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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون رابعةالدورة ال
    2016 ينايرالثاين/ كانون  18-29

تجميع للمعلومات أعّدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   
 5/1قووووورار مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان )ب( موووووق مرفوووووق 15 وفقووووواق للفقووووورة

 16/21مق مرفق قرار المجلس  5 والفقرة
 

 باالو  
   

 هـــاا الترريـــر لمعـــا لامواومـــات الـــوائاة ا عرـــائير هعاـــات املواهـــدات  ا  ـــرا ات ا ا ـــ   
ـــوائاة مـــ، الد لـــ  املونعـــ   مبـــا عرـــائير م ـــو  األمـــم املتحـــدة   ا ا ذلـــمل املات ـــات  التواعرـــات ال

غـ  ذلـمل مـ،  قـاألم األمـم املتحـدة الرتعـ  ذات اللـا ي  الترريـر مرـد    ا حلروق ا نسان السامي 
ا شكل مو ز عرعـدا  ااحلـد األىلـع لوـدا الكامـاتي  لالـاا ناـع الـن، الكامـل  يدر ـع الوـواة 

السـامع  اىرتاتـات مـ، امل وةـع   ي    هـات ن ـر ي  يتضم، الترريـر ييـ  ائا   ال إىل الوقاألم املر وع ي
يــرا منهــا ا الترــائير  ال عانــات الوانعــ  اللــاائة نــ، امل وةــع ي  هــو يت ــا  مــا حلرــوق ا نســان  ــا 

 ىـــد  ي17/119 ههعكـــل امل ـــااج التو عهعـــ  الوامـــ  الـــق انتمـــدها ماـــ  ترـــوق ا نســـان ا مرـــرئ 
 ا  ئد نعــ ي ذدكــرت ناــع نــو منهوــي ا تواشــي مايــ  الــن، مرا ــا املواومــات الــوائاة ا الترريــر

 يال رتة عامل ا تدق  الق  التطوئات االستورا  ا ئي  التررير إنداا
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوالق  
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

 
 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  

 

 
احلالــ  لـــاو الـــد ئة 

 الساار 
ا  ـــــــــــــرا ات املت ـــــــــــــاة اوـــــــــــــد 

 يدلّدق ناعها/مل عدر لمل  االستورا 
 االنضـــــــما  ي  التلـــــــديم    
 ا اف  ي 

اع اىعــــــــــــــــ  ترـــــــــــــــــوق 
 (1995الط ل )

االتفاقيةةةل اليةليةةةل لعلىةةةا   عةةة  
 مجيةةأ كاةةاات الز ييةةص ال   ةة  

 (2011)توقيأ، 
ال هةةةي الةةةية  احلةةةا   ةةةا لو  
االقز ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ل ةاال ز ا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 (2011)توقيأ،  ةالثلافيل
ال هةةةي الةةةية  احلةةةا   ةةةا لو  

)عوىعـــــــــــا     املينيةةةةةةةةةةل ةال يا ةةةةةةةةةةةيل
2011) 

اع اىعــــــــ  الرضــــــــا  ناــــــــع  عــــــــا 
يشــــــــكاو التمععــــــــز ةــــــــد املــــــــرية 

 (2011)عوىعا  
اع اىع  مناهضـ  التوـايو  غـ ه 

الورواــ   ي  مــ، ةــر ع املواماــ 
 الاإنســــــــــــــــــــــــانع  ي  الراســــــــــــــــــــــــع 

 (2011املهعن  )عوىعا   ي 
االع اىعـ  الد لعــ  حلمايـ  ترــوق 

 يفــــرا  عــــا الومــــاو املهــــا ري، 
 (2011يسرهم )عوىعا  

اع اىع  تروق األشـ ا  ذ   
 (2013ا ناى  )عوىعا  

االع اىعــــ  الد لعــــ  حلمايــــ   عــــا 
األشــــــــــــ ا  مــــــــــــ، االلت ــــــــــــا  

 (2011الرسر  )عوىعا  

االتفاقيةةةةةةةةل اليةليةةةةةةةةل لعلىةةةةةةةةا   عةةةةةةةة  مجيةةةةةةةةأ 
)توقيةةةةةةةةةةةةأ،   كاةةةةةةةةةةةةاات الز ييةةةةةةةةةةةةص ال   ةةةةةةةةةةةة  

2011) 
ال هةةي الةةية  احلةةا   ةةا لو  االقز ةةا  ل 

 (2011)توقيأ،  ةاال ز ا يل ةالثلافيل
ال هةةةةةةي الةةةةةةةية  احلةةةةةةةا   ةةةةةةةا لو  املينيةةةةةةةل 

 (2011)توقيأ،    ةال يا يل
ال هةةةةةةي الةةةةةةةية  احلةةةةةةةا   ةةةةةةةا لو  املينيةةةةةةةل 

 الربةتوكوت االخزيار  الثاين - ةال يا يل
اع اىعــ  الرضــا  ناــع  عــا يشــكاو التمععــز 

 (2011ةد املرية )عوىعا  
ــــــــــــا   اع اىعــــــــــــ  مناهضــــــــــــ  التوــــــــــــايو )عوىع

2011) 
الرب عوكـــــوو االلتعــــــائ  الع اىعـــــ  مناهضــــــ  

 التوايو
الرب عوكـــــــوو االلتعـــــــائ  الع اىعـــــــ  ترـــــــوق 
الط ـــــــــــــل افـــــــــــــ ن اشـــــــــــــرتا  األل ـــــــــــــاو ا 

 املنازنات املساح 
الرب عوكـــــــوو االلتعـــــــائ  الع اىعـــــــ  ترـــــــوق 
الط ـــــــل افـــــــ ن اعـــــــا األل ـــــــاو  اســـــــت او 

 املواا ا ااتع    ا األل او ا ال  ا 
االع اىعـــــــ  الد لعـــــــ  حلمايـــــــ  ترـــــــوق  عـــــــا 

)عوىعــــا   الومـــاو املهــــا ري،  يفــــراا يســــرهم
2011) 

االع اىعــ  الد لعـــ  حلمايـــ   عـــا األشـــ ا  
 (2011)عوىعا   م، االلت ا  الرسر 
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احلالــ  لـــاو الـــد ئة 

 الساار 
ا  ـــــــــــــرا ات املت ـــــــــــــاة اوـــــــــــــد 

 يدلّدق ناعها/مل عدر لمل  االستورا 

التح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  /ي  
 ا نانات

   

