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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الرابعة والعشرون
      2016كانون الثاين/يناير   18-29

ة لحقووق اإلنسوان تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامي  
 5/1ن قووووورار مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووا)ب( موووووق مرفوووووق 15وفقووووواق للفقووووورة 

 16/21مق مرفق قرار المجلس  5 والفقرة
 

 موزامبيق  
 

هــ ا التيريــر  للــل لال اومــاة الــوايرة ي ايــايير هل،ــاة امل اهــداةة  ا  ــرا اة ا ا ــ ة  
مبــا ي كلــال املت وــاة  الت اليــاة امليدمــ  مــن الد لــ  امل نلــ ة  ي ايــايير امل ــو  ال ــام   يــو  

ة  ي غـــل كلـــال مـــن   ـــادة األمـــم املتحـــدة الرتلـــ  كاة الشـــا    التيريـــر ميـــد  ي  ـــ   ا ن ـــان
مـــو ق ايلـــدا  ألا ـــد األاشـــا ل ـــدر ال الـــاة   لتلـــتر ىاـــا الـــن  ال امـــ ة ي ر ـــا الر ـــور    
الو ــادة املر  لــ    ض يتاــلن التيريــر  يــ  هيا        ــاة نوــر    اايا ــاة مــن امل و ــل  ال ــامل  

 ن ــان فــت  مــا يـرر من ــا ي التيــايير  النلانــاة ال انلــ  الشـارية ىــن امل و ــل    هــو يتنــل  يـو  ا
   اـــد 17/119هل ـــ  املنـــارج التو ل لـــ  ال امـــ  الـــق اىتلـــدها ماـــ   يـــو  ا ن ـــان ي ميـــري  

ك كــرة ىاــا نــو من وــ  ي  وا ــ  مايــ  الــن  مرا ــل امل اومــاة الــوايرة ي التيريــر   ي ىلــ  ي 
 ار التيرير ر يي  اضست را   التطوياة الق  د   ي ااال ال ية  ىد
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوالق  
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 
 

 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -1 
 

 ا ال    نا  اجلول  ال األي  
ا  ـــرا اة املت ـــ ة أل ـــد 

 ي شّد  ىال ا/مل ا ين مل  اضست را 

التشــــــــــدية    اضناــــــــــلا  
 ا تف    

 اضا اال  الد لل  لاياا  ىاا مجلل    ال التلللق
 (1983)  ال نشري

 ال  ـــد الـــد   ا ـــاا ألـــا يو  املدنلـــ   ال لاســـل   
(1993) 

الرب اوكـول اضتتلـايي الثـاين املاحـة ألال  ـد الـد   
 (1993)  ال لاسل ا اا ألا يو  املدنل  

اا االـــ  الياــــا  ىاــــا مجلــــل   ــــ ال التلللــــق  ــــد 
 (1997)   املر ة

 (1999اا اال  مناها  الت  يب )
  (1994)  اا اال   يو  الط 

الرب اوكول اضتتلايي ضا اال   يو  الط   ألشأن 
 (2004ا ياك األل ال ي املنازىاة امل اح  )

  الط   ألشأن الرب اوكول اضتتلايي ضا اال   يو 
أللـــــل األل ـــــال  اســـــتبتل األل ـــــال ي النبـــــا   ي 

 (2003) املوار ا ألا ل 

الرب اوكــــــــــــول اضتتلــــــــــــايي 
ضا اال  مناها  الت ـ يب 
 غـل  مـن  ـر مل امل اماـ  
ــــــــــــ  الياســــــــــــل         ال يوأل
ــــــــــــــ   الت ن ــــــــــــــانل     امل لن

(2014) 
اضا االـــ  الد للـــ   لايـــ  
 يــــــــو  مجلــــــــل ال لــــــــال 

  فـــرار  ســـرهم امل ـــا رين 
(2013) 

اا االـــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــــــو  
األ ــ اا ك ي ا ىااــ  

(2012) 

ال  ـــــــد الـــــــد   ا ـــــــاا ألـــــــا يو  
 اضاتشاري   اض تلاىل   الثيافل 

اضا االـــــــ  الد للـــــــ   لايـــــــ  مجلـــــــل 
 األ ــ اا مــن اضتت ــا  الي ــري

 (2008)التواللة 

   ال التلللق اضا اال  الد لل  لاياا  ىاا مجلل  التح واة  /   ا ىتناة
 (1983ة 22ال نشري )حت ظ: املارة 

الرب اوكول اضتتلايي ضا اال   يو  الط   ألشأن 
نازىـــاة امل ـــاح  ) ىـــتن: ا ـــياك األل ـــال ي امل

 (2004(ة 2)3املارة 

  

  ــــــــــــــــــرا اة الشــــــــــــــــــ و  
 التحيليــــاة  ا  ــــرا اة 

(3)ال ا ا 
 

الرب اوكـــول اضتتلـــايي ضا االـــ  الياـــا  ىاـــا مجلـــل 
 (2008) 8   ال التلللق  د املر ةة املارة 
 (1999) 20اا اال  مناها  الت  يبة املارة 

الرب اوكــــــــــــول اضتتلــــــــــــايي 
ضا االــــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــــــــــو  
األ ــ اا ك ي ا ىااــ ة 

 (2012) 6املارة 

اضا االــ  الد للــ  لاياــا  ىاــا مجلــل 
 14   ال التلللق ال نشرية املارة 

ــــــــــايي املاحــــــــــة  الرب اوكــــــــــول اضتتل
د الـــــد   ا ـــــاا ألــــــا يو  ألال  ـــــ

   اضاتشاري   اض تلاىل   الثيافل 
ال  ـــــــد الـــــــد   ا ـــــــاا ألـــــــا يو  

 41املدنل   ال لاسل ة املارة 
الرب اوكــــــــــــــــــول اضتتلــــــــــــــــــايي األ ل 
املاحـــــــة ألال  ـــــــد الـــــــد   ا ـــــــاا 

 ألا يو  املدنل   ال لاسل 
اا اال  مناهاـ  الت ـ يبة املاراـان 

21  22  



A/HRC/WG.6/24/MOZ/2 
 

 

GE.15-20598 3/21 

 

 ا ال    نا  اجلول  ال األي  
ا  ـــرا اة املت ـــ ة أل ـــد 

 ي شّد  ىال ا/مل ا ين مل  اضست را 

ضا االـــــــــ   الرب اوكــــــــول اضتتلـــــــــايي
 يو  الط   املت اة ألإ را  ايدمي 

 النتغاة
ـــــ   يـــــو   ـــــ   لاي ـــــ  الد لل اضا اال
مجلـــــــل ال لـــــــال امل ـــــــا رين   فـــــــرار 

  77  76 سرهمة املاراان 
اضا االـــــــ  الد للـــــــ   لايـــــــ  مجلـــــــل 
األ ــ اا مــن اضتت ــا  الي ــري 

   ( 2008)اواللة 
صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة -2 

 
 مل ي شد  ىال ا ا  را اة املت  ة أل د اضست را  ا ال    نا  اجلول  ال األي  

التشـــــدية    اضناـــــلا  
 ا تف    

ــــــــارة اجللاىلــــــــ   ــــــــل  رةــــــــ  ا أل ــــــــ  من اا اال
  امل اان  ىال ا

نوـــا  ي مـــا األساســـ  لالح لـــ   
 (2000اجلنادل  الد لل  )اواللة 

(4)ألر اوكول ألاللمو 
   

ا ا ــــــــــ  ألو ــــــــــل  1951اا االــــــــــ  ىــــــــــا   
  1967الت ،ني  ألر اوكوهلا ل ا  

ألشـــــــــأن   ـــــــــل  1954اا االـــــــــ  ىـــــــــا  
األ ـــ اا ىـــدة  اجلن ـــل  )اناـــلا ة 

2014) 
اا اال  ت ـ   ـاضة ان ـدا  اجلن ـل  

 (2014)انالا ة  1961ل ا  

 

همل/ غ ـــط   12اا االـــاة  نلـــخ امل يتـــ   
 الثاين  الرب اوكوضن ا  افلان األ ل  1949

املاحيان هبا
(5)

 

الرب اوكــول ا  ــاي الثالــق املاحــة  
(6)1949ألاا االاة  نلخ ل ا  

 

(7)اضا االاة األساسل  ملنول  ال ل  الد لل  
اا االتــــــا منولــــــ  ال لــــــ  الد للــــــ    

(8)189 يام  169 يام
 

اا اال  م افح  التلللق ي مال    
  الت الم

  
ـــــــوا   موزامنلـــــــة ىاـــــــا  -1 اضناـــــــلا     ال  ـــــــد الـــــــد   ا ـــــــاا ألـــــــا يو  اضاتشـــــــاري    

 الرب اوكـــول اضتتلـــايي املاحـــة ألال  ـــد الـــد   ا ـــاا ألـــا يو  اضاتشـــاري      اض تلاىلـــ   الثيافلـــ 
 اض تلاىلـــ   الثيافلـــ   الرب اوكـــول اضتتلـــايي األ ل املاحـــة ألال  ـــد الـــد   ا ـــاا ألـــا يو  املدنلـــ  

ة 2014 ي ىـــا   (9)الد للـــ   لايـــ  مجلـــل األ ـــ اا مـــن اضتت ـــا  الي ـــري  ال لاســـل   اضا االـــ 
 ىرألـــــ  امليـــــرية ا ا ـــــ  امل نلـــــ  مب ـــــأل  ال يـــــر املـــــدال   يـــــو  ا ن ـــــان ىـــــن ااي ـــــا ألن موزامنلـــــة 

اشــد  ىاــا ال  ــد الــد   ا ـــاا ألــا يو  اضاتشــاري   اض تلاىلــ   الثيافلــ ة    ـــاية     ن  مل
  (10)ي التقاماهتا كلال يش    برة كنلة
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ة    ــ  جلنــ  مناهاــ  الت ــ يب موزامنلــة ألإ ــداي ا ىتنــاة املنشــوا 2013 ي ىــا   -2
  (11)من اضا اال  22  21ىال ا ي املاراني 

