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 مقدمة
شعارات العيش والحريػ  والعاالػ  اتماعاةيػ  والمراعػ  اننةػاني    3122فعت ثورة يناير ر  

فػػػع  3125الاأميػػػا ةاي ػػػا  ورةػػػو ا الاةػػػاور الع ػػػري المايػػػا  3124والاػػػع دةػػػاات ثػػػورة يونيػػػو 
الاعػػ  العػػاؿ اتماعػػاةع و ػػعاف ح ػػوؽ اننةػػاف  دبوابػػا العانوةػػ   ت ةػػيعا فيعػػا يا ػػؿ بالانعيػػ  واا

الاع  النظاـ الايع راطع الاعااي والحريات   الف ؿ بيف الةاطات.و العاع  والعواطن  واا
الاحاي األمثػر دمعيػ  لااولػ  والعماعػ  فػع  عطالب اتالا ااي  اتماعاةي ال اابي  اشمؿو  
وا ػػػ  ودن ػػػا اعثػػػؿ اةػػػاح االات يمػػػب الععػػػؿ ةاػػػر اابيا ػػػا ةاػػػر ومػػػا الةػػػرة  وبػػػالطرؽ ع ػػػر  
 العالئع .
العػوارا عحاوايػ  بيػ  مػ ا العطالػب يشػمؿ احػايًا مبيػرًا لااولػ  فػع  ػوء وت عراء فػع دف اا 
ةياةػات ييػر انحرافات وفةاا ومػار و الاحايات الاع انبث ت ةف م ا و  فع الوالت الرامف  العااح 

 ةاعًا ع ت.  51ةاال  لنحو 
ألانر الو وؿ إلر الحا اب ل ا الاول  حثيثًا فع الوالت الرامف  إت دف اوريـ الم وا الاع 

بػػػااةات  الاحػػػايات األةاةػػػي  ععالمػػػ  و اناةػػػب االعػػػأعوؿ ت يػػػتاؿ يةػػػااةع دشػػػواطًا عػػػف الم ػػػوا واا
 اابي  الحؽ فع العيش المريـ.األورى ل الاحاياتو 

ع ػػا الةػػايـ األةػػاج النػػامت لاابيػػ  مػػ ا الع ا ػػا الانعويػػ   اميواشػػمؿ ح ػػوؽ اننةػػاف بعف 
األاوات عػف  مومريػاً  ح ػوؽ اننةػاف مػتءاً اوفر ااة وحاؿ إاعام ا فع ةياؽ الانعي  والوطط العاع

 ال انوني  والةياةي  وانااري  ال روري  لااغاب ةار العرااليؿ والاحايات العانوة .
موف عف ( العاـ فرع عف فروع ال انوف الاولعال انوف الاولع لح وؽ اننةاف )ومو  ويرةخ 

لاتاعات  ات طبيع  الانوني  ااماوت عمرا إفي  ماعاةي  وعع ا الح وؽ الث االح وؽ اتالا ااي  وات
الحامػػػات الاػػػع يمػػػب الععػػػؿ ةاػػػر اابيا ػػػا دو الاطاعػػػات الاػػػع يلفاػػػر  دف يةػػػعر مػػػؿ عػػػف الاولػػػ  

 والعماع  لباوي ا.



حػؽ لففػراا والمعاةػات ةابارمػا "الانعيػ " بام لؾ يا عف ال انوف الػاولع لح ػوؽ اننةػاف  
ـ الانعيػػ  يمافػػع باػػورة عفػػ ةاػػراؼ بػػالحؽ فػػع الانعيػػ نا ةبػػر ت ح ػػوؽ اننةػػافوالشػػعوب  ودةػػ ع
 العةاااع .و البشري  واننةاني  

األةاج لع ارب  انعويػ  عالئعػ  اليةػر الو ػوؿ الععايير الاولي  لح وؽ اننةاف اوفر معا  
ومػ ا  ػعاف اتةػاعراري  لباػوغ الرفػاا  و لػؾ  عف افعيؿ مػ ا الح ػوؽ  الةري  لاحا األانر العنشوا

 عحورما ويايا ا اننةاف لمونا إنةانًا. عاعااة األوما وعارابط  يموف ع ارب  ةبر
ويايح ابنع م ا العف وـ الععؿ ةار ابنع ةياةات انعوي  اا عف ع اربات فاةاػ  وعثعػرة  

لا  اء ةار الف ر ال ػائـ  ومػع دي ػًا ةياةػات بطبيعا ػا ت اةػعح بوناػاج واوليػا الطاةػات مايػاة 
 ان ـ إلر الف ر.

 
 حقوق اإلنسان -1

د ػػيا  مػػع عطالػػب ح ػػوؽ اننةػػاف الح ػػوؽ  و المراعػػ  و اةػػاويف فػػع دحػػرارًا ع البشػػريولػػا 
إنةػانيا ـ  بف ػؿ البشػر لمافػ عمفولػ  ومػع ييػر الاباػ  لاا ػرؼ  مػع ح ػوؽ و  دوالالػعااعا  ببعا 

ةاػػر ال ػػوانيف   ةا ػػن ل واةػػا وف ػػاً  اأةةػػتو   الانونيػػ  ب ػػيغ مػػ ا الح ػػوؽ   ػػيغتوالػػا   وحػػاما
 .الاولعو  الوطنععةاوييف ال

( 5وانن ػاؼ ) العدالةة( 4) الحريةة( 3) الكرامةة( 2وع ا ا ح وؽ اننةاف العرمتي : )
 عافػؽ ةاي ػا ةاػر عػر الع ػورومػع بطبيعا ػا الػيـ وانوػاء   التسةام ( 6ونبػ  الاعييػت ) المساواة

الحػػؽ  يع ػػا افعيػػؿات واألايػػاف والفاةػػفات الا ايايػػ . ويةػػا اؼ معالث افػػات والح ػػار  عوااػػؼفػػع و 
 . واالزدهار الرفاهاألةاةع لابشر فع 

فػػع اطػػوير وبنػػاء داوات ولليػػات لاعتيػػت مػػ ا ومػػاف انةػػ اـ الع ػػري والعربػػع وانةػػالعع 
حاػر فع عةيرة اننةػاني   و  عاعوج ا دثر    مافابنع العماع  ل ااعتيت و   ال يـ ونشرما وافعيا ا

 نةاف".اةاوااـ ع طاح "ح وؽ انفع دوالات ةب ت 
 

و"إعادة التأكيد على اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية في الكرامة وقيمة النفس  .. 
 لحقوق المتساوية للرجال والنساء" .. اإلنسانية، وا

 1491ميثاق األمم المتحدة      



 
  :اشعؿااعا  ماف  فئات ح وؽ اننةاف بنفج ال ار عف األمعي   و و 

 والسياسية الحقوق المدنية  -1

 االقتصادية واالجتماعية والثقافيةقوق الح -2

 (4::2فيينا  –)بعومب الرارات العؤاعر العالعع الثالث لح وؽ اننةاف  الحق في التنمية -4

