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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورج الردددامس  املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -١

كددددددددددانون   26 إىل ١5   دورتدددددددددده التايددددددددددعن والعرددددددددددرين   القدددددددددد ة مددددددددددن5/١ حقددددددددددو  ا ن ددددددددددان
كدددددانون   ١6 . وايت عرضدددددل ايفالدددددن   مددددداع   اعل دددددن الرا عدددددن املعقدددددودة  20١٨ الثاين/ينددددداير
. واعتمدد يدنغارج كوليبداع. وترأيل وفد ماع وزيرة حقو  ا ن ان كاديداي 20١٨ الثاين/يناير

 . 20١٨ الثاين/ينايركانون   ١9 القريق العامس التقرير املتعلق  اع   جل ته العاشرة املعقودة  
  اختددار  لدد  حقددو  ا ن ددان فريددق املقددررين التدداع 20١٨ كددانون الثاين/يندداير  ١0 و  -2

 )اجملموعن الثالثين( لتي ري ايتعرا، ايفالن   ماع: جنوب أفريقيا  ويلوفينيا  والياابن.
رفدددق مدددن م 5  وللققدددرة 5/١مدددن مرفدددق قدددرار  لددد  حقدددو  ا ن دددان  ١5ووفقدددال للققدددرة  -3

 ماع:  صدرت الواثئق التالين ألغرا، ايتعرا، ايفالن   ١6/2١ قراره
 (؛A/HRC/WG.6/29/MLI/1) )أ(١5تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقال للققرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدته مقوضين األمم املتحددة ال دامين يفقدو  ا ن دان وفقدال  )ب( 
 ؛(A/HRC/WG.6/29/MLI/2( ))ب١5للققرة 

 )ج(١5موجز أعدته مقوضدين األمدم املتحددة ال دامين يفقدو  ا ن دان وفقدال للققدرة  )ج( 
(A/HRC/WG.6/29/MLI/3). 

  عن طريق اجملموعن الثالثين  قائمن أيئلن أعدهتا يدلقال أملانيدا والزازيدس ماعوأ حيلل إىل  -4
املتحددة لزياانيدا العىمد  وليختنردتاين واململادن  وال دويد ويدلوفينياوترديايا والزتغدال و لييادا 
 س.ع الرباي لاليتعرا، الدورج الراموهذه األيئلن متاحن عل  املوق .وآيرلندا الرمالين

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

يدددتعرا، الددددورج مدددن ار إىل اعولدددن الثالثدددنالتقريدددر الدددوطل  تقددددمأوضدددف وفدددد مددداع أن  -5
 الوطنين.عز ت م ابنعدام األمن وا رهاب واعرمين املنىمن اللغاين  ييا  صع    جرىالرامس 

تعزيددز ويايددن حقددو  ا ن ددان  فيمددا  دد ال دديا  الددوطل  الددوطل تاددور التقريددرويعددر،  -6
 تحليدددددس تادددددور ا طدددددار املعيدددددارجيتنددددداول ابلعدددددر، والعلددددد  مددددددى ال دددددنوات ا مددددد  املاضدددددين. و 

املنبثقددددن عددددن اريددددتعرا، الدددددورج الرددددامس تنقيددددذ التوصدددديات وارلتزامددددات  تا عددددنواملؤي ددددي  وم
يايددن و  عددن العقبددات الدد  تعيددق تعزيددز فملددالل    والتقدددم ازددرز  وأفملددس املماريددات 20١3 لعددام

 حقو  ا ن ان.
 اواعتمادهددددا  مددددن  ين دددد وائفلدددقددددوانني و  مراجعددددن  ا طددددار املعيدددارج واملؤي ددددي  وقدددد شدددد د -7

للمبددادا املتعلقددن  ركددز املؤي ددات ال نردداا اللينددن الوطنيددن يفقددو  ا ن ددان وفقدداملتعلددق إالقددانون 
 عدد . و الديتورالقانون املتعلق  راجعن الوطنين لتعزيز حقو  ا ن ان ويايت ا )مبادا ابري (  و 

 ىيم اريتقتاا.  قرر رئي  اعم ورين أتجيس تناألطراف ال يايين القاعلن   األمنالتراور مع 
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  الددذج اعتمدتدده اعمعيددن تعلددق ابملدددافعني عددن حقددو  ا ن ددانمددؤخرال القددانون امل وصدددر -٨
دد ويد.  عدني ارعتبدار حقدو  ا ن دانالدفاع عن منىمات  شواغسمجيع  ما أخذت الوطنين  عد

التزامددات الدولددن  وكددذل هددذا القددانون  وضددو  حقددو  وواجبددات املدددافعني عددن حقددو  ا ن ددان 
 حبمايت م.

  وإنردداا ال لتعزيددز حقددو  ا ن ددان ويايت دداإنردداا وزارة صةةددن حةددر  إىل الوفددد شدداروأ -9
؛ كمددا أشددار إىل عمليددن تنقيددذ اتقددا  ال ددالم واملةددايفن   مج طددوارا لتعزيددز النىددام القملددائي ددرا

 ماع املنبثق عن عملين اعزائر.
 وهدي تابدق  حبام الواقدع عقو ن ا عدامماع ألغل   فيما يتعلق    لن عقو ن ا عدامو  -١0
وخ ق قدل حادم اب عددام.  ينقَّدذ أج  مل منذ مثانينيات القدرن العردرينو . هلذه العقو ن اختيارايل ال وقق

 .إىل أحاام ابل ين املؤ د الةادرة من ذج قبس أحاام ا عدام راس من يي 
ددذتقددد و  -١١ تتيلدد  ابألخدد    قدداب  ددال ماافحددن ا فددالت مددن العإجددرااات هامددن   اُت 
  20١2  آذار/مدار   الدذين ارتابدوا انقدالابل  الع دارج اجمللد  عض أعملداا حماكمات   دا  
  جدرائم حدرب   لدال مداع هارتاا د  ب  يد الققي امل دج  ألإدانن ازامن اعنائين الدولين و 

  ددب    ا يددالمينرددرطن   المقددو، يددا ق وهددو   عليددو م مددان توريددهجندداايت لوإدانددن حمامددن 
أفددراد  الحقددنمتدددا ري مددن أجددس   ا ن ددان. كمددا اُتددذت مدداع ج دديمن يفقددو انت اكددات  هارتاا دد

 اتدعم إنراا عندن حتقيقدمن أجس   و  ان  قملااي انت اكات حقو  ا ن نيقوات األمن املتورط
ن ارنت اكددات جدرائم ايفدرب واعدرائم ضددد ا ن دانين واعدرائم اعن دين وغريهدا مد دوليدن للتحقيدق  

  فتحددل علدد  يددبيس املثددالو . ا ن دداين ا اددرية للقددانون الدددوع يفقددو  ا ن ددان والقددانون الدددوع
حقو  ا ن دان  الدفاع عن منىمات وثَّقل في اوزارة العدل حتقيقات عل  م توى املناطق ال  

ددده  و قدددو  ا ن دددانانت اكدددات يف   ابمددداكو  املددددعي العدددام تددديام إىل وزيدددر العددددل تعليمدددات وجَّ
أمددن الدولددن   صتلدد  قددوات القدوات امل ددلحن و  األحددداا املن ددو ن إىلحتقيقددات   لقددتف ومدو   

  تتنقدددس وحددددة مدددن الردددرطن الع دددارين مدددع كدددس يدددرين   اب ضدددافن إىل ذلددد و التقدددارير املنردددورة. 
علدد  در ني املدد مددن أفددراد الدددرر والرددرطن القملددائين  املاونددن   هددذه الوحدددةلَّددات  مندداطق النددزاع. و 
 ا ن اين. اح ام حقو  ا ن ان والقانون الدوع من ايفرص عل     النحو املناي 

لتةدددددج  مددددن أجددددس اقادددداع األمددددلالشددددرعل   إصددددال   قددددد ن ايفاومددددنأبالوفددددد  أفددددادو  -١2
إىل قدانون التوجيده والز دن  ن عدز الوطنيدن  وأشداروالتحدايت ذات الةلن اب رهاب واعرميمخاطر لل

اعدددي  أفدددراد تددددري  ال الع دداريني وقدددانون الز دددن املتعلقدددن ابألمددن الدددداخلي. وكثقدددل ايفاومدددن أيملدد
اافحددددن ملوشددددرعل   إنردددداا مركددددز قملددددائي ووحدددددات متخةةددددن وتزويدددددهم ابملعدددددات الالزمددددن  

و عثددن األمددم   ددلحن املاليددنت املالتعداون  ددني القددوا ت ايفاومددنعددزز ال   رهداب واعرميددن املنىمددن. وأخددري ا
 خدانعملين ابر  اتوقو  )البعثن املتااملن( أل عاد لتحقيق اريتقرار   ماعاملتحدة املتااملن املتعددة ا

 .واعرمين عز الوطنين ماافحن ا رهاب ال     ال احس ا مايين ملناقنموعن اجملو 
مدددن الوصدددول إىل املدريدددن   دددب  يدددتمان العديدددد مدددن الادددالب   لدددال وويدددط مددداع  رو  -١3

 ون ى  مدددلأطقدددال مدددن  عدددض املنددداطق إىل مددددار  أخدددرى ن قدددس   هدددذا الوضدددع وملعاعدددنانعددددام األمدددن. 
لمبدددادا التوجي يدددن لال وفقدددتعزيدددز التددددا ري األمنيدددن ال أيملددد قدددررؤرا األطقدددال. ومدددن املهلددداختبدددارات خاصدددن 

 .ال  وضعت ا األمم املتحدة النزاع امل لف يفماين املدار  واعامعات من اريتخدام الع ارج أثناا



A/HRC/38/7 

GE.18-06102 4 

العندد  ردد ن : األول  املدرأة والاقددسإعددداد مردروعي قددانونني  ردد ن حقددو  ال حاليدد وجيدرج -١4
إزالدددن  القدددانونني املدددذكورين اعتمددداد مردددروعي  دددمفاعن ددداين والثددداين  رددد ن يايدددن الاقدددس. ويي

ه األعملدددداا   وجتددددرم ترددددويواأليددددرة قددددانون األحددددوال الرخةددددين  املوجددددودة األحاددددام التمييزيددددن 
 العن  اعن اين.ه من أشاال التنايلين لإلاا وغري 

ايدددتخدام   دددا   دددا فيملاافحدددن أيدددوأ أشددداال عمدددس األطقدددال وقدددد   دددذلل ج دددود كبدددرية -١5
 حدارت األطقدال املددرتباني ابعماعدات امل ددلحن   ت عددا     امل ددلف. و  الواقدع ندزاعاألطقدال   ال

أجددددس مددددن ال حامسددددال   الدددد  تردددداس عنةددددر ال ددددال  والت ددددريف وإعددددادة ا دمدددداج أنرددددان نددددزع إطددددار
 .القةري واملتويط والاويس من أجس تنميت ا عل  األمداريتقرار القورج ملاع و 

إنرداا عندن  مدعتقددم  أ حدرز  ع اآلليدات الدوليدن يفقدو  ا ن دانوفيما يتعلدق ابلتعداون مد -١6
ليندددن إىل جانددد  ال  20١7إعدددداد التقريدددر الدددوطل لاليدددتعرا، الددددورج الردددامس   عدددام متا عدددن 

ت الدوليددن الدد  إعددداد التقددارير األوليددن والدوريددن  ردد ن تنقيددذ ارتقاقيددا لدددعم املردد كن  ددني الددوزارات
 دددرامج عمدددس   إطدددار   و ضدددافن إىل ذلددد . واب 2009  عدددام  واملنرددد ة  صدددادقل علي دددا مددداع

ومتا عددن  إنردداا آليددن واحدددة  عددداد التقددارير قددررمددن امل  20١٨لنةدد  األول مددن عددام ايفاومددن ل
العامددن يفقددو   دارةع ا  ردداس وثيددق مدد هددذه اآلليددن يددتعمسو   توصدديات هيئددات املعاهددداتتنقيددذ 
 .أيملال هي إنراؤها  من املقررال   ا ن ان

ال ددددالم  حتقيددددق جددددسلعمددددس مددددن ألة مدددداع الرايددددخن إراد هددددذه ا جددددراااتوجت ددددد مجيددددع  -١7
 .اح امال اتمال  اح ام حقو  ا ن انواملةايفن الوطنين مع 

وارفتقددار  يددن دد لن األمنمن ددا املحتدددايت  مدداع جددهتوا  الوضددع راشددنهلال مددع ذلدد   ونىددر و  -١٨
 إىل املوارد املالين.

يعين وتردر إجدراا انتخداابت رييدين ال ات مل الق ة الد  يغاي دا التقريدر الدوطل أيملدقد و  -١9
اتقدددا   علددد  توقيدددعالإىل  فملدددل  وإمتدددام عمليدددن التقددداو، مدددع اعماعدددات امل دددلحن الددد  أو لديدددن
أ حددرز تقدددم    ال ددائد لدد  الددرغم مددن انعدددام األمددن. وع20١5  مدداع   عددام  واملةددايفنم ال ددال

يددددذ نقت لتن ددديق ليندددن الوطنيددددنالارتقددددا  و  تا عدددن تنقيدددذعنددددن م وأ نردددئل. تنقيدددذ ارتقددددا  كبدددري  
تزامدات لار متا عدنت د يس تنقيدذ و  غيدن ا املمثس ال امي لدرئي  اعم وريدن  حس حمل   ال  ارتقا 

 اع ات صاحبن املةلحن.مجيع ال  تع دت هبا 
أبنده  رقتناع دا  اتقدا  ال دالم واملةدايفن   مداع تنقيذإطار حت م ماع مجيع التزاماهتا   و  -20
تحدايت الد  للال . ونىر من أجس إجياد حس م تدام لألزمنجد  ديس موثو   ه للاريق ال لمي ر يو 

ت ددتحق املؤي دات الوطنيددن و ماليدن. تقنيددن و ات م داعد إىل تلقديمدداع  تتالدع  تواجده تنقيدذ ارتقددا 
 داعدة فيمدا يتعلدق  بنداا القددرات واملال خاصدال اهتمامدال أيمل يفقو  ا ن ان ومنىمات اجملتمع املدين

 أن تؤديه   تعزيز حقو  ا ن ان ويايت ا. ملتوخ  الدور ا ابلنىر إىلالتقنين 
التغلد  علد    رح  الوفد ابع ود القيمن ال   ذهلا اجملتمع الدوع مل اعدة مداع وقد  -2١

 املددناملتابعثددن الالتعدداون املمتدداز مددع األمددم املتحدددة مددن خددالل  وأشددار إىل  األزمددن املتعددددة األ عدداد
 التايعن إىل ماع. زايرتهأجرى ج ذعل حبالن حقو  ا ن ان   ماع  الوا بري امل تقس امل

