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 موجز المعلومات األساسية  
تقريرهدددا ال دددال املتالسدددا با سدددتالراا الددددورن ال دددامل    دددا و  قددددمه مجيوريدددة بدددا و  -١

خدددال الددددورة الرابالدددة والال دددرين لساريدددا الالامدددل املالددد  با سدددتالراا الددددورن  20١6ال ال/ينددداير 
 دددا و  ال ال/ينددداير، اعترمدددد تقريدددر ا سدددتالراا الددددورن   29  جنيدددس، سوي.دددرا. و   ،ال دددامل

هبدددا. وتخدددذ  بدددا و مجيددد  ا  صدددية بالدددد ا سدددتالراا ا دددتو  ١25ال دددامل لبدددا و وقرددددمه هلدددا 
حقددداىل إىل  سددد  ردود عسييدددا  الدددتوصدددية ب دددرا دراسدددتيا وتقدددد   ١25التوصددديا  البدددالا عدددددها 
  درج الدددردود   التقريدددر ا تدددامت الدددذن يالتمدددده  سددد  حقدددوإل اا .دددا  حقدددوإل اا .دددا . وسدددت

تالراا الددددددورن ال دددددامل امل مددددد  عقددددددها خدددددال الددددددورة ا تاميدددددة لاسدددددال ا يدددددة وال اثددددد   دورتددددد 
  .20١6ح يرا /يو ي   24-23 يومت

 :االنضمام/التصاااديق يلاااا المعاصااادات بصااافة ياماااة  التوصاااياتب المتعلاااقالااار    
104-5 ،104-6 ،104-9 ،104-10 ،104-11 ،104-12 ،
104-13) 

قبول التوصيا  املقدمدة مدن تجدل التقدديا عسدا املالاهددا  األساسدية  هوموقس با و  -2
ادة وعامددددة ارميددددور ب دددد   عسددددا بددددا و تنتدددديم قددددا  توعيددددة لسقددددحلقددددوإل اا .ددددا . وسدددديتال  
الكو  رس عسييا. ويس م القيام بامل يد من الالمدل مدن تجدل تقديا  املالاهدا  األساسية ب ية دعم

 هذه املالاهدا .وجب من موارد من تجل الوفاء بالت اماهتا بحتديد قدرة ارميورية وما لدييا 

 الر  فيما يتعلق بالتصديق يلا معاصدات محد ة  
 : التوصاياتالتصديق يلا العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصا ية واالجتمايياة والثقافياة   

104-1، 104-2، 104-3 ،104-4 ،104-8، 104-13 ،104-16 ،
 (19-104، 18-104، 17-104و
التقددديا عسددا املالاهدددا  األساسددية ب دد   قبددول التوصدديا  املقدمددة  هددوموقددس بددا و  -3

حلقدددوإل اا .دددا . وسدددتالمل بدددا و عسدددا إجدددراء م ددداورا  عسدددا م.دددتو  القيدددادة وا تمددد  ت دددمل 
تنتيم قا  توعية عامة ب    هذه القكوك وحتديد قددرة ارميوريدة ومدا لددييا مدن مدوارد مدن 

  اماهتا مبوجب هذه املالاهدا .تجل الوفاء بالت

 :ميياز العنصاري  التوصاياتالتصديق يلا االتفاقية الدولية للقضااء يلاا جمياش ألااات الت  
 (15-104و 104-14

ااحاطة عسماىل بالتوصديا  املقدمدة ب د   هدذه ا تااقيدة. بيدد ت  بدا و  هوموقس با و  -4
هذه  ا  ضمام إىلست.الا إىل إجراء م اورا  وت قيس/توعية ا تم  من تجل املضت قدماىل حنو 
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بدا و إىل النتدر   ااثدار التقنيدة واملتقدسة بداملوارد الد  ينهدون عسييدا سديتال  عسدا املالاهدة.  مدا 
 .ال  تارضيااملالاهدة وقدرهتا عسا الوفاء با لت اما  هذه  عساالتقديا 

 :التصااااديق يلااااا اتفاقيااااة القضاااااء يلااااا جميااااش ألاااااات التمييااااز ضااااد الماااارأة  التوصاااايات  
104-7، 104-20، 104-21 ،104-22 ،104-23 ،104-24 ،104-25، 

 (26-104و
واصددل الالمددل مدد   ددالب نا سنددولكن ،هبددذه التوصدديا  عسمدداىل  ةحاطدداا هددوموقددس بددا و  -5

بدا و، وخاصدة ا موعدا  الن.ددائية،    دال التوعيدة هبدذه املالاهدددة. و  الوقده الدراهن،  كندده 
 با و من دمج بالض تحكام هذه ا تااقية   قوا ينيا احملسية. 

