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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الثالثة والعشرون
    2٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣-2

تجميععل للمعلومععاد ه دتععي مفومععية احمععا المتةععدة السععامية لةقععوق اإلنسععان   
 ٥والفقعرة  ٥/١مجلعس حقعوق اإلنسعان  )ب( مع  مرفعق اعرار١٥وفقاً للفقعرة 

 ١٦/٢١م  مرفق ارار المجلس 
 

 ناورو  
  

هـاا الترريــر عملـم لوماوومــار الـواقاة ر ترــاقير هلدـار املااهــدار ااة،ـرا ار ا ا ــ    
مبـــا ر  لـــظ املوالـــار االتاولرـــار الـــواقاة مـــن الدالـــ  املاأللـــ   ار ترـــاقير م ـــو  األمـــم املتحـــدة 
الســـامق قرـــوا اةنســـاذ  ار  ـــئ  لـــظ مـــن الـــا ذ األمـــم املتحـــدة الر لـــ   ار ال ـــو   االترريـــر 

رـــد  ر  ـــز  مـــو،  ترل ـــدا  عاقـــد األت ـــال لاـــدا الزومـــار  الو ـــو   وـــال الأل ـــو   اموـــ    م
يُر،ـــال الاـــواة ثا الولـــا ذ املر،الـــ   ار يتأـــمن الترريـــر ظر أقا  ظا ا، ـــار نلـــر ظا ات ااـــار مـــن 

أللــ  م وضــل  األمــم املتحــدة الســامل  قرــوا اةنســاذ نــويف مــا يــرا مأل ــا ر الترــاقير اال لانــار الاو
ال ـــااقة  ـــن امل وضـــل   اهـــو يت ـــم هلزـــ  امل ـــاايت التو،ل لـــ  الاامـــ  الـــ  ا تمـــدها  وـــ  ارـــوا 

  اتــــد  ُ ــــرر  وــــال وــــو مأل اــــق ر اوا ــــق  ايــــ  الــــأل  مرا،ــــم ١٧/١١٩اةنســــاذ ر مرــــرق  
املاوومــار الــواقاة ر الترريــر  اقا لــد ر ث ــداا الترريــر ااقيــ  اراــتارا  االت ــوقار الــ  اــدلد 

 وظ ال  ة ر ت
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 المعلوماد احساسية واإلطار -هوالً  
 

  (١)الدولية االلتزاماد نطاق  -هلف 
 

(2)اإلنسان لةقوق الدولية المعاهداد  -١ 
       

 

 اقال  ر ظلألا  اجلول  الساعر  
اة،را ار املتخاة عاد 

 مل يُ دا  ول ا/مل تُر   اراتارا  
الت ــــــديذ ظا ارنأــــــما  ظا  

         ا وف 
 ارت اتلــــ  الداللــــ  لورأــــا   وــــال

مجلـــم ظ ـــزاي التمللـــ  الاأل ـــرر 
 (2٠٠١)توتلم  

الا ـــد الـــدا  ا ـــا  عــــاقروا 
 (2٠٠١املدنل  االسلاال  )توتلم  

  ات اتلــ  مألاهأــ  التاــاي  ا ــئ
مـــن ضـــرام املااموـــ  ظا الاروعـــ  

ـــ الرااـــل  ظا    الوثنســـانل  ظا امل لأل
 (2٠٠١)توتلم  
 (١٩٩4اروا ال    )ات اتل  

الرباتو ــــوي اررتلــــاقر رت اتلــــ  
ارـــــوا ال  ـــــ  عشـــــ ذ ا ـــــ ا  
األ  ـــاي ر املألات ـــار املســـوح  

 (2٠٠٠)توتلم  
الرباتو ــــوي اررتلــــاقر رت اتلــــ  
ارـــــــــوا ال  ـــــــــ  عشـــــــــ ذ علـــــــــم 
األ  ــاي اااــتاوي األ  ــاي ر 
ــــــــــــ   ال اــــــــــــا  ار املــــــــــــواا اةعاال

 (2٠٠٠)توتلم  

ــــــــال  ات اتلــــــــ  الرأــــــــا   و
ظ ـــــــزاي التمللـــــــ   مجلـــــــم

 (2٠١١ضد املرظة )
ات اتل  مألاهأ  التااي  

(2٠١2) 
الرباتو ـــــــــوي اررتلـــــــــاقر 

التاـاي   رت اتل  مألاهأ 
(2٠١٣) 

 ات اتل  ارـوا األ ـخا 
 (2٠١2 ار اة ات  )

 ارت اتلــــــ  الداللــــــ  لورأــــــا   وــــــال
  مجلـــــم ظ ـــــزاي التمللـــــ  الاأل ـــــرر

 (2٠٠١)توتلم  
ــــــدا  ا ــــــا  عــــــاقروا  الا ــــــد ال

   ارتت ااي  اار،تما ل  االثرافل 
املدنلـ  الا د الدا  ا ا  عـاقروا 

 (2٠٠١)توتلم     االسلاال 
الرباتو ــــوي اررتلــــاقر الثــــاين املوحــــذ 
عالا ــــــــد الــــــــدا  ا ــــــــا  عــــــــاقروا 
املدنلـــ  االسلااـــل  ااىلـــاايف ثا ثلاـــا  

  روع  اة دا 
الرباتو ــــــــوي اررتلــــــــاقر رت اتلــــــــ  

ا ــــــــ ا  ارــــــــوا ال  ــــــــ  عشــــــــ ذ 
األ  ـــــــاي ر املألات ـــــــار املســـــــوح  

 (2٠٠٠)توتلم  
الرباتو ــــــــوي اررتلــــــــاقر رت اتلــــــــ  
ارــــوا ال  ــــ  عشــــ ذ علــــم األ  ــــاي 
اااـــــــتاوي األ  ــــــــاي ر ال اــــــــا  ار 

 (2٠٠٠املواا اةعاال  )توتلم  
ارت اتلـــــ  الداللـــــ  قمايـــــ  ارـــــوا 
 مجلم الاماي امل ا،رين اظفراا ظارهم

يـــــــ  مجلـــــــم ارت اتلـــــــ  الداللـــــــ  قما
 األ خا  من اررت ا  الرسرر

 - - -         التح لار ا/ظا اة ونار 
ث،ـــــــــــــــــــرا ار الشـــــــــــــــــــزاا  
 االتحرلرــــــــــــار ااة،ــــــــــــرا ار

 (٣)الاا،و 

 ارت اتلــــ  الداللــــ  لورأــــا   وــــال
مجلـــم ظ ـــزاي التمللـــ  الاأل ـــرر 

 (2٠٠١)توتلم  
الا ـــد الـــدا  ا ـــا  عــــاقروا 

 (2٠٠١املدنل  االسلاال  )توتلم  
 
 

 اتلـــــــــــــــــــــ  مألاهأـــــــــــــــــــــ  ات
التاـــــــــــــــــــــاي   املـــــــــــــــــــــااة 

2٠(2٠١2) 

 ارت اتلــــــ  الداللــــــ  لورأــــــا   وــــــال
  مجلـــــم ظ ـــــزاي التمللـــــ  الاأل ـــــرر

 (2٠٠١)توتلم  
الرباتو ـــــــــــوي اررتلـــــــــــاقر لوا ـــــــــــد 

ارتت ااي   الدا  ا ا  عاقروا
 اار،تما ل  االثرافل 
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 اقال  ر ظلألا  اجلول  الساعر  
اة،را ار املتخاة عاد 

