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الشامل*

A/HRC/40/15

مقدمة
 -1عقد د ددد اللريد د ددق السامد د ددد املسد د دد ،ابملند د ددتسراا الد د دددور ال د د ددامد املن د د د ج د د د ق د د درار
الل د د د ة مد د ددن  5إىل  16ت د د درين
جمل د د د حق د د د ن ا د د ددان  1/5دورتد د ددة اااديد د ددة والن د د د
الن دداو /فمرب  .2018وانتُسرض ددحل ااال ددة ت دداد اثل ددة النالن ددة ع ددرة املسقد د دة 13
ت رين الناو /فمرب  .2018وترأس وفدد ت داد وريدر السددل املحبلدق اقد ن ا دان دج مدحل
عدرا  .واعتمددد اللريددق السامددد التقريددر املتسلددق هت دداد جل ددتة ال دداهسة ع ددرة املسق د دة 15
ت رين الناو /فمرب .2018
 -2و  10كددا ن الناو/يندداير  2018اختددار جملد حقد ن ا ددان فريددق املقددررين التددا
(اجملم عة الن ة) لت ري انتسراا ااالة ت اد :أملا ا وه رو د وقريغ زنتان.
 -3وعمد ا أبححبدام اللقدرة  15مددن مرفدق قدرار جملد حقد ن ا دان  1/5واللقدرة  5مددن
مرفق قراره  21/16صدرت ال اثئق التال ة ألغراا انتسراا ااالة ت اد:
(أ)

تقرير وط/،عرا كتا مقدم وفق ا لللقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/31/TCD/1؛

(ب) جتم ع للمسل مات أعدتة مل ض ة األمم املتحددة ال دام ة اقد ن ا
لللقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/31/TCD/2؛

