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مقدمة
 -1عق ــد الفري ــق العام ــال املع ــا بالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال املنشـ ـ وج ــب ـ ـرار لـ ـ
حقــوا اسننــا  1/5املــخر  18حزيرا /يونيـ  3001دورتـ العشـرين ف الفـ ة مــن  31تشـرين
األول/أكت ـ ــوبر  1تش ـ ـرين الو ـ ــا /نوفم  .3014وج ـ ــرت الس ـ ــتعراض املتعل ـ ــق د ش ـ ــقر ف
اجللنة احلادية عشرة املعقودة ف  3تشرين الوا /نوفم  .3014وترأست وفـد مد شـقر نـويل
رامانانتيناسوا أمينة األختـا ،وييـرة العـدل) .واعتمـد الفريـق العامـال هـذا التقريـر عـن مد شـقر ف
جلنت النابعة عشرة املعقودة ف  6تشرين الوا /نوفم .3014
 -3وف  15كــانو الوا /ينــاير  3014اختــار لـ حقــوا اسننــا فريــق املقــررين التــا
(اجملموعة الوالثية) لتينري الستعراض املتعلق د شقر :ندونينيا واجلزائر وكوستاريكا.
 -3وعمـالا ب حكــا ،الفقـرة  15مــن مرفـق القـرار  1/5والفقـرة  5مــن مرفـق القـرار 31/16
صدرت الوثائق التالية أل راض الستعراض املتعلق د شقر:
(أ)

تقرير وطا/عرض خطي مقد ،وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/20/MDG/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدت مفوضية األمم املتحدة النـامية حلقـوا اسننـا وفقـ ا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/20/MDG/2؛
(ج) مـ ـ ــوجز أعدت ـ ـ ـ املفوضـ ـ ــية النـ ـ ــامية حلقـ ـ ــوا اسننـ ـ ــا وفق ـ ـ ـ ا للفقـ ـ ــرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/20/MDG/3
 -4وأحيلــت مد شــقر عــن طريــق اجملموعــة الوالثيــة ائمــة أســإلة أعــد ا ســلف ا ســبانيا
وأملاني ــا وبل يك ــا وس ــلوفينيا وسوينـ ـرا واملكن ــيط واململك ــة املتح ــدة ل يطاني ــا الع مـ ـ وأيرلن ــدا
الش ــمالية والن ــرويج وهولن ــدا والولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة .وه ــذمل األس ــإلة متاح ــة علـ ـ املو ــع
اخلارجي لالستعراض الدورج الشامال.

