
GE.16-07567(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون
 من جدول األعمال 9و 2البندان 

لمقرروق اإلنسرران  التقريررر السررلوف ل اررو  اممررة ال تمرردة السررام 
 وتقارير ال اوضية السامية واممين العام
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 مقدمة  -أولا  
املعنسسون لالتعسسار  بسسة الدعقرايةسس   29/20بقسسرار   عقسسد جملسس  ققسسوا اسانسسان  عمسسالً  -1

قيفسسسد االسسستتالء التحسسسديا  واملمارالسسسا   2016آذار/مسسسار   18قلقسسس  اقسسساب    والعنيفسسسري ل 
هسسسسا األقسسسسزاي النةاالسسسسة  واقر سسسسا  تطرقاجلةسسسسدة   مةسسسسدان ققسسسسوا اسانسسسسان  والتحسسسسديا  السسسس  

ودور اقكومسسسسا  والنسسسسلطا  العمومةسسسس  والزعمسسسساء   واجلماعسسسسا  املتطرمسسسس  أمسسسسام القسسسسةم الدعقرايةسسسس 
ةةسسسسسز العنيفسسسسسرع والق سسسسساء علةهمسسسسسا ب اعلةسسسسس   و ايسسسسس  ال  سسسسسا  النةاالسسسسسةة   منسسسسس  العنيفسسسسسري  والتم

واقو مسسس  النسسس ام  والامسسسع  للمنسسساءل  مسسسن أجسسست منسسس  العنيفسسسري  والتمةةسسسز العنيفسسسرع   املنت سسسع  
 . (1)والق اء علةهما

إىل م سسسو  األمسسسم املتحسسسدة النسسسام   29/20ويلسسسل جملسسس  ققسسسوا اسانسسسان   قسسسرار   -2
إىل اجمللس    دورتس   أن يقدمس قلق  النقساب   كسكت مسوجز و عن  ققوا اسانان أن يعد تقريراً 

 وأعّد هذا التقرير بناء على ذلك الطلل.الثااة  والثالثة. 
وأدلسو وترأ  قلق  النقاب اائل رئة  جملس  ققسوا اسانسان  ا ساب  ةبيسو بوتسورا.  -٣

وأدار     ببةسسسان دهةسسسدع.اائبسس  م سسسو  األمسسم املتحسسسدة النسسام  ققسسسوا اسانسسان   ةسسسو جةلمسسور
قلقسس ا النقسساب إي ةسسو السستة نز  املمثلسس  الدائمسس  لنسسبالةون لسسدد مكتسسل األمسسم املتحسسدة ومن مسسا  

  األمسة الساا املعست بتعزيسز السةنا بسارو  وكارك مةها رواالسدو  رينسبةم دولة  أخرد   جنةف.
اذ    لة  اققوا جبامع  لةةج  الةاالا  املناواة بة األعراا   البازيت؛ وجبوم جامة  األالت

ببلتةكسسسسسا  وإعةسسسسست بوز سسسسسور   ع سسسسسو جملسسسسس  منتنسسسسسارع املعهسسسسسد السسسسسدو  للدعقرايةسسسسس  واملنسسسسساعدة 
 (. 2014-2004االاتخابة  والع و النابق   البملان األورويب )

  يان ت هيدف  -ثانياا  
اسانسسان   بةا سسسا التمهةسسسدع أانسسسا ذ سسر  اائبسسس  م سسسو  األمسسم املتحسسسدة النسسسام  ققسسسوا  -4

كهداا   أحناء  ثبة من العامل اابعاث قر ا  تعب عن الكراهة  العنيفسري  أو الدينةس  أو القومةس  
بكسسسر   أو اسثنةسسس . وأعربسسسو عسسسن قلقهسسسا إزاء بعسسسس الزعمسسساء النةاالسسسةة السسسذين ينسسسادون  ّمسسس  وعلنسسساً 

 سسسبد مسسسداء. ودسسساد  بعسسسس اليفسسسحف الوينةسسس    األجااسسسل ويتخسسسذون مسسسن أكسسسد الطوائسسسف مسسسع اً 
وأع اء   البملان ومنت لون باقمال  النةاالة    وصم الالج ة واملهاجرين  واص ة إياهم 
بسسسسلال زاة املن "مسسسةل  وزعمسسسوا   مسسسدّواا م أن أقلةسسسا  بعةنهسسسا لسسسديها خيفسسسائ  السسسلبة  وا سسسوذ  سسسب 

 اج املهاجرين من بلدا م. متناالل  وصمموا مليفقا  الةاالة  ُتيفّور مرورة إخر 

__________ 

 /https://extranet.ohchr.org :ترد مجة  املنامها  الطة    املناقن    اليف ح  ال  يؤدع إلةهسا السرابا التسا  (1)

sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/31stSession/Pages/OralStatement.aspx?MeetingNumber=

48&MeetingDate=Friday%2c%2018%20March%202016 . 
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    الوقو الراهن  مإن بعس الزعماء أعلنوا  مثالً  وإذا  ان عدد املهاجرين يطرح حتدياً  -٥
 أا  ال حيق يلل اسقام    بلدا م إال ألتباع دين معّة. 

التمةةسسز اجلننسسا     قالسس  الننسساء وال تةسسا   ارثسسار املسسدّمرة لتلسسك األكسسكال مسسن  مسساقمو  -6
 مةةز. الت
مس  املبسسادا والقسسةم األالاالسسة   وأ سد  اائبسس  امل سسو  النسام  أن العنيفسسري  تتعسسار   لةسساً  -٧

للدعقراية . واجملتم  الذع ال حيرتم وال حيم  بكت مسا   الكلمتسة مسن معسس املنساواة بسة النسا  
ققةقس  األمسسر. إن    دعقرايةساً    اققسوا   املنسار     اقةساة العامس  وصسن  القسسرار لسة  جمتمعساً 

مسسن  املختل سس  اسثنةسس  والعرقةسس  والدينةسس  والنةاالسسة  االاتمسساءا االقسسرتام بسسة  القسسائم علسسىاالانسستام 
ومسسسن هنسسسا مسسسرورة تسسسومب اقمايسسس  التامسسس  ل مسسسراد علسسسى قسسسدم  ؛بسسسة أهسسسداع اجملتمعسسسا  الدعقرايةسسس 

 املناواة. 
  الق اء على  أالاالةاً  ع دوراً على أن التعلةم يؤد وأ د  اائب  امل و  النام  أي اً  -8

التنمةطا  العنيفري  و بها من التنمةطا  النلبة   وكستعو السدول علسى ا تنسام مجةس  ال سرا  
مثسسست تلسسسك السسس  تتةحهسسسا اسارتاسسسو ووالسسسائت التواصسسست االجتمسسساع   للحةلولسسس  دون ااتنسسسار األمكسسسار 

نسسسساواة وعسسسسدم التمةةسسسسز والتنسسسسوع وتسسسسرويج قسسسسةم امل  املبنةسسسس  علسسسسى الت سسسسوا العرقسسسس  أو الكراهةسسسس  العرقةسسسس 
 والدعقراية .

