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اتيلند*

ه ذذاا ارترري ذذر ذذوج رلمعلو ذ املرد ذذن ذذن  12جه ذذن عني ذذن( )4إىل عملي ذذن اعر ذذتعرا
اردوري ارش ل .وهو يتَّبع هيكل املب دئ ارتوجيهين ارع ن ارذيت اعتمذده جملذ قرذوا اسانذ .
و ذذين األ ذ املت ذذد
وع يتضذذمن ارترريذذر أيذذن وراج أو وجه ذ ااذذر أو انباق ذ ذذن ج ا ذ
ارن ين حلروا اسان  ،وع أي قك أو نرار فيم يتصل ابدع جا حمدَّد  .وند ذكذر بصذور
نهجين يف قواشي هن ين ارنص راجع املعلو اروارد يف ارتررير ،كم أبري ندر اس ك على
ارنصذذوا األيذذلين دو تغيذذر .أ ذ اعفترذ ر إىل علو ذ عذذن نذ أل حمذذدد أو إىل اربكيذ علذذى
هاه املن أل فرد يع ى إىل عدم تردمي اجله املعنين علو ذ عذن هذاه املنذ أل بعينهذ  .وتتذ
علذذى املونذذع ارشذذبكي رلم و ذذين ارن ذ ين حلرذذوا اسان ذ ارنصذذوا ارك لذذن ارذذيت تتضذذمن مجيذذع
املعلو ذ ار ذوارد  .ونذذد روعذذي يف إعذذداد هذذاا ارترريذذر أ دوريذذن اعرذذتعرا يف اجلورذذن األوىل هذذي
أربع رنوا .

__________
* مل حترر هاه اروثيرن نبل إرر هل إىل دواأر اربمجن ارت ريرين ابأل املت د .
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أوالً  -املعلومات األساسية واإلطار
ألف  -نطاق االلتزامات الدولية
 -4أويذ ذ ذذا اررر ذ ذ ذ رن املشذ ذ ذذبكن  ،)1(1ومجعيذ ذ ذذن بن ذ ذ ذ ا بذ ذ ذذن( ،)3و نامذ ذ ذذن ريذ ذ ذذد قرذ ذ ذذوا
اسانذ ذ ( ،)1و عه ذذد قر ذذوا اسانذ ذ واألعمذ ذ ل( ،)5ابرتص ذذديى عل ذذى اعت ني ذذن اردوري ذذن حلم ي ذذن
قرذذوا مجيذذع ارعمذ ل املهذ جرين وأفذراد أرذذره  .وأويذذا جلنذذن ويلنذذد ارو نيذذن حلرذذوا اسانذ (،)6
و نام ذذن ارع ذذو اردوري ذذن( ،)2و نام ذذن ري ذذد قر ذذوا اسان ذ ( )8ابعاض ذذم م إىل اعت ني ذذن اردوري ذذن
حلم يذذن مجيذذع األشذذخ ا ذذن اع ت ذ ج اررنذذري ،كم ذ أويذذا جلنذذن احلرذذوني اردوريذذن( )9بنذذن
ِّ
جترم اع ت ج اررنري.
تشريع
 -1وأوي ذذا نام ذذن ري ذذد قر ذذوا اسانذ ذ ( )41واررر ذ ذ رن املش ذذبكن  41ابرتص ذذديى عل ذذى
ارربوتوكول اع تي ري عت نين ن هضن ارتعاي وغره ن روب املع لذن أو ارعروبذن ارر رذين أو
ارالإان ذ اين أو املهين ذذن ،ك ذذي يتذ ذ رلجن ذذن ن ذذع ارتع ذذاي جار راكذ ذ اعقتجذ ذ ج رت نذ ذ املراف ذذى
واملم رر وتردمي تويي ن أجل اسيال اررض أي(.)44
 -3وأوي ذذا نام ذذن ارع ذذو اردوري ذذن ابرتص ذذديى عل ذذى ارربوتوك ذذول اع تيذ ذ ري ار ذ ذ املل ذذى
ابرعهد اردويل اخل ا ابحلروا املداين وارني رين ،وبنن تشريع سرغ ج عروبن اسعدام(.)41
 -1وأوي ذذا ارررذ ذ رن املش ذذبكن  9احلكو ذذن ابرتص ذذديى عل ذذى ارربوتوك ذذول اع تيذ ذ ري املل ذذى
ابرعهد اردويل اخل ا ابحلرذوا اعنتصذ دين واعجتم عيذن وار ر فيذن ،وابرنذ ار ذوري رت ا ذ
علذذى ات نيذذن اررض ذ ج علذذى مجيذذع أشذذك ل ارتميي ذ ذذد امل ذرأ  ،وات نيذذن قرذذوا ار ذل ،واعت نيذذن
اردوريذن رلرضذ ج علذذى ارتمييذ ارعنصذري ،وات نيذذن ن هضذن ارتعذاي وغذذره ذن ذروب املع لذذن أو
ارعروبن ارر رين أو ارالإان اين أو املهينن(.)43
 -5وأوي ذذى احتذ ذ د احلر ذذوا املتنذ ذ وين( ،)41ومجعي ذذن بنذ ذ ا ب ذذن( ،)45و نام ذذن ري ذذد قر ذذوا
اسان ذ ( ،)46و نام ذذن ارع ذذو اردوري ذن( )42ابرتص ذذديى عل ذذى ات نيذذن ع ذ م  4954املتعلر ذذن بو ذذع
ارالجئ ذ وبروتوكوهل ذ اع تي ذ ري رع ذ م  .4962وأويذذى احت ذ د احلرذذوا املتن ذ وين( )48ابرتصذذديى
عل ذذى ات ني ذذن عذ ذ م  4951املتعلر ذذن بو ذذع األش ذذخ ا ع ذذدوي اجلنن ذذين ،كمذ ذ أوي ذذا ارررذ ذ رن
املشذبكن  )49(9ابرتصذذديى علذى ات نيذذن عذ م  4964املتعلرذذن بتخ ذيل قذ ع ااعذدام اجلننذذين.
وأويذذا ارلجنذذن ارو نيذذن حلرذذوا اسان ذ ( )11واررر ذ رن املشذذبكن  )14(1ابرتصذذديى علذذى ات ذ نييت
نامن ارعمل اردورين رنمي  82و ،98وأويا اررر رن املشبكن  1أيض ً ابرتصديى على ات نين
نامذ ذذن ارعمذ ذذل اردوريذ ذذن املتعلرذ ذذن ابرع ذ ذ ل يف اخلد ذ ذذن املن ريذ ذذن وبربذ ذذول ارتويذ ذذي ذا ارصذ ذذلن.
وأويا اررر رن املشبكن  41ابرتصديى على اا م رو األر ري(.)11
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ابء  -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -6أشذ ذ ر املركذ ذ امر ذذيوي رلمذ ذوارد ارر اواي ذذن إىل أ رت يلن ذذد ور ذ ذ ً ذذن حمذ ذ وع اعار ذذالب
واعارالاب ارن ج ن ،وأ كل جمموعن جن ا يف اارالب أرغا درتور اجملموعن ارن برن .ورغذ
أ درتور عذ م  1112أبرذى علذى بعذل بذ دئ درذتور عذ م  ،4992فإاذ تشذوب شذواأ ذن
ثالثن أوج رأينين ،هي :أا تورا يي غت مجعيذن عينتهذ رذل ن عنذكرينن وأاذ يرذنن اعارذالبن
وأاذ ارذذتبعد ش ذ ركن املذوا ن يف عملي ذ ا تيذ ر أعضذ ج امل رن ذ املنذذترلن ،ي ذ فيهذ ارلجنذذن
ارو نين حلروا اسان ( .)13وأويا ارررذ رن املشذبكن  41بضذرور تعذديل درذتور عذ م 1112
ي ذ ذ يك ذ ذذل ش ذ ذ ركن اجملتمذ ذذع املذ ذذد ش ذ ذ ركن ك لذ ذذن يف ا تي ذ ذ ر أعض ذ ذ ج ارلجنذ ذذن ارو نيذ ذذن حلرذ ذذوا
اسان (.)11
 -2وأش ر اررر رن املشبكن  41إىل رروم ارر او ارعنكري ) ،B.E. 2457 (1914واملرروم
اسداري بشذن ق ذ رن ار ذوارئ ) B.E. 2548 (2005ون ا ذو األ ذذن ارذذدا لي )B.E. 2551 (2008
بوي ذ ه ن ذواا نمعيذذن( .)15ونذذد ا جلنذذن احلرذذوني اردوريذذن ت يذذيل بشذذن أقك ذ م ورذذل
حمدد يوج اس ر األ ين ارر او ( )16وأويا أب جيري ارربملذ راجعذن دوريذن رن ذ ا نذواا
األ ن اخل ين وت بيره  ،ع ريم يف جنوب اربلد(.)12
 -8وأش ر اررر رن املشبكن  41إىل أ بعل أقك م املع هدا اردورين مل تذنعك بعذد يف
ارر ذواا ا ليذذن ،ي ذ فيه ذ ارر ذواا املتعلرذذن ابععتر ذ ل واعقتج ذ ج ارتعن ذ ي  ،وقرذذوا ا تج ذ ين،
واسعذذدام ذ را ا ذ ا اررضذ ج( .)18ودعذذا ارلجنذذن ارو نيذذن حلرذذوا اسان ذ إىل تعذذديل ارر ذواا
ذا ارصذذلن كذذي تتوافذذى ا ذ ً ذذع ارت ا ذ اربلذذد يوج ذ ات نيذذن ن هضذذن ارتعذذاي وغذذره ذذن
