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 مقدمة  
 جملددد  قدددرار مبوجددد  املنشددد  الشدددام   الددددور  ابالسدددتعرا  املعدددي العامددد  الفريدددق عقدددد -١

 واسُتعرِّضددد  .٢٠١٩ أاير/مدددايو ١٧ إىل 6 مدددن والثالثدددن الثالثدددة دورتددد   5/١ اإلنسدددان حقدددو 
 إثيوبيددا وفددد وتددرأ  .٢٠١٩ أاير/مددايو ١4 يف املعقددودة عشددرة الثالثددة اجللسددة يف إثيوبيددا يف احلالددة
 املتعلدق التقريدر العامد  الفريدق واعتمدد هاسديبون. تيموتيوو  غيديون إثيوبيا يف العام املدعي انئ 
 .٢٠١٩ أاير/مايو ١6 يف املعقودة ١٧ جلست  يف إبثيوبيا

 التدداي املقددررين فريددق اإلنسددان حقددو  جملدد  اختددار  ٢٠١٩ الثاين/يندداير كددانون  ١5 ويف -٢
 وهنغاراي. ونيبال أنغوال إثيوبيا: يف احلالة استعرا  لتيسري الثالثية( )اجملموعة

 مرفدددق مدددن 5 وللفقدددرة 5/١ سددداناإلن حقدددو  جملددد  قدددرار مرفدددق مدددن ١5 للفقدددرة ووفقدددا   -٣
 إثيوبيا: يف احلالة استعرا  ألغرا  التالية الواثئق صدرت  ١6/٢١ قراره

 ؛(A/HRC/WG.6/33/ETH/1) )أ(١5 للفقرة وفقا   مقدم كتايب  عر /وطي تقرير )أ( 
 اإلنسددددان حلقددددو  يةالسددددام املتحدددددة األمدددم مفوضددددية أعدتدددد  للمعلومددددات جتميددد  )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/33/ETH/2) )ب(١5 للفقرة وفقا   )املفوضية(
 )ج(١5 للفقدرة وفقدا   اإلنسدان حلقدو  ةالسدامي املتحددة األمدم مفوضدية أعدت  موجز )ج( 

(A/HRC/WG.6/33/ETH/3).  
 أملانيا  من ك   مسبقا   أعدها أسئلة قائمة الثالثية اجملموعة طريق عن إثيوبيا إىل ُأحيل و  -4

 وإسدددددبانيا  واملتابعدددددة  واإلبدددددال  ابلتنفيددددد  املعنيدددددة األصددددددقا  جمموعدددددة ابسدددددم وبلجيكدددددا والربتغدددددال 
 ملتحددددةا والددوالايت الشدددمالية  وأيرلندددا العظمدد  لربيطانيدددا املتحدددة واململكدددة والسددويد  وسددلوفينيا 
  الشام . الدور  لالستعرا  الشبكي املوق  يف األسئلة ه ه عل  االطالع وميكن األمريكية.

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

 البلدد أن خاصدة إلثيوبيدا  عظيمدة فرصدة يتدي  الشدام  الدور  االستعرا  أن الوفد ذكر -5
 اإلنسان. حبقو  التمت  تنشيط إىل يهدف عميق سياسي حإصال بعملية مير
 الصددددلة. ذات احلكوميددددة الوكدددداالت مجيدددد  مدددد  وثيددددق بتشدددداور الددددوطي التقريددددر أُعددددد وقددددد -6

 حلقددو  اإلثيوبيددة اللجنددة مجلتهددا مددن جهددات مدد  تشدداورية منتدددايت ُعقِّدددت ذلدد   إىل وابإلضددافة
 اجلمهور. عامة م  أيضا   التشاور وجرى ية.األكادمي واألوساط املدين اجملتم  ومنظمات اإلنسان

ددئ   إلثيوبيددا السددابق االسددتعرا  أعقدداب ويف -٧  واإلبددال  والتنفيدد  للرصددد وطنيددة آليددة أُنشِّ
 التعاهديدددة االلتزامدددات تنفيددد  تنسددديق إىل الراميدددة احلكومدددة جلهدددود حمدددور بددددور تقدددوم وهدددي واملتابعدددة

 الثانيدة الوطنيدة العمد  خطدة يف التوصيات رِّج وأُد السابق. االستعرا  من املدعومة والتوصيات
ددئ  اإلنسدان. حلقدو   اللجنددة ورئدي  صددلة ذات وزارات تسد  مددن تتد ل  وطنيدة تنسدديق جلندة وأُنشِّ
  اخلطة. تنفي  عل  ابإلشراف وُكل ِّف  اإلنسان حلقو  اإلثيوبية
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 البلددد وعددا  االسددتعرا . قيددد الفدد ة خددالل مضددطربة وأوقددا    حتدددايت إثيوبيددا وشددهدت -٨
 إصدددالح عمليدددة إىل األحدددا  هددد ه وأدت طددوار . حالتدددا فيددد  وأُعلِّندد  ومظددداهرات احتجاجددات

  جاراي . يزال ال وحتول سياسي
 والعفدو املدواطنن آالف عدن الصدف  مثد  هامدة وتشدريعية وإداريدة سياسية تدابري واُّتخِّ ت -٩

 صددحفيون ومددنهم اإلرهدداب  مكافحددة إعددالن مبوجدد  واملدددانن املتهمددن أولئدد  سدديما وال عددنهم 
 كدددد   عددددن اإلرهدددداب تسددددمية ورُفِّعدددد  معارضددددة. سياسددددية مجاعددددات وزعمددددا  ومعارضددددون ومدددددونون
ددددرت إرهابيددددة منظمددددات هندددداأب نُعِّتدددد  قددددد كاندددد   الدددديت السياسددددية اجلماعددددات  إعددددالن مبوجدددد  وُحظِّ
دددد  اإلرهدددداب مكافحددددة  وكتدددداب صددددحفين مددددن املنفيددددون البلددددد إىل وعدددداد البلددددد. إىل بعودهتددددا وُرح ِّ
 والقمددد  احلظدددر ورُفِّددد  حبريدددة. اآلن يعملدددون وهدددم سياسدددية ومنظمدددات إعدددالم ووسدددائط وسياسدددين
ددف  وُحددد ِّدت السدداتلي. التلفزيددون وحمطددات الشددبكية واملواقدد  املدددوانت عددن واحلصددار  لعامددة وُكشِّ
 الددديت اإلنسددان حلقدددو  اجلسدديمة االنتهاكددات ومواقددد  السددرية االحتجدداز أمددداكن وأُغلِّقدد  اجلمهددور
  القانون. وإنفاذ األمن وكاالت اتديره
هددد  -١٠  االنتهاكدددات عدددن القدددانون وإنفددداذ األمدددن أجهدددزة وأعضدددا  للمدددو فن اهتامدددات وُوج ِّ

 علددد  يركدددز شدددام  مؤسسدددي إصدددالح بدددرانم  التنفيددد  قيدددد أيضدددا   وكدددان اإلنسدددان. حلقدددو  املزعومدددة
 الددوطي الدددفاع لقددوات ةاملنشددئ لإلعددالانت تنقددي  وُأجددر  الدميقراطيددة. واملؤسسددات األمددي القطدداع
 جهددازلل املنشددئة عددالانتاإل اسددتعرا  وجيددر  املظددا   أمددن ومؤسسددة الددوطي االنتخددايب واجمللدد 
 التنظيمدددي اهليكددد  يف تغيدددري تنفيددد  وجيدددر  االحتاديدددة. السدددجون وإدارة واملخدددابرات ألمدددنل الدددوطي
 القضائي. والنظام ةاألمني والوكاالت الرئيسية الدميقراطية للمؤسسات القانوين واإلطار

 اجلديددد ابإلعددالن عندد  واسددتعي  اخلرييددة واجلمعيددات تابملؤسسددا املتعلددق اإلعددالن وأُلغدي -١١
 معقولدددة آليدددة إنشدددا  مددد  اجلمعيدددات تكدددوين حلريدددة قويدددة محايدددة يدددوفر الددد   املددددين ابجملتمددد  املتعلدددق
 يددنظم الدد   القددانوين والنظددام اإلرهدداب مكافحدة إعالنفدد ذلدد   إىل وابإلضددافة واملسددا لة. للتنظديم

 اجلديددة االنتخابيدة التشريعات اعتماد املتوق  ومن التنقي . من متقدمة مرحلة يف يوجد الصحافة
 القري . املستقب  يف

 حتدداي   األحيدان  بعد  يف خبيثدة قدوات عمددا   تثريهدا الديت والتدوترات  الشكاوى وطرح  -١٢
 من خمتلفة أجزا  يف والتشرد االستقرار وعدم النزاع يف التسب  خالل من اإلصالح جلهود خطريا  
 وتعزيدز املسدا لة وضدمان القدانون سديادة لددعم تددابري اُّتد ت للخطر  احلكومة من وإدراكا   البلد.

ددئ  السددالم.  الكامنددة األسددباب منهددا أمددور مجلددة يف للتحقيددق واهلددوايت للحدددود إداريددة جلنددة وأُنشِّ
ددئ  رة.املتكددر  الطائفيددة والنزاعددات الصدددامات ورا   بتعزيددز مكلفددة وطنيددة مصدداحلة جلنددة أيضددا   وأُنشِّ

 الطوائ . بن والوائم واملصاحلة التفاهم
 .٢٠٢5 عدام حبلدول الددخ  املتوسدطة البلددان مدن تصدب  أن هدي إلثيوبيدا العامدة والرؤية -١٣
 ابلثندا . جدديرة نتدائ  حتقيدق علد  اإلمنائيدة والسياسدات االسد اتيجيات من جمموعة ساعدت وقد
 والتحدول. النمدو خطدة أهدداف لتحقيدق دوليدن إمندائين شدركا  مد  وثيدق بتعاون احلكومة عمل و 

 غد ائي أمدن انعددام مدن يعدانون ال ين النا  من كبريا    عددا   اإلنتاجية األمان شبكة برانم  ويدعم
ئ  مزمن.  املستدامة. التنمية أهداف لتحقيق متكينية سياسات بيئة وأُنشِّ
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 5٠ النسدا  تشدغ  إذ الدوزرا  جملد  مسدتوى علد  اجلنسدن بدن التكدافؤ إثيوبيدا وحقق  -١4
 الوزارية. املناص  من املائة يف

 السدددابق استعراضدددها يف املدعومدددة التوصددديات جددد  جزئيدددا   أو كليدددا    إثيوبيدددا  نفددد ت وقدددد -١5
 .علما   هبا ُأحيط اليت التوصيات نم والعديد

 ستعراضاال موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
 جلسدددة أثندددا  املقدمدددة التوصددديات وتدددرد التحددداور. جلسدددة أثندددا  ببيددداانت وفددددا   ١٣٢ أدىل -١6

 التقرير. ه ا من الثاين الفرع يف التحاور
 للبيئة. املراعية املستدامة التنمية حنو احملرز ابلتقدم ملدي  وأشادت -١٧
 السياسية. احلياة يف املرأة متثي  لتحسن املتخ ة التدابري إىل ماي وأشارت -١٨
 التمييز. عل  ابلقضا  الدولة التزام إىل مالطة وأشارت -١٩
 والتحول. النمو خطة اعتماد إىل موريتانيا وأشارت -٢٠
 علددد  الدولدددة وتصدددديق اإلنسدددان حلقدددو  الوطنيدددة العمددد  خطدددة إىل و يموريشددد وأشدددارت -٢١

 والشعوب. اإلنسان حلقو  األفريقي ا ابمليث امللحق أفريقيا يف املرأة حبقو  املتعلق الربوتوكول
 لتحقيددق املب ولددة وابجلهددود املدددين اجملتمدد  ملنظمددات املنظمددة ابلقددوانن املكسددي  ورحبدد  -٢٢

 اجلنسن. بن املساواة
 .اإلعاقة ذو  األطفال حقو  محاية عل  إثيوبيا األسود اجلب  وحث -٢٣
 والتحول. النمو خطة عتماداب املغرب ورح  -٢4
 املفتوحة. احلدود وسياسة اإلنسان حقو  صكوك عل  التصديق إىل موزامبيق ارتوأش -٢5
 السياسية. احلياة يف املرأة متثي  لزايدة املب ولة ابجلهود ميامنار وأشادت -٢6
 السياسية. واإلصالحات واألمن السالم مبادرات إىل انميبيا وأشارت -٢٧
 اخلاصددددددة الوطنيددددددة وابلسياسددددددة الوطنيددددددة اإلجنابيددددددة الصددددددحة ابسدددددد اتيجية نيبددددددال ورحبدددددد  -٢٨

 ابألطفال.
 مسدد لة وملعاجلدة السياسدين السدجنا  عدن لإلفدراج املتخد ة اخلطدوات إىل هولنددا وأشدارت -٢٩

 التع ي .
 اإلقليمي. ابلسالم الدولة وابلتزام والتحول النمو خبطة نيجرياي وأشادت -٣٠
 داخليا . املشردين نم املتزايد العدد إزا  اقلقه عن النروي   وأعرب -٣١
 والتحول. للنمو الثانية خطتها العتمادها إثيوبيا عل  عمان وأثن  -٣٢
 الرعايددة نطددا  توسددي  إىل الراميددة االقتصدادية للسياسددات تقددديرها عددن ابكسددتان وأعربد  -٣٣

 التعليمية. األساسية واهلياك  الصحية
 لتهري .وا ابلبشر الجتاراب املتعلق قانونلاب الفلبن ورحب  -٣4
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 واجلمعيات. اخلريية ابملؤسسات املتعلق اإلعالن بتنقي  كوراي  مجهورية وأشادت -٣5
 واألطفال. النسا  حبقو  املتعلقة خططها تنفي  مواصلة عل  الدولة رومانيا وشجع  -٣6
 اإلنسان. حلقو  وطنيةال عم ال خطة إىل الروسي االحتاد وأشار -٣٧
 املتخد ة والتددابري اجلنسدن بن املساواة تعزيز إىل الرامية اتاإلصالح إىل رواندا وأشارت -٣٨

 واألمن. السالم لتدعيم
 واملدين. السياسي احليز نطا  لتوسي  املتخ ة ابلتدابري السنغال ورحب  -٣٩
 واملتابعة. واإلبال  للرصد وطنية آلية إبنشا  صربيا ورحب  -4٠
 ذلدددد  يف مبددددا اإلنسددددان  حقدددو  لتعزيددددز ةاملتخدددد  اإلجيابيدددة ابخلطددددوات سيشددددي  واع فددد  -4١

 االحتجاز.  روف حتسن
 الوطي. والتماس  السالم بنا  إىل الرامية السياسية اإلصالحات إىل سرياليون وأشارت -4٢
 احلصددول فددر  يف اإلنصدداف لضددمان بُدد ِّل  الدديت الكبددرية اجلهددود إىل سددنغافورة وأشددارت -4٣
 التعليم. عل 
 أعربدد  ولكنهددا اإلنسددان  حقددو  جمددال يف احملددرز للتقدددم ديرهاتقدد عددن سددلوفاكيا وأعربدد  -44
 لألطفال. اجلنسي االستغالل إزا  قلقها عن
 أعربدد  ولكنهددا اإلنسددان  حقددو  جمددال يف التحسددن أوجدد  بعدد  إىل سددلوفينيا وأشددارت -45
 اإلثنية. النزاعات إزا  قلقها عن
 املتخد ة اإلجيابيدة واإلجدرا ات اإلنسدان حبقو  املتعلقة اإلصالحات إىل الصومال وأشار -46

 اجلنسن. بن التوازن لتحقيق
 اإلنسدان حقدو  آليدات مد  والتعداون السياسدية اإلصالحات إىل أفريقيا جنوب وأشارت -4٧

 املتحدة. لألمم التابعة
 السابق. االستعرا  من  املعتمدة التدابري خمتل  عن إثيوبيا إسبانيا وهن ت -4٨
 اإلنسان. حلقو  الوطنية العم  خطة العتماد تقديرها عن النكا سر  وأعرب  -4٩
 اإلجنابية. للصحة الوطنية االس اتيجية إىل فلسطن دولة وأشارت -5٠
 الدولية. اآلليات م  والتعاون اإلنسان حقو  محاية تعزيز إىل السودان وأشار -5١
 الدميقراطيدة واإلصدالحات والتنمية اإلقليمي السالم تعزيز إزا  تفاؤل  عن السويد وأعرب -5٢

