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 مقدمة  
قدددرار  لددد  مبوجدددب لفريدددق العامددد  املعدددا بالسدددتعراض الددددور  الشدددام   املنشددد  اعقدددد  -1

. 2016أيار/مدددايو  13 إىل 2ن يف الفدددمة مدددن يالعشدددر اخلامسدددة و  تددد   دور 5/1حقدددوإل اانسدددا  
. وتدرأ  وفدد 2016أيار/مدايو  4 ة املعقدودة يفامسديف اجللسة اخل يف السودا الة واسُتعرضت احل

 بالسدودا واعتمد الفريدق العامد  التقريدر املتعلدق  وزير العدل  عوض احلسن النور خليفة. السودا 
 .2016أيار/مايو  10شرة املعقودة يف رابعة عيف جلست  ال

  اختددار  لدد  حقددوإل اانسددا  فريددق املقددررين التددا  2016 كددانو  اليناي/يندداير  12ويف  -2
 .ألبانيا وإندونيسيا وتوغو: يف السودا الة احلتيسري استعراض ل)اجملموعة الينالثية( 

مددن  5والفقددرة  5/1 لدد  حقددوإل اانسددا   مددن مرفددق قددرار 15لفقددرة وعمددال ب حكددام ا -3
 : يف السودا  احلالةاستعراض  ضالتالية ألغرا  صدرت الوثائق 16/21 اجملل  مرفق قرار

 (أ)15عدددددددددددددددددددرض كتدددددددددددددددددددا  مقددددددددددددددددددددم وفقددددددددددددددددددداا للفقدددددددددددددددددددرة /تقريددددددددددددددددددر و دددددددددددددددددددا )أ( 
(A/HRC/WG.6/25/SDN/1؛) 
السدددامية حلقدددوإل اانسدددا  األمدددم املتحددددة أعدتددد  مفوضدددية  جتميدددل للمعلومدددات )ب( 

 ؛(A/HRC/WG.6/25/SDN/2( )ب)15وفقاا للفقرة )مفوضية حقوإل اانسا ( 
 (ج)15وفقددددددددددددداا للفقدددددددددددددرة مدددددددددددددوجز أعدتددددددددددددد  مفوضدددددددددددددية حقدددددددددددددوإل اانسدددددددددددددا   )ج( 
(A/HRC/WG.6/25/SDN/3). 
  ا سددلفاا إسدددبانياهتعدددن  ريددق اجملموعدددة الينالثيددة قائمدددة أسدد لة أعدددد السددودا وأحيلددت إىل  -4

اململكددة املتحدددة لنياانيددا   املكسددي   السددويد  سددلوفينيا  اجلمهوريددة التشدديكية  بلجيكددا  أملانيددا
املوقدددل  علددد وميكدددن ال دددالع علددد  هددد   األسددد لة . هولنددددا  الندددروي   لنددددا الشدددماليةير آالعظمددد  و 

 .لالستعراض الدور  الشام الشبكي اخلارجي 

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

أثدددل السدددودا  علددد  آليدددة السدددتعراض الددددور  الشدددام  لددددورها النشدددط يف تعزيدددز حقدددوإل  -5
اانسا  ومحايتها ودعم قيم التعاو  واحلياد والشفافية وعدم التسيي . وجدد التزام  بالتعاو  مل 
مجيددل آليددات حقددوإل اانسددا . وهددو يسددع  جاهددداا إىل تعزيددز ومحايددة حقددوإل اانسددا  املكرسددة يف 

سددتورية للحقددوإل واملصددونة باملاسسددات الدسددتورية والقانونيددة الو نيددة مددن خددالل تنفيدد  الشددرعة الد
سدديما  السياسددات والددنام   وعلدد  علدد  الددرغم مددن العقبددات والتحددديات ا ائلددة الدديت واجههددا ول
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والنزاعددددات املسددددلحة الدددديت  ددددهدها مندددد   1997التدددددابري القسددددرية النفراديددددة املفروضددددة مندددد  عددددام 
 .1955 عام
وأنشددد  السدددودا  جلندددة معنيدددة باا دددرائ يرأسدددها نائدددب رئدددي  السدددودا  اعدددداد التقريدددر  -6

مددل مجيددل اجلهددات  2011الددو ا. وأجريددت مشدداورات وحددوارات عامددة واسددعة النادداإل مندد  عددام 
منهدددددا مبا دددددرة(  70منظمدددددة غدددددري حكوميدددددة )ُدعدددددي  24صددددداحبة املصدددددلحة مبدددددا فيهدددددا أكيندددددر مدددددن 

 و ا وعل  مستوى الوليات.حلقة عم  عل  الصعيد ال 15 ونُظمت
توصددية نُفدد ت  61توصددية مددن بينهددا  160وقدددم السددودا  تقريددراا ملنتصددف املدددة. وتلقدد   -7
 توصية يف  ور التنفي . 78و
وأ ار السودا  إىل تعاون  مل األمم املتحددة والعمليدة امللتلادة لال داد األفريقدي واألمدم  -8

اخلبدري املسدتق  املعدا ةالدة حقدوإل اانسدا  وقدد زار  . اانسدا املتحدة يف دارفور وآليات حقدوإل 
أكينددر مددن سددبل مددرات  بااضددافة إىل العديددد مددن املقددررين اخلاصدد  املعنيدد  مبواضدديل  يف السددودا 

وواصدد  أيًدداا تعاوندد  يف إ ددار . وممينلددي األمدد  العددام  علدد  مدددى السددنوات األربددل املاضددية حمددددة
 .اها أثناء الستعراض األولتنفي  التزامات  والتوصيات اليت تلق

ونف  السودا  اتفاإل السالم الشام  لإلسهام يف  قيق السدالم واألمدن علد  الصدعيدين  -9
 الدددو  وااقليمددي  وعلدد  علدد  الددرغم مددن فقدددا  ثلددص مسدداحت  عقددب انفصددال جنددوب السددودا 

وقائل جديدة  وأدى انفصال جنوب السودا  إىل ظهور. وخسارة ربل موارد  البشرية والقتصادية
وكدا  . وُمنحدت األولويدة القصدوى لصدنل السدالم عدن احلدوار والتفداوض. يف  ال حقوإل اانسا 

. احلوار الو ا الشام  اجلار  يف عداد التاورات السياسية والجتماعية البارزة اليت  هدها البلد
لدسدتور  والسياسدي ومشلت األهدائ املنشودة من عل  احلوار إرساء عملية إعدادة بنداء ا يكد  ا

واجملتمعي  و قيق التعاو  والتًامن فيما ب  املوا ن  من أج  التغلب علد  األزمدات؛ والتوافدق 
علددد  دسدددتور وتشدددريل يكفدددال  احلريدددات واحلقدددوإل والعدالدددة الجتماعيدددة؛ والتفددداإل علددد  آليدددات 

 .مستقلة حلماية ه   احلقوإل
ا يف علدددد  عدددددد مددددن اجلماعددددات املتمددددردة حزبدددداا سياسددددياا مبدددد 83و ددددارا يف احلددددوار  ددددو  -10

املسددلحة بعددد تددوفري الًددمانات الالزمددة وأجددواء إ ابيددة مااتيددة للحددوار. وأو دد  احلددوار أ  ينتهددي 
 ويقدم حصيلت .

ةريتهدا و دفافيتها  حيدص أ درئ  2015واتسمت النتلابات العامدة يف نيسدا /أبري   -11
علدددد  القددددماع العددددام احلددددر. و ددددارا أكينددددر مراقددددب و ددددا  23 000و مراقبدددداا دوليدددداا  259حددددوا  

حزباا سياسياا يف إدارة النتلابات بتميني  مجيل الف دات السياسدية واجملتمعيدة. وفداز تسدعة  40 من
عشدددر حزبددداا مبقاعدددد يف النملدددا  وقدددد تدددوىل معظدددم  ددداغلي املقاعدددد مناصدددب يف احلكومدددة احلاليدددة. 

يف املائدة وبلغدت  30إىل  25مقاعد يف النملدا  مدن وارتفعت النسبة امل وية للنساء اللوايت يشغلن 
 يف املائة. 35.5النسبة امل وية الفعلية لعًوية ااناث يف النملا  
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ومتابعةا لوثيقة الدوحدة للسدالم يف دارفدور  تواصدلت اجلهدود املب ولدة لبنداء سدالم دائدم يف  -12
وانًمت عدة مجاعات مسدلحة . ريقيدارفور بالتعاو  مل الشركاء يف األمم املتحدة وال اد األف

وتُبددد ل  إىل عمليدددة السدددالم خدددالل الفدددمة املشدددمولة بدددالتقرير وخصوصددداا بعدددد عقدددد احلدددوار الدددو ا؛
 .جهود ألغراض التنفي  الكام  لوثيقة الدوحة عل  الرغم من عدم الوفاء بالتزاماهتا

. ة وإعدادة التدو  وأنشئ صندوإل إعدادة إعمدار وتنميدة دارفدور ومفوضدية العدودة الاوعيد -13
ووضعت خاة عم  مشمكة تناو  . قرية 291أسرة مشردة يف  600 000ومت إيواء أكينر من 

قااعددددداا إنسدددددانياا  11مشدددددروعاا تغادددددي  349  لمليدددددار دولر  1.03 علددددد  اسدددددتلدام مبلددددد  قددددددر 
ة مدن وأبرمت أيًاا اتفاقات مدل اللجندة الدوليدة للصدليب األمحدر واملنظمدة الدوليدة للهجدر . وخدميا

أج  تنفي  مشاريل إنسانية خمتلفدة يف دارفدور ومندا ق أخدرى متًدررة مدن النزاعدات بلغدت قيمتهدا 
 .مليو  دولر 13 ما يربو عل 

وُزود مكتدددددب املددددددعي العدددددام للمحكمدددددة اجلنائيدددددة اخلاصدددددة ب حدددددداث دارفدددددور بددددداملوظف   -14
امدة يف كد  بلددة يف دارفدور ويبلدد  ويوجدد مكتدب للنيابدة الع. القدانوني  واملرافدق التقنيدة واللوجسدتية

مكتبدداا بااضددافة إىل الفددروع التابعددة ملكتددب املدددعي العددام يف ااقلدديم.  120 مددوع هدد   املكاتددب 
قًية جنائية مبدا فيهدا هتدم بالقتد  وبارتكداب  76عن حوا   2015وقد بُل  املكتب خالل عام 

 دداء دارفددور اسددتقراراا ملحوظدداا. جددرائم ضددد اانسددانية والسدداو املسددلو. و ددهد الوضددل يف معظددم أ
اسددددتفتاء بشدددد   وضددددل دارفددددور اادار  امتينددددالا لوثيقددددة الدوحددددة  2016وأجددددر  يف نيسددددا /أبري  

يف املائدة مدن  90مركزاا لالقدماع. و دارا فيد  أكيندر مدن ثالثدة ماليد  ناخدب ممدا مييند   1 240 يف
 اقباا و نياا.مر  1 552و مراقباا دولياا  96الناخب  املسجل   وعل  ةًور 

وبددددأت عمليدددة صدددياغة الدسدددتور هبددددئ اعتمدددداد دسدددتور دائدددم مبشددداركة مجيدددل اجلهددددات  -15
صدداحبة املصددلحة  مبددا فيهددا السددلاات السياسددية ومنظمددات اجملتمددل املدددي واملاسسددات األكادمييددة 
وقااعددات اجملتمدددل امللتلفددة. وُرحدددب اميددل أوجددد  املسددداعدة والدددعم يف هددد ا املًددمار مدددن أجددد  

يل املزيد من احلوار عل  مسدتوى القاعددة الشدعبية. وكشدفت عمليدة احلدوار الدو ا عدن رغبدة تشج
مجاعيدددة قويدددة يف احلفدددار علددد  الشدددرعة الدسدددتورية احلاليدددة للحقدددوإل  مدددل إدخدددال املزيدددد مدددن أوجددد  

 التحس  عليها.
ويعمددددد  السدددددودا  علددددد  تنفيددددد  التوصددددديات املتصدددددلة بالنًدددددمام إىل الصدددددكوا الدوليدددددة  -16
اتفاقيددددددة األمددددددم املتحدددددددة ملكافحددددددة الفسدددددداد يف قليميددددددة حلقددددددوإل اانسددددددا . وقددددددد انًددددددم إىل واا
بروتوكول منل الجتار باأل لاص  وخباصة النساء واأل فدال  وقمعد  واملعاقبدة ؛ وإىل 2014 عام
( يف بروتوكدول بدالريمو) املكم  لتفاقية األمدم املتحددة ملكافحدة اجلرميدة املنظمدة عدن الو نيدة  علي 
اتفاقية مناهًة التع يب وغري  مدن ضدروب املعاملدة . وقد اكتملت الدراسات بش   2013عام 

النوتوكدددول املتعلدددق ةقدددوإل املدددرأة يف أفريقيدددا امللحدددق و  أو العقوبدددة القاسدددية أو الالإنسدددانية أو املهيندددة
صددديق (  واسددُتهلت إجددراءات التبروتوكددول مددابوتو)باملييندداإل األفريقددي حلقددوإل اانسددا  والشددعوب 

اتفاقيدددة علددد  كدددال الصدددك  يف إ دددار العمليدددة التشدددريعية. ويشدددهد اجملتمدددل تبايندددا يف ا راء بشددد   
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  ومدددن ر قدددررت الدولدددة إتاحدددة املزيدددد مدددن الفدددرص القًددداء علددد  مجيدددل أ دددكال التمييدددز ضدددد املدددرأة
 للحددوار فيمددا بدد  مكونددات اجملتمددل  مدددل مالحظددة أ  األ ددر القانونيددة واملاسسددية الراهنددة تًدددمن

 محاية املرأة ومتكينها بقدر كائ.
قانوندداا جديددداا  52  حيددص صدددر 2011واسددُتهلت عمليددة لإلصددالن القددانوي يف عددام  -17

  2014لزيادة تعزيز حقوإل اانسا   وهي تشم  ما يلي: قانو  مكافحة الجتدار بالبشدر لسدنة 
  وقانو  2014لسنة   وقانو  املهن التعليمية 2015وقانو  حق احلصول عل  املعلومات لسنة 

  وقدددددانو  النتلابدددددات 2015  وقدددددانو  اليندددددروة املعدنيدددددة والتعددددددين لسدددددنة 2014اللجدددددوء لسدددددنة 
  وقددانو  2016  وقددانو  الشددفافية والسددتقامة ومكافحددة الفسدداد لسددنة 2014)املعدددل( لسددنة 

دل(   والقددانو  اجلنددائي )املعدد2015  وقددانو  ديددوا  املظددا  لسددنة 2016التدد م  الصددحي لسددنة 
 .2015لسنة 
أمدددا القدددوان  التدددا  عكرهدددا فكاندددت قيدددد السدددتعراض مدددن جاندددب اللجدددا  امللتصدددة الددديت  -18

  وقددددددانو  األمددددددن الددددددو ا 2009 دددددكلها وزيددددددر العدددددددل: قدددددانو  الصددددددحافة واملابوعددددددات لسدددددنة 
  وقدانو  1991  وقانو  ااجراءات اجلنائية لسدنة 1991  والقانو  اجلنائي لسنة 2010 لسنة

  ومسددددددودة قددددددانو  املراقبددددددة 1983  وقددددددانو  ااجددددددراءات املدنيددددددة لسددددددنة 1993ااثبددددددات لسددددددنة 
قانوندداا آخددر لستعراضددها  60. وأعدددت قائمددة ةددوا  2011الجتماعيددة )وليددة اخلر ددوم( لسددنة 

يف إ ار برنام  ااصالن القانوي. وأعد مشروع قانو  بش   مندل التمييدز العنصدر  يتما د  مدل 
الدوليدددة للقًدددداء علددد  مجيددل أ ددكال التمييددز العنصددر   ومشددروع قددانو  بشدد   القًدداء التفاقيدددة 

 .عل  ممارسة تشوي  األعًاء التناسلية األنينوية  وتقرر إدراجهما يف العملية التشريعية
  واعُتمد  دا هيكد  تنفيد   2012وُعّ  أعًاء املفوضية القومية حلقوإل اانسا  عام  -19

 وكددددا  القددددانو  املنشددددئ للجنددددة قيددددد السددددتعراض ملواصددددلة إصددددالح . وأُنشدددد ت وميزانيددددة مسددددتقلة.
ماسسات أخرى أو أعيد تنشدياها  مدن بينهدا معهدد العلدوم القًدائية والقانونيدة  وديدوا  املظدا   
واللجنددددة الو نيددددة ملكافحددددة غسدددد  األمددددوال ومتويدددد  اارهدددداب  واللجنددددة الو نيددددة ملكافحددددة الجتددددار 

يعددة املسددتوى لتنسدديق تنفيدد  خاددة العمدد  املعنيددة ةمايددة األ فددال يف النزاعددات بالبشددر  وا ليددة الرف
 املسلحة اليت وقعت عليها احلكومة واألمم املتحدة.