ذذروب املع لذذن أو ارعروبذذن ارر رذذين أو ارالإانذ اين أو املهينذذن( ،)19وأويذذا نامذذن ارع ذذو اردوريذذن
وجلنن احلروني اردورين بنن تشريع ِّ
جيرم ارتعذاي ( ،)31وأويذا ارررذ رن املشذبكن  8بنذن نذ او
ملك ف ن ارتعاي (.)34
 -9وأويذذا اررر ذ رن املشذذبكن  41احلكو ذذن ي ذ يلذذي :إرغ ذ ج ن ذ او األ ذذن ارذذدا لي بك ل ذ ،
واعرت ام اجل د ابردوررا ين املداين ،وا فان على احلرا اريت يك له اردرتور ،واعرت ام املنذ ول
ابملع ه ذذدا اردوري ذذن حلر ذذوا اسان ذ ار ذذيت ي ذذدَّنا عليه ذ ن وا ذ ذ ت ذذدابر ذذن أج ذذل حتدي ذذد دور
اجل ذذيا يف اسدار املداي ذذن حتدي ذذداً دنيرذ ذ ً واحل ذذد ذذن ه ذذاا ار ذذدور .ووك ذذن أ ي ذذدع ذرذ ذ قكذ ذ
درتوري يك ل قي د اجليا يف مجيع أ ور ارن اع املد (.)31
 -41وأشذ ذ ذ ر ارررذ ذ ذ رن املش ذ ذذبكن  9إىل أ ويلن ذ ذذد تنا ذ ذذر ق ريذ ذ ذ ً يف اعتمذ ذ ذ د ش ذ ذذروع نذ ذ ذ او
ارتجمع ذ ارع ذذن( ،)33وهذذو شذذروع ارر ذ او ارذذاي دعذذا ارلجنذذن ارو نيذذن حلرذذوا اسان ذ إىل
راجعت وتعديل حبيث يع ج وحيمي مم ررن احلروا يف ارتجمع ارع م دو محل رال على ارن و
اراي يك ل ارب ب  63ن اردرتور(.)31
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 -44ويف إ ذ ر اسش ذ ر إىل تن ي ذذا ار رذذر  491ذذن اردر ذذتور( ،)35أويذذا اررر ذ رن املشبكذ ذن  3أب
تع ذ ِّذدل ويلن ذذد ارر ذ ذواا املتعلر ذذن ابمللكي ذذن ار كري ذذن أو ابحلص ذذول عل ذذى املنت ض ذ ذرا ارص ذذيدعاين
وارعالا ار يب ،أو غر ذر ن اعت ن  ،يش ركن اجلمهور(.)36

جيم  -اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان
 -41تن جرا اررر رن املشبكن  41عم إذا ك اا ارلجنن ارو نين احل رين حلروا اسان ات ل
ملبذ ذ دئ ابريذ ذ ( .)32وأشذ ذ ر ارررذ ذ رن املش ذذبكن  41إىل ع ذذدم فع ري ذذن ه ذذاه ارلجن ذذن( .)38ون ر ذذا
ارلجنن إ احلكو ن تتب ذن يف رذن اررذ او ارذاي ينذمل رلجنذن أبداج وف أ هذ اس ذ فين املبينذن يف
در ذذتور ع ذ ذ م  . 1112ون ر ذذا إ ش ذذروع ه ذذاا ارر ذ ذ او ع ين ذذمل رلجن ذذن ابركش ذذف ع ذذن أي ذذن
علو ذ قص ذذلا عليه ذ يف إ ذ ر أداأه ذ روف أ ه ذ  ،وي ذذر عروب ذذن عل ذذى اركشذذف ع ذذن ه ذذاه
املعلو (.)39
 -43وأويا اررر رن املشبكن  41إباش ج ورين نترلن يف كتذ رأذي ارذوجراج عنيذن حبرذوا
املرأ رضم ش ركته على ندم املن وا ع اررجل يف ا ذ ارررار(.)11

دال  -تدابري السياسة العامة
 -41أش ذ ذ ر اررر ر ذ ذ ذن املشبك ذ ذ ذن  9إىل أ اخل ذ ذذن ارو نيذ ذذن ار اي ذ ذذن املتعلر ذ ذ ذن حبر ذ ذ ذوا اسان ذ ذ
( )1143-1119ترك على املش ركن احلر ألي ب املصل ن يف مجيع ن ع اجملتمع ،غذر
أ عملي ذذن املش ذ ركن ار علي ذذن غ ذذر ك ل ذذن وغ ذذر اا ي ذذن وهر ي ذذن وع تراع ذذي عل ذذى ذذو ن ر ذ وراج
ارن ذ ( .)14وأش ذ ر ارلجنذذن ارو نيذذن حلرذذوا اسان ذ إىل أ اخل ذذن ع تن ذذا ديذذن ذذن ج ا ذ
اسدارا احلكو يذذن نذذا ع ذ م  1114بنذذب عذذدم وجذذود وريذذن فع رذذن رلريذذد وارتريذذي  .وأش ذ ر
أيض ً إىل أ هاه اسدارا احلكو ين مل ضع رلمن جرن عن تر عنه عن ارعمل(.)11
 -45وأويا اررر رن املشبكن  41أب تضع احلكو ن ن عمل تتيل رلمدافع عذن قرذوا
اسان ارعمل ابرترالرين دو شعور ابخلوف أو تعر رلتخويف(.)13
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اثنياً  -تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع
ألف  -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 -5التعاون مع هيئات املعاهدات
 -46أش ر اررر رن املشبكن  41إىل أ ويلند مل تردم عا تر ريرهذ إىل هيئذ املع هذدا
يف املوع ذذد ا ذذدد( .)11ورك ذ ارلجن ذذن ارو ني ذذن حلر ذذوا اسان ذ ع ذ ذلى أ ارعدي ذ ذد ذذن تويي ذ ذ
هيئذ املع هدا مل تن ا وأ ارعديد ن املن أل املتعلرن حبرذوا اسان مل تع جل بعد(.)15
 -2التعاون مع اإلجراءات اخلاصة
ين املعني ابعقتج ج
 -42أويا اررر رن املشبكن  9احلكو ن بدعو املكل إبجراجا
ارتعن ذ ذ ي( ،)16واسع ذ ذدام ذ ذ را ا ذ ذ ا اررض ذ ذ ج ،وقري ذذن ارتعب ذذر ،وار ذذترالل اررض ذ ذ وا ذ ذ ،
واع ت ذ ذ ج اررن ذذري أو ار ذذوعي ،وارتع ذذاي  ،إىل درار ذذن ق ر ذذن قر ذذوا اسان ذ ذ يف اربل ذذد(.)12
وأويا رنن ارعدارن ن أجل ارنذالم أب توجذ ويلنذد دعذو إىل املرذرر اخلذ ا اجلديذد املعذين
ابرتجمذذع ارن ذذلمي( .)18وأوي ذذا رن ذذن قر ذذوا اسان ذ وارتنمي ذذن أب توج ذ ويلن ذذد دع ذذو إىل
املررر اخل ا املعين ابمله جرين رلري م ببع ن ع جلن(.)19

ابء  -تنفيننا االلتزامننات الدوليننة املتعلقننة ،قننوق اإلنسننان ،مننع مراعنناة أح ننا القننانون
اإلنساين الدويل الواجب التطبيق
 -5املساواة وعد التمييز
 -48أعرب ذذا ارررذ ذ رن املش ذذبكن  41ع ذذن نل ذذى إجاج اش ذذتداد وت ذ ن ارتمييذ ذ ذذد املذ ذرأ وااتهذ ذ
قرذذوا اسان ذ املك ورذذن هل ذ ( .)51ون رذذا رنذذن ارعدارذذن ذذن أجذذل ارنذذالم إ شذذروع ن ذ او
املنذ وا ب ذ اجلننذ امل ذذرو رلناذذر ذذن شذذنا أ ينذذمل ابرتمييذ ذذد املذرأ إذا ارتكذ ارتميي ذ
على أرب ب أك دوين أو دينين أو ك ن أجل ارصذ حل ارعذ م( .)54وأش ر اررر رن املشبكن 41
إىل أا يتع على احلكو ن أ ت يل هاه اعرذت ن جا ار الثذن كذي ت ذي ابرت ا ذ يوجذ ات نيذن
اررض ج على مجيع أشك ل ارتميي د املذرأ ( .)51وأشذ ر رنذن ارعدارذن ذن أجذل ارنذالم إىل
احل جن إىل قلول نتدا ن ِّ
اكن ان ج اجلنوب ن اردف ع عن قرونهن(.)53
 -49وعقاذذا اررر ذ رن املشذذبكن  2أ ارتميي ذ املرتك ذ علذذى اسع نذذن أك ذذر ااتش ذ راً يف جم ذ ع
ارتعلي وارعمل وارنكن واملوايال واحلي ار ر فيذن وارويذول إىل األ ذ كن ارع ذن واحلصذول علذى
اخلد ( .)51وأويا اررر رن املشبكن  41أب حتبم ويلند قروا اسان املك ورذن رلمعذون
وفر ً ألقك م ات نين قروا األشخ ا ذوي اسع نن(.)55
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 -11وأش ر اررر رن املشبكن  9إىل أ املتع يش ع فرو ارذص املن عذن اربشذري يواجهذو
