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 مقدمة   
عقدددد القريدددق الملامدددس اململدددل ابريدددتملرا، الددددورج الردددامس  املنرددد    جددد  قدددرار  لددد   -1

ترددددددرين  16إىل  5القددددددتة املمتدددددددة مددددددن   دورتددددددي اواديددددددة وال   دددددد    5/1حقدددددد ا ا   ددددددان 
. وايُتملرِضدددددل اوالدددددة ال ددددداردة   ال ريدددددة سفريق دددددا ال يددددد     ا ل دددددة 2018ال دددددام/  فمرب 

. وتددرسس وفدد ال ريددة سفريق ددا ال يدد   و يددر 2018ترددرين ال ددام/  فمرب  9التايدملة  اململقدد دة   
زا. واعتمددددددد القريددددددق الملامددددددس كري ددددددت    غ ندددددد  - الملمددددددس والملمالددددددة واومايددددددة ارجتماع ددددددة  جددددددان

ترددددرين  13املتمللددددق رمل ريددددة سفريق ددددا ال يدددد     جل ددددتي الرا ملددددة عرددددرة  اململقدددد دة    التقريددددر
 . 2018ال ام/  فمرب 

  اختددار  لدد  حقدد ا ا   ددان فريددق املقددررين التددا  2018كددا  ن ال ام/يندداير   10و   -2
ال ريددددة سفريق ددددا ال يدددد  ت س غدددد ر وابك ددددتان  )اجملم عددددة ال    ددددةا لت  ددددا ايددددتملرا، اوالددددة  

 ويل ف ن ا.
مددن  5والققددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقدد ا ا   ددان  15وعمدد أب كحمددام الققددرة  -3

  صددر  ال ئرددق التال دة أل ددرا، ايدتملرا، اوالددة   ال ريدة سفريق ددا 16/21مرفدق قدرار اجمللدد  
 ال ي  ت 

 ا؛A/HRC/WG.6/31/CAF/1)سا )15وفقاأب للققرة تقرير وطل/عر، كتايب مقدم  )سا 
جتم ع للمملل ما  سعدتي مق ض ة األمم املتحددة ال دام ة وقد ا ا   دان وفقداأب  )با 

 ا؛A/HRC/WG.6/31/CAF/2)با )15للققرة 
 )جا15م جز سعدتي مق ضد ة األمدم املتحددة ال دام ة وقد ا ا   دان وفقداأب للققدرة  )جا 
(A/HRC/WG.6/31/CAF/3.ا 
وُسح لل إىل ال رية سفريق ا ال يد    عدن طريدق اجملم عدة ال    دة  قارمدة سيدهتلة سعدد ا  -٤

يلقاأب سملا  ا والربا يس والربتغال )  ا ة عن  م عة األصدقاء اململن ة ابلتنق ذ وا  د   واملتا ملدة علد  
ي ا  ددا الملىمدد  الصددمل د الدد طلا و ل  مددا ويددل ف ن ا وال دد يد ول اتنرددتاين واململمددة املتحدددة لرب 

وسيرلندددا الرددمال ة. وامددن ارطدد ه علدد   ددذمل األيددهتلة   امل قددع الرددبمي ا ددارجي ل يددتملرا، 
 الدورج الرامس.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

رار   ال ريدة شمر ال فد  مل ة األمدم املتحددة املتماملدة املتملدددة األ ملداد لتحق دق اريدتق -5
سفريق ددا ال يدد   علدد  الدددعم الددذج قدمتددي للبلددد   إطددار التحرددا ل يددتملرا، الدددورج الرددامس 

 ال الث ا اص  ي.
ال  ايدد ة  الدديت شددلد ا ال ريددة سفريق ددا ال يدد    - وقددال ال فددد إن األ مددا  المل ددمرية -6

رتب دددة ققددد ا ا   دددان   س َّدددر  يدددلباأب علددد  قددددر ا علددد  م اجلدددة التحدددد   امل2013مندددذ عدددام 
والقدددا  ن ا   دددام الددددو . فقدددد تصددداعد  وتددداة ا دددرارم ا  ددداة وار تلاكدددا  ا  ددد مة وقددد ا 
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ر  ا   ددان الدديت ترتمبلددا ااعددا  م ددلحة  ور يدد ما ضددد القهتددا  ال ددما  ة األشددد ضددملقاأب. وقُدددِ 
 وال جهت  من ضحا   ذا النزاه ابآلر .اأب عدد القتل  واملرردين داخل 

وقد سدى   اب يل ة الدولة  ور ي ما    ال القراء    املناطق اليت ت   ر عل لا  -٧
حركا  التمرد  إىل ارتمداب عددد ر حصدر لدي مدن ار تلاكدا  والت داو ا  وت ب دق  ىدام عدالدة 
خدداص. و   ددس  دددذا ال ضددع  ابدر  اوم مددة  فددد ر عدد دة الرددرع ة الديدددت رية  إىل ا دداذ عددددة 

 إجراءا .
  سُ رددددهتل ا ممددددة 2015حزيران/ي   ددددي  3   املدددد ر 15.003وايددددتناداأب إىل القددددا  ن رقددددم  -8

ا نار دددة ا اصدددة  اكمدددة كدددس مدددن ارتمددد  ا تلاكدددا  ج ددد مة وقددد ا ا   دددان   إقلددد م سفريق دددا 
. وامددن ا شددارة إىل خ دد ا   امددة 2003ال يدد   سو شددار  سو ت اطدد  علدد  ارتماهبددا منددذ عددام 

   تمل ددد  قرددداة وقرددداة دول ددد  2018و 201٧ك صددددور األمدددر    عدددامي حتققددل   دددا   ذلددد
ورؤيددداء سقددد م وددداكم ووك رلدددم  وسعرددداء وحددددة الردددرطة القردددار ة ا اصدددة التا ملدددة للمحممدددة  

د ددددددددعاق وة ددددددددر ا جراد   للق اعددددددد2018س ر/مددددداي   29وكدددددذلك اعتمددددداد ا ممل دددددة ال طن دددددة    
تردرين  22مل رية. وُعقد  الدورة ارفتتاح ة للمحممة     ف ر صدور ا عن رر   ا اددد  با

 األول/سكت  ر.
وابلددددر م مددددن صددددمل  ة ال ضددددع األمددددل  ر تنقددددك و ارة الملدددددل تملمددددس منددددذ عدددددة سشددددلر   -9

  دددداعدة البمل ددددة  مددددن سجددددس إعددددادة ت  يددددع ا ددددع القردددداة و ددددا م مددددن   لددددي الملدالددددة   مندددداطق 
. واب ضافة إىل ذلك  ايدت    القرداء  رداطي تددر  اأب اختصاصلم   ا ع سحناء ا قل م ال طل

علددد  م دددت ى وددداكم اريدددتهتنا  الددد  ال   البلدددد  مدددن خددد ل تنىددد م دورا  جنار دددة متملدددددة. 
 2018و 201٧و 2015فملقددد  وممددة اريددتهتنا    اب غددي سر ددع دورا  جنار ددة   عددامي  

خمتلددد  ا ماعدددا  املتمدددردة سمدددام  م ددد ل قدددادة 2018علدد  التددد ا . وشدددلد  الددددورة األوىل لملدددام 
القردداء واومددم علدد لم  ملقدد اب  شددديدة  ملددد إدا ددتلم  تمدد ين عصددا ة إجرام ددة وارتمدداب سعمددال 

 .201٧قتس. واب ضافة إىل ذلك  اعتمد قا  ن القراء المل مرج   عام 
 ة وسُ ردددهتل  ندددة اوق قدددة والملدالدددة وجدددرب الردددرر واملصددداوة ال طن دددة علددد  إ دددر اريدددتات   -10

الردداملة لتحق ددق املصدداوة ال طن ددة الدديت وضددملتلا و ارة الردد ون ارجتماع ددة واملصدداوة ال طن ددة    
  والت صدد ا  الدديت 2015  واملردداورا  الرددملب ة الدديت جددر    عددام 201٤ترددرين ال ددام/  فمرب 

يت . وا صدددرفل الل ندددة الت ج ل دددة  الددد2015قدددملا منتددددى اب غدددي الددد طل  اململقددد د   س ر/مدداي  
  إىل تنى م املراورا  ال طن ة وإ راء 201٧شباط/فرباير  11س رهتل   ج  مري م صادر   

الل نددة املددذك رة. و دد ا اة  ددذمل اآلل ددة  وضددملل اوم مددة    دداعدة شددملبة حقدد ا ا   ددان التا ملددة 
 يددد    لبمل دددة األمدددم املتحددددة املتماملدددة املتملدددددة األ ملددداد لتحق دددق اريدددتقرار   ال ريدددة سفريق دددا ال

ايتات   ة للتحرج عن ي ا ق سفراد ق ا  الدفاه واألمن   ارتماب ا تلاكا  حقد ا ا   دان. 
 28و ناء عل  ذلك  صدر قرار مرت     ال  ارت   اململقت   ابألمن الملدام والددفاه الد طل    

 ماعدا    ايدُتحدال   جبدي إجدراء التددق ق األمدل وتقصدي سخد ا سفدراد ا201٧سيل ل/يبتمرب 
 امل لحة الرا ب    ا ر ه  عادة ا دماج سو   ارلتحاا ابلق ا  امل لحة ألفريق ا ال ي  .

  2016آذار/مددارس  30ومت دس حقد ا ا   ددان دعامدة   الديدت ر ا ديددد الصدادر    -11
و ددرج إعددداد ي ايددة وطن ددة  ردد ن حقدد ا ا   ددان. وعلدد  امل ددت ى امل ي ددي  سُ رددهتل الل نددة 
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  وقدد ابشدر ممتبلدا التنق دذج 201٧طن ة اململن ة قق ا ا   دان واودر   األيايد ة   عدام ال  
 ارض  ه  لامي.

وُشددره منددذ عدددة يددن ا    عمل ددة إصدد ا النىددام الملددام لل دد  ن هبددد  إ ردداء  ىددام  -12
قدد ا يدد  ن ملددل ر يمدد ن لددي طا ملدداأب ع ددمر أب ودرددع ملراقبددة مد  ددة ويراعددي اململددايا الدول ددة و

ا   دددان وي دددتلد  إعدددادة إدمددداج ال ددد ناء   اجملتمدددع. و قردددس التردددريع ا ديدددد ت ددد َّ الملمدددس 
ابلتدريج عل  اررتقاء   ت ى مملايا ال د  ن و  هتدة  درو  احت دا  إ  دا  ة مدن خد ل إعدادة 
أت  ددس مراكددز ارحت ددا  وجتل ز ددا ابململدددا  ال  مددة. واب ضددافة إىل ذلددك  وضددملل سيردداأب ي ايددة 

 طن ة  ر ن الصحة   امل ي ا  ال  ن ة وايتات   ة وطن ة  عادة إدماج ال  ناء.و 
  201٧يدبتمرب /سيل ل 21ريدة سفريق دا ال يد      وف ما يتمللق قق ا ال قس  صادقل ال   -13
الربوت ك ل ارخت ارج رتقاق ة حق ا ال قدس  رد ن اشدتا  األطقدال   املنا عدا  امل دلحة.  عل 

ا التصددديق  تمللددد  اوم مددة اب دداذ ا ددع التدددا ا الترددريمل ة والتنى م ددة ال  مددة مددن و  جدد   ددذ
سجددس حىددر جتن ددد األطقددال وايددتاداملم   النزاعددا  وفددر، عقدد اب  هبددذا الردد ن؛ وارعددتا  
 صدددقة الردددح ة لاطقدددال الدددذين ارتمبددد ا جدددرارم  تددد  ا مدددن ا ماعدددا  امل دددلحة وعددددم مملددداملتلم 

اأب للق اعدددد واملبددادو الت ج ل ددة  ردد ن األطقدددال املددرتب   ابلقدد ا  امل دددلحة سو مملاملددة ا ندداة  وفقدد
ا ماعددا  امل ددلحة؛ ويددن إجددراء ومايددة األطقددال ا ددال  للم دد ل سمددام ا دداكم وا فددراج عددنلم  
وفقاأب للمبادو الت ج ل ة  ر ن األطقال املرتب   ابلق ا  امل لحة سو ا ماعا  امل دلحة و ا دا 

   الدول ددة؛ وتنىدد م رعايددة األطقددال الددذين تركدد ا صددق   ا ماعددا  املتمددردة لت ددل س مددن الصددم
ا دماجلم   اجملتمع من جديد    الة س ددا  سخدرى. وحتق قداأب  دذمل الغايدة  عمقدل  ندة مدن 
ا رباء ال طن   عل  إعداد مرروه قا  ن ودد   ا اة قا  ن محاية ال قس الدذج ُت دتممس صد غتي 

 حال اأب. النلار ة
وقد وضملل اوم مة من جلة   ران اأب لنزه ال  ا والت ريح وإعادة ا دماج وا عدادة  -1٤

إىل الدد طن  وسعددد   مددن جلددة سخددرى  ايددتات   ة  صدد ا الق دداه األمددل. وم َّددس الت ق ددع علدد  
  الدددذج س رمتدددي اوم مدددة ار تقال دددة مدددع ا ماعدددا  امل دددلحة  رددد ن 2015س ر/مددداي   10اتقددداا 

مبددادو  ددزه يدد ا املقدداتل  وت ددر لم وإعددادة إدمدداجلم وإعدداد م إىل الدد طن ود لددم   القدد ا  
النىام ددة لدولددة سفريق ددا ال يدد    خ دد ةأب  امددة   عمل ددة ال دد م وحتق ددق اريددتقرار   البلددد. فقددد 
ة حددددد  دددذا ارتقددداا مملدددايا األ ل دددة ل يدددتقادة مدددن الدددربانمج وطراردددق الددددمج   القددد ا  امل دددلح

 ألفريق ا ال ي  .
و  يدددد اا تنق ددددذ  ددددذا الددددربانمج  جتدددددر ا شددددارة إىل  ملدددد  ا جددددراءا  م ددددست و  قددددة   -15

ايدتات   ة  دزه ال دد ا والت دريح وإعدادة ا دمدداج وا عدادة إىل الد طن والددربانمج الد طل  اللددذين 
إعدددادة إدمددداج  صدددادقل عل لمدددا الل ندددة اريدددتات   ة الددديت يتسيدددلا ررددد   الدولدددة؛ واتقددداا مت يدددس

 م عددة  1٤؛ وا رددمام 201٧املقدداتل  ال ددا ق  الددذج سُ ددرم مددع البنددك الدددو    حزيران/ي   ددي 
رمس دداأب  إىل  ددرانمج  ددزه ال دد ا والت ددريح وإعددادة ا دمدداج وا عددادة إىل الدد طن؛ والرددروه رمس دداأب  

وإعدددددادة      تنق دددددذ املردددددروه الت دددددريل لندددددزه ال ددددد ا والت دددددريح201٧آب/س  ددددد    30  
 ا دماج وا عادة إىل ال طن  الذج حقق األ دا  املرج ة؛ وايتات   ة إص ا ق اه األمن.

