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 مقدمة  
 اصخخخمجه ريوريخخخي رخخخ،ر ماراخخخايي ألاخخخل اقخخخد رة اميخخخشة ق،سخخختع ا  اقخخخد ر  اق خخخام ي  -5

اقعمخخخ  ألمجخخخق رسخخخك مخخخدرة ااجلومخخخي ألمجخخخق معااخخخي ممخخخايا ناخخخو  ا لسخخخا .    خخخم  ا  خخخا ا  
أكحم مع املعايش اقد قبخي ااخو  ا لسخا ي  سخن اق ئبسبي سن مالو  رنائي رديد يتمااق متااباً 
ي  امل خخاركي اقن خخخزي ر  يخخارة املاخخ ر ا خخخا  5155مخخالو  منخخع اقعنخخخ  املنخخ،   اامايخخي منخخخ  قعخخا  

اقخت مج  منيخخا املعخ  ةاث خخار املة يفخي ر حخخاي ناخو  ا لسخخا  ألمجخق د ارة املخخوا   اقنوايخا  ا زخخ ة   
اخو  ا لسخا  الناخاً ر اقتا يخ  اقنخا ا ألخن اق،يخارة.  ال  خ،اي ر لظ  حمجس نةلورة سمجبمي ةبئباً   

ألخد  كوايخي ريوريي ر،ر مارااي  وار  رديا  كيفشة ر معااخي ممخايا ناخو  ا لسخا ي  منيخا 
ر  مه  عاين فب  مبو اً ماقبي ةاقري.  يماف دىل ذقك أ  اقتيديد املستم  املتمث  اقادرة  املوار  

امل،يخد مخن االهتمخا ي سخواى ألمجخق املسختوا اقسباسخي أ  ألمجخق مسختوا  اخد   ر  رش املنخا  يتزمجخل
                ا خخخخخخدما ي كمخخخخخخا جلمجخخخخخخق ذقخخخخخخك مخخخخخخن ااوخخخخخخاف اقخخخخخخل  نلخخخخخخ  ر ااخخخخخخ،ر امل رالبخخخخخخي اق خخخخخخماقبي ر

 .5154اقرم  اقل  ندث ر اا،ر امل رالبي اانوةبي ر ألا    من 5152ألا  

 المنهجية وعملية التشاور -أوال   
ال  ،اي اني  نمبي املوار  اهلبئي املجلمجوي من حمجس اقو راى ملعااخي ممخايا ناخو  ا لسخا .  -5

اق خخخ    اقدايمجبخخخيي   اق خخخ     مخخخد اخخخجلمجه هخخخلو اقمجةنخخخي ة ئاسخخخي اقسخخخجل  ش ام يي   مخخخ    ارا  
ا ارربخخخخيي  اقتعمجخخخخب ي  املخخخخوار   اقتنمبخخخخيي  اقلخخخخحيي  اقعخخخخديي اخخخخا ر ذقخخخخك مجلتخخخخل اقنائخخخخل اقعخخخخا ي 

مجتخخخخدريلي  مجلتخخخل اقت زخخخخب  أمخخخخك املظخخخاري  د ارة اقسخخخخ،مي اقعامخخخيي  ا مجخخخخس اقخخخو   ق  مجلتخخخل
امل خخخخخةم ق مخخخخخ  املتحخخخخخدةي  حمجخخخخخس  اقورخخخخخو  اقسباسخخخخخا   ا نلخخخخخاىا ي  مجلتخخخخخل  االمتلخخخخخا  

مخخن اخخيفا  "  منظمخخي يحخخاق  اقنسخائي اخخ،ر ماراخخاياملنظمخا  ريخخش ااجلومبخخي اخخ،ر ماراخخايي  اقت
 اخخخخد  اقتا يخخخخ  دىل  د يززخخخخه انخخخخي  نمبخخخخي املخخخخوار  ألممجبخخخخي.  مخخخخر حخخخخاي اقلخخخخحي "ق خخخخيفا أرخخخخ  ا

 االستع ا  اقد ر  اق ام   لولهتا. 
   خخخم  امنخخخداث اق ئبسخخخبي امل خخخاركي ر نمجاتخخخك  راسخخخبتك لظمتخخخا ر اخخخ اكي مخخخع أمالخخخي  -2

منتخخدا رخخ،ر ااخخب  اهلخخا ضي  املوومخخبي اقسخخامبي ااخخو  ا لسخخا ي  ف يخخي مخخوار  اااخخو  ا ممجبمبخخي 
ألممجبخي اةع ممالي راألي ااب  اهلا ض.  اخجلمجه أمالخي انخي  نمبخي املخوار  ف ياخاً أساسخباً قتنسخبي اقت

ا ارربخخي اق خخ     اخخد  اقتا يخخ  ق،سخختع ا  اقخخد ر  اق خخام .  مخخ  هخخلا اقو يخخي  ثمجخخك ألخخن   ارة 
 يخخخي رخخخع   ارة اقدايمجبخخخي  اقنائخخخل اقعخخخا ي    ارة اقتعمجخخخب ي    ارة اقلخخخحي.  مخخخد يسخخخ  اقواق خخخ      

     بل املعمجوما  فمً، ألن ألممجبي اقت ا ر  ا م ار.
 ر ا اقت ا ر من ي،ي اامجاتخك اقدراسخبتك اقمجتخك ألاخد ا ر  مخه ميفجلخ  مخن اقعممجبخي  -4

 من ي،ي ارتماألا  ألاد  مخع انخي  نمبخي املخوار   ريشهخا مخن اايخا  املعنبخي ر  مخه النخي 
ووخخخخ  مخخخخ  ااخخخخ،ر  5151كخخخخالو  اقثاين/ينخخخخاي    56مخخخخن اقعممجبخخخخي.  ألخخخخ، ة ألمجخخخخق ذقخخخخكي ألاخخخخد ر 
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االسخختع ا  املاخخد  دىل تا يخخ  اقامل رالبخخي امرةخخع اقخخ   خخ،    ةاقتةخخار  اقنو يخخي.  مخخا  ف يخخي صخخباريي 
 تا ي .هلا اقاقد ر  اق ام ي ي،ي ااو ي ةع   

التطرورا  التري حردثن منرس االسرتعراض السرابقم معلومرا  أساسرية عررم  -ثانيا   
                 ع االسررررتعراض و اررررار معزيررررز وحمايررررة حقرررروق اإلنسرررران الدولررررة مو ررررو 

وال سرررررريما اإلاررررررار المعيرررررراري والملسسرررررري  والدسررررررتور  والتشررررررريعا   
والترردابير السياسررامية  واالجتهرراوا  الوانيررة  وحقرروق اإلنسرران  وال نيررة 
التحتيرررة  بمررررا لرررري  لرررن الملسسررررة الوانيررررة لحقررروق اإلنسرررران  ونطرررراق 

 5/6لية المحدوة لي "أساس االستعراض" لي القرار االلتزاما  الدو 
 القوانيم والتشريعا  الوانية -ألف 

  م  اقتزورا  اقت  يعبي اق ئبسبي اق  ند ه منل اقتا يخ  اميخش ق،سختع ا  اقخد ر   -1
 اق ام  ما يمجي: 

 ي  مخخخالو  لظخخخا 5155مخخخالو  منخخخع اقعنخخخ  املنخخخ،   اامايخخخي منخخخ ي  اقاخخخالو  اانخخخائي قعخخخا   
 .5152املدراس اق مسبي ا،ر مارااي قعا  

 التدابير والسياسا  الوانية -باء 
 (1162-1165الخطة االستراميجية الوانية ) -6 

مخخخن يخخ،ي ألممجبخخخي  عا لبخخخي ما هخخخا  5152 مخخعه ا زخخخي االسخخخةا بةبي اقو نبخخي ر ألخخخا   -6
نخخي اقتوربيبخخي مجلتخخل اقت زخخب  االمتلخخا    اقسباسخخا   ا نلخخاىا  ةتوربخخ   م خخورة مخخن اقمجة

قمج زي االسةا بةبي اقو نبي اق  أل ،ها حمجس اقو راى  اق  ي أسيا اقسجل  ش ام ي.  مد  ة لاما 
اممخخخ  املتحخخخدة ا ملخخخائي املسخخخاألدة اقتانبخخخي.  مخخخد صخخخممه ا زخخخي االسخخخةا بةبي اقو نبخخخي "ك  خخخار 

ر مارااي ألمجق املسختوا اجلومي ريوريي ر،  املتوسزي امر قتنسبي امهداف  اقرايا  ا ملائبي 
 سخخبت  رخخديثيا  5152-5151ن مخخي اةتخخداًى متتاقبخخي سخخنوا   خخ،ثاقخخو  ".  هخخي   خخم  فخخةة 

ا وخا  امل خاركي ااخ ة ما يتعمجخي ةاسختجلماي متويخ    ياصيةاستم ار قتمجيفبي امهداف ام وي أرً،ي 
 . 5152 ي املا ر أ  يت  ر ألا ةلبرت  املعدقي

                    اقدسخخخخخخختورةبي اقو نبخخخخخخخي ةلخخخخخخخورة  تمااخخخخخخخق مخخخخخخخع كخخخخخخخ  مخخخخخخخن   مخخخخخخخعه ا زخخخخخخخي االسخخخخخخخةا ب -2
ي اقخخخ   خخخوف  اميوريخخخي رخخخ،ر ماراخخخاي لظخخخ ة  ويمجخخخي املخخخدا قمجسخخخبا   املنظخخخور اقخخخو   5152 رؤيخخخي 

 سخخخاألد ألمجخخخق رديخخخد ام قويخخخا  اقو نبخخخي ذا  اقلخخخمجي.  هخخخدف ا زخخخي االسخخخةا بةبي اقو نبخخخي هخخخو 
ي قمجابخخاس  عجلخخس أ قويخخا  اخخعل رخخ،ر ماراخخاي   اافتخخ ". "رابخخي  نمبخخي مسخختدامي  منلخخوي  ماةمجخخ

 مخسخخخي مزاألخخخا : اقتنمبخخخي االرتماألبخخخي  سخخبت  رابخخخي هخخخلا اهلخخخدف ألخخخن   يخخخي اقابخخا  ة،ل خخخزي ر 
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   نمبخخخي اقيفنبخخخي اقتحتبخخخي   اقتنمبخخخي االمتلخخخا يي املسخخختدامي   اقيفبئخخخي   رخخخش املنخخخا   اقااةمجبخخخي قمجتجلبخخخ  
كخخخ  مزخخاق متسخخخاي مخخخع أل خخخ ة موامخخخبع دملائبخخخي   نبخخخي  نسخخن ا  ارة.  امهخخخداف اقخخخ   خخخ   مخخخمن  

 . 5152من رؤيي  ةمستمد
 السياسة الجنسانية الوانية  -1 

ي مامه   ارة اق خ    اقدايمجبخيي اسخاألدة  انبخي مخن أمالخي راألخي 5152اةتداًى من ألا   -2
 أة اقخ  ااب  اهلا ضي ةيفلي ريو  قلوغ سباسي رنسالبي ر  و  اقسباسخي اقو نبخي ا اصخي ةخامل

ن املنظمخا  ااجلومبخي  ريخش ااجلومبخي. .  ممه اني اقلباريي  ثمجخك ألخ5115الامه ر ألا  
  مخخعه اقسباسخخي ألمجخخق اخخو يتمااخخق مخخع ا وامبخخي اقامخخاى ألمجخخق ربخخع أاخخجلاي اقتمببخخ، مخخد املخخ أةي 
 ا وامبخخي ناخخو  اقزوخخ ي  يزخخي ااخخب  اهلخخا ضي  امهخخداف ا ملائبخخي ق قوبخخيي  منيخخا  ألمخخ   خخكي 
 منيا  اقعم  املخنا  قمجنيخو  ةخامل أة  املسخا اة ةخك اانسخك ر ااخب  اهلخا ضي  ا ألخ،  ا خا  

.   مخع امل خ  ق اقنيخخائي ر 5155ةاملسخا اة ةخك اانسخك قاخخا ة ووخ  رخ،ر ااخب  اهلخخا ض قعخا  
مخخارور .  مخخن املاخخ ر أ  يسخختع   ر  ايمخخع مل خخا را  أر يخخه  5154  خخ ين ام ي/أكتخخوة  

  .5151ى هلو اقسباسي ر ةدايي ألا  س اقو راحمج
اقسباسخخخي اانسخخخالبي ألمجخخخق اخخخوا يتمااخخخق مخخخع ا زخخخي االسخخخةا بةبي اقو نبخخخي.  ه مخخخد  مخخخع -9

 مخع اقاخوالك  اقسباسخا   ا رخ اىا   املمارسخا     من هل اقسباسي هو " ورب  ألممجبخي اقر  
مجعخخاهت    امخخي ألمجخخق ربخخع أاخخجلاي اقخخ   تنخخا ي انتبارخخا  ربخخع اقنسخخاى  اق رخخاي  أ قويخخاهت    ز

اقتمبب،  ألد  املسا اة".  اقنخوا ا ا مسخي ذا  ام قويخي هخي:  ع،يخ، مخدرة امريخ،ة ااجلومبخي ألمجخق 
ي  اقامخخاى ألمجخخق اقعنخخ  ةامسخخ  رألايخخي  اخخد  ةخخ اما  يخخدما    األخخي اق خخ    اانسخخالبيي  مخخما  

ي  دجيخخا  ةبئخخي متجلخخن مخخن امل خخاركي   خخوفش اق ألايخخي هلخخ منخخ  اقاخخائ  ألمجخخق لخخوق ااخخنس  اايخخي اقنخخارك 
ةلورة منلوي ر اقتنمبي االمتلا يي  من االسختوا ة منيخاي  م خاركي املخ أة  اق رخ  ةلخورة منلخوي 

 اختاذ اقا ارا . ر 
 (1162-1162السياسة الوانية بشأن التنمية الشاملة الخاصة باإلعا ة ) -3 

و نبخخخي اميوريخخخي رخخخ،ر ماراخخخاي ة خخخ،  اقسباسخخخي اق 5154أمخخخ  اقحمملخخخا  ر أيمجوي/سخخخيفتمحم  -51
اقتنمبخخي اق خخاممجي ا اصخخي ةا ألامخخي.   مخخعه اقسباسخخي ا اصخخي ةا ألامخخي ر ألممجبخخي  عا لبخخي ما هتخخا 
  ارة اق خ    اقدايمجبخخي اسخاألدة  انبخخي مخخن اقمجةنخي االمتلخخا يي  االرتماألبخخي ثسخبا  ااخخب  اهلخخا ض 

ةا ألامخخخخي قمجمحخخخخب   املعخخخخ هلخخخخا ضي  ااوخخخخ  اقتاةعخخخي ق مخخخخ  املتحخخخخدةي  أمالخخخخي منتخخخخدا رخخخخ،ر ااخخخب  ا
اهلخخا ض.  اقرخخخ   مخخخن اقسباسخخي هخخخو " خخخوفش د خخار اخخخام  قتحسخخخك لوألبخخي نبخخخاة اماخخخ ا  ذ   
ا ألامخي   يخا ة م خاركتي  اقوعاقخي ر ا تمخع" متااخباً مخع هخدف "أ   لخيف  ريوريخي رخ، ماراخخاي 

ألامخخخخي مخخخن يخخخ،ي متجلبخخخخني  حتمعخخخاً ياقبخخخاً مخخخخن ااخخخوار، اخخخة  ناخخخخو  ربخخخع اماخخخ ا  ذ   ا 
 استبعا     ، يده  ةوسائ  دألماي ناومي ".  مد  معه اقسباسي ا اصي ةا ألامي ألمجق اخوا 

االسةا بةبي ا ممجبمبي قمجمحب  اهلا ض مع يتمااق مع ا وامبي ناو  اما ا  ذ   ا ألاميي   
  اسةا بةبي دين بو .  ية ،  ا ألامي
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 ألامخخخي نخخخوي أل خخخ ة حخخخاال  ذا  أ قويخخخي هخخخي: اقتنسخخخبيي   تمحخخخور اقسباسخخخي ا اصخخخي ةا -55
 اقت خخخ يعي  اقتومبخخخع ألمجخخخق اال وامبخخخي املتعمجاخخخي  اخخخو  اماخخخ ا  ذ   ا ألامخخخي  االلمخخخما  دقبيخخخاي 
 اقخخوألي  اقخخدألوة  اقتعمجخخب   اقتخخدريلي  اقعماقخخي  سخخيف  اقعخخباي  االخخوي ألمجخخق ا خخدما  اقلخخحبيي 

مجسباسخخي ا اصخخي ةا ألامخخيي   ع،يخخ، منظمخخي اماخخ ا  ق ينملخخدا  وألبخخي امريخخ،ة ااجلومبخخي  ا تمخخع 
املعخخخومك اخخخ،ر ماراخخخايي  اقنسخخخاى ذ ا  ا ألامخخخي  اق خخخيفا  ذ   ا ألامخخخي.  أمخخخ  اقحمملخخخا  ر كخخخالو  

 المما  ااجلومي دىل اال وامبي املتعمجاي  او  اما ا  ذ   ا ألامي. 5151اقثاين/يناي  
 (1162-1112السياسة الوانية الخاصة بالش اب ) -2 

 5119 مخخعه اقسباسخخي اقو نبخخي ا اصخخي ةاق خخيفا  ر ريوريخخي رخخ،ر ماراخخاي ر ألخخا   -55
مخخن يخخ،ي درخخ اى م خخا را  مخخع اايخخا  املعنبخخي اقو نبخخي  اسخخاألدة  انبخخي مخخن اق خخ كاى ر اقتنمبخخي 
ا ممجبمبك.  اقر   من اقسباسي ا اصي ةاق يفا  هو  ع،ي،  رابي اقتنسخبي فبمخا ةخك املنظمخا  

 مخخخن  داخخخ اكي  فبيخخا ختخخد  اق خخخيفا  مخخن يخخخ،ي  عيفئخخي اق خخخيفا  ةوصخخوي  اخخخ كاى ر اقتنمبخخي  اقخخ 
  جيتيخدي،ي  ع،ي، اقتعا   ةك ااجلومي  املنظما  ريش ااجلومبي  اقجلنخائس  ا تمعخا  اامجبخي. 

