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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشـامل  املنشـو وفقـاا لقـرار حلـق  قـو   -1

ـــــ   11املـــــ ر   5/1اإلنســـــا   تشـــــرين  02  دورتـــــ  العشـــــرين   الفـــــ ة مـــــن 0222 زيرا /يوني
حلالة   أنغول   اجللسـة الثامنـة . واستعرضت ا0214تشرين الثاين/نوفمرب  2األول/أكتوبر إىل 

. وتـرأ  وفــد أنغــول روي جـورجري كــارناو مــانغاا. 0214تشــرين األول/أكتــوبر  32املعقـودة   
تشـــرين  14واعتمــد الفريـــق العامــل هـــذا التقريــر عـــن أنغــول   اجللســـة الرابعــة عشـــرة املعقــودة   

 . 0214الثاين/نوفمرب 
  اختــار حلــق  قــو  اإلنســا  فريــق املقــررين التــا  0214كــانو  الثاين/ينــاير   15و   -0

 )اجملموعة الثالثية( من أجل تيسا استعراض  الة أنغول: الكونغو  وفرنسا  وشيلري. 
مـن  5  والفقـرة 5/1مـن مرفـق القـرار  15وصدرت الوثائق املـذكورة أدنـا   وفقـاا للفقـرة  -3

 :   من أجل استعراض  الة أنغول16/01مرفق القرار 
ــــــــــــــــر ودــــــــــــــــين أو عــــــــــــــــرض خ ــــــــــــــــري مقــــــــــــــــد  وفقــــــــــــــــاا للفقــــــــــــــــرة  )أ(  )أ( 15تقري

(A/HRC/WG.6/20/AGO/1؛) 
جتميـــل للمعلومـــات أعدتـــ  مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــو  اإلنســـا   )ب( 

 (؛ A/HRC/WG.6/20/AGO/2)ب( )15)املفوضية( وفقاا للفقرة 
 (. A/HRC/WG.6/20/AGO/3)ج( )15موجز أعدت  املفوضية وفقاا للفقرة  )ج( 

وقــد أي يلــت إىل أنغــول عــن دريــق اجملموعــة الثالثيـــة قائمــة أســ لة أعــدها مســبقاا كــل مـــن  -4
إســــبانيا  وأملانيــــا  وبلجليكــــا  واجلميوريــــة التشــــيكية  وســــلوفينيا  والســــويد  وسويســــرا  واملكســــي   

الوليــــات املتحـــــدة واململكــــة املتحــــدة لربي انيــــا الع مــــل وأيرلنــــدا الشــــمالية  والنــــروي   وهولنــــدا  و 
 األمريكية. وميكن الدالع علل هذ  األس لة علل الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل. 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف 

ة دائمـــة مـــن أشـــار الوفـــد إىل أ  تعزيـــز و ايـــة  قـــو  اإلنســـا  واحلريـــات األساســـية  ـــ -5
  انتخبـت أنغـول 0222 ات السياسة احلكومية  علل الصعيدين الداخلري واخلارجري. و  عا  

إىل  0222  حلق  قو  اإلنسا  واض لعت في  بوليتني متعـاقبتني   الفـ ة مـن عـا  اا عضو 
. وقـــــد   يـــــت أنغــــول بشـــــرت املشـــــاركة   املفاوضـــــات علــــل  زمـــــة تـــــدابا بنـــــاء 0213عــــا  
سســات وإجاا.ــا. وتــرال أنغــول أ  تليــة الســتعراض الــدوري الشــامل فرصــة  تــااة لتقيــيم أداء امل  

احلكومات   حال  قو  اإلنسا  واحلريات األساسية  ولتقاسم التجلارب واملمارسات الفضلل 
  اا.إىل معايا مقبولة عاملياا والتحديات  استناد
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عواقبـ  سسوسـة   حـالت شـي. بيـد أ   وقد مرت أنغـول بنـزاع مسـلو دويـل  ل تـزال -6
السـلم الفعلـري الــذي اسـتتب علــل مـدال األعــوا  اإلثـين عشـر املاضــية مكـن مــن تن ـيم انتخابــات 

  ومـــرت هـــذ  النتخابـــات   أجـــواء 0210وانتخابـــات عامـــة   عــا   0221تشــريعية   عـــا  
 سلمية واعتربها اجملتمل الدو  انتخابات  رة ونزيية. 

اإلدــار القــانوين حلقــو  اإلنســا  مــن حموعــة مــن الصــكوي القانونيــة  ل ســيما  ويتــولف -2
دستور مجيورية أنغول  الذي يكر  القانو  الدو   ويربهن من مث علل ما تولي  أنغول مـن أييـة 

 خاصة حلقو  اإلنسا  واحلريات األساسية اليت تكفليا الصكوي الدولية الرئيسية. 
توصــية. وتبــنيل  الــة تنفيــذ  166الل استعراضــيا الــدوري األول  وقــد قبلــت أنغــول  خــ -1

ي قد  إىل حلق  قو  اإلنسا . وقد تولت إعـداد التقريـر ذتل  التوصيات   التقرير الودين ال
اللجلنــة املشــ كة بــني الق اعــات واملعنيــة بتقــارير  قــو  اإلنســا   نشــاركة نشــ ة مــن من مــات 

 اجملتمل املدين األنغو . 
  التقــارير الدوريــة مــن الثــاين  0212وذكــر الوفــد أ  جلنــة  قــو  ال فــل ن ــرت   عــا   -٩

إىل الرابــل اجملمعـــة   تقريــر وا ـــد قدمتــ  أنغـــول اصـــوو تنفيــذ التفاقيـــة. وســتقد  التقـــارير املقبلـــة 
  ن ــرت اللجلنــة 0213. و  شــباف/فرباير 0215اجملمعــة   تقريــر وا ــد   تشــرين األول/أكتــوبر 

  0213عنية بالقضاء علل التمييز ضد املرأة   التقرير الدوري الساد  ألنغول. و  تذار/مـار  امل
ن رت اللجلنة املعنيـة ققـو  اإلنسـا    التقريـر األو  املتعلـق بتنفيـذ العيـد الـدو  اخلـاو بـاحلقو  

ة حلقـو  اإلنسـا    اارت مفوضة األمـم املتحـدة السـامي0213املدنية والسياسية. و  نيسا /أبريل 
 بالتقد  احملرا. اا أنغول. و   ني أشارت املفوضة السامية إىل التحديات امل رو ة  فقد أقرت أيض

خ وات ملموسة   سبيل تعزيز الن ا   0212وذكر الوفد أ  احلكومة اختذت   عا   -12
ايــر الدولــة الــودين حلمايــة  قــو  اإلنســا  بواســ ة دمــ  مــا كــا  يســمل واارة العــدل ومكتــب و 

 لش و   قو  اإلنسا   ما أدال إىل إنشاء واارة العدل و قو  اإلنسا . 
ـــة علـــل مناقشـــة مشـــروع القـــانو  املتعلـــق بتن ـــيم احملـــاكم وســـا  -11 ووافقـــت اجلمعيـــة الودني

سكمــة إقليميــة واــق ســاكم اســت نات  مــا  عــل  62عمليــا  وهــو مشــروع يــنش علــل إنشــاء 
 وأسيل وأقل تكلفة. الوصول إىل العدالة أسرع 

وأدت اجليــــود الراميــــة إىل بلــــوئ املقاصــــد الرئيســــية ل هــــدات اإل ائيــــة ل لفيــــة إىل ا فــــاض  -10
  0212-0213معدلت الفقر املدقل إىل النصف. ووضعت احلكومة اخل ة اإل ائيـة الودنيـة للفـ ة 

 وهيوت ال روت املالئمة للنمو القتصادي ولتحسني توايل الثروة. 
وأفــــادت النتــــائ  األوليــــة للتعــــداد الــــذي أجــــري   أيار/مــــايو بــــو  عــــدد ســــكا  البلــــد  -13
  املائـــة مـــن اإلنـــاا. وتشـــكل النســـاء بوضـــو  أ لبيـــة  50نســـمة  مـــنيم  04 313 321 بلــ 

  املائـة    36  املائـة   الواـائف احلكوميـة  و 01السكا . ومل ذل   فـن  ثثـيلين يعـادل 
   املائة   السل  الدبلوماسري.  52ائة   الن ا  القضائري  و  امل 32الربملا   و
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وتنفذ احلكومة الربنام  الودين لإلسكا  والتنمية احلضرية  بال كيز   املقا  األول علل  -14
منــزل وضــما  احلــق   الســكن الالئــق. ول تنفــذ عمليــات اإلخــالء إل بــومر مــن  35 222بنــاء 

منـــزل مبـــين   مقادعـــة  02 222قرابـــة اا و املعنيـــني. وواع حانـــاحملكمـــة ويعـــاد تـــودني األشـــخا
جيود من أجل حتسني توايل اا لواندا )مشروع اانغو( علل موادنني تعرضوا لإلجالء. وبذلت أيض
 ال اقة وامليا   وأشار الوفد إىل ثالثة برام  رئيسية   هذا الصدد. 

  أنغـول تن ــر   مـدال توافـق ن ـا  رومــا ذكـر الوفـد أ اا علـل األسـ لة املوجيـة ســلفاا ورد -15
  وقــل البلــد اتفاقيــة 0213األساســري للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة مــل ن اميــا القــانوين. و  عــا  

مناهضـــــة التعـــــذيب و ـــــا  مـــــن ضـــــروب املعاملـــــة أو العقوبـــــة القاســـــية أو الالإنســـــانية أو امليينـــــة 
 إجناا عملية التصديق. وبروتوكوهلا الختياري  إىل جانب صكوي أخرال  وهو بصدد

ودعـــت احلكومــــة املقــــرر اخلـــاو املعــــين بالســــكن الالئــــق كعنصـــر مــــن عناصــــر احلــــق    -16
مســتوال معيشــري مناســب وبــاحلق   عــد  التمييــز   هــذا الســيا   واملقــرر اخلــاو املعــين ققــو  

أ  يـزوروا  اإلنسا  للمياجرين واملقرر اخلاو املعين قرية التجلمل السـلمري وتكـوين اجلمعيـات إىل
أنغـــول.  ـــا أنـــ  تعـــذر إجـــراء الزيـــارات بســـبب التوقيـــت  لكـــن هنـــاي إرادة سياســـية لتلقـــري هـــذ  
الزيـارات الـيت ميكـن أ  جتـري السـنة املقبلـة. وأكـد الوفـد أ   ريـة التعبـا  ـق أساسـري مكــر    

نو  أيار/مــــايو )قــــا 15الصــــادر    2/26مــــن الدســــتور بــــالق ا  مــــل القــــانو  رقــــم  42املــــادة 
الصــحافة(  إىل جانــب صــكوي قانونيــة دوليــة أخــرال صــدقت علييــا أنغــول  نــا   ذلــ  العيــد 

( وامليثـــــا  األفريقـــــري حلقـــــو  اإلنســـــا  1٩الـــــدو  اخلـــــاو بـــــاحلقو  املدنيـــــة والسياســـــية )املـــــادة 
والشـــعوب  شـــري ة أل  ـــل ذلـــ  التعبـــا بـــا  ا  شـــرت املـــوادن و ســـن صـــيت  و عتـــ  وصـــورت  

  اخلاصــة. وأوضــو الوفــد أ  اإلدارة الودنيــة للتحريــات والتحقيقــات اجلنائيــة والنيابــة و ايــة  ياتــ
العامة واحملاكم ليست خمولة سل ة الن ر   النتياكات املزعومة إل إذا اعتـرب الشـخش الضـحية 
أ  شرف  قد انتي  وبادر برفل شـكوال ر يـة. وإذا قـررت الضـحية إسـقاف الـدعوال  ألي سـبب 

   نا   ذل  بناء علل اتفا  مل املدعل علي   تقرر عندئذ  فظ القضية. من األسباب
وأنغــــول عضــــو   األمــــم املتحــــدة ودــــرت   اتفاقيــــة الحتــــاد األفريقــــري ملنــــل ومكافحــــة  -12

عضـو م ســق   عمليـة كيمــرب  املتعلقـة بشــراء املـا  وبيعــ . ويعكـف فريــق اا الفسـاد. وهـري أيضــ
ة الشـ و  اخلارجيـة وواارة اجليولوجيـا واملنـاجم وواارة البـ ول علـل تقين م لف من أعضـاء مـن واار 

 الن ر   مبادرة الشفافية   حال الصناعات الستخراجية. 
ونفذ برنام  شامل إلصال  ق اع الرعاية الصحية  ومشل إصال  البنيـة األساسـية للرعايـة  -11

ة وإنشـــاء خـــدمات إ الـــة متخصصـــة توســـيل شـــبكة الرعايـــة الصـــحية احملليـــاا الصـــحية. و ـــري أيضـــ
جديــــدة. وتواصــــل أنغــــول إدخــــال حتســــينات   حــــالت الرعايــــة الصــــحية للحوامــــل  والوقايــــة مــــن 
األمــراض عــن دريــق التحصــني  وخفــ  أو تثبيــت معــدلت الوفيــات واإلصــابة بــاألمراض املتودنــة  

  اا ملحواـــاا تقـــدم ول ســـيما فـــاو  نقـــش املناعـــة البشـــرية/اإليدا. وأايـــرت امل شـــرات الصـــحية
 خف  معدلت وفيات األميات والرضل. 
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  0210تذار/مـار   06املـ ر   50/10واعتمدت أنغول  نوجب املرسـو  الرئاسـري رقـم  -1٩
لئحة اللجلنة الودنية املعنية برصد  ـالت وفيـات األميـات والوفيـات   الفـ ة احملي ـة بـالولدة  

ليـة مـن أجـل تـدعيم الرعايـة واإلدارة الصـحية علـل مسـتوال لتعزيز اخلدمات الصحية احملاا ومشروع
ـــة  بانتـــداب  ـــا  كمـــا وافقـــت علـــل مشـــروعني متعلقـــني بالســـل اا تقنيـــ 062الرعايـــة األولي مـــن كوب

واملالريا. وتن م بتواتر  الت حتصـني إقليميـة وودنيـة  وقـد سـايت تلـ  احلمـالت   احلـد مـن 
 األمراض اليت ميكن الوقاية منيا. 