 الجتار بالبشر وهتريبهم يف مناقة القر  األفريقيملكافحة الوزار  ااقليمي وعقد املامتر  -20
حقدددا ااعدددال  املدددرتبط بعمليدددة اخلر دددوم . واعتمدددد ل2014يف اخلر دددوم يف تشدددرين األول/أكتدددوبر 

 .2014املستهلة أثناء عل  املامتر يف روما يف تشرين اليناي/نوفمن 
    ( مدددددددددن تنفيدددددددددد  السدددددددددماتيجية الو نيددددددددددة 2017-2012وأحدددددددددرزت املرحلدددددددددة الينانيددددددددددة ) -21
( التقددددم 2023-2013( واخلادددة الو نيدددة حلمايدددة وتعزيدددز حقدددوإل اانسدددا  )2007-2031)

 ملقرر بإجراء تقييم واستعراض.عل  النحو ا
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وصودفت بعض التحديات املعرقلة للتمتل ةقوإل اانسا  وإعما ا بالكام  عل  الرغم  -22
من اجلهود املب ولة للتغلب عليها. ومتين  التحد  الرئيسي يف التدابري القسدرية النفراديدة املفروضدة 

يار دولر. وتركت التدابري آثارا مل 1 500  مما أسفر عن خسائر بلغت قيمتها 1997من  عام 
مدمرة يف التمتدل ةقدوإل اانسدا  وخصوصداا مدن جاندب الف دات الًدعيفة. وقُدوض بشدك  خادري 

 احلق يف الصحة والتعليم وامليا  والصرئ الصحي والغ اء والنق  وغريها من احلقوإل.
ورغددددم  وأدت الددددديو  اخلارجيددددة إىل تفدددداقم الفقددددر وأثددددرت سددددلبا علدددد  حقددددوإل اانسددددا . -23

إ دار املبدادرة املتعلقدة بالبلددا  الفقدرية املينقلددة اسدتيفاء السدودا  جلميدل الشدروأ وت هلد  لإلعفداء يف 
   فإ  اعتبارات سياسية جائرة أخرت اختاع قرار ااعفاء.بالديو 
ونش   د رئيسي آخر عن النزاعات املسلحة اليت يدعمها بعض أعًاء اجملتمل الدو .  -24

جاهدددة مددن أجدد   قيددق السددالم عددن  ريددق املفاوضددات. ومتيندد  وثيقددة الدوحددة وعملددت احلكومددة 
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 ددرا علدد  تلدد  اجلهددود  ولكنهددا 

 .املتمردين قوبلت بالرفض من
ووافق السودا  عل  تيسري حصول األ لاص املتًدررين علد  املسداعدة اانسدانية وفقداا  -25

لتفاإل ثالثي أبرم بد  احلكومدة واألمدم املتحددة وجامعدة الددول العربيدة  ولكند  قوبد  بدالرفض مدن 
اجلماعددددات املسددددلحة. و لددددب مددددن بعددددض الدددددول املًدددديفة للجماعددددات املسددددلحة أ   ينهددددا علدددد  

 نًمام إىل عملية السالم واحلوار.ال

 وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور  -باء 
خددالل التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة التحدداور. وتددرد ببيانددات مددن الوفددود  102أدىل  -26

 من ه ا التقرير.اليناي  الفرعيف جلسة التحاور 
  العقوبدددات  الددد    دددب مدددن قدددانو  149وسدددلات إسدددبانيا الًدددوء علددد  تعددددي  املدددادة  -27

 تابيق   وأعربت عن قلقها إزاء احلصانات اليت تتمتل هبا قوات األمن.
لنكدددا اجلهدددود املب ولدددة علددد  الصدددعيدين املاسسدددي والتشدددريعي لًدددما   ولحظدددت سدددر  -28

محاية حقوإل اانسا   مبا يف عل  املفوضية القومية حلقوإل اانسا  وخاة العم  الو نية حلقوإل 
 اانسا .

ورحبت دولة فلسدا  بداجلهود املب ولدة لتعزيدز حقدوإل اانسدا  ومحايتهدا علد  الدرغم مدن  -29
الصعوبات القائمة  وعل  عن  ريق التصديق عل  صكوا حقوإل اانسا  واختاع تدابري متصلة 

 بالتعليم.
 زلدن ولحظت السويد التحديات املرتباة بإمكانية اللجوء إىل القًاء للنسداء اللدوايت مدا -30

 يتعرضن للعنف اجلنسي والعنف القائم عل  نوع اجلن   وخصوصاا يف منا ق النزاع.
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ورحبت إيااليدا بالتددابري الراميدة إىل مكافحدة الجتدار باأل دلاص وبإنشداء جلدا  لبحدص  -31
 إمكانية النًمام إىل املعاهدات الدولية.

وأوجدد  التحسدد   ورحبددت  اجيكسددتا  باعتمدداد خاددة العمدد  الو نيددة حلقددوإل اانسددا  -32
 التشريعي واجلهود الرامية إىل حفظ الماث الينقايف.

و ددجعت تايلنددد تعزيددز خاددة التعلدديم وحينددت علدد  التعدداو  مددل اجملتمددل الدددو  مددن أجدد   -33
  س  فرص حصول األ لاص املشردين داخلياا عل  املساعدة اانسانية.

 وإل اانسا .ليشيت بإنشاء املفوضية القومية حلق - ورحبت تيمور -34
ورحبددت توغددو باعتمدداد خاددة العمدد  الو نيددة حلقددوإل اانسددا  وقددانو  مكافحددة الجتددار  -35

 بالبشر.
ورحبددت تركيدددا باا دددازات احملققدددة خبصدددوص احلددق يف التعلددديم واجلهدددود املرتبادددة بددداحلق يف  -36

 الصحة وعملية املصاحلة الو نية. 
ة اليت مشلت قانو  مكافحة الجتدار بالبشدر  ولحظت أوغندا اا ازات التشريعية احملقق -37

 إضافة إىل التحديات القائمة مبا فيها الديو  اخلارجية والنزاع املسلو.
وسلمت أوكرانيا بالتاورات الدستورية والتشريعية  إل أهنا أعربت عن قلقها إزاء التحقق  -38

 من حجم التشرد يف وسط دارفور وإيصال املساعدة اانسانية.
أعربدددت اامدددارات العربيدددة املتحددددة عدددن تقدددديرها لعتمددداد تددددابري واسدددماتيجيات قانونيدددة و  -39

حلمايددة حقددوإل اانسددا   و لبددت احلصددول علدد  توضدديحات بشدد    بيعددة الًددمانات املنصددوص 
 عليها يف قانو  مكافحة الجتار.

قلقهدددا إزاء وأعربدددت اململكدددة املتحددددة لنياانيدددا العظمددد  وآيرلنددددا الشدددمالية عدددن اسدددتمرار  -40
النتهاكدات يف النيد  األزرإل وجندوب كردفدا  ودارفددور  والدرد علد  مجاعدات املعارضدة املسددلحة يف 

 .جب  مرة  وسلاات جهاز األمن وامللابرات الو ا
وأ ارت الوليات املتحدة األمريكية إىل النتهاكات والتجداوزات اجلاريدة لقدانو  حقدوإل  -41

دارفور والني  األزرإل وجنوب كردفا   مبدا يف علد  ا جمدات علد  اانسا  والقانو  اانساي يف 
 .املنا ق املدنية

ورحبت أوروغوا  بالتدابري املتلد ة خبصدوص احلقدوإل القتصدادية والجتماعيدة والينقافيدة  -42
 .و جعت مًاعفة اجلهود

مدد  وعددن الدديمن عددن تقدددير  لعتمدداد إ ددار قددانوي و ددا ومجلددة أمددور مددن بينهددا خاددة الع -43
 .الو نية حلقوإل اانسا 
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ورحبدددت زمبدددابو  بقدددانو  مكافحدددة الجتدددار بالبشدددر واملفوضدددية القوميدددة حلقدددوإل اانسدددا   -44
 .وخاة العم  الو نية حلقوإل اانسا 

وأ ادت ألبانيا بالتقدم احملرز يف اعتماد قانو  مكافحدة الجتدار بالبشدر والقدانو  املنشدئ  -45
 .جملل  املهن التعليمية

سدددديما السددددماتيجية الو نيددددة  ورحبددددت اجلزائددددر باا ددددار القددددانوي حلقددددوإل اانسددددا   ول -46
 .وخاة العم  الو نية حلقوإل اانسا ( 2007-2031)

وقدددال السدددودا  إ  معددددل التسدددرب املدرسدددي   يدددنلفض علددد  الدددرغم مدددن زيدددادة امليزانيدددة  -47
يف املائددة مددن السدددكا   70وقددد سدددج  . امللصصددة للتعلدديم بسددبب الوضدددل القتصدداد  يف البلددد

وزادت امليزانيدددة امللصصدددة لقاددداع . يف املائدددة 33الرحددد  يف املددددار  ممدددا ميينددد  ارتفاعددداا مدددن نسدددبة 
واخنفددض معدددل   2015يف املائددة مددن الندات  احمللددي اامجددا  يف عدام  9إىل  4الصدحة مددن نسدبة 

 .وفيات األ فال واألمهات
سددددنة مبوجددددب  18م لأل فددددال دو  سددددن وأكددددد السددددودا   دددددداا حظددددر عقوبددددة ااعدددددا -48

 .القانو 
وقُدددددم مشددددروع قددددانو  بشدددد   ممارسددددة تشددددوي  األعًدددداء التناسددددلية األنينويددددة يف النملددددا  يف  -49
 وتواصلت برام  مكافحة ه   املمارسة  مين  محلة "سليمة".  2016 عام
 النتلابات.ورحبت أنغول بقانو  مكافحة الجتار بالبشر وقانو  العقوبات وقانو   -50
وكدددررت األرجنتدددد  ااعدددراب عددددن القلدددق الددددوارد يف قدددرارات  لدددد  حقدددوإل اانسددددا  إزاء  -51

 الصعوبات اليت تواج  السودا   واعمفت باجلهود املب ولة خبصوص املشردين داخلياا.
وأعربددددت أسددددماليا عددددن بددددال  قلقهددددا إزاء انتهاكددددات حقددددوإل اانسددددا  يف منددددا ق النددددزاع   -52

 ان للجناة باافالت من العقاب وك ل  العنف ضد املدني .وأدانت السم
و ددددجعت النمسددددا التنفيدددد  السددددريل خلاددددة العمدددد  املعنيددددة بوضددددل حددددد لتجنيددددد األ فددددال  -53

واستلدامهم يف القوات احلكومية  وأبدت قلقها إزاء انتهاكات القانو  اانسداي وقدانو  حقدوإل 
 اانسا  يف منا ق النزاع.

  بإنشاء املفوضية القوميدة حلقدوإل اانسدا  ووضدل خادة العمد  الو نيدة ونوهت أعربيجا -54
 حلقوإل اانسا   والنًمام إىل برتوكول بالريمو.

ورحبدددت البحدددرين بقبدددول معظدددم التوصددديات املقدمدددة يف إ دددار اجلولدددة السدددابقة وبالتددددابري  -55
 املتل ة لتنفي ها عل  الرغم من الصعوبات الراهنة.

باعتمدداد خاددة العمدد  الو نيددة حلقددوإل اانسددا  وااجددراءات الراميددة  وأ ددادت بددنغالدي  -56
إىل ضددددما  حقددددوإل املددددرأة. ولحظددددت التحددددديات القائمددددة مبددددا فيهددددا الددددديو  اخلارجيددددة واجلددددزاءات 

 والنزاعات املسلحة.
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ورحبدت بديالرو  بداجلهود الراميددة إىل القًداء علد  الفقدر عددن إنشداء صدناديق اجتماعيددة  -57
 الغة الصغر  ولحظت التدابري املتل ة لتعزيز مكافحة الجتار بالبشر.ومنو ائتمانات ب

ورحبت بلجيكا باعتماد قانو  الشفافية والسدتقامة ومكافحدة الفسداد. و دجعت علد   -58
مواصدددلة اجلهدددود الراميدددة إىل محايدددة حقدددوإل املدددرأة  وأبددددت قلقهدددا إزاء التقدددارير الددديت تفيدددد بتعدددرض 

 للتلويف واملًايقة. املدافع  عن حقوإل اانسا  
ورحبت بوتسوانا بالتدابري املتل ة حلماية حقدوإل املدرأة والافد . وأعربدت عدن قلقهدا إزاء  -59

 انعدام املساءلة عل  اجلرائم املرتكبة خالل النزاع.
ورحبت النازي  بإنشاء املفوضية القومية حلقوإل اانسا  ومببادرة ا ندد والنازيد  وجندوب  -60

 .أفريقيا
فاسو باجلهود الراميدة إىل  سد  حالدة حقدوإل اانسدا  علد  الدرغم مدن  وأ ادت بوركينا -61

 القتصاد  عل  الصعيد الو ا. - صعوبة الوضل السياسي والجتماعي
وأثندددت بوروندددد  علددد  التددددابري التشدددريعية واملاسسدددية املتلددد ة واجلهدددود الراميدددة إىل تعزيدددز  -62

صددددحة مددددن خددددالل اعتمدددداد خاددددة اسددددماتيجية ملدددددة  دددد  حقددددوإل اانسددددا  ومحايتهددددا يف قادددداع ال
 سنوات.

وأبدت كنددا قلقهدا إزاء التقدارير الديت تفيدد بتدورأ القدوات احلكوميدة وامليليشديات املنتسدبة  -63
 إليها يف ارتكاب أعمال العنف اجلنسي.