علد  التحل دس واملراجملدة  عمل دةأب تقد مابعتبدارمل إصد ا ق داه األمدن  ا د  املت خ  من و  -16
 دد  إ ردداء  ىددام سمددل   يددل ا  سفريق ددا ال يدد  ا تنددربج  دد الرصددد والتق دد م  عددن فردد أب  والتنق ددذ
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ارحدتام المامددس وقدد ا  إطددارفملدال وخاضددع للم دداءلة سمدام الدولددة واملدد اطن  مدن دون مت  ددز و  
ا   ددان ومبدددس يدد ادة القددا  ن. ولددذلك  يُنىددر إل لددا علدد  سشددا عمل ددة ي ايدد ة شدداملة ترتمددز إىل 

 ال األمن.مبدس ت   مقال د األم ر عل  الصمل د ال طل واتباه شج مش      
 الدددروس  ارعتبدار  وقدد وضدملل اوم مددة ش داأب جديددداأب   داعدة شددركاء دول د  آخددذةأب  -1٧

و   دددذا . مدددا شددداهبا مدددن إخقاقدددا امل تالصدددة مدددن ا ددداور  ال دددا قة  صددد ا ق ددداه األمدددن و 
ارلتددزام الرر  دد ة      ددة  و ددي تملزيددز قدددرا  ق دداه األمددن؛ تملزيددز سمددن  ودداور حدددد   ال دد اا

النددداس واملمتلمدددا  وإعددددادة   دددط يددددل ة الدولدددة؛ وإح دددداء اومدددم الددددداقراطي ويددد ادة القددددا  ن. 
ددد ذ  تددددا ا ا صددد ا  الددديت حددددد  ا   قددداأب مدددن  دددذمل ا ددداور اريدددتات   ة  علددد  املددددي   و ُدقِ 

مددان ملمددس الدديت وضددملتلا خمتلدد  ا دارا  ال  اريددة اململن ددة. فالاأب إىل خ ددط القصددا واملت يددط ايددتناد
 شددركارلاعلدد   اوم مددة عرضددتلاالدديت   ولدد   األ  الملناصددر الرر  دد ة  إصدد ا ق دداه األمددن مددن

و دي خ ة ا  ملاش و ناء ال د م   ال ريدة سفريق دا ال يد     رياء ال  م واألمن من خ ل 
لتملبهتددة املد ارد. وعدد وة علدد  ذلددك  تمللدد  دولددة سفريق ددا ال يدد    يدد ةاألياشددملل األداة  خ دة

إباتحددددة اعتمددددادا  امل زا  ددددة املنصدددد ص عل لددددا   قددددا  ن املال ددددة  لرددددمان تنق ددددذ آل ددددا  الت ج ددددي 
 وايتمرارية األ ر ة.

سما احتام ي ادة القا  ن والررع ة   ال ر   ال اقملة خارج اب غي  فإ ي يت لد  إعدادة  -18
يل ة الدولة عن طريق إعادة ت  يع ا افى  والقراة وق ا  الدفاه واألمن كس   املن قة    ط

ا اضددملة ل ريتددي. و ددذا مددا تملمدد  عل ددي اوم مددة منددذ عدددة سشددلر علدد  الددر م مددن ال ضددع األمددل 
 .صمل  ة يزداد الذج
وم مددددة  وف مددددا يتمللددددق ابلملندددد  ضددددد املددددرسة واملماريددددا  التقل ديددددة الرددددارة  سصدددددر  ا -19
  06.032  سمدددراأب  ىدددر ختدددان ا انال. و  سعقددداب ذلدددك  اعُتمدددد القدددا  ن رقدددم 1966عدددام  مندددذ

  الدددذج يقردددي قمايدددة املدددرسة مدددن الملنددد    ال ريدددة 2006كدددا  ن األول/دي دددمرب   2٧املددد ر  
سفريق دددا ال يددد    وايدددتناداأب إىل القدددا  ن املدددذك ر  سُ ردددهتل وحددددة مردددتكة للتددددخس ال دددريع ومندددع 

 .2015سعمال الملن  اليت ت تلد  املرسة   عام 
ددذ  ا  دد ة األوىل متل ددداأب  ل غدداء عق  ددة ا عدددام مددن خدد ل اعتمدداد قددا  ن القردداء  -20 وا ِخ

. وعدددد وة علدددد  ذلدددددك  ي ددددتمر الملمددددس ابل قدددد  ارخت ددددارج لملق  دددددة 201٧المل ددددمرج   عددددام 
ترلد الدورا  ا نار دة صددور سج  ا عدام  الذج اعتمد منذ عدة ين ا . ومنذ ذلك او   مل

حمددددم اب عدددددام. و ددددرج تدددددارس امل دددد لة   إطددددار  نددددة عاملددددة يق د ددددا اجملتمددددع املدددددم  ردددداركة 
 اوم مة.

سمدددا ف مدددا ددددف آل دددة تنق دددذ الت صددد ا  وا  ددد   عدددن تنق دددذ ا ومتا ملتلدددا علددد  الصدددمل د  -21
تصدر علد  صد ا ة التقدارير مدن دون ال طل  فإن دور ا  هتة اليت تملد   دذلك مندذ عددة يدن ا   اق

متا ملددة الت صددد ا  الددديت تنرددد  عدددن تقددددالا. ويددمل اأب إىل مملا دددة  دددذمل ال غدددرة  شدددره الددد  ير اململددد  
 قق ا ا   ان   إجراء إص ا ي دخس ح ز التنق ذ   األيا  ع املقبلة.
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
  س ندددداء جل ددددة التحدددداور. وتددددرد الت صدددد ا  املقدمددددة س ندددداء جل ددددة وفددددداأب  ب دددداان 8٤سدىل  -22

 التحاور   ا زء ال ام من  ذا التقرير.
مددن اأب رحَّبددل إ     ددا  تصددديق ال ريددة سفريق ددا ال يدد   علدد  اململا دددا  واب اذ ددا عدددد -23

ة وإصد ا التدا ا الترريمل ة   ا   ذلك تلك اليت حتىدر ايدتادام األطقدال   النزاعدا  امل دلح
 الق اه الصحي.

ويل ل فر  ا الر ء عل  التقدم ا ر     ال حق ا ال قس وإ راء ا ممدة ا نار دة  -2٤
 ا اصة. وسعر ل عن قلقلا  ر ن ارتقاه م ت ى ا ملدام األمن.

وإب راء ا ممة ا نار ة ا اصدة.  دا سشدا  2016ورحبل الغا  ن ابعتماد ديت ر عام  -25
ة سفريق ا ال ي   عل  مراعقة جل د ا    ال ممافحة الققر وعمس األطقدال ش ملل ال ري

 والزواج اب كرامل والملن  ا ن ي ضد املرسة.
ورحبل ج رج ا اب جدراءا  املتادذة لتنق دذ الت صد ا  ال دا قة وإبم دا  القرداة ط لدة  -26

 2016ت ر عدددام يددن ا  عدددن فددر، عق  دددة ا عددددام   ا اكمددا  ا نار دددة؛ ورحبدددل سيردداأب  ديددد
 وإب راء الل نة ال طن ة اململن ة قق ا ا   ان واور   األياي ة.

وسشاد  سملا  ا إب راء ال رية سفريق ا ال ي   م ي اٍ  وماية القهتا  الرمل قة.  دا  -2٧
سشا سعر ل عن ايتمرار شمل ر ا ابلقلق  ر ن عدم إلغداء عق  دة ا عددام وال ضدع األمدل ال دارد. 

م مة عل  مرداعقة ا لد د ملندع ارعتدداءا  الديت ت دتلد  ا لدا  القاعلدة    دال وح ل او
 الملمس ا   ام.

ا  2015-2011ريدددتات   ة اودددد مدددن الققدددر )ورحبدددل  ددداان ابعتمددداد ال رقدددة ال ا  دددة  -28
وال  ايدددددة ال طن دددددة للحمايدددددة  2020-2008 طن دددددة ا اصدددددة  ق ددددداه التمللددددد م واريدددددتات   ة ال

 ارجتماع ة.
وابلتصددديق علدد  اململا دددا .  ددا سشددا سعر ددل  2016ورحبددل  ندددوراس  ديددت ر عددام  -29

عدددن قلقلدددا  رددد ن شددد  ه حالدددة عددددم اريدددتقرار وا ملددددام األمدددن  األمدددر الدددذج سدى إىل ارتمددداب 
 ا ماعا  امل لحة ا تلاكا  خ اة ومنل  ة وإىل اش ار الدولة  و ر ن ال ضع ا   ام.

واب  دددد ا  املتاددددذة ملقاضدددداة مددددرتمل  2016عتمدددداد ديددددت ر عددددام ورحبددددل  نغددددار  اب -30
ار تلاكا  ا  داة وقد ا ا   دان  ور يد ما إ رداء ا ممدة ا نار دة ا اصدة.   دد سشدا سعر دل 

 عن قلقلا  ر ن ش  ه حالة عدم اريتقرار وا ملدام األمن   البلد.
 تصدداب واريددتملباد ا ن ددي وسعر ددل آي ددلندا عددن قلقلددا  ردد ن تزايددد عدددد حددار  ار -31

والدددزواج اب كدددرامل و دددا ذلدددك مدددن سشدددمال الملنددد  الددديت تتملدددر،  دددا املدددرسة علددد  سيددددج ا ماعدددا  
 امل لحة واملد   .

وسعر ل ا ند عن تقدير ا لل ل د اليت  ذلل ملنع الملن  ضد الن اء واألطقال  وتملزيدز  -32
ك خق  مملددر  ال ف دا  النقايد ة ووف دا  اوق   التملل م  وإ قاذ اوق   الصحة   ا   ذل
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امل ال دددد. ورحبدددل ابلدددربانمج الددد طل ملندددع ا تقدددال فددداوس  قدددف املناعدددة البردددرية/ا يد  مدددن سحدددد 
 ال الدين إىل ال قس.

  وسُ ردهتل   جبدي الملديدد مدن 2016ورحبل إ دو    ا ابلديت ر الدذج اعتمدد   عدام  -33
وتملزيز دددا  و تملددداون البلدددد مدددع وكدددار  األمدددم املتحددددة  امل ي دددا  اململن دددة قمايدددة حقددد ا ا   دددان

 ويارر ا لا  صاحبة املصلحة.
وايتح ددددن الملددددراا التصددددديق علدددد  الصددددم   الدول ددددة وا قل م ددددة  واعتمدددداد ترددددريملا   -3٤

 وايتات   ا  وطن ة من سجس تملزيز حق ا ا   ان ومحايتلا.
ملددر، الصددحق   واملدددافمل  عددن وسعر ددل سيرلندددا عددن قلقلددا  ردد ن ورود مملل مددا  عددن ت -35

حقددد ا ا   دددان للمردددايقة والتا يددد   وعدددن  اريدددة الملنددد  ا ن دددي والملنددد  ا ن دددام  وورود 
مملل مدددا  عددددن ار تصدددداب  واريددددتملباد ا ن ددددي  والدددزواج اب كددددرامل  وتملددددر، الن دددداء والقت ددددا  

 ل خت ا   ور ي ما عل  سيدج ا ماعا  امل لحة واملد   .
ل ددددا ابلتصددددديق علدددد  الملديددددد مددددن صددددم   األمددددم املتحدددددة املتمللقددددة ققدددد ا ورحبددددل إي ا -36

 ا   ان.
وسعر ل رتق ا عن قلقلا  ر ن تزايد الملن  ا ن ي املتصس ابلنزاه  عل  حن  ما سكدتي  -3٧

ا بددداة امل دددتقلة اململن دددة قالدددة حقددد ا ا   دددان   ال ريدددة سفريق دددا ال يددد   وتقريدددر األمددد  الملدددام 
 ن  ا ن ي املتصس ابلنزاه.املتمللق ابلمل

. 2015وسشدددداد  ل  دددد ت  ابعتمدددداد الديددددت ر  وإبجددددراء ار تاددددااب  ال طن ددددة   عددددام  -38
وسعر دددل عدددن سمللدددا   سن ُي دددلم إ رددداء  ندددة اوق قدددة والملدالدددة وجدددرب الردددرر واملصددداوة ال طن دددة 

 وا ممة ا نار ة ا اصة   حت   حالة حق ا ا   ان.
ا ال ريددة سفريق ددا ال يدد   علدد  التصددديق علدد  عدددة مملا دددا   امددة مددن و ندد   ل ت ا  دد -39

  وسعر دل عدن 2013مملا دا  األمم املتحدة وقد ا ا   دان مندذ اريدتملرا، ال دا ق   عدام 
 ت لمللا إىل إدخال مزيد من التح  نا  عل  حالة حق ا ا   ان   البلد.

ن ا ديد املتمللق  تحق ق التماف   د  ورحبل لم مرب  ابعتماد الديت ر ا ديد والقا    -٤0
 ا ن  .  ا سشا سعر ل عن ايتمرار شمل ر ا ابلقلق  ر ن ال ضع األمل وا   ام.

ورحبددل مد رددقر ابلتصددديق علدد  اململا دددا   وكددذلك إب ردداء ا ممددة ا نار ددة ا اصددة  -٤1
 .201٧األياي ة   عام والل نة ال طن ة اململن ة قق ا ا   ان واور    2015  عام 

ورحبددددل ملددددددي  ابلتددددددا ا ال  ايدددددات ة املتاددددذة   خمتلددددد  الق اعدددددا    دددددا   ذلدددددك  -٤2
ايتات   ة اود من الققدر  وال  ايدة ال طن دة للحمايدة ارجتماع دة  وا  دة اريدتات   ة ال طن دة 

 لإليمان.
ا دددا  وإ رددارلا  ىامدداأب وس نددل مددا  علدد  ال ريددة سفريق ددا ال يدد   لتصددديقلا علدد  اململ -٤3

للملدالددة ار تقال ددة مددن خدد ل إ ردداء  نددة اوق قددة والملدالددة وجددرب الرددرر واملصدداوة ال طن ددة وتمل دد  
 سعرارلا.
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ورحىل م رير  س تنق ذ عدة تملدي   ترريمل ة ومبادرا  و رامج مترد اأب مدع س ددا   -٤٤
متا ددة  والتاق دد  مددن حدددة الققددر  التنم ددة امل ددتدامة  هبددد  حت دد  م ددت ى ا ملددام ابلقددراءة وال

 وحت   البن ة التحت ة وا دما  األياي ة.
ورحىددل املم دد ك إ ردداء الل نددة ال طن ددة اململن ددة ققدد ا ا   ددان واوددر   األيايدد ة   -٤5

مناهضةةةةتعذيب ةةةة منعضرةةةةملععمةةةةوعاةةةةبض عذق امةةةةةتع ضعذي    ةةةةتعذي ا ةةةة تع ضعوالتصددددديق علدددد  اتقاق ددددة 
 .تذيالإنسان تع ضعذقه ن

ورحددد  ا بدددس األيددد د ابعتمددداد الديدددت ر ا ديدددد  وتملزيدددز التملددداون ف مدددا  ددد  امل ي دددا   -٤6
ال طن ة  و ذل ا ل د   راء سطر م ي  ة وممل ارية    ال حق ا ا   ان. وحدثَّ البلدد علد  
التحق دددق   حدددار  الملنددد  ا ن دددي والت ن دددد الق دددرج للن ددداء والقت دددا  وعلددد  تقدددد  الددددعم 

 للرحا .
ورح  املغرب إب راء امل ي ا    ا   ذلك  ل  ال ياطة ال طل  وا ممة ا نار ة  -٤٧

ا اصدددة  والل ندددة ال طن دددة اململن دددة ققددد ا ا   دددان واودددر   األيايددد ة  و  ضدددع ال  ايدددة الملامدددة 
 للصحة.

