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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية والعشرون 
 5151أيار/مايو  4-51

لسووامية لةقوووق اإلنسووانً و قووا  ااألمووا المتةوودة مووو أ دتد ووو مفو ووية   
 1والفقورة  1/5)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 51للفقرة 

 51/15من مر ق قرار المجلس 

 * أر مارشال  

 هوا  مويةو   ع للعةو  اعروتورا   4املقدمو  مو   (5)هذا التقرير هوو موو ل لعلوعوموا   
جمعوووق ققووووا ايف  وووا    الوووع التلووودها  الووود رل اللوووام ي  هوووو يتئ وووو امل ووواعا التو ةهةووو  الوامووو 

ي  ع يتضل  التقرير أي  آراء أ    ها   ظر أ  اقرتاقوا  مو   ا وف ميو وة  51/551 مقرره
األمم املتحدة ال امة  حلقوا ايف  ا ،  ع أل قكم أ  قرار فةلا يتص  باعلاءا  حمدئعةي  قود 

ا  الووارعة   التقريوور، كلوا ر قوودر ذُكور  بصوورة ميهةةوو    قوااوة اايوو  الويا مرا وو املوعوموو
ققوووووا ايف  ووووا  ايفمكووووا  ايفبقوووواء لعوووول اليصوووووري األعووووعة  ع   س ةوووو ي  للوووو   بقوووورار جمعووووق 

، خيصووا، ق وووف مقتضوول احلووواق، فوورم م وووتق  يفرووهاما  امل ر ووو  الو يةوو  حلقووووا 51/55
 واعا بواريقي  ستوا  لعل التقةد التوا  م ايف  ا  التابو  لعد ل  مو وم اعرتورا   املوتلدة بياء  

لعوول املوقووو اللوو كة لعليو ووة  ال ووامة  حلقوووا ايف  ووا  اليصوووري الكامعوو  الووع ستضوول   ةووو 
املوعوموا  الووارعةي  قود ر لةوإ    لوداع هوذا التقريور ع ريو  اعروتورا   الت وورا  الوع قوود إ 

   سعك اليرتةي

__________ 
 مل حترئر هذه الو ةق  ق    رراهلا  ع ع ائر الرت   التحريري  باألمم املتحدةي * 
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  معلومات مقدمة من الجهات المعنية  

 سية واإلطارالمعلومات األسا -دلف 

 نطاق االلتأامات الدولية -5 
 ع التوعوةا  الوع ق عتهوا  هوريو   ق األرورتالة  حلقووا ايف  وا كام ر   امللوأاار   -5

مو  أ و  التصوديل لعول  5151خو ق ارتورا وها الود رل اللوام  األ ق   لوا   لر ماراواق 
مل سصوودا لعوول   ولر ماراوواق  هوريوو ي  قالووإ    (5)الصوكو  الد لةوو  الرئة ووة  حلقووا ايف  ووا 

مووووا فةهووووا الوهوووود الوووود د اةوووواري بوووواحلقوا املد ةوووو   ،املواهوووودا  الرئة ووووة  حلقوووووا ايف  ووووا  أغع ةوووو 
 أ ووووووافإ   ال ةارووووووة   الوهوووووود الوووووود د اةوووووواري بوووووواحلقوا اعقتصوووووواعي   اع تلالةوووووو   ال قافةوووووو ي

املتوعقوو  وقوووا سصووديقها لعوول املواهوودا  الد لةوو   هوريوو   وولر ماراوواق روو ل أ  أقوور  بوو    أ 
ي ايف  ا  .ٍ بةود أ و ، ميوذ اعروتورا  الود رل اللوام  األخو ، مل تورم أل سقود    وا   غ  كوا

بووو   سصووودا  م ر ووو  امللوووكاق األرووورتالة  حلقووووا ايف  وووا   سصوووحةذ هوووذه امل ووو ل ي  أ عوووإ 
يوو  موو   برسوكوعهتووا اعختةار  هوريوو   وولر ماراوواق لعوول  ةووو املواهوودا  املهلوو  حلقوووا ايف  ووا  
 ي(3)أ   سوليل سييةذ القا و  الد د حلقوا ايف  ا    ال عد  اعمت اق ل 

 والتدابير السياسا ية اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لةقوق اإلنسان -1 

 هوريووووو   ووووولر ماراووووواق بووووو   سيلووووو   يووووو    يةووووو  حلقووووووا  5أ عوووووإ الورقووووو  امللووووورتك   -5
ئووو  قكومةووو  سولووو      وووار العةيووو  الو يةووو  حلقووووا هةسيلووو  أيضوووا  بووو    هاي  أ عوووت(4)ايف  وووا 