 مل يُ دا  ول ا/مل تُر   اراتارا  
الرباتو ـــــــــوي اررتلـــــــــاقر املوحـــــــــذ 
عالا ـــــد الـــــدا  ا ـــــا  عـــــاقروا 

 (2٠٠١املدنل  االسلاال  )توتلم  

ــــــدا  ا ــــــا  عــــــاقروا  الا ــــــد ال
 (2٠٠١)توتلم     املدنل  االسلاال 

املوحــــذ  األاي الرباتو ــــوي اررتلــــاقر
عالا ــــــــد الــــــــدا  ا ــــــــا  عــــــــاقروا 

 (2٠٠١املدنل  االسلاال  )توتلم  
الرباتو ــــــــوي اررتلــــــــاقر رت اتلــــــــ  
الرأا   وـال مجلـم ظ ـزاي التمللـ  

 رظةضد امل
 ات اتلــــ  مألاهأــــ  التاــــاي   املااتــــاذ

 22ا 2١
الرباتو ــــــــوي اررتلــــــــاقر رت اتلــــــــ  
اروا ال    املتاوذ عإ،را  ترـد  

 ال و ار
ارت اتلـــــ  الداللـــــ  قمايـــــ  ارـــــوا 
 مجلم الاماي امل ا،رين اظفراا ظارهم

الرباتو ــــــــوي اررتلــــــــاقر رت اتلــــــــ  
 اروا األ خا   ار اة ات 

ايـــــــ  مجلـــــــم ارت اتلـــــــ  الداللـــــــ  قم
 األ خا  من اررت ا  الرسرر

  
صكوك دولية رئيسية هخرى ذاد صلة -٢ 

 

      اقال  ر ظلألا  اجلول  الساعر   
اة،را ار املتخاة عاد  

      مل يُ دا  ول ا       اراتارا 
الت ديذ ظا ارنأما   

         ظا ا وف 
ا ا ـــ  عوضـــم  ١٩٥١ات اتلـــ   ـــا  

 ١٩6٧لاا   اعراتو وىلاالو،دني 
  أم/ ١2ات اتلــــار ،أللــــ  امل قرــــ  

  اعراتو ورهتـــــــــــا ١٩4٩ظ ســـــــــــ   
 (٥)االثالث (4)األاي االثاين اةضافل 

نلـــــــا  قامـــــــا األاااـــــــق لومحزمـــــــ   
         الدالل اجلألا ل  

 ــخا  عشــ ذ اضــم األ ١٩٥4ات اتلــ   ــا   (6)عالئمو عراتو وي
 عشــ ذ ١٩6١ ــد ق اجلألســل   اات اتلــ   ــا  
 ر ض اارر انادا  اجلألسل 

،ر ـــ  اةعـــااة اجلما لـــ  ااملاات ـــ   مألـــمات اتلـــ  
  ول ا

 (٧)ارت اتلار األااال  ملأللم  الام  الدالل 
  التملل  ر  اي التاولم مزافح ات اتل  

  
انأــمد  مألــا اراــتارا  الــداقر الشــام  األاي راــف فريــذ األمــم املتحــدة الر ــرر ظذ نــااقا  -١

  اات اتلـــ  ارـــوا 2٠١١املتاوـــذ  ـــا  ثا ات اتلـــ  الرأـــا   وـــال مجلـــم ظ ـــزاي التمللـــ  ضـــد املـــرظة ر  ـــا  
  2٠١2  ا ـــد تد  وـــال ات اتلــــ  مألاهأـــ  التاـــاي  ر  ــــا  2٠١2األ ـــخا   ار اة اتـــ  ر  ــــا  

  (8)2٠١٣رت اتل  مألاهأ  التااي  ر  ا   ا د تد نااقا ظيأا   وال الرباتو وي اررتلاقر
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 وـال  ـالد التأل لـا ال اـاي لوتو ـلار مسـئهتا ااث  ال ريـذ الر ـرر نـااقا  وـال ظذ توا ـ   -2
الـــ  ت وت ـــا رـــوي اراـــتارا  الـــداقر الشـــام   مبـــا ر  لـــظ الت ـــديذ  وـــال الا ـــد الـــدا  ا ـــا  

ا ــام ال ريــذ الر ــرر نـــااقا    (٩)ني املوحرــني عــ عــاقروا املدنلــ  االسلااــل  االرباتو ــولني اررتلــاقي
  (١٠)ارت اتلـــ  الداللـــ  لورأـــا   وـــال مجلـــم ظ ـــزاي التمللـــ  الاأل ـــرر ـــالظ  وـــال الت ـــديذ  وـــال 

اارت اتلـ  الداللـ  قمايـ    (١١)اارت اتل  الدالل  قماي  ارـوا مجلـم الامـاي امل ـا،رين اظفـراا ظاـرهم
االرباتو ــوي اررتلــاقر لوا ــد الــدا  ا ــا  عــاقروا   (١2)مجلــم األ ــخا  مــن اررت ــا  الرســرر

  االرباتو ـــوي اررتلـــاقر رت اتلـــ  الرأـــا   وـــال مجلـــم ظ ـــزاي (١٣)ارتت ـــااي  اار،تما لـــ  االثرافلـــ 
  االرباتو ــــوي (١٥)  االرباتو ــــورر اررتلاقيــــ  الثولــــ  رت اتلــــ  ارــــوا ال  ــــ (١4)التمللــــ  ضــــد املــــرظة
  اظا ــال ال ريــذ الر ــرر عــ ذ توــتم  نــااقا (١6)  ارــوا األ ــخا   ار اة اتــ اررتلــاقر رت اتلــ

املســا دة ر  ــاي عألــا  الرــدقار االتو،لــ  االــد م ال ــد مــن األمــم املتحــدة االشــر ا  اةتولملــني مــن 
  (١٧)ظ،  تيااة اةعوغ  ن ارت اتلار الدالل  قروا اةنساذ

لشـــ اذ الو،دـــني عـــ ذ تألأـــم نـــااقا ثا ات اتلـــ   اظا ـــد م وضـــل  األمـــم املتحـــدة الســـامل  -٣
عشــ ذ ر ــض اــارر  ١٩6١عشــ ذ اضــم األ ــخا   ــد ق اجلألســل   اات اتلــ   ــا   ١٩٥4  ــا 

  (١8)انادا  اجلألسل 
ا  ــرر مأللمــ  األمــم املتحــدة لو علــ  االاوــم االثرافــ  )اللونســزو( عــ ذ نــااقا مل تألأــم ثا  -4

ا ـــــااد نـــــااقا  وـــــال الت ـــــديذ  وـــــال   (١٩)(١٩6٠تاوـــــلم )ات اتلـــــ  مزافحـــــ  التمللـــــ  ر  ـــــاي ال
(  اات اتلــــ   ايــــ  اتا يــــ  تألــــو  ١٩٧2ارت اتلــــ  املتاورــــ  رتمايــــ  الــــ اي الثرــــار اال  لاــــق الاــــاملق )

  (2٠)(2٠٠٥ظ زاي التا ئ الثرار )
  

اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
اُ رضــد  2٠١٠اــتوق نــااقا ر  ــا  راــف ال ريــذ الر ــرر ظذ مرا،اــ   ــامو  ُظ،ريــد لد -٥

