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 مقدمة  
 للفريق العامل املعين باالستعراض الددور  الشداملا املنشدم عمد ا  عشرونُعقدت الدورة ال -1

تشددرين  17 ا يف الفدد ة مددن1007يونيدد  / زيددران 11املددخر   5/1بقددرار سلددو  قددوا ا ن ددان 
دولددة بوليفيددا املتعددددة وجددرا اسددتعراض  الددة . 1014 رين الثددان/نوبمرتشدد 7إىل  األول/أكتددوبر
وبدددد دولدددة وتدددرأ  . 1014 تشدددرين األول/أكتدددوبر 11ا املعقدددودة يف الرابعـــةيف اجلل دددة  القوميدددات

اعتمددد الفريددق و. بوليفيددا املتعددددة القوميددات النااددب العدداك للدولددة  أتددور إنريأددي أرسددي  اكونيتددا
دولددة ا التقريددر املتعلددق ب1014 تشددرين األول/أكتددوبر 31املعقددودة يف  شــرةالعا جل ددت  العامددلا يف

 .بوليفيا املتعددة القوميات
ا اختددار سلددو  قدوا ا ن ددان بريددق املقددررين التددا  1014يندداير /كدانون الثددان  15ويف  -2
ك دتانا با  :مجهورية بوليفيا املتعدددة القوميداتمن أجل تي ري استعراض  الة ( ث ثيةالموعة اجمل)

 .وبننا وكوستاريأا
صدددرت  ا16/11مددن مربددق القددرار  5والفقددرة  5/1مددن مربددق القددرار  15للفقددرة  وفقــاا و -3

 :دولة بوليفيا املتعددة القومياتالوثااق املذكورة أدناه من أجل استعراض  الة 
( أ)15للفقدددددددددددددددددددرة  وفقـــــــــــــــــــاا عدددددددددددددددددددرض كتدددددددددددددددددددا  مقددددددددددددددددددددك /تقريددددددددددددددددددر و دددددددددددددددددددين (أ) 

(A/HRC/WG.6/20/BOL/1) ؛ 
مفوضددية  قددوا )املفوضددية ال ددامية حلقددوا ا ن ددان  معلومددات أعدتدد ميددل للجت (ب) 
 ؛((A/HRC/WG.6/20/BOL/2( ب)15للفقرة  ( وفقاا ا ن ان
( ج)15للفقدددددددددددددرة  وفقـــــــــــــاا مدددددددددددددوجز أعدتددددددددددددد  مفوضدددددددددددددية  قدددددددددددددوا ا ن دددددددددددددان  (ج) 

(A/HRC/WG.6/20/BOL/3). 
قاامدة أسدةلة  االث ثيدة مدن خد ل اجملموعدة دولة بوليفيدا املتعدددة القوميداتاوأ يلت إىل  -4

وبلجيأدداا واجلمهوريدددة التشدديأيةا وسدددلوبينياا وال دددويدا وإسدددبانياا كددل مدددن أملانيدداا  سدددلفاا أعددد ا 
 يرلندددددا الشددددماليةاأواملأ ددددياا واململأددددة املتادددددة لري انيددددا الع مدددد  و وسوي ددددراا وليتتنشددددتاينا 

ل سددتعراض  اخلددارجي شددبأياألسددةلة يف املوقددل ال  ددذهوميأددن اال دد ع علدد  . و ولندددا والنددروي ا
باء أدناه ملخص األسـللة اضاـافية الـر هر أـا أثاـاء ا ـوار  -ويرد يف الفرع أولا  .الدور  الشامل

 كل من الربتغال واجلبل األسود وفرنسا وفالادا وكادا.
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 عملية االستعراض مداوالتموجز  -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ر النااددب العدداك للدولددة ال دديد أرسددي  اكونيتدداا يف م   اتدد  االبتتا يددةا إىل  ددو أشددا -5
م ددداال راي دددية  ددديس وأ  الدسدددتور ال ياسدددي لدولدددة بوليفيدددا املتعدددددة القوميدددات؛ ووب  احلقدددوا 
االقتصددددادية واالجتماعيدددددة والثقابيددددة؛ ووج  احلقدددددوا ال ياسددددية والدميقرا يدددددة؛ وود  سددددن قدددددوان  

 التشريعات القضااية واالجتماعية؛ وو د  م اال تتعلق حبقوا ا ن ان.جديدة إىل جانب 
أ ددددددر ت دولددددددة بوليفيددددددا املتعددددددددة القوميدددددداتا منددددددذ جولددددددة استعراضددددددها األوىل يف  قدددددددو  -6
مدل الدسددتور.  يف تنفيددذ االلتزامدات املتعلقدة بلعمددال  قدوا ا ن دانا  اشددياا  ا تقددماا 2212 عداك

اجتمدداعي وسياسددي قدداك علدد  مبددادو تعزيددز  قددوا ا ن ددان وكددان الدسددتور اجلديددد نتدداج كفددا  
ومحايتها والتمتل هبا. وقد أقر الدستورا الذ  صيغ يف إ ار عمليدة دميقرا يدةا أسدبقية املعا ددات 

 الدولية حلقوا ا ن ان عل  التشريعات احمللية يف الن اك القانون الو ين.
 عدادة تن دي    البلددا باعتبداره أساسداا يف مهمداا  وقد شأل اعتماد الدسدتور اجلديدد لدوالا  -7

للعدالدة االجتماعيدة.  وجعل ما يت   ب  سأاهنا من تنوع ثقايف أساساا  الدولة املتعددة القومياتا
وأقر الدسدتور  قدوا الشدعوب وال دأان األصدلي  والف  د  يف ت بيدق ن داك عددالته  اخلاصدة. 

وبا لأنهددددددا ال ميأددددددن أن تتجا ددددددل للشددددددع وتعتددددددر التشددددددريعات مهمددددددة لتاقيددددددق العددددددي  الأددددددرم
ا اعتمدددددت دولددددة بوليفيددددا املتعددددددة 2214و 2212ا تياجاهتددددا. وخدددد ل الفدددد ة مددددا بدددد  عددددامي 

القوميات سموعة واسعة من القدوان  الراميدة إىل إعمدال  قدوا ا ن دان بفعاليدةا ادا بيهدا قدوان  
ل وامل ن  واألشتاص حلماية احلق يف التعلي  والصاة وال أن و قوا األشتاص ضعاف احلا

ذو  ا عاقددة وكددذلا  قددوا الشددعوب وال ددأان األصددلي  والف  دد  والبددوليفي  املنادددرين مددن 
 أصل أبريقي.

ونتيجددة لتنفيددذ النمددوذج االقتصدداد  واالجتمدداعي واجملتمعددي وا نتدداجيا خفضددت دولددة  -8
يف املاادة  18إىل  2225ك يف املاادة يف عدا 38بوليفيا املتعددة القوميدات معددل الفقدر املددقل مدن 

 دارة املوارد االقتصادية  اس اتيجياا  . واتبعت دولة بوليفيا املتعددة القوميات هنجاا 2213يف عاك 
برندام  لزيدادة الرواتدب  وأعادت تو يل األربا  عن  ريق ع وات اجتماعية مشرو ةا ونُدّفدذ أيضداا 

 تماعية  قيقية. بصورة تدرجيية وم تدامةا ما دّع  أسا  بناء دولة اج
ويف ميدان الصاةا ا دادت امليزانية الو نية بقدر كبري. وُسّلط الضوء علد  بدرام  مهمدة  -9

تتددوّخ  تدددعي  الددنه  الشددامل ومتعدددد الق اعددات والثقابددات املّتبددل جتدداه الصدداةا باالعتمدداد علدد  
 تعمي  وعدالة اخلدمات الصاية اجليدة. 

 سانيدداا  ي . وتددوبّر دولددة بوليفيددا املتعدددة القوميددات تعليمدداا واعد ف الدسددتور بدداحلق يف التعلد -12
عل  مجيل امل تويات اا بيها التعلدي  العدا . و دي تشدجل تقددم امل داعدة إىل مجيدل األ فدال يف 
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اسدتتداك التأنولوجيدا  م توا التعلي  االبتدااي والثانو  بواس ة  ابز اقتصداد . ويشدجل أيضداا 
نددددا ق الريفيددددة مراكددددز ستمعيددددة للددددتعل  مددددن بُعددددد. وأتددددي  الوصددددول إىل يف التعلددددي . وأنشددددةت يف امل

مجيدل املدرسد  حبواسديب لمولدة سانيدة. وجيدر  تو يدل  دخدمات ا ن نت واهلواتف احملمولة. وُ وّ 
  واسيب عل  ت ميذ التعلي  الثانو .

دل ويف سددال  قددوا العمددالا اعُتمدددت قددوان  وبددرام  وسياسددات مهمددة. وُخفدد  معدد -11
 . 2212يف املااة يف عاك  3.2إىل  2226يف املااة يف عاك  8الب الة من 

معلومات عن التشريعات وال ياسات املتعلقة باحلصول عل  األراضدي  وقّدك الوبد أيضاا  -12
نددا األرض". "أمّ  نظــا  وتشددجيل ا نتدداج الزراعددي وإع دداء األولويددة للزراعددة العضددوية املن ددجمة مددل

وب وال دأان األصدلي  والف  د  واجملتمعدات البوليفيدة املناددرة مدن أصدل وعّز ت قددرات الشدع
أبريقددي بددال كيز علدد  املعددارف واملمارسددات املشدد كة بدد  الثقابددات. وأُقددر التددمم  الزراعددي الشددامل 

"Pachamama"  .بغية تأمني اضنتاج الزراعي املتأثر بتغري املااخ 
ت الســـياتي ية الراميـــة ن  اـــماإ الو ـــول ن  معلومـــات عـــن اض ـــراءا وقُـــدمي أي ـــاا  -13

دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات بمهنددا الســكن ومــاء الشــرا واملرافــق الصــحية والكأربــاء. وأفــادت 
بلغددت اهلدددف ا  ددااي لالفيددة املتعلددق بتتفددي  الفقددر املدددقل واجلددوعا والغايددة الثالثددة مددن اهلدددف 

م دتداك إىل  ن ن بة ال أان الذين ال يصدلون علد   دوال ابل املتعلقة بالتتفي  إىل النصف م
 ماء الشرب املممون.

ووّسل الدسدتور املشداركة الدميقرا يدة لل دأان. إذ بدات باسدت اعة البدوليفي  املقيمد  يف  -14
إىل ت ددجيل اا ن داا الوصدول ساندأي ـاا ممارسدة  قهد  يف التصددويت. وُوسدل  أجنبيداا  بلدداا  32 دو 

 الوالدات.
فلددددت  ريددددة التعبددددريا كمددددا اعُتمدددددت يف ال ددددنوات األخددددرية تشددددريعات مهمددددة حلمايددددة كُ و  -15

إدانددددة  82ا اعُتمددددد قددددانون ملأاباددددة الف ددددادا وأسددددفر ذلددددا عددددن 2212الصددددافي . ويف عدددداك 
مليون دوالر من دوالرات الواليات املتادة. واعتمددت دولدة  122واس جاع الدولة ما يزيد عن 
 تشريعات ملنا ضة العنصرية ومجيل أشأال التمييز. ي اا أبوليفيا املتعددة القوميات 

معلومددات عددن اجلهددود املهمددة املبذولددة لتدددوين التشددريعات. وقددد اعُتمدددت أي ــاا وقدددمت  -16
مدونات مثل مدونة ا جراءات الدستورية ومدونة ا جراءات املدنية ومدوندة األ فدال واملدرا ق ا 

 .اجلزاادي ت األسرة وا جراءات األسرية ومدونة الن اكبينما جتر  صياغة مدونات أخرا كمدونا
باعتبدداره عمليددة مهمددة يف دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات لضددمان  وجيددر  إصدد   الن دداك اجلزااددي

  ق الفرد يف احلياة واألمن بصورة بعلية. 
وتعمدددل دولدددة بوليفيدددا املتعدددددة القوميدددات علددد  التصدددد  للتادددديات الددد  تعدددوا لقيدددق  -17
. وبوليفيددا دولددة مخمنددة لربدداها مددن أجددل إرسدداء دولددة اجتماعيددة ودميقرا يددة ي ددود ا القددانون  قدداا ا

بذاهتا وتت لدل إىل امل دتقبل بثقدة وأمدل. وقدد أصدبات دولدة بوليفيدا املتعدددة القوميدات اليدوك دولدة 
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لدد ك نف ددها ول ددد  بددا  اك اجملتمددل الددددو . وقددد اعتمددددتا مددن أجددل بلدددو  أ دددابهاا جددددول 
دعامددددة  نشدددداء دولددددة كرميددددة ومنتجددددة وذات سدددديادة.  13القدددداا  علدددد   2225األعمددددال القددددومي 

 ويأمن اهلدف األساسي جلدول األعمال يف إعمال  قوا ا ن ان املأرسة يف الدستور.
وقدك و ير العدل معلومات عن  قوا املرأة يف دولة بوليفيا املتعددة القوميدات. بلضدابة  -18

صديغ ووليدة لد ك أي اا مادة لددة بشمن  قوا املرأةا أُدرجت  26اجلديد  إىل ا تواء الدستور
البعد اجلن ان وختلو من التمييز عل  أسا  اجلنو. وقدد ت دل لدولدة بوليفيدا املتعدددة القوميدات 
لقيددق تقدددك بفضددل ا  ددار القددانون التقدددمي واعتمدداد سياسددات عامددة. ومددن املزمددل أن تدددرج يف 

حلأوميدة واالجتماعيدة مفدا ي  االعد اف بامل داواة بد  اجلن د  ونبدذ العندف و تدل مجيدل اهلياكدل ا
 الن اء الأامل حبقوا ا ن ان.

. واعتمدددت دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات تشددريعات جرميددة أيضدداا  وأصددب  قتددل ا نددا  -19
بالتدددخل تأفددل للمددرأة  يدداة خاليددة مددن العنددف ولدددد م ددخوليات مخس ددية واضدداة بيمددا يتعلددق 

مددن التعددرض للمضددايقة والعنددف  حيمددي الن دداء الناشدد ات سياسددياا أي ــاا ال ددريل. وبددات القددانون 
 ال ياسيا وحي ر مجيل أشأال التمييز ضد املرأة يف اجملتمل.

