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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين بالستتعراض التدورا الشتاململ املنشتج  وجتر قترار ولت   قتو   -1

. 2016كتتتتانو  الياا/ينتتتتاير   29إىل  18مل دورتتتتتر الرابعتتتتة والعشتتتترين   الفتتتت ة متتتتن 5/1اإلنستتتتا  
. 2016كتتتانو  الياا/ينتتتاير   22واسُتعرضتتتحل احلالتتتة   الصتتتومال   اسلستتتة التاستتتعة املعقتتتودة   

وفتتتد الصتتتومال ومليتتترة املتتترأة و قتتتو  اإلنستتتا  والتنميتتتة الجتماعيتتتةمل الز تتتراء علتتتي  نتتتتار. وترأستتتحل 
كتانو    26واعتمد الفريق العامل  ذا التقرير املتعلتق بالصتومال   جلستتر الرابعتة عشترة املعقتودة   

 . 2016الياا/يناير 
املقتتررين التتتا   مل اختتتار ولتت   قتتو  اإلنستتا  فريتتق2016كتتانو  الياا/ينتتاير   12و   -2

 )اجملموعة اليالثية( لتيسري الستعراض املتعلق بالصومال: سلوفينيا وفييحل نام والنيجر. 
متتن  5والفقتترة  5/1متتن مرفتتق قتترار ولتت   قتتو  اإلنستتا   15وعمتتالا بج كتتام الفقتترة  -3

 مل صدرت الوثائق التالية ألغراض الستعراض املتعلق بالصومال:16/21مرفق قرار اجملل  
 ؛(A/HRC/WG.6/24/SOM/1))أ( 15تقرير وطين/عرض خطي مقّدم وفقاا للفقرة  )أ( 
)ب( 15جتميتتل للمعلومتتات أعدتتتر املفوضتتية الستتامية حلقتتو  اإلنستتا  وفقتتاا للفقتترة  )ب( 

(A/HRC/WG.6/24/SOM/2)؛ 
)ج( 15متتتتتتتوجز أعدتتتتتتتتر املفوضتتتتتتتية الستتتتتتتامية حلقتتتتتتتو  اإلنستتتتتتتا  وفقتتتتتتتاا للفقتتتتتتترة  )ج( 

(A/HRC/WG.6/24/SOM/3). 
وُأ يلتتتحل إىل الصتتتومال عتتتن طريتتتق اجملموعتتتة اليالثيتتتة قائمتتتة أستتت لة أعتتتد ا ستتتلفاا إستتتبانيا  -4

وأملانيتتتتا وبلجيكتتتتا واسمتوريتتتتة التشتتتتيكية وستتتتلوفينيا والستتتتويد وليةتنتشتتتتتاين واملكستتتتي  واململكتتتتة 
كيتة. و تذ  املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنتد الشتمالية والنترويه و ولنتدا والوليتات املتحتدة األمري

 األس لة متا ة على املوقل الشبكي اخلارجي لالستعراض الدورا الشامل.

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

أفتادت ومليترة املتترأة و قتو  اإلنستتا  والتنميتة الجتماعيتة بتتج  وفتد الصتتومال تلقتى بصتتدمة  -5
 شي الذا استتتد  الليلتة املاضتية مطعمتاا علتى شتاطر البحتر   مقديشتو. شديدة نبج اهلجوم الو 

شةصتتاا بيتتنتم أربعتتة أطفتتال. وقتتدمحل تعتتاملا الوفتتد احلتتارة  20فقتتد قتتتل إر تتابيو  متتا ل يقتتل عتتن 
 ُأسر الذين قتلوا وأعربحل عن متنيا ا بالشفاء العاجل للمصابني.  إىل
اديتتتة   الصتتتومال إلقتتتو  اإلنستتتا  العامليتتتة. وكتتتررت التتتومليرة تجكيتتتد التتتتزام احلكومتتتة الح -6

وأفادت بج  الصومال بذل جتوداا دؤوبة لبناء وتمل تعددا وير ر بالتعاو  متل ييتل استتات 
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عاماامل يشرع الصتومال   استكشتا  وتالت جديتدة.  22صا بة املصلحة. فللمرة األوىل منذ 
ن يلتو    األفتق. غتري أ   تذا التحتّول وأكدت أ  صتومالا جديتداا يعّمتر الملد تار والعتدل واألمت

اهلت  يتطلتر أقصتى قتتدر متن العنايتة وتركيتتزاا متواصتالا متن جانتر الشتتركاء التدوليني. لتذا  تتذرت 
الومليرة من سحر اسم الصومال من قائمة البلدا  اليت حظتى باألولويتة علتى الصتعيد التدو  متل 

 ظتور نقاط ساخنة جديدة  ول العامل. 
توصتية والتتزم ببتذل قصتارا  متن أجتل  155ة إىل أ  الصتومال تلقتى وأيّتد وأشارت الوملير  -7

عامتاا.  25وضعتا موضل التنفيذ. وذّكرت بج  الوضل   الصومال مل يشتد الستقرار التام منتذ 
ومتتن بتتني التحتتديات التتيت يواجتتتتا الصتتومال انعتتدام األمتتن والفقتتر املتتدقل والكتتوار  البي يتتةمل ميتتل 

 اسفا  والفيضانات.
وشتتكرت التتومليرة بعيتتة األمتتم املتحتتدة لتقتتد  املستتاعدة إىل الصتتومالمل وخصتتحل بالشتتكر  -8

فرع  قو  اإلنسا  التابل للبعيةمل على دعمتا املستمر سميل املؤسسات احلكومية املعنية إلقتو  
 اإلنسا مل وخباصة املساعدة املقدمة إىل وملارة املرأة و قو  اإلنسا  والتنمية الجتماعية. 

شتارت التومليرة إىل أ  احلكومتتة واملتدافعني عتتن  قتو  اإلنستتا  وافقتا علتتى خطتة عمتتل وأ -9
لتنفيذ خارطة  قو  اإلنسا . وتبني خطتة العمتل املستؤوليات عتن تنفيتذ خارطتة الطريتقمل  يت  
إهنتتتا حتتتدد التتتوملارة الرائتتتدة والتتتوملارات املشتتتاركة األختتترت وستتتائر الشتتتركاء. وأكتتتدت الضتتترورة امللحتتتة 

  وا  املساعدة التقنية واملوارد املالية. لتقد  الدعم  
و تتتددت التتتومليرة أربتتتل وتتتالت ذات أولويتتتة   خطتتتة العمتتتلمل و تتتي إنشتتتاء سنتتتة وطنيتتتة  -10

مستتتتقلة حلقتتتو  اإلنستتتا مل وبنتتتاء قتتتدرات التتتوملارة   وتتتال  قتتتو  اإلنستتتا مل و ايتتتة اجملموعتتتات 
دت التتومليرة علتتى أايتتة الستتتيمار   الضتتعيفة واملتتدنينيمل وامتيتتال القتتانو  اإلنستتاا التتدو . وشتتد

تنمية قدرات الوملارة وسنة  قتو  اإلنستا  املنتظترة كيمتا تتتمكن املؤسستتا  متن تنفيتذ األولويتات 
األختترت بقتتدر أكتترب متتن الفعاليتتة. وأكتتدت التتومليرة أيضتتاا أ  وملار تتا تركتتز بوجتتر ختتا  علتتى  ايتتة 

  العمليتة السياستتية اساريتة متن أجتتل األقليتات وتتةتذ خطتوات متتن أجتل إدمتاج أفتتراد األقليتات 
 بناء دولة احادية   الصومال. 

و  معرض  دييتا عن مسجلة األمنمل أشارت الومليرة إىل أ  وملارة األمتن التداخلي تقتود  -11
عمليتتة متتتن أجتتل إنشتتتاء مؤسستتتات أمنيتتة مو تتتدة ومستتؤولة وقائمتتتة علتتتى أستتا  احلقتتتو   تتتدفتا 

 الصومال.  حقيق السالمة واألمن سميل مواطين
وبينمتتتتا تستتتتعى وملارة التتتتدفاع ووملارة األمتتتتن التتتتداخلي إىل منتتتتل جتنيتتتتد الُقّصتتتتر وضتتتتما  تستتتتري   -12

األطفتتتال التتتذين التحقتتتوا  جموعتتتات مستتتلحةمل تقتتتود الوملارتتتتا  أيضتتتاا عمليتتتة  تتتد  إىل تو يتتتد قتتتوات 
عدة إىل أكيتتتتتر األمتتتتتن النظاميتتتتتة وغتتتتتري النظاميتتتتتة. ويقتتتتتدم الربنتتتتتامه التتتتتوطين للمقتتتتتاتلني الستتتتتابقني املستتتتتا

متتتتن املقتتتتاتلني الستتتتابقني   البلتتتتد. و تتتتو يتتتتتد  إىل إعتتتتادة إدمتتتتاجتم   اجملتمتتتتل بشتتتتكل  300 متتتتن
 مستدام وحقيق املصاحلة ويشدد على ال تياجات اخلاصة للمقاتلني األطفال واملقاتالت ومعاليتن. 
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وشتتّدد التتومليرمل علتتى ذتتو متتا ذُكتتر   التقريتتر التتوطينمل علتتى أ  احلكومتتة بصتتدد اإلعتتداد  -13
لتقتتد  املزيتتد متتن التتتدرير ختتالل الستتنوات التتيال  القادمتتة للمتتدعني العتتامني واحملققتتني التتتابعني 
للشتتترطة   وتتتال  قتتتو  اإلنستتتا  وإقامتتتة العتتتدل وذلتتت   رصتتتاا منتتتتا علتتتى إيتتتالء عنايتتتة خاصتتتة 

 واألطفال واألقليات واألشةا  ذوا اإلعاقة. حلقو  النساء 
وفيمتتتا يتعلتتتق بتتتاملرأةمل أفتتتادت التتتومليرة أ  الصتتتومال أ تتترمل تقتتتدماا كبتتترياا   التصتتتدا لقضتتتية  -14

انعدام املساواة بني اسنسني. فقد سعحل احلكومتة دو  كلتل ملكافحتة التفاوتتات   التمتتل بتاحلقو  
رة عليتتتا و  ستتو  العمتتل ودوائتتر احلكتتم واملشتتاركة   األساستتية و  الستتتفادة متتن املتتوارد والستتيط

احليتتتاة السياستتتية. وأشتتتارت إىل أ  الدستتتتور املؤقتتتحل يتتتني علتتتى إجتتتراءات إ ابيتتتة كيتتترية  تتتد  إىل 
 حقيق اإلنصا  واملساواة بني اسنسني. 

 ويتترد متكتتني املتترأة القتصتتادا ومشتتاركتتا   العمليتتة السياستتية و  عمليتتة صتتنل القتترارات -15
ضمن أولويات السياسة اسنستانية الوطنيتة   الصتومال. وقتد أ يتحل املؤسستات احلكوميتة  ياكلتتا 
عتتتن طريتتتق إنشتتتاء إدارات تركتتتز علتتتى الشتتتؤو  اسنستتتانية؛ ومتتتن بتتتني التتتتدابري التتتيت اُ تتتذت    تتتذا 

بشتتؤو  املضتمار إنشتاء وملارة املتترأة و قتو  اإلنستتا  والتنميتة الجتماعيتتة لتوجيتر السياستتات املتعلقتة 
 املرأة على مستوت ول  الوملراء.

ومتتن أ تتم األ تتدا  املر ليتتة التتيت حققتتحل لصتتاق املتترأةمل التفتتا  املشتت   التتذا يقضتتي  -16
بتةصيي  صة ثابتة من مقاعد الربملا  للنساءمل على أ  يبقى املقعد شاغراا إ  مل تُنتةر امرأة 

تنميتتة الجتماعيتتة بصتتدد تنفيتتذ  لتتة   لشتتغلر. وأشتتارت إىل أ  وملارة املتترأة و قتتو  اإلنستتا  وال
خمتلتتف منتتاطق الصتتومال لتشتتجيل املميلتتني احملليتتني علتتى إشتترا  النستتاء وأفتتراد األقليتتات   عمليتتة 

 تشكيل الوليات الحادية.
و  معتترض  تتدييتا عتتن األطفتتال والشتتبابمل أفتتادت التتومليرة بتتج  الصتتومال أ تترمل تقتتدماا   -17

ستتعراض األختريمل وذلت  علتى الترغم متن تقلتر األوضتاع السياستية كبرياا    ذا املضمار منتذ ال
وانعتتدام األمتتن ويدوديتتة فتتر  احلصتتول علتتى املتتوارد. واعتتتربت أ  انضتتمام الصتتومال إىل اتفاقيتتة 

 مييل إجناملاا تارخيياا.  2015 قو  الطفل   عام 
نتتدين   وعتتالوة علتتى ذلتت مل بتتذل الصتتومال جتتتوداا دؤوبتتة لضتتما  تستتري  األطفتتال اجمل -18

صتتتفو  القتتتوات واسماعتتتات املستتتلحة وإعتتتادة إدمتتتاجتم   اجملتمتتتل. و   تتتذا اإلطتتتارمل أنشتتتجت 
احلكومتتة مركتتز إعتتادة التج يتتل استترينداا التتذا يتتتد  إىل إعتتادة تج يتتل الكبتتار واألطفتتال التتذين 
 قاتلوا سابقاا   صفو  ياعات مسلحة قبل إعادة إدمتاجتم   اجملتمتل. ومنتذ آختر مليتارة أد تا
املميلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسل مل استعرضحل إدارة املركز وغرّيت بدرجة  
كبرية اإلجتراءات والسياستات املعمتول هبتا داختل املركتز متن أجتل إضتفاء قتدر أكترب متن الشتفافية 

ستر ني متن املقتاتلني األطفتال امل 64والسما  بإجراء عمليات رصد مستقلمل ما أفضتى إىل نقتل 
 إىل مرافق مواتية لألطفال ووتزة جتتيزاا أفضل لالستجابة ل تياجا م اخلاصة. 
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وأفاد املدعي العتام بتج  العقبتة الرئيستية التيت تعت ض  ايتة  قتو  اإلنستا    الصتومال  -19
تتميل   الوضل األمين اهل  الذا خّلفر اإلر اب. فقد وّلدت اهلجمات اإلر ابية املتكررة على 

ؤولني  كتوميني ومتدافعني عتن  قتو  اإلنستا  ومتدنيني  التة ذعتر مستتمرة. وملنتل اإلر تتاب مست
واحلتتتد متتتن آثتتتار  الستتتلبيةمل صتتتاغحل احلكومتتتة مشتتتروع القتتتانو  التتتوطين األول ملكافحتتتة اإلر تتتاب. 

