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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام د املع ددا بالس ددتعراض ال دددور الش ددام املنشد د مبوج ددب قد درار لد د
حق ددوإل اانس ددا  1/5دورتد د اخلامس ددة والعش ددرين يف الف ددمة م ددن  2إىل  13أيار/م ددايو .2016
واستُعرضت احلالة يف السودا يف اجللسة اخلامسدة املعقدودة يف  4أيار/مدايو  .2016وتدرأ وفدد
السودا وزير العدل عوض احلسن النور خليفة .واعتمد الفريدق العامد التقريدر املتعلدق بالسدودا
يف جلست الرابعة عشرة املعقودة يف  10أيار/مايو .2016
 -2ويف  12كددانو اليناي/يندداير  2016اختددار لد حقددوإل اانسددا فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الينالثية) لتيسري استعراض احلالة يف السودا  :ألبانيا وإندونيسيا وتوغو.
 -3وعمددال ب حكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددوإل اانسددا  1/5والفقددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  21/16صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف السودا :
تقريد د د د د د د د ددر و د د د د د د د د ددا/عد د د د د د د د ددرض كتد د د د د د د د ددا مقد د د د د د د د دددم وفق د د د د د د د د د ا للفقد د د د د د د د ددرة (15أ)
(أ)
()A/HRC/WG.6/25/SDN/1؛
(ب) جتمي ددل للمعلوم ددات أعدتد د مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددوإل اانس ددا
(مفوضية حقوإل اانسا ) وفق ا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/25/SDN/2؛
(ج) م د د د د د ددوجز أعدت د د د د د د مفوض د د د د د ددية حق د د د د د ددوإل اانس د د د د د ددا وفق د د د د د د ا للفق د د د د د ددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/25/SDN/3
 -4وأحيلددت إىل السددودا عددن ريددق اجملموعددة الينالثيددة قائمددة أس د لة أعدددهتا سددلف ا إسددبانيا
أملانيددا بلجيكددا اجلمهوريددة التشدديكية سددلوفينيا السددويد املكسددي اململكددة املتحدددة لنياانيددا
العظم د وآيرلندددا الشددمالية النددروي هولندددا .وميكددن ال ددالع عل د ه د األس د لة عل د املوقددل
الشبكي اخلارجي لالستعراض الدور الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أثددل السددودا عل د آليددة السددتعراض الدددور الشددام لدددورها النشددط يف تعزيددز حقددوإل
اانسا ومحايتها ودعم قيم التعاو واحلياد والشفافية وعدم التسيي  .وجدد التزام بالتعاو مل
مجيددل آليددات حقددوإل اانسددا  .وهددو يسددع جاهدددا إىل تعزيددز ومحايددة حقددوإل اانسددا املكرسددة يف
الشددرعة الدسددتورية للحقددوإل واملصددونة باملاسسددات الدسددتورية والقانونيددة الو نيددة مددن خددالل تنفي د
السياسددات والدنام وعلد علد الددرغم مددن العقبددات والتحددديات ا ائلددة الدديت واجههددا ول سدديما
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الت دددابري القسد درية النفرادي ددة املفروض ددة مند د ع ددام  1997والنزاع ددات املس ددلحة ال دديت ددهدها مند د
عام .1955
 -6وأنشد د الس ددودا جلن ددة معني ددة باا د درائ يرأس ددها نائ ددب رئ ددي الس ددودا اع ددداد التقري ددر
الددو ا .وأجريددت مشدداورات وحدوارات عامددة واسددعة النادداإل مند عددام  2011مددل مجيددل اجلهددات
(دعد ددي  70منهد ددا مبا د ددرة)
صد دداحبة املصد ددلحة مبد ددا فيهد ددا أكيند ددر مد ددن  24منظمد ددة غد ددري حكوميد ددة ُ
ونُظمت  15حلقة عم عل الصعيد الو ا وعل مستوى الوليات.
 -7وقدددم السددودا تقريدرا ملنتصددف املدددة .وتلقد  160توصددية مددن بينهددا  61توصددية نُفد ت
و 78توصية يف ور التنفي .
 -8وأ ار السودا إىل تعاون مل األمم املتحددة والعمليدة امللتلادة لال داد األفريقدي واألمدم
املتحدة يف دارفور وآليات حقدوإل اانسدا  .وقدد زار اخلبدري املسدتق املعدا ةالدة حقدوإل اانسدا
يف السددودا أكينددر مددن سددبل مدرات بااضددافة إىل العديددد مددن املقددررين اخلاص د املعني د مبواضدديل
حمددددة وممينلددي األم د العددام عل د مدددى السددنوات األربددل املاضددية .وواص د أيً دا تعاون د يف إ ددار
تنفي التزامات والتوصيات اليت تلقاها أثناء الستعراض األول.
 -9ونف السودا اتفاإل السالم الشام لإلسهام يف قيق السدالم واألمدن علد الصدعيدين
الدددو وااقليمددي وعلد علد الددرغم مددن فقدددا ثلددص مسدداحت عقددب انفصددال جنددوب السددودا
وخسارة ربل موارد البشرية والقتصادية .وأدى انفصال جنوب السودا إىل ظهور وقائل جديدة
ومنحدت األولويدة القصدوى لصدنل السدالم عدن احلدوار والتفداوض .وكدا
يف ال حقوإل اانسا ُ .
احلوار الو ا الشام اجلار يف عداد التاورات السياسية والجتماعية البارزة اليت هدها البلد.
ومشلت األهدائ املنشودة من عل احلوار إرساء عملية إعدادة بنداء ا يكد الدسدتور والسياسدي
واجملتمعي و قيق التعاو والتًامن فيما ب املوا ن من أج التغلب علد األزمدات؛ والتوافدق
علد د دس ددتور وتشد دريل يكف ددال احلري ددات واحلق ددوإل والعدال ددة الجتماعي ددة؛ والتف دداإل علد د آلي ددات
مستقلة حلماية ه احلقوإل.
 -10و ددارا يف احلد دوار ددو  83حزبد د ا سياس ددي ا مبد دا يف علد د ع دددد م ددن اجلماع ددات املتم ددردة
املسددلحة بعددد تددوفري الًددمانات الالزمددة وأج دواء إ ابيددة مااتيددة للح دوار .وأو د احل دوار أ ينتهددي
ويقدم حصيلت .
 -11واتسمت النتلابات العامدة يف نيسدا /أبري  2015ةريتهدا و دفافيتها حيدص أ درئ
حد دوا  259مراقبد دا دوليد دا و 23 000مراق ددب و ددا علد د القد دماع الع ددام احل ددر .و ددارا أكين ددر
من  40حزب ا سياسي ا يف إدارة النتلابات بتميني مجيل الف دات السياسدية واجملتمعيدة .وفداز تسدعة
عشددر حزب د ا مبقاع ددد يف النمل ددا وق ددد ت ددوىل معظددم دداغلي املقاع ددد مناص ددب يف احلكوم ددة احلالي ددة.
وارتفعت النسبة امل وية للنساء اللوايت يشغلن مقاعد يف النملدا مدن  25إىل  30يف املائدة وبلغدت
النسبة امل وية الفعلية لعًوية ااناث يف النملا  35.5يف املائة.
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 -12ومتابعةا لوثيقة الدوحدة للسدالم يف دارفدور تواصدلت اجلهدود املب ولدة لبنداء سدالم دائدم يف
دارفور بالتعاو مل الشركاء يف األمم املتحدة وال اد األفريقي .وانًمت عدة مجاعات مسدلحة
إىل عمليددة السددالم خددالل الف ددمة املشددمولة بددالتقرير وخصوص دا بع ددد عقددد احل دوار الددو ا؛ وتُب د ل
جهود ألغراض التنفي الكام لوثيقة الدوحة عل الرغم من عدم الوفاء بالتزاماهتا.
 -13وأنشئ صندوإل إعدادة إعمدار وتنميدة دارفدور ومفوضدية العدودة الاوعيدة وإعدادة التدو .
ومت إيواء أكينر من  600 000أسرة مشردة يف  291قرية .ووضعت خاة عم مشمكة تناو
عل د د اسد ددتلدام مبل د د قد دددر  1.03مليد ددار دولر ل  349مشد ددروع ا تغاد ددي  11قااع د د ا إنسد دداني ا
وخدميا .وأبرمت أيًا اتفاقات مدل اللجندة الدوليدة للصدليب األمحدر واملنظمدة الدوليدة للهجدرة مدن
أج تنفي مشاريل إنسانية خمتلفدة يف دارفدور ومندا ق أخدرى متًدررة مدن النزاعدات بلغدت قيمتهدا
ما يربو عل  13مليو دولر.
وزود مكتد ددب املد دددعي العد ددام للمحكمد ددة اجلنائيد ددة اخلاصد ددة ب حد ددداث دارفد ددور بد دداملوظف
ُ -14
القدانوني واملرافدق التقنيدة واللوجسدتية .ويوجدد مكتدب للنيابدة العامدة يف كد بلددة يف دارفدور ويبلد
مددوع هد املكاتددب  120مكتبد ا بااضددافة إىل الفددروع التابعددة ملكتددب املدددعي العددام يف ااقلدديم.
وقد بُل املكتب خالل عام  2015عن حوا  76قًية جنائية مبدا فيهدا هتدم بالقتد وبارتكداب
جدرائم ضددد اانسددانية والسدداو املسددلو .و ددهد الوضددل يف معظددم أ دداء دارفددور اسددتقرارا ملحوظدا.
وأج ددر يف نيس ددا /أبري  2016اس ددتفتاء بشد د وض ددل دارف ددور اادار امتين ددالا لوثيق ددة الدوح ددة
يف  1 240مركزا لالقدماع .و دارا فيد أكيندر مدن ثالثدة ماليد ناخدب ممدا مييند  90يف املائدة مدن
الناخب املسجل وعل ةًور  96مراقبا دوليا و 1 552مراقبا و نيا.
 -15وب دددأت عملي ددة ص ددياغة الدس ددتور هب دددئ اعتم دداد دس ددتور دائ ددم مبش دداركة مجي ددل اجله ددات
صدداحبة املصددلحة مبددا فيهددا السددلاات السياسددية ومنظمددات اجملتمددل املدددي واملاسسددات األكادمييددة
ورحددب اميددل أوج د املسدداعدة والدددعم يف ه د ا املًددمار مددن أج د
وقااعددات اجملتمددل امللتلفددةُ .
تشجيل املزيد من احلوار عل مسدتوى القاعددة الشدعبية .وكشدفت عمليدة احلدوار الدو ا عدن رغبدة
مجاعيددة قويددة يف احلفددار عل د الشددرعة الدسددتورية احلاليددة للحقددوإل مددل إدخددال املزيددد مددن أوج د
التحس عليها.
 -16ويعم د د الس د ددودا عل د د تنفي د د التوص د دديات املتص د ددلة بالنً د ددمام إىل الص د ددكوا الدولي د ددة
وااقليميد د ددة حلقد د ددوإل اانسد د ددا  .وقد د ددد انًد د ددم إىل اتفاقيد د ددة األمد د ددم املتحد د دددة ملكافحد د ددة الفسد د دداد يف
عام 2014؛ وإىل بروتوكول منل الجتار باأل لاص وخباصة النساء واأل فدال وقمعد واملعاقبدة
علي املكم لتفاقية األمدم املتحددة ملكافحدة اجلرميدة املنظمدة عدن الو نيدة (بروتوكدول بدالريمو) يف
عام  .2013وقد اكتملت الدراسات بش اتفاقية مناهًة التع يب وغري مدن ضدروب املعاملدة
أو العقوبددة القاسددية أو الالإنسددانية أو املهينددة والنوتوكددول املتعلددق ةقددوإل امل درأة يف أفريقيددا امللحددق
باملييندداإل األفريقددي حلقددوإل اانسددا والشددعوب (بروتوكددول مددابوتو) واسددتُهلت إج دراءات التصددديق
علد د ك ددال الص ددك يف إ ددار العملي ددة التشد دريعية .ويش ددهد اجملتم ددل تباين ددا يف ا راء بشد د اتفاقي ددة
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القًدداء عل د مجيددل أ ددكال التمييددز ضددد امل درأة ومددن ر قددررت الدولددة إتاحددة املزيددد مددن الفددرص
للح دوار فيمددا ب د مكونددات اجملتمددل مددل مالحظددة أ األ ددر القانونيددة واملاسسددية الراهنددة تًددمن
محاية املرأة ومتكينها بقدر كائ.
 -17واسددتُهلت عمليددة لإلصددالن القددانوي يف عددام  2011حيددص صدددر  52قانون دا جديدددا
لزيادة تعزيز حقوإل اانسا وهي تشم ما يلي :قانو مكافحة الجتدار بالبشدر لسدنة 2014
وقانو حق احلصول عل املعلومات لسنة  2015وقانو املهن التعليمية لسنة  2014وقانو
اللجد ددوء لسد ددنة  2014وقد ددانو اليند ددروة املعدنيد ددة والتعد دددين لسد ددنة  2015وقد ددانو النتلابد ددات
(املعدددل) لسددنة  2014وقددانو الشددفافية والسددتقامة ومكافحددة الفسدداد لسددنة  2016وقددانو
التد م الصددحي لسددنة  2016وقددانو دي دوا املظددا لسددنة  2015والقددانو اجلنددائي (املع ددل)
لسنة .2015
 -18أمددا الق دوان التددا عكرهددا فكانددت قيددد السددتعراض مددن جانددب اللجددا امللتصددة الدديت
د ددكلها وزي د ددر الع د دددل :ق د ددانو الص د ددحافة واملابوع د ددات لس د ددنة  2009وق د ددانو األم د ددن ال د ددو ا
لسنة  2010والقانو اجلنائي لسنة  1991وقانو ااجراءات اجلنائية لسدنة  1991وقدانو
ااثب د ددات لس د ددنة  1993وق د ددانو ااجد د دراءات املدني د ددة لس د ددنة  1983ومس د ددودة ق د ددانو املراقب د ددة
الجتماعيددة (وليددة اخلر ددوم) لسددنة  .2011وأعدددت قائمددة ةدوا  60قانون دا آخددر لستعراضددها
يف إ ار برنام ااصالن القانوي .وأعد مشروع قانو بش مندل التمييدز العنصدر يتما د مدل
التفاقي ددة الدولي ددة للقً دداء عل د مجيددل أ ددكال التمييددز العنصددر ومشددروع قددانو بش د القًدداء
عل ممارسة تشوي األعًاء التناسلية األنينوية وتقرر إدراجهما يف العملية التشريعية.
وع ّ أعًاء املفوضية القومية حلقوإل اانسا عام  2012واعتُمد دا هيكد تنفيد
ُ -19
وميزاني ددة مس ددتقلة .وك ددا الق ددانو املنش ددئ للجن ددة قي ددد الس ددتعراض ملواص ددلة إص ددالح  .وأُنش د د ت
ماسسات أخرى أو أعيد تنشدياها مدن بينهدا معهدد العلدوم القًدائية والقانونيدة وديدوا املظدا
واللجن ددة الو ني ددة ملكافح ددة غسد د األمد دوال ومتويد د ااره دداب واللجن ددة الو ني ددة ملكافح ددة الجت ددار
بالبشددر وا ليددة الرفيعددة املسددتوى لتنسدديق تنفيد خاددة العمد املعنيددة ةمايددة األ فددال يف النزاعددات
املسلحة اليت وقعت عليها احلكومة واألمم املتحدة.
 -20وعقد املامتر الوزار ااقليمي ملكافحة الجتار بالبشر وهتريبهم يف مناقة القر األفريقي
يف اخلر ددوم يف تش درين األول/أكت ددوبر  .2014واعتم ددد لحق ددا ااع ددال امل درتبط بعملي ددة اخلر ددوم
املستهلة أثناء عل املامتر يف روما يف تشرين اليناي/نوفمن .2014
 -21وأح د د د ددرزت املرحل د د د ددة اليناني د د د ددة ( )2017-2012م د د د ددن تنفيد د د د د السد د د د دماتيجية الو ني د د د ددة
( )2031-2007واخلا ددة الو ني ددة حلماي ددة وتعزي ددز حق ددوإل اانس ددا ( )2023-2013التق دددم
عل النحو املقرر بإجراء تقييم واستعراض.
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 -22وصودفت بعض التحديات املعرقلة للتمتل ةقوإل اانسا وإعما ا بالكام عل الرغم
من اجلهود املب ولة للتغلب عليها .ومتين التحد الرئيسي يف التدابري القسدرية النفراديدة املفروضدة
من عام  1997مما أسفر عن خسائر بلغت قيمتها  1 500مليار دولر .وتركت التدابري آثارا
مدمرة يف التمتدل ةقدوإل اانسدا وخصوصد ا مدن جاندب الف دات الًدعيفة .وقُدوض بشدك خادري
احلق يف الصحة والتعليم وامليا والصرئ الصحي والغ اء والنق وغريها من احلقوإل.
 -23وأدت ال ددديو اخلارجي ددة إىل تف دداقم الفق ددر وأث ددرت س ددلبا علد د حق ددوإل اانس ددا  .ورغ ددم
اسدتيفاء السدودا جلميدل الشدروأ وت هلد لإلعفداء يف إ دار املبدادرة املتعلقدة بالبلددا الفقدرية املينقلددة
بالديو فإ اعتبارات سياسية جائرة أخرت اختاع قرار ااعفاء.
 -24ونش د رئيسي آخر عن النزاعات املسلحة اليت يدعمها بعض أعًاء اجملتمل الدو .
وعملددت احلكومددة جاهدددة مددن أج د قيددق السددالم عددن ريددق املفاوضددات .ومتين د وثيقددة الدوحددة
للسالم يف دارفور اليت نف ت بالكام واتفاإل سالم رإل السودا وخار دة الاريدق املوقعدة مدل
الفريددق الرفيددل املسددتوى املعددا بدددارفور والتددابل لال دداد األفريقددي ما درا علد تلد اجلهددود ولكنهددا
قوبلت بالرفض من املتمردين.
 -25ووافق السودا عل تيسري حصول األ لاص املتًدررين علد املسداعدة اانسدانية وفقد ا
لتفاإل ثالثي أبرم بد احلكومدة واألمدم املتحددة وجامعدة الددول العربيدة ولكند قوبد بدالرفض مدن
اجلماع ددات املس ددلحة .و ل ددب م ددن بع ددض ال دددول املً دديفة للجماع ددات املس ددلحة أ ينه ددا علد د
النًمام إىل عملية السالم واحلوار.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -26أدىل  102مددن الوفددود ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل
جلسة التحاور يف الفرع اليناي من ه ا التقرير.
 -27وسددلات إسددبانيا الًددوء عل د تعدددي امل ددادة  149مددن قددانو العقوبددات ال د
تابيق وأعربت عن قلقها إزاء احلصانات اليت تتمتل هبا قوات األمن.