تسسومب اقمايسس  الق سسائة  والسسبت االاتيفسساع ال عالسس  ل سسحايا  ومسسن األمسسور األالاالسسة  أي سساً  -9
التمةةسسز العنيفسسرع. والسسدول ملزمسس  بسستن تقامسس  وتعاقسسل  مسسا عسسل املنسسؤولة عسسن العنسسف العرقسس  

باألخسذ بتقكسام تسن  علسى  أي ساً والعنف السذع يكسون الباعسل علةس   سر  األجااسل. وهس  ملزمس  
ي  س   منسدداً  أن ارتكاي جسرم بسدوام  أو أهسداع عرقةس  أو مبنةس  علسى  سر  األجااسل يعسد  رمساً 

إىل عقوبا  أكد. أمف إىل ذلك أا  ينب س  دثةست مجةس  األعسراا والقومةسا  واسثنةسا    مجةس  
 املؤالنا  احمللة  والوينة . 

 سسسسسوء علسسسسسى منسسسسسؤولة  األقسسسسسزاي النةاالسسسسسة  واملنسسسسسابر وألقسسسسسو اائبسسسسس  امل سسسسسو  النسسسسسام  ال -10
واملن مسسا  عسسن اإسساذ إجسسراءا  قاةسس  ملكامحسس  خطسساي العنيفسسري   وكسستعتها علسسى السسّن تسسدابب 
تتديبة  داخلة  تتيفدد للبةااا  واسجراءا  العام  ال  تنت  أو حتر  على العنيفسري  والتمةةسز 

 العنيفرع و ر  األجاال وما يتيفت بذلك من تعيفل. 
وقثسسسو اائبسسس  امل سسسو  النسسسام    التسسسام مجةسسس  السسسدول علسسسى إثبسسسا  السسسلطتها النةاالسسسة   -11

واألخالقة    مكامح  التمةةز العنيفرع و ر  األجاال مبزيد من اقزم. وينب   للدول أن تنست  
 التنوع باعتبار  أع م قوة س ناء البنري   كت تؤال  للحري  والتعايد. 
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 للقاشحلقة ا أعضاء يانات  -ثالثاا  
على أن العنيفري  والتمةةز العنيفرع عقبتان  ببتان تعرتمان  أع اء قلق  النقابكدد  -12

  وأ سسسدوا أن صسسسون الدعقرايةسسس   سسسامالً   دتسسس  األقلةسسسا  وال  سسسا  املنت سسسع   متقسسسوا اسانسسسان دتعسسساً 
لك وإرالسساءها أالاالسسةان ملنسس  ومكامحسس  العنيفسسري  والتمةةسسز العنيفسسرع و سسر  األجااسسل ومسسا يتيفسست بسسذ

 من تعيفل.
ور ز النةد باّرو  على السبا  الس  ا تنسبتها البازيست والتحسديا  الس  اصسطدمو  سا  -1٣

أن العنيفسسسري  هسسس  بنةسسس  أيديولوجةسسس  وأن أع كسسسكت مسسسن  كسسسدد علسسسى  جمسسسال مكامحسسس  التمةةسسسز. و 
 أككال التمةةز يتعار  م  الدعقراية . 

علسسى أمهةسس  قر سس  النسسود   البازيسست. وقسسدم ابسسذة تار ةسس  عسسن  ة ةسس   وأ سسد النسسةد بسسارو  -14
املامسسة . وأكسسار إىل عسسدد  80  ال    البازيسست علسسى مسسدد األعسسوام املمارالسسا  العنيفسسري التعامسست مسس 

السن  بال سبا  100  بعسد 1988من اسجنازا  الواردة   الدالتور اجلديد الذع اعتمسد   عسام 
ت. ويسن  الدالستور اجلديسد علسى أن مجةس  املسواينة الواالسة  أمسام القسااون من إل اء السرا   البازيس

مسسن الدالسستور ملكةسس  األرامسس   68وحيسسق  سسم األمسسن وامللكةسس  واقريسس  مسسن  سست اسسوع. وإسسّول املسسادة 
  املائس  مسن السكان البازيست مسن املنحسدرين مسن  ٥0لبقايا جمتمعا   ويلومبو. ويتتلف أ ثسر مسن 

املنسست ةدين مسسن النةاالسسا  العامسس  الرامةسس  إىل اقسسد مسسن ال قسسر. وأكسسار  أصسست أمريقسس   وهسسم أ ثسسر
السنوا . وكسدد علسى أن قكومس   10  املائ  علسى مسدد  86إىل أن ال قر اخن س بننب   أي اً 

البازيسست تنسسعى جاهسسدة إىل زيسسادة معسسدل منسسار   املنحسسدرين مسسن أصسست أمريقسس    الو سسائف العامسس  
ملةون من املواينة النسود   الكلةسا  العامس  ب عست ا سام  1.٣ و  املدار . محىت ارن  كارك

 . اقيف  أالاالاً 
جنسسسازا  السسس  ُقققسسسو   النسسسنوا  وخسسستم النسسسةد بسسسارو   المسسس  بإلقسسساء ال سسسوء علسسسى اس -1٥
املنيفسسسرم  بتعزيسسسز الةاالسسسا  املنسسساواة العرقةسسس   لسسسة  ل ائسسسدة النسسسكان النسسسود وقسسسدهم  بسسست  1٣  ال

 آذار/ 21. وأدد ذلك إىل إاناء أماا  تعزيز املناواة العرقة    أي اً األقلةا  والنباي والنناء 
إىل عك  اجتا  التمثةت النليب للنود وتعزيز تكسامؤ ال سرا  الةاالا ا ال   دع 200٣مار  

 ومكامح  التحةز والعنيفري .
 مسسا توصسسف بت سسا أقسسزاي إ سسا  ثسسباً  ور سسز النسسةد جسسامة علسسى األقسسزاي العنيفسسري  قسسائالً  -16