مخن أرخ  مجحلخوي ألمجخق مسخاألدة  انبخي قمجلتل يدما  اق يفا   اي    ارة اق     اقدايمجبيي 
 األتمخخخد  ا اصخخخي ةاق خخخيفا   جلديخخخدهاي ميفخخخ  أ  يخخخناا ألممجخخخ  ر اقسخخخني اقاا مخخخي. اقسباسخخخي ناخخخب  

قب خم  املنظمخخا   اقاخالو  االست خار  ا خا  ة خيفا  رخ،ر ماراخاياقحمملخا   عخديً، أ يخ  ألمجخق 
 ذا  اقلمجي ةاق يفا .

  تنخخا ي اقسباسخخي ا اصخخي ةاق خخيفا  حخخاال  اقسباسخخا  ذا  ام قويخخي اقتاقبخخي: اق خخيفا   -52
 ا تمعا  اامجبي   اقتعمجخب   اقتخدريل   اقتزخور امليخ ي  اقعماقخي  سخيف  اقخ      ا خدما   امس  

اقلحبي  االرتماألبي   اقونو  اقثاافبخي  ا ةداألبخي   اق يامخي  اقةفبخ    اثقبخا  ا اصخي ةاق خيفا  
يفخخخ    مخخخن م  اال  اق ئبسخخخبي اقخخخ  نخخخد املخخخلكورة ا خخخاال  ا خخخ اقخخخحماما ا ملائبخخخي قمج خخخيفا .   تنخخخا ي 

امل خخا را : االفتاخخار دىل  ألخخ  امسخخ ة  ا تمخخع اامجخخيي ر ا تمخخع اامجخخي  اايخخا  املعنبخخي امل خخاركي 
املخخخخوا  امل خخخخدرةي  يي  اامخخخخ  ر سخخخخن امل اهاخخخخيي   عخخخخا ي ةزاقخخخخي اق خخخخيفا ي  اقعخخخخ، ف ألخخخخن اقدراسخخخخ

بخخل ربخخع امل خخزي  االكتئخخا   االلتحخخاري  رخخ ائ  امنخخداثي  فاخخدا  اقثاافخخي  اهلويخخي.  سخخبت   نو
اقخخ   تمخخخمنيا حخخاال  اقسباسخخخا  اق ئبسخخبي  نوبخخخلاً يتمااخخخق مخخع اقاخخخب   امليفخخا ض اقتاقبخخخي: م خخخاركي 
اق خخخيفا   االسخخختماق قلخخخو  اق خخخيفا ي  اق خخخ اكيي  ا للخخخافي  االسخخختداميي  دمجلالبخخخي اقوصخخخويي 

  اقتنوقي  اق وافبي. 
 (1161-1162ابية )السياسية/االستراميجية الوانية الخاصة بالصحة اإلنج -5 

 معه  ندة اقلحي ا  اةبي اقتاةعي قو ارة اقلحي اقسباسي ا اصي ةاقلخحي ا  اةبخي  -54
مخخن يخخ،ي ألممجبخخي   خخا ريي  اسخخاألدة  انبخخي مخخن صخخند   اممخخ  املتحخخدة قمجسخخجلا   املجلتخخل     

 مت  ااتمخخخق املخخخي ر مخخخوى اقت،اماهتخخخا ريوريخخخي رخخخ،ر ماراخخخاي  ن خخخ  ا ممجبمخخخي قمجمحخخخب  اهلخخخا ض. 
اقد   املع  ةاقسجلا   اقتنمبي  امهداف ا ملائبي ق قوبيي ر رسك يدما  اقلحي ا  اةبخيي 
 منيا رع  اام  آمناً   وفش يدما  مناسيفي ة ،   نظب  امس ة.   تويق هلو اقسباسي  وفش 
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ريخي.  ا خاال  ميو اايدما  ربدة اقنوألبي ر حاي اقلحي اانسخبي  ا  اةبخي امبخع اقنخاس ر 
اقخخ    خخممجيا  مجخخك اقسباسخخي هخخي صخخحي ام  ميفخخ   ةعخخد اقخخوال ة   نظخخب  امسخخ ةي  اقلخخحي اانسخخبي 
 ا  اةبخخي قمجمخخ اهاكي  م اميفخخي اممخخ ا  املناوقخخي ألخخن   يخخي اال لخخاي اانسخخي/فش س لاخخ  املناألخخي 

سخخخائبي اميخخخ اي اقيف خخخ ييي  اقتجلامخخخ  مخخخع ةخخخ اما أيخخخ ا قمجلخخخحي اانسخخخبي  ا  اةبخخخيي  اممخخخ ا  اقن
  س  ا  اقعني  اقثد ي  أمن اقلحي ا  اةبيي  م اركي اقلكور ر اقلحي ا  اةبي.

 (1161-1162منع الحمل لي سم المراهقةم استراميجية الثالث سنوا  ) -1 
ي  معه ريوريي ر،ر مارااي اسةا بةبي منع اامخ  ر سخن امل اهاخيي 5154ر ألا   -51

املتحخدة قمجسخجلا .   اخو  هخلو االسخةا بةبي ألمجخق األتيفخار اامخ  ر سخن ةدأل  من صند   اممخ  
 ال ة ر اقسخني قجلخ  أقخ   21امل اهاي ممبي ارتماألبخي هامخيي دذ ييفمجخع معخدي يلخوةي امل اهاخا  

سخخنيي  هخخو أألمجخخق معخخدي اخخ  قمجم اهاخخا  ألمجخخق ا  خخ،  ر  59  51امخخ أة يخخةا ر ألم هخخا ةخخك 
ااخخخد ة مخخخمن االسخخخةا بةبي دىل رخخخع ةبالخخخا  لوألبخخخي  كمبخخخي. ااخخخب  اهلخخخا ض.   سخخختند ا رخخخ اىا  

 ا خخاال  االسخخةا بةبي ا مسخخي هخخي: االقتخخ،ا   رديخخد ام قويخخا   اقسباسخخا ي   اخخد  ا خخدما  
  اقيفبئيي  اقتثاب   اقتدي  امليفجل ا ي  اقدأل . ياملناسيفي قمج يفا 

   وارة مخررررراار الوررررروارث خطرررررة العمرررررل الوانيرررررة المشرررررترلة للتويرررررف مرررررع م ي رررررر المنرررررا  و  -2 
(1162-1162) 

 مخخعه ريوريخخي رخخ،ر ماراخخاي يزخخي اقعمخخ  اقو نبخخي امل خخةكي قمجتجلبخخ  مخخع  رخخش  املنخخا   -56
 أمالخي اقعمجخو  اابوقوربخي  اقتجلنوقوربخا أمالي راألخي ااخب  اهلخا ض  د ارة خما   اقجلوارث اساألدة 

 مخن  ي ة لاما امم  املتحخدة ا ملخائي ياهلا ضاقتزيفبابيي  أمالي اقحملاما اقيفبئي ا ممجبمي قمجمحب  
يخخخ،ي م خخخا را  مخخخع اقخخخو ارا   امريخخخ،ة ااجلومبخخخي اق ئبسخخخبي  املنظمخخخا  ريخخخش ااجلومبخخخيي  أم هخخخا 

.   وف  يزي اقعم  اسةا بةبي موّلمجي "قمجتلخد  قمجم خا   ةلخورة  5154حمجس اقو راى ر ألا  
اف يزي اقعم : دجيا    ألخ  ةبئخي متجلبنبخي كمجبي   عا لبي ر ريوريي ر،ر مارااي".    م  أهد

اقتثابخخ   اقتوألبخخي   قتحسخخك  نسخخبي د ارة خمخخا   اقجلوارث/اقتجلبخخ  مخخع  رخخش  املنخخا  ر ااميوريخخيي 
بخخخ  اقوعمجخخخي مخخخع  رخخخش املنخخخا   د ارة خمخخخا   اقجلخخخوارث الز،مخخخاً مخخخن املسخخختوا اامجخخخي دىل اسخخخ،قي اقتجل

ر نخخاال  اقزخخوارض ألمجخخق ربخخع املسخختويا   ايخخ  املسخختوا اقخخو  ي   ع،يخخ، اقت،هخخل  االسخختةاةي 
مخخخخع اقعمخخخخ ي ر اث  ذا خخخخ ي ألمجخخخخق يوخخخخا لسخخخخيفي اقجل ةخخخخو  ر  يااميوريخخخخيي  رسخخخخك أمخخخخن اقزامخخخخي

املسخخختايف  ر ااميوريخخخيي  رسخخخك سخخخيف  ألخخخبا ربخخخع اقنخخخاس ألمجخخخق املسخخختوا اامجخخخي  مخخخدرهت  ألمجخخخق 
 ر االألتيفار. ي ي،يل  رش املنا   خما   اقجلوارث ا يفاق هنا متجلام  اقتجلب 

 السلطا  والمنظما  الحوومية الرسمية المعنية بحقوق اإلنسان -جيم 
  ُعىن  او  ا لسا  اقجلبالا  ااجلومبي اقتاقبي: -52
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مجلتخخخخل اقخخخخ ئبسي  مجلتخخخخل اقسخخخخجل  ش ام يي    ارة اق خخخخ    اقدايمجبخخخخيي    ارة اق خخخخ     
ي  مجلتخخل اقنائخخل اقعخخا ي  مجلتخخل  اقتنمبخخي    ارة املخخوار    ارة اقلخخحيي    ارة اقتعمجخخب ي  ا ارربخخيي

 مجلتخل اقت زخب  االمتلخا    اقسباسخا   ا نلخاىا ي أمك املظخاري  د ارة اقسخ،مي اقعامخيي 
   ا مجس اقو   قمجتدريل.

المتعلقرة معزيز وحماية حقوق اإلنسران عمليرا م منفيرس االلتزامرا  الدوليرة  -ثالثا   
والتشرررريعا    السرررتعراض"المحررردوة لررري "أسررراس او بحقررروق اإلنسررران  

الوانيررررة وااللتزامررررا  الطوعيررررة  وأنشررررطة الملسسررررا  الوانيررررة لحقرررروق 
 اإلنسان  والتوعية بحقوق اإلنسان  والتعاون مع آليا  حقوق اإلنسان

د  اني  نمبخي املخوار  هخي اهلبئخي اقخ  كمجويخا حمجخس اقخو راى ةا اخ اف ألمجخق  اخد  اقتاخاري   -52
ى ألمجخخخق ربخخخع أاخخخجلاي اقتمببخخخ، مخخخد املخخخ أة  ا وامبخخخي ناخخخو  اقزوخخخ   ةتنوبخخخل املتعمجاخخخي ةا وامبخخخي اقامخخخا

امل خخزي املتلخخمجي  خخا ك اال وخخامبتك.  ُ سخخع لزخخا  انخخي  نمبخخي املخخوار  قب خخم  االسخختع ا  اقخخد ر  
اق خخام .   اصخخمجه انخخي  نمبخخي املخخوار ي يخخ،ي اقسخخنوا  امرةخخع املامخخبيي امل خخاركي ر أل خخزي ةنخخاى 

و امل زي استع ا  االمتثاي اقت  يعي ق، وامبي املتعمجاي  او  اما ا  اقادرا .  مشمجه هل
ي  اامجاتخخك اقدراسخخبتك نخخوي االسخختع ا  اقخخد ر  اق خخام  5154ذ   ا ألامخخي ر اخخيفاا/فحماي  

  .5154 ةناى اقادرا  ر حاي ناو  ا لسا  اقمجتك أُلاد ا ر لبسا /أة ي   ن،ي ا /يولب  
ا  رئبسخخخبتا  يخخخ،ي امرةخخخع سخخخنوا   للخخخ  اقسخخخني املامخخخبي. فوخخخي  راسخخخت ه مخخخد ُأر يخخخ -59

:  ا يخ  م رعخي ألخن اايخي اقزوخ .  مخد Ajri in Ibuniniي صخدر  ا يخ  ةعنخوا  5152آذار/مخارس 
أألد هلا اقتا ي  ةدأل  من منظمي امم  املتحدة قمجزووقي )اقبولبسب (.  هو يوف  ةبالا  م رعبي 

 راسي ألن  :Debij Aeneman ilo Moko .  هنام  راسي ةعنوا  م  ريي ملعااي ممايا اايي اقزو
ةخدأل  مخن صخند   اممخخ  اقدراسخخي  مخد أألخد   5151ستلخخدر ر ألخا   يصخحي  سخ،مي امسخ ة

املتحخخخدة قمجسخخخجلا  ر د خخخار حيخخخو  دممجبمخخخي امخخخع ةبالخخخا  ألخخخن الت خخخار اقعنخخخ  مخخخد املخخخ أة.   خخخوف  
اقتوصخخخبا  امل افاخخخي هلخخخاي يار خخخي   يخخخي هامخخخي  اقيفبالخخخا  اقخخخ  ُرعخخخه ر هخخخلو اقتاخخخاري ي فمخخخً، ألخخخن

 ملعااي مس،ق  اايي اقزو   اقعن  مد امل أة.
   ا نجلومي ريوريي ر،ر مارااي أ  االفتاار دىل اقادرة  املوار  اقجلافبي ي جل  ألائااً  -51

                 رئبسخخخخخباً أمخخخخخخا  معااخخخخخخي ممخخخخخايا ناخخخخخخو  ا لسخخخخخخا   االقت،امخخخخخخا  املتعمجاخخخخخي  خخخخخخا معااخخخخخخي كاممجخخخخخخي.  ر 
ي   خخخاركه   ارة اق خخخ    اقدايمجبخخخي مخخخع صخخخند   اممخخخ  املتحخخخدة قمجسخخخجلا   موومخخخبي 5152ألخخخا  

منسخخي  قتوظبخخ اممخخ  املتحخخدة اقسخخامبي ااخخو  ا لسخخا   هبئخخي اممخخ  املتحخخدة قمجمخخ أة  اقبولبسخخب  
 ق خخخ    ناخخخو  ا لسخخخا   خخخاةع قحملخخخاما متزخخخوألي اممخخخ  املتحخخخدة مخخخمن اخخخعيفي اقتنمبخخخي ا تمعبخخخي

هخلا املنسخي   وظبخ قمجمساألدة ألمجق  نسبي ألممجبي  اد   ااري  ناو  ا لسا    نوبخلها.  أ ا 
قوخخةة سخخني دىل دألخخدا  م خخ  ق  ا يخخ  م نمجخخي أ   اميوريخخي رخخ،ر ماراخخاي ة خخ،  اال وامبخخي اقد قبخخي 

 اةخع قمجاماى ألمجق ربع أاجلاي اقتمبب، مد امل أة  م   ق  ا ي  م  اقتا ي ين امل نمجبك اقثاقث  اق
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اميوريي ر،ر مارااي ة ،  ا وامبي ناو  اقزو .  ألم  ة لاما متزخوألي اممخ  املتحخدة أيمخاً 
مخخع أألمخخاى انخخي  نمبخخي املخخوار   مخخع اقو يخخي اقعامخخ  اقتخخاةع هلخخا امخخع معمجومخخا  ذا  صخخمجي  اخخو  

 ا لسا    ث ا اال  ذا  اقلمجي ةتاد   ااري  ناو  ا لسا    نوبلها.

