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

ـــــ   11املـــــ ر   5/1اإلنســـــا   تشـــــرين  27  دورتـــــ  العشـــــرين   الفـــــ ة مـــــن 2337 زيرا /يوني
اض املتعلـق بـالعرا    اسلسـة . وأجري الستعر 2314تشرين الثاين/نوفمرب  7األول/أكتوبر إىل 

. وتــرأا الوفــد العرابــا عبــد الكــر  عبــد 2314تشــرين الثــاين/نوفمرب  3الثانيــة عشــرة املعقــودة   
اهلل شالل اسنـا،  نابـب وريـر  قـو  اإلنسـا . واعتمـد الفريـق العامـل التقريـر املتعلـق بـالعرا    

 .2314وفمرب تشرين الثاين/ن 6جلست  السابعة عشرة  املعقودة   
  اختــار حلــق  قــو  اإلنســا  فريــق املقــررين التــا  2314كــانو  الثاين/ينــاير   15و   -2

)اجملموعــة الثالثيــةي لتيســر اســتعراض احلالــة   العــرا ع اإلمــارات العربيــة املتحــدة وبوركينــا فاســو 
 ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا.

  16/21مـن مرفـق القـرار  5  والفقـرة 5/1القـرار  من مرفق 15وعمالا بو كام الفقرة  -3
 صدرت الوثابق التالية ألغراض استعراض احلالة   العرا ع

ــــــــــــــــر ودــــــــــــــــين أو عــــــــــــــــرض خ ــــــــــــــــا مقــــــــــــــــدم وفقــــــــــــــــاا للفقــــــــــــــــرة  )أي  )أي 15تقري
(A/HRC/WG.6/20/IRQ/1ي؛ 

 )بي15جتميع للمعلومات أعدت  املفوضية السامية حلقو  اإلنسا  وفقـاا للفقـرة  )بي 
(A/HRC/WG.6/20/IRQ/2ي؛ 

 ي.A/HRC/WG.6/20/IRQ/3)جي )15موجز أعدت  املفوضية وفقاا للفقرة  )جي 
وأ يلـــىل إىل العـــرا   عـــن دريـــق اجملموعـــة الثالثيـــة  بابمـــة أســـ لة أعـــد ا ســـلفاا إســـبانيا  -4

وأملانيــــا وبل يكــــا واسمهوريــــة التشــــيكية وســــلوفينيا والســــويد ولي تنشــــتاين واملكســــي  واململكــــة 
دة لربي انيـــا الع مـــل وأيرلنـــدا الشـــمالية والنـــروي  وهولنـــدا. وهـــذع األســـ لة متا ـــة   املوبـــع املتحـــ

 الشبكا اخلارجا لالستعراض الدوري الشامل.

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

ـــة بـــد أيفجريـــىل   عـــاما بـــال ربـــيق الوفـــد إ  انت ابـــات ةليـــة وإبليميـــة و  -5  2313ودني
وخضعىل ملراببة صارمة. وبد أشاد اجملتمع الدو  بن ا ها. وميفثلـىل األبليـات باعتمـاد  2314و

 مبدأ احلصص   حلق النواب و  اجملالق احمللية وحالق احملاف ات.
وأنشــ ىل سنــة  كوميــة برباســة ورارة  قــو  اإلنســا  إلعــداد تقريــر الســتعراض الــدوري  -6
لشامل  تتولف من ممثلني عن األمانة العامة جمللـق الـورراء وعـدد مـن الـورارات وإبلـيم كردسـتا . ا
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ونيف ــم عــدد مــن  لقــات العمــل والــدورات التدريبيــة ألعضــاء الل نــة واملســ ولني عــن التنســيق   
قلة الـورارات. وأيفجريــىل مشـاورات مــع املفوضـية العليــا حلقـو  اإلنســا    العـرا   واملفوضــية املســت
 حلقو  اإلنسا    إبليم كردستا   وممثلا من مات غر  كومية   بغداد وإبليم كردستا .

ومنـــذ جولـــة الســـتعراض الـــدوري الشـــامل األوىل  صـــد  العـــرا  علـــل التفابيـــة الدوليـــة  -7
حلمايــــة مجيــــع األشــــ ا  مــــن الختفــــاء القســــري واتفابيــــة مناهضــــة التعــــذيب واتفابيــــة  قــــو  

مـن اتفابيــة القضــاء علــل مجيــع أشــكال  2عابــة. وســحب  ف ــ  علــل املــادة األشـ ا  ووي اإل
التمييز ضد املرأة  وين ر حلـق النـواب  اليـاا   إمكانيـة التصـديق علـل التفابيـة الدوليـة حلمايـة 
 قــو  مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم. وانضــم العــرا  أيضــاا إىل معاهــدات دوليــة أخــر  

  علــــل مكافحــــة اإلرهــــاب  وأخــــذ الرهــــابن  واخت ــــا  األدفــــال  وصــــنع تركــــز    مجلــــة أمــــور
 األسلحة النارية والجتار هبا علل حنو غر مشروع.

وفيمــا يتعلــق بالتقــارير الــق تــوخر تقــد ها إىل هي ــات املعاهــدات  نابشــىل الل نــة املعنيــة  -1
تقارير املقدمة من العرا    بالقضاء علل التمييز ضد املرأة وسنة القضاء علل التمييز العنصري ال

   وأنش ىل سا  ودنية لتنفيذ توصيا ما.2314 عام
وسّن العرا  وإبليم كردستا   منذ جولـة السـتعراض الـدوري الشـامل األوىل  عـدداا مـن  -2

القوانني الرامية إىل تعزيز  قو  اإلنسا  ومحايتهـا منهـا بـانو   قـو  الصـحفيني. وباإلضـافة إىل 
خ ــــرت اســــ اتي ية لــــدعم التعلــــيم والرعايــــة الصــــحية والعمــــل ومكافحــــة الفقــــر  ولــــ   اعتيفمــــدت

 والفساد.
وأنشــو العــرا  ةكمــة  قــو  اإلنســا  وةكمــة النشــر واإلعــالم وةكمــة األســرة. وتبيفــىل  -13

أربـع ةـاكم   بضـايا العنـف املنــز   و كـن إ الـة الشـكاو  املقدمــة مـن املفوضـية العليـا حلقــو  
 يق الدعاء العام عن دريق شعبة تابعة ملكتب .اإلنسا  إىل رب

وأصـدر العـرا  ثالثــة تقـارير تتضـمن بيانــات إ صـابية ومعلومـات عــن التقـدم احملـرر حنــو  -11
. وبـد أيف ـرر تقـدم كبـر   2315 قيق اهلد  الثامن من األهدا  اإلمنابية لأللفية حبلـول عـام 

 وخفض معدلت وفيات الرضع واألدفال. مكافحة الفقر  وريادة نسبة اللتحا  باملدارا 
ناببــاا.  321ناببـة مـن أصـل  13وفيمـا يتعلـق بتمكـني املـرأة  يضـم حلـق النـواب  اليـاا  -12

مـــنهن دو  الســـتناد إىل ن ـــام احلصـــص يعكـــق ريـــادة الـــوعا ب مكانيـــات املـــرأة.  22وانت ـــاب 
لــل جهــات منهــا الل نــة العليــا وبيفــدم الــدعم أيضــاا مــن أجــل اكــني املــرأة ابتصــادياا  بالعتمــاد ع

 للنهوض بوابع املرأة الريفية.
واعتمـد العـرا  اســ اتي ية ودنيـة ملناهضــة العنـف ضـد املــرأة  وخ ـة عمــل ودنيـة لتنفيــذ  -13

 ي بشو  املرأة والسالم واألمن.2333) 1325برار حلق األمن 
دفـال  والــزواج ومـن أهـم التحــديات   حـال  قـو  ال فــل أدفـال الشـوارع  وعمــل األ -14

  مــن 2333املبكـر  واألدفــال املشــردو  داخليـاا. وبســبب اضــ راب األوضــاع   البلـد منــذ عــام 
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الصــعب للغايــة كفالــة اإلســراع   تنفيــذ اتفابيــة  قــو  ال فــل  والربوتوكــول الختيــاري لتفابيــة 
ري لتفابيـــة  قـــو  ال فـــل بشـــو  اشـــ امل األدفـــال   املنارعـــات املســـلحة  والربوتوكـــول الختيـــا

 قـو  ال فــل بشــو  بيــع األدفــال واســتغالل األدفــال   البغــاء و  املــواد اإلبا يــة. ومــع ولــ   
تت ــذ الســل ات امل تصــة إجــراءات  ارمــة للتصــدي هلــذع التحــديات بســن التشــريعات وإنشــاء 
در امل سسات الالرمة. وتقـدم ورارة التعلـيم دعمـاا خاصـاا لل ـالب املوهـوبني. فقـد نـص بـانو  صـ

علـــل إنشـــاء مـــدارا لألدفـــال املوهـــوبني   أتلـــف احملاف ـــات. وأنشـــوت ورارة  2331  عـــام 
الصـــحة مستشـــفيات دـــب األدفـــال  ومراكـــز األمـــراض النفســـية والعصـــبية لألدفـــال. ون مـــىل  
مبساعدة دولية  دورات تدريبية خاصة للعاملني   اجملـال ال ـع علـل عـالج الضـ رابات العقليـة 

 دفال.والسلوكية لأل
وعمالا بالقانو  املتعلق باألش ا  ووي اإلعابة  يعمل العرا   الياا علل إنشـاء وكالـة  -15

لـــدعم  قـــو  هـــ لء األشـــ ا . فستيف صـــص هلـــم  صـــة مـــن الو ـــابف   امل سســـات العامـــة 
وســـتيفت ذ تـــدابر لت هيـــز املبـــاين مبـــا ييســـر وصـــوهلم إليهـــا. وســـييفقدبم الـــدعم أيضـــاا ملراكـــز التـــدريب 

 اصة باألش ا  ووي اإلعابة.اخل
ــذ عــدد مــن التــدابر لصــا  األبليــات  مثــل ُّتصــيص ب ــع أرضــية لبنــاء دور عبــادة  -16 واُّتخ

جديدة  وترميم دور العبادة الق دمر ا األعمال اإلرهابية وإعادة بنابها  وتقد  تعويضات ألفراد 
اا  صصـــاا   حلـــق النـــواب األبليــات الـــذين تعرضـــوا هل مـــات إرهابيـــة. وميفنحــىل األبليـــات أيضـــ

واجملــالق احملليــة. ويتعــرض للمال قــة القضــابية كــل مــن يســعل إلكــراع أفــراد األبليــات علــل تغيــر 
 جنسيتهم.

وأيفعــــدت اخل ــــة الودنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  لغايــــات منهــــا أ  تكــــو  أداة لــــ دارة العامــــة  -17
امح مــع التنــوع الثقــا  والعربــا  الســليمة واحلوكمــة وتعزيــز ســيادة القــانو   والنهــوض بثقافــة التســ

والتوعيــة حبقــو  اإلنســا    احلكومــة و  اجملتمــع برمتــ   وتعب ــة املــوارد احملليــة والدوليــة عــرب بــرام  
 التعاو  التقين.

         لودنيـــــــة ويقـــــــوم برنـــــــام  احلكومـــــــة  اليـــــــاا علـــــــل املبـــــــاد  الدســـــــتورية وخ ـــــــة التنميـــــــة ا -11
ــــــة. وســــــتيفعاد هيكلــــــة امل سســــــات وتشــــــمل أولوياتــــــ  تع ي.2313-2317) زيــــــز اإلدارة الالمركزي

احلكوميـــة املدنيـــة والعســـكرية واألمنيـــة باســـت دام التقنيـــات املت ـــورة واحلوكمـــة اإللك ونيـــة هبـــد  
ريادة اإلنتاجية ومكافحة الفساد. وستيفزاد املوارد املالية وتيفستغل لتعزيز التنميـة املنصـفة. وسييفشـ بع 

 ولية واملســـاءلة علـــل مجيـــع املســـتويات باســـتحدا  م شـــرات ومعـــاير علـــل التحلـــا مببـــدأي املســـ
األداء وترتيبــات الرصــد املنــت م. وست ضــع هي ــات الرصــد بــدورها للربابــة. وســييفعتمد اييــز واضــح 
بــني املناصــب السياســية واإلداريــة  وســتكو  امل سســات التنفيذيــة مبنــو  عــن أي تــوثر سياســا. 

ـــع ن ـــا  ن ـــاما الرعايـــة الجتماعيـــة والتقاعـــد. وستيفصـــبح ملكيـــة األســـلحة  كـــراا علـــل  وسييفوسب
امل سســـــات األمنيـــــة احلكوميـــــة وســـــييفح ر تشـــــكيل اسماعـــــات العســـــكرية غـــــر التابعـــــة للدولـــــة. 
وستيفكلف بوات األمن باملس ولية الكاملة عن محاية املوادنني العرابيني. واحلكومة ملتزمة باملبـاد  
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ياســـا املـــربم بـــني الكتـــل السياســـية املشـــاركة    كومـــة الو ـــدة األساســـية املبينـــة   التفـــا  الس
 الودنية.
وبـــد اســـتغل تن ـــيم داعـــ  الوضـــع األمـــين املضـــ رب   عـــدد مـــن احملاف ـــات وأضـــحل  -12

يهدد احلق   احلياة لسكاهنا األبرياء والعزل. وارتكب التن يم جرابم صارخة مشلىل جرابم  رب 
دة اسماعيـــة. وبيعـــىل النســـاء   ســـو  الن اســـة واســـتيفغللن وجـــرابم ضـــد اإلنســـانية وجـــرابم اإلبـــا

جنســياا وأيفكــرهن علــل الــزواج. واعتيفــدي علــل الصــحفيني واملــدافعني عــن  قــو  اإلنســا . وأيفعــدم 
أفـــراد األبليـــات الدينيـــة والعربيـــة مبـــن فـــيهم األدفـــال. وويفبـــح جنـــود عرابيـــو    باعـــدة عســـكرية. 

 ة والثقافية.وديفمرت دور العبادة واملوابع التارخيي
وتستدعا احلالة   احملاف ات الق تعرضىل لله مات اإلرهابيـة الو شـية اعتمـاد خ ـة  -23

عمــل لل ــوار   ول ســيما ملواجهــة مشــكلة التشــريد. فيحتــاج املشــردو  ألمــاكن اإليــواء واملرافــق 
ــرين تعمــل مــع املن مــات احلكوم يــة وغــر التعليميــة بوجــ  خــا . ومــا انفكــىل ورارة اهل ــرة وامله ب

احلكوميـــة مـــن أجـــل الت فيـــف مـــن مشـــاكل هـــذع الف ـــة. غـــر أ  ن ـــا  األرمـــة يت لـــب مشـــاركة 
اجملتمــع الــدو . فالقضــاء علــل اإلرهــاب   العــرا  بــدعم دو  ســيمكن املشــردين مــن العــودة إىل 

 ديارهم.
تشــرين  14أســرة    436 635وتفيــد الــورارة بــو  عــدد األســر املشــردة   العــرا  بلــ   -21

. وبــد أيفنشــ ىل الل نــة العليــا إلغاثــة وإيــواء النــار ني ملعاســة هــذع املشــكلة 2314األول/أكتــوبر 
ــرين مليـــو   وخيفصصــىل هلــا ميزانيـــة بــدرها تريليـــو  دينــار عرابـــا. وستيف صــص ورارة اهل ـــرة وامله ب

مليـــار دينـــار سمعيـــة اهلـــالل األمحـــر ولألوبـــا   33دينـــار عرابـــا لكـــل أســـرة مشـــردة. وخيفصـــص 
مليـارات دينـار لـورارة الصـحة مـن أجـل تقـد  الرعايـة  13ية بغية مسـاعدة األسـر املشـردة  والدين

الصــــحية هلــــذع األســــر. وســــتيفبح  ال لبــــات املقدمــــة مــــن احملاف ــــات إلبامــــة أيمــــات ومالجــــ  
 وستيفحال إىل الل ا  التقنية املعنية.

