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موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    
مون  5قورة والف 5/1اإلنسان )ج( من مر ق قرار مجلس حقوق 15 للفقرة

 16/21مر ق قرار المجلس 
 

 *نيبال  
 

إىل عمليـــ   (1)لهـــ  بـــالح  م ـــلح  4٠مـــولل للمملومـــام املردمـــ  مـــن  هـــاا الترريـــر  
املحـائ  التوليهيـ  المامـ  الـت اعتمـدها  لـ   هيكـ ييلتـل  الترريـر  االسـتمرا  الـدي ا الشـام  
 آ اء  ي يلهـــام نأـــر  ي ا  الـــام ال يتضـــمن  الكنـــ   ،17/119لرـــوإل اان ـــار ه مرـــر   

، يال  ا لكــم  ي  ــرا  ،  يــاك نانــ مــن لانــو مةواــي  األمــم املتحــدة ال ــامي   رــوإل اان ــار
واشــهن يايــ  الــنع مرالــا اململومــام ه ل  ُئ لــ  ب ــو ة منه يــ    ي ــدبمينهــا بشــ ر ائعــاءام
  يعمــ ك برـــرا  ا لـــ  علـــا لاقــا  ـــد  امل ـــت ا  الن ــوا األبـــلي  يتُرِنـــ  ،الــوا ئة ه الترريـــر

، ل ـــو مرتضـــا ا ـــات، فـــر  م ـــتر  اســـهامام امل س ـــ  الو نيـــ   رـــوإل ُُي ـــع ،16/21
 الكامــ  احــائ  بــا ي   اان ــار التابمــ  للديلــ  مواــو  االســتمرا  ياملمتمــدة بنــاءك علــا التريــد

الن ــوا الكاملــ  الــت تتضــمن  يتُتــاع علــا املو ــا الشــحكهن للمةواــي  ال ــامي   رــوإل اان ــار
الترريـــر ئي يـــ  االســـتمرا  يالت ـــو ام الـــت هـــاا مجيـــا اململومـــام الـــوا ئة  ي ـــد  يعـــهن ه إعـــدائ 

 لدث  ه تلك الة ة 
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اإلنسوان التابعوة للدولوة مو وو  معلومات قدمتها المؤسسة الوطنية لققوق  -هوال   
 االستعراض والمعتمدة بناء  لى التقيد التام بمبادئ باريس

  
الدســــتو  امل  ـــــ   اولـــــو ئســــتو ي هيئـــــ  لت ــــح  الل نــــ  الو نيـــــ   رــــوإل اان ـــــار   ُ ّيــــ  -1
يما ذلك، فرـد التـل  نـ  الرـانون    2٠12  روإل اان ار لما  ي انور الل ن  الو ني  2٠٠7 لما 

إئا ة شـــ ير بـــ تتملـــ  لمـــد  يلـــوئ تشـــريمام   ينأـــراك يإئا هتـــا الااتيـــ  اســـتر قاإزاء مواـــو  ال ـــم  
 يبمــد بــدي    م  تــ ب ــو ةالو نيــ   رــوإل اان ــار للممــ   مــويةهن الل نــ ممأــم يضــ ر  ،املــوية 

 لديــد  ــانورا كومــ  علــا ســن  يافرــ ياالســتر ت،  اائا ة الااتيــ  الــاا ي يــدلكــم امكمــ  المليــا 
  (2)املشكل  ها    
 الل ن  الو نيـ  املمنيـ  بشـ ير روإل اان ار يالل ن  الو ني  للمر ة ي  ي يب  الل ن  الو ني  -2

 ه يــ  هيئتــ  م ــترلت  بــإئا ة ذاتيــ  هــات  األتنيتــ  بوبــةهما بتكــري  الــدالي  )الل ــار الــث  (
  (3)الدستو  اجلديد

ياـــم   ـــوان  ي  ي ـــد ســـن عـــدئ مـــن مماهـــدام لرـــوإل اان ـــار   علـــا بـــد   نيحـــاتي  -3
علـا نأـا   يمـا األساسـهن نيحـات إل  ـدّ ت ملي   يحـدي اـميةاك  هام ـتو  تنةيـاإال  ر ،  ـ تسياسـام ي 
ه هــاا  الربملــاري   رــوإل اان ــار الل نــ  الو نيــ  توبــيام علــا الــرنم مــن،  يتــايا اتةا يــ  يبريتونــوت
يالل نـ  الو نيـ  املمنيـ  بشـ ير يالل نـ  الو نيـ  للمـر ة   روإل اان ـار الل ن  الو ني   ي يب  الش ر
  (4)إىل هيئام املماهدام الو   املناسوالترا ير ه بتردمي  نيحات الدالي 

يالل ن  الو نيـ  املمنيـ  بشـ ير  روإل اان ار يالل ن  الو ني  للمر ة  ي يب  الل ن  الو ني  -4
، (٥)ىل الممليـام التشــا ني  لتنةيـا توبـيام االســتمرا  الـدي ا الشــام إ هتاشــا  إ ممـر  ه، الـدالي 
  (6) نيحات عن تنةيا ت   المم ا اءل 

يالل ن  الو نيـ  املمنيـ  بشـ ير  روإل اان ار يالل ن  الو ني  للمر ة  ي يب  الل ن  الو ني  -٥
  (7)2٠18-2٠14فمالي  تنةيا ت   المم  الو ني   روإل اان ار  بتمليلالدالي  

 ثنـــاء  ييفـــاة  شـــ ااتـــ ت االلت الـــام  يي ئم ترـــا ير عـــن ســـروا عـــدئ مـــن الرتلـــا  -6
علـــا يمل ُُيرـــ  ه هـــا  ا ـــوائ  بشـــك  نـــا    مـــائهي  - االلت ـــاز، يال ســـيما ه من رـــ  تـــنياا

  (8) روإل اان ار ه هاا الش ر الل ن  الو ني  من امكم  يتوبيامبدي   مر من الرنم من 
علا الربملار  يل  الر و   املمري  رانورال يماجل مشري  يال   نامل و ة  ب التمايو  ر  يُ  يمل -7

ي يبـ  الل نـ  الترـائ   الت ـرإل ملـدة ي  لـ  تمريـ ترـدمي النأـا  الرـانوين ا ـاا اـا ه ذلـك  الت تمـ ا
بـــ ر ي ـــد   ير الــدالي  يالل نــ  الو نيـــ  املمنيــ  بشـــ رـــوإل اان ــار يالل نـــ  الو نيــ  للمـــر ة  الو نيــ 

  (9)يتماشا ما املمايني الديلي  اا الرانور مشري  هاا
 ال حرـهنملـ  اكافحـ  التمييـل املت 2٠11عـا    ـانور باعتمائ الل ار الث   املانو ة فائم ي  -8
الشـر   علـا ت ــوي   لـرا ب ـحوانم امـ مـا   الــدعاي عـدئ  ليـ  مـن يلكـن مل يُرفـا سـو  النحـا، ي 
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ــــت  نشــــئ ليــــام يتت ــــم اآالوســــا    عــــن  ريــــ  الرضــــايا  بمــــد  ال حرــــهن  للرضــــاء علــــا التمييــــل ال
  (1٠)الةمالي 

هـــا   تنةيـــا توبـــيامفـــإر  ياـــا  ال ـــ ور، مثـــاين جلـــار لتح ـــ   إنشـــاءيعلـــا الـــرنم مـــن  -9
، يهناك نرع ه الغااء ن االنتأاظ/ال  ور ملت ازمرانل االيتماين   ال يحمث علا الراا الل ار

يامت ــــلير  حــــ   ال ــــ ناءيُيت ــــل   ي ســــحارت ال فيــــ ال ــــر  ال ــــحهن تــــدمام يالرعايــــ  ال ــــحي  ي 
  (11)ما بمضهم الحمض مدي م مرا  ب يامل ابور ب مرا  عرلي  امانم  يامل ابور

االتةا يـ  الديليـ   مايـ  بشـ ر الت ـدي  علـا   روإل اان ـار توبي  الل ن  الو ني  يمل تُنّةا -1٠
منــ  اآياق ــرة نــني  غــ اــحايا ال ي شــني إىل عــدئ  (12)ا الممــات املهــالرين ي فــرائ  ســرهملرــوإل مجيــ

شهائة اجلن ي  لأل ةات ي  ا  وت علا شهائة املي ئ مشكل  ياالجتا  بالحشر يالتهريو  يهناك  يضاك 
  (13) ثناء إ ام  يالديهم ه اخلا ج بغر  المم املولوئين 

يياــــا األلكــــا  املتملرــــ  ، 2٠11ه عــــا   المنــــ  األســــرا ــــانور  ســــنعلــــا الــــرنم مــــن ي  -11
المنـ  الرـائم علـا  بشـ رو ني  المم  الت   ي المن  الرائم علا نو  اجلن ، ب نديإل الرضاء علا 

يهنـاك ا تةـا  ه   التنةيا ال يحمـث علـا الراـا فإر، 182٠ي 132٥ را ا  ل  األمن  نو  اجلن 
 ،اجلـن  نو  ، ياالنت ارت، ياالها  االنترائهن الرائم علاا رإل ن  حي م ر ةاجلرائم املرتكح  اد امل

مثـ  زياج األ ةـات، يتمـدئ الليلـام، ياملهـر،  الردميـ   ائمـ لتماعيـ  االرمـام ام يال تـلاتياالنتحا   
، يمما ســـام ئيـــونهن، مما ســـ  الحغـــاء املنتشـــرة ه  حرـــ  بـــائاي ، نأـــا  التشـــايبائاال ـــحر، ي  عمـــات ي 

مشــري  يال يــلات   عراــ  لل  ــر حنــاميالةتيــام يال ينالحــاك مــا تكــور المازبــام  يلهومــا، ينــام  ا
 ال يتنـــايت الربملـــار  يباملثـــ ، ممرياـــاك علـــاامل ـــاياة بـــ  اجلن ـــ  يالمنـــ  اـــد املـــر ة ب املتملـــ رـــانور ال