ــر اظا ــال عــ ذ تاــد ي نــااقا الداــتوق ةاقام اة اتــ  ضــمن   (2١) وــال الربملــاذ ر ا مــ  اااــدة مل تـُر 
األاـ ام الــ  ُرلـر التمللــ   وـال ظاااــ ا  مبــا يتما ـال مــم الت اماهتـا  دالــ   ـريف ر ات اتلــ  ارــوا 

  (22)األ خا   ار اة ات 
تور ــا ثتا   ــد  ا،ــوا تشــريم عشــ ذ اريــ  اة ــو  ظا هلدــ  ا أللــ   اظ رعــد اللونســزو  ــن -6

لوتأللــلم الــااس لواــا   اة ــو  ر نــااقا  ا ــااد نـــااقا  وــال موا ــو  الامــ   وــال اضــم تـــانوذ 
  (2٣)عش ذ الو وي ثا املاوومار افذ املاايئ الدالل 

  
      العامة السياسة وتدابير اإلنسان لةقوق احساسية والبنية المؤسسي اإلطار -جيا  

 
رالــد جلألــ  األمـــم املتحــدة ال ر لــ  ملألـــم التاــاي  ا ــئ  مـــن ضــرام املااموــ  ظا الاروعـــ   -٧

  ظذ نـــااقا مل تألشـــآ عاـــد أللـــ  اتا لـــ  ا أللـــ  2٠١٥ر ظياق/مـــايو   الرااـــل  ظا الوثنســـانل  ظا امل لألـــ 
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 الرباتو ـــوي اررتلـــاقر رت اتلـــ  مألاهأـــ  افرـــا  رلت اماهتـــا ر ث ـــاق املااهـــدار  ق ـــم  و ـــا  رفـــا  ر
  اقا  ـــد الوحألـــ  ال ر لـــ  عت  لـــدار تور ت ـــا مـــن اقزومـــ  2٠١٣التاـــاي  مألـــا  ـــانوذ الثاين/يألـــاير 

ااـث  ال ريـذ   (24)ع ذ هـا  الللـ  اتألشـ  ر ظتـرم اتـد وزـن  ا رضـد املسـا دة ر هـاا ال ـدا
ــــ ــــ  اتا لــــ  ا ألل ــــااقا  وــــال ثنشــــا  ألل    متشــــلا  مــــم الت اماهتــــا مبو،ــــ  الرباتو ــــوي الر ــــرر ازومــــ  ن

 متتثـــــ اررتلــــاقر رت اتلــــ  مألاهأـــــ  التاــــاي   ا  ــــر ظذ ثنشـــــا  م اســــ  ا أللــــ  قرـــــوا اةنســــاذ 
لوم ــاايت املتاورــ  مبر ــ  امل اســار الو أللــ  لتا يــ  ا ايــ  ارــوا اةنســاذ )م ــاايت عــاقي ( مــن  ــ ن  

ا ــا م نــااقا  ــالظ  وــال التمــاا املســا دة ال أللــ  االــد م مــن األمــم   (2٥)ظذ ررــذ  لــظ الاــر 
  (26)املتحدة االشر ا  لووفا  عالظ ارلت ا 

اراـــف ال ريـــذ الر ـــرر  ـــد  ا،ـــوا نلـــا  ظا الااـــ  قمايـــ  ال  ـــ  ر نـــااقا  وـــال الألحـــو  -8
اضــــم  امل وــــوم لــــد م ثاقام ظازــــا  ات اتلــــ  ارــــوا ال  ــــ  ر التشــــرياار الو أللــــ   ا ــــام  وــــال

ــــامي االااــــ  قمايــــ  ال  ــــ  امــــن ع تأل لــــا ا  ــــن  ريــــذ مجلــــم التشــــرياار االتاولمــــار  ار  عرن
  (2٧)ال و   مبا فل ا تانوذ التاولم  من ظ،  تا ي  ارمتثاي رت اتل  اروا ال   

 2٠2٥-2٠٠٥اراف ال ريذ الر رر ظذ اا اتلال  نااقا الو أللـ  لوتألملـ  املسـتدام  لا ـوا   -٩
  ا  ـــر ظذ مـــن امل لـــد ااتاراضـــ ا مـــرة ظرـــر  لـــتاز  اقالـــ  2٠٠٩رضـــد أرـــر مـــرة ر  ـــا  ااُتا

ارتت ـــــااي  ااة ا لـــــ  اقاللـــــ   اتاـــــ ت  مولـــــ  تامـــــلم م ـــــاهلم ارـــــوا اةنســـــاذ ا ايت ـــــا ر مجلـــــم 
الر ا ــار  امتــألو األالويــ  لوأل ــو  رتمايــ  ارــوا اةنســاذ  ا ــام نــااقا  ــالظ  وــال اراــت ااة 

  (28)ال ألل  املردم  من األمم املتحدة ا ر ا  التألمل  لد م ااتارا  ارا اتلال من املسا دة 
  

      اإلنسان حقوق آلياد مل التعاون -ثانياً   
 

      المعاهداد هيئاد مل التعاون -هلف  
 

 ـــام ال ريـــذ الر ـــرر نـــااقا  وـــال ترـــد  ترريرهـــا األاي  ـــن تأل لـــا ات اتلـــ  ارـــوا ال  ـــ   -١٠
  (2٩)اترريرها األاي  ن تأل لا ات اتل  الرأا   وال التملل  ضد املرظة ر ظترم اتد وزن

ــــ  ال ريــــذ الر ــــرر عإنشــــا  اقزومــــ  فريرــــا   ــــامو  ماأللــــا  عاملااهــــدار  خ ــــوة م مــــ   -١١ اقا 
ةارات ترـد  ر ث ـداا الترـاقير الاالرـ   ا ـام  وـال ا ـم ال ريـذ الاامـ  ع ـوقة مسـتمرة مـن رـوي 

ا ــام اقزومــ  اال ريــذ الاامــ   ــالظ  وــال التمــاا الــد م   (٣٠)د  مبــواقا ماللــ  اعشــري   افلــ ت ايــ
  (٣١)ال د االد م ر  اي عألا  الردقار من األمم املتحدة االشر ا 

اقا ــ  ال ريــذ الر ــرر عال يــاقة الــ  ظ،رهتــا الواألــ  ال ر لــ  ملألــم التاــاي  ثا نــااقا ر ال ــ ة  -١2
ا ــام ازومــ  نــااقا ظيأــا   وــال التمــاا املســا دة ال أللــ  مــن   (٣2)2٠١٥ق/مــايو ظيا 6ثا  4مــن 

األمــم املتحــدة  ر اــلما م وضــل  األمــم املتحــدة الســامل  قرــوا اةنســاذ )امل وضــل  الســامل  قرــوا 
اةنساذ(  ر الوفا  عالت امـار الدالـ  مبو،ـ  الرـانوذ الـدا   مبـا ر  لـظ ات اتلـ  مألاهأـ  التاـاي  

  (٣٣)رباتو وي اررتلاقر رت اتل  مألاهأ  التااي  اات اتل  اروا ال   اال
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       اإلبالغ حالة -١  
 

 هلد  املااهدة
املوالـــار ا تاملـــ  املدق ،ـــ  

 ر اراتارا  الساعذ
أرــر ترريــر تـُـد   مألــا 
 اال  اةعوغ أرر موالار رتامل  اراتارا  الساعذ

الواألــــــ  املاأللــــــ  عالرأــــــا  
   التملل  ضد املرظة وال 

ــــا  تــــ رر ترــــد  الترريــــر األاي - - - مأل
 2٠١٣ ا  

 ــــا  تــــ رر ترــــد  الترريــــر األاي - - -   جلأل  مألاهأ  التااي مأل
 2٠١٣ ا  

