األمم املتحدة

A/HRC/32/9/Add.1

الجمعية العامة

Distr.: General
13 June 2016
Arabic
Original: Spanish

مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية والثالثون
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري

الشامل*

باراغواي
إضافة

آراء بشأ ن االسأأتنتاواأ والو التو أأياأ وااللت امأأاأ الطوعيأأة والأأردود
المقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

*

مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية.

)GE.16-09629(A



A/HRC/32/9/Add.1

 -1ترررب رررارا وا الس ارسررتلرار الرردور الةررامل ليررة مررن الهررم اتليرراح املتاجررة ل م تمر
الدويل ل نظر يف جالة جقوق اإلنساس يف اللامل .فقد تسىن من خالل مبراد املسراواة والةرمولية
والنزاهررة والدوريررةا الررم يتميررز ررا ارسررتلرار الرردور الةرراملا ضررماس امللام ررة املتسرراوية ل رردول
وتةر ي التلرراوس فيمرا رينهررا .واعتمرردح ررارا وا هررذا املوقررم منرذ ردايررة تلاو ررا مر هررذه اتليررة
خررالل اجلولررة األوىل جيررق قب ررع مجير التوملررياح املقدمررة إليهررا .ورلررد لر ا قرردمع رررارا وا ا
جمدِّدة رذل التزامهراا تقريرر منت رم املردة لإلشرارة إىل مرا جققتر مرن تقرد يف تنفيرذ التوملرياح
املذكورة.
اسرتشد ا عند اختا تدارري يف مجي مراجل عم ية إعداد التقرير
 -2وهذه هي املباد الم ر
الررو ل أل ررار ارسررتلرار األخررريا سروا تل ررص األمررر ر رريا ة التقريررر الررم شررار فيهررا مررا يزيررد
ع ر  30مؤسس ررة مررن املؤسس رراح الو نيررة وفري ررص ملرريا ة م ر لم مررن ي رري الس ر اح ال ر ال
الو املةرراوراح الررم الرجريررع م ر منظمرراح ا تم ر املرردغ و ريهررا مررن املؤسسرراح الو نيررة قرروق
ٍ
رتنسيص من شبكة جقوق اإلنساس وحتع إشراف الس ة التنفيذية.
اإلنساس
 -3واضر ر رت هي ررز وتنظ رريم املل وم رراح نظ ررا ر رمل ررد التومل ررياح )SIMOREا وه ررو لي ررة
تنسيص مةرتكة رني الوكارح متاجة ع شبكة اإلنرتنع الثبترع فلاليتهرا يف تلزيرز قردراح الدولرة
ع ر الوفررا رالتزاما ررا .ويف هررذا ال ررددا رجظررع رررارا وا رارتيررا الثنررا التحرراور مر الرردول الس
حنو  45ر دا رجر راسرتددا هرذه األداة .وتةر هرذه الت رررة ررارا وا ع ر مواملر ة اللمرل
رالتلرراوس م ر ر ررداس الخرررب مررن الجررل إنةررا مؤسسرراح قرروق اإلنسرراس كفي ررة رتحسررني مسررتوب
محاية هذه ا قوق.
 -4وشاركع رارا وا يف ارستلرار اخلاص ا حيردوها يف لر ارقتنرا نفسر واملسرؤولية
نفسها وارلتزا نفس الم املا حت ع ا يف تقدمي تقاريرهاا ر ريقة واضحة وشفافةا عن التقرد
احمل رريف يف إعمررال جقرروق اإلنسرراس يف الب ررد وكررذل عررن التحرردياح الررم ر ت رزال قائمررة .وتلررر
رررارا وا عررن شرركرها ل رردول ع ر مررا الولت ر مررن اهتمررا لتقريرهرراا وتةررهد ع ر لر التوملررياح
