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نيبال*
ه ــاا الترري ــر م ــولل للمملوم ــام املردمـ ـ م ــن  4٠له ـ ب ــالح م ــلح ( )1إىل عمليـ ـ
االسـتمرا الـدي ا الشـام ييلتـل الترريـر هيكـ املحـائ التوليهيـ المامـ الـت اعتمـدها لـ
لرــوإل اان ــار ه مرــر  ،119/17لكن ـ ال يتضــمن ا آ اء ي يلهــام نأــر ي ا الــام
مــن لانــو مةواــي األمــم املتحــدة ال ــامي رــوإل اان ــار ،يـاك نان ـ  ،يال ا لكــم ي ـرا
بشـ ر ائعــاءام بمينهــا ي ــد ُئ لـ ب ــو ة منه يـ ه لواشــهن يايـ الــنع مرالــا اململومــام
ال ـوا ئة ه الترريــر ،يتُِرن ـ الن ــوا األبــلي علــا لاقــا ــد امل ــت ا يعم ـ ك بر ـرا ا ل ـ
ُُ ،21/16ي ــع ،ل ــو مرتضــا ا ــات ،فــر م ــتر اســهامام امل س ـ الو ني ـ رــوإل
اان ــار التابم ـ للديل ـ مواــو االســتمرا ياملمتمــدة بنــاءك علــا التريــد الكامـ احــائ بــا ي
يتُتــاع علــا املو ــا الشــحكهن للمةواــي ال ــامي رــوإل اان ــار الن ــوا الكامل ـ الــت تتضــمن
مجيــا اململومــام ال ـوا ئة ي ــد يعــهن ه إعــدائ هــاا الترريــر ئي ي ـ االســتمرا يالت ــو ام الــت
لدث ه تلك الة ة
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هوال -معلومات قدمتها المؤسسة الوطنية لققوق اإلنسوان التابعوة للدولوة مو وو
االستعراض والمعتمدة بناء لى التقيد التام بمبادئ باريس
ُّ -1ي ـ ـ الل ن ـ ـ الو ني ـ ـ رـ ــوإل اان ـ ــار لت ـ ــح هيئ ـ ـ ئسـ ــتو ي اولـ ــو الدسـ ــتو امل ـ ـ
لما  2٠٠7ي انور الل ن الو ني روإل اان ار لما  2٠12يما ذلك ،فرـد التـل نـ الرـانون
ال ــم إزاء موا ــو اس ــتر قا يإئا هت ــا الااتي ـ ينأ ـراك لم ــد يل ــوئ تش ـريمام تتمل ـ ب ـإئا ة ش ـ ير
املــوية  ،يض ـ ر ممأــم مــويةهن الل ن ـ الو ني ـ رــوإل اان ــار للمم ـ ب ــو ة م ت ـ يبمــد بــدي
لكــم امكمـ المليــا الــاا ي يــد اائا ة الااتيـ ياالســتر ت ،يافرـ ا كومـ علــا ســن ــانور لديــد
()2
ها املشكل
 -2ي يب الل ن الو ني روإل اان ار يالل ن الو ني للمر ة يالل ن الو نيـ املمنيـ بشـ ير
الــدالي (الل ــار الــث ) بتكـري هــات األتنيتـ بوبــةهما هيئتـ م ــترلت بــإئا ة ذاتيـ ه يـ
()3
الدستو اجلديد
 -3يب ــد نيح ــات عل ــا ع ــدئ م ــن مماه ــدام لر ــوإل اان ــار ي ــد س ــن ـ ـوان ييا ــم
سياسـام يت ـ  ،إال ر م ـتو تنةيـاها يحـدي اـميةاك يمل ت ـ ّدإل نيحـات علـا نأـا يمـا األساسـهن
يبريتونــوت اتةا ي ـ يتــايا ،علــا الــرنم مــن توبــيام الل ن ـ الو ني ـ رــوإل اان ــار يالربملــار ه هــاا
الش ر ي يب الل ن الو ني روإل اان ـار يالل نـ الو نيـ للمـر ة يالل نـ الو نيـ املمنيـ بشـ ير
()4
الدالي نيحات بتردمي الترا ير ه الو املناسو إىل هيئام املماهدام
 -4ي يب الل ن الو ني روإل اان ار يالل ن الو ني للمر ة يالل ن الو نيـ املمنيـ بشـ ير
الـدالي  ،ه ممـر إشــا هتا إىل الممليـام التشــاني لتنةيـا توبـيام االســتمرا الـدي ا الشــام (،)٥
()6
ا اءل نيحات عن تنةيا ت المم
 -٥ي يب الل ن الو ني روإل اان ار يالل ن الو ني للمر ة يالل ن الو نيـ املمنيـ بشـ ير
()7
الدالي بتمليل فمالي تنةيا ت المم الو ني روإل اان ار 2٠18-2٠14
يي ئم تر ــا ير ع ــن س ــروا ع ــدئ م ــن الرتل ــا تـ ـ ت االلت ال ــام ييف ــاة شـ ـ اا ثن ــاء
-6
االلت ــاز ،يال ســيما ه من ر ـ ت ـنياا  -مــائهي يمل ُُير ـ ه هــا ا ـوائ بشــك نــا علــا
()8
الرنم من بدي مر من امكم يتوبيام من الل ن الو ني روإل اان ار ه هاا الش ر
 -7يمل ُير التمايو ب و ة نامل يال يماجل مشري الرانور املمري علا الربملار يل الر و
الت تمـ ا النأـا الرـانوين ا ـاا اـا ه ذلـك ترـدمي تمريـ لـ يالت ـرإل ملـدة الترـائ ي يبـ الل نـ
الو ني ـ رــوإل اان ــار يالل ن ـ الو ني ـ للمــر ة يالل ن ـ الو ني ـ املمني ـ بش ـ ير الــدالي ب ـ ر ي ــد
()9
مشري هاا الرانور اا يتماشا ما املمايني الديلي
 -8ي فائم الل ار الث املانو ة باعتمائ ـانور عـا  2٠11املتملـ اكافحـ التمييـل ال حرـهن
يالنحـا ،يلكـن مل يُرفـا سـو عـدئ ليـ مـن الــدعاي مـا امـانم ب ـحو لـرا الشـر علـا ت ــوي
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الرض ــايا عـ ــن ري ـ ـ الوسـ ــا
()1٠
الةمالي

يتت ـ ــم اآليـ ــام ال ــت نشـ ــئ للرضـ ــاء علـ ــا التمييـ ــل ال حرـ ــهن بمـ ــد

