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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثة والثالثون
 ٢٠١٩أاير/مايو  ١٧-٦

 *جلهات صاحبة املصلحة بشأن بواتنموجز ورقات املعلومات املقدمة من ا  
 اإلنسانتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق   

 املعلومات األساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و 5/١أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

دهااااا   ٧  ماااا  االساااتضرال الاااادوري الهااااامقر وهااااذا التقرياااار ماااودم لور ااااا  ا ضلومااااا  ا قدماااا
إىل االساااتضرال الاادوري الهااامق، وهاااو مقااّد  ق داا ق ماااودم  ق ااداً   اااد  (١)صاااح   ا حاال  

  األ حى لضدو ال لما ر

  املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
 (3)والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان (٢)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أوصااى مر اام مةاهلاا  القتااق ق الضااا  والت ااالا اإلب لاااب الضااا اب بااو ن  لتحاادي  علااى  -٢
 ر(4)الضهد الدويل اخلاص   قوق ا دن   والس اس   ق أ رب و ت مم  

وأوصى الت الا اإلب لاب الضا اب بو ن  لتحدي  على ا فا    مةاهلا  التضاذيو وها    -3
قاسا   أو الالإنساان   أو ا ه ةا ، والضهاد الادويل اخلااص   قاوق م  ضروب ا ضامل  أو الضقوبا  ال
 ر(5)اال تحاوي  واالدتماع   والثقاف  

وأوصى مر م مةاهل  القتق ق الضا  بو ن  لتحدي  على اال فا    الدول    ماي  مج ع  -4
 ر(٦)األدخاص م  االختفاء القسري
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علااى التحاادي  ق أ اارب و اات مم اا  علااى وحاام مر اام مةاهلاا  القتااق ق الضااا  بااو ن  -5
 ر(٧)ا فا    مةع درمي  اإل و  اجلماع   وا ضا    عل ها، وأوصاها بذلك

ماااع التقااادير نن باااو ن اً وأحاطااات ا ملااا  الدول ااا  للقلااااء علاااى األسااال   الةوويااا  علمااا -٦
ول األمام الاذي أرساى واليا   فاا ٢٠١٦صوّ ت لفائد   رار اجلمض ا  الضاما  لممام ا ت اد  لضاا  

علاااى مضاهاااد  األمااام ا ت اااد  بهااالن حيااار األسااال   الةوويااا ، ون اااا داااار ت ق التفااااول علاااى 
ا ضاهد ر وق هذا السا اق، أوصات باو ن نن  و ّاع علاى مضاهاد  األمام ا ت اد   يار األسال   

 ر(8)الةووي  و حّدق عل ها
الخت ااري ال فا  ا  حقاوق باو ن  لتحادي  علاى الوو و او  ا ١وأوصت الور   ا هارت    -٧

الطفاااق ا تضلااا  تداااراء  قااادب ال الهاااا ، وبرو و اااو  األمااام ا ت اااد   ةاااع و ماااع ومضا  ااا  اال اااار 
 لتحاادي  علااى ا فا  اا  مةيماا  الضماااق   ألدااخاص، وصاصاا  الةساااء واألطفااا ر وأوصااتها أيلااااً 

 ر(٩)(١8٢)ر م  ١٩٩٩الدول   بهلن حير أسوأ أد ا  عمق األطفا ، 
وصااى الت ااالا اإلب لاااب الضااا اب بااو ن بق ااو  طلااو صاير  ا قاارر اخلاااص ا ضاا   رياا  وأ -8

 ر(١٠)الدي  أو ا ضتقد

 (١١)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
ح ومااا  باااو ن تنهااااء   اااان ح اااوماب  اااوَّ   ةسااا   مج اااع  ١أوصااات الور ااا  ا هااارت    -٩

ليت صااو ت عل هاا وي لَّاا باذلك، وبتموياد  األنهط  ا تحل  بتةف ذ مضاهدا  حقوق اإلنسان ا
  ااوارو ال هااري  والتقة اا  وا ال اا  الالصماا  ألواء عملااى بفضال اا  علااى الحااض د الهااامق لضااد   طاعااا  