أقر الدستور عدة مبادئ بشـو  صـو   قـو  األدفـال. وصـدقت السـل ة التنفيذيـة   و  -02
جتـا  األدفـال  ووضـعت خ ـة لرصـد تنفيـذ هـذ  اللتزامـات  وهـري اا التزامـ 11علل  0221عا  

 خ ة ختضل للتقييم كل سنتني   إدار منتدال األدفال الودين. 

 وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور  -باء 
وفداا ببيانات. وترد التوصيات املقدمـة خـالل جلسـة  121خالل جلسة التحاور  أدىل  -01

 التحاور   الفرع الثاين من هذا التقرير. 
أمـــا  اا ر بــت اململكــة املتحـــدة لربي انيــا الع مــل وأيرلنـــدا الشــمالية بانفتــا  البلـــد مــ خر  -00

 استمرار انفتا  الفضاء الدميقرادري. ايارات أفرقة  قو  اإلنسا  و ثت أنغول علل أ  تكفل 
وأقــرت مجيوريــة تنزانيــا املتحــدة باإلجنــااات الــيت حتققــت   حــال  قــو  اإلنســا  علــل  -03

الــــر م مــــن التحــــديات القائمــــة   حــــالت التنميــــة القتصــــادية والصــــحة واإلســــكا   وأشــــادت 
 .0212باعتماد دستور عا  

عـــن قلـــق شـــديد إااء القيـــود املفروضـــة علـــل  ريـــة  وأعربـــت الوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة -04
التعبا والتجلمل السـلمري وتكـوين اجلمعيـات  وإااء انتياكـات  قـو  اإلنسـا  علـل أيـدي قـوات 

 األمن.
ول  ــت أورو ــواي إع ــاء األولويــة   دســتور أنغــول للصــكوي الدوليــة املتعلقــة ققــو   -05

 وجية إلييا أثناء جولة الستعراض األوىل.اإلنسا   و ثت أنغول علل تنفيذ التوصيات امل
ور بـت أوابكســتا  باعتمــاد الدســتور اجلديــد وبنصــال  ن ــا  القضــاء وبانضــما  أنغــول  -06

 إىل عدد من الصكوي الدولية الرئيسية.
وأشـــادت مجيوريـــة فنـــزويال البوليفاريـــة نـــا أ راتـــ  أنغـــول مـــن تقـــد    تنفيـــذ التوصـــيات  -02

ســـتعراض األوىل  والتصـــديق علـــل اتفاقيـــة  قـــو  األشـــخاو ذوي اإلعاقـــة املقدمـــة   جولـــة ال
 واإلصال ات املدخلة علل التعليم األساسري.

وأعربـــت فييـــت نـــا  عـــن تقـــديرها لعتمـــاد دســـتور جديـــد  وأشـــارت إىل اإلصـــال ات  -01
القانونيـــة اجلاريـــة  وإىل التصـــديق علـــل صـــكوي دوليـــة والنضـــما  إلييـــا منـــذ جولـــة الســـتعراض 

 السابقة. 
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ول  ت امبابوي التقد  احملرا   حتسـني اإلدـار املعيـاري وامل سسـري حلقـو  اإلنسـا    -0٩
 واستعداد أنغول للتعاو  مل املفوضية السامية وتليات  قو  اإلنسا .

 0212-0210وشـــجلعت اجلزائـــر أنغـــول علـــل تنفيـــذ خ تيـــا اإل ائيـــة الودنيـــة للفـــ ة  -32
 ".0205لتنمية دويلة األجل "أنغول والس اتيجلية الودنية ل

وأشــــادت األرجنتــــني ويــــود أنغــــول   ســــبيل ضــــما   قــــو  املســــنني وشــــجلعتيا علــــل  -31
 اإلسراع   مواءمة تشريعا.ا احمللية مل اتفاقية القضاء علل مجيل أشكال التمييز ضد املرأة.

نســـني و قـــو  ال فـــل  وأشـــادت أرمينيـــا ويـــود أنغـــول   ســـبيل تعزيـــز املســـاواة بـــني اجل -30
 لكنيا أعربت عن قلقيا إااء عد  التصديق علل عدة صكوي متعلقة ققو  اإلنسا .

وأعربـت أسـ اليا عـن قلقيـا لعـد  تنفيـذ تـدابا مكافحـة العنـف بـاملرأة  كمـا أعربـت عـن  -33
 انشغاهلا إااء التقارير املتعلقة بالتدابا القمعية وانتياكات  قو  اإلنسا .

ت أذربيجلـــا  حتســـن اإلدـــار القـــانوين   أنغـــول والتصـــديق علـــل عـــدة صـــكوي ول  ـــ -34
 دولية. ول  ت إنشاء واارة العدل و قو  اإلنسا .

وأشــادت بــنغالديل بــالتزا  أنغــول ققــو  اإلنســا   الــذي جتلاــل   اختاذهــا تــدابا مثــل  -35
تقـــد    حـــال الرعايـــة إقـــرار الدســـتور وتن ـــيم النتخابـــات العامـــة. ول  ـــت بـــنغالديل إ ـــراا 
 الصحية األولية. وسل ت الضوء علل مشكلة التوعية باأللغا  األرضية.

وأشارت بيالرو  إىل التفاقات واللتزامات الدولية اليت قبلتيـا أنغـول وإىل التحسـينات  -36
 املدخلة علل ن اميا الودين حلماية  قو  اإلنسا .

ابعة التوصـيات املقدمـة أثنـاء جولـة السـتعراض وشجلعت بلجليكا أنغول علل مواصلة مت -32
 األوىل. وأعربت عن انشغاهلا إااء القيود املفروضة علل  رية التعبا.

ـــنن باعتمـــاد أنغـــول دســـتورها و ثـــت اجملتمـــل الـــدو  علـــل دعميـــا   تعزيـــز  -31 وأشـــادت ب
  قو  اإلنسا  و ايتيا.

ق أنغول علل معاهدات  قو  اإلنسا  وأشادت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بتصدي -3٩
 وبربناحيا احمللري املتكامل للتنمية الريفية وساربة الفقر.

وأشـــارت بوتســـوانا إىل التـــدابا التشـــريعية والسياســـاتية املتخـــذة منـــذ جولـــة الســـتعراض  -42
ن العنـف السابقة اخلاصة بونغول وإىل اإلصال ات القضائية الرامية إىل  اية النسـاء واألدفـال مـ

إىل التحـــديات   حـــال إيـــذاء اا والجتـــار. وأشـــارت إىل تـــدابا مكافحـــة الفســـاد؛ وأشـــارت أيضـــ
 األدفال وإياهلم وعد  وجود تشريعات سددة حلماية ال فل.

وأشــادت الرباايــل نــا أ راتــ  أنغــول مــن تقــد    ســبيل التصــديق علــل اتفاقيــة مناهضــة  -41
لكنيـا أعربـت عـن قلقيـا إااء اسـتمرار بعـ  التحـديات  خاصـة  التعـذيب وبروتوكوهلـا الختيـاري

 فيما يتعلق باألشخاو ذوي اإلعاقة. 
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وشــجلعت بوركينــا فاســو أنغــول علــل تنســيق هياكــل  قــو  اإلنســا  وتــوفا التثقيــف    -40
حال  قو  اإلنسا  واستكمال  لتيا الداعية إىل تسجليل الولدات والقضاء علـل اـاهرة ا.ـا  

 ل بالسحر.األدفا
وأشــادت بورونــدي بلجلنــة أنغــول املعنيــة بنصــال  العدالــة والقــانو   وتصــديق البلــد علــل  -43

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن مة عرب الودنيـة  والتـدابا الراميـة إىل تعزيـز املسـاواة بـني 
 اجلنسني ومكافحة العنف باملرأة وال فل.

أنغـــول   ســـبيل تعزيـــز  قـــو  اإلنســـا . وشـــجلعيا علـــل ول ـــظ كـــابو فـــادي جيـــود  -44
تكثيــــف أنشــــ تيا   حــــال  قــــو  اإلنســــا   و ــــى شــــركاء أنغــــول الــــدوليني علــــل تقــــد  كــــل 

 املساعدة الالامة   هذا الصدد.
املتعلــق بـــالعنف املنـــز    05/11وســولت كنـــدا عــن التقـــد  احملـــرا منــذ اعتمـــاد القـــانو   -45

سـيما ال وائـف املسـلمة  وعلـل  قيود املفروضة علل األقليات الدينية  لوأعربت عن قلقيا إااء ال
  رية الصحافة.

وأشــادت مجيوريــة أفريقيــا الوســ ل بتصــديق أنغــول علــل عــدة صــكوي دوليــة واعتمادهــا  -46
 تدابا تشريعية واقتصادية من أجل حتسني اروت املعيشة.

ايـــة الجتماعيـــة والتعلـــيم الشـــامل ول  ـــت تشـــاد اعتمـــاد تـــدابا مـــن أجـــل تـــوفا احلم -42
ومكافحــة العنــف املنــز  ودعــم املســنني. وشــجلعت التعــاو  مــل حلــق  قــو  اإلنســا  وهي ــات 

 املعاهدات.
وأشادت الصني باإلجنااات اليت حتققت   مكافحة العنف املنز  و اية  قو  ال فل  -41

بتصـديق أنغـول علـل اتفاقيـة اا يضـوإصال  ن ا  التعليم وحتسني ن ا  الرعايـة الصـحية. ور بـت أ
 قــو  األشــخاو ذوي اإلعاقــة وتوقيعيــا التفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــل مجيــل أشــكال التمييــز 

 العنصري.
وأشــار الكونغــو إىل اعتمــاد الدســتور والنضــما  إىل صــكوي دوليــة شــي وإصــال  ن ــا   -4٩

ملبـادئ بـاريق املتعلقـة اا وفقـالسجلو . وشجلل أنغول علـل إنشـاء م سسـة ودنيـة حلقـو  اإلنسـا  
 نركز امل سسات الودنية لتعزيز  قو  اإلنسا  و ايتيا )مبادئ باريق(.

وأقـــرت كوســـتاريكا بتوقيـــل أنغـــول التفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــل مجيـــل أشـــكال التمييـــز  -52
العنـف  العنصري واتفاقية مناهضـة التعـذيب وبروتوكوهلـا الختيـاري واعتمادهـا تشـريعات ملكافحـة

املنــز . وأعربــت عــن انشــغاهلا إااء  ــالت اإلعــدا  خــارج ن ــا  القضــاء واإلفــراف   اســتعمال 
 القوة والتخويف.

ور بت كوت ديفوار بننشاء واارة العدل و قو  اإلنسا  والنضما  إىل صكوي دولية  -51
 منيا اتفاقية  قو  األشخاو ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا الختياري.
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ت كوبــا بـاخل وات املتخــذة علـل درب حتســني أ ـوال الفقــراء والنيـوض بــاحلق   وأشـاد -50
الصــحة والتثقيــف   حــال  قــو  اإلنســا  والتنميــة املســتدامة؛ وأشــارت إىل حتســن مســتوال  ــاء 

 ال فل و ايت  وا فاض معدل األمية.
 الدوري الشامل.ور بت اجلميورية التشيكية قرارة بوفد أنغول املشاري   الستعراض  -53
وأشارت مجيورية كوريا الشـعبية الدميقراديـة إىل ا فـاض معـدلت الفقـر وتوقيـل صـكوي  -54

 دولية والتصديق علييا وتنفيذ سياسات ودنية  وشجلعت علل مواصلة هذا املسعل.
وأشــادت مجيوريــة الكونغــو الدميقراديــة بــالتزا  أنغــول ققــو  اإلنســا  وبتنفيــذ الصــكوي  -55
 ة. الدولي
وأشــادت الـــدا ري بالتقـــد  احملـــرا    ايـــة  قــو  اإلنســـا  وتعزيزهـــا  وســـل ت الضـــوء  -56

ـــادرة املتعلقـــة بالتصـــديق الشـــامل علـــل اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وتنفيـــذها والراميـــة إىل  علـــل املب
 مساعدة احلكومات علل خت ري العقبات اليت تعو  تصديقيا علل التفاقية.

 سياســة أنغــول مــن أجــل تعزيــز  قــو  اإلنســا  و ايتيــا  وااصــة وأشــارت جيبــو  إىل -52
  قو  النساء واألدفال. 

ــــيم  ل -51 ــــة نــــا حتقــــق مــــن إجنــــااات   حــــال التعل ــــة الدومينيكي ســــيما  وأشــــادت اجلميوري
ا فـــاض مســـتوال األميـــة  وبـــاجليود الراميـــة إىل الوقايـــة مـــن األمـــراض املعديـــة  وخاصـــة األمـــراض 

 فحتيا.املتودنة ومكا
ول  ت إكوادور تركيز الدستور اجلديد علـل تعزيـز  قـو  اإلنسـا  و ايتيـا  وااصـة  -5٩

مكافحة التمييز؛ ور بت بتصديق البلد علل اتفاقية  قو  األشـخاو ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا 
 الختياري.

