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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشـامل املنشـو وفقـا لقـرار حلـق قـو
اإلنس ـ ــا  1/5املـ ـ ـ ر  11زيرا /يوني ـ ـ  0222دورتـ ـ ـ العش ـ ـرين الفـ ـ ـ ة م ـ ــن  02تشـ ـ ـرين
األول/أكتوبر إىل  2تشرين الثاين/نوفمرب  .0214واستعرضت احلالة أنغول اجللسـة الثامنـة
املعقـودة  32تشـرين األول/أكتــوبر  .0214وتـرأ وفــد أنغــول روي جـورجري كــارناو مــانغاا.
واعتمــد الفريــق العامــل هــذا التقريــر عــن أنغــول اجللســة الرابعــة عشــرة املعقــودة  14تش ـرين
الثاين/نوفمرب .0214
 -0و  15كــانو الثاين/ينــاير  0214اختــار حلــق قــو اإلنســا فريــق املقــررين التــا
(اجملموعة الثالثية) من أجل تيسا استعراض الة أنغول :الكونغو وفرنسا وشيلري.
 -3وصدرت الوثائق املـذكورة أدنـا وفقـا للفقـرة  15مـن مرفـق القـرار  1/5والفقـرة  5مـن
مرفق القرار  01/16من أجل استعراض الة أنغول:
تقري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ودـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين أو عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15أ)
(أ)
()A/HRC/WG.6/20/AGO/1؛
(ب) جتمي ــل للمعلوم ــات أعدتـ ـ مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا
(املفوضية) وفق ا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/20/AGO/2؛
(ج)

موجز أعدت املفوضية وفق ا للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/20/AGO/3