دان وفقد ا

(ج) مد د جز أعدت ددة املل ضد د ة ال ددام ة اقد د ن ا ددان وفقد د ا لللق ددرة ( 15ج) م ددن
ال قة ( )A/HRC/WG.6/31/TCD/3وتص يبها (.)A/HRC/WG.6/31/TCD/3/Corr.1
 -٤وأُح لحل إىل ت اد عن طريق اجملم عة الن ة قائمة أنئلة أعدهتا نلل ا أملا ا والرباريد
والربتغال (ابنم جمم عة األصدقاء املسن ة ابلتنل ذ وإعداد التقدارير واملتاهسدة علدمل امل دت و الد ط)،
وت دداد ونددل ف ن ا وال د يد ول وتن ددتاين واململحبددة املتحدددة لربينا ددا الس.مددمل وأيرلندددا ال ددمال ة.
وميحبن املط ع علمل هذه األنئلة امل قع ال بحبي اخلارجي ل نتسراا الدور ال امد.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5وأكدد وريددر السدددل وحدافا األختددام واملحبلددق اقد ن ا دان أن ت دداد ت اجددة حتددد ت
عديدددة ددا ع اق د وخ مددة علددمل حالددة حقد ن ا ددان ددا ذلددو الصدراعات النائل ددة واللقددر
وصس ابت ااص ل علمل اخلدمات املجتماع ة األنان ة واملح ار الساملي وا رهاب.
 -6وشدددد علددمل أن التقريددر الد ط ،هد اددرة عمددد تسدداوو وت دداركي هد ورارة السدددل املحبللددة
د لة حق د ن ا ددان واللفنددة اللن ددة امل د كة ه د ال د رارات الدديت تعددم ددع ال د رارات املسن ددة
ابث ا د املوتللددة اق د ن ا ددان .وتت ددحبد هددذه اللفنددة مددن ةنددد للفمس ددة ال طن ددة وةنل د
للمفتمددع امل دددو وشددركاء فن د ومددال ه ددنهم محبت د املل ض د ة ال ددام ة اق د ن ا ددان
ت اد .ورح ورير السدل هتسزيز حع ر املل ض ة ال ام ة ت اد ما يدل علمل التسداون املمتدار
ه ت اد واملل ض ة.
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 -٧وقددال إن ت دداد حققددحل منددذ آخددر من د ل ددا أمددام جمل د حق د ن ا ددان تقدددما يتسلددق
اب طددار القددا و وامل ن ددي وابلتسدداون مددع آل ددات حق د ن ا ددان التاهسددة ل مددم املتحدددة .علددمل
جمدال حقد ن ا دان وصددقحل علدمل عددد مدن
امل ت و القا و اعتمدت ت داد عددة قد ا
املتلاق ددات .فلددي عددام  2015صدددقحل ت دداد علددمل الربوت كد ل امللحددق ابمل نددان األفريقددي اقد ن
ا ددان وال ددس ب ه د ن إ دداء ارحبمددة األفريق ددة اق د ن ا ددان وال ددس ب .و  29ت درين
األول/أكتد د هر  2018أق ددرت اثمس ددة ال طن ددة م دداريع قد د ا للتص ددديق عل ددمل اتلاق ددة حقد د ن
األشواص ذو ا عاقة واملتلاق ة الدول دة امايدة حقد ن دع السمدال املهداجرين وأفدراد أندرهم.
وت اد هصدد التصديق علمل اتلاق ة منع جرمية ا ابدة اثماع ة واملساقبة عل ها.
 -8كم ددا ص دددقحل ت دداد عل ددمل املتلاق ددات التال ددة :اتلاق ددة األم ددم املتح دددة ملحبافح ددة اثرمي ددة
املن.مددة عددرب ال طن ددة الدديت نددد صددحبا قا دا ملنددع وقمددع املجتددار ابألشددواص؛ واملتلاق ددة الدول ددة
لقمددع يددد ا رهدداب؛ واتلاق ددة األمددم املتحدددة ملحبافحددة الل دداد؛ اتلاق ددة التسدداون القعددائي الدددو
ملحبافحة ا رهاب؛ واتلان التساون القعائي الن ي ه ت اد وما والن فر.
 -9و اجملدال الت دريسي التزمدحل ت داد علدمل صد خداص ه ضدع جمم عدة قد ا مل ند ما
إط ددار ا صد د حات ال دديت أدخل ددحل عل ددمل ق ددا ن السقد د ابت وق ددا ن ا جد دراءات اثنائ ددة وه ددي
إصد حات جسلدحل ةارندات البلددد متماشد ة مدع التزاماتدة الدول ددة .واعتُمددت قدا ن السقد ابت
اثديد التساريق واألححبام ال اردة املتلاق ات الدول ة ذات الصلة مل ن ما جمال محبافحدة
التسذي وجمال القا ن الدو ا او.
 -10وجرو إص ح اللفنة ال طن ة اق ن ا ان ج القا ن رقم  026/PR/2017الدذ
قحتة اثمس دة ال طن دة واعتمدتدة .واعتُدرب هدذا ا صد ح الدذ ت د إجدراله هلعدد التسداون مدع
خمتلددق اثه ددات ال طن ددة والدول ددة اللاعل ددة ج ذج د ا م ددن املمارن ددات اث دددة جم ددال الت دريسات
املتسلقددة ابمل ن ددات ال طن ددة اق د ن ا ددان .واب ضددافة إىل ذلددو قامددحل ححب مددة ت دداد
إطار هدء عمد م ن ات اثمه رية الراهسة إبضدلاء النداهع الدندت ر علدمل هدذه اللفندة سلهدا
واحدة من أكرب م ن ات اثمه رية هبدف إهرارها وإعنائها مزيدا من األمه ة .وندتسمد اللفندة
ال طن ددة اق د ن ا ددان كال ددة ملنددع التسددذي ومحبافحتددة وفق د ا للربوت ك د ل املخت ددار ملتلاق ددة
مناهعة التسذي وغريه من ضروب املساملة أو السق هة القان ة أو ال إ ا ة أو امله نة.
 -11وقال ورير السدل إن ت اد ااجة إىل دعم شركائها لغاء عق هة ا عدام ه ب اااجدة
ونرند ن ف هدا
إىل مراكز احتفار ذات حرانة أمن ة م ددة يد دع ف هدا ا رهداه ن وكبدار اجملدرم ُ
عل ددمل النح د األمن ددد لع ددمان ح دداهتم هس دددا ع ددن املراف ددق التقل دي ددة لتفن د أ ددري ن ددل عل ددمل
ال ددفناء ارخدرين .وف مددا يتسلددق احبددم ا عدددام الصددادر آب/أغ ددن  2018أشددار إىل أن
صادر ج قرار قعدائي يصدس علدمل وريدر السددل التسل دق عل دة .غدري أ دة أكدد هصدلتة
ااحبم ٌ
قاض د ا أن القعدداة وجدددوا أدلددة شددديدة ال ض د ح انددتنتف ا مددن خ ددا ارتحبدداب أعمددال إرهاه ددة.
وجيددر تنقد ن قددا ن قمددع األعمددال ا رهاه ددة املد ر  15ر/ي ل ددة  2015هدددعم مددن ال ددركاء
املحتاد األورو ومحبت األمم املتحدة املس ،ابملودرات واثرمية .ون س د القا ن اثديدد صد اغة
تسريدق ا رهداب ددا يتماشدمل مددع املسدايري الدول ددة ونددد شدروط تنب قددة مدع املحد ام ال دديد اددق
اثم ع حماكمة عادلة.
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 -12وف مددا يتسلددق اب جنددارات الت دريس ة أشددار وريددر السدددل إىل الق د ا التال ددة :قددا ن 21
ر/ي ل ددة  2015املتسلددق ا.ددر رواج األطلددال؛ وأمددر  30آذار/مددارس  2018املتسلددق حبافحددة
ه ريددة ت دداد؛ وقددا ن  28ر/ي ل ددة  201٧املتسلددق هن.ددام ال ددف ن؛
املجتددار ابألشددواص
وق د ددا ن  10ش د ددباط/فرباير  201٤املتسل د ددق حبافح د ددة اثرمي د ددة ال د د د ربا ة؛ وق د ددا ن  1٤ش د ددباط/
فرباي ددر  201٤املتسلد ددق اماي ددة الب د دداوت ال وص د د ة؛ وق ددا ن  10شد ددباط/فرباير  201٤املتسلد ددق
إب دداء ال كالددة ال طن ددة ألمددن املسل مددات والتصددديق ا لحب د وو؛ وقددا ن  ٤شددباط/فرباير 2015
املتسلق اماية حق ن امل تهلو؛ ومرن م  19شباط/فرباير  201٤الذ ندد الق اعد التنل ذيدة
ه ريدة ت داد .وقدد نداهم هدذا املرند م
لقا ن  10أ ر/ماي  2013ه ن ااالدة املد دة
تلس ددد قددا ن ااالددة املد ددة الددذ ي ددحبد ضددما ة قا ددة ل شددواص امل ل د دين ت دداد رابء
ت ادي وأجا وملجئ علمل حد ن اء.
 -13وف م ددا يتسل ددق ابلتسد دداون م ددع ا ج د دراءات اخلاص ددة وه ئ ددات املساهد دددات واص ددلحل ت د دداد
ا عدراب عددن انددتسدادها الدددائم للم دداركة والتلاعددد مددع خمتلددق امل ن ددات املسن ددة .وأصدددر البلددد
دع د ات ملت حددة إىل املحبلل د ه د مل ت إطددار ا ج دراءات اخلاصددة .وال د ل ايددة عددام 201٧
وهداية عام  2018كدان البلدد قدد انتعداف خدرباء م دتقل مسن د ابلقعداء علدمل التم دز ضدد
امل درأة القددا ن واملمارنددة وخ درباء آخ درين مسن د حبافحددة انددتودام املرتزقددة ك ن د لة مل تهددا
حق د ن ا ددان ومن ددع ال ددس م ددن ةارن ددة حق قددة .وق ددال إن ت دداد وححب مته ددا عل ددمل ان ددتسداد
ملنتقبال خرباء آخرين يرغب ن ر رة البلد .وقد قُدم تقرير عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
ن ريرية مناهض ريرية التع ريريذيب
م ريريو ريريموة اوعامع ريرية لو الع أو ريرية ال اة ريريية لو الىل جلنري رياجلية لو اويين ريرية
وةريتق م الت رياريم اوتعع رية اتفاقيرية ريأف الافريا واتفاقيرية ال ضرياع أعريا يريت ليري ا الت ييري ضددد
املرأة قريب ا ابلن.ر إىل اعتماد البلد ات املتلاق ت .
 -1٤و  21حزيران/ي ددة  2012وافق ددحل ت دداد عل ددمل ف ددتن محبت د د للمل ضد د ة ال ددام ة
اق د ن ا ددان علددمل أراض د ها مل اصددلة تسزيددز هددذا التسدداون .وقددد .مددحل ااحب مددة دداط ا ا ددد
األمد ال ال رمددة ملفتتدداح هددذا املحبتد  .وهسددد نددن ات ط يلددة مددن امل ت.ددار قددرر اجملتمددع الدددو
النهاية رصد امل ارد ال رمة (اليت مل تزال دون الت قسات) ملفتتاح املحبت املذك ر.
 -15و ع ددام  2015ان ددتقبد البل ددد رئد د ارحبم ددة األفريق ددة اقد د ن ا ددان وال ددس ب
واملدع ددة السام ددة للمححبم ددة اثنائ ددة الدول ددة ال دديت كا ددحل ُجت ددر ع دددة حتق ق ددات ت دداد تتص ددد
ه رية أفريق ا ال ننمل .ورح ورير السدل هصدور ححبدم إدا دة دائي
ابثرائم اليت ارتُحببحل
 2٧أهريد /ان  201٧اق الدكتات ر الت اد ال اهق ح حرب واملت اطئ مسة عن
الدوائر ا فريق ة املنتننائ ة داكار من جهة وعن حمحبمة جنام نا اثنائ ة من جهة أخرو.
 -16وأعددرب وريددر السدددل عددن أنددلة ألن م د لة اثددرب ن د ان ا ج دراءين مددا رالددحل مسلقددة
السديدد مدن املاندي الديت مل ميحبدن ع جهدا
غ ن هذا امللق ال ائو ائ ا وه ملدق ت دب
ح دداة األمددة أبنددرها .ووعددد هدرانددة هددذا امللددق ف د ر ع دتددة إىل البلددد مددع العددحا وحمددام هم
جيداد حدد ندريع وتنل دذ ااحبدم .ووشددد رمس دا دع أصدددقاء ت داد تقددإ مددا لدديهم مدن إنددهامات
جناح إجراءات السدالة امل تقال ة هذه مل ن ما ف ما يتسلق ابثرب وضمان عدم التحبرار.
 -1٧ويقدداس التقدددم ارددرر جمددال حقد ن ا ددان منددذ اث لددة ال دداهقة ل نددتسراا الدددور
ال ددامد عل ددمل م ددت و ااقد د ن املد ددة وال اند د ة وااقد د ن املقتص ددادية واملجتماع ددة والنقاف ددة
4
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وحق د ن فئ ددات حم ددددة اب ض ددافة إىل القع ددا ال دداملة منددد امل دداواة وع دددم التم ددز ض ددد امل درأة
والتحد ت الب ئ ة ومحبافحة ا رهاب.
 -18وف ما يتسلق ابمل اواة وعدم التم ز حققحل الدولة الت دادية عدددا مدن ا جندارات ا امدة
للغاية .واعتُمدت هذا ا طار عدة ص ص غري زية تتسلدق ه ضدع املدرأة علدمل غدرار األمدر
امل د د ر  22أ ر/مد دداي  2018الد ددذ يد ددنو علد ددمل امل د دداواة ال نيد ددائق الد دديت تُ د ددغد ابلتس د د
أو امل تواب .وعلمل غرار ذلدو أُن دحل أيعدا م داريع لتح د وضدع املدرأة وامل ن دات املسن دة
هتسزيز حق ن املرأة مند دار املرأة (.)Maison de la Femme
 -19و جمال محاية الب ئة اختذت ت اد عدة تداهري ت ريس ة وتن .م ة حت.ر القنع التس لي
ل ش ددفار واألفس ددال ال دديت تد د د إىل ت دددمري الب ئ ددة .وللتول ددق م ددن آاثر ه ددذه الت ددداهري دعم ددحل
ااحب مة نسر غار الب اتن.
 -20وت ددحبد ت دداد جددزءا مركددز ا مددن جه د د محبافحددة ا رهدداب مننقددة ال دداحد وح د ا
ارية ت اد .وقد ُح دت م ارد ه رية ومادية ومال ة كبرية هذه اارب الديت فرضدها ا رهداه ن
املنت رون البلد .وناول البلد هدعم مدن الددول ال دق قة والصدديقة املننقدة دون ا قل م دة
حماره ددة ه ددذه القد د ة اخلل ددة أح دداوا .ورافق ددحل ال دددول الص ددديقة ت دداد دع ددم الق د د ات املتس ددددة
اثن ات امل كة حد ا ادرية ت داد وقد ات هلددان جمم عدة اخلم دة مننقدة ال داحد
نس ها إىل حتق ق التنم ة وتسزيز القدرة علمل الصدم د .و دا أن السمدد ا داو وحدده مل ميحبدن أن
يقدم حل ملا م تدامة كان مل هد من ح د املزيد من امل ارد ملحبافحة اللقر الذ ي حبد ال ب
األناني لتفن د ال باب الساطل عن السمد أغل األح ان.
 -21و ن د ان اا د ار ال انددي جددرت امل تودداابت الر ن د ة لسددام  2016هنريقددة ت افق ددة
وت ددارك ة وشدداملة .وتناف ددحل كددد الق د و اا ددة األمددة ووافددق اثم ددع علددمل اللددائز .واجتمسددحل
األغلب ددة واملسارض ددة إط ددار وط دد ،للحد د ار ال ان ددي املتحب دداف م ددن أج ددد وض ددع ارل ددة ال رم ددة
ج د دراء ا تو دداابت ن ددلم ة .ومد ددن ه ددذا املن .د د ر ص د د تحل اثمس د ددة ال طن ددة اب دداع ت د درين
الن دداو /فمرب  2018عل ددمل الق ددا ن املن د للفن ددة ال طن ددة امل ددتقلة ل تو دداابت وه د ق ددا ن
قدمتة ااحب مة لحبنة جاء ارة عمد ت افقي ضمن ا طار ال ط ،للح ار ال اني.
 -22واب ضددافة إىل ذلددو كددان املنتدددو ال د ط ،ال ددامد الددذ عقددد آذار/مددارس 2018
ناهة منصة كبرية لتحديد املجتاهات املن ات ف ة الرئ ة لت داد ال دن ات القادمدة .واحتلدحل
م ائد حق ن ا ان ه حبد عام وحق ن فئات حمددة ه حبد خاص ح دزا هامدا مدن قدرارات
املنتدو .وانتُسرا إطار اا ار ال اني وأصبن وضع املسارضة دنت ر ا .ويعمن الدنت ر حرية
التنقد وحرية الصحافة وااق ا ضدراب واادق الت.داهر وهدي حقد ن وحدر ت يعدمنها
الدنت ر وُ ارس إطار الق ا اليت تن.مها.
 -23إمل أن ح.ددر الت.دداهر الدديت أ ددري ه د ة عدددد مددن ال د اغد ارو ددة األخددرية طُبددق فقددط
ت فة الت ترات األمن ة ال ائدة البلد لحب ة مركزا ملحبافحة ا رهاب .وابلن.ر إىل األرمة السامل ة
وتددداع ات ااددرب علددمل ا رهدداب مددن امل نددق أن م زا ددات القناعددات الرئ د ة أ قناعددات
التسلد د م والص ددحة وال د د ون املجتماع ددة والبد د التحت ددة ا لع ددحل ا لاضد د ا ملح نيد د ا .و جم ددال
التسلد م حققددحل ااحب مددة إجنددارات حت.ددمل ابملحد ام ف مددا يتسلددق ابلتدددري وإعددادة التدددري وهندداء
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قدرات املسلم وهناء وإعادة ه د اللص ل الدران ة هدعم مدن شدركائها التقل ددي دن فد هم
من.م ددة األم ددم املتح دددة لل ه ددة والسل ددم والنقاف ددة (ال ددحب ) واملن.م ددة ا ند د م ة لل ه ددة والسلد د م
والنقافة والبنو ا ن مي للتنم ة.
 -2٤واب ض ددافة إىل ال اند ددة ال طن ددة للصد ددحة اعتمد دددت ااحب م ددة أو هد ددي النريد ددق إىل