 احمللية.
 التع ي . فيها مور  اليت االحتجاز مراكز وإبغال  ابإلصالحات سويسرا ورحب  -5٣
 .واملتابعة لإلبال  الوطنية اآللية إبنشا  السورية العربية اجلمهورية ورحب  -54
 ا نطدد وتوسددي  اإلنسددان حقدو  علدد  تركددز الديت اإلصددالحات إىل طاجيكسددتان وأشدارت -55
 الدميقراطي. احليز
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 والثقافية. واالجتماعية واالقتصادية السياسية ابإلصالحات  يلند ورحب  -56
 تقريرها. لتقدمي إلثيوبيا شكرها عن توغو وأعرب  -5٧
 واعتمددددداد والدميقراطيدددددة اإلنسدددددان حقدددددو  تعزيدددددز يف احملدددددرز التقددددددم إىل تدددددون  وأشدددددارت -5٨

 التشريعات.
 داخليا . املشردين احتياجات تلبية ل ع إثيوبيا تركيا وشجع  -5٩
 الالجئن. حقو  حلماية املتخ ة والتدابري املناخ بتغري املتعلقة ابملبادرات أوغندا ورحب  -6٠
 القدوانن اعتمداد ذل  يف مبا اإلنسان  حقو  جمال يف التقدم بع  إىل أوكرانيا وأشارت -6١

 التشريعية.
 احلقدددو  محايدددة يف حتققددد  الددديت التحسدددن أوجددد  إىل املتحددددة العربيدددة اإلمدددارات وأشدددارت -6٢

 والثقافية. واالجتماعية االقتصادية
 األعدددداد إزا  قلقهدددا عدددن الشدددمالية وأيرلنددددا العظمددد  لربيطانيدددا املتحددددة اململكدددة وأعربددد  -6٣

 املشردين. من الكبرية
 السدددماح إىلو  السياسدددية املعارضدددة جتدددرمي إهندددا  إىل األمريكيدددة املتحددددة الدددوالايت وأشدددارت -64

 اآلن. السلمية ابلتجمعات
 .٢٠٢٠-٢٠١6 للف ة اإلنسان حلقو  وطنية عم  خطة تنفي  إىل أوروغوا  وأشارت -65
 والثقافية. واالجتماعية االقتصادية احلقو  حلماية املب ولة اجلهود إىل انم فيي  وأشارت -66
 اإلنسان. حلقو  الثانية الوطنية العم  خطة تنفي  إىل اليمن وأشار -6٧
 "مايكالو ". االحتجاز مركز إغال  إىل زامبيا وأشارت -6٨
 التعلديم إىل والوصدول االجتمداعي الضدمان لكفالدة املتخد ة التددابري إىل زمبابو  وأشارت -6٩

 الصحية. والرعاية
 االجتدار ومكافحدة املددين احليز لتوسي  ُأجري  اليت اإلصالحات إىل أفغانستان وأشارت -٧٠

 املرأة. متكنو  ابلبشر
 الفتيات حضور وحتسن األطفال عم  عل  للقضا  املب ولة اجلهود إىل اجلزائر وأشارت -٧١
 املدار . يف

 االقتصاد . النمو وضمان السالم توطيد أج  من املب ولة اجلهود إىل أنغوال وأشارت -٧٢
 الالجئن. بش ن جديد قانون اعتماد إىل األرجنتن وأشارت -٧٣
 اجملتم . يف املرأة دور وتعزيز واملتابعة لإلبال  الوطنية اآللية إنشا  إىل أرمينيا توأشار  -٧4
 بدن املسداواة وحتسدن السياسدي احليدز نطا  لتوسي  املتخ ة ابخلطوات أس اليا وأشادت -٧5

 اجلنسن.
 املعدي اخلدا  املقدرر مدن مقدمدة البلد لزايرة طلبات مؤخرا   قب  بلده أن إثيوبيا وفد وذكر -٧6
 حريدددة يف احلدددق ومحايدددة بتعزيدددز املعدددي اخلدددا  واملقدددرر اجلمعيدددات  وتكدددوين السدددلمي التجمددد  حبريدددة
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 ابحلدق املعدي اخلدا  واملقدرر اإلنسدان  وحقدو  املددق  ابلفقدر املعدي اخلدا  واملقدرر والرأ   التعبري
 وأفددراد ابجلدد ام املصددابن األشددخا  ضددد التمييددز علدد  ابلقضددا  املعددي اخلددا  واملقددرر التعلدديم  يف

 إىل ابلوصددول هلددا للسددماح األمحددر للصددلي  الدوليددة اللجنددة مدد  تفدداهم مدد كرة توقيدد  ومت أسددرهم.
 السجون. مرافق مجي 
 مصداقية وذات ونزيهة حرة وطنية انتخاابت إجرا  ضمان عل  أساسا   احلكومة وس كز -٧٧
ددد وقددد .٢٠٢٠ عددام يف  رئددي  وُعددن ِّ  الددوطي  نتخددايباال اجمللدد  إنشددا  بشدد ن جديددد إعددالن أعُتمِّ

 وجيدر  االنتخابية. التشريعات تعدي  جير  ذل   عل  وعالوة قدرات . وُعز ِّزت للمجل   جديد
 املعلومددات. إىل والوصدول اإلعدالم وسددائط حبريدة املتعلدق 5٩٠/٢٠٠٨ رقددم اإلعدالن تعددي  أيضدا  
 بتوقيدددد  احلدددداكم  بز احلدددد ذلدددد  يف مبددددا سياسددددية  أحددددزاب ١٠٧ قامدددد   ٢٠١٩ آذار/مددددار  ويف

 أنشطتها. ستوج  سلوك قواعد مدونة
 اإلطدددار تنفيددد  مت وقدددد بلددددا . ٢6 حدددواي مدددن الجددد  مليدددون حدددواي إثيوبيدددا وتستضدددي  -٧٨

ددد ذلدد   إىل وابإلضددافة الالجئددن. مسدد لة مدد  للتعامدد  الشددام   بشدد ن جديددد تقدددمي إعددالن اعُتمِّ
 مد  للتعامد  سدنوات ١٠ مددهتا ةشدامل طنيدةو  السد اتيجية النهائيدة الصديغة وض  وجير  الالجئن
 واحملليدة. الوطنيدة التنميدة وخطدط نظدم يف الالجئدن إلدراج الالزمة اجلهود وتب ل الالجئن. مس لة
 احلماية. إىل واألطفال والفتيات النسا  من الالجئن احتياجات عل  خا  برانم  ويركز
 تشدريد إىل العرقية  اجملموعات خمتل  بن والنزاع اجلفاف مث  العوام   بع  أدت وقد -٧٩
 منددداطق يف عقددددت الددديت والسدددالم املصددداحلة مدددؤمترات وأدت داخليدددا . األشدددخا  مدددن كبدددري  عددددد

 طواعيددة مشددرد ٨٠٠ ٠٠٠ حددواي عددودة إىل والت هيدد   اإلدمدداج إعددادة مبددادرات وكدد ل  خمتلفددة 
 أخدددرى مبدددادرات وتشدددم  دة.والعدددو  التشدددرد قمنددداط يف اإلنسدددانية املسددداعدة وتُقددددَّم أحيدددائهم. إىل

 واهلوية. احلدود ملس ليت إدارية وجلنة وطنية مصاحلة جلنة إنشا 
 هتريددد  مكافحدددة بروتوكددول إلدراج ٢٠١5 لعدددام ٩٠٩ رقددم اإلعدددالن إثيوبيددا سدددن  وقددد -٨٠

 وخباصة ابألشخا   االجتار ومعاقبة وقم  من  وبروتوكول واجلو والبحر الرب طريق عن املهاجرين
 القوانن يف الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكملن ألطفال وا النسا 
ددئ  احملليددة.  ملتابعددة التددواي علدد  واالحتدداد  اإلقليمددي املسددتوين علدد  عمدد  وفددر  وطنيددة جلنددة وأُنشِّ
 غدري ينللمهداجر  اآلمندة العدودة لضدمان متضافرة جهود ب ل وجير  الصلة. ذات التشريعات تنفي 

 اخلارج. يف احملتجزين القانونين
 إزا  قلقهددا عدن أعربد  ولكنهدا السياسدين  السددجنا  سدراح إطدال  إىل النمسدا وأشدارت -٨١

 .اإلثنية التوترات
 السابق. االستعرا  يف املقدمة التوصيات تنفي  يف احملرز التقدم إىل أذربيجان وأشارت -٨٢
 .واملتابعة لإلبال  الوطنية اآللية إنشا  إىل البحرين وأشارت -٨٣
 االجتماعي. التماس  تعزيز أج  من املتخ ة التدابري تنفي  إىل برابدو  وأشارت -٨4
 الفقر. من واحلد الفساد ملكافحة املب ولة اجلهود إىل بيالرو  وأشارت -٨5
 اإلنسان. حقو  حالة لتحسن املقررة اإلصالحات إىل بلجيكا وأشارت -٨6
 واألداين. الثقافات بن احلوار لتحسن اُّت ت اليت التدابري إىل نبن وأشارت -٨٧
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 السابق. االستعرا  يف املقدمة التوصيات تنفي  يف احملرز التقدم إىل بو ن وأشارت -٨٨
 حقدددددو  حبمايدددددة املتعلقدددددة اإلصدددددالحات إىل القوميدددددات املتعدددددددة بوليفيدددددا دولدددددة وأشدددددارت -٨٩

 اإلنسان.
 السياسية. صالحاهتاإل يوبياإث عل  بوتسواان وأثن  -٩٠
 املرأة. ضد العن  ومكافحة اجلنسن بن املساواة تعزيز عل  إثيوبيا الربازي  وشجع  -٩١
 االجتدددار ومكافحدددة اجلنسدددن بدددن املسددداواة لضدددمان املب ولدددة اجلهدددود إىل بلغددداراي وأشدددارت -٩٢

 ابلبشر.
 .٢٠٢٠-٢٠١6 للف ة اإلنسان حلقو  وطنية عم  خطة اعتماد إىل فاسو بوركينا وأشارت -٩٣
 .واملتابعة واإلبال  للرصد الوطنية اآللية إنشا  إىل بوروند  وأشارت -٩4
 خطددة يف السددابق االسددتعرا  مددن املدعومددة التوصدديات إدراج إىل فددريد  كددابو  وأشددارت -٩5

 اإلنسان. حلقو  الوطنية العم 
 املدين. اجملتم  ملنظمات املنظم اجلديد ابلقانون كندا  ورحب  -٩6
 .واملتابعة واإلبال  للرصد وطنية آلية إنشا  إىل تشاد وأشارت -٩٧
 املعاملددة ضددروب مددن وغددريه التعدد ي  مندد  أجدد  مددن املب ولددة اجلهددود إىل شدديلي وأشددارت -٩٨

 املهينة. أو القاسية
 والصحية. التعليمية الربام  وتطوير الفقر عل  للقضا  املب ولة ابجلهود الصن وأشادت -٩٩

 اإلنسان. حلقو  الثانية العم  خلطة اجلار  للتنفي  تقديرها عن الكونغو وأعرب  -١٠٠
 تقريرها. عل  إلثيوبيا شكرها عن كوستاريكا  وأعرب  -١٠١
 اإلعددددالم  ووسددددائط املدددددين اجملتمدددد  إلصددددالح املتخدددد ة ابلتدددددابري ديفددددوار كددددوت  ورحبدددد  -١٠٢

  اإلرهاب. ضد وابحلرب
 الدميقراطية. اإلصالحات أهم إىل كرواتيا  وأشارت -١٠٣
 الوطي. تقريرها عل  إلثيوبيا شكرها عن كواب  وأعرت -١٠4
 املعارضة. وأحزاب املدين اجملتم  م  احلكومة بتعاون قرب  ورحب  -١٠5
 املنفين. املعارضة أعضا  وعودة السياسين السجنا  سراح إطال  إىل تشيكيا وأشارت -١٠6
 والتعلدددديم الفقددددر مددددن احلددددد يف ابإلجنددددازات الدميقراطيددددة الشددددعبية كددددوراي  مجهوريددددة وأشددددادت -١٠٧

 الغ ائي. واألمن والصحة
 وهتريددد  ابألشدددخا  ابالجتدددار املتعلدددق ابلقدددانون الدميقراطيدددة الكونغدددو مجهوريدددة وأشدددادت -١٠٨

 املهاجرين.
 الضدددعيفة الفئدددات محايدددة تشدددم  التقددددم لضدددمان املسدددبقة الشدددروط أن الددددامنرك وذكدددرت -١٠٩
 النزاع. من رةاملتضر 
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 القانون. وسيادة الدميقراطية عززت اليت السياسية ابإلصالحات جيبويت ورحب  -١١٠
 توصيات. الدومينيكية اجلمهورية وقدم  -١١١
 اإلنسان. حلقو  الثانية الوطنية العم  خطة اعتماد إىل إكوادور توأشار  -١١٢
 املنطقة. يف االستقرار عزيزت أج  من جهود من تب ل  ملا إثيوبيا عل  مصر وأثن  -١١٣
 اعتمددددهتا الدديت اجلاريددة والتشددريعية السياسددية لإلصدددالحات ارتياحهددا عددن إريدد اي وأعربدد  -١١4
 اجلديدة. اإلدارة
 السدجنا  عدن واإلفراج املدين اجملتم  م  احلكومة جتري  ال   احلوار إىل إستونيا وأشارت -١١5

 السياسين.
 اإلنددد ار آليدددات خدددالل مدددن الدددداخلي التشدددرد ملنددد  ملب ولدددةا اجلهدددود إىل فيجدددي وأشدددارت -١١6
 املبكر.
 واملدنية. السياسية احلقو  جمال توسي  إىل فنلندا وأشارت -١١٧
 اإلثي. العن  إزا  قلقها عن سلوفينيا وأعرب  -١١٨
 التحدايت. من الرغم عل  اإلعاقة  ذو  ابألشخا  املتعلقة ابلتدابري غابون ورحب  -١١٩
 واملتابعة. لإلبال  الوطنية اآللية إنشا  بقرار جورجيا ب ورح -١٢٠
 شدرع  الديت ولإلصدالحات السياسدين السدجنا  عدن إلفراجهدا إثيوبيا عل  أملانيا وأثن  -١٢١
 مؤخرا . فيها

 الرشيد. واحلكم اإلنسان حبقو  ابلتقيد اللتزامها إثيوبيا عل  غاان وأثن  -١٢٢
 السياسية. احلياة يف النسا   متثي بزايدة اليوانن ورحب  -١٢٣
 الشدددرائ  إىل والوصدددول للفقدددر للتصدددد  جهدددود مدددن تب لددد  ملدددا إثيوبيدددا علددد  غيددداان وأثنددد  -١٢4

 اجملتم . من الضعيفة
 األحددوال وحتسددن اإلنسددان حقددو  تعزيددز أجدد  مددن املب ولددة اجلهددود إىل هدداييت وأشددارت -١٢5

 لشعبها. املعيشية
 العم . و روف والصحة التعليم جماالت يف املب ولة جلهودا إىل الرسوي الكرسي وأشار -١٢6
 النمدو خطدة خدالل مدن الفقر من للحد جهود من تب ل  ملا إثيوبيا عل  هندورا  وأثن  -١٢٧

