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 مقدمة  
 جملددد  قدددرار مبوجددد  املنشددد  الشدددام ، الددددور  ابالسدددتعرا  املعدددي العامددد  الفريدددق عقدددد -١

 .٢٠١٩ أاير/مدددددايو ١٧ إىل 6 مدددددن الفددددد ة يف والثالثدددددن الثالثددددد  دورتددددد  ،5/١ اإلنسدددددان حقدددددو 
 وتددرأ  .٢٠١٩ أاير/مددايو ٧ يف املعقددودة الرابعدد  اجللسدد  يف ديفددوار كددوت  يف احلالدد  واست عرضدد 

 اإلنسدددان، حبقدددو  املكلفددد  اإلنسدددان، وحقدددو  العدددل وزارة لدددد  الدولددد  كاتبددد   ديفدددوار كدددوت  وفددد
 العاشددددرة جلسدددت  يف ديفدددوار بكدددوت املتعلدددق التقريدددر العامدددد  الفريدددق واعتمدددد زيب دددو. إميدددي السددد دة
 .٢٠١٩ أاير/مايو ١٠ يف املعقودة

 التدداي املقددررين فريددق اإلنسددان حقددو  جملدد  اختددار ،٢٠١٩ الثاين/يندداير كددانون  ١5 ويف -٢
 العرب دددد  واململكدددد  البهامددددا، جدددد ر ديفددددوار  كددددوت  يف احلالدددد  اسددددتعرا  لت سددددر الثالث دددد   )اجملموعددد 
 وتون . السعودي ،

 مددن 5 والفقددرة 5/١ اإلنسددان حقددو  جملدد  قددرار مرفددق مددن ١5 الفقددرة أبحكددام وعمددالا  -٣
 ديفوار  كوت  يف احلال  استعرا  ألغرا  التال   الواثئق صدرت ،١6/٢١ اجملل  قرار مرفق

 ؛(A/HRC/WG.6/33/CIV/1) )أ ١5 للفقرة وفقاا  مقدم كتايب  وطي/عر  تقرير )أ  
 اإلنسددددان حلقددددو  السددددام   املتحدددددة األمدددم مفوضدددد   أعدتدددد  للمعلومددددات جتم ددد  )ب  

 ؛(A/HRC/WG.6/33/CIV/2) )ب ١5 للفقرة وفقاا  السام    )املفوض  
 .(A/HRC/WG.6/33/CIV/3) )ج ١5 للفقرة وفقاا  السام   املفوض   أعدت  موج  )ج  
 سدددلفاا  أعدددد ا أسددد ل  قائمددد  الثالث ددد ، اجملموعددد  طريدددق عدددن ديفدددوار، كدددوت  إىل وأح لددد  -٤

 علدد  واملتابعدد  واإلبددال  ابلتنف دد  املعن دد  األصدددقا  جمموعدد  عددن ابلن ابدد  والربتغددال، وأملان ددا بلج كددا
 وميكدن الشدمال  . وأيرلنددا العظمد  لربيطان دا املتحددة واململكد  وإسدبان ا وسلوف ن ا الوطي، الصع د
 الشام . الدور  لالستعرا  الشبكي املوق  يف األس ل  ه ه عل  االطالع

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

 ٢6 يف الدددددوزرا  جملددددد  اعتمدددددده الددددد   بلدددددده، تقريدددددر أن إىل وارديفددددد كدددددوت  وفدددددد أشدددددار -5
 حقدددو  حالددد  يعدددر  ،٢٠١٩ شدددبارب/فرباير مدددن األول يف حتديثددد  وجدددر  ٢٠١8 أيلول/سدددبتمرب

 .٢٠١٤ ن سان/أبري  ٢٩ يف هلا استعرا  آخر من  ديفوار كوت  يف اإلنسان
 بددددن مشدددد ك  جلندددد  طددددر  مددددن وتشددددارك   شددددامل  بطريقدددد  أ عددددد قددددد التقريددددر هدددد ا وكددددان -6

 ووسائط املدين اجملتم  ومنظمات العام  واملؤسسات الوزاري  اإلدارات عن ممثلن تضم القطاعات
 ومال ن. تقن ن شركا  وك لك اإلنسان حلقو  الوطي واجملل  اإلعالم

 خالل ديفوار كوت  أيد ا اليت ١8١ الد التوص ات لتنف   املتخ ة التدابر التقرير وتناول -٧
 .٢٠١٤ لعام السابق تعرا االس
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 واملؤسسداي املع دار  اإلطدار تع يد  أجد  مدن التددابر مدن العديدد ديفوار كوت  واعتمدت -8
 ومحايتها. اإلنسان حبقو  للنهو 

 جديددداا  دسدتوراا  ٢٠١6 الثداين/نوفمرب تشددرين 8 يف البلدد تبدى التشددريعي، املسدتو  وعلد  -٩
 واالعدد ا  لددث   التناسددل   األعضددا  تشددوي  رحظدد قب دد  مددن مهمدد ، حتددديثات ط اتدد  يف حيمدد 

 املسداواة وكد لك والفت دات املدرأة حقدو  وتع ي  الدميقراط  ، جتس د مكو ت ك حد  املدين ابجملتم 
 اجلنسن. بن
 الصددددكو  مددددن العديددددد علدددد  صدددددق  قددددد ديفددددوار كددددوت  كاندددد   ذلددددك، إىل وابإلضدددداف  -١٠

 الدول دددد  اجلنائ دددد  للمحكمدددد  األساسددددي رومددددا منظددددا سدددد ما ال ،٢٠١6 عددددام يف الدول دددد  القانون دددد 
 السددددالم  بشدددد ن ١٩8١ عددددام واتفاق دددد   ١5٠ )رقددددم العمدددد  إدارة بشدددد ن ١٩٧8 عددددام واتفاق دددد 
  ١6٠ )رقدددم العمددد  إبحصدددا ات املتعلقددد  ١٩85 عدددام واتفاق ددد   ١55 )رقدددم املهن تدددن والصدددح 
 أخر . لصكو  ابلنسب  متواصل  التصديق عمل   ت ال وال الدول  . العم  ملنظم 
 موا مددد  أجددد  مدددن التددددابر مدددن عددددداا  ديفدددوار كدددوت  اختددد ت الدددداخلي، الصدددع د وعلددد  -١١

 ٢٠١٤ عدام بقانون أخر ، أمور مجل  من األمر، ويتعلق الدول  . الصكو  م  الوطن   تشريعا ا
 يف ياجلنددائ القدانون وتعدددي  تطب قد ، ومرسددوم اإلنسدان حقدو  عددن املددافعن ومحايدد  بتع يد  املتعلدق
 األساسي. روما بنظام املشمول  للجرائم تعريفاا  يدرج ال   ،٢٠١5 عام
 جنائ دد  إجددرا ات قددانون ديفددوار كددوت  اعتمدددت العادلدد ، واحملاكمدد  القضددا  خيدد  وف مددا -١٢

 قددانون اعتمدداد عمل دد  تدد ال ال ذلددك، علدد  وعددالوة .٢٠١8 األول/ديسددمرب كددانون  ٢٧ يف جديددد
 مستمرة. جديد جنائي
 خاصد  السدكان، حلقدو  معد زة محايد  أو كاف داا   دعماا  املنف ة املهم  اإلصالحات ووفرت -١٣
 القدددانون. دولددد  تع يددد  وكددد لك العقددداب مدددن اإلفدددالت ومكافحددد  القضدددا  اسدددتقالل   تكفددد  وأهندددا

 كد   عمد  وسدر وتشدك   صدالح ات بتحديدد تتص  قوانن ابعتماد اإلصالحات ه ه واتسم 
 احملاسب . وديوان الدول  وجمل  قضالن وحمكم  العل ا احملكم  من
 مدددددن للفددددد ة إمنائ ددددد  وطن ددددد  خطددددد  ديفدددددوار كدددددوت  اعتمددددددت احلوكمددددد ، مسدددددتو  وعلددددد  -١٤
 اس ات ج  . حماور مخس  تشم  ،٢٠٢٠ عام إىل ٢٠١6 عام
 للمصداحل  احملدثد  الوطن د  االسد ات ج   ديفدوار كدوت  اعتمددت الوطن د ، املصاحل  جمال ويف -١5

 قدددددرها أول دددد  مبسددددا   خاصدددداا  صدددندوقاا  وأنشدددد ت ،٢٠٢٠-٢٠١6 للفدددد ة اعياالجتمدددد والتماسدددك
 لدددف  ،٢٠١٩ عددام يف يددورو مل ددون ٢١,٣ إىل ر فعدد  ،٢٠١٧ عددام يف يددورو مل ددون ١5,٢ حددواي

 ٢٠١8 آب/أغسدط  6 يف عفدو أمدر واختد  اإلقلد م. شدهدها الديت األزمدات ضدحااي إىل تعويضات
 املصداحل  عمل د  وتواصدل  .٢٠١8 األول/ديسدمرب نونكا  ٢١ يف الوطن   اجلمع   عل   وصدق 
 ٣٠٠ ٠٠٠ أصدد  مددن البلددد، إىل إيفددوار  الجدد  ٢٧٠ ٠٠٠ علدد  ي يددد مددا عددودة مدد  الوطن دد 
 االنتخاابت. بعد ما أزم  خالل مسج  شخ 

 للقدددرار وفقددداا  املسدددتقل ، االنتخاب ددد  اللجنددد  إبصدددال  أيضددداا  اإليفواريددد  احلكومددد  وتعهددددت -١6
 ،٢٠١6 الثدداين/نوفمرب تشددرين ١8 يف بوالشددعو  اإلنسددان حلقددو  األفريق دد  كمدد احمل عددن الصددادر
 كافددد   مددد  بندددا  حدددوار ف دددت  الغدددر ، وهلددد ا .٢٠٢٠ عدددام يف الرائسددد   االنتخددداابت إلجدددرا  ترقبددداا 

 املعن  . األطرا 
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 متتثددد  اإلنسدددان حلقدددو  الوطن ددد  مؤسسدددتها جعددد  أجددد  ومدددن املؤسسدددات، صدددع د وعلددد  -١٧
 ومبدادئ ابريد   )مبدادئ اإلنسدان حقو  ومحاي  لتع ي  الوطن   املؤسسات مبرك   املتعلق للمبادئ
 ديفددوار، كددوت  قامدد  اإلنسددان، حلقددو  الوطن دد  واملؤسسددات الربملددا ت بددن العالقدد  بشدد ن بلغددراد

 حمدد  حدد  الدد   اإلنسددان، حلقددو  الددوطي اجمللدد  إبنشددا  ،٢٠١8 عددام يف صدددر قددانون مبوجدد 
 ديفوار. لكوت اإلنسان حلقو  الوطن   اللجن 
 مكتبددددد  إنشدددددا  مددددد  ،٢٠١٩ ن سدددددان/أبري  ٤ يف للعمددددد  جددددداه اا  اجمللددددد  هددددد ا وأصدددددب  -١8

 واليت . تنف   عل  قادراا  أصب  وابلتاي التنف   ،
 تنشد ط إعدادة وخاصد  التددابر، من العديد اإليفواري  احلكوم  اخت ت الفقر، مكافح  جمال ويف -١٩

 وظ فد  ٢ 6٢٣ 655 واستحدا  األقال م، بن التفاواتت تقل   أج  من للتضامن، الوطي الصندو 
 كدوت  أعلند  وتددع مها، الفقدر ملكافحد  س اسدتها تسدري  أج  ومن .٢٠١6و ٢٠١١ عامي بن ما

 ٢٠٢٠-٢٠١٩ للفد ة اجتمداعي بدر م  تنف د  وابشرت االجتماعي للعم  عاماا  ٢٠١٩ عام ديفوار
 يورو. مل ار ١.١ مببلغ م ود  PSGouv) للحكوم  االجتماعي الرب م  ابسم
 ابلنسددب  إل ام دداا  ابملدرسدد  االلتحددا  ديفددوار كددوت  جعلدد  التعلدد م، يف احلددق خيدد  وف مددا -٢٠

 أيلدول/ ١٧ يف الصدادر القدانون مبوجد  عامداا  ١6و أعدوام 6 بدن أعمارهم ت او  ال ين لألطفال
 .٢٠١5 سبتمرب

 سدن حدى األطفدال متكدن إىل  دد  جمان د  اس س  ديفوار كوت  ابشرت الصح ، جمال ويف -٢١
 والتحال د  للنسدا  الدوالدة مدواد جمموعدات وتدوفر والعدالج، الطب د  الد ايرات مدن االسدتفادة من اخلامس 
 السكان. عل  احلشرات مبب دات معاجلج   موس ات توزي  إىل ابإلضاف  ابملالراي، املتعلق  الطب  
 صدندوقن اإليفواريد  احلكومد  أنش ت اجلنسن، بن ساواةوامل النسا  حقو  خي  وف ما -٢٢

 النسددددا  دعددددم وصددددندو  والتنم دددد  املددددرأة صددددندو   ددددا للنسددددا ، دخددددالا  تدددددر الدددديت األنشددددط  لدددددعم
 العنددد  قضددااي معاجلدد  يف متخصصددد  مبكاتدد  الشددرط  مراكددد  احلكومدد  زودت كمددا  اإليفددوارايت.

