
 A/HRC/WG.6/23/FSM/3  األمــم املتحـدة 

  
 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
17 August 2015 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

150915    160915    GE.15-13860 (A) 
*1513860*  

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ة والعشرونلثالدورة الثا
    2015تشرين الثاين/نوفمرب  2-13

حوووودة السووووامية لحقوووووق اإلنسووووان و قووووا  تموووووعد ه دفوووو  مفو ووووية ا موووو  الم  
مون  5والفقورة  5/1اإلنسان )ج( من مر ق قرار مجلس حقوق 15 للفقرة

 16/21مر ق قرار المجلس 
 

 *واليات ميكرونيديا الموحدة  
  

دهــــا  ةــــاة   م ــــمح      (1)3هــــلا الت ريــــر هــــو مــــودم لمم مومــــا  امل دمــــ  مــــن   
عمميــ  اتعــت راد الـــدامل الشــامَّب اهــو يتب ـــا هيجــَّ امل ــاة  التوديهيـــ  ال امــ  الــ  اعتمـــدها 

ب ات يتضـــمن الت ريـــر ايـــ  جمات اا ادهـــا  ن ـــر اا 17/119جممـــق ة ـــوا ايفنمـــا    م ـــرم  
لمــــامي  المــــامي    ــــوا ايفنمــــا  )امل و ــــي  ااملتحــــدة اقرتاةــــا  مــــن دانــــم م و ــــي  األمــــم 

  ـــوا ايفنمـــا (ي ات ال ةجـــم اا قـــرام فيمـــا يت ـــَّ  اةعـــاتا   ـــدةةب اقـــد    ـــر    ـــومة 
منهجيـــ    ةواهنـــ  لايـــ  الـــنو مرادـــا امل مومـــا  الـــوامةة   الت ريـــري  مـــا   قـــدم ايفمجـــا  

ي ُي  ــــوي 16/21ايف  ــــات عمــــ  الن ــــود األةــــمي  مــــن ةا  تسيــــ ب اعمــــ     ــــرام ا مــــق 
ي فــــرت ممــــت َّ يفعــــهاما  امل عمــــ  الو نيــــ    ــــوا ايفنمــــا  التا  ــــ  ةمــــم م تضــــ  ا ــــا 

ـــ  مو ـــوت اتعـــت راد اامل تمـــدة  نـــات  عمـــ  الت يرـــد الجامـــَّ   ـــاة   ـــاميقب ات تـــا  عمـــ   لمدال
املوقــــا الشــــ ج  لمم و ــــي  المــــامي    ــــوا ايفنمــــا  الن ــــود الجاممــــ  الــــ  تتضــــمن  يــــا 

هــلا الت ريــر ةاميــ  اتعــت راد االتيتــوما  الــ  ةــد   امل مومــا  الــوامةةب اقــد ماعــ     عــداة 
   تمك ال رتةب
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 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة -هوال   
 

 المعلومات ا ساسية واإلطار -هلف 
 

 (2)نطاق االلتدامات الدولية -1 
   ي )املشــــــجا (  ـــــك  اتيــــــا  ميجرانيميـــــا املوةــــــدة KALEIDOSCOPEافـــــاة  م عمـــــ   -1

ال ــانو  الــداو   ــوا  ةـدق  عمــ   ثــ  مـن م اهــدا  ة ــوا ايفنمــا  املهمـ  الــ  تشــجَّ اعـا 
 ت ـدا عمـ  ات اقيـ  ال ضـات عمـ   يـا اهنـجا  التمييـم  ـد املـراة اات اقيـ  ة ـوا فإلـا ملايفنمـا ي 
 ب(3)اليت َّ
اتيــا  ميجرانيميــا املوةــدة  ــك  ت ــدا عمــ   يــا  KALEIDOSCOPEاااةــ  م عمــ   -2