 الثانية. والتحول
 اإلنسان. حلقو  أساسية دولية معاهدات سب  يف طرف إثيوبيا أن إىل هنغاراي وأشارت -١٢٨
 املرأة. وحقو  اجلنسن بن ابملساواة للنهو  املتخ ة طواتابخل آيسلندا ورحب  -١٢٩
 اُّتخِّ ت. اليت القدرات بنا  تدابري إىل اهلند وأشارت -١٣٠
 الثانية. والتحول النمو خبطة إندونيسيا ورحب  -١٣١
 اإلنسان. حلقو  اإلثيوبية اللجنة م  التعاون إىل اإلسالمية إيران مجهورية وأشارت -١٣٢
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 االسددتعرا  توصدديات وتنفيدد  اإلنسددان حقددو  حلمايددة املب ولددة ابجلهددود لسددودانا ورحدد  -١٣٣
 السابق.
 انتهاكددات يف وشدداملة ونزيهددة فوريددة حتقيقددات إجددرا  ضددمان علدد  إثيوبيددا أيرلندددا وحثدد  -١٣4
 اإلنسان. حقو 
 بشد ن ذلد  يف مبدا وطنيدة  وسياسدات الس اتيجيات الدولة اعتماد عل  إسرائي  وأثن  -١٣5
 الفتيات. وتعليم اجلنسن بن اواةاملس

 التناسدددلية األعضدددا  تشدددوي  علددد  ابلقضدددا  الدولدددة اللتدددزام تقدددديرها عدددن إيطاليدددا وأعربددد  -١٣6
 .٢٠٢5 عام حبلول األطفال وزواج لإلان 
 املدنيدددة واحلقدددو  الالجئدددن  ومحايدددة املدددرأة  متكدددن بشددد ن احملدددرز ابلتقددددم اليددداابن ورحبددد  -١٣٧

 والسياسية.
 مددددن وغريهددددا ٢٠٢٠-٢٠١6 للفدددد ة اإلنسددددان حقددددو  خطددددة ابعتمدددداد األردن حدددد ور  -١٣٨
 والربام . اخلطط
 حقدو  محايدة تعزيدز بشد ن ذلد  يف مبدا هبدا  املضدطل  ابإلصالحات كازاخستان  ورحب  -١٣٩

 الدميقراطي. احليز وتوسي  اإلنسان
 املتعلقدة احلكوميدة حاإلصدال وخطة واملتابعة لإلبال  وطنية آلية إنشا  إىل كينيا  وأشارت -١4٠
 اإلنسان. حبقو 
 اإلنسان. حلقو  الوطنية العم  خطة تنفي  إىل الكوي  توأشار  -١4١
 اجلنسن. بن املساواة مس لة معاجلة يف حتقق  اليت ابإلجنازات قريغيزستان ورحب  -١4٢
 للضدمان نيدةالوط السياسدة لتنفيد ها إثيوبيدا علد  الدميقراطيدة الشدعبية الو مجهوريدة وأثن  -١4٣

 االجتماعي.
 البلد. لزايرة اخلاصة اإلجرا ات قدمتها اليت العديدة الطلبات قبول إىل التفيا وأشارت -١44
 للمرأة. واإلجنابية اجلنسية احلقو  محاية يف احملرز التقدم إىل ليسوتو وأشارت -١45
 نسان.اإل حلقو  الوطنية املؤسسات لتعزيز املتخ ة ابلتدابري ليبيا ورحب  -١46
 اإلنسددان حقددو  عددن واملدددافعن السياسددين السددجنا  سددراح إطددال  إىل ليتوانيددا وأشددارت -١4٧

 والصحفين.
 إري اي. من الالجئن استقبال يف املب ولة الكبرية ابجلهود لكسمرب  ورحب  -١4٨
 احلقو . يف ابملساواة املرأة متت  عل  ينص األسرة قانون أن إىل مدغشقر وأشارت -١4٩
 اإلنسان. حقو  حالة لتحسن املتخ ة التدابري أبمهية الربتغال واع ف -١5٠
 األولوية. سبي  عل  االهتمام يُعط  التعليم أن إىل البوليفارية فنزويال مجهورية وأشارت -١5١
 والتحول. النمو خبطة قطر ورحب  -١5٢
 سياسي.وال املدين الفضا  فت  يف احملرز ابلتقدم نيوزيلندا واع ف  -١5٣
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 تنفيدددد  يف السددددابقة  ٢٠ الددددد السددددنوات مدددددى علدددد  جندددد   البلددددد أن إثيوبيددددا وفددددد وذكددددر -١54
 صدحة جمدال يف حتسدينات إىل أدى ممدا األوليدة  الصدحية الرعاية مرافق وأتهي  لتوسي  اس اتيجيت 

 زال مددا الطريددق ولكددن اخلامسددة. سددن دون األطفددال وفيددات معدددل يف مطددرد وتراجدد  والطفدد  األم
 الشاملة. الصحية التغطية لتحقيق ال  طوي

 مدن يتضد  كمدا  اإلمنائيدة  واخلطدط الوطنيدة الدربام  يف بفعاليدة املدرأة شدواغ  ُعم ِّمد  وقدد -١55
 وابإلضدافة والتحدول. للنمدو اخلمسدية اخلطة يف ركيزة بوصفها منها واالستفادة املرأة مشاركة إدراج
 اجلنساين. للمنظور املراعية للميزنة ودلي  جلنساينا املنظور مراعاة تعميمل دلي  ُوضِّ  ذل   إىل

دددت اجلنسدداين. التمييددز ذلدد  يف مبددا التمييددز  أشددكال مجيدد  القددانون وحيظددر -١56  تدددابري واعُتمِّ
 وجير  املرأة. حقو  حلماية ابلنسا   اخلاصة والتغيري التنمية اس اتيجية مث  ومؤسسية  سياساتية

 ومتعددددددة متكاملدددة بطريقدددة واألطفدددال النسدددا  ضدددد للعنددد   للتصدددد االسددد اتيجية اخلطدددة تنفيددد 
ددئ  القطاعددات   مكاتددد  يف واملددرأة الطفدد  محايددة وحدددات مثددد  املؤسسددية  اهليئددات خمتلدد  وأُنشِّ

 التحددددر  صددددراحة ٢٠١٧ لعددددام املدددددنين ابملددددو فن املتعلددددق اإلعددددالن وحيظددددر .والقضددددا  الشددددرطة
 العم . مكان يف اجلنسي
 زواج علد  القضدا  علد  الضارة التقليدية ملمارساتاب املتعلقة الوطنية ةاالس اتيجي وتركز -١5٧

 املتعلدق اإلعدالن تنفيد  مدن املتوقد  ومدن واالختطداف. لإلان  التناسلية األعضا  وتشوي  األطفال
 والوفداة  والطدال  والزواج الوالدة حاالت مجي  تسجي  إىل يدعو ال   احليوية  الوقائ  بتسجي 

 األول العددددداملي القمدددددة مدددددؤمتر ويف األطفدددددال. زواج علددددد  القضدددددا  إىل الراميدددددة وداجلهددددد يسددددداعد أن
 األطفددال زواج علدد  ابلقضددا  احلكومددة التزمدد   ٢٠١4 عددام يف لندددن يف ُعقِّددد الدد   للفتيددات 
 للتنفي . طريق خريطة وأعدت  ٢٠٢5 عام حبلول لإلان  التناسلية األعضا  وتشوي 
 السددائدة الوصددم ومظدداهر النمطيددة القوالدد  علدد  للقضددا  التوعيددة مبددادرات تنفيدد  وجددرى -١5٨
 لغدات مخد  إىل اإلعاقدة ذو  األشدخا  حقدو  اتفاقية وتُرمجِّ  اإلعاقة  ذو  األشخا  ضد
 ذو  األشددخا  حدق االحتدداد غرفدة عدن صدددر  رخيدي حكددم ودعدم اجلمهدور. علدد  وُوز ِّعد  حمليدة

 التحدددددايت مددددن زال مدددا ذلدددد   ومدددد  يدددة.القانون احملدددداكم يف كقضدددداة  العمددد  يف البصددددرية العاهدددات
 األشدددخا  حقدددو  وتعمددديم االجتماعيدددة اخلددددمات إىل اإلعاقدددة ذوو األشدددخا  وصدددول الرئيسدددية

 اإلعاقة. ذو 
 حقدددو  اتفاقيددة أحكددام إىل اسدددتنادا   ابلطفدد  متعلقددة شدداملة وطنيدددة سياسددة تنفيدد  وجيددر  -١5٩
 ورفاه . الطف  حلقو  األفريقي وامليثا  الطف 
 قبيدد  مددن وطنيددة مبددادرات التغ يددة لسددو  والتصددد  الغدد ائي األمددن حتقيددق يف سدداهم وقددد -١6٠

 االجتماعيددة  للحمايددة الوطنيددة والسياسددة والريفيددة  احلضددرية املندداطق يف الغدد ائي األمددن اسدد اتيجية
 العمددد   فدددر  إجيددداد واسددد اتيجية اإلنتاجيدددة  األمدددان شدددبكة وبدددرانم  احلضدددرية  التنميدددة وسياسدددة
 إىل املقدمدة املسداعدة خدالل مدن الزراعيدة اإلنتاجيدة وارتفعد  املعيشدية. األسر أصول ا بن وبرانم 

 تعزيدددز مواصدددلة وينبغدددي التحددددايت. بعددد  طرحددد  املتكدددررة اجلفددداف حددداالت أن غدددري املدددزارعن.
 اباللتزامددات للوفددا  املقدددم الدددعم ويكتسددي املندداخ  تغددري آاثر مكافحددة إىل الراميددة العامليددة اجلهددود
 لتحقيدددق رئيسددديا   عدددامال   العامليدددة الشدددراكة وتشدددك  الغددد ائي. األمدددن لتحقيدددق حامسدددة أمهيدددة يدددةالوطن

 املستدامة. التنمية أهداف
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 التعليميددة املرافددق توسددي  إىل املتندداول ويف جمدداين تعلدديم تددوفري علدد  احلكومددة عددزم أدى وقددد -١6١
 وللطدالب اجلفاف من املتضررة قاملناط يف املدرسية للتغ ية برانم  وأُدخِّ  املستوايت. مجي  عل 

 فقرية. أسر إىل املنتمن
 تلقاهددا الدديت والبنددا ة اإلجيابيددة التوصدديات إزا  تفاؤلدد  عددن إثيوبيددا وفددد أعددرب اخلتددام  ويف -١6٢
 اجلارية. اإلصالح عملية يف مدخالت مبثابة ستكون واليت

 التوصيات و/أو االستنتاجات -اثنياا  
 يف ولكن  املناسب الوقت يف عليها ردوداا  وتقدم التالية ياتالتوص يف إثيوبيا ستنظر -١6٣
 اإلنسان: حقوق جمللس واألربعني الثانية الدورة يتجاوز ال موعد

 حلقننننوق األساسننننية الدوليننننة الصننننكو  علنننن  التصننننديق يف النظننننر ١-١6٣
 ديفوار(؛ )كوت فيها طرفاا  بعد   ليست اليت اإلنسان
 حلقنننوق األساسنننية الدولينننة الصنننكو  علننن  التصنننديق حننننو املضننن  ٢-١6٣

 ؛)اليوانن( اإلنسان
 حلقنوق األساسنية الدولينة الصنكو  مجين  علن  التصديق يف النظر ٣-١6٣

 )إيطاليا(؛ فيها طرفاا  بعد ليست اليت اإلنسان
 حلقننوق األساسننية الدوليننة املعاهنندات منن  تبقنن  مننا علنن  التصننديق 4-١6٣

 )ليتوانيا(؛ اإلنسان
 يف داخليناا  املشردي  حلماية األفريق  االحتاد اتفاقية عل  التصديق 5-١6٣
 داخليناا  املشنردي  جلمين  سياسناي إطنار ووضن  كمبناال(  )اتفاقينة ومساعدهتم أفريقيا

 )النرويج(؛
 لضننننمان الالزمنننة التنننندابر واختنننا  كمبنننناال  اتفاقينننة علنننن  التصنننديق 6-١6٣
 )سويسرا(؛ اإلنسانية املنظمات وصول
 )أوغندا(؛ مباالك  اتفاقية عل  التصديق ٧-١6٣
 منظمنننة ابتفاقينننة امللحنننق 2014 عنننام بروتوكنننول علننن  التصنننديق ٨-١6٣
 العظمن  لربيطانينا املتحندة )اململكنة 1930 اجلربي، ابلعمل املتعلقة الدولية العمل
 الشمالية(؛ وأيرلندا
 1٨9 رقننم الدوليننة العمننل منظمننة اتفاقيننة إىل االنضننمام يف النظننر ٩-١6٣
 )أوروغواي(؛ عليها والتصديق املنزليني مالللع الالئق العمل بشأن
 يف داخليناا  املشردي  حلماية األفريق  االحتاد اتفاقية عل  التصديق ١٠-١6٣
 )بلجيكا(؛ كمباال(  )اتفاقية ومساعدهتم أفريقيا
 الدولينننة اجلنائينننة للمحكمنننة األساسننن  رومنننا نظنننام علننن  التصنننديق ١١-١6٣

 رومنا نظام مبوجب البلد التزامات مجي  م  اتمة مواءمة الوطنية التشريعات ومواءمة
 )التفيا(؛ األساس 
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 اجلنائينننة للمحكمنننة األساسننن  رومنننا نظنننام إىل االنضنننمام يف النظنننر ١٢-١6٣
 )أوروغواي(؛ عليه والتصديق الدولية
 الدولينننة اجلنائينننة للمحكمنننة األساسننن  رومنننا نظنننام علننن  التصنننديق ١٣-١6٣

 )قربص(؛
 الدوليننننة اجلنائيننننة للمحكمننننة األساسنننن  رومننننا نظننننام إىل االنضننننمام ١4-١6٣

 )إستونيا(؛ األساس  روما نظام م  اتمة مواءمة الوطنية التشريعات ومواءمة
 يف داخليناا  املشردي  حلماية األفريق  االحتاد اتفاقية عل  التصديق ١5-١6٣
 )الدامنر (؛ ومساعدهتم أفريقيا
 حقننننوق قيننننةابتفا امللحننننق االختينننناري الربوتوكننننول علنننن  التصننننديق ١6-١6٣
 اإلابحيننننة، املننننواد ويف الب نننناء يف األطفننننال واسننننت الل األطفننننال بينننن  بشننننأن الطفننننل

 أو املعاملننة ضننرو  منن  وغننر  التعننبيب مناهضننة التفاقيننة االختينناري والربوتوكننول
 األشخاص مجي  حلماية الدولية واالتفاقية املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة

 غو(؛)تو  القسري االختفاء م 
 الطفننننل حقننننوق التفاقيننننة االختينننناري الربوتوكننننول علنننن  التصننننديق ١٧-١6٣
 )سلوفاكيا(؛ البالغات تقدمي إبجراء املتعلق
 النننندوي ابلعهنننند امللحننننق االختينننناري الربوتوكننننول علنننن  التصننننديق ١٨-١6٣
 ابلعهننند امللحنننق الثننناي االختيننناري والربوتوكنننول والسياسنننية املدنينننة ابحلقنننوق اخلننناص
 اإلعنننندام عقوبننننة إل نننناء إىل اهلنننناد  والسياسننننية، املدنيننننة ابحلقننننوق اخلنننناص النننندوي

 )إسبانيا(؛
 التعننبيب مناهضننة التفاقيننة االختينناري الربوتوكننول علنن  التصننديق ١٩-١6٣
 األسود(؛ )اجلبل املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضرو  م  وغر 
 قبيننننل منننن  اإلنسننننان حلقننننوق الدوليننننة الصننننكو  علنننن  التصننننديق ٢٠-١6٣

 والسياسنية املدنينة ابحلقنوق اخلناص الندوي ابلعهند امللحقني االختياريني الربوتوكولني
 )إستونيا(؛

 ابلعهنننند امللحننننق االختينننناري الربوتوكننننول إىل االنضننننمام يف النظننننر ٢١-١6٣
 امللحنننق الثننناي االختيننناري والربوتوكنننول والسياسنننية املدنينننة ابحلقنننوق اخلننناص الننندوي
 اإلعندام، عقوبنة إل اء إىل اهلاد  والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلاص دويال ابلعهد

 املنننرأة ضننند التميينننز أشنننكال مجيننن  علننن  القضننناء التفاقينننة االختيننناري والربوتوكنننول
 )أوكرانيا(؛