  (14)املهرب املتملر  شان امله الربملار  امل ريعمشري   انور ااب ع االلتماعهن 
يالل نـ  الو نيـ  املمنيـ   رـوإل اان ـار يالل نـ  الو نيـ  للمـر ة  ل ن  الو نيـ ا ذنرت  الملييفراك  -12

نـــا مـــن  لـــ  م ـــانور لرـــوإل ال ةـــ   مـــن الضـــري ا ارـــاذ إلـــراءام فمالـــ  العتمـــائ ،بشـــ ير الـــدالي 
  (1٥)األ ةات  عماا ه ذلك المن  اجلن هن ي  ،المن  اد األ ةات

 حت ـن نحـني ، مل ي ـر (16)واا لد لإلف م من المرـارتبمهدام املتكر ة يعلا الرنم من الت -13
مـن الضـري ا  ،لل ـار الـث     ييفرـاك انمتنةيا  ـرا ام امـل ي نشئ  فر   عم  تاب   ه هاا ا ات

 توبـــيام الل نـــ  الو نيـــ  اســـتنائاك إىلئعـــو   برفـــاالمـــا   دعهنمكتـــو املـــ تلـــل  انونيـــ   لكـــا  إبـــدا  
الل نـ  الو نيـ  ، يامار تنةيـا امل س ـام لتوبـيام امكم  المليا اا يتواف  ما  مر،  روإل اان ار

  (17) روإل اان ار تنةيااك نام ك 
  مــراك توليهيــاك يتملــ  2٠13ه عــا   م  ب يــا  بــد  رــوإل اان ــار  فــائم الل نــ  الو نيــ ي  -14
مايـ  لرـوإل حباأللهـلة األمنيـ   إىلتمليمـام   بد م ا كومـ   يضـاك ي   املدافم  عن لروإل اان ارب

يياـــا المرا يـــ  الـــت يســـوء املماملـــ   ياايـــااء عمـــات ال هيـــو  يلكـــن املـــدافم  عـــن لرـــوإل اان ـــار 
موافرتهــا علــا  نيحــات بمــدُ  يمل تُمــ ِ ال تــلات م ــتمرة   يننيهــا مــن األعمــات ا ــرإلي  عملهــممتــنمهم  ئاء 

  (18)عن لروإل اان اراملدافم  ال  زيا ة املرر  اخلاا املمين حب
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باالتتةـاء الر ـرا الل نـ  املمنيـ  ي  امل ـا  ل نـ  ا ريرـ  ي ب اعتمائ الرانون  املتملرـ  عروي  -1٥
لكــا  األ امكمــ  المليــا يمــا ذلــك، فرــد  لغــ   2٠1٥ه عــا    نشــئ  نلتــا الل نتــ ، لألشــ اا

ان ـــار ئير موافرـــ  الضـــحايا  ا إلرـــو   اجل ـــيم  المةـــو عـــن مـــرتكا االنتهانـــام يـــلالـــت جت يـــ الرانون
 التمـــويض رـــوإل اان ـــار يترـــدمي  اجل ـــيم  مـــرتكا االنتهانـــام الل ـــار الـــث   احانمـــ ي يبـــ  
  (19)اا يتماشا ما املمايني الديلي  للضحايا

املمتلكـام امل ـائ ة تُـرّئ  ثنـاء ال ـرا  امل ـل  إىل ئيـا هم، يلكـن مل  شرئيني د عائ ممأم امل -16
جلنــــ  ا ريرــــ   عــــن  ريــــ مناســــو  تمــــويض يرــــد  قــــممــــن الضــــري ا  ر ي إىل  بــــحالا الشــــرعي   

  (2٠)يامل ا  
 اــد لريــ  التمحــني ائثــ ل ٥92 بو ــو  مــا  موعــ   رــوإل اان ــار الل نــ  الو نيــ  فــائم ي  -17

 فــ ام تــ ت يلــرإلريــو اــررت يري ماملــ  ملــوائ  ســوء  تــ ت الةــ ة املشــمول  بــالتررير  يي مــ 
ضــمار آليـ  ل ياـم   رـوإل اان ـار  ر الل نــ  الو نيـ بـ ي فـائم  ام حتديـداك اااـرابام االلت الـ

 اوابـل  الممـ  مـننيحـات الل ـار الـث   س م  ال حةي  ياملـدافم  عـن لرـوإل اان ـار  ي يبـ  
  (21) من ال حةي  ياملدافم  عن لروإل اان ار امار  ل 
 دالي الــ ه  يســاا هــا  الأــاهرة ال يــلات مرتةمــاك ممــدت  ، فــإرالةرــر ترالــايعلــا الــرنم مــن  -18
 الغربيــــــ  ن رـــــ يه املالـــــاين يميشـــــور ه نا نـــــاىل  ه  يســـــاا ال ـــــكارالةئـــــام املهمشـــــ ، ينـــــالك ي 

  (22)ياملنا   اجلنوبي  الر و /الوس ا
 مل تـدم  سياسـ  اائمـاج االلتمـاعهن فـإر، يعلا الرنم من الررا  ال ائ  عن امكم  المليا -19

، لــا اي  يشــيحان ، يحُتــر   يضــاك مــن لرــوإل اان ــار األساســي   وائــ  موســها ، يســانثات، امل ــلم  
، ، يلهانغـــائ، يبـــون، يئانـــوا هتـــامهن، ي مـــالههني  ،ينـــام  ا ،يناماييـــا شـــا ييا، - يهـــا ييا يهالييـــا،

ــــا،  ي اييم، يهــــايو، ي الــــهن، يميتشــــهن، ينوتشــــهن، يشــــاما ، يئي ، يئيســــائ ، ينوســــوندا، يبانكا يي
 تلــك ا تممــاماملتملرــ  ب تيحــام ال زمــ  ائ اج لرــوإل اان ــار ياــا النيحــات ل يينحغــهن  ينوســحائييا

  (23)هايتمليل  تهايمحاي
بريتونــوت بــالنيمو علــا يمل ُي ــّدإل   ألنــرا  الممالــ  ه اخلــا ج بالحشــر ممــدت االجتــا ييتلايــد  -2٠
م ــتو  مــن الضـري ا  فــا ي   رــوإل اان ـار  الل نــ  الو نيـ  الـت  ــدمتها   الــاماالالــرنم مـن علـا 
  (24)يإنةاذها إنةاذاك فماالك الروان   استمرا ي  الوعهن
يالل نــ  الو نيــ  املمنيــ  بشــ ير  رــوإل اان ــار يالل نــ  الو نيــ  للمــر ة  الل نــ  الو نيــ ي  م  -21

  (2٥)لياة نرمي  لألش اا ذيا ااعا   علا نيحات  ر تضمن  رالدالي  
شــهائام ، علــا بــائ  عــن امكمــ  المليــا لكــم اني ، بمــداأل ليــام اجلن ــي  ياجلن ــ يحت ــ  -22

من  املمني  بد اس  اللياج ب  ش    الل ن   دم اجلن ي  يلوازام ال ةر علا  ساس اقوي   ي د 
بـاللياج بـ  ش  ـ  بـاالع ا   اا يوبـهنيرها الترر  ياملنش ة اولو  مر امكم  المليانة  اجلن  

 رـوإل  الل نـ  الو نيـ  يذنـرم  ي ـد لرـا هـاا الترريـر بـد  إيابيـاك لـد  ا كومـ ، من نةـ  اجلـن 
األلكـــا     ينحغـــهن تمـــدي  نـــيالل نـــ  الو نيـــ  املمنيـــ  بشـــ ير الـــدالي  اان ــار يالل نـــ  الو نيـــ  للمـــر ة 
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الل نـ  التوبـي  الـت  ـدمتها تنةيـا ي  هـا  ا موعـ ه الرـوان  ياألنأمـ  اـد  املن ـوا عليهـا التمييلي 
  (26)املانو ة
ه عمليـ   مشـا ن  هائفـ  األبـلي  ترمـهن إىل مشـا ن  الشـمورتي د يام  ت   عم  ي ني   -23

 ئمــ نيحــات تمليــل يينحغــهن ل  169  ــم مــا اتةا يــ  منأمــ  الممــ  الديليــ   اــا يتماشــا، امالرــرا  ارــاذ 
  (27)متكينهاي  الشمورت األبلي 

ب ن  ـانور ال لئـ  ياملتملر   2٠٠7 امكم  المليا ه عا  ال ائ ة عن تمليماميمل تُنةا ال -24
الــاين ئتلــوا نيحــات  حــ    التيحيتيبــنيحــات اعــ ا  علــا الــرنم مــن ي يالت ــدي  علــا اتةا يــ  ال لئــ   

ال ميكـــن قـــم ي الـــاين  ـــدموا اللرـــاك مل ُيأـــوا لـــاا االعـــ ا ،   التيحيتيـــفـــإر ن لئـــ ،   199٠ عـــا 
نيحـات محايـ  لرـوإل ال لئـ  عـن  ريـ  ل يينحغهن  هوي  أل ةاقم يت  ي  يالئاهتمب ا ام است دا  

  (28)اخلاب  بواا ال لئ  19٥1إبدا  الروان  يالت دي  علا اتةا ي  
بتمـــدي  الرـــانور املتملـــ   ميها لتوبـــيام تتملـــ بترـــد  رـــوإل اان ـــار  فـــائم الل نـــ  الو نيـــ ي  -2٥

  (29)بامل ن  يإنةاذ  بشك  فمات
ب ــحو الكــوا    تتملــ  بإناثــ  املشــرئينتوبــيام   رــوإل اان ــار الل نــ  الو نيــ  ي ــدم  -26