ال ر  193املقدمررة الثنررا ارسررتلرار الةررفو والررم نررف رذ ملظمهررا إىل جررد كبررريا كمررا يتض ر مررن
التح يررل املف رل الررذ الجررر يف هررذا اخل رروص .ورامل ررلا ترجر رررارا وا رالت ييررد الررذ لقيتر
السياساح اللامة واتلياح والتردارري امللتمردة مرن الجرل رفراه مجير مروا ل ررارا وا  .وي ترز الب رد
رتلزيز التقد احملريف.
 -5ويف اخلتر ررا ا تر ررود رر ررارا وا الس تة ر ر الر رردول ع ر ر موامل ر ر ة تقر رردمي دعر ررم قر ررو تلير ررة
ارسررتلرار الرردور الةررامل الررم التاجررع ملرفررة وتقيرريم جالررة جقرروق اإلنسرراس يف مجي ر الرردول
األعضا يف منظمة األمم املتحدة .ويق ع عاتص الدول تنفيذ التوملياح املقدمة يف إ ار هذه
اتليررة تنفيررذا دقيقررا راعتمرراد نرظررم رملررد فلالررة تسررم را ررول ع ر نتررائر م موسررة ع ر الرر
الواق .
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التو ياأ المتعلقة بااللت اماأ الدولية
 -6تقبررل مجهوريررة رررارا وا التوملررية 1-102؛ فال ر امللررل ملرررور جاليررا ع ر خمت ررم
اهليئاح ا كومية ل تةاور رة س إمكانية الت ديص ع ير وشررو ت بيقر  .ورامل رلا تقبرل ررارا وا
التومل ررية  2-102وتة ررري إىل الس ال ر ر س رريرلرر قريب ررا ع ر ر الربمل رراس ل ت ررديص ع ير ر  .وتقب ررل
رارا وا كذل التومليتني  3-102و.4-102
 -7ريررد الس رررارا وا حترريً ع مررا رالتوملرريتني  1-105و 2-105ال تررني تفتقرراس إىل الدقررة
يف مليا تهما وتذكر ر ا ملدقع ع الربوتوكو ْلني األول وال اغ رتفاقية جقوق ال فرل ووقلرع
ع ر الربوتوكررول ال الرق الررذ هرو يف ررور عم يرة الت ررديص .ففري التوملررية 2-105ا ر ر مررن
رارا وا سح حتفظا ا ع املادتني  76و 77من ارتفاقية الدولية رة س محاية جقروق مجير
اللمال املهاجرين والفراد السرهما يف جني الس رارا وا مل تبد هذه التحفظاح.
 -8وفيم ررا يتل ررص رالتومل ررياح  5-102و 6-102و 7-102و 8-102املتل ق ررة رتنفي ررذ
نظررا روم ررا األساس رري وتل ررديالح كمب ررارا يلك ررم املررؤار ال ررو ل جالي ررا ع ر النظ ررر يف مة رررو
القانوس املتل ص رتنفيذ نظا رومرا األساسري الرذ النةرئع هوجبر احملكمرة اجلنائيرة الدوليرة .ولكري
حيظ هذا املةرو هوافقة مبدئيرةا مرن الراليف الس تقرره جلنرة القروانني التارلرة رخ الةريو ا وهري
اهليئة الربملانية الل يا الم يتلني ع يها البع يف املس لة.
 -9وقب ر ررع رر ررارا وا التوملر ررية  9-102ع مر ررا ر ر ر س القر ررانوس رقر ررم  2012/4614جلر ررل
تلريم التلذي وتلريم ارختفرا القسرر منسر مني مر التلرريفني الرواردين يف اتفاقيرة مناهضرة
ارختفررا القسررر واتفاقيررة مناهضررة التلررذي رردف ضررماس تفسررري ملاهرردتني متل قتررني حبقرروق
إنساس م ِزمتني لبارا وا تفسريا متسقا.

