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موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    
 5والفقوورة  5/1اإلنسووان )ج( مووم مر ووق  وورار مجلووس حقوووق 15 للفقوورة

 16/21مم مر ق  رار المجلس 
 

 *ناورو  
 

ــــــر مــــــوة  ل م  ومــــــا  املودمــــــ  مــــــن   ــــــ   (1)ةهــــــ  مــــــا    م ــــــ ح  11هــــــقا التوري إىل عم ي
االســـت رال الـــدشام الشـــام ا شي تـــ ك التوريـــر هييـــ  امل ـــاليت التوةيهيـــ  ال امـــ  الـــ  اعتمـــدها   ـــ  

ا لينــال ال يتنــمن رم  اا  رش شةهــا  ناــر رش ان ا ــا  مــن 17/119 وــوا اسننــام ر موــر ا  
أم العــا ا  مفوضــي  األمــم املتحــدة النــامي  سوــوا اسننــام  ريــاح مانــق  شال رم  يــم رش نــراا  شــ

ــق   ــواة منهعيــ  مراةــل امل  ومــا  الــواالة ر التوريــر ر  وا ــ   ايــ  الــن    حمــدةلةا شنــد رَلاةص
  َُي ةــــ   16/21شتَرمـــق الن ــــوة األمــــ ي  ع ــــط  ا ــــا نــــدا املنــــت ا ا شعمــــ ح  وــــراا ا  ــــ  

لـ  موضـو   نب موتنط اسـا،  فـر  منـتو  سسـهاما  امل سنـ  الوحلنيـ  سوـوا اسننـام ر الدش 
االست رال شامل تمصدة  نا ح ع ط التوي د اليامـ  ب ـاليت  ـااي ا شتتـاى ع ـط املونـل الشـ ي  ل مفوضـي  
النــامي  سوـــوا اسننــام الن ـــوة اليام ــ  الـــ  تتنـــمن ديــل امل  ومـــا  الــواالةا شنـــد اشعيـــق ر 

 إعدال التورير لشاي  االست رال شالت واا  ال   دثق ر ت ك الف ةا
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 المعلومات المقدمة مم الجهات صاحبة المصلقة  -هوال   
 

 المعلومات ااساسية واإلطار -هلف 
 

 (2)نطاق االلتدامات الدولية -1 

( رم نــاشاش نــد ن  ــق  Kaleidoscope Australiaذمــر  م سنــ  م يدشســيوا األســ الي  ) -1
املودمـــ   ـــا  شـــأم الت ـــدي    التومـــيا  2011خـــ ، عم يـــ  االســـت رال الـــدشام الشـــام  ل ـــاك 

  شخـــــــ ، (3)ال هــــــد الــــــدشق املــــــاة  ــــــاسووا املدنيــــــ  شالنياســــــي  ش رشتوموليــــــال االختيــــــااين ع ــــــط
  رعـــد  الفريـــ  ال امـــ  النـــاشاشم املشـــ مل  ـــن الـــووااا  امل ـــ   امل اهـــدا  شانـــ ح 2013-2012 عـــاك

هبـــا  شـــأم امل اهـــدا   بـــا فيهـــا ال هـــد الـــدشق املـــاة  ـــاسووا   يوميـــ  عـــن اسةـــرا ا  املومـــط
ــــــــ  شالنياســــــــي ا إال رم نــــــــاشاش مل ت ــــــــد ا ع ــــــــط ال هــــــــد  ــــــــ  ا م شرشمــــــــق م سنــــــــ    ا(4)املدني

م يدشســيوا األســ الي   ــأم ت ــد ا نــاشاش ع ــط ديــل امل اهــدا  املهمــ  املت  وــ   وــوا اسننــام  
 ـــر  ال هـــد الـــدشق املـــاة  ـــاسووا املدنيـــ  شالنياســـي  شال هـــد   ع ـــط ســـ ي  املثـــا، ال اسفيهـــابـــا 

الــدشق املــاة  ــاسووا االنت ــالي  شاالةتماعيــ  شالثوافيــ  )شالربشتومــوال  االختياايــ  امل حوــ  هبمــا( 
لت ــ  و تنفيــق الوــانوم الــدشق سوــوا اسننــام شالتوي ــد  ــال ر نــاشاش
شنــدمق منامــ  ال فــو الدشليــ  ا (5)

شرشمــق ةنــ  اسوــونين الدشليــ   ــأم ت ــ ً نــاشاش لشلــ ح حلرفــاح ر ديــل امل اهــدا   ا(6)تومــي ح ثاث ــ 
 ا(7)األساسي  سووا اسننام

 
 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 

َــــداي نــــاشاش ر الوــــانوم الــــداخ   ر يــــاك ال ــــيومل  -2 رشمــــق منامــــ  ال فــــو الدشليــــ   ــــأم ت
الونــا  ع ــط ديــل ر ــيا، التمييــ  ضــد املــررة شاتفانيــ  األساســي  سوــوا اسننــام  بــا فيهــا اتفانيــ  

شحل ــب ا  ــ  الــوحل   ا(8)يــاك مــن خــ ، سياســااا شثااســااا وــوا ال فــ   ش ــأم تنفــق هــق  األ 
ل مررة ر ناشاش إىل  يوم  ناشاش إلااي ر ياك اتفانيـ  الونـا  ع ـط ديـل ر ـيا، التمييـ  ضـد املـررة 

ثيــن شضــمام التشــاشا مــل اةماعــا  الننــائي  ر نــاشاش  شــأم  ر الوــانوم الــداخ   ر رســر  شنــق  
 ا(9)ق  االتفاني  ر الوانوم الداخ  عم ي  إلااي ه

ممـــا رشمـــق منامـــ  ال فـــو الدشليـــ   ت ـــدي  ر يـــاك الدســـتوا شالوـــانوم اةنـــائ   ـــأم تـــداصي  -3
مـن التهديـد  ـال ن  فيهما ر ياك ُتم  ُتديداح من ال نـ  اةننـ  شاةننـاين  بـا ر ذلـك اسمايـ  
رش التخوف من الت ر ل لال رش الت ر ل لال ف  ياح   وم  ذلك منأل  عاة  
 ا(10)

شرشمق املنامـ  الناشاشيـ  لخ ـخاة ذشم اسعانـ   ـأم تَـدمو نـاشاش ر يـاك اتفانيـ   وـوا  -4
 األ ـــخاة ذشم اسعانـــ  ر الوـــانوم الـــداخ    ـــأم تنـــن  تشـــري ا   شـــأم االتفانيـــ  ر إحلـــاا  ومـــ 
حمـــدل  نحـــو عـــامن إىل ث ثـــ  رعـــواك  ش ـــأم َاـــرمص ُت ـــي ح تشـــري ياح لتحديـــد التشـــري ا  اساليـــ  ذا  