ورحبدددت مجهوريدددة أفريقيدددا الوسدددا  بإنشددداء املفوضدددية القوميدددة حلقدددوإل اانسدددا  واجمللددد   -64
ستشددار  حلقددوإل اانسددا  وجلنددة حقددوإل اانسددا  يف اجمللدد  الددو ا  وحينددت علدد  وضددل حددد ال

 .لإلفالت من العقاب
وأ ادت تشاد مبنو حقوإل متساوية للمدرأة يف العديدد مدن ميدادين احليداة  وبالتعداو  مدل  -65

 .ا ليات الدولية حلقوإل اانسا  واملكلف  بوليات يف إ ار ااجراءات اخلاصة
 بت  يلي بالوفد وبعرض التقرير  وقدمت توصيات.ورح -66
ورحبت الصد  بداجلهود املب ولدة يف  دالت مكافحدة الجتدار يف األ دلاص  والصدحة   -67

 والتعليم  ومكافحة الفساد  وبالتدابري وااصالحات التشريعية الرامية إىل محاية الف ات الًعيفة.
يدددد  التوصدددديات املنبينقددددة عددددن السددددتعراض. وسددددلات كولومبيددددا الًددددوء علدددد  اللتددددزام بتنف -68

 واقمحت مشا رة جتربتها يف  الت حقوإل اانسا .
ولحدددظ الكونغدددو اعتمددداد القدددوان  املتعلقدددة بددداحلق يف احلصدددول علددد  املعلومدددات واللجدددوء  -69

 والت م  الصحي ومكافحة الفساد.
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اانسدا   وأعربدت عدن ولحظت كوستاريكا اعتدزام التعداو  مدل ا ليدات الدوليدة حلقدوإل  -70
 أملها يف أ  تدرج اللتزامات الدولية يف استعراض الدستور.

ولحظددت كوبددا وجددود اارادة السياسددية لتنفيدد  التوصدديات النا دد ة عددن السددتعراض  مددل  -71
 اا ارة إىل التحديات القائمة مين  النزاع املسلو والديو  اخلارجية.

بالبشدر وبإنشداء اللجندة الو نيدة ملكافحدة الجتدار ورحبت قنص بقانو  مكافحة الجتار  -72
 بالبشر.

 ورحبت اجلمهورية التشيكية بالوفد وبالعروض الغنية باملعلومات  وقدمت توصيات. -73
ورحبدددت الدددداملرا باملفوضدددية القوميدددة حلقددددوإل اانسدددا   وحيندددت السدددودا  علددد  ضددددما   -74

ائ يف الندزاع  وأ دارت إىل ممارسدة التمييدز استقال ا. ولحظت احلاجة إىل احلوار ب  مجيل األ ر 
 ضد املرأة.

ورحبدت مصدر بإنشدداء اللجندة الو نيدة ملتابعددة التوصديات املنبينقدة عددن السدتعراض الدددور   -75
 الشام  وباعتماد قوان  مراعية حلقوإل اانسا .

ولحظدددددت السدددددلفادور اجلهدددددود املب ولدددددة لتنفيددددد  التوصددددديات النا ددددد ة عدددددن السدددددتعراض   -76
 واستمرار التحديات.

وهندد ت غينيددا السددتوائية السددودا  علدد  تدددابري  التشددريعية وعلدد  إنشدداء املفوضددية القوميددة  -77
 حلقوإل اانسا .

ورحبت إثيوبيا بالتدابري التشدريعية  ولحظدت اللتدزام بوضدل خادة العمد  الو نيدة بشد    -78
 حقوإل اانسا .

 ورحبت فرنسا بالوفد  وقدمت توصيات. -79
وحينددت جورجيددا علدد  إدخددال تعددديالت علدد  التشددريعات الو نيددة لًددما  محايددة حقددوإل  -80

اانسددا  مبددا فيهددا حقددوإل الف ددات الًددعيفة  وعلدد  توجيدد  دعددوة دائمددة إىل املكلفدد  بوليددات يف 
 .إ ار ااجراءات اخلاصة

قة لدددورة وأعربددت أملانيددا عددن قلقهددا إزاء عرقلددة مشدداركة اجملتمددل املدددي خددالل الفددمة السدداب -81
وأ ددادت بالتنددازلت املقدمددة أثندداء مفاوضددات . السددتعراض  وعدددم تنفيدد  توصدديات اجلولددة األوىل

 السالم.
وفيما يتعلق مبس لة احلصانات املمنوحة ألعًاء جهاز األمن  أوضو السودا  قدائالا إ   -82

اهتدام  دل  تل  احلصانات ليسدت تددابري قانونيدة بد  هدي تددابري إجرائيدة ميكدن رفعهدا يف حدال 
معددد  بارتكددداب فعددد  إجرامدددي. وعلددد  أمدددر أثبتتددد  احملددداكم الددديت أصددددرت قدددرارات يف العديدددد مدددن 

 القًايا.
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يف  90وفيمدددا اددد  املشدددردين داخليددداا  فدددإ  باامكدددا  وصدددول املسددداعدة اانسدددانية إىل  -83
بسددبب الوضددل يف املائددة املتبقيددة  10  بينمددا يتعرقدد  الوصددول إىل نسددبة ال املائددة مددن مسدداحة البلددد 

منظمددددة أجنبيددددة يف دارفددددور علدددد   60األمددددا الندددداجم عددددن القتددددال اجلددددار . وعملددددت أكينددددر مددددن 
مليو  دولر. وتواص  احلكومدة مشداركتها مدل اجلهدات  160مشروعاا بتكلفة قدرها  168 تنفي 

الشددريكة يف العمدد  اانسدداي مددن أجدد  تددوفري املعونددة واخلدددمات للمشددردين داخليدداا يف املليمددات 
 .ملستو نات املوجودة يف دارفور وجنوب كردفا  والني  األزرإلوا

وبالنسبة إىل حقوإل املرأة واملساواة  أكد الوفد  دداا أ  الدستور ل  يز أ   ك  مدن  -84
أ ددكال التمييددز. وأ ددار إىل حصددول املددرأة علدد  أجددر متسدداو ومتتعهددا ةقددوإل متسدداوية يف التملدد  

 دمات يف  ا  التعليم والصحة. وبفرص متكاف ة يف احلصول عل  اخل
و ددددد السدددودا  علدددد  اعتمددداد سياسددددة لعددددم التسددددامو مالقدددا إزاء العنددددف ضدددد املددددرأة   -85

تتًددمن عدددة ركددائز متصددلة املددة أمددور منهددا إنشدداء ماسسددات مكلفددة بتنسدديق اجلهددود ملكافحددة 
 ة  وإنشددداء العندددف ضدددد املدددرأة  وتيسدددري اللجدددوء إىل القًددداء  وتعيددد  نسددداء كموظفدددات يف الشدددر 

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 أيًداا خددمات املسداعدة القانونيدة والددعم النفسدي
 الجتماعي.

ورحبددت غانددا بالتدددابري التشددريعية املتلدد ة  غددري أهنددا لحظددت عدددم التصددديق علدد  عدددد  -86
 من الصكوا الدولية األساسية حلقوإل اانسا .

ورحبدت اليوندا  باملبدادرات الراميدة إىل إنشداء ماسسدات خمتلفدة. وأعربدت عدن قلقهددا إزاء  -87
ولدددة واجلماعدددات املسدددلحة والقيدددود املفروضدددة علددد  انتهاكدددات حقدددوإل اانسدددا  الددديت ارتكبتهدددا الد

 حقوإل اانسا .
وأثندت هنددورا  علد  التقددم احملدرز لتددعيم البنيدة التحتيدة املاسسدية  مبدا يف علد  إنشدداء  -88

 املفوضية القومية حلقوإل اانسا .
قدوإل وإع لحظت آيسلندا التقدم احملرز  فإ  القلق ل يزال يساورها إزاء الوضل العدام حل -89

اانسددددا . وأعربددددت عددددن جزعهددددا لسددددتمرار اسددددتلدام الغتصدددداب كسددددالن مددددن أسددددلحة احلددددرب 
  .وملمارسة تشوي  األعًاء التناسلية األنينوية

ورحبددت ا نددد بالتدددابري التشددريعية واملاسسددية الراميددة إىل محايددة حقددوإل اانسددا   وأعربددت  -90
القًدددداء علدددد  جتنيددددد األ فددددال يف  و ددددجعت. عددددن تقددددديرها لتدددددابري محايددددة حقددددوإل املددددرأة والفتدددداة

  .النزاعات املسلحة
ورحبدت إندونيسديا بوضدل خاددة العمد  الو نيدة بشد   حقددوإل اانسدا  وإنشداء املفوضددية  -91

  .القومية حلقوإل اانسا  واللجنة الو نية ملكافحة الجتار بالبشر
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يتعلددددق منهددددا ورحدددب العددددراإل باعتمدددداد القدددوان  املتعلقددددة ةقددددوإل اانسددددا  وخصوصددداا مددددا  -92
 .بالجتار باأل لاص والفساد

وأعربددت آيرلندددا عددن قلقهددا إزاء تابيددق عقوبددة ااعدددام  وارتكدداب العنددف اجلنسددي ضددد  -93
املرأة يف منا ق النزاع  وفرض القيود عل  حقوإل املددافع  عدن حقدوإل اانسدا  فيمدا يتصد  هبد ا 

 .الستعراض
األمددددم املتحدددددة حلمايددددة األ فددددال يف  ورحبددددت سويسددددرا خباددددة العمدددد  املوقددددل عليهددددا مددددل -94

النزاعات املسلحة  وأعربدت عدن قلقهدا إزاء انتهداا قدوات األمدن حلقدوإل اانسدا  والقدانو  الددو  
 اانساي واستمرار ظاهرة اافالت من العقاب.

ورحبت اليابا  بتقدم احلوار الدو ا  وأبددت قلقهدا إزاء مندل وصدول املسداعدة اانسدانية  -95
املندددا ق وتقييدددد احلريدددة السياسدددية وحريدددة التعبدددري وحدددالت العتقدددال التعسدددفي وااعددددام يف بعدددض 
 والتع يب.

  واستفسددرت 2011واعمفددت كينيددا بدداجلهود املب ولددة لتنفيدد  التوصدديات املقبولددة يف عددام  -96
 عن التدابري املتل ة للحفار عل  املساواة ب  اجلماعات الدينية.

القانوي حلقوإل اانسا  ال   وضل من  الستعراض السدابق   ورحبت الكويت باا ار -97
 مبا يف عل  قانو  مكافحة الجتار باأل لاص وقوان  النتلابات.

وأعربددت لتفيددا عددن جزعهددا إزاء وضددل املددرأة وعددن قلقهددا إزاء فددرض القيددود والرقابددة علدد   -98
الت التلويدددف واملًدددايقة وسدددائط ااعدددالم وتعدددرض الصدددحفي  والنا دددا  يف اجملتمدددل املددددي حلددد

 والعتقال املزعومة.
ولحدددددظ لبندددددا  وضدددددل إ دددددار قدددددانوي حلقدددددوإل اانسدددددا  مشددددد  قدددددانو  مكافحدددددة الجتدددددار  -99

باأل دددلاص وقدددانو  النتلابدددات وقدددانو  مكافحدددة الفسددداد  وعلددد  علددد  الدددرغم مدددن التحدددديات 
 القائمة.
انو  مكافحددددة الجتددددار وقددددانو  ورحبددددت ليبيددددا بددددالتاورات القانونيددددة اا ابيددددة باعتمدددداد قدددد -100

  مكافحة الفساد.
وأعربت ليلتنشتاين عن قلقها إزاء انتشار ظاهرة اافالت مدن العقداب علد  انتهاكدات  -101

  حقوإل اانسا  يف دارفور  وعن أسفها لستمرار عدم التعاو  مل احملكمة اجلنائية الدولية.
لو نيدة املعنيدة بوضدل حدد لتجنيدد األ فدال و جعت ليتوانيا التنفي  الفعال خلاة العم  ا -102

  يف القوات املسلحة ومنع .
  و كرت لكسمنغ الوفد عل  عرض تقرير  وقدمت توصيات. -103
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ورحبت مدغشقر باعتمداد تددابري يف  دال حقدوإل اانسدا  ميند  قدانو  مكافحدة الجتدار  -104
  وإنشاء اللجنة الو نية ملكافحة الجتار بالبشر.

ماليزيا بالتقدم احملرز ودعت إىل إيالء املزيد من الهتمام بتعزيدز ومحايدة حقدوإل  وأ ادت -105
 املرأة والاف  واملشردين داخلياا. 

وأبددددت ملددددديف قلقهددددا إزاء تنددددامي  موعددددات املشددددردين داخليدددداا بسددددبب النددددزاع املسددددلو  -106
 والعنف الاائفي والتصارع عل  املوارد.

  املتعلقددة ةريددة ااعددالم و لدد  املهددن التعليميددة واللجدددوء ورحبددت مددا  باعتمدداد القددوان -107
 والت م  الصحي.

وأعربددت املكسدددي  عدددن التقددددير لسدددماتيجية عمددد  األ دددلاص عو  ااعاقدددة ومتكيدددنهم  -108
 اقتصادياا. ودعت السودا  إىل ضما  حق سكان  يف التعليم بصرئ النظر عن نوع اجلن .

إزاء العنف اجلنسي يف مندا ق الندزاع واستفسدر عدن التددابري  وعن اجلب  األسود عن قلق  -109
املتلدددد ة للتحقيددددق يف ادعدددداءات الغتصدددداب اجلمدددداعي ومعاقبددددة اجلندددداة وإتاحددددة إمكانيددددة وصددددول 

 املساعدة اانسانية إىل السكا  املدني .
وأعددرب املغددرب عددن تقدددير  للجهددود املب ولددة لوضددل اا ددار املاسسددي والتشددريعي بفًدد   -110

فوضية القومية حلقوإل اانسا   واللجنة الو نية ملكافحة الجتار بالبشر  وخادة العمد  الو نيدة امل
حلقددددوإل اانسددددا   وقدددددانو  مكافحددددة الجتددددار  وتعزيدددددز آليددددات محايددددة الف دددددات الًددددعيفة والنظدددددام 

 القًائي.
إنشداء ولحظت مياملار اعتماد قوان  جديدة مبا فيها قانو  مكافحدة الجتدار بالبشدر  و  -111

 اللجنة الو نية ملكافحة الجتار بالبشر  واعتماد خاة العم  الو نية حلقوإل اانسا .
ولحظدددددت ناميبيدددددا التادددددورات التشدددددريعية واجلهدددددود املب ولدددددة لتعزيدددددز احلقدددددوإل الجتماعيدددددة  -112

 والقتصادية املتصلة بالغ اء والسكن وامليا  والصرئ الصحي والتعليم.
لقهدا إزاء مندل احلكومدة ممينلدي اجملتمدل املددي مدن السدفر إىل جنيدف وأعربت هولندا عدن ق -113

 ملشا رة آرائهم مل اجملتمل الدو  خالل الستعراض احلا . 
وأعربدددت نيوزيلنددددا عدددن قلقهدددا إزاء النزاعدددات يف جندددوب كردفدددا  والنيددد  األزرإل ودارفدددور   -114

التوقيل علد  اتفداإل خار دة ودعت إىل وضل حد للهجمدات علد  املددني  علد  الفدور. ورحبدت بد
 الاريق وحينت عل  تنفي   بالكام .