ايف  ووا  أ   مارة اللوو    الداخعةوو  بوودٍ سع ةووو  اقتةا ووا   ةووو األفووراع  ا تلوووا   ال وووكا  
 ي(1)املتضرري  م  آ ار التةارب الو كري    ال عد

اة " الووع رت ووتكد  كوو عالو يةوو   ع أ  "ال ةاروو  ا ي ووا ة  5 أاووار  الورقوو  امللوورتك   -3
ي 5153  عة   ملر م ميذ لوا  لتولةم امليظور ا ي اين    ةو املكاسف احلكومة ، ع سلاق 

 "ال ةاروو  ا ي ووا ة  أ عووإ قكوموو   هوريوو   وولر ماراوواق بوو   سضووو العل ووا  األخوو ة لعوول 
 ي(1)الومارا  احلكومة  لعل سييةذها"  سدللها  حتث كاف  الو ية 

 هوريووو   ووولر ماراووواق بووو    صوووا املووووارع قكومووو   5امللووورتك   الورقووو كلوووا أ عوووإ  -4
  للاهلوا  أ  سقود  هلوا الودلم لعليظلا  غ  احلكومة  م  أ و  سوليول ققووا ايف  وا    ال عود 

 ي(1)   لا  محاي  هذه احلقوا
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 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 

 التعاون مع هيئات المعاهدات  
ري   لر مارااق  ٍر   مواهدة القضواء لعول  ةوو أ   هو  5ذكر  الورق  امللرتك   -1

 5 هيوو   الورقوو  امللوورتك   أاووكاق التلةةوول  وود املوورأة بةوود أاووا مل سقوود  قووي سقريوورا  لوو  سييةووذهاي
 هوري   لر مارااق لعل  لا    راء ملا را  اوامع  موو أعوحاب املصوعح  بلو   قكوم  

اعقتصووواعل  الصوووح   التوعوووةم  احللايووو   م وووائ  متيولووو  مووو  ق ةووو  امللوووارك  ال ةاروووة   التلكووون
بدٍ  عرا هوا   التقريوري غو  أ و  ع يولاق يتوون لعول احلكومو  اروتكلاق  لوداع التقريور  ،ال ةئة 

 5ي  أ عوإ الورقو  امللورتك    قورارهاملتوعل باسياقةو  القضواء لعول  ةوو أاوكاق التلةةول  ود املورأة 
؛  أ  س خوذ املوعوموا  الووارعة اع التقريور  سقدمو غ مو   لودقكوم   هوري   لر مارااق بو   سيور 

  التقرير بوون اعلت وار مو  أ و  سلوةةو  سوليول الويتامم الوع حتلوة ققووا الي واء  اليتةوا    
 ي(8)ال عد  سدللها

 نفيذ االلتأامات الدولية المتعلقة بةقوق اإلنسانً مع مراتواة القوانون اإلنسواني  - يا 
 الدولي الوا ب التطبيق

 المساواة وتدم التمييأ -5 
، ع سو ود قووا ن حتظور ساررو  التلةةول  ر   امللكاق األررتالة  حلقووا ايف  وا  فقا  مل -1

 د اكا لعل أراس املةووق ا ي وة  أ  اهلويو  ا ي وا ة ، رغوم أ  الدروتور يويا لعول سوداب  
 سوودقبو    ا ايف  وا م ر   امللكاق األررتالة  حلقو  سوعة  ي(1)مهل  حللاي  ققوا ايف  ا 
مووو  الدروووتور لتلووول  املةووووق ا ي وووة   اهلويووو  ا ي وووا ة   ووول   5 هوريووو   ووولر ماراووواق املووواعة 

 أ  س ووو  سلوووريوا  اوووام    ؛اوووكاأل التلةةووول  ووود ساررووو  لعةهوووا  بيووواء  الوووع ع  كووو  األروووق 
ي  (51)   ا ي وواينملكافحو  التلةةوول تظوور التلةةوول لعوول أروواس املةوووق ا ي ووة   اهلويوو  ا ي ووا ة /التو

 هوريوو   وولر ماراوواق مرا ووو  عرووتورها موو  أ وو   عرا   وووم  5كلووا أ عووإ الررووال  امللوورتك  
 ي(55)ا يق  ايفلاق   ل  قائل  األرق غ  التلةةلي 

 ي ي الةياة والةرية و ي دمنو الشخص حق الفرد -1 
 رفوا    اسياقةو  قظور بوعويها  ، ع أ   هوري   ولر ماراواق 5أاار  الورق  امللرتك   -1

