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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

    والعشرون الثالثة الدورة 
    2٠1٥تشرين الثاين/نوفمرب  2-13

 وفقوووا   اإلنسوووان  لحقووووق السوووامية المتحووودة األمووو  مفوضوووية أعدتووو  موووو     
 5 والفقووورة 5/1 اإلنسووان حقوووق مجلووس قوورار مرفووق موو ( ج)15 للفقوورة

    16/21 المجلس قرار مرفق م 
 

 *النمسا  
 

إىل عمليــــــ   (1) هـــــ   ــــــا    م ـــــلح  23للمعلومــــــام املمدمـــــ  مــــــن  هـــــتا التمريــــــر مـــــو   
شيلتـــ ل التمريـــر هياـــ  امل ـــا ا التو يهيـــ  العامـــ  الـــ  اعتمـــدها  لـــ   االســـتعرال الـــدشام الشـــام  
 مــن اقرتا ــام أش نظــر ش هــام أش آااء أم يتضــمن ال لانــ    17/119 مــوا اسننــام ر ممــرا  

 بشــ م قــراا أش  اــم أم شال كانــ   أيــا   اسننــام  حلمــوا النــامي  املتحــدة األمــم مفوضــي   انــ 
مرا ــا املعلومــام الــواا ة ر  الــن  هنايــ   واشــ  ر منهجيــ  ب ــواة أُ ا ــ  شقــد   بعينهــا ا عــاءام

  16/21 اجمللــــ  بمــــراا شعمــــ     علــــهل  ادــــا قــــدا املنــــت ا   التمريــــر  شتُراكــــ  الن ــــو  األ ــــلي 
 التابعــ  اسننــام حلمــوا الوطنيــ  املؤسنــ  سســهامام منــتم  فــر  احلــا   ممتضــهل  نــ  ُُي ــ  
 املوقــا علــهل شتتــا   ا بــااي  مب ــا  الاامــ  التميــد علــهل بنــاء   شاملعتمــدة االســتعرال موضــو  للدشلــ 

 املعلومــــام مجيــــا تتضــــمن الــــ  الااملــــ  الن ــــو  اسننــــام حلمــــوا النــــامي  للمفوضــــي  الشــــ ا 
                 الفرتة تلك ر  دث  ال  شالت واام االستعرال  شاي  التمرير هتا إعدا  ر اشع  شقد   الواا ة

 
 

 مل حترا هت  الوثيم  امسيا  ق   إاسادا إىل  شائر الرتمج  ر األمم املتحدة   * 
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 المعلومات المقدمة م  الجهات صاحبة المصلحة  
 

 المعلومات األساسية واإلطار -ألف 
 

 (2)نطاق االلت امات الدولية -1 

ال ظـــ  منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  أم النمنـــا ق لـــ  تو ـــيام عديـــدة شا م ر االســـتعرال  -1
 (3)شتتعلــــل بالت ــــديل علــــهل عــــد  مــــن معاهــــدام  مــــوا اسننــــام 2٠11لعــــال الــــدشام الشــــام  

شـــ ا  مـــن شبنـــح  حتفظـــام بشـــ هنا  ش ـــدق  النمنـــا علـــهل االتفاقيـــ  الدشليـــ  حلمايـــ  مجيـــا األ
االختفــــاء المنــــرم شالربشتوكــــو  االختيــــاام التفاقيــــ  مناهضــــ  التعــــتي  ش ــــ   مــــن ضــــرش  املعاملــــ  

املهينـــ   شمـــا  لـــك  مل تت ـــت أيـــ  خ ـــوام لنـــح  حتفظا ـــا أش ي  إننـــانال العموبـــ  الماســـي  أش  أش
علــهل العهــد الــدش  احلــا  بــاحلموا املدنيــ  شالنياســي  شاالتفاقيــ  الدشليــ  حلمايــ  مجيــا الشــ ا  مــن 

  شأش ـــ  منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  النمنـــا بالت ـــديل (4)االختفــاء المنـــرم شاتفاقيـــ  مناهضـــ  التعـــتي 
امللحـــــل بالعهـــــد الـــــدش  احلـــــا  بـــــاحلموا االقت ـــــا ي  شاال تماعيــــــ   علـــــهل الربشتوكـــــو  االختيـــــاام

شالربشتوكــو  االختيــاام التفاقيــ   مــوا ال فــ  املتعلــل بــال راء تمــد  ال   ــام  شســح   (٥)شالثمافيــ 
حتفظا ـــا علـــهل العهـــد الـــدش  احلـــا  بـــاحلموا املدنيـــ  شالنياســـي   شاالتفاقيـــ  الدشليـــ  للمضـــاء علـــهل 

  (6)  العن رم  شاتفاقي  مناهض  التعتي مجيا أشاا  التميي

 12شمنظمـ  العفــو الدشليــ  النمنـا بالت ــديل علــهل الربشتوكــو   3شأش ـ  الواقــ  املشــرتك   -2
موا اال تماعيـــــ  ر ل تفاقيــــ  األشاشبيــــ  حلمــــوا اسننــــام شق ـــــو  اخت ــــا  اللجنــــ  املعنيــــ  بــــاحل

  (7)أشاشبا  ل 

بـــ م تافـــ  التنفيـــت الاامـــ  ملعاهـــدام األمـــم املتحـــدة النمنـــا  6شأش ـــ  الواقـــ  املشـــرتك   -3
  (8)املماطعام )احملافظام( حلموا اسننام ر مجيا أحناء ال لد  مبا ر  لك علهل منتوى

 
 والتشريعي الدستوري اإلطار-2 

  (9)باعتما  فهرس شام  حلموا اسننام ر الدستوا 3أش   الواق  املشرتك   -4
 

 المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامةاإلطار  -٣ 
علــهل  2٠12ال ظــ  منظمــ  العفــو الدشليــ  أم النمنــا أنشــ م آليــ  شقائيــ  شطنيــ  ر عــال  -٥

 مــــــا التو ــــــيتنا  ر الربشتوكــــــو  االختيــــــاام التفاقيــــــ  مناهضــــــ  التعــــــتي   ش شــــــي النحــــــو امل لــــــو 
  شُكلـــ  (1٠)2٠11االســـتعرال الـــدشام الشـــام  ر عـــال خـــ    املمـــدمتن 11-92ش 4-92 اقـــم

 لـــــ  أمـــــن املظـــــامل النمنـــــاشم بالميـــــال مبهـــــال االيـــــ  الوقائيـــــ  الوطنيـــــ  شاملؤسنـــــ  الوطنيـــــ  حلمـــــوا 
   ـــ  ي  ا ـــد 16  شأضـــال  لـــ  أمـــن املظـــامل أنـــ  أُســـندم إليـــ   مبو ـــ  املـــا ة (11)اسننـــام

  (12)عاق امل     لألش ا   شم اساملرافل شالربامج 
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قلمهـــا بشــ م اســـتم لي   لـــ  أمـــن املظـــامل  شمــا  لـــك  أعربـــ  منظمـــ  العفــو الدشليـــ  عـــن -6
  ش كــرم منظمــ  ك  نــف باند أم  لــ  أمــن املظــامل (13)شعــدل كفايــ  تركيــ   علــهل العمــ  الوقــائ 

إىل أم   ش عـــا مفـــول  مـــوا اسننـــام جمللـــ  أشاشبـــا النمنـــا (14)ميتثـــ  بالاامـــ  مل ـــا ا بـــااي  ال
  شقــــــدم  منظمــــــ  ك  نــــــف باند شالواقــــــ  (1٥)جتعــــــ  اجمللــــــ  أمــــــن املظــــــامل ميتثــــــ  مل ــــــا ا بــــــااي 

  (16)تو يام مماثل  3 املشرتك 

شا  ـــ  اللجنـــ  األشاشبيـــ  ملناهضـــ  العن ـــري  شالتع ـــ  التابعـــ  جمللـــ  أشاشبـــا بتعـــدي  المـــانوم  -7
ـــــ  أمنـــــا ـــــ   ر االحتـــــا م بشـــــ م ةنـــــ  املنـــــاشاة ر املعاملـــــ  شمات ء املظـــــامل املعـــــ  باملنـــــاشاة ر املعامل

ظــ  ماتــ  أمنــاء   تــا أمنــاء املظــامل بــاس ااة التاتيــ  شاالســتم لي   شمــا  لــك    لضــمام2٠11 عــال
علــهل منــتوى التنظــيم  ــ ءا  مــن املنتشــااي  االحتا يــ  شال يــتحام أمنــاء املظــامل ر املــواا  ال شــري   املظــامل

يتــــ   شت ســــ  اللجنــــ  األشاشبيــــ  ملناهضــــ  العن ــــري  شالتع ــــ  ألم أمنــــاء للماتــــ  شال ر   ــــي  مي ان
شخل ـــ  إىل أم تو ـــيتها   املظـــامل ال ينـــت يعوم  ثيـــ  الضـــحايا ر اس ـــراءام اس اايـــ  أش المضـــائي 

  (17)بضمام االستم   التال ملات  أمناء املظامل ش اينهم من اللجوء إىل احملاكم مل تنفت بالاام 

املعنيـــن باملنـــاشاة ر  ةنـــ  الـــولااء التابعـــ  جمللـــ  أشاشبـــا بتع يـــ  قـــداة أمنـــاء املظـــاملشأش ـــ   -8
علـــهل النمنـــا أم   مـــوا اسننـــام جمللـــ  أشاشبـــا إىل أم مفـــول   شأشـــاا(18)املعاملـــ  شةنـــ  املنـــاشاة

ــــــاءتنظــــــر ر منــــــ ل  النــــــما  أل ــــــ  باملشــــــااك  ر إ ــــــراءام املظــــــامل من ــــــن باملنــــــاشاة ر املعامل  املعني
  ش كــرم اللجنــ  األشاشبيــ  ملناهضــ  العن ــري  شالتع ــ  أم هنــاد  ا ــ  إىل مــواا  ماليــ  (19)احملــاكم