ولحددظ النيجددر اعتمدداد خاددة العمدد  الو نيددة حلقددوإل اانسددا  الراميددة إىل تدددعيم أسدد   -115
 حقوإل اانسا  يف القانو  واملمارسة.

ولحظددددت نيجرييددددا املشدددداركة مددددل اجلهددددات صدددداحبة املصددددلحة يف إعددددداد التقريددددر الددددو ا  -116
 مببادئ األمم املتحدة. واللتزام
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وأثنت النروي  عل  إنشاء املفوضدية القوميدة حلقدوإل اانسدا  واجلهدود املب ولدة للحدد مدن  -117
 زواج األ فال.

وأ ادت عما  باجلهود املب ولة لتمك  املرأة وتعزيز مشاركتها يف عمليات صنل القرار   -118
إىل مجلدددة أمدددور منهدددا بنددداء الشدددراكات مدددل واعتمددداد خادددة العمددد  الو نيدددة حلقدددوإل اانسدددا  الراميدددة 

 منظمات اجملتمل املدي.
ورحبت باكستا  باجلهود املب ولة لتعزيز حقوإل اانسا  يف  الت منها محايدة ضدحايا  -119

 الجتار واملرأة والاف .
وحيندددت الفلبددد  علددد  اختددداع خادددوات هتددددئ إىل معاجلدددة الشدددواغ  يف  دددالت الرعايددددة  -120

والتعلديم والغد اء والنقد  والتنميددة. و لبدت إىل اجملتمدل الددو  املسداعدة علد  اختدداع  الصدحية وامليدا 
 ااجراءات الرامية إىل التصد  لتغري املناخ.

ولحظت بولندا اجلهدود املب ولدة مدن أجد  المتيندال للتوصديات املنبينقدة عدن السدتعراض   -121
 ا .و جعت التنفي  الفعال خلاة العم  الو نية حلقوإل اانس

وأعربت النتغال عدن قلقهدا إزاء وضدل حقدوإل اانسدا   وأ دارت إىل حدالت العتقدال  -122
والحتجددداز التعسدددفي  وسدددوء معاملدددة املددددافع  عدددن حقدددوإل اانسدددا  واسدددتلدام عقوبدددة ااعددددام 

 للمعاقبة عل  جرائم ل تعتن خارية مبوجب العهد الدو  اخلاص باحلقوإل املدنية والسياسية.
أ دددارت مجهوريدددة كوريدددا إىل عددددم إمكانيدددة  قيدددق السدددالمة الو نيدددة والسدددتقرار الاويددد  و  -123

األمدددد إل عدددن  ريدددق املصددداحلة وبنددداء الينقدددة  وإىل وجدددوب التحقيدددق يف حدددالت ارتكددداب العندددف 
 اجلنسي يف منا ق النزاع.

وأ دادت ولحظت اململكة العربية السعودية التحدديات السياسدية والقتصدادية القائمدة.  -124
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.
ورحبدددت السدددنغال بددداجلهود املتواصدددلة املب ولدددة للوفددداء باللتزامدددات املتصدددلة بالسدددتعراض   -125

صالحات اا ابية يف  الت الرعاية الصحية والتعليم وحقوإل املدرأة و داو  الف دات وك ل  باا
 الًعيفة. ودعت اجملتمل الدو  إىل توفري الدعم لعتماد دستور جديد.

و دددجعت سدددرياليو  زيدددادة اجلهدددود الراميدددة إىل القًددداء علددد  العندددف ضدددد املدددرأة وضدددما   -126
 ربت عن قلقها إزاء النزاع املسلو الداخلي.محاية املدافع  عن حقوإل اانسا . وأع

ولحظددت سددلوفاكيا عدددم تنفيدد  العديددد مددن التوصدديات املنبينقددة عددن السددتعراض األول.  -127
وأبدددت قلقهددا إزاء عدددم العددمائ التددام بدداحلقوإل املدنيددة والسياسددية يف الدسددتور املاقددت واا ددار 

 قوإل اانسا .الو ا  وإزاء القيود املفروضة عل  املدافع  عن ح
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ولحظت سلوفينيا منل ممينلي اجملتمل املدي من حًور الستعراض احلا . وأعربت عدن  -128
قلقهددددا إزاء ارتكدددداب مجيددددل األ ددددرائ يف النددددزاع لنتهاكددددات حقددددوإل اانسددددا   وإزاء منددددل وصددددول 

 املساعدة اانسانية إىل السكا  املدني .
ية وبإنشدداء املفوضددية القوميددة حلقددوإل اانسددا  ورحبددت جنددوب أفريقيددا بددالتاورات التشددريع -129

 .ومحلة "سليمة" الرامية إىل منل تشوي  األعًاء التناسلية األنينوية
وأبددددت غواتيمدددال قلقهدددا إزاء العندددف ضدددد املدددرأة والتقدددارير الددديت تفيدددد بعددددم التحقيدددق يف  -130

 اجلرائم عات الصلة. 
تدددددابري القسددددرية النفراديددددة علدددد  مسددددتوى ولحظددددت مجهوريددددة فنددددزويال البوليفاريددددة أثددددر ال -131

املعيشدددة  واا دددازات املتعلقدددة بددداحلق يف التعلددديم مبدددا يف علددد  التددددابري الراميدددة إىل  سددد  إمكانيدددة 
 الوصول إىل املنا ق النائية.

نام اعتماد الدستور اجلديدد وعددة قدوان  جديددة وخادة العمد  الو نيدة  ولحظت فييت -132
 حلقوإل اانسا . 

ونوهددت موريتانيددا باعتمدداد عدددة قددوان   مبددا فيهددا قددانو  مكافحددة الجتددار بالبشددر وقددانو   -133
وأعربدت عدن تقدديرها للتعهدد باسدتهدائ  اللجوء والقانو  املتعلق ةرية احلصدول علد  املعلومدات.

وتعزيدز التعداو  والتواصد  يف  دال حقدوإل اانسددا  مدل مجيدل اجلهدات الشدريكة الو نيدة وااقليميددة 
 لدولية.وا

ولحظت قار التدابري الرامية إىل تنفي  التوصيات املنبينقة عن السدتعراض  وأثندت علد   -134
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.
لددددي   رفدددداا يف نظددددام احملكمددددة اجلنائيددددة الدوليددددة ولددددي  ملزمدددداا وأكددددد الوفددددد أ  السددددودا   -135

 بالقرارات الصادرة عنها  يف ح  أن  ملزم بقرارات ال اد األفريقي يف عل  املًمار.
وندددادراا مدددا سدددع  السدددودا  جاهدددداا إىل التصدددد  لالجتدددار بالبشدددر بالتعددداو  مدددل اجلهدددات  -136

أ  مسدتوى تدددفق الالج د  وانعدددام احلدواجز الابيعيددة الشدريكة الدوليدة وااقليميددة علد  الددرغم مدن 
ملدتم  للجدوء تقريبداا  1 200و 1 000 يفوإل قدرات الدولة. وقد اسدتقب  البلدد  دهرياا مدا بد 

 يف املائة منهم عل  اللجوء. وكا  ملزماا مببدأ عدم ااعادة القسرية. 97وحص  
يري الدولية حلقوإل اانسا  واحمامها التام  وختاماا  أكد رئي  الوفد  دداا اللتزام باملعا -137

واللتزام بالتعاو  مل ا ليات الدولية. و لب إىل اجملتمل الدو  تقدمي الدعم يف عملية ااصدالن 
 وتاوير حقوإل اانسا  وتعزيزها.
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 **توصيات/أو استنتاجات و -ثانياا  
رجوووة أدنوووا   و وووي درس السوووودان التوصووويات المقدموووة أثنووواء جلسوووة التحووواور والمد -138

  :تحظى بتأييد 
النظوووور لووووي الت ووووديق علووووى المعا وووودات الدوليووووة ا  وووور  لحقوووووق  138-1

 (؛الفلبين) اإلنسان التي لم ي بح السودان بعد دولة طرلاا ليها
على اتفاقيوة القاواء علوى جميوك أ ولام التمييوز النظر لي الت ديق  138-2

 ؛)غانا(ضد المرأة 
القاواء سويما اتفاقيوة  النظر لي الت وديق علوى ال ولول الدوليوة وال 138-3

 ؛)باكستان(على جميك أ لام التمييز ضد المرأة 
تسريك وتيرة العملية المستهلة للنظر لي إملانية االنامام إلى عودد  138-4

القاواء علوى جميوك أ ولام من ال لول الدولية لحقوق اإلنسان بما ليها اتفاقيوة 
  ؛)زمبابوي( لمرأةالتمييز ضد ا

القاواء علوى جميوك أ ولام التمييوز اتفاقيوة على النظر لي الت ديق  138-5
البروتوكووووم المتعلوووق بحقووووق المووورأة لوووي ألريقيوووا الملحوووق بالميثووواق و ضووود المووورأة 

واسوتعراض تشوريعات البلود المحليوة بهود    ا لريقي لحقووق اإلنسوان والشوعو 
 ؛يا(القااء على التمييز ضد المرأة )ناميب

تلثيووووف الجهووووود المتعلقووووة باالناوووومام إلووووى المعا وووودات ا ساسووووية  138-6
 القااء علوى جميوك أ ولام التمييوز ضود المورأةسيما اتفاقية  لحقوق اإلنسان  وال

   قبل جولة االستعراض الثالثة )البرازيل(؛اتفاقية منا اة التعذيبو 
المعاملوة  اتفاقية منا اوة التعوذيب وغيور  مون ضورو الت ديق على  138-7

)إيطاليوووا( ) نووودوراس( )غواتيمووواال(  أو العقوبوووة القاسوووية أو الالإنسوووانية أو المهينوووة
نووام( )أوروغووواي( )اللون)ووو( )لرنسووا( )سوولولاكيا( )الجمهوريووة التشوويلية(  )لييوو 

)جورجيووووا( )لبنووووان( )توغووووو( )جنووووو  ألريقيووووا( )سوووويراليون( )الوووودانمرل( )بولنوووودا( 
 )السلفادور(؛

 الت ديق على اتفاقية منا اة التعذيب )غانا(؛ النظر لي 138-8
النظووور لووووي الت وووديق علووووى اتفاقيووووة منا اوووة التعووووذيب والبروتوكوووووم  138-9

القاوواء علووى جميووك أ وولام التمييووز ضوود الموورأة واتفاقيووة  اال تيوواري الملحووق بهووا
البروتوكوم المتعلق بحقوق المرأة لوي ألريقيوا الملحوق بالميثواق ا لريقوي لحقووق و 

__________ 

     ُ رَّر الستنتاجات والتوصيات. **
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ان والشوووعو  واالتفاقيوووة الدوليوووة لحمايوووة جميوووك ا  ووو ا  مووون اال تفووواء اإلنسووو
 لاسو(؛ )بوركينا القسري
لتنواوم مسوألة منوك التعوذيب والمعاملوة الالإنسوانية مون  تعزيز الجهود 138-10

  الم الت ديق على اتفاقية منا اة التعذيب )إندونيسيا(؛
لدوليووة لحمايووة حقوووق علووى االتفاقيووة اوالت ووديق النظوور لووي التوقيووك  138-11

جميك العمام المهاجرين وألراد أسور م والت وديق عليهوا )إندونيسويا(؛ والنظور لوي 
الت ووديق علووى االتفاقيووة الدوليووة لحمايووة حقوووق جميووك العمووام المهوواجرين وألووراد 

 أسر م )الفلبين( )غانا(؛
 189اتفاقيووة منظمووة العموول الدوليووة رقووم  النظوور لووي الت ووديق علووى 138-12

 ؛(بينالفل)
بروتوكووم موابوتو المتعلوق بحقووق المورأة لوي التوقيك والت ديق على  138-13
 المبرم لي إطار االتحاد ا لريقي )النرويج(؛ألريقيا 
 تسريك اعتماد دستور السودان الدائم )اللوي (؛ 138-14
تعجيل اعتمواد الدسوتور وضومان تما وي جميوك القووانين الوطنيوة موك  138-15

 لحقوق اإلنسان )بوتسوانا(؛القانون الدولي 
مواصووولة عمليوووة اسوووتعراض الدسوووتور موووك كامووول الشوووفالية والوضوووو   138-16

بشووأن أسوووبقية العهووود الووودولي ال وووا  بوووالحقوق المدنيوووة والسياسوووية علوووى القوووانون 
 المحلي )ليتوانيا(؛

ضووومان  وووفالية اإلصوووالحات الماسسوووية ومشووواركة المنظموووات غيووور  138-17
 ق لي جميك مراحل اعتماد الدستور الجديد )أوكرانيا(؛الحلومية الواسعة النطا

اسووتحدات تعريووف  ووامل للتمييووز العن ووري يت وول بأحلووام الدسووتور  138-18
 عن المساواة وعدم التمييز والتدابير المت ذة )ألبانيا(؛

جعل التشريعات الوطنية تتما ى موك المعا ودات اإلقليميوة والدوليوة  138-19
 لاسو(؛ ن البلد طرلاا ليها )بوركينالحقوق اإلنسان التي يلو 

وجميوووووووك  2009جعووووووول قوووووووانون ال وووووووحالة والمطبوعوووووووات لسووووووونة  138-20
التشووووريعات ا  وووور  ةات ال وووولة متما ووووية مووووك االلتزامووووات الدوليووووة والدسووووتورية 

 بحماية الحق لي حرية التعبير )كندا(؛
ام مواءمة التشريعات المحلية مك التزامات السودان الدولية لي مجو 138-21

 حماية حقوق المرأة والطفل )كولومبيا(؛
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دراسووة إملانيووة إعووادة النظوور لووي جوانووب التشووريعات التووي أدت إلووى  138-22
تقييووود الحريوووة السياسوووية وحريوووة التعبيووور وحووواالت االعتقوووام التعسوووفي واالحتجووواز 
واإلعوودام والتعووذيب  وةلووط لووي إطووار الجهووود المبذولووة علووى نطوواق أوسووك لتعزيووز 

 ن )اليابان(؛سيادة القانو 
تعووديل التشووريعات الوطنيووة لمواءمتهووا مووك ال وولول الدوليووة لحقوووق  138-23

 اإلنسان التي يلون السودان طرلاا ليها )مدغشقر(؛
سووون القووووانين والنهووووض بالسياسوووات العاموووة لملالحوووة العنوووف ضووود  138-24

 المرأة  بطرق من بينها تجريم العنف واالعتداءات الجنسية )الملسيط(؛
ضوووومان اعتموووواد تشووووريعات تحظوووور زوا  ا طفووووام والووووزوا  المبلوووور  138-25

 والقسري )ملديف(؛
وضوووووووك تشوووووووريعات تحظووووووور تشووووووووي  ا عاووووووواء التناسووووووولية ا نثويوووووووة  138-26

 ؛(كوريا جمهورية)
وضووووك مدونووووة لقواعوووود السوووولول أو وثيقووووة مماثلووووة الحتوووورام حقوووووق  138-27