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

 -5أشــار وفــد مد شــقر برئاســة نــويل رامانانتيناسـوا أمينــة األختــا ،وييــرة العــدل
التقريــر الــوطا ــد أعدت ـ الل نــة املش ـ كة ب ـ الــويارات املعنيــة باعــداد تقــارير حقــوا اسننــا
نــاعدة عيــع اجلاــات املعنيــة عل ـ الصــعيدين املركــزج واس ليمــي وجملول ـ عــن من مــات اجملتمــع
املد  .وت ثر تنفيذ التوصـيات حـد كبـري ب يمـة عـا 3002 ،كمـا تـ ثر بالعقوبـات الـف فضرضـت
عل ـ مد شــقر وب ثارهــا النــلبية عل ـ عيــع القطاعــات .بيــد أن ـ أمكــن تنفيــذ توصــيات معينــة
بفضــال الــدعم املقــد ،مــن برنــامج األمــم املتحــدة اسةــائي واملفوضــية النــامية حلقــوا اسننــا
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ورفضــت توصـيات أخـرت وهــي
و ريمهـا مـن الشــركاء ف طـار عال ـات ثنائيــة ومتعـددة األطـرات .ض
التوصــية بتفكيــط ـوات التــدخال اخلاصــة الــف كــا ــد تقــرر نشــا ها أثنــاء انعقــاد ل ـ الــويراء
عقــب تنصــيب رئــي اجلماوريــة الرابعــة؛ والتوصــية ب ـ ين ــر ل ـ احلكومــة و ل ـ الــويراء ف
مشروع القانو املتعلق بالتصديق عل ال وتوكول الختيارج الوـا امللحـق بالعاـد الـدو اخلـا
بــاحلقوا املدنيــة والنياســية واىلــادت لةــاء عقوبــة اسعــدا ،والتوصــية بــادراج مق ـ القــانو
اخلا بالةاء عقوبة اسعدا ،ف جدول أعمال عل اجلمعية الوطنية.
العــودة
 -6وفيمــا يتعلــق بالتوصــيات املقبولــة واملن دفــذة أشــارت مد شــقر بــاألخ
وسن القانو ر ـم 001-3014
الن ا ،الدستورج بعد عقد انتخابات رئاسية وتشريعية سلمية؛ ِّ
ال ــذج أنش ــإت وجبـ ـ الل ن ــة الوطني ــة املن ــتقلة حلق ــوا اسنن ــا طبقـ ـا للمب ــاد املتعلق ــة رك ــز
املخسنـات الوطنيــة لتعزيــز حقـوا اسننــا ومايتاــا (مبــاد بـاري )؛ وموافقــة ال ملــا ف تشـرين
الوا /نوفم  3013عل النضما ،التفا ية الدوليـة حلمايـة حقـوا عيـع العمـال املاـاجرين
وأفراد أسرهم ون ر ل احلكومـة و لـ الـويراء ف مشـروع ـانو زيـز التصـديق علـ اتفا يـة
حقـوا األشــخا وج اسعا ــة ومشـروع ــانو اخــر زيــز التصـديق علـ ال وتوكــول الختيــارج
الوا امللحق بالعاد الدو اخلا باحلقوا املدنية والنياسية.
 -1ومــن التوصــيات األخــرت الــف ا تنفيــذها توســيع نطــاا حالــة القضــايا املتعلقــة بانتاــا
احلقـوا األساســية املعـ ت ــا ف الدســتور احملكمـة الدســتورية؛ ون ــر لـ احلكومــة و لـ
الويراء ف مشروع انو نشاء حمكمة العدل العليا الف متلط صالحية حماكمـة رئـي اجلماوريـة
لني ال ملا ورئي احملكمة الدستورية بال عـرض
ئيني َ
ورئي الويراء وأعضاء احلكومة ور َ
مشــروع هــذا القــانو عل ـ ال ملــا ؛ و دراج حص ـ صصصــة حلقــوا اسننــا ف ب ـرامج تــدريب
املــونيف املكلف ـ بانفــا القــانو ف أبــري مخسن ـات التــدريب املاــا اخلاصــة بالقضــاة والشــرطة
والـ ـ ددر و دارة النـ ـ و والقـ ـوات املن ــلحة و ل ــط منعـ ـ ا لشفـ ـرا ف اس ــتخدا ،الق ــوة وتشـ ـ يع ا
لح ا ،حقوا اسننا ف أداء املاا ،اليومية.
 -8وردا عل ـ األســإلة املع ـدقة منــبق ا كــرت مد شــقر فيمــا يتعلــق بــاسجراءات اخلاصــة أ ــا
أضفت طابعا رمسيا عل الدعوة الدائمـة املوجاـة املكلفـ بوليـات ف طـار اسجـراءات اخلاصـة
ف  36اب/أ نــط  3011وأ ــا تلقــت ييــارات ثالثــة مقــررين خاصـ الواحــد تلــو ا خــر منــذ
ضجلــت ييــارة املقــرر اخلــا املعــا
عــا .3011 ،وعقــب النتخابــات الــف أضجريــت ف عــا 3013 ،أ د
حب ــالت اسع ــدا ،خ ــارج القض ــاء أو ب ــاجراءات م ــوجزة أو تعن ــف ا .وفيم ــا يتعل ــق بقب ــول الش ــكاوت
الفرديــة بالننــبة جلميــع التفا يــات املصــادا علياــا اعت ـ ت مد شــقر أن ـ ينبةــي خطــار اجلماــور
منــبقا بــاحلقوا احملميــة وجــب التفا يــات املصــادا علياــا والــف زــوي العتــداد ــا أمــا ،احملــاكم
امللزمة بتطبيقاا ن را أل مقبولية تلط الشكاوت رهن باستنفاد سبال النتصات احمللية.
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 -2وفيمــا ـ التقــارير الدوريــة الــف تـ خر تقــد اا الل نــة املعنيــة بــاحلقوا ال تصــادية
والجتماعيــة والوقافيــة وجلنــة القضــاء علـ التمييــز العنصــرج فــا تلــط التقــارير توجــد حاليـا يــد
اسعداد وستقدق ،اىليإت املعنيت بال اية عا.3014 ،
 -10وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة تعتز ،مد شقر وضع خطة عمال وطنية ملكافحـة العنـف
ب شكال مع شرا عيع اجلاات املعنية .وفضالا عن لط خاُّتـذت تـدابري سنشـاء مكتـب وطـا
تابع لويارة النكا مكلقف تابعة حالت العنف اجلنني القائم عل أساس نوع اجلن .
 -11وفيمــا يتعلــق حبصــول الننــاء عل ـ حصــة مــن امل ـريا العقــارج واملمارســات العرفيــة الــف
متنعان من وراثة األراضي نض مت حلقات عمال للتوعية ف املنـاطق املعنيـة ـذا األمـر كـاجلنوب
اصال تلط اجلاود وتضعقزي من خالل تـوخي الفعاليـة ف تنفيـذ ـانو ملكيـة األراضـي
الشر ي .وستضو َ
بةية القضاء عل التمييز الذج تتعرض ل النناء حبكم الوا ع.
 -13وفيما يتعلق حبرية التعبـري والصـحافة ضعقـدت منـذ متوي/يوليـ  3014بـادرة مـن ويارة
التصال وبدعم من املفوضية النـامية حلقـوا اسننـا مشـاورات مـع عيـع اجلاـات املعنيـة بةيـة
وض ــع اللمن ــات األخ ــرية علـ ـ مش ــروع ــانو التص ــال املزم ــع تقد ـ ـ اجلمعي ــة الوطني ــة ف
أيار/م ـ ــايو  . 3015وسـ ـ ـرياعي ه ـ ــذا الق ـ ــانو اجلدي ـ ــد املع ـ ــايري الدولي ـ ــة الرامي ـ ــة كفال ـ ــة حري ـ ــة
الصحفي ف جملارسة عملام.
 -13وفيمــا يتعلــق مارســة تقليــد "م ـولي ج" أف ـادت مد شــقر ب ـ احلكومــة تعتــز ،مواصــلة
القصر وضما متابعة تنفيذها.
تنفيذ خارطة الطريق الف حت ر جملارسة هذا التقليد عل
د
 -14وفيمــا يتعلــق بــالفقر واعتمــاد املـرأة علـ الرجــال ا تصــادي ا أشــارت مد شــقر ضــافة
املعلومــات ال ـواردة ف التقريــر أ ــج "حمــو األميــة الــونييفي املكوــف مــن أجــال التنميــة" ــد
نشــاء  18مركـزا حملــو األميــة
أدت بفضــال الــدعم املقــد ،مــن برنــامج األمــم املتحــدة اسةــائي
ف عا 3013 ،جملا م دكن املنتفيدين مـن اكتنـاب ماـارات القـراءة والكتابـة واحلنـاب الضـرورية
سدارة شـخو م واللتحــاا بــدورات تدريبيــة تقنيــة أساســية .كمــا ا تــدريب  150شخصـ ا مرجعيـ ا
عل نطاا األحياء النكنية وتوييعام عل اجملتمعات احمللية.
 -15وفيم ــا يتعل ــق بت ــدابري مكافح ــة الجت ــار باألش ــخا وتقي ــيم م ــدت فعاليتا ــا أش ــارت
مد ش ــقر أ مش ــروع ــانو مكافح ــة الجت ــار باألش ــخا ال ــذج اعتم ــدمل لـ ـ احلكوم ــة
و لـ ـ ال ــويراء س ــيضدرج ف ج ــدول أعم ــال ال مل ــا  .وي ــن مش ــروع ه ــذا الق ــانو علـ ـ حتمي ــال
األشــخا العتبــاري املتــورط ف الجتــار ــا ف لــط وكــالت التونييــف املنــخولية اجلنائيــة
عن  .وسينتند تقيـيم مـدت فعاليـة تـدابري مكافحـة الجتـار باألشـخا ف علـة أمـور عـدد
املتام بالجتار الذين ضحقق معام و وضوا وحوكموا وأدينوا و عدد الضـحايا احلاصـل علـ
ج فعال.
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 -16وفيمــا يتعلــق كافحــة التعــذيب وســوء املعاملــة كــرت مد شــقر أ مشــروع الق ــانو
درج
زر ،املعاملة القاسية والال ننانية واملاينة د ضد ،احلكومة لتحيل ال ملـا  .وسـتض َ
الذج د
جانب انو ح ـر التعـذيب وسـوء املعاملـة ف
القوان اجلديدة ملكافحة الجتار باألشخا
القانو اجلنائي تينريا لتنفيذها الفعال من جانب املونيف املكلف بانفا القانو  .أما التصديق
عل ـ ال وتوك ــول الختي ــارج لتفا ي ــة مناهض ــة التع ــذيب و ـ ـريمل م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة
القاسية أو الال ننانية أو املاينة فيوجد حاليا يد الن ر.
 -11وفيمـ ــا يتعلـ ــق بتقصـ ــري مـ ــدة الحت ـ ــاي رهـ ــن احملاكمـ ــة اعتمـ ــدت مد شـ ــقر الق ـ ــانو
ر م  031-3001الصادر ف  30متوي/يولي  3001الذج يقصر مدة الحت اي رهن احملاكمـة
لت نب ف ات الحت ـاي الطويلـة دو صـدور أحكـا .،وف هـذا الصـدد خاُّتـذت التـدابري التاليـة:
التع يال باعداد مشروع انو بش التـدابري البديلـة للنـ ن وبـدائال الحت ـاي ـا فياـا اخلدمـة
اجملتمعية؛ وتبنيط عملية خالء النبيال املشرو وتنريع وترية معاجلة القضايا.
 -18ومنــذ عــا 3013 ،أحــريت مد شــقر نتــائج مامــة ف صــال ن ــا ،الن ـ و بفضــال
الــدعم املقــد ،مــن الحتــاد األوروم .وتعتــز ،مد شــقر صــال ن ــا ،الن ـ و لــدياا وفق ـ ا ملفاــو،
التحــول مــن عقــاب احملت ـزين عــادة ت ـ هيلام مــن خــالل عــادة تن ــيم العمــال ف الن ـ و
ومعنكرات الن و اجلنائية.
 -12وفيمــا يتعلــق باصــال الن ــا ،القضــائي أصــدرت عيــع اجلاــات املعنيــة بن ــا ،العدالــة
اجلنائي ــة اس ــتنادا دراس ــت تناولت ــا أوجـ ـ القص ــور ال ــف تعـ ـ ج ن ــا ،العدال ــة اجلنائي ــة وجا ــاي
مكافحــة الفنــاد ا احــات ملموســة لوضــع خطــة عمــال وطنيــة ترمــي صــال ن ــا ،العدالــة
اجلنائية وجااي مكافحة الفناد.
 -30وفيمــا ـ الناــوض باملنــاواة ب ـ الرجــال وامل ـرأة ســيضعرض ريب ـ ا عل ـ ل ـ الــويراء
مش ــروع ــانو التص ــديق علـ ـ بروتوك ــول اجلماع ــة اسةائي ــة لل ن ــوب األفريق ــي املتعل ــق باملن ــائال
اجلننــانية والتنميــة الــذج اعتمــدمل ل ـ احلكومــة .وســيضن ر لحق ـا ف التصــديق عل ـ بروتوكــول
مابوتو املتعلق حبقوا املرأة ف أفريقيا امللحق بامليوـاا األفريقـي حلقـوا اسننـا والشـعوب .وسـعيا
تش ـ يع مشــاركة الننــاء ف صــنع الق ـرار ف ــال الشــخو العامــة ضــد ،احلكومــة مشــروع
القانو املتعلق بالتمويال وبالتناوج ب النناء والرجـال ف شـةال مناصـب صـنع القـرار ف القطـاع
العا ،سواءا أكانت ضمتأل بالنتخاب أو بالتعي كي حتيل ال ملا .
 -31ويرمــي مشــروع القــانو اخلــا باصــال ــانو اجلننــية املعــروض عل ـ ل ـ احلكومــة
القضاء علـ التمييـز ضـد األطفـال الناشـك عـن كـو
و ل الويراء بةرض حالت ال ملا
الطفال الذج يولد أل ،ملةاشية متزوجة من أجنيب ل حيمال اجلننية امللةاشية.
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 -33وف ال تنفيذ التشريعات الف حتمـي حقـوا األشـخا وج اسعا ـة اع فـت الدولـة
ب نـ ل يتــوفر لــدياا مــا يكفــي مــن املرافــق الــف تنــت يب لحتياجــات األشــخا وج اسعا ــة.
ري أ عددا من املبا أو الفضاءات العامة واخلاصة مزود رائب ومراحي وجملرات منحدرة.
 -33وفيما يتعلق بـاجلاود املبذولـة بةـرض حتقيـق هـدت أبوجـا وحتنـ سـبال اسـتفادة اجلميـع
مــن الرعايــة الصــحية اجملانيــة ســتبذل احلكومــة مزيــدا مــن اجلاــود ف و ــت لحــق .وتقـدق ،الرعايــة
اجملانية لضحايا الكوار واألوبإة.
ـوا اسننــا وفق ـا ملــا تقتضــي مبــاد األمــم املتحــدة
 -34وفيمــا يتعلــق بــاح ا ،الشــركات حقـ َ
التوجياية بش األعمال الت ارية وحقـوا اسننـا ن دمـت ويارة العـدل منـذ عـا 3013 ،سلنـلة
كف التعــدين
مــن الــدورات التدريبيــة بــدعم مــن املفوضــية النــامية حلقــوا اسننــا وبش ـراكة مــع شــر َ
منتخدمياما ومونيفي نفا القانو وجملولي من مات اجملتمع املد .
 Sherritو QMMلفائدة
َ
 -35وفيما يتعلق بالتحقيق ف حالت اسعدا ،خارج القضـاء والعقوبـات اجلماعيـة الـف توَـع
بلصو البقريات والف يضزعم أ أفراد وات األمن تضنزىلا م فا هـخلء األفـراد مل يكـن أمـامام
من خيار سوت الل وء استخدا ،القوة من أجال مايـة أنفنـام و نقـا أروا النـكا العـقزل.
ومع لط خضع للتحقيق أفراد بعينام تورطوا ف ارتكاب أفعال ري انونية.
 -36وفيمــا ـ مكافحــة الفن ــاد ودــع كــال م ــن ويارة الع ــدل واملكتــب املن ــتقال ملكافح ــة
الفنــاد وجلنــة مايــة النزاهــة اتفا ـ ا ف  32اب/أ نــط  3014لتحــدي خطــة العمــال العشـرية
الـف اشـ كت ف وضــعاا اىليإـات الــوال  .وتعاــدت األطـرات املو عــة بتنفيــذ خطـة العمــال وتعزيــز
جاود مكافحة الفناد.
 -31وفيما يتعلق بالتدابري املتخـذة ملكافحـة عمـال األطفـال ولصـا أطفـال الشـوارع أشـارت
مد شقر أ الل نة الوطنية ملكافحة عمـال األطفـال ـد اضـطلعت منـذ ا ار/مـارس 3014
وب ــدعم م ــن من م ــة العم ــال الدولي ــة ب نش ــطة و اي ــة وانتش ــال ودع ــم لفائ ــدة األطف ــال ض ــحايا
الستةالل اجلنني أل راض جتاريـة ف عـدة منـاطق مـن مد شـقر .وسـيتلق ابـاء هـخلء األطفـال
منــاعدة لتحن ـ نيــروفام املعيشــية .كمــا اعتمــدت ويارة النــياحة ف  3ا ار/مــارس 3014
وبــدعم مــن من مــة العمــال الدوليــة ومن مــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونينــيف) مدونــة ســلو
ملكافحة الستةالل اجلنني لألطفال أل راض جتارية مشلت  155وكالة سياحية.
 -38و كـ ــرت مد ش ـ ــقر أ خارط ـ ــة الطريـ ــق ص ـ ــارت عق ـ ــب دراجاـ ــا ف الن ـ ــا ،الق ـ ــانو
الداخلي انو دولة ساريا فور دخول حيز النفا  .وأضنشـك وجـب هـذا القـانو لـ املصـاحلة
امللةاشي ف كانو الوا /ينـاير  .3013وتوخيـ ا لن ـا املصـاحلة الوطنيـة ـررت احلكومـة رسـال
وفد كـال مـن جنـوب أفريقيـا وتو ـو ف طـار بعوـة لستكشـات املمارسـات اجليدـدة ف تشـرين
األول/أكتــوبر  3014وبــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اسةــائي .وسينــتفاد نتــائج هــذمل البعوــة
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سجنــا املصــاحلة الوطنيــة ف البلــد .وسينـ دـاال جنــاي عمليــة املصــاحلة الوطنيــة تنفيــذ خارطــة الطريــق
تنفيذا كامالا.
 -32وفيما يتعلق بتوخي الفعاليـة ف تطبيـق التشـريعات اخلاصـة بالجتـار ـري املشـروع شـب
ال ــورد أنشـ ـ ت احلكوم ــة ف حزيرا /يونيـ ـ  3014جلن ــة مشـ ـ كة بـ ـ ال ــويارات مكلف ــة بتن ي ــف
نوات توريد خشب الورد وخشب األبنوس من واجباـا ا ـ ا ـوان تتماشـ مـع الـناج القـائم
عل ـ حقــوا اسننــا ل ســيما احلــق ف احلفــال عل ـ البيإــة واحلــق ف التنميــة املنــتدامة .وتــتم
مكافحة هذا النوع من الجتار بالتعاو مع شركاء دولي .
 -30وأكدت مد شقر أ الفقر املد ع الذج تعا من ننبة  60ف املائة مـن النـكا وـال
عقبــة ك ـ داء حتــول دو عمــال احلقــوا ال تصــادية والجتماعيــة والوقافيــة .وأشــارت مــن علــة
العوائ ــق ال ــف أش ــارت ليا ــا نق ـ امل ـوارد البش ـرية واملالي ــة وتفش ــي ني ــاهرة الفن ــاد واس ــتمرار
املمارس ــات العرفي ــة املخ ي ــة .وتعت ــز ،مد ش ــقر طبق ـا لنياس ــتاا احلكومي ــة العام ــة ع ــادة س ــيادة
القانو واحلوكمة الرشـيدة نصـابياما وتعزيـز احـ ا ،حقـوا اسننـا ومكافحـة الفنـاد مـن
أجال توفري بيإة مواتية للتنمية املنتدامة والشاملة.
 -31وف طــار مــا تبذل ـ مد شــقر مــن جاــود للتةلــب عل ـ التحــديات الــف تلقاهــا ف تعزيــز
عيــع حقــوا اسننــا ومايتاــا فا ــا تلــتم دعم ـ ا مــن اجملتمــع الــدو ف ــا بنــاء القــدرات
واملناعدة التقنية.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -33خالل احلوار التفاعلي أد  68وفدا ببيانات .وترد التوصيات الصادرة أثناء احلـوار ف
اجلزء الوا من هذا التقرير.
 -33أشادت انا بتو يع خارطة الطريق الرامية حتقيق التماسط النياسـي وبن ـا تن ـيم
النتخابــات الرئاســية مــن بــال كــال مــن الل نــة الوطنيــة املنــتقلة لالنتخابــات ف املرحلــة النتقاليــة
واحملكمة النتخابية اخلاصة .و دمت انا توصيات.
 -34ولح ت ندونينيا نشاء مخسنة وطنية حلقوا اسننا والتو يع عل صـكو دوليـة
ا فياا التفا ية الدولية حلماية حقوا عيع العمال املااجرين وأفراد أسرهم .كما لح ت اُّتا
خط ـ ـوات ملكافح ــة الجت ــار بالنن ــاء واألطف ــال جان ــب ج ـ ـراء اسص ــال التش ـ ـريعي وت ــوفري
التدريب وج الصلة .و ددمت ندونينيا توصيات.
 -35ونوهـت أيرلنـدا بالتقـد ،النياســي احملـري وبالـدعوة الدائمــة املوجاـة املكلفـ بوليــات
ف طار اسجراءات اخلاصة وحوت عل تقدمي التقارير الف تـ خر رفعاـا هيإـات املعاهـدات.
وأعربــت عــن لقاــا ياء حريــة التعبــري والعنــف القــائم عل ـ نــوع اجلــن وال تصــاب الزوجــي
والجتار باألشخا  .و ددمت أيرلندا توصيات.
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رحبت يطاليا باخلطوات املتخذة من أجال استعادة احلقوا املدنية والنياسية .وأعربـت
 -36و د
ع ــن أملا ــا ف أ تين ــر البيإ ــة النياسـ ـية اجلدي ــدة مكافح ــة الفق ــر وماي ــة الفإ ــات الض ــعيفة م ــن
الن ــكا  .و لح ــت التص ــديق عل ـ ـ ع ــدة ص ــكو دولي ــة فا ــا ش ـ ـ عت مد ش ــقر عل ـ ـ
التصديق عل صكو أخرت .و ددمت يطاليا توصيات.
 -31وأعربــت اليابــا عــن لقاــا ياء تــدهور حالــة حقــوا اسننــا  .وأحاطــت علم ـا بعقــد
انتخابــات رئاســية وبرملانيــة ســلمية وباشـرا اليــات حقــوا اسننــا ل ســيما توجيـ دعــوة دائمــة
املكلف بوليات ف طار اسجراءات اخلاصة والتعاو مع املفوضية النامية حلقوا اسننا .
و ددمت اليابا توصيات.
ورحب ــت الكوي ــت ــا تبذلـ ـ مد ش ــقر م ــن جا ــود ف س ــبيال التوعي ــة حبق ــوا اسنن ــا
-38
د
وش ـ عتاا عل ـ ح ـراي مزيــد مــن التقــد ،ف هــذا الصــدد ــا ف لــط تعمــيم نصــو صــكو
حقوا اسننا وتنفيذها .و ددمت الكويت توصية.
 -32وأشــادت ليبيــا بانشــاء الل نــة الوطنيــة املنــتقلة حلقــوا اسننــا والل نــة الوطنيــة حلمايــة
الطفال كما أشادت باصال وان مكافحة الجتار باألشخا  .و ددمت ليبيا توصية.
ورحبــت ماليزيــا باســتعادة الد قراطيــة وعقــد النتخابــات األخــرية واعتمــاد دســتور جديــد
-40
د
واللتـ ـ ـزا ،كافح ـ ــة الفن ـ ــاد .وأحاط ـ ــت علمـ ـ ـا باتاح ـ ــة التعل ـ ــيم البت ـ ــدائي اجمل ـ ــا ف مد ش ـ ــقر
وبــاخلطوات املتخــذة مــن أجــال متك ـ األطفــال مــن اللتحــاا ــددا باملــدارس .و ـ ددمت ماليزيــا
توصيات.
 -41وأشــادت مــا بالتعــاو مــع ج ـراءات واليــات حقــوا اسننــا ؛ وبن ــا النتخابــات
الرئاس ــية األخ ــرية؛ واع ــال مكافح ــة التع ــذيب و ـريمل م ــن أش ــكال املعامل ــة الن ــيإة أولوي ــة وطني ــة.
و ددمت ما توصيات.
 -43وأحاطــت موريتانيــا علم ـ ا بالتقــد ،احملــري ف اجملــال املعيــارج والتش ـريعي ــا في ـ التقــد،
احملــري ــو التصــديق علـ التفا يــة الدوليــة حلمايــة حقــوا عيــع العمــال املاــاجرين وأفـراد أســرهم
و نش ــاء مخسن ــة وطني ــة حلق ــوا اسنن ــا  .واع ف ــت موريتاني ــا ب ــالتزا ،مد ش ــقر ب ــاحلقوا املدني ــة
والنياسية وحباجتاا دعم دو  .و ددمت موريتانيا توصيات.
 -43واع فت املكنيط بانشـاء الل نـة الوطنيـة املنـتقلة حلقـوا اسننـا الـف مـن شـ ا أ
تكفال حـوارا شـامالا مـع عيـع فإـات النـكا  .وأشـادت بنـن القـانو الـذج زيـز التصـديق علـ
التفا ي ــة الدولي ــة حلماي ــة حق ــوا عي ــع العم ــال املا ــاجرين وأف ـ ـراد أس ــرهم .و ـ ـ ددمت املكن ــيط
توصيات.
 -44ولحظ اجلبال األسود حتن اسطار املخسني والتشريعي وأشاد بتوجيـ دعـوة دائمـة
عمــا تعتــز ،مد شــقر فعلـ فيمــا يتعلــق
املكلفـ بوليــات ف طــار اسجـراءات اخلاصــة .واستفنــر د
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بفرض و ف رمسي لتنفيذ عقوبة اسعدا ،وعن اخلطوات املتخـذة مـن أجـال مكافحـة التمييـز ضـد
األطفال .و دد ،اجلبال األسود توصيات.
ورحب املةرب بانشاء مخسنات وطنيـة وبـاجلاود املبذولـة ملكافحـة العنـف القـائم علـ
-45
د
رحــب املةــرب باصــال النـ و
نــوع اجلــن وبت ــرمي التعــذيب وجــب الدســتور اجلديــد .و د
فان تناءل عن بدائال الن ن وعن عادة ت هيال احملت زين سدماجام ف اجملتمع.

