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لوالا -التص أ أ أ أ أ أ أ أأديق  1-75و 2-75و 3-75و 4-75و 5-75و6-75
و 7-75و 8-75و 9-75و 10-75و 11-75و12-75
و 13-75و 14-75و 15-75و 16-75و 17-75و18-75
و 19-75و 20-75و 21-75و 22-75و 23-75و24-75
و 25-75و 26-75و 27-75و 28-75و 29-75و30-75
و 31-75و 32-75و 33-75و 34-75و 35-75و)36-75
 -1تؤيــد مجروريــة جــشر مارتــال التوعــياب املتديقــة التكــديأل عيـ الك ـ و األساســية قــو
اإلنس ــاد و دراس ــة ووي ـ ـ اس ـ ـرتاتياياب ل نا ــما إىل الك ـ ـ و األساس ــية ق ــو اإلنس ــاد و
التكـ ــديأل عييرـ ــا ونلـ ــي عي ـ ـ النحـ ــو الـ ــذز وااـ ــأل عيي ـ ـ ي ـ ـ و را مجروريـ ــة جـ ــشر مارتـ ــال يف
يار/م ــايو  .2015و اإلي ــااة إىل نل ــي نؤأ ــد ــددا ي د التح ــدياب الـ ـ نواجرر ــا ل نا ــما إىل
هذه املداهداب والربوتوأوالب نامجة عن املوارد احملدودة ل فالة تنفيذها عي النحو ال ئأل.

ثاني ا -المؤسسأ أأة الو نيأ أأة لسقأ أأوق اإلنسأ أأان  43-75و 44-75و45-75
و 46-75و 47-75و 48-75و 49-75و 50-75و)51-75
 -2ت ح ــو مجروري ــة ج ــشر مارت ــال وي ــة إن ــا مؤسس ــة و ني ــة ق ــو اإلنس ــاد ـ ـ نن ــا
ال نف ـر يف الوقـا الـراهن يف إن ـائرا .وقـد واعــيا مجروريـة جــشر مارتـال الدمـل عيـ تدشيـش ا ليــة
القائم ــة داا ــل ا وم ــة م ــا يف نل ــي م ت ــو ال ــؤود ابنس ــانية والتنمي ــة وم ت ــو حق ــو ال ف ــل
داال و ارة ال ؤود الداايية.

ثالثا -التدابير المتعلقة بمراجعة التشأريعاأ وبالسياسأاأ  37-75و38-75
و 39-75و 89-75و 90-75و 91-75و)92-75
 -3تؤي ــد مجروري ــة ج ــشر مارت ــال التوع ــياب املتديق ــة مواع ــية مراجد ــة قوانينن ــا حـ ـ تتف ــأل مـ ـ
املداي الدولية قـو اإلنسـاد ومـ دسـتور مجروريـة جـشر مارتـال .إد أ ـ ا ي مـن هـذه ا قـو عـول
عـ  ي مــن اـ ل قـوانر ابمروريــة القائمــة .ـ نـ قــد توجــد دــب ال اـراب وســتدا بيدــة ا ــال
عيـ مــدة اــرتة منيــة وييــة يف إ ــار عمييــة تنفيــذ عاديــة ومتدرجــة .وعـ وة عيـ نلــي اقــد عـول
أ ـ مــن هــذه ا قــو يف إ ــار دســتور مجروريــة جــشر مارتــال وتــرعترا ليحقــو وال داع ـ ألد
جتتــا مجروريــة جــشر مارتــال مرحيــة االمت ــال املســبأل ال امــل قبــل التكــديأل وعي ـ ســبيل امل ــال
ينبا توق ثاراب يف القوانر والسياساب قد تُدا تدرجييا ي مرور الوقا).
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رابعا -تعزيأ أ أأز حقأ أ أأوق اإلنسأ أ أأان  61-75و 62-75و 63-75و64-75
و 65-75و 66-75و 84-75و)106-75
 -4تؤيــد مجروريــة جــشر مارتــال التوعــياب املتديقــة شيــادة ن ـ ة تدشيــش حقــو اإلنســاد .وقــد
ــذلا جر ــودا ي م ــن ج ــل التقي ــد مب ــادق مداه ــداب حق ــو اإلنس ــاد الرئيس ــية .وي ــمل ه ــذا عق ــد
حيقاب عمل لبنـا القـدراب وإجـرا م ـاوراب ـدعم مـن املن مـاب الدوليـة وال نائيـة .و اإليـااة إىل
نل ـ ـ ــي جري ـ ـ ــا دراس ـ ـ ــتاد رئيس ـ ـ ــيتاد اـ ـ ـ ـ ل الس ـ ـ ــنواب األر ـ ـ ـ ـ والنكـ ـ ـ ـ املاي ـ ـ ــية .افـ ـ ـ ـ نار/
مــار  2013ويف ج ـ ز إيــن إ ــونيي جــرة إ ـ التقريــر املرجد ـ مايــة ال فــل .ويف ديبــي
ينيمــاد إلــو موأــو جريــا الدراســة املتديقــة الكــحة والس ـ مة األس ـرية وســيبد تنفيــذ ماــمو ا يف
وقا الحأل من هذا الدا .