 ر(١٢)وعلى الحض د الوط  واإل ل ماب واحمللاب

تنفيذذذال االلتزامذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة  قذذذوق اإلنسذذذانن مذذذع مرا ذذذاة القذذذانون الذذذدو   -جيم 
 نساين السارياإل

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -١ 

 (١3)ا ساوا  وعد  التم  م  
ماا   ااانون الضقااو   الااذي يااةّ  علااى أنااى  ٢١3 لفاار  اً علماا ٢أحاطاات الور اا  ا هاارت    -١٠

"يدان دخ  متهم جبرمي  ممارس  دةس   ه  ط  ض   ق حا  مارس اللواط أو أي دا ق خخار ما  
الااااذي  ااااالا نيااااا  الط  ضاااا "، وهااااو مااااا نيااااّر  جمتمااااع ا ثل ااااا  وا ثل اااا   أداااا ا  الساااالو  اجلةساااااب

وممووداب ا  ق اجلةساب ومغايري اهلوي  اجلةسان   وحاملاب صفا  اجلةس  ومياةضهم ما  الوصاو  إىل 
 ٢الضدالاا  ماا  أدااق التحاادي للميااا  الاايت يتضرضااون هلااار وق هااذا الحاادو، أوصاات الور اا  ا هاارت   

 ر(١4)م   انون الضقو   ا الفر  والفرو  الالحق  ذا  الحل بو ن نن  لغاب هذ

 (١5)وحقوق اإلنسانالتةم   وال  ئ  واألعما  التجاري    
على أنى ق ظق ما حتّق  م  إباصا       ق جماا  ا اد ما   ٢دّدو  الور   ا هرت    -١١

علاى اً  اد ا  اا ،    لماماالفقر ما  ح ام  ل  ا  االحت اداا  األساسا   واللاروري  لل قااء علاى  
ا  وم  أن  رادع اسرتا  ج تها بهلن ا د ما  الفقار لالنتقاا  ما   اري  اوف  الرعايا   او   ا  
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حو  الفقر اً فرعاً الفقراء و ضميم  دراهتم ألهرال االستدام ر وية غاب أن  تلم  االسرتا  ج   أيل
 هااادري  ماا  األراي  إىل ا اادن وفئاا   الةاداايف ق ا ةاااط  ا لااري ، ال ساا ما ق أوساااط الهاا اب ا

 ر(١٦)  ار الس  ا تمايد 
ماا  أهاام الس اسااا  وخطاا  الضمااق اً أن بااو ن  ةفااذ بضلاا ٢والحياات الور اا  ا هاارت    -١٢

فا  ال وذياا  الاايت  اادعو إىل احاارتا   ااق   محاياا  ال  ئاا ر و ااد سااا ت الفلسااق جمااا األ ثاار  قاادماً 
انساااجا  مااع ال  ئااا  الط  ض اا  ق ضاامان عاااد   ضاارل ال  ئااا   دوانااو ا  ااا  و اااوص أ  اا  الضاا   ق

صا  يهاا ق أساالوب ح ااا ر و ااد أ ملاات  أن هاارس األدااجار مااااً لاادمار هائااقر والحياات أيلاا
باااو ن بااارلمري عملهاااا الاااوط  الثاااايف للت  اااا ودااارعت ق  ةف اااذ بااارلمري عملهاااا الثالااام ق هاااذا 

راضاااب لتحااة فها ضاام  ا اادائ  ق ا ائاا  ماا  جممااو  مساااح  األ 5١,44الحاادور  مااا رصااد  
 ر(١٧)احملم   واحملم ا  الط  ض   وا مرا  ال  ولود  

وداهد  اً أن باو ن  قاع ق مةااط  صلمال ا  نهاط  داداً أيل ٢والحيت الور   ا هرت    -١3
بتغاا  أطاااط الطقااس، وال ساا ما األمطااار الطوفان اا   صالص   وياا  عااو  ر هااار وهااذا الوضااع، مقاارتلً 

فا ، مي   أن  رت و عل ى  اوار  لمجا  عا   غا  ا ةاات  اد  ضاوو  ل لاد إىل اخللاا، وفرتا  اجل
خااال  اً وإن  انات باو ن ق طريقهاا، علااى مج اع ا ساتواي ، إىل اخلااروأ ما  فئا  أ ااق ال لادان طاو 

