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 مقدمة  
 1111آذار/مللللللللار   12امللللللللل ر   16/11بقللللللللرار  الللللللل   قللللللللو  ا   للللللللا   عملللللللل ا  -1

اين يف إطلللار ، قلللدمد مدر لللقر اقريرهلللا ال للل1111 زيرا /يو يللل  11املللل ر   11/111 وبلللاملقرر
 .1112ا رين ال اين/ وفمرب  3االستعراض الدوري ال امل بتاريخ 

 131اوصللية إىل مدر للقر، قباللد من للا  161ويف أعقللاه هللذا االسللتعراض، وحج للد  -1
 .11وُتفظد عاى 

 اليت ُتفظد عاي ا قدمت ا الدول التالية: 11هذه التحفظات الل  -3
 ( ؛2اجلبل األسود) 

 ( ؛1النيجر) 

  ؛(11يقيا )جنوه أفر 

 ( 21إثيوبيا)؛ 

 ( ؛112مج ورية أفريقيا الوسطى) 

 (؛112يرلندا )أ 

 (  ؛112اليابا) 

 ( ؛111سوي را) 

 (   ؛111او) 

 ( ؛111كندا) 

 ( ؛131ساوفينيا) 

 ( ؛131إسبا يا) 

 ( ؛131ااياند) 

 ( ؛131أملا يا) 

 ( ؛121إيطاليا) 

 ( ؛122و 123موريتا يا) 

 ( ؛121النرويج) 

 ( ؛121انزا يا) 

  (؛122يكا )كوستار 

 ( 121را ا.) 
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 عللداد هلللذا التقريللر ا الللايف، ا للاورت مدر لللقر مللة مجيلللة اجل للات املعنيلللة. وا لللتند و  -2
 األجوبة التالية إىل آراء احلكومة والوزارات املكافة بتنفيذ التوصيات.

ايوبأأة حمومأأة مدغشأأقر  لأأا التواأأيات التأأي تثفاأأا  ليرأأا ا نأأاء االسأأتعراض   
 الدوري الشامل

اوصية الليت ُتفظلد عاي لا، وابليم فيملا ياله موقف لا الن لائه  11مدر قر يف الل   ظرت -2
 من كل وا دة من ا.

 مقبولةالتوايات ال  
 131و 131و 131و 111و 112و 21و 11قبالللللللد مدر لللللللقر التوصللللللليات رقلللللللم  -6
ألهنلللا الللرا  ف للل ا قلللادرة عالللى اطبيق لللا  122و 121و 121و 122و 123و 121و 131و
 أو ألهنا من حماور خطة التنمية الوطنية. بربامج جارية أص ا  إىل اعاق ااا  ظر 

 التوايات المقبولة ي ئيا    
 .كاياا   121و 1لقبول التوصيتي اا مدر قر رري م تعدة  الي -1

املتعاقة با ضمام مدر قر إىل مجية الصلكو  القا و يلة الليت لي لد  1فعن التوصية رقم  -1
ويف الوقلد املناسلع عالى الصلكو  الليت ال بلد اا تصلدي  الدر يفي لا بعلد، اعتلزم مدر لقر الاا طرف

 من ا لتعزيز محاية  قو  ا   ا ، مراعيةا يف ذلك واقة الباد.

املتعاقللللة بتزويللللد مجيللللة املبللللاين العامللللة بللللالب  التحتيللللة اللللليت االللل   121أمللللا التوصللللية رقللللم  -1
ملدرسللية اجلديللدة سللتزود بتاللك مللن  يلل  أ  املبللاين ااا، ا تياجللات ذوي ا عاقللات، فقبات للا جزئيلل

املبلاين العاملة أو  ستعمل عالى ازويلد إىل إمكا ات مدر قر احملدودة،اا الب  يف مر اة أوىل. و ظر 
 .اخلاصة األخرا القائمة والقادمة بتاك الب  ادر ياا 

  لما   االتوايات التي احيط بر  
 بالتوصيات التالية:اا مدر قر عام أ اطد -11

  لللباه، واعتملللاد  112رقلللم ب لللن   لللزة الصلللفة اجلرميلللة علللن الت للل ري، وإل لللاء قلللا و  ال م
 التدابري ال زمة لتوفري بيئة آمنة وم ئمة لاصحفيي يف القا و  واملمارسة؛

  ب للللن  اعزيللللز ومحايللللة  ريللللة التعبللللري و ريللللة الصللللحافة املنصللللو  عاي مللللا يف  112رقللللم
 خارطة الطري   هناء األزمة؛
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  ود الليت ينب له بلذهلا   لاد بيئلة مواايلة لاصلحفيي وامللدافعي علن ب لن  اجل ل 111رقم
  قو  ا   ا  ورريهم من الفاعاي يف اجملتمة املدين؛

  والاجنلللة اخلاصللللة  1111ب لللن  انقلللين القلللا و  املتعاللل  باالاصلللاالت لعلللام  111رقلللم
قللللاد املعنيللللة باالاصللللاالت ال للللمعية البصللللرية برفللللة القيللللود اللللليت  نللللة الصللللحفيي مللللن ا ت

 احلكومة حبرية دو  خمافة اال تقام.
ذ احلكومللة هللذه التوصلليات يف احل للبا  أثنللاء اسللتكمال م للروة القللا و  املتعالل  وسللتنخ -11

 .1112بقا و  االاصاالت املقرر اعتماده إبا  الدورة العادية لاجمعية الوطنية يف أيار/مايو 

 التواية المرفوضة  
الافاقيلللة  دي  عالللى الربواوكلللول االختيلللاري ال الللل ب لللن  التصللل 2رحفضلللد التوصلللية رقلللم  -11

يف الوقللد الللراهن يف اا ت أل  مدر للقر من مكللة كايلل قللو  الطفللل املتعالل  بللدجراء اقللد  الب رللا
إعمال الربواوكولي االختياريي األوملي الاذين صدقد عاي ما واملتعاقي ببية األطفال واسلت  ل 

 وباشرتا  األطفال يف املنازعات امل احة. ،يةاألطفال يف الب اء ويف املواد ا با 

وبالتحديللد، يقتضلله اطبيلل  ك للري مللن التوصلليات املتعاقللة باسللتمرار  للاهرة بيللة األطفللال  -13
 بدجراءات ماموسة من أجل استئصاهلا.اا متبوعاا واست  هلم يف الب اء ويف املواد ا با ية التزام

ولويلة ملكافحلة بيلة األطفلال واسللت  هلم يف واعتلزم مدر لقر ارايلع إجراءاحلا   للع األ -12
الب لللاء ويف امللللواد ا با يلللة، إالللافة إىل علللدم إشلللراك م يف النزاعلللات امل لللاحة، علللن طريللل  إ فلللاذ 
القا و  اجلديد املتعا  مبكافحة االجتار بالب ر الذي اعتمده الربملا  أثناء دورا  العاديلة يف كلا و  

اء آليللة دائمللة ملكافحللة االجتللار، إاللافة إىل رسللم والللذي يللنى عاللى إ  لل 1112األول/دي للمرب 
 خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار وانفيذها.

    