دا  ة ــوا ايفنمــا  املهمــ  اعمــ   راتو وتاــا اتعتياميــ  لت ميــم تن يــل ال ــانو  الــداو   ــوا م اهــ
ايفنمـــا  ااتمتثـــا  لـــم ملـــا فيـــم م ـــمح   اعـــ  املثميـــا  ااملثميـــي اممةادـــ  امليـــَّ ا نمـــ  امســـايرل 

 ب(4)دةاةامم  ة ا  ا نمي   اتيا  ميجرانيميا املوةا  يدنم املتحولياهلوي  ا نماني /
 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 
تةــا املر ــم الــداو ملناهضــ  التمييــم ا  ا جومــ  الو نيــ  اةجومــا  الوتيــا    اتيــا   -3

ميجرانيميــا املوةــدة تج ــَّ ا مايــ  ال انونيــ  عمــ  قــد  املمــاااة   ــرس الن ــر عــن نــوت ا ــنقب  مــا 
ل ـــواني ال رفيـــ ب اعمـــ  عـــ يَّ عمـــ  اا جومـــ  الو نيـــ  اةجومـــا  الوتيـــا  ال ـــ   الدعـــتومي  غ تمــ 

مهــا  المعمــات يمســ  املثــا ي يــنو ةعــتوم اتيــا  ميجرانيميــا املوةــدة عمــ  ا  وت هنــ ت   الدعــتوم 
الت ميــــديي  مــــا ت رهــــا ال ــــاةا  االت اليــــدوب ا ايف ــــاف      لــــكي يــــنو الدعــــتوم عمــــ  ا  الن ــــا  

وت اليــد هنــ م اتيــا  ميجرانيميــا املوةــدةوب ات يفــوا اليت ــن   هــلا الن ــا  ال ــانوين حيمــ  ل ــانوين ا
لمجــونسر  )الربملــا ( ُيــو  الدعــتوم ا ي عمــ  اعــا  انــم ينتهــك املــاةة الرا  ــ  ) عــ   ا  ــوا(ب ااعــ  
 ب(5) نشات هيئ  مؤعات م لب   من المعمات الت ميديي من  َّ اتي 

خل ـــــودي اعـــــرد املر ـــــم الـــــداو ملناهضـــــ  التمييـــــم عـــــن قم ـــــم أل  هـــــل  المـــــميت  اهبـــــلا ا -4
الدعـــتومي  لمتشـــريا الـــ  حتمـــ  ال ـــانو  ال ـــر  حلنحـــم األالويـــ  عمـــ  ا  ـــوا اا ريـــا  األعاعـــي    

ال ــ   الدعــتومي  عمــ  ال ــانو  ال ــر    عــ ا  هنــرع  ا  ــوا لوتيــا  ميجرانيميــا املوةــدةب انتيجــ   
قـانو  املمـاااة  مـا ييـاد ةجـم يـنو عمـ   ـما  االويـ اتيـا  ميجرانيميـا املوةـدةي ا  عائر امدـات

ميت ــن   املمامعــا  ال رفيــ  التمييميــ  عمــ  ال ــانو  ال ــر   اــ     الوعــائَّ ال انونيــ  املتاةــ  لمنمــات ل
 ب(6)االم      اتنت اس

ملوةــدة يجــر  ةعــتوم اتيــا  ميجرانيميــا اا  عمــ   KALEIDOSCOPEاهنــدة  م عمــ   -5
لشـــ م اتيـــا  ميجرانيميـــا املوةـــدةب ف نـــوا  املـــاةة املمنوةـــ  اهـــم الضـــمانا  اا ريـــا  األعاعـــي  