ممـــا رشمـــق املنامـــ    ا(11)ال ـــ    ش ـــأم تت ـــن  الثحـــرا  شالتحـــديا  الـــ  ت ـــ ل إعمـــا، االتفانيـــ 
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ً  تشـــري   لتحديـــد رثـــر الوـــوانن الناشاشيـــ  اساليـــ  ع ـــط إعمـــا،  وـــوا املـــررة ر الـــ  ل   ـــاةرا  منـــ
تفانيــ   وـــوا إعمــاالح تامــاح امتثــاالح أل يــاك اتفانيــ  الونــا  ع ــط ديــل ر ــيا، التمييــ  ضــد املــررة شا

   ا(12)األ خاة ذشم اسعان 
رينــــــاح  ــــــأم ت ــــــد ، نــــــاشاش لســــــتوا شرشمــــــق املنامــــــ  الناشاشيــــــ  لخ ــــــخاة ذشم اسعانــــــ   -5
ليتنم ن اسعان  مأ د رس اا التميي  احملاواة 1968 عاك

 ا(13)
رم عم يـــ  املراة ـــ  الدســـتواي  ر نـــاشاش  ((Emedena Eimwiشذمـــر  منامـــ  إميـــدينا إ ـــوم  -6

شال تـــــ ا، ةاايـــــ ا شر اـــــ  اسيومـــــ  اساليـــــ   مل يتحوـــــ  رم توـــــدك ر  2006نـــــد  ـــــدر  ر عـــــاك 
ا ــاال  الــ  اعتربهــا اةمهــوا  ا،ــ  األ يــ   شتشــم  شضــل مدش نــ  ل ويــالة شإنشــا  من ــب رمــن 

 ا(14)ملااملا
ال؛ رم نــــوانن مليافحــــ  الفنــــممــــا ذمــــر  منامــــ  إميــــدينا إ ــــوم رم لــــي  لــــد  نــــاشاش  -7
ــــم  ــــخ   االاتشــــا ا شتَ ــــ ك ال ئحــــ  الربملانيــــ  رعنــــا  الربملــــام  مل إذ ينــــ   ر تــــاايأ نــــاشاش رم ااش

 تودمي إنرااا  بمت ياام رش تنعي ها  لين  هقا التد ري مل يَنف ق نط
   ا(15)

ــل  اليــاح هبـدف تنــمينال ف ــ ح  -8 شال ـ  املرمــ  الــدشق ملناهنـ  التمييــ  رم نــانوم اةـرائم يراةص
 ا(16)عن ال ن  املن ق

شاش مراة ـــــ  الوــــــانوم اةنــــــائ  شرشمـــــق م سنــــــ  م يدشســـــيوا األســــــ الي   ــــــأم تَـــــتم نــــــا -9
 اضــــ    ش ــــأم ت حــــ  اــــرمي النشــــاغ اةننــــ   ــــن ال ــــالحن مــــن نفــــ  نــــو  اةــــن   ال1899 ل ــــاك

 ينهمــا  ش ــأم تَوــدك مشــرش  نــانوم ل  ــرن  الوــانوم اةنــائ    يــع يتفــ  مــل ر يــاك اسعــ م ال ــامل  
ش ثـ ــــق امل سنـــــ    ـــــ   وـــــوا اسننـــــام ع ـــــط رم يومـــــ  نـــــاشاش   ـــــو    ا(17)سوـــــوا اسننـــــام

اســـ اتيعي  لت ـــدي  لســـتواها  نعـــاى مـــ  تشـــم  ر ياَمـــال  ـــ  األ ـــخاة مافـــ  ر املنـــاشاة محـــ   
يب شموضــوع   شمــ  تشــري إىل امليــ  اةننــ  شا ويـ  اةننــاني  شالت  ــري اةننــاين مأســ اا حماــواة إجيـا

 ا(18)ل تميي 
 

 إلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السياسة العامةا -3 
ـــــ  شفوـــــاح  -10 ـــــ ح شنائيـــــ  شحلني ـــــاشاش لشم إ  ـــــا   لي ـــــ   ـــــأم تَنشـــــ  ن رشمـــــق منامـــــ  ال فـــــو الدشلي

ل ربشتومــو، االختيــاام التفانيــ  مناهنــ  الت ــقيب شبــري  مــن ضــرشا امل ام ــ  رش ال وو ــ  الواســي  رش 
 ا(19)ال إنناني  رش املهين 

 أم تنـل نـاشاش نانونـاح شحلنيـاح خامـاح سمايـ  املـداف ن عـن  وـوا  2شرشمق الوان  املش م   -11
 ا(20)اف ن عن  ووا اسنناماسننام شتنن ال شتنف ق   شفواح لإلع م ال امل  ل مد

لشــــــرحل  الناشاشيــــــ  نــــــد رنشــــــأ  ر رم نــــــوا  ااملرمــــــ  الــــــدشق ملناهنــــــ  التمييــــــ   ال ــــــ ش  -12
ش ــدةح مليافحــ  ال نــ  املنــ ق هبــدف دــل ش فــ  إ  ــا ا  شم  ومــا  عــن  ــاال    2008 عــاك
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  ــدا شإضـــاف ح إىل ال نــ  املنــ ق ت ـــًرل مــواةح شان يـــ  لاــاهرة ال نـــ  الــقم  ـــااص  ع ــط الننـــا  ر ال
ـــوق ش ـــدة ميافحـــ  ال نـــ  املنـــ ق ةهولهـــا مـــل شوااة  ـــ  شم املـــررة  نـــاشاش شرنشـــأ  ر ذلـــك  نن 

لاا رمـــام م نتـــ  ممرمـــ  ي عـــأ إليـــال ضـــحايا ال نـــ  املنـــ قا شنـــد رصشص  لاا األمـــام هـــق   2008 عـــاك
مـام ةديـدة توـدك   رنشـأ  اسيومـ  لاا ر2013امررةح شحلف ح منـق إنشـائهاا شر عـاك  35رمثر من 

 ا  (21) الياح خدما   استشااي  ش رنا اح خاماح ل ناةن من ال ن  املن ق
 ال نــــ  املنــــ ق  امل لفــــ  مــــن هي ــــا التمييــــ  رم ةنــــ   ملناهنــــ الــــدشق  املرمــــ  ال ــــ ممــــا  -13

شمناما  ناشاشي   يومي  شبـري  يوميـ  ع ـط  ـد سـوا   نـد رَنشـ ق هبـدف منانشـ  ننـايا تت  ـ  
املنــــ ق شُتديــــد اســــ اتيعيا  مل اةــــ  هــــق  املشــــي   شاســــد مــــن هــــقا الشــــي  مــــن ر ــــيا،   ــــال ن 

شنــوا  الشــرحل  الناشاشيــ  ســنوياح  ‘ رنــامو احملــيط ا ــاليت ملنــل ال نــ  املنــ ق‘ال نــ ا شيــنالم مــ  مــن 
تشــــرين الثــــاين/نوفمرب(  الــــقم يهــــدف إىل شضــــل  ــــد ل  نــــ  الــــقم  25) ‘يــــوك الشــــريط األ ــــي ‘

