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 مقدمة  
 جملدد  قددرار مبوجدد  املنشدد  الشددام ، الدددور  ابالسددتعرا  املعددي العامدد  الفريددق عقدد 1-

ير كانون  21 من املمتدة الفرتة يف والثالثني الثانية دورته ،5/1 اإلنسان حقوق نا  1 إىل الثاين/ي
واستعرضد  احلالدة يف جدزر القمدر يف اجللسدة التاسدعة املعقدودة يف 25   .2019 فرباير شباط/

السيد حممد  كانون الثاين/ يناير 2019. وترأس وفد جزر القمر وزير العدل وحقوق اإلنسان 
حسني مج  اللي . واعتمد الفريق العامد  التقريدر املتعلدق جبدزر القمدر يف جلسدته الرابعدة عشدرة 

 املعقودة يف 29  كانون الثاين/يناير 2019.
تايل  2- ال ويف 15  كانون الثاين/يناير 2019، اختار جمل  حقوق اإلنسان فريق املقررين 

 .)اجملموعة الثالثية( لتيسري استعرا  احلالة يف جزر القمر: إسبانيا، وأوكرانيا، وتون 
 مدن 5 والفقدرة 5/1 اإلنسدان حقدوق جملد  قدرار مرفق من 15 الفقرة ألحكام ووفقا   ٣-
 القمر: جبزر املتعلق االستعرا  ألغرا  التالية الواثئق صدرت ،16/21 اجملل  قرار مرفق

 )أ(15 للفقدددددددددددددددددددددرة وفقدددددددددددددددددددددا   مقدددددددددددددددددددددم كتددددددددددددددددددددداي  وطي/عدددددددددددددددددددددر  تقريددددددددددددددددددددر )أ( 
(A/HRC/WG.6/32/COM/1؛) 

 اإلنسددان حلقددوق السدامية املتحدددة األمددم مفوضدية أعدتدده للمعلومددات جتميد  )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/32/COM/2) )ب(15 للفقرة وفقا   )املفوضية(
 .(A/HRC/WG.6/32/COM/3) )ج(15 للفقرة وفقا   املفوضية أعدته موجز )ج( 

وأُحيل  إىل جزر القمر عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفا أنغدوال،  4-
والربتغال، وليختنشتاين، ابسم جمموعة األصدقاء املعنية ابلتنفيذ واإلبالغ واملتابعة على الصعيد 
الوطي، و اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية. وميكن االطالع على قائمة األسئلة 

 هذه يف املوق  الشبكي لالستعرا  الدور  الشام .

 االستعراض عملية مداوالت موجز -أوالا  
 االستعراض موضوع الدولة عرض ألف- 

 قضية اإلنسان حقوق جلع  جهودا   بذل  بلده حكومة أن على القمر جزر وفد شدد 5-
و أظهددر اإلصدال  الدسددتور  الدذ  اعتُمددد يف اسددتفتاء عدام التددزام   جدزر القمددر حبقددوق  وطنيدة.

اإلنسان. فقد خصَّ  الدستور املدنق  عندوا     كدامال   لدذا املوضدوع إذ تدن  أحكامده علدى أن 
اليئات العامة مسدولة يف حال انتهاك موظفيها العموميني أي   من هذه احلقدوق وهدم يدددون 
فيذ  ن ت مهامهم. ويرمي هذا اإلصال  إىل تعزيز االستقرار السياسي - أحد الشروط الضر ورية ل
املشاري  االجتماعية و االقتصادية، وتنظيم االنتخاابت لتويل املناص  االنتخابية. وقد أاثر هذا 
األمددددر بعدددد  التددددوتر السياسددددي، الددددذ  مل يكددددن إال مدشددددر ا   علددددى أن جلددددزر القمددددر دميقراطيدددددة 

  بضة ابحلياة.
 أج  من السياسي النظامو  األمن على احلفاظ وهي هبا املنوطة لمهمةل أه    واحلكومة 6-

 اإلنسان. حلقوق فعلية ممارسة
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 ومنظمدات ،املتحدة القمر جلمهورية الوطنية اجلمعيةو  ،تقريبا   الوزارات مجي  شارك و  ٧-
 الشام . الدور  االستعرا  تقرير إعداد إىل أفض  اليت املشاورات يف املدين اجملتم 
تفاق على ابلتصديق البيئة جمال يف تشريعية تدابري ذلك إىل إضافة احلكومة واختذت ٨-  ا

 للطاقددة الدوليدة للوكالدة األساسدي والنظددام الزئبدق، بشد ن مينامداا واتفاقيددة املندا،، بشد ن ابريد 
 واألكياس العبوات إنتاج ظروح ،النباات حلماية بيئية قوانني دةع كذلك  مدتاعتو  املتجددة.

 وتوزيعها. وتسويقها البالستيكية
 تشكي  أُعيدو  اإلنسان، حلقوق الوطنية اللجنة والية ددتجُ  املدسسي، الصعيد وعلى 9-
و تعمد  احلكومدة حاليدا  علدى حتديدد التددابري املناسدبة  الشام . الدور  االستعرا  متابعة جلنة

 ملكافحة الفساد.
 القمر. جزر استقالل منذ ابإلعدام أحكام ثالثة صدرت اإلعدام، بعقوبة يتعلق وفيما 10-

لكن البلد تعهد إبلغائها. ويف هذا الصدد، قُدم مشروع قانون العقدوابت إىل اجلمعيدة الوطنيدة 
جلمهورية القمر املتحدة، لكنه مل حيد  بت ييددها. و مد  ذلدك، واصدل  احلكومدة توعيدة أعضداء 

 اجلمعية الوطنية هبذه املس لة.
وفيما يتعلق بظدرو  االحتجداز، نظدرت جدزر القمدر يف اختداذ تددابري مدن قبيد  إجدراء  11-

دراسات إلعادة أتهي  مركز االحتجاز يف موروين، وتدري  القضاة يف جمال القانون اإلنساين، 
وسدن قدانون إلعددادة إدمداج احملتجددزين، وإنشداء هيئدة ملددوظفي السدجون، ووضدد  قدانون لفصدد  
نها  تمكي األطفال و النساء. و وقع  جزر القمر أيضا   اتفاقية م  اللجنة الدولة للصلي  األمحر ل
نظر ا   من زيرة أماكن االحتجاز بك  حرية. وم  ذلك، ال تزال ظرو  االحتجاز مثرية للقلق 

 لعدم  كفاية املوارد.
 يوجد القانونية املساعدة بش ن قانون مشروع احلكومة وضع  القضائي، الصعيد وعلى 12-
ويف  وطي. مظامل ديوان نشاءإل قانون مشروع عن فضال   ،القمر زرجل الوطنية اجلمعية نظر قيد

ء  الوق  نفسه، صدر قانون اجملل  األعلى للقضاء، والقانون األساسي للقضاة. وملا  كان أدا
اجلهاز القضائي قد واجه صعوابت مجة، فقد تدارس  احلكومة، مبساعدة من االحتاد األوروي، 

 بع  املبادرات اليت ترمي إىل حتسني الياك  األساسية وتدري  املوظفني. 
ية االتفاقية فيها مبا اإلنسان، قوقحل الرئيسية صكوكال على القمر جزر وصدق  1٣-  الدول
 .أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجي  حقوق حلماية
 سياسدة القمدر جدزر وضدع  االجتمداعي، والضمان العم  على ابحلصول يتعلق وفيما 14-

 الشددباب. ومتكدني والرفداه، والصدحة املهدارات، وتنميدة التعلديم علدى تركدز الديت الوطنيدة، الشدباب
 سع و  .متامها من االستثمار لتشجي  الوطنية الوكالة تعزيز عملية اقرتب  ،ذلك على عالوةو 

 إباحددة ريد الق األمدد علدى املائدة يف 10 مدن أقد  إىل البطالدة معددل خفد  إىل أيضدا   احلكومدة
 قدانون كدذلك  الوطنيدة اجلمعيدة علدى عُدر و  .أفضد  بطريقدة لشدبابا احتياجدات يالئم تدري 
 املاهرة. غري الوطنية العمالة محاية بش ن
ووضع  جزر القمر يف عام 2014 خطة عم  و سياسة وطنية للضمان االجتماعي،  15-

و بغية مكافحة الفقر، وضع  احلكومة سياسة وطنية للحماية الشاملة واملستدامة. وبفض  هذه 
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السياسددة، اخنفدد  مدشددر الفقددر مددن 44,٨ يف املائددة يف عددام 2004 إىل ٣4,2 يف املائددة يف 
 عام 2014. 

 يف القمددر جددزر شددرع  واألغذيددة، امل مونددة الشدرب ميدداه علددى ابحلصددول يتعلددق وفيمدا 16-
واعتمدت أيضا   إطار ا   بر جميا   يرمي إىل تكثيف وتنوي   الريفية. ملناطقا إىل املياه إليصال مشاري 

وتسدويق املنتجدات الزراعيددة واحليوانيدة بغدر  حتسددني مسدتو  األمدن الغددذائي. و يتضدمن هددذا 
 الرب مج أيضا   أحكاما   بش ن إدارة األراضي.

وفيما يتعلدق ابحلصدول  واملوئ . احلضر  التخطيط قانون أيضا   القمر جزر واعتمدت 1٧-
على الطاقة، أحرزت جزر القمر تقدما    كبري ا   يف تنفيذ اسرتاتيجياهتا للتنمية الوطنية اليت تن  
على توفري الطاقة جلمي  السدكان. وأكددت احلكومدة أن إمددادات الطاقدة ظلد  منتظمدة، وأن 

 جزر القمر ملتزمة بتعزيز قطاع الطاقة املتجددة. 
 التغطيدة قدانون اعتمداد مث  ملموسة، إجراءات اخُتذت الصحة، يف ابحلق يتعلق وفيما 1٨-

 التدد مني عددن إحدددا ا دراسددتني، وإجددراء الوطنيددة، الصددحية السياسددة وتنفيددذ الشدداملة، الصدحية
  مشدروع يف كدذلك  احلكومدة وشدرع  الصدحية. اخلارطدة تنقدي  عدن واألخدر  الشدام ، الصدحي

 يف جامعي استشفائي ومركز والطفولة، األمومة لرعاية مركز بناء سيما ال طبية، مراكز لبناء كبري
 و بفض  هذه اجلهود، متكن  جزر القمر من خف  معدل وفيات الرض . .موروين
يم، تعميم سياسةل كبرية  أ ية القمر جزر تويل التعليم، يف ابحلق يتعلق وفيما 19-  وحمو التعل
 نسبة وبلغ  للجمي ، مكفوال   االبتدائية ابملدارس االلتحاق أصب  السب ، لذاو ا . تدرجيي األمية

ئة يف 19و املائة يف 100 املدرسي قب  ما التعليمو  االبتدائي التعليم بصفو  االلتحاق  على املا
 ووضع ا . عام 25و 15 بني ما العمر من البالغني الشباب بني األمية نسبة واخنفض  التوايل.

 عددن املنقطعدني األطفددال ملسداعدة بددرامج احملليدة، احلكوميدة غددري املنظمدات مددن بددعم احلكومدة،
 .املدرسي السلك يف االندماج على الدراسة
 يعدرت  إذ هبدا يستهان ال نتائج القمر جزر  حقق املرأة، حقوق بتعزيز يتعلق وفيما 20-

 علدى تمثيد ال يف حقهداو  السياسدية، اليئدات إىل االنضمام يف املرأة حبق األمر واق  يف الدستور
 املدددرأة بددني العامددة للوظددائف العددادل لتوزيدد ا  يددةأب اعرتافدده عددن فضددال   الددوطي،و  احمللددي الصددعيد
وعالوة على ذلك، نظم  مفوضية الشدون اجلنسانية محالت توعية لتمكني املرأة من  والرج .

