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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 والثالثون اخلامسة الدورة

 ٢٠٢٠ الثاين/يناير كانون  ٣١-٢٠

 بشووو ن املصوول ة صووواح ة اجلهووا  مووو  املقدمووة املعلوموووا  ورقووا  مووو    
 *غياان

 اإلنسان حلقوق السامية املت دة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلوما  -أوالا  
 توواتر مراعوا  مو  ،١6/٢١و 5/١ اإلنسوان حقوو  جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد   -١

 االسووتارا  إىل املقدَّموو  املالومووا  لورقووا  مووو   عوو  عبووار  وهووو الشووام   وريالوود االسووتارا 
 ابحلوود تقيُّووداا  مووو   شوو   يف ممقوود   وهووو ،(١)مصوول   صوواحب   هووا  تسوو  موو  الشووام  الوودوري
 ال لما   لادد األقصى

 املصل ة صاح ة اجلها  م  املقدمة املعلوما  -اثنياا  
 (٢)اإلنسان حلقوق الدولية واهليئا  اآلليا  مع نوالتعاو  الدولية االلت اما  نطاق -ألف 

 تصوب  مل موا مجيو  علوى وتصد  غياان توق  أبن اإلنسان و حلق الااملي  الشب   أوصت -٢
 مجيووو  حلمايووو  الدوليووو  االتفاقيووو  علوووى سووويما وال اإلنسوووان، حقوووو  مااهووودا  مووو  باووود فيووو  طرفووواا 

 موو  وغوو   التاووذي  مناهضوو  التفاقيوو  االختيوواري والربوتوكووو  القسووري االختفووا  موو  األشووصا 
 إىل غيوواان تقوودم أبن أيضوواا  وأوصووت املهينوو   أو ني إنسوواالل أو القاسووي  الاقوبوو  أو املااملوو  ضوورو 
  (٣)تقدميها موعد فا  اليت الدوري  التقارير مجي  املااهدا  هيئا 

__________ 
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 اإلابد   رميوو  منوو  اتفاقيوو  علووى غيوواان تصوود  أبن الاووامل يف القتوو  مناهضوو  مركوو  وأوصووى -٣
 اخلووووا  الوووودوي ابلاهوووود املل وووو  الثوووواين االختيوووواري الربوتوكووووو  وعلووووى عليهووووا، واملااقبوووو  اجلماعيوووو 
  (4)اإلعدام عقوب  إلغا  إىل يهدف الذي والسياسي ، املدني  ابحلقو 

 اإلنسوان حقوو  مواثيو  مو  باد إلي  تنضم مل ما إىل غياان تنضم أبن كارتر  مرك  وأوصى -4
  (5)اإلنسان حلقو  األمري ي  االتفاقي  سيما وال األمري ي ، الدو  منظم  ع  الصادر 

 ٢٠ يف وتصوديقها، غيواان بتوقيو  النوويو  األسول   علوى للقضا  الدولي  احلمل  وأشاد  -5
 موو  بووذل  لتصووب  النوويوو ، األسوول   حلظوور املت وود  األمووم مااهوود  علووى ،٢٠١٧ أيلو /سووبتمرب

  (6)عليها واملصد ق  املوق ا  الدو  وائ أ

 الووودوي القوووانون مراعووواة موووع اإلنسوووان  حبقووووق املتعلقوووة الدوليوووة االلت اموووا  تنفيووو  -ابء 
 الساري اإلنساين

 الشاملة املسائل -١ 

 (٧)التميي  وعدم املساوا   
 ثليووونوامل املثليوووا  حركووو  ذكووور ورود عووودم إىل اإلنسوووان حلقوووو  الاامليووو  الشوووب   وأشوووار  -6

 متتو  وباودم ١99٧ لاوام التمييو  منو  وننقوا يف اجلنسواني  اهلويو  ومغوايري اجلنسوي املي  وم دو ي
 غيواان تاود  أبن الشوب   وأوصوت  (8)القانون مبو   احلماي  أش ا  م  ش   أبي احلرك  هذ 