   ـــاي فريـــة األمـــم املتحـــدة اليطـــري      ـــازاة حتييـــ  ألشـــأن ان لـــ  التو ـــلاة املننثيـــ  ىـــن  -3
ا اناـــلا  موزامنلـــة    اضا االـــ  الد للــ   لايـــ  ال لـــال امل ـــا رين اضســت را  الـــد يي الشـــام  مـــن مجات ــ

  فرار  سرهمة  اا اال   يـو  األ ـ اا ك ي ا ىااـ   الرب اوكـول اضتتلـايي ضا االـ   يـو  األ ـ اا 
ألشــــأن   ــــل  1954ك ي ا ىااــــ ة  الرب اوكــــول اضتتلــــايي ضا االــــ  مناهاــــ  الت ــــ يبة  اا االــــ  ىــــا  

  (12)املت اي  ف    اضة ان دا  اجلن ل  1961اجلن ل   اا اال  ىا   األ  اا ىدة 
     ـــ  م و ـــل  األمـــم املتحـــدة ال ـــامل  لشـــ  ن الت ،ـــني )امل و ـــل ( موزامنلـــة أل ـــحب -4

ا ا ـــ  ألو ـــل الت ،ـــني ألنـــا  ىاـــا التو ـــل  الـــق انات ـــا   نـــا   1951حت واهتـــا ىاـــا اا االـــ  ىـــا  
ــــد يي الشــــام   ــــق  ة(13)األ ل ا ــــاا هبــــااضســــت را  ال ــــ   ال ــــل ا   كلــــال ا قي ــــ  النل،  رمــــا  ا   لاي

 اـدم  كـ  مــن الاونـ  امل نلـ  إليـو  ا ن ــان  جلنـ  مناهاـ  الت ـ يب  ال ريــة   (14)الت ،ـني لالـا  
مما ا  او لاةاليطري 

(15)  
ــــ   ال اــــم  الثيافــــ  )اللون ــــ و(     ــــر ية -5 اشــــولل     ــــاية منولــــ  األمــــم املتحــــدة لايألل

  (16)موزامنلة ىاا التشدية ىاا اا اال  م افح  التلللق ي مال الت الم
  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
 ة اــانون ىيوألــاة  ديــد ألــدض  2014ض ــظ ال ريــة اليطــري  ن موزامنلــة اىتلــدة ي ىــا   -6

ة مـــا ىـــقز ري ـــ  امتثاهلـــا لتلتقامـــاة املت ايـــ  1886مــن اليـــانون ال ـــاألة الـــ ي ي ـــور ااي ـــ     ىــا  
  (17)إليو  الن ا   األل الة مبا ي كلال اضلتقا  ألتورمي خمتاخ    ال ال نخ  اضىتدا  اجلن لني

  (18)2014 امل اوماة ي ىا       اية اللون  و    اىتلار مشر ر اانون الو ول  -7
  

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة  -جيم 
 
ة جلنـــــ   لنلـــــ  2012ض وـــــ  امل و ـــــل   ال ريـــــة اليطـــــري  ن موزامنلـــــة  نشـــــأة ي ىـــــا   -8

 ككــــرة امل و ــــل  ألــــأن موزامنلــــة   (19)2009ل ــــا   33/2009ألاليــــانون   يــــو  ا ن ــــان ىلــــت  
  (21)تــتل اجلولــ  األ   مــن اضســت را  الــد يي الشــام  (20) يــدة التو ــلاة امليدمــ  هبــ ا الشــأن

  ىرألـــ  الاونـــ  امل نلـــ  إليـــو  ا ن ـــان ىـــن ااي ـــا  زا   ي ر ايـــايير ألشـــأن ىـــد  اســـتيتلل  الاونـــ  
هـــــ   الاونــــ  ألاضســــتيتلل  التامـــــ  الولنلــــ   يــــو  ا ن ـــــانة   ثــــ  موزامنلــــة ىاـــــا  ــــلان  تــــل 

 اق يدها ألـاملواير التزمـ  ض ـطتى ا ألوضيت ـا مبـا يتلا ـا  امـا  مـل املنـارج املت ايـ  مبركـق امل س ـاة 
  ىرألــ  امليــرية ا ا ــ  امل نلــ  مب ـــأل    (22)الولنلــ  لت قيــق   ايــ   يــو  ا ن ــان )منـــارج ألــايي (

  (23)يو  اضاتشاري   اض تلاىل   الثيافل  ي  ضي  الاون ال ير املدال ىن  ما ا ي  ن ادي  ا 
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   هـــو هل،ـــ  2012انت ـــامل الربملـــان ألمـــني املوـــامل ي ىـــا  ا   ض ـــظ ال ريـــة اليطـــري  ياـــ -9
  ل ــن  فيـا  لايـانون ا راية ال امــ ىلـ    وملـ  م ا ـ  ألاـلان  يــو  املـوالنني  الـدفار ىــن منـد  

  (24)ا لل    لقامل ألما  ان ل  او لاا  يش   حتدي
  

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياق  
 
لار ـــد  التيلـــلم مـــن   ـــ  ا  ككـــر ال ريـــة اليطـــري  ن مديريـــ   يـــو  ا ن ـــان   ـــ    لـــاي  -10

ان لـــ  التو ـــلاة الـــوايرة ي تطـــ  ال لـــ  الولنلـــ  لاـــلان ف اللـــ  ان لـــ  التو ـــلاة امليدمـــ  ي  لـــاي 
  ـــلل  هـــ   ا طـــ  لتتـــقامن مـــل تطـــ  التنللـــ  الولنلـــ  ا ل ـــل ة اضســـت را  الـــد يي الشـــام   

  لـــاي ىلـــ  األمـــم املتحـــدة لال ـــاىدة ا مادلـــ ة  تطـــ  ال لـــ  مـــن   ـــ  ا ـــد مـــن ال يـــر  خمتاـــخ 
  (25)ا طط اليطاىل 

  
 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 

 
 حالة اإلبالغ -1 

 

 هل،  امل اهدة
املت وــاة ا تاملــ  املدي ــ  

 ي اضست را  ال األة
هتـــــر ايريـــــر ا ـــــد  منـــــ  

  ال ا ألتغ هتر املت واة ا تامل  اضست را  ال األة

 جلنــ  الياــا  ىاــا
  التلللق ال نشري

اـــــــــأتر ايـــــــــدمي التيريـــــــــر اجلـــــــــامل  - - 2007همل/ غ ط  
ـــــق ىشـــــر  الراألـــــل  ـــــرين الثال لاتيري

 2010ىشر من  ىا  

الاونــــــــــــــ  امل نلــــــــــــــ  
 إليو  ا ن ان

)كــــــان يننبــــــ   2012 -
ايدةـــــــ  ي األ ـــــــ  ي 

 (1994ىا  

حيـــ  موىــــد ايــــدمي التيريــــر الثــــاين  2013األ ل/ كتوألر  اشرين
 2017ي ىا  

الاونــــــــــــــ  امل نلــــــــــــــ  
ألالياـــــــــــــا  ىاـــــــــــــا 
   التلللق  د املر ة

اـــــــــأتر ايـــــــــدمي التيريـــــــــر اجلـــــــــامل  - - 2007 ياي/مايو 
لاتيريرين الثالق  الراألـل منـ  ىـا  

2010 

  جلنــــــــــــــ  مناهاــــــــــــــ
   الت  يب

)كــــــان يننبــــــ   2012 -
ايدةـــــــ  ي األ ـــــــ  ي 

 (2000ىا  

حيـــ  موىــــد ايــــدمي التيريــــر الثــــاين  2013الثاين/نوفلرب  اشرين
 2017ي ىا  

  حيــ  موىــد ايـــدمي التيريــر اجلـــامل  - - 2009 ياول/سنتلرب   جلن   يو  الط
ـــــــــــل  ـــــــــــق  الراأل  يلاتيريـــــــــــرين الثال

؛ اأتر ايدمي التيريـر 2016 ىا 
األ   مبو ــــــــــــــــــــب الرب اوكــــــــــــــــــــول 
اضتتلايي ضا اال   يو  الط   
ألشــــــــــــأن ا ــــــــــــياك األل ـــــــــــــال ي 
املنازىـــــــــــــــــاة امل ـــــــــــــــــاح  منـــــــــــــــــ  

؛ اأتر ايدمي التيريـر 2006 ىا 
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 هل،  امل اهدة
املت وــاة ا تاملــ  املدي ــ  

 ي اضست را  ال األة
هتـــــر ايريـــــر ا ـــــد  منـــــ  

  ال ا ألتغ هتر املت واة ا تامل  اضست را  ال األة

األ   املت اـــــــــــــــــــة ألـــــــــــــــــــالرب اوكول 
اضتتلايي ضا اال   يو  الط   
ألشـــــأن أللـــــل األل ـــــال  اســـــتبتل 
األل ـــــــــال ي النبـــــــــا   ي املـــــــــوار 

 2005 ا ألا ل  من  ىا 

الاونــــــــــــــ  امل نلــــــــــــــ  
إللايــــــــــــ   يــــــــــــو  
مجلـــــــــــــــل ال لـــــــــــــــال 
امل ـــــــا رين   فـــــــرار 

  سرهم

ــــ   - - - ــــر األ   من ــــأتر ايــــدمي التيري ا
 2014ىا  

الاونــــــــــــــ  امل نلــــــــــــــ  
إليو  األ ـ اا 

 ك ي ا ىاا 

ــــ   - - - ــــر األ   من ــــأتر ايــــدمي التيري ا
 2014ىا  

  
 هيئات المعاهداتالردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مق  -2 

 املت واة ا تامل   
 

 ااييخ التيدمي املو ور موىد التيدمي  هل،  امل اهدة

اضىتيال    اض تواز الت  ـ    الاـلاناة اليانونلـ ؛ فـر   اض توـاز  2014 الاون  امل نل  إليو  ا ن ان
(26)ني  ىدر اليااة  ىد  ك اي  التدييب  ا ة ي احملاكل  ال ارل 

