
 A/HRC/WG.6/23/MMR/2  األمــم املتحـدة 

  
 

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

 

 

240915    280915    GE.15-14682 (A) 
*1514682*  

 جلس حقوق اإلنسانم
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثة والعشرون
    2015الثاين/نوفمرب  تشرين 2-13

تجميع للمعلومات أعّدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   
 5/1قووووورار مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان )ب( موووووق مرفوووووق 15 فقووووورةوفقوووووا  لل

 16/21مق مرفق قرار المجلس  5 فقرةوال
 

 ميانمار  
  

 

 هــ ا التيريــر  ملــل لام اومــاة الــوايرة ي تيــايير هل ــاة امل اهــداة  ا  ــرا اة ا ا ــ   
تيـــايير م ـــو  األمـــم املتحـــدة   ي ي ذلـــمل املات ـــاة  الت اليـــاة الـــوايرة مـــن الد لـــ  امل  لـــ   مبـــا

 التيريـر ميـد   .غـ  ذلـمل مـن  قـاألم األمـم املتحـدة الرتلـ  ذاة ال ـا   ي حليوق ا نسان السامي 
 لاطـا  لاـد الـ ل الكامـل  ي ر ـد ال ـورة  .ي شكل مـو   تيلـداب حلاحلـد األ  ـد ل ـدر الكامـاة

سـامل  ا رتاتـاة مـن امل وةـل  ال ة    هـاة ن ـر ة   ال يتضـمن التيريـر ةيـ  ءيا  .إىل الوقاألم املر  ل 
 هــو يت ــل  .يــرر م هــا ي التيــايير  ال لانــاة ال ا لــ  ال ــارية لــن امل وةــل  مــا حليــوق ا نســان  ــا 

  ـــد   17/119 ههلكـــل امل ـــارج التو لهلـــ  ال امـــ  الـــق التمـــدها ماـــ  تيـــوق ا نســـان ي ميـــري 
 ي  ي  للــ  .ذ كــرة لاــد نــو م هوــي ي تواشــي مايــ  الــ ل مرا ــل امل اومــاة الــوايرة ي التيريــر

 .ال رتة تامل ي تدق  الق  التطوياة االست را  ر يي  التيرير إلدار
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوال   
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

 
 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  

 

 احلال  خال الد ية الساحلي  
ا  ــــــــــــــرا اة املت ــــــــــــــ ة حل ــــــــــــــد 

 ي  ّدق لالها/مل ت ي لمل  االست را 
 االنضــــــــــما  ة  الت ــــــــــديم

 ا اف  ة 
ــــــــــل اليضــــــــــا  لاــــــــــد ات ا لــــــــــ   مجل
ة التمللـــــــــــ  ةـــــــــــد املـــــــــــرةةشــــــــــكال 

(1997) 
 (1991ات ا ل  تيوق الط ل )

ات ا ل  تيوق األشـ ا  ذ   
 (2011ا لا   )

الرب توكــــول االختلــــاي  الت ا لــــ  
تيـــــــــوق الط ـــــــــل حلشـــــــــ ن حللـــــــــل 
األط ـــــــال  اســـــــت ال األط ـــــــال 

املـــــــوار ا حلاتلـــــــ    ي ال  ـــــــا ي 
(2012) 

العهدددلدالدددلص داحلددد  د ددد     د
االقتصددددددددددددددددددد    دصاال ت    ددددددددددددددددددد د

 (2015،د)ت ق عدددصالث  ف  

االتف ق ددد داللصل ددد دلع ىددد  د عددد د  دددعد
 دأشك لدالت   زدالعنصري

العهددددددددددلدالددددددددددلص داحلدددددددددد  د دددددددددد     د
 االقتص    دصاال ت     دصالث  ف  

امللن د دالعهلدالدلص داحلد  د د     د
 ددصالس  س  

الرب توكــــول االختلـــــاي  الثـــــاين لا هـــــد 
حلـــــــــاحليوق املدنلــــــــــ  ا ــــــــــا  الـــــــــد   
  السلاسل 

 ات ا ل  م اهض  الت  يب
الرب توكـــــــــــــول االختلـــــــــــــاي  الت ا لـــــــــــــ  

 م اهض  الت  يب
الرب توكول االختلاي  الت ا ل  تيوق 
الط ــــــل حلشــــــ ن اشــــــرتا  األط ــــــال ي 

 امل ازلاة املساح 
الد للـ  حلمايـ  تيـوق مجلــل االت ا لـ  

 ال مال املها رين  ةفرار ةسرهم
االت ا لـــــــــــ  الد للـــــــــــ  حلمايـــــــــــ  مجلـــــــــــل 

 األش ا  من االخت ا  اليسر 
التح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  /ة  

 ا لاناة
ــــــــــل  ات ا لــــــــــ  اليضــــــــــا  لاــــــــــد مجل

حت ـ  )ةشكال التملل  ةـد املـرةة 
 (1997  29 ةارلاد امل
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 احلال  خال الد ية الساحلي  
ا  ــــــــــــــرا اة املت ــــــــــــــ ة حل ــــــــــــــد 

 ي  ّدق لالها/مل ت ي لمل  االست را 
الشـــــــــــــــــكا   إ ـــــــــــــــــرا اة 
 ا  ــــرا اة  التحيليــــاة 

 (3)ال ا ا 

االت ا لـــ  الد للـــ  لايضـــا  لاـــد مجلـــل   
  ةشكال التملل  ال   ر 

الرب توكــول االختلــاي  املاحــم حلال هــد 
الــــد   ا ــــا  حلــــاحليوق اال ت ــــاري  

  اال تمالل   الثيافل 
ال هد الـد   ا ـا  حلـاحليوق املدنلـ  

    السلاسل 
الرب توكــــول االختلــــاي  األ ل املاحــــم 

ا ـــــــــا  حلـــــــــاحليوق حلال هـــــــــد الـــــــــد   
 املدنل   السلاسل 

الرب توكـــــــــــــول االختلـــــــــــــاي  الت ا لـــــــــــــ  
اليضــــا  لاــــد مجلــــل ةشــــكال التمللــــ  

 ةد املرةة
 ات ا ل  م اهض  الت  يب

الرب توكول االختلاي  الت ا ل  تيوق 
الط ـــــــــــــل املت اـــــــــــــم حلـــــــــــــ  را  تيـــــــــــــد  

 ال اغاة
االت ا لـ  الد للـ  حلمايـ  تيـوق مجلــل 

 سرهمال مال املها رين  ةفرار ة
الرب توكول االختلاي  الت ا ل  تيوق 

 األش ا  ذ   ا لا  
االت ا لـــــــــــ  الد للـــــــــــ  حلمايـــــــــــ  مجلـــــــــــل 

 األش ا  من االخت ا  اليسر 
  

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة  
 

 احلال  خال الد ية الساحلي  
ا  ــــــــــرا اة املت ــــــــــ ة حل ــــــــــد 

 مل ي  دق لالها االست را 
 االنضـــــــــــــــــما  ة  الت ــــــــــــــــديم    
 ا اف  ة 

ات ا لـــــــــــ  م ـــــــــــل  ر ـــــــــــ  ا حلـــــــــــارة 
 اجلمالل   امل ا    لالها

ن ــــا  ي مـــــا األساســــي لامحكمـــــ   
 اجل األل  الد لل 

االت ا لـــــــــاة املت ايـــــــــ  حلـــــــــالا      (4)حلر توكول حلال مو 
 (5) لد ي اجل سل 
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 احلال  خال الد ية الساحلي  
ا  ــــــــــرا اة املت ــــــــــ ة حل ــــــــــد 

 مل ي  دق لالها االست را 
ـــــــ  امل يخـــــــ      ـــــــاة   ل  12  ات ا ل

 (6)1949  ءب/ةغسط
الرب توكــــــــــــــوالة ا ةــــــــــــــافل  األ ل  

  الثــاين  الثالــف الت ا لــاة   لــ 
 (7)1949 ل ا 

االت ا لــــــــاة األساســــــــل  مل  مــــــــ   
ال مــــل الد للــــ  لــــدا االت ا لــــاة 

  105   100   98 ي ــــــــــــــــــــــــــم
 111   138  182(8) 

ات ا لــ  م  مــ  ال مــل الد للــ  
 (9)182 ي م

ات ا لـــــاة م  مـــــ  ال مـــــل الد للـــــ  
  105   100   98 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــم

 111   138(10) 

ـــــــا م  مـــــــ  ال مـــــــل الد للـــــــ      ات ا لت
 (11)189  169 ي م

ات ا لــــ  مكافحــــ  التمللــــ  ي مــــال    
 الت الم

  
ة  ـــ  جل ـــ  تيـــوق الط ـــل ملا ـــاي حلالت ـــديم لاـــد امل اهـــداة الد للـــ  األساســـل  حليـــوق  -1

ا نســـان  مثـــل الرب توكـــول االختلـــاي  الت ا لـــ  تيـــوق الط ـــل حلشـــ ن اشـــرتا  األط ـــال ي امل ازلـــاة 
ال هـــد الـــد   ا ـــا       املســـاح    االت ا لـــ  الد للـــ  لايضـــا  لاـــد مجلـــل ةشـــكال التمللـــ  ال   ـــر 

   الرب توكـــــول االختلــــاي  املاحـــــم حلــــ    ال هـــــد الـــــد     ق اال ت ـــــاري   اال تماللــــ   الثيافلـــــ حلــــاحليو 
   الرب توكــول حلـ   املاحيــ  الثـاين األ ل  االختلــايي  الرب توكـول      ا ـا  حلــاحليوق املدنلـ   السلاســل 

اهضــ  الت ــ يب  غــ ه االختلــاي  الت ا لــ  اليضــا  لاــد مجلــل ةشــكال التمللــ  ةــد املــرةة   ات ا لــ  م 
املهل ـــ   حلر توكواـــا االختلـــاي    االت ا لـــ   ة  الاإنســـانل  ة  ال يوحلـــ  الياســـل  ة  مـــن ةـــر ب امل اماـــ 