  (3٠)يإعائة ت هيلهم بشك  نا  ال حيمي 
  

 مصلقة صاحبة هخرى عهاتمقدَّمة من  معلومات -ثانيا   
 

 واإلطار ااساسية المعلومات -هلف 
 

 (31)الدولية االلتدامات نطاق -1 
ه  شــــحك  اململومــــام يالممــــ  بشــــ ر  يلويــــ  الغــــااء هــــا يبــــا عــــدئ مــــن املنأمــــام، اــــا في -27
يالو  ـــ   ،(3٥)جلنـــ  ا رـــو ي  الديليـــ ي  ،(34)17يالو  ـــ  املشـــ ن   ،(33)14يالو  ـــ  املشـــ ن   ،(32)نيحـــات

يالو  ـــ   ،(39)2يالو  ـــ  املشـــ ن   ،(38)٥يالو  ـــ  املشـــ ن   ،(37)1٥يالو  ـــ  املشـــ ن   ،(36)16املشـــ ن  
يمنأمـــ  المةـــو  ،(42)2٠ يالو  ـــ  املشـــ ن  ،(41)النيحاليـــ  يمنأمـــ  ســـواتان اتا  لييـــار ،(4٠)18املشـــ ن  
الربيتونـــوت  :يإنةاذهـــا  رـــوإل اان ـــار التاليـــ  املماهـــدام الديليـــ  علـــاالت ـــدي  ب نيحـــات (43)الديليـــ 

الربيتونــــوت ي  ؛االتتيـــا ا امللحـــ  بالمهـــد الـــديا اخلــــاا بـــا روإل اال ت ـــائي  يااللتماعيـــ  يالثرافيـــ 
الربيتونــوت االتتيــا ا التةا يــ  لرــوإل ال ةــ  املتملــ  بــإلراء ي ؛ االتتيــا ا التةا يــ  مناهضــ  التمــايو

؛   ـات التحـين علـا ال ـميد الـديايالتمـاير هاتةا يـ  الهـاا بشـ ر محايـ  األ ةـات ي  ؛تردمي الح نـام
اتةا يـ  منأمـ  الممـ  الديليـ  ي  ؛االتةا ي  الديلي   ماي  لرـوإل مجيـا الممـات املهـالرين ي فـرائ  سـرهمي 

 ؛بشـ ر الممـات املهـالرين 143    ـم اتةا يـ  منأمـ  الممـ  الديليـبش ر الممات املهالرين؛ ي  97  م 
 2٠14عـا   بريتونـوتي اخلابـ ؛  سـت دا بشـ ر ينـاالم اال 181    ـم اتةا ي  منأمـ  الممـ  الديليـي 
األمـم املتحــدة  بريتونـوتو املتملرـ  بالممـ  اجلــربا  ي االلامـهن؛ 29تةا يـ  منأمـ  الممـ  الديليــ    ـم ال
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اتةا يـ  عـد  ترـائ  لـرائم ي  ؛نا االجتا  باألش اا، ياخابـ  الن ـاء ياأل ةـات، ي ممـ  ياملما حـ  عليـ مل
  اجلرائم املرتكح  اد اان اني ا ررت ي 

اتةا يــ  الرضــاء علــا مجيــا  شــكات  لكــا   بإنةــاذنيحــات  1٥ي يبــ  نــالك الو  ــ  املشــ ن   -28
؛ لل ن  املمني  بالرضـاء علـا التمييـل اـد املـر ةال ائ ة عن ا 26   م المام  التوبي ي  التمييل اد املر ة

  (44)  اال ت ائي  يااللتماعي  يالثرافي المهد الديا اخلاا با روإل ينالك 
 ،(46)الديليــ  يجلنــ  ا رــو ي  ،(4٥)الراب ــ  ال وي ــري  ملكافحـ  اافــ م مــن المرـارتي يبـ   -29

منأمــ  المةــو ي  ،(49)منأمــ  هيــومن  ايــت  ييتــ ي  ،(48)2، يالو  ــ  املشــ ن  (47)17يالو  ــ  املشــ ن  
ياالعـ ا   الديلي   ماي  مجيـا األشـ اا مـن االتتةـاء الر ـرااالتةا ي  الت دي  علا ب (٥٠)الديلي 

  باتت اا الل ن  ه النأر ه الح نام
 يمنأمـــــ  ســـــواتان اتا  لييـــــار ،(٥2)1٥يالو  ـــــ  املشـــــ ن   ،(٥1)٥الو  ـــــ  املشـــــ ن     يبـــــي   -3٠

 ئـــ  للممـــات بشـــ ر الممـــ  ال 189الت ـــدي  علـــا اتةا يـــ  منأمـــ  الممـــ  الديليـــ    ـــم ب (٥3)النيحاليـــ 
ا د األئىن لأللو  يممايني الممـ  ب فيما يتمل ما الحلدار امل ترحل   املربم  املنللي  يمرالم  االتةا ام

  األساسي 
يالو  ـ   ،(٥6)11يالو  ـ  املشـ ن   ،(٥٥)9يالو    املش ن   ،(٥4)الديلي  جلن  ا رو ي ي يب   -31

بواــا  ابــ اخل 19٥1لت ــدي  علــا اتةا يــ  عــا  اب ييتــ منأمــ  هيــومن  ايــت  ي  ،(٥7)17املشــ ن  
  (٥8)تتمل  بتنةيامهاتشريمام اعتمائ بي  1967وقا لما  ال لئ  يبريتون

 ،(61)17يالو  ـــ  املشـــ ن   ،(6٠)الديليـــ  يجلنـــ  ا رـــو ي  ،(٥9)منأمـــ  المةـــو الديليـــ ي يبـــ   -32
األساســــهن نأــــا   يمــــا الت ــــدي  علــــا ب  (63)منأمــــ  هيــــومن  ايــــت  ييتــــ ي  ،(62)2يالو  ــــ  املشــــ ن  

   للمحكم  اجلنائي  الديلي
 

   اإلطار الدستوري والتشريعي -2 
 لضـــمار 2٠٠7الدســـتو  امل  ـــ  لمـــا   ينحغـــهن  ر ت ـــل   ر نيحـــات 11الو  ـــ  املشـــ ن    م  -33
 ملتم ور ي و يال لئ ن فيهم املريمور ب و ة  انوني للناس ناف ، ا  مجيا لروإل اان ار مكةول نور

 ،(6٥)2٠، يالو  ــ  املشــ ن  21الو  ــ  املشــ ن  ي فــائم  (64)الل ــوء الــاين ال ُيملــور اجلن ــي  النيحاليــ 
للمـوا ن   إال ا   ه ا ري  الديني ال يكة   2٠٠7الدستو  امل    لما   ر ب (66)3يالو    املش ن  

  (67) النيحالي
 لدســتو  اجلديــدا يمنأمــ  المةــو الديليــ   ر (68)لــوت المــامل منأمــ  التضــامن امل ــيحهن   مي  -34

ياملمـــايني الديليـــ   رـــوإل  الـــديا مـــا الرـــانور لرـــوإل اان ـــار علـــا اـــو يتةـــ  متامـــاك  ينحغـــهن  ر ُيمـــهن
الو  ــــ  ي  ،(7٠)تحــــال  الــــديا للــــدفا  عــــن ا ريــــ هــــا ال، اــــا فيي فــــائم عــــدة منأمــــام  (69)اان ــــار
 ،(74)"عـامل تـات مـن الرتـ "مرنل ي  ،(73)9يالو    املش ن   ،(72)16ملش ن  يالو    ا ،(71)19 املش ن 

امل ـاياة  مـا   ينحغـهن  ر يضـمن الدسـتو  اجلديـدبـ ر  (76)21يالو  ـ  املشـ ن   ،(7٥)14يالو    املش ن  
مجاعــــ  لرــــوإل ال ةــــ ، يلرــــوإل نةالــــ  حبمايــــ  الرــــانور، ي  يمتتــــا اجلميــــا علــــا  ــــد  امل ــــاياةالرــــانور 
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يا    ،   ه ال كن ال ئ ، يا   ه الغااءيان ي  ئير متييل، اجله ا  وت علا ، يا   الدالي 
  األ ليام الديني   يحتديداك يلروإل مجيا األئيار،  ،ه ال   

  ـــانور ال ةـــ  يالرـــوان  يال ياســـام التم يـــ  بتنرـــي  إىل نيحـــات 16يئعـــ  الو  ـــ  املشـــ ن   -3٥
  (77)روإل ال ة املتملر  حبلممايني لمار االمتثات لض املتملر  بال ة 

 تمــــا اشــــا ن اجلمميــــ  الت سي ــــي   ئاتــــ إنشــــاء آليــــ  تابــــ  ب 6الو  ــــ  املشــــ ن     يبــــي  -36
  (78)مت ها محاشرةه امل ائ  الت  مشا ن  فمال  لشمورت األبلي ا

 
 السياسة العامةاإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير  -3 

  رــوإل اان ــار الل نــ  الو نيــ  عمــ   ر تضــمن نيحــاتعلــا  منأمــ  المةــو الديليــ   ر   م -37
مـن  لـ  مراعـاة التمثيـ  عمليـ  التميينـام  هاـمانام  عن  ري  إئ اجبا ي ، يال سيما  يف  محائ 

ي فــائم   (79)هــايتمليل  اان ــارالتمــدئا للرــو  االلتماعيــ  )ه ا تمــا املــدين( املمنيــ  حبمايــ  لرــوإل 
يذنــرم الو  ـــ    (8٠) رــوإل اان ــارالل نــ  الو نيــ   الــدالي  نــني ممثلـــ  ه بــ ر 19الو  ــ  املشــ ن  

  ــــــ ليامال رلــــــع مــــــني 2٠12الل نــــــ  الو نيــــــ   رــــــوإل اان ــــــار لمــــــا   ر  ــــــانور  2املشــــــ ن  
  (81)بائ  األمره  الل ن  ياالتت ابام الت  سندم إىل

آليـ  تابـ   مايـ   إنشـاء ا  لـ  ئيليـ هيئـام ي نيـ  ي  عـدة بـ ر 3 فائم الو    املش ن  ي  -38
ــــــ   ال ــــــحةي  ياملــــــدافم  عــــــن لرــــــوإل اان ــــــار ه إ ــــــا   ــــــانور ــــــ  الو ني  رــــــوإل اان ــــــار الل ن