نشئ    تقلد مناص  صن  القرار، ودعم  مشاري  أُطلق  مببادرات نسوية يف جمال الزراعة. وُأ
كذلك منصات تُ عىن بشدون املرأة، مث  منصة املرأة يف اجملال السياسي، أو منصة املرأة والتنمية 
املسدددتدامة. واعتُمددددت أيضدددا   اسدددرتاتيجية وطنيدددة ملكافحدددة العندددف ضدددد النسددداء واألحدددددا  -

 ُسنَّ و  اجلنسني، بني واإلنصا  للمساواة وطنية سياسة أُقرتو  ،يقر ط خارطة هبا أُرفق  
 لإلبالغ هاتفيان خطان 201٧ عام يف وافُتت  واألحدا . النساء ضد العنف مكافحة قانون

 العنف لضحاي دائمة مالجئ إاحة من تتمكن مل القمر جزر أن غري املرأة. ضد العنف حباالت
ء مركز إنشاء استطاع  حملية حكومية غري منظمة لكن لذلك، الكافية املوارد توافر لعدم  إليوا
 .201٧ عام يف الضحاي هدالء
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 على القمر جزر وصدق  رصد، فريق أُنشئ ابألشخاص، االجتار مبكافحة يتعلق وفيما 21-
 التفاقيدة املكمد  واألطفدال، النسداء وخباصدة ابألشدخاص، االجتار ومعاقبة وقم  من  بروتوكول

 الوطنية. عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم
 الطفدد ، محايددة نظددام تطددور عددن دراسددة ةاحلكومدد أجددرت الطفدد ، حبقددوق يتعلددق فيمداو  -22

 الصدد. هذا يف عم  وخطة سياسة ووضع 
 الربوتوكدول علدى القمدر جدزر صددق  اإلعاقة، ذو  األشخاص حقوق محاية وبغر  2٣-

 حقوق ومحاية تعزيز بش ن قانو    وسن  اإلعاقة، ذو  األشخاص حقوق التفاقية االختيار 
 السكان. من الفئة هذه
يها املشار ابلتوصيات يتعلق فيما يتغري مل القمر جزر موقف أن إىل أيضا   الوفد وأشار -24  إل
 الطوائددف جلميد  والوجددان املعتقدد حريدة تضدمن وأهندا ،السدابق الشدام  الددور  االسدتعرا  يف

 .الشخصية صوصيةاخل مبجال متعلقة مس لة اجلنسي املي  وتعترب الدينية،
 سدديما ال املدوظفني، لتوعيدة تدريبيدة دورات نُظمد  اجلديددة، ابلتحدديت يتعلدق وفيمدا 25-
 الدوطي اجمللد  أيضدا   احلكومدة وأنشد ت اإلنسدان. حقدوق احدرتام بشد ن واجلدي،، الشرطة أفراد

 القطاع. هذا تنظيم مهمة وخولته البصر ، السمعي واإلعالم للصحافة
ية تعزيز إىل الرامية القمر جزر جهود تواجه اليت الصعوابت على أيضا   دالوف وشدد -26  محا

 دعدم أن فددالو  أكدد الصددد، هدذا ويف واملاليدة. البشدرية القددرات نقد  بسب  اإلنسان حقوق
 للتثقيدف أدوات وضد  أج  من تهساعدم إىل حاجة يف القمر جزر ألن ضرور  الدويل اجملتم 

ئات تدري و  ،اإلنسان حقوق جمال يف التدري  هيئات وتدري  اإلنسان، قحقو  جمال يف  هي
 إىل الدعم وتقدمي املعاهدات، لرصد نظام وإنشاء الدولية، املعايري تطبيق على واحملامني القضاة
 اجلنسانية. الشدون ومفوضية القضائية، اليئات
 اإلنسان، حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية م  ابلتعاون أيضا   القمر جزر وتعهدت 2٧-
 اإلنسان. حقوق جمل  فيها مبا اإلنسان، حقوق وآليات

ويف األخري، تعهد الوفد، ابسم احلكومة، ابستقبال مجيد  املكلفدني بدواليت يف إطدار  -2٨
اإلجراءات اخلاصة جملل  حقوق اإلنسان، وجدد قبول بعثة املقرر اخلاص املعي مبس لة التعذي  
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل جزر القمر، يف موعد 

 تتفق عليه بعثة املقرر اخلاص وسلطات جزر القمر.

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة ابء- 
وترد التوصيات املقدمة يف أثناء جلسة  التحاور. جلسة أثناء يف ببيا تا  وفد ٧4 أدىل -29

 التحاور هذه يف اجلزء الثاين من هذا التقرير.
 ضدد العندف مكافحدة قدانون القمدر جدزر سدنب القوميدات املتعدددة بوليفيا دولة رحب  ٣0-
يضا   إبدراج  اإلعاقة. ذو  األشخاص حقوق ومحاية تعزيز وقانون واألطفال، النساء ورحب  أ

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف دستور ها اجلديد.
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ورحب  بوتسوا  بتصديق جزر القمر على اتفاقية حقدوق األشدخاص ذو  اإلعاقدة،  ٣1-
واعتمادهدا السياسددة الوطنيدة للشددباب، و ابلفصدد  الثداين مددن الدسدتور املددنق ، و ابنضددمامها يف 
عددام 201٧ إىل اتفاقيدددة مناهضددة التعدددذي  وغددريه مدددن ضددروب املعاملدددة أو العقوبددة القاسدددية 

 أو الالإنسانية أو املهينة.
 املزيد بذل على وشجعتها املرأة، حقوق جمال يف القمر جزر إبجنازات الربازي  وأشادت ٣2-
 املنداطق يف ابملدرسدة اباللتحداق يتعلدق فيمدا اجلنسدني بدني القائمدة الفجوة من للحد اجلهود من

وهندد ت جدددزر القمددر علدددى تصددديقها علدددى اتفاقيددة حقدددوق األشددخاص ذو  اإلعاقدددة  الريفيددة.
 واعتمادها قوانني وسياسات ذات صلة.

تحسني املتخذة إلجراءاتابو  القمر جلزر اجلديد دستورابل فريد  كابو  رحب و  ٣٣-  فرص ل
لكنها أعرب  عن قلقها إزاء عدم  والطاقة. املياه مواردو  الصحية واخلدمات التعليم على احلصول

 وجود نظام مدسسي لتنسيق التقارير املقدمة بش ن التوصيات وتنفيذها.
 املتخدذة تدابريوابل القانون، أمام ابملساواة املتعلقة الدستورية ابلضما ت كندا  ورحب  ٣4-
 شهدها اليت العنف أعمال إزاء أسفها عن أعرب  لكنها السياسية. احلياة يف املرأة مشاركة لتعزيز

ية سيادة  الدستورية. احملكمة وإلغاء يوليه،متوز/ شهر استفتاء وحث   كندا جزر القمر على محا
 القانون وحقوق اإلنسان. 

 يف القمددر جدزر انتهجهدا الديت التشداركية العمليددة إىل الوسدطى أفريقيدا مجهوريدة وأشدارت ٣5-
 التقرير. يتيحها يتال السب  اتباع على هاوشجعت الوطي، هاتقرير  إعداد
 ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق ومحاية تعزيز إىل الرامية القمر جزر هودجب شيلي واعرتف  -٣6

 الذ  والنهج اجلديد، لدستورا يف اإلنسان حقوق وإدراج اإلنسان، حلقوق الوطنية اللجنة إنشاء
 الوطي. تقريرها صياغة يف تبعتها

 ،2019-2015 للفرتة املستدامة والتنمية ابلنمو التعجي  ابسرتاتيجية الصني ورحب  -٣٧
 واألطفدددال النسددداء حقددوق ومحايدددة الفقدددر حدددة مدددن لتخفيدددفا إىل الراميددة القمدددر جدددزر هددودجو 

 ودع  اجملتم  الدويل إىل تقدمي مساعدة بناءة إىل جزر القمر. اإلعاقة. ذو  واألشخاص
 االنتقاليدة اخلطدة ذلك يف مبا التعليم، قطاع يف اإلجيابية اإلجنازات إىل كرواتيا  وأشارت -٣٨

لكنها أعرب  عن أسفها إزاء العقوبة البدنية اليت ال تزال  .2020-201٧ للفرتة التعليم لقطاع
 معموال   هبا يف القانون واملمارسة.

بق،  -٣9 وأشارت  كواب إىل إجراءات جزر القمر الرامية إىل تنفيذ توصيات االستعرا  السا
 ال سيما سن قوانني وتنقي  أخر ، واهتمامها ابلقضاي البيئية.

 مدددن وغددريه التعددذي  مناهضددة التفاقيدددة االختيددار  الربوتوكددول أن الدددرارك والحظدد  40-
 وسدوء التعذي  ملن  أدوات وض  على ين  املهينة أو الالإنسانية أو القاسية املعاملة ضروب
وأشدارت إىل أن فدت  حدوار مد  اللجندة الفرعيدة ملناهضدة التعدذي  وغدريه مدن ضددروب  املعاملدة.

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ينطو  مهم أيضا   يف دعم اجلهود املبذولة ملن  
املرأة  التعذي ، علما   أن الربوتوكول االختيار  التفاقية القضاء على مجي  أشكال التمييز ضد 

 أداة هامة أيضا   لتنفيذ هذه االتفاقية.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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 واردةال التوصيات تنفيذ أج  من القمر جزر اختذهتا اليت تدابريال إىل جيبويت وأشارت 41-
بويت عن  التعذي . مناهضة اتفاقية على التصديق فيها مبا السابق، االستعرا  يف وأعرب  جي

تقدديرها جلهدود جدزر القمدر مدن أجد  تعزيدز إطار هدا املدسسدي، مبدا يف ذلدك تنقدي  الدسددتور يف 
 عام 201٨، والتدابري املتخذة دعما حلقوق املرأة.

 القمر جزر بذلتها اليت الكبرية ابجلهود قائمة أدرج الوطي التقرير أن إىل مصر وأشارت 42-
 من اإلفالت ومكافحة ،لالعد قامةإب املرتبطة هاوجهود اإلنسان، حقوق محايةو  تعزيز أج  من

 بني من الئق، معيشي مبستو  والتمت  االجتماعي، والضمان العم ، يف احلق وضمان العقاب،
 أخر . أمور

أشادت إثيوبيا جبهود جزر القمر الرامية إىل تنفيذ توصيات االستعرا  السابق، مبا يف و 4٣-
تواجهها  ذلك سن دستور عام 201٨. وأشارت إىل التحديت املالية و املتعلقة ابلقدرات اليت 

 جزر القمر يف تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان، ودع  اجملتم  الدويل إىل زيدة دعمه لا. 
ويف معر  اإلشارة إىل التقدم الذ  أحرزته جزر القمر، مث  اعتمادها قانون تكافد  44-

اجلنسني، وتعيينها أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، الحظ  فرنسا ضرورة حتسني حالة 
 حقوق اإلنسان يف البلد.