 ووافق ول  الوملراء على مشروع القانو  وقدمر إىل الربملا  الذا مل يبحل فير بعد. 
لقتانو   تذا متن شتجنر أ  ميكتن النيابتة العامتة متن مقاضتاة اجملموعتتات وقتال إ  مشتروع ا -20

واألفتتراد املشتتتبر   ضتتلوعتم   اإلر تتاب بشتتكل فعتتالمل  يتت  إنتتر يتتوفر اإلطتتار القتتانوا التتالملم 
ملكافحة اإلر اب. مث إ  مشروع القانو  مين  صال يات قوية لقوات األمن كتي تتؤدا متتام   

ستيكفل مشتروع القتانو  أيضتاا ا ت ام اإلجتراءات القانونيتة الواجبتة نطا  ما يسم  بتر القتانو . و 
بالنسبة إىل املشتبر هبممل وسيضمن  اية الشتتود. وقتد كتررت احلكومتة أيضتاا تجكيتد التزامتتا بتج  

 تتوخى احلذر   ربط تنظيم ما باإلر اب دو  وجود أدلة موضوعية وقاطعة. 
لتوعيتتتتة اسمتتتتتور العتتتتام بالتحتتتتديات التتتتيت  وأضتتتتا  بتتتتالقول إ  احلكومتتتتة بتتتتذلحل جتتتتتوداا  -21

تع ضتتتا   أداء دور تتا املتميتتل   ضتتما  األمتتن القتتومي و قتتو  املتتواطنني   التعبتتري والتجمتتل. 
واحلكومتتتة تستتتعى أيضتتتاا إلنشتتتاء اإلطتتتار القتتتانوا التتتالملم لضتتتما  عتتتدم تعتتترض املتتتواطنني للتوقيتتتف 

 التعسفي وفقاا لأل كام الواردة   الدستور املؤقحل. 
وفيمتتا يتعلتتق بوستتائط اإلعتتالممل أشتتار املتتدعي العتتام إىل أ  احلكومتتة تتتؤمن إميانتتاا راستتةاا  -22

بتتتج  كتتتل فتتترد يتمتتتتل بتتتاحلق   أ  خيتلتتتف   التتترأا متتتل احلكومتتتة أو أ  يعارضتتتتا و  أ  يبتتتدا 
اختالفتتر أو معارضتتتر علتتى املتتألمل وذلتت  علتتى النحتتو التتذا يكفلتتر الدستتتور املؤقتتحل. غتتري أ   تتذا 

 ميكن أ  ميار  إل    دود اخلطاب الذا ل خيرج عن النظام   وتمل دميقراطي. فال احلق ل
 ومل ألا مواطن أ  يقوم بجا عمل يُقصد بر التحريض أو التشتري أو يتدد اجملتمل وأمنرمل  ىت 

 إذا صدر ذل  الفعل ححل قناع  رية التعبري. 
ى صتحفي تعّمتد نشتر أنبتاء كاذبتة مفاد تا و   ذا املضمارمل قدم املدعي العام ميالا عل -23

أنر مت تشةيي اإلصابة بفريو  إيبول   الصومال. فكا  هلذا اخلرب عواقر وخيمة على اجملتمل 
والقتصاد اللتذين يتستما  باهلشاشتة أصتالامل  يت  إنتر أدت إىل إلغتاء ر تالت وتججيتل شتحنات 

امه اإلذاعيتتتتتة دعتتتتتا ييتتتتتل ووقتتتتتف أنشتتتتتطة متمتتتتتة. ومتتتتتن األميلتتتتتة األختتتتترتمل ضتتتتتيف   أ تتتتتد التتتتترب 
الصتتتوماليني إىل التمتتترد علتتتى احلكومتتتةمل باستتتتةدام العنتتتف عنتتتد الضتتترورة. فتتتتذا النتتتوع متتتن  ريتتتة 

 التعبري ل ميكن التسام  معر إطالقاامل وذل  ألسباب بديتية. 
وأضتتتتا  املتتتتدعي العتتتتام بتتتتالقول إ  قتتتتانو  وستتتتائط اإلعتتتتالم الوطنيتتتتة يتتتتني علتتتتى  قتتتتو   -24

روع قتتانو  وستتائط اإلعتتالم بالستتتناد إىل مشتتاورات كاملتتة  لتتحل ييتتل الصتتحفيني. فقتتد صتتي  مشتت
القطاعات   أوساط اإلعتالم الصتومالية. واعُتمتد مشتروع القتانو  ليصتب  قانونتاا ختالل األستبوعني 
املاضتتيني مث ختمتتر التترئي . و وجتتر  تتذا القتتانو مل تكفتتل احلكومتتة معاملتتة الصتتحفيني وفقتتاا لقتتوانني 

نو  أ كاماا تني على أ  يعترض كتل شتةي مشتتبر بتر علتى قتاض  خمتتي   البلد. ويتضمن القا
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ستتتتاعة ومتنتتتتل التعتتتذير أو املعاملتتتتة الالإنستتتتانية وتكفتتتل احلتتتتق   التمييتتتتل القتتتتانوا و   48غضتتتو  
ياكمتتة عادلتتة. وأشتتار املتتدعي العتتام إىل أ  القتتوانني الدستتتورية للبلتتد حظتتى بقبتتول ييتتل الوكتتالت 

 نو  وبالشج  األمينمل  ا   ذل  وكالة الستةبارات واألمن الوطنية. املعنية بإنفاذ القا
ول تتأ أ  منتتل قتتتل الصتتحفيني ل يتتزال يشتتكل حتتدياا أمتتام احلكومتتة. وعلتتى التترغم متتن  -25

ذل مل فإ  مكتتر املتدعي العتام ا تذ خطتوات لوضتل  تد إلفتالت اسنتاة متن العقتاب و رمتاهنم 
 قتل الصحفيني من أجل تقد  املشتبر هبم إىل العدالة.  من احلريةمل وأجرت حقيقات    الت

وأكد أ  احلكومة تعمل دو  كلل من أجل مقاضاة املسؤولني عتن ييتل جترائم الغتيتال.  -26
وذكر أ  املسؤولني احلكوميني  م أكير الف ات استتدافاا من جانر اجملموعات اإلر ابية املستلحة. 

متتن القضتتتاة واملتتتدعني العتتتامني ضتتتحايا أعمتتتال  24ر ذتتتو فةتتالل الستتتنوات التتتيال  املاضتتتيةمل ذ تتت
 القتل املوجر. 

وفيما يتعلق بقطتاع القضتاءمل أشتار املتدعي العتام إىل أ  ضتما  الستتفادة متن مستاعدة  -27
قانونية تتسم باسودة والكفاءة ل يزال يشكل حدياا. ولتحسني مصتداقية النظتام القضتائي وتعزيتز 

إىل مليادة فر  وصول أفراد اسماعات الضعيفةمل  تا   ذلت  النستاء استقالليترمل سعحل احلكومة 
 واملشردو  داخلياامل إىل القضاء. 

ول أ أ  وملارة العدل تعمل من أجل حستني قتدرة نظتام القضتاءمل وأ  مكتتر املتدعي  -28
العتتتام يعمتتتل باستتتتمرار لضتتتما  مقاضتتتاة املشتتتتبر   ارتكتتتاهبم جتتترائممل متتتن قبيتتتل جتتترائم اإلر تتتاب 

رصنةمل وذل  وفقاا ملبادئ األصول القانونية الواجبة. و  معرض  ديير عتن أنشتطة القرصتنةمل والق
أشار إىل أ  احلكومة سعحل جا دة لوضل  د لألنشطة اإلجرامية   البحر وعزملت قدر ا على 
إنفتتتاذ القتتتانو  البحتتترا علتتتى الصتتتعيد احمللتتتي للتصتتتدا لألستتتباب اسذريتتتة للجرميتتتة البحريتتتة علتتتى 

تيجة لنقي القدرة على اإلنفاذمل مل يتسن تطبيق  ظر على دفل الفدية للقراصنة لقاء األرض. ون
 اإلفراج عن الر ائن. 

وملاد عتتتتدد يققتتتتي الشتتتترطة والقضتتتتاة واملتتتتدعني العتتتتامني وغتتتتري م متتتتن متتتتوظفي القضتتتتاء  -29
 متن القضتاة واملتدعني العتامني   برنتامه للتتدرير القضتائي مدتتر 30املؤ لني. وشار  أكير متن 

 مدعياا عاماا جديداامل بينتم سحل نساء.  20سنتا . ووظفحل النيابة العامة أيضاا 
وأصتتتدرت احملتتتاكم عتتتدداا متتتن األ كتتتام املتمتتتة التتتيت تستشتتتتد مباشتتترة بج كتتتام دستتتتورية  -30

وقتتوانني وطنيتتة. وصتتدرت أيضتتاا أ كتتام   قضتتايا تتعلتتق بتتالعنف اسنستتي املمتتار  علتتى النستتاء 
ة عتتن رأيتتتا بصتترا ة فيمتتا يتعلتتق بإصتتدار  تتذ  األ كتتاممل وذلتت  متتن واألطفتتال. وعتترّبت احلكومتت

 أجل توعية املواطنني بج  اإلفالت من العقاب مل يعد أمراا مقبولا   الصومال. 
وأشار املدعي العام إىل أ  القضاء على عقوبة اإلعدام مستجلة قتد تستتغر  وقتتاا طتويالا.  -31

شريعة  ي القانو  األ ى   البلد. وأ كتام الشتريعة فالدستور املؤقحل الصوما  يني على أ  ال
تتتتني علتتتى تطبيتتتق عقوبتتتة اإلعتتتدام علتتتى عتتتدد يتتتدود متتتن استتترائم. وأكتتتد أ  الصتتتومال بصتتتدد 
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استتتعراض قتتانو  اإلجتتراءات اسنائيتتة وقتتانو  العقوبتتات للحتتد متتن عتتدد استترائم التتيت تنطبتتق عليتتتا 
قبيتتتل الستتتجن املؤبتتتد بالنستتتبة إىل استتترائم  عقوبتتتة اإلعتتتداممل ويستتتعى إىل إ تتتاد عقوبتتتات بديلتتتة متتتن

 األخرت اليت تستوجر عقوبة اإلعدام. 
مث تطتر  املتتدعي العتتام إىل مستتجلة التعتتذير وأكتتد أ  احلكومتتة ل تتستتا ل متتل التعتتذير  -32

أو سوء املعاملة أياا كا  الشةي. و ذا املبدأ حيظى بقبول ييل الوكالت األمنية واملعنيتة بإنفتاذ 
وأشار إىل أ  احلكومة تسعى إىل التوعية بتج  التعتذير رارستة ل ميكتن الستما  هبتا أيتاا  القانو . 

 كانحل الظرو . 
ونفتتى املتتتدعي العتتتام وجتتود  تتتالت إختتتالء قستترا ملشتتتردين داخليتتتاا   مقديشتتتو أو أا  -33

مكتتا  آختتر   الصتتومال. فاملشتتردو  داخليتتاا   العاصتتمة مقديشتتو يعيشتتو    خميمتتات تتتدير ا 
ات غتتري  كوميتتة  ضتتل لرصتد احلكومتتة التتيت تستتعى للتحقتق متتن تقتتد  احلمايتتة واملستتاعدة منظمت

الكتتتتاملتني لألشتتتتةا  املعنيتتتتني. وقتتتتد قتتتتام موظفتتتتو  يعملتتتتو    القطتتتتاع القضتتتتائي بزيتتتتارات إىل 
املةيمات لالستتماع إىل املقيمتني فيتتا وا تذوا اإلجتراءات الالملمتة لالتصتال بالستلطات املةتصتة 

عة. وأكد أنتر مل تستجل  التة وا تدة متن  تالت اإلختالء التعستفي وأ  احلكومتة من أجل املتاب
 لن تسم  بذل . 

وأفاد املتدعي العتام بتج  مكتتر الدعتاء العتام ا تذ إجتراءات نشتطة للتحقيتق   استرائم  -34
 اسنستية  تتىت يكتتو  الصتتومال ميتتالا علتتى بلتتد لتتن تبقتتى فيتتر جرميتتة وا تتدةمل ول ستتيما العنتتف اسنستتيمل

قضتية متن قضتايا  69  إ التة  2015دو  عقاب. وقد جن  مكتر الدعاء العتام ختالل عتام 
 .  العنف اسنسي إىل قاض 

وفيما يتعلق بالفسادمل أشار املدعي العام إىل أ  مكتبر حييل بانتظام ملفات الفستاد إىل  -35
. ومتتل ذلتتت مل النيابتتة العامتتة لتتجذ  بتتتإجراء التحقيقتتات الالملمتتة مث إ التتة تلتتت  امللفتتات إ ىل قتتاض 

تتطلتتر مكافحتتة الفستتاد بفعاليتتة أكتترب إنشتتاء سنتتة مستتتقلة ملكافحتتة الفستتاد و ي تتة قضتتائية عليتتا 
تعىن بامللفات ذات الصلة. وعالوة علتى ذلت مل متن املتتم جتداا أ  تنكتر الستلطات املعنيتة علتى 

واملراجتتل العتتام بنتتاء قتتدرات املؤسستتات املعنيتتة  كافحتتة الفستتادمل متتن قبيتتل مكتتتر الدعتتاء العتتام 
 للحسابات وإدارة التحقيقات اسنائية واحملاكم. 

وأفتتتاد بتتتج  احلكومتتتة ا تتتذت خطتتتوات  امتتتة لضتتتما  امتيتتتال قوا تتتا العستتتكرية والقتتتوات  -36
التابعتتتتة لبعيتتتتة الحتتتتاد األفريقتتتتي   الصتتتتومال للقتتتتانو  اإلنستتتتاا التتتتدو  واملعتتتتايري الدوليتتتتة حلقتتتتو  

ومتتة أ   تتذ  القتتوات ملتزمتتة بتتا  ام تلتت  املبتتادئ األساستتية اإلنستتا . ومتتل ذلتت مل إذ تعتتي احلك
 فإهنا تشري إىل ما ُسجل من  واد  تيري قلقاا بالغاا   صفو  احلكومة وأفراد الشعر. 

وتعتتد الضتتربات اسويتتة التتيت نفتتذ ا قتتوات التتدفاع الكينيتتة والتتيت استتتتدفحل منتتاطق مدنيتتة  -37
وأكد املدعي العتام أ  احلكومتة ملتزمتة بتإجراء  وأسفرت عن خسائر فاد ةمل آخر تل  احلواد .

حقيقتتات نزيتتتة    تتذا احلتتاد  وطلتتر إىل الربملتتا  أ  يراقتتر عمليتتة التحقيتتق وإىل سنتتة التتدفاع 
 التابعة للربملا  أ  تنكر على دراسة  ذ  املسجلة. 
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ونتيجة لذل مل عزملت احلكومة مشاركتتا وأنشطتتا   وال رصد بعية الحتاد األفريقتي  -38
  الصتتتتومال للتجكتتتتد متتتتن المتيتتتتال الكامتتتتل للقتتتتانو  اإلنستتتتاا التتتتدو  واملعتتتتايري الدوليتتتتة حلقتتتتو  

من اسنود التتابعني للجتي  التوطين الصتوما  تتدريباا علتى  10 700اإلنسا . وتلقى ما وموعر 
 ل العناية الواجبة   مراعاة  قو  اإلنسا  املتبعة على نطا  منظمة األمم املتحدة. سياسة بذ

ول تتتتأ أ  وملارة املتتتترأة و قتتتتو  اإلنستتتتا  والتنميتتتتة الجتماعيتتتتة بتتتتدأت  تتتتواراا متتتتل بعيتتتتة  -39
الحتتاد األفريقتتي   الصتتومال بشتتج  متتا يلتتزم ا تتاذ  متتن تتتدابري خاصتتة حلمايتتة النستتاء والفتيتتات 

متتن الستتتغالل والعتتتداء اسنستتيني. وأفتتاد بتتج  احلكومتتة والبعيتتة أنشتتجتا فرقتتة عمتتل  الصتتوماليات
مش كة للنظر    الت النتتاكات املزعومة حلقتو  اإلنستا  بغيتة إ تاد  لتول مناستبة ومواتيتة 

 من  ي  التوقيحل. 
ايتتتة وفيمتتتا يتعلتتتق بانتتاكتتتات  قتتتو  األطفتتتالمل أبتتترمل املتتتدعي العتتتام التتتتزام الصتتتومال إلم -40

األطفال من خالل توقيل اإلجراءات التشغيلية املو دة لستالم وتسليم األطفال الذين ينفصلو  
عتتن اجملموعتتتات املستتتلحة. وأفتتتاد بتتج  احلكومتتتة عملتتتحل أيضتتتاا جنبتتاا إىل جنتتتر متتتل منظمتتتة األمتتتم 

عتني املتحتدة للطفولتتة )اليونيستتيف( لتنفيتذ احلملتتة العامليتتة اأطفتتالمل ل جنتودا وخطتتيت العمتتل املتتوق
مل األوىل بشج  إهناء جتنيد األطفتال واستتةدامتممل واليانيتة بشتج  وضتل  تد لقتتل 2012  عام 

 األطفال وتشويتتم. 
واختتمتتحل التتومليرة عتترض الوفتتد الصتتوما  مؤكتتدةا أ  احلكومتتة وضتتعحل عتتدداا متتن التتربامه  -41

شتتتريكة التشتتتاركية متتتن أجتتتل بتتتدء  تتتوار وطتتتين علتتتى جنتتتا  الستتترعة. وشتتتكرت التتتدول األعضتتتاء ال
واملفوضية السامية حلقو  اإلنسا  ووكالت األمم املتحتدة األخترت علتى متا تقدمتر متن مستاعدة 
إىل الصومال دعماا ستود  الرامية إىل حقيق أعلى معايري ا  ام  قو  اإلنستا . وشتددت علتى 
أ  الصتتتومال يستتتر  أ  يستتتتفيد متتتن كتتتل نصتتتيحة صتتتادقةمل كمتتتا يتتترب ن علتتتى ذلتتت  قبولتتتر سميتتتل 

 يات املقدمة خالل الدورة السابقة. التوص

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفتتداا ببيانتتات. وتتترد التوصتتيات املقدمتتة ختتالل جلستتة  85أثنتتاء احلتتوار التفتتاعليمل أدىل  -42

 التحاور   الفرع الياا من  ذا التقرير. 
 اتفاقية  قو  الطفل واتفاقية منظمة أعربحل الربامليل عن تقدير ا لنضمام الصومال إىل -43

 (. 182)1999العمل الدولية بشج  أسوأ أشكال عمل األطفال لعام 
ور بحل كندا بالتزام الصومال بتحقيق السلم وبج دا  بناء الدولة علتى النحتو املبتني    -44

 املييتتتا  الصتتتوما . وشتتتجعحل علتتتى أ  تكتتتو  عمليتتتة بنتتتاء الدولتتتة شتتتاملة للجميتتتل وتعكتتت  آراء
 النساء والفتيات.

