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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشاامل املنشاو وفقااق لقارار حلاق قا
اإلنسااان  1/5دورتااحل اياديااة واليف اااة م الف ا ة ماان  5إىل  16تش ارين اليفااارب/ن فمرب .201٨
واستُعرضااحل ايالااة م نيج اايف م اةلسااة الرا عااة املعق ا دة م  6تش ارين اليف ااارب/ن فمرب .201٨
وت اروس وف ااد نيج اايف الس اافيف ف ا الع ااادة واملف ا ض املميف اال ال اادا م لنيج اايف ل ااد م ت ا األم اام
املتحدة واملنظمات الدولية األخار م جنيا وودو ويان قاادري .وم اةلساة العاشارة املعقا دة
م  9تشرين اليفارب/ن فمرب  201٨اعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق نيجيف .
 -2وم  10كااان ن اليفارب/يناااير  201٨اختااار حلااق قا اإلنسااان فريااق املقااررين التااا
(اجملم عة اليف اية) لتيسيف استعراض ايالة م نيجيف  :وس اليا والربازيل ومصر.
 -٣ووفقااق للفقاارة  15مان مرفااق قارار حلااق قا اإلنسااان  1/5والفقارة  5ماان مرفاق قارار
اجمللق  21/16صدرت ال اث ق التالية ألغراض استعراض ايالة م نيجيف :
(و)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقاق للفقرة (15و) ()A/HRC/WG.6/31/NGA/1؛

(ب) جتمي اال للمعل م ااات وعدت ااحل مف ض ااية األم اام املتح اادة الس ااامية يقا ا
(املف ضية) وفقاق للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/31/NGA/2؛
(ج)

اإلنس ااان

م جز وعدتحل املف ضية وفقاق للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/31/NGA/3

 -٤ووُ يلااحل إىل نيجاايف عاان طريااق اجملم عااة اليف ايااة قا مااة وسااللة وعااد ا مساابقاق كاال ماان
إسبانيا ووملانيا وووروغ اي والربازيل والربتغاال ابسام حم عاة األصادقاأ شاون التنفيا واإل ا
واملتا ع ااة علا ا الص ااعيد الا ا طين و لجي ااا وس اال فينيا والسا ا يد وس يسا ارا واململ ااة املتح اادة
لربيطانيااا العظم ا وويرلناادا الشاامالية وال ا ال ت املتحاادة األمري يااة .وذ اان االط ا عل ا ا
األسللة م امل قل الشب ي ل ستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكاار ال فااد ون اللجنااة ال طنيااة املعنيااة ابالسااتعراض الاادوري الشااامل قااد وعاادَّت التقرياار
مية ومميفلة عن اجملتمل املدرب.
ال طين عن طريق عملية جامعة مشلحل مسؤولة
 -6وق ااد ووف ااحل نيج اايف إىل ااد كب اايف ابلتزاماهت ااا جت ااا حل ااق ق ا اإلنس ااان م اان خا ا ل
مشااركتاا النشاطة م عمال اجمللاق وونشاطتحل وتقادم الادعم إىل اللجناة ال طنياة يقا اإلنسااان
وااللتازام ابلصا ا املتعلقااة قا اإلنساان وتا فيف الادعم ةميال االسا اتيجيات علا الصااعيدين
اإلقليمي والدو من وجل تعزيز ق اإلنسان ومحايتاا.
 -٧ومن االستعراض السا ق تع َّازز التعااون املادرب  -العسا ري م حاال م افحاة اإلر ااب
والتمرد والعمليات األمنية الداخلية األخر عن طريق عدة تدا يف تشامل إدراج و ادات تدريبياة
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شون القان ن الدو يق اإلنسان والقان ن الدو اإلنسارب ضامن مناااج األفاراد العسا رية
ووضل إطا ِر وخطة عمل السياسة ال طنية شون منل التطرف العني وم افحتحل.
 -٨وم عام ُ 201٤وضاعحل اسا اتيجية ومان الف ااأ اإلل ا ورب الايت ياُراد هباا إعاداد قادرة
نيجيف التنافسية االقتصادية العاملية م حال الف اأ اإلل ورب .ويُ كر من ة العناصر الر يساية
ل س اتيجية محاية البياانت واخلص صية.
 -9وال تزال الصيغة الناا ية خلطاة العمال ال طنياة شاون األعماال التجارياة و قا اإلنساان
قي ااد اإلع ااداد اس ااتجا ةق ل اادع ة األم اام املتح اادة إىل معاة ااة اماثر الس االبية لقط ااا األعم ااال علا ا
ق اإلنسان.
 -10وقااد ونشااوت اي مااة االحتاديااة ةنااة فنيااة وطنيااة للنظاار م إنشاااأ وإدارة قاعاادة ياااانت
األشخاص املفق دين.
 -11ومن ا ا االس ااتعراض الس ااا ق ُامل ا ا ع اادد م اان املب ااادرات لتحس ااة فعالي ااة نظ ااام العدال ااة
وإم انيااة اللج ا أ إليااحل وعناصاار املساااألة والشاافافية والنزا ااة فيااحل .وتشاامل ا املبااادرات وضاال
خطط عمل متعلقة إبص ح قطاا العادل واسا اتيجية وطنياة للمع ناة القان نياة وسياساة وطنياة
شااون املقاضاااة ومدونااة ق اعااد ساال ا ومبااادد ت جيايااة للماادعة العااامة االحتااادية ومبااادرة
البح ث الق ا ية وإعداد دليل املستخدمة املبسط شون احملاكم.
 -12وتناولاحل خطاة اإلنعااا والنما االقتصاادية  2020-201٧األ عااد اليف ااة الا اردة م
و داف التنمية املستدامة و ي االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيلية .وتتميفال الريياة الا اردة
م اخلطة م حتقيق النم الشامل املطرد من خ ل ز دة اإلنتاجية ال طنية والتن يل املستدام .ومن
شااون اخلطااة ون تااؤدي إىل حتسااة إم انيااة ايص ا ل عل ا الرعايااة الصااحية والنا ا ض ن عيتاااا
وز دة القدرة عل حتمل ت اليفاا ونشر نظام التومة الصحي ال طين م مجيل وحناأ البلد.
 -1٣وقد ُ لحل جا د كبيفة لتنفي الت صايات الايت ظياحل ابلتويياد إاار االساتعراض الساا ق
عل ا النح ا املبااة ابلتفصاايل م التقرياار ال ا طين .واسااتعرض التقرياار وي ااق التط ا رات املس ااتجدة
واإلجن ااازات والتح ااد ت ال اايت ت اجاا ااا نيج اايف م تنفيا ا التزاماهت ااا الط عي ااة إزاأ حل ااق قا ا
اإلنسان.
 -1٤ورداق عل ا ا األسا االلة املعا ا َّادة سا االفا ذكا اار ال فا ااد ون املا ااادة  )1(٣٤ما اان الدسا اات ر حتظا اار
التع ي  .وخ ل الف ة قياد االساتعراض ساننحل نيجايف قاان ن م افحاة التعا ي لعاام 201٧
ال ي حيظر التع ي وغيف من ضروب املعاملاة وو العق اة القاساية وو ال إنساانية وو املايناة علا
ا األفعااال .وتااتم إعااادة
يااد امل ا كفة امل لفااة إبنفاااذ الق ا انة وياان عل ا معاقبااة م ارت
تاادري األف اراد العس ا رية وامل ا كفة امل لفااة إبنفاااذ الق ا انة عل ا اسااتخدام ال سااا ل ايدييفااة
والعلمية ل ستج اب.
 -15وقاادمحل اللجنااة الر سااية الاايت ُشا لحل للتحقيااق م مازاعم انتااكااات املؤسسااة العسا رية
يق ا اإلنسااان واناااأ العمليااات األمنيااة الداخليااة تقرير ااا إىل اي مااة .وتُاتَّخ ا الي ااق خط ا ات
ملعاةااة الت صاايات الا اردة م التقرياار .وعا وة عل ا ذلا وُنشا م عااام  201٨فريااق حتقيقااات
خ اااص للتحقي ااق م االدع اااأات املتعلق ااة ابنتااك ااات قا ا اإلنس ااان علا ا ي ااد الفرق ااة اخلاص ااة
مل افحة السط وغيف ا من ال دات اخلاصة م ق ة الشرطة النيجيفية.
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 -16واساتُحداحل عاادة تادا يف تتعلااق نمااأ الطفاال ومحايتااحل اا م ذلا قاان ن قا الطفاال
علا الصااعيد الا طين وقااد اعتماادهتا معظاام ال ا ال ت ابعتبار ااا جاازأاق ماان قا انة وال هتااا .وشاار
الاار يق م ارانمل عماال للق اااأ علا العنا ضااد األطفااال لا ل عااام  .20٣0ويتناااول قااان ن
الصااحة ال طنيااة ال ا ي ينطبااق عل ا كاال ماان املساات االحتااادي ومساات ال ا ال ت االسااتغ ل
اةنسي واالعتداأ عل األطفال.
 -1٧وم القاان ن املتعلاق ا ( ظاار) العنا ضاد األشاخاص اىلااادف إىل الق ااأ علا العنا
م ايي اااة اخلاص ااة والعام ااة ُوس اال نط ااا االغتص اااب ليش اامل محاي ااة الا ا ك ر .ومنا ا االس ااتعراض
السا ق مل يتغيف م ق نيجيف شون امليل اةنسي.
 -1٨وخي ل امل كف ن ال ين يتباة ومام ارت با ا انتااكاات يقا اإلنساان م وعقااب تقاارير
وفرقة التحقيق اخلاصة إلجاراأات دديبياة إدارياة وي اجاحل عاظ املا كفة م قاة ق اا ية .وجتاري
مجياال ماكمااات املشااتبحل م ارتباااطام سماعااة و اال الساانة للاادع ة واةااااد ( ك ا ارام) ص ا رة
علني ااة ويُس اام للمش ااتبحل ف اايام ون ي ن ا ا مميفل ااة ح ااامة م اان اختي ااار م .وي ا فر حل ااق املع ن ااة
القان نية لنيجيف التميفيل القان رب حاانق للمع زين من املشتبحل فيام.
 -19وفيم ااا يتعل ااق قت اال وع اااأ م ايرك ااة اإلسا ا مية م نيج اايف م ع ااام  2015وج اارت
مة والية كادوان حتقيقات مال املؤسساة العسا رية وصادر كتااب و ايظ ا مي .وسايحاكم
اةناة املزع م ن عن طريق نظام الق اأ العس ري ايازم.
 -20وال تزال نيجيف تُبقي عل عق ة اإلعدام .غيف ون اةا د جارية ة اي ماة االحتادياة
و مات ال ال ت إلضفاأ الطا ل الرمسي عل وق العمل عق ة اإلعدام.
 -21وم اان وج اال كفال ااة إجا اراأ انتخ اااابت اارة ونزيا ااة وذات مص ااداقية م وجا ا اأ س االمية م
ع ااام  2019تُب ا ل جا ا د لتعزي ااز اإلج اراأات االنتخا ي ااة .وتعم اال اي م ااة م اال مجي اال اةا ااات
األساسااية صااا بة املصاالحة ماان وجاال تعزيااز قاادرات اةاااات الفاعلااة املعنيااة وت عيااة امل ا اطنة
والتشااجيل عل ا إج اراأ انتخاااابت خاليااة ماان العن ا  .وتقاايم اللجنااة االنتخا يااة ال طنيااة املسااتقلة
واللجنة ال طنية يق اإلنساان اتصااالت مال وصاحاب املصالحة شاون ضارورة التصارف طريقاة
سلمية قبل االنتخاابت وخ ىلا و عد ا.
 -22وي اامن الدس اات ر قا ا اإلنس ااان األساس ااية ااا م ذلا ا اي ااق م ماكم ااة سا اريعة.
ووكااار القااان ن املتعلااق إبدارة العدالااة اةنا يااة لعااام  2015فعاليتااحل م كفالااة احملاكمااة الس اريعة م
الق ا اةنا ية والق اأ عل اال تجاز املط ل للمشتبحل فيام .و دو نفاذ القان ن م العديد من
وال ت االحتاد.
 -2٣وقا ااد ونشا ااوت اي ما ااة االحتاديا ااة فريق ا ااق عا ااام ق وطني ا ااق معني ا ااق تقا اادم التقا ااارير ج ا ا
معا دات ق اإلنسان و ي فر املساعدة م إعاداد التقاارير املقدماة إىل العدياد مان يلاات
رصد معا دات األمم املتحدة وم رصد تنفي الت صيات اليت ظيحل ابلتوييد.
 -2٤وحيظاار الدساات ر اعتماااد وي د نااة ابعتبار ااا د نااة الدولااة .وابإلضااافة إىل ذلا وقنع احل
نيجيف علا صا ا األمام املتحادة واالحتااد األفريقاي املتعلقاة قا اإلنساان الايت ت امن رياة
الدين واملعتقد.
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 -25وذكاار ال فااد ونااحل رغاام اسااتمرار الصااع ابت تظاال نيجاايف مصااممة عل ا رفاال التحااد ت
املاالة وماماا م سعياا إىل م اصلة النا ض ق اإلنسان ومحايتاا.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -26واناااأ جلسااة التحاااور ودىل  11٨وفااداق بياااانت .وتاارد الت صاايات املقدمااة واناااأ جلسااة
التحاور م الفر اليفارب من ا التقرير.
 -2٧وانحل مجا رية فنزوي الب ليفارية علا ماا تب لاحل نيجايف مان جاا د ل فالاة حانياة التعلايم
م املر لة اليفان ية واعتماد ا اخلطة االس اتيجية ال طنية للتنمية الصحية.
 -2٨وشاد اليمن خبطط نيجيف الرامية إىل م افحة التطرف والفساد وتعزيز ق
ومت ة الشباب من التص يحل.

اإلنسان

 -29ن ااحل زمب ااا ي ابل ااز دة م ميزاني ااة اللجن ااة ال طني ااة يقا ا اإلنس ااان واعتم اااد خط ااة
اإلنع اااا والنم ا االقتص ااادية  2020-201٧وت جي ااحل دع ا ة دا م ااة إىل امل لف ااة ا ال ت م
إطار اإلجراأات اخلاصة جمللق ق اإلنسان.
 -٣0ن ااحل وفغانسااتان ابلتعاااون املاادرب-العس ا ري م حااال م افحااة اإلر اااب والتماارد وم
تعزيز األمن الداخلي.
 -٣1ر بحل اةزا ر ابلعنصر املتعلق اب ام ق

اإلنسان م م افحة العن واإلر اب.

 -٣2ن حل ونغ ال تحسن الظروف املعيشية للس ان املتوارين ابلتحد ت األمنية الداخلية.
-٣٣

نوت األرجنتة نيجيف عل الت قيل عل إع ن املدارس اممنة.

 -٣٤ر بااحل وس ا اليا إبنشاااأ فريااق التحقيااق الر سااي وحلااق التحقيااق اخلاااص ال ا ي يق ا د
اةيش.
 -٣5وشارت النمسا إىل انتااا وق العمل عق ة اإلعدام
عدداق كبيفاق من ضحا االجتار ابلبشر م من نيجيف .