 
أل ثـــ  يســـاد  اـــ كل 

 (27)2014ي ىام  
 2015(28)

 

الالاناة اليانونل  لأل  اا احملتوقين؛ التحيلة ي اويط مـوف ني  2014   جلن  مناها  الت  يب
إن اك اليانون ي ىلالاة  ىدا  تاي  نطا  الياا   غلها أل م ا ني

(29)من  ىلال اليت  غل املشر ر؛ الت  يب  سو  امل اما 
 

  يســا  يســال  اــ كل 
(30)2014ي ىا  

 

  
مــــل ا  ا ـــرمل جلنــــ  مناهاــــ  الت ـــ يب ىــــن  ســــ  ا ل ـــد  اوافــــة التيريــــر األ   ملوزامنلـــة  امــــ -11

  (31)سن  12ا  املنارج التو ل ل  لاون ة  لتيدة  متأتر 
  

(32)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 
 

 ا ال  الراهن  ا ال    نا  اجلول  ال األي  

 ض ض رىوة رادل 

 الشح   القياياة املاطال هبا
 الديون ا اي ل 
  املشرر ن راتالا  

  استيتل اليااة  احملامني

 ال ير املدال 
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 ا ال  الراهن  ا ال    نا  اجلول  ال األي  

 امللا   الشر  الشح  القياياة املوافة ىال ا من  لق املند 
 الشح 

 الب ا 

  يو  ا ن اناملداف ون ىن  القياياة املطاومل   راؤها
 ىلالاة ا ىدا  تاي  نطا  الياا  

 الشح 
 أللل األل ال 

    تتل ال ية الد اضست را ة   يس  ألتغ  ا د   مل ارر ا  وم  ىاا النتغ  الرر ر ىاا يساد  اضرىا   الندا اة ال ا ا 
  التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  -جيم 

 
اــــــــّدم  موزامنلــــــــة م ــــــــات  ماللــــــــ  مل ّو ــــــــل  األمــــــــم املتحــــــــدة ال ــــــــامل   يــــــــو  ا ن ــــــــان ي  -12
 (33) 2013 ىا 
 اــدم  امل و ــل  الــدىم لتن لــ   نشــط  ي موزامنلــةة مبــا ي كلــال املــ  ر الــول  امل ــ  ألاألىلــال  -13

 ســــاهم امل تــــب   (35) اــــوفل التــــدييب لاونــــ  الولنلــــ   يــــو  ا ن ــــان (34)التواييــــ    يــــو  ا ن ــــان
ا االلــ  ي زيــارة الــوى  ألأتلــ    ــل سلاســ  ألشــأن األىلــال التواييــ    يــو  ا ن ــانة ألوســاد  من ــا 

  (36)اليلا  ألن ث     ماألواو ألرفي    د تربا  امل و ل  ي مال األىلال التوايي    يو  ا ن ان
  

، موووع مراعووواة القوووانون تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووان -ثالثاق  
   الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 
 المساواة وعدم التمييز -ألف 

 
  ـــاية امليـــرية ا ا ـــ  امل نلـــ  مب ـــأل  ال يـــر املـــدال     ن امل  ـــراة اض تلاىلـــ  انـــني  ن  -14

املر ة اأيت ي املران  الثانل  أل ـد الر ـ  فللـا يت اـة مب وـم التـداألل اض تلاىلـ   اضاتشـاري  ىاـا الـرغم 
الثيــاي األألــوي  - ن النوــا  اض تلــاى  امل اســب الــق حتييــ  ي مــال التلثلــ  ال لاســ    ك مــن 
 كنــل     انــب ىــد  ان لــ  اليــوانني  ال لاســاة ىاــا الشــ لد امل س ــ   ىــا    ــراز ايــد راســخ ال

 ألا  ــــاف     كلـــالة  ىرألــــ  الاونـــ  امل نلــــ    (37)ااألـــ  لايلـــاق نــــو حتيلـــة امل ــــا اة ألـــني اجلن ـــني
ة مبــا ي كلــال فللــا يت اــة املــر ة لاتلللــق مبو ــب اليــانون ال ــري زا  ا ــر  إليــو  ا ن ــان ىــن ااي ــا 
  ثـــ  الاونـــ  موزامنلـــة ىاـــا م افحـــ  اليوالـــب النلطلـــ  ال ـــاددة   (38)ألـــا يا  اضنت ـــار ألـــاألي 

  (39)ألشأن ر ي املر ة
دة لوياـــ  ي ا ـــول  ملـــ   ـــاي ال ريـــة اليطـــري  الاونـــ  امل نلـــ  إليـــو  ا ن ـــان    التـــأتر  -15

 لايــ   يــو  األاالــاة اجلن ــل  )ضمنــدا(  هــ  منولــ  غــل   وملــ  اــدافل ىــن  اجلل لــ  املوزامنليلــ 
  (40) يو  املثالني
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 الحق في الحياة والحرية واألمق الشخصي -باء 
 
ض ظ ال ريـة اليطـري  ن التـوار ال لاسـ  امل ـتلر ألـني ا  ومـ   ا ـقمل امل ـاي  الردل ـ ة  -16

ة  ســـ رة 2014نطيـــ  الوســـطا مـــن الناـــد ي ىـــا  ة  ر     نشـــومل موا  ـــ  م ـــاح  ي امليينـــامو
ىـــن ت ـــادر ي األي اري  اـــدمل الننلـــ  التحتلـــ    ىيـــب التوالـــل ىاـــا اا ـــا   اـــخ  لـــت  النـــاي ي 

 2014ة نولـــــ  اضنت األـــــاة الرداســـــل   الربملانلـــــ  ي اشـــــرين األ ل/ كتـــــوألر 2014 ياول/ســـــنتلرب 
  (41)2015ير   رة ا  وم  اجلديدة الللني ي كانون الثاين/ينا

ا ـــاام  الــــ  ان ـــدا  األمــــنة مــــن  ي ال ـــنواة األتـــلةىــــا   ككـــر ال ريـــة اليطــــري  ن الناـــد  -17
اـــــدا ل األســـــاح  الشـــــبلة تـــــاي  ســـــلطرة اقايـــــد ســـــللا ي املـــــدن الردل ـــــل      ـــــاي كـــــ لالة      ض

ــــ  ــــ  تــــاي  نطــــا  امل س ــــاة الرتل ــــق ر    اطنلــــة ال دال ــــ    (42)ال ــــاطاة  الن   ىرألــــ  كــــ  مــــن جلن
مناهاــ  الت ــ يب  الاونــ  امل نلــ  إليــو  ا ن ــان ىــن الياــة  زا  اســتلراي ىلالــاة ا ىــدا  البوغــاد ة 

  (43)  ثتا موزامنلة ىاا منل ه   ال لالاة  التحيلة فل ا  مت ي  امل   لني ىن ا  م اانت م
ت ايــ  ألايا ــامل ىنا ــر الشــرل    ىرألــ  جلنــ  مناهاــ  الت ــ يب ىــن ااي ــا  زا  اضرىــا اة امل -18

 اســت دا  اليــوة امل رلــ ة ة مشــر رة مبــا ي كلــال ىلالــاة  ىــدا  تــاي  نطــا  الياــا  اتــ  غــل  ىلــال
 ض ســـللا ىنـــد اليـــن  ىاـــا املشـــتن  فـــل م  مراانـــ  املوـــاهراة    ثـــ  الاونـــ  موزامنلـــة ىاـــا   ـــرا  

إن ــــاك اليــــانون ي أل  ا ــــنيمــــوف ني م حتيلــــة فــــويي  ف ــــال  نقيــــ  ي مجلــــل اضرىــــا اة املت ايــــ  ألتــــويط
ىــــن التحيلــــة ي اضرىــــا اة املت ايــــ  ألاســــت دا  اليــــوة  اتــــ  تــــاي  نطــــا  الياــــا ة فاــــت   ىلالــــاة

  ىرأل  الاون  امل نل  إليو  ا ن ان ىن  واغ  مما ا   (44)امل رل ة  ىاا  نشا  الاحايا
(45)  

ــــة ىاــــا ا ــــرا  -19 ــــ  مناهاــــ  الت ــــ يب موزامنل ــــة ال ــــويي ي مجلــــل   ثــــ  جلن ىاــــا التحيل
 ممايسـ   اضة الوفاة   نا  اض توـاز   رانـ  مـن اثنـ  م ـ  للت  ىـن  اـور مثـ  هـ   ا ـاضة  ـرا 

  (46)لت  يب    سو  امل اما     ا تال املت لدة   نقال ال يوأل  املناسن  أل ا
فــــرار الشــــرل  أل مــــن ال يــــامل ألالن ــــن فــــتة ا   ىرألــــ  الاونــــ  ىــــن ااي ــــا  زا  اســــتلراي  -20

 موف   ال وون الـ ين ياوـأ ن    ا ـ يب املواـوفني  احملتوـقين   سـا ة م ـامات م    ثـ  الاونـ  
موزامنلــة ىاــا ا ــرا ىاــا   ــرا  حتيلــة فــويي   ــام   نقيــ  ي مجلــل هــ   اضرىــا اةة  ميا ــاة 

  ىرألــ  الاونــ    (47)اجلنــاة  فــة األ ــولة   نــقال ال يوألــاة املناســن  هبــم ي  ــال  نــ   مــم مــ ننون
مـــا حيشـــاون ىاــا ا نشـــا ة     ـــ  ا  ألن  ـــحايا الت ـــ يب  ســو  امل اماـــ  نــاري ا  ىــن ااي ـــا  ياــ