 موو  بارهوواابعت اجلنسوواين والتابوو  اجلنسوواني  واهلويوو  اجلنسووي امليوو  يشووم  حبيوو  التمييوو  منوو  قووانون
 ىوصوووأ  (9)اجلنسوواني  اهلويوو  بشوو ن قووانوانا  تسوو  وأبن أساسووها، علووى التمييوو  ُُيظوور الوويت األسووبا 

 امليوو  تشووم  حبيوو  الدسووتور موو  ١49 املوواد  موو  ٢ الفقوور  غيوواان تاوود  أبن للادالوو  غيوواان ماهوود
  (١٠)أساسها على التميي  ُُيظر اليت األسبا  م  ابعتبارمها اجلنساني  واهلوي  اجلنسي

 ٣54 إىل ٣5٢ مو  الفقورا  غيواان تلغوي أبن اإلنسوان حلقوو  الاامليو  الشوب   وأوصت -٧
 ماهود وقودم  (١١)اجلونس يويمثل الر ا  بن اجلنس ممارس  ُُتر ِّم اليت )اجلرائم(، اجلنائي القانون م 

  (١٢)مماثل  توصيا  للادال  غياان
 يف قضوووت، ال اريبيووو  الاووود  حم مووو  أن إىل اإلنسوووان حلقوووو  الاامليووو  الشوووب   وأشوووار  -8

 اموووورأ  وأي نسووووائياا  زيا  يرتوووودي ر وووو  أي جيوووورم الووووذي القووووانون أبن ،٢٠١8 الثوووواين/نوفمرب تشووووري 
 وياووو ز الدسوووتور ينوووايف قوووانون هوووو “لألخووول  منووواف لغووور ” عوووام م وووان يف ر اليووواا  زيا  ترتووودي
 مشروع أي وض  يف تشرع مل غياان أبن الشب   وأفاد  ابلاار  والوصم النمطي  والقوال  التميي 
   (١٣)ال اريبي  الاد  حم م  ع  الصادر لل  م املل م الطاب  رغم باد، إصلح

 اجلنسوي امليو  وم دو وي واملثليون املثليوا  أبن .”Just Atonement Inc“ منظمو  وأفواد  -9
 اخلدما  على احلصو  يف مشق  جيدون زالوا ما اجلنساني  اهلوي  وأحرار اجلنساني  اهلوي  ومغايري
  الاامليووو الشوووب   وأوصوووت  (١4)واملضوووايق  الانووو  أبعموووا  للسوووتهداف يتارضوووون وأبهنوووم الاامووو 
 اهلويوو  أو اجلنسووي امليوو  بسووب   راهيوو ال علووى الت ووري   رميوو  غيوواان تُاوور ِّف أبن اإلنسووان حلقووو 

  (١5)اجلنساني 
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 (١6)اإلنسان وحقو  التجاري  واألعما  والبيئ  التنمي   
 املت د  األمم اتفاقي  يف طرفاا  غياان كون  م  الرغم على أن إىل للادال  غياان ماهد أشار -١٠

 يقضووي اقرتاحوواا  قوودمت احل وموو  فوو ن ابريووس، اتفووا  علووى وتصووديقها املنووا  تغوو   نبشوو اإلطاريوو 
 ابألحيووا   سوويماا  ضورراا  يل وو  أن شو ن  موو  الووذي األمور ،٢٠٢٠ عووام يف الونف  إنتووا  يف ابلبود 
  (١٧)احلراري االحتباس غازا  انبااث إىل ويؤدي الب ري 

 وسياسية مدنية حقوق -٢ 

 (١8)شصص  على واألم  ري واحل احليا  يف الفرد ح   
 يف عليهوا منصوصواا  زالوت موا اإلعودام عقوبو  أن إىل الاوامل يف لقتو ا مناهض  مرك  وأشار -١١

 هوذا مو  عقوبو  أي إنفواذ عودم رغوم املودانن، علوى احل وم يف ابنتظوام تسوتصدم زالت وما القانون
 وتاودي  الصوادر ، اماإلعود أح وام مجيو  ختفي  على غياان املرك  وح   ١99٧ عام منذ القبي 