الفـــــــــــــكا   إ ـــــــــــــرا ات 
 ا  را ات  التحرعرات 

 (3)الوا ا 

ناـــع االع اىعـــ  الد لعـــ  لارضـــا   
 عــا يشــكاو التمععــز الونلــر  

 (2011)عوىعا  
الـــد خل ا ـــا  اـــاحلروق الوهـــد 

)عوىعـــــــــــا   املدنعــــــــــ   السعاســـــــــــع 
2011) 

اع اىعــــــــــــ  مناهضــــــــــــ  التوــــــــــــايو 
 (2011)عوىعا  

االع اىعـ  الد لعــ  حلمايـ  ترــوق 
 عـــا الومـــاو املهـــا ري،  يفـــراا 

 (2011يسرهم )عوىعا  
الرب عوكـــوو االلتعـــائ  الع اىعـــ  

ألشـــــــــــــــــــ ا  ذ   ترـــــــــــــــــــوق ا
 (2013)6ا ناى   املااة 

االع اىعــــــــ  الد لعــــــــ  لارضــــــــا  ناــــــــع  عــــــــا 
ــــــــــــز الونلــــــــــــر  )عوىعــــــــــــا    يشــــــــــــكاو التمعع

2011) 
الرب عوكــــــــوو االلتعــــــــائ  املاحــــــــم االوهــــــــد 
ــــــــــاحلروق االىتلــــــــــااي   الــــــــــد خل ا ــــــــــا  ا

  اال تمانع   الثرافع 
الوهــــــد الـــــــد خل ا ـــــــا  اـــــــاحلروق املدنعـــــــ  

 (2011)عوىعا      السعاسع 
الرب عوكـــــــــــــوو االلتعـــــــــــــائ  األ و املاحـــــــــــــم 
االوهــــــد الــــــد خل ا ــــــا  اــــــاحلروق املدنعــــــ  

  السعاسع 
الرب عوكــــــوو االلتعـــــــائ  الع اىعـــــــ  الرضـــــــا  

 ناع  عا يشكاو التمععز ةد املرية
ــــــــــــا   اع اىعــــــــــــ  مناهضــــــــــــ  التوــــــــــــايو )عوىع

2011) 
الرب عوكـــــــوو االلتعـــــــائ  الع اىعـــــــ  ترـــــــوق 

 تالط ل املتوام اإ را  عردمي ال اغا
االع اىعـــــــ  الد لعـــــــ  حلمايـــــــ  ترـــــــوق  عـــــــا 

)عوىعــــا   الومـــاو املهــــا ري،  يفــــراا يســــرهم
2011) 

االع اىعــ  الد لعـــ  حلمايـــ   عـــا األشـــ ا  
 (2011)عوىعا   م، االلت ا  الرسر 
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 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة -2 
 

 احلال  لاو الد ئة الساار  
ا  ــــــــــرا ات املت ــــــــــاة اوــــــــــد 

 يدلدق ناعهامل  االستورا 
 االنضـــــــما  ي  التلـــــــديم    
 ا اف  ي 

ـــــــــ  منـــــــــا  ر ـــــــــ  ا اـــــــــااة    اع اىع
 اجلمانع   املواى   ناعها

ن ــا  ئ مــا األساســي لامحكمــ  
 اجلناألع  الد لع 

 اع/ 12  اع اىعات  نعف املؤئل 
 الرب عوكــــــــوالن  1949  يغســــــــط

 (4)ا ةافعان األ و  الثاين

 (5)ار عوكوو اال مو 

ئ مــا األساســي لامحكمــ  ن ــا  
 اجلناألع  الد لع  

االع اىعـــــات املتوارـــــ  اـــــالا ا  
 (6) ند ي اجلنسع 

الرب عوكـــــــــوو ا ةـــــــــاا الثالـــــــــ     
 (7)الع اىعات  نعف

االع اىعـــــــات األساســـــــع  ملن مـــــــ     
 (8)الومل الد لع 

ــــا من مــــ  الومــــل الد لعــــ   اع اىعت
 (9)189  169 ئىم

ا مـاو اع اىع  مكافح  التمععز    
 التواعم

  
 ناعهمـا ـّدى   ي  إىل مواهـدع  فرـ  ذكر فريم األمم املتحدة الرطـر  ين اـاال  انضـم  -1

هـــي اع اىعـــ    املدئ ـــ  ا اجلـــد و الـــوائا ينـــاه التســـا حلرـــوق ا نســـان املواهـــدات الد لعـــ اـــ  مـــ، 
  ىـــــد  ـــــّدى  ناـــــع هـــــاه األلـــــ ة ا  ترـــــوق الط ـــــل  اع اىعـــــ  ترـــــوق األشـــــ ا  ذ   ا ناىـــــ 

اــاال  الرطــر  ي  ي  ــع ال ريــم املتواــم ا ــاال  الــد ئ  الفــامل الســاام االســتورا اوــد  2013 نــا 
 والتالرب عوكـــناـــع    عهــاالتلـــديم نا   الســ ا األلـــر  الــق  ىّوـــ  ناعهــا اتاالع اىعـــإىل ااالنضــما  
 ي  (10)هبا  املاحر  االلتعائي

ناــــع ىــــرائ يرضــــي  2008 نــــا  ا ي األــــل  افــــم ين ماــــ  الفــــعو ال ريــــم الرطــــر   ذكــــر  -2
يدرـــره  مل النـــواعناـــع اع اىعـــ  الرضـــا  ناـــع  عـــا يشـــكاو التمععـــز ةـــد املـــرية لكـــ، ماـــ   االتلـــديم

اــاال  ناــع التلــديم ناــع اع اىعــ  الرضــا  ناــع  عــا يشــكاو التمععــز ال ريــم الرطــر  اوــدي  شــوا 
 ي(11)ةد املرية
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 2012 نـا  طر  ين اـاال  ىـد ي ـ ح  نضـوا  ا من مـ  الومـل الد لعـ  ا اّ  ال ريم الر -3
االع اىعـــات عدلـــدق اـــاال  ناـــع  مل ي  مـــا ذلـــمل2006 لوـــا    ـــدى  ناـــع اع اىعـــ  الومـــل ال حـــر 

االتلـــــــديم ناعهـــــــا  ي  ـــــــع ال ريـــــــم الرطـــــــر  اـــــــاال   ملن مـــــــ  الومـــــــل الد لعـــــــ  الثمـــــــايناألساســـــــع  
 ي  (12) عن عاها

ا  ا  مــم املتحـــدة الســـامع  لفــؤ ن الا اـــ  ين اـــاال  لعســ  ا لـــ  لرفـــم وةـــع  األ يفــاات   -4
ي  اــاال  لعســ  ا لـــ  1967 لوــا  ا ار عوكوهلــا ي  1951 لوـــا  االع اىعــ  ا ا ــ  اوةــا الا اــ 