ديـد  ور بت مصر بالتقد  املستمر   حال  قو  اإلنسـا   وأشـارت إىل الدسـتور اجل -62
وإنشـــاء اجمللـــق الـــودين لل فـــل  واإلصـــال  القضـــائري اجلـــاري  والن ـــر   إنشـــاء م سســـة ودنيـــة 

 حلقو  اإلنسا .
وأشادت  ينيا الستوائية باخل وات الرامية إىل ساربة الفقر  وحتسـني مشـاركة النسـاء    -61

 عمليات صنل القرار وتعزيز التثقيف   حال  قو  اإلنسا .
ي يــا بارتيــا  مــا يبــذل مــن جيــود   حــال  قــو  اإلنســا  وشــددت علــل ول  ــت إر  -60

نقــاف تتعلــق بــومور منيــا )أ(  ــى اجليــود الراميــة إىل معاجلــة مســائل  قــو  ال فــل  ب ــر  منيــا 
فييــا بعــدي  و)ب( تكثيــف جيودهــا اا الن ــر   النضــما  إىل الصــكوي الــيت ن تصــبو أنغــول درفــ

 جتماعية.الالرامية إىل ضما  العدالة 
ول  ــت إســتونيا اعتمــاد دســتور جديــد وإنشــاء م سســة أمــني امل ــان  ور بــت بتوقيــل  -63

 عدة صكوي دولية متمنية أ  تصد  أنغول علييا. 
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وأشــادت إثيوبيـــا نــا حتقـــق مــن إجنـــااات   ميـــادين  قــو  املـــرأة وال فــل واملســـاواة بـــني  -64
والفســاد والعنــف باألدفــال واملمارســات التقليديــة  اجلنســني والتعلــيم واإلســكا   و  ساربــة الفقــر

 الضارة.
ور بــت فرنســا بتقــد  التقريــر الــودين وبتوقيــل أنغــول   الســنتني املاضــيتني عــدة صــكوي  -65

 دولية حلقو  اإلنسا .
وأشـــارت  ـــابو  إىل التـــدابا التشـــريعية واإلداريـــة الراميـــة إىل مكافحـــة الفســـاد والجتـــار  -66

ة مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية الســابقة حلقــو  اإلنســا ؛ والــدعوات املوجيــة إىل بالبشــر؛ وايــار 
 املقرر اخلاو املعين ققو  اإلنسا  للمياجرين واملقرر اخلاو املعين بالسكن الالئق.

و ثــــت أملانيــــا أنغــــول علــــل التصــــديق علــــل معاهــــدات  قــــو  اإلنســــا  الــــيت وقعتيــــا  -62
 لتوصيات اليت ن تنفذ بعد.وتنفيذها  واإلسراع   تنفيذ ا

ول  ـــت  انــــا دمــــ  الصــــكوي الدوليــــة   الدســــتور؛ وإصــــال  القضــــاء وإنشــــاء واارة  -61
 .دل و قو  اإلنسا  وأمانة امل انالع
وأشـــادت اليونـــا  بالتشـــريعات املتعلقـــة باملســـاواة بـــني اجلنســـني و قـــو  املـــرأة  واجليـــود  -6٩

وداهنم؛ ودلبت معلومات عن خ ة اسـتعراض التشـريعات املبذولة   سبيل إعادة الالج ني إىل أ
 ذات الصلة واعتمادها.

وأقر الكرسري الرسو  بتزايـد معـدل التسـجليل   املـدار . وأشـاد بتحسـن نوعيـة الرعايـة  -22
الصحية واملساعدة املقدمة إىل املصابني بفاو  نقش املناعـة البشـرية والتـدابا الراميـة إىل ضـما  

 ئق. احلق   سكن ل
ور بـــــت اهلنـــــد بتـــــدابا تـــــدعيم اهلياكـــــل امل سســـــية والبنيـــــة األساســـــية حلقـــــو  اإلنســـــا   -21

 وباخل وات املتخذة   سبيل تعزيز استقالل القضاء وإصال  ن ا  العدالة. 
ور بت إندونيسيا بالتقد  احملرا    اية  قـو  اإلنسـا   وااصـة   مكافحـة العنـف  -20

 املتعلق نكافحة العنف املنز . 05/11ماد القانو  باملرأة  وأشارت إىل اعت
ول  ت مجيورية إيرا  اإلسالمية التقد  احملرا   احلد من الفقر واعتماد قانو  إداري  -23

 وخ ة عمل من أجل توفا التعليم للجلميل إضافة إىل إصال  القضاء. 
ـــ  أنغـــول مـــن جيـــود إ ابيـــة  وأعربـــت  -24 عـــن قلقيـــا إااء التقـــارير ور بـــت أيرلنـــدا نـــا تبذل

املتعلقـــة بتعـــرض املـــدافعني عـــن  قـــو  اإلنســـا  والصـــحفيني ونشـــ اء اجملتمـــل املـــدين للتخويـــف 
 وال تجلاا التعسفري. 

وأشادت إسرائيل بدستور أنغول اجلديـد وبنجلـا  النتخابـات األخـاة  وبالتصـديق علـل  -25
اري  واستفسرت عن التدابا واألنش ة اتفاقية  قو  األشخاو ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا الختي

 الرامية إىل النيوض ققو  اإلنسا .
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ور بت إي اليا بتوقيل اتفاقية مناهضة التعـذيب  واعتمـاد تشـريعات بشـو   قـو  املـرأة  -26
 ودورها   األسرة واجملتمل  واختاذ تدابا حلماية  قو  ال فل.

يســـية  واعتمـــاد  سياســـات مـــن أجـــل وأشـــارت كينيـــا إىل انضـــما  البلـــد إىل صـــكوي رئ -22
وشــجلعت جيــود  الراميــة إىل تلبيــة  اا؛قانونيــاا ساربــة الفقــر ودعــم نســاء األريــات  وتنفيــذ  إصــال 

 ا تياجات النساء واألدفال.
ور بــــت الكويــــت باعتمــــاد دســــتور جديــــد يضــــمن احلقــــو  واحلريــــات و  ــــر التمييــــز   -21

  ذلــ  املبــادرات الراميــة إىل حتســني مســتوال معرفــة  وأشــادت بالســ اتيجلية الودنيــة للتعلــيم  نــا
 القراءة والكتابة.

ور بت مجيورية لو الدميقراديـة الشـعبية بـاجليود الراميـة إىل تعزيـز  ريـة التعبـا وحتسـني  -2٩
 ن ا  التعليم واحلصول علل الرعاية الصحية والقضاء علل العنف باملرأة وال فل.

ي يكفــل احلريــات اجلماعيــة والفرديــة و  ــر التمييــز و فــظ وأشــاد لبنــا  بالدســتور الــذ -12
الصــكوي الدوليــة املتعلقــة ققــو  اإلنســا  والجتــار بالبشــر. وقــال إ  النتخابــات األخــاة عــزات 

 الدميقرادية.
وأشـــادت ليســـوتو باإلجنـــاا الـــذي  ققـــ  البلـــد   إعمـــال احلـــق   التعلـــيم  وســـن قـــانو   -11
 ال فل و ائ  الكامل  وإنشاء اجمللق الودين ل شخاو ذوي اإلعاقة.املتعلق قماية  0210 عا 
وقد  وفد أنغول معلومات عن تدابا مكافحة العنف باألدفال والـزواج القسـري وعمـل  -10

األدفــال. وأشــار إىل وجــود ن ــا  لتســجليل هــذ  احلــالت يــدير  املعيــد الــودين ل دفــال. و ــب 
فــال عنــد التحقيــق   تلــ  القضــايا. وتــوفر املــدار  والشــردة علــل القضــاة أ  يكفلــوا ثثيــل األد

ل دفــال مــا يلــزميم مــن دعــم. وتوجــد مراكــز شــردة خاصــة تعــيت بــاحلوادا اليوميــة الــيت يكــو  
فييــا. و ــري إنشــاء مراكــز هلواتــف النجلــدة تعــيت بتلقــري الشــكاوال. ويرصــد اجملتمــل اا األدفــال درفــ

علـــل التنســـيق واحلـــوار بـــني اجملتمعـــات والســـل ات   املـــدين متابعـــة الشـــكاوال. وتقـــو  الشـــبكات
وحتــرو علــل إشــراي األدفــال. وقــد  الوفــد معلومــات عــن اســ اتيجليات مكافحــة عمــل األدفــال 
مـــن خـــالل احلمـــالت اإلعالميـــة وإذكـــاء الـــوعري إىل جانـــب تثقيـــف األســـر واجملتمعـــات. ويعتـــرب 

 العنف باألدفال والزواج القسري جرمية.
املنـز   عـرض الوفـد اإلجـراءات املتخـذة لتحسـني أوضـاع النسـاء عـن واصـوو العنـف  -13

علـل تعب ـة اجملتمـل وإذكـاء اا دريق برام  منل العنف املنز  و اية الضحايا. وتعمـل احلكومـة أيضـ
 الوعري العا  فيما يتعلق بالعنف اجلنسري بالنساء والبنات.

كــــز مشــــورة قانونيــــة حانيــــة وأنشــــوت احلكومــــة لضــــحايا العنــــف املنــــز  شــــبكة تضــــم مرا  -14
ومالجـــــو وقنـــــوات لتســـــوية املنااعـــــات خـــــارج احملـــــاكم. وعيقـــــدت شـــــراكات مـــــل اجملتمـــــل املـــــدين 

  الت توعية ملكافحة العنف املنز .اا ومن مات دينية. ون مت أيض



A/HRC/28/11 

GE.14-23490 12 

  ني ــم منتــدال ودــين لنســاء األريــات  نــدت ثكــني النســاء 0214و  تب/أ ســ ق  -15
ركة   احلــوار مــل احلكومــة بشــو  ال تياجــات وكيفيــة تلبيتيــا. وقــد  مــن عــرض أفكــارهن واملشــا

 الوفد معلومات عن الربنام  الودين ملساعدة النساء.
وبـــال كيز   املقـــا  اا ويقـــو  ن ـــا  الرعايـــة الصـــحية علـــل تـــوفا الرعايـــة الصـــحية األوليـــة حانـــ -16
ات والرضاـل. وقـد  الوفـد معلومـات علل صحة املرأة وال فل بغية خف  معدلت وفيات األميـ األول

 .0205 عن ميزانية الرعاية الصحية وقال إ  للحكومة خ ة للرعاية الصحية إىل  اية عا 
 6وأشرفت عملية التصديق علل اتفاقية مناهضة التعـذيب علـل النتيـاء. بيـد أ  املـادة  -12

 .من الدستور حت ر صرا ة  ارسة التعذيب. كما أ  القانو  يعاقب علي 
ـــادة. وتتســـم  -11 ـــة العب ول تفـــرض أي قيـــود علـــل ال وائـــف املســـلمة  ويكفـــل الدســـتور  ري

وســائا اإلعــال  بتنــوع اخل ــوف التحريريــة وســوت يعتمــد قــانو  جديــد بشــو  وســائا اإلعــال . 
فت ـــت احلكومـــة ترتقـــري بالسياســـات الراميـــة إىل منـــل النتياكـــات املمكنـــة حلقـــو  النـــاا ني  ومـــا

   الوفد معلومات عن أنش ة احلكومة   حال نزع األلغا .واملياجرين. وقدا 
وأشارت ليبيا إىل التصديق علل اتفاقيات دولية  وإصال  الن ا  القضائري  نا   ذل   -1٩

إنشاء هي ـة لضـما  توافـق التشـريعات الودنيـة مـل الصـكوي الدوليـة  مـا يفضـري إىل وجـود قـوانني 
 تعزا  قو  اإلنسا .

اا يـــا باعتمـــاد اســـ اتيجلية منـــل العنـــف باألدفـــال ومكافحتـــ . وأقـــرت أيضـــوأشـــادت ماليز  -٩2
 باإلجناا املتمثل   خف  معدل األمية وايادة معدل التسجليل   املدار .

و ثت مالديف أنغول علل التصديق علل الصكوي الدولية وأشـادت بالتشـريعات املتعلقـة  -٩1
 ني احلالة القتصادية للمجلتمعات الفقاة والريفية.بالعنف املنز . وشجلعت اجليود الرامية إىل حتس

وأشارت ما  إىل تصديق البلد علل صكوي دولية ودحيـا   التشـريعات الودنيـة  وإىل  -٩0
  اية  قو  النساء  خاصة فيما يتعلق بالعنف اجلنساين والزواج املبكر.

املتخــذة للنيــوض ققــو   ور بــت موريتانيــا بانضــما  البلــد إىل صــكوي دوليــة وبالتــدابا -٩3
املرأة  كما ر بت باخل ة اإل ائية الودنية. وشجلعت اجليود الرامية إىل ايادة فرو احلصول علـل 

 التعليم والرعاية الصحية.
وأشـــادت املكســـي  بتقـــد  اإلدـــار املعيـــاري  نــــا يشـــمل التصـــديق علـــل اتفاقيـــة  قــــو   -٩4

 نز  وبننشاء واارة العدل و قو  اإلنسا .األشخاو ذوي اإلعاقة وتشريعات مكافحة العنف امل
واستفسر اجلبل األسود عن القضاء علل القوالب النم ية واملمارسـات الضـارة؛ واخل ـوات  -٩5

الرامية إىل النيوض ققو  املرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء علل مجيل أشكال التمييز ضد املـرأة؛ والتقـد  
ة التعـذيب والتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـل مجيـل أشـكال احملرا صوب التصديق علل اتفاقيـة مناهضـ

 التمييز العنصري والتفاقية الدولية حلماية مجيل األشخاو من الختفاء القسري.
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قــو  اإلنســا   ودمــ  واارة العــدل ور ــب املغــرب بعــز  البلــد علــل تعزيــز الدميقراديــة و  -٩6
مفوضــية  قــو  اإلنســا   واإلصــال  ومكتــب وايــر الدولــة حلقــو  اإلنســا   وتعــاو  البلــد مــل 

 التشريعري والقضائري.
وأشــارت مواامبيــق إىل تصــديق أنغــول علــل صــكوي دوليــة حلقــو  اإلنســا   ومســايتيا  -٩2

   مكافحة الجتار بالبشر وجيودها   سبيل إنشاء م سسة ودنية حلقو  اإلنسا .
إلنســـا  و ايتيـــا ور بـــت وأشـــادت ميا ـــار بالتـــدابا املتخـــذة مـــن أجـــل تعزيـــز  قـــو  ا -٩1

 باعتماد وتنفيذ برام  للتنمية املستدامة واحلد من الفقر.
ــــة إىل تعزيــــز األ كــــا  الدســــتورية ومواءمــــة التشــــريعات  -٩٩ ــــاجليود الرامي ــــا ب وأشــــادت ناميبي

 ملبادئ باريق. اا الودنية مل الصكوي القانونية الدولية وإنشاء أمانة امل ان وفق
ســــيما فيمــــا يتعلــــق بــــالعنف املنــــز     ــــوير التشــــريعات الودنيــــة  لور بــــت هولنــــدا بت -122

 وانضما  البلد إىل معاهدات. وأعربت عن قلقيا إااء تزايد انعدا  املساواة   توايل الثروة.
لندا بالتقد  احملرا وأشادت بـاجليود الراميـة إىل تعزيـز التنميـة القتصـادية. ور بـت يوأقرت نيوا  -121

 اهدات دولية حلقو  اإلنسا  منيا اتفاقية  قو  األشخاو ذوي اإلعاقة. بالتصديق علل مع
وأشار النيجلر إىل الدستور وأ كام  املتعلقة ننل التمييز وإىل اإلصـال  القضـائري امليـم.  -120

 وأشاد بالتعاو  مل تليات  قو  اإلنسا  وبالتصديق علل صكوي دولية.
وبالتصـــديق علـــل اتفاقيـــة  قـــو  األشـــخاو يـــا باعتمـــاد دســـتور جديـــد ا وأشـــادت نيجل -123

ذوي اإلعاقــة وبروتوكوهلــا الختيــاري  وشــجلعت أنغــول علــل تنفيــذ التوصــيات املتعلقــة باملــدافعني 
 عن  قو  اإلنسا  والوفاء بالتزاما.ا نوجب صكوي أخرال مصد  علييا. 