 اجلن . نوع عل  القائم
 يف النسددا  متث دد  حتسددن لفائدددة تدددابر علدد  يددن  قددانون مشددروع داعتمددا جيددر  وابملثدد ، -٢٣

 املنتخب . اجلمع ات
 ونفد ت األطفدال حلمايد  وطن د  س اسد  ديفدوار كدوت  اعتمدت الطف ، حلقو  وابلنسب  -٢٤
 واملراهقن. األطفال لفائدة الربام  من العديد إىل ابإلضاف  اجلنس  ، انعدام ملكافح  خط 
 املدد الد إلعدالن خددا  إجدرا  علد  يددن  قدانون ٢٠١8 الثدداين/نوفمرب شدرينت يف واعت مدد -٢5

 امل الد. شهادات وتسج   اهلوي  واستعادة
 االجتماع دد  للرعايد  الوطن د  االسد ات ج   البلدد وضدد  الضدعفا ، األشدخا  خيد  وف مدا -٢6
 اإلعاق . ذو  األشخا  لصاحل ابلعمال  للنهو  وس اس   ٢٠٢٠-٢٠١٧)

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -ابء 
 جلسددد  أثندددا  املقدمددد  التوصددد ات وتدددرد التحددداور. جلسددد  أثندددا  بب دددا ت وفدددداا  ١٠١ أدىل -٢٧

 التقرير. ه ا من الثاين الفرع يف التحاور
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 علددد  التصددديق ذلددك يف مبددا اإلنسددان، حقدددو  جمددال يف احملددرز ابلتقدددم بلغدداراي وأشددادت -٢8
 ضددحااي تعددويض يف احملددرز التقدددم بددط  إىل اإلشددارة مدد  الوطن دد ، ؤسسدداتامل وإنشددا  االتفاق ددات

 .٢٠١١-٢٠١٠ الف ة يف االنتخاابت بعد وقع  اليت العن  أعمال
 دورة مندددد  ديفددددوار كددددوت  يف اإلنسددددان حقددددو  حالددد  حتسددددن علدددد  فاسددددو بورك نددددا وأثنددد  -٢٩

 الثان  . االستعرا 
 مدددن اإلفدددالت ملكافحددد  املب ولددد  ابجلهدددودو  اجلديدددد الدسدددتور ابعتمددداد بوروندددد  ونوهددد  -٣٠

 اإلعاق . ذو  األشخا  وحقو  الطف ، وحقو  الصح ، يف احلق وتع ي  العقاب
ورحددد   كدددابو فدددرد  إبنشدددا  اجمللددد  الدددوطي حلقدددو  اإلنسدددان وحبظدددر تشدددوي  األعضدددا   -٣١

 التناسل   لث   وتعدد ال وجات.
 اخلطدرة االنتهاكدات مدرتكي حماكمدات يف تقددم إحدراز عددم بش ن شواغ  كندا  وأاثرت -٣٢

 العقاب. من اإلفالت وانتشار اإلنسان، حلقو 
 أحرزتد  الد   الكبدر التقددم وعل  الوطي تقريرها تقدمي عل  ديفوار كوت  تشاد وهن ت -٣٣
 اإلنسان. حقو  جمال يف

 تشدوي  وخباصد  الفت دات،و  النسدا  ضدد الضدارة املمارسدات إزا  القلدق عن ش لي وأعرب  -٣٤
 اجلنسي. والعن  لث   التناسل   األعضا 

 اجلهددود علدد  وأثندد  خمتلفدد . دول دد  صددكو  علدد  ديفددوار كددوت  بتصددديق الصددن ورحبدد  -٣5
 األخر . الضع ف  والف ات واألطفال النسا  حقو  ومحاي  تع ي  أج  من املب ول 
 بتسدددج   اخلاصددد  واإلجدددرا ات ١6 نسددد حدددى اإلل امدددي التعلددد م بس اسددد  الكونغدددو وندددوه -٣6

 امل الد. شهادات وتقدمي
 املستقل . االنتخاب   واللجن  القضائ   السلط  استقالل عن كروات ا  واستفسرت -٣٧
 والتعل م. الصح  يف احلق وتع ي  الفقر عل  للقضا  املب ول  ابجلهود كواب  وأقرت -٣8
 وللقانون األحدا  رصد مرك  يف ري أج اليت للتحس نات تقديرها عن تش ك ا وأعرب  -٣٩

 اإلنسان. حقو  عن املدافعن حلماي  اجلديد
 مدددددن عددددددد إىل االنضدددددمام علددددد  الضدددددو  الدميقراط ددددد  الشدددددعب   كدددددوراي  مجهوريددددد  وسدددددلط  -٤٠

 .٢٠٢٠-٢٠١6 الوطن   اإلمنائ   اخلط  وعل  اإلنسان حلقو  الدول   الصكو 
 يف احلكومددد  ملسددداعدة مسدددتعدة التعددد ي  مناهضددد  اتفاق ددد  مبدددادرة أبن الددددامنر  وأفدددادت -٤١
 التع ي . من  جمال
 مددددد  الوطن ددددد  القدددددوانن وموا مددددد  ٢٠١6 لعدددددام الدسدددددتور  ابإلصدددددال  ج بدددددوي ورحبددددد  -٤٢

 الدول  . الصكو 
 اإلنسدان حقدو  جمدال يف خمتلفد  دول د  معاهدات عل  لتصديقها ديفوار كوت  إكوادور وهن ت -٤٣
 .٢٠٢٠-٢٠١6 للف ة االجتماعي والتماسك للمصاحل  الوطن   اس ات ج تها اعتماد وعل 



A/HRC/42/6 

GE.19-11244 6 

 التصددديق سدد ما وال السددابق، االسددتعرا  مندد  احملددرز التقدددم علدد  الضددو  مصددر وسددلط  -٤٤
 العقاب. من اإلفالت ومكافح  القضائي، اجلهاز وإصال  الدول  ، الصكو  عل 
 املب ولددد  واجلهدددود لألطفدددال  مالتعلددد يف للحدددق أول ددد  الددديت ابأل  ددد  السدددلفادور وأشدددادت -٤5

 السابق. االستعرا  عن املنبثق  التوص ات لتنف  
 ،٢٠١6 عدام دسدتور واعتمداد دول د ، صدكو  علد  لتصدديقها ديفدوار كدوت  عل  إث وب ا وأثن  -٤6

 إنسان. حقو  جمال يف جديدة ه  ات وإنشا 
 إىل وأشدارت ورالدسدت يف صدح   ب  د  يف احلدق كرسد   ديفدوار كدوت  أبن ف جدي ورحب  -٤٧
 ال راعي. اإلنتاج عل  املناخ تغر أثر
 اإلنسان. حقو  عن املدافعن ومحاي  تع ي  قانون ابعتماد فرنسا وأشادت -٤8
 السدددجون، ونظدددام القضدددائي النظدددام حتسدددن إىل الرام ددد  ابإلصدددالحات الغدددابون ونوهددد  -٤٩

 اجلنائ  . لثجرا ات جديد قانون واعتماد
 اإلعاق . ذو  األشخا  حقو  اتفاق   عل  لتصديقاب جورج ا ورحب  -5٠
 واملسدداواة املددرأة حبقددو  يتعلددق ف مددا تقدددم مددن أحرزتدد  ملددا ديفددوار كددوت  علدد  أملان ددا وأثندد  -5١
 األطفال. س ما وال السجنا ، حال  إزا  قلقها عن أملان ا وأعرب  اجلنسن. بن
 إىل الرام دد  احملل دد  ابلتشددريعاتو  ٢٠١6 عددام يف اجلديددد الدسددتور ابعتمدداد غددا  ورحبدد  -5٢
 القانون. وس ادة الدميقراط   تع ي 
 املصداحل . أجد  ومدن مشدوالا  أكثدر جمتمد  أج  من املب ول  ابجلهود الرسوي الكرسي ونوه -5٣

 اجملتم . ف ات مج   من والس اس   االجتماع   املشارك  زايدة عل  ديفوار كوت  وشج 
 اإلعاقد ، ذو  األشخا  حقو  اتفاق   عل  لتصديقها ديفوار كوت  هندورا  وهن ت -5٤

 طوع  . تعهدات من ق دم مبا ورحب 
 صدن  يف مشاركتها وزايدة املرأة ضد التم    ملكافح  املتخ ة ابخلطوات آيسلندا ورحب  -55

 القرار.
 الوف ددددات مددددن حلدددددا إىل الرام دددد  الصددددح   واملبددددادرات اجلديددددد، ابلدسددددتور اهلنددددد ورحبدددد  -56

 الطف . حلماي  الوطن   وابلس اس  الرض ، ووف ات النفاس  
 الددوطي اجمللدد  وإنشددا  الدول دد  الصددكو  مدد  املع ددار  اإلطددار مبوا مدد  إندون سدد ا ورحبدد  -5٧

 للصحاف . الوطن   واهل    اإلنسان حلقو 
 .٢٠٢٠-٢٠١6 للف ة الوطن   اإلمنائ   واخلط  اجلديد ابلدستور العرا  ورح  -58
 مت الديت اإلنسدان، حلقو  الوطن   املؤسس  ت ويد ضمان عل  ديفوار كوت  أيرلندا وحث  -5٩

 ابري . ملبادئ لالمتثال واالستقالل   املوارد من يل م مبا األخرة، اآلون  يف إصالحها
 ذو  األشدخا  حقدو  اتفاق د  علد  والتصدديق اإلعددام، عقوبد  إبلغدا  إيطال دا ورحب  -6٠
 اجلنائ  . لثجرا ات اجلديد والقانون الدول  ، اجلنائ   للمحكم  األساسي روما ونظام عاق اإل
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 والعندددد  واالغتصدددداب لددددث   التناسددددل   األعضددددا  بتشددددوي  املتعلقدددد  األسدددد ل  علدددد  ورداا  -6١
 تشدوي  جيرم قانو ا  ،١٩٩8 عام من  اعتمدت ديفوار كوت  أن إىل الدول  كاتب   أشارت اجلنسي،

 إىل وابالسددتناد اإل  . ختددان مددرتكي علدد  صددارم  عقددوابت ويوقدد  لددث   التناسددل   ضددا األع
 اخلتان. ميارسن اللواي النسا  من العديد أدين  القانون، ه ا
 االنتهاكددات هدد ه مكافحدد  أجدد  ومددن أيضدداا. جددرائم اجلنسددي والعندد  االغتصدداب وميثدد  -6٢

 نف تددد  الددد   والعدالددد  للحقدددو  الوصدددول حتسدددن دعدددم بدددر م  مكدددن اإلنسدددان، حلقدددو  اخلطدددرة
 عدن القانون د ، املصدحات طريدق عدن اإلبدال ، إمكان د  بشد ن والفت ات النسا  توع   من احلكوم 

 اهلد  لنف  وسع اا  ومعاقبتهم. اجلرائم ه ه مرتكي مالحق  لتتسى هلا يتعرضن اليت االعتدا ات
 ١٠ يددوم الددوزرا  جملدد  يف املعتمددد اجلنددائي القددانون مشددروع عددّر  الصدددد، هدد ا يف امل يددد وحتق ددق

 العدددائلي والعنددد  الددد واج إطدددار يف االغتصددداب واعتدددرب االغتصددداب، بصدددراح  ٢٠١٩ ن سدددان/أبري 
 حمددة. جنائ   جرائم
 ،٢٠٢٠ لعدددددام الرائسددددد   واالنتخددددداابت الوطن ددددد  ابملصددددداحل  املتعلقددددد  للمسدددددائ  وابلنسدددددب  -6٣

 تواصد  اهلدو ، ويسودها وشفاف  شامل  انتخاب   ل  عم ضمان أج  من أن  الدول  كاتب  أكدت
 االنتخاب دد  اللجندد  إصددال  أيضدداا  وتنددو  املعن دد . األطددرا  خمتلدد  مدد  الس اسددي احلددوار احلكومدد 
 ،٢٠١٩ الثاين/يندددداير كددددانون  مندددد  انطلقدددد  الدددديت املناقشددددات مكندددد  الغددددر ، وهلدددد ا املسددددتقل .

 مددن املدددين اجملتمدد  منظمددات وكدد لك س اسدد  ال واجملموعددات األحدد اب مدد  احلكومدد ، مددن مببددادرة
 جلن . إنشا 
 اإليفدوار  الدسدتور مدن ١٩ املادة أن إىل الدول  كاتب   أشارت التعبر، حري  خي  وف ما -6٤
 حبريددد . ونشدددرها آرائهدددم عدددن التعبدددر يف األشدددخا  مج ددد  حدددق وتضدددمن التعبدددر حريددد  علددد  تؤكدددد

 الصددحف   اجلددن  جتددرمي عدددم مبدددأ للصددحاف  املددنظم ٢٠١٧ عددام قددانون يعدد ز ذلددك، علدد  وعددالوة
 االحت دداطي واالحتجدداز الشددرط  لددد  االحتجدداز سددتبعاداب ،٢٠٠٤ عددام قددانون عل دد  أكددد الدد  

 مدن وكدان أخدر . نشدر وسد ل  أيد  أو الصدحاف  طريدق عدن املرتبكد  اجلرائم عل  السجن وعقوابت
 القدددانون احددد ام إطدددار ضدددمن متدددار  أن جيددد  احلدددرايت هددد ه أبن التددد كر ذلدددك، مددد  املناسددد ،
 العام. والنظام الوطي واألمن اآلخرين وحقو 

 مبوجدد  مكفولدد  أهنددا الدولدد  كاتبدد   أوضددح  القضددائ  ، السددلط  ابسددتقالل   يتعلددق وف مددا -65
 مدن القضاة ع ل جواز عدم ومبدأ القضائ   السلط  استقالل   عل  صراح  ين  ال   الدستور،
 هد ه تع يد  أجد  ومدن القدانون. لسدلط  إال ملهدامهم، مد اولتهم نا أث خيضعون، ال ال ين مناصبهم،

 رئددد   ولدد   اآلن مددن اعتبدداراا  القضددداة كبددار  أحددد للقضددا  األعلددد  اجمللدد  سدد  أ  االسددتقالل  ،
 السابق. يف األمر كان  كما  اجلمهوري 

 طددر  ديفددوار كددوت  أبن التدد كر علدد  الدولدد  كاتبدد   حرصدد  األطفددال، حلقددو  وابلنسددب  -66
 الوقدائ  تسدج   خي  وف ما احلقو . ه ه حبماي  املتعلق  الرئ س   واإلقل م   الدول   الصكو  يف
 تشدرين يف التددابر مدن العديدد ديفدوار كدوت  اختد ت املوال دد، سد ما ال املدن د ، األحدوال سج  يف

 را إجدد يضد  الد   والقدانون املدن د  األحدوال قدانون هدي احلدق، هد ا لضدمان ٢٠١8 نوفمربالثداين/
 امل الد. شهادات وتسج   اهلوي  واستعادة امل الد إلعالن خاصاا 
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 القسدددددر ، والعمددددد  احلددددددي  الدددددر  وأشدددددكال ابألشدددددخا  الجتدددددارا ملكافحددددد  وابلنسدددددب  -6٧
 االجتددار قددانون ٢٠١٧ عددام يف للتصددوي  قدددم  االيفواريدد  احلكومدد  أن الدولدد  كاتبدد   أوضددح 

 ألغدددرا  اجلنسدددي واالسدددتغالل احلددددي  لدددر ا وأشدددكال القسدددر  العمددد  جيدددرم الددد   ابألشدددخا 
 الوطن دد  اللجندد  أنشدد   أخددر ، جهدد  ومددن املهدداجرين. بتهريدد  اخلددا  القددانون وكدد لك جتاريدد ،
 للعم . جاه ة وكان  ابألشخا  االجتار ملكافح 

 كاتبدد   أشددارت واملتابعدد ، التقددارير وإعددداد ابلتنف دد  املكلفدد  الوطن دد  ابآلل ددات يتعلددق وف مددا -68
 املشد ك  اللجند  هدي القب د ، هد ا مدن آل   ديفوار كوت  وضع  ،٢٠٠١ عام من  أن  إىل الدول 
 اللجند  هد ه إنشدا  ومّكدن اإلنسدان. حبقدو  املتعلقد  الدول د  الصدكو  تطب دق ملتابعد  الوزارات بن
 املقدددم التقريددر هدد ا وصدد اغ  إعددداد وتشددج   معاجلتهددا وت سددر للمعلومددات املركدد   التجم دد  مددن

 الشام . الدور  عرا لالست
 أمدددددداكن يف والبددددددالغن األطفددددددال بددددددن والفصدددددد  االحت دددددداطي االحتجدددددداز تدددددددابر وبشدددددد ن -6٩

 احلكومد  أخ تد  شداغالا  متثد  أهنا إىل الدول  كاتب   أشارت األوىل، املس ل  خي  وف ما االحتجاز،
 سدابقاا. إل هدا شدارامل الدول   للصكو  متتث  االحتجاز مرافق جع  إطار يف س ما ال االعتبار، يف

