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 مقدمة  
نشم  وفقماا لقمرار  لمو  قمو   بالستعراض الدور  الشماملا املعقد الفريق العامل املعين -1

. 2016كمممانو  ال/ان/ينممماير   29إىل  18ا دورتمممل الرابعمممة والعشمممرين ن الفممم ة ممممن 5/1اإلنسممما  
        كممممانو  ال/ممممان/  27 الممممة سمممم اليو  ن املسممممة املامسممممة عشممممرة املعقممممودة ن  وجممممرت اسممممتعراض

. ورَأَس وفَد س اليو  النائمُب العمام ووريمر العمدلا السميد جوريمف فيتزج المد كاممارا. 2016يناير 
كممانو    29واعتمممد الفريممق العامممل التقريممر املتعلممق بسمم اليو  ن جلسممتل ال/امنممة عشممرة املعقممودة ن 

 .2016ل/ان/يناير ا
ا اختممار  لممو  قممو  اإلنسمما  فريممق املقممررين التمما  2016كممانو  ال/ان/ينمماير   12ون  -2

 )اجملموعة ال/الثية( لتيس  استعراض احلالة ن س اليو : توغو وق غيزستا  واملكسيك.
ممممن مرفممممق  5والفقمممرة  5/1ممممن مرفمممق قمممرار  لممممو  قمممو  اإلنسممما   15ووفقممماا للفقمممرة  -3
 ا صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض  الة س اليو : 16/21 رهقرا

 (؛A/HRC/WG.6/24/SLE/1)أ( )15تقرير وطين/عرض خطي مقدم وفقاا للفقرة  )أ( 
جتميمممع للمعلوممممات أعدتمممل مفوضمممية األممممم املتحمممدة السمممامية حلقمممو  اإلنسممما   )ب( 

 ((؛A/HRC/WG.6/24/SLE/2)ب( )15)املفوضية السامية حلقو  اإلنسا ( وفقاا للفقرة 
)ج( 15ة حلقمممممممو  اإلنسممممممما  وفقممممممماا للفقمممممممرة مممممممموجز أعدتمممممممل املفوضمممممممية السمممممممامي )ج( 

(A/HRC/WG.6/24/SLE/3.) 
وأ يلممإ إىل سمم اليو  عممن طريممق اجملموعممة ال/الثيممة قائمممة أسممإلة أعممد ا سمملفاا إسممبانياا  -4

وليختنشمممممتاينا  املكسممممميكاوأملانيممممماا وبل يكممممماا وامميوريمممممة التشممممميكيةا وسممممملوفينياا وسويسمممممراا و 
الشممممماليةا ودولنممممدا. وعكممممن الطممممالع علمممم  دمممم ه  آيرلنممممداواململكممممة املتحممممدة لايطانيمممما الع ممممم  و 

 األسإلة عل  املوقع الشبكي املارجي آللية الستعراض الدور  الشامل.

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

قممممال الممممورير إ  سمممم اليو  أجممممرت استعراضمممماا لتقريردمممما  وجممممب املي/مممما  األفريقممممي حلقممممو   -5
. ول تزال س اليو  تمو  أكما قمدر 2015اإلنسا  والشعوب ن باجنول ن تشرين ال/ان/نوفما 

مممن الدتمممام للمعمماي  الدوليممة حلقممو  اإلنسمما ا ووقعممإ علمم  ويممع املعادممدات الدوليممة الرئيسممية 
وأد إ القمانو  المدو  اإلنسمان ن قوانينيما احملليمة  قتنم  قمانو   اوصدقإ عل  مخو االتسع
املتعلممق باتفاقيممات جنيممف. كممما أوفممإ سمم اليو  بالتزاما مما بتقممد  التقممارير  وجممب  2012عممام 

اتفاقية القناء عل  ويع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية منادنمة التعم يب وغم ه ممن ضمروب 
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ملممممة أو العقوبممممة القاسممممية أو الالإنسممممانية أو امليينممممةا وواصمممملإ تعاو مممما مممممع ديإممممات وآليممممات املعا
املعادممدات العامليمممة األخممرت. كمممما قمممدمإ  كومممة سممم اليو  تقريردممما إىل  لممو  قمممو  اإلنسممما  

ا وتلتمممزم باكمممال ويمممع 2014بشمم   العيممد المممدو  املمماا بممماحلقو  املدنيممة والسياسمممية ن عممام 
 ملتبقية ن  ال تقد  التقارير.اللتزامات ا

سممنة مممن احلممرب األدليممة وقعممإ خالنمما أف ممع النتياكممات حلقممو   11ولقممد عمماب البلممد  -6
ا وأُنشمممإإا بالتعممماو  ممممع 2002اإلنسممما  والقمممانو  المممدو  اإلنسمممان. وانتيمممإ احلمممرب ن عمممام 

اليو  ومنمة احلقيقمة واملصماحلة. اجملتمع الدو ا ديإتا  للعدالة النتقالية مها: احملكمة املاصمة لسم  
وتممادن كلتمما املنيسسممتع علممم  عممزم سمم اليو  علممم  إ مماء  الممة اإلفممالت ممممن العقمماب علمم  ويمممع 
 الصعد. وتواصل احلكومة تنفي  توصيات منة احلقيقة واملصاحلةا  ا ن ذلك تقد  التعوينات.

ة لختيمممار احلكوممممات ومنممم   ايمممة احلمممربا أجمممرت سممم اليو  مخسمممة انتخابمممات دعقراطيممم -7
احمللية واحلكومة الوطنيةا ول تزال الدعقراطية ت سخ ن ن ام احلكم. وقد مت القنماء علم  همادرة 
جتنيممممد األطفممممال ن النزاعممممات املسمممملحة: فبموجممممب األن مممممة احلاليممممةا  ممممب أ  يبلمممم  اجملنممممدو  ن 

 سنةا امت/الا أل كام اتفاقية  قو  الطفل. 18القوات املسلحة 
ا بمممدأ برنممما ع للتنميمممة شممماملع 2007ومنممم  أ  تممموىل المممرئيو كورومممما السممملطة ن عمممام  -8

وقائَمع عل  احلقو  مهما: خطمة التغيم  وخطمة  قيمق الرخماء. وتنمم كلتما املطتمع ويمع احلقمو  
السياسممية والقتصممادية والجتماعيممة وال/قافيممة املكفولممة  وجممب اإلعممال  العمماملي حلقممو  اإلنسمما . 

 .2014نفي مها  ر  خبط   /ي/ة إىل أ  اجتاح مرض ف وس إيبول البلد ن مطلع عام وكا  ت
لقمممد عممماف ممممرض فممم وس إيبمممول خرابممماا ن شمممعب سممم اليو  واقتصممماددا. وشمممك ل خطمممراا  -9

 واضحاا عل  التماسك واألمن الوطنيع.
الدسممممتورية  صممممال ياتل 2014وبالتمممما ا اسممممتعمل الممممرئيو كوروممممما ن مطلممممع  ور/يوليممممل  -10

إلعمممال   المممة الطممموارع علممم  الصمممعيد الممموطينا ودمممو مممما اسمممتلزم تقييمممد بعممم  احلقمممو  واحلريمممات 
املدنيةا ول سيما احلق ن  رية التنقل والت ممع واحلقمو  واملمارسمات الجتماعيمة وال/قافيمة. غم  

قنمماء أ   الممة الطمموارع اقتصممرت ن ويممع األوقممات علمم  ممما دممو ضممرور   اممماا لتحقيممق دممد  ال
سريعاا عل  مرض ف وس إيبول. وقد ُخفِّفمإ أن ممة  المة الطموارع تمدر ياا  ما يتناسمب وا سمار 

 مرض ف وس إيبولا وأعط  الرئيو كوروما  الياا توجييات إللغائيا كلياا من ِقبل الاملا .
السياسممية غمم  أ  سمم اليو  ل تممزال تتمتممع  سممتوت عممالر مممن السممتقرار السياسممي واملشمماركة  -11

وبفرا كب ة ملمارسة احلقو  املدنية والسياسية و كمع املمرأة و سمتويات عاليمة ممن التسماما السياسمي 
والمممديين. وقمممد وَضمممع  مممو النممماتز احمللمممي اإلوممما  وتزايمممد السمممت/مار ن انياكمممل األساسمممية والقطاعمممات 

 ار التنمية القتصادية.الجتماعية من قبيل الصحة والتعليم وإنشاء الطر  س اليو  ن مس
علمم  إجممراء مراجعممة لدسممتورداا وتتمتممع منممة مراجعممة الدسممتور بالممدعم  وتعكممف سمم اليو  -12

الكاممممل ممممن جانمممب احلكومممممة. وقمممد توقفمممإ عمليممممة مراجعمممة الدسمممتور خممممالل فممم ة األرممممة الناوممممة 
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املقمممرر أ  تقمممدم ممممرض فمم وس إيبمممولا ولكمممن الل نممة اسمممت نفإ عمليمما ن العمممام املاضممميا ومممن  عممن
ا وسي رت استفتاء عقب ذلك. وستوفر عملية املراجعة فرصماا ميممة 2016تقريردا ن آذار/مارس 

لتعزيمممز  قمممو  اإلنسممما  ومواءممممة قممموانع سممم اليو  األساسمممية ممممع املعممماي  الدوليمممة حلقمممو  اإلنسممما . 
القموانع املتعلقمة بالقم  ا ن مسائل من قبيل إلغاء عقوبة اإلعداما وامنسميةا و اا وتن ر الل نة  الي

 و رية الصحافةا واملساواة بع امنسعا وتكافني الفراا وفصل النيابة العامة عن ورارة العدل.
وخالل الف ة قيد الستعراضا اخت ت س اليو  عدداا من املبادرات املتعلقة بالسياسمات  -13

 ومنيا ما يلي: ددفيا تعزيز سبل الوصول إىل العدالة والتمتع حبقو  اإلنسا ا
  ريمممادة دعمممم واسمممتقاللية منمممة  قمممو  اإلنسممما ا الممميت   ممم  باعتمممماد ممممن الفإمممة

)ألممف( وفقمماا للمبممادع املتعلقممة بوضممع املنيسسممات الوطنيممة لتعزيممز و ايممة  قممو  
 اإلنسا  )مبادع باريو(؛

    ن املائمة ممن  90تعزيز مكتب أمع امل امل ومنة مكافحمة الفسمادا اللم ين يم
 يزانيتييما من احلكومة؛خمصصات م

  إنشاء مكتب تنسيق قطاع العدل ومنحل ولية  سع التنسيق الس اتي ي ممن
 أجل تعزيز عملية إيصال خدمات العدالة للمواطنع؛

  إنشاء  لو املساعدة القنائيةا ال   قد ما خالل ستة أشمير منم  بمدء عململا
 100رِج عمن أك/مر ممن ممواِطن أُفم 500خدمات املساعدة القنمائية ألك/مر ممن 

 منيم من احلبو ال تياطي؛
  إنشاء اجمللو املسمتقل ملعاممة الشمكاوت ضمد الشمرطة ممن أجمل  سمع املسماءلة

والرقابة املدنية وتعزيز دور إدارة الشمكاوت والت ديمب والتحقيقمات الداخليمةا الميت 
قنيةا ما أفن  إىل  الت توقيف  2 000 ققإ من  إنشائيا ن أك/ر من 

 العمل وإقالت وإن ارات وإجراءات التدريب التصحيحي وخف  الرتبة؛ عن
  إنشممماء و مممدات لمممدعم األسمممرة ن ويمممع مراكمممز الشمممرطة ممممن أجمممل  سمممع قمممدرة

الشممرطة علمم  معامممة مشممكلة العنممف املنممز  وامنسممي والقممائم علمم  أسمماس نمموع 
 امنو؛

 فمممل لعمممام إنشممماء منمممة لشمممنيو  الطفمممل ممممن أجمممل تعزيمممز تنفيممم  قمممانو   قمممو  الط
ا الممم   يُمممدِمز بقممممدر أكممما أ كمممام اتفاقيممممة  قمممو  الطفمممل ن القمممموانع 2007
 احمللية؛

  ا 2013 سممع أ مموال مراكممز ال ت ممار مممن خممالل قممانو  اإلصممال يات لعممام
ال   يرمي إىل  ويل دور ن مام السم و  ممن العقماب إىل الت ديملا  ما ن ذلمك 

 ونقل النزلء األ داف؛الفصل بع ال كور واإلناف من نزلء الس و  
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  لتلبيممة ا تياجممات السممكا  علمم  نطمما   2011تنفيمم  قممانو  احملمماكم احملليممة لعممام
أوسممع فيممما يتعلممق بالعدالممة احملليممةا  مما ن ذلممك تسمم يل ويممع إجممراءات احملمماكم 

 ورصددا من ِقبل كب  القناة وتوف  التم/يل القانون؛
 ن ممام مرتبممات جديممد لتحسممع تعزيممز اسممتقالل القنمماء مممن خممالل املوافقممة علمم  

هممرو  عمممل املمموهفع القنممائيع وممموهفي إنفمماذ القمموانعا وذلممك بغممرض تعزيممز 
الست ابة واملساءلة والشفافية وك لكا ود ا دو األدما معامة املشمكلة املزمنمة 

 املتم/لة ن تراكم القنايا؛
  ة ممممممن أجمممممل تعزيمممممز الكفممممماء 1965مراجعمممممة قمممممانو  اإلجمممممراءات امنائيمممممة لعمممممام

ن ن ممممممام العدالممممممة امنائيممممممة باسممممممتحداف أشممممممكال بديلممممممة  والشممممممفافية واملسمممممماءلة
للعقوبممات بغممرض تقلمميا اكت مماا مراكممز ال ت ممار؛ وقممد قُممدِّم مشممروع القممانو  

لين ممر فيممل ن إطممار جدولممل الممزمين التشممريعي  2015إىل الاملمما  ن أواخممر عممام 
  احلا ا ويشكل َسنُّل إ دت أولويات احلكومة.

