األمم املتحدة

A/HRC/38/7

اجلمعية العامة

Distr.: General
17 April 2018
Arabic
Original: English/French

جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والثالثون
 ١٨حزيران/يونيه  6 -متوز/يوليه 20١٨
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري
مايل

__________

*

يعمم املرفق دون حترير رمسي وابللغتني اللتني قدم هبما

)GE.18-06102(A



فقط.

الشامل*

A/HRC/38/7

مقدمة
 -١عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د وج د قد درار لد د
حق د د د ددو ا ن د د د ددان  ١/5دورت د د د دده التاي د د د ددعن والعرد د د د درين القد د د د د ة م د د د ددن  ١5إىل  26ك د د د ددانون
الثاين/ين د دداير  .20١٨وايتعرض د ددل ايفال د ددن م د دداع اعل د ددن الرا ع د ددن املعق د ددودة  ١6ك د ددانون
الثاين/يناير  .20١٨وترأيل وفد ماع وزيرة حقو ا ن ان كاديداي يدنغارج كوليبداع .واعتمدد
القريق العامس التقرير املتعلق اع جل ته العاشرة املعقودة  ١9كانون الثاين/يناير .20١٨
 -2و  ١0كددانون الثاين/يندداير  20١٨اختددار لد حقددو ا ن ددان فريددق املقددررين التدداع
(اجملموعن الثالثين) لتي ري ايتعرا ،ايفالن ماع :جنوب أفريقيا ويلوفينيا والياابن.
 -3ووفق دال للققددرة  ١5مددن مرفددق ق درار ل د حقددو ا ن ددان  ١/5وللققددرة  5مددن مرف ددق
قراره  2١/١6صدرت الواثئق التالين ألغرا ،ايتعرا ،ايفالن ماع:
(أ)

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقال للققرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/29/MLI/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدته مقوضين األمم املتحددة ال دامين يفقدو ا ن دان وفقدال
للققرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/29/MLI/2؛
(ج) موجز أعدته مقوضدين األمدم املتحددة ال دامين يفقدو ا ن دان وفقدال للققدرة (١5ج)
).(A/HRC/WG.6/29/MLI/3
 -4وأحيلل إىل ماع عن طريق اجملموعن الثالثين قائمن أيئلن أعدهتا يدلقال أملانيدا والزازيدس
والزتغدال و لييادا وترديايا ويدلوفينيا وال دويد وليختنردتاين واململادن املتحددة لزياانيدا العىمد
وآيرلندا الرمالين .وهذه األيئلن متاحن عل املوقع الرباي لاليتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أوض ددف وف ددد م دداع أن تق دددم التقري ددر ال ددوطل إىل اعول ددن الثالث ددن م ددن اري ددتعرا ،ال دددورج
الرامس جرى ييا صع للغاين ات م ابنعدام األمن وا رهاب واعرمين املنىمن عز الوطنين.
 -6ويعددر ،التقريددر الددوطل تاددور ال دديا الددوطل فيمددا د تعزيددز ويايددن حقددو ا ن ددان
عل د د م د دددى ال د ددنوات ا م د د املاض د ددين .ويتن د دداول ابلع د ددر ،والتحلي د ددس تا د ددور ا ط د ددار املعي د ددارج
واملؤي د ددي ومتا عد ددن تنقيد ددذ التوصد دديات وارلتزامد ددات املنبثقد ددن عد ددن اريد ددتعرا ،الد دددورج الرد ددامس
لعددام  20١3والتقدددم ازددرز وأفملددس املماريددات فمل دالل عددن العقبددات ال د تعيددق تعزيددز ويايددن
حقو ا ن ان.
 -7وق ددد شد د د ا ط ددار املعي ددارج واملؤي ددي مراجع ددن قد دوانني ولد دوائف واعتماده ددا م ددن ين د دا
القددانون املتعلددق إنردداا اللينددن الوطنيددن يفقددو ا ن ددان وفق دال للمبددادا املتعلقددن ركددز املؤي ددات
الوطنين لتعزيز حقو ا ن ان ويايت ا (مبادا ابري ) والقانون املتعلق راجعن الديتور .و عدد
التراور مع األطراف ال يايين القاعلن األمن قرر رئي اعم ورين أتجيس تنىيم اريتقتاا.
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 -٨وصدددر مددؤخرال القددانون املتعلددق ابملدددافعني عددن حقددو ا ن ددان الددذج اعتمدتدده اعمعيددن
الوطنين عد ما أخذت مجيع شواغس منىمات الدفاع عن حقدو ا ن دان عدني ارعتبدار .ويددد
هددذا القددانون وضددو حقددو وواجبددات املدددافعني عددن حقددو ا ن ددان وكددذل التزامددات الدولددن
حبمايت م.
 -9وأشددار الوفددد إىل إنردداا وزارة صةةددن حةددرال لتعزيددز حقددو ا ن ددان ويايت ددا وإنردداا
ددرامج ط دوارا لتعزيددز النىددام القملددائي؛ كمددا أشددار إىل عمليددن تنقيددذ اتقددا ال ددالم واملةددايفن
ماع املنبثق عن عملين اعزائر.
 -١0وفيما يتعلق لن عقو ن ا عدام ألغل ماع عقو ن ا عدام حبام الواقدع وهدي تابدق
وققال اختيارايل هلذه العقو ن .ومنذ مثانينيات القدرن العردرين مل َّ
ينقدذ أج حادم اب عددام .وخققدل
راس من يي أحاام ا عدام الةادرة من ذج قبس إىل أحاام ابل ين املؤ د.
ددال ماافحددن ا فددالت مددن العقدداب تتيلد ابألخد
 -١١وقددد اُتددذت إجدرااات هامددن
دا حماكمات عض أعملداا اجمللد الع دارج الدذين ارتابدوا انقدالابل آذار/مدار 20١2
وإدانن ازامن اعنائين الدولين أليد الققي امل دج ب ارتاا ده جدرائم حدرب لدال مداع
وإدانددن حمامددن جندداايت لعليددو م مددان توريدده وهددو مقددو ،يددا ق الرددرطن ا يددالمين ددب
ارتاا ده انت اكددات ج دديمن يفقددو ا ن ددان .كمددا اُتددذت مدداع تدددا ري مددن أجددس مالحقددن أف دراد
قوات األمن املتورطني قملااي انت اكات حقو ا ن ان ومن أجس دعم إنراا عندن حتقيقدات
دوليدن للتحقيدق جدرائم ايفدرب واعدرائم ضددد ا ن دانين واعدرائم اعن دين وغريهدا مدن ارنت اكددات
ا اددرية للقددانون الدددوع يفقددو ا ن ددان والقددانون الدددوع ا ن دداين .وعل د يددبيس املثددال فتحددل
وزارة العدل حتقيقات عل م توى املناطق ال وثَّقل في ا منىمات الدفاع عن حقو ا ن دان
وج دده وزي ددر الع دددل تعليم ددات إىل مات ددي امل دددعي الع ددام ابم دداكو
انت اك ددات يفق ددو ا ن ددان و َّ
ومدو لقددتف حتقيقددات األحددداا املن ددو ن إىل القدوات امل ددلحن وقدوات أمددن الدولددن صتلد
التقددارير املنر ددورة .واب ض ددافن إىل ذل د تتنق ددس وح دددة مددن الر ددرطن الع ددارين م ددع ك ددس ي درين
مندداطق الن دزاع .وتالَّد هددذه الوحدددة املاونددن مددن أف دراد الدددرر والرددرطن القملددائين امل ددر ني عل د
من ايفرص عل اح ام حقو ا ن ان والقانون الدوع ا ن اين.
النحو املناي
 -١2وأف دداد الوف ددد أبن ايفاوم ددن ق ددد ش ددرعل إص ددال القا دداع األم ددل م ددن أج ددس التة دددج
للمخاطر والتحدايت ذات الةلن اب رهاب واعرمين عدز الوطنيدن وأشدار إىل قدانون التوجيده والز دن
الع دداريني وقددانون الز ددن املتعلقددن ابألمددن الددداخلي .وكثقددل ايفاومددن أيمل دال تدددري أف دراد اعددي
وتزويد دددهم ابملعد دددات الالزمد ددن وشد ددرعل إنرد دداا مركد ددز قملد ددائي ووحد دددات متخةةد ددن ملاافحد ددن
ا رهداب واعرميددن املنىمددن .وأخددريال عددززت ايفاومددن التعداون ددني القدوات امل ددلحن املاليددن و عثددن األمددم
املتحدة املتااملن املتعددة األ عاد لتحقيق اريتقرار ماع (البعثن املتااملن) وقوات عملين ابرخدان
ال ماافحن ا رهاب واعرمين عز الوطنين.
واجملموعن ا مايين ملناقن ال احس
 -١3ور ي ددتمان العدي ددد م ددن الا ددالب ل ددال ووي ددط م دداع م ددن الوص ددول إىل املدري ددن ددب
انع دددام األم ددن .وملعاع ددن ه ددذا الوض ددع نق ددس أطق ددال م ددن ع ددض املن دداطق إىل م دددار أخ ددرى ونىم ددل
اختبددارات خاصددن هل دؤرا األطقددال .ومددن املقددرر أيمل دال تعزيددز التدددا ري األمنيددن وفق دال للمبددادا التوجي يددن
يفماين املدار واعامعات من اريتخدام الع ارج أثناا النزاع امل لف ال وضعت ا األمم املتحدة.
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 -١4وجيدرج حاليدال إعددداد مردروعي قددانونني رد ن حقددو املدرأة والاقددس :األول رد ن العند
اعن دداين والث دداين رد د ن ياي ددن الاق ددس .ويي ددمف اعتم دداد مر ددروعي الق ددانونني امل ددذكورين إزال ددن
األحاد ددام التمييزيد ددن املوجد ددودة قد ددانون األح د دوال الرخةد ددين واأليد ددرة وجتد ددرم ترد ددويه األعملد دداا
التنايلين لإلاا وغريه من أشاال العن اعن اين.
 -١5وق ددد ددذلل ج ددود كب ددرية ملاافح ددن أيد دوأ أش دداال عم ددس األطق ددال ددا في ددا اي ددتخدام
األطقدال الندزاع امل ددلف .و الواقدع تعددا حدارت األطقدال املدرتباني ابعماعدات امل ددلحن
إط ددار أنر ددان ن ددزع ال ددال والت د دريف وإع ددادة ا دم دداج الد د تر دداس عنة ددرال حامسد دال م ددن أج ددس
اريتقرار القورج ملاع ومن أجس تنميت ا عل األمد القةري واملتويط والاويس.
 -١6وفيما يتعلدق ابلتعداون مدع اآلليدات الدوليدن يفقدو ا ن دان أحدرز تقددم مدع إنرداا عندن
متا عددن إعددداد التقريددر الددوطل لاليددتعرا ،الدددورج الرددامس عددام  20١7إىل جان د اللينددن
املرد كن ددني الددوزارات لدددعم إعددداد التقددارير األوليددن والدوريددن رد ن تنقيددذ ارتقاقيددات الدوليددن الد
صددادقل علي ددا مدداع واملنر د ة عددام  .2009واب ضددافن إىل ذل د و إطددار ددرامج عمددس
ايفاومددن للنةد األول مددن عددام  20١٨مددن املقددرر إنردداا آليددن واحدددة عددداد التقددارير ومتا عددن
تنقيددذ توصدديات هيئددات املعاهدددات ويددتعمس هددذه اآلليددن ردداس وثيددق مدع ا دارة العامددن يفقددو
ا ن ان ال من املقرر إنراؤها هي أيملال.
 -١7وجت ددد مجي ددع ه ددذه ا جد درااات إرادة م دداع الراي ددخن للعم ددس م ددن أج ددس حتقي ددق ال ددالم
واملةايفن الوطنين مع اح ام حقو ا ن ان اح امال اتمال.
 -١٨ومددع ذلد
إىل املوارد املالين.

ونىددرال هلراشددن الوضددع تواجدده مدداع حتدددايت من ددا امل د لن األمنيددن وارفتقددار