 أبن للادالووو  غيووواان ماهووود وأوصوووى  (١9)اإلعووودام عقوبووو  حظووور لوووىع الدسوووتور يف والووون  القوووانون،
 الدسوتور مو  ١٣8 املواد  تاود  وأبن اجلورائم، مجيو  يشوم  اتمواا  إلغوا ا  اإلعودام عقوبو  غياان تلغي
  (٢٠)لذل  وفقاا 
 مو  ب ثو  أعلوى غيواان يف القت  مائ ر  ماد  أن إىل الاامل يف القت  مناهض  مرك  وأشار -١٢

ووو  أبن وأوصوووى بووب  ، االخنفوووا  يف آخوووذ أنووو  رغوووم ي،الاوووامل املتوسوو   بووورام  ابعتمووواد غيووواان تاج ِّ
  (٢١)القت   رائم مل اف  

 يف سووجنا  وفووا  واقاوو  اإلنسووان حلقووو  األمري يوو  البلوودان جلنوو  دانووت ،٢٠١6 عووام ويف -١٣
 السجنا  نظم  احتجا  خضم يف ش  حري   را  اتون  ور  يف ال ائ  سرتيت كام   سج 
 ذلو  غو  وعلوى احملاكمو  ذمو  علوى احملبوسون حماكمو  يف التو خ ا  وعلى السج  تظاظاك على
 أتخو  بول اجلاريو  الت قيقوا  سو  كفال   إىل غياان اللجن  ودعت السج   يف الايش أوضاع م 
  (٢٢)أخرى مر  مماثل  حوادث وقوع ملن  عا ل  تداب  اختاذ وإىل الوا ب ، الاناي  بذ  وم 

 (٢٣)القانون وسياد  الاقا ، م  اإلفل  مس ل  ذل  يف مبا اد ،ال إقام   
 ارتفوواع ابلوو  بقلوو  اإلنسووان حلقووو  األمري يوو  البلوودان جلنوو  الحظووت ،٢٠١8 عووام ويف -١4
 اللجنو  اعتربهتوا الويت األموور وم  فيها  الت قي  جيري اليت الامومين املوظفن فساد حاال  عدد

 مو  ابلتواطوؤ الشورط  اهُتموت إذ مشوروع ، غو  أنشوط  يف امل عوم الشرط  تورط ابل ، لقل  مدعا 
  (٢4)أخرى إ رامي  وعصااب  ومهربن أسل   وُتار خمدرا  ُتار
 حتوو  إبحوداث يُبشر غياان ساح  قبال  نفطي  موارد اكتشاف أن إىل كارتر  مرك  وأشار -١5
 وم اف وو  اجملووا  هووذا يف بووذاهتا قائموو  تنظيميوو  لوووائ  وتنفيووذ وضوو  ضوورور  وإىل لوود،الب اقتصوواد يف

 عو  للادالو  غيواان ماهود وأعور   (٢5)النف  إيرادا  م  الس ان مجي  استفاد  ي ف  مبا الفساد
  (٢6)النف  قطاع يف الوطني  األصو  استاما  وإسا   الفساد ادعا ا  م  قلق 
 القضووا  سوول  يف الاوواملن لتثقيوو  برانجموواا  غيوواان تنفووذ أبن الوو للاد غيوواان ماهوود وأوصووى -١6

 اهلويووو  ومغوووايري اجلنسوووي امليووو  وم دو وووي واملثليووون للمثليوووا  امل فولووو  األساسوووي  احلقوووو  ابحووورتام
  (٢٧)اجلنسن صفا  وحاملي اجلنسي 
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 (٢8)السياسي  واحليا  الاام  احليا  يف املشارك  يف واحل  األساسي  احلري   
 ،٢٠١8 األو /ديسومرب كوانون  يف الوطنيو ، اجلمايو  تصوويت إىل للادالو  غيواان ماهود وأشوار -١٧
 الدسوتور أن رغوم اآلن حوى انتصوااب  أي إ ورا  عودم وإىل احل وم ، ع  الثق  حبج  قرار على
  (٢9)أشهر ثلث  غضون يف انتصااب  وإب را  ابالستقال  احل وم  يل م
 وأوامور تشورياا  بون  االنتصوااب إلدار  املنظ ِّمو  القواعود تتشوتت إىل كوارتر  مرك  وأشار -١8