ونوه ـ ــت مويامبي ـ ــق بانش ـ ــاء مخسن ـ ــة وطني ـ ــة حلق ـ ــوا اسنن ـ ــا طبقـ ـ ـا ملب ـ ــاد ب ـ ــاري
 -46د
وبــاخلطوات املتخــذة مــن أجــال التصــديق عل ـ ال وتوكــول الختيــارج لتفا يــة مناهضــة التعــذيب
و ريمل من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الال ننـانية أو املاينـة .وحبدـذت أ يقـ دد ،اجملتمـع
الدو املناعدة التقنية ملد شقر .و ددمت مويامبيق توصية.

ورحب ــت ناميبي ــا بت ــرمي التع ــذيب وج ــب الدس ــتور وبانش ــاء مخسن ــة وطني ــة حلق ــوا
-41
د
ـقر علـ املضـي ـدم ا ف مايـة حقـوا املـرأة وعلـ مواءمـة التشـريعات
اسننا  .وشـ عت مد ش َ
احمللية مع الصكو الدولية .و ددمت ناميبيا توصيات.

 -48وأشادت هولندا بالنتخابات ال ملانية والرئاسية األخرية وأعربت عن أملاا ف أ تينر
تنفيذ التوصيات .كما أعربت عن لقاا ياء املمارسات التقليدية الف متيـز ضـد الننـاء ل سـيما
الستةالل اجلنني والعنف املنز  .و ددمت توصيات.
 -42وأحاطــت الني ــر علم ـا بانش ــاء مخسنــة وطنيــة حلق ــوا اسننــا وباصــال الن ـ و
واجلااي القضائي وباتاحة الرعاية الصحية اجملانية للنناء واألطفال دو سن اخلامنة وبـاجلاود
املبذولة ملكافحة العنف القائم عل نوع اجلن  .و ددمت الني ر توصيات.
 -50وأشـادت ني رييــا بالنياســية الوطنيــة ملكافحـة العنـف القــائم علـ نـوع اجلــن الــف مــن
ش ـ ا أ تنــاعد عل ـ وضــع حــد سفــالت اجلنــاة مــن العقــاب .وحودــت مد شــقر عل ـ حتن ـ
نيروت احت اي الن ناء وعل رفع أجور املدرس واملونيف املدني وييادة املوارد املتاحة ىلـم
وعل التع يال ف القيا ،باسجراءات القانونية.
 -51وأحاطت النرويج علم ا باجلاود املبذولـة سعـادة القـانو والن ـا ،نصـابياما وبـاجراء
انتخابــات د قراطيــة وبانشــاء مخسنــات د قراطيــة وبــالتو يع علـ ال وتوكــول الختيــارج الوــا
امللح ــق بالعا ــد ال ــدو اخل ــا ب ــاحلقوا املدني ــة والنياس ــية واىل ــادت لة ــاء عقوب ــة اسع ــدا.،
وأعربت عن لقاا ياء تدهور األحوال ف طاع التعليم وتدهور الةابات املطرية .و ددمت النرويج
توصيات.
ورحب ــت الفلبـ ـ باسص ــالحات التشـ ـريعية وبانش ــاء مخسن ــة وطني ــة حلق ــوا اسنن ــا .
-53
د
ولح ت التقد ،احملري ف التصديق عل التفا ية الدوليـة حلمايـة حقـوا عيـع العمـال املاـاجرين
وأفــراد أســرهم وحودــت عل ـ مايــة حقــوا امل ـرأة والطفــال وعل ـ تاحــة التعلــيم لل ميــع .و ـ ددمت
توصيات.
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ورحبت ال تةال بتوجي مد شقر دعوة دائمة املكلف بوليات ف طار اسجـراءات
-53
د
اخلاصة وبتو يعاا عل ال وتوكول الختيارج الوا امللحق بالعاد الدو اخلا باحلقوا املدنية
والنياسية واىلـادت لةـاء عقوبـة اسعـدا ،وبانشـاء الل نـة الوطنيـة املنـتقلة حلقـوا اسننـا .
وطلبــت ال تةــال احلصــول علـ معلومــات عــن تزايــد انتااكــات حقــوا الطفــال .و ـ ددمت ال تةــال
توصيات.
-54
ورحــب الحتــاد الروســي بن ــا النتخابــات الرئاســية وبانشــاء احلكومــة وال ملــا يــذان ا
د
بنااي ــة الفـ ـ ة النتقالي ــة .وأح ــا علمـ ـ ا ب ــاجلاود اسزابي ــة املبذول ــة ف س ــبيال التنمي ــة الجتماعي ــة
وال تصادية وحتن الد قراطية .و دد ،توصيات.
 -55وأشادت رواندا باخلطوات املتخذة مـن أجـال التخفيـف مـن وطـ ة الفقـر وتعزيـز املنـاواة
ب ـ اجلننـ ـ ومكافح ــة العن ــف الق ــائم عل ـ ن ــوع اجل ــن ومكافح ــة الجت ــار ف األش ــخا
ل سيما األطفال؛ كما أشادت بتو يع مد شقر عل ال وتوكول الختيارج الوا امللحـق بالعاـد
الــدو اخل ــا بــاحلقوا املدني ــة والنياســية واىل ــادت لةــاء عقوب ــة اسعــدا .،و ـ ددمت روان ــدا
توصيات.
 -56وأحاط ــت الن ــنةال علمـ ـ ا بالتح ــديات املتعلق ــة بالقض ــاء علـ ـ الفق ــر وتعزي ــز التعل ــيم
والتمتـ ــع بـ ــبع احلقـ ــوا األساسـ ــية .وأشـ ــارت أ مد شـ ــقر تنـ ــتحق دعـ ــم اجملتمـ ــع الـ ــدو
لتحن حالة حقوا اسننا فياا .و ددمت الننةال توصيات.

ونوهت سرياليو باجلاود املبذولة لستعادة الد قراطية و تاحة التعليم والرعاية الصحية.
 -51د
وشـ ـ د عت مد ش ــقر عل ـ ـ وض ــع ح ــد لعم ــال األطف ــال وعلـ ـ مقاض ــاة عي ــع مـ ـرتكيب أعم ــال
التعذيب وعل مكافحة الجتار وتعزيز املناواة ب اجلنن ومشـاركة القطـاع العـا .،و ـ ددمت
توصيات.
 -58وأحاطــت ســنةافورة علم ـا بانشــاء حكومــة وحــدة وباُّتــا خط ـوات ف ســبيال املصــاحلة
الوطنيــة .وأشــادت بالتــدابري املتخــذة لتينــري التحــاا األطفــال ــددا باملــدارس وملكافحــة العنــف
القائم عل نوع اجلن  .و ددمت سنةافورة توصيات.
 -52وأش ــادت س ــلوفينيا ب ــالتو يع علـ ـ ال وتوك ــول الختي ــارج الو ــا امللح ــق بالعا ــد ال ــدو
اخلا باحلقوا املدنية والنياسية واىلادت لةاء عقوبة اسعدا ،وعل ال وتوكول الختيـارج
ورحبـت بـاجلاود املبذولـة مـن أجـال دراج
لتفا ية حقوا الطفال املتعلـق بـاجراء تقـدمي البال ـات .د
العنــف القــائم عل ـ نــوع اجلــن ف القــانو اجلنــائي .وأعربــت ســلوفينيا عــن لقاــا مــن صــعوبة
احلصول عل ميامل الشرب الن يفة ومرافق الصرت الصحي .و ددمت سلوفينيا توصيات.
ورحبت جنوب أفريقيا باجلاود املبذولة ف سبيال كفالة األمن الةذائي واحلق ف الصحة
-60
د
وبتنفيــذ مشــاريع وهياكــال أساســية اجتماعيــة .وش ـ د عت اجملتمــع الــدو عل ـ دعــم مد شــقر ف
مناعياا اسةائية .و ددمت جنوب أفريقيا توصيات.
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ونوهــت جنــوب النــودا باسصــال الــد قراطي ف مد شــقر .ولح ــت تفــا م الفقــر
 -61د
ر م التدابري املتخذة للقضاء علي وأشارت ضرورة بذل مزيـد مـن اجلاـود .وأحاطـت جنـوب
الن ــودا علم ـ ـا بانش ــاء مخسن ــة وطني ــة حلق ــوا اسنن ــا وبالت ــدابري املتخ ــذة ملكافح ــة الجت ــار
باألشخا  .و ددمت توصية.
 -63وأشــادت ســبانيا بــالتزا ،مد شــقر حبقــوا اسننــا وبتنفيــذ التوصــيات الصــادرة خــالل
الدورة األو من الستعراض الدورج الشامال وبالتو يع عل ال وتوكول الختيـارج الوـا امللحـق
بالعاــد الــدو اخلــا بــاحلقوا املدنيــة والنياســية واىلــادت لةــاء عقوبــة اسعــدا ،وبالتــدابري
املتخذة لتعزيز التعليم .وأعربت سبانيا عن لقاا من العنف املنز  .و ددمت سبانيا توصيات.
 -63ولح ــت النــودا اعتمــاد الدســتور واخلط ـوات املتخــذة حلمايــة صــحة الننــاء واألطفــال
و نشاء الل نة الوطنية حلماية الطفال .كما أحاطـت علمـا طـة التعلـيم املخ تـة للفـ ة 3015-3013
دمت النودا توصيات.
الرامية حتن فر الستفادة من التعليم .و د
 -64وأشادت سوينرا باسصـال النياسـي لكناـا أعربـت عـن لقاـا مـن ال ـروت النـائدة
ف الن ـ و ومــن ورود ادعــاءات التعــرض للتعــذيب واسفــالت مــن العقــاب ومــن املمارســات
التقليديــة الــف متيــز ضــد الننــاء ــا فياــا تقليــد "م ـولي ج" والــزواج القنــرج وعــد ،الع ـ ات
بال تصاب الزوجي بوصف جر ة .و ددمت سوينرا توصيات.
ورحبـت تايلنــد بانشـاء مخسنــة وطنيــة حلقـوا اسننــا وباألسـبقية التشـريعية لالتفا ــات
-65
د
الدولية املصادا علياا .وحبدذت أ يكو بذل اجلاود ف سبيال القضاء عل الفقـر والبطالـة مـن
ورحبت بالتقد ،احملري ف حتن طاعي الصحة والتعليم .و ددمت تايلند توصيات.
األولويات .د
ونوهــت تو ــو بالنتخابــات احلــرة األخــرية مشــرية اجلاــود املبذولــة لســتعادة ســيادة
 -66د
القــانو وملكافحــة الفنــاد .وأحاطــت علم ـا بانشــاء مخسنــة وطنيــة حلقــوا اسننــا وبالتــدابري
املتخذة حلماية الفإات الضعيفة من النناء واألطفال .و ددمت تو و توصيات.
 -61وأشارت مد شقر انطالا عملية التصديق عل ال وتوكول الختيارج الوا امللحـق
بالعاد الدو اخلـا بـاحلقوا املدنيـة والنياسـية واىلـادت لةـاء عقوبـة اسعـدا ،و كـرت أ
احلكومة ستعتمدمل ريب ا بال عرض عل ال ملا .