وأقددر القددانون الشددامل املتعلددق بضددمان  يدداة خاليددة مددن العنددف للن دداء إجددراءات قضددااية  -22
ا اددا بيهددا العنددف   وعددن جددراا  العنددف بدداملرأة الدد  أُقددرت مددخخراا ملعاقبددة امل ددخول  عددن قتددل ا نددا

املدداد  والعنددف يف وسددااط ا عدد ك والعنددف اجلن ددي والعنددف يف إ ددار تقدددم اخلدددمات الصدداية 
والعنف االقتصاد  والعنف يف ن اك التعلي  والعنف يف سدياا ممارسدة احلقدوا والزعامدة ال ياسدية 

يف إنشددداء م جدددا للن ددداء    واللدددواا  املعتمددددة املضدددي تددددرجيياا والعندددف املخس دددي. وتتدددي  القدددوان
م دددخوليات تتعلدددق أي ـــاا وتقدددر اللدددواا   .ضددداايا العندددف وأبندددااهن وغدددري   مدددن األقدددارب واملعدددال 

بلنشاء وإدارة ن داك معلومدات شدامل يف إ دار و ارة العددل يتدوخ  مندل العندف اجلن دان والقضداء 
 ضااياه ون اك املعلومات اخلاص بالعنف اجلن ان .علي  ومعاقبة مرتأبي  وم اعدة 

معلومات عن التقددك احملدر  يف سدال  قدوا األ فدال واملدرا ق . بمنشد ة أي اا وُقدمت  -21
يف التدددريب وا دمدداج داخددل  األ فددال واملددرا ق  يف إ ددار األسددرة واحملدديط االجتمدداعي تددخد  دوراا 

وُيضددد لل هبدددذه األنشددد ة يف بيةدددة أسدددرية داخدددل علددد   قدددوا ال فدددل.  اجملتمدددل وال تشدددأل خ دددراا 
اجملتمعدددات احملليدددةا و دددي أنشددد ة مقبولدددة وذات قيمدددة ثقابيدددة كبدددرية واهلددددف منهدددا تنميدددة مهدددارات 
األ فددددال مددددن أجددددل خددددوض معدددد   احليدددداة وتعزيددددز  يدددداهت  اجملتمعيددددة يف إ ددددار "احليدددداة الأرميددددة". 

 .2214واعُتمدت مدونة األ فال واملرا ق  يف عاك 
وخبصوص التقدك احملر  يف سال  قوا الشعوب وال أان األصلي  والف    املدرجة  -22

يف الدسددتورا أبددر ت دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات أشيددة اعتمدداد مشددروع قددانون بشددمن املوابقددة 
امل دددبقة واحلدددرة وامل دددتنرية. وأبددددت الدولدددة اسدددتعداد ا  رسددداء عمليدددات تشددداور مدددن أجدددل  أددد  

إىل أشيدة القدانون أي اا ت من عرض رؤيتها للتنميةا وأعربت عن ا تمامها باألمر. وأشري اجملتمعا
 .حلماية الشعوب وال أان األصلي  والف    األضعف  االا  2213املعتمد يف عاك 
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 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وميأدن اال دد ع علد  التوصديات املقدمددة  .ببياندات أثنداء احلددوار التفداعلي وبدداا  76أدىل  -23

وتاشـــر  يـــا البيانـــات الكتابيـــة الـــر تـــد   ـــا  .مدددن  دددذا التقريدددر "ثانيددداا "خددد ل احلدددوار يف الفدددرع 
و علـــ  (1)الوفــودو والــر لــق التحقــق ماأــا حقارنتأـــا ححفوكــات البــح الشــبكي ل مــم املتحــدة

 .(1)تصبح متا ةاملوقا الشبكي اخلار ي جمللس  قوق اضنساإو عادما 
 1002وأقــرت نكــوادور بــاجلأود املبذولــة يف ســبيل امتاــال التو ــيات املســتلمة يف عــا   -24

خبصوص التقيد باهلدف اضمنـايي األول ل لفيـةو وقالـي نإ  لـه يـربهن علـ  األيتيـة الـر تعلقأـا 
  .دولة بوليفيا املتعددة القوميات عل  نعادة توزيا الاروة بالاسبة

كوبددا بدداجلهود املبذولددة يف سددبيل تنفيددذ التوصدديات املقدمددة يف االسددتعراض األولا وأقددرت   -25
وخباصة بلدورة مخشدرات بشدمن احلقدوا يف التعلدي  والعمدل والصداة والغدذاء الأدايف وال دأن و دق 

 الن اء يف  ياة خالية من العنف. 
لقوميــــات قـــــد دولــــة بوليفيــــا املتعـــــددة اوشددددددت مجهوريددددة بندددددزوي  البوليفاريددددة علددددد  أن  -26

اســـتعادت ســـيلر ا علـــ  اقتصـــاد البلـــد وهـــي تعمـــل يف ا ـــاه توزيـــا عـــادل للاـــروة وتـــوفري التعلـــيم 
اجملـــاو. وها ـــأت الدولـــة اللـــرف علـــ  التقـــد  احملـــرز يف بلـــوم اهلـــدف اضمنـــايي ل لفيـــة املتماـــل يف 

 الق اء عل  الفقر املدقا واجلوع. 
يعتـرب  رةـة يف دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات وأعربي فالادا عن قلقأا ألإ اض أاض  -17

وســـألي عـــن تـــدابري تافيـــذ القـــوانني املتعلقـــة لقـــوق املـــرأة واخللـــة الوهايـــة الســـياتي ية للصـــحة 
 .1015-1002اجلاسية واضجنابية للفية 

وســألي فرنســا الوفــد عــن تلــور الاظــا  الق ــايي للشــعوا األ ــلية ومســتقبل  يف نهــار  -11
 اجلاريةو وعن التدابري اضاافية املزما اختا ها من أ ل التصدي للعاف باملرأة. اض ال ات

ور بــــي أملانيــــا بالتقــــد  احملــــرز ماــــذ الســــتعراض الســــابق  الــــة دولــــة بوليفيــــا املتعــــددة  -12
ــــة  قــــوق األقليــــات.  ــــاتو  ا ــــة فيمــــا يتعلــــق ححاربــــة الفقــــر واعتمــــاد تشــــريعات  ماي القومي

 ل  تعزيز تله اجلأود.وش عي الدولة اللرف ع
ور بـــــي  يايـــــا الســـــتوايية بواـــــا  لـــــة للتاقيـــــف يف  ـــــال  قـــــوق اضنســـــاإ وبتافيـــــذ  -30

و قايلـــة نإ تلــــه املبـــادرات ســــتتيح 1015سياســـات عامـــة تتماشــــ  و ـــدول األعمــــال القـــومي 
 توسيا نلاق ندماج كل اجملتمعات املو ودة يف نقليم البلد.

__________ 

-http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodicانظــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــراب   (1)

review/20th-upr/watch/bolivia-20th-session-of-universal-periodic-review/3864334821001. 
 .https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/20session/Bolivia/Pages/default.aspxانظر الراب   (1)
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 ــكود دوليــة واعتمــاد قــوانني وننشــاء يليــات لتعزيــز  ور بــي  واتيمــال بالتصــديق علــ  -31
  قوق اضنساإو وا د من الفقر املدقا.

يف املايــة مــن الســ ااء يف  10وقالــي هاغاريــا نإ البيانــات املتا ــة تفيــد بــأإ أكاــر مــن  -31
ـــة بوليفيـــا املتعـــددة القوميـــات ياتظـــروإ  ـــدور أ كـــا  يف  قأـــم و ت ـــزوإ رهـــن احملاكمـــة.  دول

قلقأــا نزاء مــا يبــدو مــن تــد ل سياســي متــواتر يف اض ــراءات الق ــايية. وأشــري ن   وأعربــي عــن
  الة مواهن هاغاري.

وأشـــــادت اهلاـــــد بـــــاض راءات املتخـــــذة لتافيـــــذ تو ـــــيات الســـــتعراض الـــــدوري الشـــــامل  -33
واللتــزا  بشنشــاء ماتـــدب مشــيد بــني املقسســـات يعــن بق ــايا  قـــوق اضنســاإ ونعــداد التقـــارير 

 ة. الدوري
ور بي نندونيسيا بش ـدار  لـة التاقيـف يف  ـال  قـوق اضنسـاإ وقـرار ختصـيص يـو   -34

وهــــا ملااه ــــة العاصــــرية و يــــا أشــــكال التمييــــزو وبلــــورة  لــــة عمــــل للق ــــاء علــــ  العاصــــرية 
 واملمارسات التمييزية. 

التاقيف يف  وأشادت  أورية نيراإ اضسالمية بالتدابري التشريعية املتخذة وباعتماد  لة -35
 ــال  قــوق اضنســاإ واخللــة الوهايــة لتكــافق الفــرص لفايــدة الاســاء والربنــام  الــوها ملكافحــة 

 العاف اجلاساو.
يرلادا عن قلقأا بشأإ ارتفاع مسـتويات اضفـالت مـن العقـاا علـ  انتأاكـات أوأعربي  -36

ة القـــانوإ واـــماإ  قـــوق اضنســـاإو و اـــي دولـــة بوليفيـــا املتعـــددة القوميـــات علـــ  تـــدعيم ســـياد
  ـــوع كـــل األشـــخاص واملقسســـات للقـــانوإ وعـــد  التســـامح مـــا اضفـــالت مـــن العقـــاا علـــ  

 انتأاكات  قوق اضنساإ.
وأعربي نسراييل عن قلقأا ألإ دولة بوليفيا املتعددة القوميات ختلفي عن تقـد  تقـارير  -37

 ا ساوات. ن  هيلات املعاهداتو وقد تأ ر تقد  بعض التقارير أكار من أرب
ور بــي نيلاليــا بــاجلأود الراميــة ن  لســني ســري الاظــا  الق ــايي وشــ عي الســللات  -31

عل  تكايف  أود ن الح قلاع العدالة والتصدي ملشـاكل تـأ  ر البـي يف الق ـايا واضفـرا  يف 
 استعمال ا بس الوقايي.

زيــز اضهــار القــانوو ومثاــي الكويــي  أــود دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات يف ســبيل تع -32
واملقسسـي بغيــة ةايــة  قـوق اضنســاإ وتعزيزهــاو وسـللي ال ــوء علــ  تعاو ـا مــا يليــات  لــس 

  قوق اضنساإ. 
وأبرز لباـاإ  لـوات ماـل الـدعوة الدايمـة املو أـة ن  اض ـراءات اخلا ـة جمللـس  قـوق  -40

 اصرية واملعاقبة عليأا.اضنساإ والتدابري واآلليات القانونية الرامية ن  مااه ة الع
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وأشادت ماليزيا حـا لقـق مـن نجنـازات يف ميـادين الق ـاء علـ  الفقـر وسياسـات العمـل  -41
بتو ــيات  والعمالـة و قـوق اللفـل والتعلـيم وا ـق يف مــاء الشـرا املـأموإ واملرافـق الصـحية عمـالا 

 ماليزيا أثااء  ولة الستعراض األو .
بادرات التشريعية والسياسـية الـر اختـذ ا دولـة بوليفيـا املتعـددة ور بي موريتانيا جبميا امل -41

الراميــة ن  مااه ــة العاصــرية و يــا  1015-1011القوميــات ماــل اعتمــاد  لــة عمــل الفــية 
 أشكال التمييز. وأو ي باعتماد التقرير املتعلق بالدولة اللرف.

ـــة بشـــأإ ا قـــوق القتصـــاد -43 ية وال تماعيـــة والاقافيـــةو وأقـــرت املكســـيه بـــاجلأود املبذول
وأشادت بالتعاوإ ما يليات  قوق اضنساإ الر زارت البلدو وكذله بت ديد اتفاق التعاوإ ما 

 املكتق اضقليمي ملفواية  قوق اضنساإ.
وســأل اجلبــل األســود عــن التحــديات الرييســية الــر يتعــني التصــدي هلــا مــن أ ــل  فــض  -44

تقــد  بعــُدو وعــن األنشــلة الراميــة ن  تافيــذ سياســة مااه ــة  عــدد التقــارير الــر  ــل موعــدها وم
 . كامالا   و تافيذاا 1015-1011العاصرية و يا أشكال التمييز يف الفية 

وهاــأ املغــرا دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات علــ  تعاو ــا مــا يليــات  قــوق اضنســاإو  -45
تعزيز ا قوق القتصـادية وال تماعيـة  فيأا اض راءات اخلا ةو وما تبذل  من  أود يف سبيل حا

  ل عاف ا ال من  الل حماربة الفقر املدقا.
وأشادت هولاـدا بدولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات علـ  تأييـد التو ـيات املتعلقـة بـا يا   -46

 قـــوق اضنســـاإ والباـــات وتعزيزهـــا. وأعربـــي عـــن قلقأـــا بشـــأإ الســـن الـــدنيا الـــر يســـمح فيأـــا 
و ن  تبــدو يف تعــارض مــا اتفاقيــة ماظمــة العمــل الدوليــة 541مــل حو ــق القــانوإ ل هفــال بالع

 (و بشأإ ا د األدىن لسن الستخدا . 1273)131 رقم
وأبــــرزت نيكــــارا وا أإ الامــــو ج القتصــــادي وال تمــــاعي واجملتمعــــي واضنتــــا ي الــــذي  -47

ــن اجملتمــا البــوليفي مــن العــي  يف كــروف تســودها املســاواة  تافــذه  كومــة الــرييس مــوراليس مك 
 والعدالة ال تماعية.

وها ــات الاــروي  دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات علــ  التصــديق علــ  بروتوكــول التفاقيــة  -41
األمريكية  قوق اضنساإ لكاأا أعربي عن قلقأا نزاء التشريعات اجلديدة الر  يز ل هفال أإ 

اء التــــأ ريات اللويلــــة يف احملاكمــــات واض ــــراءات يعملــــوا بصــــفة قانونيــــة ماــــذ ســــن العاشــــرةو ونز 
 القانونية.