ددب

 -28ولحظددت سددر لنكددا اجلهددود املب ولددة عل د الصددعيدين املاسسددي والتش دريعي لًددما
محاية حقوإل اانسا مبا يف عل املفوضية القومية حلقوإل اانسا وخاة العم الو نية حلقوإل
اانسا .
 -29ورحبت دولة فلسدا بداجلهود املب ولدة لتعزيدز حقدوإل اانسدا ومحايتهدا علد الدرغم مدن
الصعوبات القائمة وعل عن ريق التصديق عل صكوا حقوإل اانسا واختاع تدابري متصلة
بالتعليم.
 -30ولحظت السويد التحديات املرتباة بإمكانية اللجوء إىل القًاء للنسداء اللدوايت مدا زلدن
يتعرضن للعنف اجلنسي والعنف القائم عل نوع اجلن وخصوصا يف منا ق النزاع.
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 -31ورحبت إيااليدا بالتددابري الراميدة إىل مكافحدة الجتدار باأل دلاص وبإنشداء جلدا لبحدص
إمكانية النًمام إىل املعاهدات الدولية.
 -32ورحبددت اجيكسددتا باعتمدداد خاددة العم د الو نيددة حلقددوإل اانسددا وأوج د التحس د
التشريعي واجلهود الرامية إىل حفظ الماث الينقايف.
 -33و ددجعت تايلنددد تعزيددز خاددة التعلدديم وحينددت علد التعدداو مددل اجملتمددل الدددو مددن أجد
س فرص حصول األ لاص املشردين داخليا عل املساعدة اانسانية.
 -34ورحبت تيمور  -ليشيت بإنشاء املفوضية القومية حلقوإل اانسا .
 -35ورحبددت توغددو باعتمدداد خاددة العم د الو نيددة حلقددوإل اانسددا وقددانو مكافحددة الجتددار
بالبشر.
 -36ورحبددت تركيددا باا ددازات احملققددة خبصددوص احلددق يف التعلدديم واجلهددود املرتباددة بدداحلق يف
الصحة وعملية املصاحلة الو نية.
 -37ولحظت أوغندا اا ازات التشريعية احملققة اليت مشلت قانو مكافحة الجتدار بالبشدر
إضافة إىل التحديات القائمة مبا فيها الديو اخلارجية والنزاع املسلو.
 -38وسلمت أوكرانيا بالتاورات الدستورية والتشريعية إل أهنا أعربت عن قلقها إزاء التحقق
من حجم التشرد يف وسط دارفور وإيصال املساعدة اانسانية.
 -39وأعربددت اامددارات العربيددة املتحدددة عددن تقددديرها لعتمدداد تدددابري واس دماتيجيات قانونيددة
حلمايددة حقددوإل اانسددا و لبددت احلصددول علد توضدديحات بش د بيعددة الًددمانات املنصددوص
عليها يف قانو مكافحة الجتار.
 -40وأعربددت اململكددة املتحدددة لنياانيددا العظم د وآيرلندددا الشددمالية عددن اسددتمرار قلقهددا إزاء
النتهاكدات يف النيد األزرإل وجندوب كردفدا ودارفددور والدرد علد مجاعدات املعارضدة املسددلحة يف
جب مرة وسلاات جهاز األمن وامللابرات الو ا.
 -41وأ ارت الوليات املتحدة األمريكية إىل النتهاكات والتجداوزات اجلاريدة لقدانو حقدوإل
اانسا والقانو اانساي يف دارفور والني األزرإل وجنوب كردفا مبدا يف علد ا جمدات علد
املنا ق املدنية.
 -42ورحبت أوروغوا بالتدابري املتلد ة خبصدوص احلقدوإل القتصدادية والجتماعيدة والينقافيدة
و جعت مًاعفة اجلهود.
 -43وعددن الدديمن عددن تقدددير لعتمدداد إ ددار قددانوي و ددا ومجلددة أمددور مددن بينهددا خاددة العمد
الو نية حلقوإل اانسا .
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 -44ورحبددت زمبددابو بقددانو مكافحددة الجتددار بالبشددر واملفوضددية القوميددة حلقددوإل اانسددا
وخاة العم الو نية حلقوإل اانسا .
 -45وأ ادت ألبانيا بالتقدم احملرز يف اعتماد قانو مكافحدة الجتدار بالبشدر والقدانو املنشدئ
جملل املهن التعليمية.
 -46ورحبد ددت اجلزائد ددر باا د ددار القد ددانوي حلقد ددوإل اانسد ددا ول سد دديما الس د دماتيجية الو نيد ددة
( )2031-2007وخاة العم الو نية حلقوإل اانسا .
 -47وقددال السددودا إ معدددل التسددرب املدرسددي يددنلفض عل د الددرغم مددن زيددادة امليزانيددة
امللصصددة للتعلدديم بسددبب الوضددل القتصدداد يف البلددد .وقددد سددج  70يف املائددة مددن السددكا
الرح د يف امل دددار مم ددا ميين د ارتفاع دا م ددن نس ددبة  33يف املائ ددة .وزادت امليزاني ددة امللصص ددة لقا دداع
الصدحة مددن نسدبة  4إىل  9يف املائددة مددن الندات احمللددي اامجددا يف عدام  2015واخنفددض معدددل
وفيات األ فال واألمهات.
 -48وأكد ددد السد ددودا
القانو .

د ددددا حظد ددر عقوبد ددة ااعد دددام لأل فد ددال دو سد ددن  18سد ددنة مبوجد ددب

 -49وقُدددم مش ددروع ق ددانو بشد د ممارس ددة تش ددوي األعً دداء التناس ددلية األنينوي ددة يف النمل ددا يف
عام  2016وتواصلت برام مكافحة ه املمارسة مين محلة "سليمة".
 -50ورحبت أنغول بقانو مكافحة الجتار بالبشر وقانو العقوبات وقانو النتلابات.
 -51وك ددررت األرجنتد د ااعد دراب ع ددن القل ددق الد دوارد يف قد درارات لد د حق ددوإل اانس ددا إزاء
الصعوبات اليت تواج السودا واعمفت باجلهود املب ولة خبصوص املشردين داخلي ا.
 -52وأعرب ددت أسد دماليا ع ددن ب ددال قلقه ددا إزاء انتهاك ددات حق ددوإل اانس ددا يف من ددا ق الند دزاع
وأدانت السمان للجناة باافالت من العقاب وك ل العنف ضد املدني .
 -53و ددجعت النمس ددا التنفيد د السد دريل خلا ددة العم د د املعني ددة بوض ددل ح ددد لتجني ددد األ ف ددال
واستلدامهم يف القوات احلكومية وأبدت قلقها إزاء انتهاكات القانو اانسداي وقدانو حقدوإل
اانسا يف منا ق النزاع.
 -54ونوهت أعربيجا بإنشاء املفوضية القوميدة حلقدوإل اانسدا ووضدل خادة العمد الو نيدة
حلقوإل اانسا والنًمام إىل برتوكول بالريمو.
 -55ورحب ددت البح درين بقب ددول معظ ددم التوص دديات املقدم ددة يف إ ددار اجلول ددة الس ددابقة وبالت دددابري
املتل ة لتنفي ها عل الرغم من الصعوبات الراهنة.
 -56وأ ددادت بددنغالدي باعتمدداد خاددة العم د الو نيددة حلقددوإل اانسددا وااجدراءات الراميددة
إىل ض ددما حق ددوإل املد درأة .ولحظ ددت التح ددديات القائم ددة مب ددا فيه ددا ال ددديو اخلارجي ددة واجلد دزاءات
والنزاعات املسلحة.
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 -57ورحبدت بديالرو بداجلهود الراميددة إىل القًداء علد الفقدر عددن إنشداء صدناديق اجتماعيددة
ومنو ائتمانات بالغة الصغر ولحظت التدابري املتل ة لتعزيز مكافحة الجتار بالبشر.
 -58ورحبت بلجيكا باعتماد قانو الشفافية والسدتقامة ومكافحدة الفسداد .و دجعت علد
مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة إىل محاي ددة حق ددوإل املد درأة وأب دددت قلقه ددا إزاء التق ددارير ال دديت تفي ددد بتع ددرض
املدافع عن حقوإل اانسا للتلويف واملًايقة.
 -59ورحبت بوتسوانا بالتدابري املتل ة حلماية حقدوإل املدرأة والافد  .وأعربدت عدن قلقهدا إزاء
انعدام املساءلة عل اجلرائم املرتكبة خالل النزاع.
 -60ورحبت النازي بإنشاء املفوضية القومية حلقوإل اانسا ومببادرة ا ندد والنازيد وجندوب
أفريقيا.
 -61وأ ادت بوركينا فاسو باجلهود الراميدة إىل سد حالدة حقدوإل اانسدا علد الدرغم مدن
صعوبة الوضل السياسي والجتماعي  -القتصاد عل الصعيد الو ا.
 -62وأثنددت بورونددد عل د التدددابري التش دريعية واملاسسددية املتل د ة واجلهددود الراميددة إىل تعزيددز
حق ددوإل اانس ددا ومحايته ددا يف قا دداع الص ددحة م ددن خ ددالل اعتم دداد خا ددة اسد دماتيجية مل دددة د د
سنوات.
 -63وأبدت كنددا قلقهدا إزاء التقدارير الديت تفيدد بتدورأ القدوات احلكوميدة وامليليشديات املنتسدبة
إليها يف ارتكاب أعمال العنف اجلنسي.
 -64ورحب ددت مجهوري ددة أفريقي ددا الوس ددا بإنش دداء املفوض ددية القومي ددة حلق ددوإل اانس ددا واجمللد د
الستشددار حلقددوإل اانسددا وجلنددة حقددوإل اانسددا يف اجملل د الددو ا وحينددت عل د وضددل حددد
لإلفالت من العقاب.
 -65وأ ادت تشاد مبنو حقوإل متساوية للمدرأة يف العديدد مدن ميدادين احليداة وبالتعداو مدل
ا ليات الدولية حلقوإل اانسا واملكلف بوليات يف إ ار ااجراءات اخلاصة.
 -66ورحبت يلي بالوفد وبعرض التقرير وقدمت توصيات.
 -67ورحبت الصد بداجلهود املب ولدة يف دالت مكافحدة الجتدار يف األ دلاص والصدحة
والتعليم ومكافحة الفساد وبالتدابري وااصالحات التشريعية الرامية إىل محاية الف ات الًعيفة.
 -68وس ددلات كولومبي ددا الً ددوء عل د د اللت د دزام بتنفي د د التوص دديات املنبينق ددة ع ددن الس ددتعراض.
واقمحت مشا رة جتربتها يف الت حقوإل اانسا .
 -69ولحددظ الكونغددو اعتمدداد الق دوان املتعلقددة بدداحلق يف احلصددول عل د املعلومددات واللجددوء
والت م الصحي ومكافحة الفساد.
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 -70ولحظت كوستاريكا اعتدزام التعداو مدل ا ليدات الدوليدة حلقدوإل اانسدا وأعربدت عدن
أملها يف أ تدرج اللتزامات الدولية يف استعراض الدستور.
 -71ولحظددت كوبددا وجددود اارادة السياسددية لتنفيد التوصدديات النا د ة عددن السددتعراض مددل
اا ارة إىل التحديات القائمة مين النزاع املسلو والديو اخلارجية.
 -72ورحبت قنص بقانو مكافحة الجتار بالبشدر وبإنشداء اللجندة الو نيدة ملكافحدة الجتدار
بالبشر.
 -73ورحبت اجلمهورية التشيكية بالوفد وبالعروض الغنية باملعلومات وقدمت توصيات.
 -74ورحب ددت ال ددداملرا باملفوض ددية القومي ددة حلق ددوإل اانس ددا وحين ددت الس ددودا علد د ض ددما
استقال ا .ولحظت احلاجة إىل احلوار ب مجيل األ رائ يف الندزاع وأ دارت إىل ممارسدة التمييدز
ضد املرأة.
 -75ورحبدت مصدر بإنشدداء اللجندة الو نيدة ملتابعددة التوصديات املنبينقدة عددن السدتعراض الدددور
الشام وباعتماد قوان مراعية حلقوإل اانسا .
 -76ولحظد ددت السد ددلفادور اجلهد ددود املب ولد ددة لتنفي د د التوصد دديات النا د د ة عد ددن الس د ددتعراض
واستمرار التحديات.
 -77وهند ت غينيددا السددتوائية السددودا علد تدددابري التشدريعية وعلد إنشدداء املفوضددية القوميددة
حلقوإل اانسا .
 -78ورحبت إثيوبيا بالتدابري التشدريعية ولحظدت اللتدزام بوضدل خادة العمد الو نيدة بشد
حقوإل اانسا .
 -79ورحبت فرنسا بالوفد وقدمت توصيات.
 -80وحينددت جورجيددا علد إدخددال تعددديالت علد التشدريعات الو نيددة لًددما محايددة حقددوإل
اانسددا مبددا فيهددا حقددوإل الف ددات الًددعيفة وعل د توجي د دعددوة دائمددة إىل املكلف د بوليددات يف
إ ار ااجراءات اخلاصة.
 -81وأعربددت أملانيددا عددن قلقهددا إزاء عرقلددة مشدداركة اجملتمددل املدددي خددالل الفددمة السددابقة لدددورة
السددتعراض وعدددم تنفيد توصدديات اجلولددة األوىل .وأ ددادت بالتنددازلت املقدمددة أثندداء مفاوضددات
السالم.
 -82وفيما يتعلق مبس لة احلصانات املمنوحة ألعًاء جهاز األمن أوضو السودا قدائالا إ
تل احلصانات ليسدت تددابري قانونيدة بد هدي تددابري إجرائيدة ميكدن رفعهدا يف حدال اهتدام دل
مع د بارتك دداب فع د إجرام ددي .وعل د أم ددر أثبتت د احمل دداكم ال دديت أص دددرت ق درارات يف العدي ددد م ددن
القًايا.