 -4وقــد أي يلــت إىل أنغــول عــن دريــق اجملموعــة الثالثيــة قائمــة أس ـ لة أعــدها مســبقا كــل مــن
إس ــبانيا وأملاني ــا وبلجليك ــا واجلميوري ــة التش ــيكية وس ــلوفينيا والس ــويد وسويسـ ـرا واملكس ــي
واململكـ ــة املتحـ ــدة لربي انيـ ــا الع مـ ــل وأيرلنـ ــدا الشـ ــمالية والنـ ــروي وهولنـ ــدا والوليـ ــات املتحـ ــدة
األمريكية .وميكن الدالع علل هذ األس لة علل الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشــار الوفــد إىل أ تعزيــز و ايــة قــو اإلنســا واحلريــات األساســية ـة دائمــة مــن
ات السياسة احلكومية علل الصعيدين الداخلري واخلارجري .و عا  0222انتخبـت أنغـول
عضوا حلق قو اإلنسا واض لعت في بوليتني متعـاقبتني الفـ ة مـن عـا  0222إىل
عـ ــا  . 0213وقـ ــد يـ ــت أنغـ ــول بشـ ــرت املشـ ــاركة املفاوضـ ــات علـ ــل زمـ ــة تـ ــدابا بنـ ــاء
امل سســات وإجاا.ــا .وتــرال أنغــول أ تليــة الســتعراض الــدوري الشــامل فرصــة تــااة لتقيــيم أداء
احلكومات حال قو اإلنسا واحلريات األساسية ولتقاسم التجلارب واملمارسات الفضلل
والتحديات استنادا إىل معايا مقبولة عاملي ا.
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 -6وقد مرت أنغـول بنـزاع مسـلو دويـل ل تـزال عواقبـ سسوسـة حـالت شـي .بيـد أ
السـلم الفعلـري الــذي اسـتتب علــل مـدال األعـوا اإلثـين عشـر املاضــية مكـن مــن تن ـيم انتخابــات
تش ـريعية عــا  0221وانتخابــات عامــة عــا  0210ومــرت هــذ النتخابــات أج ـواء
سلمية واعتربها اجملتمل الدو انتخابات رة ونزيية.
 -2ويتــولف اإلدــار القــانوين حلقــو اإلنســا مــن حموعــة مــن الصــكوي القانونيــة ل ســيما
دستور مجيورية أنغول الذي يكر القانو الدو ويربهن من مث علل ما تولي أنغول مـن أييـة
خاصة حلقو اإلنسا واحلريات األساسية اليت تكفليا الصكوي الدولية الرئيسية.
 -1وقــد قبلــت أنغــول خـالل استعراضــيا الــدوري األول  166توصــية .وتبـ لـني الــة تنفيــذ
تل التوصيات التقرير الودين الذي قد إىل حلق قو اإلنسا  .وقد تولت إعـداد التقريـر
اللجلنــة املش ـ كة بــني الق اعــات واملعنيــة بتقــارير قــو اإلنســا نشــاركة نش ـ ة مــن من مــات
اجملتمل املدين األنغو .
 -٩وذكــر الوفــد أ جلنــة قــو ال فــل ن ــرت عــا  0212التقــارير الدوريــة مــن الثــاين
إىل الرابــل اجملمعــة تقريــر وا ــد قدمت ـ أنغــول اصــوو تنفيــذ التفاقيــة .وســتقد التقــارير املقبلــة
اجملمعــة تقريــر وا ــد تشـرين األول/أكتــوبر  .0215و شــباف/فرباير  0213ن ــرت اللجلنــة
املعنية بالقضاء علل التمييز ضد املرأة التقرير الدوري الساد ألنغول .و تذار/مـار 0213
ن رت اللجلنة املعنيـة ققـو اإلنسـا التقريـر األو املتعلـق بتنفيـذ العيـد الـدو اخلـاو بـاحلقو
املدنية والسياسية .و نيسا /أبريل  0213اارت مفوضة األمـم املتحـدة السـامية حلقـو اإلنسـا