ـري اليــو ،بع ـ
 -68وفيمــا يتعل ــق حبالــة األطف ــال الت ـوائم أش ــارت مد شــقر أن ـ ــد أضح ـ َ
التقد ،بفضال الدعم املقد ،من برنامج األمم املتحدة اسةائي حيـ مل يَكـن يضنـمل للتـوائم ف
النــابق بالبقــاء ف ـراهم وكــانوا يضر مــو عل ـ النش ـ ة ف مقاطعــات أو منــاطق أخــرت  .وحي ـ
التوائم اليو ،بـالقبول ف األريـات بـال ـم يشـاركو حـح ف الحتفـالت باأليـا ،الدوليـة حلقـوا
يم مركز لفائدة الوالـدين
اسننا  .وفضالا عن لط وبدعم من برنامج األمم املتحدة اسةائي أض َ
الذين يوافقو عل تنشإة توائمام ف كنف األسرة.
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 -62واع فت مد شقر ب ا واجات صعوبات ف ال نيروت الحت اي ل سـيما بنـبب
األيمة النياسية لكناا أشارت بذل جاود من أجال خف معدلت الوفيات وسوء التةذية
ف النـ ـ و  .وفيم ــا يتعل ــق حب ــالت التع ــذيب املبل ــق عنا ــا أف ــادت مد ش ــقر ب ــاجراء حتقيق ــات
داريــة .كمــا أشــارت تعاو ــا الوثيــق مــع من مــات دوليــة ل ســيما الل نــة الدوليــة للصــليب
األمـر جانـب من مــات ـري حكوميــة كانـت تطلعاــا علـ أج خلــال تالح ـ ف النـ و .
وبضذلت أيضا جاود لتحن اىلياكال األساسية والةذاء واألمن ف الن و .

ورحب ــت ت ــون بالدس ــتور اجلدي ــد و ارط ــة الطري ــق وبانش ــاء املخسن ــة الوطني ــة حلق ــوا
-10
د
اسننــا طبق ـا ملب ــاد بــاري وبتوجي ـ دع ــوة دائمــة املكلف ـ بولي ــات ف طــار اسج ـراءات
اخلاص ــة .وش ـ عت عل ـ ب ــذل جا ــود م ــن أج ــال القض ــاء عل ـ العن ــف ض ــد النن ــاء واألطف ــال.
و ددمت تون توصيات.
ونوهت تركيـا بالنتخابـات وباعتمـاد الدسـتور اجلديـد وبتوجيـ دعـوة دائمـة املكلفـ
 -11د
بوليــات ف طــار اسجـراءات اخلاصــة وبانشــاء مخسنــة وطنيــة حلقــوا اسننــا  .وش ـ عت تركيــا
اجلاــود املبذولــة ف ــال التعلــيم ولح ــت املشــاكال القائمــة ف ــال التن ـ يال املــد  .و ـ ددمت
تركيا توصيات.
ورحبــت اململكــة املتحــدة ل يطانيــا الع م ـ وأيرلنــدا الشــمالية بالتقــد ،احملــري ف من ـ لة
-13
د
الجت ــار وبالت ــدابري املتخ ــذة ملكافح ــة الفن ــاد .ولح ــت ع ــد ،تص ــديق مد ش ــقر عل ـ ص ــكو
ليميــة وحوتاــا علـ بــذل جاــود مــن أجــال مكافحــة الفنــاد والعنــف القــائم علـ نــوع اجلــن .
و ددمت توصيات.
 -13وأشادت عاورية تنزانيا املتحدة حبكومة الوحدة وبالل نة الوطنية املنتقلة لالنتخابـات
وحوــت األح ـزاب النياســية عل ـ الوفــاء بتعاــدا ا الناشــإة عــن خارطــة الطريــق .وحوــت املفوضــيةَ
النامية حلقوا اسننا عل تقدمي الدعم .و ددمت توصيات.
ورحب ــت الولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة بالنتخاب ــات الد قراطي ــة وباللتزام ــات بتش ــكيال
-14
د
حكومة متويلية .وأعربت عن لقاا من الفناد وجتاويات وات األمن ومن التمييز ضد الننـاء ف
انو اجلننية .و ددمت توصيات.
ورحب ــت أورو ـ ـواج ب ــاللتزا ،باس ــتعادة س ــيادة الق ــانو ؛ وب ــاجلاود املبذول ــة ف ــالت
-15
د
التعلــيم ومكافحــة الفنــاد ومايــة الفإــات الضــعيفة مــن الننــاء واألطفــال؛ وبالتــدابري الدســتورية
املتخذة ملناهضة التعذيب وسوء املعاملة .وأعربت عن لقاا ياء عدد الفقراء .و ددمت أورو واج
توصيات.

 -16ولح ت عاورية فنـزويال البوليفاريـة التقـد ،احملـري فيمـا يتعلدـق بالقـانو ر ـم 014-3011
الــذج يشــتمال عل ـ خارطــة طريــق لشطــار التش ـريعي اجلديــد؛ و نشــاء الل نــة الوطنيــة املنــتقلة حلقــوا
اسننا ؛ والتدابري املتخذة حلماية النناء واألطفال .و ددمت توصيات.
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ورحبــت فييــت نــا ،بــاجلاود املبذولــة لتنفيــذ التوصــيات املقبولــة خــالل الــدورة األو مــن
-11
د
الســتعراض الــدورج الشــامال .وأحاطــت علم ـا ــا حتقــق مــن جنــايات ف ــال حقــوا اسننــا
ل سيما حقوا املرأة والطفال ر م الصعوبات ال تصادية .و ددمت فييت نا ،توصيات.

 -18وأشــادت اجلزائــر بــاجراء صــالحات وبالتصــديق عل ـ التفا يــة الدوليــة حلمايــة حقــوا
عيـع العمـال املاـاجرين وأفـراد أسـرهم وبـاجلاود املبذولـة ف سـبيال مكافحـة الفقـر ومايـة حقــوا
املـ ـرأة والطف ــال .وحو ــت علـ ـ ب ــذل مزي ــد م ــن اجلا ــود ملكافح ــة الجت ــار باألش ــخا والن ــياحة
تقدمي الدعم .و ددمت اجلزائر توصيات.
اجلننية ودعت اجملتمع الدو

ونوهـت بالتـدابري
 -12واع فت أنةول باجلاود املبذولة دعم ا حلقوا الطفال وحقـوا املعـا  .د
املتخــذة حلمايــة الفإــات الضــعيفة مــن الننــاء واألطفــال و شــروع القــانو املتعلــق بتعــديال ــانو
اجلننية و بادرات حمو األمية .و ددمت أنةول توصيات.
 -80وأشــادت األرجنت ـ بالنتخابــات وباعتمــاد الدســتور اجلديــد .وأعربــت عــن لقاــا مــن
التمييــز ضــد الننــاء وش ـ عت عل ـ مواءمــة التش ـريعات احملليــة مــع املعاهــدات الدوليــة املصــادا
علياا .و ددمت األرجنت توصيات.
 -81وأعربــت أرمينيــا عــن لقاــا مــن عــد ،التصــديق علـ صــكو دوليــة ومــن تــد معــدلت
ورحب ــت ب ــاجلاود املبذول ــة فيم ــا يتعل ــق ح ــو األمي ــة وتعل ــيم األطف ــال وج
اللتح ــاا بامل ــدارس .د
اسعا ة واملناواة ب اجلنن ف املدارس .و ددمت أرمينيا توصيات.
ورحبــت أسـ اليا بالتقــد ،احملــري فيمــا يتعلــق بالنتخابــات وعقوبــة اسعــدا .،وأعربــت عــن
-83
د
لقاا من استةالل األطفال ف البةاء ومن النياحة اجلننية والجتار باألشـخا والعنـف القـائم
عل نوع اجلن واحت اي الرئي النابق .وحودت عل اُّتا جراءات ف ال التعلـيم .و ـ ددمت
أس اليا توصيات.
 -83و دنوهـ ــت بـ ــنةالديمل بـ ــاجلاود املبذولـ ــة ر ـ ــم العديـ ــد مـ ــن التحـ ــديات املطروحـ ــة .ورحبـ ــت
بالنتخابات النلمية الف شادها عا 3013 ،وباسصـال النياسـي مشـرية أ الدسـتور اجلديـد
يخكــد حقــوا الننــاء .وأشــادت بــنةالديمل بالتقــد ،احملــري ــو التصــديق عل ـ التفا يــة الدوليــة حلمايــة
حقوا عيع العمال املااجرين وأفراد أسرهم وش عت عل مزيد من التعاو الدو .
ورحبــت بانشــاء الل نــة
 -84وأ ـ دـرت بل يكــا بــالردود املقدمــة عل ـ األســإلة املوجاــة منــبقا .د
الوطنية املنتقلة حلقوا اسننا وطلبت احلصول عل معلومات ضافية عـن تنفيـذ ـانو ملكيـة
األراضي .و ددمت بل يكا توصيات.
 -85وأش ــادت بوتنـ ـوانا ــا أحريتـ ـ مد ش ــقر م ــن تق ــد ،فيم ــا يتعل ــق بالد قراطي ــة وس ــيادة
القــانو و ــا اُّتذت ـ مــن تــدابري دســتورية ومعياريــة ــدت مايــة حقــوا اسننــا  .وأعربــت عــن
لقا ــا جملدــا ورد م ــن تق ــارير ع ــن الجت ــار باألش ــخا والحت ــاي دو حماكم ــة وت ــردج ني ــروت
الحت اي .و ددمت بوتنوانا توصيات.
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ورحبت ال اييال باعتماد الدستور اجلديد وبالتو يع علـ التفا يـة الدوليـة حلمايـة حقـوا
-86
د
عيع العمال املااجرين وأفراد أسرهم وبانشاء جلا وطنية حلماية الطفـال وتعزيـز حقـوا اسننـا .
لكناــا اع فــت بالتحــديات املطروحــة املتبقيــة املتعلقــة باملصــاحلة واملشــاركة النياســيت  .و ـ ددمت
ال اييال توصيات.
 -81وأشــادت بوركينــا فاســو بالتقــد ،احملــري فيمــا يتعلــق بالنتخابــات واسصــالحات احلكوميــة
ورحب ــت بالتقــد ،احمل ــري ــو التص ــديق عل ـ التفا يــة الدولي ــة حلمايــة حق ــوا عي ــع
والدســتورية .د
العمــال املاــاجرين وأفـراد أســرهم وباجتــامل نشــاء مخسنــة وطنيــة حلقــوا اسننــا وتعزيــز حقــوا
املرأة والطفال وش د عت اسصال القضائي.

ورحبت بوروندج بانتخابات عا 3013 ،وباسصالحات املخسنية واسداريـة والتشـريعية
-88
د
التوقيـف ف ـال حقـوا اسننـا  .وأشـادت بانشـاء الل نـة
املن زة وبالتدابري املتخذة فيما
الوطنيـة املنــتقلة حلقــوا اسننــا وبوضــع السـ اتي ية الوطنيــة للتمويــال الشــامال وشـ د عت علـ
حراي مزيد من التقد.،
 -82وتنــاءلت كنــدا عــن مــدت منــامهة نشــاء الل نــة الوطنيــة املنــتقلة حلقــوا اسننــا ف
ورحبـت بالتقـد ،احملـري ول سـيما
زاد ن ا ،أكور فعاليـة وأ ـال تنيينـ ا حلمايـة حقـوا اسننـا  .د
بالنتخابات النلمية الف نض مت ف عا .3013 ،و ددمت كندا توصيات.