  (48)موزامنلة ألأن االن اضنتشا  لااحايا
  ىرألـــ  الاونـــ  امل نلـــ  إليـــو  ا ن ـــان ىـــن ااي ـــا  زا   ي ر ايـــايير ىـــن ممايســـ  اضىتيـــال  -21

  ىرألـــ  كــــ  مــــن جلنـــ  مناهاــــ  الت ــــ يب   (49)ال  ــــد األل ــــال اض توـــاز الت  ــــ لني مبــــا ي كلـــ
 زا   ي ر ايــايير ىــن لــول فــية اض توــاز ال ــاألة ا   الاونــ  امل نلــ  إليــو  ا ن ــان ىــن الياــة  ياــ

لالحاكلــ  مبــا يتوــا ز ا ــد ر املنشــوا ىال ــا ي اليــانون   أليــا  الشــ   احملتوــق الــد اض توــاز 
    (50)أل د انياا  مدة ال يوأل 
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ــــأن نوــــا  ال ــــوون  -22 ــــة اليطــــري أل ــــ  يوا ــــ  حتــــدياة مــــا زال   فــــار ال ري ي لــــول فــــية اتلث
اض توــاز ال ــاألة لالحاكلــ   فــر   ال ــون الياســل      ــاي     ــلور ممايســ  ال نــخ  اكتوــا  

   نيــــ  ا  ال ـــوون  اــــداى  ألنلت ــــا التحتلـــ   نيــــ  امللــــا   مرافـــة الشــــر  الشــــح      ـــاي  ياــــ
  ىرألـــ  جلنـــ  مناهاـــ  الت ـــ يب   (51)نوىلتـــ   ايا ـــار م ـــدل انتشـــاي األمـــرا  امل ديـــ البــ ا   يرا ة 

 الاونــــ  امل نلــــ  إليــــو  ا ن ــــان ىــــن  ــــواغ  مما اــــ      ــــتا موزامنلــــة ألإنشــــا  نوــــا  لر ــــد  مــــاكن 
  (52) حت ني فر   اض تواز  خت لخ  ال  اضكتوا  ي ال وونا ة اض تواز ر يي

ال ـــوون ألقيـــاية الاونـــ  الولنلـــ   يـــو  ا ن ـــان الـــا  ة امل و ـــل     ة   ـــاي 2014 ي ىـــا   -23
  (53) مراكق اض تواز ي امليال اةة ي  لاي   ل م ل  ي د ااطال هبا ألش ت ا هلل   اادل   لنل 

  فـــار ال ريـــة اليطـــري ألـــأن موزامنلـــة ن ـــ ة التو ـــلاة كاة الشـــا  املننثيـــ  ىـــن اضســـت را   -24
ألإارايهـــا اةللـــ  املت اماـــ  املت ـــدرة اليطاىـــاة مل ـــاىدة الن ـــا   ـــحايا ال نـــخة  الـــد يي الشـــام  األ ل

ا  مـــن   ـــ  ايـــدمي تـــدماة كاة نوىلـــ   لـــدةة  التشـــولل ىاـــا يفـــل الشـــ ا    ان لـــ  اليـــانون ان لـــ 
   ككــرة امليــرية ا ا ــ  امل نلــ  مب ــأل  ال يــر املــدال  ن ال نــخ اجلن ــاين ض يــقال ةثــ  مشــ ا  (54)ف ــاض  
مل افحـ  ال نـخ ا  لة ىاا الرغم من  نشـا   لـاي سلاسـ   اـانوين مل اجلـ  هـ   امل ـأل ة يشـل  اانونـتط

 ةامليــري   املنــق   اســتحداا ر ادــر مت ششــ  ي الشــرل   نوــا  لتيــدمي امل ــاىدة    الاــحايا    ىرألــ
  ىرألــ  الاونــ  امل نلــ  إليــو  ا ن ــان ىــن ااي ــا  زا    (55) زا  ىــد  ف اللــ  التن لــ  اىــن ااي ــ  ا ا ــ

اســتلراي هــ   اجلــرادم  اــدين ن ــن  ا ألــتغ ىن ــا أل ــنب املوااــخ اض تلاىلــ  التيالديــ    ثــ  الاونــ  
  (56)موزامنلة ىاا م افح  ال نخ اجلن اين جبللل    ال    الاا 

لياــاة  احملــامني موزامنلــة ألاملاــ  ة    ــا امليــري ا ــاا امل ــ  ألاســتيتل ا2011 ي ىــا   -25
ــــدييب تــــاا  ــــوفل ا ــــال نخ  ــــد الن ــــا   األل ــــال  ا ــــ  أل ي اوســــلل نطــــا  انتشــــاي امل ااــــب امل نل

  (57)لاشرل   سادر امل   لني ال ين ييدمون امل اىدة لان ا   األل ال
امل ـــــناة  اشــــ ر الاونـــــ  امل نلـــــ  إليــــو  ا ن ـــــان ألـــــالياة  زا   ي ر ايــــايير ألشـــــأن ا ـــــر   -26

املت لـاة مبلايسـ  الشـ وكة لاو ـم  ال نـخ    ثـ  موزامنلـة ىاـا  ايـ  الن ـا  امل ـناة املت لـاة 
  (58)مبلايس  الش وكة من سو  امل اما   ا ي ا 

ىاــا  ســاق األل ــال اا   ض اــقال جلنــ  مناهاــ  الت ــ يب اشــ ر ألــالياة  زا  اســتلراي اســي  -27
     ال يوألــ  الندنلــ  )اجل.اــد(    ثــ  الاونــ  موزامنلــة ىاــا الــدين  جلــو  أل ــ  ال ــاطاة التيالديــ

م افحـــ  امللايســـاة التيالديـــ  الاـــايةة  ض ســـللا ي املنـــالة الري لـــ ة  ا ـــرا ىاـــا اوافـــة اليـــانون 
  (59) امللايساة ال رفل  فل ا مل التقاماهتا ي مال  يو  ا ن ان

ة اضىتــــدا  اجلن ــــ  ىاــــا األل ــــال  ض وــــ  الاونــــ  امل نلــــ  إليــــو  ا ن ــــان  ن  ــــاض -28
مبـــا ي كلـــال ي املـــدايقة ض يناـــل ىن ـــا لـــد  ال ـــاطاة ي كثـــل مـــن األ لـــان ا ة  اســـتبتهلم  ن ـــل

  (60)ألن األســــر حتــــا ل ا شــــول ىاــــا ا ــــوي  مــــن مــــرا ء هــــ   األف ــــال تــــاي  نطــــا  الياــــا 
د األل ــــال؛  اىتلــــار     ــــا ال ريــــة اليطــــري موزامنلــــة ألــــإ را  رياســــ  استيشــــادل  ىــــن ال نــــخ  ــــ
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اســـياالولاة لتبلـــل ال ـــاوك مـــن   ـــ  ننـــ   يافـــ  الشـــل   التيشـــل ي ا ألـــتغ ىـــن ال نـــخ  ـــد 
األل ـــال؛   نشـــا  هللـــاة للألـــتغ ىـــن ال نـــخ ا ـــون متدلـــ  لألل ـــال؛  ا قيـــق اةللـــاة مـــن   ـــ  

    ــ  جلنــ  مناهاــ  الت ــ يب موزامنلــة إلوــر   (61)اجلــرادم اجلن ــل مــرا ء زيــارة م ــدضة  رانــ  
  (62)ال يوأل  الندنل  لألل ال ي مجلل النل،اة

 اـــــال ال ريـــــة اليطـــــري  ن ىلـــــ  األل ـــــال ض يـــــقال يشـــــ   مشـــــدي ااـــــة ي موزامنلـــــةة ي  -29
اليطاىني الرت   غل الرتـ  ىاـا  ـد سـوا      ـاي     ن اـانون ال لـ  حيـدر ال ـن الـدنلا لا لـ  

(     ن 2008اضستيشــــادل  املت ــــدرة امل  ــــراة )  ام ــــ  ىشــــرةة  مــــل كلــــالة اشــــل الدياســــي ا 
  (63)ي املادـــ  22ن ـــن  ىلالـــ  األل ـــال الـــ ين اـــيا ري  ىلـــايهم ألـــني ا ام ـــ   الراأل ـــ  ىشـــرة اناـــل 

  ىرألــــ  الاونــــ  امل نلــــ  إليــــو  ا ن ــــان ىــــن ااي ــــا  زا  ايا ــــار م ــــدل ىلالــــ  األل ــــال ي الناــــدة 
ــــ ة   زا   ي ر ايــــايير ألشــــأن اضســــتبتل اجلن ــــ   ض ســــللا ي اليطاىــــاة القياىلــــ   ا ــــدماة املنقلل

لياـــا  ا  مــن   ــلألل ــال    ثــ  الاونــ  موزامنلــة ىاــا ان لــ  ال لاســـاة  اليــوانني امل لــول هبــا 
ىاـــا ىلالـــ  األل ـــال  اضســـتبتل اجلن ـــ  لألل ـــال  ا ـــرا ىاـــا ميا ـــاة امل ـــ  لني ىـــن انت ـــاك 

  (64)اليواننيه   
 ض وــ  جلنــ  مناهاــ  الت ــ يب اجل ــور املن  لــ  ملنــل اض ــاي ألالنشــرة ل ن ــا  ىرألــ  ىــن  -30

ااي ــا  زا  اض ــاي ألالنشــر راتــ  الناــد  ىــرب  ــد ر  ألغــرا  اضســتبتل اجلن ــ     ال لــ  اجلــربي 
  ىرألــ  الاونــ  امل نلــ  إليـــو  ا ن ــان ىــن الياـــة  زا    (65) كــ لال  زا  اض ــاي ألاألىاــا  النشـــري 