 علدد  املطبقد  االحت دداطي االحتجداز قواعددد ديفدوار كددوت  يف ختتلد  الثان دد ، للمسد ل  ابلنسددب  وأمدا
 البالغن. عل  املطبق  تلك عن األطفال

 جديد. دستورها اعتماد عل  ديفوار كوت  األردن وهن  -٧٠
 وتعهددا ا ابلت اما دا  الوفدا إىل الرام د  جهودها زايدة عل  ديفوار كوت  التف ا وشجع  -٧١
 اإلنسان. حقو  جمال يف

 لألشددخا  العمدد  سددو  إىل والوصددول الصددح  جمدداي يف املب ولدد  ابجلهددود لبنددان ورحدد  -٧٢
 اإلعاق . ذو 
 اإلنسان. وحقو  القانون وس ادة ابلدميقراط   يتعلق ف ما احملرز ابلتقدم ل سوتو وأشادت -٧٣
 الس اسدات وإدراج اإلنسدان، حقدو  حال  لتحسن  تاخت اليت ابخلطوات ل ب ا ورحب  -٧٤

 الدول  . املعاهدات م  الوطن   القوانن وموا م  الوطن  ، التشريعات يف اإلنسان حبقو  املتعلق 
 وفقدددداا  الدول دددد ، الصددددكو  مدددد  يتماشدددد  مبددددا خمتلفدددد  قددددوانن ابعتمدددداد مدغشددددقر وأشددددادت -٧5

 السابق . ستعرا اال دورة خالل ديفوار كوت  قبلتها اليت للتوص  
 االقتصداد ، النمدو وتع يد  البلدد يف االسدتقرار حتق دق إىل الرام   ابجلهود ملدي  ورحب  -٧6

 الصح  . والرعاي  التعل م جماي يف احملرز ابلتقدم ونوه 
 االجتمداعي، والتماسدك للمصداحل  الوطن د  اس ات ج تها عل  ديفوار كوت  ماي وهن ت -٧٧

 الرام د  وجهودها اجلنس  ، انعدام مكافح  إىل اهلادف  ومبادرا ا الطف ، ماي حل الوطن   وس استها
 وللرعايددد  املدرسدددي احلضدددور ملعددددل وحتسددد نها الشدددرب، م ددداه علددد  احلصدددول إمكان ددد  حتسدددن إىل

 والطف . لألم الصح  
  اخلطد إطدار يف االجتماعي والتماسك للمصاحل  الوطن   ابالس ات ج   موريتان ا ورحب  -٧8

 الوطن  . اإلمنائ  
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 املتعلقددد  ابلدددربام  ورحبددد  اإلنسدددان حلقدددو  الدددوطي اجمللددد  إبنشدددا  موريشددد و  ونوهددد  -٧٩
 الفقر. ملكافح  املتخ ة والتدابر وامل اه الغ ا  يف ابحلق
 ديفدوار كدوت  وهند ت العقداب، من اإلفالت مكافح  يف احملرز ابلتقدم املكس ك وأقرت -8٠
 اإلنسان. حلقو  الدوي والنظام اتالسلط بن التعاون عل 
 ٢٠١5 عدام يف عند  أعربد  الد   القلدق اإلنسان حبقو  املعن   اللجن  األسود اجلب  وشاطر -8١

 واألمددددددددن والدددددددددفاع الشددددددددرط  قددددددددوات جاندددددددد  مددددددددن املعاملدددددددد  وإسددددددددا ة ابلتعدددددددد ي  يتعلددددددددق ف مددددددددا
(CCPR/C/CIV/CO/1، ١6 الفقرة.  

 الدسددتور يف اإلنسددان   والكرامدد  املدن دد  رايتواحلدد اإلنسددان حقددو  بدددم  املغددرب ورحدد  -8٢
 .٢٠١6 الثاين/نوفمرب تشرين يف الصادر اجلديد
 الثان دد  االسددتعرا  دورة عددن املنبثقدد  التوصدد ات لتنف دد  املب ولدد  ابجلهددود موزامب ددق وأقددرت -8٣

 اإلنسان. حبقو  اجلم   متت  لتع ي  السلطات جان  من الس اس   وابإلرادة
 دستور اعتماد ذلك يف مبا والدميقراط  ، السالم لتحق ق املب ول  ابجلهود منارم ا ورحب  -8٤
 .٢٠١6 عام
 التوصددد ات لتنف ددد  الوطن ددد  العمددد  خطددد  سددد ما وال املتخددد ة، ابلتددددابر  م ب دددا وأشدددادت -85

 الثان  . االستعرا  دورة خالل املقبول 
 اجلنسدن. بدن واملسداواة إلنسدانا حقدو  تع يد  أج  من املب ول  ابجلهود هولندا ورحب  -86
 واملثل ددات اإلنسددان حقددو  عددن املدددافعن مضددايق  اسددتمرار إزا  يسدداورها القلددق فدد ن ذلددك، ومدد 

 وختويفهم. اجلنسن صفات وحاملي اجلنسان   اهلوي  ومغاير  اجلنسي امل   وم دوجي واملثل ن
 علد  وابلتصدديق اإلنسان، و حق ومحاي  تع ي  أج  من املب ول  ابجلهود ن جراي وأقرت -8٧

 دول  . صكو 
 الثالث . االستعرا  دورة يف الفعال  املشارك  عل  ديفوار كوت  عمان وهن ت -88
 بت سددر املتعلقد  واالسدد ات ج   اإلنسدان حلقددو  الدوطي اإلطددار بتع يد  ابكسددتان وأشدادت -8٩

 اإلعاق . ذو  األشخا  توظ  
 اتفاق ددد  علددد  وابلتصدددديق اجلديدددد الدسدددتور يف إلعدددداما عقوبددد  إبلغدددا  ابراغدددوا  ورحبددد  -٩٠

 األساسي. روما ونظام اإلعاق  ذو  األشخا  حقو 
 جمدال يف الدول د  اللت اما دا لالمتثدال جهدود مدن تب لد  ما عل  ديفوار كوت  برو وهن ت -٩١

 اإلنسان. حقو 
 الصدكو  مدن لعديددوا اإلعاقد  ذو  األشدخا  حقدو  اتفاق د  علد  ابلتصدديق الفلبن ونوه  -٩٢

 األطفال. عم  أشكال وأسوأ ابألشخا  االجتار ملن  املب ول  ابجلهود وأقرت األخر  الدول  
 اإلنسان. حبقو  املتعلق والتدري  التعل م، جماي يف احملرز ابلتقدم الربتغال وأشادت -٩٣
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 ،اإلنسددان حقددو  صددكو  مددن العديددد إىل النضددمامها ديفددوار كددوت  علدد  قطددر وأثندد  -٩٤
 الوطن دد  اإلمنائ دد  واخلطدد  اجلديددد الدسددتور سدد ما وال القددانون، سدد ادة لتع يدد  اختدد  ا الدديت وللتدددابر

 .٢٠٢٠-٢٠١6 للف ة
 وبش ن السلم  ، االحتجاجات قم  يف اإلفرارب بش ن قلقها عن كوراي  مجهوري  وأعرب  -٩5

 لددث   التناسددل   عضددا األ تشددوي  أن إىل وأشددارت الصددحف ن. ضددد املوجهدد  االنتقام دد  األعمددال
 القائم . التشريعات من الرغم عل  واس ، نطا  عل  منتشران ي االن ال املبكر وال واج
 اإلنسددان حقددو  محايدد  عدد ز الدد   اجلديددد، الدسددتور ابعتمدداد مولدددوفا مجهوريدد  ورحبدد  -٩6
 اإلعدام. عقوب  إلغا  وأكد
 العمدد  منظمدد  اتفاق ددات مددن عديدددال إىل ديفددوار كددوت  ابنضددمام الروسددي االحتدداد ورحدد  -٩٧

 احملل  . تشريعا ا يف الدول   الت اما ا وإبدراج الدول  ،
 االجتمددداعي الوضددد  حتسدددن يف ديفدددوار كدددوت  أحرزتددد  الددد   التقددددم علددد  روانددددا وأثنددد  -٩8

 العمل د  تع يد  إىل الرام د  جهودهدا عدن فضالا  العدال ، إىل وصوهلم وإمكان   ملواطن ها واالقتصاد 
 الوطن  . ابملصاحل  والنهو  لدميقراط  ا

 تقددم مدن أحرزتد  وما جهود من ديفوار كوت  ب لت  مبا السعودي  العرب   اململك  ونوه  -٩٩
 اإلعاق . ذو  لألشخا  العم  فر  لتوفر جديدة اس ات ج ات وض  ذلك يف مبا إجيايب،
 معاهددددات وه  دددات يفدددوارد كدددوت  بدددن القدددائم التعددداون االرت دددا  مددد  السدددنغال والحظددد  -١٠٠
 اإلنسددان حلقددو  أفضدد  محايدد  تددوفر علدد  يددن  الدد   اجلديددد، الدسددتور واعتمدداد املتحدددة األمددم

 املدن  . واحلرايت
 وأثندد  الدددميقراطي، اإلطددار تع يدد  إىل  ددد  تشددريع   صددكو  ابعتمدداد صددرب ا ورحبدد  -١٠١
 جلنتن. إنشا  خالل من الوطن   املصاحل  عمل   ديفوار كوت  إجرا  عل 
 التشددريعي واإلطددار الصددح ، يف احلددق إلعمددال املتخدد ة اهلامدد  ابخلطددوات س شدد   وأقددرت -١٠٢

 ابألشخا . االجتار ملكافح 
 الددددددوطي، املع ددددددار  اإلطددددددار لتع يدددددد  القددددددوانن مددددددن عدددددددد ابعتمدددددداد سددددددرال ون وأشددددددادت -١٠٣

 الوطن ددد  اإلمنائ ددد  اخلطددد  وبوضددد  السدددجون، ونظدددام القضدددائي النظدددام إلصدددال  املب ولددد  وابجلهدددود
 .٢٠٢٠-٢٠١6 للف ة
 فصد  أن إىل وأشدارت لألطفدال، االحت داطي االحتجاز إزا  قلقها عن سلوف ن ا وأعرب  -١٠٤

 العمل  . املمارس  يف حي  م ال االحتجاز أماكن يف البالغن عن القاصرين
 العمدد  وخطدد  ن دد الوط اإلمنائ دد  واخلطدد  اجلديددد الدسددتور ابعتمدداد أفريق ددا جنددوب ورحبدد  -١٠5
 السابق . االستعرا  دورة عن املنبثق  التوص ات لتنف   الوطن  
 تنظددد م عمددد  خطددد  قب ددد  مدددن اختددد  ا، الددديت للتددددابر ديفدددوار كدددوت  علددد  إسدددبان ا وأثنددد  -١٠6

 ابلبشر. االجتار ملكافح  املب ول  واجلهود األسرة،
 واملثل ددن املثل ددات حبقددو  املتعلددق الالسددؤ  سدد ما ال املطروحدد ، األخددرة األسدد ل  علدد  ورداا  -١٠٧

 الدولد  كاتبد   أشدارت اجلنسدن، صفات وحاملي اجلنسان   اهلوي  ومغاير  اجلنسي امل   وم دوجي
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 الثاين. الشام  الدور  لالستعرا  خضوعها من  يتغر مل املس ل  من ديفوار كوت  موق  أن إىل
 يسدتهد  طب عتد  تكدن مهمدا اجتداه أ  ج  لتشد اختداذه يرتقد  أو تددبر أ  يتخد  مل عل  ، وبنا 
 وحددداملي اجلنسدددان   اهلويددد  ومغددداير  اجلنسدددي امل ددد  وم دوجدددي واملثل دددن للمثل دددات اجلمهدددور قبدددول

 امل دددول جيدددرم ال اإليفدددوار  التشدددري  أن إىل أشدددارت أهندددا غدددر ديفدددوار. كدددوت  يف اجلنسدددن صدددفات
 ديفوار. كوت  يف املق من لألشخا  اجلنس  
 الصددح ، يف احلددق ضددمان ويف التعلدد م جمددال يف احملددرز التقدددم علدد  فلسددطن ولدد د وأثندد  -١٠8

 جديد. صحي مرك  ٣٠٠ إنشا  طريق عن ذلك يف مبا
 اإلنسدددددان، حلقدددددو  الدول ددددد  الصدددددكو  مدددددن عددددددد علددددد  ابلتصدددددديق السدددددودان وأشدددددادت -١٠٩

 النقض. وحمكم  العل ا احملكم  وإنشا  والقضائي، التشريعي واإلصال 
 وقدانون اجلندائي القدانون وتعددي  اجلنسد  ، ابنعددام املتعلق  املبادرات عل  سويسرا  وأثن -١١٠

 وشفاف . حرة انتخاابت إجرا  كفال   عل  البلد وحث  اجلنائ  ، اإلجرا ات
 علددد  وحثتددد  األساسدددي، رومدددا نظدددام إىل االنضدددمام علددد  البلدددد ل شددديت - ت مدددور وهنددد ت -١١١
 اجلديد. الدستور ونشر   الدول اجلنائ   احملكم  م  التعاون
 املددنظم القددانون سدد ما ال والتنظ م دد ، التشددريع   التدددابر مددن عدددد ابعتمدداد توغددو ورحبدد  -١١٢

 اإلنسان. حلقو  الوطي للمجل 
 اإلنسددددان، حلقددددو  الوطن دددد  املؤسسددددات إنشددددا  إىل الرام دددد  اجلهددددود علدددد  تددددون  وأثندددد  -١١٣

 والدميقراط  . التشريع   واألطر الدستور وتع ي  ،اإلنسان حلقو  الدول   الصكو  عل  والتصديق
 اللجندد  جعد  إىل الرام د  وابجلهدود والطفد  املدرأة حلقدو  املمنوحد  ابأل  د  ترك دا وأشدادت -١١٤

 ومشوالا. شفاف   أكثر املستقل  االنتخاب  
 التماسددددك وتع يدددد  الفقددددر حدددددة مددددن التخف دددد  إىل الرام دددد  اجلهددددود علدددد  أوغندددددا وأثندددد  -١١5

 يف املددرأة مشددارك  دون حتددول الدديت العقبددات مج دد  إزالدد  علدد  ديفددوار كددوت  وشددجع  جتمدداعي.اال
 القانون  . األحكام تعدي  خالل من ذلك يف مبا العام ، احل اة
 متماشد   اإلنسدان حلقدو  الوطن د  التشدريعات جلعد  املتخد ة ابخلطوات أوكران ا وأشادت -١١6
 حقدددو  عدددن املددددافعن محايددد  علددد  ال ك ددد  علددد  ديفدددوار كدددوت  وحثددد  .٢٠١6 عدددام دسدددتور مددد 

 اجلن . نوع عل  القائم العن  ضحااي لوصم حد ووض  اإلنسان،
 ابلبشددر، واالجتددار القسددر  للعمدد  للتصددد  املتخدد ة ابلتدددابر املتحدددة اململكدد  ورحبدد  -١١٧

 إجدددرا  إىل ودعددد  األطفدددال. عمددد  أشدددكال مج ددد  علددد  القضدددا  علددد  ديفدددوار كدددوت  وشدددجع 
 .٢٠٢٠ عام يف وسلم   ون يه  حرة تانتخااب
 العقدوابت. لنظدام إصدال  إقدرار إىل الرام د  ابجلهدود األمريك د  املتحددة الدوالايت ورحب  -١١8