   ا(22)ط الننا  شويالة الوع   ااهرة ال ن  املن ق ر ا تم ا  احمل ي  ااص  ع 
 ا(23) اسيوم  سنشائها مرم اح تننيوياح شحلنياح لش شم ال ف  3شر ال  الوان  املش م   -14
  إحلـــاا 2015رم  يومـــ  نـــاشاش نـــد اعتمـــد   ر م  ـــل عـــاك  1شذمـــر  الوانـــ  املشـــ م   -15

مــل تحـري املنــاد شاسـد مــن رخ ـاا اليــواامس منياسـ   ا،يــ  ل ت ـدم ملخــاحلر  ال مـ  املت  ــ   ـالتيي  
 ا(24)اليواامس شتحري املناد ع ط التنمي  املنتدام 

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 

 
 التعاون مع هيئات المعاهدات -1 

مـــن ةنـــ   وـــوا ال اـــق ةنـــ  اسوـــونين الدشليـــ  تـــأخشر نـــاشاش ر توـــدمي تواايرهـــا إىل مـــ   -16
ال فــ   شال عنــ  امل نيــ   الونــا  ع ــط التمييــ  ضـــد املــررة  شةنــ  مناهنــ  الت ــقيب  شال عنــ  امل نيـــ  
 وـــــوا األ ـــــخاة ذشم اسعانـــــ   فأشمـــــق  ـــــأم تفـــــ  نـــــاشاش  الت امااـــــا  توـــــدمي توـــــااير إىل هـــــق  

   ا(25)ال عام
اسيومـــ  توريرهـــا األشق إىل شرشمــق املنامـــ  الناشاشيـــ  لخ ـــخاة ذشم اسعانــ   ـــأم توـــدك  -17

 ا(26) ني   ووا األ خاة ذشم اسعان ال عن  امل
 

 التعاون مع آلية اإلعراءات الخاصة -2 
لعــــوة إىل املوــــرلا املــــاة امل ــــ   املــــداف ن عــــن  وــــوا   توةيــــال 2رشمــــق الوانــــ  املشــــ م   -18

 ا(27)اسننام ل يااة ال  د
 ـأم تين ـر نـاشاش عـاة ح ال يـااة الـ  حل ـب  1شالوانـ  املشـ م  شرشمق منامـ  ال فـو الدشليـ   -19

 ا  (28)فري  األمم املتحدة ال ام  امل    اال تعاو الت نف  الوياك هبا
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الوودولي  فنفيووا االلتدامووات الدوليووة المتعلقووة بققوووق اإلنسووانا مووع مرا وواة القووانون -عية 
 اإلنساني الواعب التطبيق

 
 د المساواة و دم التميي -1 

ال ـــ  املرمـــ  الـــدشق ملناهنـــ  التمييـــ  رم منـــتو  مشـــاام  املـــررة ر املنامـــب ال امـــ  ال  يـــا  -20
مــــنخف  إىل رل؛  ــــد؛ فــــربم عــــدك شةــــول رم  ــــواة  م ا ــــرة ت ــــ ل مشــــاامتها  مل ينــــ   رم 
انَتخ ــق ل نــوي  الربملــام ســو  امررتــام فوــط   ينمــا تشــح  رب  يــ  الننــا  ر اسيومــ  منامــب لنيــاا 

ـــالة ننـــ   املشـــاام  شالتمثيـــ  النياســـين الننـــائين ر عم يـــ  ا ـــاذ ش  تنـــ ط شوااة  ـــ شم املـــررة إىل وي
 ا(29)الوراا شإىل ويالة متين املررة انت الياح 

شذمـــر  م سنـــ  م يدشســـيوا األســـ الي  رم نــــاشاش نـــد ن  ـــق خـــ ، اةولـــ  األشىل مــــن  -21
ا  املودمـ   ـا  الحـا  اـرمي النشـاغ اةننـ   ـن التومـي 2011االست رال الـدشام الشـام  ر عـاك 

  ــداح  خــر  ع ــط  يــام  مشــ مل  84  ششن  ــق  مــل (30)ن نفــ  نــو  اةــن   ال اضــ   ينهمــا ــالحن مــ
  نــوام هنإ ــا  رعمــا، ال نــ  الوــائم  2011مــدا ر إحلــاا رعمــا،   ــ   وــوا اسننــام ر عــاك 

ا (31)يت ــ   ــقلك مــن انتهامــا  سوــوا اسننــامهن ع ــط رســا  امليــ  اةننــ  شا ويــ  اةننــاني  شمــا
ــــاشاش  اليــــاح إىل رم نــــوانن رش سياســــا   شإذ ال اــــق م سنــــ  م يدشســــيوا األســــ الي  افتوــــاا ن
ُتاــــــر التمييــــــ  ر  ــــــ  األ ــــــخاة ع ــــــط رســــــا  امليــــــ  اةننــــــ  رش ا ويــــــ  اةننــــــاني  رش الت  ــــــري 

شمتيــن  نوانينهــا وشاي األ ــخاة املث يــن مــرا  ح ر   رشمــق امل سنــ   ــأم َايــ  نــاشاش(32)اةننــاين
الشرما  املث ين من الت    
 ا  (33)

 
 حق الفرد  ي القياة والقرية وهمن  الشخصي  -2 

ال ــ  ا  ــ  الــوحل  ل مــررة  نــاشاش  و ــ  ن ــوااح ر اايــ  املــررة مــن ال نــ  ر نــوانن نــاشاش  -22
مـــاح  شـــأم ال نـــ  املنـــ ق  شالوـــوانن املت  وـــ  الداخ يـــ ا شمـــن هـــق  الوـــوانن ت ـــك الـــ  تتنـــمن ر يا

 االبت ــاا شاأل يــاك املت ــ    ــقلك الــ  عــالةح مــا تيــوم متيي يــ  اــا  املــررةا شرشمــط ا  ــ  الــوحل  
ل مررة  أم تنن  يوم  نـاشاش تشـري ا  حمـدلة مليافحـ  ال نـ  املنـ ق مـ  تيفـ  ل ننـا  الناةيـا  

 ا  (34)  املن قمن ال ن  اسماي  الوانوني  من ال ن
رم نــاشاش  ُتــق النــحط الــدشق  ة  ــق مــن م اةــ   املرمــ  الــدشق ملناهنــ  التمييــ شذمــر  -23

ننــي  ال نــ  املنــ ق رشلويــ ح شحلنيــ ا بــري رم ا تمــل ال ــاك يــر  رم اــاهرة ال نــ  املنــ ق الــقم ت انيــال 
املــررة تت ايــد مــل تــدهوا الوضــل االنت ــالم ر ال  ــدا شمــن امل ســ  رم م اــم  ــاال  ال نــ  املنــ ق 

شعـالةح مـا جيـرم  ا(35)شال تَ ـرل ع ـط احملـامم ف  يـاح إال  نـل  ـاال ال  تَ   ـ  هبـا الشـرحل  َتنـحب  
الت امــــ  مــــل اــــاهرة ال نــــ  املنــــ ق ر نــــاشاش  ومــــفها  ــــأناح من ليــــاح رش عائ يــــاح  ال ف ــــ ح َتنــــأ، عنــــال 