 ر(١8)السةوا  القل ل  ا ق ل 

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (١٦)ن على دخحىح  الفرو ق ا  ا  وا ري  واألما  
و ن حياار  لفضااق عقوباا  اإلعاادا ر أدااار مر اام مةاهلاا  القتااق ق الضااا  إىل أن وسااتور باا -١4

وق هااذا الساا اق، حاام بااو ن علااى التحاادي  علااى الوو و ااو  االخت اااري الثااايف ا ل اا   لضهااد 
 ر(٢٠)الدويل اخلاص   قوق ا دن   والس اس  ، اهلاو  إىل إلغاء عقوب  اإلعدا 

والحيات ا  ااور  الضا  اا  إل ااء مج ااع أدا ا  الضقوبا  ال دن اا  الايت  ااارس ضاد األطفااا   -١5
أن الضقوب  ال دن   حميور  ق الةيا  اجلةائاب ق بو ن، ل ةهاا ال  اما  مهاروع  ق ا ادارس وا ةام  

راح   ااق وأمااا    قاادب الرعاياا  ال ديلاا  والرعاياا  الةهارياا ر ودااّدو  علااى ساا   هااريضا  حتياار صاا
أد ا  الضقوبا  ال دن ا  ق مج اع األماا  ،  اا ق ذلاك ق ا ةام ، وإلغااء مج اع األح اا  القانون ا  

 ر(٢١)٢٠٠4اليت   م استخدامها  ا ق ذلك م   انون الضقو   لضا  

 (٢٢)ا راي  األساس   وا   ق ا هار   ق ا  ا  الضام  وا  ا  الس اس    
( ماا  الدسااتور حتياار التم  اام علااى أساااس 4)٧إلب لاااب الضااا اب أن ا اااو  لا االحااا الت ااا -١٦

الاااادي  و ااااة  علااااى أنااااى "ال نيااااوص إد ااااار أي دااااخ  علااااى االنتماااااء إىل وياااا  خخاااار  إل اااارا  أو 
الت ريض"ر وددو على أن هذ  ا او   ةتهك ا   ق حري  الدي  أو ا ضتقد بقادر ماا مي ا   فسا  

ر والحاا الت االا اإلب لااب (٢3)ننى يهمق األنهط  الدية   ا هاروع  مفهو  "اإل را  أو الت ريض"
 ٢٠٠4أن اإل ااارا  أو الت اااريض علاااى  غ ااا  الااادي  يضتاااو ق  اااانون الضقاااو   لضاااا  اً الضاااا اب أيلااا
 ر(٢4)(، دة   يضا و عل ها  لسج   د   حق إىل ثال  سةوا ٢٠١١)ا ضد  عا  
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 ٢٠٠8ب لاب الضا اب بو ن نن  ضد  وساتور عاا  وق هذا الحدو، أوصى الت الا اإل -١٧
( مفهو  "اإلد ار على االنتماء إىل وي  خخر  لت اريض"  وأن  لغااب 4)٧م  ماو ى  وأن حتذ 

ق  انون الضقو   الوط  المتثا  القانون الدويل  قوق اإلنسان م  خال  اً ح وم  بو ن مواو
 ر(٢5)هج ع االضطرا   ا دن  حذ  الفقرا  ا تضلق   إل را  والت ريض و 

وق حاا  الحااا الت ااالا اإلب لاااب الضااا اب أنااى يتضاا   سااج ق اجلماعااا  الدية اا  لااد   -١8
ا  وم ، أوصى ا  وم   اا يلاابم مرادضا  نياا   ساج ق ا ةيماا  الدية ا  ألن التساج ق ية غااب 

اح بتساااج ق الطوائاااا  مارسااا  ا ااا  ق حريااا  الااادي  أو ا ضتقاااد  والساااماً الصمااااً أال ي اااون دااارط
الدية اا  هاا  ال وذياا  واهلةدوساا  ،  ودااو  ااانون بااو ن بهاالن ا ةيمااا  الدية اا   والضمااق بةهاااط 