ت ـــيجمل ا موعـــ  الجاممـــ  مـــن ا ريـــا  االضـــمانا  هـــ  الرا  ـــ  مـــن الدعـــتوم هـــو و عـــ   ا  ـــواو ا 
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ادـــم التحديـــد ممـــكل   مــن املـــاةة الرا  ـــ  عمــ  4ال انونيــ  املج ولـــ  لشـــ م ميجرانيميــاب اي ـــا  ال نـــد 
امــا  ال ـــانو  ايــنو عمـــ  انــم وت يفـــوا ا رمــا  مـــن املمــاااة   ا مايـــ  ال انونيـــ  اا النـــا  ممــاااة 

مســـ  اا الو ـــا املمـــا  هبـــا عمـــ  اعـــا  نـــوت ا ـــنق اا ال ـــرا اا النمـــم اا األةـــَّ ال ـــوم  اا ال
ا نمــ  ااهلويــ  ا نمــاني  هــل  ال ائمــ  عمــ  ادــم اخل ــود امليــَّ ممّــا تس مــم  اتدتمــاع وب يــ  ا 

 إةعـــــا  ت ـــــدي   عمـــــ   KALEIDOSCOPEب اهبـــــلا اخل ـــــودي توةـــــ  م عمـــــ  (7)لألهنـــــ اد
الدعــتوم يفةماا امليـــَّ ا نمـــ  ااهلويـــ  ا نمـــاني    املـــاةة الرا  ــ   ـــمن ال ناةـــر الـــ  حي ـــر التمييـــم 

 ب(8)عم  اعاعها
 

 اإلنسانفنفيذ االلتدامات الدولية المتعلقة بحقوق  -باء 
 

 المساواة و دم التمييد -1 
ت ـــــا عميهـــــا عمـــــ  ا  اتيـــــا  ميجرانيميـــــا املوةـــــدة  KALEIDOSCOPEهنـــــدة  م عمـــــ   -6

التمامــا  مجــم ت هــدااا  ودــم ال ــانو  الــداو  نــا اة ــر التمييــم  ــد النمــات ااأل  ــا ي اج ـــات 
 ب(9)ا نماني ميوهلم ا نمي  اهوياام عم  اعا  مجم ال انو ي  ماألاةيات عميهاأل  ا  اا 

عــدة  ي  المــنوا  األعــ ة يا  ميجرانيميــا قــدم  KALEIDOSCOPEاتة ــ  م عمــ   -7
 هنــاما     ةعمهــا   ــوا ايفنمــا ي  ــا    لــك ة ــوا املثميــا  ااملثميــي اممةادــ  امليــَّ ا نمــ  

َّ فإلــا  لــكي مــا نمــيب ا اةــامم  ةــ ا  ا ا  امســايرل اهلويــ  ا نمــاني /املتحولي دنمــي فمــم ت ــدع 
عيتـــوا  اعـــرم  ا  مســمم ل عـــرتاس هبـــل  ا  ـــواب امل ال ت ـــدي   تشـــري ي  امل تت ــل ال   ــد 

ت تمــــد اتيـــــا  ميجرانيميـــــا املوةـــــدةي عمــــ  ادـــــم اخل ـــــودي   ـــــد ال قــــواني حت ـــــر التمييـــــم  ـــــد 
 ــودي توةــ  م عمــ  ب اهبــلا اخل(10)األهنــ اد عمــ  اعــا  مــيمهم ا نمــ  اا هــويتهم ا نمــاني 

KALEIDOSCOPE  اتيــــا  ميجرانيميــــا املوةــــدة  ــــك  تمــــن قــــواني هنــــامم  ملجافحــــ  التمييــــم حت ــــر
 ب(11)التمييم عم  اعا  امليَّ ا نم  ااهلوي  ا نماني  اا ا هر هبما

  ا اةـــــي     ا  اتيـــــا  ميجرانيميـــــا املوةـــــدة   KALEIDOSCOPEااهنـــــام  م عمـــــ   -8
 ـــك  تـــدما امليـــَّ ا نمـــ  اعـــت راد ةامل هنـــامَّ لمحالـــ  المـــائدة فيهـــاي عـــ   اا  ي 2011 عـــا 

