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 مقدمة  
عقد الفريـق العامـا املعـا بالسـتعراض الـدورا الشـاما  الـذا أنشـل وفقـاا لقـرار  لـ   -1

 41 عشــرة ا الفــنة مــن التاســعة  دورتــ  4002حزيرا /يونيــ   11املــخر   5/1حقــوا اسنســا  
الـــ   ةعشـــر  ةالثالثـــاجللســـة بيـــا ا . وُأجـــرا اســـتعراض  ثيو 4014أيار/مـــايو  1نيســـا /أبريا    

 بريهـا . وترأس وفَد  ثيوبيا وزير الدولة للشخو  اخلارجيـة  السـيد 4014أيار/مايو  6ا ُعقدت 
 مــايو أيــار/ 1عشــرة املعقــودة ا  الســابعة. واعتمــد الفريــق العامــا  ا جلســت  ســتوسكــر - غــ ا

 املتعلق بإثيوبيا.   التقرير4014
  اختار  لـ  حقـوا اسنسـا  فريـق املقـررين التـا  4014ين/يناير كانو  الثا  15وا  -4

 )اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض احلالة ا  ثيوبيا: اجلمهورية التشيكية وكازاخستا  وناميبيا.
  16/41 مـن مرفـق القـرار 5والفقـرة  5/1من مرفق القرار  15وعمالا بأحكام الفقرة  -3

 ض استعراض احلالة ا  ثيوبيا:صدرت الوثائق التالية لغر 
)أ( 15مقـــــــــــــــــــــدم وفقـــــــــــــــــــــاا للفقـــــــــــــــــــــرة خطـــــــــــــــــــــ  تقريـــــــــــــــــــــر و ا/عـــــــــــــــــــــرض  )أ( 

(A/HRC/WG.6/19/ETH/1 وCorr.1؛) 
جتميع للمعلومات أعدت  مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوا اسنسـا  وفقـاا  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/19/ETH/2)ب( )15للفقرة 

 (.A/HRC/WG.6/19/ETH/3)ج( )15ة موجز أعدت  املفوضية وفقاا للفقر  )ج( 
اجلمهوريــة  وأحيلــإ     ثيوبيــا  عــن  ريــق اجملموعــة الثالثيــة  أائمــة أســ لة أعــد ا ســلفاا  -4

التشـــيكية وأملانيـــا واملكســـي  وهولنـــدا والنـــرويف وال تغـــال وســـلوفينيا و ســـبانيا والســـويد واململكـــة 
ال ــالع علــل هــذل األســ لة علــل الشــبكة املتحــدة ل يطانيــا العومــل وأيرلنــدا الشــمالية. و كــن 

 اخلارجية لالستعراض الدورا الشاما.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
علــل املشــاركة سعــداد التقريــر  أائمــاا  شــفافاا  أفــاد وفــد  ثيوبيــا بــأ   ثيوبيــا اعتمــدت   ــاا  -5

ذل العملية الل نُة الو نية املشنكة بني الوزارات وشاركإ فيها اجلهـات الفاعلـة الو ا. وأادت ه
 املختلفة وُعّممإ فيها املعلومات املتعلقة بتنفيذ التوصيات ال  أُبلإ ا الستعراض األول. 

الصــكو  تشــكا لتعزيــز ويايــة حقــوا اسنســا   حمكمــاا  دســتورياا  ووضــعإ  ثيوبيــا   ــاراا  -6
. وتكفـــا  ثيوبيـــا حقـــوَا ت ـــزأ منـــ يجـــزءاا ل  دَّا عليهـــا ا  ـــال حقـــوا اسنســـا الدوليـــة املصـــ
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ا وأجناســـها وشـــعورا ا تقريـــر أوميا ـــاسنســـا  اخلاصـــة إلميـــع اسثيـــوبيني وت ـــمن  عمـــال حـــق 
مصريها واحلفاظ علل لغتها وثقافتها وتارخيهـا وحقهـا ا التمثيـا واسدارة الذاتيـة داخـا الوليـات 

 األأاليم. الحتادية و 
تعزيــز ويايــة احلقــوا املدنيــة والسياســية والأتصــادية كبــرية ا  ثيوبيــا خطــوات  وخطــإ  -2

مبعــــدلت مــــن رأمــــني خــــالل الســــنوات العشــــر املاضــــية   والجتماعيــــة والثقافيــــة. وســــّ لإ  ــــواا 
 واحناموأد إ ا خطة النمو والتحول اخلمسية اجلارية اهلدف املتمثا ا حتقيق اسدارة الرشيدة 

 سيادة القانو  وحقوا اسنسا . 
واعتمــدت  ثيوبيــا أول خطــة عمــا و نيــة حلقــوا اسنســا . وأــد أنشــ إ جلنــة توجيهيــة  -1

الل نــــة اسثيوبيــــة حلقــــوا اسنســــا  برصــــد وتقيــــيم وتقــــوم وزاريــــة سعــــداد هــــذل اخلطــــة وتنفيــــذها  
 تنفيذها. وُوضعإ آليات تتيح مشاركة اجملتمع املدين. 

اسعـــــال  املتعلـــــق باجلمعيـــــات واملخسســـــات اخلرييـــــة  عمـــــال احلـــــق ا تكـــــوين ويكفـــــا  -1
 لاجلمعيــات واملخسســـات. وبف ــا القــدرة علـــهــذل اجلمعيــات  ويــوّمن بي ـــة مواتيــة لنمــو وتطـــّور 

مواتيـــة لنشــوء وتطــّور الــدعوة علـــل  ظروفــاا وأــد هيّــأ ســـاءلة. املالتنبــخ والشــفافية  ي ــمن اسعــال  
أ  تعمـا  كـن وتنميـة  موعـات اجملتمـع املـدين اسنسـانية واس ائيـة الـ  املستوى الشعيب و نشـاء 

 علل تنمية وخدمة أع ائها واجملتمع ككّا. 
ا املائــــة مــــن ميزانيتهــــا  20ويطلــــب اسعــــال  مــــن منومــــات اجملتمــــع املــــدين  صــــي   -10

أيــع علــل اتفاأــات التو  لألنشـطة ال نا يــة و صــي  اجلــزء املتبقــ  للتكــاليف العامـة. وجــرى أي ــاا 
 مع  موعات أجنبية من اجملتمع املدين ومنومات غري حكومية.

ضـروب مع التعذيب واملعاملـة الال نسـانية واملهينـة أو مـع سـائر  ول تتهاو   ثيوبيا مطلقاا  -11
منهــا اسعــال  املتعلــق   املعاملــة القاســية  فهــ  أعمــال حموــورة مبوجــب الدســتور. واُ ــذت تــدابري

 س و   من أجا ياية حقوا األشخاص احملرومني من حريتهم. بإدارة ال
السـائدة ا السـ و  وأخ ـعإ األوضـاع وتولإ الل نة اسثيوبية حلقوا اسنسا  رصـد  -14

ضــباا الشــر ة ومــوظف  الســ و  لــدورة تدريبيــة ترمــ     بنــاء أــدرا م. واُ ــذت تــدابري أانونيــة 
رء ا حريــــة التفكــــري وال ــــمري والــــدين. وأنشــــأت وتــــدابري متعلقــــة بالسياســــات ا  ــــال حــــق املــــ

 بني األديا  للحفاظ علل التسامح بني األديا  وتعزيزل.  مشنكاا  اجلماعات الدينية  لساا 
ــــا ب ــــرورة احــــنام حقــــوا اسنســــا  عنــــد مكافحــــة اسرهــــاب. وُأصــــدرت  -13 وأأــــّرت  ثيوبي

نســـا  هـــدفها مكافحـــة اسرهـــاب  عالنـــات متوافقـــة مـــع اللتزامـــات الدوليـــة ا  ـــال حقـــوا اس
 وغسا األموال ومتويا اسرهاب. ول ُيستخدم  عال  مكافحة اسرهاب سسكات املعارضة. 

سـواء لــدعم   . فقـد دافــع اسثيوبيـو   ريـة عـن آرائهـمتتحسـنومـا انفكـإ حريـة التعبـري  -14
وســـــائال اسعـــــالم  السياســـــات والتـــــدابري احلكوميـــــة أو لنتقادهـــــا. ونُفـــــذ اسعـــــال  املتعلـــــق  ريـــــة

يتوافق مع ال ـمانات الدسـتورية تات الصـلة. وأنشـ إ  اجلماهريية والوصول    املعلومات تنفيذاا 
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فرأـــة عمـــا و نيـــة بقيـــادة أمانـــة املوـــات مهمتهـــا مراأبـــة التنفيـــذ الفعـــال ألحكـــام اسعـــال  املتعلقـــة 
 بالوصول    املعلومات. 

لتحســـني رفـــال األ فـــال  وتلـــ  املتخـــذة لتعزيـــز وتنـــاول الوفـــد لتلـــف التـــدابري املتخـــذة  -15
ويايـــة حقـــوا املـــرأة  وضـــما  مشـــاركتها املتســـاوية مـــع الرجـــا ا الشـــخو  السياســـية  ومتكينهـــا 

  وضـــــــما  حقهـــــــا ا التملــــــ  واسرو وحقوأهـــــــا ا املـــــــوارد  ومكافحـــــــة واجتماعيـــــــاا  اأتصــــــادياا 
التناســـلية األنثويـــة  وزواج األ فـــال  مبـــا ا تلـــ  تشـــوي  األع ـــاء   املمارســـات التقليديـــة املختيـــة

 والزواج املبكر  والزواج القسرا. 
والتزمـــــإ  ثيوبيـــــا بتنفيـــــذ القـــــوانني وأ ـــــر السياســـــات املعنيـــــة بتعزيـــــز حقـــــوا اسنســـــا   -16

 من خالل اعتبار اسعاأة أحد القطاعات اس ائية الشاملة.  فّعالا  لألشخاص توا اسعاأة تنفيذاا 
ا كـــذل  عمليـــة التصـــديق علـــل التفاأيـــة الدوليـــة حلمايـــة حقـــوا  يـــع واســـتهلإ  ثيوبيـــ -12

العمـــال املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم  ومـــا فت ـــإ تعمـــا مـــع البلـــدا  امل ـــيفة علـــل النهـــوض  قـــوا 
ومصــاا املــوا نني اسثيــوبيني خــارج حــدودها. وكثفــإ اجلهــود الــ  تبــذهلا ا ســبيا يايــة حقــوا 

علل املهاجرين مـن النسـاء واأل فـال. وأنشـ إ هلـذا الغـرض  املهاجرين  مع النكيز بشكا خاص
 فرأة عما و نية ينأسها نائب رئي  الوزراء. 

واحتفوــإ  ثيوبيــا بسياســة  البــاب املفتــوا  جتــال املهــاجرين  وهــ  تست ــيف أكثــر مــن  -11
نصف مليو  مهاجر. وعملإ عن كثب مع مفوضية األمم املتحدة لشخو  الالج ني وغريها من 

الالج ــني باحلمايــة واملســاعدة الالزمتــني والتخفيــف مــن   حا ــةلت األمــم املتحــدة مــن أجــا وكــا
 آثار استقبال أعداد كبرية من الالج ني علل اجملتمعات احمللية امل يفة والبي ة.

 ا أيـــار/ســـت رى وصــّممإ  ثيوبيـــا علـــل أ  تكـــو  النتخابـــات الو نيــة اخلامســـة الـــ   -11
حتول باملصداأية. ووضع اجملل  النتخايب الو ا واجلهـاز و عادلة و ة انتخابات حر  4015مايو 

 الق ائ  أنومة ابتكارية ملعاجلة التولمات والشكاوى املقدَّمة خالل النتخابات. 
ـــا َ  ـــاا  -40 ـــاا  واعتمـــدت  ثيوبي علـــل احلقـــوا يرمـــ     احلـــد مـــن الفقـــر. فـــازداد  أائمـــاا    ائي

ة نسـبة السـكا  الـذين يعيشـو  حتـإ خـال الفقـر وحتـإ متوسال الـدخا الفـردا واضف ـإ بشـد
 مخشر الفقر الغذائ . 

كمـــا اـــح النمـــو الأتصـــادا الســـريع سثيوبيـــا باســـتثمار أمـــوال عامـــة هائلـــة ا أطـــاع   -41
ــــدة  ــــة والبــــق األساســــية. وأــــد أدى الســــتثمار ا بنــــاء مرافــــق صــــحية جدي اخلــــدمات الجتماعي

تنفيــذ برنــامف اسرشــاد الصــح     حتقيــق تقــّدم هــام ا  ــال  وحتســني املرافــق القائمــة وا تعزيــز
  وصــــلإ نســــبة التغطيــــة الصــــحية 4014/4013صــــحة الســــكا  ورفــــاههم. وخــــالل عــــام  

ا املائــــة  وُأحــــرز ا الوأــــإ نفســــ  تقــــدم كبــــري ا حتســــني صــــحة األمهــــات  13األساســــية    
املتمثـــا ا خفـــ  معـــدل وفيـــات ثيوبيـــا بالفعـــا اهلـــدف اس ـــائ  لأللفيـــة وحققـــإ  واأل فـــال. 

 بوأإ  ويا.  4015األ فال مبقدار الثلثني  وتل  أبا حلول املوعد النهائ  احملدَّد ا عام 
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وأجريــإ اســتثمارات مكثفــة لتوســيع نطــاا التعلــيم البتــدائ  والثــانوا والعــا . والتعلــيم  -44
ا املرحلـة البتدائيـة ليصـا     األساس   اين جلميع املوا نني. وأد ارتفـع معـدل القيـد اس ـا 

مليـو   فـا باملـدارس البتدائيـة خـالل العـام الدراسـ   1253ا املائة والتحق أكثر مـن  1554
ـــر مـــن حتقيـــق اهلـــدف 4014/4013 ـــا أكث . وبف ـــا هـــذا التقـــدم الـــذا ُأحـــرز  اأنبـــإ  ثيوبي

املسـاواة بـني اجلنسـني ا مخشـر اس ائ  لأللفية املتمثـا ا وصـول اجلميـع    التعلـيم البتـدائ . أمـ
ا  0514.1 الفتيات    الصبيا   فقد بلغنسبة  ثّل  تقريباا متا املدارس البتدائية  علل حنو ما 

 .4014/4013العام الدراس  
واستثمرت  ثيوبيا بصورة مكثفة ا صيانة وبناء الطرأات وتوفري ميال الشرب  وا برامف  -43

رفــال موا نيهــا غــري  أبعــاد ثــر اسيبــايب للنمــو الأتصــادا علــل حتســنيالطاأــة والــرا  مــا أثبــإ األ
 مع تركيزها علل الق اء علل الفقـر  نصـيباا  البعد املتمثا ا الدخا. وخصصإ احلكومة  متاشياا 

 أك  من ميزانيتها للقطاعات املواتية للفقراء. 
علـل ال وتوكـول املتعلـق  ومنذ اجلولة األو  لالستعراض الدورا الشاما  صـّدأإ  ثيوبيـا -44

 قوا املرأة ا أفريقيا امللحق بامليثاا األفريق  حلقـوا اسنسـا  وحقـوا الشـعوب  وعلـل اتفاأيـة 
اشـنا  املتعلـق بحقوا األشـخاص توا اسعاأـة  وال وتوكـول الختيـارا لتفاأيـة حقـوا الطفـا 

بيــــع املتعلــــق بيــــة حقــــوا الطفــــا األ فــــال ا املنازعــــات املســــلحة  وال وتوكــــول الختيــــارا لتفاأ
تقارير عـن التنفيـذ  األ فال واستغالل األ فال ا البغاء وا املواد اسباحية. وأّدمإ  ثيوبيا أي اا 

اتفاأيــة الق ــاء التفاأيــة الدوليــة للق ــاء علــل  يــع أشــكال التمييــز العنصــرا  و معــدَّة ا   ــار 
حلقوا املدنيـة والسياسـية  والعهـد اخلـاص بـا علل  يع أشكال التمييـز ضـد املـرأة  والعهـد الـدو 

حلقوا الأتصـــادية والجتماعيـــة والثقافيــــة  واتفاأيـــة حقـــوا األشــــخاص توا اخلـــاص بــــاالـــدو  
اسعاأـة  واتفاأيـة مناه ــة التعـذيب وغـريل مــن ضـروب املعاملـة أو العقوبــة القاسـية أو الال نســانية 

 والشعوب  وامليثاا األفريق  حلقوا الطفا ورفاه . أو املهينة  وامليثاا األفريق  حلقوا اسنسا 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفـــداا ببيانـــات. و كـــن ال ـــالع علـــل التوصـــيات  114خـــالل جلســـة التحـــاور  أد   -45

 الثاين من هذا التقرير.املقدمة خالل هذل اجللسة ا اجلزء 
وعلـل اللتـزام  عتماد خطة العما الو نية حلقوا اسنسـا  وسّلطإ اجلزائر ال وء علل ا -46

 احلقوا الأتصادية والجتماعية والثقافية. و عمال املعقود للق اء علل الفقر 
ورّحبــإ أنغــول بعمليــة التصــديق علــل الصــكو  الدوليــة وبالتقــارير املقدمــة بشــأ  تنفيــذ  -42

 دورا الشاما. التوصيات املنبثقة عن اجلولة األو  لالستعراض ال
وسّلطإ األرجنتني ال وء علل است افة  ثيوبيا لعدد كبري من الالج ني وعلل مـا تبذلـ   -41

 من جهود ملكافحة التمييز ضد األ فال. 
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مبــــا ا تلــــ  احــــنام حقــــوا   وأشــــادت أرمينيــــا بــــالتزام  ثيوبيــــا بتعزيــــز حقــــوا اسنســــا  -41
ا  عن ألقها  زاء اسصابات ال  أُبلغ عنهـا مـخخراا  األأليات  والتنوع الثقاا  والتسامح  وأعربإ

 منطقة أوروميا.
علـــل خطــة العمـــا الو نيـــة األو   4013وهنّــأت أســـناليا ال ملــا  علـــل تصـــديق  عــام  -30

 عــال  مكافحــة مبوجــب لصــحفيني اســتمرار احت ــاز احلقــوا اسنســا  وأعربــإ عــن ألقهــا  زاء 
 اسرهاب. 