اءا  المتخررررسة بشررررأن التوصرررريا  المن ثقررررة عررررم الرررردورة ا ولرررر  اإلجررررر  -رابعا   
 لالستعراض الدوري الشامل

ةلقه ريوريي ر،ر مارااي ريخو اً المتثخاي ميفخا ض املعاهخدا   م(6-51)6التوصية  -55
اق ئبسخخبي ااخخو  ا لسخخا .  مشمجخخه هخخلو اايخخو  ألاخخد نمجاخخا   راسخخبي قيفنخخاى اقاخخدرا  قوائخخدة انخخي 

مخخن موومخخبي اممخخ  املتحخخدة اقسخخامبي ااخخو  ا لسخخا   ف يخخي مخخوار  اااخخو    نمبخخي املخخوار ي ةخخدأل 
ا ممجبمبي  أمالي منتخدا رخ،ر ااخب  اهلخا ض.  مخد اخد   ريوريخي رخ،ر ماراخاي ألمجخق ا يفخاق هنخا 
 امعي ر االلمما  دىل املعاهدا  ةسيفل ألد  اقادرة ر اقومه ااام  ألمجق اقتنسبي ةك  اخد  

ملعاهخخخدا    نوبخخخلها.  هخخخلا اقخخخنيا اقخخخوامعي ال يمخخخع  اقتخخخ،ا  ريوريخخخي رخخخ،ر اهبئخخخا  اقتاخخخاري  دىل 
 مارااي ةمما  امتثاي ميفا ض املعاهدا  اق ئبسبي ااو  ا لسا .

مامه ريوريي ر،ر مارااي ةتنظب   در اى م ا را    نبخي ر  م(1-51)1التوصية  -55
سامبي ااخو  ا لسخا   ف يخي مخوار  مع موومبي امم  املتحدة اق 5154أيار/مايو  ن،ي ا /يولب  

اااو  ا ممجبمبي  أمالي منتدا ر،ر ااخب  اهلخا ض  أألمخاى انخي  نمبخي املخوار .  دمخافًي دىل  خث 
االقت،اما  املتعمجاي ة ألدا  اقتااري    نوبل االقت،اما  ا اصي ةاملعاهد ك امللد  ألمجبيما ةاقوع ي 

بع أاجلاي اقتمبب، مد امل أة  ا وامبي ناو  اقزو ي  ثخه  مها اال وامبي املتعمجاي ةاقاماى ألمجق ر
انخخخخي  نمبخخخخي املخخخخوار  مسخخخخ،قي اقتلخخخخديي ألمجخخخخق املعاهخخخخدا  اق ئبسخخخخبي ااخخخخو  ا لسخخخخا ي اخخخخا ر ذقخخخخك 
االقت،اما  املتعمجاي ةتاد  اقتااري .  جلد  ريوريخي رخ،ر ماراخاي اقت،اميخا ةاقتعخا   ألمجخق اخو   بخي 

 .مع ه الى اق  كاى ر املستايف 
لظخخ   انخخي  نمبخخي املخخوار  ر اقتلخخديي ألمجخخق املعاهخخدا  اق ئبسخخبي  م(3-51)3التوصررية  -52

ااو  ا لسخا ي  منيخا اقعيخد اقخد   ا خا  ةخاااو  املدلبخي  اقسباسخبيي  اقعيخد اقخد   ا خا  
ةخخخخخخخاااو  االمتلخخخخخخخا يي  االرتماألبخخخخخخخي  اقثاافبخخخخخخخيي ر م خخخخخخخا را    نبخخخخخخخي ُأر يخخخخخخخه ر أيار/مخخخخخخخايو 

.  دمخخخافًي دىل ذقخخخكي  نظخخخ  انخخخي م ارعخخخي اقاخخخوالك ناقبخخخاً ر صخخخوغ مخخخوالك 5154ولبخخخ   ن،ي ا /ي
قمخخخما  االمتثخخخاي قمجمعاهخخخدا  اق ئبسخخخبي ااخخخو  ا لسخخخا .  أألخخخد   رمخخخي أ قبخخخي  رخخخ اى امل،يخخخد مخخخن 
اقتحمجبخخ   اقنظخخ  ر هخخلا اق خخ، ي  اقخخُتمس فبيخخا مخخن حمجخخس اقخخو راى أ  يخخوأل، دىل انخخي  نمبخخي املخخوار  

 رخخ اى م خخا را  مخخع اايخخا  املعنبخخي ة خخ،  المخخما  ريوريخخي رخخ،ر ماراخخاي دىل اقعيخخد  ةا ألخخدا 
اقد   ا ا  ةاااو  املدلبخي  اقسباسخبي ) دىل ة   وكوقبخ  االيتبخاريك ام ي  اقثخاين(  دىل اقعيخد 

ألخن  اقد   ا ا  ةاااو  االمتلا يي  االرتماألبي  اقثاافبي ) دىل ة   وكوق  االيتبار (ي فمخ،ً 
اال وامبخي اقد قبخي ة خخ،  اقامخاى ألمجخخق ربخع أاخجلاي اقتمببخخ، اقعنلخ  ي  ا وامبخخي مناهمخي اقتعخخليل 
 ريخخخشو مخخخن مخخخ    املعاممجخخخي أ  اقعاوةخخخي اقااسخخخبي أ  اق،دلسخخخالبي أ  امليبنخخخي  ة   وكوهلخخخا االيتبخخخار ي 
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تبخار  ال وامبخي  اال وامبي اقد قبي امايي ربع اما ا  من االيتواى اقاس  ي  اقحم  وكخوي االي
اقامخخاى ألمجخخق ربخخع أاخخجلاي اقتمببخخ، مخخد املخخ أةي  اقحم  وكخخوقك االيتبخخاريك ال وامبخخي ناخخو  اقزوخخ  
ة خخ،  ااخخخةام ام وخخاي ر اقن،األخخخا  املسخخخمجحي  ةبخخع ام وخخخاي.  ناخخخو  ا لسخخا  امساسخخخبي هخخخلو 

قخو راى أيمخاً ر  سختور ريوريخي رخ،ر ماراخاي.   افخي حمجخس ا حسدة ةاقوع  ر كثخش مخن املوامخع
 ألمجق   جلب  ف مي ألم    نبي  ُعىن ةاالجلار ةاقيف  ي  يعجل  اث  ألمجق  مع ايتلاصاهتا.

لظخخ   انخخي  نمبخخي املخخوار  ر اقتلخخديي ألمجخخق املعاهخخدا  اق ئبسخخبي  م(2-51)2التوصررية  -54
ااخخو  ا لسخخا .  ُأرخخ   اسخختع ا  ق،متثخخاي مخخن اقنانبخخي اقت خخ يعبي ال وامبخخي ناخخو  اماخخ ا  

            ا ألامخخخخخيي   افخخخخخي اقحمملخخخخخا  ألمجخخخخخق المخخخخخما  ااجلومخخخخخي دىل  مجخخخخخك اال وامبخخخخخي ر كخخخخخالو  اقثخخخخخاين/ ذ  
.  أُلخخدي اقت خخ يع  أُمخخ  مخخن أرخخ  رسخخك االمتثخخاي قمجمعخخايش اقد قبخخي.  ي خخم  ذقخخك 5151ينخخاي  
ألمجخق  ي اقل  يعتحم ربخع أاخجلاي اقعنخ  املنخ،  ر مخاً  يخن منع اقعن  املن،   اامايي من  مالو 

. اقاخخالو  اانخخائي دألاقخخي.  دمخخافًي دىل ذقخخكي ّي  ناخخب   نمخخاليرخخوا  دصخخدار أ امخخ   ر يخخي  أ امخخ  
 ل خخخاى لظخخخا  ملخخخواق ااخخخ ائ   ألخخخواق اقخخخدفاق  اقعاوةخخخا  أكثخخخ   اقاخخخالو  اانخخخائي ااديخخخدفاخخخد ُسخخخن  

ألمجخق اقخدفاق  جلامً،ي   قراى ةعا اممسا ي  اقن  ألمجق ر ميخي االألتخداى ألمجخق ام وخايي  اقخن  
الظخخ  اقخخ   ألمجخخق )ا خخا  ةاقتخخلرق ةخخاانو ي  اقخخن  ألمجخخق امفعخخاي اا مبخخي املتعمجاخخي ةاقيفرخخاى  االجلخخار. 

 . (2اقتوصبي 
لظخخ   انخخي  نمبخخي املخخوار  ر اقتلخخديي ألمجخخق املعاهخخدا  اق ئبسخخبي  م(5-51)5التوصررية  -51

اقت  يعبي ق، وامبي املتعمجاي  مجةني أيماً استع ا  االمتثاي من اقنانبياقااو  ا لسا .  رارعه 
  افخي  ي او  اما ا  ذ   ا ألاميي اقل  ُأرخ   اسخاألدة أمالخي منتخدا رخ،ر ااخب  اهلخا ض

اقحمملا  ألمجق المما  ر،ر مارااي دىل اال وامبي املتعمجاي  او  اما ا  ذ   ا ألامخي.   عزخي 
قبخي املتعمجاخي ةتاخد  اقتاخاري  اورخل معاهخدة اني  نمبي املوار  ام قويخي اث  قمجوفخاى ةاالقت،امخا  ااا

ناخخو  اقزوخخ   ا وامبخخي اقامخخاى ألمجخخق ربخخع أاخخجلاي اقتمببخخ، مخخد املخخ أة ميفخخ  االلمخخما  دىل أ  مخخن 
 (.2الظ  اق   ألمجق اقتوصبي )اقحم  وكوال  االيتباريي. 

لظخخ   انخخي  نمبخخي املخخوار  ر اقتلخخديي ألمجخخق املعاهخخدا  اق ئبسخخبي  م(1-51)1التوصررية  -56
ألمجخخخق المخخخما  رخخخ،ر ماراخخخاي دىل  5151ااخخخو  ا لسخخخا ي   افخخخي اقحمملخخخا  ر كخخخالو  اقثاين/ينخخخاي  

اال وامبخخي املتعمجاخخي  اخخو  اماخخ ا  ذ   ا ألامخخي. ريخخش أ  ااجلومخخي مخخا  اقخخه   كخخ، ألمجخخق اقوفخخاى 
مخد  ةاالقت،اما  اقاائمي املتعمجاي ةتاد  اقتااري  اورل ا وامبي اقاماى ألمجق ربع أاجلاي اقتمببخ،

 .(2الظ  اق   ألمجق اقتوصبي )امل أة  ا وامبي ناو  اقزو . 
أمخخ  اقحمملخخا  المخخما  رخخ،ر ماراخخاي دىل اال وامبخخي املتعمجاخخي  اخخو   م(2-51)2التوصررية  -52

اماخخ ا  ذ   ا ألامخخي.    خخم  يزخخوا  أيخخ ا دل خخاى مجلتخخل قتنسخخبي اخخ    ا ألامخخي مخخمن 
وف  مجلتخخل  نسخخبي اخخ    ا ألامخخي اقخخدأل  ا  ار    ارة اق خخ    اقدايمجبخخي   ، يخخدو ةخخاملوظوك.  يخخ

.  مشخخخ  هخخخلا 5152 اقمجورسخخخ  ملنظمخخخي اماخخخ ا  املعخخخومك اخخخ،ر ماراخخخايي اقخخخ  أسسخخخه ألخخخا  
اقخخخدأل  املسخخخاألدة ألمجخخخق االخخخوي ألمجخخخق متويخخخ  قتخخخوفش أ ي م كيفخخخي ألامخخخي مبسخخخ ة قمجمعخخخومك ر اقيفمجخخخد. 
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ا ألامخي  دم ارهخا ة ا اصختكمخ   لساه   ارة اق     اقدايمجبي كلقك صباريي اقسباسي  يزي اقع
مخخن حمجخخس اقخخو راىي ةخخدأل  مخخن منتخخدا ا ألامخخي ا خخا  ةخخااب  اهلخخا ض  أمالخخي منتخخدا رخخ،ر ااخخب  
اهلا ض  اقمجةني االمتلا يي  االرتماألبي ثسبا  ااب  اهلخا ض اقتاةعخي ق مخ  املتحخدة.  دمخافي دىل 

الظخ  )  قمجةمبخع ر ربخع أاخاى اقيفمجخد. ذقكي يزه   ارة اقتعمجب  يزوا  كيفشة ر مخما  اقتعمجخب
 .(2اق   ألمجق اقتوصبي 

المخخخخمه ريوريخخخخي رخخخخ،ر ماراخخخخاي دىل ا وامبخخخخي اممخخخخ  املتحخخخخدة  م(2-51)2التوصررررية  -52
.  مشمجخخخه امل خخخزي املمخخخزمجع  خخخا قتنوبخخخل 5155  خخخ ين ام ي/أكتخخخوة   59ملجلافحخخخي اقوسخخخا  ر 

ر االرتمخخاق ا خخامس قو يخخي اسخختع ا  اال وامبخخي نمخخور ارتمخخاق اقخخد ي ام خخ اف ر ةنمخخا  نمخخو 
.    خارم ريوريخي رخ،ر ماراخاي ناقبخاً ر آقبخي اسختع ا  اقنظخ اى 5154اقتنوبل ر ن،ي ا /يولب  

من أر  رديد اقتحديا  املمجلني اقاائمي أما  اقخد ي ام خ اف  أفمخ  املمارسخا  املتيفعخي فبيخا. 
اقولخخمجك اقثاقخخث )اقتةخخ    دلوخخاذ اقاخخالو (   مخخد ةخخدأ  ةاقوعخخ  اقخخد رة ام قبخخي اقخخ    مخخي دىل  نوبخخل

 اق اةخخخع )اقتعخخخا   اقخخخد  (.  أألخخخد يخخخحماى ريوريخخخي رخخخ،ر ماراخخخاي )مجلتخخخل اقنائخخخل اقعخخخا ي  مجلتخخخل 
امل ارخخخع اقعخخخا  قمجحسخخخاةا ي    ارة اق خخخ    ا ارربخخخيي  د ارة اقسخخخ،مي اقعامخخخيي  مجلتخخخل املست خخخار 

    ر،ر مارااي قمجولمجك اقثاقث  اق اةع.اقت  يعيي  اعيفي اهلة ة( اقتابب  اقلايت اقل  أر  
 ملسسا  حقوق اإلنسان  

: (61-51)61( و66-51)66( و61-51)61( و2-51)2التوصررررررررررريا   -59
            ذكخخخ  اقوفخخخخد اقخخخخل  مخخخد   ا يخخخخ  االسخخخختع ا  اقخخخد ر  اق خخخخام  اقسخخخخاةي أ  ريوريخخخي رخخخخ،ر ماراخخخخاي

سخخخخيفل املخخخخوار  اقو نبخخخخي ااخخخخد  ة". "ال ميجلنيخخخخا ر اقومخخخخه ااامخخخخ  أ   نظخخخخ  ر هخخخخلو اقتوصخخخخبا  ة
  اصمجه ريوريي ر،ر مارااي اقعم  ألمجق  ع،ي، اثقبي اقاائمي  ايخ  ااجلومخيي    خم  مجلتخل 

 اق     اانسالبي  اقتنمبي  مجلتل ناو  اقزو  ممن   ارة اق     اقدايمجبي.
 الحماية القانونية والتثقيف لي ميدان حقوق اإلنسان  

ةلقه ااجلومي ريخو اً متعخد ة قمخما   خوفش اايخي مالولبخي   :(63-51)63التوصية  -21
كاممجخخخخي ااخخخخو  ا لسخخخخا .    ا نخخخخه هخخخخلو اايخخخخو  ةخخخخك درخخخخ اى  راسخخخخا  قيفحخخخخث فعاقبخخخخي اقاخخخخوالك 

ي  اقابخخا  ة،ل خخزي اقاخخالو  اانخخائياقاائمخخيي  اميخخل ةاخخوالك  سباسخخا  ملعااخخي اقثرخخ ا ي   عخخدي  
اقتا يخخخ   ألخخخدا لسخخخا .  ألمجخخخق سخخخيفب  املثخخخايي أ الولبخخخي ااخخخو قيفنخخخاى اقاخخخدرا  ةربخخخي  خخخوفش اامايخخخي اقا