ايي ذ اً يف اجملتمذذع( .)56وعقاذذا اررر ذ رن املشذذبكن  3أ ارعديذذد ذذن اروك ذ ع احلكو يذذن تذذرفل
توفيذذف املتع يش ذ ذذع فذذرو ارذذص املن عذذن اربشذذري/اسيدج .كم ذ يتعذذر املص ذ بو ابر ذذرو
رلوي  ،مم جيعل ن ارصع قضوره يف املذدار ( .)52وأويذا ارررذ رن املشذبكن  3أب ت بِّذى
احلكو ذذن ار ذذنهك املرتكذ ذ عل ذذى قر ذذوا اسانذ ذ بغي ذذن ارتغلذ ذ عل ذذى نض ذذين ف ذذرو ار ذذص املن ع ذذن
اربشذذري/اسيدج دو ايي ذ ن وأب تعذ ِّذدل ارر ذواا ارذذيت تعذذوا قصذذول املتع يش ذ ذذع اسيذذدج علذذى
اخلذذد املختل ذذنن وأب تونذذف ارني ر ذ ارذذيت تل ذذى ويذذمن ابملتع يش ذ ذذع اسيذذدج أو اي ذ
ذ ذذده أو تنته ذ ذ ذ قر ذ ذذونه يف ارعم ذ ذذل ويف احلص ذ ذذول عل ذ ذذى اخل ذ ذذد اعجتم عي ذ ذذن واررع ي ذ ذذن
اعجتم عينن وأب ِّ
تعدل اررواعد وارنا ي ينمل رأل ذ ل األنذل ذن عمذر  48ابحلصذول علذى
املشور ار وعين و د ا تب ر ارعدوى ابر رو دو اشباط وافرن ارواردين(.)58
 -14وتشذذر اررر ذ رن املشذذبكن  41إىل أ ااذ واج ارنذذك األيذذلي واألنليذ اسثنيذذن يشذذجع
على ارتميي ده  ،وأ هذاه ار ئذ يناذر إريهذ علذى أهنذ ذدد األ ذن اررذو ي وتضذر ابرغذ اب
واملذوارد ار بيعذذن وتتجذذر ابملخذذدرا ( .)59وأشذ ر ارلجنذذن ارو نيذذن حلرذذوا اسانذ إىل عذذدم حترذذى
ترذدم كبذر ذو ذنل اجلننذين رلجم عذ اسثنيذن يف ارشذم ل ورالجئذي اهلنذد ارصذينين ارنذ بر يف
مش ذ ذ ل ارشذ ذذرا .كم ذ ذ أ امل ذ ذوا ن ارت يلنذ ذذدي ارن ذ ذ بر ارذ ذذاين شذ ذذردوا ومل ينذ ذذتعيدوا جننذ ذذيته
ارت يلندين ع وكنه ارتمتع ببعل احلروا ،ل احلى يف ارن ر حبرين ،واحلى يف ارعمل ،واحلذى يف
ارتعلي  ،واحلى يف اررع ين ارص ين(.)61
 -2حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي
 -11أش ذ ذ ر نامذ ذذن ارع ذ ذذو اردوريذ ذذن إىل أ وجيذ ذذر اردا ليذ ذذن أعلذ ذذن يف ك ذ ذ او ار /ين ذ ذ ير 1141
إ الا محلن رتوريع ا ا ت بيى عروبن اسعذدام رتشذمل جذراأ املخذدرا  ،وذرذ يوجذ ثالثذن
نذ ذ ذ ذواا ن أم ذ ذ ذذن( .)64وأشذ ذ ذ ذ ر ارررذ ذ ذ ذ رن املش ذ ذ ذذبكن  41إىل وج ذ ذ ذذود  218أش ذ ذ ذذخ ا ينتا ذ ذ ذذرو
اسع ذذدام( ،)61وأشذ ذ ر ارررذ ذ رن املش ذذبكن  )63(4إىل أ  339شخصذ ذ ً ذذنه ينتا ذذرو اسع ذذدام
بنذذب ج ذراأ تتعلذذى ابملخذذدرا  ،وأ ذذن بيذذنه  68ا ذرأ  .وأويذذا اررر ذ رن املشذذبكن  41أب
تتخذذا احلكو ذذن ذوا فوريذذن ذذو إرغ ذ ج عروبذذن اسعذذدام وف ذ جً ي ذ تعهذذد ب ذ يف ذذن ارعمذذل
ارو نين املتعلرن حبروا اسان (.)61
 -13وأش ر رنن ارعدارن ن أجل ارنالم إىل أ قكو ويلنديذن تتل ذن ارذتخد ا
اررو غر ارضرورين و/أو امل ر ن يف ارتصدي رالقتج جذ  ،يذ يف ذرذ يف نمذع اعقتج جذ
ذا ارصلن خبط أانبيذ ارغذ ج ار بيعذي بذ ويلنذد و ذ ري ا و شذروع حم ذن فصذل ارغذ جا ن ونمذع
اعقتج ج يف و ابين وت ريى ا تج ذوي اررمصذ احلمذر يف اينذ /أبريل وأار /ذ يو
 .1141وادعذذا رنذذن ارعدارذذن ذذن أجذذل ارنذذالم أ نذوا ارشذذر ن واأل ذذن ارذذتخد ا اررذذو
امل ر ن أثن ج ارعملي األ نيذن .و ذن األ لذن اربذ رج عرذتخدام اررذو امل ر ذن ذ ونذع ذن أقذدا
يف جنذذوب ويلنذذد (و نه ذ عملي ذ اررتذ ذل يف نج ذد كذذرو رذذي يف  18اين ذ /أبريل .)1111
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وند قصد محلن ك ف ن املخدرا ارذيت ا ذا قكو ذن نيكنذ أروا  1 811شذخص يف
فب ثالثن أشهر(.)65
 -11وأشذ ر نامذذن ارع ذذو اردوريذذن إىل أ اعرذذتر ب بذذدأ يف اراهذذور يف اجملتمذذع ارت يلنذذدي
يف عذ م  ،1116ممذ يعك ذ ارنذ اع بذ ارت ذ رف ارشذذعيب ذذن أجذذل اردوررا يذذن واجلبهذذن املت ذذد
()68
رلدوررا يذن ذد ارديكت توريذن( .)66وأشذ ر ارررذ رن املشذبكن  )62(41و نامذن ارع ذو اردوريذن
إىل ارعن ذ ذذف ار ذ ذذاي اا ذ ذذدرع ب ذ ذ ذ تا ذ ذ ذ هري ارت ذ ذ ذ رف وارش ذ ذذر ن يف ع ذ ذ ذ م  .1118ويف تش ذ ذ ذرين
األول/أكتوبر  ،1118نتل اثن ن يذدي ارت ذ رف وجذر  111شخصذ ً و ذر علذى األنذل،
نه رج ل شر ن(.)69
 -15وذك ذذر نام ذذن ارع ذذو اردوري ذذن أ ار ذذب ذذن  41اينذ ذ /أبريل إىل  49أار /ذ ذ يو 1141
شذذهد رتذذل  21ذذن ا تجذ أو املذ ر  ،و 44ذذن أفذراد نذوا األ ذذن ،وأربعذذن عذ ل بيذ ،
ويذ ي اثنذ  ،وذرذ أثنذ ج اعقتج جذ ارذذيت ااذذدرعا ذذد احلكو ذذن يف اباكذذو ويف أ ذ كن
أ ذذرى ذذن اربلذذد واتنذذما أقيذ انً ابرعنذذف( .)21ون رذذا نامذذن ريذذد قرذذوا اسانذ إ ارعديذذد
ن أعض ج اجلبهذن املت ذد رلدوررا يذن ذد ارديكت توريذن تعر ذوا رلتعذاي واعرذتجواب اررنذري
واععتر ل ارتعن ي واعقتج ج يف رافى اقتج ج كتان(.)24
 -16وأشذ ر ارلجنذذن ارو نيذذن حلرذذوا اسانذ إىل أ إا ذ ذ نذواا األ ذذن اخل يذذن يف جنذذوب
ويلند ر ب ج نين ويلن أدى إىل ااته ك حلرذوا اسانذ ( .)21وأبلغذا ارلجنذن ارو نيذن حلرذوا
اسان ذ ( ،)23و نامذذن ريذذد قرذذوا اسان ذ ( ،)21واررر ذ رن املشذذبكن  )25(8عذذن ورود شذذك وى
بشذن عمليذ نتذذل ذ را ا ذ ا اررضذ ج ،وقذ ع ا ت ذ ج ننذري واقتجذ ج تعنذ ي وتعذذاي ،
ألغ ذرا نه ذ اات ذ اع اععباف ذ ( .)26وأش ذ ر نامذذن ارع ذذو اردوريذذن إىل تر ذ رير عديذذد بشذذن
ارتعذذاي وغذذره ذذن ذذروب إر ذ ج املع لذذن يف عنذذكر  Ingkharayuthboriharnارت ذ بع رلجذذيا
ير عن ابو  ،وبشن راك اعقتج ج غر اررمسين اريت يع ل فيه األشخ ا عن ارع مل اخل رجي
و ذذن ي يتعر ذذو بشذذكل ذ ا رلتعذذاي ورغذذره ذذن ذذروب إر ذ ج املع لذذن .وادعذذا ارتر ذ رير
وجود  14ونع اقتج ج غر رمسي علذى األنذل( .)22وأعربذا ارررذ رن املشذبكن  8عذن نلرهذ إجاج
ادعذ جا بشذذن يذذل األ بذ ج ارشذذرعي احلكذذو ي إىل ترذذدمي ترذ رير غذذر ق مسذذن أو غ ضذذن فيمذ
يتعلى بتعر ا تج ين رالاتهذ ( .)28وأشذ ر جلنذن احلرذوني اردوريذن إىل أ أو ذ ع اعقتجذ ج
تصل إىل نتوى ارعروبذن ارر رين أو ارالإان اين أو املهينن ،ع ريم عند ارتخدام ارريود رتكبيل
ا تجذ ذ ذ ذ ينن وأشذ ذ ذ ذ ر ك ذ ذ ذذار إىل اعفترذ ذ ذ ذ ر إىل ارت ذ ذ ذذدنيى اررضذ ذ ذ ذ أي وارري ذ ذ ذذد املن ذ ذ ذذتا واملن ذ ذ ذذترل