  (2٠)يتنىن دم االض    مبهاهم املظامل لا  مناءإضافي  أل

بشـ م  الو ـو  الفعلـ  حل ـ  عمـ  متنوعـ  إىل شأشـاا مفـول  مـوا اسننـام جمللـ  أشاشبـا -9
ـــ   مـــوا أم مـــن شـــ م خ ـــ  عمـــ  شـــامل  حلمـــوا اسننـــام يعتمـــدها  ال ـــ  إننـــام بعينهـــا  شلان

  (21)الربملــام أم تــؤ م إىل ليــا ة الــوع  شاالتنــاا شكــتلك إىل تع يــ  التملــك العــال حلمــوا اسننــام
شا  ـــ  منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  بالعمليـــ  اةاايـــ  لوضـــا خ ـــ  عمـــ  شطنيـــ  حلمـــوا اسننـــام  لـــو  

 ايت  (22)21-93ش 2٠-93ال تؤيــد التو ــيتن  ا  علــهل الــر م مــن أم النمنــ2٠1٥منت ــ  عــال 
شاعـــرتال  شلانهـــا ال ظـــ  عـــدل ش ـــو  مي انيـــ  ة  ـــ  ل ـــيا   احل ـــ  شتنفيـــتها شتمييمهـــا  ال ـــل 

  (23)احلاوم  علهل إ راء  ااس  مر عي 

ا  شأش ــــ  منظمــــ  العفــــو الدشليــــ  النمنــــا بوضــــا خ ــــ  عمــــ  شطنيــــ  حلمــــوا اسننــــام شفمــــ -1٠
مفوضـــي  النـــامي  حلمـــوا اسننـــام ششضـــا أهـــدال ملموســـ  ر خ ـــ  العمـــ   للم ـــا ا التو يهيـــ  لل

  (24)إىل حتلي  شام  للحال  الراهن  حلموا اسنناما  استنا 
  

       ناإلنسا حقوق آليات مع التعاون -باء   
    ين  ل ال 
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 اإلنسوواني القووانون مراعوواة مووع اإلنسووان  بحقوووق المتعلقووة الدوليووة االلت امووات تنفيوو  - ي   
    التطبيق الوا ب الدولي

 
 المساواة وعدم التميي  -1 

التشـــــريعام املناهضـــــ  للتمييـــــ  شا هـــــ    كـــــر مفـــــول  مـــــوا اسننـــــام جمللـــــ  أشاشبـــــا أم -11
  ا ا ــا تتفــاشم محايــ  االحتــا  شاملماطعــام شألهنــا تمــدل انتمــا ام ألهنــا متنــاثرة ر العديــد مــن قــوانن

  (2٥)بتفاشم أس ا  التميي   مما يؤ م إىل االلت اس شعدل اليمن المانوين شا تما  شقو  الظلم

ش كـرم منظمـ  العفـو الدشليــ  أم النمنـا مل تت ـت خ ـوام لنــد الث ـرام ر  ـا  احلمايــ    -12
املتعلمـــ  بتع يـــ  شمواءمـــ   2٠11علـــهل الـــر م مـــن ق ـــو  تو ـــيام االســـتعرال الـــدشام الشـــام  لعـــال 

  شتضـــمن  هـــت  الث ـــرام االفتمـــاا إىل احلمايـــ  مـــن التمييـــ  علــــهل (26)لتشـــريعام املناهضـــ  للتمييـــ ا
شامليــ  اةننــ  ر احل ــو  علــهل النــلا شاحلــدمام  شكــتلك أش ــ  ال منــاشاة  أســاس الــدين شالنــن

المانونيـ  بـن الشـراك  املنــجل  بـن ش  ـن مــن نفـ  اةـن  شبــن الـ شا   شخل ـ  إىل أم قــانوم 
 الواقتــــام شأبــــدم   (27)افحــــ  التمييــــ  مل يافــــ  املنــــاشاة ر احلمايــــ  مــــن مجيــــا أشــــاا  التمييــــ ما

     (28)مماثل  م  ظام ك  نف باند شمنظم  7ش 3 املشرتكتام

منـــتوى احلمايـــ  املمدمـــ  ر  تمـــد  نفـــ  ش كـــر مفـــول  مـــوا اسننـــام جمللـــ  أشاشبـــا أم -13
بـــ م  شأش ـــ  منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  النمنـــا  (29)األشلويـــ ةتلـــ   ـــاالم التمييـــ  ين  ـــ  أم  ظـــهل ب

بوســـائ  منهـــا مواءمـــ  المـــوانن املناهضـــ  للتمييـــ   محايـــ  متنـــاشي  مـــن مجيـــا أشـــاا  التمييـــ   تضـــمن
   شقــــدم  منظمــــ (3٠)شامليــــ  اةننــــ  شتوســــيا ن اقهــــا لتشــــم  التمييــــ  علــــهل أســــاس الــــدين شالنــــن

  (31)تو يام مماثل  7ش 3شالواقتام املشرتكتام  ك  نف باند

احملــرل ر ســ ي  حتميــل املنــاشاة بــن  أم التمــدل ش كــر مفــول  مــوا اسننــام جمللــ  أشاشبــا -14
اةننــن ي ــدش ب ييفــا  ر الواقــا  ال ســيما فيمــا يتعلــل بــالفجوة ر األ ــوا بــن اةننــن  علــهل الــر م 

أُشـــ  إىل االفتمـــاا إىل النوعيـــ  اةيـــدة لرعايـــ  األطفـــا  طـــوا  مـــن التـــداب  املت ـــتة ر هـــتا ال ـــد   ش 
  (32)اليول شإىل الموال  النم ي  اةنناني  علهل أهنا عوائل ائيني  أمال املناشاة بن اةننن

تو ـيام ملعاةـ  التفـاشم بـن  عـدة شال   املرك  الـدش  ملناهضـ  التمييـ  أم النمنـا ق لـ  -1٥
  شا  ــ  باعتمــا  خ ــ  العمــ  الوطنيــ  لتحميــل املنــاشاة بــن اةننــن (33)اةننــن ر أمــاكن العمــ 

ر ســـوا العمـــ   ششضـــع  النمنـــا نظامـــا  للح ـــ  للشـــركام اململوكـــ  للدشلـــ  شالشـــركام اململوكـــ  
شلل دمــ    يــي يمضــ  بت  ــي  ننــ   ميفويــ  معينــ  مــن األعضــاء ر اجمللــ  للننــاءا   للدشلــ    ئيــ

  (34)ث  النناء ن   العاملن فيهام  ب  املدني    يي يمض 

شأخـــت مفـــول  مـــوا اسننـــام جمللـــ  أشاشبـــا علمـــا  بالتـــداب  املت ـــتة لتنفيـــت خ ـــ  العمـــ   -16
الوطنيــ   بيــد أنــ  أشــاا إىل ااااء الــ  أعربــ  عنهــا املنظمــام  ــ  احلاوميــ  بشــ م موا ــل  التمييــ  

 نب أقــ  مــن الر ــا  شأم هنــاد تركيــ ا  ك ــ ا  شأشــاا إىل أم الننــاء يانــ  (3٥)ضــد املــرأة ر ســوا العمــ 
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  علـــهل الموالـــ  النم يـــ  ممـــا ي مـــا   للعــام م ر الم اعـــام الـــ  تاـــوم فيهـــا األ ـــوا متدنيـــ  عمومـــ
  (37)فجــــــوة األ ـــــوا بـــــن اةننـــــن مل تــــــتمل  ش كـــــرم منظمـــــ  ك  نـــــف باند أم  (36)اةننـــــاني 

  (38)األ وا بن اةننن فجوة منا بتملي شمنظم  ك  نف باند الن 3شأش   الواق  املشرتك  

شأشـــاام ةنـــ  الـــولااء التابعـــ  جمللـــ  أشاشبـــا إىل أم اسبـــ و عـــن  ـــوا   العن ـــري  أش كـــر   -17
األ انـــ  مـــا لا  منـــتمرا   شكـــتلك خ ـــ  الاراهيـــ  ال ـــا اة مـــن ضـــمن ال يـــ  النياســـ   الـــ  

  (39)ةهــــو  الــــ  ت ــــتدا النــــل امم مــــن اعلــــهل الــــر  حتــــرل علــــهل العــــداء بــــن اجملموعــــام العرقيــــ  
ــــــاحلموا األساســــــي  إىل ــــــ  ب ــــــ  االحتــــــا  األشاشس املعني تشــــــ  إىل أم العــــــرا  معلومــــــام شأشــــــاام شكال

  (4٠)األس ا  األكثر شيوعا  للتميي  امل لغ عن  ث  أش لوم ال شرة ال ت ا  مناأل   اس أش

شأشـــاا املركـــ  الـــدش  ملناهضـــ  التمييـــ  إىل معلومـــام عـــن  ـــرائم الاراهيـــ  الـــ  تُرتاـــ  ضـــد  -18
احلــوا   الــ  تــنم عــن كــر  األ انــ  ال يُ ل ــغ  أفــرا  طوائــ  الرشمــا شاألتــراد شاملنــلمن شاليهــو  ش كــر أم

باملعلومـــام    شأخـــتم شكالـــ  االحتـــا  األشاشس للحمـــوا األساســـي  علمـــا  (41)عنهــا ر كثـــ  مـــن األ يـــام
  شأشــاا مر ــد التع ــ  شالتمييــ  ضــد املنــيحين إىل (42)الـ  تفيــد بال يــا  عــد   ــرائم معــا اة النــامي 

  (43)املرتا   ضد املظاهرام املنيحي  شاالعتداءام أعما   ري  املواقا املنيحي  شهن ها