 1961 نــــا  اع اىعـــ ا  ي  افـــ ن  ةــــا األشـــ ا  نـــد ي اجلنســـع  1954 نـــا  لرفـــا  ا اع اىعـــ 
 ي(13)ع اف ن ل ض تاالت انودا  اجلنس

اجلولـــ   ذكـــرت م وةـــع  األمـــم املتحـــدة الســـامع  لفـــؤ ن الا اـــ  ين اـــاال  عارـــ  لـــاو  -5
افـــــ ن  ةـــــا  1954 نـــــا  عو ـــــعات لانضـــــما  إىل اع اىعـــــ  لاســـــتورا  الـــــد ئ  الفـــــامل األ ىل

افــــ ن ل ــــض تــــاالت انوــــدا  اجلنســــع ي  ىــــد  1961 نــــا  األشــــ ا  نــــد ي اجلنســــع   اع اىعــــ 
حتديــد ىــدئا ا ناــع    هبــاه اللــكو  الــوني إذكــا هبــا  ذكــرت يمــا عومــل ناــع  يتالــ  اــاال  نامــا  

 ي(14)مبو  ها موائاها لاوفا  االتزاما ا 
 الت ـــــ  امل وةـــــع  ين الـــــد و مســـــؤ ل  نـــــ، مـــــن  اجلنســـــع   ةـــــمان تـــــم كـــــل ل ـــــل ا  -6

افــــ ن  ةــــا األشــــ ا  نــــد ي  1954 نــــا  احللــــوو ناــــع اجلنســــع   ين االنضــــما  إىل اع اىعــــ 
افـــ ن ل ـــض تـــاالت انوـــدا  اجلنســـع  سعضـــا إلـــائا  ملنـــا تــــاالت  1961 نـــا  نســـع   اع اىعـــ اجل

عط عــم موــاي  انعــا ا مواماــ    لات كــد مــ،انوــدا  اجلنســع   ل ضــها مــ، ي ــل ع ــاا  ا قــائ الضــائة 
 اتتعا ــــــا م ترــــــوىهم  يك ــــــلاالســــــتررائ  األمــــــ،    حيرــــــم هلـــــم مــــــا  األشـــــ ا  نــــــد ي اجلنســــــع 

 ي(15)األساسع 
 ذكرت من م  األمـم املتحـدة لارتاعـ   الواـم  الثرافعـ  )العونسـكو( ين اـاال  لعسـ  لرفـا  ا  -7

ي  الت ــ  (16)ا االع اىعــ  افــ ن التواــعم الترــي  املهــي ي  اع اىعــ  مكافحــ  التمععــز ا مــاو التواــعم
ن عــــا نــــدا مــــ، عرــــد  عرــــائير إلعهــــا نــــ، التــــداا  املت ــــاة مــــ، ي ــــل ع مل العونســــكو ييضــــا  ين اــــاال 

االع اىعات املتوار  االتواعمي  ي    العونسكو اـ ن عدفـو ا اـاال  افـدة ناـع التلـديم ناـع اع اىعـ  
 ين عرـــد  الترـــائير مـــ، ي ـــل املفـــا ئات الد ئيـــ  املضـــطاا هبـــا ا مكافحـــ  التمععـــز ا مـــاو التواـــعم 

 ي(17)إلائ العات  ةا املواي  املتوار  االتواعم التااو  لاعونسكو
ا يشـــكاو التو ـــ  يم ناـــع اع اىعــ  وايـــ   عوزيـــز عنـــو  شــوو  العونســـكو اـــاال  ناـــع التلـــد -8

ععســـ  مفـــائك  ا تموـــات اااعـــ   املمائســـ   اجلهـــات  شـــووتها ييضـــا  ناـــع رعـــا  اـــالمللا    الثرـــاا
ىاعــات ال اناــ  الثرافعــ   املن مــات غــ  احلكومعــ  مــ، ا تمــا املــدين إةــاف  إىل ال اــات الضــوع   كاأل

 الفـــــووع األ ـــــاع   املهـــــا ري،  الا اـــــ   الفـــــ اع  األشـــــ ا  ذ   ا ناىـــــ   ةـــــمان عكـــــافؤ 
 ي(18)ي  ه الت ا ت ا  اجلنس  ملواجل ال ر  املمنوت  لانسا   ال تعات 
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اع اىعــــ  وايــــ    ا  اــــاال  ا لــــ  لــــر  ا اع اىعــــ  وايــــ  الــــرتا  الثرــــاا  الط عوــــي الوــــاملي -9
 لكومــا كــالمل شـوو  العونســكو اــاال  ناــع التن عــا الكامــل ل تكــا      املــاا الـرتا  الثرــاا غــ

حبكــم  ع ضــي  ذات اللــا  الــق عوــزز الو ــوو إىل الــرتا  الثرــاا  التو ــ  ا اــداني  املفــائك  فعهمــا 
مــ، ا نــان  27إىل إنمــاو احلــم ا املفــائك  ا احلعــاة الثرافعــ  ناــع النحــو ااــدا ا املــااة  ذلــمل
مـــ، الوهــــد الـــد خل ا ــــا  اـــاحلروق االىتلــــااي   اال تمانعــــ   15املي حلرــــوق ا نســـان  املــــااة الوـــ

 ي(19) الثرافع 
  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
يشـائ ال ريـم الرطـر  إىل ين يتكـا  اع اىعـ  ترـوق الط ـل  اع اىعـ  ترـوق األشــ ا  ذ    -10

ــــاال  مل ا ناىــــ  ــــ   عفــــريايدســــ، اوــــد   مل ي(20)عدــــدئا ا الرــــانون الــــولي ل  يــــن، ناــــع عــــوف  احلماي
الكاماـ  ل ل ـاو ا اـاال ي  شــوا ال ريـم الرطـر  تكومـ  اــاال  ناـع إائاا يتكـا  اع اىعـ  ترــوق 

 ي  (21)الط ل ا الن ا  الرانوين اااي
  

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
 
متاــمل مؤسســ   لنعــ  حلرــوق ا نســان ناــع الــرغم مــ، يمــا  ال يفــاا ال ريــم الرطــر  ين اــاال  -11

ــــــ  التو ــــــعات الــــــق عرضــــــي اإنفــــــا  هــــــاه املؤسســــــ  يقنــــــا  االســــــتورا  الــــــد ئ  الفــــــامل ا  ى ا
عن عـــا  نـــ،ناـــع إنفـــا  جلنـــ   نـــداا الترـــائير  368 ئىـــمي  يـــن، األمـــر التن عـــا  (22)2011 نـــا 