وأشــادت باكســتاإ بدولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات علــ  بلــوم اهلــدف اضمنــايي ل لفيــة  -42
أإ بوليفيـا  س ـاي الو ـول ن  التعلـيم والصـحة أي ـاا املتعلق بالفقر املدقا. ول ظي باكسـتاإ 

 كن بواسلة هايفة واسعة من التدابري السياساتية.واخلدمات األساسية والغداء والس
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وأشـــادت بـــارا واي باخللـــة الوهايـــة لتكـــافق الفـــرص ور بـــي بـــاللتزا  اللـــوعي بشنشـــاء  -50
نإ قـــرار ا كومـــة واـــا أي ـــاا ماتـــدب مشـــيد بـــني املقسســـات معـــا لقـــوق اضنســـاإ. وقالـــي 
 ن راز تقد  مأم.  مقشرات بشأإ التعليم والعمل والصحة ومواايا أ رب سوف يتيح

وســللي بــريو ال ــوء علــ  عــدد مــن التلــورات ماــل دمــ  قواعــد بشــأإ ا ــق يف التعلــيم  -51
ونقـــرار التعلــــيم ثاــــايي اللغــــة ومتعــــدد الاقافــــات ودعــــوة  يــــا اض ــــراءات اخلا ــــة جمللــــس  قــــوق 

 اضنساإ ن  زيارة البلد. 
ااه ــة العاصـــرية و يــا أشـــكال وأشــارت الفلبــني ن  السياســـات والــربام  الراميـــة ن  م -51

التمييز ون  تعزيز  قوق األفراد يف الغـذاء واملـاء والصـحة والتعلـيم. وأعربـي الفلبـني عـن تقـديرها 
لل أود الرامية ن  الق اء عل  أسوأ أشكال عمل األهفال واض راءات املتخذة خلفض  ـالت 

 أو معدلت ال ار بالبشر. 
 بشـــأإ تافيـــذ قـــانوإ ماـــا العاـــف بالاســـاء واألهفـــال تافيـــذاا وأعربـــي بولاـــدا عـــن قلقأـــا  -53

 و وبشأإ التقارير املتعلقة بالتمييز اد هاتني الفلتني.سليماا 
وأشادت الربتغال بدولة بوليفيا املتعددة القوميـات علـ  واـا مقشـرات  قـوق اضنسـاإ  -54

مــن املعلومــات عــن دراســة  يف عــدد مــن اجملــالت الرييســية  ات األولويــة. وهلبــي الربتغــال مزيــداا 
 يف املاية من هالا املدارس يتعراوإ لشكل من أشكال العاف.  11 لصي ن  أإ 

وأشـارت  أوريــة كوريـا ن  الــدعوة الدايمــة املو أـة مــن دولــة بوليفيـا املتعــددة القوميــات  -55
مييــز يف ن  اض ـراءات اخلا ـةو واعتمـاد وتافيـذ  لـة عمـل ملااه ـة العاصـرية و يـا أشـكال الت

 وكذله اخللة الوهاية ملكافحة الفساد.  1015-1011الفية 
وأعربـــي رومانيـــا عـــن تقـــديرها للخلـــوات املتخـــذة يف ســـبيل الوفـــاء باللتزامـــات املتعلقـــة  -56

يف  لـــس  بــا يا  معــايري  قــوق اضنســاإ عاــد انتخـــاا دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات ع ــواا 
  قوق اضنساإ. 

لاد الروسي بدولة بوليفيا املتعددة القوميات لتوسـيعأا نلـاق الو ـول ن  مـاء وأشاد ال -57
الشــرا والرعايــة الصــحية والــرب  اهلــاتفي واضمــداد بالكأربــاء واملــاء والســكن ا ــديح. وأشــار ن  

ل ــــماإ  ريــــة املعتقــــد ولســــني  الــــة األهفــــال  اجلأــــود الراميــــة ن  حماربــــة الفقــــر والتقــــد  احملــــرز
 بني اجلاسني. واملساواة

ليـز  دسـتورياا  قـراراا  عل  أسللة ناافيةو أفادت الدولة اللـرف بأ ـا اعتمـدت مـق راا  ورد اا  -51
ن   ــق الاســاء واألمأــات يف  تلبيـق ن ــراء يف  ــالت اض أـاض القــانوو املســموح بــ و اسـتااداا 
ن  أمـر حمكمـة أو ن ـراءات  اا اختا  القرار. ويف دولة بوليفيا املتعددة القوميات ل  تاج املـرء  اليـ

 ق ايية ملمارسة  له ا ق. 

وخبصــوص  ــق األهفــال يف العمــلو اعُتمــدت مدونــة  ا ــة باألهفــال واملــراهقني  وقــد   -52
عب ـــأ فيأــــا الكاــــريوإ مـــن األهفــــال العــــاملني يف البلــــد  كانـــي عمليــــة العتمــــاد  ربـــة رايعــــة  قــــاا 
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 ســـيما ليعات البوليفيــة للمعاهـــدات الدوليــةو  أــودهم وأكـــدوا  قأــم يف العمـــل. و تاــل التشـــر 
ن ـدب اتفاقيـات ماظمـة العمـل الدوليـة املتعلقــة  ـذا املواـوع  بيـد أإ  يـا القـوانني املعتمــدة يف 
دولة بوليفيا املتعددة القوميـات تتـو    سـيد الواقـا املواـوعي الـذي تسـع  ن  تاظيمـ . وعمـل 

عاهـــدات الدوليـــة والدســـتور البـــوليفيو مشـــمول األ ـــدام اـــمن ا ـــدود املاصـــوص عليأـــا يف امل
 با ماية.

ويتماـل أ ــد املشـاريا اجلاريــة يف باـاء ماظومــة  ااييـة لمــي  يـاة األفــراد و ــريتأم. ويف  -60
دولة بوليفيا املتعددة القومياتو تس  ل  الت كارية  اول فيأا أشـخاص متأمـوإ رفـا دعـاوب 

ءات املتخــــذة يف  ــــق مــــن  ــــاولوا زعزعــــة البلــــد تتعــــارض ل ســــف مــــا مصــــا  الدولــــة. واض ــــرا
ي  يا ة لـوايح لتصـحيح هـذا تقسيم  نا ة عن  وادم تسبق فيأا املتأموإ أنفسأم. و ر  أو

 الواا.
بشــأإ الصــحافةو وهــو يكفــل  وم تــد ل أي تعــديالت علــ  قــانوإ قــد  ل يــزال نافــذاا  -61

م تعتمد يف أي وقي مـن األوقـات أنظمـة  ا ق يف  رية التعبري. ور م نقرار الكاري من األنظمةو
تتــــو   تقييــــد  قــــوق وســــاي  اضعــــال  أو  ريــــة التعبــــريو بــــل اعُتمــــدت قــــوانني تعــــيف لقــــوق 

 ."Hermanos Peñasco Laymeالصحفيني مال القانوإ املسم   "
 ســيما لبـاجلأود اضلابيـة الراميـة ن  ةايـة  قـوق اضنسـاإو و  وأ اهـي السـاغال علمـاا  -61
 سياسة القتصادية.ال

دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات ملـا  ققتـ  مـن نجنـازات يف امليـداإ وأثاي سـرياليوإ علـ   -63
ال تماعي القتصاديو والاأوض لقوق املرأة وتعزيز التـدريق يف  ـال  قـوق اضنسـاإو ودمـ  

 اللغات األ لية يف برام  تدريس متاوعة.
انوإ الشــامل الرامــي ن  اــماإ  يــاة  اليــة مــن العاــف ول ظــي ســاغافورة اعتمــاد القــ -64

للاســاء وقــانوإ التحــرن والعاــف السياســي علــ  أســاس  اســاوو ن   انــق اجلأــود الراميــة ن  
 املساواة بني اجلاسني يف العمالة ويف ماا ق القيادة.

 ظـي ور بي سلوفاكيا باخللوات التشريعية املتخذة ماذ  ولـة السـتعراض األو . ول -65
 أإ مسألة عمل األهفال ل تزال مصدر قلق وأإ العدالة لتاج ن  املزيد من التلوير واض الح.

وأشارت سلوفيايا ن  قرار  ادر عن احملكمة الدستورية  لصي في  ن  أن  يتعـني علـ   -66
 احايا ال تصاا التبليغ باجلرةة وليس تو يـ  ال امـاتو كـي يتسـن هلـن اخل ـوع ل  أـاض.
وأعربي سلوفيايا عن قلقأا نزاء التشريعات الر  يـز ل هفـال أإ يعملـوا بصـفة قانونيـة ماـذ سـن 

 العاشرة.
وأشــادت  اــوا أفريقيــا حفأــو  "العــي  الكــر "و الــذي يســتدعي لم ــل  أــات ماأــا  -67

مـــن املســـقولية عـــن أمنـــا  الســـتأالد  الشـــركات عـــرب الوهايـــة وماشـــخت األعمـــال األ ـــرب مزيـــداا 
 ضنتاج.وا
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الرامـي ن  اـماإ  يـاة  اليـة مـن  341وها أت نسـبانيا ا كومـة علـ  اعتمـاد القـانوإ  -61
علــ  ةايــة املــرأة ولــر   قتــل اضنــام. وأعربــي عــن  كــامالا العاــف للاســاءو وهــو قــانوإ يركــز تركيــزا ا 

 قلقأا نزاء كروف اضقامة والكتظاظ دا ل الس وإ.
ا املتعــددة القوميــات علــ  بلــوم اهلــدف اضمنــايي ل لفيــة وهاــأت ســري لنكــا دولــة بوليفيــ -62

ـــالفقر املـــدقا. وأشـــارت  ن  اجلأـــود الراميـــة ن  تلـــوير قلـــاعي الصـــحة والتعلـــيم. أي ـــاا املتعلـــق ب
وأشـــادت كـــذله بـــاخللوات التشـــريعية واضداريـــة املتخـــذة ل ـــماإ الاأـــوض بـــاملرأة مـــن الاـــا يتني 

 عل  املساواة يف التمتا با قوق السياسية.القتصادية وال تماعيةو والذي ياص 
ول ظي دولة فلسلني ننشـاء الل اـة الوهايـة ملااه ـة العاصـرية و يـا أشـكال التمييـز  -70

بـــاجلأود الراميـــة ن  لســـني  الـــة أي ـــاا وتعيـــني نايـــق وزيـــر معـــا بانتأـــاء الســـتعمار. ونو هـــي 
 أاعف السكاإ.

الـذي فف ـض ا ـد األدىن لسـن عمـل األهفــال ن   وأشـارت السـويد ن  القـانوإ اجلديـد -71
ســاة  16أإ القــانوإ اجلديــد ففــض ســن املســقولية اجلااييــة مــن أي ــاا عشــر ســاوات. ول ظــي 

 ساة.  14 ن 
ول ظي سويسرا أإ املاظومة الق ـايية يف  ا ـة ن  لسـياات كبـرية وأنـ  يابغـي تعزيـز  -71

 ية من العاف للاساء. تافيذ القانوإ الرامي ن  اماإ  ياة  ال
وأشادت اجلمأورية العربية السورية باخللوات الرامية نل حماربة الفقـر املـدقاو ماـل ننشـاء  -73

 الصادوق الوها للتامية البديلة وبرنام  "سيميا".
وأشـــادت تايلاـــد بـــاجلأود الراميـــة ن  تعزيـــز  صـــول األهفـــال علـــ  التعلـــيم وزيـــادة  ايـــل  -74

السياســـية. وتللعـــي ن  تافيـــذ القـــوانني  دياـــة العتمـــاد وتشـــغيل املقسســـات الاســـاء يف ا يـــاة 
 املاشأة  ماية  قوق الاساء والباات بصورة فعالة. 

داد وتوبا و بلوم دولة بوليفيـا املتعـددة القوميـات اهلـدف اضمنـايي ل لفيـة يول ظي تريا -75
 ماء الشرا مكرس يف الدستور. أإ  ق ا صول عل  أي اا املتعلق بالفقر املدقا. ول ظي 

ـــا العظمـــ  و  -76 يرلاـــدا الشـــمالية اســـتمرار اليكيـــز علـــ  أول ظـــي اململكـــة املتحـــدة لربيلاني
التصـــدي للفقـــر وانعـــدا  املســـاواة. ور بـــي بشنشـــاء ندارة ماـــا التعـــذيقو وشـــ عي علـــ  اـــماإ 

عات الوهايــة مــا اســتقالهلا الكامــل عــن وزارة العــدلو واــماإ توافــق تعريــف التعــذيق يف التشــري
 القانوإ الدو . 

ول ظــي الوليــات املتحــدة األمريكيــة ارتفــاع معــدلت اضفــالت مــن العقــاا والتمتــا  -77
با صــــانة يف  الــــة املســــقولني ا كــــوميني الــــذين يوا أــــوإ  ــــم الفســــادو وهــــول مــــدة ا ــــبس 

 الق اء. ال تياهيو ومال قة األفراد أل راض سياسيةو وتد ل السللة التافيذية يف 
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وســللي أورو ــواي ال ــوء علــ  التصــديق علــ  عــدد مــن املعاهــدات الدوليــةو والــدعوة  -71
املفتو ة املو أة ن  اض راءات اخلا ة جمللس  قوق اضنسـاإو والتقـد  احملـرز يف ا ـد مـن الفقـر 

 املدقا ويف توزيا الد ل بشنصاف.
ولســني ا صــول علــ  مــاء الشــرا  ور بــي  انــا بالتــدابري الراميــة ن  ا ــد مــن الفقــرو -72

املأموإ وتوسيا نلاقـ و واخللـوات املتخـذة ل ـماإ  صـول الشـعوا الريفيـة األ ـلية علـ  تعلـيم 
 ماليم لاقافتأا.

يف  دولة بوليفيا املتعددة القوميات علـ  اضجنـازات الـر  ققتأـا مـق راا  فييي نا وها أت  -10
 سكاإ. ال  قوق اضنساإ ولسني مستويات معيشة ال

وشـ عي اجلزايـر دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات علـ  موا ـلة  أودهـا يف سـبيل تعزيــز  -11
فيمــا يتصــل ححاربــة الفقــر املــدقا ونرســاء العدالــة وا ــق يف  ســيما ل قــوق اضنســاإ وةايتأــاو 

 التعليم وا ق يف الصحة و قوق املرأة.
اضنســــاإ وةايتأــــا ماــــذ الســــتعراض  وأشــــادت أنغــــول بالتقــــد  احملــــرز يف تعزيــــز  قــــوق -11

الســـابق. وأشـــادت أنغـــول بـــاجلأود الراميـــة ن  حماربـــة الفقـــر املـــدقا. وأشـــارت أنغـــول ن  برنـــام  
 السكن ال تماعي واجملتمعي الذي  ف ض نقص املساكن يف املااهق الريفية.

يـــة ن  التصـــدي وها ـــأت األر اتـــني دولـــة بوليفيـــا املتعـــددة القوميـــات علـــ   أودهـــا الرام -13
و الـــــر تشـــــ ا علـــــ  نقـــــرار سياســـــات 1015-1011 لـــــة عمـــــل الفـــــية  ســـــيما لللتمييـــــزو 

 وتشريعات من أ ل الق اء عل  التمييز العاصري.
وأشــارت أســياليا ن  التشــريعات املعرواــة علــ  الربملــاإو الــر تقت ــي مشــاورة الشــعوا  -14

بالعمل الرامي ن  التصدي للتحديات الر  األ لية يف نهار  يا ة السياسات. ور بي أسياليا
اـة يوا أأا نظا  العدالة. وأعربـي أسـياليا عـن قلقأـا ألإ مدونـة األهفـال واملـراهقني  علأـم عر 

 ضمكانية الستغالل يف العمل.
وأشادت الامسا بالتصديق عل   كود دولية وبالتعاوإ اجليد بني دولة بوليفيا املتعـددة  -15

ة األمـــم املتحـــدة الســـامية  قـــوق اضنســـاإ. وأعربـــي الامســـا عـــن أســـفأا نزاء القوميـــات ومفواـــي
تقــــارير نســــاءة معاملــــة الســــ ااء وفــــرض عقوبــــات  ــــري مــــربرة علــــيأم ونزاء مشــــكلة الكتظــــاظ. 

