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 29خدلل الدددو ة الض درين لق ريددم الضامدد  يف عرحةدد اس ددتضرال الددو ش ال ددام  أل  ددثس  -1
 ا بثةدد   بقا ددا  مددن الثدددثد 101 تدىلقسدد  التحدداو   وخددلل ج .2014ت ددرين األولكتوتددث ر 

 34 تثصددق  منهدددا  قنمددا تروددد  192 احلكثمدد  األ  ثلقددد  وببقددد   تثصدددق  يف اعمددث  226هددا عن
 .قح وةثا اسن سا الدو ة احلالق  عخلل  تثصق  منها لرتد عققها

ض  التثصقا  اليت مل يرد عققها  ضد يف  بع دئا  تتضقم  املسائ  -2  التالق : ومجرح
 ؛حمؤ س  وطنق  حلةثا اسن سا  ودةاً ملبادئ  ا ير  اء  )ت( 
 دعثة م تثو  رىل مجقع املةر ين اخلاصني لزيا ة ت  ثس؛تثجقه  )ب( 

   ادق  يف جمال الصناعا  اس تخراجق ؛ال ضمام رىل مباد ة سا )ج( 
 ؛  عققهاات ابق  منع جرمي  اسن ادة اجلماعق  واملضاببالتصديم عقى  )د( 
 ؛ ظام  وما األ ا ي لقمحكم  اجلنائق  الدولق التصديم عقى  )ه( 
 . ز  ص   اجلرم عن الت هري واجلرائم املتصق   ه )و( 

 التوايات اآلراء بشنن  
 سمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقاً لمبادئ باريإنشاء  -لفأ 

دئ  ددا يح مسددجل  جددديرة ملبدا ر  دداء مؤ سدد  وطنقدد  حلةدثا اسن سددا  تضمدد  ودةدداً ي دك   -3
 وت كريذا. احلكثم  األ  ثلق  ذتمام ا
ويف ذدددها الصددددد  لددددك ت  دددثس مكتدددو ألمدددني املظدددامل  وذدددث وقدددا  عدددام مسدددتة  ت  ددد   -4

اسندا ة وم دددروعق  ضدالددد  الحلمايددد  وةدددثا املدددثاطنني وودددريتهم وتدددما اام الد دددتث ي    دددا يك ددد  
 الضام  عن طريم و ائ  غري  مسق .

  يتماشددددى مقثدددداا مكتددددو تمددددني املظددددامل أل  ددددثس مددددع مبددددادئ  ددددا يح املتضقةدددد  وعمثمدددداً  -5
  وومدددا ذدددث ال دددج  يف  ضددد  البقددددا  املضدددى اهبدددو واملسدددؤولقا  واسنطدددا  الد دددتث ش.  الثاجبدددا  

 األخرك  يضم  مكتو تمني املظامل أل  ثس ومؤ س  وطنق  حلةثا اسن سا .

 ن الخااين ل يارة أنغوالد وة مفتوحة إلى يميع المقرريتوييه  -باء 
 دددددبم ت  تقتددددزم مجهث يدددد  ت  دددددثس  دددداورتام وةدددددثا مثاطنقهددددا ووريدددداام األ ا دددددق   وبددددد  -6

  ض  املةر ين اخلاصني لألمم املتحدة املضنقني حبةثا اسن سا .ا تةبق  
ومع ذلك   ضتةد ت  تثجقه دعثة م تثو  رىل مجقدع املةدر ين اخلاصدني تمدر غدري  كدن يف  -7

 اي.الثب  احل
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وتددثد احلكثمدد  األ  ثلقدد  تكددرا  دعثاددا املثجهدد  رىل املةددر  اخلدداا املضدد  حبةددثا اسن سددا   -8
 لقمهاجرين واملةر  اخلاا املض   السكن اللئم. و رترح   ذاتا  الدعثتا  يف الثب  املنا و.