نيحــات  منأمـ  التضـامن امل ـيحهن لـوت المـاملي يبــ    (82)برـهن ئير تنةيـا ا ـ اع ، يهـو2٠12 لمـا 
اتالـ  التحريـ  ه الرضـايا الـت تمـوئ إىل  2٠12  رـوإل اان ـار لمـا   انور الل نـ  الو نيـ تمدي  ب

الل نـــ   ئاتـــ رـــوإل ال ةـــ    مةـــو بتميـــ  16ي يبـــ  الو  ـــ  املشـــ ن   ،(83)2٠11عـــا  مـــا  حـــ  
  (84) روإل اان ار الو ني 
اعتمـائ ب ،(87)14يالو  ـ  املشـ ن   ،(86)18يالو    املشـ ن   ،(8٥)2٠الو    املش ن     يبي  -39

املمنيـ  بشـ ير يالل ن  الو ني  للمر ة يالل ن  الو نيـ   لل ن  الو ني  املمني  بش ير الدالي  إ ا   انوين
  (88)يم دا يتها يفماليتها استر ت ها  الل ارتمليل من  ل   امل لم 

الــت تل ــ  إليهــا جلنــ  مناهضــ  ىل النتــائ  إ ممــر  إشــا هتاه ، 2الو  ــ  املشــ ن     يبــي  -4٠
إنشــاء آليــ  ي ائيــ  ي نيــ  م ــترل  ب، االلت ــاز لــاالم لربــد م ــتر  عــد  يلــوئ نأــا إىل ي التمــايو 

  (89)الربيتونوت االتتيا ا التةا ي  مناهض  التمايو اا يتماشا ما ذام فمالي ،ي 
  (9٠)الحيانام ينأا  جلماماي  ال ة    فمات مد  يلوئ نأا ب 16 الو    املش ن  فائمي  -41
بإنشـاء جلنـ  ( 93)6يالو  ـ  املشـ ن   ،(92)18، يالو  ـ  املشـ ن  (91)8الو  ـ  املشـ ن     يبي  -42

ن ــوا عليــ  ه امل علــا النحــومــا انتهانــام لرــوإل اان ــار اــد الشــمورت األبــلي ،  تمــا بالتمامــ 
ت ـ  عمـ  ي نيـ   بمـد  اعتمـائ( 9٥)8يالو  ـ  املشـ ن   (94)6الو    املش ن   ي فائم     الدستو  امل

 الوثيرـــ  اخلتاميـــ تنةيـــا ب 8 الو  ـــ  املشـــ ن    يبـــ  ي 169لتنةيـــا اتةا يـــ  منأمـــ  الممـــ  الديليـــ    ـــم 
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ينحغــهن  ر بيانــام التمــدائ   ر 8 الو  ــ  املشــ ن  ذنــرمي   (96)مــ متر المــاملهن املمــين بالشــمورت األبــلي لل
  (97)التحديد الاان للهوي مميا   مراعاةاجلن ، ما نو   ي اجلن ي ، ي  ب  ااثينل و األُت ن   
ميلانيـ  تراعـهن  ضـايا امل ـاياة  ياـا ه نيحات فرد شرع ، 19 لو    املش ن ا ذنرت  امل يفراك ي  -43

 علــــا الــــرنم مــــن  ر دالي اك تتملــــ  برضــــايا الــــ لكامــــ يتتضــــمناائمــــاج االلتمــــاعهن ي  بــــ  اجلن ــــ 
 عمليـــت ياـــا دالي  هالـــمشـــا ن  يمـــا ذلـــك، فرـــد  مهلـــ  م ـــ ل    لـــي  مضـــموناك  ر ـــيع املـــوا ئ

  (98)امالررا   ياراذامليلاني  
  (99)شام ال نيل علا التنمي  اال ت ائي  المائل  يالنمو الب يبا مرنل نا تر ي  -44

  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 

 
 ر  نيحـاته  شحك  اململومام يالمم  بشـ ر  يلويـ  الغـااءي  (1٠٠)17املش ن  اللأ  الو     -4٥

تتضمن  اللكنها ، 2٠11 لما  تنةيا توبيام االستمرا  الدي ا الشام ل عم  نيحات يام  ت  
مشـــاي ام نافيـــ  مـــا  رمل جتــ بمـــض منأمــام ا تمـــا املـــدين،ا ذنرتـــ  ملـــ يفرــاك ي التلامـــام ملموســـ    يــ  

ه  تممــم يملالوثيرــ  اخلتاميــ  ل ســتمرا  الــدي ا الشــام  إىل اللغــ  امليــ   يمل تــ لماجلهــام املمنيــ   
حمـــدئ لتنةيــــا  إ ـــا  زمـــين نيحـــات بواـــا منأمـــ  ســـواتان اتا  لييــــار ي يبـــ   (1٠1)مجيـــا  اـــاء الـــح ئ

هـا    ي يبـ  املمينـ  ربداليآلي   ني املم امالوزا   الاا تض لا ب دئ امدي  ال وا تالت توبيام ال
ي ـدم  الو  ـ    (1٠2)الديلـ  م ـاءل  يتاع للناسنت   املدة لى مل اك تررير  ب ر تنشر علناك نيحات  املنأم 
  م لأام مماثل   (1٠4)19لو    املش ن  يا (1٠3)16املش ن  

 
   التعاون مع هيئات المعاهدات -1 

علــا  ،ترــدمي ترــا ير إىل هيئــام املماهــدام بمــد التشــاي بنيحــات  19  يبــ  الو  ــ  املشــ ن  -46
  (1٠٥)بالح  امل لح ما اجلهام  ،ن اإل  يسا يه الو   املناسو

 
   التعاون مع اإلعراءات الخاصة -2 

 تـــــ ت االســـــتمرا  الـــــدي ا الشـــــام  ، يـــــدنيحـــــات مل ت منأمـــــ  المةـــــو الديليـــــ   ر اللأـــــ  -47
ئعــوة ئائمــ  إىل املكلةــ  بــاالراءام اخلابــ  التابمــ  لألمــم  املتملرــ  بتوليــ التوبــيام ، 2٠11 لمــا 

منأمـــــ  المةـــــو ي يبـــــ    (1٠7)لليـــــا اما لحـــــام علـــــا  وافـــــ  منـــــا ذلـــــك ا ـــــ ت يمل ،(1٠6)املتحـــــدة
جلنـــ  ا رـــو ي  ي  ،(11٠)11يالو  ـــ  املشـــ ن   ،(1٠9)التحـــال  المـــاملهن ملشـــا ن  املـــوا ن ي  ،(1٠8)الديليـــ 
املكلةــــ  بواليـــــام ه إ ـــــا  االـــــراءام ئعـــــوة ئائمــــ  يالتمـــــاير الكامـــــ  مـــــا بتوليـــــ    نيحـــــات الديليــــ
  (111)اخلاب 
، (113)الديليــ  يجلنــ  ا رــو ي  ،(112)منأمــ  المةــو الديليــ هــا  يبــ  عــدة منأمــام، اــا فيي  -48
 ،(11٥)نيحـاته  الغااءشحك  اململومام يالمم  بش ر  يلوي  ي ، (114)التحال  الماملهن ملشا ن  املوا ن ي 

االـراءام  املردم  مـن  لحاملل باالست اب نيحات  (117)يمنأم  الحراء الثراه ،(116)8يالو    املش ن  
 ،الةريـ  المامـ  املمـين حبـاالم االتتةـاء الر ـرا  ي نـني ال ـوعهند: املواايمي  التالي  لليا ة الحل اخلاب 
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بواا املـدافم  عـن ي ؛ دال  ياجلرب يامانام عد  التكرا بتمليل ا رير  يالم  املمني  اخلاب يناملرر  ي 
 ؛حبــاالم ااعـدا  تــا ج الرضـاء  ي بــإلراءام مـوللة  ي تم ــةاك ي التمـايو؛  يا ــ ل  ؛لرـوإل اان ـار

 ؛  الت مـــا ال ـــلمهن يتكـــوين اجلمميـــامبـــا   ه لريـــي  ؛التمحـــني بـــا   ه لريـــ ي بـــا   ه الغـــااء؛ ي 
  (118)لشمورت األبلي حبروإل اي 

  (119)بالرئ علا الرسائ نيحات  التحال  الماملهن ملشا ن  املوا ن  يبا نالك ي  -49
  

فنفيووا االلتدامووات الدوليووة المتعلقووة بققوووق اإلنسووانا مووع مرا وواة القووانون الوودولي  -عية 
 اإلنساني الواعب التطبيق

 
 المساواة و دم التمييد -1 

يالنحا  املتمل  اكافح  النأا  ال حرهن 2٠11 انور عا   اعتمائب 19املش ن  الو     م شائ -٥٠
تنأيمــهن اعتمــائ إ ــا  ب يبــ  منأمــ  المةــو الديليــ  ي   (12٠)مــن الضــري ا تمليــل إنةــاذ   رياللأــ  

يالو  ـ   (122)19 يبـ  الو  ـ  املشـ ن  ي  ؛(121) حرـهنلرانور يالتحري  ه المن  الرـائم علـا  سـاس ل
دالي    موعـــ  الـــتمكـــ  بنافيـــ  ي  مـــوا ئ ر ـــع قـــاواـــا ت ـــ  عمـــ  ي نيـــ  ب (123)2٠املشـــ ن  

  (124)ال حرهن سياسام متنا التمييلاعتمائ بالحراء الثراه    منأم  يبي 
شـــمورت اـــد ن ـــاء ال املتمـــدئة شـــكات التمييـــلأل بالت ـــدانيحـــات  6 يبـــ  الو  ـــ  املشـــ ن  ي  -٥1

  (12٥)األبلي 
ضـ هدين امل األشـ اا ر م ـ ل  ئاليـ  يشـني إىل بـ املرنل اآسيوا للموا ئ الرانونيـ ي فائ  -٥2

