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تجميع للمعلومات أع ّدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان
وفق و واق للفقو وورة (15ب) مو ووق مرفو ووق ق و ورار مجلو ووس حقو وووق اإلنسو ووان 1/5
والفقرة  5مق مرفق قرار المجلس 21/16
واليات ميكرونيزيا الموحدة
هـ ــتا التجتريـ ــر وماـ ــا لةميفةومـ ــاي ال ـ ـوااتة ا تجتـ ــااير ها ـ ــاي امليفاهـ ــداي ا ـ ـرا اي
اخلاص ــمبا ــا ا ذل ــمل املات ــاي التيفةاجت ــاي ال ـوااتة م ــن الد ل ــمب امليف ا ــمبا ا تجت ــااير مفوض ــامب
األمــم املتحــدة الةــامامب إلجتــو ،ا نةــا ا ا غــذ ذلــمل مــن ألــاامل األمــم املتحــدة الر اــمب ذاي
الصــةمبو التجتريــر مجتــدل ا جــتق مــو ب تجتاــدا عاإلــد األاصــو ليفــدت التةمــايو لا ــا ةــو
الـ التامــقا يىر ــو اليفــوتة ائ الوألــاامل املر يفاــمبو ا يتضــمن هــتا التجتريــر ايــمب اا ا هــاي
ن ــر ا اارتات ــاي م ــن املفوض ــامب الة ــامامب إلجت ــو ،ا نة ــا ــا م ــا ي ــرت م ه ــا ا التجت ــااير
البااناي اليفة امب الصاتاة ن املفوضامبو هو يتبـا املبـاتا التو اهاـمب اليفامـمب الـم ا تمـدها ةـ
تجتــو ،ا نةــا ا مجتــرا 119/17و اــد ذى ــري ةــو يــو م هيــي ا تواجــي ايــمب ال ـ
مرا ــا امليفةومــاي ال ـوااتة ا التجتريــرو ا اــت ا ا ــدات التجتريــر ت ايــمب اا ــتيفرا الت ــوااي
الم تدألت ا تةمل الفرتةو
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أوالق -المعلومات األساسية واإلطار
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()1

المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان

( )2

اإلالمب ا األ ا اجلولمب الةاعجتمب
التصديمل ا اانضمال
ا اخلافمب

اتفاااــمب الجتضــا ةــو اــا اجــتا
التمااب ضد املراة ()2004
اتفااامب تجتو ،ال فق ()1993
الرب تو ـ ـ ـ ــو ااقتاـ ـ ـ ـ ــاا اتفاااـ ـ ـ ـ ــمب
تجت ـ ـ ـ ــو ،ال ف ـ ـ ـ ــق عش ـ ـ ـ ـ ـ اج ـ ـ ـ ـ ـرتا
األ فـ ـ ـ ــا ا امل اح ـ ـ ـ ــاي املة ـ ـ ـ ــةحمب
(التواااا )2002

التحف اي /ا
ا اناي

اتفاااــمب الجتضــا ةــو اــا اجــتا
التماا ــب ض ــد املـ ـراة (حتف ــاي ة ــو
املـ ـ ـوات ()1(11ت)ا ()2(11ب)ا
) (2ا 5ا 16ا )1(29ا
)2004
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ا ـ ـ ـ ـ ـرا اي املتخـ ـ ـ ـ ــتة عيفـ ـ ـ ـ ــد
مل يىصد ،ةاها/مل تىجتبق
اا تيفرا
الرب تو ــو ااقتا ــاا اتفااا ــمب
تجت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ،ال ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا
األ فـ ـ ــا ا الب ـ ـ ــا ا امل ـ ـ ـوات
ا عاتامب ()2012
اتفااا ـ ـ ـ ــمب تجتـ ـ ـ ــو ،األجـ ـ ـ ــخا
ذ ا اا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمب (التوااـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا
)2011

ااتفااا ــمب الد لا ــمب لةجتض ــا ة ــو ا ــا
اجتا التمااب اليف صر
اليفه ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــد اخل ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلجتو،
اااتصاتيمب اا تما امب الثجتافامب
اليفهــد الــد اخلــا عــاإلجتو ،املدناــمب
الةاا امب
الرب تو ـ ـ ــو ااقتاـ ـ ــاا الثـ ـ ــاين املةحـ ـ ــمل
عاليفهــد الــد اخلــا عــاإلجتو ،املدناــمب
الةاا ـ ــامبا اهل ـ ــات ائ ال ـ ــا جتوع ـ ــمب
ا دال
اتفااامب م اهضمب التيفتيب
الرب تو ـ ـ ـ ـ ـ ــو ااقتا ـ ـ ـ ـ ـ ــاا اتفااا ـ ـ ـ ـ ـ ــمب
م اهضمب التيفتيب
الرب تو و ااقتااا اتفاااـمب تجتـو،
ال ف ـ ــق عش ـ ـ ـ اج ـ ـ ـرتا األ فـ ـ ــا ا
امل اح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي املة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةحمب (التواا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا
)2002
ااتفاااــمب الد لاــمب إلمايــمب تجتــو ،اــا
اليفما املها رين افرات ا رهم
اتفاااـ ـ ـ ـ ــمب تجت ـ ـ ـ ــو ،األج ـ ـ ـ ــخا ذ
ا اامب (التواااا )2011
ااتفااا ـ ـ ـ ـ ــمب الد لا ـ ـ ـ ـ ــمب إلماي ـ ـ ـ ـ ــمب ا ـ ـ ـ ـ ــا
األجخا من ااقتفا الجتةر
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ا ـ ـ ـ ـ ـرا اي الشـ ـ ـ ـ ــتوى
التحجتا ـ ــمل ا ـ ـ ـرا اي
()3
اليفا ةمب

ااتفااا ــمب الد لا ــمب لةجتض ــا ة ــو ا ــا
اجتا التمااب اليف صر
الرب تو ــو ااقتاــاا املةحــمل عاليفهــد
ال ــد اخل ــا ع ــاإلجتو ،اااتص ــاتيمب
اا تما امب الثجتافامب
اليفهــد الــد اخلــا عــاإلجتو ،املدناــمب
الةاا امب
الرب تو ـ ــو ااقتاـ ــاا األ املةحـ ــمل
عاليفهد الد اخلا عاإلجتو ،املدناـمب
الةاا امب
الرب تو ـ ـ ـ ـ ـ ــو ااقتا ـ ـ ـ ـ ـ ــاا اتفااا ـ ـ ـ ـ ـ ــمب
الجتض ــا ة ــو ا ــا اج ــتا التمااـ ــب
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
ااتفااا ـ ـ ـ ـ ــمب الد لا ـ ـ ـ ـ ــمب إلماي ـ ـ ـ ـ ــمب ا ـ ـ ـ ـ ــا
األجخا من ااقتفا الجتةر

صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
اإلالمب ا األ ا اجلولمب الةاعجتمب
التصديمل ا اانضمال ا
اخلافمب
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اتفااا ــاي ا ــخ امل اق ــمب  12ب/
اغة ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1949الرب تو ـ ـ ـ ـ ــوا
()4
ا ضافاا األ الثاين

ا را اي املتختة عيفد
اا تيفرا

مل يىصد ،ةاها

اتفااا ــمب م ـ ــا رة ــمب ا عـ ــاتة اجلما اـ ــمب
امليفاابمب ةاها
ن ـ ـ ـ ــال ا م ـ ـ ـ ــا األ ا ـ ـ ـ ــي لةمحتم ـ ـ ـ ــمب
اجل ااامب الد لامب
()5
عر تو و عالذمو
ااتفااااي املتيفةجتمب عالا ني ـدةي
اجل ةامب (عا تث ا اتفااامب ـال 1961
املتيفةجت ـ ـ ـ ــمب فـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ــااي انيفـ ـ ـ ـ ــدال
()6
اجل ةامب)
اتفاااـ ــمب ـ ــال  1961املتيفةجتـ ــمب فـ ــد
تااي انيفدال اجل ةامب
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اإلالمب ا األ ا اجلولمب الةاعجتمب

ا را اي املتختة عيفد
اا تيفرا

مل يىصد ،ةاها

الرب تو ـ ـ ـ ـ ــو ا ضـ ـ ـ ـ ـ ــاا الثال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ائ
()7
اتفااااي اخ ليفال 1949
ااتفااا ــاي األ ا ــامب مل م ــمب اليفم ــق
الد لامب عا تث ا ااتفاااتني ااـم 138
()8
182
اتفااا ـ ــمب م م ـ ــمب اليفمـ ــق الد لا ـ ــمب اا ـ ــم
()9
182
اتفااا ـ ـ ــمب متافح ـ ـ ــمب التماا ـ ـ ــب ا ـ ـ ــا
التيفةام

 -1ت ـ فري ــمل األم ــم املتحــدة الجت ــر ال ــت يجتــا مجت ــر ا ــوفا ايــاي ماتر نابي ــا املوت ــدة
ةـ ــو التصـ ــديمل ةـ ــو مـ ــا تبجتـ ــو مـ ــن الصـ ــتو الد لاـ ــمب األ ا ـ ــامب إلجتـ ــو ،ا نةـ ــا الرب تو ـ ــواي
ااقتااايــمب املةحجتــمب ــاا ــا يتماج ــو مــا التوص ــااي الــم ابةته ــا الد لــمب ق ــا اا ــتيفرا ال ـد ا
الشامق األ الت ا ر ا ال )10(2010و
ج ــيا الفري ــمل الجت ــر اي ــاي ماتر نابي ــا املوت ــدة ة ــو التص ــديمل ة ــو اتفااا ــمب تجت ــو،
-2
()11
األجخا ذ ا اامب اتاا ها ا الجتانو الو ين و
 -3اتظ الفريـمل الجت ـر ا ايـاي ماتر نابيـا املوتـدة ا رعـتا لـدى تصـديجتها ةـو اتفاااـمب
الجتضـ ــا ةـ ــو اـ ــا اجـ ــتا التمااـ ــب ضـ ــد امل ـ ـراةا ـ ــن حتف ـ ــاي ةـ ــو املـ ــاتة ()1(11ت) املتيفةجتـ ــمب
عاملة ـ ــا اة ا األ ـ ــر اا ـ ـ ـرتا ع ـ ــاإلجتو ،املتيفةجت ـ ــمب عاليفم ـ ــق امل ـ ــاتة ()2(11ب) املتيفةجت ـ ــمب عإ ـ ــاحة
األمومـمب التمتـا بايـا ا تما اـمب لاألةـمب املـاتة  ) (2املتيفةجتـمب عإع ـا التشـرييفاي األن مـمب األ ـرا
املماا اي التماابيمب املاتة  5املتيفةجتمب عت اذ األمنـا الثجتافاـمب اا تما اـمب لةـةو الر ـق املـراةا ـا
ا ذلمل فاما يتيفةمل ة لااي ترعاـمب ال فـق املـاتة  16املتيفةجتـمب عالجتضـا ةـو التمااـب ضـد املـراة ا
افـ ــمب األمـ ــوا املتيفةجتـ ــمب عـ ــالب ا اليفااـ ــاي اليفااةاـ ــمب املـ ــاتة  )1(29املتيفةجتـ ــمب عاخلاـ ــاا املتـ ــا ألتـ ــد
األ را ع ةب التحتام ا قا تو تفةذ ا ت بامل ااتفااامب()12و
 -4اتظ الفريـمل الجت ـر ايضـا ا ايـاي ماتر نابيـا املوتـدة اـد ابةـتا ا اتهـا ةـو تجتريـر
الفريــمل اليفامــق امليفــين عاا ــتيفرا الــد ا الشــامق ليفــال 2010ا التوصــااي الــم تــد و ائ ــحب
التحف ــاي ةــو اتفاااــمب الجتضــا ةــو اــا اجــتا التمااــب ضــد امل ـراةو ا ــد الفريــمل الجت ــر مــن
ديــد تةــمل التوصــااي الــم ابةتهــا الد لــمبا ت ـ ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ةــو التمــاد الــد م
التجتــين اا ــتفاتة م ـ ا احالــمب اليفوااــمل الجتاامــمب ةــو املةــتويني الــو ين ااحتــات مــن ا ــق ا تمــات
هت ااتفااامب ت فاتها عشتق امق()13و
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 -5اتــظ الفريــمل الجت ــر ا ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة اــد ابةــتا قــا اجلولــمب األ ئ مــن
اا ــتيفرا الــد ا الشــامقا التوصــامب املتيفةجتــمب عالتم ــاد اليفضــويمب ا م مــمب اليفمــق الد لاــمب ــد
التصـديمل ةـو اتفااااهتـا األ ا ـامبو جـيا الفريــمل الجت ـر ايـاي ماتر نابيـا املوتـدة ةـو مواصــةمب
ال ر ا هت التوصامب اتراح تجتدل ا ت فاتها()14و