أنغول .و ني أشارت املفوضة السامية إىل التحديات امل رو ة فقد أقرت أيض ا بالتقد احملرا.
 -12وذكر الوفد أ احلكومة اختذت عا  0212خ وات ملموسة سبيل تعزيز الن ا
الــودين حلمايــة قــو اإلنســا بواس ـ ة دم ـ مــا كــا يســمل واارة العــدل ومكتــب وايــر الدولــة
لش و قو اإلنسا ما أدال إىل إنشاء واارة العدل و قو اإلنسا .
 -11ووافق ــت اجلمعي ــة الودني ــة عل ــل مناقش ــة مش ــروع الق ــانو املتعل ــق بتن ــيم احمل ــاكم وس ــا
عمليــا وهــو مشــروع يــنش علــل إنشــاء  62سكمــة إقليميــة واــق ســاكم اســت نات مــا عــل
الوصول إىل العدالة أسرع وأسيل وأقل تكلفة.
 -10وأدت اجلي ــود الرامي ــة إىل بل ــوئ املقاص ــد الرئيس ــية ل ه ــدات اإل ائي ــة ل لفي ــة إىل ا ف ــاض
معدلت الفقر املدقل إىل النصف .ووضعت احلكومة اخل ة اإل ائيـة الودنيـة للفـ ة 0212-0213
وهيوت ال روت املالئمة للنمو القتصادي ولتحسني توايل الثروة.
 -13وأف ــادت النت ــائ األولي ــة للتع ــداد ال ــذي أج ــري أيار/م ــايو ب ــو ع ــدد س ــكا البل ــد
بل ـ  04 313 321نســمة مــنيم  50املائــة مــن اإلنــاا .وتشــكل النســاء بوضــو أ لبيــة
السكا  .ومل ذل فـن ثثـيلين يعـادل  01املائـة الواـائف احلكوميـة و 36املائـة
الربملا و 32املائة الن ا القضائري و 52املائة السل الدبلوماسري.
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 -14وتنفذ احلكومة الربنام الودين لإلسكا والتنمية احلضرية بال كيز املقا األول علل
بنــاء  35 222منــزل وضــما احلــق الســكن الالئــق .ول تنفــذ عمليــات اإلخــالء إل بــومر مــن
احملكم ــة ويع ــاد ت ــودني األش ــخاو املعني ــني .وواع حان ـا قراب ــة  02 222من ــزل مب ــين مقادع ــة
لواندا (مشروع اانغو) علل موادنني تعرضوا لإلجالء .وبذلت أيض ا جيود من أجل حتسني توايل
ال اقة وامليا وأشار الوفد إىل ثالثة برام رئيسية هذا الصدد.
 -15وردا علـل األسـ لة املوجيـة ســلف ا ذكـر الوفـد أ أنغـول تن ــر مـدال توافـق ن ـا رومــا
األساســري للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة مــل ن اميــا القــانوين .و عــا  0213وقــل البلــد اتفاقيــة
مناهضـ ــة التعـ ــذيب و ـ ــا مـ ــن ضـ ــروب املعاملـ ــة أو العقوبـ ــة القاسـ ــية أو الالإنسـ ــانية أو امليينـ ــة
وبروتوكوهلا الختياري إىل جانب صكوي أخرال وهو بصدد إجناا عملية التصديق.
 -16ودع ــت احلكوم ــة املق ــرر اخل ــاو املع ــين بالس ــكن الالئ ــق كعنص ــر م ــن عناص ــر احل ــق
مســتوال معيشــري مناســب وبــاحلق عــد التمييــز هــذا الســيا واملقــرر اخلــاو املعــين ققــو
اإلنسا للمياجرين واملقرر اخلاو املعين قرية التجلمل السـلمري وتكـوين اجلمعيـات إىل أ يـزوروا
أنغــول .ــا أن ـ تعــذر إج ـراء الزيــارات بســبب التوقيــت لكــن هنــاي إرادة سياســية لتلقــري هــذ