 لتشدددج   االنتقدددام مدددن خدددو  دون والصدددحف ن املددددين اجملتمددد  محايددد  زايدة أ  ددد  علددد  وشدددددت
 وسلم  . ون يه  حرة انتخاابت إجرا 
 رومددا نظددام علدد  والتصددديق اإلعدددام عقوبدد  إلغددا  علدد  ديفددوار تكددو   أوروغددوا  وهندد ت -١١٩

 الدرب. ه ا عل  البلد يستمر أن يف األم  عن وأعرب  األساسي،
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 واعتماد اإلنسان حلقو  الدول   الصكو  من عدد عل  ابلتصديق أوزبكستان وأشادت -١٢٠
 األساس  . احلقو  لتع ي  القوانن من وعدد اجلديد الدستور
 والتماسددك التضدامن وزارة إنشدا  إىل الرام دد  ابجلهدود البول فاريد  فندد ويال مجهوريد  حبد ور  -١٢١

 الضدددددمان شدددددبكات خدددددالل مدددددن الضدددددع ف  الف دددددات ومسددددداعدة الفقدددددر، مدددددن واحلدددددد االجتمددددداعي
 اجل د. التعل م وتوفر االجتماعي،

 ذلدك يف امب اإلنسان، حلقو  الدول   الصكو  من عدد عل  التصديق عل  ال من وأثى -١٢٢
 املتعلق الطف  حقو  التفاق   االخت ار  الربوتوكول عل  التصديق بش ن حال اا  اجلاري  املناقشات

 البالغات. تقدمي إبجرا 
 دورة يف املقدمددد  التوصددد ات لتنف ددد  الوطن ددد  اخلطددد  لوضددد  تقدددديرها عدددن زامب دددا وأعربددد  -١٢٣

 السابق . االستعرا 
 حقدددو  محايددد  إىل الرام ددد  والتددددابر الوطن ددد  اإلمنائ ددد  اخلطددد  ابعتمددداد زمبدددابو  وأشدددادت -١٢٤
 ابملهق. املصابون واألشخا  اإلعاق  ذوو األشخا  ف هم مبن الضع ف ، الف ات
 القدانوين اإلطدار لتع يد  قدانون واعتماد الدستور تعدي  إىل الرام   ابجلهود اجل ائر ورحب  -١٢5

 السابق . االستعرا  دورة خالل ق بل  اليت التوص ات االعتبار يف األخ  م  واملؤسسي،
 حلقددو  الدول دد  املعاهدددات مدد  الوطن دد  القددوانن ملوا مدد  املتخدد ة ابخلطددوات أنغددوال وأقددرت -١٢6

 اإلنسان. حلقو  الوطي اجملل  وإنشا  اإلنسان،
 اإلنسان. حلقو  الوطي اجملل  وإنشا  اإلعدام عقوب  إبلغا  األرجنتن وأشادت -١٢٧
 اإلعاقددد  ذو  األشدددخا  حقدددو  اتفاق ددد  علددد  ابلتصدددديق االلتددد ام علددد  أرم ن دددا نددد وأث -١٢8

 اجلنسن. بن للمساواة الوطن   الس اس  خالل من املرأة حقو  لتع ي  املتخ ة واخلطوات
 تد ال ال ذلدك، ومد  تقريرهدا. تقددمي علد  واملصداحل  واحلق قد  احلدوار جلند  أس ال ا وهن ت -١٢٩
 حدددد ووضدد  العقددداب مددن اإلفددالت إهندددا  إىل احلاجدد  ذلدددك يف مبددا تحدددايت،ال مدددن العديددد هنددا 

 لث  . التناسل   األعضا  تشوي  ملمارس 
 اإلعاق . ذو  األشخا  حقو  اتفاق   عل  ابلتصديق أذرب جان ونوه  -١٣٠
 جمددداالت يف األساسددد   اهل اكددد  وتطدددوير اجلديدددد، الدسدددتور ابعتمددداد بدددنغالدي  وأشدددادت -١٣١
 اجلن . نوع عل  القائم العن  مكافح  إىل الرام   واجلهود الصح  ، والرعاي  التعل م
 اإلنسدان، حلقدو  الوطن د  اللجند  حتويد  إىل الرام د  التشدريع   ابملبادرات بلج كا ورحب  -١٣٢
 اجلنسي. والعن  ابلتع ي  املتعلق  االدعا ات إزا  يساورها ي ال ال القلق لكن
 اتفاق ددد  سددد ما وال اإلنسدددان، حلقدددو  دول ددد  صدددكو  عددددة علددد  ابلتصدددديق بدددنن ونوهددد  -١٣٣

 ٢٠٠6 لعددددددام املهن تددددددن والصددددددح  للسددددددالم  ال وجيددددددي اإلطددددددار بشدددددد ن الدول دددددد  العمدددددد  منظمدددددد 
 الوطن  . اإلمنائ   اخلط  ذلك يف مبا والتشريع  ، املؤسس   اإلصالحات واعتماد  ،١8٧ )رقم
 حقددددو  وتع يدددد  املؤسسدددد  ، ابلقدددددرات  للنهددددو  املتخدددد ة اخلطددددوات علدددد  بددددواتن وأثندددد  -١٣٤
 اإلعاق . ذو  األشخا  حقو  واتفاق   األساسي روما نظام عل  والتصديق الضع ف ، الف ات
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 اإلعدام. عقوب  وإلغا  اجلديد الدستور ابعتماد القوم ات املتعددة بول ف ا دول  ورحب  -١٣5
 االحتجداز ذلدك يف مبدا املتبق د ، تالتحداي إىل وأشارت احملرز ابلتقدم بوتسوا  وأشادت -١٣6
 لث  . التناسل   األعضا  تشوي  مث  الضارة التقل دي  واملمارسات احملاكم  قب  املطول
 علدد  ديفدوار كددوت  وشدجع  الوطن د . املصدداحل  لتع يد  املب ولد  ابجلهددود الربازيد  ورحبد  -١٣٧
 املددرأة وصددول وحتسددن إدمداجهم، ادةوإعدد اجلنددود األطفدال أته دد  إعددادة لتع يد  إضدداف   تدددابر اختداذ
 العدال . إىل

 اإلنسان. حلقو  دول   صكو  عدة عل  ابلتصديق الدميقراط   الكونغو مجهوري  وأشادت -١٣8
 ديفددوار لكدوت تول دد  الد   االهتمددام علد  الددول كافدد   الدولد  كاتبدد   شدكرت اخلتدام، ويف -١٣٩

 هددد ا ويف وتوصددد ا ا. وأسددد لتها  قا ددداتعل طريدددق عدددن البلدددد، يف اإلنسدددان حقدددو  وضددد  ولتحسدددن
 تنف دد  أجدد  مددن جهودهددا ستواصدد  اإليفواريدد  احلكومدد  أن علدد  الت ك ددد علدد  حرصدد  الصدددد،

 األمددم منظومدد  يف األعضددا  الدددول مج دد  دعدد  كمددا  واتمدداا. فعدداالا  تنف دد اا  سددتقبلها الدديت التوصدد ات
  بدد ل إىل األطددرا ، واملتعدددد الثنددائي املسددتوين علدد  واملددال ن، التقن ددن الشددركا  وكدد لك املتحدددة،

 املقبول . التوص ات تنف   مشوار يف البلد مرافق  أج  من طاقتهم ك 

 التوصيات و/أو االستنتاجات -اثنياا  
  ميين دراسيية موضيي  كانيي   أدانه  املدرجيية التحيياور  جلسيية أثنيياء املقدميية التوصيييات -١٤٠
 بتأييدها: وحتظى ديفوار كوت

 التعييي يب مناهضييية التفاقيييية االختيييياري لربوتوكيييو ا عليييى التصيييديق ١-١٤٠
 )الربازيييل  املهينيية أو الالإنسييانية أو القاسييية العقوبيية أو املعامليية ضييرو  ميين وغيي ه

 )شيلي ؛ )السنغا   )توغو  األسود  )اجلبل )أملانيا  )الدامنرك 
 حقييوق التفاقييية االختييياري الربوتوكييو  علييى التصييديق ميين االنتهيياء ٢-١٤٠
 األشييصا  مجييي  حلماييية الدولييية واالتفاقييية البالغييات تقييدم إبجييراء ملتعلييقا الطفييل

 الدميقراطية ؛ الكونغو )مجهورية القسري االختفاء من
 التعييي يب مناهضييية التفاقيييية االختيييياري الربوتوكيييو  عليييى التصيييديق ٣-١٤٠
 صييأو  كميا  املهينية  أو الالإنسيانية أو القاسيية العقوبة أو املعاملة ضرو  من وغ ه
 االختفييياء مييين األشيييصا  مجيييي  حلمايييية الدوليييية االتفاقيييية وكييي ل  سيييابقاا  بييي ل 
 )تشيكيا ؛ القسري
 مناهضييية التفاقيييية االختيييياري الربوتوكيييو  عليييى ابلتصيييديق قيييدماا  املضيييي ٤-١٤٠

 واالتفاقيية املهينية أو الالإنسيانية أو القاسيية العقوبية أو املعاملية ضرو  من وغ ه التع يب
 )أوروغواي ؛ وتنفي مها القسري االختفاء من األشصا  مجي  يةحلما الدولية
 حقيييييوق حلمايييييية واإلقليميييييية الدوليييييية اآللييييييات مييييي  التعييييياون تعزييييييز 5-١٤٠

 لألميييي  اخلاصيييية اإلجييييراءات إطييييار يف بييييوال ت املكلفيييين ميييي  سيييييما وال اإلنسييييان 
 اإلنسييان حلقييوق األفريقييية واللجنيية الدولييية  اجلنائييية احملكميية ميي  وكيي ل  املتحييدة 
 )إكوادور ؛ والشعو 
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 جميا  يف سييما وال الدوليية  الصيكوك عليى التصيديق عملية مواصلة 6-١٤٠
 )السلفادور ؛ اإلنسان حقوق
 التفاقية االختياري الربوتوكو  على للتصديق الرامية اجلهود مواصلة ٧-١٤٠

 يةالالإنسيييان أو القاسيييية العقوبييية أو املعاملييية ضيييرو  مييين وغييي ه التعييي يب مناهضييية
 فاسو . )بوركينا املهينة أو

 التفاقية االختياري الربوتوكو  على للتصديق الرامية اجلهود مواصلة 8-١٤٠
 الالإنسيييانية أو القاسيييية العقوبييية أو املعاملييية ضيييرو  مييين وغييي ه التعييي يب مناهضييية

 ابحلقيييوق اخليييا  اليييدوي ابلعهيييد امللحيييق الثييياي االختيييياري والربوتوكيييو  املهينييية أو
 )جورجيا ؛ اإلعدام عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية  املدنية
 اخلييا  الييدوي للعهييد الثيياي االختييياري الربوتوكييو  علييى التصييديق ٩-١٤٠

  )ابراغواي ؛ )توغو  اإلعدام عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية  املدنية ابحلقوق
 اهضيييةمن التفاقيييية االختيييياري الربوتوكيييو  عليييى التصيييديق يف النظييير ١٠-١٤٠

 يف املهينية أو الالإنسيانية أو القاسيية العقوبية أو املعاملية ضرو  من وغ ه التع يب
 )غاان ؛ ممكنة فرصة أقر 
 امللحيق الثياي االختيياري الربوتوكيو  عليى التصيديق بعملية التعجيل ١١-١٤٠
 اإلعيدام  عقوبية إلغاء إىل اهلادف والسياسية  املدنية ابحلقوق اخلا  الدوي ابلعهد
 املعاملية ضيرو  مين وغي ه التعي يب مناهضية التفاقيية االختيياري الربوتوكيو  وعلى

 )بوروندي ؛ املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو
 مجيي  حلمايية الدولية االتفاقية إىل االنضمام أجل من اجلهود تكثيف ١٢-١٤٠

 )العراق ؛ القسري االختفاء من األشصا 
 ممكين وق  أقر  يف التع يب مناهضة جلنة إىل األوي رالتقري تقدم ١٣-١٤٠

 )موريشيوس ؛
 التعييي يب مناهضييية التفاقيييية االختيييياري الربوتوكيييو  عليييى التصيييديق ١٤-١٤٠
  )موريشيوس ؛ ألحكامه وفقاا  وطنية وقائية آلية وإنشاء
 األشييصا  مجييي  حلماييية الدولييية االتفاقييية علييى ابلتصييديق التعجيييل ١5-١٤٠
 )موزامبيق ؛ القسري تفاءاالخ من

 الثييياي االختيييياري الربوتوكيييو  عليييى التصيييديق عمليييية مييين االنتهييياء ١6-١٤٠
 عقوبية إلغياء إىل اهليادف والسياسيية  املدنيية ابحلقيوق اخليا  اليدوي ابلعهيد امللحق

 )انميبيا ؛ اجلديد للدستور وفقاا  اإلعدام 
 أجيل مين اليالزم وياليد اليدع  والتمياس امليوارد حشيد يف االستمرار ١٧-١٤٠
 )نيج   ؛ اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز
 التقيييارير لتقيييدم املؤسسيييات بييين مشييي كة دائمييية وطنيييية آليييية إنشييياء ١8-١٤٠

 )ابراغواي ؛ اإلنسان حقوق آليات توصيات ومتابعة
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 الطفيل حقيوق التفاقيية الثالي  االختيياري الربوتوكو  على التصديق ١٩-١٤٠
 )الربتغا  ؛ لبالغاتا تقدم إبجراء املتعلق
 اخليا  اليدوي ابلعهيد امللحيق االختيياري الربوتوكيو  عليى التصديق ٢٠-١٤٠

 )الربتغا  ؛ والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق
 مييييين األشييييصا  مجييييي  حلماييييية الدولييييية االتفاقييييية علييييى التصييييديق ٢١-١٤٠

 )الربتغا  ؛ القسري االختفاء
 االحتياد اتفاقيية أحكيام تنفيي  ضمان أجل من ملموسة تداب  اعتماد ٢٢-١٤٠

 االتفاقييية تنفييي  ومواصييلة أفريقيييا  يف داخلييياا  النييازحن ومسيياعدة حلماييية األفريقييي
 انعيدام حياالت خبفي  املتعلقية واالتفاقيية اجلنسية عدميي األشصا  بوض  املتعلقة
 )تشاد ؛ اجلنسية
 التفاقيييييية ختييييييارياال الربوتوكيييييو  إىل االنضيييييمام بعمليييييية التعجييييييل ٢٣-١٤٠

 الالإنسيييانية أو القاسيييية العقوبييية أو املعاملييية ضيييرو  مييين وغييي ه التعييي يب مناهضييية
 س اليون ؛) املهينة أو

 اخليييا  اليييدوي للعهيييد الثييياي االختيييياري الربوتوكيييو  إىل االنضيييمام ٢٤-١٤٠
  س اليون ؛) اإلعدام عقوبة إلغاء إىل اهلادف والسياسية  املدنية ابحلقوق
 الييدوي ابلعهييد امللحييق الثيياي االختييياري الربوتوكييو  علييى التصييديق ٢5-١٤٠
 والربوتوكييو  اإلعييدام  عقوبيية إلغيياء إىل اهلييادف والسياسييية  املدنييية ابحلقييوق اخليا 