 علـانيحـات املرنـل املنحوذين  يلـث  يمتربير مني  يتا ُيياك  يا ت ائياك  يالتماعياك  يثرافياك  ئينياك يامل تحمدين 
  (126)يالنحا التمييل ال حرهن  االمالشر    امار ت  ي  مويةهنتنةيا التشريمام ي 

ـــ 14يذنـــرم الو  ـــ  املشـــ ن   -٥3  الممـــات امل ـــتمحديني دالي ، ياألشـــ اا ذيا ااعا ـــ ،  ر ال
يتمـــاين علـــا هـــام  ا تمـــا   ال يلالـــور يميشـــوريامل ـــلم   ،يـــن، يالشـــمورت األبـــلي اك ل ـــدائ ئســـابر
  (127)لئيجمهتمي   مناجلماعام  املنتم  إىل ها األ ةات ما الن اء 
ت ــوام إيابيــ  اــو  هــانيحــات الراذب 13يالو  ــ  املشــ ن   (128)12الو  ــ  املشــ ن  م ي شــائ -٥4

ــــام ياملثليــــباالعــــ ا   ــــ  اجلن ــــهن يمغــــاير  هن يملئيلــــ املثلي ــــ  اجلن ــــاني  يلــــامل ااملي بــــةام  هناقوي
بـــ   الرائمـــ  الم  ـــام اجلن ـــي  يااللتماعيـــ  إبالـــ  :اـــا يلـــهن نيحـــات   الو  تـــاري يبـــ  (129)اجلن ـــ 
مــن زاييــ  حمايـــدة االنت ــارت يالنأـــر إىل  نــو  اجلــن ،، بغــض النأــر عـــن اجلــن   ي بال ااــهن بــالغ 
يإلــراء تمــدي م اللرــ   ي الــلياج املــدين بــ  ش  ــ  مــن نةــ  اجلــن ،  الــلياجيإبالــ   ؛لن ــانياك 

 م تشـــريا شـــا يســـناألســـرة ياملـــنيا ؛  انوين ـــه  مـــن الناليـــ  اجلن ـــاني الســـت دا  تمريةـــام حمايـــدة 
اقويــــ   اامليــــ  اجلن ــــهن يمغــــاير  هن يملئيلــــ املثليــــام ياملثليــــفهــــم لرــــوإل  يحت ــــ ملكافحــــ  التمييــــل؛ 
  (13٠) فرائ ها  الةئ  يمما س  المن  ادهم مكافح  يبمي  ؛بةام اجلن   هناجلن اني  يلامل
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 يثـائ بتـ م  إبـدا   املتملرـ  تمـدي  اللـوائ بمنأمـ  التضـامن امل ـيحهن لـوت المـامل  ي يب  -٥٥
  (131)اقوي  ألفرائ مجيا األئيار

بانت ـارت لل ـماع  ينحغـهن  ر يُمـد ت  ـانور اجلن ـي  بـ ر منأم  هيومن  ايـت  ييتـ ي فائم  -٥6
إلغـاء مجيـا األلكـا  التمييليـ  الـت ب 9ي يبـ  الو  ـ  املشـ ن    (132)عـن  ريـ   لـد الوالـديناجلن ي  
ه  با   امل تر  لكـ  مـن الوالـديناالع ا  ي ؛ لا ينرلها يااللتةاظ انت ارت اجلن ي من  ر ةمتنا امل

لليلـــ  اجلن ـــي  ه مـــن    ـــتر امل يلـــ  نـــ  منهمـــا مــن  اجلن ـــي  ألبنائـــ  اســـتنائاك إىل الن ـــو املحاشـــر،
  (133)األلنا بنة  الشريا

مـــن األ ةـــات حتـــ  ســـن ه املائـــ  فرـــ   ٥8.1  ر بإمكـــار 16ياللأـــ  الو  ـــ  املشـــ ن   -٥7
 ت ــ ي  املواليــد، تممـيم تمليــلب 9ي يبــ  الو  ـ  املشــ ن    (134)شـهائة مــي ئ ا  ــوت علــا اخلام ـ 

 يبـــ  الو  ـــ  ي  ،(13٥)  ةـــات ال لئـــ  ياأللانـــو يعـــدميهن اجلن ـــي  ياألمهـــام المازبـــاماـــن فـــيهم 
  (136)م  ت  ي  املواليد إللامياك جب16املش ن  

 
 الشخصيحق الفرد  ي القياة والقرية وهمن   -2 

املتملرــــ  حبــــاالم الشــــكاي    ر الراب ــــ  ال وي ــــري  ملكافحــــ  اافــــ م مــــن المرــــارتذنــــرم  -٥8
ـــ  فيهـــا ل ـــو األبـــوت ينحغـــهن  ر ُت ـــ    تـــا ج ن ـــاإل الرضـــاء يالتمـــايو ااعـــدا    ـــرع ب ي ر ُُير 

  (137)ياستر لي  يئ   اه نل ي  ي فمالي 
املرنــل اآســيوا للمــوا ئ مــا  (138)المرــارت الراب ــ  ال وي ــري  ملكافحــ  اافــ م مــن   عربــي  -٥9

التمــــايو ياملماملــــ  الراســــي   مشــــري  الرــــانور املتملــــ  )اكافحــــ (  ر عــــن  لرهمــــا مــــن (139)الرانونيــــ 
نيحــات بــ ر تــنع  (14٠)منأمــ  المةــو الديليــ ي يبــ  يال إن ــاني  ياملهينــ  ال يتةــ  مــا املمــايني الديليــ   

  (141)مـــايو ينـــني  مـــن اـــريرت ســـوء املماملـــ  عمـــات الت ُيـــعفيمـــا  مناســـح  لنائيـــ  عروبـــام علـــا
 1992 لمــا  تمــدي   ــانور  ضــايا الديلــ ب الراب ــ  ال وي ــري  ملكافحــ  اافــ م مــن المرــارت ي يبــ 

ترـــدمي الشـــكاي ؛ ه الترـــائ   نأـــا إلغـــاء ي شـــكاي  التمـــايو ياالتتةـــاء الر ـــرا؛  اتالـــ  ت ـــ ي 
هيــومن  ايــت   يبــ  ي   (142)شــكاي   ةيــ يلــوئ عــد   لــات هبمملهــا لــى الشــر     يــا  ياــمار
 تةا يــ  الديليــ   مايــ  مجيــا األشــ اا مــن االتتةــاء ل ت ــرمي فمــ  االتتةــاء الر ــرا يفرــاك ب ييتــ 
  (143)الر را
يوالهـور  فـض ال ـل ام  انتهانام لروإل اان ار  ر احايا 2ياللأ  الو    املش ن   -6٠

آليــ   بإنشــاء  ي يبــ  إلــراء التحريرــام امل ــاءل  عــن عــد  انمــدا ي  هــايالتحريــ  في ت ــ ي  الرضــايا
  (144)سلوك  وام األمن بش رم ترل  شكاي  

ت ــرمي  شــكات المنــ  اجلن ــهن ب الراب ــ  ال وي ــري  ملكافحــ  اافــ م مــن المرــارت ي يبــ  -61
يالتمرـــيم  ،يالحغـــاء الر ـــرا ،االنت ـــارت، مثـــ  االســـتمحائ اجلن ـــهن يا مـــ  الر ـــرا نـــني األتـــر  مـــن
تمــــدي  ؛ ي ، ياخلتــــار الر ــــراياألثــــداء ، يتشــــوي  األعضــــاء التناســــلي ياانــــرا  علــــا التمــــرا ،الر ــــرا
  مــــن  شــــكات المنــــ  االنت ــــارت ينــــني ب املتملرــــ لترــــدمي الشــــكاي  امــــدئة  انونــــاك  يومــــاك  3٥ مهلــــ 
    (14٥)اجلن هن
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بـــيام االســـتمرا  تو ، ه ممـــر  إشـــا هتا إىل لرـــوإل اان ـــار امنأمـــ  منابـــر ياللأـــ   -62
 ــانور المنــ   ر ، الل نــ  املمنيــ  بالرضــاء علــا التمييــل اــد املــر ةي  (146)2٠11لمــا   الــدي ا الشــام 

 ي يبــ  هــا  املنأمــ  جبملــ   مــو  منهــا  (147)كافيــ  للضــحاياالمايــ  ا وفر يــال  2٠٠9 لمــا  املنــلا
اــد املــر ة،  الــت تن ــوا علــا متييــل يتمــدي  األلكــا  ئ اســ   ــانور األســرة يالرــانون  املــدين ياجلنــائهن

  (148)ي بد  هاا الرانور إنةاذيياا ت   عم  ي ني  بش ر 
متكـنهن مـن  بيئ  آمنـ  يسـري  ب ر توفر للن اء يالةتيام الشر   يب  منأم  المةو الديلي  ي  -63
  (149) ييفمال ينلاه  ب رع  يحتر  فيها مجيا الشكاي  يت    اب غ عن لوائ  المن ،ا

  ر حتأــرنيحــات علــا   ر املحــائ ة المامليــ  ايــاء مجيــا  شــكات المروبــ  الحدنيــ  لأل ةــاتي  م  -64
  ةيـاك  ي ر تلغـهن، فيهـا املنـلتاـا  مـانن،ه مجيـا األ مجيا  شكات المروب  الحدنيـ  لأل ةـات لأراك برُياك 

  (1٥٠)المروب ( الت ترب  است دا  ها  Muluki Ainيالرانور الما  ) انور ال ة    لكا 
؛ الرـانور ملنـا زياج األ ةـات علا نيحات إنةـاذ  ر منأم  التضامن امل يحهن لوت الماملي  م  -6٥

الدســـتو  يكةـــ   ر  ياـــمارالـــلياج املحكـــر يالر ـــرا؛  مـــن يال حرـــام الـــدنيا دالي يمحايـــ  فتيـــام الـــ
 7ي يبـــ  الو  ـــ  املشـــ ن    (1٥1)ممترـــداهتم الدينيـــ ا ريـــ  ه اتتيـــا   نامـــ ميـــا الن ـــاء  جليالرـــوان  