عالوة عل  ذلكا اعتمدت س اليو  القانو  املتعلق باحلق ن احلصول عل  املعلومات و  -14
ا مث أنشم ت الل نمة املعنيمة بماحلق ن احلصمول علم  املعلوممات. وينسم م دم ا ممع 2013ن عام 

التممزام سمم اليو  بتعزيممز  ريممة التعبمم  مممن خممالل السممماح بزيممادة اسممتقاللية الل نممة املسممتقلة املعنيممة 
 40ط اإلعالم وإ اد بيإة مواتية لنمو وسائط اإلعالم. ون الوقإ الرادنا يوجد أك/ر من بوسائ

 صحيفة ن البلد وحمطة إذاعية وا دة عل  األقل ن كل مقاطعة.
ول تزال س اليو  تعممل دمد ممن أجمل تعزيمز وضمع املمرأة والطفمل و قوقيمما ن اجملتممع.  -15

ا الم   سماعد إىل 2012نو  مكافحمة العنمف امنسمي لعمام ون د ا الصددا سن إ س اليو  قا
 ممد كبمم  ن  ايممة  قممو  املممرأة إىل جانممب سممن وتنفيمم  قممانو  تسمم يل الممزواج والطممال  العممرفيع 

 وقانو  أيلولة ال كات وقانو  مكافحة العنف املنز .
ألسمرة  الة أ يلمإ إىل احملماكم وو مدات دعمم ا 350وقد س لإ ورارة العدل أك/ر من  -16

. وتممدرا احلكومممةا علمم  وجممل املصممواا التحممديات املطرو ممة ن 2011ن الربمع األخمم  مممن عممام 
 ال إدارة الشيود واألدلة والعوائق ال/قافيةا وستواصل العمل مع الشركاء الرئيسميع ن  مال التنميمة 

حلكومممة مممن أجممل  سممع نوعيممة التحقيقممات واملال قممات القنممائية. وعممالوة علمم  ذلممكا تسممتعد ا
لزيممادة عممدد قنمماة الصمملا والقنمماة. وُعيِّنممإ مممنيخراا قاضمميتا  ن احملكمممة العليمماا المميت تشممكل النسمماء 

 ن املائة من  موع موهفييا. 45اآل  
 5وبلغإ مبادرة الرعاية الصحية اجملانيمة للحواممل واألميمات املرضمعات واألطفمال البمالغع  -17

سممنوات وَممممن دممم دو ممما عاميمما السمممادسا وقلصممإ معمممدلت وفيممات األميمممات واألطفممال وكممم لك 
الوفيمممات الناومممة عمممن األممممراض الشمممائعة األخمممرتا ممممن قبيمممل املالريممما واإلسممميال واللتيممماب الرئمممو . 

ممل دمم  موهممف صممحي منمم   2 000ا بتحسممع مسممتوت  ويممل قطمماع الصممحة وتعيممع أك/ممر مممن وُكمِّ
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ن املائمممة ممممن احلواممممل علممم  الرعايمممة الصمممحية ن  97. وكنتي مممة لممم لكا لصمممل  اليممماا 2013عمممام 
 مر لة ما قبل الولدة.

إ  تشمممويل األعنمممماء التناسمممملية األن/ويممممة سارسمممة ثقافيممممة ن سمممم اليو . ومنمممم  السممممتعراض  -18
ر  السابقا اختُِّ ت خطوات ميمة ملعامة د ا الشماغل: فقمد عملمإ احلكوممة بشمكل وثيمق الدو 

مع الزعماء التقليديع من أجل ريادة الوعي  نار د ه املمارسة ووفرت ملمارسييا مصادر دخل 
دو   صممغر. واعتممدت احلكومممة سياسمة   ممر إخنماع الفتيمماتبديلمة تقمموم علم  التمويممل البمال  ال

  تمع األشمخاا احلق ن  ريمة الت ممع الم   يكفمل رة لطقوس البلوغا ويقوم ذلك عل ال/امنة عش
 حبرية الت مع واملشاركة ن األنشطة ال/قافية بشرط أ  يكونوا منيدلع لختاذ د ا القرار.

حلمايمممة الطفمممل بانشممماء منمممة لشمممنيو  اا متينممماا وباإلضمممافة إىل ذلمممكا تت بِمممع سممم اليو  ن امممم -19
من ولة أمور أخرتا إىل القناء عل  إساءة معاملمة األطفمال والعقماب البمدن الطفل تسع ا ض

والجتار باألطفال. كما تنفِّ  احلكوممة سياسمة وطنيمة لرعايمة الطفمل معمل  ايمة األطفمال متوافقمة 
مع املعاي  الدولية. ولنما  تنفي  معاي  ساثلة ن املناطق الريفيةا أنشإإ إدارات حلمايمة الطفمل 

ويممع اجملممالو احملليممة. و ممر  تنفيمم  اسمم اتي ية لقنمماء األ ممداف بغممرض فصممل األ ممداف عممن  ن
 البالغع ن مراكز ال ت ار.

لتمكمع املمواطنع ممن التمتمع حبقموقيم: فقمد اا ويشكل الست/مار ن التعليم عامالا  امس -20
التمويمل لتشم يع تعلميم البنمات  نف ت احلكومة ن ام التعليم البتدائي اإللزامي واجملانا مع ريادة

ن املمممدارس اإلعداديمممة وال/انويمممة وفقممماا لحلعمممال  العممماملي حلقمممو  اإلنسممما . وبالتممما ا فممما  تكمممافني 
 امنسع ن معدلت اللتحا  باملدارس آخ  ن التزايد بسرعة عل  ويع املستويات.

تممموف  الرسممموم املدرسمممية وتولمممإ احلكوممممةا ن إطمممار سياسمممتيا املتعلقمممة بمممالتعليما مسمممنيولية  -21
واملساعدات العينية للفتياتا من قبيل الز  املدرسي واللوارم املدرسية. وقد أفن  دم ا الانمامز إىل 

 160 تشمممييد  مممو 2012التحمما  عمممدد كبممم  ممممن الفتيممات باملمممدارس اإلعداديمممة. وجمممرت منمم  عمممام 
ملدرسممممي وتقريممممر  الممممة البلممممد مدرسممممة إعداديممممة. وكممممما ورد ن تقريممممر التعممممداد ا 30مدرسممممة ابتدائيممممة و

فيممما يتعلممق بممالتعليما فقممد  قممق تكممافني امنسممع ن مر لممة ممما قبممل التعلمميم البتممدائيا  2013 لعممام
ويكمماد أ  يتحقممق ن مر لممة التعلمميم البتممدائي. ويتزايممد مسممتوت تكممافني امنسممع بسممرعة ن مممر ليت 

 لا م دالا.التعليم اإلعداد  وال/انو   يث بل  اللتحا  باملدارس معد
ومل تتغ  سياسة احلكومة بشم   الطالبمات الواضما  ُليمن: فقمد وفمرت نمن مراكمز تعليميمة  -22

ن سممائر أ مماء البلممد لتلّقممي دروس خاصممة والسممتفادة ن الوقممإ ذاتممل مممن خممدمات ممموهفع طبيممع 
العاديممة  ممنيدلع. وعممالوة علمم  ذلممكا ُوِضممعإ ترتيبممات لتمكيمنين مممن مواصمملة تعلمميمين ن املممدارس

بعد الولدة. وباإلضافة إىل ذلمكا تنفِّم  أمانمة وطنيمة معنيمة  سم لة  مل املرادقمات اسم اتي ية للحمد 
 من د ه ال ادرة.
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واختمم ت سمم اليو  خطمموات رئيسممية فيممما يتعلممق حبقممو  املصممابع بفمم وس نقمما املناعممة  -23
عاقمممممة. وجمممممر م قمممممانو  البشمممممرية/اإليدر والنممممماجع ممممممن ممممممرض فممممم وس إيبمممممول واألشمممممخاا ذو  اإل

املتعلممق بل نممة مكافحممة فمم وس نقمما املناعممة البشممرية/اإليدر  رممما  الشممخا مممن  2011 عممام
احلصول عل  أ  عممل أو اللتحما  بم   منيسسمة تعليميمة بسمبب إصمابتل هبم ا الفم وسا وذلمك 
دملمة وسممائل منيمما   ممر أ  شممكل مممن التمييممز ضممد  مماملي دمم ا الفمم وسا  مما ن ذلممك أسممردم 

 و تمعا م.
واعتمدت احلكومة خطوات ساثلة حلماية الناجع من مرض ف وس إيبول وأفراد أسمردم  -24

مممن التيمممييف. ون إطممار املطممة الوطنيممة للتعممان مممن فمم وس إيبممولا تمموفر احلكومممة التعلمميم اجملممان 
للنماجع منمل والتمدريب أليتام ضحايا ف وس إيبول والشمباب املتم ثرين بمل والرعايمة الصمحية اجملانيمة 

 ن  ال إقامة املشاريع وغ  ذلك من برامز الرعاية ألرامل ضحايا ف وس إيبول.
وأد إ احلكومة اتفاقية  قو  األشخاا ذو  اإلعاقمة ن القمانو  احمللمي بانشماء منمة  -25

 معنية هب ه املس لة ورصدت خمصصات من امليزانية لنما  التنفي  الالئق لالتفاقية.

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفداا ببيانات خالل احلوار التفاعلي. وترد التوصيات املقدممة خمالل احلموار ن  80أدىل  -26

 الفرع ال/ان من د ا التقرير.
لقد اع فإ بنما بالتبعات الجتماعيمة والقتصمادية ملمرض فم وس إيبمول وبنمرورة اسمتمرار  -27

جملتمع الدو . ور بإ باستإنا  عمليمة مراجعمة الدسمتور امت/مالا ملما بقمي عالقماا ممن توصميات دعم ا
 الفريق العامل املعين بالستعراض الدور  الشامل املتعلقة بتعزيز سيادة القانو  والعدالة الجتماعية.

علممم  وأشممادت الفلبمممع بفكمممرة إجممراء مراجعمممة الدسمممتور بطريقمممة شمماملة وتشممماركية وأثنمممإ  -28
سمممم اليو  لختاذدمممما خطمممموات لكممممبا سارسممممة تشممممويل األعنمممماء التناسمممملية األن/ويممممة. كممممما أشممممادت 

 بس اليو  لنتصاردا ن معركة مكافحة مرض ف وس إيبول.
ول  مممممإ بولنمممممدا بتقمممممدير اعتمممممماد بروتوكمممممول اإل المممممة الممممموطين املتعلمممممق بمممممالعنف القمممممائم  -29
   العنممف القمممائم علمم  أسمماس نمموع اممممنو.  أسمماس نمموع امممنو وخطمممة العمممل الوطنيممة بشمم علمم 
أشادت باألنشطة املتعلقة باحلق ن الصحةا  ا ن ذلك اعتماد الس اتي ية الوطنيمة للحمد  كما

 من  ل املرادقات.
ور بإ الاتغال بوفد س اليو  وشمكرتل علم  تقمد  تقريردما الموطين. ور بمإ علم  وجمل  -30

 قوبة اإلعدام.املصوا باعتماد وقف اختيار  فعلي لع
ول ظ ال اد الروسي عملية مراجعة الدستورا والتداب  املتخ ة لتوف  الرعايمة الصمحية  -31

اجملانيممممة للحوامممممل واألطفممممال واملممممرادقعا وبممممرامز العممممالج اجملممممان للمالريمممما وفمممم وس نقمممما املناعممممة 
 البشرية/اإليدر والسلا وسياسة  اية األسرة.
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ل التحسن احلاصل ن اإلطار املنيسسي والتشريعي حلقمو  اإلنسما  واع فإ السنغال ب وج -32
وشمممم عإ سمممم اليو  علمممم  مواصمممملة دمممم ا املسممممار بتنفيمممم  ويممممع توصمممميات منممممة احلقيقممممة واملصمممماحلةا 

 ش   ذلك أ  يزيد توطيد التماسك الوطين. ومن
ة الرعايمة ور بإ سنغافورة ديود س اليو  لتعزيمز ن اميما للرعايمة الصمحية وبتنفيم  مبمادر  -33

الصمممحية اجملانيمممة ممممن أجمممل  سممممع الرعايمممة الصمممحية للممممرأة وغمممم  ذلمممك ممممن الممماامز الراميممممة إىل 
مكافحة املالريا والسمل وفم وس نقما املناعمة البشمرية/اإليدر. وأشمادت بسم اليو  للتزاميما برفمع 

 معاي  التعليم وبتوف  فرا احلصول عليل.
مراجعممة الدسممتورا و /ممإ احلكومممَة علمم  أ  ت خمم  ور بممإ سمملوفاكيا باسممتإنا  عمليممة  -34
العتبمممار آراء اجملتممممع املمممدن. وأعربمممإ عمممن قلقيممما إراء ارتفممماع مسمممتويات العنمممف ضمممد املمممرأة.  ن

و /إ س اليوَ  عل  اختاذ مزيد من املطوات ملعامة مس لة اكت ماا السم و  وعمدم وجمود آليمة 
 رصد مستقلة.