تحــــدة حلرــــوق ا نســــاني  ىــــد اىتلــــرت  ا  ــــات عاــــمل الاونــــ  ناــــع االمتثــــاو اع اىعــــات األمــــم امل
اللتزامــات اــاال  اإنــداا الترــائير مبو ــو املواهــدات الد لعــ ي   ا ــل ال ريــم الرطــر  عفــوعا اــاال  

عطــوير الرــدئات   الرعــااة  التنســعم  عتــوىل مهــا ناــع إنفــا  مؤسســ   لنعــ  مســترا  حلرــوق ا نســان 
 ناـع التمـاا الـدنم   ال اـدينـا  عوزيـز إنمـاو ترـوق ا نسـان ا  عـا  ي ـلمـ،  عردمي املسـاندة 

 ي(23)األمم املتحدة ا هاا اللدا م،
ا مؤسســ  شــاما  عضــطاا اــد ئ ئاألــد  ي  و ــد تالعــا  هعاــ ع ال ال ريــم الرطــر  ينــه ي ةــ    -12

فــا  هعاــ  اــاال  ناــع إنلضــمان وايــ  األل ــاوي  شــوا ال ريــم  ئســم السعاســات  لــدمات الر ــد
ا ــــدمات  عنســــعرها مــــ، ي ــــل مواجلــــ  املســــاألل املتوارــــ  حبرــــوق األل ــــاو  وايــــ   لنعــــ  لتلــــمعم 

 ي  (24)الط ل
فر ــــ  احلكومــــ   ي ــــحاع امللــــاح   ين ع تــــنم ينــــرع ال ريــــم الرطــــر  نــــ، يماــــه ا  -13

فــــــا ئات  ع ــــــااو ا ئا  تــــــوو املاألنمــــــاو التحضــــــ ي  لاســــــتورا  الثــــــاين لكــــــي عفــــــائ  ا 
املردمــــــ  ا إلــــــائ االســــــتورا  الــــــد ئ   2011 نــــــا  ئات اجلديــــــدة  عن عــــــا عو ــــــعاتالتطــــــو 

الفــــاملي  شــــوا ال ريــــم احلكومــــ  ييضــــا  ناــــع اســــت دا  نتــــاأل  االســــتورا  الثــــاين لتحســــ  
 ي(25)التمتا حبروق ا نسان ا ااال 
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 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياق  
 

 التعاون مع هيئات المعاهدات  
 

 اإلبالغحالة   
 

 هعاات املواهدات

املات ــــــــــــــات ا تامعــــــــــــــ  
الـــــــــوائاة ا االســـــــــتورا  

 الساام
الــر عرريـــر ىـدـد  منـــا 
 االستورا  الساام

الـــــــر مات ـــــــات 
 تال  ا ااغ لتامع 

 كانون الثاين/يناير جل ل حلو  الطفل     
2001 

عــــ لر عرــــدمي الترريــــر الثــــاين  - -
 2002 نا  منا

األشــــ ا  الاونــــ  املونعــــ  حبرــــوق  
 ذ   ا ناى 

األ خل  عرــــدمي الترريــــر عــــ لر - - -
   2015منا متوز/يولعه 

   
تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووان موووع مراعووواة القوووانون  -ثالثاق  

 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
 

 المساواة وعدم التمييز -ألف 
 
ي  الر ـــل ريةاملـــاـــ   ال ـــر  يكـــرا م ـــدي عكـــافؤيشـــائ ال ريـــم الرطـــر  إىل ين اســـتوئ اـــاال   -14

 لارــــانون الوــــرا مرع ــــ  اســــتوئي  ا اــــاال   يــــؤقر عط عــــم املمائســــات الورفعــــ  ا ا  ــــرا ات اجلناألعــــ  
 ي  (26)الرتع 
 ذكــر ال ريــم الرطــر  ين اــاال  اــديت ئســم سعاســات  لنعــ   نســانع  اــدنم مــ، يمانــ   انــ   -15

 ســتوتمد ناــع شــ كات  عاــمل السعاســات إىل متموــات تاعــ  متمكنــ ااــع  اهلــااجي  ســو  عســتند 
ا تمانعــ  عــؤّم، التوا ــل  التنســعم  ع ــااو ال عانــات  األمــواو  املوــائ ي  عوتــرب عاــمل السعاســات  ــز ا  
مـــــ، اســـــرتاععوع  ي ســـــا لاتنمعـــــ  املســـــتدام ي  ســـــتنهل مـــــ، موـــــ  سعاســـــات الثرافـــــ   ســـــتثر  اـــــد ئها 

 النرـــــل  التوـــــائة  ا اائة املســـــتدام  ل ئاةـــــي  املعـــــاه  سعاســـــات األمـــــ،  السعاســـــات املتوارـــــ  االطاىـــــ 
 ي  (27)ال ااألي  السعاس  اللحع   السعاسات ذات اللا  ات   املنا   خمالر الكوائ 

 (28)2011 نــا   ذكــر ال ريــم الرطــر  ين اــاال  نرحــ  ا ينرــاع التو ــعات الــق  ئا ــا ا -16
ـــائا االرتاةـــي اـــ   2014ان/ياريل ىانومـــا لاورواـــات  يل ـــ  ا نعســـ لـــرمي النفـــاي اجلنســـي الـــا   د

 28مـ، ال لـل  2803ش ل  م، ن   اجلـن ي فر ـل ذلـمل كـان الاـواي  ثـل  ر ـ  مبو ـو املـااة 
 ي(29)م، الرانون الولي ل اال  17الوائا ا ال اع 
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 الحرية وأمنه الشخصيو  الحياة حق الفرد في -باء 
 
اختـــات لطـــوات لاتلـــد  لاونـــف املنـــزخل  االنتـــدا  ناـــع ين اـــاال    يكـــد ال ريـــم الرطـــر  -17

ســـن  اـــاال  ىـــانون وايـــ  األســـرة الـــا   ـــر  الونـــف املنـــزخل   2012 نـــا   ا األل ـــاو ا ال اـــدي
احلرـــوق مبو ـــو  الونـــف املنـــزخل  يـــن، ناـــع ين ئا ىضـــايا ا إســـراي التهمـــ  رضـــي اوـــد   ـــواز ي

ي (30)يفوــاو الونــف املرعك ــ ناــع ، مــ، الــتهم اجلناألعــ  خيّاــ ال الوــرا ا ىضــايا الونــف املنــزخل الرــانون
ي امــر  استلــدائ يــن، ىــانون وايــ  األســرة ناــع عوريــف  اســا النطــاق لاونــف املنــزخل  يتــع  إمكانعــ  

