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

 16/21مر ق قرار المجلس 
 

 *باالو  
  

ــــر مــــو ا لدمةدومــــاه امل دمــــص مــــ   ــــ    ــــاه  ــــا  ص م ــــدحص   إىل  (1)هــــلا الت ري
هيكـ  امل ـا ا التو ي يـص الةامـص الـم اعتمـدها  ريت ـ  الت ريـر عمديص االستةراض الـدري  الاـام  
آياء  ر   ـــــاه ن ـــــر  ر    لكنـــــت ال يتيـــــم    17/119جمدـــــ    ـــــو  ارنهـــــان   م ـــــري  

اقرتا ـــاه مـــ   انـــا ممواـــيص األمـــم املتحـــدة الهـــاميص ت ـــو  ارنهـــان   يـــا  كانـــ   رال    
واشـــا ةايـــص الـــن   ُ ي ـــ  د ـــوية من حيـــص     دةين ـــا  رقـــد  كـــم  ر قـــراي داـــتن ا عـــاءاه

عدـــا  اقـــا قـــدي املهـــت ا    مرا ـــ  املةدومـــاه الـــواي ة   الت ريـــر  رصُرألكـــ  الن ـــو  األ ـــديص
  ُُي ــــ    هــــا م تيــــا اتــــاا  تــــر  مهــــت   رســــ اماه 16/21رعمــــق  د ــــراي ا دــــ  

 املؤسهــص الوينيــص ت ــو  ارنهــان التادةــص لددرلــص مواــو  االســتةراض راملةتمــدة دنــاء  عدــا الت يــد
الكامـــــ    ـــــا ا دـــــايي   رصُتـــــال عدـــــا املوقـــــ  الاـــــ كا لدممواـــــيص الهـــــاميص ت ـــــو  ارنهـــــان 
الن و  الكامدص الـم صتيـم  عيـ  املةدومـاه الـواي ة  رقـد ُيرعـا   إعـدا  هـلا الت ريـر  رييـص 

 االستةراض رالت وياه الم  دث    صدك المرتة 
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 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلقة  
 

 المعلومات ااساسية واإلطار -هلف 
 

 نطاق االلتدامات الدولية -1 
األســـرتاليص ت ـــو  ارنهـــان )مؤسهـــص املاـــكاا(  ن دـــاالر ق دـــ   اذكـــره مؤسهـــص املاـــكا -1

التو ـــــياه املتةد ــــص دـــــالتوقي  عدـــــا  2011خــــقا االســـــتةراض الــــدري  الاـــــام  ا ـــــا   ــــا عـــــا  
مةاهـداه   ــو  ارنهــان األساســيص  لكن ـا قالــ  إةــا وــر  ماـارياه رصةمــ  عدــا التوعيــص الةامــص 

رمـــواي  لدوتـــاء دااللتاامـــاه الدرليـــص الـــم ســـتنحم عـــ   مـــا لـــدي ا مـــ  قـــدياه  ـــل  ال ـــكود رُتديـــد
  رال  ــ   ن دــاالر  ــدق  عدــا (2)ليهــ  دــاالر دةــد يرتــا  تي ــا الت ــديع عدــا املةاهــداه الــم

 20  ر ةــــــا   ــــــ ح    2013 ايران/يونيــــــت  11اصماقيــــــص   ــــــو  األشــــــ ا  ذر  ارعاقــــــص   
يل ا ـــا  دـــات و  املدنيـــص رالهياســـيص  مـــ  الـــدرا املوقةـــص عدـــا الة ـــد الـــدر  2011 يدوا/ســـ تم  

رالة ــــد الــــدريل ا ــــا  دــــات و  االقت ــــا يص راال تماعيــــص رالث اتيــــص  راصماقيــــص ال يــــاء عدــــا عيــــ  
  (3) شكاا التمييا اد املر ة

رذكــــره مؤسهــــص املاــــكاا  ن الة ــــد الــــدريل ا ــــا  دــــات و  املدنيــــص رالهياســــيص رالة ــــد  -2
ا يص راال تماعيـــص رالث اتيـــص ياـــكقن  حـــر ااريـــص اريـــاي ال ـــانوين الـــدريل ا ـــا  دـــات و  االقت ـــ

الدريل تمايص   و  ارنهان ر ن الت ـديع عدـا هـلي  الة ـدي  سيهـاعد    ةـ  التاامـاه دـاالر 
  ر ر ــــ  دـــتن ص ــــد  دــــاالر عدـــا عيــــ  مةاهــــداه   ــــو  (4) و ـــا ال ــــانون الــــدريل  كثـــر قــــوة

ــــص  ــــاا  لتنميــــل ال ــــانون الــــدريل ت ــــو  ارنهــــان )ردررصوكوالاقامــــص ارنهــــان الدرلي هتــــا االختياييــــص( صةاي
  (5)راالمتثاا أل كامت

 ر كــده املؤسهــص  ن دــاالر  دــده  عم ــا تمايــص رصةايــا   ــو  ارنهــان ا ا ــص داملثديــاه -3
راملثديـــم رما ر ـــا امليـــ  اينهـــا رماـــاير  اقويـــص اينهـــيص ر ـــامدا  ـــماه اينهـــم دتوقية ـــا عدـــا 
ال يـــان املاــــرتد املةنـــون لإةــــاء  عمـــاا الةنــــل ال ـــائم عدــــا  ســـا  امليــــ  اينهـــا راقويــــص اينهــــانيص 

دـــ  يت ـــ  دـــللك مـــ  انت اكـــاه ت ـــو  ارنهـــانل  رهـــو ديـــان  ُل ـــا خـــقا املناقاـــص الةامـــص   رمـــا
  رذكـــره املؤسهـــص  ن دـــاالر  قـــره  دتوقية ـــا عدـــا هـــلا 2011  ـــو  ارنهـــان    يدوا/ســـ تم  

ال يـــان  دتةـــا مهـــؤرلص عـــ  راـــ   ـــد النت اكـــاه   ـــو  ارنهـــان  ـــع عيـــ  مـــ  صةراـــوا ل ســـاءة 
  (6)رع  من  التمييا جبمي   شكالت

 
 ير السياسة العامةاإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفداب -2 

 ر ـــا االئـــتقيل الـــدريل  تمةـــاه قـــو  ال ـــال اوديـــص دـــتن  ـــ  جمدـــ    ـــو  ارنهـــان  -4
دــاالر    االســتةراض الــدري  الاــام  ا ــا   ــا  عدــا مواءمــص صاــريةاهتا مــ  التااماهتــا الدرليــص   