 (4::2)بعومب الرارات عؤاعر فيينا  الحق في الديمقراطية -5

بحمػـ  نالػت الح ػوؽ العانيػ  والةياةػي  األولويػ  ة يػاةاة ػوا وةبػر  الععارةػ فع ةياؽ و 
ال وى الغربي  ب ا  ةواء عف عنطاؽ انيعػاف ب ػا  دو عػف عنطاػؽ اةػاوااع ا  ػعف وةػائؿ اماعاـ 

  وداػػاح ل ػػا (1::2 – 2:66ال ػػغط الةياةػػع ةاػػر الػػاوؿ الناعيػػ  وفػػع ةػػياؽ الحػػرب البػػاراة )
بالعائػػػ  عػػػف  ػػػناة   81 لػػػؾ إةػػػ اع ا فػػػع  ػػػناة  الػػػردي العػػػالعع ةبػػػر ةػػػيطرا ا ةاػػػر نحػػػو 

 الععاوعات.
باةابارمػػا حامػػات  الحقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة اعػػاطع عػػ مػػرى البينعػػا 

راؼ الػاولع ب ػا اػ  ومػاف لػ لؾ دثػرا النةػبع ةاػر اتةاً الانونػؽ عاتعػ  و عا مع ح أمثر عباطاعات و 
 2:77ريػػػـ إالػػػرار الع ػػػا الػػػاولع الوػػػاا بػػػالح وؽ اتالا ػػػااي  واتماعاةيػػػ  والث افيػػػ  فػػػع العػػػاـ 

بػػػػالاواتي عػػػػ  الع ػػػػا الػػػػاولع الوػػػػاا بػػػػالح وؽ العانيػػػػ  و  2:87العػػػػاـ  واوولػػػػا حيػػػػت النفػػػػا  فػػػػع
  .والةياةي 

دف مافػ  الح ػوؽ ااعاػ  بػنفج ال ػار  4::2وب ع  لؾ طابعًا ةائاًا حار دما عؤاعر فيينا 
ًا إلي ػا الحػؽ فػع الانعيػ  ييػر الاباػ  لاامتئػ  والارااػب  ع ػيفارابطػ  وعاماعاػ  و ععف األمعي  ودن ا 

البيػػاف الواػػاعع لا عػػ  العالعيػػ  فػػع العػػاـ ومػػو عػػا امػػاا الاأميػػا ةايػػا فػػع  يع راطيػػ .والحػػؽ فػػع الا
 .المععي  العاع  لفعـ العاحاة(ال ع  العنع اة ةار ماعش ) 3116

 :محقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلالعهد الدولي  يمفا ااشعؿ الح وؽ الاع و
 الحؽ فع الغ اء -2

 الحؽ فع ال ح  -3

 ةمفالحؽ فع ال -4

 الحؽ فع الاعايـ -5

 الحؽ فع الععؿ -6



 الحؽ فع العيش المريـ -7

 الحؽ فع انة اـ واتةافااة عف الا اـ العاعع -8

  فنعالابع دو األعاعع دو النااج انع الح العؤلؼ العااي  واألوالالي  العاعا   بحعاي   -9
دال ػػػػر  ل ػػػػعافاوػػػػا  الوطػػػػوات الالتعػػػػ  عػػػػف الع ػػػػا بو 3 العػػػػااةوا ػػػػـو الػػػػاوؿ بع ا ػػػػر 

 لاح يؽ معي  الح وؽ الاع ي ر ب ا الع ا. العااح عمانيات ان
 
 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اجتهادات 

ب ػاؼ إثػراء ةاعػ   عناالشػات)العشػما  بعومػب الع ػا( اػنظـ الامنػ    داوار انع ااماوالؿ 
امنػ  بنػاء ةاػر مػ ا ف ـ الن ػوا الػواراة فػع الع ػا وحةػف اطبي  ػا وايةػير افةػيرما  وال ػار ال

 افةػػػيرات الاعاي ػػاتمػػ ا  ا ػػاـ الامنػػ  عػػف وػػالؿالاػػػع و عاعػػ "  الاعاي ػػات ال"الن اشػػات عػػا يعػػرؼ بػػػ
الوفػػػاء بالاتاعػػػاا ـ فػػػع  طػػػراؼعةػػػاةاة الػػػاوؿ األب ػػػاؼ   ات ال ػػػا  والافا ػػػيؿلاح ػػػوؽ  وا ػػػح 

 لح وؽ. با   لااعا اارمعال الاابي اعتيت و  وةبؿ اح ي  ا
 ةاماػػ  اػػاابير األطػػراؼالػػاوؿ ااوػػا   دمعيػػ  دو ػػحت الامنػػ   4اـ" رالػػـ فػػع "اعاي  ػػا العػػو 

و ػػػرورة اتلاػػػتاـ ( 3)الاعييػػػت   حظػػػر ػػػعاف العةػػػاواة ( 2معػػػا: )و   لايةػػػير إنفػػػا  مافػػػ  الح ػػػوؽ
باتلاتاعػػػات  بػػػأمبر ارمػػػ  ععمنػػػ  عػػػف الو ػػػوح لاوفػػػاء بااوػػػا  وطػػػوات عاروةػػػ  وعاعوةػػػ  وماافػػػ 

 .العن وا ةاي ا فع الع ا
ةاػػػر دالػػػؿ ا ػػػاير الحػػػا األانػػػر  ا ػػػعفأف عطالبػػػ  بػػػ األطػػػراؼمعيػػػ  الػػػاوؿ  فػػػوف ممػػػ او 
  .مع اع  اع ياي  لافعيؿ الح وؽ واابيا ا الح وؽب لوفاءعف ا األةاةع

عف والؿ العحػاور ، الع ا ومببعاألطراؼ الاوؿ  طبيعة التزاماتامن  ال دو حتم لؾ 
 الاالي :

اانػاال  عػ  الػا الاوؿ لالعانػاع ةػف دي دةعػاؿ  مو الاتاـ ياةو  و "حترامبااللتزام اال  " (2)
 .ن وا الع ا

لح ػوؽ اننةػاف مػو الاػتاـ الػاوؿ بحعايػ  األفػراا عػف دي انا امػات  "الحمايةةبلتزام اال " (3)
 ي ـو ب ا طرؼ ثالث.  الاع

ؿ ير واةػػػ يالع ػػػا ويفػػػر  ةاػػػر الاولػػػ  اػػػوفاطبيػػػؽ عػػػواا  يوػػػا "الوفةةةاء بةةةااللتزام" (4)
 ععيف. اطبيؽ حؽ ععين  اة ـ فع واعات 



لمن ا ا ػرر الح وؽ اراباطًا بعا مو عااح عف عوارا   إةعاؿرج فع الااوي ر الع ا بعف وـ 
الحػا األانػر الع بػوؿ لمػؿ حػؽ ل ػعاف اح يػؽ  األ ػيؿالحػا األانػر عػف اتلاػتاـ  ومػوا"  رورةػ"ب