األ ملداد وسعر ل م  امب ق عن تقددير ا  يدلاما   مل دة األمدم املتحددة املتماملدة املتملدددة  -٤8
لتحق دددق اريدددتقرار   ال ريدددة سفريق دددا ال يددد     إريددداء ال ددد م واريدددتقرار  وللتصدددديق علددد  
مملا دددا  حقدد ا ا   ددان  وا  ددة ال طن ددة لإل ملدداش و ندداء ال دد م  وا  دد ا  املتاددذة  لغدداء 
عق  ددددددة ا عدددددددام. ورحىددددددل التدددددد  ا ال ددددددلل رعتددددددداءا  ا ماعددددددا  امل ددددددلحة علدددددد  حقدددددد ا 

 األشااص.
  واب  دددددددة ال طن دددددددة لإل ملددددددداش و نددددددداء ال ددددددد م 2016ورحبدددددددل   بدددددددال  ديدددددددت ر عدددددددام  -٤9

  وإ رددداء الل ندددة ال طن دددة اململن دددة ققددد ا ا   دددان واودددر   األيايددد ة  2021-201٧ للقدددتة
 واململاقبة عل لا. ا ابدة ا ماع ةوالتصديق عل  اتقاق ة منع جراة 

مدددع ا بددداة امل دددتقلة.  دددا سشدددا سعر دددل عدددن وسعر دددل   لنددددا عدددن ايتح ددداشا للتملددداون  -50
ايتمرار شدمل ر ا ابلقلدق  رد ن الملند  ا ن دي ضدد الن داء والتردرد الدداخلي  وح دل البلدد علد  

 ضمان امل اءلة عن ا تلاكا  حق ا ا   ان.
ورحبل الن  ر ابلتصديق عل  اململا دا  واعتماد قدا       سحدد ا يمقدس التمداف   د   -51

ملمددددس وال ددددام يقرددددي إب ردددداء الل نددددة ال طن ددددة اململن ددددة ققدددد ا ا   ددددان واوددددر   ا ن دددد    ال
 .2021-201٧إل ملاش و ناء ال  م للقتة األياي ة. وش ملل عل  تنق ذ ا  ة ال طن ة ل

ورحبل    ا   تملاون البلدد مدع آل دا  حقد ا ا   دان  وابلتصدديق علد  اململا ددا    -52
 ذل ا ل د لتملزيز ال  م واملصاوة.وتملزيز إطار حق ا ا   ان  و 

ورحبددددل النددددرويج إب ردددداء الل نددددة ال طن ددددة اململن ددددة ققدددد ا ا   ددددان واوددددر   األيايدددد ة  -53
و تقد  التزاما  إبلغاء عق  ة ا عدام. وسعر دل عدن قلقلدا  رد ن ا د د الملند  ا ن دي والملند  

 ا ن ام.
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  وا دداذمل تدددا ا قا    ددة  ردد ن 2016ام وس نددل القلبدد  علدد  البلددد رعتمددادمل ديددت ر عدد -5٤
الملن  ا ن ي وامل اواة    ا ن      ال الملمس. و   ل ابلتصديق عل  اململا دا    دا   

 ذلك التصديق عل   روت ك ل يتمللق قق ا ال قس.
ورحبدددل الربتغدددال إب رددداء الل ندددة ال طن دددة اململن دددة ققددد ا ا   دددان واودددر   األيايددد ة   -55

ديق علدددد  الربوت كدددد ل ارخت ددددارج امللحددددق ابلمللددددد الدددددو  ا دددداص ابوقدددد ا ارقتصددددادية وابلتصدددد
وارجتماع دة وال قاف ددة  والربوت كدد ل ارخت دارج رتقاق ددة حقدد ا ال قدس  ردد ن اشددتا  األطقددال   

 املنا عا  امل لحة.
ن دددة   وإ رددداء الل ندددة ال طن دددة اململ2016و   دددل ال ريدددة كددد ر  ابعتمددداد ديدددت ر عدددام  -56

ققد ا ا   ددان واودر   األيايدد ة  وا ممدة ا نار ددة ا اصدة وابلتصددديق علد   روت كدد ل يتمللددق 
 قق ا ال قس.

ورحبل ال رية م لدوفا إب رداء ا ممدة ا نار دة ا اصدة والل ندة ال طن دة اململن دة ققد ا  -5٧
 ا  اة.ا   ان واور   األياي ة  وابلتقدم ا ر    التحق ق   ا رارم 

ورحظ ارحتاد الرويدي ا لد د املبذولدة   يدب س إعدادة  نداء البلدد  وضدمان يدا الملمدس  -58
  جلددا  القردداء  ووضددع إطددار وقدد ا ا   ددان. وشدد ع علدد  تملزيددز الت ق دد     ددال حقدد ا 

 ا   ان.
ورحبددددل روا دددددا ابلتصددددديق علدددد  اململا دددددا    ددددا   ذلددددك اتقاق ددددة منددددع جراددددة ا ابدة  -59

ا ماع ددة واململاقبددة عل لددا  وإب ردداء ا ممددة ا نار ددة ا اصددة  واعتمدداد قددا  ن  ردد ن التمدداف   دد  
 ا ن     الملمس. وسعر ل روا دا عن ايتملداد ا لدعم عمل ة ال  م واألمن وحق ا ا   ان.

 دان ورحبل ال نغال ابعتماد الديت ر ا ديد وإ راء الل نة ال طن ة اململن دة ققد ا ا   -60
واور   األياي ة  و نة اوق قة والملدالة وجرب الردرر واملصداوة ال طن دة  والل ندة اململن دة  رصدد 
تنق دددذ اتقاق دددة القرددداء علددد  ا دددع سشدددمال التم  دددز ضدددد املدددرسة. ودعدددل اجملتمدددع الددددو  إىل تقدددد  

 الدعم للبلد.
دة وقد ا ا   دان  وش ملل صدر  ا البلدد علد  م اصدلة التملداون مدع آل دا  األمدم املتحد -61

 ورحبل اب جراءا  املتاذة    ذا الر ن.
واب لدد د الديت  ددذلل   يددب س ممافحددة الملندد   2016ورحبدل يدداال  ن  ديددت ر عددام  -62

ا ن ام والزواج اب كرامل  وحتق ق اريتقرار. ورحبل سيرداأب إب رداء الل ندة ال طن دة اململن دة ققد ا 
 ل الدع ة إىل اجملتمع الدو  لتقد  الدعم للبلد.ا   ان واور   األياي ة. ووجل

ورحبددل يددل ف ن ا  تصددديق ال ريددة سفريق ددا ال يدد   علدد  اململا دددا .  ددا سشددا سعر ددل  -63
عددن ايددتمرار شددمل ر ا ابلقلددق  ردد ن ا تلاكددا  حقدد ا ا   ددان امل ددتمرة وعدددم مملاقبددة مرتمب لددا  

 م واملماريا  التقل دية الرارة.و ر ن وضع األطقال  والملن  ا ن ي والملن  ا ن ا
ورحبدددددل جنددددد ب سفريق دددددا إب رددددداء الل ندددددة ال طن دددددة اململن دددددة ققددددد ا ا   دددددان واودددددر    -6٤

األياي ة  وال حدة املرتكة للتدخس ال ريع ومنع الملن  ا ن ي ضد الن اء واألطقدال. وحىدي 
 ابلتح   سيراأب. التصديق عل  امل  اا األفريقي  ر ن الداقراط ة وار تاااب  واومم
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وسعر ل إيبا  ا عن شمل ر ا ابلقلق  ر ن خ  رة حالة حق ا ا   ان   البلد   دا    -65
ذلددك ا تلاكددا  حقدد ا ا   ددان الدديت يرتمبلددا سطددرا  النددزاه امل ددتمر كافددة  وجدد  ا فدد   مددن 

  ا ن دي الملقاب ال ارد   جي عام. و   ل إب راء ال حدة املرتكة للتدخس ال ريع ومندع الملند
 ضد الن اء واألطقال.

وسشداد ال دد دان اب لدد د الدديت  دذلل لتا ددي النددزاه   ددا   ذلدك امل افقددة علدد  املبددادرا   -66
 األفريق ة والتصديق عل  عدد من اململا دا  الدول ة وق ا ا   ان.

  و ن   ال  يد ال رية سفريق ا ال ي   عل  تمل   املدعي الملام ا اص وعدة قرداة  -6٧
ا ممة ا نار ة ا اصة   اآلو دة األخداة  وشد ملل البلدد علد  ا داذ مزيدد مدن ا  د ا  لتد م  

 ما يلزم ا ممة من دعم ما  والتزام ي ايي.
ورحبل ت    ابلتصديق عل  امل  اا األفريقي وق ا ال قس ورفا ي  واتقاق ة منع جرادة  -68

  وإ ردداء امل ي ددا . وشدد ملل 2016تمدداد ديددت ر عددام ا ابدة ا ماع ددة واململاقبددة عل لددا  وابع
 البلد عل  ا اذ مزيد من التدا ا وماية الرحا  والقهتا  الرمل قة.

وسعر ددل تدد    عددن تقدددير ا لل لدد د املبذولددة   يددب س تملزيددز حقدد ا ا   ددان ومحايتلددا  -69
 عل  الر م من صمل  ة ال ضع ال ارد   البلد.

الديددددت ر وإب ردددداء الل نددددة ال طن ددددة اململن ددددة ققدددد ا ا   ددددان  ورحبددددل سوكرا  ددددا ابعتمدددداد -٧0
واور   األياي ة.  ا سشا سعر ل عن قلقلا  ر ن تصاعد الملن  وارتمداب جتداو ا     دال 

 حق ا ا   ان. وسعر ل عن سمللا   تقد  ا ناة إىل الملدالة.
نار ددة ا اصددة.  ددا سشددا ورحبددل اململمددة املتحدددة  ملقددد الدددورة ارفتتاح ددة للمحممددة ا  -٧1

سعر دددل عدددن ايددددتمرار شدددمل ر ا ابلقلددددق  رددد ن ورود مملل مددددا  عدددن تملددددر، األطقدددال ل يددددتغ ل 
ا ن ي   ا   ذلدك مدن خد ل ارجتدار  والبغداء  والدزواج املبمدر والدزواج اب كدرامل  وعدن ايدتمرار 

 الملمس  ملق  ة ا عدام حىت اآلن.
اب لدد د الدديت يبددذ ا البلددد لتملزيددز الملدالددة وامل دداءلة  و   ددل الدد ر   املتحدددة األمريم ددة -٧2

ويدد ادة القددا  ن.  ددا سشددا سعر ددل قلقلددا  ردد ن ورود مملل مددا  عددن ارتمدداب ا ماعددا  امل ددلحة 
جتددداو اٍ  وايدددملة الن ددداا  وح دددل اوم مدددة علددد  مرددداعقة ا لددد د مدددن سجدددس م ددداءلة ا لدددا  

س امل د ول ة عدن ارتمداب جتداو ا  وا تلاكدا  القاعلة  اوم م ة منلا و ا اوم م دة  الديت تتحمد
 وق ا ا   ان.

وسفاد وفد ال رية سفريق دا ال يد   كن حم مدة  لددمل تبدذل جلد داأب لمدي يتحقدق احدتام  -٧3
حقدد ا ا   ددان علدد  سر، ال اقددع. فقددد سُ رددهتل ا ممددة ا نار ددة ا اصددة والل نددة ال طن ددة اململن ددة 

وتلتددددزم ال ريددددة سفريق ددددا ال يدددد    ت ب ددددق ي ايددددة عدددددم  ققدددد ا ا   ددددان واوددددر   األيايدددد ة.
 الت امح م لقاأب مع ا ف   من الملقاب.

ومتر اأب مع ر بة اوم مة   إلغاء عق  ة ا عدام  اعتمد قا  ن القراء المل دمرج الدذج  -٧٤
ر يدددنف علددد  ت ب دددق  دددذمل الملق  دددة. و  ال قدددل  ق دددي  شدددره خددد ل األشدددلر األخددداة    ا ددداذ 

ترمي إىل تملدديس قدا  ن الملقد اب  وكدذلك  - ق ادة اجملتمع املدم  -   إطار فرقة عمس إجراءا 
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إىل التصددددددديق علدددددد  الربوت كدددددد ل ارخت ددددددارج امللحددددددق ابلمللددددددد الدددددددو  ا دددددداص ابوقدددددد ا املد  ددددددة 
 وال  اي ة.

وف ما يتمللق    لة  ارية الملن  ا ن ي  ور يد ما ضدد املدرسة  اعُتمدد قدا  ن ممافحدة  -٧5
 لملن  ا ن ي  وابشر  وحدة التدخس املرتكة الملمس   اعدة من اجملتمع الدو .ا

وف مددا دددف الل نددة ال طن ددة اململن ددة ققدد ا ا   ددان واوددر   األيايدد ة  ُشددمِ لل  نددة  -٧6
للنىدددر   ال دددبس املممندددة ريدددتادام امل ددداعدا  الدول دددة. وعددد وة علددد  ذلدددك  سصدددبحل  دددذمل 

 - الدذج دردع للمناقردة   ا ممل دة ال طن دة -و دف قدا  ن التم يدس اأب  ر الل نة ال طن ة متلدك مقد
 عل   ص ف م زا  ة لل نة.

وف مدددا يتمللدددق ابر تلاكدددا  ا  ددداة وقددد ا ا   دددان وا دددرارم الددديت ترتمبلدددا ا ماعدددا   -٧٧
ة املتمردة  تملتزم اوم مة ممافحدة ا فد   مدن الملقداب عدن طريدق إ رداء ا ممدة ا نار دة ا اصد

 وإعادة ت  يع سعراء جلا  القراء   ن ف لم القراة    مناطق اختصاصلم.
وف ما دف ا ن د األطقدال  ُصددِ ا علد  الربوت كد ل ارخت دارج رتقاق دة حقد ا ال قدس  -٧8

 ردد ن اشددتا  األطقددال   املنا عددا  امل ددلحة  وتدددارس فريددقو عامددس وضددع قددا  ن خدداص ومايددة 
الق ددرج   صددق   ا ماعددا  امل ددلحة  ومملاقبددة قددادة ا ماعددا  الددذين األطقددال مددن الت ن ددد 

  ندون سطقارأب.
ورحبددل سورو دد اج اب رددمام البلددد إىل عدددد كبددا مددن الصددم   الدول ددة وقدد ا ا   ددان  -٧9

 خ ل الملام  املاض   وإب راء الل نة ال طن ة اململن ة قق ا ا   ان واور   األياي ة.
يددة فنددزوي  الب ل قاريددة اب لدد د املبذولددة لتنق ددذ الت صدد ا  املقدمددة   إطددار ورحبددل ال ر  -80

اريتملرا، الدورج الردامس  وابلتددا ا املتادذة  لغداء عق  دة ا عددام  وا لد د املبذولدة    دال 
 التملل م وممافحة الققر  وإ راء الل نة ال طن ة اململن ة قق ا ا   ان اور   األياي ة.

ل ف  دددل انم ابعتمددداد تردددريملا  وإ رددداء م ي ددا  جديددددة هبدددد  تملزيدددز يددد ادة ورحبدد -81
 القا  ن وتري خ ا طار الملام لتملزيز حق ا ا   ان ومحايتلا.

