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 بيان
ليها ألاوضاع التي إان بللم شدًد الخطىزاث التي آلذ وسىفُري للمىظمت اإلاغسبُت لحلىق ؤلاًخابع اإلاكخب الخ        

ت، من حُث جكساز ؤلاإجمس اإلا لت ألامد وجىاجس الاعخصاماث والخظاهساث السلمُت ىظىمت التربٍى من لدن ضساباث الطٍى

ن،ألاإ حس بل التهدًد باإلاىع من ًلاف ألاإإوههج أسالُب التهدًد من  ساجرة اإلاخعاكدًن مع وشازة التربُت والخكٍى

وعكس سلبا على دازة الش يء الري امن طسف ؤلاإالالخحاق بالعمل إلان لم ًىكع على ما سمي باإلالحم ؤلاضافي للعلد 

م ألاإ لى حاهب اسخعمال اللىة اإلافسطت في بعضإلى كلم كبير لدي ألاسس إطفال وأدي آلاالف من ألاإحعلم  حُان لخفٍس

ن وجباد حُان أخسي مما ًؤثس على سالمت اإلاىاطىاث أل العىف في اإلاعخصماث واإلاعخصمين واإلاخظاهساث واإلاخظاهٍس

إواإلاىاطىين ويهدد ألامن اإلاجخمعي.

عت بين اإلاخعاكدًن فئهه ًسي أن أي         إن اإلاكخب الخىفُري للمىظمت إذ ٌسجل على أن اللبىل بالعلد ًبلى شَس

بجىهس العلد ومكدسباث وحلىق  ن ال ًمسأأن ًكىن عبر الحىاز وعبر ؤلاكىاع وإحغُير في ملخضُاث العلد ًجب 

إالخىفُري على:ساس ًؤكد اإلاكخب وعلى هرا ألاإ الطسف الثاوي

 ساجرة ألاإُب أسلىب الحىاز البىاء والجدي لحل ؤلاشكالُاث اإلاطسوحت بمساعاة حلىق ومكدسباث حغل

 اإلاخعاكدًن من وساء وزحال الخعلُم؛

  طفال الفئت الهشت ألاكثر جضسزا حتى ال ًصبحىا زهُىت بين وهم ألاإمساعاة الطسف الثالث في هرا الاحخلان

 دسخىزي واسخحضازه في حمُع الحىازاث واإلالازاباث؛الطسفين بضمان الحم في الخعلُم الجُد كحم 

  الخىدًد بالعىف أًا كان مصدزه والابخعاد عن اإلالازبت ألامىُت واسخخدام اللىة اإلافسطت في فض الخجمعاث

 والاعخصاماث؛

 ع بئخساج اللاهىن اإلاىظم لإلضساب الري لم ًساوح مكاهه مىر عدة سىىاث بل مىر علىد؛  الدسَس

 ع بخحُين اللاهىن اإلاىظم للخجمعاث والخظاهساث السلمُت إعماال للملخضُاث الدسخىزٍت  الدسَس

واإلامازساث الفضلى اإلاخماشُت مع التزاماث اإلاغسب الدولُت وإعماال لخىصُاث الاجفاكُاث الدولُت الخعاكدًت 

 هرا اإلاجال؛وجىصُاث اإلاجخمع اإلادوي عبر مسافعاجه ومركساجه جحصِىا للمكدسباث التي زاكمها اإلاجخمع في 

 املكتب التنفيري
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