الزيـارات الـيت ميكـن أ جتـري السـنة املقبلـة .وأكـد الوفـد أ ريـة التعبـا ـق أساسـري مكــر
امل ــادة  42م ــن الدس ــتور ب ــالق ا م ــل الق ــانو رق ــم  26/2الص ــادر  15أيار/م ــايو (ق ــانو
الصــحافة) إىل جانــب صــكوي قانونيــة دوليــة أخــرال صــدقت علييــا أنغــول نــا ذل ـ العيــد
الـ ــدو اخلـ ــاو بـ ــاحلقو املدنيـ ــة والسياسـ ــية (املـ ــادة  )1٩وامليثـ ــا األفريقـ ــري حلقـ ــو اإلنسـ ــا
والشــعوب ش ـري ة أل ــل ذل ـ التعبــا بــا ا شــرت امل ـوادن و ســن صــيت و عت ـ وصــورت
و ايــة يات ـ اخلاصــة .وأوضــو الوفــد أ اإلدارة الودنيــة للتحريــات والتحقيقــات اجلنائيــة والنيابــة
العامة واحملاكم ليست خمولة سل ة الن ر النتياكات املزعومة إل إذا اعتـرب الشـخش الضـحية
أ شرف قد انتي وبادر برفل شـكوال ر يـة .وإذا قـررت الضـحية إسـقاف الـدعوال ألي سـبب
من األسباب نا ذل بناء علل اتفا مل املدعل علي تقرر عندئذ فظ القضية.
 -12وأنغ ــول عض ــو األم ــم املتح ــدة ود ــرت اتفاقي ــة الحت ــاد األفريق ــري ملن ــل ومكافح ــة
الفسـاد .وهـري أيضـا عضـو م ســق عمليـة كيمــرب املتعلقـة بشـراء املـا وبيعـ  .ويعكـف فريــق
تقين م لف من أعضـاء مـن واارة الشـ و اخلارجيـة وواارة اجليولوجيـا واملنـاجم وواارة البـ ول علـل
الن ر مبادرة الشفافية حال الصناعات الستخراجية.
 -11ونفذ برنام شامل إلصال ق اع الرعاية الصحية ومشل إصال البنيـة األساسـية للرعايـة
الصــحية .و ــري أيض ـ ا توســيل شــبكة الرعايــة الصــحية احمللي ـة وإنشــاء خــدمات إ الــة متخصصــة
جدي ــدة .وتواص ــل أنغ ــول إدخ ــال حتس ــينات ح ــالت الرعاي ــة الص ــحية للحوام ــل والوقاي ــة م ــن
األمـراض عــن دريــق التحصــني وخفـ أو تثبيــت معــدلت الوفيــات واإلصــابة بــاألمراض املتودنــة
ول س ــيما ف ــاو نق ــش املناع ــة البشـ ـرية/اإليدا .وأاي ــرت امل شـ ـرات الص ــحية تق ــدما ملحواـ ـا
خف معدلت وفيات األميات والرضل.
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 -1٩واعتمدت أنغول نوجب املرسـو الرئاسـري رقـم  10/50املـ ر  06تذار/مـار 0210
لئحة اللجلنة الودنية املعنية برصد ـالت وفيـات األميـات والوفيـات الفـ ة احملي ـة بـالولدة
ومشروعا لتعزيز اخلدمات الصحية احملليـة مـن أجـل تـدعيم الرعايـة واإلدارة الصـحية علـل مسـتوال
الرعاي ــة األولي ــة بانت ــداب  062تقني ـ ا م ــن كوب ــا كم ــا وافق ــت عل ــل مش ــروعني متعلق ــني بالس ــل
واملالريا .وتن م بتواتر الت حتصـني إقليميـة وودنيـة وقـد سـايت تلـ احلمـالت احلـد مـن
األمراض اليت ميكن الوقاية منيا.
 -02وأقر الدستور عدة مبادئ بشـو صـو قـو األدفـال .وصـدقت السـل ة التنفيذيـة
عا  0221علل  11التزامـا جتـا األدفـال ووضـعت خ ـة لرصـد تنفيـذ هـذ اللتزامـات وهـري
