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 حقوق اإلنسان مجلس
           لحادية والثالثونا الدورة

                األعمال جدول من 8و 2 البندان 
 التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان 

 وتقارير المفوضية السامية واألمين العام

                 فيينا عمل وبرنامج إعالن وتنفيذ متابعة 
    اإلعالن وبرنامج العمل

نتااا ج حلقااة النقااا  بثاا ن تاا ثير مثاا لة المياادرا  العالميااة علاا  التمتاا    
 بحقوق اإلنسان

  
 تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان   

  

 موجز 
حلققــــ   ، ويعــــ ج مــــوجزاا 28/28بقــــ اس حقــــإل سقــــو  ا   ــــان  يقــــدذا اــــيا التق يــــ  عمــــ ا  

                    الــــــت ع قـــــــد  ،النقــــــاأ عـــــــن خــــــلعا مةـــــــتق  املقــــــدسا  العامل ـــــــ  عقــــــ  التمتـــــــ   قــــــو  ا   ـــــــان
 .أعناء دوسة اجملقإل الث عني 2015أيقول/سبتمرب  28يف 
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 مقدمة -أولا  
عقـد سققـ   قـاأ يف دوسخـث الث عـني عـن خـلعا  28/28ق س حقإل سقو  ا   ان يف قـ اسا   -1

باالســـتنتاجا  الـــواسدة يف خق يـــ   اا عقـــ  التمتـــ   قـــو  ا   ـــان م ـــت ديمةـــتق  املقـــدسا  العامل ـــ  
مفــوج األمــم املتحــدة ال ــامإل حلقــو  ا   ــان عــن الدساســ  الــت خناولــ  خــلعا مةــتق  املقــدسا  

(. كمــــا قــــ س اجــــ اء ســــواس بنــــاء و ــــام  عــــن A/HRC/30/65 ــــ  عقــــ  التمتــــ   قــــو  ا   ــــان  العامل
القضــــ   مــــ  ان ــــا  املعن ــــ  لــــاسب  امل ــــقح ، مثــــ  وكــــاال  األمــــم املتحــــدة املتق  ــــ  واجملتمــــ  

ابـــان  2015أيقول/ســـبتمرب  28املـــدمب، رةـــاسك  ننـــ  املقـــدسا . وعقـــد اجملقـــإل سققـــ  النقـــاأ يف 
 ني.دوسخث الث ع

اىل مفوضــــ   األمـــــم املتحــــدة ال ـــــام   حلقــــو  ا   ـــــان  28/28وطقــــل اجملقــــإل يف قـــــ اس   -2
 املفوضــــ  ( اعــــداد خق يــــ  عــــن سققــــ  النقــــاأ يف  ــــت  مــــوجز. وأعــــد  اــــيا التق يــــ  بنــــاء عقــــ  اــــيا 

 الطقل.

وافتتحـــ   ا بـــ  املفـــوج ال ـــامإل سققـــ  النقـــاأ الـــت أداسقـــا س   ـــ  سوي ـــ ا ال ـــابق  سو   -3
وس. وف مــا يقــإل األ ــقان الــيين  ــاسكوا يف احلققــ ي  ــاف ا أ ــدسيإل فقــوسيإل، مــدي  س اســ  دسايفــ

املقــدسا  بــو اسة العــدل التولومب ــ ر وان فوسداــاا، املــدي ة التنف ييــ  ل  ــاد الــدو  املعــ  ب  اســا  
املقـــدسا ر و مـــد  مـــود ولـــد  مـــدو،  ا ـــل مـــدي  م كـــز جن ـــ  لق  اســـا  األمن ـــ ، وأســـتا  يف 

            ع ــــــــد الدساســــــــا  العق ــــــــا أن ــــــــ ، ومفــــــــوج لــــــــد  ننــــــــ   ــــــــ   أف يق ــــــــا املعن ــــــــ  باملقــــــــدسا ر م
و ــ قاس ســاكزينا، مــدي  اداسة ال ــح  النف ــ   وخعــاطإل املــواد التابعــ  ملنةمــ  ال ــح  العامل ــ ر وألــدو 

         . و ــــاس  دميــــو ،  ا ــــل املــــدي  التنف ــــيد ملتتــــل األمــــم املتحــــدة املعــــ  باملقــــدسا  وان ميــــ - ال 
أسخــايود س ي ــامو ، ســفا خايقنــد لــد  متتــل األمــم املتحــدة يف ف  نــا وس ــ إل الــدوسة الثامنــ   أيضــاا 

 واخلم ني لقجن  املقدسا .
  

 البيان الفتتاحي -ثانياا  
 
أ ـــاس   ا بـــ  املفـــوج ال ـــامإل يف ب اإـــا االفتتـــاسإل اىل خق يـــ  املفـــوج ال ـــامإل عـــن دساســـ   -4

املقــدسا  العامل ــ  عقــ  سقــو  ا   ــان. وخضــمن التق يــ  ، ــ  حــاال  س   ــ ، اــإلي خــلعا مةــتق  
ســــ ما يف ســــ  األقق ــــا   احلـــ  يف ال ــــح ر واحلقــــو  املتعققــــ  بالعدالــــ  اننا  ــــ ر وسةــــ  التم  ــــز، ال

 ا عن   والن اءر وسقو  الطف ر وسقو  الةعو  األلق  .

امإل أن حقـإل سقـو  ا   ـان كـان اعـ    ك    ا بـ  املفـوج ال ـ فعن احل  يف ال ح ، -5
بضـــ وسة وجـــود بـــ ام  لقحـــد مـــن األضـــ اس وأن اـــي  التـــدابا، الـــت خةـــم  بـــ ام   12/27يف قـــ اس  

 خبــدي  احلقــن والعــ ي البــدي  لقمــواد األف و  ــ  املفعــول، متاســ  يف عــدد مــن بقــدان العــا  يقــ  ققــ  ا 
ققـــ إل ا لـــابا  بفـــاوس  قـــإل املناعــــ  عـــن الن ـــ . وخ ـــاعد خـــدابا احلـــد مـــن األضــــ اس عقـــ  خ
. و ــــجع   ا بــــ  املفـــــوج اا مقحوظــــ خقق  ــــاا  البةــــ ي  وا تةــــاس الفاوســــا  األ ــــ   املنقولــــ  بالـــــدا
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 ال ــــامإل الــــدول عقــــ  ا ت ــــاي إــــوي احلــــد مــــن األضــــ اس. وأضــــاف  قا قــــ  ان األمــــ  يتعقــــ  أساســــاا 
يـــد مـــن الق ـــود و ـــإل ال  ـــا بال ـــجون س ـــم خ ـــطدا االســـتفادة مـــن بـــ ام  احلـــد مـــن األضـــ اس باملز 

احلاجـ  املقحـ . والسةـ  أن احل ــول عقـ  األدويـ  األساسـ   يف اطــاس ال قابـ  الدول ـ   ـدود لق ايــ ، 
 عــــن  ويق ــــا  الــــ  يف البقــــدان النام ــــ . وب نــــ  أن اــــي  األدويــــ  نضــــ   البــــاا لق ــــود  وفــــاا مــــن

 .مة وع   ا أ  اج اىل املة وع  الطب   االستعماال 

ــ -6     ا بــ  املفــوج ال ــامإل بــلن املقــ س اخلــان املعــ   ــ  كــ  ا  ــان يف التمتــ  بــلعق  و ك 
م ــتو  نتــن مــن ال ــح  البد  ــ  والعقق ــ  كــان دعــا اىل اإــاء وــ ط س ــا ة املقــدسا  وخعاط  ــا يف 