وسشدار   مبددا  ج إىل اعتمداد قدد ا   وعددد مددن التددا ا ال  ايددات ة  م دس ا  ددة ال طن ددة  -82
التملل م  وإ راء الل نة ال طن ة اململن ة ققد ا لإل ملاش و ناء ال  م  واريتات   ة ال طن ة لق اه 

 ا   ان واور   األياي ة.
ورحبددددل ا زارددددر ابلتدددددا ا الرام ددددة إىل تملزيددددز اوددددق   الملدالددددة وممافحددددة ا فدددد   مددددن  -83

الملقاب. وس نل عل  اعتماد قا  ن حتق ق التماف     ا ن   الذج  دد حصدة لتم  دس ا انال 
   املارة  وكذلك عل  التدا ا املتاذة لتر  ع ت   س ال ردا . 35ر تقس   بتلا عن 

  دان   يد اا وطدل  علماأب اب لد د املبذولدة لردمان احدتام حقد ا ار وسحاطل س غ  -8٤
 من الملام  و   ما يلدد يل ة الدولة ويرر  رفامل ال مان.أليت م اب ملدام ا

ي وا   ام واألمل ال ارد   البلد  وسعر ل األرجنت  عن قلقلا  ر ن ال ضع ال  اي -85
  ىراأب لت  امل عل  التمتع قق ا ا   ان.
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ورحبدددل سرم ن دددا  تصدددديق ال ريدددة سفريق دددا ال يددد   علددد  اململا ددددا   وابلتقددددم الددددذج  -86
سحر تددي  ابعتمدداد قددا  ن القردداء المل ددمرج  متل ددداأب  لغدداء عق  ددة ا عدددام.  ددا سشددا سعر ددل عددن 

 لقلق  ر ن التحد   القارمة    ذا اجملال.ايتمرار شمل ر ا اب
ورحبدددل سيددددتال ا إب ردددداء الل نددددة ال طن ددددة اململن ددددة ققدددد ا ا   ددددان واوددددر   األيايدددد ة  -8٧

وسعر دددل عدددن ايتح ددداشا ملبدددادرة إ رددداء ا ممدددة ا نار دددة ا اصدددة.  دددا سشدددا سعر دددل عدددن سيدددقلا 
 ا سحر تي من تقدم الد  لغارلا.لت ب ق عق  ة ا عدام عل  مرتمل جرارم ممل نة ر م م

ورحىل  ل  ما التزام البلد والتقدم ا در     دال الملدالدة ار تقال دة  ولمنلدا رس  س دي  -88
ينبغي ا اذ مزيد من ا جدراءا . فمللد  الدر م مدن ا داذ عددد مدن التددا ا  ر تدزال  ندا  شد ا س 

 تتمللق قماية حق ا األطقال   النزاعا  امل لحة.
وسشددداد   دددنن  تصدددديق البلدددد علددد  اتقاق دددة مندددع جرادددة ا ابدة ا ماع دددة واململاقبدددة عل لدددا  -89

 وابملبادرا  اليت  قذ ا    ال حق ا ا   ان   ي اا  رو  صملبة.
وس نل   ت  اان عل  ال رية سفريق ا ال ي   رعتماد ديت ر جديد  وإجدراء ا تادااب   -90

نة ال طن ة اململن ة قق ا ا   ان واور   األياي ة. ورحبل سيرداأب رائي ة و رملا  ة  وإ راء الل 
 اب   ا  امل ي  ة األخرى.

و نَّ   الربا يس ال رية سفريق دا ال يد   علد  تملاوشدا مدع األمدم املتحددة    دال ت ط دد  -91
لتحق ددددق ال دددد م  ور يدددد ما ف مددددا يتمللددددق  ملمددددس  مل ددددة األمددددم املتحدددددة املتماملددددة املتملددددددة األ ملدددداد 

اريدددتقرار   ال ريدددة سفريق دددا ال يددد    و ملمدددس ا بددداة امل دددتقلة اململن دددة قالدددة حقددد ا ا   دددان 
 البلد.  

ددددد   إجددددراء ار تاددددااب   -92 ورحبددددل   رك نددددا فايدددد   ملدددد دة النىددددام الديددددت رج الددددذج جت َّ
 .2016الرائي ة والترريمل ة واعتماد الديت ر ا ديد   آذار/مارس 

  رو ددددج ابعتمددداد الديدددت ر ا ديدددد وا  دددة ال طن دددة لإل ملددداش و نددداء ال ددد م  ورحبدددل  -93
وابلتصدددددديق علددددد  الربوت كددددد ل ارخت دددددارج رتقاق دددددة حقددددد ا ال قدددددس  رددددد ن اشدددددتا  األطقدددددال   
املنا عدددا  امل دددلحة  وا لددد د املبذولدددة ملمافحدددة ا فددد   مدددن الملقددداب  ورحبدددل   جدددي خددداص  

وال حددددة املردددتكة للتددددخس ال دددريع ومندددع الملنددد  ا ن دددي ضدددد إب رددداء ا ممدددة ا نار دددة ا اصدددة 
 الن اء واألطقال  واعتماد قا  ن القراء المل مرج.

وسعر ددل المدداماون عددن إع اهبددا  قدددرة شددمل  ال ريددة سفريق ددا ال يدد   علدد  الصددم د  -9٤
 .ورحبل ابلملزم ال  ايي الذج س دامل البلد لتملزيز امل ي ا  وت  ا التمتع قق ا ا   ان

 ن اا   2015/2016 تاا ات او ن ت كندا ال رية أفريق ا ال ي   عل  إجراء  -95
ال  م واألمن وممافحة إريدددددددداء إعادة   يددددددددب س ا ل د اليت  ذلتلا ويددددددددلَّ ل الردددددددد ء علدددددددد  

 ا ف ت من الملقاب عن طريق إ راء ا ممة ا نار ة ا اصة.
اب ملدام األمن.  ا سشا سعر ل و ن   ش لي البلد عل  ا ل د اليت يبذ ا   ج  يت م  -96

قلقلددددا  ردددد ن ا فدددد   مددددن الملقدددداب علدددد   اريددددة الملندددد  ا ن ددددي والملندددد  ا ن ددددام وجتن ددددد 
 ا ماعا  امل لحة لاطقال.
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ورحبل الص  رلد د البلدد الرام دة إىل تملزيدز ال د م واملصداوة و دزه ال د ا عدن طريدق  -9٧
التمللد م والصدحة  وتملزيدز امل داواة  د  ا ن د  ومحايدة او ار  واود من الققر  وحت د  خددما  

 حق ا القهتا  الرمل قة   ن   ذلك الن اء واألطقال واألشااص ذوج ا عاقة.
و   ددل جددزر القمددر  قدددرة البلددد علدد    ددي الصددمل اب . و   ددل سيردداأب ابعتمدداد البلددد  -98

 ي ا ص ص.عل  وج 2016لديت ر جديد وتنى مي ل  تاااب  الرائي ة   عام 
ورحىدددل الم  غددد  مدددا ت اجلدددي ال ريدددة سفريق دددا ال يددد   مدددن عقبدددا     دددال إ قددداذ  -99

حق ا ا   ان  ورحبل ابعتماد الديت ر ا ديد وإ رداء الل ندة ال طن دة اململن دة ققد ا ا   دان 
 واور   األياي ة  وا ممة ا نار ة ا اصة.

ن ددة اململن ددة ققدد ا ا   ددان واوددر   األيايدد ة. ورحبدل ك يددتاريما إب ردداء الل نددة ال ط -100
 دا سشددا سعر ددل عدن قلقلددا  ردد ن ار تلاكدا  ا  دداة وقدد ا ا   دان املمق لددة لل قددس  و ردد ن 

 الملن  ا ن ي الذج تتملر، لي الن اء عل  سيدج ا ماعا  امل لحة.
واودر   األيايد ة. ورحبل ك   ديق ار إب راء الل نة ال طن ة اململن ة قق ا ا   ان  -101

وشدد ملل ال ريددة سفريق ددا ال يدد   علدد  م اصددلة ا صدد حا  مددن سجددس تملزيددز املصدداوة واألمددن 
 وال  م.

ورحبل كروات ا  تصديق البلد عل  مملا دا  حق ا ا   ان واب جندا ا  الديت حققتلدا  -102
 ن ا تلاكددا     ددال ت ط ددد امل ي ددا  وإصدد ا ق دداه األمددن.  ددا سشددا سعر ددل عددن قلقلددا  ردد

 اوق ا األياي ة والق اد وا ف   من الملقاب والملن  الذج متاريي ا ماعا  امل لحة.
و   ددل كدد اب اب جددراءا  الدديت ا ددذ ا ال ريددة سفريق ددا ال يدد   لتنق ددذ الت صدد ا  الدديت  -103

قدددددمل  ددددا   إطددددار اريددددتملرا، الدددددورج الرددددامس والتقدددددم الددددذج سحر تددددي   إصدددد ا إطار ددددا 
  ي ي والتنى مي.امل

وس نددل قددربص علدد  ال ريددة سفريق ددا ال يدد   ر اذ ددا تدددا ا ترمددي إىل ال فدداء ابلتزاما ددا  -10٤
الدول دددة    دددال حقددد ا ا   دددان والتصدددديق علددد  اتقاق دددة مندددع جرادددة ا ابدة ا ماع دددة واململاقبدددة 

 عل لا.
اريددتملرا، ال ا  ددة   ورحبددل تردد م ا  ت ي ددد البلددد للت صدد ا  الدديت قدددمل خدد ل ج لددة -105

 .2016وإبجراء ا تاااب  عامة   عام 
ورحىل ال رية كد ر  الردملب ة الداقراط دة سن ال ريدة سفريق دا ال يد    دذلل جلد داأب  -106

لتنق دذ الت صد ا  املقدمددة س نداء ج لددة اريدتملرا، ال ا  دة  علدد  الدر م مددن التحدد   والصددمل اب  
 اليت ومسل القتة ق د اريتملرا،.

ورحبددل ال ريددة الم  غدد  الداقراط ددة ابلتصددديق علدد  اململا دددا    ددا   ذلددك اتقاق ددة  -10٧
 منع جراة ا ابدة ا ماع ة واململاقبة عل لا  وامل  اا األفريقي وق ا ال قس ورفا ي.

ورس  الدامنر  سن ت ب ق ا عدام   البلد ا س عق  ة قاي ة ور إ  ا  ة ومل نة وا تلاكداأب  -108
للحق   او اة. وقالل إن إياءة ت ب ق سحمام الملدالة سمرو ر مقر مني   ا ع النىم القا    دة  
 وسعر ل عن مملارضتلا الرديدة ريتادام  ذمل الملق  ة  اليت ر رجملة ف لا    ا ع األح ال.
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وإ راء م ي اٍ  م س ا ممة الديت رية   2016ورحبل ج ب يت ابعتماد ديت ر عام  -109
ووممة مراجملة او ااب   ووممة الملدل الملل ا. سما ف ما يتمللدق ققد ا ا   دان   جدي خداص  

 ف ُ رهتل ا ممة ا نار ة ا اصة.
ورحبل مصر اب ل د اليت يبذ ا البلد   يب س تملزيدز ال د م واملصداوة ال طن دة وإعدادة  -110

ا  املنب قددة عددن ج لددة اريددتملرا، إريدداء األمددن وممافحددة ا فدد   مددن الملقدداب  وتنق ددذ الت صدد 
 ال ا  ة  والتصديق عل  الصم   الدول ة وق ا ا   ان.

ورحبل إيت   ا  تصديق ال رية سفريق ا ال ي   عل  اململا دا  وش ملتلا عل  ال فاء  -111
 تلدددك ارلتزامدددا . و  َّ دددل ابلتدددزام البلدددد  نىدددام الملدالدددة ا نار دددة الددددو  وشددد ملتي علددد  سن تباشدددر 

ممدددة ا نار دددة ا اصدددة ملاملدددا وعلددد  مددددِ  ا ابملددد ارد ال  مدددة ووار دددة الملنددد  ا ن دددي والملنددد  ا 
 ا ن ام.

وس نددل ال ريددة رو الداقراط ددة الرددملب ة علدد  اوم مددة رعتماد ددا الملديددد مددن القدد ا    -112
 منحتلدددا وال  ايدددا  ال طن دددة املتمللقدددة  تملزيدددز حقددد ا ا   دددان ومحايتلدددا. ورس    األول يدددة الددديت

 اوم مة وماية املرسة خ  ةأب ت تحق ال ناء سيراأب.
وسفدددداد وفددددد ال ريددددة سفريق ددددا ال يدددد   كن  لددددددمل يبددددذل جلدددد داأب  ر ددددم صددددمل  ة ال ضدددددع  -113

ال  ايدددي ال دددارد  مدددن سجدددس م اءمدددة سداردددي مدددع التزاماتدددي الناشدددهتة عدددن الصدددم    - ارجتمددداعي
 ا ا   ددددان.  ددددا سن حاجددددة البلددددد إىل الدول ددددة  ويرددددلد علدددد  ذلددددك إ ردددداء و ارة الملدددددل وحقدددد

 اوص ل عل  الدعم التقل من اجملتمع الدو  ر تزال قارمة.
وقددد جت ددد التددزام اوم مددة  مافحددة ا فدد   التددام مددن الملقدداب   تملاوشددا المامددس مددع  -11٤

ا ممددة ا نار ددة الدول ددة. واب ضددافة إىل ذلددك  شددملل محايددة حقدد ا ا   ددان وتملزيز ددا جدد  ر 
ايددتات   ة ي ايددتلا ال طن دددة  رمتلددا. وسف دددحل عمل ددة  دددزه ال دد ا والت دددريح وإعددادة ا دمددداج 
وا عدددادة إىل الددد طن اجملدددال سمدددام ا دددع األشدددااص الدددذين ضدددلخ ا طدددريقلم لمدددي يملددد دوا إىل كنددد  

 الررع ة الديت رية.
وعد وة علد   ويمل اأب إىل تملزيز اوق   الصحة  اعتمد  و  قة  ر ن ال  ايدة ال طن دة. -115

ذلددك  سعددد  خ ددة تنق ذيددة وطن ددة  ت  ددا تراجددعو   ال ف ددا  النقايدد ة ووف ددا  امل ال ددد ووف ددا  
الرضدددع. و صدددل  دددذمل ا  دددة علددد  تقدددد  خددددما  الرعايدددة الصدددح ة  ددداانأب  لاطقدددال حدددىت يدددن 

ة  ا ام ة  وللح امدس واملرضدملا  واألطقدال الدذين تت داو  سعمدار م ا ام دة   اودار  ال اررد
 وترمنل س ر ة للت ع ة. و يد  سيراأب  امل زا  ة املاصصة لق اه الصحة.

ال  ايددد ة الددديت شدددلد ا  - وف مدددا يتمللدددق ابودددق   التمللددد م  خلقدددل األ مدددة ارجتماع دددة -116
 يلب ة عل  ق اعي التملل م واململل ما .  ال رية سفريق ا ال ي   آئراأب 

  الدديت يدد لل  ور يدد ما ف مددا يتمللددق ابألداء  و ت  ددة لددذلك  فددإن الملديددد مددن امل شددرا -11٧
 2019-2015حت لل إىل ضمل  األداء لاي . وسدى  ذا ال ضع إىل إعداد خ دة ا تقال دة للقدتة 

إىل تنىددد م عددد دة املددددارس تددددر  اأب إىل  اريدددة  رددداطلا ارعت دددادج  ور يددد ما   املرحلدددة   دددد 
امل ددلحة علدد  وقدد  احت  ددا للمدددارس   ا عداديددة. واب ضددافة إىل ذلددك  وافقددل ا ماعددا  

املندددداطق النار ددددة. وعلدددد  الددددر م مددددن صددددمل  ة ال ضددددع ارجتمدددداعي ال  ايددددي والصددددمل اب  املتمللقددددة 
 ابمل زا  ة  فإن امل زا  ة املاصصة للتملل م ال طل آخذة   ار د د.
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تدددع   ويملددد الملندد  الددذج متاريددي ا ماعددا  امل ددلحة ضددد املنىمددا  ا   ددا  ة  م دد لة -118
للقلق   جي خاص. و  إطار التصدج  ذا الملند   تنردر اوم مدة تددر  اأب قد ا  الددفاه واألمدن 

   ا ع سحناء البلد وماية الملامل    اجملال ا   ام.
ويدددمل اأب إىل ترددد  ع اوددد ار وحدددس النزاعدددا  ابل دددرا ال دددلم ة  شددداركل ال ريدددة سفريق دددا  -119

لل  م واملصاوة   ال رية سفريق ا ال ي    وسيَّد  اوم مة  قد ة ال ي     املبادرة األفريق ة 
 او ار الرامس مع يمان سفريق ا ال ي   كافة.