خامس ا -حقأ أ أأوق المأ أ أأرلة والعن أ أ أ المنزلأ أ أأي  41-75و 54-75و55-75
و 56-75و 67-75و 69-75و 70-75و 71-75و72-75
و 73-75و 74-75و 75-75و 76-75و 77-75و78-75
و 79-75و 80-75و 82-75و 83-75و)88-75
 -5تؤيــد مجروريــة جــشر مارتــال التوعــياب املتديقــة حعمــال حقــو املــر ة ومدابــة مسـ لة الدنـ
املنشيل و هـا مـن املسـائل الـ اـ ـاملر ة .وقـد ُـذلا جرـود تدرجييـة لشيـادة الـوع ـالدن املنـشيل
و خاُّتذب ا واب ت ريدية ملند ومحاية املر ة وال فل من .
 -6وجيــرز تــدرجييا ي إعمــال حقــو املــر ة يف البيــد .ونــن نــر تقــدما ي لرتمـا ي يف النرــو تديــيم
اإلن ــاو وت ــويفيفرن ويف جوان ــو اقتك ــادية ا ــرة .وق ــد اعتم ــد ي ـ ـ ال ــو را م ــؤارا ي ع ــددا ي م ــن
السياســاب الو نيــة املرمــة ال ــامية ليانســر ت ــمل ايمــا ت ــمل سياســة املســاواة ــر ابنســر
واخل ــة االس ـرتاتياية الو ني ــة امل ــار إلير ـا ع ـ ه وإ ــار السياس ــاب الو ني ــة املتديق ــة تا ـ املن ــا .
وتدم أيرا هدااا ي واستنتاجاب املراد منرـا تدشيـش املسـاواة ـر ابنسـر والنرـو ـاملر ة وتـدعو إىل
وي اسـرتاتياياب مراعيـة ليمن ـور ابنسـام ايمـا يتديـأل مواجرـة تاـ املنـا و تدشيـش م انـة املـر ة يف
عميية عن القرار وا ينرا اقتكاديا ي.

سادس ا -حق أ أأوق ال ف أ أأل  40-75و 42-75و 68-75و 81-75و85-75
و 86-75و)87-75
 -7تؤي ــد مجروري ــة ج ــشر مارت ــال التوع ــياب املتديق ــة حعم ــال حق ــو ال ف ــل وحتس ــر وي ــا
ال فــل يف البيــد .وم تــو حقــو ال فــل هــو هيحلــة التنســيأل ا وميــة املدنيــة املســائل املتكـية رعايــة
ال ف ــل .ويف ع ــا  2014واا ــأل يـ ـ نيتيا ــي عيـ ـ سياس ــة محاي ــة ال ف ــل .ويت ــي ه ــذا التقري ــر
GE.15-15475

3/6

A/HRC/30/13/Add.1

ليح ومـ ــة الفرعـ ــة لتقيـ ــيم اإلمـ ــا اب والتقـ ــد احملـ ــر والتحـ ــدياب امل روحـ ــة ايمـ ــا يتديـ ــأل اإلعمـ ــال
ال امــل قــو مجي ـ األ فــال يف مجروريــة جــشر مارتــال .وتفتبــر مجروريــة جــشر مارتــال التقــد
الــذز حر ت ـ منــذ تقــدا تقريرهــا األويل ول نرــا تدــرت يا ـا ي اســتمرار وجــود حتــدياب  -أالب الــة
وارتفــا مدــدل محــل املراهقــاب ونوعيــة تديــيم األ فــال واهلاــرة الريفيــة  -ثــرب مجيدرــا عيـ التمــادز
يف إعمال حقو ال فل.