   ــــا  ر األايتــــ رر ترــــد  الترريــــ - - -  جلأل  اروا ال مأل
 ١٩٩6 ا  

ــــــــ  رترــــــــوا  ــــــــ  املاألل الواأل
 األ خا   ار اة ات 

ــــا  الترريــــر األايتــــ رر ترــــد   - - - مأل
   2٠١4 ا  

 الردود  لى طلباد المتابعة المةددة المقدمة م  هيئاد المعاهداد -٢ 
 

 املوالار ا تامل   
 

 تاقيخ الترد  املوضو  مو د الترد  هلد  املااهدة
- - - - 

القا 
 اقال   دا القا  هلد  املااهدة

- - - 
 

 التحرلرار ال  ظ،رهتا هلدار املااهدارال ياقار الر ري  ا/ظا   
 

 املوضو  التاقيخ هلد  املااهدة
    ارر 2٠١٥ظياق/مايو          الواأل  ال ر ل  ملألم التااي  

      (٣4)الخاصة اإلجراءاد مل التعاون -باء  
 

 اقال  الراهأل          اقال  ر ظلألا  اجلول  الساعر   
 نام ر ا وة اا م 

 - - ال ياقار ال  ،رر
 اراتاات التاس ق - ال ياقار املواف ذ  ول ا من الث امل دظ

 امل ا،راذ اراتاات التاس ق ال ياقار ال   ُو  ث،راؤها
 قا ظر روي ال  ة تلد اراتارا   امل ي    اُ، د قاالتاذ الرااا  وال قاا   ارا ا  االألدا ار الاا،و 

  املتاعا تراقير اعاثار 
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اراف ال ريذ الر رر ظذ ازوم  نااقا اافرد  وـال  وـ  ال ريـذ الاامـ  املاـد عاراتاـات  -١٣
  اظ ـــا  و ـــد ر اتـــد راـــذ ت ،لـــ  ال يـــاقة  ااـــث  2٠١4التاســـ ق تيـــاقة نـــااقا ر نلســـاذ/ظعري  

  (٣٥)اقزوم   وال حتديد مو د ،ديد ل ياقة ال ريذ الاام  املاد عاراتاات التاس ق
ااــث  ال ريــذ الر ــرر ازومــ  نــااقا  وــال تو،لــ  ا ــوار ثا ث،ــرا ار را ــ  مأل ــا ال ريــذ  -١4

الاام  املاـد عاراتاـات التاسـ ق  ظا املرـرق ا ـا  املاـد رتـذ  ـ  ثنسـاذ ر التمتـم عـ  وال مسـتو  
املااموـ   وزن من ال ح  ال دنل  االارول   ظا املرـرق ا ـا  املاـد مبسـ ل  التاـاي  ا ـئ  مـن ضـرام
  (٣6)ظا الاروع  الراال  ظا الوثنسانل  ظا امل لأل   ظا املررق ا ا  املاد رتروا اةنساذ لوم ا،رين

  
التعاون مل مفومية احما المتةدة السامية لةقوق اإلنسان -جيا 

 
  نل مـــد امل وضـــل  الســـامل  قرـــوا اةنســـاذ مشـــااقار عشـــ ذ اراـــتارا  2٠١4ر  ـــا   -١٥

الشـــام  الثـــاين لألـــااقا  عشـــرا   مـــم ظمانـــ  مألتـــد  ،ـــ ق ايـــل  اىلـــاايت اظمانـــ  مجا ـــ  ايـــل  الـــداقر 
  (٣٧)اىلاايت

  
تنفيعععال االلتزامعععاد الدوليعععة المتعلقعععة بةقعععوق اإلنسعععانن معععل مرا عععاة القعععانون  -ثالثاً  

 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
 

المساواة و دم التمييز -هلف 
 

ازومـ  نـااقا  وـال تاــدي  التشـرياار الو أللـ  لألـ   ال ـ   اجلرملـ   ــن  اـث  ال ريـذ الر ـرر -١6
الألشاط اجلألسق عال اضق عني األتاام من اجلأل  ن س    وال وو ما ظُا ق ع  اتُ   ظلألا  اراتارا  

  (٣8)الداقر الشام  األاي
مزافحـ  ا ام ال ريذ الر رر ازوم  نااقا  وال اضم تانوذ عش ذ املساااة عني اجلألسني ا  -١٧

الاأل  الاا وق ا/ظا تـانوذ عشـ ذ مزافحـ  الاألـ  املألـ   لتـوفئ اقمايـ  ااةن ـايف لوألـا،ني املراضـاة 
ا ام اقزوم   الظ  وال تيااة اجل وا الرامل  ثا تا ي  املساااة عني اجلألسني من رـوي   (٣٩)اجلألاة

وات  األعوي  ال  حتد  من ار ـ ايف التو ل  االتثرل   وال مستو  اجملتمم ايوق  اا،تثاي املاايئ اامل
  (4٠)رتروا املرظة ا ايت ا

  
حق الفرد في الةياة والةرية وهمني الشخصي -باء 

 
راــف ال ريــذ الر ــرر ظذ نــااقا ظلاــد  روعــ  اة ــدا  ر املماقاــ  الامولــ   ث  مل تأل  ــا ظر  -١8

الداـتوق تـأل   وـال  روعـ  اة ـدا  ( مـن ١)4  لزـن املـااة ١٩68ث دامار مألا اراتروي ر  ا  
( ١)4ر ،ر ــ  الرتــ  اا لانــ  ا،ــرا م ظرــر  ر تــ ار ثا الوفــاة  ااــث  اقزومــ   وــال تاــدي  املــااة 

  (4١)من الداتوق من ظ،  ثلاا   روع  اة دا  ر نااقا
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  اق ــــ ر  وـــال االــــ  2٠١٥اتـــد تاقر الواألــــ  ال ر لـــ  ملألــــم التاـــاي  نــــااقا ر ظياق/مـــايو  -١٩
تا  ين ر اجل يرة اضراقة ثنشا  هلدـ  مسـترو  لر ـد ظمـا ن اراتاـات  اتاقر الواألـ  ال ر لـ  مر ـ  اي

الشر   االسان ر نـااقا  فأـو   ـن مر ـ  مااجلـ   و ـار موتمسـق الواـو   اهـو مرفـذ   ـئ يتـ ل  
  (42)من لوي اادار مأل  و  لور،اي االألسا  ااألار ال  لدي ا ظ  اي

يذ الر رر  وال تاـدي  الرـانوذ اجلألـا ق للحلـر واقاـ  اةيـاا  ال ـدين ااراـتاوي ااث  ال ر  -2٠
اجلألسق ا ئ  ر اذ األ  اي  مبن فل م األ  اي  اا اة ات   اتاولف الاروعار ااألازا  ال ااقة 

  (4٣)ر اذ مرتزيب ها  ال ألويف من اةياا 
اظ رم ال ريذ الر رر  ن الروذ ثتا  االـ  ارـوا اةنسـاذ لو،دـني الُر  ـر  ـئ امل ـحوعني  -2١

ااومت م عاد تسرر م للألد وا ر اجملتمم الألااقار  ف حس  ارا ا ار  تار   ظالدظ الُر  ـر ثا 
 ا تـــدا ار عدنلـــ  ال للـــ   ا انـــد فـــر  ا ـــوىلم  وـــال التاوـــلم  ـــدااة  رـــ  تســـرر م للألـــد وا ر
اجملتمــم  ااــث  اقزومـــ   وــال الت ــدر لونت ا ـــار امل  ومــ  قرــوا اةنســـاذ لو،دــني الُر  ــر  ـــئ 