التو ياأ المتعلقة بالمؤسساأ الوطنية لحقوق اإلنسان
 -10تقب ر ر ر ر ر ررل ر ر ر ر ر ر ررارا وا التومل ر ر ر ر ر ررياح  14-102و 15-102و 16-102و17-102
و 18-102و 19-102و 20-102و 21-102و 22-102و 23-102و.24-102

التو ياأ المتعلقة بالخطة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -11فيم ررا يت ررل رالتومل ررياح املتل ق ررة رتنفي ررذ خ ررة اللم ررل الو ني ررة ق رروق اإلنس رراسا تقب ررل
رررارا وا التوملرريتني  28-102و 29-102ال تررني ترتب رراس ارتبا ررا وثيقررا رالتوملررية 30-102
يف نفخ ارجتاه .ومن التردارري اإلااريرة امللتمردة يف هرذا اإل رار إنةرا مرملرد جقروق
الم ت
اإلنساس الذ سيبدال تفلي قريبا.
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التو ياأ المتعلقة باألطفال والمراهقين
 -12تقبل رارا وا التوملرياح  10-102و 11-102و 12-102و .141-102وهري
تقبل اليضا التومليتني  46-102و 47-102املتل قتني راللقوررة البدنيرةا وتةرري إىل الس مةررو
قر ٍ
رانوس رة ر س محايررة األ فررال وامل رراهقني مررن اللقورررة البدنيررة و ريهررا مررن ضرررو امللام ررة القاسررية
الو الالإنسانية الو املهينة قد رعرر ع ر الربملراس يف  2شربا /فرباير  2016الرذ جظري راملوافقرة
مبدئيا.
 -13ورامل ر ر ررلا تقب ر ر رل رر ر ررارا وا التوملر ر ررياح  59-102و 60-102و 61-102املتل قر ر ررة
رتس يل املواليد.
 -14وجظيررع التوملرريتاس  91-102و 92-102املتل قترراس هكافحررة مجير الشرركال اللنررم
ضررد األ فررال رقبررول رررارا وا  .وقررردمع رنيررا يف اتونررة األخرررية مح ررة اجرررتْ جقرروقي رِّر ْغ عررن
اللنم اجلنسي  .وهي مبادرة دف إىل توعية مجي اجلهاح الفاع ة ر مهية اإلرالغ عن جرارح
انتها جقوق األ فال واملراهقني.
 -15وفيم ر ررا يتل ر ررص رلم ر ررل األ ف ر ررالا تقب ر ررل ر ر ررارا وا التومل ر ررياح  90-102و93-102
و 94-102و 95-102و 96-102و 97-102و .98-102وقررد ررفر ا ررد األد لسررن
فرغ قريبرا مرن
اللملا هوج القانوس رقم  15/5407املتل ص راللمل املنزيلا إىل  18عاما .وسرير غ
مة رررو الق ررانوس األويل املتض ررمن تلري ررم عم ررل األ ف ررال احملف رروف راملد ررا ر وعم ررل األ ف ررال يف
اخلدمة املنزلية  )criadazgoواهلادف إىل فرر جزا اح مناسبة عن ارنتهاكراح .ورامل رلا جررح
مراجل ررة ارسر ررتاتي ية الو ني ررة ملنر ر عم ررل األ ف ررال والقض ررا ع ير ر ومحاي ررة املر رراهقني اللم ررال يف
رارا وا دف حتسني تنفيذها.

التو ياأ المتعلقة بالسكان األ ليين
 -16فيمرا صررل التوملررياح املتل قررة رالسرركاس األملر ينيا تقبررل رررارا وا التوملررياح 118-102
و 25-102و 26-102و 27-102و 171-102و 172-102و173-102
و 174-102و 175-102و 176-102و 177-102و 178-102و179-102
و 180-102و 181-102و.182-102

التو ياأ المتعلقة بالمرلة
 -17تقب ررل ر ررارا وا التومل ررية 31-102ا وق ررد ق رردمع يف  8ار/م ررار 2016ا هناس رربة
اليررو الرردويل ل مررالةا مةرررو القررانوس املتل ررص رالتكررافؤ الررد قرا ي جر تررتمكن املررالة جقيقيررا مررن
تويل منامل ملن القرار.
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 -18وتقبررل ر ررارا وا اليض ررا التومل ررياح  32-102و 48-102و 49-102و50-102
و 51-102و 136-102و.137-102
 -19والتوملررياح الررم جظيررع رقبررول رررارا وا فيمررا يتل ررص ررراللنم ضررد النسررا والفتيرراح هرري
التوملياح التاليرة  66-102و 67-102و 68-102و 69-102و 70-102و71-102
و 72-102و 73-102و 74-102و 75-102و 76-102و 77-102و78-102
و 79-102و 80-102و 81-102و 82-102و 83-102و 84-102و85-102
و 87-102و 88-102و .89-102وينظ ررر الربمل رراس جالي ررا يف مة رررو ق ررانوس رةر ر س ا ماي ررة
الةررام ة ل مررالة .وقررد القررره جم ررخ النروا يف ا مررل يف كررانوس األول/ديسررمرب 2015؛ وهررو يلكررم
جاليا ع دراست رإملاس.