رلم تج ذ ين( .)29وأويذذا ارلجنذذن أب تض ذ لع احلكو ذذن بعمليذذن راجعذذن نتامذذن رن ذ ا ن ذواا
األ ن اخل ين ورعمليذن ت بيرهذ فيمذ يتصذل يشذكلن اعقتجذ ج ارتعنذ ي ،يذ يف ذرذ يف جنذوب
ويلند( .)81وأويا اررر رن املشبكن  8إبرغذ ج اررواعذد ارذيت أيذدره يف  4شذب ط/فرباير 1118
ن أد ارعملي األ نين اردا لين يف املن رن اررابعن يوج امل د  44ن رروم ار وارئ(.)84
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 -12وأش ر اررر رن املشبكن  1إىل أ تع ي املخدرا واملشتب يف ارتك هب جراأ تتعلى
ابملخذ ذذدرا يف ويلنذ ذذد يتعر ذ ذذو رلوي ذ ذ ورت ايذ ذذد ذ ذذر ارعنذ ذذف ذ ذذن ج ا ذ ذ محذ ذذال ك ف ذ ذذن
املخذذدرا املتشذذدد ار ذذيت تشذذنه احلكو ذذن( .)81وذكذذر اررر ذ رن املش ذذبكن  1أ ارشذذر ن حت ذذت
بر أمذذن ي ذرتكيب ج ذراأ املخذذدرا تنذذتخد ه يف كذذل محلذذن تشذذنه احلكو ذذن رلرذذبل علذذيه (.)83
وأعربذذا نامذذن ريذذد قرذذوا اسان ذ عذذن نلره ذ أل ري رذذن احلكو ذذن ت ذذر علذذى تع ذ ي
املخدرا تلري ارعالا اسجب ري يف راكذ يذديره اجلذيا ووجار اردا ليذن( .)81وأشذ ر ارررذ رن
املشذذبكن  4إىل أ ذذد احلذذد ذذن األ ذرار غذذر ت قذذن يف مجيذذع ارنذذجو ( .)85ويبلذذد عذذدد
ارنجين بنب جراأ تتعلى ابملخدرا  42 421رجينن ن بذ إمجذ يل ارنذجين اربذ رد
عددهن  31 111رجينن( .)86وأويا اررر رن املشبكن  1أب جتري احلكو ن راجعذن ك لذن،
بذذدع ذذن ذرباج ذ رجي  ،رعملي ذ اعقتج ذ ج اررنذذري وإع ذ د ارتنهيذذل ،ذذن قيذذث فع ريته ذ
واقتم ل ااته كه حلروا اسان (.)82
رنذذن ارعدارذذن ذذن أجذذل ارنذذالم علذذى تعذذر املذ ري ا املنذذلم رلضذذرر ذذن
 -18ورَّكذ
ج ذ ذراج ارعن ذ ذذف ار ذ ذذاي اا ذ ذذدرع يف جن ذ ذذوب ويلن ذ ذذد ،وتعر ذ ذذهن رالجت ذ ذ ر وارعن ذ ذذف املن ذ ذ يل وملش ذ ذ كل
ي ذ ذ ين( .)88وأش ذ ذ ر اررر ذ ذ رن املشذ ذذبكن  9إىل ترُّ ذ ذذل أك ذ ذذر ذ ذذن  1 488ا ذ ذرأ  ،وإىل ت شذ ذذي
اعاته اجلنني ،ي يف ذر اغتص ب ارنن ج وار تيذ ( .)89وأش ر أيض ً اررر رن املشذبكن 9
إىل تر ذ رير ت يذذد أب  5 444ذالً يف جنذذوب اربلذذد تيتم ذوا بن ذ افتر ذ ده أب ذذن يرع ذ ه  ،وأب
أ عً يف عمر  43رنن فنك ر فردوا قي و اقتج وا يف عنكرا اجليا ع ارب رغ (.)91
 -19وأشذ ر رنذذن ارعدارذذن ذذن أجذذل ارنذذالم إىل ارذذتمرار شذ ركن األ ذ ل يف اروقذذدا
ار وعين اريت أاشذن احلكو ذن رلذدف ع عذن اررذرى ،وإىل ارذتمرار ا ذرا ه يف اجلم عذ املع ر ذن
املنذذل ن يف جنذذوب اربل ذذد .وشذذدَّد امل رنذذن عل ذذى ذذرور أ تونذذف احلكو ذذن جتنيذذد األ ذ ل
وارتخدا ه ن ج ا مجيع األ راف املنل ن( .)94وأشذ ر ارررذ رن املشذبكن  8إىل أ نذ او
األقك ذ م ارعرفيذذن جيذ ذ أع ي بذذى علذذى األ ذ ل األنذذل ذذن عمذذر  48رذذنن حتذذا أي فذذرف ذذن
اراذذروف( .)91ودعذذا اررر ذ رن املشذذبكن  41إىل توجي ذ عن يذذن يذذن رأل ذ ل وارشذذب ب ارذذاين
يتهم ذذو ابرتكذ ذ ب جذ ذراأ تتعل ذذى ابرتجمعذ ذ ارني ر ذذين واررالن ذذل ارني ر ذذين يف أنص ذذى جن ذذوب
اربل ذذد( .)93ون ر ذذا ارلجن ذذن ارو ني ذذن حلر ذذوا اسان ذ ذ إ األق ذذدا األن ذذل ذذن عم ذذر  48ر ذذنن
حيتج و ويع لو على و ع يت ى واملع ير اردورين(.)91
 -31وعقاا املبذ در ارع مليذن سهنذ ج مجيذع أشذك ل ارعروبذن اربدايذن رأل ذ ل أ هذاه ارعروبذن
ب قن يف اربيا ويف أ كن اررع ين اربديلن( )95وأهن ع ت ال ا ر يف املدار (.)96
 -34وأعربا رنن ارعدارن ن أجل ارنالم عن نلره إجاج أتثر ارعنف علذى املريمذ عنذد
احلدود ارشرنين رت يلند ع بلد جم ور ،ع ريم املشذردين .ودعذا إىل نيذ م جهذ نذترلن بريذد
يرع على احلدود ن ااته ك حلروا اسان ذا يلن ابرعنف(.)92
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 -31وأش ذ ر ارلجنذذن ارو نيذذن حلرذذوا اسان ذ إىل ارذذتمرار شذذكلن اعجت ذ ر ابربشذذر رغ ذ ذ
ا ا ن تدابر ،وأش ر كار إىل تر رير بشن ت شي ار ن د ب املن ور وعدم ارردر على
ر ذ ذ املتجذ ذرين ابربش ذذر( .)98ون ر ذذا ارررذ ذ رن املش ذذبكن  6إ نذ ذ او ن ذذع ونم ذذع اربغذ ذ ج رن ذذنن
ا لي ذذن يف ا ذ ذ ذ إجذ ذراجا تعنذ ذ ين ذذد
 4996أوج ذذد بيئ ذذن ت ل ذذى ارعنذ ذ رلش ذذر ن وارن ذذل
املشذذتغل ابجلذذن ( .)99وادعذذا اررر ذ رن املشذذبكن  6أ رذذوج عذذر هذذاه اررضذذين يف ور ذ أط
ذذد املشذذتغل ابجلذذن
اسعذالم يبذذث رذذدى ن عذ اجملتمذذع شذذعوراً أب إب ك هنذ ا ذ ذ إجذراجا
دو تعذذر رلعر ذ ب( )411مم ذ يعذذوا قصذذوهل علذذى اخلذذد ارص ذ ين( .)414وأويذذا اررر ذ رن
املشبكن  6بتنريل ارتشريع كي حتمي قروا األشخ ا اراين يعملو يف جم ل اجلذن ()411ن
وت بيذذى ن ذ او ارعمذذل ون ذ او ارضذذم اعجتم ذ عي ارذذو ني يف مجيذذع أ ذ كن اربفي ذ  ،وارنذذم
()413
رلمشذ ذذتغل ابجلذ ذذن حلن ذ ذ هب ارشخصذ ذذي ابعاضذ ذذم م إىل ب ذ ذران ك ارضذ ذذم اعجتم ذ ذ عي
وإوقن اخلد ارص ين ارش لن رلمه جرين املشتغل ابجلن (.)411
 -3إقامة العدل ،مبا يف ذلك مسألة اإلفالت م العقاب ،وسيادة القانون
 -33أش ر جلنن احلروني اردورين إىل أ ارذتمرار ت بيذى نذواا األ ذن اخل يذن املتدا لذن يف
ن ر ذ ذذن اجلن ذ ذذوب أدى إىل جاد ارن ذ ذذل ن ارعن ذ ذذكرين عل ذ ذذى قن ذ ذ ب املن ذ ذ جرن اردوررا ي ذ ذذن(.)415
وأش ذ ذ ر اررر ذ ذ رن املشذ ذذبكن  9إىل أ احلكو ذذن ارذ ذذتخد ا ن ذ ذواا ي ذ ذ ر ن ون ر ذذين يف احلك ذ ذ ،
وفر ا ارني ر ابرر او بذدعً ذن اقذبام رذي د اررذ او ( ،)416وأ حمذ ك اررضذ ج يت ايذد ارناذر
إريه بعدم ثرن(.)412
 -31وأبرج جلنذن احلرذوني اردوريذن أ إفذال املنذ ور احلكذو ي ذن ارعرذ ب ع يذ ال و ذل
شكلن ر يف ويلند .ون را إ ن او األقك م ارعرفين ونل ارعنكري قص ان ن ا كمن
اجلن أين واردع وى املداين .وانل امل د  42ن رروم ار وارئ رلمنذ ور قصذ ان ذن املنذ ورين
املداي ذذن أو اجلن أي ذذن أو ارتنديبي ذذن إذا ك ذ اوا يتص ذذرفو بني ذذن قن ذذنن وب رير ذذن تن ر ذذبن ذذع ارا ذذروف.
