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الذذدورا المذذامل يف  هذذذه الوثيقذذة ايةذذاقية محقد مذذة إىل الاريذذمل البامذذل املبذذ   ا سذذتبرا  -1
سذيا  اعتمذاد س ذذو  قذو  ايللذذاق ل وثيقذة اشتاميذة  مذذ ق ا سذتبرا  الذذدورا المذامل املتب ذذمل 

توصذذذياأ ول اعذذذن ع مذذذا   توصذذذية  3توصذذذية ولجَّ ذذذن  164 ذذذالني رق وقذذذد قب ذذذن دولذذذة الني ذذذر 
لذذوع  يف الذذق قحذذدإمن إليالذذا نذذ ل النيذذر يف تقريرهذذا ا 168وا ذذدة مذذن التوصذذياأ البذذال  عذذددها 

ق وتقذذد  2016كذذالوق الةاينينذذاير   18إعذذار الولذذة الةاليذذة مذذن ا سذذتبرا  الذذدورا المذذامل يف 
هذذذه الوثيقذذة ايةذذاقية ردود الني ذذر النالائيذذة ع ذذل التوصذذياأ الذذة ة املاج ذذة والتوصذذية ا ذذا   ذذا 

لثنذذاا ااذذوار  واقيذذا  ردا   تقذذد  الني ذذر ع يالذذا ع مذذا  وردودا  تيمي يذذة ع ذذل لسذذا ة  بذذيت الذذدول الذذق مل
 التااع يق

 الردود  لى التوايات المؤيلة والمحاط بها  لماا  -اوالا  
 صحنإان التوصياأ الة ة الق لجَّ ن دولة الني ر تنايذها إىل قاتني: -2

 التوصياأ املتب قة حبياة الرعاة والرُّ َّل، وعددها اثنتاق؛ 

   ايللاققالتوصية املتب قة   لمطة املداقبني عن  قو 

 و بد النير يف هذه التوصياأ، تقد  دولة الني ر الردود التالية الق تبيو موقاالاق -3

 الردود  لى التوايتين المتعلقتين بحياة الر اة والرُّحَّل -الف 
املراسذذذذيم التنايذيذذذذة يبتمذذذذد  ، عح ِذذذذ  إىل الني ذذذذر لق2-121يف التوصذذذذية األوىل ورقمالذذذذا  -4

 ا ييال محاية اامل يف األراةيقالذ لألمر املتب مل  الرعي
 2010ليارنمذذايو  20املذذار   29-2010وجتذدر اياذذارة إىل لق الني ذر اعتمذذد األمذذر رقذم  -5

 املتب مل  الرعي الذا حيدد ويوةح املبادئ األساسية والقواعد الق تنيم الرعي يف الني رق
 رسذذذذذذذذذذو تنايذذذذذذذذذذذياقق ويتب ذذذذذذذذذذمل األمذذذذذذذذذذر  املوقذذذذذذذذذذد اعتمذذذذذذذذذذد الني ذذذذذذذذذذر  الابذذذذذذذذذذل مرسذذذذذذذذذذوماق  -6
لذذاق  الذذذا حيذذدد عرائذذمل عمذذل 2013كذذالوق الةاينينذذاير   4املذذار   PRN/MEL/003-2013 رقذذم

 زارعني ومذذذذذذذذر، املااذذذذذذذذية، و املرسذذذذذذذذو الصذذذذذذذذ ح املمذذذذذذذذرتكة يف سذذذذذذذذال تلذذذذذذذذوية املنا عذذذذذذذذاأ  ذذذذذذذذني املذذذذذذذذ
الذذا حيذدد عرائذمل عمذل الذرد  2013كالوق الةاينينذاير   23املار   PRN/MEL/028-2013 رقم

 ي واملوارد الرعويةقالوع  ل مراع
وتبتذذز  دولذذة الني ذذر الذذق تذذو  لبيذذة كذذة  لرت يذذة املااذذية مواصذذ ة جالودهذذا لتبزيذذز ايعذذار  -7