 -١9وقد ات مل الق ة الد يغاي دا التقريدر الدوطل أيملدال إجدراا انتخداابت رييدين وتردريعين
و لديددن وإمتددام عمليددن التق دداو ،مددع اعماعددات امل ددلحن ال د أفملددل إىل التوقيددع عل د اتق ددا
ال ددالم واملةددايفن مدداع عددام  .20١5وعل د الددرغم مددن انعدددام األمددن ال ددائد أحددرز تقدددم
كب ددري تنقي ددذ ارتق ددا  .وأنر ددئل عن ددن متا ع ددن تنقي ددذ ارتق ددا واللين ددن الوطني ددن لتن دديق تنقي ددذ
ارتقا ال حس حمل ا املمثس ال امي لدرئي اعم وريدن غيدن ت د يس تنقيدذ ومتا عدن ارلتزامدات
ال تع دت هبا مجيع اع ات صاحبن املةلحن.
 -20وحت م ماع مجيع التزاماهتا إطار تنقيذ اتقدا ال دالم واملةدايفن مداع رقتناع دا أبنده
ر يوجد ديس موثو ه للاريق ال لمي من أجس إجياد حس م تدام لألزمن .ونىرال للتحدايت الد
تواجده تنقيدذ ارتقددا تتالدع مدداع إىل تلقدي م داعدات تقنيددن وماليدن .وت ددتحق املؤي دات الوطنيددن
يفقو ا ن ان ومنىمات اجملتمع املدين أيملال اهتمامدال خاصدال فيمدا يتعلدق بنداا القددرات وامل داعدة
التقنين ابلنىر إىل الدور املتوخ أن تؤديه تعزيز حقو ا ن ان ويايت ا.
 -2١وقد رح الوفد ابع ود القيمن ال ذهلا اجملتمع الدوع مل اعدة مداع التغلد علد
األزمددن املتعددددة األ عدداد وأشددار إىل التعدداون املمتدداز مددع األمددم املتحدددة مددن خددالل البعثددن املتااملددن
وا بري امل تقس املعل حبالن حقو ا ن ان ماع الذج أجرى زايرته التايعن إىل ماع.
 -22ومد دداع عل د د ايد ددتعداد للتعد دداون رد دداس كامد ددس مد ددع مجيد ددع املالقد ددني د ددورايت إطد ددار
ا جرااات ا اصن جمللد حقدو ا ن دان وتتع دد ابلنىدر علد وجده ال درعن أج طلد زايرة
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يوج ونه إلي ا .وقد دعل ايفاومن مؤخرال عض املقررين ا اصني إىل زايرة ماع ن في م املقدرر
ا دداص املعددل حبقددو ا ن ددان للم دداجرين واملقددررة ا اص دن املعني دن تعزيددز ويايددن حقددو ا ن ددان
وايفرايت األيايين ييا ماافحن ا رهاب.
 -23وأخريال تؤكد ماع من جديد التزام ا آبلين اريتعرا ،الدورج الرامس.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -24أدىل  7٨وفدددال بيدداات خددالل جل ددن التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددن خددالل جل ددن
التحاور القرع الثاين من هذا التقرير.
 -25وأعر ل موريتانيدا عدن تقدديرها للي دود الد تبدذهلا مداع يفمايدن حقدو املدرأة وماافحدن
العند اعن دداين وا عدددام خددارج ناددا القملدداا والتعددذي  .ورحبددل ابلتدزام الدولددن تعزيددز ال ددالم
واملةددايفن الوطنيددن واع ددود ال د تبددذهلا لاقالددن التمتددع ابيفددق م ددتوى معيرددي رئددق .ودعددل
موريتانيا اجملتمع الدوع إىل مواصلن دعم ماع.
 -26ورحبددل موريردديو إنردداا اللينددن الوطنيددن يفقددو ا ن ددان عددام  20١6و وضددع
خاد ددط عمد ددس ر د د ن ال يايد ددن الوطنيد ددن يفقد ددو ا ن د ددان وال يايد ددن الوطنيد ددن للعدالد ددن ارنتقاليد ددن
للقد ة  202١-20١7وابُتدداذ تدددا ري يفمايددن حقددو املدرأة والاقددس .وأيدددت موريردديو النددداا
ناا القدرات وامل اعدة التقنين.
الذج وج ته ماع إىل اجملتمع الدوع فيما
 -27و َّنوهدل املا ددي رغبدن مدداع التعدداون مدع ا بددري امل ددتقس وأعر دل عددن ثقت ددا أن
ويع ناا هذا التعاون ليرمس مجيع آليات األمم املتحدة .كما رحبل املا ي جب دود الدولدن
ي َّ
الرامين إىل تنقيذ اتقا ال الم وييايات حقو ا ن ان والعدالن ارنتقالين.
 -2٨وأشاد اعبس األيود إنراا اللينن الوطنين يفقو ا ن ان .ورحظ أن ترويه األعملاا
التنايلين لإلاا ر يزال يراس حتدايل وأعرب عن أيدقه لعددم وجدود إحةدااات ودرايدات عدن
العن د اعن دداين وعدددم وجددود م دوارد كافيددن لتنقيددذ خاددن العمددس الوطني دن ر د ن ماافحددن ترددويه
األعملاا التنايلين لإلاا .وأشار اعبس األيود إىل الرواغس املتعلقن قدانون األحدوال الرخةدين
واأليرة املنقف وشيع ماع عل تعديله.
 -29ورحد د املغ ددرب ابلتد دزام م دداع إع ددادة إري دداا ي دديادة الق ددانون وماافح ددن ا ف ددالت م ددن
العقدداب ويايددن حقددو ا ن ددان .ورحد إنردداا اللينددن الوطنيددن يفقددو ا ن ددان وعنددن ايفقيقددن
والعدالن واملةايفن .وشيع املغرب ماع عل مواصلن ج ودها ملاافحن ارجتار ابلبرر.
 -30ورحب ددل موزامبي ددق ابع ددود الد د تب ددذهلا م دداع لتنقي ددذ اتق ددا ال ددالم .وأش ددادت عملي ددن
مراجعددن الديددتور ال د اضددالعل هبددا مدداع هبدددف مواامددن الديددتور مددع أحاددام اتقددا ال ددالم.
ورحىل موزامبيق تابيق وق اختيارج لعقو ن ا عدام.
 -3١وأثنل اميبيا عل ماع ملا أحرزته من تقدم عل الرغم من التحدايت ال يارح ا الندزاع.
ورحبل اميبيا ابملبدادرات اعدديرة ابلثنداا الد أخدذهتا الدولدن دال حقدو ا ن دان دا ذلد
إنراا وزارة م ؤولن عن حقو ا ن ان .وحثل اميبيا اجملتمع الدوع عل م اعدة ماع.
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 -32وأقرت نيبال ابلتحدايت ال واج ت دا مداع ال دنوات األخدرية دب الندزاع امل دلف.
ورحبل إنرداا الليندن الوطنيدن يفقدو ا ن دان ووزارة حقدو ا ن دان وإصدال الدولدن .و ينمدا
رحب دل نيبددال يايددن العدالددن ارنتقاليددن أشددارت إىل أمهيددن ماافحددن ترددويه األعملدداا التنايددلين
لإلاا .وأفادت نيبال أبن ماع ت تحق دعم اجملتمع الدوع ج ودها.
 -33ورحبددل هولندددا إصددال اللينددن الوطنيددن يفقددو ا ن ددان .وأعر دل عددن أيددق ا لعدددم
مالحق ددن أج مد دن مد درتاي انت اك ددات حق ددو ا ن ددان .ودع ددل هولن دددا م دداع إىل حت ددني حال ددن
ال دديون وطريقددن عمددس قدوات الدددفاع واألمددن مددن أجددس منددع اعماعددات املتارفددن العنيقددن مددن أخددذ
حيز أويع يئن هرن أصالل.

