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ركلللائل السياسلللة ا ارجيلللة التحوليلللة ااديلللدة تعوملللة املعسلللي    ت ليلللل  تمثلللل إ لللد ت -1
ملع  ملواااة، وهذا ي ين أهنلا تلتللم  قوق اإلنسان. قائم على ا رتامجود جمتمع منصف وملدهر و و 

 فيملا يت للاب ابلر لد منفتحلةسياسلة  محاية  قوق اإلنسلان وإعماهللا عللى الصل يد اللوتين، ابتبلا 
 . قوق اإلنسانوالت اون مع الوكاالت الدولية   جمال 

   اللللذم أ لللراه البللللدل االسلللت رال اللللدورم الشلللامل أداة قيملللة لتحديلللد التقلللدم ويشلللع   -2
و  هلللذا السلللياق، ت كلللد  .  هلللذا الصلللدد هكلللذا التحلللد ت الللل  تواج لللجملللال  قلللوق اإلنسلللان و 

، ملن أجللل جملل   قلوق اإلنسلانب ملل  سليما الو ، النظلام ال لامل ذه التلام لا  لاً املعسلي  جملدد
 .كاملة   قوقهأن ميارس لعل فرد ال  تضمن امل ايري الدولية  ترويج

، ا ضلو  ملسلاتلتهو  اجملتملع اللدوي تمثللة   الت لاون ملعو  إتار هلذه ال مليلة امل ملة امل -٣
لل ال امليللة   جمللال  قللوق د املعسللي  اقتناع للا لن الت دديللة هلل  أفضللل سللبيل لرفللع التحللد ت ت ك 

اإلتللللار القللللانوي وامل سسلللل  والسياسلللل  ال للللام  السللللت رالبللللذل املليللللد مللللن اا للللود لاإلنسللللان، و 
 وت ليله. ور ده

 مشاوراتااولة الثالثة من االست رال الدورم الشامل، أجرت  عومة املعسي   ومنذ -٤
سلطتني حتادية، وكذل  مع الإلدارة ال امة االل واس ة النطاق مع السلطات وامل سسات املختصة

 جولة االست رال. املنبثقة عن 26٤التو يات خالهلا  رضت استالتشري ية والقضائية، 
مجيللع التو لليات املقدمللة إلي للا مللن الللدول قبلللت سللي  عامل وخلصللت املشللاورات إىل أن -5

 ، ومها:تني اكتفت ابإل اتة  ما علماً يابستثنات تو 
نظللللام رومللللا كمبللللاال للتصللللدياب علللللى ت للللديالت  اب لللللابفيمللللا يت  5التو للللية رقللللم  (أ) 

نله مشلاورا ا بشلهن هلذا املوضلو  ويللم لا املليلد ملن الوقلت ن  عومة املعسي  مل ت  ألاألساس ، 
 الختاذ قرار  ذا ا صوص؛

 للللرتام ومحايللللة اتيللللاة مللللن اتمللللل إىل الوفللللاة اب فيمللللا يت لللللاب 62التو للللية رقللللم  (ب) 
محايللة تللوفري علللى ع تشلل   اللل  دسللاتري الللوال ت و علللى  أدخلللتاللل  ت للديالت للاً وفقللالطبي يللة، 

وكملا أشلري إليله   ختلام ااوللة الثانيلة ملن االسلت رال،  .مماثلة عللى الصل يدين االحتلادم وا لل 
ة اللل  اانائيلل اا وتشللري  ةالدسللتوري سللي  أن تقبللل تو للية تت للارل مللع أ عام للاميعللن للمع ال

   لاالت  مسل ولية جنائيلة، إهنلات اتملل دون عللى السلوات  ت، على   يد االحتاد واللوالتنظم
وابإلضللافة إىل ذللل ، قضللت لعمللة ال للدل ال ليللا لن  االغتصللاب. شلل ، وال سلليما    للاالت

ولن اإلهنلات القللانوي  تقوق للا اإلنسلانيةاً ب ملن إهنلات اتمللل يشلعل انت اكلاغتصللالامنلع ضلحية 
ا تلبل) امل سسلات الصلحية بصلفة عاجللةتضلطلع بله ينبغل  أن جنسل  عن اغتصاب  تمل انجم
 (.إلجرات أمبارو وفقاً  11٧0/201٧و 601/201٧ املراج ة رقم

تلتلللللم  عومللللة املعسللللي ، ابلتنسللللياب مللللع الفللللرو  واملسللللتو ت اتعوميللللة الثالثللللة، ومللللع و  -6
لتو ليات ا  الوقت املناسب  كل االلتلام لن تنفذمنظمات اجملتمع املدي واألوساط األكادميية،  