   ا(36)الدشل 
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املرمـــ  الـــدشق ملناهنـــ  التمييـــ  رم لـــي  لـــد  نـــاشاش رم نـــوانن حمـــدلة مليافحـــ  شال ـــ   -24
اةننــ    يــع جيــب رم تن ــوم  ــاال  التحــر   اةننــ  ع ــط اعتــدا  ةنــدم لَي انصــب  التحــر  

ع يهــا نانونــاحا شال يَ توــد رم التحــر   اةننــ   ــائل ر ال  ــد  إال رنــال ين حــ  اــرمي ر ــيا، التحـــر   
اةنن  بري اةندي  شاالع اف هبا مأ ـد ر ـيا، التمييـ ا شي انـب الوـانوم ع ـط ةر ـ  االبت ـاا 

و ا   ت   إىل النةعن امل   د  لين  االبت اا ال شة  بري  رةك ع ط شةال التحديد  و
 ا  (37)

شرشمق منام  ال فـو الدشليـ   ـأم تَنهـ  نـاشاش ثااسـ  ا تعـاو األحلفـا، اسل امـ  بـري حمـدل  -25
األةــ   الــقم ي  ــ   ــد اال تعــاو الت نـــف   ر مرمــ  ا تعــاو املهــاةرينا شرعر ــق املنامــ  رينـــاح 
عن ة عها ملا شالها مـن توـااير عـن  ـياش  الت ـرل ل عتـدا  اةننـ  ر مرمـ  ا تعـاو املهـاةرين 

ر هـق  الشـياش  شمواضـاة مـن يـدةعط ر ـم اةَنـاةا شرشمـق خفاا اسيوم  الاـاهر ر التحويـ  شس
العتــدا  منامــ  ال فــو الدشليــ   ــأم ت ــ و نــاشاش نوانينهــا الوحلنيــ  لتشــم  ر يامــاح ُتمــ  األحلفــا، مــن ا

اةنــــدم شاةننــــ  ُتديــــداح  ش ــــأم تَنشــــ  إةــــرا ح لنــــمام التحويــــ  ال اةــــ  شاملنــــتو  ر العــــا ا  
الت ــر ل ل عتــدا  اةننــ  ر مرمــ  ا تعــاو املهــاةرين شضــمام توةيــال االاــاك شفوــاح ل وــانوم إىل مــن 

اتفانيــ   وــوا ال فــ  يــدةعط ر ــم اةنــاة  ش ــأم تَنشــ  شتنفــق إحلــاااح شحلنيــاح سمايــ  ال فــ   ش ــأم تنفــق 
 االتن اا مل الوانوم شالنياسا  ال ام  شاملمااس  ال م ي 
 ا(38)

مل الاة ال املي  س ـا  ديـل ر ـيا، ال وو ـ  ال دنيـ  ر  ـ  ال فـ  رم نـاشاش ش ينما ال اق ا -26
الـــقم  2011  نـــانوم الت  ــيم ل ــاك 2011نــد رمــدا   منــق است راضـــها الــدشام الشــام  ر عــاك 

ل وو ــ  ال دنيــ  ر املداســ   ذمــر  امل ــالاة رم إنــ ا، ال وو ــ  ال دنيــ   األحلفــا، م ــاى ر نــاشاش  حياــر ا
شن ـو، اسيومـ  التومــيا   1994ع ـط الـربم مـن اننـماك الدشلـ  إىل اتفانيــ   وـوا ال فـ  ر عـاك 

  مايــ   وــوا ال فــ   نــ   منهــا ســن   2011املودمــ   ــا خــ ، االســت رال الــدشام الشــام  ل ــاك 
 ا  (39)تشري ا 

 16املرمــ  الــدشق ملناهنــ  التمييــ  إىل رم النــن  الوانونيــ  ل ــ شاي ر نــاشاش حمــدلة ر شر ــاا  -27
ــر رثــر  ر اســد مــن فــرة  عامــاح  شنــد يَ وــد الــ شاي ن ــ    ــو  ت ــك النــن  شــرغ الرضــاا شل ــ شاي امل ي 

ــــ ــــد النــــن ال ــــالة ا تمــــا، الت ــــر ل ل  نــــ ا إذ ين حــــ  ُتدي ــــيم شوي ــــ شاي ر الت   عامــــاح بــــا  18دنيا ل 
 ا  (40)يتما ط مل ر ياك اتفاني   ووا ال ف 

 
 إ امة العدلا بما  ي ذلك مسألة اإل الت مم العقابا وسيادة القانون -3 

 م شإ  ـــال  ر مـــانوم الثــــاين/ســـاشا ةنـــ  اسوـــونين الدشليــــ  ن ـــ   شـــأم عـــ ، الواضــــ  املوـــي -28
من من  ال  شهو الـقم مـام نـد رمـدا رمـراح وةريـاح بنـل اسيومـ  ع ، ائي  الوناة مث   2014 يناير

مـــن إ  ـــال الواضـــ  املوـــيما شار  ةنـــ  اسوـــونين الدشليـــ  رم هـــقين اسةـــرا ين ال ـــقين ا ـــق ا فـــر  
اسيومــــ  التنفيــــقم يت ااضــــام مــــل التــــ اك اسيومــــ   ــــا  اك اســــتو ، الونــــا  شنــــد نو ضــــا اســــتو ، 

رم ت يــن  ــدي ن عنهمــا نــد اســتحرا مــن اسيومــ  الناشاشيــ   2املشــ م  شذمــر  الوانــ  ا (41)الونــا 
تنــ   ر ــهر  شرم نــ  مــن يوــو، إم عــ ، م ــري الونــاة مَث إت اَعــال ســري اح   ــ ، ائــي  الونــاة مــام ال 
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ـــدافل إوا  ننـــي   م ينـــ  مانـــق م رشضـــ  ع ـــط احملـــامما شاـــرشف ع  مـــا إ ـــا توـــو ل  ف ـــ  سياســـ ة ال
َت ـــوةا ع ـــط  ـــد ســـوا ســـيالة الوـــانوم ر ا

 ا(42)ل  ـــد شاـــدل اســـتو ، الونـــا  النـــاشاشم  الف  ـــ  شامل
شرشمق ةنـ  اسوـونين الدشليـ   ـأم ترةـل  يومـ  نـاشاش فـوااح ر اسةـرا ا  الـ  ا ـقاا ضـد ائـي  
الونــــاة شالواضــــ  املوــــيم ش ــــأم ت ــــححها  شتنــــمن رم حيــــ ك املوافــــوم ال موميــــوم ر ديــــل فــــرش  

ـــقشا األشامـــر الونـــائي  يومـــ  نـــاشاش  شنـــد مق الوانـــ   ا(43)اســـتو ،ص الونـــا  شســـيالة الوـــانوم شرم ينف 
شرشمــق منامــ  ال فــو الدشليــ   ت  يــ  اســتو ، الونــا   نــمام عــدك  ا(44)تومــي  ثاث ــ  3املشــ م  