  احلمايـــ   يـــربز احلا ـــ  إىل إنفـــا  لـــدمات لانـــا   مـــ، الونـــف  عنســـعرهاي  ناـــع   ـــه التحديـــد
ةــــحايا الونــــف إىل ةــــ اي الفــــرل   املســــاندة املردمــــ  مــــ،ا نطــــاق ّســــعو يتكامــــا  الرــــانون  عضــــّم،
يفوـاو الونـف  الـق عنط ـم ناـعالورواـات الرانونعـ   نـّ، ناـع    عوزز ىـدئا م ا هـاا ا ـاو  األسر 

 ي(31) ا ياا  االل األسرة
عدوــــاق ا ىــــانون وايــــ   مل الــــقمــــ، ا ــــاالت اهلامــــ   نــــداا   ئي  ال ريــــم الرطــــر  ين هنــــا   -18

ـــ  الـــا يفـــمل عوريـــف االغتلـــاع  مبـــا  األســـرة  يرتلـــر ناـــع اجلمـــاا  االغتلـــاع ا كنـــف الز  ع
الـق عفـرتي ىانـدة الرـانون الوـا   عـزاو عط ـم ال ي  إةـاف  إىل ذلـمليستثىن م، املراةاة يزاو ال الا 

الــدفا شــ ما شــ ن  ن  االرتاةــي ق ــات نــد  ةائســ  اجلــ  ــوا مرا مــ   ســدي   إىامــ  الــدلعل ناــع
 ي(32)لاموافر الرانونع  ين الضحع  ا س، الرشد مورول  عدفا إىل االنتراا  او وا يس اع املتوام
سـعما ا ئ إيـوا   لـدمات يلـر  لـدنم   ال  عو ـد عـداا  وايـ  ال  ذكر ال ريم الرطر  ينه -19

ا ىــانون وايــ    ائاةناــع الــرغم مــ، ين عــداا  احلمايــ    النســا   األل ــاو  الــ   لا ــ   الضــحايا
لـــدمات وايـــ  لانـــا   مـــ، الونـــف املنـــزخل   ةـــااحلكومـــ  ناـــع ال ريـــم الرطـــر  األســـرةي  شـــوا 

 ي(33) االنتدا  ناع األل او
 شـــوا تكومـــ  اـــاال  ناـــع    يقـــىن ال ريـــم الرطـــر  ناـــع اـــاال  لســـ، ىـــانون وايـــ  األســـرة -20

زيـــــااة فهـــــم يتكـــــا  هـــــاا الرــــــانون فاـــــات مســـــتهدف  مــــــ، اجلمهـــــوئ لوة اـــــ  إذكـــــا  الـــــوني  الـــــدن
 ي(34) مورفتها

ال ريــم الرطــر  ين اــاال  ع ترــر إىل عفــريا افــ ن التحــر  اجلنســي  االلــائ اال فــر  ي ةــ    -21
 ي(35) ت  تكوم  ااال  ناع  ةا عفريا لاتلد  لتامل الرضايا   السعات  ألغرا   نسع 

تكـم يرضـي الرـانون الـولي  ائاا  2011 نـا  ر  ين اـاال  نـدل  ا ذكر ال ريم الرط -22
تالــ  نــد  ناــع امل ا ــ  املاــزم  اــا ااغ نــ، تــواا  االنتــدا  ناــع األل ــاو ا نرواــات ا ــر  

 ي(36)هاا ااغ نن
عوتمــــد ارنامــــا  لاتلــــد  لاونــــف ا املــــدائا  ينــــه  كــــ،  مل  يفــــاات العونســــكو ين اــــاال  -23

اوســاألل منهــا عن عــا الــربام  الرامعــ    التلــد  ارــدئ يكــرب لاونــف ا الن ــا  التواعمــيعفــوعوها ناــع 
 ي(37)إىل ت ر  عا يشكاو الوروا  ال دنع   الرضا  ناعها
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  عوتمــد ارنامــا  لتــوف  التثرعــف ا مــاو ترــوق ا نســان مل  ن اــاال اــالعونســكو   ــرت    -24
 ي(38)سعما لض اي الفرل   ااام   الرضاة  ال
  

 إقامة العدل وسيادة القانون -جيم 
 
تحــدة االفــراك  مــا مكتــو األمــم امل يفــاا ال ريــم الرطــر  ين ارنــام  األمــم املتحــدة ا  ــاألي -25

يرـــد  الـــدنم إىل تكومـــ  اـــاال  ا إلـــائ عن عـــاها اع اىعـــ  األمـــم املتحـــدة  املوـــي اامل ـــدئات  اجلر ـــ 
 ي(39) إن اذ الرانون  التوا ن الد خل سعما يتكا  التورمي  ال  ملكافح  ال ساا

وماعــــ  اســــتورا  األىــــران ا إلــــائ العــــ  لمــــؤلرا   لضــــو  يكــــد ال ريــــم الرطــــر  ين اــــاال   -26
هـــي نماعـــ      2015الع اىعـــ  األمـــم املتحـــدة ملكافحـــ  ال ســـاا ا نعســـان/ياريل  التااوـــ  ســـتورا الا

الاتـــ   الـــد لت  الطـــرف ين  تحديـــد نـــدا مـــ، النواتـــات  التحـــدياتي  األهـــم مـــ، ذلـــملا تحـــ 
  إىل عوزيـز إلـائ مكافحـ  ال سـاا الرـاألم الـق عرمـيىـدمتا ييضـا  نـداا  مـ، التو ـعات استورةتا ااال  

ي  شــوا ال ريــم الرطــر  تكومــ  (40)ا ذلــمل التفــريوات ذات اللــا   هعاــات مكافحــ  ال ســاا مبــا
ع اىعـــ  األمـــم املتحـــدة التااوـــ  الورا  ســـتالاـــاال  ناـــع الن ـــر ا التو ـــعات املردمـــ  ا إلـــائ العـــ  ا
 ي(41)ملكافح  ال ساا   ةا  د و زمي لتن عاها عدئ عا  

  
 حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -دال 

 
يو ـــد عفـــريا يتواـــم حبريـــ   ال يفــاات العونســـكو ين اســـتوئ اـــاال  يك ـــل تريـــ  التو ـــ  لكـــ، -27

ي  شــوو  العونســـكو اــاال  ناــع  ةـــا (42)هعاــ  عن ــعم ذاس لوســـاأل  ا نــا  ا ال اــد ي  ا نــا 
  ىـانون يتواــم حبريــ  ا نــا   فرــا  لاموــاي  الد لعـ   ي  ــتها اتعســ  اســتحدا  العــات لاتن ــعم الــااس