املالقددددني  ددددورايت   إطددددار ومدددداع علدددد  ايددددتعداد للتعدددداون  ردددداس كامددددس مددددع مجيددددع  -22
 زايرةلنىدر علد  وجده ال درعن   أج طلد  تع دد ابتو   ااات ا اصن جمللد  حقدو  ا ن دانا جر 
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املقدرر   ن في م  زايرة ماعإىل ني . وقد دعل ايفاومن مؤخرال  عض املقررين ا اصيوج ونه إلي ا
 تعزيددز ويايددن حقددو  ا ن ددان  ناملعنيدد نا اصدد ةا دداص املعددل حبقددو  ا ن ددان للم دداجرين واملقددرر 

 .ماافحن ا رهاب ييا وايفرايت األيايين   
 زام ا آبلين اريتعرا، الدورج الرامس.تؤكد ماع من جديد التال  وأخري  -23

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفدددال  بيدداات خددالل جل ددن التحدداور. وتددرد التوصدديات املقدمددن خددالل جل ددن  7٨ أدىل -24

 التحاور   القرع الثاين من هذا التقرير.
وماافحدن    يفمايدن حقدو  املدرأةوأعر ل موريتانيدا عدن تقدديرها للي دود الد  تبدذهلا مداع -25

ورحبددل ابلتددزام الدولددن  تعزيددز ال ددالم  .العندد  اعن دداين وا عدددام خددارج ناددا  القملدداا والتعددذي 
ودعدددل  .واملةدددايفن الوطنيدددن واع دددود الددد  تبدددذهلا لاقالدددن التمتدددع ابيفدددق   م دددتوى معيردددي رئدددق

 .موريتانيا اجملتمع الدوع إىل مواصلن دعم ماع
 وضدددع   و 20١6موريرددديو  إنرددداا الليندددن الوطنيدددن يفقدددو  ا ن دددان   عدددام ورحبدددل  -26

لعدالددددن ارنتقاليدددددن لل يايددددن الوطنيددددن ال يايددددن الوطنيددددن يفقددددو  ا ن ددددان و  ردددد ن اخاددددط عمددددس 
ُتدداذ تدددا ري يفمايددن حقددو  املددرأة والاقددس. وأيدددت موريردديو  النددداا ابو   202١-20١7 للقدد ة

  ناا القدرات وامل اعدة التقنين.فيما    وع الذج وج ته ماع إىل اجملتمع الد
  وأعر دل عددن ثقت ددا   أن   التعدداون مدع ا بددري امل ددتقس املا ددي   رغبدن مدداع نوَّهدلو  -27

كما رحبل املا ي  جب دود الدولدن   هذا التعاون ليرمس مجيع آليات األمم املتحدة.ي ويَّع ناا  
 .و  ا ن ان والعدالن ارنتقالينتنقيذ اتقا  ال الم وييايات حقالرامين إىل 

نراا اللينن الوطنين يفقو  ا ن ان. ورحظ أن ترويه األعملاا إاعبس األيود  شادوأ -2٨
وأعرب عن أيدقه لعددم وجدود إحةدااات ودرايدات عدن   التنايلين لإلاا ر يزال يراس حتدايل 

ماافحدددن تردددويه  رددد ن ن مدددوارد كافيدددن لتنقيدددذ خادددن العمدددس الوطنيددد عددددم وجدددودالعنددد  اعن ددداين و 
 األحدوال الرخةدين األعملاا التنايلين لإلاا. وأشار اعبس األيود إىل الرواغس املتعلقن  قدانون

 املنقف وشيع ماع عل  تعديله. ةواألير 
عددددادة إريدددداا يدددديادة القددددانون  وماافحددددن ا فددددالت مددددن إمدددداع  لتددددزامورحدددد  املغددددرب اب -29

إنردداا اللينددن الوطنيددن يفقددو  ا ن ددان وعنددن ايفقيقددن العقدداب  ويايددن حقددو  ا ن ددان. ورحدد  
 شيع املغرب ماع عل  مواصلن ج ودها ملاافحن ارجتار ابلبرر.و والعدالن واملةايفن. 

عمليددددن   وأشددددادتورحبدددل موزامبيددددق ابع دددود الدددد  تبدددذهلا مدددداع لتنقيدددذ اتقددددا  ال دددالم.  -30
الديدددتور مدددع أحادددام اتقدددا  ال دددالم.  مواامدددنهبددددف  مددداع مراجعدددن الديدددتور الددد  اضدددالعل هبدددا

 .وق  اختيارج لعقو ن ا عدام تابيقورحىل موزامبيق 
ع. ندزا التحدايت ال  يارح ا ال ا أحرزته من تقدم عل  الرغم منوأثنل اميبيا عل  ماع مل -3١

حقدو  ا ن دان   دا   ذلد   اعدديرة ابلثنداا الد  أخدذهتا الدولدن    دالورحبل اميبيا ابملبدادرات 
 إنراا وزارة م ؤولن عن حقو  ا ن ان. وحثل اميبيا اجملتمع الدوع عل  م اعدة ماع.
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ع امل دلف. ندزا أقرت نيبال ابلتحدايت ال  واج ت دا مداع   ال دنوات األخدرية   دب  الو  -32
ال  الدولدن. و ينمدا ووزارة حقدو  ا ن دان وإصد  ورحبل إنرداا الليندن الوطنيدن يفقدو  ا ن دان

ماافحدددن تردددويه األعملددداا التنايدددلين  مهيدددننيبدددال   يايدددن العدالدددن ارنتقاليدددن  أشدددارت إىل أ لرحبددد
 ن ماع ت تحق دعم اجملتمع الدوع   ج ودها.أبت نيبال أفادلإلاا. و 

لعددددم  اعدددن أيدددق  لورحبدددل هولنددددا إصدددال  الليندددن الوطنيدددن يفقدددو  ا ن دددان. وأعر ددد -33
حقددددو  ا ن ددددان. ودعددددل هولندددددا مدددداع إىل حت ددددني حالددددن  انت اكددددات ن مددددرتايأج مددددالحقددددن م

أخددذ قددوات الدددفاع واألمددن مددن أجددس منددع اعماعددات املتارفددن العنيقددن مددن طريقددن عمددس ال دديون و 
 هرن أصالل.   يئن  حيز أويع

ن تادددور حالدددن حقدددو  ا ن دددان   مددداع يتوقددد  علددد  مجيدددع األطدددراف إل الندددرويج قالدددو  -34
قلددق خدداص إزاا ايددتمرار ا فددالت مددن العقدداب عددن النددرويج  أعر ددلعلدد  اتقددا  ال ددالم. و املوقعدن 

اآلاثر الاارثيدددن إزاا علددد  العنددد  ضدددد املدددرأة   دددا   ذلددد  تردددويه األعملددداا التنايدددلين لدددإلاا  و 
 لألزمن عل  إعمال ايفق   التعليم.

اريددتمرار   علدد  ورحبددل ابراغددواج  تعدداون مدداع مددع ا بددري امل ددتقس. وشدديعل مدداع  -35
لقدددانون الددددوع ا ن ددداين مدددن لقدددو  ا ن دددان و  ددديمن يفاعنت اكدددات رماافحدددن إفدددالت مدددرتاي ا

العقاب. وأعر ل ابراغواج عن قلق ا إزاا ايتمرار املماريات التقليدين والقوالد  النمايدن الملدارة 
 ضحااي ترويه األعملاا التنايلين لإلاا.ارتقاع عدد و 

مناصد   شدغسعتماد القانون الرامي إىل تعزيز امل داواة  دني اعن دني   ورحبل  ولندا اب -36
. وأعر ل عن قلق ا إزاا التقارير ال  تقيدد أبن عمليدات ماافحدن ا رهداب ابلتعيني أو ارنتخاب

انت اكدددات يفقدددو  ا ن دددان   دددا   ذلددد   أيدددقرت عدددنقدددوات الددددفاع واألمدددن املاليدددن  نق دددذهتاالددد  
 رحتياز التع قي.ارختقاا الق رج وا

 ا الدولن  نراا اللينن الوطنين يفقدو  ا ن دان وفقدال تورحبل الزتغال ابع ود ال   ذل -37
عدددن الزتغددال  وأعر دددل .لعقو دددن ا عدددام اختيددارايل  قددال وق تابدددقملبددادا ابريدد . ورحىدددل أن مدداع 

 القلق إزاا التقارير املتعلقن اب فالت من العقاب.
نرداا عندن ايفقيقدن والعدالدن  وأعر ل مج ورين كوراي عن تقديرها للي ود ال   ذلت ا مداع  -3٨

نىام ددا القملددائي. ورحبددل  تعدداون مدداع مددع اجملتمددع الدددوع   اع ددود الراميددن إىل  ولتعزيددزواملةددايفن 
  ود الدولن من خالل  رامج صتلقن.ع وأعر ل عن دعم احت ني ايفالن   لال ماع. 

علد  أراضدي ا. عدادة   دط يدلان الدولدن  وأثنل رواندا عل  مداع ملدا تبذلده مدن ج دود  -39
 اددر  من دداوشدديعل مدداع علدد  تعزيددز اع ددود الراميددن إىل ماافحددن التمييددز والعندد  ضددد املددرأة   

تقدو،  مدن شد  ا أنتنقيذ القوانني ذات الةدلن والقملداا علد  أج ثغدرات   التردريعات الوطنيدن 
 املرأة. ياين حقو 

وأشددارت ال ددنغال إىل اع ددود الدد  تبددذهلا مدداع لتح ددني حالددن حقددو  ا ن ددان   البلددد  -40
رغم اهليمات ا رها ين. ورحبل ابلتدا ري الرامين إىل ماافحن ا فالت من العقاب   دا   ذلد  

ين يفقدو  رحبل ال نغال إنراا اللينن الوطنو لعن  ضد الن اا والقتيات. عندما يتعلق األمر اب
 ا ن ان وفقال ملبادا ابري .
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وإنردداا وزارة حقدو  ا ن ددان   يدرياليون ابلتددزام الدولدن فيمدا يتعلددق ابلعدالدن ارنتقاليدن لورحبد -4١
 ددداعدة املطلبددل قدددد أن مدداع  لالليندددن الوطنيددن يفقدددو  ا ن ددان. ورحىدددإنردداا و   وإصددال  الدولدددن

إعدداد التقدارير مدن أجدس   تنقيدذ اتقدا  ال دالم  و الد  تواج  دا لتةددج للتحددايت مدن أجدس اتقنين ال
 هيئات املعاهدات وأثناا عملين اريتعرا، الدورج الرامس. الةادرة عنوتنقيذ التوصيات 

م   يدددددديا  تنقيددددددذ اتقددددددا  ال ددددددالم.  د   يددددددلوفينيا أن التقريددددددر الددددددوطل قددددددد ق دددددد رحىددددددلو  -42
التردريعات الوطنيدن مدع الةداور الدوليدن يفقدو   واامدنمراريع قوانني مل وضع عدةرحىل  كما

 ا ن ان.
ورحبل جنوب أفريقيا ابلتدا ري ال  اُتذهتا ماع لتعزيز حقو  ا ن ان ويايت ا   دا    -43

ال يايددن الوطنيددن وخاددن و ذلدد  اعتمدداد ال يايددن الوطنيددن وخاددن العمددس الوطنيددن يفقددو  ا ن ددان؛ 
 وا طار اري اتييي لالنتعاش ارقتةادج والتنمين امل تدامن.؛ العمس الوطنين للعدالن ارنتقالين

وأثنددل دولددن فل دداني علدد  مدداع ملددا تبذلدده مددن ج ددود لتعزيددز يايددن حقددو  ا ن ددان    -44
وأشدددارت إىل أمهيدددن عددددم لمدددرأة. لت أمهيدددن ضدددمان امل ددداواة   املعاملدددن وعددددم التمييدددز كددددالبلدددد وأ

الدينيدن وازافىدن  ور يديما فيمدا يتعلدق  تنقديف قدانون  لملدغو  اعماعداتايت الم حاومن ماع 
 األحوال الرخةين واأليرة.

آليدددن اريدددتعرا،  وملرددداركت ا  وأثدددل ال دددودان علددد  مددداع لتعاو دددا مدددع اجملتمدددع الددددوع  -45
 املقدمدن التوصدياتتنقيدذ  ملتا عدن عندن و نردائ ا  األمدل  االدورج الرامس  عل  الدرغم مدن وضدع

 .200٨ عام ايتعرا، إطار  
 دا رحىدل لانورحبل ال ويد اب اوات املتخذة لزايدة مراركن املدرأة   صدنع القدرار.  -46

علدد  الددرغم مددن قبددول م ددتمرال أن إفددالت مددرتاي انت اكددات حقددو  ا ن ددان مددن العقدداب مددا زال 
 حمايبت م. ر ن ماع للتوصيات املقدمن خالل اريتعرا، ال ا ق 

  مددددع قددددد يدددداات ايفالددددن العامددددن أنو قددددد تقدددداقم اع الددددداخلي لنددددز اأن  راورحىددددل يوي دددد -47
. وأعر ددل 20١5اتقددا  ال ددالم   عددام علدد  وقيددع الترغددم   ايددتمرار انت اكددات حقددو  ا ن ددان

وإزاا ىر ترويه األعملاا التنايلين لإلاا  يفعدم اعتماد أج ترريعات إزاا يوي را عن أيق ا 
 .١9٨0عقو ن ا عدام منذ عام  وق  تابيق الرغم من عل  أحاام جديدة اب عدام إصدار
واعتمددددداد   ليرددددد  إنرددددداا وزارة حقدددددو  ا ن دددددان وإصدددددال  الدولدددددن - ورحبدددددل تيمدددددور -4٨

ييايات وطنين  ر ن حقو  ا ن دان والعدالدن ارنتقاليدن. ورحىدل  وجده خداص ج دود الدولدن 
واعتماد تدا ري تردريعين لتعزيدز امل داواة   لقملاا عل  ترويه األعملاا التنايلين لإلااالرامين إىل ا

  ني اعن ني.
رحبل ابلتقدم الدذج أحرزتده مداع مندذ تقددم تقريرهدا و حتدايت م تمرة  وجود وأقرت توغو   -49

 يلان الدولن عل  مجيع األراضي الوطنين.   طإعادة فيما    لاليتعرا، ال ا ق  ور ييما 
ن   اريدددتعرا، قدمدددمددداع لتنقيدددذ التوصددديات امل وأشدددادت تدددون  ابع دددود الددد   دددذلت ا -50

 وضددع إطددار معيددارج ومؤي ددي يفمايددن حقددو  ا ن ددان وإنردداا  تلدد  املتعلقددنال ددا ق  ر يدديما 
 وطنين يفقو  ا ن ان.الؤي ن امل
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وأدانل تركيا انت اكات حقو  ا ن ان ا ارية ال  ارتابت ا مجاعات م لحن   لال  -5١
ها لددن ج الدولددن إزاا م دد لن املرددردين داخليددال مددن تلدد  املناقددن. ورحبددل مدداع وأعر ددل عددن تقدددير 

 دا يتواصدس م داعدة مدداع   أبت أفدادابع دود الد   دذلت ا مداع لتعزيدز املؤي دات الدميقراطيدن و 
 تل  اع ود.