 (4. )اعايؽ الح وؽ العن وا ةاي ا فع الع ا" عف
اة لااوؿ األطراؼ اماا الحؽ فػع الاعاػيـ  فعاػر اتلاتاعات العحاحاات  24فع الاعايؽ و 

عماني  الو وؿ إليا والح وؿ وال بوؿ با.  الاوؿ دف ا عف اوافر الاعايـ لامعي  واا
دف ا ػػاـ وػػاعات  ػػػحي   الطػػرؼ عػػف وامػػب الاولػػػ ا ػػرر الامنػػػ  دنػػا   25وفػػع الاعايػػؽ 

: الاطعػػيـ  وطػػيط عػف دمػؿالا   والاػع اشػعؿولػػ والطف وعػ دةاةػي   بعػا في ػا الرةايػػ  ال ػحي  لفع
ال ػػروري      واألاويػػ  األةاةػػي   والظػػروؼ ال ػػحي الشػػائع والعػػالج عػػف األعػػرا  وان ػػابات 

العيػاا   لػؾ بعػا فػع  الععرفػ  بأةػج الاغ يػ   والعػااات ال ػحي  األةاةػي عثؿ الاث يؼ ال حع  و 
ةنػػا الغػػ اء إعػػاااات يمػػب ةاػػر الاولػػ  دف اععػػؿ ةاػػر تيػػااة اػػوفير   . وبان ػػاف  إلػػر  لػػؾاآلعنػػ 

 .ال رورة
 

 الحق في التنمية
بػػػاألعـ العاحػػػاة )عماػػػج ح ػػػوؽ  لمنػػػ  ح ػػػوؽ اننةػػػاف فػػػعالحؽ فػػػع الانعيػػػ  الػػػرار بػػػاػػػـ ات
إعةةالن " بػػاألعـ العاحػػاة المععيػػ  العاعػػ  الػػ ي امػػرج باةاعػػاا, و 2:88فػػع العػػاـ  اننةػػاف حاليػػًا(

مػػف الاواػػع ةنػػا ويحػػؽ بع ا ػػاا لمػػؿ ت يعحػػؽ " باةابػػارا 2:98فػػع العػػاـ " الحةةق فةةي التنميةةة
إنةػػاف ولمافػػ  الشػػعوب العشػػارم  والعةػػامع  والاعاػػ  بالانعيػػ  اتالا ػػااي  واتماعاةيػػ  والث افيػػ , 

  ".الاع يعمف عف والل ا اح يؽ عوااؼ ح وؽ اننةاف والحريات األةاةي 
ير, الةػػػيااة الماعاػػػ  ةاػػػر العػػػوارا الطبيعيػػػ , والحػػػؽ فػػػع ا ريػػػر الع ػػػ ي ػػػعفحػػػؽ ومػػػو 

والعشػػارم  الشػػعبي  فػػع الانعيػػ   وامػػافؤ الفػػرا  ويشػػاا ةاػػر العةػػؤولي  الرئيةػػي  لااولػػ   بيػػا دنػػا 
يؤمػػا دي ػػًا ةاػػر العةػػؤولي  المعاةيػػ  لمافػػ  الػػاوؿ فػػع اػػوفير ظػػروؼ اوليػػ  عواايػػ  ناراؾ الحػػؽ 

 واعتيت نظاـ اولع مايا ي وـ ةار اتةاعاا العابااؿ والع الح العشارم . 
الاأميا ةار الطبيعػ  الثاباػ   (4::2فيينا )لح وؽ اننةاف  العالعع الثالثؤاعر ودةاا الع

ح ػػػوؽ اننةػػػاف والحريػػػات  ـلاحػػػؽ فػػػع الانعيػػػ , معػػػا دالػػػر العػػػؤاعر دف الايع راطيػػػ  والانعيػػػ  واحاػػػرا
    ا بع ًا.األةاةي  عارابط  واعتت بع



"اننةػػاف فػػع عرمػػت  إةػػالف( 3::2ريػػو ) نػػاؿ الحػػؽ فػػع الانعيػػ  رةػػووًا دمبػػر ةبػػر العػػ و 
الع  , و 6::2موبن امف,  وم ا الع  اماعاـ الانعي  العةاااع "  وربط ال  ايا البيئي  بععاي  الانعي 

 .3113مومانةبرج 
 

سهام باألمم المتحدة مجمس حقوق اإلنسان  إلجراءات الخاصة ا وا 
ف ع ػرريف ي وـ عماػج ح ػوؽ اننةػاف بػاألعـ العاحػاة )لمنػ  ح ػوؽ اننةػاف ةػاب ًا( باعيػي

وا ػػػيف  ووبػػػراء عةػػػا ايف  وفػػػرؽ ةاعاػػػ  ععنيػػػ   عػػػف الوبػػػراء العػػػالعييف العشػػػ وا ل ػػػـ بالمفػػػاءة 
والنتام  لاععؿ بشمؿ عةا ؿ ةار ال ايا وعو وةات  ات  ا  بفئات وععػايير ح ػوؽ اننةػاف. 

ؽ فػع وعف بين ـ العايا عػف الع ػرريف الوا ػيف بػالح وؽ اتالا ػااي  واتماعاةيػ  والث افيػ  وبػالح
 الانعي .

ويشػػمؿ اتناػػاج األابػػع ل ػػؤتء الوبػػراء ثػػروة ععرفيػػ  واطبي يػػ  عاعيػػتة  ةبػػر ا ػػاريرمـ الاػػع 
يمري ةر  ا ةار عماج ح وؽ اننةػاف وةاػر المععيػ  العاعػ  لفعػـ العاحػاة  لطالعػا دةػ عت 

ف الػاوؿ فػع اطػوير وباػورة عفػاميـ واةػاراايميات وةياةػات ةالعيػ  مايػاة  اةػاعانت ب ػا العايػا عػ
  وب ف  وا   الباااف الناعي  النام   عف األة اء فع األعـ العاحاة فع الن و  بعةئولياا ا

 .إةار الاواؼ والف ر
 وعف بيف مؤتء:

 لحؽ فع الاعايـباواا ال الع رر 

 عةا ؿ بح وؽ اننةاف والف ر العاال  الوبير ال 

 لحؽ فع الغ اءبا الوااع رر ال 

 العالئـةمف لبالحؽ فع اواا الع رر ال  

 الاعاػػػ  بػػػأةار عةػػػاوى ععمػػػف عػػػف ال ػػػح  المةػػػاي  فػػػع حؽ المعيػػػ  لبػػػاوػػػاا الع ػػػرر ال
 والع اي 

 عةا ؿ بشأف عةأل  اتلاتاـ بح وؽ اننةاف ةار  ا  بحؽ الح وؿ ةاػر عيػاا الوبير ال
 الشرب والاط ير ال حع