املبذولة لتناول بعـ  التوصـيات الـ  أـّدمتها أثنـاء اجلولـة األو  ورحبإ النمسا باجلهود  -31
 لالستعراض الدورا الشاما. 

  وأشــارت    ضــرورة القائمــةوأشــارت بــنغالدي     التقــدم احملــرز  وأأــّرت بالتحــديات  -34
 مراعاة  لب  ثيوبيا احلصوَل علل مساعدة تقنية. 

ول سـيما اعتمـاد خطـة العمـا املتخـذة  شـريعية ورّحبإ بيالروس مب موعـة املبـادرات الت -33
 الو نية حلقوا اسنسا .

وأعربإ بل يكا عن استمرار ألقها  زاء عدة أ ايا متعلقـة بـاحلقوا املدنيـة والسياسـية   -34
 ورّحبإ  ور تشوي  األع اء التناسلية األنثوية. 

الد قرا يــــــة واسدارة  ن    التقــــــدم احملــــــرز ا  ــــــال التشــــــريع  و   تعزيــــــزوأشــــــارت بــــــن -35
 الأتصادية الرشيدة  و   التصديق علل الصكو  اسأليمية والدولية ا  ال حقوا اسنسا . 

. وأشـارت  4001وأشارت بوتسـوانا    اجلهـود املبذولـة لتنفيـذ التوصـيات املقّدمـة عـام  -36
 كذل     التقارير املتعلقة بواهرة التدخا ا النوام الق ائ .

حوـــإ بوتـــا  تنفيـــذ العديـــد مـــن التوصـــيات منـــذ الســـتعراض األول و دمـــاج مبـــاد  ول -32
 التنمية املستدامة ا سياسات التنمية. 

البوليفارية(    التدابري التشريعية اسيبابيـة املعتمـدة لتـدعيم  -وأشارت فنزويال ) هورية  -31
 املخسسات املعنية بتعزيز وياية حقوا اسنسا .

ل ازيا بالتصديق علل اتفاأية حقوا األشخاص توا اسعاأة  وباعتماد خطة ورّحبإ ا -31
العمــا الو نيــة املتعلقــة بالق ــايا اجلنســانية والتنميــة  وبإنشــاء الل ــا  املعنيــة  قــوا الطفــا علــل 

 املستوى الفدرا  واسأليم  واحملل . 
لتوصـــيات املقدَّمــة ا اجلولـــة وهنّــأت بوركينــا فاســـو  ثيوبيــا علـــل التقــدم احملـــرز ا تنفيــذ ا -40

 األو  لالستعراض الدورا الشاما.
وهنّـأت بورونــدا  ثيوبيــا علــل اعتمادهــا خطـة العمــا الو نيــة حلقــوا اسنســا   وبرنــامف  -41

 و ا لإلدارة الرشيدة.
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وأشــار الــرأس األخ ــر    النمــو الأتصــادا احملقَّــق  والتقــدم احملــرز ا  ــال احلــد مــن  -44
 وفري اخلدمات الجتماعية  وصدور خطة العما الو نية حلقوا اسنسا . الفقر  وت

أتــاا احلريــة والســتقالل لوســائال اسعـــالم وســألإ كنــدا عّمــا أحرزتــ   ثيوبيــا مـــن تقــّدم  -43
 والنهوض باحلقوا املدنية والسياسية.

علـل  يـع  وش عإ  هورية أفريقيا الوسطل  ثيوبيا علل ا ـات التـدابري الالزمـة للق ـاء -44
 أشكال التمييز ضد املرأة  وعلل معاجلة مشكلة أ فال الشوارع. 

ولحوإ تشاد تدعيم مخسسات حقوا اسنسا   و عداد خطة العما الو نيـة حلقـوا  -45
 اسنسا   والتصديق علل الصكو  الدولية حلقوا اسنسا   واعتماد اسناتي يات و نية.

 واصلة التقدم ا تعزيز  يع حقوا اسنسا  ويايتها.شيل  باجلهود املبذولة ملونوهإ  -46
ورّحبـــإ الصـــني بالتنميـــة الأتصـــادية  وبإعـــداد خطـــة العمـــا الو نيـــة حلقـــوا اسنســـا    -42

 و ماية حقوا املرأة والطفا واألشخاص توا اسعاأة.
تعراض وأعـــرب الكونغـــو عـــن تقـــديرل لاللتـــزام بالتوصـــيات املقدَّمـــة ا اجلولـــة األو  لالســـ -41

 الدورا الشاما.
وأشارت كوستاريكا    مواهر التقدم احملرز منذ الستعراض األول. وأعربإ عـن ألقهـا  -41

  زاء القيود املفروضة علل حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات. 
ولحوإ كـوت ديفـوار دمـف التفاأيـات الدوليـة الـ  صـّدأإ عليهـا  ثيوبيـا ا القـوانني  -50

 والتدابري املتخذة لتعزيز احلقوا املدنية والسياسية والثقافية.الداخلية  
وهّنأت كوبا  ثيوبيا علل تقريرِهـا الـو ا وعرِضـها املمتـازين ومتّنـإ أ  يتكلّـا استعراضـها  -51

 بالن اا. 
وتكـــرت أـــ ص أنـــ  بـــرغم جتـــرل املمارســـات التقليديـــة املختيـــة وبـــرغم اجلهـــود الـــ  تبـــذهلا  -54

 الإ ظاهرة تشوي  األع اء التناسلية األنثوية واسعة النتشار. ما ز   ثيوبيا 
وأشادت اجلمهورية التشيكية بالتقدم الذا أحرزت   ثيوبيا ا ضما  احلقـوا الأتصـادية  -53

 والجتماعية  ولكن أعربإ عن ألقها  زاء الثغرات ال  تعيق  عمال احلقوا املدنية والسياسية.
و الد قرا يـة بالتقـدم الـذا أحرزتـ   ثيوبيـا ا  يـع القطاعــات   هوريـة الكونغـونوهـإ  -54

 وباعتماد خطة العما الو نية حلقوا اسنسا   وبتعزيز حقوا املرأة والطفا. 
ورّحبإ الدا ر  إلملـة أمـور منهـا الأناحـات املطروحـة ا خطـة العمـا الو نيـة حلقـوا  -55

  ولكنهـا أعربـإ عـن ألقهـا ألّ  اخلطـة ت متـنح اسنسا  فيما خي  تعزيز حقوا الف ات ال عيفة
 . كافياا   اجملتمع املدين دوراا 
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ا  هامـاا  جيبويت بأ   ثيوبيا سامهإ ا الحتاد األفريق  منذ نشوئ   وأّدت دوراا  وأفادت -56
 مكافحة اسرهاب ا املنطقة. 

نيـة حلقـوا اسنسـا  وأفاد وفد  ثيوبيا بأ  األس  ال  أام عليها تنفيذ خطة العمـا الو  -52
ه  التاليـة:  نشـاء هي ـات استشـارية لرصـد خطـال أداء املخسسـات املسـخولة عـن التنفيـذ؛ و تكـاء 
الوع  خبطة العما الو نية حلقوا اسنسا ؛ والتعاو  مع الشـركاء ا التنميـة واجلمعيـات األهليـة  

؛ وتعزيـز التثقيـف ا  ـال و شرا  اجلمهور العام؛ والستعانة باملخسسات الو نية حلقوا اسنسا 
 حقوا اسنسا . 

وأــد روعيــإ ا  عــداد خطــة العمــا توصــياُت الســتعراض الــدورا الشــاما الــ  جــرى  -51
أبوهلــــا  والتقــــاريُر املقدمــــة    اهلي ــــات املعنيــــة  قــــوا اسنســــا  التابعــــة لألمــــم املتحــــدة والحتــــاد 

 فرصة جيدة لتنفيذ التزاما ا الدولية.  األفريق   وردوُد الفعا املتصلة را  ما منح  ثيوبيا
وتتــوخل خطــة العمــا جعــا املخسســات الو نيــة حلقــوا اسنســا  تعمــا كهي ــات رصــد  -51

اسداريـــة فيمـــا يتصـــا مبمارســـة الســـلطات مســـتقلة  بينمـــا يتـــو  أمـــني املوـــات رصـــد تنفيـــذ اخلطـــة 
ســـنوية مفّصـــلة أامـــإ  اا والتنفيذيـــة. وأعـــدت كـــّا هي ـــة مـــن اهلي ـــات املســـخولة عـــن التنفيـــذ خططـــ

علـــل الصـــعيدين الفـــدرا  واسأليمـــ   برصــدها هي ـــات تشـــريعية فدراليـــة و أليميـــة. وأنشــ إ أي ـــاا 
 آليات  بالغ شاملة. 

احملــــاكم هياكــــا وأفــــاد الوفــــد بــــأ  الدســــتور ي ــــمن اســــتقالل اجلهــــاز الق ــــائ  و ــــدد  -60
مــن النوــام القــانوين ا  ثيوبيــا. ومــن  اا رئيســي وســلطا ا. وتُعتــ  اســتقاللية اجلهــاز الق ــائ  عنصــراا 

أجا تعزيز حتقيق العدالة  كا  ل بد من بناء أدرات املزيد من الق اة واملـدعني وضـباا الشـر ة 
 ومن تدريبهم؛ وأد اُ ذ عدد من اخلطوات ا هذا الجتال. 

لــــ  ا  ـــال حقــــوا اسنســـا   مبـــا ا ت وأأـــّرت  كـــوادور بالتقـــدم الــــذا ُأحـــرز مـــخخراا  -61
التصـديق علـل اتفاأيـة حقـوا األشـخاص توا اسعاأـة  كمـا تكـرت  عـداد خطـة العمـا الو نيــة 

 حلقوا اسنسا . 
ممكـن  قـوا اسنسـا   ملتخـذة ل ـما  التمتـع    أبعـد حـدوأشارت مصـر    التـدابري ا -64

 وباحلريات األساسية. 
تعلقـة  قـوا اسنسـا   حيـ  وأشارت غينيـا السـتوائية    حـاا عمليـة سـن القـوانني امل -63

 أعطيإ األولوية لتحقيق املساواة ا التعليم وحتسني الرعاية الصحية وتوسيع نطاأها. 
  واعتبـار الغتصـاب الزوجــ  املختيـةوأفـادت  سـتونيا ب ـرورة  دانـة املمارسـات التقليديـة  -64
   وا ات تدابري ملكافحة العنف املنز . جرمياا  فعالا 
 ندا بالتدابري املتخذة سدماج حقوا اسنسا  ا التشريعات واملمارسات. فنلونوهإ  -65
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وأشــــادت فرنســــا بالتصــــديق علــــل اتفاأيــــة حقــــوا األشــــخاص توا اسعاأــــة  ورّحبــــإ  -66
 وحقوأها الجتماعية. بالتقدم الذا أحرزت   ثيوبيا ا ضما  حقوا املرأة عموماا 

ة حلقـــوا اسنســـا  وبالتـــدابري املتخـــذة غـــابو  بالتصـــديق علـــل الصـــكو  الدوليـــورحبـــإ  -62
 ومكافحة التمييز ضد النساء واأل فال.  حلماية أكثر الف ات ضعفاا 

 وأّدمإ أملانيا توصيات.  -61
وأفـــادت غانـــا بـــأّ   ثيوبيـــا ينبغـــ  أ  تعـــاا  موعـــة مـــن األمـــور مبـــا فيهـــا الشـــواغا الـــ   -61

وأ  تصـّدا علـل التفاأيـة الدوليـة حلمايـة أعربإ عنها مفوضية األمم املتحدة لشخو  الالج ـني؛ 
حقــوا  يــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم  وغريهــا مــن املعاهــدات وال وتوكــولت  وأ  تقــّدم 

. كمـا  لبـإ     ثيوبيـا نـزع الصـفة اجلرميـة عـن 4014التقارير الدورية الواجب تقد ها ا عـام 
ت اخلاصـــة  و نشـــاء مخسســـة و نيـــة مســـتقلة التشـــهري  وتوجيـــ  دعـــوة دائمـــة     يـــع اسجـــراءا

 ملباد  باري .  حلقوا اسنسا  امتثالا 
ورّحبــإ هــاي  باعتمــاد خطــة العمــا الو نيــة حلقــوا اسنســا  وبالتصــديق علــل اتفاأيــة  -20

 حقوا األشخاص توا اسعاأة. 
ولحــا الكرســ  الرســو  أنــ  علــل الــرغم مــن اضفــاض معــدلت الفقــر  مــا زالــإ هنــا   -21

 حتديات أائمة. 
وأشـــادت هنــــدوراس باسصـــالحات التشــــريعية الـــ  جتــــّرم زواج األ فـــال  وأملــــإ ا أ   -24

 تستمر البالد ا ياية حقوا الف ات ال عيفة. 
وهّنأت هنغاريا  ثيوبيا علل تفانيها ا حتقيق التنمية الأتصادية وا السع     مكافحة  -23

 بإ عن أسفها لوجود أيود علل حرية التعبري. العنف القائم علل نوع اجلن . وأعر 
ورّحبــإ  ندونيســيا بالتصــديق علــل اتفاأيــة حقــوا األشــخاص توا اسعاأــة وبالتصــديق  -24

الوشــي  علــل التفاأيــة الدوليــة حلمايــة حقــوا  يــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم. وأشــادت 
 ل .  بالنكيز علل التعليم مبا ا تل  زيادة املوارد املخصصة

أشـــارت أيرلنـــدا    القيـــود التشـــريعية املفروضـــة علـــل احليـــز املتـــاا لعمـــا اجملتمـــع املـــدين و  -25
 وعلل حري  التعبري وتكوين اجلمعيات. 

ورّحبإ  يطاليـا بـالوأف الفعلـ  لتنفيـذ أحكـام اسعـدام. وشـّ عإ علـل ا ـات مزيـد مـن  -26
 التدابري ملكافحة التمييز بني اجلنسني. 