 ا(45)ةواو إنال  املوافن الونائين من منام هم ت نفاح لشم مراعاة اسةرا ا  الوانوني  الواة  
شر ـــــاا املرمـــــ  الـــــدشق ملناهنـــــ  التمييـــــ  إىل رم األ يـــــاك ال ـــــالاة ر ننـــــايا االبت ـــــاا  -29

شبريهــــا مــــن ننــــايا االعتــــدا  اةننــــ  متيــــ  إىل تونيــــل عوو ــــا  رل؛  يثــــري مــــن ال وو ــــ  الو ــــو  
املن ــــوة ع يهــــا ر التشــــري ا ا  يــــد رم احمليمــــ  ال  يــــا تشــــدل ع ــــط رم االعتــــدا  اةننــــ  ةر ــــ  

شرنال اب امل ان   ع يها   وو   سـال   ل حريـ  خامـ ح إذا مـام املـتهم ييـرب النـحي  سـناح  يثـري خ رية 
رش خام الثو  املوضوع  فيالا شرشمـط املرمـ  الـدشق ملناهنـ  التمييـ   ـأم ت مـ  اسيومـ  الناشاشيـ  مـن 

هـو مـا سـَيفيد رة  ويالة إميانيـ  ال عـو  إىل الونـا  ر  ـاال  ال نـ  الوـائم ع ـط نـو  اةننـ   ش 
ر  اي  امل اف ر ويالة الشفافي  شاملنا ل  شاالتن اا ر ت نش ميفي  الف   ر هق  الونايا
 ا(46)

شرشمــق منامــ  ال فــو الدشليــ   ــأم ت ــتم  نــاشاش منــاعدة ا تمــل الــدشق مــن رةــ  توســيل  -30
اس ـــو، ع ـــط املشـــواة الوانونيـــ  الو ـــاعن الوـــانوين شالونـــائ  شت  ي  ـــا   نـــ   منهـــا ويـــالة إميانيـــ  

 ا(47)مينواة التي ف  ر املنائ  املدني  شاةنائي  شضمام ت ر التأخري ال ال  ر الف   ر الونايا
ا  ــ  الــوحل  ل مــررة  نــاشاش رم نوــ  املهنيــن الوــانونين املــ ه ن ر نــاشاش يفــرل  شال ــ  -31

  ــد  شال ســيما فيمــا يت  ــ  بحــامي  املراف ــا  ذشم ُتــديا   ع ــط إميانيــ  ال عــو  إىل الونــا  ر ال
الداايـــ  الوانونيـــ  احملـــدشلةا شرشمـــط ا  ـــ   ـــأم تفـــتً اسيومـــ  النـــوا الوانونيـــ  لـــَتمي ن املياتـــب 

 ا(48)الوانوني  األفن  تأهي ح من ال م  ر ناشاش  با فيها املياتب من خااي ال  د
 

 حرية التنقل -4 
ــلا  1م  رعر ـق الوانــ  املشـ   -32 عــن ن ــ  إوا   ريـ  حلــالء ال عــو  ر التنوـ  ش ــريتهم ر التعم 

فوـــد رمـــدا   يومـــ  نـــاشاش مرســـوماح حي ـــر األمـــامن الـــ  اـــوو ل ة ـــن ويااَاـــا؛ إذ َُتاـــر ع ـــيهم 
ويـــااة املـــداا  شاملنتشـــفط شاملينـــا  شامل ـــااا شرفـــال  شســـائط اسعـــ ك  اعتـــدا  ســـيام نـــاشاش احمل يـــن 

 نــمام متتــل حلـالء ال عــو  شال ة ـن  ــاألمن الشخ ــ   1شرشمـق الوانــ  املشـ م   ع ـط ال ة ــنا
  ري  التعم ل شالتنو  شالت  رير ناشاش  ش يفال  متت هم  وونهم ر

 ا(49)
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ع السولميا والقوق  وي الم -5  شوارةة  وي القيواة العاموة حرية التعبيور وفووويم الجمعيوات والتجماو
 السياسيةوالقياة 

اســـوك  2014رم نـــاشاش اف ـــق ر مـــانوم الثاين/ينـــاير  2ش 1الوانتـــام املشـــ متام ال اـــق  -33
ـــرف هـــقا التـــد ري  تأ ـــرية لخـــو، ال ـــحفين شرم الرســـوك ال تَـــرل شلـــو اَفـــ  حل ـــب التأ ـــريةا شنـــد مص

شذمــر   ا(50) األةانــب عــن النــفر إىل نـاشاش لإلخ ــاا عــن م ام ــ  حلـالء ال عــو  ر ال  ــدنال ـحفي
إ ـوم  رم  يومـ  نـاشاش تـرف  رساسـاح ويـااة رم مـن شسـائط اسعـ ك إىل اة يـرة ملنـل منام  إميـدينا 

ــــرة ــــ  الــــ  ت ــــاين منهــــا اة ي ــــام  ا(51)رم  ــــخ  مــــن اس ــــ   عــــن املشــــام  اسويوي شرشمــــق الوانت
شمــــو، ال ــــحفين األةانــــب إىل  الحــــا  اســــم حل ــــب التأ ــــرية ش يفالــــ  إميانيــــ   2ش 1املشــــ متام 

 ا(52)ناشاش
شإذ ال اــق املنامــ  الناشاشيــ  لخ ــخاة ذشم اسعانــ  رم نــاشاش مل تنفــق تومــيا  الفريــ   -34

ال ام  امل    االسـت رال الـدشام الشـام   شـأم إنشـا   ليـا  ل يـالة إميانيـ  احلـ    النـيام ع ـط 
 امل  ومــا  عــن حلريــ  ســنامل  ومــا  اسيوميــ  ش شــأم موامــ   اةهــول الراميــ  إىل إنــراا  ريــ  تــداش، 

رشمــق املنامــ   ـــأم تنــن  اسيومــ  تشــري اح  شـــأم  ريــ  تــداش، امل  ومــا  جَييـــ    (53)تشــريل عــالم
ل عمهـــوا  شةامـــ  األ ـــخاة ذشم اسعانـــ   االحل ـــ   ع ـــط امل  ومـــا  ال امـــ  شإعمـــا،  وهـــم ر 

 ــط  ــأم تنــن  نــاشاش تشــري اح ييــر   اســ ة ر االحلــ   ع 2شرشمــق الوانــ  املشــ م   ا(54)امل  ومــا 
امل  ومــا  املامــ   وــوا اسننــام الــ  تيــوم  ــووة مــ  مــن اةهــا  الفاع ــ  التا  ــ  ل دشلــ  شبــري 

 ا  (55)التا     ا  شاس ة ر اسف اى عن هق  امل  وما 
عــن ن ــ  مــن تشــحي  اسيومــ  ديــل املنافــق اسع ميــ  شم ــالا  3شرعر ــق الوانــ  املشــ م   -35