GE.16-11829

11

A/HRC/33/8

 -83وفيمددا ا د املشددردين داخلي د ا فددإ باامكددا وصددول املسدداعدة اانسددانية إىل  90يف
املائددة مددن مسدداحة البلددد بينمددا يتعرق د الوصددول إىل نسددبة ال  10يف املائددة املتبقيددة بسددبب الوضددل
األم ددا الند دداجم ع ددن القتد ددال اجل ددار  .وعملد ددت أكين ددر مد ددن  60منظم ددة أجنبيد ددة يف دارف ددور عل د د
تنفي  168مشروع ا بتكلفة قدرها  160مليو دولر .وتواص احلكومدة مشداركتها مدل اجلهدات
الش دريكة يف العم د اانسدداي مددن أج د تددوفري املعونددة واخلدددمات للمشددردين داخلي د ا يف املليمددات
واملستو نات املوجودة يف دارفور وجنوب كردفا والني األزرإل.
 -84وبالنسبة إىل حقوإل املرأة واملساواة أكد الوفد ددا أ الدستور ل يز أ ك مدن
أ ددكال التمييددز .وأ ددار إىل حصددول املدرأة علد أجددر متسدداو ومتتعهددا ةقددوإل متسدداوية يف التمل د
وبفرص متكاف ة يف احلصول عل اخلدمات يف ا التعليم والصحة.
 -85و دددد الس ددودا علد د اعتم دداد سياس ددة لع دددم التس ددامو مالق ددا إزاء العن ددف ض ددد املد درأة
تتًددمن عدددة ركددائز متصددلة املددة أمددور منهددا إنشدداء ماسسددات مكلفددة بتنسدديق اجلهددود ملكافحددة
العنددف ض ددد امل درأة وتيسددري اللج ددوء إىل القً دداء وتعي د نسدداء كموظف ددات يف الش ددر ة وإنش دداء
مكاتب نيابة متلصصة و ن محالت للتوعية الجتماعية .وفيمدا يتصد بادعداءات الغتصداب
اجلماعي أتاحت السلاات رائق ميسرة حلماية املرأة وتولت نساء ضباأ يف الشدر ة التحقيدق
يف تل الدعاءات بناء علد علد  .وقددمت أيًدا خددمات املسداعدة القانونيدة والددعم النفسدي -
الجتماعي.
 -86ورحبددت غانددا بالتدددابري التشدريعية املتلد ة غددري أهنددا لحظددت عدددم التصددديق علد عدددد
من الصكوا الدولية األساسية حلقوإل اانسا .
 -87ورحبدت اليوندا باملبدادرات الراميدة إىل إنشداء ماسسدات خمتلفدة .وأعربدت عدن قلقهددا إزاء
انتهاك ددات حق ددوإل اانس ددا ال دديت ارتكبته ددا الدول ددة واجلماع ددات املس ددلحة والقي ددود املفروض ددة علد د
حقوإل اانسا .
 -88وأثندت هنددورا علد التقددم احملدرز لتددعيم البنيدة التحتيدة املاسسدية مبدا يف علد إنشدداء
املفوضية القومية حلقوإل اانسا .
 -89وإع لحظت آيسلندا التقدم احملرز فإ القلق ل يزال يساورها إزاء الوضل العدام حلقدوإل
اانس ددا  .وأعرب ددت ع ددن جزعه ددا لس ددتمرار اس ددتلدام الغتص دداب كس ددالن م ددن أس ددلحة احل ددرب
وملمارسة تشوي األعًاء التناسلية األنينوية.
 -90ورحبددت ا نددد بالتدددابري التشدريعية واملاسسددية الراميددة إىل محايددة حقددوإل اانسددا وأعربددت
ع ددن تق ددديرها لت دددابري محاي ددة حق ددوإل املد درأة والفت دداة .و ددجعت القً دداء علد د جتني ددد األ ف ددال يف
النزاعات املسلحة.
 -91ورحبدت إندونيسديا بوضدل خاددة العمد الو نيدة بشد حقددوإل اانسدا وإنشداء املفوضددية
القومية حلقوإل اانسا واللجنة الو نية ملكافحة الجتار بالبشر.
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 -92ورح ددب العد دراإل باعتم دداد القد دوان املتعلق ددة ةق ددوإل اانس ددا وخصوصد د ا م ددا يتعل ددق منه ددا
بالجتار باأل لاص والفساد.
 -93وأعربددت آيرلندددا عددن قلقهددا إزاء تابيددق عقوبددة ااعدددام وارتكدداب العنددف اجلنسددي ضددد
املرأة يف منا ق النزاع وفرض القيود عل حقوإل املددافع عدن حقدوإل اانسدا فيمدا يتصد هبد ا
الستعراض.
 -94ورحب ددت سويس د درا خبا ددة العم د د املوق ددل عليه ددا م ددل األم ددم املتح دددة حلماي ددة األ ف ددال يف
النزاعات املسلحة وأعربدت عدن قلقهدا إزاء انتهداا قدوات األمدن حلقدوإل اانسدا والقدانو الددو
اانساي واستمرار ظاهرة اافالت من العقاب.
 -95ورحبت اليابا بتقدم احلوار الدو ا وأبددت قلقهدا إزاء مندل وصدول املسداعدة اانسدانية
يف بعددض املنددا ق وتقييددد احلريددة السياسددية وحريددة التعبددري وحددالت العتقددال التعسددفي وااعدددام
والتع يب.
 -96واعمفددت كينيددا بدداجلهود املب ولددة لتنفيد التوصدديات املقبولددة يف عددام  2011واستفسددرت
عن التدابري املتل ة للحفار عل املساواة ب اجلماعات الدينية.
 -97ورحبت الكويت باا ار القانوي حلقوإل اانسا ال وضل من الستعراض السدابق
مبا يف عل قانو مكافحة الجتار باأل لاص وقوان النتلابات.
 -98وأعربددت لتفيددا عددن جزعهددا إزاء وضددل املدرأة وعددن قلقهددا إزاء فددرض القيددود والرقابددة عل د
وسددائط ااعددالم وتعددرض الصددحفي والنا ددا يف اجملتمددل املدددي حل دالت التلويددف واملًددايقة
والعتقال املزعومة.
 -99ولح د ددظ لبن د ددا وض د ددل إ د ددار ق د ددانوي حلق د ددوإل اانس د ددا مش د د ق د ددانو مكافح د ددة الجت د ددار
باأل ددلاص وق ددانو النتلابددات وق ددانو مكافحددة الفس دداد وعل د عل د الددرغم م ددن التح ددديات
القائمة.
 -100ورحب ددت ليبي ددا ب ددالتاورات القانوني ددة اا ابي ددة باعتم دداد قد دانو مكافح ددة الجت ددار وق ددانو
مكافحة الفساد.
 -101وأعربت ليلتنشتاين عن قلقها إزاء انتشار ظاهرة اافالت مدن العقداب علد انتهاكدات
حقوإل اانسا يف دارفور وعن أسفها لستمرار عدم التعاو مل احملكمة اجلنائية الدولية.
 -102و جعت ليتوانيا التنفي الفعال خلاة العم الو نيدة املعنيدة بوضدل حدد لتجنيدد األ فدال
يف القوات املسلحة ومنع .
 -103و كرت لكسمنغ الوفد عل عرض تقرير وقدمت توصيات.
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 -104ورحبت مدغشقر باعتمداد تددابري يف دال حقدوإل اانسدا ميند قدانو مكافحدة الجتدار
وإنشاء اللجنة الو نية ملكافحة الجتار بالبشر.
 -105وأ ادت ماليزيا بالتقدم احملرز ودعت إىل إيالء املزيد من الهتمام بتعزيدز ومحايدة حقدوإل
املرأة والاف واملشردين داخليا.
 -106وأب دددت مل ددديف قلقه ددا إزاء تن ددامي موع ددات املش ددردين داخليد د ا بس ددبب الند دزاع املس ددلو
والعنف الاائفي والتصارع عل املوارد.
 -107ورحبددت مددا باعتمدداد الق دوان املتعلقددة ةريددة ااعددالم و ل د املهددن التعليميددة واللجددوء
والت م الصحي.
 -108وأعربددت املكسددي عددن التقدددير لس دماتيجية عم د األ ددلاص عو ااعاقددة ومتكيددنهم
اقتصاديا .ودعت السودا إىل ضما حق سكان يف التعليم بصرئ النظر عن نوع اجلن .
 -109وعن اجلب األسود عن قلق إزاء العنف اجلنسي يف مندا ق الندزاع واستفسدر عدن التددابري
املتل د د ة للتحقي ددق يف ادع دداءات الغتصد دداب اجلم دداعي ومعاقب ددة اجلند دداة وإتاح ددة إمكاني ددة وصد ددول
املساعدة اانسانية إىل السكا املدني .
 -110وأعددرب املغددرب عددن تقدددير للجهددود املب ولددة لوضددل اا ددار املاسسددي والتشدريعي بفًد
املفوضية القومية حلقوإل اانسا واللجنة الو نية ملكافحة الجتار بالبشر وخادة العمد الو نيدة
حلقد ددوإل اانسد ددا وقد ددانو مكافحد ددة الجتد ددار وتعزيد ددز آليد ددات محايد ددة الف د ددات الًد ددعيفة والنظد ددام
القًائي.
 -111ولحظت مياملار اعتماد قوان جديدة مبا فيها قانو مكافحدة الجتدار بالبشدر وإنشداء
اللجنة الو نية ملكافحة الجتار بالبشر واعتماد خاة العم الو نية حلقوإل اانسا .
 -112ولحظد ددت ناميبيد ددا التاد ددورات التش د دريعية واجلهد ددود املب ولد ددة لتعزيد ددز احلقد ددوإل الجتماعيد ددة
والقتصادية املتصلة بالغ اء والسكن وامليا والصرئ الصحي والتعليم.
 -113وأعربت هولندا عدن قلقهدا إزاء مندل احلكومدة ممينلدي اجملتمدل املددي مدن السدفر إىل جنيدف
ملشا رة آرائهم مل اجملتمل الدو خالل الستعراض احلا .
 -114وأعربددت نيوزيلندددا عددن قلقهددا إزاء النزاعددات يف جنددوب كردفددا والني د األزرإل ودارفددور
ودعت إىل وضل حد للهجمدات علد املددني علد الفدور .ورحبدت بدالتوقيل علد اتفداإل خار دة
الاريق وحينت عل تنفي بالكام .
 -115ولحددظ النيجددر اعتمدداد خاددة العم د الو نيددة حلقددوإل اانسددا الراميددة إىل تدددعيم أس د
حقوإل اانسا يف القانو واملمارسة.
 -116ولحظ ددت نيجريي ددا املش دداركة م ددل اجله ددات ص دداحبة املص ددلحة يف إع ددداد التقري ددر ال ددو ا
واللتزام مببادئ األمم املتحدة.
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 -117وأثنت النروي عل إنشاء املفوضدية القوميدة حلقدوإل اانسدا واجلهدود املب ولدة للحدد مدن
زواج األ فال.
 -118وأ ادت عما باجلهود املب ولة لتمك املرأة وتعزيز مشاركتها يف عمليات صنل القرار
واعتمدداد خاددة العم د الو نيددة حلقددوإل اانسددا الراميددة إىل مجلددة أمددور منهددا بندداء الش دراكات مددل
منظمات اجملتمل املدي.
 -119ورحبت باكستا باجلهود املب ولة لتعزيز حقوإل اانسا يف الت منها محايدة ضدحايا
الجتار واملرأة والاف .
 -120وحين ددت الفلبد د علد د اخت دداع خاد دوات هت دددئ إىل معاجل ددة الشد دواغ يف ددالت الرعاي ددة
الصدحية وامليدا والتعلديم والغد اء والنقد والتنميددة .و لبدت إىل اجملتمدل الددو املسداعدة علد اختدداع
ااجراءات الرامية إىل التصد لتغري املناخ.
 -121ولحظت بولندا اجلهدود املب ولدة مدن أجد المتيندال للتوصديات املنبينقدة عدن السدتعراض
و جعت التنفي الفعال خلاة العم الو نية حلقوإل اانسا .
 -122وأعربت النتغال عدن قلقهدا إزاء وضدل حقدوإل اانسدا وأ دارت إىل حدالت العتقدال
والحتجدداز التعسددفي وسددوء معاملددة املدددافع عددن حقددوإل اانسددا واسددتلدام عقوبددة ااعدددام
للمعاقبة عل جرائم ل تعتن خارية مبوجب العهد الدو اخلاص باحلقوإل املدنية والسياسية.
 -123وأ ددارت مجهوريددة كوريددا إىل عدددم إمكانيددة قيددق السددالمة الو نيددة والسددتقرار الاوي د
األم ددد إل ع ددن ري ددق املص دداحلة وبن دداء الينق ددة وإىل وج ددوب التحقي ددق يف ح ددالت ارتك دداب العن ددف
اجلنسي يف منا ق النزاع.
 -124ولحظت اململكة العربية السعودية التحدديات السياسدية والقتصدادية القائمدة .وأ دادت
باجلهود املب ولة ملكافحة الجتار بالبشر من خالل إنشاء اللجنة الو نية واعتمداد قدانو مكافحدة
الجتار بالبشر وك ل بوضل اخلاط والنام لتوفري الغ اء الكايف.
 -125ورحبددت السددنغال بدداجلهود املتواصددلة املب ولددة للوفدداء باللتزامددات املتصددلة بالسددتعراض
وك ل بااصالحات اا ابية يف الت الرعاية الصحية والتعليم وحقوإل املدرأة و داو الف دات
الًعيفة .ودعت اجملتمل الدو إىل توفري الدعم لعتماد دستور جديد.
 -126و ددجعت س درياليو زيددادة اجلهددود الراميددة إىل القًدداء عل د العنددف ضددد امل درأة وضددما
محاية املدافع عن حقوإل اانسا  .وأعربت عن قلقها إزاء النزاع املسلو الداخلي.
 -127ولحظددت سددلوفاكيا عدددم تنفي د العديددد مددن التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض األول.
وأبدددت قلقهددا إزاء عدددم الع دمائ التددام بدداحلقوإل املدنيددة والسياسددية يف الدسددتور املاقددت واا ددار
الو ا وإزاء القيود املفروضة عل املدافع عن حقوإل اانسا .
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 -128ولحظت سلوفينيا منل ممينلي اجملتمل املدي من حًور الستعراض احلا  .وأعربت عدن
قلقه ددا إزاء ارتك دداب مجي ددل األ د درائ يف الند دزاع لنتهاك ددات حق ددوإل اانس ددا وإزاء من ددل وص ددول
املساعدة اانسانية إىل السكا املدني .
 -129ورحبددت جنددوب أفريقيددا بددالتاورات التشدريعية وبإنشدداء املفوضددية القوميددة حلقددوإل اانسددا
ومحلة "سليمة" الرامية إىل منل تشوي األعًاء التناسلية األنينوية.
 -130وأب دددت غواتيم ددال قلقه ددا إزاء العن ددف ض ددد امل درأة والتق ددارير ال دديت تفي ددد بع دددم التحقي ددق يف
اجلرائم عات الصلة.
 -131ولحظ ددت مجهوري ددة فن ددزويال البوليفاري ددة أث ددر الت دددابري القس د درية النفرادي ددة عل د د مس ددتوى
املعيش ددة واا ددازات املتعلق ددة ب دداحلق يف التعل دديم مب ددا يف عل د الت دددابري الرامي ددة إىل س د إمكاني ددة
الوصول إىل املنا ق النائية.
 -132ولحظت فييت نام اعتماد الدستور اجلديدد وعددة قدوان جديددة وخادة العمد الو نيدة
حلقوإل اانسا .
 -133ونوهددت موريتانيددا باعتمدداد عدددة قدوان مبددا فيهددا قددانو مكافحددة الجتددار بالبشددر وقددانو
اللجوء والقانو املتعلق ةرية احلصدول علد املعلومدات .وأعربدت عدن تقدديرها للتعهدد باسدتهدائ
وتعزيدز التعداو والتواصد يف دال حقدوإل اانسددا مدل مجيدل اجلهدات الشدريكة الو نيدة وااقليميددة
والدولية.
 -134ولحظت قار التدابري الرامية إىل تنفي التوصيات املنبينقة عن السدتعراض وأثندت علد
اجلهود املب ولة لتحقيق السالم والستقرار يف مجيدل أ داء السدودا مدن خدالل اعتمداد هند احلدوار
الو ا ك سا لتحقيق التوافق السياسي يف ا راء.
 -135وأك ددد الوف ددد أ الس ددودا ل ددي رفد دا يف نظ ددام احملكم ددة اجلنائي ددة الدولي ددة ول ددي ملزم د دا
بالقرارات الصادرة عنها يف ح أن ملزم بقرارات ال اد األفريقي يف عل املًمار.
 -136ون ددادرا م ددا س ددع الس ددودا جاه دددا إىل التص ددد لالجت ددار بالبش ددر بالتع دداو م ددل اجله ددات
الشدريكة الدوليدة وااقليميددة علد الددرغم مدن أ مسدتوى تدددفق الالج د وانعدددام احلدواجز الابيعيددة
يفوإل قدرات الدولة .وقد اسدتقب البلدد دهري ا مدا بد  1 000و 1 200ملدتم للجدوء تقريبد ا
وحص  97يف املائة منهم عل اللجوء .وكا ملزم ا مببدأ عدم ااعادة القسرية.
 -137وختام ا أكد رئي الوفد ددا اللتزام باملعايري الدولية حلقوإل اانسا واحمامها التام
واللتزام بالتعاو مل ا ليات الدولية .و لب إىل اجملتمل الدو تقدمي الدعم يف عملية ااصدالن
وتاوير حقوإل اانسا وتعزيزها.
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ثانيا -استنتاجات و/أو