مــن الت ــر  لتنتيــا ة   زا   ي ر ايــايير ىــن ممايســ  ا  اــدين ن ــن  ا ألــتغ ىــن  ــاضة اض ــاي توفــ
اض ــــاي ي   ــــقا  مــــن   ــــم ا ن ــــان ىاــــا  يــــدي مــــن يطاــــة ىاــــل م األلنــــا  الــــد الون    ثــــ  

ض ـاي ألاأل ـ ااة  اض ـاي ألــأ قا  مـن   ـم ا ن ــان موزامنلـة ىاـا ا قيـق اجل ــور مـن   ـ  منــل ا
  (66) ال  لا  امل اان  ىال لا   اي   حايا اض اي من الت ر  لتنتيا 

  
 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت مق العقاب، وسيادة القانون  -جيم 

 
ىينــاة ىديــدة حتــول  ــ  اةن ككــر امليــري ا ــاا امل ــ  ألاســتيتل الياــاة  احملــامني  ن  ــ   -31

ر ن حتيلـة اضسـتيتل امل س ـ   نقاهـ  ال ـاط  الياـادل  يغـم   ـور  لـاي رسـتويي  اـانوين  سلاسـايت 
    ــــا امليــــري ا ــــاا موزامنلــــة مباــــاى     ورهــــا مــــن   ــــ  رىــــم اســــتيتلل  الياــــا    (67)مشــــول

ي ال شــ  ألــني ال ــاطاة  الاــنط  النوــر ي   ــرا    ــت اة رســتويي   اانونلــ  ارمــ     ا قيــق منــد 
ا رايي    ــل  ــلاناة ا  ــ  ختشــل  اىتلــاراة مــن امللقانلــ  لاو ــاز الياــاد   اضســتيتل املــا  

  (68)لالحاكم جبللل م توياهتاة  م تب املدى  ال ا   م س   امل اىدة  التلثل  اليانونلني
ا ـــدماة الياـــادل  فـــإن     ىاـــا الـــرغم مـــن التطـــوياة ا  األلـــ ض ـــظ ال ريـــة اليطـــري  نـــ -32

فل ـــا مـــوالن  ـــ خة مبــــا ي كلـــال نيـــ  ىــــدر   انلَّنــــ  اض تلاىلـــ  هـــ  مـــن  كثــــر ا ـــاضة الـــق
املــــوف ني؛  اشــــوي اــــدييب األتشــــادلني اض تلــــاىلني  مــــوف    ن ــــاك اليــــانون؛  ىــــد   تــــل   ــــاز 
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امني؛  ىــد  اــوفر الشــرل  مبــا ي  ــ  مــن اليــدياة مل اجلــ  ااــايا مــن انلــ   ــلان النوــا   األمــن ال ــ
 ض اــقال جلنــ  مناهاــ  الت ــ يب اشــ ر ألــالياة  زا  اــدين   (69)امل ــاىدة اليانونلــ  ي مجلــل  نــا  الناــد

    ــــ  الاونــــ  امل نلـــ  إليــــو  ا ن ــــان موزامنلــــة   (70)ىـــدر الياــــاةة  اــــراكم الياـــايا ي احملــــاكم
ألالت ولـــ  ألقيــــارة ىـــدر املــــوف ني الياـــادلني املــــ هاني  املــــديألني  موا ـــا  اجل ــــور مـــن   ــــ  ت ــــ  

  (71) اضة اأتر ا  را اة
ض اتـــوفر  أل ـــ اا املواـــوفني  احملتوـــقينا ألن  ىرألـــ  جلنـــ  مناهاـــ  الت ـــ يب ىـــن ااي ـــا  -33

  ىرألـــ  الاونـــ  امل نلـــ  إليـــو  ا ن ـــان ىـــن   (72)لاناة اليانونلـــ  األساســـل هلـــم رادلـــا  مجلـــل الاـــ
ا   واغ  مما ا        موزامنلة ألاـلان  تـل األ ـ اا احملتوـقين جبللـل الاـلاناة اليانونلـ ة  فيـ

  (73)لا  د الد   ا اا ألا يو  املدنل   ال لاسل 
 احملــــامني موزامنلــــة ألتيــــدمي الــــدىم الــــتز      ــــا امليــــري ا ــــاا امل ــــ  ألاســــتيتل الياــــاة  -34

مل س ـــ  امل ـــاىدة اليانونلـــ   التلثلـــ  اليـــانونلني مب ـــاىدة مـــن ا تلـــل الـــد   ل ـــ  يت ـــ  هلـــا اـــوفل 
التلثل  اليانوين ال  ال ي مجلـل  نـا  ا ااـلم  حتيلـة اضسـتيتل ا رايي  املـا  الـ ي حتتـا   للـ  ي 

  (75)مناها  الت  يب او ل  مما ا   ادم  جلن   (74) را  م ام ا
 ي   ال ريـــــة اليطـــــري  ن اليـــــلم الثيافلـــــ   اليـــــوانني ال رفلـــــ  اـــــد حتـــــول ر ن  تـــــل الن ـــــا   -35

اــــدين م ــــتو  الــــوى  إليــــو  ا ن ــــان   ــــ خ ا   األل ــــال إليــــوا م الدســــتويي    ض ــــظ  ياــــ
احملالـــ  ىنـــد م اجلـــ  امل ـــاد  املنـــارياة ي مـــال ألنـــا  اـــدياة الياـــاة التيالـــديني  اـــارة ا تل ـــاة 

  (76)ىاا م تو  ا تلل احملا 
ــــرة  ض ــــظ  -36 ــــق يرا ن ــــا ا شَّ ــــارة ي ىــــدر اجلــــرادم ال ــــة اليطــــري     ــــد ا زي    ــــاي ال ري
ا  ي املادـــ  مـــن نـــقض  ال ـــوون اـــيا ري  ىلـــايهم ألـــني ال ارســـ  ىشـــرة  ا اريـــ   ال شـــرين  فيـــ 13  ن

ـــــوزاية ال ـــــدل ـــــة اض توـــــاز ال ـــــاألة   (77)ل ـــــ  جلنـــــ  مناهاـــــ  الت ـــــ يب ىـــــن الياـــــة  زا  اطنل   ىرأل
لالحاكلـــ  ىاـــا األ ـــداا ي كثـــل مـــن األ لـــان    ثـــ  موزامنلـــة ىاـــا  ـــلان ىـــد  الاوـــو     
اطنلـــة اض توـــاز ال ـــاألة لالحاكلـــ  ىاـــا األ ـــداا  ض كلـــتك  تـــل  ألاشـــر فـــية زمنلـــ  مم نـــ ة 

  (78)يانون ىن النالبني   نا  اض تواز فش  مجلل األ داا امل ال ني لا
 ض ـــــــظ ال ريـــــــة اليطـــــــري  ن ماـــــــ  الـــــــوزيا   اـــــــر ملوىـــــــ  اـــــــداألل مل افحـــــــ  ال  ـــــــار ي  -37
  ىرألـــ  امليـــرية ا ا ـــ  امل نلـــ  مب ـــأل  ال يـــر املـــدال ىـــن تلنـــ   ما ـــا ألن ال  ـــار   (79)2011 ىـــا 
الثبـــــراة الــــق ا ـــــيي ا لــــاي اليـــــانوينة يــــقال ةثــــ  هفـــــ   تــــاري ا راية ي الناـــــد  ات ــــاام أل ــــنب  ض

ىاــا  ن ال  ــار ييــو  ألشــوية تطــلة اــدية الد لــ  ىاــا الوفــا  ألالتقاماهتــا ي مــال  يــو   ة  ــدر
  ا ا ــــ ةامليــــري       ــــ  (80)ا ن ــــانة  يــــ  ر  كثــــر ىاــــا األ ــــ اا الــــ ين ي ــــانون مــــن ال يــــر

  (81)ار   كاضة  ن اك اليانونموزامنلة ألت قيق الت ا ن ألني امل تب املركقي مل افح  ال  
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 فارة امليرية ا ا ـ  امل نلـ  مب ـأل  ال يـر املـدال ألـأن موزامنلـة اشـ د ايا ـار م ـدضة ز ا   -38

األل ــال     ــد كنــلة  ك ألابــ  ن ــن  األم ــاة    ا وامــ  مــن ال تلــاة ألــني ســن ا ام ــ  ىشــرة 
     ـــاية امليـــرية ا ا ـــ      ن فـــرا هـــ ض  2011ي ىـــا  ي املادـــ   38 ألابـــ   التاســـ   ىشـــرة

ال تلاة ي ا شـول ىاـا امل اومـاة املت ايـ  ألالشـح  ا  األلـ   ـ،لا     من دمـ ة مـا   ا ـن ىر ـ  
نيـــ   لاحلـــ  ي مر اـــ  املراهيـــ   ا  ـــاأل  ألـــاألمرا  املنيولـــ  ألاضاشـــال اجلن ـــ ة مبـــا فل ـــا فـــل ق
اـــدين ا  املناىـــ  النشـــري /ا يدز   مـــن نتـــادا  ـــاضة ز ا  األل ـــال  ا لـــ  ي مر اـــ  املراهيـــ   ياـــ

  ىرألـ  الاونـ  امل نلـ  إليــو    (82)ال تلـاة ي   ســاط م ـدضة اضلتحـا  ألـالت الم الثـانوي   كلالـ 
  (83)ا ن ان  ال رية اليطري ىن  واغ  مما ا 

   ــاي ال ريــة اليطــري     ــ   املــوار الــق كانــ  اــن  ي اــانون ال يوألــاة ال ــاألة ىاــا  -39
ــــد مل ىاــــا ايا ــــامل  ــــ   ــــد مــــن ي ــــداألل  منل ــــ  ختــــالخ الطنل ــــ فــــر  با ة  هــــو مــــا ة ــــن  ن بيكيا