الد لل  حلماي  تيوق مجلـل ال مـال املهـا رين  ةفـرار ةسـرهم   الرب توكـول االختلـاي  الت ا لـ  تيـوق 
 (12)لــــل األشــــ ا  مــــن االخت ــــا  اليســــر األشــــ ا  ذ   ا لا ــــ    االت ا لــــ  الد للــــ  حلمايــــ  مج

   ن ــا  ي مــا األساســي لامحكمــ  (13)لــن االت ــا لت  املت ايتــ  حلاألشــ ا  لــد ي اجل ســل  فضــاب 
ات ا لـــ  ت ـــر اســـت مال   ـــ ين    (15)138 ي ـــم   ات ا لـــ  م  مـــ  ال مـــل الد للـــ  (14)اجل األلـــ  الد للـــ 

.   ـد  امليـري ا ـا  امل ـل  الـ  تيـوق (16)اـمل األل ـا  إنتاج  نيل األل ا  املضارة لألفرار  تـدم  ت
حلــالرب توكول االختلــاي  الت ا لــ  تيــوق الط ــل حلشــ ن  يت اــم فلمــاا نســان ي ملا ــاي تو ــلاة  اقاــ  

    ات ا لـــ  م اهضــ  الت ـــ يب  غـــ ه مـــن ةـــر ب امل اماـــ (17)اشــرتا  األط ـــال ي امل ازلـــاة املســـاح 
   ات ا لــ  ت ــر اســت مال (19) حلر توكواــا االختلــاي  (18)املهل ــ  ة  إنســانل الا ة  ال يوحلــ  الياســل  ة 

 .(20)   ين  إنتاج  نيل األل ا  املضارة لألفرار  تدم  تامل األل ا 
ـــول  يةة م  مـــ  األمـــم املتحـــدة لارتحللـــ   ال اـــم  الثيافـــ  )اللونســـكو( ةن -2 ملا ـــاي لاـــد  ت شَّ

 .(21)الت ديم لاد ات ا ل  اللونسكو ملكافح  التملل  ي مال الت الم
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 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
تــــف ماــــ  تيــــوق ا نســــان ملا ــــاي لاــــد موا ــــا  ا  ــــا  الدســــتوي   احلــــر  لاــــد  -3

 2015 لـــــــا  يامل ــــــدا ل   الشــــــمولل   الشــــــ افل  ي إ ـــــــرا  االســــــت تا  الدســــــتوي   االنت احلــــــاة 
 متكــ    حل ـده   ذلــمل حلضـمان تكــاف  فـر  ال سـا   مرشــحاة  ناخ ـاة  ي التمثلــل  املشـايك   مـا

 .(22)مجلل ةفرار ش ب ملا اي من ا رال  حل  واهتم
ـــ  تيـــوق ا نســـان ي ملا ـــاي إىل ةن اجلـــل  هـــو فـــوق  -4  ةشـــاية امليـــرية ا ا ـــ  امل  لـــ   ال

.  ة  ـ  امليــرية ا ا ــ  (23)اسـلطرة  ا شــرا  املــدنل خيضــل ل  ال دا طـاي اليضــاألي  اليـانوين لا اــ
 .(24)2008 لا  ملا اي حلالشر   ي إرخال ت دياة لاد رستوي

 ةكـــدة امليـــرية ا ا ـــ  احلا ـــ  إىل إ ـــا  رســـتوي  لتحيلـــم تطا ـــاة ا تم ـــاة ا الـــ   -5
هــا ي اليــراياة احلكوملــ   االســت ارة ا ق لــ  حلشــ ن اتــرتا  تيو هــا ا نســانل   الــتمكن مــن  ــول كامت

 .(25)من املواير الكام   ي ةياةلها
  

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
 
هبــد  إنشــا  م سســ   ط لــ   2014 سةشــاي األمــ  ال ــا  إىل التمــار  ــانون ي ءذاي/مــاي  -6

 محايتهــا ت  يــ  تيــوق ا نســان لامل سســاة الوط لــ  مبركــ  حليــوق ا نســان امتثــاالب لام ــارج املت ايــ  
.  شــــول ماــــ  تيــــوق ا نســــان ملا ــــاي لاــــد ةــــمان  ــــدية الاو ــــ  الوط لــــ  (26))م ــــارج حلــــايي (

 .(27)مل ارج حلايي  اب حليوق ا نسان لاد ةرا  مهامها حلالكامل  في
 

 (28)مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  
 

 (29)املرك  خال ر ية االست را  احلالل  املرك  خال ر ية االست را  الساحلي  امل سس  الوط ل  حليوق ا نسان
 غ  م تمدة - الاو   الوط ل  حليوق ا نسان   
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 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   
 

 هيئات المعاهداتالتعاون مع  -ألف 
 

 حالة اإلبالغ -1 
 

 هل اة امل اهداة
املات ـــاة ا تاملـــ  الـــوايرة 

 ي االست را  الساحلم
ءخــر تيريـــر  ـ ـد  م ـــ  
 االست را  الساحلم

ءخــر مات ـــاة 
 تال  ا حلاغ ختامل 

الاو ــــــــــــــــــــــ  امل  لــــــــــــــــــــــ       
حلاليضــا  لاــد التمللــ  

   ةد املرةة

 الثـــــــــــــــــــاين/نوفمرب تشــــــــــــــــــرين
2008 

ســل   ر ي التيريــرين الراحلــل  ا ــام  ي  - 2015
 2016 رتشرين األ ل/ةكتوحل

 رشــــــــــــــــــــ ا /فرباي 2009 2004  يونلت يران/ دجلن دح   دالطفل
2012 

ـــــرين ا ـــــام   حيـــــل مولـــــد تيـــــد  التيري
ـــــــــــ خر  2017 لـــــــــــا   الســـــــــــارس ي  ت

مولـــــــــد تيـــــــــد  التيريـــــــــر األ   حلشـــــــــ ن 
الرب توكـــول االختلـــاي  الت ا لـــ  تيـــوق 
الط ـــل حلشـــ ن حللـــل األط ـــال  اســـت ال 

املــــوار ا حلاتلــــ    ي األط ــــال ي ال  ــــا 
 2014 رم   ش ا /فرباي

الاو ـــ  امل  لـــ   يـــوق 
األشــــــــــــــــــــــــــ ا  ذ   

 ا لا  

تـــ خر تيـــد  التيريـــر األ   م ـــ  كـــانون  - - -
 2014 رالثاين/ي اي

  
 الردود على طلبات المتابعة المحّددة المقدمة مق هيئات المعاهدات -2 

 المالحظات الختامية  
 

 ميد  ي املوةو  التاييخ امليري هل   امل اهدة
الاو ـــــــــــــــــــــ  امل  لـــــــــــــــــــــ      

حلاليضـا  لاـد التمللـ  
   ةد املرةة

 ي ال سـا   املشـايك  ي احللـاة السلاسـل   ال امـ  2009
 (30)الشمالل  ياخ   الي 

2009(31)  2010(32)  2011(33) 
 (35)املطاوحل  ؛ امل اوماة ا ةافل (34)2013 

  
 (36)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

 
 احلال  الراه   احلال  خال الد ية الساحلي  
 ال ال رلوة راألم    
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 احلال  الراه   احلال  خال الد ية الساحلي  
ي  امليــرية ا ا ــ  امل  لــ   الــ  تيــوق ا نســان ال ياياة املضطال هبا   

   شــــــــ ا /2009  2008  2007) ملا ــــــــاي
 (2010  ءب/ةغسط  فرباير

ــــ  تيــــوق ا نســــان ي ملا ــــاي  امليــــرية ا ا ــــ  امل  لــــ   ال
   كـانون 2011   ءب/ةغسـط )ش ا /فرباير  ةياي/مايو

  الثاين/ي ــــــــاير  شــــــــ ا /فرباير  متوز/يوللــــــــ   ءب/ةغســــــــط
  2013     شــــــــــــــــــــــــ ا /فرباير  ءب/ةغســــــــــــــــــــــــط2012

   كــــــانون الثاين/ي ــــــاير 2014   متوز/يوللــــــ شــــــ ا /فرباير 
 2015   ءب/ةغسط

ال يــــاياة املت ــــم لالهــــا مــــن 
 تلف امل دة

- - 

 املشرر ن راخالاب  ال ياياة املطاوحل 
 ال  ا 

 امل تيد ة  تري  الدين
 إلداماة حل  را اة مو  ة
 استيال اليضاة  ا ام 

 االتتواز الت س ي
 استيال اليضاة  ا ام 

 ال  ا 
 املشرر ن راخالاب 

 تري  التومل السامي  تكوين اجلم لاة
 الت الم

الــــــــــــــــرر ر لاــــــــــــــــد يســــــــــــــــاألل 
االرلـــــــــــــــا اة  ال ـــــــــــــــدا اة 

 ال ا ا 

 .اب حلاغ 25 دخال ال رتة  لد االست را   يرة احلكوم  لا اب حلاغ 46 لةيس

  
   ـــال م ـــو  األمـــم املتحـــدة الســـامي حليـــوق ا نســـان إن 2015 ر ي كـــانون الثاين/ي ـــاي -7

  ــاياة مســل   تــ م لــن التحلــ  اجل ســي ي تــم خ ــ ة األمــم حلةتــد الره ــان مــن ذ   ال  ــوذ  تا ــ 
املتحـدة املســتيا  امل  لــ   الــ  تيــوق ا نســان ي ملا ــاي خــال زيايهتــا الرتلــ  إىل ال اــد هــو ةمــر غــ  

ـــ الســـما  حلـــ .  رلـــا ال لمـــا  الـــدي ل   السلاســـل  ي ملا ـــاي إىل إرانـــ  مجلـــل  كـــن   ال اب مي ـــول حلتات
 .(37)ةشكال التحريض لاد الكراهل  إران   اط  

  
 التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيم 

 
ملتحــدة املكتــب ا  المــي جل ــوب شــرق ءســلا ي تايا ــد التــاحلل مل وةــل  األمــم املا ــاي ي طــي  -8