الــدوري الشــامل  وسينشــ  العــرا  فربــة عمــل ودنيــة لتنفيــذ توصــيات جولــة الســتعراض -22
الثانيــة. وسينشــ  أيضــاا وليــات ودنيــة لتنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن هي ــات معاهــدات  قــو  

 اإلنسا    أعقاب تقد  التقارير الدورية.
وســـلرت الوفـــد الضـــوء علـــل التشـــريد اسمـــاعا النـــاجم عـــن احلـــرب الـــدابرة   اسمهوريـــة  -23

ها،. وأشار الوفـد أيضـاا إىل العنـف الـذي يتعـرض العربية السورية  وعن أعمال تن يم داع  اإلر 
ل  األكراد اليزيـديو  علـل أيـدي تن ـيم داعـ  الـذي وفبـح ول  الرجـال اليزيـديني واُّتـذ ا ل  
من نسابهم وفتيا م وأدفـاهلم لالسـ با  اسنسـا. وتشـكل هـذع األعمـال جـرابم ضـد اإلنسـانية 

 سماعية.وتعكق نية ارتكاب الت هر العربا واإلبادة ا
إبلــيم كردســتا  كيفيــة التعامــل  وبــال الوفــد إ  مــن أهــم التحــديات الــق تعــ ض  كومــة -24
مليــو  لجــ  ومشــرد داخليــاا. وأشــار الوفــد إىل أ   كومــة إبلــيم كردســتا  بــد أبــدت  1.5 مــع
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اســـتعداداا واُّتـــذت تـــدابر ووضـــعىل مقـــاييق   الســـنوات القليلـــة املاضـــية هبـــد  مواصـــلة تعزيـــز 
 ا القانونية والسياسية.م سسا 

. وحي ـر القـانو  2311ووكر الوفد أ  بانو  مناهضة العنف األسـري بـد سيفـن   عـام  -25
تشـــــوي  األعضـــــاء التناســـــلية ل نـــــا  ووـــــرم الـــــزواج القســـــري ورواج األدفـــــال  واإليـــــذاء اللف ـــــا 

انو  أيضاا أربـع واسسدي والنفسا للفتيات والنساء  وإيذاء األدفال  وعمل األدفال. وأنشو الق
ةـــاكم ُّتـــتص بن ـــر بضـــايا العنـــف األســـري ونـــص علـــل تـــوفر مالجـــ  للنســـاء وتقـــد  التـــدريب 
املستمر املت صص للقضاة وأفراد الشردة. واعتيفمد ن ام احلصص لضما  مشاركة املـرأة   احليـاة 

 السياسية. وما انفكىل عمليات تشوي  األعضاء التناسلية ل نا  ت اجع سنوياا.
وأيفدرجىل أ كام تنص علل إنصا  األبليات   املشـاركة السياسـية   برملـا  كردسـتا   -26

 و  اجملالق احمللية.
وفيما يتعلق حبرية وسابرت اإلعالم  أشار الوفد إىل أ  هنامل وسابرت إعالم ةليـة مفعمـة  -27

فة . ويكفــــــل بــــــانو   ريــــــة الصــــــحاباحليويــــــة وإىل أ  انتقــــــاد السياســــــات احلكوميــــــة أمــــــر شــــــابع
   باإلضافة إىل تشريعات أخر   املمارسة العملية املتوارنة هلذا احلق.2331 لعام
وتشـــكل شـــفافية احلكومـــة خ ـــوة هامـــة أخـــر  إىل األمـــام. فمشـــاريع أ كـــام الدســـتور  -21

 املتعلقة بامل اهرات تكرا القانو  الدو   وجتيز امل اهرات الق أضحىل تيفن بم بالفعل.
لة ال ت ار  أشار الوفد إىل أ  حلق القضاء بد أنشو ةاكم خاصـة وفيما يتعلق مبسو -22

للتحقيق   الشواغل املتصلة حبقو  اإلنسا    مجيع الس و    إبليم كردسـتا . و ـد  هـذع 
احملــاكم إىل تع يــل اإلجــراءات القضــابية الــق تتنــاول مســابل ال ت ــار امل ــول. و ســنىل أيضــاا 

 ل ت ار.ال رو  السابدة   مرافق ا

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفــداا ببيانــات أثنــاء جلســة التحــاور. وتــرد التوصــيات املقدمــة أثنــاء احلـــوار    23أدىل  -33

 الفرع الثاين من هذا التقرير.
وأثنىل مجهورية إيرا  اإلسالمية علل اسهود الـق تبـذهلا احلكومـة لتعزيـز  قـو  اإلنسـا   -31
محايتها  وأدانىل   الوبىل وات  أنش ة اسماعـات اإلرهابيـة والتكفريـة الـق أدت إىل انتهاكـات و 

 حلقو  اإلنسا .
ور بىل أيرلندا باستمرار اخنفاض معدلت وفيات األدفال وش عىل علل مواصـلة هـذا  -32

عــذراا  الــنه . وأعربــىل عــن القلــق مــن التشــريع الــذي يعتــرب ارتكــاب جر ــة بــدوافع تتعلــق بالشــر 
 أففاا.
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وأشـــارت إســـرابيل إىل ضـــرورة إجـــراء إصـــال ات دســـتورية. وأعربـــىل عـــن اســـتيابها مـــن  -33
القيـود املفروضـة علـل  ريـة التعبـر وأدانـىل األ كـام القانونيـة الـق تشـ ع رواج الفتيـات القسـري 

 واملبكر وامل بىل.
  تشــوي  األعضــاء و ــدثىل إي اليــا عــن تــدهور أوضــاع األبليــات الدينيــة. ور بــىل بت ــر  -34

التناســلية ل نــا    إبلــيم كردســتا   ولكنهــا أعربــىل عــن القلــق مــن أ  أ كــام بــانو  األ ــوال 
 الش صية اسعفري تتنابض مع  قو  ال فل واملرأة.

وأبــدت اليابــا  بلقهــا مــن ارتفــاع عــدد املشــردين بســبب األنشــ ة اإلرهابيــة الــق ينفــذها  -35
  املعنيـــة علـــل التقيـــد باأل كـــام وات الصـــلة مـــن القـــانو  تن ـــيم داعـــ   و ثـــىل مجيـــع األدـــرا

 الدو  حلقو  اإلنسا  والقانو  الدو  اإلنساين.
ور ب األرد  بتعزيز اإلدارين امل سسا والقـانوين حلقـو  اإلنسـا   مبـا   ولـ  اعتمـاد  -36

رد  عدة بوانني بشـو  الجتـار بالبشـر وبشـو  األشـ ا  ووي ال تياجـات اخلاصـة. ور ـب األ
 بانضمام العرا  إىل اتفابية مناهضة التعذيب.

وأشـــارت كاراخســـتا  إىل انضـــمام العـــرا  إىل الصـــكومل الدوليـــة  وأعربـــىل عـــن تقـــديرها  -37
 لتمتني اهلياكل امل سسية لتعزيز  قو  اإلنسا  ومحايتها.

 وأشــادت الكويــىل  هــود العــرا  مــن أجــل صــياغة التقريــر الــودين رغــم  روفــ  العســرة  -31
 .2315و هودع الرامية إىل  قيق األهدا  اإلمنابية لأللفية حبلول املوعد النهابا   عام 

وأثنـــىل برغيزســـتا  علـــل التـــدابر املتعلقـــة حبقـــو  املـــرأة  مبـــا فيهـــا الســـ اتي ية الودنيـــة  -32
ملناهضــــة العنــــف ضــــد املــــرأة  واسهــــود الراميــــة إىل اكــــني املــــرأة بوســــابل تشــــمل التشــــ يع علــــل 

 مشاركتها   احلكم.
وأشــادت لتفيــا بــاخل وات الــق اُّتــذ ا  كومــة العــرا  إلنشــاء املفوضــية العليــا حلقــو   -43

 اإلنسا .
وأثىن لبنا  علل سن العرا  تشريعاا حلماية املن مات غر احلكومية و قو  الصحفيني   -41

قـر والعنـف ضـد املـرأة  ومكافحة الجتار بالبشر  وعلل اعتمـادع سياسـات ترمـا إىل مكافحـة الف
 رغم التحديات األمنية.

ور بىل ماليزيـا بصـياغة اخل ـة الودنيـة حلقـو  اإلنسـا   وإنشـاء املفوضـية الودنيـة العليـا  -42
 حلقو  اإلنسا .

ور بىل ملـديف بالتصـديق علـل اتفابيـة  قـو  األشـ ا  ووي اإلعابـة  وأعربـىل عـن  -43
  العنــف املنــز . وأشــارت إىل التقــدم احملــرر رغــم أملهــا   اإلســراع باعتمــاد مشــروع بــانو  بشــو

 ألفات العهد الدكتاتوري والتهديد املستمر الذي يشكل  اإلرهاب.
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وأشارت موريتانيا إىل ما أبداع العرا  من التزامات من خـالل إجـراءات مشلـىل التصـديق  -44
يـع أشـكال التمييـز علل عدد من الصكومل الدولية حلقو  اإلنسا  ومنها اتفابيـة القضـاء علـل مج

ضد املرأة  والتفابية الدولية للقضاء علل مجيع أشكال التمييز العنصـري  والعهـد الـدو  اخلـا  
باحلقو  املدنية والسياسية  والربوتوكول الختياري لتفابية  قو  ال فل بشـو  اشـ امل األدفـال 

   املنارعات املسلحة.
فوضــية العليــا حلقــو  اإلنســا  مببــاد  بــاريق واستفســر اسبــل األســود عــن ســبل تقيــد امل -45

 وعن مد  ا  ام املعاير الدنيا فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام.
وأثـىن املغــرب علـل اسهــود املبذولـة رغــم احلالـة األمنيــة  وأشـار إىل اســتفادة احلكومـة مــن  -46

إلنســا   الســتعراض الــدوري الشــامل الســابق  إو اُّتــذت تــدابر تشــمل إنشــاء ةكمــة  قــو  ا
 واملفوضية العليا حلقو  اإلنسا   وإجراء تقد  الشكاو   وم سسات العدالة النتقالية.

وأثنىل ناميبيا علل اإلجراءات الرامية إىل مكافحة ال ابفية والنقسام العربا   مواجهة  -47
الـدو  التمرد  وش عىل علل التحقيق   ادعاءات انتهاكـات القـانو  الـدو  اإلنسـاين والقـانو  

 حلقو  اإلنسا   وبناء املصاحلة من جديد.
وأعربىل هولندا عن تقديرها لنضمام العرا  إىل اتفابية مناهضة التعذيب. وأشارت إىل  -41

ارتكـــاب اسماعـــات املت رفـــة العنيفـــة جـــرابم ضـــد اإلنســـانية  واســـتمرار اإلفـــالت مـــن العقـــاب   
 بعض املنادق.

لعـــرا    اســـتعادة ســـيادة القـــانو   و هـــودع الراميـــة إىل وأشـــادت نيكـــاراغوا ب اـــارات ا -42
ـــــة ودنيـــــة إلعـــــادة التعمـــــر  ـــــق التغيـــــر الجتمـــــاعا والسياســـــا والبتصـــــادي   إدـــــار عملي  قي

 واملصاحلة.
وأثنىل ني ريا علل إنشاء م سسات حلقو  اإلنسا   ول سيما ورارة  قو  اإلنسـا    -53

لكنهـــا أشـــارت   الوبـــىل واتـــ  إىل احلملـــة الو شـــية الـــق واعتمـــاد بـــانو  احلمايـــة الجتماعيـــة  و 
 ينفذها تن يم داع .

وش عىل النروي  احلكومة علل أ  جتعل إعمال  قو  اإلنسا  من أولويات الستقرار  -51
واملصــاحلة   العــرا   ول ســيما بــالن ر إىل التهديــد الــذي تشــكل  اسماعــات املت رفــة  مبــا فيهــا 

 تن يم داع .
ت عما  إىل ما يواجه  العرا  من  ديات أمنية تقوض التمتـع حبقـو  اإلنسـا . وأشار  -52

ومع ول  أ رر العرا  تقدماا بالنضمام إىل عدد من الصكومل املتعلقة حبقـو  اإلنسـا  واعتمـاد 
 تشريعات واس اتي يات   هذا الصدد.

را   ور بـــــىل وأشــــارت باكســــتا  إىل التحــــديات األمنيــــة اسســـــيمة الــــق يواجههــــا العــــ -53
بانضمام  إىل عدة صكومل دولية حلقو  اإلنسا   واعتماد اس اتي ية مناهضة العنف ضـد املـرأة 

 للمساعدة   القضاء علل التمييز ضدها.
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وأعربىل باراغواي عن القلق من  الة األبليـات الدينيـة  واستفسـرت إ  كـا  العـرا  بـد  -54
 وثابق اهلوية.ن ر   إرالة املعلومات املتعلقة بالدين من 

وأ ادــىل الفلبــني علمــاا باخل ــة الودنيــة حلقــو  اإلنســا  والســ اتي ية الودنيــة ملناهضــة  -55
 العنف ضد املرأة ودلبىل تفاصيل عن تنفيذمها.

وأشـارت بولنـدا إىل خ ـورة  الـة  قـو  اإلنسـا    العـرا  ور بـىل  هـودع الراميــة إىل  -56
بليـات علـل يـد تن ـيم داعـ  واسماعـات اإلرهابيـة التصدي لتحديات جسيمة مثل اضـ هاد األ

 األخر   وأبررت أمهية محاية األدفال.
وأعربىل الربتغال عـن القلـق إراء مـا تتعـرض لـ  العرابيـات مـن انتهاكـات حلقـوبهن  وإراء  -57

  وســـحب 1325ت بيـــق عقوبـــة اإلعـــدام. ور بـــىل باخل ـــة الراميـــة إىل تنفيـــذ بـــرار حلـــق األمـــن 
 ابية القضاء علل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.التحفظ علل اتف

وأعربــىل مجهوريــة كوريــا عــن القلــق مــن أ  ســيادة القــانو  ر ت ســ  بعــد   العــرا   ممــا  -51
يعـــو  اإلعمـــال الفعلــــا لسياســـات وتشــــريعات  قـــو  اإلنســــا   وأبـــدت انشــــغاهلا مـــن معانــــاة 

 لف أحناء البلد.املشردين داخلياا   سيا  تزايد بوة تن يم داع    أت
وأثنـــىل رومانيـــا علـــل تصـــديق العـــرا  علـــل عـــدد مـــن اتفابيـــات  قـــو  اإلنســـا  وعلـــل  -52

توجيهــ  دعــوة إىل اإلجــراءات اخلاصــة جمللــق  قــو  اإلنســا   وشــ عت  علــل مواصــلة النهــوض 
  دول أعمال  قو  اإلنسا .