 ا بالتووودريب المتعلوووق اإلنسوووان لوووي صوووفو  القووووات المسووولحة والشووورطة وتزويووود
 ؛(النرويج)بالتزاماتها لي مجام حقوق اإلنسان 

اعتموواد تشووريعات تحظوور نشوور أللووار قائمووة علووى اللرا يووة العن وورية  138-28
واإلثنيوة والتحووريل علووى التمييووز العن ووري والعنووف  وضوومان االحتوورام التووام لحريووة 

ن إلووى ا قليووات الوودين أو المعتقوود وحقوووق اإلنسووان ال اصووة با  وو ا  المنتمووي
 ؛(بولندا)اإلثنية والدينية تمشياا مك القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

مواصوولة تعزيووز إضووفاء الطووابك الماسسووي علووى حقوووق اإلنسووان موون  138-29
 ووالم إنشوواء نظووام وطنووي للتنسوويق الماسسووي يسوومح بت ووميم السياسووات العامووة 

 لحقوق اإلنسان وتنفيذ ا ومتابعتها )كولومبيا(؛
وضك استراتيجية منسقة عامة بشأن القاايا الجنسانية ضمن جميوك  138-30

 الماسسات العامة ) يلي(؛
تنفيوووذ  طوووة العمووول المعنيوووة بحمايوووة ا طفوووام لوووي منووواطق النزاعوووات  138-31

 )لرنسا(؛ 2016المعتمدة لي آةار/مارس  المسلحة
بحمايووة ات وواة توودابير ملموسووة وسووريعة لتنفيووذ  طووة العموول المعنيووة  138-32

 ا طفام لي النزاعات المسلحة )سويسرا(؛
العقبوووات التوووي  تووولير الووودعم الووودولي للمسوواعدة علوووى الت)لوووب علووى 138-33

 تحوم دون تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها )اللوي (؛



A/HRC/33/8 

GE.16-11829 20 

وضووك آليووة ماسسووية لملالحووة التمييووز والعنووف ضوود الموورأة والطفوول  138-34
 نام(؛ )ليي 
ترمي إلى الحد من وليوات ا مهوات وا طفوام  مواصلة ات اة تدابير 138-35

 )البحرين(؛ 2030من أجل تحقيق أ دا  التنمية المستدامة لعام 
 وضك  طة عمل وطنية لمنك زوا  ا طفام )جمهورية كوريا(؛ 138-36
ت  ووويل المووووارد الماليوووة والبشووورية الالزموووة كوووي توووادي المفوضوووية  138-37

إلنسووان لووي المجلووس الوووطني واليتيهمووا القوميووة لحقوووق اإلنسووان ولجنووة حقوووق ا
 ليشتي(؛ - تيمور)على نحو لعام 

ضمان إضوفاء ال وب)ة الماسسوية علوى لجنوة وطنيوة مسوتقلة لحقووق  138-38
 اإلنسان ولقاا لمبادئ باريس ) يلي(؛

مواصلة دعوم المفوضوية القوميوة لحقووق اإلنسوان وتوولير الاومانات  138-39
 ب ورة مستقلة ولقاا لمبادئ باريس )الم)ر (؛لتملينها من االضطالع بواليتها 

ضووومان اسوووتقالم المفوضوووية السوووودانية لحقووووق اإلنسوووان وتزويووود ا  138-40
 بالموارد المالية اللالية )النرويج(؛

تووووودعيم دور المفوضوووووية القوميووووووة لحقووووووق اإلنسووووووان للسوووووما  لهووووووا  138-41
 باالضطالع بواليتها )الجزائر(؛

لقوميوووووة لحقووووووق اإلنسوووووان لتملينهوووووا مووووون تووووودعيم دور المفوضوووووية ا 138-42
 االضطالع بواليتها على نحو لعام وب ورة مستقلة ولقاا لمبادئ باريس )قطر(؛

ضوومان سووير عموول المفوضووية القوميووة لحقوووق اإلنسووان علووى النحووو  138-43
 الواجب واستقالليتها ولقاا لمبادئ باريس )لرنسا(؛

حقووق اإلنسوان المعلقوة  تلريس المزيد مون الجهوود لمعالجوة قاوايا 138-44
عن طريق  طة العمل الوطنيوة  التوي أصوبح  سوارية اون  وتوولير المووارد الماليوة 

 والبشرية اللالية لتنفيذ ا الفعام )أوغندا(؛
زيوز حقووق اإلنسوان وحمايتهوا مواصلة تنفيذ  طوة العمول الوطنيوة لتع 138-45

 ( )كوبا(؛2013-2023)
 طووة الوطنيووة تراتيجي المسووتهلة لووي التوودعيم عمليووة الت طووي  االسوو 138-46

 ( )غينيا االستوائية(؛2031-2007لحقوق اإلنسان )
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ت  ووويل القوووو  العاملوووة والمووووارد الماليوووة المالئموووة لتنفيوووذ ال طوووة  138-47
( 2023-2013الوطنيوووووة لتعزيوووووز حقووووووق اإلنسوووووان وحمايتهوووووا لوووووي السوووووودان )

 )إثيوبيا(؛
بوضووك حوود لتجنيوود ا طفووام لووي  التنفيووذ التووام ل طووة العموول المعنيووة 138-48

 القوات المسلحة ومنع  )ليتوانيا(؛
تلثيوف الجهووود ل وياغة وتنفيووذ  طوة عموول  واملة لحقوووق اإلنسووان  138-49

 إطارا لتنفيذ سياسات البلد وبرامج  لي مجام حقوق اإلنسان )الفلبين(؛باعتبارها 
 وضك استراتيجية  املة لحقوق اإلنسان )كوبا(؛ 138-50
مان التنفيووذ السووريك والتووام والفعووام ل طووة العموول المعنيووة بوضووك ضوو 138-51

 حد لتجنيد ا طفام )للسمبرغ(؛
تعزيووز آليووات الدولووة المت وولة برعايووة أضووعف الف ووات المحتاجووة إلووى  138-52

الحمايوووووة مثووووول النسووووواء وا طفوووووام وا  ووووو ا  ةوي اإلعاقوووووة )الممللوووووة العربيوووووة 
 السعودية(؛

 راع إثني أو نزاع مسلح )طاجيلستان(؛الت دي الفعام  ي ص 138-53
مواصووووولة بنووووواء القووووودرة الوطنيوووووة علوووووى الت ووووودي لالتجوووووار بالبشووووور  138-54

 )بيالروس(؛
مواصووولة تنفيوووذ االسوووتراتيجيات وال طووو  الراميوووة إلوووى تعزيوووز التنميوووة  138-55

 االقت ادية واالجتماعية لي البلد )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(؛
الجهووود إلةكوواء وعووي جميووك ألووراد المجتمووك بحقوووق اإلنسووان تعزيووز  138-56

 )لبنان(؛
تلثيووووف جهوووووود التووووودريب والتثقيوووووف لووووي ميووووودان حقووووووق اإلنسوووووان  138-57

 )الم)ر (؛
 - مواصوووولة تنفيووووذ سياسووووات ترمووووي إلووووى تحقيووووق النمووووو االجتموووواعي 138-58

 االقت ادية لشعب السودان )باكستان(؛
اوليات الدولية لحقوق اإلنسوان مون أجول مواصلة التعاون البناء مك  138-59

 حماية حقوق اإلنسان وتعزيز ا )طاجيلستان(؛
توطيووووود التعوووووواون مووووووك آليووووووات ا موووووم المتحوووووودة لحقوووووووق اإلنسووووووان  138-60

 )السلفادور(؛



A/HRC/33/8 

GE.16-11829 22 

 اإلجوووراءات ال اصوووةو معا ووودات الموووك  ي وووات تعزيوووز تعووواون البلووود  138-61
 ؛( يلي)

لحقوق اإلنسان والمللفين بواليات لوي التعاون مك اوليات الدولية  138-62
 ؛(اللون)و) إطار اإلجراءات ال اصة

التعوواون مووك ال بيوور المسووتقل لحمووم المتحوودة بوسووائل تشوومل تيسووير  138-63
 ؛(ليتوانيا) وصول  إلى جميك مناطق البلد

ضومان تحقيوق المسوواواة لوي الحقوووق بوين المورأة والرجوول لوي جميووك  138-64
 د وليس لي بعل منها لق  )بوروندي(؛ميادين الحياة لي البل

جميوووك أ ووولام التمييوووز ضووود ات ووواة تووودابير ملموسوووة للقاووواء علوووى  138-65
  وتحسوووين تمثيووول المووورأة لوووي مناصوووب القيوووادة  وحمايوووة المووورأة مووون جميوووك المووورأة

 أ لام العنف )ماليزيا(؛
ضووومان إتاحوووة  ووودمات صوووحية  ووواملة وغيووور منطويوووة علوووى التمييوووز  138-66

 يات اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي )جنو  ألريقيا(؛للنساء والفت
ت ميم وتنفيذ سياسات وبورامج عاموة للت ودي للعنوف ضود المورأة   138-67

و  وصوواا توودابير لملالحووة ممارسووة تشوووي  ا عاوواء التناسوولية ا نثويووة وإجووراءات 
 لحماية النساء الاحايا وتعوياهن )كولومبيا(؛

 ش  لي المجتمك ) يلي(؛النهوض بحاور المرأة الن 138-68
مواصلة جهود البلد المبذولة لي مجام تملين المورأة وتعزيوز دور وا  138-69

لي الميادين السياسية واالقت ادية واالجتماعية  والسعي إلى التعاون مك الجهات 
الشووريلة والجهووات صوواحبة الم وولحة علووى ال ووعيدين الوووطني واإلقليمووي بهوود  

 وق اإلنسان لي السودان )عمان(؛االستمرار لي تحسين حالة حق
توودعيم المبووادرات الراميووة إلووى النهوووض بالمسوواواة وملالحووة التمييووز  138-70
سيما المبادرات التي تهود  إلوى توسويك نطواق المشواركة السياسوية  سوواء مون  وال

 المنظور الجنساني أو اإلثني أو اإلقليمي أو االجتماعي )البرازيل(؛
الحوووار الشووامل بووإجراء إصووالحات قانونيووة لتعزيووز تهي ووة بي ووة توودعم  138-71

 احترام حقوق اإلنسان والحريات ا ساسية )الواليات المتحدة ا مريلية(؛
مواصلة جهود البلد المبذولة لتحقيق نتائج الحوار الوطني من أجول  138-72

 بلوغ سالم  امل ومستدام لي جميك مناطق السودان )اليمن(؛
المشووواركة لوووي النوووزاع المسووولح للمووودنيين وقواعووود احتووورام ا طووورا   138-73

 القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان )كوستاريلا(؛
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اعتموووواد تشووووريعات جنائيووووة توووونل علووووى تعريووووف التعووووذيب وتجريموووو   138-74
 ليشتي(؛ - تيمور)

اعتمووواد تشوووريعات توووونل علوووى تعريوووف التعووووذيب وتجريمووو  بوضووووو   138-75
 )ملديف(؛

التوودابير الالزمووة للقاوواء بشوولل نهووائي علووى ممارسووتي ات وواة جميووك  138-76
 تشوي  ا عااء التناسلية ا نثوية وزوا  ا طفام )إسبانيا(؛

ات ووواة  طووووات إضوووالية لصعوووداد للت ووودي الفعوووام لجميوووك أ ووولام  138-77
 العنف ضد المرأة بوسائل تشمل تجريم العنف المنزلي )تركيا(؛

زوا  ا طفوام بوسوائل تشومل ملالحوة تعزيز الجهود المبذولوة لمنوك  138-78
 القوالب النمطية عبر حمالت متنوعة إلةكاء الوعي )تركيا(؛

رلوك السون الودنيا للوزوا  كوي تمتثول للمعوايير الدوليوة لحقووق الطفول  138-79
 بهد  منك الزوا  المبلر وزوا  ا طفام والزوا  القسري )أستراليا(؛

العنوف المنزلوي والعنوف الجنسوي تعزيز وعي عامة الجمهور بمسوائل  138-80
وتشوووي  ا عاوواء التناسوولية ا نثويووة وتوودعيم ال وودمات ا منيووة وإقامووة العوودم ليمووا 
يت وووول بهووووذ  المسووووائل و  وصوووواا موووون  ووووالم التوووودريب و وووون حمووووالت التوعيووووة 

 واإلعالم )بلجيلا(؛
ضووومان ت ووودي العدالوووة الجنائيوووة علوووى نحوووو لعوووام لجميوووك أ ووولام  138-81

سويما العنوف المنزلوي وتشووي   والعنف القائم على نوع الجونس والالعنف الجنسي 
 لاسو(؛ ا عااء التناسلية ا نثوية )بوركينا

تووودعيم التووودابير الراميوووة إلوووى الت ووودي للعنوووف ضووود المووورأة بموووا ليووو   138-82
العنف الجنسي  وتقديم المساعدة إلى ضحايا  ومحاسبة مرتلبي   موك العمول لوي 

التنفيوووذ الفعوووام للقووووانين التوووي تحظووور ممارسوووة تشووووي  الوقووو  ةاتووو  علوووى ضووومان 
ا عاواء التناسوولية ا نثويوة علووى مسووتو  الواليوات واعتموواد تشوريعات تحظوور  ووذ  

 الممارسة بشلل كامل لي جميك أنحاء البلد )الجمهورية التشيلية(؛
مواصلة الجهود المبذولة للقااء على الممارسات التقليديوة الاوارة  138-83

 ا طفام وتشوي  ا عااء التناسلية ا نثوية )إثيوبيا(؛مثل زوا  
تشوووي  ا عاووواء التناسووولية  ات وواة إجوووراءات لعالووة لملالحوووة  وووا رة 138-84

ا نثويووة والقاوواء عليهووا وضوومان التنفيووذ التووام ل طووة العموول الوطنيووة ةات ال وولة 
 )قبر (؛
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سوولية ا نثويووة  عاوواء التناتنفيووذ االسووتراتيجية الوطنيووة لمنووك تشوووي  ا 138-85
 ( واالستراتيجية الوطنية إلنهاء زوا  ا طفام )ال ين(؛2008-2018)

موونح ا ولويوووة لاووومان إجوووراء تحقيقووات مسوووتقلة ونزيهوووة ولعالوووة لوووي  138-86
 انتهاكات حقوق المرأة )الدانمرل(؛

ات ووواة  طوووووات إضووووالية للقاوووواء علووووى تشوووووي  ا عاوووواء التناسوووولية  138-87
 تي(؛ليش - تيمور)ا نثوية 
تعزيووووز الجهووووود المبذولووووة للقاوووواء علووووى ممارسووووة تشوووووي  ا عاوووواء  138-88

التناسوولية ا نثويووة بوسووائل تشوومل الحظوور القووانوني لهووذ  الممارسووة وتوعيووة وتثقيووف 
 جميك ا   ا  و  وصاا النساء والفتيات )سلولينيا(؛

ضووووومان احتووووورام الحقووووووق والحريوووووات ا ساسوووووية لجميوووووك السووووولان  138-89
نسووواء وا طفوووام  وات ووواة جميوووك التووودابير الالزموووة لاووومان ملالحوووة و  وصووواا ال

إلوووالت مرتلبوووي الجووورائم وأعموووام العنوووف وجميوووك انتهاكوووات حقووووق اإلنسوووان مووون 
 العقا  )ا رجنتين(؛

