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مررن الهررم اتليرراح املتاجررة ل م تمرر   ترررب رررارا وا  الس ارسررتلرار الرردور  الةررامل  ليررة   -1
مبراد  املسراواة والةرمولية من خالل الدويل ل نظر يف جالة جقوق اإلنساس يف اللامل. فقد تسىن 

ل رردول ضررماس امللام ررة املتسرراوية ا ارسررتلرار الرردور  الةرراملوالدوريررةا الررم يتميررز  ررا والنزاهررة 
املوقررم منرذ ردايررة تلاو ررا مر  هررذه اتليررة ررارا وا  هررذا  هررا. واعتمرردحرينفيمرا وتةر ي  التلرراوس 

مع رررارا وا ا األوىل جيررق قب ررع مجيرر  التوملررياح املقدمررة إليهررا. ورلررد  لرر ا قررد   اجلولررة خررالل
تنفيرذ التوملرياح يف جققتر  مرن تقرد   مرا شرارة إىلإللتزامهراا تقريرر منت رم املردة الرذل   جمدِّدة  

 املذكورة.
شد  اهي وهذه  -2 عند اختا  تدارري يف مجي  مراجل عم ية إعداد التقرير  املباد  الم اسرتر

يزيررد  مررا رسررتلرار األخررريا سرروا  تل ررص األمررر ر رريا ة التقريررر الررم شررار  فيهررا رررار االررو ل أل
 م مرررن ي  ررري السررر  اح الررر ال مؤسسرررة مرررن املؤسسررراح الو نيرررة وفريرررص ملررريا ة مررر ل   30ع ررر  
املؤسسرراح الو نيرررة  قررروق املررردغ و ريهررا مرررن  مررر  منظمرراح ا تمررر الرررم الرجريررع املةرراوراح  الو

 حتع إشراف الس  ة التنفيذية.و شبكة جقوق اإلنساس رتنسيٍص من  اإلنساس
(ا وهررررو  ليررررة SIMOREرملررررد التوملررررياح   واضرررر    رت هيررررز وتنظرررريم املل ومرررراح نظررررا ر  -3

قردراح الدولرة الثبترع فلاليتهرا يف تلزيرز  وكارح متاجة ع   شبكة اإلنرتنعتنسيص مةرتكة رني ال
 الثنررا  التحرراور مرر  الرردول الس رارتيررا هررذا ال ررددا رجظررع رررارا وا   ويف ع رر  الوفررا  رالتزاما ررا.

وتةر   هرذه الت رررة ررارا وا  ع ر  مواملر ة اللمرل  هرذه األداة. راسرتددا  رجر  ر دا   45 حنو
وب رالتلرراوس مرر  ر ررداس الخرررب مررن الجررل إنةررا  مؤسسرراح  قرروق اإلنسرراس كفي ررة رتحسررني مسررت

 محاية هذه ا قوق.
 واملسرؤوليةنفسر  ارقتنرا   اخلاص  ا حيردوها يف  لر  ستلراراروشاركع رارا وا  يف  -4
عن التقرد   ار ريقة واضحة وشفافة ايف تقدمي تقاريرها  املا حت ع  ا الم نفس وارلتزا   هاسنف

. وتلرررر  تررزال قائمررة ر عررن التحرردياح الرررم كرررذل احملررريف يف إعمررال جقررروق اإلنسرراس يف الب ررد و 
التوملررياح  وتةررهد ع رر   لرر  اتقريرهررالالولترر  مررن اهتمررا   مررا ا ل رردول ع رر رررارا وا  عررن شرركره

مررن  يتضرر  كمررا  ذ ملظمهررا إىل جررد كبرررياالررم نررف ررو املقدمررة الثنررا  ارسررتلرار الةررفو   193 الررر
 لقيترر الررذ   يرردرالت ي هررذا اخل رروص. ورامل ررلا ترجرر  رررارا وا يف ل الررذ  الجررر  التح يررل املف  رر

السياساح اللامة واتلياح والتردارري امللتمردة مرن الجرل رفراه مجير  مروا ل ررارا وا . وي ترز  الب رد 
 رتلزيز التقد  احملريف.