اعات العربية وال وابف ور ب ال اد الروسا باسهود املبذولة من أجل احلوار بني اسم -63
الدينيــة  وأعــرب عــن القلــق إراء النتهاكــات اسســيمة حلقــو  اإلنســا  والقــانو  الــدو  اإلنســاين 

 الق يرتكبها تن يم داع .
ــــع وكــــالت األمــــم املتحــــدة علــــل دعــــم العــــرا    -61 و ثــــىل الســــنغال اجملتمــــع الــــدو  ومجي

 لعنف.وش عىل الشعب العرابا علل ال اد من أجل وضع  د ل
وش عىل صـربيا العـرا  علـل محايـة املشـردين داخليـاا  والعمـل مـن أجـل  قيـق املصـاحلة  -62

الودنية   مواجهة اإلرهاب  و ثتـ  علـل التصـديق علـل الربوتوكـول الختيـاري لتفابيـة مناهضـة 
 التعذيب  والربوتوكول الختياري لتفابية القضاء علل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

وأعربىل سراليو  عن القلـق مـن النـزاع الـداخلا   العـرا . وأثنـىل علـل اسهـود املبذولـة  -63
 لتوفر اخلدمات الجتماعية  و ثىل العرا  علل إجراء إصال ات للقضاء علل التمييز.

وأدانــىل ســنغافورة بشــدة أعمــال تن ــيم داعــ . وأعربــىل عــن أملهــا أ   قــق احلكومــة  -64
ن املستدامني   العرا   وأشارت إىل مـا أ ـررع هـذا البلـد مـن تقـدم فيمـا اسديدة الستقرار واألم

 يتعلق برفاع املرأة ومساوا ا مع الرجل و  إجراءات مكافحة العنف اسنساين.
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وأشــارت ســلوفاكيا إىل التصــديق علــل عــدة معاهــدات  وأبــدت بلقــاا بالغــاا إراء تــدهور  -65
وىل عليهـا مقــاتلو تن ــيم داعــ   ول ســيما الضــ هاد  الـة  قــو  اإلنســا    املنــادق الــق اســت
 الو شا الذي تتعرض ل  األبليات الدينية.

وشـــ عىل ســــلوفينيا العــــرا  علـــل املضــــا   املصــــاحلة الودنيـــة باعتبارهــــا شــــرداا مســــبقاا  -66
للحفـــال علـــل ســـيادة العـــرا  وســـالمت  اإلبليميـــة  ول  ـــىل عـــدم إ ـــرار تقـــدم   إلغـــاء عقوبـــة 

 اإلعدام.
وأكدت إسبانيا من جديد دعمها للعرا  وعمليت  اإلصال ية. وأشادت بتصديق  علـل  -67

اتفابيـــة مناهضـــة التعـــذيب  غـــر أهنـــا أعربـــىل عـــن القلـــق مـــن تزايـــد عمليـــات اإلعـــدام   ا ونـــة 
 األخرة.

وأشارت سري لنكا إىل اسهود الق يبذهلا العرا  مـن أجـل ضـما  احلقـو  البتصـادية  -61
يــة والثقافيــة رغــم التحــديات الناشــ ة عــن احلالــة األمنيــة. ور بــىل باعتمــاد الســ اتي ية والجتماع

 الودنية ملكافحة اإلرهاب الق تع ا األولوية لالعتبارات املتعلقة حبقو  اإلنسا .
ور بىل دولة فلس ني باسهود الرامية إىل احلد من الفقر  ولكنها أعربىل عـن القلـق مـن  -62

ألدفال. ول  ىل التقدم احملرر من خالل سن تشـريعات واعتمـاد اسـ اتي يات  توثر الفقر   ا
 مثل الس اتي ية الودنية لل بية والتعليم العا   واس اتي ية ةو األمية.

وأعـــــرب الســـــودا  عـــــن تقـــــديرع لل هـــــود املبذولـــــة  ول ســـــيما   حـــــال  قـــــو  النســـــاء  -73
ســـ اتي ية الودنيـــة ملناهضـــة العنـــف ضـــد املـــرأة  واألدفـــال ووي اإلعابـــة  مـــن خـــالل اعتمـــاد ال

واس اتي ية تقد  الرعاية الصحية لألمهات واألدفال  والنضمام إىل اتفابية  قو  األشـ ا  
 ووي اإلعابة.

وأعربــىل الســويد عــن بلقهــا مــن  الــة  قــو  العرابيــات وشــ عىل احلكومــة علــل جتــاور  -71
 كيز علل مساعدة املشردين.اخلال  بني األ زاب السياسية من أجل ال  

وأعربىل سويسرا عن القلق من انتهاكات  قو  اإلنسا  الق ارتكبها ول يـزال يرتكبهـا  -72
تن ــيم داعــ  وكــذل  القــوات املســلحة العرابيــة  وتزايــد الل ــوء إىل عقوبــة اإلعــدام دو  مراعـــاة 

 األصول القانونية   كثر من األ يا .
تدابر الق اُّتذ ا احلكومة  ول سيما اخل ة الودنية حلقـو  وأشارت داجيكستا  إىل ال -73

 اإلنسا  الق ستعزر ا  ام احلقو    مجيع حالت احلياة.
ــــات. وأدانــــىل  -74 ــــد بلقهــــا املســــتمر مــــن العنــــف والتمييــــز ضــــد النســــاء والفتي وأبــــدت تايلن

ســلحة املرتب ــة بــ   النتهــامل املنه ــا حلقــو  اإلنســا  الــذي يرتكبــ  تن ــيم داعــ  واسماعــات امل
 و ثىل مجيع أدرا  النزاع علل المتثال للقانو  الدو  اإلنساين.
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وأبل  ربـيق الوفـد بـو  املفوضـية العليـا حلقـو  اإلنسـا  بـدأت تعمـل وتضـ لع بوليتهـا   -75
مبـا   ولــ  تلقـا الشــكاو  والتحقيـق فيهــا وإجــراء عمليـات الرصــد وإعـداد التقــارير  والعمــل   

  علل تقـد  توصـيات إىل احلكومـة. وبـد أصـدرت احلكومـة مبـاد  توجيهيـة إىل مجيـع الوبىل وات
الــورارات ت لــب منهــا أ  تتعــاو  مــع املفوضــية. وبــد نفــذت املفوضــية بالفعــل العديــد مــن الــربام  
واألنشــ ة  مشلــىل حــالت مثــل  ريــة التعبــر ودعــم وســابرت اإلعــالم واجملتمــع املــدين. واب  ــىل 

ةكمـة مت صصـة   حـال  قـو  اإلنسـا . وتواصـل احلكومـة تقـد  الـدعم إىل املفوضية إنشـاء 
 املفوضية لتمكينها من أداء دورها بفعالية.

وفيمـا يتعلـق حبقـو  املـرأة  وكـر الوفـد أ  فريقـاا ودنيـاا بـد أنشـ  لتنفيـذ توصـيات الل نــة  -76
عفـري. وفيمـا خيـص العنـف املعنية بالقضاء علل التمييز ضد املرأة. وبد سيفـحب مشـروع بـانو  اس

ضد املرأة  شرع العرا    تنفيذ الس اتي ية الودنية ملناهضة العنف. و يفددت أربعة حـالت   
. أمــا فيمــا يتعلــق بــالزواج املبكــر وامل بــىل 1325خ ــة العمــل الودنيــة لتنفيــذ بــرار حلــق األمــن 

لعمـر للفتيـا  والفتيـات باسـتثناء وغر الرمسا  ف   القانو  حيدد سن الـزوج   الثامنـة عشـرة مـن ا
احلالت الق ويز فيها بـرار بضـابا الـزواج   سـن اخلامسـة عشـرة. ويعابـب القـانو  علـل الـزواج 

 القسري.
مـن الدسـتور العرابـا   ـر التعـذيب وتـنص  37)جي من املـادة 1وأكد الوفد أ  الفقرة  -77

ت تنص علل جتـر  ومعاببـة أي شـكل من بانو  العقوبا 333علل تعويض الضحايا  وأ  املادة 
سنـة تابعـة لـورارة  2331من أشكال التعذيب يرتكب  املو فو  العموميو . وأنشو العرا    عـام 

 قــو  اإلنســا  تعــىن مبواءمــة التشــريعات العرابيــة مــع أ كــام اتفابيــة مناهضــة التعــذيب. وبــالن ر 
يكــو  مســ ولو  وضــبار بــد ارتكبــوا  إىل مــا يســود اسبهــة األمنيــة مــن  ــرو  خاصــة للغايــة  رمبــا

أفعـــالا تتعـــارض مـــع  قـــو  اإلنســـا . وخيضـــع املســـ ولو  للمحاســـبة ولعقوبـــات توديبيـــة أشـــدها 
بضــية  516ويفثــق أريــد مــن  2314-2331اإلبالــة وإ الــة القضــية إىل احملــاكم. وخــالل الفــ ة 

التعــــذيب. خضــــع أكثرهــــا للمال قــــة القضــــابية. وأنشــــ  عــــدد مــــن الل ــــا  للن ــــر   شــــكاو  
واُّتــذت ورارة  قــو  اإلنســا  تــدبرين للتصــدي للتعــذيب مهــا الرصــد املــوبعا املباشــر وإجــراءات 
املتابعة الصارمة. وتتلقل الورارة أيضاا الشكاو  إما مباشرة من األش ا  الذين يّدعو  تعرضهم 

ربـــيق للتعـــذيب أو مـــن أبـــارهبم. وباإلضـــافة إىل ولـــ   تتصـــل الـــورارة مب لـــق القضـــاء )مكتـــب 
الدعـــاء العـــامي ل لـــب إجـــراء  قيـــق بـــانوين وإصـــدار بـــرار ملســـاءلة اسنـــاة. وتتصـــل أيضـــاا بـــورارة 
الداخليـــة وورارة الـــدفاع إلنشـــاء حـــالق  قيـــق للبـــىل   القضـــايا املتعلقـــة بادعـــاءات التعـــذيب. 

لداخليـة وخيضع ال ت ار وسـلب احلريـة للمراببـة مـن ورارة  قـو  اإلنسـا  وورارة الـدفاع وورارة ا
ـذ عـدد مـن التـدابر  وجهار القضاء لضما  ا  ام  قو  اإلنسا    أمـاكن ال ت ـار. وبـد اُّتخ
التنفيذية لكفالة المتثال لاللتزامات الدولية من خالل تن يم دورات تدريبية ملو فا ورارة العـدل 

 وإنفاو القانو . وتيفدربا  قو  اإلنسا    أكاد يات وم سسات الشردة.
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وبـــال الوفـــد إ  الدســـتور العرابـــا يـــنص علـــل أ  التعلـــيم هـــو أســـاا التقـــدم  وعلـــل أ   -71
علــــل  ــــق  2323-2311يكــــو  التعلــــيم والتــــدريق حــــانيني وإلــــزاميني. وتركــــز خ ــــة الفــــ ة 
يـــد واويـــل ب ـــاع التعلـــيم. و  أولويـــات تتعلـــق باإلدـــار امل سســـا واإلدـــار القـــانوين والتعلـــيم اس

ا  بانونــــاا حملــــو األميــــة  وأنشــــو مراكــــز حملــــو األميــــة   أتلــــف منادقــــ    اعتمــــد العــــر 2311 عــــام
 اإلدارية. وييفقدبم التدريب علل  قو  اإلنسا  من خالل التثقيف   أتلف أحناء البلد.

تشــريع  املتعلــق بعقوبـة اإلعــدام؛ غـر أ  البلــد تســودع  2333واسـتعرض العــرا    عـام  -72
ت الرجال والنسـاء يوميـاا. وبـالن ر إىل هـذع ال ـرو   فـ   إلغـاء  رو  استثنابية إو تقتل اهل ما

عقوبــة اإلعــدام يت لــب املوارنــة بــني املوبــف املت ــذ والوضــع الســابد. ففــا احلالــة الراهنــة ل   ــل 
 قــو  اإلنســا  بــال  ام دابمــاا. ويــود العــرا  أ  يســتعرض ت بيــق عقوبــة اإلعــدام  وأنشــو هلــذا 

و  اإلنسا  للن ر   هذع املسولة   املسـتقبل. وي مـل أ  تقتصـر هـذع الغرض إدارة   ورارة  ق
 العقوبة علل أخ ر اسرابم.

ور بىل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاا بتصديق العـرا  علـل عـدد مـن الصـكومل   -13
 وأعربىل عن أملها أ  يتقيد بالتزامات   و ثت  علل مواصلة التعـاو  مـع مجيـع اإلجـراءات اخلاصـة 

 وش عت  علل التعاو  التام مع بعثة املفوضية للتحقيق   العرا .
ودعــىل توغــو إىل مســاءلة مــرتكع انتهاكــات القــانو  الــدو  حلقــو  اإلنســا  والقــانو   -11

 الدو  اإلنساين. ور بىل باسهود الرامية إىل  قيق األهدا  اإلمنابية لأللفية.
هضـة التعـذيب والتفابيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع ور بىل تونق بالتصديق علل اتفابيـة منا -12

األش ا  من الختفاء القسـري واتفابيـة  قـو  األشـ ا  ووي اإلعابـة  وتوجيـ  دعـوة دابمـة 
 إىل املكلفني بوليات   إدار اإلجراءات اخلاصة  وتقد  الدعم من أجل اكني املرأة.

  اإلنســـا  رغـــم احلالـــة األمنيـــة ول  ـــىل تركيـــا اسهـــود الراميـــة إىل  ســـني معـــاير  قـــو  -13
امل دية بسبب تن ـيم داعـ . وأثنـىل علـل اسهـود املبذولـة لتشـكيل  كومـة شـاملة واثيليـة تضـم 

 أعضاء من مجيع ال وابف.
ور بـــىل تركمانســـتا  بـــاإلجراءات املت ـــذة لتحســـني  الـــة  قـــو  اإلنســـا    العـــرا    -14

وي اإلعابــة وســّن تشــريع ودــين يهــد  إىل مشــرة إىل انضــمام  إىل اتفابيــة  قــو  األشــ ا  و
 محاية  قو  اإلنسا .

ول  ــىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة بارتيــام إنشــاء ةكمــة األســرة  وأربــع ةــاكم أخــر   -15
 معنية بالعنف األسري  ومركز ودين حلقو  اإلنسا   ومعهد عال للقضاء   كردستا .

وأيرلندا الشـمالية عـن القلـق مـن تـدهور  الـة  وأعربىل اململكة املتحدة لربي انيا الع مل -16
 قو  اإلنسا . ور بـىل بـاللتزام مببـاد  الشـمولية ومحايـة املـوادنني العـرابيني وةاسـبة املسـ ولني 

 عن انتهاكات  قو  اإلنسا .
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وأعربىل الوليات املتحـدة األمريكيـة عـن األسـل مـن األرمـة اإلنسـانية الـق سـببها تن ـيم  -17
عرا  علل معاسة النتهاكات السابقة للقانو  الدو  اإلنسـاين والقـانو  الـدو  داع   و ثىل ال
 حلقو  اإلنسا .