 ي(43)ملهنع  الواما  ا  ساأل  ا نا ايلاىعات مد ن  ا ذلمل  مبا
ين متثعــل املــرية مــ، الناتعــ  التائخيعــ  تــد ا ا الكــون را الــولي ناــع   ذكــر ال ريــم الرطــر  -28

ي  عومــل اــاال  ان ــا  الكــون را املؤلــف (44)الــرغم مــ، ين اــاال  ااــد يومــل ان ــا  االنتســاع إىل األ 
 نســا ي ناأل ــاتعو ــد   ال  اليــ  ا اــاال ي 16نضــوا   ثاــون  16 النــواعماــ  ضــم مــ، ماســ ي  ي

مــ، اعــنهم   مــ، ىاألمــ  موتــدة ا  عــا ينــا  ال اــد ونيدنت  ــنضــوا   13 يتــ لف ماــ  الفــعو  مــ، 
 ي(45)قا  نسا 

 شــوا ال ريــم الرطــر  احلكومــ   الكــون را ناــع عوزيــز احلــوائ الــولي  زيــااة الــوني افــ ن  -29
عـــ   ناـــع مســـتو  ىضـــع  املســـا اة اـــ  اجلنســـ  يقنـــا  اختـــاذ الرـــرائات ناـــع يناـــع املســـتويات احلكوم

مفـائك  املـرية ا هعاكـل  نماعــات اختـاذ الرـرائات ناـع املســتو   سعاسـات لتوزيــز  ةـا    الكـون را
 ي(46)الولي
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 التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية وفي الحق في العمل -هاء 
 
يفاا ال ريـم الرطـر  ين اـاال  لا ـ  مسـاندة عرنعـ  مـ، من مـ  الومـل الد لعـ   عارـ  عاـمل  -30
ســاندة مــ، ي ــل االةــطاا ااســتورا  عفــريوات الومــل  عرــدمي عو ــعات ع عــد ا حترعــم املوــاي  امل

 ي(47)األساسع  ملن م  الومل الد لع 
سـعما   ال  ي  ع ال ريـم الرطـر  احلكومـ  اتوزيـز  هواهـا الرامعـ  إىل حتسـ  تالـ  الومـاو  -31

مـــ، يفوـــاو التمععـــز ا الومـــل اســـ و  الومـــاو املهـــا ر ن هبـــد  ةـــمان عـــوف  احلمايـــ  الكافعـــ  هلـــم
 ي(48)اخنرالهم ا الومل النرايب

  
 الحق في الصحة -واو 

 
مــ، ين األمــرا   2011 نــا  يشــائت إلعــه اــاال  ا مــا ســا  ال ريــم الرطــر  الضــو  ناــع -32

غــ  املوديــ  شــكا  تــاالت لــوائج  ــحع  ناــع اللــوعد الــوليي   ةــو  اــاال  لطــ  اســرتاععوع  
مــــ، ي ــــل التلــــد  ل هــــوئ عاــــمل األمــــرا   2020-2015غــــ  املوديــــ  لا ــــرتة  افــــان األمــــرا 

ــــ ي ــــا  يــــ ذن  379 ئىــــم   دىــــا األمــــر التن عــــا  2015 نــــا   ا  اقائهــــا ناــــع ا تموــــات اااع ال
اإنفـــا  العـــ  عنســـعم فعمـــا خيـــ، األمـــرا  غـــ  املوديـــ ي  شـــوا ال ريـــم الرطـــر  اـــاال  ناـــع التمـــاا 

 ي  (49)د  ل هوئ األمرا  غ  املودي   مواجل  اقائهاالدنم م، األمم املتحدة لاتل
 ذكـر ال ريــم الرطــر  ين لــد  اـاال  سعاســ   لنعــ  شــاما  لترـدمي لــدمات اللــح  اجلنســع   -33

مانــــــــا   هــــــــي لطــــــــ  اــــــــاال  االســــــــرتاععوع  لالــــــــح  الوامــــــــ   ي   ا جنااعــــــــ  اتكا ــــــــ  مالعــــــــ  ةــــــــاعا 
   الفــ اع  مبــ، فــعهم ال تعــات  ناــع ا طــ  تلــوو  عــا النســا ي  عضــم،2013-2008 لا ــرتة

لــدمات اللــح  ا جنااعـــ  اجلعــدةي  ي  ـــع ال ريــم الرطــر  اـــاال  ار ــد انتمـــااات خمللــ  لفـــرا  
اوـــض الســـاا األساســـع  لالـــح  ا جنااعـــ   احلـــد مـــ، انتمااهـــا ناـــع ملـــاائ لائ عـــ  ت ا ـــا  ناـــع 

 ي  (50) ح  سكان ااال     ا   النسا   ال تعات
م الرطـــر  إىل ين اـــاال   ّرمـــ  ال  ـــا  ناـــع النحـــو الـــوائا ا مد نـــ  الرـــوان   يشـــائ ال ريـــ -34

ةائســ  ال  ــا  إىل ا  ــا   الولنعـ  ل ــاال  مبو ــو ىــانون مكافحــ  ال  ــا ي  هـاا الرــانون  كــ، ين يــدفا
ا ذلـــمل فـــ  ا نرـــ،  مبـــا  يزيـــد مـــ،  ـــووا  عرعـــعم  ـــر   اللـــح  ا جنااعـــ  اجلنســـع   مواجلتهـــا 

 ي(51)ال فري   غ  ذلمل م، األمرا  املنرول   نسعا  املنان  
 يفـــاا ال ريـــم الرطـــر  ين لـــد  اـــاال  نســـ   نالعـــ  مـــ، الســـكان املهـــا ري،  يغا عـــتهم مـــ،  -35

الـــاكوئ الفـــ اع الـــاي، ي حثـــون نـــ، نمـــل مـــ، ي ـــل إئســـاو األمـــواو إىل ي لـــاممي  يـــر  ال اـــد ين 
اللـح  ا جنااعـ  اـ  هـاه الفـرحي  مـ، السـكان هنا  تا   إىل  هـد لترعـعم االتتعا ـات ا مـاو 

 لضــمان ع طعــ  اتتعا ــا م ا ن ــا  اللــح  الــولي مــا مرانــاة ين هــاه ا مونــ   كــ، ين عكــون 
 ي(52)موّرة   طر ف  ا نر، املنان  ال فري   غ ه م، األمرا  املنرول   نسعا  
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أل  الدئاســ  الولنعــ  للــح  األســرة  يفــاا ال ريــم الرطــر  ين املناىفــات  ائيــ  ناــع إقــر نتــا -36
لتحديـد الكع عـ  الـق عك ـل اسـتواا  الن ـا  اللـحي لاونـف  2014 نـا   سامتها الق  دئت ا