ويف اخلتررررا ا تررررود رررررارا وا  الس تةرررر   الرررردول ع رررر  مواملرررر ة تقرررردمي دعررررم قررررو  تليررررة  -5
ق اإلنسررراس يف مجيررر  الررردول جالرررة جقرررو وتقيررريم  ملرفرررة ارسررتلرار الررردور  الةرررامل الرررم التاجرررع

لتوملياح املقدمة يف إ ار هذه ا تنفيذ األمم املتحدة. ويق  ع   عاتص الدولمنظمة األعضا  يف 
ظررم رملررد فلالررة تسررم  را  ررول ع رر  نتررائر م موسررة ع رر  الرر راعتمرراد نر  دقيقررا   تنفيررذا  اتليررة 
 الواق .
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 التو ياأ المتعلقة بااللت اماأ الدولية  
خمت ررم  ع رر  ملرررور جاليررا   ؛ فال رر  امللررل1-102مجهوريررة رررارا وا  التوملررية تقبررل  -6

. ورامل رلا تقبرل ررارا وا  ت بيقر رة س إمكانية الت ديص ع ير  وشررو   ل تةاور اهليئاح ا كومية
الربملرررراس ل ت ررررديص ع يرررر . وتقبررررل  ع رررر قريبررررا   لرروتةررررري إىل الس ال رررر  سررررير  2-102التوملررررية 

  .4-102و 3-102ني رارا وا  كذل  التومليت
ال تررني تفتقررراس إىل الدقررة  2-105و 1-105ريررد الس رررارا وا  حترريً ع مررا  رالتوملرريتني  -7

تفاقية جقوق ال فرل ووق لرع ر  األول وال اغربوتوكولنْي اليف مليا تهما وتذك ر ر  ا ملد قع ع   
 ر  مررن  ر  ا2-105ع ر  الربوتوكررول ال الرق الررذ  هرو يف  ررور عم يرة الت ررديص. ففري التوملررية 

من ارتفاقية الدولية رة س محاية جقروق مجير   77و 76سح  حتفظا ا ع   املادتني  رارا وا 
  تبد هذه التحفظاح. مل رارا وا  يف جني الس اللمال املهاجرين والفراد السرهما

املتل قررررة رتنفيررررذ  8-102و 7-102و 6-102و 5-102رالتوملررررياح  يتل ررررص فيمرررراو  -8
يف مةررررو  ع ررر  النظرررر املرررؤار الرررو ل جاليرررا   يلكرررم نظرررا  رومرررا األساسررري وتلرررديالح كمبرررارا

تنفيذ نظا  رومرا األساسري الرذ  النةرئع هوجبر  احملكمرة اجلنائيرة الدوليرة. ولكري ر املتل صقانوس ال
ا مرن الراليف  الس تقرره جلنرة القروانني التارلرة   رخ الةريو ا وهري حيظ  هذا املةرو  هوافقة مبدئيرة

  اهليئة الربملانية الل يا الم يتلني ع يها البع يف املس لة.
 جلررررل 4614/2012 رقررررم س القررررانوس رررررع مررررا   9-102وقب ررررع رررررارا وا  التوملررررية  -9
 اتفاقيرة مناهضرة يف ينالروارد نيريفمر  التلرمنسر مني ارختفرا  القسرر  تلريم التلذي  و  ريمتل

حبقرروق ملاهرردتني متل قتررني  ضررماس تفسررري  رردفارختفررا  القسررر  واتفاقيررة مناهضررة التلررذي  
  .متسقا   تفسريا   لبارا وا  تنيإنساس م زِم