 األهليــــةبــــإ اليابــــا  عــــن ألقهــــا  زاء القيــــود التشــــريعية املفروضــــة علــــل اجملموعــــات وأعر  -22
واسعالميـة. وحثّــإ علــل التصـديق علــل التفاأيــة الدوليـة حلمايــة  يــع األشـخاص مــن الختفــاء 

اخلاصــة. وأعربــإ  املكلفــني بوليــات ا   ــار اسجــراءاتالقســرا؛ وعلــل توجيــ  دعــوة دائمــة    
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يد للموأـــف الســـتباأ  الـــذا تتخـــذل  ثيوبيـــا فيمـــا يتعلـــق باســـتقبال الالج ـــني عـــن تقـــديرها الشـــد
 والعائدين. 

ولحوــإ كينيــا التقــدم احملــرز  ورّحبــإ بالتصــديق علــل ال وتوكــول الختيــارا لتفاأيــة  -21
اشـــنا  األ فـــال ا املنازعـــات املســـلحة. وتطّرأـــإ    التحـــديات الـــ  املتعلـــق بحقـــوا الطفـــا 
 من الل نة اسثيوبية حلقوا اسنسا  وأمني املوات. واجهها كّا 

وأشـــادت الكويـــإ خبطـــة العمـــا الو نيـــة حلقـــوا اسنســـا  وخبطـــة النمـــو والتحـــول  وأـــد  -21
 ُوضعتا لتحويا  ثيوبيا    اأتصاد متوسال الدخا. 

وأشــارت أريغيزســتا     اجلهــود املبذولــة لتنفيــذ التوصــيات الســابقة؛ و   اسصــالحات  -10
ملدخلة علل اآلليات التشريعية واملخسسية واآلليات املتعلقـة بالسياسـات؛ و   تنفيـذ خطـة النمـو ا

 والتحول. 
وأشـــارت  هوريــــة لو الد قرا يـــة الشــــعبية     لـــة أمــــور منهـــا اعتمــــاد خطـــة العمــــا  -11

   الو نيـــة حلقـــوا اسنســـا ؛ وبـــذل اجلهـــود لتعزيـــز تعمـــيم املنوـــور اجلنســـاين وضـــما  الوصـــول 
 التعليم. 

ونّوهــإ لتفيــا باعتمــاد خطــة العمــا الو نيــة حلقــوا اسنســا  وبافتتــاا مكاتــب  أليميــة  -14
تابعـــة لل نـــة اسثيوبيـــة حلقـــوا اسنســـا . وأعربـــإ عـــن اســـتمرار ألقهـــا  زاء العنـــف املمـــارس ضـــد 

 النساء واأل فال  ول سيما العقاب البدين املنزل باأل فال. 
كا خاص باجلهود املتواصلة ال  بذلتها  ثيوبيا حلماية حقـوا ف ـات ورّحبإ ليسوتو بش -13

 معّينة من أبيا حقوا األشخاص توا اسعاأة والنساء واأل فال. 
ورّحبــــــــإ ليبيــــــــا خبطــــــــة العمــــــــا الو نيــــــــة حلقــــــــوا اسنســــــــا  وخبطــــــــة النمــــــــو والتحــــــــول  -14
 الدخا.    اللتني  دفا     حتويا البالد    اأتصاد متوسال4015-4010 للفنة
ختنشـــتاين األولويـــة املعطـــاة حلمايـــة ومتكـــني املـــرأة علـــل الصـــعيدين الفـــدرا  يل ولحوـــإ -15

 واسأليم   ولستنتاجات هي ات املعاهدات ا هذا اجملال. 
ولحوـــإ مدغشـــقر اعتمـــاد سياســـات لتعزيـــز حقـــوا اسنســـا  ويايتهـــا  مبـــا ا تلـــ   -16

 . 4015-4010النمو والتحول للفنة خطة العما الو نية حلقوا اسنسا  وخطة 
ونّوهــإ ماليزيــا بإنشــاء الل نــة اسثيوبيــة حلقــوا اسنســا  وبإعــداد خطــة العمــا الو نيــة  -12

 حلقوا اسنسا   فشّ عإ علل  صي  املوارد الكافية هلما. 
وأعربـــإ ملـــديف عـــن تقـــديرها للخطـــوات املتخـــذة للنهـــوض بـــدور املـــرأة. وأشـــارت     -11

 مع آليات األمم املتحدة  و   التحديات ال  واجهتها  ثيوبيا مبا فيها تغري املنا . قائم الالتعاو  
وأشـــــارت مـــــا     التصـــــديق علـــــل اتفاأيـــــة حقـــــوا األشـــــخاص توا اسعاأـــــة وعلـــــل  -11

 الجتار باألشخاص. وأشادت باجلهود املبذولة لتقوية اجلهاز الق ائ . بروتوكول 
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التقــدير أ   ثيوبيــا تســتقبا م ــات الالج ــني مــن البلــدا  اجملــاورة ولحوــإ موريتانيــا مــع  -10
 ضامنةا حقوأهم بالتعاو  مع مفوضية األمم املتحدة لشخو  الالج ني. 

وأشادت موريشيوس باعتمـاد تـدابري لتلفـة تثبـإ التـزام  ثيوبيـا  قـوا اسنسـا . وحثّـإ  -11
  ثيوبيا علل الستمرار ا هذا املسار. 

املكســـــي  التقـــــدم احملـــــرز علـــــل املســــتوى التشـــــريع   والتـــــزام  ثيوبيـــــا  قـــــوا ولحوــــإ  -14
اسنسا . وأملإ ا أ  يساعد الستعراض الدورا الشاما  ثيوبيـا علـل التغلـب علـل التحـديات 

 ال  تواجهها. 
اجلبـــا األســـود عـــن التـــدابري املتخـــذة ملكافحـــة الجتـــار بالبشـــر ودعـــم ال ـــحايا؛  وســـأل -13

لق  الشكاوى هدفها التحقيق ا البالغات املتعلقة بأعمال التعذيب املرتكبة علل ولوضع آلية لت
 يد أوات األمن. 

بـاللتزام بالق ـاء علـل ورحـب وأشاد املغرب بالتنمية الأتصادية وخبطة النمو والتحول.  -14
 الفقر وحتقيق األهداف اس ائية لأللفية. 

جلة التفاوت بني اجلنسني وبتعزيز متكني املـرأة  وأبلـغ وأفاد الوفد بأ  احلكومة ملتزمة مبعا -15
املتعلقـة بتشـوي  األع ــاء  املعــدلتعـن التـدابري الــ  اُ ـذت. وأف ـإ هــذل التـدابري    اضفـاض 

الزعمــاء الــدينيو   التناســلية األنثويــة والــزواج املبكــر وزواج األ فــال والــزواج القســرا. وأّدى أي ــاا 
 تشوي  األع اء التناسلية األنثوية واملمارسات املختية األخرى.  ا مكافحة مساعداا  دوراا 
ومثة تدابري تصحيحية متخذة لتمكني املـرأة  مـن شـأ ا أ  تعـّزز املشـاركة املتناميـة للمـرأة  -16

 القرارات.ا ات ا الشخو  العامة مبا ا تل  عمليات 

   املـوارد الأتصـادية  مع الرجا علل أدم املساواة واُ ذت تدابري ل ما  وصول املرأة  -12
. وُخصــ  العديــد مــن الســناتي يات والــ امف واعــداا  ويُعــّد تنــام  عــدد صــاحبات املشــاريع أمــراا 

وخطــال العمــا خلفــ  معــدلت وفيــات األمهــات واأل فــال  ممــا ســاعد علــل ضــما  حتقيــق مــا 
 تت من  األهداف اس ائية لأللفية من أهداف متصلة رذا الشأ .

و ثيوبيــــا ملتزمــــة كــــذل  بتحســــني حقــــوا األ فــــال ورفــــاههم  فاّ ــــذت تــــدابري سلغــــاء  -11
 بأن  أمر حموور مبوجب الدستور. العقاب البدين ا األوساا العائلية علماا 

وأشــادت موزامبيـــق بافتتــاا فـــروع لل نــة اسثيوبيـــة حلقــوا اسنســـا  ا بعــ  الوليـــات.  -11
 األشخاص توا اسعاأة. ونّوهإ بالتصديق علل اتفاأية حقوا 

وأشادت ميا ار بارتفاع متوسال معدل النمو الأتصادا السنوا خالل العقد املاض .  -100
 . املختيةوأشارت    التدابري املتخذة للق اء علل املمارسات 

وهّنــأت ناميبيــا  ثيوبيــا علــل اســتقباهلا لالج ــني ومــّدهم باملســاعدة الالزمــة لبقــائهم علــل  -101
 ياة. وأشارت    خطة العما الو نية حلقوا اسنسا .أيد احل
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ورّحبــإ نيبــال بن ــاا  ثيوبيــا ا الق ــاء علــل الفقــر وحتقيــق األهــداف اس ائيــة لأللفيــة.  -104
 وأشادت بالتدابري املتعلقة باألمن الغذائ  والتعليم. 

 زاء الطريقــة ونّوهــإ هولنــدا خبطــة العمــا الو نيــة حلقــوا اسنســا . وأعربــإ عــن ألقهــا  -103
 ال  يعاَما را الصحفيو  وأع اء اجملموعات املعارضة. 

ولحوإ نيكاراغوا التمييز الذا تتعرض ل  األأليات واجملموعات ال عيفة رغم التدابري  -104
 املتخذة. وأشادت بإنشاء الل نة اسثيوبية حلقوا اسنسا . 

نية حلقوا اسنسا . وأعرب عن تقـديرل وأشار الني ر    أمهية اعتماد خطة العما الو  -105
 للتدابري املتخذة ملكافحة العنف القائم علل نوع اجلن . 

ونّوهـــإ ني رييـــا بن ـــة الصـــكو  املتعلقـــة  قـــوا اسنســـا     اللغـــات احملليـــة. وحثّـــإ  -106
  ثيوبيا علل  ي ة جّو مناسب لتكري  حقوا اسنسا . 

احليـز املخصـ  للم تمـع املـدين واألحـزاب املعارضـة ا وأعربإ النرويف عن ألقهـا  زاء  -102
 . 4015يلة انتخابات عام 

بــــــاراغواا    خطــــــال العمــــــا املعــــــدَّة و   التصــــــديق علــــــل اتفاأيــــــة حقــــــوا  وأشــــــارت -101
وعلل  تاحة الوصول بصورة األشخاص توا اسعاأة. وشّ عإ علل التصديق علل املعاهدات  

 ء علل التعذيب.الس و   وعلل الق امستقلة    
أأـــّرت الفلبـــني بـــاجلهود املبذولـــة لتعزيـــز حقـــوا النســـاء واملهـــاجرين؛ ومكافحـــة تشـــوي  و  -101

 األع اء التناسلية األنثوية والعنف القائم علل نوع اجلن  والجتار؛ وحتديد عمر أدىن للزواج. 
ارا لتنفيذ عقوبة ورّحبإ ال تغال خبطة العما الو نية حلقوا اسنسا   وبالوأف الختي -110

 اسعدام  وباجلهود املبذولة لتحسني الوصول    ميال الشرب. 
ورّحبإ  هورية كوريا باعتماد  ثيوبيا خطة العما الو نية حلقـوا اسنسـا   وبالتصـديق  -111

 علل اتفاأية حقوا األشخاص توا اسعاأة  و ملة مكافحة الفساد ال  شنتها. 
  بالتقــدم احملــرز  وأشــار    خطــة العمــا الو نيــة حلقــوا اسنســا   ونــّول الحتــاد الروســ -114

 السائدة ا الس و   و   التدريب الذا   ع ل  أوات األمن.باألوضاع و   التقرير املتعلق 
وهّنأت رواندا  ثيوبيا علل اجلهود ال  بذلتها لتعزيز حقـوا اسنسـا  ويايتهـا عـن  ريـق  -113

 ساع  الل نة اسثيوبية حلقوا اسنسا .  لة من األمور منها م
وأعربـإ الســعودية عــن تقـديرها للتصــديق علــل اتفاأيـة حقــوا األشــخاص توا اسعاأــة  -114

 وعلل بروتوكول بالريمو  ولعتماد سياسات مرتبطة بالعدالة اجلنائية ت من السالم واألمن. 
وا الأتصـادية والجتماعيــة وأشـادت السـنغال بتنفيـذ التوصـيات وبتحّســن التمتـع بـاحلق -115

 والثقافية  وشّ عإ علل مواصلة هذل اجلهود.
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ـــة املتعلقـــة  -116 وشـــّ عإ صـــربيا الســـلطات علـــل مواصـــلة التنفيـــذ الفعلـــ  لاللتزامـــات الدولي
  قوا اسنسا  ول سيما ياية حقوا املرأة والطفا. 

الحت ـاز  أوضـاع وحتسـني  وشّ عإ سرياليو   ثيوبيا علل رفع سـن املسـخولية اجلنائيـة  -112
 وا ات التدابري الالزمة للق اء علل عمالة األ فال. 

ولحوإ سنغافورة أ  الستفادة من الرعاية الصحية  الـ  أُدخلـإ عليهـا  صـالحات   -111
أد حتّسنإ  وأ  املساواة بني اجلنسني ا التعلـيم العـا  أـد حتققـإ  وأ  مشـاركة املـرأة ا احليـاة 

 والأتصادية أد ازدادت. السياسية 
منهــا فريــق العمــا الثالثــ  املعــا بقطــاع اجملتمــع املــدين  لتيســري   وأنشــ إ منــابر عديــدة -111

 التنفيذ السل  والسليم للتشريعات عن  ريق احلوار. 
و موعـــة املســـاعدة اس ائيـــة علـــل  جـــراء استعراضـــات مشـــنكة  ووافقـــإ حكومـــة  ثيوبيـــا -140

  وتلــ  مــن أجــا حتســني تنفيــذ اسعــال . وأظهــرت املخشــرات املتعلقــة بنتــائف دوريــة ألثــر القــانو 
 التنفيذ أ  اسعال  يتمتع بالعديد من السمات الواعدة.

اخلـدمات والبـق وتـوفري احلكومة من حتسـني توزيـع خطة تنمية اجملتمعات احمللية ومكنإ  -141
 دخــال التحســينات علــل اجملــالت   ثيوبيــاوستواصــا الوصــول  ليهــا. ووضــع معايريهــا و  األساســية

اخلطــة اآلليــات وعــززت واعــدة. لنواجتهــا نتــائف الــ  تشــملها اخلطــة. وأظهــرت املخشــرات املبكــرة 
أعلـــل ا  دارة الشـــخو  احملليـــة   املنوَّمـــة املعنيـــة باملســـاءلة احملليـــة  ماحنـــةا اجملتمعـــات احملليـــة صـــوتاا 

 . املنتفرفال املرأة وعملها وحسنإ 

ملنــع األعمــال التدمرييــة املرتكبــة علــل يــد اجملموعــات املتطرفــة الــ   إ  ثيوبيــا جهــوداا وبــذل -144
 أدا  زعماء األديا  املختلفة أعماهلا املدمرّة. 