ورحبددددل أوكرانيددددا ابل يايددددات الوطنيددددن املتعلقددددن حبقددددو  ا ن ددددان وابلعدالددددن ارنتقاليددددن.  -52
  عل  مواصلن تنقيذ اتقا  ال الم  دعم من اجملتمع الدوع.وشيعل ماع

  ل دددالما تقدددا ا تنقيذحندددو  التقدم من مزيد إحرازإىل ضدددرورة  املتحدة اململانوأشدددارت  -53
وضددرورة إجددراا حتقيقددات   انت اكددات حقددو  ا ن ددان الدد  ارتابت ددا قددوات م ددلحن. وشددددت 

  وضرورة  ذل املزيد مدن اع دود 20١٨ابت   عام عل  ضرورة التزام ماع العلل إجراا ارنتخا
 التنايلين لإلاا وإعادة فتف املدار    املناطق املت ثرة ابلنزاع. عملاايفىر ترويه األ

    ن ددانا وقدددحق ندددحال دهوردددت إزاء قلق ا عن األمرياين املتحدة الوريات وأعر ل -54
 عزائدددرا اقدددداتق ذدددتنقي دمددددع ندددع اجمددددن دياتدددالتح نددددم ثريدددالا أن إىل رريةددددم  اعدددمأحنددداا  عدددمجي

منددع التيدداوزات الدد  ترتاب ددا املنىمددات ا رها يددن.     ل ددلااتا  وإخقددا  20١5لل ددالم لعددام 
عددن قلق ددا إزاا اردعددااات املتعلقددن ابرتادداب قددوات األمددن املاليددن انت اكددات خاددرية  لكمددا أعر دد

 يفقو  ا ن ان.
علددد  مجيدددع الةددداور الدوليدددن يفقدددو  ا ن دددان  ا وأثندددل أوروغدددواج علددد  مددداع لتةدددديق -55

رحىدل  ومدع ذلد   ودها الرامين إىل القملاا عل  ترويه األعملاا التنايدلين لدإلاا. عتقريبال و 
 أن هنار حاجن إىل  ذل مزيد من اع ود لتح ني امل اواة  ني اعن ني.

  ا ن دان وتنقيدذ  درامج ورحبل مج ورين فنزويال البوليقارين إنراا اللينن الوطنيدن يفقدو  -56
اجملتمدددع ورأت أن حت دددني إعمدددال ايفدددق   الةدددحن. مدددن أجدددس ارقتةدددادين و لتنميدددن ارجتماعيدددن ل

الددوع ينبغدي أن يواصدس م داعدة مداع   هدذا الةددد. ودعدل مداع إىل مواصدلن توطيدد ال دالم 
 والاقس. رأةدعم املالرامين إىل  دا ريهاوتعزيز ت

يايددن وتعزيددز حقددو  ا ن ددان   ال دديا   مددا  دد ابلتقدددم ازددرز فيورحبددل فييددل ام  -57
ابلتوقيددع  لارقتةددادين. كمددا رحبددو لتنميددن ارجتماعيددن لايفدداع الةددع   ور يدديما اعتمدداد خاددط 

مجيدع األطدراف إىل تنقيدذ ارتقدا . ودعدل فييدل ام اجملتمدع الددوع ل عل  اتقا  ال دالم  ودعد
  ود.ج ما تبذله منفيإىل دعم ماع 

  املالقدنيوظقنياملد إىلتدري     ال حقدو  ا ن دان ا تقدمه من وأثنل زامبيا عل  ماع مل -5٨
نقدداذ القددوانني والقملدداة  ورحبددل إنردداا عنددن العمددس الددوطل املعنيددن ابلقملدداا علدد  املماريددات الملددارة إ

 لإلاا. ابملرأة والاقس واعتماد الزامج الوطل ملاافحن ترويه األعملاا التنايلين
لتقدددم ازددرز فيمددا ابالدولددن البندداا مددع  لدد  حقددو  ا ن ددان  و  تعدداونورحبددل اعزائددر   -59
عتمداد ابلتةديق علد  الةداور الدوليدن يفقدو  ا ن دان  و اب  و لل المتنقيذ اتقا  اعزائر    

 عدد من الزامج وا اط واري اتيييات القااعين.
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ييايددات وطنيددن  هدداآليددات حقددو  ا ن ددان  واعتماد ورحبددل أنغددور  تعدداون الدولددن مددع -60
اللينددن الوطنيددن يفقددو  ا ن ددان. ورحىددل  ئ اوإنرددا  حقددو  ا ن ددان والعدالددن ارنتقاليددنردد ن  
 قلق ارتقاع عدد املرردين وإغال  العديد من املدار    ب  النزاع امل لف. 

األشدخاص عدددميي  وضدععلقددن  وأثندل األرجنتدني علد  مدداع رنملدمام ا إىل ارتقاقيدن املت -6١
ابلتددا ري املعتمددة لتنقيدذ ال ل أيملرحبو قض حارت انعدام اعن ين. املتعلقن خبتقاقين راعن ين وا

 اتقا  ال الم.
رري إىل التقارير ال  ت ر ن األطقال الملعقاا  و  عاينر   ر نوأعر ل أي اليا عن قلق ا  -62
  .  وإيددااة معاملدن ال ددينااصدورينعمليدات إعدددام إجددراا حمتيددزين  وتعدذي  مرددتبه فدي م  و قتدس 

 ما  د عقو ن ا عدام تىس جزاال من القانون  وهي عقو ن إلزامين في كما أعر ل عن قلق ا ألن
  عض اعرائم.

  وأعر ددل عددن قلق ددا إزاا ز يدديادة القددانون وايددتقالل القملدداات النم ددا أمهيددن تعزيددكدددوأ -63
لملحااي عل  ا إىل ضرورة أن يةست النم ا أشار . و ن ايناعالتمييز ضد املرأة والعن   ايتمرار
 تعويض.

 علدد  يايدن حقددو  ا ن دانمددن أجدس دي  علدد  مداع ملدا تبذلدده مدن ج دود وأثندل  دنغال -64
التحددددايت األمنيدددن الددد  تواج  دددا. ورحبدددل ابلتددددا ري املتخدددذة لملدددمان إقامدددن العددددل. مدددن رغم الددد

خادددط  نقيدددذن وتاليدددلتحددددايت ايفل التةددددج علددد  وأعر دددل  دددنغالدي  عدددن ثقت دددا   قددددرة مددداع
 التنمين الوطنين   اعدة من اجملتمع الدوع.

تواج  دددا مددداع   ماافحدددن ا رهددداب   وأعر دددل  لييادددا عدددن إدراك دددا للتحددددايت الددد  -65
ابحدددد ام حقددددو   تا عددددن للميموعددددن ا مايددددين ملناقددددن ال دددداحسال ورحبددددل ابلتددددزام القددددوة املردددد كن

 .ملرأة   ايفياة ال يايين والعامناة  املتعلق حب قانونالا ن ان. كما رحبل  ليياا ابعتماد 
س إىل وضدع  درامج لت د ي وفدد مداع أشدار يتعلدق  اافحدن ا فدالت مدن العقداب وفيما  -66
 إريداا  ابلتعاون مع شركاا مثس البعثن املتااملن. وقد أعيدد   لال البلدمن جديد العدالن  إقامن

قائمدن مدن جديدد عدالدن وأصدبحل ال  20١2الورايت القملدائين الد  د م  درت عقد  أحدداا عدام 
املنةدوص   يعل ماع إىل تقعيس عنن التحقيق الدوليدن أحناا البلد. واب ضافن إىل ذل    مجيع
 .اتقا  ال الم واملةايفنعلي ا   

تنقيدددذ ال يايدددن اعن دددانين الوطنيدددن  تا عدددنوأشدددار وفدددد مددداع إىل إنرددداا األماندددن الدائمدددن مل -67
زايدة   مددداع  عددن ذلدد   يدديلل وفملددالل اجمللدد  األعلدد  لل يايددن اعن ددانين الوطنيددن. إنردداا و 

     املائدددددن 25إىل  2009  عدددددام    املائدددددن 9أعملددددداا اجملدددددال  البلديدددددن مدددددن عددددددد الن ددددداا 
 .20١6 عام
  أشار وفد ماع إىل مرروع قانون  ر ن  ترويه األعملاا التنايلين لإلااوفيما يتعلق  -6٨

 ا اا   ختددان امدرأة ندن مياريدن ٨ 000ن أكثدر مدن أفداد أب  و قيدد ارعتمدادالعند  اعن داين 
مددن يددوم للتوعيددن   ي ددنىَّم اب ضددافن إىل ذلدد و . ماريددنهددذه امل تددرر نر قريددن قددرَّ  ١2 000أكثددر مددن 

 كس عام.من   فزايرشبا / 6  ا اا  ختاننارين التخلي عن أجس 
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 20١3عددام صددادر   اعنددود  أشددار وفددد مدداع إىل صدد   وفيمددا يتعلددق   دد لن األطقددال -69
هدددددددؤرا  يموعدددددددات مرتبادددددددن هبدددددددا ويايدددددددن األطقدددددددال املدددددددرتباني  قدددددددوات و ظددددددداهرة   رددددددد ن مندددددددع

 قددددانونال  و يعتمدددداد وثيقددددن  دددددعم مددددن اليوني ددددا كمددددا أشددددار إىل   هتم إىل أيددددرهموإعدددداد األطقددددال
 الدولن". ورد"أمركز  أنر الذج  20١6لعام  05٨-20١6 رقم
يعددددددد  ل  ذيدددددددال 20١7-2١ مدددددددرق انوندددددددالق اعدددددددم أعدت  األطقال  عمس يتعلق وفيما -70
 .عامال  ١5 إىل ١4 ندم اريتخدامن دي عديرفو  سدالعم انوندق

الليندددن الوطنيدددن  قدددانون      وجددد ل مددداععي ندددوفيمدددا يتعلدددق ابلتعدددذي  ويدددوا املعاملدددن   -7١
  يددتقوم هددذه اللينددن  ددزايرات يددا آليددن وطنيددن ملنددع التعددذي . وعلدد  هددذا األكيفقددو  ا ن ددان  

جديددددة  يدددنمركز  يددديونتردددييد   ال مددداع أيملدددقدددد شدددرعل ايفريدددن. و  يدددل منتىمدددن إىل أمددداكن 
 . ال يوناركتىاظ  للتخقي  من 

وأعر ددل  ددنن عددن تقددديرها للي ددود الدد   ددذلت ا مدداع  عددادة إريدداا الدميقراطيددن ويدديادة  -72
القددانون. وحثددل مدداع علدد  اُتدداذ مزيددد مددن ا جددرااات لتعزيددز حقددو  ا ن ددان ويايت ددا ودعددل 

 لتنمين ارجتماعين وارقتةادين.  حتقيق ااجملتمع الدوع إىل دعم ماع   تل  اع ود و 
وأعر ددل دولددن  وليقيددا املتعددددة القوميددات عددن تقددديرها للي ددود الدد  تبددذهلا مدداع لتحقيددق  -73

ال ددالم واملةددايفن   ددا   ذلدد   ددني هياكددس الدولددن واهليئددات العامددن واملؤي ددات الوطنيددن يفقددو  
 ا ن ان ومنىمات اجملتمع املدين.

 لتعزيددددز املؤي ددددات الدميقراطيددددن وأشددددادت  وت ددددواا ابع ددددود املتواصددددلن الدددد  تبددددذهلا مدددداع -74
النىددام الديددتورج. ورحبددل علدد  وجدده ا ةددوص ابعتمدداد القددانون املتعلددق إنردداا  إعددادة إريددااو 

 يفماين حقو  الاقس.املتخذة تدا ري ن  والاللينن الوطنين يفقو  ا ن ا
قلق دا إزاا  ددت وأعر ل الزازيس عن أتييدها  نراا عنن ايفقيقدن والعدالدن واملةدايفن. وأ -75

 علدد ايددتمرار التحدددايت األمنيددن   املندداطق الرددمالين والويددا  مددن البلددد وزايدة عدددد اهليمددات 
 املدنيني  وأتثريها ال لي عل  متتع الن اا واألطقال حبقو  ا ن ان.

ورحبددل  وركينددا فايددو  عمليددن العدالددن ارنتقاليددن واتقددا  ال ددالم. وحثددل مجيددع األطددراف  -76
يريع ومتاامس. ودعل اجملتمع الدوع إىل دعم ماع عل  حنو ا م ودها لتابيق عل  مملاعقن ج
 امل اعدة التقنين املالو ن.من خالل تقدم 

كدددا و فدددريدج إنرددداا الليندددن الوطنيدددن يفقدددو  ا ن دددان ووزارة حقدددو  ا ن دددان   لورحبددد -77
تمددددع الدددددوع علدددد  اجمل لواعتمدددداد تدددددا ري لتعزيددددز امل دددداواة  ددددني اعن ددددني. وحثدددد  وإصددددال  الدولددددن

 دعم تنقيذ اتقا  ال الم. اريتمرار  
لتوقيدددع علددد  اتقدددا  ال دددالم. ابورحبدددل كنددددا إنرددداا الليندددن الوطنيدددن يفقدددو  ا ن دددان و  -7٨

تنقيددذ ارتقددا   وأعر ددل عددن قلق ددا إزاا ت ددريع وت دداالل كندددا عددن الايقيددن الدد  تعتددزم هبددا مدداع 
 عل  حقو  ا ن ان.من أثر ماع  تدهور ايفالن األمنين   ويط ينيم عن ما
ورحبددل تردداد إنردداا اللينددن الوطنيددن يفقددو  ا ن ددان  الدد  تعمددس أيملددال كآليددن وقائيددن  -79

لقملدداا علدد  ترددويه األعملدداا التنايددلين الراميددن إىل اوطنيددن. وأعر ددل عددن تقددديرها للي ددود املعددززة 
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تماعيدددن. ودعدددل ترددداد اجملتمدددع ايفقدددو  ارقتةدددادين وارج فيمدددا  ددد لتددددا ري املتخدددذة الدددإلاا و 
 األمن والعدالن وحقو  ا ن ان.  ارت الدوع إىل دعم تعزيز القدرات الوطنين  

وأعر ل شيلي عن تقديرها رعتماد ال يايات الوطنين املتعلقن حبقو  ا ن ان والعدالدن  -٨0
لددد  مواصدددلن وإنرددداا وزارة حقدددو  ا ن دددان وإصدددال  الدولدددن. وحثدددل شددديلي مددداع ع  ارنتقاليدددن

تنقيددددذ علدددد  ال ددددامين يفقددددو  ا ن ددددان و  األمددددم املتحدددددة التعدددداون مددددع ا بددددري امل ددددتقس ومقوضددددين
 التوصيات املتعلقن حبقو  ا ن ان.

