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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 العشرونو الثالثة الدورة 
    2015تشرين الثاين/نوفمرب  2-13

تجميع للمعلومات أعّدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   
 5/1قووووورار مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان )ب( موووووق مرفوووووق 15وفقووووواق للفقووووورة 

 16/21مق مرفق قرار المجلس  5 والفقرة
 

 واليات ميكرونيزيا الموحدة  
  

هـــــتا التجتريـــــر وماـــــا لةميفةومـــــاي الـــــوااتة ا تجتـــــااير ها ـــــاي امليفاهـــــداي  ا  ـــــرا اي   
ـــمب امليف اـــمبا  ا اخلاصـــمبا  ـــا  مفوضـــامبتجتـــااير  ا ذلـــمل املات ـــاي  التيفةاجتـــاي الـــوااتة مـــن الد ل

غــذ ذلــمل مــن  ألــاامل األمــم املتحــدة الر اــمب ذاي  األمــم املتحــدة الةــامامب إلجتــو، ا نةــا ا  ا
الصــةمبو  التجتريــر مجتــدل ا جــتق مــو ب تجتااــدا  عاإلــد األاصــو ليفــدت التةمــايو  لا ــا   ةــو 

  هــاي  يتضــمن هــتا التجتريــر ايــمب  اا  ا  الـ   التامــقا يىر ــو اليفــوتة ائ الوألــاامل املر يفاــمبو  ا
يــــرت م هــــا ا التجتــــااير  اارتاتــــاي مــــن املفوضــــامب الةــــامامب إلجتــــو، ا نةــــا   ــــا  مــــا ن ــــر ا 

 ن املفوضامبو  هو يتبـا املبـاتا التو اهاـمب اليفامـمب الـم ا تمـدها  ةـ    البااناي اليفة امب الصاتاة
و  اـــد ذى ــري  ةــو يــو م هيـــي ا تواجــي  ايــمب الـــ   17/119تجتــو، ا نةــا  ا مجتــرا  

ومـــاي الـــوااتة ا التجتريـــرو  ا  اـــت ا ا ـــدات التجتريـــر ت ايـــمب اا ـــتيفرا   الت ـــوااي مرا ـــا امليفة
 تةمل الفرتةو الم تدألت ا
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوالق  
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 
 

 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  

  

 ا األ ا  اجلولمب الةاعجتمب اإلالمب 
املتخــــــــــــــتة عيفــــــــــــــد ا  ــــــــــــــرا اي 
 مل يىصد،  ةاها/مل تىجتبق اا تيفرا 

اانضمال  التصديمل ا 
 اخلافمب ا 

اتفاااـــمب الجتضـــا   ةـــو  اـــا اجـــتا  
 (2004التمااب ضد املراة )

 (1993) تفااامب تجتو، ال فقا
الرب تو ـــــــــــو  ااقتاـــــــــــاا  اتفاااـــــــــــمب 
تجتــــــــــو، ال فــــــــــق عشــــــــــ   اجــــــــــرتا  
 األ فـــــــــا  ا امل اح ـــــــــاي املةـــــــــةحمب

 (2002)التواااا 
 

الرب تو ـــو  ااقتاـــاا  اتفاااـــمب 
تجتــــــــــــــــــو، ال فــــــــــــــــــق عشـــــــــــــــــــ   

األ فــــــــــــــا   ا ــــــــــــــت ا   عاــــــــــــــا
 األ فــــــا  ا الب ـــــــا   ا املـــــــوات

 (2012) مبا عاتا
اتفاااــــــــــمب تجتــــــــــو، األجــــــــــخا  

)التوااــــــــــــــــــــــاا  ذ   ا  ااــــــــــــــــــــــمب
2011) 

ااتفاااـــمب الد لاـــمب لةجتضـــا   ةـــو  اـــا 
 اجتا  التمااب اليف صر 

ـــــــــــــاإلجتو،  ـــــــــــــد   اخلـــــــــــــا  ع اليفهـــــــــــــد ال
  اا تما امب  الثجتافامب اااتصاتيمب

 اليفهــد الــد   اخلــا  عــاإلجتو، املدناــمب
    الةاا امب

الرب تو ــــــو  ااقتاـــــــاا  الثــــــاين املةحـــــــمل 
عاليفهـــد الـــد   اخلـــا  عـــاإلجتو، املدناـــمب 

اهلــــــات  ائ ال ــــــا   جتوعــــــمب  ا الةاا ــــــامب
 ا  دال

 اتفااامب م اهضمب التيفتيب
الرب تو ـــــــــــــو  ااقتاـــــــــــــاا  اتفاااــــــــــــــمب 

 م اهضمب التيفتيب
 تو و  ااقتااا  اتفاااـمب تجتـو، الرب 

ال فـــــــق عشـــــــ   اجـــــــرتا  األ فـــــــا  ا 
)التوااــــــــــــــــاا  امل اح ــــــــــــــــاي املةــــــــــــــــةحمب

2002) 
 ااتفاااــمب الد لاــمب إلمايــمب تجتــو،  اــا

 اليفما  املها رين  افرات ا رهم 
اتفاااـــــــــــمب تجتـــــــــــو، األجـــــــــــخا  ذ   

 (2011)التواااا ا  اامب 
ـــــــــــمب  اـــــــــــا  ـــــــــــمب إلماي ـــــــــــمب الد لا ااتفااا

 ااقتفا  الجتةر األجخا  من 
التحف اي  /ا  

 ا  اناي
اتفاااـــمب الجتضـــا   ةـــو  اـــا اجـــتا  

)حتف ــــاي  ةــــو  التمااــــب ضــــد املــــراة
()ب(ا 2)11)ت(ا  (1)11 املــــــوات

(ا 1)29ا  16ا  5) (ا  2 
2004) 
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 وىا ــــــــــــــرا اي الشــــــــــــــت
 اي التحجتاـــــــمل  ا  ـــــــرا 

 (3)مباليفا ة

ااتفاااـــمب الد لاـــمب لةجتضـــا   ةـــو  اـــا   
 التمااب اليف صر اجتا  

الرب تو ــو  ااقتاــاا  املةحــمل عاليفهــد 
الــــد   اخلــــا  عــــاإلجتو، اااتصــــاتيمب 

  اا تما امب  الثجتافامب
 اليفهــد الــد   اخلــا  عــاإلجتو، املدناــمب

      الةاا امب
الرب تو ـــــو  ااقتاـــــاا  األ   املةحـــــمل 
عاليفهد الد   اخلا  عاإلجتو، املدناـمب 