ــرة لتوــرمي  اامــ  ىتاــ   ن ــل  ألــني   شــني مــن ن ــ  اجلــن  ي ــت د ة ىنــدما يـ  . َّ
 ض ــظ   (84)

وزامنلــة مل اينـــ  التو ـــل  كاة الشــا  املننثيـــ  ىـــن اضســت را  الـــد يي الشـــام  ال ريــة اليطـــري  ن م
  (85)مبرا    اانون ال يوألاةا  األ لة ل ن ا استواأل  هلا  قدل

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

   في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 
  ــــاية منولــــ  اللون ــــ و     ن التشــــ ل ي تــــرب  رةــــ   نادلــــ   ة ــــن  ن ي ــــر   ــــا ن      -40

    ــ  موزامنلــة ألإلبــا   ــرمي ف ــ  التشــ ل   ريا ــ   ؛(86)غرامــاة       ــا  ألال ــون اشــ     ىــامني
ن او ل  مما ا  ادم  الاون  امل نل  إليو  ا ن ا  (87)لال ايل الد لل ا  ي اليانون املدين  في

(88)  
  ىرألــــ  الاونــــ  امل نلــــ  إليــــو  ا ن ــــان ىــــن ااي ــــا  زا  اضىتيــــاضة الت  ــــ ل  لالشــــايكني ي  -41

املوــاهراة ال ــالل   جلــو  الشــرل     اســت دا  البــاز امل ــل  لاــدمور  تــراللم امللــا ة  الر ــاا املطــال  
  (89) ون ا ة ي  ري  التولل  ن االن ىلالا    ال ش    نا  املواهراة    ث  موزامنلة ىاا

 ض وــــ  الاونــــ  امل نلــــ  إليــــو  ا ن ــــان مــــا   ــــرز مــــن ايــــد ة ض ســــللا ىاــــا امل ــــتوياة  -42
ا  وملــ  ال الــاة ل ن ــا  ىرألــ  ىــن ااي ــا  زا  اــدين م ــتو   ثلــ  املــر ة ي موااــل اليــراي ىاــا امل ــتو  

ال  اللـــ  ي اطنلـــة   ن ـــاك ا لـــايين اليـــانوين  ال لاســـايت  احملاـــ     ثـــ  الاونـــ  موزامنلـــة ىاـــا اـــوت 
امل لــول هبلــا ألشــأن امل ــا اة ألــني اجلن ــني  ىــد  التلللــقة  ىاــا زيــارة  ثلــ  املــر ة ي موااــل اليــراي ىاــا 

  (91) ادم  امليرية ا ا   امل نل  مب أل  ال ير املدال او ل  مما ا   (90)الش لد احملا 



A/HRC/WG.6/24/MOZ/2 
 

 

GE.15-20598 13/21 

 

 مواتية العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة و الحق في  -واو 
 
يغـم مـا  ألاـل ىنـ  مـن مـو ااتشـاري ا  ض ظ ال ريـة اليطـري  ن م ـدل النطالـ  ض يـقال مرا  ـ -43

  (92)ين ب    اضستثلاياة ي الشناىاة اضست را ل    ي    ن ف،  الشنامل ه  األكثر ااريا  
 24ألامل اومـاة الـق ا لـد ألـأن ن ـن  النطالـ  ألـني الن ـا  )ا   ياـا     اط ال رية اليطري ىال -44

ي املادـــ (  56.8ي املادـــ (ة   ن ن ـــن  الن ـــا  ) 16ي املادـــ ( ي موزامنلـــةة  ىاـــا مياينـــ  ألالر ـــال )
ي املادــ (    ن اشــبل  الن ــا  ييكــق  43.2ال ــامتة ي اليطــار غــل الرتــ  ا ــو  ن ــن  الر ــال )

ة  ا لــــ  ي  فــــادخ  ير  نوىلــــ   اوا ــــ  ةن ــــر م ن املــــر ة انــــد  ال لــــ  ي ســــني املنــــالة الري لــــ ة   
  (93)  وألاة  كثر ي ا شول ىاا اضدتلان

ــــة اضا االــــاة  التو ــــلاة2013 ي ىــــا   -45 ي منولــــ     ة لانــــ  جلنــــ  ا ــــربا  امل نلــــ  ألتطنل
ا  ة ل ــ  ي ــرب  امــ23/2007ال لــ  الد للــ     ا  ومــ  اختــاك تطــواة لت ــدي  اــانون ال لــ  ياــم 

  (94)ىن مند  امل ا اة ي األ ر ألني الر    املر ة ليا  ال ل  املت ا ي اليلل 
  

 الحق في الضمان االجتماعي وفي مستوى معيشي مناسب   -زاي 
 
ض وـــ  امليـــرية ا ا ـــ  امل نلـــ  مب ـــأل  ال يـــر املـــدال  ال ريـــة اليطـــري النلـــو ال ـــريل الـــ ي  -46

ي  فرييلــا ا  منلــة ىاــا مــد  ال يــدين املا ــلنية  هــو مــن  ســرر اضاتشــاراة مــو ا ييــ  ااتشــار موز 
ل ـــن امليـــرية ا ا ـــ    ـــاية     ن ال ،ـــاة اض تلاىلـــ  األكثـــر م انـــاة مـــن   (95) نـــومل الشـــحرا 

ا رمــــان مل يــــديك ا  ــــ   مــــن هــــ ا النلــــو اضاتشــــاري الــــ ي مل ي ــــتب  لاحــــد مــــن ال يــــر ألشــــ    
 ض ـظ ال ريــة اليطـري  ن سـو  التب يــ  املـقمن ض يــقال مـن التحـدياة الــق يوا   ـا الناــد   (96)كنـل

  (97)ي املاد ( ي لشون حت  تط ال ير 54ي مال الشح ة   ن  كثر من نشخ ال  ان )
  كــدة امليــرية ا ا ــ  امل نلــ  مب ــأل  ال يــر املــدال  ــر ية اختــاك اــداألل فوييــ  لــدىم امل ــنني  -47

مــا ي لشــون ي فــر   هشــ  لابايــ ة ا  يتولــون يىايــ   ل ــال يتــاما   ض وــ   ن هــ ض  غالنــ الــ ين
  (98)ألشواغا م الشحل  ا ا   اضىتنا  ىال م 

     ـــا امليـــري ا ـــاا موزامنلـــة ألـــا را ىاــــا اـــوفل املـــواير ال افلـــ  لتن لـــ  تطـــ  ال لــــ  -48
لدينة   ىــارة ايلــلم امل ــايل لاــلان اســت ارة  ــد مــن ال يــرة  حت ــني ىلالــ  حتديــد امل ــت ألا املت ايــ 

 فير ف،ـاة ا تلـل    ـدها م انـاة مـن ا رمـان مـن نوـم الاـلان اض تلـاى   ان لـ  اليـانون املت اـة 
    (99)ف اض  ا  ألت قيق   اي   يو  امل نني ان ل 

ألـــاألي   ساســـ    كـــدة امليـــرية ا ا ـــ  امل نلـــ  مب ـــأل  ال يـــر املـــدال  ن ا ـــة ي اضنت ـــار  -49
ي املادــ  مــن ال ــ ان ي لشــون ي املنــالة الري لــ    61لاحــد مــن ال يــر ي موزامنلــةة ألــالنور     ن 

ألــا يو   املشــايك  ىاــا ا  أللــد  ن اضفتيــاي    اليــدياة ىاــا م ــتو  الد لــ ة  غلــامل الــوى  ىلومــ
للـــ  األيا ـــ  احملتلاـــني م ـــتو  ا تلـــل احملاـــ   ىـــد  اىـــيا  ا  ومـــ  احملالـــ     ـــحامل مشـــاييل ان
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ألنطـــــا  األيا ـــــ  امللاوكـــــ  لالوتل ـــــاة احملالـــــ   ر      اـــــور منازىـــــاة ىاـــــا األي     اـــــواراة 
 ىـــت ة ىاـــا كلـــالة اقايـــد الطاـــب ىاـــا ال ـــ ن ي موزامنلـــة فللـــا اشـــ     (100) تـــر  ألاســـتلراي

نلــــة ألتن لــــ  اــــانون ىاـــا املــــواير      ــــ  امليــــرية ا ا ـــ  موزاما  اهلوـــرة    املنــــالة ا اــــري   ــــبط
ة  اختــاك اــداألل لاياــا  ىاــا ال وادــة اض تلاىلــ   الثيافلــ  الــق  نــل املــر ة مــن 1977األيا ــ  ل ــا  

اهللاكــ  األساســل  املاريــ  التزمــ  للســ انة مــا ي  ــ  مــن  لممايســ   ي ــا ي األي ة   ــلان اــوف
  رألـا ة جلللـل  فـرار ا تلـلة مبا ي كلال  م انل  ا شول ىاا امللـا   تـدماة الشـر  الشـح   ال

  (101) ض سللا ال ،اة األ  خ
 شـــ  ىاـــا ملـــا    ككـــر ال ريـــة اليطـــري  ن  ـــوا  النشـــخ فيـــط مـــن مجلـــل املـــوزامنليلني -50

ي املادـــ  مـــن ال ـــ ان  ن ـــة  كثـــر  40  ن  ـــوا  ة  انل ـــحت مت مشـــاري مـــن 2011ي ىـــا   ـــرمل 
ـــا    ي ـــت د  مـــوالن  30 مـــن  ا ـــد مـــن كـــ   يأل ـــ  مـــوالنني هلاكـــ   ساســـل  راليـــ  ي  اـــب املل

ي املادــ  ةايســون التبــوط ي ال ــرا    يشــ   اســت دا   39فللــا ض يــقال  ةل ــن  لاشــر  الشــح 
ىاــــــا  ــــــح  ا   ــــــديدا  مشــــــاري ا مــــــدار ألامللــــــا  غــــــل احمل ــــــن    ســــــاللب الشــــــر  الشــــــح  تطــــــر 