لألمذر التمريبي الذا ينيم الرعيق وستتخذ مجيع التدا ري ال  مة  عتماد مراسيم تنايذية لنر  
وقذد لحِعذدَّأ  الابذل  لذة ممذاريع مراسذيم  املتب مل  ذالرعي الذذا يياذل محايذة ااذمل يف األراةذيق

 وهي يف عور ا عتمادق
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المتعلقة با تمأاد المراسأيم التنفيةيأة  2-121يقبل النيجر التواية رقم وبالتالي   -8
 لألمر المتعلق بالر ي الةي يكفل حماية الحق في األراضي.

ني ذذذذر اتذذذذا  تذذذذدا ري ( إىل ال3-121وتط ذذذذ  التوصذذذذية الةاليذذذذة املتب قذذذذة  ذذذذالرعي  ورقمالذذذذا  -9
 م موسة لتبزيز محاية  قو  الرُّ َّل قب يا ق

الق حييل  ا مجيع سياق  من ااماية وع ل البمو ، ُتيل  قو  الرُّ ل  ناو القدر -10
ذذذأ تذذدا ري  ذذددة مذذن لجذذل ييذذني الرُّ ذذل مذذن التمتذذع  الني ذذر دوق لا يييذذزق و املناسذذبة، ققذذد اتُِّ

سذذية مذذن قبيذذل ااذذمل يف الصذذحة وااذذمل يف التب ذذيمق و الابذذل،  ااذذرأ  ذذببيت ااقذذو  األسا قب يذذا  
مت ولة  غذر  توسذيع لطذا  اشذدماأ الصذحية ليمذمل الرُّ ذل الببيذدين و  اايومة للمطة متنق ة

يف  عذذذن املراكذذذز الصذذذحيةق كمذذذا جتذذذرا مناقمذذذاأ لتحديذذذد اسذذذرتاتي ياأ ل رعايذذذة الصذذذحية ناصذذذة
 مناعمل الرُّ لق

يف تنايذذذذذ اسذذذذرتاتي ية تب يميذذذذة  2004رعن اايومذذذذة يف عذذذذا  وعذذذذ وة ع ذذذذل  لذذذذ ، اذذذذ -11
لع مل ع يالا "املدارس الرياية البدي ة"ق ويقو  هذذا ا  تيذار  لياالة اامل يف التب يم ألعاال الرُّ ل

لساسذذا  ع ذذل تبذذدد امللذذتوياأ يف مر  ذذة التب ذذيم األساسذذي لتحلذذني قذذرم ااصذذول ع ذذل التب ذذيم 
يف منذذذاعمل الرُّ ذذذل واملراكذذذز اللذذذينية املتنذذذاثرةق واملذذذدارس الريايذذذة   النلذذذبة لألعاذذذال الذذذذين يبيمذذذوق

وتبذز  لوعيذة التب ذيم يف  البدي ة ماسلاأ متيام ذة توقذمل  ذني ا تياجذاأ ا تمذع وقذرم املدرسذية
 الةامج  اهتا املبتمدة يف صاوف املدارس الباديةق يت قل ت ميذ هذه املدارسو  املناعمل الريايةق

  ل ، ولمماق محاية  قو  الرُّ ل املرتبطة مباارة   رت ية املااية، لاذذأ و ايةاقة إىل -12
اايومة يف اللذنواأ اشمذو املاةذية عذدة إجذراااأ لتحذدي  قطذا  تر يذة املااذية ولتذ مني الذنيم 

الرعوية والتحيم يف اليروف الصحية ل حيوالاأ و يادة قيمة ايلتذا  اايذواي  - الرعوية والزراعية
 تبزيز قدراأ الدوائر املبنية  رت ية املاايةق قم   عن