  الةاا امب 
اتفاااــــــــــــــمب الرب تو ـــــــــــــو  ااقتاـــــــــــــاا  

الجتضــــا   ةــــو  اــــا اجــــتا  التمااــــب 
 ضد املراة 

 اتفااامب م اهضمب التيفتيب
الرب تو و  ااقتااا  اتفاااـمب تجتـو، 
 ال فق املتيفةمل عإ را  تجتدمي الباغاي
ااتفاااــمب الد لاــمب إلمايــمب تجتــو،  اــا 

 اليفما  املها رين  افرات ا رهم
الرب تو و  ااقتااا  اتفاااـمب تجتـو، 

 األجخا  ذ   ا  اامب 
ـــــــــــمب  اـــــــــــا  ـــــــــــمب إلماي ـــــــــــمب الد لا ااتفااا

 األجخا  من ااقتفا  الجتةر 
 

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة  
 

 الةاعجتمب ا األ ا  اجلولمب اإلالمب 
ا  را اي املتختة عيفد 

 مل يىصد،  ةاها  اا تيفرا 
 اانضمال ا  التصديمل ا 

 اخلافمب
  ب/ 12اتفاااـــاي   اـــخ امل اقـــمب 

   الرب تو ـــــــــــــوا 1949اغةـــــــــــــ   
 (4)األ    الثاين ا ا ضافا

ــــمب م ــــا  رةــــمب ا عــــاتة اجلما اــــمب   اتفااا
  امليفاابمب  ةاها

ن ـــــــــال ا مـــــــــا األ ا ـــــــــي لةمحتمـــــــــمب 
 اجل ااامب الد لامب

 (5)وعالذمعر تو و  

املتيفةجتمب عالا  ني   ـدةي  ااتفااااي   
 1961 ـال  اتفااامب)عا تث ا   اجل ةامب

فــــــــــد تــــــــــااي انيفــــــــــدال املتيفةجتــــــــــمب  
   (6)(اجل ةامب

املتيفةجتـــــمب  فـــــد  1961اتفاااـــــمب  ـــــال 
 تااي انيفدال اجل ةامب 
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 الةاعجتمب ا األ ا  اجلولمب اإلالمب 
ا  را اي املتختة عيفد 

 مل يىصد،  ةاها  اا تيفرا 
   

 

 

 

ائ  الثالـــــــــــــ  الرب تو ـــــــــــــو  ا ضـــــــــــــاا
 (7)1949ليفال اتفااااي   اخ 

األ ا ــــامب مل  مــــمب اليفمــــق  ااتفاااــــاي
 138امب عا تث ا  ااتفاااتني ااـم الد ل
 182(8) 

اتفاااــــــمب م  مــــــمب اليفمــــــق الد لاــــــمب ااــــــم 
182(9) 

اتفاااــــــــمب متافحــــــــمب التمااــــــــب ا  ــــــــا  
  التيفةام

   
ا  ـــوفا  ايـــاي ماتر نابيـــا املوتـــدة  الـــت  يجتـــا مجتـــر تـــ  فريـــمل األمـــم املتحـــدة الجت ـــر   -1

 الرب تو ــــواي  ةــــو مــــا تبجتــــو مــــن الصــــتو  الد لاــــمب األ ا ــــامب إلجتــــو، ا نةــــا  لتصــــديمل  ةــــو ا
د ا  الـــ ـــتيفرا  اامـــا التوصـــااي الـــم ابةتهـــا الد لـــمب قـــا   ـــا يتماجـــو ااقتااايـــمب املةحجتـــمب  ـــاا 

 و(10)2010ا  ال  األ   الت  ا ر  الشامق

اتفاااــــمب تجتــــو،   ةــــو لتصــــديمل ةــــو اجــــيا الفريــــمل الجت ــــر   ايــــاي ماتر نابيــــا املوتــــدة    -2
 و(11)و  الو ينا الجتان  اتاا ها األجخا  ذ   ا  اامب

اتفاااـمب  ةـو  لـدى تصـديجتها ا رعـتا  ايـاي ماتر نابيـا املوتـدة ا الفريـمل الجت ـر   اتظ   -3
 املتيفةجتــــمب ت()(1)11حتف ــــاي  ةــــو املــــاتة  ــــن ا ةــــو  اــــا اجــــتا  التمااــــب ضــــد املــــراةالجتضــــا   

إ ـــــاحة ع املتيفةجتـــــمب ب()(2)11املـــــاتة   اليفمـــــق  املتيفةجتـــــمب ع عـــــاإلجتو، املةـــــا اة ا األ ـــــر  اا ـــــرتا ع
التشـرييفاي  األن مـمب  األ ــرا  املتيفةجتـمب عإع ـا   () 2املـاتة     التمتـا  بايـا ا تما اـمب لاألةـمباألمومـمب   

األمنـا  الثجتافاـمب  اا تما اـمب لةـةو  الر ـق  املـراةا  ـا   اذتاملتيفةجتمب ع 5املاتة     التماابيمب  املماا اي
عالجتضـا   ةـو التمااـب ضـد املـراة ا   املتيفةجتـمب 16املـاتة    ا ذلمل فاما يتيفةمل  ة  لااي ترعاـمب ال فـق 
عاخلاــــاا املتــــا  ألتـــــد  املتيفةجتــــمب (1)29   املــــاتة يفااةاـــــمب افــــمب األمــــوا املتيفةجتــــمب عــــالب ا   اليفااــــاي ال

 و(12)تفةذ ا  ت بامل ااتفااامب قا  تو ا  األ را  ع ةب التحتام
تجتريـر  اتهـا  ةـو ا ااـد ابةـت  ايـاي ماتر نابيـا املوتـدة ا  ايضـا  الفريـمل الجت ـر   اتظ   -4

تــد و ائ  ــحب الــم توصــااي الا 2010ق ليفــال الفريــمل اليفامــق امليفــين عاا ــتيفرا  الــد ا  الشــام
مـــن  و  ا ــد الفريــمل الجت ــر اتفاااــمب الجتضــا   ةــو  اــا اجــتا  التمااــب ضــد املــراةالتحف ــاي  ةــو 

 ةــو التمــاد الــد م  ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة   تــ لــمبا تةــمل التوصــااي الــم ابةتهــا الد    ديــد
مــن ا ــق ا تمــات  ا احالــمب اليفوااــمل الجتاامــمب  ةــو املةــتويني الــو ين  ااحتــات  م ــ  اا ــتفاتة التجتــين 

 و(13)هت  ااتفااامب  ت فاتها عشتق  امق
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األ ئ مــن  اجلولــمب قــا  اــد ابةــتا  ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ا الفريــمل الجت ــر   اتــظ   -5
يفضـــويمب ا م  مـــمب اليفمـــق الد لاـــمب  ـــد  ال التوصـــامب املتيفةجتـــمب عالتمـــاد ااا ـــتيفرا  الـــد ا  الشـــامق