 -9يعلــا ال ــرنم م ــن إنش ــاء مثــاين جل ــار لتح ـ يا ــا ال ـ ور ،ف ــإر تنةي ــا توب ــيام ه ــا
الل ار ال يحمث علا الراا يتماين مرانل االلت از/ال ور من االنتأاظ ،يهناك نرع ه الغااء
يالرعايـ ـ ال ــحي يت ــدمام ال ــر ال ــحهن ي س ــحارت ال فيـ ـ يُيت ــل ال ـ ـ ناء يامت ــلير حـ ـ
()11
امانم يامل ابور ب مرا عرلي يامل ابور ب مرا ممدي ما بمضهم الحمض
 -1٠يمل تُن ّةا توبي الل ن الو ني روإل اان ـار بشـ ر الت ـدي علـا االتةا يـ الديليـ مايـ
لرــوإل مجيـا الممــات املهــالرين ي فـرائ ســرهم( )12ي شــني إىل عــدئ اــحايا الغ ـ ياق ــرة نــني اآمن ـ
ياالجتا بالحشر يالتهريو يهناك يضاك مشكل ا وت علا شهائة املي ئ يشهائة اجلن ي لأل ةات
()13
املولوئين ثناء إ ام يالديهم ه اخلا ج بغر المم
 -11يعل ــا ال ــرنم م ــن س ــن ــانور المن ـ ـ األس ــرا ه ع ــا  ،2٠11ييا ــا األلك ــا املتملر ـ ـ
ب نديإل الرضاء علا المن الرائم علا نو اجلن  ،يت المم الو ني بشـ ر المنـ الرـائم علـا
نو اجلن را ا ل األمن  132٥ي ،182٠فإر التنةيا ال يحمـث علـا الراـا يهنـاك ا تةـا ه
اجلرائم املرتكح اد املر ة من حي ا رإل ،ياالنت ارت ،ياالها االنترائهن الرائم علا نو اجلـن ،
ياالنتحا يال تـلات امرمـام االلتماعيـ الردميـ ائمـ مثـ زياج األ ةـات ،يتمـدئ الليلـام ،ياملهـر،
ي عم ــات ال ــحر ،ينأ ــا التش ــايبائا ،يمما سـ ـ الحغ ــاء املنتش ــرة ه حرـ ـ ب ــائا ،يمما س ــام ئي ــونهن،
يلهومــا ،ينــام ا ينالح ـاك مــا تكــور المازبــام يالةتيــام يالحنــام عرا ـ لل ــر يال ي ـلات مشــري
الرــانور املتمل ـ بامل ــاياة ب ـ اجلن ـ يالمن ـ اــد املــر ة ممريا ـاك علــا الربملــار يباملث ـ  ،ال يتنــايت
()14
مشري انور ااب ع االلتماعهن امل ريع ه الربملار املشان املتملر باملهر
 -12ييفراك ملا ذنرت الل ن الو نيـ رـوإل اان ـار يالل نـ الو نيـ للمـر ة يالل نـ الو نيـ املمنيـ
بش ـ ير الــدالي  ،مــن الضــري ا ارــاذ إل ـراءام فمال ـ العتمــائ ــانور لرــوإل ال ة ـ مــن ل ـ منــا
()1٥
المن اد األ ةات ،اا ه ذلك المن اجلن هن يعم األ ةات
 -13يعلا الرنم من التمهدام املتكر ة بواا لد لإلف م من المرـارت( ،)16مل ي ـر حت ـن نحـني
ه هاا ا ات ي نشئ فر عم تاب لتنةيا ـرا ام امـانم ييفرـاك لل ـار الـث  ،مـن الضـري ا
إبــدا لكــا انوني ـ تلــل مكتــو امل ـدعهن المــا برفــا ئعــو اســتنائاك إىل توبــيام الل ن ـ الو ني ـ
روإل اان ار ،اا يتواف ما مر امكم المليا ،يامار تنةيـا امل س ـام لتوبـيام الل نـ الو نيـ
()17
روإل اان ار تنةيااك نام ك
 -14ي فــائم الل ن ـ الو ني ـ رــوإل اان ــار ب يــا بــد م ه عــا  2٠13م ـراك توليهي ـاك يتمل ـ
باملدافم عن لروإل اان ار ي بد م ا كومـ يضـاك تمليمـام إىل األلهـلة األمنيـ حبمايـ لرـوإل
املــدافم عــن لرــوإل اان ــار يلكــن عمــات ال هيــو ياايــااء يســوء املمامل ـ يياــا المرا ي ـ الــت
متــنمهم ئاء عملهــم يا ــرإل يننيهــا مــن األعمــات ال تـلات م ــتمرة يمل تُم ـ ِ نيحــات بمـ ُـد موافرتهــا علــا
()18
زيا ة املرر اخلاا املمين حبال املدافم عن لروإل اان ار
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 -1٥يعرو اعتمائ الرانون املتملرـ بل نـ ا ريرـ يامل ـا يالل نـ املمنيـ باالتتةـاء الر ـرا
لألشـ اا ،نشــئ نلتــا الل نتـ ه عــا  2٠1٥يمــا ذلــك ،فرــد لغ ـ امكمـ المليــا األلكــا
الرانوني ـ الــت جتيــل المةــو عــن م ـرتكا االنتهانــام اجل ــيم رــوإل اان ــار ئير موافر ـ الضــحايا
ي يب ـ الل ــار الــث احانم ـ م ـرتكا االنتهانــام اجل ــيم رــوإل اان ــار يترــدمي التم ــويض
()19
للضحايا اا يتماشا ما املمايني الديلي
ـرئ املمتلكـام امل ـائ ة
 -16ي د عائ ممأم املشرئين ثنـاء ال ـرا امل ـل إىل ئيـا هم ،يلكـن مل تُ ّ
إىل بـ ــحالا الشـ ــرعي يمـ ــن الضـ ــري ا ر يرـ ــد قـ ــم تمـ ــويض مناسـ ــو عـ ــن ري ـ ـ جلن ـ ـ ا رير ـ ـ
()2٠
يامل ا
 -17ي فــائم الل ن ـ الو ني ـ رــوإل اان ــار بو ــو مــا موع ـ  ٥92لائث ـ اــد لري ـ التمحــني
ت ـ ت الة ـ ة املشــمول بــالتررير يي م ـ ل ـوائ ســوء ممامل ـ ياــررت يرريــو يلــرإل ت ـ ت ف ـ ام
اااـرابام االلت الـام حتديـداك ي فـائم بـ ر الل نـ الو نيـ رـوإل اان ـار ياـم آليـ لضــمار
س م ال حةي ياملـدافم عـن لرـوإل اان ـار ي يبـ الل ـار الـث نيحـات اوابـل الممـ مـن
()21
ل امار من ال حةي ياملدافم عن لروإل اان ار
 -18يعلــا الــرنم مــن ترالــا الةرــر ،فــإر ممــدت هــا الأــاهرة ال ي ـلات مرتةم ـاك ه يســاا ال ـدالي
يالةئ ـ ــام املهمشـ ـ ـ  ،ين ـ ــالك ه يس ـ ــاا ال ـ ــكار ال ـ ــاين يميش ـ ــور ه نا ن ـ ــاىل يه املن رـ ـ ـ الغربيـ ـ ـ
()22
الوس ا/الر و ياملنا اجلنوبي
 -19يعلا الرنم من الررا ال ائ عن امكم المليا ،فـإر سياسـ اائمـاج االلتمـاعهن مل تـدم
يحتــر يضـاك مــن لرــوإل اان ــار األساســي وائـ موســها  ،يســانثات ،يشــيحان  ،يلــا ا،
امل ــلم ُ
يهاليي ــا ،يه ــا ييا  -ش ــا ييا ،ينامايي ــا ،ين ــام ا ،يم ــالههن ،يهت ــامهن ،يلهانغ ــائ ،يب ــون ،يئانـ ـوا ،
يش ــاما  ،يئي  ،يئيس ــائ  ،ينوس ــوندا ،يبانكا يي ــا ،ي اييم ،يه ــايو ،ي ال ــهن ،يميتش ــهن ،ينوتش ــهن،
ينوســحائييا يينحغــهن لنيحــات ياــا ال تيحــام ال زم ـ ائ اج لرــوإل اان ــار املتملر ـ بتلــك ا تممــام
()23
يمحايتها يتمليلها
 -2٠ييتلايــد ممــدت االجتــا بالحشــر ألنـرا الممالـ ه اخلــا ج يمل يُ ـ ّدإل علــا بريتونــوت بــالنيمو
علـا الــرنم مـن اال الــام الـت ــدمتها الل نـ الو نيـ رــوإل اان ـار يمــن الضـري ا فــا م ــتو
()24
الوعهن ياستمرا الروان يإنةاذها إنةاذاك فماالك
 -21ي م الل نـ الو نيـ رــوإل اان ــار يالل نـ الو نيـ للمــر ة يالل نـ الو نيـ املمنيـ بش ـ ير
()2٥
الدالي ر علا نيحات ر تضمن لياة نرمي لألش اا ذيا ااعا
 -22يحت ـ األ ليــام اجلن ــي ياجلن ـاني  ،بمــد لكــم بــائ عــن امكمـ المليــا ،علــا شــهائام
من
اجلن ي يلوازام ال ةر علا ساس اقوي ي د دم الل ن املمني بد اس اللياج ب ش
نة اجلن ياملنش ة اولو مر امكم المليا ترريرها الاا يوبـهن بـاالع ا بـاللياج بـ ش ـ
من نةـ اجلـن  ،ي ـد لرـا هـاا الترريـر بـد إيابيـاك لـد ا كومـ يذنـرم الل نـ الو نيـ رـوإل
اان ــار يالل ن ـ الو ني ـ للمــر ة يالل ن ـ الو ني ـ املمني ـ بش ـ ير الــدالي ن ـ ينحغــهن تمــدي األلكــا
4/24

GE.15-13806

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

التمييلي املن ـوا عليهـا ه الرـوان ياألنأمـ اـد هـا ا موعـ يتنةيـا التوبـي الـت ـدمتها الل نـ
()26
املانو ة
 -23ي د يام ت عم ي ني ترمـهن إىل مشـان الشـمورت األبـلي مشـان هائفـ ه عمليـ
ارــاذ الر ـرا ام ،اــا يتماشــا مــا اتةا ي ـ منأم ـ الممـ الديلي ـ ــم  169يينحغــهن لنيحــات تمليــل ئم ـ
()27
الشمورت األبلي يمتكينها
 -24يمل تُنةا التمليمام ال ائ ة عن امكم المليا ه عا  2٠٠7ياملتملر ب ن ـانور ال لئـ
يالت ــدي علــا اتةا ي ـ ال لئ ـ يعلــا الــرنم مــن اع ـ ا نيحــات ب ـالتيحيتي الــاين ئتل ـوا نيحــات ح ـ
ع ــا  199٠ن لئ ـ  ،ف ــإر التيحيتي ـ ال ــاين ــدموا اللر ـاك مل ُيأ ـوا ل ــاا االع ـ ا  ،يال ميك ــن ق ــم
است دا ب ا ام هوي أل ةاقم يت ي يالئاهتم يينحغهن لنيحـات محايـ لرـوإل ال لئـ عـن ريـ
()28
إبدا الروان يالت دي علا اتةا ي  19٥1اخلاب بواا ال لئ
 -2٥ي فــائم الل ن ـ الو ني ـ
بامل ن يإنةاذ بشك فمات

()29

 -26ي ــدم الل ن ـ الو ني ـ
ال حيمي يإعائة ت هيلهم بشك نا

رــوإل اان ــار بترــدميها لتوبــيام تتمل ـ بتمــدي الرــانور املتمل ـ
رــوإل اان ــار توبــيام تتمل ـ بإناث ـ املشــرئين ب ــحو الك ـوا
()3٠

ثانيا -معلومات َّ
مقدمة من عهات هخرى صاحبة مصلقة
هلف -المعلومات ااساسية واإلطار
 -1نطاق االلتدامات الدولية