 التو ياأ المتعلقة بالمؤسساأ الوطنية لحقوق اإلنسان  
 17-102و 16-102و 15-102و 14-102تقبررررررررررررررل رررررررررررررررارا وا  التوملررررررررررررررياح  -10
 .24-102و 23-102و 22-102و 21-102و 20-102و 19-102و 18-102و

 التو ياأ المتعلقة بالخطة الوطنية لحقوق اإلنسان  
فيمرررا يت رررل رالتوملرررياح املتل قرررة رتنفيرررذ خ رررة اللمرررل الو نيرررة  قررروق اإلنسررراسا تقبرررل  -11

 30-102ال تررني ترتب رراس ارتبا ررا  وثيقررا  رالتوملررية  29-102و 28-102رررارا وا  التوملرريتني 
الم ت   يف نفخ ارجتاه. ومن التردارري اإلااريرة امللتمردة يف هرذا اإل رار إنةرا  مرملرد جقروق 

 قريبا . تفلي  اإلنساس الذ  سيبدال 
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 التو ياأ المتعلقة باألطفال والمراهقين  
. وهري 141-102و 12-102و 11-102و 10-102تقبل رارا وا  التوملرياح  -12

وتةرري إىل الس مةررو   ااملتل قتني راللقوررة البدنيرة 47-102و 46-102تقبل اليضا  التومليتني 
 رةرر س محايررة األ فررال واملررراهقني مررن اللقورررة البدنيررة و ريهررا مررن ضرررو  امللام ررة القاسررية قررانوسٍ 
 جظري راملوافقرةالرذ   2016شربا /فرباير  2املهينة قد عررر ع ر  الربملراس يف  الو الالإنسانية الو

 مبدئيا .
املتل قررررررة  61-102و 60-102و 59-102ل رررررررارا وا  التوملررررررياح ورامل ررررررلا تقبرررررر -13

 رتس يل املواليد.
املتل قترراس هكافحررة مجيرر  الشرركال اللنررم  92-102و 91-102وجظيررع التوملرريتاس  -14

ْغ عررن ضررد األ فررال رقبررول رررارا وا . وقرررد مع رنيررا  يف اتونررة األخرررية مح ررة  اجرررتْ  جقرروقي  ر ِّرر
 دف إىل توعية مجي  اجلهاح الفاع ة ر مهية اإلرالغ عن جرارح اللنم اجلنسي . وهي مبادرة 

 انتها  جقوق األ فال واملراهقني.
 93-102و 90-102رلمرررررل األ فرررررالا تقبرررررل ررررررارا وا  التوملرررررياح  يتل رررررص فيمررررراو  -15
. وقررد ررفرر  ا ررد األد  لسررن 98-102و 97-102و 96-102و 95-102و 94-102و

عاما . وسريرفرغغ قريبرا  مرن  18املتل ص راللمل املنزيلا إىل  5407/15 رقماللملا هوج  القانوس 
درررا ر وعمرررل األ فرررال يف رامل احملفررروف عمرررل األ فرررال تلريرررم املتضرررمن مةررررو  القرررانوس األويل

. ورامل رلا جررح عن ارنتهاكراحدف إىل فرر جزا اح مناسبة ااهلو  (criadazgo اخلدمة املنزلية 
ملنرررر  عمررررل األ فررررال والقضررررا  ع يرررر  ومحايررررة املررررراهقني اللمررررال يف مراجلررررة ارسرررررتاتي ية الو نيررررة 
  رارا وا   دف حتسني تنفيذها.