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -6اتــظ الفريــمل الجت ــر
عيفـدل التمااــب ةــو ا ــاد اجلـ
ذل ــملا ف ــإ الد ــتوا ا ي ــدا
جــيا الفريــمل الجت ــر ةــو
باب ليفدل التمااب()15و

ا الفجتــرة  5مــن املــاتة الراعيفــمب مــن الد ــتوا تضــم ت اتتامــا تتيفةــمل
اليفــر ،ال ةــب األصــق الجتـومي الة ــمب امليفــايذ اا تما اــمبو مــا
ن ــو اجلـ ـ ا التو ـ ـ اجل ة ــي ا ا اا ــمب ــباب ليف ــدل التماا ــبو
ضــا تيفــدياي ت ــتوايمب تاا نــو اجلـ التو ـ اجل ةــي ا ااــمب

ثانياق -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
ألف -التعاون مع هيئات المعاهدات
حالة اإلبالغ
املات اي اخلتاماـمب الـوااتة قـر تجتريــر اـىدنل م ــت قــر مات ــاي
اا تيفرا الةاعمل قتامامب
ا اا تيفرا الةاعمل

ها مب امليفاهدة
الةي ــمب امليف اــمب عالجتضــا
ةو التمااب ضد املراة
جل مب تجتو ،ال فق

انو الثاين/ي اير
1998

تالمب ا عاغ
ااد ال ر

2015

-

التجترير األ

-

-

ت ـ ـ ـ قر تجت ـ ـ ــدمي التجتري ـ ـ ــر الث ـ ـ ــاين م ـ ـ ــت ـ ـ ــال
2000و
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ قر تجت ـ ـ ـ ـ ــدمي التجتري ـ ـ ـ ـ ــر األ املتيفة ـ ـ ـ ـ ــمل
ع ـ ــالرب تو و ااقتا ـ ــاا اتفااا ـ ــمب تجتـ ــو،
ال فـ ــق عش ـ ـ ـ عا ـ ــا األ ف ـ ــا ا ـ ــت ا
األ فا ا الب ـا ا املـوات ا عاتاـمب م ـت
ال 2014

 -7اع ــرح الفري ــمل الجت ــر ــدل ف ــا اي ــاي ماتر نابي ــا املوت ــدة عيف ـ ىـد عالتباماهت ــا عتجت ــدمي تجت ــااير
و ــب اتفاااــمب تجتــو ،ال فــق الرب تو ــو ااقتا ــاا اتفاااــمب تجتــو ،ال فــق عش ـ عاــا األ ف ــا
ا ــت ا األ فــا ا الب ــا ا املـوات ا عاتاــمبو ييفــرت الفريــمل الجت ــر عالتحــدياي الــم توا ههــا
الــد اجلبايــمب الص ـ ذة ال اماــمب ا الوفــا عالتباماهتــا عتجتــدمي تجتــاايرا ااّ ان ـ جــيا ايــاي ماتر نابيــا
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املوت ــدة ة ــو تجت ــدمي تجتريره ــا ال ــد ا عش ـ ت فا ــت اتفااا ــمب تجت ــو ،ال ف ــقا ال ــت ــا مة ــتحجتا ا
تبيرا /يوناـ ـ 2000ا تجتريره ــا عشـ ـ ت فا ــت الرب تو ــو ااقتا ــاا اتفااا ــمب تجت ــو ،ال ف ــق عشـ ـ
عاـ ــا األ فـ ــا ا ـ ــت ا األ فـ ــا ا الب ـ ــا ا امل ـ ـوات ا عاتاـ ــمبا الـ ــت ـ ــا مةـ ــتحجتا ا ايـ ــاا/
مــايو 2014ا التمــاد الــد م التجتــين املـواات مــن اانــاي األمــم املتحــدة مثــق م مــمب األمــم املتحــدة
لة فولمب ااي الت ماـمب اا ـتفاتة مـن هـتا الـد م هـت املـواات لتةـريا هوتهـا الراماـمب ائ الوفـا
عالتباماهتــا عتجتــدمي التجتــااير ت فاــتها فامــا يتيفةــمل عـالرب تو و ااقتاــاا اتفاااــمب تجتــو ،ال فــق عش ـ
عاا األ فا ا ت ا األ فا ا الب ا ا املوات ا عاتامب()16و

باء -التعاون مع اإلجراءات الخاصة

()17

اإلالمب ا األ ا اجلولمب الةاعجتمب
ت وة تااممب
البياااي الم ري
البياااي املوافمل ةاها من تا املبدا
البياااي الم ىةب ا راؤها
الـ ـ ــرت ت ةـ ـ ــو ا ـ ـ ــااق اات ـ ـ ــا اي ال ـ ـ ــدا اي
اليفا ةمب
تجتااير عيفثاي املتاعيفمب

ا
-

اإلالمب الراه مب
ا
-

مل تر ق ايمب ا ااق قا الفرتة ااد اا تيفرا

ثالثاق -تنفيووال االلتزامووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ألف -حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي
 -8جـدت الفريــمل الجت ــر ةــو ـدل ــوت تشـريا احتــات يتيفةــمل عـاليف خ امل ــب ةــو ــن ايــمب
و ـرا فجتـ ملثــق هــتا التشـرياو تـ ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ةــو ضــا تشـريا احتــات ــرل
اليف خ ضد املراة()18و
جـيا الفريــمل الجت ــر تتومـمب و ـرا ةــو انفــاذ اـانو الوايــمب املتيفةــمل حبمايـمب األ ــرة مــن قــا
-9
تيفبيـب اخلــدماي الصــحامب ت ماــمب اــدااي اصــحاب املصــةحمب الرااةــانيا ــا فــاهم الشــر مب اكــا ما تــوفذ ــبق
اانتصا لةضحايا ال ا ني من اليف خا عت هوت مةتمرة لتو امب اجملتمـا موا هـمب التحـدياي الثجتافاـمب مـن
ا ق الجتضا ةو اليف خ ضد املراة()19و
 -10اتــظ الفريــمل الجت ــر ا ايــاي عــوه يب جــو و ـرا يــاب انفــتيا ا ا ــاا اتمــا
امليفــايذ الــدناا لةجتضــا ةــو ااوــاا عالبشــر ا الجتــانو الــو ين حتةــني هــت امليفــايذا الة ـواا املتيفةجتــمب
6/15