 ابةا لتوصمميتيا السممابقةا علمم  اتفمماقييَت من مممة العمممل ور بممإ سمملوفينيا بالتصممديقا اسممت -35
بشمم    1999( لعممام 182بشمم   احلممد األدب للسممن و)رقممم  1973( لعممام 138الدوليممة )رقممم 

أسمموأ أشممكال عمممل األطفممال وخبطممط العمممل الوطنيممة بشمم   املممرأة والسممالم واألمممن وبشمم   العنممف 
الصممور النمطيممة األبويممة العميقممة اممم ور القممائم علمم  أسمماس نمموع امممنو. وأعربممإ عممن قلقيمما إراء 

 ومعدلت العنف املنز /امنسي املرتفعة واملمارسات النارة و الت  ل املرادقات.
وأشممادت جنمموب أفريقيمما بممالتطورات اإل ابيممة ن سمم اليو ا  مما ن ذلممك اعتممماد  خطممة  -36

من ن ويع أ اء البلد. وش عإ  قيق الرخاء  وبالتقدم احملرر ن  ال توطيد السالم وتعزيز األ
سمم اليوَ  علمم  مواصمملة دمم ه اميممودا مممع اإلشممارة إىل العوائممق املسممتمرة ن فمم ة التعممان مممن مممرض 

 ف وس إيبول.
وأشادت إسبانيا خبطوات س اليو  الرئيسية ن  ال  قو  اإلنسا ا  ا ن ذلك قانو   -37

ا وبالممممدور امليممممم المممم   2012القنممممائية لعممممام  وقممممانو  املسمممماعدة 2012امممممرائم امنسممممية لعممممام 
 . 2013-2011ن  لو  قو  اإلنسا  خالل الف ة  اضطلعإ بل س اليو  بوصفيا عنواا 

وأعربممإ سممواريلند عممن ارتيا يمما للتقممدم احملممَرر ن تنفيمم  مع ممم التوصممياتا  مما ن ذلممك  -38
 امنسممع والتوقيع/التصممديق علمم  املتعلممق بالدسممتورا ولتعزيممز املسمماواة بممع 6تعممديل القممانو  رقممم 

 مع م معاددات األمم املتحدة حلقو  اإلنسا ا كما أوصإ ب لك منة احلقيقة واملصاحلة.
وأشادت سويسرا باميود الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام. وأعربإ عن قلقيا إراء شيوع  -39

 سممع النطمما  إلجممراء احلممبو ال تيمماطيسارسممة تشممويل األعنمماء التناسمملية األن/ويممة وإراء السممتخدام الوا
 ملدة طويلة.
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ول  ممإ تممونو عمممل منممة مراجعممة الدسممتور وتنفيمم  توصمميات منممة احلقيقممة واملصمماحلة.  -40
وأشادت باعتماد بروتوكول اإل الة الوطين املتعلق بالعنف القمائم علم  أسماس نموع اممنو وخطمة 

 نو.العمل الوطنية بش   العنف القائم عل  أساس نوع ام
ول  إ أوغندا  لة الت/قيمف والتوعيمة بشم   فم وس نقما املناعمة البشمرية/اإليدر بمع  -41

السممكا . كممما ر بممإ بمماطال   خطممة  قيممق الرخمماء  بغممرض الوصممول إىل بلممد متوسممط الممدخل 
  .2031حبلول عام 

تقممد  واع فممإ أوكرانيمما بمم   التوصممية المميت قممدمتيا ن الممدورة األوىلا أ   سممع عمليممة  -42
التقمممارير إىل ديإمممات املعادمممداتا قمممد نُفممم ت قمممدر اإلمكممما . وأعربمممإ عمممن أمليممما ن أ  يفنمممي 

 استإنا  عمل منة مراجعة الدستور إىل مراجعة الدستور بسرعة.
و /ممإ اململكممة املتحمممدة سمم اليو  علمم  إ مممام عمليممة مراجعممة الدسمممتور ن املوعممد املتفمممق  -43

ي ية الوطنيممة ملكافحممة سارسمممة تشممويل األعنمماء التناسممملية عليممل. ور بممإ بوضممع مشمممروع لالسمم ات
 األن/وية و /إ س اليوَ  عل  تنفي دا.

وأشمممادت الوليمممات املتحمممدة األمريكيمممة بتعزيمممز  ايمممة العممممال امليممماجرين وبانشممماء اجمللمممو  -44
رممة املستقل للشكاوت ضد الشرطة. وأعربإ عن قلقيا إراء تقييد  رية التعبم  ونقما املموارد الال

 ملكافحة الجتار باألشخاا وطول مدة احلبو ال تياطي وسوء أ وال الس و .
وأعربإ أوروغوا  عن ارتيا يا لل يود املب ولة فيما يتعلمق باحلمد ممن وفيمات األميمات  -45

 مممن املعلومممات ن دمم ا الصممدد. ور بممإ بالتصممديقاا وبتن مميم األسممرة وحبمممل املرادقمماتا وطلبممإ مزيممد
علمممم  بروتوكممممول منممممع وقمممممع ومعاقبممممة الجتممممار باألشممممخااا وخباصممممة النسمممماء واألطفممممالا املكمممممل 
لتفاقيممة األمممم املتحممدة ملكافحممة امرعممة املن مممة عمما الوطنيممة )بروتوكممول بممال مو( وعلمم  اتفمماقييَت 

( 182بشممممم   احلمممممد األدب للسمممممن و)رقمممممم  1973( لعمممممام 138من ممممممة العممممممل الدوليمممممة )رقمممممم 
 بش   أسوأ أشكال عمل األطفال. 1999 لعام
وسممملطإ ويوريمممة فنمممزويال البوليفاريمممة النممموء علممم  اعتمممماد املطمممة السممم اتي ية الوطنيمممة  -46

للشممنيو  امنسممانية وعلمم  تعزيممز ن ممام التعلمميم والزيممادة التدر يممة ن امليزانيممة املخصصممة ملطممة قطمماع 
  .2012التعليم واس اتي ية احلد من الفقر لعام 

ول  إ رامبيا أ  إدمماج أ كمام القمانو  المدو  ن القموانع احملليمة ل يمزالا علم  مما يبمدوا  -47
يشممكل  ممدياا. كممما أعربممإ عممن قلقيمما إراء سارسممة تشممويل األعنمماء التناسمملية األن/ويممة واستفسممرت عممن 

 التداب  اليت ستتخ دا س اليو  حل ردا.
اء  ودنمم ت سمم اليو  علمم  اختمماذ إجممراءات  قيممق الرخمم وأشممادت ألبانيمما باعتممماد  خطممة -48

إ ابيمممة لتحسمممع مشممماركة املمممرأة ن احليممماة العاممممة ممممن خمممالل تعيمممع النسممماء ن املناصمممب القياديمممة 
 الرئيسية ن البلد.
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ودن ت امزائمر سم اليو  علم  تعزيمز منيسسما ا الدعقراطيمة ممن خمالل مراجعمة الدسمتور.  -49
املعادممممدات. كممممما أعربممممإ عممممن سممممروردا بتعزيممممز احلقممممو   وأشممممادت بتعمممماو  سمممم اليو  مممممع ديإممممات

 القتصادية والجتماعية وال/قافية باعتماد خطط وبرامز.
وبانشممماء منمممة احلقيقمممة واملصممماحلة. و /مممإ  1991ور بمممإ أنغمممول  راجعمممة دسمممتور عمممام  -50

 س اليو  عل  إلغاء األ كام التمييزية املتعلقة بنقل امنسية.
النمموء علمم  التقممدم احملممرر ن القنمماء علمم  الفقممر مممن خممالل برنممامز وسمملطإ األرجنتممع  -51

 قيمممق الرخمممماء. وأبممممدت ادتماميمممما علمممم  وجمممل املصمممموا بالسمممم اتي يات املتعلقممممة حبقممممو  املممممرأة 
 والطفلا اليت تشمل مكافحة املمارسات التقليدية النارة.

يما ل  مإ التحمديات وأشادت أرمينيا بماميود الراميمة إىل مكافحمة فم وس إيبمولا لكن -52
املسممتمرة فيممما يتعلممق بمماحلق ن الصممحةا ول سمميما بالنسممبة للنسمماء ن املنمماطق الريفيممةا وا فمماض 
معممدل التحمما  الفتيممات باملممدارس والعتممداءات امنسممية. وأشممادت أرمينيمما  سمم لة إدراج الشممواغل 

 املتعلقة بعمل األطفال ن السياسات الوطنية.
اليو  عل   قيق احلكم املستقر والسالم املسمتدام. ور بمإ بماملطوات ودن ت أس اليا س   -53

الراميمممة إىل إلغممماء عقوبمممة اإلعمممداما لكنيممما أعربمممإ عمممن قلقيممما أل  دممم ه العقوبمممة ل تمممزال مدَرجمممة ن 
القمممانو . ور بمممإ أسممم اليا بالتصمممديق علممم  الاوتوكمممول امللحمممق باملي/ممما  األفريقمممي حلقمممو  اإلنسممما  

 حبقو  املرأة ن أفريقيا )بروتوكول مابوتو(.والشعوب واملتعلق 
واع فمممإ أذربي ممما  بممماميود املب ولمممة ممممن أجمممل وضمممع إطمممار معيمممار  ومنيسسمممي حلقمممو   -54

وأثنممإ علمم  سمم اليو   2012اإلنسمما . ول  ممإ بتقممدير اعتممماد خطممة  قيممق الرخمماء ن عممام 
 نوع امنو. لختاذدا تداب  بش   املسائل امنسانية والعنف القائم عل  أساس

ورد وفممممد سمممم اليو  علمممم  عممممدد مممممن املسممممائل املشممممار إلييمممما ن امممممزء األول مممممن احلمممموار.  -55
يتعلممق بطممول إجممراءات احملاكممماتا تعكممف احلكومممة علمم  سممن قممانو  اإلجممراءات امنائيممة  ففيممما
وتعيممع مزيممد مممن قنمماة الصمملا والقنمماة. أّممما خبصمموا مسمم لة اكت مماا السمم و ا  2015لعممام 

  احملاكم بصدد الن ر ن ن ام العقوبات البديلمة. وقمد اسمتطاعإ احلكوممة إنشماء  لمو فا  ما
للمسمماعدة القنممائية  كممن مممن معامممة أك/ممر مممن نصممف مليممو  قنممية. وأبممدت احلكومممة التزاممماا قويممماا 
بزيمممادة املخصصمممات ممممن امليزانيمممة للقطممماع الصمممحي. وسمممن إ احلكوممممة قمممانو  اممممرائم امنسمممية وقمممانو  

واة بع امنسعا و صملإ ريمادة ل قماا ن عمدد املال قمات القنمائية للممدانع بارتكماب جمرائم املسا
تتصممل بممالعنف القممائم علمم  أسمماس نمموع امممنو. وقممد أفنممإ سياسممة سمم اليو  بشمم   ت/قيممف الفتيممات 

 ن املائممة ن عممدد البنممات امللتحقممات باملممدارس. 300املاضممية   ريممادة جتمماورت ن السممنوات املممموإىل
 وستقدم منة مراجعة الدستور تقاريردا إىل مكتب النائب العام وورير العدل ن املستقبل القريب.

وأشادت بنغالدييف بن اح س اليو  ن مكافحة مرض ف وس إيبولا ول  مإ التقمدم  -56
ت احملرر فيما خيا اللتزامات الدولية املتعلقة حبقو  اإلنسا . ونودإ بتعاو  س اليو  ممع ديإما

 املعاددات و /إ اجملتمع الدو  عل  مواصلة دعم س اليو .
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 1973( لعممام 138ور بممإ بل يكمما بالتصممديق علمم  اتفمماقييَت من مممة العمممل الدوليممة )رقممم  -57
. ولكنيممما بشممم   أسممموأ أشمممكال عممممل األطفمممال 1999( لعمممام 182بشممم   احلمممد األدب للسمممن و)رقمممم 

 فيمما يتعلمق بالصمحفيع واملمدافعع عمن  قمو  اإلنسما . أعربإ عن قلقيا إراء انتياكات  رية التعبم 
 ول  إ أنل ينبغي تعزيز  اية  قو  املرأة والطفل.

ور بممممإ بممممنن باصممممالح ن ممممام العدالممممة وبالتممممداب  املتخمممم ة للقنمممماء علمممم  سارسممممة تشممممويل  -58
التقليمديع. وأشمادت األعناء التناسلية األن/ويةا  ا ن ذلمك التفاقمات ذات الصملة ممع الزعمماء 

 ديود س اليو  فيما يتعلق باحلد من وفيات األميات.
وبينما نودإ بوتسوانا باإلصال ات التشريعية اليت أجر ما سم اليو ا أعربمإ عمن قلقيما  -59

اض املسممتمر إراء شمميوع سارسممة تشممويل األعنمماء التناسمملية األن/ويممة والعنممف املنممز  وامنسممي وا فمم
 بل   عنيا. كما أعربإ عن قلقيا إراء عدم استقالل القناء.احلالت امل معدل اإلدانة ن

وأشارت بوركينا فاسو إىل أ  مرض ف وس إيبول قد أضعف املبادرات اإل ائية. ور بإ  -60
 راجعمة الدسمتور ممن أجمل تعزيممز سميادة القمانو  و /مإ سمم اليوَ  علم  تك/يمف جيوددما للقنمماء 

 اء التناسلية األن/وية وعمل األطفال والزواج املبكر والقسر .عل  سارسات تشويل األعن
ودنمم ت بورونممد  سمم اليو  علمم  جيوددمما مممن أجممل تنفيمم  التوصمميات املنب/قممة عممن دورة  -61

السممتعراض السممابقة رغممم التحممديات املتصمملة  ممرض فمم وس إيبممول. ور بممإ بانشمماء منممة وطنيممة 
 شريعية واملنيسسية املتخ ة.حلقو  اإلنسا . وأشارت إىل التداب  الت

وأقمرت كممابو فم د  بالتحممديات املتصملة  ممرض فم وس إيبممول. ور بمإ  راجعممة الدسممتور  -62
وبانشمماء منممة وطنيممة حلقممو  اإلنسمما  وباصممالح الن ممام القنممائي وبمماملطط الوطنيممة للمسمماواة بممع 

 امنسع. ول  إ أ  املمارسات التقليدية النارة  ب أ  تنتيي.
بشم    ايمة احليمز  27/31أثنإ كندا علم  سم اليو  لرعايتيما قمرار  لمو  قمو  اإلنسما  و  -63

املتماح للم تمممع املمدن. ونودممإ بماملطوات املتخمم ة لتنفيم  السمم اتي ية املعنونمة  لنممدَع الفتيمات فتيممات 
 وليو أميات . وشددت كندا عل  أمهية  اية  ق الفتيات ن التعليم واحلق ن املصوصية.