  (7)جماا   و  ارنهان
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نسوووان موووة مرا ووواة القوووانون الووودولي فنفيوووال االلتداموووات الدوليوووة المتعلقوووة بققووووق اإل -باء 
 اإلنساني الواعب التطبيق

 
 المساواة و دم التمييد -1 

 ر ــــا مركــــا  ــــوو دــــاالر دــــتن صوا ــــ   كومــــص دــــاالر راــــ  قــــوانم صةكــــ  قــــيم اصماقيــــص  -5
ال يــاء عدــا عيــ   شــكاا التمييــا اــد املــر ة  كتدــك املتةد ــص  مايــص النهــاء مــ  االعتــداء  راــمان 

االقت ـــا يص راتمايـــص  رإصا ـــص إمكانيـــص الو ـــوا إىل املـــواي  املتةد ـــص دتمكـــم النهـــاء صكـــاتؤ المـــر  
  ر تـــا  مركـــا  ـــوو دـــاالر دـــتن ذلـــك   ي إىل راـــ  لقـــانون  ايـــص األســـرةل (8)ر  رايهـــ    ا تمـــ 

رقــانون الة ودــاه املةــديا ايديــد تيــق  عــ  قــوانم  ديــدة  خــري ســيحر  اعتما هــا ليــمان  ايــص 
لنهــاء رمكاتحــص التمييــا  ر كــد املركــا  ن اتكومــص الوينيــص ال صــااا  ا ــص إىل الةمــ  عدــا   ــو  ا

متتم املواي  رال ـدياه رالتنهـيع مـ    ـ  إنمـاذ ال ـوانم رصـوتر اليـرريياه لدنهـاء راملهـنم رالم ـاه 
اليـــــةيمص  ر ل ـــــا اليـــــوء  ييـــــا  عدـــــا  ا ـــــص هـــــل  الم ـــــاه إىل ات ـــــوا عدـــــا املـــــواي  امل   ـــــص 

  (9)هاعدهتم ر عم م   صد يص ا تيا اهتم اال تماعيص راالقت ا يصمل
رذكـــر املركـــا  ن عـــد  المتيـــاه الدـــواا يت ـــر   مـــ  املـــداي  الثانويـــص يمـــو  عـــد  المتيـــان   -6

صتـيح لدكثـر مـ  المتيـاه موا ـدص  ياسـت   الثانويـص رمتكـ   ر اايل  ن املنح املديسيص راق اه املتوترة
االاــــــ ق  دــــــدري قيــــــا     ال  ــــــاعم الةــــــا  را ــــــا    ــــــا   ذلــــــك كمهــــــؤراله النهــــــاء مــــــ  

  (10)منت  اه  ريمو  عد  ال ااياه   اي اا ال يائا عد  ال ياة
ر شــايه مؤسهــص املاــكاا إىل عــد  ر ــو  ديانــاه موثوقــص عــ   ملــاا التمييــا اــد املثديــاه  -7

نهــانيص ر ــامدا  ــماه اينهــم  اخــ  ا تمــ  راملثديــم رما ر ــا امليــ  اينهــا رماــاير  اقويــص اي
النـــاخ م ال ـــاالريم ُتديـــدا    اســـتمتاء  ســـتوي  ُ  ـــر     املائـــص مـــ  83.55إ الء  ال ـــاالر  لكـــ 

لتةريـــل الـــاراأ عدـــا  نـــت عققـــص دـــم ي ـــ  رامـــر ة ت ـــ  ي ـــم  ن ال ـــاالريم ال يؤيـــدرن  2008عـــا  
  (11)امان املهاراة قل  الم ص

ؤسهـــص املاـــكاا  ن دـــاالر ال صــوتر  يـــص   ـــو  قانونيـــص لــ اراأ مـــ  نمـــ  ايـــن  رذكــره م -8
ال ي يــد قــدية الكــونار  الــوي  عدــا  6مــ  املــا ة  13يغــم  ن التةريــل الدســتوي  لدــاراأ   المــر  

  رال صةـــــرتيل دـــــاالر إال دـــــالاراأ دـــــم (12)راـــــ  صاـــــريةاه صةـــــرتيل دتشـــــكاا  خـــــري مـــــ  الةققـــــاه
ماــرر  قــانون  2014ت اير ؛ رقــد اعتمــد جمدــ  الاــيو/   شــ اا/ش  ــم مــ   نهــم  تدمــم

يـــن  عدـــا  ن الـــاراأ ال يكـــون إال دـــم ي ـــ  رامـــر ة رهـــو  ـــلا االعـــرتايل  اـــما  ثـــرا  قانونيـــا  عدـــا 
  2014  را تــاا ماــرر  ال ــانون قراءصــت األرىل    ياي/مــايو (13)التةريــل الدســتوي  ايديــد لدــاراأ

هـــلا املاـــرر   إذا مـــا ي ســـن ت  ســـيايد مـــ  صكـــري  التمييـــا اـــد األاراأ مؤسهـــص املاـــكاا  ن  ري ه
  (14)م  نم  اين    ال انون ال االر 
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رذكـــــر االئـــــتقيل الـــــدريل  تمةـــــاه قـــــو  قــــــال اوديـــــص  ن  كومـــــص دـــــاالر ق دـــــ  دةــــــ   -9
داـــتن  2011التو ـــياه الـــم قُـــدم  إلي ـــا خـــقا االســـتةراض الـــدري  الاـــام  ا ـــا   ـــا عـــا  

  رمــ  دــم هــل  التو ــياه   ل ــا االئــتقيل (15) تمييــا عدــا  ســا  امليــ  اينهــا راقويــص اينهــانيصال
اليـــوء عدـــا صو ـــيص د لاـــاء عيـــ  األ كـــا  الـــواي ة   التاـــريةاه اوديـــص الـــم وـــر    ايســـص ايـــن  

راملثديـــم رما ر ـــا امليـــ   دالرتااـــا دـــم دـــالام مـــ   ـــن  را ـــد رمكاتحـــص التمييـــا اـــد املثديـــاه
اينها رمااير  اقويص اينهانيص ر امدا  ـماه اينهـم عـ  يريـع اتـاذ صـدادر سياسـيص رصاـريةيص 

  (16)رإ اييص
تتلاــ  األ كــا   2014ر تـا ه مؤسهــص املاــكاا  ن دــاالر عمدــ   ــل  التو ــيص   عــا   -10