ااهلويـــ  ا نمـــاني   ـــمن املمـــائَّ الـــ  حي ـــر التمييـــم عمـــ  اعاعـــها   ال ـــواني ام ـــاةما  املمـــاااةي 
تت ـل ال عيتــوا  لتن يــل إلــا مل اهـل  توةــي  ق متهـا اتيــا  ميجرانيميــا املوةـدةب اميــم ق وهلـا هلــاي ف

 ب(12)مل اةما تمك ا
  ــام لالةــ   ال ــانوين  نــا  قامــ  عمــ  انــم ين ســ   KALEIDOSCOPEاهنــدة  م عمــ   -9

ـــــ   ـــــَّ ا نمـــــ  امســـــايرل اهلوي ـــــا  ااملثميـــــي اممةادـــــ  املي ـــــم  ـــــد املثمي احي ـــــر  شـــــجَّ ةـــــاا  التميي
اةــامم  ةــ ا  ا نمــي    يــا منــاة  ا يــاة اا تمــاي  ــا    لــك ا  ا نمــاني /املتحولي دنمــي

ا  ال مـــَّ اال ـــح  االت مـــيم   اتيـــا  ميجرانيميـــا املوةـــدةب اين ســـ  ا  يشـــمَّ هـــلا ايف ـــام قيتاعـــ
 ــــَّ التمييــــم عمــــ  اعــــا  امليــــَّ ا نمــــ  ااهلويــــ  ا نمــــاني      يعمــــ  ادــــم التحديــــد يقــــواني حت ــــر
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 ا تما امليجرانيملي  ـا    لـكي عمـ  عـ يَّ املثـا  ت ا  ـري قيتاعـا  ال مـَّا وانم ال  تت مق  
 ب(13)االت ميم االمجن

ال ت ـــامير م رافـــ   ي2013  عـــا   ي   انـــم مل تـــرة KALEIDOSCOPEااهنـــام  م عمـــ   -10
ـــــا  ااملثميـــــي  ـــــم   امـــــا ن ال مـــــَّ  ـــــد املثمي ـــــم ا تم ـــــ  الرنـــــ  اا التميي ـــــي اا التميي  شـــــك  ال ن

ا  ا نمــيب يــ  اةــامم  ةــ ا  اممةادــ  امليــَّ ا نمــ  امســايرل اهلويــ  ا نمــاني /املتحولي دنمــي
  ــا املمــائَّ ا نمــي  اا مناقشــتهاي اينــدم ا  ايفعــراد عــن مــا يجتنــي تمــتهجن احملميــ  ا  الث افــ  

ي ــرجملس األهنــ اد ان مــهم عمنــا   ــكلم مــن املثميــا  ااملثميــي اممةادــ  امليــَّ ا نمــ  امســايرل اهلويــ  
ب اهبــــــلا اخل ــــــودي توةــــــ  م عمــــــ  (14)اةــــــامم  ةــــــ ا  ا نمــــــيا  ا نمــــــاني /املتحولي دنمــــــي

KALEIDOSCOPE  اتيــا  ميجرانيميــا املوةــدة  ــك  تت ــل عيتــوا   يفا يــ  اعــرم ملجافحــ  الوةــم
اال ـــــــوم النميتيـــــــ  االتحيـــــــم  ـــــــد املثميـــــــا  ااملثميـــــــي اممةادـــــــ  امليـــــــَّ ا نمـــــــ  امســـــــايرل اهلويـــــــ  

ا م ـــاةما  ت ميميـــ  اةـــامم  ةـــ ا  ا نمـــيي  ـــا    لـــك عياعـــا  اا  ا نمـــاني /املتحولي دنمـــي
 ب(15)م ئم 
ا  ا  اتيـــا  ميجرانيميـــا املوةـــدة لـــديها ةاليـــ KALEIDOSCOPE مـــا تة ـــ  م عمـــ   -11