ب يء  هوعها الرامة  لعتصدل لعويف  ود املورأةي  اوك  ماع   ةو أاكاق التلةةل  د املرأة، 
خ ووووة  5155  لوووا   (قوووا و  الويوووف امليووولد)التلووواع قوووا و  ميوووو الويوووف امليووولد  احللايووو  ميووو  

 ع أ و  لقوف التلواع ي  أاوار  هوذه األخو ة أيضوا  5ققةقة   ع األما ، و ف الورق  امللرتك  
قوووا و  الويوووف امليووولد،  ع وووإ  مارة اللووو    الداخعةووو  بووو   ُدووورل بر وووامم األموووم املتحووودة ايف وووائة 
سقووووديرا  لعتكووووالةف موووو  أ وووو  سييةووووذ قووووا و  الويووووف امليوووولدي   وووو  التقوووودير م ووووائ  اعقتةا ووووا  
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ةوواري بووا موو  القووا و   القوودرا   املةلا ةوو  اةاعوو  بوو وا الووومارا  احلكومةوو  ب ةوو  سييةووذ ا وولء ا
 ي(55)سييةذا  فواع  

التحووووالف أ   مارة اللوووو    الداخعةووو  أ لوووو  ، م ووووالدة  5 عقظوووإ الورقوووو  امللوووورتك   -8
 و ووووف الورقوووو   الي ووووائة  وووولر ماراوووواق، فريقووووا  لووووام   سقيةووووا  لضوووولا  سييةووووذ القووووا و   متابوتوووو ي

وكوق   ياذ القا و  ملقدمة ايفرواٍ بر س  لداعمو ، كا  مودق سييةذ القا و   وةيا  5 امللرتك 
ي  لوو  ة  أ  تظوول بت يةوودهاالعل وا  األخوو ة لعةوو   مارة الصووح  األ ائو  الووذل يتووون أ  سضووو 

لعل ذلك، مل  صا بوُد خدما  لتقدمي امللوورة أ  بةوو  آميو  لعي واء  األ يواق اليواري  مو  
لعووول   لووواء عووويد ا مليوووو الويوووف  أ  القوووا و  يووويا 5الويوووف امليووولدي  أ وووافإ الورقووو  امللووورتك  

 ي5154أمواق   هذا الصويد ا قوآ آب/أغ و ق سو د مل سك  امليلد  احللاي  مي ، بةد أ   
قواع  القا و  أ  يكو  أمن  مارة الل    الداخعة  م   ع  ل   وو ال ةا وا  بلو    يقتضة 

يووولد  سقةةلهوووا  مراق تهوووا؛ الويوووف امليووولد امل عوووال ليهوووا  اعقتيوووا  بوووا؛  رعووود قووواع  الويوووف امل
بووووواي   فقوووووا  لعورقووووو   ايفبووووو غ لووووو  قووووواع  الويوووووف امليووووولد  سووووووف  األ لووووو   الضووووور ري  املتوعقووووو  

 ي (53)5154، مل در سييةذ أل م  التداب  املذكورة رابقا  قآ أيعوق/ر تليت 5 امللرتك 
ائةوو  ليت سوكوووق قكوموو   وولر ماراوواق بوو   سضووو الصووة   اليه 5 سوعووة الورقوو  امللوورتك   -1

مقوودمة ايفرووواٍ األ ائوو   سييووذه موو  أ وو  موا وو  م وو ل  الويووف  وود الي وواء  اليتةووا  ب ريقوو  
أ  ستوةذ  ، األهوم مو  ذلوك ،دعة لتييةوذ قوا و  الويوف امليولداملوعوومارا  لفوال ؛   صا مةلا ةو  

رم   م واعرا  مكافحو   و ال ةا ا   حتعةعها   لرها بالت ارها ليصرا  أرارةا  لقةاس التقد  املو
 ي(54)الويف؛  سضو اررتاسةةةا  فوال  لعومارا  م  أ   سييةذ القا و  بيوالة 

 ذكر  امل اعرة الواملةو  يفاواء  ةوو أاوكاق الوقواب ال ودين لأ يواق أ  الوقواب ال ودين  -51
 قو  ملر م    هوري   لر مارااق، رغم التوعةا  املتكررة لعةي  ققووا ال يو  وظورهي  س

امل وواعرة الواملةوو  يفاوواء  ةووو أاووكاق الوقوواب ال وودين لأ يوواق أ وو  مل سقوود  أل سوعووة  حموودعة مليووو 
، 5151الوقاب ال دين خ ق اعرتورا  الد رل اللام  األ ق  لهوري   لر مارااق   لا  