 موو  املقبلوو  للنتصووااب  متهيووداا  القووانون توحيوود أن املركوو  واعتوورب عديوود   قضووائي  وقوورارا  ولوووائ 
  (٣٠)والوضوح القانوين اليقن م  أكرب قدراا  املصل   أص ا  مين  أن ش ن 
 الووونظم يف وتنظووور االنتصووواي النظوووام تقيووويم تايووود نأ لغيووواان ينبغوووي أبنووو  كوووارتر  مركووو  وأفووواد -١9

 املركو  وأشوار أفضو   حنوو علوى الدوليو  املاواي  وبتجسيد اإلثني  اجلماعا  مشارك  بتا ي  ال فيل 
 أعقوا  يف قوائمهوا ألعضوا  مقاعود ختصو  أبن السياسي  لألح ا  يسم  احلاي النظام أن إىل

 أشووار كمووا  ا،ملرشوو يه ولوويس األحوو ا  لتلوو  أبصووواهتم يوودلون النوواخبن أن ياووي ممووا االنتصووااب ،
 مووووو  ألي الوطنيووووو  اجلمايووووو  يف مقاعووووود بتصصوووووي  األحووووو ا  تُلووووو م أح وووووام أي و وووووود عووووودم إىل

 للمرشوووو ن السووووماح لغيوووواان ينبغووووي أبنوووو  أيضوووواا  املركوووو  وأفوووواد قوائمهووووا  يف املوووودر ا  املرشوووو ا 
 واضو   شوروط وفور  االنتصابيو ؛ ل احلم متوي  قوانن وحتسن االنتصااب ؛ خبو  املستقلن

 غيووواان تاووود  أبن للادالووو  غيووواان ماهووود وأوصوووى  (٣١)وعملهوووا السياسوووي  األحووو ا  تسوووجي  علوووى
  (٣٢)واحمللي  الصغ   األح ا  على املفروض  القيود إلغا  هبدف االنتصابي  قوانينها

 وتصوونيفها وا األصوو فوورز عمليوو  اسووتارا  تقتضووي الشووفافي  زيد  أن كووارتر  مركوو  ورأى -٢٠
 مبواد  ونشور وضو  ينبغوي أنو  أيضواا  املركو  ورأى  (٣٣)بانايو  وتنقي هوا  ،االنتصااب نتائ  وإحال 

 إلعواد  وأسوالي  الطلبوا ، تلو  يف للبوت وماواي  األصووا ، فورز إعواد  طلبوا  بش ن تو يهي 
  (٣4)األصوا  فرز
 غيواان يف االنتصوااب  جلنو   يل شوت تقيويم إلعاد  تداب  اختاذ ينبغي أن  كارتر  مرك  ورأى -٢١
 ح بي  ال إدار ا  االنتصااب  إبدار  ماني  ومستقل  مهني  هيئ  ابعتبارها عملها يف ُمضي ها ي ف  مبا

  (٣5)الدولي  للمااي  وفقاا 
 موون  أ وو  موو  هبووا املامووو  الوونظم يف النظوور تايوود أن لغيوواان ينبغووي أبنوو  كووارتر  مركوو  وأفوواد -٢٢

 مبوو  املووواطنن، مجيوو  متتوو  ي فوو  مبووا ويتالتصوو يف احلوو  االنتصووااب  يوووم ونملوويا الووذي  املووواطنن
 التصووويت  يف حقهووم ممارسوو  فرصوو  للنتصووااب ، كمووراقبن  الاوواملن املوودين اجملتموو  أعضووا  فوويهم
 السوجنا  سويما وال أبصواهتم، السجنا  إدال  لتيس  تساى أن لغياان ينبغي أبن  أيضاا  املرك  وأفاد

  (٣6) رمي  أي ابرت ا  باد وايدان مل مم  االحتياطي احلبس ره  املودعون

 والثقافية واال تماعية االقتصادية احلقوق -٣ 

 (٣٧)ومواتي  عادل  عم  ظروف ويف الام  يف احل   
 عووو ز ١99٧ لاوووام التمييووو  منووو  قوووانون أن إىل اإلنسوووان حلقوووو  الاامليووو  الشوووب   أشوووار  -٢٣