وأشــارت أوروغــواي إىل اعتمــاد العــرا  معاهــدات وتشــريعات   حــال  قــو  اإلنســا    -11
 واس اتي يات وخ رت ودنية تستهد  الف ات املستضعفة بوج  خا .

العــرا  إىل اتفابيــة مناهضــة التعــذيب واتفابيــة  قــو  وأثنــىل أوربكســتا  علــل انضــمام  -12
األشــــ ا  ووي اإلعابــــة  واعتمــــادع اســــ اتي يات ودنيـــــة للتصــــدي للفقــــر والعنــــف اسنســـــاين 

 والفساد  و سني الصحة ون اما التعليم والعمل.
هن   البلــد نــات  عــن غــزوع   وأشــارت مجهوريــة فنــزويال البوليفاريــة إىل أ  الوضــع الــرا -23
 . والبلد    اجة إىل الدعم الدو  لتمتني وبناء بدرات    حال  قو  اإلنسا .2333 معا
وأشارت فييىل نام إىل التشريع الراما إىل محاية  قو  اإلنسا   واخل ة الودنية حلقو   -21

 اإلنسا . وأشادت باخل وات املت ذة ملواجهة اإلرهاب ومجيع أشكال العنف.
تمــاد بــانو  مكافحــة الجتــار بالبشــر  وبــانو   قــو  الصــحفيني  وأثــىن الــيمن علــل اع -22

 وبانو  رعاية ووي اإلعابة وال تياجات اخلاصة.
وأشادت أفغانسـتا  بـالتزام العـرا  باملبـاد  األساسـية حلقـو  اإلنسـا   رغـم التحـديات  -23

 األمنية اسسيمة  ور بىل ب نشاء املفوضية العليا حلقو  اإلنسا .
زابــر علــل اسهــود الــق يبــذهلا العــرا   مبــا فيهــا النضــمام إىل الصــكومل املتعلقــة وأثنــىل اس -24

 حبقو  اإلنسا  واعتماد تشريعات وسياسات لتعزيز  قو  اإلنسا  ومحايتها.
وأشــــارت أنغــــول إىل أ  الوضــــع   العــــرا  يعــــو  التمتــــع حبقــــو  اإلنســــا . ول  ــــىل  -25

 السكا  وتعليمهم.باهتمام ما ييفبذل من جهود تركز علل صحة 
وأشارت األرجنتني إىل احلالة األمنية واإلنسانية. ورأت ضرورة إيالء اهتمام خا  حلالـة  -26

 األبليات   العرا   وأبرت باسهود الق تبذهلا السل ات ملواجهة العنف ضد هذع األبليات.
ــــىل عــــن بلقهــــا امل -27 ــــة. وأعرب ــــات د قرادي ســــتمر مــــن وأثنــــىل أســــ اليا علــــل إجــــراء انت اب

انتهاكات  قو  اإلنسا  الق يرتكبهـا اإلرهـابيو  وأفـراد امليليشـيات وغـرهم ضـد املـدنيني  ومـن 
 تزايد الل وء إىل عقوبة اإلعدام.

وأعربىل النمسا عن القلق من التقارير الق تفيـد بـو  األبليـات الدينيـة تتعـرض هل مـات  -21
ات أخــر . وأبــدت بلقــاا مــن تزايــد عــدد تن ــيم داعــ   ولعمليــات اخت ــا  وإعــدام ترتكبهــا بــو 

 الالج ني واملشردين داخلياا واشتداد العنف ضد الصحفيني.
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وهنـــوت أوربي ـــا  العـــرا  علـــل اتـــني إدـــارع القـــانوين وهياكلـــ  امل سســـية الودنيـــة لتعزيـــز  -22
 قــو  اإلنســا  ومحايتهــا. وأشــادت بالــدعوة الدابمــة املوجهــة إىل وليــات  قــو  اإلنســا  التابعــة 

 لألمم املتحدة.
وأثنــىل البحــرين علــل اخل ــرت الودنيــة العرابيــة الراميــة إىل تعزيــز  قــو  اإلنســا  ومحايتهــا  -133

 وإنشاء م سسات وات صلة حبقو  اإلنسا   تيفدم    اهلي ات العامة ومن مات اجملتمع املدين.
 قــو  ور بــىل بــنغالدي  ب نشــاء م سســات حلقــو  اإلنســا   والتصــديق علــل اتفابيــة  -131

األشــــ ا  ووي اإلعابــــة  والعمــــل علــــل احلــــد مــــن التفــــاوت بــــني اسنســــني. وأ ادــــىل علمـــــاا 
 بالتحديات الق تع ض ضما   قو  اإلنسا   مبا فيها الفقر واهل مات اإلرهابية.

وأعربىل بل يكا عن صدمتها إراء اهل مات الق تيفشن علل املدنيني. وأشارت بقلـق إىل  -132
 تعيشها األبليات الدينية والعربية  ول سيما املسيحيني واليزيديني. احلالة امل دية الق

وأشـارت بوتـا  إىل إ ــرار تقـدم   إنشـاء هياكــل م سسـية حلقـو  اإلنســا   مثـل املركــز  -133
 الودين حلقو  اإلنسا   رغم التحديات الكبرة.

ال باملـدارا وخفـض وأشارت بوتسوانا إىل التقدم الـذي أ ـررع العـرا    التحـا  األدفـ -134
معدلت وفيـات األدفـال والرضـع والقضـاء علـل الفقـر. ول  ـىل النقسـامات العربيـة وتصـاعد 
الت ـر  الــديين وتزايــد انتهاكـات  قــو  اإلنســا . وأعربـىل عــن بلقهــا مـن التقــارير الــق تتحــد  

 عن العنف اسنسا وجتنيد األدفال بسراا.
 قو  اإلنسا  رغم الوضع األمين السابد   العرا   ورأت الرباريل أن  ل ينبغا إغفال  -135

وأثنىل علـل جهـود احلكومـة مـن أجـل التغلـب علـل التحـديات. وأشـارت إىل أمهيـة تعزيـز  قـو  
 اإلنسا  لتحقيق السالم   املستقبل.

وأثنــىل بلغاريــا علــل ت ــوير البلــد هياكلــ  امل سســية  مبــا   ولــ  إنشــاء املفوضــية العليــا  -136
نسـا . وأ ادـىل علمـاا بالسـ اتي ية الودنيـة ملناهضـة العنـف ضـد املـرأة. وأعربـىل عـن حلقو  اإل

 بلقها من  الة النساء احملت زات واألدفال اجملندين   النزاع املسلح.
وأشادت بوركينا فاسو  هود العرا  لتعزيز  قو  اإلنسا   ول سيما  قو  األبليات.  -137

 ة دعم اسهود الق يبذهلا البلد من أجل ضما  سالم دابم.وش عىل اجملتمع الدو  علل مواصل
ودلبــىل كنــدا معلومــات عــن التقــدم احملــرر بشــو  اســتعراض ال ــرو  الســابدة   مرافــق  -131

 ال ت ار  ودعوة املقرر اخلا  املعين مبسولة التعذيب  وإلغاء عقوبة اإلعدام.
محايــة موادنيــ    بي ــة صــعبة  وأبــرت شــيلا  هــود العــرا  إلصــالم م سســات  مــن أجــل -132

 للغاية  و ثت  علل مواصلة جهودع لضما   قو  اإلنسا .
وأشادت الصني باسهود الق يبذهلا العرا  مـن أجـل مكافحـة اإلرهـاب وتعزيـز املصـاحلة  -113

الودنيــة ومحايــة النســاء واألدفــال واألبليــات العربيــة  واسهــود الراميــة إىل  قيــق األهــدا  اإلمنابيــة 
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لأللفية. ول  ىل اخنفاض معـدلت الفقـر ومعـدلت وفيـات الرضـع  وتزايـد اللتحـا  باملـدارا 
 وفر  عمل املرأة. وأبرت الصني بالصعوبات الق تع ض التنمية البتصادية.

وأعربــىل كوســتاريكا عــن القلــق مــن تــدهور  الــة  قــو  اإلنســا   و ثــىل العــرا  علــل  -111
تنفيــذ اســ اتي يات ودنيــة للحــد مــن الفقــر ومكافحــة العنــف مواصــلة جهــودع لتعزيــز م سســات  و 

 اسنساين والفساد. وأدانىل اهل وم علل أيم احلرية.
ول  ىل كوبا التقدم الذي أ ررع العـرا    تنفيـذ التوصـيات الصـادرة عـن السـتعراض  -112

رتبادــاا وثيقـــاا الــدوري الشــامل الســابق  وجهــودع الراميــة إىل التغلــب علــل الوضــع الــراهن املــرتبرت ا
 .2333بالعدوا  غر املربر علل العرا    عام 

 وشكرت اسمهورية التشيكية العرا  علل تقريرع وبيان  الفتتا ا. -113
وأشادت الدامنرمل  هود العرا  من أجل  سني  الـة  قـو  اإلنسـا   ولكنهـا أعربـىل  -114

ا تن ـيم داعـ  وجهـات أخـر  ضـد عن بلقها املستمر من أعمال الت ويف والعنـف الـق يرتكبهـ
 األبليات العربية والدينية.

وأشـــادت جيبــــود بــــاسهود الــــق يبــــذهلا العــــرا  مـــن أجــــل تعزيــــز  قــــو  اإلنســــا  رغــــم  -115
 التحديات املتعددة.

ول  ىل مصر أ  انعدام الستقرار واألمن الناجم عن األنش ة اإلرهابية سبب مباشـر  -116
ولــ   اكنــىل احلكومــة مــن إنشــاء م سســات شــ  حلقــو  اإلنســا    معانــاة العــرابيني. ورغــم 

 وسن عدد من القوانني وات الصلة  وأنشوت م سسة ودنية حلقو  اإلنسا .
وأشــادت إســتونيا بالتقــدم الــذي أ ــررع العــرا    العديــد مــن حــالت  قــو  اإلنســا    -117

اا إراء مـــا يرتكبـــ  تن ـــيم مبـــا   ولـــ  التصـــديق علـــل صـــكومل دوليـــة  ولكنهـــا أبـــدت بلقـــاا مســـتمر 
داعـــ  واسماعـــات املت رفـــة األخـــر  مـــن انتهاكـــات حلقـــو  اإلنســـا   وإراء وضـــع احملت ـــزات. 

 و ثىل إستونيا العرا  علل إلغاء عقوبة اإلعدام  وضما  أمن األش ا    أيم احلرية.
لعـرا  وأعربىل فرنسا عن تقديرها ملا بيفذل من جهود منذ الستعراض األول. وشـ عىل ا -111

 علل إجراء اإلصال ات الالرمة لتوديد سيادة القانو  ومساعدة مجيع األش ا    البلد.
وأعربــىل أملانيــا عــن بلقهــا البــال  إراء  الــة  قــو  اإلنســا . وأدانــىل انتهاكــات  قــو   -112

اإلنسـا  الـق يرتكبهـا تن ـيم داعـ  وأبـدت دعمهـا لل هـود الـق تبـذهلا احلكومـة. وسـولىل أملانيـا 
را  عما سيت ذع مـن إجـراءات حلمايـة  ريـة الـدين  ومواجهـة التـوترات الدينيـة ال ابفيـة  وإ   الع

 كا  سيزيل املعلومات املتعلقة بالدين من ب ابات اهلوية.
وأدانــىل اليونــا  انتهاكــات  قــو  اإلنســا  الــق يرتكبهــا مــا يســمل بالدولــة اإلســالمية.  -123

 إلدار املعياري وامل سسا فيما يتعلق حبقو  اإلنسا .وأثنىل علل التغيرات الق أدخلىل علل ا
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ور بــــىل غواتيمــــال بالتقــــدم التشــــريعا   مكافحــــة الجتــــار باألشــــ ا  وفيمــــا خيــــص  -121
األشـــ ا  ووي اإلعابـــة. وأعربـــىل عـــن القلـــق إراء بـــدرة املـــرأة العرابيـــة علـــل نقـــل جنســـيتها إىل 

 ملفروضة علل سكا  أيم احلرية.دفلها املولود خارج البلد  وإراء القيود الصارمة ا
وأشـــارت هنغاريـــا إىل ضـــرورة مشـــاركة األبليـــات الدينيـــة والعربيـــة   اهلياكـــل الد قراديـــة  -122

ومحاية  قوبها. وأعربىل عن بلقها من اسرابم اخل رة الق يرتكبها ما يسمل بالدولة اإلسالمية  
 والق وب إ التها إىل العدالة.

التــدابر التشــريعية املت ــذة وب نشــاء م سســات ودنيــة حلقــو  اإلنســا . وأشــادت اهلنــد ب -123
ور بــىل بالتقــدم احملــرر   خفــض معــدلت وفيــات الرضــع واألمهــات  وبــاسهود املبذولــة حلمايــة 

 املرأة من العنف.
وأشادت إندونيسـيا بتنفيـذ سياسـات شـ    حـال  قـو  اإلنسـا   مبـا   ولـ  خ ـة  -124

و  اإلنســا   وشــ عىل العــرا  علــل تعزيــز تلــ  التــدابر. وأشــارت إىل التقــدم العمـل الودنيــة حلقــ
 احملرر بشو   قو  املرأة والتعليم وبضاء األ دا  وم سسات  قو  اإلنسا .

ول  ىل املكسي  التدابر املت ذة للقضاء علل العنـف ضـد املـرأة  مبـا   ولـ  إنشـاء  -125
 س اتي ية الودنية ملناهضة العنف ضد املرأة.الل نة العليا حلماية األسرة واعتماد ال

و  اخلتــام أعــرب العــرا  عــن شــكرع سميــع الوفــود علــل مــا أســهمىل بــ  خــالل جلســة  -126
التحـــاور. وبـــد أبـــرت مجيـــع الوفـــود بـــو  العـــرا   ـــر ب ـــرو  اســـتثنابية  ويقـــدر   هـــذا الصـــدد 
اســـتعداد الـــدول ملســـاعدت    مواجهـــة تلـــ  التحـــديات. وشـــدد ربـــيق الوفـــد علـــل مـــا يكرســـ  

احلقـو  بـني املـوادنني مجيعـاا دو  اييـز  وسـلرت الضـوء علـل أمهيـة الدستور من مباد  املساواة   
محايــة األبليــات الــق تشــكل جــزءاا ل يت ــزأ مــن اجملتمــع العرابــا. وأبــرر اســتقالل املفوضــية العليــا 
حلقو  اإلنسـا . وأشـار إىل التعـاو  مـع املقـرر اخلـا  املعـين مبسـولة التعـذيب   وضـع ال تيبـات 

د لسـابر الوفـود التــزام العـرا  بعمليــة السـتعراض الـدوري الشــامل  وأعـرب عــن لزيارتـ . وأكـد الوفــ
 شكرع هلا مجيعاا علل مشاركتها النش ة   جلسة التحاور.