د غووو  أ  ال عووود ق ووو  سوعوووةا  با ووواذ سوووداب  سلوووريوة   غ هوووا مووو  التوووداب  لعتصووودل لعويوووف  ووو
  ي  س مووو  امل ووواعرة الواملةووو  يفاووواء  ةوووو أاوووكاق الوقووواب ال ووودين لأ يووواق   أ  سقووودئ (51)األ يووواق

س عوووف التلووواع  5151سوعوووة  حمووودعة  لهوريووو   ووولر ماراووواق أ يووواء اعروووتورا  ال ووواين   لوووا  
ق  سلريو تظر  ةو أاكاق الوقاب ال دين لأ ياق    ةو األ ر، ما فةها امليلق،  يع ة عرا

احلل   اروتكدا  القووة "مليوو التصورفا  ال وةئ  لعقصور  املواق و  لعةهوا"  املافظو  لعول "الت عيوف 
 ي(51)املوقوق"   القا و  ا يائة

 الةق  ي الخصوصية والأواج والةياة األسرية -3 
 للووإ  أ   هوريوو   وولر ماراوواق م ر وو  امللووكاق األروورتالة  حلقوووا ايف  ووا أفوواع   -55

مو   يوق ا ويق  عللوإ اكصون ل  األ ل   ا ي ة  القائلو  لعول الرتا وة بون  عي  ا ر 
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 هوووووع ا تلووووو الوووود د ملوا وووو  م وووو ل  التلةةوووول  وووود امل عةووووا   امل عةوووون  ملع  ووووة املةوووو  ا ي ووووة 
 قوووووا و  الت ووووويأاوووووار   ع أ    م وووووايرل اهلويووووو  ا ي وووووة   قوووووامعة عووووويا  ا ي وووووني بةووووود أاوووووا

 أ يوواق  ةووو املقةلوون   ال عوود،  يووو عووراق  األم ا  موو   يوووق الووذل تكووم س ووي 5115 لوووا 
 ر وو  ا وويق أ  أل فوورع ييتلووة  ع م   موو   يووق ا وويق موو  قوول سقوودمي  عووف س وويي   فقووا  مل

فإ  لد  سصديل  هوري   لر مارااق لعل املواهدة الد لة   امللكاق األررتالة  حلقوا ايف  ا 
امل عةوا  لقا و  املعة حتوق ع   ميو التلةةل يوي أ  ققوا بايف اف   ع   وع أ    قصور   ا

 امل عةوووون  ملع  ووووة املةوووو  ا ي ووووة  م ووووايرل اهلويوووو  ا ي ووووة   قووووامعة عوووويا  ا ي وووون ع سوووولاق 
 ي(51) وةي 
 هوريوو   وولر ماراوواق  سووودقم ر وو  امللووكاق األروورتالة  حلقوووا ايف  ووا  بوو    سوعووة  -55

ةل  د األم ا  م   يق ا يق  امل عةوا   امل عةون  ملع  وة املةو  عقضاء لعل التلةل قا و  الت ي
 ي(58)ا ي ة  م ايرل اهلوي  ا ي ا ة   قامعة عيا  ا ي ن

 الةق  ي الصةة -4 
ل  القعل أل  املقةلن    هوري   لر مارااق،  قإ كا إ  5ألربإ الورق  امللرتك   -53

بالوعوواي  بتيووويا موو  األمووم املتحوودة يووديره بعوود آخوور،  ملوولوع   هووذه األخوو ة  قعةلووا  اروورتاسةةةا  
مل ي وو ل هللووا  ع س وواقي ملووواع ملووو   سعووو  بةئووة  5118  5141سور وووا   اليوورتة مووا بوون 

 ع أ  ا تلووا   5بصح  األفراع  ا تلوا   األم  برمتهاي  أاوار  الورقو  امللورتك   اأ ر م ة  
ة وور سةووإ قريووف ب وو ف س وواقي املووواع  إ موو  سور ووهالا وو الووع سوووةا   ااوواه الووريذ م ااوورة

  خو ء روكا   ولر  أ و  رم  5114آذار/موارس  5امللو  اليا   لو  اربو  برافوو الوع  يوذ    
 يعةي ةيوووال املر ا ةووو ،   قووون مل يوووتم  خووو ء روووكا  ا ووولر  ا ووولر املر ا ةووو  ر   ووو ب  أ سريوووك   

سور ووا مل وتويا  خ و ة مو  س واقي املوواع امللووو ي  األخور  الواقوو    ال ع وع  اللولالة  الوذي 
موو   يووق  ا   ع أ  اليووا ن موو  التووور  يفاوووالا  قوواعة  أاكاعوو 5 أاووار  الورقوو  امللوورتك  