ورحبدددل الةدددني ابلتقددددم الدددذج أحرزتددده مددداع   حتقيدددق املةدددايفن ال دددلمين. كمدددا رحبدددل  -٨١
وماافحدن العند  ضدد املدرأة   والتعلديم ابع ود الرامين إىل تعزيز وياين م توايت املعيرن والةدحن

 .وياين حقو  الن اا واألطقال واألشخاص ذوج ا عاقن  وارجتار ابلبرر
كددوت ديقددوار ابعتمدداد ييايددات وخاددط عمددس  ردد ن حقددو  ا ن ددان والعدالددن   لرحبددو  -٨2

وإنرددداا وزارة حقدددو  ا ن دددان وإصدددال  الدولدددن. وشددديعل كدددوت ديقدددوار مددداع علددد    ارنتقاليدددن
صدددلن إصدددالحاهتا مدددن أجدددس التةددددج للتحددددايت امل دددتمرة الددد  تواجددده تعزيدددز حقدددو  ا ن دددان موا

 ويايت ا.
إزاا  وأعر دددددل عدددددن قلق ددددداورحبدددددل كرواتيدددددا إنرددددداا الليندددددن الوطنيدددددن يفقدددددو  ا ن دددددان.  -٨3

اهليمدددات العردددوائين الددد  ترتاب دددا اعماعدددات املتارفدددن امل دددلحن   لدددال وويدددط مددداع. ودعدددل  
إىل تعزيدددز التزام دددا حبدددس يدددلمي للندددزاع امل دددلف مدددع احددد ام حقدددو  ا ن دددان ويددديادة كرواتيدددا مددداع 

 القانون.
  ماافحددن ارجتددار ابلبرددر وتنقيددذ ا طددار ال أحددرزت تقدددمأن مدداع قددد كددواب   رحىددلو  -٨4

علدددد  الددددرغم مددددن اهليمددددات ا رها يددددن.   اريدددد اتييي لالنتعدددداش ارقتةددددادج والتنميددددن امل ددددتدامن
 بناا القدرات.املتعلقن  ألولوايت البلد ال اجملتمع الدوع عل  مواصلن دعم ماع وفقوحثل كواب 

ردهددا علدد  أيددئلت ا  وأقددرت ابلتقدددم ازددرز    عددض لوأعر ددل تردديايا عددن شددارها ملدداع  -٨5
  ارت حقو  ا ن ان وشيعل ماع عل  مواصلن ج ودها.

إىل    دال حقدو  ا ن دان املقدم تدري  ال ما   وأشادت الدامنرر ابلتقدم ازرز في -٨6
  العمليدددات امليدانيدددن  الع دددارين الردددرطن قدددادةع دددود الراميدددن إىل إشدددرار ابو   قدددوات األمدددن املاليدددن

ا ن ددداين. وأعر دددل الددددامنرر عدددن قلق دددا إزاا التمييدددز ضدددد الن ددداا  لملدددمان احددد ام القدددانون الددددوع
 ددمف إيددااة تواأليدرة الدد   ينرخةددحددوال النون األ  قددااملوجدودة والقتيدات واألحاددام التمييزيددن 

 أزواج ن. عل  أيدجمعاملن الن اا والقتيات 
ددذت قددانوال  20١5  عددام   ددا اعتمدددتوأثنددل إكددوادور علدد  مدداع أل -٨7  وجبدده تدددا ري  اُت 

ُتةدي  ور يديما  شدغس مناصد  يدواا ابلتعيدني أو ابرنتخداب لتعزيز امل اواة  دني اعن دني   
 .من اعن نياس كحد أدىن ل    املائن 30حةن 
واامددن ترددريعات مدداع مددع الةدداور الدوليددن  وتعزيددز النىددام القملددائي  مةددر شددادت وأ -٨٨

والعدالدددددن ارنتقاليدددددن  وماافحدددددن ا فدددددالت مدددددن العقددددداب  وتنقيدددددذ مرددددداريع التنميدددددن ارقتةدددددادين 
  وتعداون ي رئدقوم دتوى معيرديفقدو    الةدحن والتعلديم اب  ا تل  املتعلقدنوارجتماعين   ا في

 الدولن مع ا بري امل تقس.
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إىل هيئدددات  مل تقدددَّم  عددددالددد   امل اكمدددن التقددارير تقلدددي  عددددديدددتونيا مدداع إىل إودعددل  -٨9
دعددددوة دائمددددن إىل مجيددددع املالقددددني  ددددورايت   إطددددار ا جددددرااات  توجيددددهوالنىددددر     املعاهدددددات

حقدو  ا ن دان رد ن حقو  ا ن ان وخاط عمدس  ر ن ا اصن. وأشادت ابعتماد ييايات  
والعدالن ارنتقالين. ودعل إيتونيا ماع إىل التحقيق   اردعااات املتعلقن ابنت اكدات وجتداوزات 

 حقو  ا ن ان وحمايبن مرتابي ا.
وإنرداا وزارة حقدو  ا ن دان   ورحبل إثيو يا ابعتماد ال ياين الوطنين يفقو  ا ن دان -90

تعزيددز كمددا دعددل إىل    عمددااملقدددم إىل  ولددن. ودعددل اجملتمددع الدددوع إىل تعزيددز الدددعموإصددال  الد
 .العاملن    ال حقو  ا ن ان ايفاومين وغري ايفاومينقدرات اع ات القاعلن 

مدا زالدل هندار  راس عدام   مداع  عل  الرغم من كقالن ايفرايت ورحىل فرن ا أنه  -9١
اع ددداز القملددائي وأندددواع معيندددن مددن يدددلور قدددوات الددددفاع قةدددور و حالددن املدددرأة   واعددق قلدددق  رددد ن

ذ مل تنقَّددددد 20١3  عددددام  املقدمددددنوأعر ددددل فرن ددددا عددددن أيددددق ا ألن معىددددم التوصدددديات  .واألمددددن
  ابلاامس.

إطار تردريعي ومؤي دي يفقدو  ا ن دان  وضعماع لال  تبذهلا  ود عرحبل غا ون ابو  -92
. وأشدادت ابلتددا ري الراميدن إىل يايدن ئيقملدا داز الحت دني اعترمدي إىل مدن خدالل اعتمداد قدوانني 

  رامج ملاافحن ترويه األعملاا التنايلين لإلاا.وضع حقو  املرأة والاقس  ور ييما 
 عقو اتالوق  ارختيارج لعقو دن ا عددام وعددم تنقيدذ أج  احترام جورجيا ورحىل -93

عتمددداد اب وأشدددادت ن دددان وإصدددال  الدولدددن  وهن ددد ت مددداع علددد  إنرددداا وزارة حقدددو  ا.  ا عدام
 ماين املدافعني عن حقو  ا ن ان.املتعلق حبقانون القو  ا ن ان ومرروع يفيياين وطنين 

يتيلد     مثلمداوأثنل أملانيا عل  التقدم الذج أحرزته ماع    ال العدالدن ارنتقاليدن   -94
وطنيددن الؤي ددن امليس املااتدد  ا قليميددن للينددن ايفقيقددن والعدالددن واملةددايفن. ورحبددل إنردداا رددغت

 يفقو  ا ن ان.
ابنملدمام الدولدن  لابحد ام حقدو  ا ن دان. ورحبد امل دتمر لتدزام الدولدنابوأشادت غداا  -95

ا الوطنين مع   مواامن ترريعاهت ا عل  ماع لنياح لإىل الةاور الدولين يفقو  ا ن ان  وأثن
 الةاور الدولين.

وأشادت هداي  إنرداا الليندن الوطنيدن يفقدو  ا ن دان واعتمداد ييايدات وطنيدن  رد ن  -96
إنردددداا وزارة حقدددو  ا ن ددددان وإصدددال  الدولددددن  ورحىدددلحقدددو  ا ن ددددان والعدالدددن ارنتقاليددددن. 

 ورحبل ابلزامج الوطل ملاافحن ترويه األعملاا التنايلين لإلاا.
ن رحبددل هندددورا  ابعتمدداد إصددالحات مؤي ددين واجتماعيددن لتنقيددذ اتقددا  ال ددالم  مددو  -97
إنرددداا اللينددددن الوطنيدددن يفقددددو  ا ن دددان وإنردددداا وزارة حقدددو  ا ن ددددان وإصدددال  الدولددددن   قبيدددس

 .ال يايات الوطنين املتعلقن حبقو  ا ن ان والعدالن ارنتقاليناعتماد و 
مددددداع وابع دددددود اعاريدددددن ملاافحدددددن  ترددددد دها الددددد أقدددددرت آي دددددلندا ابلىدددددروف الةدددددعبن و  -9٨

ات تيدداوز أعر ددل عددن قلق ددا العميددق إزاا العديددد مددن اردعددااات املتعلقددن   ذلدد  ا رهدداب. ومددع 
هدذه النىدر   ماافحن ا فالت من العقاب و  عن عل  م ؤولين ماع تحقو  ا ن ان. وشدد

 اردعااات وضمان امل اواة   الوصول إىل العدالن.



A/HRC/38/7 

13 GE.18-06102 

املتعلقدن ادن العمدس  اع  دبل اهلند إنراا اللينن الوطنيدن يفقدو  ا ن دان. وأشدادت ورح -99
اافحن ارجتار ابلبرر وعنن التن يق ذات الةدلن  وشديعل مداع علد  مواصدلن ج ودهدا للقملداا  

 ين.و عل  ترويه األعملاا التنايلين لإلاا من خالل يالت تثقيقين و رامج توع
 املباد لوفقا  نياح ا ن ان يفقوق الوطنين اللينن نرددددددددددددددائ ا  ماع عل  إندوني يا وأثنل -١00
 . اري 
وأثدددل العدددرا  علددد  مددداع ع ودهدددا الراميدددن إىل التةدددديق علددد  الةددداور الدوليدددن يفقدددو   -١0١

رلتزامدددات الدوليدددن  ر يددديما فيمدددا يتعلدددق ابيفقدددو  ارقتةدددادين وارجتماعيدددن اب الوفدددااا ن دددان و 
 وحقو  األيرة.

يرلنددا إنرداا اللينددن الوطنيدن يفقدو  ا ن دان واعتمدداد تردريعات جديددة متددنف آورحبدل  -١02
حقو  ا ن دان  جتاوزاتمن ايفقو  للمدافعني عن حقو  ا ن ان. غري أ ا رحىل أن ال عدد

التعذي  ر يتماشد  متامدال مدع املعدايري الدوليدن. وأعر دل عدن مناهملن م تمرة وأن قانون ما زالل 
 مجاعات م لحن. عل  أيدججتنيد األطقال  ورود تقارير عنايتمرار     بقلق ا 
كمدا رحبدل    ورحبل إيااليا ابلتزام ماع  واامن ترريعاهتا الوطنيدن مدع الةداور الدوليدن -١03

يددن   20١5قددانون   عددام  عتمددادنردداا وزارة حقددو  ا ن ددان وإصددال  الدولددن. وأشددادت ابإ
مدن املناصد  الد  تؤخدذ يددواا   املائدن  30قددرها ن  قائمدن علد  ندوع اعددعلد  ُتةدي  حةدن 
 ابرنتخاب أو التعيني.

 دجرقتةاا شلالنتعا تييياريترا ر ا طا لرعبينا طينالدميقرا ور ينرمج و حبلور -١04
 من يفداوابلتدداع   منامل تدوا لراملنا لتنميناترددييع  ىلإ يرمي نهأ ورحىددل  منامل تدا لتنمينوا
 لتنمينا خان   ازدددددددددة منامل تدا لتنمينا افهدأ ابريدددددددتناد إىلوذلددددددد    واةمل اا امنعدوا لققرا
 وياملن. ةددموحلاي تاون ماع   2030 ملعا منامل تدا

ورحبل رتقيا  تعداون الدولدن مدع ا بدري امل دتقس. غدري أ دا أعر دل عدن أيدق ا إزاا عددم  -١05
. وأعر ددل رتقيددا عددن نا جددرااات ا اصدد املالقددني اآلخددرين  ددورايت   إطددارتعدداون الدولددن مددع 

تنقيدذ تددا ري ترمدي إىل القملداا علد  التمييدز ضدد املدرأة من أجس تقديرها للي ود ال   ذلت ا ماع 
 اعن ني.  نيوتعزيز امل اواة 

والددد  وأشدددادت لا دددمزد ابع دددود الددد   دددذلت ا مددداع لتعزيدددز احددد ام حقدددو  ا ن دددان   -١06
ات الوطنيدددن املتعلقدددن حبقدددو  ا ن دددان والعدالدددن الوطنيدددن. ومدددع ذلددد   تيلددد    اعتمددداد ال يايدددت

 عدد من التحدايت  ر ييما فيما يتعلق حبماين حقو  الاقس. أشارت إىل ايتمرار
ورحبددل مدغرددقر  واامددن الترددريعات الوطنيددن مددع القددانون الدددوع. وأشددادت إنردداا وزارة  -١07

ج ددددود ناثلددددن. ودعددددل مواصددددلن  ددددذل مل ددددا   حقددددو  ا ن ددددان وإصددددال  الدولددددن  وأعر ددددل عددددن أ
 مدغرقر اجملتمع الدوع إىل دعم ماع   تنقيذ التوصيات املنبثقن عن اريتعرا، الدورج الرامس.

ورحبددل ملدددي  اب اددوات الدد  اُتددذهتا مدداع لتعزيددز حقددو  ا ن ددان ويايت ددا  وإنردداا  -١0٨
ماريدن تردويه األعملداا التنايدلين لدإلاا. مل وضدع حددوارلتدزام    اللينن الوطنين يفقو  ا ن دان

ملدرأة لتمادني اتدا ري إىل اُتاذ وأشادت ابعتماد ترريعات هتدف إىل تعزيز امل اواة  ني اعن ني و 
 املناص  ال  تؤخذ يواا ابرنتخاب أو التعيني. من شغس
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وفدد  قدوات األمدن  أشدارعلد  أيددج وفيما يتعلق ابدعدااات انت اكدات حقدو  ا ن دان  -١09
مجيددددع اعددددرائم ذات طددددا ع  لنىددددر  أنردددد ت حمامددددن ع ددددارين صتةددددن اب قددددد مدددداع إىل أن مدددداع

الوحددددات  جانددد  إىلمدددن الردددرطن الع دددارين وحددددات  تردددر اب ضدددافن إىل ذلددد   ن  و ع دددارج. 
القددددوات أفدددراد ةدددا  ع امل دددلف لنددددزا قدددانون ال  رددد نوضدددعل مدددداع أدلدددن كمدددا العاملدددن   امليددددان.  