ورحبـ ــت عاوريـ ــة أفريقيـ ــا الوسـ ــط بن ـ ــا النتخابـ ــات؛ وبالتـ ــدابري التش ـ ـريعية املتخـ ــذة ف
-20
د
ــالت التعلـ ــيم البتـ ــدائي والنـ ــياحة اجلننـ ــية والسـ ــتةالل الت ـ ــارج لألطفـ ــال؛ وبالتـ ــدابري املتخـ ــذة
ملكافحة العنف القائم عل نوع اجلن  .وطلبت اجملتمع الدو تقدمي الدعم .و ددمت توصيات.
 -21وأحاطــت تشــاد علم ـ ا بالتق ــد ،احملــري منــذ الــدورة األو م ــن الســتعراض الــدورج الش ــامال
ـا ف لـط نشـاء مخسنـة وطنيـة حلقـوا اسننــا والتـدابري املتخـذة فيمـا يتعلـق بـاحلقوا ال تصــادية
والجتماعية والوقافية واجلاود املبذولة حلماية النناء واألطفال .و ددمت تشاد توصية.
 -23وأعربــت الصـ عــن تقــديرها للتحنــينات املخسنــية والتــدابري املتخــذة ياء العنــف املنــز
والجتــار باألشــخا وال ــروت النــائدة ف النـ و والتوقيــف ف ــال حقــوا اسننــا ومايــة
ورحبــت الص ـ بتعــاو مد شــقر مــع املفوضــية النــامية حلقــوا اسننــا ومــع
الفإــات الضــعيفة .د
هيإات املعاهدات واسجراءات اخلاصة .و ددمت توصية.
التفا يـة الدوليـة حلمايـة حقـوا عيـع العمـال
ورحبت الكونةو بالتقد ،احملري فيما
-23
د
املااجرين وأفراد أسرهم و نشاء مخسنـة وطنيـة حلقـوا اسننـا والل نـة الوطنيـة حلمايـة الطفـال
و صال وان الجتار .وش عت الكونةو عل تنفيذ التوصيات الف ضـدمت أثنـاء الـدورة األو
من الستعراض الدورج الشامال ودعت تقدمي مناعدة دولية.
 -24وأحاطــت كوســتاريكا علم ـا بالتــدابري املتخــذة لضــما تاحــة التعلــيم لل ميــع وب نشــطة
التوقيــف ف ــال حقــوا اسننــا لفائــدة مــونيفي القطــاع العــا .،ولح ــت و ــف تطبيــق عقوبــة
GE.14-24931

15

A/HRC/28/13

اسعــدا ،حبكــم الوا ــع والتو يــع عل ـ ال وتوكــول الختيــارج الوــا امللحــق بالعاــد الــدو اخلــا
باحلقوا املدنية والنياسية واىلادت لةاء عقوبة اسعدا .،و ددمت توصيات.

 -25وأحاطــت كــوت ديف ـوار علم ـ ا باسصــالحات املن ــزة ملواءمــة النياســات الوطنيــة مــع املعــايري
ورحبــت بتن ــيم انتخابــات د قراطيــة .وشـ عت اجلاــود املبذولــة فيمــا يتعلــق با ليــات الدوليــة
الدوليــة د
والعنف املنز والستةالل اجلنني وحقوا الفإات الضعيفة .و ددمت توصيات.
 -26ولح ــت كوبـ ــا الت ـ ـزا ،مد شـ ــقر بعمليـ ــة الس ــتعراض الـ ــدورج الشـ ــامال وتعاو ـ ــا مـ ــع
املفوضــية النــامية حلقــوا اسننــا  .وســلطت الضــوء علـ اسصــال القضــائي والتقــد ،احملــري ف
ــال احلق ــوا املدني ــة والنياس ــية واجلا ــود املبذول ــة ملكافح ــة الفق ــر ال ــف ياد ــا األيم ــة حلاحـ ـ ا.
و ددمت كوبا توصيات.
 -21وأشادت عاورية الكونةو الد قراطية بالتقـد ،احملـري ر ـم الصـعوبات ف ا ونـة األخـرية
لــط أنـ مــن شـ اسصــالحات
ل ســيما فيمــا يتعلــق حبقــوا املـرأة والطفــال .و كــرت ضــافة
حتنن التمتع باحلريات األساسية مث ال روت النائدة ف الن و لحقا .و ددمت
املخسنية أ د
توصيات.
 -28وسـقر جيبــو أ تالحــظ اعتمــاد دســتور جديــد ســيعيد ترســيع حقــوا اسننــا ويعزيهــا
ف مد شقر .وطلبت اجملتمع الدو أ يـدعم مد شـقر ف حتقيـق أهـدافاا .و ـ ددمت جيبـو
توصيات.
ونوهــت مصــر بــاحلوار الــوطا الشــامال الــذج مــن ش ـ ن أ يفضــي ف ايــة املطــات
 -22د
رسـاء ن ــا ،د قراطـي دائــم وأشـادت بانشــاء مخسنــة وطنيـة حلقــوا اسننـا وبالتــدابري املتخــذة
لتمكـ الننــاء وحلمايــة صــحة الننــاء واألطفــال وحتنـ فــر الســتفادة مــن الرعايــة الصــحية.
و ددمت مصر توصيات.

 -100وأحاطـ ــت ثيوبيـ ــا علم ـ ـ ا بانشـ ــاء الل نـ ــة الوطنيـ ــة املنـ ــتقلة حلقـ ــوا اسننـ ــا ونوهـ ــت
ورحب ــت ــا بذلتـ ـ مد ش ــقر م ــن جا ــود ملكافح ــة الجت ــار والس ــتةالل
باس ــتعادة الد قراطي ــة .د
اجلنني وبدعماا للنناء واألطفال .و ددمت ثيوبيا توصيات.

 -101وش ـ ـ د عت فرنن ـ ــا عل ـ ـ ب ـ ــذل مزي ـ ــد م ـ ــن اجلا ـ ــود توخي ـ ـا لتحن ـ ـ حق ـ ــوا اسنن ـ ــا .
واستفنــرت عــن وضــع مشــروع ــانو مكافحــة الجتــار باألشــخا والتــدابري ات الصــلة وعمــا
ا كا يض َزمع صال الن و  .و ددمت فرننا توصيات.
ورحب ــت ــابو بتع ــاو مد ش ــقر م ــع ا لي ــات الدولي ــة حلق ــوا اسنن ــا وب ــاخلطوات
 -103د
املتخــذة حلمايــة صــحة الننــاء واألطفــال وكفالــة التةطيــة ف ــال التلقــيل .وحوــت اجملتمــع الــدو
عل دعم اجلاود الف تبذىلا مد شقر .و ددمت ابو توصيات.
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 -103وأعربــت أملانيــا عــن لقاــا ياء حالــة حقــوا اسننــا ف مد شــقر وحوــت البلــد عل ـ
تنـريع جاــودمل لتحنـ تنفيــذ التوصــيات الصــادرة خــالل الــدورة األو مــن الســتعراض الــدورج
الشامال .و ددمت أملانيا توصيات.

 -104وفيما يتعلق بوضع الرئي النابق مار رافالومانانا كرت مد شقر أ خارطة الطريق
تن عل عودت ري املشروطة ولكن بناء عل حتضري مالئم .ولكن مار رافالومانانا عاد بنـاءا
عل رار انفـرادج وكانـت عودتـ موضـع دانـة مـن اجملتمـع الـدو أيضـ ا وأدت القيـا ،ب نشـطة
ُّتريبية تدعو العصيا وهو ما ياد من خطر الو ـوع ف أيمـات جديـدة بينمـا البلـد ف حاجـة
الستقرار لتصـحيل منـارمل .وهـو مـا يضـع ف ماـب الـريل عيـع مـا بضـذل مـن جاـود .وهكـذا
فا القرار بوضع رهن اس امة اجل ية د خاُّتذ بةية احلفال عل الن ا ،العا.،

 -105وفيمــا ـ الل نــة الوطنيــة املنــتقلة حلقــوا اسننــا أدخــال القــانو اجلديــد تةي ـريات
ملحونيــة .وفيمــا مض ـ كانــت اىليإــة التنفيذيــة هــي املكلفــة بتعي ـ أعضــاء الل نــة .أمــا وجــب
التشـريعات اجلديــدة فقــد أضوكــال أداء هــذمل املامـة اىليإــات املعينــة انونيـ ا .وطبقـ ا ىلــذا القــانو
ال ــذج يتماشـ ـ م ــع مقتض ــيات مب ــاد ب ــاري ض ن ــع أعض ــاء الل ن ــة م ــن النتم ــاء ألج ح ــزب
سياسي.
 -106وأكــدت مد شــقر أ مكافحــة الفنــاد مــن أولويــات النياســة العامــة للحكومــة .و ــد
أضطلق برنامج لسـتعراض خطـة العمـال اخلاصـة كافحـة الفنـاد صـد تنفيـذ هـذمل النياسـة العامـة
عل ـ املنــتوت القطــاعي .وينــتند هــذا الســتعراض نتــائج ال نــامج النــابق وزــب أ يراع ـي
عيع اجلاات املعنية الف تدعم مد شقر ف مكافحتاا للفناد.
 -101وف اخلتـا ،أعربــت مد شـقر عــن خــال شـكرها جلميــع الــدول الـف شــاركت ف احلـوار
التفاعلي برو بنداءة وف جو من التعاو  .وأعربت مد شقر عن أملاـا ف أ تكـو تعليقا ـا ـد
أوضــحت حــد مــا مــدت تطــور حالــة حقــوا اسننــا ف البلــد منــذ تقــدمي تقريرهــا األول ف
عــا .3010 ،وشــدد الوفــد علـ أ حكومتـ ــد أحاطــت علمـا اميــع املالح ــات والتوصــيات
الصــادرة عــن عيــع ال ـدول وســتن ر فياــا بعنايــة بالةــة .وســتق دد ،مد شــقر ردودا خطيــة عل ـ أج
أسإلة نيلت بال جابة ن را لضيق الو ت .و الت مد شقر ا تدر الصعوبات الف حتـول دو
عمــال حقــوا اسننــا بالكامــال ف البلــد .ورئــي اجلماوريــة واحلكومــة مصــمما علـ مواصــلة
تش ـ يع ســيادة القــانو وتعزيزهــا واحلفــال علياــا حتقيق ـا للعدالــة الجتماعيــة والتنميــة املنــتدامة
والشـاملة لنــكا البلـد .وأخـريا كـررت مد شــقر نـداءها للم تمــع الـدو كــي يواكـب جاودهــا
الرامية حتن حالة حقوا اسننا .
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ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -108بحث تتد مدغش تتقر التوص تتيات التالي تتة الت تتي ت تدمد خ تتال الح تتوار التف تتاعلي والت تتي
تحظى بتأييدها:
 1-108اتختتاا الخاتتوات الالمتتة للتلتتديق علتتى اتفا يتتة حقتتوق اص تتخا
اوي اإلعا تتةو واالتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتل العمتتال المدتتاجرين وأ تراد
أستتره و والبروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل أ ت ال التمييتتز ضتتد
الم تترأةو والبروتوك تتول االختي تتاري التفا ي تتة مناهى تتة التعت ت يب وغي تتر م تتن ض تترو
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المدينة (غانا)؛
 3-108النظتتر تتي التلتتديق تتي أ تتر و تتد مم تتن علتتى أبتترل اللت ت و
الدولية لحقوق اإلنسانو بمتا يدتا االتفا يتة الدوليتة لحمايتة جميتل اص تخا متن
االختفاء القسري واتفا ية حقوق اص خا اوي اإلعا ة (اليابان)؛
 3-108التل تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفا ي تتة مناهى تتة التعت ت يب
وغير من ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المدينة (مالي)؛
 4-108التلديق علتى البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي
الختتا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والدتتادء إلتتى إلعتتاء عقوبتتة اإلعتتدا (الجبتتل
اصسود)؛
 5-108التلتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل
أ ال التمييز ضد المرأة (هولندا)؛
 6-108التلتتديقو علتتى ستتبيل اصولويتتةو علتتى البروتوكتتول االختيتتاري الثتتاني
الملحتتق بالعدتتد التتدولي الختتا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والدتتادء إلتتى إلعتتاء
عقوبة اإلعدا (النرويج)؛
 1-108التلتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل
أ ال التمييز ضد المرأة المبر ي عا (9111النرويج)؛
 8-108تست تريل وتي تترة الجدت تتود المب ول تتة لانى تتما إل ت تى االتفا ي تتة الدوليت تتة
لحماية حقوق جميل العمال المداجرين وأ راد أسره و وموا اة المجلس بتحديث
عن تنفي ها خال الدورة المقبلة من االستعراض الدوري الشامل (الفلبين)؛

__________
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 2-108التلديق علتى البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي
الخا بالحقوق المدنية والسياسية والدادء إلى إلعاء عقوبة اإلعدا (البرتعال)؛
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 10-108التلتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل
أ ال التمييز ضد المرأة (البرتعال)؛
 11-108التل ت تتديق عل ت تتى البروتوك ت تتول االختي ت تتاري للعد ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتا
بت تتالحقوق اال تلت تتادية واالجتماعيت تتة والثقا يت تتة؛ والبروتوكت تتول االختيت تتاري التفا يت تتة
مناهىتتة التع ت يب وغيتتر متتن ضتترو المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الاإنستتانية
أو المدينتتة؛ واالتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتل اص تتخا متتن االختفتتاء القستتري
(البرتعال)؛
 13-108النظ تتر تتي التل تتديق عل تتى اتفا ي تتة من تتل جريم تتة اإلب تتادة الجماعي تتة
والمعا بة عليدا (رواندا)؛
 13-108التلديق علتى البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي
الخا بالحقوق المدنية والسياسية والدادء إلى إلعاء عقوبة اإلعدا (رواندا)؛
 14-108التلتتديق علتتى جميتتل االتفا يتتات الدوليتتة التتتي و عتدتتاو إلتتى جانتتب
االتفا ي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتل اص تتخا مت تن االختف تتاء القس تتري والبروتوك تتول
االختياري التفا ية القىاء على جميل أ ال التمييز ضد المرأة (سيراليون)؛
 15-108التلتتديق علتتى اتفا يتتة حقتتوق اص تتخا
االختياري (جنو أ ريقيا)؛