واصــةمب  ةـو مجـيا الفريــمل الجت ـر   ايـاي ماتر نابيـا املوتـدة   و اتفااااهتـا األ ا ـامبالتصـديمل  ةـو 
 و(14)ا ت فاتها اتراح تجتدل  ا هت  التوصامب ال  ر

  
 الدستوري والتشريعياإلطار  -باء 

 
 تتيفةــمل مــن املــاتة الراعيفــمب مــن الد ــتوا تضــم ت اتتامــا   5 فجتــرةالالفريــمل الجت ــر  ا   اتــظ -6
اا تما اــمبو  مــا  يفــايذاألصــق الجتـومي  الة ــمب  امل  ال ةــب   اليفــر،   اجلـ    يفـدل التمااــب  ةــو ا ــادع

ليفـــدل التمااـــبو     ـــباباجلـــ   ا  التو ـــ  اجل ةـــي ا  ا  ااـــمب   يـــدا  نـــو ذلـــملا فـــإ  الد ـــتوا ا 
  ا  ااــمب التو ــ  اجل ةــي  اجلــ   نــو   تاا ت ــتوايمب  تيفــدياي   ةــو  ضــاجــيا الفريــمل الجت ــر    

 و(15)ليفدل التمااب    باب
  

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياق  
 

 التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 

 
 حالة اإلبالغ  

 ها مب امليفاهدة
الـوااتة املات اي اخلتاماـمب 
   ا اا تيفرا  الةاعمل

 قـر تجتريــر اـىدنل م ــت 
  اا تيفرا  الةاعمل

 قــر مات ــاي 
 تالمب ا عاغ قتامامب

الةي ــمب امليف اــمب عالجتضــا  
    ةو التمااب ضد املراة

 التجترير األ   ااد ال  ر - 2015 -

 انو  الثاين/ي اير  جل مب تجتو، ال فق
1998 

ـــــــر الثـــــــاين - - ـــــــ قر تجتـــــــدمي التجتري ـــــــت ت   ـــــــال م 
 و2000
ــــــــــــمل  تجتــــــــــــدميتــــــــــــ قر  التجتريــــــــــــر األ   املتيفة

ـــــال ـــــمب تجتـــــو، ع ـــــاا  اتفااا رب تو و  ااقتا
ال فــــــق عشــــــ   عاــــــا األ فــــــا   ا ــــــت ا  

م ـت  األ فا  ا الب ـا   ا املـوات ا عاتاـمب
 2014 ال 

   
تجتـــااير عتجتـــدمي عالتباماهتـــا  عيفـــدى  ايـــاي ماتر نابيـــا املوتـــدة   ـــدل  فـــا اعـــرح الفريـــمل الجت ـــر   -7

الرب تو ـــو  ااقتاـــاا  اتفاااـــمب تجتـــو، ال فـــق عشـــ   عاـــا األ فـــا   و ـــب اتفاااـــمب تجتـــو، ال فـــق   
التحــدياي الــم توا ههــا ع  ييفــرت  الفريــمل الجت ــر و  ا ــت ا  األ فــا  ا الب ــا   ا املــوات ا عاتاــمب

 ايــاي ماتر نابيـــا  ااّ انــ  جــياتجتــاايرا عالتباماهتــا عتجتــدمي الوفــا   االــد   اجلبايــمب الصــ ذة ال اماــمب 
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مةـــتحجتا  ا  ـــا    الـــت تجتريرهـــا الـــد ا  عشـــ   ت فاـــت اتفاااـــمب تجتـــو، ال فـــقا   ةـــو تجتـــدمياملوتـــدة 
ـــ  الرب تو ـــو  ااقتاـــاا  اتفاااـــمب تجتـــو، ال فـــق عشـــ   ا  تجتريرهـــا عشـــ   ت فاـــت 2000 تبيرا /يونا

     مةـــــتحجتا  ا ايـــــاا/الـــــت   ـــــا  ا األ فـــــا   ا ـــــت ا  األ فـــــا  ا الب ـــــا   ا املـــــوات ا عاتاـــــمب عاـــــا
الــد م التجتــين  املــواات مــن  اانــاي األمــم املتحــدة مثــق م  مــمب األمــم املتحــدة التمــاد ا   2014مــايو 

الراماـمب ائ الوفـا    هوتهـالتةـريا   اا ـتفاتة مـن هـتا الـد م  هـت  املـواات لة فولمب    ااي الت ماـمب
الرب تو و  ااقتاــاا  اتفاااــمب تجتــو، ال فــق عشــ   عــعالتباماهتــا عتجتــدمي التجتــااير  ت فاــتها فامــا يتيفةــمل 

 و(16)عاا األ فا   ا ت ا  األ فا  ا الب ا   ا املوات ا عاتامب
  

 (17)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

  
 اإلالمب الراه مب الةاعجتمب  ا األ ا  اجلولمب اإلالمب 

 ا ا ت وة تااممب
 - -  ري البياااي الم
 - - املوافمل  ةاها من تا  املبداالبياااي 

 - - البياااي الم  ىةب ا راؤها
  ال ــــــــدا اي ايالــــــــرت ت  ةــــــــو ا ــــــــااق اات ــــــــا 

 اليفا ةمب
  تر ق ايمب ا ااق قا  الفرتة ااد اا تيفرا مل

     تجتااير  عيفثاي املتاعيفمب
القوووانون تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووان  موووع مراعووواة  -ثالثاق  

 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
 

 وأمنه الشخصي حق الفرد في الحياة والحرية -ألف 
 
 ايــمب   ةــو  ــن اليف خ امل ــب    عـ يتيفةــملاحتــات   تشــريا  ةــو  ـدل   ــوتالفريــمل الجت ــر   جـدت -8

 ضــا تشــريا احتــات   ــرل  ةــو  ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة   تــ و ملثــق هــتا التشــريافجتــ    و ــرا 
 و(18)اليف خ ضد املراة

مايـمب األ ــرة مــن قــا  حب الوايــمب املتيفةــمل اـانو   ةــو انفــاذ  و ــرا جـيا الفريــمل الجت ــر  تتومـمب      -9
الشــر مب  اكــا ما  تــوفذ  ــبق  فــاهم  ــاتيفبيـب اخلــدماي الصــحامب  ت ماــمب اــدااي اصــحاب املصــةحمب الرااةــانيا 

مـن  موا هـمب التحـدياي الثجتافاـمب  لتو امب اجملتمـا مرةمةت  هوت  عت  ااانتصا  لةضحايا  ال ا ني من اليف خ
 و(19)لجتضا   ةو اليف خ ضد املراةا ق ا