 القاسيية العقوبية أو املعاملية ضيرو  من وغ ه التع يب مناهضة التفاقية االختياري
 املتعليييق الطفيييل حقيييوق التفاقيييية ختييييارياال والربوتوكيييو  املهينييية  أو الالإنسيييانية أو

 ذوي األشييصا  حقييوق التفاقييية االختييياري والربوتوكييو  البالغييات  تقييدم إبجييراء
 )إسبانيا ؛ اإلعاقة
 األشيييصا  حقيييوق التفاقيييية االختيييياري الربوتوكيييو  عليييى التصيييديق ٢6-١٤٠
 )توغو ؛ اإلعاقة ذوي
 التعي يب مناهضية التفاقيية االختيياري الربوتوكيو  على التصديق يف النظر ٢٧-١٤٠
 )تونس ؛ املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضرو  من وغ ه
 االحتييياد اتفاقيييية ألحكيييام الفعيييا  التنفيييي  أجيييل مييين تيييداب  اعتمييياد ٢8-١٤٠

 )أوغندا ؛ كمباال   )اتفاقية أفريقيا يف داخلياا  النازحن ومساعدة حلماية األفريقي
 فيهييييا مبييييا اإلنسييييان  حلقييييوق الرئيسييييية املعاهييييدات علييييى صييييديقالت ٢٩-١٤٠

 الدوليية واالتفاقيية القسيري  االختفياء مين األشيصا  مجي  حلماية الدولية االتفاقية
 االختيييياري والربوتوكيييو   وتيييدريبه  ومتيييويله  واسيييتصدامه  املرتزقييية جتنييييد ملناهضييية
 القاسيييييية عقوبيييييةال أو املعاملييييية ضيييييرو  مييييين وغييييي ه التعييييي يب مناهضييييية التفاقيييييية

 )أوكرانيا ؛ املهينة أو الالإنسانية أو
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 املتصي ة اإلجيراءات لرصيد الوطنية اللجنة لتوصيات الكامل تنفي ال ٣٠-١٤٠
 واالجتيار األطفيا  عمل إهناء أجل من األطفا   وعمل واالستغال  االجتار ملكافحة

 الشمالية ؛ وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة )اململكة هب 
 أحكييييام ميييي  الوطنييييية التشييييريعات ملواءميييية اجلارييييية العملييييية تسييييري  ٣١-١٤٠

 )زمبابوي ؛ اإلنسان حلقوق الدولية املعاهدات
 مجييي  حلمايية الدوليية االتفاقييية عليى للتصيديق الالزميية التيداب  اختياذ ٣٢-١٤٠

 األرجنتن ؛) القسري االختفاء من األشصا 
 الربوتوكييو  علييى التصييديق إىل اهلادفيية واملبييادرات العمليييات واصييلة ٣٣-١٤٠

 )بنن ؛ البالغات تقدم إبجراء املتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري
 الييدوي ابلعهييد امللحييق االختييياري الربوتوكييو  علييى التصييديق يف النظيير ٣٤-١٤٠
 القوميات ؛ املتعددة بوليفيا )دولة والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلا 
 التيام واالسيتقال  الكافيية املاليية املوارد لتوف  املناسبة التداب  اختاذ ٣5-١٤٠

 )بلغار  ؛ اإلنسان حلقوق الوطين للمجلس
 والشيبا  األطفيا  حقيوق ومحايية تعزييز بشيأن وطنية سياسة اعتماد ٣6-١٤٠

 )بلغار  ؛
 واملفتييو  احليير الطيياب  وضييمان املسييتقلة االنتصابييية اللجنيية إصييال  ٣٧-١٤٠

 اإلنسييان حلقييوق األفريقييية احملكميية لقييرارات امتثيياالا  املقبليية  لالنتصيياابت لشييفافوا
 )كرواتيا ؛ والشعو 

 جماالهتييا يف الوطنييية اإلمنائييية اخلطيية وضيي  إىل الرامييية اجلهييود مواصييلة ٣8-١٤٠
 )مصر ؛ اإلنسان حقوق حالة لتعزيز اخلمسة
 يف املنيا  تغي  إدماج خال  من القائمة املؤسسية األطر تعزيز كفالة ٣٩-١٤٠

 )فيجي ؛ واحمللي واإلقليمي الوطين الصعد على وامليزنة التصطيط
 وسييييادة األساسييية احلقيييوق يقييوض الييي ي الفسيياد  مكافحييية اعتبييار ٤٠-١٤٠

 )فرنسا ؛ وطنية قضية القانون 
 التيييييام واالسيييييتقال  الكافيييييية املاليييييية امليييييوارد لضيييييمان تيييييداب  اختييييياذ ٤١-١٤٠

 )غاان ؛ اإلنسان وقحلق الوطين للمجلس
 اجملليييس ملهمييية الكاميييل التنفيييي  ضيييمان أجيييل مييين جهودهيييا مواصيييلة ٤٢-١٤٠

 الوطنييية اللجييان ميي  والتعيياون القييدرات بنيياء خييال  ميين اإلنسييان  حلقييوق الييوطين
 )إندونيسيا ؛ األخرى املناطق من اإلنسان حلقوق
 وقحلقيييي الييييوطين اجمللييييس إبنشيييياء املتعلييييق القييييانون بتنفييييي  التعجيييييل ٤٣-١٤٠

 )العراق ؛ ابريس ملبادئ وفقاا  بعمله ليضطل  اإلنسان
 املتعلقية األنظمية يف اإلنسيان حقيوق جميا  يف التدريب مبادئ إدراج ٤٤-١٤٠

 )العراق ؛ األجنبية الشركات تراخيص إبصدار
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 عيين املييدافعن محاييية إىل الرامييية للتشييريعات الكامييل التنفييي  ضييمان ٤5-١٤٠
 )إيطاليا ؛ اإلنسان حقوق
 حقيوق ومحايية تعزييز جميا  يف الفاعلية العناصر جلمي  التدريب توف  ٤6-١٤٠

 )األردن ؛ اإلنسان
 اإلنسيييان حبقيييوق للنهيييوض اليييوطين لليييربانم  الالزمييية امليييوارد تيييوف  ٤٧-١٤٠

 )األردن ؛ وتعزيزها
 قضييا  ملعاجليية اإلنسييان حلقييوق الوطنييية اللجنيية والييية نطيياق توسييي  ٤8-١٤٠

 املييييوارد مييين يكفيييي مبييييا وتزوييييدها اسيييتقالهلا وضييييمان ان اإلنسييي حقيييوق انتهاكيييات
 ملبيادئ وفقياا  فعيا  حنيو عليى بواليتها االضطالع من تتمكن لكي املاي واالستقال 

 )ليسوتو ؛ ابريس
 )ليبيا ؛ الوطنية اإلمنائية اخلطة لتنفي  األمهية من املزيد إيالء ٤٩-١٤٠
 فيهيا تتكاميل اإلنسيان  حبقوق املتعلقة التوصيات لتنفي  خطة وض  5٠-١٤٠

 ف دي ؛ )كابو املقبولة التوصيات ومجي  املستدامة التنمية أهداف
 السييتصراج الشييامل الييدوري لالسييتعراض الثالثيية الييدورة ميين االسييتفادة 5١-١٤٠
  ف دي ؛ )كابو اإلنسان حقوق وإعما  املستدامة التنمية أهداف تنفي  لدع  بياانت
 املناسيبة ابمليوارد وتزوييده اليوطين اجملليس مين الكاميل اونالتع ضمان 5٢-١٤٠

 )انميبيا ؛
 لضييمان األراضييي ملكييية ييينظ  اليي ي التشييريعي اإلطييار بتنفييي  التعجيييل 5٣-١٤٠
 )كندا ؛ النساء على ذل  يف مبا به  التنبؤ وميكن ومنصف عاد  بشكل توزيعها
 ومحايييية نسيياناإل حقييوق عيين املييدافعن محاييية بشييأن قييوانن اعتميياد 5٤-١٤٠

 )ابراغواي ؛ ابلنزاع املتعلقة القضائية اإلجراءات يف والضحا  الشهود
 وفقييياا  اإلنسيييان حلقيييوق اليييوطين اجملليييس لعميييل الفعيييا  السييي  ضيييمان 55-١٤٠
 مولدوفا ؛ )مجهورية ابريس ملبادئ
 طريييق عيين ديفييوار كييوت  يف اإلنسييان حلقييوق الييوطين اجمللييس تفعيييل 56-١٤٠
 )السنغا  ؛ ابريس ملبادئ وفقاا  املالية املوارد من يكفي ما توف 
 حقييوق جمييا  يف والتييدريب التثقيييف يف احملييرز التقييدم تعزيييز مواصييلة 5٧-١٤٠

 أفريقيا ؛ )جنو  اإلنسان
 )السودان ؛ اإلنسان حبقوق املعنية للجهات التدريب توف  58-١٤٠
 )أوكرانيا ؛ نساناإل حلقوق مستقلة وطنية مؤسسة إنشاء عملية من االنتهاء 5٩-١٤٠
  ٢٠٢٠-٢٠١٦ للفيييي ة الوطنييييية اإلمنائييييية اخلطيييية تنفييييي  مواصييييلة 6٠-١٤٠

 املستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية وحتقيق الفقر على للقضاء جبهد والسعى
 )الصن ؛ اإلنسان حقوق جبمي  الشعب ليتمت  متن أساس إرساء أجل من
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 الوطنييييييييييية اإلمنائييييييييييية للصطيييييييييية العملييييييييييي التنفييييييييييي  يف االسييييييييييتمرار 6١-١٤٠
 )أوزبكستان ؛ ٢٠٢٠-٢٠١٦ للف ة
 اإلنسييان  حلقييوق الييوطين اجمللييس أنشييطة يف النجييا  اسييتمرار كفاليية 6٢-١٤٠
 )أوزبكستان ؛ ابريس ملبادئ وفقاا  ٢٠١٨ عام أنشئ ال ي
 جمييا  يف العامليية احلكومييية وغيي  احلكومييية الفاعليية اجلهييات تييدريب 6٣-١٤٠
 )اليمن ؛ اإلنسان حلقوق واملعياري املؤسسي اإلطار بشأن اإلنسان حقوق
 إىل هتيييدف تيييداب  الوطنيييية اإلمنائيييية اسييي اتيجيتها تضيييمن يف النظييير 6٤-١٤٠
 )أذربيجان ؛ العامة اخلدمة جما  يف واملساءلة الكفاءة ز دة ضمان
 بييرانم  أجيل مين اليدوي اجملتمي  ميين املقدمية التقنيية املسياعدة قبيو  65-١٤٠
 )بواتن ؛ اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز لوطينا الدع 
 الوطنييية املؤسسييات يف اجلديييد الدسييتور نشيير نطيياق توسييي  ضييمان 66-١٤٠
 )بوتسواان ؛ فعاالا  تنفي اا  تنفي ه أجل من اجلمهور عامة أوساط ويف

 املتسياوية املشاركة دون حتو  اليت القانونية األحكام مجي  استعراض 6٧-١٤٠
 لضيمان املالئمية التيداب  واختياذ والسياسيية  العامية الشيؤون يف اهبي والنهوض للمرأة
 النتصيياابت ال شيي  علييى املييرأة وتشييجي  العاميية الشييؤون يف املييرأة مشيياركة حتسيين

 )بلغار  ؛ السياسية املناصب
 )هندوراس ؛ اجلنساي التمييز ملكافحة القانونية التداب  تعزيز 68-١٤٠
 واملمارسية القيانون يف ابملهيق املصيابن األشصا  حلماية تداب  اختاذ 6٩-١٤٠
 )الربتغا  ؛ اإلنسان حقوق وانتهاكات التمييز أشكا  مجي  من

 واألسييرة  الشصصييية األحييوا  قييانون علييى تعييديالت إبدخييا  التعجيييل ٧٠-١٤٠
 الروسي ؛ )االحتاد واملرأة الرجل بن املساواة لضمان األخرى  التشريعات عن فضالا 
 ومجييييييي  واألسييييييرة الشصصييييييية األحييييييوا  قييييييانون بتعييييييديل جيييييييلالتع ٧١-١٤٠

 مجيي  ومكافحية وامليرأة  الرجيل بين املسياواة ضيمان هبدف الصلة ذات التشريعات
 والعنييف اجلنسييي العنييف سيييما وال والفتيييات  النسيياء ضييد والعنييف التمييييز أشييكا 
 )سلوفينيا ؛ الزان جترم وعدم اجلنس  نوع على القائ 
 القييييييانون يف ابملهييييييق  املصييييييابن األشييييييصا  حلماييييييية  تييييييداب اختيييييياذ ٧٢-١٤٠

 )بنغالديش ؛ التمييز أشكا  مجي  من واملمارسة 
 نطيياق خييارج القتييل أبعمييا  املتعلقيية االدعيياءات مجييي  يف التحقيييق ٧٣-١٤٠

 واليدفاع  واألمين الشيرطة قوات هبا تقوم اليت والتع يب القسري واالختفاء القضاء
 )تشيكيا ؛ الضحا  وتعوي  العدالة إىل اجلناة وتقدم
 األطفييييا   وعمييييل ابألشييييصا  االجتييييار حيييياالت مجييييي  يف التحقيييييق ٧٤-١٤٠
 )هندوراس ؛ املسائل تل  بشأن واألسر السكان توعية محالت وتعزيز
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 املتعليييييق والقيييييانون اجلنيييييائي القيييييانون يف اليييييواردة األحكيييييام تعيييييديل ٧5-١٤٠
 االنتقييييام ميييين خييييوف وند التعبيييي  حرييييية يف احلييييق علييييى تيييينص حبييييي  ابلصييييحافة

 )ملديف ؛ االحتجاز أو التوقيف أو
 )ماي ؛ األطفا  سيما ال ابألشصا   االجتار ملكافحة جهودها مواصلة ٧6-١٤٠
 )موريتانيا ؛ العائلي العنف ملكافحة التوعية محالت تعزيز ٧٧-١٤٠
 )املكسي  ؛ للمن  مستقلة آلية وإنشاء التع يب حلظر تشريعات تنفي  ٧8-١٤٠
 والسييييالم الييييدميقراطي التحييييو  حتقيييييق أجييييل ميييين اجلهييييود مواصييييلة ٧٩-١٤٠

 )ميامنار ؛ البلد يف واالستقرار
 يف املسيؤولة اجلهات وتدريب اجلمهور وعي إلذكاء جهودها تكثيف 8٠-١٤٠
  )الفلبن ؛ واألطفا  النساء سيما ال ابألشصا   االجتار مكافحة جما 
 ضيمان أجيل مين االجتيار بشيأن موحيدة لتشغي إجراءات دليل وض  8١-١٤٠

 واملالحقيية والتحقيييق اهلوييية حتديييد مراحييل يف اجلوانييب ومتعييدد متناسييق هنيي  اعتميياد
 )سيشيل ؛ أتهيله  وإعادة الضحا  محاية ضمان م  القضائية 