 الندوي ابلعهند امللحنق الثناي االختياري الربوتوكول عل  التصديق ٢٢-١6٣
 )اجلبننننل اإلعنننندام عقوبننننة إل نننناء إىل اد اهلنننن والسياسننننية، املدنيننننة ابحلقننننوق اخلنننناص
 األسود(؛

 الندوي ابلعهند امللحنق الثناي االختياري الربوتوكول عل  التصديق ٢٣-١6٣
 )كرواتيا(؛ اإلعدام عقوبة إل اء إىل اهلاد  والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلاص
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 الندوي ابلعهند امللحنق الثناي االختياري الربوتوكول عل  التصديق ٢4-١6٣
 )قربص(؛ اإلعدام عقوبة إل اء إىل اهلاد  والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلاص
 الندوي ابلعهند امللحنق الثناي االختياري الربوتوكول عل  التصديق ٢5-١6٣
 )تشيكيا(؛ اإلعدام عقوبة إل اء إىل اهلاد  والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلاص
 من  األشنخاص مجي  حلماية ةالدولي االتفاقية إىل االنضمام تسري  ٢6-١6٣

 )العراق(؛ القسري االختفاء
 حلمايننة الدوليننة االتفاقيننة إىل االنضننمام إجننراءات إهننناء يف املضنن  ٢٧-١6٣
 )عمان(؛ القسري االختفاء م  األشخاص مجي 
 مجينننن  حلماينننة الدوليننننة االتفاقينننة علننن  التصننننديق عملينننة مواصنننلة ٢٨-١6٣

 العمننال مجينن  حقننوق حلمايننة الدوليننة يننةواالتفاق القسننري االختفنناء منن  األشننخاص
 )السن ال(؛ أسرهم وأفراد املهاجري 

 مجيننننن  حلماينننننة الدولينننننة االتفاقينننننة إىل االنضنننننمام عملينننننة تسنننننري  ٢٩-١6٣
 العمننال مجينن  حقننوق حلمايننة الدوليننة واالتفاقيننة القسننري االختفنناء منن  األشننخاص
 )سراليون(؛ أسرهم وأفراد املهاجري 

 مجيننننن  حلماينننننة الدولينننننة االتفاقينننننة إىل االنضنننننمام إجنننننراءات إهنننننناء ٣٠-١6٣
 )أوكرانيا(؛ القسري االختفاء م  األشخاص

 مجينننن  حقننننوق حلمايننننة الدوليننننة االتفاقيننننة إىل االنضننننمام يف النظننننر ٣١-١6٣
 )قرغيزستان(؛ أسرهم وأفراد املهاجري  العمال
 مجيننن  حقنننوق حلماينننة الدولينننة االتفاقينننة علننن  التصنننديق يف النظنننر ٣٢-١6٣

 )الفلبني(؛ أسرهم وأفراد املهاجري  عمالال
 مجيننن  حقنننوق حلماينننة الدولينننة االتفاقينننة علننن  التصنننديق يف النظنننر ٣٣-١6٣
 )ماي(؛ أسرهم وأفراد املهاجري  العمال
 مجيننن  حقنننوق حلماينننة الدولينننة االتفاقينننة علننن  التصنننديق يف النظنننر ٣4-١6٣
 منن  األشننخاص مجينن  ايننةحلم الدوليننة واالتفاقيننة أسننرهم، وأفننراد املهنناجري  العمننال
 وغنر  التعنبيب مناهضنة ابتفاقينة امللحق االختياري والربوتوكول القسري، االختفاء

 ؛النكا( )سري املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضرو  م 
 التعننبيب مناهضننة التفاقيننة االختينناري الربوتوكننول علنن  التصننديق ٣5-١6٣

 )أملانيا(؛
 مناهضنننة التفاقينننة االختيننناري الربوتوكنننول إىل االنضنننمام يف ظنننرالن ٣6-١6٣

 )غاان(. ممك  وقت أقر  يف التعبيب
 التعننبيب مناهضننة التفاقيننة االختينناري الربوتوكننول علنن  التصننديق ٣٧-١6٣
 )سويسرا(؛ املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضرو  م  وغر 
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 التعنبيب، مناهضنة التفاقينة االختيناري توكنولالربو  علن  التصنديق ٣٨-١6٣
 مجيننن  يف متسنننقاا  تطبيقننناا  القنصنننلية للعالقنننات فييننننا اتفاقينننة مننن  3٦ املنننادة وتطبينننق
 )النمسا(؛ احلاالت
 مناهضنننة التفاقينننة االختيننناري الربوتوكنننول إىل االنضنننمام يف النظنننر ٣٩-١6٣

 املهينننة أو إنسننانيةالال أو القاسننية العقوبننة أو املعاملننة ضننرو  منن  وغننر  التعننبيب
 )شيل (؛

 التعننبيب مناهضننة التفاقيننة االختينناري الربوتوكننول علنن  التصننديق 4٠-١6٣
 )الدامنر (؛

 دون ابلوصنول هلنا والسنما  اخلاصنة اإلجنراءات م  التعاون تعزيز 4١-١6٣
 )أملانيا(؛ عائق أي

 التابعننة اخلاصنة اإلجنراءات مجين  إىل دائمننة دعنوة توجينه يف النظنر 4٢-١6٣
 )التفيا(؛ اإلنسان حقوق لسجمل

 )السن ال(؛ بوالايت املكلفني م  التعاون مواصلة 4٣-١6٣
 جمللننس التابعننة اخلاصننة اإلجنراءات إىل مفتوحننة دائمننة دعننوة توجينه 44-١6٣
 )أوكرانيا(؛ اإلنسان حقوق
 حقننوق جمللننس التابعننة اخلاصننة اإلجننراءات إىل دائمننة دعننوة توجيننه 45-١6٣

 )أوروغواي(؛ البلد لزايرة اإلنسان
 حلقننننوق املتحنننندة األمننننم آليننننات مجينننن  إىل دائمننننة دعننننوات توجيننننه 46-١6٣

 )النمسا(؛ اإلنسان
 جمللنننس التابعنننة اخلاصنننة اإلجنننراءات مجيننن  إىل دائمنننة دعنننوة توجينننه 4٧-١6٣
 فردي(؛ )كابو اإلنسان حقوق
 حقننوق جمللننس التابعننة اخلاصننة اإلجننراءات إىل دائمننة دعننوة توجيننه 4٨-١6٣

 ريكا(؛ كوستا) اإلنسان
 )تشيكيا(؛ اخلاصة اإلجراءات إىل دائمة دعوة توجيه 4٩-١6٣
 يف بنوالايت املكلفنني جاننب من  املعلَّقنة النزايرات معاجلة يف النظر 5٠-١6٣
 )جورجيا(؛ اخلاصة اإلجراءات إطار
 اإلنسننان حلقننوق املتحنندة األمننم آلينات منن  التعنناون تعزيننز مواصنلة 5١-١6٣
 حقننوق جمللننس التابعننة اخلاصننة اإلجننراءات مجينن  إىل دائمننة دعننوة توجيننه منهننا بسننبل

 )أيرلندا(؛ اإلنسان
 املرشنحني اختينار عنند االسنتحقاق علن  ومبين مفتو  هنج اعتماد 5٢-١6٣

 لربيطانيننا املتحنندة )اململكننة املتحنندة األمننم معاهنندات هيئننات النتخنناابت الننوطنيني
 الشمالية(؛ وأيرلندا العظم 
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 االمتثنننال أجنننل مننن  املتحننندة األمنننم منظومنننة مننن  التعننناون مواصنننلة 5٣-١6٣
 الدومينيكية(؛ )اجلمهورية اإلبالغ اللتزامات

 الدولينة الصنكو  أحكنام الوطنينة تشنريعاهتا تضنمني عملينة تسري  54-١6٣
 )زمبابوي(؛ إليها انضمت اليت اإلنسان حلقوق
 يننةاتفاق ألحكننام وفقنناا  للتعننبيب تعريفنناا  تشننريعاهتا تضننمني يف النظننر 55-١6٣

 )الربازيل(؛ التعبيب مناهضة
 وسنائ  حبرينة املتعلنق اإلعنالن تعنديل إىل الرامينة ابجلهود التعجيل 56-١6٣

 الصنننحافة وحرينننة التعبنننر حرينننة يف احلنننق حلماينننة املعلومنننات إىل والوصنننول اإلعنننالم
 )ملديف(؛

 املعنناير منن  ٦٥2/2009 رقنم اإلرهننا  مكافحنة إعننالن مواءمنة 5٧-١6٣
 )السن ال(؛ نساناإل حلقوق الدولية
 وسنائ  حرينة وإعنالن اإلرها  مكافحة إعالن تنقيح م  االنتهاء 5٨-١6٣

 حننننو علننن  تنفينننب ا وضنننمان االنتخننناي والقنننانون املعلومنننات إىل والوصنننول اإلعنننالم
 )أملانيا(؛ فعال
 اخلندمات وقنانون اإلرهنا  مكافحنة إعالن لتنقيح األولوية إعطاء 5٩-١6٣

 اإلنسنان حقنوق جمال يف الدولية وتعهداهتا إثيوبيا التزامات  م ملواءمتهما اإلعالمية
 األمريكية(؛ املتحدة )الوالايت

 يف احلننق ومحايننة املنندي احلينز لتوسنني  اإلصننالحية تنندابرها مواصنلة 6٠-١6٣
 وسنائ  وإعنالن اإلرهنا  مكافحنة إعنالن تنقنيح طرينق عن  سيما وال التعبر، حرية

 كوراي(؛  )مجهورية اإلعالم
 وإعننننالن اإلرهننننا  مكافحننننة إعننننالن اسننننتعراض بعمليننننة التعجيننننل 6١-١6٣
 )بلجيكا(؛ والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدوي للعهد وفقاا  احلاسوبية اجلرائم
 احلاسننوبية اجلننرائم إعننالن تنقننيح اخلصوصننية، يف احلننق ضننمان ب يننة 6٢-١6٣

 )أملانيا(؛
 القنانونني وكنبل  ،اإلرها  مكافحة قانون استعراض م  االنتهاء 6٣-١6٣

 )اليوانن(؛ الدولية املعاير م  ملواءمتهما واإلعالم  االنتخاي
 بشنأن شامل قانون واعتماد جنساي منظور م  القوانني استعراض 64-١6٣
 )آيسلندا(؛ املرأة ضد العنف أشكال مجي  يشمل اجلنساي العنف
 يف اإلعاقننننننة  وي األشننننننخاص حقننننننوق مراعنننننناة تعمننننننيم مواصننننننلة 65-١6٣

 )إندونيسيا(؛ الوطنية تشريعاهتا
 واجلمعينات، اخلرية ابملؤسسات املتعلق اإلعالن أحكام استعراض 66-١6٣
 )ليسوتو(؛ املدي اجملتم  ومنظمات اإلنسان حلقوق منتهكاا  يبدو قد البي
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 والتصننندي اجلنسننناي العننننف بشنننأن وجنننام  شنننامل قنننانون اعتمننناد 6٧-١6٣
 سوتو(؛)لي املرأة ضد العنف أشكال جلمي 
 منظمننننات مشنننناركة زايدة تشننننجي  بشننننأن قننننانون مشننننروع اعتمنننناد 6٨-١6٣
 )ماي(؛ اإلنسان حقوق أعمال يف املدي اجملتم 
 هتيئنة ضنمان هبند  الرئيسية الوطنية التشريعات استعراض تسري  6٩-١6٣
 والصنننحفيني اإلنسننان حقنننوق عنن  واملنندافعني املننندي للمجتمنن  ومتكينينننة آمنننة بيئننة

 )ليتوانيا(؛
 العنننننف مننننرتكي علنننن  املفروضننننة العقوبننننة إطننننار يف النظننننر إعننننادة ٧٠-١6٣

 )النرويج(؛ واجلنساي اجلنس  العنف ملكافحة املخصصة املوارد وزايدة اجلنس 
 لتعزينز املعنروض واإلعنالن املوضوع القانون مشروع بس  اإلسراع ٧١-١6٣

 سيشيل(؛) املظامل أمني ومؤسسة اإلنسان حلقوق اإلثيوبية اللجنة مكاتب
 حقننننوق انتهاكننننات مننننن  لضننننمان الننننوطين القننننانوي اإلطننننار تعزيننننز ٧٢-١6٣

 )سيشيل(؛ مرتكبيها ومساءلة االحتجاز مراكز يف اإلنسان
 واملمارسننة القننانون يف اإلعاقننة  وات النسنناء حقننوق مراعنناة تعمننيم ٧٣-١6٣

 )سراليون(؛
 للتميينز الاجملن هتيئ األسرة قانون م  حمددة أحكام إل اء يف النظر ٧4-١6٣
 )سراليون(؛ ابحلقوق يتعلق فيما اإلعاقة أساس عل 
  لننن  يف مبنننا الرئيسنننية، الوطنينننة التشنننريعات تنقنننيح مننن  االنتهننناء ٧5-١6٣
 وكفالنننة اإلرهنننا  مكافحنننة وإعنننالن اإلعنننالم، وسنننائ  وقنننانون االنتخننناابت، قنننانون
 )سلوفاكيا(؛ فعاالا  تنفيباا  تنفيبها
 التعلننيم يف احلننق لكفالننة ابلتعلننيم املتعلننق التشننريع  إطارهننا تطننوير ٧6-١6٣

 )سلوفاكيا(؛ للجمي 
 التعلنيم يف احلنق ضنمان ب ينة ابلتعليم املتعلق القانوي إطارها تعزيز ٧٧-١6٣

 ديفوار(؛ )كوت للجمي 
 يف احلنننق تضنننم  مالئمنننة تشنننريعات لوضننن  الالزمنننة اجلهنننود بنننبل ٧٨-١6٣
 )غياان(؛ للجمي  التعليم
 واإللزامننننن  اجملننننناي التعلنننننيم بشنننننأن الوطنينننننة اتالتشنننننريع حتسنننننني ٧٩-١6٣
 فردي(؛ )كابو
 من  البنال ني بنني ابلرتاض  اجلنسية العالقات ع  اجلرمية صفة نزع ٨٠-١6٣
 )إسبانيا(؛ اجلنس نفس
 والتصننندي اجلنسننناي العننننف بشنننأن وجنننام  شنننامل قنننانون اعتمننناد ٨١-١6٣
 )السويد(؛ والفتيات النساء ضد العنف أشكال جلمي 
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 علنننن  املفروضننننة العقننننوابت زايدة هبنننند  اجلنننننائ  القننننانون تعننننديل ٨٢-١6٣
 واسننتبعاد الننزوا ، إطننار يف االغتصننا  وجتننرمي لننثان ، التناسننلية األعضنناء تشننويه
 )السويد(؛ املنزي العنف حاالت يف خمّففة ظرو  انطباق
 علنن  التمييننز حظننر أجننل منن  األسننرة قننانون ومننواد أحكننام إل نناء ٨٣-١6٣
 )اجلزائر(؛ اإلعاقة أساس
 الظننننرو  انطبنننناق واسننننتبعاد الننننزوا  إطننننار يف االغتصننننا  جتننننرمي ٨4-١6٣

 )بلجيكا(؛ املنزي العنف حاالت يف اجلنائ  القانون يف عليها املنصوص املخففة
 اإلنسنان حقوق حلماية واملؤسس  القانوي اإلطاري  تعزيز مواصلة ٨5-١6٣

 )بواتن(؛
 للمعنننناير وفقنننناا  واضننننحاا  جترمينننناا  فننننالواألط ابلنسنننناء االجتننننار جتننننرمي ٨6-١6٣

 وفينات معدل م  للحد الالزمة اجلهود وببل صراحة، األطفال بي  وحظر الدولية،
 )كوستاريكا(؛ األمهات

 األنشننطة أمننام عقبننات تضنن  قنند الننيت التشننريعات تعننديل أو إل نناء ٨٧-١6٣
 )كرواتيا(؛ عنها والدفاع اإلنسان حقوق لتعزيز هبا املضطل  املشروعة

 العامنة االنتخاابت إىل ابلنظر االنتخاي القانون تنقيح م  االنتهاء ٨٨-١6٣
 )تشيكيا(؛ املواطنني جلمي  املتساوية املشاركة عل  والرتكيز 2020 لعام