ولمذذماق ُتذذدي  قطذذا  تر يذذة املااذذية، لذحاإذذذأ عذذدة إجذذراااأ لتحلذذني القذذدرة التناقلذذية  -13
مزرعذذذة  344ودعذذذم   قذذذرة 1 917 إنصذذذا  ل نيذذذا  الرعذذذوا يف الني ذذذرق وهلذذذذا الغذذذر ، جذذذر 

سموعذذة لدواأ ناصذذة  54 669نذذ ل مر  ذذة إلمذذائالا وإتا ذذة  ل ذذدواجنمزرعذذة  47 ديةذذة و
سموعة لدواأ لرت يذة الذدواجنق ويف اللذيا   اتذ ، لذحاإذذأ إجذراااأ  28 889 األسر املبيمية و

 إلماا الو داأ األسرية الصغريةق يعادة
 األسذاس  2011وقيما يتب مل  ت مني النيم الرعوية، ركزأ ايجذراااأ املناَّذذة منذذ عذا   -14
كي ذذذذذذذومرتاأ مذذذذذذذن  ذذذذذذذراأ الببذذذذذذذور   12 103درها وةذذذذذذذع ع مذذذذذذذاأ لرتسذذذذذذذيم ملذذذذذذذا ة قذذذذذذذ ع ذذذذذذذل

 لنر ق  ارا   193وإص ح   ارا   539من املمراأ وإجنا   هيتارا   29 973 واسرتداد
 23ل مااذذية ولحعيذذد ت هيذذل  سذذوقا   50وقيمذذا يتب ذذمل  زيذذادة قيمذذة ايلتذذا  اايذذواي، للمذذ   -15

ميذاق لذذ ح  44سذطة وملاخل  اأ قدرة إلتاجيذة متو  5ملاخل اب   ديةة و 3لنر  وللمان 
ذذنن هذذذه ايجذذراااأ إىل  ذذد كبذذري  6املوااذذي ومركذذز لمذذع اا يذذ  و م بنذذاأ صذذغريةق وقذذد  لَّ
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يف املائذذذذة يف  20إىل  2011يف املائذذذذة يف عذذذذا   10مبذذذذدل اسذذذذتغ ل القطيذذذذع الذذذذذا التقذذذذل مذذذذن 
 ق2015 عا 
ملبنيذة  ذ  مذن نذ ل و غية  يادة دينامية قطا  تر ية املااذية، جذر  تبزيذز قذدراأ الذدوائر ا -16

إعذذذذذداد وثذذذذذائمل اسذذذذذرتاتي ية  اسذذذذذرتاتي ية التنميذذذذذة امللذذذذذتدامة لقطذذذذذا  تر يذذذذذة املااذذذذذية ونطذذذذذة عم الذذذذذا 
، واسذذذرتاتي ية إدارة املذذوارد البمذذذرية، واسذذرتاتي ية التواصذذذل ونطذذة تذذذدري  2035-2013 ل اذذرتة

هذذه  إىل بذداأق و ذالنيراملوظاني( وتدري  املوارد البمرية وتبيينالا وتوقري الوسذائل ال وجلذتية وامل
 الدينامية الق الط مل الني ر يف ملارها، قالو م تز  مبواص ة جالودهق

ملموسأأة لتع يأأ  المتعلقأأة باتذأأاا تأأدابير  3-121إن النيجأأر يقبأأل التواأأية رقأأم  -17
 .حماية حقوق الرُّحَّل فعلياا 

 الرد  لى التواية المتعلقة بننش ة المدافعين  ن حقوق اإلنسان -باء 
( املتب قة   لمطة املداقبني عن  قو  ايللذاق إىل دولذة 1-121تط   التوصية  رقم  -18

ولق ت غذي لو تبذدإل مجيذع القذوالني املذداقبني عذن  قذو  ايللذاق للمذطة جتذر  الني ر لق تتااد  
الذذذق تحقيذذذد للمذذذطتالم و قذذذوقالم، و لذذذ   لذذذبل منالذذذا ةذذذماق عذذذد  إسذذذااة اسذذذتخدا  واللياسذذذاأ 