لعةنةسسسسس  متطرمسسسسس ل. وأومسسسسسأ أن هسسسسسذا ال يعسسسسست أن األقسسسسسزاي الدينةسسسسس  املتطرمسسسسس  ال تطسسسسسرح منسسسسسكل  
األقسسسزاي السسس  تسسسدعو إىل العنيفسسسري  و سسسر  األجااسسسل و راهةسسس  اسالسسسالم ومعسسساداة  للدعقرايةسسس . لكسسسن

  الةمسسسسة املتطسسسسرع. وأكسسسسار إىل تعريسسسسف  عمومسسسساً النسسسسامة  وحتسسسسر  علسسسسى التمةةسسسسز ت سسسس  ا نسسسسها 
وإىل خمتلِسسسف املعسسسارك مسسسن أجسسست النسسسرعة  الدعقرايةسسس  بسسسة األقسسسزاي التقلةديسسس  أو السسس  الدعقرايةسسس  

 تنمى بالدعقراية   واألقزاي الةمةنة  املتطرم .
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تعريسف الدعقرايةس  والتعسار  بسة األقسزاي الةمةنةس  املتطرمس  والدعقرايةس   ذ سر أن عن و  -1٧
 سسا النسسرعة  املنبثقسس  عسسن االاتخابسسا  وتعتقسسد أ سسا األقسسزاي الةمةنةسس  املتطرمسس  تعسسّرع الدعقرايةسس  بت

وحتتساج إىل اقيفسول علسى مسا   لك  تكون دعقرايةس  عسل أن تلتسزم بالقواعسد واسجسراءا  القائمس 
يك سسس  مسسسن األصسسسوا   سسس  تكسسسون كسسسرعة  وقسسسادرة علسسسى دثةسسست النسسساخبة. وتسسسرد األقسسسزاي الةمةنةسسس  

نسسرعة . أمسسا األقسسزاي التقلةديسس   مسسرتد أن هسسسذا املتطرمسس  أن هسسذ  املعسسايب  امةسس  للحيفسسول علسسسى ال
اقرتام بعس القسةم واملبسادا املكرالس    اليفسكوك  تنعى إىلو   األمر ال  س عن   لكن  ال يك  

الدولةسسس  ققسسسوا اسانسسسان. مهسسس  تسسسرد أن دعامسسس  لاقسسسرتام اسجسسسراءا  االاتخابةسسس ل تقسسسرتن بدعامسسس  
 ام  الثااة  الدعام  األوىل ودن  التتاوزا .لققوا اسانان والقةم األالاالة ل متةل ترصد الدع

وكسسسدد النسسسةد جسسسامة علسسسسى أن االخسسستالع بسسسة األقسسسسزاي الةمةنةسسس  املتطرمسسس  واألقسسسسزاي  -18
التقلةديسسس    تعريسسسف الدعقرايةسسس  أمسسسر أالاالسسس . وال عكسسسن تن سسسةم انسسسق الةاالسسس  بسسستقزاي كسسسعبة  

 نسس  مسس  التعسسذيل أو االعتقسسال وإجسسراءا  دعقرايةسس  وااتخابسسا  منت مسس   والتنسساهت   الوقسسو ا
التعنسس   أو العنيفسسري  السس  ترعاهسسا الدولسس  أو  سسب ذلسسك مسسن أكسسكال التمةةسسز وااتها سسا  ققسسسوا 

 اسانان.
النةاالسا  العامس  الس  تنتهسك  مسن األقسزاي التقلةديس  تنست  عملةساً   ثباً   أن وأكار إىل -19

اققسسسوا األالاالسسسة  بيفسسسورة مباكسسسرة أو  سسسب مباكسسسرة. ومسسسن األمثلسسس  علسسسى الطريقسسس  السسس  تنتهسسسك  سسسا 
األقزاي التقلةدي  ققوا اسانان النةاال  األوروبة  جتا  املهاجرين ال  اعتمد ا هسذ  األقسزاي 

أويسا م. وأوصسى بسإجراء املزيسد مسن  اللتسوء إىل  علسى يسرد ملتمنس واقكوما  وال  جُتب أقةااساً 
املناقنسسسا  بنسسستن الدعامسسس  الثااةسسس    النةاالسسسا  اقكومةسسس  و  الوثسسسائق السسس  تنسسسادع بالدعقرايةسسس  

إن الدعامسس  الثااةسس   وتقسسدم معلومسسا  عسسن اقيفسسول علسسى اجلننسسة  أو اسقامسس . واختسستم  لمتسس  قسسائالً 
 تقت أمهة  عن األوىل. ال
  إىل أزمسسسسس  الالج سسسسسة الراهنسسسسس   السسسسس  عمقسسسسسو  بسسسسست  رالسسسسسو وأكسسسسسار  النسسسسسةدة بوز سسسسسور  -20

بسساألقرد  خطسساي العنيفسسري    النقسساب العسسام والسساعد  الةمسسة املتطسسرع علسسى أن ييفسسبأ النسسايق 
باالم م    ثبة من املواينة الائ ة وال امبة. وأبرز  الكة ةس  الس  اعتُسب   سا أزمس  الالج سة 

   جسسسسذرياً  مقسسسسا مسسسسن البلسسسسدان. لكسسسسن ذلسسسسك ت سسسسب ت سسسسباً   أول األمسسسسر بت سسسسا منسسسسكل  عسسسسدد قلةسسسست 
السسةما   أوروبسا. ودعسا زعمسساء الةمسة املتطسسرع إىل  بنسبل تزايسسد تسدمق الالج سة  ال 201٥ عسام

االقتتسسسساج علسسسسى مرا سسسسز ملتمنسسسس  اللتسسسسوء  واصسسسس ة الالج سسسسة السسسسذ ور بسسسست م قسسسسد يتحولسسسسون إىل 
 ولواةسا بتملااةسا لتنساعد   هسذا اليفسسدد. جهسادية أو م تيفسبة. ومل تكسن أقسداث رأ  النسن     

 بت أد  إىل   ل جّم وموقف يتنم باملزيد من العنيفسري  جتسا  الالج سة. ومس  أاس  تبسّة الققساً 
 بالكاد توّرط أع الجئ   املوموع   ان ال رر قد وق . 