ن أجــل تنفيـــذ وأشــادت النــروي  بالدســـتور اجلديــد واعتمـــاد اتفاقيــات دوليـــة والتعــاو  مـــ -124
بالتزامـــات البلـــد   إدـــار عمليـــة  اا اللتزامـــات  وأشـــارت إىل تـــدعيم اإلدارة املاليـــة  وأخـــذت علمـــ

 كيمرب . وأعربت عن قلقيا إااء  رية التعبا.
ول  ت الفلبني التقد  احملرا   األدر التشريعية وامل سسية واملفضري إىل حتسني تليات  -125

لد اتفاقيات دولية حلقو  اإلنسا  وتن يم   الت داعيـة إىل املسـاواة احلماية. ور بت بتوقيل الب
 بني اجلنسني. 

وأشـــــادت الربتغـــــال بتعـــــاو  البلـــــد مـــــل هي ـــــات  قـــــو  اإلنســـــا ؛ وتوقيعـــــ  الربوتوكـــــول  -126
الختياري الثاين امللحق بالعيد الدو  اخلاو باحلقو  املدنية والسياسية والرامري إىل إلغاء عقوبـة 

والربوتوكــول الختيــاري امللحــق بالعيــد الــدو  اخلــاو بــاحلقو  القتصــادية والجتماعيــة  اإلعــدا 
 والثقافية؛ وويود    حال املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف بالنساء واألدفال.

ي اإلعاقــة والتفاقيــة و ور بــت مجيوريــة كوريــا بتوقيــل البلــد اتفاقيــة  قــو  األشــخاو ذ -122
ء علل مجيل أشـكال التمييـز العنصـري والربوتوكـول الختيـاري الثـاين امللحـق بالعيـد الدولية للقضا
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الــــدو  اخلــــاو بــــاحلقو  املدنيــــة والسياســــية واتفاقيــــة مناهضــــة التعــــذيب وبروتوكوهلــــا الختيــــاري 
شــــوا ل تتعلــــق اا تصــــديق  علييــــا وبننشــــاء هي ــــات ودنيــــة حلقــــو  اإلنســــا ؛ وأثــــارت أيضــــ و/أو

 دنية. بتسجليل احلالة امل
وأشــــادت رومانيــــا بتوقيــــل البلــــد اتفاقيــــات حلقــــو  اإلنســــا  وتصــــديق  علييــــا  وكــــذل   -121

 اعتماد  وتنفيذ  قوانني بشو  العنف املنز  وبشو   اية ال فل و ائ .
ور ــــب الحتــــاد الروســــري بالتقــــد  احملــــرا فيمــــا يتصــــل بامل سســــات الدميقراديــــة و قــــو   -12٩

وأشــــار إىل التــــدابا املتخــــذة بشــــو  العنــــف املنــــز  و قــــو  ال فــــل اإلنســــا  واحلريــــات املدنيــــة. 
 وم سسات  قو  اإلنسا . 

وأشــادت روانــدا باإلصــال  القضــائري واملبــادرات امل سســية والسياســاتية. ول  ــت توقيــل  -112
 البلد الربوتوكول الختياري الثـاين امللحـق بالعيـد الـدو  اخلـاو بـاحلقو  املدنيـة والسياسـية  وقالـت

 إهنا تت لل إىل تصديق  علل هذا الص . وأشادت باجليود املتصلة باملساواة بني اجلنسني. 
ور بت السنغال باجليود املبذولة   حال  قو  اإلنسا   نا فييا إنشاء حلق األسرة  -111

 الودين واجمللق الودين لل فل  والتصديق علل اتفاقية  قو  األشخاو ذوي اإلعاقة.
صــربيا باإلدــار الــودين حلقــو  اإلنســا  وبتوقيــل البلــد اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب  وأشــادت -110

وبروتوكوهلا الختياري والتفاقية الدولية للقضـاء علـل مجيـل أشـكال التمييـز العنصـري. وإذ أ ادـت 
 ويود البلد   حال  اية الالج ني فقد دلبت معلومات عن عملية اإلعادة إىل الودن.اا علم
شادت سااليو  بتدابا تعزيـز احلقـو  القتصـادية والجتماعيـة  واحلـق   الصـحة و قـو  وأ -113

 ال فل  وباجليود املتصلة بالعنف املنز   وبرام  القروض بالغة الصغر لفائدة نساء املنادق الريفية.
وأشـــارت ســـنغافورة إىل دمـــ  الصـــكوي الدوليـــة   الدســـتور والتشـــريعات الودنيـــة  وإىل  -114

جليـــــود املتصـــــلة ققـــــو  األشـــــخاو ذوي اإلعاقـــــة  نـــــا فييـــــا التصـــــديق علـــــل اتفاقيـــــة  قـــــو  ا
 األشخاو ذوي اإلعاقة.

وأشـــادت ســـلوفينيا بالتصـــديق علـــل اتفاقيـــة  قـــو  األشـــخاو ذوي اإلعاقـــة وبروتوكوهلـــا  -115
 نادق الريفية. الختياري  وباعتماد تدابا بشو  املساواة بني اجلنسني والعنف املنز  ودعم نساء امل

ور بت جنوب أفريقيا بالتقد  احملرا بشو  الدستور و اية النساء واألدفال  ول  ـت  -116
 أ  البلد ن ر   إنشاء م سسة ودنية حلقو  اإلنسا . 

إىل دمــ  أ كــا  الصــكوي الدوليــة اا ور ــب جنــوب الســودا  بتــدعيم امل سســات  مشــا  -112
 وإىل تدابا منل الجتار بالبشر ومكافحت .   الدستور  وإىل اإلصال  القضائري

ور بـــت إســـبانيا بالتصـــديق علـــل صـــكوي دوليـــة  وباللتزامـــات املتعلقـــة باملـــاء واملرافـــق  -111
إىل التقـارير املتعلقـة بـنقش متابعـة انتياكـات اا الصحية  وبتشريعات العنف املنـز . وأشـارت أيضـ

  قو  اإلنسا .
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ا التشــريعية وامل سســية الراميـــة إىل  ايــة األدفــال وتعزيـــز وأشــادت ســري لنكــا بالتـــداب -11٩
 علل نساء املنادق الريفية.اا املساواة بني اجلنسني  ول  ت أ  تنفيذ السياسات يركز خصوص

ســــيما تلــــ  املتعلقــــة  ور بــــت دولــــة فلســــ ني بــــاجليود الراميــــة إىل تنفيــــذ التوصــــيات ل -102
 يفية  وسلمت باستمرار التحديات   هذا الصدد.ادمات الصحة والتعليم   املنادق الر 

ول ـــظ الســـودا  التـــزا  البلـــد ققـــو  اإلنســـا   وااصـــة تصـــديق  علـــل اتفاقيـــة  قـــو   -101
األشـــخاو ذوي اإلعاقـــة وبرتوكوهلـــا الختيـــاري واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملنـــل اجلرميـــة املن مـــة عـــرب 

 الودنية. 
دوليــــة  وأعربــــت عــــن شــــوا ل بشــــو  التوقيــــف اا ور بــــت الســــويد بتوقيــــل البلــــد صــــكوك -100

 وال تجلاا التعسفيني وأعمال التعذيب علل أيدي قوات الشردة واألمن.
وأعربــت سويســرا عــن قلقيــا إااء التعــذيب وإســاءة املعاملــة  وســوء تعامــل الســل ات مــل  -103

كـات اخل ـاة اجملتمل املدين. وشجلعت أنغول علـل إهنـاء اإلفـالت مـن العقـاب    ـالت النتيا 
 حلقو  اإلنسا .

وأشادت تايلند ببلوئ اهلدت األول من األهدات اإل ائية ل لفيـة  وبـاجليود املبذولـة    -104
حال األمن الغذائري واحلد من الفقـر وحتقيـق التنميـة الريفيـة  وعرضـت مسـاعدة تقنيـة بشـو  احلـق 

   التنمية.
ســــيما التقــــد  احملــــرا صــــوب  بيــــة  ولليشــــيت اختــــاذ خ ــــوات إ ا - ول  ــــت تيمــــور -105

اا التصـــديق علـــل التفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــل مجيـــل أشـــكال التمييـــز العنصـــري. وأقـــرت أيضـــ
 بالتقد    إعمال  قو  املرأة وال فل  وسل ت الضوء علل قانو  العنف املنز . 

رت إىل اعتمـــاد ور بـــت تو ـــو بـــاجليود الراميـــة إىل تعزيـــز املســـاواة بـــني اجلنســـني  وأشـــا -106
سياســات لتمكــني النســاء مــن الوصــول إىل الرعايــة الصــحية والتعلــيم وامللكيــة والســكن والقــروض 

 بالغة الصغر  وشجلعت مواصلة اجليود املبذولة   سبيل  اية  قو  اإلنسا .
وأشــــارت تــــونق إىل اعتمــــاد الدســــتور اجلديــــد والتصــــديق علــــل صــــكوي دوليــــة حلقــــو   -102

 لقضاء. وشجلعت اجليود الرامية إىل مكافحة العنف بالنساء واألدفال. اإلنسا  وإصال  ا
ودلبــت تركيــا معلومــات عــن التصــديق علــل الربوتوكــول الختيــاري الثــاين امللحــق بالعيــد  -101

الدو  اخلاو باحلقو  املدنية والسياسية. وأقرت باجليود املبذولة من أجل حتسني تسجليل احلالة 
وشــــجلعت العمــــل علــــل حتقيــــق املســــاواة بــــني اجلنســــني ومكافحــــة العنــــف املدنيــــة وســــو األميــــة  

 اجلنساين.
ور بت اإلمارات العربية املتحدة بدم  مبادئ أساسية   التشريعات الودنية  وأشـارت  -10٩

ـــة الصـــحية والتعلـــيم ومكافحـــة العنـــف بـــاملرأة.  إىل التـــدابا الجتماعيـــة  ل ســـيما   حـــال الرعاي
 لس اتيجليات الودنية املتعلقة بالجتار بالبشر. ودلبت معلومات عن ا
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للقــانو  اا وتنــاول وفــد أنغــول بعــ  التوصــيات املقدمــة. وكــرر أ  احلكومــة تتصــرت وفقــ -132
فيمـــا يتصـــل بقـــوات إنفـــاذ القـــانو  و فـــظ الن ـــا . فقـــد عوجلـــت مجيـــل الشـــكاوال الـــواردة بشـــو  

نا يلز  من حتقيقات ومال قـات. وقـد  اإلفراف   استعمال القوة واض لعت السل ات املختصة
 أولت احلكومة هذ  املسائل ما يسعيا من اهتما .

ويكفـــل القـــانو   ريـــة التجلمـــل. وتـــن م التجلمعـــات دو  مشـــاكل تـــذكر. و   ـــالت  -131
اســتثنائية  كــا  ســلوي قــوات إنفــاذ القــانو  و فــظ الن ــا  موضــل تســا ل.  ــا أ  ذلــ  الســلوي 

 عن  اية النا .يتفق ومس ولية السل ات 
واصـــوو  ريـــة التعبـــا  ل توجــــد  ـــالت ا تيجلـــز فييــــا أشـــخاو أو  يكـــم علــــييم  -130

بسبب التعبا عن ترائيم. وأكد الوفد من جديد أ  الدولة ن تتخذ قا أي قرار يقضري بن ال  
صـــحف وس ـــات إذاعيـــة تعـــرب عـــن ترائيـــا قريـــة. وتـــزاول اإلذاعـــات اخلاصـــة نشـــاديا اليـــومري   

 ل من دو  أي صعوبات وقيود.أنغو 
وسـتبذل احلكومـة قصــارال جيـدها   تنفيــذ التوصـيات املقبولـة أثنــاء السـتعراض. والكثــا  -133

من التوصيات متسق مل برام  احلكومة وأولويا.ا. ويشـكل احلـد مـن الفقـر  وااصـة الفقـر املـدقل  
ن األفـراد يعيشـو    فقـر مـدقل؛   املائة م ٩0  كا  0222إ دال األولويات الرئيسية. و  عا  

  املائة  وهـذا دليـل علـل كـل مـا بـيذل مـن جيـود  50وا فضت هذ  النسبة منذ ذل  الوقت إىل 
علـــل النيـــوض بالســـكن الالئـــق وتوســـيل اا   ســـبيل التصـــدي هلـــذ  املســـولة. وتعمـــل احلكومـــة أيضـــ

ق الواائف. وهذ  كليـا أولويـات املدار  وحتسني اخلدمات ال بية وايادة املرافق الصحية وتعزيز خل
 . 0212-0214تيعاجل بواس ة برام  من مة   إدار اخل ة اإل ائية الودنية للف ة 

 **تاالستنتاجات و/أو التوصيا -ثانياا  
نظرت أنغووال يوي التوصويات التاليوة المقدموة أثنواء جلسوة التحواور و وي تعور   -134