اعتمدداد عدددد مددن التددداهري واخلنددط املن د ات ف ة الرام ددة إىل حت د فددرص حص د ل ال ددحبان علددمل
الرعايددة الصددح ة وحت د ع تهددا ومنهددا علددمل نددب د املنددال التغن ددة الصددح ة ال دداملة والرعايددة
الص ددح ة اجملا ددة للئ ددات هس نه ددا والص ددحة اثن د ة وا جناه ددة للم دراهق واملن د ات ف ة املتسلق ددة
ابألطلال حديني ال ملدة وط الت ل د وحديني ال ملدة اااملت النارئة.
 -25ومل يزال هنا حتد كبري يتمندد ت دري إمحبا دة ال صد ل إىل املرافدق الصدح ة اث ددة
للرحد وندحبان املنداطق الريل دة .كمدا أن مسددل
ع أصاء ا قل م ال ط ،وعلمل األخو ابلن بة َّ
األم د ددة املرتلد ددع وعلد ددمل األخد ددو صد ددل ف الن د دداء يند ددرح إشد ددحبال ات تنل د ددذ ال اند ددات
املجتماع ة  -الصح ة السامة.
 -26ورغم التحد ت تستزم ااحب مة ت ط د الدميقراط ة وا دارة الرش دة وتسزيدز فسال دة الدولدة
هت ط د ال م وال حدة وال م ال ط .،ولتحق ق ذلدو نتداج البلدد إىل اجملتمدع الددو مل داعدتة
علددمل حت د م شدراتة ا جائ ددة .وقددد نددسحل ت دداد أيعدا إىل ااصد ل علددمل دعددم أصدددقائها لتسزيددز
القدددرات امل ن د ة والت ددغ ل ة للفنددة ال طن ددة اقد ن ا ددان .ومل تدزال ت دداد تت قددع دعمد ا أكددرب
من اجملتمع الدو اارب اليت خي ضها ج ها ال ط ،ضد ا رهاب علمل عدة جبهات.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -2٧أدىل  83وفدددا هب دداوت أ ندداء جل ددة التحدداور .وتددرد الت ص د ات املقدمددة خ د ل جل ددة
التحاور اللرع الناو من هذا التقرير.
 -28وملح.ددحل مددا تند را إجياه دا ا طددار املس ددار وامل ن ددي الددذ صددد التصددديق علددمل
اتلاق ة األمم املتحدة ملحبافحة اثرمية املن.مة عرب ال طن ة واملتلاق ة الدول ة لقمع يد ا رهداب.
جمال محبافحة ا رهاب.
ورحبحل هتساون ت اد املنا
 -29وأ نحل م ريتا ا علمل التداهري اليت اختذهتا ال دلنات الت دادية مدن أجدد تنل دذ الت صد ات
املنبنق ددة ع ددن اث ل ددة ال دداهقة م ددن املن ددتسراا ال دددور ال ددامد .وأعره ددحل ع ددن ارت احه ددا للتق دددم
امللحد ا الددذ أحررتددة ت دداد تسزيددز محايددة حقد ن املدرأة والنلددد و محبافحددة ت د ية األععدداء
التنانل ة األ ن ية.
 -30وملح .ددحل م ري د د س التق دددم ار ددرر جم ددال حقد د ن ا ددان ددا ذل ددو الت ددداهري
الت دريس ة وامل ن د ة عق د الت ص د ات الص ددادرة ع ددن اث ل ددة ال دداهقة م ددن املن ددتسراا ال دددور
ال امد .وأ نحل علمل ححب مة ت اد ملا اختذتة من إجراءات تسل م نحبا ا ورعايتهم صح ا.
 -31و ه ددحل املحب د د و ابلتق دددم ار ددرر من ددذ اث ل ددة ال دداهقة ددا ذل ددو املص ددادقة عل ددمل
الربوت كد ل املخت ددار ملتلاق ددة مناهعددة التسددذي وغددريه مددن ضددروب املساملددة أو السق هددة القاند ة
أو ال إ ددا ة أو امله نددة؛ وأقددرت كددذلو ابثهد د الدديت تبددذ ا ت دداد للقعدداء علددمل رواج األطلددال
وت ية األععاء التنانل ة األ ن ية.
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 -32ورح د اثبددد األن د د ابثه د د املبذولددة جمددال تسزيددز .ددام السدالددة اثنائ ددة ومنددع رواج
األطلال أو جتن ددهم أو اندتودامهم النزاعدات امل دلحة .وشدفع علدمل إهدداء مزيدد مدن التسداون
مع فريق األمم املتحددة القندر واملل ضد ة ال دام ة اقد ن ا دان وأعدرب عدن أندلة ملندتمرار
صدور أححبام ا عدام رغم ال قق املخت ار ذه السق هة.
 -33وأشدادت م رامب ددق ابلتصددديق علدمل الصددحب ا قل م ددة والدول دة اقد ن ا ددان وغريهددا
من الصحب ذات الصلة .ورحبحل إبعادة ه حبلة اللفنة ال طن ة اق ن ا ان امتناملا للمبداد
املتسلقة ركدز امل ن دات ال طن دة لتسزيدز ومحايدة حقد ن ا دان (مبداد ابريد ) وهتقددإ التقدارير
إىل هسض ه ئات املساهدات.
 -3٤وشد ددفسحل ه لند دددا ااحب مد ددة علد ددمل ضد ددمان تنب د ددق وإ لد دداذ القد ددا ن الد ددذ ن.د ددر رواج
األطلددال علددمل وجددة ال ددرعة .وقالددحل إ ددا ت ددسر ابلقلددق ألن القددا ن مل يدزال ينن د علددمل عدددم
م دداواة ه د امل درأة والرجددد وألن املدددافس عددن حق د ن ا ددان ي اجه د ن هتديدددات كبددرية وألن
نيروف ال فن مل ت ت املسايري الدول ة.
 -35ورحبحل الن فر هص اغة خنة التنم ة ال طن ة للل ة  2021-201٧الديت تنند علدمل
تسزيز م اركة اجملتمع املدو وضع وتنل ذ وتق م ال اندات السامدة وعلدمل تسزيدز الدن.م الصدح ة
والتسل م ة.
 -36ورحبحل فري ابلتقددم اردرر جمدال حقد ن ا دان مل ند ما تسزيدز األطدر القا دة
وامل ن ة من أجدد تسزيدز حقد ن ا دان .كمدا رحبدحل ابثهد د الديت يبدذ ا البلدد امايدة حقد ن
اللئات العس لة مل ن ما الن اء واألطلال فع ا عن جه ده الرام ة إىل محبافحة ا رهاب.
 -3٧ورحبددحل عمددان هتسزيددز ومحايددة حقد ن ا ددان مددن خد ل أهددداف خنددة التنم ددة ال طن ددة
للل د ة  2021-201٧مل ن د ما حت د الن .ددام الص ددحي والن .ددام التسل م ددي وحت د ال .ددروف
املس ة لل حبان.
 -38وأعرهحل ابراغ ا عن قلقها ألن الزو مل يزال يسترب جرمية يساق عل ها ابل دفن وثد ار
الصلن عن أعمال القتد واملعتداءات اليت ت لر عن إصاابت ج دية إذا كا حل العدح ة روجدة
اثاو.
 -39ورحبحل الللب ابثه د اليت تبذ ا ت اد لتسم م مراعاة القعا اثن ا ة ال انات
ا جائ ددة وابعتمدداد ال انددة ال طن ددة للم دداواة ه د اثن د عددام  2016ووضددع املن د ات ف ة
ال طن ددة ملحبافح ددة السند ددق اثن دداو وإصد دددار مرن د د م ه د د ن ق اع ددد امل د دداواة ه د د اثن د د
امل تواابت وت املناص .
 -٤0وأ ن ددحل ه ري ددة كد د ر عل ددمل ت دداد لت ن د سها ن ددان التزاماهت ددا الدول ددة جم ددال حقد د ن
ا ددان من ددذ ج ل ددة املن ددتسراا النا ددة وه د م ددا جت ددد م ددن خ د ل التص ددديق عل ددمل مساه دددات
رئ د د ة مند ددد الربوت ك د د ل املخت د ددار ملتلاق د ددة مناهعد ددة التسد ددذي وغد ددريه مد ددن ضد ددروب املساملد ددة
أو السق ه ددة القاند د ة أو ال إ ددا ة أو امله ن ددة واملتلاق ددة الدول ددة اماي ددة ددع األش ددواص م ددن
املختلاء الق ر واتلاق ة حق ن األشواص ذو ا عاقة.
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 -٤1وملحددا املحتدداد الرونددي اثه د د الدديت تب دذ ا ت دداد لتح د ااالددة املقتصددادية البلددد
انتنادا إىل خنة التنم ة ال طن ة املستمدة عدام  201٧واثهد د املبذولدة صد ح اللفندة ال طن دة
اقد ن ا ددان والتددداهري الرام ددة إىل حت د .ددام السدالددة اثنائ ددة وهدرامد إعددادة إدمدداج اثن د د
األطلال وم اريع انتعافة ال جئ .
 -٤2ورحبحل روا دا ابثه د اليت تبذ ا ت اد ثسد اللفندة ال طن دة اقد ن ا دان من دفمة
امل تواابت والتس نات.
مع مباد ابري واعتماد ت ريسات تتسلق ابمل اواة ه اثن
 -٤3ورحبددحل ال ددنغال ابلتقدددم الددذ أحررتددة ت دداد منددذ عددام  201٤هبدددف تسزيددز ا طددار
امل ن ددي والق ددا و اماي ددة حق د ن ا ددان .وذكددرت أن ححب م ددة ت دداد ت ددتحق جه د د تسزي ددز
قدراهتا امل ن ة وعمل اهتا لصاحل ه ئات وهرامد وخنط ااماية ال طن ة.
 -٤٤ورحبددحل ص دره ا علددمل وجددة اخلص د ص ابعتمدداد خنددة التنم ددة ال طن ددة للل د ة 2021-201٧
اليت تتعمن األول ت املن ات ف ة املتسلقدة اقد ن ا دان .و ندحل كدد النفداح ل دلنات البلدد
تنل ذ اخلنة.
 -٤5وملح.د ددحل ن د دريال ن أن ت د دداد اعتمد دددت مند ددذ اث لد ددة ال د دداهقة ل ند ددتسراا الد دددور
ال ددامد ت دريسات وتددداهري ُاختددذت مددن أجددد وضددع حددد لددزواج األطلددال والددزواج املبحبددر والددزواج
الق ر  .وأ نحل علمل ت اد لتصدديقها علدمل الربوت كد ل امللحدق ابمل ندان األفريقدي اقد ن ا دان
وال س ب ه ن إ اء ارحبمة األفريق ة اق ن ا ان وال س ب.
 -٤6ورحبحل نل ف ن ا ابعتماد القدا ن اثندائي اثديدد وقدا ن ح.در رواج األطلدال وقدا ن
ح.ر جتن د األطلال وانتودامهم النزاعات امل لحة ومقاضداة اثنداة .وأعرهدحل عدن القلدق إراء
التقارير املتسلقة ابلتم ز والسنق ضد املرأة وإراء ا لاا مسدل ت ف د امل ال د.
 -٤٧ورحبددحل جن د ب أفريق ددا ابنددتمرار اثه د د الرام ددة إىل تسزيددز ومحايددة حق د ن ا ددان منددذ
املنددتسراا ال دداهق ددا ذلددو إص د ح اللفنددة ال طن ددة اق د ن ا ددان وتنل ددذ املن د ات ف ة
ال طن ة للحد من اللقر.
 -٤8وأشددادت إنددبا ا ابلتقدددم الت دريسي ارددرر جمددال امل دداواة ه د اثن د وح.ددر رواج
األطل ددال لحبنه ددا أش ددارت إىل أن ت د د ية األعع دداء التنان ددل ة األ ن ي ددة والسن ددق األن ددر م ددا رامل
م تمرين البلد.
 -٤9و هددحل دول ددة فل ددن ابثه د د الدديت تب ددذ ا ت دداد اماي ددة ااددر ت األنان د ة وحق د ن
ا ددان ددا ذلددو اعتمدداد النص د ص الت دريس ة والتن .م ددة منددذ اث لددة األخددرية .وأ نددحل علددمل
اثه د اليت تبذ ا ت اد لتحق ق أهداف التنم ة امل تدامة.
 -50ورح ال د دان هتسداون ت داد مدع آل دات جملد حقد ن ا دان مل ند ما اثهد د الديت
يبذ ا البلد لتسزيز ومحاية حق ن ا ان وتنل دذه ملس.دم الت صد ات الصدادرة عدن اث لدة ال داهقة.
ورح د ابلتصددديق علددمل الربوت ك د ل امللحددق ابمل نددان األفريقددي اق د ن ا ددان وال ددس ب ه د ن
إ اء ارحبمة األفريق ة اق ن ا ان وال س ب.
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 -51ورحبد ددحل ال د د يد ابلتن د د رات ا جياه د ددة د دا ذلد ددو تسزيد ددز امل د دداواة ه د د اثن د د
امل تودداابت وتد املناصد وهدددعم ااحب مددة لغدداء عق هددة ا عدددام .وشددفسحل علددمل هددذل مزيددد
من اثه د ل قق السنق اثن او وضمان حرية التسبري.
 -52وشحبرت ن ي درا وفدد ت داد علدمل السدرا الدذ قدمدة .وأعرهدحل عدن قلقهدا إراء التقدارير
اليت ت ري إىل كنرة التهديدات واملعايقات وأعمال التو يق ضدد املددافس عدن حقد ن ا دان
والصحل .
 -53ورحبحل ت غ ابملهتمام اخلاص الذ ت ل دة ااحب مدة للنهد ا ابملدرأة و حب نهدا فعد ا عدن
اهتمامها االة األطلال كما رحبحل ابثه د الرام ة إىل محبافحة السنق والتم ز م ع أشحبالة.
 -5٤ورحبددحل تد ابثهد د الدديت تبددذ ا ت دداد لتح د ا طددار امل ن ددي والت دريسي اق د ن
ا ددان وأشددادت ابلتصددديق علددمل اتلاق ددة األمددم املتحدددة ملحبافحددة اثرميددة املن.مددة عددرب ال طن ددة
واتلاق ة األمم املتحدة ملحبافحة الل اد.
 -55وملح.ددحل ترك ددا جهد د ت دداد دداء ومنددع جتن ددد األطلدال القد ات امل ددلحة ورحبددحل
هرفع انم ت اد من قائمدة البلددان الديت ت دملها محلدة "أطلدال مل جند د" وأشدادت ابثهد د الرام دة
إىل إشرا الن اء واللئات العس لة اجتماع ا التنم ة ال طن ة.
 -56وأدا د ددحل أوكرا د ددا ه د دددة ا تهاكد ددات حق د د ن ا د ددان وا تهاكد ددات القد ددا ن الد دديت ارتحببتهد ددا
امل ل د د د ات وق د د د ات األمد د ددن الت د د ددادية أ ند د دداء م.د د دداهرات املحتفد د دداج علد د ددمل ن اند د ددات التق د د ددق
عام  2018وحنحل ال لنات علمل ضمان حق ن ال حبان حرية التسبري واملحتفاج ال لمي.
 -5٧وأعرهحل ا مدارات السره دة املتحددة عدن تقدديرها للفهد د الديت تبدذ ا ت داد السديدد مدن
جم دداملت حقد د ن ا ددان مل ند د ما ااقد د ن املجتماع ددة واملقتص ددادية والنقاف ددة .وأعره ددحل ع ددن
تقديرها اخلاص خلنة التنم ة ال طن ة للل ة .2021-201٧
 -58وشد ددددت اململحبد ددة املتحد دددة لربينا د ددا الس.مد ددمل وأيرلند دددا ال د ددمال ة علد ددمل ضد ددرورة إج د دراء
حتق ق ددات م ددتقلة و زيه ددة ا تهاك ددات حقد د ن ا ددان ال دديت يُددزعم ارتحباهب ددا عل ددمل ي ددد القد د ات
امل ددلحة .وأش ددارت إىل أن الص ددحل م ددا رالد د ا يتسرضد د ن للمع ددايقات واملعتق دداملت عل ددمل ي ددد
ال لنات إذا ما روا مقاملت تنتقد ااحب مة.
 -59وقال ددحل ال د د مل ت املتح دددة األمريحب ددة إ ددا مل ت د دزال ت ددسر ابلقل ددق إراء التق ددارير املتسلق ددة
اب تهاكددات وجتدداورات حق د ن ا ددان الدديت يرتحببهددا م نيل د ن ححب م د ن ددا ذلددو امل نيل د ن
العددالس ن انددتودام التسددذي واملعتقدداملت التس ددل ة والسددزل التددام والق د د امللروضددة علددمل
حرية التسبري والتفمع ال لمي.
 -60ورحبددحل أوروغد ا ابلتقدددم ارددرر اجملددال الت دريسي منددد نددن القددا ن اثنددائي اثديددد
عام  201٧وقا ن ح.ر رواج األطلدال عدام  .2015ورحبدحل أيعدا ابثهد د الديت تبدذ ا ت داد
ه ن التصديق علمل املساهدات الدول ة امل قسة.
 -61وأشادت ه رية فندزوي الب ل لاريدة ابلتصدديق علدمل عددة مساهددات دول دة ونندة التنم دة
ال طن د ددة للل د د ة  2021-201٧ف مد ددا يتسلد ددق ابل اند ددات السامد ددة جم د داملت الصد ددحة والتسل د د م
وابلتح نات اليت حتققحل ال.روف املس ة لل حبان وابعتماد ن انات تتسلق اق ن املرأة.
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 -62ورحبحل ف حل وم ابلتقدم اررر ه د ن األطدر القا دة اقد ن ا دان واثهد د املبذولدة
لعددمان امل دداواة ه د اثن د ومحايددة اللئددات العددس لة مل ن د ما ن د ان مساثددة م د لة تغددري
املنا وامل ائد الب ئ ة األخرو.
 -63و د ه الد من ابخلند ات املتوددذة ف مددا يتسلددق هتسزيددز الدميقراط ددة وضددمان فسال ددة ااحب مددة
وإع ددادة تن.د د م م ن ددات الدول ددة وحت د د الن .ددام الربمل دداو وا صد د حات القا ددة جم دداملت
حق ن املرأة وحق ن ال باب.
 -6٤وملح .ددحل رمب دداه إصد د ح اللفن ددة ال طن ددة اقد د ن ا
ال طن ة اليت أَدرجحل ضمن أول هتا قع ت من قعا حق ن ا
والتسل م ة ومحبافحة اللقر.