ارمسس  مسسا تنسست ةد األقسسزاي الةمةنةسس  املتطرمسس  مسسن اقسسق   قريسس  التعبسسب وتسسؤير مع ودائمسساً  -21
ا تسسرة علسسى حنسسو يقبلسس  عسسدد  بسسب مسسن النسسا  السسذين قسسادوا عسسن اجلسسادة بنسسبل العنيفسسري  اليفسسرحي . 
وت طسسس  خطا سسسا بالسسسدماع عسسسن التقالةسسسد والقسسسةم احمللةسسس . وإذا  سسسان الدالسسستور أو التنسسسريعا  األخسسسرد 
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تنسسستطة  الوقسسسوع   وجسسس  ذلسسسك  مسسسإن الزعمسسساء النةاالسسسةة السسسذين حيرتمو سسسا ينسسستطةعون. أمسسسا  ال
اليفسسسمو ملسسسن يسسسؤدع إال إىل مزيسسسد مسسسن العنيفسسسري . لكسسسن خطسسساي األقسسسزاي الرئةنسسسة  اقسسسرتي مسسسن 
خطسساي األقسسزاي الةمةنةسس  املتطرمسس  مسسن أجسست اجتسسذاي النسساخبة. ولسسة  مسسن النسسهت حتديسسد السسا 
ال اصت بة التعبب عن السن   والسّل كسخ  مسن األكسخاا علسى أالسا  عرقس  أو أصسل  اسثست 

الكراهةسسس . ويتحمسسست االحتسسساد األورويب املنسسسؤولة  األخالقةسسس  عسسسن دا أو جننسسسةت  والتحسسسريس علسسسى 
اسسسساقو  الطسسسسر عنسسسسدما تتتسسسس  التحسسسسوال  االجتماعةسسسس  الكسسسسبد حنسسسسو األالسسسسوأ داخسسسست قسسسسدود دولسسسس  
األع سساء  واإسساذ موقسسف قسسوع مسسن التطسسرع اليفسساعد  واألخسسذ مبقاربسس  كسسامل  ب ةسس  صسسون ققسسوا 

 تعرمو الدعقراية  لتهديد خطب.  اسانان األالاالة    االحتاد األورويب  وإال
النسسةدة بوز سسو  املمارالسسا  القائمسس    جمسسال مكامحسس  التمةةسسز العنيفسسرع عسسن  عرمسسوو  -22

يريسسسق الريامسسس  و  الريامسسس   وأ سسسد  أن مكامحسسس  العنيفسسسري  تنسسستلزم املزيسسسد مسسسن األبطسسسال السسسذين 
 والزعماء  ورجت النارع.  يايْفداعون بالقول  مبن مةهم العبو  رة القدم  والنوادع  والنةاالةون 

  مولص اللقاش -را عاا  
  وأملااةسا  وإالسبااةا  خالل املناقن  ال  تلو ذلك  تدّخت ممثت  ست مسن االحتساد الروالس  -2٣

  وبسارا واع  وإيطالةسا  ومجهوري  إيران اسالسالمة   وأورو واع )اةاب  عن النوا اجلنوبة  املنرت  (
  وبنما  وبلتةكا  والبت ال    عن من م  التعاون اسالالم (وبا نتان )أصال  عن ا نها واةاب

  ومرانسسا  واليفسسة  وكسسةل   وجورجةسسا  وجنسسوي أمريقةسسا )اةابسس  عسسن اجملموعسس  األمريقةسس (  واجلزائسسر
واململكسس  املتحسسدة   واملكنسسةك  وامل سسري  وميفسسر  و ولومبةسسا  و وبسسا  ومجهوريسس  منسسزويال البولة اريسس 

والةواسسسسسان  إمسسسسام  إىل جملسسسسس  أوروبسسسسسا واالحتسسسسساد   واةتبيسسسسسا  نسسسسسدا النسسسسمالة يرلآلبيطااةسسسسا الع مسسسسسى و 
 األورويب.

ممثلسو املؤالنسا  الوينةس  ققسوا اسانسان ومن مسا  اجملتمس  املسد   وتناول الكلم  أي اً  -24
التالة : جلن  األصدقاء العاملة  للتناور  واقر   الدولةس  ملناه س  مجةس  أكسكال التمةةسز والعنيفسري   

ؤالنسس  معسسارج للنسسالم والتنمةسس   وهة سس  رصسسد األمسسم املتحسسدة  واللتنسس  العربةسس  ققسسوا اسانسسان  وم
واملن م  التنموي  العراقة   وقر   النباي والطالي الدولة  لنيفرة األمم املتحدة. ول ةق الوقو  

عنيفسسرع مل يتنسسن للمسسؤدر الةهسسودع العسسامل  واملن مسس  الدولةسس  للق سساء علسسى مجةسس  أكسسكال التمةةسسز ال
مسسن بةااةهمسسا ُوزعسسو وُانسسر  علسسى النسسبك  الارجةسس  جمللسس  ققسسوا  إلقسساء  لمتهمسسا. لكسسن انسسخاً 

  اسانان.
واالسستهّت العديسسد مسسن املنسسدوبة بةااسسا م بإدااسس  التن ةمسسا  النةاالسسة  القائمسس  علسسى أالسسا   -2٥

تنسستند إىل  العنيفسسري  و سسر  األجااسسل والتمةةسسز العنيفسسرع  إمسسام  إىل أع اسسوع مسسن التنسسريعا  السس 
 تلك األمكار  وه  أمور تتعار  م  الدعقراية .
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باالسسم جمموعسس  مسسن السسدول  إن العنيفسسري  و سسر  األجااسسل  وقسسال أقسسد املنسسدوبة  متحسسدثاً  -26
علسسسى القسسرار األول عسسسن التعسسسار  بسسسة  عامسسساً  16والتعيفسسل   السسسرأع العسسسام واجملتمسسس    تنسسام  بعسسسد 

ت سسع     املهسساجرين والالج سسة وملتمنسس  اللتسسوء والنسسكان الدعقرايةسس  والعنيفسسري . مال  سسا  املن
  األصسسسسلةة واألقلةسسسسا  واملثلةسسسسا  واملثلةسسسسة ومزدوجسسسس  املةسسسست اجلننسسسس  وم سسسسايرع ا ويسسسس  اجلننسسسسسااة 

 يزالون يتعرمون للعنف واالعتداء.  ال
وأمجسسس  املنسسسدوبون علسسسى أن أمسسسراد ال  سسسا  املنت سسسع    مثسسست املهسسساجرين ومتلمنسسس  اللتسسسوء  -2٧
قلةسسسا   ال يزالسسسون يتعرمسسسون للعنسسسف قسسسىت   أ سسسب السسسدعقرايةا    العسسسامل. وأكسسسار  ثسسسب مسسسن واأل

املنسسدوبة إىل أن ا تسسرة الواالسسع  النطسساا والعملةسسا  اسرهابةسس  أّديسسا إىل ااتنسسار الكراهةسس  العنيفسسري  
الوصسسسسم علسسسسى أالسسسسا  الثقامسسسس  أو السسسسدين. إىل و سسسسر  األجااسسسسل اللسسسسذين ينسسسستهدمان بعسسسسس ال  سسسسا  و 

  األكسسسهر األخسسسبة  األمسسسر السسسذع  - السسسةما املهسسساجرين ال - اقمسسسو قالسسس  ال  سسسا  املنت سسسع   وت
 قال دون ممارالتهم ققوقهم   التمت  الكامت متقوا اسانان.