قـــــواني تنيتـــــول عمـــــ  التمييـــــم  ـــــد املثميـــــا  ااملثميـــــي اممةادـــــ  امليـــــَّ ا نمـــــ  امســـــايرل اهلويـــــ  
املشـــرتا   ملثميــي  ـــالت ياةــامم  ةـــ ا  ا نمــيب فـــ  ي مــما  لـــألاااا اا  ا نمــاني /املتحولي دنمـــي

(ب ا ايف ـــاف      لـــكي ت يمـــم  ال ـــانو   ـــمااا 1999 ودـــم قـــانو  األعـــرة امليجرانيـــمل ل ـــا  )
اتيــــا  ميجرانيميـــــا املوةـــــدة  ــــك  ت ـــــدجمل  قـــــانو   KALEIDOSCOPEاتوةـــــ  م عمـــــ   (16)املثميــــي

 ب(17) ا ( لممما  لألاااا املثميي  ت ي األ 1999األعرة امليجرانيمل ل ا  )
 

 حق الفرد  ي الحياة والحرية وهمن  الشخصي -2 
اهنــــام املر ــــم الــــداو ملناهضــــ  التمييــــم    ا  ال ــــواني الو نيــــ  ت تتضــــمن عمــــ  مــــا ي ــــدا  -12

ب  (18) شـــك  ا ـــرائم ا نمـــي ي الجـــن قـــواني الوتيـــا  األم ـــا ت تـــرب اتعتـــدات ا نمـــ  در ـــ ا  اةجامـــ
  ةـــات  ا ـــرائم ا نمـــي  ع ي ـــ  نمـــ يا ي مـــا ي ـــي ا  اتعتـــدات   مـــا تةـــا املر ـــم ا  ال  و ـــا 
 ب(19)ا نم  ت ي ترب در   عيت ة

 شـــجَّ ا  اهنـــدة املر ـــم الـــداو ملناهضـــ  التمييـــم عمـــ  ا  اتيت ـــاد المادـــ  لـــيق   ـــوم  -13
ــــدات  ــــون ي ي ت يفــــوا م ة ــــ  هنــــ و  تهمــــ  اتعت ــــا املوةــــدةب ف ــــ    ــــا  ميجرانيمي ةــــري    اتي

نمـــ  اايفيـــلات ا نمـــ    ا  ـــا  املشـــتج  ي ـــيم م ـــم ع قـــ  دنمـــي   وعيـــ  ممـــتمرة اا   ا  ـــا  ا 
 املشــتج ب  مــا هنــدة املر ــم الــداو عمــ  انــمي ميــم ق ــو  اتيــا  ميجرانيميــا ا  الشــ و امل ــي متمادــ

املوةـــدة لمتوةـــي  الـــ  قـــدمتها فرنمـــا عـــ   اتعـــت راد الـــدامل الشـــامَّ المـــا ق   ا ـــ  مشـــجَّ 
نــــي المادــــ ي ت يودــــد   ــــد ة ــــر هنــــامَّ ااا ــــ  هلــــل  ال ــــاهرة عمــــ  ةــــ يد  يــــا الوتيــــا  ال 

 ب(20)األم ا
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ي دــد   اتيـا  ميجرانيميــا املوةــدةاةمـم مــا افـاة  ــم املر ـم الــداو ملناهضــ  التمييـم ت تو  -14
يــي  ــدة يودــد ت ر ممامعــ  ال نــي املنــموي ات مل ا ــاة ال  دــراتا   لماميــ   تّ   اتيــ   وعــرلي 

ـــق عمـــ  امتجـــاد دـــرائم ال نـــي املنـــمو  ودـــم ال ـــواني ال امـــ  املت م ـــ   ر ـــ   ال نـــي املنـــموب اي ةا
 اتعتـــداتا ب اهـــ  قـــواني  ـــي   لمسايـــ    ت ري هـــا لمجر ـــ  امل نيـــ  ات تشـــمَّ ال نـــي الن مـــ  اا 