 -34وقال دل النددرويج إن تاددور حالددن حقددو ا ن ددان مدداع يتوق د عل د مجيددع األط دراف
املوقعدن علد اتقددا ال ددالم .وأعر ددل النددرويج عددن قلددق خدداص إزاا ايددتمرار ا فددالت مددن العقدداب
عل د العن د ض ددد امل درأة ددا ذل د تر ددويه األعمل دداا التناي ددلين ل ددإلاا وإزاا اآلاثر الاارثي ددن
لألزمن عل إعمال ايفق التعليم.
 -35ورحبددل ابراغ دواج تعدداون مدداع مددع ا بددري امل ددتقس .وشدديعل مدداع عل د اريددتمرار
ماافحددن إفددالت م درتاي ارنت اكددات اع دديمن يفقددو ا ن ددان وللقددانون الدددوع ا ن دداين مددن
العقاب .وأعر ل ابراغواج عن قلق ا إزاا ايتمرار املماريات التقليدين والقوالد النمايدن الملدارة
وارتقاع عدد ضحااي ترويه األعملاا التنايلين لإلاا.
 -36ورحبل ولندا ابعتماد القانون الرامي إىل تعزيز امل داواة دني اعن دني شدغس مناصد
ابلتعيني أو ارنتخاب .وأعر ل عن قلق ا إزاا التقارير ال تقيدد أبن عمليدات ماافحدن ا رهداب
ال د نقددذهتا ق دوات الدددفاع واألمددن املاليددن أيددقرت عددن انت اكددات يفقددو ا ن ددان ددا ذل د
ارختقاا الق رج وارحتياز التع قي.
 -37ورحبل الزتغال ابع ود ال ذلت ا الدولن نراا اللينن الوطنين يفقدو ا ن دان وفقدال
ملبددادا ابري د  .ورحىددل أن مدداع تابددق وقق دال اختيددارايل لعقو ددن ا عدددام .وأعر ددل الزتغددال عددن
القلق إزاا التقارير املتعلقن اب فالت من العقاب.
 -3٨وأعر ل مج ورين كوراي عن تقديرها للي ود ال ذلت ا مداع نرداا عندن ايفقيقدن والعدالدن
واملةددايفن ولتعزيددز نىام ددا القملددائي .ورحبددل تعدداون مدداع مددع اجملتمددع الدددوع اع ددود الراميددن إىل
حت ني ايفالن لال ماع .وأعر ل عن دعم ا ع ود الدولن من خالل رامج صتلقن.
 -39وأثنل رواندا عل مداع ملدا تبذلده مدن ج دود عدادة دط يدلان الدولدن علد أراضدي ا.
وشدديعل مدداع عل د تعزيددز اع ددود الراميددن إىل ماافحددن التمييددز والعن د ضددد امل درأة اددر من ددا
تنقيذ القوانني ذات الةدلن والقملداا علد أج ثغدرات التردريعات الوطنيدن مدن شد ا أن تقدو،
ياين حقو املرأة.
 -40وأشددارت ال ددنغال إىل اع ددود الد تبددذهلا مدداع لتح ددني حالددن حقددو ا ن ددان البلددد
رغم اهليمات ا رها ين .ورحبل ابلتدا ري الرامين إىل ماافحن ا فالت من العقاب دا ذلد
عندما يتعلق األمر ابلعن ضد الن اا والقتيات .ورحبل ال نغال إنراا اللينن الوطنين يفقدو
ا ن ان وفقال ملبادا ابري .
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 -4١ورحبدل يدرياليون ابلتدزام الدولدن فيمدا يتعلددق ابلعدالدن ارنتقاليدن وإنردداا وزارة حقدو ا ن ددان
وإصددال الدولددن وإنردداا اللينددن الوطنيددن يفقددو ا ن ددان .ورحى دل أن مدداع قددد طلبددل امل دداعدة
التقنين مدن أجدس التةددج للتحددايت الد تواج دا تنقيدذ اتقدا ال دالم ومدن أجدس إعدداد التقدارير
وتنقيذ التوصيات الةادرة عن هيئات املعاهدات وأثناا عملين اريتعرا ،الدورج الرامس.
 -42ورحى د ددل ي د ددلوفينيا أن التقري د ددر ال د ددوطل ق د ددد قد د ددم ي د دديا تنقي د ددذ اتق د ددا ال د ددالم.
كما رحىل وضع عدة مراريع قوانني ملواامدن التردريعات الوطنيدن مدع الةداور الدوليدن يفقدو
ا ن ان.
 -43ورحبل جنوب أفريقيا ابلتدا ري ال اُتذهتا ماع لتعزيز حقو ا ن ان ويايت ا دا
ذلد اعتمدداد ال يايددن الوطنيددن وخاددن العمددس الوطنيددن يفقددو ا ن ددان؛ وال يايددن الوطنيددن وخاددن
العمس الوطنين للعدالن ارنتقالين؛ وا طار اري اتييي لالنتعاش ارقتةادج والتنمين امل تدامن.
 -44وأثنددل دولددن فل دداني عل د مدداع ملددا تبذلدده مددن ج ددود لتعزيددز يايددن حقددو ا ن ددان
البلددد وأكدددت أمهيددن ضددمان امل دداواة املعاملددن وعدددم التمييددز للم درأة .وأشددارت إىل أمهيددن عدددم
ايت الم حاومن ماع لملدغو اعماعدات الدينيدن وازافىدن ور يديما فيمدا يتعلدق تنقديف قدانون
األحوال الرخةين واأليرة.
 -45وأثددل ال ددودان عل د مدداع لتعاو ددا م ددع اجملتمددع الدددوع وملر دداركت ا آليددن اري ددتعرا،
الدورج الرامس عل الدرغم مدن وضدع ا األمدل و نردائ ا عندن ملتا عدن تنقيدذ التوصديات املقدمدن
إطار ايتعرا ،عام .200٨
 -46ورحبل ال ويد اب اوات املتخذة لزايدة مراركن املدرأة صدنع القدرار .لان دا رحىدل
أن إفددالت مدرتاي انت اكددات حقددو ا ن ددان مددن العقدداب مددا زال م ددتمرال علد الددرغم مددن قبددول
ماع للتوصيات املقدمن خالل اريتعرا ،ال ا ق ر ن حمايبت م.
 -47ورحى ددل يوي د درا أن الن ددزاع ال ددداخلي ق ددد تق دداقم وأن ايفال ددن العام ددن ق ددد ي دداات م ددع
ايددتمرار انت اكددات حقددو ا ن ددان رغددم التوقيددع علد اتقددا ال ددالم عددام  .20١5وأعر ددل
يوي را عن أيق ا إزاا عدم اعتماد أج ترريعات يفىر ترويه األعملاا التنايلين لإلاا وإزاا
إصدار أحاام جديدة اب عدام عل الرغم من وق تابيق عقو ن ا عدام منذ عام .١9٨0
 -4٨ورحبد ددل تيمد ددور  -لير د د إنرد دداا وزارة حقد ددو ا ن د ددان وإصد ددال الدولد ددن واعتمد دداد
ييايات وطنين ر ن حقو ا ن دان والعدالدن ارنتقاليدن .ورحىدل وجده خداص ج دود الدولدن
الرامين إىل القملاا عل ترويه األعملاا التنايلين لإلاا واعتماد تدا ري تردريعين لتعزيدز امل داواة
ني اعن ني.
 -49وأقرت توغو وجود حتدايت م تمرة ورحبل ابلتقدم الدذج أحرزتده مداع مندذ تقددم تقريرهدا
إعادة ط يلان الدولن عل مجيع األراضي الوطنين.
لاليتعرا ،ال ا ق ور ييما فيما
 -50وأش ددادت ت ددون ابع ددود الد د ددذلت ا م دداع لتنقي ددذ التوص دديات املقدمد دن اري ددتعرا،
ال ددا ق ر يدديما تل د املتعلقددن وضددع إطددار معيددارج ومؤي ددي يفمايددن حقددو ا ن ددان وإنردداا
املؤي ن الوطنين يفقو ا ن ان.
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 -5١وأدانل تركيا انت اكات حقو ا ن ان ا ارية ال ارتابت ا مجاعات م لحن لال
مدداع وأعر ددل عددن تقددديرها لددن ج الدولددن إزاا م د لن املرددردين داخليدال مددن تلد املناقددن .ورحبددل
ابع دود الد دذلت ا مداع لتعزيدز املؤي دات الدميقراطيدن وأفدادت أب دا يتواصدس م داعدة مدداع
تل اع ود.
 -52ورحبد ددل أوكرانيد ددا ابل يايد ددات الوطنيد ددن املتعلقد ددن حبقد ددو ا ن د ددان وابلعدالد ددن ارنتقاليد ددن.
وشيعل ماع عل مواصلن تنقيذ اتقا ال الم دعم من اجملتمع الدوع.
 -53وأشددارت ﺍململان ﺍملتحدﺓ إىل ضددرورة ﺇحرﺍﺯ مزيد من ﺍلتقدﻡ حنددو تنقيذ اتقددا ال ددالم
وضددرورة إج دراا حتقيقددات انت اكددات حقددو ا ن ددان ال د ارتابت ددا ق دوات م ددلحن .وشددددت
عل ضرورة التزام ماع العلل إجراا ارنتخاابت عام  20١٨وضرورة ذل املزيد مدن اع دود
املناطق املت ثرة ابلنزاع.
يفىر ترويه األعملاا التنايلين لإلاا وإعادة فتف املدار
 -54ﻭﺃعر ل ﺍلورياﺕ ﺍملتحدﺓ ﺍألمرياين عن قلق ا ﺇﺯﺍﺀ ت ددهوﺭ حال دن حق دوﻕ ا ن ددان
مجيد دع أحندداا مد داع مد درريﺓ ﺇىل ﺃﻥ ﺍلاد دثري مد دن ﺍلتحد ددياﺕ ند داجم عد دن عد ددﻡ تنقيد دذ ﺍتقد داﻕ اعزائددر
لل ددالم لعددام  20١5وإخقددا ال ددلاات منددع التيدداوزات الد ترتاب ددا املنىمددات ا رها يددن.
كمددا أعر دل عددن قلق ددا إزاا اردعددااات املتعلقددن ابرتادداب ق دوات األمددن املاليددن انت اكددات خاددرية
يفقو ا ن ان.
 -55وأثنددل أوروغ دواج عل د مدداع لتةددديق ا عل د مجيددع الةدداور الدوليددن يفقددو ا ن ددان
تقريبال وع ودها الرامين إىل القملاا عل ترويه األعملاا التنايدلين لدإلاا .ومدع ذلد رحىدل
أن هنار حاجن إىل ذل مزيد من اع ود لتح ني امل اواة ني اعن ني.
 -56ورحبل مج ورين فنزويال البوليقارين إنراا اللينن الوطنيدن يفقدو ا ن دان وتنقيدذ درامج
للتنمي ددن ارجتماعي ددن وارقتة ددادين م ددن أج ددس حت ددني إعم ددال ايف ددق الة ددحن .ورأت أن اجملتم ددع
الددوع ينبغدي أن يواصدس م داعدة مداع هدذا الةددد .ودعدل مداع إىل مواصدلن توطيدد ال دالم
وتعزيز تدا ريها الرامين إىل دعم املرأة والاقس.
 -57ورحبددل فييددل ام ابلتقدددم ازددرز فيمددا د يايددن وتعزيددز حقددو ا ن ددان ال دديا
ايفدداع الةددع ور يدديما اعتمدداد خاددط للتنميددن ارجتماعيددن وارقتةددادين .كمددا رحبدل ابلتوقيددع
عل اتقا ال دالم ودعدل مجيدع األطدراف إىل تنقيدذ ارتقدا  .ودعدل فييدل ام اجملتمدع الددوع
إىل دعم ماع فيما تبذله من ج ود.
ال حقدو ا ن دان إىل املدوظقني املالقدني
 -5٨وأثنل زامبيا عل ماع ملا تقدمه من تدري
إنقدداذ القدوانني والقملدداة ورحبددل إنردداا عنددن العمددس الددوطل املعنيددن ابلقملدداا علد املماريددات الملددارة
ابملرأة والاقس واعتماد الزامج الوطل ملاافحن ترويه األعملاا التنايلين لإلاا.
 -59ورحبددل اعزائددر تعدداون الدولددن البندداا مددع ل د حقددو ا ن ددان وابلتقدددم ازددرز فيمددا
تنقيذ اتقا اعزائر لل الم وابلتةديق علد الةداور الدوليدن يفقدو ا ن دان وابعتمداد
عدد من الزامج وا اط واري اتيييات القااعين.
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 -60ورحبددل أنغددور تعدداون الدولددن مددع آليددات حقددو ا ن ددان واعتمادهددا ييايددات وطنيددن
رد ن حقددو ا ن ددان والعدالددن ارنتقاليددن وإنرددائ ا اللينددن الوطنيددن يفقددو ا ن ددان .ورحىددل
ب النزاع امل لف.
قلق ارتقاع عدد املرردين وإغال العديد من املدار
 -6١وأثندل األرجنتدني علد مدداع رنملدمام ا إىل ارتقاقيدن املتعلقددن وضدع األشدخاص عدددميي
اعن ين وارتقاقين املتعلقن خبقض حارت انعدام اعن ين .ورحبل أيملال ابلتددا ري املعتمددة لتنقيدذ
اتقا ال الم.
 -62وأعر ل أي اليا عن قلق ا ر ن رعاين األطقال الملعقاا و ر ن التقارير ال ترري إىل
قتدس حمتيدزين وتعدذي مرددتبه فدي م وإجدراا عمليدات إعدددام صدورين وإيددااة معاملدن ال دديناا.
كما أعر ل عن قلق ا ألن عقو ن ا عدام تىس جزاال من القانون وهي عقو ن إلزامين فيما د
عض اعرائم.
 -63وأكدددت النم ددا أمهيددن تعزيدز يدديادة القددانون وايددتقالل القملدداا وأعر ددل عددن قلق ددا إزاا
ايتمرار التمييز ضد املرأة والعن اعن اين .وأشارت النم ا إىل ضرورة أن يةس الملحااي عل
تعويض.
 -64وأثندل دنغالدي علد مداع ملدا تبذلدده مدن ج دود مددن أجدس يايدن حقددو ا ن دان علد
ال درغم م ددن التح دددايت األمني ددن ال د تواج ددا .ورحب ددل ابلت دددا ري املتخ ددذة لمل ددمان إقام ددن الع دددل.
وأعر ددل ددنغالدي ع ددن ثقت ددا ق دددرة م دداع عل د التة دددج للتح دددايت ايفالي دن وتنقي ددذ خا ددط
التنمين الوطنين اعدة من اجملتمع الدوع.
 -65وأعر ددل لييا ددا ع ددن إدراك ددا للتح دددايت ال د تواج ددا م دداع ماافح ددن ا ره دداب
ورحب ددل ابلت د دزام الق ددوة املر د د كن التا ع ددن للميموع ددن ا ماي ددين ملناق ددن ال دداحس ابح د د ام حق ددو
ا ن ان .كما رحبل ليياا ابعتماد القانون املتعلق حبة املرأة ايفياة ال يايين والعامن.
 -66وفيما يتعلدق اافحدن ا فدالت مدن العقداب أشدار وفدد مداع إىل وضدع درامج لت د يس
إقامن العدالن من جديد لال البلد ابلتعاون مع شركاا مثس البعثن املتااملن .وقد أعيدد إريداا
الورايت القملدائين الد دمدرت عقد أحدداا عدام  20١2وأصدبحل العدالدن قائمدن مدن جديدد
مجيع أحناا البلد .واب ضافن إىل ذل يعل ماع إىل تقعيس عنن التحقيق الدوليدن املنةدوص
علي ا اتقا ال الم واملةايفن.
 -67وأش ددار وف ددد م دداع إىل إنر دداا األمان ددن الدائم ددن ملتا ع ددن تنقي ددذ ال ياي ددن اعن ددانين الوطني ددن
وإنردداا اجملل د األعل د لل يايددن اعن ددانين الوطنيددن .وفمل دالل عددن ذل د يدديلل مدداع زايدة
ع د دددد الن د دداا أعمل د دداا اجمل د ددال البلدي د ددن م د ددن  9املائ د ددن ع د ددام  2009إىل  25املائ د ددن
عام .20١6
 -6٨وفيما يتعلق ترويه األعملاا التنايلين لإلاا أشار وفد ماع إىل مرروع قانون ر ن
العند اعن داين قيدد ارعتمداد وأفداد أبن أكثدر مدن  ٨ 000امدرأة ندن مياريدن ختددان ا اا
أكثددر مددن  ١2 000قريددن قد َّدررن تددرر هددذه املماريددن .واب ضددافن إىل ذلد يددنىَّم يددوم للتوعيددن مددن
أجس التخلي عن نارين ختان ا اا  6شبا /فزاير من كس عام.
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 -69وفيمددا يتعلددق د لن األطقددال اعنددود أشددار وفددد مدداع إىل صد صددادر عددام 20١3
ر د د د ن من د د ددع ظ د د دداهرة األطق د د ددال امل د د درتباني ق د د دوات و يموع د د ددات مرتبا د د ددن هب د د ددا وياي د د ددن ه د د ددؤرا
األطق ددال وإع ددادهتم إىل أي ددرهم كم ددا أش ددار إىل اعتم دداد وثيق ددن دددعم م ددن اليوني د دي والق ددانون
رقم  05٨-20١6لعام  20١6الذج أنر مركز "أورد الدولن".
 -70ﻭفيما يتعلق عمس ﺍألطقاﻝ ﺃعدﺕ م د د داع ﺍلق د د دانوﻥ ﺭق د د دم  20١7-2١ﺍل د د دذﻱ يع د دددل
قدانوﻥ ﺍلعمدس ويرفدع يدن اريتخدام مدن  ١4ﺇىل  ١5عامال.
 -7١وفيم ددا يتعل ددق ابلتع ددذي وي ددوا املعامل ددن عين دل م دداع وج د ق ددانون اللين ددن الوطني ددن
يفقددو ا ن ددان كآليددن وطنيددن ملنددع التعددذي  .وعل د هددذا األيددا يددتقوم هددذه اللينددن دزايرات
منتىم ددن إىل أم دداكن ي ددل ايفري ددن .وق ددد ش ددرعل م دداع أيملد دال تر ددييد ي دديون مركزي ددن جدي دددة
للتخقي من اركتىاظ ال يون.
 -72وأعر ددل ددنن عددن تقددديرها للي ددود ال د ددذلت ا مدداع عددادة إريدداا الدميقراطيددن ويدديادة
القددانون .وحثددل مدداع عل د اُتدداذ مزيددد مددن ا ج درااات لتعزيددز حقددو ا ن ددان ويايت ددا ودعددل
اجملتمع الدوع إىل دعم ماع تل اع ود و حتقيق التنمين ارجتماعين وارقتةادين.
 -73وأعر ددل دولددن وليقيددا املتعددددة القوميددات عددن تقددديرها للي ددود الد تبددذهلا مدداع لتحقيددق
ال ددالم واملةددايفن ددا ذل د ددني هياكددس الدولددن واهليئددات العامددن واملؤي ددات الوطنيددن يفقددو
ا ن ان ومنىمات اجملتمع املدين.
 -74وأش ددادت وت د دواا ابع ددود املتواص ددلن الد د تب ددذهلا م دداع لتعزي ددز املؤي ددات الدميقراطي ددن
وإعددادة إريدداا النىددام الديددتورج .ورحبددل عل د وجدده ا ةددوص ابعتمدداد القددانون املتعلددق إنردداا
اللينن الوطنين يفقو ا ن ان والتدا ري املتخذة يفماين حقو الاقس.
 -75وأعر ل الزازيس عن أتييدها نراا عنن ايفقيقدن والعدالدن واملةدايفن .وأ ددت قلق دا إزاا
ايددتمرار التحدددايت األمنيددن املندداطق الرددمالين والويددا مددن البلددد وزايدة عدددد اهليمددات علد
املدنيني وأتثريها ال لي عل متتع الن اا واألطقال حبقو ا ن ان.
 -76ورحبددل وركينددا فايددو عمليددن العدالددن ارنتقاليددن واتقددا ال ددالم .وحثددل مجيددع األطدراف
عل مملاعقن ج ودها لتابيق ما عل حنو يريع ومتاامس .ودعل اجملتمع الدوع إىل دعم ماع
من خالل تقدم امل اعدة التقنين املالو ن.
 -77ورحب دل ك ددا و ف ددريدج إنر دداا اللين ددن الوطني ددن يفق ددو ا ن ددان ووزارة حق ددو ا ن ددان
وإص ددال الدول ددن واعتم دداد ت دددا ري لتعزي ددز امل دداواة ددني اعن ددني .وحثد دل اجملتم ددع ال دددوع علد د
اريتمرار دعم تنقيذ اتقا ال الم.
 -7٨ورحبددل كندددا إنردداا اللينددن الوطنيددن يفقددو ا ن ددان وابلتوقيددع عل د اتقددا ال ددالم.
وت دداالل كندددا عددن الايقيددن الد تعتددزم هبددا مدداع ت دريع تنقيددذ ارتقددا وأعر ددل عددن قلق ددا إزاا
ما ينيم عن تدهور ايفالن األمنين ويط ماع من أثر عل حقو ا ن ان.
 -79ورحبددل تردداد إنردداا اللينددن الوطنيددن يفقددو ا ن ددان ال د تعمددس أيمل دال كآليددن وقائيددن
وطنيددن .وأعر ددل عددن تقددديرها للي ددود املعددززة الراميددن إىل القملدداا عل د ترددويه األعملدداا التنايددلين
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لددإلاا والت دددا ري املتخ ددذة فيم ددا د ايفق ددو ارقتة ددادين وارجتماعي ددن .ودع ددل تر دداد اجملتم ددع
ارت األمن والعدالن وحقو ا ن ان.
الدوع إىل دعم تعزيز القدرات الوطنين
 -٨0وأعر ل شيلي عن تقديرها رعتماد ال يايات الوطنين املتعلقن حبقو ا ن ان والعدالدن
ارنتقالي ددن وإنر دداا وزارة حق ددو ا ن ددان وإص ددال الدول ددن .وحث ددل ش دديلي م دداع علد د مواص ددلن
التع دداون م ددع ا ب ددري امل ددتقس ومقوض ددين األمد ددم املتح دددة ال ددامين يفق ددو ا ن ددان وعل د د تنقيد ددذ
التوصيات املتعلقن حبقو ا ن ان.
 -٨١ورحبددل الةددني ابلتقدددم الددذج أحرزتدده مدداع حتقيددق املةددايفن ال ددلمين .كمددا رحبددل
ابع ود الرامين إىل تعزيز وياين م توايت املعيرن والةدحن والتعلديم وماافحدن العند ضدد املدرأة
وارجتار ابلبرر وياين حقو الن اا واألطقال واألشخاص ذوج ا عاقن.
 -٨2ورحبدل كددوت ديقدوار ابعتمدداد ييايددات وخاددط عمددس رد ن حقددو ا ن ددان والعدالددن
ارنتقاليددن وإنردداا وزارة حقددو ا ن ددان وإصددال الدولددن .وشدديعل كددوت ديق دوار مدداع عل د
مواصددلن إصددالحاهتا مددن أجددس التةدددج للتحدددايت امل ددتمرة ال د تواجدده تعزيددز حقددو ا ن ددان
ويايت ا.
 -٨3ورحبد ددل كرواتيد ددا إنرد دداا الليند ددن الوطنيد ددن يفقد ددو ا ن د ددان .وأعر د ددل عد ددن قلق د ددا إزاا
اهليمددات العر دوائين ال د ترتاب ددا اعماع ددات املتارفددن امل ددلحن ل ددال ووي ددط م دداع .ودع ددل
كرواتيددا مدداع إىل تعزيددز التزام ددا حبددس يددلمي للن دزاع امل ددلف مددع اح د ام حقددو ا ن ددان ويدديادة
القانون.
 -٨4ورحىددل كددواب أن مدداع قددد أحددرزت تقدددمال ماافحددن ارجتددار ابلبرددر وتنقيددذ ا طددار
اريد د اتييي لالنتع دداش ارقتة ددادج والتنمي ددن امل ددتدامن علد د ال ددرغم م ددن اهليم ددات ا رها ي ددن.
وحثل كواب اجملتمع الدوع عل مواصلن دعم ماع وفقال ألولوايت البلد املتعلقن بناا القدرات.
 -٨5وأعر ددل تردديايا عددن شددارها ملدداع لردهددا علد أيددئلت ا وأقددرت ابلتقدددم ازددرز
ارت حقو ا ن ان وشيعل ماع عل مواصلن ج ودها.