وف ما يتمللق ابوق   الملمس  ُوقِ ملل اتقاق ة   راء عررة مراكز للتددري  امللدل  جدرى  -120
 ترغ للا  منلا سر ملة مراكز   اب غي ويتة   املناطق الداخل ة.

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
ستدرس مجهورية أفريقيا الوسطى التوصيات التاليةة  وسةتقدر ردوداا عليهةا ق و ة   -121

 اإلنسان:مناسب ال يتجاوز موعد الدورة األربعني جمللس حقوق 
مواصلة اخلطوات املتخذة ق جمةا  التشةريعات فةدو مواءمتهةا ًامةاا  121-1

 الدولية للبلد ق جما  حقوق اإلنسان )االحتاد الروسي(؛مع االلتزامات 
التصةديق علةةى الووتو ةو  االرتيةةاري التفا يةةة حقةوق الطفةةل املتعلةةق  121-2

 إبجراء تقدمي البالغات )اجلبل األسود( ) رواتيا(؛
التنفيةةةذ اللامةةةل التفا يةةةة حقةةةوق الطفةةةل والتو يةةةع علةةةى الووتو ةةةو   121-3

الطفةةل املتعلةةق إبجةةراء تقةةدمي البالغةةات والتصةةديق عليةة   االرتيةةاري التفا يةةة حقةةوق
  )الوتغا (؛ 

التصةةةةةديق علةةةةةى االتفا يةةةةةة الدوليةةةةةة لمايةةةةةة حقةةةةةوق مجيةةةةةع العمةةةةةا   ٤-121
 املهاجرين وأفراد أسرهم )سرياليون(؛

التصةةديق علةةى اتفا يةةة حقةةوق األ ةةخاق  وي اإلعا ةةة )بورونةةدي(  121-5
 )السودان(؛

تلما  عمليةةةةة التصةةةةديق علةةةةى اتفا يةةةةة حقةةةةوق األ ةةةةخاق  وي اسةةةة 121-6
 اإلعا ة )مجهورية اللونغو الدميقراطية(؛ 

التصةةديق علةةى اتفا يةةة األمةةم املتحةةدة مللافحةةة اجلرميةةة املن مةةة عةةو  ٧-121
 الوطنية )توغو(؛

التصةةديق علةةةى اتفا يةةة منةةةع جرميةةةة اإلابدة اجلماعيةةة واملعا بةةةة عليهةةةا  121-8
 امل )إستونيا(؛وتنفيذها ابلل

تعزيز التعاون مع اهليئات الدولية واإل ليمية ق جما  حقةوق اإلنسةان  121-9
 )مجهورية اللونغو الدميقراطية(؛

تعزيةةةةةز التعةةةةةةاون مةةةةةةع اهليئةةةةةةات الدوليةةةةةة وهيئةةةةةةات حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان  121-10
 )بوتسواان(؛
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ضةةةمان ارتيةةةار املر ةةةحني الةةةوطنيني للمشةةةار ة ق انتخةةةاابت أع ةةةاء  121-11
ات معاهدات األمم املتحدة عن طريق عملية علنيةة و اممةة علةى أسةس اجلةدارة هيئ

 يرلندا الشمالية(؛أمللة املتحدة لويطانيا الع مى و واالستحقاق )امل
مواصلة تعزيز  دراهتا اإلداريةة والقانونيةة وسةامر االيةات  ات الصةلة  121-12

 لقمر(؛اليت ترمي إىل تيسري التماسك الوطين واملصالة )جزر ا
مواصلة اجلهود الرامية إىل نشر ثقافة حقوق اإلنسان وبنةاء القةدرات  121-13

 املؤسسية ق جماالت حقوق اإلنسان )تونس(؛
مواصلة تعبئة املوارد والتماس املساعدة الدولية الالزمة لزايدة  ةدرهتا  121-1٤

 على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها )نيجرياي(؛
الراميةة إىل إعةادة بسةل سةلطة الدولةة ق مجيةع أ ةاء م اعفة اجلهود  121-15

 اإل ليم )اللونغو(؛
التحقق من االحتياجات ق جما  املسةاعدة التقنيةة مةن أجةل التمةاس  121-16

 املزيد منها ق إطار عال ات الشرا ة الثنامية واملتعدة األطراو )اللونغو(؛
الةةدوليني واإل ليميةةني ق مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل إ ةةراء الشةةر اء  121-1٧

أنشطة بناء القدرات ق سبيل التنفيةذ الفعةا  للولةوايت الوطنيةة  وتةدابري السياسةة 
 العامة  واخلطل املتعلقة بتحسني حالة حقوق اإلنسان )الفلبني(؛

تعزيز االلتزار بتنفيذ السياسةات والتشةريعات الوطنيةة املتعلقةة  قةوق  121-18
 اإلنسان )إثيوبيا(؛

مواصةةةلة اجلهةةةةود الراميةةةةة إىل تعزيةةةةز دور املؤسسةةةةات الوطنيةةةةة املعنيةةةةة  121-19
  قوق اإلنسان من أجل توطيد السالر والتنمية الشاملة )نيبا (؛

ضةمان السةةرعة ق اعتمةاد وتنفيةةذ السياسةةة الوطنيةة لمايةةة األطفةةا    121-20
 واخلطة االسرتاتيجية الوطنية لإلسلان )غاان(؛

ت الدولة لعملها االعتيادي من رال  الشروع  زر استئناو مؤسسا 121-21
ق البحةةةن عةةةن حةةةل سةةةلمي للنةةةزاع  مةةةع إيةةةالء األولويةةةة للتعةةةاون مةةةع وحةةةدة دعةةةم 
الوسةةةةاطة التابعةةةةة لالحتةةةةاد األفريقةةةةي  مةةةةن أجةةةةل الوفةةةةاء ابلتزاماهتةةةةا ق جمةةةةا  حقةةةةوق 

 اإلنسان على أ مل وج  )أنغوال(؛
الية اللجنة الوطنية املعنية  قوق مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان فع 121-22

 )إندونيسيا(؛ ٢٠١٧اإلنسان والرايت األساسية  اليت أنشئ  ق عار 
توفري ملتب مر زي للجنة الوطنيةة املعنيةة  قةوق اإلنسةان والةرايت  121-23

األساسةةية تتةةا  لةة  املةةوارد البشةةرية واملاليةةة الالزمةةة لالضةةطالع  هامهةةا  وتشةةجيع 
 مجيع أ اء البلد )امللسيك(؛إنشاء ملاتب ق 

االمتثةةا  للمبةةادت املتعلقةةة  ر ةةز املؤسسةةات الوطنيةةة لتعزيةةز ومحايةةة  121-2٤
حقةةةوق اإلنسةةةان )مبةةةادت ابريةةةس( ل ةةةمان اعتمةةةاد اللجنةةةة الوطنيةةةة املعنيةةةة  قةةةوق 
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مةةن رةةال   صةةي  مةةا  ال سةةيمااملر ةةز لألةةفل  و اإلنسةةان والةةرايت األساسةةية ق 
 يلفي من املوارد هلا ومنحها صالحية التحقيق )هولندا(؛

تزويةةةد اللجنةةةة الوطنيةةةة املعنيةةةة  قةةةوق اإلنسةةةان والةةةرايت األساسةةةية  121-25
 ابلوسامل ال رورية لالمتثا  ملبادت ابريس )النيجر(؛

مةن ًلني اللجنة الوطنية املعنية  قةوق اإلنسةان والةرايت األساسةية  121-26
 العمل بفعالية )السنغا (؛

بنةةةةةاء  ةةةةةدرات اللجنةةةةةة الوطنيةةةةةة املعنيةةةةةة  قةةةةةوق اإلنسةةةةةان والةةةةةرايت  121-2٧
األساسةةةية علةةةى أ مةةةل وجةةة   وضةةةمان مراعاهتةةةا ملبةةةادت ابريةةةس ق عملهةةةا )جنةةةو  

 أفريقيا(؛
ضةةةةةمان ًتةةةةةع اللجنةةةةةة الوطنيةةةةةة املعنيةةةةةة  قةةةةةوق اإلنسةةةةةان والةةةةةرايت  121-28

إلجةةةراء التحقيقةةةات  ات الصةةةلة ابلشةةةلاو  الفرديةةةة  األساسةةةية ابلقةةةدرات الالزمةةةة
 املتعلقة ابنتها ات حقوق اإلنسان )إسبانيا(؛

 صةةةي  ميزانيةةةة معقولةةةة للجنةةةة الوطنيةةةة لقةةةوق اإلنسةةةان والةةةرايت  121-29
األساسةةية وتزويةةدها  ةةا يلةةزر مةةن املةةولفني واملعةةدات للةةي تةةؤدي عملهةةا  مةةا ينبغةةي 

 )توغو(؛
لةةةةالزر للجنةةةةة الوطنيةةةةة املعنيةةةةة  قةةةةوق اإلنسةةةةان  صةةةةي  التمويةةةةل ا 121-30

والةةرايت األساسةةية  وا لمةةة اجلناميةةة اخلاصةةة للةةي تةةؤداي عملهمةةا علةةى  ةةو فعةةا  
 )أو رانيا(؛

تزويةةةد اللجنةةةة الوطنيةةةة املعنيةةةة  قةةةوق اإلنسةةةان والةةةرايت األساسةةةية  121-31
ادت ابريةةةةةس ابملةةةةةوارد اللافيةةةةةة وا ةةةةةا  التةةةةةدابري الالزمةةةةةة ملواءمةةةةةة عملهةةةةةا مةةةةةع مبةةةةة

 )أوروغواي(؛
ضةةمان تةةوافر املةةوارد اللافيةةة للجنةةة الوطنيةةة املعنيةةة  قةةوق اإلنسةةان  121-32

والةةةرايت األساسةةةية للةةةي يلةةةون  قةةةدورها تنفيةةةذ رطةةةة عملهةةةا علةةةى  ةةةو مسةةةتقل 
 )أسرتاليا(؛

 صي  ميزانية  افية للجنة الوطنية املعنية  قوق اإلنسان والرايت  121-33
 ل ًلينها من الوفاء بواليتها على  و أف ل ) ندا(؛األساسية من أج

مواءمةةةةة عمةةةةل اللجنةةةةة الوطنيةةةةة املعنيةةةةة  قةةةةوق اإلنسةةةةان والةةةةرايت  121-3٤
 األساسية مع مبادت ابريس وتوفري مقر وموارد  افية هلا ) وستاريلا(؛

حتسني حالة حقوق اإلنسان امللفولة جلماعات األ ليات وإلغاء جترمي  121-35
 اجلنسية )أملانيا(؛ املثلية
إلغةةةاء عقوبةةةة اإلعةةةدار والتصةةةديق علةةةى الووتو ةةةو  االرتيةةةاري الثةةةا   121-36

امللحق ابلعهةد الةدوا اخلةاق ابلقةوق املدنيةة والسياسةية  اهلةادو إىل إلغةاء عقوبةة 
 اإلعدار )إسبانيا( )الوتغا ( ) وق( )ليتوانيا( )امللسيك(؛
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رتيةةةاري الثةةةا  للعهةةةد الةةةدوا اخلةةةاق التصةةةديق علةةةى الووتو ةةةو  اال 121-3٧
 ابلقوق املدنية والسياسية  اهلادو إىل إلغاء عقوبة اإلعدار ) رواتيا(؛

التصةةديق علةةى الووتو ةةو  االرتيةةةاري الثةةا  امللحةةق ابلعهةةد الةةةدوا  121-38
اخلةةاق ابلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية وا ةةا  التةةدابري التشةةريعية الالزمةةة إللغةةاء عقوبةةة 

 ؛ا)أو رانيا( )إستونيا( )الدامنرء اإلعدار
إلغاء عقوبة اإلعدار  املنصوق عليهةا حةا اان ق  ةانون العقةوابت  121-39
واالن ةةمار إىل الووتو ةةو  االرتيةةاري الثةةا  امللحةةق ابلعهةةد الةةدوا   ٢٠١٠ر لعةةا

إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار واالن ةةمار إىل و اخلةةاق ابلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية )أملانيةةا(؛
لووتو ةةةةةو  االرتيةةةةةاري الثةةةةةا  امللحةةةةةق ابلعهةةةةةد الةةةةةدوا اخلةةةةةاق ابلقةةةةةوق املدنيةةةةةة ا

إلغةةاء تطبيةةق عقوبةةة اإلعةةدار علةةى مجيةةع اجلةةرامم  و والسياسةةية )مجهوريةةة مولةةدوفا(؛
واالن ةمار إىل الووتو ةو  االرتيةاري الثةا  امللحةق ابلعهةد الةدوا اخلةاق ابلقةةوق 

عقوبةةةةةة اإلعةةةةدار لاميةةةةاا والتصةةةةديق علةةةةةى  وإلغةةةةاء املدنيةةةةة والسياسةةةةية )؛يسةةةةلندا(؛
الووتو ةةةةةو  االرتيةةةةةاري الثةةةةةا  امللحةةةةةق ابلعهةةةةةد الةةةةةدوا اخلةةةةةاق ابلقةةةةةوق املدنيةةةةةة 

وإلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار رايةةاا والتصةةديق علةةى الووتو ةةو   والسياسةةية )للسةةمو (؛
االرتيةةةةةاري الثةةةةةا  امللحةةةةةق ابلعهةةةةةد الةةةةةدوا اخلةةةةةاق ابلقةةةةةوق املدنيةةةةةة والسياسةةةةةية 

 ليا(؛)أسرتا
 تلثيف اجلهود الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدار )جورجيا(؛  ٤0-121
تسةةريع اجلهةةود الراميةةة إىل إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار   ةةا ق  لةةك عمليةةة  ٤1-121

 تنقيح أحلار  انون العقوابت )رواندا(؛
اسةةتئناو العمليةةة الراميةةة إىل إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار مةةن رةةال  تعةةديل  ٤2-121

 ون العقوابت )أرمينيا(؛أحلار  ان
إلغةةةاء عقوبةةةة اإلعةةةدار ق إطةةةار الةةةدورة الاليةةةة لالسةةةتعراض الةةةدوري  ٤3-121

 الشامل )اململلة املتحدة لويطانيا الع مى وأيرلندا الشمالية(؛
الن ةةةر ق تسةةةريع العمليةةةة الةةةيت ًهةةةد إىل إلغةةةاء عقوبةةةة اإلعةةةدار فعليةةةاا  ٤٤-121

 )موزامبيق(؛
 ار من  وانينها ) وستاريلا(؛حذو عقوبة اإلعد ٤5-121
ا ةةةا  رطةةةوات ترمةةةي إىل دعةةةم املبةةةادرات الراميةةةة إىل إرسةةةاء السةةةالر  ٤6-121

واألمةةن  وإعةةادة بنةةاء مؤسسةةات الدولةةة   ةةا ق  لةةك  ةةوات األمةةن الةةوطين وجهةةاز 
 ا؛الق اء  وتلبية احتياجات السلان اإلنسانية امللحة )أرمينيا

وتعزيةز عمليةة  الرامية إىل إلاء أعما  القتةا ؛امل ي ق تعزيز اجلهود  ٤٧-121
نةةةةزع سةةةةال  اجلماعةةةةات املسةةةةلحة وتسةةةةريح أفرادهةةةةا وإعةةةةادهتم إىل الةةةةوطن وإعةةةةادة 
إدماجهم  ابعتبار  لك ميثل  رطاا مسبقاا لتعزيز سيادة القانون والعدالةة واالنتعةا  

 )هندوراس(؛
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املسةةةلحة حتقيةةةق مزيةةةد مةةةن التقةةةدر ق جهةةةود نةةةزع سةةةال  اجلماعةةةات  ٤8-121
وتسةةةريح أفرادهةةةا وإعةةةادهتم إىل الةةةوطن وإعةةةادة إدمةةةاجهم مةةةن أجةةةل حتقيةةةق السةةةالر 