خ ة ختضل للتقييم كل سنتني إدار منتدال األدفال الودين.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -01خالل جلسة التحاور أدىل  121وفدا ببيانات .وترد التوصيات املقدمـة خـالل جلسـة
التحاور الفرع الثاين من هذا التقرير.
 -00ر بــت اململكــة املتحــدة لربي انيــا الع مــل وأيرلنــدا الشــمالية بانفتــا البلــد م ـ خرا أمــا
ايارات أفرقة قو اإلنسا و ثت أنغول علل أ تكفل استمرار انفتا الفضاء الدميقرادري.
 -03وأقــرت مجيوريــة تنزانيــا املتحــدة باإلجنــااات الــيت حتققــت حــال قــو اإلنســا علــل
ال ــر م م ــن التح ــديات القائم ــة ح ــالت التنمي ــة القتص ــادية والص ــحة واإلس ــكا وأش ــادت
باعتماد دستور عا .0212
 -04وأعربــت الوليــات املتحــدة األمريكيــة عــن قلــق شــديد إااء القيــود املفروضــة علــل ريــة
التعبا والتجلمل السـلمري وتكـوين اجلمعيـات وإااء انتياكـات قـو اإلنسـا علـل أيـدي قـوات
األمن.
 -05ول ــت أورو ـواي إع ــاء األولويــة دســتور أنغــول للصــكوي الدوليــة املتعلقــة ققــو
اإلنسا و ثت أنغول علل تنفيذ التوصيات املوجية إلييا أثناء جولة الستعراض األوىل.
 -06ور بـت أوابكســتا باعتمــاد الدســتور اجلديــد وبنصــال ن ــا القضــاء وبانضــما أنغــول
إىل عدد من الصكوي الدولية الرئيسية.
 -02وأشــادت مجيوريــة فنــزويال البوليفاريــة نــا أ رات ـ أنغــول مــن تقــد تنفيــذ التوصــيات
املقدم ــة جول ــة الس ــتعراض األوىل والتص ــديق عل ــل اتفاقي ــة ق ــو األش ــخاو ذوي اإلعاق ــة
واإلصال ات املدخلة علل التعليم األساسري.
 -01وأعرب ــت فيي ــت ن ــا ع ــن تق ــديرها لعتم ــاد دس ــتور جدي ــد وأش ــارت إىل اإلص ــال ات
القانوني ــة اجلاري ــة وإىل التص ــديق عل ــل ص ــكوي دولي ــة والنض ــما إليي ــا من ــذ جول ــة الس ــتعراض
السابقة.
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 -0٩ول ت امبابوي التقد احملرا حتسـني اإلدـار املعيـاري وامل سسـري حلقـو اإلنسـا
واستعداد أنغول للتعاو مل املفوضية السامية وتليات قو اإلنسا .
 -32وش ــجلعت اجلزائ ــر أنغ ــول عل ــل تنفي ــذ خ تي ــا اإل ائي ــة الودني ــة للف ـ ة 0212-0210
والس اتيجلية الودنية للتنمية دويلة األجل "أنغول ."0205
 -31وأش ــادت األرجنت ــني وي ــود أنغ ــول س ــبيل ض ــما ق ــو املس ــنني وش ــجلعتيا عل ــل
اإلسراع مواءمة تشريعا.ا احمللية مل اتفاقية القضاء علل مجيل أشكال التمييز ضد املرأة.
 -30وأشــادت أرمينيــا ويــود أنغــول ســبيل تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني و قــو ال فــل
لكنيا أعربت عن قلقيا إااء عد التصديق علل عدة صكوي متعلقة ققو اإلنسا .
 -33وأعربـت أسـ اليا عـن قلقيـا لعـد تنفيـذ تـدابا مكافحـة العنـف بـاملرأة كمـا أعربـت عـن
انشغاهلا إااء التقارير املتعلقة بالتدابا القمعية وانتياكات قو اإلنسا .
 -34ول ـت أذربيجل ــا حتس ــن اإلد ــار الق ــانوين
دولية .ول ت إنشاء واارة العدل و قو اإلنسا .