GE.15-14266

A/HRC/WG.6/23/FSM/2

تافحمب ااواا عالبشر ا ال 2012و ا ترب الفريمل الجت ـر ـن تةـمل الةـواا ق ـوة ا اعاـمبا ةـو
ال حو املوصو ع املجتبو ا تجترير ـال  2010الـت ا ـد الفريـمل اليفامـق امليفـين عاا ـتيفرا الـد ا
الشامق()20و
 -11جــيا الفريــمل الجت ــر اجلهــوت اجلاايــمب نفــاذ تةــمل الة ـواا مــن قــا التحجتاــمل مــا اــا م ـرتتيب
ـراام ااوــاا عالبشــر مجتاضــاهتم ميفــاابتهما ضــا ا ـرا اي لتحديــد ا ــتبااي لضــحايا ااوــاا عالبشــر فامــا
عــني اليفم ــا األ ان ــب الصــااتينا حي ــاتة ال ــو ي اجملتميفــي عش ـ ااو ــاا عالبشــر اآللا ــاي الفيفال ــمب ملة ــا دة
الضحايا()21و

باء -الحق في الزواج والحياة األسرية
 -12اتــظ الفريــمل الجت ــر ا اإلــد األتا الجتــانوين لةــن الــب ا ا ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة
هــو  18امــا لةفتاــا  16امــا لةفتاــايا لتــن ــوح لةفتاــاي ت ــن  16ام ـا ا يتــب ن
وافجتمب الوالدين()22و
 -13جــيا الفريــمل الجت ــر ةــو اتقــا تيفــديق اــانوين لرفــا اإلــد األتا لةــن الرضــا ع ـالب ا
عال ة ــبمب ائ الفتا ــاي ائ  18ام ــاا ــا يتماج ــو م ــا اتفااا ــمب تجت ــو ،ال ف ــقا امل ــاتة  )2(16م ــن
اتفااامب الجتضا ةو اا اجتا التمااب ضد املراة()23و

جيم -حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 -14ات ـ ــت م مـ ــمب األمـ ــم املتحـ ــدة لةرتعاـ ــمب اليفةـ ــم الثجتافـ ــمب (الاونةـ ــتو) ـ ــدل ـ ــوت تريـ ــمب
ا ــال ا البة ـدا ا صــت ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة عوضــا اــانو يتيفةــمل عالوصــو ائ امليفةومــاي
فجتا لةميفايذ الد لامب()24و
 -15اعــرح الفريــمل الجت ــر ا ــون رد ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة يضــم  14ض ـوا ا ال ةــا
مل يى تخــق اـ ليفضــويمب التــون رد اغــم ترجــحهن لــتلملو ا ــال 2012ا اــدل التــون رد مشــر
ا ــانو يتيفة ــمل عتخص ــا مجتا ــد لة ة ــا و م ــا ذل ــملا ف ــإ ه ــتا املش ــر مل حيص ــق ة ــو ال ــد م
امل ةــوبو ت ـ الفريــمل الجت ــر اإلتومــمب ةــو ال ــر ا ا ــاذ تــداعذ قاصــمب م اتــمب مليفاجلــمب ال ـ جت
الشديد ا متثاق املراة ا الربملا التون رد()25و

دال -الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية
 -16فجتــا ملــا افــات ع ـ الفريــمل الجت ــر ا ا يو ــد تالاــا ا ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ا اــانو
مـ ــق حي ـ ـدت اإلـ ــد األتا لةـ ــن اليفمـ ــق جـ ــر و مـ ــن ما فجتـ ــد جـ ــيا الفريـ ــمل الجت ـ ــر ايـ ــاي
ماتر نابيــا املوتــدة ةــو ضــا اـوانني مــق عشـ يايــمب اــا األ فــا مــن اا ــت ا اااتصــات
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تتوافــمل مــا املــاتة  32مــن اتفاااــمب تجتــو ،ال فــقا ض ـا تــد اتا لةــن اا ــتخدال ت ــام جــر
اليفمــقو جــيا الفريــمل الجت ــر اإلتومــمب ايضــا ةــو اتقــا اصــاتاي تش ـرييفامب مــن ا ــق ميفاجلــمب
اضامب األجـخا الـتين ييفرضـو األ فـا لبا ـمب مـق ق ـرة ا ييفواـو تيفةـامهم تجتهـم ا الصـحمب
ت ماتهم اا تما امب من قا اليفمق()26و

هاء -الحق في الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -17اتــظ الفريــمل الجت ــر ا اةــما بــذا متبايــدا مــن الةــتا ا اــا ايــا البة ـد ييفاشــو
م ــن انش ـ مب التف ــا مث ــق انت ــا مث ــاا اخلب ــب ــوح اهل ــد امل ــوح ــوح الت ب ــو امل اه ــوي الجتةجت ــاد
التاف ــاو ا ــد ا ــتبيفد ه ـ ا األج ــخا م ــن اإلص ــو ة ــو اا ــتحجتاااي ال ــم تجت ــدمها اإلتوم ــمب
تا ـ ـ ا عرن ــامض الض ــما اا تم ــا ي ا ــد ىض ــا ا ا ــا لألج ــخا ال ــتين ييفمة ــو ا الجت ـ ــا
الر ي()27و
 -18ج ــيا الفري ــمل الجت ــر اإلتوم ــمب ة ــو ا تم ــات ن ــال ا ــا ن اا ــا لةحماي ــمب اا تما ا ــمب
يه ــد ائ مة ــا دة املهمش ــني الض ــيففا م ــن اجملمو ــاي األفـ ـراتا ا ــاما امل تم ــو مـ ـ هم ائ
الجت ا غذ الر ي التين ا يةتفاد من عرنامض الضما اا تما ي اإلا ()28و
 -19فجت ـ ـا مل ـ ـا اف ــات ع ـ ـ الفري ــمل الجت ــر ا تجتجت ــت اي ــاي ماتر نابي ــا املوت ــدةا ة ــو م ــدى اليفجت ــدين
املاض ــانيا تجت ــدما بـ ـذا ا تو ــاا ن ــا ،ت ا ــمب ق ــدماي الص ــر الص ــحيو يتما ــب مة ــتوى الوص ــو ائ
مص ــاتا افض ــق ملا ــا الش ــرب عااتف ــا نة ــيبا لت ــن ص ــو  10ا املاا ــمب املتبجتا ــمب م ــن الة ــتا ائ ه ــت
املصــاتا ا ي ـبا يشــتق اتــد التحــديايو جــيا الفريــمل الجت ــر ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ةــو تتثاــخ
هوتهــا الراماــمب ائ تو ــاا ن ــا ،ت اــمب قــدماي الصــر الصــحيو تتتةــي ال ـىهض اجملتميفاــمب الراماــمب ائ
حتجتاــمل صــر صــحي جــامق امهاــمب عال ــمبو جــيا الفريــمل الجت ــر ــتلمل ةــو تيفبيــب الــد م املجتــدل لوايــمب
جو اجلبا اخلاا امب التاعيفمب لوايمب ياب لبياتة فر تصوهلا ةو املاا قدماي الصر الصحي()29و