ول ظحل تشاد بارتيا  أ  الصتومال ا تذ تتدابري تشتريعية وإداريتة متن أجتل ضتما  متتتل  -45
 أفراد شعبر باحلقو  القتصادية والجتماعية واليقافية. 
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وأشتتتتارت الصتتتتني إىل انعتتتتدام الستتتتتقرار والفقتتتتر وضتتتتعف املؤسستتتتات وقلتتتتة املتتتتوارد وإىل  -46
ومالمل و يتحل اجملتمتل التدو  علتى تتوفري التعتاو  التقتين وبنتتاء حتديات عديتدة أخترت تعت ض الصت
 القدرات   وال  قو  اإلنسا . 

ور تر الكونغتو بتنفيتذ التوصتيات املنبيقتة عتن الستتعراض التدورا الشتامل التذا جترت  -47
 واليت تتعلق بإنشاء مؤسسات من أجل تعزيز  قو  اإلنسا  و ايتتا. 2011  عام 

يكا الصومال على دستور  اسديد وتصديقر على اتفاقيتة  قتو  الطفتل. و نجت كوستار  -48
وأعربحل عن النشغال إملاء ادعاءات قتل املدنيني على أيدا قوات األمن الصتومالية وقتوات بعيتة 

 املراقبني العسكريني التابعة لالحاد األفريقي. 
تصتديق علتى اتفاقيتة  قتو  وبال 13ورقتم  11ونّو حل كوبا باملوافقتة علتى قتانو  العمتل رقتم  -49

 وخطة العمل املرتبطة هبا.  2013الطفل واملوافقة على خارطة طريق  قو  اإلنسا  لعام 
وبينما أقرت قرب  بالتحديات الرا نةمل شتجعحل الصتومال علتى تعجيتل جتتود  صتوب  -50

 التنفيذ الكامل للتزاماتر الدولية   وال  قو  اإلنسا . 
 شيكية بوفد الصومال. ور بحل اسمتورية الت -51
وأشادت يتورية الكونغو الدميقراطية بتاستود املبذولتة   وتال  قتو  اإلنستا مل  تا    -52

 ذل  التعاو  الكامل مل اإلجراءات اخلاصة واعتماد خطة عمل وطنية. 
وأشتتادت التتدابر  بالتصتتديق علتتى اتفاقيتتة  قتتو  الطفتتلمل لكنتتتا أعربتتحل عتتن النشتتغال  -53

 داءات اخلطرية اليت يتعرض هلا املدنيو  على يد ييل األطرا    الصراع. إملاء العت
وأقتتترت جيبتتتوه بالتتديتتتد اإلر تتتاه التتتذا يواجتتتتر الصتتتومال. وأعربتتتحل عتتتن دعمتتتتا لعتمتتتاد  -54

 خارطة طريق  قو  اإلنسا  وخطة عمل لتنفيذ التوصيات املنبيقة عن الستعراض الدورا الشامل. 
تمل التدو  أ  يواصتل تقتد  التدعم إىل الصتومال لتنفيتذ خطتة عملتر وناشدت مصر اجمل -55

 املتعلقة إلقو  اإلنسا  وياربة الفقر وحقيق األمن الكامل. 
وشجعحل إستونيا الصومال على التصتديق علتى ييتل الصتكو  الدوليتة الرئيستية حلقتو   -56

إلجتتراءات اخلاصتتة. وأشتتادت اإلنستتا  وعلتتى توجيتتر دعتتوة دائمتتة إىل املكلفتتني بوليتتات   إطتتار ا
 بتصديق الصومال على اتفاقية  قو  الطفل. 

ول ظتتحل إثيوبيتتا أنتتر رغتتم العقبتتات الكبتترية التتيت تعتت ض  ايتتة  قتتو  اإلنستتا  نتيجتتة  -57
اإلر ابمل فقد  قق الصومال إجناملات على أرض الواقل. ول ظحل أيضاا نقي املوارد والقدرات 

 ر اليت يواجتتا الصومال. املؤسسية وأشارت إىل مشكلة الفق
وأشادت فنلندا بتصديق الصومال على اتفاقية  قو  الطفل. وشجعحل الصتومال علتى  -58

إنشاء سنة وطنية مستقلة حلقو  اإلنسا  وناشدتر أ  يضتل  تداا لعمليتات اإلعتدام ويطبتق وقفتاا 
 اختيارياا لتنفيذ عقوبة اإلعدام. 
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 . 2015 قو  الطفل   تشرين األول/أكتوبر ور بحل فرنسا بالتصديق على اتفاقية  -59
وأشادت أملانيتا بتااراط الصتومال   عمتل اتليتات الدوليتة حلقتو  اإلنستا  ونو تحل  تا  -60

 أبدا  الصومال من إرادة لتحسني  الة  قو  اإلنسا    البلد. 
متن وأعربحل غانتا عتن تقتدير ا للتصتديق علتى اتفاقيتة  قتو  الطفتل واخلطتوات املتةتذة  -61

 أجل التصديق على اتفاقية األشةا  ذوا اإلعاقة. 
وسلطحل اليونا  الضوء على التقدم احملرمل   وتالت عتدةمل منتتا التصتديق علتى اتفاقيتة  -62

  قو  الطفل وإنشاء وملارة املرأة و قو  اإلنسا  والتنمية الجتماعية. 
ونو تتتحل غواتيمتتتال باعتمتتتاد خارطتتتة طريتتتق  قتتتو  اإلنستتتا  وخطتتتة العمتتتل املرتبطتتتة هبتتتا.  -63

وأشتتارت أيضتتاا إىل ضتترورة وضتتل  تتد لنعتتدام املستتاواة بتتني اسنستتني عتتن طريتتق امتيتتال سياستتات 
 منل العنف املمار  على املرأة. 

 ا. وأشادت إندونيسيا بوضل خارطة طريق  قو  اإلنسا  وخطة العمل املرتبطة هب -64
و نتتتج العتتترا  الصتتتومال علتتتى قدرتتتتر علتتتى استتتتعادة األمتتتن وعلتتتى جتتتتود  صتتتوب امتيتتتال  -65

 اللتزامات الدولية وانضمامر إىل التفاقيات الدولية. 
ور بتتحل ملتتديف بالتصتتديق علتتى اتفاقيتتة  قتتو  الطفتتلمل لكنتتتا أعربتتحل عتتن القلتتق إملاء  -66

ل ميتلكتتتو  الوستتتتائل الالملمتتتتة لتلبيتتتتة  ارتفتتتاع عتتتتدد املشتتتتردين داخليتتتاامل وخباصتتتتة األشتتتتةا  التتتتذين
 ا تياجا م الغذائية األساسية. 

ور بتتحل اليابتتا  باعتمتتاد خارطتتة الطريتتق املتعلقتتة إلقتتو  اإلنستتا  ملتتا بعتتد فتت ة النتقتتالمل  -67
لكنتا أعربحل عن النشغال إملاء استمرار انتتاكات  قو  اإلنسا مل  تا   ذلت  جتنيتد األطفتال 

 واستةدامتم جنوداا. 
واع فتتحل الكويتتحل بالتحتتديات السياستتية والقتصتتادية واألمنيتتة التتيت يواجتتتتا الصتتومال  -68

وأشتارت إىل نيتتتا مواصتلة تقتد  التربعتات متن أجتتل مستاعدة الصتومال علتى التغلتر علتى تلتت  
 التحديات. 

وأعربحل لتفيا عن األسف من بطء نسق تنفيتذ خطتط العمتل الوطنيتة الراميتة إىل وضتل  -69
 ف اسنسي ومنل جتنيد األطفال.  د للعن

ول ظتتحل ليستتوتو بارتيتتا  إنشتتاء مؤسستتات رئيستتية وإصتتدار قتتوانني وسياستتات تتعلتتق  -70
 إلقو  اإلنسا  األساسية. وشجعحل على تطوير اإلطارين املؤسسي والقانوا. 

واع فتتتحل ليبيتتتا بتتتالتطورات اإل ابيتتتة املستتتجلة منتتتذ الستتتتعراض األختتتريمل ومنتتتتا اعتمتتتاد  -71
سياستتيات واستت اتيجيات والتصتتديق علتتى اتفاقيتتة  قتتو  الطفتتل وطتتر  أول مشتتروع قتتانو  وطتتين 

 يتعلق  كافحة اإلر اب. 
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وأشتتتتارت ليتوانيتتتتا إىل تنفيتتتتذ اخلطتتتتة الوطنيتتتتة بشتتتتج   ايتتتتة  قتتتتو  اإلنستتتتا  وشتتتتجعحل  -72
 صومال على التعاو  مل آليات األمم املتحدة حلقو  اإلنسا . ال

وشتتجعحل لكستتمربص الصتتومال علتتى أ  يواصتتتل جتتتود  متتن أجتتل حقيتتق الستتتتقرار    -73
البلتتتد. وأعربتتتحل عتتتن النشتتتغال إملاء جتنيتتتد األطفتتتال واستتتتمرار اإلفتتتالت متتتن العقتتتاب    تتتالت 

 العنف اسنسي. 
  تنفيتتتتذ التوصتتتتيات التتتتيت قبلتتتتتا الصتتتتومال ختتتتالل  وأشتتتتادت مدغشتتتتقر بالتقتتتتدم احملتتتترمل -74

 الستعراض الدورا الشامل األول.
ول ظتتحل ماليزيتتا ستتن تشتتريل جديتتد يشتتمل  قتتو  الطفتتل و قتتو  العمتتال املتتتاجرينمل  -75

 وأشارت إىل إنشاء سنة انتةابية وإىل القضايا املطرو ة املتعلقة بوسائط اإلعالم. 
رمل   تنفيتتتتذ خارطتتتتة طريتتتتق  قتتتتو  اإلنستتتتا  وشتتتتجعحل وأشتتتتادت إيطاليتتتتا بالتقتتتتد  احملتتتت -76

 الصومال على أ  تكفل  رية الصحافة واستقالهلا. 
وشجعحل موريتانيا احلكومة الحادية   الصومال واإلدارة اإلقليمية علتى دعتم املؤسستات  -77

 واتليات املعنية بتعزيز  قو  اإلنسا مل وذل  وفقاا خلارطة طريق  قو  اإلنسا . 
أشتتادت املكستتي  بتتالتزام الصتتومال بتعمتتيم منظتتور  قتتو  اإلنستتا    إطتتار أ تتدا  و  -78

 حقيق السلم وبناء الدولة من خالل خطة عمل لتنفيذ خارطة طريق  قو  اإلنسا . 
واستفسر اسبل األسود عن اإلجراءات املتةتذة حلمايتة النستاء والفتيتات ضتحايا العنتف  -79

 نونية اليت حظر تشوير األعضاء التناسلية لألنيى.اسنسي والنفسي وعن األ كام القا
وأشتتتاد املغتتترب بتتتإدراج مبتتتادئ  قتتتو  اإلنستتتا    الدستتتتور املؤقتتتحل وشتتتجل الصتتتومال علتتتى  -80

 وضل تل  املبادئ موضل التنفيذ عند النتتاء من اإلصال  الدستورا الذا بدأ   اتونة األخرية. 
جل إصتال  التشتريعات بغيتة  ايتة  قتو  اإلنستا  وأقرت ناميبيا باستود املبذولة من أ -81

 2012وتعزيز تتا. وأشتتارت أيضتتاا إىل النمتتو القتصتتادا الستتريل التتذا ُستتجل   الفتت ة بتتني عتتام 
 . 2014وعام 
 وأشارت  ولندا إىل أ  الصومال مل يتةذ خطوات يددة للتصديق على اتفاقية القضاء -82

بتتتحل عتتتن القلتتتق إملاء اللجتتتوء إىل احملتتتاكم العستتتكرية علتتتى ييتتتل أشتتتكال التمييتتتز ضتتتد املتتترأة. وأعر 
 ملقاضاة املدنيني. 

ول ظحل نيكاراغوا استود املبذولة إلعادة  يكلة الدولة واملؤسسات الوطنية بغيتة تعزيتز  -83
ستتيادة القتتانو مل وأشتتارت أيضتتاا إىل اإلجتتراءات املتةتتذة إلقامتتة  تتوار وطتتين يقتتوم علتتى املشتتاركة 

 ويشمل اسميل. 
فتتتادت ومليتتترة املتتترأة و قتتتو  اإلنستتتا  والتنميتتتة الجتماعيتتتة بتتتج  احلكومتتتة الحاديتتتة   وأ -84

الصومال بصدد اإلعتداد للتوقيتل والتصتديق علتى اتفاقيتة القضتاء علتى ييتل أشتكال التمييتز ضتد 
 املرأةمل وأهنا بدأت عملية مشاورات مل ييل قطاعات اجملتمل. 
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رئيستية جري تتة للقضتتاء علتى تشتتوير األعضتتاء  وأفتادت أيضتتاا بتتج  الصتومال وضتتل سياستتة -85
 التناسلية لألنيى. وقد وافق ول  الوملراء على  ذ  السياسة وأقر امل و ي ات  قيد التنفيذ. 

وإضتتافة إىل ذلتت مل إ  احلكومتتة بصتتدد إجتتراء مناقشتتات حضتترياا لتوجيتتر دعتتوة دائمتتة إىل  -86
أجتتل مليتتارة الصتتومال والوقتتو  مباشتترة ييتتل املكلفتتني بوليتتات   إطتتار اإلجتتراءات اخلاصتتة متتن 

 على العمل الذا يضطلل بر الصومال من أجل حسني  الة  قو  اإلنسا . 
وأضا  املدعي العام أ  الصومال ملتزم بتإجراء  توار وتمعتي بشتج  اللجتوء إىل عقوبتة  -87

اإلعتدام كوستيلة للمعاقبتة علتى استرائم اخلطترية. وبتنّي أ   تذا احلتوار اجملتمعتي عمليتة قتد تستتتغر  
أكتد وقتاا طويالا أل  القضية تيري جدلا كبرياا وترتبط  عتقدات الشعر الصوما  ودينر وثقافتتر. و 

أ  الصتتتومال يبحتتت  عتتتن ستتتبل تكفتتتل قصتتتر  تتتذ  العقوبتتتة علتتتى أبشتتتل استتترائم. و تتتىت    التتتة 
ارتكتاب ميتل  تذ  استرائممل فتتإ  الصتومال يستعى إىل إ تاد ستبل لتعتتديل القتوانني متن أجتل إ تتاد 

 عقوبات بديلةمل من قبيل السجن املؤبد. 
  التتيت تتضتتمن احلقتتو  وشتتجل النيجتتر علتتى تنفيتتذ خطتتة العمتتل الوطنيتتة حلقتتو  اإلنستتا -88

 الدميقراطية املكفولة  وجر الدستور املؤقحل. 
وأشتتادت نيجرييتتا بتتااراط الصتتومال   العمتتل إىل جانتتر استتتات صتتا بة املصتتلحة املعنيتتة  -89

 فيما يتعلق بتشكيل  ياكل الدولةمل والوساطةمل واملصاحلة داخل اجملتمعات احمللية. 
يمتتا يتعلتتق بالقضتتاء علتتى رارستتة تشتتوير األعضتتاء ول ظتتحل النتترويه جتتتود الصتتومال ف -90

التناستلية لألنيتتى ومكافحتتة اإلر تتاب و تتر  الصتتومال علتى أ  يتحقتتق األمتتن القتتومي  تتا يتوافتتق 
 مل التزامات البلد   وال  قو  اإلنسا . 

وأقتترت ُعمتتا  باألولويتتة التتيت يعطيتتتا الصتتومال للحتتق   التعلتتيم  ةتلتتف مستتتوياتر متتن  -91
   الضعف   نظام التعليم. أجل تدار 

ور بتتحل باكستتتا  بالتصتتديق علتتى اتفاقيتتة  قتتو  الطفتتل وأعربتتحل عتتن تقتتدير ا لتعتتاو   -92
 الصومال البّناء واملستمر مل املفوضية السامية حلقو  اإلنسا . 