أنغ ــول والتص ــديق عل ــل ع ــدة ص ــكوي

 -35وأشــادت بــنغالديل بــالتزا أنغــول ققــو اإلنســا الــذي جتلاــل اختاذهــا تــدابا مثــل
إق ـرار الدســتور وتن ــيم النتخاب ــات العامــة .ول ــت بــنغالديل إ ـراا تقــد حــال الرعاي ــة
الصحية األولية .وسل ت الضوء علل مشكلة التوعية باأللغا األرضية.
 -36وأشارت بيالرو إىل التفاقات واللتزامات الدولية اليت قبلتيـا أنغـول وإىل التحسـينات
املدخلة علل ن اميا الودين حلماية قو اإلنسا .
 -32وشجلعت بلجليكا أنغول علل مواصلة متابعة التوصـيات املقدمـة أثنـاء جولـة السـتعراض
األوىل .وأعربت عن انشغاهلا إااء القيود املفروضة علل رية التعبا.
 -31وأش ــادت ب ــنن باعتم ــاد أنغ ــول دس ــتورها و ث ــت اجملتم ــل ال ــدو عل ــل دعمي ــا
قو اإلنسا و ايتيا.

تعزي ــز

 -3٩وأشادت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بتصديق أنغول علل معاهدات قو اإلنسا
وبربناحيا احمللري املتكامل للتنمية الريفية وساربة الفقر.
 -42وأش ــارت بوتسـ ـوانا إىل الت ــدابا التشـ ـريعية والسياس ــاتية املتخ ــذة من ــذ جول ــة الس ــتعراض
السابقة اخلاصة بونغول وإىل اإلصال ات القضائية الرامية إىل اية النسـاء واألدفـال مـن العنـف
والجت ــار .وأش ــارت إىل ت ــدابا مكافح ــة الفس ــاد؛ وأش ــارت أيض ـ ا إىل التح ــديات ح ــال إي ــذاء
األدفال وإياهلم وعد وجود تشريعات سددة حلماية ال فل.
 -41وأشــادت الرباايــل نــا أ رات ـ أنغــول مــن تقــد ســبيل التصــديق علــل اتفاقيــة مناهضــة
التعـذيب وبروتوكوهلـا الختيـاري لكنيـا أعربـت عـن قلقيـا إااء اسـتمرار بعـ التحـديات خاصـة
فيما يتعلق باألشخاو ذوي اإلعاقة.
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 -40وشــجلعت بوركينــا فاســو أنغــول علــل تنســيق هياكــل قــو اإلنســا وتــوفا التثقيــف
حال قو اإلنسا واستكمال لتيا الداعية إىل تسجليل الولدات والقضاء علـل اـاهرة ا.ـا
األدفال بالسحر.
 -43وأشــادت بورونــدي بلجلنــة أنغــول املعنيــة بنصــال العدالــة والقــانو وتصــديق البلــد علــل
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن مة عرب الودنيـة والتـدابا الراميـة إىل تعزيـز املسـاواة بـني
اجلنسني ومكافحة العنف باملرأة وال فل.
 -44ول ــظ ك ــابو ف ــادي جي ــود أنغ ــول س ــبيل تعزي ــز ق ــو اإلنس ــا  .وش ــجلعيا عل ــل
تكثي ــف أنشـ ـ تيا ح ــال ق ــو اإلنس ــا و ــى ش ــركاء أنغ ــول ال ــدوليني عل ــل تق ــد ك ــل
املساعدة الالامة هذا الصدد.
 -45وســولت كنــدا عــن التقــد احملــرا منــذ اعتمــاد القــانو  11/05املتعلــق بــالعنف املنــز
وأعربت عن قلقيا إااء القيود املفروضة علل األقليات الدينية ل سـيما ال وائـف املسـلمة وعلـل
رية الصحافة.
 -46وأشــادت مجيوريــة أفريقيــا الوسـ ل بتصــديق أنغــول علــل عــدة صــكوي دوليــة واعتمادهــا
تدابا تشريعية واقتصادية من أجل حتسني اروت املعيشة.
 -42ول ــت تش ــاد اعتم ــاد ت ــدابا م ــن أجــل ت ــوفا احلماي ــة الجتماعي ــة والتعل ــيم الش ــامل
ومكافحــة العنــف املنــز ودعــم املســنني .وشــجلعت التعــاو مــل حلــق قــو اإلنســا وهي ــات
املعاهدات.
 -41وأشادت الصني باإلجنااات اليت حتققت مكافحة العنف املنز و اية قو ال فل
وإصال ن ا التعليم وحتسني ن ا الرعايـة الصـحية .ور بـت أيضـا بتصـديق أنغـول علـل اتفاقيـة
قــو األشــخاو ذوي اإلعاقــة وتوقيعيــا التفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــل مجيــل أشــكال التمييــز
العنصري.
 -4٩وأشــار الكونغــو إىل اعتمــاد الدســتور والنضــما إىل صــكوي دوليــة شــي وإصــال ن ــا
السجلو  .وشجلل أنغول علـل إنشـاء م سسـة ودنيـة حلقـو اإلنسـا وفقـ ا ملبـادئ بـاريق املتعلقـة
نركز امل سسات الودنية لتعزيز قو اإلنسا و ايتيا (مبادئ باريق).
 -52وأقــرت كوســتاريكا بتوقيــل أنغــول التفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــل مجيــل أشــكال التمييــز
العنصري واتفاقية مناهضـة التعـذيب وبروتوكوهلـا الختيـاري واعتمادهـا تشـريعات ملكافحـة العنـف
املنــز  .وأعربــت عــن انشــغاهلا إااء ــالت اإلعــدا خــارج ن ــا القضــاء واإلف ـراف اســتعمال
القوة والتخويف.
 -51ور بت كوت ديفوار بننشاء واارة العدل و قو اإلنسا والنضما إىل صكوي دولية
منيا اتفاقية قو األشخاو ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا الختياري.
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 -50وأشـادت كوبــا بـاخل وات املتخــذة علـل درب حتســني أ ـوال الفقـراء والنيـوض بــاحلق
الصــحة والتثقيــف حــال قــو اإلنســا والتنميــة املســتدامة؛ وأشــارت إىل حتســن مســتوال ــاء
ال فل و ايت وا فاض معدل األمية.
 -53ور بت اجلميورية التشيكية قرارة بوفد أنغول املشاري

الستعراض الدوري الشامل.