ام مــ   ــن  را ــد  رقــد قامــ  دــاالر دــللك التاــريةيص الــم وــر   ايســص ايــن  دالرتااــا دــم ال ــال
عــ  يريــع اعتمــا  قــانون ع ودــاه  ديــد ال يتيــم       ــر ملمايســص ايــن  دالرتااــا دــم دــالام 

  رذكـــر االئــتقيل الــدريل  تمةـــاه قــو  قــال اوديـــص  ن هــلا التاــري  ايديـــد (17)مــ   ــن  را ــد
هتـــا  و ـــا ال ـــانون الـــدريل ت ـــو  ارنهـــان  ميثـــ  صتكيـــدا  قويـــا   ن دـــاالر متمهـــكص دالوتـــاء دالتااما

رمدتامــص دتنميــل التو ــياه لامل  ولــصل الــم قــدمت ا اةليــاه الدرليــص  مثــ  عمديــص االســتةراض الـــدري  
  (18)الاام   ر شا  االئتقيل  لا ارجناا الل     تت داالر

اـــام  الهـــادع ر شـــايه مؤسهـــص املاـــكاا إىل  ن دـــاالر صن ـــر  منـــل االســـتةراض الـــدري  ال -11
    راـــ  صاـــري  يةاقــا عدـــا  رميــص الكراهيـــص عدـــا  ســا  امليـــ  اينهـــا 2011ا ــا   ـــا عــا  
رصـــــدعم   ـــــو  ا تمـــــ  الـــــدريل لد يـــــاء عدـــــا التمييـــــا اـــــد املثديـــــاه راملثديـــــم  راقويـــــص اينهـــــانيص 

  (19)رما ر ا املي  اينها رمااير  اقويص اينهانيص ر امدا  ماه اينهم
مؤسهــــص املاــــكاا  ن دــــاالر صمت ــــر إىل هي ــــص  ايــــص  ســــتوييص لدمثديــــاه راملثديــــم  رهرذكــــ -12

رما ر ا املي  اينهـا رماـاير  اقويـص اينهـانيص ر ـامدا  ـماه اينهـم كمـا  ةـا ال متدـك قـوانم 
 ر سياساه رااحص ُت ـر التمييـا اـد األشـ ا  عدـا  سـا  امليـ  اينهـا  ر اقويـص اينهـانيص  ر 

  ر ــــلا املةـــا  صـــري املؤسهــــص  ن دـــاالر مل صيـــ  التــــدادر الهياســـيص رالتاــــريةيص (20)اينهـــاين التة ـــر
رار اييـــــص القامـــــص لتنميـــــل صو ـــــيص االســـــتةراض الـــــدري  الاـــــام  قـــــا  كاتحـــــص التمييـــــا اـــــد هـــــؤالء 

  (21)األش ا   يغم  ةا ق د  هل  التو يص
ديـص ص ـويا  دـدر ا   ـدا    الهـنواه األيدــ  رال ـ  االئـتقيل الـدريل  تمةـاه قـو  قــال او -13

املااــيص تيمــا يتةدــع دــنم  التو ــيص  ر ر ــا دــتن  ــ  جمدــ    ــو  ارنهــان دــاالر عدــا  ن صــوائم 
صاــريةاهتا مــ  التاام ــا دتح يــع املهــاراة رعــد  التمييــا  رالتااماهتــا الدرليــص   جمــاا   ــو  ارنهــان  

 ــر التمييــا عدــا  ســا  امليــ  اينهــا راقويــص اينهــانيص عــ  يريــع راــ  قــوانم مناهيــص لدتمييــا ُت
  ر ر ـ  مؤسهـص املاـكاا دـتن صت ـل دـاالر خ ـواه (22)رعدا  سا  التحـوا مـ   ـن  إىل آخـر

م  الدسـتوي لتـديأ امليـ  اينهـا راقويـص اينهـانيص اـم  األسـ ا  غـر  4م  املا ة  5ال ند  لتةدي 
  (23)التمييايص
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كاا  ييـــا  دـــتن صيـــم  دـــاالر ســـ ي التاـــريةاه امل رت ـــص الـــم صةاقـــا ر ر ـــ  مؤسهـــص املاـــ -14
  ردينمــا (24)عدــا  ــرائم الكراهيــص عدــا  ســا  امليــ  اينهــا راقويــص اينهــانيص    قــر  رقــ   كــ 

مير مارر  ال انون   الةمديص التاريةيص  ت ن مثـص  ا ـص إىل صـدادر  رسـ  ت ـر التمييـا اـد املثديـاه 
 ــــا امليــــ  اينهــــا رماــــاير  اقويــــص اينهــــانيص ر ــــامدا  ــــماه اينهــــم   عيــــ  راملثديــــم رما ر 

ــــــص  ــــــيم رالرعاي ــــــوتر الهــــــد  را ــــــدماه  رالتةد ــــــل  رص ــــــك التوعي ــــــاة الةامــــــص   ــــــا   ذل جمــــــااله اتي
  ر ر ــ  مؤسهــص املاــكاا دــتن صنمــل دــاالر إيــايا  ل  ــق اه التاــريةيص مينــ  ر  ــر (25)ال ــحيص

ــــا اــــ ــــ  اينهــــا رماــــاير  اقويــــص اينهــــانيص داــــك   ــــاا  التميي ــــاه راملثديــــم رما ر ــــا املي د املثدي
ـــــاا  ـــــا ســـــ ي  املث ـــــاة را تمـــــ    ـــــا   ذلـــــك  عد ـــــ  منـــــا ا اتي ر ـــــامدا  ـــــماه اينهـــــم   عي

  (26)ات ر  التوعيل رصوتر الهد  را دماه رالتةديم رالرعايص ال حيص ال
 ــص دنــو  ايــن    اتــدي  عــ  لالــارأ رالار ــصل رصةتــ  مؤسهــص املاــكاا  ن ارشــاية ا ا -15
)الةققــاه املناليــص(   مدرنــص ال ـوانم الوينيــص ل ــاالر متثــ  عائ ــا  مينــ   21مــ  الةنــوان  402ال نـد   

األاراأ مــــ  نمــــ  ايــــن  مــــ  ص ــــ  األيمــــاا  رذكــــره املؤسهــــص  ن هــــلا ال ــــانون ال يتماشــــا مــــ  
 ـــــا   ذلـــــك التااماهتـــــا  و ـــــا اصماقيـــــص   ـــــو  ال مـــــ   التاامـــــاه دـــــاالر  و ـــــا ال ـــــانون الـــــدريل 