 ين األ لي بالسكان التو ياأ المتعلقة  
 118-102ا تقبررل رررارا وا  التوملررياح نياألملرر ي رالسرركاس فيمرا صررل التوملررياح املتل قررة -16
 173-102و 172-102و 171-102و 27-102و 26-102و 25-102و
 179-102و 178-102و 177-102و 176-102و 175-102و 174-102و
   .182-102و 181-102و 180-102و

 التو ياأ المتعلقة بالمرلة  
ا هناسررربة 2016  ار/مرررار   8قرررد مع يف قرررد و ا 31-102تقبرررل ررررارا وا  التوملرررية  -17

املرررالة جقيقيررا  مررن  اليررو  الرردويل ل مرررالةا مةرررو  القررانوس املتل ررص رالتكررافؤ الررد قرا ي جرر  تررتمكن
  تويل منامل  ملن  القرار.
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 50-102و 49-102و 48-102و 32-102وا  اليضرررا  التوملرررياح وتقبرررل ررررارا  -18
  .137-102و 136-102و 51-102و

ررراللنم ضررد النسررا  والفتيرراح هرري  يتل ررص فيمرراوالتوملررياح الررم جظيررع رقبررول رررارا وا   -19
 71-102و 70-102و 69-102و 68-102و 67-102و 66-102التوملياح التاليرة  

 78-102و 77-102و 76-102و 75-102و 74-102و 73-102و 72-102و
 85-102و 84-102و 83-102و 82-102و 81-102و 80-102و 79-102و
مةرررررو  قررررانوس رةرررر س ا مايررررة  . وينظررررر الربملرررراس جاليررررا  يف89-102و 88-102و 87-102و

؛ وهررو يلكررم 2015يف كررانوس األول/ديسررمرب  يف ا مررل الةررام ة ل مرررالة. وقررد القررره جم ررخ النرروا 
 جاليا  ع   دراست  رإملاس.

 التو ياأ المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة  
 166-102و 165-102و 164-102و 163-102تقبرررل ررررارا وا  التوملرررياح  -20
هذه التوملياح  عدد من درجير . وس170-102و 169-102و 168-102و 167-102و
ارسرررتاتي ية خل ررة اللمررل الو نيررة األوىل املتل قررة حبقرروق األشررداص  و  اإلعاقررة الررم  احملرراور يف
تلزيرز ترمري إىل  عتمراد تردارريرخار ة  ريرص  جرد دح فيهاو  2016ع رنيا  يف شبا /فرباير قرد م

 الاليفمرررة الظرررروف ة واكيرررنهم مرررن ارسرررتفادة مرررن مجيررر تكرررافؤ الفررررص لذشرررداص  و  اإلعاقررر
 تنميتهم الةام ة.ل

 التو ياأ المتعلقة باالتجار باألشخاص  
 102-102و 101-102و 100-102و 99-102  تقبرررل ررررارا وا  التوملرررياح التاليرررة -21
 ا وملظمها يف  ور التنفيذ.104-102و 103-102و

 التو ياأ المتعلقة بعدم التميي   
 38-102و 37-102و 36-102و 33-102تقبررررررررررررررل رررررررررررررررارا وا  التوملررررررررررررررياح  -22
 45-102و 44-102و 43-102و 42-102و 41-102و 40-102و 39-102و
 .58-102و 57-102و 56-102و 55-102و 54-102و 53-102و 52-102و

 التو ياأ لمتابعة تنفيذ التو ياأ المتعلقة بالنُّظم الوطنية  
اسررتنادا  إىل اخلررربة اجليرردة قررد عمرردح رررارا وا ا ا و 34-102تقبررل رررارا وا  التوملررية  -23

ررناجمهرا ل تلراوس التقرل  مي مإىل ت(ا SIMOREالتوملياح   متارلة تنفيذ الم اكتسبتها من نظا 
 SIMORE PARAGUAYيف إنةرررا  نرظرررم ياث رررة يف ر رررداس  ل مسرررامهة  ا الرررذ  تتيحررر  ل ررردول

دة تقنية إىل الورو وا  وهنردورا  وشري ي. وتقبرل   رارا وا  يف الوقع الراهن مساعالخرب. وتقد  
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ارسرتلرار الردور  الةرامل عرن تنفيذ توملرياح  ست ر  متارلةا و 35-102رارا وا  التوملية 
ا تمر  املردغا  منظمراح ع   مةراركةخ ة اللمل املتل قة ر   تنلالذ   SIMORE نظا   ريص

رالتنسريص  ا ل هيئة  تديرها ويفارة اخلارجيرةوسيرلىن الربنامر الدويل ملنتدب جقوق اإلنساسا الذ   
 رني خمت م اجلهاح الفاع ة ارجتماعية. 