 -54وأشارت مجيورية كوريا الشـعبية الدميقراديـة إىل ا فـاض معـدلت الفقـر وتوقيـل صـكوي
دولية والتصديق علييا وتنفيذ سياسات ودنية وشجلعت علل مواصلة هذا املسعل.
 -55وأشــادت مجيوريــة الكونغــو الدميقراديــة بــالتزا أنغــول ققــو اإلنســا وبتنفيــذ الصــكوي
الدولية.
ايــة قــو اإلنســا وتعزيزهــا وســل ت الضــوء
 -56وأشــادت الــدا ري بالتقــد احملــرا
عل ــل املب ــادرة املتعلق ــة بالتص ــديق الش ــامل عل ــل اتفاقي ــة مناهض ــة التع ــذيب وتنفي ــذها والرامي ــة إىل
مساعدة احلكومات علل خت ري العقبات اليت تعو تصديقيا علل التفاقية.
 -52وأشــارت جيبــو إىل سياســة أنغــول مــن أجــل تعزيــز قــو اإلنســا و ايتيــا وااصــة
قو النساء واألدفال.
 -51وأش ــادت اجلميوري ــة الدومينيكي ــة نـ ــا حتق ــق م ــن إجنـ ــااات ح ــال التعل ــيم ل سـ ــيما
ا فــاض مس ــتوال األميــة وب ــاجليود الراميــة إىل الوقاي ــة مــن األم ـراض املعديــة وخاص ــة األم ـراض
املتودنة ومكافحتيا.
 -5٩ول ت إكوادور تركيز الدستور اجلديد علـل تعزيـز قـو اإلنسـا و ايتيـا وااصـة
مكافحة التمييز؛ ور بت بتصديق البلد علل اتفاقية قو األشـخاو ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا
الختياري.
 -62ور بت مصر بالتقد املستمر حال قو اإلنسـا وأشـارت إىل الدسـتور اجلديـد
وإنشــاء اجمللــق الــودين لل فــل واإلصــال القضــائري اجلــاري والن ــر إنشــاء م سســة ودنيــة
حلقو اإلنسا .
 -61وأشادت ينيا الستوائية باخل وات الرامية إىل ساربة الفقر وحتسـني مشـاركة النسـاء
عمليات صنل القرار وتعزيز التثقيف حال قو اإلنسا .
 -60ول ــت إري يــا بارتيــا مــا يبــذل مــن جيــود حــال قــو اإلنســا وشــددت علــل
نقــاف تتعلــق بــومور منيــا (أ) ــى اجليــود الراميــة إىل معاجلــة مســائل قــو ال فــل ب ــر منيــا
الن ــر النضــما إىل الصــكوي الــيت ن تصــبو أنغــول درفـا فييــا بعـ يـد و(ب) تكثيــف جيودهــا
الرامية إىل ضما العدالة الجتماعية.
 -63ول ــت إســتونيا اعتمــاد دســتور جديــد وإنشــاء م سســة أمــني امل ــان ور بــت بتوقيــل
عدة صكوي دولية متمنية أ تصد أنغول علييا.
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 -64وأشــادت إثيوبيــا نــا حتقــق مــن إجنــااات ميــادين قــو امل ـرأة وال فــل واملســاواة بــني
اجلنســني والتعلــيم واإلســكا و ساربــة الفقــر والفســاد والعنــف باألدفــال واملمارســات التقليديــة
الضارة.
 -65ور بــت فرنســا بتقــد التقريــر الــودين وبتوقيــل أنغــول
دولية حلقو اإلنسا .

الســنتني املاضــيتني عــدة صــكوي

 -66وأش ــارت ــابو إىل الت ــدابا التش ـريعية واإلداري ــة الرامي ــة إىل مكافح ــة الفس ــاد والجت ــار
بالبشــر؛ وايــارة مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية الســابقة حلقــو اإلنســا ؛ والــدعوات املوجيــة إىل
املقرر اخلاو املعين ققو اإلنسا للمياجرين واملقرر اخلاو املعين بالسكن الالئق.
 -62و ثـ ــت أملانيـ ــا أنغـ ــول علـ ــل التصـ ــديق علـ ــل معاهـ ــدات قـ ــو اإلنسـ ــا الـ ــيت وقعتيـ ــا
وتنفيذها واإلسراع تنفيذ التوصيات اليت ن تنفذ بعد.
 -61ول ــت ان ــا دمـ ـ الص ــكوي الدولي ــة
العدل و قو اإلنسا وأمانة امل ان.