ي زيــارة  لــي الســاطاة احلكوملــ   الربملــانل  حلشــ ن  املكتــب الســامل  حليــوق ا نســان.   ــد ســاهم
الت ــديم لاــد امل اهــداة األساســل    شــول لاــد موا مــ  التشــري اة الوط لــ  مــل امل ــاي  الد للــ   

لوط لـ  حليـوق ا نسـان حلاليـانون التمكلـل اجلديـد املت اـم حلالاو ـ  ا يت اـم فلمـا  د  املسالدة التي لـ  
 .(38)ي ملا اي
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  ةشـــاي امل ـــو  الســـامي إىل إلـــان الـــرألل  قـــ  ســـ  ي 2014  ي تشـــرين الثـــاين/نوفمرب -9
حلشــ ن إنشــا  مكتــب  طــر  لام وةــل  ي ملا ــاي  ف   ــد حلــ ن ي كــد  2012 تشــرين الثــاين/نوفمرب

.  ةشـــــاي (39)2015 لــــا  الــــرألل  اســــت دار ملا ــــاي الستضـــــاف  مكتــــب مكتمــــل لام وةـــــل   اــــول
األمــ  ال ــا  ي هــ ا ال ــدر  إىل التيــد  ا ــد ر الــ   ةتــرز ي امل ا ةــاة املســتمرة حلــ  امل وةــل  

.  ة  ــــ  امليــــرية ا ا ــــ  امل  لــــ   الــــ  تيــــوق ا نســــان ي (40)الســــامل  حليــــوق ا نســــان  ملا ــــاي
لام وةــــل  الســــامل  حليــــوق ا نســــان ملا ــــاي  ماــــ  تيــــوق ا نســــان حلا ســــرا  ي إنشــــا  مكتــــب 

 .(41)تكون ل   الي  كاما 
  

تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووانن موووع مراعووواة القوووانون  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 
 المساواة وعدم التمييز -ألف 

 
يــ ال  الةساســل  مشــايك  لــد  مشــايك  املــرةة ي م ا ةــاة الســا  ةن األمــ  ال ــا   التــ  -10

.  ةكـــد فريـــم األمـــم املتحـــدة اليطـــر  (42)حلال ســـ   جلملـــل األطـــرا  ي لمالـــ  الســـا  اب يشـــكل حتـــدي
 .(43)األ لوياة ا ا   هبا ي لمال  حتيلم السا  ي ال اد سلد ة   متثلل املرةة   

ل امــــــل امل ــــــل مــــــن تيريــــــر ال ريــــــم ا 10-105 ةحلالتو ــــــل  الــــــوايرة ي ال يــــــر  يت اــــــم فلمــــــا   -11
  ةشــــاي ال ريــــم اليطــــر  إىل التمــــار ا طــــ  االســــرتاتلول  الوط لــــ  (44)حلاالســــت را  الــــد ي  الشــــامل

 .(45)2022-2013 ةلا هو  حلاملرةة لا رت 
 ةشـــاي ال ريـــم اليطـــر  إىل ةن نســـ   ال ســـا  ت ـــوق نســـ   الر ـــال ي مـــال ال مالـــ  ااشـــ  ي  -12

تـــ ال ه ـــا  فوـــوة ك ـــ ة ي مـــال ال مـــل املـــدفو  األ ـــر لاـــد   ال اليطالـــاة املو هـــ  نـــو ال ســـا .
ة ــل مياحلــل ن ــ   اب مســتو  الرتــب ال الــا  مــل تركــ  ال ســا  ي املراتــب الــدنلا. فيــد تتياةــد املــرةة ة ــر 

 .(46)اب ي  ر ي ت لل ها ي الوظاأل  األلاد ة ر  ال ال مل  يمبا
ال ـــرق  الـــدين   الـــق تشـــمل مـــاالة   ةشــاي ال ريـــم اليطـــر  إىل ةن ممولـــ    ـــوان  محايـــ  -13

 ـــد    الـــ  اج حلـــ  ةت ـــا  الـــدياناة امل تا ـــ    الـــ  اج األتـــار   ت  ـــلم األســـرة  حلت لـــ  الـــدينتت اـــم 
.  ةلــرب امل ــو  السـامي لــن  ايــ  حلو ـ  خــا  إزا  هــ ه اليــوان  (47)حلــاليام الشـديد اب ةقـاية شــ وي 

.  ةلــرب فريـم مـن خـربا  األمــم (49)األ الـاة الدي لـ   الـق ت طـو  لاـد متللــ  ةـد املـرةة   (48)اجلديـدة
املتحــدة ي مــال تيــوق ا نســان لــن شــواغل  اقاــ    ية ا ةن هــ ه اليــوان   كــن ةن تــ    تالــ  

 .(50)التوتر الساألدة ي ال اد
  ــــال ال ريــــم اليطــــر  إن ا مولــــ  الــــق ت ــــر  ن ســــها حل مــــا مــــن الر هل  ــــا  تشــــ  إللهــــا  -14

املســامون يوا هــون  ال يــ ال إذ مت ــدرة مــن التمللــ .    ــال  ت ــاين ةشــكاالب ا مــن الت ايهــاحلكومــ  حلال
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ط ـــم لاـــد ة  مـــن ي مـــا ال هـــواليلـــور امل ر ةـــ  لاـــد تريـــ  الت يـــل  األ امـــر ا الـــ .   التمللـــ  حلســـ ب 
 .(51)اجلمالاة الدي ل  األخر 

ــــــــق    ــــــــ  ي ت ي -15 ران/يونلــــــــ   تشــــــــرين  ةشــــــــاي األمــــــــ  ال ــــــــا  إىل األتــــــــدا  ال  ل ــــــــ  ال
 ي  اليـــ  ياخـــ   إىل ال ـــد  اليـــاألم حلـــ  الطـــاأل ت  ال وذيـــ   املســـام   فضـــاب  2012 راأل ل/ةكتـــوحل

ــــــــــ  ي ســــــــــلتو  ي  ــــــــــ  الد لل ــــــــــاين األمــــــــــم املتحــــــــــدة  امل  مــــــــــاة غــــــــــ  احلكومل لــــــــــن مهامجــــــــــ  م 
لـــن زيـــارة االســـتيطاب حلـــ  ا تم ـــ  مل تســـ ر   ـــال إن ةلمـــال ال  ـــ  تاـــمل  .2014 سءذاي/مـــاي 

ــــــد ةســــــ  ري لــــــ   طاأل لــــــ   إىل زيــــــارة تــــــوار  الت  ــــــب  خطــــــاب  اب حلــــــل ةرة ةيضــــــفحســــــب لا
 .(52)ل الكراه
ــــ -16 ــــ  2015   ي ت يران/يونل   ةران ماــــ  تيــــوق ا نســــان االنتهاكــــاة اجلســــلم   امل هول

مســــامي الر هل  ــــا   رلــــا  ســــلما ةــــد ال حليــــوق ا نســــان  االلتــــدا اة املرتك ــــ  ي  اليــــ  ياخــــ  
ــــل األشــــ ا  ي ملا ــــاي  مبــــن ي ذلــــمل مســــامو  ملا ــــاي إىل ةــــمان محايــــ  تيــــوق ا نســــان جلمل

 .(53)الر هل  ا
 ة  ــ  امليــرية ا ا ــ  امل  لــ   الــ  تيــوق ا نســان ي ملا ــاي حلــ ن تت ــ  الد لــ  إ ــرا اة  -17

ك ــاي   ةن جيــاهرد مــن خــال احلــر  لاــد لا اــ  لات ــد  لت ــالد املشــالر اليوملــ  املتطرفــ  ي ال اــ
املســ  ل  احلكــومل  حلــرفض اســت دا  خطــاب الكراهلــ    يك اــوا التحيلــم ي توــم الضــري الــ   
ياحـــم حلاألشـــ ا  نتلوـــ  هـــ ا ا طـــاب  التحـــريض لاـــد ال  ـــ   إخضـــا  مـــرتك  هـــ ه األف ـــال 

 .(54)لامسا ل 
 تثـــل حل ـــر التمللـــ  لاـــد ةســـاس  ال 1982 ل ـــا   ذكـــر ال ريـــم اليطـــر  ةن  ـــانون اجل ســـل  -18

ال ــــرق.  لاــــد الــــرغم مــــن   ــــور إ ــــرا اة تتــــلة لألشــــ ا  مــــن غــــ  ا مولــــاة ا ق لــــ  ال ــــال  
هــ ا اليــانون تط لــم اجل ســل   فــ ن األرلــ  تشــ  إىل ةن لاــد   طاــب احل ــول ممولــ  135 الــدره

 طــر ان ــدا    الر هل  ــا  م رةــفلهــا  مبــا تــ ال لــدة ممولــاة   ال تمللــ .الت ســ    ي طــو  لاــد ال
 .(55)اجل سل 
يتضـــــمن محايـــــ  لضـــــمان  ال 1982 ل ـــــا  إن  ـــــانون اجل ســـــل  اب   ـــــال ال ريـــــم اليطـــــر  ةيضـــــ -19

تـــرحلطهم   ـــا   قليـــ   حلد لـــ    ال   ســـل  ملا ـــاي حلال ســـ   لألط ـــال الـــ ين  لـــد ا فلهـــااحل ـــول لاـــد 
لاــد التســولل ال  اـــي  اب هورهــا تر ــ.  ة  ــ  جل ــ  تيــوق الط ــل ملا ــاي حلـــ ن ت ــ ز  (56)ةخــر 

 .(57)جلملل األط ال املولورين ي ملا اي ر ن ة  متلل 
 ة  ــ  امليــرية ا ا ــ  امل  لــ   الــ  تيــوق ا نســان ي ملا ــاي حل ل ــا  األتكــا  امل  ــو   -20

 .(58)ال ر ــي ة  حلشــ ن مـ ة اجل سـل  لاــد ةسـاس األ ــل ا قـل 1982 ل ـا  لالهـا ي  ـانون اجل ســل 
 ة  ــــ  جل ــــ  تيــــوق الط ــــل ملا ــــاي حل حلطــــال األتكــــا  اليانونلــــ  الــــق تــــ ل لاــــد ف ــــاة  تا ــــ  