عددض

دال حقدو ا ن دان إىل
التدري املقدم
 -٨6وأشادت الدامنرر ابلتقدم ازرز فيما
ق دوات األمددن املاليددن وابع ددود الراميددن إىل إش درار قددادة الرددرطن الع ددارين العمليددات امليدانيددن
لملددمان اح د ام القددانون الدددوع ا ن دداين .وأعر ددل الدددامنرر عددن قلق ددا إزاا التمييددز ضددد الن دداا
والقتيدات واألحاددام التمييزيددن املوجدودة قددانون األحدوال الرخةدين واأليدرة الد ت ددمف إيددااة
معاملن الن اا والقتيات عل أيدج أزواج ن.
 -٨7وأثنددل إكدوادور علد مدداع أل ددا اعتمدددت عددام  20١5قددانوال اُتددذت وجبدده تدددا ري
لتعزيز امل اواة دني اعن دني شدغس مناصد يدواا ابلتعيدني أو ابرنتخداب ور يديما ُتةدي
حةن  30املائن كحد أدىن لاس من اعن ني.
 -٨٨وأشددادت مةددر واامددن تر دريعات مدداع مددع الةدداور الدوليددن وتعزيددز النىددام القملددائي
والعدال د ددن ارنتقالي د ددن وماافح د ددن ا ف د ددالت م د ددن العق د دداب وتنقي د ددذ مر د دداريع التنمي د ددن ارقتة د ددادين
وارجتماعين ا في ا تل املتعلقدن ابيفقدو الةدحن والتعلديم وم دتوى معيردي رئدق وتعداون
الدولن مع ا بري امل تقس.
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 -٨9ودعددل إيددتونيا مدداع إىل تقلددي عدددد التقددارير امل اكمددن ال د مل تقدددَّم عددد إىل هيئددات
املعاهد دددات والنىد ددر توجيد دده دعد ددوة دائمد ددن إىل مجيد ددع املالقد ددني د ددورايت إطد ددار ا ج د درااات
ا اصن .وأشادت ابعتماد ييايات ر ن حقو ا ن ان وخاط عمدس رد ن حقدو ا ن دان
والعدالن ارنتقالين .ودعل إيتونيا ماع إىل التحقيق اردعااات املتعلقن ابنت اكدات وجتداوزات
حقو ا ن ان وحمايبن مرتابي ا.
 -90ورحبل إثيو يا ابعتماد ال ياين الوطنين يفقو ا ن دان وإنرداا وزارة حقدو ا ن دان
وإصددال الدولددن .ودعددل اجملتمددع الدددوع إىل تعزيددز الدددعم املقدددم إىل مدداع كمددا دعددل إىل تعزيددز
قدرات اع ات القاعلن ايفاومين وغري ايفاومين العاملن ال حقو ا ن ان.
 -9١ورحىل فرن ا أنه عل الرغم من كقالن ايفرايت راس عدام مداع مدا زالدل هندار
واعددق قلددق ر د ن حالددن امل درأة وقةددور اع دداز القملددائي وأن دواع معينددن مددن يددلور ق دوات الدددفاع
واألمد ددن .وأعر د ددل فرن د ددا عد ددن أيد ددق ا ألن معىد ددم التوصد دديات املقدمد ددن عد ددام  20١3مل َّ
تنق د دذ
ابلاامس.
 -92ورحبل غا ون ابع ود ال تبذهلا ماع لوضع إطار تردريعي ومؤي دي يفقدو ا ن دان
مدن خدالل اعتمداد قدوانني ترمدي إىل حت دني اع داز القملدائي .وأشدادت ابلتددا ري الراميدن إىل يايدن
حقو املرأة والاقس ور ييما وضع رامج ملاافحن ترويه األعملاا التنايلين لإلاا.
 -93ﻭرحىل جوﺭجيا ﺍحترﺍﻡ الوق ارختيارج لعقو دن ا عددام وعددم تنقيدذ أج عقو اﺕ
ا عدﺍﻡ .وهن د ت مدداع عل د إنردداا وزارة حقددو ا ن ددان وإصددال الدولددن وأشددادت ابعتمدداد
يياين وطنين يفقو ا ن ان ومرروع القانون املتعلق حبماين املدافعني عن حقو ا ن ان.
 -94وأثنل أملانيا عل التقدم الذج أحرزته ماع ال العدالدن ارنتقاليدن مثلمدا يتيلد
ترددغيس املاات د ا قليميددن للينددن ايفقيقددن والعدالددن واملةددايفن .ورحبددل إنردداا املؤي ددن الوطنيددن
يفقو ا ن ان.
 -95وأشادت غداا ابلتدزام الدولدن امل دتمر ابحد ام حقدو ا ن دان .ورحبدل ابنملدمام الدولدن
إىل الةاور الدولين يفقو ا ن ان وأثنل عل ماع لنياح ا مواامن ترريعاهتا الوطنين مع
الةاور الدولين.
 -96وأشادت هداي إنرداا الليندن الوطنيدن يفقدو ا ن دان واعتمداد ييايدات وطنيدن رد ن
حق ددو ا ن ددان والعدال ددن ارنتقالي ددن .ورحى ددل إنر دداا وزارة حق ددو ا ن ددان وإص ددال الدول ددن
ورحبل ابلزامج الوطل ملاافحن ترويه األعملاا التنايلين لإلاا.
 -97ورحبددل هندددورا ابعتمدداد إصددالحات مؤي ددين واجتماعيددن لتنقيددذ اتقددا ال ددالم م دن
قبي ددس إنر دداا اللين ددن الوطني ددن يفق ددو ا ن ددان وإنر دداا وزارة حق ددو ا ن ددان وإص ددال الدول ددن
واعتماد ال يايات الوطنين املتعلقن حبقو ا ن ان والعدالن ارنتقالين.
 -9٨وأقد ددرت آي د ددلندا ابلى د ددروف الةد ددعبن ال د د تر د د دها مد دداع وابع د ددود اعاري د ددن ملاافح د ددن
ا رهدداب .ومددع ذلد أعر ددل عددن قلق ددا العميددق إزاا العديددد مددن اردعددااات املتعلقددن تيدداوزات
حقو ا ن ان .وشددت عل م ؤولين ماع عن ماافحن ا فالت من العقاب والنىدر هدذه
اردعااات وضمان امل اواة الوصول إىل العدالن.
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 -99ورحبل اهلند إنراا اللينن الوطنيدن يفقدو ا ن دان .وأشدادت داع ادن العمدس املتعلقدن
اافحن ارجتار ابلبرر وعنن التن يق ذات الةدلن وشديعل مداع علد مواصدلن ج ودهدا للقملداا
عل ترويه األعملاا التنايلين لإلاا من خالل يالت تثقيقين و رامج توعوين.
ﻭفقا ملباﺩا
 -١00ﻭﺃثنل ﺇندﻭني يا عل ماع نر د د د د د ددائ ا ﺍللينن ﺍلوطنين يفقوﻕ ﺍ ن اﻥ نياﺡ ل
اﺭي .
 -١0١وأثددل الع درا عل د مدداع ع ودهددا الرامي ددن إىل التةددديق عل د الةدداور الدوليددن يفق ددو
ا ن ددان والوف دداا ابرلتزام ددات الدولي ددن ر ي دديما فيم ددا يتعل ددق ابيفق ددو ارقتة ددادين وارجتماعي ددن
وحقو األيرة.
 -١02ورحبدل آيرلنددا إنرداا اللينددن الوطنيدن يفقدو ا ن دان واعتمدداد تردريعات جديددة متددنف
عددال من ايفقو للمدافعني عن حقو ا ن ان .غري أ ا رحىل أن جتاوزات حقو ا ن دان
ما زالل م تمرة وأن قانون مناهملن التعذي ر يتماشد متامدال مدع املعدايري الدوليدن .وأعر دل عدن
قلق ا ب ايتمرار ورود تقارير عن جتنيد األطقال عل أيدج مجاعات م لحن.
 -١03ورحبل إيااليا ابلتزام ماع واامن ترريعاهتا الوطنيدن مدع الةداور الدوليدن كمدا رحبدل
إنردداا وزارة حقددو ا ن ددان وإصددال الدولددن .وأشددادت ابعتمدداد قددانون عددام  20١5يددن
علد ُتةدي حةدن قائمدن علد ندوع اعدن قددرها  30املائدن مدن املناصد الد تؤخدذ يدواا
ابرنتخاب أو التعيني.
 -١04ورحبل مج ورين رو الدميقراطين الرعبين ا طار اريتراتييي لالنتعاش ارقتةادج
والتنمين امل تدامن ورحىددل أنه يرمي إىل ترددييع التنمين الراملن وامل تدامن وابلتدداع ايفد من
الققر وانعدام امل اواة وذل د د د ابري د د ددتناد إىل أهداف التنمين امل تدامن از د د ددددة خان التنمين
امل تدامن لعام  2030لاي تاون ماع موحددة وياملن.
 -١05ورحبل رتقيا تعداون الدولدن مدع ا بدري امل دتقس .غدري أ دا أعر دل عدن أيدق ا إزاا عددم
تعدداون الدولددن مددع املالقددني اآلخ درين ددورايت إطددار ا ج درااات ا اص دن .وأعر ددل رتقيددا عددن
تقديرها للي ود ال ذلت ا ماع من أجس تنقيدذ تددا ري ترمدي إىل القملداا علد التمييدز ضدد املدرأة
وتعزيز امل اواة ني اعن ني.
 -١06وأش ددادت لا ددمزد ابع ددود الد د ددذلت ا م دداع لتعزي ددز احد د ام حق ددو ا ن ددان والد د
اعتم دداد ال يايد دات الوطني ددن املتعلق ددن حبق ددو ا ن ددان والعدال ددن الوطني ددن .وم ددع ذلد د
تتيلد د
أشارت إىل ايتمرار عدد من التحدايت ر ييما فيما يتعلق حبماين حقو الاقس.
 -١07ورحبددل مدغرددقر واامددن التر دريعات الوطنيددن مددع القددانون الدددوع .وأشددادت إنردداا وزارة
حق ددو ا ن ددان وإص ددال الدول ددن وأعر ددل ع ددن أمل ددا مواص ددلن ددذل ج ددود ناثل ددن .ودع ددل
مدغرقر اجملتمع الدوع إىل دعم ماع تنقيذ التوصيات املنبثقن عن اريتعرا ،الدورج الرامس.
 -١0٨ورحبددل ملدددي اب ادوات الد اُتددذهتا مدداع لتعزيددز حقددو ا ن ددان ويايت ددا وإنردداا
اللينن الوطنين يفقو ا ن دان وارلتدزام وضدع حدد ملماريدن تردويه األعملداا التنايدلين لدإلاا.
وأشادت ابعتماد ترريعات هتدف إىل تعزيز امل اواة ني اعن ني وإىل اُتاذ تدا ري لتمادني املدرأة
من شغس املناص ال تؤخذ يواا ابرنتخاب أو التعيني.
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 -١09وفيما يتعلق ابدعدااات انت اكدات حقدو ا ن دان علد أيددج قدوات األمدن أشدار وفدد
مد دداع إىل أن مد دداع قد ددد أنر د د ت حمامد ددن ع د ددارين صتةد ددن ابلنىد ددر مجيد ددع اع د درائم ذات طد ددا ع
ع ددارج .واب ضددافن إىل ذل د نرددرت وحدددات مددن الرددرطن الع ددارين إىل جان د الوحدددات
العامل ددن املي دددان .كم ددا وض ددعل م دداع أدل ددن رد د ن ق ددانون الند دزاع امل ددلف لة ددا أفد دراد القد دوات
الع ارين واألمنين ابلتعاون مع شركاا مثس مقوضين األمم املتحدة ال امين لرؤون الالجئني.
ياين ﺍملدﺍفعني عن حقوﻕ ﺍ ن اﻥ ﺃشاﺭ وفد ماع ﺇىل ﺃﻥ مداع ﺍعتمددﺕ
 -١١0وفيما
مدؤخرال ﺍلق دانوﻥ ﺭق دم  003-20١٨املدؤر  ١2ك دانوﻥ ﺍلثاين/يناير  20١٨ر ﻥ ﺍملدﺍفعني ع دن
حقددو ا ن ددان .ويددن هددذا القددانون أيملدال علد يايددن خاصددن للمدددافعات عددن حقددو ا ن ددان
واملدافعات عن حقو ا ن ان لألشخاص ذوج ا عاقن.
 -١١١وفيم د د د ددا يتعل د د د ددق ر د د د دداركن امل د د د درأة إدارة النزاع د د د دات التزم د د د ددل م د د د دداع ق د د د درار لد د د د د
األمن  )2000(١325وصاغل خان عمدس اثنيدن للقد ة  .20١7-20١5وترددد هدذه ا ادن
علد أمهيدن مردداركن املدرأة مردداركن كاملددن وعلد قدددم امل دداواة مددع الرجددس منددع نرددوب النزاعددات
وحل ا .وقد أنرئل خلين لتنقيذ هذه ا ان مع عنن ملتا عن تنقيذها.
 -١١2ولتح ددني فددرص وصددول الملددحااي إىل العدالددن وحةددوهلم علد تعويملددات أنرددئل عنددن
ديلل هدذه الليندن أكثدر مدن  7 000ضدحين.
ايفقيقن والعدالن واملةايفن .ومنذ عام  20١4ي َّ
ولدددى اللينددن فددروع مجيددع مندداطق البلددد مددا عدددا كيدددال نىددرال رنعدددام األمددن تلد املناقددن
ومن املقرر وضع رامج لتعويض الملحااي عن األضرار ال يفقل هبم.
 -١١3ﻭق د ددد ﺃنرئل هيئ د ددن علي د ددا لإل د ددالد ﺍمل تقس م د ددن أج د ددس كقال د ددن ﺍحترﺍﻡ حرين ﺍلةحافن
وفتحل حتقيقات قتس صحقيني ﺃﻭ اختقائ م.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١١4درست مايل التوصيات الواردة أدانه اليت قُدمت خالل جلسة التحاور واليت حتظى
بتأييد مايل:
 ١-١١4اعتماد عملية واضحة تقوم عل أساس اجلدارة عند اختيار املرشىح
عل الصعيد الوطين النتخاابت هيئات معاهدات األمى املتحىدة ملاململ ىة املتحىدة
لربيطانيا العظم وآيرلندا الشمالية)؛
 2-١١4تعزيز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان مىن خىالل
ي ىىع امل لفى ى
قب ىىول طلب ىىات ال ىىزقرة املعلق ىىة والنظ ىىر و توجيى ى دع ىىوة داعم ىىة
بوالقت و طار اإلجراءات اخلاصة ملالتفيا)؛
 3-١١4توسى ىىيع نطى ىىاق التعى ىىاون ليشى ىىمل يى ىىع امل لف ى ى بى ىىوالقت و طى ىىار
اإلجراءات اخلاصة ملابراغواي)؛
 4-١١4حتسى ى تعاوهن ىىا م ىىع امل لفى ى ب ىىوالقت و ط ىىار اإلجى ىراءات اخلاص ىىة
ملبوركينا فاسو)؛
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 5-١١4مواصلة تعاوهنا مع األم املتحدة واملنظمات الدولية األخىر وآليىات
حقوق اإلنسان للتغلب عل العراقيل والتحدقت املتبقية مل هورية الو الدميقراطية
الشعبية)؛
 6-١١4تسريع اجلهود الرامية عادة بسط سلطة الدولة وسيادة القانون و
يع مناطق البلد ،مبا فيها املناطق الشمالية والوسط ملالنرويج)؛
 7-١١4االسىىتمرار و مواءمىىة التش ىريعات الوطنيىىة مىىع املعىىاية الدوليىىة حلقىىوق
اإلنسان ملأوكرانيا)؛
 ٨-١١4االس ىىتمرار و تعزي ىىز بن ىىاء ق ىىدرات اجله ىىات الفاعل ىىة احل ومي ىىة وغ ىىة
احل ومية العاملة و ميدان حقوق اإلنسان مل هورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
 9-١١4نشاء آلية فعالة ملنع التعذيب ،على سىبيل األولويىة ،وفقى ا اللتزامىات
مايل مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغةه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسىية
أو الال نسانية أو املهينة ملزامبيا)؛
 ١0-١١4تعزيز عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ملالسودان)؛
 ١١-١١4تعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ملتوغو)؛
 ١2-١١4وضىىع اس ىجاتيجية و صىىير املىىوارد الالزمىىة لضىىمان امتثىىال امل سسىىة
الوطنية حلقوق اإلنسان امتثاالا كامالا ملبادئ ابريس ملأملانيا)؛
 ١3-١١4مواصلة تعزيز امل سسات واآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان ملنيبال)؛