 قة ايرها مياقحقوالني 
 9إق  رية تيوين المبياأ واامل يف  ارستالا ميرساق يف الدستور الذا ينص يف املادة  -19

من  ع ل ما ي ي: "يف إعار  رية تيوين المبياأ الق يبرتف  ا هذذا الدسذتور وييا الذا، تتمذيل 
المبيذاأ  وغريها مذناأل زا  اللياسية، وُتالااأ األ زا ، والنقا اأ واملنيماأ غري اايومية 

 المبياأ ويارس للمطتالا حبرية يف ظل ا رتا  القوالني واألليمة املبمول  ا"ق لو ُتالااأ
 آ ارن 1املذذذذذذذار   06-84و املةذذذذذذذل، قذذذذذذذ ق  ريذذذذذذذةا تيذذذذذذذوين المبيذذذذذذذاأ ينيمالذذذذذذذا األمذذذذذذذرح  -20

القيذذود الو يذذدة و  الذذذا يمذذيل ةذذمالة أللمذذطة املذذداقبني عذذن  قذذو  ايللذذاقق 1984 مذذارس
 اعذ  لو  مجبيذة لساسحذالا تذنص ع ذل مذا ي ذي: "إق لاو  من هذا األمر 2اروةة مبي نة يف املادة امل

امللذذاس  النيذذا   غذذر  ينذذايف القذذوالني واألليمذذة املبمذذول  ذذا واألنذذ   املرعيذذة لو ييذذوق هذذدقالا
ع المبيذذاأ  اأ الطذذا و  البذذا  لو  لذذ مة ايق ذذيم الذذوع  لو  نيذذا  اايذذم تيذذوق  غيذذة قالولذذا ق

 ايق يمي لو ايث   يورة"ق
ويف الواقذذع البم ذذي،  ذذارس املذذداقبوق عذذن  قذذو  ايللذذاق للمذذطتالم حبريذذةق إق الني ذذر،  -21

الذا انتار النالج التماركي قيما يتب مل جبميع امللائل املتص ة حبقو  ايللاق،   جيرإ  األلمذطة 
املذذذداقبوق عذذذن  قذذذو  ايللذذذاق  املمذذذروعة ل مذذذداقبني عذذذن  قذذذو  ايللذذذاقق و الابذذذل، ققذذذد لدىل

  آرائالم  م ق الوةع األم  املق مل الذا لعق  اعتذداااأ مجاعذة إرها يذة يف الني ذرق وقذد اعتحِقذل
عنصذذذراق  لذذذب  موقاالمذذذا الرامذذذي إىل تقذذذوييت الذذذروح املبنويذذذة لقذذذواأ الذذذدقا  واألمذذذن املمذذذارِكة يف 
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الذذود اايومذذة قيمذذا يتب ذذمل  ذذ دارة النيذذل مذذن مصذذداقية ج تقريذذر ممذذ ل هدقذذ  ميذذداق القتذذال ولمذذربا
 األ مة ايللالية النامجة عن  الة البدا  األمن يف النو  المرقي ل ب د  دياا(ق

المبيذذذذاأ واملنيمذذذذاأ  تيذذذذاثر وتت  ذذذذل  ارسذذذذة  ريذذذذة تيذذذذوين المبيذذذذاأ يف الواقذذذذع يف -22
، 2015ا  اايوميذذة والنقا ذذاأ واأل ذذزا  اللياسذذيةق وهيذذذا، كذذاق يوجذذد يف الني ذذر، يف عذذ غذذري
 منيمة غري  يوميةق 1 557مجبية و 2 202
المتعلقأأة بننشأأ ة المأأدافعين  أأن  1-121إن النيجأأر يقبأأل بالتأأالي التواأأية رقأأم  -23

 حقوق اإلنسان.