  مخخمن استع امخخاً   خخ يعباً ق نجلخخا  املتعمجاخخي  مايخخي  5151ر ألخخا  امل رعخخي ألخخن اايخخي اقزوخخ  
ي قجلنيخا ر  تمخمن استع امخاً 5155اقزو .  أر يه  راسي ألن صخحي  سخ،مي امسخ ة ر ألخا  

قمجعنخخ ي اخخا ر ذقخخك مع فخخي مخخا دذا كالخخه اقاخخوالك    خخ يعباًي  دملخخا لظخخ   ر   ياخخي  عخخ   املخخ أة
أ مجخخخخخس امل اخخخخخ ا  "ي أمخخخخخ  حمجخخخخخس اقخخخخخو راى 5154اقاائمخخخخخي  خخخخخوف  اامايخخخخخي املناسخخخخخيفي هلخخخخخا.  ر ألخخخخخا  

.  يخخوف  ام مجخخس ةبالخخا  م رعبخخي ألخخن "ر ريوريخخي رخخ،ر ماراخخاي ياالرتماألبخخي ا اصخخي ةام وخخاي
 األبي االمتلا يي.اقوا   اقتعمجب   اقلحي  ريشها من امل ا ا  االرتم
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ي ُسخخّن مخخالو  منخخع اقعنخخ  املنخخ،   اامايخخي منخخ  كاخخالو  مسخختا  يتنخخا ي 5155 ر ألخخا   -25
اقتا يخخ  اقعنخخ  املنخخ، .  مخخا  اي صخخوغ م خخ  ق مخخالو  امايخخي اقزوخخ  اسخختةاةي قمجامخخايا اقخخ  أ ارهخخا 

صخي ةا ألامخي  يزخي ر م انمجخ  ام ىل.  أمخ  حمجخس اقخو راى اقسباسخي ا اامل رعي ألن اايي اقزو  
  ممن دمخافي االجلخار  5155ر ألا   اقاالو  اانائي.  لُخّا  5154اقعم  امل  يفزي  ا ر ألا  

ةاما ا  كة ميي مستامجي.  ر ناي دألدا  ا وامبي  ستوريي كما هو ما ري هنام  عدي  ماخةر 
أل خخزي ةنخخخاى  يامخخي ةخخ  را  ا ألامخخخي ك،نخخد امسخخخيفا  اقخخ  اظخخخ  ألمجخخق أساسخخخيا اقتمببخخ،.  مشمجخخخه

اقاخدرا  اقامخخاة  ااخخامك امل خخاركك ر   را  اقتخخدر  ألمجخق ناخخو  ا لسخخا  اقخخ  يوف هخخا اخخ كاى 
دممجبمبو ي مني  ف يي موار  اااو  ا ممجبمبي  أمالي منتخدا رخ،ر ااخب  اهلخا ض.   مخمن  خدريل 

سخخبي قمجةنخي  نمبخخي تعمجخخي ةاقلخباريي اقت خخ يعبي.  ألاخد  ااجلومخي أيمخخاً نمجاخا   راألنلخ اً يااخامك 
ا  ناخخو  ا لسخخا   ةتنوبخخل هخخلو املخخوار   قو يايخخا اقعامخخ  املعخخ  ة ألخخدا  اقتاخخاري  اورخخل معاهخخد

ي مخخخع  ألخخخخ  مدمخخخ  اق خخخ كاى ر اقتنمبخخخخي ا ممجبمبخخخو ي  مخخخني  املوومخخخخبي اقسخخخامبي ااخخخخو  عاهخخخدا امل
 هبئخي اممخ  املتحخدة  ي أمالي منتدا رخ،ر ااخب  اهلخا ض يا لسا ي  ف يي موار  اااو  ا ممجبمبي

 قمجم أة. 
 اصمجه ااجلومي ة احيا ا اصي ةاقتوألبي ألن   يخي  سخائ  (م 62-51)62التوصية  -25

 ر يخخدة رخخخ،ر ماراخخخايي املممجوكخخي ممججلبخخخي ياصخخخي.  V7ABا ألخخ،  اامجبخخخيي  منيخخا ا ذاألخخخي اقو نبخخخي 
نبخخيي  كثخخشاً مخخا  تنخخا ي   يفخخث   ار خخا اقتعمجخخب   اقلخخحي ةخخ اما دأل،مبخخي منتظمخخي ر وزخخي ا ذاألخخي اقو 

هلو اقحماما ممايا ناو  ا لسا ي  منيا يدما  ا صحاري  ميارا  رألايي امس ةي   عخا ي 
امل خخخخدرا  ألنخخخخد اق خخخخيفا .  دمخخخخافي دىل ذقخخخخكي  ن خخخخ    ارة اقلخخخخحي دسخخخخيفوألباًي ر ر يخخخخدة رخخخخ،ر 

مخخخن  ماراخخخايي دأل،لخخخاً يتمخخخمن معمجومخخخا  صخخخحبي نبويخخخي نخخخوي أمخخخور منيخخخا كبوبخخخي اايخخخي ام وخخخاي
اممخخ ا  املعديخخي  معمجومخخخا   رل يخخي أساسخخخبي قتوخخا   سخخخوى اقترليخخي.   سخخخعه ااجلومخخي مخخخدراهتاي 

  نا  دقبيا رسائ  هامي ةواسخزي ف يخي  اقز فبيي قتل  دىل حتمعا  اا،ر 5155اةتداًى من ألا  
 جيمعنخا(  يخ، ر نخو  ( )  ر  اقجلWa Kuk Wa Jimorمتنا  ياو  ا   ق يدألق  ا كوم  ا ربمور )

سخخنوياً ر د خخار امل نمجخخي اقتة ييفبخخي مخخن امل خخ  ق.  ياخخد  اقو يخخي معمجومخخا   ياخخو     فبخخي خخ،ث رخخ،ر 
اخخدرا  ة خخ،  ممخخايا  تعمجخخي ةاقلخخحي ا  اةبخخي  ختزخخب  امسخخ ة  أمخخن اقرخخلاى  املخخاى اقة،ل خخزي ةنخخاى 

  اقخخت مج  مخخن اقنوايخخا  اقلخخمجيفي.  سخخبعاد اقو يخخي أيمخخاً   را   وألبخخي ة خخ،  اقعنخخ  اقاخخائ  ألمجخخق
 أساس لوق اانسي  ناو  ا لسا ي  ناو  اقزو   ريش ذقك من ممايا اق يفا .

 المرأة والطفل  
مخخخخخالو  منخخخخخع اقعنخخخخخ  املنخخخخخ،   5155أمخخخخخ  اقحمملخخخخخا  ر ألخخخخخا   م(65-51)65التوصرررررية  -22

 اامايي من .  هخو مخالو  مسختا  يتنخا ي اقعنخ  املنخ،   يع فخ  ة خجل  ألخا   يتنخا ي امذا اقيفخدين 
االرتماألي  االمتلخا    اانسخي.  جيعخ  اقاخالو  اقعنخ  املنخ،  ر ميخي يعامخل ألمجبيخا  اقعا وي   

ةاقسخخةن أ  ةر امخخي.  دمخخافي دىل ذقخخكي يتمخخمن اقاخخالو  سباسخخي  امخخي ةعخخد  نوخخ  اقامخخبي ر 
ناي ألد  اقتاد  ة جلواي  ذقك قمما   حميخ  اقتحابخي ر اقختي   درخ اى امل،ناخا  اقامخائبي. 
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رخخخك موومخخخكي  مخخخن  ااخخخاك  سخخخمجزي  ا ام امخخخ  اق،ر يخخخيي   عبخخخك ميفمج     خخخم  أنجلخخخا  هامخخخي أيخخخ
دصخخدار أ امخخ  نمخخالي  دألاقخخي قخخدا االسخختماق دىل ممخخايا اقعنخخ  املنخخ، .  دمخخافي دىل سخخن مخخالو  

ي   خخخخخاركه ااجلومخخخخخي مخخخخخع منظمخخخخخي ريخخخخخش نجلومبخخخخخي ومجبخخخخخي قومخخخخخع 5155اقعنخخخخخ  املنخخخخخ،  ر ألخخخخخا  
امخخخ  قااخخخ اف ألمجخخخق  نوبخخخل اقاخخخالو .  يخخخوف  رمجبخخخ  ة   وكخخخوال  اسخخختةاةي أ قبخخخي    خخخجلب  ف يخخخي أل

ي اقخخخل  أرخخخ او ة لخخخاما اممخخخ  املتحخخخدة  اامايخخخي منخخخ  اخخخالو  منخخخع اقعنخخخ  املنخخخ، قاقجلمجوخخخي اقتادي يخخخي 
دراخخا ا  دمخخافبي قمجحجلومخخي.  مخخد  ي5155ا ملخخائي ةاقتعخخا   مخخع   ارة اق خخ    اقدايمجبخخي ر ألخخا  

تزمجخخل  نوبخخلاً فعخخااًلي كمخخا نخخد  اايخخا  اقواألمجخخي نخخد  هخخلا اقتحمجبخخ  ربخخع أرخخ،اى اقاخخالو  اقخخ   
 اق ئبسبي  امليفمجع اقوارل رصدو ر املب،البي قتنوبل امل زي ة جل  لار .

 ألمجخخخق اقخخخ ري  مخخخن ألخخخد   رخخخو  اسخخخةا بةبي   نبخخخي مسخخختامجي ملجلافحخخخي اقعنخخخ  مخخخد املخخخ أة  -24
مجق أسخاس لخوق  اقوسا ي ف   م   ق اقسباسي اانسالبي يتممن نلبمجي نوا ث اقعن  اقاائ  أل
.   ت خارم 5151اانس.  ستحاي اقسباسي اانسالبي دىل حمجس اقو راى مل ارعتيخا ر ةدايخي ألخا  

  ارة اق     اقدايمجبي أيماً مع اقتحاق  اقنسائي ا،ر مارااي ة ،   نوبل يزي اقعم  اقو نبخي 
بخخخ "ي اقخخخ  اقت،مخخخه اخخخ،ر ماراخخخاي ر د خخخار ميفخخخا رة "املخخخ أة ر ااخخخب  اهلخخخا ض رخخخد  اخخخجل  اقتنمبخخخي ف

ممجبخخخو    الر ألمجخخخق مخخخدا أل خخخ  سخخخنوا  قتحسخخخك اقوخخخ   اقسباسخخخبي  االمتلخخخا يي  251ة لوخخخا  
 االرتماألبي قمجم أة ر ااب  اهلا ض.  أيشاًي  مجاه   ارة اق     اقدايمجبي منحي قخث،ث سخنوا  

ل رمجبخخ  مخخن اقلخخند   االسخختئماين ق مخخ  املتحخخدة قمجامخخاى ألمجخخق اقعنخخ  مخخد املخخ أة مخخن أرخخ   نوبخخ
.  ستواصخخ    ارة اق خخ    اقدايمجبخخي اقعمخخ  ةاقتعخخا   مخخع اخخ كائياي 5152-5151اقجلمجوخي قمجوخخةة 

 ان فبي  اقتحاق  اقنسائي ا،ر ماراايي من أر  مما   نوبل هلو امل اريع ةلورة منساي. 
 ةنخخخاًى ألمجخخخق اقتاخخخد  ااخخخ   ر اقامخخخاى ألمجخخخق اقعنخخخ  مخخخد املخخخ أة  ا  يخخخا  اقخخخوألي ةاقامخخخايا  -21
ملتلخخمجي ةخخلقكي سخختتعا   ريوريخخي رخخ،ر ماراخخاي مخخع املنظمخخي اقد قبخخي قمجيةخخ ة ة خخ،   نوبخخل منحخخي ا

مادمخخخي مخخخن مجلتخخخل اقواليخخخا  املتحخخخدة مل اميفخخخي  مجلافحخخخي االجلخخخار ةاماخخخ ا  ألنواهنخخخا "مجلافحخخخي 
االجلخخخار ةاماخخخخ ا  ر مبجل  لب،يخخخخا ألخخخن   يخخخخي دل خخخخاى أ خخخخ  اايخخخي قمخخخخحايا االجلخخخخار".  سخخخختدأل  

،ر ماراخاي ألمخ  املنظمخي اقد قبخي قمجيةخ ة ة خ،  هخلا امل خ  ق ألخن   يخي ف مخي نجلومخي ريوريخي رخ
. 5154اقعمخخخ  املعنبخخخي ةاالجلخخخار ةاماخخخ ا ي اقخخخ   افخخخي حمجخخخس اقخخخو راى ألمجخخخق دل خخخائيا ر ألخخخخا  

رخ،ر ماراخايي    ارة اق خ     اخ  ي  ت،ق  ألمويي ف مي اقعم  من مجلتل اقنائل اقعخا ي  د ارة 
 ئي ا،ر ماراايي  املنظمي اقد قبي قمجية ة.ا ارربيي  اقتحاق  اقنسا

يزخخخه ااجلومخخخي ا زخخخوة ام ىل اخخخو  نوبخخخل لظخخخا  ملجلافحخخخي  م(61-51)61التوصرررية  -26
.  أفمخق ذقخك دىل 5155اقعن  مد املخ أة ةخ م ار مخالو  منخع اقعنخ  املنخ،   اقومايخي منخ  ر ألخا  

رة اق خ    اقدايمجبخي املمخوي مخن اخجل  أساسخاً مل خ  ق   ا 5155در اى رمجب  كمجوي ر ةدايي ألخا  
اقلند   االستئماين ق م  املتحخدة مخن أرخ  اقامخاى ألمجخق اقعنخ  مخد املخ أة قخدأل   نوبخل مخالو  
منع اقعن  املن،   اامايي منخ .  دمخافي دىل ذقخكي امخزمجعه د ارة اخ  ي رخ،ر ماراخاي ة،ل خزي 

ااخخب  اهلخخا ض.  ي خخم  ذقخخك   اسخخعي قيفنخخاى اقاخخدرا  ر اخخ اكي مخخع ة لخخاما منخخع اقعنخخ  املنخخ،  ر
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دل خخاى  نخخدة معنبخخي ةخخاقعن  املنخخ،    ، يخخدها ةخخاملوظوك.  ألخخ، ة ألمجخخق ذقخخكي أمخخ   د ارة اخخ  ي 
رخخخخ،ر ماراخخخخاي ة   وكخخخخوي االسخخخختةاةي ام ىل اقخخخخل   مخخخخع ةاقتعخخخخا   مخخخخع اقتحخخخخاق  اقنسخخخخائي اخخخخ،ر 

صخخ  د ارة اق خخ  ي ماراخخاي قمخخما   خخوفش اسخختةاةي م سسخخبي مناسخخيفي قمخخحايا اقعنخخ  املنخخ، .   وا
 اقعم  ألمجق  ع،ي، مدرهتا ألمجق االستةاةي ألمجق اقنحو املناسل قامايا اقعن  املن، .

اخخخجل  سخخخن مخخخالو  منخخخع اقعنخخخ  املنخخخ،   اامايخخخي منخخخ  أهخخخ   م(62-51)62التوصرررية  -22
اخجل   ناخب  اقاخالو  اانخائيي اقخل  كمخا يزوة ر  ع،ي، ا  ار اقت  يعي امايخي املخ أة  اقزوخ .  