 ر(٢٦)على م اف   التم  م ضد ا س     وه هم م  األ ل ا  الدية  

 والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتما ية  -٣ 

 (٧٢)عاول  وموا   ا   ق الضمق وق ظرو  عمق   
أن مضااد  بطالاا  الهاا اب خخااذ ق االصوايو، وأن باارامري التود ااى  ٢الحياات الور اا  ا هاارت    -١٩

 ر(٢8)وا هور  و ةم   القدرا  ال  ما  ه   اف   مما يفا م مها ق اله اب الذي  يوادهون صضو  

 (٢٩)ا   ق اللمان االدتماعاب  
إىل  ااوف  رعاياا  ادتماع اا  مةتيماا  علااى ودااوو حاداا   وياا   ٢دااّدو  الور اا  ا هاارت    -٢٠

ووضع ضمال  للتضامق مع التغ  اإلطائاب السريعر وُ واصق ا ةاط  ا لاري  اساتقطاب الها اب 
ق اً ال ااااحث  عااا  فااارص عماااق أفلاااق، هااا  أن ال لاااداي  ا لاااري  ا اااذ  إداااراءا   ل لااا  داااد

 ر(3٠)الحدو هذا

 (3١)ا   ق الح    
أن ا  وماااا   ااااوفر اخلاااادما  الحاااا      ااااان علااااى الة ااااو  ٢الحياااات الور اااا  ا هاااارت    -٢١

ا ةحوص عل ى ق وستور بو نر وُوضضت اسرتا  ج ا  وم اوئ  ود ه   لتقدب اخلادما  الحا    
الااذي  ٢٠١٧بتقرياار  ضااداو الساا ان وا سااا   لضااا  اً علماا ٢  ااانر  مااا أحاطاات الور اا  ا هاارت   

ق ا ائاا  مةهااا  ٦٦.3 هاا   مي ةهااا الوصااو  إىل ا  ااا  ا لموناا  وق ا ائاا  ماا  األساار ا ض ٩8ي اا  أن 
ق ا ائا ،  ١5.١مي ةها الوصو  إىل خدما  اإلص اح احملسة ر واخنفض مضد  وف ا  الرضاع إىل 

 8٩ ق ا ائاا ، ومضااد  وف ااا  األمهااا  إىل 34.١ومضااد  وف ااا  األطفااا  وون ساا  اخلامساا  إىل 
 ر(3٢)ق ا ائ 

ع   لقهاا ألناى  لارهم ما  اخلطا  واإلبااصا   ٢نفسى، أعربت الور   ا هرت   وق الو ت  -٢٢
ا  وم ااا ،  ضاااايف الاااوامري الحااا    الرئ سااا   مااا  نقااا  خطااا  ق ا اااوارو ال هاااري ر وأوصااات الور ااا  

  ا   ما  ا هة ا  الالصما  لتهاغ ق الاوامري الرئ سا   مثاق  لاك اً  ا  وم  نن  وفر أعاداو ٢ا هرت   
 ر(33)ق   لتغذي  والح   للمان  قدب اخلدما  بفضال  ا تضل
لتةم   القدرا  ال هاري  اً مطلقاً نن  قّد  وعماً ا  وم  أيل ٢وأوصت الور   ا هرت    -٢3

للتادخال  القائما  علاى الاوامري والرام ا  إىل التحادي لت اداي  مسالل  اً مستدام وأن  وفّر  ويالً 
 ر(34)ص  عت ارها مه ل  وطة  ف وس نق  ا ةاع  ال هري /اإليد
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 (35)ا   ق التضل م  
اللاااوء علاااى أناااى علاااى الااارهم مااا  حتسااا  فااارص ا حاااو  علاااى  ٢سااالطت الور ااا  ا هااارت    -٢4

التضل م، يتض  وضع اللمال  ال اف ا  لتخفا ض ا خااطر ا تحال   جااال  ساالم  الطفاق والغاذاء 
    فااااق التةااااو  ال اااااق ق الااااوامري واألماااا  التغااااذوير  مااااا دااااّدو  علااااى ضاااارور  وضااااع ضاااامال