 بالسكان األالية الرد  لى التواية المتعلقة -ييم 
نأأ  وبالتأأالي  يؤ أأد مأأرة ا أأر  ا  يبذذرتف الني ذذر  وجذذود سذذياق لصذذ ية ع ذذل لراةذذي ق  -24

 بالسكان األالية. يحيط  لماا بالتواية المتعلقة
  الاأأةي يقبأأل النيجأأر يميأأا التواأأيات الأأثالي المقدمأأة إليأأ  فأأي  أأانون الثأأانيو -25
 .2016 يناير

اثنأأأاء الحأأأوار  ردود تكميليأأأة  لأأأى األسأأأطلة التأأأي لرحتهأأأا بعأأأ  الأأأدو  -ثانياا  
 التفا لي

أأأد فأأأي ايارومأأأايو  -الف  لمكافحأأأأة  2015 يأأأف يعتأأأ ج النيجأأأر إنفأأأاا القأأأأانون المعتم 
االتجار باألشأذا  والتهريأ   وال سأيما فأي من قأة ا؟أادي ه وفأي دأةا ال أدد  
 يأأف يعتأأ ج النيجأأر تع يأأ  قأأدرة قواتأأ  األمنيأأة  لأأى حمايأأة المهأأايرين والاليطأأين 

 من المهربينه )المانيا(
 ذذذر القذذذذالوق املتب ذذذمل  تالريذذذ  املالذذذذاجرين  غذذذر  منذذذع هذذذذذا ، اعتمذذذد الني2015يف عذذذا   -26

التالري  ومياقحت  ومحاية  قو  املالذاجرين ةذحايا التالريذ ق وتنبذع ةذرورة اعتمذاد هذذا القذالوق 
 من موقع الني ر الغرايف الذا جيب     د الط   وعبذور ووجالذة ل مالذاجرين، و التحديذد الط قذا  

 القالوي ملياقحة هذه الياهرةقمن لغاديز، ومن ةرورة تبزيز ايعار 
وتياذل تنلذيمل عم يذذة مياقحذة هتريذ  املالذذاجرين لنذة التنلذيمل الوعنيذذة ملياقحذة ا جتذذار  -27

 األاذذخام والوكالذذة الوعنيذذة ملياقحذذة ا جتذذار  األاذذخامق وتبمذذل هاتذذاق اهلياتذذاق، ال تذذاق  ذذدلتا 
ميذذة والدوليذذة األنذذر  الذذق هلذذا دنذذل عم المذذا  الابذذل،  التبذذاوق الوثيذذمل مذذع اهلياذذاأ الوعنيذذة وايق ي

 مبياقحة ا جتار  األاخامق
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التبذذرف ع ذذل  كمذذا يقذذو  الني ذذر  ذذ جراااأ لتبزيذذز قذذدراأ قذذواأ الذذدقا  واألمذذن يف سذذال -28
المذحايا والتحقيذمل يف  ذا هتم وتقذد  امللذاعدة هلذذم مذن نذ ل الوكالذة الوعنيذة ملياقحذة ا جتذذار 

 لية ل ال رةق األاخام  دعم من املنيمة الدو 

ما دأي التأدابير الملموسأة التأي تنأوي حكومأة النيجأر اتذاادأا لسأمان التسأجيل  -باء 
 الفعلي للمواليده )إسبانيا(

لمذذذماق التلذذذ يل الاب ذذذي ل مواليذذذد،  اد الني ذذذر عذذذدد مراكذذذز ااالذذذة املدليذذذة الذذذق التقذذذل  -29
هتا مذذن نذذ ل ، وعذذز  قذذدرا2015يف عذذا   12 369إىل  2011يف عذذا   3 365عذذددها مذذن 

بذذاأ و وسذذائل التلذذ يل وغذذري  لذذ  مذذن املبذذداأ اااسذذو يةق وجذذر  تذذدري  لكةذذر  تزويذذدها  املركا
يف إدارة ااالذذة املدليذذة نذذ ل اللذذنواأ اشمذذو املاةذذية،  عذذام    وموظاذذا   ملذذاو    13 691 مذذن