ورّ بتتتحل الفلبتتتني بتصتتتديق الصتتتومال علتتتى اتفاقيتتتة  قتتتو  الطفتتتل والتفاقيتتتات الرئيستتتية  -93
عمتتتل الدوليتتتةمل لكتتتن ل ظتتتحل بقلتتتق متتتا ورد متتتن تقتتتارير تتحتتتد  عتتتن  تتتالت التتتيال  ملنظمتتتة ال

 قرصنة و رير البشر. 
ول ظتتتحل الربتغتتتال بارتيتتتا  التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة  قتتتو  الطفتتتلمل لكنتتتتا أعربتتتحل عتتتن  -94

 قلقتا املتواصل إملاء  الة الصحفيني واملدافعني عن  قو  اإلنسا . 
ال على الُصعد الدستورا والتشتريعي واملؤسستي وأعربحل قطر عن تقدير ا ستود الصوم -95

الراميتتتة إىل  ايتتتة  قتتتو  اإلنستتتا  وتعزيز تتتا. وأشتتتادت أيضتتتاا با تمتتتام الصتتتومال بإنشتتتاء مؤسستتتة 
 وطنية حلقو  اإلنسا . 
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ور بحل يتورية كوريا بتاستود املبذولتة لوضتل خطتة عمتل وطنيتة إلهنتاء العنتف اسنستي  -96
 صديق على اتفاقية  قو  الطفل.   سيا  الصراعمل كما ر بحل بالت

وأشتتتادت العربيتتتة الستتتعودية باعتمتتتاد خارطتتتة طريتتتق  قتتتو  اإلنستتتا  وبالتصتتتديق علتتتى  -97
اتفاقية  قو  الطفل وجبميل استود املبذولتة متن أجتل مكافحتة اإلر تابمل كمتا أشتادت باملوافقتة 

 على مشروع القانو  الوطين املتعلق  كافحة اإلر اب. 
ال إىل تنفيتذ اخلطتة املتعلقتة  كافحتة العنتف اسنستي ووضتل  تد لتجنيتد وأشارت السنغ -98

 األطفال. وسّلطحل الضوء على أ كام  قو  اإلنسا  الواردة   الدستور املؤقحل. 
وأشادت سرياليو  باعتماد الدستور املؤقحل وخطتة العمتل متن أجتل تنفيتذ خارطتة طريتق  -99

قيتة  قتتو  الطفتتل. وشتتجعحل الصتتومال علتتى  قتو  اإلنستتا مل كمتتا أشتتادت بالتصتتديق علتتى اتفا
 تقد  توضي  قانوا بشج  السن القانوا للطفل   التشريل الوطين. 

وأفتتادت ستتلوفاكيا بتتج  جتنيتتد األطفتتال واستتتةدامتم متتن قبتتل امليليشتتيات مستتجلة ينبغتتي  -100
التصتتدا هلتتا علتتى ستتبيل األولويتتة. وأعربتتحل عتتن النشتتغال إملاء  تتالت اإلعتتدام األختترية ودعتتحل 
الصتومال إىل التصتتديق علتتى الربوتوكتتول الختيتتارا اليتاا امللحتتق بالعتتتد التتدو  اخلتتا  بتتاحلقو  

 اسية واهلاد  إىل إلغاء عقوبة اإلعدام. املدنية والسي
ول ظحل ستلوفينيا بجستف أ  الدولتة الطتر  متا ملالتحل تلجتج إىل عقوبتة اإلعتدام و يّتحل  -101

 الصومال على مواصلة عملية الستعراض الدستورا دو  إبطاء. 
وشتتجعحل جنتتوب أفريقيتتا الصتتومال علتتى مواصتتلة جتتتود  صتتوب  ايتتة  قتتو  اإلنستتا   -102

  ا يشمل احلق   التنمية. وتعزيز امل 
وأعربحل جنوب السودا  عن التقدير أل  احلق   التعليم   الصومال حُيظتى باألولويتة.  -103

 وناشدت اجملتمل الدو  أ  يقدم إىل الصومال املساعدة التقنية وبناء القدرات   وال التعليم. 
لختالفتتات وتركتتز علتتى تو يتتد وشتتجعحل إستتبانيا املؤسستتات   الصتتومال علتتى أ  تتجتتاومل ا -104

الصتتفو  متتن أجتتل العمتتتل جنبتتاا إىل جنتتر للقيتتام باإلصتتتال  الدستتتورا. وأشتتادت بالتصتتديق علتتتى 
 اتفاقية  قو  الطفل واتفاقية الذخائر العنقودية. 

ور بتتحل دولتتة فلستتطني بالتصتتديق علتتى اتفاقيتتة  قتتو  الطفتتل وشتتجعحل الصتتومال علتتى  -105
الختيتتارا لتفاقيتتة  قتتو  الطفتتل بشتتج  اشتت ا  األطفتتال   أ  يصتتد  أيضتتاا علتتى الربوتوكتتول 

املناملعات املسلحة واتفاقية القضاء على ييل أشكال التمييتز ضتد املترأة. وأقتّرت ب كيتز الصتومال 
 على احلق   التعليم. 

ورّ بتتحل الستتويد بتتاخلطوات املتةتتذة صتتوب حستتني اإلطتتار التتوطين ملنتتل العنتتف اسنستتي  -106
وع استتن  وجتترب األضتترار النايتتة عتتن  تتذا العنتتف. وأشتتارت إىل مشتتكلة تعتت ض والقتتائم علتتى نتت

 تنفيذ خطة العمل الوطنية بشج  العنف اسنسي   سيا  الصراع. 
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ونتتتتددت سويستتتترا بعمليتتتتات اإلعتتتتدام األختتتترية وأثتتتتارت أيضتتتتاا شتتتتواغل بشتتتتج  انتتاكتتتتات  -107
  .  قو  اإلنسا  للمشردين داخلياا واملدافعني عن  قو  اإلنسا

وأشادت تايلند باعتمتاد الدستتور املؤقتحل وخارطتة طريتق  قتو  اإلنستا مل كمتا أشتادت  -108
 بإنشاء اللجنة الوطنية حلقو  اإلنسا . 

ور بتتحل توغتتو جبتتتود الصتتومال صتتوب  ايتتة  قتتو  اإلنستتا  رغتتم القضتتايا األمنيتتة التتيت  -109
 لدعم إىل الصومال. يواجتتا البلد. و يحل اجملتمل الدو  على أ  يقدم املزيد من ا

واستتتتكمال عمليتتتة إرستتتاء نظتتتام احتتتادا  2016وشتتتجعحل تركيتتتا علتتتى تنفيتتتذ رؤيتتتة عتتتام  -110
 واعتماد تشريعات أساسية. 

وشجعحل أوغندا الصومال على تعجيل عملية الستتعراض الدستتورا لتعزيتز املؤسستات  -111
 اليت تؤدا دوراا رئيسياا   تعزيز  قو  اإلنسا  و ايتتا. 

 ور بحل أوكرانيا بانضمام الصومال   اتونة األخرية إىل اتفاقية  قو  الطفل.  -112
وأكدت اإلمارات العربيتة املتحتدة علتى ضترورة أ  يقتدم اجملتمتل التدو  مستاعدة عاجلتة  -113

 إىل الصومال من أجل الضطالع باإلصال ات الرئيسية. 
الشتتمالية عتتن النشتتغال إملاء  التتة  لنتتداآير وأعربتتحل اململكتتة املتحتتدة لربيطانيتتا العظمتتى و  -114

 قو  اإلنسا    الصومالمل مشترية بوجتر ختا  إىل العتتداءات التيت تستتتد  الصتحفيني   
 ظل اإلفالت التام من العقاب. 

ور بتتتحل الوليتتتات املتحتتتدة األمريكيتتتة باللتزامتتتات التتتيت قطعتتتتا الصتتتومال بتنظتتتيم عمليتتتة  -115
  أفتتراد شتعر الصتومال ل يزالتتو  يعتانو  متن العتتتداءات مل ول ظتحل أ2016انتةابيتة   عتام 

 املرتبطة بالصراعمل  ا   ذل  العنف اسنسي والعنف القائم على أسا  نوع اسن . 
ول ظتتحل أوروغتتواا أ  الدستتتور املؤقتتحل يتتني علتتى إجتتراءات إ ابيتتة متتن أجتتل تعزيتتز  -116

 ية الوطنية. املساواة واإلنصا  بني اسنسني ور بحل بالسياسة اسنسان
وخبطتتة  2013ور بتتحل يتوريتتة فنتتزويال البوليفاريتتة خبارطتتة طريتتق  قتتو  اإلنستتا  لعتتام  -117

 العمل املرتبطة هبامل كما ر بحل باألولوية العالية اليت يوليتا الصومال للحق   التعليم. 
من وأفتاد التتيمن بجنتر علتتى التترغم متن الصتتعوبات النايتة عتتن احلتترب والصتراعمل توصتتل التتي -118

 إىل مكافحة اإلر اب والتترير وإىل  اية  قو  املرأة. 
ور بتتحل أفغانستتتا  باعتمتتاد خارطتتة طريتتق  قتتو  اإلنستتا  وخطتتة العمتتل املرتبطتتة هبتتامل واتتا  -119

 وثيقتا   دفا  إىل ا  ام  قو  املواطنني الصوماليني اإلنسانية والدميقراطية وتعزيز ا وإعماهلا. 
لدستور املؤقحل التذا يكفتل مبتادئ  قتو  اإلنستا  وبتاستود الراميتة وأشادت اسزائر با -120

 إىل تعزيز  قو  الف ات الضعيفةمل وخباصة النساء واألطفال. 
وشتتتجعحل أنغتتتول الصتتتومال علتتتى تنقتتتي  الدستتتتور بوصتتتفر عمليتتتة شتتتاملة للجميتتتل   ستتتيا   -121

 نني القطاعية مل املعايري الدولية. احلوار الوطين من أجل إنشاء مؤسسات قوية ودميقراطية ملواءمة القوا
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وأعربتتتتتحل األرجنتتتتتتني عتتتتتن النشتتتتتغال إملاء  التتتتتة  قتتتتتو  اإلنستتتتتا    الصتتتتتومال بستتتتتبر  -122
اهلجمتتتات التتتيت تنفتتتذ ا وموعتتتات مستتتلحةمل علتتتى النحتتتو املبتتتني   قتتترار ولتتت   قتتتو  اإلنستتتا  

املشتتردين . وأقتترت بتتاستود الضتتةمة التتيت يبتتذهلا الصتتومال متتن أجتتل إعمتتال  قتتو  30/20 رقتتم
 داخلياا والالج ني. 

وأشتتارت أرمينيتتا إىل التحتتديات التتيت تعتت ض تعزيتتز  قتتو  الطفتتلمل  تتا   ذلتت  احلتتق    -123
التعلتتتيممل وكتتتذل  التحتتتديات التتتتيت تعتتت ض تعزيتتتز احلتتتق   الصتتتتحةمل ومتتتن بتتتني تلتتت  التحتتتتديات 

 كل األساسية. يدودية فر  الستفادة من خدمات الرعاية الصحية واحلاجة إىل جتديد اهليا 
ور بتحل أستت اليا بتاخلطوات املتةتتذة إلنشتاء مؤسستتات تتدعم احلقتتو  األساستيةمل  تتا    -124

 ذل  املؤسسة الوطنية حلقو  اإلنسا مل لكنتا أعربحل عن القلق إملاء استمرار جتنيد األطفال. 
ار  وأعربتتحل النمستتا عتتن القلتتق إملاء القيتتود املفروضتتة علتتى  ريتتة الصتتحافة والعنتتف املمتت -125

على املرأةمل  ا   ذل  تشتوير األعضتاء التناستلية لألنيتى. ول ظتحل التبطء   تنفيتذ خطتة عمتل 
 للتصدا للعنف اسنسي. 

ونّو حل أذربيجا  بالتصديق على اتفاقية  قو  الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية  -126
 اليال . ور بحل أيضاا بالتعاو  مل اإلجراءات اخلاصة. 

البحرين بتنفيذ التوصيات املنبيقة عن التدورة األوىلمل  تا   ذلت  التوصتيات املقدمتة  وأشادت -127
 من البحرين. وأعربحل أيضاا عن التقدير لتعاطي الصومال مل قضية املشردين داخلياا وعود م. 

ور بتتتحل بتتتنغالدي  بالتصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة  قتتتو  الطفتتتل. ول ظتتتحل أنتتتر  تتتر علتتتى  -128
يو  العناية الواجبة بالصومال من أجل مساعدتر   جتتود  الراميتة إىل إعمتال اجملتمل الدو  أ  

  قو  اإلنسا  األساسية ملواطنير. 
وأشتتارت بلجيكتتا إىل مشتتروع القتتانو  املتعلتتق إلظتتر تشتتوير األعضتتاء التناستتلية لألنيتتى.  -129

والقتتتتل  وأثتتتارت شتتتواغل بشتتتج  عتتتدم وجتتتود  ايتتتة للمشتتتردين داخليتتتاا و يتتتال أعمتتتال التةويتتتف
 واهلجمات اليت يُذكر أهنا ارتكبحل إلق صحفيني. 

واعتمتتاد قتتوانني عديتتدة. ول ظتتحل  2012وأشتتارت بوتستتوانا إىل القتتانو  املؤقتتحل لعتتام  -130
 أيضاا التحديات العديدة اليت تع ض الصومال   تنفيذ سياساتر وتعزيز مؤسساتر. 

الطفتتل وشتتجعحل الصتتومال علتتى  وأشتتارت بورونتتدا إىل التصتتديق علتتى اتفاقيتتة  قتتو  -131
 مواصلة جتود  صوب مكافحة اإلر اب. 

وأعربتتتحل ومليتتترة املتتترأة و قتتتو  اإلنستتتا  والتنميتتتة الجتماعيتتتة عتتتن شتتتكر ا للوفتتتود علتتتى  -132
مشتتاركتتا وا تمامتتتا إلالتتة  قتتو  اإلنستتا    الصتتومال. وأكتتدت أ  الصتتومال يواجتتر حتتديات 

 تتىت يتتتمكن متتن تنفيتتذ األ تتدا  الرئيستتية احملتتددة   عديتتدة وحيتتتاج إىل دعتتم شتتركائر التتدوليني 
 خارطة طريق  قو  اإلنسا .
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وقالحل إ  الصومال أجنز الكيري ول يزال أمامر شوٌط طويتل. فالصتومال بصتدد إعتادة بنتاء  -133
الدولة برمتتا ويشن   الوقحل نفسر  رباا على اإلر اب ومتا ي تتر عليتر متن دمتار ويستعى جا تداا 

تُنبتتر بتتج  تكتتو  ستتنةا  2016و  اإلنستتا  و ايتتتتا. واأل تتم متتن  تتذا كلتترمل أ  ستتنة إىل تعزيتتز  قتت
 تارخييةا يُعد فيتا الصومال لتنظيم النتةابات الربملانية والرئاسية اليانية لف ة ما بعد النتقال.

وأكتتتتتدت التتتتتومليرة للفريتتتتتق العامتتتتتل أ  الصتتتتتومال ستتتتتيجخذ   العتبتتتتتار ييتتتتتل التوصتتتتتيات  -134
جهنا. وأعربحل عن استعداد الصتومال ل تاذ متا يلتزم متن إجتراءات متن أجتل إعمتال وسيتداول بش

 قو  اإلنسا مل مشريةا إىل أ  البلد يفتقر إىل القدرات الالملمة. و يحل ييل استات التيت تقتدم 
   املشورة للصومال بشج   ذ  املسجلة أ  تعمل جنباا إىل جنر مل الصتومال وتستاعد  كومتتر

 اليت وضعتتا   وال  قو  اإلنسا . تنفيذ الربامه 

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
بحث الصومال التوصيات المبينةة أدنةاا التةي متةدمل جةالل جلسةة التحةاور  و ةي  -135

 تحظى بتأييدا:
التوميةةو والتصةةديق علةةى اتفاميةةة القجةةاء علةةى جميةةو أ ةة ال التمييةةز  135-1

 (؛النمسا)و( سلوفاكيا)و( تركيا)و)إيطاليا( و( إسبانياضد المرأة )
االنجةةمام إلةةةى اتفاميةةة القجةةةاء علةةى جميةةةو أ ةة ال التمييةةةز ضةةد المةةةرأة  135-2

)كوستاري ا(/التصةةديق علةةى اتفاميةةة القجةةاء علةةى جميةةو أ ةة ال التمييةةز ضةةد المةةرأة 
 (؛ماليزيا)و)غواتيماال( و( سيراليون)و( السويد)و( الجبل األسود)و( البرتغال)

فةةي االنجةةمام إلةةى اتفاميةةة القجةةاء علةةى جميةةو أ ةة ال التمييةةز  النظةةر 135-3
ضةةد المةةرأة )مصةةر(/النظر فةةي التصةةديق علةةى اتفاميةةة القجةةاء علةةى جميةةو أ ةة ال 

 التمييز ضد المرأة )إندونيسيا(؛
التصةةديق علةةى اتفاميةةة القجةةاء علةةى جميةةو ت ثيةةف جدةةودا مةةن أجةةل  135-4

 أ  ال التمييز ضد المرأة )الفلبين(؛
النجمام إلى اتفامية القجاء على جميو أ  ال التمييةز ضةد المةرأة  ا 135-5

 المرأة )فرنسا(؛ الممارس علىالعنف واتخاذ إجراءات فعالة لم افحة 
عمليةةةة التوميةةةو والتصةةةديق علةةةى المعا ةةةدات الدوليةةةة ذات التعجيةةةل ب 135-6

 اتفامية القجاء على جميو أ  ال التمييز ضد المرأة )أوغندا(؛بالصلة 
عملية التوميو والتصديق على المعا دات الدولية ذات الصةلة تسريو  135-7