ــ   أيضــاا A/65/255  2010خق يــ   ال ــادس عــاا  بــلن منةمــ  ال ــح  العامل ــ  وب  ــام  األمــم  (. و ك 
. وكـان سـبل  لـ  مةـاااا  دة املة   بني منةما  األمـم املتحـدة ملتافحـ  ا يـد  وقفـا موقفـاا املتح

ــلصداء أمــاا احلــ  يف ال ــح .  أ ــث خبــني  أن وــ ط س ــا ة املقــدسا  وخعاط  ــا أد   اىل وضــ  عقبــا  كيف
               وعـــن عقوبـــ  ا عـــداا عنـــد اسختـــا  جـــ ا م ختعقـــ  باملقـــدسا ، ق ـــد س عـــدد البقـــدان أو األقـــال م الـــت 

                وأفضــــــ  خنف ــــــي العقوبــــــ  اىل اعــــــداا .33بـــــــ ال خــــــزال خطبــــــ  عقوبــــــ  ا عــــــداا عقــــــ  اــــــي  انــــــ ا م 
وكا ــــ  أ قب ــــ  ا عــــداما  يف بعــــجل الــــدول ختعقــــ  بــــان ا م امل خبطــــ   . ــــقإل ســــنوياا 1 000حنــــو 

باملقـــدسا . لتنـــث جـــاء يف اســـتنتاجا  القجنـــ  املعن ـــ   قـــو  ا   ـــان أن األمـــني العـــاا، واملفـــوج 
 ــاال  ا عــداا  ــاسي القضــاء أو بــجج اءا  مــوجزة  ال ــامإل حلقــو  ا   ــان، واملقــ س اخلــان املعــ 

               ، واملقـــ س اخلـــان املعـــ  ر ـــلل  التعـــييل و ـــا  مـــن ضـــ و  املعامقـــ  أو العقوبـــ  القاســـ  أو خع ـــفاا 
 أو ال ا  ا    أو امل  ن  أن ج ا م املقدسا  ال خ   اىل سد "أ ط  ان ا م".

املةــتبيفث يف اسختــاام جــ ا م خــ خبا باملقــدسا  يف بعــجل والسةــ   ا بــ  املفــوج ال ــامإل أن  -7
الــدول مع ضــون أكثــ  مــن  ــاام ل ستجــا  التع ــفإل وأن مــدم  املقــدسا  قــد يتع ضــون لقتعــييل 

مــا ي خـل عقــ   أو سـوء املعامقـ  أعنــاء استجـا ام ال تــزاا اع افـا  أو معقومــا  أ ـ   مــن م. و البـاا 
 قـــدسا  عقوبـــا  قاســـ   ال ختناســـل مـــ  جـــ ا م ب ـــ ط    ـــب اا ا دا ـــ  باسختـــا  جـــ ا م متعققـــ  بامل

واضـــ اس أمقـــ  مـــن احلقـــو  أو خق  ـــد األاق ـــ  ف مـــا يتعقـــ  بطا فـــ  مـــن االســـتحقاقا ، مثـــ  سضـــا   
األوالد أو سقـو  الزيـاسة أو احل ـول عقـ  ال ـتن العمـومإل أو امل ـاعدة ال يا  ـ  أو امل ـاعدة املال ـ  

ا الوظـــا  . وينب ـــإل ايـــ ء االعتبـــاس لبـــدا   ا اكمـــ  وال ـــجن عـــن لقطـــ  ، أو األاق ـــ  لـــبعجل أ ـــوا 
و ـــا امل ـــحوب  بعنـــ . والسةـــ  أن أفـــ اد األقق ـــا  ا عن ـــ   انـــ ا م الب ـــ ط  امل خبطـــ  باملقـــدسا 

ســ ما ب ــبل خعــاطإل  والن ــاء  الــ ا يتع ضــون لقتم  ــز يف اطــاس ان ــود ال ام ــ  اىل ا فــا  القــا ون، ال
 ا أو ألن الفئتني خؤديان دوس "املتج ين ال  اس". املقدسا  أو س ا ق

وف مـــا يتعقـــ   قـــو  األطفـــال، قالـــ   ا بـــ  املفـــوج ال ـــامإل ان ال ك ـــز ينب ـــإل أن ين ـــل   -8
عقـــ  الوقايـــ ، وينب ـــإل أن يتققـــ  األطفـــال معقومـــا  دق قـــ  وموضـــوع   عـــن املقـــدسا  وأال ي سيفقـــوا 

ل ــح  والتعقــ م، والعــ ي، رــا يف  لــ  خــدابا احلــد مــن ، بــ  ينب ــإل أن خ كــز التح  كــا  عقــ  اجنا  ــاا 
األضــ اس، واعــادة ا دمــاي يف اجملتمــ . وعــن الةــعو  األلــق  ، السةــ  أ ــث اــ   ــا ناسســ  أع اف ــا 

 .التقق دي  والثقاف   والدين  ر ومىت كان خعاطإل املقدسا  من اي  األع ا ، ينب إل اجا خث مبد  اا 



 A/HRC/31/45 

 

4/12 GE.15-22132 

 

 ـــامإل عــــن أمق ــــا أن ختنــــاول الوعـــا   اخلتام ــــ  لقــــدوسة االســــتثنا    وأع بـــ   ا بــــ  املفــــوج ال -9
مــن أجــ   ايــ   و ــدداا  بن ــاءا  سقــو يف ا   ــان خنــاوالا  لقجمع ــ  العامــ  عــن مةــتق  املقــدسا  العامل ــ 
 .اي  احلقو  يف قوا ني الدول  وناسساقا م تقب ا 

  
 بيانا  المثاركين -ثالثاا  

 
مــن امل ــم خوســ    طــا  التعــاون دا ــ  أســ ة األمــم املتحــدة و ق ــ  قالــ  مــدي ة احلققــ  ان  -10

الطــــاب  املعقــــد لتعــــاطإل املقــــدسا . وكــــان اــــد  انق ــــ  مع فــــ  مــــا ا ا كا ــــ  االخفاق ــــا  الدول ــــ  
ــــم ديفوس ال  اســــا  املعتمــــدة يف اــــيا اجملــــال. ومــــن  ــــلن اســــ اا حقــــإل سقــــو   املناســــب  خطبذــــ  وف ص

وضـــ  اطـــاس عـــاا يـــوف  االخ ـــا  وينـــا الـــدس  لـــو  املزيـــد مـــن ا   ـــان واملفوضـــ   أن ميتـــن مـــن 
اخ ـــا  خقـــ  ال  اســـا  وفاعق ت ـــا. اـــيا األمـــ  م ـــم ألن بعـــجل البقـــدان اعتمـــد  خـــدابا ال  ـــ ا 
سقو  ا   ان، را ف  ا سـ  مـدم  املقـدسا  يف ال ـح . اـيا، وبـا  مـن البـدي إل أ ـث قـد يتـون 

    ـــا مق ـــودة. وأضـــاف  أن خق يـــ  املفـــوج ال ـــامإل ل  اســـا  املقـــدسا  الوطن ـــ  والدول ـــ   تـــا
 لف  اال تبا  اىل  تا   خعاطإل املقدسا  عق  أضع  الناس، مث  الن اء واألطفال.