 وهو ما لتاح إصدار حنو ث ثة م يني االادة مي دق
يف مجيذع املنذاعمل محذ أ متنق ذة لتلذ يل املواليذدق ولتا ذن وع وة ع ل  لذ ، لحيإمذن  -30

ق 2015-2011للذذذذذذخة مذذذذذذن إقذذذذذذراراأ تلذذذذذذ يل املواليذذذذذذد نذذذذذذ ل الاذذذذذذرتة  571 775إصذذذذذذدار 
قريذذة  8 762ولتحلذذني ملذذتو  استصذذدار عقذذود ااالذذة املدليذذة، لحيإمذذن محذذ أ ل توعيذذة   ذذن 

 ا قاخص 1 623 764ومقاعبة إدارية و    سمو  من جرأ توعيتالم 
يف املائذذة  32وقذد لتا ذن هذذه البوامذل املخت اذة ك الذذا  يذادة مبذدل تلذ يل املواليذد مذن  -31

 ق2015يف املائة يف عا   65إىل  2010يف عا  

مأأأا دأأأي التأأأدابير التأأأي ينأأأوي النيجأأأر اتذاادأأأا لتع يأأأ  تنفيأأأة ال أأأكو  القانونيأأأة  -ييم 
 يسرا(لمكافحة  مل األلفا   بمن فيهم األلفا  المهايرونه )سو 

 2012لق ذذح الني ذذر يف عذذا   سذذبيا  لتنايذذذ الصذذيون القالوليذذة ملياقحذذة عمذذل األعاذذال، -32
ي نذ يف  الذا 2012لي ولنسبتمة  25املار   45-2012قالوق البمل مبقتمل القالوق رقم 

 ذل حييذر كذذل  البمذل القلذرا لو ايجبذذاراق  ا عتبذار لذيو ققذس لسذول لاذيال عمذل األعاذذال
من هذا القالوق خمالِاي األ يا  املتب قة حبير البمل القلرا لو ايجبذارا  337ادة وتحباِق  امل

( قرلذذ  مذذن 2 000 000( وم يذذوي  500 000 غرامذذة تذذرتاوح قيمتالذذا  ذذني  ذذو مائذذة للذذ   
قرليذذذاأ الماعذذذة املاليذذذة األقريقيذذذة و ذذذاابو مذذذدة تذذذرتاوح  ذذذني سذذذنتني و ذذذو سذذذنواأ لو إ ذذذد  

( سذنواأ 10لة الباذود، تتمذاع  الغرامذة ويتذد عقو ذة ااذبو  ذني عمذر  البقو تني ققسق ويف  ا
 ( سنةق15و و عمرة  

 2015لم ذذذا صصذذذوم األعاذذذال املالذذذاجرين ع ذذذل وجذذذ  التحديذذذد، قيحمذذذيالم قذذذالوق عذذذا   -33
 املتب مل  تالري  املالاجرينق
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 وملواجالذذة ممذذيل عمذذل األعاذذال المذذائع يف الني ذذر، للمذذ أ اايومذذة و ذذدة ملياقحذذة -34
عمل األعاال ووةبن قائمة  األعمال اشطرية ا يورة ع ل األعاالق كما جر  تنايذذ ممذرو  
ملنع واجتةاة عمذل األعاذال يف منذاجم الذذه  التق يديذة يف غذر  لقريقيذا، وققذا  ل ةلذامج الذدو  

مذذذذذن قذذذذذالوق البمذذذذذل  107ل قمذذذذذاا ع ذذذذذل عمذذذذذل األعاذذذذذالق وعذذذذذ وة ع ذذذذذل  لذذذذذ ، ُتيذذذذذر املذذذذذادة 
 األعاالق عمل 2012 لبا 