وأشارت غابون إىل جهود جدزر القمدر الراميدة إىل تنفيدذ توصديات جولدة االسدتعرا   45-
السابقة، وتدابري ها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان على الرغم من السياق السياسي. ورحب  
غددابون ابلتددددابري املتخددذة لتحسدددني اإلطدددار املدسسددي للدولدددة وتنقدددي  الدسددتور بعدددد اسدددتفتاء 

 عام 201٨. 
 االسدددتعرا  جولددة توصدديات تنفيددذ إىل الراميددة القمددر جددزر بتدددابري جورجيددا وأشددادت 46-
 إطارها تعزيز أج  من وجبهودها الدولية، الصكوك من عدد على هاتصديق ذلك يف مبا ،السابقة
وشجع  جزر القمر على مواصلة جهودها  اجلنسني. بني واملساواة املرأة حقوق حلماية القانوين

 لتقدمي تقرير عن تنفيذها صكوك حقوق اإلنسان.
 اإلعاقدة، ذو  األشدخاص قدوقح اتفاقيدة علدى القمدر جدزر تصديق على أملانيا وأثن  4٧-
 مرافددق زيرةبد اإلنسددان حلقدوق الوطنيددة واللجندة األمحدر، للصددلي  الدوليدة للجنددة هدامساح وعلدى

 اإلنسان. حقوق حالة بش ن ابلقلق تشعر تزال ال لكنها االحتجاز.
بق، االستعرا  منذ أحرزته الذ  التقدم على القمر جزر هندوراس وهن ت 4٨-  يف مبا السا
 حتظدر الديت القدوانني إىل وأشدارت اإلعاقة. ذو  األشخاص حقوق اقيةاتف على تصديقها ذلك
 هبم. واالجتار األطفال عم 
 املدرأة، ضدد العندف مكافحدة بشد ن تشدريعات القمر جزر اعتماد على يسلنداآ وأثن  49-
 إزاء قلقهددا عددن أعربد  لكنهددا املدنيددة. اخلدمدة موظفددات عدددد وزيدة للتعلديم، األولويددة وإيدالء
 السياسية. احلياة يف املرأة مشاركة حمدودية
 اإلصدالحات مدن وغدريه ،201٨ عدام يف الدسدتور تعددي  اسدتفتاء إىل الندد وأشدارت 50-

 يف للشدددباب الوطنيددة سياسدددتها القمددر جدددزر اعتمدداد إىل أيضدددا   وأشددارت الدميقراطيدددة. املدسسددية



A/HRC/41/12 

GE.19-06795 8 

 وشجع  اإلعاقة. ذو  األشخاص ضد للتمييز التصد  أج  من تدابري واختاذها ،201٧ عام
 .واألطفال النساء ضد العنف ملكافحة الوطنية اسرتاتيجيتها تنفيذ على القمر جزر

 أجدد  مدن دسدتورها علدى القمدر جددزر أدخلتهدا الديت التعدديالت إىل إندونيسديا وأشدارت 51-
 تعزيز إىل ترمي اليت املستدامة والتنمية ابلنمو التعجي  ابسرتاتيجية ورحب  اإلنسان. حقوق تعزيز
 االجتماعي. الرفاه
 جمددال يف خطددوات مددن القمدر جددزر اختددذت مددا علدى السددعودية العربيددة اململكددة وأثند  52-
 يف يالتعليم نظامال خارج املوجودين األطفال إدماج إعادة إىل الرامية تدابريال ذلك يف مبا التعليم،
 األمية. وحم إىلو  ،العام التعليم نظام

 تعيينهددا وإىل التعددذي ، مناهضدة اتفاقيددة إىل القمدر جددزر انضدمام إىل أيرلندددا وأشدارت 5٣-
 اللجنة تزويد كفالة  على احلكومة أيرلندا وحث  اإلنسان. حلقوق الوطنية اللجنة يف جددا   أعضاء
 للمبادئا  وفق بواليتها لالضطالع عملها استقاللية وضمان مليزانيتها، الضرورية ابملوارد الوطنية
 ابري (. )مبادئ اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز الوطنية املدسسات مبركز املتعلقة
 واتفاقية التعذي  مناهضة اتفاقية على القمر جزر لتصديق تقديرها عن ايطاليا وأعرب  54-
 االعاقة. ذو  األشخاص حقوق
نظيمي. وإطارها تشريعاهتا على القمر جزر أدخلتها اليت ابلتعديالت األردن ورح  -55 ت  ال

 حتسني هدفها واسرتاتيجيات خططا   تنفيذهاو  الدولية، الصكوك من عددا   اعتمادها إىل وأشار
 الدولية. للمعايريا  وفق اإلنسان حقوق حالة
 فيهدا مبدا دوليدة، صدكوك عددة علدى صددق  أو وقعد  القمدر جدزر أن كينيدا  والحظد  56-
 .سابقا   بذلك أوص  كما  التعذي ، مناهضة اتفاقية
 حقددوق تعزيدز جمددال يف القمدر جدزر أحرزتدده الدذ  الكبدري التقدددم إىل الكويد  وأشدارت 5٧-

 تنفيذ أج  من األساسية والياك  والطاقة، والبيئة والتعليم الصحة قطاعات وتطوير اإلنسان،
 .20٣0 لعام املستدامة التنمية خطة
 اإلنسان، حقوق ومحاية تعزيز أج  من القمر جزر اختذهتا اليت ابلتدابري التفيا ورحب  5٨-

 اإلنسان حقوق النتهاك وسيلة املرتزقة استخدام مبس لة املعىن العام  الفريق استضافة ذلك يف مبا
 .مصريها تقرير يف الشعوب حق ارسةمم وإعاقة
 خالل املقدمة التوصيات تنفيذ أج  من القمر جزر اختذهتا اليت بريابلتدا ليبيا ورحب  59-
 .واألطفدال النسداء ضدد العنف مكافحة قانون هااعتماد ذلك يف مبا الثانية، االستعرا  جولة

 جهودها. مواصلة على القمر جزر وشجع 
ننيقو  هاواعتماد التعذي  مناهضة اتفاقية على القمر جزر بتصديق مدغشقر ورحب  60-  ا
 حقوق عزيزت وبش ن واألطفال، النساء ضد العنف ومكافحة الشاملة، الصحية التغطية بش ن

 .ومحايتها اإلعاقة ذو  األشخاص
قارها بسب  القمر جزر تواجهها اليت الراهنة ابلتحديتا  علم ماليزي وأحاط  61- ت  إىل اف
 األطفددال التحدداق معدددل ابرتفدداع ورحبدد  املددهلني. الصددحية الرعايددة ومددوظفي الصددحية املرافدق

 الشباب. بني األمية معدل خنفا ابو  الفتيات، سيما ال ابملدرسة،
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 اإلعاقددة. ذو  األشدخاص حقدوق اتفاقيددة علدى القمدر جددزر بتصدديق ملدديف ورحبد  62-
 للضدددمان طددداراإل قددانونال واعتمددداد الشددداملة، الصددحية التغطيدددة لقدددانون ارتياحهددا عدددن وأعربدد 

 .201٧ عام يف االجتماعي
 املسددددتدامة. والتنميدددة ابلنمددددو لتعجيددد ا اسددددرتاتيجية القمدددر جددددزر بوضددد  مددددايل ورحبددد  6٣-

 سياسدة هدااعتماد ذلدك يف مبدا الصدحة، يف احلدق جمال يف تقدم من أحرزته ما ابرتيا  والحظ 
 الشاملة. الصحية لتغطيةل قانونو  وطنية، صحية
 الديت التوصديات تنفيدذ أجد  مدن القمدر جدزر اختدذهتا اليت لتدابريا على موريتانيا وأثن  64-
 يف ابحلق يتعلق فيما سيما ال تقدم، من هحققت مبا ورحب  السابقة، االستعرا  جولة يف قبلتها
 بيئيا . سليمةو  صحية بيئة

 رئي  خيوالن 2009 عام ودستور ،2001 عام دستور أن إىل القمر جزر وفد وأشار 65-
 خالل الرئي  دعا ذلك، وم  مناسبا . يراه ما حس  دستورية تعديالت اقرتا  القمر جزر احتاد
 بع  أن غري الدستور. على تعديالت إدخال بغية الوطنية للجمعية جلسة عقد إىل الفرتة هذه

 عليهددا وافددق بينمددا بشدد هنا، دارت الدديت ناقشدداتامل يف املشدداركة رفضددوا الوطنيددة اجلمعيددة أعضدداء
 .العملية هذه يف شاركوا آخرون أعضاء واعتمدها

يها مبا اإلنسان، حقوق مجي  حيرتم 2011 لعام املعدل الدستور أن على الوفد وشدد 66-  ف
 اإلنسان. حقوق جمل  بعم  املتعلقة سائ امل أيضا   ويتناول .واألطفال النساء حقوق
 جعلهددا بغددر  الوطنيدة تشددريعاهتا تعدددي  علدى جدددي   تعمدد  احلكومدة أن الوفددد ذكدرو  6٧-

 كدذلك  تعهددت القمر جزر إن قالو  اإلنسان. حقوق معايري م و  ،اجلديد الدستور م  تتماشى
 الصدد. هذا يف بُذل  جهودا   وأن الدولية، الصكوك مجي  على ابلتصديق

 واحلقدددددوق التعلدددديم، يف احلدددددق إلعمددددال تدددددابري ذلدددددك علددددى عدددددالوة احلكومددددة واختددددذت 6٨-
 املرأة. ضد العنف ومكافحة االجتماعية،

 بغيددة بشدد هنا عدام نقددا  فدت  إىل احلكومددة ابدرت الدولدة، أمددن مبحكمدة يتعلددق وفيمدا 69-
  إلغائها. أو الدولية، املعايري م  متوافقة جعلها
 على وأثن  ،القمر جلزر اجلديد الدستور يف اإلنسان حقوق إبدراج موريشيوس ورحب  ٧0-
 سديما ال املسدتدامة، التنمية ألهدا ا  وفق املستدامة، التنمية حتقيق أج  من مبادرات اختاذها
 والصحة. التعليم على واحلصول البيئة مايةحب منها املتعلق
 يف مبا ،ةالسابق االستعرا  جولة منذ القمر جزر أحرزته الذ  ابلتقدم املكسيك ورحب  ٧1-
ثن  اإلعاقة. ذو  األشخاص حقوق اتفاقية على تصديقها ذلك نقيحها القمر جزر على وأ ت  ل

 فيها. املستدامة التنمية أهدا  إدراج بغر  املستدامة والتنمية ابلنمو التعجي  اسرتاتيجية
 مواصددلة علددى وشددجعها اجلديدد، دسددتورها القمددر جددزر ابعتمداد سددوداأل اجلبدد  ورحد  ٧2-
 يف الدولة سج  ضعف إىل أشار لكنه ابلكام . اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز أج  من العم 
 القطر . املتحدة األمم وفريق ،املفوضية م  تعاوهنا تعزيز على مث من شجعهاف ،اإلبالغ جمال
 املسدددتدامة، والتنميدددة ابلنمدددو التعجيددد  اسددرتاتيجية القمدددر جدددزر وضددد ب املغدددرب ورحدد  ٧٣-

 العنف ملكافحة الوطنية تهاسرتاتيجيابو  أوس ، نطاق على املرأة حلماية اجلديد الدستور وبكفالة
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 يف أحرزته الذ  والتقدم اإلعاقة، ذو  األشخاص حقوق محاية وتدابري ،واألطفال النساء ضد
 والصحة. التعليم على احلصول جمايل
 القمدر جدزر سدن عن أسفر الذ  201٨ لعام الدستور  ابإلصال  موزامبيق ورحب  ٧4-
 قددوقحل صددكوك عددة علددى البلدد تصددديق علدى وأثندد  اإلنسدان. حبقددوق تتعلدق هامددة ا  أحكامد
 ميناماا واتفاقية املنا،، تغري بش ن ابري  اتفاق ذلك يف مبا ،صلة ذات أخر  صكوكو  اإلنسان
 الزئبق. بش ن
 التعجي  اسرتاتيجية ووض  ،201٨ عام يف دستورها القمر جزر بتنقي   ميبيا ورحب  ٧5-
 شدركاء وحثد  .2024–2015 للفدرتة الوطنيدة الصدحية والسياسدة املستدامة، والتنمية ابلنمو
 .هتامساعد مواصلة على اإلرائيني القمر جزر

 لكنها االنتخابية، تهاعملي على حتسينات من أدخلته ملا القمر جزر على هولندا وأثن  ٧6-
 بوجده قلقهدا عدن أعربد و  .األساسدية احلدريت علدى املفروضدة دالقيدو  إزاء ابلقلدق تشدعر تدزال ال

 واملثليدددني املثليدددات حقدددوق وإزاء والسياسددية، العامدددة احليددداة يف املددرأة مشددداركة عددددم إزاء خدداص
 .اجلنسني صفات وحاملي اجلنسانية الوية ومغاير  اجلنسي املي  ومزدوجي

نساء حقوق حلماية القمر جزر اختذهتا اليت التدابري إزاء ارتياحها عن نيجريي أعرب و  ٧٧-  ال
 إىل الراميدة اهودهدوجل اجليددة، الصدحية رعايدةال خدمات تقدمي لضمان عليها وأثن  .واألطفال
 التعليم. يف ابحلق التمت  ضمان
 حلقوق الوطي اإلطار وض  أج  من القمر جزر بذلتها اليت اجلهود ىعل عمان وأثن  ٧٨-

 حقدوق ومحايدة تعزيدز وقانون ،واألطفال النساء ضد العنف مكافحة قانون سيما ال اإلنسان،
 اإلعاقة. ذو  األشخاص

 اإلنسان حقوق تعزيز على أشد بقدر ركزي املنق  الدستور أن ابرتيا  الفلبني والحظ  ٧9-
 تتضدمن الديت املستدامة والتنمية ابلنمو التعجي  اسرتاتيجية البلد اعتماد على وأثن  ومحايتها.