وسســـل ال ـــ د فقـــوسيز بالدساســـ  الـــت أعـــدقا املفوضـــ  ، الـــت أ ـــاس  اىل بعـــجل النتـــا    ـــا  -11
املقـدسا ، ا ت  تـ  كثـا مـن سقـو  امل  و  ف  ا ل  اسـا  متافحـ  املقـدسا . فبماسـم متافحـ  

ـــــربس ولـــــم مـــــدم  املقـــــدسا  واق ـــــاءام أو التم  ـــــز يف ســـــ  األقق ـــــا  أو  ا   ـــــان، وال  ـــــإلء ي
التعــييل أو عقوبــ  ا عــداا. وينب ــإل عــدا احلتــم عقــ  س اســا  املقــدسا  بنــاء عقــ  س ــن   ت ــا 

النــاس يقبعــون يف ال ــجون  وامنـا عقــ  تاعت ــا. وسأ  كولومب ــا أن مــن  ــا املقبــول خــ   مئــا  اال 
ــقص ة  مــد  احل ــاة، بــ  احلتــم عقــ  م با عــداا ب ــبل جــ ا م خت ــ  باملقــدسا  أو فــ ج عقوبــ  ال  
عق  مـدم  املقـدسا . وخعـامب الن ـاء واألطفـال املـدا ون يف قضـايا ختعقـ  باملقـدسا  معا ـاة  الـ  

 من عقوبا  لاسم .

اىل ا ــــــدالا النــــــزاا امل ــــــق   يف كولومب ــــــا أيضــــــاا  وأد  التــــــلعا املــــــدم  ل وــــــاس باملقــــــدسا  -12
واســـتنزا  املـــواسد الـــت كـــان ميتـــن اســـتثماساا يف ال ـــح  والتعقـــ م والتنم ـــ . وعقـــ  ال ـــع د الـــدو ، 
اق ســ  كولومب ــا  طــ  قــد  اىل ال ــاء عقوبـــ  ا عــداا، واإــاء وــ ط خعــاطإل املقــدسا ، واعتمـــاد 

ا بديقـ  لق ـجن. ومـن امل ـم ا قـ اس عنـد متافحـ  املقـدسا  خدابا احلد من األض اس، واأل ـي بتـداب
بل ث ال ميتن لقمنةوم  الدول   أن خ ـتم  يف اسـتعمال  فـإل ال  اسـا  لقتعامـ  مـ  سقـا    تقفـ ر 
فقــد خ ــا  املةــاك ، ومــن  ــا املمتــن األ ــي بــن    ــام  ي كــز عقــ  العقــا . وال ميتــن اســتبعاد 

   ان عند متافح  املقدسا .ال ح  العام  والتنم   وسقو  ا 

وقالـــ  املـــدي ة التنف ييـــ  ل  ـــاد الـــدو  املعـــ  ب  اســـا  املقـــدسا  ان الـــدوسة االســـتثنا     -13
القادم  لقجمع   العام  عـن املقـدسا  سـو  ختـون ف لـ  سـاحن   جـ اء سـواس مفتـون ولـاد  عـن 

املقــدسا  ول عــ ا  بالعواقــل التحــديا  والع ــو  الــت ينطــود عق  ــا الــ د العــاملإل عقــ  متافحــ  
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العام  والو  مـ  لققـوا ني العقاب ـ  وناسسـا  ا فـا  القـا ون القمع ـ  عقـ  سقـو  ا   ـان. وقالـ  ان 
مـــن املةـــج  أن خنةـــ  األمـــم املتحـــدة أكثـــ  فـــلكث  يف ال ـــ   القا مـــ  بـــني س اســـا  املقـــدسا  

قـ إل العـ ج العن فـ ، الـت أد  اىل وسقو  ا   ان، لتن ـا أع بـ  عـن ققق ـا البـالأ ألن أ ةـط  خق
  مــا خنت ــ  احلــ  يف احل ــاة. فالقــا ون الــدو   احلتــم با عــداا عقــ  مــ ختا جــ ا م املقــدسا ، كثــااا 

ال جي ــز خطب ــ  عقوبــ  ا عــداا اال عقــ  أ طــ  انــ ا م، وجــ ا م املقــدسا  ال خنــدسي يف اــي  الفئــ . 
الــدول ستــم ا عــداا مــن مــ ختا جــ ا م  ومــ   لــ ، مــا فتــ  يتزايــد عــدد مــن  فــي  فــ  م بعــجل

املقـــدسا ، يف ســـني ســـع  أ ـــ   اىل العـــودة اىل خطب ـــ  أستـــاا ا عـــداا عقـــ  جـــ ا م املقـــدسا . 
باســـم  وأعـــا   ـــاو   ـــديدة ا اء ســـاال  ا عـــداا  ـــاسي القضـــاء أو بـــجج اءا  مـــوجزة أو خع ـــفاا 

 متافح  املقدسا .

. بال ــاا  قا لتجــ ط خعــاطإل املقــدسا  ظــ  يثــا قققــاا وأضــاف  ال ــ دة فوسداــاا أن التــلعا ال ــ -14
فــاألف اد اــ   ــم خققــإل اخلــدما  ال ــح   املنقــية لقح ــاة دون  ــو  مــن العقــا  أو التم  ــز، لتــن 
اخلــو  مــن العقوبــا  اننا  ــ  أق ــ  مــن يتعــاطون املقــدسا  مــن  ــدما  ا قــا  احل ــاة و ــدما  

ميتــن خفادي ــا ووف ــا  مبتــ ة ب ــبل فــاوس  قــإل احلــد مــن األضــ اس، األمــ  الــيد أد  اىل عــدو  
اىل خربيــ  خــدابا قاســ  ، مثــ  التعــييل  . وأفضــ  اــيا التجــ ط أيضــاا Cاملناعــ  البةــ ي  والت ــا  التبــد 

ـــــاسد يف م اكـــــز االستجـــــا  اخلالـــــ  رـــــدم   ـــــداا ا جب واحل مـــــان مـــــن ا اكمـــــ  وفـــــ  األلـــــول وا ي
 اخلتــاا، ختحمــ  الفئــا  امل تضــعف ، مثــ  الن ــاء املقــدسا  بــدعو  ع ج ــم واعــادة خــلا ق م. ويف

ـــاا  املف وضـــ  عقـــ  مف طـــاا  واألقق ـــا  ا عن ـــ ، أكثـــ  مـــن  ااـــا بتثـــا عـــلء العقوبـــا  املتفاوخـــ  خفاوخ
جـــ ا م املقـــدسا . وأضـــاف  أن ال ـــجن يفـــاقم الفقـــ  وا ق ـــاء االجتمـــاعإل. وينب ـــإل لقمجقـــإل أن 

  ا   ــــان ويطقــــل اىل املتقفــــني ا  ــــ ين عــــن س اســــا  املقــــدسا  وسقــــو  ينةــــ  اجــــ اء  الــــاا 
 بواليــا  يف اطـــاس ا جـــ اءا  اخلالـــ  اعــداد خق يـــ   ـــام  مةـــ   عمــا  دعـــث س اســـا  املقـــدسا 

أن ينةـ  يف ن ـ إل يـوا  ـدد يف ال ـن  ملناقةـ  اعـاس مةـتق   من اعـاس عقـ  واليـاقم. وينب ـإل أيضـاا 
 املقدسا  العامل   عق  سقو  ا   ان.