واو -الحق في الصحة
 -20اتــظ الفريــمل الجت ــر ا عرنــامض ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة املتيفةــمل عصــحمب األل ال فــق
يــوفر انشـ مب ـريريمب انشـ مب تو اــمب تاقــق اجملتميفــاي اكةاــمب املــداادا يتضــمن مبــاتااي تةــتهد
املراهجتني غذ املةتحجتني عاملدااد()30و
 -21اعــرح الفريــمل الجت ــر التجتــدل التبــذ الــت اترحت ـ ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ا اإلــد مــن
فاــاي الرضــا األ فــا ت ــن اخلامةــمبا هــو مــا يــد ةــو التبامهــا األ ا ــي عصــحمب ال فــقو
افات ع  90ا املاامب من الواتاي تجتريبا تتم ا مرفمل صحي()31و
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 -22فجت ــا مل ــا اف ــات عـ ـ الفري ــمل الجت ــر ا تة ــا د الرض ــا مب ال بايفا ــمب ا ياي ــمب الرض ــا األ ف ــا
الصـ اا مــن األمـرا اخل ــذةو ت يفـدل ا ايــاي ماتر نابيـا املوتــدة عاانـاي تفصــاةامب ـن لاا ــاي
الرضــا مب ال بايفاــمبا ــا فاهــا تةــمل املتيفةجتــمب يفرفــمب مــا اذا ــا الولــدا حيصــةو ةــو الرضــا مب ال بايفاــمب
عيفــد ــا مب اتــدة ا يــول اتــد مــن اتهتــما تو ـ مــدة الرضــا مب ال بايفاــمبا عالرضــا مب ال بايفاــمب
اخلالص ــمبا ع ــاليفمر ال ــت تىض ــا فاـ ـ األ يفم ــمب الص ــةبمب ائ ال ــال ال ــتااي لةرض ــااو تىيفـ ـ ّد ع ــوه يب
الواي ــمب الوتا ــدة ال ــم متتة ــمل مةتش ــفو ماام ــا لأل ف ــا ا ه ــو م ــا يش ــتق ق ــوة مهم ــمب ا تيفبي ــب
الرضــا مب ال بايفاــمبو يو ــد ا ايــمب جــو فريــمل نش ـ لــد م الرضــا مب ال بايفاــمب ال ش ـ مبا هــو مــا اــد
يفةر ااتفا ميفداي الرضا مب ال بايفامب ا هت الوايمب()32و
 -23حتــد الفريــمل الجت ــر ــن اجلهــوت الــم تبــتهلا ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة مــن ا ــق اإلــد
مــن األق ــاا الـم تشــتةها األمـرا امل جتولــمب ةــاا فــذ د نجتـ امل ا ــمب البشـريمب مــن قــا تجتــدمي
اخل ــدماي الص ــحامب الواااا ــمبو ة ــو املة ــتوى ال ــو ين مة ــتوى الواي ــايا ــرى تيفا ــني م ة ــجتني ا
ــا األم ـرا امل جتولــمب ةــاا فــذ د نجت ـ امل ا ــمب البش ـريمبو اــا ا اجلما ــاي الدي اــمبا ــا فاهــا
الت ــاا ا تيفــرت ايضــا عاملشــا ق الــم تثذهــا هــت األم ـرا تيفمــق ةــو ميفاجلتهــاا ا اجلهــاي
املاي ــمب األ با ــمب ت ــد م انشـ ـ مب الوااي ــمبو ج ــيا الفري ــمل الجت ــر ة ــو تيفبي ــب ن ـ ـم املرااب ــمب الر تا اـ ـمب
ال ش ـ ـ مب ا ــدااي ااحت ــات الواي ــاي ة ــو ضـ ــا ع ـ ـرامض ا ــمب مليفاجل ــمب األم ـ ـرا امل جتول ــمب ةـ ــاا
فــذ د نجتـ امل ا ــمب البشـريمب ت فاــتها اصــدها تجتاامهــاا مــا ايــا اهتمــال قــا ملةـ لمب الوصــو
ائ اجد الةتا ضيففا تيفرضا لةخ را ن فاهم املراهجتو الشباب()33و
 -24ج ــيا الفريـ ــمل الجت ـ ــر ايضـ ــا ايـ ــاي ماتر نابي ــا املوتـ ــدة ةـ ــو حيـ ــاتة اتاتـ ــمب اخلـ ــدماي
ع ــيفاا ميفجتول ــمب تاة ــذها لألج ــخا املص ــاعني عف ــذ د نجتـ ـ امل ا ــمب البشـ ـريمب األمـ ـرا األق ــرى
امل جتول ــمب ة ــااا ا ــاما لة ة ــا األ ف ــا املـ ـراهجتني الش ــبابا ــن ري ــمل حت ــدي الةاا ــاي
املبـاتا التو اهاـمب املتيفةجتــمب عااقتبـاا املشــواةو فامـا يتيفةــمل ـا انتجتــا ـد ى فــذ د نجتـ امل ا ــمب
البش ـريمب م ــن األل ائ ال ف ــقا ج ــيا الفري ــمل الجت ــر ة ــو ا ــتخدال ااقتب ــاااي الة ـرييفمب ا نجت ــمب
الر ايــمب الرت اــب ةــو املشــواة ااقتبــاااي الــم يبــاتا ــا مجتــدل الر ايــمب الصــحامب ضــما تصــو
اــا اإلوامــق املصــاعاي عفــذ د نجت ـ امل ا ــمب البش ـريمب ةــو اليفــا مــدى اإلاــاة ــيفاا ائ التجتةاــق
ائ تــد بــذ مــن ق ــر انتجتــا الفــذ د ائ ا فــاهلن ضــما ا ـرا اقتبــاا لتشــخ فــذ د نجتـ