 وأعربي الامسا عن قلقأا بشأإ عد  فعالية الاظا  الق ايي. 
ولـــة األو . وأعربـــي عـــن ور بـــي بـــاغالدي  بـــاض راءات املتخـــذة لتافيـــذ تو ـــيات اجل -16

أسفأا لعد  الوفاء باللتزا  بتقد  املسـاعدة اضمناييـة األ ابيـة ن  البلـداإ الااميـة مـا عرقـل  أـود 
 حماربة الفقر املدقا والتمتا الكامل لقوق اضنساإ. 

وأشــــارت بــــيالروس ن  التــــدابري الشــــاملة املتخــــذة يف  ــــال عالقــــات العمــــلو حــــا فيأــــا  -17
لســـتقرار الـــوكيفي واأل ـــور الاليقـــة. ور بــي بـــيالروس بـــاجلأود الراميـــة ن  مكافحـــة اــمانات ا

 ال ار بالبشر. 
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وأ اهي بل يكا بالتلورات اضلابيةو لكاأا ل ظي أإ  الة الاساء والباات وكذله  -11
 األهفالو لتزال مصدر قلق.

علــ   ــكود دوليــة  ق راا وهاــأت بــان دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات علــ  تصــديقأا مــ -12
 قـــوق اضنســـاإ. وهلبـــي دعـــم اجملتمـــا الـــدو  بغيـــة  كـــني البلـــد مـــن تكايـــف ن راءاتـــ  املتعلقـــة 

 لماية  قوق اضنساإ يف البلد.
ول ظـي بوتــاإ بســرور  أــود دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات يف  ــال ا ــد مــن الفقــر  -20

اللرف ملـا تبذلـ  مـن  أـود يف سـبيل تعزيـز  قـوق واملساواة يف الد ل. وأشادت كذله بالدولة 
 الاساء واألهفال وةايتأا وتافيذ تو يات الستعراض األول.

ول ظـــي الربازيـــل التقـــد  احملـــرز يف بلـــوم األهـــداف اضمناييـــة ل لفيـــةو وكـــذله الـــدعوة  -21
ري أ ـــا عـــن مكافحـــة  يـــا أشـــكال التمييـــز.  ـــ الدايمـــة املو أـــة ن  اض ـــراءات اخلا ـــةو ف ـــالا 

 ل ظي استمرار التحديات املتصلة بالق اء عل  عمل األهفال. 
ور بي بوروندي باجلأود املبذولة يف نهـار السياسـات واخللـ  السـياتي ية يف ميـادين  -21

ماأــا مااه ــة العاصــرية وســاير أشــكال التمييــز. وشــ عي دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات علــ  
 اضنساإ وةايتأا. يف تعزيز  قوق  امل ي قدماا 

الرامـــي ن  ةايـــة الاســـاء واـــماإ  يـــاة  341وســـألي كاـــدا الوفـــد عـــن تافيـــذ القـــانوإ  -23
 الية مـن العاـف هلـنو حـا يشـمل لديـد املقسسـات املسـقولة عـن مراقبـة تافيـذ القـانوإ. وأعربـي 

 ة القوميات.قلقأا نزاء استخدا  ال ت از رهن احملاكمة يف دولة بوليفيا املتعدد عن استمرار
علـــ  الربوتوكـــول ال تيـــاري الاـــاو  وســـللي شـــيلي ال ـــوء علـــ  تصـــديق البلـــد مـــق راا  -24

امللحق بالعأد الدو  اخلاص با قوق املدنيـة والسياسـيةو والربوتوكـول ال تيـاري لتفاقيـة  قـوق 
اخلـــاص  اللفـــل املتعلـــق بـــش راء تقـــد  البال ـــات والربوتوكـــول ال تيـــاري امللحـــق بالعأـــد الـــدو 
 با قوق القتصادية وال تماعية والاقافيةو وهي  كود يتعني عل  البلد تدعيم تافيذها.

وأبرزت الصني أإ دولة بوليفيا املتعددة القوميات زادت من استامارها يف التعليم وةايـة  -25
 ـــق األفـــراد يف العمـــل الاليـــق واـــماإ أ ـــور ماصـــفة ومعقولـــة. ول ظـــي الصـــني باخلصـــوص 

ي  البلد من اهتمـا   مايـة  قـوق الاسـاء واألهفـال واملسـاني واملعـوقني والسـكاإ األ ـليني يول ما
 والال لني واملأا رين.

وسللي كولومبيا ال وء علـ  التـزا  دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات و أودهـا يف سـبيل  -26
عـاوإ مـا يليـات  قـوق عن الشـفافية والت تافيذ التو يات املقدمة أثااء الستعراض األولو ف الا 

 اضنساإ.
وها ــأت كوســتاريكا دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات علــ  التقــد  احملــرز ماــذ الســتعراض  -27

األول.  ـــري أ ـــا كلـــي قلقـــة بشـــأإ  الـــة الاســـاءو ومـــواهن القصـــور يف نقامـــة العـــدلو واســـتمرار 
 التمييز باعتباره مشكلة هيكلية. 
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رز يف لســـني  ـــدمات الصـــحة العامـــة والتعلـــيمو وكـــذله ور بـــي كرواتيـــا بالتقـــد  احملـــ -21
اخللوات املتخذة  وا ا د مـن الفقـر. وشـ عي دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات علـ  ند ـال 

 مزيد من التحسياات عل  قلاع العدالة.
وأشـــارت مصـــر ن  العمليـــة اجلاريـــة يف ســـبيل توقيـــا اتفاقيـــة البلـــداإ األمريكيـــة ملااه ـــة  -22

باجلأود أي اا والتمييز العاصري وما يتصل بذله من أشكال التعصق. وأشادت مصر  العاصرية
الرامية ن  نعداد املر لة التالية من  لة العمل الوهاية  قوق اضنساإو وكذله جبدول األعمال 

  دف الق اء عل  الفقر املدقا. القومي املتوقا اعتماده قريباا 
لــدور املأــم الــذي يقديــ  املــدافعوإ عــن  قــوق اضنســاإ وســلمي اجلمأوريــة التشــيكية با -100

يف ةاية هذه ا قوق. وخبصوص ا مايـة مـن التعـذيق ر بـي بـاخللوات املتخـذة  ـوا ننشـاء 
 يلية وقايية وهاية. 

حـا لقـق مـن نجنـازات يف حماربـة الفقـر  وأ اهي  أورية كوريا الشعبية الدةقراهية علماا  -101
السياسي ال تماعي واملاظومـة الق ـايية مـن أ ـل اـماإ  قـوق اضنسـاإ. املدقا وتعزيز الاظا  

 وها أت دولة بوليفيا املتعددة القوميات عل  انتخا ا يف  لس  قوق اضنساإ.
وأفـــــادت الـــــدامنرد بـــــأإ دولـــــة بوليفيـــــا املتعـــــددة القوميـــــات قبلـــــي تو ـــــية الـــــدامنرد يف  -101
أع ــــاء الســـللات الق ــــايية العليـــا. بيــــد أإ  بت اـــق املزيــــد مـــن التــــأ ري يف تعيـــني 1002 عـــا 

ـــيم الدولـــة اللـــرف  ا ـــا. وأ اهـــي  التعيياـــات اجلديـــدة م تفـــض ن  التحـــول املتوقـــاو وفقـــاا  لتقي
 عل  نعداد  لة  ديدة  ا ة بقلاع العدالة. بأإ الدولة اللرف تعكف  الياا  الدامنرد علماا 

  احملـــرز ماـــذ الســـتعراض الســـابقو وســـللي اجلمأوريـــة الدوميايكيـــة ال ـــوء علـــ  التقـــد -103
 وا د من الفقر املدقاو وبلوم األهداف اضمنايية ل لفية. فيما يتعلق لقوق الفال ني سيما ل

بشـأإ العاـف بالاسـاءو أفـادت  341عل  تعليقـات ناـافية خبصـوص القـانوإ رقـم  ورد اا  -104
مث اعتمـدت لوايحـ  يف مر لـة  1013 دولة بوليفيا املتعددة القوميات بأإ القـانوإ اعُتمـد يف عـا 

ل قـــة بواســـلة مرســـو  تاظيمـــي. وتُعـــن وزارة العـــدل  ـــذا القـــانوإ وقـــد أنشـــأت الاظـــا  الشـــامل 
املتعدد القوميات ملاا العاف اجلاساو والق اء علي  ومساعدة احاياه ومعاقبة مرتكبي . ويعر ف 

  رةة أُدر ي يف القانوإ اجلاايي. 10القانوإ أكار من 
وخبصــوص ال ــار بالبشــرو أفــادت دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات بو ــود قــانوإ  ــذا  -105

الشــأإ و لــس متعــدد القوميــات يعــن حكافحــة ال ــار بالبشــر و ــريبأم وي ــم  يــا الســللات 
املعايــة باملســـألة. وتو ـــد يف مقاهعـــات البلـــد التســـا  ـــالس نقليميـــة  تمـــا بصـــورة دوريـــة لبحـــح 

بشأإ ال ارو واتفاقات يزمـا البلـد توقيعأـا مـا أي اا ومثة سياسات عامة و لة نافذة  املواوع.
 بلداإ  اورة بغية الق اء عل  هذه املشكلة.

أ ـا قبلـي ببـالغ ال ـيا  والتوااـا  يـا  وأكدت دولة بوليفيا املتعـددة القوميـات  ـدداا  -106
وليفيـــا بتقـــدير األ لبيـــة العظمـــ  مـــن  الـــي التو ـــيات املقدمـــة بـــروح  ـــادقة ونلابيـــة. ور  بـــي ب
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البلـــداإ املشـــاركة ملـــا تبذلـــ  مـــن  أـــود يف ســـبيل باـــاء  تمـــا أف ـــل لســـكا ا. وتـــرب بوليفيـــا أإ 
 التعليقات الر أبد ا بعض الوفود ل مربر هلا.

 وتعترب دولة بوليفيا املتعـددة القوميـات اسـتقالل الق ـاء مـن أهـم املسـايل بالاسـبة نليأـا. -107
وقــــد نــــص  الدســــتور علــــ  تعيــــني أع ــــاء الســــللة الق ــــايية بواســــلة انتخابــــات شــــرعية مباشــــرة 
ودةقراهيـــةو بغيـــة اـــماإ اســـتقالهلا. وعـــالوة علـــ   لـــهو مـــا فتلـــي الدولـــة اللـــرف تعمـــل علـــ  

 مرا عة كل التشريعات البوليفية ولسياأا.
املتعــددة القوميــات بــأإ وخبصــوص التعليقــات علــ  مســألة الفســادو أفــادت دولــة بوليفيــا  -101

املزاعم  ري مربرة. فماذ تفعيـل اجلمعيـة اعُتمـد عـدد مـن القـوانني ملكافحـة الفسـاد. ويق ـي عـدد 
مــن املســقولني ا كــوميني الســابقنيو حــن فــيأم بعــض مــن  ــدموا يف ا كومــة ا اليــةو عقوبــات 

و امســة اــد  يــا  ســ ن بتأمــة الفســاد. وختــوض دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات معركــة شرســة
 أشكال الفساد.

وم تعتمـد دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات تشـريعات تتعــارض مــا مصــلحة األهفــال. ن   -102
تأ ذ التشريعات املعتمدة بعني العتبار الواا الراهن يف الدولة اللـرفو علـ   ـرار مـا لـري يف 

 بلداإ أ رب.
يف أعمــار حمــددةو و يلــة  ــد أدىن مــن هفــال واعُتمــدت تــدابري انتقاليــة  مايــة فلــات األ -110

الظروف الـر تتـيح هلـم العمـل والتمتـا با مايـة يف بعـض ا ـالت اخلااـعة ألشـكال متاوعـة مـن 
الرقابة واملراقبة والر د. وستا ح دولة بوليفيا املتعددة القوميـات يف نقـرار يليـات ةايـة ويقمـل أإ 

 ولـة السـتعراض القادمـةو أإ تقـول بارتيـاح  يكوإ بوسعأاو يف الساوات اخلمس املقبلةو و الل
مــا  و  شــياا األهفــال األ ــغر ســااا  ســيما لوفخــر ن ــا  كاــي مــن الق ــاء علــ  عمــل األهفــالو 

 التفاقات الر ليمأا و دقي عليأا.
وخبصوص  ريـة التعبـريو أكـدت دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات مـن  ديـد عـد  و ـود  -111

ة أو يف الس ن. وتستاد  يا احملاكمات اجلاريـة ن  قـانوإ اللباعـةو وهـو  حفيني رهن املال ق
و ويــدافا عاــ  قلـاع الصــحافة. وأكــدت مــن  ديــد عـا  تقريبــاا  100قـانوإ قــد  يعــود تارفــ  ن  

 اعتماد قوانني ناافية و تا الصحفيني لريات واسعة الالاق يف البلد.
ة القوميـــات الوفــود علــ   انيأــا حااســبة ان ـــما  و شــكرت دولــة بوليفيــا املتعــددو تامــاا  -111

الدولـــة اللـــرف ن  أع ـــاء  لـــس  قـــوق اضنســـاإ. وســـتبذل الدولـــة اللـــرف قصـــارب  أودهـــا 
للمســايتة يف باــاء ثقافــة  قــوق اضنســاإ تكــوإ يف انســ ا  مــا "أم اــا األرض" وخت ــا فيأــا كــل 

وبف ل  أد   للدول أإ تبا معاا البلداإ بصورة متساوية جلميا الصكود واملقسسات كي يتسن  
 أف ل لظ  في   قوق اضنساإ با ماية.  اعي عاملاا 
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 **أو التوصيات/االستنتاجات و -ثانياا  
المقدمرررة أثنررراء الحررروار فررري التوصررريات  دولةةةة يفلي يةةةا الماعةةةيدت ال فميةةةا  تظرررر ن -113

  وأعربت عن تأييدها لها:الواردة أدناه، التفاعلي/
 ؛(المكسيك)وما األساسي في القانون الوطني دمج نظام ر  113-1
النظر في التصديق على اتفاقية منظمة األمر  المتحردة للتربيرة والعلر   113-1

 ؛(غانا) والثقافة بشأن مكافحة التمييز في مجال التعلي 
الاصةةي ع ى ةةف اي اايةةة اليفنأةةمف يشةةان مماز ةةة الامييةة  زةة  مجةةا   113-3

 اليايائ  المجان  واإلجباري ل جميع )البريغا (؛الاع يم وضمان يفزير الاع يم ا
الاصةةةةةي ع ى ةةةةةف يرويفيةةةةةف  االي اايةةةةةة ا مر ميةةةةةة ل  ةةةةةف  اإلنأةةةةةان  113-4