 ــأم تنــن  3الوــانوم  ريــ  تــداش، امل  ومــا ا شرشمــق الوانــ  املشــ م  امل  ومــا   شمــن عــدك اايــ  
 يوم  ناشاش نانونـاح  شـأم اسـ  ر امل  ومـا   ش ـأم تَنشـ  مرامـ  إع ميـ  م نيـ  بنـائ  است ـ ى 

َنتن صف   شحلالء ال عو 
 ا(56)   شال ة ن  شالنع   ال وااي رااض  الفوسفا  امل

ليــــ  ت  يــــ  عنــــوي  انــــ  نــــواا  رملــــانين مــــن امل ااضــــ  ر شال اــــق منامــــ  ال فــــو الدش  -36
النتوـــالهم اسيومـــ  ر شســـائط اسعـــ ك الدشليـــ ا شرشمـــق املنامـــ   ـــأم تَ يـــد  2014  يرام/يونيـــال 

نــــاشاش فــــوااح تن ــــيب الربملــــانين امل   وــــ  عنــــويتهم تن ــــي اح تامــــاح ش ــــأم تنــــمن متييــــنهم مــــن املشــــاام  
ممـا رشمـق منامـ  ال فـو الدشليـ   ـأم تيفـ  نـاشاش عـدك ت ـر ل   ا(57)نيـ اليام   ر املنانشـا  الربملا

رم فــــرل يَفً ــــً ع نــــاح عــــن م  ومــــا   تت  ــــ   انتهامــــا  سوــــوا اسننــــام رش ينتوــــد اسيومــــ   ألم 
رعما،  انتوامي   عـن حلريـ  سـن  تشـري ا  ُتمـ  مـرا  ح مصـن يف ـً عـن هـق  امل  ومـا   بـن فـيهم 

تومــــي   2شنــــد مق الوانــــ  املشــــ م  ا (58)داف وم عــــن  وــــوا اسننــــامال ــــحفيوم شالنياســــيوم شاملــــ
 ا(59)ثاث  
ــــق ت  يــــ   3شذمــــر  الوانــــ  املشــــ م   -37 عنــــوي  الربملــــانين املمنــــ  ر رم الربملــــام ي مــــ   من
ر املائ  مـن  مـو  رعنـائال مـن رةـ  ا ـاذ نـرااا  شحلنيـ  ش  ـي  املـواال  68   نن   2014 عاك
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ر املائــ  مــن النــاخ ن النــاشاشين بـــري  32 يــ  شســن  الوــواننا شي ــ  هــقا رم مــو  ل ــدشائر االنتخا
منــمو  ر الربملــاما شي يــ  هــقا الوضــل متثــي ح  رملانيــاح َ حفــاح شينــتت ل رينــاح ضــيا ص فــرة انت ــالي  

مص ع ط املنتًخ ن بري املمثة ن ر ال م يا  الوحلني   فحوهم ر التمثي  مل حَي صك شمل يَ 
 ا(60)

 
 القق  ي العمل و ي التمتع بظروف  مل  ادلة وموافية -6 

املرمـــ  الـــدشق ملناهنـــ  التمييـــ  رم اسيومـــ  توامـــ  تشـــعيل الننـــا  ع ـــط النـــ   إىل ذمـــر  -38
ــــدعم ل ننــــا  شالشــــ اا  تو  ــــد منامــــب رع ــــط ر الو ــــا  املــــاةا شنــــد نــــد مق اسيومــــ  مــــ خراح ال

 ا(61)ي   م  مالتدايب ع ط مهااا  األعما، التعااي احملرشمن شعود    وا  عم  تداي 
شرشمـــط ا  ـــ  الـــوحل  ل مـــررة  نـــاشاش  ـــأم تنـــت رل اسيومـــ   ـــرشغ التوايـــ  ر املدمـــ   -39

 ا(62)املدني   ناشاش لتحتف   اليوالا الناشاشي  امل ه   تأهي ح مناس اح لواائ  املدم  املدني 
ة ذشم اسعانـ   ـأم ايـ  اسيومـ  فرمـاح لـت  م مهـااا  شرشمق املنام  الناشاشيـ  لخ ـخا -40

رساســـي  مالننـــو شاســـرف اليدشيـــ  شال  اعـــ  شبريهـــا مـــن املهـــااا  احملـــدلة لتميـــن األ ـــخاة ذشم 
اسعانــــ  مــــن التمتــــل  وهــــم ر تيــــاف  فــــرة ال مــــ  شعــــدك التمييــــ  فيهــــاا شرشمــــق املنامــــ  رينــــاح 

 ــ وا ع ـــط شايفـــ  لينــب الـــروا ر املدمـــ   تخ ــي    ـــ  مــن الواـــائ  لـــقشم اسعانــ  مـــ  حي
 ا(63)املدني  إذا مانوا م ه ن تأهي ح مناس اح رش نالاين ع ط رلا  املهاك ال  تت    ها الوايف 

 
 القق  ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -7 

ر الحــقا  م ـــر ل ل خ ــر؛ فمنـــا    رم  ـــ  الشــ ب النـــاشاشم 1ذمــر  الوانـــ  املشــ م    -41
مي ـــوم اح مر  ـــاح شرااضـــيها تـــدهوا   نـــ ب اســـتخراي الفوســـفا  ع ـــط مـــد    21اة يـــرة ال تتعـــاشو 

ســـنوا   شنتيعـــ  لـــقلك مل ي ـــ  مـــن األال ال ـــاس  ل  ااعـــ  ســـو  منـــا   ضـــ ي   ةـــداحا شرشمـــق 
النايفـ  شتــوفري خــدما  امليــا    ــأم تنـمن نــاشاش إمــدال النــيام مافـ  بيــا  الشــرا 1الوانـ  املشــ م  

ــــأم تنــــمن مــــقلك تــــوفري الحــــقا  ةميــــل النــــيام   ــــ  ر رشنــــا  اليــــواامس  شالت ــــحاى  ــــم  ش 
 ا(64)ال  ي ي 
رم األســــر الناشاشيــــ  ت تمــــد ع ــــط النــــ ل شاألبقيــــ  املنــــتوالة  3شال اــــق الوانــــ  املشــــ م   -42

شبـــري نا  ـــ  ل ســـتخداكا شاست ـــ ى ر املائـــ  مـــن رااضـــ  نـــاشاش مشـــو ه   80 اهاـــ  األســـ اا ألم 
رااضــ  الفوســفا  املنــتن ف  ســيور  النــيام  وــونهم االنت ــالي  شاالةتماعيــ  شالثوافيــ  ش وهــم ر 
ـــــ   بـــــا يشـــــم  األمـــــن الحـــــقائ  شالنـــــين شفـــــرة موامـــــ   ُتنـــــن األ ـــــوا،  منـــــتو  م يشـــــ  الئ

 ا(65)امل يشي 
يومـــ  ســـوا اسســـيام تنايمـــاح ســـ يماح شرشمـــط ا  ـــ  الـــوحل  ل مـــررة  نـــاشاش  ـــأم تـــنام اس -43