امل ا ــمب لــدى الرضــا الــتين يولــد ألمهــاي مصــاعاي عـ ا غضــو جــهرين مــن تــااي الــواتة ت ـ
ةت هما اذا لبل األمرا عد اليفا امل جتت لةحااة ةو الفوا()34و
 -25اعرح الفريمل الجت ر التفـا ي الشـديد عـني الوايـاي ا ت اـمب التحصـنيا اخنفـا مةـتوى
هــت الت ا ــمب م ــت م تص ــخ اليفجتــد األ م ــن الجت ــر اإل ــات اليفش ـرين فجت ــا لةتجت ــديراي الر ا ــمبو مل
حيجت ــمل البة ــد هدفـ ـ ال ــداقةي املتيفة ــمل عاانته ــا ةا ــا م ــن حتص ــني  90ا املاا ــمب م ــن األ ف ــا ل ــدى
عةــوغهم ـ تني مــن اليفمــر ا ابــق عةــوغ هــتا اليفمــرو ا صــو الفريــمل الجت ــر عت فاــت انش ـ مب ا ــا
الصحامب اليفاممب لتو اا ت امب التحصنيا ا ا ذلمل لفاادة اجملتميفاي الريفامب اجلبا اخلاا امب()35و
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 -26اتــظ الفريــمل الجت ــر ا ــو الت تيــمبا هــو مشــتةمب جــاايفمب ا ا ــا األ فــا الصـ ااا
ييفــوت ائ ا ــتها األغتيــمب غــذ الصــحامب ا غــذ ماامــمب ا ثــر لــا ييفــوت ائ ــدل امتاناــمب اإلصــو
ةو ال يفـال امل ـت و اـا ا نجتـ امل ـتياي الدااجتـمب جـااا نةـبااا فجتـد لـوتظ ا ـال  2011ا
ت ـوا ألة ـ اإلوام ــق الرض ــا ال ــتين فحص ـوا ا املةتش ــفااي اليفام ــمب مص ــاعو عفجت ــر ال ــدلو ج ــيا
الفريــمل الجت ــر ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ةــو مواصــةمب هوتهــا الراماــمب ائ متافحــمب ــو الت تيــمب
نجت امل تياي الدااجتمب من قا ضما اإلمل ا ال تا التاا()36و
 -27ذ ـر الفريـمل الجت ـر ا فاـاي املوالاـد متثـق  41ا املااـمب مـن مـو فاـاي األ فـا ت
ـ ــن اخلامة ـ ــمب ـ ــد ال ـ ــر ا ميف ـ ــد فا ـ ــاي األ ف ـ ــا ت ـ ــقو ج ـ ــيا الفري ـ ــمل الجت ـ ــر اي ـ ــاي
ماتر نابي ــا املوت ــدة ة ــو ض ــما ت ــمل الول ــدا ا الص ــحمبو ةت ــن ا تتض ــمن الت ــدقاي الر اي ــمب
املتخصص ــمب الة ــاعجتمب لة ــواتةا الر اي ــمب األ ا ــامب املبت ــرة لةول ــدا ا الر اي ــمب ال ااا ــمب لـ ـألل الولا ــدا
الرض ــا مب ال بايفا ــمبا اليف اي ــمب املر ــبة املاة ــواة التتةف ــمب لةموالا ــد املص ــاعني عـ ـ مرا ق ــذةا املتاعيف ــمب
اجملتميفامب لةر ايمب عيفد الواتةا ا ا ذلمل الر ايمب اجملتميفامب لألمهاي الولدا ()37و
 -28ذ ــر الفري ــمل الجت ــر ا الوفا ــاي ال فا ــامب ا ت ـبا تث ــذ الجتة ــملو فجتــد عة ـ ميف ــد الوفا ــاي
ال فا ــامب  127.7تال ــمب ف ــاة لت ــق  100 000مول ــوت ت ــيو ا تـ ـبا ف ــر تص ــو املـ ـراة ة ــو
قــدماي الصــحمب ا ةاعاــمب ـد تةو ت هــر الباانــاي ا تةجتــي الر ايــمب الةــاعجتمب لةــواتة ا يبــدا قــا
األجــهر الثاألــمب األ ئ مــن اإلمــق اا عال ةــبمب ليفــدت اةاــق مــن ال ةــا و جــيا الفريــمل الجت ــر ةــو
ع ــت املبي ــد م ــن اجله ــوت لض ــما اإلص ــو ة ــو ا اي ــمب مبت ــرة ــاعجتمب لة ــواتةا ــا ا ذل ــمل لة ة ــا
املجتاماي ا اجلبا اخلاا امب اجملتميفاي اكةامب امليفب لمب()38و
 -29فجت ــا مل ــا اف ــات عـ ـ الفري ــمل الجت ــر ا تة ــاهم وام ــق يفتةف ــمب ا اخنف ــا مة ــتوى ا ــتخدال
ــااق م ــا اإلمــقا م هــا اتا ة اخلــدماي عةــبب ال بايفــمب اجل رافاــمبا نجتـ ا مــداتايا امليفتجتــداي
الثجتافامب الدي اـمب امل اهضـمب ا ـتخدال ـااق م ـا اإلمـقو تجتـدا ااتتاا ـاي غـذ املةبّـاة فامـا يتيفةـمل
عو ــااق م ــا اإلمــق ع ةــبمب  44ا املااــمبا يبةـ ميفــد قصــوعمب املراهجتــاي  46اتة لتــق 1 000
امـراة تـرتا ا مــااهن مــا عــني  19 15ـ مبو جــيا الفريــمل الجت ــر ةــو ضــا اا ــاي عـرامض
تتيفةـ ــمل عت ـ ــام األ ـ ــرة صـ ــحمب املراهجتـ ــاي ترمـ ــي ائ تـ ــوفذ التثجتاـ ــخ اخلـ ــدماي ا ـ ــا الصـ ــحمب
ا ةاعاـمبا تيفبيـب قـدماي الـد م عو ـااق م هـا اتقـا التثجتاـخ اجل ةـي الشـامقا تجتـدمي اخلــدماي
املااممب لةشبابا ا دا املشواة لةمراهجتاي ا رهن ةو تد وا ()39و