إىل سح  االنت ا   الضحايا يبوتيإزال  ا والل الت حتوت ئير  زياج األ ةات اراااة املت حح  ه
  (1٥2)ياجلرب الرانوني 

سـتمحائا ال تـلاالر  ـائمت  علـا الممـ  الر ـرا يااليـاهرن   ر 4الو    املشـ ن   ياللأ  -66
 4ي يبــــ  الو  ــــ  املشــــ ن    (1٥3)اكافحتهمــــايالتـــلا  نيحــــات  املمتمــــدة األلكــــا  الرانونيــــ الـــرنم مــــن 

  ر تممـ ياـمار  سـدائاك لـدين مجيـا الممـات امل ـتمحدينعلـا  2٠٠2 عـا   ـانور باالع ا  بان حـاإل
اللـ  ي   (1٥4)علـا اـو فمـات الل ار املمني  بإعائة ت هي  الممات امل تمحدين امر ين ي بد  يااعهم

ت هيـــ  ب ب ـــن  ـــانور يتملـــ ا كومـــ    ر امكمـــ  المليـــا  يعـــلم إىل وا للمـــوا ئ الرانونيـــ املرنـــل اآســـي
  (1٥٥)مل تكتم  بمدُ  هوي   فرائ ها  ا موع   حتديد لكن عملياقالييا، ي 

 رـــانورال تتمــد ر نيحـــات علــا   ر يمنأمـــ  ســواتان اتا  لييـــار (1٥6)16ي  م الو  ــ  املشــ ن   -67
 ،األ ةـــات ه الر ـــا  نـــني الرةـــهن اـــمن ن ـــاإل الرـــانور  عمـــ ائ اج ممـــ  األ ةـــاتب ا ـــاا املتملـــ 

  (1٥7)الربد يالتةتي  يالتحري ب مكلة  سل اميلوئ  يتضمن
 ـانور   ر تمـلز إنةـاذنيحـات ا لع  ر يمنأم  سواتان اتا  لييار (1٥8)16ي  م الو    املش ن   -68

املتملرـــ   رائماجلـــه التحري  بـــ ي يبـــ  منأمـــ  المةـــو الديليـــ   (1٥9)ينرلهـــمالحشـــر ب االجتـــا مكافحـــ  
، الرانور اجلنـائهن من وا عليها ه من لرائم بالك االجتا  باألش اا يما يت   فيهاباالجتا ؛ اا 

  (16٠)ما املمايني الديلي  متماشياك التمري  الرانوين ل جتا   نور يامار
 

 اإل الت من العقابإقامة العدلا بما  ي ذلك مسألة  -3 
 بـ  التحريـ  الةمـات ن ـي نأا  المدال  اجلنائيـ  يةترـر إىل الت  ر 18اللأ  الو    املش ن   -69

  (161)إلد  املشان  المام  ييشك  ترانم الرضايا ه امانميامل لر  ياملراااة  
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 جتيــــلالــــت ســــل ام املرا مــــام   ــــحو ال ــــ ليام مــــنب يبــــ  منأمــــ  المةــــو الديليــــ  ي  -7٠
احتجواز الت رـوت    ليامال نل ل   ي إب ل قانون اامن العاميبإلغاء  (162)التعسفي حتجازاال

  (163)انم ئير هتم   ي حم هشخاص  ي "القبس االحتياطي"
 ا كومــــ  إىلتمليمــــام  بــــد م مــــ تراك   امكمــــ  المليــــا ر  16ياللأــــ  الو  ــــ  املشــــ ن   -71
الرواعــد  يمــا ذلــك، فــإر  هــا  اجلــرائم يشــهوئ اــد األ ةــات املرتكحــ  اــحايا اجلــرائم محايــ  ضــمارب

  (164)ال ياإل مل تنر  نهن تت ء  ما 2٠٠6لرضاء األلدا  لما  االرائي  
 ،(166)17يالو  ــ  املشــ ن   ،(16٥)الراب ــ  ال وي ــري  ملكافحــ  اافــ م مــن المرــارتي شــا م  -72

يالو  ـــ   ،(169)هيومــار  ايـــت  ييتــ يمنأمــ   ،(168)الديليـــ  يجلنـــ  ا رــو ي  ،(167)3يالو  ــ  املشــ ن  
 املنحثرـــ  عـــن توبـــيامإىل ال (172)يمنأمـــ  المةـــو الديليـــ  ،(171)2، يالو  ـــ  املشـــ ن  (17٠)2٠املشـــ ن  

  ر اآليـــامبـــي فيـــد   (173)فيمـــا يتملـــ  بالمدالـــ  االنتراليـــ  2٠11لمـــا   االســـتمرا  الـــدي ا الشـــام 
ـــ  باالتتةـــاء الر ـــرا لألشـــ ااي  ا ريرـــ  يامل ـــا  جلنـــ  ه  املتمثلـــ   متتثـــ  للممـــاينيال  الل نـــ  املمني
 اا في  الكةاي   يكن شام ك مل  هاإىل اعتمائ ئ   ي ر االراء الاا ،الديلي 
 لكـا   2٠1٥فرباير شـحاا/ 26ي فائم  يضاك بمض املنأمام ب ر امكم  المليـا  لغـ  ه  -73

وزا ة ل ي تال بالمةو،  روقا التوبي ب ليام ترديري   آليام المدال  االنترالي  منح  التالرانور 
ي  م   ال اخل ـنية   رائم اجلـمـرتكا  الح  ه م  ل  ما إذا نار يتم  حمانمـ ال    يإعائة ااعما  

امـانم  علـا املمرياـ  الرضـايا للم ـا   ي ر  إللاميـيـو  ر تكـور موافر  الضحي   امكم  المليا  ر
  ال ميكن إلالتها إىل هات  الل نت 

ور حمــامي عنهــا منأمــام لرــوإل اان ــار  الشــوان  الــت  عربــ  ي شــا م عــدة منأمــام إىل -74
للتوفيــ  بــ  الضــحايا يســا    الــراء ياليــ  الل نتــ ( 1) يالــت تشــم  مــا يلــهن، ي موعــام الضــحايا

الرضايا   ا إلراء  انوين هلأر ( 2لى ه لاالم االنتهانام اجل يم   روإل اان ار، ) ياجلناة
لكـا  عـد  نةايـ  األ( 4)رب، ( عـد  االعـ ا  حبرـوإل الضـحايا ه اجلـ3) ،الوسا  علا فيها  املمتَمد
 ماي  الشهوئ حب املتملر 
يالل نــ  ل نــ  ا ريرــ  يامل ــا   ب املتملــ  2٠14عــا    ــانور عــدة منأمــام اواءمــ ي يبــ   -7٥

يحمانمـــ  ؛ شــري  املةواــ  ه الممــ مــا الرــانور الــديا  حـــ   املمنيــ  باالتتةــاء الر ــرا لألشـــ اا
التحريــ  ه ي للضــحايا؛  يفمــات نامــ  لــرب يتــوفنيه ا تكــالم لــرائم اولــو الرــانور الــديا،  املشــتح 
علــا لــد  ه الرــانور الــديا، ه املااــهن يا ااــراجلرائم املن ــوا عليهــا بــ االئعــاءام املتملرــ  مجيــا
   ما  امانم يامار متكن الضحايا من الوبوت إىل سح  انت ا  فمال  سواء،
جلنـــ  ا ريرـــ   بامتثـــات الل نتـــ  اللتـــ   نشـــئتا لـــديثاك، يمهـــا عـــدة منأمـــامي يبـــ  نـــالك  -76

لرـانور الـديا ياملمـايني الديليـ  يال ـواب  ل تامـاك  يجلن  التحري  ه اتتةـاء األشـ اا، امتثـاالك  يامل ا  
  لواليتيهما ا ثناء  ئائهم نرستها امكم  المليا ه نيحاتالرضائي  الت  
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األشـــ اا ماجلـــ  املشـــان  الـــت توالههـــا زيلـــام ي بنـــاء ا جلنـــ  ا رـــو ي  الديليـــ ي يبـــ   -77
 12ي ـــــما " اعـــــدة الــــــ   ــــ  مـــــانتي م زيالهـــــن  ي آبـــــائهلـــــد  نرــــ  ممتلكـــــام    ـــــراك  اتتةـــــواالــــاين 
  (174)عاماك"

 
حريوووة الووودين هو المعتقووود وحريوووة التعبيووور وفاووووين الجمعيوووات والتجموووع السووولمي والقوووق  وووي  -4 

 المشاركة  ي القياة العامة والقياة السياسية
مراعـــاة ي  ا  الشـــمورت األبـــلي  ه مما ســـ  ئينهـــلـــ بـــال ا نيحـــات  6 يبـــ  الو  ـــ  املشـــ ن   -78

رائم اجلــضــمار مرااــاة مــرتكا ب تحــال  الــديا للــدفا  عــن ا ريــ ال ي يبــا  (17٥)ثرافتهــاي  اممترــداهت
  (176)لالك تحماك ديني  يمما حتهم الديافا الذام 
 إعمالـ ا شـ ع ب ـحو   عد  تو ي   ر تضمن علا نيحات  رمنأم  المةو الديلي   ي  م -79

تنةيـا مجيـا عمليـام التو يــ  ي ، الت مــا ي تكـوين اجلمميـام  ي   ه لريــ  التمحـني لر ـ ب ريرـ  سـلمي 
 علــا تنةيــانيحــات  املرنــل اآســيوا للمــوا ئ الرانونيــ يلــث   (177)ملمــايني الرــانور يلرــوإل اان ــار يفرــاك 
  (178)لت الاماال  ثناء ملنا است دا  الروة ي ائي  تدابني
ــــــدعم توبــــــيام نيحــــــات  بــــــ ر 3ي فــــــائم الو  ــــــ  املشــــــ ن   -8٠  االســــــتمرا  الــــــدي ا الشــــــام ت
 هـاامار  من املدافم  عن لرـوإل اان ـار، اـن فـيهم ال ـحةيور، يلكنالت تدعو إىل  2٠11 لما 