النظر لي وضك ضومانات مالئموة لحمايوة المودنيين مون أي تمييوز أو  138-90
 ت إنفاة القانون )ماليزيا(؛وكاال معاملة سي ة أو جرائم جنائية يرتلبها أعااء لي

إجوووراء تحقيقوووات لوريوووة ومسوووتقلة و ووواملة لوووي ادعووواءات التعوووذيب  138-91
واالسووت دام المفوورق للقوووة موون جانووب مووو فين لووي الدولووة  واالنتهاكووات ا  وور  

 لحقوق اإلنسان بما ليها االعتداءات الجنسية )سلولاكيا(؛
بانتهاكوووات حقووووق اإلنسوووان التحقيوووق لوووي جميوووك القاوووايا المتعلقوووة  138-92

ومحاكمووووة المسوووواولين عوووون ارتلابهووووا دون اسووووتثناء ودون اإللووووالت موووون العقووووا  
 )سلولينيا(؛

مواصوولة الجهووود المبذولووة لتووولير الحمايووة الشوواملة لحقوووق ا طفووام  138-93
والموورا قين؛ وتوسوويك نطوواق نظووام قاوواء ا حوودات واإلجووراءات الراميووة إلووى تطبيووق 

لزامي؛ والقااء على ممارسة تشوي  ا عااء التناسلية ا نثوية تسجيل المواليد اإل
 )السلفادور(؛

متابعوووة المبوووادرات الراميوووة إلوووى تعزيوووز حمايوووة حقووووق الطفووول )غينيوووا  138-94
 االستوائية(؛

ات وووواة توووودابير لعالووووة الحتوووورام الحووووق لووووي حريووووة الوووودين دون تمييووووز  138-95
 )سلولاكيا(؛

 ر وحرية الرأي دون قيود )توغو(؛ضمان ممارسة حرية التعبي 138-96
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ات اة  طووات ملموسوة لاومان حريوة التعبيور بموا لوي ةلوط لوسوائل  138-97
اإلعووالم  وضوومان إجووراء تحقيقووات لوريووة ومسووتقلة لووي جميووك ادعوواءات االعتووداء 

 على ال حفيين والمدالعين عن حقوق اإلنسان )النرويج(؛
م التووام لحريووة التعبيوور وحريووة ات وواة التوودابير الالزمووة لاوومان االحتوورا 138-98

 تلوين الجمعيات )لرنسا(؛
ات اة التدابير اللالية لامان حرية التعبير وحرية تلوين الجمعيوات  138-99

 وحرية التجمك على نحو لعام )قبر (؛
ات وواة  طوووات ملموسووة لاوومان بي ووة آمنووة ومواتيووة للموودالعين عوون  138-100

لوووي المجتموووك المووودني وال وووحفيين حقووووق اإلنسوووان والجهوووات الفاعلوووة ا  ووور  
وأعاووواء المعارضوووة  موووك العمووول لوووي الوقووو  ةاتووو  علوووى ضووومان إملانيوووة مشووواركة 
المجتمووك الموودني المسووتقل مشوواركة مجديووة لووي جميووك مراحوول عمليووة االسووتعراض 

 دون عائق ودون ال و  من أعمام انتقامية )الجمهورية التشيلية(؛ 
تما وياا  مي وتلووين الجمعيواتحريوة التجموك السولضمان الحوق لوي  138-101

مك العهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسوية وتعوديل التشوريعات الحاليوة 
 الم الفة ل  )ألمانيا(؛

ضمان تمتك المورأة بوالحقوق المدنيوة والسياسوية والحوق لوي ال وحة  138-102
 والحق لي التعليم دون تمييز )أن)وال(؛

لتوودعيم مشوواركة الموورأة لووي مناصووب صوونك تعزيووز الجهووود المبذولووة  138-103
 القرار )السن)ام(؛

مواصوووووولة تنفيووووووذ االسووووووتراتيجيات وال طوووووو  التووووووي تاوووووومن التنميووووووة  138-104
 االقت ادية واالجتماعية مك إيالء ا تمام  ا  بملالحة الفقر )دولة للسطين(؛

تلثيف الجهود المبذولة لتحقيق ملاسب إضوالية لوي مجوالي الحود  138-105
وتحسوين  ورو  معيشوة النواس لوي المنواطق الريفيوة  و اصوة مون  والم  من الفقور

 النلا(؛ تولير الموارد الالزمة إلعمام الحق لي السلن الالئق وال حة )سري
مواصوولة ات وواة توودابير توودعم التنميووة وترمووي إلووى الحوود موون مسووتو   138-106

 الفقر )بيالروس(؛
أجل تلبيوة احتياجوات  تلثيف الجهود لي مجام ملالحة الفقر ومن 138-107

  الفقراء ا ساسية )العراق(؛
  تلثيف الجهود لملالحة الفقر )اللوي (؛ 138-108
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سويما لوي لتورات  ضمان الحق لي الح وم على ال)ذاء اللوالي وال 138-109
 النزاع ولي حاالت الطوارئ )تايلند(؛

حودة مواصلة العمل مك منظموة ال وحة العالميوة ووكواالت ا موم المت 138-110
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(؛
سويما لتنفيوذ ال طووات  تعزيز الموارد الم   وة لقطواع ال وحة وال 138-111

 ة ال حية )تركيا(؛الرامية إلى ضمان نظام  امل للرعاي
وضك بورامج ترموي إلوى ضومان الحوق لوي التعلويم والحوق لوي ال وحة  138-112

 )العراق(؛
مواصلة الجهود الرامية إلوى ضومان إتاحوة التعلويم ا ساسوي للجميوك  138-113

 النلا(؛ والتدابير الرامية إلى تعزيز أداء نظام التعليم )سري
سياسووووات إضووووالية لتحسووووين  النهوووووض بووووالتعليم موووون  ووووالم اعتموووواد 138-114

مسوووتو  التحووواق ا طفوووام بنظوووام التعلووويم ا ساسوووي وملالحوووة التمييوووز لوووي ةلوووط 
 الميدان )دولة للسطين(؛

 تدعيم عملية إصال  نظام التعليم )طاجيلستان(؛ 138-115
السووعي إلووى تلثيووف الجهووود الوطنيووة المبذولووة لتنفيووذ بوورامج التعلوويم  138-116

 البحرين(؛البديل لحطفام والشبا  )
مواصووولة توووو ي التووودابير الراميوووة إلوووى الحووود مووون عووودد ا طفوووام غيووور  138-117

 الملتحقين بالمدارس )غينيا االستوائية(؛
ضوومان مووونح ا ولويووة إلعموووام الحووق لوووي التعلوويم لجميوووك ا طفوووام   138-118

ومواصوولة ت  وويل موووارد إضووالية لمحووو ا ميووة لووي صووفو  ا طفووام والبووال)ين  
  طفام الذين يلملون تعليمهم )ماليزيا(؛ وزيادة عدد ا

مواصووولة تعزيوووز البنوووى التحتيوووة الوطنيوووة موووك التشوووديد علوووى سياسوووات  138-119
 ؛(التعليم الناجحة بهد  تحقيق االستفادة اللاملة )جمهورية لنزويال البوليفارية

تلثيف جهود البلد المبذولة لمعالجة قاايا التعليم والفقر وال وحة  138-120
 ريا(؛)نيجي
مواصوولة تنفيووذ ال طوو  والبوورامج والتوودابير الراميووة إلووى ضوومان الحووق  138-121

لي التعليم وإتاحة ال دمات ال حية المالئمة لجميك المواطنين )الممللة العربيوة 
 السعودية(؛
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مواصوولة تنفيووذ ال طوو  والبوورامج والتوودابير الراميووة إلووى ضوومان الحووق  138-122
  حية المالئمة لجميك المواطنين )قطر(؛لي التعليم وإتاحة ال دمات ال

مواصووولة الجهوووود المبذولوووة لرلوووك معووودم االلتحووواق بالمووودارس لووود   138-123
 سيما الفتيات )الم)ر (؛ ا طفام  وال

مواصووولة تنفيوووذ ال طوووة االسوووتراتيجية الوطنيوووة للتعلووويم  موووك التشوووديد  138-124
 طفام المقيموين لوي ال ا  على الحق لي التعليم للف ات الاعيفة التي تشمل ا

 والرحل والمشردين دا لياا )ال ين(؛ المناطق الريفية وا   ا  ةوي اإلعاقة
تعزيووز إتاحووة التعلوويم المدرسووي لجميووك ا طفووام و  وصوواا للفتيووات  138-125

وا طفام المقيمين لوي المنواطق الريفيوة وا طفوام المنتموين إلوى الف وات المهمشوة 
 مثل الرحل )جنو  ألريقيا(؛

تعزيووووز الجهووووود المبذولووووة لتنفيووووذ اتفاقيووووة حقوووووق ا  وووو ا  ةوي  138-126
 وريا الشعبية الديمقراطية(؛اإلعاقة على نحو لعام )جمهورية ك

ضوومان سووالمة الالج ووين وملتمسووي اللجوووء موون  ووالم السووعي إلووى  138-127
 الح وم على المساعدة الدولية أيااا )نيجيريا(؛

عونووة اإلنسووانية بشوولل كاموول إلووى السوولان إتاحووة إملانيووة وصوووم الم 138-128
 المحتاجين لي دارلور )أوكرانيا(؛

اعتموواد توودابير تاوومن إملانيووة الح وووم علووى ال وودمات ا ساسووية   138-129
والتحقيووق لووي ادعوواءات انتهووال حقوووق اإلنسووان لووي م يمووات المشووردين دا ليوواا 

 )ا رجنتين(؛
مشواكل المرتبطوة بالتشورد مواصلة جهوود البلود المبذولوة للت ودي لل 138-130

 الدا لي )أةربيجان(؛
ات وواة توودابير ترمووي إلووى حمايووة حقوووق المشووردين دا ليوواا موون  ووالم  138-131

 الرعاية والجبر الشاملين  و  وصاا إتاحة ال دمات ا ساسية )كولومبيا(؛
وضك إطوار وطنوي ملمووس بشوأن التشورد الرامية إلى تلثيف الجهود  138-132

 أن  أن يامن تلالا لر  الح وم على المسواعدة اإلنسوانية  موك الدا لي من 
العموول لووي الوقوو  نفسوو  علووى وضووك اسووتراتيجية وقائيووة  اصووة بالمشووردين دا ليوواا 

 الجدد تشمل تدريب قوات ا من لهذا ال)رض )اليونان(؛
قيام الحلومة والجماعات المسلحة على السوواء بات واة ال طووات  138-133

ور لوقف جميك أ لام النزاع وضمان وصوم المساعدة اإلنسوانية الالزمة على الف
 إلى المشردين دا لياا )اليابان(؛
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مواصوووولة تووووولير المسوووواعدة اإلنسووووانية وتيسووووير إي ووووالها للمشووووردين  138-134
دا لياا لي مناطق النزاع لي البلد  وات واة إجوراءات  واملة لوقوف حودوت المزيود 

 من حاالت التشرد )ماليزيا(؛
السوما  بوصووم المسوواعدة اإلنسوانية إلوى جميووك المنواطق لوي البلوود  138-135

 وتيسير ةلط )ملديف(؛
ضمان وصوم المساعدة اإلنسانية إلى السلان المودنيين لوي جميوك  138-136

 المناطق المتاررة من النزاع )البرت)ام(؛
بوذم المزيوود مون الجهووود موون أجول الت وودي لةثوار السوولبية للتوودابير  138-137
رية االنفراديوووة علوووى التمتوووك بحقووووق اإلنسوووان لوووي السوووودان )جمهوريوووة كوريوووا القسووو

 الشعبية الديمقراطية(؛
مواصولة السوعي إلووى الح ووم علووى المسواعدة التقنيووة مون المجتمووك  138-138

الوووودولي لووووي إطووووار عمليووووة إعووووادة البنوووواء لمسوووواعدة البلوووود علووووى الولوووواء بالتزاماتوووو  
 )باكستان(؛

ى الح ووم علوى المسواعدة مون المجتموك الودولي مواصلة السعي إلو 138-139
 تما ياا مك  طة البلد الوطنية )ميانمار(.

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

تيسووير إملانيوووة وصوووم وكووواالت ا موووم المتحوودة والجهوووات الفاعلوووة  139-1
 النزاع )سويسرا(؛اإلنسانية ا  ر  إلى مناطق 

 ؛التحقيق لي حاالت العنف الجنسي  الم النزاع )جمهورية كوريا( 139-2
تجريم تجنيد ا طفام والتحقيق لي جميك التقارير التي تفيد بتجنيد  139-3

ا طفام علوى يود قووات ا مون  موك ضومان إحالوة الجنواة إلوى القاواء ومحواكمتهم 
 ؛على النحو الواجب )البرت)ام(

ت اة جميك التدابير الالزمة لتنفيوذ  طوة العمول المعنيوة بوضوك حود ا 139-4
 لتجنيد ا طفام على نحو لعام )سلولينيا(؛

تنفيذ  طة العمل بين السودان وا موم المتحودة المعنيوة بوضوك حود  139-5
لتجنيووود ا طفوووام علوووى الفوووور  وتجوووريم تجنيووود ا طفوووام واسوووت دامهم مووون جانوووب 

 ر  لي القانون المحلي )غواتيماال(؛قوات ا من والجماعات ا  
مواصلة ات واة تودابير صوارمة لملالحوة االتجوار بالبشور واالسوت)الم  139-6

واالعتوداء الجنسويين للمهواجرين مون النسوواء وا طفوام  وةلوط بطورق منهوا التنفيووذ 
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وتوودريب المووو فين المعنيووين  2014التووام لقووانون ملالحووة االتجووار بالبشوور لسوونة 
 وضمان الحماية اللالية لاحايا االتجار بالبشر )السويد(؛ بإنفاة القانون

تزويد اللجنة الوطنية لملالحة االتجار با   ا  بالموارد البشورية  139-7
والماليووة المالئمووة لتملينهووا موون أداء مهامهووا علووى ألاوول وجوو  )اإلمووارات العربيووة 

 المتحدة(؛
سيما الف ات  بالبشر والمواصلة الجهود المبذولة لملالحة االتجار  139-8

 الاعيفة مثل النساء وا طفام )ميانمار(؛
مواصلة تلثيف الجهود الوطنية المبذولة لمراقبوة الحودود وملالحوة  139-9

 وووبلات االتجوووار بالبشووور وأنشوووطة الجماعوووات اإلر ابيوووة لوووي المنووواطق الحدوديوووة  
 يبيا(؛ومواصلة التعاون الفعام مك البلدان المجاورة لي  ذا الميدان )ل

ات وووووواة توووووودابير ملموسووووووة لتحسووووووين اسووووووتقالم السوووووولطة القاووووووائية  139-10
 لاسو(؛ )بوركينا
 ات اة التدابير المناسبة لمحاكمة مرتلبي أعمام التعذيب )توغو(؛ 139-11
مواصوولة تعزيووز الجهووود الراميووة إلووى تعموويم تسووجيل المواليوود للجميووك  139-12

 ؛(تركيا) لة بهد  تشجيك االستفادة من اإلجراءات ةات ال
وضووك توودابير لعالووة لزيووادة تسووجيل ا طفووام والح وووم علووى وثووائق  139-13