زاي -الحق في التعليم
 -30ات ــت الاونةــتو ا ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة لــديها ق ــمب ا ـرتاتايامب ترمــي ائ تجتــدمي
ااج ــاتاي ام ــمب لتحة ــني مة ــتوى التيفة ــام ا البةـ ـدو م ــا ذل ــملا تت ــوئ اي ــاي ااحت ــات املةـ ـ لامب
األ ا ـامب ـن التيفةـاما تجتـدل اإلتومـمب الو اـمب الـد م املةـا دة ا هـتا الشـ ()40و اتـظ الفريــمل
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الجت ــر ا اخل ــمب ا منااا ــمب اا ـ ـرتاتايامب لةف ــرتة  2023-2004تض ــم ت أة ــمب اه ــدا تتيفةـ ــمل
عجت ــا التيفة ــاما تتمث ــق ا حتة ــني نو ا ــمب التيفة ــاما ت ــوفذ تيفة ــام ا ــدا تيفبي ــب اص ــد األتا ا ــاذ
الجتـ ـراااي املة ــت دة ائ الباان ــايا حي ــاتة مش ــاا مب اجملتميف ــاي اكةا ــمب ا ال ــال التيفةام ــي مةـ ـ لات
امامهاا ضما التيفةام املاام ل م تااة جيفب اياي ماتر نابيا املوتدة ت ةيفات ()41و
 -31فجتا ملا افات عـ الفريـمل الجت ـر ا تيفمـق ايـاي ماتر نابيـا املوتـدة تالاـا ةـو ضـا مـ هض
تاا ــي لري ــا األ ف ــا م ــن ا ــق تيفبي ــب امله ــاااي اا تما ا ــمب م ــن ق ــا الرياض ــااي األنشـ ـ مب
الة ويمبو من املتواا ا ي ت ذلـمل ائ تيفبيـب ميفـايذ التيفةـام ا مرتةـمب ال فولـمب املبتـرة موا متهـا مـا
امليفايذ الو امب()42و
 -32افــاتي الاونةــتو ع ـ عرنــامض التيفةــام اخلــا ل ـ ا ــال  2012اتتاا ــاي مــا يجتــرب
مــن  1 900ف ــق ييف ــاين ميف مه ــم م ــن ا اا ــاي ا ال ــتيفةم اض ـ راعاي ا ال ــملو ا ي ـبا ااام ــا
التحد املتمثق ا تاةذ انتجتا ال اب البـال ني الـتين ييفـانو مـن ا ااـمب مـا عـني م ـاحهلم مرا ـب
التيفةام ا مرتةمب ال فولمب املبترة املدااد التةااي اما ن اليفمق()43و
 -33اتــظ الفريــمل الجت ــر ا مةــت دا ائ تيفــدات ــال 2010ا التحــا ،ت ـوا  85ا املااــمب م ـن
األ ف ــا ال ــتين عة ـ ـوا ــن الداا ــمب ااعتدااا ــمب عامل ــدااد ا ــال 2010ا مجتاان ــمب عالتح ــا 55 ،ا
املااــمب فجتـ مــن األ فــا الــتين عة ـوا ــن الداا ــمب الثانويــمبو ه ــا فـواا ،بــذة عــني الوايــاي األاعــا
تاق ـ ــق ـ ــق اي ـ ــمب()44و ات ـ ــت الاونة ـ ــتو ا البة ـ ــد تجت ـ ــمل التت ـ ــاف ع ـ ــني اجل ة ـ ــني ا التيفة ـ ــام
ااعتداايا غذ ا الفتاا ةاةو ائ ا يتونوا ااةامب ا املرتةمب الثانويمب()45و
 -34ا رب الفريمل الجت ر ن اةجت احا نو اـمب التيفةـام تاـ حيصـق ا ثـر مـن  40ا املااـمب مـن
تاماـ ــت الصـ ــخ الثـ ــامن ةـ ــو امـ ــاي تجتـ ــق عتثـ ــذ ـ ـن اإلـ ــد األتا لةميفـ ــايذ الو اـ ــمب ا مـ ــاتيت
الرياضــااي الجت ـرا ةو تيفــبى اتا ة نو اــمب الــتيفةم ا ةــاحاي التيفةاماــمب ائ اةــمب امل ـواات نجت ـ امليفةمــني
امل هةني()46و
 -35ات ــظ الفري ــمل الجت ــر تباي ــد ميف ــداي اهلي ــرة م ــن امل ـ ـا مل الريفا ــمب ائ امل ــا مل اإلضـ ـريمبا
لـ ــا يتةـ ــبب ا ا ت ـ ــا املـ ــدااد اإلض ـ ـريمب ترا ـ ــا ـ ــدت ال ـ ــاب ا املـ ــدااد الواايفـ ــمب ا اجلـ ــبا
اخلاا ا ــمبو ات ــظ ايض ـ ـا ج ـ ـواغق اق ــرىا ــا فاه ــا ض ــيفخ اهلاا ــق األ ا ــامب املدا ــامب د تي ــمب
ااتص ــا عاملـ ــدااد املو ــوتة ا اجلـ ــبا اخلاا ا ــمبا فضـ ــا ـ ــن ااتف ــا تتةفـ ــمب ه ــتا ااتصـ ــا ا هـ ــو
م ــا ييفا ــمل م ــق الو ــااي ااحتاتي ــمب الو ــااي التاعيف ــمب لةواي ــاي املتيفة ــمل عتجت ــدمي املة ــا دة ال ــد م
التجت اني()47و
 -36فجت ــا مل ــا اف ــات عـ ـ الفري ــمل الجت ــر ا نـى ّجتـ ـ املـ ـ هض الداا ــي ملرتة ــمب ال فول ــمب املبت ــرة ــري
موا متـ مـا امليفـايذ الجتوا ــد الو اـمبو اتـظ ا ا ــتخدال الة ـمب اكةاـمب ة ــمب التيفةـام الرااةـامب قــا
ـ واي املدا ــمب األ ئ اىاّــر فضــق املماا ــاي ا التيفةــام ا مرتةــمب ال فولــمب املبتــرةو ا صــو الفريــمل
الجت ـر مرا ـاة اتقـا ا نتةابيـمب عصـواة تدا اـمب ع ا ـمب ا التيفةـام ا مرتةـمب ال فولـمب املبتـرة الةـ مب
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األ ئ مــن التيفةــام ااعتــداايا مــا تيفبيــب ا ــاد اــو ايضــا ا الة ــمب ميفرفــمب الجت ـرا ة التتاعــمب عالة ــمب
اكةامب()48و
 -37اتــظ الفريــمل الجت ــر ا ا تمــات الامر بيــمب ا ماباناــمب التيفةــام اخلاصــمب عالوايــاي اتى ائ
ــدل مـ األ لويــمب لتمويــق التيفةــام ا مرتةــمب ال فولــمب املبتــرة ائ تــدهوا هــتا التيفةــامو ا صـو اــا
ايــاي البة ــد عض ــما ا يتــو التيفة ــام ااعت ــدااي الباما ـا متات ـا انا ـا لةيماــاو ج ــيا الفري ــمل
الجت ــر ايضــا اي ــاي ماتر نابيــا املوت ــدة ةــو صــا ام ـوا لتــدايب امليفةم ــني ت ماــتهم مه ا ــا
ا جرا ةاهم عشتق مةتمر()49و