مناصضااة التعااويي و ياارر ماان ضاارو  المعاملااة أو العقوبااة القاسااية التصااديق يلااا اتفاقيااة   
 (28-104، 27-104: تانية أو المهينة  التوصيالالإنسان أو
ب د   هدذه املالاهددة، وحندن  اجدة إىل   تالتوصديات  هب عسماىل  ةحاطاا هوموقس با و  -6

النتدددددر   ااثدددددار التقنيدددددة واملتقدددددسة بددددداملوارد الددددد  ينهدددددون عسييدددددا التقدددددديا والقددددددرة عسدددددا الوفددددداء 
من املدادة الرابالدة عسدا حتدر  ١0با لت اما  مبوجب هذه املالاهدة. وينص دستور با و   البند 

 ا ية تو امليينة، وفرا ال راما  املالية الباهتة"."التالذيب واملالامسة تو الالقوبة القاسية تو الاإ .

 ،31-104، 30-104، 29-104 يااااااااة اتفاقيااااااااة حقااااااااوق الوفاااااااال  التوصاااااااايات:   
104-32-34،104-33 ،104-34 ،104-35 ،104-36 ،104-37 ،
104-38 ،104-73 ،104-98) 

. ١994تقبدددل بدددا و هدددذه التوصدددية ألادددا صددددقه عسدددا اتااقيدددة حقدددوإل الهادددل   عدددام  -٧
دعدم هدذه التوصديا ، وسدوي مدرن م داورا  ب د   ال وتو دول ا ختيدارن مد   هدوموقس بدا و و 

القددادة وا تمدد  احملسددت   سددياإل اريددود املبذولددة مددن تجددل التقددديا عسددا ال وتو ددو   ا ختياريددة 
 و  ال اثة.  ما تد ه با و بالض مواد اتااقية حقوإل الهال   قوا ينيا احملسيدة مدن خدال سدن قدا

 .املالاهدةقاية األسرة، وستواصل الالمل عسا سن امل يد من القوا   ال  تن.جم م  هذه 

التصااديق يلااا االتفاقيااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جميااش العمااات المهاااجرين وأفاارا  أساارصة   
 (41-104، 40-104، 39-104 التوصيات: 

. ومددا لالدده املالاهدددةموقددس بددا و هددو ااحاطددة عسمدداىل بالتوصدديا  املقدمددة ب دد   هددذه  -٨
با و  اجة إىل النتر   ااثار التقنية واملتقسة باملوارد ال  ينهون عسييا التقديا عسا املالاهددة 

 والوفاء بالت اماهتا ال  تارضيا.
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: انتن االختفاء القسري  التوصيلخاص مالتصديق يلا االتفاقية الدولية لحماية جميش األ  
104-42 ،104-43) 

التوصديا . وسديتال  عسدا بدا و الالمدل مدن تجدل  هموقس با و هدو ااحاطدة عسمداىل هبدذ -9
التوعيددة وإجددراء م دداورا  ب دد   املالاهدددة وحتديددد القدددرا  واملددوارد املتاحددة لسجميوريددة لكددت تاددت 

 بالت اماهتا مبوجب هذا القك.

 (45-104، 44-104األلخاص ذوي اإلياقة  التوصيتان:   ية اتفاقية حقوق  
   ةمبدددا تادددا قدددد صدددداقه عسدددا هدددذه املالاهدددد ت توصددديال هدددات موقدددس بدددا و هدددو قبدددول  -١0
 .يا. وتبذل جيود م.تمرة من تجل تنايذ تحكام20١4 عام

التصااااديق يلااااا اتفاقيااااة الصاااااي بشااااأن الجوانااااي المدنيااااة لالختوااااا  الاااادولي ل  فااااات    
 (46-104ية:  التوص
يتال  عسدا بدا و توعيدة القيدادة وا تمد  و التوصية.  هموقس با و هو ااحاطة عسماىل هبذ -١١

ب دد   هددذه املالاهدددة قبددل م.ددا دة التقددديا عسييددا مددن قلبددل الكددو  رس. ويسدد م القيددام بامل يددد مددن 
 .ياالالمل ب ية حتديد اروا ب التقنية واملوارد الالمة لتنايذ تحكام