سابعا -اإل اقة  59-75و 93-75و 104-75و)105-75
 -8تؤيــد مجروريــة جــشر مارتــال التوعــياب املتديقــة مواعــية اُّتــان ا ـواب لتيبيــة االحتياجــاب
األا ــرة لات ــباا نوز اإلعاق ــة .وعيـ ـ س ــبيل امل ــال واا ــأل يـ ـ نيتيا ــي يف ييول/س ــبتمرب 2014
عي ـ ـ السياسـ ــة الو نيـ ــة ال ـ ـ تنترارـ ــا مجروريـ ــة جـ ــشر مارتـ ــال يف ـ ــال التنميـ ــة ال ـ ــامية ل ـ ــؤود
األت ــباا نوز اإلعاق ــة .ويتم ــل ه ــد ه ــذه السياس ــة يف ت ــوا اإل ــار ال ــامل لتحس ــر نوعي ــة
حي ــاة األت ــباا نوز اإلعاق ــة وتدشي ــش م ــارأترم الفدال ــة يف اذتم ـ  .وق ــد ُوي ــدا ه ــذه السياس ــة
واقـ ـا ي التفاقي ــة حق ــو األت ــباا نوز اإلعاق ــة واسـ ـرتاتياية من ق ــة احمل ــي اهل ــادق ـ ـ د اإلعاق ــة
واسرتاتياية إن يود.

ثامنا -االسأأتراتيجياأ والط أأج االجتما يأأة  -االقتصأأادية  52-75و53-75
و 57-75و)60-75
 -9تؤيـ ـ ــد مجروريـ ـ ــة جـ ـ ــشر مارتـ ـ ــال هـ ـ ــذه التوعـ ـ ــياب وتيتـ ـ ــش وي ـ ـ ـ اس ـ ـ ـرتاتياياب وا ـ ـ ـ
اجتماعيــة  -اقتكــادية .افـ عــا ُ 2013ويــدا اخل ــة االسـرتاتياية الو نيــة .وهـ ت ـ ل إ ــارا ي
لتنس ــيأل ه ــدا ح وم ــة مجروري ــة ج ــشر مارت ــال ومرامير ــا املتوسـ ـ ة األج ــل ليتنمي ــة عيـ ـ الك ــديد
ال ـ ــو ي .وتا ـ ـ ا ـ ــرتة تنقس ـ ــم إىل مراح ـ ــل م ـ ــد ا ث ـ ـ و س ـ ــنواب وهل ـ ــا الف ـ ــرتة 1017-2015
وســيارز حتــدي را اســتمرار لتحقيــأل األهــدا عيـ مــدة ــول وباعــة ايمــا يتديــأل حمــا مي ــا
االرتباط ا ر كيات املددلة يف عا  2023واأل ابدول الشمي املقرر.
وويدا اخل ة االسـرتاتياية الو نيـة واقـا ي ليدسـتور ورؤيـة عـا  2018الـ تتـي بمروريـة
ُ -10
جشر مارتال رؤية ويية املدة ليسيا الو ي ومن ورا ي يتبيل األولوياب الو نية ناب الكية.

تاسعا -تغير المناخ  58-75و 107-75و 108-75و)109-75
 -11تؤيد مجرورية جشر مارتال التوعـياب املتديقـة مدابـة مسـ لة تاـ املنـا و ثـاره عيـ حقـو
اإلنس ــاد .وجيربن ــا ه ــذا عي ـ تنفي ــذ الت ــدا الرامي ــة إىل ن ــا الق ــدرة عي ـ الت ـ قيم وا ــد م ــن ــا ر
ال ـوارو ودعــم ال اقــاب املتاــددة وال فــا ة ال اقيــة و ـ نل ـي مــن تــدا الت ي ـ  .ويف ســيا
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حدة التدر ثار تا املنا ويدا مجروريـة جـشر مارتـال إ ـارا ي و نيـا ي ليسياسـاب املتديقـة تاـ
ـا ي و ني ـا ي ملواجرــة ا ــار التا ـ اب املناايــة عي ـ الك ــديد الــو ي ال ـراأة م ـ
املنــا ي ـ ل
ت ــرأائنا اإلقييمي ــر والد ــاملير .ويف الوق ــا الـ ـراهن تتَّبـ ـ ح ومتن ــا اـ ـا ي أييـ ـا ي إ ا مداب ــة املس ــائل
املتكية تا املنا يف اذاالب التسدة التالية ناب األولوية:
)

األمن الاذائ واملائ

ب) األمن ال اق واحملاا ة عي ال اقة
ج)

التنو البيولوج وإدارة الن م اإلي ولوجية

د)

تنمية املوارد الب رية والت قي

ه)

الكحة

و)

التب ي ا ارز وت وير اهلياأل األساسية

)

والتوعية

إدارة ا ر ال وارو

ح)

إدارة األراي واملنا أل الساحيية ما يف نلي حيا ة األراي

ط)

النقل واالتكاالب.