م ال اقل .وال ظحل وي اق ون

 -٣6ر ب ااحل وذر يج ااان إبنش اااأ ال كال ااة ال طني ااة يظ اار االجت ااار ابألش ااخاص وخبط ااة اإلنع اااا
والنم االقتصادية .2020-201٧
 -٣٧وشااادت البحارين قيااام نيجاايف إبنشاااأ فريااق عاماال مش ا ا ااة ال ا زارات ل ضاال قاعاادة
ياانت األشخاص املختفة.
 -٣٨ر با ااحل ا اانغ ديش خبط ا ااة العما اال ال طني ا ااة شا ااون منا اال التط ا اارف العني ا ا وم افحت ا ااحل
وإبص ات قطا العدالة اةنا ية ومشاركة الشباب م العملية السياسية.
 -٣9ن حل ي روس ابلتشريعات اليت حتظر االجتار ابألشخاص ومنا ة التع ي
الرامية إىل م افحة الفساد وتنمية قطاعي الصحة والتعليم وإص ح اةااز الق ا ي.

واةا د

 -٤0ال ظااحل لجي ااا اةاا د الاايت تُبا ل لتنفيا الت صاايات املنبيفقااة عاان االسااتعراض السااا ق
اليت تشمل ت جيحل دع ة دا مة إىل امل لفة ال ت م إطار اإلجراأات اخلاصة.
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 -٤1ن ااحل اانن ابإلصا
من العن واالجتار ابلبشر.

ات الاايت هتاادف إىل محايااة النساااأ واألطفااال وال ساايما الفتيااات

 -٤2شجعحل اتن البلد عل م اصلة جا د الرامية إىل تعزيز محاية ق

اإلنسان.

 -٤٣ن حل دولة ليفيا املتعددة الق ميات ابةا د الرامية إىل تعزياز ومحاياة قا اإلنساان
واإلصا ا ات الرامي ااة إىل حتس ااة الفعالي ااة واملس اااألة والش اافافية م الس االطة الق ااا ية وإم اني ااة
اال ت ام إىل الق اأ.
 -٤٤و اطحل تس اان علماق تقاارير األمام املتحادة الايت ذُكار فيااا عادد مان الشا اغل ودعاحل
نيجيف إىل تعزيز محاية ق املروة.
 -٤5وشادت الربازيل تعاون نيجيف مل امليات الدولية يق

اإلنسان.

 -٤6شااجعحل لغااار نيجاايف عل ا املاااذ املزيااد ماان التاادا يف لتنفي ا التش اريعات والسياسااات
اةديدة وعل ز دة فعالية اللجنة ال طنية يق اإلنسان.
 -٤٧وشااادت روناادي سا ا د نيجاايف ماان وجاال حتسااة األماان م البلااد عاان طريااق م افحااة
التطرف العني ومجاعة ك رام اإلر ا ية.
 -٤٨وش ااادت ك ااا ف اايفدي إبصا ا ات نيج اايف االجتماعي ااة واالقتص ااادية ال اايت هت اادف إىل
حتسة املعاييف االجتماعية واالقتصادية لشعباا.
 -٤9ن حل ال اميفون ابةاا د الايت تبا ىلا نيجايف م غارب وفريقياا مان خا ل دور اا اياسام
م عمليات اةماعة االقتصادية لدول غرب وفريقيا والتزاماا افحة اإلر اب وكفالة االستقرار
م املنطقة.
 -50وعر حل كندا عن تطلعاا إىل التنفي ال امل ل سا اتيجية ال طنياة إلمااأ زواج األطفاال.
وشااجعحل نيجاايف عل ا م اصاالة تعزيااز الدذقراطيااة م البلااد عاان طريااق كفالااة مشاااركة اةمياال م
انتخاابت عامة رة ونزياة م عام .2019
 -51وشااادت مجا ريااة وفريقيااا ال سااط ابإلجنااازات التش اريعية والتنظيميااة اىلامااة الاايت ققتاااا
نيجيف من االستعراض األخيف للبلد.
 -52ر ب ا ااحل تش ا اااد ابلتق ا اادم الا ا ا ي و رزت ا ااحل نيج ا اايف م تنفيا ا ا الت ص ا اايات ال ا اايت قبلتا ا ااا م
االستعراض السا ق.
 -5٣وشادت شيلي تعاون نيجيف مل احمل مة اةنا ية الدولية ول نااا وعر احل عان شا اغلاا
إزاأ استمرار التمييز والعن م البلد.
 -5٤ر بحل الصة ابعتمااد خطاة اإلنعااا والنما االقتصاادية  2020-201٧والتادري
م ح اال ق ا اإلنسااان امل جااحل لاف اراد العسا رية وامل ا كفة امل لفااة إبنفاااذ القااان ن والعماال
املت اصل عل تنفي اإلص ات الق ا ية.
 -55ن ااحل جاازر القماار ابلتقاادم احملاارز م عاادد ماان حاااالت ق ا
اعتماد ق انة مل افحة التع ي واالجتار ابألشخاص.
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 -56وشاااد ال نغا ابسااتعداد نيجاايف للتعاااون ماال آليااات قا اإلنسااان ااا م ذلا ماان
خ ل ت جيحل دع ة دا مة إىل امل لفة ال ت م إطار اإلجراأات اخلاصة.
 -5٧ر بااحل ك ا ت ديف ا ار تنفي ا ارانمل مل افحااة التطاارف العني ا وخبطااة اإلنعاااا والنم ا
االقتصادية .2020-201٧
 -5٨ر بااحل ك ا اب ابإلج اراأات الاايت امل ا هتا نيجاايف لتحسااة إطار ااا القااان رب ون عيااة وتيساار
اخلدمات الصحية والتعليم.
 -59وشااادت قااربص ااا تب لااحل نيجاايف ماان جاا د ماان وجاال م افحااة اإلر اااب ودعاام قا
اإلنسان وروت وما تش ل ل ميفاالق ُحيت حل م القارة أبسر ا.
 -60ر بااحل تشااي يا ابعتماااد ق اان ن منا ااة التع ا ي
وابملشاركة السياسية للمشردين داخلياق.

وإبعااداد القااان ن االنتخااايب اةديااد

 -61ورداق عل التعليقات واألساللة الا اردة وشاار وفاد نيجايف إىل وناحل وُنشالحل وفرقاة للتحقياق
م مزاعم انتااكاات قا اإلنساان مان جانا قا ات األمان .و جارد نشار تقاارير تلا األفرقاة
س َّ
اتنف الت صاايات الا اردة فيااا .ووضاااف ابلقا ل إن اي ماة ملتزمااة اب ا ام وقا العماال عق ااة
اإلعدام ال ي سبق اعتماد  .ووفاد ابلتنفي اييفيث للسياسة االقتصاادية الشااملة للجميال .وذكار
ون نيجاايف قااد خ ااعحل مااؤخراق السااتعراض اللجنااة املعنيااة ابلق اااأ عل ا التمييااز ضااد امل اروة وومااا
ققحل تقدما كبيفاق م كفالة املساواة للنسااأ والفتياات .ووكاد ون الدسات ر والقاان ن ال يسامحان
ابلتمييااز .وذكاار ون نيجاايف ملتزمااة ابلدذقراطيااة وتعتاازم إج اراأ انتخاااابت اارة ونزياااة وخاليااة ماان
العن ا  .وقااال إن معظاام النيجيفيااة يع ض ا ن عل ا الع قااات ااة ميفليااي اةاانق نتيج اةق للمبااادد
الدينية واليفقافية واألخ قية العميقاة اةا ور م البلاد .ومال ذلا ال ت جاد وي سياساة وو ممارساة
ملطاردة األشخاص عل وساس ميا ىلم اةنساية .وقاال إن التعلايم ومار إلزاماي م البلاد وإن امابأ
إمنا يرت ب ن جرذة م ال عدم إرسال وطفاىلم إىل املدرسة .وقال ال فد وي ااق إن نيجايف ملتزماة
إبماااأ املمارسااات التقليديااة ال ااارة ابلفتيااات .ووشااار إىل حتساان الشااؤون املاليااة وامليزانيااة اخلاصااة
ابللجنااة ال طنيااة يقا اإلنسااان وتعزيااز اسااتق ليتاا .وُا لحل جاا د لتم ااة املاروة اقتصاااد ق ماان
خ ا ل م اان ق ااروض ألغ اراض تنظ اايم املش اااريل .وم اخلتا اام وك ااد ون الدس اات ر ي اامن اس ااتق ل
السلطة الق ا ية وون تل السلطة فعالةٌ ومايدة.
 -62ر بااحل مجا ريااة ك ا ر الشااعبية الدذقراطيااة ابةا ا د الاايت تب ا ىلا نيجاايف وابلتقاادم ال باايف
ال ي و رزتحل من عام  201٣م حال تعزيز ق اإلنسان.
 -6٣وانحل مجا رية ال نغ الدذقراطية عل العمل املمتاز الا ي قاماحل احل نيجايف مان وجال
تعزيز ق اإلنسان ومحايتاا وال سيما ابلنسبة للفلات ال عيفة.
 -6٤وشااادت الاادامنرا ابعتماااد قااان ن ( ظاار) العن ا ضااد األشااخاص لعااام  2015و عاادم
تنفي وي م ابإلعدام من عام .2016
 -65ر بااحل جيبا ال إبصا ح إدارة شااؤون العاادل و قااان ن ظاار التمييااز القااا م علا وساااس
اإلصا ة فيفوس نق املناعة البشرية وابلقان ن ال ي حيظر التع ي .
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 -66وانااحل مصاار علا نيجاايف شااون متا
اإلنسان عن طريق م افحة اإلر اب.

تقرير ااا الا طين وجا د ااا لاادعم وا ا ام قا

 -6٧ر باحل إساات نيا ابخلطا ات التشاريعية الاايت املا هتا نيجاايف مل افحااة العنا ضااد األطفااال
والنساأ وابلدع ة الدا مة اليت وجاتاا إىل امل لفة ال ت م إطار اإلجراأات اخلاصة.
 -6٨وانااحل إاي يااا عل ا التقاادم ال ا ي و رزتااحل نيجاايف من ا االسااتعراض السااا ق فيمااا يتعل ااق
تنفي الت صيات ووضل خطة اإلنعاا والنم االقتصادية.
 -69وشادت فيجي ضل خطة نيجيف لإلنعاا والنم االقتصادية و تصديق نيجيف علا
اتفا ابريق.
 -٧0روت فنلندا ون تنفي الت صايات ساي ن لاحل واار إعاايب علا
م ووضا شة ويتي فرص التنمية االجتماعية واالقتصادية.

يااة النااس الا ين يعيشا ن

 -٧1وشااادت فرنسااا إبنشاااأ ةنااة للتحقيااق م ادعاااأات انتااكااات قا
الق ات املسلحة و تعزيز م افحة الفساد.

اإلنسااان علا يااد

 -٧2ر بااحل غااا ن ابعتماااد تشاريل حيظاار مجياال وشا ال العنا و تنقااي التشاريعات املتعلقااة
افحة االجتار ابلبشر وابةا د املب ولة لصاحل الفلات األكيفر ضعفاق.
 -٧٣ر ب ااحل ج رجي ااا س ا نان قا اان ن ( ظ اار) العنا ا ض ااد األش ااخاص لع ااام  2015وق ااان ن
منا ااة التعا ا ي لع ااام  .201٧وش ااجعحل نيج اايف علا ا وض اال الص اايغة الناا ي ااة خلط ااة العم اال
ال طنية شون تعزيز ق اإلنسان ومحايتاا .2022-201٧
 -٧٤واناحل وملانياا علا مااا تب لاحل نيجايف مان جاا د للتحقياق م االنتااكاات املادع ارت اهبااا
عل يد ق ات األمن ور بحل ابحملاكمات اليت خي ل ىلا املشتبحل فيام من مجاعة ك رام.
 -٧5ر بااحل غاااان إبنشاااأ ال كالااة ال طنيااة مل افحااة االجتااار ابلبشاار وابملبااادرات القا مااة عل ا
ق اإلنسان مل افحة اإلر اب والتمرد.
 -٧6ن حل الي انن سن قان ن منا ة التع ي وإبقرار مشرو قان ن ( ظر) العن ضد
األشخاص عل الصعيد االحتادي وابلتزام نيجيف إزاأ احمل مة اةنا ية الدولية.
 -٧٧وش ااادت غي اااان إبنش اااأ نيج اايف ةن ااة وطني ااة مش ا كة ااة ال ا زارات لش ااؤون االس ااتعراض
الدوري الشامل.
 -٧٨قدم ال رسي الرس

ت صيات.

 -٧9وقرت ندوراس ابلتزام نيجيف ابلتعاون مل االستعراض الدوري الشامل وغيف من آليات
األمم املتحدة يق اإلنسان.
 -٨0وان ااحل نغ ااار عل ا االس ااتعراض املناج ااي للقا ا انة واألنظم ااة ال طني ااة م اان وج اال تنفيا ا
الت صيات املنبيفقة عن االستعراض السا ق.
 -٨1قالااحل آيساالندا ومااا تاادرا الصااع ابت الاايت ت اجااااا نيجاايف سااب مجاعااة ك ا
َّ
وذكرت نيجيف ابلتزاماهتا ج القان ن الدو .
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 -٨2وعر ااحل اىلنااد عاان تقاادير ا لإلص ا
ابلتدا يف الرامية إىل حتسة كروف املروة.

ات االجتماعيااة واالقتصااادية م نيجاايف ور بااحل

 -٨٣واناحل إندونيسايا علا الاز دة م ميزانياة اللجناة ال طنياة يقا اإلنساان ووضال الصاايغة
الناا ية خلطة العمل ال طنية املتعلقة ابألعمال التجارية و ق اإلنسان.
 -٨٤وانحل مجا رية إيران اإلس مية عل التقدم احملرز م تعزيز ومحاية ق

املروة والطفل.

 -٨5ق ندم العرا ت صيات.

 -٨6ر با ااحل ويرلنا اادا قا ااان ن ( ظ ا اار) العن ا ا ضا ااد األش ا ااخاص .ووعر ا ااحل عا اان قلقا ا ااا إزاأ
التشريعات اليت تفرض قي داق عل رية ت ين اةمعيات والتجمل.
 -٨٧وانحل إيطاليا عل التقدم احملرز م م افحة العن ضد املروة واالجتار ابلبشر.
 -٨٨وعر حل الياابن عن تقدير ا إزاأ املبادرات الرامية إىل الق اأ علا العنا ضاد األطفاال
وشجعحل عل التعجيل ابعتماد مشرو القان ن املتعلق ابملسا ل اةنسانية وت افؤ الفرص.
 -٨9وا ااأل األردن عل ا جا ا د نيج اايف م اان وج اال تنفي ا الت ص اايات املقب ل ااة م اان االس ااتعراض
الدوري الشامل اليفارب.
 -90وانااحل كينيااا علا نيجاايف للتطا رات واإلجنااازات اىلامااة الناشاالة عاان التزاماهتااا الط عيااة م
حال ق اإلنسان.
 -91و اطحل ال يحل علماق رص نيجايف علا تعزياز املسااواة اة املاروة والرجال وم افحاة
الفساد وإص ح العدالة.
 -92نا ا َّ لبن ااان ابعتم اااد خط ااة وطني ااة مل افح ااة التط اارف العنيا ا واإلر اااب وإبصا ا
النظام الق ا ي.
 -9٣وشادت ليس ت تعاون نيجيف مل آليات األمم املتحدة يق

ات

اإلنسان.