ور بإ تشاد ديود س اليو  حلماية  قو  اإلنسا  رغم وباء ف وس إيبول. وأشمادت  -64
باعتماد األسلوب التشاركي ن إعداد التقرير الوطين. و /إ تشاد سم اليو  علم  تقمد  تقاريردما 

 املت خرة إىل ديإات املعاددات.
. وأشمادت بانشماء ونودإ شيلي ديود س اليو  من أجل مكافحة مرض فم وس إيبمول -65

منيسسمممة وطنيمممة حلقمممو  اإلنسممما  وبوضمممع ولمممة ممممن السممم اتي يات ضممممنيا املطمممة السممم اتي ية 
 الوطنية للشنيو  امنسانية وخطة الرعاية الصحية والنما  الجتماعي وبرنامز  قيق الرخاء.

يممما يتعلممق وأشممادت الصممع باسمم اتي ية سمم اليو  للحممد مممن الفقممر. ونودممإ بالتقممدم احملممرر ف -66
بتعزيمممز  قمممو  املمممرأة والطفمممل واألشمممخاا ذو  اإلعاقمممة واحلمممق ن الصمممحة والتنميمممة. ودعمممإ الصمممع 

 اجملتمع الدو  إىل مواصلة مساعدتل لس اليو  ن جيوددا.
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وأشممادت كولومبيمما بن ممر منممة مراجعممة الدسممتور ن مسمم لة إدممماج توصمميات منممة احلقيقممة  -67
ب ولمممة ملكافحممممة ممممرض فممم وس إيبمممول وملواجيمممة التحممممديات ذات واملصممماحلة. ونودمممإ بممماميود امل

ا الم   2011الصلةا ور بإ باعتماد القانو  املتعلق بف وس نقا املناعة البشرية/اإليدر لعام 
 بش   مكافحة التمييز.اا يتنمن أ كام

ض وأشممادت الكونغممو ديممود سمم اليو  مممن أجممل تنفيمم  التوصمميات املنب/قممة عممن دورة السممتعرا -68
السابقةا رغم أرمة مرض ف وس إيبولا وبالتقدم احملمرر فيمما يتعلمق بالوفماء بالتزاما ما  وجمب الصمكوا 
 الدولية. وش عإ اإلصال ات التشريعية ن  الت األشخاا ذو  اإلعاقة والطفل وسن الزواج.

ي ونودممإ كوسممتاريكا بمماملطط السمم اتي ية لتحسممع أ مموال السمم و  والن ممام القنممائ -69
وملكافحمممة سارسمممة تشمممويل األعنممماء التناسممملية األن/ويمممة وللحمممد ممممن  مممل املرادقمممات. وأعربمممإ عمممن 
قلقيا إراء الدعاءات املتعلقة بال ت ار التعسمفي وبالسمتخدام املفمرط للحمبو ن  المة اممرائم 

 البسيطةا وإراء عدم استقالل القناء.
ور بإ كوت ديفوار بالعملية الشاملة إلعداد التقرير الموطين وبمايالء ادتممام للتوصميات  -70

 علم  مواصملة جيوددما الراميمة إىل ضمما  لستعراض السابقة. و /إ سم اليو املقدمة خالل دورة ا
 التمتع حبقو  اإلنسا  ن إقليميا.

للحواممل واملرضمعات واألطفممال. ور بمإ كرواتيما باعتمماد مبمادرة الرعايمة الصمحية اجملانيمة  -71
و /إ س اليوَ  عل  تعزيز إطاردا التشريعي ملكافحة التع يب وضمما  احلمايمة القانونيمة الكافيمة 

 للنساء من العنف.
وأقرت كوبا بالتحديات املتصلة  رض فم وس إيبمول وباثماره علم  تعزيمز  قمو  اإلنسما   -72

ع ميمة. و /إ اجملتممع المدو  علم  دعمم سم اليو  و ايتيا. وأشارت إىل أنل جرت اعتماد قوان
 ن جيوددا لتحسع ن اميا الصحي.

 وأشادت امميورية التشيكية بَردِّ س اليو  عل  األسإلة اليت أرسلتيا إلييا سلفاا. -73
ول  مممإ المممدا را قبمممول التوصممميات املقدممممة ن دورة السمممتعراض األوىل بالتصمممديق علممم   -74

تيار  لتفاقية منادنة التع يب وأشارت إىل أ  التقرير الوطين يمو ي بم   سم اليو  الاوتوكول الخ
 تعمل من أجل التصديق عل  د ا الاوتوكول. وطلبإ تقد  تفاصيل بش    الة د ه اميود.

وأشادت جيبمو  بماملطوات اإل ابيمة املتخم ة ن  مال  ايمة  قمو  اإلنسما  رغمم وبماء  -75
بإ باإلصال ات املنيسسية والتشمريعيةا ولكنيما أعربمإ عمن قلقيما إراء ارتفماع ف وس إيبول. ور 

 مستويات العنف ضد املرأة.
وأشممادت مصممر بمماميود املب ولممة ملكافحممة مممرض فمم وس إيبممول وبالسياسممات الراميممة إىل  -76

مراقبممة الجتممار باألشممخاا. كممما ل  ممإ اعتممماد خطممة الرعايممة الصممحية الوطنيممةا  مما ن ذلممك 
 غطية األطفال ن إطار الت مع الصحي الوطين.ت
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وأشممادت إثيوبيمما بممماملطوات املتخمم ة لتنفيممم  التوصمميات املقبولممة املنب/قمممة عممن دورة السمممتعراض  -77
األوىل. وأشممارت إىل التعممديالت الدسممتورية املتعلقممة باملسمماواة بممع امنسممع وبنممماء الشممبابا و كافحممة 

 وباء ف وس إيبول.الفساد؛ وإىل الن اح ن مكافحة 
ونودمممإ أملانيممما بممماميود املب ولمممة لتحسمممع مسمممتوت الوفممماء باللتزاممممات الدوليمممة املتعلقمممة  -78

حبقمو  اإلنسمما  والتعمماو  مممع اآلليممات ذات الصمملةا والتعمماو  القممو  مممع  لممو  قممو  اإلنسمما . 
 واع فإ ب   أرمة مرض ف وس إيبول أعاقإ إ رار مزيد من التقدم.

إ غانما الن ماح ن مكافحمة وبماء فم وس إيبمولا ودمو مما يعكمو التمزام سم اليو  ول   -79
ببلمموغ أعلمم  مسممتوت سكممن مممن الصممحة. ور بممإ بتنفيمم  التوصمميات املنب/قممة عممن دورة السممتعراض 

 األوىلا وأشارت إىل أنل ل يزال ينبغي إلغاء القانو  املتعلق درعة الق  .
لوفائيمما بالتزاما مما ن إطممار عمليممة السممتعراض الممدور  وأثنممإ دنممدوراس علمم  سمم اليو   -80

الشممممامل ن أعقمممماب مممممرض فمممم وس إيبممممول. ور بممممإ بالتقممممدم احملممممرر ن  ممممال تعزيممممز الدعقراطيممممة 
ول  ممإ فإممة العتممماد )ألممف( المميت أ رر مما الل نممة الوطنيممة  2012خممالل انتخابممات عممام  مممن

 حلقو  اإلنسا .
حملممرر منمم  دورة السممتعراض األوىل ول  ممإ اللتممزام بتعزيممز احلممق ور بممإ إندونيسمميا بالتقممدم ا -81

 للحكومة ن  اية  قو  اإلنسا .اا ن التعليم. وش عإ عل  مشاركة اجملتمع املدن بوصفل شريك
ور ب العرا  باميود اليت ب لتيا س اليو  لكفالة المت/ال للمعادمدات الدوليمة حلقمو   -82

حمممديات منيممما تلمممك الممميت طر يممما ممممرض فممم وس إيبمممولا الممم   شمممك ل اإلنسممما  رغمممم ولمممة ممممن الت
 جداا لسالمة الدولة.اا خط  اا  ديد
إىل اختمماذ إجممراءات عاجلممة لتنفيمم  التوصمميات املقبولممة المميت مل تُنف مم  بعممد.  آيرلنممداودعممإ  -83

 اضمي وألنمل وأعربإ عن أسفيا ألنل ل يزال  ر  جتر  العالقمات امنسمية امل/ليمة القائممة علم  ال
  ر  استخدام القوانع ل ت ار ومال قة الصحفيع قنائياا.

ول  إ إسرائيل املراجعة امارية للدستور واعتماد قوانع جديدة واملوافقمة علم  خطمط  -84
 وطنية والتداب  املتخ ة ملكافحة ف وس نقا املناعة البشرية/اإليدر.

إيبولا وأثنإ عل  س اليو  للتزاميا الشم اع ول  إ جامايكا آثار أرمة مرض ف وس  -85
 .دائالا اا حبقو  اإلنسا  ن خنم صراعيا مع د ا املرض. وستشكل ميمة إعادة البناء جيد

خطتيمممما للتعممممان مممممن آثممممار فمممم وس إيبممممول. اا وتوقعممممإ اليابمممما  أ  تنفمممم  سمممم اليو  تممممدر ي -86
و  اإلنسما ا ول  مإ وجمود سارسمة وأعربإ عن قلقيا إراء منايقة الشرطة للمدافعع عن  ق

 تشويل األعناء التناسلية األن/وية والعنف املنز .
ول  إ ويورية لو الدعقراطية الشعبية قبول عدد كب  من التوصيات املنب/قمة عمن دورة  -87

 الستعراض األوىل واملطوات املتخ ة لتنفي دا. وأشادت ديود س اليو  لتعزيز  قو  اإلنسا .
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وأشاد لبنا  باميود املش كة ملكافحة مرض ف وس إيبول اليت ب لتيا س اليو  بالتعماو   -88
مممع اجملتمممع الممدو ا وقممي م بشممكل إ مماو مشمماركة احلكومممة ن عمليممة مراجعممة الدسممتور ون خطممط 

 من قبيل خطة  قيق الرخاء ون اس اتي ية احلد من الفقر.
تفشي ف وس إيبول ميمود تعزيمز  قمو  اإلنسما  وإىل  وأشارت ليسوتو إىل مدت إعاقة -89

 ندرة املواردا ودعإ الدول إىل تقد  الدعم إىل س اليو   ىت تتغلب عل  د ه التحديات.
ول  ممإ ليبيمما رغبممة سمم اليو  الصممادقة ن التعمماو  مممع آليممات  قممو  اإلنسمما  ور بممإ  -90

ة عممن دورة السممتعراض السممابقة وبسممن قممانو  ن بماميود املب ولممة لكفالممة متابعممة التوصمميات املنب/قم
 د ا الصدد.

ول  ممإ احلكومممة الممدعوة إىل تعزيممز املسمماواة بممع امنسممع وأكممدت التزاميمما بتمموف  فممرا  -91
متسماوية للنسماء والفتيمات. وفيمما يتعلمق بتشممويل األعنماء التناسملية األن/ويمةا ك/فمإ احلكوممة احلمموار 

ورات عل  الصعيد الموطين بشم   دم ه املمارسمة. وُوفِّمرت مصمادر دخمل مع الزعماء التقليديع واملشا
بديلة ملمارسييا. وأوضا الوفد أنل مل ُ َنع الطالبات الواضا  ُلين من ارتيماد املمدارس: فيمن يرتمد  
املممدارس و تممز  المتحانمماتا ولكممن ن فصممول مالئمممة ل ممروفين املاصممة. وأنشمم ت احلكومممة منممة 

ات حلمايمممة الطفمممل ن كمممل اجملمممالو احملليمممة ن البلمممد. كمممما وضمممعإ اسممم اتي ية لشمممنيو  الطفمممل وإدار 
 لقناء األ دافا ودي بصدد اختاذ خطوات لفصل األ داف عن البالغع ن مراكز ال ت ار.

وقممد سمممن إ احلكومممة قمممانو  احلصمممول علمم  املعلوممممات وقمممانو  الل نممة املسمممتقلة لوسمممائط  -92
. كممما أوجممدت 2007مل يُممَد  ومل ُلممَبو أ  صممحفي منمم  عممام  اإلعممالم. وتُبممعِّ السمم الت أنممل

س اليو  بيإة مواتية حلرية التعب  العلين. وكرر الوفد أ  منة مراجعة الدستور ستعاجلا ضمن ولة 
 أمور أخرتا مس لة امنسية.

وأشادت مدغشقر بتصميم احلكومة عل  الوفاء بالتزاما ا ممن خمالل تنفيم  إصمال ات  -93
 متعلقة حبقو  اإلنسا  ن اجملالت التشريعية واملنيسسية واملعيارية. عديدة
وأشممارت ماليزيمما إىل اإلصممال ات القانونيممة والدسممتورية المميت ُأجريممإ وإىل اميممود الراميممة  -94

إىل تعزيز  كع املمرأة. واع فمإ بوجمود  مديات معيقمة لتعزيمز  قمو  اإلنسما  ن أعقماب تفشمي 
 مرض ف وس إيبول.

ور بإ ملديف باعتماد عدد من القوانع. و /مإ سم اليوَ  علم  أ  تعماجل علم  سمبيل  -95
 األولوية مشكليَت ارتفاع معدلت وفيات األطفال والزواج املبكر والقسر .