 )أوغندا(؛ضمن ص وك أجرى حقوق اإلنسان والشعوب  بشأن الميثاق األفريقي ب
__________ 

 مل  ضل الستنتاجات والتوصيات للتحرير. **
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بشةأن النظر في التصديق على البروتوكول الملحق بالميثةاق األفريقةي  135-8
 )ناميبيا(؛المرأة في أفريقيا   والمتعلق بحقوق حقوق اإلنسان والشعوب

حقةةوق بشةةأن التصةةديق علةةى البروتوكةةول الملحةةق بالميثةةاق األفريقةةي  135-9
حقوق المرأة في أفريقيا وسن وإنفةاذ مةوانين وأنظمةة والمتعلق باإلنسان والشعوب 

 المرأة )السويد(؛الممارس على تحظر جميو أ  ال العنف 
المشةردين عدة ص وك التصديق علةى اتفاميةة كمبةاال لحمايةة ومسةاإيداع  135-10
وبةدء عمليةة تصةنيف األفةراد الةنين تنطبةق علةيد  صةفة االتحةاد األفريقةي لدى  داجلياا 

"حلةةول وتحديةةد الحمايةةة مةةن حتياجةةات بغيةةة تقيةةي  االفةةي مقديشةةو المشةةردين داجليةةاا 
 دائمة" )ألمانيا(؛

حقةةوق اإلنسةةةان ب مةةن أجةةل الندةةوض ا التشةةريعيمواصةةلة تعزيةةز إ ةةار  135-11
 )ال ونغو(؛وحمايتدا 

  الموا نةةحقةوق اإلنسةان  بمةا فةي ذلةو مةانون بشأن تشريعات سن  135-12
لجنةةةة الو نيةةةة المتعلةةةق بالقةةةانون الاأل ةةةخاو ذوي اإلعامةةةة  و المتعلةةةق بقةةةانون وال

 لحقوق اإلنسان )مصر(؛
حقةوق اإلنسةان  فةي مجةال العمل على سةن مةوانين مدمةة وذات صةلة  135-13

ومةةةانون الجةةةرائ   لحقةةةوق اإلنسةةةاناللجنةةةة الو نيةةةة  ومةةةانون مةةةانون اإلعامةةةةوبخاصةةةة 
 الجنسية )العراق(؛

 ضةةةمان احتةةةرام وحمايةةةة حقةةةوق السةةة انمةةةن أجةةةل مواصةةةلة الجدةةةود  135-14
لقةةةانون ضةةةمان امتثةةال ا  و جميعةةاا وحريةةاتد  األساسةةةية  وبخاصةةة الففةةةات الجةةعيفة

 اإلنساني الدولي )األرجنتين(؛
بغيةةةة اعتمةةةاد اد األفريقةةةي واألمةةة  المتحةةةدة تعزيةةةز الحةةةوار مةةةو االتحةةة 135-15

 استراتيجيات لحماية حقوق اإلنسان )كوستاري ا(؛
 حقوق اإلنسان )المغرب(؛و نية لإنشاء مؤسسة  135-16
تعزيةةز مؤسسةةات حقةةوق اإلنسةةان  بمةةا فةةي مةةن أجةةل مواصةةلة الجدةةود  135-17
يةة حقةةوق حماضةةمان بغيةة   وو ارة المةرأة وحقةةوق اإلنسةان ئيالقجةةاالجدةا  ذلةو 

 )بوتسوانا(؛  ا بش ٍل فعالوتعزيز اإلنسان 
  ريق حقوق اإلنسان )كوبا(؛بشأن جار ة تنفين جطة العمل  135-18
  ريق حقوق اإلنسان )باكستان(؛جار ة تنفين إ ار مواصلة  135-19
الطريةةةق الو نيةةةة عمليةةةة تنفيةةةن جار ةةةة تسةةةريو بغيةةةة جدةةةود المواصةةةلة  135-20

 )مطر(؛المرتبطة بدا لحقوق اإلنسان وجطة العمل 
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المرتبطةةةة بخار ةةةة لجةةةمان تنفيةةةن جطةةةة العمةةةل محةةةددة اتخةةاذ تةةةدابير  135-21
وكفةوء نظةام مسةتقل ي البلد مةن جميو موا نكفالة استفادة  ريق حقوق اإلنسان و 

 للمساعدة القانونية )أفغانستان(؛
المرتبطةةةة بخار ةةةة جطةةةة العمةةةل لةةةى تنفيةةةن الراميةةةة إجدةةةود ت ثيةةةف ال 135-22
ومنعة  المةرأة الممارس على العنف من لحد واحقوق اإلنسان في الصومال    ريق

 )البرا يل(؛
مةن الةو ني والةدولي على الصعيدين المصلحة تعبفة الجدات صاحبة  135-23
  ة الطريق الو نية لحقوق اإلنسان )إثيوبيا(؛ار مواصلة تنفين جأجل 
 ةةةةة الطريةةةةق الو نيةةةةة لحقةةةةوق ار لتنفيةةةةن جالجةةةةرورية ذ الخطةةةةوات اتخةةةةا 135-24

دع  أن يقةةدموا الةةالشةةركاء الةةدوليين ومنا ةةدة  العمةةل المرتبطةةة بدةةا اإلنسةةان وجطةةة 
 )أذربيجان(؛تنفين جار ة الطريق وجطة العمل الصومال في إلى 
وآلياتدةةا ت ثيةةف جدةةود التنسةةيق مةةو مختلةةف  يفةةات األمةة  المتحةةدة  135-25

المبينةةةة فةةةي و نيةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان ال ةةةة الطريةةةق ار تنفيةةةن جمةةةن أجةةةل مواصةةةلة 
 من التقرير )اإلمارات العربية المتحدة(؛ 49و 48 الفقرتين
وتدريبد  حقوق اإلنسان تثقيف الس ان في مجال على العمل تعزيز  135-26

 )الفلبين(؛على تلو الحقوق 
 ميةةدانلعةةاملين فةةي الالتةةي تسةةتدد  االتوعيةةة والتةةدري  مواصةةلة أنشةةطة  135-27

 في مجال حقوق اإلنسان )مصر(؛و القانوني 
والتأكيةةةد العةةةاملين والمةةرأة  حمايةةةة حقةةوق مواصةةلة العمةةل مةةةن أجةةل  135-28
 الصحة العامة )العراق(؛جدمات لألمليات وتعزيز ضرورة تحقيق العدل على 
 كيا(؛تسجيل المواليد )تر لنظام إنشاء  135-29
 المعنيةةةاألمةة  المتحةةدة معا ةةدات إلةةى  يفةةات المتةةأجرة التقةةارير تقةةدي   135-30

 )سيراليون(؛
فةي   االستفادة من المساعدة الماليةة والتقنيةة الدوليةة للوفةاء بالتزاماتة 135-31

 حقوق اإلنسان )إثيوبيا(؛اإلبالغ عن حالة مجال 
 ركيا(؛توجي  دعوة دائمة إلى اإلجراءات الخاصة )ت 135-32
التابعةةة لمجلةةس توجيةة  دعةةوة دائمةةة إلةةى جميةةو اإلجةةراءات الخاصةةة  135-33

 حقوق اإلنسان )التفيا(؛
توجي  دعوة دائمةة إلةى جميةو الم لفةين بواليةات فةي إ ةار اإلجةراءات  135-34

 الخاصة )مدغشقر(؛
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لم لفةةين بواليةةات فةةي إ ةةار اإلجةةراءات الخاصةةة لإصةةدار دعةةوة دائمةةة  135-35
 )ليتوانيا(؛

اإلجةةراءات فةةي إ ةةار لم لفةةين بواليةةات لالنظةةر فةةي إصةةدار دعةةوة دائمةةة  135-36
 الخاصة )أذربيجان(؛

لألمةةة  المتحةةةدة لمقةةةرر الخةةةاو دائمةةةة إلةةةى االنظةةةر فةةةي توجيةةة  دعةةةوة  135-37
 المدافعين عن حقوق اإلنسان )البرتغال(؛المعني بحالة 

أ ةة ال التمييةةز جميةةو م افحةةة لاتخةةاذ جميةةو اإلجةةراءات المناسةةبة  135-38
 )مبرو(؛والقجاء على العنف الممارس عليدن ضد النساء والفتيات 

لمنةةو انتداكةةات حقةةوق اإلنسةةان والقةةانون الجةةرورية التةةدابير اعتمةةاد  135-39
 اإلنساني الدولي في إ ار العمليات العس رية )كوستاري ا(؛

تنفيةةن عةةدم بلقةةوات الو نيةةة الصةةومالية لواضةةحة عامةةة إصةةدار أوامةةر  135-40
 نمرك(؛ا جمات غير مانونية ضد المدنيين )الد

اإلنسةةانية  ةوصةةول المسةةاعدعةةدم تعطيةةل تةةدابير واضةةحة لجةةمان اعتمةةاد  135-41
 مندجي )البحرين(؛بش ل 
مو العنف القةائ  علةى نةوع إ الماا عدم التسامح تقجي بتنفين سياسة  135-42

 الجنس )تركيا(؛
المزعجةةة للعنةةف مسةةتويات للتصةةدي لل المعةةدةعمةةل التنفيةةن جطةةة تعزيةةز  135-43

 المرأة )اليونان(؛ الممارس علىالجنسي 
لعنف من أجل وضو حٍد لو نية العمل الضمان التنفين الفعال لخطة  135-44

للجنةة التوجية  بوسةائل مندةا عقةد اجتماعةات مت ةررة   سةياق الصةراعالجنسي في 
 (؛الشمالية آيرلندا)الممل ة المتحدة لبريطانيا العظمى و 

إلندةةاء العنةةف الممةةارس علةةى المةةرأة عةةن  ريةةق اتخةةاذ تةةدابير ملموسةةة  135-45
التحقيةةةق مةةةن جةةةالل لعنةةةف الجنسةةةي و للقجةةةاء علةةةى او نيةةةة العمةةةل التنفيةةةن جطةةةة 

تلةةةو عنةةةدما ترت ةةة  المسةةةؤولين عندةةةا حتةةةى ومقاضةةةاة  االنتداكةةةات المزعومةةةة فةةةي
 للقانون الدولي )فنلندا(؛ األمن  وفقاا موات الجيش و من أفراد االنتداكات على يد 

التحةاد األفريقةي المةرامبين العسة ريين التابعةة لتعزيز الحوار مةو بعثةة  135-46
 مةن االسةتغاللالصةومال تدابير جاصة لحماية نسةاء وفتيةات في الصومال بغية اعتماد 

 ؛)الم سيو( ينواالعتداء الجنسي
 االجتماعيةة لأل فةال المعرضةينالرعاية الجدود في مجال تقدي  مواصلة  135-47

 للخطر واألسر الفقيرة )اليمن(؛
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النظةةر فةةي اتخةةاذ تةةدابير محةةددة الدةةد  لم افحةةة العنةةف الممةةار س  135-48
علةةى األ فةةال؛ وتنفيةةن حمةةالت للتوعيةةة بحةةق األ فةةال فةةي عةةدم التعةةر ض للعنةةف 

 وتوفير الحماية لأل فال ضحايا العنف )ناميبيا(؛
لحمايةة األ فةال مةن الومةوع ضةحايا العمةل القسةري أو مجاعفة الجدةود  135-49

غير القانوني  ومن التجنيد في صفو  المجموعات المقاتلةة  والتدرية   واالسةتغالل 
 الجنسي )ماليزيا(؛

 اتخاذ تدابير لوضةو حةد لتجنيةد األ فةال فةي صةفو  القةوات المسةلحة 135-50
 والجماعات المسلحة )جمدورية ال ونغو الديمقرا ية(؛

وضةةةو إجةةةراءات فةةةر  فعالةةةة لجةةةمان عةةةدم تجنيةةةد أ ةةةخاو دون الثامنةةةة  135-51
 عشرة من العمر في صفو  موات الشر ة والقوات المسلحة الو نية )بلجي ا(؛

تنفيةةةن جطةةةة العمةةةل الو نيةةةة لم افحةةةة تجنيةةةد األ فةةةال فةةةي صةةةفو   135-52
 القوات المسلحة )أستراليا(؛

بشةةةأن إندةةةاء تجنيةةةد األ فةةةال  ضةةةمان التنفيةةةن ال امةةةل لخطةةةة العمةةةل 135-53
 )سلوفاكيا(؛ 2012واستخدامد   و ي الخطة التي جرى توميعدا في عام 

بشةأن القجةاء علةى تجنيةد  2012التنفين ال امل لخطة العمةل لعةام  135-54
األ فال واستخدامد  جنوداا  وتحقيق  د  "أ فال ال جنةود" جةالل  ةنا السةنة 

 )أوروغواي(؛
جنيةةةد األ فةةةال واتخةةةاذ تةةةدابير صةةةارمة لومةةةف  ةةةنا منةةةو اسةةةتخدام وت 135-55

 ؛(الممارسة  وكفالة إعادة إدماج األ فال الجنود سابقاا وإلحامد  بالتعلي  )اليابان
ت ثيةةةف جدةةةودا الراميةةةة إلةةةى تعزيةةةز آليةةةات تسةةةريح األ فةةةال الجنةةةود  135-56

وكفالة إعةادة إدمةاجد  فةي المجتمةو  وبخاصةة عةن  ريةق إعةادة لة    ةمل األسةرة 
 التدري  المدني )أنغوال(؛و 

تعزيز الجدود من أجل إمامة نظام مجائي فعال ونزي  ومستقل بوصف   135-57
 ركناا أساسياا إلمامة العدل )جنوب أفريقيا(؛

مواصةةةلة اتخةةةاذ إجةةةراءات بغيةةةة تعزيةةةز مةةةدرة نظةةةام القجةةةاء  بمةةةا فةةةي  135-58
لقجةايا المتصةلة عةن  ريةق توعيةة المسةؤولين العةاملين فةي الفةرع القجةائي با ذلو

 بالجماعات الجعيفة  كالنساء واأل فال واأل خاو ذوي اإلعامة )ماليزيا(؛
تعزيز فرو التقاضي لجحايا العنةف الجنسةي  وبخاصةة فةي المنةا ق  135-59

 الريفية )ل سمبرغ(؛
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إجةةةراء تحقيةةةق  ةةةامل فةةةي الحةةةاالت المتبلةةةل عندةةةا المتعلقةةةة بةةةالعنف  135-60
ن ذلو وضمان تقةدي  الةدع  والتعةويل للجةحايا الجنسي ومقاضاة المسؤولين ع

 )سيراليون(؛
اعتمةةةاد تةةةدابير للقجةةةاء علةةةى جميةةةو أ ةةة ال العنةةةف الممةةةار س علةةةى  135-61

المرأة  بوسائل مندا ضمان معامبة مرت بي أعمال العنف ومقاضةاتد  وكفالةة تةوفير 
 الحماية والمساعدة الجروريتين للجحايا )سلوفينيا(؛

حظةةةر جميةةةو أ ةةة ال العنةةةف الممةةةار س علةةةى المةةةرأة عةةةن  ريةةةق سةةةن   135-62
وإنفاذ تشريو يقجي بمنو العنف والمعامبة علي  بعقوبةات مناسةبة وتقةدي  الحمايةة 
 والةةدع  للجةةحايا  بمةةا يشةةمل سةةبل االنتصةةا  القانونيةةة وإيةةالء ا تمةةام جةةاو بحمايةةة

 نساء األمليات )النمسا(؛
الخاصة بقوات األمن  بوسائل مندةا التحقةق مةن تعزيز آليات المساءلة  135-63

 أن تلو اآلليات تحمي حقوق الجحايا )الواليات المتحدة األمري ية(؛
 ضمان تقدي  مرت بي جميو الدجمات اإلر ابية إلى العدالة )مبرو(؛ 135-64
تعزيةةز الجدةةود الراميةةةة إلةةى حمايةةة حقةةةوق النسةةاء واأل فةةال وضةةةمان  135-65

ملة فةي أعمةال العنةف المزعومةة التةي تسةتدد  نسةاءا  بمةا إجراءات تحقيقات  ا
 يشمل العنف الجنسي )بوتسوانا(؛

تةةدابير  بمةةا فةةي ذلةةو تشةةريو مناسةة   لمنةةو جميةةو أ ةة ال  اعتمةةاد 135-66
العنف الممار س على المرأة والمعامبة عليدا والقجاء عليدا  ووضةو حةد لالفةالت 

 و التقاضي )ليتوانيا(؛من العقاب عن أعمال العنف الجنسي وضمان فر 
بةةةةة بحةةةةق الصةةةةحفيين  135-67 إجةةةةراء تحقيقةةةةات مجةةةةائية فةةةةي الجةةةةرائ  المرت  

 )بلجي ا(؛
اتخةةةاذ تةةةدابير لجةةةمان ممارسةةةة الصةةةحفيين لمدنةةةتد  بحريةةةة وم افحةةةة  135-68