توصيات**

 -138درس السووودان التوصوويات المقدمووة أثنوواء جلسووة التحوواور والمدرجووة أدنووا و ووي
تحظى بتأييد :
 1-138النظو وور لو ووي الت و ووديق علو ووى المعا و وودات الدوليو ووة ا و وور لحقو وووق
اإلنسان التي لم ي بح السودان بعد دولة طرل ا ليها (الفلبين)؛
 2-138النظر لي الت ديق على اتفاقيوة القاواء علوى جميوك أ ولام التمييوز
ضد المرأة (غانا)؛
 3-138النظر لي الت وديق علوى ال ولول الدوليوة وال سويما اتفاقيوة القاواء
على جميك أ لام التمييز ضد المرأة (باكستان)؛
 4-138تسريك وتيرة العملية المستهلة للنظر لي إملانية االنامام إلى عودد
من ال لول الدولية لحقوق اإلنسان بما ليها اتفاقيوة القاواء علوى جميوك أ ولام
التمييز ضد المرأة (زمبابوي)؛
 5-138النظر لي الت ديق على اتفاقيوة القاواء علوى جميوك أ ولام التمييوز
ض وود المو ورأة والبروتوك وووم المتعل ووق بحق وووق المو ورأة ل ووي ألريقي ووا الملح ووق بالميث وواق
ا لريقي لحقووق اإلنسوان والشوعو واسوتعراض تشوريعات البلود المحليوة بهود
القااء على التمييز ضد المرأة (ناميبيا)؛
 6-138تلثيو ووف الجهو ووود المتعلقو ووة باالناو وومام إلو ووى المعا و وودات ا ساسو ووية
لحقوق اإلنسان وال سيما اتفاقية القااء علوى جميوك أ ولام التمييوز ضود المورأة
واتفاقية منا اة التعذيب قبل جولة االستعراض الثالثة (البرازيل)؛
 7-138الت ديق على اتفاقية منا اوة التعوذيب وغيور مون ضورو المعاملوة
أو العقوب ووة القاس ووية أو الالإنس ووانية أو المهين ووة (إيطالي ووا) ( ن وودوراس) (غواتيم وواال)
(ليي و نووام) (أوروغووواي) (اللون(ووو) (لرنسووا) (سوولولاكيا) (الجمهوريووة التشوويلية)
(جورجيو ووا) (لبنو ووان) (توغو ووو) (جنو ووو ألريقيو ووا) (سو وويراليون) (الو وودانمرل) (بولنو وودا)
(السلفادور)؛
8-138

النظر لي الت ديق على اتفاقية منا اة التعذيب (غانا)؛

 9-138النظ وور ل ووي الت ووديق عل ووى اتفاقي ووة منا ا ووة التع ووذيب والبروتوك وووم
اال تيوواري الملحووق بهووا واتفاقيووة القاوواء علووى جميووك أ وولام التمييووز ضوود الم ورأة
والبروتوكوم المتعلق بحقوق المرأة لوي ألريقيوا الملحوق بالميثواق ا لريقوي لحقووق
__________

**
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اإلنسو وان والش ووعو واالتفاقي ووة الدولي ووة لحماي ووة جمي ووك ا و و ا
القسري (بوركينا لاسو)؛

م وون اال تف وواء

 10-138تعزيز الجهود لتنواوم مسوألة منوك التعوذيب والمعاملوة الالإنسوانية مون
الم الت ديق على اتفاقية منا اة التعذيب (إندونيسيا)؛
 11-138النظوور لووي التوقيووك والت ووديق علووى االتفاقيووة الدوليووة لحمايووة حقوووق
جميك العمام المهاجرين وألراد أسور م والت وديق عليهوا (إندونيسويا)؛ والنظور لوي
الت ووديق علووى االتفاقيووة الدوليووة لحمايووة حقوووق جميووك العمووام المهوواجرين وأل وراد
أسر م (الفلبين) (غانا)؛
 12-138النظوور لووي الت ووديق علووى اتفاقيووة منظمووة العموول الدوليووة رقووم 189
(الفلبين)؛
 13-138التوقيك والت ديق على بروتوكووم موابوتو المتعلوق بحقووق المورأة لوي
ألريقيا المبرم لي إطار االتحاد ا لريقي (النرويج)؛
 14-138تسريك اعتماد دستور السودان الدائم (اللوي )؛
 15-138تعجيل اعتمواد الدسوتور وضومان تما وي جميوك القووانين الوطنيوة موك
القانون الدولي لحقوق اإلنسان (بوتسوانا)؛
 16-138مواص وولة عملي ووة اس ووتعراض الدس ووتور م ووك كام وول الش ووفالية والوض ووو
بشووأن أسووبقية العهوود الوودولي ال ووا بووالحقوق المدنيووة والسياسووية علووى القووانون
المحلي (ليتوانيا)؛
 17-138ض وومان ووفالية اإلص ووالحات الماسس ووية ومش وواركة المنظم ووات غي وور
الحلومية الواسعة النطاق لي جميك مراحل اعتماد الدستور الجديد (أوكرانيا)؛
 18-138اسووتحدات تعريووف ووامل للتمييووز العن ووري يت وول بأحلووام الدسووتور
عن المساواة وعدم التمييز والتدابير المت ذة (ألبانيا)؛
 19-138جعل التشريعات الوطنية تتما ى موك المعا ودات اإلقليميوة والدوليوة
لحقوق اإلنسان التي يلون البلد طرل ا ليها (بوركينا لاسو)؛
 20-138جع و و وول ق و و ووانون ال و و ووحالة والمطبوع و و ووات لس و و وونة  2009وجمي و و ووك
التشو وريعات ا و وور ةات ال وولة متما و ووية م ووك االلتزامو ووات الدولي ووة والدسو ووتورية
بحماية الحق لي حرية التعبير (كندا)؛
 21-138مواءمة التشريعات المحلية مك التزامات السودان الدولية لي مجوام
حماية حقوق المرأة والطفل (كولومبيا)؛

18

GE.16-11829

A/HRC/33/8

 22-138دراسووة إملانيووة إعووادة النظوور لووي جوانووب التشوريعات التووي أدت إلووى
تقيي وود الحري ووة السياس ووية وحري ووة التعبي وور وح وواالت االعتق ووام التعس ووفي واالحتج وواز
واإلعوودام والتعووذيب وةلووط لووي إطووار الجهووود المبذولووة علووى نطوواق أوسووك لتعزيووز
سيادة القانون (اليابان)؛
 23-138تعووديل التش وريعات الوطنيووة لمواءمتهووا مووك ال وولول الدوليووة لحقوووق
اإلنسان التي يلون السودان طرل ا ليها (مدغشقر)؛
 24-138سوون القوووانين والنهوووض بالسياسووات العامووة لملالحووة العنووف ضوود
المرأة بطرق من بينها تجريم العنف واالعتداءات الجنسية (الملسيط)؛