 لرؤون الالجئني.ال امين مع شركاا مثس مقوضين األمم املتحدة ابلتعاون   نواألمني نالع اري
 دتداعتم اعدم أن إىل وفد ماع أشار  ا ن ان حقوق عن املدافعني وفيما    ياين -١١0

 نددع املدافعني  ر ن 20١٨ يناير/الثاين انونددك ١2املدؤر   003-20١٨ مددرق انونددالق ال ؤخردم
للمدددافعات عددن حقددو  ا ن ددان خاصددن يايددن  علدد ال القددانون أيملددحقددو  ا ن ددان. ويددن  هددذا 

 لألشخاص ذوج ا عاقن. ن انواملدافعات عن حقو  ا 
قدددددددددرار  لددددددددد   مددددددددداع  لتزمدددددددددل  ااتعدددددددددنزاوفيمدددددددددا يتعلدددددددددق  رددددددددداركن املدددددددددرأة   إدارة ال -١١١
 هدذه ا ادنرددد ت. و 20١7-20١5( وصاغل خان عمدس اثنيدن للقد ة 2000)١325 األمن

ت نزاعددا  منددع نرددوب ال مردداركن كاملددن وعلدد  قدددم امل دداواة مددع الرجددس ملددرأةمردداركن ان علدد  أمهيدد
 .تنقيذها تا عنمل ننمع ع خلين لتنقيذ هذه ا ان أ نرئلوحل ا. وقد 

  أنرددئل عنددن حةددوهلم علدد  تعويملدداتوصددول الملددحااي إىل العدالددن و فددرص ولتح ددني  -١١2
ضدحين.  7 000أكثدر مدن  يديَّلل هدذه الليندن  20١4منذ عام و ايفقيقن والعدالن واملةايفن. 
نعدددام األمددن   تلدد  املناقددن  رال نىددر كيدددال  مددا عدددا  البلددد  مندداطقولدددى اللينددن فددروع   مجيددع 

 م.عن األضرار ال  يفقل هب الملحااي  رامج لتعويضمن املقرر وضع و 
  الةحافن حرين حتراما مدددددن أجدددددس كقالددددددن امل تقس لإل ددددددالد هيئدددددن عليدددددا أنرئلقدددددد و -١١3

 اختقائ م. أو صحقيني قتس   وف تحل حتقيقات
 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

اليت حتظى  التوصيات الواردة أدانه اليت ُقدمت خالل جلسة التحاور و  مايلدرست  -١١4
 :يلابتأييد م

عملية واضحة تقوم عل  أساس اجلدارة عند اختيار املرشىح  اعتماد  ١-١١4
عل  الصعيد الوطين النتخاابت هيئات معاهدات األمى  املتحىدة ملاململ ىة املتحىدة 

 لربيطانيا العظم  وآيرلندا الشمالية(؛
مىن خىالل جمللس حقوق اإلنسان تعزيز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة  ١١4-2

  امل لفىىىوالنظىىىر و توجيىىى  دعىىىوة داعمىىىة     يىىىع قبىىىول طلبىىىات الىىىزقرة املعل قىىىة 
 ملالتفيا(؛  ت و  طار اإلجراءات اخلاصةبوالق
توسىىىىىيع نطىىىىىاق التعىىىىىاون ليشىىىىىمل  يىىىىىع امل لفىىىىى  بىىىىىوالقت و  طىىىىىار  ١١4-3
 ؛اءات اخلاصة ملابراغواي(اإلجر 
حتسىىى  تعاوهنىىىا مىىىع امل لفىىى  بىىىوالقت و  طىىىار اإلجىىىراءات اخلاصىىىة  ١١4-4

 (؛ملبوركينا فاسو
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واملنظمات الدولية األخىر  وآليىات مواصلة تعاوهنا مع األم  املتحدة  ١١4-5
والتحدقت املتبقية مل هورية الو الدميقراطية عراقيل حقوق اإلنسان للتغلب عل  ال

 ؛بية(الشع
ادة القانون و سلطة الدولة وسي بسطتسريع اجلهود الرامية     عادة  ١١4-6

 (؛املناطق الشمالية والوسط  ملالنرويج ها، مبا في يع مناطق البلد
التشىىريعات الوطنيىىة مىىع املعىىاية الدوليىىة حلقىىوق االسىىتمرار و مواءمىىة  ١١4-7

 (؛اإلنسان ملأوكرانيا
جلهىىىىات الفاعلىىىىة احل وميىىىىة وغىىىىة ابنىىىىاء قىىىىدرات تعزيىىىىز  االسىىىىتمرار و ٨-١١4

 (؛احل ومية العاملة و ميدان حقوق اإلنسان مل هورية الو الدميقراطية الشعبية
وفقىاا اللتزامىات  األولويىة،على  سىبيل  التعذيب،آلية فعالة ملنع  نشاء  ١١4-9

مايل مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغةه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسىية 
 ؛الال نسانية أو املهينة ملزامبيا(أو 

 (؛تعزيز عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ملالسودان ١0-١١4
 (؛نسان ملتوغواللجنة الوطنية حلقوق اإل تعزيز قدرات ١١-١١4
وضىىع اسىىجاتيجية و صىىير املىىوارد الالزمىىة لضىىمان امتثىىال امل سسىىة  ١2-١١4

 (؛الوطنية حلقوق اإلنسان امتثاالا كامالا ملبادئ ابريس ملأملانيا
 (؛مواصلة تعزيز امل سسات واآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان ملنيبال ١3-١١4
قىىوق اإلنسىىان بغيىىة جعلهىىا تقىىدا الىىدع  الىىالزم    اللجنىىة الوطنيىىة حل ١4-١١4

"ألىىىىف"  املركىىىىز هلىىىىا ابحلصىىىىول علىىىى  والسىىىىما  اتمىىىىاا ملبىىىىادئ ابريىىىىس ممتِثلىىىىة امتثىىىىاالا 
 (؛ملاملغرب
صىىىىدي تعزيىىىىز قىىىىدرة امل سسىىىىات احل وميىىىىة وغىىىىة احل وميىىىىة علىىىى  الت ١5-١١4
قىىوق اإلنسىىان عىىن طريىىق تىىوفة التثقيىىف والتىىدريب و جمىىال املتعلقىىة حتحىىدقت لل

سىىىىاعدة مىىىىع بلىىىىدان أخىىىىر  املتعىىىىاون و للحقىىىىوق اإلنسىىىىان و بىىىىرام اتفاقىىىىات ثناعيىىىىة 
 (؛مل ندونيسيا

الىىىىيت التحقيىىىىق و االدعىىىىاءات املتعلقىىىىة ابنتهاكىىىىات حقىىىىوق اإلنسىىىىان  ١6-١١4
قىوات  هىا، مبىا فيراف يىع األطى واليت ارت بتهىاأثناء األزمة املستمرة و مايل وقعت 

 ؛الدفاع واألمن املالية ملالنرويج(
 دعىىاءاتمعاجلىىة االو  ،مسىى ولية م افحىىة اإلفىىالت مىىن العقىىابحتمىىل  ١7-١١4

 فىر ها قوات األمن والدفاع وتوفة ترت بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت املتعلقة اب
 ؛العدالة للجميع ملبولندا(الوصول    

 يىع الوسىاعل الالزمىة مل افحىة اإلفىالت مىن  تىوفةت ثيىف جهودهىا ل ١٨-١١4
 (؛العقاب وضمان معاقبة مرت يب انتهاكات حقوق اإلنسان ملالربتغال
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 الىىيت ارت بهىىاانتهاكىىات حقىىوق اإلنسىىان واجلىىراع  اجلناعيىىة  والتحقيىىق  ١9-١١4
 (؛مل هورية كورق والفصل فيها أفراد قوات الدفاع واألمن

جتريهىىىا الزمىىىة لضىىىمان حتقيقىىىات نزيهىىىة وفعالىىىة ا ىىىاي  يىىىع التىىىدابة ال ١١4-20
 الىىدويل،القىىانون منصىىو  عليهىىا و راع  بىى املتعلقىىة دعىىاءاتالا ومدنيىىة سىىلطات 

حتديىىىد املسىىى ول  عنهىىىا  ، مىىىن أجىىىللىىىل القىىىانون الىىىدويل حلقىىىوق اإلنسىىىانو ي مبىىىا
 (؛، مع ضمان  جراء حماكمات عادلة ملالسويدوحماكمته 

يىىىة    م افحىىىة اإلفىىىالت مىىىن العقىىىاب و قامىىىة مواصىىىلة اجلهىىىود الرام ١١4-2١
 (؛العدالة االنتقالية لتحقيق املصاحلة واألمن واالستقرار ملتونس

لقىانون لنتهاكات اجلسىيمة حلقىوق اإلنسىان و مرت يب اال حماسبةضمان  ١١4-22
 (؛الدويل اإلنساين ملأوكرانيا

و انتهاكىىىات   قىىىوات األمىىىن املتىىىورطاكمىىىة أفىىىراد حمل اتا ىىىاي  جىىىراء ١١4-23
 (؛يرلندا الشماليةآمل ة املتحدة لربيطانيا العظم  و حقوق اإلنسان ملامل

وانتهاكىات حقىوق  املتعلقىة بتجىاوزاتالتحقيق و االدعاءات املوثوقة  ١١4-24
 (؛ملالوالقت املتحدة األمري ية تثبت مس وليت  عنهاوحماسبة أي شخر  اإلنسان،

االت حقيىىىىىق و االدعىىىىىاءات املتعلقىىىىىة حىىىىىالتىىىىىدابة املتخىىىىىذة للت زيىىىىىزتع ١١4-25
واالحتجىاز غىة القىىانوين اإلعىدام التعسىفو واملعاملىىة الال نسىانية واملهينىة والتعىىذيب 

 (؛ملاألرجنت  ة املس ول  عنهاومعاقب
السىىجناء  و سىىاءة معاملىىةالتحقيىىق و  يىىع حىىاالت التعىىذيب والقتىىل  ١١4-26

 (؛تدابة لضمان حماسبة اجلناة ملأسجالياا اي ، و املُشار  ليها و االدعاءات ورصدها
 يىىىىع التىىىىدابة الالزمىىىىة مل افحىىىىة  فىىىىالت مىىىىرت يب  اإلسىىىىراع و ا ىىىىاي ١١4-27

، اإلنسىىىىاين مىىىىن العقىىىىاب قىىىىانون الىىىىدويلاالنتهاكىىىىات اجلسىىىىيمة حلقىىىىوق اإلنسىىىىان وال
 (؛ملالنمسا وسبل اجلربالعدالة وصوهل     احلقيقة و عل  الضحاق اطالع وضمان 
الىيت تشىة قات رمسية و االدعاءات األخةة حتقي فتحلتزامها بالوفاء اب ١١4-2٨

 (؛قوق اإلنسان و مايل ملكنداحل جتاوزات قوات األمن املالية   ارت اب 
ءلة عىىن طريىىق ضىمان وصىىول ضىىحاق النىىزاع    العدالىة وضىىمان املسىىا ١١4-29

 ،اإلنسىاينلقىانون الىدويل حقوق اإلنسىان وا وجتاوزاتانتهاكات تقدا  يع مرت يب 
قيقىة والعدالىة وعىن طريىق تسىريع عمىل جلنىة احل العدالة    اجلنسو،العنف ها مبا في

 ؛واملصاحلة ملكندا(
و الوقىىت املناسىىب و و  نزيى  وشىىاملللتحقيىىق بشىى ل  اتا ىاي  جىىراء ١١4-30

 العسىى رية،القىىوات  علىى  أيىىديلتعىىذيب واإلعىىدام خىىار  نطىىاق القضىىاء ادعىىاءات ا
 (؛املتشي ي اتتعويضمنحه   عادة أتهيل الضحاق و و وضمان مساءلة اجلناة 
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ضمان  جىراء حتقيقىات مسىتقلة وشىاملة و انتهاكىات حقىوق اإلنسىان  ١١4-3١
أفىىراد قىىوات األمىىن يىىدع  ارت ا ىىا و املاضىىو وو الوقىىت احلاضىىر علىى  أيىىدي الىىيت 
 (؛كملالدامنر  أمره  و فصلالو  اكمة اجلناةحمضمان و ، املايل
مىىن أجىىل جتنىىب حىىاالت اإلفىىالت مىىن  وسىىبل اجلىىربضىىمان املسىىاءلة  ١١4-32

وجىراع   اليت مي ن أن تنطوي عل  جراع  ضد اإلنسانيةالعقاب ابلنظر    احلاالت 
 (؛احلرب أو غةها من االنتهاكات اخلطةة حلقوق اإلنسان مل كوادور

الىىىدفاع  وضىىىع حىىىد النتهاكىىىات حقىىىوق اإلنسىىىان الىىىيت ترت بهىىىا قىىىوات ١١4-33
 (؛عقوابت ملفرنسا صدار ل  جراء حتقيقات منتظمة و من خال ،واألمن
هىا تلىل مبىا في، ع ادعىاءات انتهاكىات حقىوق اإلنسىانالتحقيق و  ي ١١4-34
آلية للرقابة الداخلية عل  قوات  نشاءو وحماكمة اجلناة ، نها قوات األمترت بااليت 

 (؛األمن ملأملانيا
 اكمىىةوضىمان حم العقىاب،م افحىة اإلفىىالت مىن العمىل على  مواصىلة  ١١4-35

   العدالىة  الضىحاق وصىولضىمان سىيمة حلقىوق اإلنسىان و مرت يب االنتهاكىات اجل
 (؛مل يطالياسبل اجلرب و 

لعمل وفقىاا من أجل اءلة قوات الدفاع واألمن املالية تعزيز آليات مسا ١١4-36
 (؛للقانون الدويل اإلنساين ملهولندا

اسىىىت مال ، و نوين املتعلىىىق ابإلفىىىالت مىىىن العقىىىابر القىىىاحتىىىديإل اإلطىىىا ١١4-37
ضد من يُدع  أهن  ارت بوا انتهاكىات جسىيمة حلقىوق املتخذة اإلجراءات القضاعية 
 (؛اإلنسان ملامل سيل

 (؛زقدة املرافق املخصصة لضحاق العنف املتصل ابلنزاع ملالعراق ١١4-3٨
تسىمح بنىزع  ع األمينقطا الالنظر و وضع اسجاتيجية شاملة إلصال   ١١4-39

، فضىالا عىىن  عىادة نشىىر قىوات الىىدفاع قىاتل  وتسىىر ه  و عىادة  دمىىاجه سىال  امل
 (؛تش يلها و  يع أحناء البلد ملغاان و عادةواألمن املالية 

 رب يلتمسن اجلىيتاو ية للقضاء عل  وص  النساء اللو تنظي  محالت توع ١١4-40
 (؛ليشيت - من خالل نظام العدالة ملتيمور

التحقيق و  يع الش او  املتعلقىة ابلعنىف  لتسريع وتةةا اي تدابة  ١١4-4١
 اتتعويضىىمىىنح تب  فىىيه  و املشىى علىى  ح ىى  مىىن  صىىداربسىىرعة م ن اجلنسىىو والىىت

 ؛لضحاق ملفرنسا(ل
مواصىىىلة اجلهىىىود الراميىىىة    تنفيىىىذ اتفىىىاق السىىىالم واملصىىىاحلة و مىىىايل  ١١4-42