اشرا -الصسة والتعلأي  94-75و 95-75و 96-75و 97-75و98-75
و 99-75و 100-75و 101-75و 102-75و)103-75
 -12تؤيــد مجروريــة جــشر مارتــال هــذه التوعــياب ويــرورة تدشيــش التقــد احملــر يف ــايل التديــيم
والكـحة أـذلي .وايمــا يتديـأل ــالتدييم نـّ قـانود جــشر مارتـال ليتديــيم الكـادر يف عــا 2013
عيـ إلشاميــة التديــيم بميـ األ فــال مــن ســن اخلامســة إىل ال امنــة ع ــرة وااـ تقــد جــشر مارتــال
ايمــا يتديــأل اهلــد ال الــد مــن األهــدا اإل ائيــة لالفيــة يف مســاره الكــحي نــو حتقيــأل املســاواة
ــر ابنس ــر يف ــال التدي ــيم .وبك ــوا الك ــحة اس ــت دنا تدشي ــش الـ ـربام املتديق ــة ف ــرتة م ــا قب ــل
الــوالدة ومــا دــدها و يــادة ترأيشنــا عي ـ الرعايــة الوقائيــة لاــماد س ـ مة النســا ا ـ ل اــرتة ا مــل
والوي .

إحدى شر -النفاياأ النووية  110-75و)111-75
 -13تؤي ــد مجروري ــة ج ــشر مارت ــال ه ــاتر التوع ــيتر وتد ــرت قيم ــة التقري ــر ال ــذز ع ــده املق ــرر
اخل ــاا ـ ـ د ث ــار اإلدارة الس ــييمة ليبيحل ــة وال ــتبيّ م ــن النفاي ــاب اخل ــرة عيـ ـ حق ــو اإلنس ــاد
عقـ ـ ــو يارت ـ ـ ـ إىل مجروريـ ـ ــة جـ ـ ــشر مارتـ ـ ــال يف الفـ ـ ــرتة مـ ـ ــن  27إىل  30نار/مـ ـ ــار  2012وإىل
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الوالي ــاب املتح ــدة يف الف ــرتة م ــن  24إىل  27نيس ــاد /ريل  2012لتقي ــيم ث ــر رن ــام التا ــارب
النوويـ ــة ال ـ ـ جر ـ ــا الواليـ ــاب املتحـ ــدة يف مجروريـ ــة جـ ــشر مارتـ ــال يف الفـ ــرتة مـ ــن عـ ــا  1946إىل
ع ــا  1958عيـ ـ حق ــو اإلنس ــاد  .وق ــد ق ــد تقري ــره إىل ي ـ ـ حق ــو اإلنس ــاد اـ ـ ل دورت ـ ـ
ا اديــة والد ـرين يف ييول/ســبتمرب  .2012وا يــا إحــدة املســائل احملــددة يف التقريــر يف لدوديــة
إم انية ا كول عي مديوماب د نلي الربنام .
 -14وأاد أ من الوثائأل التارخييـة املقدمـة إىل مجروريـة جـشر مارتـال منقوعـا ي ويف تـ ل نسـ
ـح مديومــاب رولــة ال ــا ومنقــوا مــن
لذواــة اقـ وعييـ ع مــة مستنسـ و مــنق و مكـ َّ
ي ــد  .و د ــد ع ــدور تقري ــر املق ــرر اخل ــاا م ــا اتحل ــا مجروري ــة ج ــشر مارت ــال تب ــذل ـ ـ ج ــدوة
لــاوالب ليحكــول عيـ هــذه املديومــاب أــاد ارهــا يف  27نيســاد /ريل مــن هــذا الدــا  .وال ا ــن
اعتبــار اــادز الواليــاب املتحــدة يف عــد و راــب إتاحــة إم انيــة اال ـ عي ـ هــذه الســا ب
ال امــل إال إهانــة ســاارة ونوع ـا ي مــن عــد االح ـرتا ل ــدو مجروريــة جــشر مارتــال وي ـ ل نلــي
انتراأا ي متواع  ي قو اإلنساد األساسية.
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