 25-138ضو وومان اعتمو وواد تش و وريعات تحظو وور زوا ا طفو ووام والو ووزوا المبلو وور
والقسري (ملديف)؛
 26-138وض و و ووك تشو و و وريعات تحظ و و وور تش و و وووي ا عا و و وواء التناس و و وولية ا نثوي و و ووة
(جمهورية كوريا)؛
 27-138وضو ووك مدونو ووة لقواعو وود السو وولول أو وثيقو ووة مماثلو ووة الحت و ورام حقو وووق
اإلنس ووان ل ووي ص ووفو الق وووات المس وولحة والش وورطة وتزوي وود ا بالت وودريب المتعل ووق
بالتزاماتها لي مجام حقوق اإلنسان (النرويج)؛
 28-138اعتموواد تشوريعات تحظوور نشوور أللووار قائمووة علووى اللرا يووة العن ورية
واإلثنيوة والتحوريل علووى التمييووز العن ووري والعنووف وضوومان االحتورام التووام لحريووة
الوودين أو المعتقوود وحقوووق اإلنسووان ال اصووة با و ا المنتمووين إلووى ا قليووات
اإلثنية والدينية تمشيا مك القانون الدولي لحقوق اإلنسان (بولندا)؛
 29-138مواصوولة تعزيووز إضووفاء الطووابك الماسسووي علووى حقوووق اإلنسووان موون
ووالم إنشوواء نظووام وطنووي للتنسوويق الماسسووي يسوومح بت ووميم السياسووات العامووة
لحقوق اإلنسان وتنفيذ ا ومتابعتها (كولومبيا)؛
 30-138وضك استراتيجية منسقة عامة بشأن القاايا الجنسانية ضمن جميوك
الماسسات العامة ( يلي)؛
 31-138تنفيووذ طووة العموول المعنيووة بحمايووة ا طفووام لووي منوواطق النزاعووات
المسلحة المعتمدة لي آةار/مارس ( 2016لرنسا)؛
 32-138ات وواة توودابير ملموسووة وس وريعة لتنفيووذ طووة العموول المعنيووة بحمايووة
ا طفام لي النزاعات المسلحة (سويسرا)؛
 33-138تووولير الوودعم الوودولي للمسوواعدة علووى الت(لووب علووى العقبووات التووي
تحوم دون تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها (اللوي )؛
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 34-138وضووك آليووة ماسسووية لملالحووة التمييووز والعنووف ضوود الم ورأة والطفوول
(ليي نام)؛
 35-138مواصلة ات اة تدابير ترمي إلى الحد من وليوات ا مهوات وا طفوام
من أجل تحقيق أ دا التنمية المستدامة لعام ( 2030البحرين)؛
 36-138وضك طة عمل وطنية لمنك زوا ا طفام (جمهورية كوريا)؛
 37-138ت وويل الم وووارد المالي ووة والبشو ورية الالزم ووة ك ووي ت ووادي المفوض ووية
القوميووة لحقوووق اإلنسووان ولجنووة حقوووق اإلنسووان لووي المجلووس الوووطني واليتيهمووا
على نحو لعام (تيمور  -ليشتي)؛
 38-138ضمان إضوفاء ال وب(ة الماسسوية علوى لجنوة وطنيوة مسوتقلة لحقووق
اإلنسان ولقا لمبادئ باريس ( يلي)؛
 39-138مواصلة دعوم المفوضوية القوميوة لحقووق اإلنسوان وتوولير الاومانات
لتملينها من االضطالع بواليتها ب ورة مستقلة ولقا لمبادئ باريس (الم(ر )؛
 40-138ض وومان اس ووتقالم المفوض ووية الس ووودانية لحق وووق اإلنس ووان وتزوي وود ا
بالموارد المالية اللالية (النرويج)؛
 41-138ت و وودعيم دور المفوض و ووية القومي و ووة لحق و وووق اإلنس و ووان للس و ووما له و ووا
باالضطالع بواليتها (الجزائر)؛
 42-138ت و وودعيم دور المفوض و ووية القومي و ووة لحق و وووق اإلنس و ووان لتملينه و ووا م و وون
االضطالع بواليتها على نحو لعام وب ورة مستقلة ولقا لمبادئ باريس (قطر)؛

 43-138ضوومان سووير عموول المفوضووية القوميووة لحقوووق اإلنسووان علووى النحووو
الواجب واستقالليتها ولقا لمبادئ باريس (لرنسا)؛
 44-138تلريس المزيد مون الجهوود لمعالجوة قاوايا حقووق اإلنسوان المعلقوة
عن طريق طة العمل الوطنيوة التوي أصوبح سوارية اون وتوولير المووارد الماليوة
والبشرية اللالية لتنفيذ ا الفعام (أوغندا)؛

 45-138مواصلة تنفيذ طوة العمول الوطنيوة لتعزيوز حقووق اإلنسوان وحمايتهوا
(( )2023-2013كوبا)؛
 46-138توودعيم عمليووة الت طووي االسوتراتيجي المسووتهلة لووي ال طووة الوطنيووة
لحقوق اإلنسان (( )2031-2007غينيا االستوائية)؛
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 47-138ت وويل القووو العاملووة والموووارد الماليووة المالئمووة لتنفيووذ ال طووة
الوطني و ووة لتعزي و ووز حق و وووق اإلنس و ووان وحمايته و ووا ل و ووي الس و ووودان ()2023-2013
(إثيوبيا)؛
 48-138التنفيووذ التووام ل طووة العموول المعنيووة بوضووك حوود لتجنيوود ا طفووام لووي
القوات المسلحة ومنع (ليتوانيا)؛
 49-138تلثيوف الجهووود ل وياغة وتنفيووذ طوة عموول واملة لحقوووق اإلنسووان
باعتبارها إطارا لتنفيذ سياسات البلد وبرامج لي مجام حقوق اإلنسان (الفلبين)؛
 50-138وضك استراتيجية املة لحقوق اإلنسان (كوبا)؛
 51-138ض ومان التنفيووذ الس وريك والتووام والفعووام ل طووة العموول المعنيووة بوضووك
حد لتجنيد ا طفام (للسمبرغ)؛
 52-138تعزيووز آليووات الدولووة المت وولة برعايووة أضووعف الف ووات المحتاجووة إلووى
الحمايو ووة مثو وول النسو وواء وا طفو ووام وا و و ا ةوي اإلعاقو ووة (الممللو ووة العربيو ووة
السعودية)؛
 53-138الت دي الفعام ي صراع إثني أو نزاع مسلح (طاجيلستان)؛
 54-138مواص و وولة بن و وواء الق و وودرة الوطني و ووة عل و ووى الت و وودي لالتج و ووار بالبش و وور
(بيالروس)؛
 55-138مواصوولة تنفيووذ االسووتراتيجيات وال ط و الراميووة إلووى تعزيووز التنمي ووة
االقت ادية واالجتماعية لي البلد (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
 56-138تعزيووز الجهووود إلةكوواء وعووي جميووك ألوراد المجتمووك بحقوووق اإلنسووان
(لبنان)؛
 57-138تلثيو ووف جهو ووود التو وودريب والتثقيو ووف لو ووي ميو وودان حقو وووق اإلنسو ووان
(الم(ر )؛
 58-138مواص وولة تنفي ووذ سياس ووات ترم ووي إل ووى تحقي ووق النم ووو االجتم وواعي -
االقت ادية لشعب السودان (باكستان)؛
 59-138مواصلة التعاون البناء مك اوليات الدولية لحقوق اإلنسوان مون أجول
حماية حقوق اإلنسان وتعزيز ا (طاجيلستان)؛
 60-138توطي و وود التع و وواون م و ووك آلي و ووات ا م و ووم المتح و وودة لحق و وووق اإلنس و ووان
(السلفادور)؛
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 61-138تعزي ووز تع وواون البل وود م ووك ي ووات المعا وودات واإلجو وراءات ال اص ووة
( يلي)؛
 62-138التعاون مك اوليات الدولية لحقوق اإلنسان والمللفين بواليات لوي
إطار اإلجراءات ال اصة (اللون(و)؛
 63-138التعوواون مووك ال بيوور المسووتقل لحمووم المتحوودة بوسووائل تشوومل تيسووير
وصول إلى جميك مناطق البلد (ليتوانيا)؛
 64-138ضومان تحقيوق المسوواواة لوي الحقوووق بوين المورأة والرجوول لوي جميووك
ميادين الحياة لي البلد وليس لي بعل منها لق (بوروندي)؛
 65-138ات وواة ت وودابير ملموس ووة للقا وواء عل ووى جمي ووك أ وولام التميي ووز ض وود
الم ورأة وتحسووين تمثيوول الم ورأة لووي مناصووب القيووادة وحمايووة الم ورأة موون جميووك
أ لام العنف (ماليزيا)؛
 66-138ض وومان إتاح ووة وودمات ص ووحية وواملة وغي وور منطوي ووة عل ووى التميي ووز
للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي (جنو ألريقيا)؛
 67-138ت ميم وتنفيذ سياسات وبورامج عاموة للت ودي للعنوف ضود المورأة
و وصوا توودابير لملالحووة ممارسووة تشوووي ا عاوواء التناسوولية ا نثويووة وإجوراءات
لحماية النساء الاحايا وتعوياهن (كولومبيا)؛
 68-138النهوض بحاور المرأة النش لي المجتمك ( يلي)؛
 69-138مواصلة جهود البلد المبذولة لي مجام تملين المورأة وتعزيوز دور وا
لي الميادين السياسية واالقت ادية واالجتماعية والسعي إلى التعاون مك الجهات
الش وريلة والجهووات صوواحبة الم وولحة علووى ال ووعيدين الوووطني واإلقليمووي بهوود
االستمرار لي تحسين حالة حقوق اإلنسان لي السودان (عمان)؛
 70-138توودعيم المبووادرات الراميووة إلووى النهوووض بالمسوواواة وملالحووة التمييووز
وال سيما المبادرات التي تهود إلوى توسويك نطواق المشواركة السياسوية سوواء مون
المنظور الجنساني أو اإلثني أو اإلقليمي أو االجتماعي (البرازيل)؛
 71-138تهي ووة بي ووة توودعم الحوووار الشووامل بووإجراء إصووالحات قانونيووة لتعزيووز
احترام حقوق اإلنسان والحريات ا ساسية (الواليات المتحدة ا مريلية)؛
 72-138مواصلة جهود البلد المبذولة لتحقيق نتائج الحوار الوطني من أجول
بلوغ سالم امل ومستدام لي جميك مناطق السودان (اليمن)؛
 73-138احتو ورام ا طو ورا المش وواركة ل ووي النو وزاع المس وولح للم وودنيين وقواع وود
القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان (كوستاريلا)؛
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 74-138اعتمو وواد تش و وريعات جنائيو ووة تو وونل علو ووى تعريو ووف التعو ووذيب وتجريم و و
(تيمور  -ليشتي)؛
 75-138اعتم وواد تشو وريعات ت وونل عل ووى تعري ووف التع ووذيب وتجريمو و بوض ووو
(ملديف)؛
 76-138ات وواة جميووك التوودابير الالزمووة للقاوواء بشوولل نهووائي علووى ممارسووتي
تشوي ا عااء التناسلية ا نثوية وزوا ا طفام (إسبانيا)؛
 77-138ات وواة طوووات إضووالية لصعووداد للت وودي الفعووام لجميووك أ وولام
العنف ضد المرأة بوسائل تشمل تجريم العنف المنزلي (تركيا)؛
 78-138تعزيز الجهود المبذولوة لمنوك زوا ا طفوام بوسوائل تشومل ملالحوة
القوالب النمطية عبر حمالت متنوعة إلةكاء الوعي (تركيا)؛
 79-138رلوك السون الودنيا للوزوا كوي تمتثول للمعوايير الدوليوة لحقووق الطفول
بهد منك الزوا المبلر وزوا ا طفام والزوا القسري (أستراليا)؛
 80-138تعزيز وعي عامة الجمهور بمسوائل العنوف المنزلوي والعنوف الجنسوي
وتشوووي ا عاوواء التناسوولية ا نثويووة وتوودعيم ال وودمات ا منيووة وإقامووة العوودم ليمووا
يت وول به ووذ المس ووائل و وصو وا م وون ووالم الت وودريب و وون حم ووالت التوعي ووة
واإلعالم (بلجيلا)؛
 81-138ض وومان ت وودي العدال ووة الجنائي ووة عل ووى نح ووو لع ووام لجمي ووك أ وولام
العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجونس وال سويما العنوف المنزلوي وتشووي
ا عااء التناسلية ا نثوية (بوركينا لاسو)؛
 82-138توودعيم الت وودابير الراميووة إل ووى الت وودي للعن ووف ضوود المو ورأة بمووا ليو و
العنف الجنسي وتقديم المساعدة إلى ضحايا ومحاسبة مرتلبي موك العمول لوي
الوقو و ةاتو و عل ووى ض وومان التنفي ووذ الفع ووام للق وووانين الت ووي تحظ وور ممارس ووة تش وووي
ا عاواء التناسوولية ا نثويوة علووى مسووتو الواليوات واعتموواد تشوريعات تحظوور ووذ
الممارسة بشلل كامل لي جميك أنحاء البلد (الجمهورية التشيلية)؛
 83-138مواصلة الجهود المبذولة للقااء على الممارسات التقليديوة الاوارة
مثل زوا ا طفام وتشوي ا عااء التناسلية ا نثوية (إثيوبيا)؛
 84-138ات وواة إج وراءات لعالووة لملالحووة ووا رة تشوووي ا عاوواء التناسوولية
ا نثويووة والقاوواء عليهووا وضوومان التنفيووذ التووام ل طووة العموول الوطنيووة ةات ال وولة
(قبر )؛
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 85-138تنفيووذ االسووتراتيجية الوطنيووة لمنووك تشوووي ا عاوواء التناسوولية ا نثويووة
( )2018-2008واالستراتيجية الوطنية إلنهاء زوا ا طفام (ال ين)؛
 86-138موونح ا ولويووة لاوومان إج وراء تحقيقووات مسووتقلة ونزيهووة ولعالووة لووي
انتهاكات حقوق المرأة (الدانمرل)؛
 87-138ات وواة ط وووات إض ووالية للقا وواء عل ووى تش وووي ا عا وواء التناس وولية
ا نثوية (تيمور  -ليشتي)؛
 88-138تعزيو ووز الجهو ووود المبذولو ووة للقاو وواء علو ووى ممارسو ووة تشو وووي ا عاو وواء
التناسوولية ا نثويووة بوسووائل تشوومل الحظوور القووانوني لهووذ الممارسووة وتوعيووة وتثقيووف
جميك ا ا و وصا النساء والفتيات (سلولينيا)؛