 أمننني ومكتننب اإلنسننان، حلقننوق اإلثيوبيننة اللجنننة اسننتقالل ضننمان ٨٩-١6٣
 )أملانيا(؛ القضائ  واجلهاز املظامل،
 التجاوزات رصد عل  اإلنسان حلقوق اإلثيوبية اللجنة قدرة زايدة ٩٠-١6٣

 )اليوانن(؛ اإلنسان حلقوق املزعومة واالنتهاكات
 تعزينز لنزايدة كنامالا   تنفينباا  منؤخراا  أ جِنز البي القانون مشروع تنفيب ٩١-١6٣
 )إندونيسيا(؛ اإلنسان حلقوق اإلثيوبية اللجنة
 اإلثيوبينننة اللجننننة عمنننل دعنننم إىل الرامننن  القنننانون مشنننروع اعتمننناد ٩٢-١6٣
 احلكنوميني واملنوظفني األمن  قنوات تندريب منهنا أمنور جبملنة للقينام اإلنسنان حلقوق
 )كينيا(؛ اإلنسان حقوق بشأن اجلمهور وعامة
 تعزينز أجنل من  اإلنسنان حلقنوق الوطنية املؤسسات تقوية مواصلة ٩٣-١6٣
 )نيبال(؛ السكانية الشرائح مجي  حقوق ومحاية
 املشنننردون فنننيهم مبننن  اإلنسنننان، حقنننوق انتهاكنننات ضنننحااي دعنننم ٩4-١6٣

 عن  املسناءلة وتعزينز املصناحلة لتحقينق املؤسسنية اآللينات تعزينز خنالل من  داخلياا،
 )هولندا(؛ املرتكبة الفظائ 
 الوطنينننننة املصنننناحلة جلننننننة طريننننق عننننن  املصنننناحلة بعملينننننة التعجيننننل ٩5-١6٣

 ويج(؛)النر  املصلحة أصحا  مجي  م  كامل  بشكل والتعامل
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 حلقنوق الوطنينة املؤسسنة تقوينة زايدة إىل الرامينة جهودها مضاعفة ٩6-١6٣
 )ابكستان(؛ اإلنسان
 يف التشن يلية وقندراهتا الوطنينة املؤسسنات اسنتقالل تعزيز مواصلة ٩٧-١6٣
 )رومانيا(؛ اإلنسان حقوق جمال
 مننن  اإلنسنننان حلقنننوق الوطنينننة املؤسسنننات عمنننل مواءمنننة مواصنننلة ٩٨-١6٣
 الروس (؛ )االحتاد الدولية املعاير
 املسنؤولة اإلنسنان، حلقنوق اإلثيوبينة اللجننة قدرات تعزيز مواصلة ٩٩-١6٣
 )صربيا(؛ اإلنسان حلقوق املزعومة االنتهاكات مجي  يف النظر ع 

 )مالطة(؛ اهلوية ومسائل اإلدارية احلدود جلنة تعزيز زايدة ١٠٠-١6٣
 )موريتانيا(؛ اإلنسان قوقحل الوطنية املؤسسات تعزيز مواصلة ١٠١-١6٣
 جلنة إنشاء هبد  210/2000 القانون استعراض عملية تسري  ١٠٢-١6٣
 واملالينة والتقنية البشرية ابملوارد وتزويدها ابريس ملبادئ وفقاا  اإلنسان حلقوق وطنية
 )توغو(؛ الالزمة
 ملبنننادئ متامننناا  متتثنننل لكننن  اإلنسنننان حلقنننوق الوطنينننة اللجننننة تعزينننز ١٠٣-١6٣
 )أوكرانيا(؛ يسابر 

 حلقننننوق الوطنيننننة اللجنننننة امتثننننال لكفالننننة املناسننننبة التنننندابر اختننننا  ١٠4-١6٣
 )أف انستان(؛ ابريس ملبادئ عملها يف اإلنسان
 املظنننامل أمنننني مؤسسنننة قننندرات لتعزينننز اخلطنننوات مننن  مزيننند اختنننا  ١٠5-١6٣

 )أرمينيا(؛ واستقالليتها
 الوطنيننة اللجنننة واسننتقاللية قنندرات لتعزيننز املناسننبة التنندابر اختننا  ١٠6-١6٣

 )بل اراي(؛ القضائية والسلطة املظامل أمني ومكتب اإلنسان حلقوق اإلثيوبية
 وضنننننمان اإلنسنننننان حلقنننننوق اإلثيوبينننننة اللجننننننة اسنننننتقاللية تعزينننننز ١٠٧-١6٣

 )كندا(؛ استقالليتها
 وضننننمان اإلنسننننان حلقننننوق اإلثيوبيننننة اللجنننننة دور تعزيننننز مواصننننلة ١٠٨-١6٣
 )شيل (؛ ابريس ادئملب وفقاا  عملها
 اإلنسنننننان حلقنننننوق اإلثيوبينننننة اللجننننننة وقننننندرات اسنننننتدامة ضنننننمان ١٠٩-١6٣

 اإلنسان حقوق انتهاكات بشأن املقدمة الشكاوى لتجهيز الالزمة ابملوارد بتزويدها
 )كوستاريكا(؛ ابريس ملبادئ وامتثاهلا استقالليتها وضمان فيها، والتحقيق

 حلقنننوق الوطنينننة املؤسسنننات تعزينننز إىل الرامينننة جهودهنننا مواصنننلة ١١٠-١6٣
 الدميقراطية(؛ الكون و )مجهورية دميقراط  نظام بناء أجل م  اإلنسان
 خطة م  2030 لعام املستدامة التنمية خطة حتقيق مواءمة زايدة ١١١-١6٣
 )إندونيسيا(؛ أخرى بلدان م  التعاون منها بسبل اإلنسان، حقوق
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 إىل السنع  عنند  لن  يف مبنا لندوي،ا التقين التعاون تعزيز مواصلة ١١٢-١6٣
 )األردن(؛ القدرات بناء جمال يف املساعدة عل  احلصول
 املتعلقنننننة التوجيهينننننة املبنننننادئ لتنفينننننب وطنينننننة عمنننننل خطنننننة وضننننن  ١١٣-١6٣

 )النرويج(؛ اإلنسان وحقوق التجارية ابألعمال
 قنندراهتا وبننناء املعنيننة احلكوميننة للسننلطات التنندريب تننوفر مواصننلة ١١4-١6٣
 )ابكستان(؛ اإلنسان حقوق جمال يف

 بقضننننااي وعننننيهم زايدة أجنننل منننن  للسننننكان توعينننة محننننالت تنظنننيم ١١5-١6٣
 الروس (؛ )االحتاد اإلنسان حقوق
 )السودان(؛ اجملتم  شرائح أضعف لصاحل الالزمة التدابر اختا  ١١6-١6٣
 النزاعننننات حنننندة ختفيننننف علنننن  األمنننن  وقننننوات الشننننرطة تنننندريب ١١٧-١6٣

 األمريكية(؛ املتحدة )الوالايت القانون لسيادة وفقاا  والنظام لقانونا عل  واحلفاظ
 اإلنسنننننان حبقنننننوق القنننننانون إبنفنننننا  املكلفنننننة وكاالهتنننننا توعينننننة زايدة ١١٨-١6٣

 )موريشيوس(؛
 لألفنراد املضنادة األل نام ضنحااي ملسناعدة وطنينة عمنل خطة تنفيب ١١٩-١6٣
 متسننناوية بشننرو  حقننوقهم وتضننم  زمنينناا، وحمننددة للقينناس قابلننة تكننون أن ميكنن 
 والتعلنننيم االجتماعينننة واملسننناعدة والصنننحة ابإلعاقنننة املتعلقنننة االحتياجنننات وت طننن 
 )األرجنتني(؛ الفقر م  واحلد والتنمية والعمالة
 اخلدمنة دوائنر كفناءة  زايدة لضنمان الالزمنة التندابر اختنا  يف النظر ١٢٠-١6٣
 )أ ربيجان(؛ للمساءلة وقابليتها العامة
 التعلننننننيم إىل والوصننننننول التوعيننننننة إىل الراميننننننة جهودهننننننا مواصننننننلة ١٢١-١6٣

 اجملتمنن  يف الضنعيفة للشنرائح ابلنسننبة سنيما ال اإلنسنان، حقننوق جمنال يف والتندريب
 )بواتن(؛
 أهندا  يف اإلنسنان حبقنوق املتعلقنة التوصنيات تنفينب خطة إدما  ١٢٢-١6٣
 فردي(؛ )كابو املستدامة التنمية
 الثانينننة الوطنينننة العمنننل خطنننة تنفينننب إىل الرامينننة جهودهنننا مواصنننلة ١٢٣-١6٣
 الدميقراطية(؛ الكون و )مجهورية 2020 إىل 201٦ م  للفرتة اإلنسان حلقوق
 االسنننتعراض يف املقبولنننة التوصنننيات تنفينننب ورصننند تعزينننز مواصنننلة ١٢4-١6٣

 الدومينيكية(؛ )اجلمهورية 2030 عام خبطة لربطها آلية وإنشاء الشامل الدوري
 اإلنسننان حقنوق بشننأن التندريب تننوفر إىل الرامينة اجلهننود مواصنلة ١٢5-١6٣

 )مصر(؛ القوانني إبنفا  املكلفني للموظفني
 النمطينة القوالنب علن  للقضناء وجامعنة شناملة اسنرتاتيجية اعتماد ١٢6-١6٣

 األسننننرة يف والرجننننال النسنننناء ومسننننؤوليات أبدوار يتعلننننق فيمننننا التمييزيننننة اجلنسننننانية
 (؛)آيسلندا واجملتم 
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 اإلعاقننة  وي واألطفننال الفتيننات ضنند التمييننز حتظننر أحكننام وضنن  ١٢٧-١6٣
 واملرتبطننة الفقننر يف يعيشننون الننبي  واألطفننال إثنيننة، أقليننات إىل املنتمننني واألطفننال
 مننننه يعنننانون النننبي  أو ابلفروس/اإليننندز املصنننابني واألطفنننال ابلشنننوارع، أوضننناعهم

 )مدغشقر(؛
 مجيننن  بنننني احلقنننوق يف املسننناواة ضنننمان إىل الرامينننة التننندابر تعزينننز ١٢٨-١6٣

  وي واألشننننخاص داخلينننناا، واملشننننردي  والالجئننننني، واملهنننناجري ، اإلثنيننننة، الفئننننات
 )إكوادور(؛ وآمنة شاملة بيئة يف التعليم، يف حقهم ممارسة يف سيما ال اإلعاقة،
 املسننننتوايت، مجينننن  علنننن  والرجننننال النسنننناء بننننني املسنننناواة ضننننمان ١٢٩-١6٣

 )فرنسا(؛ لثان  التناسلية األعضاء وتشويه املبكر الزوا  عل  والقضاء
 املينل ومزدوجن  واملثلينني املثلينات وصنم ملن  توعية محالت تنظيم ١٣٠-١6٣

 خناص بوجه الرتكيز م  اجلنسني، صفات وحامل  اجلنسانية اهلوية وم ايري اجلنس 
 )آيسلندا(؛ الصحة جمال يف العاملني عل 
 يتعنرض النبي االجتمناع  الوصنم من  للحند الالزمة التدابر اختا  ١٣١-١6٣
 اهلويننننة وم ننننايري اجلنسنننن  امليننننل ومزدوجنننن  واملثليننننني املثليننننات منننن  األشننننخاص لننننه

 النيت الوطنينة القنوانني أحكنام إل ناء منهنا بطنرق اجلنسني، صفات وحامل  اجلنسانية
 )أسرتاليا(؛ نفسه اجلنس م  األشخاص بني ابلرتاض  اجلنسية العالقات جترم
 التمييننننننز وعنننننندم املسنننننناواة يف ابحلننننننق التشننننننريعات يف االعننننننرتا  ١٣٢-١6٣

 وحنننامل  اجلنسنننانية اهلوينننة وم نننايري اجلنسننن  املينننل ومزدوجننن  واملثلينننني للمثلينننات
 إىل وصوهلم وضمان ضدهم العنف ملكافحة الالزمة التدابر واختا  اجلنسني صفات
 )املكسي (؛ العدالة
 مننن  سنننتزيد ألهننننا والتحنننول للنمنننو طنينننةالو  اخلطنننة تنفينننب مواصنننلة ١٣٣-١6٣
 والثقافيننة واالجتماعيننة االقتصننادية احلقننوق خاصننة اإلنسننان، حقننوق مجينن  إعمننال
 )كينيا(؛
 االقتصنادي النمنو من  الضنعيفة الشنرائح اسنتفادة ضنمان مواصلة ١٣4-١6٣

 البوليفارية(؛ فنزويال )مجهورية البلد يف املستدام
 االقتصنادي - االجتمناع  الرفنا  تعزيز ىلإ الرامية جهودها مواصلة ١٣5-١6٣
 )نيجراي(؛ لشعبها
 املسننننتدامة واالجتماعيننننة االقتصننننادية ابلتنميننننة النهننننوض مواصننننلة ١٣6-١6٣
 )الصني(؛ اإلنسان حقوق جبمي  شعبها لتمت  متينة أسس إلرساء
 اجملتمن ، يف الشنرائح أضعف أن ضمان إىل الرامية اجلهود مواصلة ١٣٧-١6٣
 النمننننو منننن  أيضنننناا  يسننننتفيدون اإلعاقننننة،  وي واألشننننخاص طفننننالواأل النسنننناء مثننننل

 )جيبوي(. البلد يف العام االقتصادي
 الفسنناد مبننن  وتوعيتننه اجلمهننور تثقيننف أجننل منن  جهودهننا مواصننلة ١٣٨-١6٣

 )ابكستان(؛
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 مكافحة بشأن الوطنية االسرتاتيجية تنفيب يف قدماا  املض  مواصلة ١٣٩-١6٣
 خمناطر من  احلد إدما  يف وكبل  والتخفيف، التكيف ل   يف مبا املناخ، ت ر آاثر

 )كواب(؛ الكوار 
 القائمنة املخاطر تتناول الكوار  خماطر إدارة سياسات أن ضمان ١4٠-١6٣

 )فيج (؛ الكوار  خماطر م  احلد سياق يف اجلنساي ابلعنف املتعلقة واجلديدة
 التنندابر  اختننا لضننمان للكننوار  للتأهننب الوطنيننة خططهننا تعزيننز ١4١-١6٣
 واحلند املت نرة املناخينة الظنرو  من  للتكيف واحملل  الوطين الصعيدي  عل  الالزمة

 )فيج (؛ املستقبل يف الكوار  خماطر م 
 أجنننل مننن  واملعنننار  والبيننناانت املؤسسنننية القننندرات بنننناء مواصنننلة ١4٢-١6٣
 ينالننننوط التنظيمنننن  اإلطنننار يف أكمننننل بشننننكل واملناخينننة البيئيننننة االعتبننننارات إدمنننا 