 إفالت مرت بي أعمال العنف ضد الصحفيين من العقاب )فرنسا(؛
قة التةةةةةي يتعةةةةةرض لدةةةةةا التصةةةةةدي بفعاليةةةةةة لحةةةةةاالت القتةةةةةل والمجةةةةةاي 135-69

الصحفيون والعاملون والمدنيون فةي وسةائا اإلعةالم عةن  ريةق وضةو حةد لتفشةي 
ظةةا رة اإلفةةالت مةةةن العقةةاب وسةةن  مةةةوانين فعالةةة لمقاضةةاة المسةةةؤولين عةةن تلةةةو 

 األعمال )اليونان(؛
ضمان عدم تعر ض الصةحفيين للمجةايقة أو التوميةف تعسةفاا  أو ألي  135-70

ن ممارسةةة حقدةة  فةةي حريةةة التعبيةةر )الواليةةات المتحةةدة أعمةةال أجةةرى تمةةنعد  مةة
 األمري ية(؛
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تعزيز ت افؤ فرو المشاركة لجميو الموا نين فةي الشةؤون السياسةية  135-71
والعامةةةة واعتمةةةاد تشةةةريو يةةةنظ  تشةةة يل األحةةةزاب السياسةةةية وعملدةةةا )الجمدوريةةةة 

 التشي ية(؛
ل مندةةةا رفةةةو  يةةةادة تعزيةةةز مشةةةاركة المةةةرأة فةةةي الشةةةؤون العامةةةة  بوسةةةائ 135-72

 تمثليدا في المجالس المنتخبة )الجزائر(؛
تعزيز الجدود الرامية إلةى  يةادة مشةاركة المةرأة فةي الديفةات المنتخبةة  135-73

 والمعي نة على جميو مستويات الح ومة )النرويج(؛
مواصةةلة الجدةةود الراميةةة إلةةى تعزيةةز االنتعةةال االمتصةةادي للبلةةد عةةن  135-74

فقةةر والمجةةي متةةدماا فةةي تحسةةين الدياكةةل األساسةةية ذات الصةةلة  ريةةق الحةةد مةةن ال
 بأداء الخدمات )اليونان(؛

تعزيز التعاون مو الجدات الفاعلةة اإلمليميةة والدوليةة لتحسةين األمةن  135-75
الغةةنائي عةةةن  ريةةق العمةةةل صةةةوب تحقيةةق اإلنتةةةاج والتو يةةو المسةةةتدامين لألغنيةةةة 

 )ماليزيا(؛
لتدابير الرامية إلى م افحة سوء التغنيةة المةزمن االستمرار في تنفين ا 135-76

 والحاد وتعزيز تلو التدابير )كوبا(؛
اتخاذ تةدابير فوريةة لجةمان حصةول األ فةال الةنين يعةانون مةن نقة   135-77

 التغنية على الم مالت الغنائية والوصول إلى المياا النقية )ملديف(؛
فةي تحسةين  مةن أجةل حمايةة إنشاء نظام للرعاية الصحية واالسةتمرار  135-78

 حق أفراد الشع  في الصحة )الصين(؛
إيجةةاد الوسةةائل الجةةرورية لتحسةةين القطةةاع الصةةحي وضةةمان اسةةتفادة  135-79

 جميو الموا نين من الخدمات الصحية )جيبوتي(؛
اتخةةاذ تةةدابير لتعزيةةز وحمايةةة الحةةق فةةي الصةةحة  بوسةةائل مندةةا ضةةمان  135-80

 الصحية )أرمينيا(؛االستفادة من جدمات الرعاية 
اتخةاذ تةةدابير ملموسةة للحةةد مةن معةةدالت الوفيةات النفاسةةية ووفيةةات  135-81

 األ فال )ملديف(؛
ت ثيةةف جدةةودا لمعالجةةة القجةةايا المتعلقةةة بةةالتعلي  والفقةةر والصةةحة  135-82

 )نيجيريا(؛
تةةوفير المةةوارد الجةةرورية لتعزيةةز حقةةوق اإلنسةةان  وبخاصةةة الحةةق فةةي  135-83

 حق في الصحة )الجزائر(؛التعلي  وال
 مواصلة تعزيز نيل التعلي  )باكستان(؛ 135-84
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تعزيةةةز الجدةةةود الراميةةةة إلةةةى تشةةةجيو تسةةةجيل األ فةةةال فةةةي المةةةدارس  135-85
 و يادة فرو نيل التعلي  )إندونيسيا(؛

مواصلة تعزيز السياسات التعليمية بغية توفير الظرو  الال مةة للتمتةو  135-86
 ال امل بالحق في التعلي  )جمدورية فنزويال البوليفارية(؛

االسةةةتمرار فةةةي إعطةةةاء األولويةةةة إلعمةةةال الحةةةق فةةةي التعلةةةي  كسياسةةةة  135-87
و نيةةة رئيسةةية لزيةةادة معةةدل التحةةاق األ فةةال بالمدرسةةة والندةةوض بجةةودة التعلةةي  

 )الصين(؛
إدراج تعلةةي  األ فةةال ضةةمن أولويةةات الح ومةةة وتةةوفير فةةرو التعلةةي   135-88

 لجميو األ فال  وإعادة بناء المدارس وحمايتدا )ليتوانيا(؛
االسةةةتمرار فةةةي تعزيةةةز الحةةةق فةةةي التعلةةةي  وتةةةوفير جةةةدمات التةةةدري   135-89

 والترمية المدنية للمدرسين )جنوب السودان(؛
شةةةةةةجيو التعلةةةةةةي  للجميةةةةةةو  وبخاصةةةةةةة للجماعةةةةةةات وضةةةةةةو تةةةةةةدابير لت 135-90

المستجةةعفة  بمةةا فةةي ذلةةو النسةةاء واأل فةةال واأل ةةخاو ذوو اإلعامةةة )جمدوريةةة  
 كوريا(؛
 يةةادة جدةةودا الراميةةة إلةةى تةةوفير التعلةةي  للجميةةو  وبخاصةةة للنسةةاء  135-91

 واأل فال  والتصدي لمسألة انعدام المساواة في التعلي  )دولة فلسطين(؛
دي  الدع  إلى جميو الجدات صةاحبة المصةلحة  بمةا فةي ذلةو تق 135-92

لجةةان التعلةةي  علةةى صةةعيد المجتمةةو المحلةةي  والجماعةةات الدينيةةة  والمنظمةةات 
غير الح ومية في جدود ا الرامية إلى تقدي  جدمات التعلي  للجميو مةو التأكيةد 

 على نيل الفتيات للتعلي  األساسي )تايلند(؛
جدةةةةةةود الراميةةةةةةة إلةةةةةةى وضةةةةةةو الةةةةةةنةتدتج المندجيةةةةةةة مواصةةةةةةلة تعزيةةةةةةز ال 135-93

واالبت ارية مو التوفيق بين االحتياجات في المدى القصير والرؤية الطويلةة األجةل 
 بغية إنشاء نظام تعلي  مستدام )عتمان(؛

 االستثمار في مطاع التعلي   وال سيما في المنا ق الريفية )جيبوتي(؛ 135-94
فةةرو نيةةل التعلةةي   وبخاصةةة لأل فةةال اتخةةاذ تةةدابير ت فةةل ت ةةافؤ  135-95

 النين يعيشون في المنا ق الريفية )ملديف(؛
اعتمةةةاد سياسةةةة و نيةةةة لوضةةةو حةةةد للتمييةةةز ضةةةد األ ةةةخاو ذوي  135-96

اإلعامةةة وتقةةدي  الةةدع  مةةن أجةةل إدمةةاج  ةةنا الففةةة  بمةةا يشةةمل األ ةةخاو الةةنين 
 يعانون من اضطرابات في الصحة العقلية  في المجتمو )إيطاليا(؛
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اعتمةةاد تةةدابير تدةةد  إلةةى حمايةةة األ ةةخاو المنتمةةين إلةةى األمليةةات   135-97
 بمن فيد  المشردون داجلياا المنتمون إلى أمليات )البرتغال(؛

 بنل مصاراا من أجل التصدي لقجية المشردين داجلياا )نيجيريا(؛ 135-98

حالة التعجيل بوضو الصيغة الندائية للسياسة الرامية إلى التصدي ل 135-99
 الالجفين والمشردين داجلياا )البحرين(؛

 احترام حقوق اإلنسان للمشردين داجلياا وحمايتدا )سويسرا(؛ 135-100

 احترام حقوق المشردين داجلياا وم افحة التمييز ضد   )فرنسا(؛ 135-101

ت ثيف الجدود الراميةة إلةى إنشةاء موامةو إلعةادة تةو ين المشةردين  135-102
 الحماية األساسية لد  )أوكرانيا(؛داجلياا وتوفير 

اتخاذ تدابير تدةد  إلةى ضةمان اسةتفادة المشةردين داجليةاا والالجفةين  135-103
 من الخدمات األساسية )األرجنتين(؛

منا ةةةدة المجتمةةةو الةةةدولي أن يقةةةدم المسةةةاعدة والةةةدع  مةةةن أجةةةل  135-104
 الندوض بامتصاد الصومال )ال ويل(؛

 ى الوسائل )ال ويل(؛م افحة اإلر اب بشت 135-105

مةةانون و نةةي لم افحةةة اإلر ةةاب  اعتمةةادمواصةةلة جدةةودا مةةن أجةةل  135-106
 )ليبيا(؛

التعجيةةل باعتمةةاد القةةانون الةةو ني لم افحةةة اإلر ةةاب وبةةدء تنفيةةنا  135-107
مةةن أجةةةل منةةو اآلثةةةار الجةةارة المنجةةةرة عةةن األعمةةةال اإلر ابيةةة علةةةى نظةةام حقةةةوق 

 لعربية المتحدة(.اإلنسان في الصومال )اإلمارات ا

سةةةيدرس الصةةةومال التوصةةةيات التاليةةةة  وسةةةيقدم ردوداا عليدةةةا فةةةي ومةةةل مناسةةة   -136
       يتجةةةاو  موعةةةد انعقةةةاد الةةةدورة الثانيةةةة والثالثةةةين لمجلةةةس حقةةةوق اإلنسةةةان فةةةي حزيةةةران/ ال

 :2016يوني  
التوميو على الص وك الدوليةة الرئيسةية التةي جةرت الموافقةة عليدةا  136-1
الةةدورة السةةابقة لالسةةتعراض الةةدوري الشةةامل واالنجةةمام إليدةةا و/أو التصةةديق فةةي 

 عليدا )أوروغواي(؛

االسةتمرار فةي عمليةةة انجةمام  إلةى الصةة وك الدوليةة الرئيسةية لحقةةوق  136-2
 اإلنسان )أذربيجان(؛

التصةةةةديق علةةةةى الصةةةة وك الرئيسةةةةية لحقةةةةوق اإلنسةةةةان وتنفيةةةةن ا   136-3
جميةةةو أ ةةة ال التمييةةةز ضةةةد المةةةرأة والبروتوكةةةول  وبخاصةةةة اتفاميةةةة القجةةةاء علةةةى
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االجتيةةةةاري التفاميةةةةة منا جةةةةة التعةةةةني  وغيةةةةرا مةةةةن ضةةةةروب المعاملةةةةة أو العقوبةةةةة 
القاسية أو الالإنسانية أو المدينة  وإلغاء عقوبةة اإلعةدام  علةى النحةو الموصةى بة  

 سابقاا )سلوفينيا(؛

مجةةةةال حقةةةةوق التوميةةةةو علةةةةى االتفاميةةةةات والمواثيةةةةق الدوليةةةةة فةةةةي  136-4
اإلنسان والتصديق عليدا  وإتاحة الفرصة للمرأة كي تشارك في سةوق العمةل وفةي 

 التعلي  وفي الشأن السياسي )العراق(؛

التصةةةةةديق علةةةةةى البروتوكةةةةةول االجتيةةةةةاري الثةةةةةاني الملحةةةةةق بالعدةةةةةد  136-5
الخةةاو بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية  والدةةاد  إلةةى إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدام  الةةدولي
 األسود(؛)الجبل 

النظةةةر فةةةي التصةةةديق علةةةى البروتوكةةةول االجتيةةةاري الثةةةاني الملحةةةق  136-6
بالعدةةةد الةةةدولي الخةةةاو بةةةالحقوق المدنيةةةة والسياسةةةية بغيةةةة إلغةةةاء عقوبةةةة اإلعةةةدام 
وإعةةالن ومةةةف اجتيةةةاري لتنفيةةةن أح ةةةام اإلعةةدام وفقةةةاا لاللتةةةزام الةةةني متطةةةو جةةةالل 

 االستعراض السابق )ناميبيا(؛

وات الال مة للتصديق على اتفاميةة القجةاء علةى جميةو اتخاذ الخط 136-7
 أ  ال التمييز ضد المرأة والمعا دات األجرى المتعلقة بحقوق اإلنسان )اليابان(؛

التصديق على اتفامية القجاء على جميو أ  ال التمييةز ضةد المةرأة  136-8
 واتفامية حقوق الطفل وبروتوكوالتدا االجتيارية الثالثة )مدغشقر(؛

 النظر في االنجمام إلى اتفامية منا جة التعني  )مصر(؛ 136-9

مجةةاعفة جدةةودا صةةوب التصةةديق علةةى اتفاميةةة منا جةةة التعةةني   136-10
 )الفلبين(؛

التعجيةةل بعمليةةة التوميةةو والتصةةديق علةةى المعا ةةدات الدوليةةة ذات  136-11
 الصلة باتفامية منا جة التعني  )أوغندا(؛

علةةةى اتفاميةةةة حقةةةوق األ ةةةخاو ذوي اإلعامةةةة  التوميةةةو والتصةةةديق 136-12
 )إيطاليا(؛

التصةةديق علةةى اتفاميةةة حقةةوق األ ةةخاو ذوي اإلعامةةة )البرتغةةال(  136-13
 و)غواتيماال( و)ماليزيا( و)النيجر(؛

النظةةر فةةي االنجةةمام إلةةةى اتفاميةةة حقةةوق األ ةةخاو ذوي اإلعامةةةة  136-14
 )مصر(؛

ميةةة حقةةوق األ ةةخاو مجةةاعفة جدةةودا صةةوب التصةةديق علةةى اتفا 136-15
 ذوي اإلعامة )الفلبين(؛
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التسةةةريو فةةةي عمليةةةة التوميةةةو والتصةةةديق علةةةى المعا ةةةدات الدوليةةةة  136-16
 المتصلة باتفامية حقوق األ خاو ذوي اإلعامة )أوغندا(؛

التصةةةةديق علةةةةى البروتوكةةةةول االجتيةةةةاري الملحةةةةق باتفاميةةةةة حقةةةةوق  136-17
 األ خاو ذوي اإلعامة )البرتغال(؛

لتصةةةةديق علةةةةى االتفاميةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة حقةةةةوق جميةةةةو العمةةةةال ا 136-18
 المداجرين وأفراد أسر   )سيراليون( و)غانا( و)النيجر(؛

النظةةر فةةي التصةةديق علةةى االتفاميةةة الدوليةةة لحمايةةة حقةةوق جميةةو  136-19
 العمال المداجرين وأفراد أسر   )إندونيسيا(؛

ة الدوليةةةة لحمايةةةة مجةةةاعفة جدةةةودا صةةةوب التصةةةديق علةةةى االتفاميةةة 136-20
 حقوق جميو العمال المداجرين وأفراد أسر   )الفلبين(؛

التصةةةديق علةةةةى االتفاميةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةة جميةةةةو األ ةةةةخاو مةةةةن  136-21
 االجتفاء القسري )سيراليون( و)غانا(؛

التوميةةةةو علةةةةى البروتوكةةةةوالت االجتياريةةةةة الملحقةةةةة باتفاميةةةةة حقةةةةوق  136-22
 الطفل )أوكرانيا(؛

التصةديق علةى البروتوكةةول االجتيةاري التفاميةة حقةةوق الطفةل بشةةأن  136-23
 بيو األ فال واستغالل األ فال في البغاء وفي المواد اإلباحية )إسبانيا(؛

االنجةةمام إلةةى البروتوكةةول االجتيةةاري التفاميةةة حقةةوق الطفةةل بشةةأن  136-24
وكةةةول التصةةةديق علةةةى البروتال فةةةي المنا عةةةات المسةةةلحة )فرنسا(/ا ةةةتراك األ فةةة

االجتياري التفامية حقوق الطفل بشأن ا ةتراك األ فةال فةي المنا عةات المسةلحة 
 )إسبانيا( )اليابان(؛

التصةديق علةى البروتوكةةول االجتيةاري التفاميةة حقةةوق الطفةل بشةةأن  136-25
ا تراك األ فةال فةي المنا عةات المسةلحة والبروتوكةول االجتيةاري التفاميةة حقةوق 

