلرات واألفةــار. 
 املعتمــدمــن خــ ل قــااويت املعلومــاا  هــذه اوقــو  أييفــا   وقــد ُعــ  زا. باألرــ ا  املعلومــاا املتعلقــة

 ومجيــح أرـةال اتاتقــا  املوجزـة إىل اللــح يأ اوةومــة علـ   مــل اجلـد التزديـداا وت خـذ. مـ خرا  
ال زمــة لوقــ  هــذه األاوــطة وضــمايت ســ مة  جــراتااعملزــم  وســو  تت ــذ مجيــح اإلبفيمــا يتعلــ  
 اللح يأ.

 (.60-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-61
 (.60-143)ااظر التوصية ملدي تقبل  -143-62
 .التوصية ملدي تقبل  -143-63

عـــدد مـــن وتتعـــاويت معـــو بطريقـــة بنـــاتة بوـــ يت جملتمـــح املـــد  وتـــدعم اوةومـــة علـــ  الـــدوا  ا 
ـــــة القيفـــــايا.  ـــــة  وقـــــد أعـــــادا اوةومـــــة  ضـــــمن هـــــذه الر ي ـــــة الدائمـــــة الو ني ـــــة توـــــةيل اللون املعني

 اجملتمح املد . بتوسيح اطا  مواركة اتستعراد الدورم الواملب
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 .التوصية ملدي تقبل  -143-64
 (.60-143)ااظر  التوصية ملدي تقبل  -143-65
 (.60-143)ااظر التوصية ملدي تقبل  -143-66
 .التوصية ملدي تقبل  -143-67

يف هـــذا و تع يـــ  املوـــاركة ال عالـــة للمـــرأة يف املناصـــ  العامـــة.  دعـــ  اوةومـــة بقـــوة إىلوقـــد  
يف جمـال   املناصـ  مـن يف املائـة 30ختلـي  سياسـة ترمـل إىل  2014منذ عـا   اعتمدااللدد  

 اخلدمــة املدايــة . وباإلضــافة إىل  لـد  فــ يت قـااويت2016حبلــول عـا   لنسـاتل ســولةإدارة الوـركاا امل
املعارــــــــاا التقاعديــــــــة   وقــــــــااويت 2008اللــــــــادر عــــــــا     وقــــــــااويت العمــــــــل2007اللــــــــادر عــــــــا  

املتعلــــــ  بالتــــــداب  اخلاصــــــة مبــــــرتة  اتعتــــــدات اجلنســــــل علــــــ   2009وقــــــااويت عــــــا    2009 لعــــــا 
وقــــااويت العنــــ    2010 لعــــا  اإلعاقــــة  وقــــااويت ال مرك يــــةاملتعلــــ  ب 2010 عــــا    وقــــااويتاأل  ــــال
للرجــال والنســات للوصــول إىل املوــاركة اتقتلــادية والسياســية واولــول متةاف ــة وفر فرصــا  األســرم تــ
 دماا وامل ايا اتجتماعية واتقتلادية.عل  اخل
 .التوصية ملدي تقبل  -143-68

وقـــد يف تـــوف  أعلـــ  مســـتو  رةـــن مـــن الرعايـــة اللـــحية.  كبـــ ا   تقـــدما   أ ـــرزا ملـــدي و  
إاوـــات    مــن أجـــل2015ســـبتمرب أيلول/ 7يف  الــذم صـــد   عليــوقـــااويت اخلــدماا اللـــحية  ُوضــح 

واملســا ة يف النزــود باخلــدماا اللــحية يف    يف ملــدي الــ  تقــدآليــة و نيــة لل ــدماا اللــحية 
حتســـأ اوعيـــة خـــدماا الرعايـــة اللـــحية الراميـــة إىل القواعـــد واللـــوائ   دد هـــذا القـــااويت. و ـــملـــدي 
ــــة ملراكــــ  اخلــــدماا اللــــحية  موضــــح قواعــــد و ب يفــــل  ســــلو  ال قواعــــد مدواــــة يفــــحيو بــــاد  توجيزي

واملســت يدين مــن  قــو  ومسـ ولياا مقــدمل اخلــدماا اللــحية  ــدد للعـاملأ يف القطــا  اللــحل و 
متســقة  خدمــة اخلــدماا اللــحية مــن خــ ل تــوف  إتا ــة تو يــد وســي دم  لــد إىل. هــذه اخلــدماا

 اتجتماعية واتقتلادية. اامن مجيح اخلل ي وميس رة جلميح األر ا وآمنة 
إىل اوـد  2018-2014ة وضـع  لل ـرت الـ  اسـرتاتيوية اللـحة اإلبابيـة اجلديـدة و د   

هنـــ  الرعايــة اللـــحية  أييفــا   وتتيفـــمنوال ـــوار  اتجتماعيــة يف جمـــال اللــحة.  قلــاتاإل  ـــاتا مــن
رعايــــة تــــوف  التع يــــ  تنظــــيم األســــرة  و الــــ  ترمــــل إىل  اتســــرتاتيويةالتــــدخ ا  الــــذم  ــــدد األوليــــة

 ومعاجلتزــا  املنقولــة جنســيا  األمــراد  ومةافحــة    ومنــح اإلجزــاد  ــ  اآلمــناللــحية لــا  والوليــد
 .اجلنسا القطا  اللحل للعن   سبل مواجزةو 

 .التوصية ملدي تقبل  -143-69
 .التوصية ملدي تقبل  -143-70
 .التوصية ملدي تقبل  -143-71
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القــوااأ واللــوائ  ال زمــة  ولــديزابي تزــا  و  ــظ أولويــة قلــو  ومايــة ملــدي  ةومــة متــن   
ــــــار البي يــــــة  قــــــااويت محايــــــة البي ــــــة وي ــــــود اتســــــتدامة.  عنلــــــر مــــــح ضــــــمايت إدارة فعالــــــةإلدارة اآلث

أدىن تــ ث  علــ  ليفــمايت  منائيــة جرات تقيــيم األثــر يف املوـاريح اتجتماعيــة واإلبــاأل ــرا   1993 لعـا 
 البي ة الطبيعية وموائلزا.

 .التوصية ملدي تقبل  -143-72
 .التوصية ملدي تقبل  -143-73
 .توصيةال ملدي تقبل  -143-74
 .التوصية ملدي تقبل  -143-75
 .التوصية ملدي تقبل  -143-76
 .التوصية ملدي تقبل  -143-77

مبـــن فـــيزم   قـــوااأ ملـــدي مبوجـــ   ملـــدي  جلميـــح املـــدااأمـــن دســـتور  56تة ـــل املـــادة  
مـــر يف قيفـــية جنائيـــة أو األةـــم أو او يف   أوعقوبـــةاإلدااـــة والقـــراراا اوـــ  يف الطعـــن يف   جااـــ األ

 مداية.
 .التوصية ملدي تقبل  -143-78

 