ول  ممإ املكسمميك بسممرور اعتممماد قممانو  األشممخاا ذو  اإلعاقممة وإنشمماء منممة معنيممة  -96
م  ت تمداب  ملكافحمة العنمف امنسمان وأ  سم اليو  قمد صموتإ هب ه املس لةا وأشارت إىل أنل اختُِّ

 لصاحل قرار اممعية العامة بش   إلغاء عقوبة اإلعدام.
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وس لإ ويورية امبل األسود عما إذا كا  بامكما  الوفمد تقمد  تفاصميل بشم   خطمط  -97
التناسملية األن/ويمة بمالن ر إىل احلكومة ملكافحة وجتر  املمارسة النارة املتم/لة ن تشمويل األعنماء 

 آثاردا السلبية عل  صحة املرأة البدنية والعقلية.
وأشمماد املغممرب بعمممل منممة احلقيقممة واملصمماحلةا ول سمميما توصمميا ا املتعلقممة بتم/يممل املممرأةا  -98

ن املائممة. ور  ممب بالتصممديق  30ور  ممب ن دمم ا الصممدد بمماحلكم املتعلممق بتحديممد  صممة نسممبتيا 
اقيممة منادنممة التعمم يب وبممالتوقيع علمم  بروتوكونمما الختيممار  وعلمم  الاوتوكممول الختيممار  علمم  اتف

 لتفاقية القناء عل  ويع أشكال التمييز ضد املرأة.
وأشمادت مورامبيممق بن مماح سم اليو  ن وقممف انتشممار ممرض فمم وس إيبممول واننمممإ إىل  -99

ددة اموانممب نمم ا البلممد  ممىت يقممف علمم  َمممن  /مموا اجملتمممع الممدو  علمم  منمماعفة مسمماعدتل املتعمم
 قدميل من جديد ن أعقاب وباء ف وس إيبول.

وأشمادت ناميبيما بتنفيم  سم اليو  للخطمة السم اتي ية الوطنيمة للشمنيو  امنسمانية وخطمة  -100
( وخطممة العمممل 2008)1820( و2000)1325ملتعلقممة بقممراَر   لممو األمممن العمممل الوطنيممة ا

القممائم علمم  أسمماس نمموع امممنو وبروتوكممول اإل الممة المموطين املتعلممق بممالعنف  الوطنيممة بشمم   العنممف
 القائم عل  أساس نوع امنو.

( وقممانو  2013ور بممإ دولنممدا بتنفيمم  قممانو  احلممق ن احلصممول علمم  املعلومممات لعممام ) -101
لعالقممات الل نممة املعنيممة بفمم وس نقمما املناعممة البشممرية/اإليدر. ول  ممإ أ  القمموانع المميت جُتممرِّم ا

 امنسية امل/لية القائمة عل  ال اضي ل تزال قائمة.
ودن   الني ر س اليو  عل  جيوددما ملكافحمة ممرض إيبمول ول مظ بارتيماح تعزيمز اإلطمار  -102

 التشريعي ن  ال  قو  اإلنسا  من خالل اعتماد عدة قوانع.
اإلنسمما  وأشممادت بسممن قمممانو  ونودممإ ني  يمما بممالتزام سمم اليو  بتعزيممز و ايممة  قممو   -103

 2013وقمممانو  احلمممق ن احلصمممول علممم  املعلوممممات لعمممام  2011األشمممخاا ذو  اإلعاقمممة لعمممام 
  .2012وقانو  امرائم امنسية لعام 

 وأ اطإ عما  علماا بالتقرير الوطين لس اليو  وقدمإ توصيات. -104
قممممة عممممن دورة السممممتعراض وأشممممادت باكسممممتا  ديممممود سمممم اليو  لتنفيمممم  التوصمممميات املنب/ -105

السممابقة وأشممارت إىل العوائممق الناوممة عممن أرمممة فمم وس إيبممول. ول  ممإ التممداب  املتخمم ة لتعزيممز 
 و اية  قو  اإلنسا ا ول سيما  قو  املرأة والطفل واألشخاا ذو  اإلعاقة.

شممادت وأثنممإ الااريممل علمم  جيممود سمم اليو  لتعزيممز اسممتقالل منتيمما حلقممو  اإلنسمما  وأ -106
 بالتصديق عل  اتفاقية منادنة التع يب والتوقيع عل  بروتوكونا الختيار .

ور بمممإ فرنسممما بالتمممداب  الممميت اختممم  ا سممم اليو  منممم  دورة السمممتعراض األوىلا وأشمممادت  -107
 عل  وجل املصوا باعتماد قانو  املساعدة القنائية والقانو  املتعلق بالعنف امنسي.
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وليفيمما املتعممددة القوميممات ديممود سمم اليو  مممن أجممل  سممع صممحة املممرأة وأشممادت دولممة ب -108
مممممن خممممالل مبممممادرة الرعايممممة الطبيممممة اجملانيممممة للحوامممممل واملرضممممعات واألطفممممال دو  سممممن املامسممممةا 

 وبتك/يف اميود الرامية إىل  قيق الالمركزية ن  ال التعليم.
لم  جيوددما ممن أجمل تنفيم  التوصميات ودن ت ويورية الكونغو الدعقراطيمة سم اليو  ع -109

 املنب/قة عن دورة الستعراض السابقة ومن أجل  قيق دد  إصالح ن ام العدالة.
وأعرب وفد سم اليو  عمن شمكره مميمع املتكلممع علم  مما وجيموه ممن عبمارات املواسماة  -110

يو  وشمعبياا والتش يع إىل شعبل خالل ف ة تفشمي فم وس إيبمول الصمعبة. وباسمم  كوممة سم ال
 أعرب الوفد عن أعمق مشاعر تقديره.

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

ستدرس سيراليون التوصييات التالييةو وسيتقدد ردودعيا عليييا ويي الوقيس المناسيب  -111
   على أالا يتعدى ذلي  موعيد اليدورة الثانيية والثالثيين لمجليس حقيوق اإلنسيان ويي حزييران/

 :2016يونيه 
التوقييييع والتقييييديق عليييى الالروتورييييوا االاتيييياري الثيييياني الملحيييق بالعيييييد  111-1

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةو اليادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدادو وريلل  
 عقوبة نيائياا وي جميع الحاالت )إسالانيا(؛عله الإلغاء 
دولي الخياص التقديق على الالروتوروا االاتياري الثياني الملحيق بالعييد الي 111-2

بيييالحقوق المدنيييية والسياسييييةو الييييادف إليييى إلغييياء عقوبييية اإلعيييداد )سويسيييرا( و)بلجي يييا( 
 و)الجالل األسود( و)ورنسا(؛

الملحيق بالعييد اليدولي الخياص  الثانيالتقديق على الالروتوروا االاتياري  111-3
 بالحقوق المدنية والسياسيةو اليادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداد )بنن(؛

 التقديق على الالروتوروا االاتياري التفاقية مناعضة التعليب )عندوراس(؛ 111-4
التقديق على الالروتوروا االاتياري التفاقية مناعضية التعيليب ورييره مين  111-5

 ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة )بولندا(؛
الالروتورييييوا االاتييييياري التفاقييييية التقييييديق دون مزيييييد ميييين التيييي اير علييييى  111-6

مناعضييييية التعيييييليب ورييييييره مييييين ضيييييروب المعاملييييية أو العقوبييييية القاسيييييية أو الالإنسيييييانية 
 الميينة )الدانمرك(؛ أو

__________ 

 .مل  ِر  رير الستنتاجات والتوصيات **
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التفاقييية مناعضيية التعييليب وريييره  االاتييياريالتقييديق علييى الالروتورييوا  111-7
بعد التوقييع علييه ويي  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينةو من
 )ررواتيا(؛ 2003عاد 
مناعضيية التعييليب وإنشيياء  التفاقيييةالتقييديق علييى الالروتورييوا االاتييياري  111-8

 آلية وقائية وطنية ووقاا ألح امه )الجميورية التشي ية(؛
االاتيييياري التفاقيييية  الالروتوريييوااتخييياذ التيييدابير الالتمييية للتقيييديق عليييى  111-9

 (؛مناعضة التعليب )شيلي
مواصلة الجيود الرامية إلى التقديق عليى الالروتوريوا االاتيياري التفاقيية  111-10

مناعضييييية التعيييييليب ورييييييره مييييين ضيييييروب المعاملييييية أو العقوبييييية القاسيييييية أو الالإنسيييييانية 
 الميينة )المغرب(؛ أو

التقييديق علييى االتفاقييية الدولييية لحماييية جميييع األشييخاص ميين االاتفيياء  111-11
 وا االاتياري التفاقية مناعضة التعليب )تونس(؛القسري والالروتور

التقديق على الالروتوروا االاتياري التفاقية مناعضية التعيليب ورييره مين  111-12
ضييروب المعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الالإنسييانية أو الميينييةو وعلييى االتفاقييية الدولييية 

 لحماية جميع األشخاص من االاتفاء القسري )ورنسا(؛
التقييييديق علييييى الالروتورييييوا االاتييييياري الثيييياني الملحييييق بالعيييييد الييييدولي  111-13

الخاص بالحقوق المدنيية والسياسييةو الييادف إليى إلغياء عقوبية اإلعيدادو وعليى اتفاقيية 
 مناعضة التعليب وبروتوروليا االاتياري )الالرتغاا(؛

 ان(؛التقديق على اتفاقية مناعضة التعليب وبروتوروليا االاتياري )لالن 111-14
التقديق على الالروتوروا االاتيياري التفاقيية القضياء عليى جمييع أشي اا  111-15

 التمييز ضد المرأة والالروتوروا االاتياري التفاقية مناعضة التعليب )جيالوتي(؛
التوقيع والتقديق على الالروتوروا االاتياري للعيد اليدولي الخياص بيالحقوق  111-16

يييية والالروتوريييوا االاتيييياري الثييياني الملحيييق بالعييييد اليييدولي االقتقيييادية واالجتماعيييية والثقاو
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةو اليادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداد )جيالوتي(؛

التقيييديق عليييى اتفاقييييية مناعضييية التعييييليب ورييييره ميييين ضيييروب المعامليييية  111-17
لحماية جمييع األشيخاص العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة واالتفاقية الدولية  أو

 من االاتفاء القسري وضمان تنفيلعما وي الاللد )رابو ويردي(؛
النظيير وييي مسيي لة التقييديق علييى الالروتورييوا االاتييياري التفاقييية القضيياء  111-18

علييى جميييع أشيي اا التمييييز ضييد المييرأة؛ وعلييى االتفاقييية الدولييية لحماييية حقييوق جميييع 
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وعلى االتفاقية الدوليية لحمايية جمييع األشيخاص مين العماا المياجرين وأوراد أسرعم؛ 
 االاتفاء القسري )بوررينا واسو(؛

إتميياد عملييية التقييديق علييى الالروتورييوا االاتييياري التفاقييية القضيياء علييى  111-19
جميع أش اا التمييز ضد المرأة والتقديق عليى الالروتوريوا االاتيياري التفاقيية حقيوق 

 الالرات )سلوواريا(؛الطفل المتعلق بإجراء تقديم ال
التقديق على الالروتوروا االاتيياري التفاقيية القضياء عليى جمييع أشي اا  111-20

 التمييز ضد المرأة )بلجي ا( و)رانا(؛
عليى الالروتوريوا االاتيياري التفاقيية القضياء السيريع التقيديق العمل من أجل  111-21

 ج وعاا لتنفيله )شيلي(؛و بما وي ذل  وضع برنامعلى جميع أش اا التمييز ضد المرأة
التقيديق عليى الالروتوريوا االاتيياري التفاقيية القضياء عليى تسريع عمليية  111-22

 )بوروندي(؛ جميع أش اا التمييز ضد المرأة
علييى الالروتورييوا االاتييياري التفاقييية القضيياء علييى جميييع أشيي اا التقييديق  111-23

تشيويه األعضياء التناسيلية األنثويية و واعتماد قانون وطني يحظر ممارسة التمييز ضد المرأة
 وتنفيل المعايير المتعلقة بحقوق المرأة لضمان تمتعيا باالستقالا اللاتي )مدرشقر(؛

علييى االتفاقييية الدولييية لحماييية جميييع األشييخاص ميين االاتفيياء التقييديق  111-24
 )بنن(؛القسري 
الاتفيياء علييى االتفاقييية الدولييية لحماييية جميييع األشييخاص ميين االتقييديق  111-25

 )الجالل األسود( و)النيجر(؛القسري 
علييى االتفاقييية الدولييية لحماييية جميييع األشييخاص ميين االاتفيياء التقييديق  111-26

 )عمان(؛القسري 
على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماا تسريع عملية التقديق  111-27

ولي الخياص بيالحقوق الالروتوريوا االاتيياري للعييد اليدم وعليى المياجرين وأوراد أسيرع
 ة )الفلالين(؛االقتقادية واالجتماعية والثقاوي

التقيديق عليى االتفاقيية الدوليية لحمايية حقيوق جمييع العمياا المييياجرين  111-28
 وأوراد أسرعم )عندوراس(؛

التقيديق عليى االتفاقيية الدوليية لحمايية حقيوق جمييع العمياا المييياجرين  111-29
 )النيجر(؛ وأوراد أسرعم

التقديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماا تسريع عملية  111-30
 )إندونيسيا(؛المياجرين وأوراد أسرعم 
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عليييى الالروتوريييوا االاتيييياري للعييييد اليييدولي الخييياص بيييالحقوق التقيييديق  111-31
 )رانا(؛االقتقادية واالجتماعية والثقاوية 

حقيييوق األشيييخاص ذوي  التفاقيييية التقيييديق عليييى الالروتوريييوا االاتيييياري 111-32
 اإلعاقة )رانا(؛

 اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقالة علييا )أرمينيا(؛االنضماد إلى  111-33
 (؛بننالتقديق على اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقالة علييا ) 111-34
 1989( لعياد 169اتفياقيتيي منظمية العميل الدوليية )رقيم التقديق عليى  111-35
 بش ن العماا المنزليين )بنن(؛ 2011( لعاد 189و)رقم  الشعوب األصلية والقالليةبش ن 
( 189 منظمة العمل الدولية )رقيمالنظر وي مس لة التقديق على اتفاقية  111-36
 الفلالين(؛بش ن العماا المنزليين ) 2011لعاد 
ة ووقاا للتوصيية السيابقة التقديقو حسب االقتضاءو على الق وك الدولي 111-37

 المقدمة والمؤيَّدة وي الدورة األولى لعملية االستعراض الدوري الشامل )أورورواي(؛
تسيييريع إجيييراءات التقيييديق عليييى جمييييع القييي وك الدوليييية المقدمييية إليييى  111-38

 الالرلمان )ال ونغو(؛
مواصيييلة الجييييود الماللولييية ويييي سيييياق عمليييية مراجعييية الدسيييتور )جنيييوب  111-39
 يقيا(؛أور 

 (؛ليسوتوتسريع عملية مراجعة الدستور ) 111-40
تسيييريع عمليييية مراجعييية الدسيييتور وإداييياا التعيييديالت المناسيييالة لمواءمييية  111-41

القييوانين والسياسييات الوطنييية مييع التزامييات الاللييد اإلقليمييية والدولييية المتعلقيية بحقييوق 
 اإلنسان )شيلي(؛

اعتالييييارات ااصيييية ويمييييا يتعلييييق تسييييريع عملييييية مراجعيييية الدسييييتور وإدرا   111-42
 بالمساواة بين الرجل والمرأة )إسرائيل(؛

 تعزيز الجيود الرامية إلى جعل اإلصالح الدستوري الجاري وعااالا )النيجر(؛ 111-43
مواصيييلة تنفييييل توصييييات لجنييية الحقيقيييية والمقيييالحةو ميييع التررييييز علييييى  111-44

ى التميييز ضيد الميرأةو وال سييما مراجعة وتعديل األح اد الدستورية التي قيد تنطيوي علي
 من الدستور )رولوماليا(؛ 27من المادة  4الفقرة 
رفالييية التنفييييل الفعييياا لقيييانون م اوحييية العنيييف المنزليييي وقيييانون الجيييرائم  111-45

 الجنسيةو وذل و على وجه الخقوصو بتعزيز إم انية الوصوا إلى العدالة )الالراتيل(؛
 حقوق الطفل )بارستان(؛ اتفاقيةفيل مواصلة سن قوانين محددة لتن 111-46
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ضيييمان تواوجيييق جمييييع المعيييايير القانونيييية ميييع اتفاقيييية القضييياء عليييى جمييييع  111-47
أشيي اا التمييييز ضييد المييرأة وم اوحيية ممارسيية تشييويه األعضيياء التناسييلية األنثوييية بحييزد 

 )ورنسا(؛
طالع سن قيانون يحظير ممارسية تشيويه األعضياء التناسيلية األنثويية واالضي 111-48

 بالرامج للتوعية وي علا القددو وال سيما لفائدة اآلباء والنساء والفتيات )بولندا(؛
 إدما  أح اد القانون الدولي لحقوق اإلنسان وي القوانين المحلية )تاماليا(؛ 111-49
تخقيص مزيد من الموارد ومضاعفة الجيود إلتماد اإلصالحات القانونية  111-50

ن الوطنيييية ميييع المعيييايير وااللتزاميييات الدوليييية المتعلقييية بحقيييوق الجاريييية لمواءمييية القيييواني
 اإلنسان )ماليزيا(؛

تعزيز المؤسسيات الرئيسيية لحقيوق اإلنسيان التيي ليدييا تررييز دقييق عليى  111-51
 حماية المرأة والطفل )ليسوتو(؛

تزويد لجنتيا الوطنية لحقوق اإلنسان بالتمويل ال ياوي لتم ينييا مين أداء  111-52
 دورعا )الالرتغاا(؛

 ضمان استقالا اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان )مقر(؛ 111-53
مواصيلة الييدوع قجييدماا بعمييل اللجنيية الوطنييية لحقييوق اإلنسييان بجمليية إجييراءات  111-54

 منيا وضع اطة عمل وطنية شاملة لحقوق اإلنسان )إندونيسيا(؛
وييييي السياسييييات إدمييييا  الييييدروس المستخلقيييية ميييين أتميييية ويييييروس إيالييييوال  111-55

واإلجراءات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسيان ويي المسيتقاللو بميا ويي ذلي  ويي 
 عملية مراجعة الدستور )جاماي ا(؛

مواصييييلة تعزيييييز وحماييييية الحريييييات األساسييييية وحقييييوق اإلنسييييان لجميييييع  111-56
 مواطنييا )نيجيريا(؛

بالعنف القائم على أساس بروتوروا اإلحالة الوطني المتعلق مواصلة تنفيل  111-57
لعيياد  نييوع الجيينس واطيية العمييل الوطنييية بشيي ن العنييف القييائم علييى أسيياس نييوع الجيينس

 (؛أذربيجان( وي جميع أنحاء الاللد )2012)
اطة العمل الوطنية بش ن العنف القائم اتخاذ تدابير وعالة لمواصلة تنفيل  111-58

 عالية(؛)جميورية الو الديمقراطية الش على أساس نوع الجنس
مواصيييلة تنفييييل التيييدابير الراميييية إليييى حمايييية الحقيييوق المدنيييية والسياسيييية  111-59

 ومراعاتيا )روت ديفوار(؛
تنفيل استراتيجية وطنيية لم اوحية الفسياد بغيرض محاربية آثياره التيي تعييق  111-60

 التمتع بحقوق اإلنسان )المغرب(؛
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 المعاعدات )مقر(؛تقديم التقارير الوطنية المت ارة إلى عيئات  111-61
اتخيياذ تييدابير ملموسيية للقضيياء علييى التمييييز ضييد النسيياء والفتيييات قانونيياا  111-62

تسريع عملية مراجعة الدستور ويي مجياا المسياواة بيين الجنسيين اا وممارسةاو ومنيا أيض
 )سلووينيا(؛

ضييمان المسيياواة بييين الجنسييين بإدراجيييا وييي الدسييتور وسيين قييوانين ذات  111-63
أي بش ن تم ين المرأة والمساواة بين الجنسيينو وم اوحية القيور النمطيية التيي  وصلة

 تشجع التمييز ضد المرأة )مقر(؛
اعتميياد قييانون ي فييل المسيياواة بييين الجنسييين واتخيياذ التييدابير الالتميية لتم ييين  111-64

 المرأة وت عيل المجتمع )عمان(؛
سياسييات علييى نطيياق الاللييد مضيياعفة الجيييود الرامييية إلييى تنفيييل قييوانين و  111-65

 لتعزيز المساواة بين الجنسين )عندوراس(؛
اتخاذ تدابير إلنفياذ القيوانين والسياسيات الراميية إليى تعزييز المسياواة بيين  111-66

 الرجل والمرأة )مدرشقر(؛
اتخاذ تدابير ااصة مؤقتة لمعالجة مسي لة المسياواة بيين الجنسيين والنظير ويي  111-67

 مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين إلى الالرلمان )ملديف(؛مس لة إعادة تقديم 
بلا جيود لم اوحة عدد المساواة بيين الجنسيين مين ايالا سين قيوانين  111-68

ت فييل المسيياواة بييين الجنسييين وتم ييين المييرأة ميين المشيياررة وييي المناصييب التشييريعية 
 الح ومية وي الاللد )العراق(؛

ابير الالتميية لضييمان حماييية الفتيييات ميين أي شيي ل ميين اتخيياذ جميييع التييد 111-69
التمييييز والعنيييف ويييي المييدارس وتمتيييع المراعقيييات الحواميييل بت يياوؤ الفيييرص ويييي مجييياا 

 التعليم )سلووينيا(؛
القضاء بفعالية على التمييز ضد المرأة ووضع سياسة شاملة للمساواة بين  111-70

 نظييم حميالت للتوعيية ويي المجتميعالجنسين والقضاء عليى العنيف ضيد الميرأة مين ايالا ت
 واإلدارة العامة )إسالانيا(؛

مواصلة اتخياذ تيدابير لحمايية الميرأة مين الممارسيات التقليديية التيي تعييق  111-71
اإلعميياا ال امييل لحقوقييياو ومواصييلة تنفيييل أنظميية للقضيياء علييى جميييع أشيي اا التمييييز 

 ضد المرأة )بارستان(؛
لى إنياء التمييز والعنف ضد المرأة باتخاذ جميع مواصلة الجيود الرامية إ 111-72

التدابير الالتمة لضيمان تمتعييا عليى قيدد المسياواة وعليى نحيو وعاياا بإم انيية الوصيوا 
 إلى العدالة ورفالة حقوليا على التعليم بجميع مستوياته )جيالوتي(؛
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 )بلجي ا(؛إلغاء التدابير التي تستالعد الفتيات الحوامل من النظاد التعليمي  111-73
تغييييييير سياسييييية منيييييع الفتييييييات الحواميييييل مييييين ارتيييييياد الميييييدارس واجتييييييات  111-74

 (؛آيرلندااالمتحانات الرسميةو وتشجيعين على استئناف الدراسة بعد الوالدة )
إنياء ممارسة منع الفتيات الحوامل وي سيراليون مين ارتيياد الميدارس واجتييات  111-75

 من اتفاقية حقوق الطفل )رندا(؛ 28و 2المادتان  االمتحاناتو ووق ما تقتضيه
السييييماح لتميييييات المراعقييييات بييييالعودة إلييييى التعليييييم النظييييامي وباجتيييييات  111-76

يييج تدريجيييية  االمتحانيييات ايييالا وتيييرة الحميييل وبعيييد اليييوالدةو بميييا ويييي ذلييي  اعتمييياد نيجيج
 حداث وقييوا أو ترتيالييات منفقييلةو وذليي  بغييرض إنييياء دوامييات الفقييراسييت قاليييل ميين

 وحمل المراعقات والعنف المنزلي )جاماي ا(؛
ت ثيف جيودعا لم اوحة التمييز ضيد الميرأة وحظير العقياب الاليدني لتطفياا  111-77

 وي جميع الحاالت )تونس(؛
 مواصلة الجيود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة )الجزائر(؛ 111-78
سيياواة بيين الجنسييين بغيرض رفاليية ت يياوؤ اعتمياد مشييروع القيانون المتعلييق بالم 111-79

الجنسييينو وبخاصيية وييي مجيياا المشيياررة وييي الح ييم والترشيييط للمناصييب وييي القطيياع العيياد 
 )جميورية ال ونغو الديمقراطية(؛

نزع صفة الجريمة عن العالقات الجنسية المثلية بيين الاليالغين المتراضيين  111-80
 الجنسي أو اليوية الجنسانية )رندا(؛ واعتماد قانون يحظر التمييز على أساس الميل

المتعليييق بيييالجرائم ضيييد  1861مييين قالقيييانون  62و 61إلغييياء الميييادتين  111-81
 األشخاصقو اللتين تجرِّمان العالقات المثلية القائمة على التراضي )عولندا(؛

إلغاء األح اد القانونية التي تجعاِقب عليى العالقيات الجنسيية بيين الاليالغين  111-82
المثليييين المتراضييين بغييية احتييراد مالييدأي المسيياواة وعييدد التمييييز بييين جميييع األشييخاص 

 )ورنسا(؛
إدااا التعديالت الالتمة على القوانين إللغاء المعيايير التيي تججيرِّد وتِقيم  111-83

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري اليوية الجنسانية وحاملي صفات 
 تين(؛الجنسين )األرجن

لمثلييييات والمثلييييين التشيييجيع عليييى اعتمييياد تيييدابير ل فالييية حقيييوق اإلنسيييان ل 111-84
 رولوماليا(؛ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري اليوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )

تعزيز المعايير والالرامج الرامية إلى م اوحة التمييز والعنف القائميين عليى  111-85
 يوية الجنسانية )شيلي(؛أساس الميل الجنسي وال
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مواصييلة العمييل ميين أجييل إتالييية الوصييم المييرتالو بفيييروس إيالييوال ومعالجييية  111-86
 اآلثار رير المتناسالة لتتمة على النساء والعاملين وي مجاا القحة )أستراليا(؛

تنفيل التدابير الرامية إلى ضمان التمتع ال امل بالحقوق لتشخاص ذوي  111-87
 ويما يتعلق بالتعليم الشامل للجميع )إسرائيل(؛اإلعاقةو وبخاصة 

اتخاذ تدابير لزيادة الوعي لدى السي ان بغيرض القضياء عليى الوصيم والتميييز  111-88
 الللين يعانييما األشخاص ذوو اإلعاقة )مدرشقر(؛

تشييجيع السياسييات واالسييتراتيجيات الرامييية إلييى رفاليية حقييوق األشييخاص  111-89
 ذوي اإلعاقة )الم سي (؛

مواصلة تنفيل القوانين واألنظمة الخاصة بحماية وتعزيز حقوق األشخاص  111-90
 ذوي اإلعاقة )بارستان(؛

 إلغاء عقوبة اإلعداد )جيالوتي(؛ 111-91
 إلغاء عقوبة اإلعداد قانونياا )ألمانيا(؛ 111-92
 إلغاء عقوبة اإلعداد وي الاللد رسمياا )الالرتغاا(؛ 111-93
 الخطوات الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعداد )موتاماليق(؛اتخاذ مزيد من  111-94
مضاعفة الجيود من أجل معالجة وإلغاء عقوبية اإلعيداد ويي سيياق عمليية  111-95

 مراجعة الدستور )بنما(؛
ارتناد الفرصة التي تتيحيا عملية مراجعة الدستور لتضمينه اإللغاء النيائي  111-96