()31

 -27يب ــا ع ــدئ م ــن املنأم ــام ،ا ــا فيه ــا ش ــحك اململوم ــام يالمم ـ ـ بش ـ ـ ر يلوي ـ ـ الغ ــااء ه
نيح ــات( ،)32يالو ـ املش ـ ن  ،)33(14يالو ـ املش ـ ن  ،)34(17يجلن ـ ا ر ــو ي الديلي ـ ( ،)3٥يالو ـ
املش ـ ن  ،)36(16يالو ـ املش ـ ن  ،)37(1٥يالو ـ املش ـ ن  ،)38(٥يالو ـ املش ـ ن  ،)39(2يالو ـ
املش ـ ن  ،)4٠(18يمنأم ـ س ـواتان اتا ليي ــار النيحالي ـ ( ،)41يالو ـ املش ـ ن  ،)42(2٠يمنأم ـ المة ــو
الديليـ ـ ( )43نيح ــات بالت ــدي عل ــا املماه ــدام الديليـ ـ التاليـ ـ ر ــوإل اان ــار يإنةاذه ــا :الربيتون ــوت
االتتي ــا ا امللحـ ـ بالمه ــد ال ــديا اخل ــاا ب ــا روإل اال ت ــائي يااللتماعيـ ـ يالثرافيـ ـ ؛ يالربيتون ــوت
االتتيــا ا التةا ي ـ مناهض ـ التمــايو؛ يالربيتونــوت االتتيــا ا التةا ي ـ لرــوإل ال ةـ املتملـ بــإلراء
تردمي الح نـام؛ ياتةا يـ الهـاا بشـ ر محايـ األ ةـات يالتمـاير ه ـات التحـين علـا ال ـميد الـديا؛
ياالتةا ي الديلي ماي لرـوإل مجيـا الممـات املهـالرين ي فـرائ سـرهم؛ ياتةا يـ منأمـ الممـ الديليـ
م  97بش ر الممات املهالرين؛ ياتةا يـ منأمـ الممـ الديليـ ـم  143بشـ ر الممـات املهـالرين؛
ياتةا ي منأمـ الممـ الديليـ ـم  181بشـ ر ينـاالم االسـت دا اخلابـ ؛ يبريتونـوت عـا 2٠14
التةا يـ منأمـ الممـ الديليـ ـم  29املتملرـ بالممـ اجلــربا ي االلامـهن؛ وبريتونـوت األمـم املتحــدة
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ملنا االجتا باألش اا ،ياخابـ الن ـاء ياأل ةـات ،ي ممـ ياملما حـ عليـ ؛ ياتةا يـ عـد ترـائ لـرائم
ا ررت ياجلرائم املرتكح اد اان اني
 -28ي يبـ نــالك الو ـ املشـ ن  1٥نيحــات بإنةــاذ لكــا اتةا يـ الرضــاء علــا مجيــا شــكات
التمييل اد املر ة يالتوبي المام م  26ال ائ ة عن الل ن املمني بالرضـاء علـا التمييـل اـد املـر ة؛
()44
ينالكالمهد الديا اخلاا با روإل اال ت ائي يااللتماعي يالثرافي
 -29ي يبـ
يالو ـ املش ـ ن
الديلي ( )٥٠بالت
باتت اا الل

الراب ـ ال وي ـري ملكافحـ اافـ م مــن المرـارت( ،)4٥يجلنـ ا رــو ي الديليـ (،)46
 ،)47(17يالو ـ املش ـ ن  ،)48(2يمنأم ـ هيــومن ايــت ييت ـ ( ،)49يمنأم ـ المةــو
دي علا االتةا ي الديلي ماي مجيـا األشـ اا مـن االتتةـاء الر ـرا ياالعـ ا
ن ه النأر ه الح نام

 -3٠ي يبـ ـ ـ الو ـ ـ ـ املشـ ـ ـ ن  ،)٥1(٥يالو ـ ـ ـ املشـ ـ ـ ن  ،)٥2(1٥يمنأمـ ـ ـ سـ ـ ـواتان اتا ليي ـ ــار
النيحالي ـ ( )٥3بالت ــدي عل ــا اتةا يـ ـ منأم ـ المم ـ الديلي ـ ــم  189بش ـ ر المم ـ ال ئ ـ للمم ــات
املنللي يمرالم االتةا ام املربم ما الحلدار امل ترحل فيما يتمل با د األئىن لأللو يممايني الممـ
األساسي
 -31ي يب جلن ا رو ي الديلي ( ،)٥4يالو املش ن  ،)٥٥(9يالو ـ املشـ ن  ،)٥6(11يالو ـ
املش ـ ن  ،)٥7(17يمنأم ـ هيــومن ايــت ييت ـ بالت ــدي علــا اتةا ي ـ عــا  19٥1اخلاب ـ بواــا
()٥8
ال لئ يبريتونوقا لما  1967يباعتمائ تشريمام تتمل بتنةيامها
 -32ي يب ـ منأم ـ المةــو الديلي ـ ( ،)٥9يجلن ـ ا رــو ي الديلي ـ ( ،)6٠يالو ـ املش ـ ن ،)61(17
يالو ـ ـ املشـ ـ ن  ،)62(2يمنأمـ ـ هي ــومن اي ــت ييتـ ـ ( )63بالت ــدي عل ــا نأ ــا يم ــا األساس ــهن
للمحكم اجلنائي الديلي
 -2اإلطار الدستوري والتشريعي
 -33م الو ـ املش ـ ن  11ر نيحــات ينحغــهن ر ت ــل الدســتو امل ـ لمــا  2٠٠7لضــمار
نور مجيا لروإل اان ار مكةول للناس ناف  ،ان فيهم املريمور ب و ة انوني يال لئور يملتم و
الل ــوء الــاين ال ُيملــور اجلن ــي النيحالي ـ ( )64ي فــائم الو ـ املشـ ن  ،21يالو ـ املش ـ ن ،)6٥(2٠
يالو املش ن  )66(3ب ر الدستو امل لما  2٠٠7ال يكة ا ه ا ري الديني إال للمـوا ن
()67
النيحالي
 -34ي م منأم ـ التضــامن امل ــيحهن لــوت المــامل( )68يمنأم ـ المةــو الديلي ـ ر الدســتو اجلديــد
ينحغ ــهن ر ُيم ــهن لر ــوإل اان ــار عل ــا ا ــو يتة ـ متام ـاك م ــا الر ــانور ال ــديا ياملم ــايني الديلي ـ ر ــوإل
اان ــار( )69ي ف ــائم ع ــدة منأم ــام ،ا ــا فيه ــا التح ــال ال ــديا لل ــدفا ع ــن ا ري ـ ـ ( ،)7٠يالو ـ ـ
املش ن  ،)71(19يالو املش ن  ،)72(16يالو املش ن  ،)73(9يمرنل "عـامل تـات مـن الرتـ "(،)74
يالو املش ن  ،)7٥(14يالو ـ املشـ ن  )76(21بـ ر الدسـتو اجلديـد ينحغـهن ر يضـمن امل ـاياة مـا
الر ــانور يمتت ــا اجلمي ــا عل ــا ــد امل ــاياة حبمايـ ـ الر ــانور ،ينةالـ ـ لر ــوإل ال ةـ ـ  ،يلر ــوإل مجاعـ ـ
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الدالي  ،يا ه ا وت علا اجلن ي ئير متييل ،يا
ه ال  ،يلروإل مجيا األئيار ،يحتديداك األ ليام الديني

ه ال كن ال ئ  ،يا

ه الغااء ،يا

 -3٥يئع ـ الو ـ املش ـ ن  16نيحــات إىل التم ي ـ بتنرــي ــانور ال ة ـ يالر ـوان يال ياســام
()77
املتملر بال ة لضمار االمتثات للممايني املتملر حبروإل ال ة
 -36ي يبـ ـ الو ـ ـ املشـ ـ ن  6بإنش ــاء آلي ـ ـ تابـ ـ ئات ـ ـ اجلممي ـ ـ الت سي ــي تم ــا اش ــان
()78
الشمورت األبلي مشان فمال ه امل ائ الت مت ها محاشرة
 -3اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وفدابير السياسة العامة
 -37م منأم ـ المةــو الديلي ـ ر علــا نيحــات ر تضــمن عم ـ الل ن ـ الو ني ـ رــوإل اان ــار
يف محائ با ي  ،يال سيما عن ري إئ اج اـمانام ه عمليـ التميينـام مـن لـ مراعـاة التمثيـ
التمــدئا للرــو االلتماعيـ (ه ا تمــا املــدين) املمنيـ حبمايـ لرــوإل اان ــار يتمليلهــا( )79ي فــائم
الو ـ املش ـ ن  19ب ـ ر الــدالي نــني ممثل ـ ه الل ن ـ الو ني ـ رــوإل اان ــار( )8٠يذنــرم الو ـ
املش ـ ـ ـ ن  2ر ـ ــانور الل ن ـ ـ ـ الو ني ـ ـ ـ ر ـ ــوإل اان ـ ــار لم ـ ــا  2٠12يرل ـ ــع م ـ ــن ال ـ ـ ـ ليام
()81
ياالتت ابام الت سندم إىل الل ن ه بائ األمر
 -38ي فائم الو املش ن  3بـ ر عـدة هيئـام ي نيـ يئيليـ ا لـ إنشـاء آليـ تابـ مايـ
ال ـ ــحةي يامل ـ ــدافم ع ـ ــن لر ـ ــوإل اان ـ ــار ه إ ـ ــا ـ ــانور الل ن ـ ـ ـ الو ني ـ ـ ـ ر ـ ــوإل اان ـ ـ ــار
لمـا  ،2٠12يهـو ا ـ اع برـهن ئير تنةيـا( )82ي يبـ منأمـ التضـامن امل ـيحهن لـوت المـامل نيحــات
بتمدي انور الل نـ الو نيـ رـوإل اان ـار لمـا  2٠12اتالـ التحريـ ه الرضـايا الـت تمـوئ إىل
رــوإل ال ة ـ ئات ـ الل ن ـ
مــا ح ـ عــا  ،)83(2٠11ي يب ـ الو ـ املش ـ ن 16بتمي ـ مة ــو
()84
الو ني روإل اان ار
 -39ي يب الو املش ن  ،)8٥(2٠يالو املشـ ن  ،)86(18يالو ـ املشـ ن  ،)87(14باعتمـائ
إ ا انوين لل ن الو ني املمني بش ير الدالي يالل ن الو ني للمر ة يالل ن الو نيـ املمنيـ بشـ ير
()88
امل لم من ل تمليل استر ت ها الل ار يم دا يتها يفماليتها
 -4٠ي يبـ الو ـ املشـ ن  ،2ه ممــر إشــا هتا إىل النتــائ الــت تل ـ إليهــا جلنـ مناهضـ
التمــايو يإىل عــد يلــوئ نأــا م ــتر لربــد لــاالم االلت ــاز ،بإنشــاء آليـ ي ائيـ ي نيـ م ــترل
()89
يذام فمالي  ،اا يتماشا ما الربيتونوت االتتيا ا التةا ي مناهض التمايو
 -41ي فائم الو املش ن  16بمد يلوئ نأا فمات ماي ال ة ينأا جلما الحيانام