سو ول الوع ال   م   لر مر ا ة  أخر  أق  سعو ا ، لا وا م  لقووع مو  األووا  ال  ةو  املير  و  
لعل  ولء تتوار مو  ال وكا  الوذي  سور ووا لإلاووام اآل ار ال لري  اليا   ل  التور  لإلاوام 

 و وووووف الورقووووو   بةيلوووووا ستةاهووووو   ووووورٍ  الصوووووح  ايفاووووووالة    ا تلووووووا  ا لريووووو  األخووووور ي
، ر اعلرتاٍ بو   هوذا اليت وامم التةوريى لعول ال لور يلوك  ا تهاكوا  حلقووا ايف  وا  5 امللرتك 
 ي(51) يييذ ع   موافق  م تي ة لعل  رر حمتل  يي ول 

اسيواا الذل   و مو وف  لعرلاي  الصحة  511بر امم أ   5 أ افإ الورق  امللرتك   -54
ايفعارة رابقا ، يقد  خودما  الرلايو  القائم باعرس اط احلر امليت  بن  هوري   لر مارااق  ال عد 

ايفعارة روابقا  الصحة  ألفراع جمتلوا  ا ولر املر ا ةو  األربوو الوع ألعو  راةوا  ال عود امللوٍر لعول 
   ةويتوووا   ر   ووو ب  أ سريوووك  أاوووا  ووولر سور وووإ لإلاووووام، أل  ووولر بةكةوووي 5114  لوووا  

يعوى  ظوا  اةودما  الصوحة  هوذا ع ايفعارة روابقا ، القائم بواملر ا ة ي  بتلوي  ريول يوفره ال عد 
ا الوديوود  لووةق لديوو  القوودرة لعوول سلووكة  اعقتةا ووا  األرارووة  هلووذه ا تلوووا  األربووورووو  
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مووو  الظووورٍ   ع الوروووائ  لتقووودمي لووو     املراقووو  األخووو ة مووو  مووور  ال ووور ا ،  فقوووا  لعورقووو  
 ي (51)5امللرتك  

 هوريوو   وولر ماراوواق بوو   س ووول  ع  5    وووء هووذا الو ووو، سوعووة الورقوو  امللوورتك   -51
ده بووواملو ين  قامووو  اوووراكا   يائةووو   ع لةووو  ل يووواء  ظوووا  اوووام  لعوووو   الصوووحة   ال عووود  سل يووو

سلول  الوع لعتور  لأاو   املعو ا  ال ام  األخور  ةهتم باآل ار احلاعة  امللمي  ل  املافظ  لعة 
اليا   ل  اعرتكدا  الو كرل  لهوريو   ولر ماراواق؛   ع أ  ست وب سع ةو  تتعف األ ةاق   

، يتوووون  بووورا  اسياقوووا  أ  سوليلهوووا لضووولا  احلصووووق الد لووو اعقتةا وووا  الصوووحة  املعةووو  عاخووو  
ب ريق  مو وق     الوقإ امليارف لعل رلاي  عحة  ملر  ال ر ا  ذا  م وتو  لواق  مدجمو  
بلك    ةووة    ظوا  الرلايو  األ لةو  املعةو  ا ةودة  الرلايو  املتواعوع   املتابوو ؛   ل واء األ لويو  

 ووولر اليائةووو  لعووول األمووورا  ايفاووووالة   األمووورا  التيك وووة    ا لتووودريف  ةوووو املوووو ين ال  ةووون
أيضووووا   هوريوووو   وووولر ماراوووواق بوووو   س عووووف القةووووا   5ي  أ عووووإ الورقوووو  امللوووورتك  (55)املرس  وووو  بووووا
 ي(55) أعائ   اقتةا اس  لعرلاي  الصحة  511بر امم لتاريخ م تق  كام    بارتورا   

 5111حلقووووووا ايفقعةلوووووة قوووووا    لوووووا  فريووووول مووووووارع اأ   5 ذكووووور  الورقووووو  امللووووورتك   -51
ارووتور  التلووريو املو وووع فبارووتورا  ملوور   قووا امليالوو  ال لووري   ققوووا ايف  ووا   القووا و ي 

بدٍ حتديد   اق  حللاي  ققوا ايف  ا  لأاكاري املصابن بي  س  قا امليال  ال لري  أ  
  لووودعا  موو  أ  ووو  لووود  ي  قووودع هووذا اعروووتورابووذا اليووو  سالووذي  هوووم ُلر وو  ة ووور ايفعووواب  

اعس وواا بوون ال ةارووا  املولوووق بووا  التلووريوا   امللاررووا  املتوعقوو  ولايوو  ققوووا ايف  ووا ي 
، رغم أ  احللاي  م  التلةةل الع يوفرهوا قوا و  األمورا  املوديو  كا وإ 5 و ف الورق  امللرتك  