االقت ــادي  ا ــدودة أ ــد ع ضــ   -  د  مــدو ان الــدول  ا  التنم ــ  االجتماع ــ وقــال ال ــ -15
وامــــا ل  ــــ   ملةــــتق  املقــــدسا . ف  اســــا  املقــــدسا  يف اــــي  الــــدول امــــا ال وجــــود  ــــا عمومــــاا 

متطــــوسة بالقــــدس الــــ  ا. وخــــؤع  املةــــاك  امل خبطــــ  باملقــــدسا  يف احلوكمــــ  وســــ ادة القــــا ون وسقــــو  
. ومثـ  أمنـاج جديـدة قضـايا املقـدسا  دساسـ  كاف ـ  وال خعـاجل معانـ  كاف ـ  أيضـاا  ا   ان، وال خـدسس

مــن التعق ــد خ ــتدعإل املزيــد مــن البحــم. وا ا كا ــ  املبــادسا  ال ــابق  خ كــز عقــ  خققــ إل العــ ج، 
، أ ـــي  الطقـــل ا قـــإل يف 2012فـــجن ننـــ   ـــ   أف يق ـــا املعن ـــ  باملقـــدسا ، الـــت أ ةـــئ  عـــاا 

 االعتباس.

التق ــ  الــت اــدع ا ا تــاي املقــدسا  عقــ  اجملتمــ   - وألقــ  الضــوء عقــ  ا عــاس االقت ــادي  -16
مةـااا اىل أن الــن   التقق ــدد سكــز عقــ  بــدا   ا  تـاي  ــا املةــ وا مــن طــ   املــزاسعني. وأوضــ  أن 

ء ال ك ـــز عقـــ  ا عـــاس عقـــ  األفـــ اد، والســـن أن أ قـــل مـــن ينتجـــون املقـــدسا  فقـــ ا مـــن امل ـــم أيضـــاا 
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وأإــم ال يتحولــون اىل أ ن ــاء مــن  لــ  ا  تــاي. وخــدعو احلاجــ  اىل استتةــا  فــ ن عمــ  أ ــ   
ألولئــ  النــاس. ان مــن يتعــاطون املقــدسا  يتع ضــون لقولــم االجتمــاعإل، ولــدي م مــدا    متد  ــ ، 
وام من أس    وم . مث ان س اسا  املقـدسا  الـت خ كـز عقـ  القـبجل عقـ  أعـداد كبـاة مـن النـاس 

 ج عقوبــا  لــاسم  يفاقمــان املةــتق  واةــ ان اننــاة أكثــ  عقــ  اــامد اجملتمــ . وخــؤع  ج ــود وفــ
يف الفقـ اء وباخل ـون األقق ـا  ا عن ـ  والن ـاء. والسـن أن  متباينـاا  ا  فا  املتعقق  باملقـدسا  خـلعااا 

ـــــ من مـــــن سضـــــا   أطفـــــا ن وجيـــــربن أس ا ـــــاا   عقـــــ  ا ج ـــــاج. وخعـــــامب مـــــدمنا  املقـــــدسا  قـــــد ا 
ان امهـــال  مـــن س اســـا  املقـــدسا  اخلاطئـــ . وا تـــتم ك مـــث قـــا  ا  اجملتمعـــا  ا ق ـــ  األلـــق   أيضـــاا 

سقــو  ا   ــان أد  اىل س اســا   ــدسا   ا  عواقــل و  مــ   ــا مق ــودة وأن الضــ وسة خــدعو 
 اىل سسم س اسا  جديدة خثب  فاعق ت ا.

باضــــــط ابا  متعققــــــ  بجدمــــــان  وقــــــال ال ــــــ د ساك ــــــ نا ان مــــــدم  املقــــــدسا  وامل ــــــابني -17
املقــدسا  يتع ضــون لقتم  ــز يف خققــإل  ــدما  ال عايــ  ال ــح   املناســب ، وال ا ــقون عقــ  العــ ي 

مـــن الولـــم وا جحـــا  وال ـــقو   ـــا امل ـــ  يف أمـــاكن ال عايـــ  ال ـــح  ،  امل  ـــم، ويواج ـــون كثـــااا 
ب م لتقب ــ  است اجــاقم مــن وضــع  خــدسي وي ــطدمون بققــ  املعقومــا  لــد  مــوظفإل ال عايــ  ال ــح  

لـــح   خقـــ ن بن ـــب  وف ـــا  وم اضـــ   ال عايـــ  ال ـــح  . وخعـــد اضـــط ابا  ادمـــان املقـــدسا  ظ وفـــاا 
بــلن مــن املمتــن خوق   ــا وع ج ــا. وجيــل مــن  احلــ  يف ال ــح   ومةــت   لــح   م خفعــ ، عقمــاا 

 لت  فئا  ال تان، را ف  ا امل تضعف  وامل مة ، ولت  من س قب  س يت م.

وأعبتــ  خـــد    احلـــد مـــن األضـــ اس، مثـــ  بـــ ام  خبـــدي  ا بـــ  حلقـــن مـــدم  املقـــدسا  أو  -18
 ــدما  التوع ــ  ال ام ــ  اىل الوقايــ ، أإــا فعالــ  يف خــوق إل األمــ اج املنقولــ  بالــدا. وينب ــإل عــدا معاقبــ  
دا مــدم  املقــدسا  ب ــبل خنــاو م املقــدسا ، ألن  لــ  ساجــ  اىل م ضــ مر وعقــ  اــيا، ينب ــإل عــ

مــا ال ختققــ  مــدمنا  املقــدسا  ال عايــ  أو الــدعم الــ  ا لعــ ي  معــامقت م معامقــ  اجملــ مني. و البــاا 
ســــ ما أعنــــاء احلمــــ ، ب ــــبل الولــــم، والتــــل   يف  االضــــط ابا  املتعققــــ  بتعــــاط  ن املقــــدسا ، ال

ي ـــتف د ا سالـــ ، وســـقو  امل ن ـــني واجملتمـــ  كتـــ  الـــيد ينطـــود عقـــ     ـــز. وأضـــا  أ ـــث جيـــل أن 
األطفال من ال  اسا  والربام  واخلـدما  الـت قـد  اىل الوقايـ  مـن ادمـان املقـدسا  واحلـد منـث، 

 من التدابا الت خق  م من املةاسك  يف ا  تاي  ا املة وا واالواس. وأن ي تف دوا أيضاا 

ــ  ال ـــ د ساك ـــ نا بل ـــث يقـــال أس ا ـــاا   -19 عققـــ  باملقـــدسا  ان اخفاق ـــا  األمـــم املتحـــدة املت و ك 
خع ــ  اعمــال احلــ  يف ال ــح . فقــد الســن أن ا ـــد  الن ــا إل مــن اخفاق ــا  املقــدسا  اــو  ايـــ  
لــح  البةــ  وسفــاا ت م، وال يوجــد أد  ــإلء يف خقــ  االخفاق ــا  يطقــل اىل الــدول األعضــاء سســم 

األضــ اس  س اسـا  خنت ــ  سقـو  ا   ــان. فاالخفاق ـا  خــنإل عقـ  انــا  التـدابا ال  مــ  لقحـد مــن
ال ـــح   واالجتماع ـــ  الناتـــ  عـــن خعـــاطإل املقـــدسا . و ـــدد يف اخلتـــاا عقـــ  أن كـــون  ـــقإل مـــن 

حل ما ـث  باضـط ا  مت ـ  اـيا ا دمـان ينب ـإل أال يتـون مـربساا  األ قان يتعاط   دسا  أو م ـاباا 
 احل  يف سعاي  لح   مناسب  وفاعق  خقدذا يف الوق  املناسل.
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دميـو  ا ـث ال بـد مـن االعـ ا  بـلن خعـاطإل املقـدسا  ومـا يـ خبا بـث مـن  - وقال ال  د ال  -20
، وان عـ  املف طــ ، عبـاسة عــن Cظـ و  لـح  ، مثــ  فـاوس  قــإل املناعـ  املتت ــب ، والت ـا  التبــد 