وتش ذذر ارلجن ذذن إىل أ ه ذذاه امل ذ د ت ذ ول يف اروان ذذع عل ذذى أهن ذ ا ذذنل قص ذ ان يف ق ر ذذن اسج ذراجا
املتخا تن يااً ألوا ر علي  ،وهو يتن ىف ع املع ير اردورين(.)418
 -35وأش ذ ر املرك ذ امرذذيوي رلم ذوارد ارر اوايذذن إىل ارذذتمرار ق ذ ع اسفذذال ذذن ارعر ذ ب عذذن
ج ذ ذراأ ارتع ذذاي واررت ذذل واع ت ذ ذ ج( .)419وأف ذ ذ د جلن ذذن احلر ذذوني اردوري ذذن أب قك ذ ذ حمكم ذذن
اعرتئن ف اراي يدر راً يف نضين رو ش ي ايالابجييذا يع ذي اردورذن ذن أيذن نذ ورين عذن
ا ت أ ذ اررنذذري( .)441وفيم ذ يتعلذذى يرتذذل مجيذذع املتمذذردين املنذذل ار  ،31ارذذاين ارتجذذنوا إىل
نذذجد كذذرو رذذي ،علذذى يذذد ارشذذر ن وأفذراد اجلذذيا يف عذ م  ،1111أيذذدر ارن أذ ارعذ م أ ذراً يف
 41شذذب ط/فرباير  1119بعذذدم ر ذ اجلنذ ارذذتن داً إىل أ اررذذو املنذذتخد ن ك اذذا تن رذذبن
ع اراروف( .)444وفيم يتعلى بوف  28شخص ً ن ا تج ن دايذن و ابي ا تن نذ ً أثنذ ج
ارله إىل رفى اقتج ج ،ورغ ارنت أذك ارذيت بينذا أ كب ر ب ط اجليا مل يضذ لعوا ينذ وري
ارري ديذذن علذذى ارن ذذو ارنذذلي  ،أيذذدر ارن أ ذ ارع ذ م أ ذراً يف ع ذ م  1141بعذذدم ر ذ  ،دو
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ت نذذر( . )441أ ذ نضذذين اس ذ م ااب ك رذذند ،ارذذيت لصذذا جلنذذن ارت ريذذى اررضذ أي فيهذ إىل أاذ
تعذذر رلتعذذاي واررتذذل علذذى يذذد أف ذراد ذذن اجلذذيا ارت يلنذذدي ،فذذال ت ذ ال يف رقلذذن ارت ريذذى وع
توجد أين علو ع ن ت قن بشنهن ( .)443وأويا جلنن احلروني اردورين احلكو ذن أب تضذع
ق ذذداً سف ذذال املن ذ ذ ور احلك ذذو ي ذذن ارعر ذ ذ ب يف اررض ذ ذ ا ارب ذ ذ رج  ،ذذل نض ذ ذ ا رو ش ذ ذ ي
ايالابجييذ ذذا ،واس ذ ذ م ااب ك رذ ذذند ،وو ابين وأب تك ذ ذذل قذ ذذى ارض ذ ذ ا وأرذ ذذره يف ترصذ ذذي
(.)441
احلر أى واحلصول على ارعدارن ،وأب يك ل ارر او ربيل ااتص ف فع عً
 -36وأش ر ارررذ رن املشذبكن  8إىل ادعذ جا أب ارذتخدام أوا ذر اررذبل أدى إىل عمليذ
إع د اعتر ل ،واقتج ج تعن ي ،و شذ ركن ننذرين يف عنذكرا اجلذيا( ،)445وأب ااذ م إن ذن
ارعذ ذذدل احل ذ ذ يل ي ذ ذ دي إىل تب ذ ذ شذ ذذديد يف إج ذ ذراجا ا كمذ ذ ذ يف جنذ ذذوب اربلذ ذذد ،وع يتذ ذذيل
رلمن ذذجوا ني ذذد ا كم ذذن دف ذذع ك ر ذذن( .)446ون ر ذذا مجعي ذذن ارش ذذعوب امله ذذدد إ ه ذذاا اعفتر ذ ر
األر ري رلعدارن ي ر شعوراً بضذلوع اردورذن يف اعاته كذ وشذعوراً ابملذرار بذ ارنذك املذ ري ي
املنلم األيلي يف جنوب ويلند(.)442
 -32وعقا ذذا نام ذذن ري ذذد قر ذذوا اسانذ ذ ق ذذدو ترذ ذدم بن ذذيط يف ر ذ ذ املنذ ذ ور
احلكذذو ي ارذذاين ثبتذذا ن ذ وريته عذذن إيذذدار أوا ذذر رلشذذر ن ابرذذتخدام اررذذو امل ر ذذن رت ريذذى
أعضذ ذ ذ ج ارت ذ ذ ذ رف ارش ذ ذذعيب ذ ذذن أج ذ ذذل اردوررا ي ذ ذذن ار ذ ذذاين جتمعذ ذ ذوا أ ذ ذ ذ م ارربملذ ذ ذ يف  2تشذ ذ ذرين
األول/أكتذ ذذوبر  .)448(1118وأش ذ ذ ر املنامذ ذذن إىل أا ذ ذ رغ ذ ذ أ ني ذ ذ دا اعقتج ذ ذ ا وي ذ ذذغ ر
ا تج ارت بع رلجبهن املت د رلدوررا ين د اردكت تورين اعترلذوا ووجها إرذيه ذ  ،ع تذ ال
نذوا األ ذذن احلكو يذذن دو عرذ ب( .)449وأويذذا املنامذذن أب تك ذذل احلكو ذذن أ يلذذيب كذذل ذذن
رك قذل و ذع ار ذوارئ واجلذيا ارت يلنذدي واروكذ ع احلكو يذن األ ذرى مجيذع لبذ احلصذول
على املعلو املرد ن ن ارلجنن ارو نين حلرذوا اسانذ وجلنذن ترصذي احلرذ أى واملصذ حلن وغذر
ذر ن ار لب اررمسينن وأ تتعذ و مجيذع احلركذ ارني رذين واألقذ اب ارني رذين وأ تشذ ر
ش ركن ك لن يف اجلهود املتعلرن ابرت ريى يف ااته ك قروا اسان وارعنف(.)411
 -38ورذذل ا اررر ذ رن املشذذبكن  )414(9و نامذذن ارع ذذو اردوريذذن ارضذذوج علذذى ار ذ اد احل ذ د يف
عذذدد دع ذ وى ار عذذن يف ارذذاا امللكيذذن ،ويف عذذدد األشذذخ ا ارذذاين أدين ذوا( .)411وأويذذى املرك ذ
امر ذذيوي رلمذ ذوارد ارر اواي ذذن أب تون ذذف احلكو ذذن عملي ذ املر ذ ذ املتعلر ذذن ب ذذدع وى ار ع ذذن يف
ارذذاا امللكيذذن يوج ذ امل ذ د  441ذذن ارر ا ذو اجلن ذ أي ون ذ او ج ذراأ احل رذذوب رع ذ م  ،1112وأب
تكشف فوراً عن عدد اردع وى اجل ري ارت ريى فيه (.)413
 -39وأويا اررر رن املشبكن  )411(41واررر رن املشبكن  )415(1أب جتري احلكو ن حترير ً
ع ذ جالً وك ذ الً يف رتذذل  1 511ش ذخص ذ را ا ذ ا اررض ذ ج ويف ااته ك ذ أ ذذرى حلرذذوا
اسانذ ذ يف ر ذذي ا محل ذذن ك ف ذذن املخ ذذدرا يف عذ ذ م  ،1113وأب تر ذذدم ذ ذرتكيب ااته كذ ذ
قرذذوا اسان ذ رلعدارذذن .وينبغذذي أ يكذذو ذر ذ حتذذا مسذذع وبصذذر اجلمهذذور وأ ضذذع ملرانبذذن
ارلجنن ارو نين حلروا اسان واجملتمع املد .
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 -4احلق يف اخلصوصية
 -11أعرب ذذا ارررذ ذ رن املش ذذبكن  )416(5وارررذ ذ رن املش ذذبكن  )412(9ع ذذن نل ذذى إجاج ع ذذدم وج ذذود
تشريع يرر تغير اوع اجلن وار واا امل لي ،األ ر ارذاي يذ دي إىل اييذ ذد األجواا امل ليذ فيمذ
يتعلذذى ابسر واهلجذذر وقض ذ ان األ ذ ل و ذ اا ارضذذم اعجتمذ عي وارص ذ ن واا ذ املع ش ذ .
وتشذذر ارررذ رن املشذذبكن  5إىل أ مجيذذع املذوا ن ارذذاين ورذذدوا ذكذذوراً يتعذ علذذيه أ يرذذد وا ذذع
لب ذ اعرت ذ ا بوف ذ أف ونيأذذى ت يذذد أداجه ذ رلخد ذذن ارعنذذكرين ،و ذذن ي فذذإ غ ذ يري اهلويذذن
يدو  ،إىل ر
اجلنن اين يواجهو يعواب يف احلصول على ارعمل ويع ى ذر  ،حبن
ا ني كاريعن ررفل تعيينه ( .)418وقث احت د احلرذوا املتنذ وين احلكو ذن علذى ا ذ ذ ذوا
ذذو اعتم ذ د تش ذريع وري ر ذ ش ذ لن ن هضذذن رلتميي ذ ( ،)419كم ذ أويذذا اررر ذ رن املشذذبكن
 )431(9وارررذ ذ رن املش ذذبكن  )434(41وارررذ ذ رن املش ذذبكن  )431(5أب تن ذذا احلكو ذذن اش ذ ذبا
ارعهد اردويل اخلذ ا ابحلرذوا املدايذن وارني رذين ،يذ يف ذرذ اععذباف يغذ يري اهلويذن اجلننذ اين
وابرعالن اجلننين امل لين.