 عن تأييد ا لها:
 على اتفاقيات حقوق اإلنسوان الموقعوة يوي اإلسراع يي التصديق 134-1

وتنفيذ ا )المملكة المتحدة لبريطانيوا العظموى وأيرلنودا  3102أيلول/سبتمبر 
 الشمالية(؛

بذل جميع الجهود الالزمة للتصديق على معا دات حقوق اإلنسان  134-0
 )أوروغواي(؛ 3102و 3102التي وقعتها أنغوال يي الفترة ما بين عامي 

ديق يووي أقووور  وقووع ممكووون علووى جميوووع الصووكو  الدوليوووة التصوو 134-3
لحقوق اإلنسان التي وقعتها أنغوال، ودمج أحكام  ذه الصكو  يي التشريعات 

 الوطنية )يرنسا(؛
__________ 

 .ن حترر الستنتاجات والتوصيات **
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حوووم عمليوووة التصوووديق علووووى االتفاقيوووات الموقعوووة، والنظووور يووووي  134-4
ييهوا اا انضمام إلى صكو  دولية أخور  لحقووق اإلنسوان لوب يصوبل البلود طريو

ُد، مثوول االتفاقيووة الدوليووة لحمايووة حقوووق جميووع العمووال المهوواجرين وأيوورد بعوو
 أسر ب )الفلبين(؛

التصووديق علووى جميووع االتفاقيووات الموقعووة، ويوواء بالتزاماتهووا أثنوواء  134-5
 )جمهورية أيريقيا الوسطى(؛ 3101استعراضها األولي يي عام 

ن صوكو  التصديق يي أقر  وقع ممكن على ما وقعته أنغوال م 134-6
 قانونية دولية رئيسية )كابو ييردي(؛

اتخووووات التوووودابير المناسووووبة ليسووووراع يووووي عمليووووة التصووووديق علووووى  134-2
 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )يييع نام(؛

 استكمال عملية التصديق على الصكو  الخمسة الموقعة )زمبابوي(؛ 134-1
رامية إلى التصوديق علوى االتفاقيوة الدوليوة للقضواء مواصلة جهود ا ال ٩-134

 على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية منا ضة التعذيب )أتربيجان(؛
اإلسووراع يووي التصووديق علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب وغيووره موون  134-12

ميوع ضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينوة، واعتمواد ج
التوودابير الالزمووة لتنفيووذ ا علووى الصووعيد الوووطني، خاصووة ييمووا يتعلووق بتحسووين 

 ظروف السجون ومنع إيذاء المحتجزين وإساءة معاملتهب )إيطاليا(؛
مواصلة عملية االنضمام إلى الصوكو  الدوليوة لحقووق اإلنسوان،  134-11

اري سوووويما التصووووديق علووووى اتفاقيووووة منا ضووووة التعووووذيب وبروتوكولهووووا االختيوووو ال
 واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )البرازيل(؛

مواصووولة وإكموووال عمليوووة التوقيوووع والتصوووديق المتعلقوووة بصوووكو   134-10
 دولية مهمة شتى لحقوق اإلنسان )بنن(؛

النظوور يووي التصووديق علووى االتفاقيووة الدوليووة لحمايووة حقوووق جميووع  134-13
 سر ب )بوركينا ياسو(؛العمال المهاجرين وأيراد أ

النظر يي إمكانية التصديق علوى االتفاقيوة الدوليوة لحمايوة حقووق  134-14
 جميع العمال المهاجرين وأيراد أسر ب )إكوادور(؛

مواصووولة جهود وووا الراميوووة إلوووى االنضووومام إلوووى الصوووكو  الدوليوووة،  134-15
 سيما صكو  حقوق اإلنسان )كوت ديفوار(؛ ال

خير علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب وبروتوكولهووا التصووديق بووال تووأ 134-16
 االختياري )الجمهورية التشيكية(؛
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التصووديق علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب وبروتوكولهووا االختيوواري  134-12
 )الدانمر (؛

اسووتكمال التصووديق علووى االتفاقيووة الدوليووة للقضوواء علووى جميووع  134-11
 أشكال التمييز العنصري )غابون(؛

ق علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب واتفاقيووة حمايووة جميووع التصوودي 134-1٩
األشووووخا  موووون االختفوووواء القسووووري واتفاقيووووة حمايووووة حقوووووق جميووووع العمووووال 

 المهاجرين وأيراد أسر ب )غانا(؛
مواصوولة وحووم عمليووة التصووديق علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب  134-02

 )إندونيسيا(؛
فاقية منا ضة التعذيب االنتهاء، دون تأخير، من التصديق على ات 134-01

وغيووووره موووون ضوووورو  المعاملووووة أو العقوبووووة القاسووووية أو الالإنسووووانية أو المهينووووة 
 )كينيا(؛
التصووديق علووى البروتوكووول االختيوواري التفاقيووة منا ضووة التعووذيب  134-00

 )لبنان(؛
اتخات الخطوات الالزمة للتصوديق علوى الصوكو  الدوليوة الرئيسوية  134-03

 ييها أو االنضمام إليها )ليسوتو(؛اا التي ليسع طري األخر  لحقوق اإلنسان
التصوووديق علوووى االتفاقيوووة الدوليوووة لحمايوووة حقووووق جميوووع العموووال  134-04

 المهاجرين وأيراد أسر ب )مالي(؛
إكمووووال اإلجووووراء القووووانوني المحلووووي الرامووووي إلووووى التصووووديق علووووى  134-05

بوالحقوق المدنيوة  البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخا 
 والسياسية )الجبل األسود(؛

النظوور يووي التصووديق علووى االتفاقيووة الدوليووة للقضوواء علووى جميووع  134-06
 أشكال التمييز العنصري )المكسيك(؛

النظر يي اتخات التدابير المطلوبة من أجل اإلسراع يوي التصوديق  134-02
 3101عووام  علووى جميووع الصووكو  الدوليووة لحقوووق اإلنسووان التووي قبلتهووا يووي

ييها، و وي البروتوكوول االختيواري الثواني الملحوق بالعهود اا ولب تصبل بعد طري
الوووودولي الخووووا  بووووالحقوق المدنيووووة والسياسووووية واتفاقيووووة منا ضووووة التعووووذيب 
وبروتوكولها االختياري والبروتوكول االختياري الملحق بالعهود الودولي الخوا  

 )ناميبيا(؛بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقايية 
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مواصوولة اال تمووام بالتصووديق علووى اتفاقيووات أخوور  منهووا اتفاقيووة  134-01
منا ضوووة التعوووذيب واالتفاقيوووة الدوليوووة للقضووواء علوووى جميوووع أشوووكال التمييوووز 

 العنصري )نيوزيلندا(؛
التصووديق يووي أقوور  وقووع ممكوون علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب  134-0٩

 وتنفيذ ا بالكامل دون إبطاء )سويسرا(؛
التصوووديق علوووى البروتوكوووول االختيووواري الثووواني الملحوووق بالعهووود  134-32

الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري الملحوق 
بالعهوود الوودولي الخووا  بووالحقوق االقتصووادية واالجتماعيووة والثقاييووة، علووى 

ب وإقوورار خطووة عموول وطنيووة بشووأن الموورأة والسوول اا؛النحووو الموصووى بووه سووابق
( 3111)0231لقوووووورار مجلووووووس األموووووون اا واألموووووون لفائوووووودة النسوووووواء ويقوووووو

 )البرتغال(؛
التصديق على اتفاقية منا ضة التعذيب واالتفاقية الدولية لحمايوة  134-31

حقوق جميع العمال المهاجرين وأيراد أسر ب واالتفاقية الدولية للقضاء علوى 
هووود الووودولي الخوووا  التمييوووز العنصوووري والبروتوكوووول االختيووواري الملحوووق بالع

 بالحقوق المدنية والسياسية )سيراليون(؛
مباشوووورة التصووووديق علووووى البروتوكووووول االختيوووواري الثوووواني الملحووووق  134-30

بالعهد الودولي الخوا  بوالحقوق المدنيوة والسياسوية والراموي إلوى إلغواء عقوبوة 
اإلعووودام، واالتفاقيوووة الدوليوووة للقضووواء علوووى جميوووع أشوووكال التمييوووز العنصوووري 

 أيريقيا(؛ )جنو 
سويما  إكمال عملية التصديق على جميع االتفاقيوات الموقعوة، ال 134-33

اتفاقيوووة منا ضوووة التعوووذيب وغيوووره مووون ضووورو  المعاملوووة أو العقوبوووة القاسوووية 
 الالإنسانية أو المهينة )توغو(؛ أو

سووووويما  التصوووووديق علوووووى الصوووووكو  الدوليوووووة الموقعوووووة بالفعووووول، ال 134-34
علووووى جميووووع أشووووكال التمييووووز العنصووووري واتفاقيووووة  االتفاقيووووة الدوليووووة للقضوووواء

 منا ضة التعذيب وبروتوكولها االختياري )تونس(؛
حم عملية اإلصالح القوانوني بغيوة مواءموة اللووائل الداخليوة موع  134-35

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )أوروغواي(؛
بحقووق المورأة يوي  المضي يي تحسين اإلطار التشوريعي المتعلوق 134-36

 أنغوال )أتربيجان(؛
ضوومان مواءمووة القووانون المتعلووق بووالعنف المنزلووي وقووانون األطفووال  134-32

 مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان )أوروغواي(؛
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المضوووي يوووي سووون تشوووريعات بغووورض الويووواء بالتزاماتهوووا بموجوووب  134-31
 اتفاقية حقوق الطفل )أستراليا(؛

جّرم المتورطين يي جميع أشكال العنوف باألطفوال، اعتماد قانون ي 134-3٩
 باتفاقية حقوق الطفل )بوتسوانا(؛ عمالا 
التصدي لمواطن القصور يي اإلطار القانوني للعمليوة االنتخابيوة؛  134-42

وإلغووواء القيوووود المفروضوووة علوووى المراقبوووة المحليوووة والدوليوووة؛ وتعزيوووز اسوووتقالل 
ئص سوجل النواخبين ومشواكل التغطيووة وشوفايية اللجنوة االنتخابيوة ومعالجوة نقووا

 اإلعالمية )الجمهورية التشيكية(؛
تعديل قانون حرية المعلومات بحيم يغدو يي توايق مع المعايير  134-41

 اإلقليمية والدولية )الجمهورية التشيكية(؛
اعتموووواد أحكوووووام قانونيووووة تحظووووور الممارسووووات التقليديوووووة الضوووووارة  134-40

 سبة يي حاالت االنتها  )إستونيا(؛بالنساء وتنص على عقوبات منا
المضووي يووي تعزيووز تشووريعاتها المحليووة موون أجوول تنفيووذ التزاماتهووا  134-43

 الدولية يي مجال حقوق اإلنسان )سنغايورة(؛
إنشاء وتفعيل مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تعنوى بتعزيوز حقووق  134-44

 اإلنسان وحمايتها )المغر (؛
بالتوصويات المقدموة  وق اإلنسوان عموالا إنشاء مؤسسة وطنية لحق 134-45

 )النيجر(؛
تزويود أمانوة المظووالب باإلطوار القوانوني الووالزم لتمكينهوا مون العموول  134-46

 بفعالية بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان )البرتغال(؛
السعي إلى اعتماد أمانوة المظوالب بصوفتها مؤسسوة وطنيوة لحقووق  134-42

 لمبادئ باريس )البرتغال(؛اا ويق اإلنسان من الفئة "ألف"
لمبووادئ بوواريس اا توودعيب واليووة أمانووة المظووالب وضوومان عملهووا ويقوو 134-41

 )جنو  أيريقيا(؛
ضوووومان إنشوووواء  يئووووة بمثابووووة اللجنووووة الوطنيووووة لحقوووووق اإلنسووووان  134-4٩

 )جمهورية كوريا(؛
 جعل مؤسسة أمانة المظالب متماشية مع مبادئ باريس )سيراليون(؛ 134-52
النظر يوي إنشواء مؤسسوة وطنيوة لحقووق اإلنسوان وااللتوزام بودمج  134-51

منظور جنساني يي جميع الجهود الرامية إلى بلوغ األ داف اإلنمائيوة لللفيوة 
 )سلويينيا(؛



A/HRC/28/11 

21 GE.14-23490 

بذل المزيد مون الجهوود يوي سوبيل إنشواء مؤسسوة وطنيوة لحقووق  134-50
 ودان(؛اإلنسان تعنى بمسائل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها )الس

النظوور يووي إنشوواء مؤسسووة وطنيووة مسووتقلة لحقوووق اإلنسووان تعنووى  134-53
بمراقبووة ورصوود حوواالت حقوووق اإلنسووان يووي البلوود وإتكوواء الوووعي العووام بتعزيووز 

 حقوق اإلنسان وحمايتها )تايلند(؛
تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز ثقايوة حقووق اإلنسوان يوي البلود  134-54

 )أوزبكستان(؛
ي يي توسويع المبوادرات الراميوة إلوى تحسوين حمايوة حقووق المض 134-55

 الطفل )أرمينيا(؛
تنفيوووذ المزيووود مووون أنشوووطة التثقيوووف يوووي مجوووال حقووووق اإلنسوووان  134-56

سووويما مووووظفي إنفوووات القوووانون، بغيوووة مواكبوووة  لفائووودة المووووظفين العمووووميين، ال
نضوب اإلصالح الدستوري والقانوني والصكو  الدوليوة لحقووق اإلنسوان التوي ا

 نام(؛ عي)يياا إليها البلد مؤخر 
إتكاء وعي موظفي إنفات القانون بالشؤون المتصولة بقويب ومبوادئ  134-52

 حقوق اإلنسان )مصر(؛
مواصووولة تعاونهوووا موووع برنوووامج األموووب المتحووودة اإلنموووائي مووون أجووول  134-51