 .(60)   ت   ة  إشاية إىل األ ل ا قل ي حلطا اة ااوي (59)لامواط  
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 ذكــر ال ريــم اليطــر  ةن مــن الشــاألل ةن  ــايس ميــدمو الرلايــ  ال ــحل  ةف ــال   ــم  متللــ   -21
امل الــــ  ال شــــري    الر ــــال الــــ ين  ايســــون اجلــــ   مــــل الر ــــال   ي تــــم امل ــــاحل  حل ــــ  س نيــــل

 .(61) املشت ا  حلاجل    األش ا  ال ين يت اطون امل دياة لن طريم احلين
  

 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي -باء 
 
ـــ ة  ـــ  امليـــرية ا ا ـــ  امل  لـــ   الـــ  تيـــوق ا نســـان ي ملا ـــاي  -22 ليوحلـــ   حلـــ ن تا ـــي الد ل

 .(62)ا لدا 
يشــ   ة  ــ  امليــرية ا ا ــ  ن ســها حلــ حلرا  ات ــاق لو ــ  إطــاق ال ــاي لاــد ال ــ لد الــوطل  -23

 .(63)اترتا   انون تيوق ا نسان   ةل ن ا  شامل لر د ت  ل  االت اقحلشكل حمدر  إىل 
ا  حل نشـط  مسـة لاـد اليلـ اب  تث  امليرية ا ا   احلكوم   اجلمالـاة ا ق لـ  املسـاح  ةيضـ -24

تيــــــول األل ــــــا   تطه هــــــا   ةــــــل لامــــــاة لتحديــــــدها  تســــــللوها ي امل ــــــاطم احلد ريــــــ  التاحل ــــــ  
 .(64)لإلق لاة

الـق   تـ ي امل ـو  السـامي مـن احلالـ  السـاألدة ي م طيـ  كوكـان  2015 ر ي ش ا /فرباي -25
مـــــن ر لشـــــراة ا ال   اليـــــ  شـــــان الشـــــمالل .  ةشـــــاية التيـــــايير إىل تشـــــر تتمتـــــل حلـــــ راية ذاتلـــــ  ي 

مــ ة اجلــل   مــا  اب يومــ 90 ةاألشــ ا  حلســ ب اليتــال.  ةلا ــ  ي هــ ه امل طيــ   تالــ  طــوايج ملــد
 .(65)ساطاة ت  ل ي    ضاألل   اس   ال طاق

 ذكــر ال ريــم اليطــر  ةن االنتهاكــاة الــق ايتك ــ  ي تــم املــدنل  ليــب انــدال  ةلمــال  -26
ياـي  التيـال الشـ اب  مـا ي  اليـق كاشـ   شـان الشـمالل   تشـمل 2011 لـا  ال    ي م ت  

تيللــد إمكانلــ    ــول م  مــاة املســالدة    ت ــ ي هم؛  ا تلــار اليــر ي   اســت دامهم ةرلــ   محــال ؛ 
 .(66)ا نسانل  إىل املدنل ؛   تل املدنل   تشويههم

ت ــر  املــدنل  لات ــ يب  ســو   ةشــاي ال ريــم اليطــر  إىل  ي ر ال ديــد مــن التيــايير حلشــ ن  -27
لــــن  اب اســــتوواهبم لاــــد ةيــــد  األطــــرا  املتحايحلــــ .   يرة ةن ــــا   ةيضــــ ة  امل اماــــ  ةق ــــا  اتتوــــازهم

اليتــــل  ــــرا  ت ــــاتر  ــــواة  ة  جل ــــور  لاتشــــوي يســــ  ون اموظ ــــون ط لــــون مــــ هم ت ــــر  مــــدنل   
 .(68)  ل  استيال كاش  (67)التامتارا 

 نســـان لـــن  ايـــ  إزا  إلـــان تالـــ  الطـــوايج  فـــر  األتكـــا    ـــد ةلـــرب ماـــ  تيـــوق ا -28
ـــ راية ذاتلـــ   إزا  ت ـــالد اال تتـــال ي  اليـــق شـــان  كاشـــ    ال رفلـــ  ي م طيـــ  كوكـــان  الـــق تتمتـــل حل

   يشـمل ذلـمل مجلـل األطـرا   حلالكامـلات ا لـاة   ـ  إطـاق ال ـاي ةحلـر  مـن  مـا ت  لـ  تف لاد 
  اكــاة   ــا زاة تيــوق ا نســان  انتهــا  اليــانون الــد   ا نســايناســكان املــدنل  مــن انتهل محايــ ب 

 لكـــي يتســـا مل  مـــاة املســــالدة ا نســـانل  الو ـــول ا مـــن  الســــريل إىل مجلـــل امل ـــاطم ي الو ــــ  
 .(69)امل اسب ر ن لواألم
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تــ ال ه ــا  شــواغل حلشــ ن جلــو  الشــرط  إىل االســت دا  امل ــر   ال   ــال ال ريــم اليطــر  إنــ  -29
ةهالـ  احل ـول ي ذلـمل االتتوا ـاة لاـد إ ـرا اة التحيـم مـن  مبـا ي إراية االتتوا اة ة لايو 

اجل ســـل  ي  اليـــ  ياخـــ    االتتوا ـــاة الطاحللـــ  امل اريـــ  حل  ـــا  اليـــانون الـــوطل لات اـــلم لاـــد 
حلطاــم ةر  إىل ميتــل شــ ل  اتــد  مــا  االتتوا ــاة الــق  ــرة ل ــد مــ وم للت ــار ن  لا حــاس 

 .(70)  لدة ةش ا  ءخرين إ احل ناي 
ملا ــاي مد نــ  حلــ ن ت  ــ   الــ  املــداف   لــن تيــوق ا نســان   امل  لــ  ا ا ــ ةامليــري    ة  ــ -30

شــ ب  اســت دا  لمبكافحـ  ا يت اــم فلمــاسـلما   ال ليوالـد ســاو  املــوظ   املكا ـ  حل ن ــاذ اليــوان  
مــن ة ــل إخضــا  املــوظ   املكا ــ  ف الــ   اب اليــوة   حلــاحلر  لاــد تضــم  ا طــاي اليــانوين ةتكامــ

 .(71)حل ن اذ اليوان  لار احل   املسا ل 
اـــب إللـــ   ةشـــاي ال ريـــم ال امـــل امل ـــل حلاالتتوـــاز الت ســـ ي مـــل الياـــم إىل ةنـــ  كـــان  ـــد ط   -31

شــــرت  حلل هـــا هــــو املياســـم   ــــال إن الا رال  حلـــءيا  حلشــــ ن ال ديـــد مــــن اليضـــايا املماقاــــ  ي ملا ـــاي  
ز ةشــــ ا  تــــا لوا  ايســــ  تيــــو هم ا نســــانل  ي تريــــ  الــــتكام  الت  ــــ   تكــــوين التيــــال  اتتوــــا

 اجلم لــاة  التومــل  املشــايك  ي احلــرا  مــن ة ــل الد يراطلــ .  تــف ملا ــاي لاــد إلــارة ال  ــر ي
 .(72)لتيال ال اس  اتتوازهمالمن هتم غامض   فض اة   م ر   ي ال مومل   تست د إلل  ما
 اب   ةتاطــ  امليــرية ا ا ــ  امل  لــ   الــ  املــداف   لــن تيــوق ا نســان لامــ2014 لــا   ي -32

لإلفـــراج لـــن ماألـــ  ســـو  مـــن ســـو ا  الـــرة .  مـــل  2013 لـــا  حلـــا طواة الـــق ا ـــ ها الـــرألل  ي
لــن  ايهـا ال ـال  إزا   ي ر م اومــاة لـن اسـتمراي ت ــر  املـداف   لـن تيــوق  اب ذلـمل  ةلرحلـ  مـدر
 االتتوـــــاز الت ســـــ ل    تشـــــمل تاـــــمل امل اومـــــاة ارلـــــا اة حلشـــــ ن الت ـــــر   ا نســـــان لالتيـــــال

 .(73)لات  يب  سو  امل اما  ةق ا  االتتواز  احلرمان من االت ال حلا ام 
لاـــد نطـــاق  اســل ي  اليـــ  كاشـــ   اب يـــ ال م تشــر  ال  ذكــر األمـــ  ال ـــا  ةن ال  ــ  اجل ســـي -33

اةــــ   الت ا ــــاة   ــــ  إطــــاق ال ــــاي ي  اليــــ  تشــــ    اليــــق شــــان الشــــمالل   ياخــــ   امل ــــاطم ا 
و ــ  حلاملــرةة املســام  تض ضــل  ةــل ظــل الت ــاتر الطــاأل ي ي  اليــ  ياخــ    ي    ــوب شــرق ال اــد.