وحثّــــــإ ســــــلوفاكيا علــــــل تنفيــــــذ كــــــا مــــــن خطــــــة العمــــــا الو نيــــــة حلقــــــوا اسنســــــا    -143
 . تنفيذاا فعالا  والسناتي ية الو نية للق اء علل املمارسات التقليدية املختية

وأشادت سلوفينيا خبطة العما الو نية حلقـوا اسنسـا   وبالن ـمام    اتفاأيـة حقـوا  -144
اشــــنا  املتعلــــق باألشــــخاص توا اسعاأــــة و   ال وتوكــــول الختيــــارا لتفاأيــــة حقــــوا الطفــــا 

 . هاماا  األ فال ا املنازعات املسلحة. واعت ت حرية التعبري أمراا 
بالسياسة ال  تعتمدها فيما خيـ   زام  ثيوبيا  قوا اسنسا  وأشادالصومال الت حاول -145

 الالج ني وباجلهود ال  تبذهلا للحفاظ علل السالم ا أفريقيا.
ورّحبإ جنوب أفريقيا ببلـوغ األهـداف اس ائيـة لأللفيـة  وبتحقيـق احلمايـة الجتماعيـة   -146

  ثيوبيا ا احلفاظ علل السالم ا املنطقة.  و عداد خطة النمو والتحول  ومسامهة
وأشــــاد جنــــوب الســــودا  خبطــــة العمــــا الو نيــــة حلقــــوا اسنســــا   وأشــــار    التنميــــة  -142

 الأتصادية  وحّ  علل تنفيذ سياسة احلد من الفقر. 
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ورّحبـــإ  ســـبانيا بـــالوأف الختيـــارا لتنفيـــذ عقوبـــة اسعـــدام وبالســـناتي يات الو نيـــة  -141
 دة ملكافحة العنف املمارس ضد املرأة. املعتم
وأأّرت سرا لنكا باجلهود املبذولة لتعزيز حقوا اسنسا  والق ـاء علـل الفقـر وخفـ   -141

   مشرية    التقدم احملرز ا  ال التعليم. األمومةمعّدلت وفيات األ فال ووفيات 
قــــ  الرعايــــة الصــــحية. ا وضــــع حقــــوا املــــرأة وا تل ولحوــــإ دولــــة فلســــطني حتّســــناا  -130

 . األمومةوأعربإ عن ألقها  زاء التفاوت ا توفري الرعاية الصحية ومعدلت وفيات 
أ   ثيوبيا نورت نورة  يبابية    التوصيات ال  أّدمها ا أول بارتياا ولحا السودا   -131

ني فرصـة عمـا خـالل السـنت 4 600 000متّكنإ من  يباد أكثـر مـن و استعراض دورا شاما 
 املنصرمتني. 

وأعربــإ الســويد عــن ألقهــا  زاء اســتبعاد اجملتمــع املــدين  و زاء القيــود املفروضــة مبوجــب  -134
  عال  مكافحة اسرهاب علل حري  التعبري وتكوين اجلمعيات. 

وأفادت سويسرا بأ ا ل تزال ألقة من القيود املفروضـة علـل اجملتمـع املـدين وعلـل حـري   -133
 الحت از  وأعمال التعذيب  والحت از التعسف . أوضاع وين اجلمعيات  ومن التعبري وتك

وأشـــادت تايلنـــد بالتصـــديق علـــل اتفاأيـــة حقـــوا األشـــخاص توا اسعاأـــة وبروتوكـــول  -134
  وخبطــة العمــا بــالريمو  ونّوهــإ باملخسســة الو نيــة املســتقلة حلقــوا اسنســا  الــ  أُنشــ إ مــخخراا 

 وبتحسني الوصول    الرعاية الصحية. الو نية حلقوا اسنسا   
وأشـــــارت توغـــــو    التصـــــديق علـــــل اتفاأيـــــة حقـــــوا األشـــــخاص توا اسعاأـــــة  و    -135

التشــريعات املتعلقــة بعمليــة التســ يا املــدين  و   الســناتي يات املّتبعــة للحــد مــن الفقــر وبلــوغ 
 األهداف اس ائية لأللفية. 

ن اجلهــــود ملكافحــــة العنــــف والتمييــــز ضــــد النســــاء وحثّــــإ تــــون  علــــل بــــذل مزيــــد مــــ -136
 واأل فال  ولتسهيا عما اجملتمع املدين. 

وأشــــارت أوغنــــدا    حتّســـــن الوصــــول    ميــــال الشـــــرب  و    نشــــاء  جــــي  التنميـــــة  -132
 الصحية   و   وضع خطة العما الو نية حلقوا اسنسا . 

  تبذهلا  ثيوبيا للق اء علل الفقر باعتمـاد اجلهود الباسمارات العربية املتحدة وأشادت  -131
 أوانني جديدة ووضع برامف هدفها حتويا البلد    اأتصاد متوسال الدخا. 

بإ  هورية تنزانيا املتحدة خبطة النمو والتحول. وحّثإ علل بذل مزيد من اجلهـود حّ ور  -131
 ية لأللفية. لتحقيق املساواة بني اجلنسني ا التعليم ولبلوغ األهداف اس ائ

القيــود علــل أنشــطة اجملتمــع فــرض وأعربــإ الوليــات املتحــدة األمريكيــة عــن ألقهــا  زاء  -140
املــــدين و زاء الحت ــــاز التعســــف  للمــــدافعني عــــن حقــــوا اسنســــا  والصــــحفيني والشخصــــيات 

 السياسية املعارضة. 
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دورا الشاما مشـددةا أوروغواا التقدم احملرز منذ اجلولة األو  لالستعراض الولحوإ  -141
 علل خطة العما الو نية حلقوا اسنسا . 

املتعــــددة القوميــــات( بالتقــــّدم احملــــرز ا الق ــــاء علــــل الفقــــر  -بوليفيــــا )دولــــة  ورّحبــــإ -144
 الوصول    اخلدمات الصحية.  وبازدياد فرصوخف  معدلت وفيات الرّضع  

يت ــــمن  فعــــالا  والتحــــول تنفيــــذاا نــــام عــــن تقــــديرها لتنفيــــذ خطــــة النمــــو يــــإ وأعربــــإ في -143
 اسناتي يات لتنمية الأتصاد وتعزيز الد قرا ية وضما  حتقيق العدالة الجتماعية.

ونّوهإ اليمن بالقوانني العديدة ال  ُسـّنإ مـن أجـا يايـة حقـوا اسنسـا   وبالن ـال  -144
نميـــة  وبتوســـيع نطـــاا عمـــا ا  ـــال الت ا ســـبيا احلـــد مـــن الفقـــر  وباسحـــازات احملقَّقـــة تـــدريبياا 

 الل نة اسثيوبية حلقوا اسنسا . 
وأشـادت زامبيــا بال ـمانات الدســتورية الــ  تكفـا حقــوا اسنسـا  ا  ثيوبيــا  وأشــارت  -145

 األ فــــال وزيــــادة فــــرص   اجلهــــود الــــ  تبــــذهلا للق ــــاء علــــل الفقــــر وخفــــ  معــــدلت وفيــــات 
 اللتحاا باملدرسة وتوفري اخلدمات الصحية. 

زمبابوا التزام  ثيوبيا باحلقوا الأتصادية والجتماعيـة والثقافيـة والـدليا علـل  ولحوإ -146
 ميال الشرب والتعليم والرعاية الصحية. وتوفريتل  هو اعتمادها برامف ل ما  األمن الغذائ   

 ثيوبيــــا مـــن مبـــادرات لتمكــــني املـــرأة وللق ـــاء علــــل أامـــإ بـــ  ورّحبـــإ أفغانســـتا  مبــــا  -142
 مارسات املختية وعلل التمييز ضد املرأة وعلل العنف املمارس علل األ فال. امل

القيـــود علـــل حريـــة التعبـــري  و زاء ســـوء فـــرض وأعربـــإ اململكـــة املتحـــدة عـــن ألقهـــا  زاء  -141
 معاملة الس ناء والدعاءات املتعلقة بوأوع اعتداءات.

ـــا الشـــعبية الد قرا يـــة عـــن تقـــد وأعربـــإ -141 يرها للتـــزام البلـــد  مايـــة وتعزيـــز  هوريـــة كوري
 حقوا اسنسا   وللتقدم احملرز ا هذا اجملال. 

وأفاد الوفد بأ  القوانني التشريعية الناشـ ة عـن اسصـالحات احلكوميـة ا  ـال السياسـة  -150
العامـــة أـــد احـــإ بتهي ـــة بي ـــة مواتيـــة لوســـائال اسعـــالم. وأدى اسعـــال  املتعلـــق  ريـــة وســـائال 

جلماهرييـــة والوصـــول    املعلومـــات    حتقيـــق  صـــالحات هامـــة. ويُعتـــزم تقـــدل أـــانو  اسعـــالم ا
ا مـداولت ينـاأ    كـ  املخـ ين فشاء املعلومات من أجا املصلحة العامة  اهلادف    يايـة 

عامة. ويبرا النتهاء من وضع سياسات وأـوانني وأواعـد لفـتح سـ ا عـام ا هـذا الشـأ  يرمـ  
 نفيذ السريع لإلعال .    تيسري الت

املســـاعدة علـــل   بغـــرض املعنيــةل هـــات لونّومــإ احلكومـــة مـــخخرا منتــديات استشـــارية  -151
اسعــالم: ومــن بــني املشــاكا وســائال حتديــد أوجــ  القصــور البنيويــة واملخسســية الــ  تعــنا أطــاع 

آلليـات القائمـة علـل واملنافسـة أو غيـاب ا  والتعدديـة  املطروحة افتقار وسائال اسعالم    املهنيـة
التنوـــيم الـــذايت  و لّـــف ســـوا اسعالنـــات  وضـــعف القـــدرة علـــل  دارة املخسســـات اسعالميـــة  
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ونقــ  اسعانــات احلكوميــة. وشــّ عإ احلكومــة األوســاا اسعالميــة علــل  نشــاء  لــ  مســتقا 
 ا الت اوزات. ويبـرا  نشـاء مخسسـات للتـدريب العـا  املهـالوسائال اسعالم من أجا معاجلة 

 جامعة.  11أكثر من 
 ل حتقـــــق النتــــائف نفســـــها ا مهمــــة مكافحـــــةالتقليديــــة وتَبــــنّي أ  اسجــــراءات اجلنائيـــــة  -154

بأف ــا املمارســات التشــريعية املّتبعــة ا  اسرهــاب. وأــد اسنشــد  عــال  مكافحــة اسرهــاب كثــرياا 
األشخاص الـذين يُـزعم  ا مناملعارضة. فالعدد القليأحناء العات. وت ُيستخدم اسعال  أال لقمع 

امــتالكهم خللفيــة صــحفية جــرت حمــاكمتهم و دانــتهم لضــرا هم ا شــبكات  رهابيــة غــري أانونيــة 
 ولي  ملزاولتهم أنشطة صحفية. 

ا أظهرتــ  مــن نزاهــة وان ــباا ا  يــع ملــكمـا    أــوات الــدفاع الو نيــة جــديرة بــالحنام  -153
 أفريقيا.  أنشطة حفا السالم ال  شاركإ فيها ا

واســـتحدثإ  ثيوبيـــا آليـــات د قرا يـــة سجـــراء النتخابـــات علـــل صـــعيد املنـــا ق وعلـــل  -154
شــفافة ود قرا يــة  فحــ الصــعيد الــو ا. وُعــنّي أع ــاء  لــ  انتخــايب مســتقا عــن  ريــق آليــة 

شاركإ فيها  يع األحزاب السياسية. وشار  ممثلو كا األحـزاب تقريبـا ا منتـدى للتحـاور بـني 
هي ــات خصصــإ  أثنــاء احلمــالت النتخابيــة و املنازعــات النتخابيــة. ألحــزاب مــن أجــا تســوية ا

األحــزاب السياســية  لوهــورالت اريــة  أوأاتــا  نوريا ــاالبــ  العامــة الو نيــة واسأليميــة  ف ــال عــن 
 ع ها. ويسمح القانو  للم تمع املدين مبراأبة النتخابات الو نية.  املتنافسة  انا

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
  بتأييد إثيوبيا: لتوصيات المقّدمة أثناء الحوار التفاعلي المحددة أدناهتحظى ا -155

االتفاقيرررة الدوليرررة للقىررراء علرررى جميررر  النظرررر اررري التلرررديق علرررى  155-1
  أشكال التمييز العنلري )بوركينا ااسو(؛

الدوليررة لحمايررة حقرروق نحررو التلررديق علرى االتفاقيررة قرردماا المىري  155-4
 جمي  العمال المهاجرين وأاراد أسرهم )إندونيسيا(؛

لتلرررديق علرررى االتفاقيرررة الدوليرررة لحمايرررة حقررروق لتكثيرررف الجهرررود  155-3
 جمي  العمال المهاجرين وأاراد أسرهم )الفلبين(؛

االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق  النظررر ارري إمكانيررة التلررديق علررى 155-4
 ؛)إكوادور( اجرين وأاراد أسرهمجمي  العمال المه

__________ 

 حُترر الستنتاجات والتوصيات. لن ** 
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المتعلق التلديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل  155-5
 ؛)إستونيا( اشتراك األطفال اي المنازعات المسلحةب

المتعلق التلديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل  155-6
لمرواد اإلباحيرةو وعلرى البروتوكرول بي  األطفال واستغالل األطفال اي البغاء واري ا

شررررتراك األطفررررال ارررري المنازعررررات االمتعلررررق باالختيرررراري التفاقيررررة حقرررروق الطفررررل 
 المسلحة )الكونغو(؛

التلررررررديق علررررررى اتفاقيررررررة االتحرررررراد األاريقرررررري لحمايررررررة ومسرررررراعدة  155-2
 اي أاريقيا )اتفاقية كمباال( )أوغندا(؛ داخلياا  المشّردين

 لى اتفاقية كمباال )ناميبيا( )صربيا(؛النظر اي التلديق ع 155-1
النظررررر ارررري التلررررديق علررررى اتفاقيرررررة كامبرررراال ووضرررر  خطررررة عمرررررل  155-1

 )سيراليون(؛ للمشردين داخلياا 
مواصلة تنفيذ القوانين بما يتفق م  قواعد ومبادئ حقروق اإلنسران  155-10

 المتعارف عليها عالميا )ليسوتو(؛
 ية لحقوق اإلنسان )ليبيا(؛مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطن 155-11
مواصررلة العمررل علررى تنفيررذ خطررة العمررل الوطنيررة لحقرروق اإلنسرران  155-14
 )تايلند(؛ كامالا   تنفيذاا 
 كررررررامالا   تنفيررررررذ خطررررررة العمررررررل الوطنيررررررة لحقرررررروق اإلنسرررررران تنفيررررررذاا  155-13

 كوريا(؛ )جمهورية
اإلسراع اي تنفيذ خطة العمرل الوطنيرة لحقروق اإلنسرانو المعتمردة  155-14

 )السودان(؛ 3102اي عام 
وتمكررررين تنفيررررذ ورصررررد خطررررة العمررررل الوطنيررررة لحقرررروق اإلنسررررانو  155-15

 المشاركة اي العملية )أستراليا(؛من منظمات المجتم  المدني 
مواصرررلة تنفيرررذ خطرررة العمرررل الوطنيرررة المتعلقرررة بالقىرررايا الجنسرررانية  155-16

 والتنمية )الجزائر(؛
ل الوطنيرررة التررري اسرررتههل تنفيرررذهاو ى خطرررة العمرررمواصرررلة العمرررل علررر 155-12
 )غينيا االستوائية(؛ داخل اإلدارات العامةايما يخص إطار اإلدارة الرشيدة  وذلك
 تعزيز دور اللجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنسان وواليتها )موريشيوس(؛ 155-11
النهررررروض بقررررردرات اللجنرررررة اإلثيوبيرررررة لحقررررروق اإلنسررررران  مواصرررررلة 155-11

 )أاغانستان(؛
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اللجنرررة مثرررل لعمرررل علرررى تعزيرررز قررردرات الكيانرررات الوطنيرررة الهامرررة ا 155-40
 اإلثيوبية لحقوق اإلنسان )نيكاراغوا(؛

للجنررة اإلثيوبيررة لحقرروق اإلنسرران وأمانررة تعزيررز القرردرات المةسسررية  155-41
 المظالم )كينيا(؛

 مواصلة النهوض بقدرات أمانة المظالم )صربيا(؛ 155-44
 امتثالهرررراعلررررى  ة لحقرررروق اإلنسرررران حرصرررراا اللجنررررة اإلثيوبيرررر ترررردعيم 155-43

 مبادئ باريس )ناميبيا(؛ل
اللجنرة اإلثيوبيرة لحقروق  امتثرالمرن أجرل تكثيف الجهرود المبذولرة  155-44

 مبادئ باريس )سيراليون(؛لاإلنسان 
منح اللجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنسران واليرة تمتثرل لمبرادئ براريسو  155-45