()9٠

 -42ي يب الو ـ املشـ ن  ،)91(8يالو ـ املشـ ن  ،)92(18يالو ـ املشـ ن  )93(6بإنشـاء جلنـ
تمــا بالتمامـ مــا انتهانــام لرــوإل اان ــار اــد الشــمورت األبــلي  ،علــا النحــو املن ــوا عليـ ه
ي فائم الو املش ن  )94(6يالو ـ املشـ ن  )9٥(8بمـد اعتمـائ ت ـ عمـ ي نيـ
الدستو امل
لتنةيــا اتةا ي ـ منأم ـ المم ـ الديلي ـ ــم  169ي يب ـ الو ـ املش ـ ن  8بتنةيــا الوثير ـ اخلتامي ـ
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للمـ متر المــاملهن املمــين بالشــمورت األبــلي ( )96يذنــرم الو ـ املشـ ن  8ر بيانــام التمــدائ ينحغــهن ر
()97
تُ ن ل و األب ااثين ي اجلن ي  ،ينو اجلن  ،ما مراعاة مميا التحديد الاان للهوي

 -43ييفراك ملا ذنرت الو املش ن  ،19فرد شرع نيحات ه ياـا ميلانيـ تراعـهن ضـايا امل ـاياة
بـ ـ اجلن ـ ـ ياائم ــاج االلتم ــاعهن يتتض ــمن لكامـ ـاك تتملـ ـ برض ــايا الـ ـدالي عل ــا ال ــرنم م ــن ر
ر ــيع امل ـوا ئ لــي مضــموناك يمــا ذلــك ،فرــد مهل ـ م ـ ل مشــان ال ـدالي ه عمليــت ياــا
()98
امليلاني ياراذ الررا ام
 -44ي يبا مرنل نا تر بال نيل علا التنمي اال ت ائي المائل يالنمو الشام

()99

باء -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 -4٥اللأ الو املش ن  )1٠٠(17يشحك اململومام يالمم بشـ ر يلويـ الغـااء ه نيحـات ر
نيحات يام ت عم لتنةيا توبيام االستمرا الدي ا الشام لما  ،2٠11لكنها ال تتضمن
ي ـ التلامــام ملموس ـ ييفر ـاك مل ـا ذنرت ـ بمــض منأمــام ا تمــا املــدين ،مل جت ـر مشــاي ام نافي ـ مــا
اجلهــام املمني ـ يمل ت ـ لم الوثير ـ اخلتامي ـ ل ســتمرا الــدي ا الشــام إىل اللغ ـ املي ـ يمل تممــم ه
مجي ــا ا ــاء ال ــح ئ( )1٠1ي يبـ ـ منأمـ ـ سـ ـواتان اتا ليي ــار نيح ــات بوا ــا إ ــا زم ــين حم ــدئ لتنةي ــا
التوبيام الت توا الدي امدئ الاا تض لا ب الوزا ام املمني يآلي الربد املمينـ ي يبـ هـا
املدة لى يتاع للناس م ـاءل الديلـ ( )1٠2ي ـدم الو ـ
املنأم نيحات ب ر تنشر علناك ترريراك ملنت
()1٠4
املش ن  )1٠3(16يالو املش ن  19م لأام مماثل
 -1التعاون مع هيئات المعاهدات
 -46يب ـ الو ـ املش ـ ن  19نيحــات بترــدمي ترــا ير إىل هيئــام املماهــدام بمــد التشــاي  ،علــا
()1٠٥
ن اإل يسا يه الو املناسو ،ما اجلهام بالح امل لح
 -2التعاون مع اإلعراءات الخاصة
 -47اللأ ـ ـ منأم ـ ـ المةـ ــو الديلي ـ ـ ر نيحـ ــات مل ت يـ ــد ،ت ـ ـ ت االسـ ــتمرا الـ ــدي ا الشـ ــام
لمــا  ،2٠11التوبــيام املتملرـ بتولي ـ ئعــوة ئائمـ إىل املكلةـ بــاالراءام اخلابـ التابمـ لألمــم
املتح ـ ــدة( ،)1٠6يمل توافـ ـ ـ من ـ ــا ذل ـ ــك ا ـ ـ ـ عل ـ ــا لح ـ ــام اللي ـ ــا ام( )1٠7ي يبـ ـ ـ منأمـ ـ ـ المة ـ ــو
الديلي ـ ( ،)1٠8يالتح ــال الم ــاملهن ملش ــان امل ـوا ن ( ،)1٠9يالو ـ املش ـ ن  ،)11٠(11يجلن ـ ا ر ــو ي
الديلي ـ ـ نيحـ ــات بتولي ـ ـ ئعـ ــوة ئائم ـ ـ يالتمـ ــاير الكام ـ ـ مـ ــا املكلة ـ ـ بواليـ ــام ه إ ـ ــا اال ـ ـراءام
()111
اخلاب
 -48ي يبـ عــدة منأمــام ،اــا فيهــا منأم ـ المةــو الديليـ ( ،)112يجلن ـ ا رــو ي الديلي ـ (،)113
يالتحال الماملهن ملشان املوا ن ( ،)114يشحك اململومام يالمم بش ر يلوي الغااء ه نيحـات(،)11٥
يالو املش ن  ،)116(8يمنأم الحراء الثراه( )117نيحات باالست اب لل لحام املردم مـن االـراءام
اخلاب املواايمي التالي لليا ة الحلد :الةريـ المامـ املمـين حبـاالم االتتةـاء الر ـرا ي نـني ال ـوعهن،
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ياملرر ين اخلاب املمني بتمليل ا رير يالمدال ياجلرب يامانام عد التكرا ؛ يبواا املـدافم عـن
لرـوإل اان ـار؛ يا ـ ل التمـايو؛ يحبــاالم ااعـدا تــا ج الرضـاء ي بــإلراءام مـوللة ي تم ــةاك؛
يبــا ه الغ ــااء؛ يب ــا ه لري ـ التمح ــني؛ يبــا ه لري ـ الت م ــا ال ــلمهن يتك ــوين اجلممي ــام؛
()118
يحبروإل الشمورت األبلي
 -49ي يبا نالك التحال الماملهن ملشان املوا ن نيحات بالرئ علا الرسائ