 وأكار أقد املندوبة إىل أن األمعال ال  يكون الباعل علةها  ر  األجاال تب"ر أقةااساً  -28
 عل تومةح .  م هومةاً  لذع ينبل خلطاً باالم القةم الدعقراية   األمر ا

ع اء أن الدعقراية  والن امة  واملنسار   واملنسؤولة  واقسرتام ققسوا أدول عدة   وأ د -29
اسانسسسان أمسسسور ال بسسسد منهسسسا لتسسسوّق  العنيفسسسري  والق سسساء علةهسسسا. وي سسست اسمسسسال  مسسسن العقسسساي علسسسى 

يعةسق ترالسةا الدعقرايةس  والسةادة القسااون   اجلرائم املرتكب  بسدام  العنيفسري  أو  سر  األجااسل عائقساً 
 إمام  إىل االت يفال ال قر والتخلف. 

وقسسسال ممثسسست من مسسس   سسسب قكومةسسس  إن عسسسدم تن ةسسسذ قسسسرارا  األمسسسم املتحسسسدة يتعسسسار  مسسس   -٣0
 الدعقراية . 

د وُوج  االاتبا  أثناء املناقن  إىل دور التعلةم. واتُّ سق علسى أن تعمسةم التعلسةم اجملسا  واجلةس -٣1
مرصسس  ذهبةسس  الالت يفسسال ال قسسر  وتعزيسسز التنمةسس  املنسستدام   والق سساء علسسى العنيفسسري . وتُعسسّد تسسدابب 
  التعلةم اجلام  والائت رئةنة  للحسد مسن تزايسد اجلماعسا  واقر سا  واألقسزاي النةاالسة  املتطرمس 

  والتحةسسسسز اجلننسسسس  واسقيفسسسساء. وألقسسس  ال سسسسوء علسسسسى أمهةسسسس  أم سسسست يريقسسسس  ملكامحسسسس  العنيفسسسري وهسسس 
مكامح  مجة  أاواع التنمةطا  بواالط  برامج التوعة  العامس . ومسا دامسو الكتسل املدرالسة  تيفسّور 

ينسستق  مسسن قسسدرها  مسسإن املواقسسف العنيفسسري  التنسستمر   االزدهسسار. وُكسسدد علسسى  األقلةسسا  تيفسسويراً 
تقلةديس  للتماعا  اسثنة  قيفد اق سا  علسى معارمهسا ال اً مرورة تةنب البت التعلةم املالئم  ثقامة

 على التنوع الثقا  للبلدان.  والتت ةد جمدداً 
وأ سسسد بعسسسس املنسسسدوبة ثااةسسسً  التسسسزام قكومسسسا  بلسسسدا م مبكامحسسس  العنيفسسسري  و بهسسسا مسسسن  -٣2

م  إعالن وبراامج عمت ديربسان وااللتزامسا  املقطوعس   أككال التمةةز  وتويةد الدعقراية   دنةاً 
 أصت أمريق .   إيار العقد الدو  للمنحدرين من
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باالم جمموعس  مسن السدول  علسى أن املنساواة تتعسار  مس   وكدد أقد املندوبة  متحدثاً  -٣٣
أع مسسسذهل مسسسن مسسسذاهل الت سسسوا املبنةسسس  علسسسى الت رقسسس  العنيفسسسري . وقسسسد صسسسدقو االت اقةسسس  الدولةسسس  
 للق سسسساء علسسسسى مجةسسسس  أكسسسسكال التمةةسسسسز العنيفسسسسرع   وصسسسسف تلسسسسك املسسسسذاهل بت سسسسا خاي سسسس  علمةسسسساً 

 تعارمسسساً  . واقسسسق أن الدعقرايةسسس  والعنيفسسسري  يتعارمسسسانو املسسس  وخطسسسبة اجتماعةسسساً    أدبةسسساً ومنسسستوب
. م   الن ام الدعقراي   تق  املنؤولة  عن مكامح  التعيفسل العرقس  والسديت علسى عساتق جوهرياً 

 ديسسداً األ لبةس  الس  تسستحكم   أجهسزة الدولسس . وتعسد الزيسادة اقالةسس    التنمسةا السسديت والعنيفسرع  
 للن ام الدعقراي  للمتتمعا . 

باالسسسسسم جمموعسسسسس  مسسسسسن السسسسسدول  أن الزعمسسسسساء النةاالسسسسسةة  وذ سسسسسر منسسسسسدوي آخسسسسسر  متحسسسسسدثاً  -٣4
دور   حمارب  العنيفري  وما يتيفت  ا من تعيفل  مإن على  اواألقزاي النةاالة   ما دام لديهم

ا  داخسسست جمتمعا سسسا. السسسدول أن حتسسسرا علسسسى أن يعسسسزز ا اماهسسسا النةاالسسس  والقسسسااو  التنسسسوع الثقسسس
املؤالنسا  الدعقرايةس  متةسل تقسوم أ ثسر علسى املنسار   وتتنسم بالنسمولة   راّلساأن ت أي ساً  وعلةها

 من اجملتم  وإقيفائها.  ةن وتتتنل  مةد م ا  مع
باالسسم جمموعسس  مسسن السسدول  عسسن قلقسس  إزاء االجتسسا  السسراهن  وأعسسري منسسدوي آخسسر  متحسسدثاً  -٣٥

العنيفري  وتلك ال  تنّم عن  سر  األجااسل   مجةس  منسايق العسامل  وأقسر  املتمثت   تزايد األعمال
ب سسرورة ااتهسساج  سسج صسسارم ملكامحتهسسا. وال تقت سس  ال سسرورة والسسائت قااواةسس  ماعلسس  محنسسل  بسست 