ام اليت ي ــ  ال ريــدة لم نــي اتقت ــاةلب  مــا ت تضــا ال ــواني ال امــ  املت م ــ   اتعتــداتا    اتعت ــ
لم  قـ  ا ميميـ   ـي امل ـرت س االضـحي ب ات حتـيا هـل  األةجـا   ا ـات  املتنوعـ  الـ  ا  املنمو ن ـر 

 ب(21)تشجَّ ال ني املنمو
 مــا تةــا املر ــم الــداو ملناهضــ  التمييــم انــم ت تودــد ال مرافــق ةجوميــ  يفيــوات اةعــم  -15

ولــــم حلاتعتــــداتب ايودــــد   تشــــوا  مر ــــم عــــاد مت ــــدة األيــــراد النمــــات ال ئــــ  ي ــــاني ةــــات  
ما يتــ  نمــات تشــوا ب اقــد انشــز هــلا املر ــم ا م تهــا     ــام م ــاةمة  ةــدم ا هــا  املالــ  الداليــ  

املت ـــدة األيـــراد تةتضـــا  انشـــيت  املـــراة اايـــاةة الـــوع    ضـــايا املـــراةي  ـــا    لـــك ال نـــي املنـــمو 
 ب(22)لاليواتا  رف اا نم ي الجنم ت يضم م

اتةـــا املر ـــم الـــداو ملناهضـــ  التمييـــم  ـــللك ا  قـــواني اتيـــا  تشـــوا  ا ـــون ي  ايـــاد  -16
ـ ا  احملـام  ت حيـدة المـني مـا ي ـي انـم  جـن م ة ـ  النمـات اال تيـا   تتضـمن ن ـا   شـك  در ـ  ع 

ـــ ا  احملـــام ب اعـــاةة  مـــا يرتجـــم  18ال ئـــ  ت ـــَّ اعمـــامهن عـــن  در ـــ  عـــ ا  احملـــام  عـــن   تهمـــ  ع 
الردـــا   ـــد ال تيـــا  االنمـــات   ةـــات  ايف ـــرا  اعـــد  الر ـــاب ات ي ـــرتس م ـــدا م ة ـــ  النمـــات 

 ب(23)اال تيا   تهم  ع  ا  احملام   اعت   موااين ال وم  ينهن ااقامهبن الل وم
أل  ــا    ااملمــميت  عمــاهنــدة  امل ــاةمة ال امليــ  لم ضــات عمــ   يــا اهنــجا  ال  و ــ  ال دنيــ   -17

عمــ  ا  ال  و ــ  ال دنيــ  لأل  ــا  ت تــما  مشــراع ي ميــم انضــما  ال مــد    ات اقيــ  ة ــوا اليت ــَّ   
 2010اق ــو  ا جومــ  لمتوةــيا  امل دمــ  عــ   اتعــت راد الــدامل الشــامَّ   عــا   1993 عــا 

اقيــ  ة ــوا  ال ضــات عمــ   يــا اهنــجا  ال نــي  ــد األ  ــا  ا ج الــ  توافــق قوانينهــا مــا اةجــا  ات 
 ب(24)اليت َّ
أل  ــــا  يــــ  مشــــرات   املوقــــا عمــــ  ا مــــا اا ــــح  امل ــــاةمة ال امليــــ  ا  ال  ــــاد ال ــــدين  -18

عمــ  امتجــاد در ــ  مــا ام ــا  ــللك   املــدام ي الجنــم مشــرات ات  دــم  اتيــا  ميجرانيميــا املوةــدة 
اقـــد اتيحـــ  فـــرد    ال يـــ  ام عمـــا  الرعايـــ  ال ديمـــ  ام عمـــا  الرعايـــ  النهاميـــ  االمـــجو ب