 (48-104، 47-104: تان التوصيت منظمة العمل الدولية التصديق يلا اتفاقيا  
يتالد  عسددا و موقدس بدا و هددو ااحاطدة عسمدداىل بالتوصديا  املقدمدة ب دد   هدذه املالاهدددة.  -١2

بدددا و مواصدددسة عمسيدددا ب ددد   الت قيدددس هبدددذه ا تااقيدددة قبدددل التقدددديا عسدددا ا تااقيدددا  األساسدددية 
 ملنتمة الالمل الدولية.

، 49-104: تانالتصديق يلا اتفاقية منش جريمة اإلبا ة الجمايية والمعاقبة يليها  التوصاي  
104-50) 
ب دد   هددذه املالاهدددة. وسدديتال  عسددا ت  التوصدديات  موقددس بددا و هددو ااحاطددة عسمدداىل هبدد -١3

با و الالمل من تجل توعية القيادة وعامة ارميور ب د   هدذا القدك وحتديدد قددرا  ارميوريدة 
 املوارد املتاحة هلا من تجل الوفاء بالت اماهتا مبوجب هذا القك.و 

 1951التصاديق يلااا نظااام رومااا األساسااي للمحاماة الجناةيااة الدوليااة ويلااا اتفاقيااة يااام   
، 52-104، 51-104 :التوصايات  1967الخاصة بوضش الالجئين وبروتوكولها لعام 

104-53 ،104-54 ،104-55) 
موقس با و هو ااحاطة عسماىل بالتوصيا  املقدمة ب    هذه املالاهدا . وتدرك با و  -١4

 ١95١تمهيدددة التقدددديا عسدددا النتدددام األساسدددت لسمحكمدددة ارنائيدددة الدوليدددة وعسدددا اتااقيدددة عدددام 
، لكددن سدديتال  عسييدددا النتددر   ااثددار التقنيدددة ١96٧ا اصددة بوضدد  الاجبدد  وبروتو وهلدددا لالددام 
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بيد ت  با و لدييا ما يكادت مدن ذين القك . هلوارد ال  سينهون عسييا ا  ضمام واملتقسة بامل
 الضما ا  الت ريالية لستقدن لا تيا ا  ار.يمة حلقوإل اا .ا .

 (56-104التصديق يلا اتفاقية اليونساو لمناصضة التمييز في التعلية  التوصية:   
    هذه املالاهدة. وسديتال  عسدا بدا و الالمدل موقس با و هو قبول التوصية املقدمة ب -١5

مدددن تجدددل توعيدددة القيدددادة وعامدددة ارميدددور ب ددد   هدددذا القدددك وحتديدددد قددددرا  ارميوريدددة واملدددوارد 
 املتاحة هلا من تجل الوفاء بالت اماهتا مبوجب هذا القك.

 البنية التحتية والتدابير السياساتية المؤسسية في مجات حقوق اإلنسان  
، 58-104، 57-104قاوانين الراميااة إلاا حماياة حقااوق اإلنساان  التوصاايات: تنفياو ال  

104-59) 
و هدو قبدول هدذه التوصديا  ألادا قدد  دراادذ  بالاالدل القدوا   املتالسقدة  مايدة  موقس بدا -١6

حقددوإل اا .ددا . وبااضددافة إىل يلددك، سدديس م إعددادة النتددر   القددوا   مددن تجددل ضددما   ا ددييا 
النتدر   التوصديا  املقدمدة   إطددار  و تيضداىل  يدة حلقدوإل اا .دا . وستواصدل بدامد  املالدايا الدول

 استالراا اتااقية األمم املتحدة ملكافحة الا.اد واختاي ا هوا  الالمة لتنايذ التوصيا .

 (72-104 إلا 60-104: اتإنشاء مؤسسة و نية لحقوق اإلنسان  التوصي  
من تجل إحرال تقدم ب    إ  اء مؤس.ة وطنية ا  التوصيذه موقس با و هو قبول ه -١٧

سدديتهسب إ  دداء مؤس.ددة وطنيددة مددن هددذا و ملبددادب بدداري .   دداماىل   حلقددوإل اا .ددا   ت ددل امت ددا ىل 
حيتددا القبيددل تددوفا مددوارد متمققددة ومددا للنددا  تهسدد  إىل احلقددول عسددا امل.دداعدة مددن  ددر ائنا. و 

 تمد  احملسدت، وا ن تعضداء الكدو  رسمايوم إ  اء مؤس.ة وطنية حلقوإل اا .ا  بددعم  امدل مد
 وم  يلك، فإ  ا فتقار إىل األموال وا  ا  هو الذن حيول دو  الوفاء هبذه التوصية.