 فاصوول  فجوو  مثو  أن غوو  قيمو ،ال يف املتسواوي الاموو  عو  والنسوا   الر ووا بون األ ور يف املسواوا 
 ومغوايري اجلنسوي امليو  وم دو وي واملثليون املثليوا  فئو  إىل ينتموون الذي  األشصا  مرتبا  بن

 وأوصووووت الفئووو   هووووذ  إىل ينتموووون ال َموووو  ومرتبوووا  اجلنسوووون صوووفا  وحوووواملي اجلنسووواني  اهلويووو 
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 املسواوا  عودم أو   مااين  على ابلقدر  ومتمتا  الاما  حقو  ي ماحب ماني  هيئ  إبنشا  الشب  
  (٣8)اجلنسي ميلهم أساس على الااملن على املطبق 

 (٣9)مناس  مايشي مستوى يف احل   
 نفطيو  مووارد اكتشواف اإلنسوان حلقوو  األمري يو  البلدان جلن  اعترب  ،٢٠١8 عام يف -٢4
 يف ٣5 أن إىل نظوراا  د،البلو يف واال تماعي  االقتصادي  احلقو  لضمان مهم عنصر مبثاب  غياان يف

  (4٠)الفقر خ  حتت يايشون س ان  م  املائ 
 اإلمووداد هيئوو  أن إىل اإلنسووان حلقووو  األمري يوو  البلوودان جلنوو  أشووار  ،٢٠١5 عووام ويف -٢5

 علووى تا و  ا،وحتسووينه ابمليوا  اإلمووداد خودما  تقوودم عو  املسووؤول  اهليئو  وهووي غيواان، يف ابمليوا 
 ملصوورف التوواب  األساسووي  االحتيا ووا  لتلبيوو  االسووتئماين الصووندو  موو  ابلتاوواون بوورانم ، تنفيووذ

 سوو اهنا يوا وو  الوويت املنوواط  إمووداد هبوودف األمري يوو ، للبلوودان التنميوو  ومصوورف ال وواريي التنميوو 
 هووذ  سووتقدم  اهليئوو أن إىل أشووار  كمووا  ابمليووا ، امل مونوو  الشوور  ميووا  علووى احلصووو  يف صوواواب 
  (4١)النائي  املناط  يف جماانا  اخلدما 

 (4٢)الص   يف احل   
 واإلجنابي  اجلنسي  الص   مؤشرا  أن إىل املسؤول  واألموم  لألبو  غياان رابط  وأشار  -٢6
 ووفيوووا  املراهقوووا  لووودى الووووالد  مؤشووورا  فيهوووا مبوووا املنطقووو ، يف األسووووأ بووون مووو  تُاووود غيووواان يف

  (4٣)األمها 
 علوى احلصوو  فر  حتسن سبي  يف عم  م  ب  تضطل  ملا ابحل وم  الرابط  وأشاد  -٢٧

  ١995 عام منذ غياان يف قانوين اإل ها  أن إىل مش  ا  الص ي ، اخلدما  م  متنوع  طائف 
 اتموواا  إنفوواذاا  ١995 لاووام احلموو  إهنووا  قووانون إنفوواذ كفالوو   يف التقصوو  أبن أفوواد  الرابطوو  أن غوو 

 كبوو    حوود إىل الااموو  املرافوو  يف املوو مون اإل هووا  خوودما  تقوودم انتظووام عوودم إىل أدى وفاوواالا 
 ويف الاموووووومي  ور تووووواون مستشوووووفى يف إال حووووو متا ليسوووووت اخلدمووووو  هوووووذ  أبن الرابطووووو  وأفووووواد 
 النائي  واملناط  الريفي  املناط  يف ياش  َم  حرمان إىل أدى الذي األمر أمسرتدام، نيو مستشفى

وو   وأوصووت  (44)ابهظوو  بت لفوو  ول وو  هلوو  إاتحتهووا إىل أو اخلوودما  هووذ  علووى صووو احل فوور  مِّ
 يف والسووريا  وامل مونوو  اجليوود  اإل هووا  خوودما  علووى احلصووو  فوور  غيوواان تضووم  أبن الرابطوو 
 مقودمي مو  وغو هم والتوليود النسا  ط  خدما  مقدمي تدري  منها بسب  البلد، أر ا  مجي 