ددان واعتم دداد خن ددة التنم ددة
ان مها حت الن.م الصح ة

 -65وملح .د ددحل أفغا د ددتان التق د دددم ار د ددرر وض د ددع األط د ددر القا د ددة وامل ن د د د ة واخلن د ددط
وال انات ال طن ة الرام ة إىل تسزيز ومحاية ق م حق ن ا ان.
 -66وأشددادت اثزائددر ابل دربامد وال انددات ال طن ددة الرام ددة إىل تسزيددز حق د ن ا ددان مل ن د ما
خنة التنم ة ال طن ة واملن ات ف ات األخرو للحد من اللقدر .ورحبدحل ابلتدداهري الرام دة إىل وضدع حدد
لتفن د األطلال صل ف الق ات امل لحة وشفسحل علمل هذل مزيد من اثه د هذا اجملال.
 -6٧وأشددارت أ غد مل إىل عدددم انددتقرار األوضدداع األمن ددة ت دداد ورحبددحل ابملبددادرات الرام ددة
إىل تسزيز ال لم واألمدن مننقدة ال داحد .وأشدادت أ غد مل أيعد ا هد د تسزيدز إمحبا دة ال صد ل
إىل امل اه.
 -68وأ نحل األرجنت علمل ت اد لت ج هها دع ة إىل اللريق السامد املسد ،د لة التم دز ضدد
د لة انددتودام املرتزقددة وند لة مل تهددا حقد ن
املدرأة القددا ن واملمارنددة واللريددق السامددد املسد
ا دان وإعاقدة ةارندة حدق ال دس ب تقريدر املصدري لدز رة البلدد .وملح.دحل اثهد د الديت تبدذ ا
ت اد لتسزيز حق ن الن اء واألطلال.
 -69ورحبحل أن ال ا ابلتداهري الت دريس ة الرام دة إىل كلالدة امل داواة هد الرجدد واملدرأة وإصد ح
اللفنة ال طن ة اق ن ا ان .غري أن أن ال ا أعرهحل عن القلق إراء عق هة ا عدام وإراء ثد ء
ق ات األمن إىل ت غ د األطلال وةارنة التسذي والقتد التس لي.
 -٧0وشحبر ورير السدل ع ال ف د اليت أرادت امل اركة هبدف حت حالة حق ن ا ان
ت اد .وأحاط علم ا ابلت ص ات اليت قُدمحل هروح هناءة .وقال إن هلده ن توذ ع ال ت بات
السمل ة لتنل ذ خمتلق الت ص ات.
 -٧1وأشادت أذره فان ابخلن ات املتوذة لتنل دذ الت صد ات الصدادرة عدن ج لدة املندتسراا
الدور ال امد ال اهقة ا ذلو الت ص ة ه ضدع اند ات ف ة وطن دة ملحبافحدة السندق اثن داو
وتسزيز م اركة املرأة ال ون السامة.
 -٧2ورحبحل هدنن وتلدق التدداهري واملبدادرات الديت اعتمددها البلدد ف مدا يتسلدق ابلتمتدع اقد ن
ا ددان ددا ذل ددو م اءم ددة .امه ددا الق ددا و م ددع املس ددايري الدول ددة من ددذ املن ددتسراا األخ ددري
عام .201٤
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 -٧3وأعرهددحل دول ددة ه ل ل ددا املتس ددددة الق م ددات ع ددن ترح بهددا وتق ددديرها للتصددديق عل ددمل أرهس ددة
صحب دول ة اق ن ا ان.
 -٧٤وأش د ددادت ه ت د د د او إبص د د د ح اللفن د ددة ال طن د د ددة اق د د د ن ا د ددان وتسد د ددديد الق د د د ا
وال انات واأل .مة الرام ة إىل تسزيز حق ن ا ان ا ذلو ال انة ال طن ة للم اواة ه
اثن لسام  2016وخنة التنم ة ال طن ة للل ة .2021-201٧
 -٧5وأ نددحل الرباري ددد عل ددمل ااحب م ددة لتحبري ددها مب دددأ امل دداواة ه د امل درأة والرج ددد الدن ددت ر
ال ط ،و دراج ح.ر ت ية األععاء التنانل ة األ ن ية الدنت ر .وشفسحل ت اد علمل الن.در
إلغاء عق هة ا عدام.
 -٧6وشفسحل ه رك نا فان ااحب مة علدمل اندتحبمال عمل دة التصدديق علدمل اتلاق دات حقد ن
ا ان اليت كا حل مل تزال عالقة وشحبلحل جزءا من ج لة املنتسراا الدور ال امد ال داهقة.
وأشادت أيعا ابعتماد قا ن جديد لإلجراءات اثنائ ة يلغي عق هة ا عدام.
 -٧٧ورحبددحل ه رو ددد ابعتمدداد خنددة التنم ددة ال طن ددة للل د ة  2021-201٧وإ دداء ثنددة
م د كة ه د ال د رارات ملتاهسددة م ض د ع الصددحب الدول ددة اق د ن ا ددان وابعتمدداد خنددة عمددد
وطن ة ملتاهسة ت ص ات املنتسراا الدور ال امد.
 -٧8وملح.حل الحبامريون اعتماد دنت ر جديدد .وأ ندحل علدمل ندن قدا ن ه د ن امل داواة هد
اثن د وعلددمل القددا ن الددذ ن.ددر رواج األطلددال وأشددارت كددذلو إىل تد فري الرعايددة الصددح ة
قبد ال ملدة وهسدها.
 -٧9وندلنحل كنددا العد ء علدمل اثهد د الديت تبدذ ا ت داد لتح د حالدة اللت دات واألطلدال
مل ن ما من خ ل اعتماد القا ن الذ ن.ر رواج األطلال واعتماد قا ن ن.ر جتن د األطلال
وانتودامهم النزاعات امل لحة.
 -80وأشددادت ه ريددة أفريق ددا ال نددنمل ابلتغ دريات الت دريس ة والتن .م ددة ا امددة الدديت اعتُمدددت
منذ املنتسراا األخري.
 -81وأعرهدحل شد لي عدن األمددد أن يحبلددد القدا ن املتسلددق إبصد ح اللفندة ال طن ددة اقد ن
ا ان انتق ل تها وإدارهتا ل و ا وانتقرارها املا  .وأعرهحل عدن القلدق إراء عددم امل داواة هد
الرجد واملرأة وإراء السنق ضد املرأة.
 -82وأشددادت الصد ه ضددع خنددة التنم ددة ال طن ددة لللد ة  .2021-201٧وأشددادت أيعدا
ابثهد د الرام ددة إىل تسزيددز التنم ددة املقتصددادية واملجتماع ددة واادد مددن اللقددر .وأ نددحل علددمل اثهد د
الرام ة إىل تسزيز محاية حق ن الن اء واألطلال واألشواص ذو ا عاقة ومحبافحة ا رهاب.
 -83وأش ددادت جد ددزر القمد ددر ابلتصد ددديق علد ددمل الربوت ك د د ل امللحد ددق ابمل ند ددان األفريقد ددي اق د د ن
ا ددان وال ددس ب ه د ن إ دداء ارحبمددة األفريق ددة اق د ن ا ددان وال ددس ب وابلتصددديق علددمل
اتلاق ة األمم املتحدة ملحبافحة الل اد.
 -8٤وأش ددادت ك د د ت ديل د د ار إبص د د ح اللفن ددة ال طن ددة اق د د ن ا ددان والتص ددديق عل ددمل
هروت كد د ل امل ن ددان األفريق ددي اقد د ن ا ددان وال ددس ب املتسل ددق إب دداء حمحبم ددة أفريق ددة اقد د ن
ا ان وال س ب والتصديق علمل اتلاق ة األمم املتحدة ملحبافحة الل اد.
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 -85و هددحل ك د اب ابثه د د املبذولددة ف مددا يتسلددق هتنل ددذ الت ص د ات املقب لددة أ ندداء املنددتسراا
ال اهق مل ن ما حتديث ا طار القا و والتصد ل جتار ابلب ر.
 -86وأشادت قربص ابلتدداهري املتودذة لتنل دذ امللتزامدات املتسلقدة اقد ن ا دان وشدفسحل
ت اد علمل م اصلة تسزيز التداهري الرام ة إىل محاية املدافس عن حق ن ا ان والصحل .
 -8٧وملح .ددحل ه ري ددة ك د د ر ال ددسب ة الدميقراط ددة إي د د ء اهتم ددام إجي ددا لقن دداعي التسل د د م
والصددحة ددا ذلددو وضددع ال انددة الصددح ة ال طن ددة واملجتمدداع ال ددهر الددذ يسقددده رئ د
الدولة ه ن الصحة السامة.
 -88وأشد ددادت ه ريد ددة الحب غ د د الدميقراط د ددة ابثه د د د املبذولد ددة لتح د د ا طد ددار املس د ددار
وامل ن ي جمال حق ن ا ان وهتساون ت اد مع آل ات األمم املتحدة.
 -89وملح .د ددحل ال د ددداجر أن ت د دداد قبل د ددحل خد د د ل املن د ددتسراا ال د دددور ال د ددامد الن د دداو
الت ص د ات املتسلقددة ابلتصددديق علددمل الربوت ك د ل املخت ددار ملتلاق ددة مناهعددة التسددذي وغددريه مددن
ضروب املساملة أو السق هة القان ة أو ال إ ا ة أو امله نة.
 -90وأشادت ج ب يت ابلتصديق علمل اتلاق ة األمم املتحدة ملحبافحة اثرمية املن.مة عدرب ال طن دة
والربوت ك ل املخت ار ملتلاق ة حق ن النلد ه ن اش ا األطلال املنارعات امل لحة.
 -91وأعرهحل مصر عن فائق تقديرها ثه د تسزيز حق ن ا دان دا ذلدو تددع م جمم عدة
الت ريسات واعتماد ن انات وان ات ف ات وطن ة وتسزيز اللفنة ال طن ة اقد ن ا دان والتقددم
اررر محبافحة اللقر وتسزيز ااق الصحة والتسل م وامل اواة ه اثن .
 -92وأشادت إ ه ا ابلتقدم اررر منذ اث لة النا ة من املنتسراا الدور ال امد واملتمندد
اعتماد الق ا واأل .مة املتسلقة اقد ن ا دان الديت صلدحل إصد ح اللفندة ال طن دة اقد ن
ا ان وعدة ص ص تتسلق اق ن ا ان.
 -93وذكرت فر ا أن حالة حق ن ا ان شهدت تن رات م فسة نيدد اختداذ تدداهري
لتحق ددق امل دداواة ه د الرجددد وامل درأة واعتمدداد القددا ن اثنددائي وقددا ن ا ج دراءات اثنائ ددة فع د ا
عن إص ح اللفنة ال طن ة اق ن ا ان.
 -9٤ورحبحل غاه ن هتنل ذ ال اندات ال طن دة املتسلقدة ابلصدحة والسدالدة والتسلد م وحت د
ال.ددروف املس د ة لل ددحبان و حب د امل درأة ومحبافحددة ددع أشددحبال التم ددز ضددد امل درأة .ورحبددحل
ابلتساون مع ارل ات ا قل م ة والدول ة اق ن ا ان.
 -95وملح .ددحل ج رج ددا م ددع املرت دداح اعتم دداد الق ددا ن ال ددذ مي ددنن اللفن ددة ال طن ددة اقد د ن
ا ددان املنددتق ل عددن ال ددلنة التنل ذيددة ورحبددحل ابخلن د ات الدديت اختددذت لتنل ددذ الت ص د ات
املنبنقة عن ج لة املنتسراا النا ة ف ما يتسلق اماية حق ن املرأة والنلد.
 -96وأشددادت أملا ددا ابثه د د الرام ددة إىل تنقد ن القددا ن اثنددائي ا ددث ن.ددر رواج األطلددال
وت د ية األععدداء التنانددل ة األ ن يددة ويساقد علددمل جدرائم منددد املجتددار ابلب ددر .وقالددحل أملا ددا إ ددا
مل ت دزال ت ددسر ابلقلددق لسدددم حدددو حت ددن فسلددي حالددة حق د ن ا ددان اخلاصددة ابألطلددال
وأكدت ضرورة الق ام ابملزيد هذا اجملال.
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 -9٧ورحبددحل غدداو ابلت دزام ت دداد هتح د فددرص ال ص د ل إىل اخلدددمات الصددح ة وابعتمدداد
ال انة الصح ة ال طن ة واملن ات ف ة ال طن ة للتغن ة الصح ة ال داملة واملند ات ف ة ال طن دة
للص د ددحة اجملتمس د ددة .ورحب د ددحل إبصد د د ح اللفن د ددة ال طن د ددة اقد د د ن ا د ددان لع د ددمان ان د ددتق ا
وابملن ات ف ة ال طن ة ملحبافحة السنق اثن او.
 -98وأشادت هندوراس ابلربوت ك ل امللحق ابمل ندان األفريقدي اقد ن ا دان وال دس ب ه د ن
إ دداء ارحبمددة األفريق ددة اق د ن ا ددان وال ددس ب وابعتمدداد ت دريسات جديدددة وتسزيددز امل ن ددة
ال طن ة اق ن ا ان وتسزيز ا طار القا و ملحبافحة املجتار ابلب ر وح.ر الزواج املبحبر.
 -99وملح.حل آي لندا التقدم ااق قي الدذ أُحدرر ابعتمداد القدا ن املتسلدق إبصد ح اللفندة
ال طن دة اقد ن ا دان والقددا ن اثنددائي والقدا ن الددذ ن.ددر رواج األطلدال والقددا ن الددذ
يددنو علددمل حماكمددة جمنِّددد األطلددال وم ددتودم هم النزاعددات امل ددلحة .وأعرهددحل عددن قلقهددا
ملنتمرار إصدار عق هة ا عدام رغم ال قق املخت ار ذه السق هة.
 -100ورحبددحل ا نددد ابثه د د الرام ددة إىل إص د ح اللفنددة ال طن ددة اق د ن ا ددان ومبددادرة خنددة
التنم ة ال طن ة للل ة  2021-201٧لتح التسلد م والتول دق مدن حددة اللقدر .وملح.دحل اثهد د
الرام ة إىل حت أداء ومرو ة الن.ام الصحي ال ط ،للحد من ال ف ات النلان ة ووف ات الرضع.
 -101وأش د ددادت إ دو د د د ا ابثهد د د د املبذول د ددة صد د د ح اللفن د ددة ال طن د ددة اقد د د ن ا د ددان
والتس دددي ت ال دديت أدخل ددحل عل ددمل الق ددا ن اثن ددائي وق ددا ن ا جد دراءات اثنائ ددة د دا يتماش ددمل م ددع
اتلاق ات حق ن ا ان ذات الصلة.
 -102وأعرهحل ه رية إيران ا ن م ة عن تقديرها للتقدم اررر تسزيدز ومحايدة حقد ن املدرأة
والنلد فع ا عن املبادرات املتوذة ملنتئصال اللقر من خ ل املن ات ف ة ال طن ة للحدد مدن
اللقر واعتماد خنة التنم ة ال طن ة.
 -103ورح السران ابلتصديق علمل عدد مدن املساهددات الدول دة وابعتمداد عددد مدن القد ا
وال انات واملن ات ف ات ال طن ة املتسلقة اق ن ا ان.
 -10٤ورحبددحل أيرلندددا إبص د ح اللفنددة ال طن ددة اق د ن ا ددان .وأعرهددحل عددن أنددلها لق درار
إعادة السمد هسق هة ا عدام ف ما يتسلق ابألشواص املدا ابرتحباب أعمدال ا رهداب .وأعرهدحل
عن ابلغ القلق إراء حماوملت تق د اا ز املتاح للمفتمع املدو.
 -105ورحبحل إينال ا ابثه د املبذولة منذ اث لة النا ة ل نتسراا الدور ال امد مل ن ما
اعتمدداد قددا ن جنددائي جديددد وقددا ن جديددد لإلجدراءات اثنائ ددة وابألححبددام اثديدددة الدديت حت.ددر
ت ية األععاء التنانل ة األ ن ية ورواج األطلال.
 -106ورحبحل ل ت ابلتقدم اررر األطر الت دريس ة دا ذلدو القدا ن اثندائي وقدا ن
ا جدراءات اثنائ ددة والقددا ن الددذ يددنو علددمل ح.ددر جتن ددد األطلددال وانددتودامهم النزاعددات
امل لحة وعلمل حماكمة اثناة.
 -10٧وأشادت ل ب ا ابثه د املبذولة لتنل ذ السديد من الت ص ات الصادرة عن اث لة ال اهقة
واعتمدداد جملد الد رراء عددام  2018م ددروع قددا ن للتصددديق علددمل حقد ن املتلاق ددة الدول ددة
اماية حق ن ع السمال املهاجرين وأفراد أنرهم واتلاق ة حق ن األشواص ذو ا عاقة.
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 -108ورحبحل مدغ قر ابخلن ات املتوذة لتسزيز حق ن ا ان ا ذلو اعتماد خارطدة
النريددق الدديت حت.ددر رواج األطلددال وت د ية األععدداء التنانددل ة األ ن يددة واعتمدداد ال انددة ال طن ددة
للم اواة ه اثن واملن ات ف ة ال طن ة ملحبافحة السنق اثن او.
 -109وأشادت مال ز إبص ح اللفنة ال طن ة اقد ن ا دان دا ذلدو تحبري دها الدندت ر
وجسلها م ن ة رئ ة البلد .ورحبحل ابخلن ات اليت اختذت لتح األوضاع ال ف ن.
 -110ورحبحل ملديق ابثه د الرام ة إىل تسزيز حق ن النلد عن طريق ح.ر رواج األطلدال
ومن خ ل املن ات ف ة امل قتة املتسلقة هقعاء األحدا وخنة السمد املتسلقدة هت درين األطلدال
من الق ات واثماعات امل لحة.
 -111وشحبرت الربتغال ال فد علمل تقدإ تقريره ال ط ،ورحبحل ابثه د اليت تبذ ا ت اد مندذ
جمال حق ن ا ان.
املنتسراا األول مل ن ما التصديق علمل عدة صحب
 -112أوضدن ال دلري واملمنددد الددائم لت دداد جن دق أن ت داد تدددر م د ول اهتا والتزاماهتددا
جمددال حقد ن ا ددان .وقددال إن ت دداد نددتسمد علددمل التق ددد ابمللتزامددات الدديت تسهدددت هبددا اريددة
مسرابا عن قتة من أ ا نت اجة هذه التحد ت هدعم األصدقاء اجملتمع الدو .
قداط
 -113وختم ورير السدل قدائ ا إ دة أحداط علمدا م دع الت صد ات الديت تددور حد ل د
رئ د ة هددي عق هددة ا عدددام وامل دداواة ه د اثن د وحريددة اللحبددر والتسبددري والصددحافة .وقددال إن
دن ددت ر ت دداد اثدي ددد ي ددنو عل ددمل ةارن ددة ه ددذه اا ددر ت .وأش ددار إىل ع دددم وجد د د أ ص ددحلي
أو مدافع عن حق ن ا ان ال فن حال ا.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات

 -11٤نظ رررت تش رراد ص التوص رريات ال ررن ء ر اردمت أون رراء جلس ررة التح رراور وت رررد يم ررا يلر ر
التوصيات الن حتظى بتأييدها:
 1-11٤مواصررلة عمليررة الت ررديق علررى االتفاءيررات الدوليررة حلقرروق اإلنسرران
الن مل ت دق عليها بعد (الفلبني)؛
 2-11٤مواصررلة االناررما زي مزيررد مررن االتفاءيررات الدوليررة ص جمررا حقرروق
اإلنسان (دولة لسطني)؛
 3-11٤الت ديق على االتفاءيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان واحلررتت
األساسررية الررن مل ت ررب تشرراد ر را يهررا بعررد يررا يهررا اتفاءيررة حقرروق األ ر ا
ذوي اإلعاءة الن وءعت تشاد عليها عا ( ٢٠١٢زيطاليا)؛
 ٤-11٤اسرتمما عمليررة الت رديق علررى االتفاءيررات الدوليرة حلقرروق اإلنسرران
الن بدأت ابلفعل (النيجر)؛
 5-11٤الت ررديق علررى اللوتوخررو االثتيرراري العررال امللحررق ابلعهررد الرردو
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف زي زلغاء عقوبة اإلعدا (توغو)؛
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 6-11٤التقيررد ابللوتوخررو االثتيرراري العررال امللحررق ابلعهررد الرردو اخلررا
ابحلقوق املدنية والسياسية والت ديق عليه (أوروغواي)؛
 ٧-11٤الت ررديق عل ررى اللوتوخ ررو االثتي رراري الع ررال امللح ررق ابلعه ررد ال رردو
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف زي زلغاء عقوبة اإلعدا (اجلبل األسود)؛
 8-11٤التوءيع والت ديق على اللوتوخرو االثتيراري امللحرق ابلعهرد الردو
اخلا ابحلقوق االءت ادية واالجتماعيرة والعقا يرة واللوتوخرو االثتيراري امللحرق
ابتفاءيررة حقرروق الطفررل واللوتوخررو االثتيرراري التفاءيررة حقرروق األ ر ا ذوي
اإلعاءررة واللوتوخررو االثتيرراري التفاءيررة القارراء علررى ليررع أ ررما التمييررز ضررد
املرأة (زسبانيا)؛
 9-11٤الت ررديق عل ررى اللوتوخ ررو االثتي رراري التفاءي ررة القا رراء عل ررى لي ررع
أ ما التمييز ضد املرأة دون مزيد من اإلبطاء (الدامنرك)؛
 10-11٤الت ررديق عل ررى اللوتوخ ررو االثتي رراري التفاءي ررة القا رراء عل ررى لي ررع
أ ررما التميي ررز ض ررد املر ررأة واللوتوخ ررو املتعل ررق رق رروق املر ررأة ص أ ريقي ررا امللح ررق
ابمليعاق األ ريق حلقوق اإلنسان والشعوب (السويد)؛
 11-11٤اس ررتمما الت ررديق عل ررى اللوتوخ ررو االثتي رراري التفاءي ررة مناها ررة
التعرربيب وغررن مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو ال زنسررانية أو املهينررة
(تونس)؛
 12-11٤اسر ررتمما عملير ررة الت ر ررديق علر ررى اللوتوخر ررو االثتير رراري التفاءير ررة
مناهاررة التع رربيب وغ ررن م ررن ضررروب املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو ال زنس ررانية
أو املهينررة وخرربلت االتفاءيررة الدوليررة حلمايررة حقرروق ليررع العمررا املهرراجرين وأ رراد
أسرهم (أ غانستان)؛
 13-11٤تس ر رريع زج ر رراءات الت ر ررديق علر ررى اللوتوخر ررو االثتير رراري التفاءير ررة
مناهاررة التع رربيب وغ ررن م ررن ضررروب املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو ال زنس ررانية
أو املهينة (جزر القمر)؛
 1٤-11٤االناما زي اللوتوخو االثتياري التفاءيرة مناهارة التعربيب وغرن
مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو ال زنسررانية أو املهينررة دون مزيررد مررن
اإلبطاء (الدامنرك)؛
 15-11٤االسر ررت دا األمعر ررل لم ر ررار الر ررزمين ال ر ر السر ررتمما اإلج ر رراءات
الداثلية للت ديق على اللوتوخو االثتياري التفاءية مناهاة التعبيب وغرن مرن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال زنسانية أو املهينة (جورجيا)؛
 16-11٤مواصر ررلة زجراءامر ررا ومبادرامر ررا الرامير ررة زي الت ر ررديق علر ررى االتفاءير ررة
الدولي ررة حلماي ررة حق رروق لي ررع العم ررا امله رراجرين وأ ر رراد أس رررهم واتفاءي ررة حق رروق
األ ا ذوي اإلعاءة (بنن)؛
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 1٧-11٤التعجيل ص التدابن الرامية زي الت ديق على االتفاءية الدولية حلماية
لي ررع األ ر ر ا م ررن االثتف رراء القس ررري واالتفاءي ررة الدولي ررة حلماي ررة حق رروق لي ررع
العما املهاجرين وأ راد أسرهم (سناليون)؛
 18-11٤مواصلة عملية االناما زي اتفاءيرة حقروق األ ر ا
(عمان)؛

ذوي اإلعاءرة

 19-11٤النظر ص الت ديق علرى اتفاءيرة منرع جرارة اإلابدة اجلماعيرة واملعاءبرة
عليها (رواندا)؛
 20-11٤الت ديق على اتفاءية مما حة التمييرز ص جمرا التعلريم لعرا ١96٠
(أوخرانيا)؛
 21-11٤ضمان أن يتم انتقاء مر حني و نيني للمشرارخة ص انت راابت أعاراء
هيئررات معاهرردات األمررم املتحرردة عررن ريررق عمليررة مفتوحررة وءائمررة علررى اجلرردارة
واالستحقاق (اململمة املتحدة لليطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 22-11٤االمتعررا لتوصرريات اجلولررة العانيررة مررن االسررتعراض الرردوري الشررامل
وتسر ر رريع عملي ر ررة الت ر ررديق عل ر ررى االتفاءي ر ررات املوص ر ررى ر ررا (لهوري ر ررة المونغ ر ررو
الداقرا ية)؛
 23-11٤خفالررة التنفيررب الفعررا جلميررع التوصرريات املقبولررة ثر
ل ستعراض الدوري الشامل ص عا ( ٢٠١٤مدغشقر)؛

اجلولررة العانيررة

 2٤-11٤مواصررلة تعاو ررا البنرراء وعملهررا مررع اهليئررات وا ليررات املعنيررة رقرروق
اإلنسان ومع اململفني بوالتت ص ز ارها (ماليزت)؛
 25-11٤مواصرلة جهودهرا الراميرة زي ز رراك الشررخاء الردوليني واإلءليميررني ص
األنشطة املؤسسية وأنشرطة بنراء القردرات ص جمرا املروارد البشررية املتعلقرة رقروق
اإلنسان (الفلبني)؛
 26-11٤مواصلة العمل مع اجملتمع الدو والتعاون معه واحل رو علرى دعمره
ل رلامن بنرراء الق رردرات واملسرراعدة التقنيررة م ررن أجررل اإلعمررا الت ررا جلميررع حق رروق
اإلنسان (جنوب أ ريقيا)؛
 2٧-11٤مواصلة تعبئة املوارد وحشد الردعم الردو الر
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (نيجنت)؛