 التعاون مش صيئات المعاصدات  
 (74-104العمل مش الشركاء يلا الصعيدين الدولي واإلقليمي  التوصية:   

ت.دددسم بدددا و ب مهيدددة هدددذه التوصدددية، و التوصدددية.  هموقدددس بدددا و هدددو ااحاطدددة عسمددداىل هبدددذ -١٨
واملدوارد إىل حمدودية القدرا   اىل واصل التماس امل.اعدة التقنية والتمويل من جيا  خارجية  تر وت

. وستواصددل بددا و الالمددل مدد  ال ددر اء عسددا القدداليدين الدددو  وااقسيمددت   الب ددرية وا دد ة الانيددة
   الوفاء بالت اماهتا    ال حقوإل اا .ا .سبيل مواصسة التماس م.اعدة ارميورية 
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 المساواة ويدم التمييز  
 (78-104إلا  75-104حماية الفئات الضعيفة  التوصيات:   

موقس بدا و هدو قبدول هدذ التوصدية. ت.دسم بدا و ب مهيدة هدذه التوصديا  مبدا ت ندا  واصدل  -١9
وت ددددد     بدددرامج وسياسدددا  احلكومدددة. اريدددود الراميدددة إىل تالمددديم منتدددور امل.ددداواة بددد  ارن.ددد

املتالسا بامل.اواة  5با و عسا تمهية  ويل التنمية وفقاىل ألهداي التنمية امل.تدامة، مبا فييا اهلدي 
ولدددد   سددد  حقددددوإل  بددد  ارن.ددد ، واألهدددداي املتقدددسة بالابدددا  امليم ددددة وحقدددوإل اا .دددا .

اا .ا  فرصة حقيقية لتال ي  قدرت  عسا رصد إعمال حقوإل اا .ا  املدرجة   تهداي التنميدة 
امل.ددتدامة، ويلددك مددن خددال عمسيددة ا سددتالراا الدددورن ال ددامل، وهددذا هددو ا قددرتا  الددذن  ددود 

 تقدمي  إىل ا س    جولة ا ستالراا احلالية من تجل مواصسة النتر في .

 (79-104دابير مشاركة المرأة في المناصي العامة  التوصية: ت  
الددعم املقددم مل دار ة الن.داء   املناصدب  ولقدد لادموقس با و هو قبول هذ التوصية.  -20

 . 20١6القيادية   با و وجيرن الالمل عسا دعم تر حين   ا  تمابا  الوطنية املقبسة لالام 

لتمييااز يلااا أسااال المياال الجنسااي و/أو الهويااة الجنسااانية التشااريعات المتعلقااة بماافحااة ا  
 (85-104إلا  80-104 التوصيات: 

موقددس بددا و هدددو ااحاطددة عسمددداىل هبددذه التوصدديا  املقدمدددة ب دد   امليدددل ارن.ددت واهلويدددة  -2١
سيتال  مواصسة الالمل وامل اورا  من تجدل إحدرال م يدد مدن التقددم   و ارن.ا ية ولواج امل سي . 

 ال   ارميورية.هذا ا 

 حق الفر  في الحياة والحرية واألمن  
 (87-104، 86-104: تانإنشاء مراكز إليواء ضحايا العنف المنزلي  التوصي  

تواصدل بدا و جيودهدا الراميدة إىل الالمدل مدن و .  تالتوصديات  موقس بدا و هدو قبدول هد -22
ضددحايا الالنددس املندد  ، ويلددك مددن خددال احلددوار مدد  تجددل تددوفا امل يددد مددن املرا دد  الدائمددة ايددواء 

ال ر اء الدولي  وااقسيمي . وتدرس حكومة با و سبل حت.  ا دما  املقدمة لسضحايا م دل 
البيدددو  اامندددة، وتقدددد  امل دددورة، وتدددوفا الرعايدددة القدددحية الاوريدددة، وإصددددار توامدددر تدددوفا احلمايدددة 