 (؛ملجنوب أفريقيا
ة حتقيق دوليىة على  النحىو املنصىو  عليى  و اتفىاق اجلزاعىر  نشاء جلن ١١4-43

 (؛للسالم ملالسويد
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احجام  يع التزاماهتا و  طىار تنفيىذ اتفىاق السىالم واملصىاحلة و مىايل  ١١4-44
 ؛ دف التوصل    تسوية سلمية وداعمة لألزمة ملتشاد( اجلزاعر،املنبثق عن عملية 

مىىن تعزيىىز عمليىىة السىىالم واملصىىاحلة    اجلهىىود الراميىىة بىىذل مواصىىلة  ١١4-45
 (؛حتقيق األمن واالستقرار ملالص أجل 
ا اي خطوات هتدف    التنفيذ ال امىل التفىاق السىالم واملصىاحلة و  ١١4-46

 (؛مايل ملانميبيا
انتهاكىىات حقىىوق اإلنسىىان مىىن العقىىاب، وضىىع حىىد إلفىىالت مىىرت يب  ١١4-47
، ومحايىىىة نسىىىاءنىىىف اجلنسىىىو ضىىىد الالع ، مبىىىن فىىىيه  مرت بىىىوسىىىيما و  ىىىال مىىىايل ال

 ؛الضحاق من الوص  ملبوركينا فاسو(
تطبيىىىق  بسىىىبل منهىىىا، كامىىىلعلىىى  حنىىىو   يىىىذ اتفىىىاق اجلزاعىىىر للسىىىالمتنف ١١4-4٨

سلطة احل ومة املركزية وتنفيذ برامج التسىريح ونىزع السىال  اجملدية عل  المركزية ال
 (؛و عادة اإلدما  ملالوالقت املتحدة األمري ية

اجلهىىود الراميىىة    توطيىىد السىىالم واملصىىاحلة الوطنيىىة و بىىذل مواصىىلة  ١١4-49
 (؛ يع أحناء البلد ملاجلزاعر

املوارد الالزمة للجنة احلقيقىة  وتوفة 2015تنفيذ اتفاق السالم لعام  ١١4-50
 (؛واليتها ملالربازيل من أجل أداءوالعدالة واملصاحلة 

احىىىىىجام حقىىىىىوق اإلنسىىىىىان و  يىىىىىع ا ىىىىىاي التىىىىىدابة الالزمىىىىىة لضىىىىىمان  ١١4-5١
، م افحىىة اإلرهىىاب، والسىىما  للمنظمىىات املختصىىةمىىن أجىىل جىىراءات املتخىىذة اإل

حلقىىوق السىىامية ضىىية األمىى  املتحىىدة مثىىل اللجنىىة الدوليىىة للصىىليب األمحىىر أو مفو 
 ؛ رهابية ملبلجي ا( ، ابلوصول    األشخا  املشتب  و ارت ا   أعماالا اإلنسان
 ؛ملاملغرب(  جتنبو  العنف اجملتمعوهود الدعوة ملنع متابعة ج ١١4-52
للمعىىاية الدوليىىة  ا ىىاي  يىىع التىىدابة لضىىمان امتثىىال قواهتىىا املسىىلحة ١١4-53

 (؛يرلنداآا احلظر املطلق للتعذيب مل، وال سيمحلقوق اإلنسان
 (؛مراكز االحتجاز ملزامبيا أوضاعحتس   ١١4-54
 (؛احلد من االكتظاظ و السجون ملأنغوالتعزيز التدابة الرامية     ١١4-55
على   ىدف ضىمان احتجىاز السىجناء  هاوحتسينالسجون  معاجلة حالة ١١4-56
 (؛يتماش  مع املعاية الدولية حلقوق اإلنسان ملهولنداحنو 
 ،لنسىىىاء والفتيىىىاتابوال سىىىيما ، االجتىىىار ابلبشىىىرعىىىرِ ف اعتمىىىاد قىىىوان  ت ١١4-57

 (؛مل هورية كورق همارِ موالرق وجت
اجلهود الرامية    م افحة االجتار ابلبشر ومحاية النسىاء  بذل مواصلة ١١4-5٨

 (؛واألطفال من االستغالل اجلنسو ملتونس
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اجلهىىىىاز تطىىىىوير لربانجمهىىىىا اخلىىىىا  بشىىىىغيلية طىىىىة التمواصىىىىلة تنفيىىىىذ اخل ١١4-59
 (؛القضاعو ملالسودان

د كبىىىة وضىىىمان  صىىىدار    حىىى قبىىىل احملاكمىىىةض عىىىدد احملتجىىىزين خفىىى ١١4-60
 (؛ه  و غضون فجة زمنية معقولة ملفرنساعلي ح اماأل

اعتمىىىاد االسىىىجاتيجية الوطنيىىىىة لتحىىىديإل  جىىىىراءات التسىىىجيل املىىىىدين  ١١4-6١
 (؛ملكوت ديفوار

شفافية و االنتخاابت الربملانية والرائسية من أجل ال تدابة كافية ا اي ١١4-62
 ؛كورق(مل هورية   2018جر  و عام اليت ست
السياسىىات العامىىة الىىيت تركىىز علىى  التنميىىة االجتماعيىىة  تطبيىىقمواصىىلة  ١١4-63

 (؛واالقتصادية وتعزيز حقوق اإلنسان ملالسنغال
اليت من شأهنا مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية،  ١١4-64

 (؛ملدولة فلسط اا مسبقالتقدم احملرز  أن تعزز
هياكلهىا األساسىىية وبراجمهىىا االجتماعيىة لصىىا  أضىىعف  مواصىلة تعزيىىز ١١4-65

 (؛ال سيما النساء واألطفال مل هورية فنزويال البوليفارية الفئات،
مىىن أجىىل قتصىىادية واالجتماعيىىة املسىىتدامة مواصىىلة تعزيىىز تنميتهىىا اال ١١4-66

 (؛تمتع بميع حقوق اإلنسان ملالص كو يشعبها  صا   رساء أساس مت  ل
 (؛ي التدابة الالزمة مل افحة الفقر ملاجلزاعرا ا ١١4-67
 خصصىةاملوارد الوطنية والدولية امل الرامية    حشدمضاعفة جهودها  ١١4-6٨

 (؛للحد من الفقر مل ندونيسيا
 النىىىىزاع،التشىىىىجيع علىىىى  عىىىىودة الالجئىىىى  الىىىىذين غىىىىادروا البلىىىىد أثنىىىىاء  ١١4-69

هتىدف     عىادة  دمىاجه  تىدابة ا ىاي مىن خىالل  حقىوقه ،وضمان أمىنه  ومحايىة 
 (؛بصورة فعالة و السياق االقتصادي واالجتماعو والثقاو مل كوادور

وضىع اسىىجاتيجيات للتخفيىف مىىن آاثر التصىحر ونقىىر ميىاه الشىىرب  ١١4-70
 (؛عل  حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال ملفييت انم

الشىىباب و سىىوق  دمىىا   ة دعىى التىىدريب املهىىين ملواصىىلتعزيىىز بىىرامج  ١١4-7١
 (؛العمل ملفييت انم

مىىع  والصىىحة،التعلىىي   واجلهىىود الراميىىة    تعزيىىز قطىىاع بىىذل مواصىىلة ١١4-72
 (؛وال سيما األطفال والنساء ملالسنغال ،ابألساساستهداف الفئات الضعيفة 

خاصىىىىة ح وميىىىىة اجلهىىىىود الراميىىىىة    تىىىىوفة مسىىىىاعدة بىىىىذل مواصىىىىلة  ١١4-73
 (؛املناعة البشرية واإليدز ملجنوب أفريقيا للمرض  املصاب  بفةوس نقر
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مبىىا  املىىواطن ،بىىذل قصىىار  جهىىدها حلمايىىة احلقىىوق األساسىىية جلميىىع  ١١4-74
اا وفقىى ع جنسىىه  وعىىن انتمىىاعه  اإلثىىين،بصىىرف النظىىر عىىن نىو  ،احلىىق و التعلىىي  هىافي

 (؛ملالنرويج يات الصلة قوق اإلنسانحلالدولية  للص وك
 الالزمىىة لضىىمان احلىىق و التعلىىي  و حىىاالت الطىىوارئ ا ىىاي  يىىع التىىدابة ١١4-75

 (؛ليشيت - التعلي  ملتيمور  م انية حصول اجلميع عل والنزاعات وضمان 
وضع اسجاتيجيات لدع  وتعزيىز التقىدم احملىرز مى خراا و جمىال التعلىي   ١١4-76

 (؛ملفييت انم
وتىوفة التعلىي   اجلهىود الراميىة    تعزيىز احلىق و التعلىي بىذل مواصلة  ١١4-77

 (؛للجميع دون متييز ملمصر
 (؛التعلي  ملالعراق فر  احلصول عل تعزيز نظام التعلي  وزقدة  ١١4-7٨
 ذ يىع املىالي  منىصىا  التعلىي  ل فىر  احلصىول على مواصلة حتس   ١١4-79

 (؛سن مب رة ململديف
مواصىىىىلة  جيىىىىاد بىىىىداعل إلغىىىىالق املىىىىدارس ألسىىىىباب أمنيىىىىة مىىىىن أجىىىىل  ٨0-١١4

 (؛والسلطات احمللية ملفرنسادرِ س  ابلتعاون مع نقاابت امل التدريس
و حىىىاالت  اعتمىىىاد  يىىىع التىىىدابة الالزمىىىة لضىىىمان احلىىىق و التعلىىىي  ٨١-١١4

مهىىىاجرين للالطىىوارئ وحىىاالت النىىزاع، وضىىمان  اتحىىة التعلىىي  للجميىىع، وال سىىيما 
 (؛والالجئ  واألطفال الذين يلتمسون اللجوء ملهندوراس

اإلصىالحات وااللتزامىات الىيت تسىمح  تنفيىذ ل مىن أجىلمواصلة العمى ٨2-١١4
مىع مراعىاة ممارسىات األسىالف ومحايىة  ومل يتها،هلا بتحس   عادة توزيع األراضو 

 (؛صغار املزارع  ملدولة بوليفيا املتعددة القوميات
 جهودها الرامية    تعزيز حقوق الطفل واملىرأة ومحايتهىا تقويةمواصلة  ٨3-١١4

 (؛ملموريشيوس
 املىرأة،مضاعفة اجلهود الرامية    تعزيز املسىاواة بى  اجلنسى  ومت ى   ٨4-١١4

 (؛ملالربازيل 2030و سياق خطة التنمية املستدامة لعام 
اا  هىىىا احجامىىىاحجامبشىىىأن محايىىىة حقىىىوق املىىىرأة لضىىىمان  مواصىىىلة العمىىىل ٨5-١١4
 (؛مل هورية الو الدميقراطية الشعبية كامالا 
تعزيىىىىىز املسىىىىىاواة بىىىىى  اجلنسىىىىى   الراميىىىىىة    جهودهىىىىىابىىىىىذل مواصىىىىىلة  ٨6-١١4

 (؛وم افحة العنف اجلنساين ضد املرأة ملنيبال
اجلهىىود الراميىىة    م افحىىة التمييىىز ضىىد املىىرأة وحتقيىىق بىىذل مواصىىلة  ٨7-١١4

 (؛املساواة ب  اجلنس  ملتونس
 ؛(مواصلة  جراءات م افحة التمييز ضد املرأة ملكوت ديفوار ٨٨-١١4
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اجلهود الرامية    م افحة التمييز ضد املىرأة و القىانون بذل مواصلة  ٨9-١١4
 (؛واملمارسة ملمصر

 (؛مواءمة تشريعاهتا للقضاء عل  التمييز ضد املرأة ملالنمسا ١١4-90
 فىىل التأكىىد مىىن أهنىىا تو الراميىىة    محايىىة حقىىوق املىىرأة  تعزيىىز التىىدابة ١١4-9١

 (؛ملجنوب أفريقيا املتساوي القيمةساوي لقاء العمل األجر املت
اإلسىىىراع و تنقىىىيح قىىىانون العمىىىل والتأكىىىد مىىىن أنىىى  يضىىىمن املسىىىاواة  ١١4-92

 (؛احلقيقية ب  املرأة والرجل ملزامبيا
 (؛الفجوة و األجور ب  اجلنس  ملالعراق احلد من ١١4-93
لصىىا  املىىرأة و دماجهىىا و مواصىىلة العمىىل مىىن أجىىل حتقيىىق املسىىاواة  ١١4-94

، ال سىىيما و املنىىاطق الريفيىىة ملدولىىة بوليفيىىا املتعىىددة السياسىىو واالقتصىىاديجملىىال  ا
 (؛القوميات

لنسىىىىاء واألطفىىىىال الىىىىذين تعزيىىىىز اجلهىىىىود الراميىىىىة    م افحىىىىة وصىىىى  ا ١١4-95
املب ر واالسجقاق اجلنسو واالغتصىاب والتعىذيب الزوا  للزوا  القسري و  اتعرضو 

 ؛ اعات متطرفة ملبولندا( عل  أيدي
كبىة مىن  يىع أشى ال التمييىز   قىدرمضاعفة اجلهود الراميىة    احلىد ب ١١4-96

 (؛كابو فةديملاا هناعيوالعنف ضد املرأة والطفل والقضاء عليها 
ت ثيىىف اجلهىىود مل افحىىة  يىىع أشىى ال العنىىف ضىىد النسىىاء والفتيىىات  ١١4-97

 (؛ملجورجيا
، م افحىة العنىف اجلنسىومىن أجىل ية اتتشىريعية وسياسىعتماد تدابة ا ١١4-9٨
تعىذيب املب ر واالسجقاق اجلنسو واالغتصاب و الزوا  الزوا  القسري و  يشملمبا 

وكىىىذلل مىىىن أجىىىل ، قىىىوات املسىىىلحةمتطرفىىىة وأفىىىراد ال اعىىىات  النسىىىاء مىىىن قبىىىل
 (؛ فالت مرت يب هذه األفعال من العقاب ملهندوراسم افحة 

الراميىة    اعتمىاد تشىريعات مل افحىة العنىف اجلنسىاين اجلهود  سريعت ١١4-99
 (؛ووضع برانمج وطين مل افحة االستغالل اجلنسو للنساء والفتيات ملسةاليون

ية من أجل وضع حد للوصى  االجتمىاعو الىذي و توع تنظي  محالت ١00-١١4
فىر  النساء اللوايت وقعن ضحاق لالغتصاب أو االعتىداء اجلنسىو و اتحىة   ثر وي
 (؛لوصول الفعلو    العدالة جلميع النساء والفتيات ملشيلوا

االجتمىىاعو و الىىدع  الطىىيب والنفسىىو تىىوفة  افيىىة لالتىىدابة الا ىىاي  ١0١-١١4
، ال سىىيما األطفىىال اجلنىىود النتهاكىىات اخلطىىةة حلقىىوق اإلنسىىانوالقضىىاعو لضىىحاق ا