التو ياأ المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة
 -20تقبررل رررارا وا التوملررياح  163-102و 164-102و 165-102و166-102
و 167-102و 168-102و 169-102و .170-102وسيردرج عدد من هذه التوملياح
يف احملرراور ارسررتاتي ية خل ررة اللمررل الو نيررة األوىل املتل قررة حبقرروق األشررداص و اإلعاقررة الررم
قردمع رنيا يف شبا /فرباير  2016و رجددح فيها خار ة ريرص رعتمراد تردارري ترمري إىل تلزيرز
تك ررافؤ الف رررص لذش ررداص و اإلعاقر رة واكي ررنهم م ررن ارس ررتفادة م ررن مجي ر الظ ررروف الاليفم ررة
لتنميتهم الةام ة.

التو ياأ المتعلقة باالتجار باألشخاص
 -21تقبررل ر ررارا وا التوملررياح التالي ررة  99-102و 100-102و 101-102و102-102
و 103-102و104-102ا وملظمها يف ور التنفيذ.

التو ياأ المتعلقة بعدم التميي
 -22تقب ر ر ر ر ر ررل ر ر ر ر ر ر ررارا وا التومل ر ر ر ر ر ررياح  33-102و 36-102و 37-102و38-102
و 39-102و 40-102و 41-102و 42-102و 43-102و 44-102و45-102
و 52-102و 53-102و 54-102و 55-102و 56-102و 57-102و.58-102

التو ياأ المتعلقة بالنُّظم الوطنية لمتابعة تنفيذ التو ياأ
 -23تقبررل رررارا وا التوملررية 34-102ا وقررد عمرردح رررارا وا ا اسررتنادا إىل اخلررربة اجليرردة
الم اكتسبتها من نظا متارلة تنفيذ التوملياح )SIMOREا إىل ت ميم ررناجمهرا ل تلراوس التقرل
 SIMORE PARAGUAYا ال ررذ تتيحر ر ل رردول ل مس ررامهة يف إنة ررا نرظ ررم ياث ررة يف ر ررداس
الخرب .وتقد رارا وا يف الوقع الراهن مساعدة تقنية إىل الورو وا وهنردورا وشري ي .وتقبرل
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رارا وا التوملية 35-102ا وست ر متارلة تنفيذ توملرياح ارسرتلرار الردور الةرامل عرن
ريص نظا  SIMOREالذ تنل خ ة اللمل املتل قة ر ع مةراركة منظمراح ا تمر املردغا
وسيرلىن الربنامر الدويل ملنتدب جقوق اإلنساسا الذ ل هيئة تديرها ويفارة اخلارجيرةا رالتنسريص
رني خمت م اجلهاح الفاع ة ارجتماعية.

التو ياأ المتعلقة ب نشطة المراقبة
 -24تقب ررل ر ررارا وا التومل رريتني  62-102و 63-102وتؤك ررد الس ال هيئ ررة ترل ررىن ر نة ر ة
املراقبررة ا ر الس تك روس خاضررلة ألجكررا و نيررة ودوليررة م ِزمررةا تكفررل اج ررتا جقرروق امل روا نني
وجريا م األساسية.

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

التو ياأ المتعلقة بنظام السجون
 -26تقبل رارا وا التومليتني  64-102و .65-102وهري تقبرل اليضرا التوملرية 121-102
املتل قررة رقضررا األجرردا ا وقررد قرررد مررؤخرا يف هررذا ا ررال رروتوكررول رملررد ومراقبررة الترردارري ارجتماعيررة
التل يميررة اخلامل ررة ر رراملراهقني املد ررالفني ل ق ررانوسا الررذ يرم رري إىل حتدي ررد اس ررتاتي ياح و رائ ررص مراقب ررة
تنفيررذ الترردارري ررري ارجت ايفيررة .ويترري هررذا ال ر فرررص التلرراوس م ر النظررا القضررائي ويةرركل الداة
عمرل إلدارة الترردارري ررري ارجت ايفيررةا التارلرة ل هررايف الررو ل لرعايررة األجردا اجلرراحنني الررذ تةرررف
ع ي ويفارة اللدل.