 واألمن )ليسوتو(؛
مواصلة اجلهود املبذولة مةن أجةل التوصةل إىل نةزع سةال  اجلماعةات  ٤9-121

املسلحة النا طة ق اإل ليم وتسريح أفرادها من أجل إعةادة إرسةاء األمةن ق البلةد 
 )السنغا (؛

إعطةةةاء األولويةةةة لتنفيةةةذ اسةةةرتاتيجية إصةةةال   طةةةاع األمةةةن والةةةوانم   121-50
الةةةوطين لنةةةزع السةةةال  والتسةةةريح واإلعةةةادة إىل الةةةوطن وإعةةةادة اإلدمةةةا  )جنةةةو  

 أفريقيا(؛
مواصلة املساعي الرامية إىل تعزيز  درة الدولةة علةى توطيةد ملاسةب  121-51

تز ة واجلهات املسلحة السالر ونزع السال  من رال  تفليك و بح جمموعات املر 
 اخلارجية ق مجيع أ اء البلد )بوتسواان(؛

م ةةةةةةاعفة اجلهةةةةةةود الراميةةةةةةة إىل ضةةةةةةمان األمةةةةةةن املسةةةةةةتدار ق البلةةةةةةد  121-52
 )بوروندي(؛

مواصلة اجلهةود الراميةة إىل تعزيةز األمةن عةن طريةق إصةال  اإلدارات  121-53
 (؛املسؤولة عن املناطق اخلاضعة لسيادة اللومة )اللامريون

 وضع حد فوراا للعنف الطامفي الذي يشهده البلد حالياا )سرياليون(؛ 121-5٤
 تعزيز عملية املصالة ق البلد )السودان(؛ 121-55
مواصةةةلة ا ةةةا  تةةةدابري فعالةةةة لتعزيةةةز عمليةةةة حتقيةةةق السةةةالر واملصةةةالة  121-56

 ونزع السال  )الصني(؛
اء السةةالر واألمةةن  وإعةةادة مواصةةلة املبةةادرات الراميةةة إىل إعةةادة إرسةة 121-5٧

 بناء جهاز الدولة  وال سيما  وات األمن الوطين واجلهاز الق امي ) وت ديفوار(؛
مواصلة جهود تعزيز املصالة والتعايش بني خمتلف اجملتمعات ا لية   121-58
عةةن التثقيةةف ق جمةةا  حقةةوق اإلنسةةان وإ ةةاعة ثقافةةة تةةدعو إىل السةةالر ق  ف ةةالا 

 لد )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(؛مجيع أ اء الب
وضع سياسات عامة وتن يم محالت التوعية من أجل منةع التحةري   121-59

على العنف  ألسبا  من مجلتها الدوافع العر يةة والدينيةة  والتحقيةق فيهةا ومعا بةة 
 األ خاق أو اللياانت اليت حترض على العنف )األرجنتني(؛

املناسبة ملنع أعما  االعتداء والتعذيب وغريه من  ا ا  مجيع التدابري 121-60
ضرو  املعاملة املهينة اليت ميارسها أفراد  وات األمةن  وإجةراء حتقيقةات فعالةة مةن 

 أجل تقدمي املسؤولني عن هذه اجلرامم إىل العدالة )إسبانيا(؛
واضةحاا  ةا يتفةق مةع اا تعديل  انون العقوابت لتعريةف التعةذيب تعريفة 121-61

 ا ية مناه ة التعذيب )الوتغا (؛اتف
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إنشةةاء االيةةة الو اميةةة الوطنيةةة وفقةةاا لاللتزامةةات املنصةةوق عليهةةا ق  121-62
 الووتو و  االرتياري التفا ية مناه ة التعذيب )أو رانيا(؛

إنشاء االية الو امية الوطنية ملرا بة حقوق األ خاق ق مجيع أما ن  121-63
هتةةةا النا ةةةئة عةةةن الووتو ةةةو  االرتيةةةاري التفا يةةةة مناه ةةةة االحتجةةةاز  وفةةةاءا ابلتزاما

التعةةةذيب  والسةةةما  ابلوصةةةو  إىل مجيةةةع أمةةةا ن االحتجةةةاز   ةةةا ق  لةةةك وصةةةو  
 من مات اجملتمع املد  )تشيليا(؛

حتسني لروو االحتجاز ون ار السجون بشلل عار  وضمان التقيُّةد  121-6٤
  دة االحتجاز القانونية )للسمو (؛

 تيسري عمل ا لمة اجلنامية اخلاصة )فرنسا(؛ 121-65
توفري مرافق عمل داممة للمحققني والق اة ومولفي الةدعم العةاملني  121-66

 ق ا لمة اجلنامية اخلاصة )الوالايت املتحدة األمريلية(؛
امل ةةي ق تفعيةةل عمةةل ا لمةةة اجلناميةةةة اخلاصةةة  بطةةرق  منهةةا مةةةدُّها  121-6٧

 لافيني للتملن من االضطالع بواليتها )أسرتاليا(؛ابملوارد والدعم ال
تعزيز اجلهود الرامية إىل ملافحة اإلفالت من العقا   ابلرق على  121-68

توفري ما يلزر من الوسامل للمحلمة اجلنامية اخلاصة واللجنةة الوطنيةة املعنيةة  قةوق 
 يل(؛اإلنسان والرايت األساسية  و لك ضماانا لفعالية األداء )الواز 

الةةةرق علةةةى السةةةرعة ق إنشةةةاء ا لمةةةة اجلناميةةةة اخلاصةةةة  وضةةةمان  121-69
 استقالهلا وحيادها ) يلي(؛

مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل إعةةادة بنةةاء ن ةةار الق ةةاء وتعزيةةزه وإلةةاء  ٧0-121
اإلفالت من العقا  على ارتلا  االنتها ات اخلطرية لقوق اإلنسان  بطرق منها 

وفري الةةدعم اللامةةل للمحلمةةة اجلناميةةة اخلاصةةة )مجهوريةةة  علةةى وجةة  اخلصةةوق  تةة
  وراي(؛
ملافحةةةةة اإلفةةةةالت مةةةةن العقةةةةا  وحتسةةةةني توثيةةةةق انتها ةةةةات حقةةةةوق  ٧1-121

 اإلنسان )فرنسا(؛
تيسةةري عمليةةة املصةةالة القاممةةة علةةى الةةوار فيمةةا بةةني مجيةةع ملةةوانت  ٧2-121

 اجملتمع )فرنسا(؛
ري المايةةةة  وال سةةةيما لل ةةةخاق تعزيةةةز الن ةةةار الق ةةةامي فةةةدو تةةةوف ٧3-121

 ال عفاء  وعلى رأسهم األطفا  والنساء )فرنسا(؛
دعةةةةم املبةةةةادرات الراميةةةةة إىل حتقيةةةةق السةةةةالر واألمةةةةن  وإعةةةةادة بنةةةةاء  ٧٤-121

مؤسسةةةات الدولةةةة وتعزيزهةةةا   ةةةا ق  لةةةك ن ةةةار العدالةةةة  وضةةةمان إيصةةةا  املعونةةةة 
 اإلنسانية إىل من هم ق حاجة إليها )هنغاراي(؛

إيالء أولوية أ و لقطاع العد    ا ق  لك ا لمة اجلناميةة اخلاصةة   ٧5-121
 من رال  زايدة املوارد اليت  صصها الدولة هلذا القطاع )السويد(؛
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ةةرت فيهةةا  ٧6-121 تن ةةيم جلسةةات ةا مةةة متنقلةةة ق املنةةاطق الناميةةة الةةيت د م  
 ؛امبا  ا ا م )السويد

تلزر ا ا م الوطنية ب مان سالمة ال ةحااي وضع واعتماد تشريعات  ٧٧-121
والشةةهود وحقهةةم ق اخلصوصةةية  ووضةةع بةةرانم  محايةةة مسةةتقل ل ةةمان إنفةةا  هةةذه 

 التشريعات )السويد(؛
ا ةةةةا  تةةةةدابري راصةةةةة ترمةةةةي إىل رصةةةةد االنتها ةةةةات اخلطةةةةرية لقةةةةوق  ٧8-121

عنهةةا   اإلنسةةان   ةةا ق  لةةك العنةةف اجلنسةةي والعنةةف اجلنسةةا   و شةةفها واإلبةةال 
و لةةةك بطةةةرق منهةةةا إيفةةةاد بعثةةةات حتقيةةةق إىل األجةةةزاء الغربيةةةة مةةةن مجهوريةةةة أفريقيةةةا 

عن استثناء  الوسطى  وإىل منع ارتلا  اجلرامم وضمان املساءلة عن ارتلافا ف الا 
 مرتليب هذه اجلرامم من إملانية اإلفالت من العقا  وعمليات العفو )السويد(؛

درء واملدعني العامني والق اة بشةنن أف ةل تدريب أفراد الشرطة وال ٧9-121
املمارسةةات املتبعةةة ق جمةةا  التحقيةةق ق حةةاالت العنةةف اجلنسةةي والعنةةف اجلنسةةا  

 ومقاضاة اجلناة )الوالايت املتحدة األمريلية(؛
تشةةةديد التةةةدابري الراميةةةةة إىل تعزيةةةز سةةةيادة القةةةةانون واللةةةم الر ةةةةيد  121-80

 إدارة املوارد املالية ق  طاع التعدين )أنغوال(؛ ب مان توري الصرامة واملسؤولية ق
مواصةةةلة اجلهةةةود الراميةةةة إىل إصةةةال  الن ةةةامني القةةةانو  واألمةةةين  ةةةا  121-81

ةةةةن األداء ق إ امةةةةة العةةةةد  وحتقيةةةةق السةةةةالر املسةةةةتدار وترسةةةةي  ثقافةةةةة حقةةةةوق  س   ُي 
 عميقاا )بور ينا فاسو(؛اا اإلنسان ترسيخ

ب مان استقالل  ومد  ه ابملوارد املاليةة والبشةرية تعزيز الن ار الق امي  121-82
اللافيةةةة  وضةةةمان إملانيةةةة االحتلةةةار إىل الق ةةةاء للجميةةةع ق أ ةةةاء اإل لةةةيم  افةةةة 

 ) وستاريلا(؛
 مواصلة اجلهود اجلارية لتعزيز الق اء وإصالح  )مصر(؛  121-83
انتها ةات اإل الع عن تعيني األ خاق الذين يشتب  ق ضلوعهم ق  121-8٤

حقةةوق اإلنسةةان واجلةةرامم املنصةةوق عليهةةا ق القةةانون الةةدوا ق مناصةةب  ةةد تتةةيح 
 هلم ارتلا  مزيد من االنتها ات أو اجلرامم )؛يسلندا(؛

تلثيف التدابري الرامية إىل ضةمان المايةة املنصةوق عليهةا ق  ةانون  121-85
امم املرتلبةةةة ق حةةةق حقةةةوق اإلنسةةةان والقةةةانون الةةةدوا اإلنسةةةا  ابلتحقيةةةق ق اجلةةةر 

السةةةلان املةةةدنيني واجلهةةةات الفاعلةةةة ق جمةةةا  العمةةةل اإلنسةةةا   ومعا بةةةة مرتلبيهةةةا 
ف ةةالا عةةن مةةرتليب االنتها ةةات األرةةر  لقةةوق اإلنسةةان والقةةانون الةةدوا اإلنسةةا  

 )األرجنتني(؛
ًلةةةةني جلنةةةةة القيقةةةةة والعدالةةةةة واجلةةةةو واملصةةةةالة الوطنيةةةةة ودعمهةةةةا  121-86

 و  أفريقيا(؛ابللامل )جن
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امل ةةةي ق جهةةةود ملافحةةةة اإلفةةةالت مةةةن العقةةةا  وتعزيزهةةةا ب ةةةمان  121-8٧
تقةةةةةدمي األ ةةةةةةخاق املةةةةةةدانني ابرتلةةةةةةا  انتها ةةةةةةات حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان إىل العدالةةةةةةة 

 )للسمو (؛ 
االمتنةةاع عةةن مةةنح العفةةو لل ةةخاق املسةةؤولني عةةن ارتلةةا  اجلةةرامم  121-88

أو االنتها ةات اخلطةرية لقةوق اإلنسةان  اخلطرية املنصوق عليها ق القةانون الةدوا
 )هنغاراي(؛

إعةةةادة د يةةةد حقةةةوق ضةةةحااي انتها ةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان ق معرفةةةة  121-89
 القيقة  و ذلك ق الصو  على االنتصاو أو اجلو )هنغاراي(؛

ضةةةمان وجةةةود ؛ليةةةة للتحةةةري عةةةن مجيةةةع أفةةةراد  ةةةوات األمةةةن بشةةةنن  121-90
اإلنسةةةان وتةةةوفري تةةةدريب  ةةةامل بشةةةنن التقيُّةةةد  احتمةةةا  ارتلةةةافم انتها ةةةات لقةةةوق
  قوق اإلنسان وتعزيزها )النروي (؛

ا ةةةةا  تةةةةدابري فعالةةةةة مللافحةةةةة اإلفةةةةالت مةةةةن العقةةةةا  عةةةةن ارتلةةةةا   121-91
االنتها ات اجلسيمة لقوق اإلنسان ق حق النسةاء واألطفةا    ةا ق  لةك العنةف 

دروعةةةاا بشةةةرية أثنةةةاء النةةةزاع اجلنسةةةي وجتنيةةةد األطفةةةا  اجلنةةةود واسةةةتخدار األطفةةةا  
 )الوتغا (؛

وضةةع اسةةرتاتيجية للعدالةةة االنتقاليةةة ت سةةتلهم مةةن التوصةةيات املنبثقةةة  121-92
  توريةةةاا ملزيةةةد مةةةن التنسةةةيق وحتقيقةةةاا لالتسةةةاق ق ٢٠١٧عةةةن عمليةةةة املسةةةح لعةةةار 

 جمموعة االيات والعمليات الق امية وغري الق امية )بلجيلا(؛
ت مةةةةن العقةةةةا  ودعةةةةم اجلهةةةةود الوطنيةةةةة والدوليةةةةة ملافحةةةةة اإلفةةةةال 121-93

للتحقيةةةق ق انتها ةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان   ةةةا ق  لةةةك حتقيقةةةات ا لمةةةة اجلناميةةةة 
 اخلاصة ق مجهورية أفريقيا الوسطى )تشيليا(؛

ضةةةةمان املسةةةةاءلة عةةةةن انتها ةةةةات حقةةةةوق اإلنسةةةةان   ةةةةا ق  لةةةةك ق  121-9٤
 الر )إستونيا(؛صفوو القوات املسلحة ومجيع أطراو عملية الس

امل ةةةةي ق تعزيةةةةز سةةةةيادة القةةةةانون ضةةةةماانا للفعاليةةةةة ق إنفةةةةا  حقةةةةوق  121-95
 اإلنسان )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(؛

 تعزيز محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان )فرنسا(؛ 121-96
ضمان بيئة ؛منة للمدافعني عن حقةوق اإلنسةان والصةحفيني وغةريهم  121-9٧

 اجملتمةةةع املةةةد  مةةةن رةةةال  التحقيةةةق ق مجيةةةع االدعةةةاءات املتعلقةةةة مةةةن الفةةةاعلني ق
بسةةةوء املعاملةةةةة  واعتمةةةةاد مشةةةروع القةةةةانون املتعلةةةةق  مايةةةة املةةةةدافعني عةةةةن حقةةةةوق 