 التو ياأ المتعلقة ب نشطة المراقبة  
لرررىن ر نةررر ة تر  هيئرررةوتؤكرررد الس ال    63-102و 62-102 تنيتقبرررل ررررارا وا  التوملررري -24

كفرررل اجررررتا  جقررروق املررروا نني ت مرررةاألجكرررا  و نيرررة ودوليرررة م زِ  ةوس خاضرررلتكررراملراقبرررة اررر  الس 
 وجريا م األساسية. 

 التو ياأ المتعلقة بحاالأ انعدام الجنسية  
  .184-102و 183-102تقبل رارا وا  التومليتني  -25

 التو ياأ المتعلقة بنظام السجون  
 121-102. وهري تقبرل اليضرا  التوملرية 65-102و 64-102تقبل رارا وا  التومليتني  -26

رروتوكررول رملررد ومراقبررة الترردارري ارجتماعيررة  مررؤخرا  يف هررذا ا ررال قرررد ا وقررد   األجرردا املتل قررة رقضررا
إىل حتديرررد اسررررتاتي ياح و رائرررص مراقبرررة الرررذ  يرمررري  االتل يميرررة اخلاملرررة رررراملراهقني املدرررالفني ل قرررانوس

. ويترري  هررذا ال رر  فرررص التلرراوس مرر  النظررا  القضررائي ويةررك ل الداة تنفيررذ الترردارري  ررري ارجت ايفيررة
الررذ  تةرررف عمرل إلدارة الترردارري  ررري ارجت ايفيررةا التارلرة ل  هررايف الررو ل لرعايررة األجردا  اجلرراحنني 

 ويفارة اللدل.  ع ي 

 التو ياأ المتعلقة بإقامة العدل  
قب تهرررا ررررارا وا  الرررم  ونزاهتهرررا إىل ضرررماس اسرررتقالل السررر  ة القضرررائية الراميرررة التوملرررياح -27
 107-102. وتقبل ررارا وا  اليضرا  التوملرياح 120-112و 106-112و 105-112 هي 
إىل اللدالررة. وقررد مررن ال  ررو   الفئرراح األشررد ضررلفا   رتمكررني املتل قررة 109-102و 108-102و

ال القرررانوغ نف رررذح ويفارة اللررردل مرررؤخرا  مةرررروعا  يسرررل  إىل الررررتوير ل قافرررة اللمرررل الت ررروعي يف ا ررر
رزين األشرد ضرلفا  يف مؤسسراح السر وس يف  لتة ي  احملامني ع   تقردمي مسراعدة جمانيرة إىل احملت غ

الس  األمرررل ملقرررود ع ررر نظرررر يف األجكرررا  ال رررادرة يف جقهرررم. و الالب رررد الررررا بني يف التمرررا  إعرررادة 
 .يسهم هذا التدرري يف ا د من جارح الت خري املفر  يف اإلجرا اح اجلنائية

مضررررررمو ا إىل  جالررررررةا تتلهررررررد السرررررر  ة التنفيذيررررررة رإ1-104رالتوملررررررية  يتل ررررررص فيمرررررراو  -28
 الررم تررنل ع رر  مررن الدسررتور 195ا  ألجكررا  املررادة الكررونسر  الررو ل رسيررة تنفيررذهاا و لرر  وفقرر
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جلرراس حتقيررص مةرررتكة رةرر س ال   مسرر لة متل قررة رامل رر حة اللامررة  رسرفتيرر  الكررونسر  جرروايف إنةررا 
  العضا  ت   ال  اس.وكذل  رة س س و  