 ر(3٦)التضل م   وا هار   خارأ إطار ا ةاهري الدراس   م  أدق طو األطفا  وطائهم بحور   امل 

 حمددةحقوق أشخاص حمددين أو فئات  -٤ 

 (3٧)الةساء  
اللااوء علااى أن مج ااع الو اااال  ا  وم اا   ضااايف ماا  ه اااب  ٢ساالطت الور اا  ا هاارت    -٢5

ق األساسااا   ا اويااا  مااا     اااق نقااا  مالدااايف إياااواء ضااا ااي الضةاااا، ونقااا  ا هة ااا  ذوي اهل ا ااا
القااادرا  الالصمااا  للتضاماااق ماااع  لاااااي الضةاااا األساااري ا تضااادو ، وه ااااب الااادعم ا اااايل ا ساااتدا ر 

عاد  وداوو حماا م متخححا  مضة ا   لةيار ق الضةاا اجلةساايف ضاد  ٢والحيت الور   ا هرت   
لك الضةا ا ةاميل، وعاد  وداوو خطا  وم مان ا   اف ا  لتةف اذ  اانون م اف ا  الضةاا ا رأ ،  ا ق ذ
 ر(38)٢٠١3ا ةميل لضا  

ق ا ائا   ٦,٩أن  ث ق ا رأ  ق ا  وماا  احملل ا  ار فاع ما   ٢والحيت الور   ا هرت    -٢٦
 اق الةسااء ر وعلاى الحاض د الاوط ، ساّجق  ث٢٠١٦ق ا ائ  ق عا   ١١,٦إىل  ٢٠١١ق عا  

نساااااء  8ماااا  اً ق الو ااااان )اجلمض اااا  الوطة اااا  وا لااااس الااااوط ( عاااا  طرياااا  االنتخااااا   اخنفاضاااا
 ر(3٩)٢٠١3نساء مةتخ ا  ق عا   4إىل  ٢٠٠8مةتخ ا  ق عا  

باااااو ن نن  ااااادعم التوع ااااا   ساااااتمرار لتغ ااااا  القوالاااااو الةمط ااااا   ٢وأوصااااات الور ااااا  ا هااااارت    -٢٧
على أساس مستدا ، ونال حتحرها ق فارت  االنتخاا  ر وية غااب لل  وما  أن اجلةسان   والق م األبوي  

 ر(4٠) هّجع الةقادا  ب  الردق وا رأ  الست ها  س ق ووسائق   س  باح ا رأ  ق االنتخا  

 (4١)األطفا   
داادير   لثةاااء لت ساا  محاياا  اً إىل أن ا  وماا  بااذلت دهااوو ١أدااار  الور اا  ا هاارت    -٢8

األطفااا  ماا  الضةااا ق الضقااد ا اضاااب،  ااا ق ذلااك إوخااا   ضااديال  علااى  ااانون الضقااو   ق 
  اانون   ا  األطفاا ، واعتمااو ٢٠١١ق عاا    انون رعاي  الطفاق ومحايتاى، واعتماو ٢٠١١عا  

ر وأدااار  إىل أن ٢٠١5اعتماااو  واعااد وأنيماا  رعاياا  الطفااق ومحايتااى ق عااا  ، و ٢٠١٢ق عااا  
ظااواهر بغاااء األطفااا  واال ااار  ألطفااا  ألهاارال دةساا   واسااتغال  األطفااا  ق ا ااواو اإل ح اا  

أن  ضرياا اال اار  ١حميور  مج ضها  ودو  لك القوان  الوطة  ر  ماا الحيات الور ا  ا هارت   
ماا   ضريفااى ق برو و ااو  مةااع و مااع اً انون رعاياا  الطفااق ومحايتااى أضاا   نطا اا ألطفااا   ودااو  اا

 ر(4٢)ومضا    اال ار  ألدخاص، وصاص  الةساء واألطفا 
إىل أنى ال  ودد  هريضا  حماّدو   تةااو   ١و إلضاف  إىل ذلك، أدار  الور   ا هرت    -٢٩