اوي اإلعا تتة وبروتوكولدتتا

 16-108التلديق على البروتوكول االختياري الملحق بالعدد الدولي الختا
ب تتالحقوق اال تل تتادية واالجتماعيت تتة والثقا ي تتةو إض تتا ة إلت تتى ب تتول لي تتة التحقيت تتق
والتواصل بين الدول (إسبانيا)؛
 11-108التعجي تتل بالتل تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفا ي تتة مناهى تتة
التع يب وغيتر متن ضترو المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الاإنستانية أو المدينتة
وبتنفي (سويسرا)؛
 18-108التعجيل بالتلديق على البروتوكول االختياري التفا ية القىتاء علتى
جميل أ ال التمييز ضد المرأة وبتنفي (سويسرا)؛
 12-108التل تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفا ي تتة مناهى تتة التعت ت يب
وغير من ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المدينة (توغو)؛
 30-108التلتتديق علتتى اتفا يتتة حقتتوق اص تتخا اوي اإلعا تتةو واالتفا يتتة
الدوليتتة لحمايتتة جميتتل اص تتخا متتن االختفتتاء القستتريو والبروتوكتتول االختيتتاري
التفا يت تتة مناهى ت تتة التع ت ت يب وغي ت تتر مت تتن ض ت تترو المعاملت تتة أو العقوب ت تتة القاس ت تتية
أو الاإنسانية أو المدينة (تونس)؛
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 31-108التلديق علتى البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي
الخا بالحقوق المدنية والسياسية والدادء إلى إلعاء عقوبة اإلعدا (تركيا)؛
 33-108التلديق علتى البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي
الخ ت تتا ب ت تتالحقوق المدني ت تتة والسياس ت تتية والد ت تتادء إل ت تتى إلع ت تتاء عقوب ت تتة اإلع ت تتدا
(أوروغواي)؛
 33-108التل تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفا ي تتة مناهى تتة التعت ت يب
وغي ت تتر م ت تتن ض ت تترو المعامل ت تتة أو العقوب ت تتة القاس ت تتية أو الاإنس ت تتانية أو المدين ت تتة
(أوروغواي)؛
 34-108التلديقو دون أي تحفظو علتى االتفتاق بشتأن امتيتالات المح متة
الجنائية الدولية وحلاناتدا (أوروغواي)؛
 35-108التلتتديقو دون أي تحف تتظو عل تتى االتفا يتتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتل
اص خا من االختفاء القسري (أوروغواي)؛
 36-108التلتتديق علتتى اتفا يتتة حقتتوق اص تتخا
االختياري (أوروغواي)؛

اوي اإلعا تتة وبروتوكولدتتا

 31-108التلت تتديق علت تتى االتفا يت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتل اص ت تتخا
االختفاء القسري (اصرجنتين)؛

مت تتن

 38-108التلتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل
أ ت ت ال التمييت تتز ضت تتد المت ترأةو واتخت تتاا تت تتدابير للقى تتاء علت تتى ممارست تتات التمييت تتز
(اصرجنتين)؛
 32-108االنىما إلتى اتفا يتة منتل جريمتة اإلبتادة الجماعيتة والمعا بتة عليدتا
(أرمينيا)؛
 30-108مواصتتلة الندتتوض بحقتتوق الفضتتات الىتتعيفة وحمايتدتتاو ال ستتيما متتن
خال التلديق على اتفا ية حقوق اص خا اوي اإلعا ة (البراليل)؛
 31-108التلتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل
أ ال التمييز ضد المرأة (جمدورية أ ريقيا الوساى)؛
 33-108التلديق علتى البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي
الخا بالحقوق المدنية والسياستيةو بدتدء إلعتاء عقوبتة اإلعتدا تي التشتريعات
الوطنية (كوستاري ا)؛
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 33-108التلت تتديق علت تتى الل ت ت و الدوليت تتة التت تتي و عت تتد عليدت تتا مدغشت تتقرو
ال سيما االتفا ية الدولية لحماية جميتل اص تخا متن االختفتاء القستري؛ وإدرا
أح امدا ي التشريعات الوطنية ( رنسا)؛
 34-108التلديق علتى البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي
الختتا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والدتتادء إلتتى إلعتتاء عقوبتتة اإلعتتدا المو َّتتل
علي تتي تتي ع تتا 2192؛ وكت ت لع تع تتديل التشت تريعات الجنائي تتة الوطني تتة عل تتى هت ت ا
اصساس وهو موضوع يد المنا شة ي الجمعية الوطنية ( رنسا)؛
 35-108النظ تتر تتي التل تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري الث تتاني الملح تتق
بالعدتتد التتدولي الختتا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والدتتادء إلتتى إلعتتاء عقوبتتة
اإلعدا و والمو َّل عليي ي عا ( 2192غابون)؛
 36-108النظتتر تتي التلتتديق علتتى اتفا يتتة حقتتوق اص تتخا
المو ل عليدا ي عا ( 2112غابون)؛

اوي اإلعا تتة

 31-108التلتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل
أ ال التمييز ضد المرأةو واتخاا خاوات انونية وعملية عالة لم ا حتة العنتف
القتتائ علتتى نتتوع الجتتنس والقوالتتب النمايتتةو والندتتوض بالمستتاواة بتتين الجنستتين
(ألمانيا)؛
 38-108التل تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفا ي تتة مناهى تتة التعت ت يب
وكفالة امتثال المسؤولين كا ة للوائح االحتجال التي ينص عليدا القانون الملعا ي
إلتتى جانتتب القواعتتد النمواجيتتة التتدنيا لمعاملتتة الستتجناءو و ق ت ا للمعتتايير الدوليتتة
لحقوق اإلنسان (ألمانيا)؛
 32-108اتخاا التدابير المائمة لىتمان إدرا االلتزامتات بموجتب االتفا يتة
الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتل العم تتال المد تتاجرين وأ ت تراد أس تتره تتي الق تتوانين
المحلية (إندونيسيا)؛
40-108
(السنعال)؛

مواءمة التشريعات الوطنية مل الل و الدولية التتي صتد د عليدتا

41-108

العمل على إنشاء مؤسسة تعنى بتنفي اتفا ية حقوق الافل (ليبيا)؛

 43-108الش تتروع تتي إجت تراءات اعتم تتاد المؤسس تتة الوطني تتة لتعزي تتز وحماي تتة
حقوق اإلنسان ضمن الفضة "ألف" و قا لمبادئ باريس (البرتعال)؛
 43-108مواصلة جدودها الراميتة إلتى جعتل المؤسستة الوطنيتة لتعزيتز وحمايتة
حقوق اإلنسان تتما ى مل مبادئ باريس ( نزويا (جمدورية  -البوليفارية))؛

GE.14-24931

21

A/HRC/28/13

 44-108تخليص الموارد ال ا ية للجنة الوطنية لحقوق اإلنستان ل تي تقتو
بعملدا (بلجي ا)؛
 45-108مواصتتلة التعتتاون متتل برنتتامج اصمت المتحتتدة اإلنمتتائي إلرستتاء أستتس
حقوق اإلنسان واستخا العبر من التجار (ال ويد)؛
 46-108السعي إلى تنفي التوصيات المتبقيتة متن التدورتين الستابقة والحاليتة
من االستعراض الدوري الشامل (مولامبيق)؛
 41-108النظر ي إعداد مؤ رات لحقوق اإلنسانو عماا بتا ترا المفوضتية
السامية لحقوق اإلنسانو كأداة تتيح تقييما أدق وأكثر اتسا ا للسياستات الوطنيتة
ي مجال حقوق اإلنسان (البرتعال)؛
 48-108مواصتتلة جدودهتتا الراميتتة إلتتى تم تتين الم ترأة متتن ختتال عملدتتا متتل
برنامج اصم المتحدة اإلنمائيو مما سيم ن المرأة من التمتتل باالستتقال المتالي
ومن تحسين مداراتدا التسييرية وإنتاجيتدا (سنعا ورة)؛
 42-108إاكاء وعي الجمدور بحقوق اإلنسان (السودان)؛
 50-108النظر ي وضل سياسة وطنية للافل تشمل جوانب اللحة والثقا تة
والرياضة (تركيا)؛
 51-108مواصتتلة ب ترامج التنميتتة االجتماعيتتة واال تلتتادية للندتتوض بتتالحقوق
اال تلادية واالجتماعية للس ان ( ييد نا )؛
 53-108مت تتنح اصولويت تتة لتنفي ت ت التوص ت تيات المتعلقت تتة بت تتالحقوق اال تلت تتادية
واالجتماعية والثقا ية التي تأخر تنفي ها بسبب اصلمة السياسية (أنعوال)؛
 53-108مواصتتلة احت ترا تترو خارطتتة طريتتق الجماعتتة اإلنمائيتتة للجن تتو
اص ريقي وتعاون القادة السياسيين على تحقيق الملالحة (أستراليا)؛
 54-108مواصلة جدودها الرامية إلى خفض معدل الباالة وإلى القىتاء علتى
الفقرو والتأكيد على حماية الحقوق اال تلادية واالجتماعيتة والثقا يتة لخ تخا
وتعزيزها (اللين)؛
 55-108إدرا حقوق اإلنسان ي المناهج الدراسية (جيبوتي)؛
56-108

تعزيز الجدود الرامية إلى تنفي اتفا ية حقوق الافل (ملر)؛

 51-108ت ثيف تعاوندا مل هيضات المعاهدات (النيجر)؛
 58-108اتخاا الخاوات الالمة للقىاء على الممارستات الثقا يتة التقليديتة
التي تميز ضد المرأة (غانا)؛
22
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 52-108إحترال مزيتتد متتن التقتتد تتي تنفيت االتفا يتتات الدوليتتة التتتي صتتد د
عليدتتا محلي تا واتختتاا تتتدابير صتتارمةو بمتتا يدتتا ستتن التش تريعات وتنظتتي حمتتات
توعية من أجل القىاء على الممارسات التقليدية والثقا يتة التتي تميتز ضتد النستاء
والفتيات (هولندا)؛
 60-108مىاعفة جدودها لىمان تنفي التشريعات التي تنص علتى م ا حتة
التمييز القائ علتى أستاس نتوع الجتنس تنفيت ا عتاالاو واتختاا تتدابير عالتة لترستي
المساواة بين الجنسين (إسبانيا)؛
 61-108مواصتتلة جدودهتتا الراميتتة إلتتى اعتمتتاد تش تريعات لم ا حتتة االتجتتار
ولحماي تتة حق تتوق المت ترأةو وال س تتيما يم تتا يخ تتص مس تتألة الجنس تتية والمس تتاواة ب تتين
الجنسين (السودان)؛
 63-108مى تتاعفة الجد تتود لتحس تتين خدم تتة التس تتجيل الم تتدني حرصت ت ا عل تتى
تسجيل جميل اصطفال عند والدتد (تركيا)؛
 63-108إصا انون الجنسية لديدا ل فالة المساواة بين جميتل المتواطنين
تتي التمتتتل بتتالحق تتي متتنح جنستتيتد صطفتتالد وضتتمان عتتد تعتترض اصطف تتال
المول ت تتودين صمد ت تتات ملعا ت تتيات لخا ت تتر انع ت تتدا الجنس ت تتية (الوالي ت تتات المتح ت تتدة
اصمري ية)؛
 64-108مىاعفة الجدود الرامية إلى الحد من التمييز ضد التوائ (أنعوال)؛
 65-108اتب تتاع سياس تتة ل فال تتة تابي تتق تتانون المل ي تتة العقاري تتة تابيقت تا ع تتاالا
وتجاول اصعراء التي تمنل النساء من وراثة اصراضي (بلجي ا)؛
 66-108مى تتاعفة الجد تتود الرامي تتة إل تتى م ا ح تتة التميي تتز عل تتى أس تتاس ن تتوع
الجتتنسو ال ستتيما متتن أجتتل وضتتل حتتد للمعاملتتة التمييزيتتة التتتي تتتؤثر علتتى اصطفتتال
المولودين ص أجنبي متزو من امرأة ملعا ية (البراليل)؛
 61-108وض تتل إط تتار لم ا ح تتة العن تتف الق تتائ عل تتى ن تتوع الج تتنس ومعا ب تتة
مرت بيي (غانا)؛
 68-108مواصتتلة الجدتتود الراميتتة إلتتى م ا حتتة االتجتتار بالنستتاء واصطفتتالو
بما ي الع وضل خاة عمل وطنية لم ا حة االتجار (إندونيسيا)؛
 62-108اعتمتاد خاتتة عمتل وطنيتتة لم ا حتة العنتتف الجنستي والعنتتف القتتائ
عل تتى ن تتوع الج تتنسو وتجت تري االغتل تتا الزوج تتي عل تتى س تتبيل اصولوي تتةو وتش تتديد
وانين م ا حة االتجار باص خا وتنفي ها (أيرلندا)؛
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 10-108اتخاا مزيد من التدابير لمنل وم ا حة الممارسات التتي تتؤثر ستلبي ا
علتى تم تين النستاءو متن بيتل التزوا المب تر والتزوا القستري وتقليتد "متتوليتري"
(إيااليا)؛
 11-108الموا قتتةو علتتى ستتبيل اصولويتتةو علتتى مشتتروع تتانون المعا بتتة علتتى
االغتلتتا الزوجتتي باعتبتتار جرم تاو وإعتتداد سياستتة وطنيتتة تتد تشتتتمل علتتى خاتتة
تشعيلية ومؤ ترات بدتدء تنفيت تشتريعات م ا حتة العنتف المترتبا بنتوع الجتنس
(إيااليا)؛
 13-108النظتتر علتتى نحتتو إيجتتابي تتي مستتألة إلعتتاء عقوبتتة اإلعتتدا و أو علتتى
اص ل اعتماد و ف انوني لتنفي عقوبة اإلعدا (إيااليا)؛
 13-108ت ثيتتف التتتدابير المتخ ت ة علتتى اللتتعيد التتوطني توخي ت ا للفعاليتتة تتي
م ا حة العنف ضد النساء (مالي)؛
 14-108وضتتل سياستتات عامتتة للتوعيتتة متتن أجتتل القىتتاء علتتى الممارستتات
الثقا يتتة المتعارضتتة متتل حقتتوق المترأةو بمتتا تتي التتع إبترا عقت ل
تود بتتل التتزوا علتتى
أساس الدبة (الم سيع)؛
 15-108تقوية اللجنة الوطنية لحماية الافل لزيادة درتدا على حماية حقوق
الافلو ال سيما أطفال الشوارع (الم سيع)؛
 16-108النظ تتر تتي إنف تتاا و تتف عقوب تتة اإلع تتدا بموج تتب انوند تتا المحل تتي
(ناميبيا)؛
 11-108إعاتتاء اصولويتتة لتنفي ت ب ترامج م ا حتتة االتجتتارو وال ستتيما ت ثيتتف
التدابير الو ائية وحماية ضحايا االتجار (الفلبين)؛
 18-108اتخاا التدابير الالمة لمعالجة مسائل االستعال الجنستي لخطفتال
والممارستتات التقليديتتة التتتي تبتتيح العنتتف علتتى اصطفتتالو كتتالتخلي عتتن التتتوائ و
باعتبار الع من اصولويات بما ي الع على صعيد المساءلة (البرتعال)؛
 12-108اعتماد خاة وطنية تتعلق بقرار مجلس اصمن بشتأن المترأة والستا
واصمن (( )9221البرتعال)؛
 80-108ت ثيف التدابير الراميتة إلتى م ا حتة االتجتار باص تخا والستياحة
الجنستتيةو بوستتائل مندتتا إنشتتاء هيضتتة خاصتتة داختتل الح ومتتة بستترعة لمعالجتتة هت
المسائل (االتحاد الروسي)؛
 81-108اتختتاا تتتدابير إضتتا ية للقىتتاء علتتى العنتتف ضتتد النستتاء واصطفتتال
وكفالة المساواة بين الجنسين ي المجتمل (االتحاد الروسي)؛
24