 .(74)حلس ب اليلور امل ر ة  لاد احلرك   نيل ا دماةخا   
جيلــ  لار ــل  1861 ل ــا  مــن  ــانون ال يوحلــاة 375 ل ةشــاي ال ريــم اليطــر  إىل ةن ال  ــ -34

 .(75)تر  حل لمل مل م اشرة ز  ت   لو
 ةلرحلــ  جل ــ  تيــوق الط ــل لــن  ايهــا ال ــال  إزا   ي ر تيــايير لــن االلتــدا  اجل ســي لاــد  -35

ال تلــاة  ال تلــان؛  م اومــاة لــن ت ــر  ال تلــاة  املراهيــاة أللمــال االغت ــاب  ال  ــ  اجل ســي 
.  كــرية (76)ياةـاة األط ــال الــ ين  ايسـون ال  ــا مإزا  شــرط ؛     ةفــرارلاـد ةيــد  ةفــرار لسـكري  

 .(77)إزا  لد  ا اذ تداحل  م اس   مل ل  مكافح  ال    امل    ايها  اب الاو   ةيض
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ةمـــاكن الرلايـــ    ي راخـــل األســـرة ال يـــاب ال ـــدين ألن ةلرحلـــ  الاو ـــ  ن ســـها لـــن  ايهـــا  -36
 .(78)ري لاب إ را ب ت السوون  ي  يشكل اب ي ال مشر ل ال ال ديا 
مـــــن  (80)43-106 ال يــــرة  (79)42-106ال يـــــرة ي حلالتو ـــــلت  الــــوايرت   يت اــــم فلمــــا   -37

حلتو لـــــل  اب تيريــــر ال ريــــم ال امــــل امل ــــل حلاالســــت را  الــــد ي  الشــــامل  ةتــــا  ال ريــــم اليطــــر  لامــــ
مـــن  2012 لـــا  احلكومـــ  لاـــد خطـــ  لمـــل مشـــرتك  مـــل فر ـــ  ال مـــل اليطريـــ  لار ـــد  ا حلـــاغ ي

تـــ ال اليـــواة  ال  مـــل ذلـــمل  .ة ـــل  ةـــل تـــد لتو لـــد األط ـــال  اســـت دامهم ي اليـــواة املســـاح 
ي   لــــد  تتمــــار املســــاح   ســــ ل مجالــــاة مســــاح  مدي ــــ  لاــــد الألحــــ  األمــــ  ال ــــا  حلالت ايهــــا 

  شــــدرة املمثاــــ  ا ا ــــ  لألمــــ  ال ــــا  امل  لــــ  2015  متوز/يوللــــ  ي .(81)األط ــــال  اســــت دامهم
 ــال  ال ــ ا  املســاة لاــد ةجتلــ   ــر    لــد األط ــال  اســت دامهم  حل ــض ال  ــر لمــا إذا كــان حلاألط
 .(82)ةفرار لسكريون ة  ست دمهم تاسرة مدنلوني دهم   جيمن 
التاحل ـ  مل  مـ       ةتاط  جل ـ  ا ـربا  امل  لـ  حلتط لـم االت ا لـاة  التو ـلاة2012 لا   ي -38

تلـا  حلالتمـار الربملـان ليـانون إراية امل ـاطم  األتلـا  ا لطـ  حلـالير  الـ   مـل االي  اب ال مل الد لل  لام
 ايســ  ال مــل اجلــرب   ر ــ    األلــ  ي ا ــب   التــرب  1907 ل ــا  ةل ــد  ــانون اليــر    ــانون ال اــداة

 .(83)لالها حلالسون  ال رام 
لاــــد خطــــ  لمــــل مشــــرتك   2012 لــــا   ةشــــاي ال ريــــم اليطــــر  إىل ةن ملا ــــاي    ــــ  ي -39

 مــل ذلــمل   .2015 لــا  مــل م  مــ  ال مــل الد للــ   مــا   ايســ  ال مــل اجلــرب   اــول اســرتاتلول 
.  تشــ ر جل ــ  (84)ي ذلــمل   لــد األشــ ا  ر ن الســن اليانونلــ  مبــا تســتمر تــاالة ال مــل اجلــرب  
  لــــد ي  لــــد ل هــــاة مــــن غــــ  ا   اجلــــل ذكــــر لــــن اســــتمراي  مــــا تيــــوق الط ــــل حلياــــم حلــــال  إزا 

 .(85)اجل وراألط ال 
 ال تــ ال جل ــ  تيــوق الط ــل  ايــ  ألن ملا ــاي حلاــد  م ــدي  لار ــال  ال ســا   األط ــال الــ ين  -40

لا ســـا   األط ــال الـــ   يكرهــون لاـــد الـــدلاية ي م ـــدي  ســلما ألغـــرا  الســ رة     ال ي تــا  ر هبـــم
 .(86)ال ادان األخر 

  
 ك مسألة اإلفالت مق العقابن وسيادة القانونفي ذل بما إقامة العدلن -جيم 

 
املــدلد  األشــ ا  ال ديــد مــنيو ــد تــن ا ن  مــن  ثــل  ال ةنــ ةشــاي ال ريــم اليطــر  إىل  -41

هـــي     ي نطـــاق حمـــد ر إال اليضـــاألل املســـالدة متـــول  ال الد لـــ لاـــلهم ي  ضـــايا   األلـــ .   ـــال إن 
حمــــامون مســــتياون  م  مــــاة  يتــــوىل  ر  إىل ليوحلــــ  ا لــــدا    ــــد تــــاليضــــايا الــــق إطــــاي ت يــــد  ي 

 .(87)تيد  اجل   األكرب من ه ه املسالدة ا تمل املدين
 ضــاألل  لايــراياة  ة   ــرا  مرا  ــ  مســتيا حمــد رة   ــر  ةن ال ةشــاي ال ريــم اليطــر  إىل  -42

تــرر حلكثــرة لــن ال تــ ال التيــايير  ةن  ي ذلــمل اليــراياة املت ايــ  حل  ــا  تســولل األياةــي  مبــا ا راييــ  



A/HRC/WG.6/23/MMR/2  
 

GE.15-14682 13/25 
 

 ا تم ــاة ا الــ  الري لــ   ا ق لــ األ الــاة  تــ قر لــن حلشــكل ت ســ ي ألياةــي  املمتاكــاة ام ــارية 
 .(88)حل لمل ةكثر من غ ها

 تثـــ  امليـــرية ا ا ـــ  امل  لـــ   الـــ  تيـــوق ا نســـان ي ملا ـــاي احلكومـــ  لاـــد الت ـــا ن مـــل  -43
.  ذكــر امل ــو  الســامي ةن ةــمان مســا ل  (89)مســ ل  ا فــاة مــن ال يــابا تمــل الــد   مل اجلــ  

 .(90)االنتيالل  ي ملا اي لامرتا ال سكري  سلكون االخت اي الرأللسي 
اســـتمراي ايت ـــا  مســـتو  ا فـــاة مـــن ال يـــاب اتســـم حل 2014 لـــا   ذكـــر األمـــ  ال ـــا  ةن -44

 ان ــــدا  الشــــ افل  ي  تكوملــــ لاــــد  ــــراألم ال  ــــ  اجل ســــي املــــرت ه حلــــال  ا  الــــق ايتك تهــــا  هــــاة 
 .(91)ا اكم ال سكري 

ر ن الــق ايتك هــا ي ــال األمــن  حليلــ   ذكــر ال ريــم اليطــر  ةن انتهاكــاة تيــوق ا نســان  -45
   اليـــق كاشـــ   شـــان الشـــمالل  )مبـــا ي ذلـــمل م طيـــ  كوكـــان (م ـــدي  اـــم مســـتمر يمتثـــل م اجلـــ  

 ــور لســكر  مكثــ .   ــال إن ا فــاة مــل اســتمراي    املســاة ال ــ ا امل ــاطم الــق تو ــ  فلهــا   ي
 .(92)خا  ي  الي  ياخ حلو    ام  م  ف اب من ال ياب يشكل ةيض

  ا ا ــ ةتيــوق ا نســان  امليــري  املــداف   لــنالــ     امل  لــ  ا ا ــ ةامليــري كــل مــن  ة كــري  -46
ةفــــرار  الــــ  تيـــوق ا نســــان ي ملا ـــاي ا لــــراب لـــن الياــــم إزا  التيـــايير الــــق ت لـــد حلاوــــو    امل  لـــ

ا مــــن  ديــــد ةـــر ية حمايحلــــ  قيافــــ  تالت ـــ يب النتــــ ا  االلرتافــــاة.  ةكـــد ةســــاوب ىللــــارة إالشـــرط  
الت ـــ يب ي  ـــافر الشـــرط   الســـوون ةلمـــال مبمايســـ   يت اـــم فلمـــا الســـاألدةا فـــاة مـــن ال يـــاب 

 .(93) غ ها من ةماكن االتتواز
ياــي  ت ــديل  ــانون الط ــل لرفــل ســن املســ  لل   مــا  تثــ  جل ــ  تيــوق الط ــل ملا ــاي لاــد -47

ــــ ي  إال لــــد  الاوــــو  إىل االتتوــــاز الســــاحلم لامحاكمــــ   ي ســــ ل ســــ واة؛  اب اجل األلــــ  ا ــــدرة تالل
 اب ما يكــون طرفــة  ط ــل لإليــ ا   ســو  امل اماــ  ل ــد لــد  ت ــر ن ةــما  تــاالة اجلــراألم ا طــ ة؛ 

مــواير كافلــ  ي مجلــل متاــمل إنشــا  حمــاكم ةتــدا  مت   ــ    ؛ ايــانون ال ــاب ل ة   انونلــ ي  ضــل  
 .(94)ةنا  ا  الم

شــمل ســو   ضــايا ي ال  ذكــر ال ريــم اليطــر  ةن اخت ــا  حمكمــق األتــدا  املو ــورت  -48
 لايـــــانون ي يـــــان ون  مانـــــداال   فلمـــــا خيضـــــل األط ـــــال ي امل ـــــاطم األخـــــر  األط ـــــال امل ـــــال  

 .(95)الخت ا  ا اكم ال ام 
 تثــ  جل ــ  تيــوق الط ــل ملا ــاي لاــد ةــمان ف ــل األط ــال ا ــر م  مــن تــريتهم لــن  -49

 .(96)ي مرافم االتتواز   ف ل ال تلاة لن ال تلان ة  ال ال   ي  افر الشرط 
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 الحق في الخصوصية والزواج والحياة األسرية -دال 
 
الشــاب لــن  (اب لامــ 16 نةلرحلــ  جل ــ  تيــوق الط ــل لــن  ايهــا إزا  متللــ  الط ــل )ل ايــ  ســ -50
مــــن  اب ســـ  (  لــــد  التمـــار ســــن رنلـــا لـــ  اج ال تلــــان    انونلـــ  ز اج ال تلــــاة الت ـــاي  18  16 )حلـــ 

 .(97)الراحل   لشرة مبوافي  الوالدين
لاـــد ز اج ةحل ـــا   اب لاو ـــ  ن ســـها لـــن  ايهـــا إزا  ال  ـــا  ا اـــي الـــ   ي ـــر   لـــور ةلرحلـــ  ا -51