 الفريؽ العاعؿ الععنع بالشرمات عاعااة المنةي  وعؤةةات األةعاؿ 

  ر الواا بالح وؽ الث افي الع ر 



 الع رر الواا بالععااليف 

  الع رر الواا بالبيئ 

  الع رر الواا باناارة البيئي 

 الع رر الواا بالعةنيف 

 الع رر الواا بعمافح  الف ر 

(http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMan

dates.aspx?Type=TM)  

 
 نهج التنمية القائمة عمى حقوق اإلنسان

  ةػػتت برنػػاعم األعػػـ العاحػػاة عػػف عف ػػـو الانعيػػ  البشػػري   والػػ ي اطػػور 1::2عنػػ  العػػاـ 
الانعيػ  البشػري  اننةػاني  العةػػاااع  الاػع ارامػت وب ػوة عنػػ   ةبػر الع ػايف والن ػؼ العا ػييف إلػػر

ةاػػر عبػػاائ ح ػػوؽ اننةػػاف  واطػػور عف ػػـو الحػػؽ فػػع الانعيػػ  باامػػاا عف ػػـو إاعػػاج  3111العػػاـ 
ح ػػوؽ اننةػػاف فػػع الانعيػػ  إلػػر الػػن م ال ػػائـ ةاػػر ح ػػوؽ اننةػػاف فػػع الانعيػػ   ومػػو الػػن م الػػ ي 

ومػػو عػػا يامػػاوت بطبيعػػ  الحػػاؿ عف ػػـو   وال طاةػػات العانوةػػ اوةػػ  تح ػػًا لي ػػـ عوااػػؼ ال  ػػايا 
 .Developmentإلر عف ـو الانعي  بععناا اتماعاةع الشاعؿ  Growthالنعو اتالا ااي 

يا ػؿ اا ػاًت وثي ػًا بعف ػوـ الانعيػ  البشػري  إف ن م الانعيػ  ال ائعػ  ةاػر ح ػوؽ اننةػاف 
عف والؿ اوةي  وياراا ـ عف والؿ انعيػ  ردج  العةاااع  ال ي يا عف اابي  عطاب حري  البشر

 العاؿ اتماعاةع و عاف العةاواة والعاال   ةبر اعتيت وةائؿ الشفافي  والعةاءل .
وةاػػػػر اتويػػػػامـ  –الةػػػعاح لانػػػػاج بػػػأف يعيشػػػػوا نػػػػوع الحيػػػاة الػػػػ ي يواارونػػػا ومػػػو مػػػػ لؾ 

اعم األعػـ العاحػاة اننعػائع وبحةػب برنػباألاوات العناةب  والفرا العؤااي  لا رير ااؾ الويارات. 
 اععيػؽ الايع راطيػ و حعاي  ح وؽ اننةاف ي  عف والؿ   ب ار عا مع عةأل  االا اايعةأل  ةياة

 وارةيخ العواطن  واةـ اناعاج اتماعاةع.
الانعيػػ  يابػػع احايامػػات  إطةةار مفةةاهيميمػػو ون ػػم الانعيػػ  العرامػػت ةاػػر ح ػػوؽ اننةػػاف 

واةػػػا رار  اواـ  ويةػػاةا ةاػػر Sustainable Human Development العةػػاااع  البشػػري 
عػف العشػارم  فػع  –ووا ػ  الفئػات األ ػعؼ  –الععؿ الانعوي عف والؿ اعميف الناج بأنفةػ ـ 

 ػػن  الةياةػػات وعحاةػػب  العةػػئوليف إ ا عػػا دوطػػأوا فػػع دااء وامبػػاا ـ  وي ػػاؼ لاعتيػػت وحعايػػ  
اعنػ  فػع الاػب العشػمالت الانعويػ  لمػع احػا ح وؽ اننةاف ةبػر البحػث فػع ةواعػؿ الالعةػاواة الم

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM


وعػػػف الاوتيػػػ  ييػػػر العػػػااؿ لاةػػػاط  والػػػ ي عػػػف شػػػأنا دف يعطػػػؿ الا ػػػاـ   عػػػف الععارةػػػات الاعييتيػػػ 
 .الانعوي

وريـ دنا ت يوما اعريؼ عحاا عافؽ ةايا ل  ا العن م  ف ا ااف ت وماتت األعـ العاحاة 
ل ػػػاؼ الرئيةػػػع ةنػػػا  ػػػياي  ةياةػػػات ةاػػػر دف يا ػػػعف ثػػػالث ةػػػعات رئيةػػػي  ومػػػع: دف يمػػػوف ا

وبراعم الانعي  مو احاراـ ععايير ح ػوؽ اننةػاف معػا ةرفا ػا العواثيػؽ الاوليػ  عػف حيػث ةالعيا ػا 
واػػااوا ا وةػػاـ الابايا ػػا لاامتئػػ  والافا ػػؿ  ودف يحػػاا د ػػحاب الح ػػوؽ )واةػػاح االاا ـ( وبالع ابػػؿ 

اعتيػػػت الػػػارات د ػػػحاب الح ػػػوؽ لا ػػػايـ عػػػف ا ػػػ  ةاػػػي ـ الوامبػػػات )والاتاعػػػاا ـ( ودف يععػػػؿ ةاػػػر 
عطػػالب ـ  وحػػاعاع اتلاتاعػػات لاوفػػاء بوامبػػاا ـ  ودف ا ػػوا العبػػاائ والععػػايير النابعػػ  ةػػف عواثيػػؽ 
ح ػػوؽ اننةػػاف الاوليػػ  مػػؿ دومػػا الاعػػاوف اننعػػائع وو ػػ  البػػراعم فػػع مػػؿ العمػػاتت وفػػع مػػؿ 

 .عراحؿ  ياي  البراعم
 عف دمع ا: دوما الفائاة  ول  ا الن م ةاا عف

 امػوف ح ػوال ـ دمثػػر  دنػا ياػيح اةػػايط األ ػواء ةاػر ح ػػوؽ الع عػش والعةػابعايف  والػػ يف
 ةر ا لالنا اؾ

 لعػانع ةابار رؤي  شاعا  لبيئ  الانعي  اشعؿ األةرة والعماع   والعماع  اتدنا يأو  فع ا
 والةاطات العحاي  والوطني 

 لةياةي  وال انوني  الاع احاا العالالػ  بػيف دطرد الععؿ اتماعاةي  واةابار تنا يأو  فع اد
 اي ا عف عطالب ووامبات وعةئولياتم ا العؤةةات وعا ياراب ة

  الاباػػ  دنػػا يةػػاةا الػػاوؿ ةاػػر ارمعػػ  الاتاعاا ػػا العنبث ػػ  ةػػف العواثيػػؽ الاوليػػ  إلػػر ناػػائم
 لااح يؽ فع إطار تعنع عحاا

 راطي  طابعًا عؤةةياً ايات الايع دنا يةامـ فع  عاف دف اأو  العشارم  والعع  

  دنا يعتت الشفافي  والعةاءل 

  ياةـ الرالاب  ةار انفي  الاول  تلاتاعاا ا باتةاناا إلر الاو يات ال ػاارة ةػف لمػاف دنا
 ح وؽ اننةاف الاعاماي 

وي عف ن م الانعي  العرامػت ةاػر ح ػوؽ اننةػاف ااةػاؽ الغايػات اننعائيػ   ات ال ػورة 
  حيث ا بح الانعي  عةئولي  عشارم  يمري اح ي  ا ةبػر عةػار اشػارمع  الا اياي  ع  ع ا اما

 وفع إطارما ااماعؿ داوار وا عع الةياةات ع  العشرةيف وال طاع الواا والعماع  العانع.