  (102)ش   ىا ألي م وم الوفلاة النامج  ىن ا س ال ا  املوزامنليلنية  سنن
  

 الحق في الرعاية الصحية -حاء 
 
األم ـــاة ال ـــاددة ألن ـــب ىاللـــ  ا  ـــر      ـــور  ي   ال ريـــة اليطـــري  ن  فلـــاة  م.را ـــ  -51

 للـــق هل اـــ   ـــد الن ـــا   ال تلـــاة   رمـــامن مـــن  يـــوا ن ي الشـــح  اجلن ـــل   ا  األلـــ    ىاـــا 
 ىشـرة الرغم من حت ن م دضة أليا  األل ال ىاا الد ا لـاة     ـد كنـل لـوال ال ـنواة ا لـ 

 ىاــا امل ــدضة ي ال ــامل   يــتم اســت دا   ســاد  ض اــقال مــن ا  املا ــل  فــإن م ــدضة الوفلــاة  اللــ
  (103)ايا ــار م ــدضة ا لــ  املن ــر  غــل املرغــومل فلــ ا  مــا ي  ــر  قدلــة شــوية متدنلــ منــل ا لــ  أل

  ىرألــ  امليــرية ا ا ــ  امل نلــ  مب ــأل  ال يــر املــدال ىــن ااي ــا ألو ــ  تــاا  زا  الو ــل الــ ي ا لشــ  
 ض ـــظ ال ريـــة   (104)ىاـــا الرىايـــ  الشـــحل  اجلن ـــل   ا  األلـــ  املـــر ة الري لـــ  فللـــا يت اـــة ألا شـــول

ــــق لال نلــــني الشــــحلني ال ــــاماني ي املرافــــة الشــــحل  ال امــــ  ا  اليطــــري  ياــــ ــــاة  ل  ن اــــانون ال يوأل
 .(105)ا ا     را  ىلالاة ا   ا  ان  األسنور الثاين ىشر من ا ل    
    ــ  امليــرية ا ا ــ  موزامنلــة ألاختــاك تطــواة فوييــ  لاحــد مــن م ــدل  فلــاة املواللــد  -52

ي مـــــال  لــــدة  األل ــــال ر ن ســــن ا ام ــــ ؛   ـــــلان  شــــول مجلــــل الن ــــا  ىاـــــا تــــدماة 
  ـــلان ختشـــل  املـــواير املاللـــ  ال افلـــ  لاـــد ادر الشـــحل  الولنلـــ  ي  اجلن ـــل   ا  األلـــ ؛ الشـــح 

  (106)امللقانل  الولنل 
ل نـــ  ض يـــقال يتـــأ ر ألا الـــ  ا  ل ل ـــا    فـــار ال ريـــة اليطـــري ألـــأن ال لـــر املتواـــل حت ـــن حت ـــن -53

الوألادلـــ  الـــق اطبـــا ىال ـــا األمـــرا  امل ديـــ  مـــن انلـــ  املتييـــا  فـــل ق نيـــ  املناىـــ  النشـــري   ال ـــ  
ـــ   ن فـــل ق ا  اـــ ض ـــظ ال ريـــة اليطـــري  ي  (107)ألا  ـــاف     ا ـــافم ىـــب  األمـــرا  غـــل امل دي
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ي املادــــ  مــــن ال ــــ ان  11.5  ن ا ة كنــــل ا   نيــــ  املناىــــ  النشــــري   ا يــــدز مــــا زاض يشــــ تن حتــــدي
مشـــاألني هبـــ ا املـــر ة  غـــالنلت م مـــن الن ـــا    ككـــر  ن ا  ومـــ  مل ارفـــل امللقانلـــ  الولنلـــ  لاتشـــدي 

  (108)ل ل ق ني  املناى  النشري  الق ض اقال ا تلد ىاا امل اىدة ا اي ل 
ـــــــل ق نيـــــــ  املناىـــــــ   -54 ـــــــ  مب ـــــــأل  ال يـــــــر املـــــــدال     ن ف    ـــــــاية امليـــــــرية ا ا ـــــــ  امل نل

ىاــــا األل ــــالة  ك اــــدي ىــــدر  فلــــاة األل ــــال نتلوــــ  ا  ــــاأل  ا  مــــدمر ا  النشــــري /ا يدز  اــــخ   ــــر 
 فــــاةة  ىــــدر األل ــــال املشــــاألني أل ــــل ق نيــــ  املناىــــ   19 000إلــــوا   2008ألا يـــدز ي ىــــا  

ل ـ    ييـدي ىـدر األل ـال اللتـاما  180 000 النشري  ممن اي   ىلايهم ىـن الراأل ـ  ىشـرة إلـوا 
  (109)740 000   الا  ا  ال ين ا ق   الت م    فل ق ني  املناى  النشري /ا يدز ألنحو 

    ــا ال ريــة اليطــري موزامنلـــة ألتوســلل نطــا   نشــط  الواايـــ  الشــاما  مــن فــل ق نيـــ   -55
 واــ ة ا يــدز كــ  ابطــ  املنــالة ا لــ  املشــلول  ألا طــ  اضســياالول  الولنلــ  امل   ىــ  النشــري املنا

ة  زيـارة الـدىم املـا  لاحـد مـن (110)الواايـ  مـن املتييـااجلللـل أل  ابطلالرامل       مااى     ورها
  (111) فلاة األم اة  املواللدة مبا يشل  خت ل  امل دل ا مجا   اضة ا ل 

  
 الحق في التعليم  -طاء 

 
حت ـــني  ض يـــقال  مـــل كلـــالة فـــرا ا شـــول ىاـــا الت اـــلمزيـــارة   ـــاي ال ريـــة اليطـــري     -56

ــــ  الت اــــلم يشــــ   حتــــدي  ت اــــلملا الطــــتمل كلــــال   ــــاف     اض  ــــا  الشــــديد ي م ــــدل ا ة نوىل
ي  55ة مل اتوـــا ز ن ـــن  األل ـــال الـــ ين  كلاـــوا ا اـــلل م اضألتـــداد  2012اضألتـــداد   ف ـــ  ىـــا  
اليرا ة ألــــ ي لــــ  ال ديــــد مــــن الطــــتمل ا اــــلل م اضألتــــداد  ر ن ا ملــــا  اجللــــداملادــــ ة  ي كــــ  ىــــا ة 

( 6/92 ال تاألــ      ــاي ال ريــة اليطــري     ــر ية مرا  ــ  اــانون النوــا  الــول  لات اــلم )اليــانون 
  (112)     ر ية حت ني نوىل  اهللاك  األساسل  2004 موا مت  مل رستوي ىا  

 ض وــــ  اللون ــــ و  ن موزامنلــــة  ا ــــا  حت ــــني  ىلــــال ا ــــة ي الت اــــلم ل ــــن التــــداألل  -57
املت ــــ ة لاتشـــــدي لاتلللـــــق  ـــــد ال تلـــــاة ي املـــــدايق  م افحـــــ  األســـــنامل الـــــق حتـــــول ر ن  كلـــــال 

   ـــاية     ـــر ية اشـــولل موزامنلـــة ىاـــا التشـــدي لاتلللـــق   (113) ا ـــن كافلـــ ال تلـــاة ا اـــلل ن مل
   ـــاية امليـــرية   (114) ـــد ال تلـــاة ي املـــدايق  لاتحـــرل  اضىتـــدا  ىاـــا ال تلـــاة ي اطـــار الت اـــلم

ي املادـــ  مـــن ال تلـــاة الاـــوايت  70ا ا ـــ  امل نلـــ  مب ـــأل  ال يـــر املـــدال    رياســـ  استيشـــادل  انـــني  ن 
مشاـــت ن الدياســـ   فـــدن ألـــأن أل ـــ  املديســـني يشـــيلون ممايســـ  اجلـــن  ليفلـــل ال تلـــاة مـــن  ـــخ    

ــــأمن  50 فــــارة  ة ي  ــــنيهتــــر   مــــن املديســــني  مــــن ىتــــدا اة  ن ــــلا ر ــــن ضي املادــــ  مــــن ن أل
مـــا ي اــــ  مرا نـــو هـــ   اجلــــرادم مـــن ال يـــامل ألن ال تلــــاة ض يـــرغ  ي ا ألـــتغ ىــــن ا   كثـــل   ن اـــرام

  ثــ  جلنــ  مناهاــ  الت ــ يب موزامنلــة ىاــا است،شــال ال نــخ  اضىتــدا  اجلن ــ   ــد   (115)اضىتــدا 
  (116)الاحاياا وي   لان ال تلاة ي املدايقة  ان ل  مجلل التداألل التزم  لتحيلة كلالة   
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مـا ياـطرين    ا    ىرأل  امليرية ا ا ـ  ىـن ااي ـا  زا  التيـايير الـق ا لـد ألـأن ال تلـاة كثـل  -58
الشـــاري ىـــن  GM/2003/39اضلتحـــا  ألاملـــدايق الالالـــ  ي  الـــ  ا لـــ ة  كلـــال مبو ـــب األمـــر ياـــم 

ة  ال ي حيوـر ىاـا ال تلـاة ا وامـ  اضلتحـا  ألاملـدايق الن اييـ       ـ  2003 زاية الت الم ىا  
  (117)امليرية ا ا   موزامنلة ألتيلح ه ا األمر مبا يتلا ا مل التقاماهتا ي مال  يو  ا ن ان

  
 األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء 

 
ا ىااــ  يوا  ــون ي مب ــأل  ال يــر املــدال  ن األ ــ اا ك  ض وــ  امليــرية ا ا ــ  امل نلــ   -59
م لشل     ب أل ثـل مياينـ  ألنيلـ  ال ـ انة   ن هـ   ال ،ـ  ا ـاين مـن التلللـق  الو ـم ا  فر فا  ىلوم