لرزتدة ءردرما علرى

 28-11٤النظ ررر ص زدث ررا مزي ررد م ررن التع رردي ت ص األ ررر القانوني ررة امتع رراالا
للمعاين الدولية حلقوق اإلنسان (أ غانستان)؛
 29-11٤التطبيررق ال ررار للق رروانني الوضررعية الرامي ررة زي الت رردي النتهاخ ررات
حقوق اإلنسان (المامنون)؛
 30-11٤اعتمر ر رراد سياسر ر ررات م ئمر ر ررة عر ر ررل تشر ر رراد بلر ر رردا صر ر رراعدا رلر ر ررو
عا  ٢٠3٠خما جاء ص الفقرة  ١٢من التقرير (اإلمارات العربية املتحدة)؛
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 31-11٤تعزيررز اجلهررود الررن تبرربهلا مررن أجررل التطبيررق الفعررا لقررانون حقرروق
اإلنسان ص ليع أحناء اإلءليم الو ين (أوروغواي)؛
 32-11٤مواصر ررلة جهودهر ررا الرامير ررة زي اعتمر رراد سياسر ررة لتعزير ررز الداقرا ير ررة
واالستقرار من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان (اليمن)؛
 33-11٤املا ر ص تعزيررز ومحايررة حقرروق الفئررات األخعررر ضررعفا يررا ص ذلررت
النساء والشباب واأل ا ذوو اإلعاءة ( مبابوي)؛
 3٤-11٤تعزيز تنفيب السياسات والتدابن الرامية زي تعزيرز الداقرا يرة وسريادة
القانون لامان التمتع الفعل رقوق اإلنسان ص هب اجملاالت متا ي ا مرع املرادتني ١9
و ٢٥من العهد الدو اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (أنغوال)؛
 35-11٤مواص ررلة اجله ررود الرامي ررة زي احر راا ومحاي ررة وتعزي ررز حق رروق اإلنس رران
(المامنون)؛
 36-11٤مواصلة اجلهود الرامية زي تعزيز ومحاية حقوق النساء والشباب (ليبيا)؛
 3٧-11٤مواصلة اجلهود الرامية زي تطوير التشرريعات الو نيرة ص جمرا حقروق
اإلنسان وحتسني عمل األجهزة احلمومية ص هب اجملاالت (االحتاد الروس )؛
 38-11٤مواصلة تعزيز األ ر القانونية مرن أجرل محايرة وتعزيرز حقروق اإلنسران
( ييت ان )؛
 39-11٤زصر ر ل اللجنر ررة الو ني ررة حلقر رروق اإلنسر رران بغي ررة تعزير ررز اسر ررتق ليتها
و عاليته ررا اس ررتنادا زي التشر رريعات ال ررن اعتم رردت م ررؤثرا وو قر ر ا ملب ررادر ابري ررس
(أسااليا)؛
 ٤0-11٤مد اللجنرة الو نيرة حلقروق اإلنسران الرن ابت وضرعها ا ن متما ري ا
مع مبادر ابريس ابملوارد الن حتتاجها ملمارسة سلطاما ابلمامل (جزر القمر)؛
 ٤1-11٤مواصررلة اجلهررود ري ر ي ررب أداء اللجنررة الو نيررة حلقرروق اإلنسرران
سلس ا واستق هلا اتم ا يا يتما ى مع مبادر ابريس (جيبويت)؛
 ٤2-11٤تعزير ررز القر رردرات املؤسسر ررية والبش ر ررية للمؤسسر ررات الو نير ررة حلقر رروق
اإلنسان (زويوبيا)؛
 ٤3-11٤تمعيف اجلهود الرامية زي زنشراء جلنرة و نيرة جديردة حلقروق اإلنسران
(جورجيا)؛
 ٤٤-11٤تعزيز ءدرات موظف اإلدارة العليا عن ريق التدريب (زويوبيا)؛
 ٤5-11٤زدراج تعري ررف للتميير رز ص التشر رريعات اةلي ررة يتما ررى م ررع االتفاءي ررة
الدولية للقااء على ليع أ ما التمييز العن ري (هندوراس)؛
 ٤6-11٤اعتماد تشريعات املة ملما حة وزلغاء النظا الطبق (هندوراس)؛
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 ٤٧-11٤مواصر ر ر ررلة اجلهر ر ر ررود الرامير ر ر ررة زي تنفير ر ر ررب ثطر ر ر ررة التنمير ر ر ررة الو نير ر ر ررة
للفاة ( ٢٠٢١-٢٠١٧السودان)؛
 ٤8-11٤بررب اجلهررود ال مررة لتنفيررب اجملررالني االس رااتيجيني املت ررلني رقرروق
اإلنسران ص ز رار ثطرة التنميررة الو نيرة للفراة ( ٢٠٢١-٢٠١٧اإلمرارات العربيررة
املتحدة)؛
 ٤9-11٤تعزير ررز االسر ررتعمار ص رأس املر ررا البشر ررري عر ررن رير ررق تدة األم ر روا
ة للتعليم وال حة على سبيل األولوية مرن أجرل ضرمان النمرو االءت رادي
امل
املستدا والشامل للجميع والتنمية ص ز ار ثطة عا ( ٢٠3٠أنغوال)؛
 50-11٤مواصلة تنفيب ثطة التنمية املستدامة لعا  ٢٠3٠واملا ص تعزيز
التنمي ررة االءت ررادية واالجتماعي ررة و قر را خلط ررة التنمي ررة الو ني ررة واحل ررد م ررن الفق ررر
(ال ني)؛
 51-11٤مواصررلة العمررل مررن أجررل التنفيررب الفعررا خلطررة التنميررة الو نيررة ح ر
عررا  ٢٠٢١وتنفيررب السياسررة ال ررحية الو نيررة مررن أجررل حتسررني مسررتو معيشررة
سما ا (خواب)؛
 52-11٤مواصرلة تنفيرب ثطرة التنميرة الو نيرة لتحقيرق التمترع المامرل والفعلر
رقوق اإلنسان ص البلد (ليسوتو)؛
 53-11٤مواصلة اجلهود املببولة ص مما حة اإلرهاب (السنغا )؛
 5٤-11٤مواصر ررلة العمر ررل مر ررع اجلهر ررات الدولير ررة صر رراحبة امل ر ررلحة ملما حر ررة
اإلرهاب وتعزيز اإلدارة الر يدة (سناليون)؛
 55-11٤مواصلة مما حة اإلرهاب من أجل ميئة بيئرة سرلمية ومسرتقرة لتمترع
الشعب رقوق اإلنسان (ال ني)؛
 56-11٤عد ادثار أي جهد ص مما حة اإلرهاب (نيجنت)؛
 5٧-11٤زلغاء عقوبة اإلعردا علرى ليرع اجلررائم يرا ص ذلرت اجلررائم املرتبطرة
ابإلرهاب (سويسرا)؛
 58-11٤النظر ص زلغاء عقوبة اإلعدا ص ز ار تنقي القانون اجلنائ (أوخرانيا)؛
 59-11٤زلغاء عقوبة اإلعدا على ليع اجلرائم (ءل )؛
 60-11٤النظررر ص تس رريع عمليررة املراجعررة الراميررة زي اسررتمما زلغرراء عقوبررة
اإلعدا (مو امبيق)؛
 61-11٤زلغاء عقوبة اإلعدا ابلمامل ( رنسا)؛
 62-11٤زلغاء عقوبة اإلعردا علرى ليرع اجلررائم يرا ص ذلرت اجلررائم املرتبطرة
ابإلرهاب والت ديق على اللوتوخو االثتياري العال امللحق ابلعهد الدو اخلا
ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف زي زلغاء عقوبة اإلعدا (أملانيا)؛
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 63-11٤زلغاء عقوبة اإلعدا ص ز ار تنقي القانون اجلنائ (آيسلندا)؛
 6٤-11٤اختاذ ثطوات رمسية من أجل زلغاء عقوبة اإلعدا بسبل منها زع ن
وءف اثتياري رمس هلب العقوبة مرن ثر الت رديق علرى اللوتوخرو االثتيراري
العال امللحق ابلعهد الدو اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (أيرلندا)؛
 65-11٤زلغرراء عقوبررة اإلعرردا بشررمل دائررم وعلررى ليررع اجل ررائم والت ررديق
علررى اللوتوخررو االثتيرراري العررال امللحررق ابلعهررد الرردو اخلررا ابحلقرروق املدنيررة
والسياسية (اللتغا )؛
 66-11٤اخترراذ ترردابن ملموسررة العتمرراد وءررف اثتيرراري رمس ر لعقوبررة اإلعرردا
رمم القانون بغرض زلغائها متام ا (رواندا)؛

 6٧-11٤املا ر ص وءررف اثتيرراري لعقوبررة اإلعرردا خ طرروة أوي حنررو زلغائهررا
التررا والت ررديق علررى اللوتوخررو االثتيرراري العررال امللحررق ابلعهررد الرردو اخلررا
ابحلقوق املدنية والسياسية (زسبانيا)؛
 68-11٤زعادة اعتماد وءف اثتياري رمس لعقوبرة اإلعردا خ طروة أوي حنرو
زلغائها خليا (أسااليا)؛
 69-11٤اعتماد وءف اثتياري لعقوبة اإلعدا ( يل )؛

 ٧0-11٤تمعيررف اجلهررود املببولررة ص مما حررة ومنررع التعرربيب وسرروء املعاملررة
مررع اخترراذ ثطرروات لاررمان االح راا المامررل حلقرروق اإلنسرران ص مرا ررق االحتجررا
وخميمات ال جئني (اللا يل)؛
 ٧1-11٤تعررديل تعريررف جرا ررة التعرربيب ص الق ررانون اجلنررائ ي ررا يتما ررى م ررع
اتفاءي ر ررة مناها ر ررة التع ر رربيب وغ ر ررن م ر ررن ض ر ررروب املعامل ر ررة أو العقوب ر ررة القاس ر ررية
أو ال زنسانية أو املهينة ( يل )؛
 ٧2-11٤تع ررديل ء ررانون العق رروابت اجلدي ررد رير ر ال ختا ررع جر ررائم التع رربيب
للتقرراد وضررمان تطبيررق حظررر التعرربيب تطبيقرا صررارما واسررتمما الت ررديق علررى
اللوتوخر ررو االثتير رراري التفاءير ررة مناهار ررة التعر رربيب وغر ررن مر ررن ضر ررروب املعاملر ررة
أو العقوبة القاسية أو ال زنسانية أو املهينة (اللتغا )؛
 ٧3-11٤اختاذ تدابن لتحسني الظروف املعيشية للمحتجرزين ال سريما النسراء
(خوت ديفوار)؛
 ٧٤-11٤تمعيررف اجلهررود الراميررة زي حتسررني الظررروف املعيشررية للمحتج رزين ص
السجون (جورجيا)؛
 ٧5-11٤تعزيز اجلهود الرامية زي مما حة اال ار ابأل
اجلهات املسؤولة وزثااعها للامن تدريبية (الفلبني)؛
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 ٧6-11٤تمعيررف جهودهررا لاررمان معررو ليررع مررتمر أعمررا اال ررار ابلبشررر
أم ررا العدال ررة واخت رراذ اخلط رروات ال م ررة لا ررمان تق رردي تعويا ررات خا ي ررة للا ررحات
(صربيا)؛
 ٧٧-11٤ض ررمان مع ررو لي ررع مر ررتمر أعمر ررا اال ررار ابلبش ررر أم ررا العدالر ررة
(أوخرانيا)؛
 ٧8-11٤زنفرراذ األمررر الر سر  ١٨/٠٠6بسرربل منهررا التحقيررق مررع املشررتبه ص
ارتما م أعما ا ار ابلبشر وحماخمتهم (اململمة املتحدة لليطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية)؛
 ٧9-11٤مما حة اال ار ابلبشر ( رنسا)؛
 80-11٤تمعيف اجلهود الرامية زي مما حة اال ار ابأل
 81-11٤مواصررلة تعزيررز آليررات مما حررة اال ررار ابأل ر ا
مرتمر أعما اال ار ابلبشر زي العدالة (ملديف)؛

ا

(العراق)؛
وضررمان تقرردي

 82-11٤ضمان زجرراء حتقيقرات مسرتقلة ص ليرع االدعراءات املتعلقرة رراالت
االثتفرراء القسررري وحماخمررة مررتمر هررب األ عررا وزدانررتهم واسررتمما الت ررديق
على االتفاءية الدولية حلماية ليع األ ا من االثتفاء القسري (اللتغا )؛
 83-11٤زنشرراء آليررات رءابررة إلجرراءات التوءيررف واالحتجررا لاررمان زممانيررة
استعانة اةتجزين يحا من اثتيارهم (الوالتت املتحدة األمريمية)؛
 8٤-11٤زصدار تعليمات زي ليع دوائر األمن التشادية ل لترزا برنق ءرانون
العقرروابت ووضررع حررد لعمليررات االعتقررا غررن القررانول واالحتجررا ص أمرراخن سررية
دون ممة ملدة تزيد عن  ٤٨ساعة (خندا)؛
 85-11٤وضررع واعتمرراد ءررانون يررنق علررى االع رااف ابملرردا عني عررن حقرروق
اإلنسان ومحرايتهم مرن االعتقرا التعسرف والت ويرف ودعرم عملهرم يرا يتما رى
مع زع ن األمم املتحدة املتعلق ابملدا عني عن حقوق اإلنسان (هولندا)؛
 86-11٤تعررديل ءررانون ال ررحا ة مررن أجررل ضررمان التمتررع المامررل ابحلرررتت
ذات ال لة (زسبانيا)؛
 8٧-11٤اح راا حريررة ال ررحا ة واحلررق ص حريررة ال ررأي والتعبررن و ق را للقررانون
اةل والعهد الدو اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية وغن مرن املعراين الدوليرة
يررا ياررمن محايررة ال ررحفيني والعرراملني ص وسررائا اإلع ر واملرردا عني عررن حقرروق
اإلنس رران ومتمي ررنهم م ررن مارس ررة حقه ررم ص حري ررة التعب ررن دون ث رروف م ررن االنتق ررا
أو االعتقا أو االحتجا أو الاهيب أو التهديد أو املاايقة (السويد)؛
 88-11٤احراا احلررق ص حريررة الررأي والتعبررن وص تمرروين اجلمعيررات والتجمررع
السلم (سويسرا)؛
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 89-11٤ضررمان التمتررع المامررل ابحلررق ص حريررة الررأي والتعبررن وحريررة التجمررع
السلم وتموين اجلمعيات وحرية ال حا ة يا يتما رى مرع املعراين الدوليرة ذات
ال لة (اللا يل)؛
 90-11٤تعر ررديل األمر ررر رءر ررم  6٢/٤٥املتعلر ررق ابلتجمعر ررات العامر ررة واملرسر ررو
رء ررم  6٢/١93املتعل ررق ابملناس رربات العام ررة بغي ررة مواءمتهم ررا م ررع الق ررانون ال رردو
واملعاين الدولية املتعلقة ررية التعبن وتموين اجلمعيات والتجمع السلم (خندا)؛
 91-11٤الد اع عن حرية تموين اجلمعيات وحرية اإلع