 وــال ظن ســ م  ار ظذ يــ مألوا امل ــحوعني فلمــا يتاوــذ ع ــحت م ال دنلــ  االارولــ   اار ــم ر الســوم  
هــــا مــــن اوتوزــــاهتم  اار ــــم ر التاوــــلم  متشــــلا  مــــم الت اماهتــــا مبو،ــــ  ات اتلــــ  ارــــوا ال  ــــ  ا ئ 

  (44)ارت اتلار الدالل  قروا اةنساذ
ااــث  ال ريــذ الر ــرر  وــال تاــدي  الرــانوذ اجلألــا ق للحلــر  ــراا   الارــام ال ــدين ر مجلــم  -22

اجلألـــا ق مـــم تـــانوذ التاوـــلم  اجملـــارر  وـــال اـــ ل  األالويـــ   ا ـــام نـــااقا ظيأـــا   وـــال موا مـــ  الرـــانوذ
  (4٥)را  من هاا الر ل الار يتأمن عال ا  الا   2٠١١ ا  ال ااق 

ا ام ال ريذ الر رر  الظ  وال ا تماا م اايت تو،ل ل  لإلعوغ ر املـداقا تتـلو التاامـ   -2٣
ع ريرــ  مألااــ   مــم الشــزاا  املتاورــ  عــ ر  ــز  مــن ظ ــزاي الاألــ  ظا اةيــاا   مبــا ر  لــظ مجلــم 

  (46)ظ زاي التسو 
  

      القانون وسيادة العدل إاامة -جيا  
 

  ا،  د املررقة ا ا   املاألل  عااتروي الرأاة اايـامني قاـال  عشـ ذ االـ  2٠١4ر  ا   -24
ُت ـــم فل ـــا ظذ تاضـــلا  ُ ـــ ي اظُعااـــد مـــن ااذ مرا ـــاة اة،ـــرا ار الرانونلـــ  الوا، ـــ   اعشـــ ذ التـــدر  ر 

 ـ   ر انت ـا  ااتروي الرأا   ارتس  املاوومـار الـواقاة   ـ ي ق ـل  نـااقا الراضـق املرـلم مـن مأل
ألمــر تأــا ق مــانم  ــااق  ــن ق ــل  الرأــاة  ارارــا   ظُلالــد ت  ــئة ق ــل  الرأــاة  الــار  ــاذ ر 
ا اقم الألدا  ما مألا  من الاواة ثا نااقا  اظُ رم  ن توذ  ديد ألذ ر   ي الراضق ااذ مرا ـاة 

  (4٧)اتروي الرأا ر ا  لإل،را ار الرانونل  الوا،   اثلاا  ت  ئة ق ل  الرأاة  انت ا 
ااـــث  ال ريــــذ الر ـــرر ازومــــ  نـــااقا  وــــال ااـــ ا  ااــــتروي الرأـــاة  ع ــــرا مأل ـــا  تــــوفئ  -2٥

ضمانار مو م  ر الداـتوق ار التشـرياار الدا مـ   ا ـام اقزومـ   وـال تو،لـ  ا ـوة ثا املرـرقة 
  (48)وأل و  عأللا  الادال ا ا   املاألل  عااتروي الرأاة اايامني لد م اجل وا امل اال  االلا  ل
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ااـــث  ال ريـــذ الر ـــرر اقزومـــ   وـــال عألـــا  تـــدقار مـــوح ق ثن ـــا  الرـــانوذ ر  ـــاي ارـــوا  -26
اةنســاذ  وــال اــ ل  األالويــ   ملألــم الاألــ  ضــد الألســا  ااأل  ــاي  االتاــاي   اظفاــاي اــو  املااموــ  

احتديــدا  امل وضــل  الســامل  األرــر   ا ــام نــااقا  وــال التمــاا املســا دة ال أللــ  مــن األمــم املتحــدة  
  (4٩)قروا اةنساذ  االشر ا  ر ث داا ظنش   عألا  الردقار اتأل لاها

لوحــد مــن ااــتخدا   2٠٠٩ا ــام ال ريــذ الر ــرر  وــال تاــدي  تــانوذ اة ــوالار لاــا   -2٧
لـــ  اقــ   ارن ــراار  تــدعئ تـــ اييب ر ثااقة الســاألا   مبــا يتمشــال مـــم الت امــار الدالــ  مبو،ــ  ات ات

مألاهأ  التااي   ا واة  وال  لظ  اث   وـال ظذ تزـ  ا ـدمار اة ـوال  ر نـااقا  ـن هـا  
  (٥٠)املماقا  فوقا  

  
حرية التنقل -دال 

 
ظا ـــد م وضــــل  األمـــم املتحــــدة لشــــ اذ الو،دـــني عارمتثــــاي لوماـــايئ الرانونلــــ  الداللــــ  ر  -28

ريـ  التألرـ  ث ا انت ـد اقا،ـ  ل ـر  تلـوا ضـراقي  ااتاات موتمسق الواو   اعالسـما  ىلـم عـالتمتم رت
امارولـــ  امتألااـــ    وـــال هـــا  اقريـــ   وـــال وـــو مـــا رـــد ا االـــ  رتالـــ   اظا ـــد ظيأـــا  عتحويـــ  املر ـــ  

  (٥١)اةتولمق ملااجل   و ار الواو  ثا مر   م تو 
اضـم اـد لواتاـات ا ام ال ريذ الر رر ازوم  نااقا  وال موا ـو  ، واهـا الراملـ  ثا  -2٩

  (٥2)اري  التألر  لواملم ر نااقاالتاس ق اضماذ 
  

حرية التعبيعر وتكعوي  الجمعيعاد والتجمعل السعلمي والةعق فعي المشعارحة فعي الةيعاة  -هاء 
 العامة والةياة السياسية

 
  ا ا املررق ا ا  املاد عتا ي  ا اي  اقذ ر اري  الـرظر االتا ـئ ازومـ  نـااقا ثا اـح -٣٠

تاـديور ظُاروــد  وـال الرــانوذ اجلألـا ق مــ ررا  ترل ـد اريــ  التا ـئ ترللــدا  م ر ـا   ااــث  املرـرق ا ــا  
ثا اةن نـد اااـا   التوا ـ  ار،تمـا ق احتـد   الولـومالسو ار ظيأا   وال ثلاا  تداعئ ظرر  ترل ـد 

ااذ رـــويف مـــن املوارـــ  مـــن اريـــ  ال ـــحاف   ا  ـــر ظنـــ  يأل اـــق لألـــااقا ثفســـا  اجملـــاي قريـــ  التا ـــئ 
ثا اةن نـد اااــا   التوا ـ  ار،تمـا ق  اتلســر  الولـوماجلألا لـ   اثتالـ  مجلــم الرلـوا امل راضـ   وــال 

الو ــوي ثا ااــا   اة ـــو  ر ال وــد  ا  ــر املرـــرق ا ــا   ــالظ ظذ اريـــ  ال ــحاف  تـُل ــدر ظيأـــا  
 لني األ،انـــ   وـــال ت  ـــئة قاـــوما  مث  ـــ  ق ـــوي ال ـــح 2٠١4 ألـــدما فرضـــد اقزومـــ  ر  ـــا  