 )النرو ج(؛
المضةة  زةة  يع  ةة  اةةةا ولية ويمف ةةو ائليةةة الفاائيةةة الف نيةةة يمفجةة   113-5

اليةةة البرويفيةةف  االيايةةاري الي اايةةة مناتضةةة الاعةةت  ّ  اةةف  اأةةنفف ل ةةا العمةةو ي ع
 ون اتة )الجم فر ة الاشيمية(؛

ي ةةإ كممانيةةة كنشةةا  نصةةال لريةةي الافيةةيا  اليوليةةةّ ي ةةي  ييأةةير  113-6
دمج وماايعة الافييا  الم يمة من ال يئا  واإلجرا ا  الخاية المعنية ي  ةف  

 اإلنأان )ياراغفاي(؛
االنا ةةةا  زةةة  قاةةةرن واةةةا مممةةةن مةةةن يةةةياغة ي ةةةة العمةةةو الف نيةةةة  113-7

 من الا ر ر الف ن ( )ييرو(؛ 13نأان )ال  رت ل  ف  اإل
 مفاي ة ىم ية ي فرت مؤشرا  ل  ف  اإلنأان )ياراغفاي(؛ 113-1
االنا ةةةا  مةةةن ي ةةةفرت مؤشةةةرا  ل  ةةةف  اإلنأةةةان زةةة  مجةةةاال  المةةةا   113-2

والمرازةةةع الصةةة يةّ ومماز ةةةة االيجةةةار يالبشةةةر وي ةةةر ب مّ والفيةةةف  كلةةةف العيالةةةة 
 دلة )ييرو(؛واالةا ادت من م ايمة ىا

 )نيماراغفا(؛ 0202اإلةراع ز  ين يت جيو  ا ىما  ال فم   113-10
 ما ةةة الفضةةع االجامةةاى  لاةةةرت ياىابارتةةا الف ةةيت ا ةاةةةية ل بنيةةة  113-11

 االجاماىية )مصر(؛

__________ 

 .لن لرر الستاتا ات والتو يات **
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مفايةة ة ج فدتةةا اإل جاييةةةة الراميةةة كلةةةف المضةة  زةةة  يخ ةةي  ال  ةةةر  113-11
وت يةةةةين ق ةةةةفب النةةةةاع يفاةةةةة ة مأةةةةاىيا  المةةةياع ىةةةةن  ر ةةةةع كىةةةةادت يف  ةةةةع الثةةةر 

 اجاماىية مناةبة )مالي  ا(؛
مفاي ة يفزير ا مفا  الو مة ليىم يرنامج ةا الماع ةع ياإلمةياد يمةا   113-13

 الشرن )مالي  ا(؛
ضةةمان ي  يةةع ةةة  ة مأةةا  ة ون   ةةة زةة  قي  الةةة وزةةات زةة  ال ةةب   113-14

 )النمأا(؛
اال اجةةةا  مافاز ةةةة مةةةع المعةةةا ير  ايخةةةاد يةةةيايير زعالةةةة لجعةةةو  ةةةرو  113-15

اليوليةةة يال ةةةي مةةن االياصةةةاو وي أةةةين قوضةةاع ا  ةةةيان والنأةةا  زةةة  الأةةةجفن 
 ويشجيع الايايير غير ال بأية )النمأا(؛

اىامةةاد ي ةةة زعالةةة يريةة  ى ةةف   ةةف  اإلنأةةان لاشةةخا  المأةة فية  113-16
ُةةةة با ا   ةةةا  الم يمةةةين زةةة  الأةةةجفن مةةةع والةةةي  م الةةةت ن  ةةةةيما ال ةةةر ا مّ 

  ر ا م )يفلنيا(؛
ّ ىمةو ين  رو  الأجن يال ةي مةن االياصةاوايخاد ي فا  لا أ 113-17

ي فاىةةي ا مةةم الما ةةيت الةةينيا لمعام ةةة الأةةجنا ؛ وين يةةت يةةيايير يي  ةةة لو اجةةا ؛ 
وضةةةةمان م ايمةةةةا  ةةةةةر عة ل م اجةةةة  ن رتةةةةن الم ايمةةةةة؛ والاصةةةةيي لمشةةةةم ة 

م مةة الما ةيت لبر  انيةا العصمةف )الما   ا  الم يمين مع والةي  م زة  الأةجفن 
  رلنيا الشمالية(؛وق

مافاز ةةةة مةةةع افاىةةةي ا مةةةم الما ةةةيت الةةةينيا  جعةةةو  ةةةرو  اال اجةةةا  113-11
ي فاىةةي  لمعام ةةة الأةةجنا  ووضةةع يةةيايير ل ما ةةة النأةةا  المأةة فية  ةةر ا نّ ىمةةوا 

 يانمفكّ ويتلك  ما ة ا   ا  الم يمين ز  الأجفن مع والي  م )ةف أرا(؛
مفايةة ة الب ةةإ ىةةن يةةيايير يجنفةة  ا   ةةا  الب ةةا  زةة  الأةةجفن مةةع  113-12

والةةي  م وتةةم   ضةةفن ى فيةةا  ةةةجن مّ ل مةةا ا م مةةن الاعةةر  لصةةرو  اةةي يةةؤ ر 
 ز  نمفتم )قوروغفاي(؛

ضةةمان قن يم ةةو الخ ةةة الجي ةةيت إلىةةادت ينصةةيم ا ةةاع العيالةةةّ يمةةا  113-10
ن اتةةةةة الم ةةةةايم وكممانيةةةةة ّ 0202-0232يةةةةرد زةةةة  يرنةةةةامج ال مفمةةةةة ل  اةةةةرت 

ّ ويةةفازر مةةا  م ةة  مةةن المةةفارد ى ةةف يةةاموا   ويةةف  جميةةع المةةفا نين كلي ةةا ويةةفالا 
  جميع المأاف ا  )اليانمرك(؛

مفايةةة ة العمةةةو مةةةع شةةةريا   يةةةر ن مةةةن قجةةةو كيةةةو  نصةةةال العيالةةةة  113-11
 يفاة ة يرامج الاير   )قةاراليا(؛
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المأةةا  ة وي أةةين الفيةةف  مفايةة ة ويةةيىيم اإليةةو ا  ال ضةةائية  113-11
كلف العيالة زة  جميةع قن ةا  كا ةيم الب ةيّ يغيةة يع  ة  اةةا و  المنصفمةة ال ضةائية 

 وزعاليا ا )ةف أرا(؛
كلةف مماز ةة  مفاي ة يع    الفيةف  كلةف العيالةة ياىابةار دلةك ةةبيوا  113-13

   ف  ا شخا  المأ فية  ر ا م )البرا  و(؛ ةيما الانا ايا  ال  ف ّ 
ايخةةاد يةةيايير م مفةةةة لضةةمان الفيةةف  كلةةف العيالةةة واالةةةا ادت مةةن  113-14

م ايما  ى نية ةر عة ومنص ة ياخصيص ما  م   من المفارد ل أة  ة ال ضةائية 
 ويا أين كاامة العي  )النمأا(؛

اىامةةاد الم  ةةي مةةن الاةةيايير ل  ةةي مةةن اياصةةاو الأةةجفن يأةةبو من ةةا  113-15
 مة )الجم فر ة الاشيمية(؛ي   معي  اال اجا  رتن الم اي

كجةةرا  ي  ي ةةا  شةةام ة زةة  انا ايةةا    ةةف  اإلنأةةان المريمبةةة زةة   113-16
 ي ةةي  يأة يم الجنةات كلةةف العيالةة وضةةمان 3690و 3691ال اةرت مةا يةةين ىةام  

  رلنيا(؛الجبر المامو وال ع   ل ض ا ا )ق
 م ي أةين  ليةا   ما ةةة الم ةاجر ن والنصةر زةة  وضةع يةرامج إلىةةادي 113-17

 )ال  بين(؛
يشةةان  3102ل ةةرار مج ةة  ا مةةن  اىامةةاد ي ةةة ىمةةو و نيةةة وز ةةاا  113-11

 المرقت والأ م وا من )البريغا (؛
الا يةةي يشةةيت يالمبةةادج الافجي يةةة الةةفاردت زةة  ال ةةرارا  دا  الصةة ة  113-12

الصادرت ىةن الجمعيةة العامةة زة  ك ةار مأةاىي ا الراميةة كلةف منةع ومماز ةة العنة  
 وا   ا  )يا  ني(؛يالنأا  
يمثي  الج فد الرامية كلف اىاماد يشر عا  يشان ال  ف  الجنأةية  113-30

لولا اما  اليوليةة الم  فىةة يمفجة  اي اايةة ال ضةا  ى ةف جميةع  واإلنجايية وز اا 
 قشما  الاميي  ضي المرقت )قوروغفاي(؛

يا  زة   ةاال  ين يح ال فانين الجنائية الماع  ة ياجر م النأا  وال ا 113-31
 اإلج ا  ويتلك ا  با  الت ن  مارةفنه )قوروغفاي(؛

ي أين يخصيص المةفارد البشةر ة والماليةة  مانةا  المصةالم المعنيةة  113-31
ل  عالية زة  مماز ةة العنة   يا   ا  والمرات ين ومماي  الميىين العامين يفيياا 

 يا   ا  والمرات ين والاصيي له )شي  (؛
ة الج ةةةةفد المنأةةةة ة المبيةةةةرت الاةةةة  يبةةةةتل ا اليولةةةةة والمجامةةةةع مفايةةةة  113-33

المةةين  وج ةةا  زاى ةةة معنيةةة قيةةرت زةة  ةةةبيو ين يةةت الخ ةةة الماعةةيدت ال فميةةا  
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كلةف  0231الخاية يا   ا  والمرات ينّ الا   افاع ين يتتا ز  ال اةرت مةن ىةال 
يممةين ّ والنصر ز  ك و  تته الخ ة ما يأا ع من قتمية ىن  ر ةع 0202ىال 

ى ةةةةف ن ةةةةف ةةةةة يم  المأةةةةا يي ن من ةةةةا ويفىيةةةةة المجامةةةةع ي ةةةةي  ي  يةةةةع اإلدمةةةةاب
 )كيفادور(؛

مفاي ة الج فد الرامية كلف ين يت الخ ة الماعيدت ال فميا  الخايةة  113-34
 )الج ائر(؛  0202-0231يالرضفع وا   ا  والمرات ين ل  ارت 

  ا  وال ضا  ى ف قةفق اىاماد ييايير زعالة وشام ة لمنع العن  يا  113-35
 قشما  ىمو ا   ا  )يفلنيا(؛

 ما ةةة ا   ةةا  والمةةرات ين العةةام ين والمجبةةر ن ى ةةف العمةةوّ يان يةةت  113-36
ةياةا    ي ية وزعالة يراى   الا م ا ةر ة ويايت ز  ال أةبان اي اايةة   ةف  

 ال  و )الأف ي(؛
قةةفق قشةما  ىمةو اةامما  الخ ة الف نية يماةية الأةنفا  لمنةع  113-37

و ما ة العمةا  المةرات ينّ وايخةاد يةيايير مناةةبة  ا   ا  وال ضا  ى ي ا يير جياا 
 لان يتتا )الجم فر ة العريية الأفر ة(؛

زةةةة   ةةةةةيما الايخةةةةاد يةةةةيايير كضةةةةازية لمنةةةةع اإلةةةةةا ت كلةةةةف ا   ةةةةا ّ  113-31
 د(؛الميارعّ والا  يع ز   اال  اإلةا ت وم ايمة الجنات )الجبو ا ةف 

ايخةةةةاد جميةةةةع الاةةةةيايير الو مةةةةة لمفا مةةةةة يشةةةةر عاي ا الماع  ةةةةة يعمةةةةو  113-32
ا   ا  مع االلا اما  اليولية والمض  ز  ين يت يرامج لاةفزير يأة يو  يع يميةة 

 لا  ا  العام ين )تفلنيا(؛
الاصةةيي ى ةةف ةةةبيو ا ولف ةةة لمأةةالة العنةة  زةة  المةةيارع وايخةةاد  113-40

ن ةةةا  جميةةةع قشةةةما  كةةةةا ت المعام ةةةة واإل ةةةتا  زةةة  الأةةةيا  الاةةةيايير المناةةةةبة إل
الميرةةة ّ يمةةةا زي ةةا العنةةة  الجنأةة ّ وايخةةةاد الاةةيايير الو مةةةة ل ما ةةة الضةةة ا ا 

 وضمان م اضات الجنات )البريغا (؛ 
وضةةع وين يةةت يةةرامج ل  ضةةا  ى ةةف قةةةفق قشةةما  ىمةةو ا   ةةا  مثةةو  113-41

 الاعي ن الن ري ومصانع ائجر )الأف ي(؛
يةةةت  يةةةو الج ةةةفد زةةة  ةةةةبيو ال ضةةةا  ى ةةةف قشةةةما  ىمةةةو ا   ةةةا   113-41

وضةةمان الا  يةةع زةة  الجةةرائم وم اضةةات الجنةةات  الخ ةةرت واةةةاغو  ال صفةةر جنأةةياا 
 يصفرت زعالة )جم فر ة يفر ا(؛

ايخةةةاد جميةةةع الاةةةيايير الماا ةةةة لمنةةةع يةةةو قشةةةما  العنةةة  يا   ةةةا   113-43
 ف ي(؛وك الة اضا ا اإلةا ت كلف العيالة )الأ
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يشةةان ال ةةي ا دنةةف ال ةةانفن   ضةةمان ي بيةةع ال ةةانفن المعامةةي مةةؤيراا  113-44
 )ك  اليا(؛ ة يماا  لأن العمو ي بي اا 

يع  ةةة    ةةةف  ا   ةةةا  الصةةةغار زةةة  الاع ةةةيمّ يةةةو يمييةةة ّ يمةةةا  شةةةمو  113-45
ي أين البنية ا ةاةية الاع يميةّ ياريي  يا  ى ف ا   ا  الصغار زة  المنةا ع 

وا   ةةةا  والمةةةرات ين الماشةةةرد ن زةةة  الشةةةفارعل وين يةةةت يةةةرامج ل اث يةةة  الر  يةةةة 
 والاير   ز  مجا    ف  اإلنأان ي ي  مماز ة الاميي  اإل ن  )يفلفمبيا(؛

ضةةمان  أةةن يةةياغة الاشةةر عا  الماع  ةةة يالاشةةاور مةةع الجماىةةا   113-46
 )قةاراليا(ل زعاالا  ا ي يةّ ومراىاي ا شفاغو الشعفن ا ي يةّ وين يتتا ين يتاا 

 دولةةة يفلي يةةا الماعةةيدت ال فميةةا ّ الاةة  يةةرت قن ةةاوي صةةف الافيةةيا  الااليةةة ياا يةةي  -114
 من تت يال عو قو ز   فر الان يت:

مفايةةةة ة الاصةةةةي ع ى ةةةةف الصةةةةمفك العالميةةةةة ل  ةةةةف  اإلنأةةةةان الاةةةة   114-1
 ل)رومانيا( زي ا يعي ماعااياا   عي الب ي  رزاا  ال

 مع  ليا    ف  اإلنأان )ينن(؛ مفاي ة يعاون ا 114-1
الاعةةاون مةةع تيئةةا  المعاتةةيا  يا ةةي م الا ةةار ر الاةة  لةةم ي ةةيل يعةةي  114-3

 )كةرائيو(؛
 يع    يعاون ا مع م فضية   ف  اإلنأان )المف ا(؛ 114-4
مفايةةة ة اإلجةةةةرا ا  الراميةةةةة كلةةةةف ي ةةةةفأل ا تةةةةيا  اإلنمائيةةةةة لال يةةةةة  114-5

 )الأنغا (؛
البةةالا ا تميةةة المامثةةو زةة  ؤي ةةفرت مؤشةةرا  ل  ةةف  مفايةة ة العمةةو  114-6

اإلنأةةةان زةةة  ىةةةيد مةةةن المجةةةاال  الرئيأةةةية دا  ا ولف ةةةةؤّ الةةةتي  عةةة ف  كىمةةةا  
   ف  اإلنأان ز  الفااع العم   )البريغا (؛

مفاي ة الج فد النش ة ز  ةبيو ين يت اةاراييجيا  ويرامج ل ما ة  114-7
 جاماى  )االي اد الروة (؛ال ئا  الضعي ة وي و يتا ياليىم اال

ييىيم البرامج الرامية كلف يماةع الشةع  البةفلي   يةال  ف  ا ةاةةية  114-1
 )ينن(؛
يضةةةةةةمين البةةةةةةرامج الاع يميةةةةةةة وال ةةةةةةفائح الميرةةةةةةةية ويةةةةةةرامج يةةةةةةير    114-2

الميرةةةين اضةةا ا المأةةاوات يةةين الجنأةةين وىةةيل الامييةة  ونبةةت العنةة  ى ةةف قةةةاع 
 الجنأ  )يفلفمبيا(؛ال ف ة الجنأانية والميو 
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مفايةة ة ةياةةةا ا الراميةةة كلةةف ضةةمان  ما ةةة شةةام ة ل  ةةف  مفا ني ةةا  114-10
 االااصاد ة واالجاماىية والث ازية )جم فر ة يفر ا الشعبية الي م را ية(؛

المضةةةة  زةةةة  يع  ةةةة  يرامج ةةةةا الياي ةةةةة الراميةةةةة كلةةةةف يةةةةفزير ال ما ةةةةة  114-11
  ار ة((؛البفلي -االجاماىية )زن و و )جم فر ة 

مفايةة ة ةياةةةاي ا الراةةةخة الخايةةة ياالةةةاثمار االجامةةاى  )زنةة و و  114-11
 البفلي ار ة((؛ -)جم فر ة 

اىاماد الم  ي من الايايير لمفاية ة ويع  ة  الا ةيل الم ةر  زة  ال ةي  114-13
 (؛زييا نالمن ال  ر )

زة  ك ةار  ةةيما المفاي ة الج فد الرامية كلف م ارية ال  ةر المةياعّ  114-14
 )الج ائر(؛ 0202جيو  ا ىما  ال فم  

يع    ةياةاي ا ويرامج ا الرامية كلف مفاي ة ال ي مةن ال  ةر المةياع  114-15
 ز  الب ي )يفيا(؛

مفايةةة ة ج فدتةةةا الراميةةةة كلةةةف م اريةةةة ال  ةةةر وييأةةةير ويةةةف  جميةةةع  114-16
 ممفنا  المجامع كلف الخيما  االجاماىية )المف ا(؛

 الج فد الماع  ة يم ارية ال  ر المياع )المغرن(؛ مفاي ة 114-17
مفاي ة دزع الانمية االااصاد ة واالجاماىيةة وك ةو  ا ولف ةة ل  ضةا   114-11

 ى ف ال  ر والمض  ز  ي أين مأاف ا  معيشة ا زراد )الصين(؛
مفايةةة ة ةياةةةةا ا االةةةةاراييجية الراميةةةة كلةةةف يعمةةةيم يةةةيما  الرىا ةةةة  114-12

 الخيما  الص ية )غينيا االةافائية(؛والفيف  كلف 
ضةةةةةةمان ويةةةةةةف  الجميةةةةةةع كلةةةةةةف الخةةةةةةيما  والمؤةأةةةةةةا  الصةةةةةة ية  114-10

 )الأنغا (؛
ين يت الخ ة الف نية االةاراييجية ل ص ة الجنأية واإلنجاييةة ل  اةرت  114-11

ّ يمةةا  شةةمو يخصةةيص مةةا  م ةة  مةةن مةةفارد المي انيةةة لان يةةتتا 0226-0232
بغةة  قن يم ةةو دولةةة يفلي يةةا الماعةةيدت ال فميةةا  ويةةف  يصةةفرت يام ةةة وزعالةةةل و ن

 النأا  والبنا  يصفرت زع ية كلف المع فما  الماع  ة ي  فا ن )زن نيا(؛
يمثية  ج فدتةةا الراميةةة كلةةف ين يةةت البةةرامج الف نيةةة لم ةةف ا ميةةة زةة   114-11

 ضفا   المين والمنا ع الر  ية )غينيا االةافائية(؛
لراميةةة كلةةف ين يةةت ي ةةة الاث يةة  زةة  مجةةا    ةةف  مفايةة ة ج فدتةةا ا 114-13

 اإلنأان يج   من النصال ال مفم  ل اث ي  ز  تتا المجا  )كنيونيأيا(؛
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مفايةةة ة ج فدتةةةا الراميةةةة كلةةةف   ةةةادت الفيةةةف  كلةةةف الاع ةةةيم والعمالةةةة  114-14
 )يايأاان(؛

مفايةةةةة ة االتامةةةةةال يضةةةةةمان ممارةةةةةةة ال ةةةةةع زةةةةة  الاع ةةةةةيم ل جميةةةةةع  114-15
 )ييوروع(؛

المضةةةة  زةةةة  يع  ةةةة  ةياةةةةةا ا الاع يميةةةةة الشةةةةام ة والياي ةةةةة )زنةةةة و و  114-16
 البفلي ار ة((؛ -)جم فر ة 

 يع      ف  اإلنأان يفاة ة الاث ي  والاير   )الأنغا (؛ 114-17
ك را  الم  ي من الا يل زة  ين يةت البرنةامجين الةف نيين لم ةف ا ميةة  114-11

  ةؤ )نيماراغفا(؛ؤنعم قةا يعؤ وؤنعم قةا يع المفاي
مفايةةة ة كى ةةةا  ا تميةةةة ل ما ةةةة البيئةةةة وي  يةةةع ينميةةةة ا زةةةراد زةةة   114-12

 انأجال مع ال بيعة )الصين(؛
مفاي ة الج فد الرامية كلةف يع  ة  الانميةة المأةايامة ل  ةاع الصة ةّ  114-30

ويةةيىيم الشةةراية مةةع المجامةةع الم  ةة  زةة  ي ةةي م يةةيما  يةة ية رزيعةةة النفىيةةة 
 المفا نين )جم فر ة يفر ا الشعبية الي م را ية(؛كلف جميع 

يع  ةةةةة  الج ةةةةةفد الراميةةةةةة كلةةةةةف ين يةةةةةت الأياةةةةةةا  والاةةةةةيايير اإلدار ةةةةةة  114-31
والاشةةر عية والانصيميةةة ى ةةف الن ةةف المناةةة  مةةن قجةةو مماز ةةة الامييةة  وي  يةةع 

 اإلدماب االجاماى  )كيفادور(؛
وةياةا  مماز ة الاميي ّ  مضاى ة الج فد الرامية كلف ين يت افانين 114-31

 يأبو من ا يمثي   مو  الافىية العامة )ال  بين(؛
ى ةف ا اةرال  ضمان الصرامة ز  ين يةت يشةر عا  ىةيل الاميية   ريةاا  114-33

   ف  جميع المفا نين البفلي يين )رومانيا(؛
كنشا   ليا  لا ييم وماايعة ين يت الأياةا  والبةرامج العامةة المعنيةة  114-34
ي ةةك الراميةةة كلةةف مماز ةةة جميةةع قشةةما  الامييةة  مةةع  ةةةيما ال ةةف  اإلنأةةانّ ي 

مراىةةات يفيةةيا  االةةةاعرا  الةةيوري الشةةامو وغيةةره مةةن  ليةةا    ةةف  اإلنأةةان 
 )يفلفمبيا(؛

الاصيي ل عفامو ال يم ية ا ةاةية الماصة ة يةالاميي  ضةي الشةعفن  114-35
ي ي ةي قتةيا  م مفةةة ياع ةع ا ي ية والبةفلي يين المن ةير ن مةن قيةو قزر  ة  و 

 يالمأاوات وريي ين يتتا )جم فر ة يفر ا(؛
مفايةةة ة ج فدتةةةا الراميةةةة كلةةةف ين يةةةت ي ةةةة ىمةةةو مناتضةةةة العنصةةةر ة  114-36

 )دولة ز أ ين(؛ ياموا   ين يتاا  0232-0230وجميع قشما  الاميي  ل  ارت 
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الاميية ّ ايخاد الم  ي من الايايير لمناتضة العنصر ة وجميع قشةما   114-37
زيما  اع ةع يالنأةا  وا   ةا  والأةمان ا ية يين والبةفلي يين المن ةير ن  ةيما ال

 ياد ويفياغف(؛يمن قيو قزر    )ير ن
مفاي ة ين يت ي ة ىم  ا الف نية لمناتضة العنصر ة وجميع قشةما   114-31

 الاميي  ى ف جميع المأاف ا  )كنيونيأيا(؛
العنةةةة  العراةةةة  والامييةةةة  العنصةةةةري  م اضةةةةات جميةةةةع الماةةةةفر ين زةةةة  114-32

 )ةيراليفن(؛
ين يةةةت يةةةةرامج يث يةةةة  ويةةةةير   زةةةة  مجةةةةا    ةةةةف  اإلنأةةةةان ي ةةةةي   114-40

 مماز ة الاميي  ى ف قةاع ا يو اإل ن  )يفةاار ما(؛
يع  ةة  قنشةة ا ا الراميةةة كلةةف مماز ةةة الامييةة  ضةةي العمةةا  الم ةةاجر ن  114-41

 اإلةومية(؛ - )ك ران )جم فر ة
 ايخةةةةاد ي ةةةةفا  لونا ةةةةا  مةةةةن كنشةةةةا  ائليةةةةة الفاائيةةةةة الف نيةةةةة وز ةةةةاا  114-41

 ل برويفيف  االياياري الي ااية مناتضة الاعت   )غانا(؛
 كيمةةةا  العم يةةةة الف نيةةةة الراميةةةة كلةةةف كنشةةةا   ليةةةة واائيةةةة و نيةةةة وز ةةةاا  114-43

 ل برويفيف  االياياري الي ااية مناتضة الاعت   )جنفن قزر  يا(؛
 ة ج فدتةةا الراميةةة كلةةف م اريةةة ال أةةاد ويةةيىيم ةةةيادت ال ةةانفن مفايةة 114-44

 )ةنغازفرت(؛
 ييىيم يو يا  المج   الف ن  لمماز ة ال أاد )الأنغا (؛ 114-45
 يع    ا  مال الاشر عية الماع  ة يالمأاوات )غينيا االةافائية(؛ 114-46
 )غانا(؛منع  اال  الفزات ز  ال ب  ومعاابة المأؤولين ىن ا  114-47
يةةةةيىيم ن ةةةةةا  الا اةةةةةيز ال يود ةةةةة ويع  ةةةةة  الأةةةةة  ا  الماخصصةةةةةة  114-41

 وال ضائية من قجو مماز ة االيجار يالبشر )لبنان(؛
يةةيىيم اإلجةةةرا ا  الماخةةةتت لضةةةمان ال عاليةةة زةةة  ين يةةةت الاشةةةر عا   114-42

 الرامية كلف ال ي من  اترت االيجار يالبشر وي ر ب م وال ضا  ى ي ا )ا رجناين(؛
وضةةع ةياةةةة يشةةان ىةةفدت ضةة ا ا االيجةةار يالبشةةر وكىةةادت يةةاتي  م  114-50

 وكدماج م ز  ةف  العمو )لبنان(؛
يمثيةةة  الج ةةةفد الراميةةةة كلةةةف مماز ةةةة الجر مةةةةّ وين يةةةت ي ةةةة ىمةةةو  114-51

و نيةةة لمماز ةةة االيجةةار يالبشةةر ومنةةع االةةةاعباد الجنأةة  والعنةة  الجنأةة  زةة  
 ةيا  ا ةرت )االي اد الروة (؛
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وضةةع معةةا ير يشةةغي ية مف ةةيت ل اعةةر  ى ةةف ضةة ا ا االيجةةار يالبشةةر  114-51
 ياد ويفياغف(؛ي)ير ن
وضةةع يةةيايير زةة  مجةةا  مماز ةةة االيجةةار يالبشةةر يأةةبو من ةةا يفةةةيع  114-53

 ن ا  الاعاون اإلا يم  واليول  )ييوروع(؛
مفايةةةةةةةةةة ة واا ةةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةةة ا ا االيجةةةةةةةةةةار و مةةةةةةةةةةا ا م ومأةةةةةةةةةةةاىيي م  114-54
 اإلةومية((؛ - ة)جم فر  )ك ران
 اىاماد يشر عا  لريي االيجار يالبشر والاصيي له )ةيراليفن(؛ 114-55
كىةةادت النصةةر ى ةةف وجةةه االةةةاعجا  زةة  ا ةةة  ال انفنيةةة لو اجةةا   114-56

 رتن الم ايمة يغية ال ي يصفرت زعالة من اةاخيامه ومييه )تنغار ا(؛
ارد زة  ةةبيو يع  ة  ايخاد ي فا  من ا يخصةيص مةا  م ة  مةن المةف  114-57

ايرت واةا و  الأة  ة ال ضةائية مةن قجةو ي أةين كاامةة العةي  يأةرىة وكنصةا  
  رلنيا الشمالية(؛م مة الما يت لبر  انيا العصمف وق)الم
يشةان  دمج يفيةيا  تيئةا  ريةي المعاتةيا  واإلجةرا ا  الخايةة 114-51

 0202-0231 كاامةةةة العةةةي  ضةةةمن الخ ةةةة ال  اىيةةةة ل عيالةةةة الاعيد ةةةة ل  اةةةرت
 )يفةاار ما(؛

