
 يجهس حمٕق اإلَساٌ 

 اندٔزج انثايُح ػشسج
 من جدول األعمال 01البند 

 انًساػدج انتمُٛح ٔتُاء انمدزاخ

 كُدا
* 

، ْٕنُدا
 * 

ٔفهسطٍٛ
 * 

، ٔانٕالٚاخ انًتحدج األيسٚكٛح، انًٍٛ
 * 
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 مجال حقوق اإلنسان 

 ,يجهس حمٕق اإلَساٌ
، ٔإذ ٚشٛد تانتؼأٌ انر٘ "انحكٕيح انًُٛٛح"ؼح ٔيُالشاخ يغ يشأزاخ ٔاس أجسٖ لد

أظٓسخ انحكٕيح فٙ انتؼايم يغ تؼثح يكتة يفٕضٛح األيى انًتحدج نحمٕق اإلَساٌ انر٘ 

، تُاء ػهٗ دػٕج 2011ٕٚنّٛ  6َّٕٚٛ إنٗ /حصٚساٌ 28شاز انًٍٛ فٙ انفتسج يٍ 

، ٔكرنك انتؼهٛماخ انًمديح [ 1] حانحكٕيح، ٔتُاء ػهٗ انتٕصٛاخ انٕازدج فٙ تمسٚس انثؼث

نثٛاٌ انر٘ أدنٗ تّ انحكٕيح يٍ انحكٕيح ػهٗ انتمسٚس ٔانتٕصٛاخ انًركٕزج، ٔا

 فٙ اندٔزج انحانٛح،" يجهس حمٕق اإلَساٌ"

ػٍ تؼثح تمٛٛى  1يٍ تمسٚس يفٕض األيى انًتحدج انسايٙ نحمٕق اإلَساٌ حٛط ػهًاٚ. 1

يجهس حمٕق "إنٗ انًٍٛ ٔانحٕاز انتفاػهٙ انر٘ ػمد خالل اندٔزج انثايُح ػشسج 

 ؛"حكٕيح انًٍٛ"تؼهٛماخ انتٙ أتدتٓا ، ٔكرنك انثٛاَاخ ٔانًالحظاخ ٔان"اإلَساٌ

ٔاألطساف األخسٖ نًؼانجح انتٕصٛاخ انٕازدج فٙ " انحكٕيح انًُٛٛح" ٔٚدػٕ. 2      

تمسٚس انًفٕض انسايٙ، إذ زد انحكٕيح خالل انحٕاز انتفاػهٙ، تاإلضافح إنٗ زدٔد 

دج ٔيكتة زسًٛح نهدٔنح، انتؼهٛماخ ػهٗ انتمسٚس ٔاستؼدادْا نهتؼأٌ يغ األيى انًتح

 انًفٕض انسايٙ؛ 

إػالٌ انحكٕيح انًُٛٛح أَٓا ستطهك تحمٛماخ شفافح ٔيستمهح، انتٙ  ٔٚدػى. 3      

ستهتصو تانًؼاٚٛس اندٔنٛح، فٙ يصدالٛح ادػاءاخ يٕثمح يٍ اَتٓاكاخ حمٕق اإلَساٌ يٍ 

 خالل نجُح يستمهح ٔفٙ انتشأز يغ األحصاب انسٛاسٛح؛ 

 هتؼأٌ يغ انتحمٛماخ انًركٕزج أػالِ؛ جًٛغ األطساف ن ٚٓٛة.4    

 جًٛغ اَتٓاكاخ حمٕق اإلَساٌ فٙ انًٍٛ يٍ جًٛغ األطساف؛  ٚدٍٚ. 5   

 تتؼصٚص ٔحًاٚح حمٕق اإلَساٌ؛" حكٕيح انًٍٛ"تؼٓداخ ٔانتصاياخ يٍ  ٚثًٍٔ. 6   

حكٕيح انًٍٛ ٔانًفٕض انسايٙ ٔضغ إطاز نًٕاصهح انحٕاز، ٔتؼصٚص  ٚدػٕ.7   

 انًجال حمٕق اإلَساٌ، ٔانًجتًغ اندٔنٙ ندػى ْرا انتؼأٌ؛ انتؼأٌ فٙ 

يكتة انًفٕض انسايٙ أٌ ُٚسك يغ انجٓاخ انًاَحح تشأٌ انسثم انكفٛهح  طهثاخ. 8 

ٔانًُظًاخ غٛس انحكٕيٛح تثُاء انمدزاخ يٍ أجم إَشاء " انحكٕيح انًُٛٛح"تًساػدج 

 اإلَساٌ انٕطُٙ حمٕق انًؤسسح؛

ض انسايٙ أٌ ٚمدو تمسٚسا يسحهٛاً ػٍ حانح حمٕق اإلَساٌ فٙ يكتة انًفٕطهثاخ . 9  

 . فٙ دٔزتّ انتاسؼح ػشسج" يجهس حمٕق اإلَساٌ"انًٍٛ ٔيتاتؼح تُفٛر ْرا انمساز إنٗ 
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