  (٥٣)اارق لت  ئة الدروي ملرة ااادة 6 ٥٠٠لودروي ثا ال ود  ث  تاار امل وغ لل   ثا 
ـــااقا  ث  ر تتـــوفر  -٣١ اراـــف ال ريـــذ الر ـــرر ظذ ثمزانلـــ  اق ـــوي  وـــال املاوومـــار  ـــدااة ر ن

 أوي  لول  نوام ر الربملاذ عاـد    ُ و رد2٠١4او  ااا   اة و  املموو   لودال   ار ظياق/مايو 
مشــاق ت م ر مرــاعور انترــدر نــااقا مــم ااــا   ث ــو  االلــ   ااــث  ال ريــذ الر ــرر اقزومــ   وــال 
 اي  ااا ا  اريـ  اة ـو  ااريـ  التا ـئ ااريـ  اق ـوي  وـال املاوومـار  ااـث  اقزومـ   ـالظ  وـال 

  (٥4)د اري  اة و  ااري  اق وي  وال املاوومار ن اة،را ار االراو  ال  ترل   الادايالأللر ر 



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

10/16 GE.15-14200 
 

ااتــ   ال ريــذ الر ــرر تاــديو   وــال الرــانوذ اجلألــا ق لألــااقا الــار ي ــر  تلــواا   ــئ مارولــ   -٣2
ا روعار  ـديدة  وـال عمـم لولـ  ظ ـخا  ظا ظ ثـر  اظا ـال  ـالظ عإتالـ  الرلـوا امل ر ـ  امل راضـ  

  (٥٥)ىلا وال مزاذ اتماذ اراتاا،ار املخ   
نا  ـا  مألتخ  ـا   ار  ١٩اراف ال ريذ الر رر ظذ الربملاذ ر نااقا يت ل  من  و  اااد يأم  -٣٣
 امــا   وــال انتخــام ظاي امــرظة ر الربملــاذ  فــاتر امــرظة لانلــ  عارنتخاعــار  2٠  عاــد مــراق 2٠١٣ ــا  

تــداعئ را ــ  م تتــ  مثــ  نلــا  الربملانلــ   ااــث  ال ريــذ الر ــرر ازومــ  نــااقا ثا اضــم تــداعئ  مأل ــا 
  (٥6)اق    تا ت  وال وو فااي مشاق   ظ رب لومرظة ر هلا    ألم الرراق  مبا ر  لظ الربملاذ

  
 الةق في الضمان االجتما ي وفي التمتل بمستوى معيشي الئق -واو 

 
ماا ـار  راف ال ريذ الر رر ضآل  املسا دة ار،تما ل  ال  ترـد م ا اقزومـ  مـن رـوي -٣4

الشـــلخور  االااـــ  ااملـــر  ااملاا ـــار املخ  ـــ  لاقامـــ  ان رـــ  األ  ـــاي  ايـــديرها  وـــ  اقزـــم 
ايوق  ا ام اقزوم   وال ا تماا ضمانار تشريال  راتحراتار اقماي  ار،تما ل  تز   تـوفئ 

  (٥٧)ضمانار لو دار الأال     األ  اي ااملسألني ااأل خا   ار اة ات 
  

 الةق في الصةة -زاي 
 

  وــــال ا  ــــ  املشــــ    لو ــــح   2٠١4ر  ــــا    راــــف ال ريــــذ الر ــــرر ظذ نــــااقا ات اــــد -٣٥
ر ايل  اىلاايت  ا ـام عرـوة نـااقا  عو ـ  ا االـ  موتاـ   وـال ا  ـ    وـال ثنشـا   اجلألسل  االاافل 

  املألا ـ  ال شـري  مـن اتا ي  اتوالم ن اا التزام  اال اع  عني األمرا  املألرولـ  ،ألسـلا  افـئاا نرـ
  (٥8)،    اردمار ال ح  اجلألسل  ااةجناعل  من ،   ظرر 

 2٧اراــف ال ريــذ الر ــرر ظذ ماــدي الوفلــار ااذ اــن ا امســ  ر نــااقا ا  ــض عألســ    -٣6
اراة ر  ١ ٠٠٠افــــاة لزــــ   ٣٧ثا  2٠٠٠اراة ر  ــــا   ١ ٠٠٠افــــاة لزــــ   ٥١املا ــــ  مــــن  ر

 ــدااة لواايــ   ر مراوــ  مــا عاــد الــوراة ملواللــد ااألم ــار اتــ اي ق ايــ    امــم  لــظ  ر 2٠١2  ــا 
ت ـ   ر مـراو  مـاا ام نااقا  وال موا و  الام   وال تا ي  ا دمار االتو ل  فلما يتاوذ عالر اي  

  (٥٩)الوراة اعادها  مبا ر  لظ ال حو  ال  ل  املألتلم  لا  اال   
  

 الةق في التعليا -حاء 
 

 ام ال ريذ الر رر اقزوم   وال اختا  تداعئ مـن ظ،ـ  ضـماذ اق ـوي  وـال التاوـلم  وـال  -٣٧
مجلــم املســتويار  االأل ــو  مبســتو  التاوــلم اامل ــاقار التاولملــ  ظيأــا   ا ــام اقزومــ   ــالظ  وــال 

  (6٠)تزثل  اجل وا الرامل  ثا توفئ تاولم ،لد  اين لواملم
 وـــال عـــاي م يـــد مـــن اجل ـــوا لأـــماذ ا ـــوي ال و ـــ   ار ا ـــااد اللونســـزو نـــااقا عرـــوة  -٣8

  (6١)اة ات  ظا  ار اراتلا،ار ا ا   ثا التاولم
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ارالد اللونسزو تدين  قاات  املاومني  وال مجلم املستويار ر نااقا عاملراقنـ  مـم مألـا ذ  -٣٩
التاوــلم الاـــا  ر  اعاةضــاف  ثا  لــظ  فـــإذ  (62)ظرــر   اا،ــوا نرـــ  ر املاومــني ايولــني املـــ هوني

ا ـااد نـااقا  وـال اختـا  م يـد مـن اة،ـرا ار لتحسـني نو لـ  التاوـلم  وـال   (6٣)نااقا  ـداا ظيأـا  
  (64)مجلم املستويار

  
 الةقوق الثقافية -طاء 

 
رالد اللونسزو ظذ نااقا اال   ريف ر ات اتل   اي  ال اي الثرـار  ـئ املـاار  ا ـاات ا  -4٠

ارت اتل   ار ال و  تأل لاا   امو  لتا ي  الو وي ااملشاق   فلما يتاوـذ عـال اي الثرـار   وال تأل لا ظازا 
االتا ـــئ اةعـــدا ق  ا ـــااد نـــااقا ظيأـــا   وـــال ظذ تـــو  ار ت ـــاق الوا،ـــ  ملشـــاق   اجملتماـــار ايولـــ  

أـال    مثـ  الال دـار ااملماقاني ااجل ار ال ا و  الثرافل  ااملأللمار  ئ اقزوملـ  مـن اجملتمـم املـدين ا 
األتولـــار االشـــاوم األ ـــول  اامل ـــا،رين االو،دـــني االشـــ ام ااأل ـــخا   ار اة اتـــ   اظذ تأـــمن 