 لاـــد الـــرغم مــن امل اومـــاة الـــق  .(98)شــ ب الر هل  ـــا   إزا  املمايســ  الراملـــ  إىل خ ـــض الــوالراة
  يةة الاو ـــ  امل  لـــ  حلاليضـــا  لاـــد (99)2013 لـــا  ةرلـــ  هبـــا ملا ـــاي ي تيريـــر املتاحل ـــ  امليـــد  ي

تاـــ  األ امـــر املت ايـــ  حلاحل ـــول لاـــد إذن الـــ  اج  فـــر   لـــور لاـــد  مل التمللـــ  ةـــد املـــرةة ةن الد لـــ 
 .(100)احلمل حلال س   لا سا  املساماة ي  الي  ياخ  الشمالل 

  
 حرية التنقل -هاء 

 
اليلــــور  الد لــــ  رفــــلحلــــ ن تة  ــــ  امليــــرية ا ا ــــ  امل  لــــ   الــــ  تيــــوق ا نســــان ي ملا ــــاي  -52

 .(101)الشديدة  التملل ي  امل ر ة  لاد تري  الت يل ي  الي  ياخ 
  ة  ـــ  الاو ـــ  امل  لـــ  (102)2013 لـــا  لاـــد تيريـــر املتاحل ـــ  الـــ    دمتـــ  ملا ـــاي ي اب  ير -53

 اومــاة لــن ا  ــرا اة املت ــ ة لضــمان متتــل ملا ــاي مبحلاليضــا  لاــد التمللــ  ةــد املــرةة حلــ ن تــد  
 .(103) ري  الت يل  اب ال سا  املشرراة راخالفلهن ساماة ي  الي  ياخ  الشمالل   مبن ال سا  امل

  
المعتقد وحرية التعبير وتكويق الجمعيات والتجمع السولمي والحوق  أو حرية الديق -واو 

 في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 
  رلـــــا قاقــــ  مكا ـــــ  حلواليــــاة ي إطـــــاي ا  ــــرا اة ا ا ـــــ  ملا ـــــاي إىل 2014 لــــا  ي -54

  األمــر الــ    ــد يــ ر  إىل احلرمــان الت ســ ي مــن الــدينالت اــي لــن مشــر   اليــانون املت اــم حلت لــ  
إ ــرا اة  ي ــر امل تيــد.  تــ ي ا ــربا  مــن ةن مشــر   اليــانون  ة  الت ــاق الــدين ة  احلــم ي ت لــ 

ليوحلــــاة   األلــــ  غــــ  مت اســــ    ــــم     لاــــد املوافيــــ  احل ــــول  الــــدينت لــــ   مضــــ ل  لتيــــد  طاــــب
امل تيـد ةن احلـم ي ت لـ   ة    ةكـد امليـري ا ـا  امل ـل  ريـ  الـدين2015 لا   ي .(104)امل ال  

 .(105)الدين يتمتل  ماي  غ  مشر ط  مبو ب اليانون الد   حليوق ا نسان
ل لن  ايهـا إزا  إيـدا  حل ـض األط ـال   سـب التيـايير  ي ةريـرة  ةلرحل  جل   تيوق الط  -55

مـوافيتهم   إزا  سـ ي احلكومـ  إىل تـض ةفـرار  ة  حلوذي   ت ل  ريـانتهم إىل ال وذيـ  ر ن لاـم ءحلـاألهم
 .(106)من ممول  ناغا ا ق ل  ي مياط   ساغاي   لاد الت اق ال وذي 

لتوـــول الـــق مت ـــل  مـــل ةكثـــر مـــن ةيحل ـــ  ةشـــ ا   ةشـــاي ال ريـــم اليطـــر  إىل ة امـــر ت ـــر ا -56
 الت يـل ي الشــواي  ال امــ  ي  اليــ  ياخــ  حل ــد ة  ـاة م ل ــ .  لالــ   ت ــرة التوم ــاة الدي لــ  ي 
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املســـا د ألكثـــر مـــن ةيحل ـــ  ةشـــ ا .  جيـــر   ملـــل توا لـــل ةألمـــ  املســـا د  املـــدايس الدي لـــ  لات هـــد 
حتــــ  يـــ ال تــــرملم  حل ــــا  امل ـــاين الدي لــــ    ال  م.حل ـــد  إلطــــا  الــــدي س ر ن احل ـــول لاــــد إذن مســــ

 .(107)ملرا   ا
.  ة  ـــ  امليـــرية (108)2014 لـــا   ةشـــاية اللونســـكو إىل التمـــار  ـــانون  ســـاأله ا لـــا  -57

ســاو  الا ا ــ  امل  لــ   الــ  تيــوق ا نســان ي ملا ــاي مبرا  ــ  هــ ا اليــانون هبــد  تــ    والــد 
 تــــدللم ماــــ   ســــاأله   اب ق ي   ــــي ةن يكــــون االلتــــ ا  هبــــا طوللــــا ــــاما  ي  ســــاأله ا لــــا   الــــل

 .(109)السلاسي ال  وذن   ا  مب    لا لا   حلس ل م ها ت  ي  استياللت  حلضماناة 
ــــ  تيــــوق ا نســــان ي ملا ــــاي إىل ةن  ــــانون الط الــــ   -58  ةشــــاية امليــــرية ا ا ــــ  امل  لــــ   ال

 ة تــــراخلل مــــدهتا  ــــ  الــــق متــــ زاية ا لــــا  لــــد   مجلــــل امل شــــوياة حلتســــولل ال شــــر ييضــــي 
 ضـل  لا لـ  ـراياة  إ ـداي.  ة    امليرية ا ا   حل ن تضل ملا ـاي ةـماناة تك ـل (110)س واة

املوافيـــــــ  لاـــــــد تســـــــولل امل شـــــــوياة مبو ـــــــب هـــــــ ا حل يت اـــــــم فلمـــــــالامســـــــا ل   تســـــــت د إىل م ـــــــاي  
 .(111)اليانون
مـل امل ـاي   يت ـم ـانون حلشـ ن الو ـول إىل امل اومـاة   شو   اللونسكو ملا ـاي لاـد سـن -59

 .(113).   دم  جل   تيوق الط ل تو ل   اقا (112)الد لل 
جيـــر  التشـــه .  لـــا ة لاـــد ذلـــمل   1861 ل ـــا   ذكـــرة اللونســـكو ةن  ـــانون ال يوحلـــاة -60

دان تــم كــل شــ ل يـ ـي حلالســون  ا ــاذ ليوحلــاةلاــد  1923 ل ــا  يــ ل  ــانون األســراي الرتلــ 
 .(114)حلتهم  كش  ةسراي الد ل 

التشــه    الت ــد  لاــد ماكلــ  املت ايــ  حل يــوان ال ةشــاي ال ريــم اليطــر  إىل   ــوب ت ــديل  -61
   لـد  اسـت دامها لتوـر  األف ـال الـق تـدخل ي نطـاق الـق ل ـا لالهـا الـ من ال     األمن الوطل

إىل ســــون لشــــرة  ــــحافل  مبو ــــب تاــــمل .  ةشــــاي امل ــــو  الســــامي (115)ال ــــحاف  االستي ــــاألل 
.  ةشــاية امليــرية ا ا ــ  امل  لــ   الــ  تيــوق ا نســان ي ملا ــاي إىل احلكــم حلالســون (116)اليــوان 

ا خ اييــ  األســ ولل  مبو ــب  ــانون األســراي  يــونلقملــدة لشــر ســ واة لاــد  ســ  مــن مــوظ ي ماــ  
 .(117)1923 ل ا  الرتل 
يمبــا يكـــون ي طـــوي مـــن الســو ا  السلاســـل   اب  ديــد  ـــلاب  ةنإىل  ةشــاي امل ـــو  الســامي  -62

ــــ .  ســــاه الضــــو  لاــــد التكــــون حلســــ ب تــــ    ةشــــ ا  يســــ ون إىل التمتــــل حلاحلريــــاة الد يراطل
لاـــــد م ـــــارية اجلـــــل   اب مـــــن مجالـــــ  ملشـــــا نكان  حلســــ ب اتتوـــــا هم ســـــامل اب ش  ـــــ 14 تــــ  

مــن  ــد ي تكــم حلالســون ملــدة ســ ت  لاــد  اب .   ــال إنــ  يشــ ر حلــاجل   ةيضــ(118)امل لومــ  ألياةــلهم
الـدين.  تـف ملا ـاي لاـد إطـاق سـرا  يـو هتـ  لـ  ة   ر ن  ا سـا ة إىليو هت  ل  ة   حلتهمـ  

شـــر   ا ـــاذ مجلـــل التـــداحل  الازمـــ  لك الـــ  لـــد  ت ـــر  مـــن  ـــايس تيـــ  ي تريـــ  الت  ـــ   ة   لـــد
 .(119)أل  ةلمال انتيامل حلشكل مشر    الرة  
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املـــداف   لـــن تيـــوق ا نســـان  ال ريـــم اليطـــر  لـــن الـــ  لرحلـــ  امليـــرية ا ا ـــ  امل  لـــ    ة -63
 ايهمــا إزا  األتكــا  الــق تيلــد احلــم ي تريــ  التومــل الســامي امل  ــو  لالهــا ي اليــانون املت اــم 

 .(120)حلاحلم ي التومل السامي  املس اة السامل 
الســــامي لــــن  ايــــ  إزا  التيــــال ةكثــــر مــــن ماألــــ    ةلــــرب امل ــــو  2015 س ي ءذاي/مــــاي  -64

 60 طالـب  حمتوــ  ءخـرين ليــب مشـايكتهم ي م ــاهراة  ـرة ي الت ــاران.    هـ  إىل تــوا 
ن اليـــانون املت اـــم حلـــاحلم ي التومـــل الســـامي مـــ 18 ةمـــ هم هتـــم مبو ـــب  ـــوان   تا ـــ   حلل هـــا املـــار

يــــرية ا ا ــــ  امل  لــــ   الــــ  تيــــوق   رلــــ  امل2015  ءب/ةغســــط  ي .(121) املســــ اة الســــامل 
 .(122)اب ا نسان ي ملا اي إىل إطاق سراتهم فوي 