 ـــدق  عدي ـــا دـــاالر(  ألنـــت  ـــد   هديـــص الاـــ   لت ـــ  األيمـــاا  هـــا ميدـــت اينهـــا  ر  )الـــم
هويتـت اينهــانيص  رألن الدرلــص ال ــريل ال صهـت ي  التمييــا دــم األيمــاا عدـا  ســا  امليــ  اينهــا  ر 

    (27)ألمر الارعيماقويص اينهانيص لدوالدي   ر  رلياء ا
ر ر ــ  مؤسهــص املاــكاا دــتن صوســ  دــاالر التمتــ   ــل  ات ــو  ال انونيــص لتاــم  األاراأ  -16

  (28)م  نم  اين   مثد م مث  األاراأ م   نهم  تدمم
 

 وهمن  الشخصي حق الفرد  ي القياة والقرية -2 

ال دنيــــص ل يمــــاا  ن مهــــتلص الة ودــــص  تــــا ه امل ــــا ية الةامليــــص رةــــاء عيــــ   شــــكاا الة ودــــص  -17
ال دنيـــــص ل يمـــــاا  ُثـــــره   وميـــــ  مةدومـــــاه األمـــــم املتحـــــدة ر  مـــــو ا املةدومـــــاه امل دمـــــص مـــــ  
  ـــــحا  امل ـــــدحص  ر ن اتكومـــــص ق دـــــ  عـــــد ا  مـــــ  التو ـــــياه ت ـــــر الة ودـــــص ال دنيـــــص   املنـــــاا 

الــم قُــدم  إىل  45-61ر 44-61ر 43-61رذلــك   إشــاية إىل التو ــياه  رال ي ــاه األخــري 
  (29)داالر   االستةراض الدري  الاام  األرا ا ا   ا

  اعُتمــــد قــــانون 2011رمنــــل االســــتةراض الــــدري  الاــــام  األريل ا ــــا  د ــــاالر   عــــا   -18
  رذكــــره امل ــــا ية الةامليـــص رةــــاء عيــــ  2013رقــــانون الة ودــــاه لةـــا   2012 ايـــص األســــرة لةـــا  
 دنيــص ل يمـــاا  ن هــلي  ال ــانونم ايديــدي  مل   ـــرا الة ودــص ال دنيــص يغــم ق ـــوا  شــكاا الة ودــص ال

    (30)الم صدعو إىل ذلك 2011اتكومص لتو ياه االستةراض الدري  الاام  لةا  
( هتــديل إىل 2000رتيمــا يتةدــع  الــص املــداي   ذكــره امل ــا ية  ن ا  ــص الرئيهــيص لدتةدــيم ) -19

دا  الة ودــــص ال دنيــــص   مــــر دم التةدــــيم االدتــــدائا رالثــــانو  رمنــــ  هــــل  عــــد  التاــــحي  عدــــا اســــت 
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  صنمــل عيــ  املــداي  2014الة ودــص ر نــت رت ــا  لد حــ  األساســا الــل    رصــت اليونيهــيل   عــا  
  (31)سياساه تمايص ال م  صام    را  لدة ودص ال دنيص

عايـص راملؤسهـاه الة اديـص   عردـ  امل ـا ية رتيما يتةدـع داتالـص   املنـاا راملـداي  ردي ـاه الر  -20
عــ  قدــع خــا  إااء صيــمم قــانون الة ودــاه ايديــد  كمــا  يهــمح عدــا ر ــت التحديــد داســت دا  

(  ردالتـــايل صـــوتر قاعـــدة قانونيـــص لدة ودـــص ال دنيـــص   املنـــاا 309ال ـــوة   لصت يـــال األيمـــاا )املـــا ة 
  (32) خري ردي اه راملداي 

د ي ــــاه الرعايـــص ال ديدــــص رالرعايـــص الن اييــــص  ذكـــره امل ــــا ية  ن الة ودـــص ال دنيــــص رتيمـــا يتةدـــع  -21
قانونيـــص إذا مايســـ ا  رليـــاء األمـــوي ر شـــ ا  آخـــررن ذرر ســـد ص  دويـــص  و ـــا األ كـــا  الـــم صؤكـــد 

  (33)لسد ص  ايسص الرقادص رالهد ص األدويصل   مدرنص ال وانم الوينيص ل االر
د  ر ـــو      كــم   ال ــانون اينــائا بيـــا الة ودــص ال يــائيص ال دنيـــص  ر كــده امل ــا ية عــ -22

  يـت اـ اا الاـريص إىل 2014رم  ذلك  رت ا  لد ح  األساسـا الـل  ناـرصت اليونيهـيل   عـا  
  (34)  املائص م   االه ايصكا  األيماا لدحرائم 7ترض الة ودص ال دنيص عدا األيماا   

مد ــا    ن ين ــر المريــع الةامــ  املةــ  داالســتةراض الــدري  الاــام    ر عردــ  امل ــا ية عــ  -23
دةـــم ال دـــع إىل ماـــررعيص الة ودـــص ال دنيـــص ل يمـــاا   دـــاالر  ر ن صثـــر الـــدرا هـــل  املهـــتلص خـــقا 

  ر ن ص ـد  صو ــيص  دــد ة  دـتن ُت ــر دـاالر  ــرا ص  عيــ   نـوا  الة ودــص ال دنيــص 2016اسـتةراض عــا  
ال ي ــاه  ــا   ذلــك املنــاا  ر ن صداــا  ــرا ص    كــا  قــانون الة ودــاه الــم ويــا  ل يمــاا   عيــ 

  (35)است دا  ال وة ألغراض لالتت يال
   تـــا ه مؤسهـــص ا ــــدماه (36)املتةد ـــص داالوــــاي دال اـــر 38-61رتيمـــا يتةدـــع دالتو ـــيص  -24

و مـــؤخرا   تـــو  اةن عدـــا ع ودـــاه دـــاالر الـــل  ُ ـــد   ال انونيـــص امليكررنيايـــص )املؤسهـــص( دـــتن قـــانون
  كــا  مم ــدص صتةدــع داالوــاي دال اــر رداليــد الةامدــص  دين ــا مــا يدــاا   كــا  صميــد دــتن االوــاي داليــد 
الةامدـــص ياــــم  صــــوتر اليــــد الةامدــــص  ر ا ــــدماه  ر ات ـــوا عدي ــــا مــــ  خــــقا اســــت دا  ال ــــوة  ر 