ويةػػ ـ مػػ ا النػػا فػػع اماعػػؿ األمػػااؼ العماععيػػ  عػػ  األمػػااؼ المايػػ  الاػػع اابنامػػا الاولػػ  
عوع الشعب  واح ؽ ل ا ةن ر األعاف ال روري لالةاعراري  ولاععيـ الفائاة ةاػر نحػو لفائاة عم

 يلرةخ عف العواطن  معف وـ يمري ارمعاا ةبر داوات اطبي ي  ععمن .
دي ػػػػًا اػػػػوفر مػػػػ ا الع اربػػػػ  المايػػػػ  فػػػػع اابيػػػػ  الع ا ػػػػا  ووا ػػػػ  فيعػػػػا يا ػػػػؿ باطبيػػػػؽ 

افح  الفةاا بأشمالا العرمبػ  ةبػر لليػات الػاارة اةاراايميات ال  اء ةار الف ر  معا اةاةا فع عم
 وفعال  وعنام .

 

 التمكين القانوني لمفقراء
ابنػػػػت المععيػػػػ  العاعػػػػ  لفعػػػػـ العاحػػػػاة ا ريػػػػر الامنػػػػ  رفيعػػػػ  العةػػػػاوى  :311فػػػػع العػػػػاـ  

الواا بػ"الاعميف ال ػانونع لاف ػراء"  ومػع الع اربػ  اتةػاراايمي  المايػاة لاانعيػ  الاػع الةػ ـ بشػمؿ 
 مثر فعالي  فع افعيؿ اةاراايميات مااة لا  اء ةار الف ر.د

ا وـ الع ارب  ةار ةنواف دشعؿ  ومع "دف يمػوف ال ػانوف فػع واعػ  المعيػ " باةابػار دف و  
الاع يافػؽ ةاي ػا ف  ػاء ال ػانوف  وطالعػا مػاف  ػاارًا فػع ال انوف طالعًا ماف ياةؽ ود وؿ العاال  

يعي  عناوب   ةػيوفر حينئػ  الةػنا لااحػرؾ فػع ةػبيؿ الانعيػ  ةياؽ ايع راطع ةايـ وةف ةاط  اشر 
 وانتامار  منبًا إلر منب ع  انشيط ةنا ر دربع  دةاةي :

 ايةير الو وؿ إلر العاال  وةيااة حمـ ال انوف -2

ف مانت عاوا ع  -3  حعاي  ح وؽ العامي   بعا فع  لؾ العامي  الوا   بالف راء واا

 اؿ وفؽ ععايير ال انوف الاولع لاععؿ عاف ح وؽ الععؿ وحعاي  ح وؽ العع -4

اعتيػػت ح ػػوؽ ععارةػػ  األةعػػاؿ الاماريػػ  ةاػػر نحػػويلعمف الف ػػراء عػػف اتةػػاواـ واتةػػاثعار  -5
 األعثؿ لعوارامـ ةؿ نحو ي عف اعتيتما

 
وااماعؿ م ا اتةػاراايمي  ورمائتمػا األربعػ  عػ  ن ػم الانعيػ  ال ائعػ  ةاػر ح ػوؽ اننةػاف 

عتيػت اةػاراايميات ال  ػاء ةاػر الف ػر  و لػؾ عػف نػواحع اترامػات ةاػر ال ي بطبيعاا يلة ـ فػع ا
ح ػػوؽ اننةػػاف و ػػعاف الايع راطيػػ  الاػػع الرةػػع الواةػػا ةاالػػ  فػػع الةػػوؽ  ودف يةػػاميب ال ػػانوف 
لحعاي  ح وؽ الف راء و عاف اعتيت عشارما ـ ةار نحو ت يةا اؼ ف ط الا ايؿ عف الف ر  ولمف 

  اؿ شأف  الف ر.دي ًا الا اـ فع طريؽ اةائ
 



 

 التمكين الق انوني للفقراء
العملية التى تتوافر من خاللها سبل حماية الفقراء، مع تمكينهم للجوء إلى  
الق انون للحصول على حقوقهم واالرتق اء بمصالحهم فى اطار التعامل مع الدولة  

والسوق، وهى تتضمن حصول الفقراء على حقوقهم كاملة، وتمكينهم من الفرص  
بعة من هذه الحقوق وذلك من خالل الدعم، وجهودهم الشخصية وكذلك جهود  النا

 مؤيديهم وشبكات المساندة األوسع نطاق ا  
 3119 ا رير الامن  رفيع  العةاوى  

 
واافاوت دوما اةاععاؿ ع اربػ  الاعمػيف ال ػانونع لاف ػراء عػف ةػياؽ إلػر لوػر  ووفػؽ اليػؿ 

 الع ارب  العنا ر الوعة  الاالي : "الاعميف ال انونع لاف راء" اا عف لليات
اعتيػػػػت الػػػػوةع بػػػػالح وؽ واتلاتاعػػػػات ال انونيػػػػ  العانوةػػػػ   ةػػػػواء النابعػػػػ  ةػػػػف العنظوعػػػػ   -2

الاشػػريعي  الوطنيػػ   دو ااػػؾ النابعػػ  ةػػف اتلاتاعػػات الاوليػػ  الاػػع ا ػػ  ةاػػر ةػػااؽ الاولػػ  
  ةاػر نحػو وليػ بعومب ان عاع ا لالافااليات الاولي  دو بعومب ة ويا ا فع األةػرة الا

اراؾ الح وؽ ونوةي  الوامبات ولليات اتنا اؼ الاع الا ابرت الحام  إلي ا.  يلثري ف ـ واا
اعتيت لليات العةاةاة ال انوني  بعف وع ا الواة  ال ي ياوطػر اوفيرمػا فػع ةػياؽ ال ػانوف  -3

المنػػػائع إلػػػر دمعيػػػ  اوفيرمػػػا فػػػع شػػػار عمػػػاتت ال ػػػانوف  حاػػػر ياةػػػنر لاف ػػػراء عػػػف ييػػػر 
 ااريف الاموء إلي ا لحعاي  ح وال ـ عف الةاب دو اةارااا عا الناتع عن ا.ال 

اعتيت الارة  وي الع اح  ةار ابنع ن م "الا ا ع اتةاراايمع" الػ ي يا ػعف اةػاوااـ  -4
ةياؽ الا ا ع عف دمؿ اةاعااة الح وؽ واعتيتما فع إطار وط  دشعؿ ةاػر ال ػعيايف 

ا لح ػػػػػوؽ الف ػػػػػراء عػػػػػف المعاةػػػػػات  ػػػػػاحب  الةياةػػػػػع وانةالعػػػػػع لبنػػػػػاء ردي ةػػػػػاـ عةػػػػػان
 الع اح .