( رنسا)؛

 92-11٤ض ررمان حري ررة التعب ررن وتم رروين اجلمعي ررات والتجم ررع الس ررلم جلمي ررع
املوا نني مرن ثر تغيرن األنظمرة الرمسيرة مرن أجرل اسرتيفاء معراين القرانون الردو
حلقرروق اإلنسرران والت رردي بفعاليررة ملررا يتعرررض لرره املرردا عون عررن حقرروق اإلنسرران
وال حفيون من مديدات واعتداءات وماايقات وأعما ختويف (أملانيا)؛
 93-11٤تعزيز حرية الرأي والتعبن (العراق)؛
 9٤-11٤ضررمان املمارسررة الماملررة للحررق ص حريررة التعبررن وتمرروين اجلمعيررات
والتجمررع السررلم وخرربلت حتسررني بيئررة عمررل ال ررحفيني واملرردا عني عررن حقرروق
اإلنسان واملنظمات غن احلمومية لتممينهم من مارسة أنشطتهم ررية (زيطاليا)؛
 95-11٤زنفرراذ حريررة التجمررع املن ررو عليهررا ص الدسررتور وءرروانني التظرراهر
السررلم وضررمان متا رريها مررع التزامررات تشرراد الدوليررة ص جمررا حقرروق اإلنسرران
(الوالتت املتحدة األمريمية)؛
 96-11٤تنفيب احلق ص االحتجاج ( رنسا)؛
 9٧-11٤احراا الارماانت األساسرية لا ر ا اةتجرزين و قرا لمجرراءات
القانونية الواجبة يا ص ذلت احلق ص اال ع على أسباب احتجا هم واالستعانة
يحررا واالت ررا د رراد أسرررهم واحل ررو علررى الرعايررة الطبيررة واحلررق ص حماخمررة
تستوص املعاين الدولية للمحاخمة العادلة أما حمممة مستقلة (سويسرا)؛
 98-11٤زصر ر ل العدال ررة لا ررمان وص ررو لي ررع امل رروا نني زي نظ ررا العدال ررة
(أوخرانيا)؛
 99-11٤النظ ررر ص تا ررمني اسر رااتيجيتها اإلمنائي ررة الو ني ررة ت رردابن م رردف زي
ضمان تدة خفاءة أجهزة اخلدمة العمومية ومساءلتها (أذربيجان)؛
 100-11٤اخترراذ ترردابن عالررة لوضررع حررد لم ر ت مررن العقرراب علررى انتهاخررات
حقوق املرأة (زسبانيا)؛
 101-11٤تنفي ر ررب ءر ر ررارات حممم ر ررة اس ر ررتئناف امين ر ررا ال ر ررادرة ص  ٢٥آذار/
مارس  ٢٠١٥أوناء حماخمة املتعاونني مع حسني حلي ال سيما عرن ريرق التأخرد
مررن ءا رراء اجلنرراة م رردة عقرروبتهم ص الس ررجن مررن أج ررل وضررع ح ررد لم ر ت م ررن
العقاب (سويسرا)؛
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 102-11٤التحقير ررق مر ررع أ ر رراد ءر رروات األمر ررن املتر ررور ني ص انتهاخر ررات حقر رروق
اإلنسان وحماخمتهم (اململمة املتحدة لليطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 103-11٤التحقيررق ص االنتهاخررات املزعومررة حلقرروق اإلنسرران مررن جانررب ءرروات
األم ررن ي ررا ص ذل ررت التع رربيب وأعم ررا القت ررل التعس ررف رردف ض ررمان املس رراءلة
الماملة (أسااليا)؛
 10٤-11٤اخترراذ لي ررع الت رردابن املناس رربة لا ررمان احر راا ء رروات األم ررن المام ررل
حلقوق اإلنسان وضمان مساءلتها (زيطاليا)؛
 105-11٤زجراء حتقيقات ص التقارير املتعلقة ابلتعبيب وغن من أ ما زساءة
املعاملة من جانب ءوات األمن (الوالتت املتحدة األمريمية)؛
 106-11٤ما رراعفة اجله ررود الرامي ررة زي حماخم ررة لي ررع املس ررؤولني ع ررن اال ررار
ابأل ا (خوت ديفوار)؛
 10٧-11٤تو يد الس

والوحدة وامل احلة الو نية (السودان)؛

 108-11٤مواصلة اجلهود الرامية زي الشروع ص حروارات مرع خمتلرف جمموعرات
اجلهات السياسية واالجتماعية الفاعلة (ترخيا)؛
 109-11٤تنظيم انت اابت حرة و فا ة وذات م داءية ( رنسا)؛
 110-11٤التعجيل ص زءرار مشروع ءانون األحوا الش رية واألسررة لارمان
االمتعا التا ألحما العهد الدو اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (ابراغواي)؛
 111-11٤التعجيل ص اعتماد ءانون األحوا الش

ية واألسرة (توغو)؛

 112-11٤وضع اللمسات األثرنة علرى عمليرة اعتمراد مشرروع ءرانون األحروا
الش ر ررية واألسر رررة الر رربي ينظر ررر ير رره منر ررب عش ر ررين عام ر را (لهورير ررة المونغر ررو
الداقرا ية)؛
 113-11٤اعتم رراد ء ررانون األس رررة وه ررو أم ررر م ررن ررأنه أن يع ررز محاي ررة حق رروق
النساء واأل فا ( رنسا)؛
 11٤-11٤مواصررلة اجلهررود املتعلقررة بوضررع واعتمرراد ءررانون األحرروا الش
واألسرة ا ا عن ءانون الطفل (غابون)؛

ررية

 115-11٤تعزيز وضع األ فا والنساء عن ريق اعتماد "ءرانون األسررة" وعرن
ريررق التنفيررب الفعررا التفاءيررة حقرروق الطفررل واللوتوخرروالت االثتياريررة امللحقررة ررا
(أملانيا)؛

 116-11٤مواصررلة االعتمرراد علررى براجمهررا االجتماعيررة مررن أجررل حتسررني نوعيررة
حياة سما ا ال سيما أ دهم عو ا مستعينة ص ذلت ابملساعدة والتعاون الدوليني
اللبين حيتاجهما البلد (لهورية نزوي البوليفارية)؛
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 11٧-11٤تعزي ررز تنمي ررة األرتف ار ر ا ع ررن األم ررن الغ رربائ والتغ رربوي (دول ررة
بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 118-11٤تطوير األرتف وضمان األمن الغبائ (ليبيا)؛
 119-11٤تمعي ر ر ررف اجله ر ر ررود الرامي ر ر ررة زي الت ر ر رردي للمش ر ر رراخل االجتماعي ر ر ررة
واالءت ررادية ص البل ررد وحتس ررني ظ ررروف معيش ررة الس ررمان والقا رراء عل ررى الفق ررر
والتفاواتت االجتماعية (االحتاد الروس )؛
 120-11٤مواصلة مما حة الفقر وعد املساواة واإلء اء االجتماع (السنغا )؛
 121-11٤تمعيررف اجلهررود الراميررة زي احلررد مررن الفقررر املتعرردد األبعرراد والفرروارق
االجتماعية ( ييت ان )؛
 122-11٤تعزير ررز جه ر ررود مما حر ررة الفق ر ررر والتفر رراواتت االجتماعي ر ررة واإلء ر رراء
االجتماع ( مبابوي)؛
 123-11٤مواصررلة اجلهررود الراميررة زي حتقيررق تقررد ملمرروس ص جمررا احلررد مررن
الفقر (خواب)؛
 12٤-11٤تعزي ررز زمماني ررة احل ررو عل ررى مي ررا الش رررب والتع رراون م ررع الش رررخاء
العنائيني والدوليني من أجل حتقيق هب الغاية (زندونيسيا)؛
 125-11٤مواصررلة تعزيررز السياسررة ال ررحية الو نيررة وال سرريما ابلنسرربة للنسرراء
واأل فا وخبار السن (لهورية نزوي البوليفارية)؛
 126-11٤اعتمرراد اإلدارة القائمررة علررى األداء واملوجهررة حنررو حتقيررق النتررائن ص
نظ ررا الرعاي ررة ال ررحية م ررن أج ررل حتقي ررق اهل رردف املتمع ررل ص القا رراء عل ررى ررلل
األ فا و تدة تغطية التح ني (اهلند)؛
 12٧-11٤اخت رراذ مزي ررد م ررن اخلط رروات لتعزي ررز وص ررو لي ررع ئ ررات الش ررعب زي
ثرردمات الرعايررة ال ررحية يررا ص ذلررت ثرردمات الرعايررة ال ررحية الطارئررة وحتسررني
نوعية هب اخلدمات (زندونيسيا)؛
 128-11٤مواصلة تدعيم اجلهود الرامية زي تعزيز صحة األ وخبلت زي تعليم
الفتيات (ماليزت)؛
 129-11٤اعتماد تدابن تشريعية بغية تعزيز املسراواة ص احل رو علرى ثردمات
ال حة اجلنسية واإل ابية ص بيئة تنموية تسودها املساواة (هندوراس)؛
 130-11٤مواصلة حتسني حالة التعليم ال سيما تعليم الفتيات (عمان)؛
 131-11٤مواصلة التردابن الراميرة زي ضرمان تعمريم التعلريم االبتردائ والقاراء
على األمية ال سيما ص املنا ق الريفية (االحتاد الروس )؛
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 132-11٤مواصر ر ررلة اجلهر ر ررود الرامير ر ررة زي تعزير ر ررز التعلر ر رريم مر ر ررن ث ر ر ر وضر ر ررع
وتنفيررب اس رااتيجية تيسررر الوصررو زي التعلرريم ال سرريما ابلنسرربة للنسرراء واأل فررا
(دولة لسطني)؛
 133-11٤مواصرلة اجلهررود الراميررة زي حتسرني نوعيررة التعلرريم واحلرد مررن معرردالت
التسرب (تونس)؛
 13٤-11٤تعزيز جهودها الرامية زي حتسني ر وصرو أ فرا املنرا ق الريفيرة
زي التعل رريم وخ رربلت زمماني ررة ح ررو الشر ررائ الا ررعيفة م ررن س ررما ا وال س رريما
النس رراء واأل ف ررا وخب ررار الس ررن واأل ر ر ا ذوو اإلعاء ررة عل ررى الرعاي ررة ال ررحية
املناسبة (موريشيوس)؛
 135-11٤مواصررلة توسرريع نطرراق جهررود حمررو األميررة ص اجملتمعررات الريفيررة (دولررة
بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 136-11٤مواصررلة توسرريع زممانيررة الوصررو زي التعلرريم اجليررد يررا ص ذلررت ص
املنا ق الريفية وتوسيع نطاق برامن حمو األمية (خواب)؛
 13٧-11٤بب مزيد من اجلهرود للحرد مرن معرد تسررب الفتيرات مرن املردارس
عن ريق اختاذ تدابن م ئمة رهنرا ابلقردرات الو نيرة وإل الرة العقبرات الرن حترو
دون التحاق الفتيات ابملدارس (لهورية خورت الشعبية الداقرا ية)؛
 138-11٤مااعفة اجلهود املببولرة لارمان وصرو األ فرا زي التعلريم بسربل
منها تدة املبلغ املرصود للتعليم ص امليزانية (زندونيسيا)؛
 139-11٤مواصررلة جهودهررا الراميررة زي تعزيررز ومحايررة احلررق ص التعلرريم ال سرريما
حق األ فا ال غار (لهورية زيران اإلس مية)؛
 1٤0-11٤مواصلة حتسني النظا التعليم لتو ن تعليم جيد (ملديف)؛
 1٤1-11٤مواصلة تنفيب سياسات التدثل االجتماع (غاان)؛
 1٤2-11٤تعزيز ومحاية حقوق النساء والشباب (السودان)؛
 1٤3-11٤مواصررلة جهودهررا الراميررة زي متمررني املررأة عررن ريررق مبررادرات خمتلفررة
تشمل برامن توعوية (أذربيجان)؛
 1٤٤-11٤مواصلة اجلهود الرامية زي حتسني وضع املرأة (م ر)؛
 1٤5-11٤تعزيررز تقرردي ثرردمات تنظرريم األسرررة مررع الاخيررز بشررمل ثررا علررى
ضرمان وصررو املراهقررات زي هررب اخلرردمات دون متييرز علررى أسرراس احلالررة الزوجيررة
ودون احلاجة زي زذن من ق اثل (املمسيت)؛
 1٤6-11٤مواص ررلة اجله ررود الرامي ررة زي تعزي ررز املس رراواة ب ررني اجلنس ررني وتمعي ررف
اجلهود الرامية زي مما حة املمارسات التقليدية الاارة ابلنساء والفتيات (خندا)؛