قدددول عسدددا التمويدددل وامل.ددداعدة التقنيدددة مدددن ال دددر اء لسضدددحايا واألطادددال. وت.دددالا بدددا و إىل احل
 واملنتما  ب ية إ  اء مر   لضحايا الالنس املن  .
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 (93-104، 90-104، 89-104التدابير المتعلقة بالعنف المنزلي  التوصيات:   
موقددددس بددددا و فيددددو قبددددول هددددذه التوصدددديا  املقدمددددة مددددن تجددددل توعيددددة ارميددددور ووضدددد   -23

املن   الذن تتالرا ل  الن.اء واألطاال وال يوخ والاتيا  واأل دما  ت ريالا  ملكافحة الالنس 
 يوو ااعاقة. وستتمذ با و التدابا املناسبة  عتماد وتالديل قوا ينيا ملكافحة الالنس املن  .

 (96-104قانون حماية األسرة  التوصية: ب المتعلقالتدريي    
هدددذا القدددا و . وستواصدددل بدددا و جيودهدددا موقدددس بدددا و هدددو قبدددول التوصدددية املقدمدددة ب ددد    -24

 الرامية إىل الالمل من تجل توفا امل يد من التدريب لسو ا   واملوظا  املالني  بتنايذ هذا القا و .

 (92-104، 91-104تعديل قوانين باالو من أجل تجرية اال تصا  الزوجي  التوصيتان:   
ب دد   ميددر  ا بتقدداج ال وجددت، ألاددا قامدده   تالتوصددي ات موقددس بددا و هددو قبددول هدد -25

 فالاىل بت يا/تالديل قوا ينيا عن طريا القا و  ارنائت ارديد الذن جيرام ا بتقاج ال وجت.

 (97-104، 95-104التدابير المتعلقة بالعقوبة البدنية  التوصيتان:   
ام التالسيمدددت موقدددس بدددا و هدددو قبدددول هدددات  التوصددديت  ب ددد   التقددددن لسالندددس   النتددد -26

وسدتتمذ بدا و التددابا املناسدبة لت يدا تو تالدديل الت دريالا  وحتر مجي  ت كال الالقوبة البد ية. 
 مبا يتما ا م  املالايا الدولية.

، 100-104، 99-104، 94-104، 88-104االتجاااااااار بالبشااااااار  التوصااااااايات:   
104-101 ،104-102 ،104-103) 
سدتنتر بدا و   و موقس با و هو قبول هذه التوصيا  املتالسقة مب.د لة ا ميدار بالب در.  -2٧

قوا ينيددا وتتمددذ ا هددوا  الالمددة لضددما  ت  تكددو  قوا ينيددا املتالسقددة با ميددار بالب ددر متوافقددة مدد  
 املالايا الدولية.

 إقامة العدت، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقا ، وسيا ة القانون  
 (104-104تحسين بيئة السجون  التوصية:   

موقس با و هو قبول التوصية املقدمة ب    حت.  بيبة ال.جو  لدييا. وستنتر با و  -2٨
  قوا ينيددا وميددرن التالددديا  الالمددة لتح.دد  بيبددة ال.ددجو    ارميوريددة مددن تجددل امل.دداعدة 

 عسا قاية حقوإل اا .ا  املكاولة لس.جناء.
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الاادين أو المعتقااد، وحريااة التعبياار وتاااوين الجمعيااات والتجمااش الساالمي، حريااة   
 والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية

 (105-104حرية اإليالم  التوصية:    
دسدددتور بدددا و. أل  حريدددة املالسومدددا  مكاولدددة    موقدددس بدددا و هدددو قبدددول هدددذه التوصدددية -29

 رالل قوا ينيا املتالسقة  رية ااعام متما ية م  املالايا الدولية.وستتمذ با و التدابا املناسبة 

 الحق في العمل وفي ظرو  يمل يا لة ومؤاتية  
 (113-104إلا  106-104: تاالتدابير الخاصة بالعمات المهاجرين  التوصي  

امل.داعدة مدن موقس با و هو ااحاطة عسماىل هبذه التوصديا ، فيدت  اجدة إىل التمداس  -30
 لسمالايا الدولية. تجل مراجالة قوا ينيا وإدخال تالديا  عسييا وفقاىل 

 الحق في الضمان االجتمايي وفي التمتش بمستوى معيشي الةق  
 (114-104برامج الحماية االجتمايية  التوصية:   

عيدددة تواصدددل تال يددد  بدددرامج احلمايدددة ا جتما فيدددتموقدددس بدددا و هدددو قبدددول هدددذه التوصدددية،  -3١
وتسددتم  امل.دداعدة مددن ال ددر اء   هددذا ا ددال عسددا وجدد  التحديددد مددن تجددل حت.دد  حيدداة الندداس 

 با و.  