 جــو    و ــرا   يــاب انفــتيا ا ا ــاا اتمــا    يبهعــو   ايــاي ا الفريــمل الجت ــر   اتــظ   -10
ا الجتــانو  الــو ين  حتةــني هــت  امليفــايذا الةــواا  املتيفةجتــمب  امليفــايذ الــدناا لةجتضــا   ةــو ااوــاا عالبشــر
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ا  ةـو ق ـوة ا اعاـمب  ـن تةـمل الةـواا  الفريمل الجت ـر   ا تربو 2012ا  ال   تافحمب ااواا عالبشر
الفريـمل اليفامـق امليفـين عاا ـتيفرا  الـد ا   الـت  ا ـد  2010 ـال  ا تجترير املجتبو ال حو املوصو ع    

 و(20)الشامق

مـــرتتيب مـــا  اـــا  مـــن قـــا  التحجتاـــمل تةـــمل الةـــواا  اجلاايـــمب  نفـــاذ اجلهـــوت جـــيا الفريـــمل الجت ـــر    -11
فامــا ضــحايا ااوــاا عالبشــر ل  ضــا ا ــرا اي لتحديــد ا ــتبااي تهما  ميفــااب هتم مجتاضــا  ــراام ااوــاا عالبشــر

لاـــاي الفيفالـــمب ملةـــا دة  اآلااوـــاا عالبشـــر  عشـــ   حيـــاتة الـــو ي اجملتميفـــي  االيفمـــا  األ انـــب  الصـــااتين عـــني
 و(21)الضحايا

  
 الحق في الزواج والحياة األسرية -باء 

 
ا  ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة  الــب ا اإلــد األتا الجتــانوين لةــن الفريــمل الجت ــر  ا   اتــظ -12
 نيتـــب   ا ا   امـــ 16ةفتاـــاي ت    ـــن  ـــوح ل لةفتاـــايا  لتـــن  امـــا   16   فتاـــا لة  امـــا   18 هـــو

 و(22) وافجتمب الوالدين

الب ا  عـــ الرضـــالرفـــا اإلـــد األتا لةـــن  اـــانوينتيفـــديق   ةـــو اتقـــا جـــيا الفريـــمل الجت ـــر     -13
( مــــن 2)16اتفاااــــمب تجتــــو، ال فــــقا  املــــاتة  مــــا  ــــا يتماجــــوا  امــــا   18 ائ عال ةــــبمب ائ الفتاــــاي

 و(23)اتفااامب الجتضا   ةو  اا اجتا  التمااب ضد املراة
  

 السياسيةالحياة التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة و حرية  -جيم 
 

تريــــمب   ــــدل   ــــوتم  مــــمب األمــــم املتحــــدة لةرتعاــــمب  اليفةــــم  الثجتافــــمب )الاونةــــتو(  ات ــــت -14
امليفةومــاي يتيفةــمل عالوصــو  ائ اــانو   عوضــادا  ا صــت  ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ا البةــ ــال ا 
 و(24)لةميفايذ الد لامب  فجتا  

ال ةــا    ا   ضــوا   14 يضــم ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة   ــون رد   اعــرح الفريــمل الجت ــر  ا  -15
ا اــدل التــون رد مشــر   2012ا  ــال   و اغــم ترجــحهن لــتلمل التــون ردمل يى تخــق اــ  ليفضــويمب 

ــــملع يتيفةــــمل اــــانو  ــــد م  صــــق  ةــــومل حي هــــتا املشــــر   ا فــــإ تخصــــا  مجتا ــــد لة ةــــا و  مــــا ذل ال
  جت الــامل ةــوبو  تــ  الفريــمل الجت ــر  اإلتومــمب  ةــو ال  ــر ا ا ــاذ تــداعذ قاصــمب م اتــمب مليفاجلــمب 

 و(25)ا الربملا   التون رد املراةمتثاق  الشديد ا
  

 واتيةالحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة وم -دال 
 

اــانو  ا   ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ا  ا ا يو ــد تالاــا  الفريــمل الجت ــر  ملــا افــات عــ   فجتــا   -16
 ايـــــاي  الفريـــــمل الجت ـــــر  جـــــيا جتـــــدا ف مـــــن مو جـــــر   دت اإلـــــد األتا لةـــــن اليفمـــــق   حيـــــ مـــــق 

 اــا األ فــا  مــن اا ــت ا  اااتصــات   عشــ   يايــمب  مــق ضــا اــوانني  ةــو ماتر نابيــا املوتــدة 
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 جــر   ت  ــام اتا لةــن اا ــتخدال تــد  امــن اتفاااــمب تجتــو، ال فــقا   ضــ 32تتوافــمل مــا املــاتة 
ميفاجلـــمب  مــن ا ـــقاصــاتاي تشـــرييفامب  اتقـــا  ةــو ايضـــا  اإلتومــمب   جـــيا الفريــمل الجت ـــر اليفمــقو 

الصـحمب ا  تجتهـم   تيفةـامهم ييفواـو األ فـا  لبا ـمب  مـق ق ـرة ا   ييفرضـو اضامب األجـخا  الـتين 
 و(26)اا تما امب من قا  اليفمق ت ماتهم  

  
 الجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئقالحق في الضمان ا -هاء 

 
ييفاشـــو  د  اـــا ايــا  البةـــ مــن الةـــتا  ا ا   متبايـــد ا   بـــذ ا   الفريـــمل الجت ـــر  ا  اةــم اتــظ -17
الت بـــو   امل اهـــوي  الجتةجتـــاد   ـــوحاخلبـــب   ـــوح اهل ـــد  املـــوح    مثـــاا انشـــ مب التفـــا  مثـــق انتـــا  مـــن

 الـــم تجتـــدمها اإلتومـــمب  ـــتحجتااايمـــن اإلصـــو   ةـــو اا  اـــد ا ـــتبيفد هـــ ا  األجـــخا  التافـــاو 
ــــامض الضــــما  اا تمــــا ي  تاــــ  ا  ــــتين ييفمةــــو  ا الجت ــــا   اــــد  ىضــــا ا ا ــــا  عرن لألجــــخا  ال
 و  (27)الر ي

ــــمب  ا  ــــا ن ااــــا   ن ــــال ا تمــــاتجــــيا الفريــــمل الجت ــــر  اإلتومــــمب  ةــــو    -18 لةحمايــــمب اا تما ا
 امل تمــــو  مــــ هم ائ األفــــراتا  ا  ــــاما  مو ــــاياملهمشــــني  الضــــيففا  مــــن اجملائ مةــــا دة  يهــــد 