 املنا،. تغري ومكافحة البيئة حلماية متينا   إطارا  
نساء ضد العنف حةملكاف وطنية اسرتاتيجية القمر جزر اعتماد على الربتغال وأثن  ٨0-  ال

 فريوس من الوقاية إىل الرامية جهودها وزيدة األمية، حملو تعليمية برامج تطويرها وعلى ،واألطفال
 البشرية/اإليدز. املناعة نق 
 جولة يف تلقتها اليت التوصيات لتنفيذ القمر جزر اختذهتا اليت التدابري إىل قطر وأشارت ٨1-

 وأعرب  اإلعاقة. ذو  األشخاص حقوق اتفاقية على التصديق ذلك يف مبا السابقة، االستعرا 
 نظدام وتعزيزها املستدامة، والتنمية ابلنمو التعجي  اسرتاتيجية القمر جزر العتماد تقديرها عن

 التعليم.
 اإلنسددان حقدوق تعزيدز أجدد  مدن جهدود مدن القمددر رجدز  بذلتده مددا علدى روانددا وأثند  ٨2-
 لتنفيدددذ اإلجيابيدددة خبطواهتددا ورحبددد  ،ةواقتصددادي ةواجتماعيددد ةأمنيددد يتحتددد سدددياق يف تهددايومحا

 السابق. الشام  الدور  استعراضها يف الواردة التوصيات
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 وأشددداد .201٨ عددام دسدددتور يف املددواطنني حقدددوق القمددر جدددزر إبدراج العددراق ورحدد  ٨٣-
 اتفاقيات خمتلف إىل اانضمامه على وأثىن املستدامة، والتنمية ابلنمو التعجي  اسرتاتيجية ابعتماد
 اإلنسان. حقوق
 حالدة حتسدني أجد  مدن القمدر جدزر بدذلتها الديت للجهود اتقديره عن السنغال وأعرب  ٨4-
 فصال   يتضمن الذ  201٨ عام يف الدستور تنقي  من ذلك يتض  كما  ،فيها اإلنسان حقوق

 التوصيات تنفيذ أج  من بُذل  اليت واملدسسية التشريعية ابجلهود ورحب  اإلنسان. حقوق عن
 السابق. الشام  الدور  االستعرا  يف الواردة
 اإلعاقدة، ذو  األشدخاص حقوق اتفاقية إىل القمر جزر انضمام على سيشي  وأثن  ٨5-
 التعذي . مناهضة واتفاقية
 اتفاقيدة مثد  الدوليدة، الصدكوك بعد  علدى القمدر جدزر تصدديق إىل سلوفينيا وأشارت ٨6-
 هاقلق عن أعرب  لكنها الدولية. العم  ملنظمة اتفاقيات وعدة اإلعاقة، ذو  األشخاص حقوق

 األطفال. وزواج ،اجلنسي والتحر  اجلنسي، العنف استمرار إزاء
 عدددة يف أعلند  ،الدميقراطيددة إىل القمدر جددزر انتقدال منددذ أبنده أفريقيددا جندوب ورحبد  ٨٧-

عزيز العاملية ابملبادئ االتزامه ،201٨ متوز/يوليه يف املنق  دستورها يف ذلك يف مبا مناسبات، ت  ل
 اإلنسان. حقوق واحرتام ومحاية
 العنف مكافحة قانون منها تشريعات، مدخرا   العتمادها القمر جزر على إسبانيا وأثن  ٨٨-
نون اإلعاقة، ذو  األشخاص حقوق ومحاية تعزيز وقانون ،واألطفال النساء ضد  مكافحة وقا
 األطفال. عم 
 ورحب  ،اإلنسان حقوق ومحاية بتعزيز اللتزامها لقمرا جزر على فلسطني دولة وأثن  ٨9-

 وأشادت ،2015-201٣ للفرتة املدقتة تهاخط فيها مبا التعليم، لتحسني ذهتااخت اليت ابلتدابري
 الصحة. قطاع يف بذلتها اليت ابجلهود

 وأشداد .ومحايتهدا اإلنسان حقوق تعزيز إىل الرامية القمر جزر هودجب السودان ورح  -90
 املندا،، تغدري بشد ن ابريد  اتفداق مثد  الصلة، ذات الدولية الصكوك من عدد على بتصديقها

 اإلنسان. حقوق تعزيز عناصر من رئيسيا   عنصرا   البيئة واعترب
 لتعزيدز تشدريعات واعتمادهدا معاهددات عددة علدى القمدر جدزر بتصدديق توغو ورحب  91-
 عددم إزاء قلقهدا عدن أعربد  لكنها اإلعاقة. ذو  واألشخاص واألطفال النساء حقوق ومحاية
 اإلنسان. حلقوق الدولية اآلليات قدمتها اليت التوصيات ملتابعة مدسسي نظام وجود
 االستعرا  جولة منذ القمر جزر اعتمدهتا اليت لتشريعاتا تقديرها عن تون  وأعرب  92-

 الدسدددتور  ابلتعدددي  حبددد ور  اإلنسددان. حلقدددوق واملدسسددي التشدددريعي هدداطار إل دعمدددا   السددابقة
 التعذي . مناهضة اتفاقية إىل الدولة وابنضمام ،201٨ لعام

 اإلنسدان. حقدوق ومحايدة تعزيز أج  من القمر جزر بذلتها اليت ابجلهود تركيا ورحب  9٣-
 إىل والسعي ابملدارس، االلتحاق معدالت حتسني هبد  خطوات اختاذ على احلكومة وشجع 
 التعليم. على احلصول فرص تكافد ضمان
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 وجبهودهدا اإلنسدان، قدوقحل معاهددات عددة إىل القمدر جدزر ابنضمام أوكرانيا ورحب  94-
 الصدحية، الرعايدة دماتخد وحتسدني للشدباب، وطنيدة وسياسدة تعليمية، برامج إدراج إىل الرامية

 الدسدددتورية، العمليدددة بشدد ن حوار دددا اسددتئنا  علدددى واملعارضددة احلكومدددة وحثدد  األميدددة. حمددوو 
 القانون. بسيادة والتمسك

 قدوقحل القمدر جدزر توليها ليتا أل يةل ارتياحها عن املتحدة العربية اإلمارات وأعرب  95-
بغي أنه وأضاف  اجلنسني. بني املساواة حنو ممتازة خطوة اعتربهتاو  ،متكينهاو  املرأة ن عزيز ي  هذه ت

 أكثر. اجلهود
 علدى القمدر جدزر بتصديق الشمالية أيرلنداو  العظمى لربيطانيا املتحدة ملكةامل ونوه  96-
 التفاقيددة تيدار االخ الربوتوكددول إىل االنضدمام علددى وحثتهدا اإلنسددان، حلقدوق معاهدددات عددة

 اإلعدالم، وسدائط حريدة علدى املفروضدة القيود إزاء قلقها عن أعرب  لكنها التعذي . مناهضة
 اإلعدام. عقوبة إلغاء لعدم أسفها وعن
 يف قددما   املضدي القمدر جزر حماولة إزاء قلقها عن األمريكية املتحدة الواليت وأعرب  9٧-
 املعارضة، زعماء واحتجاز ابعتقال أفادت تقارير وإزاء ،2019 عام أوائ  يف االنتخاابت تنظيم
 القسدددر  العمدد  سدديما ال ابلبشدددر، االجتددار ملكافحددة حيندده إىل فعالدددة خطددوات أ  اختدداذ وعدددم

 لألطفال.
ية التعذي ، مناهضة اتفاقية على القمر جزر بتصديق أوروغوا  ورحب  9٨-  حقوق واتفاق

 ن.اإلنسددددا حقددددوق عدددن كددددامال    فصدددال   اجلديددددد الدسددددتور تضدددمنيوب اإلعاقددددة، ذو  األشدددخاص
 نفسه. املنوال على هاعمل مواصلة على هاوشجعت
 اإلبدداع، يف غايدة اجلديدد القمدر جدزر دسدتور أن البوليفاريدة فنزويال مجهورية والحظ  99-

 التعليميدددة اخلدددمات علددى احلصددول نطددداق لتوسددي  اهتاختددذ الدديت التددددابري   تقددديرها عددن وأعربدد 
تغطية قانونب العم  وبدئها والثانوية، االبتدائية ملدارسا مدرسي وتدري  والصحية،  الصحية ال
 العام. الصحي والت مني الشاملة
 الرغم على والتنمية التشري  جمايل يف هامة تدابري اختذت القمر جزر أن اليمن والح  100-

 يف حتققددد  الدديت ازاتجندددابإل ورحدد  اإلنسددان. حقدددوق جمددال يف تواجههددا الددديت التحددديت مددن
 اإلنسان. حقوق على اجلديد الدستور رتكيزبو  والشباب، املرأة ومتكني الصحة،و  التعليم جماالت
 والتنميدددة ابلنمدددو التعجيددد  اسدددرتاتيجية العتمادهدددا القمدددر جدددزر علدددى زمبدددابو  وأثنددد  101-

 اجليدددد التعلددديم علددى احلصدددول نطدداق توسدددي  تتضدددمن الدديت ،2021-201٨ للفدددرتة املسددتدامة
 الصحي. والصر  واملياه، ،االجتماعي ضمانوال الالئق، والعم  والصحة،
 يف مبا اإلنسان، حقوق تعزيز هبد  خطوات الختاذها القمر جزر على لبانياأ وأثن  102-

 مكافحة إىل الرامية جهودها تكثيف على وحثتها ،التعذي  مناهضة اتفاقية إىل امهاانضم ذلك
 واألطفال. النساء ضد والعنف التمييز
 ،واألطفددال النسدداء ضددد العنددف مكافحددة قددانون القمددر جددزر ابعتمدداد اجلزائددر ورحبدد  10٣-
ية على هابتصديق وأشادت اإلعاقة. ذو  خاصاألش حقوق ومحاية تعزيز وقانون فاق ت  حقوق ا

 الدولية. العم  منظمة واتفاقيات اإلعاقة، ذو  األشخاص
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يات م  التعاون تعزيز أج  من القمر جزر بذلتها اليت ابجلهودا  علم أنغوال وأحاط  104-  آل
 علدى هاوشدجعت الصدعوابت. بعد  الدولدة مدسسدات استقرار يواجه وق  يف اإلنسان حقوق
 الدولية. االتزاماهت امتثال