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
يتجتاو   سيدرس العراق التوصيات التالية، وسيقدم ردوداا عليها في وقت  مناستب ال -127

 :5102نة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان في آذار/مارس موعد الدورة الثام
 مواصلة عملية االنضمام إلى الصكوك الدولية )جيبوتي(؛ 127-1
النظتتتتر فتتتتي إمكانيتتتتة االنضتتتتمام إلتتتتى البروتو تتتتو  اال تيتتتتاري الثتتتتاني  127-2

 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )أو بكستان(؛
__________ 

رر الستنتاجات والتوصيات. **  لن  يف
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البروتو تو  اال تيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي االنضمام إلتى  127-3
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )شيلي(؛

التصديق على البروتو و  اال تيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي  127-4
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )باراغواي(؛

و و  اال تيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي التصديق على البروت 127-5
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )البرتغا (؛

وقتتف تنفيتتك أحكتتام عقوبتتة اإلعتتدام بهتتدف إلغا هتتا والتصتتديق علتتى  127-6
البروتو تتتو  اال تيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي الختتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة 

 والسياسية )سيراليون(؛
ك أحكتتتتتام عقوبتتتتتة اإلعتتتتتدام والتوقيتتتتت  والتصتتتتتديق علتتتتتى وقتتتتتف تنفيتتتتت 127-7

البروتو تتتو  اال تيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي الختتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة 
 والسياسية )إسبانيا(؛

اإلعتتترن رستتتمياا عتتتن وقتتتف تنفيتتتك أحكتتتام عقوبتتتة اإلعتتتدام بهتتتدف  127-1
الختتتتاص التصتتتتديق علتتتتى البروتو تتتتو  اال تيتتتتاري الثتتتتاني الملحتتتتق بالعهتتتتد التتتتدولي 

 بالحقوق المدنية والسياسية )أستراليا(؛
التصتتتديق علتتتى البروتو تتتوالت اال تياريتتتة الملحقتتتة بالعهتتتد التتتدولي  127-2

الختاص بتالحقوق المدنيتة والسياستية واتفاقيتتة القضتاء علتى جميت  أشتكا  التمييتتز 
 ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعكيب )النمسا(؛

 تيتتتاري التفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتكيب التصتتتديق علتتتى البروتو تتتو  اال 127-13
والبروتو تتو  اال تيتتاري للعهتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة 

 والثقافية )أوروغواي(؛
التصتتتتتديق، دون تحفظتتتتتات، علتتتتتى البروتو تتتتتو  اال تيتتتتتاري للعهتتتتتد  127-11

 التتدولي الختتاص بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة، واالتفاقيتتة الخاصتتة
 الملحق بها )البرتغا (؛ 0691بوض  الرجئين، و كلك بروتو و  عام 

السعي للتصتديق علتى البروتو تو  اال تيتاري التفاقيتة القضتاء علتى  127-12
 جمي  أشكا  التمييز ضد المرأة )شيلي(؛

اإلستتراع فتتي التصتتديق علتتى البروتو تتو  اال تيتتاري التفاقيتتة القضتتاء  127-13
 ضد المرأة )البرتغا (؛على جمي  أشكا  التمييز 

التصتتديق علتتى البروتو تتو  اال تيتتاري التفاقيتتة القضتتاء علتتى جميتت   127-14
 أشكا  التمييز ضد المرأة )اليونان(؛
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التصتتديق علتتى البروتو تتو  اال تيتتاري التفاقيتتة القضتتاء علتتى جميتت   127-15
ية )و( و) ( من االتفاق5أشكا  التمييز ضد المرأة، وسحب تحفظاته على المادة 

 )باراغواي(؛
متن اتفاقيتة القضتاء علتى  09و 5سحب التحفظات على المادتين  127-16

جمي  أشكا  التمييز ضد المرأة، و فالة تمتت  جميت  النستاء فتي العتراق بالحمايتة 
 من التمييز )ألمانيا(؛

ستتتحب متتتا تبقتتتى متتتن تحفظاتتتته علتتتى اتفاقيتتتة القضتتتاء علتتتى جميتتت   127-17
 برتغا (؛أشكا  التمييز ضد المرأة )ال

التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة حقتتتوق الةفتتتل، واتفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتكيب  127-11
 )بلغاريا(؛
التصتتتديق علتتتى البروتو تتتو  اال تيتتتاري التفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتكيب  127-12

 )توغو( و)باراغواي(؛
التصتتتديق علتتتى البروتو تتتو  اال تيتتتاري التفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتكيب  127-23

 )سيراليون(؛
ق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتت  العمتتتتا  التصتتتتدي 127-21

 المهاجرين وأفراد أسرهم )سيراليون(؛
ضتتمان معاملتتة النتتاس  افتتة علتتى قتتدم المستتاواة متتن  تتر  تحستتين  127-22

نظام العدالة و يادة احترام حقوق اإلنسان في صفوف الشرطة وقوات األمتن، بمتا 
التفاقية مناهضة التعكيب )المملكتة في ذلك التصديق على البروتو و  اال تياري 
 المتحدة لبريةانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛

اتخاذ مزيد من التدابير لمن  التعكيب، بما في ذلك االنضتمام إلتى  127-23
البروتو تتو  اال تيتتاري التفاقيتتة مناهضتتة التعتتكيب وإنشتتاء آليتتة وقا يتتة وطنيتتة وفقتتاا 

 لكلك )الجمهورية التشيكية(؛
التصتتتديق علتتتى البروتو تتتو  اال تيتتتاري التفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتكيب  127-24

 )بلغاريا(؛
النظتتر فتتي التصتتديق علتتى نظتتام رومتتا األساستتي للمحكمتتة الجنا يتتة  127-25

 الدولية )رومانيا(؛
التصديق على نظام رومتا األساستي والبروتو تو  اال تيتاري التفاقيتة  127-26

القتتانون التتدولي اإلنستتاني والقتتانون  مناهضتتة التعتتكيب ومقاضتتاة مرتكبتتي انتها تتات
 الدولي لحقوق اإلنسان ومعاقبتهم )تونس(؛
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االنضتتتتمام إلتتتتى نظتتتتام رومتتتتا األساستتتتي للمحكمتتتتة الجنا يتتتتة الدوليتتتتة  127-27
)صتتتربيا( و)ستتتلوفينيا(؛ والتصتتتديق علتتتى نظتتتام رومتتتا األساستتتي للمحكمتتتة الجنا يتتتة 

 الدولية )ألمانيا( و)بولندا( و)هنغاريا(؛
ديق علتتى نظتتام رومتتا األساستتي للمحكمتتة الجنا يتتة الدوليتتة أو التصتت 127-21

االنضتتتتمام إليتتتته، وتنفيتتتتكا  تتتتامرا علتتتتى الصتتتتعيد التتتتوطني، واالنضتتتتمام إلتتتتى اتفتتتتاق 
 المحكمة المتعلق باالمتيا ات والحصانات )سلوفا يا(؛

التصتتتديق علتتتى نظتتتام رومتتتا األساستتتي للمحكمتتتة الجنا يتتتة الدوليتتتة  127-22
 متيا ات والحصانات )بلجيكا(؛واتفاقها المتعلق باال

االنضتتتتمام إلتتتتى نظتتتتام رومتتتتا األساستتتتي للمحكمتتتتة الجنا يتتتتة الدوليتتتتة  127-33
 ومواءمة تشريعاته الوطنية معه على نحو  امل )إستونيا(؛

االنضتتمام إلتتى نظتتام رومتتا األساستتي ومواءمتتة تشتتريعاته الوطنيتتة معتته  127-31
حقتتتة مرتكبيهتتتا بفعاليتتتة أمتتتام علتتى نحتتتو  امتتتل والتحقيتتتق فتتتي الجتتترا م الدوليتتتة ومر

محا متتته الوطنيتتتة أو تمكتتتين المحكمتتتة الجنا يتتتة الدوليتتتة متتتن التحقيتتتق فتتتي هتتتكا 
 الجرا م )هولندا(؛

االنضتتتتمام إلتتتتى نظتتتتام رومتتتتا األساستتتتي للمحكمتتتتة الجنا يتتتتة الدوليتتتتة  127-32
وإدراجتته فتتي التشتتري  التتوطني؛ واالنضتتمام إلتتى اتفاقيتتة عتتدم تقتتادم جتترا م الحتتر  

 مرتكبة ضد اإلنسانية )أوروغواي(؛والجرا م ال
قبتتتتو  الواليتتتتة القضتتتتا ية المخصصتتتتة للمحكمتتتتة الجنا يتتتتة الدوليتتتتة  127-33

 والتصديق على نظام روما األساسي )سويسرا(؛
مكافحتة إفترت جميت  مرتكبتتي االنتها تات متن العقتا  والتصتتديق  127-34

 على نظام روما األساسي )فرنسا(؛
األساستتتي للمحكمتتتة الجنا يتتتة الدوليتتتة  التصتتتديق علتتتى نظتتتام رومتتتا 127-35

 )غواتيماال(؛
اتخاذ جمي  التدابير المناسبة متن أجتل مواءمتة التشتريعات الوطنيتة  127-36

 على نحو تام م  المعايير وااللتزامات الدولية )إيةاليا(؛
مواصتتلة تعزيتتز النظتتام القتتانوني التتوطني وتتتدابير اإلنفتتاذ لضتتمان بيئتتة  127-37

 )سنغافورة(؛عيش آمنة لسكانه 
تنظتتيم العمتتل العتمتتاد تتتدابير صتتارمة تستتهم فتتي تحستتين تشتتريعات  127-31

البلتتتتتتد بمتتتتتتا يتماشتتتتتتى متتتتتت  االلتزامتتتتتتات الدوليتتتتتتة فتتتتتتي ميتتتتتتدان حقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان 
 )طاجيكستان(؛
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مواصتتلة الجهتتود الراميتتة إلتتى ضتتمان تنفيتتك أحكتتام اتفاقيتتة القضتتاء  127-32
متاا علتى الصتعيد المحلتي، ومواءمتة على جمي  أشكا  التمييز ضد المرأة تنفيتكاا تا

جمي  القوانين المحلية م  صكوك حقتوق اإلنستان التتي أصتبع العتراق طرفتاا فيهتا 
 )ناميبيا(؛
إلغتتتاء وتعتتتديل جميتتت  القتتتوانين التتتتي تشتتتج  وتجيتتتز ممارستتتة  وا   127-43

 الفتيات القسري والمبكر والمؤق  )إسرا يل(؛
مؤسستتتة وطنيتتتة مستتتتقلة  مواصتتتلة بتتتك  مزيتتتد متتتن الجهتتتود إلنشتتتاء 127-41

 لحقوق اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )ماليزيا(؛
مواصتتتتلة عملتتتته علتتتتى  يتتتتادة تعزيتتتتز المؤسستتتتات الوطنيتتتتة لحقتتتتوق  127-42

 اإلنسان )با ستان(؛
مواصتتلته جهتتودا الراميتتة إلتتى تعزيتتز دور الهيئتتات المستتتقلة لحقتتوق  127-43

 اإلنسان )اليمن(؛
استتتقر  المفوضتتية العليتتا لحقتتتوق  اتختتاذ تتتدابير ملموستتة لضتتمان 127-44

 اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )الفلبين(؛
ضمان عمل المفوضية العليا لحقتوق اإلنستان وفقتاا لمبتادئ بتاريس  127-45

 )الهند(؛
 ضمان استقر  المفوضية وفقاا لمبادئ باريس )أفغانستان(؛ 127-46
لحقتوق اإلنستان، تكليف الهيئات الدستورية، مثل المفوضية العليا  127-47

والكيانتتتات الحكوميتتتة ذات الصتتتلة، بالواليتتتة الر متتتة للتحقيتتتق بفعاليتتتة فتتتي جميتتت  
الجرا م المرتكبة ضد األقليات العرقيتة والدينيتة وتوثيقهتا بغيتة مرحقتة المستؤولين 

 عنها )الدانمرك(؛
مواصتتلة تمتتتين مختلتتف آليتتات الجهتتا  القضتتا ي ومؤسستتاته فضتترا  127-41

مؤسسات الحكومية للنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها ورصتدها، عن اآلليات وال
بما في ذلك تعزيز المفوضية العليا لحقوق اإلنسان بما يتماشى م  مبادئ بتاريس 

 )إندونيسيا(؛
النظر في االنضمام إلى لجنة التنستيق الدوليتة للمؤسستات الوطنيتة  127-42

 لحقوق اإلنسان )أفغانستان(؛
لة لحقوق اإلنستان وبنتاء قتدراتها لتستليض الضتوء إنشاء لجنة مستق 127-53

 على انتها ات هكا الحقوق )السويد(؛
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النظتتر فتتي إنشتتاء مكتتتب أمتتين مظتتالم  تتاص بحقتتوق الةفتتل يعنتتى  127-51
 فقض بحماية حقوق الةفل )بولندا(؛

تنفيك االتفاقيات الدولية المصدق عليها حديثاا، الستيما فتي مجتا   127-52
 فعاالا ) ا ا ستان(؛ حقوق الةفل، تنفيكاا 

مواصتتتلة تعزيتتتز التتتتدابير، بالتعتتتاون متتت  المجتمتتت  التتتدولي، لحمايتتتة  127-53
حقتتتوق الةفتتتل وتعزيزهتتتا، بوستتتا ل تشتتتمل تمتتتتين النظتتتام التعليمتتتي وتتتتوفير الغتتتكاء 

 الكافي والسكن والخدمات الصحية )سري النكا(؛
، بمتتا مواصتتلة اعتمتتاد بتترامي لتتتوفير الختتدمات األساستتية ل طفتتا  127-54

 فيها  دمات الرعاية الصحية والسكن والتعليم )دولة فلسةين(؛
بتتك  مزيتتد متتن الجهتتود متتن أجتتل تعزيتتز حقتتوق الةفتتل متتن  تتر   127-55

 اعتماد سياسة عامة وطنية  اصة بالةفل )السودان(؛
اتباع عملية شاملة وتشار ية العتماد وتنفيك سياستات وطنيتة لتعزيتز  127-56

، مت  التر يتز بوجته  تاص علتى الحتق فتي مستتو  معيشتي حقتوق الةفتل وحمايتهتا
مناسب والحق في عتدم التعترض ألي شتكل متن أشتكا  التمييتز أو االستتغر  أو 

 العنف )البرا يل(؛
 اتخاذ تدابير إضافية لحماية حقوق النساء واألطفا  )فيي  نام(؛ 127-57
لنستتاء مواصتتلة تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق الفئتتات الضتتعيفة التتتي تشتتمل ا 127-51

 واألطفا  والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة )جيبوتي(؛
تنفيك جمي  التعديرت التي ُأد ل  حديثاا علتى اإلطتار المؤسستي  127-52

لحقتتوق اإلنستتان تنفيتتكاا تامتتاا وفعتتاالا، بمتتا يشتتمل مجتتا  حمايتتة النستتاء واألطفتتا  
 واألشخاص المنتمين إلى األقليات العرقية والدينية )اليونان(؛

مواصتتتلة جهتتتودا اإليجابيتتتة لتعزيتتتتز تنفيتتتك الخةتتتة الوطنيتتتة لحقتتتتوق  127-63
 اإلنسان بتوفير الموارد المالية والبشرية الضرورية )ماليزيا(؛

مواصلة تعزيز تنفيك الخةة الوطنية لحقتوق اإلنستان للتصتدي علتى  127-61
 -نحو مر تم للتحتديات الناجمتة عتن انعتدام األمتن فتي البلتد )فنتزوير )جمهوريتة 

 البوليفارية((؛
اتخاذ تدابير العتماد  ةة عمل في مجا  حقوق اإلنسان وضمان  127-62

 تنفيكها التام )بوتسوانا(؛
مواصلة العمل م  المجتم  الدولي لمعالجة قضايا حقوق اإلنستان  127-63