التو ياأ المتعلقة بإقامة العدل
 -27التومل ررياح الرامي ررة إىل ض ررماس اس ررتقالل الس ر ة القض ررائية ونزاهته ررا ال ررم قب ته ررا ر ررارا وا
هي  105-112و 106-112و .120-112وتقبل ررارا وا اليضرا التوملرياح 107-102
و 108-102و 109-102املتل قررة رتمكررني الفئرراح األشررد ضررلفا مررن ال ررو إىل اللدالررة .وقررد
نف ررذح ويفارة الل رردل م ررؤخرا مة ررروعا يس ررل إىل ال رررتوير ل قاف ررة اللم ررل الت رروعي يف ا رال الق ررانوغ
لتة ي احملامني ع تقردمي مسراعدة جمانيرة إىل احملت غ رزين األشرد ضرلفا يف مؤسسراح السر وس يف
الب ررد ال ررا بني يف التم ررا إع ررادة النظ ررر يف األجك ررا ال ررادرة يف جقه ررم .واألم ررل ملق ررود ع ر الس
يسهم هذا التدرري يف ا د من جارح الت خري املفر يف اإلجرا اح اجلنائية.
 -28وفيم ر ررا يتل ر ررص رالتومل ر ررية 1-104ا تتله ر ررد الس ر ر ر ة التنفيذي ر ررة رإجال ر ررة مض ر ررمو ا إىل
الكررونسر الررو ل رسيررة تنفيررذهاا و لر وفقرا ألجكررا املررادة  195مررن الدسررتور الررم تررنل ع ر
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ج روايف إنةررا الكررونسر رسرفتي ر جلرراس حتقيررص مةرررتكة رة ر س ال مس ر لة متل قررة رامل ر حة اللامررة
وكذل رة س س و العضا ت ال اس.
 -29وعررالوة ع ر ل ر ا ر سررع اإلج ررا اح الةررفوية والل نيررة املتل قررة ر جرردا مارينررا كوي ر
مرج ته ررا النهائي ررة .وراإلض ررافة إىل القض ررية الرئيس رريةا قر رردمع إىل النيار ررة اللام ررة يف ع ررا 2012
شرركوب واجرردة رة ر س انتهررا جقرروق اإلنسرراسا وهرري اتس قيررد التحقيررص .ويف ضرروس السررنواح
األرر الم العقبع الجدا مارينا كوي ا مل ترقد رنيا ال شكوب الخرب إىل اهليئاح املدت ة يف
هذه القضية.

التو ياأ المتعلقة بالتعذيب
 -30تقبررل رررارا وا التوملررياح  110-102و 111-102و 112-102و119-102
املتل قة هن التلذي والقضا ع ي .

التو ياأ المتعلقة بالفساد
 -31تقبررل رررارا وا التوملرريتني  113-112و 114-112ال تررني ترميرراس إىل القضررا ع ر
الفساد يف خمت م هيئاح الدولة.

التو ياأ المتعلقة بسالمة الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان
 -32تقب ر ر ررل رر ر ر ررارا وا التوملر ر ر ررياح  115-102و 116-102و 117-102و124-102
و 125-102و 126-102و 127-102و 128-102و 129-102و130-102
و 131-102و 132-102و 133-102و 134-102و .135-102فف ر ر ر ر ر ر ر ر رري نيس ر ر ر ر ر ر ر ر رراس/
الرريل 2016ا رعرر ع الربملاس مةرو قانوس يرمري إىل إنةرا لي ٍرة مايرة ال رحفيني واللرام ني يف
وسائً اإلعال  .وسترلقد اجل ساح الل نية يف جزيراس/يوني .2016

التو ياأ المتعلقة بالحقيقة والعدالة وعدم النسيان
 -33تقبل رارا وا التوملية .122-102

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

التو ياأ المتعلقة بالتقدم االوتماعي ومكافحة الفقر
 -35تقبل رارا وا التومليتني  139-102و.140-102
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 -36وفيمررا يتل ررص رلمررل األ فررالا تقبررل رررارا وا التومل ررياح  142-102و143-102
و 144-102و 145-102و 146-102و 147-102و .185-102ويف هررذا ال ررددا
السررهم الربنررامر الرائررد  Sembrando Oportunidadesيف إجرردا تراجر هررا يف األرقررا املتل قررة
رامي  2011و2015ا اخنفضررع نسرربة الفقررر والفقررر املرردق ع ر ال ررليد
رررالفقر املرردق ؛ ففرري عر ْ
ال ررو ل م ررن  32.43يف املائ ررة إىل  22.24يف املائ ررة وم ررن  18.03يف املائ ررة إىل  9.97ع ر ر
التوايل.