 ١4-١١4تقىىدا الىىدع الىىالزم اللجنىىة الوطنيىىة حلقىىوق اإلنسىىان بغيىىة جعلهىىا
ممتثِل ىىة امتثى ىىاالا اتمى ىا ملبى ىىادئ ابريى ىىس والس ىىما هلى ىىا ابحلصى ىىول على ى املركى ىىز "ألى ىىف"
ملاملغرب)؛
 ١5-١١4تعزيى ىىز قى ىىدرة امل سسى ىىات احل وميى ىىة وغى ىىة احل وميى ىىة عل ى ى التصى ىىدي
للتحىىدقت املتعلقىىة حقىىوق اإلنسىىان عىىن طريىىق تىىوفة التثقيىىف والتىىدريب و جمىىال
حقى ىىوق اإلنسى ىىان و ب ى ىرام اتفاقى ىىات ثناعيى ىىة للتعى ىىاون واملسى ىىاعدة مى ىىع بلى ىىدان أخى ىىر
مل ندونيسيا)؛
 ١6-١١4التحقيى ىىق و االدعى ىىاءات املتعلقى ىىة ابنتهاكى ىىات حقى ىىوق اإلنسى ىىان الى ىىيت
وقعت أثناء األزمة املستمرة و مايل واليت ارت بتهىا يىع األطىراف ،مبىا فيهىا قىوات
الدفاع واألمن املالية ملالنرويج)؛
 ١7-١١4حتمىىل مس ى ولية م افحىىة اإلفىىالت مىىن العقىىاب ،ومعاجلىىة االدعىىاءات
املتعلقة ابنتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارت بتها قوات األمن والدفاع وتوفة فىر
الوصول العدالة للجميع ملبولندا)؛
 ١٨-١١4ت ثيىف جهودهىا لتىوفة يىع الوسىاعل الالزمىة مل افحىة اإلفىالت مىن
العقاب وضمان معاقبة مرت يب انتهاكات حقوق اإلنسان ملالربتغال)؛

GE.18-06102

15

A/HRC/38/7

 ١9-١١4التحقيىىق و انتهاكىىات حقىىوق اإلنسىىان واجلىراع اجلناعيىىة الىىيت ارت بهىىا
أفراد قوات الدفاع واألمن والفصل فيها مل هورية كورق)؛
 20-١١4ا ىىاي ي ىىع الت ىىدابة الالزم ىىة لض ىىمان حتقيق ىىات نزيه ىىة وفعال ىىة جتريه ىىا
سىىلطات مدنيىىة و االدعىىاءات املتعلقىىة ب ىراع منصىىو عليهىىا و القىىانون الىىدويل،
مب ىىا و يل ىىل الق ىىانون ال ىىدويل حلق ىىوق اإلنس ىىان ،م ىىن أج ىىل حتدي ىىد املسى ى ول عنه ىىا
وحماكمته  ،مع ضمان جراء حماكمات عادلة ملالسويد)؛
 2١-١١4مواص ىىلة اجله ىىود الرامي ىىة م افح ىىة اإلف ىىالت م ىىن العق ىىاب و قام ىىة
العدالة االنتقالية لتحقيق املصاحلة واألمن واالستقرار ملتونس)؛
 22-١١4ضمان حماسبة مرت يب االنتهاكات اجلسىيمة حلقىوق اإلنسىان وللقىانون
الدويل اإلنساين ملأوكرانيا)؛
 23-١١4ا ىىاي جى ىراءات حملاكم ىىة أفى ىراد ق ىىوات األم ىىن املت ىىورط و انتهاك ىىات
حقوق اإلنسان ملاململ ة املتحدة لربيطانيا العظم وآيرلندا الشمالية)؛
 24-١١4التحقيق و االدعاءات املوثوقة املتعلقىة بتجىاوزات وانتهاكىات حقىوق
اإلنسان ،وحماسبة أي شخر تثبت مس وليت عنها ملالوالقت املتحدة األمري ية)؛
 25-١١4تعزيى ىىز التى ىىدابة املتخى ىىذة للتحقيى ىىق و االدعى ىىاءات املتعلقى ىىة ح ى ىاالت
اإلعىدام التعسىفو واملعاملىىة الال نسىانية واملهينىة والتعىىذيب واالحتجىاز غىة القىىانوين
ومعاقبة املس ول عنها ملاألرجنت )؛
 26-١١4التحقيىىق و يىىع حىىاالت التعىىذيب والقتىىل و سىىاءة معاملىىة السىىجناء
املُشار ليها و االدعاءات ورصدها ،وا اي تدابة لضمان حماسبة اجلناة ملأسجاليا)؛
 27-١١4اإلسى ىراع و ا ىىاي ي ىىع الت ىىدابة الالزم ىىة مل افح ىىة ف ىىالت مى ىرت يب
االنتهاك ىىات اجلس ىىيمة حلق ىىوق اإلنس ىىان والق ىىانون ال ىىدويل اإلنس ىىاين م ىىن العق ىىاب،
العدالة وسبل اجلرب ملالنمسا)؛
وضمان اطالع الضحاق عل احلقيقة ووصوهل
 2٨-١١4الوفاء ابلتزامها بفتح حتقيقات رمسية و االدعاءات األخةة الىيت تشىة
ارت اب قوات األمن املالية جتاوزات حلقوق اإلنسان و مايل ملكندا)؛
 29-١١4ضىمان وصىىول ضىىحاق النىزاع العدالىة وضىىمان املسىىاءلة عىىن طريىىق
تقدا يع مرت يب انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسىان والقىانون الىدويل اإلنسىاين،
مبا فيها العنف اجلنسو ،العدالة وعىن طريىق تسىريع عمىل جلنىة احلقيقىة والعدالىة
واملصاحلة ملكندا)؛
 30-١١4ا ىاي جىراءات للتحقيىىق بشى ل نزيى وشىىامل وو الوقىىت املناسىىب و
ادعىىاءات التعىىذيب واإلعىىدام خىىار نطىىاق القضىىاء على أيىىدي القىىوات العسى رية،
وضمان مساءلة اجلناة و عادة أتهيل الضحاق ومنحه تعويضات ملتشي يا)؛
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 3١-١١4ضمان جىراء حتقيقىات مسىتقلة وشىاملة و انتهاكىات حقىوق اإلنسىان
الىىيت يىىدع ارت ا ىىا و املاضىىو وو الوقىىت احلاضىىر على أيىىدي أفىراد قىىوات األمىىن
املايل ،وضمان حماكمة اجلناة والفصل و أمره ملالدامنرك)؛
 32-١١4ضىىمان املسىىاءلة وسىىبل اجلىىرب مىىن أجىىل جتنىىب حىىاالت اإلفىىالت مىىن
العقاب ابلنظر احلاالت اليت مي ن أن تنطوي عل جراع ضد اإلنسانية وجىراع
احلرب أو غةها من االنتهاكات اخلطةة حلقوق اإلنسان مل كوادور)؛
 33-١١4وضىىع حىىد النتهاكىىات حقىىوق اإلنسىىان الىىيت ترت بهىىا قىىوات ال ىىدفاع
واألمن ،من خالل جراء حتقيقات منتظمة و صدار عقوابت ملفرنسا)؛
 34-١١4التحقيق و يع ادعىاءات انتهاكىات حقىوق اإلنسىان ،مبىا فيهىا تلىل
اليت ارت بتها قوات األمن ،وحماكمة اجلناة و نشاء آلية للرقابة الداخلية عل قوات
األمن ملأملانيا)؛
 35-١١4مواصىلة العمىل على م افحىة اإلفىىالت مىن العقىاب ،وضىمان حماكمىىة
مرت يب االنتهاكىات اجلسىيمة حلقىوق اإلنسىان وضىمان وصىول الضىحاق العدالىة
وسبل اجلرب مل يطاليا)؛
 36-١١4تعزيز آليات مساءلة قوات الدفاع واألمن املالية من أجل العمل وفقىا
للقانون الدويل اإلنساين ملهولندا)؛
 37-١١4حتىىديإل اإلطىىار القىىانوين املتعلىىق ابإلفىىالت مىىن العقىىاب ،واسىىت مال
اإلجراءات القضاعية املتخذة ضد من يُدع أهن ارت بوا انتهاكىات جسىيمة حلقىوق
اإلنسان ملامل سيل)؛
 3٨-١١4زقدة املرافق املخصصة لضحاق العنف املتصل ابلنزاع ملالعراق)؛
 39-١١4النظر و وضع اسجاتيجية شاملة إلصال القطاع األمين تسىمح بنىزع
سىال املقىاتل وتسىىر ه و عىادة دمىىاجه  ،فضىالا عىىن عىادة نشىىر قىوات الىىدفاع
واألمن املالية و عادة تش يلها و يع أحناء البلد ملغاان)؛
 40-١١4تنظي محالت توعوية للقضاء عل وص النساء اللوايت يلتمسن اجلىرب
من خالل نظام العدالة ملتيمور  -ليشيت)؛
 4١-١١4ا اي تدابة لتسريع وتةة التحقيق و يع الش او املتعلقىة ابلعنىف
اجلنسىىو والىىتم ن بسىىرعة مىىن صىىدار ح ى عل ى املش ىتب فىىيه ومىىنح تعويض ىات
للضحاق ملفرنسا)؛
 42-١١4مواص ىىلة اجله ىىود الرامي ىىة
ملجنوب أفريقيا)؛