 -9٤واناحل ليبيااا علا نيجاايف للتادا يف املتخا ة مل افحااة التمييااز والعنا ضااد املاروة وللجاا د
الرامية إىل كفالة مساألة نظام إنفاذ القان ن.
 -95ر بحل ليختنشتاين ابةا د الرامية إىل ت فيف خدمات املع نة القان نياة للنسااأ والفتياات.
ووعر حل عن قلقاا إزاأ استمرار وج د عق ة اإلعدام.
 -96ر بحل مدغشقر ابعتماد قان ن ( ظر) العن ضد األشخاص م عام .2015
 -9٧ورداق عل التعليقات واألسللة ال اردة وشاار وفاد نيجايف إبعااز إىل التادا يف الايت ُاملا ت
مل افحااة الفساااد الاايت تشاامل وضاال اسا اتيجية وطنيااة مل افحااة الفساااد واعتماااد مشاارو قااان ن
عا ااام  201٧املتعلا ااق عا ا اادات اةرذا ااة املعا ااروض عل ا ا اةمعيا ااة ال طنيا ااة وسياسا ااة املبلغا ااة عا اان
املخالفات .وقد استُحدث رانمل لتم ة األطفال الا ين وُرسال ا خاارج املادارس مان قبال مجاعاة
ك رام من العا دة إىل املدرساة وكفالاة محاايتام م املدرساة وال سايما م الشامال الشارقي مان
البلد .ووفاد ال فد وي اق أبن زواج األطفال يُعترب فع ق إجرامياق وأبن اةا د تُب ل لليفين عناحل .كماا
ُ ددت صة  ٣5م املا ة ملشاركة املروة م الربملان.
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 -9٨وانااحل ماااليز عل ا قيااام نيجاايف ضاال ماال شااامل ألصااحاب املصاالحة املتعااددين عاان
طريق إطا ِر وخطة عمل السياسة ال طنية شون منل التطرف العني وم افحتحل.
 -99وشااادت ملاادي قيااام نيجاايف إبدراج الص ا ا الدوليااة يق ا
ال طنية وشجعتاا عل حتسة املعاييف االقتصادية.

اإلنسااان م تش اريعاهتا

 -100واناحل مااا علا مااا تب لااحل نيجاايف ماان جاا د لتنفيا الت صاايات املنبيفقااة عاان االسااتعراض
السا ق ا م ذل رامل تدري امل كفة امل لفة إبنفاذ القان ن شاون املعااييف الدولياة يقا
اإلنسان.
 -101ركاازت م ريتانيااا عل ا التعاااون البناااأ لنيجاايف ماال آليااات ق ا
املتخ ة لتنفي الت صيات السا قة.

اإلنسااان وعل ا التاادا يف

 -102وشااادت م ريشااي س ابلتاادا يف التش اريعية واملؤسسااية الاايت امل ا هتا نيجاايف ماان وجاال تعزيااز
ق اإلنسان وابةا د املب ولة للق اأ عل الفقر.
 -10٣اع فحل امل سي ابلتقدم ال ي ققتحل نيجيف وال سايما تا فيف ارامل تدريبياة م حاال
ق اإلنسان ألفراد الق ات املسلحة ووفراد األمن.
 -10٤ر اةبل األسا د ساا د نيجايف للق ااأ علا زواج األطفاال وشاجل اي ماة علا
إعادة د يل الفتيات الل اال اختُطفن عل ويدي مجاعة ك رام وإعادة إدماجان م اجملتمل.

 -105وعا اارب املغا اارب عا اان تقا اادير إزاأ التا اادا يف الا اايت امل ا ا هتا نيجا اايف م م افحا ااة اإلر ا اااب
واعتماد ا خطة العمل شون منل التطرف العني وم افحتحل.
 -106وش ااارت م زامبي ااق إىل ون نيج اايف ص اادد وض اال اللمس ااات األخ اايفة علا ا خط ااة العم اال
ال طنية شون األعمال التجارياة و قا اإلنساان وواناحل علا التادا يف املتخا ة لتحساة قا
اإلنسان.
 -10٧وشادت انميبيا ابإلجنازات اىلامة الايت ققتااا نيجايف
الدولية يق اإلنسان.

اا م ذلا تعاوماا مال املياات

 -10٨ر ب ااحل نيب ااال ابخلط ا ا ات املتخا ا ة لتنفي ا ا خط ااة العم اال ال طني ااة اليفاني ااة لتعزي ااز ق ا ا
اإلنس ااان ومحايتا ااا والق اااأ علا ا املمارس ااات ال ااارة ااا م ذلا ا تشا ا يحل األع اااأ التناس االية
لإلانث.
 -109وانحل لندا عل اةا د اليت لتاا نيجيف مؤخراق لتعزيز ق اإلنسان .ووعر حل عن
قلقاا إزاأ انتااكات ق اإلنسان اليت ترت باا ق ات األمن وانعدام املساألة م ا الصدد.
 -110شااجعحل ني زيلناادا نيجاايف علا التحقيااق م امتيفااال املؤسسااة العسا رية يقا
ووعر حل عن قلقاا إزاأ االنتااكات اليت ترت باا مجاعة ك رام والعن الطا في.
 -111ش ااجل النيج اار نيج اايف م جا د ااا الرامي ااة إىل تعزي ااز ق ا
ابىلجمات املت ررة اليت تشناا مجاعة ك رام.
 -112وعر حل النرويل عن قلقاا إزاأ قا
املاذ القرارات عل مجيل املست ت.
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 -11٣ن َّ حل ُعمان ابال تمام تعزيز ق
االقتصادية .2020-201٧

اإلنسان ومحايتاا عن طريق خطة اإلنعااا والنما

 -11٤وعر ااحل ابكسااتان عاان تقاادير ا للجا ا د الاايت تب ا ىلا نيجاايف ماان وجاال حتسااة إم انيااة
اللج أ إىل نظام العدالة ومساألتحل ووضل خطة اقتصادية.
 -115وشاادت الفلباة س نان نيجايف قا انة تتناااول العنا ضاد املاروة والطفال واالجتاار ابلبشاار
وإبدراج و ام املعا دات الدولية ضمن ق انيناا احمللية.
 -116وانااحل الربتغااال عل ا الاادور ال ا ي ت ااطلل ااحل اللجنااة ال طنيااة يق ا
ق اعد االشتباا اليت تطبقاا الق ات املسلحة.

اإلنسااان واعتماااد

 -11٧ر ب ا ااحل قط ا اار ابعتم ا اااد نيج ا اايف ع ا اادة خط ا ااط ا ااا م ذلا ا ا خط ا ااة اإلنع ا اااا والنما ا ا
االقتصادية واالس اتيجية ال طنية اليفانية املتعلقة ابلصحة.
 -11٨وعر ااحل مجا ريااة كا ر عاان تقاادير ا للجاا د الاايت تبا ىلا نيجاايف ماان وجاال تعزيااز قا
اإلنسان وال سيما جا د ا الرامية إىل الق اأ عل العن ضد املروة.
 -119ر بااحل مجا ريااة م لاادوفا ابعتماااد نيجاايف سلساالة ماان الق ا انة األساسااية ااا م ذل ا
شون التع ي واالجتار ابألشخاص وإقامة العدل.
 -120نااوت رومانيااا نيجاايف عل ا النشاااط ال ا ي ت ااطلل ااحل داخاال حلااق ق ا
والتزاماهتا دعم ق اإلنسان.

اإلنسااان

 -121ر بااحل رواناادا ابخلط ا ات اإلعا يااة ال اايت امل ا هتا نيج اايف لتنفي ا الت ص اايات املنبيفقااة ع اان
االستعراض السا ق وتعزيز ق املروة.
 -122وشااادت اململ ااة العر يااة السااع دية ابخلطا ات الاايت املا هتا نيجاايف شااون قا
وإدماجاا إ ا م الق انة واإلجراأات احمللية.

الطفاال

 -12٣ن ااحل الس اانغال ابةا ا د املب ول ااة وااللت ازام املعل اان م اان وج اال حتس ااة ايال ااة االقتص ااادية
واالجتماعية للس ان.
 -12٤ن ااحل ص اار يا ابةاا ا د الرامي ااة إىل تنفيا ا الت ص اايات املنبيفق ااة ع اان االس ااتعراض الس ااا ق
وإنشاأ ةنة فنية وطنية ل ضل قاعدة ياانت األشخاص املفق دين ووضال خطاة اإلنعااا والنما
االقتصادية .2020-201٧
 -125و اطحل سيفالي ن علماق إبصادار دعا ة دا ماة إىل امل لفاة ا ال ت م إطاار اإلجاراأات
اخلاصااة ووضاال خطااة اإلنعاااا والنما االقتصااادية  2020-201٧واةاا د الراميااة إىل وضاال
قاعاادة ي اااانت األشااخاص املفق ا دين .وشااجعحل عل ا ا ل املزيااد م ان اةا ا د ملعاة ااة الت ااد ر
البيلي.
 -126اع فااحل ساانغاف رة ابةا ا د الراميااة إىل حتسااة نظااام العدالااة اةنا يااة والنا ا ض ابيق ا
االجتماعية واالقتصادية.
 -12٧وعر ااحل س اال فاكيا عاان قلقا ااا إزاأ انتااكااات ق ا
التمرد وانتااكات ق الطفل.
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سن قان ن ق الطفل
 -12٨واثرت سل فينيا ش اغل تتعلق ق الطفل ا م ذل عدم ن
إال م  2٤والية .وروت ون و ام اتفاقية الق اأ عل مجيال وشا ال التميياز ضاد املاروة مل تُادمل
فعالية م القان ن احمللي.
 -129ن ا ا ااحل دول ا ا ااة جن ا ا ا ب وفريقي ا ا ااا ابلتق ا ا اادم احمل ا ا اارز من ا ا ا االس ا ا ااتعراض الس ا ا ااا ق و اأم ا ا ااة
االس اتيجيات اليف ث مل افحة الفساد.
 -1٣0ن حل إسبانيا ابلتقدم ال ي و رزتحل نيجيف من االستعراض السا ق.
 -1٣1ر بااحل دولااة فلسااطة ابةا ا د الراميااة إىل تعماايم مراع اااة و ااداف التنميااة املس ااتدامة م
اخلطط اإلمنا ية ال طنية وإىل م افحة االجتار ابألشخاص.
 -1٣2وشاااد الس ا دان ابةا ا د املب ولااة يمايااة ق ا
اإلر اب وم العمليات األمنية الداخلية.

اإلنسااان وال ساايما م إطااار م افحااة

يد عل املاذ املزياد مان التادا يف الرامياة إىل كفالاة ا ا ام قا
 -1٣٣شجعحل الس ُ
ا م ذل ابلنسبة لاشخاص ال ين يعيش ن م ووضا شة.

اإلنساان

 -1٣٤وعر ااحل س يس ارا ع اان ديي ااد ا لت اادري وف اراد الش اارطة وم ا كفي الس ااج ن ش ااون ق ااا
ق اإلنسان.
 -1٣5و اطحل اةما رية العر ية الس رية علماق إبطار وخطة عمال السياساة ال طنياة شاون منال
التطاارف العنيا وم افحتااحل وإبص ا ح نظااام العدالااة االجتماعيااة وابلتاادا يف الراميااة إىل م افحااة
الفساد.
 -1٣6ن ااحل اتيلن ااد ابةا ا د املب ول ااة لبناااأ اقاف ااة ق ا اإلنس ااان وال ساايما وض اال الص اايغة
الناا ية خلطة العمل ال طنية املتعلقة ابألعمال التجارية و ق اإلنسان.
 -1٣٧ر ب ااحل ت غ ا ابلتحس ااينات املدخل ااة عل ا النظ ااام الق ااا ي وابلت اادا يف الرامي ااة إىل تعزي ااز
النم وحتسة املعاييف االجتماعية واالقتصادية.
 -1٣٨ن حل ت نق ابةا د الرامية إىل تعزيز اإلطار التشريعي يق
مل افحة التطرف العني .

اإلنسان واعتمااد ارانمل

 -1٣9ر بااحل تركيااا ابةاا د الراميااة إىل إشاراا الشااباب م ايياااة السياسااية وم افحااة الفساااد
وطلبحل ت فيف معل مات مست ملة ابنتظام عن ايالة األمنية م الشمال الشرقي للبلد.
 -1٤0ن حل تركمانستان خبطط العمل من وجل إص ح نظام العدالة والتزام نيجيف ابإلنعااا
والنم االقتصادية.
 -1٤1وانااحل ووغناادا عل ا نيجاايف لتصااديقاا عل ا اتفاقيااة االحتاااد األفريقااي يمايااة املشااردين
داخلياق م وفريقيا ومساعدهتم ون حل سا د ا الرامية إىل الق اأ عل التمييز والتعص .
 -1٤2ن ااحل ووكراني ااا إبنش اااأ اللجن ااة ال طني ااة املش ا كة ااة الا ا زارات ال اايت تُع ااأل ابالس ااتعراض
الدوري الشامل وابةا د الرامية إىل تنفي الت صيات املنبيفقة عن اة الت السا قة.
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 -1٤٣ن حل اإلمارات العر ية املتحدة ضل االس اتيجية ال طنياة ألمان الف ااأ اإلل ا ورب م
عام  201٤وإبص ات نظام العدالة وخبطة اإلنعاا والنم االقتصادية .2022-201٧
 -1٤٤وعر ااحل اململ ااة املتح اادة ع اان قلقا ااا إزاأ ع اادم مقاض اااة وفا اراد قا ا ات األم اان واالجت ااار
ابلبشر وعدم سن مشرو قان ن املسا ل اةنسانية وت افؤ الفرص.
 -1٤5وعر ا ااحل ال ا ا ال ت املتح ا اادة ع ا اان قلقا ا ااا إزاأ االس ا ااتغ ل اةنس ا ااي للمش ا ااردين داخليا ا ااق
وعمليااات اإلع اادام خ ااارج نطااا الق اااأ واال تج اااز التعساافي واس ااتاداف امليفلي ااات وامليفلي ااة
ومزدوجي امليل اةنسي ومغايري اىل ية اةنسانية و املي صفات اةنسة.
 -1٤6وعر ااحل ووروغا ا اي ع اان س اارور ا لتص ااديق نيج اايف علا ا س اابعة صا ا ا دولي ااة يقا ا
اإلنسان وعن وملاا م ون تنف نيجيف الص ا تنفي اق كام ق.
 -1٤٧ال ااو وفااد نيجاايف التعليقااات اإلعا يااة الاايت ودىل هبااا عاادد ماان ال ف ا د شااون حم عااة
متن عااة ماان املسااا ل ااا م ذل ا اإلص ا ات االجتماعيااة واالقتصااادية م البلااد واةا ا د الاايت
تب ىلا نيجيف مل افحة الفساد واساتعادة األما ال املساروقة إىل الا طن وإصا ات قطاا األمان.
ووجحل الش ر إىل ال ف د عل مشاركتاا م االستعراض.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -1٤٨س ت تتتدرري نيج ت تترياي التوص ت تتيات التالي ت تتة وس ت تتتقدم ردودا عليه ت تتا
ال يتجاوز موعد الدورة األربعني جمللس حقوق اإلنسان:

وات ت ت مناس ت تتب

التص تتديق عل تتك الاوتوي تتومل اال تي تتاري امللح تتق ابلعه تتد ال تتدو
1-1٤٨
اخلتتااب ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية والاوتويتتومل اال تيتتاري العتتا امللحتتق ابلعهتتد
الدو اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية بغية إلغاء عقوبة اإلعدام (بنن)؛
التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا امللحتق ابلعهتد التدو
2-1٤٨
اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (إستونيا)؛
التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا امللحتق ابلعهتد التدو
٣-1٤٨
اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية (ليختنشتاين)؛
التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا امللحتق ابلعهتد التدو
٤-1٤٨
اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (اجلبل األسود)؛
التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا امللحتق ابلعهتد التدو
5-1٤٨
اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (توغو)؛
التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا امللحتق ابلعهتد التدو
6-1٤٨
اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية (أويرانيا)؛
التصديق علك الاوتويومل اال تياري العتا امللحتق ابلعهتد التدو
٧-1٤٨
اخلتتااب ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية وإصتتلد الدستتتور بغيتتة ح تتر عقوبتتة اإلعتتدام
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والقيام إىل أن حيني ذلك الوا بواف العمل بعقوبتة اإلعتدام إىل أجتل غتري مستمك
(إسبانيا)؛
الن تتر التصت تتديق عل تتك الاوتويت تتومل اال تي تتاري العت تتا امللحت تتق
٨-1٤٨
ابلعهد الدو اخلااب ابحلقوق املدنيتة والسياستية اهلتادف إىل إلغتاء عقوبتة اإلعتدام
(جورجيا)؛
االلتزام بصكوك حقوق اإلنسان الت تصتبن نيجترياي ار ت ا يهتا
9-1٤٨
بعد وال سيما الاوتويومل اال تيتاري العتا امللحتق ابلعهتد التدو اخلتااب ابحلقتوق
املدني تتة والسياس تتية اهل تتادف إىل إلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدام واالتفااي تتة الدولي تتة حلماي تتة
حقتتوق عيتتع العمتتامل املهتتاجرين وأ تراد أستترقي واتفاايتتة اال تتاد األ ريق ت حلمايتتة
املشردين دا لي ا أ ريقيا ومساعدهتي (اتفااية يمباال) (قندوراري)؛
الن تتر التص تتديق عل تتك اتفااي تتة مناقم تتة التعت ت يب وغ تتري م تتن
10-1٤٨
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو املهينتة والاوتويتومل اال تيتاري
امللحق هبا وإدماج االتفاايات املصدق عليها حىت اآلن القانون احملل (النيجر)؛
التصت تتديق علت تتك الاوتويت تتومل اال تيت تتاري امللحت تتق ابلعهت تتد الت تتدو
11-1٤٨
اخلااب ابحلقوق االاتصادية واالجتماعية والعقا ية (بنن)؛
التصت تتديق علت تتك الاوتويت تتومل اال تيت تتاري امللحت تتق ابلعهت تتد الت تتدو
12-1٤٨
اخلااب ابحلقوق االاتصادية واالجتماعية والعقا ية (الاتغامل)؛
التصت تتديق علت تتك الاوتويت تتومل اال تيت تتاري التفاايت تتة حقت تتوق ال فت تتل
1٣-1٤٨
املتعلق إبجراء تقدمي البلغات ويفالة تنفي تنفي ا ياملا (سلو اييا)؛
1٤-1٤٨
(ليختنشتاين)؛

التصديق علك تعديلت يمباال املد لة علك ن ام رومتا األساست

تعزيتتز تنفي ت التزامتتات نيجتترياي الدوليتتة وتعاوتتتا متتع ليتتات ايتتة
15-1٤٨
حق تتوق اإلنس تتان وال س تتيما ع تتن اري تتق تق تتدمي التق تتارير إىل عي تتع اهلي تتات املنشت ت ة
مبوجب معاقدات (عهورية الكونغو الدميقرااية)؛
تعتتاون نيجتترياي الكامتتل متتع ليتتات األمتتي املتحتتدة حلقتتوق اإلنستتان
16-1٤٨
والو اء ابلتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب خمتلف املعاقدات (نيوزيلندا)؛
مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل الو تتاء اباللتزامتتات الدوليتتة متتن تتلمل
1٧-1٤٨
تقدمي التقارير الوانية (العراق)؛
تكعيف جهود نيجرياي الرامية إىل وضع وتقدمي التقارير الدوريتة إىل
1٨-1٤٨
خمتلتتف اهلي تتات املنش ت ة مبوجتتب معاقتتدات حقتتوق اإلنستتان ال ت ق ت اتترف يهتتا
(توغو)؛
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الن ر توجيه دعوة إىل املقرر اخلتااب املعتين لالتة املتدا عني عتن
19-1٤٨
حق تتوق اإلنس تتان وإىل املق تترر اخل تتااب املع تتين لق تتوق اإلنس تتان والبي تتة تش تتمل دلت تتا
النيجر (النرويج)؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل توايتد اإلاتارين القتانو وامليسست
20-1٤٨
البلد من أجل تعزيز حقوق اإلنسان و ايتها (الكامريون)؛
مواصتلة جهتتود البلتد الراميتتة إىل تعزيتتز اإلاتار القتتانو وامليسست
21-1٤٨
حلقوق اإلنسان (اجلمهورية العربية السورية)؛
22-1٤٨
(السنغامل)؛

مواصتلة تعزيتز اخل توات اهلاد تة إىل ايتة وتعزيتز حقتوق اإلنستان

استتتمرار نيجتترياي ب ت مل جهتتود دأوبتتة متتن أجتتل تعزيتتز اإلاتتارين
2٣-1٤٨
القانو وامليسس لكفالة التمتع الكامل لشعبها لقوق اإلنسان (ابيستان)؛
2٤-1٤٨
اإلنسان (تشاد)؛

تعزيت تتز اإلات تتار القت تتانو للميسست تتات الوانيت تتة

ميت تتدان حقت تتوق

تع تتديل الدس تتتور وأم تتر الق تتوة را تتي  ٢٣٧يم تتا يتعل تتق ابلش تتراة
25-1٤٨
ويفالة ت بيق اانون مناقمة التع يب علك الصعيد الواين (إسبانيا)؛
اخت تتاذ اخل تتوات اللزم تتة م تتن أج تتل التنفيت ت الكام تتل للتشت تريعات
26-1٤٨
املتعلقة لماية حقوق اإلنسان (رومانيا)؛
التعجيتتل بعمليتتة دمتتج أحكتتام الصتتكوك الدوليتتة حلقتتوق اإلنستتان
2٧-1٤٨
ال تشكل نيجرياي ار ا يها ضمن تشريعاهتا الوانية (زمبابوي)؛

مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل تنفي ت عيتتع الصتتكوك ال ت صتتدا
2٨-1٤٨
عليها نيجرياي (األردن)؛

مواءم تتة التشت تريعات الواني تتة واألعت تراف و قت ت ا اللتزام تتات نيج تترياي
29-1٤٨
الدولية (السودان)؛
إيتتلء األولويتتة للتنفي ت الكامتتل والفعتتامل للصتتكوك الدوليتتة حلقتتوق
٣0-1٤٨
اإلنستتان وتعزيزقتتا معتتل اتفاايتتة القمتتاء علتتك عيتتع أدتتكامل التمييتتز ضتتد املترأة عتتن
اريق استخدام اآلليات احملليتة مبتا ذلتك اتانون (ح تر) العنتف ضتد األدتخااب
(قولندا)؛
تكعيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل إدمتتاج االتفاايتتات املصتتدق عليهتتا
٣1-1٤٨
القت تتوانني احملليت تتة مبت تتا ذلت تتك ن ت تتام رومت تتا األساس ت ت للمحكمت تتة اجلنا يت تتة الدوليت تتة
(بوتسواان)؛
إدمتتاج أحكتتام ن تتام رومتتا األساست للمحكمتتة اجلنا يتتة الدوليتتة
٣2-1٤٨
الن ام القانو احملل (سلو اييا)؛
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اعتماد التشتريعات الت تتن ي عمتل أجهتزة األمتن التابعتة لنيجترياي
٣٣-1٤٨
عتتن اريتتق احلتتد متتن ستتل اهتا وإنشتتاء ليتتات راابتتة مبتتا يتفتتق متتع املعتتايري الدوليتتة
حلقوق اإلنسان وضمان احلق اخلصوصية (ديل )؛
اختاذ تدابري جلعل احلقوق االاتصادية واالجتماعيتة والعقا يتة اابلتة
٣٤-1٤٨
لإلنفاذ وهتي ة التشريعات التمكينية الرامية إىل التصدي للفقر (جنوب أ ريقيا)؛
٣5-1٤٨

إارار مشروع القانون الواين لإلعااة (بواتن)؛

يفالتتة إا ترار مشتتروع اتتانون املستتا ل اجلنستتانية وتكتتا ي الفتتراب
٣6-1٤٨
ويفالة املساواة التعليي واالنتفتاع الكامتل بته جلميتع األافتامل وال ستيما الفتيتات
(إستونيا)؛
اعتمتتاد مشتتروع اتتانون املستتا ل اجلنستتانية وتكتتا ي الفتتراب ويفالتتة
٣٧-1٤٨
تنفي تنفي ا عاالا علك عيع املستوايت احلكومية (عهورية مولدو ا)؛
يفال تتة اعتم تتاد ا تتانون حق تتوق ال ف تتل وا تتانون ح تتر العن تتف ض تتد
٣٨-1٤٨
األدخااب وإنفاذمها عيع الوالايت (يوت ديفوار)؛
٣9-1٤٨

اعتماد وإنفاذ اانون حقوق ال فل

عيع الوالايت (الاتغامل)؛

قيق السراين العام لقانون حقوق ال فل لعام  ٢00٣عن اريتق
٤0-1٤٨
يفالة اعتماد الوالايت املتبقية البالغ عددقا  ١٢واليتة ذلتك القتانون دون إب تاء
(سلو ينيا)؛
٤1-1٤٨
(سلو اييا)؛

اعتمتتاد اتتانون حقتتوق ال فتتل

البلتتد ذستتر وإنفتتاذ إنفتتاذا عتتاالا

يفالة ايام عيع الوالايت نيجرياي ابعتماد وتنفي اانون حقوق
٤2-1٤٨
ال فل واانون (ح ر) العنف ضد األدخااب والصكوك الدوليتة حلقتوق اإلنستان
ال صدا عليها حكومة نيجرياي اال ادية (اااب)؛
النهتتوض بتنفيت التشتريعات والسياستتات الراميتتة إىل القمتتاء علتتك
٤٣-1٤٨
املمارسات التقليدية المارة وال سيما عن اريق اعتماد إجراء إنفاذ اانون (ح ر)
العنف ضد األدخااب نيجرياي (رواندا)؛
٤٤-1٤٨
لعام ٢0١5

يفال تتة اعتمت تتاد وتنفيت ت ات تتانون (ح تتر) العنت تتف ض تتد األدت تتخااب
عيع والايت نيجرياي البالغ عددقا  ٣6والية (الدامنرك)؛

تكعيت تتف اجلهت تتود الراميت تتة إىل مكا حت تتة العنت تتف القت تتا ي علت تتك نت تتوع
٤5-1٤٨
اجلنس وال سيما من لمل التنفي الكامل لقانون (ح ر) العنتف ضتد األدتخااب
لعام  ٢0١5علك املستويني اال ادي واحملل وعلك صعيد الوالايت (اتيلند)؛
ضمان ت بيق اانون (ح ر) العنف ضد األدخااب عيع أحنتاء
٤6-1٤٨
اإلاليي واملوا قة علك مشروع اانون املسا ل اجلنسانية وتكا ي الفراب (إسبانيا)؛
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تكعيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل يفالتتة اعتمتتاد وستتراين اتتانون (ح تتر)
٤٧-1٤٨
العنف ضد األدخااب عيع والايت البلد (الفلبني)؛
تعزيز اإلاار الواين حلقوق اإلنسان عن اريق يفالة سراين اانون
٤٨-1٤٨
(ح ر) العنف ضد األدخااب عيع الوالايت (عهورية يوراي)؛
اعتماد اانون (ح ر) العنف ضد األدخااب علك مستوى اجمللس
٤9-1٤٨
التشريع للوالايت (الياابن)؛
يفالة تنفي اتانون (ح تر) العنتف ضتد األدتخااب واالستااتيجية
50-1٤٨
الواني تتة إلت تتاء زواج األاف تتامل  ٢0٢١-٢0١٧تنفيت ت ا ي تتاملا عي تتع ال تتوالايت
(انميبيا)؛
توستتيع الن تتاق اإلاليم ت لقتتانون (ح تتر) العنتتف ضتتد األدتتخااب
51-1٤٨
لعام  ٢0١5ي يشمل عيع أحنتاء البلتد عتن اريتق تعتديل املتادة  ٤٧بغيتة تتو ري
احلماية من العنف جلميع النيجرييني علك ادم املساواة ( نلندا)؛
52-1٤٨
عام ٢0١5

تعزيتز حقتتوق النستتاء والفتيتتات وال ستتيما متتن تتلمل إنفتتاذ اتتانون
عيع أحناء البلد حل ر عيع أدكامل العنف ضدقن ( رنسا)؛

تعزيتتز اتتانون حقتتوق ال فتتل لعتتام  ٢00٣وتوستتيع ن ااتته ليشتتمل
5٣-1٤٨
عيع الوالايت البالغ عددقا  ٣6والية (أملانيا)؛
اعتمتتاد متتا يلتتزم متتن التتتدابري التش تريعية والسياستتية لي ت تعتمتتد
5٤-1٤٨
التتوالايت الشتتمالية البتتالغ عتتددقا  ١٢واليتتة القتتانون املتعلتتق لقتتوق ال فتتل ال ت ي
ي بّق املمارسة العملية ح ر الزواج املبكر والزواج ابإليرا (قندوراري)؛
تكعيف اجلهود الراميتة إىل تعزيتز و ايتة حقتوق اإلنستان للمتعفاء
55-1٤٨
بني سكان البلد (أوغندا)؛
اختاذ اخل وات اللزمة لكفالتة االستتقلمل التشتغيل واملتا للجنتة
56-1٤٨
الوانيتتة حلقتتوق اإلنستتان مبتتا ذلتتك عتتن اريتتق متتلء عيتتع الو تتا ف جملتتس
اإلدارة و ق ا للدستور (يندا)؛