ما دي التدابير التي اتذةتها حكومة النيجر لتنفيأة التواأيات التأي قأدمتها إليهأا  -دا  
مقررة األمم المتحدة الذااة المعنية بنشأكا  الأرق المعااأرة  قأ  تيارتهأا فأي 

 يرلندا الشمالية(آ)المملكة المتحدة لبري انيا العظمى و ه 2014 اج 
اأ الذذذق قذذذدمتالا املقذذذررة اشاصذذذة املبنيذذذة   اذذذيال الذذذر  ل اعذذذن اايومذذذة ع مذذذا   التوصذذذي -35

من جذنو  ارسذة  املباصرة وهي ملتبدة يجراا إص ح ل قالوق النائي  غر  جتر  املمارساأ
 الر ق كما لهنا ملتبدة ملواامة ل يا  قالوق البمل مع ل يا  اتااقياأ منيمة البمل الدوليةق

جر بالعدالة الجنائية الدوليأة   مأا يأد   لأى الأ  بالت اج الني ليذتنشتاينتعترف  -داء 
ت ديق   لأى نظأاج رومأا األساسأي للمحكمأة الجنائيأة الدوليأة. فمأا دأي التأدابير 
التأأأي اتذأأأةدا النيجأأأر للت أأأديق  لأأأى تعأأأديالت  امبأأأاال لنظأأأاج رومأأأا األساسأأأيه 

 (ليذتنشتاين)
 2002الدوليذذذة يف عذذذا  صذذذدَّ  الني ذذذر ع ذذذل ليذذذا  رومذذذا األساسذذذي ل محيمذذذة النائيذذذة  -36

 وجترا مناقماأ  م ق التصديمل ع ل تبدي أ كامبا  لنيا  روما األساسيق

 التي تحققت منة النظر في التقرير اإلنجاتات -ثالثاا  
 تت خص إجنا اأ الني ر الرئيلية قيما ي ي: -37

   ل  دول الزم  املقرر؛ إجراا ا لتخا اأ الرئاسية والتمريبية وققا 

  مجيع املاسلاأ املنصوم ع يالا يف الدستور؛إلماا 

  مراجبذة القذذالوق النذذائي وقذذالوق ايجذذراااأ النائيذذة  غذذر   يذذادة قباليذذة إصذذ ح
قذالوق البقو ذذاأ الرامذي إىل تييياذذ  وجب ذذ  لكةذر قباليذذة قيمذذا يتب ذمل  قمذذع جذذرائم 
مبينذة مذذن قبيذل ايرهذذا  ومذا يتصذذل  ذذ ، قمذ   عذذن الالذاد ا قتصذذادا واملذذا ، 

 استغ ل ا ع   ع ل األسرار؛و  و  سيما انت س لموال الدولة

  التصذذذذذذديمل ع ذذذذذذل ا سذذذذذذرتاتي ية الوعنيذذذذذذة ملياقحذذذذذذة الالذذذذذذاد ومبااذذذذذذرة إجذذذذذذراااأ
 اعتمادهاق
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 التوقعات فيما يتعلق بالمسا دة الدولية من ايل تنفية التوايات -رابعاا  
 تتمةل توقباأ الني ر قيما ي ي: -38

 ملمذذذرتكة  ذذني الذذو اراأ لصذذذياغة تقذذارير الني ذذر إىل هياذذذاأ تبزيذذز قذذدراأ ال  نذذة ا
 املباهداأ وآلية ا ستبرا  الدورا المامل؛

  تبيني ماوةذية األمذم املتحذدة اللذامية اقذو  ايللذاق شبذري استمذارا يف سذال
 قذذو  ايللذذاق لذذدعم ال  نذذة املمذذرتكة  ذذني الذذو اراأ يف عم يذذة صذذياغة التقذذارير 

 درة عن آلية ا ستبرا  الدورا الماملقومتا بة التوصياأ الصا

    