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

التو ياأ المتعلقة بالصحة والتعليم والعمل
 -38تقبررل رررارا وا التوملررية  13-102املتل قررة رتحسررني تةرريلاح اللمررل اخلاملررة رالنسررا
واأل فال .ويف هذا ال ددا نفذح رارا وا خ ة تسوية األوضا ري القانونية ومكافحرة وقرو
م ل هرذه األوضرا ا وهري اخل رة الرم تسرل إىل تنظريم املؤسسراح الت اريرة وتقررت تقردمي جروافز
ض رريبية إىل الةررركاح واملؤسسرراح الت اريررة الررم تة ر املسررؤولية ارجتماعيررة واج ررتا األجكررا
القانونية املتل قة رقانوس اللمل.
 -39وتقبررل رررارا وا اليضررا التوملررياح  148-102و 149-102و 150-102املتل قررة
حب ول اجلمي ع الرعاية ال حية.
 -40وتقب ر ر ر ررل ر ر ر ر ررارا وا ك ر ر ر ررذل التومل ر ر ر ررياح  151-102و 152-102و153-102
و 154-102و 155-102و 156-102و .157-102وه رري تلك ررم جالي ررا ع ر ر إق ر ررار
اخل ة الو نية ل رعايرة ال رحية الةرام ة لذ فرال ل فررتة 2021-2016ا الرم ردف إىل حتديرد
حمرراور اس ررتاتي ية جديرردة لت بيررة ارجتياجرراح وملاجلررة املسررائل اح األولويررة م ر ا رررص ع ر
رنهر ي رردمر الرعاي ررة
اج ررتا الق ررانوس واملس رراواة ر ررني اجلنس ررني وتل رردد ال قاف رراح وإع ررا األولوي ررة ل ر ٍ
ال حيةا ور سيما الرعاية ال حية الةام ة لذ فالا يف مجي السياساح.
 -41وحت رريً ر ررارا وا ع م ررا رالتومل ررياح  3-105و 4-105و 5-105و 6-105ال ررم
تتناىف م الجكا الدستور وم ارلتزاماح الدولية الناشرئة عرن ال ركو الدوليرة الرم تكفرل ا رص
يف ا ياة.
 -42وتقبل ررارا وا التوملرياح  158-102و 159-102و 160-102و161-102
و 162-102املتل ق ررة همارس ررة ا ررص يف التل رريم يارس ررة كام ررة .ويف ه ررذا ال ررددا تنف ررذ ويفارة
التل يم وال قافة خمت م ارسرتاتي ياح الرم ترمري إىل حتسرني فررص ا رول ع ر التل ريم وترنلا
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يف مج ررة المررورا ع ر تزويررد اجلمي ر ررراملواد املدرسررية وترروفري امل روارد املاليررة ل هيئرراح اإلداريررة الرنيررة
لضماس جمانية التل يم وتس ية تكاليم النقل والوجباح املدرسية وتقدمي ِمن دراسية.

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

االلت اماأ الطوعية
 -44تؤكررد رررارا وا مررن جديررد ارلتزامرراح الررم تلهرردح ررا يف تقريرهررا الررو ل املقررد وفقررا
ل فقرة  5من مرفص القرار  21/16ال ادر عن جم خ جقوق اإلنساس .وقد مت الوفا فلال ربلض
هررذه ارلتزامرراح املوافقررة ع ر السياسررة الو نيررة اجلديرردة ل ه رررة وخ ررة اللمررل الو نيررة قرروق
اإلنسرراس لذشررداص و اإلعاقررةا وسررن القررانوس رقررم  5508املتل ررص رتلزيررز األمومررة ومحايتهررا
ودعم الرضاعة ال بيلية.
 -45وت ت ررز ر ررارا وا هوامل ر ة دع ررم الت رردارري الرامي ررة إىل تلزي ررز ومحاي ررة جق رروق اإلنس رراس وفق ررا
ل تلهداح الدولية املتل قة حبقوق اإلنساس ورتة ي التلاوس رني اهليئاح اإلق يمية والدولية.
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