 و(28)التين ا يةتفاد   من عرنامض الضما  اا تما ي اإلا  الجت ا  غذ الر ي

ــــمل الا افــــات عــــ  الملــــا    فجتــــ -19 ــــا املوتــــدةتجتجتــــت  اجت ــــر فري  ةــــو مــــدى اليفجتــــدين ا  ايــــاي ماتر نابي
 ائ وصـــو ال يتماـــب مةـــتوى ت  اـــمب قـــدماي الصـــر  الصـــحيو  تو ـــاا ن ـــا،ا   بـــذا    تجتـــدما  املاضـــانيا 
ــــا  افضــــق مصــــاتا ــــمب 10 صــــو  ا  لتــــن عااتفــــا  نةــــيبالشــــرب  ملا ائ هــــت   مــــن الةــــتا  املتبجتاــــمب ا املاا
 تثاــخجــيا الفريــمل الجت ــر   ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة  ةــو ت  و اتــد التحــديايا يــبا  يشــتق  املصــاتا
 تتتةـــي الـــ ىهض اجملتميفاـــمب الراماـــمب ائ ت  اـــمب قـــدماي الصـــر  الصـــحيو  تو ـــاا ن ـــا،الراماـــمب ائ   هوتهـــا

 املجتـــدل لوايـــمب الـــد متيفبيـــب   ةـــو جـــيا الفريـــمل الجت ـــر   ـــتلمل  و امهاـــمب عال ـــمب حتجتاـــمل صـــر  صـــحي جـــامق
 و(29)الصر  الصحيقدماي  ةو املاا     تصوهلافر   لبياتة التاعيفمب لوايمب يابجو   اجلبا اخلاا امب 

  
 الصحةالحق في  -واو 

 
 صـــحمب األل  ال فـــقاملتيفةـــمل ع ايـــاي ماتر نابيـــا املوتـــدة الفريـــمل الجت ـــر  ا  عرنـــامض  اتـــظ -20
 مبــاتااي تةــتهد  تضــمنيتميفــاي اكةاــمب  املــداادا   تاقــق اجمل انشــ مب تو اــمب    ــريريمبانشــ مب  يــوفر

 و(30)املراهجتني غذ املةتحجتني عاملدااد

 ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ا اإلــد مــن    اترحتــ التجتــدل التبــذ الــت اعــرح الفريــمل الجت ــر   -21
 صــحمب ال فــقوع ا ــي األ هــايــد   ةــو التبام  هــو مــاا  ــن اخلامةــمباأل فــا  ت      الرضــا  فاــاي

 و(31)ا مرفمل صحيتتم  تجتريبا   ا املاامب من الواتاي 90  افات ع  
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الرضـــا  األ فــــا   يايــــمبا الرضــــا مب ال بايفاـــمب  تةـــا د لفريـــمل الجت ــــر اا ملــــا افـــات عــــ    فجتـــا   -22
لاا ــاي   ـنتفصــاةامب  عاانـاي  ايــاي ماتر نابيـا املوتــدة ت يفـدل ا األمـرا  اخل ــذةو  مــنالصـ اا 

الرضــا مب ال بايفاــمب  الولــدا  حيصــةو   ةــو مــا اذا  ــا  يفرفــمب  فاهــا تةــمل املتيفةجتــمبايفاــمبا  ــا الرضــا مب ال ب
الرضــا مب ال بايفاــمب  علرضــا مب ال بايفاــمبا تو ــ  مــدة ا  ا  اتهتــم ــا مب  اتــدة ا  يــول  اتــد مــن  عيفــد

 عـــوه يب تىيفـــّد و ال  ـــال ال ـــتااي لةرضـــاااأل يفمـــمب الصـــةبمب ائ   عـــاليفمر الـــت  تىضـــا  فاـــ  ااخلالصـــمب
ق ــــوة مهمــــمب ا تيفبيــــب  هــــو مــــا يشــــتقا   الــــم متتةــــمل مةتشــــفو ماامــــا  لأل فـــا الوتاــــدة  الوايـــمب

 هــو مــا اــد الرضــا مب ال بايفاــمب ال شــ مبا  فريــمل نشــ  لــد مجــو   يو ــد ا  ايــمب الرضــا مب ال بايفاــمبو 
 و(32)هت  الوايمبااتفا  ميفداي الرضا مب ال بايفامب ا  يفةر

إلــد مــن ا ــق ا ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة  اجلهــوت الــم تبــتهلا  ــن الفريــمل الجت ــر  حتــد    -23
 تجتــدمي   فــذ د نجتــ  امل ا ــمب البشــريمب مــن قــا امل جتولــمب   ةــاا   مــرا األ ا تشــتةهمالــ ق ــاامــن األ

ـــمبو  ا تيفاـــني م ةـــجتني   ـــرىا املةـــتوى الـــو ين  مةـــتوى الوايـــاي ةـــو   اخلـــدماي الصـــحامب الواااا
 هــااجلما ــاي الدي اــمبا  ــا فا اــا  ا    فــذ د نجتــ  امل ا ــمب البشــريمبو األمــرا  امل جتولــمب   ةــاا    ــا 

اجلهـــاي   ا  ا ةـــو ميفاجلتهـــا مـــرا   تيفمـــقهـــت  األثذهـــا املشـــا ق الـــم تتيفـــرت  ايضـــا  عالت ـــاا ا 
 مبالر تا اــــ راابــــمبامل متيفبيــــب ن ــــ ةــــو جــــيا الفريــــمل الجت ــــر    انشــــ مب الواايــــمبو تــــد م املايــــمب األ  باــــمب 

ــــاي   ــــمب   ضــــا ةــــو  ال شــــ مب  اــــدااي ااحتــــات  الواي ــــرامض    ا ــــمب   ةــــاا  ملع  يفاجلــــمب األمــــرا  امل جتول
الوصــو  ملةــ لمب   ا مــا ايــا  اهتمــال قــاهــا تجتاام ها اصــدها  ت فاــت  فــذ د نجتــ  امل ا ــمب البشــريمب

 و(33)   الشبابو املراهجت  ن فاهملةخ را ا   تيفرضا  الةتا  ضيففاجد ائ 

ــــا املوتــــدة  ايضــــا  جــــيا الفريــــمل الجت ــــر     -24  اخلــــدماي  ةــــو حيــــاتة اتاتــــمب ايــــاي ماتر نابي
فـــذ د نجتـــ  امل ا ـــمب البشـــريمب  األمـــرا  األقـــرى ع املصـــاعنيلألجـــخا   تاةـــذها  ع  ـــيفاا ميفجتولـــمب

ة ةـــا   األ فـــا   املـــراهجتني  الشـــبابا  ـــن  ريـــمل حتـــدي  الةاا ـــاي  ا  ـــاما لا   ةـــاا  امل جتولـــمب 
فــذ د نجتـ  امل ا ــمب  انتجتــا   ـد ى  فامـا يتيفةــمل   ـاو عااقتبـاا  املشــواة املتيفةجتــمب املبـاتا التو اهاـمب 