أ  ي ألخخ، ة ألمجخخق نجلمخخاً مسخختاً، يتنخخا ي االجلخخار ةاماخخ ا ي معمجمخخاً   خخ يعباً هامخخاً آيخخ   مخخمن
ا زي االسةا بةبي اقو نبيي اق  أم   نديثاًي  تنا ي ةاقتحديد ممايا  تلخ  ةاق خ    اانسخالبي 
 ام وخخاي  اق خخخيفا   اقوئخخخا  اقمخخعبوي.  دمخخخافي دىل ذقخخخكي ال يخخخ،اي صخخوغ م خخخ  ق مخخخالو  ة خخخ،  

 اقزو  ر م انمج  ام ىل.اايي 
اخخخجل  دمخخخ ار مخخخالو  منخخخع اقعنخخخ  املنخخخ،   اامايخخخي منخخخ  د خخخاراً  م(62-51)62التوصرررية  -22

،ي، هلا ا  ار ةاستجلماي رمجب  اقجلمجوخي اقخل     يعباً رديداً ملنع اقعن   اايي محاياو.  ي  ع
يعتحم اثاةي د ار ملنحي اقث،ث سنوا  املادمي مخن اقلخند   االسختئماين ق مخ  املتحخدة دىل   ارة 
اق     اقدايمجبي قتنسبي  نوبل اقاخالو .  يمخاف دىل ذقخك أ  د ارة اخ  ي رخ،ر ماراخاي اختخل  

درة من ي،ي امل اركي ر م   ق ياو  ةتنوبلو ة لخاما يزوا  هامي ملعااي اقامايا املتعمجاي ةاقا
            منخخخخع اقعنخخخخ  املنخخخخ،  ر ااخخخخب  اهلخخخخا ض قتخخخخدريل مخخخخيفاا اق خخخخ  ي اقاخخخخائمك ألمجخخخخق اقونخخخخدة املعنبخخخخي 

 ةاقعن  املن، .
منظمخخا     ااجلومخخي ةخخكهنخخام أل،مخخي صخخحبي  مدميخي اقعيخخد  (م62-51)62التوصرية  -29

مثمجخي اهلامخي ألمجخق هخلو اقع،مخي ألاخل االسختع ا  اقخد ر  اق خام  اميخش ا تمع املدين.  أنخد ام
هو ميفا رة م   ق االرا  اقنسائي ا،ر مارااي من أر  رسك االسختةاةي قمجتلخد  قمجعنخ  ر 

صخند   اممخ  املتحخدة االسختئماين قمجامخاى ألمجخق اقعنخ  موهلخا  هخي ميفخا رة  (iBrave)ي أ  مجلا 
ي يتعمجخخي ةاقتوألبخخي اقعامخخيي  آيخخ  يتعمجخخي ةخخاقاوالك  اقسباسخخا .  مخخد مخخد املخخ أة.  هلخخلو امليفخخا رة اخخ

ألم  اقتحاق  اقنسائي ا،ر مارااي ألمجق او   بي مع   ارة اق     اقدايمجبي ة ،  ذقك ااخ،ى 
مخخن امل خخ  ق املتعمجخخي ةخخاقاوالك  اقسباسخخا  مخخن أرخخ   مخخع ة   وكخخوال  اسخختةاةي أ ىل    خخجلب  

لو  منع اقعنخ  املنخ،   اامايخي منخ .  هنخام ألخدة منظمخا  ريخش ف يي ألم   ا  قتسيب   نوبل ما
 قجلخخن  5154ر أيار/مخخايو  iBrave  نمبخخي املخخوار .  مخخد التيخخه ميفخخا رةنجلومبخخي أألمخخاى ر انخخي 

ألمجق هلو اقع،مي ألمجق اق ري  من أ   نوبل م   أليا ا ا  املموي من اقلند    ستيف ااجلومي 
 . 5151كالو  اقثاين/يناي    االستئماين ق م  املتحدة ييفدأ ر

اخخ ق فبخخ  ي اقخخل  اقتا يخخ  امل رعخخي ألخخن اايخخي اقزوخخ اخخجل   (م11-51)11التوصررية  -41
ي ا زخوة اق ئبسخبي ام ىل ألمجخق   يخي  نوبخل اقحملخاما اقخو   اهلخا ف دىل اقامخاى ألمجخق 5155ألا  

ي   فخ  اقتا يخ  . اقعن  مد ام واي.   ف  اقتا ي  ةبالا  م رعبي هامي ة ،  ممايا اايي اقزو
 اقتا يخ اقل  يتممن استع اماً    يعباًي أساسخاً قومخع م خ  ق مخالو  ة خ،  اايخي اقزوخ .  أةخ   
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ممايا اايي اقزوخ ي اخا ر ذقخك اقامخايا اقخ   خ    ر اقيفبئخا  املدرسخبيي   فخ  قخو ارة اقتعمجخب  مخوة 
ذقخخكي يخخوف  مخخالو  منخخع .  دمخخافي دىل 5154 فخخع الألتمخخا  سباسخخي ة خخ،  اايخخي اقزوخخ  ر ألخخا  

ا يخخخلاى مخخخن رالخخخل أفخخخ ا  امسخخخ ة.  د اىاقعنخخخ  املنخخخ،   اامايخخخي منخخخ  م،يخخخداً مخخخن اامايخخخي ق  وخخخاي 
 سبسخختوبد ام وخخاي أيمخخاً مخخن ألممجبخخي ةنخخاى اقاخخدرا  اقخخ   مخخزمجع  خخا د ارة اخخ  ي رخخ،ر ماراخخاي 

امخخ  مخخع ام وخخاي ة خخ،  اقعنخخ  املنخخ، ي م  مخخيفاا اق خخ  ي سبلخخيفحو  ميبئخخك ةدررخخي أكخخحم قمجتع
اقابخا  ةخ  فبمخا يتعمجخي ةن خ  اقيفحخث  ينيفرخيمحايا اقعن .  ال ي،اي هنام اقجلثش من اقعم  اقخل  

امللكور ر ام ساا املعنبي قمما   ما اقنتائا اق  يمج  دقبيخا اقتا يخ  ألمجخق اقنحخو املناسخل ر 
 ربع ا اال  اق   تنا ي ناو  اقزو   رفاه .

يعتخخحم املجلتخخل املعخخ   اخخو  اقزوخخ  م كخخ، اقتنسخخبي ااجلخخومي  م(16-51)16التوصررية  -45
قمجمسخخائ  املتعمجاخخي ة ألايخخي اقزوخخ .  ميجلخخن االسخختعالي ةخخ  ألنخخد اقمخخ  رة ملسخخاألدة اقخخو ارا  اميخخ ا 
ة خخخ،  اقامخخخايا اقخخخ   تعمجخخخي ةاقزوخخخ .    خخخم  سباسخخخي اايخخخي اقزوخخخ  اقخخخ   مخخخعتيا   ارة اقتعمجخخخب  

قجل   ألن ا ساىا .  سبتنا ي م   ق مالو  اايي اقزوخ   عمجبما  ملوظوي اقو ارة قمج   ألمجق ا
 قمجزو . ي مع آقبا  قتاد  اق جلا ا مناسيفأيماً 
يتمخخخخخمن م خخخخخ  ق مخخخخخالو   عخخخخخويا اقعامخخخخخ  نجلمخخخخخاً يتعمجخخخخخي  (م11-51)11التوصرررررية  -45

 ةام واي اقعماي. 
 عدً التمييز والمساواة  

 ا  اقخخخخد ر  اق خخخخام  مامخخخخه ااجلومخخخخيي منخخخخل   رة االسخخخختع (م13-51)13التوصررررية  -42
اقتا يخخخ  اميخخخشةي ةاسخخختع ا  االمتثخخخاي اقت خخخ يعي فبمخخخا يتلخخخ  ةامخخخايا اايخخخي اقزوخخخ ي كةخخخ،ى مخخخن 

ي  ةاسخخختع ا  االمتثخخخاي اقت خخخ يعي منجلخخخا  اال وامبخخخي املتعمجاخخخي  اخخخو  امل رعخخخي ألخخخن اايخخخي اقزوخخخ 
ر اقتوصبا  اق   اما ا  ذ   ا ألاميي اق  أم  اقحمملا  المما  ااجلومي دقبيا.  جي   اقنظ 

اليفثاه ألن هخلين االستع امخك.    خم  اايخو  ا مخافبي اهلا فخي دىل مخما   نوبخل مخوالك ألخد  
اقتمببخ،  عخخدي،   سخختوريي ماةنخخيي اخخا ر ذقخخك دمخخافي ا ألامخخي كسخخيفل مخخن امسخخيفا  اقخخ  ُاظخخ  

 وريي املا رة.ألمجق أ  يت  اقنظ  ر هلو املس،قي ر اال وامبي اقدست يألمجق أساسيا اقتمبب،
اظ  اقدستور ر اقومه ااام  اقتمبب، اقاائ  ألمجخق أسخاس  (م12-51)12التوصية  -44

لوق اانس.  أل، ة ألمجق ذقكي  ممنه املنام ا  املتعمجاي ةاال وامبخي اقدسختوريي  اقخ  ةخدأ  ر 
   وسخخخخبع لزخخخخا  ااجلخخخخ  املتعمجخخخخي ةعخخخخد  اقتمببخخخخ، قب خخخخم  ا ألامخخخخي.  يُتومخخخخع أ 5152لبسخخخخا /أة ي  

يساألد االستع ا  اقت  يعي ق نجلا  اق   تنا ي اما ا  اقلين يتعاي خو  مخع فخش س لاخ  
املناألي اقيف  يي أ  امللاةك ة  ألمجق در اى دص،ر مالوين ي تم  ألمجخق  خداةش قمجحمايخي مخن اقتمببخ، 

 اقاائ  ألمجق أساس املبوي اانسبي  اهلويي اانسالبي.
ي 5152اق خخخخ    اقدايمجبخخخخيي ر لبسخخخخا /أة ي    وقخخخخه   ارة (م15-51)15التوصررررية  -41

 ما  صوغ سباسي رنسالبي قسد اقثر ة اق    كتيا اقسباسي اقساةاي ا اصي ةامل أةي  اق  الامه 
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ي ُأر يخخخخخه م خخخخخا را  هنائبخخخخخي  خخخخخلا اق خخخخخ،  5154.  ر   خخخخخ ين ام ي/أكتخخخخخوة  5115ر ألخخخخخا  
.  أنخخد أهخخداف 5151ر ةدايخخي ألخخا   سخخُتع   اقسباسخخي اانسخخالبي ألمجخخق حمجخخس اقخخو راى  م ارهخخا 

هخخلو اقسباسخخخي هخخو اقتلخخخد  قمجعنخخ  اقاخخخائ  ألمجخخخق أسخخاس لخخخوق ااخخنس مخخخن يخخ،ي االسخخختوا ة مخخخن 
اايو  اق  ةُلقه م ي اً  اقخ  مشمجخه دمخ ار مخالو  منخع اقعنخ  املنخ،   اامايخي منخ   رمجبخ  اقجلمجوخي 

 ألممجبخا  ةنخاى اقاخدرا  اقخ   يمسخ ةاملادرة هللا اقاالو ي  اقتا ي  املتعمجي ةدراسي صحي  سخ،مي ا
امخخخزمجعه  خخخا أريخخخ،ة ف  يخخخيي  منيخخخا د ارة اخخخ  ي رخخخ،ر ماراخخخاي.  ألخخخ، ة ألمجخخخق ذقخخخكي  تمااخخخق 

 . 5154اقسباسي اانسالبي مع ا زي االسةا بةبي اقو نبي اق  أُم   ألا  
رخخخد  اقسباسخخخي اانسخخخالبي د خخخار ا زخخخوا  املايفمجخخخي قمخخخما   (م11-51)11التوصرررية  -46
و  ةخخامل أة  فاخخاً قمجمعخخايش اقد قبخخي ااخخو  ا لسخخا .  يسخختند هخخلا ا  خخار دىل امألمخخاي اقخخ  ي اقنيخخ

اقاخالو   منيا دم ار مالو  منع اقعنخ  املنخ،   اامايخي منخ    ناخب   ياقابا   ا ر اقسنوا  اميشة
د قبخخخي ااخخخخو  .    خخخم  امل خخخزي اميخخخ ا اهلا فخخخي دىل اقنيخخخخو  ةخخخامل أة  فاخخخاً قمجمعخخخايش اقاانخخخائي

 اقت زخخب   ل خخاى ة ملخخا   5155ا لسخخا  دل خخاى ة ملخخا  صخخور  قمجمخخ أة ر   خخ ين ام ي/أكتخخوة  
 .5151آي  ر ةدايي 

             أُمخخخخخخخ  مخخخخخخخالو  لظخخخخخخخا  املخخخخخخخدارس اق مسبخخخخخخخي اخخخخخخخ،ر ماراخخخخخخخاي ر (م12-51)12التوصرررررررية  -42
اقاخخالو  لظامخخاً مسخختاً، .  أل خخ، 5154  يخخ  نبخخ، اقنوخخاذ ر   خخ ين اقثخخاين/لوفمحم  5152ألخخا  

قمجمدارس اق مسبي  حمجساً   نباً قمجتعمجب   رع   وظب   د ارة املوظوك من ايتلخا    ارة اقتعمجخب  
 ندهاي  قخبس انخي ا دمخي اقعمومبخي.  يخن  اقاخالو  ألمجخق أ  مخن نخي اقزوخ  اقخل  ي،يخد ألمخ و 

مخدارس ريوريخي رخ،ر  ألن مخس سنوا  ميف  اةتداى اقسني اقدراسبي أ  ُيسة  ر أ  مدرسي من
ماراخخاي  أ  امخخ  اقخخدر س فبيخخا  ألمجخخق أ  املسخخ  قبي ألخخن  سخخةب   نمخخور هخخ الى ام وخخاي  اخخع 
ألمجخق ألخخا ي اقواقخخدين أ  ام صخخباى.  اخي قمجزوخخ  اقخخل  أكمخخ  م نمجخي اقتعمجخخب  االةتخخدائي ةنةخخار أ  

 يتسة  ر اقتعمجب  اقثالو  ر أيي مدرسي من املدارس. 
 سا   لسخيفي  سخةب  اقخلكور  ا لخاث  5155ب  ر املدارس قعا    يفك ةبالا  اقتسة -42

اق مسبخي  ا اصخي ألمجخق اقسخواى.   يفمجخع لسخيفي اقزخ،  ا لخاث  ي ا ييفاً ر املدارس االةتدائبخي  اقثالويخي
ر املائخي.  15.5ر ربخع املخدارس اقثالويخي   لسيفتينر املائي.  42.2ر ربع املدارس االةتدائبي 

ش م اميفي اامور.  ال  توف  معدال  نمور ميفبني  سل اانسي ألمجق اق ري   من امصعل ةجلث
ر  25ر املائخي ر أةبخي   21ر املائي ر مخارور    22من أ  معدال  اامور ا راقبي  يفمجع 

 .اقز فبياملائي ر اا،ر 
 سخخخا   اقعمخخخ .   تيفخخخع انخخخي  ر نخخخاي ال  ورخخخد أنجلخخخا  مالولبخخخي  جلوخخخ   سخخخا   امرخخخ   -49
 دمي اقعمومبيي اق     ف ألمجق املست دمك ااجلومبكي لظا  أرور صارماً ياو  ألمجخق  صخ  ا

اقعم   ألمجق امل ه،   مستوا اقتعمجب .  اقاالو  اقونبخد اقخل  يخنظ  امرخور ر اقازخاق ا خا  
ي اقخخل  اخخد  ااخخد ام ل ق رخخ  ةخخد الرين قمجسخخخاألي 5926ااخخد ام ل ق رخخ  قعخخا  هخخو مخخالو  
 .اقواندة
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ال جيو   عدي  ا ألي ناو  اقدستور دال ةا وامبخي  سختوريي.  (م12-51)12التوصية  -11
ي ر  عاخد   رة 5152 وامبخي  سختوريي ةخدأ ر ألخا    را  الاقت زخب  قعاخد أ   ألمجق اقخ ري  مخن 

نخ  اث .  مخن املتومخخع أ   جلخو  دمخخافي ا ألامخي كسخخيفل مخن امسخخيفا  اقخ  ُاظخخ  ألمجخق أساسخخيا 
 ألمجق رد ي امألماي.ي مدرراقتمبب، 
دل خخخاى مجلتخخخل قتنسخخخبي  5152أمخخخ  حمجخخخس اقخخخو راى ر ألخخخا   (م12-51)12التوصرررية  -15

ا    ا ألامخي مخمن   ارة اق خ    اقدايمجبخي.   خ،امن هخلا اقتزخور مخع صخوغ سباسخي   نبخي ة خ،  
. 5154ا حمجخخس اقخخو راى ر ألخخا   يزخخي ألمخخ  م افاخخي هلخخاي أم مهخخا اصخخي ةا ألامخخي اقتنمبخخي اق خخاممجي 

 ي  ف مجلتل  نسبي ا    ا ألامي أيماً ألمجق استع ا  االمتثخاي اقت خ يعي ةاقتعخا   مخع أمالخي 
منتخخخدا رخخخ،ر ااخخخب  اهلخخخا ض  ألمجخخخق اقعديخخخد مخخخن اامجاخخخا  اقدراسخخخبي املعنبخخخي ةيفنخخخاى اقاخخخدرا ي اقخخخ  

 ي منتخخدا ااخخب  اهلخخا ض ق خخ    ا ألامخخي ييخخدألميا اخخ كاى مثخخ  أمالخخي منتخخدا رخخ،ر ااخخب  اهلخخا ض
قمجةنخخي االمتلخخا يي  االرتماألبخخي ثسخخبا  ااخخب  اهلخخا ض اقتاةعخخي ق مخخ  املتحخخدةي  رمخخ ها ريخخا   ا

 معنبي ومجبي مث  د ارة ا  ي ر،ر مارااي    ارة اقتعمجب     ارة اقلحي.
 الحق لي مستوى معيشي مناسب  

دنلاًى اخامً، يخوف  رمجخبً،  5155أر   ااجلومي ر ألا   (م31-51)31التوصية  -15
ا زخخخي ااجلومخخخي  هارتماألبخخخاً امتلخخخا ياً هامخخخاً قمجيفمجخخخد.  ألاخخخل ل خخخ  لتخخخائا هخخخلا ا نلخخخاىي  مخخخع

االسةا بةبي اقو نبي اق   تنا ي مخسي مزاألا : اقتنمبي االرتماألبي  اقيفبئخيي   رخش املنخا   اقاخدرة 
ة.  أُمخ    نسخن ا  ار  يألمجق اقتجلب  مع ي   نمبخي اقيفنبخي اقتحتبخيي  اقتنمبخي االمتلخا يي املسختدامي

.  مجلتخخل 5152-5151 سخخُبعم   خخا اةتخخداًى مخخن  5154ا زخخي االسخخةا بةبي اقو نبخخي ر ألخخا  
اقت زب  االمتلا    اقسباسا   ا نلاىا  هو املس  ي ألن رصد  نوبل ا زخي االسخةا بةبي 

اسخخخخت دا  ملخخخخووفا   نوبخخخخل  نسخخخخي مخخخخع ا زخخخخ  االسخخخخةا بةبي قمجخخخخو ارا   امل سسخخخخا  ةاقو نبخخخخي 
هتا.   وف  ا زي االسةا بةبي اقو نبي دراا ا  قومخع سباسخا  أيخ ا سخوف  خ    أيمخاً  مب،البا

ألمجخخخق اقتنمبخخخي االرتماألبخخخي االمتلخخخا يي قمجيفمجخخخدي اخخخا ر ذقخخخك اقسباسخخخي ا اصخخخي ةا ألامخخخيي  اقسباسخخخي 
 ا اصي ةاق     اانسالبيي  اقسباسي ا اصي ةاق يفا . 