وم للتمييـــ  ر  ـــا  شأشـــاام مجعيـــ  الشـــعو  املهـــد ة إىل أم أفـــرا  الرشمـــا ال ي الـــوم يتعرضـــ -19
  (44)التعلـــيم  شالعمالـــ   شالنـــان  شالرعايـــ  ال ـــحي    ـــم بعـــد االعـــرتال بالرشمـــا ك قليـــ  ر النمنـــا

  ش كــرم مجعيــ  الشــعو  املهــد ة أم الرشمــا (4٥)شقــدل املركــ  الــدش  ملناهضــ  التمييــ  م  ظــ  مماثلــ 
  عــن الدعايــ  املعا يــ  للرشمــا ر شأبل ــ  (46)ظــرشل ينــو ها الفمــر يعيشــوم مبعــ   عــن ااخــرين ر

  (47)شسائ  اسع ل

عدل ش ـو  أم تمـدل ملمـوس فيمـا يتعلـل بالميـال بشـا  منهجـ   شال ظ  منظم  العفو الدشلي  -2٠
للمـوظفن املالفـن بالنفـا   جبما شنشر إ  اءام شامل  عـن  ـوا   العن ـري  شسـوء الت ـرل العن ـرم

بشــ م اس  ــاءام  2٠11ر االســتعرال الــدشام الشــام  لعــال  المــوانن  شفمــا  لتو ــيام عديــدة شا م
  (49)  شقدل املرك  الدش  ملناهض  التميي  م  ظ  مماثل (48)املتعلم   وا   العن ري 

شأش ــ  ةنــ  الــولااء التابعــ  جمللــ  أشاشبــا النمنــا بتع يــ  اةهــو  اةاايــ  الراميــ  إىل الت ــدم  -21
ئ  منهـــا إ انـــ  مظـــاهر التع ـــ  شال و ائيـــ  ر اجملـــا  النياســـ  شر بوســـا األ انـــ   للعن ـــري  شكـــر 

  شأش ـــ  منظمـــ  (٥٠)شســـائ  اسعـــ ل  شموا ـــل  التوعيـــ  بشـــ م ســـ   االنت ـــال المانونيـــ  املتا ـــ 
العفــو الدشليــ  النمنــا بتميــيم فعاليــ  التشــريعام المائمــ  ملاافحــ  العن ــري  ش ــرائم الاراهيــ  شاحل ــ  

  ششــجا مفــول  مــوا اسننــام جمللــ  أشاشبــا النمنــا علــهل تاثيــ  (٥1)يــ الــ  حتــى علــهل الاراه
  (٥2)اةهو  شحتنن مجا ال يانام املتعلم  بالعن ري  شالتميي 

  (٥3)شأشــــاام شكالــــ  االحتــــا  األشاشس للحمــــوا النياســــي  إىل أ لــــ  عــــن التنمــــي  االثــــ  -22
ــــا األ انــــ  شأفــــرا  ا ــــألقليــــام اسش كــــرم منظمــــ  العفــــو الدشليــــ  أم الرعاي ثــــر عرضــــ  مــــن   أكثني

فيمــا ي ــدش  حل ـر اشــت ا  الشــرط  ر ااتاــاىم  رميـ   علــهل الــر م مــن ق ــو    املـواطنن النمنــاشين
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شأش ــ    (٥4)ملنــا مثــ  هــت  احلــوا   68-92النمنــا لتو ــي  االســتعرال الــدشام الشــام  اقــم 
شلـــي  علـــهل  ن يهـــ  ش ـــ   يي يـــ  ب ريمـــ   إ ـــراء حتميمـــام الشـــرط  منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  بضـــمام

  (٥٥)ث أساس التنمي  اس

النمنـــا بتنفيـــت م ــا ا يو ياكااتـــا بشـــ م ت  يـــل المـــانوم الـــدش   3شأش ــ  الواقـــ  املشـــرتك   -23
  (٥6)حلموا اسننام فيما يتعلل باملي  اةنن  شادوي  اةنناني 

 
 وأمن  الشخصي حق الفرد في الحياة والحرية -2 

قانوهنـــا اةنـــائ  شأ خلـــ   منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  أم النمنـــا أ ـــرم تعـــدي   علـــهلال ظـــ   -24
تتمشـــهل مـــا االلت امـــام الـــ  تعهـــدم ىـــا خـــ    2٠13أ اامـــا   ديـــدة بشـــ م التعـــتي  ر عـــال 
  (٥7)2٠11عملي  االستعرال الدشام الشام  لعال 

ا ر  لـــك اعتـــداء ش كـــر مفـــول  مـــوا اسننـــام جمللـــ  أشاشبـــا أم العنـــ  ضـــد املـــرأة  مبـــ -2٥
شســـل  الضـــوء علـــهل   (٥8) م مـــن التـــداب  املت ـــتة ملاافحتـــ الـــ ش   ال يـــ ا  ميثـــ  مشـــال  علـــهل الـــر 

شأشــاام الراب ــ  االحتا يــ  للمراكــ  النمنــاشي    (٥9)بعــى الث ــرام املت ميــ  ر محايــ  املــرأة مــن العنــ 
أ ــ  تنــاف تــوفر  املنــتمل  لتمــد  املشــواة إىل ضــحايا اال ت ــا  إىل أم  ــ  مماطعــام فمــ  مــن

شأم  ويـــ  هـــت  املراكـــ   ـــ  مـــ موم علـــهل املـــدى ال ويـــ   مراكـــ  لتمـــد  املشـــواة لضـــحايا اال ت ـــا 
املركـ  الـدش  ملناهضـ  التمييـ  الضـوء علـهل احلا ـ   شسـل   (6٠) ويلـ  شيتعن علهل ك  مركـ  أم يـؤمن

  (61)إىل املشواة النفني  شخدمام الدعم شإىل م  ئ إضافي  للنناء

ششــجا مفــول  مــوا اسننــام جمللــ  أشاشبــا النمنــا علــهل موا ــل  ماافحــ  العنــ  ضــد  -26
عي  ال لمــ  للو ــو  إىل املــرأة شالعنــ  املنــ    شعلــهل مراعــاة ضــع  املهــا رام شا ــا  التــداب  التشــري

مــا يافـ  مــن الـدعم النفنــ  شاال تمـاع  المــائم  ضـمام 3شأش ــ  الواقـ  املشــرتك    (62)هـت  الفيفـ 
املنــــتمل   شســــل   الراب ــــ  االحتا يــــ  للمراكــــ  النمنــــاشي   (63)علــــهل اال تيا ــــام لضــــحايا العنــــ 

تمويـــ  الاـــار ملراكـــ  تمـــد  لتمـــد  املشـــواة إىل ضـــحايا اال ت ـــا  الضـــوء علـــهل احلا ـــ  إىل تـــوف  ال
املشــواة إىل ضــحايا العنــ  اةننــ   شأش ــ  بتنظــيم  شاام تداي يــ  إل اميــ  ر  ــا  العنــ  اةننــ  

  (64)ل احل الشرط  شالمضاء شنظال الرعاي  ال حي 

أم المـــــانوم ينـــــمخ للشـــــ ا  اختيـــــاا أ اء احلدمـــــ  العنـــــاري   1ش كـــــرم الواقـــــ  املشـــــرتك   -27
النـــابع  عشـــرة  األمـــر الـــتم يتعـــاال مـــا الربشتوكـــو  االختيـــاام التفاقيـــ   مـــوا اسل اميـــ  ر ســـن 

ال فـــ  بشـــ م اشـــرتاد األطفـــا  ر املنالعـــام املنـــلح  شالتو ـــي  الـــ  قـــدمتها ةنـــ   مـــوا ال فـــ   
  (6٥)االستعرال الدشام الشام  بش م هتا املوضو  شال ظ  أم النمنا افض  تو ي 

 بال شـر باعت ااهـا بلـد جتـااجمللـ  أشاشبـا أم النمنـا متـ ثرة باالش كر مفول  مـوا اسننـام  -28
مم ـــد علـــهل النـــواء شأم االجتـــاا بال شـــر يشـــم  شفمـــا  للتمـــااير االجتـــاا بال شـــر أل ـــرال  ع ـــوا شبلـــد

  (66)االست    اةنن  شالعم  المنرم شاحلاالم الش يه  بالرا شاالجتاا باألطفا 
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عمــ  ملاافحــ  االجتــاا بال شــر شمفــول  مــوا اسننــام جمللــ  ش كــر فريــل احلــرباء املعــ  بال -29
أشاشبــا أم النمنــا ا ــتم عــد ا  مــن التــداب  ملاافحــ  االجتــاا بال شــر  شمــا  لــك  هنــاد اخت فــام 

ـــــنهج املت ـــــا ملاافحـــــ  االجتـــــاا بال شـــــر ـــــ  ر ال ألم ادياكـــــ  األساســـــي  لتمـــــد  املنـــــاعدة إىل    رافي
  (67)باملماان  ما مدم أخرى ر النمناشاملناطل احملي   ىا  أكثر ت واا  ر فيينا الضحايا

شال ــ  الفريــل املعــ  بالعمــ  ملاافحــ  االجتــاا بال شــر التــابا جمللــ  أشاشبــا أم النظــال احلــا   -3٠
ـــر ىـــم شال يلــــ  ا تيا ـــا م مبـــا فيــــ   ملاافحـــ  االجتـــاا بال شـــر ال يضــــمن حتديـــد هويـــ  الر ــــا  املتج 

  (68)بالر ا  جتاااد  االم تتعلل باالأم هنا  من املنلم ب  عمومالافاي  شإم كام 

أم مجيـــا  شي  ـــ  فريـــل احلـــرباء املعـــ  بالعمـــ  ملاافحـــ  االجتـــاا بال شـــر التـــابا جمللـــ  أشاشبـــا -31
مــن الرعايــا األ انــ   شلاــن ينــاشا    ضــحايا االجتــاا بال شــر الــتين  ــد م هويــا م كــانوا   ــم اام