تعزيووووز القوووودرات التقنيووووة والوظيفيووووة لوووووزارة العوووودل وحقوووووق اإلنسووووان )غينيووووا 
 ية(؛االستوائ
النهوووض بحالووة النسوواء واألطفووال موون خووالل تنفيووذ قوورار مجلووس  134-5٩
( بشوووأن المووورأة والسووولب واألمووون واعتمووواد خطوووة عمووول 3111)0231 األمووون

 وطنية تات صلة )إستونيا(؛
تخصيص موا يكفوي مون المووارد البشورية والماليوة لتنفيوذ السياسوة  134-62

 )الهند(؛  يعاالا اا ( تنفيذ3102الوطنية للمساواة واإلنصاف بين الجنسين )
مواصولة تعاونهوا مووع األموب المتحودة والمنظمووات الدوليوة األخوور   134-61

وآليووات حقوووق اإلنسووان موون أجوول التغلووب علووى القيووود والتحووديات المتبقيووة 
 )جمهورية الو الديمقراطية الشعبية(؛

مواصلة إصالحاتها من أجل تحسين السياسوات والبورامج الراميوة  134-60
 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها )ليسوتو(؛ إلى

تقديب ما يلوزم مون الودعب، بموا ييوه الودعب الموالي، إلوى المؤسسوة  134-63
 المتخصصة يي رصد حالة حقوق اإلنسان )االتحاد الروسي(؛
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مواصلة إشرا  الجهوات الفاعلوة يوي المجتموع المودني األنغوولي،  134-64
إلنسان، يي تنفيذ السياسوة الوذي ال سيما الجهات العاملة يي مجال حقوق ا

 حددتها الحكومة بالفعل )السنغال(؛
دعوة المقرر الخا  المعنوي بحريوة التعبيور إلوى زيوارة أنغووال، بموا  134-65

يبوور ن علووة التووزامكب بتهيئووة بيئووة يتسوونى ييهووا للصووحفيين والمجتمووع الموودني 
 مريكية(؛وأيراد المعارضة العمل بحرية واستقالل )الواليات المتحدة األ

المضي يي تعزيز أنشوطتها الراميوة إلوى مكايحوة التمييوز، ال سويما  134-66
تجوووواه األطفووووال توي اإلعاقووووة واألطفووووال المصووووابين بفيوووورو  نقووووص المناعووووة 

 البشرية/اإليدز واألطفال السان )إسرائيل(؛
التعاون مع منظمات المجتمع المدني يي اتخات تدابير ترمي إلى  134-62

بواقتراح اللجنوة المعنيوة  ء يوي المسواواة وعودم التمييوز، عموالا ضمان حق النسوا
 بالقضاء على التمييز ضد المرأة ) ولندا(؛

مواصلة التصدي للممارسات التمييزية التي تعوق مشاركة النساء  134-61
يوووووي الحيووووواة االقتصوووووادية واالجتماعيوووووة المدنيوووووة والنشوووووا  السياسوووووي وسوووووائر 

يميووة واإلعالميووين علووى تقووديب النسوواء  المجوواالت، بتشووجيع المؤسسووات التعل
كقائووووودات مقتووووودرات ومسوووووا مات رئيسووووويات يوووووي نموووووو المجتموووووع وتنميتوووووه 

 )الفلبين(؛
المضي يي تنفيذ برامجها وسياساتها الوطنية الرامية إلى النهووض  134-6٩

بحقووووق المووورأة وضووومان تعلووويب جيووود للطفوووال، خاصوووة يوووي المنووواطق الريفيوووة 
 يمقراطية(؛)جمهورية كوريا الشعبية الد

مواصووولة الجهوووود الراميوووة إلوووى زيوووادة وصوووول النسووواء إلوووى العمالوووة  134-22
والحياة العامة والتعلويب والسوكن والصوحة، مون خوالل مشواركتهن الكاملوة يوي 

 المجاالت السياسي واالقتصادية واالجتماعي والثقايي )إكوادور(؛
 ثيوبيا(؛المضي يي تحسين ظروف النساء يي المناطق الريفية )إ 134-21
مواصووولة التصووودي لوجوووود بعوووو الممارسوووات والقوالوووب النمطيوووة  134-20

المسوووتمدة مووون الخصوووائص الثقاييوووة التوووي يمكووون أن تفضوووي إلوووى التمييوووز ضووود 
 النساء والبنات )ميانمار(؛

اتخووات إجووراءات قويووة لتنظوويب تسووجيل الحالووة المدنيووة بغيووة موونل  134-23
 يي إقليب البلد )الكونغو(؛الشخصية القانونية لكل البشر الموجودين 
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تعزيز وتيسوير العمليوة الجاريوة يوي مجوال تسوجيل الحالوة المدنيوة  134-24
 )غينيا االستوائية(؛

اا تحسوين نظووام تسووجيل الوووالدات، علوى النحووو الموصووى بووه سووابق 134-25
 )إيطاليا(؛

تمديوود الحملووة الخاصووة للتعريووف بسووجل الحالووة المدنيووة وإقوورار  134-26
 لدوام بمجانية التسجيل )المكسيك(؛العمل على ا

مواصلة حملتها الخاصة من أجل تشجيع تسجيل الحالة المدنية  134-22
 )توغو(؛
اتخووووات توووودابير مالئمووووة لالنتهوووواء يووووي وقووووع قريووووب موووون تسووووجيل  134-21

سوويما األطفووال دون سوون الرابعووة، الووذين لووب تسووجل والداتهووب  المووواطنين، ال
 )جمهورية كوريا(؛

ل التشريعات المتعلقة بتسجيل والدات جميع المواطنين استكما 134-2٩
 وتعزيز نظب التسجيل ومواصلة الحمالت يي  ذا الصدد )سيراليون(اا مجان
النظر بال تأخير يي اعتماد قانون جديد بشأن تسوجيل الووالدات  134-12
 )سلويينيا(؛اا مجان
يراد المضي يي تحسين نظام التسجيل ودعمه بأنشطة لتوعية األ 134-11

 بغية الحفاظ على زيادة أعداد المسجلين )تركيا(؛
تكثيوووف جهود وووا الراميوووة إلوووى منوووع حووواالت التوقيوووف واالحتجووواز  134-10

 التعسفيين والتعذيب، وتسليب المسؤولين عنها إلى العدالة )إيطاليا(؛
سووون تشوووريعات لضووومان حظووور التعوووذيب وإسووواءة المعاملوووة، علوووى  134-13

مووووع اتفاقيووووة منا ضووووة التعووووذيب اا دسووووتور، وتمشوووويالنحووووو المعتوووورف بووووه يووووي ال
 )ملديف(؛

التحقيوووووق يوووووي حووووواالت التوقيوووووف التعسوووووفي واالحتجووووواز غيووووور  134-14
القانوني والتعذيب على أيدي قوات الشرطة واألمن، وإنهاء موا ثبوع منهوا 

 )إسبانيا(؛
حم الجهود الراميوة إلوى مكايحوة االتجوار بالبشور وإعوادة تأ يول  134-15

 نان(؛الضحايا )لب
مواصووولة جهود وووا الراميوووة إلوووى مكايحوووة االتجوووار بالبشووور وحمايوووة  134-16

ضحاياه يي إطار تنفيذ تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية )اإلمارات العربيوة 
 المتحدة(؛
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مواصووولة الجهوووود الراميووووة إلوووى منوووع ومكايحووووة العنوووف باألطفووووال  134-11
 )الجزائر(؛

التقليديووة الضوارة مثوول وصووب األطفووال تعزيوز مكايحووة الممارسووات  134-1٩
 المتهمين بالسحر )تشاد(؛

محاربووة ظووا رة السووحرة األطفووال لتجنيووب الصووغار األبريوواء مأسوواة  ٩2-134
 الخضوع لهذه التقارير البالية )جمهورية كونغو الديمقراطية(؛

حمايووة األطفووال المتهمووين بالسووحر موون اإليووذاء وسوووء المعاملووة،  ٩1-134
 )إيطاليا(؛اا صى به سابقعلى النحو المو 

اا وضووووع حوووود لعموووول األطفووووال علووووى النحووووو الموصووووى بووووه سووووابق ٩0-134
 )إيطاليا(؛

المضي يي إيالء اال تموام الواجوب بمسوألة العنوف باألطفوال عون  ٩3-134
طريووق ضوومان الفعاليووة يووي تنفيووذ اسووتراتيجية منووع ومكايحووة العنووف باألطفووال 

 )ماليزيا(؛
راتيجية الوطنيووة لمنووع ومكايحووة العنووف المضووي يووي تنفيووذ االسووت ٩4-134

 باألطفال )المكسيك(؛
المضي يي تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء علوى جميوع أشوكال  ٩5-134

العنوووف باألطفوووال بسوووبل منهوووا إضوووفاء صوووبغة الجريموووة علوووى العقوووا  البووودني 
 )البرتغال(؛

اا اعتماد سياسات وتدابير من أجل منع استغالل األطفال جنسي ٩6-134
تيسوووووير اإلدموووووا  االجتمووووواعي لمووووون كوووووانوا مووووونهب ضوووووحايا لتلوووووك الجريموووووة و 

 )رومانيا(؛
مواصوولة الجهووود الراميووة إلووى تنفيووذ خطووة عموول مكايحووة العنووف  ٩2-134

 )الجزائر(؛ 3102-3102المنزلي للفترة 
تعميوووووق اإلجووووووراءات الراميووووووة إلووووووى ضووووومان الفعاليووووووة يووووووي تنفيووووووذ  ٩1-134

سيما حمايتهن من جميوع الممارسوات  ال التشريعات المتعلقة بحماية النساء،
 الضارة أو القوالب النمطية السلبية )األرجنتين(؛

 كووامالا اا  ( تنفيووذ3100تنفيووذ قووانون مكايحووة االعتووداء المنزلووي ) ٩٩-134
ومواصولة جهود وا الراميوة إلووى الويواء بالتزاماتهوا بموجووب اتفاقيوة القضواء علووى 

 (؛جميع أشكال التمييز ضد المرأة )أستراليا
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الخووووا  بمكايحووووة العنووووف  31/00ضوووومان تنفيووووذ القووووانون  134-122
والسووهر علووى زيووادة الحمايووة موون جميووع أشووكال العنووف  كووامالا اا  المنزلووي تنفيووذ

والالجئات، بوصفهن مون اا التي تستهدف النساء بمن ييهن المشردات داخلي
 أضعف الفئات )كندا(؛

لووى مكايحووة العنووف تعزيووز الجهووود الوطنيووة المنسووقة الراميووة إ 134-121
 بالمرأة وإعادة تأ يل مرتكبي تلك األيعال )مصر(؛

يوي   يعواالا اا ضمان تنفيذ القانون الخا  بالعنف المنزلوي تنفيوذ 134-120
كامل أنحاء البلد وضمان حصول الضحايا على الدعب الطبوي )بموا يوي تلوك 

 الدعب النفسي( والقانوني واالجتماعي )ألمانيا(؛
هود الرامية إلوى تنفيوذ الصوكو  السياسواتية القائموة تدعيب الج 134-123

من أجل حماية حقوق المرأة، وإلوى تعزيوز الودعب المقودم إلوى ضوحايا العنوف، 
 تويير الموارد الكايية لمراكز المشورة )إيطاليا(؛ بسبل منها مثالا 

اعتموواد توودابير عمليووة لتنفيووذ القووانون الخووا  بووالعنف المنزلووي  134-124
يعية( وتخصيص ميزانية متعددة السنوات للوزارة المعنية بهذا )وصكوكه التشر 
 الشأن ) ولندا(؛

ضوومان تنفيووذ القووانون الخووا  بووالعنف المنزلووي وقووانون حمايووة  134-125
 )االتحاد الروسي(؛اا وعملي يعاالا اا األطفال ونمائهب الشامل تنفيذ

توسووووويع التغطيوووووة القانونيوووووة للحمايوووووة مووووون التحووووور  الجنسوووووي  134-126
 تكثيف حمالت التوعية العامة يي مجال العنف بالمرأة )إسبانيا(؛و 

النظوور يووي اعتموواد اسووتراتيجية وطنيووة لمكايحووة جميووع أشووكال  134-122
 العنف بالمرأة )تركيا(؛

اتخات المزيد من الخطوات يي سبيل إصالح النظام القضوائي  134-121
وإنشاء مراكوز  والجزائي عن طريق تدريب موظفي السجون ومرايق االحتجاز،

حووووبس مالئمووووة لتجنووووب االحتجوووواز التعسووووفي والقضوووواء علووووى إيوووورا  موووووظفي 
 السجون يي استعمال القوة )الكرسي الرسولي(؛

 إكمال إصالح النظام القضائي )بنن(؛ 134-12٩
تعميق الجهود الراميوة إلوى تودعيب النظوام القضوائي بسوبل مثول  134-112

 التشريعية والقضائية )البرازيل(؛إنشاء اللجنة المعنية بإصالح السلطتين 
مواصلة العمل على تحسوين النظوام القضوائي عون طريوق توويير  134-111

 التدريب والمساعدة على بناء القدرات يي مجال حقوق اإلنسان )إثيوبيا(؛



A/HRC/28/11 

GE.14-23490 26 

حوووم عمليوووة اإلصوووالح القضوووائي بغيوووة ضووومان الوصوووول إلوووى  134-110
 المجتمع الضعيفة )الهند(؛ سيما يي حالة النساء وسائر شرائل العدالة، ال

مواصوولة جهود ووا يووي سووبيل تعزيووز حقوووق اإلنسووان وحمايتهووا  134-113
 عن طريق تحسين نظامها القضائي )النيجر(؛

ضمان يتل تحقيقات مستقلة ونزيهة يي ادعاءات تووّر  قووات  134-114
األمن يي انتهاكات حقوق اإلنسان، وبصفة أعب، اتخوات تودابير لتعزيوز مكايحوة 

 يالت من العقا  )يرنسا(؛اإل
ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهوة وتات مصوداقية  134-115

يووي ادعوواءات تجوواوزات أيووراد قوووات األموون؛ وضوومان تأديووب المسووؤولين عوون 
اا تلك األيعال بمن ييهب الموظفون المكلفين بمهام الرقابة، أو مالحقتهب ويق