 مخخس املامخخبي ألخخد  مخخن أ رخخ  اقتاخخد  راخخي ر اقسخخنوا  ا (م36-51)36وصررية الت -12
اقخخ  متجلخخن ااجلومخخي مخخن مواصخخمجي مخخما  اقتمتخخع ةخخااي ر اقتعمجخخب   ااخخي ر اقلخخحي. فوخخي حخخاي 
اقتعمجخخب ي مشمجخخه أ رخخ  اقتاخخد  اق ئبسخخبي سخخن مخخالو  لظخخا  اقتعمجخخب  اق مسخخي اخخ،ر ماراخخايي اقخخل  نخخ  

اق مسخخخخي دل خخخاؤو لظامخخخخاً نخخخخديثاً وخخخ  مخخخخالو  اقتعمجخخخب .  مخخخخن اقسخخخخما  اهلامخخخي قاخخخخالو  لظخخخا  اقتعمجخخخخب  
قمجمخخدارس اق مسبخخخي  حمجخخس د ارةي   مخخخع  معخخايش  امخخخحي قمجمنخخاها اقدراسخخخبي  اامخخور  اخخخيا ا  
املدرسك  سمجوم اقز،   املدرسخكي  اقترليخيي  اقناخ ي  صخحي اقزخ،   سخ،متي .  ةا مخافي 

 متجلخن ربخع  خ،  ي  عمجبخي رلخب  ربخع رسخو  اقتسخةب  5152دىل ذقكي يي اةتداًى مخن ألخا  
املخخدارس اق مسبخخي مخخن االقتحخخا  ةاملدرسخخي حالخخاً.  هنخخام ميفخخا رة أيخخ ا سخخاألد  كثخخشاً ألمجخخق رسخخك 
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ن  هخخي م خخ  ق   كبخخل قخخور مشسخخي ميجّلخخ يألمجخخق االخخوي ألمجخخق اقتعمجخخب  اقز فبخخيمخخدرة  خخ،  ااخخ،ر 
 اقز،  من اقدرس ةعد نمجوي اقظ، .

املسخختامجي اقعايفخخا  اقاائمخخي أمخخا  االخخوي   ر حخخاي اقلخخحيي  نخخا ي ألخخد  مخخن امليفخخا را  -14
ي افتخخت  مست خخوق مخخارور  ألبخخا ة رديخخدة قلخخحي ام  5154ألمجخخق اق ألايخخي اقلخخحبي. فوخخي ألخخا  

ق ميخا   ام وخايي دىل اقنوألبخي  اقزو .  أ ا دل اؤها دىل  يا ة اقادرة ألمجق  وفش رألايي ربدة 
ور هخا  مخمن االخوي ألمجخق رالل  مخع ة لخاما قوحخ  مسخع ام وخاي ر سخن ميفجلخ ة.   خي  زخ

رألايخي ايتلاصخبي ربخدة  هخخو   خارم   ارة اقلخحي مخخع ةعثخا   يفبخي مخخن ا خار  قتخوفش اق ألايخخي ر 
ةبخي. أي   خل اقعبخو  قمجم مخق ر مخارور    مبا ين مث  اقايفاقي  أمخ ا  اقنسخاىي   اخو  امألمخاى

ةواسخخزي  اقز فبخخي  اصخخمجه   ارة اقلخخحي اقتلخخد  قتحخخديا   اخخد  ا خخدما  اقلخخحبي دىل ااخخ،ر 
 فاخخخاً قحملخخخاما  مبخخخي رخخخداًي  ياخخخد   اقز فبخخخياقو يخخخي اقلخخخحي املتناخخخ ي اقخخخل  ياخخخو  ة،يخخخارا  قمجةخخخ،ر 

يخخخدما  اقتمجاخخخب   اق ألايخخخي اقزيفبخخخي  اقومائبخخخي امساسخخخبي.  يعخخخ،  اقو يخخخي املتناخخخ  ألمجخخخق   ار  اقجلنخخخوي 
 أيخشاًي امخزمجعه اقل  يم  ا كاى من اعيفي اقلحي ا  اةبيي أل زي اقو يي اقلخحي املتناخ . 

   ارة اقلحي أيماً ةحماما قتع،ي، مدرا  املم مك  املم ما .
 واصخخخخ  ااجلومخخخخي االألتمخخخخا  ألمجخخخخق اخخخخ اكاهتا مخخخخع اقوكخخخخاال  (م 31-51)31التوصررررية  -11

املت للي ق م  املتحدة قتحسك اقادرة ألمجق دألماي ناو  ا لسا .  أند اممثمجي ألمجخق ذقخك 
اممثمجخي اميخ ا  عبخك موظخ   خاةع  مخنث ةتولخب  أكخحم أ لخاو.    يارة املا ر ا ا ي اق  سختيفح

قحملاما متزوألي امم  املتحدة    ألاو اقبولبسب   صخند   اممخ  املتحخدة قمجسخجلا   هبئخي اممخ  
اقدايمجبخخي اق خخ       ارةقخخدا املتحخخدة قمجمخخ أة  موومخخبي اممخخ  املتحخخدة اقسخخامبي ااخخو  ا لسخخا ي 

 نوبخخل ا وامبخخي اقامخخاى ألمجخخق ربخخع أاخخجلاي اقتمببخخ، مخخد املخخ أة  قوخخةة سخخني كخخي يسخخاألد ألمجخخق  بسخخش
 وألي ا وامبخخي ناخخو  اقزوخخ    اخخد  اقتاخخاري  املتعمجاخخي  مخخا.  ألخخك موظخخ  آيخخ   خخاةع قحملخخاما متزخخ

امم  املتحدة  ي ألاو صند   امم  املتحدة قسخجلا  قخدا   ارة اقلخحي كخي يسخاألد ألمجخق دل خاى 
ممثمجخخي ااخد ة اميخخ ا املسخاألدة اقخخ   ر   مخن مجلتخخل ماألخدة ةبالخا   ألمجخخق اق صخد.  مخخن ةخك ا

            نسخخخبي اق خخخ    ا لسخخخالبي  منظمخخخي اقلخخخحي اقعاملبخخخي  اقبولبسخخخب  د خخخ  ااوخخخاف اقخخخل  نلخخخ  ر 
 . 5152ألا  

  خخخخخم  امليفخخخخخا را  اق ئبسخخخخخبي اهلا فخخخخخي دىل رسخخخخخك نلخخخخخوي (م 33-51)33التوصرررررية  -16
درسخخخبي   مخخخع ة لخخخاما  عمجبمخخخي ي خخخم  اامبخخخع.  يوقخخخه ام وخخخاي ألمجخخخق اقتعمجخخخب  دقرخخخاى اق سخخخو  امل

املخخخدارس اق مسبخخخي اقخخخ  كالخخخه  وخخخ   ر اقسخخخاةي رسخخخو   سخخخةب   مخخخ  هخخخلو املمارسخخخي اةتخخخداًى مخخخن 
.  أ اي هخخلا ا قرخخاى نخخار،اً ماقبخخاً ميمخخاً أمخخا  اقتحخخا  اقزخخ،  ةاملخخدارسي  اسخختوا   5152 ألخا 

.  دمخخافي دىل ذقخخكي  واصخخ    ارة اقتعمجخخب  بخخينخخي ر مخخارور   أةمنخخ  ةلخخورة رئبسخخبي املخخدارس اقجلائ
 خخوفش اقتعمجخخب  املناسخخل قمجزخخ،  ذ   ا ألامخخيي اسخخختنا اً دىل لتخخائا ا زخخي اقتعمجبمبخخي ا اصخخي ةجلخخخ  

 مني . 
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 واصخخ  ااجلومخخي اقعمخخ  ألمجخخق رسخخك معخخدال  اقتحلخخك.  (م32-51)32التوصررية  -12
             ر املائخخخخخي ر اقسخخخخخني  11) نخخخخخدث مخخخخخ ي اً االوخخخخخا  ر معخخخخخدال  مشخخخخخوي اقتحلخخخخخك ر مخخخخخارور  

( ألمجخق اقخخ ري  مخن مخخد مخخوار   5112ر املائخخي ر اقسخني اقتاوميبخخي  91ملاارلخخي ةخخ ةا 5155اقتاوميبخي 
كيفشة ر ة لاما اقتحلك.  يوار  اقحملاما اقجلثخش مخن اقتحخديا  اقخ  مخد  سخيفل االوامخاً فعمجبخاً 

ذقخك اقلخعوةا  اقاائمخي ر  سخةب  ام وخاي  ر اقترزبي أ  ظيور االوخا  ر اقترزبخي.  ي خم 
 اقعثخور ألمجخق  اقز فبخيامل مخق   تيفخع مجلخا  دمخامتي ي  اقلخعوةا  اقمجورسختبي ر اقوصخوي دىل ااخ،ر 

امل مق اقخلين رياقيفخاً مخا يتنامجخو   ايخ  ااخ،ر امل رالبخي اقنائبخي.  مخد اقت،مخه ريوريخي رخ،ر ماراخاي 
              دنلخخخخخاىا  امنخخخخخواي املدلبخخخخخي ر ي يخخخخخ  خبزخخخخخي ألمخخخخخ  آسخخخخخبا  ااخخخخخب  اهلخخخخخا ض ة خخخخخ،   سخخخخخةب 

ي  ختز  قتع،ي، اايو  ر حاي  سةب  امنواي املدلبي   وفش ا نلخاىا  اقدمباخي 5154ألا  
ألنيخخخا.   تخخخ،ق  ف مخخخي اقعمخخخ  اقو نبخخخي مخخخن   ارة اق خخخ    اقدايمجبخخخي    ارة اقلخخخحي  هبئخخخي اقمخخخما  

اقت زخخخخخخخخب  االمتلخخخخخخخخا    اقسباسخخخخخخخخخا   االرتمخخخخخخخخاألي اخخخخخخخخ،ر ماراخخخخخخخخاي    ارة اقتعمجخخخخخخخخخب   مجلتخخخخخخخخل
  ا نلاىا . 

   امة العدل  
 واصخخخ  د ارة اقسخخخ،مي اقعامخخخي اقتمخخخاس سخخخيف  قتخخخوفش م افخخخي  (م35-51)35التوصرررية  -12

االنتةخخخا  املناسخخخيفي قمجسخخخةناى.  مخخخن اقعايفخخخا  اقاائمخخخي ناقبخخخاً ر هخخخلا ا خخخاي ألخخخد  م،ىمخخخي املجلخخخا  
اقتاةعخخي   ارة اخخ  ي رخخ،ر ماراخخاي مخخع   ارة اقلخخحي  ود  يخخي املب،البخخي.   تعخخا   اخخعيفي اقسخخةو  
  ر اى فحوصا  صحبي منتظمي قمجسةناى.

 ال يئة  
ال  خخ،اي ريوريخخي رخخ،ر ماراخخاي  مخخزمجع ةخخد ر مبخخا   ألمجخخق  (م31-51)31التوصررية  -19

 . قخخوام  ك يسخختوف ي أقاخخق اقخخ ئبس  5155ترخخش املنخخا . فوخخي ألخخا  ق اقتلخخد املسخختوا اقعخخاملي ر 
دىل مما  ا سخ اق ر  زيفبخي اال وخا  املمجخ،  مالولبخاً   األباً معبي اقعامي ق م  املتحدة يزاةاً ر اا

ي  ألخه ريوريخي 5152اقاامي خبوا اقرا ا  اقخ   سخيفل االنخةار اقعخاملي.  ر اخيفاا/فحماي  
رخخ،ر ماراخخاي ر حمجخخس اممخخن اقتخخاةع ق مخخ  املتحخخدة دىل األتيفخخار  رخخش املنخخا  هتديخخداً قمجسخخمج   اممخخن 

 ال سخخبما قمجيفمجخخدا  املن ومخخي.  ألمجخخق اقلخخعبد ا ممجبمخخيي مخخدمه ريوريخخي رخخ،ر ماراخخاي  يبكاقخخد ق
.  ألمجخق اقخ ري  مخن هخلو 5152  دأل،  مارور  ر ارتمخاق مخا ة منتخدا رخ،ر ااخب  اهلخا ض قعخا

اقاويخيي سختوار  ريوريخي رخ،ر ماراخاي رخديا  رسخبمي متوسخزي دىل  ويمجخي امرخ  ر  ا اقدألو 
ا ناخخخخو  ا لسخخخخخا  اق ئبسخخخخبي ملوا نبيخخخخا لظخخخخ اً دىل أ  اقتخخخخخ، شا  اقنارخخخخي ألخخخخن املنخخخخخا  معااخخخخي ممخخخخاي

 تماأل    ، ا  من نبخث اقنزخا   اقتخوا  .   خي هتديخدا    خ، شا  ميفااخ ة ة خجل  أكخحم ظخاه ة 
                   ريوريخخخخخخخي رخخخخخخخ،ر ماراخخخخخخخاي ر كخخخخخخخالو  ام ي/ هقوعخخخخخخخ  قمجعبخخخخخخخا    ثخخخخخخخش داخخخخخخخجلاقبي.  مخخخخخخخد مخخخخخخخدمةا

ي 2/52 ا يخخ اً أكثخخ   ولخخبً، دىل حمجخخس ناخخو  ا لسخخا  اسخختةاةي قاخخ ار ا مجخخس  5112 يسخخمحم 
  مخخخمن ذقخخخك اقتا يخخخ  ةبالخخخخا   تعمجخخخي ةتومخخخع نخخخد ث رخخخخديا  رسخخخبمي  تعمجخخخي ةخخخااي ر اابخخخخاة 

فوخخي   قخخي ذا  رخخ،ر م رالبخخي  املمججلبخخيي  اقد قخخيي  اقثاافخخيي  اقرخخلاىي  اقسخخجلني  اقلخخحيي  املبخخاو. 
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 رخخو  أاخخ  ي مخخباي مخخن اقباةسخخيي فخخ   متوسخخ  ار وخخاق مخخةين ألخخن مسخختوا  مخخعمن ومخخي مثمجيخخاي 
مخخن أ  مسخختوا سخخز  اقيفحخخ  سخخش وع  ألمجمبخخاً  سخخز  اقيفحخخ  يعخخا ي  ا ييفخخاً مخخا  وافخخي ألمجبخخ  اقعمجمخخاى

اادار مة  اند أ  أكث  ةسيفل  رش املنخا  ر املسختايف .  ميجلخن قمجتاخد  املتعخد  ام خ اف اقخ اهن 
  قبخخخاً قيفحخخخث ا رخخخ اىا  اقوارخخخل اختاذهخخخا ة خخخ،  االليفعا خخخا ي دال أ   أ  يخخخوف  دىل نخخخد مخخخا منخخخحماً 