 )مالي(؛ (1)بالفعل المنفذةة وذلك بما يتفق م  األعمال النشط
مواصرلة تعزيرز المةسسررات الوطنيرة لحقروق اإلنسرران وتعزيرز حقرروق  155-46

 جمي  الشرائح السكانية وحمايتها )نيبال(؛
تزويرررد المةسسرررات الوطنيرررة لحقررروق اإلنسررران برررالموارد والقررردرات  155-42

قل بالتحقيق وللقيام على نحو مست اعاالا  الالزمة لرصد حالة حقوق اإلنسان رصداا 
ارررري االنتهاكررررات المزعومررررة لحقرررروق اإلنسرررران ايمررررا يخررررص إعررررادة ترررروطين أاررررراد 

عررن إتاحررة تقررديم  المجتمعررات المحليررة عررن طريررق برنرراما التنميررة البلديررةو اىررالا 
 االستئنااات ومنح التعويىات الالزمة اي هذا اللدد )النمسا(؛

نسرررررران مواصررررررلة الجهررررررود المبذولررررررة لتعزيررررررز وحمايررررررة حقرررررروق اإل 155-41
 )الكويت(؛

مواصلة العمل على تدعيم الهياكل المعنية بحماية حقروق اإلنسران  155-41
 بما يتفق م  المعايير الدولية )االتحاد الروسي(؛

متسررراوقة مواصرررلة الجهرررود المبذولرررة لوضررر  اسرررتراتيجيات وبرررراما  155-30
لبلرد هداها تعزيرز حقروق اإلنسران اري جمير  المنراطقو علرى الررغم ممرا يتسرم بر  ا

 من تنوّع وتعقيد )جمهورية الكونغو الديمقراطية(؛

__________ 

جاءت التوصية األصلية علـل النحـو التـا :  مـنح الل نـة اسثيوبيـة حلقـوا اسنسـا  وليـة ممتثلـة  وتلـ  مبـا يتفـق  (1)
 . ع األعمال النشطة املنفذة بالفعام
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المعلومرررات المتعلقرررة بالقواعرررد والمعرررايير نشرررر العمرررل علرررى تعزيرررز  155-31
ثيوبيا اي مجال تعزيز إلااللتزامات الدولية الوااء بالدولية على نطاق واس و وعلى 

 حقوق اإلنسان وحمايتها )االتحاد الروسي(؛
لجهرررود المبذولرررة إلدمررران حقررروق اإلنسررران اررري مواصرررلة تكثيرررف ا 155-34

 السياسات واالستراتيجيات والخطط اإلنمائية الوطنية )كوبا(؛
التعررررراون الررررردولي لىرررررمان الحقررررروق االقتلرررررادية والثقاايرررررة زيرررررادة  155-33

 واالجتماعية )السعودية(؛
اللركوك المتعلقررة ونشرر عرون المجتمر  الردولي ارري تنفيرذ  التمراس 155-34

 ن عن طريق المساعدة التقنية وبراما بناء القدرات )أوغندا(؛بحقوق اإلنسا
زيررادة الجهررود المبذولررة لمواصررلة ترردعيم المةسسررات الديمقراطيررة  155-35

 اي البلد )أاغانستان(؛
دعوة المجتم  المدني إلى مرّد إثيوبيرا بالمسراعدة التقنيرة المطلوبرة  155-36

علرى اللرعيد الفردرالي وعلرى  المعنيرة بحقروق اإلنسران ات المةسسراتلتنمية قردر 
 )النيجر(؛صعيد المناطق 

إنشرراء يليررات إلشررراك المجتمرر  المرردني بلررورة مجديررة ارري عمليررة  155-32
علرى تنفيذ ورصد خطة العمرل الوطنيرة لحقروق اإلنسران علرى المسرتور الفردرالي و 

 )النرويا(؛مستور المناطق 
لررى المسررتور مواصررلة ترردعيم القرردرة علررى تعزيررز حقرروق الطفررل ع 155-31

المحلي )جمهورية كوريرا الشرعبية على المستور و  على مستور المناطقالفدرالي و 
 الديمقراطية(؛

مواصررررلة اسررررتحدال بررررراما للتوعيررررة بحقرررروق اإلنسرررران ارررري البلررررد  155-31
 ومواصلة توسي  نطاقها )أرمينيا(؛

تعزيرررز منتررردر الحررروار برررين المجتمررر  المررردني والحكومرررة )جنرررو   155-40
 السودان(؛

اري اتخاذ التدابير الالزمة لىمان مشاركة المجتم  المدني الفعالرة  155-41
 أعمال الوقاية والتوعية والتثقيف اي مجال القوانين والسياسات القائمة )الدانمرك(؛

تحسرررررين العمرررررل مررررر  مجموعرررررات المجتمررررر  المررررردنيو بمرررررا ايهرررررا  155-44
 نسان )نيجيريا(؛الجمعيات الشبابية والنسائيةو من أجل النهوض بحقوق اإل
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مواصررلة تعزيررز العمررل مرر  مجموعررات المجتمرر  المرردني المسررّجلة  155-43
اي البلدو بما ايها الجمعيات الشبابية والنسائية المحليةو مرن أجرل تعزيرز وحمايرة 

 حقوق اإلنسان )بوتان(؛
مواصررلة تعزيررز العمررل مرر  مجموعررات المجتمرر  المرردني المسررّجلة  155-44

لجمعيات الشبابية والنسائية المحليةو مرن أجرل تعزيرز وحمايرة اي البلدو بما ايها ا
 ؛)كوبا( حقوق اإلنسان

تكثيرررف الجهرررود المبذولرررة لبنررراء قررردرات الهيئرررات المكلفرررة ب نفررراذ  155-45
 القانون اي مجال حقوق المواطنين األساسية )رواندا(؛

االسررتمرار ارري إخىرراع القىرراة والمرردعين وأاررراد الشرررطة وقرروات  155-46
 ااع لدورات تدريبية اي مجال القانون اإلنساني الدولي )صربيا(؛الد

االسررتمرار ارري التعرراون مرر  األمررم المتحرردة وغيرهررا مررن المنظمررات  155-42
الدولية بهدف التغلب على القيود والتحديات المتبقية )جمهورية الو الديمقراطيرة 

 الشعبية(؛
وق اإلنسرران وذلررك توطيررد التعرراون مرر  يليررات األمررم المتحرردة لحقرر 155-41

 برر جراء زيررارات لمكلفررين بواليرراتلعررن طريررق مجموعررة مررن الترردابير منهررا السررما  
 )هنغاريا(؛

وذلرك توطيد التعاون مر  يليرات األمرم المتحردة لحقروق اإلنسرانو  155-41
زيرارات لخاصة بر جراء إلجراءات اا اي إطارالسما  للمكلفين بواليات عن طريق 
 )شيلي(؛
إلجررراءات ارري إطررار ارين الخاصررين والمكليفررين بواليررات مرنح المقررر  155-50

بالحق اي التعلريم المقرر الخاص المعني بزيارة البلد وال سيما  مطلقاا  الخاصة إذناا 
ضررد بررالعنف والمقرررر الخرراص المعنرري بررالحق ارري الغررذاء والمقرررر الخرراص المعنرري 

 المرأة )هولندا(؛
 والخاصرة إلجرراء الزيراراتقبول الطلبرات المقّدمرة مرن اإلجرراءات  155-51

البالغات المرسرلة مرن مفوضرية األمرم المتحردة لحقروق اإلنسران والتري والرد على 
 )إسبانيا(؛يتم الرد عليها حتى اآلن  لم

لىررررمان المسرررراواة بررررين الرجررررل  مواصررررلة الجهررررود المبذولررررة حاليرررراا  155-54
 والمرأة )ملر(؛

شركال التمييرز ضرد تكثيف الجهود المبذولرة للقىراء علرى جمير  أ 155-53
 المرأة )بوروندي(؛
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لتعزيررز المسرراواة بررين الجنسررين وصررون حقرروق قويررة اتخرراذ ترردابير  155-54
 النساء والفتيات )اللين(؛

االستمرار اي تعزيز المساواة بين الجنسين وضرمان تكرااة الفررص  155-55
 للنساء والفتيات )سنغااورة(؛

إلرررى الحيررراة فاذهرررا ناررررص العمرررل و  علرررىالمررررأة  حلرررول تحسرررين 155-56
 السياسية )السنغال(؛

االسررتمرار ارري تعزيررز حلررول المرررأة علررى ارررص العمررل ومشرراركتها  155-52
 التعليم والسكن واللحة )شيلي(؛ خدماتوحلولها على اي الشةون العامة 

مىاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز حلول المرأة على ارص العمرل  155-51
التعلرريم والسرركن واللررحة  خرردماتوحلررولها علرى ومشراركتها ارري الشررةون العامررة 

 )إكوادور(؛
تعزيررز حلررول المرررأة علررى ارررص العمررل ومشرراركتها  االسررتمرار ارري 155-51

)جنرررو  التعلررريم والسرركن واللررحة  خرردماتوحلرررولها علررى ارري الشررةون العامررة 
 ؛أاريقيا(
 توسرري  نطرراق سياسرراتها الراميررة إلررى تررواير ارررص عمررل ترردّر دخررالا  155-60
تحسرين ررروف عمرل النسراء اري القطراع الخراص والقطراع غيرر إلى و  ونساءعلى ال

 الرسمي )دولة السطين(؛
 واجتماعيرراا  واقتلررادياا  مواصررلة العمررل علررى تمكررين المرررأة سياسررياا  155-61

 ؛جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية()
ضرررررمان المسررررراواة برررررين المررررررأة والرجرررررل اررررري العالقرررررات العائليرررررة  155-64

 ر اي مكااحة العنف الممارس ضد النساء واألطفال )هايتي(؛واالستمرا
الحفرررررا  علرررررى ثباتهرررررا اررررري تنفيرررررذ سياسررررراتها المدهشرررررة المتعلقرررررة  155-63

الترردابير الراميرة إلرى القىرراء علرى العنررف وخاصرة بتعزيرز  وبالمسراواة برين الجنسررين
 القائم على نوع الجنس )ليسوتو(؛

  األشرررخاص المنتمرررين إلرررى تعزيرررز وحمايرررة حقررروق اإلنسررران لجميررر 155-64
 ضعيفة )ألمانيا(؛ئات ا

الراميرررة إلرررى القىررراء علرررى األعمرررال العنلررررية اإلجرررراءات مواصرررلة  155-65
 المتعددة القوميات((؛ -وسائر أشكال التمييز والتعلب )بوليفيا )دولة 
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تكثيررف الجهررود واتخرراذ جميرر  الترردابير الالزمررة لمكااحررة التمييررز  155-66
 سررريما التمييرررز ضرررد األقليرررات ومرررن بيرررنهم األطفرررال والنسررراء وال وبجميررر  أشررركال 

 )نيكاراغوا(؛ األكثر ضعفاا 
اتخاذ تدابير تشريعية أو تدابير أخرر وشرن حمرالت توعيرة بهردف  155-62

مكااحررة ومنرر  التمييررز والوصررم المجتمعرري؛ وال سرريما حررين يهسررتهدف األشررخاص 
ة البشرررية/مرض اإليرردز ذوو اإلعاقررة واألشررخاص الملررابون بفيررروس نقررص المناعرر

 )البرتغال(؛
إدران و بمررا ارري ذلررك العقوبرراتإدران جريمررة التعررذيب ارري قررانون  155-61

مررن اتفاقيررة مناهىررة  0ارري المررادة  المحررددةالعناصررر يجمرر  كررل تعريررف للتعررذيب 
 التعذيب )شيلي(؛

تعريررف للتعررذيب ارري قانونهررا الجنررائي يغطرري جميرر  العناصررر  إدران 155-61
 من اتفاقية مناهىة التعذيب )قيرغيزستان(؛ 0لمادة الواردة اي ا

مواصررلة الجهررود المبذولررة لىررمان وجررود يليررات للشرركاور تكررون  155-20
واضررحة ومسررتقلة واعالررة ومخللررة لتلقرري شرركاور األاررراد المتعلقررة بقىررايا سرروء 

 مرتكبة على يد قوات األمن والهيئات المكلفة ب نفاذ القانون )انلندا(؛المعاملة ال
لجعلهرررا السرررائدة اررري السرررجون األوضررراع االسرررتمرار اررري تحسرررين  155-21

مررا جرراء ارري تعليررق اللجنررة اإلثيوبيررة لحقرروق واررق إلعررادة تأهيررل السررجناءو أنسررب  
 اإلنسان )بوتان(؛

تحسررررين نظررررام السررررجون وأوضرررراع السررررجناء باالسررررتناد إلررررى تقريررررر  155-24
حالرة حقروق اإلنسران  بشرأن 3102اللجنة اإلثيوبية لحقوق اإلنسان اللادر عرام 

 اي سجون البلد )االتحاد الروسي(؛
المتعلقررة العقوبررات أحكررام قررانون  تطبيررقتعزيررز الجهررود الراميررة إلررى  155-23

و وإلررررى مقاضرررراة مرتكبرررري أّي مررررن هررررذه اعرررراالا  بررررالعنف الجنسرررري والمنزلرررري تطبيقرررراا 
 (؛ختنشتاينيلاألعمال )

ايا العنرف الجنسري تحسين المساعدة والمأور المقّدمين إلرى ضرح 155-24
 ختنشتاين(؛يعن خدمات إعادة تأهيلهم )ل والمنزلي اىالا 

الحرررص علرررى تخلررريص مررروارد كاايررة لتنفيرررذ السياسرررات والبرررراما  155-25
 )الفلبين(؛ اعاالا  المتعلقة بمكااحة العنف ضد المرأة واالتجار باألشخاص تنفيذاا 

األنثويررررررة  االسررررررتمرار ارررررري مكااحررررررة تشرررررروي  األعىرررررراء التناسررررررلية 155-26
 )جيبوتي(؛
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زيررادة المرروارد المخللررة للتلرردي للعنررف الممررارس ضررد المرررأة  155-22
 ولتشوي  األعىاء التناسلية األنثوية )إيطاليا(؛

مواصررلة الجهررود الراميررة إلررى التلرردي لتشرروي  األعىرراء التناسررلية  155-21
 ا زالالررذي مررو ضررد النسرراء والفتيررات  األنثويررة والررزوان المبكررر والعنررف الممررارس

 بحسب التقارير )اليابان(؛ جداا  راسخاا 
مواصررررلة تنفيررررذ االسرررررتراتيجية الوطنيررررة وخطرررررة العمررررل المتعلقترررررين  155-21

بالقىررراء علرررى الممارسرررات التقليديرررة المةذيرررة وعلرررى تشررروي  األعىررراء التناسررررلية 
 األنثوية )ميانمار(؛

وطنيرررة مواصرررلة الجهرررود التررري تبرررذلها حاليرررا لتنفيرررذ االسرررتراتيجية ال 155-10
العمل المتعلقتين بالقىاء على الممارسرات التقليديرة المةذيرة وعلرى تشروي   وخطة

 ؛)رواندا( األعىاء التناسلية األنثوية
اتخاذ تدابير إضااية للقىاء على تشوي  األعىاء التناسلية األنثوية  155-11

 والممارسات التقليدية المةذية التي تسّبب األلم للنساء )إسبانيا(؛
تشرروي   لحظرررتكثيررف الجهررود الراميررة إلررى ضررمان التنفيررذ الفعررال  155-14

األعىررراء التناسرررلية األنثويرررةو وال سررريما عرررن طريرررق تنفيرررذ تررردابير وقائيرررة مثرررل نشرررر 
 المعلومات وتوعية السكان المعّرضين لهذا الخطر )بلجيكا(؛

توعيررة جميرر  الجهررات الفاعلررة بىرررورة لتكثيررف الجهررود المبذولررة  155-13
 ي  األعىاء التناسلية األنثوية )قبرص(؛من  تشو 
د الراميررة إلررى منرر  العنررف الممررارس ضررد األطفررال و مواصررلة الجهرر 155-14

 ومن  استغاللهم اي أماكن العمل )الجزائر(؛
تعزيرز المسرراعي الراميررة إلررى إلغراء العقررا  البرردني المنررزل باألطفررال  155-15