يفــــمل  ــــا اعانــــات ناــــع ىــــدئ يكــــرب مــــ، األ عــــ   مــــا الرــــاألم ناــــع نــــوا اجلــــن  اســــتواا   يفضــــل 
عهعـــ   ار عوكـــوالت عتواـــم  احلساســـع   إنفـــا  ن ـــا  لامواومـــات املتوارـــ  ااملرةـــع   ةـــا م ـــااج عو 

اا ـــدمات  ختلـــع،  إنـــداا مـــو     ـــحع  مكرســـ  هلـــاا الومـــل  عوزيـــز الـــدنوة  التونعـــ  ناـــع 
 ي(53)مستو  ا تما اااي

  
 الحق في التعليم -زاي 

 
ـــ  األ ىل مـــ، االســـتورا   -37 يكـــدت العونســـكو ين نـــداا  مـــ، التو ـــعات املردمـــ  لـــاو اجلول

اــالتواعم  وايــ  األســرة  األل ــاو  األشــ ا  ذ   ا ناىــ  ىــد ت عــ   اــميتو فعمــاالــد ئ  الفــامل 
ي  ذكــرت العونســـكو ين اـــاال  (54)ا لــوئ التن عـــا ي   ــات ي ـــا  ند اــدنم مـــ، اــاال  الـــق عوتــرب يمـــا 

 ا ــا   هواهــا مــ، ي ــل إنمــاو احلــم ا التواــعم  يمــا انتمــدت ا طــ  الرألعســع  اجلديــدة لاتواــعم 
ي  ي  ــ  العونســكو اتفــوعا اــاال  ناــع موا ــا  عوزيــز التواــعم (55)2016-2006ا اــاال  لا ــرتة 

 ي(56)األش ا  ذ   االتتعا ات ا ا   سعما عواعم  ال لاومعا 
 ي  ــ  العونســكو اتفــوعا اــاال  ناــع موا ــا  عوزيــز التثرعــف  التــدئيو ا مــاو ترــوق  -38

نون    ا ــ  ترــوق النســا   األل ــاو يفــمل يفــراا ىــوات الفــرل   مــو  ي إن ــاذ الرــا مبــا ا نســان
 ي(57) األش ا  ذ   االتتعا ات ا ا  

ــــداا  عفــــريوع  -39 ــــر نــــ، ييــــ  ع غ هــــا مــــ،  ي   شــــوو  العونســــكو اــــاال  ناــــع موافا ــــا اترري
ا طـــوات املت ـــاة هبـــد  عن عـــا التو ـــع  املتوارـــ  مبركـــز الوـــاما  ا ال حـــ  الوامـــي الـــق انتمـــد ا 

 ي(58)1974 نا  العونسكو ا
  

 األشخاص ذوو اإلعاقة -حاء 
 
ـــــــ   -40 ـــــــ  شـــــــاما  ل ناى ـــــــاال   ةـــــــو  سعاســـــــ   لنع ـــــــم الرطـــــــر  ين تكومـــــــ  ا ي ةـــــــ  ال ري

 يدنت ـــر املوافرـــ  ناعهـــاي  شـــوا ال ريـــم الرطـــر  احلكومـــ  ناـــع إىـــرائ عاـــمل  2020-2015 لا ـــرتة
 ي(59)ا ناى السعاس   عن عاها  فرا  لامواي  الد لع  املتوار  حبروق األش ا  ذ   

عت ــا عــداا  إةــافع  تــداة لتوزيــز التواــعم الفــامل لاومعــا  مل  ذكــرت العونســكو ين اــاال  -41
 ي(60)فعما خي، األش ا  ذ   ا ناى 
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 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -طاء 
 
 ـــ  ا  يفـــاات م وةـــع  األمـــم املتحـــدة الســـامع  لفـــؤ ن الا اـــ  ين اـــاال  استضـــاف  نـــداا   -42

هـــاا   ا  1951 نـــا  مـــ، الا اـــ   ماتمســـي الاوـــو  ناـــع الـــرغم مـــ، يمـــا لعســـ  لرفـــا  ا اع اىعـــ 
 ي  مــا ذلــمل(61)ا لــو  يىــرت امل وةــع  اكــر  الضــعاف  الــا  ي هرعــه تكومــ  اــاال   عوا ــل إ هــائه

لا ـــوا    2014 نـــا  عـــتمك، ممونـــ  ىاعاـــ   ـــدا  مـــ، ماتمســـي الاوـــو  الـــاي،   ـــاوا إىل اـــاال  ا مل
احلمايـــ  الد لعـــ   مـــ، احللـــوو ناـــع عـــرلع، ئتـــي لا رـــا  لـــاو املـــدة الزمنعـــ  الـــق حتتا هـــا امل وةـــع  
لترعـــعم لا ا ـــا املتوارـــ  ااحلمايـــ ي  هـــاا ناـــع الـــرغم مـــ، ين امل وةـــع  لا ـــ  إىل احلكومـــ  ين عـــرل، 

هم غـــاائ ا اـــاال  اوـــد يتوـــر  ماتمســـو الاوـــو  لاطـــرا  لكـــن  مل ي(62)ملاتمســـي الاوـــو  اال رـــا  ا ال اـــد
 ي(63)فعها الوواة إىل اادان الاوو  األ و مبا التفا ئ ما امل وةع   الن ر ا ا عائات املتات  هلم 

ين االنضــما  إىل اللــكو  الد لعــ   م وةــع  األمــم املتحــدة الســامع  لفــؤ ن الا اــ  ئيت  -43
حلكومـ  اـاال  ي ةـ  ا  يساسـ انعوفر وايـ  الا اـ  سـافـ ن اللا    إنفا  إلائ ىـانوين  لـي ذات 

مـ،  ناـع النحـو املناسـوالعـ  عتـع  املفـائك     يسـمحان اإنفـا  الا اـ  تردمي احلماي  الد لعـ  إىلل
 يشـــائت إىل ين االنضـــما   ا ذلـــمل م وةـــع  شـــؤ ن الا اـــ ي مبـــا املن مـــات الد لعـــ  ذات اللـــا  