()119

عية -فنفيووا االلتدامووات الدوليووة المتعلقووة بققوووق اإلنسووانا مووع مرا وواة القووانون الوودولي
اإلنساني الواعب التطبيق
 -1المساواة و دم التمييد
 -٥٠شائم الو املش ن  19باعتمائ انور عا  2٠11املتمل اكافح النأا ال حرهن يالنحا
ياللأـ ر مــن الضــري ا تمليــل إنةــاذ ( )12٠ي يبـ منأمـ المةــو الديليـ باعتمــائ إ ــا تنأيمــهن
للرانور يالتحري ه المن الرـائم علـا سـاس حرـهن()121؛ ي يبـ الو ـ املشـ ن  )122(19يالو ـ
املشـ ـ ن  )123(2٠بوا ــا ت ـ ـ عمـ ـ ي نيـ ـ ر ــع ق ــا مـ ـوا ئ نافيـ ـ يبتمكـ ـ موعـ ـ الـ ـدالي
()124
ي يب منأم الحراء الثراه باعتمائ سياسام متنا التمييل ال حرهن
 -٥1ي يب ـ الو ـ املش ـ ن  6نيحــات بالت ــدا ألشــكات التمييــل املتمــدئة اــد ن ــاء الشــمورت
()12٥
األبلي
 -٥2ي فائ املرنل اآسيوا للموا ئ الرانونيـ بـ ر م ـ ل ئاليـ يشـني إىل األشـ اا املضـ هدين
يامل تحمدين ئينياك يثرافياك يالتماعياك يا ت ائياك يتا ُيياك ييمتربير من املنحوذين يلـث املرنـل نيحـات علـا
()126
تنةيا التشريمام يامار ت ي مويةهن الشر االم التمييل ال حرهن يالنحا
 -٥3يذن ــرم الو ـ املش ـ ن  14ر ال ـدالي  ،ياألش ـ اا ذيا ااعا ـ  ،يالمم ــات امل ــتمحدين
ســابراك ل ــدائ ئيــن ،يالشــمورت األبــلي  ،يامل ــلم ال يلالــور يميشــور علــا هــام ا تمــا يتمــاين
()127
الن اء ما األ ةات املنتم إىل ها اجلماعام من هتمي ملئيج
 -٥4ي شــائم الو ـ املشـ ن  )128(12يالو ـ املشـ ن  13بنيحــات الراذهــا ت ـوام إيابيـ اــو
االع ـ ـ ا باملثلي ــام ياملثلي ـ ـ يملئيل ـ ـهن املي ـ ـ اجلن ــهن يمغ ــايرا اقوي ـ ـ اجلن ــاني يل ــاملهن ب ــةام
اجلن ـ ( )129ي يب ـ الو تــار نيحــات اــا يلــهن :إبال ـ الم ــام اجلن ــي يااللتماعي ـ الرائم ـ ب ـ
بــالغ بال ااــهن ،بغــض النأــر عــن اجلــن ي نــو اجلــن  ،يالنأــر إىل االنت ــارت مــن زايي ـ حمايــدة
لن ــانياك؛ يإبال ـ الــلياج ي الــلياج املــدين ب ـ ش ـ مــن نة ـ اجلــن  ،يإل ـراء تمــدي م اللر ـ
الس ــت دا تمرية ــام حماي ــدة م ــن النالي ـ اجلن ــاني ه ـانوين األس ــرة ياملـ ـنيا ؛ يس ــن تش ـريا ش ــام
ملكافحـ ـ التميي ــل؛ يحت ـ ـ فه ــم لر ــوإل املثلي ــام ياملثليـ ـ يملئيلـ ـهن امليـ ـ اجلن ــهن يمغ ــايرا اقويـ ـ
()13٠
اجلن اني يلاملهن بةام اجلن ؛ يمكافح يبم فرائ ها الةئ يمما س المن ادهم
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 -٥٥ي يب منأمـ التضـامن امل ـيحهن لـوت المـامل بتمـدي اللـوائ املتملرـ بتـ م إبـدا يثـائ
()131
اقوي ألفرائ مجيا األئيار
 -٥6ي فائم منأم هيومن ايـت ييتـ بـ ر ـانور اجلن ـي ينحغـهن ر يُمـدت لل ـماع بانت ـارت
اجلن ي عـن ريـ لـد الوالـدين( )132ي يبـ الو ـ املشـ ن  9بإلغـاء مجيـا األلكـا التمييليـ الـت
متنا املر ة من انت ارت اجلن ي يااللتةاظ لا ينرلها؛ ياالع ا با امل تر لكـ مـن الوالـدين ه
مــن اجلن ــي ألبنائ ـ اســتنائاك إىل الن ــو املحاشــر ،يل ـ ن ـ منهمــا امل ــتر ه مــن اجلن ــي لليل ـ
()133
األلنا بنة الشريا
 -٥7ياللأـ ـ الو ـ ـ املشـ ـ ن  16ر بإمك ــار  ٥8.1ه املائـ ـ فرـ ـ م ــن األ ة ــات حتـ ـ س ــن
اخلام ـ ا ــوت علــا شـهائة مــي ئ( )134ي يبـ الو ـ املشـ ن  9بتمليــل تممـيم ت ـ ي املواليــد،
ا ــن ف ــيهم ة ــات ال لئـ ـ ياأللان ــو يع ــدميهن اجلن ــي ياألمه ــام المازب ــام( ،)13٥ي يبـ ـ الو ـ ـ
()136
املش ن 16جبم ت ي املواليد إللامياك
 -2حق الفرد ي القياة والقرية وهمن الشخصي
 -٥8ذن ــرم الراب ـ ـ ال وي ـ ـري ملكافحـ ـ اافـ ـ م م ــن المر ــارت ر الش ــكاي املتملرـ ـ حب ــاالم
ااعــدا تــا ج ن ــاإل الرضــاء يالتمــايو ينحغــهن ر تُ ـ ل ــو األبــوت ي ر ُُير ـ فيهــا ب ــرع
()137
يفمالي ينلاه ياستر لي يئ
 -٥9ي عرب ـ الراب ـ ال وي ـري ملكافح ـ ااف ـ م مــن المرــارت( )138مــا املرنــل اآســيوا للم ـوا ئ
الرانونيـ ـ ( )139ع ــن لرهم ــا م ــن ر مش ــري الر ــانور املتمل ـ ـ (اكافح ـ ـ ) التم ــايو ياملمامل ـ ـ الراس ــي
يال إن ــاني ياملهينـ ال يتةـ مــا املمــايني الديليـ ي يبـ منأمـ المةــو الديليـ ( )14٠نيحــات بـ ر تــنع
()141
عل ــا عروب ــام لنائيـ ـ مناس ــح فيم ــا ُي ــع عم ــات التم ــايو ين ــني م ــن ا ــريرت س ــوء املماملـ ـ
ي يبـ الراب ـ ال وي ـري ملكافحـ اافـ م مــن المرــارت بتمــدي ــانور ضــايا الديلـ لمــا 1992
اتال ـ ت ـ ـ ي ش ــكاي التم ــايو ياالتتة ــاء الر ــرا؛ يإلغ ــاء نأ ــا التر ــائ ه تر ــدمي الش ــكاي ؛
ياــمار يــا الشــر بمملهــا لــى ه لــات عــد يلــوئ شــكاي ةيـ ( )142ي يبـ هيــومن ايــت
ييت ـ بت ــرمي فم ـ االتتةــاء الر ــرا يفر ـاك ل تةا ي ـ الديلي ـ ماي ـ مجيــا األش ـ اا مــن االتتةــاء
()143
الر را
 -6٠ياللأ الو املش ن  2ر احايا انتهانام لروإل اان ار يوالهـور فـض ال ـل ام
ت ـ ي الرضــايا يالتحريـ فيهــا يانمــدا امل ــاءل عــن عــد إل ـراء التحريرــام ي يب ـ بإنشــاء آلي ـ
()144
شكاي م ترل بش ر سلوك وام األمن
 -61ي يب ـ الراب ـ ال وي ـري ملكافح ـ ااف ـ م مــن المرــارت بت ــرمي شــكات المن ـ اجلن ــهن
األتــر مــن نــني االنت ــارت ،مث ـ االســتمحائ اجلن ــهن يا م ـ الر ــرا ،يالحغــاء الر ــرا ،يالتمرــيم
الر ــرا ،ياانـ ـرا عل ــا التم ــرا ،يتش ــوي األعض ــاء التناس ــلي ياألث ــداء ،ياخلت ــار الر ــرا؛ يتم ــدي
مهل ـ ـ  3٥يوم ـ ـاك امـ ــدئة انون ـ ـاك لترـ ــدمي الشـ ــكاي املتملر ـ ـ باالنت ـ ــارت ينـ ــني مـ ــن شـ ــكات المن ـ ـ
()14٥
اجلن هن
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 -62ياللأ ـ منأم ـ مناب ــرا لرــوإل اان ــار ،ه ممــر إش ــا هتا إىل توبــيام االس ــتمرا
الــدي ا الشــام لمــا  )146(2٠11يالل نـ املمني ـ بالرضــاء علــا التمييــل اــد املــر ة ،ر ــانور المن ـ
املنــلا لمــا  2٠٠9ال ي ـوفر ا ماي ـ الكافي ـ للضــحايا( )147ي يب ـ هــا املنأم ـ جبمل ـ مــو منهــا
ئ اس ـ ــانور األســرة يالرــانون املــدين ياجلنــائهن يتمــدي األلكــا الــت تن ــوا علــا متييــل اــد املــر ة،
()148
يياا ت عم ي ني بش ر إنةاذ هاا الرانور ي بد
 -63ي يب منأم المةو الديلي الشر ب ر توفر للن اء يالةتيام بيئ آمنـ يسـري متكـنهن مـن
()149
مجيا الشكاي يحتر فيها ب رع ينلاه يفمالي
ااب غ عن لوائ المن  ،يت
 -64ي م املحــائ ة الماملي ـ ايــاء مجيــا شــكات المروب ـ الحدني ـ لأل ةــات ر علــا نيحــات ر حتأــر
لأراك برُياك مجيا شكات المروب الحدنيـ لأل ةـات ه مجيـا األمـانن ،اـا فيهـا املنـلت ،ي ر تلغـهن ةيـاك
()1٥٠
لكا انور ال ة يالرانور الما ( )Muluki Ainالت ترب است دا ها المروب
 -6٥ي م منأم التضامن امل يحهن لوت المامل ر علا نيحات إنةـاذ الرـانور ملنـا زياج األ ةـات؛
يمحايـ ـ فتي ــام الـ ـدالي يال حر ــام ال ــدنيا م ــن ال ــلياج املحك ــر يالر ــرا؛ يا ــمار ر يكةـ ـ الدس ــتو
يالر ـوان جلميــا الن ــاء نام ـ ا ري ـ ه اتتيــا ممترــداهتم الديني ـ ( )1٥1ي يب ـ الو ـ املش ـ ن 7
اراااة املت حح ه زياج األ ةات يإزال ا والل الت حتوت ئير يبوت الضحايا إىل سح االنت ا
()1٥2
ياجلرب الرانوني
 -66ياللأ الو املشـ ن  4ر يـاهرن الممـ الر ـرا ياالسـتمحائا ال تـلاالر ـائمت علـا
ال ــرنم م ــن األلك ــا الرانونيـ ـ املمتم ــدة يالتـ ـلا نيح ــات اكافحتهم ــا( )1٥3ي يبـ ـ الو ـ ـ املشـ ـ ن 4
باالع ا بان حـاإل ـانور عـا  2٠٠2علـا مجيـا الممـات امل ـتمحدين سـدائاك لـدين ياـمار ر تممـ
الل ار املمني بإعائة ت هي الممات امل تمحدين امر ين ي بد يااعهم علـا اـو فمـات( )1٥4ياللـ
املرن ــل اآس ــيوا للم ـوا ئ الرانوني ـ ر امكم ـ الملي ــا يع ــلم إىل ا كوم ـ ب ــن ــانور يتمل ـ بت هي ـ
()1٥٥
بمد
اقالييا ،يلكن عملي حتديد هوي فرائ ها ا موع مل تكتم ُ
 -67ي م الو ـ املش ـ ن  )1٥6(16يمنأم ـ س ـواتان اتا لييــار ر علــا نيحــات ر تمــدت الرــانور
ا ــاا املتمل ـ بمم ـ األ ة ــات ائ اج عم ـ األ ة ــات ه الر ــا ن ــني الرة ــهن ا ــمن ن ــاإل الر ــانور،
()1٥7
يتضمن يلوئ سل ام مكلة بالربد يالتةتي يالتحري