ا ساا ا  اااقبي  يفك أ  ا ر اىا  اق  ستت ل ألمجق املستوا اقعخاملي قخن  جلخو  كافبخي مزمجاخاً 
سخخ،مي" مايفوقخخي الر وخخاق  ررخخي ااخخ ارةي  أ  اقنافخخلة " اقعمجمبخخي قارخخ اىا   سخختيفدأ  منخخا ي"قيفمجخخوغ 

ايخخي هخخلا اقعاخخد )ناةسخخي  خخ، شاً رسخخب  اقنزخخا (.  ألمجخخق اقخخ ري  مخخن أ  اقت خخ   ةخخااللر،   مجخخوي هن
مجخخخوي ريخخخي رخخخ،ر ماراخخخاي  عتاخخخد أ  دجيخخخا  ن العخخخدا  اانسخخخبي ي خخخجل،  خمخخخا   نابابخخخيي فخخخ   ريو 

سباسخخخخا بي قخخخخخ "اقت خخخخ   اقاسخخخخ  " ميثخخخخ  مخخخخمالا  مناسخخخخيفي ااخخخخو  ا لسخخخخا  أ  قمجملخخخخا  اقو نبخخخخي 
                   اقتنويخخخ  ا مسخخخي ر ةبخخخا  رئاسخخخي صخخخدر ألخخخن حمجخخخس اممخخخن رامساسخخخبي.  ألمجخخخق اقخخخ ري  مخخخن ةعخخخا 

 ي ما  اي يتعك اقتلد  ة جل  فعاي ألمجق املستوا اقد   هللو اقامبي. 5155ألا  
 ألمجخخخق اقلخخخعبد اقخخخو  ي  خخخخدأل  ريوريخخخي ر،يخخخ ة ماراخخخاي ألخخخخد اً مخخخن امل خخخاريع ا ممجبمبخخخخي  -61

  رخخش املنخخا   اقاخخدرة ألمجخخق اقتجلبخخ  معخخ ي  .  اقيفبئخخيمخخعه د خخار سباسخخا  موسخخعاً  مخخد    ي اقو نبخخي
 اقتنمبخخخخي االمتلخخخخا يي املسخخخختدامي مهخخخخا ا نخخخخا  مخخخخن اقازاألخخخخا  ا مسخخخخي اقخخخخ   تمحخخخخور نوهلخخخخا ا زخخخخي 

تجلبخخ  مخخع  رخخش املنخخا   د ارة اقاالسخخةا بةبي اقو نبخخي.   خخوف  يزخخي اقعمخخ  اقو نبخخي امل خخةكي ة خخ،  
 ي ك  من  رش املنا   د ارة خما   اقجلخوارث.  دمخافي خما   اقجلوارث د ار سباسا  اامً، قتنا

نوخ  اهلخدف منخ  " مخع ميفخا ض ألامخي ملنزاخي دىل ذقكي  وف  ألممجبخا  رميخالمجوم د خاراً قمجت زخب  
 ميفخخا ض  وربيبخخي  اقابخخا  ةعممجبخخا  قتلخخمب   دل خخاى  د ارة منخخا ي نوخخ  متمججليخخا   خخدي ها   ا هخخا 

ي 5152ىل انتباراهتخا  مبميخا    ا يخا اقثاخار".  ر ألخا  ا تمعا  اامجبي ةلورة كاممجخي اسختنا اً د
أل خخ،  ريوريخخي رخخ،ر ماراخخاي رعبخخي ومجبخخي قمجلخخمجبل اماخخ   أصخخيفحه رمسبخخاً ألمخخواً ر املنظمخخي 
اقد قبخخي قمجيةخخ ة.  ألمجخخق اقخخ ري  مخخن اقتاخخد  ر حخخا  اقسباسخخا   اقت زخخب ي  وارخخ  ريوريخخي رخخ،ر 

صخخخخعبد اقاخخخخدرة  املخخخخوار ي ر رويخخخخ  مثخخخخ  هخخخخلو  ماراخخخخاي اقجلثخخخخش مخخخخن اقتحخخخخديا  ااسخخخخبميي ألمجخخخخق
 اقسباسا  اق اممجي قازاألا  متعد ة دىل أألماي م ئبي. 

 التعاون مع آليا  ا مم المتحدة لحقوق اإلنسان  
 ريخه ريوريخي رخ،ر ماراخاي  (م32-51)32( والتوصية 32-51)32التوصية  -65

اىا  ا اصي  مجس ناو  ا لسا  ر  ألوة موتوني   ائمي دىل املجلمجوك ةواليا  ر د ار ا ر  
.  أسو   هلو اقدألوة ألن  يارة ما   خا املاخ ر ا خا  املعخ  ةاث خار املة يفخي ر حخاي 5155ألا  

ناو  ا لسا  ألمجق د ارة اقنوايا  ا ز ة  اقت مج  منيخا ةلخورة سخمجبمي ةبئبخاً دىل ريوريخي رخ،ر 
 دىل اقواليا  املتحدة امم يجلبي ر اقوةة  5155آذار/مارس  21دىل  52مارااي ر اقوةة من 

.  كا  اقر   من ها ك اق،يار ك ")أ(  ث لتائا ة لخاما 5155لبسا /أة ي   52دىل  54من 
كالخخخه   يخخخو ي 5912  5946رخخخ،ر ماراخخخاي ةخخخك ألخخخامي ر اقتةخخخار  اقنو يخخخي قمجواليخخخا  املتحخخخدة 

اايخخخخو  اقخخخخ  ةخخخخلقتيا كمجتخخخخا  رخخخخه  صخخخخايي اممخخخخ  املتحخخخخدةي ألمجخخخخق اقتمتخخخخع  اخخخخو  ا لسخخخخا   ) (
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ااجلومتك   اقي أ  ختوب  اث ار اقسمجيفبي قمجتةار  ألمجق سجلا  رخ،ر ماراخايي  ا  ارة اقسخمجبمي 
قمجموا   اقنوايا  ا زخ ة امل  يفزخي ةاقتةخار  اقنو يخي  ) ( اقخدر س املست مجلخي  اقتخداةش ا مخافبي 

اف فعخخخاي".  كخخخا  اقرخخخ   مخخخن اق، مخخخي قمخخخما  ا ألمخخخاي اقجلامخخخ  اخخخي اقمخخخحايا ر سخخخيفب  التلخخخ
اقلخخا ر ألخخن اق،يخخار ك "اقت خخةبع ألمجخخق مبخخا  نخخوار ةنخخاى  است خخ ار ةخخك اقزخخ فك ةخخ  ر مخخن  اقتا يخخ 

 . "اقتوي   االنةا   امللاايي قوائدة اعل ر،ر مارااي
(ي  خخخث املاخخخ ر ا خخخا  "اقتخخخ، ش A/HRC/21/48/Add.1 ر اقاسخخخ  اقثاقخخخث مخخخن اقتا يخخخ  ) -65

 و  ا لسا "  يمج  دىل ما يمجي: ألمجق اقتمتع  ا
"أ   اقتةار  اقنو يي دىل آ ار فوريي  مستم ة ألمجق ناو  ا لسخا  قسخجلا  
رخخخخ،ر ماراخخخخاي. فاخخخخد أ ا ا اخخخخعاق اقنخخخخار  ألخخخخن اقتةخخخخار  دىل فوارخخخخع  دىل  عابخخخخدا  
صخحبي نخا ة   ويمجخي امرخخ .  أ ا اقتمجخوث اقيفبئخي اقخل  ال ررعخخي فبخ   ا ييفخاً دىل  وخخام  

 أسخخيفا  اقخخ     امرامخخي.  ألخخ، ة ألمجخخق ذقخخكي ألمجخخق ي اممخخ  اقخخل  ممخخق آ خخار ا اخخعاق
 [ 6ي اقلوحي 59ما  اي اقجلثش من اقناس يعالو  من      ريش ود  " ]اقوا ة 

"  مجاق املا ر ا ا  معمجوما   وني ة،  اث خار اقجلاممجخي قااخعاق ألمجخق نخي 
[  أل  52ر" ]اقوا ة ا ُمدّ امل أة ر ر،ر مارااي ر اقلحي راا كالهي  ال  ،ايي أكث   

              "أفبخخخخد  خخخخد ث الت خخخخار كيفخخخخش قسخخخخ  ا  اقرخخخخدة اقدرمبخخخخي ةعخخخخد ألخخخخدة سخخخخنوا  مخخخخن اقتعخخخخ   
 أ [    25]اقوا ة 

اقنا ا ألن اقتةار  اقنو ييي  ال سبما ل، ر اقسجلا  من ر،ر ةبجلب   "اقت   
قخخلين الازعخخه صخخمجتي  ي يمجخخي مومخخاً مخخن اق نخخ  اامل رالبخخي  خخب،   أ  خخ  م  م  ر ا أينويتخخ

 [. 22ة،رامبي   ةز ا  نباهت  اقثاافبي  كسجلا  أصمجبك ..." ]اقوا ة 
ر   أرخخ ا أاخخار  ا يخخ  املاخخ ر ا خخا  أيمخخاً دىل أ  حمجخخس اقوصخخايي اقتخخاةع ق مخخ  املتحخخدة  -62

اسخخخختم ار اقتةخخخخار   أ صخخخخق ةتسخخخخويي ربخخخخع   لخخخخويتاً أ ا  5916 ألخخخخا   5914كخخخخ  مخخخخن ألخخخخا  
[.  كما  ر  ر اقيفبخا  اقخل  أ ىل 22-22املتعمجاي ةوادا  امرامي. ]اقوا  ا   املزاقيفا  اقعا قي

             ةخخخ    يخخخ  اق خخخ    ا ارربخخخي اميوريخخخي رخخخ،ر ماراخخخايي فبمجبخخخل مخخخوق ي أمخخخا  حمجخخخس ناخخخو  ا لسخخخا 
ي فخخ   مخخ ارا  اممخخ  املتحخخدة اقخخ   خخ فا االقتماسخخا  اقخخ  مخخدميا 5155أيمجوي/سخخيفتمحم  52ر 

ماراخخخاي قومخخخ  اقتةخخخار   تمخخخمن مخخخمالا  وخخخد ة ةا للخخخاف  اقعداقخخخي  انخخخةا  سخخخجلا  رخخخ،ر 
ناو  ا لسا  ر يوف  خا مخ .  ممخق اقخو ي  مخائً، د  ةعثخي املاخ ر ا خا   اخوي قمجعخار د  مخن 
ني ر،ر مارااي مع في اااباي  أ   عام  ةجل امي  أ   تمتع  مبع ناو  ا لسا  اق  ما كا  

              اقاخخخخ ار  5155ا  خخخخ، .  رخخخخدي  ةاقخخخخلك  أ  اقحمملخخخخا  األتمخخخخد ر ألخخخخا   ينيفرخخخخي أ   واخخخخدها ألمجخخخخق
 اقل  ي يد هلا اقتا ي .  54رم  
 ا يخخ  املاخخ ر ا خخا  ألخخن ألخخد  مخخن اقتوصخخبا  املوريخخي دىل كخخ  مخخن ريوريخخي رخخ،ر   أسخخو  -64

ل   يخ  مارااي  اقواليا  املتحدة.  هنخام  سخع  وصخبا  موريخي اميوريخي رخ،ر ماراخاي.  رنخ
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اق خخخخ    ا ارربخخخخي اميوريخخخخي رخخخخ،ر ماراخخخخاي ةتوصخخخخبا  املاخخخخ ر ا خخخخا   نخخخخث اقواليخخخخا  املتحخخخخدة 
ل  نل و.  ألمجق اق ري  من أ  ريوريي ر،ر مارااي ر ا تمع اقد  ي ر اقومه ذا  ي ألمجق أ  

اً. ممجت،مخخي ةتنوبخخل  وصخخبا  املاخخ ر ا خخا ي فاخخد اخخجل  ألخخد  كوايخخي املخخوار  ألائاخخاً أمخخا   نوبخخلها فعمجبخخ
  فبما يمجي اقتوصبا   ا ر اىا  املت لة قتنوبلها:

درخخخ اى مسخخخ  داخخخعاألي مسخخختا    مجخخخل املسخخخاألدة مخخخن  كخخخاال  اممخخخ  املتحخخخدة  )أ( 
 واصخخ    ارة اقزامخخي ر اقواليخخا  املتحخخدة املسخخاألدة ر رصخخد ميفخخي ر لبخخه  املنخخا ي  -ذا  اقلخخمجي 

امخخه   ارة اقزامخخي ةخخيفعا ألممجبخخا  رصخخد .  دمخخافي دىل ذقخخكي مينويتخخامأاقسخخانمجبي ا خخا رة هلخخا ر 
كخخخا ر  أةاخخخه   5155اقةةخخخي  /أ  اقنيفخخخا  ر أ   يخخخك منخخخل صخخخد ر  ا يخخخ  املاخخخ ر ا خخخا  ر ألخخخا  

 ر  خخخ،   مخخخارور .  ر  اخخخ   ينويتخخخامأألمجخخخق م افخخخي مبخخخاس ا اخخخعاق ر كامخخخ  ااسخخخ  ر اقسخخخاةي 
ذا  اقلخخخخمجي قبخخخخي ااجلومخخخخي ةعخخخخد ةخخخخ ر اى مسخخخخ  داخخخخعاألي مسخخخختا  أ   زمجخخخخل مخخخخن اقوكخخخخاال  اقد  

 املساألدة ر هلا املس  
 مخخع اسخخةا بةبي صخخحبي   نبخخي اخخاممجي اسخختنا اً دىل أ قخخي  ةائبخخيي   مجخخل  ألخخ   ) ( 

ر  اخ  نجلومخي ريوريخي رخ،ر ماراخاي  -  ص،ر املست وبا    وفش اقعخاممجك اقزيفبخك املخ همجك
 قجلنيخا  واصخ  اقعمخ  ة خ،   ةعد ةومع اسةا بةبي صحبي   نبي اخاممجي اسختنا اً دىل أ قخي  ةائبخيي

اابخخدة   وظبخخ  اقعخخاممجك اقزيفبخخك املخخ همجكي  ذا  اقنوألبخخي اقامخخايا اقخخ   عبخخي  خخوفش اق ألايخخي اقزيفبخخي
  ان فبي  اميلائبو 

 - اقسخخخاريي اقنااخخخئيريخخخش درخخخ اى م خخخا را  دممجبمبخخخي ة خخخ،  اقسخخخ  ا   اممخخخ ا   ) ( 
 ا  ريخخش اقسخخاريي ةوصخخويا ألايفخخي رئبسخخبي  واصخخ  نجلومخخي ريوريخخي رخخ،ر ماراخخاي اقةكبخخ، ألمجخخق اممخخ

أما  يمجي حتمع صحي  منتا.  ي م  ذقك دألخ،  اقخ ئبس ناقخي اقزخوارض ة خ،  اممخ ا  ريخش 
اقسخخخاريي  اايخخخو  اقو نبخخخي املسخخختم ة اقخخخ   يفخخخلهلا   ارة اقلخخخحي  وخخخا املعخخخدال  اقعاقبخخخي اللت خخخار 

 امم ا  ريش اقساريي  
 مبخخخخا  و ومخخخخي ر ألممجبخخخخا   ابخخخخب  ام خخخخ  مخخخخما  اسخخخخت دا   راسخخخخا  م رعبخخخخي م ) ( 

ر  نوخخخل نجلومخخخي ريوريخخخي رخخخ،ر ماراخخخاي هخخخلو  - أ خخخ اف  اقثخخخي مسخخختامجي ةعممجبخخخا  اقتابخخخب  هخخخلو
 اقتوصبي ةعد 

اقابا  ةعممجبي   ا ريي  اسعي   خم  اقمخحايا  امسخ   اايخا  اقواألمجخي اميخ ا ذا   )ه( 
ي اث خار اقلخحبي اقيف خ يي  اقيفبئبخي اقزويمجخي امرخخ ي اقوارخل اختاذهخا ملعارمجخخ امساسخبياقلخمجيي ة خ،  اقتخداةش 

 عاخد ارتماألخا   - مخع اقةكبخ، ألمجخق اقتوفبخي ةخك اابخا ة اقتامجبديخي ق رامخي  دجيخا  نمجخوي  ائمخي قمجت خ  
سخخنويي مخخع ااجلومخخا  اامجبخخي قمجةخخ،ر امل رالبخخي امرةخخع  ااجلومخخي امل ك،يخخي    ارة اقزامخخي ر اقواليخخا  