 89-138ض و وومان احتو و ورام الحق و وووق والحري و ووات ا ساس و ووية لجمي و ووك الس و وولان
و وصو وا النس وواء وا طف ووام وات وواة جمي ووك الت وودابير الالزم ووة لا وومان ملالح ووة
إلووالت مرتلبووي الج ورائم وأعمووام العنووف وجميووك انتهاكووات حقوووق اإلنسووان موون
العقا (ا رجنتين)؛
 90-138النظر لي وضك ضومانات مالئموة لحمايوة المودنيين مون أي تمييوز أو
معاملة سي ة أو جرائم جنائية يرتلبها أعااء لي وكاالت إنفاة القانون (ماليزيا)؛
 91-138إجو وراء تحقيق ووات لوري ووة ومس ووتقلة و وواملة ل ووي ادع وواءات التع ووذيب
واالسووت دام المفوورق للقوووة موون جانووب مووو فين لووي الدولووة واالنتهاكووات ا وور
لحقوق اإلنسان بما ليها االعتداءات الجنسية (سلولاكيا)؛
 92-138التحقي ووق ل ووي جمي ووك القا ووايا المتعلق ووة بانتهاك ووات حق وووق اإلنس ووان
ومحاكمو ووة المسو وواولين عو وون ارتلابهو ووا دون اسو ووتثناء ودون اإللو ووالت مو وون العقو ووا
(سلولينيا)؛
 93-138مواصوولة الجهووود المبذولووة لتووولير الحمايووة الشوواملة لحقوووق ا طفووام
والمورا قين؛ وتوسوويك نطوواق نظووام قاوواء ا حوودات واإلجوراءات الراميووة إلووى تطبيووق
تسجيل المواليد اإللزامي؛ والقااء على ممارسة تشوي ا عااء التناسلية ا نثوية
(السلفادور)؛
 94-138متابع ووة المب ووادرات الرامي ووة إل ووى تعزي ووز حماي ووة حق وووق الطف وول (غيني ووا
االستوائية)؛
 95-138ات وواة تو وودابير لعالو ووة الحت و ورام الحو ووق لو ووي حريو ووة الو وودين دون تمييو ووز
(سلولاكيا)؛
 96-138ضمان ممارسة حرية التعبير وحرية الرأي دون قيود (توغو)؛
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 97-138ات اة طووات ملموسوة لاومان حريوة التعبيور بموا لوي ةلوط لوسوائل
اإلعووالم وضوومان إج وراء تحقيقووات لوريووة ومسووتقلة لووي جميووك ادعوواءات االعتووداء
على ال حفيين والمدالعين عن حقوق اإلنسان (النرويج)؛
 98-138ات وواة التوودابير الالزمووة لاوومان االحت ورام التووام لحريووة التعبيوور وحريووة
تلوين الجمعيات (لرنسا)؛
 99-138ات اة التدابير اللالية لامان حرية التعبير وحرية تلوين الجمعيوات
وحرية التجمك على نحو لعام (قبر )؛
 100-138ات وواة طوووات ملموسووة لاوومان بي ووة آمنووة ومواتيووة للموودالعين عوون
حق وووق اإلنس ووان والجه ووات الفاعل ووة ا وور ل ووي المجتم ووك الم وودني وال ووحفيين
وأعا وواء المعارض ووة م ووك العم وول ل ووي الوقو و ةاتو و عل ووى ض وومان إملاني ووة مش وواركة
المجتمووك الموودني المسووتقل مشوواركة مجديووة لووي جميووك مراحوول عمليووة االسووتعراض
دون عائق ودون ال و من أعمام انتقامية (الجمهورية التشيلية)؛
 101-138ضمان الحوق لوي حريوة التجموك السولمي وتلووين الجمعيوات تما وي ا
مك العهد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسوية وتعوديل التشوريعات الحاليوة
الم الفة ل (ألمانيا)؛
 102-138ضمان تمتك المورأة بوالحقوق المدنيوة والسياسوية والحوق لوي ال وحة
والحق لي التعليم دون تمييز (أن(وال)؛
 103-138تعزيووز الجهووود المبذولووة لتوودعيم مشوواركة الم ورأة لووي مناصووب صوونك
القرار (السن(ام)؛
 104-138مواص و وولة تنفي و ووذ االس و ووتراتيجيات وال طو و و الت و ووي تا و وومن التنمي و ووة
االقت ادية واالجتماعية مك إيالء ا تمام ا بملالحة الفقر (دولة للسطين)؛
 105-138تلثيف الجهود المبذولة لتحقيق ملاسب إضوالية لوي مجوالي الحود
من الفقور وتحسوين ورو معيشوة النواس لوي المنواطق الريفيوة و اصوة مون والم
تولير الموارد الالزمة إلعمام الحق لي السلن الالئق وال حة (سري النلا)؛
 106-138مواصوولة ات وواة توودابير توودعم التنميووة وترمووي إلووى الحوود موون مسووتو
الفقر (بيالروس)؛
 107-138تلثيف الجهود لي مجام ملالحة الفقر ومن أجل تلبيوة احتياجوات
الفقراء ا ساسية (العراق)؛
 108-138تلثيف الجهود لملالحة الفقر (اللوي )؛
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 109-138ضمان الحق لي الح وم على ال(ذاء اللوالي وال سويما لوي لتورات
النزاع ولي حاالت الطوارئ (تايلند)؛
 110-138مواصلة العمل مك منظموة ال وحة العالميوة ووكواالت ا موم المتحودة
ا ور والمنظمووات الدوليووة المعنيووة موون أجوول توودعيم نظووام ال ووحة العامووة ومرالووق
ال حة العامة لي جميك أنحاء البلد وليس لي المنواطق المتاوررة مون النوزاع لقو
(تايلند)؛
وة لقطواع ال وحة وال سويما لتنفيوذ ال طووات
 111-138تعزيز الموارد الم
الرامية إلى ضمان نظام امل للرعاية ال حية (تركيا)؛
 112-138وضك بورامج ترموي إلوى ضومان الحوق لوي التعلويم والحوق لوي ال وحة
(العراق)؛
 113-138مواصلة الجهود الرامية إلوى ضومان إتاحوة التعلويم ا ساسوي للجميوك
والتدابير الرامية إلى تعزيز أداء نظام التعليم (سري النلا)؛
 114-138النه وووض ب ووالتعليم م وون ووالم اعتم وواد سياس ووات إض ووالية لتحس ووين
مس ووتو التح وواق ا طف ووام بنظ ووام التعل وويم ا ساس ووي وملالح ووة التميي ووز ل ووي ةل ووط
الميدان (دولة للسطين)؛
 115-138تدعيم عملية إصال نظام التعليم (طاجيلستان)؛
 116-138السووعي إلووى تلثيووف الجهووود الوطنيووة المبذولووة لتنفيووذ بورامج التعلوويم
البديل لحطفام والشبا (البحرين)؛
 117-138مواصوولة تووو ي التوودابير الراميووة إلووى الحوود موون عوودد ا طفووام غيوور
الملتحقين بالمدارس (غينيا االستوائية)؛
 118-138ضوومان موونح ا ولويووة إلعمووام الحووق لووي التعلوويم لجميووك ا طفووام
ومواصوولة ت وويل موووارد إضووالية لمحووو ا ميووة لووي صووفو ا طفووام والبووال(ين
وزيادة عدد ا طفام الذين يلملون تعليمهم (ماليزيا)؛
 119-138مواصوولة تعزيووز البنووى التحتيووة الوطنيووة مووك التشووديد علووى سياسووات
التعليم الناجحة بهد تحقيق االستفادة اللاملة (جمهورية لنزويال البوليفارية)؛
 120-138تلثيف جهود البلد المبذولة لمعالجة قاايا التعليم والفقر وال وحة
(نيجيريا)؛
 121-138مواصوولة تنفيووذ ال طو والبورامج والتوودابير الراميووة إلووى ضوومان الحووق
لي التعليم وإتاحة ال دمات ال حية المالئمة لجميك المواطنين (الممللة العربيوة
السعودية)؛
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 122-138مواصوولة تنفيووذ ال طو والبورامج والتوودابير الراميووة إلووى ضوومان الحووق
لي التعليم وإتاحة ال دمات ال حية المالئمة لجميك المواطنين (قطر)؛
 123-138مواص وولة الجه ووود المبذول ووة لرل ووك مع وودم االلتح وواق بالم وودارس ل وود
ا طفام وال سيما الفتيات (الم(ر )؛
 124-138مواصوولة تنفيووذ ال طووة االسووتراتيجية الوطنيووة للتعلوويم مووك التشووديد
ال ا على الحق لي التعليم للف ات الاعيفة التي تشمل ا طفام المقيموين لوي
المناطق الريفية وا ا ةوي اإلعاقة والرحل والمشردين دا ليا (ال ين)؛
 125-138تعزيووز إتاحووة التعلوويم المدرسووي لجميووك ا طفووام و وص وا للفتيووات
وا طفام المقيمين لوي المنواطق الريفيوة وا طفوام المنتموين إلوى الف وات المهمشوة
مثل الرحل (جنو ألريقيا)؛
 126-138تعزيو ووز الجهو ووود المبذولو ووة لتنفيو ووذ اتفاقيو ووة حقو وووق ا و و ا
اإلعاقة على نحو لعام (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛

ةوي

 127-138ضوومان سووالمة الالج ووين وملتمسووي اللجوووء موون ووالم السووعي إلووى
الح وم على المساعدة الدولية أيا ا (نيجيريا)؛
 128-138إتاحووة إملانيووة وصوووم المعونووة اإلنسووانية بشوولل كاموول إلووى السوولان
المحتاجين لي دارلور (أوكرانيا)؛

 129-138اعتموواد توودابير تاوومن إملانيووة الح وووم علووى ال وودمات ا ساسووية
والتحقيووق لووي ادعوواءات انتهووال حقوووق اإلنسووان لووي م يمووات المشووردين دا لي و ا
(ا رجنتين)؛
 130-138مواصلة جهوود البلود المبذولوة للت ودي للمشواكل المرتبطوة بالتشورد
الدا لي (أةربيجان)؛
 131-138ات وواة توودابير ترمووي إلووى حمايووة حقوووق المشووردين دا ليو ا موون ووالم
الرعاية والجبر الشاملين و وص ا إتاحة ال دمات ا ساسية (كولومبيا)؛

 132-138تلثيف الجهود الرامية إلى وضك إطوار وطنوي ملمووس بشوأن التشورد
الدا لي من أن أن يامن تلالا لر الح وم على المسواعدة اإلنسوانية موك
العموول لووي الوقو نفسو علووى وضووك اسووتراتيجية وقائيووة اصووة بالمشووردين دا لي وا
الجدد تشمل تدريب قوات ا من لهذا ال(رض (اليونان)؛
 133-138قيام الحلومة والجماعات المسلحة على السوواء بات واة ال طووات
الالزمة على الفور لوقف جميك أ لام النزاع وضمان وصوم المساعدة اإلنسوانية
إلى المشردين دا لي ا (اليابان)؛
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 134-138مواصو وولة تو ووولير المسو وواعدة اإلنسو ووانية وتيسو ووير إي و ووالها للمشو ووردين
دا ليا لي مناطق النزاع لي البلد وات واة إجوراءات واملة لوقوف حودوت المزيود
من حاالت التشرد (ماليزيا)؛
 135-138السوما بوصووم المسوواعدة اإلنسوانية إلوى جميووك المنواطق لوي البلوود
وتيسير ةلط (ملديف)؛
 136-138ضمان وصوم المساعدة اإلنسانية إلى السلان المودنيين لوي جميوك
المناطق المتاررة من النزاع (البرت(ام)؛
 137-138بوذم المزيوود مون الجهووود موون أجول الت وودي لةثوار السوولبية للتوودابير
القس ورية االنفراديووة علووى التمتووك بحقوووق اإلنسووان لووي السووودان (جمهوريووة كوريووا
الشعبية الديمقراطية)؛
 138-138مواصولة السوعي إلووى الح ووم علووى المسواعدة التقنيووة مون المجتمووك
الو وودولي لو ووي إطو ووار عمليو ووة إعو ووادة البنو وواء لمسو وواعدة البلو وود علو ووى الولو وواء بالتزامات و و
(باكستان)؛
 139-138مواصلة السعي إلوى الح ووم علوى المسواعدة مون المجتموك الودولي
تما ي ا مك طة البلد الوطنية (ميانمار).

 -139وتحظى التوصيات التالية بتأييد السودان الذي ير أنها نُفوذت أصوال أو لوي طوور
التنفيذ:

 1-139تيسووير إملانيووة وصوووم وكوواالت ا مووم المتحوودة والجهووات الفاعلووة
اإلنسانية ا ر إلى مناطق النزاع (سويسرا)؛
2-139

التحقيق لي حاالت العنف الجنسي الم النزاع (جمهورية كوريا)؛

 3-139تجريم تجنيد ا طفام والتحقيق لي جميك التقارير التي تفيد بتجنيد
ا طفام علوى يود قووات ا مون موك ضومان إحالوة الجنواة إلوى القاواء ومحواكمتهم
على النحو الواجب (البرت(ام)؛
 4-139ات اة جميك التدابير الالزمة لتنفيوذ طوة العمول المعنيوة بوضوك حود
لتجنيد ا طفام على نحو لعام (سلولينيا)؛
 5-139تنفيذ طة العمل بين السودان وا موم المتحودة المعنيوة بوضوك حود
لتجنيوود ا طفووام علووى الفووور وتج وريم تجنيوود ا طفووام واسووت دامهم موون جانووب
قوات ا من والجماعات ا ر لي القانون المحلي (غواتيماال)؛
 6-139مواصلة ات واة تودابير صوارمة لملالحوة االتجوار بالبشور واالسوت(الم
واالعتوداء الجنسويين للمهواجرين مون النسوواء وا طفوام وةلوط بطورق منهوا التنفيووذ
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التووام لقووانون ملالحووة االتجووار بالبشوور لسوونة  2014وتوودريب المووو فين المعنيووين
بإنفاة القانون وضمان الحماية اللالية لاحايا االتجار بالبشر (السويد)؛
 7-139تزويد اللجنة الوطنية لملالحة االتجار با ا بالموارد البشورية
والماليووة المالئمووة لتملينهووا موون أداء مهامهووا علووى ألاوول وج و (اإلمووارات العربيووة
المتحدة)؛
 8-139مواصلة الجهود المبذولة لملالحة االتجار بالبشر وال سيما الف ات
الاعيفة مثل النساء وا طفام (ميانمار)؛
 9-139مواصلة تلثيف الجهود الوطنية المبذولة لمراقبوة الحودود وملالحوة
ووبلات االتجووار بالبشوور وأنشووطة الجماعووات اإلر ابيووة لووي المنوواطق الحدوديووة
ومواصلة التعاون الفعام مك البلدان المجاورة لي ذا الميدان (ليبيا)؛
 10-139ات و و وواة تو و وودابير ملموسو و ووة لتحسو و ووين اسو و ووتقالم السو و وولطة القاو و ووائية
(بوركينا لاسو)؛
11-139

ات اة التدابير المناسبة لمحاكمة مرتلبي أعمام التعذيب (توغو)؛

 12-139مواصوولة تعزيووز الجهووود الراميووة إلووى تعموويم تسووجيل المواليوود للجميووك
بهد تشجيك االستفادة من اإلجراءات ةات ال لة (تركيا)؛
 13-139وضووك توودابير لعالووة لزيووادة تسووجيل ا طفووام والح وووم علووى وثووائق
تسجيل المواليد (الملسيط)؛
14-139

اعتماد قانون متعلق بحرية الح وم على المعلومات (ليتوانيا).