 لعقوبة اإلعداد )سويسرا(؛
درا  مسيي لة إلغيياء عقوبييية اإلعييداد ويييي القييوانين الوطنيييية واالنضييماد إليييى إ 111-97

 الالروتورييوا االاتييياري الثيياني الملحييق بالعيييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسيييةو
 )أورورواي(؛ اليادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداد

الالروتوريوا المضي وي مسار اإللغياء القيانوني لعقوبية اإلعيداد والتقيديق عليى  111-98
االاتياري الثاني الملحق بالعييد اليدولي الخياص بيالحقوق المدنيية والسياسييةو الييادف إليى 

 )أستراليا(؛ إلغاء عقوبة اإلعداد
تجيييريم التعيييليب بشييي ل صيييريط ويييي القيييانون الجنيييائي وتقيييديم المتيميييين  111-99

 بممارسته إلى العدالة )إسالانيا(؛
مراجعية القييوانين المحلييية بغيرض رفاليية التجييريم الفعاياا ألوعيياا التعييليبو  111-100

اتفاقية مناعضة التعليب وريره من ضروب المعاملة أو العقوبة ووقاا لاللتزامات بموجب 
 )عندوراس(؛ القاسية أو الالإنسانية أو الميينة
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لمسيؤولين اتخاذ تدابير لمنع حاالت التعليب وسوء المعاملية ولمقاضياة ا 111-101
عنياو وذل  بإدرا  تعريف للتعليب وي قوانينيا ووقاا التفاقية مناعضة التعليب والعيد 

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )الالرتغاا(؛
 تعريف وتجريم التعليب وي القانون الجنائي الوطني )الم سي (؛ 111-102
ت اليوطني ورفالية تجريميه إدرا  تعريف واضط للتعليب وي قانون العقوبا 111-103

 بش ل صارد )مقر(؛
 يتنفيييل سياسيية قائميية علييى عييدد التسييامط مييع العنييف الجنسييي والجنسييان 111-104

ورفاليية مالحقيية جميييع مرت الييي أوعيياا العنييف ضييد المييرأة وضييمان إعييادة ت عيييل ودعييم 
 ضحايا العنف )سلوواريا(؛

الجنسي والجنساني ورفالية العنف إتاء سياسة قائمة على عدد التسامط تنفيل  111-105
ضييمان إعييادة الت عيييل والييدعم لضييحايا و و مالحقيية جميييع مرت الييي أوعيياا العنييف ضييد المييرأة

 )ألالانيا(؛ العنف
 اعتماد قوانين تحظر ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )لالنان(؛ 111-106
تناسييلية ت ثيييف الجيييود الرامييية إلييى م اوحيية ممارسيية تشييويه األعضيياء ال 111-107

 األنثوية )ملديف(؛
حظييير ممارسييية تشيييويه األعضييياء التناسيييلية األنثويييية رليييياا وتجريمييييا ِعيييوض  111-108

 )تاماليا(؛ سن الثامنة عشرة تحديد الخضوع ليا وي
القريط لجمييع الممارسيات الضيارة التيي تسيتيدف النسياء مين جمييع  الحظر 111-109

ية األنثوييية وتيزويج الطفييالت واليزوا  المال يير األعميارو بمييا ويي ذليي  تشيويه األعضيياء التناسيل
بحيييق المسييينات بيييدعوى السيييحرو واتخييياذ جمييييع التيييدابير  تميييارس والقسيييري واألوعييياا التيييي

 الالتمة إلنفاذ علا الحظر )سلووينيا(؛
مسيي لة تشييويه األعضيياء التناسييلية األنثوييية ميين اييالا المناسييالة لمعالجيية ال 111-110

قيي وك وضييع الالفتيييات والزعميياء التقليييديين والييدينيين و بييرامج لتوعييية اآلبيياء والنسيياء و 
مالئميةو ووقياا للتوصيية التيي قجييدِّمس ايالا اليدورة األوليى لعمليية االسييتعراض القانونيية ال

 الدوري الشامل والتي قاللتيا سيراليون )ألمانيا(؛
المعاقاليية علييى ممارسيية تشييويه األعضيياء التناسييلية األنثوييية وأي ممارسييات  111-111
 ة بقحة الفتيات والنساء الالدنية والنفسية )إسالانيا(؛ضار 
تشيييويه األعضييياء لقيييوانين سييييراليون المحليييية  القيييريط بموجيييب تجيييريمال 111-112

التناسييلية األنثوييية وبترعييا بغييية إحييرات مزيييد ميين التقييدد وييي القضيياء علييى عييله الممارسيية 
 الضارة )أستراليا(؛
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 القاصرات وي طقوس الاللوغ )ال ونغو(؛اعتماد قانون يحظر مشاررة  111-113
مواصيييلة السييييعي إلييييى إيجيييياد تييييواتن دقيييييق بييييين التييييدابير المتخييييلة لم اوحيييية  111-114

 الممارسات التقليدية الضارة ومالدأ احتراد المعتقدات الثقاوية والدينية التقليدية )جاماي ا(؛
إجيييراءات  اعتمييياد تيييدابير مالئمييية للتم يييين االقتقيييادي للميييرأةو وت ثييييف 111-115

 م اوحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والزوا  المال ر )رابو ويردي(؛
رفالييية حماييييية حقييييوق المييييرأةو وال سيييييما بتجييييريم تشييييويه األعضيييياء التناسييييلية  111-116

 األنثوية والعنف المنزلي والجنسي وبتنفيل القوانين المتعلقة بياتين المس لتين )بوتسوانا(؛
تشييييويه األعضيييياء التناسييييلية األنثوييييية قانونيييييااو علييييى نحييييو  حظيييير ممارسيييية 111-117
 أوصي به سابقاا )سويسرا(؛ ما

اعتميياد الحظيير التشييريعي التيياد لتشييويه األعضيياء التناسييلية األنثوييية وبييدء  111-118
نقييياا عييياد وبيييرامج للتوعيييية بشييي ن عيييله الممارسييية باعتالارعيييا انتيارييياا لحقيييوق اإلنسيييان 

 التشي ية(؛ للفتيات والنساء )الجميورية
تعزيييز حظيير طقييوس بلييوغ المييرأة بغييرض القضيياء رلييياا علييى ممارسيية تشييويه  111-119

 األعضاء التناسلية األنثوية وي الاللد )أورندا(؛
استئقييياا ممارسييية تشيييويه األعضييياء التناسيييلية األنثويييية ومواصيييلة الجييييود  111-120

 الرامية إلى المساواة بين الجنسين )أنغوال(؛
الجيييود الرامييية إلييى م اوحيية ممارسيية تشييويه األعضيياء التناسييلية  مواصييلة 111-121

 األنثوية )الجزائر(؛
 القريط للممارسات التقليدية الضارة بحقوق المرأة )األرجنتين(؛ حظرال 111-122
تسريع وتيرة الجيود الرامية إلى إنياء الممارسة الضارة والمؤلمة المتمثلة  111-123

 التناسلية األنثوية )ررواتيا(؛وي تشويه األعضاء 
اتخييياذ اطيييوات ملموسييية للقضييياء عليييى العنيييف القيييائم عليييى أسييياس نيييوع  111-124

 الجنسو وال سيما تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الجميورية التشي ية(؛
مواصلة اتخاذ التدابير الراميية إليى حمايية وتعزييز حقيوق اإلنسيان للميرأةو  111-125

 اد قانون يحظر ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )اليابان(؛بما وي ذل  اعتم
مواصييييلة جيودعييييا لمعالجيييية مشيييي لة العنييييف ضييييد المييييرأة وتسييييريع وتيييييرة  111-126

 الجيود الرامية إلى سن مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين )نامياليا(؛
قالييية علييييه والقضييياء علييييه اعتمييياد تيييدابير لمنيييع العنيييف ضيييد الميييرأة والمعا 111-127

 )إسرائيل(؛
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اتخييياذ الخطييييوات الالتمييية لم اوحيييية االعتييييداء الجنسيييي علييييى الفتييييياتو  111-128
 سيما وي المدارس )أرمينيا(؛ وال

اعتميياد التييدابير المناسييالة لم اوحيية االعتييداء الجنسييي علييى الفتيييات وييي  111-129
 تمة ألي آليات )عندوراس(؛المدارس ودعميا بالموارد التقنية والالشرية والمالية الال

حييييية العنيييييف ضيييييد الفئيييييات الضيييييعيفة تعزييييييز التيييييدابير الراميييييية إليييييى م او 111-130
 ديفوار(؛ )روت
اتخاذ تدابير وعالة لتقديم ما ي في من المساعدة القانونية ورير القانونيية  111-131

لتحديد لضحايا االتجار باألشخاص على القعيدين المحلي والدوليو وت ثيف الجيود 
 حاالت االتجار باألشخاص ومالحقة المسؤولين عنيا )الواليات المتحدة األمري ية(؛

اتخاذ التدابير الالتمة العتماد وتنفيل اطة العمل المتعلقة بعمل األطفاا  111-132
 وتقديم معلومات بش ن النتائج المحريتة )ألالانيا(؛

م اوحة استغالا ظاعرة عمل تسريع إجراءات تنفيل اطة العمل الوطنية ل 111-133
 األطفاا )أنغوال(؛

مواصلة الجيود الوطنية للقضاء على ظاعرة عمل األطفااو بما ويي ذلي   111-134
من االا مراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالعملو وتيادة وعي المجتمع بيله الظاعرة 

 )لياليا(؛
قضيياء علييى عييله الممارسيية تعزيييز الجيييود الرامييية إلييى حظيير عمييل األطفيياا وال 111-135

 وي الاللد )عمان(؛
تسريع وتيرة اإلصالحات وي قطاع العدالة لتحسين ظروف القضاة وتعزيز  111-136

 استقالا القضاء )الالرتغاا(؛
مواصييلة إصييالح النظيياد القضييائي بغييية رفاليية اسييتقالله وقدرتييه علييى إقاميية  111-137

 عقوبة اإلعداد )روستاري ا(؛العداو وتسريع وتيرة الجيود الرامية إلى إلغاء 
مواصلة جيود إصالح النظاد القضائي وتحسين سالل الوصوا إلى العدالة  111-138

 وم اوحة اللجوء المفرط إلجراء الحالس االحتياطي )ورنسا(؛
 دعم استقالا القضاء وم اوحة ظاعرة اإلوالت من العقاب )عمان(؛ 111-139
انتيارييات حقييوق اإلنسييان ميين العقييابو م اوحيية ظيياعرة إوييالت مرت الييي  111-140
الييية ايييالا وتيييرة الحيييرب األعليييية التيييي ليييم تحيييارم  وال المح مييية الخاصييية سييييما المرت ي

 ن مرت الييا وتل  التي ارت اليا أوراد وراالت إنفاذ القوانين )ورنسا(؛لسيراليو 
رفاليية إم انييية الوصييوا إلييى العداليية للفئييات الضييعيفةو وال سيييما النسيياء  111-141
 طفاا ضحايا العنف واالعتداء )ماليزيا(؛واأل
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المضي وي إتالة عوائق تمتع النساء على نحو وعااا بإم انية الوصوا إلى  111-142
 العدالة وتعزيز معروتين لحقوقين وتووير المساعدة القانونية األساسية لين )الم سي (؛

 رفاليييية الحييييق لجميييييع األشييييخاص وييييي أن يحيييياريموا اييييالا أجييييل معقييييوا 111-143
 لحالس )سويسرا(؛ا عنيجفري  عنيمو واعتماد عقوبات بديلة  أو

اتخاذ إجراءات مناسالة لتقليص مستوى ارتظيا  السيجونو بميا ويي ذلي   111-144
لحييالس ويي حاليية ا عينبخفي  مييدة الحيالس االحتييياطي الطويلية واعتميياد عقوبيات بديليية 

 (؛الشمالية آيرلنداالممل ة المتحدة لالريطانيا العظمى و الجرائم الالسيطة )
 القياد بتدابير لتقليص مستوى ارتظا  السجون )مقر(؛ 111-145
لحالس االحتياطي المطوا وتيووير الميوارد ال اويية ا عنبدائل  التف ير وي 111-146

 لمعالجة مش لة سوء أحواا السجون )الواليات المتحدة األمري ية(؛
لمحيارم وبنياء ل ألساسيةرفالة تخقيص الموارد ال اوية إلنشاء الييارل ا 111-147

 القدرات وي مجاا القضاء )بوتسوانا(؛
تحقيقات وورية وشاملة إجراء م اوحة ظاعرة اإلوالت من العقاب ب فالة  111-148

وشيييفاوة ويييي جمييييع االنتياريييات المسيييتيِدوة للميييداوعين عييين حقيييوق اإلنسيييان ومالحقييية 
 مرت الييا )رندا(؛

اد العداليية الجنائييية بغييية رفاليية المسيياءلة مواصييلة اعتميياد تييدابير لتعزيييز نظيي 111-149
 عن الجرائم المرت الة )روبا(؛

إعطيياء األولوييية إلنشيياء المجلييس المسييتقل لمعالجيية الشيي اوى ضييد الشييرطة  111-150
 ة )جاماي ا(؛الش اوى والت ديب والتحقيقات الدااليواالستفادة من أوضل ممارسات إدارة 

والتيزاميم بالمعيايير الدوليية لحقيوق اإلنسيان رفالة وعي جمييع أويراد الشيرطة  111-151
 المتعلقة باستخداد الشرطة للقوة )ألمانيا(؛

اتخاذ إجراءات وورية لمنع مضايقة أوراد الشرطة ألعضاء اللجنة الوطنيية  111-152
 لحقوق اإلنسان والمداوعين عن حقوق اإلنسان والمواطنين )اليابان(؛

لتي تش ل إحيدى أعيم الوحيدات لتحقييق مواصلة دعم مؤسسة األسرةو ا 111-153
 أعداف التنمية المستدامة وي أي دولة )االتحاد الروسي(؛