 تـ  الرراصــا عدــا ال ــةيد الــدريل؛ رصــدري   خل؛ رإ ياأ  رميــص عــد إاالدتـااا  ر اال تيــاا  ر ا ــدا   
 رميــص هتريــا األشــ ا ؛ رصــدري   رميــص االوــاي داألشــ ا   الــم صاــم  عمومــا  صوعيــل شــ   
 ر ن دــت  ر إ التــت  ر إيوائــت  ر اســت  الت ألغــراض اســتاقلت )االســتة ا  اينهــا   ر ال اــاء   ر الةمــ  

يريــع الت ديــد  ر اســت دا  ال ــوة  ر االخت ـــايل ال هــر   ر ا ــدماه ال هــريص  ر االســرتقا ( عـــ  
مـــ  مدرنـــص ال ـــوانم الوينيـــص ل ـــاالر(   17مـــ  ال ـــا   3906خل )الم ـــرة إ ر اال تيـــاا  ر ا ـــدا   

مـ  مدرنـص ال ـوانم  17مـ  ال ـا   3907رإ ياأ  رميص االواي داأليماا عدا حنـو منم ـ  )الم ـرة 
  (37)الوينيص ل االر(

دـــاالر دواـــ  اســـرتاصيحيص رينيـــص ملكاتحـــص  امليكررنيايـــصمؤسهـــص ا ـــدماه ال انونيـــص  ر ر ـــ  -25
االوـــــاي دال اـــــر راالوـــــاي داليـــــد الةامدـــــص عدـــــا النحـــــو امل ـــــم   األ كـــــا  ذاه ال ـــــدص مـــــ  قـــــانون 

رمكتــا املــدعا الةــا  لكاــل   الة ودــاه   ــا   ذلــك مــا يدــاا ُتهــم التنهــيع دــم شــة ص الةمــ
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التح يــــع تي ــــا رداكمــــص مرصك ي ــــا عدــــا النحــــو املقئــــم؛ رصــــوتر التــــدييا ملكتــــا  ــــااله االوــــاي ر 
اينائيـــــص( تيمـــــا يتةدـــــع دت كـــــا  قـــــانون  التح ي ـــــاه الهـــــقمص الةامـــــص ) ـــــا   ذلـــــك الاـــــريص رإ اية

الة ودــاه ايديـــد الــم صتنـــارا االوـــاي دال اــر رداليـــد الةامدــص؛ ردـــلا اتكومـــص ي ــو  ناـــ ص رجمديـــص 
اــاء من ــا نائــا عــا  مهــاعد يتمــر( قــلا املواــو ( مــ    ــ  إيــقء األرلويــص لتو يــت )مــ  ق يــ  إن

مـــــ  قـــــانون الة ودـــــاه راســـــت دا   الت  يـــــع االهتامـــــاه أليدـــــا  الةمـــــ   و ـــــا األ كـــــا  الوا  ـــــص
الة ودــاه ال انونيــص  ــع  يدــا  الةمــ  لــر ع م عــ  عــد  االمتثــاا؛ رإناــاء  ر صنهــيع خــدماه  عــم 

  (38)اييايئص ليحايا االو
 ُتهـم اي ـو  الـم ص ـلقا دـاالر لم ـم رمكاتحـص االوـاي دال اـر رذكر مركا  ـوو دـاالر  ن -26

ألن هــلا الناــاا غــر ال ــانوين ص ــو   ع ــاداه إ راميــص  رليــص  يت دــا مايــدا  مــ  املاــارياه راملــواي 
رعققــــاه رين اــــا لــــوااية الةــــدا رمكتــــا اقحــــرة رمكتــــا الةمــــ  راــــ  دررصوكــــواله   (39)من مــــص

 ــا   صةارنيــص مــ  الــدرا ال وميــص اتديمــص رراــ  قــوانم رإ ــراءاه  ــايمص اــد املاــادم غــر الاــرعيم
  (40) ح  إيا هتم   ذلك إ داي ُتليراه لدةماا اللي  ياايكون   هل  الةمديص غر ال انونيص

 ـــا   ذلـــك صـــوتر املتةد ـــص دتـــدادر  ايــص اـــحايا االوـــاي   37-61رتيمــا يتةدـــع دالتو ـــيص  -27
املتري رصيهـر عمديـص إ الء اليـحايا داـ ا اهتم اـد املتحـري    اوـاكم  ذكـره مؤسهـص ا ـدماه 
ال انونيــص امليكررنيايــص  ن اــحايا االوــاي الــلي  ُيتــايرن ص ــدن شــكاري يُ ــر رن عــا ة  مــ  رعــائم م 

  (41)م  ر مكـــان إقـــامت ممـــ   انـــا ي  الةمـــ  )املتمحـــر املاعـــو ( ردالتـــايل يم ـــدرن م ـــدي عياـــ 
ر تــــا ه دتنــــت ال صو ــــد   دــــاالر  اليــــا  مق ــــم قــــؤالء اليــــحايا  ر  يــــص خــــدماه  عــــم منهــــ ص   

  (42) االه ال وايا
ــــع الرئيهــــيص الــــم يوا   ــــا  -28 ــــص امليكررنيايــــص إن   ــــد الةوائ رقالــــ  مؤسهــــص ا ــــدماه ال انوني

 ــااله الن ــ  االســتثنائا مــ  رعــائم م   اليــحايا رالاــ و     ــااله االوــاي هــا صةراــ م لــنم 
كحميـــ  الةمـــاا امل ـــا ري   رإذا كانـــ  مـــااعم االوـــاي مو  ـــص اـــد ي  الةمـــ  كمـــا هـــو اتـــاا   
 كثــر األ يــان  تــ ن يــر هم مــ  رعــائم م ردارلــص صــر يد م صكــون مؤكــدة  ص ري ــا   رلد  ــاء   دــاالر  

ايل ت ــم  تــا ون إىل مهــاي ســري  رم هيــ  ُييــ ر هــؤالء األتــرا  إىل إبــا  م ــدي عــي  قــم  ردالتــ
لقنت اا إىل رعائل  خري  كمـا ال  ـع لدةمـاا األ انـا االنت ـاا إذا  دداـوا اتكومـص عـ   ـااله 