تسسسسدابب وقائةسسسس  تعسسسسزز إدمسسسساج مجةسسسس  أمسسسسراد اجملتمسسسس  وقبسسسسو م ومعسسسساملتهم بالنسسسسويّ .  تنسسسستوجل أي سسسساً 
ثمس  قاجس  ققةقةس  إىل الن سر   السبت عملةس  ملكامحس  العنيفسري  م  ؛وقدها ال تك س والتنريعا 

 والتمةةز العنيفرع و ر  األجاال وما يتيفت بذلك من تعيفل.
والسسسسلا منسسسسدوبون عسسسسدة ال سسسسوء علسسسسى أن اقسسسسرتام ققسسسسوا اسانسسسسان والدعقرايةسسسس  والسسسسةادة  -٣6

جااسسل ومسسا يتيفسسست القسسااون أمسسر ال بسسد منسس  ليفسسسّد ومكامحسس  العنيفسسري  والتمةةسسز العنيفسسسرع و سسر  األ
لخط  عمت الرباط بنتن ق سر السدعوة إىل الكراهةس    من تعيفل. وذّ ر بعس املنار ة ب بذلك

علسى التمةةسز أو العسداء أو العنسفل محثّسوا السدول  القومة  أو العرقةس  أو الدينةس  الس  تنسكت حتري ساً 
علسسسى  بب وقائةسسس  رداً علسسسى جتسسسرا األعمسسسال السسس  تسسسنّم عسسسن التمةةسسسز وردعهسسسا ومكامحتهسسسا  وتن ةسسسذ تسسسدا

 ديسسسسدا  العنيفسسسسري . والق سسسسوا أن مكامحسسسس  التمةةسسسسز العنيفسسسسرع وصسسسسّد  لةنسسسسا مهمسسسس  اقكومسسسسا  
ومهسا كسريكان مهمسان   مكامحس    رئةنس  أدواراً  يؤديسان اجملتم  املسد  والقطساع السااموقدها. 

 العنيفري  و بها من أككال التمةةز. 
للعنيفسسري    أمسسا ن عسسدة صسسب   مؤالنسسة  ورةةسس  علسسى وأكسسار املنسسار ون إىل أاسس  أصسسبأ  -٣٧

قناي اجملتم   ذلك أن بعس النةاالةة يعّبون عن وجها  ا ر متطرم  تنستهدع املنسلمة 
والعسسسري واملنحسسسدرين مسسسن أصسسست أمريقسسس  ر سسسم ااسسسدماجهم   اجملتمسسس . ولوقسسسف هسسسذا االجتسسسا   دعسسسا 

ملسسد  وإىل العدالسس  والتنسسامأ واقسسوار   املنسسار ون إىل الوئسسام االجتمسساع  والتماالسسك واالالسستقرار ا
 جمال مكامح  العنيفري  وما يتيفت  ا من تعيفل.
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  قةاتنسسسا الةومةسسس  ر سسسم  وأعسسسري منسسسدوبون عسسسدة عسسسن قلقهسسسم ألن العنيفسسسري  ال تسسسزال واقعسسساً  -٣8
علسسى اعتمسساد إعسسالن وبراسسامج عمسست ديربسسان. ووقعسسو قسسوادث دةةسسز عنيفسسرع  بسست  عامسساً  1٥ مسسرور

مدد األكسهر املامسة    مجةس  القسارا  و  بة سا  الةاالسة  متنوعس . وال بسد  قوادث عنف  على
من جتساوز التنسريعا  واللسوائأ إىل مؤالنسا  ماعلس  سا ساذ القسوااة ورمس  منستود السوع  ب سرورة 

مجاعةسسسس  علسسسسى املنسسسستود احمللسسسس  والسسسسويت  الواقسسسس  قلسسسسوالً  نسسسستوجلمكامحسسسس  التمةةسسسسز العنيفسسسسرع. وي
 واسقلةم  والدو .

ال يسسومر القسسةم  وأ سسد أقسسد املنسسدوبة أن الن سسام السسدعقراي  جسسام    جسسوهر  وأن ا امسساً  -٣9
الدعقرايةسس  إال ل  سس  مسسن السسكاا  ال عكسسن التنسسلةم بتاسس  ا سسام دعقرايسس . ودعسسا املنسسار ون إىل أن 
يتحمسست اجملتمسس  السسدو  منسسؤولةت  األخالقةسس  عسسن اإسساذ إجسسراءا  عاجلسس  مسسد مسسن يقومسسون القسسةم 

إىل تعسار  مجةس   اية  ويننسرون األيسديولوجةا املتطرمس  والتطسرع امليفسحوي بسالعنف. وا سراً الدعقر 
 عل املعاقب  علةها   القااون و  املمارال  العملة . مإا  م اهر العنيفري  م  الدعقراية   

وردد ممثت إقدد املن ما   ب اقكومة  النوا ت ال  أعربو عنهسا جلنس  الق ساء علسى  -40
ةز العنيفرع واللتن  املعنة  متقوا اسانان بنتن األثر  ب املتناالسل السذع حتدثس  تنسريعا  التمة

 اقرمان من اققوا على األقلةا . 
باالقتةاجسا  األالاالسة   مثست اققسوا  وقّس أقد املندوبة الدول على أن حتةا علماً  -41

 نيفري . االقتيفادي  والثقامة  واجلماعة  ودورها   مكامح  التطرع والع
والقسسسسل ممثسسسست إقسسسسدد املن مسسسسا   سسسسب اقكومةسسسس  أن التن ةسسسسذ الكامسسسست لالت اقةسسسس  الدولةسسسس   -42

للق سسسسساء علسسسسسى مجةسسسسس  أكسسسسسكال التمةةسسسسسز العنيفسسسسسرع خطسسسسسوة مسسسسسروري  ملكامحسسسسس  العنيفسسسسسري  وإرالسسسسساء 
الدعقراية   وأعري عن قلق  إزاء العدد الكبب من الدول ال  مل تقسدم بعسد تقسارير أولةس  أو دوريس  

ااعسسسسدام اسرادة النةاالسسسسة  الالزمسسسس  ملكامحسسسس  التمةةسسسسز  ْنبسسسسئ عسسسسناملواعةسسسسد املقسسسسررة  األمسسسسر السسسسذع يسُ   
 العنيفرع. 