تعيديل قييانون سيييراليون للجنسييية حتييى يتسينى للنسيياء نقييل جنسيييتين إلييى  111-154
 أبنييائين وأتواجييين األجانييب أسييوة بالرجييااو وإدرا  ح ييم وييي الدسييتور الجديييد يميينط

 ة ويما يتعلق بالجنسية )رندا(؛متساوياا لرجل والمرأة حقوقا
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رفاليييية المسيييياواة بييييين الرجييييل والمييييرأة وييييي الحقييييوق المتقييييلة بارتسيييياب  111-155
الجنسية ونقليا وتغييرعا أو االحتفيا  بييا ومنحييا لتبنياء الموليودين ويي الخيار و عليى 
 نحو ما أوصي به وي اتفاقية القضاء على جميع أش اا التمييز ضد المرأة )رولوماليا(؛

اعتماد تدابير ل فالة تم ُّين الميرأة مين ارتسياب الجنسيية أو نقلييا أو تغييرعيا  111-156
أو االحتفا  بيا ومنحيا ألبنائيا المولودين وي الخار و بحيث يتسنى االعتيراف بييم قانونيياا 

 بتسجيليم وي سجل المواليد )الم سي (؛
لييق بالييدين والعالييادة وييي رفاليية التمتييع ال امييل بالحرييية والمسيياواة ويمييا يتع 111-157

 الاللد )رابو ويردي(؛
تطوير وتعزيز قيوانين حمايية حريية المعتقيد وحريية التعاليير وحريية القيحاوة  111-158

 )لالنان(؛
اتخيييياذ اطييييوات ملموسيييية ل فاليييية التمتييييع ال امييييل بييييالحق وييييي حرييييية التعالييييير  111-159

حمايية القيحفيين  للجميعو بمين ويييم القيحفيون والميداوعون عين حقيوق اإلنسيانو وتعزييز
 والمداوعين عن حقوق اإلنسان من المضايقة واالضطياد )الجميورية التشي ية(؛

دعم الحق وي حرية التعاليرو بما وي ذل  بالنسالة للقحفيين والميداوعين  111-160
عن حقوق اإلنسانو واتخاذ اطيوات عليى وجيه الخقيوص ل فالية عيدد اسيتخداد تيجيييم 

 آيرلنيدا)الممل ية المتحيدة لالريطانييا العظميى و التعاليير القلف إلضعاف الحيق ويي حريية 
 ؛الشمالية(

عييدد تجييريم مييا يقييود بييه المييداوعون عيين حقييوق اإلنسييان والقييحفيون ميين  111-161
األنشييطة المشييروعة وإلغيياء أو تعييديل جميييع القييوانين والسياسييات التييي تقيييد أنشييطتيم 

 وحقوقيم )عولندا(؛
التعسييفي للقييحفيين والمعارضييين وعيين اسييتخداد االمتنيياع عيين االعتقيياا  111-162

 قوانين القلف اإلجرامي ضدعم ومضايقتيم )الواليات المتحدة األمري ية(؛
إلغاء أو مراجعة القانون المتعلق بالنظاد العاد والقيوانين المتعلقية بالقيلف  111-163

 (؛آيرلنداوإثارة الشغبو وضمان حرية التعالير للقحفيين )
 الجريمة عن التشيير وجعله مخالفة مدنية )بلجي ا(؛نزع صفة  111-164
 2013اتخييياذ اطيييوات لتنفييييل قيييانون الحقيييوا عليييى المعلوميييات لعييياد  111-165

 1965بش ل رامل ووعااو بما وي ذلي  بإلغياء قيوانين القيلف اإلجراميي وقيانون عياد 
 المتعلق بالنظاد العاد )رندا(؛

مييرأة بقييدر أراليير وييي المؤسسييات تنفيييل نظيياد ح ييم أشييمل يعييزت تمثيييل ال 111-166
 الوطنية )ال ونغو(؛
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مواصلة الجيود الرامية إلى تيسير مشاررة المرأة وتمثيلييا بقيدر أرالير ويي  111-167
 المؤسسات العامة ووي مواقع صنع القرار األعلى مستوى )إسرائيل(؛

اعتمييياد قيييانون يعيييزت المشييياررة السياسيييية للميييرأة ويييي االنتخابيييات العامييية  111-168
 روستاري ا(؛)

 2012تنفيل توصيات بعثة االتحاد األوروبي لمراقالة االنتخابات وي عاد  111-169
 لتعزيز شمولية عملية االنتخابات وشفاويتيا )الجميورية التشي ية(؛

 مواصلة الجيود الرامية إلى القضاء على الفقر )لالنان(؛ 111-170
لمنفَّيلة لتيووير أوضيل ميا يم ين مواصلة تعزيز برامج الحماية االجتماعيية ا 111-171

جميوريية ونيزويال من الرواه ونوعية الحياة للشعبو وال سيما أرثر األشيخاص احتياجياا )
 (؛الالوليفارية

بفعاليية وويي الوقيس  قاطة تحقيق الرااءقاتخاذ الخطوات الالتمة لتنفيل  111-172
 (؛أذربيجانالمناسب )

وبيرامج ترميي إليى الحيد مين الفقير وتحسيين اتخاذ تدابير لتنفيل سياسات  111-173
 االقتقادو بما وي ذل  إنجات اطة تحقيق الرااء )ماليزيا(؛

االقتقيادية بغيرض  - إحداث مزييد مين التحسيينات للظيروف االجتماعيية 111-174
 تعزيز حقوق اإلنسان وي الاللد )إثيوبيا(؛

بييإجراءات معالجيية مشيي لة نقييص المييياه وييي الاللييد بشيي ل عاجييلو وذليي   111-175
منيييا تييووير تييدابير مناسييالة مؤقتيية للمجتمعييات المحلييية وييي المنيياطق الريفييية والحضييرية 

 إليجاد وسائل بديلة للتزود بالمياه )ماليزيا(؛
االقتقييادية وييي إطييار أعييداف  - مواصييلة تنفيييل سياسييات للتنمييية االجتماعييية 111-176

 التنمية المستدامة )بارستان(؛
لييارييل األساسييية لمؤسسييات الرعاييية القييحية رييي تتقييدى مواصييلة تحسييين ا 111-177

 ألمراض من قاليل وباء إيالوال )إثيوبيا(؛
نحيييث ح ومييية ل ننييا نشيييد بيييالجيود الماللوليية لم اوحييية ويييروس إياليييوالو  111-178

سييييراليون عليييى مواصيييلة جيودعيييا الراميييية إليييى م اوحييية عيييلا اليييداء وتحسيييين اليياريييل 
 حة العامة )العراق(؛األساسية القحية وإدارة نظاد الق

تنفيييل ومتابعيية الخطيية االسييتراتيجية الوطنييية للرعاييية القييحية علييى النحييو  111-179
الواجييبو وبخاصيية مضييامينيا المتعلقيية بفيييروس نقييص المناعيية الالشييريةو وذليي  بغييرض 

 م اوحة األمراض الجديدة والتمييز واإلصابات القاتلة )الالراتيل(؛
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ة للخييدمات القييحية وإعييادة عي ليية نظيياد القييحة تعزيييز الييارييل األساسييي 111-180
 العامة )بنما(؛

 تعزيز الييارل األساسية القحية وي سائر أنحاء اإلقليم الوطني )السنغاا(؛ 111-181
مواصيييلة اتخييياذ الخطيييوات الالتمييية لتعزييييز نظامييييا العييياد للرعايييية القيييحية  111-182

 ة(؛سنغاوور )
الخييدمات القييحية لجميييع المجتمعييات وييي تحسييين عملييية تييووير مراوييق  111-183

 الاللد )نيجيريا(؛
اتخييياذ اطيييوات ل فالييية تيييواور ايييدمات الرعايييية القيييحية المجانيييية عليييى  111-184

الييدواد للفئييات الضييعيفة ميين السيي ان لتم ينيييا ميين التمتييع بمسييتوى عيياا  ميين الرعاييية 
 القحية )مدرشقر(؛

سيياء واألطفياا وييي المنيياطق رفالية حقييوا الفئييات الضيعيفةو وال سيييما الن 111-185
 الريفيةو على ادمات الرعاية القحية الجيدة )جميورية الو الديمقراطية الشعالية(؛

تعزيييييز الجيييييود الماللوليييية لمعالجيييية مشيييي لة وويييييات األميييييات واألطفيييياا  111-186
 )جنوب أوريقيا(؛

بلا مزيد من الجيود لالنياء القيدرات ويي مجياا الميوارد الالشيرية والقطياع  111-187
القحي بغية مواجية األوبئة وريرعا من التحديات القحيةو ومناشيدة المجتميع اليدولي 

 ب ن يواصل مساعدته لسيراليون وي مجاا بناء القدرات )أورندا(؛
مواصيييلة تطيييوير اسيييتراتيجيتيا للحيييد مييين الفقييير وتييييادة االسيييتثمارات ويييي  111-188

لقيحية وتييادة مسيتوى تيواور قطاعي القيحة والتعلييم لتحسيين النظياد اليوطني للرعايية ا
 التعليم )القين(؛

 تعزيز التدابير الرامية إلى منع تفشي ظاعرة حمل المراعقات )رولوماليا(؛ 111-189
إدما  تعليم حقوق اإلنسان وي النظاد التعليمي وويي مؤسسيات التيدريب  111-190

 العس ري )السنغاا(؛
لفائييدة قييوات األميينو  تطييوير بييرامج التييدريب وييي مجيياا حقييوق اإلنسييان 111-191

ومنييييع حيييياالت عنييييف المييييوظفين الم لفييييين بإنفيييياذ القييييوانين والتحقيييييق وييييييا ومعاقاليييية 
 المسؤولين عنيا )روستاري ا(؛

تيييووير مزييييد مييين بيييرامج التثقييييف والتيييدريب ويييي مجييياا حقيييوق اإلنسيييان  111-192
 للموظفين والورالء الم لفين بإنفاذ القوانين )عمان(؛
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يجري تنفيل الخطة الجديدة لقطاع التعليم بطريقة جيدة  الحرص على أن 111-193
وأن تتييواور ليييا المييوارد ال اوييية بغييية روييع معييايير التعليييم وييي جميييع مراحلييه وييي الاللييد 

 )سنغاوورة(؛
تنفيل اطة قطاع التعليم ورلل  االسيتراتيجيات واألنشيطة التيي تتضيمنيا  111-194

 )روبا(؛ 2018-2014الفترة بغية تحسين إدارة قطاع التعليم االا 
اتخاذ تدابير ل فالة تووير الموارد الالتمة للتنفيل ال امل للنظاد التعليمي  111-195

 )نامياليا(؛ 2012الجديد المستحدث وي عاد 
إعطييياء األولويييية لتعمييييم التعلييييم األساسيييي لميييا وييييه وائيييدة جمييييع أطفييياا  111-196

 سيراليون )نيجيريا(؛
ا عليييى إتمييياد تعلييييميمو وإتالييية جمييييع العوائيييق وأشييي اا تشيييجيع األطفيييا 111-197

 التمييز التي تحوا دون إعماا حقيم وي التعليم )ماليزيا(؛
تعزيز جميع السياسات الرامية إلى مؤاترة التعليم األساسيو بما وي ذلي   111-198

 تعليم الالنات ومحو األمية لدى الالالغين وتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة )مدرشقر(؛
تعزييييز التيييدابير الراميييية إليييى تحسيييين ويييرص حقيييوا الميييرأة عليييى التعلييييم  111-199

 )جنوب أوريقيا(؛
مواصيييلة بيييرامج التثقييييف وإجيييراءات اإلنيييلار المال ييير ويميييا يتعليييق بظييياعرة  111-200

حمييل المراعقييات ورفاليية مواصييلة الفتيييات والمراعقييات الحوامييل لدراسييتين اييالا وتييرة 
 الحمل )أورورواي(؛

ن حيييق جمييييع الفتييييات ويييي التعلييييم بجملييية إجيييراءات ضيييمنيا إلغييياء ضيييما 111-201
المتحانيات ل لجليوسيقضيي بمنيع الفتييات الحواميل مين ارتيياد الميدارس وااليلي قرار ال

 )ألمانيا(؛
 تشجيع التحاق الفتيات بالمدارس ومحو األمية لدى النساء )أنغوال(؛ 111-202
بغيييرض  2014التعلييييم لعييياد وضيييع مجموعييية مييين التيييدابير لتنفييييل قيييانون  111-203

 القضاء على أمية النساء والفتيات )جميورية ال ونغو الديمقراطية(؛
 تشجيع الجيود الرامية إلى محاربة األمية )لالنان(؛ 111-204
إشراك المجتمع المدني وي متابعة عملية تنفيل التوصيات المقدمة االا  111-205

 االستعراض الدوري الشامل )بولندا(؛
مواصيييلة إشيييراك شيييررائيا اإلقليمييييين والثنيييائيين ويييي بنييياء القيييدرات وتعالئييية  111-206

 الموارد لدعم الجيود الرامية إلى الوواء بالتزاماتيا المتعلقة بحقوق اإلنسان )الفلالين(؛
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تعزييييز الجييييود ويييي مجييياا تطيييوير اليياريييل األساسيييية ويييي الالليييد )جنيييوب  111-207
 أوريقيا(؛
اا تنفيييل التوصيييات المتالقييية المنالثقيية عيين دورة مواصييلة جيودعييا وييي مجيي 111-208

 االستعراض الدوري الشامل السابقة )أوررانيا(.
وتع يييس جمييييع االسيييتنتاجات و/أو التوصييييات اليييواردة ويييي عيييلا التقريييير موقيييف  -112

تفسيرعا على أسياس  يا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينالغيتي قدمتالدولة/الدوا ال
 .ر ل  الفريق العاملأنيا تحظى بت ييد 
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