 شفافية في مجال الصنا ات االستخراييةالنضمام إلى مبادرة اال -ييم 
ت  ددثس ومجهث يدد  ذددي مبدداد ة طثعقدد    ادق  يف جمددال الصددناعا  اس ددتخراجق  دد المبدداد ة  -9

نظدام  عضث مؤ ح ل ايف ات ابقيت األمم املتحدة واسُاد األدريةي ملكادح  ال ساد؛ وما تهنعضث 
  ئا د  ذدها النظدام الدهش ي درل شدروطاً    وذدي مدن يتدثىل والقداً وقمربي سنصدا  شهادا  املن ج

عقدى األعضداء دقده لتمكقدنهم مدن احلصدثل عقدى شدهادا  اعتمداد شدحنا  املددا  وا دض  الناداا 
 التجا ة امل روع .لقحققثل  دو  دخثل املا  ذش الصق   النزاعا  يف اخلام 
 د ادق  يف جمدال الصدناعا  البداد ة مل وتنظر وكثم  ت  ثس يف رمكا قد  ت  تصدبش شدريكاً  -10

  2014ودددا ث  األولكديسدددمرب   22جلمهث يددد  يف . ويف ذدددها الصددددد  وبدددع  ئدددقح ااس دددتخراجق 
 عقى مر ثم تن قهش ت     ثجبه دريم عام  من تج  تةققم رمكا ق  اس ضمام رىل املباد ة. 

 اتفاقية منع يريمة اإلبادة الجما ية والمعاقبة  ليهاالتصديق  لى  -دال 
س اآللقدا  واسلتزامدا  يف  قاا الضمقق  اجلا ي  سنصلح الضدال  والةا ث    تد   ت  ث  -11

اليت تتضمنها ذه  است ابق  لكي يتسى التصديم عققها. ومع ذلك  دإ  احلةدثا اممقد   ثجدو 
   من ببق  الةا ث  اجلنائي.الضادي  است ابق   ترححمى  ثجو الت ريضا  امقق 

 نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالتصديق  لى  -هاء 
 لكددن الضمققدد   ظددام  ومددا األ ا ددي لقمحكمدد  اجلنائقدد  الدولقدد   ت  ددثس عقددى لةددد وبضدد -12
 ا  ض  التضا ل مع الد تث .أل نا اوت  ن ت هد تةدماً  مل

مثبدددال اسُددداد   يف اسُدداد األدريةدددي  صددد تها عضدددثاً   عدددن ذلدددك  تدددعم ت  دددثس ودضددلً  -13
   ج  امكم  اجلنائق  الدولق .

 تشهير والجرائم المتصلة بهافة الجرم  ن الن ع  -واو 
د ددتث  مددن  40املددادة عققدده تضتةددد الدولدد  األ  ثلقدد  ت  وريدد  التضبددري وددم ت ا ددي تددن   -14

 -بددا ث  الصددحاد   - 2006تيا كمددايث  15املددؤ    7الةددا ث   بدم  مجهث يد  ت  ددثس  ويددن  عققدده
ث  املقثاا األدريةي صكثك با ث ق  دولق  تخرك صدب  عققها الدول  األ  ثلق   موما تن  عققه 

مددن  3 ةثا املد قدد  والسقا ددق  يف ال ةددرةحلةددثا اسن سددا  وال ددضثب  والضهددد الدددوي اخلدداا  دداحل
  رف املثاطنني ومسضتهم وصث ة وقاام ال خصق .متح  منه  ما دام  ذه  احلري  س  19املادة 
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 ث ق  األخرك  يةضي من الضهد  شج ه شج  األوامر الةا 19ور  الةقد املهوث  يف املادة  -15
تم س( ااامدا  يف رطدا  رجدراءا  جنائقد   ددعثك الت دهري  ودا  صدح قاً    ج  يثاجه اجلاين ) دثاءً 

 األ  ددددددثيمددددددن الد ددددددتث   40مددددددن املددددددادة  4و 3لق ةددددددرتني  تو الةدددددددح تو جددددددرائم م دددددداب  ودةدددددداً 
 كن .من الةا ث  اجلنائي  رىل جا و رجراءا  تجديبق  ومد ق    410و 407 نيواملادت
عققدده   و ضتةددد ت  اهلدددف مددن الةقددد امل ددرول ذددث لايدد  املصدداا ال رديدد  لقاددرف اعدد  -16

 ا تهاك احلم يف وري  التضبري تو تةققد .ولقح 

 ختاميةآراء   
 التثصقا  األ  ع ويليث .  لن تُقبل ناء عقى األ باب املهوث ة تعل    -17
مدرة تخدرك رىل مجقدع الثددثد الدهين تدلدثا  بقا دا   وتثد مجهث يد  ت  دثس ت  تتةددم  ال دكر -18

اعمثعدد  الثليقدد  و ئددقح جمقددح وةددثا تعضدداء خددلل اس ددتضرال الدددو ش ال ددام  أل  ددثس  ورىل 
عن ا تضدادذا لقم دا و  يف ودثا  مسدتمر وم تدثح  اسن سا  ومجقع تعضاء األما    وتضرب جمدداً 

 اء.و ن  
    