  (6٥)ا وي الألسا  اال تلار  وال فر  متزافد  من ظ،  الت در لو واقا عني اجلألسني
  

      اإل ااة ذوو احشخاص -ياء  
 

الو ألل  عش ذ اة ات  ر نااقا ر تـ اي ر  ـز  مشـرا   راف ال ريذ الر رر ظذ السلاا   -4١
اراـــف  ـــد  ا،ـــوا تـــانوذ يتألـــااي حتديـــدا  ارـــوا األ ـــخا   ار اة اتـــ   ا ـــام اقزومـــ   وـــال 

 وــال اــ ل    موا ــو  اجل ــوا الراملــ  ثا تأل لــا ات اتلــ  ارــوا األ ــخا   ار اة اتــ   ع ــرا مأل ــا
ــــاي ر اق ــــر  ا تمــــاا الااــــ  ا أللــــ  اتــــا ــــ  ارــــوا املث نوذ عشــــ ذ اة اتــــ   اثامــــام ظازــــا  ات اتل
  (66)األ خا   ار اة ات  ر مجلم الر ا ار

ا ـــام ال ريـــذ الر ـــرر نـــااقا  ـــالظ  وـــال ظذ توـــتم  اتســـتخد  الـــد م ال ـــد االتو،لـــ  ر  -42
تا يــ  ا ايــ  ارــوا اةنســاذ لا ــخا   ار اة اتــ   مــن رــوي تأل لــا ات اتلــ  ارــوا األ ــخا  

  (6٧)اة ات  تأل لاا  فاار   ار 
  

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -حاف 
 

ظ اقر م وضل  األمم املتحدة لش اذ الو،دني ثا ما رة ت اهم ُات اـد عـني ظاـ اللا انـااقا  -4٣
  مبو،  ـــا يألرـــ  موتمســو الواـــو  ااذ ث ذ مســـ ذ ثا نــااقا  ارالـــد امل وضـــل  ظذ 2٠١٣ر  ــا  

تـد تدقة الو،دني  وال اق وي  وال اووي اا م  ر نااقا تتسم عدق،   الل  من  د  اللرني ر الو 
ال رـــا  ر ال وـــد ملـــدة ت ـــ  ثا  ـــ  تســـمو ىلـــم عر ُ ألحـــوذ ثر  ت  ـــئة تـــو ني م تتـــ   ف ـــمالـــراهن  

ا ا ــ  عوضـــم الو،دـــني   ١٩٥١ات اتلــ   ـــا   الــ  تز و  ـــااــألوار  ار يتمتاـــوذ رترــوت م الزاموـــ  
  لـــظ ظر اظا ــد امل وضــل  عالتاامـــ  ع ــوقة ااضـــح  مــم األاضــا  الوارـــ  ملااجلــ  ال و ـــار مبــا ر

ردمار لتو ني الو،دـني  مبـا يأـمن متتـم مجلـم الو،دـني رترـوت م املز ولـ  ر ارت اتلـ  ا ئهـا مـن 
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ــــ  ظر  ــــذ  اظا ــــد امل وضــــل   ــــالظ عــــ ذ عــــرر نــــااقا  ت  ــــ  الوا، ــــ  الت  ل الرــــوانني ااملاــــايئ الدالل
دة يأــمن تــوفر تــدق ة ــااة التــو ني  ترللمــا  فرايــا  لواتلا،ــار ا ا ــ  لزــ  ر،ــآ  وــال اــ  مولــ 

مألااــــ  مــــن الــــد م ااملســــا دة ر الدالــــ  الثالثــــ   مبــــا ر  لــــظ ظر ا ــــم رــــا  يوــــ   األفــــراا  ار 
  (68)اراتلا،ار ا ا  

   انــد اريــ  موتمســق 2٠١٣ااتــد ال يــاقة الــ  ظ،رهتــا امل وضــل  ر تشــرين األاي/ظ تــوعر  -44
لأــراقة اراتاــات الت ألاُاــ  الاــر  مألــ   الواــو  ُتســو  ع ــوقة ثل املــ  ر مزــاذ ماوــذ  ااذ ترلــلم

ـــ   اااذ ظذ  ثوـــوا  وـــال ا،ـــ  الســـر   ظمـــا  اـــو   تأـــا ل  ظا ظر اـــو   مســـترو  ظرـــر    ـــ  رتال اال
اظا ـد امل وضـل  عـ ذ تأـمن   (6٩)خيتو  األمر ر اال  موتمسق الواو  الاين يألر ووذ ثا نـااقا امل

نااقا اا ا  الزرام  اةنسانل  االرانوذ ااملاايئ الدالل  قروا اةنسـاذ ر ترتل ـار ااـتر اي موتمسـق 
ــر ملوتمســـق الواـــو  ظاــ ام ااتاـــاتهم ر لــا   واـــ  ي  مو ـــا  اعــ ذ تســـمو ىلـــم اعالواــو   اعـــ ذ ت س 

 لظ لأماذ  د  ااتاات ظر  خ  ل  ة ظ وي عال ان ر تراق اراتاات  مم مرا،ات  ااقيا  عاد 
مــن الــوت   ااضــم اــد ظت ــال ااضــو ل ــ ار اراتاــات  اظا ــد امل وضــل   ــالظ عــ ذ تســتار  

ر املر ــ  اةتولمــق ملااجلــ   و ــار الواــو   ــديف الســا دة نــااقا   وــال اــ ل  اراــتاااي  األاضــا  
اتـد   (٧٠) و ـل  مجلـم موتمسـق الواـو التخ ل  من ار تلـا  االتاـر  لوحـراقة  اتا يـ  ااـ ا  ر

نلـــرر امل وضـــل  ر املاـــايئ الرانونلـــ  االواتـــم  وـــال األق  ر املر ـــ  اةتولمـــق ملااجلـــ   و ـــار الواـــو  
ثا ظذ ااتاــات موتمســق الواــو  ثل املــا  ر نــااقا ي ــ  ثا اــد اراتاــات رو ــد ع ــوقة ثمجاللــ   ا 

  (٧١)التاس ق  اهو ما يتااق  مم الرانوذ الدا 
اراـف ال ريــذ الر ــرر ظذ اجملتمــم الــدا  قرــوا اةنســاذ انترــد عشــدة السلااــ  املاتمــدة ر  -4٥

مااجل   و ار موتمسق الواو  ر راقم اقـداا اتأل لـا هـا  السلااـ    و مـا يتااقضـاذ مـم املاـايئ 
اتلـــ  مألاهأـــ  ا ا ـــ  عوضـــم الو،دـــني اات  ١٩٥١الداللـــ  قرـــوا اةنســـاذ  مبـــا فل ـــا ات اتلـــ   ـــا  

اظ ــرم ال ريــذ الر ــرر  ــن تورــ  ألذ السلااــار ااألاضــا  االــألـ ُ ي التأل لايــ  املاتمــدة   (٧2)التاــاي 
االلـــا  ر مر ـــ  مااجلـــ   و ـــار الواــــو  ر متتثـــ  لوماـــايئ الداللـــ  ثا اــــد عالـــد  األ ـــا  وـــال ا،ــــ  

الـدا   )م( ر تتـلو نلامـا  يتسـم التحديد: )ظ( تشز   ااتاـاتا  تاسـ لا  اثل املـا  مـن مأللـوق الرـانوذ 
)م( ر تــوفر دــني ق ــم ا،ــوا ث ــاق تــانوين اــولم  عاةن ــايف االز ــا ة االســر   لترلــلم  و ــار الو،