 -1حرية الدي أو املعتقد وحرية التعبري وت وي اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشنارةة
يف احلياة العامة واحلياة السياسية
 -14ر ذذل ا ارلجن ذذن اسر ذذال ين حلر ذذوا اسان ذ ارض ذذوج عل ذذى ارتميي ذ ذذد املن ذذلم ار ذذاين
و ررو شع أر دينه ( .)433وأبرج نامن ارع و اردورين أ ارشر ن أرذر ا يف وب/أغنذ
 1141مجيع ارته د جنذدي رذ بى يف اررذوا شذب ارعنذكرين ا ذ ابملشذ ركن يف عذ م 1119
يف هج ذذوم عل ذذى ن ذذجد ار رنذ ذ ممذ ذ أرذ ذ ر ع ذذن رت ذذل  41أش ذذخ ا ن ذذلم ( .)431ون ر ذذا مجعي ذذن
ارش ذ ذذعوب امله ذ ذذدد إ أربع ذ ذذن و ذ ذ ذرين مم ذ ذذن ي ذ ذذدعى ش ذ ذ ذ ركته يف هذ ذ ذذاا اهلج ذ ذذوم ع ي ار ذ ذذو لرذ ذ ذذي
ارن ذرا ( .)435وأويذذا ارلجنذذن اسرذذال ين حلرذذوا اسان ذ  ،فيم ذ أويذذا ،يذذنل املنذذلم قريذذن
مم ررن شع أر دينه وفر ً ملعتردا دو تد ل ن اجليا(.)436
 -11وأش ر نامن ارع و اردورين إىل أ احلكو ن ت ر نيوداً شديد على قرين ارتعبر نا
اارذذالب أوا ذذر عذ م  ،1116وذر ذ أر رذ ً رداً علذذى ع ر ذذي اعارذذالب أو ذذن ر ذ ادوا رأذذي
ارذذوجراج املخلذذوع أو ااترذذدوا امللكيذذن اردرذذتورين( .)432وأعربذذا نامذذن ارع ذذو اردوريذذن عذذن نلرهذ إجاج
ملررذوم ار ذوارئ رعذ م  1115ونذ او ار عذن يف ارذاا امللكيذن ونذ او
ت ايد ارتخدام ارنذل
ج ذراأ احل ر ذذوب ،وذر ذ يف ن ذذعى إىل تش ذذديد اررن ب ذذن ذذن أج ذذل إر ذذك املع ر ذذن ارني ر ذذين
ارنلمين( .)438وأش ر رك إعم ل قروا اسان ارت بع جل عن برينذتول( )439وارررذ رن املشذبكن
 )411(44إىل أ ذذن املمك ذذن ار ذذتغالل نذ ذ او ار ع ذذن يف ار ذذاا امللكي ذذن ذذد أي اشذ ذ ط و ذذل
ديذذداً رأل ذذن اررذذو ي .وأعذذرب عذذن ش ذواغل ذا يذذلن كذذل ذذن نامذذن امل ذ د  ،)414(49واررر ذ رن
املشذذبكن  ،)411(44واررر ذ رن املشذذبكن  ،)413(41واملرك ذ امرذذيوي رلم ذوارد ارر اوايذذن( ،)411و رنذذن
ارعدارذذن ذذن أجذذل ارنذذالم( )415واررر ذ رن املشذذبكن  .)416(9وأويذذا جلنذذن احلرذذوني اردوريذذن أب
تروم احلكو ن يراجعن وتعديل ارريود امل رو ن على قرين ارتعبر يف أون ار ذوارئ ويف األو ذ ع
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ار بيعين ،وأب تكشف املعلو
ورع ن اجلمهور(.)412

املتعلرن بدع وى قرين ارتعبر رلمررر اخل ا املعين حبرين ارتعبر

 -13وذك ذذر اررر ذ ذ رن املش ذذبكن  41أ ويلن ذذد دأب ذذا عل ذذى غل ذذى ر ذذبل اروي ذذول إىل املوان ذذع
ارش ذ ذذبكين ار ذ ذذيت تب ذ ذذث ررذ ذ ذ رن تل ذ ذذف عمذ ذ ذ تب ذ ذ ذ ورذ ذ ذ أط اسع ذ ذذالم احلكو ي ذ ذذن اخل ذ ذذعن رلرن ب ذ ذذن
ارشذذديد ( .)418وأش ذ ر كذذل ذذن نامذذن امل ذ د  )419(49واررر ذ رن املشذذبكن  ،)451(41واررر ذ رن
املشبكن  ،)454(44و نامن ريد قروا اسان ( ،)451واملرك امريوي رلموارد ارر اواين(،)453
وجلنذذن احلر ذذوني اردوري ذذن( ،)451إىل نض ذذين ارن ذذيد ش ذرااوو بروش ذ يبور ار ذذيت قوكم ذذا يوج ذ
ن او جذراأ احل رذوب .ون رذا نامذن ارع ذو اردوريذن إاذ إذا يذدر قكذ ابرنذجن علذى ارنذيد
بروش يبور فإهن رتعترب رجينن مر(.)455
 -11وذك ذذر نام ذذن املذ ذ د  49أ أيذ ذ ب ارن ذذل ن ذذن علي ذذن ارر ذذوم وارش ذذرك ارتج ري ذذن
وارني ري ع د ً يرفعو دع وى ارتشذهر اجلنذ أي واملذد ذد نترذديه رتخذوي ه وإفالرذه
ور ذ ذذجنه ()456ن وأ ارش ذ ذذرك ارك ذ ذذربى ت ر ذ ذ بتعويض ذ ذ ابها ذ ذذن ع ذ ذذن األ ذ ذرار()452ن وأ
ارص ذ ي ع ذ د ً ذ و ررذذو رن بذذن ذاتيذذن علذذى املن ذ أل املتعلرذذن ابجلذذيا وارنا ذ م امللكذذي وارنا ذ م
اررضذ أي( .)458وأويذذا نامذذن املذ د  49ب ذذر نيذذود يوجذ اررذ او علذذى قذذى أفذراد اجلذذيا
واملن ذ ور احلكذذو ي يف ال ذ ور ذ أط اسعذذالم وارذذت ك فيه ذ ( .)459وأويذذا اررر ذ رن املشذذبكن
ارت يلنديذن احلاذذر امل ذرو علذى  111كتذ نشذور ( )461وأ حتذد ذذن
 44أب ترفذع ارنذل
()464
رأذذي ارشذذر ن يف نذذع املنشذذورا األجنبيذذن  .وأشذ ر أيضذ ً نامذذن املذ د  49إىل
رذذل
أ ن ذ ذ او املعلو ذ ذ اررمسيذ ذذن ع يرنذ ذذى إىل املع ذ ذ ير اردوريذ ذذن وأ جلنذ ذذن املعلو ذ ذ اررمسيذ ذذن رينذ ذذا
نترلن(.)461
 -15وأويذذا رنذذن ارعدارذذن ذذن أجذذل ارنذ ذالم أب حتذذبم احلكو ذذن قرذذوا ارص يذ ذ  ،ع
رذذيم قره ذ يف احلي ذ  ،وأب تصذذدر أوا ذذر ب شذذر إىل أفذذرد األ ذذن بعذذدم ه مجذذن املذذدافع عذذن
قروا اسان  ،ين فيه ارص يو  ،ع ريم عند ني ه بريد اعقتج ج (.)463
ارت يلنديذذن ،ع رذيم أفذراد
رنذن ارعدارذذن ذن أجذل ارنذذالم علذى أ ارنذل
 -16وشذدد
األ ذذن ،واملتمذذردين يف جنذذوب اربلذذد ،وارشذذرك  ،يشذذكلو ديذذداً ذراً رلمذذدافع عذذن قرذذوا
اسان ذ ()461ن وأ امل ذذدافع ع ذذن قر ذذوا اسان ذ ي ذواجهن ت ذ ر ت اي ذذد يف اجلن ذذوب(.)465
وأش ذ ذ ر اررر ذ ذ رن املش ذذبكن  )466(9واررر ذ ذ رن املش ذذبكن  )462(41إىل أ امل ذذدافع ع ذذن ار ئ ذ ذ
املهمشذذن يتعر ذذو رلتخويذذف( .)468ون رذذا رنذذن ارعدارذذن ذذن أجذذل ارنذذالم إ األف ذراد ارذذاين
ين ذذعو ملن ذ جرن ارش ذذرك واملن ذ ور بش ذذن ار نذ ذ د واس ذرار ابربيئ ذذن وااتهذ ذ قر ذذوا ارعمذ ذ ل
يتعر و رلمض يرن ويتهمو ابرتك ب ت ر ويتعر ذو رلرتذل( .)469ودعذا ارررذ رن املشذبكن
 41إىل حتن اا م مح ين ارشهود(.)421
 -6احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية
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 -12أش ذ ر اررر ذ رن املشذذبكن  2إىل أ ارعم ذ ل غذذر املهذ ذر وأف ذراد األنلي ذ اسثنيذذن ارذذاين ع
حيملذذو ب ن ذ هويذذن يتعر ذذو بشذذكل ذ ا رل ر ذ ذذن د ذذول رذذوا ارعمذذل ورلتميي ذ يف
احلصذذول علذذى ارعمذذل( .)424ونذذد ا اررر ذ رن املشذذبكن  2رل كو ذذن عذذد تويذذي  ،نهذ اربكي ذ
على األرب ب اررأينين هلاه املشكلن ،ل عدم تنجيل املواريد وعدم تعليمه (.)421
 -18وأشذ ذ ر ارررذ ذ رن املش ذذبكن  41إىل أ  6122يف امل أ ذذن ذذن إمجذ ذ يل ارعذ ذ ل يب ش ذذرو
أعم ذ عً يف ارر ذ ع غ ذذر اررمس ذذي( ،)423وأ ن ذ او مح ي ذذن ارعم ر ذذن املن ري ذذن اجلدي ذذد ع ي ذذوفر احلم ي ذذن
رلع ل يف ار راعن ارتر عدين ابرر ع ار راعي( .)421وأويذا ارررذ رن املشذبكن  41أب تك ذل