هـــــا لـــــاو تاتن عـــــا التو ـــــعات الـــــق عارل ـــــاال  ا  إىل اللـــــكو  الد لعـــــ  مـــــ، شـــــ نه ين يســـــم  ييضـــــ
ــــــ  ــــــد ئ  الفــــــامل   اجلول ــــــل التو ــــــعاتاأل ىل مــــــ، االســــــتورا  ال ــــــ ا مــــــ، ى ع  االنضــــــما  إىل اع اىع
ـــــ ي (64)1951 نـــــا  ـــــاال  ااالنضـــــما  إىل اع اىع ا ا ـــــ  اوةـــــا  1951 نـــــا   ي  ـــــ  امل وةـــــع  ا

 ي(65)1967 لوا  الا ا   الرب عوكوو املاحم هبا
ــــاال  ى اــــ  عو ــــع   األمــــم املتحــــدة الســــامع  لفــــؤ ن الا اــــ  م وةــــع  يشــــائت  -44 إىل ين ا

 ذكـــرت ي (66)االطــااا الرتـــي لتـــوف  احلمايــ  لا اـــ   ماتمســي الاوـــو ا  اإنفــا  ن ـــا  يكثــر اعســـام
 مـا ي (67)يتماشـع مـا املوـاي  الد لعـ  مبـا األمـ ااال  يما ستت ا التداا  املناس   لس، التفـريوات امل

 ي(68)ااال  عفريوات  لنع  لاوو  ه لع  لد ائت امل وةع  إىل ينذلمل  يش
ناـــــع   الاــــازيــــااة مفـــــائك  ين  م وةــــع  األمــــم املتحـــــدة الســــامع  لفـــــؤ ن الا اــــ  ئيت   -45

 األمــ، ا إامــاا  عنســعم اجلهــوا ا ىاعمعــ  الرامعــ  إىل ةــمانســهم تساللــوعدي، ا ىاعمــي  الــد خل 
 ي(69)اهلورة   ك ال  املواي  الد لع  حلماي  الا ا إاائة   الولي  يم، احلد ا  

التــدئيو  نفــط  ا تكومــ  اــاال ااهتمــا  امل وةــع   ســام االتفــريد الــدالاي   يتواــم فعمــا   -46
مبســاألل التفــريد الرســر  الــق عفــمل خمتاــف اجلهــات ال اناــ  احلكومعــ   يتواــم فعمــا انــا  الرــدئات 
 ةــا مــ، ي ــل مــا امل وةــع   إ را  اعلــاالتاــ ي  ــ  امل وةــع  تكومــ  اــاال  ي  احلكومعــ  الد لعــ 
 ا مــاوالــاي، لــديهم شــواغل حتديــد األشــ ا   ناــعملســؤ ل  احلكــومع  ســاندة املارنــام  عونعــ  

 ي(70)ستر او هؤال  األفراااملناس   الاحلماي  الد لع   عوف  ال ر   
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 ةالحق في التنمية والقضايا البيئي -ياء 
 
ا كـــــــانون  اامـــــــر ان ىـــــــد يـــــــهااوفـــــــا     الوـــــــاعع ي،يشـــــــائ ال ريـــــــم الرطـــــــر  إىل ين ا نلـــــــائ  -47

ا تموـــات اااعـــ  ا  عـــا ينـــا  اـــاال     2013 عفـــري، الثـــاين/نوفمرب  ا 2012األ و/ايســـمرب 
الكــوائ  الط عوعــ  إىل عفــريد ماــات يات عاــمل    يكــل منهمــاا   ينانــ  تالــ  الطــوائج ين احلكومــ  

نـــد  األشــ ا   عـــدم  املنـــازو  ال نعـــ  التحتعـــ  الوامـــ   الرضـــا  ناــع ســـ ل الـــرزق  ناـــع الـــرغم مـــ، 
دم     ىـدالازمـ  نوـا ا ن إاطـا  إىل اختـاذ إ ـرا ات ا احلكومـ   اـاائت  ي  فعـاتا ااغ ن، ييـ  

 ي(71)الد لع  املساندة
فــــراك  مــــا ارنــــام  األمــــم اال 2009 نــــا  ا احلكومــــ  نماــــ ين  يفــــاا ال ريــــم الرطــــر   -48

مولـــــدات الطاىـــــ  مـــــ،  الدفعاـــــ ض موـــــدو النمـــــو ا ان واقـــــات غـــــازات ل ـــــاملتحـــــدة ا  ـــــاألي ناـــــع 
التنمعــــ  االىتلــــااي  املســــتدام  مــــ، "املفــــر ا املفــــرت   ي  يرمــــيا اــــاال الكهرااألعــــ  الواماــــ  االــــديزو 

حلـــد مـــ، اســـتها  الوىـــوا األت ـــوئ  املســـتوئا مـــ، لـــاو إىل ا "لـــاو عط عرـــات الطاىـــ  املتوـــداة
انتهـع عن عــا هــاا املفــر ا  2013 نــا   ا عط عـم عكنولو عــات الطاىــ  املتوــداة ناـع نطــاق  اســاي

 حترعــم ال واألــد  ا ديــ وائا الطاىــ  املتوــداة ملــاالســت دا  ال وــاو  ا الرألعســع  تلــعاته عتمثــل الــا 
 ي(72)ست دا الا هاا م،
ناــــع مفــــر ا ىــــانون  2014 نــــا  اين احلكومــــ  اــــديت الومــــل ال ريــــم الرطــــر    ةــــ  ي -49

 ريــــم الي  شــــوا 2010 نــــا   لنعــــ  لاطاىــــ  منــــا اتسعاســــ ين هنــــا اــــاال      ا الطاىــــ ا يتواــــم
افــ نه   ىويــ    إ ــرا  مناىفــات مفــر ا الرــانون املتواــم االطاىــ الن ــر ا  الكــون را ناــع الرطــر 

 رها مكتـــــو الطاىـــــ ّســـــا اوـــــد مفـــــا ئات نامـــــ   اســـــو  النطـــــاق يلكـــــون ر إىل ا  ىـــــد ىدـــــد  املفـــــر ا
 ي(73)ا اال 
ىــد    ناــع اســت اا املنتوــات الن طعــ ي شــديدا  ا  ين اــاال  عوتمــد انتمــاا  ذكــر ال ريــم الرطــر  -50

 يلـــــر  ناـــــع نـــــو  إىل عـــــداا احلا ـــــ  إىل ت ـــــ  الطاىــــ  الويـــــل  يمــــدمنـــــا   اليىــــرت تكومـــــ  اـــــا
احلـــــد مـــــ، عكـــــالعف  ل  لك ـــــ350  234  132 ئىـــــم األ امـــــر التن عايـــــ  الرألاســـــع  ا يتواـــــع مـــــا

 ي(74)نتاا الطاى النتمااها الفديد ناع الوىوا األت وئ  املستوئا  ا  ر الطاى   ن 
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