الملــــل ألم الضــــحايا احملتملــــن ل جتــــاا بال شــــر املميمــــن ب ــــواة  ــــ  قانونيــــ  ر النمنــــا شاملــــو عن ر 
  (69)تـــر يلهم معرضـــوم حل ـــر الرت يـــ  ق ـــ  حتديـــد هويـــا م مراكـــ  اال تجـــال التابعـــ  للشـــرط  بانتظـــاا

ضــحايا االجتــاا بال شــر علــهل الو ــ  ال ــحيخ علــهل  شلــتلك  يتعــن علــهل النمنــا أم تافــ  حتديــد هويــ 
أهنــم ضــحايا لاــ  ينــتفيدشا مــن املنــاعدة شاحلمايــ  الاــاملتن ششضــا إطــاا مؤسنــ  شإ رائــ  شاضــخ 

مــا املراعــاة الوا  ــ  ألمــنهم شكــرامتهم شمحــايتهم    لرت يــ  ضــحايا االجتــاا بال شــر شإعــا  م إىل أشطــاهنم
 اافحــ  االجتــاا بال شـر التــابا جمللــ  أشاشبــا النمنــا علــهل شضــا نظــالش ـي فريــل احلــرباء املعــ  بالعمــ  مل

  (7٠)لتحديد هوي  األطفا  ضحايا االجتاا بال شر شتمد  املناعدة إليهم شط 

علــهل النمنــا  شاشبــا أمأشاأى فريــل احلــرباء املعــ  بالعمــ  ملاافحــ  االجتــاا بال شــر التــابا جمللــ   -32
أم تنـتعرل األ اــال احلاليــ  الــ  جتــرل االجتــاا بال شــر ىــدل ضــمام قــداة العموبــام املن ــو  عليهــا 

حلمـــوا اسننـــام  شين  ـــ  ا  خ ـــ  ا  ش لـــك لعاـــ  شاقـــا أم االجتـــاا بال شـــر يشـــا  انتهاكـــ  علـــهل الـــر  
  (71)املتجرين شما بعدهاليا ة محاي  ضحايا االجتاا بال شر خ   اس راءام المانوني  املت تة ضد 

س ـــراء فحو ـــام ط يـــ  إل اميـــ  للعـــاملن ر  امل لـــ  المــانوين عـــن 2شأبل ــ  الواقـــ  املشـــرتك   -33
شمهينــ  أثنــاء  إننــاني  ال عــن معاملــ   ييــ م  شأشــاام إىل تمــااير امل لــ  شاأم أم هــتا  ــا  اةــن  

بتنـــجي  أنفنـــهم لـــدى  اةن  مل مـــومأم املشـــت لن بـــ 2الفحـــو  ال  يـــ   شأفـــا م الواقـــ  املشـــرتك  
الشــــرط  أش   هــــا مــــن النــــل ام شأم انتهاكــــام للحــــل ر احل و ــــي  شقعــــ  ألم الشــــرط  مل حتــــم 

شأبل ـ  عـن  ـاالم ا ـتم فيهـا النـل ام إ ـراءام تعنـفي  ضـد   (72)ال يانام علهل النحو الوا ـ 
  (73)املشت لن ر  ا  اةن  علهلاملعتدين  مل  م  عدل ا ا  تداب  املشت لن باةن  شكتلك عن

 
 إقامة العدل  بما في ذلك اإلفالت م  العقاب  وسيادة القانون -٣ 

ــــ  ر بعــــى املؤسنــــام  -34 ــــاء املظــــامل أم األنشــــ   اال تماعي ال ــــ  اجمللــــ  النمنــــاشم ألمن
اس ـــــ  ي  ،ـــــدش ة  شســـــل  الضـــــوء علـــــهل احلا ـــــ  إىل تـــــوف  التعلـــــيم شالتـــــداي  شالعمـــــ   اخـــــ  

  (74)ؤسنام اس   ي امل
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علـــهل الرعايـــ  ا  مـــال   ـــلوم  ائا  ش كـــرم منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  أم النـــجناء املرضـــهل عمليـــ -3٥
  (76)املظامل م  ظ  مماثل  مناءشقدل اجملل  النمناشم أل  (7٥)ال حي  امل ئم 

ام  ش كـــرم منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  أم النمنـــا مل تنفـــت تو ـــيام االســـتعرال الـــدشام الشـــ -36
بالنشـــاء هييفـــ  أش آليـــ  منـــتمل  للتحميـــل ر االنتهاكـــام امل عومـــ  مـــن  انـــ  املـــوظفن  2٠11لعـــال 

شأش ـــ  اللجنـــ  النمنـــا بتحنـــن عمليـــام التحميـــل ر االنتهاكـــام   (77)املالفـــن بالنفـــا  المـــوانن
آليـــ   بنـــ   منهـــا إنشـــاء امل عومـــ  حلمـــوا اسننـــام مـــن  انـــ  املـــوظفن املالفـــن بالنفـــا  المـــوانن 

منــتمل  للتحميــل ر هــت  املــ اعم  شمنحهــا  ــ  ي  ا ــا  إ ــراءام ت  ي يــ  شإ الــ  المضــايا م اشــرة 
  (79)تو يام مماثل  3 شقدم  منظم  ك  نف باند شالواق  املشرتك   (78)إىل النل ام المضائي 

اال عـــاءام شأش ـــ  منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  النمنـــا بـــ م تافـــ  التحميـــل الفعـــا  ر مجيـــا  -37
املتعلمــ  بانتهاكــام  مــوا اسننـــام مــن  انــ  املــوظفن املالفـــن بالنفــا  المــوانن شمماضــاة اةنـــاة 

  (8٠)بشا   حيخ  ش ان الضحايا من الو و  الاام  إىل التعويى

ش كــــرم منظمــــ  العفــــو الدشليــــ  بــــ م عــــد  األ ــــدا  احملتجــــ ين ر مرافــــل اال تجــــال ق ــــ   -38
ق ــ   اال تجــال بــدائ  شمــا  لــك  مل تنــت دل  ا  ك ــ   اةنــائ  اضفــى اضفاضــا  احملاكمــ  شاال تجــال 

امل   ـ  لل ـال ن   احملاكم  بالمـدا الاـار  فاألطفـا   شم سـن الثامنـ  عشـرة يو عـوم ر النـجوم
ــــوف  بــــدائ  ل  تجــــال فيمــــا ُيــــ   شأش ــــ   (81)شال تلــــت ا تيا ــــا م احملــــد ة علــــهل حنــــو شال بت

ر احلــ   اال تيــاط ت شإتا ــ  بــدائ  ل  تجــال اةنــائ  للمجــرمن األ ــدا ت األ ــدا  املــو عن 
انــ  شر مرافــل شعـدل اللجــوء إىل اال تجــال إال كتــدب  مــن تــداب  املــ   األخــ  شألق ــر فــرتة لمنيــ  مم

  (82)لتلكا  م مم  خ ي 
 

 الحق في الخصوصية وال واج والحياة األسرية -4 

حلمايــ  احل و ــي  بــ موا منهــا بــ م  تثــ  قــوانن شسياســام شممااســـام أش ــ  املنظمــ  الدشليــ   -39
للمـــانوم  ا  للمعــاي  الدشليــ  حلمــوا اسننــام  شأم تاـــوم تــداب  ت ــا   املعلومــام االســت  ااي  شفمــ املراق ــ 

  (83)املميمن علهل أااضيها شاملشمولن بواليتها المضائي  شأش    ماي  احلل ر خ و ي  األش ا 

قانونيـــــا  بـــــال شا  بـــــن شـــــريان مـــــن نفـــــ   تعـــــرتل إىل أم النمنـــــا ال 7شـــــاام الواقـــــ  املشـــــرتك  أش  -4٠
شأش ــ  منظمــ  العفــو الدشليــ  بالل ــاء مجيــا أش ــ    (8٥)م  ظــ  مماثلــ  3املشــرتك   شأبــدم الواقــ   (84)اةــن 

  (86)ال شا  ال مناشاة المانوني  بن  االم املعاشرة املنجل  بن فر ين من  ن  شا د ش االم
 

 حرية الدي  أو المعتقد وحرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -5 
أشـــــاام منظمــــــ  ك  نــــــف باند إىل أم التعــــــدي م الــــــ  أ خلــــــ  علــــــهل المــــــانوم املتعلــــــل  -41

شال ـــــ  ماتـــــ  املؤسنـــــام   (87)بـــــاالعرتال باملنـــــلمن ك ائفـــــ   ينيـــــ  تتضـــــمن أ اامـــــا   يي يـــــ 
  أم مثـ   ا ـ  2٠14ر عـال   الدميمراطي  ش مـوا اسننـام التـابا ملنظمـ  األمـن شالتعـاشم ر أشاشبـا
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إىل تعـــدي  بعـــى أ اـــال مشـــرش  المـــانوم االحتـــا م املعـــد  للمـــانوم املتعلـــل بـــاالعرتال باملنـــلمن  
 ــ  الت فيــ  مــن  ــرام  الشــرش  ك ائفـ   ينيــ  كــ  تتماشــهل مــا املعــاي  الدشليــ   شين  ــ  ب ــف  خا

املفرشضــ  علـــهل االعـــرتال بـــال وائ  الدينيـــ   شاحلـــد بدا ـــ  ك ـــ ة مـــن ال يـــ  الواســـا مـــن األســـ ا  
ىـت  ال وائـ   شأش ـ  بـ موا منهـا أم يـن  مشـرش  المـانوم علـهل تمـد   ال  تربا سح  االعرتال

اء املــا ة الــ  تــنظم التمويــ  األ نــ  امل يــد مــن احلمايــ  ل ســتم   الــتايت لل وائــ  الدينيــ  شإمــا إل ــ
لل وائــــ  الدينيــــ  أش  ــــيا تها ب ــــواة   ــــري   شال ــــ  ماتــــ  املؤسنــــام الدميمراطيــــ  ش مــــوا 