 املتصىىىل ابلنىىىزاعالعنىىىف اجلنسىىىو أفعىىىال  هىىىا، مبىىىا فيوضىىىحاق اجلىىىراع  اجلنسىىىيةاا سىىىابق
 (؛ملسلوفينيا

 نشىىاء آليىىة ملسىىاعدة ضىىحاق االجتىىار ابلبشىىر واالسىىتغالل اجلنسىىو  ١02-١١4
 (؛ملتوغو
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علىىىىى   تنفيىىىىذ التشىىىىريعات والسياسىىىىات الراميىىىىة    القضىىىىاء تعزيىىىىز ١03-١١4
الىىىىزوا  األطفىىىىال والىىىىزوا  املب ىىىىر و  ، ال سىىىىيما زوا املمارسىىىىات التقليديىىىىة الضىىىىارة

 (؛ء التناسلية لإلانث ملروانداالقسري وتشوي  األعضا
تنفيىذ الىربامج والسياسىات الراميىة  مىن أجىلا اي خطوات ملموسة  ١04-١١4

   القضىىاء علىى  املمارسىىات الضىىارة بصىىحة النسىىاء والفتيىىات، مبىىا و يلىىل اخلتىىان 
 (؛ملانميبيا
تعزيىىز اجلهىىود الراميىىة    منىىع وم افحىىة  يىىع أشىى ال العنىىف ضىىد  ١05-١١4
 (؛ يلل تشوي  األعضاء التناسلية لإلانث مل يطاليامبا و املرأة،
وتنفيذ سياسات عامة ملنع  يع أش ال العنىف ضىد  وضعمواصلة  ١06-١١4
، املب ىرالىزوا  تشوي  األعضىاء التناسىلية لىإلانث والىزوا  القسىري و  ها، مبا فيرأةامل
 (؛ملابراغواي والقضاء عليها ة عليهاعاقباملو  التصدي هلاو 

تشىجيع التخلىو عىن ممارسىة جهود التوعية الراميىة    بذل مواصلة  ١07-١١4
 (؛تشوي  األعضاء التناسلية لإلانث ملغابون

 (؛م افحة الزوا  املب ر ملتونسالرامية    اجلهود بذل  مواصلة ١0٨-١١4
 يىىىع أشىىى ال العنىىىف اجلهىىىود الراميىىىة    م افحىىىة بىىىذل مواصىىىلة  ١09-١١4

ومحايىىة النسىىاء ، ل والىىزوا  املب ىىر والىىزوا  القسىىريزوا  األطفىىاهىىا اجلنسىىو، مبىىا في
 (؛ململديف هامن

يىىىة للحىىىد مىىىن زوا  األطفىىىال والىىىزوا  املب ىىىر و تنظىىىي  محىىىالت توع ١١0-١١4
 (؛ملشيلو
تدابة تعزز املساواة بى  اجلنسى  وتضىمن وصىول املىرأة على   تنفيذ ١١١-١١4

 (؛حنو أفضل    مناصب صنع القرار ملسةاليون
لقىانون املتعلىق تنفيىذ االتدابة الالزمة لضمان املتابعىة الفعالىة ل ا اي ١١2-١١4
 (؛مشاركة املرأة ملبلجي اصر ح

االنتخىاابت  تنفيذ اسجاتيجية وطنية لزقدة مشاركة املرأة ومتثيلها و ١١3-١١4
 (؛االعامة ملتشي ي

و  يىىىع العمليىىىات  وهادفىىىة مشىىىاركة كاملىىىة ملىىىرأةمشىىىاركة اضىىىمان  ١١4-١١4
 (؛وال سيما العمليات املتعلقة ابتفاق اجلزاعر للسالم ملالسويد مايل،السياسية و 

حتقيىىىىق املشىىىىاركة الفعالىىىىة للمىىىىرأة و  يىىىىع مراحىىىىل عمليىىىىة السىىىىالم  ١١5-١١4
 (؛واالستقرار و عادة اإلعمار و مايل ملشيلو

لتىىىىزام بتنفيىىىىذ اعتمىىىىاد اإلعىىىىالن املتعلىىىىق ابلسىىىىالمة و املىىىىدارس واال ١١6-١١4
 اسىىتخداماا  أن ُتسىىتخدم املبىىادئ التوجيهيىىة املتعلقىىة حمايىىة املىىدارس واجلامعىىات مىىن

 (؛أثناء النزاعات ملسويسرا عس رقا 
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محاية حقوق الطفل و نشاء وكىاالت من أجل حتس  ا اي خطوات  ١١7-١١4
ورصىىىدها تزويىىىدها ابملىىىوارد و  ،متخصصىىىة لتعزيىىىز ومحايىىىة حقىىىوق األطفىىىال الضىىىعفاء

 (؛ملأسجاليا
عمىىل األطفىىال و مىىن أجىىل وضىىع حىىد لمواصىىلة ت ثيىىف جهودهىىا  ١١٨-١١4

نشىىر القىىوان  الىىيت حتظىىره  عىىن طريىىق طىىار الىىربانمج الىىوطين مل افحىىة عمىىل األطفىىال 
 (؛ملكواب
ضمان جترا بغية وتعزيز اإلطار التشريعو  ا اي خطوات الستعراض ١١9-١١4

مل ة املتحدة لربيطانيىا بصورة فعالة ملامل اة عليهاكماحملأسوأ أش ال عمل األطفال و 
 (؛يرلندا الشماليةآالعظم  و 

د األدىن لسىىىىىن ورفىىىىىع احلىىىىىاا صىىىىىارماا ل حظىىىىىر حظىىىىر تشىىىىىغيل األطفىىىىىا ١20-١١4
 ؛االستخدام ملزامبيا(

ا اي تدابة حامسة وكافية إلهناء ممارسة التجنيد القسري واإلجباري  ١2١-١١4
 (؛ملبولندالألطفال عل  أيدي اجلماعات املسلحة 

 ملنىىع احىىتالل املت املىىة،بىىدع  مىىن البعثىىة  الالزمىىة،اعتمىىاد التىىدابة  ١22-١١4
لمىىىىدارس و نشىىىىاء آليىىىىات للحمايىىىىة مىىىىن التجنيىىىىد القسىىىىري ل جملموعىىىىات املسىىىىلحةا

 (؛لألطفال واملراهق  ملامل سيل
قىوان  لتجىرا جتنيىد األطفىال والىرق ملالىوالقت املتحىدة فاي سن و ن ١23-١١4

 ؛(األمري ية
 ال سىىىيما ،األطفىىىالورفىىىاه تعزيىىىز اجلهىىىود الراميىىىة    ضىىىمان محايىىىة  ١24-١١4
ضىىىىمان ، و األطفىىىال اجلنىىىود و عىىىادة  دمىىىىا األطفىىىال بتجنيىىىىد األمىىىر يتعلىىىق  عنىىىدما
 ملالنمسا(؛ ه تعليم
ة و فعالىأدوار من أجل أداء د للتجنيد اإلجباري لألطفال وضع ح ١25-١١4

 (؛ع املسلح ملبوتسوااننزا ال
تىىوفة و  التجنيىىد كأطفىىال جنىىودا ىىاي خطىىوات حلمايىىة األطفىىال مىىن  ١26-١١4

 لألطفىال اجلنىود املسىر ح  الطويىل مددما  عل  األاإلتأهيل و عادة البرامج  عادة 
 (؛تشي يامل

تعزيز اجلهود الرامية    منع وم افحة جتنيد األطفىال واسىتخدامه   ١27-١١4
 (؛و اجملتمع مل يطالياو النزاعات املسلحة وكفالة  عادة  دماجه  

األطفىىىال  يىىىع التىىىدابة الالزمىىىة لوضىىىع حىىىد ملمارسىىىة جتنيىىىد ا ىىىاي  ١2٨-١١4
اجلنىىود علىى  أيىىدي اجلماعىىات املسىىلحة وا ىىاي تىىدابة للسىىما   واسىىتخدام األطفىىال

 (؛إبعادة  دماجه  و اجملتمع ملل سمربغ
اب دعىى   عىىادة اإلدمىىا  االجتمىىاعو واالقتصىىادي لألطفىىال والشىىب ١29-١١4

 (؛الذين يعيشون و الشارع ملل سمربغ
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حتسىىى  اإلطىىىار القىىىانوين حلمايىىىة األشىىىخا  يوي اإلعاقىىىة  مواصىىىلة ١30-١١4
 (؛ملهاييت
 (؛اللجوء ملهاييت ملتمسواعتماد تدابة ملموسة لصا  املهاجرين و  ١3١-١١4
وضىىىىع اللمسىىىىات األخىىىىةة علىىىى  مشىىىىروع القىىىىانون املتعلىىىىق حمايىىىىة  ١32-١١4

 (؛ق اإلنسان ملبوركينا فاسواملدافع  عن حقو 
العىىىجاف ابملىىىدافع  عىىىن حقىىىوق املتعلىىىق ابمشىىىروع القىىىانون   قىىىرار ١33-١١4

 اإلنسان ومحايته  ملأملانيا(.
ناسىب ال يتجىاوز متقدم ردوداا عليهىا و وقىت سىو التوصيات التالية و  مايلستنظر  -١١5

 جمللس حقوق اإلنسان: اتريخ انعقاد الدورة الثامنة والثالث 
لعهىىىد الىىىدويل اخلىىىا  لكىىىول االختيىىىاري الثىىىاين التصىىىديق علىىى  الربوتو  ١-١١5

وا ىىىىاي التىىىىدابة  ،ابحلقىىىىوق املدنيىىىىة والسياسىىىىية واهلىىىىادف     لغىىىىاء عقوبىىىىة اإلعىىىىدام
 (؛املناسبة إللغاء عقوبة اإلعدام ملسويسرا

لعهىىد الىىدويل لتوكىىول االختيىىاري الثىىاين النظىىر و التصىىديق علىى  الربو  ١١5-2
و فيىىىف  ،حلقىىىوق املدنيىىىة والسياسىىىية واهلىىىادف     لغىىىاء عقوبىىىة اإلعىىىداماخلىىىا  اب

 (؛ملأوروغوايأح ام اإلعدام    أح ام ابلسجن 
 حياء املشاورات بشأن مشروع القانون املقىج  إللغىاء عقوبىة اإلعىدام  ١١5-3

لعهد الدويل اخلا  ابحلقىوق لتوكول االختياري الثاين والنظر و التصديق عل  الربو 
 (؛املدنية والسياسية ملانميبيا

لعهىىىد الىىىدويل اخلىىىا  لالتصىىىديق علىىى  الربوتوكىىىول االختيىىىاري الثىىىاين  ١١5-4
ابحلقىىىوق املدنيىىىة والسياسىىىية واهلىىىادف     لغىىىاء عقوبىىىة اإلعىىىدام ملكرواتيىىىا( ملاجلبىىىل 

لعهىىىىد الىىىىدويل اخلىىىىا  لالتصىىىىديق علىىىى  الربوتوكىىىىول االختيىىىىاري الثىىىىاين و  (؛األسىىىىود
ا ىىىاي تىىىدابة للتصىىىديق علىىى  الربوتوكىىىول و  ؛لسياسىىىية مل سىىىتونيا(ابحلقىىىوق املدنيىىىة وا
 ؛لعهد الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية ملجورجيا(لاالختياري الثاين 

 (؛مل يطاليااا متامالنظر و  لغاء عقوبة اإلعدام  ١١5-5
لعهىىد لوالتصىىديق على  الربوتوكىول االختيىىاري الثىاين اا متامى  لغىاء عقوبىة اإلعىىدام ١١5-6

 ؛ لغاء عقوبة اإلعدام ملالربتغال( الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية واهلادف   
لعهىىد الىىدويل اخلىىا  ابحلقىىوق لالتصىىديق علىى  الربوتوكىىول االختيىىاري  ١١5-7

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملالربتغال(؛
الطفىىىىىىل التصىىىىىىديق علىىىىىى  الربوتوكىىىىىىول االختيىىىىىىاري التفاقيىىىىىىة حقىىىىىىوق  ٨-١١5

التصىىديق علىى  الربوتوكىىول االختيىىاري التفاقيىىة حقىىوق الطفىىل املتعلىىق و  (؛ملالربتغىىال
 (؛إبجراء تقدا البالغات ملكرواتيا

االسىىىتجابة مراجعىىىة قىىىوان  وسياسىىىات وممارسىىىات التعىىىدين مىىىن أجىىىل  ١١5-9
هلياكىل اخلاصىة ابربامج الىاجملتمعات احمللية واستثمار اإليرادات املتولىدة و  لتطلعات

 ؛األساسية ملهاييت(
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وا ىىىاي  لوقىىف تنفيىىذ أح ىىىام اإلعىىدام، مبوجىىب القىىانون،ا ىىاي تىىدابة  ١0-١١5
 (؛لعقوبة اإلعدام ملرواندا تاماإللغاء ال من أجل خطوات ملموسة

 (؛ لغاء عقوبة اإلعدام رمسياا ملأسجاليا ١١-١١5
 (؛النظر و  لغاء عقوبة اإلعدام ملموزامبيق ١2-١١5
الرامىىىو     لغىىىاء جتىىىرا املخالفىىىات الصىىىحفية،  قىىىانونمشىىىروع التنفيىىىذ  ١3-١١5

 (؛وساعط اإلعالم احلرة و مايل ملالنمسا لتشجيعضرورقا اا تقدُّم الذي يش ل
وفقىىىاا للمعىىىاية الدوليىىىة  مىىىدين و دراجىىى  و قىىىانونرا التشىىىهة  لغىىىاء جتىىى ١4-١١5

 (؛مل ستونيا
مييزيىىىىة ضىىىىد النسىىىىاء القضىىىىاء علىىىى   يىىىىع األح ىىىىام واملمارسىىىىات الت ١5-١١5

م مبىىىا و يلىىىل األح ىىىا واألسىىىرة،والفتيىىىات الىىىواردة و قىىىانون األحىىىوال الشخصىىىية 
 (؛طاعة الزو  ملابراغواياملتعلقة ابملةاث وااللتزام ب

واردة و  عىادة تقيىىي  اآلاثر السىلبية املجتبىىة على  األح ىىام التمييزيىة الىى ١6-١١5
 تضىىىر مي ىىىن أن يتاملىىىنقح، الىىى واألسىىىرةقىىىانون األحىىىوال الشخصىىىية املشىىىروع األويل ل

ق املىرأة املاليىة حقىو   عمىال ضىمانويلل من أجىل ، وتعيدها    الوراءملرأة املالية اب
 (؛أي متييز عل  اإلطالق ملدولة فلسط  دون، وحريتها التامة

و جىراء  اجلنسى ،مواصلة ا ىاي التىدابة الالزمىة لضىمان املسىاواة بى   ١7-١١5
تنقيحىىىات كافيىىىة ألح ىىىام قىىىانون األحىىىوال الشخصىىىية واألسىىىرة الىىىيت ال تتسىىىق مىىىع 