مب ا نجت ـــمب الةـــرييفااقتبـــاااي ا ـــتخدال  ةـــو مـــن األل ائ ال فـــقا جـــيا الفريـــمل الجت ـــر   البشـــريمب
تصــو    ضــما  الر ايــمب الصــحامب  مجتــدل يبــاتا  ــا الرت اــب  ةــو املشــواة  ااقتبــاااي الــم    لر ايــمبا

  ــيفاا  ائ التجتةاــقاليفــا  مــدى اإلاــاة   ةــو نجتــ  امل ا ــمب البشــريمب فــذ داإلوامــق املصــاعاي ع اــا 
  لتشــخ فــذ د نجتــ اقتبــاا ا ــرا  ضــما    مــن ق ــر انتجتــا  الفــذ د ائ ا فــاهلن ائ تــد  بــذ

الــواتة تــ   تــااي  ا غضــو  جــهرين مــنعــ  الــتين يولــد   ألمهــاي مصــاعاي  امل ا ــمب لــدى الرضــا
 و(34) ةو الفوا عد  اليفا  امل جتت لةحااةةت هما اذا لبل األمرا 

ا  اخنفـا  مةـتوى ت  اـمب التحصـني ا وايـايعـني ال التفـا ي الشـديدمل الجت ر   اعرح الفري -25
 مل  لةتجتـــديراي الر اـــمبو   فجتـــا   اليفجتـــد األ   مـــن الجتـــر  اإلـــات   اليفشـــرينم ـــت م تصـــخ  هـــت  الت  اـــمب

لــــدى ا املااــــمب مــــن األ فــــا   90املتيفةــــمل عاانتهــــا   ةاــــا  مــــن حتصــــني هدفــــ  الــــداقةي  البةــــد حيجتــــمل
ا  ــا   انشــ مب ت فاــتعو  ا صــو الفريــمل الجت ــر  ا  ابــق عةــوغ هــتا اليفمــر  ــ تني مــن اليفمــرعةــوغهم 
 و(35)تميفاي الريفامب  اجلبا اخلاا امباجمل لفاادة التحصنيا  ا ا ذلمل ت  امب االيفاممب لتو ا الصحامب
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األ فــا  الصــ ااا  ا ا  ــا جــاايفمب   هــو مشــتةمبالفريــمل الجت ــر  ا   ــو  الت تيــمبا  اتــظ   -26
اإلصــو  امتاناــمب  ــدل  ا ثــر لــا ييفــوت ائائ ا ــتها  األغتيــمب غــذ الصــحامب ا  غــذ ماامــمب ييفــوت 
ا   2011ا ا فجتـد لـوتظ ا  ـال نةـبا امل ـتياي الدااجتـمب جـااا  اـا  ا  نجتـ ل يفـال امل ـت و  ةو ا
فجتـــر الـــدلو  جـــيا ع مصـــاعو ا املةتشـــفااي اليفامـــمب  الـــتين فحصـــواألةـــ  اإلوامـــق  الرضـــا  تـــوا 

تافحــمب  ــو  الت تيــمب الراماــمب ائ مبيــا املوتــدة  ةــو مواصــةمب  هوتهــا الفريــمل الجت ــر   ايــاي ماتر نا
 و(36)مل تياي الدااجتمب من قا  ضما  اإلمل ا ال تا  التاا نجت  ا

ا املااـمب مـن  مـو   فاـاي األ فـا  ت    41 متثـق  فاـاي املوالاـد  ذ ـر الفريـمل الجت ـر  ا  -27
ـــــاي األ فـــــا   تـــــق ـــــن اخلامةـــــمب   ـــــد  ـــــمل الجت ـــــر  و  جـــــياال  ـــــر ا ميفـــــد   فا ـــــاي  الفري  اي
الر ايـــمب تـــدقاي ال تضـــمنا الصـــحمبو  ةتـــن ا  ت الولـــدا  تـــملضـــما   ةـــو ماتر نابيـــا املوتـــدة 

ا  الولاــــدألل ل اااــــمب لــــر ايــــمب اال   األ ا ــــامب املبتــــرة لةولــــدا ا ر ايــــمب الا املتخصصــــمب الةــــاعجتمب لةــــواتة
 املتاعيفــــمب  عــــ مرا  ق ــــذةا لةموالاــــد املصــــاعني املاةــــواة التتةفــــمب  الرضــــا مب ال بايفاــــمبا  اليف ايــــمب املر ــــبة

   و(37) الولدا تةا  ا ا ذلمل الر ايمب اجملتميفامب لألمهاي عيفد الوا لةر ايمب اجملتميفامب
الوفاـــاي ميفـــد   فجتـــد عةـــ  وتثـــذ الجتةـــملبا  تـــا  الوفاـــاي ال فا ـــامب ذ ـــر الفريـــمل الجت ـــر  ا   -28

ةــــو   املــــراة  ا تــــبا  فــــر  تصــــو و مولــــوت تــــي 100 000تــــق ل تالــــمب  فــــاة 127.7ال فا ــــامب 
 ا يبــدا قــا الر ايــمب الةــاعجتمب لةــواتة ا  تةجتــي  الباانــاي  هــر ت ود تةقــدماي الصــحمب ا ةاعاــمب  ــ

  ةــو جــيا الفريــمل الجت ــر   و يفــدت اةاــق مــن ال ةــا عال ةــبمب ل اا األجــهر الثاألــمب األ ئ مــن اإلمــق
ـــمباإلصـــو   ةـــو اجلهـــوت لضـــما   عـــت  املبيـــد مـــن ة ةـــا  ل ـــا ا ذلـــمل  ـــاعجتمب لةـــواتةا  مبتـــرة ا اي

 و(38)امليفب لمب اكةامب تميفايا اجلبا اخلاا امب  اجملاملجتاماي 
مةـــتوى ا ـــتخدال تةـــاهم  وامـــق يفتةفـــمب ا اخنفـــا   فريـــمل الجت ـــر الا ملـــا افـــات عـــ    فجتـــا   -29

 امليفتجتــداي  اا مــداتاي  نجتــ  ال بايفــمب اجل رافاــمباعةــبب  اياخلــدم م هــا اتا ة ا  ــااق م ــا اإلمــق
فامـا يتيفةـمل اة  ـتخدال   ـااق م ـا اإلمـقو  تجتـدا ااتتاا ـاي غـذ املةبّـا امل اهضـمبالثجتافامب  الدي اـمب 

 1 000 اتة لتــق  46 املراهجتــايميفــد  قصــوعمب يبةــ     اا املااــمب 44 ع ةــبمبو ــااق م ــا اإلمــق ع
 عــرامض اا ــاي     ةــو  ضــاجــيا الفريــمل الجت ــر     ــ مبو  19  15عــني  ا مــااهن مــا امــراة تــرتا  