 العائلي العنف ملكافحة الالزمة والسياسية التشريعية التداب  اعتماد 8٢-١٤٠
 - والنفسييييية القانونييييية احلماييييية ضييييمان ميييي  اجليييينس  عنييييو  علييييى القييييائ  والعنييييف

 )شيلي ؛ للضحا  االجتماعية
 وفقياا  حميددة  جرميية التعي يب جرميية العتبيار الالزمية التيداب  اعتماد 8٣-١٤٠

 )أوروغواي ؛ التع يب مناهضة اتفاقية ألحكام
 )أرمينيا ؛ ابلبشر االجتار مكافحة إىل الرامية اجلهود تكثيف 8٤-١٤٠
 عليى ذل  يف مبا اجلنسي  العنف ملكافحة املوارد من مزيد ختصيص 85-١٤٠

 )أس اليا ؛ اجلناة ومقاضاة املسلحة  القوات أفراد يد
 التعسيييفي  واالعتقيييا  للقيييوة  املفيييرط االسيييتصدام منييي  إىل السيييعي 86-١٤٠

 )بوتسواان ؛ االحتجاز مرافق يف املعاملة وإساءة والتع يب 
 السياسيي االنتمياء عين النظير بصرف عادلة  مةحماك يف احلق ضمان 8٧-١٤٠

 اسييتقال  بتعزيييز وذليي  املزعييوم  للجيياي الشصصييي أو الييديين أو األيييديولوجي أو
 )كرواتيا ؛ القضائية املؤسسات

 )الربازيل ؛ القضاء استقاللية تعزيز إىل هتدف إضافية تداب  اعتماد يف النظر 88-١٤٠
 ونزاهييية القضيييائي النظيييام اسيييتقال  انلضيييم الالزمييية التيييداب  اعتمييياد 8٩-١٤٠

 الفسياد ومكافحية القيانون  إنفياذ سلطات قبل من اإلنسان حقوق واح ام قراراته 
 )إكوادور ؛

 احمليييياك  كييييل  يف القانونييييية للمسيييياعدة حملييييية مكاتييييب فييييت  مواصييييلة ٩٠-١٤٠
 فاسو ؛ )بوركينا االبتدائية
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 األشيصا  حقيوق عزيزلت املتص ة التداب  مجي  تطبيق قابلية ضمان ٩١-١٤٠
 )غابون ؛ احملاكمة قبل االحتجاز رهن أو الشرطة لدى احملتجزين

 األشييييصا  بقيييياء عييييدم وضيييمان السييييجون يف االكتظييييا  ميييين احليييد ٩٢-١٤٠
 )أملانيا ؛ املقررة الزمنية احلدود خارج احملاكمة قبل حمتجزين
 ءإييال مي  االحتجياز  مرافق ظروف حتسن أجل من اجلهود مضاعفة ٩٣-١٤٠
 الرسوي ؛ )الكرسي احملاكمات وتسري  واألطفا   للنساء خا  اهتمام
 املعامليية وإسيياءة ابلتعيي يب املتعلقيية االدعيياءات يف التحقيييق ضييمان ٩٤-١٤٠
 إىل وتقيييدميه  اجلنييياة مالحقييية وضيييمان واليييدفاع  واألمييين الشيييرطة قيييوات ييييد عليييى

 )مدغشقر ؛ العدالة
 اإلجنيازات وتوطيد العيد  إقامية يف االسيتقال  تكفل تشريعات تنفي  ٩5-١٤٠
 ومكافحييية احمليياك  أمييام الظييروف يف ابملسيياواة يتعليييق فيمييا سيييما وال حتققيي   اليييت

 )املكسي  ؛ العقا  من اإلفالت
 املؤسسييات ملييوظفي اإلنسييان حقييوق جمييا  يف تدريبييية بييرام  تنفييي  ٩6-١٤٠
 )املكسي  ؛ البلد يف والعدالة ابألمن املعنية
 السيجون ونظيام القضيائي النظيام إصيال  إىل الرامية هوداجل مواصلة ٩٧-١٤٠

 )املغر  ؛
 )ب و ؛ القضاء استقال  كفالة  إىل الرامية التداب  تعزيز ٩8-١٤٠
 توف  خال  من اإلنسان حبقوق التثقيف جما  يف احملرز التقدم تعزيز ٩٩-١٤٠

 يف تصيييييةاملص والسيييييلطات القيييييانون إبنفييييياذ املكلفييييين للميييييوظفن املنيييييتظ  التيييييدريب
 )الربتغا  ؛ القضائية املؤسسات

 مييين واحليييد السيييجون يف األوضييياع لتحسييين الالزمييية التيييداب  اختييياذ ١٠٠-١٤٠
 )إسبانيا ؛ اكتظاظها

 )سويسرا ؛ للسجن بديلة عقوابت لتنفي  وطنية عمل خطة وض  ١٠١-١٤٠
 املعامليية وإسيياءة ابلتعيي يب املتعلقيية االدعيياءات يف التحقيييق ضييمان ١٠٢-١٤٠
 ليشيت ؛ - )تيمور والدفاع واألمن الشرطة قوات انبج من

 اسييتقال  وضييمان القضييائي  للنظييام النطيياق واسيي  إبصييال  القيييام ١٠٣-١٤٠
 )أوكرانيا ؛ فعا  حنو على القضائية السلطة
 )أوكرانيا ؛ السجون يف األوضاع حتسن ١٠٤-١٤٠
 حقييوق اتوجتيياوز  ابنتهاكييات املتعلقيية االدعيياءات مجييي  يف التحقيييق ١٠5-١٤٠

  ٢٠١١ عيام إىل ٢٠١٠ عام من الف ة يف وقع  اليت تل  ذل  يف مبا اإلنسان 
 األمريكية ؛ املتحدة )الوال ت عنها املسؤولن وحماسبة
 )زامبيا ؛ لالكتظا  ابلتصدي السجون يف العيش ظروف حتسن ١٠6-١٤٠
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 عاملييةامل وإسيياءة ابلتعيي يب املتعلقيية االدعيياءات يف الييدقيق التحقيييق ١٠٧-١٤٠
 )زامبيا ؛ اجلناة ومقاضاة والدفاع  واألمن الشرطة قوات جانب من

 املوظفون فيه  )مبن األمن قوات صفوف يف التوعية محالت تكثيف ١٠8-١٤٠
 )بلجيكا ؛ التع يب مكافحة سياق يف االحتجاز  مراكز يف

 لضيحا  العدالية إىل الوصو  لتيس  الالزمة الوسائل وتوف  تداب  اختاذ ١٠٩-١٤٠
 )بلجيكا ؛ الضحا  هلؤالء والقضائي القانوي الدع  وحتسن اجلنسي  العنف
 املضييايقات مييرتكي وإدانيية ومقاضيياة والتجميي   التعبيي  حرييية ضيمان ١١٠-١٤٠

 القانون إلنفاذ فعالة تداب  واختاذ واملدونن  املستقلن الصحفين ضد والتهديدات
 )تشيكيا ؛ اإلنسان حقوق عن املدافعن حبماية املتعلق
 وذات شييييفافة املقبلييية االنتصييياابت تكييييون أن لضيييمان تيييداب  اختييياذ ١١١-١٤٠

 )فرنسا ؛ مصداقية
 وغي ه  اإلنسيان حقوق عن واملدافعون الصحفيون يتمكن أن ضمان ١١٢-١٤٠
 التعبيي  حرييية يف حلقييوقه  احلييرة املمارسيية ميين املييدي اجملتميي  يف الفاعليية العناصيير ميين

 املضييايقة  أو التصويييف أو االنتقييام ميين خييوف دون السييلمي والتجميي  ييياتاجلمع وتكييوين
 )أيرلندا ؛ ٢٠٢٠ عام يف املقبلة الرائسية االنتصاابت سياق يف سيما وال

 االنتصابيييية العمليييية تكيييون أن لضيييمان املالئمييية التيييداب  مجيييي  اختييياذ ١١٣-١٤٠
 )إيطاليا ؛ للجمي  وشاملة شفافة املقبلة
 اإلنسييييان حقييييوق عيييين للمييييدافعن واحلماييييية التعبيييي  ةحرييييي ضييييمان ١١٤-١٤٠

 هتيدف مسيتقلة آليية إنشياء خيال  مين السياسين واملعارضن املستقلن والصحفين
 بتعزييز املتعليق القيانون تنفيي  إجيراءات بشيأن ٢٠١٧ عيام مرسوم تنفي  ضمان إىل

 )كندا ؛ اإلنسان حقوق عن املدافعن ومحاية
 املتعلييق والقييانون اجلنييائي القييانون يف الييواردة ماألحكييا مجييي  مواءميية ١١5-١٤٠

 اليدوي اإلنسيان حقيوق قيانون مي  التعبي  حريية يف احليق حاليياا  تقييد اليت ابلصحافة
 )هولندا ؛ ١٦ املستدامة التنمية هدف م  يتماشى مبا واإلقليمي 

 أنشيييطة ممارسييية عليييى تفيييرض قييييود أليييية التيييام االمتثيييا  مييين التأكيييد ١١6-١٤٠
 وغي ه والسياسيية املدنيية ابحلقيوق اخليا  اليدوي للعهيد اإلعيالم وسائطو  الصحافة

 كور  ؛  )مجهورية الصلة ذات اإلنسان حقوق صكوك من
 الدسيييتور يف املكيييرس النحيييو عليييى التجمييي   حلريييية الفعيييا  ضيييمانال ١١٧-١٤٠

 كور  ؛  )مجهورية
 نسياناإل حقيوق عين امليدافعن محايية لضيمان الالزمة اخلطوات اختاذ ١١8-١٤٠

 بعملهي  القييام مين لتمكيينه  والتصوييف التهديدات من - منه  النساء وخاصة -
 عييين امليييدافعن ضيييد والتصوييييف والتهدييييد املضيييايقة أعميييا  ميييرتكي وتقيييدم حبريييية 
 مولدوفا ؛ )مجهورية العدالة إىل اإلنسان حقوق
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 اعتميدت الوطنية اجلمعية أن من الرغ  على الصحافة  حرية حتسن ١١٩-١٤٠
 احتجيييياز مبييييدئياا  حيظيييير الصييييحافة بشييييأن قييييانوانا  ٢٠١٧ األو /ديسييييمرب كيييانون  يف
 )س اليون ؛ الصحفين سجن أو

 فيهيا مبيا اإلنسان  حقوق انتهاكات مجي  يف مستقلة حتقيقات إجراء ١٢٠-١٤٠
  ٢٠١١-٢٠١٠ يف االنتصيياابت بعييد مييا فيي ة يف العنييف جييراء وقعيي  اليييت تليي 

 )إسبانيا ؛ العدالة إىل اعنه املسؤولن تقدم وضمان
 )سويسرا ؛ طويلة لف ات دولين انتصاابت مراقي دعوة ١٢١-١٤٠
 ليشيت ؛ - )تيمور اإلنسان حقوق عن املدافعن ومحاية تعزيز قانون إصدار ١٢٢-١٤٠
 حييى الدسييتور  ميين ١٩ للمييادة وفقيياا  التعبيي   حرييية يف احلييق محاييية ١٢٣-١٤٠
 مييين خيييوف دون بصيييراحة اليييتكل  الصيييحفيون   فييييه مبييين األفيييراد  جلميييي  يتسيييى
 الشمالية ؛ وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة )اململكة االعتقا  أو االنتقام
 الرشيد؛ احلك  مؤسسات نوعية حتسن ١٢٤-١٤٠
 وذليي  التعبيي   حلرييية آمنيية بيئيية لتهيئيية الالزميية التييداب  مجييي  اختيياذ ١٢5-١٤٠

 عين وامليدافعون الصحفيون سيما وال وتعزيزها  ناإلنسا حقوق محاية على للعاملن
 ومقاضياة ضده  العنف أعما  مجي  يف للتحقيق تداب  يشمل مبا اإلنسان  حقوق

 )األرجنتن ؛ مرتكبيها
 وفقياا  والنسياء  للرجيا  ابلنسبة الزواج لسن األدىن احلد نفس حتديد ١٢6-١٤٠

 )زامبيا ؛ الدولية للمعاي 
 صييفوف يف سيييما ال للبطاليية  التصييدي إىل الرامييية جهودهييا مواصييلة ١٢٧-١٤٠
 )ابكستان ؛ الريفية املناطق يف يعيشون ال ين واألشصا  والشبا  النساء
 وصييوهل  إمكانييية وضييمان الضييعفاء  محاييية إىل الرامييية التييداب  تعزيييز ١٢8-١٤٠

 )السلفادور ؛ الطبيعية املوارد إىل الكامل
 الفقييير مييين احليييد أجيييل مييين امليييوارد تعبئيييةل املب ولييية اجلهيييود مضييياعفة ١٢٩-١٤٠

 )إثيوبيا ؛
- االجتماعيية العواميل بشيأن اليوعي إذكياء إىل الراميية اجلهود ز دة ١٣٠-١٤٠

 )إثيوبيا ؛ اجملتم  يف الضعيفة الفئات حقوق محاية أو تعزيز على تؤثر اليت الثقافية
 لتصيديا وإىل الفقير حيدة من التصفيف إىل الرامية جهودها مواصلة ١٣١-١٤٠
 )نيج   ؛ اجملتم  يف الضعيفة الفئات حملنة

 التمكين تعيزز الييت الفقير حيدة من التصفيف مبادرات تنفي  تكثيف ١٣٢-١٤٠
 )الفلبن ؛ النساء سيما وال الضعيفة  للفئات االقتصادي

 )السودان ؛ الفقر حدة من التصفيف أجل من األموا  تعبئة ١٣٣-١٤٠
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 التقييييييدم فوائييييييد تقاسيييييي  ميييييين مواطنيهييييييا مجييييييي  يييييييتمكن أن ضييييييمان ١٣٤-١٤٠
 )بنغالديش ؛ وجام  تشاركي بشكل االقتصادي

 اخليييدمات خمتليييف إىل الوصيييو  نطييياق توسيييي  عليييى العميييل مواصيييلة ١٣5-١٤٠
 حنييو علييى االسييتفادة ميي  اخلامسيية  سيين فييوق لألطفييا  ذليي  يف مبييا اجملانييية  الطبييية
 )كواب ؛ الصحية ةاألساسي اهلياكل يف البلد شهده ال ي التحسن من فعا 
 املمارسات وتباد  اهلدف احملددة اجملانية الصحية الرعاية نظام تعزيز ١٣6-١٤٠
 الدميقراطية ؛ الشعبية كور   )مجهورية الصدد ه ا يف اجليدة
 السيييكانية للفئيييات الصيييحية الرعايييية عليييى احلصيييو  إمكانيييية حتسييين ١٣٧-١٤٠
 )فرنسا ؛ الصحة يف احلق وتعزيز ضعفاا  األشد
 التغطيييية حتقييييق هبيييدف الصيييحية  للرعايييية األساسيييية اهلياكيييل تعزييييز ١٣8-١٤٠