 س  قوا امليالو  ال لوري  ميةدة، م  املر ذ أ  سقو   وا ف أخور    القوا و  الوقايو  مو  فو  
 الصح  ا ي ة ي  ع ست ل بووا أقكوا  قوا و  األمورا  املوديو  موو الويهم القوائم لعول ققووا 

 ع أ  اعروتورا  أ عول  5ايف  ا  لعوقاي   الرلاي  الو  ة   الدلمي  أاوار  الورقو  امللورتك  
ضووو احلكوموو   الق ووام اةوواري بتوليول األقكووا  املتوعقوو  باةصوعووة   ال ووري ؛   ع أ وو  يي  ووة أ  س

بل   ف  س  قا امليال  ال لري    مكا  الول  حتلة األاكاري م  الوعم  مد    ساررا 
أ  مثو   5 سلةو املوعوما   التوعةم  احلصوق لعل اةدما   ال وري ي  أ وافإ الورقو  امللورتك  

مليالووو  ال لوووري  األاوووكاري املصوووابن بيووو  س  قوووا افهوووم   لوووة ققووووا قا ووو  أيضوووا   ع سوليووول 
 ي(53) الذي  هم ُلر   ة ر ايفعاب  بي  س  قا امليال  ال لرل لد  ا تلو املعة برمت 

ذ سلووريوها أ  سضووو قكوموو   هوريوو   وولر ماراوواق بوو   سوويق 5 أ عووإ الورقوو  امللوورتك   -51
لو  األاوكاري املصوابن بيو  س  قوا املياسلريوا   ديدا  لضلا  أقصل قد م  احللاي  حلقوا 

   ال لووري ؛  سوودر  مووواع س قةيةوو  بلوو   فوو  س  قووا امليالوو  ال لووري   الصووح  ا ي ووة   ايف ابةوو 
مليظلوا  ا تلوو املودين مو  أ و  موا و  م و ل  فو  س  قوا  املياهم الدرارة ؛   صا أموواع  

الووع سصوو  امليالوو  ال لووري  لعوول عوووةد ا تلووو املعووة؛  سوودلم الوويتامم املو هوو  لعيئووا  امل ووتهدف  
 ي(54) لةها امليظلا  غ  احلكومة  لعل حنو أفض 
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 وقضايا البيئةالةق  ي التنمية  -1 
   ققووووا اللووووب األعووعة    أرووالةف م ووتدام  لعحةووواة بوو 5أفوواع  الورقوو  امللوورتك   -58

 أ  بووووا الييايوووا  اللوووديدة التعوووو   ،سووو  ر  بلووودة بووو مور مووو  بةيهوووا التعوووو  ال ةئوووة  التلوووريد
ةووووإ بايفايووووإ   "ق موووو  ر  ةووووإ"    ليوووورة   ةويتووووا  املر ا ةوووو  الووووع أُلعيووووإ "أر ووووا   وووووإ  غ 

ميوذ لقووع سداب  اع تصاٍ الع ا ذها  أيضا   ع أ   رغم 5ي  أاار  الورق  امللرتك  (51)حمرم "
ايفعارة رووابقا ، ع سوولاق الظوورٍ  الوووةا األرارووة     هوريوو   وولر ماراوواق هلوو ، بوو القووائم ال عوود
لهوريو   ولر حمكلو  الودلا   اليو يو   مو  خو ق مودا ع    هور  بو وو ة الظورٍ  الوع  ه

بلوو   اآل ووار  5155الت كةوود لعةهووا موو خرا    سقريوور املقوورر اةوواري لوووا    أقكامهووا،  ر ماراوواق
املرتس     جماق ققوا ايف  ا  لعل  عارة املوواع  الييايوا  اة ورة  الوتكعا ميهوا ب ريقو  روعةل  

، سوتووويت ايف وووراءا  5ي  و وووف الو ةقووو  امللووورتك   (ما)املقووورر اةووواري املووووي بالييايوووا  ال وووا  بةئةووو
 كا وإ الولووع  لهوريو   ولر ماراواق،   يو  ققةقو  فوعةو ايفعاري  ملكل  الدلا   اليو ي  م اب  

 كاذبوو  قووآحمكلوو  الوودلا   اليو يوو    الوووارعة   التوويضووا  الووع قكلووإ بووابتوووف   وويت كوواٍ 
 ي(51)الةو 

 هوريو   ولر ماراواق بالقةوا   لعو  أموور مو  بةيهوا مواعوع   5 أ عإ الورقو  امللورتك   -51
املقورر اةواري املووي الوع قودمها  5155امللوارك  ال يائةو  مو  أ و  التلواع سوعوةا  لوا  التلاس 