24

GE.18-22801

A/HRC/40/15

 1٤٧-11٤مواصلة تمعيف اجلهود الرامية زي تنفيب السياسات والرلامن املتعلقرة
يما حة العنف ضد املرأة (الفلبني)؛
 1٤8-11٤سن تشريع امل انع العنف ضد املرأة وجيرمه (لهورية خورت)؛
 1٤9-11٤وضع سياسات املة ملما حة العنف اجلنس واجلنسال (سناليون)؛
 150-11٤ضمان التنفيب الفعا ل سااتيجية الو نية ملما حة العنرف اجلنسرال
حر يتسررن للنسرراء ضررحات العنررف اجلنسررال احل ررو علررى رعايررة متعررددة األبعرراد
(جنوب أ ريقيا)؛
 151-11٤تنفيررب مزيررد مررن الترردابن ملنررع العنررف ضررد امل ررأة يررا ص ذلررت تشررويه
األعارراء التناسررلية األنعويررة وغررن مررن املمارسررات الاررارة ومما حررة اإل ر ت مررن
العقر رراب ص هر رربا ال ر رردد بسر رربل منهر ررا علر ررى وجر رره التحدير ررد ضر ررمان االمتعر ررا
للتشريعات القائمة (السويد)؛
 152-11٤مواصلة جهود مما حة العنف ضد املرأة (تونس)؛
 153-11٤تسرريع اجلهررود الراميرة زي زجيرراد حلرو مناسرربة للت ردي للعنررف ضررد
املرأة والزواج املبمر وتشويه األعااء التناسلية األنعوية (ترخيا)؛
 15٤-11٤سررن تش رريعات ترم ر زي منررع ومما حررة العنررف ضررد امل ررأة والعنررف
األسري ومما حتهما (أوخرانيا)؛
 155-11٤زذخاء وع السمان اب اثر الارارة للعنرف ضرد املررأة ووعريهم بشرأن
مارسة حقوءهم األساسية (اجلزائر)؛
 156-11٤تنفيررب السياسررات الراميررة زي مما حررة العنررف اجلنسررال ال سرريما ص
أوساط ال جئني وملتمس اللجوء (املمسيت)؛
 15٧-11٤اخترراذ الترردابن امل ئمررة لاررمان اخترراذ زج رراءات ءاررائية رررق م ررتمر
أعما العنف اجلنس واجلنسال ومعاءبتهم و ق ا للقانون (خندا)؛
 158-11٤وض ررع تشر رريعات تتعل ررق ين ررع ومما ح ررة العن ررف ض ررد املر ررأة وهر ر
تشريعات ستشمل زنشاء حماخم وتدابن ثاصة حلماية الاحات ( يل )؛

 159-11٤املار ص تعزيررز ومحايررة حقرروق املررأة عررن ريررق تنفيررب ترردابن زضررا ية
ملما حة العنف ضد النساء (جيبويت)؛
 160-11٤مار رراعفة اجلهر ررود الرامير ررة زي مما حر ررة العنر ررف اجلنسر ررال والتميير ررز
(غابون)؛
 161-11٤تنظرريم مح ر ت لتوعيررة الرجررا والنسرراء اب اثر الاررارة للعنررف ضررد
املرأة (آيسلندا)؛
 162-11٤مواصررلة التزامهررا يما حررة ليررع أ ررما العنررف ضررد املررأة ال سرريما
العنف اجلنس وتشويه األعااء التناسلية األنعوية والزواج القسري (آيسلندا)؛
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 163-11٤اختاذ ثطوات من أجل سن ءانون ملنع ومما حة العنف ضرد النسراء
واأل فا (اهلند)؛
 16٤-11٤تعزيز التشريعات املتعلقة ابلعنف ضد املرأة (العراق)؛
 165-11٤اختاذ تدابن أثر ملما حة ليع أ ما التمييز والعنف ضد النساء
واأل فا وغنهم من الفئات الاعيفة (زيطاليا)؛
 166-11٤زجير رراد احللر ررو املناسر رربة والعملير ررة مر ررن أجر ررل زدمر رراج امل ر ررأة والفئر ررات
الاعيفة اجتماعيا ص تنمية البلد (ترخيا)؛
 16٧-11٤االسررتمرار ص تعزيررز متمررني املررأة ص احليرراة العامررة واخلاصررة عررن ريررق
مما حررة الررزواج املبمررر مررن ث ر مح ر ت تعقيفيررة وزدثررا تغي رنات ءانونيررة معررل
اعتماد ءانون األسرة وتنفيب بررامن لتشرجيع ودعرم ءردرات اإلانجم ص جمرا تنظريم
املشاريع (هولندا)؛
 168-11٤مواصلة اجلهود الرامية زي او العقبرات الرن حترو دون ر رع معرد
التحاق الفتيات ابملدارس مع زي ء اهتما ثا ملما حة الزواج املبمر والقسري
(لهورية خورت)؛
 169-11٤توسيع نطاق التدابن الرامية زي خفالة املساواة بني اجلنسني والقااء
علررى املمارسررات السررلبية معررل واج األ فررا وتش رويه األعارراء التناسررلية األنعويررة
(االحتاد الروس )؛
 1٧0-11٤تعزي ر ررز تنفي ر ررب التشر ر رريعات والسياس ر ررات الرامي ر ررة زي القا ر رراء عل ر ررى
املمارسر ررات التقليدير ررة الار ررارة ال سر رريما واج األ فر ررا والر ررزواج املبمر ررر والر ررزواج
القسري وتشويه األعااء التناسلية األنعوية (رواندا)؛
 1٧1-11٤تعزيرز التردابن الراميررة زي مما حرة وز راء املمارسررات الارارة ابلنسرراء
والفتي ررات ال س رريما واج األ ف ررا وال ررزواج املبم ررر والقس ررري واحلم ررل املبم ررر
وتشويه األعااء التناسلية األنعوية (سلو ينيا)؛
 1٧2-11٤مواصر ررلة اجلهر ررود الرامير ررة زي محاير ررة حقر رروق األ فر ررا ومحر ررايتهم مر ررن
االستغ اجلنس (تونس)؛
 1٧3-11٤اختر رراذ التر رردابن ال مر ررة لار ررمان وصر ررو ضر ررحات تشر ررويه األعار رراء
التناسر ررلية األنعوير ررة و واج األ فر ررا والعنر ررف اجلنسر ررال والعنر ررف ضر ررد الفتير ررات
والفتير رران وامل ر رراهقني مر ررن اجلنسر ررني زي العدالر ررة وضر ررمان التحقير ررق ص ادعر رراءامم
وم حقة ومعاءبة اجلناة (أوروغواي)؛
 1٧٤-11٤ر ررع مسررتو تنفيررب ترردابن حمررددة ملما حررة الررزواج املبمررر للفتيررات
وتيسن ح وهلن على التعليم ال سيما ص املنا ق الريفية (أنغوال)؛
 1٧5-11٤تمعي ررف الت رردابن الرامي ررة زي التحقي ررق ص تش ررويه األعا رراء التناس ررلية
األنعوية و واج األ فا والزواج القسري ومعاءبة اجلناة (األرجنتني)؛
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 1٧6-11٤تدة اجلهود الرامية زي زنفاذ األحمرا التشرريعية املتعلقرة رظرر واج
األ فا وتشويه األعااء التناسلية األنعوية (أسااليا)؛
ومعاءبة اجلناة (بوتسواان)؛

 1٧٧-11٤تنفيب القوانني الن متنع واج األ فا

 1٧8-11٤العمل على وضع حد ملا ياخه تشويه األعااء التناسرلية األنعويرة مرن
آاثر ضارة من ث التوعية وتنفيب القوانني تنفيبا عاالا (بوتسواان)؛
 1٧9-11٤اخترراذ ليررع الترردابن ال مررة مررن أجررل التنفيررب المامررل لقررانون حظررر
واج األ فا وءانون حظر تشويه األعااء التناسلية األنعوية ( يل )؛
 180-11٤تمعيف اجلهود الراميرة زي وضرع حرد للممارسرات الارارة املتمعلرة ص
تشرويه األعاراء التناسرلية األنعويرة مرن ثر وضرع بررامن توعويرة وزع ميرة حمررددة
األهداف (خوت ديفوار)؛
 181-11٤تعزيز اجلهود الرامية زي تدة الروع العرا ابملمارسرات الارارة يرا ص
ذلت تشويه األعااء التناسلية األنعوية (لهورية خورت الشعبية الداقرا ية)؛
 182-11٤مواصلة اجلهود ملما حة تشويه األعااء التناسلية األنعوية (غابون)؛
 183-11٤ض ررمان التنفي ررب الفع ررا لق ررانون مما ح ررة تش ررويه األعا رراء التناس ررلية
األنعوية ص ليع املنا ق والتحقيق ص أ ما عد االمتعا (أملانيا)؛
 18٤-11٤اعتماد تشريعات حتظر تشويه األعااء التناسلية (هندوراس)؛
 185-11٤تمعيف اجلهود الرامية زي وضع حد لزواج األ فا (ليسوتو)؛
 186-11٤تنفيب تدابن عملية لوءف تشغيل األ فا

ورا (أسااليا)؛

 18٧-11٤مواصرلة تنفيرب التردابن الراميررة زي حظرر العقوبرة البدنيرة لا فررا
ليع الظروف (اجلزائر)؛
 188-11٤مواصلة جهودها لتعزيز حقوق األ

ا

ص

ذوي اإلعاءة (م ر)؛

 189-11٤النظر ررر ص توسر رريع نطر رراق املبر ررادرات املتعلقر ررة ابلتممر ررني االءت ر ررادي
للنساء والشباب (الفلبني)؛
 190-11٤اخت رراذ ت رردابن لتحس ررني ررر وص ررو ال جئ ررني وملتمسر ر اللج رروء
واملشردين على اخلدمات العامة (صربيا)؛
 191-11٤اخترراذ اخلطرروات ال مررة حلمايررة املرردا عني عررن حقرروق اإلنسرران الرربين
يتعرضون للتهديد والت ويف (زسبانيا)؛
 192-11٤اخترراذ الترردابن ال مررة لاررمان محايررة املرردا عني عررن حقرروق اإلنسرران
وخرربلت ال ررحفيني والتحقيررق ص ليررع أعمررا الت ويررف والعنررف املوجهررة ضرردهم
(األرجنتني)؛
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 193-11٤اختاذ التدابن ال مة لامان محاية ال رحفيني واملردا عني عرن حقروق
اإلنسان مرن التهديرد والت ويرف ومرنحهم احليرز الر ملمارسرة أنشرطتهم (لهوريرة
أ ريقيا الوسطى)؛
 19٤-11٤تعزيز محاية املدا عني عن حقوق اإلنسان ( رنسا)؛
 195-11٤ضمان محاية اجلهات الفاعلة ص اجملتمع املردل واملردا عني عرن حقروق
اإلنس رران وال ررحفيني م ررن التهدي ررد والت وي ررف ي ررا يتما ررى م ررع الق ررانون ال رردو
واملعاين الدولية (أيرلندا).
 -115أما التوصيات التالية الن ءدمت أوناء احلوار التفاعل
علم ا ا:

قرد رعتهرا تشراد وأحا رت

 1-115النظر ص الت رديق علرى املعاهردات الدوليرة واإلءليميرة حلقروق اإلنسران
يا ص ذلت االتفاءية الدولية حلماية ليع األ ا من االثتفاء القسري (ءل )؛
 2-115الت ررديق عل ررى ال ررموك الدولي ررة حلق رروق اإلنس رران أو االنا ررما زي
ال ررموك الررن مل ت ررب ر ر ا يهررا بعررد ال سرريما اللوتوخررو االثتيرراري التفاءيررة
مناهاررة التع رربيب وغ ررن م ررن ضررروب املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو ال زنس ررانية
أو املهين ررة واالتفاءي ررة الدولي ررة حلماي ررة لي ررع األ ر ر ا م ررن االثتف رراء القس ررري
واالتفاءيررة الدوليررة حلمايررة حقرروق ليررع العمررا املهرراجرين وأ رراد أسرررهم واتفاءيررة
حقوق األ ا ذوي اإلعاءة (هندوراس)؛
 3-115الت ديق على االتفاءية الدولية حلماية ليرع األ ر ا مرن االثتفراء
القسري واللوتوخو االثتياري العال امللحق ابلعهد الدو اخلا ابحلقوق املدنية
والسياسية اهلادف زي زلغاء عقوبة اإلعدا (املمسيت)؛
 ٤-115استمما الت ديق على االتفاءية الدولية حلمايرة ليرع األ ر ا
االثتفاء القسري (تونس)؛

مرن

 5-115النظر ررر ص الت ر ررديق علر ررى اللوتوخر ررو االثتير رراري التفاءير ررة مناهار ررة
التعرربيب وغررن مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو ال زنسررانية أو املهينررة
واالتفاءية الدولية حلماية ليع األ ا من االثتفاء القسري (أوروغواي)؛
 6-115زلغرراء القرروانني الررن ررر األ ر ا
اجلنسانية (آيسلندا)؛

علررى أسرراس امليررل اجلنسر واهلويررة

 ٧-115تاررمني مشررروع ءررانون األحرروا الش ررية واألسرررة وبشررمل ص رري
حمما يتعلق ابلقااء على ليع أ ما التمييز ضد املرأة ( يل )؛

 8-115تعزيز محر ت التوعيرة العامرة للقاراء علرى القوالرب النمطيرة الرن تنرا
من خرامة املررأة وزلغراء األحمرا التمييزيرة ضرد املررأة يرا ص ذلرت املرادة  3٨٥مرن
ءانون العقوابت ري ال يعتل الزان جراة يعاءب عليها ابلسجن وحبف األحما
الررن تررنق علررى جرروا ال ررف عررن أعمررا القتررل واالعتررداءات الررن تسررفر عررن
زصاابت جسدية زذا خانت الاحية وجة اجلال (املادة ( )69ابراغواي)؛
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 9-115اخت رراذ ت رردابن عملي ررة لوض ررع ح ررد للعق رراب الب رردل لا ف ررا ص لي ررع
السياءات (اجلبل األسود).
 -116ليع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ص هربا التقريرر تعرل عرن موءرف الدولرة
(الدو ) الن ءدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغ أن يفهرم أ را حتظرى بتأييرد
الفريق العامل بماملة.
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