 حقوق اتفاقية على تصديقها على وهن هتا القمر، جزر تقرير بعر  األرجنتني ورحب  105-
 اإلعاقة. ذو  األشخاص
يجية وضعهاوب ،201٨ متوز/يوليه يف دستورها القمر جزر بتنقي  أرمينيا وأقرت 106- ت  اسرتا
عزيز إىل الرامية وابلتدابري ،2019-2015 للفرتة املستدامة يةوالتنم ابلنمو التعجي   يف احلق ت
 جددودة ضدعف إزاء هداقلق عدن أعربد  لكنهدا واألطفدال. النسداء ضدد عندفال ومكافحدة الصدحة

 الصحية. اخلدمات
 ضمان على وحثتها نسان،اإل حلقوق الوطنية اللجنة القمر جزر إبنشاء أسرتاليا ورحب  10٧-
يود بفر  أفادت اليت تقاريرال إزاء قلقها عن أعرب  لكنها  .ابري مبادئ اللجنة ههذ امتثال  ق
 .البلد يف السيئة السجن وظرو  االحتجاز، فرتات طولو  ،والتجم  التعبري حرية على

 اإلنسان. حلقوق دولية صكوك عدة انضم  القمر جزر أن إىل ابرتيا  بنن وأشارت 10٨-
املرأة إىل  ورحب  ابإلصالحات التشريعية واملدسسية اليت اعتمدهتا، ال سيما ما يتعلق بوصول 

 خمتلف املناص  العامة، وإىل العدالة واخلدمات الصحية.
 رهن دأح ال وأن القمر، جزر يف نو سياسي سجناء يوجد ال أنه القمر جزر وفد وذكر 109-

 أن غري واملمارسة. القانون يف املكفولة التعبري يف حريته تهممارس بسب  االعتقال أو االحتجاز
 قدد السدب ، ولدذا القضدائية. للمالحقدة ختضد  البيدا ت بعد  أن على ين  العقوابت قانون

 ارتكبدوا االحتجداز رهدن األشدخاص أن الوفد وذكر أمامها. للمثولا  أشخاص احملكمة تستدعي
 حدددال يف أندده الوفددد وأضددا  السياسددية. بقناعدداهتم لدده عالقددة ال احتجددازهم وأن خطددرية، أفعدداال  

 احلكومددة تقدددم أن علددى القدانون ن يدد انقددالب، حماولددة أو عمدوميني مددوظفني علددى االعتدداء
 الدولددة أمدن حمكمددة أصددرت املثددال، سدبي  فعلددى العدالدة. إىل ذلددك عدن املسدددولني األشدخاص

 علدى االضدطالع فرصدة اإلعدالم لوسدائط وأتيحد  اجلدرائم، مدرتكي بس دجن يتعلدق فيما قراراهتا
 خدددارج اجللسددات متابعددة مددن العدداديون املواطندددون ومتكددن ،حريددة بكدد  الصددلة ذات اإلجددراءات
 املتهمون مارس ذلك، على وعالوة اإلنرتن . شبكة على املباشر البث عرب ذلك يف مبا احملكمة،
 شفافة. القضائية اإلجراءات وكان  القانونية، املساعدة يف حقهم

  مضى، ففيما تشكيلتها. ُغريت وإرا اليئة هذه تُلغ   مل الدستورية، ابحملكمة يتعلق وفيما 110-
 فتتد لف اآلن أما خمتلفة. حكومية هيئات نهمتعي ِّ  حمرتفني غري قضاة من تت لف احملكمة كان 
 العليا. احملكمة يف ومقرها وخربة كفاءة  ذو  قضاة من احملكمة هذه

 احملدددد الرشددد سددن قبد  الددزواج رمسيددا   األسدرة قددانون حظددر املبكدر، ابلددزواج يتعلددق وفيمدا 111-
 القضاة. أحد أمام القران عقد وجوب على أيضا   القانون هذا وين  عاما . 1٨ يف

 فيها شارك اليت الوطنية االجتماعات أبن الوفد ذكَّر الدستور ، ابإلصال  يتعلق وفيما 112-
 االجتماعات. هذه جبلسات املتعلقة املناقشات ونُشرت اإلصال . عملية سبق  السكان مجي 
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 املظدداهرات تنظدديمو  اجلمعيددات، وتكدوين التجمدد ، حريددة احدرتام علددى التشددديد وجدر  11٣-
 العددري الددوطن يف األوىل املرتبددة القمدر جددزر حتتدد  الصدددد، هدذا يفو  الصددحافة. حريددةو  السدلمية،

 .الصحافة ريةحب يتعلق فيما
 سياستها تعزيز أج  من دا  جهو  الواردة، التوصيات جبمي  يتعلق فيما ،احلكومة بذل و  114-

 ليئات وال آلابءل يُسم  يعد ومل اإلعاقة. ذو  واألشخاص النساءو  األطفال لفائدة االجتماعية
 .ئيةاستثنا ظاهرة العقوبة هذه والتزال .كان   بدنية قوبةع أ  ممارسة التدري 
 دولة ألهنا القمر جلزر كبريا    حتدي   األمر هذا يشك  مل ابألشخاص، ابالجتار يتعلق وفيما -115
 يف التفكري إىل البلد املس لة هبذه الدويل اجملتم  اهتمام دف  ذلك، وم  جزر. جمموعة من تت لف
 املوضوع. هذا

ت ها ويلوت إليها، املوجهة الصلة ذات تابلتوصيا علما   القمر جزر وأحاط  116-  أ ية متابع
 خاصة.
 الوفود. مجي  وتشجي  دعم الوفد رئي  شكرا ، وأخري  11٧-

 االستنتاجات و/أو التوصيات اثنياا - 
 التحررراور/الواردة جلسررة أثنرراء يف صرري   الررري التوصرريات يف القمررر جررزر نظرررت 11٨-
 وأيدهتا: أدانه،

 واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلاص الدويل العهد على التصديق 1-11٨
 )إسررنانياأ)أوارانياأ والسياسرية املدنيررة ابحلقروق اخلرراص الردويل والعهررد والثقافيرة،
 أيرلنررداو  العظمررى لربيطانيررا املتحرردة ملكررة)امل )انررداأ فرريديأ )اررابو )آيسررلنداأ
 املدنيررة ابحلقرروق اخلرراص الرردويل العهررد علررى التصررديق )موريشرريو؛أ  الشررماليةأ
 والثقافيرررة، واالجتماعيررة ديةاالقتصررا ابحلقرروق اخلرراص الرردويل والعهررد والسياسررية

لعهد إىل االنضمام )إيطالياأ  2008 عام يف القمر جزر ماعليه وقع  لذينال  ا
 ابحلقرررروق اخلرررراص الرررردويل والعهررررد ،والسياسررررية املدنيررررة ابحلقرررروق اخلرررراص الرررردويل

 )سيشيلأ  والثقافية واالجتماعية االقتصادية
 اإلنسررررران حقرررروق ومحايررررة لتعزيررررز القرررررانوي اإلطررررار تعزيررررز مواصررررلة 2-11٨
 والثقافية، واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلاص الدويل العهد على ابلتصديق
 أ أيرلندا) والسياسية املدنية ابحلقوق اصاخل الدويل والعهد

 ابحلقرروق اخلرراص الرردويل العهررد علررى التصررديق اسررتكما  يف النظرر 11٨-٣
 واالجتماعيررررة االقتصرررادية ابحلقرررروق اخلررراص الرررردويل والعهرررد والسياسررررية، املدنيرررة

 )اينياأ  والثقافية
 سريما ال ،املتنقيرة اإلنسران حقروق صركو  على ابلتصديق التعجيل 4-11٨

 ابحلقروق اخلاص الدويل والعهد والسياسية، املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل العهد
 )شيليأ  والثقافية واالجتماعية االقتصادية
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 اخلرراص الردويل العهرد علرى التصرديق إلمترام الالزمرة اخلطروات اخترا  5-11٨
 )الربازيلأ  ابلكامل تنفيذه وضمان والسياسية، املدنية ابحلقوق
 والسياسرررية املدنيررة ابحلقررروق اخلرراص الرردويل العهرررد علررى التصررديق 6-11٨

 )سلوفينياأ 
 ابحلقرررررروق اخلرررررراص الررررردويل للعهررررررد االختيررررراري الربوتواررررررو  اعتمررررراد 11٨-٧

لطفل حقوق التفاقية االختياري والربوتواو  والثقافية، واالجتماعية االقتصادية  ا
 )الربت ا أ  النالغات تقدمي إبجراء املتعلق

 ابحلقررروق اخلررراص الررردويل العهرررد علرررى التصرررديق إمكانيرررة يف النظرررر 11٨-٨
 )تونسأ  واالجتماعية والثقافية االقتصادية
 اخلررراص الررردويل العهرررد إىل واالنضرررمام رمسيررراا  اإلعررردام عقوبرررة إل رراء 9-11٨
 )أسرتالياأ  الثاي االختياري وبروتواوله والسياسية املدنية ابحلقوق

 الرردويل ابلعهرد امللحرق الثراي االختيراري الربوتوارو  علرى التصرديق 10-11٨
 )ارواتياأ  )أملانياأ والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص

 على والتصديق والتوقيع القانون، حبكم اإلعدام عقوبة وقف إعالن 11-11٨
 املدنيرررررة ابحلقرررروق اخلرررراص الرررردويل ابلعهررررد امللحررررق الثرررراي االختيرررراري الربوتواررررو 
 )الربت ا أ  والسياسية
 االختياري الربوتواو  على التصديق يف والنظر اإلعدام عقوبة إل اء 12-11٨

 إل راء إىل اهلادف والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل ابلعهد امللحق الثاي
 )أوروغوايأ  اإلعدام عقوبة

 اإلعرردام، عقوبررة إل رراء علررى يررن  للعقرروابت جديررد قررانون اعتمرراد 11٨-1٣
 ابحلقوق اخلاص الدويل ابلعهد امللحق الثاي االختياري الربوتواو  على والتصديق

 )ألنانياأ  والسياسية املدنية
 وغيه التعذيب مناهضة التفاقية االختياري الربوتواو  على التصديق 14-11٨

 ياأ)أواران )إسنانياأ املهينة أو لالإنسانيةا أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من
 )الدامنر أ  )بننأ )آيسلنداأ
 مجيررع علررى القضرراء التفاقيرة االختيرراري الربوتواررو  علررى التصرديق 15-11٨

 )الدامنر أ  املرأة ضد التمييز أشكا 
 والسياسررية، املدنيررة ابحلقرروق اخلراص الرردويل العهررد علررى التصرديق 16-11٨

 )بوتسواانأ  املرأة ضد التمييز أشكا  مجيع على القضاء واتفاقية
 املرأة، ضد والعنف التمييز أشكا  مجيع على القضاء جهود تكثيف 11٨-1٧

 أشكا  مجيع على القضاء التفاقية االختياري الربوتواو  على التصديق يف والنظر
 )أوروغوايأ  املرأة ضد التمييز
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 بعد، إليها النلد نضمي مل الي الدولية القانونية الصكو  إىل االنضمام 11٨-1٨
 ضررد التمييرز أشركا  مجيرع علرى القضرراء التفاقيرة االختيراري الربوتوارو  سريما ال

 )غابونأ  املرأة
فاقيات من املزيد على التصديق أجل من خطوات اختا  يف النظر 19-11٨ ت  ا

 العمرا  مجيرع حقروق حلمايرة الدولية االتفاقية فيها مبا األساسية، اإلنسان حقوق
 )الفلننيأ  أسرهم وأفراد املهاجرين
 املهاجرين العما  مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية على التصديق 20-11٨

 )بننأ  أسرهم وأفراد
 األمم ملنظمة التعليم جما  يف التمييز مكافحة اتفاقية على التصديق 21-11٨

 )أوارانياأ  والثقافة والعلم للرتبية املتحدة
 ابألشررر،اص، االجتررار ومعاقنررة وقمررع منرررع بروتواررو  علررى التصررديق 22-11٨

 املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل واألطفا ، النساء وخباصة
 )ألنانياأ  الوطنية عرب

 على التصديق إىل الرامي الوطنية اجلمعية قانون مشروع على املوافقة 11٨-2٣
 واألطفررررا ، النسررراء وخباصرررة ابألشررر،اص، االجترررار ومعاقنرررة وقمرررع منرررع بروتوارررو 
 يف والنظررر الوطنيرة، عررب املنظمرة اجلرميرة ملكافحرة املتحردة األمرم التفاقيرة املكمرل

 1930 اجلربي، العمل ابتفاقية امللحق الدولية العمل منظمة بروتواو  على التصديق
 الشماليةأ  أيرلنداو  العظمى لربيطانيا املتحدة )اململكة

 الدوليررررة الصرررركو  علررررى التصررررديق إىل الراميررررة جهودهررررا مواصررررلة 24-11٨
 )امل ربأ 
 اإلنسان حقوق وهيئات آليات توصيات ملتابعة مؤسسي نظام إنشاء 25-11٨

 )املكسيكأ 
 والسياسرررية املدنيررة ابحلقررروق اخلرراص الرردويل العهرررد علررى التصررديق 26-11٨

 األسودأ  )اجلنل
لدولية اآلليات ابلتزامات الوفاء إىل الرامية التدابي من املزيد اختا  11٨-2٧  ا

 )العراقأ  اإلنسان حلقوق
 الستعراضل السابقة ولةاجل توصيات تنفيذ إىل الرامية اجلهود مواصلة 11٨-2٨

 )السودانأ  الشامل الدوري
 يف والنظرر اإلنسران حلقروق املتحردة األمرم آليات مع التعاون تعزيز 29-11٨

 )جورجياأ  املتحدة لألمم اخلاصة اإلجراءات مجيع إىل دائمة دعوة توجيه
 إطرررار يف برروال ت املكلفررني مجيررع إىل دائمرررة دعرروة توجيرره يف النظررر ٣0-11٨
 )التفياأ  اإلنسان حقوق جمللس اخلاصة اإلجراءات
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 تقارير لتنسيق وطنية وهيئة واملتابعة، التقارير لتقدمي وطنية آلية إنشاء ٣1-11٨
 فيديأ  )اابو شامالا اا تنسيق املستدامة التنمية وأهداف اإلنسان، حقوق

 دالنل قدرة لتعزيز الصلة  ات لياتاآل من يةقنالت املساعدة طلب ٣2-11٨
 )أن والأ  املستدامة التنمية أهداف من األوىل الثالثة األهداف مبوجب

 على احلصو  أجل من الدولية املاحنة اجلهات مع الشرااات تعزيز 11٨-٣٣
 )توغوأ  واملالية التقنية مساعدهتا
 متابعة عن املسؤولة للمؤسسات الكافية واملالية النشرية املوارد توفي ٣4-11٨
 )اينياأ  األخرى القصور وجهأل التصديو  التوصيات
 )بوتسواانأ  اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز مؤسسات دعم ٣5-11٨
 التنمية وأهداف ماشىتت اإلنسان حقوق توصيات بشأن خطة وضع ٣6-11٨
 فيديأ  )اابو املقنولة التوصيات مجيع وتتضمن املستدامة
لي النياانت الست،راج الثالثة اجلولة توصيات است،دام 11٨-٣٧  شأهنا من ا

 فيديأ  )اابو اإلنسان قوقحب النهوضو  املستدامة، التنمية أهداف تدعم أن
 ورصررررد لتفعيرررل واحلررررر ت اإلنسررران حلقرررروق الوطنيرررة اللجنررررة تعزيرررز 11٨-٣٨

 )إندونيسياأ  الدولية النلد لتزاماتا
لوطنية للجنة السليم العمل ضمان إىل الرامية النلد جهود مواصلة ٣9-11٨  ا

 )جينويتأ  ابريس ملنادئ وفقاا  التامة واستقالليتها واحلر ت اإلنسان حلقوق
 واحلر ت، اإلنسان حلقوق وطنيةال لجنةال إنشاء إعادة جهود تسريع 40-11٨

 )املكسيكأ  ابريس ملنادئاا وفق تصرفها وحرية استقالليها وضمان
 واحلر ت اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة إنشاء إعادة جهود تعزيز 41-11٨
 )انمينياأ 

 ابريرس منرادئ   اإلنسران حلقروق الوطنيرة اللجنرة عمرل امتثا  ضمان 42-11٨
 )قطرأ 

 ملنادئاا وفق اإلنسان حلقوق وطنية جلنة إلنشاء ملموسة تدابي اختا  11٨-4٣
 )روانداأ  ابريس

 واحلر ت، اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة أعضاء تعيني عملية تسريع 44-11٨
 )السن ا أ  اهل الكافية املالية الوسائل وتوفي

 بررررردورها الضررررطالعا مررررن اإلنسرررران حلقررررروق الوطنيررررة اللجنررررة متكررررني 45-11٨
 )السودانأ 
 واختا  واحلر ت، اإلنسان حلقوق الوطنية للجنة جدد أعضاء تعيني 46-11٨
 )توغوأ  اللجنة عمل فعالية لضمان الالزمة اخلطوات
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 اإلنسررررران حلقرررروق الوطنيررررة اللجنرررررة دور لتفعيررررل جهودهررررا مواصررررلة 11٨-4٧
 )اليمنأ 

 اإلنسران حلقروق الوطنيرة اللجنرة عقردت كريل الالزمة الرتتينات اختا  11٨-4٨
 )فرنساأ  املنتظم لعملها الالزمة الوسائل من وتستفيد االفتتاحي، اجتماعها

 قدرهتا لز دة الالزم الدويل الدعم عن والنحث مواردها تعنئة مواصلة 49-11٨
 )نيجي أ  اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز على

 )الربازيلأ  التمييز أشكا  مجيع على للقضاء تدابي اعتماد 50-11٨
بي تنفيذ حبظر واملعتقد الدين حرية لضمان حمددة تدابي اختا  51-11٨ لتدا  ا

 )أن والأ  اد انهت األقليات ممارسة ضد التمييزية اإلدارية
لدولية، املعاييو  الدين حبرية املتعلقة اهتتشريعا بني التوفيق 52-11٨  ووضع ا

 )املكسيكأ  الدينية األقليات ضد االنتقام أشكا  جلميع حد
 دينيررة أقليرات إىل املنتمرني واألشر،اص املعارضرة جلماعرات السرما  11٨-5٣

 )هولنداأ  قيود أي دون السلمي التجمع يف حقهم مبمارسة
  ات الكروار  خمراطر مرن واحلرد املنرا،، ت ري جما  يف تدابي تنفيذ 54-11٨

 ،جنساي نظورمب العملو  اإلنسان، حقوق على قائم هجبن العمل وضمان الصلة،
 )شيليأ  الضعيفة للفئات األولوية وإعطاء

ة التنمية وتعزيز الوطنية، التنمية خطط تنفيذ يف االستمرار 55-11٨  االقتصادي
 )الصنيأ  السكان عيش مستوى وحتسني املستدامة، واالجتماعية
 يف املصرررلحة صررراحنة اجلهررراتو  اجلمهرررور إلشررررا  جهودهرررا تكثيررف 56-11٨
 الكرروار  خمراطر مررن واحلرد املنررا، بت ري املتعلقررة والرربامج السياسررات مناقشرات
 )الفلننيأ  وإدارهتا

 فيديأ  )اابو اإلعدام عقوبة إل اء 11٨-5٧
 املدى على ،واحلد إلل ائها، متهيداا  اإلعدام عقوبة تنفيذ وقف إعالن 11٨-5٨

 )فرنساأ  ابإلعدام عليها يعاقب الي اجلرائم عدد من ،القصي
 جلعلهررا التحتيررة وبينتهررا السررجون أوضرراع لتحسررني اجلهررود تكثيررف 59-11٨

 )موريشيو؛أ  الدولية واملعايي تتماشى
 األسودأ  )اجلنل اإلعدام عقوبة إل اء 60-11٨
 )موزامنيقأ  اإلعدام عقوبة إل اء إىل تفضيس الي اإلجراءات تسريع 61-11٨
 من املزيد وتقدمي الرق، أشكا  مجيع حلظر التدابي من مزيد اختا  62-11٨

 )عُمانأ  ابألش،اص االجتار لضحا  النفسي الدعم
 ،القرانون حبكرم، اإلعردام عقوبرة بوقرف للعمل ملموسة تدابي اختا  11٨-6٣

 )روانداأ  ابلكامل إل ائها هبدف
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 أفريقياأ  )جنوب اإلعدام عقوبة إل اء على العمل يف مساعيها مواصلة 64-11٨
 تشرررريعاهتا وإصرررال  اإلعررردام، عقوبررة تنفيرررذ عررردم ةسياسررر مواصررلة 65-11٨
 النقررا  ومواصررلة إلعرردام،اب عليهررا يُعاقررب الرري اجلنائيررة اجلرررائم عرردد بت،فرري 
 )إسنانياأ اا هنائي العقوبة هذه إل اء هبدف الداخلي

 والتعررذيب، التعسررفي االحتجراز حرراالت مرن حالررة أي يف التحقيرق 66-11٨
 )إسنانياأ  هلا حد ووضع املعارضة، أعضاء ضد  لك يف مبا

 )أوارانياأ  اإلعدام عقوبة إل اء يف النظر 11٨-6٧
 عادلة اامةحم وتضمن التعسفي، االحتجاز حتظر الي ابلقوانني العمل 11٨-6٨

 األمريكيةأ  املتحدة )الوال ت االستئناف يف احلق كفلوت له، مربر ال أتخي دون
يي استيفائها ضمان ب ية احملتجزين األش،اص حقوق استعراض 69-11٨  املعا

 )أسرتالياأ  الدولية
 واملرافررررق ابل رررذاء يتعلرررق فيمرررا سررريما ال االحتجررراز، ظرررروف حتسرررني ٧0-11٨
 الوسطىأ  أفريقيا )مجهورية الصحية

 واإلدارة، االحتجرراز، ظرروف مثرل السرجون داخرل األوضراع حتسرني ٧1-11٨
 )اينياأ  الرصد آليات واستقال 
 االحتجراز وظرروف عام، بوجه السجون نظام لتحسني املوارد تعنئة ٧2-11٨

 )إثيوبياأ  خاص بوجه
 مفاهيم بشأن واجليش الشرطة ألفراد تدرينية دورات عقد مواصلة 11٨-٧٣

 )األردنأ  اإلنسان حقوق
 هذا يف هبا املعمو  الدولية املعايي متتثل االحتجاز مرافق مجيع جعل ٧4-11٨

 )مايلأ  اجملا 
لعربية )اإلمارات النلد يف واألطفا  النساء احتجاز ظروف حتسني ٧5-11٨  ا
 املتحدةأ 
 برني اإلنسران حبقوق الوعي لز دة احلالية التدرينية الدورات تنسيط ٧6-11٨
 )زمنابويأ  السكان وعموم العموميني املوظفني

 الدسررررتوري القسررررم قررردرة لضررررمان وتنظيميررررة تشرررريعية أحكررررام سرررن 11٨-٧٧
 بواليتره يتعلرق فيمرا سريما ال استقالله، وضمان وظائفه، أداء على العليا ابحملكمة

 )فرنساأ  االنت،ابية
فاعلة اجلهات مجيع مع ابلتشاور الدولة، أمن حملكمة بدائل حتديد 11٨-٧٨ ل  ا

 )فرنساأ  الدفاع حلقوق وفقاا  الصلة،  ات
 يف هبرا املعمرو  الدوليرة املعرايي علرى الردفاعو  القضاة هيئي تدريب ٧9-11٨