اةػػػـ وانشػػػيط لليػػػ  العفاو ػػػ  المعاةيػػػ   ػػػعف وةػػػائؿ الحػػػوار بػػػيف  وي الع ػػػاح  عػػػف  -5
 الععاؿ ود حاب الععؿ والن ابات عف دمؿ اعتيت شروط الععؿ وبيئاا ودحماـ اتةاوااـ.

ا ػػػرة مػػػأااة اعتيػػػت الاحػػػرؾ المعػػػاةع عػػػف وػػػالؿ الم ػػػوا الععمنػػػ  لاحشػػػا والاعبئػػػ  والعن -6
لعماب   العظالـ دو عن  عواطر عحاعا  الحيؽ ب ـ  وم ب اتماعػاـ إلػي ـ ب ػاؼ الاػأثير 

 فع الةياةات الاع اعر  ـ لاعظالـ دو لاعواطر.



 الفقر ليس قدرًا مقدوراً 
اافػؽ األابيػػات العالعيػ  ةاػػر دف الف ػر عػػف  ػػن  اننةػاف وليةػػت طبيعػ  عالتعػػ  لابشػػر  

ناػػاج الف ػػر بعثػػؿ عػػا ااةػػبب حيػػث ااةػػبب الةياةػػات ا لاػػع يابنامػػا العماعػػ  اننةػػانع فػػع اوليػػا واا
 ةياةات دورى فع وف ا وال  اء ةايا.

يشمؿ الف ػر واحػاًا عػف دشػا اتنا امػات مةػاع  لح ػوؽ اننةػاف وفػؽ الػرارات لمنػ  ح ػوؽ 
 اننةاف باألعـ العاحاة وواف ا )عماج ح وؽ اننةاف باألعـ العاحاة(. 

فػػػ  عػػػف دومػػػا الحرعػػػاف الاػػػع ااػػػرابط عػػػ  بع ػػػ ا الػػػبع   ويفػػػاالـ بع ػػػ ا فػػػالف ر مػػػو طائ
بع ًا. والف ر دي ًا مو و ع  ةابي  لابشر ونوةًا عف الاعييت ال ي اناما ةياةات اا عف نوةًا 

 وااةبب فع انعااـ األعاف.  عف انال اء العماععع
اةػاراايميات امػوف واافؽ األابيػات الاوليػ  ةاػر دف اةػاراايميات عمافحػ  الف ػر يمػب دف 

 ات طبيع  وطني  باةابارما اةاميب لالحايامات الوطني  الاع اافاوت عف دعػ  إلػر دوػرى  اوف 
دف ي اػؿ  لػػؾ عػػف اطػػور عف ػوـ العةػػئولي  الاوليػػ  الاشػػارمي  الاػػع ت اػتاؿ اا ػػر نوةػػًا عػػف انوفػػاؽ 

 ةار  ورة الاما بات الةياةي  دو األطعاع والع الح.
 

 ةالمنظمات الدولي
انشػػػط العايػػػا عػػػف عؤةةػػػات األعػػػـ العاحػػػاة فػػػع ةػػػبيؿ اععػػػيـ واةػػػري  وايػػػرة ابنػػػع الػػػاوؿ  

األة اء تةػاراايميات الانعيػ  البشػري  العةػاااع  وع اربػ  إاعػاج ح ػوؽ اننةػاف فػع الانعيػ  بعػا 
ياناةػػب عػػ  واالػػ  مػػؿ باػػا وا اعػػا واتامػػارا  وعن ػػا ب ػػف  وا ػػ  برنػػاعم األعػػـ العاحػػاة اننعػػائع 

UNDP   وعنظع  الععؿ الاوليILO  وم ا عماب عفو  األعـ العاحاة الةاعع لح ػوؽ اننةػاف
OHCHR. 

واابنػػر العنظعػػات األععيػػ  الػػثالث اشػػمي  ةياةػػات اةػػانا ةاػػر عنظػػور ح ػػوؽ اننةػػاف  
بأبعاامػػا اتالا ػػااي  والانعويػػ  واتماعاةيػػ  الاػػع احػػوؿ اوف عوػػاوؼ اتماػػتات وةػػاـ اتةػػا رار  

 الةياةات ع  األمااؼ الوطني  والشم  ةار اناعاج اتماعاةع.واعتيت اوافؽ 
وفع الع ابؿ  انشط عنظعات اولي  دورى اابنر العايا عف العفػاميـ  ات ال ػا  وااحػاث  

يػػرة الاوم ػػات ةياةػػات عحػػااة اػػرابط باةػػري  وا   ولمن ػػا اععػػؿ ةاػػر اشػػمي  ابنػػعباغػػات عشػػاب  
   وعن ا اةري  وايرة اتناعاج فع اتالا اا العالعع وب اؼ   الايبرالعبااتالا ااي   ات الط



 .WBوم ا البنؾ الاولع  WTOوعنظع  الامارة العالعي   IMF ناوؽ الن ا الاولع 
ا ا العالي  ال ائا  مانت دمثر اواؤما الامارب دف م ا العؤةةات الثالث األويرة بحمـ الار  

  والؿ الع ايف الةػاب يف  وةاػر نحػو فػاالـ عػف الارة ةار الاأثير فع ةياةات يالبي  الباااف الناعي
حػاة الفمػػوات ال ائعػػ  عػف وػػالؿ النػػتوع إلػػر اابيػ  وطط ػػا عػػ  انوفػػاؽ فػع و ػػ  ال ػػوابط الاػػع 
عف شأن ا دف ال ر الحعاي  اتماعاةي  ال روري   وداى بالاالع إلػر اطػالؽ ا ػطرابات اماعاةيػ  

 مًا()الثورات العربي  نعو  .افاوات طبيعا ا ولثارما
وت ينفع  لؾ الارة البع  عف الاوؿ الناعي  ةار الاعاوف ع  مػ ا العؤةةػات وفػؽ دةػج  

 وعن ميات عن بط  ا عف اابي  دمااف ا المبرى.
 