اإلس تراع وضتتع الص تتيغة النها يتتة خل تتة العم تتل الوانيتتة حلق تتوق
5٧-1٤٨
اإلنست تتان  ٢0٢٢-٢0١٧بغيت تتة مواصت تتلة تعزيت تتز الت ت تزام نيجت تترياي لمايت تتة حقت تتوق
اإلنسان واعتماد ة العمل (غاان)؛
مواصتتلة تعزيتتز تنفي ت السياستتات والتتتدابري املتصتتلة ابلدميقراايتتة
5٨-1٤٨
وستتيادة القتتانون واحلويمتتة الردتتيدة متتن أجتتل اإلعمتتامل الفعتتامل حلقتتوق اإلنستتان
عيع أحناء البلد (أنغوال)؛
مواصت تتلة اإلصت تتلحات اجلاريت تتة عيت تتع اجملت تتاالت مبت تتا ذلت تتك
59-1٤٨
التعلتتيي والرعايتتة الصتتحية واملستتاواة بتتني اجلنستتني متتن أجتتل تعزيتتز ودعتتي حقتتوق
اإلنسان األساسية (تريمانستان)؛
GE.18-22688
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اختتتاذ مزيتتد متتن اخل تتوات لتعزيتتز السياستتات متتن أجتتل التصتتدي
60-1٤٨
للجرمية املن مة عا الوانية وال سيما االجتار ابملخدرات (إندونيسيا)؛
االنم تتمام إىل مدون تتة اواع تتد الس تتلوك املتعلق تتة إبجت تراءات جمل تتس
61-1٤٨
األمتن ضتتد اإلابدة اجلماعيتتة واجلترا ي املرتكبتتة ضتتد اإلنستانية وجترا ي احلتترب علتتك
حنو ما حددهتا جمموعة املساءلة واالتساق والشفا ية (ليختنشتاين)؛
مواص تتلة س تتني الت تاامج التدريبي تتة بشت ت ن اي تتة حق تتوق اإلنس تتان
62-1٤٨
(عهورية إيران اإلسلمية)؛
مواصتتلة تنميتتة القتتدرات امليسستتية ملتتو ف معهتتد الستتلم وتستتوية
6٣-1٤٨
النزاعات جمامل بناء السلم واملصاحلة (عُمان)؛
مواصلة اجلهود الرامية إىل تن يي لت التوعية والتعقيتف لقتوق
6٤-1٤٨
اإلنسان من لمل التدريب وبناء القدرات (موريشيوري)؛
65-1٤٨

مواصلة التوعية مببادئ حقوق اإلنسان (السودان)؛

يفالة احتاام و ايتة وإعمتامل حقتوق اإلنستان جلميتع األدتخااب
66-1٤٨
دون متييز من أي نوع (السويد)؛
اختتتاذ تتتدابري متتن أجتتل مكا حتتة عيتتع أدتتكامل التمييتتز و اصتتة
6٧-1٤٨
التمييز ال ي يستهدف النساء واملعليات واملعليني ومزدوج امليل اجلنس ومغايري
اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني (إي اليا)؛
التش تتجيع عل تتك س تتن مش تتروع ا تتانون املس تتا ل اجلنس تتانية وتك تتا ي
6٨-1٤٨
الفراب (املكسيك)؛
اعتماد تعريف دامل للتمييز ضد املرأة و ق ا للمادة  ١من اتفااية
69-1٤٨
القماء علك عيع أدكامل التمييز ضد املرأة (بوتسواان)؛
التصدي للتمييز ضد األاليات والف ات المعيفة من لمل اختتاذ
٧0-1٤٨
إجتراءات لعتتين السياستتيني عتتن استتتخدام اخلل تتات الدينيتتة أو اإل نيتتة أو اخلل تتات
بتتني املستتتوانني والستتكان األصتتليني ألغ تر س
اض سياستتية (اململكتتة املتحتتدة لاي انيتتا
الع مك وأيرلندا الشمالية)؛
مكا حت تتة أوجت تته التمييت تتز القا مت تتة علت تتك امليت تتل اجلنس ت ت أو اهلويت تتة
٧1-1٤٨
اجلنسانية ( رنسا)؛
اختتتاذ تتتدابري ملكا حتتة العنتتف والتمييتتز القتتا مني علتتك أستتاري امليتتل
٧2-1٤٨
اجلنست واهلويتتة اجلنستتانية عتتن اريتتق إلغتتاء املتتادة التتواردة اتتانون العقتتوابت الت
جتت ّترم املعليتتة اجلنستتية وتفتترض عليهتتا عقوبتتة اإلعتتدام علتتك حنتتو متتا أُوص ت بتته ستتابق ا
(أوروغواي)؛
تعتتديل واستتتعراض عيتتع التش تريعات والسياستتات بغيتتة نتتزع صتتفة
٧٣-1٤٨
التجرمي عن العلاات اجلنسية املعلية (النمسا)؛
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إلغاء التشريعات ال تن وي علك متييز علك أساري امليل اجلنست
٧٤-1٤٨
أو اهلوية اجلنسانية ( يسلندا)؛
إلغتتاء عيتتع التشتريعات ذات الصتتلة الت تن تتوي علتتك متييتتز ضتتد
٧5-1٤٨
املعليات واملعليني ومزدوج امليل اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل صفات
اجلنسني وزواج معلي اجلنس (نيوزيلندا)؛
إلغت تتاء التش ت تريع التمييت تتزي اجلديت تتد بش ت ت ن امليت تتل اجلنس ت ت واهلويت تتة
٧6-1٤٨
جيرم علة أمور العلاات اجلنسية ابلااض بني دخصني متن
اجلنسانية ال ي ّ
نفس اجلنس (بلجيكا)؛
استعراض اانون (ح ر) العنف ضد األدخااب لعام  ٢0١5بغية
٧٧-1٤٨
ح تتر عيتتع أنتتواع العنتتف دون متييتتز مبتتا ذلتتك التمييتتز القتتا ي علتتك أستتاري امليتتل
اجلنس واهلوية اجلنسانية (املكسيك)؛
اختتتاذ التتتدابري اللزمتتة إللغتتاء القواعتتد التتواردة التشتريعات ال ت
٧٨-1٤٨
تتعتتارض متتع حقتتوق اإلنستتان للمعليتتات واملعليتتني ومزدوجت امليتتل اجلنست ومغتتايري
اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني والتحقيق أعمامل التمييز القا مة علتك
أساري امليل اجلنس ومعاابة مرتكبيها (األرجنتني)؛
يفال تتة التغ ي تتة اإلاليمي تتة الكامل تتة لق تتانون (ح تتر) العن تتف ض تتد
٧9-1٤٨
األدتتخااب و اصتتة املتتادة  ٣٧لمتتمان مت ّكتتن اجلميتتع بصتترف الن تتر عتتن ميتتوهلي
اجلنسية أو نوع جنسهي من احلصومل علك اجلا القانو علتك إ تر التعترض للعنتف
(ديل )؛
إلغتتاء اتتانون ح تتر زواج معلي ت اجلتتنس لعتتام  ٢0١٣ويفالتتة عتتدم
٨0-1٤٨
معاابتتة أي يتتان بستتبب ميلتته اجلنس ت واإل تراج عتتن عيتتع األدتتخااب احملتج تزين
بسبب املعلية اجلنسية (أملانيا)؛
اإل تراج عتتن عيتتع األدتتخااب احملتج تزين بستتبب متتيلهي اجلنس ت
٨1-1٤٨
أو قويتهي اجلنسانية احلقيقية أو املتصورة ( يسلندا)؛
ختصيص موارد يا ية لكفالة التنفي الفعتامل خل تة اإلنعتاا والنمتو
٨2-1٤٨
اء ابلغاايت املنصتواب عليهتا أقتداف التنميتة
االاتصاديني عيع الق اعات و ا
املستدامة ذات الصلة (سنغا ورة)؛
مواص ت تتلة الت ت تتدابري الرامي ت تتة إىل تعزي ت تتز س ت تتيادة الق ت تتانون واحلويم ت تتة
٨٣-1٤٨
الرديدة مبا ذلك متن تلمل االستتمرار تنفيت االستااتيجية الوانيتة ملكا حتة
الفساد (اتيلند)؛
تنفي االسااتيجية الوانية ملكا حة الفساد إلع اء ز ي للحق
٨٤-1٤٨
التنمية و اية التمتع الكامل ابحلقتوق املدنيتة والسياستية واالاتصتادية واالجتماعيتة
والعقا ية (غاان)؛
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الست ت تتع احلعي ت ت ت إىل كاربت ت تتة عيت ت تتع أدت ت تتكامل الفست ت تتاد واجل ت ت ترا ي
٨5-1٤٨
االاتصادية (جزر القمر)؛
٨6-1٤٨
(الكوي )؛

تقتتدمي التتدعي جلميتتع النيجرييتتني م تتن أجتتل القمتتاء علتتك الفس تتاد

االستمرار مكا حتة الفستاد ومواصتلة اجلهتود الراميتة إىل إعتادة
٨٧-1٤٨
األموامل الناعة عن أنش ة الفساد إىل الوان دمةا ملصلحة الشعب (السنغامل)؛
٨٨-1٤٨

مواصلة ب مل اجلهود اللزمة للقماء علك الفساد البلد (جيبويت)؛

٨9-1٤٨
السورية)؛

مواصلة تعزيز اجلهود

جمامل مكا حة الفساد (اجلمهوريتة العربيتة

90-1٤٨

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكا حة الفساد (مصر)؛

91-1٤٨

التنفي الكامل لللتزامات مبوجب اتفاق ابريس ( يج )؛

تعزيز التدابري وتنفي السياسات املتصلة بتغري املنتا و ايتة البي تة
92-1٤٨
واحلد من خماار الكوارث ( يج )؛
اختت تتاذ تت تتدابري عالت تتة لت تتدعي اجملتمعت تتات احملليت تتة ال ت ت عان ت ت مت تتن
9٣-1٤٨
إحلاق ضرر ابلبي ة (الكونغو)؛
االنسكاابت النف ية ال تسبب
اختاذ تدابري عالة ملساعدة اجملتمعات احمللية الت تعتا متن المترر
9٤-1٤٨
عيتتع أحنتتاء دلتتتا النيجتتر بستتبب االنستتكاابت النف يتتة متتن تتلمل تتتو ري
البي ت
مرا ق الرعاية الصحية والتعليي وتعزيز وسا ل هتي ة اخليارات البديلة لكسب العيش
(عهورية يوراي)؛
التعجي تتل ابلعملي تتة التن يمي تتة الرامي تتة إىل احل تتد م تتن األ تتر الس تتل
95-1٤٨
ألنش ة الشريات علك التمتع لقوق اإلنسان (اجلزا ر)؛
اعتماد تة عمتل وانيتة لتنفيت مبتادئ األمتي املتحتدة التوجيهيتة
96-1٤٨
املتعلقة ابألعمامل التجارية وحقوق اإلنسان وإنشاء ليات لتنفي قا (سويسرا)؛
إجن تتاز الص تتيغة النها ي تتة خل تتة العم تتل الواني تتة املتعلق تتة ابألعم تتامل
9٧-1٤٨
التجارية وحقوق اإلنسان وتنفي قا (البحرين)؛
وضع الصيغة النها ية خل تة العمتل الوانيتة بشت ن حقتوق اإلنستان
9٨-1٤٨
واألعمامل التجارية (يينيا)؛
وضت تتع الصت تتيغة النها يت تتة خل ت تتة العمت تتل الوانيت تتة بش ت ت ن األعمت تتامل
99-1٤٨
التجاري تتة وحق تتوق اإلنس تتان والن تتر تب تتادمل أ م تتل املمارس تتات قت ت ا الص تتدد
(انميبيا)؛
 100-1٤٨وضع الصيغة النها ية خل تة العمتل الوانيتة بشت ن حقتوق اإلنستان
واألعمامل التجارية (جنوب أ ريقيا)؛
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تتة العمتتل الوانيتتة املتعلقتتة
 101-1٤٨الن تتر إنشتتاء ليتتة ملتابعتتة تنفي ت
ابألعمامل التجارية وحقوق اإلنسان (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 102-1٤٨اختاذ عيع التدابري اللزمة حلماية حياة املدنيني وكاربة التمرد
الوا نفسه (أ غانستان)؛
 10٣-1٤٨يفالتتة امتعتتامل عيتتع عمليتتات امليسستتة العستتكرية واتتوات األمتتن
للقانون الدو واللتزامات نيجرياي املتعلقة لقوق اإلنسان (أسااليا)؛
 10٤-1٤٨تعمت تتيي مراعت تتاة معت تتايري حقت تتوق اإلنست تتان
اإلرقاب ال تم لع هبا اوات األمن (الاتغامل)؛

إج ت تراءات مكا حت تتة

 105-1٤٨التوعيتتة لقتتوق اإلنستتان وال ستتيما صتتفوف القتتوات احلكوميتتة
املشتتارية عمليتتات مكا حتتة التمتترد جتنب ت ا للستتتخدام املفتترا للقتتوة ولعمليتتات
اإلعدام ارج ن اق القماء وإلساءة املعاملة (اااب)؛
106-1٤٨
(إ يوبيا)؛

تعزيز التعاون املد  -العسكري

احلرب املعلنة علتك اإلرقتاب

 10٧-1٤٨مواصلة اجلهود اجلارية لكفالة احاام حقوق اإلنستان
مكا حة اإلرقاب (لبنان)؛

عمليتات

 10٨-1٤٨تعزيتتز مكا حتتة اإل تتلت متتن العقتتاب وال ستتيما لمتتمان اح تاام
احلقوق سياق مكا حة اإلرقاب وإنفاذ القانون ( رنسا)؛
109-1٤٨

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكا حة اإلرقاب (مصر)؛

110-1٤٨

مماعفة اجلهود الرامية إىل مكا حة اإلرقاب (بوروندي)؛

111-1٤٨
القمر)؛

مواصتلة تعزيتز التتتدابري الفعالتة ملكا حتة الت تترف واإلرقتاب (جتتزر

 112-1٤٨مواصت تتلة اجلهت تتود املب ولت تتة ست تتياق بت تترانمج مكا حت تتة الت ت تترف
العنيف عن اريق إيلء اقتمتام تااب لتعزيتز قا تة التستامن واالعتتدامل (اإلمتارات
العربية املتحدة)؛
 11٣-1٤٨تعزيتز التتتدابري القا متة ستتعيا إىل ستني التصتتدي النتشتار التشتتدد
البلد (املغرب)؛
 11٤-1٤٨االستمرار مماعفة اجلهتود ستياق مكا حتة اإلرقتاب حرصتا
علك أمن سكان البلد وسكان البلدان اجملاورة (تشاد)؛
115-1٤٨
(الكوي )؛

مواص ت ت تتلة اجله ت ت تتود الرامي ت ت تتة إىل مكا ح ت ت تتة الت ت ت تترف واإلرق ت ت تتاب

 116-1٤٨االس ت تتتمرار مكا ح ت تتة اإلرق ت تتاب والت ت تترف وهتي ت تتة بي ت تتة من ت تتة
ومستقرة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان و ايتها (الصني)؛
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11٧-1٤٨

تعزيز عيع اجلهود الرامية إىل التصدي للت رف العنيف (غياان)؛

تنفي عمليات مكا حة اإلرقاب هبدف وضع حتد
 11٨-1٤٨عدم التوا
أ ريا للتهديد ال ي ميعله اإلرقاب البلد (الكامريون)؛
 119-1٤٨مواص ت تتلة تنفيت ت ت الت ت تتدابري واالست ت تااتيجيات الرامي ت تتة إىل مكا ح ت تتة
اإلرقاب من أجل يفالة اية يا ية للسكان (بيلروري)؛