 املتحدة 
ا بةبي  نويخخخخع امتلخخخخا   قمجحخخخخد مخخخخن االألتمخخخخا  املوخخخخ ا ألمجخخخخق ا وخخخخا   مخخخخع اسخخخخة  ) ( 

 واصخ  نجلومخي ريوريخي رخ،ر ماراخاي األتمخا  يبخارا   نويخع امتلخا  ي اخا ر  -امل اركي ااخ ة 
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ي  اقلخخخخند   االسخخخختئماين ا خخخخا  اقتةخخخخارة  االسخخخختثماري  يزخخخخي ا لاخخخخا ذقخخخخك دل خخخخاى مجلتخخخخل 
 ةاال وا  
ي ألمجخخق املسخختوا اقخخو    مسخختوا ااخخ،ر امل رالبخخي  ع،يخخ، نسخخن ا  ارة  اق خخوافب ) ( 

ةوسائ  منيا اقجل   ألن است دا  أمواي اال وا ي   مع سباسي ااو  ا لسا    اد   ااري  
د   مخخخخع ا زخخخخي االسخخخخةا بةبي اقو نبخخخخي يخخخخوف   سخخخخبمجي قت خخخخةبع نسخخخخن ا  ارة   نسخخخخبي  - سخخخخنويي

 سباسا  ف ا ا اقو ارا  امساسبي 
مخخخي اخخخ اكا  مخخخع امل سسخخخا  امكا ميبخخخي اقد قبخخخي اعخخخ  ريوريخخخي اقسخخخعي دىل دما )ر( 

 عا له ريوريي ر،ر مارااي مع امل ك، اقاالوين  - ر،ر مارااي م ك، امتبا  ر اقدراسا  اقيفبئبي
ةعنخخخوا   5155املعخخخ  ةترخخخش املنخخخا  اقتخخخاةع اامعخخخي كوقوميفبخخخا ة خخخ،  ألاخخخد مخخخ مت      ر أيار/مخخخايو 

اث خخار اقاالولبخخي املة يفخخي ألمجخخق ار وخخاق مسخختوا سخخز  اقيفحخخ    رخخش املنخخا ". "اقخخد ي اا،ريخخي امليخخد ة: 
  تعخخا   ااجلومخخي أيمخخاً مخخع م سسخخا  أكا ميبخخي ومجبخخيي منيخخا كمجبخخي رخخ،ر ماراخخاي  رامعخخي رنخخو  

 ااب  اهلا ض 
اقتمخخخخاس املسخخخخاألدة اقد قبخخخخي قتحسخخخخك اقيفنبخخخخي اقتحتبخخخخي اقعامخخخخيي اخخخخا ي خخخخم  املبخخخخاو  )ا( 

سخخبو   عمخخ  ريوريخخي رخخ،ر ماراخخاي ناقبخخاً مخخع ملخخ ف اقتنمبخخي اث - قنوايخخا  ا صخخحار  د ارة ا
 اقلخ ف  رسك ا مخدا  ةاملبخاوةاملباو  خبدما  ا صحار.  يعتحم  ألمجق  نوبل م   ق  ، يد أةبي

ي  مخوار  م افخي بخي قابخا ة كوارخاقكي  حتمخع أةبخي اامجخياقلحي  يخدما  اقجلي ةخاى أ قويخا  ألاق
اهلخخخدف اقعخخخا    ،يخخخ ة كوارخخخاقك امل رالبخخخيي  اجلومخخخي ريوريخخخي رخخخ،ر ماراخخخاي. ا االلتوخخخاق امل خخخةكي

.  سبتمث  أ   صحار ر أةبيقمجم   ق هو مما  استدامي اقت، يد ةاقجلي ةاى  املباو  يدما  ا 
ي  سخخت    لتائةخخ  دىل رسخخك ممخخ ا  ااموقخخي ةاملبخخاو ر أةبخخيهخخلا امل خخ  ق ر ااخخد مخخن الت خخار ا

دىل   5151بخخاو امل،مولخخي  يخخدما  ا صخخحار.  متتخخد فخخةة اقتنوبخخل مخخن متو /يوقبخخ  االخخوي ألمجخخق امل
 .5155كالو  ام ي/ يسمحم 

 والمعو ا   والتحديا   وألضل الممارسا   اإلنجازا  -خامسا   
              5151  خخخم  ا  خخخا ا  اقخخخ  رااخخخه ر مبخخخدا  اقنيخخخو   اخخخو  ا لسخخخا  منخخخل ألخخخا   -61

 ما يمجي:
 ألامخخخخيي  ا زخخخخي ا اصخخخخي ةاسباسخخخخي اقتنمبخخخخي اق خخخخاممجي   املسخخخخا اة ةخخخخك اانسخخخخكي سباسخخخخي  

خمخا   االسةا بةبي اقو نبيي  يزخي اقعمخ  اقو نبخي امل خةكي ة خ،  اقتجلبخ  مخع  رخش املنخا   د ارة 
 اقتا يخخخ  امل رعخخخي ألخخخن اايخخخي اقزوخخخ ي ي ايخخخي اقزوخخخ  ا اصخخخي ةخخخو ارة اقتعمجخخخب  سباسخخخي ا اقجلخخخوارثي

 املنحخي املادمخي مخن صخند   اممخ  املتحخدة االسختئماين  يصي ةلحي  س،مي امس ة اقدراسي ا ا
 قاماى ألمجق اقعن  مد امل أة.ة ،  ادىل   ارة اق     اقدايمجبي 
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   خخخم  أفمخخخ  املمارسخخخا  املتيفعخخخي اسخخختم ار أل،مخخخا  اقعمخخخ  ا لتاربخخخي مخخخع اق خخخ كاى ر  -66
 ألمجق  ع،ي، مدرا  املوظوك اقو نبك. اقتنمبي ا ممجبمبك  اقد قبكي مع  يا ة اقةكب،

    م  اقتحديا   املعوما  اق   اريتيا ااجلومي ما يمجي: -62
 واصخخخ  ااجلومخخخي اقعمخخخ  راهخخخدة ألمجخخخق  -اقاخخخدرة ألمجخخخق صخخخعبد املخخخوار  اقيف خخخ يي  )أ( 

 ارتلا  اقعاممجك املدرةك ذ   ا حمةي  ال سبما ق ر  املناصل املت للي 
مبخخخخو  املب،البخخخخي رخخخخوي      نوبخخخخل ريوريخخخخي رخخخخ،ر ماراخخخخاي مخخخخا الوجلخخخخه  -املاقبخخخخي  ) ( 

 امل اريع اق   تنا ي ممايا ناو  ا لسا  أكم   نوبل  جلن 
متثخخ  ممخايا اقيفنبخخي اقتحتبخي معومخخاً دمخافباً.  ةسخخيفل  خ    اقيفنبخخي  -اقيفنبخي اقتحتبخي  ) ( 

وا  اقامجبمجخخي اقتحتبخخيي امخخز   ااجلومخخي دىل  ربخخش موامخخع ألخخدة مجلا خخل نجلومبخخي ر ريمخخو  اقسخخن
 املامبي.   ي ناري دىل  ع،ي، صبالي اقيفنبي اقتحتبي 

مخخا الوجلخخه ممخخبتا اقناخخ   اال لخخاي  عباخخا   نوبخخل امل خخاريع  -اقناخخ   اال لخخاي  ) ( 
  نوبلاً فعااًلي  خباصي ر اا،ر اقز فبي 

               يعتخخخخحم ااوخخخخاف اقخخخخل  نخخخخدث ر  - رخخخخش املنخخخخا   مخخخخا يتلخخخخ  ةخخخخ  مخخخخن كخخخخوارث  )ه( 
مثخخاقك ألمجخخق اقجلخخوارث اقخخ   تخخ،    خخا ريوريخخي  5154 اقرمخخ  اقخخل  نخخدث ر ألخخا   5152ألخخا  

 ر،ر ماراايي  هلا امم  يتزمجل دألا ة ختلب  كيفشة قمجموار   اقزامي 
ما ة نه اث ار اقسخمجيفبي اقنارخي ألخن ة لخاما اقتةخار  اقنو يخي  -ا رث اقنو    ) ( 

 خخعل رخخ،ر ماراخخايي  ال سخخبما قو  ا لسخخا  ا اصخخي قمجواليخخا  املتحخخدة   خخجل  التياكخخا  ااخخ
اقنااخخخخئي مخخخخن ااخخخخ،ر امل رالبخخخخي امرةخخخخع.  ر يخخخ   حمجخخخخس اخخخخبو  اقواليخخخخا  املتحخخخخدة ةعخخخخد ألمجخخخخق  اث خخخار

قزمجخخل متويخخ  دمخخار ألمخخً، ةاملخخا ة  5111اقخخل  مخخد  ر ألخخا   "االقتمخخاس املتعمجخخي ةترخخش اقظخخ  ف"
ة.  أكخخخد  ريوريخخخي رخخخ،ر ماراخخخاي ر ذقخخخك مخخخن ا وخخخا  امل خخخاركي ااخخخ   522مخخخن اقيفخخخا   اقتاسخخخعي

ةخخخخ،  اخخخعل ااخخخخ،ر  دالاالقتمخخخاس ألخخخخ  ألمجخخخق اقخخخخ ري  مخخخن أ  نجلومخخخخي اقواليخخخا  املتحخخخخدة ر  عخخخةف 
اقل   ،   ةحملاما اقتةار  اقنو يخيي فخ   اقتمجخوث ةا اخعاق كخا  أ سخع  ندو امل رالبي امرةع هو 

 م رالبي أي ا مث  رخ،ر أيمجخوم  قبجلبخل الت اراًي  ةاقتا ي ينيفري أ  ي م  ر،راً م رالبي أ  ريش
  ر،ي ة مبةبه.  جلي  أ رب،لع امل رالبيي    و    

            ا ولويرررا  الوانيرررة الر يسرررية  والم ررراورا  وااللتزامرررا  التررري ا رررطلعن -ساوسا   
اال ررطالع بهررا الدولررة المعنيررة للت لررب علرر  ملررن التحررديا   أو منرروي

 نسان لي الدولةوالمعو ا  ومحسيم حالة حقوق اإل
ميجلخخن فبخخ  رسخخك ناقخخي ناخخو   ال ياخخدر ةخخثمن خخوف  ا زخخي االسخخةا بةبي اقو نبخخي د خخاراً  -62

 ا لسا  ر ريوريي ر،ر مارااي ةاقتلد  قمجتحديا  اق   وارييا خمتمج  اقازاألا .
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ر ييفاخخق اقتلخخد  قترخخش املنخخا ي ةوصخخو  رخخدياً رئبسخخباً ملسخختايف  ريوريخخي رخخ،  - رخخش املنخخا   -69
 ماراايي أ قويي   نبي رئبسبي.

  نبخيي  واصخ  ااجلومخي اقعمخ  ألمجخق  رنسالبيمع  مع سباسي  -املسا اة ةك اانسك  -21
اقوفخخاى ةاقت،اماهتخخا اورخخل دألخخ،  املسخخا اة ةخخك اانسخخك اقخخل   مخخع ر منتخخدا مخخا ة رخخ،ر ااخخب  

 . 5155اهلا ض قعا  
  ناقخخي اقزخخوارض ا اصخخي ةخخامم ا  ريخخش أمخخ   ريوريخخي رخخ،ر ماراخخايي مخخن يخخ،ي دألخخ، -25

اممخ ا  ريخش اقسخاريي ميثخ  ألائاخاً رئبسخباً أمخا  دألمخاي ناخو  ا لسخا  ق خعل   ةخاىاقسارييي ةخ،  
 ااميوريي  أل  جيل اقتلد  ق  من أر  اقوفاى ةاالقت،اما  املتعمجاي  او  ا لسا .

املخخدارس اق مسبخخي اورخخل   اخخ  ريوريخخي رخخ،ر ماراخخايي مخخن يخخ،ي دل خخاى لظخخ  -اقتعمجخخب   -25
ي ةخخخ،   يخخخا ة اقةكبخخخ، ألمجخخخق اقتعمجخخخب  أمخخخ  ااديخخخد املتعمجخخخي ةنظخخخا  اقتعمجخخخب  اق مسخخخيمخخخالو  رخخخ،ر ماراخخخاي 

 م  ر  قمجوفاى ةاالقت،اما  املتعمجاي  او  ا لسا .

مم حيث بناء القردرا  وال را  المسراعدة التقنيرة   ةمو ع الدولة المعني -سابعا   
    ن وجد   والدعم المقدً

 و  نجلومخي ريوريخي رخ،ر ماراخاي أ   عخ   ألخن  اخدي ها السختم ار اق خ كاى ر اقتنمبخي  -22
 اخخد  املسخخاألدة هلخخا مخخن أرخخ  اقوفخخاى ةاقت،اماهتخخا املتعمجاخخي  اخخو  ا لسخخا ي اقتانبخخي  املاقبخخي ألمجخخق ر 

 اقسواى.
ة لخخاما ي يي ة ألايخخي منظمخخي اقبولبسخخب   هبئخخي اممخخ  املتحخخدة قمجمخخ أة   5152فوخخي ألخخا   -24

موظخخ   خخاةع   عبخخكاممخخ  املتحخخدة قمجسخخجلا   موومخخبي اممخخ  املتحخخدة اقسخخامبي ااخخو  ا لسخخا ي 
اخخخخخعيفي اقتنمبخخخخخي ا تمعبخخخخخي ر   ارة اق خخخخخ    اقدايمجبخخخخخي  مخخخخخمنقحملخخخخخاما متزخخخخخوألي اممخخخخخ  املتحخخخخخدة 

قمجمسخخاألدة ألمجخخق  سخخيب   اخخد  اقتاخخاري  دىل هبئخخا  معاهخخدا  ناخخو  ا لسخخا    نوبخخل  وصخخباهتا. 
هلا اقعم  ألم  ة لاما متزوألي امم  املتحدة ألمجق او   بي مع لظ ائ  ااجلومبك  أفمق  مد 

ألخخخدا  اقتاخخخاري   االسخخختثمار فبيخخخا   نوبخخخل  وصخخخبا  هبئخخخا  املعاهخخخدا . دىل رسخخخك فيخخخ  ألممجبخخخي د
 كالخخخخه هخخخخلو اقعممجبخخخخي موبخخخخدةي   خخخخو  ريوريخخخخي رخخخخ،ر ماراخخخخاي مواصخخخخمجي مثخخخخ  هخخخخلو اق خخخخ اكا  ر 

 املستايف .
تا  ريوريخي رخ،ر ماراخاي دىل امل،يخد مخن املسخاألدة ر  نوبخل اقت،اماهتخا املتعمجاخي  اخو   ر -21

ا لسا ي  خباصي ر حاي اقتنسبي ةك ااجلومي امل ك،يي  ااجلوما  اامجبي  ر اقوفاى ةاالقت،امخا  
 املتعمجاخخخخخخي ةتاخخخخخخد  اقتاخخخخخخاري   ةاقتنوبخخخخخخل  اقخخخخخخ  سخخخخخختت، ق ةسخخخخخخيفل ألممجبخخخخخخا  االلمخخخخخخما  ا مخخخخخخافبي دىل

 املعاهدا .   زمجل ريوريي ر،ر مارااي كلقك مساألدة ر حاي  نسبي املعولي.
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 االلتزاما  الطوعية -ثامنا   
ارور ي ممجت،مي ةابا ة م يفاق ريوريي ر،ر ماراايي ةوصويا  اايي اق  صاريه دأل،   -26

           خخخخخداةش ااخخخخخوار اقخخخخخد   ر حيخخخخخو  ي مخخخخخي دىل ااخخخخخد مخخخخخن آ خخخخخار  رخخخخخش املنخخخخخا   اقسخخخخخعي دىل األتمخخخخخا  
  جلب  فعاقي.

و نبخخي ذا  اقسباسخخا  اق  واصخخ  ريوريخخي رخخ،ر ماراخخاي اقسخخعي دىل  مخخع مخخا يمجخخ،  مخخن  -22
  تمااق مع اقت،اماهتا اقد قبي. اق  لمجيي اق

 الخاممة -ماسعا   
معرب جمهورية جزر مارشال عم مقديرها للفرصة المتاحة لها لتقييم مرا محررزم مرم  -22

تقرديم ولالتوصريا  الناجمرة عرم مقريرر االسرتعراض الردوري الشرامل ا ول  مقدً لي منفيرس 
مقريرر عررم  لررنو وستواصررل جمهوريرة جررزر مارشررال العمررل علر  لررل مررم المسررتوى الررواني 

 واإل ليمي والعالمي للولاء لعليا  بالتزامامها المتعلقة بحقوق اإلنسانو 
    