و  النسسسةاا ا نسسس   قسسسل بعسسسس املنسسسدوبة السسسدول علسسسى أن تن سسسذ بالكامسسست ومتنسسسن اةسسس   -4٣
 االت اقةسس  الدولةسس  للق سساء علسسى مجةسس  أكسسكال التمةةسسز العنيفسسرع  بوالسسائت منهسسا وجسسلالتزاما سسا مب
حت  ا سسسا واعتمسسساد تنسسسريعا  حت سسسر  سسست تيفسسسريأ عسسسام حيسسسر  علسسسى الكراهةسسس  القومةسسس  أو  السسسحل

الدينةس . ودعسوا مجةسس  السدول إىل تعزيسز أانسسطتها ملكامحس  العنيفسري  مسسن خسالل النةاالسا  الوينةسس  
 واقوار م  جلن  الق اء على التمةةز العنيفرع  و ذلك م  هة ا  دولة  أخرد. 

عماء النةاالسةة واألقسزاي النةاالسة  علسى االمتنساع عسن التيفسرحيا  وقل املنار ون الز  -44
العام  واسجراءا  ال  حتر  على العنيفري  والتمةةسز العنيفسرع و سر  األجااسل ومسا يتيفست بسذلك 

 من تعيفل. 
منهسسسا و ننسسسر خطسسساي الكراهةسسس   ل املعتمسسسدةوأكسسسار منسسسدوبون عسسسدة إىل األكسسسكال اجلديسسسدة  -4٥

كبكا  التواصت االجتمساع   ول تسوا الن سر إىل أن مسن اليفسعل الستحكم   هسذ  ال ساهرة. لكسن 
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ال ينب سس  تو ةسسف التكنولوجةسسا لتحقةسسق أهسسداع إجرامةسس   بسست تنسسخبها   تعزيسسز االقسسرتام املتبسسادل 
 واملناواة واسايفاع والتنوع والدعقراية . 

مسسسن يروجسسسون خطسسساي الكراهةسسس  عسسسن يريسسسق وأكسسسار أقسسسد املنسسسدوبة إىل مسسسرورة مقامسسساة  -46
اسارتاسسسو علسسسى السسسبةت املثسسسال. ماسارتاسسسو تعكسسس  العسسسامل اققةقسسس . مسسسإذا  ااسسسو السسسدول صسسسارم    

املنسابر  ب عستتنريعا ا   ااو قادرة على تطبةق ا   املعايب عندما يتعلق األمسر بساجلرائم املرتكبس  
ا  أن تت امن م  محايا التمةةز العنيفسرع ا  ينب   للحكومإاسلكرتواة . وقال بعس املندوبة 

 السةما علسى اسارتاسو  ينستوجل اهتمامساً  وحتمةهم بك ساءة. ورأوا أن تنسام  خطساي الكراهةس   ال
 وتدابب أم ت. خاصاً 
وذ سسسسسر أقسسسسسد املنسسسسسدوبة أن مكامحسسسسس  العنيفسسسسسري  تعسسسسست إعسسسسساد  سسسسساذج اجتماعةسسسسس  جديسسسسسدة.  -4٧

  على أال  إثنةس  ودينةس   ديسد  بسب   الومس  العسامل  مالعنيفري  و ر  األجاال والكراهة  القائم
السسراهن السسذع يتنسسم بعسسدم االالسستقرار االقتيفسسادع ويطسسرح حتسسديا   بسسبة علسسى دتسس  اجلمةسس  متقسسوا 

األقسسزاي واجلماعسسا  املتطرمسس   مبسسا مةهسسا  قبسستالدعقرايةسس   خاصسس  مسسن  اسانسسان. وهسسو يهسسدد أي سساً 
 االاسسزالا إىل يتمثسست   . ومثسس  خطسسر  بسسبخمة سساً  الةسسوم تعا مسساً النازيسس  اجلديسسدة السس  تتعسسا م كسسعبةتها 

املراجعسس  التار ةسس  وتنسسوي  الروايسسا  التار ةسس  لتحقةسسق ميفسسام الةاالسسة   وهسس  مسسن النسسما  املمةسسزة 
 ل قزاي واقر ا  املتطرم . 

وقسسال منسسسدوي آخسسر إن لكسسست كسسخ  اقسسسق   ا سسام دو  دعقرايسسس . وعلسسى السسسدول أن  -48
حتسسسرتم املبسسسادا الدولةسسس  وتن سسسذ إعسسسالن وبراسسسامج عمسسست ديربسسسان واتسسسائج مسسسؤدر االسسستعرا  ديربسسسان  وأن 
تكسسون ماعلسس    اقسسرتام التنسسوع وصسسون ققسسوا النسسعوي   النسسب علسسى يريسسق التنمةسس . وعسسل أن 

 مجة  الدول. من أولويا ال قر ل ائدة اجلمة  يكون اقد من ال وارا و 
وتبادلسسو  ثسسب مسسسن الومسسود معلومسسسا  عسسن خمتلِسسف التسسسدابب السس  اإسسسذ  علسسى اليفسسسعةدين  -49

اسقلةمسس  والسسويت ملكامحسسس  العنيفسسري  والتمةةسسز العنيفسسسرع. ومسسن تلسسك التسسسدابب مبسسادرا  تنسسسريعة   
مةةسسسز العنيفسسسرع وعسسسن ققسسسوا اسانسسسان واعتمسسساد وتن ةسسسذ خطسسسا عمسسست وينةسسس  وإقلةمةسسس  ملكامحسسس  الت

 االرتقسساء مبنسستودوالدعقرايةسس   إمسسام  إىل األدوا  والسسبامج املتعلقسس  مبكامحسس  التمةةسسز الرامةسس  إىل 
من  املنت ع  إىل تدابب حمددة قماي  ال  ا   تن ةذ النةاالا  املناه   للعنيفري . وأكبا أي اً 
رالال رالائت إلكرتواة  لتومب املعلوما  على مدار العنيفري   مثت إاناء خطوط هات ة  مباكرة وإ
 الناع  للمهاجرين والالج ة بل ا  كىت.