ال  هريضا   ة  على  ح   واليا  االستغال  اجلةساب لمطفا  ق س اق السفر والس اح ، و 
 ر(43) لائ   خارأ اإل ل م  سلل  االستغال  اجلةساب لمطفا 
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إىل أناى نياري وضاع خطا  الضماق الوطة ا  بهالن محايا  الطفاق  ١وأدار  الور   ا هرت    -3٠
إلنهااااء نياااا  داااامق  مايااا  الطفاااق ورفاهاااى يتةااااو  محايااا  حقاااوق  ورفاهاااىر وهااااب ساااتت   ولااا الً 

جلم ع األطفا  و ل    احت اداهتم اإلطائ  ،    ف هم األطفا  ا ستلضفون مثق األطفا  اإلنسان 
 ر(44)ا حاب  بف وس نق  ا ةاع  ال هري /اإليدص واألطفا  ذوي اإلعا  

ق  ٦ن إق بااااو ن، إذ اً أن صواأ األطفااااا  ال ياااما  سااااائد ١والحيااات الور اااا  ا هااارت    -3١
ق ا ائ  مةهم   اق سا  الثامةا  عهار ر وسالطت  ٢٦  اخلامس  عهر  وا ائ  مةهم  مودوا   ق س

م  عوامق  ضميم  ضّرل األطفا   اللوء على أن صواأ األطفا  ية غاب أن يضرت  بى بوصفى عامالً 
ر وعلااى (45)ماا  أداا ا  االسااتغال  اجلةساااب لمطفااا  ق حااّد ذا ااى لالسااتغال  اجلةساااب وداا الً 

أن االسااتغال  اجلةساااب لمطفااا ، الااذي يضااّر  علااى أنااى  ١  هااذا الة ااو، أباارص  الور اا  ا هاارت 
اسااتخدا  األطفااا  ألهاارال دةساا   لقاااء ا حااو  علااى بلااائع أو مقابااق نقاادي أو ع اا ، يقااع 

 ر(4٦)عةدما يُرهم الطفق على المواأ مقابق مهر والتما  برب  عال   دةس   مع دخ  خخر
اصاق عمل ا  التوع ا  ق صافو  الفئاا  ح وم  بو ن نن  و  ١وأوصت الور   ا هرت    -3٢

اللااض ف  ماا  الساا ان وق ا تمضااا  الةائ اا  والفقاا   بهاالن اجلاارائم ا تحاال   السااتغال  اجلةساااب 
 ر(4٧)لمطفا  وا مارس  اللار  لمواأ األطفا 

 ااااا يلااااابم إنهاااااء خاااا  ا حااااا  جمااااايف  ١وعااااالو  علااااى ذلااااك، أوصاااات الور اااا  ا هاااارت    -33
وعاب لد  مج ع األطفا  على الحض د الاوط   واإلباالا اإللمامااب عا  دا ه  للمساعد  وإذ اء ال

االسااتغال  اجلةساااب لمطفااا ، مااع فاارل عقااو   دااديد  ق حااا  عااد  االمتثااا  ووضااع خل ااا  
 ماي  ا  لغ  ع  هذ  اجلرائم  وحتس  إم ان   الوصو  إىل الضدال  م  خاال   ادريو الضاامل  

دي لالستغال  اجلةسااب لمطفاا  ومالحقا  اجلةاا  وإوراأ التادريو ق ق  طا  الضدال  على التح
مةاااهري التاادريو ا هاا  الةموذد اا  ا ودهاا  للقلااا  وا ااوظف  ا  لفاا  تنفاااذ القااوان   وحتساا  
القاادر  علااى حتديااد اجلاارائم الاايت  ةطااوي علااى االسااتغال  اجلةساااب لمطفااا  علااى داا    اإلنرتناات 

لتاادريو علااى مجااع ال  ااال  اإلل رتون اا  وصاا انتها، وممارساا  ا را  اا  عاا  والت ق اا  ف هااا  وصايو  ا
 ر(48)طري  ه ئ  أو و ال  مستقل  ذا  والي  حمّدو 

 (4٩)األدخاص ذوو اإلعا    
إىل أن مةيمااااااا  ا تمااااااع ا ااااااديف  ااااااوفر خاااااادما  حماااااادو   ٢أدااااااار  الور اااااا  ا هاااااارت    -34