حاء -الحقوق الثقافية
 -38جــييفت الاونةــتو ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ةــو الت فاــت التامــق ألتتــال اتفاااــمب يايــمب
ال ـرتا الثجتــاا غــذ املــات ( )2003الــم تيفــبح فــر الوصــو ائ ال ـرتا الثجتــاا التيفبــذ ا عــدا ي
املشاا مب فاهما()50و

طاء -األشخاص ذوو اإلعاقة
 -39ات ــظ الفري ــمل الجت ــر ا ت ــتوا اي ــاي ماتر نابي ــا املوت ــدة ا يتض ــمن اتتام ـا ــدتة
حت ــر التمااــب ضــد األجــخا ذ ا ااــمبو جــيا ةــو اتقــا تيفــدياي ت ــتوايمب إل ــر التمااــب
ةو ا اد ا اامب عصواة صرحيمب()51و
 -40اتــظ الفريــمل الجت ــر ا تمــات اا ــمب اــمب عش ـ ا ااــمب ( )2016-2009عرن ــامض
تشــر ةاـ اتااة الضــما اا تمــا ي مــن ا ــق يايــمب املــو فني مــن األضـراا ال ا ــمب ــن ا ــااتهمو
األىن الفريمل الجت ر ةو ةتا املباتاتني()52و
 -41ات ــت الاونة ــتو ــتلمل الةاا ــمب الو ا ــمب املتيفةجتــمب عا اا ــمب ال ــم ىض ــيفت لبي ــاتة ــي
األج ــخا ذ ا اا ــمب اتم ــا همو ات ــت الاونة ــتو ايض ــا ا الفيـ ـواي املتبجتا ــمب ا ال ــال
املتيفة ــمل عتجت ــدمي اخل ــدماي لأل ف ــا ذ ااتتاا ــاي اخلاص ــمب تيف ــبى ائ ال ـ ـ جت اإل ـ ـات ا ا ــدات
امله اني املداعني تدايبا م ا با ائ مشا ق ال جتق()53و
 -42ا رب الفريـمل الجت ـر ـن اةجتـ احا الـ جت اإلـات ا ا ـدات التجت اـني املـداعني تـدايبا م ا ـبا
د تيــمب الوصــو ائ ــااق ال جتــق الــم ت ـ ألر ــةبا ةــو تجتــو ،ا نةــا لأل فــا ذ ا ااــمبو
جيا الفريمل الجت ر ةـو ا تمـات ـض اـاام ةـو تجتـو ،ا نةـا ا ت ـا اضـايا ا ااـمب جـيا
ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ةــو التمــاد ال ـد م التجتــين مــن األمــم املتحــدة جــر ااها ا الت ماــمب مــن
ا ق متتني األجخا ذ ا اامبا ن فاهم األ فا ا يايمب تجتواهم()54و
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 مبايـا الضـما اا تمـا يا، اتظ الفريمل الجت ـر ال ـاعا التجتااـد لة ايـمب مليفـايذ ا ـتحجتا-43
 اا أل ـرا الجت ــا الر ــي ا ــرهمو جــيا ةــو ا تمــات ن ــال يايــمب،تا ـ ا يتــا هــت اا ــتحجتا
ا تما ا ــمب يت ــو ا ــا ن اا ــا يه ــد ائ مة ــا دة األج ــخا ذ ا اا ــمبا ا ــاما اليف ــامةني ا
)و55( الجت ا غذ الر ي التين ا يةتفاد من عرنامض الضما اا تما ي اإلا

 الحق في التنمية والقضايا البيئية-ياء
 اتــظ الفريــمل الجت ــر ا اضــايا املاــا الصــر الصــحي ت اــت ع لويــمب الاــمب ا اخل ــمب-44
صصــت لت ــوير اهلاا ــق األ ا ــامب
 ا ام ـواا ااةــمب ىق ن2023-2004 ا مناااــمب اا ـرتاتايامب لةفــرتة
 م ــن التو ا ــمب ائ ض ــا ق ـ ـ تااة- هل ــتا الجت ــا و وجل ــت ايض ــا اض ــايا م ــن ابا ــق ت ــذ امل ــا
امل ا مل الةاتةامب ا اا الواياي األاعا انشـا مرافـمل هاا ـق ا ا ـامب ا تتـ ألر عت ـذ امل ـا لـد م
)و56(اخلدماي اا تما امب غذها من اخلدماي
 جــيا الفريــمل الجت ــر ةــو ضــا ا تمــات ا ــر ا ـرتاتايااي لةحــد مــن يفــا ر الت ـواا-45
تر ــب ةــو ال فــقا هــو امــر تاــو إلمايــمب األ فــا و جــيا ايضــا ايــاي ماتر نابيــا املوتــدة ةــو
)و57(التيفا ما األمم املتحدة جر ا الت مامب تاثما ا الد م التجتين م ةوعا
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