المبينة في التقرير الحتادي والعشترين المؤقت  بشتقن حقتوق اإلنستان الصتادر عتن 
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 5102آ /أغستةس  06دة لتقديم المساعدة إلى العتراق فتي بعثة األمم المتح
 )أستراليا(؛

التعاون م  المجتم  الدولي من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى حل  127-64
 األ مات اإلنسانية في البلد )االتحاد الروسي(؛

مواصتتلة تنفيتتك بتترامي لتحستتين طتترق التعامتتل متت  النتتاس، وال ستتيما  127-65
منية، وتعاون و ارة حقوق اإلنسان مت  التو ارات المعنيتة لتنفيتك  ر  العمليات األ

 برامي التوعية )البحرين(؛
مواصتتتلة التتتدفاع عتتتن ستتتيادة البلتتتد وستتترمته اإلقليميتتتة دون تتتتد ل  127-66

 أجنبي ) وبا(؛
مواصتتتتتلة جهتتتتتودا لتعزيتتتتتز وحمايتتتتتة حقتتتتتوق اإلنستتتتتان دا تتتتتل البلتتتتتد  127-67

 )التفيا(؛
لستتتلةات العامتتتة علتتتى حقتتتوق اإلنستتتان مواصتتتلة تتتتدريب متتتو في ا 127-61

 )لبنان(؛
اتخاذ التتدابير الضترورية لبنتاء قتدرات المتو فين فتي مجتا  حقتوق  127-62

 اإلنسان )با ستان(؛
بتتك  مزيتتد متتن الجهتتود لتعزيتتز مبتتدأ التستتامع بتتين مختلتتف شتترا ع  127-73

 المجتم  العراقي )عمان(؛
لدولتتتتة واستتتتتقرارها إرستتتتاء وتعزيتتتتز أستتتتاس الوحتتتتدة الوطنيتتتتة وأمتتتتن ا 127-71

التتتدا ليين متتتن أجتتتل الحفتتتا  علتتتى اللحمتتتة الوطنيتتتة متتتن  تتتر  مشتتتار ة جميتتت  
الشتتتتتتترا ع الستتتتتتتكانية، ذ تتتتتتتوراا وإناثتتتتتتتاا، فتتتتتتتي األنشتتتتتتتةة االجتماعيتتتتتتتة والسياستتتتتتتية 

 )طاجيكستان(؛
مواصلة تنفيك البرامي التي تهدف إلتى  يتادة تحستين رفتاا الستكان  127-72

 )تر مانستان(؛
ستتتاته الوطنيتتتة المبينتتتة فتتتي تقريتتترا التتتوطني إلتتتى الجولتتتة مواصتتتلة سيا 127-73

 الثانية من استعراضه الدوري الشامل )نيكاراغوا(؛
مواصتتتلة تعاونتتته النشتتتض متتت  آليتتتات حقتتتوق اإلنستتتان التابعتتتة ل متتتم  127-74

 المتحدة من أجل حماية هكا الحقوق وتعزيزها )أذربيجان(؛
اهتتدات )اإلمتتارات العربيتتة تقتتديم تقتتاريرا المتتتق رة إلتتى هيئتتات المع 127-75

 المتحدة(؛
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إنشتتتاء هيئتتتة وطنيتتتة لمتابعتتتة تنفيتتتك التوصتتتيات التتتتي قتتتدمتها اللجنتتتة  127-76
المعنية بالقضاء علتى التمييتز ضتد المترأة بعتد استتعراض حالتة حقتوق اإلنستان فتي 

 )األردن(؛ 5102العراق في شباط/فبراير 
نتتة المعنيتتة بالقضتتاء إنشتتاء فريتتق وطنتتي لمتابعتتة تنفيتتك توصتتيات اللج 127-77

 على التمييز ضد المرأة )الكوي (؛
  يادة التعاون م  اإلجراءات الخاصة ل مم المتحدة )اليونان(؛ 127-71
توجيتته دعتتوة مفتوحتتة إلتتى المقتتررين الخاصتتين وتيستتير  يتتارة المقتترر  127-72

 الخاص المعني بمسقلة التعكيب )هولندا(؛
لمقتتترر الختتتاص المعنتتتي بمستتتقلة قبتتتو  طلتتتب الزيتتتارة المقتتتدم متتتن ا 127-13

 )إسبانيا(؛ 5102التعكيب في آذار/مارس 
دعوة المقررة الخاصة المعنية بقضايا األقليتات إلتى  يتارة البلتد متن  127-11

أجتتل النظتتر فتتي  الستتبل والوستتا ل الكفيلتتة بتتتكليل العقبتتات القا متتة التتتي تعتتترض 
 ا )بلجيكا(؛حماية حقوق األقليات حماية تامة وفعالة  وفقاا لواليته

تعتتتتديل وتكييتتتتف قوانينتتتته لمعاملتتتتة جميتتتت  مواطنيتتتته معاملتتتتة عادلتتتتة  127-12
 ومتساوية، بمن فيهم النساء وأفراد األقليات الدينية والعرقية )إسرا يل(؛

إ التتة التناقضتتات المبلتت  عنهتتا فتتي اإلطتتار الدستتتوري ومتتا فيتته متتن  127-13
 أحكام تميز ضد المرأة )سلوفينيا(؛

حكتتتام التشتتتري  التتتتي تميتتتز ضتتتد المتتترأة واتختتتاذ الخةتتتوات تعتتتديل أ 127-14
الر متتتة لمكافحتتتة العنتتتف ضتتتد المتتترأة والممارستتتات الضتتتارة، مثتتتل  وا  األطفتتتا  

 والجرا م المرتكبة باسم الدفاع عن  الشرف  )إستونيا(؛
مكافحتتة التمييتتز ضتتد المتترأة فتتي القتتانون والممارستتة مكافحتتة فعالتتة  127-15

 )توغو(؛
تشتتتتريعاته وممارستتتتاته التتتتتي تميتتتتز ضتتتتد المتتتترأة وتكثيتتتتف  استتتتتعراض 127-16

الجهتتود للقضتتاء علتتى جميتت  أشتتكا  التمييتتز والعنتتف ضتتد المتترأة فتتي  تتل منتتاحي 
 الحياة )تونس(؛

مواصتتلة اتختتاذ تتتدابير للنهتتوض بتتالمرأة والنظتتر فتتي اعتمتتاد سياستتة  127-17
 عامة وطنية لتمكين المرأة )الهند(؛

ة لتعزيتز وستن اإلطتار التشتريعي الهتادف إلتى اتخاذ التدابير المناسب 127-11
حماية حقوق المرأة وتنفيك أحكام اتفاقية القضاء على جمي  أشتكا  التمييتز ضتد 

 المرأة تنفيكاا تاماا )إيةاليا(؛
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إيتترء عنايتتة  اصتتة لحالتتة المتترأة وتحستتين وصتتولها إلتتى الختتدمات  127-12
البروتو تو  اال تيتاري التفاقيتة العامة والتعليم والعدالتة، والنظتر فتي االنضتمام إلتى 

 القضاء على جمي  أشكا  التمييز ضد المرأة )الجمهورية التشيكية(؛
تكتتتتريس المزيتتتتد متتتتن الجهتتتتود لمواءمتتتتة إجتتتتراءات المستتتتاواة بتتتتين  127-23

 الجنسين لضمان تساويهما في الحقوق ) ا ا ستان(؛
 مواصتتتلة جهتتتودا الراميتتتة إلتتتى ستتتد الفجتتتوة بتتتين الجنستتتين بضتتتمان 127-21

مساواة الفتيات م  الفتيان في االلتحاق بالمدارس، وال سيما فتي المنتاطق الريفيتة 
 )بوتان(؛
 مواصلة العمل على صون حقوق النساء والفتيات )بنغرديش(؛ 127-22
اإلنستتتان الواجبتتتة للمتتترأة التتتتي  مواصتتتلة العمتتتل علتتتى صتتتون حقتتتوق 127-23
 )غواتيماال(؛  ال  ضحية لإليكاء والقيود المفروضة على حريتها ما

تحستتين حالتتة النستتاء والفتيتتات وتمكيتتنهن، بتهيئتتة بيئتتة  اليتتة متتن  127-24
التمييتز، وضتمان المستاواة فتي تمثتيلهن وحقهتتن فتي التعلتيم، ومعالجتة قضتايا مثتتل 
العنتتتف الجنستتتاني، بمتتتا فتتتي ذلتتتك الجتتترا م المرتكبتتتة باستتتم التتتدفاع عتتتن الشتتترف، 

 ألطفا  )السويد(؛وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، و وا  ا
اتبتتتتاع عمليتتتتة شتتتتاملة وتشتتتتار ية العتمتتتتاد وتنفيتتتتك سياستتتتات وطنيتتتتة  127-25

لحمايتتة النستتاء، بمتتن فتتيهن المتتدافعات عتتن حقتتوق اإلنستتان، متتن أي شتتكل متتن 
 أشكا  التمييز أو العنف المرتكبة إما في األما ن العامة أو في المنز  )البرا يل(؛

تةبيقاا فعاالا فيما يتعلق بمشار ة  0252تةبيق قرار مجلس األمن  127-26
 المرأة في صن  القرارات )شيلي(؛

محتجتتزات إلتتى العدالتتة، فضتترا عتتن تةبيتتق قتتوانين تيستتر وصتتو  ال 127-27
 لسماح للمرأة بإرث األرض وبالملكية )سيراليون(؛ا

ضتتمان المستتاواة فتتي الحقتتوق المدنيتتة والسياستتيةع وتفتتادي جميتت   127-21
علتتى العتتترق أو التتتدين أو نتتوع الجتتتنس أو الميتتتل الجنستتتي  أشتتكا  التمييتتتز القتتتا م

 )فرنسا(؛
المضتتتي قتتتدماا نحتتتو إيجتتتاد حتتتل ستتتلمي عاجتتتل ودا تتتم ل  متتتة، متتت   127-22

الحفا  علتى سترمته اإلقليميتة، فتي إطتار متا يحتاجته البلتد متن مستاعدة وتضتامن 
 البوليفارية((؛ -دوليين )فنزوير )جمهورية 

التتدولي اإلنستتاني والقتتانون التتدولي لحقتتوق  ضتتمان احتتترام القتتانون 127-133
 اإلنسان وحماية المدنيين في سياق األعما  العسكرية )إسبانيا(؛
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ضتتمان أمتتن المتتدنيين وحمتتايتهم، اتختتاذ جميتت  التتتدابير الممكنتتة ل 127-131
سيما فتي ستياق تنفيتك العمليتات العستكرية، وإيترء اهتمتام  تاص الحتياجتات  وال

 سيك(؛األشخاص األساسية )المك
ضتتمان تماشتتي األعمتتا  العستتكرية متت  القتتانون التتدولي، والتحقيتتق  127-132

الشتامل والنزيته فتي ادعتتاءات االنتها تات الجستيمة، وإحالتتة المستؤولين عنهتا إلتتى 
 العدالة )سويسرا(؛

تعزيتتتتز آليتتتتات القيتتتتادة والتتتتتحكم المشتتتترفة علتتتتى قواتتتتته العستتتتكرية  127-133
ت وغيرهتتا متتن الجماعتتات المستتلحة غيتتر واألمنيتتة، ووضتت  حتتد لوجتتود الميليشتتيا
 الحكومية )الواليات المتحدة األمريكية(؛

تنفيتك  ةتة العمتل الوطنيتة الموضتوعة حتديثاا بشتقن المترأة والسترم  127-134
واألمن، والعمل في إطار النزاع الجاري م  تنظيم داعش على اتخاذ تدابير لتعزيز 

 واليات المتحدة األمريكية(؛حماية النساء، بمن فيهن أسيرات التنظيم )ال
الشروع بسرعة في عملية إصرح لقواتته األمنيتة، وال ستيما إلدمتا   127-135

 الميليشيات الخارجة عن نةاق القانون في الهيكل األمني العراقي )تر يا(؛
مواصتتتلة إصتتترح القتتتوات المستتتلحة ودوا تتتر األمتتتن العراقيتتتة وفقتتتاا  127-136

دمتتا  جميتت  مكونتتات الشتتعب العراقتتي، لتشتتكيل ()أ( متتن الدستتتور إل0)6للمتتادة 
قوة تضمن األمن واالستقرار لجمي  األفراد على قدم المساواة وفتي جميت  أنحتاء 

 العراق، مما يُغني عن االستعانة بالميليشيات ) ندا(؛
النظتتتر بجديتتتة فتتتي إمكانيتتتة وقتتتف تةبيتتتق عقوبتتتة اإلعتتتدام، بحكتتتم  137-137

 )إيةاليا(؛ الواق ، بغية إلغا ها
النظر في وقف تةبيق عقوبة اإلعتدام، بحكتم القتانون، بغيتة إلغا هتا  127-131

 )ناميبيا(؛
النظر في وقف تةبيتق عقوبتة اإلعتدام بغيتة إلغا هتا )التفيتا(؛ والنظتر  127-132

في وقف تنفيك جمي  أحكام عقوبة اإلعدام بغية إلغا هتا )المكستيك(؛ والنظتر فتي 
بغية إلغا ها )تر يا(؛ وإعترن وقتف تةبيتق  وقف تةبيق عقوبة اإلعدام  خةوة أولى

عقوبتتتة اإلعتتتدام بغيتتتة إلغا هتتتا فتتتي نهايتتتة المةتتتاف )ألمانيتتتا(؛ ووقتتتف تنفيتتتك أحكتتتام 
اإلعدام تحسباا إللغاء هكا العقوبة )اليونان(؛ ووقف تةبيتق عقوبتة اإلعتدام تمهيتداا 

قوبتتة إللغا هتتا )فرنستتا(؛ ووقتتف تنفيتتك أحكتتام اإلعتتدام والعمتتل علتتى إلغتتاء هتتكا الع
)المملكة المتحدة لبريةانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛ والعمل فوراا ورستمياا علتى 

 وقف إصدار أحكام اإلعدام )الجبل األسود(؛
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وقتتتف تةبيتتتق عقوبتتتة اإلعتتتدام تحستتتباا إللغا هتتتا فتتتي األجتتتل الةويتتتل  127-113
 )النرويي(؛

 اإلعرن عن وقف تةبيق عقوبة اإلعدام ) وستاريكا(؛ 127-111
وقف تةبيق عقوبة اإلعدام )الجزا ر(؛ ووقف تنفيك أحكام اإلعتدام  127-112

 )النمسا(؛
تخفيتتتتف أحكتتتتام اإلعتتتتدام ووقتتتتف تنفيتتتتكها تمهيتتتتداا إللغتتتتاء عقوبتتتتة  127-113

 اإلعدام )البرتغا (؛
إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام، ووقتتف تنفيتتك أحكتتام اإلعتتدام فتتوراا  خةتتوة  127-114

 انتقالية )بلجيكا(؛
تنفيك جمي  أحكام اإلعدام واإلعرن عن وقف تةبيتق عقوبتة وقف  127-115

 اإلعدام تمهيداا إللغا ها )سلوفينيا(؛
 الوفاء بتعهدا بالنظر في إلغاء عقوبة اإلعدام )إسرا يل(؛ 127-116
النظر في تقليص عدد الجرا م التي يُعاَقب عليها باإلعتدام )الجبتل  127-117