 2٠1٥اسننــام التــابا ملنظمــ  األمــن شالتعــاشم ر أشاشبــا أم مشــرش  المــانوم  ــدا ر شــ ا /فرباير 
  (88)تو يات  يا  منأي خت ر االعت اا  شأن  مل

الـــدفا  عـــن احلريـــ  بـــ م  ـــااس ال وائـــ  الدينيـــ   ريا ـــا الدينيـــ   شم قيـــد   ااب ـــ  شأش ـــ  -42
  (89)ر  لك احلل ر احل و  علهل التموي  من أت ا  أ ياهنم من بلدام أخرى مبا

الضــــــوء علــــــهل منــــــائ  عديــــــدة تتعلــــــل بــــــاللوائخ الــــــ  تــــــنظم  1شســــــل   الواقــــــ  املشــــــرتك   -43
مــن  العنــاري   مبــا ر  لــك فــرل قيــو   ــ  معمولــ  علــهل حتديــد االســتناال الضــم م مــن احلدمــ 

شلا  مـن  قضـاهها ر خدمـ  مدنيـ  بديلـ ت ىـتا الشـ م شمـدة العمـا  الـ  ين  ـ   ل دم تمد  طل 
شـــدة هـــت  الميـــو  األ ـــر الـــتم يتماضـــا  األشـــ ا  الـــتين يـــؤ شم احلدمـــ  املدنيـــ  ال ديلـــ  شالـــتم 

  (9٠)ام  الدستواي  أمرا   يي يا  ر اةيش  شهو ما اعتربت  احمل شميمرت  من ن   ما يتماضا  اجملند

باعتمــــا  قــــانوم يافــــ   ريــــ  الو ــــو  إىل املعلومــــام شفمــــا   3شأش ــــ  الواقــــ  املشــــرتك   -44
  (91)الدشلي  اي للمع

شأشـــاا ماتـــ  املؤسنـــام الدميمراطيـــ  ش مـــوا اسننـــام التـــابا ملنظمـــ  األمـــن شالتعـــاشم ر  -4٥
شلاــن التشــريا  إىل أم اسطــاا المــانوين يــن  علــهل أســاس ســليم س ــراء انت ابــام  ميمراطيــ  أشاشبــا 

  (92)،لي  من  ان  املنظمام املدني  مراق   ال ين  علهل

شأشــاا ماتــ  املؤسنــام الدميمراطيــ  ش مــوا اسننــام التــابا ملنظمــ  األمــن شالتعــاشم ر  -46
ليتحمــــل بــــتلك هــــدل األمــــم  ر املائــــ  3٠.6بلــــغ ننــــ   أشاشبــــا إىل أم  ثيــــ  املــــرأة ر الربملــــام 

ر  4٠شإم كــام  لــك  شم ننــ    199٥املتحــدة الــتم  د تــ  ر منهــا  عمــ  بيجــن ر عــال 
ىـــا اللجنـــ  املعنيـــ   املائـــ  مـــن  ثيـــ  املـــرأة ر الربملانـــام ش  هـــا مـــن اجملـــال  املنت  ـــ  الـــ  أش ـــ 

 اسننـــامماتـــ  املؤسنـــام الدميمراطيـــ  ش مـــوا  بـــاحلموا اال تماعيـــ  ر  لـــ  أشاشبـــا  شأشـــاا
التـــابا ملنظمـــ  األمـــن شالتعـــاشم ر أشاشبـــا إىل أم النمنـــا حتتـــ  مرت ـــ  من فضـــ  ر من مـــ  منظمـــ  
األمـــن شالتعـــاشم ر أشاشبـــا فيمـــا يتعلـــل بتمثيـــ  املـــرأة ر النياســـ  احملليـــ  شين  ـــ  دـــا أم تضـــاع  

  (93) هو ها الرامي  إىل حتنن احلال 

شال ظـــ  شكالـــ  االحتـــا  األشاشس للحمـــوا األساســـي  أم النمنـــا تافـــ  احلـــل ر الت ـــوي   -47
  (94)لألش ا   شم اسعاق   مبن فيهم األش ا  عدمي  األهلي  المانوني 
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    الئق معيشي بمستوى التمتع وفي اال تماعي الضمان في الحق -6  

لــدى  خ ــر شقــو  األ ــدا  ر بــراثن الفمــر يــ  ا  كــر اجمللــ  النمنــاشم ألمنــاء املظــامل أم  -48
األســـر عديـــدة األطفـــا  شاألســـر  ام الوالـــد الو يـــد شاألطفـــا  مـــن أ ـــو  مهـــا رة  شأشـــاا إىل أم 

  (9٥)حل ر الفمر ر املائ  من األطفا  معرضوم 18نن   

نظـــــم احلمايـــــ   ضـــــمام أم ششـــــجا مفـــــول  مـــــوا اسننـــــام جمللـــــ  أشاشبـــــا النمنـــــا علـــــهل -49
تراعــــــ   يــــــ   شالرعايــــــ  ال ــــــحي   شسياســــــام اسســــــاام  شالتشــــــريعام املناهضــــــ  للتمييــــــ اال تماع

  (96)اال تيا ام احلا   لا اا النن مراعاة تام 
 

 الحق في الرعاية الصحية -7 
أم الرعايــ  ال ـحي  تتفـاشم علــهل ال ـعيدين االحتـا م شاسقليمــ    3 كـرم الواقـ  املشـرتك   -٥٠

شـــاا اجمللـــ  النمنـــاشم أش   (97) ـــ  كـــال خـــدمام الرعايـــ  ال ـــحي  شال يـــ ا  ش ـــو  األطفـــا  إىل
ألمنــاء املظــامل إىل العــد   ــ  الاــار مــن األخ ــائين ر ال ــ  النفنــ  لألطفــا  شاملــراهمن  شأش ــ  

  (98)الم وا ر الرعاي  ال حي  النفني  ر املنتشفهل لألطفا  شاملراهمن

ؤسنــــــام احلاوميــــــ  أش شــــــركام التــــــ من ال ــــــح  إىل أم امل 7شــــــاام الواقــــــ  املشــــــرتك  أش  -٥1
يــؤثر علــهل املراهمــام بشــا  خــا  شاألشــ ا   شم الــدخ   ت  ــ  تاــالي  موانــا احلمــ   ممــا ال

املــــن فى  شال ُيضــــمن  ائمــــا  احل ــــو  علــــهل الوســــائ  العا لــــ  ملنــــا احلمــــ  )  ــــ  اليــــول التــــا (  
لمراهمـــام شالننـــاء الـــ يت شأش ـــ  بضـــمام مـــنخ إعانـــام خا ـــ  لت  يـــ  تاـــالي  موانـــا احلمـــ  ل

  (99)انا  للمراهمن شالفيفام املهمش ينت عن  فا تااليفها شبتوف  الواق  التكرم   ال
 

 الحق في التعل  -8 

أم منــــتوى العــــ   علــــهل أســــاس االنتمــــاء االثــــ  شالل ــــ  شال  مــــ   3 كــــرم الواقــــ  املشــــرتك   -٥2
التعلــــيم  ش ال ــــا  مــــا يلتحــــل باملــــدااس احلا ــــ   االقت ــــا ي  ال يــــ ا  مرتفعــــا  ر نظــــال - اال تماعيــــ 

شيوا ــ  األطفــا  الــتين لينــ  لــديهم إقامــ    األطفـا  الــتين ال تاــوم الل ــ  األملانيــ  هــ  ل ــتهم األل
 بضـــــمام نظـــــال 6شأش ـــــ  الواقــــ  املشـــــرتك    (1٠٠) ائمــــ   ـــــعوب  ر الو ـــــو  إىل التعلــــيم اسل امـــــ 

 منظمـــــ ش  (1٠2)3 املشـــــرتك  الواقـــــ  شقـــــدم   (1٠1) يشـــــم  اةميـــــا شال يمـــــول علـــــهل التمييـــــ تعليمـــــ 
   مماثل  تو ي  (1٠3)ك  نف باند

شأش ـــ  منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  النمنـــا بتع يـــ  تمـــد  التثميـــ  ر  ـــا   مـــوا اسننـــام ر  -٥3
  (1٠4)بنــ   منهــا حتنــن كميــ  شنوعيــ  املــوا  التعليميــ  شتــوف  التــداي  امل ئــم للمداســن املــدااس 

  (1٠٥)تو ي  مماثل  3شقدم  الواق  املشرتك  

عليـــ   شأم يمـــول بتـــوف  التثميـــ  اةننـــ  ر املـــدااس كمـــا ة منف ـــل  7شأش ـــ  الواقـــ  املشـــرتك   -٥4
  (1٠6)شام   باسضاف  إىل اةوان  ال يولو ي  معلموم مدابوم شري   أم تتضمن املناهج بعدا   ننيا  
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 األشخاص ذوو اإلعاقة -9 

  2٠12 علمــا  باعتمــا  خ ــ  العمــ  الوطنيــ  بشــ م اسعاقــ  ر عــال 6أخــتم الواقــ  املشــرتك   -٥٥
ــــتم اقرت تــــ  التو ــــي   املمدمــــ  ر عمليــــ  االســــتعرال الــــدشام الشــــام   (1٠7)3٥-92علــــهل النحــــو ال

  شمـــا  لـــك  أشـــاام إىل قضـــايا عديـــدة تتعلـــل ك ـــ  العمـــ   مبـــا ر  لـــك عـــدل ش ـــو  2٠11 لعـــال
  (1٠8)ُ     أم مي اني  لتنفيت خ   العم  لمني  شاضح  املعامل  شملمؤشرام شأطر 