تنفي ىىذ اتف ىىاق الس ىىالم واملص ىىاحلة و م ىىايل

 43-١١4نشاء جلنة حتقيق دوليىة على النحىو املنصىو
للسالم ملالسويد)؛
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 44-١١4احجام يع التزاماهتا و طىار تنفيىذ اتفىاق السىالم واملصىاحلة و مىايل
املنبثق عن عملية اجلزاعر ،دف التوصل تسوية سلمية وداعمة لألزمة ملتشاد)؛
 45-١١4مواصىىلة بىىذل اجلهىىود الراميىىة
أجل حتقيق األمن واالستقرار ملالص )؛
 46-١١4ا اي خطوات هتدف
مايل ملانميبيا)؛

تعزيىىز عمليىىة السىىالم واملصىىاحلة مىىن

التنفيذ ال امىل التفىاق السىالم واملصىاحلة و

 47-١١4وضىىع حىىد إلفىىالت م ىرت يب انتهاكىىات حقىىوق اإلنسىىان مىىن العقىىاب،
ال سىىيما و ىىال مىىايل ،مبىىن فىىيه مرت بىىو العنىىف اجلنسىىو ضىىد النسىىاء ،ومحايىىة
الضحاق من الوص ملبوركينا فاسو)؛
 4٨-١١4تنفي ىىذ اتف ىىاق اجلزاع ىىر للس ىىالم على ى حن ىىو كام ىىل ،بس ىىبل منه ىىا تطبي ىىق
الالمركزية اجملدية عل سلطة احل ومة املركزية وتنفيذ برامج التسىريح ونىزع السىال
و عادة اإلدما ملالوالقت املتحدة األمري ية)؛
 49-١١4مواصىىلة بىىذل اجلهىىود الراميىىة
يع أحناء البلد ملاجلزاعر)؛

توطيىىد السىىالم واملصىىاحلة الوطنيىىة و

 50-١١4تنفيذ اتفاق السالم لعام  2015وتوفة املوارد الالزمة للجنة احلقيقىة
والعدالة واملصاحلة من أجل أداء واليتها ملالربازيل)؛
 5١-١١4ا ى ىىاي التى ىىدابة الالزمى ىىة لضى ىىمان اح ى ىجام حقى ىىوق اإلنسى ىىان و يى ىىع
اإلجىراءات املتخىىذة مىىن أجىىل م افحىىة اإلرهىىاب ،والسىىما للمنظمىىات املختصىىة،
مثىىل اللجنىىة الدوليىىة للصىىليب األمحىىر أو مفوضىىية األم ى املتحىىدة السىىامية حلقىىوق
اإلنسان ،ابلوصول األشخا املشتب و ارت ا أعماالا رهابية ملبلجي ا)؛
 52-١١4متابعة جهود الدعوة ملنع العنف اجملتمعو وجتنب ملاملغرب)؛

 53-١١4ا ىىاي يىىع التىىدابة لضىىمان امتثىىال قواهتىىا املسىىلحة للمعىىاية الدوليىىة
حلقوق اإلنسان ،وال سيما احلظر املطلق للتعذيب ملآيرلندا)؛
 54-١١4حتس أوضاع مراكز االحتجاز ملزامبيا)؛
 55-١١4تعزيز التدابة الرامية

احلد من االكتظاظ و السجون ملأنغوال)؛

 56-١١4معاجلة حالة السجون وحتسينها ىدف ضىمان احتجىاز السىجناء على
حنو يتماش مع املعاية الدولية حلقوق اإلنسان ملهولندا)؛
 57-١١4اعتمىىاد قىىوان تعى ِىرف االجتىىار ابلبشىىر ،وال سىىيما ابلنسىىاء والفتيىىات،
والرق وجت ِرمهما مل هورية كورق)؛
 5٨-١١4مواصلة بذل اجلهود الرامية
واألطفال من االستغالل اجلنسو ملتونس)؛
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 59-١١4مواصى ىىلة تنفيى ىىذ اخلطى ىىة التشى ىىغيلية لربانجمهى ىىا اخلى ىىا
القضاعو ملالسودان)؛
 60-١١4خفى ىض ع ىىدد احملتجى ىزين قب ىىل احملاكم ىىة
األح ام عليه و غضون فجة زمنية معقولة ملفرنسا)؛

بتطى ىىوير اجلهى ىىاز

حى ىد كب ىىة وض ىىمان ص ىىدار

 6١-١١4اعتم ىىاد االسى ىجاتيجية الوطني ىىة لتح ىىديإل جى ىراءات التس ىىجيل امل ىىدين
ملكوت ديفوار)؛
 62-١١4ا اي تدابة كافية من أجل الشفافية و االنتخاابت الربملانية والرائسية
اليت ستجر و عام  2018مل هورية كورق)؛
 63-١١4مواصىىلة تطبيىىق السياسىىات العامىىة الىىيت تركىىز على التنميىىة االجتماعيىىة
واالقتصادية وتعزيز حقوق اإلنسان ملالسنغال)؛
 64-١١4مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية ،اليت من شأهنا
أن تعزز التقدم احملرز مسبق ا ملدولة فلسط )؛
 65-١١4مواصىلة تعزيىىز هياكلهىا األساسىىية وبراجمهىىا االجتماعيىة لصىىا أضىىعف
الفئات ،ال سيما النساء واألطفال مل هورية فنزويال البوليفارية)؛
 66-١١4مواصىىلة تعزيىىز تنميتهىىا االقتصىىادية واالجتماعيىىة املسىىتدامة مىىن أجىىل
رساء أساس مت لصا شعبها كو يتمتع بميع حقوق اإلنسان ملالص )؛
 67-١١4ا اي التدابة الالزمة مل افحة الفقر ملاجلزاعر)؛
 6٨-١١4مضاعفة جهودها الرامية
للحد من الفقر مل ندونيسيا)؛

حشد املوارد الوطنية والدولية املخصصىة

 69-١١4التش ىىجيع على ى ع ىىودة الالجئى ى ال ىىذين غ ىىادروا البل ىىد أثن ىىاء النى ىزاع،
وضمان أمىنه ومحايىة حقىوقه  ،مىن خىالل ا ىاي تىدابة هتىدف عىادة دمىاجه
بصورة فعالة و السياق االقتصادي واالجتماعو والثقاو مل كوادور)؛
 70-١١4وضىع اسىجاتيجيات للتخفيىف مىىن آاثر التصىحر ونقىىر ميىاه الشىىرب
عل حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال ملفييت انم)؛
 7١-١١4تعزيىىز ب ىرامج التىىدريب املهىىين ملواصىىلة دع ى دمىىا الشىىباب و سىىوق
العمل ملفييت انم)؛
 72-١١4مواصىىلة بىىذل اجلهىىود الراميىىة تعزيىىز قطىىاعو التعلىىي والصىىحة ،مىىع
استهداف الفئات الضعيفة ابألساس ،وال سيما األطفال والنساء ملالسنغال)؛
 73-١١4مواصى ىىلة بى ىىذل اجلهى ىىود الراميى ىىة تى ىىوفة مسى ىىاعدة ح وميى ىىة خاصى ىىة
للمرض املصاب بفةوس نقر املناعة البشرية واإليدز ملجنوب أفريقيا)؛
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 74-١١4بىىذل قصىىار جهىىدها حلمايىىة احلقىىوق األساسىىية جلميىىع املىىواطن  ،مبىىا
فيهىا احلىىق و التعلىىي  ،بصىىرف النظىىر عىىن نىوع جنسىىه وعىىن انتمىىاعه اإلثىىين ،وفقى ا
للص وك الدولية حلقوق اإلنسان يات الصلة ملالنرويج)؛
 75-١١4ا ىىاي يىىع التىىدابة الالزمىىة لضىىمان احلىىق و التعلىىي و حىىاالت الطىوارئ
والنزاعات وضمان م انية حصول اجلميع عل التعلي ملتيمور  -ليشيت)؛
 76-١١4وضع اسجاتيجيات لدع وتعزيىز التقىدم احملىرز مى خرا و جمىال التعلىي
ملفييت انم)؛
 77-١١4مواصلة بىذل اجلهىود الراميىة
للجميع دون متييز ملمصر)؛

تعزيىز احلىق و التعلىي وتىوفة التعلىي

 7٨-١١4تعزيز نظام التعلي وزقدة فر احلصول عل التعلي ملالعراق)؛
 79-١١4مواصلة حتس فىر احلصىول على التعلىي لصىا
سن مب رة ململديف)؛

يىع املىالي منىذ

 ٨0-١١4جيى ىىاد بى ىىداعل إلغى ىىالق املى ىىدارس ألسى ىىباب أمنيى ىىة مى ىىن أجى ىىل مواصى ىىلة
التدريس ابلتعاون مع نقاابت امل ِ
درس والسلطات احمللية ملفرنسا)؛
 ٨١-١١4اعتم ىىاد ي ىىع الت ىىدابة الالزم ىىة لض ىىمان احل ىىق و التعل ىىي و ح ىىاالت
الطىىوارئ وحىىاالت الن ىزاع ،وضىىمان اتحىىة التعلىىي للجميىىع ،وال سىىيما للمهىىاجرين
والالجئ واألطفال الذين يلتمسون اللجوء ملهندوراس)؛
 ٨2-١١4مواصلة العمىل مىن أجىل تنفيىذ اإلصىالحات وااللتزامىات الىيت تسىمح
هلا بتحس عادة توزيع األراضو ومل يتها ،مىع مراعىاة ممارسىات األسىالف ومحايىة
صغار املزارع ملدولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ٨3-١١4مواصلة تقوية جهودها الرامية
ملموريشيوس)؛

تعزيز حقوق الطفل واملىرأة ومحايتهىا

 ٨4-١١4مضاعفة اجلهود الرامية تعزيز املسىاواة بى اجلنسى ومت ى املىرأة،
و سياق خطة التنمية املستدامة لعام  2030ملالربازيل)؛
 ٨5-١١4مواصىىلة العمىىل بشىىأن محايىىة حقىىوق امل ىرأة لضىىمان احجامهىىا احجام ى ا
كامالا مل هورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
 ٨6-١١4مواص ى ىىلة ب ى ىىذل جهوده ى ىىا الرامي ى ىىة
وم افحة العنف اجلنساين ضد املرأة ملنيبال)؛
 ٨7-١١4مواصىىلة بىىذل اجلهىىود الراميىىة
املساواة ب اجلنس ملتونس)؛

تعزي ى ىىز املس ى ىىاواة بى ى ى اجلنسى ى ى

م افحىىة التمييىىز ضىىد امل ىرأة وحتقيىىق

 ٨٨-١١4مواصلة جراءات م افحة التمييز ضد املرأة ملكوت ديفوار)؛
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 ٨9-١١4مواصلة بذل اجلهود الرامية
واملمارسة ملمصر)؛

م افحة التمييز ضد املىرأة و القىانون

 90-١١4مواءمة تشريعاهتا للقضاء عل التمييز ضد املرأة ملالنمسا)؛
 9١-١١4تعزيىىز التىىدابة الراميىىة محايىىة حقىىوق امل ىرأة والتأكىىد مىىن أهنىىا ت فىىل
األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة ملجنوب أفريقيا)؛
 92-١١4اإلسى ىراع و تنق ىىيح ق ىىانون العم ىىل والتأك ىىد م ىىن أنى ى يض ىىمن املس ىىاواة
احلقيقية ب املرأة والرجل ملزامبيا)؛
 93-١١4احلد من الفجوة و األجور ب اجلنس ملالعراق)؛
 94-١١4مواصىىلة العمىىل مىىن أجىىل حتقيىىق املسىىاواة لصىىا امل ىرأة و دماجهىىا و
اجملىىال السياسىىو واالقتصىىادي ،ال سىىيما و املنىىاطق الريفيىىة ملدولىىة بوليفيىىا املتعىىددة
القوميات)؛
 95-١١4تعزي ىىز اجلهى ىىود الرامي ىىة م افحى ىىة وص ى ى النس ىىاء واألطفى ىىال الى ىىذين
تعرضوا للزوا القسري والزوا املب ر واالسجقاق اجلنسو واالغتصىاب والتعىذيب
عل أيدي اعات متطرفة ملبولندا)؛
 96-١١4مضاعفة اجلهود الراميىة احلىد بقىدر كبىة مىن يىع أشى ال التمييىز
والعنف ضد املرأة والطفل والقضاء عليها هناعي ا ملكابو فةدي)؛
 97-١١4ت ثيىىف اجلهىىود مل افحىىة يىىع أشى ال العنىىف ضىىد النسىىاء والفتيىىات
ملجورجيا)؛
 9٨-١١4اعتماد تدابة تشىريعية وسياسىاتية مىن أجىل م افحىة العنىف اجلنسىو،
مبا يشمل الزوا القسري والزوا املب ر واالسجقاق اجلنسو واالغتصاب وتعىذيب
النس ىىاء م ىىن قب ىىل اع ىىات متطرف ىىة وأفى ىراد الق ىىوات املس ىىلحة ،وك ىىذلل م ىىن أج ىىل
م افحة فالت مرت يب هذه األفعال من العقاب ملهندوراس)؛
 99-١١4تسريع اجلهود الراميىة اعتمىاد تشىريعات مل افحىة العنىف اجلنسىاين
ووضع برانمج وطين مل افحة االستغالل اجلنسو للنساء والفتيات ملسةاليون)؛
 ١00-١١4تنظي محالت توعوية من أجل وضع حد للوصى االجتمىاعو الىذي
ي ثر و النساء اللوايت وقعن ضحاق لالغتصاب أو االعتىداء اجلنسىو و اتحىة فىر
الوصول الفعلو العدالة جلميع النساء والفتيات ملشيلو)؛
 ١0١-١١4ا ىىاي التىىدابة ال افيىىة لتىىوفة الىىدع الطىىيب والنفسىىو واالجتمىىاعو
والقضىىاعو لضىىحاق االنتهاكىىات اخلطىىةة حلقىىوق اإلنسىىان ،ال سىىيما األطفىىال اجلنىىود
سىىابق ا وضىىحاق اجل ىراع اجلنسىىية ،مبىىا فيهىىا أفعىىال العنىىف اجلنسىىو املتصىىل ابلن ىزاع
ملسلوفينيا)؛
١02-١١4
ملتوغو)؛
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 ١03-١١4تعزيى ىىز تنفيى ىىذ التش ى ىريعات والسياسى ىىات الراميى ىىة القضى ىىاء عل ى ى
املمارسى ىىات التقليديى ىىة الضى ىىارة ،ال سى ىىيما زوا األطفى ىىال والى ىىزوا املب ى ىىر والى ىىزوا
القسري وتشوي األعضاء التناسلية لإلانث ملرواندا)؛
 ١04-١١4ا اي خطوات ملموسة مىن أجىل تنفيىذ الىربامج والسياسىات الراميىة
القضىىاء عل ى املمارسىىات الضىىارة بصىىحة النسىىاء والفتيىىات ،مبىىا و يلىىل اخلتىىان
ملانميبيا)؛
 ١05-١١4تعزيىىز اجلهىىود الراميىىة منىىع وم افحىىة يىىع أشى ال العنىىف ضىىد
املرأة ،مبا و يلل تشوي األعضاء التناسلية لإلانث مل يطاليا)؛
 ١06-١١4مواصلة وضع وتنفيذ سياسات عامة ملنع يع أش ال العنىف ضىد
املرأة ،مبا فيها تشوي األعضىاء التناسىلية لىإلانث والىزوا القسىري والىزوا املب ىر،
والتصدي هلا واملعاقبة عليها والقضاء عليها ملابراغواي)؛
 ١07-١١4مواصلة بذل جهود التوعية الراميىة
تشوي األعضاء التناسلية لإلانث ملغابون)؛
 ١0٨-١١4مواصلة بذل اجلهود الرامية