 120-1٤٨استتتعراض اتتوانني وسياستتات مكا حتتة اإلرقتتاب لكفالتتة االمتعتتامل
للمع تتايري الدولي تتة مب تتا ذل تتك الق تتانون ال تتدو حلق تتوق اإلنس تتان والق تتانون ال تتدو
اإلنسا (الاازيل)؛
 121-1٤٨اختاذ اإلجراءات املناسبة من أجتل ضتمان احتاام حقتوق اإلنستان
ستتياق مكا حتتة اإلرقتتاب والتمتترد والعمليتتات األمنيتتة الدا ليتتة األ تترى ويفالتتة
تقدمي عيع مرتك االنتهايات إىل العدالة (بلغاراي)؛
 122-1٤٨مواصلة تعب ة املوارد وحشد الدعي الدو ملعاجلة األزمة اإلنسانية
الناع تتة ع تتن األنشت ت ة اإلرقابي تتة وال س تتيما اجل تتزء الش تتما الش تترا م تتن البل تتد
(ابيستان)؛
 12٣-1٤٨تعزيتتز اخلتتدمات حلمايتتة المتتحااي متتع األ ت
األافامل والنساء مواجهة أعمامل اجلماعات اإلرقابية (الاتغامل)؛
12٤-1٤٨
125-1٤٨

االعتبتتار ضتتعف

إلغاء عقوبة اإلعدام (يابو ريدي)؛
الن ر

إلغاء عقوبة اإلعدام (رومانيا)؛

 126-1٤٨إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام وال ستتيما ابلنستتبة لندتتخااب ال ت ين تقتتل
أعمتارقي عتن  ١٨عامت ا واحلتد تتدرجيي ا متتن عتدد اجلترا ي الت يعااهتب عليهتا بعقوبتتة
اإلعدام علك حنو ما أُوص به سابق ا (أوروغواي)؛
 12٧-1٤٨اختاذ تتدابري ملموستة العتمتاد واتف العمتل اتانوانا بعقوبتة اإلعتدام
متهيدا إللغا ها متام ا (رواندا)؛

 12٨-1٤٨إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام واعتمتتاد واتتف تتوري لكتتي الوااتتع لعقوبتتة
اإلعدام والتصديق علك الاوتويومل اال تياري العا امللحق ابلعهد التدو اخلتااب
ابحلقوق املدنية والسياسية (الاتغامل)؛
 129-1٤٨تنفيت ت وا تتف العم تتل بعقوب تتة اإلع تتدام واخت تتاذ تتوات م تتن أج تتل
التصديق علتك الاوتويتومل اال تيتاري العتا امللحتق ابلعهتد التدو اخلتااب ابحلقتوق
املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (عهورية مولدو ا)؛
1٣0-1٤٨
1٣1-1٤٨

22

اعتماد واف العمل بعقوبة اإلعدام متهيدا إللغا ها (السويد)؛
العمل من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام (الكرس الرسو )؛
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 1٣2-1٤٨الن تتر إلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدام أو ت بي تتق وا تتف العم تتل بعقوب تتة
اإلعدام إزاء األدخااب املدانني (قنغاراي)؛
1٣٣-1٤٨
(موزامبيق)؛

الن ر

التعجيل ابلعملية الت ستفمت إىل إلغتاء عقوبتة اإلعتدام

 1٣٤-1٤٨إارار واتف ريت لت بيتق عقوبتة اإلعتدام والعمتل متن أجتل إلغتاء
عقوبة اإلعدام مبا ذلتك متن تلمل التصتديق علتك الاوتويتومل اال تيتاري العتا
امللحق ابلعهد الدو اخلااب ابحلقوق املدنية والسياسية (نيوزيلندا)؛
 1٣5-1٤٨إارار واف لت بيق عقوبتة اإلعتدام و ويتل عيتع أحكتام اإلعتدام
إىل أحكام ابلسجن وإلغاء عقوبة اإلعدام علك عيع اجلرا ي ( يسلندا)؛
 1٣6-1٤٨إاترار واتتف لت بيتتق عقوبتتة اإلعتتدام متهيتتدا إللغا هتتا التتتام وختفيتتف
عيع أحكام اإلعدام القا مة (ليختنشتاين)؛
 1٣٧-1٤٨إا ترار واتتف لت بيتتق عقوبتتة اإلعتتدام وتكعيتتف املنااشتتات الوانيتتة
بش ن مس لة إلغا ها (املكسيك)؛
1٣٨-1٤٨

العودة إىل واف العمل بعقوبة اإلعدام متهيدا إللغا ها (إي اليا)؛

1٤1-1٤٨

جتديد واف العمل بعقوبة اإلعدام متهيدا إللغا ها (تشيكيا)؛

 1٣9-1٤٨الن ر التوايع علك واف العمل بعقوبة اإلعدام (اليوانن)؛
 1٤0-1٤٨إات ترار وا ت س
تف ريت ت لت بي تتق عقوب تتة اإلع تتدام متهي تتدا إللغ تتاء قت ت
املمارسة يليا (أسااليا)؛
1٤2-1٤٨

التوايع علك واف تنفي أحكام اإلعدام (الدامنرك)؛

1٤٣-1٤٨

إارار واف لت بيق عقوبة اإلعدام هبدف إلغا ها ( رنسا)؛

 1٤٤-1٤٨يفالت تتة وات تتف تنفي ت ت عقوبت تتة اإلعت تتدام علت تتك املست تتتوى اال ت تتادي
ومستوى الوالايت متهيدا إللغا ها (النمسا)؛
 1٤5-1٤٨ت تتو ري وتنفيت ت الت تتدابري الرامي تتة إىل احلماي تتة م تتن انتهاي تتات حق تتوق
اإلنسان ال ترتكبها اوات األمن من أجل أتمني اية أ مل للسكان (بلجيكا)؛
 1٤6-1٤٨تنفي ت ضتتماانت ضتتد انتهايتتات حقتتوق اإلنستتان علتتك يتتد اتتوات
األمتتن ويفالتتة مقاضتتاة م ترتك أعمتتامل العنتتف س تواء يتتانوا متتن اجلهتتات احلكوميتتة
أو جهات من غري الدومل (أيرلندا)؛
 1٤٧-1٤٨مواصلة اجلهود الراميتة إىل مكا حتة العنتف و ستني األمتن و ايتة
السكان املنااق النا ية (يابو ريدي)؛
 1٤٨-1٤٨اختتتاذ املزيتتد متتن التتتدابري متتن أجتتل تنفي ت بتترانمج البلتتد ملكا حتتة
العنف (تريمانستان)؛
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 1٤9-1٤٨االستمرار سن تشريعات حلماية األدخااب متن جترا ي العنتف
وال سيما األافامل والنساء ويبار السن (البحرين)؛
 150-1٤٨يفالتتة أن يُعتتتا اال تفتتاء القستتري جرميتتة و ق تا اللتزامتتات نيجتترياي
مبوجتتب االتفاايتتة الدوليتتة حلمايتتة عيتتع األدتتخااب متتن اال تفتتاء القستتري وإاتحتتة
التنقل التتام للمحققتني املستتقلني جمتامل حقتوق اإلنستان للتحقيتق االدعتاءات
املتعلقة لاالت اال تفاء القسري واإلعدام ارج ن اق القماء (أملانيا)؛
 151-1٤٨مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إىل وضت تتع ااعت تتدة بيت تتاانت لندت تتخااب
املفقودين نيجرياي (أذربيجان)؛
 152-1٤٨توستتيع ن تتاق الفريتتق العامتتل التقتتين املشتتاك بتتني التتوزارات املعتتين
بوضع ااعدة بياانت لندخااب املفقودين نيجرياي ليشتمل عيتع الويتاالت ذات
الصلة (غياان)؛
 15٣-1٤٨هتي تتة ال تتروف امليديتتة إىل منتتع التع ت يب مبتتا ذلتتك عتتن اريتتق
إنشاء ااعدة بياانت مريزية أو سجل مريزي جلميع أماين االحتجاز (قنغاراي)؛
 15٤-1٤٨تعتتديل اتتانون مناقمتتة التع ت يب متتن أجتتل تتتو ري إعتتادة الت قيتتل
للمحااي (ديل )؛
 155-1٤٨إ تتار اللجنتتة الفرعيتتة ملنتتع التع ت يب وغتتري متتن ضتتروب املعاملتتة
أو العقوبت تتة القاس ت تتية أو اللإنس ت تتانية أو املهين ت تتة بوصت تتف نيج ت تترياي دول ت تتة ار ت ت تا
الاوتويومل اال تياري التفااية مناقمة التع يب بوجتود ليتة واا يتة وانيتة للرصتد
املستقل عيع مرا ق االحتجاز (تشيكيا)؛
 156-1٤٨إنش تتاء لي تتة واا ي تتة واني تتة و قت ت ا للاوتوي تتومل اال تي تتاري التفااي تتة
مناقمتتة التعت ت يب وغ تتري م تتن ضتتروب املعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو اللإنس تتانية
أو املهينة (أويرانيا)؛
15٧-1٤٨
(جورجيا)؛

اإلسراع

تنفي مشروع اانون السجون واإلصلحيات النيجريية

 15٨-1٤٨تنفي ت اواعتتد األمتتي املتحتتدة النموذجيتتة التتدنيا ملعاملتتة الستتجناء
(اواعتتد نيلستتون مانتتديل) متتن أجتتل ستتني تتروف االحتجتتاز ووضتتع حتتد إلستتاءة
معاملة احملتجزين (سويسرا)؛
 159-1٤٨مواصلة تعزيز األار القانونية وامليسستية الراميتة إىل ستني عاليتة
ن تتام العدال تتة وإمكاني تتة االحتك تتام إلي تته ومس تتاءلته ود تتفا يته ونزاقت تته (جن تتوب
أ ريقيا)؛
 160-1٤٨مواصلة استتعراض وإصتلد ن تام العدالتة اجلنا يتة متن أجتل تعزيتز
سيادة القانون نيجرياي (سنغا ورة)؛
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 161-1٤٨االس تتتعمار ت تتدريب م تتو ف ا تتاع العدال تتة م تتن أج تتل موايب تتة
اإلصلحات املعتمدة ن ام العدالة اجلنا ية (سنغا ورة)؛
162-1٤٨
(أ غانستان)؛

مواص تتلة اخت تتاذ ت تتدابري لم تتمان نزاق تتة الن تتام القم تتا و عاليت تته

 16٣-1٤٨تن تتيي تتلت توعيتتة بش ت ن ستتلوك التستتامن االجتمتتاع وتعزيتتز
من أجل التغلب علك الصعوابت ال تواجه سيادة القانون البلد (العراق)؛
 16٤-1٤٨اعتماد تدابري راميتة إىل مكا حتة اإل تلت متن العقتاب متع زايدة
الاييز علك اجلرا ي ال ترتكبها عاعة بويو حرام (الاتغامل)؛
 165-1٤٨إج تراء قيقتتات وريتتة ودتتاملة ومستتتقلة االدعتتاءات املتعلقتتة
ابنتهايتتات حقتتوق اإلنستتان والقتتانون التتدو اإلنستتا ال ت يرتكبهتتا بع ت القتتوات
احلكومية أ ناء عمليات مكا حة التمرد وتقدمي اجلناة إىل العدالة (سلو اييا)؛
 166-1٤٨اختتتاذ تتوات ملموستتة متتن أجتتل إزالتتة عيتتع األحكتتام ال ت جتت ّترم
املخالفات البسي ة من القوانني اال ادية واوانني الوالايت (النمسا)؛
 16٧-1٤٨يفالتتة إمكانيتتة أيتتا للجتتوء إىل القمتتاء للنستتاء والفتيتتات اللتتوايت
يقعن ضحااي العنف (غابون)؛
 16٨-1٤٨تكعي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل القم تتاء عل تتك تتاقرة اإل تتلت م تتن
العقاب عن اريق تعزيز املساءلة وسيادة القانون وال سيما رصد انتهايتات حقتوق
اإلنستتان والتحقيتتق يهتتا واإلبتتل عنهتتا ويفالتتة تقتتدمي عيتتع اجلنتتاة املزعتتومني إىل
احملايمة وعلك وجه اخلصواب همن ينتمون إىل اوات األمن الريية (قولندا)؛
 169-1٤٨تكعيف اجلهود الرامية إىل متكني املرأة من اللجوء إىل القمتاء عتن
اري تتق زايدة التوعي تتة ابملس تتا ل اجلنس تتانية أوس تتاا القم تتاة وغ تتريقي م تتن م تتو ف
احملايي (ليختنشتاين)؛
 1٧0-1٤٨يفالة تقدمي مرتك أعمامل العنف واجلرا ي ضتد األافتامل والكبتار
إىل احملايمة (الكرس الرسو )؛
 1٧1-1٤٨تنفي ضماانت ملنع االستغلمل واالنتهاك اجلنستيني إزاء األدتخااب
المعفاء وكاسبة املسيولني عن تلك األعمامل (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
تتتن قيقتتات بش ت ن انتهايتتات حقتتوق اإلنستتان والقتتانون التتدو
1٧2-1٤٨
اإلنستا متن ابيتل اهلجمتات علتك املتدارري واملستشتفيات واألدتخااب املشتتمولني
ابحلمايتتة واجلهتتات الفاعلتتة جمتتامل العمتتل اإلنستتا ومن ماهتتتا ومعاابتتة املستتيولني
عتتن تلتتك األعمتتامل وم ترتك عمليتتات ا ت تتاف األافتتامل واملتتدنيني وأ تراد اجلهتتات
الفاعلة جمامل العمل اإلنسا (األرجنتني)؛
 1٧٣-1٤٨التحقيق عيع احلاالت املبلغ عنها النتهايات حقتوق اإلنستان
علتتك يتتد اتتوات األمتتن وتقتتدمي اجلنتتاة املشتتتبه تتيهي إىل احملايمتتة ويفالتتة الشتتفا ية
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مب تتا ذل تتك ع تتن اري تتق نش تتر تقري تتر الفري تتق الر ست ت الس تتتعراض امتع تتامل الق تتوات
املسلحة (يندا)؛
 1٧٤-1٤٨مواصلة اجلهود الرامية إىل زايدة الفعالية منتع انتهايتات حقتوق
اإلنستتان تتلمل عمليتتات اتتوات األمتتن التابعتتة لنيجتترياي وتقتتدمي عيتتع األدتتخااب
املشتبه مسيوليتهي اجلنا ية إىل احملايمة (عهورية يوراي)؛
 1٧5-1٤٨وضتتع ليتتات عالتتة للتحقيتتق انتهايتتات حقتتوق اإلنستتان ال ت
ترتكبها اوات األمن و ديد املسيولني عن ذلك وتقدميهي إىل العدالة (سويسرا)؛
 1٧6-1٤٨االلت تزام بنشتتر النتتتا ج ال ت فلتتص إليهتتا ريتتق التحقيتتق الر س ت
وجملس التحقيق اخلااب ال ي يقود اجليش وكاسبة اجلناة (أسااليا)؛
 1٧٧-1٤٨نشر النتا ج ال يتوصل إليها ريق التحقيق الر س ال ي حيقق
االدعتتاءات املتعلقتتة ابنتهايتتات حقتتوق اإلنستتان علتتك أيتتدي العستتكريني تيستريا
لتحليلها والتدايق يها علك حنو علين (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 1٧٨-1٤٨نشر التقارير املتعلقة ابالنتهايات املرتكبة علتك يتد اتوات األمتن
وتنفي التوصيات املنبعقة عنها مبا ذلك مقاضاة املستيولني عتن ارتكتاب أعمتامل
عنف ضد املدنيني (أملانيا)؛
 1٧9-1٤٨إحت ت تراز تق ت تتدم بشت ت ت ن التحقي ت تتق
اللتزامات حقوق اإلنسان (نيوزيلندا)؛