 المجتمع المدنيإشكاليات دور 
بػػات العماعػػ  العػػانع ال ػػا  الثالػػث فػػع ةالالػػ  الشػػرام  األةاةػػي  بػػيف الاولػػ  )الحموعػػ   

والعنظعػػػات الاوليػػػ  )عنظعػػػات وومػػػاتت األعػػػـ العاحػػػاة عػػػثاًل( والةػػػوؽ وميئػػػات الاولػػػ  األوػػػرى( 
)الطاع األةعاؿ الواا(. ولـ اواو العػ  ةالعيػ  عنػ  عطاػ  الاةػعينيات عػف عشػارم  عاعوةػ  عػف 
مانب العماع  العانع فع باورة واطوير و ياي  العفاميـ الاوليػ  المايػاة ورةػـ بػراعم لةياةػات 

 لي  يمري اطبي  ا.واةاراايميات واافااليات او 
دمعي  إة اـ العنظعات يير الحموعي  فع اعتيػت  3116ودبرتت ال ع  العالعي  فع العاـ  

  الػػػرار المععيػػػ  3116وافعيػػػؿ الانعيػػػ  وبػػػراعم ح ػػػوؽ اننةػػػاف )الوثي ػػػ  الوااعيػػػ  لا عػػػ  العالعيػػػ  
 .(3116دماوبر/اشريف دوؿ  35فع  2/71العاع  رالـ 
يا ر ةوائؽ فع العنط   العربيػ  عػ  افػاوت بػيف اولػ  ودوػرى   يير دف م ا الاور ت يتاؿ 

العنظعػػات الن ابيػػ  وريػػـ الػػاـ  ػػور العماعػػ  العػػانع فػػع ع ػػر  إت دف  ػػورا المايػػاة ووا ػػ  
حعايػػ  العةػا اؾ( والمعاةػػات  –معاةػات الػػافاع اتماعػاةع )ح ػػوؽ اننةػاف )ةعاليػ  وع نيػػ ( و 

عةفًا مو  ا طبيع  اماعاةي  بأمثر ععػا مػع طبيعػ  رةػعي  الث افي  يير الحموعي  ت اتاؿ اواما ا
 عؤةةااي .
والعماعػ  العػانع ةبػر الطاةااػػا الويريػ  والانعويػ  يالالػع ارحيبػػًا واعانانػًا مبيػرًا عػف مانػػب  

ت اعػػرؼ دي عػػف  ػور لاا ةػػيـ بػيف العماعػػ  العػػانع  الراةػو   اةػػاةالالاولػ  والعماعػػ   ييػر دف 
 .  وت يعمف الاعاطع ععا بانا ائي ا  واحاةال ي يب ر فع الن اي  ما



  الف ػاء بػيف الاولػ  واألةػرةمػؿ اتما ػااات الفاةػفي   فػالعماع  العػانع مػو  بعػ  وفع 
الف اء الواال  بيف الاولػ  والةػوؽ واألةػرة  وفػع الػبع  الثالػث مػو مؿ وفع اما ااات دورى مو 

 العماع  الال اينع والعماع  الال ةياةع.
اتماعاـ باور العماع  العانع ةالعيًا  وفع ةػياؽ الباػااف الناعيػ  بومػا وػاا والا اراف   

فػػع فاػػرة عػػا بعػػا الحػػرب البػػاراة وا ػػطراا ةياةػػات الاميػػؼ ال يماػػع والاحػػوؿ إلػػر االا ػػاا الةػػوؽ 
ةاػر نحػو  الحرة  حيث االـت  لؾ ع  انةحاب الاول  فع الباااف الناعي  عػف العيػاايف اتماعاةيػ 

لواعات اتماعاةي  الاع ان   ب ا الاول   وباغػت حػا ان ػرار بوػاعات ال ػح  ارامعت ععا ا
 والاعايـ الا يف يشمالف ةعاا الانعي .

بااةااػػا فػػع عػػف   وةػػعت حموعػػات الػػاوؿ الناعيػػ  لالةػػافااة عػػف الػػارات العماعػػ  العػػانع واا
 ة "الامعيايػػػ "امػػاوت فمػػر  الفمػػوات الاػػع انةػػحبت عن ػػا الاولػػ  فػػع العمػػػاؿ اتماعػػاةع  وباػػ   لػػؾ

حػػػػا احعيػػػػؿ العماعػػػػ  العػػػػانع و"اننعاشػػػػي " الاػػػػع ااا ػػػػؽ بطبيعػػػػ  العماعػػػػ  العػػػػانع واورا  إلػػػػر 
فػػػػع اػػػػوفير الوػػػػاعات لافئػػػػات األف ػػػػر واألمثػػػػر حامػػػػ  لاػػػػاةـ  انوفػػػػاؽ ةػػػػف الوفػػػػاء بػػػػػ"عةئوليااا"

النعو" الاػع "اةاالط ثعار الععروف  بػوالعةاناة  ومع ةياة  االتعت ع  ااباع نظري  البنؾ الاولع 
بػػػار دف فوائػػػاما باةا )ت الانعيػػػ  بعف وع ػػػا الشػػػاعؿ( اعاعػػػا ةاػػػر اةػػػري  وايػػػرة النعػػػو اتالا ػػػااي

 العماع   ومع النظري  الاع دات تحامار الثروة عف مانب الفئات ال اارة. ةاعوا بانيماب ةار

 
 

ات من الضروري  " .. يتبنى المجلس مفهوم أن التنمية لم تعد مجرد نمو اقتصادي، وإنما ب
أن تلبي كافة معايير حقوق اإلنسان، ولذا فقد حرص المجلس على تنظيم العديد من ورش  

العمل والندوات المتخصصة بمشاركة ف اعلة من جانب الوزارات واألجهزة الحكومية  
المختلفة ذات التخصص والوالية بجانب مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المتنوعة  

أن تتمكن كل من تلك الوزارات واألجهزة بإدماج حقوق اإلنسان في  ذات الصلة، بهدف  
سياق خططها للتنمية. والتوصيات التالية في مجالي الحقوق االقتصادية واالجتماعية، 

 وحقوق الفئات األولى بالرعاية هي نتاج تلك الندوات والفعاليات.."
 2111التقرير السنوي العاشر  –الممخص التنفيذي   

 لقومي لحقوق اإلنسان في مصرالمجمس ا
 

 



 

 مةتخا
يب ػػر الاحػػاي األمبػػر الػػ ي اوام ػػا ع ػػر  ويشػػمؿ إف اابيػػ  عطاػػب العاالػػ  اتماعاةيػػ  

الععؿ ةار اماوتا األولوي  األةاةي  الاع عف شأن ا دف الةػ ـ فػع ةػالج الاحػايات األوػرى ةاػر 
 األ عاة الةياةي  واألعني  والث افي .
  والػ ي 3125اعاةي  م لؾ اةاح االًا اةاوريًا بعومب اةػاور ويشمؿ عطاب العاال  اتم

باو ػيا نةػب   دلػـت الاولػ  وباػاابير اةػاثنائي   حيػث عمػاؿمػ ا الفػع يير عةػبوال  دحاث طفرة 
الع اا اةا ااريميًا حار % عف الناام ال وعع انمع4ت ا ؿ ةف  لمصحةعف اننفاؽ الحموعع 

الاعػػػ  و الععػػػاتت العالعيػػػ    اافػػػؽ عػػػ   افػػػ نظػػػاـ اػػػأعيف  ػػػحع شػػػاعؿ لمعيػػػ  الع ػػػرييف يغطػػػع ماا
األعرا   وحـر اتعاناع ةف ا ػايـ العػالج بأشػمالا العواافػ  ألي إنةػاف فػع حػاتت الطػوارئ دو 