  (43)اواي ماعومص  ر ص دموا ددعوي مدنيص صتةدع داالواي
 ا  ر ر ـــ  مؤسهـــص ا ـــدماه ال انونيـــص امليكررنيايـــص دـــاالر داســـتةراض قواعـــد ن ـــ  األشـــ -29

لت هـــي  عمديـــاه ن ـــ  األشـــ ا  الـــلي  ص ـــدموا  مـــ  رعيمـــص إىل  خـــري رصيـــمين ا اســـتثناء   ديـــدا  
داـــكاري عماليـــص مـــا االـــ  قيـــد ال حـــ    ر دـــدعاري مدنيـــص صتةدـــع جبـــرائم اوـــاي   ر دت ـــايير عـــ  

  (44)االواي ُقدم   ه  نيص إىل مكتا الهقمص الةامص
و  قـــال اوديـــص  ن املثديـــاه راملثديـــم رما ر ـــا امليـــ  رذكـــر االئـــتقيل الـــدريل  تمةـــاه قـــ -30

  (45)اينهــا رماــاير  اقويــص اينهــانيص ر ــامدا  ــماه اينهــم   دــاالر يوا  ــون هتديــداه  منيــص



 A/HRC/WG.6/24/PLW/3 

 

8/12 GE.15-19403 

 

 2014ريدــا االئــتقيل إىل اتكومــص اــمان  عــم م ــا ياه مــ  ق يــ  ماــرر  ال ــانون امل ــرتل عــا  
  (46)ام ا  كاتحص التمييا رامان سقمص عي  موايني اداتن ل رائم الكراهيصل  كحاء م  التا 

 
 السياسيةالقياة حرية التعبير والقق  ي المشاركة  ي القياة العامة و  -3 

 ر   مؤسهـص ا ـدماه ال انونيـص امليكررنيايـص دـتن صتـيح دـاالر التاـاري رالتنهـيع املهـتمري   -31
 كثـــر ص هـــي ا  لدمةدومـــاه مـــ  من مــــاه  مـــ  من مـــاه ا تمـــ  املـــدين  ر ن صتــــيح ص ـــا ال   را ـــديم

ا تمـــ  املـــدين رصةمـــيم هـــل  املةدومـــاه عدي ـــا لتمكين ـــا مـــ  املاـــايكص   عمديـــاه اردـــق( ا ا ـــص 
  (47)داالستةراض الدري  الاام  رغرها م  عمدياه اردق( الق  ص   جماا   و  ارنهان

 
 قق  ي العمل و ي التمتة بشروط  مل  ادلة وموافيةال -4 

 شاي مركا  وو داالر إىل اـررية  ن صةـاا اتكومـص رمن مـاه ا تمـ  املـدين صاايـد ال  الـص  -32
دم املواينم ال االريم  ر ر ا املركا دـتن وـر  دـاالر  ياسـص  ص ويريـص  ر ن صناـم قاعـدة ديانـاه عـ  

لــص اوديــص لتحهــم  خــ  هــل  األســر رصد يــص ا تيا اهتــا تيــق  عــ  صــوتر  خــ  األســر املةياــيص رال  ا
  (48)املواي  لدتادا عدا الايا ة اتا دص   ال  الص

ر شايه مؤسهص ا دماه ال انونيـص امليكررنيايـص  ن الةمـاا املةـارلم كةمـاا املـااي  رالةمـاا  -33
و  ارنهـــان  رال صا ـــا ال ـــوانم ايديـــدة املنـــاليم  ا ـــص إىل مايـــد مـــ  اتمايـــص مـــ  انت اكـــاه   ـــ

املتةد ـــص داتـــد األ ر ل  ـــوي هـــؤالء الةمـــاا  ردالتـــايل قـــد يتةراـــون ملهـــتوياه  عدـــا مـــ  االعتـــداء 
 اكــاه   يــ  ريةــاين دةــ  الةمــاا املنــاليم مــ  عققــاه اقت ــا يص ماــودص داالنت  (49)راالســتاقا

ر تحـــا دةـــ   يدـــا  الةمـــ   ـــواااه ســـمر ريةمدـــون لهـــاعاه يويدـــص     ـــدون عدـــا   ـــر متـــدن  
ريغــم  ن  ســتوي دــاالر   ــر الة ــو    (50)الةمــاا  ر يدحــؤرن إىل هتديــدهم دالرت يــ  لدهــي رة عدــي م

  (51)الرمسيص الا ي ص دالر   ت ن الكثر م  هؤالء الةماا ما االوا يةانون م  هل  ال رريل
 ةـا ال  ـ  نهـ ص  عاليـص  مـ  عـد  االمتثـاا  رذكره مؤسهص ا دماه ال انونيـص امليكررنيايـص -34

ل ـــوانم الةمـــ    ال  ـــا  ا ـــا  دهـــ ا  الـــص عـــد  الي ـــم الـــم ُتـــي  دت  يـــع قـــانون اتـــد األ ر 
ر كــد مركــا  ياســاه دــاالر   (52)ل  ــوي رارنمــاذ غــر املتهــع  ر غــر املقئــم ل ــوانم الةمــ  عمومــا  

 ال  ـــــا  ا ـــــا  الســـــت نايل م ـــــامل م رقيـــــاياهم  عـــــد  ر ـــــو     ن ـــــا  لد ـــــاالريم الةـــــامدم  
صو ــد قــوانم عمــ  رااــحص ُتمــا قــوة الةمــ  ال االريــص رين اــا لدحكومــص الوينيــص  ن صيــ  قانونــا   رال

  (53)شامق  تمايت م
 

 عتما ي و ي التمتة بمستوى معيشي الئقالقق  ي الضمان اال -5 
ديـــص  ن مهـــائ  مـــ  ق يـــ  األمـــ  الـــوعيما   تـــا  االئـــتقيل الـــدريل  تمةـــاه قـــو  قـــال او -35

خل   ُل ــــا اليــــوء عدي ــــا دو ـــم ا   ــــد الاــــواغ  الرئيهــــيص إرات ـــوا عدــــا ا ــــدماه  رارســـكان  
لدمثديــاه راملثديـــم رما ر ـــا امليــ  اينهـــا رماـــاير  اقويـــص اينهــانيص ر ـــامدا  ـــماه اينهـــم   
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ر كــده مؤسهــص املاــكاا  نــت    (54)درلــصدـاالر  رهــا مهــائ  ُتتــاأ إىل اهتمــا  تــوي  مـ   انــا ال
  غيا     اعرتايل قانوين  ال يهـت ي  األاراأ مـ  نمـ  ايـن  ات ـوا عدـا عـد  مـ  ات ـو   
ــــاية دةيــــ م   املهتاــــمياه  راتــــع   اريو  راســــتح اقاه اليــــمان  ــــك    ــــم   اي  ــــا   ذل

