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  جملس حقوق اإلنسان
  عشرةالثامنة الدورة 

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  اليونسري    
  إضافة    

أو التوصيات وااللتزامات الطوعية والردود     /آراء بشأن االستنتاجات و       
  ع االستعراض واملقدمة من الدولة موض

__________ 

  . الترمجة التحريرية يف األمم املتحدةوائرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دحرَّمل ُت  *  
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تشيد سرياليون وترحب بالتوصيات املقدَّمة يف معرض االستعراض الدوري الشامل            
 ٥رة، يوم    جمللس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية عش       ٨الذي جرى بشأهنا يف اجللسة      

وبعد مشاورات وطنية مع أصحاب املصلحة واملواطنني، تأيت حكومة    . ٢٠١١مايو  /أيار
سرياليون برد مجاعي على بقية التوصيات ويسرها أن تقدم ما يلي قـصد إدراجـه يف                

  :التقرير النهائي
  . سرياليون التوصيةتقبل  ١-٨٢

 الربوتوكول   هذه التوصية مع توضيح أن على الربملان أن ينظر يف          ُتقبل
  .االختياري العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ٢-٨٢
  . هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوريُتقبل 

  .تقبل سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأ  ٣-٨٢
  . هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوريُتقبل 

  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ٤-٨٢
  . هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوريُتقبل 

  . سرياليون هذه التوصيةتقبل  ٥-٨٢
  . سرياليون هذه التوصيةتقبل  ٦-٨٢
  . سرياليون هذه التوصيةتقبل  ٧-٨٢
  . سرياليون هذه التوصيةتقبل  ٨-٨٢
  . سرياليون هذه التوصيةتقبل  ٩-٨٢
  . سرياليون هذه التوصيةتقبل  ١٠-٨٢
  . سرياليون هذه التوصيةتقبل  ١١-٨٢

ُتقبل هذه التوصية مع توجيه دعوة للحصول على مساعدة تقنية يف تنفيذ            
اخلطة اجلنسانية الوطنية وخطة العمل الوطنية املتعلقة بتنفيذ قرار جملـس           

يف ، و )٢٠٠٨(١٨٢٠والقرار  ) ٢٠٠(١٣٢٥األمن التابع لألمم املتحدة     
  .صياغة استراتيجية ملكافحة العنف ضد املرأة أيضاً

  . سرياليون هذه التوصيةتقبل  ١٢-٨٢
على غرار التوصية السابقة، ُتقبل هذه التوصية مع توجيه دعوة للحصول           

  .على مساعدة تقنية
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  . سرياليون هذه التوصيةتقبل  ١٣-٨٢
عـوة  على غرار التوصية السابقة، ُتقبل هذه التوصية مـع توجيـه د           

  .للحصول على مساعدة تقنية
  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ١٤-٨٢

  .ُتقبل هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوري
  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ١٥-٨٢

  .ُتقبل هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوري
  .املبدأ سرياليون هذه التوصية من حيث تقبل  ١٦-٨٢

  .ُتقبل هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوري
  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ١٧-٨٢

  .ُتقبل هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوري
  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ١٨-٨٢

  .ُتقبل هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوري
  .اليون هذه التوصية من حيث املبدأ سريتقبل  ١٩-٨٢

  .ُتقبل هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوري
  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ٢٠-٨٢

  .ُتقبل هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوري
  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ٢١-٨٢

  .عراض دستوريُتقبل هذه التوصية رهناً بإجراء است
  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ٢٢-٨٢

  .ُتقبل هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوري
  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ٢٣-٨٢

  .ُتقبل هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوري
  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ٢٤-٨٢

  .ه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوريُتقبل هذ



A/HRC/18/10/Add.1 

GE.11-15861 4 

  . سرياليون هذه التوصية من حيث املبدأتقبل  ٢٥-٨٢
  .قبل هذه التوصية رهناً بإجراء استعراض دستوريُت

  . سرياليون التوصيةتقبل  ٢٦-٨٢
جيب اإلشارة إىل أن هناك جملساً قائماً بإمكانه القيام بذلك مبـساعدة            

  .بواليته وإعالم عامة الناسوتدريب تقنيني لدى االضطالع 
  . سرياليون التوصيةتقبل  ٢٧-٨٢
  . سرياليون التوصيةتقبل  ٢٨-٨٢

        
  