 ؛(الملسيط) تسجيل المواليد
 (.ليتوانيا)اعتماد قانون متعلق بحرية الح وم على المعلومات  139-14

قدم ردوداا عليهوووا لوووي وقووو  مناسوووب سووويو   التوصووويات التاليوووة سووويدرس السوووودان -140
 أيلوووووووم/لمجلووووووس حقوووووووق اإلنسووووووان لووووووي  الوووووودورة الثالثووووووة والثالثووووووينموعوووووود يتجوووووواوز  ال

 : 2016 سبتمبر
الت وووديق علوووى المعا ووودات الدوليوووة لحقووووق اإلنسوووان  الشوووروع لوووي 140-1

 وال وولول الدوليووة ا  وور  ةات ال وولة التووي لووم ي ووبح السووودان بعوود طرلوواا ليهووا
 ؛) يلي(
بمووووا ليهووووا الت ووووديق علووووى المعا وووودات الدوليووووة لحقوووووق اإلنسووووان  140-2

البروتوكووووم اال تيووواري الثووواني الملحوووق بالعهووود الووودولي ال وووا  بوووالحقوق المدنيوووة 
 ؛والسياسية  الهاد  إلى إل)اء عقوبة اإلعدام )بولندا(

اتفاقيوة القاواء علوى جميوك أ ولام التمييووز التوقيوك والت وديق علوى  140-3
قية القاواء علوى اتفا)سلولاكيا( )سيراليون( )بلجيلا(؛ والت ديق على  ضد المرأة

)غواتيمواال(  نوام( ليشتي( )لييو  - تيمور))لبنان(  جميك أ لام التمييز ضد المرأة
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)تركيووووا( )الجزائووووور( )إيطاليوووووا( )بوتسووووووانا( )لرنسووووا( )جورجيوووووا( )الجبووووول ا سوووووود( 
 ) ندوراس( )إندونيسيا( )أن)وال( )السن)ام( )بولندا( )السلفادور(؛

تفاقيووة القاوواء علووى جميووك اال تيوواري الالت ووديق علووى البروتوكوووم  140-4
 )إيطاليا(؛ أ لام التمييز ضد المرأة

اال تياري الملحق بالعهد الدولي ال ا  الت ديق على البروتوكوم  140-5
 )السلفادور(؛ بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقالية

 اتفاقية القااء على جميك أ لام التمييز ضد المرأةالت ديق على  140-6
 واعتماد قانون يحظر ممارسات تشوي  ا عااء التناسلية )للسمبرغ(؛

 اتفاقية القااء على جميك أ لام التمييز ضد المرأةالت ديق على  140-7
وتلثيووف الجهووود إلل)وواء ا حلووام القانونيووة التووي تنطوووي علووى التمييووز وتحوود موون 

 حقوق المرأة )أوروغواي(؛
 لى جميك أ لام التمييز ضد المرأةاتفاقية القااء عالت ديق على  140-8

سوووويما  ووووالم النزاعووووات  والقاوووواء علووووى الممارسووووات المنطويووووة علووووى التمييووووز وال
 )اليونان(؛

 اتفاقية القااء على جميك أ لام التمييز ضد المرأةالت ديق على  140-9
 وحظر تشوي  ا عااء التناسلية ا نثوية )كوستاريلا(؛

 ااء على جميك أ لام التمييز ضد المرأةاتفاقية القالت ديق على  140-10
لاوومان المسوواواة التامووة بووين الجنسووين  واعتموواد  طووة عموول وطنيووة  وواملة تحوودد 
أ دالاا ومواعيد نهائية واضحة للقااء علوى جميوك أ ولام العنوف ضود المورأة بموا 

 لي ةلط العنف الجنسي وتشوي  ا عااء التناسلية ا نثوية )التفيا(؛
 اتفاقية القااء على جميك أ لام التمييز ضد المرأةلى الت ديق ع 140-11

ال ادر عن مجلس ا من بشوأن  1325واعتماد  طة عمل وطنية متعلقة بالقرار 
 ؛(السويد)المرأة والسالم وا من 

الت وووديق علوووى البروتوكووووم اال تيووواري التفاقيوووة منا اوووة التعوووذيب  140-12
( جنوو  ألريقيوا( ) نودوراس( )التشويليةالجمهوريوة ( )توغوو( )إيطاليوا( )غواتيماال)
 ؛(بولندا( )لبنان)

النظووور لوووي الت وووديق علوووى البروتوكووووم اال تيووواري التفاقيوووة منا اوووة  140-13
 التعذيب )غانا(؛

الت ديق على المعا ودات الدوليوة التوي لوم ت وبح الدولوة بعود طرلواا  140-14
لووى جميووك أ وولام اتفاقيووة القاوواء عليهووا  و  وصوواا اتفاقيووة منا اووة التعووذيب  و 
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وبروتوكولهوا اال تيواري  والبروتوكووم اال تيواري الثواني الملحوق  التمييز ضد المورأة
بالعهوود الووودولي ال وووا  بووالحقوق المدنيوووة والسياسوووية  الهوواد  إلوووى إل)ووواء عقوبوووة 

 ؛(مدغشقر) اإلعدام
سيما اتفاقية  االنتهاء من عملية الت ديق على ال لول المتبقية وال 140-15

واالتفاقيوووة الدوليووووة لحمايوووة جميووووك ا  ووو ا  موووون اال تفوووواء التعووووذيب  منا اوووة 
زالوو     التوي موااتفاقيوة القاواء علووى جميوك أ ولام التمييوز ضوود المورأة  و القسوري

 )كينيا(؛ 2011معلقة منذ استعراض عام 
االنامام إلى البروتوكوم اال تيواري التفاقيوة حقووق الطفول المتعلوق  140-16

 )ألبانيا(؛ تبإجراء تقديم البالغا
االتفاقيووووة الدوليووووة لحمايووووة حقوووووق جميووووك العمووووام الت ووووديق علووووى  140-17

 )النيجر( ) ندوراس( )غواتيماال( )السلفادور(؛ المهاجرين وألراد أسر م
االتفاقيووة الدوليووة لحمايووة جميووك ا  وو ا  التوقيووك والت ووديق علووى  140-18

اقيوة الدوليوة لحمايوة جميوك االتف)سلولاكيا(؛ والت ديق على  من اال تفاء القسري
 ) ندوراس( )النيجر(؛ ا   ا  من اال تفاء القسري

 )اللون)و(؛ الت ديق على اتفاقية ملالحة التمييز لي مجام التعليم 140-19
حذ  جميك أ لام العقوبوة البدنيوة مون التشوريعات الوطنيوة وإل)واء  140-20

موون قووانون الطفوول  69مووادة العقوبووة البدنيووة لووي نظووام العقوبووات كوسوويلة لتوودعيم ال
 )أوروغواي(؛ 2010لسنة 
إل)وواء جميووك القوووانين التووي تنطوووي علووى التمييووز ضوود الموورأة والفتوواة  140-21

 وضمان توالق القوانين مك المعايير الدولية )آيسلندا(؛
اعتموووواد تشووووريعات تحظوووور نشوووور ا للووووار والتعبيوووورات التووووي تتسووووم  140-22

 ؛(ليتوانيا)باللرا ية العن رية والعنف ضد أي مجموعة من ا   ا  
إعادة النظر لي تعديالت الدستور وسائر القوانين والسياسوات التوي  140-23

 تتعارض مك التزامات السودان الدوليوة  بموا ليهوا القوانون الودولي لحقووق اإلنسوان
 ؛(سلولاكيا)والقانون الدولي اإلنساني 

إحووراز تقوودم نحووو إل)وواء جريمووة الووردة وإل)وواء القوووانين والممارسووات  140-24
 ؛(إسبانيا)أو المعتقد /ا  ر  المتعارضة مك حرية الدين و

وإل)ووواء المعاقبوووة علوووى الوووردة  1991تنقووويح قوووانون العقوبوووات لسووونة  140-25
 ؛(إيطاليا( )أستراليا)
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موون أجول إل)وواء الح ووانة  2010تعوديل قووانون ا مون الوووطني لسونة  140-26
 الجنائية التي يتمتك بها ضباق ا من )إسبانيا(؛

( كوي يتقيود بالمعوايير الدوليوة 2010إصال  قوانون ا مون الووطني ) 140-27
تموونح الح ووانة موون المحاكمووة لاووباق جهوواز  بوسووائل منهووا حووذ  ا حلووام التووي

يرلنووووودا آالممللوووووة المتحووووودة لبريطانيوووووا العظموووووى و ) ا مووووون والم وووووابرات الووووووطني
 (؛الشمالية
تنقويح قوانون ا مون الووطني الوذي يمونح الح وانة المدنيوة والجنائيوة  140-28

لقوووات ا موون ليمووا يت وول بانتهاكووات وتجوواوزات  طيوورة لحقوووق اإلنسووان ترتلبهووا 
ت  وووذ  القووووات ب وووفتها الرسووومية  ومحاسوووبة ا  ووو ا  الوووذين يرتلبوووون انتهاكوووا

 وتجاوزات  طيرة لحقوق اإلنسان )أستراليا(؛
برلوووك الح وووانات عووون  2010تعوووديل قوووانون ا مووون الووووطني لسووونة  140-29

أعااء جهاز ا من والم ابرات الووطني وسوحب صوالحيات االعتقوام واالحتجواز 
 منهم )كندا(؛

سووويما ال وووالحيات الموسوووعة  قوووانون ا مووون الووووطني  وال اسوووتعراض 140-30
از ا مووون والم وووابرات الووووطني  كوووي يتما وووى موووك القوووانون الووودولي الممنوحوووة لجهووو
 ؛(الدانمرل)لحقوق اإلنسان 

التعووواون التوووام موووك ا موووم المتحووودة وغير وووا مووون الموووراقبين الووودوليين  140-31
الواليوووات المتحووودة )لحقوووق اإلنسوووان مووون أجووول المسووواعدة علووى تعزيوووز المسووواءلة 

 ؛(ا مريلية
بواليوووات لوووي إطوووار اإلجوووراءات ال اصوووة المللفوووين  تجسووويد زيوووارة 140-32

 المعنيين بالعن رية واال تفاء القسري )كوستاريلا(؛
توجيووووو  دعووووووة دائموووووة إلوووووى جميوووووك المللفوووووين بواليوووووات لوووووي إطوووووار  140-33

 ؛(آيسلندا)اإلجراءات ال اصة والموالقة على طلبات الزيارة المعلقة 
إطوووووار  توجيووووو  دعووووووة دائموووووة إلوووووى جميوووووك المللفوووووين بواليوووووات لوووووي 140-34

 ؛(بولندا( )ليتوانيا( )التفيا)اإلجراءات ال اصة 
التعوواون التووام مووك المللفووين بواليووات لووي إطووار اإلجووراءات ال اصووة  140-35

 ؛(أوكرانيا) والعملية الم تلطة لالتحاد ا لريقي وا مم المتحدة لي دارلور
ز استعراض وتعديل التشريعات التي تام أحلاما منطوية على التميي 140-36

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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العمل على تحقيق  د  السالم لي دارلور من  الم تعزيز حقوق  140-37
 ا قليات بوج   ا  )السن)ام(؛

لق وف الجووي علوى الفوور والسوما  بحريوة وصووم وقف عمليوات ا 140-38
المسواعدة اإلنسووانية إلووى منوواطق النووزاع حتووى يفووي البلوود بالتزاماتوو  بموجووب القووانون 

 الدولي )ألمانيا(؛
السما  بوصوم المساعدة اإلنسانية بشلل مستقل ودون قيود إلى  140-39

ر المسواعدة زالو  متاوررة مون النزاعوات حتوى يتسونى توولي جميك المناطق التي ما
 للمدنيين و  وصاا النساء وا طفام )إيطاليا(؛

قيووام الحلومووة بوقووف قمووك المحتجووين العنيووف واالحتجوواز التعسووفي  140-40
 للنا طين السياسيين وال حفيين )نيوزيلندا(؛

تجريم العنف ضد المرأة والفتاة وتشووي  ا عاواء التناسولية ا نثويوة  140-41
 )آيسلندا(؛واالغت ا  الزوجي 

اعتماد تشريعات تمنك زوا  ا طفام وتعاقب عليو   وةلوط بتحديود  140-42
 سنة )مدغشقر(؛ 18السن القانونية لزوا  المرأة والرجل على السواء لد  بلوغ 

 سنة )سيراليون(؛ 18رلك السن الدنيا للزوا  إلى  140-43
لقووووات إجوووراء تحقيوووق لووووري و وووفا  ونزيووو  لوووي ادعووواءات انتهوووال ا 140-44

المسلحة وقوات ا مون للقوانون الودولي اإلنسواني وحقووق اإلنسوان وضومان إحالوة 
 مرتلبي االنتهاكات إلى القااء )لرنسا(؛

ات وواة توودابير لوريووة إلجووراء تحقيقووات مسووتقلة لووي جميووك انتهاكووات  140-45
حقوووق اإلنسووان  بمووا يشوومل االدعوواءات المتعلقووة بحوواالت اإلعوودام  ووار  نطوواق 

تعذيب وغير  من ضرو  المعاملوة أو العقوبوة القاسوية أو الالإنسوانية أو وال القااء
المهينة وانتهال القانون الدولي اإلنساني  وإحالة مرتلبوي االنتهاكوات إلوى القاواء 

 )سويسرا(؛
ضوومان إجووراء تحقيووق لوووري ومسووتقل و ووامل لووي جميووك ادعوواءات  140-46

ف الجنسووي والعنووف القووائم التعووذيب وسوووء المعاملووة واالغت ووا  الجموواعي والعنوو
علوووى نووووع الجووونس  وات ووواة جميوووك التووودابير الالزموووة إلحالوووة الجنووواة إلوووى القاووواء 

 )البرت)ام(؛
ات وواة توودابير ترمووي إلووى وقووف االعتووداءات علووى الموودنيين ومنعهووا.  140-47

وإجراء تحقيقات  فالة لي االدعاءات المتعلقة باالنتهاكات والتجواوزات لحقووق 
 ة مرتلبيها )كندا(؛اإلنسان  ومحاسب
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حماية حقوق اإلنسان لوي دارلوور والمنطقتوين بوسوائل تشومل إنهواء  140-48
العنووف  وضوومان المسوواءلة عوون حوواالت الولوواة والعنووف الجنسووي  وإتاحووة إملانيووة 
وصووووووم المسووووواعدة اإلنسوووووانية  والسوووووما  لوكووووواالت المعونوووووة والمنظموووووات غيووووور 

لوووة المتحووودة لبريطانيوووا العظموووى الممل)الحلوميوووة بتنفيوووذ بووورامج حقووووق اإلنسوووان 
 (؛يرلندا الشماليةآو 

ات اة  طوات عاجلة لتيسوير عمول المودالعين عون حقووق اإلنسوان  140-49
والمجتموووك المووودني بوسوووائل تشووومل ضووومان حريوووة التعبيووور وحريوووة وسوووائل اإلعوووالم 
وحماية جميك ا   ا  من الت ويوف أو التهديود أو االعتوداء أو االنتقوام بسوبب 