 )قبرص(؛
لمكااحررررررة االتجررررررار  اليرررررراا مواصررررررلة ترررررردعيم اآلليررررررات المعتمرررررردة ح 155-16

 باألشخاص وال سيما النساء واألطفال )أنغوال( )كوبا(؛
بمررا ارري تكثيررف الجهررود المبذولررة لمكااحررة االتجررار باألشررخاصو  155-12

واتخرراذ الترردابير الالزمررة لحمايررة  ذلررك ترردريب المسررةولين ومقاضرراة الجنرراة جنائيرراا 
 ؛ضحايا االتجار باألشخاص وإعادة تأهيلهم )بيالروس(

االسررتمرار ارري تعزيررز إعررادة تأهيررل ضررحايا االتجررار بالبشررر وإعررادة  155-11
 البوليفارية((؛ -إدماجهم بدعم من المجتم  الدولي )انزويال )جمهورية 



A/HRC/27/14 

25 GE.14-07752 

تقويررررة القرررردرات المةسسررررية للمجلررررس الرررروطني المعنرررري بمكااحررررة  155-11
 االتجار باألشخاص )بوروندي(؛

جرين بالنسررررراء واألطفرررررال وضررررر  برنررررراما خررررراص لمحاكمرررررة المترررررا 155-10
 ومعاقبتهم )هندوراس(؛

بيسررر تقويررة نظررام العدالررة الجنائيررة لىررمان نفرراذ جميرر  المررواطنين  155-11
 إلي  )زمبابوي(؛وعدل 
وال سرريما بررالحرص علررى احترررام  وترررام الحررق ارري محاكمررة عادلررةاح 155-14

 اإلجراءات القانونية )سويسرا(؛
لقانونيرة لططفرال مرن أجرل تعزيرز إدارة تعزيز قدرات مركز الحماية ا 155-13

 قىاء األطفال )صربيا(؛
اتخرراذ الترردابير الالزمررة لفررتح مكتررب اللجنررة الفدراليررة لطخالقيررات  155-14

 ومكااحة الفساد اي الواليتين اإلقليميتين الوطنيتين المتبقيتين )بوتان(؛
خالقيررات لفررتح مكتررب اللجنررة الفدراليررة لط اتخرراذ الترردابير الالزمررة 155-15

)جنرررررو   ومكااحرررررة الفسررررراد اررررري الرررررواليتين اإلقليميترررررين الررررروطنيتين المتبقيترررررين
 ؛السودان(

 مواصلة تعزيز دور األسرة اي المجتم  ومساهمتها اي  )ملر(؛ 155-16
مررن أجررل تنميررة البلررد بلررورة مسررتمرةو أخررذ األسرررة ارري الحسرربان  155-12

ل والمرأةو وذلك باعتبارها الوحدة الرجبين المستقرة إلى العالقة  استناداا  وودعمها
سررررواء ارررري النظررررام الىررررريبي أو التشررررري  العررررام  والطبيعيررررة واألساسررررية للمجتمرررر 

 )الكرسي الرسولي(؛
وتوسررري  نطاقررر  ليىرررم  وتعزيرررز النظرررام الررروطني لتسرررجيل الررروالدات 155-11

 جمي  المولودين على األراضي اإلثيوبية )السنغال(؛
ألحرردال الحيويررة وتسررجيل بطاقررات الهويررة تعزيررز قرردرات لوكالررة ا 155-11

الوطنيةل من أجل ضمان حق الجمي  اي أن يهدر جوا اي سجّل للمواليرد والوايرات 
 )السودان(؛

تعزيررررز الحرررروار بررررين بهرررردف تحسررررين األنشررررطة واآلليررررات القائمررررة  155-100
 الثقااات واألديان )بوروندي(؛

 والجماعراتاإلثنيرات مواصلة تعزيز التسامح والحوار بين مختلف  155-101
 ؛)أرمينيا( الدينية
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 برررين األديررران واإلثنيرررات كررري يبقرررى تعرررددالحررروار مواصرررلة تشرررجي   155-104
التقاليررررد والثقااررررات ارررري إثيوبيررررا إحرررردر سررررمات البلررررد المثريررررة والقّيمررررة )الكرسرررري 

 ؛(الرسولي
حمايررة وتعزيررز حررق اإلثيرروبيين ارري ممارسررة عقائرردهم أو معتقررداتهم  155-103

وذلك عن طريق مجموعة مرن التردابير منهرا تعزيرز الحروار برين الجماعرات  الدينيةو
 الدينية المختلفة لمعالجة التوترات القائمة بين األديان )كندا(؛ 

اتخرراذ ترردابير تىررمن علررى وجرر  التحديررد حقرروق سررّكانها السياسررية  155-104
 وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجم  )اليابان(؛

تدابير الكفيلة بزيرادة حريرة تعبيرر اللرحفيين والعراملين اري اتخاذ ال 155-105
 وسائط اإلعالم )جمهورية كوريا(؛

الحرص على عدم تجريم األعمال المشروعة النابعرة عرن المعارضرة  155-106
 السياسيةو وعلى احترام حرية الرأي وحرية وسرائط اإلعرالم وحريرة التجمر  احترامراا 

و وذلك بما يتماشى م  خطة العمل 3112لعام  عند تطبيق قانون اإلرها  كامالا 
 ؛الوطنية لحقوق اإلنسان )ألمانيا(

مراجعررة تشررريعاتها لىررمان توااررق القيررود المفروضررة علررى الحررق ارري  155-102
من  02م  أحكام المادة  تاماا  حرية التعبيرو سواء على اإلنترنت أو خارج و توااقاا 

لدااع عن ل يلية بتوايرخاصة ياسيةو و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس
 الحقيقة اي جمي  قىايا التشهير )أيرلندا(؛

الحرص على أن يمارس اللرحفيون والعراملون اري وسرائط اإلعرالم  155-101
 مهنتهم اي بيئة حّرة تىمن للجمي  الحق اي حرية الرأي والتعبير )شيلي(؛ 

اؤهو   ويسرّيره أعىرتعزيز المجتمر  المردني الرذي يقروم علرى أعىرائ 155-101
ألموال مرن ملرادر محليرة اتحليل لخالل االستمرار اي تيسير اآلليات القائمة من 

 )كوبا(؛
الترري تعزيررز الترردابير الراميررة إلررى إنشرراء منظمررات المجتمرر  المرردني  155-110

 )اللومال(؛أعىاؤها والتي يسّيرها  ئهاتقوم على أعىا
ارري  مردني المتمركررزة محليرراا مواصرلة ترردعيم مجموعررات المجتمرر  ال 155-111
جمهوريررررة كوريررررا الشررررعبية )والترررري يسررررّيرها أعىرررراؤها والترررري تحظررررى بالتمويررررل البلررررد 

 الديمقراطية(؛
ضرررمان حرررق المشررراركة لجميررر  األشرررخاص الرررذين يقومرررون بتعزيرررز  155-114

 وحماية حقوق اإلنسان )سويسرا(؛
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قررروق اتخررراذ مزيرررد مرررن التررردابير لىرررمان سرررالمة المررردااعين عرررن ح 155-113
  اإلنسان وحقهم اي العمل بحرية )انلندا(؛

الوصرررول إلرررى جميررر  الجماعرررات اإلثنيرررة كررري  تعزيرررزاالسرررتمرار اررري  155-114
تشررارك مشرراركة نشررطة ارري العمليررة السياسرريةو مررا يسررمح بترردعيم الديمقراطيررة ارري 

 من  النزاعات المحتملة )الكرسي الرسولي(؛بإثيوبيا و 
ة لتمكررين جميرر  المررواطنين مررن المشرراركة اتخرراذ اإلجررراءات الالزمرر 155-115

و ومررن بررين 3102النتخابررات عررام  بلررورة كاملررة ارري العمليررة الديمقراطيررة تمهيررداا 
هررذه اإلجررراءات السررما  بعقررد نقاشررات انتخابيررة مفتوحررة وجامعررةو وتررواير التعلرريم 

وتوعية الناخبينو ومراقبة االنتخاباتو وإشراك منظمات المجتم  المدني  والمدني
 ائط اإلعالم المستقلة بلورة نشطة )كندا(؛ووس
االسررتمرار اررري مرررنح جميررر  األحررزا  السياسرررية حرررق الوصرررول برررال  155-116

علررى إجررراء انتخابررات  حرصرراا  وعررائق إلررى وسررائط اإلعررالم المكتوبررة واإللكترونيررة
 عادلة )نيجيريا(؛

 االسررتمرار ارري تعزيررز الترردابير المتخررذة لزيررادة مشرراركة المرررأة ارري 155-112
  صن  القرارات )سري النكا(؛

تكثيف الجهود التي تبذلها لزيادة مشاركة المرأة اي السياسةو عرن  155-111
  طريق إدمان القىايا الجنسانية اي السياسات الوطنية )غينيا االستوائية(؛

 نمواصرررلة الحملرررة اإليجابيرررة التررري تشرررّنها لتوعيرررة النسررراء بحقررروقه 155-111
 اليزيا(؛االجتماعية والسياسية )م

اي الحيراة السياسرية م التدابير لىمان مشاركة المرأة مواصلة تدعي 155-140
 )أاغانستان(؛

لخفض البطالرة  اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز اآلليات المعتمدة حالياا  155-141
 اي البلد )أنغوال(؛

اللغيرة والمتوسطة الحجم بغررض إيجراد  المشاري مواصلة تدعيم  155-144
 ارص العمل للشبا  )سري النكا(؛المزيد من 

جميرررر  السرررركان علررررى النمررررو االقتلررررادي توزيرررر  منرررراا  مواصررررلة  155-143
 ؛(البوليفارية( -)انزويال )جمهورية 

تعزيرررررز تنفيرررررذ سياسررررراتها ومشررررراريعها وبرامجهرررررا المواتيرررررة للفقرررررراء  155-144
  )زمبابوي(؛
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االقتلررادية مررن وطررأة الفقررر وتعزيررز التنميررة بشرركل أكبررر التخفيررف  155-145
 واالجتماعية من أجل تحسين مستور معيشة السكان )اللين(؛

مواصرررررلة التلررررردي للتحرررررديات التررررري يطرحهرررررا الحرررررد مرررررن الفقرررررر  155-146
 )ميانمار(؛

عرن  مواصلة السياسات الراميرة إلرى مكااحرة الفقرر المردق و اىرالا  155-142
اسرررررررية ميرررررررة البنرررررررى األسالسياسرررررررات الراميرررررررة إلرررررررى تحقيرررررررق األمرررررررن الغرررررررذائي وتن

 ديفوار(؛ )كوت
تعزيز االسرتراتيجيات والبرراما الراميرة إلرى الحرد مرن الفقرر وإيجراد  155-141

مررن أجررل تعزيررز  وذلررك دول المنطقررة التسرر و مررا بررينارررص العمررلو وتوحيرردها اي
 اعالية حقوق اإلنسان )بوركينا ااسو(؛ 

زات على اإلنجا االعتمادتعزيز تنفيذ خطة النمو والتحول من أجل  155-141
 المحققة اي مجال الحد من الفقر )المغر (؛

 3102-3101للفتررة  والتحرول خطرة النمرو تنفيذمواصلة السعي إلى  155-130
 مرررررن أجرررررل تعزيرررررز التمتررررر  برررررالحقوق االقتلرررررادية واالجتماعيرررررة وتحقيرررررق العدالرررررة

 االجتماعية )اإلمارات العربية المتحدة(؛
حول اي إطرار عمليرة مكااحرة مواصلة تعزيز تطبيق خطة النمو والت 155-131

)انررزويال  ازنتهراو اري المائررة مرن م 92كبررادرة خيرر   إثيوبيرا الفقرر التري خّللررت لهرا
 ؛(البوليفارية( -)جمهورية 

تعزيز التدابير المتخذة على اللعيد الوطني لىمان األمرن الغرذائي  155-134
 اي البلد )رواندا(؛

المحررز مرةخرا اري مجرال وض  اسرتراتيجيات لردعم وتعزيرز التقردم  155-133
 نام(؛ تياألمن الغذائي )اي

مواصلة التدابير المنفذة لىمان الحق اي المياه والمرااق اللحية  155-134
 المتعددة القوميات((؛ -)بوليفيا )دولة  323/96قرار الجمعية العامة  بموجب
جموعرة بفىل ممواصلة السعي إلى تحسين القطاعات االجتماعية  155-135
 ية )سيراليون(؛دابير منها المساعدة التقنمن الت
اسرررتفادة السررركان الرررذين يعيشرررون اررري المنررراطق الريفيرررة مرررن  تعزيرررز 155-136

 الرعاية اللحية األساسية )جمهورية الكونغو الديمقراطية(؛
 المقديمررة تكثيررف الجهررود الراميررة إلررى تحسررين الخرردمات اللررحية 155-132
 اطق الريفية )ماليزيا(؛اي المنبخاصة جمي  المواطنين و إلى 
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اتخرراذ الترردابير الالزمررة لتررواير الحمايررة االجتماعيررة باعتمرراد جملررة  155-131
 من التدابير منها اعتماد نظام للتغطية اللحية )النيجر(؛

مواصررررلة تحسررررين اسررررتفادة جميرررر  سرررركانها مررررن الرعايررررة اللررررحية  155-131
نظمرررات الدوليرررة ذات الجيررردةو وذلرررك بالتعررراون مررر  منظمرررة اللرررحة العالميرررة والم

 الللة )سنغااورة(؛
مواصررلة وضرر  الخطررط والبررراما الفعالررة لىررمان تحقيررق األهررداف  155-140

حلرول اري مجرال اللرحةو وذلرك باتخراذ تردابير لزيرادة وخاصة اإلنمائية لطلفيةو 
 الخدمات اللحية )سري النكا(؛على الجمهور العام 

ة وخفرررض معررردالت تكثيرررف الجهرررود لتحسرررين الخررردمات اللرررحي 155-141
لرة مرن التردابير منهرا تخلريص مزيرد مرن المروارد وذلرك باتخراذ جم األمومةوايات 

 لتقديم خدمات الرعاية اللحية اي المناطق الريفية )دولة السطين(؛
إلرى تحسرين الوصرول إلرى قطراعي  التركيز على السياسات السراعية 155-144

 ؛اللحة والتعليم وإلى تحسين جودتهما )كوت ديفوار(
االسررتمرار ارري دعررم مةسسررات اللررحة والتعلرريمو سررواء العامررة أو  155-143

فرطرررررة إلرررررى تقرررررويض اعاليتهرررررا الخاصرررررةو حترررررى ال ترررررةدي القيرررررود البيروقراطيرررررة الم
 الرسولي(؛ )الكرسي
  تعزيز التعليم األساسي المجاني اي كل أنحاء البلد )هايتي(؛ 155-144
مين التعلررريم األساسررري المجررراني تعزيرررز التررردابير المتخرررذة حاليرررا لترررأ 155-145

 واإللزامي لجمي  األطفال )ملر(؛
مىاعفة الجهود التي تبذلها لىمان التعليم الجيد لططفال وتنفيذ  155-146

 براما تحثهم على االلتحاق بالمدرسة )ماليزيا(؛
مواصررررلة الجهررررود المبذولررررة لتعزيررررز جررررودة التعلرررريم والوصررررول إليرررر   155-142

اررررري المنررررراطق الريفيرررررة وخاصرررررة  وسررررري المجررررراني للجميررررر وضرررررمان التعلررررريم األسا
 لديف(؛)م

مواصررلة تكثيررف الجهررود المبذولررة لىررمان الوصررول المتكرراا  إلررى  155-141
 التعليم الجيدو وتواير التعليم األساسي لططفال بلغتهم األم )السودان(؛

مواصرلة الجهرود الراميرة إلرى تعزيرز التعلريم الجيرد وضرمان الوصرول  155-141
 التعليم اي جمي  مناطق البلد )اليمن(؛إلى 
ضمان استمرار التقدم اري مجرال الحرق اري التعلريمو بمرا اري ذلرك  155-150