واسةةتغالل األ فةةال فةةي البغةةاء وفةةي المةةواد اإلباحيةةة   الطفةةل بشةةأن بيةةو األ فةةال
 وحظر العقوبة الجسدية لأل فال في جميو األماكن حظراا صريحاا )إستونيا(؛

التصةديق علةى البروتوكةةول االجتيةاري التفاميةة حقةةوق الطفةل بشةةأن  136-26
  دون تحفةةة  2005ا ةةةتراك األ فةةةال فةةةي المنا عةةةات المسةةةلحة  المومةةةو عةةةام 

 ام البروتوكول في القانون المحلي )ل سمبرغ(؛وإدراج أح 

التصةةةةديق علةةةةى البروتوكةةةةوالت االجتياريةةةةة التفاميةةةةة حقةةةةوق الطفةةةةل  136-27
وتعزيةةةز اإل ةةةار القةةةانوني بمةةةا يتما ةةةى مةةةو اتفاميةةةة حقةةةوق الطفةةةل. وتعزيةةةز الجدةةةود 
الراميةةة إلةةى وضةةو حةةد لتجنيةةد األ فةةال واسةةتخدامد  جنةةوداا ومنةةو  ةةنا الممارسةةة 

 ؛)إيطاليا(
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مةةةن اتفاميةةةة األمةةة   21و 20و 14رفةةةو التحفظةةةات علةةةى المةةةواد  136-28
المتحةةةدة بشةةةأن حقةةةوق الطفةةةل  بوصةةةف تلةةةو التحفظةةةات متنافيةةةة مةةةو موضةةةوع 

 االتفامية ومقصد ا )ألمانيا(؛

التصديق على اتفامية منو جريمة اإلبادة الجماعية والمعامبةة عليدةا  136-29
 )أرمينيا( و)إستونيا( و)غانا(؛

التوميةةةةو علةةةةى نظةةةةام رومةةةةا األساسةةةةي للمح مةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة  136-30
 والتصديق علي  )ليتوانيا(؛

االنجةةةمام إلةةةةى نظةةةام رومةةةةا األساسةةةي للمح مةةةةة الجنائيةةةة الدوليةةةةة  136-31
والتصةةةةةديق علةةةةةى نظةةةةةام رومةةةةةا األساسةةةةةي غ(/)فرنسةةةةةا( و)كوسةةةةةتاري ا( و)ل سمبر 

)سةةةةةلوفينيا( و)سويسةةةةةرا( للمح مةةةةةة الجنائيةةةةةة الدوليةةةةةة )إسةةةةةتونيا( و)سةةةةةلوفاكيا( و
 و)غانا(؛

النظةةر فةةي االنجةةمام إلةةى نظةةام رومةةا األساسةةي للمح مةةة الجنائيةةة  136-32
 الدولية )البرتغال(؛

اتخةةاذ جميةةو التةةدابير الجةةرورية مةةن أجةةل االنجةةمام إلةةى نظةةام رومةةا  136-33
 األساسي للمح مة الجنائية الدولية )مبرو(؛

األساسةةةي للمح مةةةةة الجنائيةةةة الدوليةةةةة االنجةةةمام إلةةةةى نظةةةام رومةةةةا  136-34
وضةةمان إدراجةة  فةةي القةةانون المحلةةي علةةى أسةةاس أن الصةةومال مةةد مبةةل ذلةةو فةةي 

 االستعراض الدوري السابق )أوروغواي(؛

التصديق علةى نظةام رومةا األساسةي للمح مةة الجنائيةة الدوليةة مةن  136-35
العةةةدل أجةةةل ضةةةمان المسةةةاءلة عةةةن انتداكةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان ومنعدةةةا وتحقيةةةق 

 لجحايا تلو االنتداكات )التفيا(؛

االنجةةةمام إلةةةةى نظةةةام رومةةةةا األساسةةةي للمح مةةةةة الجنائيةةةة الدوليةةةةة  136-36
إلكمةةةال اآلليةةةات الو نيةةةة وضةةةمان المسةةةاءلة عةةةن االنتداكةةةات الجسةةةيمة لحقةةةوق 

 اإلنسان وللقانون اإلنساني الدولي )غواتيماال(؛

حدة للتربية والعلة  والثقافةة التصديق على اتفامية منظمة األم  المت 136-37
 بشأن م افحة التمييز في مجال التعلي  )غانا(؛

التصةةديق علةةى اتفاميةةة األمةة  المتحةةدة لم افحةةة الجريمةةة المنظمةةة  136-38
 عبر الو نية وبروتوكوالتدا اإلضافية الثالثة )البرتغال(؛

ضةةمان النجةةا  فةةي اسةةت مال واعتمةةاد دسةةتور اتحةةادي بمةةا يتوافةةق  136-39
 )نيجيريا(؛ 2016برنامج الح ومة االتحادية ورؤيتدا لعام  مو
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  التعجيةةل باعتمةةاد الدسةةتور ومشةةاريو القةةوانين التةةي لةة  تصةةدر بعةةد 136-40
 " )ني اراغوا(؛2016بما يتوافق مو البرنامج الني امترحت  بشأن "رؤية عام 

است مال مشروع الدستور الجديد من جالل االستمرار فةي األجةن  136-41
 دج يقوم على إ راك الجميو )السنغال(؛ بن

اسةةةت مال واعتمةةةاد الدسةةةتور االتحةةةادي دون إبطةةةاء بالتنسةةةيق مةةةو  136-42
 الح ومةةةةة االتحاديةةةةة واإلدارات اإلمليميةةةةة والمجتمةةةةو المةةةةدني والجمدةةةةور العةةةةام

 )ليتوانيا(؛
إ ةةراك النسةةاء واألمليةةات واأل ةةخاو ذوي اإلعامةةة فةةي االسةةتفتاء  136-43

 االنتخابات )ليتوانيا(؛ الدستوري وفي
كفالة الحق في حريةة التعبيةر واسةتعراض األح ةام ذات الصةلة فةي  136-44

الدسةةةتور المؤمةةةل وفةةةي التشةةةريو االتحةةةادي واإلمليمةةةي المةةةنظ  لوسةةةائا اإلعةةةالم 
 )فنلندا(؛

إعطةةةاء أولويةةةة عاليةةةة لصةةةوغ وتنفيةةةن مةةةانون عقوبةةةات جديةةةد ومةةةانون  136-45
القةةانونين الجديةةدين أح امةةاا تحظةةر التمييةةز ضةةد إجةةراءات جنائيةةة جديةةد وتجةةمين 

المةةرأة واألمليةةات والمشةةردين بجميةةو أ ةة ال   وأح امةةاا تةةن  علةةى تيسةةير سةةبل 
 التقاضي لجميو الموا نين وتقجي باستبعاد عقوبة اإلعدام ) ولندا(؛

م افحة القرصنة عن  ريق سن تشريو يحظر دفو الفدية للقراصنة  136-46
 لر ائن )جمدورية ال ونغو الديمقرا ية(؛مقابل اإلفراج عن ا

مواصةةلة الجدةةود الراميةةة إلةةى تعزيةةز اإل ةةار الةةو ني لحمايةةة حقةةوق  136-47
 اإلنسان )المغرب(؛

مواصةةةةلة تعزيةةةةز الحةةةةوار الةةةةو ني باعتمةةةةاد عمليةةةةة تعاونيةةةةة و ةةةةاملة  136-48
 للجميو )ني اراغوا(؛

جةراج البلةد مةن العمل صوب تعزيز عملية المصالحة الو نيةة بغيةة إ 136-49
 دوامة العنف )السنغال(؛

تعزيةةةز تعاونةةة  مةةةو المجتمةةةو الةةةدولي والتعجيةةةل ب رسةةةاء الديمقرا يةةةة  136-50
 وسيادة القانون )اليابان(؛

إنشاء مؤسسة و نية لحقوق اإلنسان بما يتوافق مو مبةاد  بةاريس  136-51
 )ماليزيا(؛

تامةاا مةو مبةاد   إنشاء مؤسسةة و نيةة لحقةوق اإلنسةان تتفةق توافقةاا  136-52
 باريس  على سبيل األولوية )أستراليا(؛
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تسريو عملية إنشاء لجنة و نية لحقوق اإلنسان تتوافق مو مبةاد   136-53
 باريس )بوروندي(؛

ت ثيف الجدةود الراميةة إلةى إنشةاء مؤسسةة و نيةة لحقةوق اإلنسةان  136-54
المةةةةةدني تتوافةةةةق مةةةةو مبةةةةاد  بةةةةةاريس مةةةةو ضةةةةمان المشةةةةةاركة ال املةةةةة للمجتمةةةةو 

 )إندونيسيا(؛
ضةةةمان إنشةةةاء لجنةةةة مسةةةتقلة لحقةةةوق اإلنسةةةان تتوافةةةق مةةةو مبةةةاد   136-55

بةاريس وتسةتوفي  ةرول الشةفافية وتقةوم علةةى أسةاس عمليةة تر ةيح وتعيةين  ةةاملة 
 للجميو )السويد(؛

االستفادة ال املة من المساعدة التقنية المقدمةة مةن المجتمةو الةدولي  136-56
ء مدرات المؤسسات الو نية لتعزيز حقوق اإلنسةان وحمايتدةا  في مجال التدري  وبنا

 واستخدام تلو المساعدة استخداماا فعاالا )مطر(؛
تعزيز الرمابة التي تمارسةدا الح ومةة علةى أنشةطة ومةوظفي  ةركات  136-57

الخةةدمات العسةة رية و/أو األمنيةةة الخاصةةة بدةةد  تعزيةةز سةةيادة القةةانون واحتةةرام 
 جميو الجدات الفاعلة المعنية )البرا يل(؛حقوق اإلنسان من مبل 

القيةةام ب صةةالحات مانونيةةة محةةددة مةةن أجةةل تشةةجيو الممارسةةات  136-58
 غير التمييزية وتعزيز المساواة بين الجنسين )اليونان(؛

ت ثيةةف الجدةةود مةةن أجةةل وضةةو وتعزيةةز اإل ةةار القةةانوني المناسةة   136-59
   ي وحماية حقوق المرأة )نيجيريا(؛للتصدي للتفاوتات بين الجنسين والعنف الجنس

ت ثيةةف جدةةودا فةةي مجةةال حمايةةة حقةةوق المةةرأة وتعزيز ةةا بوسةةائل  136-60
مندا التصديق على اتفامية القجاء على جميةو أ ة ال التمييةز ضةد المةرأة وتنقةيح 
األح ةةام القانونيةةة التمييزيةةة وإنفةةاذ القةةوانين إنفةةاذاا فعةةاالا مةةن أجةةل م افحةةة العنةةف 

 أساس نوع الجنس )تايلند(؛ القائ  على 
إصال  تشريع  من أجةل تشةجيو الممارسةات غيةر التمييزيةة وتعزيةز  136-61

المساواة بين الرجل والمرأة في إ ةار الةزواج وإعمةال حقةوق المةرأة فةي حالةة حةل 
 الرابطة الزوجية )مدغشقر(؛

اتخةةةةاذ جطةةةةوات واضةةةةحة ت فةةةةل امتثةةةةال مةةةةوات األمةةةةن الصةةةةومالية  136-62
ات الخاضةةةةعة لسةةةةلطتدا( لقةةةةانون حقةةةةوق اإلنسةةةةان الةةةةدولي والقةةةةانون )والميليشةةةةي

اإلنسةةةاني الةةةدولي  بوسةةةائل مندةةةا إدراج التةةةدري  فةةةي مجةةةال حقةةةوق اإلنسةةةان فةةةي 
 برامج إصال  مطاع األمن )كندا(؛

النظةةةر فةةةي إعةةةالن ومةةةف اجتيةةةاري لتنفيةةةن عقوبةةةة اإلعةةةدام )جنةةةوب  136-63
 أفريقيا(؛

 عقوبة اإلعدام )كوستاري ا(؛إعالن ومف اجتياري تنفين  136-64
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اتخةةةاذ مةةةرار بومةةةف تنفيةةةن أح ةةةام اإلعةةةدام تمديةةةداا إللغةةةاء عقوبةةةة  136-65
 اإلعدام )اليونان(؛

اتخةةةاذ مةةةرار بومةةةف تنفيةةةن عقوبةةةة اإلعةةةدام تمديةةةداا إللغةةةاء العقوبةةةة  136-66
 )إيطاليا(؛

 اتخاذ مرار بومف تنفيةن عقوبةة اإلعةدام تمديةداا إللغةاء  ةنا العقوبةة 136-67
 بش ل ندائي )فرنسا(؛

اتخةةةاذ مةةةرار فةةةوري بومةةةف تنفيةةةن أح ةةةام اإلعةةةدام رسةةةمياا  وذلةةةو  136-68
 تمديداا إللغاء عقوبة اإلعدام )النمسا(؛

اتخاذ مرار بومف تنفيةن عقوبةة اإلعةدام تمديةداا إللغةاء  ةنا العقوبةة  136-69
 في أمصر ومل )ليتوانيا(؛

دام وتخفيةف الح ة  باإلعةدام اعتماد ومف اجتياري بشأن عقوبة اإلع 136-70
 واالستعاضة عن  بعقوبات بديلة )سويسرا(؛

اتخةةةاذ مةةةرار يقجةةةي بةةة عالن ومةةةف رسةةةمي لتنفيةةةن عقوبةةةة اإلعةةةدام  136-71
تمديداا للتصديق على البروتوكول االجتياري الثاني الملحق بالعدد الدولي الخاو 

 بالحقوق المدنية والسياسية )أستراليا(؛
جتيةةاري بشةةأن تطبيةةق عقوبةةة اإلعةةدام فةةي الصةةومال إعةةالن ومةةف ا 136-72

واحتةةرام اإلعةةالن وفقةةاا لاللتةةزام الةةني مطعةة  الصةةومال جةةالل االسةةتعراض الةةدوري 
 )كندا(؛ 2011الشامل الني جرى في عام 

حظر تطبيةق عقوبةة اإلعةدام والسةجن المؤبةد والعقوبةة البدنيةة علةى  136-73
 الجرائ  التي يرت بدا أحداث )الم سيو(؛

اتخاذ تدابير للتصدي لالنتداكةات والتجةاو ات التةي مةد تسةتدد   136-74
 حقوق اإلنسةان للنسةاء والفتيةات  بمةا يشةمل الةزواج القسةري فةي سةن مب ةرة وتشةوي 

 األعجاء التناسلية لألنثى )اليابان(؛
تنفين جطة العمل لم افحةة العنةف الجنسةي الممةارس علةى المةرأة  136-75

تشةةديد األح ةةام التةةي تجةةر م ممارسةةة تشةةوي  األعجةةاء  واعتمةةاد تةةدابير تدةةد  إلةةى
 التناسلية لألنثى )إسبانيا(؛

مجاعفة الجدود من أجل منو جميو أ  ال العنف الممارس علةى  136-76
المةةرأة بمةةا فةةي ذلةةو االعتةةداء الجنسةةي والعنةةف األسةةري عةةن  ريةةق اعتمةةاد جطةةة 

ف وتقدي  المسةاعدة عمل و نية لمعامبة المسؤولين عن االعتداءات وأعمال العن
وجةةدمات التعةةافي للجةةحايا  فجةةةالا عةةن القجةةاء علةةى التقاليةةةد الجةةارة مةةن مبيةةةل 

 تشوي  األعجاء التناسلية لألنثى )جمدورية كوريا(؛
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تعزيةةز الجدةةود الراميةةة إلةةى كفالةةة التنفيةةن الفعةةال لاللتزامةةات الدوليةةة  136-77
ف الممةةةارس علةةةى والتشةةةريو القةةةائ  مةةةن أجةةةل منةةةو وم افحةةةة جميةةةو أ ةةة ال العنةةة

النساء والفتيات  بما في ذلو االعتداء الجنسي و واج األ فال والةزواج القسةري 
في سن مب رة. واعتماد تدابير لدع  ضةحايا االعتةداء الجنسةي وتقةدي  المعتةدين 

 إلى العدالة )إيطاليا(؛
سن موانين لتنفين الحظر الدستوري على تشوي  األعجاء التناسةلية  136-78

 الفلبين(؛لألنثى )
التعجيةةل بعمليةةة تجةةري  ممارسةةة تشةةوي  األعجةةاء التناسةةلية لألنثةةى  136-79

واست مال تلةو العمليةة واتخةاذ جطةوات عمليةة مةن أجةل القجةاء علةى الممارسةة 
 )النرويج(؛

إلغاء ممارسة تشوي  األعجاء التناسةلية لألنثةى فةي القةانون والممارسةة   136-80
 كول مابوتو وتنفينا )أستراليا(؛بوسائل مندا التصديق على بروتو 