 املاوووودا  الصوووو ي  املرافوووو  امووووتل  ت فوووو  أبن أوصووووتها كمووووا  ،اجملووووا  هووووذا يف املناسووووب  اخلوووودما 
  (45)اللزم 

 يف األعلوى هوي غيواان يف النت وارا ماودال  أن إىل الاوامل يف القتو  مناهضو  مركو  وأشار -٢8
  (46)االنت ار م  للوقاي  خط ا  السرع  و   على غياان تاتمد أبن وأوصى الاامل،

 (4٧)التاليم يف احل   
 علوووى ال امووو  احلصوووو  سوووب  اناووودام أبن املسوووؤول  واألمومووو  لألبوووو  غيووواان رابطووو  أفووواد  -٢9

 وأشوووار   (48)غيووواان يف املل ووو  ملسوووائ ا مووو  يُاووود البلووود أحنوووا  مجيووو  يف الشوووام  اجلنسوووي التثقيووو 
 اسووتمر األسووري  واحليووا  الصوو   جمووا  يف تربوووي بوورانم  مضووى فيمووا غيوواان يف كووان  أنوو  إىل الرابطوو 
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 مسوووووتوى إىل تووووور  مل فااليتووووو  أن أوضووووو ت الوووووربانم  نتوووووائ  أن غووووو  ،سووووونوا  لاووووود  بووووو  الامووووو 
  يف متفاواتا  كان  الرتبوي  املناه  تل  تدريس أبن تفيد اليت التقارير إىل الرابط  وأحالت التوقاا ،

 وفالصووووف يف تدريسووووها موووو  ابحلوووور  يشووووارون كووووانوا  املالموووون موووو  كثوووو اا   وأن املوووودارس موووو  كثوووو 
ووري  غيوواان توودر ِّ  أبن بطوو الرا وأوصووت  (49)الدراسووي   الصوو ي  اخلوودما  مقوودمي أو خمتصوون ميس ِّ

 التو يهيوو  املبوواد  موو  يتماشووى مبووا األسووري  واحليووا  الصوو   جمووا  يف الرتبوووي الووربانم  تنفيووذ علووى
  اكتسووا موودى لقيوواس مسووا ل  تووداب  تنفووذ وأن الشووام ، اجلنسووي التثقيوو  بشوو ن املت وود  لألموم

 الصووو   عوو  دقيقووو  مالومووا  علوووى حصوووهلم يضووم  مبوووا ماووارف مووو  يتلقونوو  موووا فاليوواا  الطوول 
  (5٠)الوطي الصايد على اجملا  هذا يف املقدم  اخلدما  وعلى واإلجنابي  اجلنسي 

 حمددة فئا  أو حمددي  أشخاص حقوق -٤ 

 (5١)النسا   
 ياللئوووو والفتيوووا  النسوووا  ال ماووود أبن املسوووؤول  واألمومووو  لألبوووو  غيووواان رابطووو  أفووواد  -٣٠

 يف مرتفاوو  مب وور ، سوو  يف اجلنسوي للانوو  ذلوو  يف مبووا احلميمون، شووركائه  موو  للانوو  يتارضو 
  (5٢)غياان

 (5٣)األطفا   
 حتظووور غيووواان أبن لألطفوووا  البدنيووو  الاقوبووو  أشووو ا  مجيووو  إلهنوووا  الاامليووو  املبوووادر  أفووواد  -٣١

 غو   رميو   أي علوى وب وكاق السجون يف الت دي  ئ وسا م  كوسيل   البدني  الاقوب  إىل اللجو 
 سوووياقا  باووو  ويف املنووو  ، سووويا  يف باووود يت قووو  مل البدنيووو  الاقوبووو  حظووور أن إىل أشوووار  أهنوووا

 ويف فوووووو كثر(، ١٢ الاموووووور موووووو  البووووووالغن لألطفووووووا  )ابلنسووووووب  النهاريوووووو  والرعايوووووو  البديلوووووو  الرعايوووووو 
 الوودوري سووتارا اال خوول  الوودو ، تقوودم أن يف أملهووا عوو  الاامليوو  املبووادر  وأعربووت  (54)املوودارس
 ممارسو  ُيظور تشوريااا  األولويو ، سوبي  علوى وتسو ، غيواان تصوغ أبن حمدد  توصي ا  لغياان، الشام 
 مجيوووو  يف صوووورُياا  حظووووراا  خفيفوووو ، كانووووت  مهمووووا أشوووو اهلا، جبميوووو  األطفووووا  علووووى البدنيوووو  الاقوبوووو 