مةــــت   لـــــح   عامـــــ  جيـــــل سق ــــا عقـــــ  يـــــد مـــــوظفني مــــؤاقني ومـــــدسبني. فتعـــــاطإل املقـــــدسا  
ىل ا ت ــا  ســ  مــن يتعاطوإــا يف ال ــح . وينب ــإل لقــدول ي ــتوجل العــ ي ال العقــا  الــيد يــؤدد ا

األعضــاء أن خل ــي ببــدا   ال ــجن يف انــ ا م املتعققــ  باملقــدسا   ــا امل ــحوب  بعنــ . واحلــبإل يف 
اـــي  احلـــاال   ـــا فعـــال ويفضـــإل اىل االكتةـــاا يف ال ـــجون ويفـــاقم ا تقـــال فـــاوس  قـــإل املناعـــ  

 ن من التعايف وخقق  من العودة اىل ا ج اا.البة ي  وأم اج أ   . وخزيد بدا   ال ج

و ــدد  ا ــل املــدي  التنف ــيد ملتتــل األمــم املتحــدة املعــ  باملقــدسا  وان ميــ  عقــ  ضــ وسة  -21
مـــا ونذـــد ال ـــج نا  ب ـــبل  االاتمـــاا  الـــ  الضـــع  اخلالـــ  مل ختبـــا  جـــ ا م املقـــدسا . فتثـــااا 

ــــدا   جــــ ا م ختعقــــ  باملقــــدسا  أو ي ــــ  يفمن عقــــ  أداء م  ــــاا وضــــ ع  و ــــديدة اخلطــــوسة. وخناســــل ب
 ال ــجن  الــ  الن ــاء املت مــا  باسختــا  جــ ا م ب ــ ط  خت ــ  باملقــدسا . ومــن املطقــو  أيضــاا 
انــا  خــدابا لــ ا  حلمايــ  األطفــال مــن خعــاطإل املقــدسا   ــا املةــ وا ومنــ  اســتقداا األطفــال يف 

مـن الـ  ا أن يـوف  النةـاا ال ـحإل و ةـاا  ايـ  ا تاي املقدسا  بط يقـ   ـا مةـ وع  واالوـاس اـا. و 
األطفــال و ةــاا القضــاء املزيــد مــن احلمايــ  لتعزيــز سقــو  األطفــال الــيين لــدي م مةــاك  مــ  ادمــان 

اىل مــن ال ي ــتط عون  مــ   عقــ  خقــدط املةــوسة القا و  ــ  حا ــاا  املــواد املقــدسة. و ــج  املتتــل أيضــاا 
 ، واالســتعمال ال  ــ د لةدويــ  اخلاضــع  لق قابــ  الــت ال بــد من ــا ختــال   الــدفاا أمــاا ا ــاكم اننا  ــ

لتقف ـــ  ســـدة ا الا امل خبطـــ  بـــالة و  ال ـــح  . ويف اخلتـــاا، يعـــاسج املتتـــل عقوبـــ  ا عـــداا يف 
ت ــ  احلــاال ، ويةــج  كــ  بقــد عقــ  الوقــ  اال ت ــاسد لعقوبــ  ا عــداا. وأضــا  أن املتتــل يقــ  

ا عداا أال  تم اـا عقـ  جـ ا م املقـدسا  ألإـا ال خنـدسي ضـمن فئـ  عق  الدول الت خل ي بعقوب  
 "أ ط  ان ا م".

وقال ال  د س ي امو  ان االمتثـال التـاا لقـا ون سقـو  ا   ـان ولاطـاس الـدو  ملتافحـ   -22
 2015املقـــدسا  يت  مـــان. فقـــد  ـــدد  ننـــ  املقـــدسا  يف دوسقـــا الـــت عقـــد  يف ا اس/مـــاسس 

وال عايــ   و  ا   ــان يف عــدد مــن القــ اسا  املتعققــ  رواضــ    ــىت، مثــ  أ ــواا العــ يعقــ  أمه ــ  سقــ
املربان عقـ  تاعت ـا املقدمـ  اىل األطفـال والةـبا  امل ـابني باضـط ابا  ختعقـ  بتعـاطإل املقـدسا ، 

ــــدقد موضــــوا اســــ اا سقــــو   وجــــودة  تــــا    ق ــــ  املقــــدسا  وموعوق ت ــــا، واســــتحدا  البــــدا  . وس 
لــدوسة انمع ــ  العامــ  االســتثنا    عــن مةــتق  املقــدسا   ان ضــمن القضــايا انامعــ  اســتعداداا ا   ــ

 العامل  ، وخةم  املقدسا  وسقو  ا   ان، والةبا ، والن اء، واألطفال، واجملتمعا  ا ق  .

وينب ـــإل  ايـــ  لـــح  البةـــ  وسفـــاا ت م مـــن املقـــاط  املق  ـــ  بتعـــاطإل املقـــدسا  عـــن ط يـــ   -23
املبن ـــ  عقـــ  العقـــم و ا    ـــي بـــ ام  الوقايـــ  والعـــ ي واعـــادة التلا ـــ  واعـــادة ا دمـــاي اجتماع ـــاا خنف

املنحـ  ال ــحإل. وال بـد مــن خ  ـا ســب  العـ ي أمــاا مـن يتعــاطون املقـدسا ، رــن فـ  م ال ــجناء. 
ـــــ  ـــــ  األطفـــــال مـــــن التعـــــاطإل  ـــــا املةـــــ وا لقمقـــــدسا  واملـــــواد الياا   ، وينب ـــــإل عـــــدا وجيـــــل  اي

عـ ي  قدام م يف ا تاي املقدسا   ا املةـ وا واالوـاس اـا. ومـن م ـؤول   اجملتمـ  الـدو  أيضـاا است
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األوضـــاا الـــت يع ةـــ ا ع عـــ  أسبـــاا ســـتان العـــا  يف البقـــدان س ـــم ققـــ  أو ا عـــداا األدويـــ  اخلاضـــع  
عنـــ  املتعققـــ  لق قابـــ  لتقف ـــ  ا الا. وا ت ـــ  اىل القـــول ان األ ةـــط  ا ج ام ـــ  املنةمـــ  وأعمـــال ال

 باملقدسا  خن   االقت اد املة وا لقناس واستق اسام وأمن م.
  

 مليص النقا  -رابعاا  
 
دولــ (، واملمقتــ   16قــدا نثقــو الــدول التال ــ  اســ اما  أعنــاء النقــاأي سوي ــ ا    ابــ  عــن  -24

 ابـــ  عــن تاعـــ  دول الع ب ــ  ال ــعودي     ابـــ  عــن اجملموعـــ  الع ب ــ (، واال ـــاد األوسو ، واكــوادوس   
أم يتــــا ال خ ن ــــ  ومنطقــــ  البحــــ  التــــاسيا(، وأوسو ــــواد    ابــــ  عــــن ا ــــاد أمــــم أم يتــــا اننوب ــــ (، 
وباك ــتان    ابــ  عــن منةمــ  التعــاون ا ســ مإل(، وانزا ــ     ابــ  عــن اجملموعــ  األف يق ــ (، وكولومب ــا 

(، 28/28قـــإل سقـــو  ا   ـــان بقـــدان خؤيـــد قـــ اس ح 10   ابـــ  عـــن الف يـــ  األساســـإل املتـــون مـــن 
 ،وال ـــقفادوس ،وخـــو إل ،القوم ـــا بول ف ـــا املتعـــددة دولـــ  و  ،والربخ ـــال ،وبـــاسا واد ،وألبا  ـــا ،وأســـ ال ا
 ،والنم ــــا ،واملت ــــ   ،وم ـــ  ،وقا  زســــتان ،وف   ــــا ،وال ـــني ،وســــاال ون ،وال ــــويد ،وســـن افوسة
الدول ـ ، قـدا اسـ اما  كـ  مـن حقـإل أوسوبـا  . ومن املنةمـا  احلتوم ـ وال و ان ،وا ند ،و  تاسا وا

 وب  ام  األمم املتحدة املة   بني منةما  األمم املتحدة ملتافح  ا يد .