ـــنهج المـــائم علـــهل  مـــوا اسننـــام  ـــ  منفـــت بنجـــا  شأم  6ش كـــرم الواقـــ  املشـــرتك   -٥6 أم ال
مــــا يُنظــــر إلــــيهم علــــهل أهنــــم مــــن املنــــتفيدين مــــن األعمــــا  احل يــــ   ا  األشــــ ا   شم اسعاقــــ  كثــــ  
ل ي  شالموالــ  النم يــ  النــائدة جتــا  األشــ ا   شم اسعاقــ   ش كــرم شأخــتم علمــا  بــاملواق  النــ

أم األشـــ ا   شم اسعاقـــ  يوا هـــوم عم ـــام شأشـــاا   ييـــ  متعـــد ة ر مجيـــا  6الواقـــ  املشـــرتك  
  (1٠9)التم يع ل التميي  ر سوا العم   االم احلياة  مبا ر  لك الف   ر نظال التعليم

بشــــ م تـــــوف  نظــــال تعليمـــــ   2٠11املمدمــــ  ر عـــــال  (11٠)2٥-92شفيمــــا يتعلــــل بالتو ـــــي   -٥7
انعـــــدال اساا ة النياســـــي   6شـــــام  لألطفـــــا   شم اال تيا ـــــام احلا ـــــ   ال ظـــــ  الواقـــــ  املشـــــرتك  

تعليمــ  شــام  مياــن الو ــو  إليــ   علــهل الــر م مــن األخــت مبشــاايا اائــدة تتعلــل بــالتعليم  لوضــا نظــال
مــــوا اسننــــام جمللــــ  أشاشبــــا أنــــ  ين  ــــ   ااســــ  االجتاهــــام   ش كــــر مفــــول  (111)الشــــام  للجميــــا

 ع  يــ  إ ــراءام  شم اسعاقــ  ر املــدااس احلا ــ  شا ــا  احلاليــ   الــ  تشــ  إىل ليــا ة عــد  األطفــا 
  (112)مناس    ش عا النمنا إىل ضمام موا ل  إ رال التمدل ر إنشاء نظال تعليم  شام  للجميا

ال ــــــــا اة عــــــــن االســــــــتعرال الــــــــدشام الشــــــــام   83-92اقــــــــم  شفيمــــــــا يتعلــــــــل بالتو ــــــــي  -٥8
  أشــــــاام الواقــــــ  (113)بشــــــ م إماانيــــــ    ــــــو  األطفــــــا  علــــــهل احلــــــدمام ال ــــــحي  2٠11 لعــــــال

  (114)إىل أم األطفــا   شم اسعاقــ  ال ي الــوم يوا هــوم التمييــ  ر نظــال الرعايــ  ال ــحي  6 املشــرتك 
 بــرامج مناســ   للاشــ  امل اــر عــن اسعاقــ  ر الواقــ  النمنــا بتننــيل شتوســيا ن ــاا تــوف  شأش ــ 

مر لــــ  ال فولــــ  شالتــــدخ  امل اــــر شالــــدعم  شإ ــــراء تميــــيم لفعاليــــ  احلــــدمام املتــــوفرة لألطفــــا   شم 
  (11٥)اسعاق  بالتعاشم ما املنظمام ال   ث  األش ا   شم اسعاق 

  (116)  خا ــ  بــالفمرعاقــ  متــ ثرشم ب ــفأم األشــ ا   شم اس 6ش كــرم الواقــ  املشــرتك   -٥9
شــ   مــن  شم اسعاقــ  يعملــوم ر  21 ٠٠٠ ــوا   ش كــر اجمللــ  النمنــاشم ألمنــاء املظــامل أم

  (117)شاش عم  ،مي  شأهنم يتلموم م رشل اةي  باالستنا  إىل معاي     شفاف 

ؤسنــ   املظــامل أنــ  ال تو ــد خ ــ  شــامل  سلالــ  ال ــابا امل منــاءش كــر اجمللــ  النمنــاشم أل -6٠
فلـم تــنظم املنــاعدة الش  ــي  املمدمــ  إىل األشـ ا   شم اسعاقــ  ك ــدي  للرعايــ  املؤسنــي  ب ــواة 

ـــا ن ـــاا هـــت  ال ـــدائ  مو ـــدة ر مجيـــا أحنـــاء ال لـــد شمل شســـل  مفـــول  مـــوا اسننـــام   (118)يُوس 
  (119)جملل  أشاشبا الضوء علهل أمهي  شضا خ   عم  شامل  بش م إلال  ال ابا املؤسن 
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ش عـــــا مفـــــول  مـــــوا اسننـــــام جمللـــــ  أشاشبـــــا النمنـــــا إىل إ ـــــرال تمـــــدل ر ضـــــمام  تـــــا  -61
ش ثــ  إماانيــ    (12٠)األشــ ا   شم اسعاقــ   مهــم ر العــيش املنــتم  شاالنــدما  ر اجملتمــا احمللــ 

 شاملرافــــل اجملتمعيــــ  لألشــــ ا   شم اسعاقــــ   ــــاال  آخــــر الو ــــو  إىل ال ييفــــ  امل نيــــ  شتــــوافر احلــــدمام
  (122)تو يام مماثل  6شقدم  الواق  املشرتك    (121)يت ل  ا ا  تداب   الم 

ششــجا مفــول  مــوا اسننــام جمللــ  أشاشبــا النمنــا علــهل موا ــل   هو هــا الراميــ  إىل إنشــاء  -62
  (123)اال تماعي  ر ا ا  المرااام - األش ا   شم اسعاق  العملي  أش النفني  نظال لدعم

مـــــن احل ـــــوام ا   ـــــد قلـــــي   ا  الراب ـــــ  النمنـــــاشي  لل ـــــم أم النمنـــــا ا ـــــتم عـــــد ش كـــــرم  -63
 شعلـهل الـر م مـن أم الدسـتوا االحتـا م يعـرتل بل ـ  اسشـااة   (124)لتحنن  الـ  األشـ ا  ال ـم

  (12٥)فالم  موا  تما املتحدثن بل   اسشااة    منفتة

ملتحـــدثن بل ـــ  اسشـــااة اســـت دال ل ـــ  ش كـــرم الراب ـــ  النمنـــاشي  لل ـــم أم مـــن  ـــل  تمـــا ا -64
اسشـــااة ر املؤسنـــام العامـــ  شاحملـــاكم  شمـــا  لـــك  ال ظـــ  العـــد  احملـــدش  مـــن املرتمجـــن الشـــفوين 

ل   اسشااة  فالربامج التلف يونيـ  احملليـ  لتنـا مماطعـام احتا يـ  ت ثهـا شـرك  ال ـي النمنـاشي   املؤهلن ر
  (126)أش بل   اسشااة النمناشي     أم برنامج تلف يوين مرت م شم ترمجتها  شال ت ي المنوام احلا

ش كــرم الراب ــ  النمنــاشي  لل ــم أم الت ميــت ال ــم شالت ميــت الــتين يعــانوم مــن عجـــ  ر  -6٥
معــد   أمــامهم  شي يــد النــما يوا هــوم التمييــ  ر  ــا  التعلــيم ممــا يــؤثر علــهل فــر  العمــ  املتا ــ 

ل ــ  اسشــااة مل تنــتمر  نــ  ر  ــفول األشــ ا  ااخــرين  ش كــرم أمع ال  الــ  ر  ــفوفهم باثــ 
بعــد كل ــ  تــداي  ر سياســ  التعلــيم شأهنــا نــا اا  مــا تنــت دل ر املؤسنــام التعليميــ   شهنــاد عــد  
قليــ  مــن ايــال األطفــا  الــ  تمــدل التعلــيم بل ــ  اسشــااة  شال تو ــد اشضــ  أطفــا  شــامل  لألطفــا  

شأشـاام الراب ـ  النمنـاشي  لل ــم إىل عـدل ش ـو  عـد  كــال  شا ـدة ر فيينــا ال ـم باسـتثناء اشضـ  
مـن املداســن املــؤهلن الــتين دــم مهــااام للتــداي  بل ــ  اسشــااة علــهل الــر م مــن اســتمراا هــت  الل ــ  

شال ي ـــــ  ال ـــــم إىل التعلـــــيم اةـــــامع  إال ب عـــــدا   ر منـــــاهج املـــــدااس احلا ـــــ  باألطفـــــا  ال ـــــم 
  (128)تداي  النمنا بالقراا ل   اسشااة كل   3   الواق  املشرتك  شأش   (127)،دش ة

 
 األقليات -10 

 96-92  ش87-92ش 18-92 أشــــاا املركــــ  النمنــــاشم للجماعــــام اسثنيــــ  إىل أم التو ــــيام -66
 2٠11ال ـــــا اة عـــــن االســــــتعرال الـــــدشام الشـــــام  لعــــــال  (129)٥3-93ش ٥4-93ش 97-92ش

  (13٠)أم تُنف ت ر أقر  شق  ممان بش م  موا األقليام مل تنفت شأهنا ين   

شـــاام ةنـــ  احلـــرباء املعنيـــ  بامليثـــاا األشاشس لل ـــام اسقليميـــ  أش ل ـــام األقليـــام التابعـــ  أش  -67
قليــ  الموميــ  هــ  أم تاــوم كثافــ  االســتمراا  ام جمللــ  أشاشبــا إىل أم الشــرش  المانونيــ  لتعريــ  األ

  ش كـرم ةنـ  الـولااء التابعـ  (131)ش و  منتمر علـهل مـدى عـدة أ يـا  منتوى ما شأم ياوم هناد
منــاطل اســتمرااهم التمليديــ   الــتين يعيشــوم خــاا  جمللــ  أشاشبــا أم األشــ ا  املنتمــن إىل األقليــام
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  (132)عــــن هــــت  املنــــاطل ي تعــــدشم قليــــام عنــــدماإعانــــام  مــــوا أساســــي  مــــن  مــــوا األ يفمــــدشم
 األقليــ  ال ولنديــ    أم بعــى األقليــام الوطنيــ   مبــا فيهــاثنيــشال ــ  املركــ  النمنــاشم للمجموعــام اس