ض  على ا هة ا  التضاماق ماع إعا اا  متضادو ، لمدخاص ذوي اإلعا  ، ويضو ها ق ذلك أنى يت
ر وق هاذا الحادو، أوصات الور ا  (5٠)وأنى ال  ودد ه ا ق أساس   مالئما  لتاوف   لاك اخلادما 

ح وم  باو ن  عتمااو س اسا  اإلعا ا  الايت  هامق الادعم ا  اوماب  ةيماا  ا تماع  ٢ا هرت   
 ر(5١)مق مع حاال  اإلعا   ا تضدو ا ديف، م  خال   ويلها وبةاء  دراهتا، للتضا

أنااااى يتضاااا  وضااااع س اساااا  وطة اااا  إلوماااااأ األطفااااا  ذوي  ٢والحياااات الور اااا  ا هاااارت    -35
ماا  ا ساااعد  علااى  وع اا  ا هة اا  واجلمهااور الضااا  ماا  اً اإلعا اا  ق ا تمااع والتضلاا مر وال بااد أيلاا

 ضة اا    اام مي اا   ااوف  خااال  ا مااال  الوطة اا ر ويتضاا   ااوف   اادريو متخّحاا  للمهة اا  ا
 ر(5٢)خدما  د د  لمطفا  ذوي االحت ادا  اخلاص 

بو ن تنهاء مر م وط  لذوي اإلعا   يلم  تلا  حردا  ما   ٢وأوصت الور   ا هرت    -3٦
مقدماب اخلدما  ا درب ر  ماا ية غااب أن يةيار ق التطاورا  اجلدياد  ق هاذا ا اا ، وأن يتةااو  
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، وأن ياادّرب مقاادماب اخلاادما ، وأن يضمااق بوصاافى ماااو حلااو  مةاساا   حمل اااً مسااائق الت  ااا واعت
 ر(53)مر م مضار  ووعو  ف ما يتضل   سلل  اإلعا   ق ال لد

 (54)األ ل ا  والهضوب األصل    
 مارساا  باو ن اً أحاطت و ال  ا دن ا ت د  للتضاون ف ما ب  الهاما  واجلةاوب علما -3٧

  ا ة اادري  ماا  بااو ن أو اللو هااام ا،  ااا ق ذلااك س اسااتها التم  مياا  الاايت التم  مياا   ااا  الة  ااال 
 ر(55) وهم على االنلما  إىل خم ما  الالدئ  ق ن  ا  واهلةد

وأوصاااات و الاااا  ا اااادن ا ت ااااد  للتضاااااون ف مااااا باااا  الهااااما  واجلةااااوب بااااو ن نن   ااااذ   -38
بالئما  الحارا  الضر ااب علاى الة  اال    دهووها   اف   خطااب األحاماب الس اسا   الاذي يُة ااب

 ر(5٦)ا ة دري  م  بو ن أو اللو هام ا

 (5٧)واخل اً ا هادرون والالدئون وملتمسو اللجوء وا هروون   
دااخ  لطاا   8 ٠٠٠ لتقااديرا  الاايت  ف ااد بودااوو اً علماا ٢أحاطاات الور اا  ا هاارت    -3٩

ا ت اد  الساام   لها ون الالدئا ، ونن اجلهاوو  للغ  الة  ال   ق خم ما   ادير ا مفوضا   األمام 
ق ا ائاا  ماا  ساا ان  ٩٠الدول ا  ا  ذولاا  علااى مااد  سااةوا  أفلاات إىل إعااو   ااوط  أ ثاار ماا  
عاا  امتةا ااا لل لاادان  ٢هااذي  ا خ ماا  ق بلااد خخاارر وق هااذا الحاادو، أعرباات الور اا  ا هاارت   

مفوضااا   دااا ون الالدئااا  إلعااااو  سااا ان  الثمان ااا  الااايت أباااد ، ألسااا اب إنساااان  ،  ضاو اااا ماااع
 ساا تها ق دضاق بارلمري إعااو  التاوط  اً أيلا ٢ا خ م  إىل بلد خخرر وأ ر  الور   ا هارت   

 ر(58)م  أب  الوامري ا ةفذ  حىت اآلن واحداً 
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