نثقــون عــن منةمــا   ــا ستوم ــ ، مثــ  ال ابطــ  الدول ــ  لقمثق ــا   وقــدا م ــامها  أيضــاا  -25
واملثق ــني، يف ب ــان مةــ   مــ  اخلدمــ  الدول ــ  حلقــو  ا   ــانر وال ابطــ  الدول ــ  لقحــد مــن األضــ اس، 
يف ب ـــان مةـــ   مـــ  منةمـــ  ا ـــومن سايـــتإل ووخـــدر وامل كـــز ا قق مـــإل حلقـــو  ا   ـــان والعـــدل بـــني 

مــــــ  اخلدمــــــ  الدول ــــــ  حلقــــــو  ا   ــــــان، وم كــــــز الدساســــــا  القا و  ــــــ   انن ــــــني، يف ب ــــــان مةــــــ  
واالجتماع ــــــ ، وسابطــــــ  التبــــــادال  املد  ــــــ ر ومتتــــــل وا ــــــنطن املعــــــ  بلم يتــــــا ال خ ن ــــــ ، والقجنــــــ  
ــــ  لقحــــد مــــن  ــــ ، وال ابطــــ  الدول  املت ــــ ت   لقــــدفاا عــــن سقــــو  ا   ــــان وخعزيزاــــا، وال ابطــــ  املد  

 .(1  ل ن القا ون اننا إلر ومنةم  التنم   التعق م   الدول   األض اسر واملنةم  الدول  
  

 مالحظا  عامة -ألف 
عقــ  ال ــ م ، واألمــن  الســن عــدد مــن الــدول أن مةــتق  املقــدسا  العامل ــ  خطــ ن  ــدياا  -26

االقت ـــادد وال  اســـإل، ولـــح  ال ـــتان وسفـــاا ت م، والتنم ـــ   - القـــومإل، واالســـتق اس االجتمـــاعإل
ب ـــبل األ ةـــط   ـــا املةـــ وع  لقمنةمـــا  ا ج ام ـــ   امل ـــتدام . وا داد  اـــي  التحـــديا  خعق ـــداا 

امل خبطــ  باالوــاس باملقــدسا . وأكــد  دول أ ــ   عقــ  مــا  دعــث املقــدسا  واالوــاس اــا مــن اعــاس 
 ســقب   عقــ  ال ــ ا وسقــو  ا   ــان واالســتق اس واألمــن. وعققــ  اســد  الــدول قا قــ  ان مــن امل ــم
ســ  مةــتق  املقــدسا  بواســط  إــ   ــام  مبــ  عقــ  سقــو  ا   ــان، و ايــ  احلقــو  ا   ــا    

__________ 

ميتــن االطــ ا عقــ  الب ا ــا  الــت   خقــدذا ب ــبل ضــ   الوقــ ، لتن ــا س ــقم  اىل األما ــ ، عقــ  املوقــ  الةــبتإل  (1  
 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCRegistration.aspxاخلاسجإل جملقإل سقو  ا   اني 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCRegistration.aspx
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، فــجن ســب    مضــ اا لقجم ــ ، رــن فــ  م اننــاة. والسةــ  دولــ  أ ــ   أ ــث ا ا كــان خعــاطإل املقــدسا
 اجعـــ  أو متناســـب  أو مةـــ وع . وقالـــ  بعـــجل الـــدول ان مةـــتق  املقـــدسا   ع جـــث ل  ـــ  دا مـــاا 

  وا ــث جيــل موالــق  خققــ إل كــ  مــن العــ ج والطقــل. و ــدد  اســد  الــدول عقــ  أ ــث  ــدم مةــ  
ينب إل ا بقاء عقـ  ا طـاس القـا ومب الـدو  الـ اان ملتافحـ  املقـدسا  وعقـ  أإـا خعـاسج بقـوة اباسـ  
ــــدول  ــــاا  عم قــــ  يف النةــــاا احلــــا . وسسبــــ  ال املقــــدسا . ودعــــ  دولــــ  أ ــــ   اىل اســــدا  خ  

    لقجمع ـ  العامـ  عـن مةـتق  املقـدسا  العامل ـ  ودعـ  اىل خوع ـ  التعـاون الـدو . بالدوسة االسـتثنا
وقالـــ  اســـد  الـــدول يف معـــ ج خقـــدط خعق قاقـــا ا ـــث ينب ـــإل لقـــدوسة االســـتثنا    أن خضـــ  س اســـا  
لقمقـــدسا  بالتعـــاون الوع ـــ  مـــ  املتـــلع ين وخ كـــز عقـــ  ك ف ـــ  ادساي اـــيا العن ـــ  امل ـــم مـــن عنالـــ  

 الوقاي .

وأكــد  بعــجل الــدول عقــ  أن املقــدسا  مةــتق  كبــاة يف القــاسة األف يق ــ  الــت اــإل ميفعصــربيف  -27
س ـــــ إل. وختزايـــــد  ـــــاو  البقـــــدان األف يق ـــــ  مـــــن الـــــ ابا بـــــني االوـــــاس باملقـــــدسا  وان ميـــــ  املنةمـــــ  
وا ساــــا . والسةــــ  اســــد  الــــدول أن املتجــــ ين يتققــــون أجــــ ام يف  ــــت   ــــدسا  يف مــــدا   

 باملقدسا  يف أف يق ا، األم  اليد أد  اىل ا دياد عدد من يتعاطوإا من ال تان ا ق ني.االواس 

وأكــد  منةمــ  ستوم ــ  دول ــ  أمه ــ  سقــو  ا   ــان يف الت ــدد لتعــاطإل املقــدسا  وأ ــث  -28
جيــــل النةــــ  يف العواقــــل االجتماع ــــ  واالقت ــــادي   ــــا املــــ ادة ل  اســــا  املقــــدسا . ودون خقــــدط 

عـن م ـؤول   الدولـ  عـن انـا  اجـ اءا  لتفـادد الوف ـا   مـث ا ا ، ط  ن عـدد مـن األسـئق ، استنتاج
الت ميتن خوق   ا ومـا ا ا كا ـ  خوجـد أدلـ  عقـ  قـدسة س اسـا  املقـدسا  املقتقفـ  عقـ  منـ   ةـوء 
أوضـــاا  ـــا م  ـــو  ف  ــــا. ودعـــا عـــدد مــــن املنةمـــا   ـــا احلتوم ــــ  حقـــإل سقـــو  ا   ــــان اىل 

قـــــ  مةــــتق  املقـــــدسا  العامل ــــ  وسقـــــو  ا   ـــــان عقــــ  جـــــدول أعمالــــث. ودعـــــ  خقـــــ  ا بقــــاء ع
 اىل استحدا  والي  مق س  ان ي عىن اي  القض  . املنةما  أيضاا 

  
 الحق في الصحة -باء 

 
الســـن عـــدد مـــن الـــدول ا عـــاس ال ـــقب   الـــت  ـــدع ا املقـــدسا  واالوـــاس اـــا عقـــ  ال ـــح   -29

لتن ــا أكــد  ضــ وسة متافحــ  املقــدسا  با ت ــاي إــ   ــام  مبــ  عقــ  العامــ  وال ــ م  واألمــن، 
سقــو  ا   ــان. وقالــ  اســد  الــدول ا ــث ينب ــإل ال ك ــز أكثــ  عقــ  ال ــع د العــاملإل عقــ  ال ــح  

 العام  والوقاي  والع ي وال عاي  وعق  االس اخ ج ا  االقت ادي  واالجتماع   والثقاف  .