 (؛املعاية الدولية حلقوق املرأة ملتركيا
 يىىع األح ىىام واملمارسىىات التمييزيىىة ضىىد النسىىاء والفتيىىات مىىن   زالىىة ١٨-١١5

على  ، ، مبوجىب القىانوناملفىروض ظراحلالشخصية واألسرة، وتعزيز  قانون األحوال
 (؛ملامل سيل لفتيات والنساءضارة ابرسات الثقافية والتقليدية الملماا

ضىىىمان  لغىىىاء  يىىىع األح ىىىام التمييزيىىىة ضىىىد املىىىرأة الىىىواردة و قىىىانون  ١9-١١5
 (؛األسرة وقانون العمل ملبوركينا فاسو

من  25املادة صيغة األحوال الشخصية واألسرة   عادة تضم  قانون ١١5-20
املعاهىىدات سىىرقن "الىىيت تىنر علىى   ،2009عىىام هىىذا القىىانون الصىادرة و نسىخة 

 الىىىيت صىىىدقت عليهىىىا مىىىايل، املتعلقىىىة حمايىىىة النسىىىاء واألطفىىىالواالتفاقىىىات الدوليىىىة 
 (؛ملالدامنرك واليت ُنشرت"حسب األصول 

واألسىرة حىوال الشخصىية قىانون األ مىن يىع األح ىام التمييزيىة  زالة  ١١5-2١
 (؛طار شامل جديد مل افحة التمييز ملهندوراسمن أجل اعتماد  

 يىع األح ىام واملمارسىات  زالىةالقيام دون أتخة ابإلصال  الىالزم إل ١١5-22
واألسىىىرة  حىىىوال الشخصىىىيةالتمييزيىىىة ضىىىد النسىىىاء والفتيىىىات الىىىواردة و قىىىانون األ

  (؛ملآيسلندا
و قىىىانون األح ىىىام الىىىواردة  هىىىامبىىىا في التمييزيىىىة، لغىىىاء  يىىىع األح ىىىام  ١١5-23

 (؛األحوال الشخصية واألسرة ملالتفيا
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واسىىعة مل افحىىة التمييىىز و جىىراء مناقشىىة عامىىة  ةشىىامل تشىىريعاتسىىن  ١١5-24
 (؛متساوية للنساء والرجال ملاجلبل األسودحقوق اعتماد النطاق بشأن أمهية 

مىىىىن بىىىى  ظىىىىر، حت اجلنسىىىى مل افحىىىىة التمييىىىىز بىىىى   اتاعتمىىىىاد تشىىىىريع ١١5-25
، تشوي  األعضاء التناسلية لإلانث ها، مبا فيأش ال العنف اجلنساين،  يع حتظر ما

 (؛ملسلوفينيا تهاومحاي وتعزيز حقوق اإلنسان للنساء والفتيات و مايل
جترا تشوي  األعضاء التناسلية لإلانث من أجل احلد بش ل كبىة مىن  ١١5-26
ا و  طىىىار تعزيىىىز محىىىالت التوعيىىىة، ال سىىىيمو ؛ بة السىىى ان ضىىىحاق هىىىذه األفعىىىالنسىىى

 عىادة التأهيىل االجتمىاعو مىن أجىل وتنفيىذ  جىراءات  الىديني ،شراكة مىع الزعمىاء 
 (؛ايت ميارسن تشوي  األعضاء التناسلية لإلانث ملفرنساو للنساء اللواالقتصادي 

قىىانون  ظىىر  يىىع أشىى ال العنىىف اجلنسىىاين  وضىىعمواصىىلة جهودهىىا ل ١١5-27
 (؛ملسويسرا
الىيت  ، يع أش ال التمييز ضىد النسىاء والفتيىاتلقضاء عل  لالعمل  ١١5-2٨

 (؛واألسرة ملتوغو حوال الشخصيةال تزال موجودة و قانون األ
اا وفقىىى اجلنسىىاين،اإلسىىراع ابعتمىىاد قىىانون يهىىدف    م افحىىة العنىىف  ١١5-29

 (؛مبوجب اتفاقية القضاء عل   يع أش ال التمييز ضد املرأة ملبلجي ا االلتزاماهت
اين مىن خىالل عزيز م افحة التمييىز ضىد املىرأة والعنىف اجلنسىضمان ت ١١5-30

 (؛تشريعات ملمدغشقر
تشىىىوي  األعضىىىاء التناسىىىلية لىىىإلانث والعنىىىف  ظىىىرات حتتشىىىريع اعتمىىىاد ١١5-3١

دورة االسىىىتعراض الىىىدوري الشىىىامل انعقىىىاد قبىىىل  ،املنىىىزيل و جىىىراء محىىىالت للتوعيىىىة
 (؛تشي يا املمارسة ملمن أجل القضاء عل  هذه األش ال من العنف و ،التالية
مبىىا و يلىىل  اجلنسىىاين،ظىىر  يىىع أشىى ال العنىىف حت اتاعتمىىاد تشىىريع ١١5-32

 ؛ألعضاء التناسلية لإلانث ملاهلند(تشوي  ا املتمثلة و املمارسة التقليدية
مواصىىىلة ا ىىىاي التىىىدابة الالزمىىىة حلظىىىر أي شىىى ل مىىىن أشىىى ال تشىىىوي   ١١5-33

ها اللجنىىة املعنيىىة ابلقضىىاء قىىدمتوفقىىاا للتوصىىيات الىىيت  لىىإلانث،األعضىىاء التناسىىلية 
وتنفيىىذ  جىىراءات للقضىىاء علىى  أي  الطفىىل؛علىى  التمييىىز ضىىد املىىرأة وجلنىىة حقىىوق 

علىى  نىىوع اجلىىنس أو املمارسىىات التقليديىىة القىىاع  شىى ل آخىىر مىىن أشىى ال التمييىىز 
 (؛العنيفة ضد املرأة ملأوروغواي

 (؛لإلانث ملابراغوايجترا تشوي  األعضاء التناسلية  ١١5-34
تشىوي   وضع اللمسات األخىةة على  مشىروع القىانون الىذي  ظىر ممارسىة ١١5-35

 (؛و املاعة من الفتيات ملبولندا 90حنو  اليت قد متساألعضاء التناسلية لإلانث 
التىىىدابة الراميىىىة    وضىىىع خطىىىة شىىىاملة مل افحىىىة املمارسىىىات  عزيىىىزت ١١5-36

، وال سىىيما ابعتمىىاد قىىانون يت ال تىىزال قاعمىىة ضىىد املىىرأةرة الىىوالتقاليىىد الثقافيىىة الضىىا
 ؛اء التناسلية لإلانث ملاألرجنت ( ظر تشوي  األعض
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املتمثلىىة و ظىىر  يىىع أشىى ال املمارسىىة التقليديىىة حت اتاعتمىىاد تشىىريع ١١5-37
 تضىىىمين القىىىانون اجلنىىىاعو ل واسىىىت مال مراجعىىىةتشىىىوي  األعضىىىاء التناسىىىلية لىىىإلانث 

 (؛أح اماا تعاقب عل  العنف ضد املرأة ملبوتسواان
وي  وضىىىع اللمسىىىات األخىىىةة علىىى  مشىىىروع القىىىانون الىىىذي  ظىىىر تشىىى ١١5-3٨

 (؛علي  ملبوركينا فاسو عاقبياألعضاء التناسلية لإلانث و 
تشىوي  صىارم لتفضىو    حظىر سالتىدابة التشىريعية الىيت وتىةة تسريع  ١١5-39

 ؛(ابو فةديواملعاقبة عليهما ملكاألعضاء التناسلية لإلانث والزوا  املب ر 
 (؛ظر تشوي  األعضاء التناسلية لإلانث ملكنداحت اتتشريع وضع ١١5-40
ضىىىىمان سىىىىن وتنفيىىىىذ تشىىىىريعات لتجىىىىرا تشىىىىوي  األعضىىىىاء التناسىىىىلية  ١١5-4١

ابإلضافة    تصمي  سياسات عامة و جراءات ملموسة هتدف    القضىاء  لإلانث،
 (؛التام عل  هذه املمارسة مل كوادور

مبىىا  اجلنسىاين،التعجيىل بعمليىة اعتمىاد مشىروع قىىانون مل افحىة العنىف  ١١5-42
 (؛ملغابون انثعضاء التناسلية لإلو يلل تشوي  األ

 ل تشىىىوي  األعضىىىاء التناسىىىليةاعتمىىىاد قىىىوان  جناعيىىىة حتظىىىر  يىىىع أشىىى ا ١١5-43
 (؛والشروع و مناقشة عامة تتناول املمارسات التقليدية الضارة ملأملانيا ،وقطعها انثلإل

حلظىىىىر  يىىىىع أشىىىى ال تشىىىىوي  األعضىىىىاء التناسىىىىلية  اتاعتمىىىىاد تشىىىىريع ١١5-44
 (؛لإلانث وقطعها ملآيسلندا

مىىن ة أشىى ال تشىىوي  األعضىىاء التناسىىلي حلظىىر  يىىع اتاعتمىىاد تشىىريع ١١5-45
 (؛كفالة املعاقبة عل  هذه املمارسة ملل سمربغأجل  
اعتماد قوان  جناعية حتظر صىراحة تشىوي  األعضىاء التناسىلية لىإلانث  ١١5-46

 (؛ملالنرويج
 و يكاء وعوللفتيان والفتيات اا عام 21 ولزوا  السن الدنيا لحتديد  ١١5-47

 (؛ملهاييت، وال سيما النساء والفتيات هذا القانونشأن ب اجلمهور
عامىىاا،  18و  علىى  حىىد سىىواء سىىن الىىزوا  للفتيىىان والفتيىىاتحتديىىد  ١١5-4٨

زوا  األطفال والزوا  املب ر والىزوا  القسىري ل وضع حدوتعزيز اجلهود الرامية    
 (؛ملسةاليون

 (؛اعتماد آلية قانونية مل افحة زوا  األطفال والزوا  املب ر ملأنغوال ١١5-49
لىىزوا  للموافقىىة علىى  ا السىىن الىىدنياعمىىة لرفىىع ات القاتعىىديل التشىىريع ١١5-50
علىى  النحىىو املنصىىو  عليىى  و الربوتوكىىول امللحىىق  للمىىرأة،ابلنسىىبة اا عامىى 18   

فريقيىىىىىا ابمليثىىىىىاق األفريقىىىىىو حلقىىىىىوق اإلنسىىىىىان والشىىىىىعوب بشىىىىىأن حقىىىىىوق املىىىىىرأة و أ
 ؛ملبروتوكول مابوتو( ملكندا(
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احلظىىىىىر واءمتىىىىى  مىىىىىع واألسىىىىىرة مل حىىىىىوال الشخصىىىىىيةقىىىىىانون األ تعىىىىىديل ١١5-5١
اا حقوقالنساء والفتيات منح  بطرق منها، نوع اجلنسالدستوري للتمييز القاع  عل  

 (؛ملأملانيااا عام 18زوا  الفتيات    السن الدنيا لورفع و املةاث متساوية 
اا شىىيا، متدون اسىىتثناءاا، عامىى 18زوا  الفتيىىات    السىىن الىىدنيا لىىرفىىع  ١١5-52

 (؛وكول مابوتو ملآيسلندامع بروت
 18 لتصىىبحاملعىىاية الدوليىىة  مىىعزوا  الفتيىىات السىىن الىىدنيا لىىمواءمىىة  ١١5-53
القضاء عل  الزوا  املب ر والزوا  القسىري للفتيىات  بغيةاا، عام 16 من بدالا اا عام

 (؛ملانميبيا
مىىع بروتوكىىول اا شىىيامتاا، عامىى 18زوا  الفتيىىات    السىىن الىىدنيا لىىرفىىع  ١١5-54

 مابوتو ملل سمربغ(.
 قُىىىىد مت أثنىىىىاء احلىىىىوار التفىىىىاعلو/الواردة أدانه، ونظىىىىرت مىىىىايل و التوصىىىىيات الىىىىيت -١١6

 :وأحاطت  ا علماا 
توجيىىىى  دعىىىىوة داعمىىىىة     يىىىىع اإلجىىىىراءات اخلاصىىىىة جمللىىىىس حقىىىىوق  ١-١١6

 (؛اإلنسان ملالربتغال
مفتوحىىىة    اإلجىىىراءات اخلاصىىىة جمللىىىس حقىىىوق داعمىىىة و توجيىىى  دعىىىوة  ١١6-2

 (؛اإلنسان ملأوكرانيا
النظىىر و  م انيىىة توجيىى  دعىىوة داعمىىة     يىىع امل لفىى  بىىوالقت و  ١١6-3

 (؛ طار اإلجراءات اخلاصة لألم  املتحدة ملجورجيا
قىوق املتعلقىة ح  اإلجىراءات املواضىيعية اخلاصىة دعىوة داعمىة  توجي   ١١6-4

ة موضىىىع التنفيىىىذ ووضىىىع هىىىذه الىىىدعو  ،لىىىس حقىىىوق اإلنسىىىانوالتابعىىىة جملاإلنسىىىان 
 ؛تشي يا(مل

مثىىىل  ،حىىىد للممارسىىىات التقليديىىة والضىىىارةمضىىاعفة جهودهىىىا لوضىىع  ١١6-5
واملِذل ىىىة واملمارسىىىات املهينىىىة  الزوجىىىات،وتعىىىدد  القسىىىري،زوا  األطفىىىال والىىىزوا  

 ؛التغذية القسرية ملهندوراس(و 
تسىىريح  يىىع األطفىىال الىىذين تسىىتخدمه  امليليشىىيات املدعومىىة مىىن  ١١6-6

 (؛ملآيسلنداعل  الفور احل ومة 
 علىى  أيىىديا ىىاي  يىىع التىىدابة املم نىىة حلمايىىة األطفىىال مىىن التجنيىىد  ١١6-7

 يرلندا(.آمل احل وميةاجلماعات املسلحة املتحالفة مع الدولة وغة 
اردة و هىذا التقريىر تعىرب عىن موقىف الدولىة أو التوصيات الو  يع االستنتاجات و/ -١١7

علىى  أهنىىا حتظىى  أو الدولىىة موضىىوع االسىىتعراض. وال ينبغىىو أتويلهىىا /ملالىىدول( الىىيت قىىدمتها و
 .بتأييد الفريق العامل ب امل 
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 املرفق
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 The delegation of Mali was headed by Kadidia Coulibaly Sangaré, Minister of 

Human Rights, and composed of the following members: 

• M. Abraham Bengaly, Secrétaire général du Ministère des droits de l’homme; 

• M. Zoumana Diarra, Conseiller technique, Ministère des droits de l’homme; 

• M. Salifou Maiga, Conseiller technique, Ministère de la solidarité et de l’action 

humanitaire; 

• M. Modibo Sacko, Conseiller technique, Ministère de la justice; 
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