موو  الياقةوو   ، موا   ذلووك التلويو  الكاموو  ملكلوو  الودلا   اليو يوو  الوع أع ، مابالييايوا  ال وو
ع ر  يووو  ققةقووو  فوعةووو ، موووو مووويذ م وووالال لتووووويا روووكا   ووولر ماراووواق  ارتصووو    ،التارخيةووو 

س من ر   الوةا م  أ   سوليول  لاريواألرالةف امل تدام  حلةاهتم   لاعهتا؛   ل اء األ لوي  مل
املر ا ةو  األربوو؛ لاعا    قاف  ا تلوا  امللرعة م  موا يها التقعةدي ، ما فةها جمتلوا  ا ولر 

 ي(51)   لاء متحف  متويع  لعلحافظ  لعل ايفر  اليو ل  لهوري   لر مارااق

أيضووا   هوريوو   وولر ماراوواق بوو   سعووتلق الوودلم  امل ووالدة  5 أ عووإ الورقوو  امللوورتك   -51
قةةم "ق م  ر  ةإ"    ليرة   ةويتا  املر ا ة ، كةلء م  سم   فائق  ا وعة التقية    أخذ لةيا 

ي ووووت   سكيولو ةووووا  سقةووووةم الكوووووار  اليو يوووو  احلالةوووو   اليااووووئ    ييةوووول لعوووول   وووواا ال عوووود كعوووو  
 ي(58) سكيولو ةا  أخذ الوةيا   اعرتص  

أ و  موو س و  امليوواري، س و  "ق مو  ر  ةوإ" م وائ   ديودة ستوعوول  5 ذكور  الورقو  امللورتك   -55
ارسيام  -لةق  ذا ما غلر  -رة لر ، "ليدما" 5  باحلقوا ال ةئة  لإل  ا ي   فقا  لعورق  امللرتك

  ةويتووا  الووذل أُلةوود جمتلووو ستةووا م م ووتو  روو ذ ال حوور هووذا اهلةكوو ، فإ وو  رووةهدع جمتلوووا  
سو ةيووو ي  أ عوووإ بوووإعرا  هوووذه اللوووواغ    ا هووووع امل ذ لووو  لعووول   ووواا  اروووو مووو  أ ووو  فهوووم 

 ي(51)املكا ر اليا   ل  س   املياري  مرالاهتا

 ع أ   هوري   لر مارااق حتت  الصدارة   موا ه  اآل ار  5ر  الورق  امللرتك   أاا -55
ال ع ة  لت   املياري  اعرسيام املت وارم مل وتو  رو ذ ال حوري  عقظوإ أ  روكا   هوريو   ولر 
ماراوووواق سور وووووا لتهديوووودا  ققةقةوووو   ا وووو  لوووو  سلايوووود مو ووووا  ا يوووواٍ   قووووا املةوووواه الوذبوووو  
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ة  األمووو  ال وووذائة  سسكووو  ال وووواق   سلايووود معوقووو  ال  قوووا  الررووووبة   ملووواك  الصوووٍر الصوووح
احلا ي  لعلةاه الوذب ،  فوا ك  اةء، ملكع  ا لر ال ارق ي  يلك  هذا خ ورا   ا وحا   قائلوا  

 ي(31)بالي     لوم ال كا   هتديدا   ا حا  حلقوا ايف  ا  ل كا   لر مارااق

بالي و    تلووا   ولر اوديدة هوذه اآل وار سكوو  لواقوف قود ، 5  فقا  لعورقو  امللورتك   -53
ماراوواق الووع سوتلوود بقوودر ك وو  لعوول ال وولك  املةوواه ا وفةوو   اللرالوو    ك ووف رمقهوواي  أفوواع  

   آ ووار س وو  امليوواري سلووك  هتديوودا  رئة ووةا  لعحوول   التيلةوو   التلتووو بوواحلقوا بوو 5الورقوو  امللوورتك  
   احلوول   ال ووذاء امل ئووم  ال ووك   م ووتويا  املوةلوو  املياروو   اعقتصوواعي   اع تلالةوو   ال قافةوو

 حت ون  وورٍ  الوووةا   ةوو  ألعوول م ووتو  سكو  موو  الصووح  ال د ةوو   الوقعةوو ي  أاووار   ع أ  
روكا   ولر قكوم   لر ماراواق أ وار  باروتلرار، لعول الصووةدي  ايفقعةلوة  الود د، تواٍ  

يكوووووو  أموووووامهم خةوووووار آخووووور روووووو   لووووواعة ماراووووواق مووووو  أ ووووو  ليووووودما رة وووووتيح  الو وووووو، لووووو  
 ي(35)سو ةيهم