امل ـــ يل  عنهـــا إىل  يترـــدمي هـــا  االنتهانـــام ه  فمالـــ املتملرـــ  بـــإلراء حتريرـــاممل ترحـــ  التوبـــيام 
ــــ    ــــت تمــــر  قــــا ال ــــحةيورنــــام االنتها يعلــــا الــــرنم مــــن اال ةــــا  التــــد يهن ه عــــدئ المدال  ال
  (179)يل  ت نيةنتهانام ، فإر اال2٠14-2٠11 الة ة ه عن لروإل اان ار رو ياملدافم
"اسـ اتي ي  التنةيـا امليـ   إىل اري ة إي ء اهتما  تـاا لتنةيـا 17ي شا م الو    املش ن   -81

بش ر املدافم   الحتائ األي ييبال ائ ة عن ا  املحائ  التوليهي الت ُيِام  استنائاك إىل "نيحاتاملتملر  ب
املــدافم  عــن  وإلال ا  يمحايــ  لرــبــ يبــ  منأمــ  المةــو الديليــ  نيحــات ي   (18٠)عــن لرــوإل اان ــار
مـــا إعـــ ر األمـــم املتحـــدة  اـــا يتماشـــااملـــدافمام عـــن لرـــوإل اان ــار،  يال ســـيمالرــوإل اان ـــار، 

  (181)باملدافم  عن لروإل اان ار تمل امل
نأمـــام بت ـــ ي  مال ـــماع علـــا اـــمار نيحـــات  التحـــال  المـــاملهن ملشـــا ن  املـــوا ن يلـــث  -82

ياما سـ   بـةام اجلن ـ  هناقويـ  اجلن ـاني  يلـامل ااملي  اجلن هن يمغاير  هن يملئيل املثليام ياملثلي
  (182)ها  املنأمام لمملها حبري 

 يوئ  فر  لري  الت ما ئير  ر تملز نيحاتعلا   ر التحال  الماملهن ملشا ن  املوا ن ي     -83
  ر متتنـا عـن اعترـات علـا نيحـات  ر 11ي  م الو  ـ  املشـ ن    (183)التيحيتيـ ياملنأمام   التيحيتيعلا 
ـــــني ي   ب ـــــحو إعمـــــاقم  التيحيتيـــــ ـــــ  الت مـــــا يالتمح ـــــ  التحريـــــ  ه رـــــو هم ه لري مما ســـــام الت وي
واــــا لــــد ملما ســــ  ب يبــــ  منأمــــ  المةــــو الديليــــ  ي   (184)رو التيحيتيــــالــــت يتمــــر  قــــا  امياملضــــاير

 ي ائةـــ  التيحيتيـــ ال ائةـــ    فـــرائاالســـت دا  املةـــرا للرـــوة يالمنـــ  مـــن لانـــو الرـــوام ا كوميـــ  اـــد 
  (18٥)ائهي اامل
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نمــا ،(188)19يالو  ــ  املشــ ن   ،(187)18، يالو  ــ  املشــ ن  (186)6ملشــ ن  ي يبــ  الو  ــ  ا -84
الةئــام ي دالي  يالـ توســيا مشـا ن  املــر ةب (19٠)يمرنـل نـا تر ،(189)الــديا ملناهضـهن التمييــلاملرنـل  يبـا 
  امالررا  اراذ ه عمليام  األتر  املهمش 

 
 القق  ي العمل و ي التمتع بشروط  مل  ادلة ومؤافية -5 

 الشـــام االســـتمرا  الـــدي ا  توبـــيام تـــدعمنيحـــات  بـــ ر منأمـــ  ســـواتان اتا  لييـــار فـــائم  -8٥
 ــانور  ياــاي  ،للرــوان  شــام اســتمرا  ي يبــ  بــإلراء   (191)تاملتملرــ  حبرــوإل الممــا 2٠11 لمــا 
يعمــ   مماجلــ  الشــوان  املتملرــ  بالر ــا  نــني الرةــهنتةا يــام منأمــ  الممــ  الديليــ ، ي ال ميتثــ ممــ  لل

النرابــام ياملنأمــام نــني ي    بــحارت الممــ  يا كومــ مُيثّــ  فيــ  ي ــين للممــ  لــ   يإنشــاء؛ األ ةــات
  (192)ا كومي 

 ي لـ  الشـحارت عمالـ  الشـحارت ام ياسب  انور يتمل  اعتمائب 2٠ي يب  الو    املش ن   -86
  (193)فرا عم  للشحارت استحدا لد  
 ا انويـ ه مشـري  بالممـات املنـللي   ر تمـ   علـا نيحـات  ر منأم  سواتان اتا  ليياري  م  -87
  (19٥)ي ر توفر ممايني المم  الدنيا المامل  ه بناع  ال في بي  (194)املدين

 
 القق  ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -6 

االلتمــاعهن يلكــن  تتملــ  بالضــمار نيحــات ياــم   لكامــاك   ر 19اللأــ  الو  ــ  املشــ ن   -88
 ر عـــد  امـــت ك  م ـــاعدة امل ـــن  منأمـــ اللأـــ  ي   (196)مل تنةـــا ب ريرـــ  متكاملـــ  األلكـــا  هـــا 

  (197)رهم ه الضمار االلتماعهنحب امل ن متتا  ُيوت ئير عائراك  يشك  ب ا ام هوي 
 ر نرــع الغــااء يالتغايــ  بــنيحــات ه  شــحك  اململومــام يالممــ  بشــ ر  يلويــ  الغــااءي فــائم  -89
 ر هـاا الـنرع  14و  ـ  املشـ ن  ياللأـ  ال  (198)إلد  امل ائ  ا  اس  ال يلات يشك   الكافي
يفرـراء  يالشمورت األبلي ين اك ل دائ ئسابر الممات امل تمحديني  ت ثنياك نني متناسو علا الدالي  ي ثر
شــحك  اململومــام يالممــ  بشــ ر ي   (2٠٠)17ي يبــ  الو  ــ  املشــ ن    (199)يامل ــلم  نــا   الريةيــ امل

حتديـــد ي اعتمـــائ اســـ اتي ي  ي نيـــ  شـــامل  لضـــمار األمـــن الغـــاائهن يالتغـــايا لل ميـــا؛ ب  يلويـــ  الغـــااء
  (2٠1)ةئام املهمش  ي بد الترد  امرزال

يمتــن  ضــمن التنةيــا الةمــات لربنــام  ااســكار،  ر ت علــا نيحــات  ر 14ي  م الو  ــ  املشــ ن   -9٠
  (2٠2) ت ئا إىل عمليام اات ءام التيتمدت ال ياس ألشد الةئام هتميشاك يامةاك، األيلوي 
فـائم ي   (2٠3)علا ميا  الشـررت امل مونـ  ل وت اجلمياضمار ب 14الو    املش ن  ي يب   -91

 للــو املــاء مــن لــد يالريــوئ تتمــر  للتمييــل  األســر املميشــي  للــدالي  ر نالحيــ  بــ 9الو  ــ  املشــ ن  
  (2٠4)ليث يمترب ا تما امليا  الت مي ها الدالي  ميا  نني  اهرةم ائ  امليا  املش ن  
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 الصقةالقق  ي  -7 
 ســـامه  ه زيـــائة متوســـ  الممـــر املتو ـــا تنةـــا بــرام  بـــ ر نيحـــات 14الو  ـــ  املشـــ ن    فــائم -92
مــا التشــاي  ضــمار ب 14ي يبــ  الو  ــ  املشــ ن    الراــا يالوفيــام النةاســي ا ةــا  ممــدت يفيــام ي 

  (2٠٥)2٠14 لما  ا تما املدين لتنةيا ال ياس  الو ني  لل ح 
 النـــاس ي ر ليـــدة بـــحي  تـــدمام ال ترـــد امل تشـــةيام   ر 14الو  ـــ  املشـــ ن   ياللأـــ  -93

، يهــــهن بميــــدة املنــــات بالن ــــح  للةئــــام اخلابــــ  امل تشــــةيام يالميــــائام ال حيــــ  للتولــــ  إىل مضــــ رير
  (2٠6)املهمش  ب حو تكاليةها املالي 

لي ــ  ه متنــايت الكثــني مــن امل ــن ، م ــاعدة امل ــن   ر الرعايــ  ال ــحي  ذنــرم منأمــ  ي  -94
  (2٠7) عاي  امل ن   ات د ب  هاملوية  امل رلو مني ر املراف  الرائم  

، اـا ه ترمـهن إىل الو ايـ  مـن التـدا الرمحـهناعتمـائ اسـ اتي ي  ب يب  منأم  المةو الديلي  ي  -9٥
  (2٠8) رو هن يإئ انهن الن اء يالةتيامممرف  اخل وام ال زم  لضمار  اراذ ذلك
 نـني مكتمـ ل  املر ة ه االهـا  اآمـن  إعمات ال يلات ،7يفراك ملا ذنرت  الو    املش ن  ي  -96

 ـانور ب ـن  7ياا  وان  يسياسام تردمي  ه هاا الش ر  ي يبـ  الو  ـ  املشـ ن  علا الرنم من 
؛ اللوان هن حبالـ  إليهـاجلميا الن اء  مي و ة التكلة  يم مون إلها  تدمام  توفني لضمار شام 

  (2٠9)ياالا    ب نش   التوعي 
 

 التعلية  ي القق -8 
ــ  ــاين تملــيما  ــوت علــا  فــرا بــ ر 1٠الو  ــ  املشــ ن    فــائم -97 مل تتح ــن   يلــاما ديلّي
 امـــريم  التماعيـــاك  األ ةـــات ل ـــوت فـــراالتملـــيم اخلـــاا نـــني املـــنأم  ن ـــاإل ات ـــا  ييهـــدئ  نثـــنياك 