 إدران تعليم حقوق اإلنسان اي المنهان الدراسي )إندونيسيا(؛



A/HRC/27/14 

GE.14-07752 30 

 تخلرريص مزيررد مررن المرروارد الترري مررن شررأنها أن تزيررد بشرركل كبيررر 155-151
والقرراءة لمرام النسراء والفتيرات بالكتابرة معدل التحاق الفتيرات بالمدرسرة ومعردل إ

 نام(؛ تيي)ا
االستمرار اي بناء قردرات الخردمات اللرحية واالجتماعيرة لتقرديم  155-154

 الرعاية إلى األطفال ذوي اإلعاقة )ملر(؛
مواصررررلة السررررعي إلررررى حمايررررة حقرررروق األطفررررال غيررررر الملررررحوبين  155-153

 (؛والمنفللين عن ذويهم وحقوق الالجئات )زامبيا
اتخرررراذ ترررردابير لىررررمان إصرررردار شررررهادات مرررريالد لحررررديثي الرررروالدة  155-154

 الالجئين )األرجنتين(؛
وض  استراتيجية وخطرة عمرل وطنيرة لحمايرة المهراجرين والالجئرين  155-155

و وذلررك برردعم  مررن الشررركاء الرردوليين والرروطنيين علررى اللررعيد والمشررردين داخليرراا 
 التقني )جنو  أاريقيا(؛

يرررز االسرررتراتيجية وخطرررة العمرررل الدوليرررة المتعلقترررين بالمشرررردين تعز  155-156
 )هايتي(؛ داخلياا 
 إليجاد بيئة يمنة وصحّية )السعودية(؛ تعزيز الجهود المبذولة حالياا  155-152
علرى حرصاا معالجة القىايا المتعلقة بتدهور البيئة وإدارة الكوارل  155-151

 لديف(؛حماية البيئة )م
إلدمرران حقرروق اإلنسرران ارري  زيررز الجهررود المبذولررة حاليرراا مواصرلة تع 155-151

  السياسات واالستراتيجيات والخطط اإلنمائية الوطنية )جنو  السودان(؛
المنرررراطق دون التشررررجي  علررررى تلررررميم الخطررررة األنسررررب إلدمرررران  155-160

كجرررزء مرررن الخطرررة  هرررذه و والمسررراهمة اررري تلرررميم واقتلرررادياا  اجتماعيررراا  اإلقليميرررة
 )اللومال(؛دون اإلقليمية مائية التي تواجهها المناطق التحديات اإلن

تثقيرف تطبيق إعالن مكااحة اإلرها و شريطة  االستمرار اي تعزيز 155-161
 -المكلفرررررين ب نفررررراذ القرررررانون اررررري مجرررررال حقررررروق اإلنسررررران )انرررررزويال )جمهوريرررررة 

 البوليفارية((؛
 ومعراييرقروانين  كامالا   إلرها  تحترم احتراماا ل مناِهىةاتخاذ تدابير  155-164

مثرل حريرة علرى الحريرات األساسرية مرن غيرر داع وال تفررض قيروداا نسران حقوق اإل
 اللحااة وعلى الحيز المخلص للمجتم  المدني )إيطاليا(؛التعبير وحرية 

إلررررى مكااحررررة  ترمرررريجهررررود بررررذل  اتخرررراذ ترررردابير ملموسررررة تىررررمن 155-163
وااللتزامررات الدوليررة المتعلقررة  مرر  الدسررتور كررامالا   اإلرهررا  بشرركل يتوااررق توااقرراا 
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العادلرة وحريرة التعبيرر  ةا اري ذلرك احتررام ضرمانات المحاكمربحقروق اإلنسرانو بمر
 )النرويا(؛

مررن  دون اإلقليميررة االسررتمرار ارري مكااحررة اإلرهررا  ارري المنرراطق 155-164
 أجل الحفا  على السالم واألمن واالزدهار )جيبوتي(؛

ّم قردراتها إلرى قردرات الردول األاريقيرة تعزيز مكااحة اإلرها  بىر 155-165
 األخرر من أجل مقاومة ياة اإلرها  )نيجيريا(؛

تعزيرررز تررردابير مكااحرررة اإلرهرررا  والتطرررّرف اررري البلرررد واررري القررررن  155-166
إنهمررررا األاريقرررريو عررررن طريررررق المنظمررررات دون اإلقليميررررة واإلقليميررررة وغيرهرررراو إذ 

ما الحقوق االقتلادية واالجتماعية يقّوضان التمت  الفعلي بحقوق اإلنسان وال سي
 والثقااية )اللومال(؛

تكثيرررف الجهرررود المبذولرررة إلارررادة قطاعرررات المجتمررر  مرررن النمرررو  155-162
 االقتلادي المنلف )المغر (؛

تعزيرز وحمايررة حقرروق المررزارعين وغيرررهم مررن العرراملين ارري المنرراطق  155-161
 المتعددة القوميات((؛ -الريفية )بوليفيا )دولة 

تعزيررز دورهررا ارري الحفررا  علررى السررالم واألمررن ارري القرررن األاريقرري  155-161
 )اللومال(؛

اسرررتحدال مشررراري  لنقرررل التكنولوجيرررا بمسررراعدة أعىررراء الجاليرررة  155-120
اإلثيوبيرررررةو هرررررداها دعرررررم إعرررررداد المشررررراري  اإلنتاجيرررررة اررررري مجتمعررررراتهم األصرررررلية 

 )المكسيك(.
 قيد التنفيذ:أنها ترر أنها نهفذت اعالا أو و  اإثيوبيبتأييد وتحظى التوصيات التالية  -156

إلررررى أمرررراكن االحتجرررراز بالوصررررول السررررما  للمررررراقبين المسررررتقلين  156-1
 )باراغواي(؛

 وض  براما لمكااحة العنف ضد المرأة )ماليزيا(؛ 156-4
أن يعرررراملوا واقرررراا لإلجررررراءات القانونيررررة احترررررام حررررق الجميرررر  ارررري  156-3

 البراءة )ألمانيا(؛وال سيما ااتراض الواجبةو 
من اتفاقية جنيف الخاصرة بالعالقرات القنلرليةو  29تطبيق المادة  156-4

ما يىمن أن تعمد السلطة المختلةو نزوال عند طلب محتجز أجنبريو إلرى إعرالم 
 المركز القنللي الذي يتب  ل  المحتجز دون تأخير )النمسا(؛
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السياسررررريين حمايرررررة أعىررررراء المجموعرررررات المعارضرررررة والناشرررررطين  156-5
واللحفيينو الذين يمارسون حقهم اي حرية التعبيرر وتكروين الجمعيرات والتجمر  

 السلميو حمايةا كاملة من االحتجاز التعسفي )كندا(؛
إلغرراء األحكررام القانونيررة الترري يمكررن اسررتخدامها لتجررريم الحررق ارري  156-6

 حرية التعبير )سلوااكيا(؛
تطبيرررق اإلعرررالن  تعيرررقية التررري الهيكليرررة والمةسسررر العراقيرررلإلغررراء  156-2

 المتعلق بحرية وسائط اإلعالم الجماهيرية والوصول إلى المعلومات )الدانمرك(؛
اتخرراذ الترردابير الالزمررة لمواءمررة القررانون المتعلررق بوسررائط اإلعررالم  156-1

العهررد الرردولي الخررراص بررالحقوق المدنيرررة ل إلررى المعلومرررات مرر  أحكرررام و وبالوصرر
 ؛والسياسية )ارنسا(

النظررررر ارررري اعتمرررراد تغطيررررة صررررحية شرررراملة لىررررمان تقررررديم الرعايررررة  156-1
مرر  االهتمررام بشرركل خرراص بالفئررات الىررعيفة وباألشررخاص  واللررحية إلررى الجميرر 

 الذين يعيشون اي المناطق الريفية )تايلند(؛
 التعليم األساسي المجاني اي كل أنحاء البلد )ناميبيا(؛ تعميم 156-10
ارررري إطررررار قررررانون مكااحررررة لتقررررديم الطعررررون م اإلطررررار الررررالز  تررررواير 156-11

 من أجل ضمان احترام الحقوق األساسية )ارنسا(. 3112اإلرها  لعام 
اري الوقرت المناسربو ولكرن عليهرا التوصريات التاليرة وسرتقدم الرردود  وستدرس إثيوبيرا -152

 :3106وق اإلنسان اي أيلول/سبتمبر والعشرون لمجلس حق السابعةاي موعد أقلاه الدورة 
لحمايرة جمير  األشرخاص الدوليرة  االتفاقيرةالتلديق على التوقي  و  152-1

 (؛مدغشقر) من االختفاء القسري
النظررر ارري التوقيرر  والتلررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جميرر   152-4

األشخاص من االختفاء القسريو واالتفاقيرة الدوليرة لحمايرة حقروق جمير  العمرال 
 )الرأس األخىر(؛المهاجرين وأاراد أسرهم 

النظررر ارري التلررديق علررى البروتوكررولين االختيرراريين التفاقيررة حقرروق  152-3
بشرررأن  و والثرررانيبشرررأن اشرررتراك األطفرررال اررري المنازعرررات المسرررلحة األولالطفرررلو 

 إجراء تقديم البالغات )البرازيل(؛
تجررريم جميرر  أشرركال العقررا  البرردني المنررزل باألطفررالو والتوقيرر   152-4

 جراء تقرديم المتعلق بلى البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتلديق ع
 البالغات )البرتغال(؛
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قيرررررررة منظمرررررررة العمرررررررل الدوليرررررررة النظرررررررر اررررررري التلرررررررديق علرررررررى اتفا 152-5
( المتعلقرررررررة بالعمرررررررل الالئرررررررق للعّمرررررررال المنرررررررزليين )الفلبرررررررين( 3100)082 رقرررررررم

 )أوروغواي(؛
إلررى  01علررى المررواد مررن  النظررر ارري رارر  التحفظررات الترري أبررديت 152-6
)المتعلقة بالعمل المرأجور وعمرل المررء علرى حسراب  الخراص والمهرن الحررة(  02

 ؛المتعلقة بوض  الالجئين )سيراليون( 0220 عامالتفاقية 
و بمرررا اررري ذلرررك تامررراا  تنفيرررذاا  0222تنفيرررذ دسرررتورها اللرررادر عرررام  152-2

ثنيرررررة والدينيرررررة ضرررررمان حريرررررة األحرررررزا  السياسرررررية المسرررررتقلة والمجموعرررررات اإل
 والمنظمات غير الحكومية اي تكوين الجمعيات والتعبير والتجم  )أستراليا(؛

 توجي  دعوة مفتوحة دائمة إلى اإلجراءات الخاصة )إسبانيا(؛ 152-1
دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره مرن ضررو  المعاملرة  152-1

 ى زيارة إثيوبيا )المملكة المتحدة(؛أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة إل
حراالت تعررذيب وسروء معاملررة ارري عرردم وقرروع اتخراذ ترردابير تىرمن  152-10

أمرراكن االحتجررازو ومررن بينهررا اسررتحدال يليررة وطنيررة مسررتقلة للتلرردي للتعررذيب 
 )إسبانيا(؛

تعررديل القررانون الجنررائي وقررانون األسرررة االتحررادي مررن أجررل تجررريم  152-11
 تشوي  األعىاء التناسلية األنثوية )هندوراس(؛االغتلا  الزوجي و 

ضمان استقاللية ونزاهرة النظرام القىرائي بشركل ترامو بمرا يتفرق مر   152-14
 المعايير الدولية )بوتسوانا(؛

طررّور المنظمررات غيررر الحكوميررةو إلغرراءه جميرر  الحررواجز الترري تعيررق ت 152-13
لممويلة من موارد يتية من سيما اإلجراءات المالية التي تخى  لها المنظمات ا وال

 الخارنو وتعزيزه مشاركة المجتم  المدني اي أنشطة الدولة )المكسيك(؛
اتخررراذ تررردابير ملموسرررة تىرررمن زيرررادة الطررراب  التمثيلررري والتشررراركي  152-14

ايمرررا وخاصرررة و 3101مقارنرررة بانتخابرررات عرررام  3102لالنتخابرررات الوطنيرررة لعرررام 
بررررين األحررررزا  السياسررررية )المملكرررررة  يتعلررررق بحريررررة التجمرررر و وتشررررجي ه النقررررا 

 المتحدة(؛
بمررا يكفرري  أدنررى لطجررور يكررون معقرروالا  إصرردار قررانون يفرررض حررداا  152-15

 لىمان مستور معيشة الئق لجمي  العمال وأسرهم )زامبيا(؛
نظررررام التعلرررريم الرررروطني بمررررا يىررررمن تطرررروير مواصررررلة العمررررل علررررى  152-16

 الحلول على تعليم جيد ومجاني )بيالروس(؛
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النظررر ارري تنفيررذ التوصرريات الهامررة اللررادرة عررن الخبيرررة المسررتقلة  152-12
المعنيررة بشررةون األقليرراتو بهرردف ضررمان معاملررة جميرر  المجموعررات اإلثنيررة ارري 

 البلد معاملة عادلة )الرأس األخىر(؛
رصد تنفيذ قانون مكااحة اإلرها  من أجرل تحديرد أعمرال القمر   152-11

عيرررات وحريررة التعبيرررو وتحديرررد حرراالت االحتجررراز المررةثرة ارري حريرررة تكرروين الجم
عرن ذلركو اسرتحدال األنشرطة الالزمرة للقىراء علرى  التعسفي المحتملرة. واىرالا 

 التجاوزات التي قد تقوم بها السلطات أثناء تطبيق هذا القانون )المكسيك(.
 :بها لمالع سيتم أخذوترر إثيوبيا أن التوصيات الواردة أدناه ال يمكن قبولها وبالتالي  -151

 إثيوبيررا النظررر ارري التلررديق علررى اللرركوك الدوليررة الترري لررم تلرربح 151-1
 المتعددة القوميات((؛ -ايها بعد )بوليفيا )دولة  طرااا 
التلرررديق علررررى االتفاقيرررة الدوليررررة لحمايرررة جميرررر  األشرررخاص مررررن  151-4

 رومرا االختفاء القسريو والبروتوكرول االختيراري التفاقيرة مناهىرة التعرذيبو ونظرام
 و واتفاقية اليونسكو بشأن مكااحة التمييز اي مجال التعليم )تونس(؛األساسي
اللجنرة عرن لتوصريات اللرادرة عرن لجنرة مناهىرة التعرذيب و واقاا ل 151-3

النظررر ارري التلررديق علررى البروتوكررول  والمعنيررة بالقىرراء علررى التمييررز ضررد المرررأة
مدنيررررة والسياسرررريةو وعلررررى لعهررررد الرررردولي الخرررراص بررررالحقوق الاالختيرررراري األول ل

البروتوكررول االختيرراري الثرراني للعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية 
االتفاقيرة الدوليرة لحمايرة جمير  األشرخاص على الرامي إلى إلغاء عقوبة اإلعدام؛ و 

التفاقيررة القىرراء علررى جميرر  مررن االختفرراء القسررري؛ وعلررى البروتوكررول االختيرراري 
ختيررراري التفاقيرررة مناهىرررة عرررن البروتوكرررول اال د المررررأة اىرررالا أشررركال التمييرررز ضررر

 ؛يليات وقائية وطنية )أوروغواي(الذي يهنش   التعذيب
إلغرررررراء عقوبررررررة اإلعرررررردام والتوقيرررررر  والتلررررررديق علررررررى البروتوكررررررولين  151-4

االختيرراريين للعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية )البرتغال(/إلغرراء 
لتلديق على البروتوكول االختياري الثراني للعهرد الردولي الخراص عقوبة اإلعدام وا

والتلررديق قانونيرراا بررالحقوق المدنيررة والسياسررية )كوسررتاريكا(/إلغاء عقوبررة اإلعرردام 
علررررى البروتوكررررول االختيرررراري الثرررراني للعهررررد الرررردولي الخرررراص بررررالحقوق المدنيررررة 