 ضورور  إىل وأشوار مماثلو ، شوواغ  عو  للادالو  غيواان ماهود وأعور   (55)املنو   فيها مبا السياقا ،
   (56)البدني  الاقوب  غياان حتظر أن

 أو  ابفتتوواح علموواا  اإلنسووان حلقووو  األمري يوو  البلوودان جلنوو  أحاطووت ،٢٠١8 عووام ويف -٣٢
 ويتمثووو  اتون  وووور  يف القضوووا  كبوووار  حم مووو  يف مقرهوووا يو ووود حم مووو  وهوووي لألحوووداث، حم مووو 
 مووو  متشووياا  األحووداث، قضووا  لنظوووام ليوالتوو هي اإلصوولحي الطوواب  تا يووو  ضوومان يف منهووا اهلوودف

  (5٧)األحداث قضا  قانون م  املنشود  األهداف

 (58)األصلي  والشاو  األقليا   
 يووون  الوووذي ،٢٠٠6 لاوووام األموووري ين اهلنوووود قوووانون أن إىل للادالووو  غيووواان ماهووود أشوووار -٣٣
 يف احلو  أقور   لو ، وزعيمواا  جملسواا  األموري ين اهلنوود جمتماوا  مو  حملي جمتم  ك   ينتص  أن على
 أهنوا علوى األمري يو  اهلنديو  احل وميو  غو  املنظموا  تاام  ت ا  ال احل وم  أن بيد املص ، تقرير

 وزعما هووووا الفاليوووو  األمري يوووو  اهلنديوووو  اجملتماووووا  وتتجاهوووو  األمري ووووي اهلنوووودي للشووووا  املمثلوووو 
  (59)املنتصبن
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 ٢٠٠6 لاووام األمووري ين اهلنووود انونقو أن موو  الوورغم علووى أبن للادالو  اانغيوو ماهوود وأفواد -٣4
 يف حقهوووم أسووواس علوووى أبراضووويهم األموووري ين اهلنوووود مطالبوووا  احل ومووو  تسووووي أن علوووى يووون 
 حقوو  بشو ن املت ود  األموم إعولن بو  يقضوي موا حنوو علوى لتقاليودهم، وفقواا  واستصدامها شغلها

 تبوت مل موا يف غيواان تتبو أبن املاهود وأوصى باد  ذل  تفا  مل احل وم  ف ن األصلي ، الشاو 
 تشورع، وأن ،٢٠٠6 لاوام األموري ين اهلنوود لقوانون وفقواا  األمري ين اهلنود مطالبا  م  باد في 

 سواواريواو قريو  يف احمللي وابيتشان جمتم  م  ني  حبس  الفوري التفاو  يف اخلصو ، و   على
 القريو  سو ان ومون  عليهوا، املتفو  املنطقو  حودود وتايون أراضويهم، حدود على االتفا  أ   م 

   (6٠)الصل  ذا  املل ي  وثيق 
 الشاو ” مصطل  ع  ،٢٠١5 عام يف ختلت، احل وم  أبن للادال  غياان ماهد وأفاد -٣5

 أي تضوووو  مل ول نهووووا ،“األصوووولي  الشوووواو ” بابووووار  عنوووو  واستااضووووت التقليوووودي “األمري يوووو  اهلنديوووو 
 اجملتماوووا  تُااَموو  لووذل ، ونتيجوو  غيوواان  يف األصوولي  الشووواو  هووي موو  حُتوود ِّد وضوووعي م ماوواي 
 والقورن عشور التاسو  والقورن عشور الثوام  القورن يف غياان إىل أسلفها ها ر اليت األمري ي  اهلندي 

 سوراا ق غيواان إىل اقتيدوا الذي  األفارق  أحفاد يُااَم  ال بينما ،“أصلي  شاو ” أهنا على الاشري 
   (6١)الشاو  تل  م  أهنم على شرع والساب  عشر السادس القرنن يف
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