 الوطر ةار الحياة.
  عمانيػمػ ا انوي  دو عا يعاثا ا  و حار ن اي  العرحا  الث التعميمةار إلتاعي  الاةاور دما و  
او يا نةب  عػف اننفػاؽ الحمػوعع ع  وااف  فع عؤةةات الاول  الاعايعي   بعراحاا الع الاعايـ

ععػػاتت % عػػف النػػاام ال ػػوعع انمعػػالع اا ػػاةا اػػاريميًا حاػػر اافػػؽ عػػ  ال5لااعاػػيـ ت ا ػػؿ ةػػف 
باشمي  الاعايـ الفنع والعاعع والااريب الع نع واطػويرا وف ػًا لععػايير المػواة  العالعي   ع  اتلاتاـ

 وبعا ياناةب ع  احايامات ةوؽ الععؿ. العالعي  
اةػػػا الؿ الماععػػػات واػػوفير الاعاػػػيـ المػػػاععع وف ػػًا لععػػػايير المػػػواة مػػ لؾ  الاةػػػاور مفػػؿو 
اا اةا  لااعايـ الماععع % عف الناام ال وعع انمعالع3او يا نةب  ت ا ؿ ةف و العالعي   

العاعػػع وعؤةةػػااا واو ػػيا ث اشػػمي  البحػػدالػػر باػػاريميا حاػػر اافػػؽ عػػ  الععػػاتت العالعيػػ   و 
حاػػر اافػػؽ عػػ  الععػػاتت  اا ػػاةا اػػاريمياً عػػف النػػاام ال ػػوعع انمعػػالع % 2ت ا ػػؿ ةػػف  نةػػب 

الاولػػ  بو ػػ  وطػػ  شػػاعا  لا  ػػاء ةاػػر األعيػػ  ال مائيػػ  والرالعيػػ  بػػيف الاةػػاور دلػػـت و   العالعيػػ 
 العواطنيف فع معي  األةعار وفؽ وط  تعني .

بالحفاظ ةار ح وؽ الععػاؿ وبنػاء   ا  ودلتع حؽ امفاا الاول لالعمودما الاةاور ةار دف  
ةالالات ةعؿ عاواتن  بيف طرفع الععاي  انناامي   معا مفػؿ ةػبؿ الافػاو  المعػاةع وان ػراب 

 الةاعع.



  وحػؽ مػػؿ عػػواطف فػػع ال ػػعاف التةةيمين االجتمةةاعيونػا الاةػػاور ةاػػر اػػوفير وػاعات  
مريعػ  إ ا لػـ يمػف الػاارًا الحيػاة البعا ي عف اتماعاةع  و إ ا ماف وارج عظا  الاأعيف اتماعاةع 

فع حاتت العمت ةػف الععػؿ والشػيووو  والبطالػ   واػوفير ععػاش م ا و   ةار إةال  نفةا ودةراا
 ؿ التراةييف وال ياايف والععال  يير العناظع .اعناةب لاععاؿ والفالحيف والعع

النةػاء   وبعػا يشػعؿ ولػر بالرةايػ ح ػوؽ الفئػات األحعايػ  وا ػ  ل م لؾ و عف الاةاور
 واألطفاؿ والععااليف.

ظػػؿ ابنػػع لليػػات  يمعػػف فػػع اابيػػ  عطاػب العاالػػ  اتماعاةيػػ  فػػع التحةةدي األكبةةردف  ييػر
الةػوؽ الحػػرة  ومػو عػػا ت ي ػبح احػػايًا فػع  ااػػا إف انػاوؿ دو ػػاع  ات طبيعػ  ةاايػػ   ولمػف فػػع 

لمػػف ت ي ػػؿ مػػ ا الاحػػاي إلػػر حػػاوا  وب .الةػػياؽ اتةػػاثنائع يمانػػؼ العطاػػب العتيػػا عػػف ال ػػع
 اتةاحال   إ  اب ر انعماني  عاوافرة عار اوافرت ع وعات الاوطيط.

 لباوغ ن م عوطط  ابرت ال عوبات العاعا   بعا ياع: الصعوباتوفع ع اع  
 افاوت الواةا الععاوعات فيعا بيف الم ات الحموعي  العوا   و ات الوتي  -2

   لاردي العاـ بعا فع  لؾ العوا يف والوبراء آل  الععاوعات العااح -3

 يياب وحاة الع طاحات بيف الاول  والعماع   وااوؿ الاول   اا ا -4

 اعاظـ الاحايات العارامع  يلعيؽ اتةا رار ةار األولويات الاع الا ااأثر بالاطورات  -5

و بين ػا وبػيف ت يتاؿ الانةيؽ  عيفًا بعا دف ماف عفا اًا  ةواء ااوػؿ بنيػ  الاولػ   اا ػا  د -6
 العماع 

 

  ووا   العمت فع العيتاني  العاع  الاول   ومو الاحػاي تحدي الموارد المتاحةياع  لؾ 
الػػ ي يعمػػف الاغاػػب ةايػػا بشػػمؿ عاػػارج وفػػؽ وطػػ  عالئعػػ  وفػػع دال ػػر فاػػرة تعنيػػ  ععمنػػ   ابػػاد 

افؤ الفػػرا فعاليا ػػا بال  ػػاء الفػػوري ةاػػر مافػػ  دومػػا الاعييػػت  وةاػػر نحػػو ي ػػعف العةػػاواة وامػػ
 الا يف يشمالف ةعاا العواطن .

 إف الوط  العالئع  اموف عثعرة وفعال  ب ار عا ا عف اتةابارات الاالي :
 ابنع اةاراايمي  لا  اء ةار الف ر  عف الوط  الانعوي  العالئع  -2

 ةي  إ افي اماعدوةاط ااوليا الف ر فع  اؤاي إلردت اا عف الوط  الانعوي  ةياةات  -3

 بالح وؽ اتالا ااي  واتماعاةي  باةابارما ح وؽ ت حامات دو اطاعاتاتلاتاـ  -4



حظر مافػ  دشػماؿ الع اي ػ  ةاػر الح ػوؽ  واعتيػت الح ػوؽ والحريػات العانيػ  والةياةػي   -5
 ةار نحو ي عف الحعاي  ال انوني  الوامب  لاح وؽ 

  الوطػػ   ػعاف الحػا األانػػر لامفػاؼ الععيشػػع موطػوة اأعينيػػ  ل ػعاف اةػػاعراري  ونماةػ -6
 الانعوي  )ووا   ال عاف اتماعاةع والاأعيف ال حع(

اعتيػػت اآلليػػات والعؤةةػػات  ػػاحب  الوتيػػ  فػػع افعيػػؿ الوطػػ   ووا ػػ  لليػػات العةػػاءل   -7
 والعحاةب  وعمافح  الفةاا واتحامارات

 اعتيت لليات اعتيت عفاميـ الانعي  بعشارم  ال طاةات الععني  و احب  الع اح  -8

 اي إلر اعميف الفئات األمثر حام  لارةاي ابنع ةياةات اؤ  -9

* * * 
  