 ا(66)ش أم تنمن ُتوي  منتو  م يش  الئ 
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مما رشمق املنام  الناشاشي  لخ ـخاة ذشم اسعانـ   ـأم تنـمن اسيومـ  م  مـ  املرافـ   -44
شاملمت يــــــــا  ال امــــــــ  لخ ــــــــخاة ذشم اسعانــــــــ   بــــــــا ييفــــــــ   ــــــــم التمتــــــــل  وــــــــونهم اسننــــــــاني  

 ا(67)األساسي 
 

  ي الصقةالقق  -8 
ــــدينا إ ــــوم رم النــــيام النــــاشاشين األمــــ ين شال ة ــــن حمرشمــــوم مــــن  -45 ذمــــر  منامــــ  إمي

 15ط  ريـ    ـب  ر اس و، ع ط مـا ييفـ  مـن املـدما  ال ـحي   يـع لمةـر ةـ  اح مـن املنتشـف
 ا(68)2013 ا/ربن   

ط اتفانيــ  الونــا  ع ــط شهن ــأ ا  ــ  الــوحل  ل مــررة  نــاشاش اسيومــ  الناشاشيــ   الت ــدي  ع ــ -46
ديـــل ر ـــيا، التمييـــ  ضـــد املـــررة   يـــد رم املـــررة الناشاشيـــ  ال تـــ ا، تواةـــال ُتـــديا  ةنـــاك  شال ســـيما 
فيمــــا يت  ــــ   اس ــــو، ع ــــط املــــدما  ال ــــحي ا شرشمــــط ا  ــــ   تنــــهي    ــــو، الننــــا  ع ــــط 

ــر  ا  اليشــ  املاملــدما  ال  يــ   شةامــ  تــوفري املرافــ   مــأةه ة ت ــوير الث ــدم  األ ــ   شم ــد  ي 
شرشمـــط ا  ـــ  الـــوحل  ل مـــررة  نـــاشاش رينـــاح  ـــأم تنـــمن  يومـــ  نـــاشاش  شالتـــدخ  ال  ةـــ  امل ئـــم

تــوفري امل يـــد مـــن املـــنً الدااســي  لتـــدايب النـــيام النـــاشاشين احمل يــن رش مـــو  مهـــاااام ر ا ـــاال  
 ا(69)ال  ت اين من نو  ر اليفا ا  ال  ي 

ــــ  ش/رش شرشمــــق املنامــــ   -47 ــــ  لخ ــــخاة ذشم اسعانــــ   االســــت ان   املنــــاعدة الدشلي الناشاشي
التماسها الستخداك رخ ائين ر توـدمي الرعايـ  ال ـحي  ثـن يتمت ـوم  ـاملربة ر عـ ي  موعـ  مـن 

 ا  (70)اسعانا 
 

 القق  ي التعلية -9 
يـق نـانوم الت  ـيم رشمق املنام  الناشاشي  لخ ـخاة ذشم اسعانـ   ـأم تنـمن اسيومـ  تنف -48
تنفيـــقاح تامـــاح عـــن حلريـــ  ضـــمام ن ـــو، األحلفـــا، ذشم اسعانـــ  ر ناـــاك الت  ـــيم الر،ـــ   2011 ل ـــاك

 ا(71)شنداة امل  من امل ه ن ع ط إلماي تونيا  ت  شم تراع  ا تياةا  ال  ا ذشم اسعان 
 

 اللجوء طالبوالمهاعرون والالعئون و  -10 
رم مــران ن حم يــن شلشليــن نــد انتوــدشا مــراااح الاــرشف الــ  حَيتعــ   1ذمــر  الوانــ  املشــ م   -49

 متـــــوو/ 19ا بـــــري مو ولـــــ ا شر فيهـــــا حلـــــال و ال عـــــو  ر مرفـــــ  ا تعـــــاو املهـــــاةرين  نـــــاشاش  ومـــــفه
  شن ــق رعمــا،  ــحب رسوــق رضــراااح  الحــ  ب ــاين املرمــ  شرَعيــد تنــين احملتعــ ين ر 2013 يوليــال
 119  مـــام 2015مـــانوم الثاين/ينـــاير   31رينـــاح رنـــال  ر  1املشـــ م  شال اـــق الوانـــ   ا(72)خيـــاك

حلفــ ح مهــاةراح حمتعــ ين ر مرمــ  ا تعــاو املهــاةرين شرم عــدلاح م ــرياح مــن الشــياش  نــد شال ين ــ  عــن 
ت ــــر ل األحلفــــا، لإليــــقا  شاالعتــــدا  ع ــــط ريــــدم مــــواف  املرفــــ 
 1شرشمــــق الوانــــ  املشــــ م   ا(73)

ش ا ــاذ تــدا ري م ئمــ  تنــمن متتــل   (74)مــ  مل اةــ  حل  ــا  ال عــو  عــاة ح  ي ــاب ا مرمــ  نــاشاش اسن
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األ ـــخاة احملتعـــ ين فيـــال  اليـــاح  شةامـــ  األحلفـــا،   وهـــم ر اسيـــاة شر النـــ م  ال دنيـــ  شال و يـــ  
 ا(75)شر عدك الت رل لن ب اسري  ت نفاح 

اش فوةــــد  رم حلــــالء ال عــــو  مرمــــ  ا تعــــاو املهــــاةرين  نــــاش  شواا  منامــــ  ال فــــو الدشليــــ  -50
حَيتعـــ شم ت نـــفاح شر اـــرشف ناســـي  لفـــ ة حلوي ـــ  ةـــداح  شهـــو مـــا يشـــي  انتهامـــاح ل وـــانوم الـــدشقا 
شرشمــق منامــ  ال فــو الدشليــ   ــأم تنــت رل نــاشاش فــوااح ترتيــب إعــالة التــوحلن اسن يمــ   حيــ  اليــ  

 عـو  خـااي لشلـ  ال عـو   ممـا عن م اة  حل  ـا  ال عـو  مـن املـااي شاليـ  عـن ا تعـاو حلـالء ال
رشمــق  ــأم َت ً ــ  ســراى حلــالء ال عــو  ايثمــا ت ــاتص حل  ــاام  ش ــأم تنــمن ا ــ اك  وهــم ر الت  ــري 
شر  ريـــ  التنوـــ   مـــل إيـــ   األشلويـــ  سحلـــ ا ســـراى األحلفـــا، شاأَلســـر ر رســـر  شنـــق  ثيـــنا شإىل 

عــــ ين  بــــا يشــــم  ُتويــــ  نــــدا  ــــن ُتويــــ  ذلــــك  تومــــ  املنامــــ   توــــدمي ضــــمانا  مافيــــ  ل محت
 ا(76)م ياام م وو، من األمن شالنااف  الشخ ي 

شرشمـــق منامـــ  ال فـــو الدشليـــ   ـــأم ت مـــ  نـــاشاش مـــل األمـــم املتحـــدة ش يومـــا  رخـــر  ر  -51
املن وــ   بــا ر ذلــك مــل منامــا   يوميــ  لشليــ  ممحفــ  ةــ ا احملــيط ا ــاليت  ضــماناح الت ــا   ــو 