يمثيةة  الاةةةيايير الراميةةة كلةةةف ضةةمان نصةةةال ىيالةةة زعةةةا ّ يمةةا  شةةةمو  114-52
كيا ة الفيف  ال ع   كلف الامثيةو ال ةانفن ّ وك ةو  اتامةال يةا  لافيةيا  لجنةة 

 مناتضة الاعت   )شي  (؛ 
ل  فاىةةةي اليوليةةةة دا   ضةةةمان اةةةةا و  ال ضةةةا  يصةةةفرت يامةةةة وز ةةةاا  114-60

 زرنأا(؛الص ة )
ا اةةةةرال اةةةةةا و  ال ضةةةةا  ويع  ةةةة ه لضةةةةمان ي بيةةةةع العيالةةةةة وةةةةةيادت  114-61

 )الفال ا  الما يت ا مر مية(؛ وماأاو اا  منص اا  ال انفن ي بي اا 
يةةةيىيم الاةةةيايير الراميةةةة كلةةةف ضةةةمان اةةةةا و  ال ضةةةا  ون اتاةةةه ىةةةن  114-61

يرا  زةةة  كاامةةةة االيةةةاوال  والاةةةاي الاةةةييو  الأياةةةةية واالااصةةةاد ةّ ومعالجةةةة
 العي  )يرواييا(؛

ين يةةةت مجمفىةةةة شةةةام ة مةةةن الاةةةيايير ل اصةةةيي  وجةةةه ال صةةةفر الاةةة   114-63
يعاري المنصفمة ال ضائيةّ يمةا  شةمو ضةمان المو  ةة ال عالةة ومماز ةة الجر مةة 

كىةادت ق ضاا ز  ةيا  اةا و  ال ضا ّ يما زيه الم ممة اليةافر ةل و شمو تتا 
ويخ ةةةي  مةةةيت ال ةةةب  ى ةةةف دمةةةة الا  يةةةع وايخةةةاد الاةةةيايير  الااتيةةةو االجامةةةاى 

 لاجن  اياصاو الأجفن )قلمانيا(؛
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ايخةةةاد جميةةةع الاةةةيايير الو مةةةة لضةةةمان اةةةةا و  ال ضةةةا  ويصةةة يح  114-64
 مأاره )ك  اليا(؛

ايخةةاد الم  ةةي مةةن الخ ةةفا  زةة  ةةةبيو يع  ةة  الفيةةف  كلةةف العيالةةة  114-65
 )ال ني(؛
لا  ي ا  والمو  ا  من جان  الشر ة وال ضةات ال ي من يايير ا 114-66

العةةةامينّ ودلةةةك يآنشةةةا   ليةةةا  لان يةةةت ا  مةةةال ال انفنيةةةة واليةةةةافر ة  والمةةةيىين
  م و ويف  ض ا ا الجر مة والجنات كلف العيالة )ينيا(؛ ياموا   ين يتاا 
اإلةةةراع زةة  كجةةرا  ي  ي ةةا  ومو  ةةا  يام ةةة زيمةةا  اصةةو ياىمةةا   114-67

مييةة  الاةة  يأةةا ي  النأةةا  والأةةمان ا يةة يين والمث يةةا  والمث يةةين العنةة  والا
ن الجبةةةر وم دوجةة  الميةةو الجنأةةة  ومغةةا ري ال ف ةةةة الجنأةةانية والخنةةةا فّ وضةةما

  رلنيا(؛ال عا  ل ض ا ا وقةرتم )ق
 ةةةةيما اليع  ةةة  الاشةةةر عا  ال ائمةةةة لضةةةمان معام ةةةة اضةةةائية ىادلةةةةّ  114-61

   )ك  اليا(؛ ضع  ال ئا  يالنأا  وا   ا
ا اةةةةةةرال الاشةةةةةةر عا  الماع  ةةةةةةة يالمةةةةةةيت ال صةةةةةةفت لو اجةةةةةةا  رتةةةةةةن  114-62

 الم ايمة وين يت ييايير يي  ة لو اجا  الفاائ  )النرو ج(؛
المض  ز  يمثي  الج فد الراميةة كلةف كنشةا  لجنةة مأةا  ة لمشة   114-70

ضةةمان الجبةةر ل معةةا ير اليوليةةةّ يغيةةة كنشةةا   ليةةة منصةة ة وشةة ازة ل ال  ي ةةة وز ةةاا 
 ال عا  لض ا ا انا ايا    ف  اإلنأان )قوروغفاي(؛

زةةةةة  كضةةةةة ا  الي م را يةةةةةة ى ةةةةةف ا ةةةةةاع االيصةةةةةاال   المضةةةةة  اةةةةةيماا  114-71
 البفلي ار ة((؛ - والمع فما  )زن و و )جم فر ة

ضةةمان ا مةةن وال ما ةةة لجميةةع الصةة  يين والمؤةأةةا  اإلىوميةةةّ  114-71
 اليولية الماع  ة ي ر ة الاعبير )النرو ج(؛ويفازع الاشر عا  مع المعا ير 

ضةةةمان  ر ةةةة الصةةة  يين والمراةةةة ين زةةة  ممارةةةةة    ةةةم زةةة   ر ةةةة  114-73
 الاعبير )كةرائيو(؛

يةةيىيم الاةةيايير الماخةةتت مةةن قجةةو يع  ةة   ر ةةة الاعبيةةر و ر ةةة يمةةف ن  114-74
 الجمعيا  و ر ة الص ازة )الأنغا (؛

ان النشة ة ويمميةن م مةن المأةاتمة المض  ز  يع  ة  مشةارية الشةب 114-75
 ز  ىم يا  ينع ال رارا  الف نية )نيماراغفا(؛
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كىةةادت النصةةر زةة  الاشةةر عا  دا  الصةة ة يغيةةة كلغةةا  شةةر  ال صةةف   114-76
ى ةةةةف كدن اضةةةةائ  مأةةةةبع زةةةة   ةةةةاال  اإلج ةةةةا  العوجةةةة  واإلج ةةةةا  يأةةةةب  

 االغاصان وة ا  الم ارل )ة فزينيا(؛
م ال  ةةةف  الجنأةةةية واإلنجاييةةةةّ ىامةةةة يةةةيى وضةةةع لةةةفائح وةياةةةةا  114-77
   ف  النأا  والأمان ا ي يين ز  تتا المجا  )الممأيك(؛ ةيما ال

االىاةةةرا  يالم ةةةاجر ن وقةةةةرتم يصةةة ا م زئةةةة ضةةةعي ة وين يةةةت يةةةيايير  114-71
 اانفنية وىم ية من قجو  ما ة   فا م ويع   تا )الممأيك(؛

زةة  ةةةبيو  ما ةةة   ةةف  ا   ةةا  يةةيىيم ويمثيةة  الج ةةفد المبتولةةة  114-72
والنأا ّ يأبو من ا الاعاون اليول ّ وياريية  يةا  ى ةف مماز ةة العنة  يالنأةا  
واإلاصا  االجاماى ّ يمشياا مع الصمفك اليولية الا  يُعي دولةة يفلي يةا الماعةيدت 

 ال فميا   رزاا زي ا )البرا  و(؛
 ل ني(؛مفاي ة االتامال ي ضا ا النأا  وا   ا  )ا 114-10
مفايةةةة ة العمةةةةو ى ةةةةف كلغةةةةا  ال فالةةةة  النم يةةةةة الجنأةةةةانية وينصةةةةيم  114-11

  مو  يفىية ى ف الصعيي الف ن  ي ي  مماز ة تته الصاترت )غفاييماال(؛
ضةةمان دمةةج ال ضةةا ا الجنأةةانية و  ةةف  المةةرقت زةة  جميةةع البةةةرامج  114-11

 ر )ال  بين(؛ال مفميةّ وال ةيما ز  ييايير العمو والعمالة وم ارية ال  
كاةةةرار المخصصةةةا  والمةةةفارد الو مةةةة مةةةن المي انيةةةة لبةةةرامج  ما ةةةة  114-13

 النأا ّ ال ةيما ز  مياد ن العيالة والص ة ويمازؤ ال ر  )كةبانيا(؛
مفايةةةةة ة ج فدتةةةةةا الراميةةةةةة كلةةةةةف ي  يةةةةةع المأةةةةةاوات يةةةةةين الجنأةةةةةين  114-14

 ان(؛والاصيي ل اميي  ضي المرقت ز  ال انفن والممارةة )يايأا
يمثيةة  اإلجةةرا ا  الماخةةتت ل  ضةةا  ى ةةف الامييةة  ضةةي المةةرقت ى ةةف  114-15

 جميع المأاف ا  ز  المجامع )ةري النما(؛
مفايةةة ة الج ةةةفد المبتولةةةة زةةة  ةةةةبيو يع  ةةة    ةةةف  نأةةةا  ا ر ةةةا   114-16

 و ما ا ا )الجم فر ة العريية الأفر ة(؛
 ةةةيما ين الجنأةةينّ الت يةةيمثيةة  الج ةةفد الراميةةة كلةةف يع  ةة  المأةةاوا 114-17
 اصةةةو ي ةةةر  العمةةةو والفيةةةف  كلةةةف الخةةةيما  الصةةة يةّ ودمةةةج ممفنةةةا  زيمةةةا 
 انية ز  الاع يم والاير   الم ن  )ك  اليا(؛جنأ
الماع ةع يضةمان  يةات ياليةة مةن العنة   119ين يت ال انفن الشةامو  114-11

 ل نأا  ين يتاا ياموا )جنفن قزر  يا(؛
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العنةةة   ةةةةيما يةةةة كلةةةف منةةةع العنةةة  يالنأةةةا ؛ الراميمثيةةة  الج ةةةفد ال 114-12
 المن ل  والعن  الجنأ  )الجبو ا ةفد(؛

 مفاي ة الج فد الماص ة يمماز ة العن  يالمرقت )المغرن(؛ 114-20
المضةةةة  زةةةة  ين يةةةةت ةياةةةةةا  ل ما ةةةةة النأةةةةا  مةةةةن العنةةةة  ويع  ةةةة   114-21

 المأاوات يين الجنأين )ةنغازفرت(؛
ميةةةة كلةةةف الاغ ةة  ى ةةةف الثغةةةرا  وين يةةةت ق مةةةال مفايةة ة ج فدتةةةا الرا 114-21

ل اصةةيي ل عنةة  الجنأةةان ّ ويةةتلك كجةةرا  ي  ي ةةا  ةةةر عة وشةةام ة ون   ةةة زةة  
 جميع شماوت العن  الجنأان  )ة فزينيا(؛

ايخاد جميع الايايير الو مة لضمان ويف  ض ا ا العن  الجنأان   114-23
 كلف العيالة يصفرت زع ية )ي جيما(؛

ر ما  م   مةن المةفارد ل مؤةأةا  المأةؤولة ىةن ين يةت ال ةانفن يفزي 114-24
ّ الةةتي  م ةةو ل نأةةا   يةةات ياليةةة مةةن العنةة ّ يغيةةة ي أةةين الفيةةف  كلةةف 119

 العيالة وضمان المأا لة ز  اضا ا العن  يالنأا  )ينيا(؛
 ايخاد ييايير م يدت لمماز ة العن  يالمرقت )زرنأا(؛ 114-25
ة ل مضةةة  زةةة  ين يةةةت اإل ةةةار المعيةةةاري لمماز ةةةة ايخةةةاد يةةةيايير زعالةةة 114-26

العن  يالمرقتّ يأبو من ةا يخصةيص مةا  م ة  مةن المةفارد لبنةا  موجةا ل ضة ا ا 
 )جم فر ة يفر ا(؛

ين يةةت يةةيايير شةةام ة مةةن قجةةو ال ضةةا  ى ةةف العنةة  يةةالمرقت واالىاةةيا   114-27
 الجنأ  ى ف ا   ا  )ةيراليفن(؛

اانفنةاا لمماز ةة العنة  يةالمرقت ووضةع نصةال ييىيم ال يئةا  المنشةات  114-21
ل ما ةةة النأةةا  ضةة ا ا العنةة  ومنةةع تةةته ا زعةةا  ومعاابةةة الجنةةات يصةةفرت زع يةةةة 

 )ةف أرا(؛
كارار الم  ي من الفةائو اإلدار ة ويخصيص الم  ي مةن ا مةفا  يغيةة  114-22

 ا نال(؛ين يت الاشر عا  الماع  ة يمماز ة العن  يالمرقت ين يتاا زعاالا )زيي
ينصيم  مو  لافىية مةف    كن ةاد ال ةانفن وقزةراد الأة  ة ال ضةائية  114-100

ّ وتةةف ال ةةانفن 119يمشةم ة العنةة  يالنأةةا  والبنةةا ّ زةة  ك ةةار ال ةةانفن الجي ةةي 
 الشامو الماع ع يضمان  يات يالية من العن  ل نأا  )ي جيما(؛

لضةةمان  يةةات ياليةةة مةةن  ين يةةت اإل ةةار ال ةةانفن  الجي ةةي ين يةةتاا زعةةاالا  114-101
العن  ل نأا ّ ويفزير جميع المةفارد الو مةة لان يةت يةرامج رىا ةة الضة ا ا وينصةيم 

 قنش ة الاير   ى ف اضا ا العن  يالمرقت والاميي  ضيتا )شي  (؛
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يةةيىيم الاةةيايير الراميةةة كلةةف منةةع العنةة  يةةالمرقتّ ال ةةةيما ىةةن  ر ةةع  114-101
ت والعنةة  يالنأةةا  غيةةر م بةةفلينّ وين يةةت يشةةر عا  الافىيةةة يةةان الامييةة  ضةةي المةةرق

يشةةان العنةة  يالنأةةا  والبنةةا ل ويةةت  الم  ةةي مةةن الج ةةفد زةة  ةةةبيو وضةةع ةةةجو 
 مف َّي يشان العن  يالمرقت )يرواييا(؛

كنشةةةا  موجةةةةا ويةةةةفزير الم  ةةةةي مةةةن الخةةةةيما  االجاماىيةةةةة لضةةةة ا ا  114-103
 العن  المن ل  )الجم فر ة الاشيمية(؛

امين المةةفارد الو مةةة لان يةةت اةةانفن مماز ةةة العنةة  يالنأةةا  ين يةةتاا يةة 114-104
زعةةاالّا ال ةةةيما ىةةن  ر ةةع يع  ةة  اةةفت الشةةر ة الخايةةة المعنيةةة يمماز ةةة العنةة  

 الجنأان  ي   اأنف ل ا االض وع يفال ا ا )اليانمرك(؛
 ين يةةت ا  مةةال ال انفنيةةة الماع  ةةة يمماز ةةة العنةة  الجنأةةان  ين يةةتاا  114-105

 زعاالا )كةرائيو(؛
اإلةراع ز  اىامةاد الاشةر عا  الان يت ةة الو مةة لضةمان منةع العنة   114-106