 الحق في التعلة  
 (116-104و 115-104التعلية وحقوق اإلنسان  التوصيتان:   

، أل نددا سنواصدددل إي ددداء الددوعت ب ددد   حقدددوإل ت التوصددديات  موقددس بدددا و هدددو قبددول هددد -32
امل.ددداعدة التقنيدددة مدددن املاوضدددية ال.دددامية حلقدددوإل اا .دددا  مدددن تجدددل التددددريب  اا .دددا  والتمددداس

 والتوعية    ال حقوإل اا .ا .

 األلخاص ذوو اإلياقة  
 (120-104 إلا 117-104التدابير المتعلقة باإلياقة  التوصيات:   

اتااقيدة عسدا  20١3موقس با و هو قبول هذه التوصيا ، مبا تاا قد صداقه   عام  -33
حقددوإل األ ددما  يون ااعاقددة. وستواصددل بددا و الالمددل عسددا وضدد  القددي ة النيائيددة لس.ياسددة 
الوطنيدة املتالسقدة بااعاقدة لكدت تالتمددها القيدادة، و االدة تنايدذها لتح.د  حيداة األ دما  يون 

 ااعاقة   ارميورية.
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 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  
 (122-104، 121-104ن وملتمسو اللجوء  التوصيتان: المهاجرون والالجئو    

موقس با و هو ااحاطة عسماىل هبذه التوصديا ، فيدت  اجدة إىل التمداس امل.داعدة مدن  -34
 لسمالايا الدولية. تجل مراجالة قوا ينيا وإدخال تالديا  عسييا وفقاىل 

 الحق في التنمية، بما في ذلك القضايا البيئية  
 (125-104، 124-104، 123-104 التوصيات: البيئة   

موقددس بددا و هددو قبددول هددذ التوصدديا . وستواصددل بددا و الالمددل مددن تجددل قايددة سددبل  -35
عدديس سددكا  بدددا و وتتهسدد  إىل ضدددما  م.ددتقبل األطاددال عدددن طريددا القدددوا   وااجددراءا  الددد  

 تكال احلااظ عسا البيبة ومكافحة ت ا املناخ.

 استنتاج  
ومة با و الت اماهتا وم.ؤولياهتا    ال حقوإل اا .ا . وي.دسم تعضداء  سد  تراعت حك -36

" والكدددو  رس الدددوط  لبدددا و ت.دددسيماىل تامددداىل ب مهيدددة مراعددداة Olbiil Era Kelulauبدددا و الدددوط  التاسددد  "
الت اما  وم.دؤوليا  بدا و    دال حقدوإل اا .دا ، وقدد   ت يدا اسدم إحدد  السجدا  مدن "رندة 

"رنددة ال.ددسهة القضددائية وال ددؤو  احلكوميددة وحقددوإل قضددائية وال ددؤو  احلكوميددة" لتقددب  ال ال.ددسهة
ققددة    سدد  النددواج الدد  تتالامددل مبا ددرة مدد  امل.ددائل املتقددسة ماا .ددا " وهددت حاليدداىل السجنددة امل

 قددددوإل اا .ددددا . وبددددا و تدددددعم  امدددداىل التوصدددديا  املقدمددددة ب دددد   إ  دددداء مؤس.ددددة وطنيددددة حلقددددوإل 
ولكنيا با قادرة عسا يلك   الوقه الراهن ب.بب حمدودية املوارد املالية. وبالتدا ، فدإ  اا .ا ، 

 ت يا اسم إحد  را   س  النواج يرالد خهوة توىل صوج تنايذ هذه التوصية.
، تكددددرر بددددا و دعددددوة ا تمدددد  الدددددو  إىل م.دددداعدة البسددددد   جيددددوده الراميددددة إىل وتخددددااىل  -3٧

حقدددوإل اا .ددا  املتم سددة   تنايدددذ املالاهدددا  األساسددية حلقدددوإل     ددالا ضددهامب مب.ددؤوليات  
 اا .ا  والوفاء بالت امات    هذا ا ال.

    


