
 

 ٍالؼذالٔ: اإلًساً٘ٔ إصاء تالملك ٗشؼشٍى الزٗي جو٘غ إلى هَجْٔ

 ٍالىشاهٔ األساس٘ٔ اإلًساى تحمَق اإلٗواى جذٗذ هي تؤوذ التٖ الوتحذٓ األهن ه٘ثاق أحىام ػلى تؤوذ ٍإر

 .تو٘٘ضإٔ  دٍى للجو٘غ األساس٘ٔ ٍالحشٗات اإلًساى حمَق التشج٘غٍ تؼضٗض ػلى ٍتشذد ٍالم٘ؤ، اإلًساً٘ٔ

 لذ هشاػاتْا ٍػذم اإلًساى حمَق إّوال تأى ٗمش الزٕ اإلًساى لحمَق الؼالوٖ اإلػالى اػتثاسّا فٖ تضغ ٍإر

 الثششٗٔ ضو٘ش لَضت ٍحش٘ٔ أػوال إلى أدى

 الزٕ ،ٍلغَٗٔ دٌٗ٘ٔ ألل٘ات ٍإلى إثٌ٘ٔ أٍ لَه٘ٔ ألل٘ات إلى الوٌتو٘ي األشخاص حمَق إػالى ألحىام ٍفما

 أٍ الجٌس أٍ الؼشقتسثة  تو٘٘ض إٔ دٍى للجو٘غ األساس٘ٔ ٍالحشٗات اإلًساى حمَق احتشام شجغٍٗ ٗؼضص

 .الذٗي أٍ اللغٔ

 ٍالذٌٗ٘ٔ ٍالثماف٘ٔ اإلثٌ٘ٔ أٍ المَه٘ٔ األلل٘ات ٍَّٗٔ لَجَد الحىَهٔ دػن فئى اإلػالى، ػلى التأو٘ذ ٍهغ

 إلل٘وْا فٖ ٍاللغَٗٔ

 رله فٖ توا ،الوسلؤ الشٌٍّ٘جا ألل٘ٔ ضذ هستوشٍٓ الوستْذفٔ الجشائن ػي الوؤلؤ الحمائك إلى ًٍظشا

 هثل األساس٘ٔ ٍالحشٗات اإلًساى حمَق هي ٍالحشهاى ،ٍاألطفال  للٌساء الجواػٖ المتل ٍ ٍالتؼزٗة االضطْاد

 هَضغ تَضَح واًا اللزٗي ج٘شْا،ٍ ه٘اًواس حىَهٔ تسثة هٌاصلْن تشن ػلى ٍأجثشٍّن الوَاطٌٔ هي الحشهاى

 .الذٍلٖ ٍالماًَى اإلًساى حمَق لوؼاٗ٘ش جس٘ؤ اًتْاوات

 الطفل، حمَق اتفال٘ٔ رله فٖ توا ه٘اًواس، حىَهٔ ٍهؼاّذات اإلًساى لحمَق الؼشف٘ٔ االلتضاهات إلى ٍتالٌظش

 هٌغ ٍاتفال٘ٔ اإلػالٔ، رٍٕ األشخاص حمَق ٍاتفال٘ٔ الوشأٓ، ضذ التو٘٘ض أشىال جو٘غ ػلى المضاء ٍاتفال٘ٔ

 ... ػلْ٘ا ٍالوؼالثٔ الجواػ٘ٔ اإلتادٓ جشٗؤ

 ٍاالجتواػ٘ٔ االلتصادٗٔ تالحمَق الخاص الذٍلٖ الؼْذ ػلى الوَلؼٔ الذٍل هي ه٘اًواس أى إلى ٍتالٌظش

 هَضَػِ أٍ الؼْذ ّزا غشض هغ تتؼاسض تأػوال الم٘ام ػي االهتٌاع ػلْ٘ا ٗتؼ٘ي لزله، ًٍت٘جٔ ٍالثماف٘ٔ،



 
 السىاى حواٗٔ أجل هي "الحواٗٔ هسؤٍل٘ٔ" لتؼضٗض الوتحذٓ األهن فٖ األػضاء الذٍل جو٘غ التضام ػلى أٗضا

 الومشس تْا أدلى لتصشٗحات ٍفما الؼشلٖ، ٍالتطْ٘ش اإلًساً٘ٔ ضذ ٍالجشائن الحشب ٍجشائن الجواػ٘ٔ اإلتادٓ هي

 هي جضء َّ الحاالت، هؼظن فٖ ٍتششدّن، ٍتشّ٘ثْن الوَاطٌ٘ي لتل إى" ٍلال تو٘اًواس الوؼٌٖ الخاص

 األلل٘ٔ ضذ االستشات٘ج٘ٔ ّزُ هثل اتخزت لذ ه٘اًواس حىَهٔ أى إلى ٗش٘ش هوا ،"هتؼوذٓ استشات٘ج٘ٔ

 .للشٌٍّ٘جا الوسلؤ

 ٍالماس٘ٔ إًساً٘ٔ الال الحىَهٔ هي شذٗذٓ أػوال أداًت اإلٗشاً٘ٔ، الوشأٓ دساسات ساتطٔ فٖ ػضَا تَصفِ

 الوتحذٓ، لألهن الؼام األه٘ي ،الؼالن فٖ اضطْادا األوثش األلل٘ٔ الشٌٍّ٘جا، األلل٘ٔ ضذ ه٘اًواس فٖ ٍالؼسىشٗٔ

 تتخز أى الصلٔ رات السلطات ٍسائش الوتحذٓ لألهن الؼاهٔ الجوؼ٘ٔ اإلًساى، حمَق هجلس فٖ األػضاء ٍالذٍل

 :التال٘ٔ التَص٘ات لتٌف٘ز الالصهٔ الخطَات فَسا

 استىثتْا التٖ األخشى الَحش٘ٔ ٍاألػوال الجواػ٘ٔ ٍاإلتادٓ اإلًساً٘ٔ ضذ الوشتىثٔ للجشائن الشذٗذٓ اإلدأً إى -

 ه٘اًواس فٖ الوسلؤ األلل٘ٔ ضذ ٍج٘شْا ه٘اًواس حىَهٔ

 اإلًساً٘ٔ، الوساػذٓ هجال فٖ هْاهْن لتٌف٘ز األخشى الوؼٌ٘ٔ الذٍل٘ٔ ٍالسلطات ه٘اًواس حىَهٔ ػلى الضغط -

 الوثادا هؼاٗ٘ش هغ تتؼاسض التٖ الؼٌف ٍأػوال الخط٘شٓ الجشائن ّزُ هشتىثٖ ٍهؼالثٔ فْ٘ا ٍالتحم٘ك ٍهٌغ

 .الذٍلٖ الماًَى ٍاضح تشىل ػلْ٘ا الوتؼاسف اإلًساى لحمَق الؼالو٘ٔ

 ٍالحوذهلل اٍالً ٍ آخشا                                                 
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