    (55)اال تماعا )مث  مةاشاه املتوىف عن م(
 

 الصقةالقق  ي  -6 
ا تدـــ  الرص ـــص الثانيـــص   الةـــامل مـــ   يـــ  األمـــراض غـــر  ذكـــر مركـــا  ـــوو دـــاالر  ن دـــاالر -36

 لــل نهــمص   20دالكــا   الهــاييص  ر ن ذلــك ميثــ   امــص رينيــص دــالن ر إىل  ن عــد  الهــكان يتحــارا
يد مــ  ر كــد املركــا اــررية  ن صنهــع دــاالر مــ  ا تمــ  الــدريل رصتةــارن مــ  خ ائــت امل ت ــم رصهــتم
  (56)مواي   األخري   ات وا عدا يرائع رملاذأ صهاعدها   مةايص رمكاتحص هل  األامص

 
 المهاعرون والالعئون وملتمس اللجوء -7 

عامـ  م ـا ر يةياـون ريةمدـون  6 000 ددغ مركا  ـوو دـاالر عـ  صـدتع ك ـر ألكثـر مـ   -37
  (57)  داالر

مليكررنيايـــص  ن  كثـــر  ـــااله عـــد  االمتثـــاا ل ـــوانم رذكـــره مؤسهـــص ا ـــدماه ال انونيـــص ا -38
الةمــــ    ال  ــــا  ا ــــا  الــــم  ُدداــــ   ــــا صتةدــــع دةمــــاا م ــــا ري   ردهــــ ا عــــد  قــــدية الةمــــاا 
امل ــا ري  عدـــا صايـــر  يدــا  الةمـــ   يتةـــرض الكثــر مـــن م رةـــاء ع ــو هم   صـــر يد م إىل ددـــداةم 

 مك  دةــ   يدــا  الةمــ    ال  ــا  ا ــا  الــلي األ ــديص إذا مــا اشــتكوا مــ  عــرريل عمد ــم  ريــت
ري ومـــون دكــــ   يهـــت دمون عمـــاال  م ـــا ري  مــــ  واهـــ  قـــوانم الةمـــ  الهــــاييص  ر التقعـــا  ـــا 

  (58)ريهت دلوةم دآخري  ياتكون دهايص د ر  رصر ي  الةماا اللي 
االوــاي  داملتةد تــم 36-61ر 15-61االســتةراض الــدري  الاــام   متو ــيدرتيمــا يتةدــع  -39

الةمـــــــاا د ةد ـــــــصتامل 56-61إىل  54-61اه مـــــــ  دال اـــــــر رراـــــــ  الةمـــــــاا امل ـــــــا ري   رالتو ـــــــي
 ن   كــا   ه مؤسهــص ا ــدماه ال انونيــص امليكررنيايــصذكــر   (59)رالدــوائح ا ا ــص  مــايت م األ انــا

رهـــو   كـــان  هـــم إاـــاتص  ديـــدة  ر ن إ ياأ قـــانون اتـــد األ ر ل  ـــوي  عيـــد صـــدرين اقـــانون الةمـــ  
عدـــا ا  ك ـــر ا   إجنـــاا ذلـــك كـــان   ر (60)2013 / كتـــودرصاـــري  األرا 1  ـــ ح ســـاي  املمةـــوا   قـــانون 
يدــا  الةمــ  ألهــمح ي كــان  ارعمــاء الهــادع الــل  لاــا ُتهــم راــ  الةمــاا امل ــا ري  ألنــت يريــع 

امل  ـــع عدـــا الةمــــاا  ر األد ي ـــ  عـــ  اتـــلةمـــاا امل ـــا ري  دت  يـــع  ـــد   ر ل  ـــوي    الـــص ا
  (61)امل يمم( ال االريم)

ايديـــد ا ـــا  داتـــد األ ر  ـــانون ال نـــت عدـــا الـــرغم مـــ  اصهـــا  ن ـــا   ر كـــده املؤسهـــص -40
 ــانون  قــلا الالةديــد مــ   يدــا  الةمــ    ال  ــا  ا ــا  ال ميتثــ   ويــص    الرآليــاه إنمــاذل  ــوي 

  دينمـا ر ـد آخـررن  ق ـا لهـاعاه الةمـ  امل دودـص  ـد رن راـ  ا  شـ ريا  ال ة  يـدت  ياص ـن إ إذ
الةمــــ  صتنــــارا ســــاعاه عــــد  ر ــــو  قــــوانم رقالــــ  إن   (62)ثاــــراه   قــــانون اتــــد األ ر ل  ــــوي
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لةمـ  دا ممـوعمي ي ـال وا   ن  يدـا  الةمـ د مكـان الةمـ  يةـ   ن لهـاعاه اراا  راتد األق ا 
  (63)ساعاه يويدص  رن صةوي  إاا 

 ن  ُيهـــمح قـــم اتـــد األ ر ل  ـــويون دتةالـــلي  يـــ ن  يدـــا  الةمـــ  ر راـــح  املؤسهـــص  -41
 لكــ ياصــا املوعــل  يتخــلرا   اتهــ ان التكدمــص المةديــص راملة ولــص لداــلاء رالهــك  رُي ــموها مــ  

ــــا  الةمــــ  هــــلال  تالمة ولــــصعمــــا يُ  ــــد دكدمــــص صو ي ــــاه قانونيــــص  ال صو ــــد  ســــت د  دةــــ   يد
خمـــ    ـــوي  خـــري غـــر م ـــرل  ـــا  مـــ    ـــ  ر/ ر  ـــااءاه خ ـــوماه  نـــاا  إىل  الامـــوض

  (64)م   انا را دموعمي م  ريص ر 
صاـــــم  قـــــانون اتـــــد األ ر ل  ـــــوي مـــــ   ن هنـــــاد  هـــــص اســـــتثناءاه رذكـــــره املؤسهـــــص  -42

اســــت دا  ي  ( 2) اســــت دا  ي  عمــــ  را ــــد لا  ــــم اثنــــم   مايعــــص؛( 1ا )اتــــااله التاليــــص
 ر   صرديــــص   يايــــد عــــ  ش  ــــم اثنــــم   ا دمــــص املناليــــص  ر   ص ــــدن الرعايــــص عمــــ  را ــــد ملــــا ال