أيضا  أ  قكوم   هوري   لر مارااق ا ذ  بوا التوداب   5 ذكر  الورق  امللرتك   -54
موو  أ وو    ووو رةارووا   خ ووي للوو  س ووتهدٍ التكةووف مووو س وو  امليوواري   يةووف آ وواره  بيوواء 

 5155ماراوواق   لووا   القوودرة لعوول التصوودل لوو ي  لعوول روو ة  امل وواق،   وووإ  هوريوو   وولر
التكةف م  أ     و التداب  األمية  الضر ري  الع سعى  "رةار  ستوعل بت   املياري" ركل  لعل

اقتةا ا  ال عد  سولم بةئ   ك   لهوري   ولر ماراواق أ  س وتود فةهوا لعول حنوو أفضو  يفعارة 
  بعووغ روكا   ولر ماراواق  سقعف املياري  التوقوا  املياخة  امل تق عة ي  رامهإ هذه ال ةار 

 5"ي  أ وافإ الورقو  امللورتك  5158أهداٍ التيلة  امل تدام  اةاع  بم الوارعة   "رؤي  لا  
أ  خ  ا  أخر   عإ   و رةارا   خ ي لعوكاع  م  ق ة  رةارو  ال اقو   خ و  للعهوا 

 ،5158-5118 خ ووو  الولووو  الو يةووو   لهوريووو   ووولر ماراووواق يفعارة خ ووور الكووووار  لعيووورتة 
لت و  امليواري  لهوريو   ولر ماراواق الوع ست ول موو خ و  للو    وار  5151 خار    ريل لوا  

 اة ووو  اعرووورتاسةةة   ،5151-5111 ووولر املوووةي اهلووواعا لعولووو  املتوعووول بت ووو  امليووواري لعيووورتة 
  خ   الولو  الو يةو  امللورتك  ،5151-5155لعيت امم ال ةئة ايفقعةلة لعلحةي اهلاعا لعيرتة 

مل يتحقول روو  سقود   الوع سلول  احلود مو  س و  امليواري  أخ وار الكووار ي بةود أ و  5153 لوا 
ي  لوو  ة لعوول ذلووك، يقوو  الووولة بووذه 5 يةووف   سييةووذ هووذه اة ووي، و ووف الورقوو  امللوورتك  

اة وي لوود  املييووذي  موو  بون مووو ية احلكوموو  املكعيوون بتييةوذ الوويتامم  امللوواريو املتوعقوو  باحلوود 
   املياري  أخ ار الكوار ،  لد  امليظلا  غ  احلكومة  الع لديها أيضا  ملاريو ملوا و  م  س

 ي(35)هاسن امل  لتن

 ع أ   ر التلاع " ل   ما ور " أ ياء ا تلام قاعة ميتد   5 أاار  الورق  امللرتك   -51
موووإ هوووذه األخووو ة الوووذل لقووود    هوريوو   ووولر ماراووواقي  قا 5153 وولر املوووةي اهلووواعا لووووا  

بور  " ل   موا ور " لعول األموم املتحودة  اروتلر    قلود علوم ال عودا  مو  أ و  اعلتولا  
، يوتلوود 5بتقعووةا ا  وا اهتووا  ارووتكدا  األاووكاق ال ديعوو  موو  ال اقوو ي  و ووف الورقوو  امللوورتك  
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يووو  ال وووكا   وووةوهم لعووول هوووذا اليووووم مووو  اعلتلاموووا  لضووولا  محايووو  ققووووا روووكا  الووود ق ا لر 
 ي (33)الص  ة م  ق ة   هوري   لر مارااق  عةا   أرا ةهم  مةاههم   ر هم

 هوري   ولر ماراواق بو   حت و   ظوا  املوعوموا   اعسصواق  5 أ عإ الورق  امللرتك   -51
 ل  هةكعها الداخعة، لعل ر ة  امل واق مو  خو ق اروتحدا  قواع   ملواريو ستوةذ التودفل 

 ساقووو   عووووق أكووويت  ع املووووارع  خعووول بةئووو  مووو  امللوووارك  ايفدابةووو ؛  ال وووه  لعلوعوموووا   بالتووواد
   وووو خ ووو   ارووورتاسةةة   ، القةوووا  باروووتورا  ة وووي الولووو   اعرووورتاسةةةا  بووودٍ سوقةووودها

لة وتكدمهلا ا لةوو؛  اعروتلرار     وارة اوواغ  روكا   ولر ماراواق لعول الصووةد  تنملرتك
 ي(34)"بإل   ما ور " علوة ال عدا   ع اعلتلا   ،الد د
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