ويلند رال ن ارعمل وتنمين أ ل ارع ل يف ارر ع غر اررمسي(.)425
 -19وأويى عهد قروا اسان واألعم ل أب حتنذن ويلنذد رذبل مح يذن ار ئذ ارذيت تتذنثر
قرونهذ بشذذكل ذ ا بنشذ ط ارر ذ ع اخلذ ا ،ذذل ارعمذ ل املهذ جرين واأل ذ ل ارعذ ل  ،وأ
تالقى ارشذرك ارذيت تنتهذ نذواا ارعمذل ،ع رذيم يف ارصذن ع ارذيت تشذهد ااته كذ ك ذر
حلروا اسان  ،ل تصنيع اجلمربي(.)426
 -7احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق
 -51بينا ارلجنن ارو نين حلروا اسانذ أ اذ هر عذدم املنذ وا ذ ربن ذاوره يف اجملتمذع
ارت يلنذذدي وتشذذكل شذذكلن ذذر  ،ممذ أدى إىل ااتشذ ر ااته كذ قرذذوا اسانذ  .كمذ ي ترذذر
ارن إىل املوارد وإىل تك ف فرا ارتنمين ارااتين .وأت ا هاه اراذ هر شذكالً هيكليذ ً ،وع وكذن
قله إبا ذ اررواا وع ابرني رذ اسا أيذن املرك يذن .ونذد أبذد احلكو ذن ذ راً دعمهذ رعمليذن
اسيال ارو ين اريت بدأه اجملتمع املذد ذن أجذل ارتصذدي ملاذ هر عذدم ارعدارذن وعذدم املنذ وا
يف اجملتمع ،وركن مل تت رى بعد ات أك لمورن(.)422
 -54وعقا ذذا ارلجنذ ذذن ارو ني ذذن حلرذ ذذوا اسان ذ ذ أ ار ذذتغالل امل ذ ذوارد ار بيعي ذذن ذ ذذن ج ا ذ ذ
احلكو ن ك اا ر ع د ً ونير رلبين علذى قرذوا رذك املنذ ى ارري يذن .وتتم ذل إقذدى املشذ كل
يف إيدار شه دا ارتغالل األرا ي ربعل اسدارا احلكو ين واألفذراد يف املنذ ى ارذيت ير نهذ
ارن ذذك ا لي ذذو ( .)428وأش ذ ر ارلجن ذذن إىل جمتم ذذع ذ ب و ب ذذود ابعتب ذ ره أتث ذذر بش ذذد ابرتل ذذو
ارص ذذن عي .ون ر ذذا إ ن ذ د اجملتم ذذع ار ذذاين حيتج ذذو عل ذذى املش ذ ريع ارص ذذن عين ارض ذذخمن ك ذراً ذ
يتعر و ملوانف دد قي  ،كم نتل بعضه دو أ ير ى اجلن (.)429
 -51وأش ذ ر اررر ذ رن املشذذبكن  3إىل أ ويلنذذد وجهذذن رأينذذين رلنذذي قن ار بين/ارص ذ ين ،مم ذ
ي دي إىل أتثرا رلبين على اخلد ارص ين وإىل عدم املن وا يف اا م ارص ن ارع ن(،)481
ويع ى ذر ألرب ب ،نه هجر اع تص يذي ذن كليذ ار ذ واملنتشذ ي احلكو يذن إىل
املنتش ذ ي اخل يذذن( .)484وأش ذ ر اررر ذ رن املشذذبكن  3إىل إعذذال ويلنذذد ع ه ذ علذذى ارذذتراد
ر ذذبعن أدوي ذذن جنين ذذن ،ورك ذذن مل ي ذذبج ذر ذ ذ إىل إوق ذذن األدوي ذذن بص ذذور شذ ذ لن أل امله ذ ذ جرين
املن ذذجل ع وك ذذنه احلص ذذول عل ذذى ه ذذاه األدوي ذذن( .)481وأنير ارررذ ذ رن املش ذذبكن  41شذ ذواغل
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مم ثلن( .)483وأويذا ارررذ رن املشذبكن  3أب تضذمن احلكو ذن أع تتعذ ر ري رذن املراكذ ار بيذن
ذذع املي ذ ا ارصذ ي ارذذو ين رعذ م  ،1119وأع تذ دي املراكذ املتميذ ارذذيت ترذذدم اخلذد ار بيذذن
املتخصصن إىل احلد ن فرا قصول رك اربلد على اخلد ارص ين األر رين(.)481
 -53وعقاا اررر رن املشبكن  2ارت ع عذدد قذ ع احلمذل املبكذر و ذ يصذ ق ذرذ ذن
ش ذ كل ي ذ ين ،كم ذ عقاذذا ت ايذذداً ذذرداً يف عذذدل اعات ذ ر ب ذ امل ذراهر ( .)485وأويذذا
اررر رن ابرعمل على اررض ج على ارت و يف اررع ين ارص ين ب املذد واملنذ ى ارن أيذن واررضذ ج
علذذى املم رر ذ اخل ذذر املتم لذذن يف عملي ذ اسجه ذ غذذر ارر اوايذذنن وإبيذذالج اهتم ذ م ذ ا
ملد ين املخدرا ( .)486وأش ر مجعين ارشعوب املهدد إىل ارص عذدد ارعذ ل ارصذ ي وإىل
أ اهلجم ذ ارعني ذذن عل ذذى املنتش ذ ي دفعتهذ ذ إىل ترلي ذذل ذذد اخل رجي ذذن إىل أد ق ذذد يف
اجلن ذذوب( .)482ون ر ذذا اجلمعي ذذن إ ع ذذدل وفيذ ذ األ و ذذن تضذ ذ عف ث ذذال ذ ذرا  ،وأ ع ذذدل
وفي ارر ع ي يد بننبن  31يف امل أن عن تورط املعدل ارو ين(.)488
 -8احلق يف التعليم ويف املشارةة يف احلياة الثقافية للمجتمع
 -51أش ذ ر اررر ذ رن املشذذبكن  2إىل أا ذ رغ ذ ذ حترذذى ذذن ترذذدم ع ت ذ ال هن ذ عواأذذى أ ذ م
احلص ذذول عل ذذى ارتعل ذذي اجلي ذذد يف نذ ذ ى ارش ذذم ل ومشذ ذ ل ارش ذذرا( ،)489ألر ذذب ب نهذ ذ قذ ذواج
ارلغن( .)491وعقاا اررر رن املشذبكن  9برلذى ارذتمرار إيذااج األ ذ ل علذى يذد املدررذ (.)494
وأويا اررر رن ويلند بتردمي ارتذدري اركذ يف رلمدررذ  ،وتذوفر ذواد ارتذدري املن رذبن ،وإيذالج
أوروين ر ر فن قروا اسان (.)491
 -55وأش ر مجعين بن ا بن إىل أ املدار املوجود را تي ي ع رينا كله تربل
امله جرين غر املنجل ( .)493وأويا اررر رن املشبكن  1أب تع ج احلكو ن ارني ر املتعلرن
إبحل ا أ ل امله جرين ابملدار ارو نينن وأب تعذبف ابرشذه دا اردرارذين وتربذل حتويلهذ إىل
اا م ارتعلي ارو ين(.)491
 -56وأفذ د نامذن ريذد قرذذوا اسانذ أب ارتمذرد ارذاي ترذذوده قركذن املن ذل ذن أجذذل
احلرين يف ابو  ،يف إ ر شبكن تننيى اجلبهن ار ورين ارو نين ،إا هو قركن اا ص رين تش ر فيه
األن ري احلدودين اجلنوبين رت يلند ،وأ املتمردين ع د ً ينتهدفو املدررذ واملذدار ابعتبذ ره
كي ذ ان قكو يذذن .كم ذ ارذذتهدف املتمذذردو املدرر ذ امل ذ ري ي املنذذلم يف املذذدار احلكو يذذن
واسداري ذ يف املذذدار اسرذذال ين بنذذب تصذذديه جلهذذود املتمذذردين اررا يذذن إىل ارذذتخدام فصذذول
اردرار ذ ذذن رلتلر ذ ذ ارعر أ ذ ذذدي وارتجني ذ ذذد( .)495وأش ذ ذ ر اررر ذ ذ رن املش ذ ذذبكن  9إىل تك ذ ذذرر إغ ذ ذذالا
املدار (.)496
 -9األقليات والشعوب األصلية
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 -52أش ذ ر اررر ذ رن املشذذبكن  2إىل أ أ ذ ل األنلي ذ اسثنيذذن يتعر ذذو رلتمييذ وارتهمذذيا
بنب ع دا املعيشين املتمي ورغته اخل ا .كمذ يذ دي اعاعذ ال اجلغذرايف رلمجتمعذ اسثنيذن
إىل قر هن ن بعل اخلد األر رين(.)492
 -58وبينا ارلجنن ارو نين حلروا اسان أ ارعنف ارداأر يف أنصى اجلنوب يع ى إىل ثالثن
اسداريذن ،وارذتخدام ارعنذف
أرب ب رأينين ،هي :اعرتخدام امل ذرط رلرذو ذن ج اذ ارنذل
ذذن ج ا ذ املتمذذردين ،واعاتر ذ م ارعنيذذف ذذن ج ا ذ احلكو ذذنن واملع لذذن غذذر املنص ذ ن يف اا ذ م
ارعدارن و عف اعنتص د ا لين واهلوين اسثنين واردينين املتميذ رلنذك ا ليذ  .وشذهد ار ذب
 1141-1111ونذ ذ ذ ذذوع  44 513ق ذ ذ ذ ذ د عنذ ذ ذ ذذف ،وقذ ذ ذ ذذدو  1 321وف ذ ذ ذ ذ و2 436
إيذ بن( .)498ونذذد ا رنذذن ارعدارذذن ذذن أجذذل ارنذذالم( )499وارررذ رن املشذذبكن  )111(9تعليرذ علذذى
األرب ب اجلارين رلن اع.