 يالمرقت ومعاابة الجنات يصفرت زعالة )ك  اليا(؛
ين يت ةياةا  من قجو الاصيي ى ف ن ف شامو لما يفاج ه النأا   114-107

كلةةف العيالةةة  مةةن مشةةايو ماصةة ة يةةالعن  والعمةةو والمشةةارية الأياةةةية والفيةةف 
 )يفةاار ما(؛

اةةةةةةةا يان قدوا  مةةةةةةن قجةةةةةةو الاصةةةةةةيي ي عاليةةةةةةة ل عنةةةةةة  المن لةةةةةة   114-101
 )كةرائيو(؛

الشةةروع دون الم  ةةي مةةن الاةةايير زةة  كنشةةا  موجةةا ل ما ةةة النأةةا   114-102
والبنةةةةا  مةةةةن العنةةةة  ويةةةةفي  ال عاليةةةةة زةةةة  ين يةةةةت الاشةةةةر عا  المعامةةةةيت يال عةةةةو 

 )النمأا(؛
يايير الرامية كلف مماز ة العن  الجنأةان ّ ياريية  يةا  مفاي ة الا 114-110

 ى ف الا  يع مع المأؤولين ىنه ومعاابا م )ا رجناين(؛
يعبئة ما  م   من المفارد لا أين ويف  النأةا  كلةف نصةال العيالةةّ  114-111

 رياا ى ف ين يت الخ ة الف نيةة االةةاراييجية ل صة ة الجنأةية واإلنجاييةة ين يةتاا  
 وزعاالا )تفلنيا(؛ ياموا 
 ما ةةةةة ال  ةةةةف  اإلنجاييةةةةة ل  ايةةةةا  والنأةةةةا ّ ياىامةةةةاد كيةةةةو ا   114-111

اانفنيةةةة مةةةن قجةةةو كلغةةةا  شةةةر  ال صةةةف  ى ةةةف كدن اضةةةائ  مأةةةبع ابةةةو الخضةةةفع 
 لإلج ا  )كةرائيو(؛
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وضةةع البةةرامج الو مةةة لاع  ةة  ينميةةة النأةةا  مةةن النةةا ياين االااصةةاد ة  114-113
 ز  المنا ع الر  ية )مصر(؛واالجاماىيةّ ويخاية 

  ادت زعالية الاصيي لمشةم ة اياصةاو الأةجفن وا   ةا  الم يمةين  114-114
 ز  الأجفن مع قةرتم )ةيراليفن(؛

كىادت النصر ز  الاشر عا  الجي ةيت الماع  ةة يعمةو ا   ةا  والنصةر  114-115
 ز  وضع ي ة و نية ل  ي من تته الصاترت )ة فزينيا(؛

يخصةةف  الان يةةت المامةةو  0232ة الافيةةية الم يمةةة زةة  ىةةال ماايعةة 114-116
ل خ ة الف نية الماع  ة يمنع قةفق قشةما  ىمةو ا   ةا  وال ضةا  ى ي ةا يةير جياا 

 و ما ة العما  المرات ين )قلمانيا(؛
مفايةةة ة الج ةةةفد الراميةةةة كلةةةف الاصةةةيي لعمةةةو ا   ةةةا  يمشةةةياا مةةةع  114-117

 الا اماي ا اليولية )ة فزاييا(؛
المضةة  زةة  يع  ةة  يةةيايير  ما ةةة ا   ةةا  مةةن جميةةع قشةةما  العنةة   114-111

 )ةري النما(؛
وضةةع يةةيايير ياماشةةف مةةع المعةةا ير اليوليةةةّ ال ةةةيما اي ةةاايا  منصمةةة  114-112

( يشةةان ال ةةي ا دنةةف لأةةن االةةةاخيال وراةةم 3691)319العمةةو اليوليةةة راةةم 
 ؛( يشان قةفق قشما  ىمو ا   ا  )يا  ني(3666)390
 ما ة   ف  ا   ا  والمرات ين ويع  ة  واةا ا م مةن جميةع قشةما   114-110

العنةة ّ يأةةبو من ةةا كنجةةا  الخ ةةة الخماةةةية الأةةنفا  لمنةةع قةةةفق قشةةما  ىمةةو 
 ا   ا  وال ضا  ى ي ا يير جياا و ما ة العما  المرات ين )مصر(؛

 عا  ضةةةمان يفازةةةع ميونةةةة ا   ةةةا  والمةةةرات ين وغيرتةةةا مةةةن الاشةةةر  114-111
والممارةا  الم  ية دا  الص ة يفاز اا ياموا مع ما  بةا  اي اايةة منصمةة العمةو 

 )الفال ا  الما يت ا مر مية(؛ 319اليولية رام 
اىامةاد يشةةر عا  ي مةة  ا   ةةا  مةةن االةةةاغو  زةة  العمةةو يفاةةة ة  114-111

 ليا(؛ي ي ي ةن دنيا ل عمو ياماشف مع الا اماي ا ال انفنية اليولية )قةارا
ين يةةت ةياةةةا  زعالةةة مةةن قجةةو الاصةةيي ل ةةاال  االىاةةيا  المةةادي  114-113

 والن أ  والجنأ  ى ف ا   ا  )ك  اليا(؛
مفاي ة ج فدتا الرامية كلف اىاماد الم  ي من الايايير من قجو كي ا   114-114

ا   ا  ز  الميارعّ وضةمان اةيرت البنةا  وق  ةا  الشةعفن ا ية ية وا   ةا  
 إلىااة ى ف ممارةة    م ز  الاع يم ممارةة يام ة )دولة ز أ ين(؛دوي ا
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الا ةةةةةيل زةةةةة  كىمةةةةةا    ةةةةةف  اإلنأةةةةةان زةةةةة  العةةةةةيز يانأةةةةةجال مةةةةةع  114-115
 ا ر ؤ )يفيا(؛ ناؤقمف 

مفايةةة ة ةياةةةةاي ا الراميةةةة كلةةةةف مناتضةةةة العنصةةةر ة وجميةةةع قشةةةةما   114-116
 (؛الاميي ّ ال ةيما زيما  اع ع يالشعفن ا ي ية )قنغفال

ايخةةةةاد م  ةةةةي مةةةةن الخ ةةةةفا  لضةةةةمان يفازةةةةع نصةةةةال ىيالةةةةة الشةةةةعفن  114-117
ا ي ية ز  جميع الصرو  مع مبادج اإلجرا ا  الأ يمة وغيرتةا مةن الضةمانا  

 الممرةة ز  الع ي اليول  الخا  يال  ف  المينية والأياةية )زن نيا(؛
ةةةةةيما    ةةةةادت الفيةةةةف  كلةةةةف العيالةةةةة ل ائةةةةيت زئةةةةا  مةةةةن الأةةةةمانّ ال 114-111

 الم يمين ز  المنا ع الر  ية )ير نيياد ويفياغف(؛
يمثيةة  ج فدتةةا الماصةة ة ي صةةف  قزةةراد الشةةعفن ا يةة ية وغيرتةةا  114-112

 اإلةومية((؛ - من المجامعا  وال ئا  الم رومة ى ف الاع يم )ك ران )جم فر ة
ضةةمان ويةةف  قزةةراد الشةةعفن ا يةة ية والبةةفلي يين المن ةةير ن مةةن  114-130
و قزر  ة  وغيةةرتم مةن قزةةراد المجامعةا  وال ئةةا  الم رومةة كلةةف الاع ةيم ى ةةف قية

 ايل المأاوات مع غيرتم )غانا(؛
 اع ةةع  المضة  زةة  ي ةةف ر مشةةارية الشةةعفن ا يةة ية ومشةةاوري ا زيمةةا 114-131

 يمأائو من ا قنش ة الاعي ن )كةبانيا(؛
 يةةةةة ية يع  ةةةةة  الأياةةةةةةا  الراميةةةةةة كلةةةةةف يممةةةةةين قزةةةةةراد الشةةةةةعفن ا 114-131

وا ا يا  من الفيف  كلف البرنامج الف ن  لم ف ا مية والبرنامج الف ن  ل اع يم 
يعةةي م ةةف ا ميةةة والاع ةةيم المةة دوب ال غةةا  والمشةةارك يةةين الث ازةةا  )الجم فر ةةة 

 اليومينيمية(؛
 ولم ي ظ الافييا  الاالية ياا يي دولة يفلي يا الماعيدت ال فميا : -115

يشةر ع  ل  ضةا  ى ةف ىمةو ا   ةا  وز ةاا اللا اماي ةا زة  يفزير ك ةار  115-1
 مجا    ف  اإلنأان )قلمانيا(؛

ك ةةةةو  الم  ةةةةي مةةةةن االتامةةةةال ل مشةةةةايو الماصةةةة ة ياةةةةةا و  العم يةةةةة  115-1
 ال ضائية )يرواييا(؛

الا ةةيل زةة  ين يةةت االلاةة ال الماع ةةع ياضةةمين ال ةةانفن الةةف ن  ل  ةةف   115-3
يت الافجي يةةةةة يشةةةةان ا ىمةةةةا  الاجار ةةةةة و  ةةةةف  اإلنأةةةةان مبةةةةادج ا مةةةةم الما ةةةة

اإلنأانّ ياريي  يا  ى ف   ف  العما  و  ف  المجامعا  ا ي ية وال  ةف  
 البيئية )كةبانيا(؛
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كلغةةا  قو يعةةي و ال فاىةةي ال انفنيةةة الاةة  يُنمةةر   ةةف  ا زةةراد قو ي ةةي  115-4
 من ا ى ف قةاع مي  م الجنأ  قو تف ا م الجنأانية )كةرائيو(؛

وضةةع ي ةةة اةةةاراييجية مةةن قجةةو الاصةةيي الري ةةاع معةةي  الاأةةرن  115-5
 الميرة  وال ضا  ى ف ىمو ا   ا  )الممأيك(؛

( يشةةةةان 3691)319اىامةةةاد اي اايةةةة منصمةةةة العمةةةو اليوليةةةة راةةةم  115-6
ال ي ا دنف لأن االةاخيال ي يةإ  منةع ابةف  قي   ةو دون الرايعةة ىشةرت مةن 

وضةةمان ي و ةي لجةةان الةيزاع ىةةن ا   ةا  والمةةرات ين العمةر زة  الا مةةتت الم نيةةّ 
 يما  م   من المفارد  دا  م ام ا )النرو ج(؛

المضةةةة  زةةةة  ايخةةةةاد الاةةةةيايير الو مةةةةة ل  ضةةةةا  يالمامةةةةو ى ةةةةف ىمةةةةو  115-7
الا  يياا  319ا   ا  دون اةاثنا ّ وز اا الي ااية منصمة العمو اليولية رام 

 فميا  )ي جيما(؛ى ي ا دولة يفلي يا الماعيدت ال 
الخةا  يعمةو ا   ةا  يغيةة الفزةا  يااللا امةا   219يعي و ال انفن  115-1

اليولية ل  ف  اإلنأةان زيمةا  اع ةع يال ةي ا دنةف لأةن ىمةو ا   ةا ّ مةن قجةو 
 صةةةر ىمةةةو ا   ةةةا  زةةة   ةةةرو  ي ةةةرت و مةةةا ا م مةةةن االةةةةاغو  االااصةةةادي 

يرب زة  رزةع ال ةي ا دنةف لأةن والعمو التي  ممن قن  اعار  مع يع ةيم م والاة
 االةاخيال )ينيا(؛

 ما ةةةةة   ةةةةف  ا   ةةةةا  وكىمال ةةةةاّ وال ضةةةةا  ى ةةةةف ىمةةةةو ا   ةةةةا   115-2
 واةاغو  ا  يان جنأياا )كةرائيو(؛

وضةةع ي ةةة اةةةاراييجية و نيةةة مةةن قجةةو ال ضةةا  يةةير جياا ى ةةف ىمةةو  115-10
انة   ليةا  ماايعةة ا   ا  ياضمن قتيازاا اصيرت ا جو ومافةة ة ا جةوّ كلةف ج

وي ييم من النا ياين الممية والنفىية يمفن م ودت يالمفارد المالية الو مة لان يتتا 
 ى ف المأاف ا  الف ن  واإلا يم  والم    )كةبانيا(؛

يةةةيىيم كيةةةو  المنصفمةةةة ال ضةةةائية يغيةةةة الاصةةةيي ي عاليةةةة لمشةةةايو  115-11
ائية ويةةاير البةةا زةة  ال ضةةا ا الفيةةف  كلةةف العيالةةة والاةةييو زةة  اإلجةةرا ا  ال ضةة

 )ة فزاييا(؛
ايخةةاد ي ةةفا  يشةةر عية وىم يةةة لضةةمان ةةةير اإلجةةرا ا  ال ضةةائيةّ  115-11

يما زي ا ي ك الماخةتت زة   ةع الأةيي يفاةةفّ ي ر  ةة ىادلةة وشة ازة ون   ةة وزة  
ك ةةار اال اةةرال المامةةو ل فاىةةي   ةةف  اإلنأةةانّ يمةةا زي ةةا يفيةةيا   ليةةا  ا مةةم 

 ار ا(؛الما يت )تنغ
اىامةةةةةاد يةةةةةيايير إلن ةةةةةا  انا ةةةةةاك اإلجةةةةةرا ا  ال انفنيةةةةةة الفاجبةةةةةة زةةةةة   115-13

 اليىاوت ال ضائية )كةرائيو(؛
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ضةةةمان  ما ةةةة المةةةيازعين ىةةةن   ةةةف  اإلنأةةةان والصةةة  يين وكجةةةرا   115-14
ي  ي ةةةا  زعالةةةة ون   ةةةة زيمةةةا  أةةةا يز م مةةةن ي ي ةةةيا  وتجمةةةا  )الجم فر ةةةة 

 الاشيمية(؛
وةةةائا اإلىةةول المأةةا  ة وال ةةرت ممةةفن قةاةةة  مةةن  االىاةةرا  يةةان 115-15

ممفنةةا  الي م را يةةة ال عالةةةّ والأةةما  ل صةة  يين ووةةةائا اإلىةةول يالعمةةو مةةن 
 دون يف  )الفال ا  الما يت ا مر مية(ل

 332ويعابر دولة يفلي يا الماعيدت ال فميا  قن الافييا   ن ةة الةتير زة  ال  ةرت  -116
 م  الفضع الراتن ز  الب يليع يفييا  غير م ي ة وال

وجميةةع االةةةانااجا  و/قو الافيةةةيا  الةةفاردت زةةة  تةةتا الا ر ةةر يعبةةةر ىةةن مفاةةة   -117
اليولةة )الةيو ( الاة  اةيما ا و/قو اليولةة مفضةةفع االةةاعرا ّ و نبغة  قال يُ  ةم ى ةف قن ةةا 

 ي صف ياا يي ال ر ع العامو يمول
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 المرزع
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