ال عــــو  شر تــــوحلن حلــــالء ال عــــو  ر من وــــ  احملــــيط ا ــــاليت يتفــــ  مــــل إن يمــــ  ر م اةــــ  حل  ــــا  
 ا(77)الوانوم الدشق سووا اسننام شامل ايري الدشلي  سووا اسننام

ــــا  األمــــم املتحــــدة شاملنامــــا  بــــري  2شال اــــق الوانــــ  املشــــ م   -52 رم إميانيــــ  شمــــو،  لي
ــــق رم وااتــــال مفوضــــي  األمــــم املتحــــدة اسيوميــــ  إىل مرمــــ  ا تعــــاو املهــــاةرين  نــــاشاش نــــد نـَي ــــد   من

 ا(78)2013النامي  لش شم ال ة ن ر تشرين األش،/رمتو ر 
شال ــ  ا  ــ  الــوحل  ل مــررة  نــاشاش رم ال  ــد ييــال ال جَيــرم رم منانشــا   تم يــ   ــو،  -53

لنـــ ل  ننـــي  حلـــالء ال عـــو  شال ة ـــنا شجيهـــ  ال ديـــد مـــن النـــاشاشين ت ـــواا  هـــق  املنـــأل  ناـــراح 
امل  ومــا  املتا ــ  ل شــ ب ر هــقا الشــأما شتثــري   ــ  األ ــدامس الــ  حلــرر  ر ا شنــ  األخــرية  بــا 
فيهـــا ا تعاةـــا  ال ة ـــن املوةـــولين ر اة يـــرة  ةـــ   شن ـــ  املـــواحلنن النـــاشاشين الـــقين رمـــ حوا 

يومــ  الناشاشيــ  يواةهــوم  الــ  االنشــواا هــق ا شرشمــط ا  ــ  الــوحل  ل مــررة  نــاشاش  ــأم َاــرم اس
ر ننـــايا  مشـــاشاا    تم يـــ  ششحلنيـــ   شـــأم ننـــي  إعـــالة تـــوحلن ال ة ـــن ضـــماناح ملشـــاشاة الشـــ ب

شار  منامـــ  ال فـــو الدشليـــ  رم مـــن النـــرشام إ ـــدامس تحيـــري سياســـا   ا(79)ال ة ـــن شتـــوعيتهم هبـــا
  مـل اةمهـوا شرم ةوهرم فيمـا يت  ـ   ونـي  حلـالء ال عـو  ر نـاشاش  شرشمـق  ـأم تتشـاشا اسيومـ

 ا(80)تَ  مال  ي  ما تنتحدثال من نوانن ةو  شسياسا  سلماي ال ة ن شخ ط لتنفيق ا
 

 القضايا البيئية -11 
رم نـــاشاش نً  ـــق خـــ ، اةولـــ  األشىل مـــن االســـت رال الـــدشام  1ال اـــق الوانـــ  املشـــ م   -54

تحــــري املنــــاد نائمــــ  ع ــــط  وــــوا  الشــــام  التومــــيا  املت  وــــ   اســــتحدامس اســــ اتيعي  ل تييــــ  مــــل
اسننــام  ش  يــالة الت ــاشم مــل هي ــا  األمــم املتحــدة شاملنامــا  اسن يميــ  شالدشليــ  األخــر  هبــدف 



 A/HRC/WG.6/23/NRU/3 
 

12/14 GE.15-13418 
 

ــــ  شالتيي ــــ  مــــل  ثــــاا تحــــري املنــــاد ع ــــط  التخفيــــ  مــــن  ــــدة األضــــراا النادــــ  عــــن التــــدهوا ال ي 
تشــــم  إلااة اليــــواامس  مواحلنيهــــا؛ ش اســــتحدامس خ ــــ  عمــــ  شحلنيــــ  نائمــــ  ع ــــط  وــــوا اسننــــام 

شالتخفيـــ  مـــن رضـــرااها؛ شبوامـــ   مـــا ت قلـــال الدشلـــ  مـــن ةهـــول  عـــن حلريـــ  اتفانيـــ  األمـــم املتحـــدة 
اسحلاايــــ   شــــأم تحــــري املنــــاد شاحملافــــ  األخــــر   مــــن رةــــ  تــــقمري ا تمــــل الــــدشق  شةامــــ  ال  ــــدام 

 الت امااــــا  مايــــ  شت  يــــ   املتودمــــ  شبريهــــا مــــن مربيــــا  الــــدش، املنتعــــ  الن  اثــــا  بــــاوا  الدفي ــــ  
ــــا  إىل منــــتويا  مأمونــــ  ــــ  خفــــ  هــــق  االن  اث شرشمــــق الوانــــ   ا(81) وــــوا اسننــــام عــــن حلري

 ــــأم توامــــ  نــــاشاش اســــواا شامل ــــالاة إىل إةــــرا  مفاشضــــا  ثنائيــــ  شمت ــــدة األحلــــراف مــــل  1املشــــ م  
يـــ  ضـــمام تـــوفري املـــ ذ الـــدش، األخـــر   شـــأم اايـــ   وـــوا املـــواحلنن النـــاشاشين اسننـــاني  عـــن حلر 

ا مـــن  ـــم ألم ةـــ اهم ر حلـــوا التحـــو، إىل ةـــ ا بـــري مـــاس  ل نـــين  ش انتهـــاي  ـــو نـــائم ع ـــط 
 وــوا اسننــام ر املفاشضــا  اةاايــ   شــأم املنــاد ر إحلــاا اتفانيــ  األمــم املتحــدة اسحلاايــ   شــأم 

رينــاح  ــأم توامــ   1نــ  املشــ م  تحــري املنــاد ضــماناح ل تومــ  إىل اتفانــا  َم  مــ  نانونــاحا شرشمــق الوا 
نــاشاش التفــاشل مــن رةــ  اس ــو، ع ــط ت وينــا  ع ــط األضــراا الــ  سوــق   اهــا مــن األحلــراف 

 ا(82)املن شل  عن تحري املناد  شفواح مل در املن شلي  املش م  لين املتفاشت  حل واح أل ياك االتفاني 
ش منــاعدة ا تمــل الــدشق فيمــا يت  ــ   ــأم ت ــتم   يومــ  نــاشا  3شرشمــق الوانــ  املشــ م   -55

بنـأل  الـدعم املــاق شالتوـ  مــن رةـ  ويــالة  عـم املــواال املتا ـ  شافــل الوـداة التنفيقيــ  ع ـط ال ــ يد 
الـــــوحل   شإ ـــــراو توـــــدك ر إمـــــاو األنشـــــ   ال ومـــــ  لتنفيـــــق عم يـــــ  االست ـــــ ى املـــــالم ألااضـــــ  

نتن ف  شلتنفيق امل   الرئيني  ال
َ
 ا(83)ستخداك األااض  تنفيقاح نش اح الفوسفا  امل
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