التعوووواون مووووك ا مووووم المتحوووودة؛ وموووون  ووووالم إتاحووووة إملانيووووة وصوووووم  سووووعيهم إلووووى
المسووواعدة اإلنسوووانية دون عوووائق إلوووى السووولان المتاوووررين مووون النوووزاع  موووك توووولير 

 الحماية المناسبة للجهات الفاعلة لي مجام العمل اإلنساني )آيرلندا(؛
حمايووووة الموووودالعين عوووون حقوووووق اإلنسووووان وال ووووحفيين موووون العنووووف  140-50

م التعسوفي  والت ودي لصلوالت مون العقوا  علوى الجورائم المرتلبوة ضود واالعتقا
منظمة ا مم المتحودة للتربيوة المدالعين عن حقوق اإلنسان وال حفيين  وإ طار 

 بوضك التحقيق القاائي لي قتل ال حفيين ) ولندا(؛ والعلم والثقالة
ير ات واة تودابير ملموسوة ل والح السوولان المشوردين ومون أجول تيسوو 140-51

وصوووم المسوواعدة اإلنسووانية  وةلووط ليمووا يت وول بالنزاعووات المسوولحة لووي دارلووور 
وجنووووو  كردلووووان والنيوووول ا زرق حيوووود ُ وووون   جمووووات متعووووددة علووووى السوووولان 

 ؛(إسبانيا)المدنيين 
إعوووادة إعوووالن وقوووف ا عموووام العدائيوووة الوووذي حووود مووون العنوووف لوووي  140-52

انية علووى الفووور ودون عووائق دارلووور والمنطقتووين  وتيسووير وصوووم المسوواعدة اإلنسوو
 إلى مناطق النزاع )الواليات المتحدة ا مريلية(؛

ات اة جميك ال طوات الالزمة لامان وصوم المنظموات اإلنسوانية  140-53
المسوووتقلة بشووولل توووام ودون عوووائق إلوووى المووودنيين المحتووواجين إلوووى المسووواعدة لوووي 

 ؛(السويد)دارلور والنيل ا زرق وجنو  كردلان 
العووواملين لوووي المجوووام اإلنسووواني إلوووى منووواطق النوووزاع  تيسوووير وصووووم 140-54

 (.اللون)و)
 :وأحاق السودان علماا بالتوصيات المدرجة أدنا  -141

الت ووديق علوووى البروتوكووولين اال تيووواريين الملحقووين بالعهووود الووودولي  141-1
 ؛ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية ) ندوراس(
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اال تيواري الثواني الملحوق بالعهود الودولي الت ديق علوى البروتوكووم  141-2
ال ووا  بووالحقوق المدنيووة والسياسووية  الهوواد  إلووى إل)وواء عقوبووة اإلعوودام )الجبوول 
ا سووود( )ألبانيووا(؛ والت ووديق علووى البروتوكوووم اال تيوواري الثوواني الملحووق بالعهوود 

 ؛)أوروغواي( الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية
ري رسمي بهد  إل)اء عقوبة اإلعدام رسومياا لوي اعتماد وقف ا تيا 141-3

البلد والت ديق على البروتوكوم اال تياري الثواني الملحوق بالعهود الودولي ال وا  
 ؛(البرت)ام) بالحقوق المدنية والسياسية

على البروتوكوم اال تياري الثاني الملحوق  استهالم عملية الت ديق 141-4
ة والسياسووية بهوود  إل)وواء عقوبووة اإلعوودام بالعهوود الوودولي ال ووا  بووالحقوق المدنيوو

 ؛(للسمبرغ)ب ورة نهائية 
القاوواء علووى جميووك أ وولام الت ووديق دون تحفظووات علووى اتفاقيووة  141-5

البروتوكوم المتعلق بحقووق المورأة لوي وبروتوكولها اال تياري  و التمييز ضد المرأة 
 مسا(؛)الن ألريقيا الملحق بالميثاق ا لريقي لحقوق اإلنسان والشعو 

وإل)وووواء عقوبووووة اإلعوووودام  منا اووووة التعووووذيبالت ووووديق علووووى اتفاقيووووة  141-6
 ؛(كوستاريلا)

وحظووور العقوبوووة البدنيوووة   منا اوووة التعوووذيبالت وووديق علوووى اتفاقيوووة  141-7
 الواردة لي التشريعات  لي نظام العقوبات )إسبانيا(؛

 نظووووام رومووووا ا ساسووووي للمحلمووووة الجنائيووووة الدوليووووةالت ووووديق علووووى  141-8
 ليشتي( ) ندوراس( )سلولاكيا(؛ - تيمور)

نظووام رومووا ا ساسووي للمحلمووة الجنائيووة النظوور لووي الت ووديق علووى  141-9
 )غانا(؛ الدولية
 نظووووام رومووووا ا ساسووووي للمحلمووووة الجنائيووووة الدوليووووة االناوووومام إلووووى 141-10

ومواءمووة التشووريعات الوطنيووة باللاموول مووك  ووذا النظووام ا ساسووي  بمووا يشوومل إدرا  
علووووى النحووووو المطلووووو  بموجووووب  أحلووووام للتعوووواون السووووريك والتووووام مووووك المحلمووووة

 ال ادر عن مجلس ا من بتنفيذ أوامر التوقيف المعلقة )كندا(؛ 1593 القرار
 ئيووووة الدوليووووةنظووووام رومووووا ا ساسووووي للمحلمووووة الجناالت ووووديق علووووى  141-11

لاووووومان المسووووواءلة علوووووى انتهاكوووووات حقووووووق اإلنسوووووان ومنعهوووووا وضووووومان العدالوووووة 
 )التفيا(؛ محلمة الجنائية الدوليةلاحايا ا  والتعاون التام مك ال
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محلموووة والتعووواون التوووام موووك ال نظوووام روموووا ا ساسووويالت وووديق علوووى  141-12
جب القانون الدولي لمحاكمة المساولين عن ارتلا  الجرائم بمو  الجنائية الدولية

 وكفالة العدالة للاحايا )ليتوانيا(؛
 نظووووام رومووووا ا ساسووووي للمحلمووووة الجنائيووووة الدوليووووةالت ووووديق علووووى  141-13

بهود  إحالوة المسواولين عون ارتلوا   لدوليوةالمسواءلة ا والتعواون التوام موك آليوات
 الجرائم الدولية إلى القااء )غواتيماال(؛

الوووذي يحوووم جهووواز ا موون والم وووابرات  إبطووام التعوووديل الدسووتوري 141-14
إلى كيان ل  صالحيات االعتقوام واالحتجواز  وبودء تحقيقوات مسوتقلة لوي  الوطني

 ؛(ألمانيا)انتهاكات حقوق اإلنسان المرتلبة على يد  ذا الجهاز دون تأ ير 
لجعلوووو  يتما ووووى مووووك  2010تنقوووويح قووووانون ا موووون الوووووطني لسوووونة  141-15

ا لحذ  أحلام الح انة وضمان التحقيق لي انتهاكوات المعايير الدولية؛ وال سيم
حقووووق اإلنسووووان المرتلبووووة علوووى يوووود القوووووات المسووولحة والشوووورطة وجهوووواز ا موووون 
والم ووووابرات الوووووطني  بمووووا لووووي ةلووووط قوووووة الوووورد السووووريك  ومحاكمووووة مرتلبيهووووا 

 )النرويج(؛
دون تووووأ ير  2009تعووووديل قووووانون ال ووووحالة والمطبوعووووات لسوووونة  141-16

مك المعايير الدولية المت لة بحرية ال حالة  ولامان أال تقيد أي  لجعل  يتما ى
أحلووام الحووق لووي حريووة التعبيوور والحووق لووي التجمووك والحووق لووي تلوووين الجمعيووات 
دون مبوووورر  وةلووووط ولقوووواا للعهوووود الوووودولي ال ووووا  بووووالحقوق المدنيووووة والسياسووووية 

 ) ولندا(؛
والسياسووي تشوومل ت  وويل اعتمواد توودابير لووي الميوودانين التشووريعي  141-17

الميزانية المالئمة لامان منك التمييز على أساس الودين أو التركيبوة اإلثنيوة أو نووع 
 الجنس أو الميل الجنسي  والقااء علي  ) ندوراس(؛

إجووراء اسووتعراض عاجوول لنظووام العدالووة الجنائيووة لووي البلوود  و  وصوواا  141-18
مسوتنبطة علوى نحوو ينتهوط العهود من أجل تجريم التعذيب وحظر است دام ا دلة ال

الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية لي المحاكم؛ وإل)واء العقوبوة البدنيوة لوي 
نظوووام العقوبوووات؛ وإل)ووواء جريموووة الوووردة؛ وتنفيوووذ  طوووة العمووول المعنيوووة بمنوووك تجنيووود 
ا طفام لي قوات ا من الوطني التي وقك عليها ما را؛ والت ودي إللوالت الشورطة 

المسلحة وقوات ا من الوطني مون العقوا  مون  والم تعوديل قوانون ا مون  والقوات
ليتما وووووى مووووك العهووووود الوووودولي ال وووووا  بووووالحقوق المدنيوووووة  2010الوووووطني لسوووونة 

 )آيرلندا(؛ للمحلمة الجنائية الدوليةوالسياسية والت ديق على النظام ا ساسي 
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سولحة وقووات رلك الح انة الجنائية عن ألراد الشرطة والقووات الم 141-19
 2010ا موووون الوووووطني علووووى النحووووو الملوووورس لووووي قووووانون ا موووون الوووووطني لسوووونة 

 )أوروغواي(؛
االلتزام بمنك مواصلة أعمام العنوف وانتهاكوات حقووق اإلنسوان لوي  141-20

دارلووووور موووون  ووووالم التعوووواون الفعووووام مووووك جميووووك الهي ووووات الدوليووووة المعنيووووة أياوووواا 
 )إيطاليا(؛

ا حلووام المنطويووة علووى التمييووز ضوود المثليووات الماووي قوودماا بإل)وواء  141-21
والمثليووين ومزدوجووي الميوول الجنسووي وم)ووايري الهويووة الجنسووانية وحوواملي صووفات 

 ؛( يلي)الجنسين 
وقووووف الهجمووووات علووووى الموووودنيين ومنعهووووا  بمووووا يشوووومل اسووووت دام  141-22

االغت ا  كسال  من أسلحة الحر   والسما  بوصوم المساعدة اإلنسانية إلى 
 لمناطق )النمسا(؛جميك ا
 وضك حد لتنفيذ عقوبة اإلعدام )اللون)و(؛ 141-23
 إل)اء عقوبة اإلعدام على الفور )سلولاكيا(؛ 141-24
إرسواء وقووف ا تيوواري  حلوام اإلعوودام بهوود  إل)واء عقوبووة اإلعوودام  141-25

 وإبطام جميك التشريعات التي تسمح بتطبيق العقوبة البدنية )إيطاليا(؛
وقووووف ا تيوووواري رسوووومي السووووت دام عقوبووووة اإلعوووودام بهوووود  إرسوووواء  141-26

البروتوكوووووم اال تيوووواري الثوووواني الملحووووق بالعهوووود الوووودولي ال ووووا   الت ووووديق علووووى
 ؛(أستراليا) بالحقوق المدنية والسياسية

إرساء وقف ا تياري  حلام اإلعدام والحد من عدد الجورائم التوي  141-27
 يعاقب عليها باإلعدام )بلجيلا(؛

لوووورض وقووووف ا تيوووواري لوووووري لعقوبووووة اإلعوووودام بهوووود  إل)وووواء  ووووذ   141-28
العقوبة  وضمان عدم تطبيقها على اإلطوالق علوى ا  و ا  الوذين تقول أعموار م 

 سنة )النمسا(؛ 18عن 
إرسوواء وقووف ا تيوواري لعقوبووة اإلعوودام والنظوور لووي إل)ائهووا لووي نهايووة  141-29

ا طفووام الووذين  المطووا   ويلووون ةلووط بشوولل  ووا  وعاجوول ليمووا يت وول بإعوودام
 ؛(الملسيط)سنة  18تقل أعمار م عن 

النظووور لوووي لووورض وقوووف ا تيووواري لعقوبوووة اإلعووودام بهووود  إل)ائهوووا   141-30
وات ووواة تووودابير ترموووي إلوووى ضووومان عووودم تطبيوووق  وووذ  العقوبوووة علوووى اإلطوووالق علوووى 

 ؛(ناميبيا)سنة  18ا   ا  الذين تقل أعمار م عن 
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؛ (إسوبانيا)وبة اإلعدام بهد  إل)ائهوا إرساء وقف ا تياري لتنفيذ عق 141-31
وإرسوووواء وقووووف ا تيوووواري لعقوبووووة اإلعوووودام ك طوووووة أولووووى لووووي مسووووار إل)ائهووووا التووووام 

؛ واستحدات وقف ا تياري  حلام اإلعودام بهود  إل)واء عقوبوة اإلعودام (لرنسا)
؛ والنظوووور لووووي إرسوووواء وقووووف ا تيوووواري لعقوبووووة اإلعوووودام بهوووود  إل)ائهووووا (جورجيووووا)
 ؛(سيراليون)

التعوووواون التووووام مووووك آليووووات المسوووواءلة الدوليووووة بمووووا ليهووووا المحلمووووة  141-32
الجنائية الدولية بهد  ضمان إحالة المساولين عون الجورائم الدوليوة المرتلبوة لوي 

 دارلور إلى القااء )آيسلندا(؛
ضوومان التحقيووق لووي أموور ا  وو ا  المشووتب  لووي مسوواوليتهم عوون  141-33

سويما ا  و ا  الوذين  وال -ي دارلوور ارتلا  جرائم بموجب القوانون الودولي لو
ومحوواكمتهم أمووام محوواكم  -ينتمووون إلووى قوووات أموون الحلومووة والقوووات المسوولحة 

 مستقلة ومحايدة دون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام )لي تنشتاين(؛
ال وووووادر عووووون مجلوووووس ا مووووون ( 2005)1593االمتثوووووام للقووووورار  141-34

 )لي تنشتاين(؛ والتعاون التام مك المحلمة الجنائية الدولية
إنشوواء لجنووة تحقيووق ملونووة موون أعاوواء وطنيووين ودوليووين للنظوور لووي  141-35

 ؛(غواتيماال)جميك االنتهاكات المزعومة ضد المرأة لي م تلف مناطق البلد 
ضووومان محاكموووة مرتلبوووي جووورائم اإلبوووادة الجماعيوووة والجووورائم ضووود  141-36

والتعواون التوام موك المحلمووة اإلنسوانية وجورائم الحور  ومحاسوبتهم بشولل لعوام  
الجنائيووووة الدوليووووة بموجووووب القوووورارات ةات ال وووولة ال ووووادرة عوووون مجلووووس ا موووون 

 )النمسا(؛
 التعاون التام مك المحلمة الجنائية الدولية )سويسرا(. 141-37

التوصووويات الوووواردة لوووي  وووذا التقريووور تعب ووور عووون موقوووف /أو جميوووك االسوووتنتاجات و -142
الدولوووة موضوووع االسوووتعراض. وال ينب)وووي أن يُفهوووم أنهوووا /أو ها والتوووي قووودمت (الووودومالدولووة )

 تحظى بتأييد الفريق العامل بلامل .
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