حل ل ـا  الطاأل ـ  الواسـ   مـن اليلـور الـق ي رةـها اليـانون  اب  ة    امليرية ا ا   ملا اي ةيضـ -65
 ا نـــ  الـــ كر لاـــد احلـــم ي التومـــل الســـامي  تريـــ  الت  ـــ    االست اةـــ  لـــن ن ـــا  ا ذن املســـ م

الـــق حت ـــد لاتوم ـــاة الســـامل  حل  ـــا  ا خطـــاي الطـــولي   إل ـــا  ال يوحلـــاة اجل األلـــ  لاـــد األف ـــال 
 .(123)ري  الت     التومل السامياملت اي   مبو ب امل اي  الد لل   حلاحلماي 

  التــربة الاو ــ  امل  لــ  حلاليضــا  لاــد التمللــ  ةــد املــرةة ةن لــدر ال ســا  2011 لــا   ي -66
لاــــــد الــــــرغم مــــــن امل اومــــــاة امل  ــــــا  الــــــق  ــــــدمتها  (124)اب يــــــ ال متــــــدنل ال  ــــــ ل اليــــــرايي موا ــــــل 

.  طا ــ  الاو ــ  إىل ملا ــاي تيــد  م اومــاة إةــافل  حلشــ ن السلاســاة الراملــ  إىل ت  يــ  (125)ملا ــاي
 .(126)مشايك  املرةة ي   ل اليراي ي مجلل ماالة احللاة ال ام   السلاسل 

ية ا ا   امل  ل   ال  تيـوق ا نسـان ي ملا ـاي لـن  ايهـا إزا  فتـو  ا كمـ   ةلرحل  املير  -67
  الــق  ضــ  حل ــد  رســتويي   ــانون االســت تا  الــ   جيلــ  2015 رالدســتويي  ال ــارية ي شــ ا /فرباي

حلــاماي حلطا ــاة تســولل م  تــ  الت ــوي  ي االســت تا  لاــد الدســتوي امليــري إ ــرا ه ي   ــ  التــم 
 .(127)2015 لا  من
  

 الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية -زاي 
 
ذكــــر ال ريــــم اليطــــر  ةن ت ــــايي  الط ــــل  لمــــل األط ــــال  ةســــوة ةشــــكال    الســــن الــــدنلا  -68

.  ةلرحلـــ  جل ـــ  تيـــوق الط ـــل لـــن  ايهـــا إزا  االنتشـــاي (128)لاتوظلـــ  تت ـــاي  مـــل اليـــانون الـــد  
رنلـــا  انونلـــ   اب ي ولـــ    إزا  حتديـــد الثالثـــ  لشـــرة ســـ الواســـل ل ـــاهرة لمـــل األط ـــال ي ظـــر   غـــ  م

 .(129)لتش لل األط ال
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 التمتع بمستوى معيشي الئق وفي الحق في الضمان االجتماعي -حاء 
 
ةلرحلـــ  جل ــــ  تيــــوق الط ــــل لــــن  ايهــــا إزا  اســــتمراي ايت ــــا  م ــــدل ال يــــر حلــــ  األط ــــال   -69

احلضـــري   امل ـــاطم الري لـــ   كـــ لمل ي مســـتو  ال يـــر حلـــ   الت ـــا ة الك ـــ  ي الـــدخل حلـــ  امل ـــاطم 
 .(130)األ اللم
لك ـــ    2012 لـــا  التـــ  ال ريـــم اليطـــر  التمـــار  ـــانون حلشـــ ن الضـــمان اال تمـــالي ي   -70

الــ   التــ م  اليــاألم لاــد ةســاس رفــل االشــرتاكاة  يــ ل فيــه لاــد ن ــا  ةشــاي إىل ةن هــ ا اليــانون
 .(131)األسر ال ي ة  الض ل  اد االست ارة م   تت  ي لت   ةن 

 ةلرحلــــ  جل ــــ  تيــــوق الط ــــل لــــن  ايهــــا إزا  الث ــــراة الك ــــ ة ي إمــــداراة ملــــاه الشــــرب  -71
 .(132)امل مون    خ و اب ي امل اطم الري ل    لد    ور مرافم كافل  لا ر  ال حي

  
 الحق في الصحة -طاء 

 
ي املاألـ   36 زتتوـا   ال  ـر  ي مرافـم  ـحل نسـ   الـوالراة الـق  ذكر ال ريـم اليطـر  ةن -72

 مـــــن مجلـــــل الـــــوالراة.  ةشـــــاي إىل  ـــــ وحل  التايـــــلة ي امل ـــــاطم ال األلـــــ   امل ـــــاطم املتـــــ قرة حلال  الـــــاة.
ةتـد ةكـرب املشـاكل ال ـحل .  ي ـاين  اتـد مـن   ثـل ي ال نيل الت  ي  ل ـد األمهـاة  األط ـال   ال

 .(133)  كل قاق  ةط ال ر ن سن ا امس  من التي
ال ـح  حلشـ ن املـراهي  ي ة سـا   ةلرحل  جل   تيوق الط ـل لـن  ايهـا إزا  نيـل امل رفـ   -73

يــ قر لاــد تــاالة احلمــل امل كــر  ا  هــا  حلــ  ال تلــاة ر ن ســن الثام ــ   مــا اجل ســل   ا باحللــ  
 .(134)لشرة
خــدماة الو ايــ   حلشــ نإلطــا  املوافيــ  لاــد املــراهي  إىل لــد   ــدية ال ريــم اليطــر    ةشــاي -74

 م اجلـ  امل ـاحل  حلـ    إىل حمد ريـ  امل اومـاة  التثيلـ  املتـات    ال حـلمن فـ  س نيـل امل الـ  
حلشــ ن جل ـ  تيــوق الط ـل  يت ـدر  اــم  مل .(135)لاشـ اب ي مـال ال ــح   احليـوق اجل ســل   ا باحللـ 

 .(136)  ال شري ي حلرنام  مكافح  ف  س نيل امل ال من احلس ان األط الإسيا  
  ةشـــــــاي ال ريـــــــم اليطـــــــر  إىل ةن األشـــــــ ا  امل ـــــــاحل  حل ـــــــ  س نيـــــــل امل الـــــــ  ال شـــــــري  -75
حي ــاون لاــد ةر يــ  كافلــ  مل اجلــ  األ ــاج ال ــاه ة.   ــال إن فــر   مراكــ  ال ــاج مــن امل ــدياة  ال

 .(137)غ  كافل 
  

 الحق في التعليم -ياء 
 
  مســ اة 2015 رب ي  مــون  م ــ  كــانون الثاين/ي ــايةشــاي امل ــو  الســامي إىل ةن الطــا -76

مــن إ اــلم مانــداال  إىل يــان ون م ــارين حل رخــال ت ــدياة لاــد  ــانون الت اــلم الــوطل  الــ   يــ ل  
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لاــد تشــكلل  اب  ســب زلمهــم  لاــد مرك يــ  م رطــ  ي ا ــاذ اليــراياة حلشــ ن الت اــلم   ي ــر   لــور
 .(138)ل اة األ الاة ا ق ل ي ل لاد تديي    ال االحتاراة الطاحلل  

 يةة اللونســـكو ةن ملا ـــاي  كـــن ةن تشــــول لاـــد موا ـــا  ت  يــــ  م ـــدة الت اـــلم لاوملــــل   -77
حلطرق م ها لاد     ا  ـو    ةـل حلـرام  ترمـي إىل ت ـر التمللـ  ةـد ال سـا   األ الـاة  حلسـ ل 

 .(139)م ها توف  الت الم حلالا اة ا ال 
فــــرتة الت اــــلم ا ل امــــي إىل ســــن السارســــ  حلــــ ن متــــدر ملا ــــاي  ة  ــــ  جل ــــ  تيــــوق الط ــــل  -78

ر ن تكـــالل  قانويـــ ؛  زيـــارة لـــدر  اب لشـــرة؛  ةـــمان ت ـــول اجلملـــل لاـــد الت اـــلم االحلتـــداألي مانـــ
 .(140)سلما ي امل اطم ال األل  ال املدايس 

  
 األشخاص ذوو اإلعاقة -كاف 

 
مــــــن تيريــــــر ال ريــــــم ال امــــــل امل ــــــل  21-104 وايرة ي ال يــــــرةحلالتو ــــــل  الــــــ يت اــــــم فلمــــــا -79

حلشــ ن األشــ ا  ذ    اب  ديــد اب   ةفــار ال ريــم اليطــر  حلــ ن  انونــ(141)حلاالســت را  الــد ي  الشــامل
 .(142)ا لا    د  إىل الربملان   رايه

 ةلرحلــ  جل ــ  تيــوق الط ــل لــن  ايهــا إزا  انتشــاي الو ــم  التمللــ  ةــد األشــ ا  ذ    -80
 .(143)ا لا  
حلاليـــدي  ســـد  ال  ذكـــر ال ريـــم اليطـــر  ةن  ـــوان  الت اـــلم اجلديـــدة الـــق  ضـــل لام ا شـــ  -81

.  ةلرحلــ  جل ــ  تيـــوق الط ــل لــن  اـــم (144)م ــارج الت اـــلم اجلــامل لألط ــال ذ   ا لا ـــ  الكــاي 
 .(145) اقل
  

 األقليات والشعوب األصلية -الم 
 
يضـــا  لاـــد التمللـــ  ةـــد املـــرةة لـــن  ايهـــا ال ـــال  إزا  التيـــايير الـــق ةلرحلـــ  الاو ـــ  امل  لـــ  حلال -82

شــــ ل  غــــال لتهم مــــن  75 000 و  إىل تشــــريد نــــ2012 ومــــايت لــــد حلــــ ن ال  ــــ  ةر   ي ةياي/
 .اب ةيضــ الر هل  ــاشــ ل ءخــر ي تشــرين األ ل/ةكتــوحلر  غــال لتهم مــن  35 000 د   تشــريالر هل  ــا