امتع ت تتامل امليسس ت تتة العس ت تتكرية

يما يتعلق ذعمامل العنف ال ا ف املتكررة إجراء قيقات عالة
1٨0-1٤٨
ونزيه تتة املت ت ابن وتق تتدمي املس تتيولني عنه تتا إىل العدال تتة ويفال تتة إنص تتاف الم تتحااي
(نيوزيلندا)؛
 1٨1-1٤٨إنفتتاذ ربروتويتتومل تست س
تليير دتتامل لكفالتتة إحالتتة األافتتامل احملتجتزين
علك وجه السرعة إىل اجلهات املعنية لماية ال فل (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 1٨2-1٤٨االمتعتتامل لنوامتتر القمتتا ية ابإل تراج عتتن إبتراقيي وزينتتات الزيزيت
وكاستتبة م ترتك أعمتتامل اتتتل  ٣٤٧تتردا متتن أ تراد احلريتتة اإلستتلمية نيجتترياي
(اململكة املتحدة لاي انيا الع مك وأيرلندا الشمالية)؛
ايتة احلتق حريتة تكتوين اجلمعيتات والتعبتري والتجمتع الستتلم
1٨٣-1٤٨
جلميتتع النيجرييتتني بصتترف الن تتر عتتن األصتتل اإل تتين أو التتدين أو امليتتل اجلنس ت
أو اهلوية اجلنسانية (أسااليا)؛
ايتتة وتعزيتتز حريتتة التعبتتري وتكتتوين اجلمعيتتات والتجمتتع الستتلم
1٨٤-1٤٨
من أجل هتي ة بي ة منة ومواتية للمدا عني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واجملتمع
املد (إي اليا)؛
 1٨5-1٤٨يفالة احاام و اية احلقتوق األساستية حريتة تكتوين اجلمعيتات
والتجمع السلم جلميع النيجرييني دون متييز من أي نوع وو قا للدستور (يندا)؛
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حريتتة تكتتوين اجلمعيتتات
 1٨6-1٤٨يفالتتة اح تاام و ايتتة احلتتق األساس ت
والتجمع السلم جلميع النيجرييني دون متييز من أي نوع (أيرلندا)؛
1٨٧-1٤٨

اية وضمان احلرية الدينية وحقوق امليمنني

نيجرياي (ديل )؛

 1٨٨-1٤٨مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل النهتتوض ابحلتتوار بتتني الف تتات الدينيتتة
واإل نيتتة وتعزيتتز التمتتتع ابحلتتق حريتتة التتدين أو املعتقتتد لناليتتات عيتتع أحنتتاء
نيجرياي (الكرس الرسو )؛
1٨9-1٤٨
(يينيا)؛

مواصتتلة التتتدابري الراميتتة إىل زايدة حريتتة التتدين واملعتقتتد للجميتتع

 190-1٤٨هتي ة وصون بي ة منة ومواتية للمدا عني عتن حقتوق اإلنستان مبتا
ذلك املعنيون ابلقمااي البي ية (النرويج)؛
 191-1٤٨االمتنتتاع عتتن اعتمتتاد تتتدابري تشتريعية أو سياستتاتية متتن دت تا احلتتد
من احليز املتاد لنشاا اجملتمع املد (إستونيا)؛
 192-1٤٨اختتتاذ مزيتتد متتن اخل تتوات متتن أجتتل تعميتتق الدميقراايتتة وتوستتيع
حدود اجملتامل السياست اجلتامع الستتيعاب يتل يي س
تان متن ييتاانت جمتمتع البلتد العتري
دميغرا ي ا (ترييا)؛
 19٣-1٤٨اعتمتتاد تش تريعات تتم تمن تتتدابري اصتتة لتتزايدة مشتتارية امل ترأة
احلياة السياسية واحلياة العامة (ديل )؛
 19٤-1٤٨زايدة عدد النساء املشتاريات
تعزيز املساواة بني اجلنسني (العراق)؛

قي تات اختتاذ القترارات متن أجتل

 195-1٤٨العمتتل أ نتتاء اإلعتتداد للنتختتاابت العامتتة دتتباا /ااير ٢0١٩
علك احاام توصيات بععات مراابة االنتخاابت السابقة بش ن املستاواة املشتارية
السياسية (تشيكيا)؛
 196-1٤٨تعزيتتز المتتماانت السياستتية وامليسستتية لكفالتتة إج تراء انتختتاابت
حترة ونزيهتتة ودعتوة عيتتع األاتراف واتتوات األمتن إىل االمتنتتاع عتن أعمتتامل العنتتف
والتخويف وابومل النتا ج ال تعلنها اللجنة االنتخابية الوانية املستقلة (أملانيا)؛
 19٧-1٤٨مواصتتلة تعزيتتز اإلاتتار القتتانو االنتختتاس متتن أجتتل ستتني تتومل
ود تتفا ية العملي تتة االنتخابي تتة واملش تتارية السياس تتية للجمي تتع عل تتك ا تتدم املس تتاواة
(رومانيا)؛
 19٨-1٤٨مكا حت ت تتة االجتت ت تتار ابلبشت ت تتر واالست ت تتاااق و اصت ت تتة إزاء النست ت تتاء
والفتيات (الكرس الرسو )؛
 199-1٤٨تكعيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل مكا حتتة االجتتتار ابلبشتتر و اصتتة إزاء
النساء واألافامل عن اريق علة أمور منها إنفاذ القانون ذي الصتلة لعتام ٢0١5
(اليوانن)؛
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200-1٤٨

تكعيف اجلهود الرامية إىل منع االجتار ابلبشر ومكا حته (ليسوتو)؛

 201-1٤٨اعتمتتاد تتتدابري أيعتتر صترامة للتصتتدي للجتتتار ابألدتتخااب مبتتا
ذلتك عتن اريتتق تنميتة القتتدرة علتك إجتراء التحقيقتات وامللحقتتات القمتا ية بشت ن
االجتار ابألدخااب (إندونيسيا)؛
 202-1٤٨التعجيل ابجلهود الرامية إىل وضع
االجتار ابلبشر (سرياليون)؛

ة عمل وانية جديدة بشت ن

 20٣-1٤٨تعزيتتز التعتتاون بتتني الويتتاالت اال اديتتة وحكومتتات التتوالايت متتن
أجل يفالة ادر أيا من التنسيق امااي االجتار ابلبشر والترق املعاصتر (اململكتة
املتحدة لاي انيا الع مك وأيرلندا الشمالية)؛
20٤-1٤٨
(الكامريون)؛

مواص تتلة بت ت مل اجله تتود اجل تتديرة ابلعن تتاء ملكا ح تتة االجت تتار ابلبش تتر

 205-1٤٨مواصتتلة التحقيقتتات واحملايمتتات املتعلقتتة ابالجتتتار ابألدتتخااب وستتن
اوانني تنص علك رض عقوابت مناسبة علك ِ
املتجرين (دولة لس ني)؛
 206-1٤٨مواصت تتلة التوعيت تتة بش ت ت ن االجتت تتار ابلبشت تتر للحيلولت تتة دون أن يصت تتبن
األدخااب ضحااي االجتار ويفالة تقدمي الدعي إىل المحااي (النمسا)؛
 20٧-1٤٨تكعيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل مكا حتتة االجتتتار ابألدتتخااب و اصتتة
النساء واألافامل بسبل منها سني إنفاذ التشريعات (بيلروري)؛
 20٨-1٤٨مواصلة اجلهود الراميتة إىل تعزيتز و ايتة حقتوق ال فتل وال ستيما
بش ن مكا حة االجتار ابألافامل (ملديف)؛
 209-1٤٨مواصتتلة اجلهتود الراميتتة إىل مكا حتتة االجتتتار ابألدتتخااب وتشتتويه
األعم تتاء التناس تتلية ل تتإلانث وال تتزواج املبك تتر وال تتزواج ابإليت ترا والعن تتف اجلنست ت
واجلنسا (غابون)؛
 210-1٤٨تعزيز التدابري الراميتة إىل منتع االجتتار ابألافتامل والنهتوض بفتراب
الر ا االجتماع واالاتصادي املتاحة للمحااي (نيبامل)؛
 211-1٤٨اختاذ مزيد من التدابري لتحسني األوضاع االجتماعية واالاتصتادية
للنساء واألافامل والف ات المعيفة األ رى (بواتن)؛
 212-1٤٨مواصتتلة تعزيتتز ال تاامج االجتماعيتتة لصتتار أيعتتر الف تتات ضتتعف ا
وال سيما النساء واألافامل (عهورية نزويل البوليفارية)؛
 21٣-1٤٨مواص تلة اجلهتتود الراميتتة إىل ايتتة حقتتوق اإلنستتان ويفالتتة إعماهلتتا
إعماالا عاالا عن اريق سني ال روف املعيشية و قيق التنمية املستدامة البلتد
(ليبيا)؛
21٤-1٤٨
البلد (اليمن)؛
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 215-1٤٨تكعي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل س تتني ر تتا عي تتع م تتوااين نيج تترياي
وال سيما أيعر الف ات ضعف ا (زمبابوي)؛

 216-1٤٨مواص تتلة العم تتل الفع تتامل لم تتمان حص تتومل عي تتع امل تتواانني عل تتك
السكن الل ق (بنغلديش)؛
تة اإلنعتاا والنمتو االاتصتاديني ٢0٢0-٢0١٧
 21٧-1٤٨مواصلة تنفيت
م تتن أج تتل تعزي تتز التنمي تتة االاتص تتادية واالجتماعي تتة املس تتتدامة و س تتني املس تتتوايت
املعيشية للناري (الصني)؛
 21٨-1٤٨مواصتتلة اختتتاذ تتتدابري عالتتة متتن أجتتل مستتاعدة اجملتمعتتات احملليتتة
احملتاجة عن اريق تو ري مرا ق الرعاية الصحية والتعليي وتعزيز الوسا ل ال تتين
يارات بديلة لسبل العيش ( يج )؛

 219-1٤٨مواصلة العمل علك التنفي الفعامل للخ ة الوانية العانية من أجل
تنمية الن ام الصح ( )٢0٢٢-٢0١٨و اصة يفالة التغ ية املنااق الريفية
والنا ية (يواب)؛
 220-1٤٨ب مل جهود متواصلة من أجل التنفيت التتام للخ تة الوانيتة العانيتة
متتن أجتتل تنميتتة الصتتحة  ٢0٢٢-٢0١٨بغيتتة قيتتق التغ يتتة الصتتحية الشتتاملة
جلميع النيجرييني وتبادمل اخلاات اجليتدة املكتستبة قت ا الصتدد (عهوريتة يتوراي
الشعبية الدميقرااية)؛
221-1٤٨

مواصلة اختاذ تدابري لكفالة التغ ية الصحية الشاملة (اهلند)؛

 222-1٤٨مواصت تتلة االست تتتعمار
اخلدمات الصحية األساسية (لبنان)؛

الق ت تتاع الصت تتح لكفالت تتة احلصت تتومل علت تتك

 22٣-1٤٨مواصلة تنفي السياسات الرامية إىل ضتمان تتوا ر مقتدم الرعايتة
الصحية خلدمة األدخااب املقيمني املنااق الريفية واملنااق األ رى ال يصعب
الوصومل إليها (ماليزاي)؛
22٤-1٤٨
(عُمان)؛

ب ت مل املزيتتد متتن اجلهتتود الراميتتة إىل ستتني ن تتام الرعايتتة الصتتحية

 225-1٤٨مواصتتلة وضتتع االس تااتيجيات والتحقتتق متتن ُحستتن تنفي ت قا مب تتا
يكف تتل جلمي تتع امل تتواانني بص تترف الن تتر ع تتن املنزل تتة االجتماعي تتة أو ن تتوع اجل تتنس
أو املك تتان احلص تتومل عل تتك تتراب متكا تتة الرعاي تتة الص تتحية والتعل تتيي اجلي تتدين
(النرويج)؛
 226-1٤٨اخت تتاذ تتوات ك تتددة م تتن أج تتل تعزي تتز و اي تتة وإعم تتامل احلق تتوق
اجلنستتية واإلجنابيتتة للنستتاء والفتيتتات األمتتر ال ت ي يكتس ت أمهيتتة اصتتة ابلنستتبة
للمت رين ابلنزاعات املسلحة ( نلندا)؛
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 22٧-1٤٨مم تتاعفة اجله تتود الراميت تة إىل فت ت
األمهات واألافامل (اليوانن)؛

املع تتدالت املرتفع تتة لو ي تتات

 22٨-1٤٨اختتتاذ اخل تتوات اللزمتتة لكفالتتة فت
واألافامل (إستونيا)؛

معتتدالت و يتتات األمهتتات

229-1٤٨

يفالة احلصومل علك التعليي االبتدا جماانا (ا ر)؛

 2٣0-1٤٨مواصتتلة اجلهتتود الخت تتاذ عيتتع التتتدابري اللزم تتة متتن أجتتل ض تتمان
التعليي اإللزام جلميع األافامل (اململكة العربية السعودية)؛
 2٣1-1٤٨اختتتاذ اإلجتراءات املناستتبة لمتتمان انتفتتاع عيتتع األافتتامل بصتترف
الن ر عن وضعهي االجتماع ابلتعليي اإللزام (سلو اييا)؛
سني نوعية التعليي املنااق الريفية والنهوض ابلتعلتيي الشتامل
2٣2-1٤٨
للجميع األمر ال ي يممن املساواة بني اجلنسني جمامل التعليي (اجلزا ر)؛
 2٣٣-1٤٨مواصلة اجلهود املب ولتة متن أجتل ستني نوعيتة التعلتيي ومكا حتة
التسرب (تونس)؛
 2٣٤-1٤٨مواصلة وتعزيز التدابري الرامية إىل يفالة املساواة
التعليي اجليد للجميع و اصة للفتيات (جيبويت)؛

احلصومل علك

2٣5-1٤٨

اختاذ املزيد من التدابري لتعزيز الفراب التعليمية للفتيات (ليسوتو)؛

2٣6-1٤٨

مواصلة تعزيز الفراب التعليمية للفتيات والنساء (ملديف)؛

2٣٧-1٤٨
املواانني (لبنان)؛

مواصلة سني ا اع التعلتيي متن أجتل تتو ري التعلتيي اجليتد جلميتع

2٣٨-1٤٨

مواصلة تنفي السياسات اجلارية لتنمية ا اع التعليي (اهلند)؛

 2٣9-1٤٨مواصتتلة ستتني البي تتة املدرستتية وتعزيتز التاامج التعقيفيتتة ملكا حتتة
املمارستتات التقليديتتة المتتارة ابلتعتتاون متتع الويتتاالت الدوليتتة معتتل من متتة األمتتي
املتحت تتدة للابيت تتة والعلت تتي والعقا ت تتة (اليونست تتكو) ومن مت تتة األمت تتي املتحت تتدة لل فولت تتة
(اليونيسيف) (عهورية يوراي الشعبية الدميقرااية)؛
 2٤0-1٤٨تعزيز برامج التغ ية املدرسية ابملنتجات احمللية اصتد ستني معتدالت
االلتحتتاق ابملتتدارري ور تتع مستتتوى إمتتتام الدراستتات مرحلتتة التعلتتيي االبتتتدا عتتن
اريق سني تغ ية األافامل وصحتهي (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 2٤1-1٤٨تقت تتدمي املزيت تتد مت تتن الت تتدعي لت تتاانمج التغ يت تتة املدرست تتية بغيت تتة زايدة
(عمان)؛
معدالت االلتحاق ابملدارري ُ
 2٤2-1٤٨مواصلة تنفي التدابري من أجل تنمية الن تام التعليمت مبتا يشتمل
توسيع ن اق االستفادة من برامج كو األمية (يواب)؛
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 2٤٣-1٤٨زايدة اجلهود الرامية إىل مكا حة عيع أدكامل التمييز ضد املترأة
والقمتتاء علتتك تارستتة تشتتويه األعمتتاء التناستتلية ل تإلانث ال ت حي رقتتا القتتانون
عيع أحناء
ويفالة املوا قة علك القانون املتعلق ابلعنف اجلنس والعنف اجلنسا
اإلاليي الواين (أوروغواي)؛
 2٤٤-1٤٨مواصتتلة خت تتين وتنفي ت االس تااتيجيات الوانيتتة املتعلقتتة ذقتتداف
التنميت تتة املست تتتدامة واعتمت تتاد ت تتة لكفالت تتة الت تتدور الفعت تتامل للم ت ترأة تنفي ت ت ق ت ت
االسااتيجيات (دولة لس ني)؛
2٤5-1٤٨