      ــ  امليــرية ا ا ــ  موزامنلــة ألاــلان  ا ــ  اشــري اهتا مــل التقاماهتــا مبو ــب (118)ألدي ــ  كنــلة
ا  ـــــ   م انلـــــ    ـــــول ا ىااـــــ ؛  اختـــــاك التـــــداألل املناســـــن  الـــــق  اا االـــــ   يـــــو  األ ـــــ اا ك ي

سـاد  النيـ   امل اومـاة  اضاشـاضة؛      األ  اا ك ي ا ىاا ة ىاا اـد  امل ـا اة مـل غـلهمة 
 انوــلم  ــتة اوىلــ  ىاــا م ــتو  ا تلــل احملاــ  مــن   ــ  الياــا  ىاــا التلللــق  ــد األ ــ اا 

  (119)ك ي ا ىاا 
  

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -كاف 
 
ا ية هلــا اوا ــ ة ض وــ  م و ــل  األمــم املتحــدة لشــ  ن الت ،ــني  ن موزامنلــة  الناــدان ا ــ -60

 ـــ وألاة متقايـــدة ي حتديـــد هويـــ  األ ـــ اا احملتـــا ني     ايـــ  ر للـــ  الـــ ين ة 2010منـــ  ىـــا  
    ـــــ  امل و ــــــل  موزامنلـــــة مبوا ــــــا  ا قيــــــق   (120)يتنياـــــون ي  لــــــاي اـــــدفياة اهلوــــــرة امل تاطــــــ 

سلاســـاهتا املت ايــــ  ألــــإراية  ركــــاة اهلوــــرة امل تاطــــ  ألطرييـــ  ااــــلن  ايــــ  امل ــــا رين   ككــــا   ىــــ  
  (121)موف   ا د ر  موف    ن اك اليانون  ا قيق ادياهتم

 فــر     ىــرمل ال ريــة اليطــري ىــن اايــ   زا  ممايســ  ا توــاز امل ــا رين غــل النوــاملني ي -61
ض ا ـــ  ألامل ـــايل ا ا ـــ  ألا توـــاز امل ـــا رينة مبـــا ي كلـــال مـــا ياـــ : ىـــد  ا ـــول  امل ـــا رين غـــل 

؛  ىــد   اا ــ   م انلــ  املرا  ــ  الياــادل ؛  ســو  النوــاملني؛  مــن  م مــن اضاشــال ألال ــامل ا ــاي  
  (122)ي م ااب الشرل     مراكق الو داة املت شش  ي الشرل  تواز فر   اض

ــــــ   -62 ــــــا يو  املشــــــلول  ألتح وــــــاة موزامنلــــــة ىاــــــا اا اال   فــــــارة امل و ــــــل  ألــــــأن التلتــــــل أل
ا ا ــ  ألو ــل الت ،ــني  مــر ض ة ــن التننــ  ألــ   ة ــن ايللــد  ي  ي  اــ  ىــن لريــة  1951 ىــا 

ىلومــا   ي امللايســ  ال لالــ التقمــ  اىتلــار ضدحــ     سلاســ   زاييــ   ل ن ــا   ــاية     ن موزامنلــة 
      ـ  امل و ـل  ا  ومـ  ألاسـت را  اـانون الت ،ـني ت م ألال ـ ا  ي استاـاف  الت ،ـنيألن ا ي
مــن   ــ    ــل  لــاي اــانوين اــادم ىاــا ا يــو  ي  ــ   33/2007 املرســو  ياــم  21/1992 ياــم

  (123)اليالناة ا  األل  املت  ة   ت  
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ا ــتبرا ا ىلالــ  حتديــد مركــق الت ــو ض اــقال لوياــ ة    ــاية امل و ــل      ن املــدة الــق  -63
ا يلــد   ــرا اة    ن الط ــن ي اليــراياة الشــارية ي هــ ا الشــأن ينطــوي ىاــا  ــ وألاة ألــالنور   

احمل لــ  ا راييــ ة  اــراكم الطانــاة لــدي ا      ــ  امل و ــل  ا  ومــ  مبوا ــا  ال ــ      ا ــد مــن 
  (124)لط نة  ا قيق ادية احمل ل  ا رايي اراكم لاناة الاوو ة  ان لط ىلال  ا

 ض وــــ  امل و ــــل   ن األســــنامل الردل ــــل  ضن ــــدا  اجلن ــــل  ي موزامنلــــة اتلثــــ  ي   ــــور  -64
 بـــراة اانونلـــ ة   ـــ خ م ــــدضة الت ـــول ة  ىـــد  التو لـــةة ألا  ــــاف      مـــاط اهلوـــرة الطوياــــ  

 ـــديتة الــق ااـــلن ا الدســتوي املـــنيح األ ــ      ـــاية    ىــد  ســـن  ي اشــريل  ديـــد لتن لــ  الت
األ  ـــا  غـــل املت ـــي  مـــن اـــانون اجلن ـــل  اطنلـــة انـــازر ألشـــأن ااألالـــ   ممـــا يـــ ري   ة 2004ل ـــا  
حتديـــد  2007ألاضســـتنار    ا ـــدار ىـــا  مت  لوادحـــ  التن ل يـــ    ألا  ـــاف     كلـــالة  1975 ل ـــا 

امل و ــــل  موزامنلــــة ألــــأن حتشــــر ىــــدر ىــــدر كنــــل مــــن األ ــــ اا غــــل املــــو يني ي الناــــد      ــــ  
األ ــــ اا ىــــدة  اجلن ــــل ة  األ ــــ اا م ــــو     غــــل لــــدري اجلن ــــل ة ي الت ــــدار ال ــــ اين 

اتــلح م رفــ  األســنامل اجل ييــ  ل ــد  التو لــةة ا  ة   ن ااــلان الت ــدار  ألواألــ2017الــ ي ســتوري  ىــا  
 يــــ  لاــــلان  ا ــــل لا مــــل رســــتوي  لوادحــــ  التن ل 1975  ن  ــــري مرا  ــــ  ليــــانون اجلن ــــل  ل ــــا  

  (125) مل اضا االاة املت اي  ألالت ،ني  األ  اا ىدة  اجلن ل  2004 ىا 
 ض وــ  الاونــ  امل نلــ  إليــو  ا ن ــان  ن ن ــن  ا ــول  األل ــال ض اــقال متدنلــ    ن  ــ   -65

ادنني    ثـــ  غـــ ةألـــا     ـــ  اشـــوي ي ا ـــول  األل ـــال غـــل املولـــورين ي م تشـــ لاة الـــوضرة   
موزامنلـــة ىاـــا  ـــلان ا ـــول  األل ـــالة أل ـــن  من ـــا  نشـــا    ـــداة تا ـــ  تـــاي  م تشـــ لاة 

  (126)الوضرة ابط  مجلل منالة الناد
  

 الحق في التنمية والقضايا البيئية -الم 
 
املانــ  االــ  امليــرية ا ا ــ  امل نلــ  مب ــأل  ال يــر املــدال  ن ر ي الشــركا  ا مــادلني  اجل ــاة  -66

ي ا د مـن ال يـر  ي   ـور حتيلـة النلـو املنشـخ ىاـا الـرغم مـن النلـو اضاتشـاري ا  ض يقال  ات
ي  50ة  ــ ا  امل ونــ  األ ننلــ  مــا ييــرمل مــن 2012الــ ي حتيــة ي ال ــنواة األتــلة   ي ىــا  

لـد   لتيـدمي امل ـاىدةة املاد  من ملقانلـ  الد لـ    ي نـ  امليـرية ا ا ـ  ألـاجل ور الـق ينـ هلا ا تلـل ا
ل ن ـا رىــ  ي الواـ  ن  ــ  ا تلـل الــد       ــلان اضا ـا  ي هــ ا ا ـال     ان لــ    ــلان 

  (127)اسياالول  لويا  األ  
 35املا ـل   كثــر مــن  35     ـاية امليــرية ا ا ــ      ن موزامنلـة  ــ دة ي ال ــنواة ال -67

ىاـــا ال ـــ ان  ا االـــ  أل  ـــ  اضنتشـــاي ا  كنـــل ا   فـــاهرة  ويـــ   فلاـــاناة ألالبـــ  الشـــدة   ـــرة اـــأ ل 
ىاــا الشــ لد ا  كنــل ا   ابــل ا  الواســل لا يــر املــدال  ان ــدا  اليــدية ىاــا التــأاام    ــ دة موزامنلــة  ياــ

مليـرية ا ا ـ     امل اومـاة الـوايرة ىـن النل،ـ  أل ـنب ال ـدر املتقايـد مـن مشـاييل الت ـدين     ـاية ا
األ ــر ال ــاء لــن   هــ   املشــاييل ىاــا ا تل ــاة احملالــ  ي املنــالة احمللطــ  هبــاة مبــا ي كلــال اليلــور 

  (128)امل ر    ىاا الو ول    األيا    املواير الطنل ل 
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ملتاــرية مــن   ــرا اة     ــ  امليــرية ا ا ــ  موزامنلــة ألاــلان مشــايك  ا تل ــاة احملالــ  ا -68
ي مجلــــل مرا ــــ  ىلالــــ   ىــــارة التــــولنية أل ــــن  من ــــا اق يــــد هــــ   هارفــــ   ىــــارة التــــولني مشــــايك  

ا تل ــاة ألامل اومــاة ي الواــ  املناســب  ألطرييــ  ي ــ   ا شــول ىال ــا      ــ  امليــرية ا ا ــ  
لــاة مل ــا ل  الشــركاةة موزامنلــة ألالــدىوة     ــواي  لــ  ألشــأن اضســتدام  النل،لــ    نشــا  هلا   ياــ
مــل املنــارج التو ل لــ  ألشــأن األىلــال التواييــ    يــو  ا ن ــان: ان لــ   لــاي األمــم املتحــدة ا   شــل

  (129)امل نون با لاي   اض يا   اضنتشا ب
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