 )فيج (؛
 واألمن  السنلم وتعزيز اإلرها  مكافحة جمال يف جهودها مواصلة ١4٣-١6٣

 )نيجراي(؛
 آاثر منن  لننه ومننا اإلرهننا  مكافحننة إىل الراميننة جهودهننا مواصننلة ١44-١6٣
 )مصر(؛ اإلنسان حبقوق التمت  عل 
 )آيسلندا(؛ اإلعدام عقوبة إل اء ١45-١6٣
 ب ينة القنانون، حبكنم اإلعدام، أحكام تنفيب وقف اعتماد يف النظر ١46-١6٣
 )إيطاليا(؛ رمس  بشكل اإلعدام عقوبة إل اء
 االختيناري الربوتوكنول علن  والتصنديق هنائيناا  اإلعندام عقوبنة إل اء ١4٧-١6٣
 إل نناء إىل الرامنن  والسياسننية، املدنيننة ابحلقننوق اخلنناص النندوي ابلعهنند امللحننق الثنناي
 )لكسمربغ(؛ اإلعدام عقوبة
 الثناي االختيناري الربوتوكنول علن  والتصنديق اإلعندام عقوبة إل اء ١4٨-١6٣
 )الربت ال(؛ والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدوي ابلعهد امللحق
 ب نرض اإلعندام لعقوبة فعل  اختياري وقف فرض مسألة يف النظر ١4٩-١6٣
 )رواندا(؛ متاماا  إل ائها
 )السويد(؛ اجلنائ  القانون م  هاإبل ائ رمسياا  اإلعدام عقوبة إل اء ١5٠-١6٣
 حننننو أوىل كخطنننوة  اإلعننندام لعقوبنننة رمسننن  اختيننناري وقنننف اعتمننناد ١5١-١6٣
 )أسرتاليا(؛ كلياا   إل ائها
 )كوستاريكا(؛ اإلعدام عقوبة إل اء ١5٢-١6٣
 العناصننر مجينن  يشننمل اجلنننائ  القننانون يف للتعننبيب تعريننف إدرا  ١5٣-١6٣
 )قرغيزستان(؛ التعبيب مناهضة اتفاقية م  1 املادة يف الواردة
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 املهينة أو القاسية واملعاملة التعبيب أعمال ملن  األولوية إعطاء مواصلة ١54-١6٣
 ؛أفريقيا( )جنو  اجلارية السياسية اإلصالحات جوهر تشكل املساءلة أن وضمان
 عن  التعنبيب، أعمنال تتكنرر ال حبين  الالزمنة التدابر مجي  اختا  ١55-١6٣
 )إسبانيا(؛ العدالة إىل ارتكاهبا ع  املسؤولني تقدمي ضمان طريق
 التعنبيب أعمنال مبنن  املتعلقنة والسياسنات القنوانني تعزيز مواصلة ١56-١6٣

 سنننيما وال املنننوظفني، كبنننار  جاننننب مننن  املهيننننة أو الالإنسنننانية أو القاسنننية واملعاملنننة
 )بوتسواان(؛ املسلحة القوات
 ادعنننناءات مجينننن  يف وشننننفافة لةمسننننتق حتقيقننننات إجننننراء مواصننننلة ١5٧-١6٣

 )تشيكيا(؛ االحتجاز أماك  يف التعبيب
 التقليدينننة املمارسنننات حتظنننر النننيت القانونينننة األحكنننام إنفنننا  تعزينننز ١5٨-١6٣

 والنننزوا  القسنننري والنننزوا  لنننثان  التناسنننلية األعضننناء وبنننرت تشنننويه مثنننل الضنننارة،
 )هن اراي(؛ املبكر
 يف مبنا فعليناا، منعناا  والفتينات ءالنسا ضد العنف أشكال مجي  من  ١5٩-١6٣
 )أملانيا(؛ ابلبشر واالجتار لثان  التناسلية األعضاء تشويه  ل 
 وتشنننويه األطفنننال زوا  علننن  القضننناء إىل الرامينننة اجلهنننود تسنننري  ١6٠-١6٣

 )قربص(؛ لثان  التناسلية األعضاء
 قبينل م  الضارة املمارسات عل  القضاء إىل الرامية التدابر اختا  ١6١-١6٣
 أشنكال ومجين  القسنري، والزوا  املبكر والزوا  لثان ، التناسلية األعضاء تشويه
 )انميبيا(؛ والفتيات النساء ضد العنف
 التقليدينننننة املمارسنننننات علننننن  القضننننناء إىل الرامينننننة اجلهنننننود تعزينننننز ١6٢-١6٣

 اجلنسننني، بننني املسنناواة وحتقيننق لننثان ، التناسننلية األعضنناء تشننويه مثننل الضننارة،
 املتحدة(؛ العربية )اإلمارات العاي التعليم جمال يف سيما وال

 وقنننننف إىل الرامينننننة واخلطننننن  واالسنننننرتاتيجيات السياسنننننات إجنننننناز ١6٣-١6٣
 كننامالا   تنفيننباا  وتنفيننبها األطفننال وزوا  لننثان  التناسننلية األعضنناء تشننويه ممارسننات

 )إسرائيل(؛
 العنننننف علنننن  اءالقضننن حنننننو التقننندم لتسننننري  عاجلنننة تنننندابر اختنننا  ١64-١6٣

 األطفننال زوا   لنن  يف مبننا والفتيننات، النسنناء ضنند الضننارة واملمارسننات اجلنسنناي
 ؛)إيطاليا( لثان  التناسلية األعضاء وتشويه القسري والزوا  املبكر والزوا 
 ضنند الضننارة التقليديننة املمارسننات ملكافحننة الالزمننة اجلهننود بننبل ١65-١6٣
 )نيبال(؛ والفتيات النساء
 علنننن  القضنننناء إىل الراميننننة والسياسننننات التشننننريعات تنفيننننب عزيننننزت ١66-١6٣

 والننننزوا  املبكنننر والنننزوا  األطفنننال زوا  سننننيما وال الضنننارة، التقليدينننة املمارسنننات
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 أن شنأهنا م  ث رات أي عل  والقضاء لثان ، التناسلية األعضاء وتشويه القسري
 )رواندا(؛ النساء حقوق محاية تقوض
 التقليدينننة املمارسنننات علننن  للقضننناء الالزمنننة ابرالتننند مجيننن  اختنننا  ١6٧-١6٣

 املبكنر والنزوا  األطفنال وزوا  لنثان  التناسلية األعضاء وبرت تشويه مثل الضارة،
 )سلوفينيا(؛ القسري والزوا 
 اجلنسننننناي العننننننف علننننن  للقضننننناء الالزمنننننة التننننندابر مجيننننن  اختنننننا  ١6٨-١6٣

 )إسبانيا(؛ املبكر والزوا  ان لث التناسلية األعضاء تشويه قبيل م  واملمارسات
 الننيت الصننلة  ات القانونيننة األحكننام لتنفيننب الالزمننة التنندابر اختننا  ١6٩-١6٣
 )توغو(؛ لثان  التناسلية األعضاء تشويه وجترم متن 

 والنزوا  لنثان  التناسنلية األعضاء لتشويه فعال بشكل التصدي ١٧٠-١6٣
 )زامبيا(؛ سةواملمار  القانون يف القسري والزوا  املبكر
 عنن  واألطفننال النسنناء ضنند الضننارة التقليديننة املمارسننات مكافحنة ١٧١-١6٣
 التقليدينة املمارسنات بشنأن الوطنية العمل وخطة لالسرتاتيجية الفعال التنفيب طريق

 )األرجنتني(؛ عليها واملعاقبة األفعال هب  يف والتحقيق الضارة،
 التقليديننة املمارسننات حننةمكاف أجننل منن  التوعيننة مبننادرات تعزيننز ١٧٢-١6٣

 فاسو(؛ )بوركينا املبكر والزوا  لثان  التناسلية األعضاء تشويه مثل الضارة،
 التناسنلية األعضناء تشويه عل  القضاء إىل الرامية اجلهود مواصلة ١٧٣-١6٣
 )بوروندي(؛ السجون يف االحتجاز ظرو  وحتسني املبكر والزوا  لثان 
 األعضنناء تشننويه علنن  التننام للقضنناء الالزمننة التنندابر مجينن  اختننا  ١٧4-١6٣

 فردي(؛ )كابو األطفال وزوا  لثان  التناسلية
 )الكون و(؛ لثان  التناسلية األعضاء تشويه مكافحة ١٧5-١6٣
 األطفنننال زوا  مثنننل الضنننارة، التقليدينننة املمارسنننات علننن  القضننناء ١٧6-١6٣
 )الدامنر (؛ احلمل إهناء ع  اجلرمية صفة ونزع لثان ، التناسلية األعضاء وتشويه
 عل  والقضاء اجلنساي العنف مكافحة إىل الرامية اجلهود مواصلة ١٧٧-١6٣
 )إستونيا(؛ لثان  التناسلية األعضاء تشويه
 والفتيننننات النسنننناء ضنننند العنننننف مننننن  إىل الراميننننة اجلهننننود تعزيننننز ١٧٨-١6٣

 نلندا(؛)ف لثان  التناسلية األعضاء لتشويه حد ولوض  عليه والقضاء
 مرافننننق يف العنننني  ظننننرو  حتسننننني إىل الراميننننة اجلهننننود مضنننناعفة ١٧٩-١6٣

 الرسوي(؛ )الكرس  واألطفال للنساء خاص اهتمام إيالء م  االحتجاز،
 ابملعننناير للوفننناء والسنننجون االحتجننناز مراكنننز يف الظنننرو  حتسنننني ١٨٠-١6٣
 )زامبيا(؛ الدولية
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 للمننواطنني األمنن  تننوفر لأجنن منن  االحتاديننة احلكومننة جهننود تعزيننز ١٨١-١6٣
 القنانون سنيادة وضنمان النزاعنات يف التندخل طريق ع  االنتهاكات ومن  اإلثيوبيني
 وأيرلنننندا العظمننن  لربيطانينننا املتحننندة )اململكنننة احمللينننة السنننلمية التسنننوايت وتيسنننر

 الشمالية(؛
 احمللينننة اجملتمعنننات بنننني للنزاعنننات احملركنننة العوامنننل معاجلنننة مواصنننلة ١٨٢-١6٣
 تكننون أن إىل دايرهننم إىل النزاعننات بسننبب املشننردي  السننكان عننودة عنندم انوضننم
 )كندا(؛ آمنة
 اجملموعنننات بنننني العننننف مننن  البلننند أحنننناء مجيننن  يف األفنننراد محاينننة ١٨٣-١6٣

 الننيت الظننرو  وتعزيننز املننناطق، خمتلننف يف اإلنسننان حقننوق احننرتام وضننمان اإلثنيننة،
 هتديننندات وجنننود حنننال يف انالسنننك محاينننة لضنننمان ابلتننندخل األمننن  لقنننوات تسنننمح

 )فرنسا(؛
 واللجنننة املظننامل وأمننني القضننائية السننلطة وقنندرات اسننتقاللية تعزينز ١٨4-١6٣

 )هولندا(؛ اإلنسان حلقوق اإلثيوبية
 اللجننننننة عمنننننل وضنننننمان واسنننننتقالليتها القضنننننائية السنننننلطة تعزينننننز ١٨5-١6٣

 إسبانيا(؛) ابريس مبادئ م  ومتشياا  مستقلة بصورة اإلنسان حلقوق اإلثيوبية
 أجنننل مننن  جهودهنننا ومواصنننلة القضنننائ  النظنننام اسنننتقالل ضنننمان ١٨6-١6٣

 )النمسا(؛ املاض  يف املرتكبة الفظائ  ع  املساءلة
 السننننلطة اسننننتقالل كفالننننة  إىل الراميننننة اإلصننننالحات وتننننرة تسننننري  ١٨٧-١6٣

 اإلرهنننا ، مكافحنننة إعننالن  لننن  يف مبننا التقييدينننة، التشننريعات وتعنننديل القضننائية،
 )كندا(؛ الدولية املعاير م  متشياا  االنتخابية، والقوانني اإلعالم وسائ  ع  فضالا 
 القنننانون إنفنننا  سنننلطات قننندرات بنننناء إىل الرامينننة اجلهنننود تكثينننف ١٨٨-١6٣
 املتحدة(؛ العربية )اإلمارات للمواطنني األساسية ابحلقوق املتعلقة
 العننننامني واملنننندعني الشنننرطة ضننننبا  إىل املقننندم التنننندريب مواصنننلة ١٨٩-١6٣

 أفريقيا(؛ )جنو  أخرى قانونية ومسائل اإلنسان حقوق بشأن والقضاة
 عننن  املننندافعني ومحاينننة العننندل إقامنننة إىل الرامينننة جهودهنننا مواصنننلة ١٩٠-١6٣
 )بن (؛ اإلنسان حقوق
 حقننوق التفاقيننة ابألحنندا  اخلنناص قضننائها نظننام امتثننال مواءمننة ١٩١-١6٣
 )مدغشقر(؛ الصلة  ات الدولية القانونية املعاير م  وغرها الطفل
 األحنندا  أتهيننل إعننادة مراكننز تعزيننز إىل الراميننة اجلهننود مواصننلة ١٩٢-١6٣

 )تونس(؛ اجلاحنني
 الطفنننل حقنننوق اتفاقينننة مننن  متامننناا  األحننندا  قضننناء نظنننام مواءمنننة ١٩٣-١6٣
 ؛)أوكرانيا( الصلة  ات املعاير م  وغرها
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 منهنا بسنبل األطفنال، حقنوق حلماية الوطنية االسرتاتيجيات تعزيز ١٩4-١6٣
 دوليناا  مقبول مستوى إىل لألطفال اجلنائية املسؤولية لس  األدىن احلد رف  يف النظر

 )بيالروس(؛
 وفقنننناا  عامنننناا، 12 فنننوق لألطفننننال اجلنائيننننة املسنننؤولية سنننن  حتديننند ١٩5-١6٣

 )بوتسواان(؛ الدولية للمعاير
 )الكون و(؛ الدولية للمعاير لتمتثل اجلنائية املسؤولية س  رف  ١٩6-١6٣
 احلنناالت مجينن  يف وشننفافة ونزيهننة مسننتقلة حتقيقننات إجننراء ضنمان ١٩٧-١6٣
 إبنفنننا  املكلفنننني املنننوظفني جاننننب مننن  للقنننوة املفنننر  االسنننتخدام فيهنننا يننندع  النننيت

 )غاان(؛ مبنبون أهنم يتبني م  ومساءلة القوانني،
 حلقننننوق تانتهاكنننا يرتكبننننون النننبي  األمننن  قننننوات أفنننراد مسننناءلة ١٩٨-١6٣

 األمريكية(؛ املتحدة )الوالايت اإلنسان
 لتلقن  فعالنة وآلينات إجنراءات وضن  إىل الرامينة التندابر مضاعفة ١٩٩-١6٣

 املنبنبني ومقاضناة فيهنا، والتحقينق عليهنا واإلشنرا  األطفال معاملة إساءة حاالت
 )هندوراس(؛

 خنار  اإلعندام حناالت يف ونزيهنة مسنتقلة حتقيقنات إجنراء ضمان ٢٠٠-١6٣
 )الربت ال(؛ اجلناة ومساءلة القضاء نطاق
 ونزيهنة فعالنة حتقيقنات إبجنراء اإلجيناي املسار هبا عل  االستمرار ٢٠١-١6٣
 علنننن  والتصننننديق للضننننحااي، االنتصننننا  سننننبل وضننننمان السننننابقة، االنتهاكننننات يف

 أو املعاملنننة ضنننرو  مننن  وغنننر  التعنننبيب مناهضنننة التفاقينننة االختيننناري الربوتوكنننول
 )نيوزيلندا(؛ املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة
 بنرامج ووضن  لألطفنال إينباههم ي ندع  ملن  مناسبة حماكمة ضمان ٢٠٢-١6٣

 بفعالينننة وإدارهتننا عنهنننا واإلبننالغ واإليننباء املعاملنننة إسنناءة حننناالت لتحدينند تدريبيننة
 )سلوفاكيا(؛

 اطقمنننن يف حننندثت النننيت اإلنسنننان حقنننوق انتهاكنننات يف التحقينننق ٢٠٣-١6٣
 اإلثنينة األبعاد خمتلف ومعاجلة مرتكبيها ومعاقبة واألوروميا، أمهرة سيما وال خمتلفة،

 )املكسي (؛ والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
 الوطنيننننة االنتخنننناابت إجننننراء ضننننمان إىل الراميننننة اجلهننننود تكثيننننف ٢٠4-١6٣

 )انميبيا(؛ مؤاتية بطريقة 2020 لعام واإلقليمية
 يف ودميقراطيننننة حننننرة انتخنننناابت إلجننننراء الالزمننننة ظننننرو ال هتيئننننة ٢٠5-١6٣
 )فرنسا(؛ 2020 عام