GE.14-24931

A/HRC/28/13

 83-108ت ثيف الجدود المب ولةو بالتعتاون متل المجتمتل التدوليو لم ا حتة
االتجار باص خا و ال سيما اصطفال (رواندا)؛
 83-108ت ثيتتف الجدتتود الراميتتة إلتتى كفالتتة المستتاواة بتتين الجنستتين والقىتتاء
علتتى العنتتف الجنستتي والعنتتف القتتائ علتتى نتتوع الجتتنسو بوستتائل مندتتا النظتتر تتي
إعداد خاة عمل وطنية وتنفي رار مجلس اصمن ( 9221رواندا)؛
 84-108اتختتاا مزيتتد متتن التتتدابير واإلج تراءات لفائتتدة الفضتتات الىتتعيفة متتن
النس تتاء واصطفت تتال بتشت تتجيل إم انيت تتة اس تتتفادتدا مت تتن االئتمت تتان والرعايت تتة اللت تتحية
والتعلي (السنعال)؛
85-108

رض و ف عقوبة اإلعدا بددء إلعائدا (سيراليون)؛

 86-108االرتقاء بالسياسات التي تشجل إ را الفتيات بعد مستوى التعلي
االبتت تتدائي وتعزيت تتز االست تتتراتيجيات واإلج ت تراءات الراميت تتة إلت تتى القىت تتاء علت تتى لوا
اصطفال المب ر والزوا القسريو بما ي الع تقليد "موليتري" (سيراليون)؛
 81-108تعزيز جدودها لتلنيف جميتل أ ت ال العنتف الجنستي ضتد النستاء
والفتياتو بما يدا االغتلا الزوجيو باعتبارها جرائ جنائية (سلو ينيا)؛
 88-108م ا حتتة العنتتف ضتتد النستتاء واصطفتتال عتتن طريتتق تنفيت التشتريعات
القائمة واتخاا تدابير املة بعية التلدي لجميل أ ت ال العنتف المنزلتي (جنتو
أ ريقيا)؛
 82-108وض تتل برن تتامج إللعت تتاء عقوب تتة اإلع تتدا علي ت ت ا تتي انوند تتا الجنت تتائي
(إسبانيا)؛
 20-108تعزيز اإلطار القانوني لم ا حة أسوأ أ ال عمل اصطفال والقىتاء
عليداو من خال اتخاا تدابير تشريعية وحمات توعية (إسبانيا)؛
 21-108اتخاا التدابير الالمة لتحسين ظروء االحتجال (سويسرا)؛
23-108

اعتماد و ف تنفي عقوبة اإلعدا بددء إلعائدا (توغو)؛

 23-108تت تتوخي الفعاليت تتة ت تتي م ا حت تتة العنت تتف القت تتائ علت تتى نت تتوع الجت تتنس
والممارسات التقليدية التي تميز ضد النساء (توغو)؛
 24-108تعزيتتز الجدتتود الراميتتة إلتتى م ا حتتة العنتتف القتتائ علتتى نتتوع الجتتنس
من خال اتخاا تدابير محددة لتشجيل إ بال الجمدور على اإلباغ عنتي؛ وليتادة
الشفا ية؛ وليادة التحقيقات والماحقات القىائية واإلدانات والعقوبات بعية ردع
الجناة (الممل ة المتحدة لبرياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
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 25-108تعزيتتز التتتدابير التش تريعية المتخ ت ة واتختتاا تتتدابير لم ا حتتة التمييتتز
والعنتف ضتد النستاء؛ ووضتل حتد للممارستات الثقا يتة المؤايتة التتي تلحتق الىتترر
بالفتيات والتوائ ( ييد نا )؛
26-108
(الجزائر)؛

مواصتتلة الجدتتود المب ولتتة لم ا حتتة االستتتعال الجنستتي لخطفتتال

 21-108تعزيت تتز الجدت تتود المب ولت تتة لحمايت تتة أضت تتعف ضت تتات س ت ت انداو طبق ت تا
لالتزامتتات النا تتضة عتتن اتفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل أ ت ال التمييتتز ضتتد الم ترأة
وبموج تتب اتفا ي تتة حق تتوق الاف تتل؛ واعتم تتاد تشت تريعات وبت ترامج مح تتددة تس تتتددء
م ا حة العنف القائ على نوع الجنسو بما يي االغتلا الزوجي (أستراليا)؛
 28-108تترض و تتف رستتمي لعقوبتتة اإلعتتدا بعيتتة التلتتديق عل تى البروتوكتتول
االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعدتتد التتدولي الختتا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
والدادء إلى إلعاء عقوبة اإلعدا (أستراليا)؛
 22-108تعزيتتز التش تريعات القائمتتة المتعلقتتة باالستتتعال الجنستتي واالتجتتار
باص خا و وكفالة تنفي ها تنفي ا كاماا (بوتسوانا)؛

 100-108اتختتاا تتتدابير محتتددة للقىتتاء علتتى ظتتواهر لوا اصطفتتال والتتزوا
المب ر والزوا القسري التي ال تتزال منتشترة تي عتدد متن المجتمعتات المحليتة
ويتال تتب اتخ تتاا هت ت الت تتدابير حماي تتة دس تتتورية وتشت تريعية جدي تتدةو إل تتى جان تتب
التزام تتات تتي مج تتاالت إتاح تتة التعل تتي والرعاي تتة الل تتحية للفتي تتات والحماي تتة م تتن
العنفو وإنشاء ملالح حماية الافل التي يتعتين عليدتا أن تراعتي البعتد الجنستاني
وتم ين النساء ا تلاديا (كندا)؛
 101-108توست تتيل نات تتاق الحمايت تتة القانونيت تتة الم فولت تتة للنست تتاء الملعا ت تتيات
لحم تتايتدن م تتن العن تتفو بوس تتائل مند تتا اعتب تتار االغتل تتا الزوج تتي جريم تتة جنائي تتة
(كندا)؛
 103-108تحديد اصسبا الج رية لاتجار باص تخا واالستتعال الجنستي
لخطفال من أجل التوصل إلى حلول مائمة (جمدورية أ ريقيا الوساى)؛
 103-108تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إلتتى حمايتتة النستتاء واصطفتتال متتن الممارستتات
الثقا ية المؤايةو كتقليد "موليتري" ووص التوائ (تشاد)؛
 104-108إعت تتداد خات تتة وطنيت تتة لم ا حت تتة العنت تتف القت تتائ علت تتى نت تتوع الجت تتنس
والتم تتين متتن تنفيت اإلطتتار القتتانوني التتوطني والتتدولي تنفيت ا عتتاالا؛ ويشتتمل التتع
أيى ا تدريب العاملين ي نظا القىاء (كوستاري ا)؛
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 105-108مواصت ت ت تتلة وتعزيت ت ت تتز م ا حتدت ت ت تتا للممارست ت ت تتات التقليديت ت ت تتة المؤايت ت ت تتة
(كوت ديفوار)؛
 106-108است تتتعراض الممارست تتات العر يت تتة المست تتتفحلة والمعاكست تتة للجدت تتود
المب ولتتة متتن أجتتل تحستتين حالتتة النستتاءو ال ستتيما التقليتتد المتمثتتل تتي االرتبتتا
بفتيات اصرات بل اصوان (جمدورية ال ونعو الديمقراطية)؛
 101-108السعي إلى تجاول العقبات التي تعيق تنفي انون م ا حة االتجتارو
وتسريل العملية الحالية إلنشاء لية دائمة لم ا حة االتجار (ملر)؛
 108-108مواصتتلة الجدتتود الراميتتة إلتتى م ا حتتة مختلتتف أ ت ال العنتتف ضتتد
النساء (ملر)؛
 102-108االست تتتمرار ت تتي ت ثيت تتف الجدت تتود المب ولت تتة لم ا حت تتة الممارست تتات
التقليدية المؤاية التي تىر باصطفال (إثيوبيا)؛
 110-108اتخ تتاا تت تدابير ملموس تتة للقى تتاء عل تتى الممارس تتات التمييزي تتة ضت تتد
النساء؛ وم ا حة العنف المنزلي ( رنسا)؛
 111-108إعت تتداد سياست تتات لحمايت تتة الافت تتلو ال ست تتيما ت تتي مجت تتال م ا حت تتة
االستعال الجنسي وعمل اصطفال ( رنسا)؛
 113-108استتتعراض التشتريعات الوطنيتتة علتتى أستتاس المعتتايير الدوليتتة الحاليتتة
توخيت تا لفعالي تتة تجت تري أعم تتال التعت ت يب والمعامل تتة القاس تتية والاإنس تتانية والمدين تتة
( رنسا)؛
 113-108إلعاء عقوبة اإلعدا وو ي انتظار حلول العو رض و ف لتنفيت
عقوبة اإلعدا ي أ ر و د مم نو والتو يل علتى البروتوكتول االختيتاري الثتاني
الملحتتق بالعدتتد التتدولي الختتا بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والدتتادء إلتتى إلعتتاء
عقوبة اإلعدا والتلديق عليي (ألمانيا)؛
 114-108كفالتتة تلتتدي الخاتتة العش ترية الجديتتدة التتتي وضتتعتدا ولارة العتتدل
وم تب م ا حة الفساد تلديا كاماا لممارسات الفساد تي جميتل تروع الجدتال
القىائي والخدمة المدنية والقوات المسلحة (الممل ة المتحدة لبرياانيا العظمتى
وأيرلندا الشمالية)؛
 115-108القيتتا بالصتتا تتامل للنظتتا القىتتائيو بمتتا تتي التتع إ امتتة نظتتا
للمساءلة على انتداكات القوات المستلحة يتمتتل بالملتدا ية (الواليتات المتحتدة
اصمري ية)؛
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 116-108متابعة التوصيات المبيّنة ي التقيي اصخير لجدتود م ا حتة الفستاد
التتتي تقتتو بدتتا ولارة العتتدل وبرنتتامج اصم ت المتحتتدة اإلنمتتائيو لمتتن ضتتمندا كفالتتة
الس تتامة الجس تتدية للمس تتؤولين ع تتن م ا ح تتة الفس تتاد والمبلع تتين عن تتيو وتش تتجيل
مش تتاركة المجتم تتل الم تتدني تتي عملي تتة اإلص تتا القى تتائي (الوالي تتات المتح تتدة
اصمري ية)؛
 111-108مواصتتلة ب ت ل الجد تتود تتي مجت تال إصتتا القى تتاء وإصتتا نظ تتا
السجون (الجزائر)؛
 118-108ضتتمان االمتثتتال للقواعتتد النمواجيتتة التتدنيا لمعاملتتة الستتجناء وكفالتتة
خىتتوع جمي تتل المحتجت تزين لمحاكم تتة عادل تتة ومنل تتفة ض تتمن أج تتل لمن تتي معق تتول
(بوتسوانا)؛
 112-108القيتتا بحملتتة تثقيفيتتة تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان لفائتتدة المتتوظفين
الم لفتين بالنفتاا القتانونو ل فالتة التمتتل التدائ بالحريتات الديمقراطيتة تي الحيتاة
السياسية و ي عمل وات اصمن؛ وليس قا خال الفترات االنتخابية (جمدوريتة
ال ونعو الديمقراطية)؛
 130-108االستمرار ي ليادة تم ين النساء تي المؤسستات الوطنيتة (جنتو
السودان)؛
 131-108تعزيز الجدود المب ولة لتنفيت استتراتيجيتدا الوطنيتة للحتد متن الفقتر
(جنو أ ريقيا)؛
 133-108مواصلة ت ثيف جدودها الرامية إلى م ا حة الفقر (جمدورية تنزانيتا
المتحدة)؛
 133-108االستمرار ي م ا حة الفقر واتباع سياسات تخد مللحة الفضتات
الىعيفةو ومواصلة التعاون اال تلادي الت ي يحتاجتي البلتد ( نتزويا (جمدوريتة -
البوليفارية))؛
 134-108ب ل جدود لخفض معدل الفقر (أنعوال)؛
 135-108مواصلة الجدود الرامية إلى م ا حة الفقر (كوبا)؛
 136-108تحس ت تتين حال ت تتة الدشا ت تتة الت ت تتي تاب ت تتل العمال ت تتة وم ا ح ت تتة الفق ت تتر
(جيبوتي)؛
 131-108مى تتاعفة م تتا تب ل تتي م تتن جد تتود تتي س تتبيل إتاح تتة التعل تتي االبت تتدائي
المجاني لمواطنيدا لد تشجيل اصطفال ال ين تىرروا من اصلمتة السياستية علتى
االلتحاق بالمدارس االبتدائية (ماليزيا)؛
28
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 138-108ت ثيت تتف برامجدت تتا وحماتدت تتا الخاصت تتة بالتوعيت تتة لتشت تتجيل اصطفت تتال
المستبعدين من نظا التعلي على االلتحاق بالمدارس (ماليزيا)؛
 132-108مواص ت ت تتلة اتخ ت ت تتاا ت ت ت تتدابير م ت ت تتن بي ت ت تتل الخا ت ت تتة المؤ ت ت ت تتة للتعل ت ت تتي
للفترة  2191-2192بما ي فل إتاحة التعلي المجاني (الم سيع)؛
 130-108مواصتتلة الجدتتود المب ولتتة ل فالتتة إتاحتتة التعلتتي االبتتتدائي المجتتاني
لجميل اصطفال الملعا يين والندوض بحق الفتاة ي التعلي (ناميبيا)؛
 131-108مواصت تتلة العمت تتل علت تتى كفالت تتة التعلت تتي االبتت تتدائي المجت تتاني لجميت تتل
اصطفال وتوسيل نااق االستفادة من التعلي والرعاية اللحية (االتحاد الروسي)؛
 133-108مواصلة العمل مل اليونيسيف وغيرها من الشركاء المعنيين لتشتجيل
التحتتاق اصطفتتال بالمتتدارس حتتتى تتستتنى االستتتفادة إلتى أ لتتى حتتد متتن إم انتتات
الجيل المقبل ي مدغشقر (سنعا ورة)؛
 133-108تعزي تتز جدوده تتا لر تتل مع تتدالت االلتح تتاق بالم تتدارسو ال س تتيما تتي
صفوء الفتياتو وخفض نسبة االنقااع عن الدراسة (تايلند)؛
 134-108اتخاا التدابير الالمة إلتاحة تعلي ابتدائي مجاني بال امل (تركيا)؛
 135-108كفالتتة جعتتل التعلتتي االبتتتدائي مجاني ت ا بال امتتل نظ ترا الرتفتتاع عتتدد
اصطفال غير الملتحقين بالمدارس (أنعوال)؛
 136-108كفال تتة تتر االس تتتفادة م تتن التعل تتي و بم تتا ي تتي التعل تتي االبت تتدائيو
ال سيما بالنسبة ص د اصطفال ضعفا (أرمينيا)؛