 )األردنأ  اجلنائية العدالة
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 يف واالستمرار الفساد، مكافحة أجل من الفعالة مسامهاهتا مواصلة ٨0-11٨
 )لينياأ  إليها الوصو  وفرص العامة، العدالة خدمات فعالية حتسني

 هلا، القانوي النظام خوهلا الي املهام مجيع الدستورية احملكمة استعادة ٨1-11٨
 )املكسيكأ  صحيح بشكل لتش يلها السرعة وجه على القضاة من يلزم ما وتعيني

 كريست دون حتو  الي العقنات على للت لب خمتلفة محالت تنظيم ٨2-11٨
 )العراقأ  القانون سيادة

ةال وحتسني الفساد ملكافحة فعالة خطوات اختا  11٨-٨٣  األنشطة يف شفافي
 )إسنانياأ  العامة

 يتسىن حىت القانون وسيادة الدميقراطية لتعزيز الالزمة التدابي اعتماد ٨4-11٨
 ابحلقرروق اخلراص الردويل العهرد مرن 3و 2 للمررادتني وفقرا الطنيعري السري للدولرة
 )أن والأ  والسياسية املدنية

 النظرررام إىل املررواطنني مجيررع وصررو  لضررمان قضررائي إصررال  إجررراء ٨5-11٨
 )أوارانياأ  القضائي

 والسما  الدستوري، اإلصال  بشأن شاملة مشاورات إجراء ضمان ٨6-11٨
 خروف أي دون مفترو ، إعالم ووجود السلمية، التجمعات أو املظاهرات بتنظيم

 )انداأ  التعسفي االحتجاز أو للعنف التعرض من
 املناصب إىل الوصو  يف سيما ال والرجل، املرأة بني التكافؤ تعزيز 11٨-٨٧
 22 قرررررانون تطنيرررررق لضرررررمان الالزمررررة اخلطررررروات واخترررررا  ابالنت،ررررراب، أو ابلتعيررررني

 )فرنساأ  املقنلة االنت،اابت يف 2017 حزيران/يونيه
 النصرررية السررمعية والوسررائط للصررحافة الرروطين اجمللررس عمررل دعرم 11٨-٨٨

 )إندونيسياأ 
لسلمي والتجمع اجلمعيات وتكوين التعني حرية وتعزيز محاية ٨9-11٨  من ا

 )إيطالياأ  الوطنية السياسية احلياة تُيسر آمنة بيئة إنشاء أجل
 الضطالعاب هلا والسما  الصحافة، على رقابةال فرض عن االمتناع 90-11٨

 )هولنداأ  عواقب أي من خوف دون اعملهب
 املشرررررروع ابلنشررررا  يتعلرررررق فيمررررا سررررريما ال التجمررررع، حريرررررة ضررررمان 91-11٨
 )إسنانياأ  والعنادة التعني حرية عن فضالا  السياسية، لألحزاب

 آليات إبنشاء اإلعالم وسائط حرية على املفروضة للقيود التصدي 92-11٨
 يف اإلعالمية واملواقع الرئيسية اإلعالم وسائط يف اآلراء تعددية ز دة تضمن قوية
 الشماليةأ  أيرلنداو  العظمى لربيطانيا املتحدة )اململكة اإلنرتن  شنكة

 عمليرررات تررنظم الررري هبررا املعمرررو  والقرروانني النلرررد بدسررتور االلتررزام 11٨-9٣
 األمريكيةأ  املتحدة )الوال ت االنت،اب
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 الدميقراطيرة، ابملنرادئ وااللترزام الدميقراطية، احلر ت ومحاية احرتام 94-11٨
 فيها مبا القائمة، السياسية التوترات تصعيد عن واالمتناع القانون، سيادة فيها مبا

 )أسرتالياأ  وأثناءها املقرتحة االنت،اابت إجراء تسنق الي الفرتة
 )مجهورية ابألش،اص االجتار على القضاء إىل الرامية اجلهود تكثيف 95-11٨

 الوسطىأ  أفريقيا
 است ال  سيما ال ابلنشر، االجتار ملكافحة املنذولة اجلهود مواصلة 96-11٨

 )جينويتأ  ابلنشر جريناملت   مكافحة لتعزيز أارب جهود بنذ  واألطفا ، النساء
 ابألشرررر،اص االجترررار علرررى لقضررراءل الرررروطين القرررانون امتثرررا  ضرررمان 11٨-9٧

 )مدغشقرأ  الدولية القانونية املعايي  
 )مصرأ  العمل يف احلق تعزيز إىل الرامية اجلهود مواصلة 11٨-9٨
لرجل املرأة بني املساواة تعزيز إىل الرامية اجلهود مواصلة 99-11٨  وتكافؤ وا
 )تونسأ  القرارات واختا  العمالة يف فرصهما

 للشناب االجتماعية واحلماية الالئق، العمل لتعزيز اجلهود مواصلة 100-11٨
 السعوديةأ  العربية )اململكة والر ضة

قافية، واالجتماعية االقتصادية للحقوق الكامل التنفيذ ضمان 101-11٨   والث
 بشرررأهنا التقاضررري إمكانيررة وضرررمان ،2018 عررام دسرررتور  لرررك علررى يرررن  امررا

 أفريقياأ  )جنوب
 من احلد يف أارب تقدم حتقيق إىل الرامية اإلجراءات وضع مواصلة 102-11٨

 )اوابأ  الفقر
 و لرك والتعليميرة، الصرحية اخلردمات حتسرني علرى العمل مواصلة 11٨-10٣

 معردالت وز دة الرضرع، وفيرات مرن واحلرد سركاهنا، عريش مسرتوى حتسني ب رض
 )اوابأ  ابملدرسة االلتحاق

 املعيشرية الظرروف بضمان ،أمور مجلة يف السجون، أوضاع سنيحت 104-11٨
 والصرررف الشررب ميرراه علرى واحلصرو  الطرر ، والردعم ال ررذاء، وهري األساسرية،
التأاد عالوة على  لك و .السجون ااتظاظ من للت،فيف تدابي واختا  الصحي،

من عدم جتاوز مدة أربعة أشهر حداا  أقصى لالحتجاز السابق للمحاامة املنصوص 
 عليه يف القانون، و إيداع األحدا  والراشدين يف مرافق احتجاز منفصلة )أملانياأ 

 )موريتانياأ  املياه على احلصو  تيسي إىل الرامية اجلهود مواصلة 105-11٨
 اإلنسرران حقروق وسياسرات االجتماعيررة السياسرات تعزيرز مواصرلة 106-11٨

 ضرررررررررعفاا  القطاعررررررررات أشررررررررد سررررررررريما ال شررررررررعنها، عرررررررريش بنوعيرررررررررة النهرررررررروض ب يررررررررة
 النوليفاريةأ  فنزويال )مجهورية
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 إعطررررراء مرررررع 2019-2014 للفرررررتة الربانجمررررري اإلطرررررار مواصررررلة 11٨-10٧
 حتسني ب رض واحليواي الزراعي القطاعني منتجات وتسويق وتنويع لتكثيف األولوية
 القومياتأ  املتعددة بوليفيا )دولة ال ذائي األمن

 يف السركان حق لضمان والصحية الطنية اخلدمات تعزيز مواصلة 11٨-10٨
 )الصنيأ  أفضل بطريقة الصحة

 الصررررحية الرعايرررة تعمررريم بشرررأن يرررر أجر  الررري الدراسرررة اسرررتكما  109-11٨
 غابونأ )

 حلقرررروق احليويررررة القطاعررررات تعزيررررز علررررى وعملهررررا هنجهررررا مواصرررلة 110-11٨
 )الكوي أ  2030 لعام املستدامة التنمية خطة أهداف حتقيق أجل من اإلنسان،

ة لقطاع الطويل املدى على املستدام التمويل ختصي  ضمان 111-11٨  الرعاي
 لتشرمل الصرحية الرعايرة دماتخبر الت طيرة تعمريم وضرمان حتسرني ب رض الصحية
 )ماليز أ  اجلميع

 )أرمينياأ  للجميع ناسنةوم جمانية صحية خدمات لضمان خطوات اختا  112-11٨
 الصرررررررحية الرعايررررررة تكررررررراليف خفرررررر  إىل الراميرررررررة الترررررردابي دعررررررم 11٨-11٣

 )سلوفينياأ  اإلجنابية
 السياسررررات مجيررررع بتنفيررررذ الصررررحي القطرررراع يف جهودهررررا مواصرررلة 114-11٨

 املرافرق مجيرع إىل املسراواة، قردم علرى املررأة، وصرو  تكفرل الري واالسررتاتيجيات
 فلسطنيأ  )دولة الصحية اخلدمات جبودة والنهوض العامة، واخلدمات

 اخلرررررررردمات مرررررررن اجلميررررررررع متكرررررررني إىل الراميررررررررة هررررررراجهود مواصرررررررلة 115-11٨
 )اجلزائرأ  الصحية

 على احلصو  فرص وز دة ءوال ذا الصحة يف احلق تعزيز مواصلة 116-11٨
 السعوديةأ  العربية )اململكة اجلامعي التعليم  لك يف مبا ،التعليم

 علررى ابحلصرو  يتعلرق فيمرا جنسررانياا  حمايردة سياسراتب العمرل بردء 11٨-11٧
 )اهلندأ  االجتماعية واخلدمات والصحة، التعليم،

 معررررد  وخفرررر  ابملرررردار؛ االلتحررراق معررررد  ز دة جهررررود تكثيرررف 11٨-11٨
 )آيسلنداأ  الفتيات بني سيما ال التسرب،

 )تراياأ  لألمية لتصديا سألةمل األولوية إعطاء 119-11٨
 )اهلندأ  للمدرسني الكايف التدريب وتوفي التدريس نوعية حتسني 120-11٨
 األوىل السنة يف اإلنسان حقوق تدريس أدوات وضع يف االستمرار 121-11٨

 )إندونيسياأ  القمر جزر يف املدرسة من
 اجليد، التعليم على احلصو  فرص حتسني إىل الرامية جهودها مواصلة 122-11٨

 )ماليز أ  املدرسة يف الطالب استنقاء وتشجيع ابملدرسة، االلتحاق معد  وز دة
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 )عُمانأ  التعليمية الفرص تكافؤ وضمان التعليم تعزيز مواصلة 11٨-12٣
 الفقررررية، األسرررر أطفرررا  ضرررد التمييررررز عررردم لضرررمان تررردابي اخترررا  124-11٨

 )الربت ا أ  التعليم على ابحلصو  يتعلق فيما احملرومة والفئات
 التعلررريم لتحسرررني التعلررريم قطرراع يف املتوخررراة التحسرررينات مواصررلة 125-11٨
 والكتابرررررررة ابلقررررررراءة اإلملرررررررام معرررررردالت ز دة هبررررررردف الدراسررررررة ىعلررررررر والتشررررررجيع

 أفريقياأ  )جنوب
 اجملررراي االبتررردائي التعلررريم لضررمان وإداريرررة تشرررريعية تررردابي وضررع 126-11٨

 واألطفرا  اجلنسانية، الفئات مجيع ي طي شامل هنج واعتماد للجميع، واإللزامي
 )سيشيلأ  اإلعاقة  وي واألطفا  والريفية، احلضرية املناطق من

 اخلطرة  لرك يف مبرا التعلريم، بتحسرني يتعلرق فيما جهودها مواصلة 11٨-12٧
عليم يف إدراجها تعزيزب افيلة  سياسات واعتماد ،2015-2013 للفرتة املؤقتة  ت

 فلسطنيأ  )دولة الريفية املناطق من واألطفا  اإلعاقة،  وي واألطفا  الفتيات،
 سياسات بتنين التعليم على احلصو  ضمان إىل الرامية اجلهود تعزيز 11٨-12٨