 ودميقراطيننة ونزيهننة حننرة بطريقننة املقبلننة االنتخنناابت إجننراء ضننمان ٢٠6-١6٣
 )الياابن(؛
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 مجيننن  ابختننا  2020 عننام انتخننناابت سننياق يف جهودهننا مواصننلة ٢٠٧-١6٣
 إدما  وضمان وسلمية، فةوشفا وحرة نزيهة انتخابية عملية لضمان الالزمة التدابر
 )سويسرا(؛ داخلياا  املشردي 

 القننانوي اإلطننار يف اإلنسننان حقننوق بشننأن احملننرز التقنندم تسننجيل ٢٠٨-١6٣
 )فرنسا(؛ الفعال تنفيب  وكفالة
 السنالم لتعزينز واألداين اإلثنينات بني فيما احلوار تشجي  مواصلة ٢٠٩-١6٣

 الرسوي(؛ )الكرس  للبلد والثرية املتنوعة التقاليد إطار يف والتعاون
 اجلماعننات بننني واحلننوار التسننامح لتعزيننز التنندابر منن  مزينند اختننا  ٢١٠-١6٣
 )كازاخستان(؛ والدينية اإلثنية
 يف اإلثنينة الفئات جلمي  والدي  الثقافة بشأن احلوار دعم مواصلة ٢١١-١6٣
 )ليبيا(؛ إثيوبيا
 بننننني فيمننننا صنننناحلةامل لتحقيننننق املؤسسننننية اآلليننننات قنننندرات تعزيننننز ٢١٢-١6٣

 )لكسمربغ(؛ للضحااي الدعم وضمان إثيوبيا يف احمللية اجملتمعات
 املسنناءلة وضننمان اإلثنيننات بننني للمصنناحلة املؤسسنن  اإلطننار تعزيننز ٢١٣-١6٣
 )رومانيا(؛ اآلمنة وعودهتم داخلياا، املشردون فيهم مب  للضحااي، اإلغاثة وتوفر
 التميينز ومنن  النديين احلنوار تعزيزل الالزمة اخلطوات اختا  مواصلة ٢١4-١6٣
 )مالطة(؛ الدي  أساس عل 
 أشنننكال مجيننن  علننن  القضننناء إىل الرامينننة التننندابر تنفينننب مواصنننلة ٢١5-١6٣

 الننندي  أسننناس علننن  التميينننز ومنننن  األداين بنننني احلنننوار تشنننجي  خنننالل مننن  التميينننز
 )طاجيكستان(؛

 األخرى والقيم ياةاحل وأمنا  الثقافات بني احلوار تعزيز إىل السع  ٢١6-١6٣
 .)برابدوس( بينها فيما الرواب  تعزيز وإىل إثيوبيا، يف اإلثنية اجلماعات لكافة
 إنفنننا  منننوظف  وتننندريب ومعننندات مالئمنننة توجيهينننة مبنننادئ وضننن  ٢١٧-١6٣
 )غاان(؛ العامة التجمعات يف الشرطة مبهام القيام عند القوة استخدام بشأن القانون
 تكننوي  حرينة سنيما وال والسياسنية، املدنينة وقاحلقن مراعناة ضنمان ٢١٨-١6٣

 )أسرتاليا(؛ اإلنرتنت إغالق ممارسة إهناء منها بسبل التعبر، وحرية اجلمعيات
 يف بعملهنم اإلنسنان حقنوق عن  واملدافعني الصحفيني قيام ضمان ٢١٩-١6٣
 )شيل (؛ والتعبر الرأي حرية حقوق تضم  حرة بيئة

 غنر واملنظمنات املندي للمجتمن  احلقيقينة املشناركة تعزينز مواصلة ٢٢٠-١6٣
 )النمسا(؛ القرار اختا  وعمليات العامة الشؤون يف احلكومية

 علننن  السياسنننية املننننابر يف املنننرأة مشننناركة وتشنننجي  دعنننم مواصنننلة ٢٢١-١6٣
 الشعبية(؛ الدميقراطية الو )مجهورية والوطين اإلقليم  الصعيدي 
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 يف اجلنسنني بنني التفناوت تقلينل إىل ينةالرام احلالية اجلهود مواصلة ٢٢٢-١6٣
 األجهزة لتشمل اجلهود تل  نطاق وتوسي  حد أدىن إىل االحتادية التنفيبية اهليئات

 )إريرتاي(؛ واإلقليمية االحتادية للوالايت والقضائية التشريعية
 وهتننننريبهم ابلبشننننر االجتننننار مكافحننننة إىل الراميننننة تنننندابرها مواصنننلة ٢٢٣-١6٣

 )ميامنار(؛
 ابألشنخاص، االجتنار مكافحنة إىل الرامينة جهودهنا وتعزينز مواصلة ٢٢4-١6٣
 )غياان(؛ والفتيات النساء سيما وال

 النسناء سنيما وال ابألشنخاص، االجتنار ملكافحنة مسناعيها مواصلة ٢٢5-١6٣
 اإلسالمية(؛ إيران )مجهورية واألطفال

  )العراق(؛ ابلبشر االجتار م  للحد اجلهود م  مزيد ببل ٢٢6-١6٣
 منن  ابلبشننر، االجتننار ضننحااي لنندعم ملموسننة تنندابر اختننا  ضننمان ٢٢٧-١6٣
 )إسرائيل(؛ املالية واملعونة الصحية واخلدمات املأوى توفر قبيل
 للقننانون الفعنال التنفينب أجنل منن  املتضنافرة اجلهنود تعزينز مواصنلة ٢٢٨-١6٣
 )الفلبني(؛ ابألشخاص ابالجتار املتعلق
 وتعزيننننز ابألشننننخاص، ابالجتننننار التوعيننننة إىل الراميننننة هننننوداجل تعزيننننز ٢٢٩-١6٣

 العنننامني واملننندعني احملققنننني تننندريب خنننالل مننن  القضنننائية واملالحقنننات التحقيقنننات
 السورية(؛ العربية )اجلمهورية والقضاة
 واعتمناد ابألشنخاص، االجتنار مكافحة إىل الرامية اجلهود مضاعفة ٢٣٠-١6٣

 األطفنال، بين  وجتنرمي حظنر مجلتها م  أبمور امالقي أجل م  شاملة وطنية تشريعات
 )بيالروس(؛ أتهيلهم وإعادة االجتار ضحااي لتحديد وطنية آلية تطوير ومواصلة

 سنننيما وال ابلبشنننر، االجتنننار مكافحنننة إىل الرامينننة اجلهنننود مواصنننلة ٢٣١-١6٣
 )جيبوي(؛ املتاجري  مكافحة تعزيز طريق ع  والنساء، األطفال است الل

 يف للعننناملني تسنننمح أن شنننأهنا مننن  النننيت لألجنننور أدىن حننند ديننندحت ٢٣٢-١6٣
 )أن وال(؛ املعيشية ظروفهم بتحسني املالبس صناعة
 الننبي  األشننخاص عمننل ظننرو  لتحسننني التنندابر منن  مزينند اختننا  ٢٣٣-١6٣

 احتياجاهتم وتلبية للمزارعني، املعيشية الظرو  وحتسني الريفية، املناطق يف يعيشون
 )قطر(؛
 اإلعاقنة  وي األشنخاص متكن  لضنمان وإجيابينة فعالة تدابر اختا  ٢٣4-١6٣
 )هاييت(؛ املهين التدريب فرص زايدة خالل م  سيما ال العمل، سوق دخول م 

 يف اإلعاقننننة  وي األشنننخاص توظينننف لضننننمان التننندابر مضننناعفة ٢٣5-١6٣
 )هندوراس(؛ املهين التدريب فرص زايدة طريق ع  خاصة املفتوحة، العمل سوق
  وي األشننننخاص توظيننننف لضننننمان وإجيابيننننة فعالننننة تنننندابر اختننننا  ٢٣6-١6٣
 )هن اراي(؛ املفتوحة العمل سوق يف اإلعاقة
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 ينننندعم الننننبي اإلنتاجيننننة، األمننننان شننننبكة بننننرانمج تعزيننننز مواصننننلة ٢٣٧-١6٣
 )مجهورينننة األغبينننة يف منننزم  نقننن  مننن  املتضنننرري  مننن  شنننخ  مالينننني ٨ حنننواي
 البوليفارية(؛ فنزويال
 خننالل منن  ال ننبائ  األمنن  لتحقيننق الالزمننة النننظم إنشنناء مواصننلة ٢٣٨-١6٣
 توزين  نظنام وحتسنني ال نبائ  اإلنتا  وزايدة مستدامة زراعية ممارسات وتنفيب تطوير
 )برابدوس(؛ األغبية
 انم(؛ )فييت ال بائ  األم  وتعزيز ملواصلة التدابر م  مزيد اختا  ٢٣٩-١6٣
 ال ننبائ  األمنن  ضننمان أجننل منن  ال ننبائ  األمنن  اسننرتاتيجية تعزيننز ٢4٠-١6٣
 املتعننددة بوليفيننا )دولننة الريفيننة املننناطق يف سننيما ال املعيشننية، األسننر مسننتوى علنن 

 القوميات(؛
 يف احلنق ضنمان يف احملنرز التقندم علن  احلفاظ عل  العمل مواصلة ٢4١-١6٣
 )كواب(؛ ال بائ  ابألم  املتعلقة االسرتاتيجية تنفيب خالل م  سيما وال ال باء،
 حنناالت يف احلضننرية اهليكلننة إعننادة مبننادرات تسننبب عنندم ضننمان ٢4٢-١6٣
 األشنخاص لدعم تنظيمية ولوائح عامة سياسات واعتماد هلا مربر ال وإخالء تشريد

 )الربازيل(؛ املشاري  هب  تنفيب م  املتضرري 
 الرعايننة علنن  واحلصننول الفقننر منن  للحنند اجلاريننة التنندابر مواصننلة ٢4٣-١6٣
 )اهلند(؛ اجليد والتعليم يةالصح
 النسنناء بننني سننيما وال الفقننر، مكافحننة إىل الراميننة اجلهننود مواصننلة ٢44-١6٣

 )امل ر (؛ اإلعاقة  وي واألشخاص واألطفال
 الننيت ،2020-201٦ للفننرتة والتحننول النمننو خطننة تنفيننب تعزيننز ٢45-١6٣

 فننننزويال ة)مجهوريننن االجتمننناع  واإلقصننناء الفقنننر مكافحنننة يف حامسنننة أ ينننة تكتسننن 
 البوليفارية(؛

 2020-201٦ للفننننرتة والتحننننول النمننننو خطننننة تنفيننننب مواصننننلة ١46-١6٣
 )السودان(؛ الفقر ملكافحة
 التنميننة وتعزيننز الفقننر منن  احلنند إىل الراميننة القائمننة التنندابر تعزيننز ٢4٧-١6٣

 )زمبابوي(؛ للجمي  الشاملة االجتماعية
 واحملننوري األساسننية د اهلنن بوصننفه الفقننر منن  احلنند علنن  احلفنناظ ٢4٨-١6٣

 )كواب(؛ احلكوم  للربانمج
 الصنر  وخندمات الشنر  مينا  عل  احلصول يف ابحلق االعرتا  ٢4٩-١6٣

 )هاييت(؛ اإلنسان حقوق م  كحق  الصح 
 االجتماعينننة، احلماينننة بشنننأن الوطنينننة السياسنننات تعزينننز مواصنننلة ٢5٠-١6٣
 جبمين  متنتعهم لضمان سننيوامل اإلعاقة،  وات والنساء لألطفال، ابلنسبة سيما وال

 )ليبيا(؛ اإلنسان حقوق
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 حتقيننننق ب ننننرض الصننننح  القطنننناع لتحويننننل اخلمسننننية اخلطننننة تنفيننننب ٢5١-١6٣
 الدميقراطية(؛ الشعبية كوراي  )مجهورية البلد يف للجمي  الصحية الرعاية
 معنندالت منن  احلنند يف واالسننتثمار املناسننبة التنندابر اختننا  مواصننلة ٢5٢-١6٣
 )ملديف(؛ واألطفال األمهات وفيات
 )إريرتاي(؛ اإلجنابية للصحة الوطنية االسرتاتيجية تنفيب يف اإلسراع ٢5٣-١6٣
 ووفينات الرضن  وفينات معدل خفض إىل الرامية جهودها مواصلة ٢54-١6٣

 )هن اراي(؛ األمهات ووفيات اخلامسة س  دون األطفال
 سنننيما الو  الصنننحية، اخلننندمات إىل املنننرأة وصنننول حتسنننني مواصنننلة ٢55-١6٣

 )كازاخستان(؛ األمهات وفيات معدل خفض ب ية اإلجنابية الصحة خدمات
 الرعايننننة لتحقيننننق الصننننح  النقننننل خلطننننة احلكومننننة تنفيننننب مواصننننلة ٢56-١6٣

 )قطر(؛ الشاملة الصحية
 يف األسنرة تنظنيم خندمات تعزينز جمال يف ابلعمل النهوض مواصلة ٢5٧-١6٣
 فلسطني(؛ )دولة واملراهقني للشبا  اخلدمات تقدمي خالل م  أساساا  إثيوبيا،
 )اجلزائر(؛ األمهات وفيات معدل خلفض التدابر م  مزيد اختا  ٢5٨-١6٣
 )أن وال(؛ الريفية املناطق يف ابنتظام الصحية املرافق عدد زايدة ٢5٩-١6٣
 الصنحية الرعاينة علن  احلصنول حتسنني إىل الرامية اجلهود مضاعفة ٢6٠-١6٣
 )برابدوس(؛ إثيوبيا يف اآلخري  شخاصواأل املواطنني جلمي 
 واملبننادئ الصننح  القطنناع حتويننل خطننة يف املبينننة اجلهننود مواصننلة ٢6١-١6٣

 املناعنننة نقننن  بفنننروس املتصنننلني والتميينننز الوصنننم ملنننن  الوطنينننة للصنننحة التوجيهينننة
 الدومينيكية(؛ )اجلمهورية البشرية
 املناعننة نقنن  فننروس منن  للوقايننة الوطنيننة الطريننق خريطننة تعننديل ٢6٢-١6٣

 ومزدوجن  واملثلينني املثلينات لتشنمل األخنرى الوطنينة الصحية والسياسات البشرية
 "شنرائح بوصنفهم اجلنسنني صنفات وحنامل  اجلنسنانية اهلوينة وم ايري اجلنس  امليل

 )آيسلندا(؛ رئيسية" سكانية
 األشنننخاص ضننند والتميينننز الوصنننم ملعاجلنننة ملموسنننة تننندابر اختنننا  ٢6٣-١6٣

 )الربت ال(؛ التوعية محالت منها بسبل أسرهم، وأفراد جلباماب املصابني
 علننن  احلصنننول فنننرص تكنننافؤ لضنننمان التعليمينننة براجمهنننا مواصنننلة ٢64-١6٣
 الشعبية(؛ الدميقراطية الو )مجهورية املستوايت مجي  عل  اجليد التعليم
 وضن  طرينق عن  التعلنيم نوعينة حتسنني إىل الرامية اجلهود مضاعفة ٢65-١6٣
 الشننعبية كننوراي  )مجهوريننة مماثلننة أخننرى وبننرامج التعلننيم تنميننة طريننق خريطننة بوتنفينن

 الدميقراطية(؛
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 خاصننة جينند، تعلننيم علنن  األطفننال حصننول فننرص حتسننني مواصننلة ٢66-١6٣
 الفتيننننات سننننيما وال األقلينننات، إىل ينتمننننون ومنننن  الريفينننة املننننناطق يف يعيشننننون مننن 

 الرسوي(؛ )الكرس  اإلعاقة  وو واألطفال
 مبنا التعلنيم، قطناع لتنمية اخلامس للربانمج الناجح التنفيب مواصلة ٢6٧-١6٣
 )هن اراي(؛ احملرومة للفئات  ل  يف

  وي األشنخاص حصنول فنرص حتسنني إىل الرامية اجلهود مواصلة ٢6٨-١6٣
 )إسرائيل(؛ منهم األطفال سيما وال التعليم، عل  اإلعاقة
 األطفنال حصنول يف احلنق إعمنال أجنل من  حازمنة إجنراءات اختا  ٢6٩-١6٣