تشىجيع التخلىو عىن ممارسىة

م افحة الزوا املب ر ملتونس)؛

 ١09-١١4مواص ىىلة ب ىىذل اجله ىىود الرامي ىىة م افح ىىة ي ىىع أشى ى ال العن ىىف
اجلنسىىو ،مبىىا فيهىىا زوا األطفىىال والىىزوا املب ىىر والىىزوا القسىىري ،ومحايىىة النسىىاء
منها ململديف)؛
 ١١0-١١4تنظ ىىي مح ىىالت توعوي ىىة للح ىىد م ىىن زوا األطف ىىال وال ىىزوا املب ىىر
ملشيلو)؛
 ١١١-١١4تنفيذ تدابة تعزز املساواة بى اجلنسى وتضىمن وصىول املىرأة على
حنو أفضل مناصب صنع القرار ملسةاليون)؛
 ١١2-١١4ا اي التدابة الالزمة لضمان املتابعىة الفعالىة لتنفيىذ القىانون املتعلىق
حصر مشاركة املرأة ملبلجي ا)؛
 ١١3-١١4تنفيذ اسجاتيجية وطنية لزقدة مشاركة املرأة ومتثيلها و االنتخىاابت
العامة ملتشي يا)؛
 ١١4-١١4ض ىىمان مش ىىاركة املى ىرأة مش ىىاركة كامل ىىة وهادف ىىة و ي ىىع العملي ىىات
السياسية و مايل ،وال سيما العمليات املتعلقة ابتفاق اجلزاعر للسالم ملالسويد)؛
 ١١5-١١4حتقيى ىىق املشى ىىاركة الفعالى ىىة للم ى ىرأة و يى ىىع مراحى ىىل عمليى ىىة السى ىىالم
واالستقرار و عادة اإلعمار و مايل ملشيلو)؛
 ١١6-١١4اعتمى ىىاد اإلعى ىىالن املتعلى ىىق ابلسى ىىالمة و املى ىىدارس وااللت ى ىزام بتنفيى ىىذ
املبىىادئ التوجيهيىىة املتعلقىىة حمايىىة املىىدارس واجلامعىىات مىىن أن تُسىىتخدم اسىىتخداما
عس رقا أثناء النزاعات ملسويسرا)؛
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 ١١7-١١4ا اي خطوات من أجل حتس محاية حقوق الطفل و نشاء وكىاالت
متخصص ىىة لتعزي ىىز ومحاي ىىة حق ىىوق األطف ىىال الض ىىعفاء ،وتزوي ىىدها ابمل ىىوارد ورص ىىدها
ملأسجاليا)؛
 ١١٨-١١4مواصىىلة ت ثيىىف جهودهىىا مىىن أجىىل وضىىع حىىد لعمىىل األطفىىال و
طىىار الىىربانمج الىىوطين مل افحىىة عمىىل األطفىىال عىىن طريىىق نشىىر القىىوان الىىيت حتظىىره
ملكواب)؛
 ١١9-١١4ا اي خطوات الستعراض وتعزيز اإلطار التشريعو بغية ضمان جترا
أسوأ أش ال عمل األطفال واحملاكمة عليها بصورة فعالة ملاململ ة املتحدة لربيطانيىا
العظم وآيرلندا الشمالية)؛
 ١20-١١4حظى ىىر تشى ىىغيل األطفى ىىال حظى ىىرا صى ىىارما ورفى ىىع احل ى ىد األدىن لسى ىىن
االستخدام ملزامبيا)؛
 ١2١-١١4ا اي تدابة حامسة وكافية إلهناء ممارسة التجنيد القسري واإلجباري
لألطفال عل أيدي اجلماعات املسلحة ملبولندا)؛
 ١22-١١4اعتمىىاد التىىدابة الالزمىىة ،بىىدع مىىن البعثىىة املت املىىة ،ملنىىع احىىتالل
اجملموعى ىىات املسى ىىلحة للمى ىىدارس و نشى ىىاء آليى ىىات للحمايى ىىة مى ىىن التجنيى ىىد القسى ىىري
لألطفال واملراهق ملامل سيل)؛
 ١23-١١4سن و نفاي قىوان لتجىرا جتنيىد األطفىال والىرق ملالىوالقت املتحىدة
األمري ية)؛
 ١24-١١4تعزي ىىز اجله ىىود الرامي ىىة ض ىىمان محاي ىىة ورف ىىاه األطف ىىال ،ال س ىىيما
عن ىىدما يتعل ىىق األم ىىر بتجني ىىد األطف ىىال و ع ىىادة دم ىىا األطف ىىال اجلن ىىود ،وض ىىمان
تعليمه ملالنمسا)؛
 ١25-١١4وضع حد للتجنيد اإلجباري لألطفال من أجل أداء أدوار فعالىة و
النزاع املسلح ملبوتسواان)؛
 ١26-١١4ا ىىاي خطىىوات حلمايىىة األطفىىال مىىن التجنيىىد كأطفىىال جنىىود وتىىوفة
برامج عادة التأهيل و عادة اإلدما عل األمد الطويىل لألطفىال اجلنىود املسىرح
ملتشي يا)؛
 ١27-١١4تعزيز اجلهود الرامية منع وم افحة جتنيد األطفىال واسىتخدامه
و النزاعات املسلحة وكفالة عادة دماجه و اجملتمع مل يطاليا)؛
 ١2٨-١١4ا ىىاي ي ىىع الت ىىدابة الالزم ىىة لوض ىىع ح ىىد ملمارس ىىة جتني ىىد األطف ىىال
واسىىتخدام األطفىىال اجلنىىود على أيىىدي اجلماعىىات املسىىلحة وا ىىاي تىىدابة للسىىما
إبعادة دماجه و اجملتمع ملل سمربغ)؛
 ١29-١١4دع ى عىىادة اإلدمىىا االجتمىىاعو واالقتصىىادي لألطفىىال والشىىباب
الذين يعيشون و الشارع ملل سمربغ)؛
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 ١30-١١4مواص ىىلة حتسى ى اإلط ىىار الق ىىانوين حلماي ىىة األش ىىخا
ملهاييت)؛

يوي اإلعاق ىىة

 ١3١-١١4اعتماد تدابة ملموسة لصا املهاجرين وملتمسو اللجوء ملهاييت)؛
 ١32-١١4وضى ىىع اللمسى ىىات األخى ىىةة عل ى ى مشى ىىروع القى ىىانون املتعلى ىىق حمايى ىىة
املدافع عن حقوق اإلنسان ملبوركينا فاسو)؛
 ١33-١١4قى ىرار مش ىىروع الق ىىانون املتعل ىىق ابالعى ىجاف ابمل ىىدافع ع ىىن حق ىىوق
اإلنسان ومحايته ملأملانيا).
 -١١5ستنظر مايل و التوصيات التالية وسىتقدم ردودا عليهىا و وقىت مناسىب ال يتجىاوز
اتريخ انعقاد الدورة الثامنة والثالث جمللس حقوق اإلنسان:
 ١-١١5التص ىىديق على ى الربوتوك ىىول االختي ىىاري الث ىىاين للعه ىىد ال ىىدويل اخل ىىا
ابحلق ىىوق املدني ىىة والسياس ىىية واهل ىىادف لغ ىىاء عقوب ىىة اإلع ىىدام ،وا ىىاي الت ىىدابة
املناسبة إللغاء عقوبة اإلعدام ملسويسرا)؛
 2-١١5النظىىر و التصىىديق عل ى الربوتوكىىول االختيىىاري الثىىاين للعهىىد الىىدويل
اخل ىىا ابحلق ىىوق املدني ىىة والسياس ىىية واهل ىىادف لغ ىىاء عقوب ىىة اإلع ىىدام ،و في ىىف
أح ام اإلعدام أح ام ابلسجن ملأوروغواي)؛
 3-١١5حياء املشاورات بشأن مشروع القانون املقىج إللغىاء عقوبىة اإلعىدام
والنظر و التصديق عل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلا ابحلقىوق
املدنية والسياسية ملانميبيا)؛
 4-١١5التص ىىديق على ى الربوتوك ىىول االختي ىىاري الث ىىاين للعه ىىد ال ىىدويل اخل ىىا
ابحلق ىىوق املدني ىىة والسياس ىىية واهل ىىادف لغ ىىاء عقوب ىىة اإلع ىىدام ملكرواتي ىىا) ملاجلب ىىل
األس ىىود)؛ والتص ىىديق على ى الربوتوك ىىول االختي ىىاري الث ىىاين للعه ىىد ال ىىدويل اخلى ىىا
ابحلق ىىوق املدني ىىة والسياس ىىية مل س ىىتونيا)؛ وا ىىاي ت ىىدابة للتص ىىديق على ى الربوتوك ىىول
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية ملجورجيا)؛
5-١١5

النظر و لغاء عقوبة اإلعدام متاما مل يطاليا)؛

 6-١١5لغىاء عقوبىة اإلعىىدام متامىا والتصىىديق على الربوتوكىول االختيىىاري الثىاين للعهىىد
الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية واهلادف لغاء عقوبة اإلعدام ملالربتغال)؛
 7-١١5التصىىديق عل ى الربوتوكىىول االختيىىاري للعهىىد الىىدويل اخلىىا
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملالربتغال)؛

ابحلقىىوق

 ٨-١١5التصى ى ىىديق عل ى ى ى الربوتوكى ى ىىول االختيى ى ىىاري التفاقيى ى ىىة حقى ى ىىوق الطفى ى ىىل
ملالربتغىىال)؛ والتصىىديق عل ى الربوتوكىىول االختيىىاري التفاقيىىة حقىىوق الطفىىل املتعلىىق
إبجراء تقدا البالغات ملكرواتيا)؛
 9-١١5مراجع ىىة ق ىىوان وسياس ىىات وممارس ىىات التع ىىدين م ىىن أج ىىل االس ىىتجابة
لتطلعات اجملتمعات احمللية واستثمار اإليرادات املتولىدة و الىربامج اخلاصىة ابهلياكىل
األساسية ملهاييت)؛
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 ١0-١١5ا ىىاي تىىدابة لوقىىف تنفيىىذ أح ىىام اإلعىىدام ،مبوجىىب القىىانون ،وا ىىاي
خطوات ملموسة من أجل اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام ملرواندا)؛
 ١١-١١5لغاء عقوبة اإلعدام رمسي ا ملأسجاليا)؛

 ١2-١١5النظر و لغاء عقوبة اإلعدام ملموزامبيق)؛
 ١3-١١5تنفيىىذ مشىىروع القىىانون الرامىىو لغىىاء جتىىرا املخالفىىات الصىىحفية،
الذي يش ل تقدُّم ا ضرورقا لتشجيع وساعط اإلعالم احلرة و مايل ملالنمسا)؛
 ١4-١١5لغىىاء جت ىرا التشىىهة و دراج ى و قىىانون مىىدين وفق ى ا للمعىىاية الدوليىىة
مل ستونيا)؛