مواصلة تنفي التدابري الرامية إىل سني أحوامل املرأة (اهلند)؛

2٤6-1٤٨

مماعفة اجلهود لكفالة اية حقوق املرأة وال فل (إندونيسيا)؛

 2٤٧-1٤٨مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل القم تتاء عل تتك التميي تتز ض تتد النس تتاء
والفتيتات ذوات اإلعااتتة وعلتك احلتتواجز االاتصتتادية خمتلتف اجملتتاالت وال ستتيما
احلصومل علك الرعاية الصحية والتعليي والعمل (اململكة العربية السعودية)؛
2٤٨-1٤٨

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكا حة العنف ضد املرأة (تونس)؛

 2٤9-1٤٨مواصت ت تتلة اجلهت ت تتود الراميت ت تتة إىل التصت ت تتدي للعنت ت تتف ضت ت تتد النست ت تتاء
واألافامل وال سيما املنااق املت رة ابألزمات (الفلبني)؛
 250-1٤٨يفال تتة احت تاام حق تتوق املت ترأة و ايته تتا والو تتاء هب تتا مب تتا ذل تتك
حقواهتتا الصتتحة اجلنستتية واإلجنابيتتة والتصتتدي للتمييتتز عتتن اري تق اتتوانني زواج
السلفة ووضع حد لزواج األافامل (نيوزيلندا)؛
ّ
سني وضع النستاء والفتيتات عتن اريتق س ّتن السياستة اجلنستانية
251-1٤٨
الوانيتتة وتنفي ت اتفاايتتة القمتتاء علتتك عيتتع أدتتكامل التمييتتز ضتتد امل ترأة وبروتويتتومل
مابوتو واانون حقوق ال فل (يندا)؛
 252-1٤٨مواص ت ت تتلة اجله ت ت تتود الرامي ت ت تتة إىل س ت ت تتني ال ت ت تتروف االجتماعي ت ت تتة
واالاتصادية للمرأة (املغرب)؛
 25٣-1٤٨اختتاذ اخل تتوات اللزمتة لكفالتتة متتتع املترأة الريفيتة ابحلتتق
األراض الزراعية علك ادم املساواة مع الرجل (قنغاراي)؛

ملكيتتة

 25٤-1٤٨مواصلة اجلهود الرامية إىل متكتني املترأة متن احلصتومل علتك الفتراب
االاتصتتادية بستتبل منهتتا صتتندوق النهتتوض ابملشتتاريع التجاريتتة للم ترأة والصتتندوق
الواين لتمكني املرأة (ماليزاي)؛
ايتتة وتعزيتتز حق تتوق النستتاء والفتيتتات مب تتا ذلتتك عتتن اري تتق
255-1٤٨
النهوض ابلصحة اإلجنابية والقماء علك املمارسات التقليدية المارة واختاذ تتدابري
ملموسة ملكا حة العنف اجلنس والعنف اجلنسا (النرويج)؛
256-1٤٨
املرأة (الكونغو)؛
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 25٧-1٤٨اختتتاذ إجتراءات تشتريعية حازمتتة ملعاابتتة عيتتع أدتتكامل العنتتف ضتتد
املرأة (مدغشقر)؛
 25٨-1٤٨مم تتاعفة اجله تتود م تتن تتلمل ختص تتيص امل تتوارد البشت ترية واملالي تتة
للميسسات املكلفة بت بيق القوانني بغية إزالة اإل لت من العقاب الت ي يستتفيد
منه مرتكبو أعمامل العنف ضد املرأة (قندوراري)؛
 259-1٤٨يفالتتة التنفي ت التتتام التفاايتتة القمتتاء علتتك عيتتع أدتتكامل التمييتتز
ضد املرأة (الاازيل)؛
 260-1٤٨اختتتاذ تتتدابري ملموستتة للقمتتاء علتتك التمييتتز بتتني اجلنستتني والعنتتف
ضد املرأة ( يسلندا)؛
261-1٤٨

يفالة احلماية الفعالة من العنف ضد املرأة (األرجنتني)؛

262-1٤٨
(يابو ريدي)؛

تكعي تتف اإلج ت تراءات املتخت ت ة ملنت تتع العن تتف والتمييت تتز ض تتد امل ت ترأة

 26٣-1٤٨تكعيت تتف اجلهت تتود الراميت تتة إىل زايدة الت تتوع بت تتني الزعمت تتاء الت تتدينيني
والتقليتتديني والستتكان بوجتته عتتام ابل تتابع اإلجرام ت لتشتتويه األعمتتاء التناستتلية
لإلانث وغريقا من املمارسات التقليدية (األرجنتني)؛
26٤-1٤٨
لإلانث (غياان)؛

النهوض بتنفي القوانني الرامية إىل إلغاء تشويه األعماء التناسلية

 265-1٤٨تعزيز اجلهتود الراميتة إىل التخفيتف متن حتدة املمارستات التقليديتة
المارة ال متس حقوق اإلنسان للمرأة وال فل (إ يوبيا)؛
 266-1٤٨املشتارية التوعيتة ابل تتابع اإلجرامت لتشتتويه األعمتاء التناستتلية
لإلانث وما ل لك من أ ر سل علك املرأة (يوت ديفوار)؛
قيتتق استتتمرارية ال تاامج الراميتتة إىل يفالتتة التمكتتني االاتصتتادي
26٧-1٤٨
للمترأة معتتل مبتتادرة صتتندوق النهتتوض ابملشتتاريع التجاريتتة للمترأة متتع الاييتتز علتتك
املنااق الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 26٨-1٤٨تكعي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل تيس تتري التمك تتني االاتص تتادي للمت ترأة
وال سيما املنااق الريفية (بلغاراي)؛
 269-1٤٨مواصلة وضتع بترامج كتددة و قت ا للصتكوك الدوليتة ذات الصتلة
م تتن أج تتل إت تتاء املمارس تتات التقليدي تتة والديني تتة الت ت تتع تتارض م تتع تنمي تتة األاف تتامل
ور اقهي وال سيما الفتيات (أنغوال)؛
 2٧0-1٤٨تنفي املزيد من التدابري إلتاء تارسة جتنيد األافامل واستتخدامهي
العمليات العسكرية (بيلروري)؛
 2٧1-1٤٨يفالتتة اعتمتتاد اتتانون حقتتوق ال فتتل وت بيقتته
تفعل ذلك حىت اآلن (بلجيكا)؛
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2٧2-1٤٨
(الياابن)؛

التعجيتتل ابلتتتدابري الراميتتة إىل القمتتاء علتتك العنتتف ضتتد األافتتامل

 2٧٣-1٤٨مواصتتلة اجله تتود الراميتتة إىل وض تتع حتتد لل تتزواج ابإلي ترا وال تتزواج
املبك تتر لناف تتامل اللت ت ين ين تتواين عل تتك اثر س تتلبية عل تتك ص تتعيد أح تتوامل املعني تتني
وصحتهي (بوروندي)؛
 2٧٤-1٤٨ممتتاعفة اجلهتتود لكفالتتة توستتيع ن تتاق اتتانون عتتام  ٢00٣ال ت ي
حيتتدد الستتن التتدنيا للتتزواج عنتتد  ١٨عامت ا وستتراينه التتوالايت البتتالغ عتتددقا ٣6
والية (عهورية أ ريقيا الوس ك)؛
 2٧5-1٤٨مواصلة التدابري القانونية واإلدارية والسياساتية للقماء التام علتك
الزواج املبكر وزواج األافامل (يينيا)؛
 2٧6-1٤٨توحيتتد ستتن التتزواج عيتتع التتوالايت متتن أجتتل وضتتع حتتد لتتزواج
األافامل والزواج املبكتر والتزواج ابإليترا ستواء القتانون أو املمارستة العمليتة
(سرياليون)؛
 2٨٧-1٤٨تكعيف اإلجراءات الرامية إىل القماء علك زواج األافامل ويفالتة
ت بيق اانون حقوق ال فل علك الصعيد الواين (إسبانيا)؛
 2٧٨-1٤٨مواصتتلة اجلهتتود الراميتتة إىل تعزيتتز حقتتوق ال فتتل ومكا حتتة زواج
األافامل و قا للسااتيجية الوانية  ٢0٢١-٢0١٧املتعلقتة إبتتاء زواج األافتامل
(تونس)؛
 2٧9-1٤٨تكعي تتف اجله تتود الرامي تتة إىل تعزي تتز حق تتوق األاف تتامل و ايته تتا م تتن
عيتتع أدتتكامل العنتتف والتمييتتز وال ستتيما عتتن اريتتق منتتع ومكا حتتة زواج األافتتامل
والزواج املبكر والزواج ابإليرا (إي اليا)؛
 2٨0-1٤٨مواصلة اجلهود املب ولتة لتتو ري تدمات التعلتيي والرعايتة الصتحية
امليسورة ذات النوعية جلميع األافامل (نيبامل)؛
 2٨1-1٤٨مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل يفال تتة املزي تتد مت تن الفعالي تتة
األافامل من االجتار واالستغلمل اجلنس والتجنيد العسكري (يابو ريدي)؛

اي تتة

2٨2-1٤٨
(جورجيا)؛

تكعيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل تنفيت مشتتروع القتتانون التتواين لإلعااتتة

2٨٣-1٤٨

مواصلة العمل علك تنفي حقوق األدخااب ذوي اإلعااة (األردن)؛

 2٨٤-1٤٨اختتتاذ التتتدابري اللزمتتة الت مت ّكتتن النستتاء والفتيتتات ذوات اإلعااتتة
تتتن يتتواجهن حتتواجز ماديتتة وااتصتتادية خمتلتتف امليتتادين متتن احلصتتومل دون ايتتود
علك الرعاية الصحية والتعليي والعمل (صربيا)؛
 2٨5-1٤٨إدراك األدخااب ذوي اإلعااة إعداد مشتروع القتانون التواين
املتعلق ابإلعااة و إنشاء اللجنة الوانية لندخااب ذوي اإلعااة (ا ر)؛
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 2٨6-1٤٨احلفت تتاى علت تتك الت تتديناميات اإلجيابيت تتة ملت تتنن األدت تتخااب املشت تتردين
دا لي ا املساواة املشارية السياسية (أذربيجان)؛
 2٨٧-1٤٨يفالت تتة اح ت تاام حقت تتوق عيت تتع العمت تتامل املهت تتاجرين وأ ت تراد أست تترقي
وضماتا مبوجب إاار تشريع (مدغشقر)؛

 2٨٨-1٤٨يفالتتة ايتتة النستتاء واألافتتامل متتن عيتتع أدتتكامل إستتاءة املعاملتتة
واالستغلمل خميمات املشردين دا لي ا (اجلبل األسود)؛
 2٨9-1٤٨اختتتاذ املزيتتد متتن التتتدابري للو تتاء ابلتزامتتات البلتتد مبوجتتب اتفاايتتة
القماء علك عيع أدكامل التمييز ضد املرأة وارار جملس األمتن )٢000(١٣٢5
خميم تتات املش تتردين دا ليت ت ا ويفال تتة
املتعل تتق لماي تتة املت ترأة م تتن العن تتف اجلنست ت
التحقيتتق االدعتتاءات املتعلقتتة بستتوء الستتلوك وتقتتدمي م ترتك ستتوء الستتلوك إىل
احملايمتتة و ق ت ا الستتياق إنشتتاء ليتتة راابتتة لقتتوات األمتتن تف ت ابملعتتايري الدوليتتة
حلقوق اإلنسان (السويد)؛
290-1٤٨
الوس ك).

يفالة املساواة بني الرجل واملرأة

نقل اجلنسية (عهوريتة أ ريقيتا

 -1٤9عيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة قت ا التقريتر تعتا عتن مواتف الدولتة
(الدومل) ال ادمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغ أن يُفهتي أتتا تك بت ييتد
الفريق العامل بكامله.

34

GE.18-22688

A/HRC/40/7

املر ق
Composition of the delegation
The delegation of Nigeria was headed by H.E. Mr. Audu Ayinla Kadiri,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative of the Federal
Republic of Nigeria to the United Nations Office and other international organizations in
Geneva, and composed of the following members:
• Mr. Anthony Ojukwu, Esq, Executive Secretary National Human Rights;
• Mrs. Stella Anukam, Director, International and Comparative Law Department,
Federal Ministry of Justice;
• Mr. Anthony Oluborode, Office of the National Security Adviser;
• Mr. Richards Adejola, Acting Director, International Organizations Department,
Ministry of Foreign Affairs;
• Mohammed Idris Haidara, Assistant Director, Office of the Permanent Secretary,
Ministry of Foreign Affairs;
• Mrs. Edith O. Poko, Minister, Permanent Mission of Nigeria to the United Nations
Office and other international organizations in Geneva;
• Mr. Tunde Mukaila Mustapha, Minister, Permanent Mission of Nigeria to the United
Nations Office and other international organizations in Geneva;
• Mrs. Ifeanyi Oche-Obe, Deputy Director Federal Ministry of Justice;
• Mr. Alexander Temitope Ajayi, Minister, Permanent Mission of Nigeria to the
United Nations, New York;
• Prof. Bem Angwe, Professor University of Jos;
• Prof. Sylvester Shikyil, Consultant UPR;
• Mr. Abdulraham Ayinde Yakubu, National Human Rights Commission;
• Mr. Emmanuel Akissa, Office of the Secretary to the Government of the Federation;
• Mr. Danjuma Abdulai, Chief State Counsel, Federal Ministry of Justice;
• Ms. Abimbola Ajileye, Assistant Chief State Counsel, Federal Ministry of Justice;
• Ms. Ezinwanne Obie Osuigwe, Counsellor, Ministry of Foreign Affairs;
• Mr. Ode Ezekiel Ikwe, Counsellor, Permanent Mission of Nigeria to the United
Nations Office and other international organizations in Geneva;
• Mr. Muhammad Sulaiman Isa, Counsellor, Permanent Mission of Nigeria to the
United Nations Office and other international organizations in Geneva;
• Mr. Oluwaseyi Ezekiel Poroku, Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs;
• Mr. Ogunlowo Thompson Oyemade, State Counsel, Federal Ministry of Justice;
• Mr. Austine Erameh, CISLAC;
• Mr. Frank Tietie, CASER.

35

GE.18-22688