 اخلــــدماي ا  ــــا  الصــــحمب  ثجتاــــخالت  ترمــــي ائ تــــوفذ ملراهجتــــاي صــــحمب ا تتيفةــــمل عت  ــــام األ ــــرة
اخلــدماي تجتـدمي اجل ةـي الشـامقا    اتقـا  التثجتاـخ ا  تيفبيـب قـدماي الـد م عو ـااق م هـا ا ةاعاـمب

 و(39)لةمراهجتاي  ا رهن  ةو تد  وا  ا  ا دا  املشواةلةشباب ااممبامل
  

 الحق في التعليم -زاي 
 
ترمــي ائ تجتــدمي ا ــرتاتايامب ق ــمب لــديها  ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة  ا  الاونةــتو ات ــت -30

املةــــ  لامب  ااحتــــات  ايــــاي تتــــوئ دو  مــــا ذلــــملاا البةــــالتيفةــــام  مةــــتوى لتحةــــني ااجــــاتاي  امــــمب
الفريــمل  اتـظ   و(40)ا هـتا الشـ   اإلتومـمب الو  اـمب الـد م  املةـا دة تجتـدل لتيفةـاما  ـن ااأل ا ـامب 
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ــــمباخل ــــمب ا الجت ــــر  ا   تتيفةــــمل تضــــم ت أةــــمب اهــــدا   2023-2004 لةفــــرتة اا ــــرتاتايامب منااا
 اـــدا  تيفبيـــب اصـــد األتا   ا ـــاذ  تيفةـــام حتةـــني نو اـــمب التيفةـــاما  تـــوفذ ا  تتمثـــق اجت ـــا  التيفةـــامع

  مةــــ  لات  اجملتميفــــاي اكةاــــمب ا ال  ــــال التيفةامــــي مشــــاا مب حيــــاتةالجتــــراااي املةــــت دة ائ الباانــــايا   
 و(41)املوتدة  ت ةيفات   اياي ماتر نابياجيفب  ل م  تااة املااما  ضما  التيفةام امامها

 مـ هض تالاـا   ةـو  ضـا  ايـاي ماتر نابيـا املوتـدةتيفمـق  الجت ـر لفريـمل اا ملا افات عـ    فجتا   -31
تيفبيــــب املهــــاااي اا تما اــــمب مــــن قــــا  الرياضــــااي  األنشــــ مب مــــن ا ــــق ريــــا  األ فــــا  ل تاا ــــي
مـا  موا متهـا  املبتـرة يفـايذ التيفةـام ا مرتةـمب ال فولـمبم من املتواا ا  ي ت  ذلـمل ائ تيفبيـب الة ويمبو 

 و(42)امليفايذ الو  امب
اتتاا ـــاي مـــا يجتـــرب  2012لـــ  ا  ـــال  عرنـــامض التيفةـــام اخلـــا  عـــ   الاونةـــتو افـــاتي   -32
يـــبا  ااامـــا    ا و اضـــ راعاي ا ال  ـــمل مـــن ا ااـــاي ا الـــتيفةمميف مهـــم  ييفـــاين  فـــق 1 900 مـــن

مرا ـب    م ـاحهلمعـني مـا انتجتا  ال اب  البـال ني الـتين ييفـانو  مـن ا  ااـمب  التحد  املتمثق ا تاةذ
 و(43)اليفمقاما ن التيفةام ا مرتةمب ال فولمب املبترة  املدااد  التةااي   

ن ا املااــمب مــ 85 ا التحــا، تــوا 2010 ــال  مةــت دا  ائ تيفــدات االفريــمل الجت ــر  اتــظ   -33
ا  55 عالتحــــا،مجتاانــــمب  ا2010عاملــــدااد ا  ــــال ااعتداااــــمب  داا ــــمبال ــــن  الــــتين عة ــــوااأل فــــا  

 األاعــا الوايــايه ــا  فــواا،  بــذة عــني    ــن الداا ــمب الثانويــمبو  الــتين عة ــوااملااــمب فجتــ  مــن األ فــا  
ـــــمب ـــــدالاونةـــــتو   ات ـــــت و(44) تاقـــــق  ـــــق  اي ـــــام  تجتـــــمل ا  البة ـــــني اجل ةـــــني ا التيفة التتـــــاف  ع

 و(45)ا املرتةمب الثانويمب ةاةو  ائ ا  يتونوا ااةامب ا غذ ا  الفتاا ااعتدااي
ا املااـمب مـن  40 تاـ  حيصـق ا ثـر مـن احا  نو اـمب التيفةـام  ن اةجت ا رب الفريمل الجت ر     -34

 يتمـــــاتا   الو  اـــــمباإلـــــد األتا لةميفـــــايذن  ـــــثـــــذ عت  ةـــــو  امـــــاي تجتـــــقالصـــــخ الثـــــامن تاماـــــت 
امليفةمــني  نجتــ املــواات    ائ اةــمب التيفةاماــمب ةــاحاي ا نو اــمب الــتيفةم   تيفــبى اتا ةالرياضــااي  الجتــرا ةو 

 و(46)امل هةني
ا ا مل الريفاـــمب ائ امل ـــا مل اإلضـــريمباهليـــرة مـــن امل ـــ تبايـــد ميفـــدايالفريـــمل الجت ـــر   اتـــظ   -35
الواايفـــــمب ا اجلـــــبا ال ـــــاب ا املـــــدااد   ـــــدتترا ـــــا املـــــدااد اإلضـــــريمب    ا ا ت ـــــا تةـــــبب ي لـــــا

 د تيــــمب    فاهــــا ضــــيفخ اهلاا ــــق األ ا ــــامب املدا ــــامباقــــرىا  ــــا  جــــواغقا  ايضــــ اتــــظو   اخلاا اــــمب
ــــمبا فضــــا   املو ــــوتة ااملــــدااد ع ااتصــــا   هــــو  ــــن ااتفــــا  تتةفــــمب هــــتا ااتصــــا ا  اجلــــبا اخلاا ا

  الــــد م ملةــــا دةاملتيفةــــمل عتجتــــدمي ا وايــــايالو ــــااي ااحتاتيــــمب  الو ــــااي التاعيفــــمب لةييفاــــمل  مــــق  مــــا
 و(47)التجت اني
 ــــري رتةــــمب ال فولـــمب املبتــــرة   مل املـــ هض الداا ــــي نـىجّتــــ  الجت ـــر لفريــــمل اا ملــــا افـــات عــــ    فجتـــا   -36

 ة ــمب التيفةـام الرااةـامب قــا  الة ـمب اكةاـمب    اتـظ ا  ا ــتخدالالو  اـمبو  امليفـايذ  الجتوا ــد موا متـ  مـا
الفريــمل  ا صــو مرتةــمب ال فولــمب املبتــرةو  التيفةــام ا ا اىاّــر   فضــق املماا ــاي  ــ واي املدا ــمب األ ئ