ك التجوواوزات علووى تعويضووات للمعووايير الدوليووة؛ وضوومان حصووول ضووحايا تلوو
 مالئمة من الدولة )ألمانيا(؛

ضووومان إجوووراء تحقيقوووات سووووريعة ونزيهوووة وشووواملة يوووي جميووووع  134-116
ادعاءات تور  قوات األمن يي انتهاكات حقوق اإلنسان وتسليب الجناة إلوى 

 بالتوصية المقبولة يي االستعراض السابق )السويد(؛ العدالة، عمالا 
بموووا ييوووه التعوووويو العوووادل والكوووايي، لضوووحايا  ضووومان الجبووور، 134-112

انتهاكات حقووق اإلنسوان مون جانوب قووات األمون أو ألسور ب يوي حوال ويواة 
 الضحية )السويد(؛

النظر يي تحسوين نظوام قضواء األحودام بودمج وتنفيوذ معوايير  134-111
العدالوووة المالئموووة للطفوووال بسوووبل منهوووا ضووومان اسوووتفادة الطفووول مووون الحمايوووة 

هووا يووي أحكووام خاصووة باألطفووال المخووالفين للقووانون؛ واعتموواد المنصووو  علي
قواعوود إجرائيووة متخصصووة لضوومان احتوورام جميووع ضوومانات قضوواء األحوودام 
والحر  علوى عودم احتجواز األطفوال إال كحول أخيور وبمعوزل عون الكبوار يوي 

 انتظار المحاكمة وبعد صدور الحكب )صربيا(؛
وميين عووون انتهاكوووات مسووواءلة قووووات األمووون والمووووظفين الحكووو 134-11٩

بما ييها الحواالت التوي تنطووي علوى قتول غيور قوانوني وعنوف  حقوق اإلنسان،
جنسي وتعذيب، وتلك بإجراء تحقيقات تات مصداقية ومالحقة الجناة عند 

 االقتضاء )الواليات المتحدة األمريكية(؛
اتخووات توودابير لمكايحووة إيووالت الموووظفين الحكوووميين الووذين  134-102

ب يوووي انتهاكوووات خطيووورة لحقووووق اإلنسوووان مووون العقوووا  وتيسوووير ثبوووع توووورطه
 وصول ضحايا تلك األيعال إلى العدالة )سويسرا(؛
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تكثيووف جهود ووا الراميووة إلووى تعزيووز اوليووة القانونيووة موون أجوول  134-101
 اإلسالمية((؛ -تحسين وصول األيراد إلى النظام القضائي )إيران )جمهورية 

ونة والتسامل تجاه األقليوات الدينيوة عون إبداء المزيد من المر  134-100
الخوا  بحريوة الودين بحيوم يغودو يوي توايوق موع  3/2طريق إصالح القوانون 

أحكوووام الدسوووتور األنغوووولي وموووع التزاموووات البلووود الدوليوووة يوووي مجوووال حقووووق 
 اإلنسان )كندا(؛

احتوووورام حريووووة التعبيوووور والوووورأي وتكوووووين الجمعيووووات والتجمووووع  134-103
اللتزاموات أنغووال بموجوب العهود الودولي الخوا  اا ويقو امالا كواا  السلمي احترامو

 بالحقوق المدنية والسياسية )بلجيكا(؛
تعديل تشريعاتها من أجل حماية حرية التعبيور، بموا ييهوا حريوة  134-104

 الصحاية )سلويينيا(؛
بموون يوويهب أعضوواء منظمووات  -ضوومان حمايووة حقوووق األيووراد  134-105

يوووي وسوووائم اإلعوووالم والمنتموووون إلوووى المعارضوووة المجتموووع المووودني والعووواملون 
 يي التجمع والتعبير دون التعرض للتخويف والمضايقة )كندا(؛ -السياسية 

تحسوووين منووواا اشوووتغال وسوووائم اإلعوووالم المسوووتقلة، بموووا ييهوووا  134-106
وسووووائم اإلعووووالم الحكوميووووة، يووووي كنووووف الحريووووة، وتوووودعيب رصوووود انتهاكووووات 

معاقبوووة عليهوووا، وتهيئووووة بيئوووة عمووول مالئمووووة التشوووريعات المتعلقوووة بوووواإلعالم وال
 للصحفيين )الجمهورية التشيكية(؛

اتخووووات توووودابير تكفوووول بالكاموووول احتوووورام حريووووة التعبيوووور وحريووووة  134-102
 التجمع وتكوين الجمعيات )يرنسا(؛

القيووام، يووي القووانون ويووي الممارسووة، بتهيئووة وصووون بيئووة آمنووة  134-101
وق اإلنسووووان والصووووحفيون وأيووووراد ومالئمووووة يعموووول ييهووووا الموووودايعون عوووون حقوووو

لقوورارات مجلووس حقوووق اا المجتمووع الموودني يووي كنووف األموون وبووال عراقيوول ويقوو
 )أيرلندا(؛ 32/20و 32/1و 33/6اإلنسان 
المضي يي تعزيوز حريوة التعبيور والصوحاية وتكووين الجمعيوات  134-10٩

 )السنغال(؛
ما ييما يتصل سي احترام وحماية وتعزيز حرية تعبير الصحفيين، ال 134-132

بمبدأ حقوق اإلنسوان الودولي المكوّر  الوذي يقتضوي مون المسوؤولين الحكووميين 
 أن يتقبلوا النقد بقدر أكبر وليس أقل مما يتقبله سائر األيراد )السويد(؛

لقانونهوا المحلوي اا احترام حق تكووين الجمعيوات السولمية ويقو 134-131
 والقانون الدولي لحقوق اإلنسان )كوستاريكا(؛
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اإلسوووراع يوووي إجوووراءات تسوووجيل منظموووات المجتموووع المووودني  134-130
 وتطبيق  ذه اإلجراءات بشفايية وبال تمييز )النرويج(؛

اتخوووات التووودابير الالزموووة لتهيئوووة بيئوووة آمنوووة ومالئموووة للمجتموووع  134-133
سويما الحوق يوي  المدني من خالل احتورام حقووق اإلنسوان لجميوع األيوراد، ال

 يي تكوين الجمعيات )سويسرا(؛حرية التعبير والحق 
لقوووانين اا ضوومان االحتوورام الكاموول لحووق التجمووع السوولمي ويقوو 134-134

أنغوال والقانون الدولي لحقووق اإلنسوان )المملكوة المتحودة لبريطانيوا العظموى 
 وأيرلندا الشمالية(؛

يووووي سووووبيل تعزيووووز مشوووواركة اا تكثيووووف جهود ووووا المبذولووووة حاليوووو 134-135
 لد السياسية واالقتصادية )بوروندي(؛ النساء يي حياة الب

علووووى اا المضووووي يووووي تعزيووووز دور الموووورأة يووووي المجتمووووع حرصوووو 134-136
 لشتي(؛ - إدماجها يي الحياة السياسية )تيمور

اعتموواد توودابير عمليووة لضوومان حووق التجمووع السوولمي واحتوورام  134-132
 مبدأ التناسب يي استعمال القوة من قبل قوات األمن )إسبانيا(؛

المضووووي يووووي تحسووووين مسووووتويات المعيشووووة؛ وضوووومان وصووووول  134-131
 األيراد على نطاق واسع إلى خدمات تعليمية وصحية جيدة )أوزبكستان(؛

المضوووووي يوووووي تحسوووووين البنيوووووة األساسوووووية والخووووودمات العاموووووة  134-13٩
 سيما المرايق الطبية والتعليمية يي المناطق الريفية )تايلند(؛ وال

الفالحووين وغيوور ب موون األيووراد العوواملين تعزيووز وحمايووة حقوووق  134-142
 المتعددة القوميات((؛ -يي المناطق الريفية )بوليفيا )دولة 

للمعوووايير اا ضووومان صوووياغة سياسوووتها اإلسوووكانية وتنفيوووذ ا ويقووو 134-141
الدولية لحقوق اإلنسوان، بموا ييهوا الحصوول علوى جبور يعوال وتعوويو كواف، 

 ضون ليجالء )ألمانيا(؛وتقديب المساعدة الالزمة إلى كل من يتعر 
تكثيف الجهود الراميوة إلوى تحقيوق المزيود مون المكاسوب يوي  134-140

علوى توويير المووارد الالزموة إلعموال اا مجال الحد من الفقور، بوالتركيز خصوصو
الحووق يووي سووكن الئووق وتحسووين ظووروف معيشووة األيووراد يووي المنوواطق الريفيووة 

 )سري النكا(؛
ميووة إلووى تحسووين إعمووال حووق اإلنسووان مواصوولة اإلجووراءات الرا 134-143

 -)بوليفيووووا )دولووووة  62/393يووووي الميوووواه، يووووي إطووووار قوووورار الجمعيووووة العامووووة 
 المتعددة القوميات((؛
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وضوووع خطوووة اسوووتراتيجية ليموووداد بالميووواه والمرايوووق الصوووحية،  134-144
 سيما يي المجتمعات الريفية )إسبانيا(؛ ال

محاربوة الفقور علوى الصوعيد مواصلة تكثيف المساعي الرامية إلوى  134-145
 المحلي وإدما  ضعاف الحال يي االقتصاد )جمهورية تنزانيا المتحدة(؛

إحوووراز المزيووود مووون التقووودم يوووي القضووواء علوووى الفقووور بواسوووطة  134-146
سياسواتها االجتماعيووة الدقيقووة الراميووة إلووى النهوووض بمسووتو  معيشووة سووكانها، 

 لبوليفارية((؛ا -)ينزويال )جمهورية  سيما األضعف حاالا  ال
مواصلة جهود ا الحاسمة يي سبيل التقودم يوي محاولوة الفقور  134-142

 والتغلب على التفاوت االجتماعي )بيالرو (؛
المضوووي يوووي زيوووادة المووووارد البشووورية والماليوووة التوووي تخصصوووها  134-141

 الحكومة لمحاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية )كابو ييردي(؛
ضي يي تحسين وتنفيذ استراتيجية الحد من الفقر بالتركيز الم 134-14٩

علووى انتشووال الفئووات الضوووعيفة، كنسوواء المنوواطق الريفيوووة، موون مخالووب الفقووور 
 )الصين(؛

سويما عون طريوق تنفيوذ بورامج محليوة  مواصلة محاربوة الفقور ال 134-152
 متكاملة للتنمية الريفية والحد من الفقر )كوبا(؛

المبذولوووة يوووي مجوووال حمايوووة حقووووق اإلنسوووان  زيوووادة جهود وووا 134-151
 سيما النساء واألطفال )الكرسي الرسولي(؛ للفقراء والمحرومين، وال

تعزيوووز جهود وووا الراميوووة إلوووى محاربوووة الجووووع والفقووور يوووي البلووود  134-150
 اإلسالمية(؛ -)إيران )جمهورية 

إيوووالء ا تموووام خوووا  الحتياجووووات النسووواء يوووي اسووووتراتيجيات  134-153
الفقر، وضمان تعزيز وصول النساء إلى الصحة والتعلويب والمواء النقوي محاربة 

 والمرايق الصحية واألنشطة المدرة للدخل )دولة يلسطين(؛
المضوي يووي تنفيوذ البرنووامج المتكاموول للتنميوة الريفيووة ومحاربووة  134-154

 الفقر )السودان(؛
لووة اتخووات التوودابير الالزمووة لضوومان تووواير خوودمات صووحية مقبو  134-155

 التكلفة ورييعة النوعية يي شتى أنحاء البلد )بلجيكا(؛
مواصوولة تنفيووذ البرنووامج المحلووي للخوودمات الصووحية وبرنووامج  134-156

 )الجمهورية الدومينيكية(؛ 3101-3103التنمية الوطنية للفترة 
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مواصولة تنفيوذ بورامج التحصوين والتوعيوة الصوحية )الجمهوريووة  134-152
 الدومينيكية(؛

سويما  مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية، ال 134-151
يي حالة األطفال والمسنين وكذلك المصابين بفيورو  نقوص المناعوة البشورية 

 )الكرسي الرسولي(؛
اتخوووات إجوووراءات علوووى جميوووع المسوووتويات مووون أجووول التصووودي  134-15٩

سووووة للسووووبا  األساسووووية المترابطووووة لحوووواالت ويوووواة األطفووووال دون سوووون الخام
واعوووتاللهب التوووي يمكووون الوقايوووة منهوووا، والنظووور يوووي تطبيوووق "اإلرشوووادات التقنيوووة 
المتعلقة بتطبيق نهوج قوائب علوى حقووق اإلنسوان يوي تنفيوذ السياسوات والبورامج 
الرامية إلى الحد من الوييات واألموراض التوي يمكون الوقايوة منهوا لود  األطفوال 

 )أيرلندا(؛ (A/HRC/27/31دون سن الخامسة والقضاء عليها" )
إجراء دراسة استقصائية بشأن وييات األطفوال بغيوة الحصوول  134-162

 على بيانات محدثة وموثوق بها )النرويج(؛
التعوواون مووع الهيئووات المتخصصووة للمووب المتحوودة يووي سووبيل  134-161

 )الكويع(؛ 3131-3103للخطة الوطنية اا تطوير القطاع الصحي ويق
الوطنيووة لمكايحووة ييورو  نقووص المناعووة تعزيوز وتطوووير الخطوة  134-160

 البشرية )لبنان(؛
تخصوووويص المزيوووود موووون الجهووووود والموووووارد للنهوووووض بالنظووووام  134-163

 الصحي يي البلد )تركيا(؛
اتخات المزيد من التدابير لضمان حصول جميع األطفال على  134-164

 التعليب االبتدائي والثانوي )بلجيكا(؛
ان يووي مقووررات الموودار  االبتدائيووة دمووج تعلوويب حقوووق اإلنسوو 134-165

 والثانوية )زمبابوي(؛
دمج حقوق اإلنسان يي المقررات التعليمية بسبل منها تودريب  134-166

 المدرسين )جيبوتي(؛
المضووي يووي زيووادة تووويير التعلوويب لضوومان حووق التعلوويب للجميووع  134-162