 -68ي م الو املش ن  )1٥8(16يمنأم سواتان اتا لييار ر علا نيحـات ر تمـلز إنةـاذ ـانور
مكافح ـ االجت ــا بالحش ــر ينرله ــم( )1٥9ي يب ـ منأم ـ المة ــو الديلي ـ ب ـالتحري ه اجل ـرائم املتملر ـ
باالجتا ؛ اا فيها االجتا باألش اا يما يت بالك من لرائم من وا عليها ه الرانور اجلنـائهن،
()16٠
يامار نور التمري الرانوين ل جتا متماشياك ما املمايني الديلي
 -3إقامة العدلا بما ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب
 -69اللأ الو املش ن  18ر نأا المدال اجلنائيـ يةترـر إىل التن ـي الةمـات بـ التحريـ
()161
يامل لر ياملراااة ييشك ترانم الرضايا ه امانم إلد املشان المام
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 -7٠ي يبـ ـ منأمـ ـ المة ــو الديليـ ـ ب ــحو ال ـ ـ ليام م ــن س ــل ام املرا م ــام ال ــت جتي ــل
االحتجاز التعسفي( )162يبإلغاء قانون اامن العام ي إب ل لنل ال ليام الت رـوت احتجواز
()163
هشخاص ي "القبس االحتياطي" ئير هتم ي حمانم
 -71ياللأ ـ ـ الو ـ ـ املش ـ ـ ن  16ر امكم ـ ـ المليـ ــا بـ ــد م م ـ ـ تراك تمليمـ ــام إىل ا كوم ـ ـ
بضــمار محاي ـ اــحايا اجل ـرائم املرتكح ـ اــد األ ةــات يشــهوئ هــا اجل ـرائم يمــا ذلــك ،فــإر الرواعــد
()164
االرائي لرضاء األلدا لما  2٠٠6مل تنر نهن تت ء ما ال ياإل
 -72ي شــا م الراب ـ ال وي ـري ملكافحـ اافـ م مــن المرــارت( ،)16٥يالو ـ املش ـ ن ،)166(17
يالو ـ املش ـ ن  ،)167(3يجلن ـ ا رــو ي الديلي ـ ( ،)168يمنأم ـ هيومــار ايــت ييت ـ ( ،)169يالو ـ
املش ـ ن  ،)17٠(2٠يالو ـ املش ـ ن  ،)171(2يمنأم ـ المة ــو الديلي ـ ( )172إىل التوب ــيام املنحثر ـ ع ــن
االس ــتمرا ال ــدي ا الش ــام لم ــا  2٠11فيم ــا يتمل ـ بالمدالـ ـ االنتراليـ ـ ( )173ي في ــد بـ ـ ر اآلي ــام
املتمثل ـ ه جلن ـ ا رير ـ يامل ــا يالل ن ـ املمني ـ باالتتة ــاء الر ــرا لألش ـ اا ال متتث ـ للمم ــايني
الديلي  ،ي ر االراء الاا ئ إىل اعتمائها مل يكن شام ك اا في الكةاي

 -73ي فائم يضاك بمض املنأمام ب ر امكم المليـا لغـ ه  26شـحاا/فرباير  2٠1٥لكـا
الرانور الت منح آليام المدال االنترالي ب ليام ترديري روقا التوبي بالمةو ،ي تال لوزا ة
يإعائة ااعما الح ه م ل ما إذا نار يتم حمانمـ مـرتكا اجلـرائم اخل ـنية ال ي م
ال
امكم المليا ر موافر الضحي يـو ر تكـور إللاميـ للم ـا ي ر الرضـايا املمرياـ علـا امـانم
ال ميكن إلالتها إىل هات الل نت