حلــ  يف ال ـح  م ــم وجيـل أن ي تفــ  لقجم ـ  دون    ــز، و ـدد  بعـجل الــدول عقـ  أن ا -30
رــــن فـــــ  م مــــدمنو املقـــــدسا ، وأكــــد  أن اســـــ اخ ج ا  ال ــــح  العامـــــ ، مثــــ  بـــــ ام  احلــــد مـــــن 
األض اس، أد  اىل التقق   من ا تقال فاوس  قـإل املناعـ  البةـ ي . وعققـ  اسـد  الـدول قا قـ  اإـا 

ط يقـــ  امنــــ  الســــتعمال املقـــدسا  اخلاضــــع  لق قابــــ . ال خؤيـــد احلــــد مـــن األضــــ اس ألإــــا خـــ   وجــــود 
ــــ  مــــن  ــــ  دول ــــ  أن أكث ــــوا أ ف ــــ م رقــــدسا   1.5والسةــــ  منةمــــ  ستوم  ــــون  ــــقإل سقن مق 
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م ــابون بفــاوس  قــإل املناعــ  البةــ ي ، ودعــ  اىل اســتبعاد وــ ط خعــاطإل املقــدسا  ق ــد االخ ــال 
ةـ  بعـجل املنةمـا   ـا احلتوم ـ  ردم  املقدسا  وامدادام را يقـزا مـن  ـدما  لـح  . والس

أن مــن اقنــون أ ف ــ م باملقــدسا  مع ضــون أكثــ  مــن  ــاام بتثــا لالــاب  بفــاوس  قــإل املناعــ  
 البة ي ، وأع ب  عن أسف ا ألن ان ود ال خ كز عق   اي  مدم  املقدسا  وخعاف  م.

وخققــ  م العــ ي والسةــ  بعــجل الــدول أن ال  اســا  ينب ــإل أن خ كــز عقــ  سقــو  األفــ اد  -31
واخلدما  االجتماع  . و ـدد  عقـ  أمه ـ  خ  ـا خققـإل مـدم  املقـدسا  اخلـدما  ال ـح  ، مثـ  
األدويـــ  امللمو ـــ  وامل  ـــوسة. وأ ـــاس  اســـد  الـــدول اىل أن األ ـــي رقاسبـــ  ل  اســـ  املقـــدسا  خقـــوا 

. ودعــ  اســد  عقــ  ال ــح  العامــ  ينب ــإل أال يفضــإل اىل مقاسبــ  ملتافحــ  املقــدسا  أكثــ  خ ــاا ا 
مــن  الــدول اىل املزيــد مــن ال ك ــز عقــ  العقــم واألدلــ  عنــد وضــ  مقاسبــا  س اســا  املقــدسا  بــدالا 

ــوص  سجــ  أيديولوج ــ  أو س اســ   بولــف ا أساســاا  ان مــن  لقنقــاأ. وعقــ  عــدد مــن الــدول قــا  ا  سيف
 امل م سف  احلواجز الت  ول دون احل ول عق  األدوي  اخلاضع  لق قاب .

  
 قضايا العدالة الجنا ية -جيم 

 
املقـدسا ر ب امل خبطـ   ا مانـ دد عدد من الدول عق  أ ث ينب إل ال ـاء عقوبـ  ا عـداا عقـ   -32

 رـا يةـم  سالـ ، يف ت ـ  األسـوالوأكد  أ    عق  أن ادف ا ال اء ت   الـدول عقوبـ  ا عـداا 
ـاملقدسا . لتن اسـد  الـدول  مدم  ا عـداا عقـ  جـ ا م املقـدسا    د  عقـ  أن فـ ج عقوبـأك 

وأإـا  ــ ا احلقـو  ا   ـا    لقجم ـ ، رــن  ا فاعـ  يف التزام ـا با ت ـاي إـ  عــدا الت ـام  مطققـاا د سا
فــ  م مــدمنو املقــدسا . وأع بــ  اســد  املنةمــا   ــا احلتوم ــ  عــن ققق ــا ا اء العــدد التبــا مــن 

 س م  .ا عداما  ب بل ج ا م املقدسا  يف ت وسي  اي ان ا 
وســـقا عـــدد مـــن الـــدول الضـــوء عقـــ  القجـــوء اىل القضـــاء، وأمه ـــ  التناســـل يف العقوبـــا ،  -33

اا ـــ  األفـــ اد ل ف قديـــداا   ثـــ  ث ا ا كا ـــ  املقـــدسا  خةـــ وبـــدا   ال ـــجن. وقالـــ  اســـد  الـــدول ا ـــ
ا فـا    ج وينب إل عـدا اعتبـاس  ج ميـ  جنا  ـ . وقالـ  منةمـ   ـا ستوم ـ  انميف  ولةمن، فجن ادماإا

قــوا ني عقاب ــ  م ــ ف  عنــدما يتعقــ  األمــ  أــ ا م املقــدسا    يثبــ  فعال تــث يف احلــد مــن ا تــاي املــواد 
عـــن أســـف ا ب ـــبل  أ ـــ    ـــا املةـــ وع  واالوـــاس اـــا واســـت  ك ا. وأع بـــ  منةمـــ   ـــا ستوم ـــ 
 القجوء أكث  فلكث  اىل ان د ملتافح  االواس باملقدسا  يف املت   .

  
 عدم التمييز والفئا  المت ثرة خاصةا  -دال 

 
 ـــدد عـــدد مـــن الـــدول عقـــ  ضـــ وسة خطب ـــ  س اســـا  املقـــدسا  بط يقـــ  ال خنطـــود عقـــ   -34

كبـاة لتوط ـد س اسـاقا يف حـال املقـدسا  يف الوقـ       ز. وأكد  اسد  الدول أإـا خبـيل ج ـوداا 
وقــال عــدد مــن املنةمــا   ــا الــيد خ اعــإل ف ــث سقــو  الةــعو  األلــق   وخعاط  ــا أوسا  التوكــا. 

احلتوم ـــ  ان س اســـا  متافحـــ  املقـــدسا  قـــد خـــؤدد اىل عواقـــل و  مـــ  عقـــ  الن ـــاء واألطفـــال 
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ـــــا  امل تضـــــعف . وألقـــــ   والةـــــعو  األلـــــق   واملـــــدافعني عـــــن سقـــــو  ا   ـــــان، وكق ـــــم مـــــن الفئ
ن ـإل وم ـاي د منةما   ـا ستوم ـ  أ ـ   الضـوء عقـ  قابق ـ  املثق ـا  واملثق ـني ومزدوجـإل امل ـ  ان

ا ويـــــ  انن ـــــا    لقتعـــــ ج ملةـــــاك  املقـــــدسا . وأ ـــــاس  اىل أإـــــم ع ضـــــ  لقتم  ـــــز الـــــيد اـــــ م م 
 اخلدما  ال ح  .