 )الصين(؛
ليمي خاصة يي مواصلة تنفيذ برامج محو األمية والتدار  التع 134-161

 المناطق الريفية )الجهورية الدومينيكية(؛
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إعمووال حووق الجميووع يووي التعلوويب، بمووا يووي تلووك تعلوويب حقوووق  134-16٩
اإلنسان، بسبل منهوا ضومان الفعاليوة يوي تنفيوذ قوانون توويير التعلويب االبتودائي 

 المجاني )ألمانيا(؛
لحصوول مواصلة جهود وا الراميوة إلوى تحسوين النظوام الووطني  134-122

 اإلسالمية((؛ - جميع األطفال على التعليب )إيران )جمهورية
سوووويما  تحسووووين وتيسووووير حصووووول الجميووووع علووووى التعلوووويب، ال 134-121

 )إيطاليا(؛ اا البنات، على النحو الموصى به سابق
مواصوولة حملتهووا الراميووة إلووى محووو األميووة بالتعوواون مووع منظمووة  134-120

 يف( )الكويع(؛األمب المتحدة للطفولة )اليونيس
مواصلة تدابير ا اإليجابية الرامية إلى إعمال حق مواطنيها يي  134-123

 التعذيب )ماليزيا(؛
تكثيف الجهود الراميوة إلوى تنفيوذ التشوريعات المتعلقوة بتوويير  134-124

لضومان وصوول جميوع األطفوال  كوامالا اا  التعليب المجاني لجميع األطفال تنفيوذ
 مساواة )ملديف(؛إلى التعليب على قدم ال

 دمج حقوق اإلنسان يي المقررات المدرسية )المغر (؛ 134-125
اتخووووات خطوووووات لضوووومان تسووووجيل جميووووع األوالد والبنووووات يووووي  134-126

الموودار  االبتدائيووة وزيووادة الحضووور يووي الموودار  الثانويووة، وكووذلك ضوومان دمووج 
 يلسطين(؛حقوق اإلنسان يي المقررات المدرسية على جميع المستويات )دولة 

ضمان وصول النساء والبنات إلى التعليب على قودم المسواواة  134-122
 مع الذكور )تركيا(؛

تعزيووووز وحمايووووة حقوووووق الضووووعفاء بموووون يوووويهب األشووووخا  توو  134-121
 اإلعاقة )جيبوتي(؛

المضووووي يووووي وضووووع بوووورامج تتوووووخى إشوووورا  األشووووخا  توي  134-12٩
 سرائيل(؛اإلعاقة وتمكينهب من المسا مة يي المجتمع )إ

مواصلة جهود ا الرامية إلى مساعدة األشخا  توي اإلعاقة  134-112
 وإدماجهب يي المجتمع بصفتهب شركاء حقيقيين )الكويع(؛

مواصوولة جهود ووا الراميووة إلووى بنوواء مجتمووع شووامل للشووخا   134-111
توي اإلعاقوووة عووون طريوووق المجلوووس الووووطني لحمايوووة األشوووخا  توي اإلعاقوووة 

 د تنفيذ السياسات )سنغايورة(؛الذي يسهر على رص
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تعميق التدابير الرامية إلى ضمان حقوق المهاجرين وملتمسي  134-110
اللجوء والالجئين، وبخاصة إلى إنهاء إعمال التمييوز والعنوف، والتحقيوق ييهوا 

 ومقاضاة الجناة ومعاقبتهب )األرجنتين(؛
طلووووب مسوووواعدة  يئووووات األمووووب المتحوووودة يووووي مجووووال تنظوووويب  134-113

يقات الهجرة، بغية وضع تقنيات لدعب وتيسير عودة المشوردين والالجئوين تد
 األنغوليين وإعادة إدماجهب يي كنف األمن واحترام الكرامة )كوت ديفوار(؛

النظوور يووي تحفظاتهووا الباقيووة علووى الصووكو  الدوليووة المتعلقووة  134-114
مون ضوغو  لحاالت انعودام الجنسوية علوى الورغب اا بالالجئين والمشردين تجّنب

 الهجرة )جمهورية الكونغو الديمقراطية(؛
اسوووتكمال مشوووروع السياسوووة الوطنيوووة الخاصوووة بوووالهجرة الوووذي  134-115

 صيغ بالتشاور مع المنظمة الدولية للهجرة )يرنسا(؛
العمووول علوووى تليوووين سياسوووتها الخاصوووة بوووالهجرة بوووالتركيز علوووى  134-116

لكراموة إلوى بلودان منشوئهب إعادة المهاجرين غير الشرعيين يي كنوف احتورام ا
 )السنغال(؛

اا وضع حد علوى الفوور لجميوع أشوكال التشوريد القسوري، ويقو 134-112
للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقووق اإلنسوان الواجوب تطبيقهموا 

 ( )أستراليا(؛0991وللمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي )
يذ القرار الذي يمنع إجالء األشخا  الحر  على متابعة تنف 134-111
 والدياع عن حقوق المشردين والسكان األصليين )الكرسي الرسولي(؛اا قسر 
مواصوووولة تنفيووووذ االسووووتراتيجية الوطنيووووة للتنميووووة طويلووووة األجوووول  134-11٩

 " )كوبا(؛3131"أنغوال 
 3102-3102مواصوولة تنفيووذ الخطووة اإلنمائيووة الوطنيووة للفتوورة  134-1٩2

 )ميانمار(؛
بذل المزيد من الجهود من أجل التصدي إلى مسألة الوصول  134-1٩1

إلوى األربواح المسووتمدة مون الموووارد الطبيعيوة، بموا يشوومل دور القطواع الخووا  
 يي التنمية االجتماعية )نيوزيلندا(؛

التصوودي بصووورة شوواملة لمشووكلة الفسوواد والمضووي يووي تعزيووز  134-1٩0
 الشفايية )سيراليون(.
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وال يووي التوصويات التاليووة وسوترد عليهوا يووي الوقوع المناسووب، لكون يووي سوتنظر أنغو -135
          أجووول أقصووواه موعووود انعقووواد الووودورة الثامنوووة والعشووورين لمجلوووس حقووووق اإلنسوووان يوووي آتار/

 .3101 مار 
منوووع جريموووة اإلبوووادة الجماعيوووة والمعاقبوووة  اتفاقيوووةاالنضووومام إلوووى  135-1

 عليها )أرمينيا(؛
يق علوى نظوام روموا األساسوي للمحكموة الجنائيوة النظر يي التصد 135-0

 الدولية )بوتسوانا(؛
التصووديق علووى نظووام رومووا األساسووي للمحكمووة الجنائيووة الدوليووة  135-3

 )كوستاريكا(؛
التصووديق علووى نظووام رومووا األساسووي للمحكمووة الجنائيووة الدوليووة  135-4

 )رومانيا(؛
بووادة الجماعيووة النظوور يووي التصووديق علووى اتفاقيووة منووع جريمووة اإل 135-5

 والمعاقبة عليها )رواندا(؛
التصووديق علووى نظووام رومووا األساسووي للمحكمووة الجنائيووة الدوليووة  135-6

 واالتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها )إستونيا(؛
التصووديق علووى نظووام رومووا األساسووي للمحكمووة الجنائيووة الدوليووة  135-2

 )غانا(؛
 على نظام روما األساسي )تونس(؛ التصديق 135-1
االنضووومام إلوووى نظوووام روموووا األساسوووي للمحكموووة الجنائيوووة الدوليوووة  ٩-135

وجعل تشريعاتها الوطنية متفقة معه بالكامل، وتلوك بسوبل منهوا إدرا  أحكوام 
 بشأن التعاون السريع والكامل مع المحكمة )الجبل األسود(؛

صوووديق علوووى نظوووام روموووا بوووذل المزيووود مووون الجهوووود يوووي سوووبيل الت 135-12
األساسوووي للمحكموووة الجنائيوووة الدوليوووة وجعووول تشوووريعاتها الوطنيوووة متفقوووة معوووه 

 بالكامل )جمهورية كوريا(؛
النظوور يووي التصووديق علووى نظووام رومووا األساسووي وجعوول تشووريعاتها  135-11

الوطنيووة متفقووة معووه بالكاموول، وتلووك بطوورق منهووا إدرا  أحكووام بشووأن التعوواون 
المحكمووة الجنائيووة الدوليووة والتحقيووق يووي جوورائب اإلبووادة السووريع والكاموول مووع 

الجماعية والجرائب يي حق اإلنسانية وجورائب الحور  ومقاضواة الجنواة بصوورة 
يعالوووة أموووام محاكمهوووا الوطنيوووة، واالنضووومام إلوووى واالتفووواق المتعلوووق بامتيوووازات 

 المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها )سلويينيا(؛
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لمبووووادئ بوووواريس اا نيووووة لحقوووووق اإلنسووووان ويقووووإنشوووواء مؤسسووووة وط 135-10
 )أوروغواي(؛

السعي إلوى حوم العمليوة الجاريوة إلنشواء مؤسسوة وطنيوة لحقووق  135-13
اإلنسووان بغيووة المضووي يووي تحسووين الحالووة العامووة لحقوووق اإلنسووان يووي أنغوووال 

 )مصر(؛
لمبوادئ بواريس اا إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان ويق 135-14

 )يرنسا(؛
لمبووووادئ اا إنشووواء وتفعيووول مؤسسوووة وطنيوووة لحقووووق اإلنسوووان ويقووو 135-15

 باريس )غابون(؛
حم الجهود المبذولة يي سياق النظر يوي إنشواء مؤسسوة وطنيوة  135-16

 لمبادئ باريس )غانا(؛اا مستقلة لحقوق اإلنسان ويق
اتخات خطوات إضايية يي سبيل إنشاء مؤسسة لحقووق اإلنسوان  135-12

 مبادئ باريس )اليونان(؛لاا تعمل ويق
النظوور بصووورة يعليووة يووي إنشوواء مؤسسووة وطنيووة قائمووة بووذاتها تعنووى  135-11

 بحقوق اإلنسان وتتماشى مع مبادئ باريس )الهند(؛
تكثيووووف جهود ووووا الراميووووة إلووووى إنشوووواء مؤسسووووة وطنيووووة لحقوووووق  135-1٩

 لمبادئ باريس )إندونيسيا(؛اا اإلنسان ويق
إنشوواء وتفعيوول مؤسسووة وطنيووة لحقوووق اتخووات خطوووات يووي سووبيل  135-02

 ؛لمبادئ باريس )كينيا(اا اإلنسان ويق
لمبووووادئ بوووواريس اا إنشوووواء مؤسسووووة وطنيووووة لحقوووووق اإلنسووووان ويقوووو 135-01

 )مالي(؛
الراميووووة إلووووى إنشوووواء مؤسسووووة وطنيووووة لحقوووووق  جهود وووواتكثيووووف  135-00

 لمبادئ باريس )رواندا(؛اا اإلنسان ويق
لمبوادئ اا نيوة لحقووق اإلنسوان ويقوحم عملية إنشواء مؤسسوة وط 135-03

 باريس )جنو  السودان(؛
لمبووووادئ بوووواريس اا إنشوووواء مؤسسووووة وطنيووووة لحقوووووق اإلنسووووان ويقوووو 135-04

 )توغو(؛
لمبوووادئ بووواريس، اا إنشووواء مؤسسوووة وطنيوووة لحقووووق اإلنسوووان ويقووو 135-05

 وتوجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بواليات المجلس )تونس(؛
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اكة ضووووووومن مبوووووووادرة شوووووووفايية الصوووووووناعات النظووووووور يوووووووي إقاموووووووة شووووووور  135-06
 االستخراجية، بما يشمل خوض حوار مفتوح مع المجتمع المدني )النرويج(؛

توجيه دعوة دائمة إلى إجراءات األموب المتحودة الخاصوة المعنيوة  135-02
 بحقوق اإلنسان )الجمهورية التشيكية(؛

 النظووور يوووي توجيوووه دعووووة دائموووة إلوووى جميوووع اإلجوووراءات الخاصوووة 135-01
 )غانا(؛
النظوور يووي توجيووه دائمووة إلووى إجووراءات األمووب المتحوودة الخاصووة  135-0٩

 المعنية بحقوق اإلنسان )رواندا(؛
ضوومان حريووة التعبيوور وحريووة اإلعووالم بمواءمووة التشووريعات الوطنيووة  135-32

مع المعايير الدولية، بما يشمل إزالة الصبغة الجنائيوة عون التشوهير وموا يتصول 
 القوانين الوطنية تات الصلة )إستونيا(؛به من مخالفات يي 

وضوووع حووود لممارسوووة اسوووتخدام قووووانين التشوووهير الجنائيوووة لتقييووود  135-31
لاللتزامووات الدوليووة اا حريوة التعبيوور والتجمووع السوولمي وتكوووين الجمعيووات، ويقوو

 )الواليات المتحدة األمريكية(؛
ص علوووى سوويما تلووك التووي توون إلغوواء قوووانين التشووهير الجنائيووة، ال 135-30

 عقوبة خاصة على أيعال التشهير المزعومة )السويد(؛
الصحفية، والسوماح بالبوم  المخالفاتإزالة الصبغة الجنائية عن  135-33

 الخا  على الصعيد الوطني )النرويج(؛اإلتاعي 
لقوانين أنغووال والقوانون الودولي اا احترام حق التجمع السلمي ويق 135-34

ت يووووي سوووبيل إزالوووة الصوووبغة الجنائيوووة عوووون لحقووووق اإلنسوووان؛ واتخوووات خطووووا
للمعوايير الدوليوة؛ وضومان عودم تعورض الصوحفيين اا المخالفات الصوحفية ويقو

 والمدايعين عن حقوق اإلنسان للتخويف )أستراليا(.
جميع االستنتاجات و/أو التوصويات الوواردة يوي  وذا التقريور تعبور عون موقوف  -136

لوووة موضوووع االسوووتعراض، وال ينبغوووي أن يفهوووب أنهوووا الدولووة )الووودول( التوووي قووودمتها و/أو الدو 
 تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
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