ا التيفةـام ا مرتةـمب ال فولـمب املبتـرة  الةــ مب  ا نتةابيـمب عصـواة تدا اـمب  ع ا ـمب اتقـا  مرا ـاةالجت ـر  
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ة ـــمب الجتـــرا ة  التتاعـــمب عالميفرفـــمب ا الة ـــمب    ايضـــا   ا ـــاد اـــو  مـــا تيفبيـــباأل ئ مـــن التيفةـــام ااعتـــداايا 
 و(48)ةامباك
اتى ائ  اخلاصــمب عالوايــايماباناــمب التيفةــام ا امر بيــمب ال ا تمــات ا  الفريــمل الجت ــر  اتــظ   -37

 اــا  والتيفةــامو  ا صــ  ائ تــدهوا هــتاتمويــق التيفةــام ا مرتةــمب ال فولــمب املبتــرة  ــدل مــ   األ لويــمب ل
جـــيا الفريـــمل   لةيماـــاو  ا    اناـــ ا  متاتـــ   ا  التيفةـــام ااعتـــدااي الباماـــ يتـــو  ا   ايـــاي البةـــد عضـــما 

  ت ماـــتهم مه اـــا   امليفةمـــني تـــدايبلامـــوا   صـــا   ةـــو  ايـــاي ماتر نابيـــا املوتـــدة  ايضـــا   الجت ـــر 
 و(49) ا جرا   ةاهم عشتق مةتمر

  
   الحقوق الثقافية -حاء 

 
اتفاااــمب يايــمب الت فاــت التامــق ألتتــال   ةــوالاونةــتو  ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة  جــييفت -38

 التيفبـــذ ا عـــدا ي الــرتا  الثجتـــااائ الوصـــو  فـــر  ( الــم تيفـــبح 2003) الــرتا  الثجتـــاا غـــذ املـــات 
 و(50) املشاا مب فاهما

  
 األشخاص ذوو اإلعاقة -طاء 

 
 ـــدتة  ا  اتتامـــ يتضـــمن الفريـــمل الجت ـــر  ا  ت ـــتوا  ايـــاي ماتر نابيـــا املوتـــدة ا اتـــظ -39

ت ــتوايمب إل ــر التمااــب تيفــدياي  اتقــا   ةــو األجــخا  ذ   ا  ااــمبو  جــيااــب ضــد حت ــر التما
 و(51)عصواة صرحيمب  ةو ا اد ا  اامب

(  عرنـــامض 2016-2009)    اـــمب عشـــ   ا  ااـــمب اا ـــمب  ا تمـــاتالفريـــمل الجت ـــر   اتـــظ   -40
و تهماألضــراا ال ا ــمب  ــن ا ــاا مــن ايــمب املــو فنيمــن ا ــق ياتااة الضــما  اا تمــا ي  تشــر   ةاــ 

 و(52) ةتا املباتاتني ةو   ألىن الفريمل الجت ر  ا
  ـــي لبيـــاتة  املتيفةجتـــمب عا  ااـــمب الـــم  ىضـــيفتالةاا ـــمب الو  اـــمب   ـــتلملالاونةـــتو   ات ـــت   -41

  ــــال الا  الفيــــواي املتبجتاــــمب ا  ايضــــا  الاونةــــتو  ات ــــتو   هم اتمــــا  األجــــخا  ذ   ا  ااــــمب
ا ــــدات ات ا اإلــــ تيفــــبى ائ الــــ جت  ااتتاا ــــاي اخلاصــــمبي لأل فــــا  ذ   تجتــــدمي اخلــــدمااملتيفةــــمل ع

 و(53)مشا ق ال جتقائ    تدايبا  م ا با  امله اني املداعني 
 تـدايبا  م ا ـبا  املـداعني  ا ا ـدات التجت اـنيا رب الفريـمل الجت ـر   ـن اةجتـ  احا  الـ جت  اإلـات    -42

نةــا  لأل فــا  ذ   ا  ااـــمبو  ةــو تجتـــو، ا    د تيــمب الوصــو  ائ   ـــااق ال جتــق الــم تـــ ألر  ــةبا  
ا ت ـا   اضـايا ا  ااـمب  جـيا  تجتـو، ا نةـا جيا الفريمل الجت ر   ةـو ا تمـات  ـض اـاام  ةـو   

مــن مــم املتحــدة  جــر ااها ا الت ماــمب تجتــين مــن األالد م الــ  ةــو التمــاد ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة 
 و(54)همتجتوا يايمب ا متتني األجخا  ذ   ا  اامبا  ن فاهم األ فا  ا ق
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اا تمـا يا الضـما   مبايـا ا ـتحجتا،يفـايذ مل ال ـاعا التجتااـد  لة ايـمبالفريمل الجت ـر   اتظ   -43
يايـــمب ن ـــال  ا تمـــات  ةـــو و  جـــيا ا ـــرهمأل ـــرا  الجت ـــا  الر ـــي تاـــ  ا يتـــا  هـــت  اا ـــتحجتا، اا 

ا اليفــــامةني   ــــاماائ مةــــا دة األجــــخا  ذ   ا  ااــــمبا  ا  ا تما اــــمب يتــــو  ا  ــــا ن ااــــا   يهــــد 
 و(55)عرنامض الضما  اا تما ي اإلا  ا يةتفاد   من التين الجت ا  غذ الر ي

  
 الحق في التنمية  والقضايا البيئية -ياء 

 
ت اــت ع  لويـــمب  الاــمب ا اخل ـــمب اضــايا املاــا   الصـــر  الصــحي  ا  الفريــمل الجت ـــر  اتــظ -44

 اهلاا ــق األ ا ــامبلت ــوير   ااةــمب قىصنصــت امــواا    ا  2023-2004ا مناااــمب اا ــرتاتايامب لةفــرتة 
تااة   ضـــا ق ـــ  ائ مـــن التو اـــمب  -ت ـــذ امل ـــا   مـــن اباـــق اضـــايا ايضـــا     وجلـــت هلـــتا الجت ـــا و

 لـد م هاا ـق ا ا ـامب ا تتـ ألر عت ـذ امل ـا    انشـا  مرافـملاألاعا    وايايامل ا مل الةاتةامب ا  اا ال
 و(56)ن اخلدمايماخلدماي اا تما امب  غذها 

 ةحــد مــن يفــا ر التــواا ل  ا ــرتاتايااي ا ــر  ضــا  ا تمــات  ةــوجــيا الفريــمل الجت ــر     -45
 ةــو  ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة  ايضــا   جــيا  إلمايــمب األ فــا و  امــر تاــو   هــوتر ــب  ةــو ال فــقا 

 و(57)تجتين م ةوعا  الد م ال تاثما  ا لتيفا   ما األمم املتحدة  جر ا  الت مامب ا
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