 والسياسية )ارنسا(؛
اإلعررررردام اررررري القررررروانين الوطنيرررررة  إلغررررراء التررررردابير المتعلقرررررة بعقوبرررررة 151-5

واالنىمام كذلك إلى البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق 
 المدنية والسياسية )إسبانيا(؛
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تكثيرررف الجهرررود المبذولرررة للتوصرررل إلرررى إمرررداد الجميررر  بالميررراهو  151-6
الحقوق والتوقيرر  والتلررديق علررى البروتوكررول االختيرراري للعهررد الرردولي الخرراص برر

 االقتلادية واالجتماعية والثقااية )البرتغال(؛
التوقيررر  والتلرررديق علرررى البروتوكرررول االختيررراري التفاقيرررة مناهىرررة  151-2

 التعذيب )الدانمرك(؛
التلرررديق علرررى البروتوكرررول االختيررراري التفاقيرررة مناهىرررة التعرررذيب  151-1

 )إستونيا( )توغو(؛
التفاقيررة مناهىررة التعررذيبو التلررديق علررى البروتوكررول االختيرراري  151-1

والسررما  للجنررة الدوليررة لللررليب األحمررر وسررائر المررراقبين المسررتقلين بالوصررول 
 الفوري والتام والحقيقي إلى جمي  مرااق االحتجاز )هنغاريا(؛

التلرررديق علرررى نظرررام رومرررا األساسررري للمحكمرررة الجنائيرررة الدوليرررة  151-10
 )أوروغواي(؛

و األساسررري للمحكمرررة الجنائيرررة الدوليرررةالتلرررديق علرررى نظرررام رومرررا  151-11
عرررن االتفاقيرررة الدوليرررة لحمايرررة جميررر  األشرررخاص مرررن االختفررراء القسرررري  اىرررالا 

 )ارنسا(؛
التلديق على نظام روما األساسيو وعلرى البروتوكرولين االختيراريين  151-14

للعهرد الرردولي الخراص بررالحقوق المدنيرة والسياسرريةو وعلرى البروتوكررول االختيرراري 
 )مدغشقر(؛ بالحقوق االقتلادية واالجتماعية والثقاايةلدولي الخاص للعهد ا
التلررديق علرررى نظررام رومرررا األساسرري وعلرررى البروتوكررول االختيررراري  151-13

 التفاقية مناهىة التعذيب )باراغواي(؛
النظررر ارري التلررديق علررى نظررام رومررا األساسرري للمحكمررة الجنائيررة  151-14

(/االنىررمام إلررى نظررام رومررا األساسرري ومواءمررة الدوليررةو وضررمان تنفيررذه )بوتسوانا
 تشريعها الوطني بشكل كامل م  نظام روما األساسي )التفيا(؛

االنىرررمام إلرررى نظرررام رومرررا األساسررري للمحكمرررة الجنائيرررة الدوليرررةو  151-15
ومواءمة تشريعاتها الوطنية م  نظام روما األساسي مواءمة تامة عن طريق جملة من 

أحكرام ترنص علرى التعراون بلرورة اوريرة وتامرة مر  المحكمرةو التدابير منهرا إدمران 
وعلى التحقيق بفعالية اي جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسرانية وجررائم 

 ختنشتاين(؛يالحر و وعلى مقاضاة الجناة أمام محاكمها الوطنية )ل
ت وإلرى االتفراق المتعلرق بامتيرازاالنىمام إلى نظام روما األساسي ا 151-16

 االنىرمام إلرى نظرام رومرا األساسري وتنفيرذه تنفيرذاا المحكمة وحلراناتها )إستونيا(/
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واالنىررمام إلررى االتفرراق المتعلررق بامتيررازات المحكمررة علررى المسررتور الرروطني  تامرراا 
على نحرو مرا جراء اري التوصريات المقديمرة أثنراء الجولرة األولرى وذلك وحلاناتهاو 

 (؛لالستعراض الدوري الشامل )سلوااكيا
مواصرررلة النهررروض بالقررردرات المةسسرررية والماليرررة للجنرررة اإلثيوبيرررة  151-12

لحقرروق اإلنسرران حتّررى تىررطل  بلررورة اعالررة بمّهمتهررا تجرراه المجتمعررات المتررأثرةو 
سيما ايما يخص عالقات العمل التي عقردتها مر  مجتمعرات أورومرو وأوغرادن  وال

 وغامبيلال والمجتم  اللومالي )ناميبيا(؛
يرر  دعرروة دائمررة إلررى جميرر  اإلجررراءات الخاصررة )ألمانيررا(/النظر توج 151-11

اإلجرراءات الخاصرة  إلى جمي  المكلفين بواليات اري إطراراي توجي  دعوة دائمة 
  ؛لمجلس حقوق اإلنسان )التفيا(

توجيررر  دعررروة مفتوحرررة إلرررى جميررر  اآلليرررات واإلجرررراءات الخاصرررة  151-11
  لمجلس حقوق اإلنسان )أوروغواي(؛

عن طريق  يليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان توطيد تعاونها م  151-40
جملرررة مرررن التررردابير منهرررا توجيررر  دعررروة دائمرررة إلرررى جميررر  اإلجرررراءات المواضررريعية 

  الخاصة )الجبل األسود(؛
لطلبررررات المقّدمررررة مررررن اإلجررررراءات الخاصررررة االسررررتجابة لجميرررر  ا 151-41

ى اإلجراءات الخاصرةو علرى نحرو و والنظر اي توجي  دعوة دائمة إلإلجراء زيارات
  ما أوصي ب  من قبل )سلواينيا(؛

السررما  للمقرررر الخرراص المعنرري بررالحق ارري حريررة التجمرر  السررلمي  151-44
واي تكوين الجمعيرات بالسرفر إلرى إثيوبيرا لتقرديم المشرورة إلرى الحكومرة )الواليرات 

   المتحدة(؛
ن المثليررة الجنسررية اللررفة الجرميررة عرر تعررديل القررانون الجنررائي لنررزع 151-43

 )البرتغال(؛
اللرررفة الجرميرررة عرررن المثليرررة بغررررض نرررزع تعرررديل القرررانون الجنرررائي  151-44

 (؛ارنساالجنسية )
مجمررل ليشررمل الترردابير المتخررذة لمكااحررة التمييررز توسرري  نطرراق  151-45

سرريما  السرركان المستىررعفين الررذين يقعررون ضررحايا القوالررب النمطيررة والتمييررزو وال
بموجرب  الرذي يطرالالجنسريو وبالترالي تعرديل التجرريم الميرل م علرى التمييز القائ

 القانون الجنائي هذه الشريحة السكانية )األرجنتين(؛
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مررن الوقررف الفعلرري لتنفيررذ عقوبررة اإلعرردامو النظررر ارري إلغرراء  انطالقراا  151-46
  عقوبة اإلعدام )ناميبيا(؛

 جررب القررانونلاختيرراري لبمو ارري اعتمرراد وقررف  النظررر بعررين التأييررد 151-42
 إللغاء عقوبة اإلعدام )إيطاليا(؛ حكام اإلعدام تمهيداا أل

تعليرق جمير  أحكرام اإلعردام تحويل الممارسة الحالية المتمثلة اي  151-41
 إلى قانونو واعتماد وقف اختياري لبموجب القانونل ألحكام اإلعدام )بلجيكا(؛

يررررردة المتعلقرررررة اتخررررراذ تررررردابير عاجلرررررة للتحقيرررررق اررررري التقرررررارير العد 151-41
بالتعذيب واإلعدامات الخارجة عن نطاق العدالرة المرتكبرة علرى يرد قروات الردااع 

 الوطنية اإلثيوبية )كوستاريكا(؛ 
االحتجرراز عررن طريررق ترردريب السررائدة ارري مرااررق األوضرراع تحسررين  151-30

لتحقيررق ارري جميرر  حرراالت التعررذيب المزعومررة ومقاضرراة الجنرراةو المررورفين علررى ا
 على البروتوكول االختياري التفاقية مناهىة التعذيب )النمسا(؛ التلديقه و 

السما  للجنة الدولية لللليب األحمر بزيارة جمير  األمراكن التري  151-31
 من حريتهم )تونس(؛يوجد ايها أشخاص محرومون يمكن أن 

أنشررطتهم  نتيجررةعررن جميرر  اللررحفيين المحتجررزين  اإلاررران ارروراا  151-34
 مثرلأم مسجونين منرذ وقرت أبعردو وقت قريب نوا موقواين منذ أكاالمهنّيةو سواء 

 السيد نيغا والسيدة أليمو )الجمهورية التشيكية(؛
واإلارران عرن  ووض  حرد للمىرايقات التري يتعرّرض لهرا اللرحفيون 151-33

  اللحفيين المحتجزين دون أي سبب وجي  )سويسرا(؛
بهردف توسري   ماهيريرةوسائط اإلعرالم الجبالمتعلق  تعديل اإلعالن 151-34

نطاق الحيز المخلص لوسائط اإلعالم الحرةو وعردم االحتجران بر عالن مكااحرة 
 اإلرها  لقم  اللحفيين المستقلين )الجمهورية التشيكية(؛

إلغرررراء األحكررررام التشرررررريعية الخاصررررة بوسرررررائط اإلعررررالم ومكااحرررررة  151-35
 32جب أحكرام المرادة التي تمّس بالحماية الممنوحة لحرية التعبير بمو  اإلرها و

 من دستورهاو والتي تخّل بالتزامات إثيوبيا اي مجال حقوق اإلنسان )سلواينيا(؛
اتخررراذ التررردابير الالزمررررة لىرررمان احتررررام الحررررق اررري حريرررة تكرررروين  151-36

الجمعيرراتو ومررن بينهررا إلغررراء القيررود التشررريعية واإلداريرررة المفروضررة علررى أنشرررطة 
 يا(؛ المنظمات غير الحكومية )سلوااك

القيررود اإلداريررة اإلسررهام ارري تعزيررز دور المجتمرر  المرردنيو وإلغرراء  151-32
  )ارنسا(؛ 3112المالية المفروضة بموجب قانون عام  والىوابط
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البرراما الحكوميرة برأن تكّمرل السما  لمنظمات المجتمر  المردني  151-31
كذلك تعديل المعنية بمن  العنف والممارسات المةذية اي حق النساء والفتياتو و 

اإلعالن المتعلق بالجمعيات والمةسسرات الخيريرة لىرمان إزالرة القيرود المفروضرة 
علررى حريرررة تكررروين الجمعيرررات بمرررا ايهرررا القيرررود المفروضرررة علرررى ملرررادر التمويرررل 

 المدني )أيرلندا(؛ للمجتم المحتملة 
بمررررا  اإلعررررالن المتعلررررق بالجمعيررررات والمةسسررررات الخيريررررة تعررررديل 151-31

المنظمرات غيرر الحكوميرة مرن العمرل بحريرة دون التعثّرر بقيرود ناشرئة  يمّكن جمي 
 عن هيكلها التمويلي )الجمهورية التشيكية(؛ 

للنهرروض  اإلعررالن المتعلررق بالجمعيررات والمةسسررات الخيريررة إلغرراء 151-40
 بمجتم  مدني مستقل يستطي  العمل بحرية )الواليات المتحدة(؛

لتيسررير  لجمعيررات والمةسسررات الخيريررةاإلعررالن المتعلررق با تعررديل 151-41
 عمل المنظمات غير الحكومية الفعلي وتمويلها )أستراليا(؛

اإلعالن المتعلق بالجمعيات والمةسسرات  أحكامالتأكد من توااق  151-44
مرر  المعررايير الدوليررة لحقرروق اإلنسررانو بمررا ارري ذلررك حريررة  3112لعررام  الخيريررة

  التعبير والتجم  )النمسا(؛
وإعرالن  اإلعالن المتعلق بالجمعيات والمةسسرات الخيريرة راجعةم 151-43

مكااحررة اإلرهررا  مررن أجررل تهيئررة إطررار مرروات لعمررل المنظمررات غيررر الحكوميررة 
وسررررائر منظمرررررات المجتمررررر  المررررردنيو وضررررمان حمايرررررة اللرررررحفيين والمعارضرررررين 

 كان شكل  )بلجيكا(؛  أياا القم  السياسيين من 
 تعلررق بالجمعيررات والمةسسررات الخيريررةاإلعررالن الم تعررديل أحكررام 151-44

وإعررالن مكااحررة اإلرهررا و وإعررادة صررياغتها بشرركل واضررح مررن أجررل رارر  القيررود 
 المفروضة على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير )هولندا(؛

مرن أجرل  اإلعالن المتعلق بالجمعيات والمةسسات الخيريرة تعديل 151-45
يا حقررروق اإلنسرررانو بمرررا اررري ذلرررك السرررما  للمجتمررر  المررردني بالعمرررل علرررى قىرررا

 حقوق المرأةو دون التعثر بقيود ناجمة عن ملدر التمويل )النرويا(؛
 واي تكوين الجمعياتالكامل اتخاذ التدابير الالزمة لىمان الحق  151-46

ومرا اير  مرن  اإلعرالن المتعلرق بالجمعيرات والمةسسرات الخيريرة عن طريق مراجعة
ات المجتمرر  المرردني العاملررة ارري مجررال حقرروق قيررود تمويليررة مفروضررة علررى منظمرر

 اإلنسان )السويد(؛
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تهيئرة بيئرة يمنررة ومواتيرة لعمررل المردااعين عرن حقرروق اإلنسرانو بمررا  151-42
اي ذلك التخفيف من القيود المفروضة على أنشطة جم  التبرعرات التري تىرطل  

 بها المنظمات غير الحكومية )ألمانيا(؛
و ومرنح 3102معة قبرل انتخابرات عرام جاالحرص على شن حملة  151-41

)الجمهوريرررررة  مإلرررررى وسرررررائط اإلعرررررال متكاائررررراا  جميررررر  األحرررررزا  السياسرررررية نفررررراذاا 
 التشيكية(؛

التعلرريم  مجتمرر  مرردني مسررتقل بتررواير يقرروم ايهرراتهيئررة بيئررة مواتيررة  151-41
بينو ومراقبررررررة االنتخابرررررراتو وتنظرررررريم نقاشررررررات متلررررررلة وتوعيررررررة النرررررراخ والمرررررردني

ذلررك عررن طريررق رارر  جميرر  القيررود المفروضررة مررن غيررر داع علررى باالنتخابرراتو و 
 أنشطة المنظمات غير الحكومية وعلى تمويلها )هنغاريا(؛

 لحرذفالدوليرة  النشاط اإلرهابي اي إطار الممارسرة تعريفتىييق  151-50
 )أستراليا(؛من   العمل اللحفي

علررق متواإلعررالن ال 3112مراجعررة إعررالن مكااحررة اإلرهررا  لعررام  151-51
مواءمتهمررا مرر  المعررايير الدوليررة بغرررض  3118لعررام  بوسررائط اإلعررالم الجماهيريررة
 لحقوق اإلنسان )النمسا(؛

حذف األحكام المبهمة الواردة اري إعرالن مكااحرة اإلرهرا  التري  151-54
قد تهستخدم لتجريم ممارسة الحق اي حرية التعبير وتكروين الجمعيراتو والحررص 

القىائية الجنائية بتقييد حرية تعبير المجتم  المردني  على أال تتسبب المالحقات
 والسياسيين المعارضين ووسائط اإلعالم المستقلة )السويد(؛

إجررراء مراجعررة كاملررة إلعررالن مكااحررة اإلرهررا و وتعررديل أحكامرر   151-53
تسرييس وبرالتوااق الترام ادة القانون وتهطبيق دون عند اللزوم للتأكد من أنها تعّزز سي

 لتزامات الدولية إلثيوبيا اي مجال حقوق اإلنسان )الواليات المتحدة(.م  اال
ر عررن موقرررف جميرر  االسررتنتاجات و/أو التوصرريات الرررواردة ارري هررذا التقريرررر تعبّررو  -151

الدولررة )الررردول( التررري قرردمتها و/أو الدولرررة موضررروع االسررتعراض. وال ينبغررري أن يهفهرررم أنهرررا 
 .تحظى بتأييد الفريق العامل بكامل 
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