 -59وادعا مجعيذن ارشذعوب املهذدد أ احلكو ذن مل حترذى أي ترذدم ذو احلذد ذن نذو اجلذيا
ورل ت يف اجلنوب ،وأ اجليا ر غ ً ن أجل رفل أي شذكل ذن أشذك ل اعرذترالل
رلجنذذوب بعذذد أ انذذب ارني رذذيو ذذنل اجلنذذوب يذذداً ذذن احلك ذ ارذذاا ذذن أجذذل إهن ذ ج ارتمذذرد
بصور فع رن(.)114
 -51املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -61أشذ ذ ر ارلجن ذذن ارو ني ذذن حلر ذذوا اسانذ ذ إىل أ اعجتذ ذ ر ابربش ذذر رغ ذذر اعر ذذتغالل يف
ارعمل مشل و ليو ع ل ه جر غر نذ او ( .)111ورذل ا ارررذ رن املشذبكن  1ارضذوج علذى
املش ذ كل ارنا يذذن ارذذيت ترذذو قرذذوا ارع ذ ل أو ذذدده  ،وعلذذى ذذعف اا ذ م املرانبذذن اسداريذذن
وريذذد قرذذوا اسان ذ ارذذاي أو رلمن ذ ور وأي ذ ب ارعمذذل وغذذره ذذن األف ذراد ارذذتغالل
امله ذ جرين واعجت ذ ر هب ذ ومم ررذذن ارعنذذف وارتميي ذ ذذده ( .)113وأف ذ د اررر ذ رن املشذذبكن  1أب
ارعم ذ ل امله ذ جرين ست ذذو أر ر ذ ً ذذن اربل ذذدا اجمل ذ ور وو رر ذذو األعم ذ ل ار ذذيت تت ل ذ ه ذ را
حمذذدود  ،وأب أنذذل ذذن اص ذ ه نذذجلو  ،وأك ذذر ذذن ليذذو ع ذذل ذذنه غذذر نذذجل (.)111
وأش ر اررر رن املشبكن إىل أ ارعديد ن املشكال ارذيت يواجههذ ارعمذ ل املهذ جرو تنبذع ذن
ارني ر ذ ارذذيت ت ذذنا عمليذذن تن ذذجيل ارعم ذ ل امله ذ جرين ،وه ذذي :عمليذذن ارت ر ذذى ذذن اجلنن ذذين،
و ذذاكرا ارت ذ ه ( )115املتعلرذذن بنا ذ م ارذذتردام ارعم رذذن( .)116وأش ذ ر اررر ذ رن املشذذبكن  1إىل
تر ذ ذ رير ت ي ذذد أب امله ذ ذ جرين ار ذذاين ش ذذو اخلض ذذوع رنا ذ ذ م ارت ر ذذى ذذن اجلنن ذذين يلج ذذنو إىل
ارتنذذجيل ابرذذتخدام ب نذذن هويذذن ذذد  41رذذنوا تصذذدره وجار اردا ليذذن رألشذذخ ا عذذدوي
اجلننذذين ارذذاين رذذيع د تصذذني ه كم ذوا ن ويلنذذدي ( .)112ون رذذا اررر ذ رن املشذذبكن  1إ غذذر
املنذذجل أو غذذر املشذذمور ابرنا ذ م تعتذذربه احلكو ذذن أشخ ي ذ ً غذذر ن ذ اواي ونذذد يتعر ذذو
رالعتر ذ ل واعقتج ذ ج واربقي ذذل( .)118وأوي ذذا اررر ر ذ ذن املش ذذبكن  1احلكو ذذن ي ذ يل ذذي :إي ذذدار
توجيهذ ذ ذ جلمي ذ ذذع أيذ ذ ذ ب ارعم ذ ذذل ار ذ ذذاين ين ذ ذذتخد و املهذ ذ ذ جرين حبا ذ ذذر صذ ذ ذ در ونيأرهذ ذ ذ
ارشخص ذذين()119ن كمذ ذ أوي ذذا رن ذذن قر ذذوا اسانذ ذ وارتنمي ذذن ابرن ذذم رلعمذ ذ ل املهذ ذ جرين
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ابحلصول على ر ص ني د ( .)141وأش ر رنن قروا اسان وارتنمين( )144إىل أ ارعم ل
امله ذ جرين املن ذذجل ن ذ اوانً حير ذذو ذذن تعويض ذ ق ذواد ارعم ذذل ،وأوي ذذا اررر ذ رن املش ذذبكن
 )141(1و رنذذن قرذذوا اسان ذ وارتنميذذن( )143إبرغ ذ ج ارتعمذذي  RS0711/W751علذذى ذذو ذ
أويا ب نامن ارعمل اردورين.
 -64وادعذذا اررر ذ رن املشذذبكن  1وجذذود ق ذ ع أعيذذد فيه ذ أف ذراد ذذن أنلي ذ إثنيذذن عينذذن إىل
و نه ابعتب ره ه جرين انتص دي غذر نذ اواي  ،وهذو ذ وكذن اعتبذ ره إعذ د ننذرين(.)141
وأش ر نامن ريد قروا اسان إىل أا  ،رغ اعقتج ج ارروين ،عمد اجليا ارت يلنذدي
يف ك ذ او األول/دين ذذمرب  1119إىل إع ذ د  1 689شخص ذ ً ذذن اهلموا ذذد ارالوي ذ نن ذراً إىل
و ذذنه  ،ذذنه  458شخص ذ ً و ذذع اهتم ذ م و ذذين ش ذ و ارالجئ ذ ( .)145ورك ذ نامذذن
ارت يلندي ذذن أعذ ذ د يف تشذ ذرين ار ذ ذ /اوفمرب وكذ ذ او
ري ذذد قر ذذوا اسانذ ذ عل ذذى أ ارن ذذل
األول/دينمرب  1141وعف األشخ ا ار رين ن ارن اع املنل ن يف املن ى احلدودين .ومل
جتذذر ويلنذذد حتريرذ نذذترلن يف احلذواد ارذذيت ونعذذا يف األع ذوام  1118و 1119و،1144
عنذذد أجذذرب ارب ريذذن ارت يلنديذذن ارنذ ن ارذذيت حتمذذل أفذراداً ذذن أ ذذن ارروهينجيذ علذذى ارتوجذ إىل
املي ذ ه اردوريذذن ،مم ذ أر ذ ر عذذن وف ذ املئ ذ  .ونذذد تذذويف أثن ذ ج اعقتج ذ ج شخص ذ ذذن مجلذذن 16
شخصذ ذ ً ذذن أ ذذن ارروهينجيذ ذ اقتجذ ذ وا يف ركذ ذ وب ذذع ر ذذداأر اهلج ذذر يف اباك ذذو ن ذذا كذ ذ او
ار /ين ير  1119دو إ ك اين ارويول إىل أين وريذن رت ديذد و ذع ارالجئذ أو احلصذول علذى
اررع يذذن ار بيذذن املن رذذبن( .)146وقذذث احتذ د احلرذذوا املتنذ وين احلكو ذذن علذذى ونذذف مجيذذع عملي ذ
ترقيذذل أف ذراد ارروهينجي ذ وارونذذف ار ذذوري رعملي ذ إجب ذ ر ارن ذ ن علذذى ارعذذود إىل ارب ذذر وا ذ ذ
ذوا ذذو ذذم عذذدم تك ذرار هذذاه ارعمليذذن ،واسف ذراا ار ذذوري عذذن أف ذراد ارروهينجي ذ ارذذاين ع
ي ارو حمتج ين يف اباكو (.)142

اثلثاً  -االجنازات وأفضل املمارسات والتحدايت واملعوقات
 -61أش ذ ر اررر ذ رن املشذذبكن  41إىل أ فذذر املرارذذي اخل يذذن نذذد أرذذرع بذذوتر ارعنذذف يف
اجلنذذوب ويف املذذد اررأينذذين ارذذيت ااذ فيهذ ذوو اررمصذ احلمذذر وارصذ ر ،وامل ارعذذو غذذر املذذال ،
ذد احلكو ذن( .)148ون رذا ارررذ رن املشذبكن  9إ
واملتضررو ن املش ريع ارضذخمن ،تاذ هرا
احلكو ذذن أورذذا أورويذذن رت بيذذى ارر ذواا ارذذيت تعذ ج األ ذذن اررذذو ي ،وأغ لذذا يف ك ذذر ذذن األقي ذ
احلرذذوا املدايذذن وارني رذذين واعنتصذ دين واعجتم عيذذن وار ر فيذذن رلت يلنذذدي ( .)149ونذذد ا رنذذن
ارعدارن ن أجل ارنالم تويي ذا يلن(.)111

16

GE.11-15314

A/HRC/WG.6/12/THA/3

 األولوايت واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- ًرابعا
 احلكو ن إىل أ ات ل رلتويي اروارد يف تررير املم ل اخلذ ا9  دعا اررر رن املشبكن-63
املعين ابملدافع عن قروا اسان ن وأ تن ا بنش ط وفع رين ارت ا وتعهدا املتعلرن حبرذوا
.)114( اسان

 بناء القدرات واملساعدة التقنية- ًخامسا
.ع ين بى
Notes
1
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