  (133)شأهنا عرض  للتميي ا  شأقلي  اةنيش     معرتل ىا قانون

التشــــريعام الوطنيــــ  املتعلمــــ  شأش ــــ  ةنــــ  الــــولااء التابعــــ  جمللــــ  أشاشبــــا النمنــــا بتعــــدي   -68
باألقليام لضمام احلمايـ  املتنـم  شالشـامل  حلمـوا األقليـام الوطنيـ  ر مجيـا أحنـاء النمنـا شضـمام 
املشــاشاام الشــامل  الفعالــ  مــا ممثلــ  األقليــام الموميــ  ق ــ  اعتمــا  أم تعــدي م علــهل التشــريعام 

  (134) ام ال ل 

  األقليـام الموميـ  التابعـ  جمللـ  أشاشبـا النمنـا علـهل  ييفـ  ششجع  االتفاقي  اسطااي  حلمايـ -69
الظـــرشل امل ئمـــ  للتعلـــيم جبميـــا الل ـــام اسقليميـــ  أش ل ـــام األقليـــام ر فيينـــا شبوا ن نـــد شســـت يا 

اللجنـ  املعنيـ  بـاحلموا اال تماعيـ  ر  لـ   شمثلمـا أشـاام إىل  لـك  (13٥)تداي  هت  الل ام أش
ــــــد علــــــهل التعلــــــيم بالل ــــــام ال وا ت نديــــــ  أشاشبــــــا  أُش ــــــ  باال ــــــ   -ســــــتجاب  لل لــــــ  املت اي الارشاتي

  (136)مـــن املداســـن املـــؤهلن كـــالف  تـــداي  هـــت  الل ـــام شت شيـــدها بعـــد  شالنـــلوفيني  شادن اايـــ  أش
شأش ــ  ةنــ  الــولااء التابعــ  جمللــ  أشاشبــا النمنــا ب يــا ة تــوف  التعلــيم الثنــائ  الل ــ  مــا بعــد املداســ  

  (137)ش و  ل ام األقليام بتدائي  باعت اا  أ اة أساسي  للحفا  علهلاال

تتعلـــــل باســـــتعدا   م لـــــغ عنهـــــا معلومـــــام شأشـــــاام ةنـــــ  الـــــولااء التابعـــــ  جمللـــــ  أشاشبـــــا إىل -7٠
 املــوظفن املــدنين احملــدش  الســتيعا  ل ــام األقليــام ر املعــام م الرمسيــ    ــم ر ال لــديام الــ 

  ش كــر املركــ  النمنـاشم للمجموعــام اسثنيــ  أم اســت دال (138)ســت دال ل ـ  األقليــ اعرتفـ  امسيــا  با
ل ـــام األقليـــام ر املااتـــ  احلاوميـــ  لـــي  ممانـــا  ر ممـــاطع  فيينـــا شســـت يا شأنـــ  ،ـــدش   ـــدا  ر 

ل ــام األقليــام  الــتين ديــدشم للعــد  احملــدش  مــن مــوظف  احلدمــ  املدنيــ ا  بوا ين نــد شكااينثيــا نظــر 
  (139)شالوثائل امل  وع  بل ام األقليام النما  شمن 

ش كـــــرم ةنـــــ  الـــــولااء التابعـــــ  جمللـــــ  أشاشبـــــا أم قـــــرااام احملامـــــ  الدســـــتواي  بشـــــ م شضـــــا  -71
مــــا النــــل ام  اسشــــااام ال  و رافيــــ  الثنائيــــ  الل ــــ  ر كااينثيــــا  شبشــــ م التعامــــ  بالل ــــ  النــــلوفيني 

املركـــ  النمنـــاشم للجماعـــام اسثنيـــ  النمنـــا    أش ـــهل(14٠)احملليـــ  ال تـــ ا   ـــ  منفـــتة تنفيـــتا  كافيـــا  
  (141)ال ا اة عن احملام  الدستواي  بتنفيت تلك المرااام

ـــ  منـــاءشال ـــ  اجمللـــ  النمنـــاشم أل -72  - املظـــامل أم بعـــى احملـــاكم ال تنـــت دل ال وا ين ندي
ل تـن   ا ـم أم لـديها مـا يلـ ل مـن املـوظفن الـتين يتحـدثوم ن ااي  ر إ راءا ا المانونيـ الارشاتي  شاد

اضفـــال طفيـــ  ر عـــد  الـــدعاشى الـــ  ت ـــاو بالل ـــ  النـــلوفيني   ششضـــا احملـــاكم  شهنـــاد اجتـــا  حنـــو
  (142)الث ثي  الل ام ر كااينثيا    مضموم ر املنتم  

جمللــ  أشاشبــا أم  مــ  الــربامج التلف يونيــ  شاس اعيــ  شم  وعــام ش كــرم ةنــ  الــولااء التابعــ   -73
باســتثناء الت  يــ  اس اعيــ   (143)شســائ  اسعــ ل املمدمــ  بل ــام األقليــام ال تــ ا  ،ــدش ة ش ــ  كافيــ 

ةنــ  احلـرباء املعنيــ  بامليثــاا األشاشس لل ــام اسقليميــ  أش ل ــام  بالل ـ  النــلوفيني  ر كااينثيــا  ش كــرم
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قليام التابع  جملل  أشاشبـا أم احلالـ  االقت ـا ي  لل ـح  ال ـا اة بل ـام الموميـام أش األقليـام األ
ــــــدعم العــــــال  ــــــ  كــــــال لضــــــمام اســــــتمراا ال ــــــح  ال ــــــا اة بــــــالل تن ــــــدش أم ال ــــــدهوام  شي   ت

  شأش ـــ  ةنـــ  (144)ال وا ن نديـــ  الارشاتيـــ  شالنـــلوفيني   شال تو ـــد  ـــحيف  ت ـــدا بالل ـــ  ادن اايـــ 
لـــولااء التابعــــ  جمللـــ  أشاشبــــا النمنـــا بتع يــــ  ش ـــو  ل ــــام األقليـــام ر ال ــــي اس اعـــ  شالتلف يــــوين  ا

  (14٥)شاسع ل امل  و  شالنظر ر إتا   إعانام خا   لل ح  ال ا اة بل ام األقليام

ـــا النمنـــا بت ـــميم بـــرامج شـــامل  شطويلـــ  األ ـــ  -74  شأش ـــ  ةنـــ  الـــولااء التابعـــ  جمللـــ  أشاشب
ـــاة مبنـــاشاة األشـــ ا  املنتمـــن إىل أقليـــ  الرشمـــا شمشـــااكتهم الفعل هـــولللن يـــ  ر مجيـــا  ـــاالم احلي

  (146)شثيــل مــا ممثلــ  الرشمــا شتعــاشم بتشــاشا شبتنفيــت هــت  الــربامج شا ــدها بشــا  منــتظم   العامــ 
بـاحلموا اللجنـ  املعنيـ   شمثلمـا أشـاام إىل  لـك  (147)مجعي  الشـعو  املهـد ة تو ـي  مماثلـ  شقدم 

  (148)اال تماعي  ر  ل  أشاشبا  أش   ب م توضخ النمنا شضا ل   الرشما خاا  بوا ن ند

 كــر املركــ  الــدش  ملناهضــ  التمييــ  أم الدســتوا يافــ  مركــ  الاــااينثين االنــلوفينين  شمــا  -7٥
ملناهضــ  التمييــ   ي ــدش أم احلمايــ  املمدمــ  إىل هــت  اجملموعــ   ــ  كافيــ   شأخــت املركــ  الــدش   لــك 

  (149)الثمافيـ ملؤسنـا م  علما  بالشااشى املمدم  من قـا ة اجملتمـا احمللـ  بشـ م التمويـ   ـ  الاـار
 شأش ــ  ةنــ  الــولااء التابعــ  جمللــ  أشاشبــا النمنــا ب يــا ة الــدعم املــا  املمــدل حلفــ  شت ــوير ثمافــام

  (1٥٠)شهويا ا شل ا ا األقليام المومي 
 

 المها رون والال ئون وملتمسو اللجوء -11 

 كـــرم منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  أم إ ـــراءام اللجـــوء طويلـــ   شتنـــت را ر أ يـــام كثـــ ة عـــدة  -76
  الــتم أثــر 2٠14املظــامل أم اس ــ   اس اام لعــال  منــاء  ش كــر اجمللــ  النمنــاشم أل(1٥1)ســنوام

شأش ـ  منظمـ  العفـو الدشليـ  النمنـا   (1٥2)علهل إ راءام اللجوء  مل يـؤ  إىل التعجيـ  بـاس راءام
  (1٥3)افيا اةو ةش  بضمام ت  يل إ راءام اللجوء بشا  سريا شعا   شفعا 

ش كــرم منظمــ  العفــو الدشليـــ  أم النمنــا مل تــنجخ ر ضــمام ش ـــو  مجيــا طــال  اللجـــوء  -77
ششــجا مفــول   (1٥4)إىل املشــواة المانونيــ  بشــا  فعــا  شمناســ  أثنــاء عمليــ  تمــد  طلــ  اللجــوء

م   مــوا اسننــام جمللــ  أشاشبــا النمنــا علــهل ضــمام املشــواة شالتمثيــ  المــانونين بشــا   ــر شمنــت
  (1٥٥)ا ر  لك أثناء إ راءام الرت ي   مبشسرم طوا  إ راء اللجوء شبعد 

ش كـــرم منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  أم ش ـــو  ملتمنـــ  اللجـــوء إىل النـــان ال ئـــل شاسعانـــام  -78
الرعايــ  ال ــحي  ال يــ ا   ــ  كــال  ففــ  أ يــام كثــ ة ياــوم النــان املمــدل إىل بعــى اال تماعيــ  ش 