 131-108التشتتجيل علتتى توستتيل ناتتاق االستتتفادة متتن التعلتتي لفائتتدة جميتتل
اصطفال (كوت ديفوار)؛
 138-108اتخت تتاا جميت تتل التت تتدابير الالمت تتة لتحقيت تتق هت تتدء التعلت تتي االبتت تتدائي
المجاني (كوبا)؛
 132-108تابيق مبادئ الحوكمة الواردة ي اإلعان العالمي لحقوق اإلنستان
عل تتى نا تتاق واس تتلو صند تتا مفت تتا اإلدارة المس تتتدامة للم تتوارد الابيعيت تةو كحماي تتة
العابتتات الماي تترةو وصند تتا جوهري تتة تتي إعم تتال الحق تتوق اال تل تتادية واالجتماعي تتة
أوصي بي نف ا (النرويج)
والثقا ية اصساسيةو حسبما
َ

 -102وست ت تتتبحث مدغشت ت تتقر التوصت ت تتيات التاليت ت تتة وست ت تتتقد ردودا عليدت ت تتا ت ت تتي الو ت ت تتد
المناستتبو ول تتن بتتل موعتتد انعقتتاد التتدورة الثامنتتة والعشترين لمجلتتس حقتتوق اإلنستتان تتي
اار/مارس :2191
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 1-102التلديق على البروتوكول االختياري التفا ية حقتوق الافتل المتعلتق
بالجراء تقدي الباغات (الجبل اصسود)؛
 3-102التل تتديق عل تتى اللت ت و القانوني تتة الدولي تتة لحق تتوق اإلنس تتان الت تتي
ليسد مدغشقر طر ا يدا (النيجر)؛
 3-102االس تتتمرار تتي ت ثيت تف الجد تتود المب ول تتة إلتاح تتة تتر متس تتاوية
للجميل لاستفادة من الرعاية اللحية والتعلي (إثيوبيا)؛

 4-102اتختتاا تتتدابير عاجلتتة حستتب اال تىتتاء للتعلتتب علتتى االكتظتتاف تتي
السجون (جمدورية أ ريقيا الوساى)؛
 5-102نتتزع صتتفة الجتتر عتتن التشتتدير وإلعتتاء تتوانين القت ء واتختتاا جميتتل
التتتدابير اإلضتتا ية لىتتمان بيضتتة منتتة ومواتيتتة لللتتحفيينو متتن النتتاحيتين القانونيتتة
والعملية (أيرلندا)؛
 6-102اتخت تتاا خات تتوات ملموست تتة لحمايت تتة حريت تتة التعبيت تتر وحريت تتة اللت تتحا ة
وتعزيزهما على النحو المبين ي خارطة الاريق إلنداء اصلمة (اليابان)؛
 1-102إج تراء حتتوار منتتتظ متتل المتتدا عين عتتن حق توق اإلنستتان علتتى تتد
المساواة معد (سويسرا)؛
 8-102ت ثيتتف متتا تب لتتي متتن جدتتود تتي ستتبيل تتتو ير بيضتتة منتتة لللتتحفيين
والم تتدا عين ع تتن حق تتوق اإلنس تتان ولعي تتره م تتن الف تتاعلين تتي المجتم تتل الم تتدني
(تونس)؛
 2-102ر ل القيود المفروضة على درة اللحفيين على توجيي النقتد بحريتة
إلى الح ومتة دون الختوء متن التعترض لانتقتا والتع متن ختال تحتديث تانون
االتل تتال لع تتا 9111و واللجن تتة الخاص تتة المعني تتة باالتل تتال الس تتمعي والبل تتري
(كندا)؛
 10-102اتخاا جميل التدابير الىروريةو بمتا يدتا المستاعدة الماديتة وبترامج
دع اصسرو ل فالتة تمتتل جميتل اص تخا و ال ستيما اصطفتالو بمستتوى معيشتي
مائ ت ومتتن ضتتمني الحلتتول علتتى ميتتا الشتتر النظيفتتة ومرا تتق اللتترء اللتتحي
(سلو ينيا)؛
 11-102تخل تتيص مزي تتد م تتن الم تتوارد لى تتمان حل تتول الجمي تتل عل تتى مي تتا
الشر ومرا ق اللرء اللحيو ال سيما ي المناطق الريفية (إسبانيا)؛
 13-102ليتتادة االستتتثمار تتي نظامدتتا اللتتحي ل فالتتة استتتفادة الجميتتل متتن
الخدمات اللحية اصساسية ب لفة ميسورة (تايلند)؛
30
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 13-102إعمال الحق ي اللحة تدريجي ا وإلى أ لى حد تسمح بي المتوارد
المتاح تتة لد تتا م تتن خ تتال كفال تتة اس تتتفادة جمي تتل اص تتخا و بم تتن تتيد النس تتاء
واصطفت تتالو علت تتى ت تتد المست تتاواة ودون تمييت تتزو مت تتن خت تتدمات الرعايت تتة اللت تتحية
المجتمعيتتة الجيتتدة ب لفتتة ميستتورةو واحتترا هت ا الحتتق متتن جانتتب الجميتتلو بمتتن
يد "القادة التقليديون" وغيره من أصحا المللحة (ألمانيا)؛
 14-102ر ل سن إتما الدراسة اإللزامية لد معالجتة مستألة عمتل اصطفتال
على نحو مائ و وضمان إتاحة التعلي االبتدائي مجان ا للجميل (إيااليا)؛
 15-102ت ثي تتف الت تتدابير االجتماعي تتة المتخت ت ة للتعام تتل م تتل اصطف تتال غي تتر
الملتحقين بالمدرسة وتعزيز حقو د (موريتانيا)؛
 16-102اتخاا التدابير المائمة لىمان إتاحة التعلتي االبتتدائي مجانت ا تمامت ا
(موريتانيا)؛
 11-102تنفيت خاتتة التنميتتة الوطنيتتةو ومتتن ضتتمندا الخاتتة القااعيتتة المنقحتتة
للتعلتتي التتتي رصتتدت لدتتا مخللتتات متتن الميزانيتتة ت فتتل متتنح اصولويتتة للتعلتتي
المجاني والجيد لفائدة الجميل (النرويج)؛
 18-102مواص تتلة تعزي تتز جدوده تتا ب تتدع أ تتد اصطف تتال ض تتعف ا وأ لدت ت حظت ت ا
إلكمال دراستد (جمدورية تنزانيا المتحدة)؛
 12-102تخليص ميزانية كا ية للنظا التعليمي من أجل إتاحة ر التعلتي
لجميل اصطفالو وال سيما ص ده ضعفا (كوستاري ا)؛

 30-102التل تتدي للتدم تتي الت ت ي يع تتاني من تتي اص تتخا اوو اإلعا تتة تتي
المجتملو وال سيما مند اصطفال والفتياتو ي مجاالت العمالة والتعلي والحتق
اصساسي ي ولو المباني العامة (غانا)؛
31-102
أ ريقيا)

تنفي ت استتتراتيجية وطنيتتة لحقتتوق اص تتخا

اوي اإلعا تتة (جنتتو

 -110جميتتل االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة تتي هت ت ا التقري تتر تعب تتر ع تتن مو تتف
الدولة (الدول) التي دمتدا و/أو الدولتة موضتوع االستتعراض وال ينبعتي تأويلدتا علتى أندتا
تحظى بتأييد الفريق العامل ك ل
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المر ق
تش يلة الو د
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The delegation of Madagascar was headed by H.E. Ms. Noeline
RAMANANTENASOA, Garde des sceaux, Ministre de la Justice, and composed of the
following members:
• Monsieur Honoré Parfait RAZAFINJATOVO, Directeur Général des Programmes et
des Ressources, Ministère de la Justice;
• Monsieur Solofo RAZAFITRIMO, Chargé d’affaires a.i., Mission Permanente de
Madagascar à Genève;
• Monsieur Lucien RAKOTONIAINA, Directeur des Droits Humains et des Relations
Internationales, Ministère de la Justice;
• Monsieur M. Tsakorien Jaona Adolphe PILAZA, Directeur de la promotion du
genre, Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la
Femme;
• Madame Fanja RAJOELISON, Chef du Service à l’appui de la promotion et de la
protection des droits de l’homme, Ministère de la Justice;
• Madame Henintsoa ANDRIAMIARISOA, Chef du Service des Affaires Juridiques
et des Droits de l’Homme, Ministère des Affaires étrangères;
• Docteur Louisette RAHANTANIRINA, Point Focal des droits de l’homme,
Ministère de la Santé;
• Madame Harifera RABEMANANJARA, Conseiller, Mission Permanente de
Madagascar à Genève;
• Madame Mialy RAMILISON, Conseiller, Mission Permanente de Madagascar à
Genève.

GE.14-24931

32