وعررالوة  ع رر   لرر ا ر سرررع اإلجرررا اح الةررفوية والل نيررة املتل قرررة ر جرردا  مارينررا كويررر   -29
 2012 عررررا  مرج تهررررا النهائيررررة. وراإلضررررافة إىل القضررررية الرئيسرررريةا قرررررد مع إىل النيارررررة اللامررررة يف

 ضرروس السررنواح  ويف وهرري اتس قيررد التحقيررص. اشرركوب واجرردة رةرر س انتهررا  جقرروق اإلنسرراس
ترقد   رنيا  ال   شكوب الخرب إىل اهليئاح املدت ة يف  مل األرر  الم العقبع الجدا  مارينا كوي ا

 هذه القضية.

 التو ياأ المتعلقة بالتعذيب  
 119-102و 112-102و 111-102و 110-102تقبرررل ررررارا وا  التوملرررياح  -30

 املتل قة هن  التلذي  والقضا  ع ي .

 التو ياأ المتعلقة بالفساد  
ال تررني ترميرراس إىل القضررا  ع رر   114-112و 113-112تقبررل رررارا وا  التوملرريتني  -31

 الفساد يف خمت م هيئاح الدولة.

 التو ياأ المتعلقة بسالمة الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان  
 124-102و 117-102و 116-102و 115-102تقبررررررررل رررررررررارا وا  التوملررررررررياح  -32
 130-102و 129-102و 128-102و 127-102و 126-102و 125-102و
 فرررررررررررررررررررري نيسرررررررررررررررررررراس/ف. 135-102و 134-102و 133-102و 132-102و 131-102و

 يف ا عررر ع   الربملاس مةرو  قانوس يرمري إىل إنةرا   ليرٍة  مايرة ال رحفيني واللرام ني2016 الرريل
  .2016يف جزيراس/يوني   الل نية ساح اجلوسائً اإلعال . وسترلقد 

 ة وعدم النسيانلاالحقيقة والعدبالتو ياأ المتعلقة   
  .122-102تقبل رارا وا  التوملية  -33

 التو ياأ المتعلقة بحرية الدين والمعتقد  
  .123-102تقبل رارا وا  التوملية  -34

 بالتقدم االوتماعي ومكافحة الفقرالتو ياأ المتعلقة   
  .140-102و 139-102تقبل رارا وا  التومليتني  -35
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 143-102و 142-102رلمرررل األ فرررالا تقبرررل ررررارا وا  التوملرررياح  يتل رررص فيمررراو  -36
هررذا ال ررددا  ويف .185-102و 147-102و 146-102و 145-102و 144-102و

يف إجرردا  تراجرر  هررا  يف األرقررا  املتل قررة   Sembrando Oportunidadesالسررهم الربنررامر الرائررد  
ا اخنفضررع نسرربة الفقررر والفقررر املرردق  ع رر  ال ررليد 2015و 2011 رررالفقر املرردق ؛ ففرري عرراميْ 

ع رررر   9.97يف املائررررة إىل  18.03يف املائررررة ومررررن  22.24يف املائررررة إىل  32.43الررررو ل مررررن 
  التوايل.

  التو ياأ المتعلقة بحماية األسرة  
  .138-102ا وا  التوملية تقبل رار  -37

 التو ياأ المتعلقة بالصحة والتعليم والعمل  
 رالنسررا  املتل قررة رتحسررني تةررريلاح اللمررل اخلاملررة 13-102تقبررل رررارا وا  التوملررية  -38

وقرو   ومكافحرة تسوية األوضا   ري القانونية هذا ال ددا نف ذح رارا وا  خ ة ويف واأل فال.
الرم تسرل  إىل تنظريم املؤسسراح الت اريرة وتقررت  تقردمي جروافز وهري اخل رة ا م ل هرذه األوضرا 

تةرر   املسررؤولية ارجتماعيررة واجرررتا  األجكررا  الررم ضررريبية إىل الةررركاح واملؤسسرراح الت اريررة 
  القانونية املتل قة رقانوس اللمل.