 وميسننور متننا  تعلننيم علنن  اخلاصننة التعليميننة واالحتياجننات اإلعاقننة  وي والشننبا 
 )فنلندا(؛ للجمي  وشامل وجيد إليه الوصول وميك  التكلفة
 والطفنننل، واملنننرأة، التعلنننيم، جمننناالت يف ابلتنمينننة االلتنننزام مواصنننلة ٢٧٠-١6٣

 )الكويت(؛ اإلعاقة  وي واألشخاص
 )عمان(؛ اإلعاقة  وي لألطفال الشاملة التعليمية السياسات مدع ٢٧١-١6٣
 أصنننحا  مجيننن  آراء مراعننناة هبننند  واسننن  نطننناق علننن  التشننناور ٢٧٢-١6٣

 علنن  األخننرة اللمسننات وضنن  عننند احملرومننة، الفئننات سننيما وال املعنيننني، املصننلحة
 )سن افورة(؛ التعليم تنمية إىل الرامية طريقها خارطة
 علنن  احلصننول فننرص تعزيننز إىل الراميننة جهودهننا يننفتكث مواصننلة ٢٧٣-١6٣

 النكا(؛ )سري والفتيات النساء مثل الضعيفة، الفئات لصاحل  ل  يف مبا التعليم،
 التعلنننيم علننن  احلصنننول إمكانينننة لنننزايدة الواجنننب االهتمنننام إينننالء ٢٧4-١6٣

 فلسطني(؛ )دولة اإلان  جلمي  والثانوي االبتدائ 
 التننندابر واختننا  التعلنننيم، قطنناع تنميننة إىل ينننةالرام اجلهننود مواصننلة ٢٧5-١6٣
 السورية(؛ العربية )اجلمهورية آمنة تعليمية بيئة يف الطفل حق لضمان الالزمة
  وو األطفننال فننيهم مبنن  األطفننال، جلمينن  التعلننيم يف احلننق ضننمان ٢٧6-١6٣
 نيحتسن إىل الرامينة اجلهنود ومواصلة داخلياا، واملشردون الالجئون واألطفال اإلعاقة
 )اتيلند(؛ التعليم نوعية
 الدراسننننية املسننننتوايت يف الطننننال  اسننننتبقاء لننننزايدة تنننندابر اختننننا  ٢٧٧-١6٣
 يف والتحنر  اجلنسن  العننف علن  القضناء منهنا بسنبل واجلامعينة، االبتدائينة بعد ما

 )أوغندا(؛ املدارس
 والشنننعو  األقليننات حصننول حتسننني إىل الراميننة اجلهننود مواصننلة ٢٧٨-١6٣

 )موريشيوس(؛ التعليم عل  والريفية، النائية املناطق أطفال كبل و  األصلية،
 جيد تعليم عل  األطفال حصول ضمان إىل الرامية جهودها تعزيز ٢٧٩-١6٣

 والعلنننم للرتبينننة املتحننندة األمنننم منظمنننة اتفاقينننة علننن  التصنننديق يف والنظنننر وشنننامل،
 (؛)أف انستان التعليم جمال يف التمييز مبكافحة اخلاصة والثقافة
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 احلننواجز وإزالنة التعلننيم إىل والفتينات النسناء وصننول فنرص حتسنني ٢٨٠-١6٣
 )كندا(؛ الفقر م  واحلد الصحية النتائج حتسني أجل م   ل  دون حتول اليت

 حتسنننني أجنننل مننن  التعلنننيم لتنمينننة إجيابينننة تننندابر اعتمننناد مواصنننلة ٢٨١-١6٣
 )الصني(؛ التعليم يف شعبها حق ضمان
 النسناء ضند والتميينز للعننف التصندي إىل الرامينة اجهوده تسري  ٢٨٢-١6٣

 )ميامنار(؛ والفتيات
 ضنند التمييننز أشننكال مجينن  علنن  للقضنناء املببولننة اجلهننود تكثيننف ٢٨٣-١6٣
 )جورجيا(؛ املرأة
 ضننند التمييزينننة املمارسنننات مكافحنننة إىل الرامينننة التننندابر مواصنننلة ٢٨4-١6٣
 اهلند(؛) اجلنساي العنف  ل  يف مبا والفتيات، النساء
  )الياابن(؛ املرأة حقوق تعزيز إىل الرامية اجلهود تكثيف زايدة ٢٨5-١6٣
 والتمييننز العنننف أشننكال مجينن  لتجننرمي وإنفا هننا التشننريعات تعزيننز ٢٨6-١6٣

 )ليتوانيا(؛ والتثقيف للتوعية محالت وتنظيم كامالا   جترمياا  اجلنساي
 واالجتمناع  االقتصنادي التمكني تعزز اليت الربامج تعزيز مواصلة ٢٨٧-١6٣
 )الفلبني(؛ للمرأة
 إطنالق خنالل من  املرأة ضد العنف ضحااي دعم خط  استكمال ٢٨٨-١6٣
 املنرأة ضند العننف أشنكال مجين  ترفض ثقافة إجياد أجل م  التوعية برامج م  مزيد

 )سن افورة(؛
 ةاملنرأ اسنتخدام وزايدة املنرأة، ومتكنني اجلنسني، بني املساواة تعزيز ٢٨٩-١6٣

 أفريقيا(؛ )جنو  الصحية للخدمات
 اجلسننننندية االعتنننننداءات ملنننننن  الالزمنننننة التننننندابر اختنننننا  مواصنننننلة ٢٩٠-١6٣

 من  ومحنايته  هبن  املضنرة واملمارسنات والفتينات النساء عل  واجلنسية والعاطفية
 النكا(؛ )سري  ل 
 أجنننل مننن  نفسنننه الوقنننت يف والعمنننل املنننرأة حقنننوق محاينننة مواصنننلة ٢٩١-١6٣

 املمارسننات  لنن  يف مبننا والفتيننات، النسنناء ضنند العنننف أشننكال مجينن  علنن  القضنناء
 التمكنني تعزينز عن  فضالا  لثان ، التناسلية األعضاء تشويه مثل الضارة، التقليدية

 )اتيلند(؛ للمرأة االقتصادي
 مبنن  النسنناء، وصننول ضننمان إىل الراميننة اجلهننود وتكثيننف مواصننلة ٢٩٢-١6٣
 واحليناة الصنحية والرعاينة والسنك  والتعلنيم العمل إىل اإلعاقة،  وات النساء فيه 
 )إكوادور(؛ العامة
 واالجتماع  االقتصادي التمكني تعزيز إىل الرامية اجلهود مواصلة ٢٩٣-١6٣

 رايدة علننن  والتننندريب التموينننل علننن  حصنننوهل  خنننالل مننن   لننن  يف مبنننا للنسننناء،
 انم(؛ )فييت األعمال
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 واالقتصننادي السياسنن  لتمكنننيا لضننمان التنندابر منن  مزينند اختننا  ٢٩4-١6٣
 )أ ربيجان(؛ للمرأة والتعليم  والقانوي

 )اهلند(؛ منهم الضعفاء سيما ال ورفاههم، األطفال حقوق تعزيز ٢٩5-١6٣
 إنشناء أجل م  األطفال حقوق محاية إىل الرامية جهودها مواصلة ٢٩6-١6٣
 إينران مجهورينة) فيهنا والتحقينق األطفنال معاملنة إسناءة حناالت لرصند فعالنة آليات

 اإلسالمية(؛
 اإلينباء من  األطفنال حلماينة تشنريعية وغنر تشريعية تدابر اعتماد ٢٩٧-١6٣

 )قرغيزستان(؛ والعنف
 ضننند اجلنسننن  والعننننف األطفنننال عمننل منننن  إىل الرامينننة اجلهنننود تسننري  ٢٩٨-١6٣

 ا(؛النك )سري اجلناة ضد قانونية إجراءات اختا  وضمان ابألشخاص، واالجتار األطفال
 بسنبل لألطفنال، اإلنسنان حقنوق حتسنني إىل الرامينة التدابر تعزيز ٢٩٩-١6٣
 واالجتنننننار األطفنننننال، وزوا  لنننننثان ، التناسنننننلية األعضننننناء تشنننننويه مكافحنننننة منهنننننا

 )أوغندا(؛ ابألشخاص
 األطفنال ضند العنف ملن  تدابر اختا  إىل الرامية جهودها مواصلة ٣٠٠-١6٣

 )اليم (؛ الطفل حقوق يةمحا هبد  العمل يف واست الهلم
 )أن وال(؛ لألطفال اجلنس  االست الل ملكافحة صارمة تدابر اعتماد ٣٠١-١6٣
 اهتمنام إينالء أجل م  والسياسات االسرتاتيجيات م  مزيد وض  ٣٠٢-١6٣
 يف يعشنن  الالئنن  الفتيننات فننيهم مبنن  هشننة، أوضنناع يف هننم الننبي  لألطفننال خنناص
 قوميات(؛ال املتعددة بوليفيا )دولة الفقر
 والفتيننات النسنناء ضنند للتمييننز التصنندي إىل الراميننة اجلهننود زايدة ٣٠٣-١6٣

 )غياان(؛ األقليات ومجي  اإلعاقة  وي واألشخاص
  وي األشنخاص حقنوق ومحاينة تعزينز إىل الرامينة جهودها تكثيف ٣٠4-١6٣

 ية(؛اإلسالم إيران )مجهورية العام القطاع يف العمل يف احلق  ل  يف مبا اإلعاقة،
 )العراق(؛ اإلعاقة  وي األشخاص أوضاع حتسني ٣٠5-١6٣
 التعلنننننيم علننننن  اإلعاقنننننة  وي األطفنننننال حصنننننول إمكانينننننة تعزينننننز ٣٠6-١6٣

 )األردن(؛ األخرى األساسية واخلدمات
 اإلعاقنة  وي األشنخاص حقنوق تعزينز إىل الرامينة اجلهود مواصلة ٣٠٧-١6٣

 )مصر(؛
 والرصنننننند التنفيننننننب يف اقننننننةاإلع  وي األشننننننخاص حقننننننوق تعمننننننيم ٣٠٨-١6٣

 منظمنات من  وثينق بتعناون ،2030 عنام خلطة املستدامة التنمية ألهدا  الوطنيني
 )النمسا(؛ اإلعاقة  وي األشخاص
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 التنميننة خلطننة الننوطنيني والرصنند التنفيننب يف اإلعاقننة حقننوق تعمننيم ٣٠٩-١6٣
 ؛2030 لعام املستدامة

 ضند التميينز علن  الفعلن  القضناء إىل الرامينة اجلهود نطاق توسي  ٣١٠-١6٣
 واألطفنننال إثنينننة، أقلينننات إىل املنتمنننني واألطفنننال اإلعاقنننة  وي واألطفنننال الفتينننات
 الفننم آكلننة ومننرض ابلفروس/اإلينندز املصننابني واألطفننال الفقننر، يف يعيشننون الننبي

 )البحري (؛
 علنننن  يقنننن  الننننبي للحيننننف للتصنننندي املببولننننة اجلهننننود مواصننننلة ٣١١-١6٣

 الصنننحية الرعاينننة علننن  حلصنننوهلم متسننناوية فنننرص ضنننمانو  اإلعاقنننة  وي األطفنننال
 )بل اراي(؛ اجلام  والتعليم
 اإلعاقننة  وي األشننخاص ضنند التمييننز أنننواع مجينن  علنن  القضنناء ٣١٢-١6٣

 )الكون و(؛
 النمطينننة القوالنننب علننن  للقضننناء وطنينننة توعينننة اسنننرتاتيجية وضننن  ٣١٣-١6٣

 )غابون(؛ اإلعاقة  وي األشخاص ضد والتمييز
 إجنراءات ووض  اإلعاقة  وي لألشخاص القانونية احلماية انضم ٣١4-١6٣
 )غابون(؛ فعالة انتصا  لسبل
 والفتينات، الفتينان مجي  ومحاية الالجئني خميمات يف األم  ضمان ٣١5-١6٣
 والتحقينق اجلنس ، العنف  ل  يف مبا العنف، أشكال ومجي  االختفاء م  سيما ال
 )األرجنتني(؛ اجلناة ومعاقبة وجودهم، اك أم وحتديد األطفال، اختفاء حاالت يف

 وانعندام العننف أشنكال مجين  مكافحنة إىل الرامينة اجلهود مواصلة ٣١6-١6٣
 )امل ر (؛ واملشردي  اللجوء وطالي الالجئني األطفال بني األم 
 داخلينناا  واملشنردي  والعائندي  لالجئنني األفريقن  االحتناد سننة اختنا  ٣١٧-١6٣

  ات اإلقليمينننة األطنننر لتطبينننق فرصنننة كمبننناال  التفاقينننة عاشنننرةال السننننوية والنننبكرى
 )أملانيا(؛ الصلة
 سنننيما وال الطنننائف ، العننننف مننن  املتضنننرري  حقنننوق محاينننة ضنننمان ٣١٨-١6٣

 ابملبننادئ التقينند بكفالننة شننخ ، مليننون 3.2 بننن عننددهم املقنندر داخلينناا  املشننردي 
 وأمنننن  سننننالمة ضننننمانوب التننننوطني إعننننادة أو للعننننودة اجلاريننننة اخلطنننن  يف اإلنسننننانية
 )أيرلندا(؛ توطينها املعاد أو العائدة احمللية اجملتمعات

 )لكسمربغ(؛ داخلياا  للمشردي  اإلنسان حقوق محاية تعزيز ٣١٩-١6٣
 والسننننما  الطنننائف ، للعنننننف للتصننندي املببولننننة اجلهنننود مواصنننلة ٣٢٠-١6٣

 العننودة نننبوجت املشننردي ، إىل كننامالا   وصننوالا  اإلنسننانية املسنناعدة وكنناالت بوصننول
 )نيوزيلندا(؛ للمشردي  القسرية
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 البلند يف داخليناا  املشنردي  احتياجنات لتلبية اجلهود م  مزيد ببل ٣٢١-١6٣
 الننناجم الننداخل  التشننرد ملننن  فعالننة تنندابر واختننا  اإلنسننانية واملسنناعدة احلمايننة منن 
 كوراي(؛  )مجهورية الطبيعية والكوار  الداخلية النزاعات ع 

 اجلهننات وصننول إمكانيننة بضننمان اإلنسننانية ابملبننادئ التننام دالتقينن ٣٢٢-١6٣
 والقينننام داخليننناا، املشنننردي  سنننيما وال احملتننناجني، إىل عوائنننق دون اإلنسنننانية الفاعلننة

 )السويد(؛ وطوعية وكرمية ومستنرة آمنة بطريقة التوطني وإعادة العودة إبجراءات
 املتعلقنة التوجيهينة ئللمبناد وفقناا  داخليناا  املشنردي  معاملنة ضمان ٣٢٣-١6٣

 )أسرتاليا(؛ الداخل  ابلتشرد
 املشنننردي  األشنننخاص عننندد يف للنننزايدة اجلبرينننة األسنننبا  معاجلنننة ٣٢4-١6٣

 )املكسي (؛ الثقافية أو اإلثنية االختالفات بسبب سيما وال داخلياا،
 لتننوفر والنندوليني الننوطنيني النظننراء منن  كثننب  عنن  العمننل مواصننلة ٣٢5-١6٣
 )أ ربيجان(؛ داخلياا  للمشردي  التوطني وإعادة الرعاية
 والكرمينة واملسنتنرة واآلمننة الطوعينة للعنودة املواتينة الظرو  هتيئة ٣٢6-١6٣

 )فرنسا(؛ داخلياا  للمشردي 
 املننناطق يف سنيما وال النوالدة، عنند األطفننال تسنجيل نظنام حتسنني ٣٢٧-١6٣
 الرسوي(. )الكرس  والالجئني املهاجري  األطفال صفو  ويف الريفية

 الدولنة موقنف ع  تعرّب  التقرير هبا يف الواردة التوصيات و/أو االستنتاجات ومجي  -١64
 بتأيينند حتظنن  أهنننا ي فهننم أالّ  وينب نن  االسننتعراض. موضننوع الدولننة و/أو قنندمتها الننيت )النندول(
 ك كل.  العامل الفريق
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