ملتمنـــ  اللجـــوء ا ييفـــا  ش ـــ   ـــح   شي ـــ  ر أ يـــام كثـــ ة إىل  ا ـــ  املعاملـــ  املهينـــ   شال تو ـــد 
  (1٥6)آليام لتمد  الشاوى بش م نوعي  النان

نــــ  اللجــــوء علــــهل النــــان شأش ــــ  منظمــــ  العفــــو الدشليــــ  النمنــــا بضــــمام   ــــو  ملتم -79
ششــجا مفــول  مــوا اسننــام جمللــ  أشاشبــا   (1٥7)ال ئــل شاسعانــام اال تماعيــ  شالرعايــ  ال ــحي 
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النمنــا علــهل التحمــل مــن أم تاــوم مرافــل إيــواء ملتمنــ  اللجــوء  ام منــتويام معيشــي  مناســ   ر 
بنـــ   منهـــا  العمـــ     شأش ـــهل بتمديـــد فـــرتة ش ـــو  طـــال  اللجـــوء إىل ســـوا(1٥8)مجيـــا أحنـــاء ال لـــد

  (1٥9)تداي ي  س راء  شاام النما  للش ا  من ملتمن  اللجوء باحل و  علهل إ م

ســـ ن و  ر إ ـــراءام حتديـــد شضـــا اشأش ـــ  منظمـــ  العفـــو الدشليـــ  بت  يـــل أ اـــال برشتوكـــو   -8٠
آثـــاا  قانونيـــ  بشـــ م - بوســـائ  منهـــا الـــن  ر التشـــريا الـــوط  علـــهل شـــر  تمـــد  تمـــااير ط يـــ  ال  ـــئ 

  (16٠)نامج شام  سعا ة توطن ال  يفنشأش   بوضا بر   التعتي  ش  ها من ضرش  سوء املعامل 

ش كـــر مفـــول  مـــوا اسننـــام جمللـــ  أشاشبـــا أنـــ  ين  ـــ   ديـــد املهلـــ  ال منيـــ  احملـــد ة  اليـــا   -81
شاحلـــد مـــن ب ســـ و  شا ـــد لل عـــن ر قـــراا الرت يـــ  إىل أســـ وعن ب يـــ  تع يـــ  محايـــ   مـــوا اسننـــام 

ـــــر بـــــ م اللجـــــوء إىل اال تجـــــال النـــــابل للرت يـــــ  ال ين  ـــــ  أم يُ   ـــــل  خ ـــــر اسعـــــا ة المنـــــري   ش ك 
  (161)عندما ياوم ل  ما يربا   اما  شألق ر فرتة لمني  ممان  إال

ــــاءش كــــر اجمللــــ  النمنــــاشم أل -82 املظــــامل أم العديــــد مــــن ال  يفــــن ال ي الــــوم يعيشــــوم ر  من
  (162)الئم  ش ه ة جتهي ا  ناق ا  باملعدام شيفتمرشم حلدمام الدعم الاافي  مناكن مجاعي    

عامــــــ  مــــــا الما ــــــرين  ــــــ  أنــــــ  ال تو ــــــد معــــــاي  مو ــــــدة للت 3ش كــــــرم الواقــــــ  املشــــــرتك   -83
هشــــ  ب ــــف  خا ــــ   املظــــامل أم  الــــ  النــــان منــــاءش كــــر اجمللــــ  النمنــــاشم أل  (163)امل ــــحوبن

للعـــاملن الرتبـــوين  امل  ـــ  امل ـــحوبن  شال ـــ  عـــدل كفايـــ  التمويـــ ُيـــ  الما ـــرين  ـــ   فيمـــا
ش عــــا مفــــول  مــــوا اسننــــام النمنــــا   (164)مــــث   املت   ــــن ر ال ــــدمام النفنــــي  املــــدا بن 

بتـــوف  الرعايـــ  لألطفـــا  ملتمنـــ  اللجـــوء  ـــ  امل ـــحوبن شاملنف ـــلن عـــن  شيهـــم مبـــا يتماشـــهل مـــا 
  (16٥)ين ش   من ال داي  شطوا  بماء أشليفك األطفا  ر النمنااملعاي  الدشلي   شين    تع

 
 الحق في التنمية -12 

 كـــرم منظمــــ  املنــــؤشلي  العامليــــ ا الربنــــامج النمنــــاشم للتنميــــ  شاملعونــــ  اسننــــاني  )منظمــــ   -84
املائـــ   ر ٠.27املنـــاعدة اسيائيـــ  الرمسيـــ  الـــ  تمـــدمها النمنـــا اضفضـــ  إىل  املنـــؤشلي  العامليـــ ( أم

 2٠11ال ــا اة عــن االســتعرال الــدشام الشــام  لعــال  (166)33-93علــهل الــر م مــن التو ــي  اقــم 
ر املائـ  مـن الـدخ  المـوم  اسمجـا   ٠.7ننـ    شالداعي  إىل افا م لغ املناعدة اسيائيـ  الرمسيـ  إىل

م اقت اعــــــام مــــــد  املنـــــاعداعرفــــــ  مي انيـــــ  النمنـــــا لت  2٠11املتعهـــــد ىـــــا  شليــــــا   شمنـــــت عـــــال 
شخل ـــــــ  الواقـــــــ    (168)م  ظـــــــام مماثلـــــــ  8ش 3ش 4شقـــــــدم  األشااا املشـــــــرتك    (167)منـــــــتمرة

مل  2٠11لـــدشام الشـــام  لعـــال ال ـــا اة عـــن االســـتعرال ا 33-93اقـــم  أم التو ـــي  املشـــرتك  إىل
  (169)تنفت

 شاالتنــــاا منظمــــ  املنــــؤشلي  العامليــــ  إىل أم أش ــــ  الم ــــوا ر ادياكــــ  شالتننــــيلشأشــــاام  -8٥
سـاام ال لـدام  فمـر تؤ م إىل اضفال فعالي  اةهو  الـ  ت ـتدا النمنـا مـن أ ـ   عـم المضـاء علـهل

الناميــ  شضـــمام ظـــرشل العــيش الاـــر  دـــم  شال تــ ا  املعونـــ  اسننـــاني  تعــاين مـــن نمـــ  ر التمويـــ  
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ـــنهج المـــائم علـــهل  مـــوا اسننـــام علـــهل حنـــ  (17٠)شمـــن التمويـــ  اجملـــ أ و متنـــل ر مجيـــا شمل يُ  ـــل ال
  (171)أنش   املناعدة اسيائي  الرمسي 

شمنظمــ  املنــؤشلي  العامليــ  إىل ا ــا  عــد  مــن احل ــوام لتحنــن  8شأشــاام الواقــ  املشــرتك   -86
املنــاا  يُ  ــل إ مــا  األشــ ا   شم اسعاقــ  ر بــرامج التعــاشم اسيــائ  النمنــاشم  شمــا  لــك  مل

ـــنهج شتعمـــيم مراعـــاة ش كـــرم الواقـــ    (172)اسعاقـــ  ر مجيـــا الـــربامج شاجملـــاالم املواضـــيعي  املـــ  ش  ال
شلـــي  شـــائعا  بعـــد ر عمـــ   مل يتحمـــل -‘ تعمـــيم مراعـــاة اسعاقـــ ‘أم اس مـــا  الشـــام   8املشـــرتك  

  (173)النمنا ر  ا  املعون  اسنناني  الدشلي  شر  االم ال وااا

ة املنــــاعدة اسيائيــــ  الرمسيــــ  الــــ  تمــــدمها ســــنويا  النمنــــا ب يــــا  4شأش ــــ  الواقــــ  املشــــرتك   -87
شالواقـــ   8 شقـــدم  منظمـــ  املنـــؤشلي  العامليـــ  شالواقـــ  املشـــرتك   (174)ر املائـــ  ٠.7عت ـــ   لت ـــ  إىل
منظمــ  املنــؤشلي  العامليــ  النمنــا بــ موا منهــا تنفيــت تو ــيام  شأش ــ   (17٥)تو ــي  مماثلــ  3 املشــرتك 

القت ـا ي  شاال تماعيـ  شالثمافيـ  باعتمـا  هنـج قـائم علـهل  مـوا اسننـام ر اللجن  املعنيـ  بـاحلموا ا
معاةـــ   وانـــ  الشـــمولي  شاملشــــااك  شعـــدل التمييـــ  شاملنــــاشاة  ش  سياســـام املنـــاعدة اسيائيـــ  الرمسيــــ 

  (176)م لم  للتعاشم ر  ا  التنمي  شاملعون  اسنناني  كجوان 

معاق ــ  الشــركام النمنــاشي  الــ  تنتهــك  مــوا اسننــام ر عــدل  ٥شال ظــ  الواقــ  املشــرتك   -88
إ  ــاا  احلــاا   شأش ــ  النمنــا بــ موا منهــا تــوف  آليــام املنــاءل  شســ   االنت ــال المانونيــ  مــن أ ــ 

شتضــــمن المــــانوم اةنــــائ   الت اما ــــا املتعلمــــ  ب نشــــ تها احلاا يــــ  )خــــاا  احلــــدش ( الــــدش  علــــهل تنفيــــت
مراعـــــاة  مـــــوا اسننـــــام علـــــهل عـــــاتل مؤسنـــــام  لمـــــ  بوضـــــو  شا ـــــ شالمـــــانوم احلـــــا  ن و ـــــا  ت

لتنظــيم األنشــ   ا  األعمــا   شأش ــ  النمنــا باملشــااك  ر الفريــل العامــ  املعــ  بوضــا  ــك ملــ ل قانونــ
  (177)العابرة للحدش  الوطني  علهل منتوى األمم املتحدة  ش عم اعتما   ك  ش  ر هتا ال د 
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