 األسود(؛
ن علتى تقلتيص عتدد الجترا م التتي يُعاقَتب عليهتا العمل قدر اإلمكتا 127-111

 باإلعدام بغية الحد من عدد هكا األحكام )سويسرا(؛
إصتتترح نظتتتامي األمتتتن والستتتجونع ووضتتت  حتتتد لحتتتاالت اإلعتتتدام  127-112

 تتتار  نةتتتاق القضتتتاء واالحتجتتتا  التعستتتفي وممارستتتة التعتتتكيبع والتصتتتديق علتتتى 
 يب )فرنسا(؛البروتو و  اال تياري التفاقية مناهضة التعك

مواصتلة اإلصتترحات التشتريعية واتختتاذ تتدابير إداريتتة للقضتاء علتتى  127-123
 التعكيب في القانون والممارسة ) وستاريكا(؛

التحقيتتتتق علتتتتى وجتتتته الستتتترعة فتتتتي ادعتتتتاءات التعتتتتكيب والمعاملتتتتة  127-121
السيئة، وتيسير  يارات المقرر الخاص المعني بمستقلة التعتكيب إلتى جميت  مرافتق 

 حتجا  في العراق )النرويي(؛اال
 التحقيق في جمي  ادعاءات التعكيب )النمسا(؛ 127-122
الحتتترص، علتتتى صتتتعيد الممارستتتة، علتتتى إجتتتراء التحقيتتتق الواجتتتب  127-123

والستتتتري  والشتتتتامل والنزيتتتته والمستتتتتقل فتتتتي جميتتتت  االدعتتتتاءات المتعلقتتتتة بقعمتتتتا  
ألعمتتا  إلتتى العدالتتة التعتتكيب أو المعاملتتة الستتيئة، وإحالتتة المستتؤولين عتتن تلتتك ا

 )إسبانيا(؛
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عتتدم قبتتو  االعترافتتات المنتزعتتة تحتت  التعتتكيب أو بةتترق أ تتر   127-124
 غير مشروعة  قدلة )أوروغواي(؛

متن قتانون العقوبتات  خةتوة أولتى نحتو  051تعليق تةبيتق المتادة  127-125
 اإللغاء التام لدواف  الشرف  عكر مخفف للعقوبة )أيرلندا(؛

القتتتتوانين التتتتتي ُستتتتن ، وال ستتتتيما تعتتتتديل قتتتتانون األحتتتتوا  مواءمتتتتة  127-126
 الشخصية وقانون مناهضة العنف األسري، م  التزامات العراق الدولية )تايلند(؛

اتختتتتاذ  ةتتتتوات تكفتتتتل أن يتتتتنص التشتتتتري  التتتتوطني بشتتتتقن العنتتتتف  127-127
المنزلتتي علتتى عقوبتتات مناستتبة للجنتتاة وعلتتى التتدعم القتتانوني والنفستتي للضتتحايا، 

 هم األطفا  )الفلبين(؛بمن في
اعتمتتاد التشتتريعات والسياستتات الر متتة متتن أجتتل مكافحتتة العنتتف  127-121

 ضد المرأة )رومانيا(؛
مواصتتلة تعزيتتز تتتدابير شتتاملة لمواجهتتة جميتت  أشتتكا  العنتتف ضتتد  127-122

 النساء والفتيات )التفيا(؛
ناهضتتتتة الوطنيتتتتة لم ةبير الضتتتترورية لتنفيتتتتك االستتتتتراتيجياتختتتتاذ التتتتتدا 127-133

 العنف ضد المرأة والنهوض بحقوقها )ماليزيا(؛
االستتتتمرار فتتتي مكافحتتتة العنتتتف الجنستتتاني وتعزيتتتز تكتتتافؤ الفتتترص  127-131

 للنساء والفتيات )سنغافورة(؛
اتخاذ  ةوات لوض  حتد لحتاالت التزوا  القستري والمؤقت  التتي  127-132

 ؛توق  الفتيات في العبودية الجنسية والمنزلية )قيرغيزستان(
إلغتتتاء التتتزوا  المؤقتتت  و وا  األطفتتتا  والتتتزوا  المبكتتتر والقستتتري  127-133

 ومرحقة مرتكبي الجرا م بداف   الشرف  )سيراليون(؛
اتختتتاذ تتتتتدابير لمكافحتتتة العنتتتتف ضتتتد المتتتترأة، وبخاصتتتة  الجتتتترا م  127-134

المرتكبتتة بتتداف  الشتترف ، بضتتمان تقتتديم الجنتتاة إلتتى العدالتتة، وتتتوفير تتتدابير جبتتر 
 للضحايا )شيلي(؛ الضرر
الحرص على أن يكفل مشروع قانون األحوا  الشخصية الجعفتري  127-135

المستاواة بتين المترأة والرجتل فتي حقتتوق  0626وقتانون األحتوا  الشخصتية لعتام 
اإلنستتتان فتتتي جميتتت  المجتتتاالت، ستتتواءو منهتتتا التتتزوا  أو الةتتترق أو الحضتتتانة أو 

 اإلرث )المكسيك(؛
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  الشخصتتتية الجعفتتتري التتتكي ستتتنه مجلتتتس ستتتحب قتتتانون األحتتتوا 127-136
، التتكي متتن شتتقنه أن يشتترع  وا  الةفتتل والتتزوا  5112التتو راء فتتي شتتباط/فبراير 

 المبكر والقسري وينتهك حقوق اإلنسان للنساء واألطفا  ) ندا(؛
اتختتتاذ تتتتدابير بهتتتدف مكافحتتتة االتجتتتار بالبشتتتر واستتتتغر  النستتتاء  127-137

 واألطفا  مكافحة فعالة )توغو(؛
مواصتتلة التةبيتتق الفعتتا  لقتتانون مكافحتتة االتجتتار بالبشتتر متتن أجتتل  127-131

المقاضتتتتتاة علتتتتتى االتجتتتتتتار باألشتتتتتخاص وإحالتتتتتة الضتتتتتتحايا إلتتتتتى دوا تتتتتر الحمايتتتتتتة 
 )قيرغيزستان(؛

إنشتتاء آليتتات فعالتتة للتحقيتتق فتتي قضتتايا االتجتتار بالبشتتر ومرحقتتة  127-132
 الجناة ومعاقبتهم )إسرا يل(؛

ر المر متتتة لضتتتمان المقاضتتتاة علتتتى االتجتتتار بالبشتتتر اتختتتاذ التتتتدابي 127-143
 ) ا ا ستان(؛

اتختتتتاذ تتتتتدابير إضتتتتافية لمكافحتتتتة االتجتتتتار باألشتتتتخاص، وال ستتتتيما  127-141
 النساء واألطفا ، وفرض عقوبات مناسبة على الجناة )البحرين(؛

ضتتتمان استتتتقر  الستتتلةة القضتتتا ية، بوستتتا ل تشتتتمل التحقيتتتق فتتتي  127-142
 النمسا(؛ادعاءات الفساد )

ضتتتمان المستتتاواة بتتتين جميتتت  العتتتراقيين فتتتي اإلجتتتراءات القضتتتا ية  127-143
 )فرنسا(؛
اتختتاذ تتتدابير لضتتمان الحتتق فتتي المحا متتة وفتتق األصتتو  القانونيتتة  127-144

 الكي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )النرويي(؛
اليتتة قضتتايا اإلفتترت متتن إصتترح وتعزيتتز جهتتا  القضتتاء ليعتتالي بفع 127-145

 العقا  وجبر الضرر للضحايا )بوتسوانا(؛
إصتترح النظتتام القضتتا ي لضتتتمان حيتتادا واستتتقرله و فالتتة وصتتتو   127-146

 األشخاص المنتمين إلى األقليات والفئات الضعيفة إلى العدالة )ألمانيا(؛
اتخاذ الخةوات الضرورية، بما يشتمل إجتراء تحقيتق ستري  وشتامل  127-147

 في انتها ات حقوق اإلنسان وقضايا اإليكاء المرتكبة في البلد )جمهورية  وريا(؛
تعزيتتز قدراتتته فتتي مجتتا  التحقيتتق الجنتتا ي والمرحقتتة القضتتا ية متتن  127-141

أجتتل منتت  ووقتتف االحتجتتا  التعستتفي واإلعتتدام  تتار  نةتتاق القضتتاء )الجمهوريتتة 
 التشيكية(؛
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لتقتارير المتعلقتة بانتها تات حقتوق ضمان التحقيق التام في جمي  ا 127-142
اإلنستتتان، بمتتتا فتتتي ذلتتتك االنتها تتتات التتتتي تستتتتهدف األقليتتتات العرقيتتتة والدينيتتتة 

 والنساء والفتيات، ومقاضاة المسؤولين عنها )أستراليا(؛
مواصتتلة تتتدريب مؤسستتات إنفتتاذ القتتانون وبنتتاء قتتدراتها فتتي مجتتا   127-153

 حقوق اإلنسان )مصر(؛
ى توعيتة أفتراد الشترطة المعنيتين باإلنفتاذ بستيادة القتانون التر يز علت 127-151

لضمان حقوق اإلنسان للمواطنين العراقيين، ومكافحة الفساد، وإعادة ثقتة النتاس 
 في الحكومة )جمهورية  وريا(؛

إرستتاء ستتيادة القتتانون وتةبيقتته فتتي إطتتار العتتد  والمستتاواة لتحقيتتق  127-152
 المصالحة الوطنية )اليابان(؛

مواصلة تعزيز الحوار الوطني الهتادف إلتى تحقيتق مصتالحة حقيقيتة  127-153
 وسرم دا م )نيكاراغوا(؛

تهيئة بيئة سياسية متناغمتة متن أجتل تيستير المصتالحة الستريعة بتين  127-154
 جمي  الةوا ف الدينية واألقليات )نيجيريا(؛

رار اتختتتاذ تتتتدابير محتتتددة وإضتتتافية لتمتتتتين الوحتتتدة الوطنيتتتة واستتتتق 127-155
األمن التدا لي ودعتم التضتامن متن أجتل نشتر ثقافتة التعتايش الستلمي وتعزيتز قتيم 

 الوفاق )البحرين(؛
تكثيتتتف جهتتتتودا لحمايتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتان فتتتتي األقتتتتاليم الخاضتتتتعة  127-156

 لسيةرته، ومن  جمي  االنتها ات، ومحاسبة المسؤولين عنها )إيةاليا(؛
اإلنسان والحريات األساسية  مواصلة جهودا لتحقيق احترام حقوق 127-157

لجمي  السكان، واتخاذ جمي  التتدابير الر متة التتي تكفتل مكافحتة اإلفترت متن 
العقتتا  التتكي يستتتحقه مرتكبتتو الجتترا م وأعمتتا  العنتتف وجميتت  انتها تتات حقتتوق 

 اإلنسان )األرجنتين(؛
النظتتتتر فتتتتي اعتمتتتتاد قواعتتتتد األمتتتتم المتحتتتتدة لمعاملتتتتة الستتتتجينات  127-151

غيتتتر االحتجا يتتتة للمجرمتتتات، المعروفتتتة باستتتم  قواعتتتد بتتتانكوك ، لتلبيتتتة  والتتتتدابير
 االحتياجات الخاصة للسجينات )تايلند(؛

مراجعتتتتتة التشتتتتتريعات الوطنيتتتتتة لضتتتتتمان تتتتتتوفير الحمايتتتتتة الضتتتتترورية  127-152
 ل طفا  في نظام قضاء األحداث )ملديف(؛
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االحتجتا   مواصلة تةبيق تدابير قانونيتة  اصتة علتى األحتداث منتك 127-163
األولتتي إلتتى مرحلتتة الحتتبس وإنفتتاذ العقوبتتة، بتتالنظر فتتي جملتتة أمتتور تشتتمل إدمتتا  

 مبادئ العدالة اإلصرحية في نظام قضاء األحداث )إندونيسيا(؛
 النظر في رف  الحد األدنى لسن الزوا  )التفيا(؛ 127-161
أو  التديناتخاذ تتدابير فعالتة لمنت  التمييتز واالضتةهاد علتى أستاس  127-162

 )بولندا(؛ المعتقد والقضاء عليهما
رصد األعما  والبيانات العامة التتي تنةتوي علتى  ترا المجموعتات  127-163

العرقية والةوا ف الدينية، التخاذ التدابير الضرورية لمكافحتها وإحالتة المستؤولين 
 عنها إلى العدالة، وفقاا للمعايير الدولية )بلجيكا(؛

قانونيتتة ل قليتتات العرقيتتة والدينيتتة بصتتياغة تشتتري  تعزيتتز الحمايتتة ال 127-164
متتتن الدستتتتور  052جديتتتد يكتتترس أوجتتته الحمايتتتة المنصتتتوص عليهتتتا فتتتي المتتتادة 

العراقي، وتعديل قانون العقوبات إلدرا  عقوبات أشد على الجناة الكين يهجمون 
 على دور العبادة ) ندا(؛

ية لضمان حرية التعبيتر مواءمة التشريعات الوطنية م  المعايير الدول 127-165
 وتكوين الجمعيات والتجم  على نحو تام )إستونيا(؛

ضمان احترام حرية الرأي والتعبير بكفالة أمن الصحفيين واستقر   127-166
 وسا ض اإلعرم )فرنسا(؛

 مواصلة اعتماد تشريعات تضمن حرية وسا ض اإلعرم )لبنان(؛ 127-167
وال سيما  قتانون حمايتة الصتحفيين رقتم  تنقيع التشريعات السارية، 127-161
  بغيتتتة إ التتتة جميتتت  القيتتتود المفروضتتتة علتتتى حريتتتة الصتتتحافة وضتتتمان الحمايتتتة 50

 التامة للصحفيين وسا ر العاملين في مجا  اإلعرم )الدانمرك(؛
متتنع الحمايتتة للصتتحفيين والستتماح لهتتم، ولعامتتة النتتاس، بممارستتة  127-162

 حرية التعبير )إسرا يل(؛
التحقيتتتتق فتتتتي أعمتتتتا  القتتتتتل والعنتتتتف التتتتتي تستتتتتهدف الصتتتتحفيين  127-173

 ومحاسبة الجناة )النمسا(؛
ضمان وتهيئة بيئة مواتية ألنشةة الصحفيين والمدافعين عن حقوق  127-171

 اإلنسان والمجتم  المدني )تونس(؛
مواصتتتتتلة جهتتتتتودا الراميتتتتتة إلتتتتتى القضتتتتتاء علتتتتتى الفقتتتتتر متتتتتن  تتتتتر   127-172

 اإلسرمية((؛ -لمكافحة الفقر )إيران )جمهورية  االستراتيجية الوطنية
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مواصتتتتلة الجهتتتتود المبكولتتتتة للحتتتتد متتتتن الفقتتتتر متتتتن  تتتتر  اعتمتتتتاد  127-173
 استراتيجية وطنية للقضاء عليه )الكوي (؛

 مواصلة جهودا من أجل القضاء على الفقر )بنغرديش(؛ 127-174
ته الوطنيتة مواصلة العمتل علتى مكافحتة الفقتر متن  تر  استتراتيجي 127-175

 للحد من الفقر )مصر(؛
مواصتتتلة تشتتتجي  الحتتتوار السياستتتي والمصتتتالحة الوطنيتتتة متتتن أجتتتل  127-176