ســاعص   األســ و   48ةمــ  مة ــم هــؤالء الةمــاا  كثــر مــ  ري  كمتيــان لد دمــص املناليــص   ر  األيمــاا
  (65)راملهتمرة م   يدا  عمد ميةمدون ُت  الرقادص امل اشرة ألةم 
  ال ميدكــــون    ســــ ي  تةدــــا مــــ  ســــ   االنت ــــايلمم  ن هــــؤالء املــــوعر كــــده املؤسهــــص  -43
   مإىل ريــنو هم   صــر يد م ة ــالمةدــا لةــاء ار ر املاــتكون لدت ديــد ن و املوعمــيتةــرض مــا ا  رغال ــ
 ـانون الةمـ  ين اـا  ن ياـم  اسـتح اقاه اتـد ل شـامق  ا  دـاالر إ ـق صنمـل تن   املؤسهـص دـ ر ر 

  الةمـــ  اراـــا عـــ  تةـــوي  الراســـتح اقاه ا   قانونـــالةمـــ  ســـاعاه ُتديـــد األ ر   ـــا   ذلـــك 
  (66)تيا  الة   الرمسيصالتمت  درار اااه املرايص  راتع     رار اااه الهنويص

 ــاا ر ــوقم   ُُتتحــا مةارلــص مهــاك    يواــةون دةــ  امل ــا ري  رذكــره املؤسهــص  ن  -44
ديـوه الـدعاية  - ال ـاياهلةمـ    ا  ميـدةمـ   دـا يُ  يدـا  الةمـ   ر  انـا  واااه سمرهم م  

الةمـــــاا رال يةـــــريل   الةـــــي لكهـــــا   ايســـــص  عمـــــاا ذاه يـــــاد   نهـــــاعدـــــا يُرغمـــــون  يـــــ  
يدــا املهــاعدة عنــد يــص راــحايا االوــاي   كثــر مــ  األ يــان   ــوق م   دــاالر  ر كيم رنامل ــا ر 

عققـــاه عمـــ  صةهـــميص راســـتاقليص لمـــرتاه يويدـــص مـــ  الـــام    م مـــ  الكثـــر مـــنيةـــاين الو ـــوا  ر 
مةدومـــاه صةـــرييل هـــؤالء    صـــوا   ال صو ـــد ركالـــص  كوميـــص ذاه  ـــدصرعدـــا  ـــد عدـــم املؤسهـــص  

الةمــاا   ــوق م  ر ص ــو  دتناــ ص اص ــاا جمتمةيــص صتةدــع   ــو  الةمــاا  ر االوــاي دال اــر  ر ر ــ  
ال ــاالريم   ــوق م   وي رعــا الةمــاا امل ــا ري  رالةمــاا رتــ  مهــتدا  ايــلتاا  دــاالر دــاال املؤسهــص

  (67)جماا الةم  رصث يم م   هلا ا اا
اودثــص ا إ ــداي ال واعـد رالدــوائح  ــا يدـا دـاالرص ــو  تن دـ  عدـص  مــوي  ر ر ـ  املؤسهــص   -45

دين  مــــ    ا تمـــ  املـــذاه ال ــــدص دالتاـــاري مــــ  اي ـــاه الماعدـــص رذلـــك الةمــــ   ا ا ـــص داـــة ص 
 ــاا لةمــاا األ انــا ا يــدؤ رص الرتكيــا دو ــت خــا  عدــا ُتهــم   ــو  ر راــا  الةمــاا امل ــا ري ؛

كيميــص ردالتحديــد عــ    تةدــع داالوــاي ةدومــاه ص(   يد ــاهتم مهــؤريل اقحــرة    ثنــاء ن ــر ) مر ــوق
  (68)اوايتااله  اإذا صةراو رالهقمص املهاعدة التما  
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املؤسهــص دتــوتر ردنــاء عدــا الةققــص دــم الةمــ  املنــايل رالةمــ  ال هــر  راالســتاقا   ر ــ   -46
  (69)ا ا   ماتد األ ر ل  وي رايا ة ؤالء الةماا  ايص إااتيص ق

 عمــت لدم ــا ا األساســيص لقصماقيــص الدرليــص تمايــص   ــو  ر عــر  مركــا  ــوو دــاالر عــ   -47
ـــدـــاالر  رلـــص  اي رقـــاا إن را   ســـرهم  عيـــ  الةمـــاا امل ـــا ري  ر تـــ رقـــدياه  متدـــك  مـــواال  ص  ـــارة ي

رقــاا ا   رمدموســ تةــاال  ا  لد حــرة ص  ي ــد ــوانم الدرليــص  ــا لص  ي رمــواي  دــدر ة لداايــص  مــا  ــوا  رن 
قـــوانم  اثدـــص  ر ذاه  ن ُص  مـــع  ميكـــ هـــل  االصماقيـــص  لكـــ  عدـــا دت ـــديع ل ةدـــاالر غـــر مهـــتةدإن 

مايــد مــ  املاــارياه را ــ اه مثــص  ا ــص إىل   لــللكر   عدــا دــاالرملواــو  قاددــص لدت  يــع  ــلا ا ــدص 
  (70)  هل  املهتلصا  قدمداالر كا متيا المنيص  

 
 القق  ي التنمية والقضايا البيئية -8 

ةمـــ  الــم ص ر يــص   دـــاالرالالةديـــد مــ  املن مـــاه غــر ر ــو    شــاي مركــا  ـــوو دــاالر إىل -48
مثــص  ن ا  صاـر املنـا/  رذكـر  ييـآثـاي داـك  رثيـع مـ  ال  اعـاه اتكوميـص رالةامـص ملةايـص رمكاتحـص 

ال ــيد الكثــر مــ   عمــاا مــ  املائيــص در  اتــاملــواي  القامــص تمايــص صــوتر  ا ــص إىل دنــاء ال ــدياه ر 
اتكومـص عدـا التنهـيع ةمـ  ر شـاي املركـا إىل اـررية  ن صدـاالر  مهتمرة    الم ال صااا غر املارر 

مايــص امليــا  راألمــ    ــا   ذلــك آثــاي املتةدــع  ص  يــع ال ــانون الــدريل مــ    ــ  مــ  ا تمــ  الــدريل 
  (71)س ح ال حر   الةاملايصما  مهتوي 
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