 ب(25)م اهنرة   ر ال  و   ال دني    عياا مراد   ال انو  ا نائ  اقانو  محاي  اليت َّ
اااةـــ  امل ـــاةمة ال امليـــ  اتيـــا  ميجرانيميـــا املوةـــدة م ـــر  يـــا اهنـــجا  ال  و ـــ  ال دنيـــ   -19

 ب(26)ي  ا    لك ال ي  َّ مجا      ا  األاملوق   عم  
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 ما  ي ذلك مسألة اإل الت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، ب -3 
اا الــدعاام تا  لت ــد  امــر  هنــدة املر ــم الــداو ملناهضــ  التمييــم عمــ  ا  التمثيــَّ ال ــانوين  -20

ا  ــو  عمــ  عــ َّ   الــ  المــ م ي   ةالــ   ةـــدام امــر ا مايــ  اا ت ييــد ا ر ــ   االت ــويا عـــن 
ا ي اةفـــا الرعـــو  ال انونيـــ  اال ـــوات  اليت يـــ ب  مـــا هنـــدة املر ـــم ايفةـــا ا  ال دنيـــ  ا تـــ س املمتمجـــ

ال م مومـــا   شـــك  مـــدم تـــوافر التمثيـــَّ ال ـــانوين ليمـــ  هنـــا   انـــم الـــداو ملناهضـــ  التمييـــم عمـــ 
ةــــواةع ال نــــي املنــــمو   اتيــــا  ميجرانيميــــا املوةــــدة ا شــــك  ضــــحايا ا ــــاين ااملمــــت َّ  النمــــ   ل

 ب(27)نوعيتم
 

 لدواج والحياة ا سريةالحق  ي ا -4 
ا  اااا املثميـــــــي يـــــــ  ممـــــــمو   ـــــــم   اتيـــــــا   KALEIDOSCOPEتة ـــــــ  م عمـــــــ   -21

ميجرانيميـــا املوةـــدة  اتـــنو قـــواني الـــمااا   اتيـــ   وعـــرل عمـــ  ا  ع ـــد الـــمااا املـــرب    الوتيـــ  
ي ــَّ  األنثــ  ت ّت   ا  ــا  عمــر الــل ر اقــ  الــمااا ت ي ــَّ عــن وانيــ  عشــر عــن  اعمــر ي ــم   ت
ات ي مم   م  ّت  ي مدَّ اامراةا  يتم المااا عن ب ا التاوي ف  ي ت وم  16 عن

 ب(28)
ا  األاااا املثميــــي ت ي مــــما  هلــــم  ــــالت ي    KALEIDOSCOPE مــــا تة ــــ  م عمــــ   -22

( عمـ  انـم يفـوا ألل هنـ و 1999اتيا  ميجرانيميـا املوةـدة  ايـنو قـانو  األعـرة امليجرانيـمل )
يت ــَّ لا  يجــو  ا ــا  اا اّمــألل هنــ و  ااممــن تتــوفر فــيهم املــ ه   عــوات  ــا  متمادــا  اا يــ  متــماا 

مــن ةــم هماب اميــم انــم يفــوا ألل وهنــ و م هــَّ يــ  قاةــر اا ألل ااا ااادتــم ت ــل   ــَّ لــيق 
اعــــمدب ا  املثميــــي  ــــالت ي  وةــــ م هن  ــــمتــــمااو ا  يت ــــل   ــــ  ي فــــ  يمــــم   ت ألةــــد الــــمادي 

 ب(29)اتهنرتا    الت ي ي مما  لمادي مثميي ات
اتيــــا  ميجرانيميــــا املوةــــدة  مــــن قــــواني تمــــم   KALEIDOSCOPEاااةــــ  م عمــــ   -23

 ب(30)ا للك  ت نيهم لأل  ا  ثميي اا  اقرتالم مدنيا   مااا امل
اةمـــ ما افـــاة  ـــم املر ـــم الـــداو ملناهضـــ  التمييـــمي ي مـــما   ـــاليت ا   اتيـــا  ميجرانيميـــا  -24