 -140س وويدرس الس ووودان التوص وويات التالي ووة وس وويقدم ردودا عليه ووا ل ووي وقو و مناس ووب
ال يتجو و وواوز موعو و وود الو و وودورة الثالثو و ووة والثالثو و ووين لمجلو و ووس حقو و وووق اإلنسو و ووان لو و ووي أيلو و وووم/
سبتمبر :2016
الشووروع لووي الت ووديق علووى المعا وودات الدوليووة لحقوووق اإلنسووان
1-140
وال وولول الدوليووة ا وور ةات ال وولة التووي لووم ي ووبح السووودان بعوود طرل وا ليهووا
( يلي)؛
الت و ووديق علو ووى المعا و وودات الدوليو ووة لحقو وووق اإلنسو ووان بمو ووا ليهو ووا
2-140
البروتوكوووم اال تيوواري الثوواني الملحووق بالعهوود الوودولي ال ووا بووالحقوق المدنيووة
والسياسية الهاد إلى إل(اء عقوبة اإلعدام (بولندا)؛
التوقيوك والت وديق علوى اتفاقيوة القاواء علوى جميوك أ ولام التمييووز
3-140
ضد المرأة (سلولاكيا) (سيراليون) (بلجيلا)؛ والت ديق على اتفاقية القاواء علوى
جميك أ لام التمييز ضد المرأة (لبنان) (تيمور  -ليشتي) (لييو نوام) (غواتيمواال)
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(تركيو ووا) (الجزائو وور) (إيطاليو ووا) (بوتسو وووانا) (لرنسو ووا) (جورجيو ووا) (الجبو وول ا سو ووود)
( ندوراس) (إندونيسيا) (أن(وال) (السن(ام) (بولندا) (السلفادور)؛
الت ووديق علووى البروتوكوووم اال تيوواري التفاقيووة القاوواء علووى جميووك
4-140
أ لام التمييز ضد المرأة (إيطاليا)؛
الت ديق على البروتوكوم اال تياري الملحق بالعهد الدولي ال ا
5-140
بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقالية (السلفادور)؛
الت ديق على اتفاقية القااء على جميك أ لام التمييز ضد المرأة
6-140
واعتماد قانون يحظر ممارسات تشوي ا عااء التناسلية (للسمبرغ)؛
الت ديق على اتفاقية القااء على جميك أ لام التمييز ضد المرأة
7-140
وتلثيووف الجهووود إلل(وواء ا حلووام القانونيووة التووي تنطوووي علووى التمييووز وتحوود موون
حقوق المرأة (أوروغواي)؛
الت ديق على اتفاقية القااء على جميك أ لام التمييز ضد المرأة
8-140
والقا وواء علو ووى الممارسو ووات المنطويو ووة علو ووى التمييو ووز وال سو وويما و ووالم النزاعو ووات
(اليونان)؛
الت ديق على اتفاقية القااء على جميك أ لام التمييز ضد المرأة
9-140
وحظر تشوي ا عااء التناسلية ا نثوية (كوستاريلا)؛
 10-140الت ديق على اتفاقية القااء على جميك أ لام التمييز ضد المرأة
لاوومان المسوواواة التامووة بووين الجنسووين واعتموواد طووة عموول وطنيووة وواملة تحوودد
أ دال ا ومواعيد نهائية واضحة للقااء علوى جميوك أ ولام العنوف ضود المورأة بموا
لي ةلط العنف الجنسي وتشوي ا عااء التناسلية ا نثوية (التفيا)؛
 11-140الت ديق على اتفاقية القااء على جميك أ لام التمييز ضد المرأة
واعتماد طة عمل وطنية متعلقة بالقرار  1325ال ادر عن مجلس ا من بشوأن
المرأة والسالم وا من (السويد)؛
 12-140الت ووديق عل ووى البروتوك وووم اال تي وواري التفاقي ووة منا ا ووة التع ووذيب
(غواتيماال) (إيطاليوا) (توغوو) (الجمهوريوة التشويلية) ( نودوراس) (جنوو ألريقيوا)
(لبنان) (بولندا)؛
 13-140النظوور لووي الت ووديق علووى البروتوكوووم اال تيوواري التفاقيووة منا اووة
التعذيب (غانا)؛
 14-140الت ديق على المعا ودات الدوليوة التوي لوم ت وبح الدولوة بعود طرلوا
ليهووا و وص و ا اتفاقيووة منا اووة التعووذيب واتفاقيووة القاوواء علووى جميووك أ وولام
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التمييز ضد المورأة وبروتوكولهوا اال تيواري والبروتوكووم اال تيواري الثواني الملحوق
بالعهوود الوودولي ال ووا بووالحقوق المدنيووة والسياسووية الهوواد إلووى إل(وواء عقوبووة
اإلعدام (مدغشقر)؛
 15-140االنتهاء من عملية الت ديق على ال لول المتبقية وال سيما اتفاقية
منا ا ووة التع ووذيب واالتفاقي ووة الدولي ووة لحماي ووة جمي ووك ا و و ا م وون اال تف وواء
القسوري واتفاقيوة القاواء علووى جميوك أ ولام التمييوز ضوود المورأة التوي موا زالو
معلقة منذ استعراض عام ( 2011كينيا)؛
 16-140االنامام إلى البروتوكوم اال تيواري التفاقيوة حقووق الطفول المتعلوق
بإجراء تقديم البالغات (ألبانيا)؛
 17-140الت و ووديق علو ووى االتفاقيو ووة الدوليو ووة لحمايو ووة حقو وووق جميو ووك العمو ووام
المهاجرين وألراد أسر م (النيجر) ( ندوراس) (غواتيماال) (السلفادور)؛
 18-140التوقيووك والت ووديق علووى االتفاقيووة الدوليووة لحمايووة جميووك ا و ا
من اال تفاء القسري (سلولاكيا)؛ والت ديق على االتفاقيوة الدوليوة لحمايوة جميوك
ا ا من اال تفاء القسري ( ندوراس) (النيجر)؛
19-140

الت ديق على اتفاقية ملالحة التمييز لي مجام التعليم (اللون(و)؛

 20-140حذ جميك أ لام العقوبوة البدنيوة مون التشوريعات الوطنيوة وإل(واء
العقوبووة البدنيووة لووي نظووام العقوبووات كوسوويلة لتوودعيم المووادة  69موون قووانون الطفوول
لسنة ( 2010أوروغواي)؛
 21-140إل(وواء جميووك القوووانين التووي تنطوووي علووى التمييووز ضوود الم ورأة والفتوواة
وضمان توالق القوانين مك المعايير الدولية (آيسلندا)؛
 22-140اعتمو وواد تش و وريعات تحظو وور نشو وور ا للو ووار والتعبي و ورات التو ووي تتسو ووم
باللرا ية العن رية والعنف ضد أي مجموعة من ا ا (ليتوانيا)؛
 23-140إعادة النظر لي تعديالت الدستور وسائر القوانين والسياسوات التوي
تتعارض مك التزامات السودان الدوليوة بموا ليهوا القوانون الودولي لحقووق اإلنسوان
والقانون الدولي اإلنساني (سلولاكيا)؛
 24-140إح وراز تقوودم نحووو إل(وواء جريمووة الووردة وإل(وواء القوووانين والممارسووات
ا ر المتعارضة مك حرية الدين و/أو المعتقد (إسبانيا)؛
 25-140تنقوويح قووانون العقوبووات لسوونة  1991وإل(وواء المعاقبووة علووى الووردة
(أستراليا) (إيطاليا)؛
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 26-140تعوديل قووانون ا مون الوووطني لسونة  2010موون أجول إل(وواء الح ووانة
الجنائية التي يتمتك بها ضباق ا من (إسبانيا)؛
 27-140إصال قوانون ا مون الووطني ( )2010كوي يتقيود بالمعوايير الدوليوة
بوسووائل منهووا حووذ ا حلووام التووي تموونح الح ووانة موون المحاكمووة لاووباق جهوواز
ا م و وون والم و ووابرات ال و وووطني (المملل و ووة المتح و وودة لبريطاني و ووا العظم و ووى وآيرلن و وودا
الشمالية)؛
 28-140تنقويح قوانون ا مون الووطني الوذي يمونح الح وانة المدنيوة والجنائيوة
لقوووات ا موون ليمووا يت وول بانتهاكووات وتجوواوزات طيوورة لحقوووق اإلنسووان ترتلبهووا
ووذ الق وووات ب ووفتها الرسوومية ومحاس ووبة ا و و ا ال ووذين يرتلب ووون انتهاك ووات
وتجاوزات طيرة لحقوق اإلنسان (أستراليا)؛
 29-140تع ووديل ق ووانون ا م وون ال وووطني لس وونة  2010برل ووك الح ووانات ع وون
أعااء جهاز ا من والم ابرات الووطني وسوحب صوالحيات االعتقوام واالحتجواز
منهم (كندا)؛
 30-140اس ووتعراض ق ووانون ا م وون ال وووطني وال س وويما ال ووالحيات الموس ووعة
الممنوحووة لجه واز ا موون والم ووابرات الوووطني كووي يتما ووى مووك القووانون الوودولي
لحقوق اإلنسان (الدانمرل)؛
 31-140التعوواون الت ووام م ووك ا م ووم المتحوودة وغير ووا م وون المو وراقبين ال وودوليين
لحقوووق اإلنسووان موون أجوول المسوواعدة علووى تعزيووز المسوواءلة (الواليووات المتحوودة
ا مريلية)؛
 32-140تجس وويد زي ووارة المللف ووين بوالي ووات ل ووي إط ووار اإلجو وراءات ال اص ووة
المعنيين بالعن رية واال تفاء القسري (كوستاريلا)؛
 33-140توجي و و دعو وووة دائمو ووة إلو ووى جميو ووك المللفو ووين بواليو ووات لو ووي إطو ووار
اإلجراءات ال اصة والموالقة على طلبات الزيارة المعلقة (آيسلندا)؛
 34-140توجي و و دعو وووة دائمو ووة إلو ووى جميو ووك المللفو ووين بواليو ووات لو ووي إطو ووار
اإلجراءات ال اصة (التفيا) (ليتوانيا) (بولندا)؛
 35-140التعوواون التووام مووك المللفووين بواليووات لووي إطووار اإلجوراءات ال اصووة
والعملية الم تلطة لالتحاد ا لريقي وا مم المتحدة لي دارلور (أوكرانيا)؛
 36-140استعراض وتعديل التشريعات التي تام أحلاما منطوية على التمييز
ضد المرأة مثل قانون ا حوام الش ية والقانون الجنائي لي جملة أمور أ ر
واعتماد طة عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين (الجمهورية التشيلية)؛
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 37-140العمل على تحقيق د السالم لي دارلور من الم تعزيز حقوق
ا قليات بوج ا (السن(ام)؛
 38-140وقف عمليوات الق وف الجووي علوى الفوور والسوما بحريوة وصووم
المسواعدة اإلنسووانية إلووى منوواطق النوزاع حتووى يفووي البلوود بالتزاماتو بموجووب القووانون
الدولي (ألمانيا)؛
 39-140السما بوصوم المساعدة اإلنسانية بشلل مستقل ودون قيود إلى
جميك المناطق التي ما زالو متاوررة مون النزاعوات حتوى يتسونى توولير المسواعدة
للمدنيين و وص ا النساء وا طفام (إيطاليا)؛
 40-140قيووام الحلومووة بوقووف قمووك المحتجووين العنيووف واالحتجوواز التعسووفي
للنا طين السياسيين وال حفيين (نيوزيلندا)؛

 41-140تجريم العنف ضد المرأة والفتاة وتشووي ا عاواء التناسولية ا نثويوة
واالغت ا الزوجي (آيسلندا)؛
 42-140اعتماد تشريعات تمنك زوا ا طفام وتعاقب عليو وةلوط بتحديود
السن القانونية لزوا المرأة والرجل على السواء لد بلوغ  18سنة (مدغشقر)؛
43-140

رلك السن الدنيا للزوا إلى  18سنة (سيراليون)؛

 44-140إج وراء تحقيووق لوووري و ووفا ونزي و لووي ادعوواءات انتهووال القوووات
المسلحة وقوات ا مون للقوانون الودولي اإلنسواني وحقووق اإلنسوان وضومان إحالوة
مرتلبي االنتهاكات إلى القااء (لرنسا)؛
 45-140ات وواة توودابير لوريووة إلجوراء تحقيقووات مسووتقلة لووي جميووك انتهاكووات
حقوووق اإلنسووان بمووا يشوومل االدعوواءات المتعلقووة بحوواالت اإلعوودام ووار نطوواق
القااء والتعذيب وغير من ضرو المعاملوة أو العقوبوة القاسوية أو الالإنسوانية أو
المهينة وانتهال القانون الدولي اإلنساني وإحالة مرتلبوي االنتهاكوات إلوى القاواء
(سويسرا)؛
 46-140ضوومان إج وراء تحقيووق لوووري ومسووتقل و ووامل لووي جميووك ادعوواءات
التعووذيب وسوووء المعاملووة واالغت ووا الجموواعي والعن وف الجنسووي والعنووف القووائم
عل ووى ن وووع الج وونس وات وواة جمي ووك الت وودابير الالزم ووة إلحال ووة الجن وواة إل ووى القا وواء
(البرت(ام)؛
 47-140ات وواة توودابير ترمووي إلووى وقووف االعتووداءات علووى الموودنيين ومنعهووا.
وإجراء تحقيقات فالة لي االدعاءات المتعلقة باالنتهاكات والتجواوزات لحقووق
اإلنسان ومحاسبة مرتلبيها (كندا)؛
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 48-140حماية حقوق اإلنسان لوي دارلوور والمنطقتوين بوسوائل تشومل إنهواء
العنووف وضوومان المسوواءلة عوون حوواالت الولوواة والعنووف الجنسووي وإتاحووة إملانيووة
وص و وووم المس و وواعدة اإلنس و ووانية والس و ووما لوك و وواالت المعون و ووة والمنظم و ووات غي و وور
الحلومي ووة بتنفي ووذ بو ورامج حق وووق اإلنس ووان (المملل ووة المتح وودة لبريطاني ووا العظم ووى
وآيرلندا الشمالية)؛
 49-140ات اة طوات عاجلة لتيسوير عمول المودالعين عون حقووق اإلنسوان
والمجتم ووك الم وودني بوس ووائل تش وومل ض وومان حري ووة التعبي وور وحري ووة وس ووائل اإلع ووالم
وحماية جميك ا ا من الت ويوف أو التهديود أو االعتوداء أو االنتقوام بسوبب
س ووعيهم إل ووى التع وواون م ووك ا م ووم المتح وودة؛ وم وون ووالم إتاح ووة إملاني ووة وص وووم
المسوواعدة اإلنسووانية دون عووائق إلووى السوولان المتاووررين موون الن وزاع مووك تووولير
الحماية المناسبة للجهات الفاعلة لي مجام العمل اإلنساني (آيرلندا)؛
 50-140حماي ووة المو وودالعين ع وون حقو وووق اإلنسو ووان وال ووحفيين مو وون العنو ووف
واالعتقام التعسوفي والت ودي لصلوالت مون العقوا علوى الجورائم المرتلبوة ضود
المدالعين عن حقوق اإلنسان وال حفيين وإ طار منظمة ا مم المتحودة للتربيوة
والعلم والثقالة بوضك التحقيق القاائي لي قتل ال حفيين ( ولندا)؛
 51-140ات واة تودابير ملموسوة ل والح السوولان المشوردين ومون أجول تيسوير
وصوووم المسوواعدة اإلنسووانية وةلووط ليمووا يت وول بالنزاعووات المسوولحة لووي دارلووور
وجن ووو كردلو ووان والنيو وول ا زرق حيو وود ُ و وون جمو ووات متعو ووددة علو ووى السو وولان
المدنيين (إسبانيا)؛
 52-140إع ووادة إع ووالن وق ووف ا عم ووام العدائي ووة ال ووذي ح وود م وون العن ووف ل ووي
دارلووور والمنطقتووين وتيسووير وصوووم المسوواعدة اإلنس وانية علووى الفووور ودون عووائق
إلى مناطق النزاع (الواليات المتحدة ا مريلية)؛
 53-140ات اة جميك ال طوات الالزمة لامان وصوم المنظموات اإلنسوانية
المسووتقلة بشوولل تووام ودون عووائق إلووى الموودنيين المحتوواجين إلووى المسوواعدة لووي
دارلور والنيل ا زرق وجنو كردلان (السويد)؛
54-140
(اللون(و).