 الرسوي ؛ )الكرسي الشاملة الصحية
 الطارئييية  احلييياالت يف التولييييد رعايييية عليييى احلصيييو  إمكانيييية تيسييي  ١٣٩-١٤٠

 سيواء حيد على واحلواضر األر ف من النساء حصو  وإمكانية القابالت  وتدريب
 الرسوي ؛ كرسي)ال الصحية الرعاية على
 ابمليرأة املتعلقية اليربام  سييما وال الصيحية  للسياسيات اليدع  تيوف  ١٤٠-١٤٠

 )عمان ؛ والرض  النساء بن الوفيات معد  ختفي  هبدف والرض  
 الرعاييية علييى احلصييو  إمكانييية حتسيين إىل الرامييية جهودهييا مواصييلة ١٤١-١٤٠

 مبين الضعفاء  لألشصا  متاماا  ةمتاح الصحية املرافق مجي  أن من ابلتأكد الصحية
 )سيشيل ؛ اإلعاقة ذوي واألشصا  الريفية املناطق من األشصا  فيه 
 وصيو  إمكانيية وضيمان الصحة  يف ابحلق يتعلق فيما جهودها مواصلة ١٤٢-١٤٠

 فلسطن ؛ )دولة الصحية اخلدمات كافة  إىل والفتيات  النساء فيه  مبن اجلمي  
 )الكونغو ؛ الصحة قطاع يف كب   بقدر ملاليةا املوارد ز دة ١٤٣-١٤٠
 األطفيييا  جلميييي  جييييد تعليييي  ضيييمان أجيييل مييين اجلهيييود تعزييييز ز دة ١٤٤-١٤٠

 الدميقراطية ؛ الشعبية كور   )مجهورية
 اجلهييود ومواصييلة الفتييات بتعلييي  النهييوض إىل الراميية التييداب  تعزييز ١٤5-١٤٠
 )جيبويت ؛ الدراسة عن طاعلالنق الرئيسية األسبا  مكافحة إىل الرامية
 خييال  ميين اإلعاقيية ذوي لألشييصا  التعلييي  يف احلييق تعزيييز مواصييلة ١٤6-١٤٠
 احلييياة يف فعاليية مشيياركة ومشيياركته  التقليييدي املدرسييي النظييام يف إدميياجه  ضييمان

 )جيبويت ؛ الغاية هل ه املوارد من يكفي ما وختصيص اجملتمعية 
 عليييى والفتييييات للفتييييان اجملييياي جلييييدا التعليييي  عليييى احلصيييو  كفالييية ١٤٧-١٤٠
 الرسوي ؛ )الكرسي السواء
 علييى احلصييو  إمكانييية يف املسيياواة ضييمان إىل الرامييية التييداب  تعزيييز ١٤8-١٤٠
 )هندوراس ؛ للجمي  والشامل املنصف التعلي 
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 التعليي  يف للجمي  فر  لضمان التعلي  جما  يف االستثمار مواصلة ١٤٩-١٤٠
 )لبنان ؛
 عليييى احلصيييو  فييير  تكيييافؤ ضيييمان إىل الراميييية جهودهيييا مواصيييلة ١5٠-١٤٠

 )ميامنار ؛ الفتيات مشاركة ضمان سيما وال التعلي  
 )عمان ؛ للجمي  اجليد التعلي  توف  إىل الرامية اجلهود مواصلة ١5١-١٤٠
 فييه  مبين اجلييد  التعليي  عليى األطفيا  مجي  حصو  إمكانية كفالة ١5٢-١٤٠

 )قطر ؛ قةاإلعا ذوو األطفا 
 وحتسيين املييدارس ميين التسيير  مكافحيية إىل الرامييية اجلهييود مواصييلة ١5٣-١٤٠
 )تونس ؛ التعلي  نوعية
 تعليي  عليى احلصيو  فير  تكيافؤ ضيمان إىل الرامية اجلهود تكثيف ١5٤-١٤٠
 )اجلزائر ؛ للجمي  وشامل منصف جيد
 رأة املييي ضيييد العنيييف ملكافحييية والتعليميييي القضيييائي اإلطيييارين تعزييييز ١55-١٤٠
 )فرنسا ؛ لإلانث التناسلية األعضاء تشويه سيما وال

 مجيي  مكافحية سييما وال امليرأة  حقيوق تعزيز إىل الرامية اجلهود مواصلة ١56-١٤٠
 )جورجيا ؛ املبكر أو القسري والزواج لإلانث التناسلية األعضاء تشويه أشكا 
 العنيييف مييين  واألطفيييا النسييياء حلمايييية فعالييية تيييداب  اختييياذ مواصيييلة ١5٧-١٤٠

 خيدمات وتيوف  العائلي العنف ملكافحة تشريعات وتنفي  تعزيز طريق عن اجلنسي 
 )أملانيا ؛ للضحا  اآلمنة واألماكن املشورة
 )آيسلندا ؛ الزواج إطار يف االغتصا  على واملعاقبة العائلي العنف جترم ١58-١٤٠
 التناسييييلية األعضيييياء تشييييويه علييييى للعقييييوابت التييييام التنفييييي  ضييييمان ١5٩-١٤٠

 )آيسلندا ؛ لإلانث
 التمييزييية القييوانن مجييي  وإلغيياء العييائلي  العنييف لتجييرم تييداب  اختيياذ ١6٠-١٤٠
 )اهلند ؛ والسياسية العامة الشؤون يف ابملرأة النهوض تعوق اليت

 لتعزييز العامية التوعية محالت طريق عن اجلنسن بن املساواة حتسن ١6١-١٤٠
 )إندونيسيا ؛ األساسية اإلنسانية حقوقهن ةممارس على النساء قدرة
 واحليييياة السياسيييية احليييياة يف امليييرأة مشييياركة ليييز دة اجلهيييود تكثييييف ١6٢-١٤٠
 )العراق ؛ العامة
 ضد الضارة املمارسات مجي  ومكافحة من  إىل الرامية اجلهود تعزيز ١6٣-١٤٠

 األطفييا  وزواج لييإلانث التناسييلية األعضيياء تشييويه ذليي  يف مبييا والفتيييات  النسيياء
 )إيطاليا ؛ القسري والزواج املبكر والزواج
 جلميي  تتا  أن وضمان واستغالهل   األطفا  عمل مكافحة مواصلة ١6٤-١٤٠

 )إيطاليا ؛ التعلي  على احلصو  إمكانية األطفا 
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 التعلييييي  علييييى الفتيييييات حصييييو  إمكانييييية لضييييمان اجلهييييود مواصييييلة ١65-١٤٠
 إىل اضيييطررن إذا املدرسييية إىل العيييودة مكانييييةإ ضيييمان سييييما وال مناسيييب  بشيييكل

 التسييير  وراء الكامنييية األسيييبا  يف أوثيييق بشيييكل والنظييير التعليييي   عييين االنقطييياع
 )لبنان ؛ املدرسي
 التناسيييلية األعضييياء تشيييويه عليييى القضييياء إىل الراميييية التيييداب  ز دة ١66-١٤٠

 تو ؛)ليسو  البلد من والغربية الشمالية األجزاء يف سيما ال لإلانث 
 التعلييييي  علييييى احلصييييو  يف الفتيييييات فيييير  لتعزيييييز اجلهييييود مواصييييلة ١6٧-١٤٠

 اليييت الرئيسييية األسييبا  ومكافحيية عنييه  انقطعيين إن إليييه وعييودهتن فيييه واسييتبقائهن
 )ملديف ؛ االنقطاع ه ا إىل تدف 
 الربمليان يف متثيلهيا ز دة أجيل مين للميرأة السياسيية املشاركة تشجي  ١68-١٤٠

 )ميامنار ؛
 الضيارة  املمارسيات عليى القضاء إىل الرامية التداب  من املزيد اختاذ ١6٩-١٤٠
 والفتيييات النسيياء حقييوق تنتهيي  الييت لييإلانث  التناسييلية األعضيياء تشييويه سييما وال

  )انميبيا ؛
 ذل  يف مبا املرأة  متكن تعزيز إىل هتدف جديدة قوانن وتنفي  اعتماد ١٧٠-١٤٠

  ؛)كندا السياسية مشاركتها
  )عمان ؛ املرأة متكن دع  مواصلة ١٧١-١٤٠
 امليييييرأة ومتكييييين اجلنسييييين بييييين التكيييييافؤ لتحقييييييق اجلهيييييود مواصيييييلة ١٧٢-١٤٠

 )ابكستان ؛
 صييين  ومراكيييز أدوار يف النسييياء عيييدد ز دة أجيييل مييين اجلهيييود بييي   ١٧٣-١٤٠
 )ابكستان ؛ القرار
 )ابراغواي ؛ حةصرا الزواج إطار يف واالغتصا  املنزي العنف جترم ١٧٤-١٤٠
 املب ولية واجلهيود للفتييات التعليي  عليى احلصيو  إمكانيية تعزييز مواصيلة ١٧5-١٤٠

 )ب و ؛ الدراسة عن االنقطاع حالة يف التعلي  يف واستبقائهن عودهت  لضمان
 )الفلبن ؛ واألطفا  األمهات وفيات ملكافحة املب ولة اجلهود تعزيز ز دة ١٧6-١٤٠
 - االجتماعيية املواقيف تغيي  هبيدف العامية التوعيية تمحيال مواصلة ١٧٧-١٤٠

 كور  ؛  )مجهورية والفتيات النساء حقوق تعزيز دون حتو  اليت الثقافية
 الوطنييية واالسيي اتيجية الييوطين الييربانم  تنفييي  علييى العمييل مواصييلة ١٧8-١٤٠

 الروسي ؛ )االحتاد واألطفا  النساء ضد العنف ملكافحة
 يف مبيا امليرأة  ضيد والعنيف التمييز مكافحة إىل الرامية  التداب تعزيز ١٧٩-١٤٠
 يف ثغيييييرات أي عليييييى والقضييييياء الصيييييلة  ذات القيييييوانن تنفيييييي  خيييييال  مييييين ذلييييي 

 النمطية للقوالب والتصدي املرأة  حقوق محاية تقوض أن ميكن الوطنية التشريعات
 )رواندا ؛ النساء على تؤثر اليت التمييزية
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 الصييحة خييدمات علييى احلصييو  إمكانييية تكفييل اليييت التييداب  مواصييلة ١8٠-١٤٠
 بشيأن والتوعيية التثقييف بيرام  وتنظيي  واملراهقات  للنساء البلد أحناء مجي  يف اإلجنابية
 )صربيا ؛ واإلجنابية اجلنسية الصحة يف واحلق احلمل من  وسائل استصدام أمهية
 ومحايتهيييا اءالنسييي حقيييوق تعزييييز إىل الراميييية اليييربام  بتنفيييي  التعجييييل ١8١-١٤٠
 امللحيق والربوتوكيو  امليرأة ضيد التميييز أشيكا  مجي  على القضاء اتفاقية م  متشياا 

 أفريقييييييا يف امليييييرأة حقيييييوق بشيييييأن والشيييييعو  اإلنسيييييان حلقيييييوق األفريقيييييي ابمليثييييياق
 أفريقيا ؛ مابوتو )جنو  )بروتوكو 

 لييييإلانث التناسييييلية األعضيييياء لتشييييويه حييييد لوضيييي  العمييييل تكثيييييف ١8٢-١٤٠
 )إسبانيا ؛ القسري جوالزوا 
 )تونس ؛ املرأة ضد العنف مكافحة مواصلة ١8٣-١٤٠
 اجلييرائ  قبيييل ميين الظييواهر علييى القضيياء إىل الرامييية اجلهييود مضياعفة ١8٤-١٤٠
 )تركيا ؛ لإلانث التناسلية األعضاء وتشويه الطقوس ستار حت  ترتكب اليت

 التعلييييي  يرتطييييو  ومواصييييلة واألطفييييا   النسيييياء حقييييوق محاييييية ز دة ١85-١٤٠
 )الصن ؛ العامة الصحية والرعاية
 ضييييعفاا  الفئيييات أكثيييير لصييياح االجتماعيييية الييييربام  تعزييييز مواصيييلة ١86-١٤٠
 البوليفارية ؛ فنزويال )مجهورية واألطفا  النساء سيما وال

 )زمبابوي ؛ املرأة ومتكن اجلنسن بن املساواة لتعزيز القائمة التداب  توطيد ١8٧-١٤٠
 )الكونغو ؛ العامة احلياة قطاعات مجي  يف للمرأة الفعا  اإلدماج ضمان ١88-١٤٠
 الكونغو ؛) لإلانث التناسلية األعضاء تشويه ملكافحة اجلهود مضاعفة ١8٩-١٤٠
 )أرمينيا ؛ الفر  تكافؤ وضمان املرأة بتمكن التزامها مواصلة ١٩٠-١٤٠
 األو / نكييييييانو   ٢٣ يف الصييييييادر ٧5٧-٩٨ رقيييييي  القييييييانون إنفيييييياذ ١٩١-١٤٠

 اليييوعي وز دة امليييرأة  ضييد العنيييف أشييكا  بعييي  عليييى املعاقبيية بشيييأن ١٩٩٨ ديسييمرب
 مرتكبييييه عليييى املفروضييية والعقيييوابت ليييإلانث التناسيييلية األعضييياء لتشيييويه الضيييارة ابآلاثر

 )أس اليا ؛
 أحييد ابعتبيياره املييرأة متكيين تعزيييز إىل الرامييية التييداب  اختيياذ مواصييلة ١٩٢-١٤٠

 )أذربيجان ؛ الساحل منطقة يف الدميغرايف والعائد املرأة كنمت مشروع أهداف
 املييييرأة حقييييوق وتعزيييييز محاييييية إىل الرامييييية التييييداب  ميييين املزيييييد اختيييياذ ١٩٣-١٤٠

 )بواتن ؛ ابملدارس الفتيات التحاق إمكانية سيما وال والطفل 
 االجتماعي والتماس  اإلدماج بتعزيز املتعلق الدع  برانم  مواصلة ١٩٤-١٤٠
 املتعييددة بوليفيييا )دوليية جنسيياي منظييور ميين األراضييي حيييازة أميين ضييمان أجييل ميين

 القوميات ؛
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 األطفييا   عمييل علييى القضيياء أجييل ميين فعاليية تييداب  اختيياذ مواصييلة ١٩5-١٤٠
 )أملانيا ؛ والتعدين الزراعة قطاعي يف املثا   سبيل على
 وضييمان الييوالدة عنييد األطفييا  تسييجيل نظييام حتسيين يف االسييتمرار ١٩6-١٤٠
 الرسوي ؛ )الكرسي النزاع حاالت يف سيما وال األطفا   حقوق
 )آيسلندا ؛ األطفا  عمل ملكافحة اجلهود تكثيف ١٩٧-١٤٠
 بقطيياع املتعلقيية السياسييات مجييي  يف الطفييل حقييوق مراعيياة تعمييي و ١٩8-١٤٠

 الطفيل حقوق للجنة  ٢٠١٣) ١٦ رق  العام التعليق م  متشياا  التجارية  األعما 
 يسلندا ؛)آ

 األطفيييا  محايييية بشيييأن الوطنيييية السياسيييات ليييدع  اجلهيييود مواصيييلة ١٩٩-١٤٠
 )ليبيا ؛ واملراهقن