  (21٠)ليد تمليم علا يا ت ائياك 
محـــائ ام فمالـــ  لتمليـــل تكـــاف  الةـــرا ه  لي ـــ  هنـــاك ،6ييفرـــاك ملـــا ذنرتـــ  الو  ـــ  املشـــ ن   -98

تمـــدئ املالتملـــيم  يترتةـــا ممـــدالم االنر ـــا  عـــن الد اســـ  ييت ـــمتممـــام املهمشـــ    ـــال ا لالتملـــيم 
ــــــ اللغــــــام  ــــــ  (211)بمــــــد  الةمالي ــــــ  املشــــــ ن   (212)8ا م الو  ــــــ  املشــــــ ن  ي ث يالو  ــــــ   (213)16يالو  
  (21٥)لتمليممل     ليلاني  ااملليائة ب 16الو    املش ن     يب  ي مماثل شوان   (214)19 املش ن 
ت ـوير بي  ؛التملـيم األساسـهن يإللاميـ  يكـرس  انيـ  انور اعتمائ ب 14الو    املش ن     يبي  -99

  (216)زعماء ال ائة  امل لم ينالك  ياآباء، بالتشاي  ما ال  رت ياململم  املنهاج التمليمهن
اجلـاما اـا مةهـو  التملـيم  تواـ  تملـيم   ـوت مـد تنةيا ت   ب 14الو    املش ن     يبي  -1٠٠

 منأمـــ  هيـــومن  ايـــت  ييتـــ  يبـــ  ي   (217)اتةا يـــ  لرـــوإل األشـــ اا ذيا ااعا ـــ يتماشـــا مـــا 
  (218)اماالتمليم اجل برام  لروإل األش اا ذيا ااعا   ه تنةياه  ات نش اء ال بإشراك
ســ   ن رــ  د ســ  مامل املحــد  التــوليههن الــداعهن إىل لمــ  تنةيــاب 16الو  ــ  املشــ ن     يبــي  -1٠1

  (219)ا ليبال ياسهن  تغ ت ماي  املدا س ياأل ةات من االس
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 ااشخاص ذوو اإل اقة -9 
 ياألشـــ اا ذي  يتمــر  ،(221)19يالو  ــ  املشــ ن   (22٠)18اك ملــا ذنرتــ  الو  ــ  املشــ ن  يفرــ -1٠2
ميــــا بضــــمار مــــن  األيلويــــ  جل 19ي يبــــ  الو  ــــ  املشــــ ن  ألنــــوا  متمــــدئة مــــن التمييــــل   ااعا ــــ 

ب ا ــــــــام اقويــــــــ  يالضــــــــمار ي  التملــــــــيمه نأــــــــم اخلــــــــدمام، ي   ــــــــات األشــــــــ اا ذيا ااعا ــــــــ  ه
  (222)االلتماعهن

 
 ااقليات والشعوب ااصلية -10 

واءمـــ  التشـــريمام يالــربام  مـــا إعـــ ر األمـــم املتحـــدة بشـــ ر امنأمـــ  الحرـــاء الثرـــاه  يبــ   -1٠3
  (223)يثرافاهتا املتميلة ا موعاهتا لروإل الشمورت األبلي  ياالع ا  علناك 

يياـا تشــريمام  لنرـ  ملكيـ  األ ااـهن بةـر  ي ـ  اتتيـا امنأمـ  الحرـاء الثرـاه  يبـ  ي  -1٠4
  (224)إئا ة الغابـــام ياملـــوا ئ ال حيميـــ ه مشـــا ن  ناملـــ  األبـــلي   مشـــا ن  الشـــمورتمـــن  لـــ  مناســـح  

  يتـنية اابـ ع ت ـرّ  ر ي  لأل ااـهن  ر تضا سياس  متكامل  علا نيحات  ر 17ي  م الو    املش ن  
ا م ي ثــ  (22٥)يت ــتميد هــا  ا رــوإل ا رــوإل الترليديــ  لل ــكار األبــلي  ه   ااــيهمهن يحتــدئ الل اعــ

 (229)14 يالو  ـــ  املشـــ ن  (228)2٠يالو  ـــ  املشـــ ن   (227)6يالو  ـــ  املشـــ ن   (226)8الو  ـــ  املشـــ ن  

  ضايا مماثل  
 

 المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء -11 
بشـك    إىل اخلـا ج ه ـرة الممالـ  مـن نيحـاتت ـا ع  يتـنية  ،1الو  ـ  املشـ ن   فراك ملا ذنرتـ ي  -1٠٥
 (233)يمنأمـ  سـواتان اتا  لييـار (232)2٠يالو  ـ  املشـ ن   (231)1٥ي يب  الو    املشـ ن    (23٠)نحني

  ئيا حتديــد املمــايني الديليــ   رــوإل اان ــار ي  مــن  لــ  مواءمتــ  مــابتمــدي   ــانور الممالــ  اخلا ليــ  
علـــا   ر منأمـــ  ســـواتان اتا  لييـــاري  م يم ـــ يليام الـــوزا ام يالونـــاالم الماملـــ  ه  ـــات اق ـــرة  

  (234)ه برام  الضمار االلتماعهن المائدين املهالرين يالممات املهالرين  ر تد ج نيحات
   عمـــا هن اللـــوان ترـــالمـــام م  ال ياســـ  الراميـــ  إىل منـــا ر  1ياللأـــ  الو  ـــ  املشـــ ن   -1٠6
 مل ت ــةر ســو  عــن ئفمهــن إىل اخلضــو  ألياــا ه ئيت اخللــي   ا ليــ الممالــ  اخل ســن  مــن 3٠ عــن

رفـا ا أـر املةـري  علـا سـةر ب منأمـ  هيـومن  ايـت  ييتـ   يبـ ي   (23٥)االستغ ت يسوء املمامل 
 يم ـــاءلتها؛ ينـــاالم التوييـــ  ه نيحـــاتمرا حـــ   مليـــلتي ؛ ســـن  3٠اللـــوان ترـــ   عمـــا هن عـــن الن ـــاء 

ئ نحـنية مـن  عـداحلـدار الـت لـا دبلوماسـي  ه الالحمثـام ال هالمـدئ الكـاه مـن املـوية   امار تـوافري 
  (236)املهالرين النيحالي 

ه تلييـــر يثـــائ    تـــوا ئاملامل ـــ يل  ياملـــدني   مـــا  يبـــ  منأمـــ  المةـــو الديليـــ  بـــالتحري ي  -1٠7
نأـــا  بـــا    ســـن ، يإ امـــ  16الـــاين ترـــ   عمـــا هم عـــن ت األ ةـــا ه ـــرة اليـــد الماملـــ  مـــنألنـــرا  
  (237)سةر لوازامالاين ي مور للح وت علا الر ر  لحام  لةحع
 ، ه ممر  إفائهتا عـن لالـ  التيحيتيـ  الـاين يميشـور ه نيحـات،11ي يب  الو    املش ن   -1٠8

 2-14املــائة يتمــدي  ؛ م ةــاقألي املــ هل   التيحيتيــ إبــدا  يجتديــد شــهائام هويــ  ال لئــ  جلميــا ب
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 مــن حت حتديــدبامل ــلح  الو نيــ "، ي  مضــرحتــدئ بواــوع مــا هــو " نــهن 1992مــن  ــانور اق ــرة لمــا  
إعــائة  الرامــهن إىل ربنــام الياــا ي  هتــا؛ ي مغائ    ي الحرــاء فيهــا األلانــو إىل نيحــات ئتــوت منــايــرب   مــا

، ياملشـا ن  يا ـاهرة بـ  ه مما سـ  ئيـنهم اـمار لرـو همي  ؛(238)مواا التنةيـاتو   بمض ال لئ  
  (239)يحيتي الثرافي  الت ناسحامه امل
 ؛ااعــائة الر ــري الرــانور الــديا الــاا ُيأــر  بــال ا  منأمــ  هيــومن  ايــت  ييتــ   يبــ ي  -1٠9

الل ــــوء الــــاين ئتلــــوا نيحــــات منــــا  لتم ــــهنجلــــوء  ةــــهن مل امياــــا إلــــراءترمــــهن إىل ســــن تشــــريمام ي 
ملمـايني لرــوإل  الرـانور يفرـاك  اولـوالل ـوء  ملتم ـهني  يياـا ال لئـ اـمار لرـوإل ي ؛ 1989 عـا 

 ــوت ا  التيحيتيــ  املريمــ  منــا  مــد  ويــ  مــنياــا إلــراءام لتمكــ  ي ؛ اان ــار املمــ   لــا ئيليــاك 
يإنشــــاء  ه التملــــك يالممــــ  التيحيتيــــ إلغــــاء الريــــوئ املةرياــــ  علــــا لرــــوإل ي علــــا اجلن ــــي  النيحاليــــ   

  (24٠)يالتنر  حبري  س ام الت ا ي  يالدتوت فيها امل
ـــــا نيحـــــات  ر 9ي  م الو  ـــــ  املشـــــ ن   -11٠ ـــــا   ر تنهـــــهن عل انمـــــدا  اجلن ـــــي  اـــــن  اجلن ـــــي  جلمي

  (241) وان  اجلن ي  الت تن وا علا متييل لن اين شيو ب حو  منهااألش اا الاين لرموا 
 

 القق  ي التنمية والقضايا البيئية -12 
 ام امليـــــ لكيـــــ  ا تممــــا ـــــانور الغابــــام ل عــــ ا  بتمــــدي   14الو  ــــ  املشـــــ ن    يبــــ  -111

  (242)املشا يا اامنائي تنةيا  لد  ام املي يالتشاي  ما ا تمم
ه  ييتـــي  لألشـــ ااإئا ة الكـــوا   بـــ يتملـــ اعتمـــائ  ـــانور ب 14الو  ـــ  املشـــ ن    يبـــ ي  -112

ي ـم   اك م ئمـ اك  انونيـ اك  ساسـ يـوفر  ه الغـااء يمـوائ ااناثـ  األتـر ، ي بـا  امل الحـ لاالم ال وا   
  (243)للحكوم  بالتدت 
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