ــــد حلــــ ن تــــوا  ــــوا  لاــــد 1 000  ةلرحلــــ  لــــن  ايهــــا كــــ لمل إزا   ي ر م اومــــاة ت ل  شــــ ل  تا
 .(146)ي تيد  ي ةلمال ل   طاأل ي   غال لتهم من املسام  ما
  تــــف امل ــــو  الســــامي ملا ــــاي لاــــد التحيلــــم ي تيــــايير 2014 ر ي كــــانون الثاين/ي ــــاي -83

ي يــاي تــان حلواليــ  ياخــ  الشــمالل    تــل خاامــا موقو ــ  لــن   ــو  تــارق  خطــ ين ي  ريــ  ر  تشــ
.  ذكـر األمـ  ال ـا  ةن التيريـر الـ   ةلـده ال ريـم ا اـي (147) لـل مـا  سـب الر هل  ـامسامون مـن 

 اب لألمــم املتحــدة حلشــ ن التحيلــم األ   ةكــد   ــور اتتمــال  ــو  حلــ ن ةلمــال ال  ــ  اســتهدف  لــدر
  نــــ  الــــ  إ ير ي التيريــــر  مــــا   لكــــن الســــاطاة يفضــــ مــــن الســــكان املســــام  ي امل طيــــ  اب ك ــــ  
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.  ةشــاية امليــرية ا ا ــ  امل  لــ   الــ  تيــوق ا نســان ي ملا ــاي إىل (148)ةســاس لــ  مــن ال ــح  ال
شـــكل  ـــراألم يانتهاكـــاة  اســـ    م هولـــ  حليـــوق ا نســـان ي  اليـــ  ياخـــ   ـــد ايتكـــب مـــن  مـــا ةن

 .(149)ةد ا نسانل 
  ة  ـــ  الاو ـــ  امل  لـــ  (150)2013 لـــا  املتاحل ـــ  الـــ    دمتـــ  ملا ـــاي ي لاـــد تيريـــر اب  ير -84

حلاليضــــا  لاــــد التمللــــ  ةــــد املــــرةة حلــــ ن تــــد  ملا ــــاي مب اومــــاة لــــن ا  ــــرا اة املت ــــ ة لضــــمان 
 مــــن  اب ال ســــا  املشــــرراة راخالــــهن فــــل نال ســــا  املســــاماة ي  اليــــ  ياخــــ  الشــــمالل   مبــــ اســــت ارة

 .(151)ي ذلمل ال ح   الت الم امب ا دماة األساسل  
 ةشـــاي املستشـــاي ا ـــا  لألمـــ  ال ـــا  امل ـــل مبلا ـــاي إىل ةن شـــرحي  ك ـــ ة مـــن الســـكان ي  -85

 ذكــــر ةن  .2014 ل ــــا   اليــــ  ياخــــ  الشــــمالل   ــــد ة  ــــوا مــــن الت ــــدار ال ــــا  لاســــكان  املســــاكن
حتــــ  حلــــالرتا   مل لر هل  ــــاامــــن  لاــــد ةمــــم ن ســــهمحلت ريــــ  ةمطال ــــ  كثــــ  مــــن الســــكان ا الــــ  

 .(152)الساطاة.  تال ا ا  لاد التسمل  ر ن إت ا  كث ين
التحيــم مــن ةهالــ  احل ــول لاــد اجل ســل   ــد ن ــ ة لمالــ  إن  اب   ــال ال ريــم اليطــر  ةيضــ -86

 لـــر  م  ـــم الســـكان مـــن  .2015 لـــا  ي مجلـــل ةنـــا   اليـــ  ياخـــ  ي كـــانون الثاين/ي ـــاير مـــن
لــدر األشــ ا   فكــان   هــو ةمــر غــ  مســمو   الر هل  ــامــن  لاــد ةمــمن ســهم  حللــد ي اجل ســل  
 .(153)اب   حمد ر2015 سماي  ءذاي/ماي   اول جل سل حل ول لاد احلطاب اال   تيدموا 

ـــــــم اليطـــــــر   ةشـــــــاي -87 ـــــــن  ي إىل ال ري ـــــــرألل  ةلا انيضـــــــا    2015 ريشـــــــ ا /فربا 11 ةن ال
حيماهـــا لـــد و اجل ســـل  امليلمـــون حل ـــوية شـــرلل  ي ملا ـــاي  حلطا ـــ  التســـولل امل  تـــ  الـــق  ـــاتل  

  ــال إن لاــلهم تســالم هـــ ه ال طا ــاة  تيــد  طاــب لاح ــول لاـــد  .2015 سي ءذاي/مــا 31 ي
 .(154)اجل سل 
 ةـــل  الد لـــ حلـــ ن تســـو   ة  ـــ  امليـــرية ا ا ـــ  امل  لـــ   الـــ  تيـــوق ا نســـان ي ملا ـــاي  -88

تـاماو حلطا ـاة مبـن فـلهم   حلاملواط ـ  يت اـم فلمـااألش ا  ال   ييلمون ي ملا ـاي حل ـوية التلاريـ  
 .(155)الت ري  حل ن سهمتم األفرار ي   اترتا التسولل امل  ت   

  
 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ميم 

 
 اب الــ ين ي لشــون ظر فــ لر هل  ــااامل ــو  الســامي إىل املهــا رين  ةشــاي  2015 وي ةياي/مــاي -89

ةن ااوــرة ا  وفــ   ية  حل ــد ةن تيط ــ  هبــم الســ ل ي ال حــر ي   ــوب شــرق ءســلا   غــ  مســتيرة
 .(156)الر هل  احلامل اطر ستستمر إىل ةن ت اجل ملا اي مس ل  التملل  امل سسي ةد مجال  

 ةشــاي امل ــو  الســامي إىل ةن ملا ــاي  ــد   اــ  ال ديــد مــن ال األــدين  ةلا ــ  لــن  هــور  -90
لت يــلة السلاســاة الــق تكثلــ  اجلهــد  ــارة مل ــل التهريــب  ااوــرة غــ  اليانونلــ . لك ــ  ةكــد ةــر ية 

 .(157)ار هل  لانل  ليوق ا نسااحلت قر لاد 
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 الر هل  ــــات ــــر  ةحل ــــا   ارلــــا اة حلشــــ ن ي ر إىل اســــتمراي  اب  ةشــــاي امل ــــو  الســــامي ةيضــــ -91
 ســي اجل  لتــدااالت ــ يب    الت ســ ي  ال لتيــالاليســر    االخت ــا   االلــدا  حلــ  را اة مــو  ة  لإل

جيـب الت ـايه  الر هل  ـا ـه االةـطهار الـ   يت ـر  لـ   ةنلاد     شدرمس  ل  ةم ل ةيد  لاد 
 .(158)من ةس اب ن  تهم اب س  
  

 داخليا  المشردون  -نون 
 
مـــدها ي طـــال ة تشـــرر  نـــ ا مـــن تالـــ   تـــن ا ن  ذكـــر ال ريـــم اليطـــر  ةن ملا ـــاي ت ـــاين -92

ــــرر   اليــــاة كاشــــ    شــــان الشــــمالل    م ــــ  ةن  اب ش  ــــ 238 380  ممولــــ مــــا ياخــــ . فيــــد ش 
مـــن  وال ترمـــط ـــ 95 000 تـــوا  ر م يشـــمل هـــ ا الـــ .2012  2011 يحلـــدةة ال  الـــاة لـــام
 .(159)قاحل اة األساسل  حلشكل احل ول لاد ا دم

لاـــد الد لـــ  حلـــ ن حتـــر   ة  ـــ  امليـــرية ا ا ـــ  امل  لـــ   الـــ  تيـــوق ا نســـان ي ملا ـــاي  -93
  اب ا دماة ال حل    املوار ال  األلـ   غـ  ال  األلـ    الت اـلم ي مجلـل  لمـاة املشـررين راخالـ تيد 
 .(160) الي  ياخ  الشمالل ي ذلمل تامل املو ورة ي األ  ا  ال األل  من  مبا
 رلـــا ماـــ  تيـــوق ا نســـان ملا ـــاي إىل ةـــمان ال ـــورة ا م ـــ   الطوللـــ  جلملـــل الا  ـــ   -94

 .(161) املشررين  مبن فلهم املسامون
  

 الحق في التنمية والقضايا البيئية -سيق 
 
 اب ا ن حتــديذكــر ال ريــم اليطــر  ةن ماكلــ  األي   مشــاكل م ــارية األياةــي متــثان تــن  -95

ي مجلــــــل ةنــــــا  ال اــــــد اتتوا ــــــاة املــــــ ايل   مبــــــن فــــــلهم ال ســــــا    تتوا ــــــللاحكومــــــ .  اب ةــــــ م
ةن ي  ــــل  ممولــــاة الــــدفا  لــــن تيــــوق املــــرةة   مــــا  األياةــــي   ال اشــــطون.   ــــ   ــــا   مــــن 

ــــ  الســــت دا  األياةــــي مشــــر    ــــوف  احلمايــــ  لالسلاســــ  الوط ل ســــلما ال ســــا   ال  ــــ اي املــــ ايل  ت
 .(162) ت ملتها  لازة األياةي  است دامها  تطويرها يت ام فلما األ الاة ا ق ل   

 ة  ــ  امليــرية ا ا ــ  امل  لــ   الــ  تيــوق ا نســان ي ملا ــاي حلــ ن تك ــل احلكومــ  إ ــرا   -96
األياةـــي مـــل مجلـــل ة ـــحاب امل ـــاح  ت ملـــ  حلشـــ ن حل ـــا ة  شـــاما    األمـــ  لاـــد املشـــايك  مشــا ياة 

 .(163)امل  ل    إ را  تيللماة لآلقاي ال ل ل   اال تمالل 
م ـل ا قـاي الضـاية ألنشـط  يـ  م  ةشاية جل   تيوق الط ل إىل لد    ـور إطـاي تشـري ي  -97
ــــــ    شــــــركاة ا ا ــــــال ــــــ  م هــــــا  الت ــــــويض ل هــــــا  املماوكــــــ  لاد ل  اليطالــــــاةســــــلما ي  ال  احلماي

 .(164)حلالطا  ا  املت ك  ة  اليطالاة الاالست را ل  
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