 اإلنسان )أيرلندا(؛
ا ةةا  تةةدابري ترمةةي إىل إجةةراء حتقيقةةات سةةريعة ونزيهةةة ق االعتةةداءات  121-98

ة األرةةةرية  وتقةةةدمي اجلنةةةاة إىل العدالةةةة الداميةةةة الةةةيت اسةةةتهدف  صةةةحفيني  ق ااونةةة
 )ليتوانيا(؛
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اعتمةةاد  ةةانون بشةةنن حريةةة الصةةو  علةةى املعلومةةات وفقةةاا للمعةةايري  121-99
 الدولية )بنن(؛

 ا ا  رطوات لماية املدافعني عن حقوق اإلنسان ) ندا(؛ 121-100
 ملافحة رطا  اللراهية والتطرو )العراق(؛ 121-101
هةةود الازمةةة مةةن أجةةل تعزيةةز املصةةالة والتعةةايش السةةلمي مواصةةلة اجل 121-102

 بني الناس بصرو الن ر عن الدين أو أي فوارق أرر  )نيجرياي(؛
بذ  جهود متواصلة من أجل وضع حد خلطا  اللراهية والتحري   121-103

 على العنف  مع صون حرية التعبري ق الو   نفس  )بلجيلا(؛
 ةةةةانون العقةةةةوابت ومقاضةةةةاة مجيةةةةع مةةةةرتليب مةةةةن  ١٥١تنفيةةةةذ املةةةةادة  121-10٤

 أعما  االجتار ابلبشر )أملانيا(؛
اعتماد تشريعات ترمي إىل محاية السةلان األصةليني مةن الةر  ق وإنفةا   121-105

 هذه التشريعات على  و فعا  )بنن(؛
وضةةةع اسةةةرتاتيجية وطنيةةةة للتوليةةةف مةةةن  ةةةنلا تعزيةةةز املسةةةاواة بةةةني  121-106

 اجلنسني )صربيا(؛
 الن ر ق وضع اسرتاتيجية جديدة مللافحة الفقر )النيجر(؛ 121-10٧
اسةةةةتعراض اإلطةةةةار القةةةةانو  الةةةةوطين بشةةةةنن مسةةةةنلة السةةةةلن واألرض  121-108

 واملللية  ووضع اسرتاتيجية وطنية فذا الشنن  وتنفيذها )صربيا(؛
إعطةةةةةاء األولويةةةةةة للةةةةةوام  اللوميةةةةةة الراميةةةةةة إىل التصةةةةةدي للفقةةةةةر   121-109

 ق أوساط النساء واألطفا  )جنو  أفريقيا(؛ يماس الو 
مواصةةلة تعزيةةز السياسةةات االجتماعيةةة مةةن أجةةل حتسةةني نوعيةةة حيةةاة  121-110

 السلان  وال سيما أ ثر  رامح اجملتمع ضعفاا )مجهورية فنزويال البوليفارية(؛
حتسةةني إملانيةةة وصةةو  الو ةةاالت واملن مةةات اإلنسةةانية إىل السةةلان  121-111
 رين ضماانا لتلبية احتياجاهتم الفورية والرميسية )أسرتاليا(؛املت ر 
مواصةةةةةةلة اجلهةةةةةةود الراميةةةةةةة إىل حتسةةةةةةني اهليا ةةةةةةل األساسةةةةةةية للطةةةةةةرق  121-112

 )اللامريون(؛
مواصةةةلة تعزيةةةز التنميةةةة اال تصةةةادية واالجتماعيةةةة  والةةةد مةةةن الفقةةةر  121-113

 الصني(؛وزايدة ضمان حقوق املرأة والطفل واأل خاق  وي اإلعا ة )
مواصةةلة تعزيةةز التنميةةة اال تصةةادية واالجتماعيةةة فةةدو الق ةةاء علةةى  121-11٤

 الفقر واالرتقاء  ستو  معيشة السلان )جيبويت(؛
مواصةةلة العمةةل علةةى حتسةةني رةةدمات الرعايةةة الصةةحية والتعلةةيم مةةن  121-115

أجةةل االرتقةةاء  سةةتو  معيشةةة السةةلان  والعمةةل بوجةة  رةةاق  علةةى توسةةيع نطةةاق 
   ةو األمية ) واب(؛برام
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زايدة اإلنفةةاق علةةى الصةةحة وضةةمان حصةةو  النسةةاء والفتيةةات علةةى  121-116
 الرعاية الصحية اإلجنابية واجلنسية بال انقطاع )اهلند(؛

مواصةةةلة تعزيةةةز اجلهةةةود الراميةةةة إىل ضةةةمان الصةةةحة البدنيةةةة والعقليةةةة  121-11٧
 الوسطى )إندونيسيا(؛للسرة ق إطار الوالية الدستورية جلمهورية أفريقيا 

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني فرق الفئات ال ةعيفة ق الصةو   121-118
 على الرعاية الصحية )ملديف(؛

مواصةةةلة اجلهةةةود الراميةةةة إىل تعزيةةةز القطةةةاع الصةةةحي  وال سةةةيما مةةةن  121-119
 رال  صياغة اخلطة الوطنية الثالثة بشنن تطوير الرعاية الصحية )املغر (؛

تعزيةةز اجلهةةود الراميةةة إىل ضةةمان الةةق ق التعلةةيم واخلةةدمات الصةةحية  121-120
 )النروي (؛

 تعزيز برام  الرعاية الصحية )تونس(؛ 121-121
ا ةةةا  تةةةدابري لتحسةةةني أداء مرا ةةةز الرعايةةةة الصةةةحية  وضةةةمان تةةةوافر  121-122

 األدوية والدعم النفسي املالمم لل حااي )اجلزامر(؛
ابملمارسةةةات اجليةةةدة املتبعةةةة ق البلةةةدان األرةةةر  وبتجارفةةةا ق األرةةةذ  121-123

جما  وضع وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية ق  طاع الصحة للفةرتة 
 )مجهورية  وراي الشعبية الدميقراطية(؛ ٢٠٢١-٢٠١٧
ا ةةةةا  مجيةةةةع التةةةةدابري الالزمةةةةة للحةةةةد مةةةةن وفيةةةةات املواليةةةةد ووفيةةةةات  121-12٤

 اليت ميلن تفاديها )إستونيا(؛ األمهات
االسةةةةتمرار ق إعطةةةةاء األولويةةةةة إلصةةةةال  ن ةةةةار التعلةةةةيم ق مبةةةةادرات  121-125

 املصالة   ا ق  لك ا ا  تدابري ملموسة هلذا الغرض )هندوراس(؛
إعما  الق ق التعليم إىل أ صى حد مملن من رال  حتسني اهليا ل  121-126

 املعلمني وتدريبهم )اهلند(؛األساسية املدرسية وتوليف 
 بذ  مجيع اجلهود الالزمة إلعادة بناء املدارس ومحايتها )الوتغا (؛ 121-12٧
ا ا  التدابري الالزمة ملنع أطراو النزاع من االستيالء على املةدارس   121-128

واالسةةتناد ق  لةةك  علةةى وجةة  اخلصةةوق  إىل املبةةادت التوجيهيةةة لمايةةة املةةدارس 
 من االستخدار العسلري أثناء النزاع املسلح ) وت ديفوار(؛واجلامعات 

تعزيز التدابري الراميةة إىل ضةمان حصةو  اجلميةع علةى التعلةيم اجليةد   121-129
وال سةةيما الفئةةات السةةلانية األ ثةةر معةةاانة مةةن التهمةةيش   ةةا ق  لةةك عةةن طريةةق 

علمةةني وتةةدريبهم إعةةادة بنةةاء اهليا ةةل األساسةةية املدرسةةية وتنفيةةذ بةةرانم  لتوليةةف امل
 )مجهورية مولدوفا(؛

مواصلة اجلهود ل مان تعميم التعليم االبتدامي والق اء علةى األميةة  121-130
 )االحتاد الروسي(؛
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مواصةةةلة اجلهةةةود املبذولةةةة لتعزيةةةز التثقيةةةف ق جمةةةا  حقةةةوق اإلنسةةةان  121-131
  والوام  الدولية ق هذا اجملا  )السودان(؛

التةةةةدابري الالزمةةةةة لةةةةزايدة متوسةةةةل املعةةةةد  اإلمجةةةةاا  امل ةةةةي ق ا ةةةةا  121-132
 لاللتحاق ابملدارس  مع إيالء اهتمار راق للفتيات )فيي  انر(؛

توطيةةةد الن ةةةار التعليمةةةي مةةةن رةةةال  تنميةةةة الطفولةةةة املبلةةةرة وتةةةوفري  121-132
 التعليم االبتدامي للجميع  ق مجلة أمور أرر  )زمبابوي(؛

 توفري التعليم للجميع  ومراعةاة االحتياجةات توعية السلان ابلق ق 121-13٤
اخلاصةةةةة للطفةةةةا   وي اإلعا ةةةةة مةةةةن رةةةةال  إنشةةةةاء مرا ةةةةز متخصصةةةةة لتعلةةةةيمهم 

 )اجلزامر(؛
 حتسني معد  االلتحاق ابملدارس )اللامريون(؛ 121-135
تعزيز اجلهود أ ثر من أجل توفري فةرق الوصةو  اللامةل إىل التعلةيم  121-136

فيةةف مةةن األميةةة ابلتعةةاون مةةع و ةةاالت األمةةم املتحةةدة  ات جلميةةع األطفةةا   والتخ
 الصلة والشر اء ااررين )مجهورية  وراي الشعبية الدميقراطية(؛

االسةتمرار ق بةذ  جهةود مت ةافرة مةن أجةل حتسةني االيةات القاممةة  121-13٧
مللافحة املمارسات االجتماعية الثقافية ال ارة ضةد النسةاء واألطفةا  وتعزيةز هةذه 

 ليات )إثيوبيا(؛اا
م اعفة اجلهود مةن أجةل حتقيةق املسةاواة بةني اجلنسةني ب ةمان إنفةا   121-138

  انون التلافؤ بني اجلنسني إنفا اا فعاالا )ليتوانيا(؛
حةةد عامةةاا للفتيةةات والفتيةةان علةةى  ١8حتديةةد سةةن الةةزوا  الةةدنيا ق  121-139

 سواء )امللسيك(؛ 
املسةةاواة ق القةةوق والفةةرق للمةةرأة )االحتةةاد مواصةلة العمةةل ل ةةمان  121-1٤0

 الروسي(؛
مواصلة اجلهود من أجل ملافحة العنف اجلنسةا   وال سةيما العنةف  121-1٤1

 ضد املرأة )تونس(؛
بةةةةذ  املزيةةةةد مةةةةن اجلهةةةةود ق سةةةةبيل حتقيةةةةق املسةةةةاواة بةةةةني اجلنسةةةةني  121-1٤2

العنةف اجلنسةي   وملافحة التمييز ضد املرأة  و لةك عةن طريةق معاجلةة   ةااي مثةل
والةةزوا  املبلةةر  والةةزوا  ابإل ةةراه  ومشةةار ة املةةرأة ق اإلدارة العامةةة وحصةةوهلا علةةى 

 التعليم )أوروغواي(؛
ضةةةمان إسةةةهار النسةةةاء والشةةةبا  وأع ةةةاء اجملتمةةةع املةةةد  والزعمةةةاء  121-1٤3

 التقليديني والدينيني ق مفاوضات السالر ومشار تهم فيها )األرجنتني(؛
اصلة اجلهود الرامية إىل حتسني مشار ة املرأة ق عملية صنع القرار مو  121-1٤٤

 )اللامريون(؛
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إنشاء ؛لية لإلنذار من أجل ملافحة الةزوا  ابإل ةراه والةزوا  املبلةر  121-1٤5
 )فرنسا(؛

 مواصلة اجلهود اجلارية لتعزيز حقوق املرأة )مصر(؛  121-1٤6
تشوي  األع اء التناسلية األنثوية  مواصلة اجلهود الرامية إىل ملافحة 121-1٤٧

 وغريها من املمارسات التقليدية ال ارة )املغر (؛
مواصةةةلة اجلهةةةود الراميةةةة إىل ملافحةةةة العنةةةف ضةةةد املةةةرأة وملافحةةةة  121-1٤8

املمارسةةة املتمثلةةة ق إجةةراء عمليةةات جراحيةةة ضةةارة للع ةةاء التناسةةلية األنثويةةة ق 
 البلد )االحتاد الروسي(؛

 تماد أحلار  انونية جترر االغتصا  الزوجي )؛يسلندا(؛اع 121-1٤9
 مواصلة اجلهود ق سبيل ملافحة العنف اجلنسا  )اللامريون(؛ 121-150
ا ةةةةا  اخلطةةةةوات الالزمةةةةة للق ةةةةاء علةةةةى تشةةةةوي  األع ةةةةاء التناسةةةةلية  121-151

 األنثوية وتوعية خمتلف اجملموعات اإلثنية فذه املمارسة ال ارة ) رواتيا(؛
تعزيةةز التةةدابري الراميةةة إىل ملافحةةة لةةاهرة تشةةوي  األع ةةاء التناسةةلية  121-152

 األنثوية ) وق(؛ 
إجةةراء حتقيةةق  ةةامل ق مجيةةع حةةاالت العنةةف اجلنسةةي الةةيت تسةةتهدو  121-153

 النساء والفتيات  ومقاضاة اجلناة )سرياليون(؛
وزايدة مةةةد   تلثيةةف اجلهةةةود املبذولةةة ملقاضةةةاة مةةرتليب أعمةةةا  العنةةف  121-15٤

الوحةةةدة املشةةةرت ة للتةةةدرل السةةةريع ومنةةةع العنةةةف اجلنسةةةي ضةةةد النسةةةاء واألطفةةةا  
ل  نها من تقدمي ردمات الدعم لل حااي )إسبانيا(؛  ابلوسامل اليت ً 

 ١٣٢٥ضمان تنفيذ رطةة العمةل الوطنيةة إلنفةا   ةرار جملةس األمةن  121-155
يةةة والنفسةةية والقانونيةةة  بوجةة  واسةةتمرارية التمويةةل لتنفيةةذها  لتةةنمني اخلةةدمات الطب

راق  للناجيات مةن العنةف اجلنسةي والعنةف اجلنسةا   وضةمان مشةار ة املةرأة ق 
 العمليات السياسية جبميع مراحلها )هولندا(؛

ا ةةةةا  مزيةةةةد مةةةةن التةةةةدابري الفعالةةةةة للتصةةةةدي جلميةةةةع أ ةةةةلا  العنةةةةف  121-156
 اجلنسي ضد النساء والفتيات )نيبا (؛

هود الرامية إىل التصدي للعنف اجلنسي والعنةف اجلنسةا  تلثيف اجل 121-15٧
عن طريةق ضةمان ًتةع الوحةدة املشةرت ة للتةدرل السةريع ومنةع العنةف ضةد النسةاء 

 واألطفا  ابلقدرات الالزمة لالضطالع  هامها )ليتوانيا(؛
تلثيةةف التةةدابري الراميةةةة إىل منةةع مجيةةع أ ةةةلا  العنةةف ضةةد النسةةةاء  121-158

فحتهةةةا   ةةةا ق  لةةةك العنةةةف اجلنسةةةي  مةةةع ات  بةةةاع لةةة   ير ةةةز علةةةى والفتيةةةات وملا
 وتوفري مزيد من املوارد البشرية واملالية لتنفيذ هذه التدابري )هندوراس(؛ ال حااي؛

إعةةداد وتنفيةةذ اسةةرتاتيجية وطنيةةة مللافحةةة العنةةف اجلنسةةي والتصةةدي  121-159
 ؛()األرجنتني عل    ا ق  لك العنف اجلنسي املتصل ابلنزا 
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وضع اسرتاتيجية وطنية بشةنن العنةف اجلنسةي وتنفيةذها  مةع الةرق  121-160
ق الو   نفس   على أن يلون أفراد مجيع السلطات اللومية املعنية مدربني على  
 يفية معاجلة حاالت العنف اجلنسي ضد النساء والتحقيق فيها ومقاضاة مرتلبيهةا 