 عليى القيائ  العنيف ضيحا  لدع  الالزمة الوطنية االس اتيجية تنفي  ٢٠٠-١٤٠
 )ميامنار ؛ اجلنسي االستغال  ضحا  واألطفا  اجلنس نوع

 للسياسيية الشييامل التنفييي  لأجيي ميين الكافييية املييوارد ختصيييص ضييمان ٢٠١-١٤٠
 )الفلبن ؛ الطفل حلماية الوطنية
 يف معيه التعياون ومواصيلة امليدي للمجتمي  اهليام اليدور دع  مواصلة ٢٠٢-١٤٠
 )صربيا ؛ األحداث اجلاحنن حالة حتسن جما 
 األطفييا  ميي  التعامييل واملؤسسييي القييانوي اإلطييار يكفييل أن ضييمان ٢٠٣-١٤٠

 أفريقيا ؛ )جنو  الدولية املعاي  م  يتفق وحن على للقانون املصالفن
 البلييد يف املولييودين األطفييا  مجييي  تسييجيل لضييمان اجلهييود تكثيييف ٢٠٤-١٤٠
 )إسبانيا ؛ القصر اجلنسية عدميي أوضاع وتسوية الواجب النحو على
 )تونس ؛ األطفا  محاية إىل الرامية اجلهود مواصلة ٢٠5-١٤٠
 األطفييييييا  محاييييييية إىل الرامييييييية السياسيييييياتو  التييييييداب  تنفييييييي  تعزيييييييز ٢٠6-١٤٠

 )أنغوال ؛ االختيارية وبروتوكوالهتا الطفل حقوق اتفاقية م  يتماشى مبا
 مييين أكيييرب لعيييدد املوالييييد تسيييجيل تيسييي  إىل الراميييية التيييداب  تعزييييز ٢٠٧-١٤٠

 )أنغوال ؛ األطفا  وخباصة داخلياا  املشردين األشصا 
 فعيياالا  تنفييي اا  تنفييي ه وكفاليية التنظيمييي اإلطييار نطيياق توسييي  مواصييلة ٢٠8-١٤٠
 يف ابحليق يتعليق ميا ذلي  يف مبيا اجملتمي   يف ابلكامل اإلعاقة ذوي األشصا  لدم 
 )كواب ؛ واخلا  العام القطاعن يف الالئق العمل
 ذوي األشيييصا  حقيييوق وتعزييييز محايييية إىل الراميييية اجلهيييود مواصيييلة ٢٠٩-١٤٠

 )مصر ؛ اإلعاقة
 توظيييف وتشيجي  اإلنسييان حقيوق محاييية إىل الراميية وداجلهيي مواصيلة ٢١٠-١٤٠

 )املغر  ؛ اإلعاقة ذوي األشصا 
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 وتزويده  العادي  التعلي  نظام يف اإلعاقة ذوي األشصا  إدماج ضمان ٢١١-١٤٠
 السعودية ؛ العربية )اململكة حيتاجوهنا قد اليت اخلاصة اخلدمات بكل ذاته الوق  يف

 جميييا  يف اإلقليميييية ودون القاريييية بيييادراتامل بشيييأن العميييل مواصيييلة ٢١٢-١٤٠
 ابنعيييدام املتعلقييية الوطنيييية العميييل خطييية وتنفيييي  اعتمييياد خيييال  مييين اجلنسيييية انعيييدام

 التنمية أهداف من ٩-١٦ والغاية أبيدجان إعالن يف الوارد لاللتزام وفقاا  اجلنسية 
 )سويسرا ؛ املستدامة

 عييين ذلييي  يف مبيييا نسيييية اجل انعيييدام جتنيييب إىل الراميييية اجلهيييود تعزييييز ٢١٣-١٤٠
 عييدميي األشييصا  بوضيي  املتعلقيية االتفاقييية وتنفييي  املواليييد تسييجيل تيسيي  طريييق

 . )أوغندا اجلنسية انعدام حاالت خبف  املتعلقة واالتفاقية اجلنسية
 مناسييب وقيي  يف عليهييا ردوداا  وسييتقدم التالييية  التوصيييات ديفييوار كييوت  سييتدرس -١٤١

  اإلنسان حقوق جمللس واألربعن ةالثاني الدورة موعد يتجاوز ال
 األصلية الشعو  بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية على التصديق ١-١٤١

 )الدامنرك ؛  ١٦٩ )رق  ١٩٨٩ والقبلية 
 العميا  بشيأن الدوليية العميل منظمية اتفاقية على التصديق يف النظر ٢-١٤١

 )أوروغواي ؛  ١٨٩ )رق  ٢٠١١ املنزلين 
 إطييييييار يف بييييييوال ت املكلفيييييين إىل دائميييييية دعييييييوة وجيييييييهت يف النظيييييير ٣-١٤١

 )قطر ؛ )التفيا  )جورجيا  اخلاصة اإلجراءات
 حلمايييية الدوليييية االتفاقيييية عليييى للتصيييديق اجلاريييية اجلهيييود مواصيييلة ٤-١٤١
 )غاان ؛ أسره  وأفراد املهاجرين العما  مجي  حقوق
 تنضيي  مل اليييت اإلنسييان حلقييوق األساسييية املعاهييدات علييى التصييديق 5-١٤١
 املهييياجرين العميييا  مجيييي  حقيييوق حلمايييية الدوليييية االتفاقيييية ذلييي  يف مبيييا بعيييد   إليهيييا
 )هندوراس ؛ أسره  وأفراد
 مجيي  حقيوق حلمايية الدوليية االتفاقية على للتصديق اجلهود تكثيف 6-١٤١
 )إندونيسيا ؛ أسره  وأفراد املهاجرين العما 
 العميييييا  مجيييييي  حقيييييوق ييييييةحلما الدوليييييية االتفاقيييييية عليييييى التصيييييديق ٧-١٤١

 )ابراغواي ؛ )السنغا   )رواندا  )أذربيجان  )مدغشقر  أسره  وأفراد املهاجرين
 العما  مجي  حقوق حلماية الدولية االتفاقية على التصديق يف النظر 8-١٤١

  ليشيت ؛ - )تيمور أسره  وأفراد املهاجرين
 القضائية واآلليات وليةالد اجلنائية احملكمة حتقيقات م  التام التعاون ٩-١٤١

 االنتهاكييات علييى ملقاضيياهت  العداليية إىل اجلنيياة مجييي  تقييدم إىل هتييدف اليييت األخييرى
 األسود ؛ )اجلبل السابقة النزاعات يف املرتكبة
 مجييي  حقييوق حلماييية الدولييية االتفاقييية علييى التصييديق عملييية تسييري  ١٠-١٤١
 )موزامبيق ؛ أسره  وأفراد املهاجرين العما 
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 اختييييييار عنيييييد االسيييييتحقاق عليييييى ومبنيييييية مفتوحييييية عمليييييية اعتمييييياد ١١-١٤١
 املتحييييدة األميييي  معاهييييدات هيئييييات النتصيييياابت الييييوطين الصييييعيد علييييى املرشييييحن
 الشمالية ؛ وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة )اململكة

 )ب و ؛ واملصاحلة واحلقيقة احلوار جلنة تقرير نشر يف النظر ١٢-١٤١
 لعاميييية واملصيييياحلة واحلقيقيييية احلييييوار جلنيييية ميييين املقييييدم ريييييرالتق إاتحيييية ١٣-١٤١

 )أس اليا ؛ واضحة جرب سياسة ووض  اجلمهور
 اإلعاقييية ذوي واألشيييصا  واألطفيييا  النسييياء مشييياركة مييين التأكيييد ١٤-١٤١

 والسياسات التشريعات وض  يف جمدية بصورة واملهمشة األصلية احمللية واجملتمعات
 واليوطين احملليي الصعد على الكوارث خماطر من واحلد ا املن بتغ  املتعلقة والربام 
 )فيجي ؛ والدوي
 جمانيية تعليميية خدمات توف  أجل من ابلتعلي  املرتبطة الرسوم إلغاء ١5-١٤١

 السعودية ؛ العربية )اململكة
 مجييي  يف املسييتمر واجليييد اجمليياي التعلييي  علييى احلصييو  فيير  تعزيييز ١6-١٤١
 )فرنسا ؛ البلد أحناء
 الشيييامل اجلييييد التعليييي  عليييى احلصيييو  إمكانيييية يف املسييياواة ضيييمان ١٧-١٤١

 )اهلند ؛ سنة ١٢ عن تقل ال ملدة اجملاي العام التعلي  وكفالة للجمي 
  عليى املكثيف ابلعمل والشامل  املنصف اجليد التعلي  ضمان مواصلة ١8-١٤١
 فلسطن ؛ )دولة عاماا  ١٢ عن تقل ال ملدة األطفا  جلمي  اجملاي العام التعلي  كفالة
 )أوكرانيا ؛ عاماا  ١٢ عن تقل ال ملدة اجملاي العام التعلي  كفالة ١٩-١٤١
 ميي  متاشييياا  عاميياا  ١٢ عيين تقييل ال ملييدة اجمليياي العييام التعلييي  كفاليية ٢٠-١٤١

  .)اجلزائر ٤ املستدامة التنمية هدف لتحقيق هبا املتعهد االلتزامات
 أدانه  املدرجييية التحييياور  جلسييية أثنييياء املقدمييية اتالتوصيييي ديفيييوار كيييوت  درسييي  -١٤٢

  هبا علماا  وأحاط 
 ومغيايري اجلنسيي امليل ومزدوجي واملثلين املثليات حقوق محاية حتسن ١-١٤٢
 التمييييز عيدم قيوانن نطياق توسيي  طرييق عيين اجلنسين صيفات وحياملي اجلنسيانية اهلويية

 ظرفياا  بوصيفها اجلنسيية املثليية إلغياء طرييق وعين اجلنسيانية  واهلوية اجلنسي امليل لتشمل
 )أملانيا ؛ اجلنائي القانون من ٣٦٠ املادة يف احلا  هو كما  التشديد  ظروف من

 واملثلييات ابملهيق املصيابن األشيصا  حلماية الالزمة اخلطوات اختاذ ٢-١٤٢
 اجلنسن صفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي واملثلين

 )تشيكيا ؛ والعنف وال هيب التمييز أشكا  مجي  نم
 امليييييل ومزدوجييييي واملثلييييين املثليييييات حقييييوق حتمييييي تشييييريعات سيييين ٣-١٤٢

 توسييي  ذليي  يف مبييا اجلنسيين  صييفات وحيياملي اجلنسييانية اهلوييية ومغييايري اجلنسييي
 واهلوييية اجلنسييي امليييل أسيياس علييى التمييييز تشييمل حبييي  التمييييز عييدم قييوانن نطيياق
 )آيسلندا ؛ يةاجلنسان
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 تغيي  إحيداث عليى املساعدة أجل من العامة للتوعية محالت تنظي  ٤-١٤٢
 مولدوفا ؛ )مجهورية التقليدية املواقف يف

 اليييت للقييوانن ميتثلييون القييانون إبنفيياذ املكلفيين املييوظفن أن ميين التأكييد 5-١٤٢
 اجلنسيييانية ةاهلويييي ومغيييايري اجلنسيييي املييييل ومزدوجيييي واملثليييين املثلييييات حقيييوق حتميييي

 واملثليييين املثلييييات وصييي  ملكافحييية توعيييية حبميييالت والقييييام اجلنسييين  صيييفات وحييياملي
 )آيسلندا ؛ اجلنسن صفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي

 امليييل أسيياس علييى التمييييز علييى تنطييوي اليييت التشييريعات مجييي  تعييديل 6-١٤٢
 واختيياذ اجلنييائي  القييانون ميين ٣٦٠ املييادة ذليي  يف امبيي اجلنسييانية  اهلوييية أو اجلنسييي
 اهلوييية ومغييايري اجلنسييي امليييل ومزدوجييي واملثلييين املثليييات حلماييية ملموسيية خطييوات
 )أيرلندا ؛ واملضايقات والتمييز العنف أعما  من اجلنسن صفات وحاملي اجلنسانية

 امأحكييي مييين ذلييي  وغييي  اجلنيييائي القيييانون مييين ٣٦٠ امليييادة تعيييديل ٧-١٤٢
 اجلنسيانية  واهلويية اجلنسيي املييل أسياس عليى األشيصا  ضيد متييز اليت التشريعات

 )هولندا ؛ ١٠و 5 املستدامة التنمية هديف م  يتماشى مبا
 متيييز عليى تنطيوي اليت اجلنائية التشريعات يف الواردة األحكام إلغاء 8-١٤٢
 القييانون ميين ٣٦٠ ةامليياد سيييما وال اجلنسييانية  اهلوييية أو اجلنسييي امليييل أسيياس عليى

 )شيلي ؛ اجلنائي
 التميييز مين اخلطي ة واملسيتو ت العنف ادعاءات يف حتقيقات إجراء ٩-١٤٢
 وحيياملي اجلنسييانية اهلوييية ومغييايري اجلنسييي امليييل ومزدوجييي واملثلييين املثليييات ضييد

 األمريكية ؛ املتحدة )الوال ت اجلنسن صفات
 اجلنيائي  القيانون من ٣٦ املادة حكامأ لتعديل الالزمة التداب  اختاذ ١٠-١٤٢

 املييل أسياس عليى متيييز عليى تنطيوي الييت التشريعات من األخرى األحكام وك ل 
 )األرجنتن ؛ اجلنسانية واهلوية اجلنسي
 والتميييز والعنيف املسياواة النعيدام التصدي إىل الرامية اجلهود تعزيز ١١-١٤٢
 أس اليا ؛) اجلنسانية واهلوية اجلنسي امليل أساس على
 اليوظيفي األمين احي ام كفالية  طريق عن القضائية السلطة استقال  ضمان ١٢-١٤٢

 للقضييياء األعليييى اجملليييس رئييييس ابنتصيييا  للقضييياة للسيييما  الدسيييتور وتنقيييي  للقضييياة 
 )سلوفينيا ؛ القضائية السلطة يف التنفي ية السلطة وتدخل الفساد ومكافحة أبنفسه  

 املتعليييييق والقيييييانون اجلنيييييائي القيييييانون يف ردةاليييييوا األحكيييييام تعيييييديل ١٣-١٤٢
 بتهمية والعقيوابت اجلنيائي التشيه  مثيل التعبي   حريية داع بيال تقييد اليت ابلصحافة

 األمريكية ؛ املتحدة )الوال ت الدولة رئيس إهانة
 بشيييأن ٢٠١٧ أيلو /سيييبتمرب ٢٦ امليييؤر  ١٠ رقييي  التعميييي  إلغييياء ١٤-١٤٢
 )بلجيكا . القصر بهايرتك اليت اجلرائ  على املعاقبة

 الدولية موقيف عين تعيرّب  التقريير هي ا يف الواردة التوصيات و/أو االستنتاجات مجي  -١٤٣
 بتأيييد حتظيى أهنيا ي فهي  أن ينبغي وال االستعراض. موضوع الدولة و/أو قدمتها اليت )الدو  
 بكامله. العامل الفريق
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