اقظ  ال ريـذ   (٧٣))ا( ر توفر لو،دني اوور  مألاا   ار ظاا ـاأمأل  اثنسانل  ظلألا  اراتاات   ماامو 
قم اقــداا   وـال وــو مــا تــداق ر نــااقا  ر تــوفر اوــور  الر ـرر ظذ مرا ــ  مااجلــ   و ــار الواــو  رــا

  (٧4)اا م  ملوتمسق الواو  اامل ا،رين  ا ول   اث  اقزوم   وال الأللر ر ث وت ا  وال ال وق
ا  رر م وضل  األمم املتحدة السامل  لش اذ الو،دني ظذ مـن  ـئ املو ـم ثقاـاي األ  ـاي  -46

   و ــار الواــو  ر مواتــم نا لــ   اظذ اراتاــات اةل امــق اامل ــوي موتمســق الواــو  ثا مرا ــ  ملااجلــ
ىل ر  األ  اي تد يشز   ررتا  رت اتل  اروا ال    ا ئها مـن ال ـزو  الداللـ  قرـوا اةنسـاذ  
اعاةضاف  ثا  لظ  نُر  األ  اي ااذ ترلـلم مل ـاق م ال أـوال اااذ ا،ـوا رـدمار  افلـ  تأـمن 

  ا ـواة  وـال  لـظ  ظااا  األ  ـاي مرا ـ  ااتاـات ماورـ  ر ظاضـا   ـا    دنلـ  افلت م الارولـ  اال 
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ــوف ر ىلــم مرافــذ تاولملــ  اترفل لــ  مألااــ   ظا اــ  اا ــم ر ث ــاق تمــد مارــوي اظا ــد   (٧٥)اااذ ظذ ُت
امل وضل  ع ذ تتوت  نااقا  ن ااتر اي األ  اي موتمسق الواو  املألرولني  اـوا   ـانوا م ـحوعني ظا 

ــا ث ا مــا نُروــوا ف ــئ م ــحوعني ظا مأل  ــوني  ــن ظهو ــم  ر نــااقا ر حــ  األاضــا  الراهألــ    لأل اــق ظم 
لو ـــزو  وا ال  ـــ  ا لألـــااقا مـــا يوـــق: )ظ( ظذ تأـــمن ماـــاموت م ر ث ـــاق ااـــ ا   امـــ  رت اتلـــ  ارـــ

)م( ظذ تو  األالوي  ل و اهتم اق ـوي  وـال  ايـ  االلـ   ايأل اـق ظذ يرـو  األرر  الوا،   الت  لذ  
وـال حتديـد م ـاأل األ  ـاي  الرـدقة ظيأا  ون تتوافر فل م  وال  لظ موح وذ م هووذ ت هلو  مألاا ا   

ـــ  ظر ظ  ـــاي  ـــئ )م( ظذ تاـــني  ظا ـــلا  مســـتروني امـــ هوني امستشـــاقين ال أـــوال   تـــانونلني ر اال
  (٧6)م حوعني ظا مأل  وني  ن ظهو م

ا ــار ال ريــذ الر ــرر عــالروذ ظيأــا  ثتا  تــ لئ اراتاــات  وــال ال ــح  ال دنلــ  االارولــ  ملوتمســق  -4٧
ـــ لئار اـــو ل   ملرـــ  ر  ـــح  األ  ـــاي   (٧٧)الواـــو   ر اـــلما األ  ـــاي ث   ـــاذ لواتاـــات امل ـــوي ت

مجلـم األ  ـاي مـن مرا ـ  ااتاـات  اةفـرام  ـن  ا ا  م  ااث  ال ريذ الر رر نااقا  وـال الارول  اال دنل
  (٧8)امل ا،رين  وال ا ل  األالوي   ار يأل اق ااتاات األ  اي ثر   تدعئ ظرئ فر  األت ر ف ة وزأل 

ا/ظا  اظا ـــد م وضـــل  األمـــم املتحـــدة الســـامل  لشـــ اذ الو،دـــني عـــ ذ ترـــل م نـــااقا تانونلـــ  -48
مو مـــ   مولـــار نرـــ  الو،دـــني املاـــ يف  ـــم  االـــ  رتالـــ   مـــم مرا ـــاة ال را ـــذ ا ا ـــ  االأل ـــو  

  (٧٩)الرانونل  ااراتدام 
اظا د امل وضل  ظيأا  ع ذ تأمن نااقا ظر  ي ار قفض  رٍ  لألرـ  ر،دـني ثا عوـد لالـث  -4٩

 يزوذ ا  ا  ر ث ا   لظ الوضـم ثا ثلاقة تساؤرر  رتزم الواتم   ن اضم الشخ   و،آ  اظر  
  (8٠)ظا ثلاا  

اظا د امل وضل   الظ عاختا  اة،را ار الوتم  لتوفئ اقماي  التزملولـ  الـ  تشـم  مجلـم  -٥٠
موتمســق الواــو  الــاين يت ــني ظ ــم للســوا ر،دــني الزــأل م ر اا،ــ  ثا  ايــ  االلــ   اعوضــم ث،ــرا  

  (8١)و امل ا،رين  د ق اجلألسل  اضاا   ا لا  لتحديد اارر انادا  اجلألسل  امأل
  

 القضايا البيئية -الم 
 

ظ ــرم ال ريــذ الر ـــرر  ــن الروــذ ألذ تاـــدين ال واــ ار اجلــاقر مألـــا ظاا ــ  الرــرذ الاشـــرين  -٥١
الأـرق الـدا م الـار قـذ رو  ت لئا  مدمرا  ر ال لد  املااي  لوا يرة  اهو مـا يت ـد  عشـز   ـاق  ر 

املا ــ  مــن األقاضــق الــ  مــا  ــاار فاولــا  تاعوــ  لوســزن ظا ال قا ــ  ظا ظر  ــز  مــن ظ ــزاي ر  8٠  ع
التألملــ   اعاةضــاف  ثا  لــظ  ظار قاااــ  الزــااملو  ا  ــاق ال واــ ار اموولــار ظرــر  ثا توــوي 

  (82)اىلوا  ااملا   ما رو  ت لئار او ل  ر ال ح 
األالوي  لسن تشرياار لوتألملـ  املسـتدام   تشـم  ا ام ال ريذ الر رر اقزوم   وال ثيو   -٥2

ن و ا  متاورـ  عترلـلم األلـر ال لدـق  ااةعـوغ االتخ ـل  ال لدـق  اثااقة الأل ايـار  امزافحـ  التوـوي  
  ظا ـال ال ريـذ الر ـرر عـ ذ ا افلت ـاانلرا  لت لئ تادين ال وا ار اىلا ـ  ر  ـح  اجملتماـار ايولـ  
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 ار ظا  ئ  ثا اني ث،را  ترللم  ام  لالر  ااضم ث اق تألللمق تور توت   ظنش   تادين ال وا
لأماذ تأل لا الامولار  وال وو يرا ق اراتدام  اااذ م يـد مـن التاـد ر  وـال ارـوا الألـااقايني ر 

  (8٣)ال ح  ار مستو  مالشق ماروي
ــــ   و ــــا  -٥٣ ا  ــــر ظذ قعــــم ذ ال ريــــذ الر ــــرر عــــالروي ثذ األا ســــتوا يشــــز   ــــا ر  ــــحل  موح 

األار  ال  مشو ـا املسـو تشـئ ثا ااـتخدا  األا سـتوا ر األلـوا  اة ألتلـ   ا ـام  وـال الت ـدر 
  (84)ىلاا الوضم  وال ال وق
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