 )أيرلندا(؛
نة واملقاضاة ق حق  ل من ارتلب انتها ات مواصلة إجراءات اإلدا 121-161

وجتةةاوزات ق جمةةا  حقةةوق اإلنسةةان والةةرايت األساسةةية  وال سةةيما ق حةةق النسةةاء 
واألطفةةةا  والفئةةةات ال ةةةعيفة  وضةةةمان احةةةرتار القةةةانون الةةةدوا اإلنسةةةا  والقةةةانون 

 الدوا لقوق اإلنسان )إيطاليا(؛
قار األو   عن طريق العمل أي ةاا  االهتمار  ماية حقوق املرأة ق امل 121-162

علةةى ملافحةةة مجيةةع أ ةةلا  التمييةةز والعنةةف ضةةدها   ةةا ق  لةةك تشةةوي  األع ةةاء 
 التناسلية األنثوية وزوا  األطفا  والزوا  املبلر والزوا  ابإل راه )إيطاليا(؛

إيةةالء األولويةةة للتحقيةةق ق حةةاالت العنةةف اجلنسةةي ومقاضةةاة اجلنةةاة   121-163
 توفري الماية اللافية لل حااي والشهود )التفيا(؛  ا ق  لك

اعتمةةاد مزيةةد مةةن التةةدابري الفعالةةة إللةةاء اإلفةةالت مةةن العقةةا  علةةى  121-16٤
أعمةةا  العنةةف اجلنسةةي والعنةةف اجلنسةةا   بطةةرق منهةةا إصةةال  اهليا ةةل األساسةةية 

 الق امية رار  العاصمة )النروي (؛
للو ايةة والمايةة وتعزيةز هةذه التةدابري  امل ي ق اعتماد تدابري  ةاملة 121-165

للتصدي للعنف اجلنسي والعنف اجلنسا  وضمان حصو  ال حااي على املساعدة 
 اللافية )الفلبني(؛

ا ةةةةا  تةةةةدابري عاجلةةةةة لو ةةةةف االنتها ةةةةات اخلطةةةةرية لقةةةةوق اإلنسةةةةان  121-166
طفةةا  املرتلبةةة ق حةةق النسةةاء واألطفةةا    ةةا ق  لةةك العنةةف اجلنسةةي  وجتنيةةد األ

 اجلنود واستخدار األطفا  دروعاا بشرية ق النزاع )الوتغا (؛
ا ا  تدابري فعالة ملنع العنةف اجلنسةي والعنةف اجلنسةا  ضةد النسةاء  121-16٧

 والفتيات  وتقدمي املساعدة اللافية ل حااي هذه اجلرمية )مجهورية  وراي(؛
سب ق حاالت العنف اعتماد اسرتاتيجية  املة ت من التحقيق املنا 121-168

اجلنسةةةةي والعنةةةةف اجلنسةةةةا  والعنةةةةف اجلنسةةةةي املتصةةةةل ابلنةةةةزاع فةةةةدو وضةةةةع حةةةةد 
لإلفةةةالت مةةةن العقةةةا  علةةةى هةةةذه اجلةةةرامم  وتنفيةةةذ بةةةرام   ةةةاملة لةةةدعم ال ةةةحااي 

 )مجهورية مولدوفا(؛
تعزيز اجلهود الرامية إىل ملافحة العنةف ضةد املةرأة وضةمان التحقيةق  121-169

ف ضةةةد املةةةرأة ومقاضةةةاة اجلنةةةاة  ومعةةةا بتهم وتفعيةةةل الوحةةةدة ق مجيةةةع حةةةاالت العنةةة
املشةةرت ة للتةةدرل السةةريع  ومنةةع العنةةف ضةةد النسةةاء واألطفةةا  علةةى أ مةةل وجةة  

 )رواندا(؛
تعزيةةةز اجلهةةةود الراميةةةة إىل تعزيةةةز إدمةةةا  الشةةةبا  والنسةةةاء ق سةةةوق  121-1٧0

 العمل  وال سيما من رال  التدريب املهين والرق )فيي  انر(؛



A/HRC/40/12 

GE.19-00176 28 

 فالةةة حقةةوق الفئةةات ال ةةعيفة  مثةةل النسةةاء واألطفةةا  واأل ةةخاق  121-1٧1
  وي اإلعا ة و بار السن )زمبابوي(؛

ا ةا   ةل التةدابري الةيت ًنةع تعةرض الفتيةات والنسةاء للعنةف اجلنسةي  121-1٧2
على أيدي املقاتلني واملدنيني املسةلحني  وتةؤدي إىل زايدة اجلهةود الراميةة إىل وضةع 

 من العقا  على هذه األفعا  )بلجيلا(؛ حد لإلفالت
وضةةع اسةةرتاتيجية ترمةةي إىل وضةةع حةةد ملمارسةةة العنةةف اجلنسةةي ضةةد  121-1٧3

 ق البلد )الوازيل(؛اا النساء  مع إيالء اهتمار راق للنساء املشردات دارلي
تعزيةةز  ةةدرات الوحةةدة املشةةرت ة للتةةدرل السةةريع ومنةةع العنةةف ضةةد  121-1٧٤

أجةةل تلبيةةة احتياجةةات هةةذه الفئةةات ال ةةعيفة بشةةلل أف ةةل النسةةاء واألطفةةا  مةةن 
 ) ندا(؛
من  انون العقوابت ل مان الماية اللاملة من  ٢٩٤إصال  املادة  121-1٧5

 التعرض للتمييز القامم على نوع اجلنس واهلوية اجلنسانية ) ندا(؛
وضةةةع وتنفيةةةذ رطةةةة اسةةةرتاتيجية مللافحةةةة العنةةةف اجلنسةةةي  وضةةةمان  121-1٧6

 حااي على الدعم النفسي ومساءلة مرتليب هذه اجلرامم ) يلي(؛حصو  ال 
التحقيةةق ق مجيةةع حةةاالت تعةةذيب النسةةاء وتقةةدمي اجلنةةاة للمحا مةةة  121-1٧٧

 وإنزا  العقوابت املناسبة فم ) وستاريلا(؛
امل ةةي ق تنفيةةذ تةةدابري فعالةةة ق جمةةا  ملافحةةة العنةةف ضةةد املةةرأة   121-1٧8

 نف ومقاضاة اجلناة )جيبويت(؛والتحقيق ق ادعاءات الع
وضةةةةع سياسةةةةة  ةةةةاملة واسةةةةرتاتيجية تنفيذيةةةةة ملعاجلةةةةة حقةةةةوق الطفةةةةل  121-1٧9

 )أرمينيا(؛
التعجيةل ابعتمةاد مشةةروع  ةانون بشةنن محايةةة الطفولةة  وفقةاا التفا يةةة  121-180

حقةةةوق الطفةةةل والووتو ةةةو  االرتيةةةاري امللحةةةق ابتفا يةةةة حقةةةوق الطفةةةل بشةةةنن بيةةةع 
واسةةتغال  األطفةةا  ق البغةةاء وق املةةواد اإلابحيةةة  وم ةةاعفة اجلهةةود مةةن األطفةةا  

 أجل الق اء على لاهرة جتنيد األطفا  ق النزاعات املسلحة )أوروغواي(؛
التحقيةةةةةةق ق االدعةةةةةةاءات املتعلقةةةةةةة ابرتلةةةةةةا  األطةةةةةةراو املتحاربةةةةةةة  121-181

  وستاريلا(؛انتها ات رطرية ومنهجية لقوق الطفل  أايا  ان  هذه األطراو )
زايدة اجلهةةود املبذولةةة ق إطةةار السياسةةة العامةةة املتبعةةة ق جمةةا  محايةةة  121-182

 األطفا  )العراق(؛
الن ةةةر ق وضةةةع سياسةةةة  ةةةاملة واسةةةرتاتيجية تنفيذيةةةة ملعاجلةةةة حقةةةوق  121-183

 الطفل )جورجيا(؛
تعزيةز محايةة حقةوق الطفةل مةن رةال  إنفةا  الدولةة لإلطةار التشةةريعي  121-18٤

 لقامم بشنن عمل األطفا  ورصدها لعملية اإلنفا  )أملانيا(؛ا
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مواصةةةلة اجلهةةةود املبذولةةةة ق سةةةبيل تعزيةةةز حقةةةوق الطفةةةل عةةةن طريةةةق  121-185
تشةةةةديد التةةةةدابري الراميةةةةة إىل محايةةةةة حقةةةةو هم  بطةةةةرق منهةةةةا وضةةةةع سياسةةةةة  ةةةةاملة 

 )ملديف(؛
ق حةةق سةةن  تشةةريع يةةن  صةةراحةا علةةى ح ةةر ممارسةةة العقوبةةة البدنيةةة  121-186

 األطفا  ق مجيع األما ن )اجلبل األسود(؛
التحقيةةةةةق ق مجيةةةةةع حةةةةةاالت االسةةةةةتغال  اجلنسةةةةةي الةةةةةيت تعةةةةةرض هلةةةةةا  121-18٧

األطفةةا   ووضةةع رطةةة عمةةل وطنيةةة مصةةحوبة بتةةدابري ترمةةي إىل محايةةة األطفةةا  مةةن 
 العنف اجلنسي )اململلة املتحدة لويطانيا الع مى وأيرلندا الشمالية(؛

م  أفراد اجلماعةات املسةلحة املسةؤولني عةن انتها ةات حقةوق منع د 121-188
اإلنسةةةةان   ةةةةا ق  لةةةةك االعتةةةةداء علةةةةى األطفةةةةا   ق صةةةةفوو القةةةةوات املسةةةةلحة 

 والشرطة والدرء )الوالايت املتحدة األمريلية(؛
مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل محايةةة األطفةةا  مةةن التعةةرض النتها ةةات  121-189

نون الةةدوا اإلنسةةا  علةةى أيةةدي أطةةراو النةةزاع  افةةة  حقةةوق اإلنسةةان وانتهةةاء القةةا
ق  لةةك القتةةل  واالرتطةةاو  وجتنيةةد األطفةةا  اجلنةةود  والرمةةان مةةن الصةةو    ةةا

 على ردمات الصحة والتعليم واملساعدة اإلنسانية )مجهورية  وراي(؛
ضةةةمان تنفيةةةةذ اتفا يةةةةة حقةةةةوق الطفةةةل مةةةةن أجةةةةل محايةةةةة األطفةةةةا  ق  121-190

 لحة )الفلبني(؛النزاعات املس
جترمي جتنيد األطفةا  واسةتخدامهم ق أعمةا  القتةا   ومعا بةة اجلنةاة   121-191

 وضمان إعادة إدما  هؤالء األطفا  )هندوراس(؛
ا ا  مجيع التدابري الالزمة ل مان حقوق األطفا   بطرق منها علةى  121-192

األطفا  وتشجيع إعةادة وج  اخلصوق  تعزيز اجلهود املبذولة مللافحة ومنع جتنيد 
 دهيلهم وإدماجهم ق اجملتمع من جديد )إيطاليا(؛

م ةةاعفة اجلهةةود الراميةةة إىل ضةةمان ًتةةع األطفةةا  اجلنةةود املسةةرحني  121-193
  قهم ق التعليم )ليسوتو(؛

تعزيةةز عمليةةة إعةةادة إدمةةا  اجلنةةود األطفةةا  املسةةرحني  وال سةةيما عةةن  121-19٤
 تعليم )للسمو (؛طريق تيسري حصوهلم على ال

ا ةةةةةةا  تةةةةةةدابري فعالةةةةةةة ًنةةةةةةع جتنيةةةةةةد اجلماعةةةةةةات املسةةةةةةلحة للطفةةةةةةا   121-195
 واستخدامهم )رواندا(؛

تعزيةز اجلهةةود املبذولةة ق سةةبيل محايةة األطفةةا   وال سةيما منةةع جتنيةةد  121-196
األطفةةةةةا  واسةةةةةتخدامهم مةةةةةن أطةةةةةراو النةةةةةزاع  وإعةةةةةادة دهيةةةةةل األطفةةةةةا  املتةةةةةنثرين 

 ة   ن فيهم األطفا  ضحااي العنف اجلنسي )سلوفينيا(؛ابلنزاعات املسلح
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جترمي جتنيد األطفا  وممارسة العنةف اجلنسةي ضةدهم واسةتخدامهم ق  121-19٧
أعما  القتا   وتلثيف التةدابري الراميةة إىل تةوفري المايةة والرعايةة الطبيةة والنفسةية 

 ل حااي هذه اجلرامم من الفتية والفتيات )األرجنتني(؛
تنفيةةةذ الووتو ةةةو  االرتيةةةاري التفا يةةةة حقةةةوق الطفةةةل بشةةةنن ا ةةةرتاء  121-198

األطفةةا  ق املنازعةةات املسةةلحة تنفيةةذاا  ةةامالا مةةن أجةةل التصةةدي السةةتمرار جتنيةةد 
 األطفا  اجلنود وضمان تسرُيهم وإدماجهم ق اجملتمع من جديد )أسرتاليا(؛

فةةةةةا  اجملنةةةةةدين ق تعزيةةةةةز السياسةةةةةة الدوليةةةةةة الراميةةةةةة إىل تسةةةةةريح األط 121-199
صفوو اجلماعةات املسةلحة وإعةادة إدمةاجهم  ووضةع تشةريعات وطنيةة جتةرر جتنيةد 

 األطفا  ق النزاعات املسلحة ) يلي(؛
منةةع اسةةتخدار األطفةةا  اجلنةةود وجتنيةةد ووضةةع حةةد لةةذلك  وضةةمان  121-200

 إعادة إدما  األطفا  اجلنود السابقني وإملانية حصوهلم على التعليم )جيبويت(؛
 حتسني أوضاع األ خاق  وي اإلعا ة )العراق(؛ 121-201
اعتمةةةاد القةةةوانني الالزمةةةة ل ةةةمان حقةةةوق األ ةةةخاق  وي اإلعا ةةةة  121-202

 والتصديق على اتفا ية حقوق األ خاق  وي اإلعا ة )موريشيوس(؛
تعزيةةز السياسةةات والتةةدابري الراميةةة إىل محايةةة األطفةةا   وي اإلعا ةةة  121-203

 بني ابملهق من االعتداءات  وةا مة اجلناة )سرياليون(؛واألطفا  املصا
امل ةةي ق وضةةةع إجةةةراءات ترمةةي إىل تعزيةةةز حقةةةوق األ ةةةخاق  وي  121-20٤

عن طريق توسيع فرق األطفا   ال سيمااإلعا ة وتعزيز مشار تهم ق تنمية البلد  و 
  وي اإلعا ة ق الصو  على التعليم ق مجيع املستوايت ) واب(؛

 تعزيز محاية حقوق الالجئني واملشردين دارلياا )تشيليا(؛ 121-205
ومسةاعدهتم  وفقةاا للمبةادت التوجيهيةة اا ضمان محاية املشردين دارلي 121-206

 املتعلقة ابلتشرد الدارلي )النروي (؛
مواصةةلة اجلهةةود املبذولةةة لةةل مشةةللة األ ةةخاق املشةةردين دارليةةاا   121-20٧
 ا.نعن الالجئني )اللامريو  ف الا 

مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ق هةذا التقريةر تعةو عةن مو ةف الدولةة  -122
)الدو ( اليت  دمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينبغي أن يفهةم ألةا حت ةى بتنييةد 

 الفريق العامل بلامل .
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