تهيئتتتتة الظتتتتروف المواتيتتتتة للتنميتتتتة االقتصتتتتادية وتعزيتتتتز حقتتتتوق شتتتتعبه االقتصتتتتادية 
 واالجتماعية والثقافية )الصين(؛

متصتلة المضي في تنفيك المشاري  اإلنما يتة، وال ستيما المشتاري  ال 127-177
 بالماء الصالع للشر  والرعاية الصحية )الجزا ر(؛

مواصتتتتتلة جهتتتتتودا الراميتتتتتة إلتتتتتى توستتتتتي  نةتتتتتاق التغةيتتتتتة الصتتتتتحية  127-171
 والحصو  على الخدمات الصحية األساسية )الهند(؛

االستتتتمرار فتتتي بتتتك  مزيتتتد متتتن الجهتتتود لتحستتتين نظتتتامي التعلتتتيم  127-172
 والصحة في البلد )عمان(؛

العمليتات الكفيلتة برفت  مستتو  الرعايتة الصتحية للعتراقيين  تكثيف  127-113
  افة )نيجيريا(؛

لتتتى التعلتتتيم والرعايتتتة مواصتتتلة جهتتتودا لضتتتمان حصتتتو  األطفتتتا  ع 127-111
 سيما في المناطق الريفية )بوتان(؛ الصحية، وال

مواصتتلة تعزيتتز نظتتام التعلتتيم ودعتتم بتترامي محتتو األميتتة فتتي العتتراق  127-112
 ية المتحدة(؛)اإلمارات العرب

 -جتتتتتا  محتتتتتو األميتتتتتة )إيتتتتتران )جمهوريتتتتتة تكثيتتتتتف جهتتتتتودا فتتتتتي م 127-113
 اإلسرمية((؛

 مواصلة دعم برامي محو األمية للقضاء عليها )با ستان(؛ 127-114
 مواصلة برامي محو األمية )مصر(؛ 127-115
اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة من أجل القضاء على األمية وتتكليل  127-116
 قبات التي تحو  دون الوصو  إلى التعليم )أذربيجان(؛الع

تعزيتز الجهتتود الراميتتة إلتتى تمكتتين الفتيتتات فتتي المنتتاطق الريفيتتة متتن  127-117
 االلتحاق بالمدارس والمؤسسات التعليمية األ ر  )ملديف(؛

 مضاعفة الجهود من أجل توفير التعليم للنساء والفتيات )نيجيريا(؛ 127-111
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ة جهتتودا لضتتمان حصتتو  الجميتت  علتتى التعلتتيم بمستتتوياته  مواصتتل 127-112
 لهتتا، ومواصتتلة العمتتل علتتى الحتتد متتن التفتتاوت بتتين الفتيتتات والفتيتتان متتن أجتتل 

 ضمان التحاقهن بالمدارس على قدم المساواة معهم )دولة فلسةين(؛
مواصتتتلة برامجتتته التعليميتتتة باتبتتتاع نهتتتي قتتتا م علتتتى حقتتتوق اإلنستتتان  127-123

 )نيكاراغوا(؛
اتختتاذ التتتدابير الر متتة لتتدمي بتترامي حقتتوق اإلنستتان فتتي المنتتاهي  127-121

 التعليمية )با ستان(؛
مواصتتتتلة نشتتتتر ثقافتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان والتربيتتتتة )اإلمتتتتارات العربيتتتتة  127-122

 المتحدة(؛
 مواصلة نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتربية )لبنان(؛ 127-123
 اإلنسان )األردن(؛مواصلة العمل على نشر ثقافة حقوق  127-124
تكثيتتتتتف الجهتتتتتود لتعزيتتتتتز ثقافتتتتتة حقتتتتتوق اإلنستتتتتان فتتتتتي المجتمتتتتت   127-125

 )أو بكستان(؛
التعجيتتتتل باتختتتتاذ جميتتتت  التتتتتدابير الر متتتتة لتعزيتتتتز الحتتتتوار الشتتتتامل  127-126

 للجمي  وتوفير الحماية الكافية ل قليات )إيةاليا(؛
ا في والعرقتي فتي البلتد تكثيف التدابير الرامية إلتى تعزيتز الو تام الةت 127-127

 )أو بكستان(؛
اتخاذ تدابير إضافية تهدف إلتى حمايتة األقليتات ومواصتلة التعتاون  127-121

 م  المجتم  الدولي بغية وقف العنف المتزايد )األرجنتين(؛
اتخاذ تتدابير متن أجتل تهيئتة الظتروف المواتيتة لبيئتة سياستية شتاملة  127-122

 األقليات الدينية والعرقية )النرويي(؛للجمي  تقوم أيضاا على احترام 
الوفتتاء التتتام بتتااللتزام باإلستتهام فتتي توحيتتد جميتت  األعتتراق وممثلتتي  127-233

 الديانات  افة )االتحاد الروسي(؛
ضتتتتمان الحمايتتتتة الواجبتتتتة لحقتتتتوق مختلتتتتف األقليتتتتات الدينيتتتتة أو  127-231

بات، ومنتت  التمييتتتز القوميتتة أو العرقيتتة واللغويتتة المهتتددة بتزايتتد العنتتف واالضتتةرا
 ضدها )الجمهورية التشيكية(؛

تعزيتتز حمايتتة األقليتتات العرقيتتة والدينيتتة وضتتمان التحقيتتق الواجتتب  127-232
فتتي  تتل متتا تتعتترض لتته متتن انتها تتات وتقتتديم الجنتتاة إلتتى العدالتتة فتتي ستتياق األ متتة 

 الراهنة أيضاا )سلوفا يا(؛
إلتتتى أقليتتتات،  الستتتعي لحمايتتتة أمتتتن وحقتتتوق األشتتتخاص المنتمتتتين 127-233

ومقاضتتتتاة متتتتن ينتهتتتتك حقتتتتوقهم متتتتن أفتتتتراد ومنظمتتتتات، وضتتتتمان التمثيتتتتل العتتتتاد  
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والنسبي لجمي  األقليات في أجهزة األمن وهيئات الحكم واتختاذ القترارات علتى 
 الصعيدين اإلقليمي واالتحادي )أيرلندا(؛

اتخاذ مزيد من الخةوات التشريعية والعمليتة لضتمان المستاواة فتي  127-234
قتتوق السياستتية واالقتصتتادية والثقافيتتة واالجتماعيتتة ألفتتراد األقليتتات، بوستتا ل الح

 تشمل  يادة عدد المقاعد المخصصة ل قليات في البرلمان )هنغاريا(؛
اتختتتاذ التتتتدابير الر متتتة لضتتتمان  يتتتادة تمثيتتتل أفتتتراد األقليتتتات فتتتي  127-235

 دي )تر يا(؛المجا  السياسي وفي المجاالت االجتماعي والثقافي واالقتصا
تةبيتتق تتتدابير تهتتدف إلتتى ضتتمان االحتتترام التتتام لحقتتوق اإلنستتان  127-236

 الواجبة لجمي  الرجئين وللقانون الدولي اإلنساني الخاص بالرجئين )شيلي(؛
التعاون م  المجتم  الدولي من أجل تحسين حالة حقوق اإلنسان  127-237

 للمشردين دا لياا تحسيناا  افياا )اليابان(؛
اتختتتاذ تتتتدابير فوريتتتة لحمايتتتة المشتتتردين دا ليتتتاا وإعتتتادة تتتتوطينهم  127-231

 )النمسا(؛
وض   ةتة وطنيتة لحمايتة جميت  المشتردين وضتمان حقتوقهم وفقتاا  127-232

 للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الدا لي )النرويي(؛
ضتتتمان الحمايتتتتة والمستتتتاعدة اإلنستتتتانية للمشتتتتردين بستتتتبب النتتتتزاع  127-213
دا لي، وال ستتيما النستتاء واألطفتتا ، فتتي إطتتار القتتانون التتدولي لحقتتوق اإلنستتان التت

 والقانون الدولي اإلنساني )أوروغواي(؛
اتختتاذ تتتتدابير إضتتتافية تهتتتدف إلتتتى وضتتت  استتتتراتيجية شتتتاملة لتلبيتتتة  127-211

 جمي  احتياجات المشردين دا لياا وإيجاد حلو  دا مة لهم )األرجنتين(؛
فتتتتي متتتتن الحمايتتتتة والمستتتتاعدة اإلنستتتتانية لرجئتتتتين ضتتتتمان متتتتا يك 127-212

 والمشردين دا لياا )سلوفا يا(؛
وض   ةة لمساعدة المشردين دا ليتاا وحمتايتهم علتى نحتو فعتا   127-213

 ومنهجي )جمهورية  وريا(؛
اعتماد إطار قانوني إلزامي لحماية المشتردين دا ليتاا وفقتاا للمعتايير  127-214

 بشقن التشرد )صربيا(؛ الدولية والسياسة الوطنية
تخصتتتتيص مبتتتتال  ضتتتتخمة للمنظمتتتتات الدا ليتتتتة والمنظمتتتتات غيتتتتر  127-215

 الحكومية المعنية بمعالجة حالة المشردين دا لياا والرجئين )السويد(؛
مواصلة تعزيز بترامي تعتويو وإعتادة إدمتا  ضتحايا اإلرهتا  التكي  127-216

 البوليفارية((؛ -رية أد  إلى الهجرة والتشرد الدا لي )فنزوير )جمهو 



A/HRC/28/14 

35 GE.14-24182 

تنفيتتكاا فعتتاالا  5101-5102تنفيتتك  ةتتة التنميتتة الوطنيتتة للفتتترة  127-217
 )السودان(؛

 يتتتتادة تعزيتتتتز الجهتتتتود فتتتتي مجتتتتا  التنميتتتتة وال ستتتتيما فيمتتتتا يتعلتتتتق  127-211
 بااللتحاق بجمي  المستويات التعليمية، وإعما  الحق في الغكاء )فيي  نام(؛

تتتدابير لحمايتتة البيئتتة والصتتحة البشتترية فتتي ستتياق اتختتاذ مزيتتد متتن ال 127-212
 اتباع سبل فعالة للتنمية المستدامة )تر مانستان(؛

، بمتتتتا يضتتتتمن امتثالتتتته 02مراجعتتتتة قتتتتانون مكافحتتتتة اإلرهتتتتا  رقتتتتم  127-223
 للقانون الدولي لحقوق اإلنسان )التفيا(؛

بشتتقن مكافحتتة اإلرهتتا   5112اتختتاذ تتتدابير لتعتتديل قتتانون عتتام  127-221
 فادياا الحتما  سوء تةبيق القانون )النرويي(؛ت

إصتتتترح الممارستتتتات القضتتتتا ية المتبعتتتتة فتتتتي إطتتتتار قانونتتتته بشتتتتقن  127-222
مكافحة اإلرهتا ،  تي ال ُيستتخدم هتكا القتانون ذريعتة لرعتقتا  دون أمتر قضتا ي 
واالحتجتتتا  لفتتتترات مةولتتتة دون محا متتتة، علتتتى نحتتتو ينتهتتتك الحتتتق فتتتي مراعتتتاة 

 )الواليات المتحدة األمريكية(؛ األصو  القانونية
الحرص على تقيد جمي  تدابير مكافحتة اإلرهتا  بالقتانون التدولي  127-223

 تقيداا تاماا )النمسا(؛
التحقيتتتتق فتتتتي جميتتتت  انتها تتتتات القتتتتانون اإلنستتتتاني التتتتتي ترتكبهتتتتا  127-224

 الجماعات اإلرهابية )شيلي(؛
لشتتتتعب العراقتتتتي الثبتتتتات علتتتتى مكافحتتتتة اإلرهتتتتا  لضتتتتمان تمتتتتت  ا 127-225

 بحقوقه في أمان )الصين(؛
االستمرار في مكافحة شر اإلرها  بما في ذلك من  ر  التدعم  127-226

 الدولي وفي  ل المعايير الدولية )االتحاد الروسي(؛
 االستمرار في مواجهة آفة اإلرها  )الكوي (؛ 127-227
بلتتتدان تكثيتتتف جهتتتود مكافحتتتة اإلرهتتتا  والتةتتترف بالتعتتتاون متتت  ال 127-221

 األ ر  )طاجيكستان(؛
 مواصلة جهود مكافحة اإلرها  )بنغرديش(ع 127-222

جميتتت  االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة فتتتي هتتتكا التقريتتتر تعبتتتر عتتتن موقتتتف  -121
الدولتتة )التتتدو ( التتتتي قتتتدمتها و/أو الدولتتتة موضتتوع االستتتتعراضع وال ينبغتتتي أن يفهتتتم أنهتتتا 

 عتحظى بتقييد الفريق العامل بكامله
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 تشكيلة الوفد  

[English only] 

The delegation of Iraq was headed by Dr. Abdulkareem Abdulah Shallal Al-Janabi, 

Deputy Minister of Human Rights and composed of the following members: 

• Mohammad Sabir Ismail, Permanent Representative; 

• Abdulkarim M. Shwakih, Minister Plenipotentiary; 

• Faten Mohsin Hadi Hadi, General Inspector Office; 

• Sawsan Shyaa Ghbayshi Al-Barrak , Director General Assistant; 

• Dr. Saman Sorani, Kurdistan Regional Government; 

• Dindar Firzenda Zebari, Kurdistan Regional Government; 

• Haidar Hussein Mahdi Al Ukaili, Legal Department; 

• Nuha Khudhur Yousif Sharmaa, Director General of the Ministry of Planning; 

• Nabeel Talaat Naser Al-Khawri, Director General of Christian affairs in the Council 

of Ministers; 

• Maytham Shakir Abdulkadhim Al-Shabbani, Director General of the Ministry of 

Labor; 

• Ghazi Mutlag Sekhi Sekhi, Director General of the Ministry of Education; 

• Moath Nori Abdulhameed Al-Mulahwais, Legal Department; 

• Monther Rasheed Sultan Sultan, Ministry of the Interior; 

• Sattar Nawrooz Khan Khan, Ministry of Displacement and Migration; 

• Nidhal Ali Ahmed Atemsh, Supreme Judicial Council; 

• Ahmed Abdulkareem Ahmed Al-Maeeni, State Consultative Council; 

• Khaleel Ibrahim Kadhim Al-Hamdani, National centre for human rights; 

• Akraam Ogla Dawood Al-Migde, Ministry of human rights; 

• Kasim Abdula Jasim Jasim Legal Advisor; 

• Mohammed Zamel Saeed Saeed, Legal consultant for the General Secretariat of the 

Council of Ministers; 

• Obaid Abdullah Hawas Hawas, Dept. of performance monitoring and protection of 

rights; 

• Ahmed Jamal Mohammed Mohammed, Translator; 

• Basim Mohammed Khalaf Albu-Shihab, Translator; 

• Nawrooz Abdullahsamad Abdulsamad, Kurdistan Regional Government; 

• Riyadh Sedeeq Fryad Qarawlus, Kurdistan Regional Government; 

• Omar Awadh Al-Adhami, The Permanent Mission of Iraq; 

• Haider Mahmood Mohsin Mohsin, Ministry of Foreign Affairs; 

• Uday Adnan Ibrahim Ibrahim, Ministry of Foreign Affairs. 

    