 -74ي شــا م عــدة منأمــام إىل الشـوان الــت عرب ـ عنهــا منأمــام لرــوإل اان ــار يحمــامور
ي موعــام الضــحايا ،يالــت تشــم مــا يلــهن ( )1ياليـ الل نتـ الـراء يســا للتوفيـ بـ الضــحايا
ياجلناة لى ه لاالم االنتهانام اجل يم روإل اان ار )2( ،لأر ا إلراء انوين ه الرضايا
املمتمد فيها علا الوسا  )3( ،عـد االعـ ا حبرـوإل الضـحايا ه اجلـرب )4( ،عـد نةايـ األلكـا
َ
املتملر حبماي الشهوئ
 -7٥ي يبـ عــدة منأمــام اواءمـ ــانور عــا  2٠14املتملـ بل نـ ا ريرـ يامل ــا يالل نـ
املمني ـ باالتتةــاء الر ــرا لألش ـ اا مــا الرــانور الــديا ح ـ شــري املةوا ـ ه المم ـ ؛ يحمانم ـ
املشــتح ه ا تكــالم لـرائم اولــو الرــانور الــديا ،يتــوفني لــرب نامـ يفمــات للضــحايا؛ يالتحريـ ه
مجيــا االئعــاءام املتملرـ ب ـاجلرائم املن ــوا عليهــا ه الرــانور الــديا ،ه املااــهن يا ااــر علــا لــد
سواء ،يامار متكن الضحايا من الوبوت إىل سح انت ا فمال ما امانم
 -76ي يب ـ نــالك عــدة منأمــام بامتثــات الل نت ـ اللت ـ نشــئتا لــديثاك ،يمهــا جلن ـ ا رير ـ
يامل ا يجلن التحري ه اتتةـاء األشـ اا ،امتثـاالك تامـاك للرـانور الـديا ياملمـايني الديليـ يال ـواب
الرضائي الت نرستها امكم المليا ه نيحات ثناء ئائهما لواليتيهما
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 -77ي يب ـ جلن ـ ا رــو ي الديلي ـ اماجل ـ املشــان الــت توالههــا زيلــام ي بنــاء األش ـ اا
الـ ــاين اتتة ـ ـوا ـ ـراك لـ ــد نر ـ ـ ممتلكـ ــام زيالهـ ــن ي آبـ ــائهم نتي ـ ـ مـ ــا ي ـ ــما " اعـ ــدة الـ ـ ـ 12
()174
عاماك"
 -4حريووة الوودين هو المعتقوود وحريووة التعبيوور وفاوووين الجمعيووات والتجمووع السوولمي والقووق ووي
المشاركة ي القياة العامة والقياة السياسية
 -78يب ـ الو ـ ـ املش ـ ن  6نيح ــات ب ــال ا لـ ـ الش ــمورت األب ــلي ه مما س ـ ئينهـ ـا يمراع ــاة
ممترــداهتا يثرافتهــا( )17٥ي يبــا التحــال الــديا للــدفا عــن ا ريـ بضــمار مرااــاة مـرتكا اجلـرائم
()176
ذام الديافا الديني يمما حتهم تحماك لالك
 -79ي م منأم المةو الديلي ر علا نيحات ر تضمن عد تو ي ا شـ ع ب ـحو إعمالـ
ب ريرـ سـلمي لرـ ه لريـ التمحـني ي تكـوين اجلمميـام ي الت مــا ،يتنةيـا مجيـا عمليـام التو يـ
يفرـاك ملمــايني الرــانور يلرــوإل اان ــار( )177يلــث املرنــل اآســيوا للمـوا ئ الرانونيـ نيحــات علــا تنةيــا
()178
تدابني ي ائي ملنا است دا الروة ثناء االلت الام
 -8٠ي ف ـ ــائم الو ـ ـ ـ املش ـ ـ ـ ن  3ب ـ ـ ـ ر نيحـ ـ ــات ت ـ ــدعم توبـ ـ ــيام االس ـ ــتمرا الـ ـ ــدي ا الشـ ـ ــام
لما  2٠11الت تدعو إىل امار من املدافم عن لرـوإل اان ـار ،اـن فـيهم ال ـحةيور ،يلكنهـا
مل ترح ـ التوبــيام املتملر ـ بــإلراء حتريرــام فمال ـ ه هــا االنتهانــام يترــدمي امل ـ يل عنهــا إىل
المدال ـ ـ يعلـ ــا الـ ــرنم مـ ــن اال ة ــا التـ ــد يهن ه عـ ــدئ االنتهانـ ــام ال ــت تمـ ــر قـ ــا ال ـ ــحةيور
()179
ياملدافمور عن لروإل اان ار ه الة ة  ،2٠14-2٠11فإر االنتهانام يل ت نية
 -81ي شا م الو املش ن  17إىل اري ة إي ء اهتما تـاا لتنةيـا "اسـ اتي ي التنةيـا امليـ
املتملر بنيحات" الت ُي ِام استنائاك إىل املحائ التوليهي ال ائ ة عن االحتائ األي ييب بش ر املدافم
عــن لرــوإل اان ــار( )18٠ي يبـ منأمـ المةــو الديلي ـ نيحــات بـال ا يمحايـ لرـوإل املــدافم عــن
لرــوإل اان ــار ،يال ســيما املــدافمام عــن لرــوإل اان ــار ،اــا يتماشــا مــا إع ـ ر األمــم املتحــدة
()181
املتمل باملدافم عن لروإل اان ار
 -82يلــث التح ــال المــاملهن ملش ــان امل ـوا ن نيحــات عل ــا ا ــمار ال ــماع بت ـ ي منأم ــام
املثليام ياملثلي يملئيلهن املي اجلن هن يمغايرا اقويـ اجلن ـاني يلـاملهن بـةام اجلن ـ ياما سـ
()182
ها املنأمام لمملها حبري
 -83ي التحال الماملهن ملشان املوا ن ر علا نيحات ر تملز لري الت ما ئير فر يوئ
علا التيحيتي ياملنأمام التيحيتيـ ( )183ي م الو ـ املشـ ن  11ر علـا نيحـات ر متتنـا عـن اعترـات
التيحيتي ـ ـ ب ـ ــحو إعم ـ ــاقم ر ـ ــو هم ه لري ـ ـ الت م ـ ــا يالتمح ـ ــني يالتحري ـ ـ ه مما س ـ ــام الت وي ـ ـ
ياملض ــايرام ال ــت يتم ــر ق ــا التيحيتيـ ـور( )184ي يبـ ـ منأمـ ـ المة ــو الديليـ ـ بوا ــا ل ــد ملما سـ ـ
االس ــت دا املة ــرا للر ــوة يالمن ـ م ــن لان ــو الر ـوام ا كومي ـ ا ــد ف ـرائ ال ائة ـ التيحيتي ـ ي ائة ـ
()18٥
املائهي ا
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 -84ي يب ـ الو ـ املش ـ ن  ،)186(6يالو ـ املش ـ ن  ،)187(18يالو ـ املش ـ ن ،)188(19نمــا
يبـا املرنـل الــديا ملناهضـهن التمييــل( ،)189يمرنـل نـا تر( )19٠بتوســيا مشـان املــر ة يالـدالي يالةئــام
املهمش األتر ه عمليام اراذ الررا ام
 -5القق ي العمل و ي التمتع بشروط مل ادلة ومؤافية
 -8٥ف ــائم منأم ـ س ـواتان اتا ليي ــار ب ـ ر نيح ــات ت ــدعم توب ــيام االس ــتمرا ال ــدي ا الش ــام
لمــا  2٠11املتملر ـ حبرــوإل الممــات( )191ي يب ـ بــإلراء اســتمرا شــام للر ـوان  ،يياــا ــانور
للممـ ميتثـ التةا يــام منأمـ الممـ الديليـ  ،يمماجلـ الشـوان املتملرـ بالر ــا نــني الرةــهن يعمـ
األ ةــات؛ يإنشــاء لـ ي ــين للممـ ُميثّـ فيـ بــحارت الممـ يا كومـ يالنرابــام ياملنأمــام نــني
()192
ا كومي
 -86ي يب الو املش ن  2٠باعتمائ انور يتمل ب ياسام عمالـ الشـحارت ي لـ الشـحارت
()193
لد استحدا فرا عم للشحارت
 -87ي م منأم سواتان اتا لييار ر علـا نيحـات ر تمـ بالممـات املنـللي ه مشـري انويـا
()19٥
املدين( )194يبالمامل ه بناع ال في ي ر توفر ممايني المم الدنيا
 -6القق ي الضمان االعتما ي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -88اللأـ الو ـ املش ـ ن  19ر نيحــات ياــم لكام ـاك تتمل ـ بالضــمار االلتمــاعهن يلكــن
ه ــا األلك ــا مل تنة ــا ب رير ـ متكامل ـ ( )196ياللأ ـ منأم ـ م ــاعدة امل ــن ر ع ــد ام ــت ك
()197
ب ا ام هوي يشك عائراك ُيوت ئير متتا امل ن حبرهم ه الضمار االلتماعهن
 -89ي فــائم شــحك اململومــام يالمم ـ بش ـ ر يلوي ـ الغــااء ه نيحــات ب ـ ر نرــع الغــااء يالتغاي ـ
الكافي ال يلات يشك إلد امل ائ ا اس ( )198ياللأـ الو ـ املشـ ن  14ر هـاا الـنرع
ي ثر ت ثنياك نني متناسو علا الدالي يالممات امل تمحدين سابراك ل دائ ئين يالشمورت األبلي يفرـراء
املنــا الريةي ـ يامل ــلم ( )199ي يب ـ الو ـ املش ـ ن  )2٠٠(17يشــحك اململومــام يالمم ـ بش ـ ر
يلوي ـ الغــااء باعتمــائ اس ـ اتي ي ي ني ـ شــامل لضــمار األمــن الغــاائهن يالتغــايا لل ميــا؛ يحتديــد
()2٠1
الةئام املهمش ي بد الترد امرز
 -9٠ي م الو ـ املشـ ن  14ر علــا نيحــات ر تضــمن التنةيــا الةمــات لربنــام ااســكار ،يمتــن
()2٠2
األيلوي ألشد الةئام هتميشاك يامةاك ،يتمدت ال ياسام الت ت ئا إىل عمليام اات ء