اعتماد وإصدار تشريو يحظر تشوي  األعجةاء التناسةلية لألنثةى فةي  136-81
 أب ر مرحلة مم نة )بلجي ا(؛

بنل جميةو الجدةود الجةرورية لتمريةر تشةريو يحظةر ممارسةة تشةوي   136-82
 األعجاء التناسلية لألنثى جالل السنة الجارية )أوروغواي(؛

مةةةانون العقوبةةةات مةةةن أجةةةل تجةةةري  جميةةةو أ ةةة ال تشةةةوي  تعةةةديل  136-83
األعجةةاء التناسةةلية لألنثةةى بموجةة  القةةانون. واالضةةطالع بأنشةةطة توعويةةة وتثقيفيةةة 
ت مةةل التةةةدابير العقابيةةةة. والنظةةةر فةةةي وضةةةو جطةةةة عمةةةل لت ثيةةةف الجدةةةود صةةةوب 

 القجاء على ممارسة تشوي  األعجاء التناسلية لألنثى )إيطاليا(؛
رسةةة تشةةوي /بتر األعجةةاء التناسةةلية لألنثةةى المنتشةةرة علةةى حظةةر مما 136-84

نطاق واسو في الصومال  بوسائل مندا تعديل مةانون العقوبةات إلدراج حظةر علةى 
 ( من الدستور المؤمل )كندا(؛4)15الممارسة ومواءمة التشريو مو المادة 

اعتمةةةةاد سياسةةةةات  ةةةةاملة تحظةةةةر  واج األ فةةةةال والةةةةزواج المب ةةةةر  136-85
 القسري )سيراليون(؛ والزواج
اتخاذ التدابير الجرورية للحد من حاالت  واج األ فةال  وبخاصةة  136-86

 لحظر الزواج القسري للفتيات )الم سيو(؛
تنفين تشريو يحظر ويقمو الةزواج بةين األحةداث عةن  ريةق تحديةد  136-87

 )مدغشقر(؛عاماا بالنسبة ل ل من الرجال والنساء  18السن القانوني للزواج في 
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اعتماد تدابير ملموسةة مةن أجةل إندةاء تجنيةد األ فةال فةي صةفو   136-88
القةةوات المسةةلحة علةةى سةةبيل األولويةةة  بوسةةائل مندةةا التصةةديق علةةى البروتوكةةول 
االجتياري التفامية حقوق الطفل بشأن ا ةتراك األ فةال فةي المنا عةات المسةلحة 

 وتنفينا )الجمدورية التشي ية(؛
المزيةةد مةةن الخطةةوات لحمايةةة األ فةةال  بوسةةائل مندةةا تنفيةةن اتخةةاذ  136-89

واسةت مال عمليةة التصةديق علةى اتفاميةة حقةوق  2014مانون حماية الطفل لعام 
الطفةةةل واتخةةةاذ جطةةةوات صةةةوب التصةةةديق علةةةى البروتوكةةةول االجتيةةةاري التفاميةةةة 
حقوق الطفل بشأن ا ةتراك األ فةال فةي المنا عةات المسةلحة  وعةن  ريةق تنفيةن 

لمنةةو تجنيةةد األ فةةال واسةةتخدامد  جنةةوداا فةةي صةةفو   2012عمةةل عةةام  جطةةة
 الجيش الو ني الصومالي والمليشيات الحليفة ل  )كندا(؛

بةةةةنل جدةةةةود إضةةةةافية لتعزيةةةةز اإل ةةةةار القةةةةانوني فةةةةي مجةةةةالي األمةةةةن  136-90
ضةةمان استر ةةاد نظةةام القجةةاء بالقةةانون الةةدولي لحقةةوق اإلنسةةان و القةةانون   وإنفةةاذ

ركيةةزاا جاصةةاا علةةى أ ميةةة إنشةةاء نظةةام مجةةائي نزيةة  ومسةةتقل )جمدوريةةة  مةةو التركيةةز ت
 كوريا(؛
مواصلة تعزيز النظام القانوني وبناء المؤسسات في مجاالت األمةن  136-91

وإنفةةاذ القةةانون والقجةةاء وفقةةاا لةةندج يقةةوم علةةى أسةةاس الحقةةوق ومةةو الحةةرو علةةى 
 ن(؛عدم تقدي  المدنيين إلى المحاك  العس رية )دولة فلسطي

 وضو حد لمحاكمات المدنيين أمام محاك  عس رية )فرنسا(؛ 136-92
ضةةمان إجةةراء تحقيةةق فةةوري ونزيةة  وفعةةال فةةي جميةةو االعتةةداءات  136-93

وأعمةةةال العنةةةف التةةةي اسةةةتددفل صةةةحفيين مةةةن أجةةةل تقةةةدي  الجنةةةاة إلةةةى القجةةةاء 
وإتاحة سبل االنتصةا  لجةحايا تلةو األعمةال وأسةر   وإصةال  مةانون العقوبةات 

 مواءمت  مو المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير )التفيا(؛ل
تعميةةق التةةدابير الراميةةة إلةةى ضةةمان م افحةةة اإلفةةالت مةةن العقةةاب  136-94

 بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف وجميو انتداكات حقوق اإلنسان )األرجنتين(؛
و التصةةةدي لظةةةا رة اإلفةةةالت مةةةةن العقةةةاب المنتشةةةرة فةةةي المجتمةةةة 136-95

بما في ذلو اإلفالت من العقاب عةن االعتةداءات  -الصومالي على نطاق واسو 
التةةةي تسةةةتدد  الصةةةحفيين والمجتمةةةو المةةةدني والمةةةدافعين عةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان 
والنساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسةي ومغةايري الدويةة الجنسةانية 

نزيدةة ومناسةبة مةن وذلةو عةن  ريةق إجةراء تحقيقةات  - وحاملي صفات الجنسي
حيةةةث التوميةةةل والتحةةةري فةةةي حةةةاالت التدديةةةد بةةةالعنف ومقاضةةةاة مرت بةةةي تلةةةو 

 االعتداءات )كندا(؛
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ضةةمان حمايةةة حقةةوق اإلنسةةان للصةةحفيين والمةةدافعين عةةن حقةةوق  136-96
اإلنسان وكفالة تقدي  المسةؤولين عةن االعتةداءات التةي تسةتدد  المةدافعين عةن 

 يسرا(؛حقوق اإلنسان إلى العدالة )سو 
وضةةةةو إجةةةةراءات فةةةةر  واضةةةةحة لتحديةةةةد األفةةةةراد المسةةةةؤولين عةةةةن  136-97

االنتداكةةةات الخطيةةةرة لحقةةةوق اإلنسةةةان  مةةةن مبيةةةل التعةةةني  والقتةةةل جةةةارج نطةةةاق 
القجةةاء وتجنيةةد األ فةةال والعنةةف الجنسةةي  بمةةا فةةي ذلةةو جةةالل تجنيةةد عناصةةر 

عةن  مسةؤولينمقاضةاة الو جديدة وإلحامدةا بةالقوات المسةلحة الو نيةة الصةومالية  
 )ألمانيا(؛ تلو األعمال

إعطةةاء األولويةةة للتحقيةةق فةةي االدعةةاءات المتعلقةةة بانتدةةاك القةةانون  136-98
ة مةةن الةةدولي لحقةةوق اإلنسةةان مةةن مبةةل مةةادة سياسةةيين وعسةة ريين كبةةار ومقاضةةا

  ووضو موات األمن الصومالية التابعة للح ومة االتحادية تحل تثبل مسؤوليتد 
 )السويد(؛ رمابة  يفة مدنية

إجةةةةةراء تحقيةةةةةق سةةةةةريو و ةةةةةفا  ونزيةةةةة  فةةةةةي االدعةةةةةاءات المتعلقةةةةةة  136-99
بانتداكات القانون الدولي وحقوق اإلنسان على يد أفراد تابعين للقوات المسلحة 
وموات األمن  ووضو إجراءات للتحقيةق والرمابةة ت فةل عةزل مرت بةي االنتداكةات 

 الجسيمة عن تلو القوات )فرنسا(؛
المعامبةةة علةةى جةةرائ  الحةةرب والجةةرائ  التةةي تترت ةة  ضةةد  ضةةمان 136-100

اإلنسانية عن  ريق االنجمام إلى نظام روما األساسي المنشة  للمح مةة الجنائيةة 
 الدولية )جمدورية ال ونغو(؛

مجةةاعفة الجدةةود الراميةةة إلةةى ضةةمان المسةةاءلة وم افحةةة اإلفةةالت  136-101
يندةا التصةديق علةى نظةام رومةا من العقاب واتخاذ جطوات في  نا المجمار مةن ب

األساسةةةةي للمح مةةةةة الجنائيةةةةة الدوليةةةةة واالتفةةةةاق المتعلةةةةق بامتيةةةةا ات المح مةةةةة 
 الجنائية الدولية وحصاناتدا )الجمدورية التشي ية(؛

التحقةةةةةق مةةةةةن أن إجةةةةةراءات األمةةةةةن القةةةةةومي تمتثةةةةةل امتثةةةةةاالا تامةةةةةاا  136-102
لةةو احتةةرام الحةةق فةةي لاللتزامةةات الدوليةةة فةةي مجةةال حقةةوق اإلنسةةان  بمةةا فةةي ذ

محاكمةةة منصةةفة والحةةق فةةي الحصةةول علةةى المعلومةةات وحريةةة التجمةةو وت ةةةوين 
 الجمعيات وحرية التعبير )النرويج(؛

 توسيو حيز الحرية المتا  للصحافة )العراق(؛ 136-103
وضةةةو حةةةد للقيةةةود المفروضةةةة علةةةى حريةةةة التعبيةةةر  بمةةةا فةةةي ذلةةةو  136-104

 حقوق اإلنسان )البرتغال(؛ توميف الصحفيين والنشطاء في مجال
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اإلفةةراج عةةن جميةةو العةةاملين فةةي وسةةائا اإلعةةالم والمةةدافعين عةةن  136-105
حقةةوق اإلنسةةان المومةةوفين والمحتجةةزين بسةةب  األنشةةطة التةةي يجةةطلعون بدةةا فةةي 
مجةةال حقةةوق اإلنسةةان والسةةما  ب عةةادة فةةتح المنافةةن اإلعالميةةة التةةي ات خةةن مةةرار 

 )النمسا(؛ بغلقدا
اتخةةةةةاذ تةةةةةدابير محةةةةةددة ت فةةةةةل حريةةةةةة التعبيةةةةةر واسةةةةةتقالل وسةةةةةائا  136-106

وحمايةةة الصةةحفيين  واعتمةةاد تةةدابير تشةةريعية وتةةدابير أجةةرى لمنةةو الرمابةةة  اإلعةةالم
 )الجمدورية التشي ية(؛

ضةةمان حريةةة التعبيةةر والصةةحافة بال امةةل  بوسةةائل مندةةا علةةى وجةة   136-107
الدعةةةةاءات المتعلقةةةةة الخصةةةةوو إجةةةةراء تحقيقةةةةات ذات مصةةةةدامية وفعالةةةةة فةةةةي ا

 باحتجا  الصحفيين في الصومال ومجايقتد  واالعتداء عليد  )إسبانيا(؛
تةةةةةأمين الةةةةةدفاع عةةةةةن الصةةةةةحفيين والعةةةةةاملين فةةةةةي وسةةةةةائا اإلعةةةةةالم  136-108

عةةةالم مةةةن االعتةةةداءات ومقاضةةةاة المسةةةؤولين عةةةن تلةةةو اإلوأصةةةحاب مؤسسةةةات 
 المحاوالت واعتماد مانون ينظ  مطاع اإلعالم )إستونيا(؛

التحقةةق مةةن أن مةةانون وسةةائا اإلعةةالم الجديةةد يتوافةةق مةةو المعةةايير  136-109
 الدولية )ل سمبرغ(؛

      كةةةةةةانون األول/  28اسةةةةةةتعراض مةةةةةةانون وسةةةةةةائا اإلعةةةةةةالم المةةةةةةؤر   136-110
 لجمان امتثال  للمعايير الدولية بشأن حرية التعبير )الدانمرك(؛ 2015ديسمبر 

مةةةانون توض ةةةح الشةةةرول العامةةةة الةةةواردة فةةةي اعتمةةةاد أنظمةةةة ولةةةوائح  136-111
الصةةحفيين بةةدالا مةةن االسةةتمرار فةةي تجةةييق  دعمةةاا لعمةةلوسةةائا اإلعةةالم الجديةةد 

 الحيز المتا  لوسائا اإلعالم الحرة )ألمانيا(؛
تنفيةةةن صةةة وك تشةةةريعية علةةةى نحةةةو ي فةةةل حريةةةة التعبيةةةر ال املةةةة  136-112

وحقيقيةةةة فةةةي العمليةةةات ويفجةةةي إلةةةى مشةةةاركة المجتمةةةو المةةةدني مشةةةاركة نشةةةطة 
 آيرلنةةدااالنتخابيةةة والمتعلقةةة ببنةةاء الدولةةة )الممل ةةة المتحةةدة لبريطانيةةا العظمةةى و 

 الشمالية(؛
االتحاديةة مةن أجةل  ةاتخاذ إجةراءات فةي أعلةى مسةتويات الح ومة 136-113

إصدار بيانةات عامةة مويةة تعتةر  بالةدور المشةروع والدةام الةني يؤدية  الصةحفيون 
السياسات  شجيوحقوق اإلنسان في الندوض بحقوق اإلنسان وتوالمدافعون عن 

 الشاملة للجميو )النرويج(؛
ضةةةمان امتنةةةاع وكالةةةة االسةةةتخبارات واألمةةةن الو نيةةةة عةةةن احتجةةةا   136-114

الصةةةةحفيين وغلةةةةق المنافةةةةن اإلعالميةةةةة ومصةةةةادرة معةةةةدات وسةةةةائا اإلعةةةةالم وعةةةةن 
التةةةي تخةةةرج عةةةن نطةةةاق االضةةةطالع باألنشةةةطة األجةةةرى المتعلقةةةة ب نفةةةاذ القةةةانون و 

 واليتدا ) ولندا(؛
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 2016تنظةةةي  عمليةةةة انتخابيةةةة فةةةي الموعةةةد المحةةةدد جةةةالل عةةةام  136-115
 تتس  باإلنصا  والشفافية وت ون  املة للجميو )الواليات المتحدة األمري ية(؛

وضةةو اإل ةةار القةةانوني الةةني يسةةمح بتخصةةي  حصةةة دنيةةا للنسةةاء  136-116
 ان االتحادي وتنفين  نا اإل ار )الم سيو(؛من مجموع المقاعد في البرلم

اتخاذ جميو الخطوات الجرورية لومةف عمليةات اإلجةالء القسةري  136-117
 في جميو األماكن الخاضعة لمرامبت  وال سيما في مقديشو )بلجي ا(؛

تخصةةةي  المةةةوارد ال افيةةةة لجةةةمان الحصةةةول علةةةى ميةةةاا الشةةةرب  136-118
فادة النسةاء واأل فةال مةن جةدمات الرعايةة واسةت الصر  الصةحيالمأمونة ومرافق 

 الصحية وتوفير التعلي  بت لفة معقولة وجودة مرضية )أوكرانيا(؛
ضمان ت افؤ فةرو نيةل التعلةي  للفتيةات واأل فةال الةنين يعيشةون  136-119

فةةةي المنةةةا ق الريفيةةةة بوسةةةائل مندةةةا اعتمةةةاد تةةةدابير ملموسةةةة للقجةةةاء علةةةى الةةةزواج 
لتناسلية لألنثى وسائر الممارسات التمييزية القائمة علةى المب ر وتشوي  األعجاء ا

 )سلوفينيا(؛ بالمدرسةالفتيات  التحاقنوع الجنس والتي تقف حجر عثرة أمام 
اعتمةةةةةاد مةةةةةانون لم افحةةةةةة اإلر ةةةةةاب يتفةةةةةق مةةةةةو المعةةةةةايير الدوليةةةةةة  136-120

 )أوكرانيا(؛
بعةد  وبخاصةة التعجيل باعتماد مشاريو القوانين التي ل  يتبل فيدةا  136-121

بم افحة ظةا رة غسةيل األمةوال واإلر ةاب بغيةة إنشةاء إ ةار مةانوني  ةتلو المتعلق
 لم افحة اإلر اب )موريتانيا(.

جميةةةو االسةةةتنتاجات و/أو التوصةةةيات الةةةواردة فةةةي  ةةةنا التقريةةةر تعبةةةر عةةةن مومةةةف  -137
فدةةة  أندةةةا الدولةةة )الةةةدول( التةةةي مةةةدمتدا و/أو الدولةةةة موضةةوع االسةةةتعراض. وال ينبغةةةي أن يت 

 تحظى بتأييد الفريق العامل ب امل .
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 المرفق
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