املوةدة  ّما  مـ م ادـوة عمـَّ )مثـَّ الـمج ااهلجـرا  اامل اممـ  ال اعـي ( اا   ةالـ  ة ـو  ان  ـا  
يتــ ا  مــ م ادــوة عمــَّ مــا ت ــد  ةليــَّ عمــ  در ــ  ااديــ  مــن مــدة عــنتيب ات تضــ   دــراتا  ال

ق يـــَّ اتيت ـــاد املتجـــرم اا اهلجـــرا ي مـــا يف ـــَّ املـــراة   ا ـــا ةـــ م تضـــيتر م ـــم    ت ـــد  اةلـــ  
   ضـــوم ا تجـــو     ثـــ  مـــن األةيـــا  مهينـــ  اا ممـــيئ  لجرامتهـــاب ا التـــاوي قـــد  تـــام املـــراة عـــد  

 ب(31)  ادوة عمَّاهو ما يميد ة و      ا احملجم 
اتةـا املر ـم الـداو ملناهضـ  التمييـم ا   يـا اتيـا  ميجرانيميـا املوةـدة تـدما وامل ــا    -25

ال ضم  لمجمياو    دراتا  ا ـا  ال ـرام  شـك  ا ضـان ب ات يضـا هـلا ايفدـرات م ـا  اليت ـَّ   
)ا( مـــن 16ت تضـــيم املـــاةة م يـــام م ـــا  اليت ـــَّ ال ضـــم  الـــلل هـــو ينتهـــكي  التـــاوي فامل ـــا  األا  

 ب(32)ات اقي  ال ضات عم   يا اهنجا  التمييم  د املراة
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تةـــا املر ـــم الـــداو ملناهضـــ  التمييـــم ا  ال وامـــَّ الث افيـــ    ا تمـــا الـــلل يمـــييتر عميـــم  -26
ـــاة المياعـــي ب فهـــ  ممثبمـــ    مواقـــا ا جـــم املتوعـــيت  الـــل وم حتـــد مـــن حلثيـــَّ املـــراة   ا جومـــ   اا ي

االـــدنيا عمـــ  ال ـــ يد الـــو ي اعمـــ  ممـــتوم الوتيـــا ي الجـــن مشـــام تها   اعمـــ  ممـــتويا  ةـــنا 
ب  مـــا اهنـــام املر ـــم الـــداو ملناهضـــ  التمييـــم    ا  الجـــونسر  الـــو ي ال ـــرام ت تـــما   ـــداةة دـــدا  

 ب(33)ي من ام    عشر م  دا  مل تشسَّ امراة اةدها قالوتيا  ميجرانيميا املوةدة يتكل
 

 افيةو الحق  ي العمل و ي التمتع بشروط  مل  ادلة وم -6 
ميجرانيميــا املوةـــدة اا   مــن اتيــا  مــن اتيــمـــا تةــا املر ــم الــداو ملناهضــ  التمييــم ا   -27

التوظيي اال مـــَّ  ّت   قـــواني اا جليـــا   مايـــ  ة ـــوا ال مـــا  املت ـــم   ـــا ـــ   اتيااـــا ا مميـــ  
ال يتـــات ال ـــا  اا هـــاا ال ضـــائ ب ات تودـــد ال اةجـــا  ملجافحـــ  التمييـــم ات لمحمايـــ  مـــن التحـــر  
ـــنا  لألمهـــا  ال فـــرتا  ماةـــ  يفم ـــات ةـــسامهن عـــ   عـــاعا  ال مـــَّي ات تودـــد  ا نمــ ي ات حل 

 ب(34)فمحداةة امنا  وم   دااة األماّما ال اةجا   شك  املماااة   األدوم  ّت    ون ي ي ا 
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