املتل قرررة  150-102و 149-102و 148-102وملرررياح وتقبرررل ررررارا وا  اليضرررا  الت -39
   ول اجلمي  ع   الرعاية ال حية.حب
 153-102و 152-102و 151-102وتقبررررررررررل رررررررررررارا وا  كررررررررررذل  التوملررررررررررياح  -40
. وهرررري تلكررررم جاليررررا  ع رررر  إقرررررار 157-102و 156-102و 155-102و 154-102و

ا الرم  ردف إىل حتديرد 2021-2016اخل ة الو نية ل رعايرة ال رحية الةرام ة لذ فرال ل فررتة 
 مررر  ا ررررص ع ررر األولويرررة ديررردة لت بيرررة ارجتياجررراح وملاجلرررة املسرررائل  اح اسررررتاتي ية جحمررراور 

إع رررا  األولويرررة لرررنهٍر يررردمر الرعايرررة اة ررررني اجلنسرررني وتلررردد ال قافررراح و واملسررراو  اجررررتا  القرررانوس
 يف مجي  السياساح. ا ما الرعاية ال حية الةام ة لذ فالسي   ور اةيال ح
الررررم  6-105و 5-105و 4-105و 3-105وحترررريً رررررارا وا  ع مررررا  رالتوملررررياح  -41

تتناىف م  الجكا  الدستور وم  ارلتزاماح الدولية الناشرئة عرن ال ركو  الدوليرة الرم تكفرل ا رص 
  يف ا ياة.

 161-102و 160-102و 159-102و 158-102وتقبل ررارا وا  التوملرياح  -42
هررررذا ال ررررددا تنف ررررذ ويفارة  ويف املتل قررررة همارسررررة ا ررررص يف التل رررريم يارسررررة  كام ررررة . 162-102و

 االتل يم وال قافة خمت م ارسرتاتي ياح الرم ترمري إىل حتسرني فررص ا  رول ع ر  التل ريم وترنل
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ررراملواد املدرسررية وترروفري املرروارد املاليررة ل هيئرراح اإلداريررة الرنيررة ع رر  تزويررد اجلميرر   ايف مج ررة المررور
  املدرسية وتقدمي ِمن  دراسية.لضماس جمانية التل يم وتس ية تكاليم النقل والوجباح 

 التو ياأ المتعلقة بالبيئة  
  .186-102تقبل رارا وا  التوملية  -43

 االلت اماأ الطوعية   
  وفقررا  تؤكررد رررارا وا  مررن جديررد ارلتزامرراح الررم تلهرردح  ررا يف تقريرهررا الررو ل املقررد   -44

اس. وقد مت الوفا  فلال  ربلض ال ادر عن جم خ جقوق اإلنس 16/21من مرفص القرار  5ل فقرة 
هررذه ارلتزامرراح  املوافقررة ع رر  السياسررة الو نيرررة اجلديرردة ل ه رررة وخ ررة اللمررل الو نيررة  قررروق 

املتل ررص رتلزيرررز األمومررة ومحايتهرررا  5508 رقرررماإلنسرراس لذشرررداص  و  اإلعاقررةا وسرررن القررانوس 
  ودعم الرضاعة ال بيلية.

ارري الراميرررة إىل تلزيرررز ومحايرررة جقررروق اإلنسررراس وفقرررا  وت ترررز  ررررارا وا  هواملررر ة دعرررم الترررد -45
 ل تلهداح الدولية املتل قة حبقوق اإلنساس ورتة ي  التلاوس رني اهليئاح اإلق يمية والدولية. 

    