والقسل أقسد املنسسدوبة أاس  ال يُ سسرت    الدعقرايةس  أن دسنأ بعسسس االمتةسازا  واملةسسزا   -٥0
تكسون مةسزة تكّمست  بست  لعرا من األعراا علسى قنساي آخسر بسالن ر إىل املسزيج العرقس  ألع دولس 

من الت رق   وتومر أالا  وقسدة الدولس  وتسدّعم ق سة  الوئسام والوقسدة العسرقةة  قدة العرقة  بدالً الو 
بناء علسى املنساواة   اققسوا و  التيفسويو. وعسنأ قسق االقسرتاع العسام  وهسو املبسدأ األالسا  ألع 

روة أو ا سسسام دعقرايسسس   اقسسسق   التيفسسسويو  وهسسسو  سسسب مقةّسسسد بسسسالعرا أو اجلسسسن  أو املعتقسسسد أو الثسسس
 املكاا  االجتماعة .
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وذ سسسسسر أقسسسسسد املنسسسسسدوبة أن الدعقرايةسسسسس  تعسسسسسب عسسسسسن التنسسسسسوع وينب سسسسس  أن تنسسسسستوعل التنسسسسسوع  -٥1
األيديولوج  وتنسوع ارراء والسديااا  لكست مسن األقلةسا  واأل لبةسا . وعسل   الوقسو ا نس  أن 

ريس  التعبسب وآلةسا  حتم  بعس ال  ا  املعرم  للتمةةز أو التعيفل وجتسد التسوازن اليفسحةأ بسة ق
منسسسس  التمةةسسسسز والتعيفسسسسل و سسسسر  األجااسسسسل. ممسسسسىت بُسسسسسّرر  األقسسسسزاي النةاالسسسسة  الكارهسسسس  ل جااسسسسل 
والنةاالسسسسا  املعاديسسسس  للمهسسسساجرين والتعيفسسسسل بسسسساقق   قريسسسس  الكسسسسالم  االسسسستحال اقسسسسديل عسسسسن 

 دعقراية  ققةقة .
قسوا اسانسان وأعري مندوي آخر عن تتيةد  ومس  إعسالن ل مسم املتحسدة عسن تعزيسز ق -٥2

 الاص  باملنحدرين من أصت أمريق  واقرتامها. 
مكامحسس  العنيفسسري . ويعسسد تعزيسسز  ةسسدانوقثسسو الومسسود السسدول علسسى مواصسسل  جهودهسسا   م -٥٣

من التزاما  ققوا اسانان  و ذلك مرورة مطلق  للح ا   التنامأ ومكامح  العنيفري  التزاماً 
 على اجملتمعا  الدعقراية  والتعددي . 

 الستلتالات -خامساا  
سررلا ال شرراربون لرر  حلقررة اللقرراش لرر  مالحيرراتهة اللتاميررة الضرروء علرر  الرردور  -٥4

الرررسيس الرر ف ي ديررل التعلررية لرر  مصالمررة العلصرررية والت ييررص العلصرررف وبررر  املانرر  ومررا 
 جامعررةيتصرر   رر ل  مررن تعصرر   ودوررجعى الرردوب علرر  دعررة الآلينررات ال درسررية ا ملررة وال

عرن  لقية العال ية  وأبد ال شاربون أه ية تصالح بر   لرد مرا تاريلرلل مرثالا حيث تتصّدر ا
أن يتجسد لر   عتآلر الطالب  ال اض   ومن ال هة أيضاا طريق تدريس تاريخ الرقل  ميث ي  

موظا  ال درسة ب ا يلآلغ  تلوع ال جت ال وب ل  ل  ال  سسرات العامرة مثر  الآلرل انرات 
الشررررطة والقضررراء  وأبرررد ال شررراربون أه يرررة مصالمرررة الوطليرررة وعطررراع اللدمرررة ال دنيرررة و 

 العلصرية والت ييص داخ  ال  سسات العامة 
الصراهيرررة  نت وامحرررصاب السياسرررية الررر ين يلشررررو ولي رررا يتعلرررق  صع ررراء الج اعرررا -٥٥

ويرولرررون أيرررديولوليات متطرلرررة للمصررروب علررر  الشرررعآلية وال شرررروعية السياسررريةل لحررر  
ال شرراربون أنررل يولررد لرر   عررآ الآللرردان ألليررات تميررر امحررصاب السياسررية إن تآلررّين أنهررا 

الت وير  تمر  عل  الصراهيرة العلصررية أو برر  املانر   ومرن ال  ارسرات امخرر  عطرا 
ةل ذلرر  أنررل ي صررن للهينررات الرسرر ية لرر   عررآ الآللرردان أن تآلقرر  لألحررصاب السياسرري ال تررا 

عل  الت وي  العام لألحصاب السياسية  ول  الوعى ناسلل ي صن لألحصاب الدي قراطية أن 
ل تعرررّد تشرررريعات مصالمرررة العلصررررية ألضررر  تجت رررا ل عارضرررة امحرررصاب ال تطرلرررة  وأخيرررراا 

 تررر  أمصرررن ملرررا السياسررريين مرررن وسررريلة لوعرررا ال سرررار السياسررر  للصع ررراء ال تطررررلين  ل
 ل  اممر عآل  نشر خطاب العلصرية  ال شاربة ل  النتلا اتل ت رّلح أن ياصروا ملّياا 
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وأدار ال شاربون إل  تليرية ح رالت ل صالمرة العلصررية عرن طريرق الرياضرة ولر   -٥6
ل لر  معرر  إعررا هة عرن القلرق مرن أدرصاب العلصررية واالرياضةل خاصة برة القردم  ودردد

سرررري ا لرررر  حررررق الانررررات ال ستضررررعاةل مثرررر  ال هررررالرين والاللنررررين  لجديرررردة اللادررررنةل لا
يضرطلا  رل  وملت س  اللجروءل علر  ضررورة  ر ب لهرود أعرو  وعلر  أن لصر  درل  دوراا 

 عل  الصعيد الوطل  واإلعلي   والدول   
دوليررة ل ذبررر ال شرراربون أن اعت رراد امطررر القانونيررة الوطليررة واإلعلي يررة والوأخيررراا  -٥٧

التااعية الدولية للقضاء عل  ل يا أدصاب الت ييرص  ما وتلاي ها  الصام  و ااعليةل ت ادياا 
العلصررررفل وإعرررالن و رنرررامج ع ررر  دير رررانل وخطرررة ع ررر  الر رررا   شرررأن حيرررر الررردعوة إلررر  

علررر  الت ييرررص أو العرررداء أو  الصراهيرررة القوميرررة أو العرعيرررة أو الديليرررة التررر  تشرررص  تمريضررراا 
 نررامج أنشررطة تلايرر  العقررد الرردول  لل لمرردرين مررن أصرر  ألريقرر ل يررولران أساسرراا العلررال و ر 

  ل  الت ييص العلصرف أو است رار   ىتسآلآلالت   اموضاعلعتالع  متيلاا 
    