تيسووير وص وووم الع وواملين ل ووي المجووام اإلنس وواني إل ووى من وواطق النو وزاع

 -141وأحاق السودان علما بالتوصيات المدرجة أدنا :

الت ووديق علووى البروتوكووولين اال تيوواريين الملحقووين بالعهوود الوودولي
1-141
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية ( ندوراس)؛
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الت ديق علوى البروتوكووم اال تيواري الثواني الملحوق بالعهود الودولي
2-141
ال ووا بووالحقوق المدنيووة والسياسووية الهوواد إلووى إل(وواء عقوبووة اإلعوودام (الجبوول
ا سووود) (ألبانيووا)؛ والت ووديق علووى البروتوكوووم اال تيوواري الثوواني الملحووق بالعهوود
الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (أوروغواي)؛
اعتماد وقف ا تياري رسمي بهد إل(اء عقوبة اإلعدام رسوميا لوي
3-141
البلد والت ديق على البروتوكوم اال تياري الثواني الملحوق بالعهود الودولي ال وا
بالحقوق المدنية والسياسية (البرت(ام)؛
استهالم عملية الت ديق على البروتوكوم اال تياري الثاني الملحوق
4-141
بالعهوود الوودولي ال ووا بووالحقوق المدني وة والسياسووية بهوود إل(وواء عقوبووة اإلعوودام
ب ورة نهائية (للسمبرغ)؛
الت ووديق دون تحفظووات علووى اتفاقيووة القاوواء علووى جميووك أ وولام
5-141
التمييز ضد المرأة وبروتوكولها اال تياري والبروتوكوم المتعلق بحقووق المورأة لوي
ألريقيا الملحق بالميثاق ا لريقي لحقوق اإلنسان والشعو (النمسا)؛
6-141
(كوستاريلا)؛

الت ووديق عل ووى اتفاقي ووة منا ا ووة التع ووذيب وإل( وواء عقوب ووة اإلع وودام

الت ووديق عل ووى اتفاقي ووة منا ا ووة التع ووذيب وحظ وور العقوب ووة البدني ووة
7-141
الواردة لي التشريعات لي نظام العقوبات (إسبانيا)؛
الت ووديق عل ووى نظ ووام روم ووا ا ساس ووي للمحلم ووة الجنائي ووة الدولي ووة
8-141
(تيمور  -ليشتي) ( ندوراس) (سلولاكيا)؛
النظوور لووي الت ووديق علووى نظووام رومووا ا ساسووي للمحلمووة الجنائيووة
9-141
الدولية (غانا)؛
 10-141االنا وومام إلو ووى نظ ووام رومو ووا ا ساسو ووي للمحلم ووة الجنائيو ووة الدوليو ووة
ومواءمووة التشوريعات الوطنيووة باللاموول مووك ووذا النظووام ا ساسووي بمووا يشوومل إدرا
أحل ووام للتع وواون السو وريك والت ووام م ووك المحلم ووة عل ووى النح ووو المطل ووو بموج ووب
القرار  1593ال ادر عن مجلس ا من بتنفيذ أوامر التوقيف المعلقة (كندا)؛
 11-141الت ووديق عل ووى نظ ووام روم ووا ا ساس ووي للمحلم ووة الجنائي ووة الدولي ووة
لاو وومان المس و وواءلة عل و ووى انتهاك و ووات حق و وووق اإلنس و ووان ومنعه و ووا وض و وومان العدال و ووة
لاحايا ا والتعاون التام مك المحلمة الجنائية الدولية (التفيا)؛
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 12-141الت ووديق علووى نظووام رومووا ا ساسووي والتعوواون التووام مووك المحلمووة
الجنائية الدولية لمحاكمة المساولين عن ارتلا الجرائم بموجب القانون الدولي
وكفالة العدالة للاحايا (ليتوانيا)؛
 13-141الت ووديق عل ووى نظ ووام روم ووا ا ساس ووي للمحلم ووة الجنائي ووة الدولي ووة
والتعواون التوام موك آليوات المسواءلة الدوليوة بهود إحالوة المسواولين عون ارتلوا
الجرائم الدولية إلى القااء (غواتيماال)؛
 14-141إبطووام التعووديل الدسووتوري الووذي يحوووم جهوواز ا موون والم ووابرات
الوطني إلى كيان ل صالحيات االعتقوام واالحتجواز وبودء تحقيقوات مسوتقلة لوي
انتهاكات حقوق اإلنسان المرتلبة على يد ذا الجهاز دون تأ ير (ألمانيا)؛
 15-141تنقو وويح قو ووانون ا مو وون الو وووطني لسو وونة  2010لجعل و و يتما و ووى مو ووك
المعايير الدولية؛ وال سيما لحذ أحلام الح انة وضمان التحقيق لي انتهاكوات
حق وووق اإلنس ووان المرتلب ووة عل ووى ي وود الق وووات المس وولحة والش وورطة وجه وواز ا م وون
والم و ووابرات الو وووطني بمو ووا لو ووي ةلو ووط قو وووة الو وورد الس و وريك ومحاكمو ووة مرتلبيهو ووا
(النرويج)؛
 16-141تعو ووديل قو ووانون ال و ووحالة والمطبوعو ووات لسو وونة  2009دون تو ووأ ير
لجعل يتما ى مك المعايير الدولية المت لة بحرية ال حالة ولامان أال تقيد أي
أحلووام الحووق لووي حريووة التعبيوور والحووق لووي التجمووك والحووق لووي تلوووين الجمعيووات
دون مبو وورر وةلو ووط ولق و وا للعهو وود الو وودولي ال و ووا بو ووالحقوق المدنيو ووة والسياسو ووية
( ولندا)؛
 17-141اعتمواد توودابير لووي الميوودانين التشوريعي والسياسووي تشوومل ت وويل
الميزانية المالئمة لامان منك التمييز على أساس الودين أو التركيبوة اإلثنيوة أو نووع
الجنس أو الميل الجنسي والقااء علي ( ندوراس)؛
 18-141إجوراء اسووتعراض عاجوول لنظووام العدالووة الجنائيووة لووي البلوود و وص وا
من أجل تجريم التعذيب وحظر است دام ا دلة المسوتنبطة علوى نحوو ينتهوط العهود
الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية لي المحاكم؛ وإل(واء العقوبوة البدنيوة لوي
نظ ووام العقوب ووات؛ وإل( وواء جريم ووة ال ووردة؛ وتنفي ووذ ط ووة العم وول المعني ووة بمن ووك تجني وود
ا طفام لي قوات ا من الوطني التي وقك عليها ما را؛ والت ودي إللوالت الشورطة
والقوات المسلحة وقوات ا من الوطني مون العقوا مون والم تعوديل قوانون ا مون
الو وووطني لسو وونة  2010ليتما و ووى مو ووك العهو وود الو وودولي ال و ووا بو ووالحقوق المدنيو ووة
والسياسية والت ديق على النظام ا ساسي للمحلمة الجنائية الدولية (آيرلندا)؛
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 19-141رلك الح انة الجنائية عن ألراد الشرطة والقووات المسولحة وقووات
ا م وون ال وووطني عل ووى النح ووو المل وورس ل ووي ق ووانون ا م وون ال وووطني لس وونة 2010
(أوروغواي)؛
 20-141االلتزام بمنك مواصلة أعمام العنوف وانتهاكوات حقووق اإلنسوان لوي
دارل ووور م وون ووالم التع وواون الفع ووام مو ووك جمي ووك الهي ووات الدولي ووة المعني ووة أيا و وا
(إيطاليا)؛
 21-141الماووي قوودما بإل(وواء ا حلووام المنطويووة علووى التمييووز ضوود المثليووات
والمثليووين ومزدوجووي الميوول الجنسووي وم(ووايري الهويووة الجنسووانية وحوواملي صووفات
الجنسين ( يلي)؛
 22-141وقو ووف الهجمو ووات علو ووى المو وودنيين ومنعهو ووا بمو ووا يشو وومل اسو ووت دام
االغت ا كسال من أسلحة الحر والسما بوصوم المساعدة اإلنسانية إلى
جميك المناطق (النمسا)؛
23-141

وضك حد لتنفيذ عقوبة اإلعدام (اللون(و)؛

24-141

إل(اء عقوبة اإلعدام على الفور (سلولاكيا)؛

 25-141إرسواء وقووف ا تيوواري حلوام اإلعوودام بهوود إل(واء عقوبووة اإلعوودام
وإبطام جميك التشريعات التي تسمح بتطبيق العقوبة البدنية (إيطاليا)؛
 26-141إرس وواء وق ووف ا تي وواري رس وومي الس ووت دام عقوب ووة اإلع وودام به وود
الت ووديق عل ووى البروتوك وووم اال تي وواري الث وواني الملح ووق بالعه وود ال وودولي ال ووا
بالحقوق المدنية والسياسية (أستراليا)؛
 27-141إرساء وقف ا تياري حلام اإلعدام والحد من عدد الجورائم التوي
يعاقب عليها باإلعدام (بلجيلا)؛
 28-141ل وورض وق ووف ا تي وواري ل وووري لعقوب ووة اإلع وودام به وود إل( وواء ووذ
العقوبة وضمان عدم تطبيقها على اإلطوالق علوى ا و ا الوذين تقول أعموار م
عن  18سنة (النمسا)؛
 29-141إرسوواء وقووف ا تيوواري لعقوبووة اإلعوودام والنظوور لووي إل(ائهووا لووي نهايووة
المطووا ويلووون ةلووط بشوولل ووا وعاجوول ليمووا يت وول بإعوودام ا طفووام الووذين
تقل أعمار م عن  18سنة (الملسيط)؛
 30-141النظ وور ل ووي ل وورض وق ووف ا تي وواري لعقوب ووة اإلع وودام به وود إل(ائه ووا
وات وواة توودابير ترمووي إلووى ضوومان ع وودم تطبيووق ووذ العقوبووة علووى اإلطووالق عل ووى
ا ا الذين تقل أعمار م عن  18سنة (ناميبيا)؛
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 31-141إرساء وقف ا تياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام بهد إل(ائهوا (إسوبانيا)؛
وإرس وواء وق ووف ا تي وواري لعقوب ووة اإلع وودام ك ط وووة أول ووى ل ووي مس ووار إل(ائه ووا الت ووام
(لرنسا)؛ واستحدات وقف ا تياري حلام اإلعودام بهود إل(واء عقوبوة اإلعودام
(جورجيو ووا)؛ والنظو وور لو ووي إرسو وواء وقو ووف ا تيو وواري لعقوبو ووة اإلعو وودام بهو وود إل(ائهو ووا
(سيراليون)؛
 32-141التع وواون الت ووام م ووك آلي ووات المس وواءلة الدولي ووة بم ووا ليه ووا المحلم ووة
الجنائية الدولية بهد ضمان إحالة المساولين عون الجورائم الدوليوة المرتلبوة لوي
دارلور إلى القااء (آيسلندا)؛
 33-141ضوومان التحقيووق لووي أموور ا و ا المشووتب لووي مسوواوليتهم عوون
ارتلا جرائم بموجب القوانون الودولي لوي دارلوور  -وال سويما ا و ا الوذين
ينتمووون إلووى قوووات أموون الحلومووة والقوووات المسوولحة  -ومحوواكمتهم أمووام محوواكم
مستقلة ومحايدة دون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام (لي تنشتاين)؛
 34-141االمتث و ووام للقو و ورار  )2005(1593ال و ووادر ع و وون مجل و ووس ا م و وون
والتعاون التام مك المحلمة الجنائية الدولية (لي تنشتاين)؛
 35-141إنشوواء لجنووة تحقيووق ملونووة موون أعاوواء وطنيووين ودوليووين للنظوور لووي
جميك االنتهاكات المزعومة ضد المرأة لي م تلف مناطق البلد (غواتيماال)؛
 36-141ض وومان محاكم ووة مرتلب ووي جو ورائم اإلب ووادة الجماعي ووة والجو ورائم ض وود
اإلنسوانية وجورائم الحور ومحاسوبتهم بشولل لعوام والتعواون التوام موك المحلمووة
الجنائيو ووة الدوليو ووة بموجو ووب الق و ورارات ةات ال و وولة ال و ووادرة عو وون مجلو ووس ا مو وون
(النمسا)؛
 37-141التعاون التام مك المحلمة الجنائية الدولية (سويسرا).
 -142جميووك االس ووتنتاجات و/أو التوص وويات ال ووواردة ل ووي ووذا التقري وور تعب وور ع وون موق ووف
الدولووة (الوودوم) التووي قوودمتها و/أو الدولووة موضوووع االسووتعراض .وال ينب(ووي أن يُفهووم أنهووا
تحظى بتأييد الفريق العامل بلامل .
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