 -91ي يب الو املش ن  14بضمار ل وت اجلميا علا ميا الشـررت امل مونـ ( )2٠3ي فـائم
الو ـ املش ـ ن  9ب ـ ر نالحي ـ األســر املميشــي للــدالي تتمــر للتمييــل يالريــوئ لــد للــو املــاء مــن
()2٠4
م ائ امليا املش ن ليث يمترب ا تما امليا الت مي ها الدالي ميا نني اهرة
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 -7القق ي الصقة
 -92فــائم الو ـ املش ـ ن  14ب ـ ر نيحــات تنةــا ب ـرام ســامه ه زيــائة متوس ـ الممــر املتو ــا
يا ةــا ممــدت يفيــام الراــا يالوفيــام النةاســي ي يبـ الو ـ املشـ ن  14بضــمار التشــاي مــا
()2٠٥
ا تما املدين لتنةيا ال ياس الو ني لل ح لما 2٠14
 -93ياللأ ـ الو ـ املش ـ ن  14ر امل تشــةيام ال ترــد تــدمام بــحي ليــدة ي ر النــاس
مضـ ـ رير للتولـ ـ إىل امل تش ــةيام يالمي ــائام ال حيـ ـ اخلابـ ـ  ،يه ــهن بمي ــدة املن ــات بالن ــح للةئ ــام
()2٠6
املهمش ب حو تكاليةها املالي
 -94يذنــرم منأمـ م ــاعدة امل ــن ر الرعايـ ال ــحي لي ـ ه متنــايت الكثــني مــن امل ــن ،
()2٠7
ي ر املراف الرائم رلو من املوية املد ب ه ات عاي امل ن
 -9٥ي يب منأم المةو الديلي باعتمـائ اسـ اتي ي ترمـهن إىل الو ايـ مـن التـدا الرمحـهن ،اـا ه
()2٠8
ذلك اراذ اخل وام ال زم لضمار ممرف الن اء يالةتيام يإئ انهن رو هن
 -96ييفراك ملا ذنرت الو املش ن  ،7ال يلات إعمات ل املر ة ه االهـا اآمـن نـني مكتمـ
علا الرنم من ياا وان يسياسام تردمي ه هاا الش ر ي يبـ الو ـ املشـ ن  7ب ـن ـانور
شام لضمار توفني تدمام إلها مي و ة التكلة يم مون جلميا الن اء اللوان هن حبالـ إليهـا؛
()2٠9
ب نش التوعي
ياالا
 -8القق ي التعلية
 -97فــائم الو ـ املش ـ ن  1٠ب ـ ر فــرا ا ــوت علــا تملــيم ــاين يليّـد يلــاما مل تتح ــن
نث ـنياك ييهــدئ ات ــا ن ــاإل التملــيم اخلــاا نــني املــنأم فــرا ل ــوت األ ةــات امــريم التماعي ـاك
()21٠
يا ت ائياك علا تمليم ليد
 -98ييفر ـاك مل ــا ذنرت ـ الو ـ املش ـ ن  ،6لي ـ هنــاك مح ــائ ام فمال ـ لتملي ــل تكــاف الة ــرا ه
التملــيم ل ــال ا تمم ــام املهمش ـ يترتةــا مم ــدالم االنر ــا ع ــن الد اس ـ ييت ــم التمل ــيم املتم ــدئ
اللغ ـ ــام بم ـ ــد الةمالي ـ ـ ـ ( )211ي ث ـ ـ ـا م الو ـ ـ ـ املش ـ ـ ـ ن  )212(8يالو ـ ـ ـ املش ـ ـ ـ ن  )213(16يالو ـ ـ ـ
()21٥
للتمليم
املش ن  )214(19شوان مماثل ي يب الو املش ن  16بليائة امليلاني امل
 -99ي يب الو املش ن  14باعتمائ انور يكـرس انيـ يإللاميـ التملـيم األساسـهن؛ يبت ـوير
()216
املنهاج التمليمهن بالتشاي ما ال رت ياململم ياآباء ،ينالك زعماء ال ائة امل لم
 -1٠٠ي يب الو املش ن  14بتنةيا ت تملـيم ـوت مـد تواـ مةهـو التملـيم اجلـاما اـا
يتماش ــا م ــا اتةا يـ ـ لر ــوإل األشـ ـ اا ذيا ااعا ـ ( )217ي يبـ ـ منأم ـ هي ــومن اي ــت ييتـ ـ
()218
بإشراك النش اء ه ات لروإل األش اا ذيا ااعا ه تنةيا برام التمليم اجلاما
 -1٠1ي يبـ الو ـ املشـ ن  16بتنةيــا املحــد التــوليههن الــداعهن إىل لمـ املد سـ من رـ سـ
()219
ماي املدا س ياأل ةات من االستغ ت ال ياسهن ا ليب
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 -9ااشخاص ذوو اإل اقة
 -1٠2يفر ـاك ملــا ذنرت ـ الو ـ املش ـ ن  )22٠(18يالو ـ املش ـ ن  ،)221(19يتمــر األش ـ اا ذيي
ااعا ـ ـ ألن ـ ـوا متمـ ــدئة مـ ــن التمييـ ــل ي يب ـ ـ الو ـ ـ املش ـ ـ ن  19بضـ ــمار مـ ــن األيلوي ـ ـ جلميـ ــا
األش ـ ـ ـ ـ اا ذيا ااعا ـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ــات اخل ـ ـ ــدمام ،يه نأ ـ ـ ــم التمل ـ ـ ــيم يب ا ـ ـ ــام اقوي ـ ـ ـ ـ يالض ـ ـ ــمار
()222
االلتماعهن
 -10ااقليات والشعوب ااصلية
 -1٠3يب ـ منأم ـ الحرــاء الثرــاه اواءم ـ التش ـريمام يال ـربام مــا إع ـ ر األمــم املتحــدة بش ـ ر
()223
لروإل الشمورت األبلي ياالع ا علناك ا موعاهتا يثرافاهتا املتميلة
 -1٠4ي يبـ منأمـ الحرـاء الثرـاه بةـر ي ـ اتتيـا ا لنرـ ملكيـ األ ااـهن يياـا تشـريمام
()224
مناســح مــن ل ـ مشــان الشــمورت األبــلي مشــان نامل ـ ه إئا ة الغابــام يامل ـوا ئ ال حيمي ـ
ي م الو املش ن  17ر علا نيحات ر تضا سياس متكامل لأل ااـهن ي ر ت ّـر يتـنية اابـ ع
الل اعـهن يحتــدئ ا رــوإل الترليديـ لل ــكار األبــلي ه ااــيهم يت ــتميد هــا ا رــوإل( )22٥ي ثـا م
()229
الو ـ ـ املشـ ـ ن  )226(8يالو ـ ـ املشـ ـ ن  )227(6يالو ـ ـ املشـ ـ ن  )228(2٠يالو ـ ـ املشـ ـ ن 14
ضايا مماثل
 -11المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء
 -1٠٥يفراك ملا ذنرتـ الو ـ املشـ ن  ،1ت ـا ع يتـنية ه ـرة الممالـ مـن نيحـات إىل اخلـا ج بشـك
نحني( )23٠ي يب الو املشـ ن  )231(1٥يالو ـ املشـ ن  )232(2٠يمنأمـ سـواتان اتا لييـار
بتمــدي ــانور الممال ـ اخلا لي ـ مــن ل ـ مواءمت ـ مــا املمــايني الديلي ـ رــوإل اان ــار يحتديــد ئيا
يم ـ يليام ال ــوزا ام يالونــاالم المامل ـ ه ــات اق ــرة ي م منأم ـ س ـواتان اتا لييــار ر عل ــا
()234
نيحات ر تد ج املهالرين يالممات املهالرين المائدين ه برام الضمار االلتماعهن
()233

 -1٠6ياللأ ـ الو ـ ـ املش ـ ن  1ر ال ياسـ ـ الرامي ـ إىل من ــا الم ــام م اللـ ـوان تر ـ عم ــا هن
عــن  3٠ســن مــن الممالـ اخلا لي ـ ه ئيت اخللــي مل ت ــةر ســو عــن ئفمهــن إىل اخلضــو ألياــا
االستغ ت يسوء املمامل ( )23٥ي يبـ منأمـ هيـومن ايـت ييتـ برفـا ا أـر املةـري علـا سـةر
الن ــاء الل ـوان تر ـ عمــا هن عــن  3٠ســن ؛ يتمليــل مرا ح ـ ينــاالم التويي ـ ه نيحــات يم ــاءلتها؛
يامار تـوافر المـدئ الكـاه مـن املـوية ه الحمثـام الدبلوماسـي ه الحلـدار الـت لـا عـدائ نحـنية مـن
()236
املهالرين النيحالي
 -1٠7ي يب ـ منأم ـ المةــو الديلي ـ بــالتحري مــا امل ـ يل ياملــدني املت ـوا ئ ه تلييــر يثــائ
ألن ـرا ه ــرة الي ــد المامل ـ م ــن األ ة ــات ال ــاين تر ـ عم ــا هم ع ــن  16ســن  ،يإ ام ـ نأ ــا ب ــا
()237
لةحع لحام الر ر الاين ي مور للح وت علا لوازام سةر
 -1٠8ي يب الو املش ن  ،11ه ممر إفائهتا عـن لالـ التيحيتيـ الـاين يميشـور ه نيحـات،
بإبــدا يجتديــد شــهائام هويـ ال لئـ جلميــا التيحيتيـ املـ هل يأل ةــاقم؛ يتمــدي املــائة 2-14
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مــن ــانور اق ــرة لمــا  1992نــهن حتــدئ بواــوع مــا هــو "مضــر بامل ــلح الو نيـ " ،يمــن حت حتديــد
مــا يــرب منــا ئتــوت األلانــو إىل نيحــات ي الحرــاء فيهــا ي مغائ هتــا؛ يياــا الربنــام الرامــهن إىل إعــائة
تو بمض ال لئ مواا التنةيـا()238؛ ياـمار لرـو هم ه مما سـ ئيـنهم يا ـاهرة بـ  ،ياملشـان
()239
ه املناسحام الثرافي التيحيتي
 -1٠9ي يبـ منأمـ هيــومن ايــت ييتـ بــال ا الرــانور الــديا الــاا ُيأــر ااعــائة الر ـري ؛
يس ــن تش ـ ـريمام ترم ــهن إىل يا ــا إلـ ـراءام جل ــوء ة ــهن مللتم ــهن الل ــوء ال ــاين ئتل ـ ـوا نيح ــات من ــا
عـا 1989؛ ياـمار لرـوإل يياـا ال لئـ يملتم ـهن الل ـوء اولـو الرـانور يفرـاك ملمـايني لرــوإل
اان ــار املمـ لــا ئيليـاك؛ يياــا إلـراءام لتمكـ التيحيتيـ املريمـ منــا مــد ويـ مــن ا ــوت
عل ــا اجلن ــي النيحاليـ ـ يإلغ ــاء الري ــوئ املةرياـ ـ عل ــا لر ــوإل التيحيتيـ ـ ه التمل ــك يالممـ ـ يإنش ــاء
()24٠
امل س ام الت ا ي يالدتوت فيها يالتنر حبري
 -11٠ي م الو ـ ـ املش ـ ـ ن  9ر عل ـ ــا نيح ـ ــات ر تنه ـ ــهن انم ـ ــدا اجلن ـ ــي ا ـ ــن اجلن ـ ــي جلمي ـ ــا
()241
األش اا الاين لرموا منها ب حو شيو وان اجلن ي الت تن وا علا متييل لن اين
 -12القق ي التنمية والقضايا البيئية
 -111يب ـ ـ الو ـ ـ املش ـ ـ ن  14بتمـ ــدي ـ ــانور الغابـ ــام ل ع ـ ـ ا الكي ـ ـ ا تمم ـ ـام املي ـ ـ
()242
يالتشاي ما ا تممام املي لد تنةيا املشا يا اامنائي
 -112ي يبـ ـ الو ـ ـ املشـ ـ ن  14باعتم ــائ ــانور يتملـ ـ بـ ـإئا ة الكـ ـوا ييت ــي لألشـ ـ اا ه
لاالم ال وا امل الحـ بـا ه الغـااء يمـوائ ااناثـ األتـر  ،ييـوفر ساسـاك انونيـاك م ئمـاك ي ـم
()243
للحكوم بالتدت
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