 ١5-١١5القضى ىىاء عل ى ى يى ىىع األح ى ىىام واملمارسى ىىات التمييزيى ىىة ضى ىىد النسى ىىاء
والفتي ىىات ال ىىواردة و ق ىىانون األح ىىوال الشخص ىىية واألس ىىرة ،مب ىىا و يل ىىل األح ىىام
املتعلقة ابملةاث وااللتزام بطاعة الزو ملابراغواي)؛
 ١6-١١5عىادة تقيىىي اآلاثر السىلبية املجتبىىة على األح ىىام التمييزيىة الىواردة و
املشىىروع األويل لقىىانون األحىىوال الشخصىىية واألسىىرة املىىنقح ،ال ىيت مي ىىن أن تضىىر
ابملرأة املالية وتعيدها الوراء ،ويلل من أجىل ضىمان عمىال حقىوق املىرأة املاليىة
وحريتها التامة ،دون أي متييز عل اإلطالق ملدولة فلسط )؛
 ١7-١١5مواصلة ا ىاي التىدابة الالزمىة لضىمان املسىاواة بى اجلنسى  ،و جىراء
تنقيح ىىات كافي ىىة ألح ىىام ق ىىانون األح ىىوال الشخص ىىية واألس ىىرة ال ىىيت ال تتس ىىق م ىىع
املعاية الدولية حلقوق املرأة ملتركيا)؛
 ١٨-١١5زالىىة يىىع األح ىىام واملمارسىىات التمييزيىىة ضىىد النسىىاء والفتيىىات مىىن
قانون األحوال الشخصية واألسرة ،وتعزيز احلظر املفىروض ،مبوجىب القىانون ،على
املمارسات الثقافية والتقليدية الضارة ابلفتيات والنساء ملامل سيل)؛
 ١9-١١5ضىىمان لغ ىىاء ي ىىع األح ىىام التمييزي ىىة ض ىىد املى ىرأة ال ىىواردة و ق ىىانون
األسرة وقانون العمل ملبوركينا فاسو)؛
 20-١١5عادة تضم قانون األحوال الشخصية واألسرة صيغة املادة  25من
نسىخة هىىذا القىىانون الصىادرة و عىىام  ،2009الىىيت تىنر على "سىىرقن املعاهىىدات
واالتفاقىىات الدوليىىة املتعلقىىة حمايىىة النسىىاء واألطفىىال ،الىىيت صىىدقت عليهىىا مىىايل
حسب األصول واليت نُشرت" ملالدامنرك)؛
 2١-١١5زالة يىع األح ىام التمييزيىة مىن قىانون األحىوال الشخصىية واألسىرة
من أجل اعتماد طار شامل جديد مل افحة التمييز ملهندوراس)؛
 22-١١5القيام دون أتخة ابإلصال الىالزم إلزالىة يىع األح ىام واملمارسىات
التمييزي ىىة ض ىىد النس ىىاء والفتي ىىات ال ىىواردة و ق ىىانون األح ىىوال الشخص ىىية واألس ىىرة
ملآيسلندا)؛
 23-١١5لغىىاء يىىع األح ىىام التمييزيىىة ،مبىىا فيهىىا األح ىىام الىىواردة و قىىانون
األحوال الشخصية واألسرة ملالتفيا)؛
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 24-١١5سىىن تش ىريعات شىىاملة مل افحىىة التمييىىز و ج ىراء مناقشىىة عامىىة واسىىعة
النطاق بشأن أمهية اعتماد حقوق متساوية للنساء والرجال ملاجلبل األسود)؛
 25-١١5اعتمى ىىاد تش ى ىريعات مل افحى ىىة التمييى ىىز ب ى ى اجلنس ى ى حتظى ىىر ،مى ىىن ب ى ى
ما حتظر ،يع أش ال العنف اجلنساين ،مبا فيها تشوي األعضاء التناسلية لإلانث،
وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والفتيات و مايل ومحايتها ملسلوفينيا)؛
 26-١١5جترا تشوي األعضاء التناسلية لإلانث من أجل احلد بش ل كبىة مىن
نس ىبة الس ى ان ضىىحاق هىىذه األفعىىال؛ وتعزيىىز محىىالت التوعيىىة ،ال سىىيما و طىىار
شراكة مىع الزعمىاء الىديني  ،وتنفيىذ جىراءات مىن أجىل عىادة التأهيىل االجتمىاعو
واالقتصادي للنساء اللوايت ميارسن تشوي األعضاء التناسلية لإلانث ملفرنسا)؛
 27-١١5مواصىىلة جهودهىىا لوضىىع قىىانون ظىىر يىىع أش ى ال العنىىف اجلنسىىاين
ملسويسرا)؛
 2٨-١١5العمل للقضاء عل يع أش ال التمييز ضىد النسىاء والفتيىات ،الىيت
ال تزال موجودة و قانون األحوال الشخصية واألسرة ملتوغو)؛
 29-١١5اإلس ىراع ابعتمىىاد قىىانون يهىىدف م افحىىة العنىىف اجلنسىىاين ،وفق ىا
اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء عل يع أش ال التمييز ضد املرأة ملبلجي ا)؛
 30-١١5ضمان تعزيز م افحة التمييىز ضىد املىرأة والعنىف اجلنسىاين مىن خىالل
تشريعات ملمدغشقر)؛
 3١-١١5اعتمىىاد تش ىريعات حتظىىر تشىىوي األعضىىاء التناسىىلية لىىإلانث والعنىىف
املن ىىزيل و جى ىراء مح ىىالت للتوعي ىىة ،قب ىىل انعق ىىاد دورة االس ىىتعراض ال ىىدوري الش ىىامل
التالية ،من أجل القضاء عل هذه األش ال من العنف و املمارسة ملتشي يا)؛
 32-١١5اعتمىىاد تش ىريعات حتظىىر يىىع أش ى ال العنىىف اجلنسىىاين ،مبىىا و يلىىل
املمارسة التقليدية املتمثلة و تشوي األعضاء التناسلية لإلانث ملاهلند)؛
 33-١١5مواصىىلة ا ىىاي التىىدابة الالزمىىة حلظىىر أي ش ى ل مىىن أش ى ال تشىىوي
األعضىىاء التناسىىلية لىىإلانث ،وفق ى ا للتوصىىيات الىىيت قىىدمتها اللجنىىة املعنيىىة ابلقضىىاء
عل ى التمييىىز ضىىد امل ىرأة وجلنىىة حقىىوق الطفىىل؛ وتنفيىىذ ج ىراءات للقضىىاء عل ى أي
ش ى ل آخىىر مىىن أش ى ال التمييىىز القىىاع عل ى نىىوع اجلىىنس أو املمارسىىات التقليديىىة
العنيفة ضد املرأة ملأوروغواي)؛
 34-١١5جترا تشوي األعضاء التناسلية لإلانث ملابراغواي)؛
 35-١١5وضع اللمسات األخىةة على مشىروع القىانون الىذي ظىر ممارسىة تشىوي
األعضاء التناسلية لإلانث اليت قد متس حنو  90و املاعة من الفتيات ملبولندا)؛
 36-١١5تعزي ىىز الت ىىدابة الرامي ىىة وض ىىع خط ىىة ش ىىاملة مل افح ىىة املمارس ىىات
والتقاليىىد الثقافيىىة الضىىارة الىيت ال تىزال قاعمىىة ضىىد املىرأة ،وال سىىيما ابعتمىىاد قىىانون
ظر تشوي األعضاء التناسلية لإلانث ملاألرجنت )؛
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 37-١١5اعتمىىاد تش ىريعات حتظىىر يىىع أش ى ال املمارسىىة التقليديىىة املتمثلىىة و
تش ىىوي األعض ىىاء التناس ىىلية ل ىىإلانث واس ىىت مال مراجع ىىة الق ىىانون اجلن ىىاعو لتض ىىمين
أح ام ا تعاقب عل العنف ضد املرأة ملبوتسواان)؛
 3٨-١١5وضىىع اللمسىىات األخ ىىةة عل ى مش ىىروع القىىانون ال ىىذي ظىىر تشى ىوي
األعضاء التناسلية لإلانث ويعاقب علي ملبوركينا فاسو)؛
 39-١١5تسريع وتىةة التىدابة التشىريعية الىيت ستفضىو حظىر صىارم لتشىوي
األعضاء التناسلية لإلانث والزوا املب ر واملعاقبة عليهما ملكابو فةدي)؛
 40-١١5وضع تشريعات حتظر تشوي األعضاء التناسلية لإلانث ملكندا)؛
 4١-١١5ضى ىىمان سى ىىن وتنفيى ىىذ تش ى ىريعات لتجى ىىرا تشى ىىوي األعضى ىىاء التناسى ىىلية
لإلانث ،ابإلضافة تصمي سياسات عامة و جراءات ملموسة هتدف القضىاء
التام عل هذه املمارسة مل كوادور)؛
 42-١١5التعجيىل بعمليىة اعتمىاد مشىروع قىىانون مل افحىة العنىف اجلنسىاين ،مبىىا
و يلل تشوي األعضاء التناسلية لإلانث ملغابون)؛
 43-١١5اعتم ىىاد قى ىوان جناعي ىىة حتظ ىىر ي ىىع أشى ى ال تشى ىوي األعض ىىاء التناس ىىلية
لإلانث وقطعها ،والشروع و مناقشة عامة تتناول املمارسات التقليدية الضارة ملأملانيا)؛
 44-١١5اعتم ىىاد تشى ىريعات حلظ ىىر ي ىىع أشى ى ال تش ىىوي األعض ىىاء التناس ىىلية
لإلانث وقطعها ملآيسلندا)؛
 45-١١5اعتمىىاد تشىريعات حلظىىر يىىع أشى ال تشىىوي األعضىىاء التناسىىلية مىىن
أجل كفالة املعاقبة عل هذه املمارسة ملل سمربغ)؛
 46-١١5اعتماد قوان جناعية حتظر صىراحة تشىوي األعضىاء التناسىلية لىإلانث
ملالنرويج)؛
 47-١١5حتديد السن الدنيا للزوا و  21عام ا للفتيان والفتيات و يكاء وعو
اجلمهور بشأن هذا القانون ،وال سيما النساء والفتيات ملهاييت)؛
 4٨-١١5حتديىىد سىىن الىىزوا للفتيىىان والفتيىىات عل ى حىىد سىىواء و  18عام ى ا،
وتعزيز اجلهود الرامية وضع حد لزوا األطفال والزوا املب ر والىزوا القسىري
ملسةاليون)؛
 49-١١5اعتماد آلية قانونية مل افحة زوا األطفال والزوا املب ر ملأنغوال)؛
 50-١١5تعىىديل التش ىريعات القاعمىىة لرفىىع السىىن الىىدنيا للموافقىىة عل ى الىىزوا
 18عام ى ا ابلنسىىبة للم ىرأة ،عل ى النحىىو املنصىىو علي ى و الربوتوكىىول امللحىىق
ابمليثى ىىاق األفريقى ىىو حلقى ىىوق اإلنسى ىىان والشى ىىعوب بشى ىىأن حقى ىىوق امل ى ىرأة و أفريقيى ىىا
ملبروتوكول مابوتو) ملكندا)؛
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 5١-١١5تع ى ىىديل ق ى ىىانون األح ى ىىوال الشخص ى ىىية واألس ى ىىرة ملواءمتى ى ى م ى ىىع احلظ ى ىىر
الدستوري للتمييز القاع عل نوع اجلنس ،بطرق منها منح النساء والفتيات حقوق ا
متساوية و املةاث ورفع السن الدنيا لزوا الفتيات  18عام ا ملأملانيا)؛
 52-١١5رفىىع السىىن الىىدنيا لىزوا الفتيىىات
مع بروتوكول مابوتو ملآيسلندا)؛

 18عامى ا ،دون اسىىتثناء ،متاشىىي ا

 53-١١5مواءمىىة السىىن الىىدنيا ل ىزوا الفتيىىات مىىع املعىىاية الدوليىىة لتصىىبح 18
عام ا بدالا من  16عام ا ،بغية القضاء عل الزوا املب ر والزوا القسىري للفتيىات
ملانميبيا)؛
 54-١١5رفىىع السىىن الىىدنيا لىزوا الفتيىىات
مابوتو ملل سمربغ).

 18عامى ا ،متاشىىي ا مىىع بروتوكىىول

 -١١6ونظى ىىرت مى ىىايل و التوصى ىىيات الى ىىيت قُى ىىدمت أثنى ىىاء احلى ىىوار التفى ىىاعلو/الواردة أدانه،
وأحاطت ا علما:
 ١-١١6توجي ى ى دعى ىىوة داعمى ىىة
اإلنسان ملالربتغال)؛

يى ىىع اإلج ى ىراءات اخلاصى ىىة جمللى ىىس حقى ىىوق

 2-١١6توجي ى دعىىوة داعمىىة ومفتوحىىة
اإلنسان ملأوكرانيا)؛

اإلج ىراءات اخلاصىىة جمللىىس حقىىوق

 3-١١6النظىىر و م انيىىة توجي ى دعىىوة داعمىىة
طار اإلجراءات اخلاصة لألم املتحدة ملجورجيا)؛

يىىع امل لف ى بىىوالقت و

 4-١١6توجي دعىوة داعمىة اإلجىراءات املواضىيعية اخلاصىة املتعلقىة حقىوق
اإلنس ىىان والتابع ىىة جملل ىىس حق ىىوق اإلنس ىىان ،ووض ىىع ه ىىذه ال ىىدعوة موض ىىع التنفي ىىذ
ملتشي يا)؛
 5-١١6مضىىاعفة جهودهىىا لوضىىع حىىد للممارسىىات التقليديىىة والضىىارة ،مثىىل
زوا األطف ىىال وال ىىزوا القس ىىري ،وتع ىىدد الزوج ىىات ،واملمارس ىىات املهين ىىة ِ
واملذل ىىة
والتغذية القسرية ملهندوراس)؛
 6-١١6تس ىريح يىىع األطفىىال الىىذين تسىىتخدمه امليليشىىيات املدعومىىة مىىن
احل ومة عل الفور ملآيسلندا)؛
 7-١١6ا ىىاي يىىع التىىدابة املم نىىة حلمايىىة األطفىىال مىىن التجنيىىد على أيىىدي
اجلماعات املسلحة املتحالفة مع الدولة وغة احل ومية ملآيرلندا).
 -١١7يع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة و هىذا التقريىر تعىرب عىن موقىف الدولىة
ملالىىدول) الىىيت قىىدمتها و/أو الدولىىة موضىىوع االسىىتعراض .وال ينبغىىو أتويلهىىا على أهنىىا حتظى
بتأييد الفريق العامل ب امل .
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internationale;
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