  
 استنتاجا  -خامساا  

 
قااال الساايد فلااوريز فااي مالحظاتاا  اليتاميااة وأجوبتاا  علاا  األساائلة التااي  رحاا  أثناااء  -35

دورة الجمعياة العاماة الساتثنا ية عان مثا لة النقا  إن كولومبيا شارك  بهّمة في الساتعداد لا
الميااادرا  العالمياااة وأن الحاجاااة قاااد تااادعو إلااا  األخاااذ بمقارباااا  ميتلفاااة  وتعمااال كولومبياااا 

مااان الااادول وجهاااا   خاصاااة علااا  العملياااة التمهيدياااة فاااي أمري اااا الالتينياااة  واستثاااار  كثياااراا 
درا   وأضاااان أن  أخااارا صااااحبة مصااالحة لاااديها ا تماااام بسعاااادة النظااار فاااي سياساااا  الميااا

 كولومبيا تؤيد األخذ بمقاربة لسياسا  الميدرا  مبنية عل  األدلة 

 ولحظاااا  الساااايدة فورد ااااام أن دراسااااة بّيناااا  أن تعااااا ي المياااادرا  ل يتاااا ثر كثيااااراا  -36
باإل ااااار السياساااااتي  ل اااان األضاااارار التااااي تسااااببها المياااادرا  وانتهاكااااا  حقااااوق اإلنسااااان 

تعالجهااا بسيجابيااة الييااارا ا السياساااتية  وقالاا  إن سياسااة الم فولااة لماادمني المياادرا  قااد 
علا  التادابير الصاارمة والعقابياة وإن مان المهام أن تت كاد دورة  الميدرا  العالمياة تركاز حاليااا 

الجمعياااة العاماااة الساااتثنا ية مااان أن تااادابير التصااادي العالمياااة المتعلقاااة بسياساااا  الميااادرا  
حة العاماااة والتنمياااة فاااي المساااتقبل  ومااان المهااام أن تقاااوم علااا  مباااادن حقاااوق اإلنساااان والصااا

ت ون الدورة الستثنا ية مناسبة إلجاراء نقاا  مفتاون ينظار فاي جميا  اليياارا  بحيا  تاسام  
أصااوا  م ّونااا  منظومااة األماام المتحاادة الميتلفااة ويااول  العتبااار لوجهااا  نظاار المجتماا  

سااق داخال المنظوماة بثا ن سياساة المدني  وأوص  بسنثاء فريق خباراء استثااري لتعزياز الت
 الميدرا  

وقااااال الساااايد محماااادو إن ماااان المهاااام تجنااااأ عساااا رة سياسااااة المياااادرا  وأنثاااا ة  -37
التصدي لالتجار عند التعامل ما  دول رارأ أفريقياا  ويم ان حال مثا لة تعاا ي الميادرا  

نا يااة بوصاافها قضااية ماان قضااايا الصااحة العامااة ولاايس باعتبار ااا قضااية ماان قضااايا العدالااة الج
باااالتوفيق باااين احتياجاااا  الصاااحة العاماااة واألمااان  وأضاااان أن تااادابير التصااادي علااا  صاااعيد 
الصاااحة العاماااة ينبتاااي أن تتضااامن بااارامج الحاااد مااان األضااارار  ولحااا  أن شاااب ا  التجاااار 
بالميااادرا  فاااي مناااا ق عااادة أرسااا  ماااو م قااادم لهاااا باساااتتالل منظاااومتي الحوكماااة والعدالاااة 

  الجنا ية الهّثتين أصالا 

ورحاااأ السااايد ساكساااينا بالت كياااد أثنااااء النقاااا  علااا  باعاااد الصاااحة العاماااة لمثااا لة  -38
الميدرا   وقال إن  ل بد من وض  مبادن توجيهياة عاماة عان كيفياة مسااعدة الادول  وشادد 
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علاا  نجاعتاا   ولحاا  أن العااال   مبر ناااا  علاا  أن ماادمني المياادرا  ينبتااي أن يتلقااوا عالجاااا 
ة المفعااول رد صااحي مهاام وأن ماان شاا ن تااوفير حقاان نظيفااة أن يحااد  البااديل للمااواد األفيونياا

فااي تحسااين صااحة ماادمني المياادرا  عاان  ريااق الحقاان  وأضااان أن الوقايااة فااي  كبيااراا  فرقاااا 
 منته  األ مية في تحسين ظرون معيثة الناس 

وشاادد نا ااأ الماادير التنفيااذي لم تااأ األماام المتحاادة المعنااي بالمياادرا  والجريمااة  -39
رة تاااوفير الرعاياااة الصاااحية وبااادا ل الساااجن والمسااااعدة القانونياااة المجانياااة لمااادمني علااا  ضااارو 

الميادرا   وينبتااي أن ي ااون القضاااة قاادرين علاا  أخااذ الظاارون الميففاة فااي الحساابان عنااد 
نظاار م فااي قضااايا ماادمني المياادرا   وأضااان أن الحصااول علاا  األدويااة الياضااعة للرقابااة 

عان ساؤال  ااارن عليا   أشاار إلاا   لسياساا  الميادرا   وجواباااا  اا ير يساا ينبتاي أن ي اون  ادفاا 
يركاز علا  الوقاياة والحاد مان األضارار فاي  جدياداا  ق ريااا  أن لجمهورية إيران اإلساالمية برنامجااا 

 السجون 

وأشااار  مااديرة حلقااة النقااا  فااي مالحظاتهااا اليتاميااة إلاا  أن بعاا  الوفااود ساال    -40
ا يتعلااق األماار برساام سياسااا  المياادرا   وأضاااف  أن الضااوء علاا  الفااروق اإلقليميااة عناادم

جمياا  البلاادان حلقااا  فااي سلساالة إنتااا  المياادرا  والتجااار بهااا واسااتهالكها وأنهااا ماان ثاام 
مان الوفاود أراد  تقيايم تادابير م افحاة  إلا  أن كثياراا  تتحمل مسؤولية مثتركة  وأشار  أيضاا 

ر نتاااا ج ملموساااة  ويعاااد التقيااايم مثااا لة الميااادرا  ورربااا  فاااي تنفياااذ تااادابير محاااددة تثمااا
عاان كثااأ فااي صاان  السياسااا    ويجااأ أن تثااارو األوسااام العلميااة أيضاااا  مهماااا  العلمااي أمااراا 

وأضاااف  أناا  يجااأ رصااد المثاااري  النموةجيااة لمعرفااة مااا إةا كاناا  مراعيااة لحقااوق اإلنسااان  
د الراميااة رصااد تناسااأ العقوبااا  المفروضااة علاا  جاارا م المياادرا  والجهااو  وماان المهاام أيضاااا 

إلاا  الحااد ماان انتثااار األمااراض بواساا ة ماادمني المياادرا   ودعاا  إلاا  المرونااة فااي تنفيااذ 
اتفاقيا  الميدرا   وقال  أيضااا إن مثااركة المجتما  المادني ضارورية لتاوفير أفضال حماياة 
لحقااوق اإلنسااان فااي سياسااا  المياادرا   ولحظاا  أن ماان المهاام للتايااة مثاااركة المتاا ثرين 

 السياسا   مباشرةا بتلك

 