 مللن خللالل تشلل يع التغيللريات اهليعليللة والقانونيللة ذات الصلللة، تو للية، 262وعللددها  املقبولللة،
   لللرتام  قلللوق اإلنسلللان ا رتاملللاً الالاملللة اللت يئلللة الظلللرو   واعتملللاد السياسلللات ال املللة الضلللرورية

 وغري مقيد. كامالً 
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و لليات اللل  قللدمت ا م التضللو  إتللار هللذا االلتلللام، أنشللهت املعسللي  بوابللة إلعرتونيللة ت -٧
هللذا  ويقللوم تو لية. 2 800 عللددها فلوق، وي199٤تقلوق اإلنسللان منلذ عللام  اآلليلات الدوليللة

الدوللة وتنفيذ امل لومات املت لقة مبتاب ة   د  إىل أن تعونويستباقية الشفافية اال على مبدأاملنرب 
 مصلحة عامة.ذات لعل من ا 

واألوسلللاط األكادمييلللة ومنظملللات اجملتملللع امللللدي لقطلللا  ال لللام لوسيسلللمذ هلللذا املشلللرو   -8
املسللائل الل  حتتللا  كلذا التقلدم ا للرا و  ، وحتديللدواا لات امل نيللة األخلر  ابلو للول إىل امل لوملات

 .املليد من االهتمام واا د إىل
البللللد، وهللل  مصلللممة عللللى اختلللاذ  ملللة املعسللليعية التحلللد ت الللل  تواجلللهوتلللدرحل اتعو  -9

منللللع ال نللللف وت ليللللل ع علللللى لضللللمان سلللليادة القللللانون بنللللات علللللى  للللوذ  يشلللل   وات الالامللللة ا طلللل
القضات على الت ذيب على محاية املداف ني عن  قوق اإلنسان والصحفيني، و على امل سسات، و 

وسلللو  ن ملللل بطريقلللة  وغللريه ملللن ضلللروب امل امللللة أو ال قوبلللة القاسللية أو الالإنسلللانية أو امل ينلللة.
وعلالوة عللى  االجتلار ابلبشلر واالختفلات.   تن   جمتم نا من قبللاآلفات المنسقة للقضات على 

لسياسللات ال امللة ا ال قللاب معانلة ابراة  معافحللة الفسلاد واإلفللالت ملن  ل تلدابريذلل ، سللتحت
 على حنو ف ال. ورفاه م لسعان االرامية إىل ضمان تنمية واإل ال ات التشري ية 

م خاص للفئات الض يفة، مبن في لا الت اهتماعلى إياً وست مل السلطات اتعومية أيض -10
واألشلللخاص  واملراهقلللون، واألشلللخاص ذوو اإلعاقلللة، والشللل وب واجملتم لللات األ للللية، األتفلللال،

املثليلات واملثليلون وملدوجلو امليلل اانسل  ومغلايرو اهلويلة اانسلانية و املنحدرون من أ لل أفريقل ، 
ذوم اللللدخل امللللنخف ، ملللع وكلللذا عللللى تلللوفري الرعايلللة وا لللدمات لللل ؛و لللاملو  لللفات اانسلللني

 مبعافحة الفقر. م القومااللتلا
وستوا للللل املعسللللي  وضللللع وتنفيللللذ أعلللللى امل للللايري الدوليللللة   جمللللال  قللللوق اإلنسللللان  -11

على حتقياب األهدا  الواردة   االتفلاق ال لامل  ال مل و  للم اجرين والالجئني وملتمس  الل وت؛
 اهل رة اآلمنة واملنظمة والنظامية واالتفاق ال امل  لالجئني.من أجل 

علللللى أن إ للللد  أولللللو ت  عومللللة املعسللللي  تتمثللللل   ت ليللللل املنظللللور  أيضللللاً يشللللدد و  -12
 ال نف ضد النسات والفتيات. القضات على ، وكذااانساي على حنو شامل

أن يتحقلللاب إال إذا  وللللد   عوملللة املعسلللي  اقتنلللا  لن وجلللود جمتملللع ملدهلللر ال ميعلللن -1٣
وأتيحللت هلللم الفللرص ذا للا علللى قللدم  ،مللارس مجيللع األشللخاص  قللوق م األساسللية ممارسللة كاملللة

 املساواة، ومتت وا حبياة خالية من ال نف.
    