 اإلعاقة،  وي والفتيان لفتياتل ابلنسنة التعليم إىل الوصو  فرص حتسني إىل ترمي
 )األرجنتنيأ  من،ف  دخل  ات وأ ريفية، أصو  من والفتيان والفتيات

 )فرنساأ  واألطفا  النساء ضد العنف منع آلية تعزيز 129-11٨
 النساء ضد العنف أشكا  مجيع مكافحة إىل الرامية اجلهود مواصلة 1٣0-11٨

 )جورجياأ  والفتيات
 املررررررأة ضررررد والتمييررررز العنررررف ملكافحررررة الوطنيررررة القرررروانني تعررررديل 1٣1-11٨

 )أملانياأ  بفعالية
 والعنررف اجلنسرري العنررف سرريما ال العنررف، ضررحا  وصررو  ضررمان 1٣2-11٨

 والقانوي والنفسي، ،الط  الدعم لتوفي خاصة مرافق وإنشاء العدالة إىل ،العائلي
 )أملانياأ  الضحا  ؤالءهل واملايل

 النسررررراء ضررررد العنررررف أعمررررا  ومكافحرررررة ملنررررع جهودهررررا مضرررراعفة 11٨-1٣٣
 )هندورا؛أ  العائلي العنف  لك يف مبا والفتيات،

 )اهلندأ  اجلنساي العنف ملنع الوطنية التشريعات تنفيذ مواصلة 1٣4-11٨
 واألطفررا ، النسرراء حقروق وتعزيررز حلمايرة الترردابي مرن مزيررد اخترا  1٣5-11٨

 املمارسرررات  لررك يف مبررا والتمييررز، العنررف أشرركا  مجيررع مكافحررة ب رررض و لررك
 )إيطالياأ  األطفا  وعمل الضارة،

 معاملرة وءوسر املررأة، ضرد العنرف ملكافحرة املت،رذة التدابي تعزيز 1٣6-11٨
 )مدغشقرأ  القانون مبوجب ومعاقنتهم األفعا  هذه  مرتك وحماامة األطفا ،

لنساء ضد للعنف التصدي إىل الرامية التدابي تعزيز 11٨-1٣٧ فتيات، ا ل  وا
 )انمينياأ  األطفا  زواج  لك يف مبا
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 أجرل مرن شراملة تردابي اخترا  ضمان إىل الرامية جهودها مضاعفة 11٨-1٣٨
 )الفلننيأ  الضحا  محاية وتعزيز واألطفا ، النساء ضد للعنف التصدي

 )السن ا أ  العنف أشكا  مجيع من املرأة محاية تعزيز مواصلة 1٣9-11٨
 واملمارسررررات اجلنسررري، العنرررف ملكافحررررة املنذولرررة اجلهرررود تكثيرررف 140-11٨

 )توغوأ  املرأة ضد الضارة
ئلي، والعنف املرأة ضد العنف مكافحة جهود مواصلة 141-11٨ عا ل  واختا  ا

 )تونسأ  للضحا  احلماية لتوفي الالزمة التدابي
 والعنرف املررأة ضرد العنف ومكافحة منع إىل ترمي تشريعات سن 142-11٨

 )أوارانياأ  العائلي
 املررررأة علرررى دخررالا  درتُررر الرري األنشرررطة يف فاعلررةال املشررراراة تعزيررز 11٨-14٣

 القومياتأ  املتعددة بوليفيا دولة) وتعزيزها
 مرررنح مررن القمرررر ت النسرراء لتمكرررني الالزمررة التررردابي مجيررع اختررا  144-11٨

 الوسطىأ  أفريقيا )مجهورية األجانب ألزواجهن جنسيتهن
 )مصرأ  املرأة حقوق تعزيز إىل الرامية هاجهود مواصلة 145-11٨
 والعامة السياسية احلياة يف املرأة مشاراة إىل الرامية جهودها فتكثي 146-11٨

 )إثيوبياأ  القرار صنع هيئات يف ومتثيلها
 للمرررأة ومنصرف عرراد  متثيرل ضرمان إىل الراميررة هراجهود مواصرلة 11٨-14٧

 )هندورا؛أ  اجلنساي التمييز فاديوت احلكومة، تشكيلة يف والرجل
 يف للمرأة واملتساوية الكاملة املشاراة لتعزيز ملموسة تدابي اعتماد 11٨-14٨

 املنت،نة اهليئات يف واملتساوية الكاملة مبشاراتها واإلسراع والعامة السياسية احلياة
 )آيسلنداأ  نةواملعي  

 املرررأة، ضرد والتمييرز العنرف مكافحررة إىل الراميرة اجلهرود مواصرلة 149-11٨
 )امل ربأ  القرار صنع هيئات يف إلدماجها الرتويج بشأن التوعية محالت وإطالق

 علرى و لرك اجلنسراي، التنروع وتعزيرز املررأة حقوق حتسني مواصلة 150-11٨
 أفريقياأ  )جنوب الدستور يف املنشود النحو

 املشاراة من ومتكينها السياسية، احلياة يف املرأة مشاراة نسنة رفع 151-11٨
 املتحدةأ  العربية )اإلمارات القرار صنع عمليات يف

 )أرمينياأ  اجلنسني بني املساواة حتسني إىل الرامية هاجهود مواصلة 152-11٨
 املررأة تتمتع حبيث الوطنية تشريعاهتا لتعديل الالزمة التدابي اختا  11٨-15٣

 )األرجنتنيأ  الق مرية اجلنسية بنقل يتعلق فيما نفسها ابحلقوق والرجل
 متساوية حبقوق التمتع من الق مرية املرأة لتمكني التشريعات تعديل 154-11٨

 )آيسلنداأ  األجن  زوجها إىل جنسيتها نقل يف
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 نقرررل مرررن والرجررل املررررأة متكرررني لضررمان الالزمرررة القررروانني إصررال  155-11٨
 )املكسيكأ  املساواة قدم على جنسيتهما

 ،واطنيهامل املكفولة اإلنسان حقوق دعم إىل الرامية جهودها مواصلة 156-11٨
 )نيجي أ  واألطفا  النساء سيما ال

 )ملديفأ  األطفا  عمل مكافحة إىل الرامية هاجهود مواصلة 11٨-15٧
 )ملديفأ  األطفا  زواج إهناء تدابي تعزيز مواصلة 11٨-15٨
لقسري والزواج املنكر، والزواج األطفا ، زواج إهناء تدابي دعم 159-11٨  ا

 )سلوفينياأ  2030 عام حبلو  فعلياا  دعما
 بيئرررة وهتيئررة احليرراة، يف الطفررل حرررق لضررمان الالزمررة الترردابي اختررا  160-11٨

 )اجلزائرأ  ممكن حد أقصى إىل ومنائه لنقائه مالئمة
 إىل اإلعاقرة  وي األشر،اص وصرو  فرص لتحسني تدابي اعتماد 161-11٨

 )قطرأ  التعليم
 واألطفررررا  النسرررراء، مثررررل الضررررعيفة الفئررررات حقرررروق محايررررة تعزيررررز 162-11٨

 )زمنابويأ  اإلعاقة  وي األش،اصو 
 اجلنسية عدميي األش،اص بوضع املتعلقة االتفاقية على التصديق 11٨-16٣

 )اينياأ. 1954 عامل
 عتمدهسري الرذي النترائج تقريرر يف التاليرة التوصيات على القمر جزر رد ُيدرجوس 119-
 واألربعني: احلادية دورته يف اإلنسان حقوق جملس

 ليشرمل رمسيراا  اإلعردام عقوبرة إلل راء املنقح العقوابت قانون تعديل 1-119
لدويل ابلعهد امللحق الثاي االختياري الربوتواو  على والتصديق اجلرائم، مجيع  ا

 أ أيرلندا) والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص
 والتمييز، العنف أشكا  مجيع على القضاء إىل الرامية التدابي تعزيز 2-119

 ومزدوجررري واملثليرررني واملثليرررات اإلعاقرررة  وي واألشررر،اص النسررراء ضرررد سررريما ال
 ومحايرررررة ،اجلنسرررررني صررررفات وحررررراملي اجلنسررررانية اهلويرررررة وم ررررايري اجلنسررررري امليررررل

 )شيليأ  حقوقهم
 اجلنسي امليل أسا؛ على التمييز إىل تفضي الي األحكام مجيع إل اء 119-٣

 )آيسلنداأ  اجلنسانية اهلوية أو
 )إسنانياأ  املثلية اجلنسية العالقات جترمي إل اء بشأن داخلي نقا  فتح 4-119
 ،الراشرردين األشرر،اص بررني ابلرتاضرري املثليررة اتالعالقرر جترررمي إل رراء 5-119
 اجلنسي امليل أسا؛ على والتمييز والعنف املساواة، عدم ملعاجلة سياسات وتنفيذ
 )أسرتالياأ  اجلنسانية واهلوية
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 جبميرع التمييرز ملكافحرة التشريعي اجملا  يف الالزمة التدابي اعتماد 6-119
 االجتمررراعي األصررلو  اإلعاقرررة،و  اجلررنس، نرروع أسرررا؛ علررى  لرررك يف مبررا أشرركاله،
 )هندورا؛أ  اجلنسي امليلو  واجل رايف،
 واملعتقدات، األد ن جلميع للمنتمني أفضل محاية لتوفي تدابي وضع 119-٧
 )انداأ  متييز يأل التعرض دون علناا  الدينية شعائرهم مبمارسة هلم والسما 
 الرررردين حلريرررة الترررام االحررررتام ضرررمان إىل الراميرررة هررراجهود تكثيرررف 119-٨

 )إيطالياأ  املعتقد أو
 مجيرررع يف لألطفرررا  الندنيرررة العقوبرررة صرررراحة حتظرررر تشرررريعات سرررن 9-119
 )شيليأ  املنز  ويف املدار؛ يف  لك يف مبا ،السياقات
 مجيرررع يف لألطفرررا  الندنيرررة العقوبرررة صرررراحة حتظرررر تشرررريعات سرررن 10-119

 ذههبرر للعمررل القانونيررة املررربرات مجيررع وإل رراء املنررز ، يف  لررك يف مبررا ،سررياقاتال
 )ارواتياأ  العقوبة

ة العقوبة على القضاء ب ية اخلطوات من مزيد اختا  11-119  لألطفا  الندني
 )انمينياأ  سياقاتال مجيع يف

 ابألش،اص، االجتار على للقضاء برانمج وتنفيذ العمل، قوانني إنفا  12-119
 األمريكيةأ  املتحدة )الوال ت لألطفا  القسري العمل  لك يف مبا

 بيئررات مجيرع يف لألطفرا  الندنيررة لعقوبرةا علرى صررريح حظرر فررض 119-1٣
 العمرل جتيز الي القانونية اإلعفاءات مجيع وإل اء املنز ، يف  لك يف مبا اجملتمع،

 )أوروغوايأ  العقوبة هبذه
 للممارسرات حد وضع إىل الرامية اسياساهتو  اتشريعاهت تنفيذ تعزيز 14-119
 وتشويه القسري، الزواجو  املنكر الزواجو  األطفا ، زواج سيما ال الضارة، التقليدية
 )روانداأ. األنثوية التناسلية األعضاء

و مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب   عن موقف الدولة  -120
أهنا حتظى  )الدو أ الي قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. و ال ينن ي أن يُفهم منها 

 بتأييد الفريق العامل  اكُ ل.

 الطوعية تزاماتلواال التعهدات -اثلثاا  
 اخلاصرة اإلجرراءات إطرار يف بروال ت املكلفرني مجيرع ابسرتقنا  القمرر جزر تتعهد -121
لتعذيب مبسألة املعين اخلاص املقرر بعثة ز رة اقنوهل وجتدد اإلنسان، حقوق جمللس  وغيه ا
لقمر جزر إىل املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من  موعد يف ا

 .النلد سلطات مع عليه يُتفق
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