الدس ــتور؛ وإص ــال القض ــاء وإنش ــاء واارة

 -6٩وأشــادت اليون ــا بالتش ـريعات املتعلق ــة باملس ــاواة بــني اجلنس ــني و ق ــو امل ـرأة واجلي ــود
املبذولة سبيل إعادة الالج ني إىل أوداهنم؛ ودلبت معلومات عن خ ة اسـتعراض التشـريعات
ذات الصلة واعتمادها.
 -22وأقر الكرسري الرسو بتزايـد معـدل التسـجليل املـدار  .وأشـاد بتحسـن نوعيـة الرعايـة
الصحية واملساعدة املقدمة إىل املصابني بفاو نقش املناعـة البشـرية والتـدابا الراميـة إىل ضـما
احلق سكن لئق.
 -21ور بـ ــت اهلنـ ــد بتـ ــدابا تـ ــدعيم اهلياكـ ــل امل سسـ ــية والبنيـ ــة األساسـ ــية حلقـ ــو اإلنسـ ــا
وباخل وات املتخذة سبيل تعزيز استقالل القضاء وإصال ن ا العدالة.
اية قـو اإلنسـا وااصـة
 -20ور بت إندونيسيا بالتقد احملرا
باملرأة وأشارت إىل اعتماد القانو  11/05املتعلق نكافحة العنف املنز .

مكافحـة العنـف

 -23ول ت مجيورية إيرا اإلسالمية التقد احملرا احلد من الفقر واعتماد قانو إداري
وخ ة عمل من أجل توفا التعليم للجلميل إضافة إىل إصال القضاء.
 -24ور ب ــت أيرلن ــدا ن ــا تبذل ـ أنغ ــول م ــن جي ــود إ ابي ــة وأعرب ــت ع ــن قلقي ــا إااء التق ــارير
املتعلق ــة بتع ــرض امل ــدافعني ع ــن ق ــو اإلنس ــا والص ــحفيني ونش ـ اء اجملتم ــل امل ــدين للتخوي ــف
وال تجلاا التعسفري.
 -25وأشادت إسرائيل بدستور أنغول اجلديـد وبنجلـا النتخابـات األخـاة وبالتصـديق علـل
اتفاقية قو األشخاو ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا الختياري واستفسرت عن التدابا واألنش ة
الرامية إىل النيوض ققو اإلنسا .
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 -26ور بت إي اليا بتوقيل اتفاقية مناهضة التعـذيب واعتمـاد تشـريعات بشـو
ودورها األسرة واجملتمل واختاذ تدابا حلماية قو ال فل.

قـو املـرأة

 -22وأش ــارت كيني ــا إىل انض ــما البل ــد إىل ص ــكوي رئيس ــية واعتم ــاد سياس ــات م ــن أج ــل
ساربــة الفقــر ودعــم نســاء األريــات وتنفيــذ إصــال ا قانونيـا؛ وشــجلعت جيــود الراميــة إىل تلبيــة
ا تياجات النساء واألدفال.
 -21ور ب ــت الكوي ــت باعتم ــاد دس ــتور جدي ــد يض ــمن احلق ــو واحلري ــات و ــر التميي ــز
وأشــادت بالسـ اتيجلية الودنيــة للتعلــيم نــا ذلـ املبــادرات الراميــة إىل حتســني مســتوال معرفــة
القراءة والكتابة.
 -2٩ور بت مجيورية لو الدميقراديـة الشـعبية بـاجليود الراميـة إىل تعزيـز ريـة التعبـا وحتسـني
ن ا التعليم واحلصول علل الرعاية الصحية والقضاء علل العنف باملرأة وال فل.
 -12وأشــاد لبنــا بالدســتور الــذي يكفــل احلريــات اجلماعيــة والفرديــة و ــر التمييــز و فــظ
الصــكوي الدوليــة املتعلقــة ققــو اإلنســا والجتــار بالبشــر .وقــال إ النتخابــات األخــاة عــزات
الدميقرادية.
 -11وأش ــادت ليس ــوتو باإلجن ــاا ال ــذي قق ـ البل ــد إعم ــال احل ــق التعل ــيم وس ــن ق ــانو
عا  0210املتعلق قماية ال فل و ائ الكامل وإنشاء اجمللق الودين ل شخاو ذوي اإلعاقة.
 -10وقد وفد أنغول معلومات عن تدابا مكافحة العنف باألدفال والـزواج القسـري وعمـل
األدفــال .وأشــار إىل وجــود ن ــا لتســجليل هــذ احلــالت يــدير املعيــد الــودين ل دفــال .و ــب
علــل القضــاة أ يكفلـوا ثثيــل األدفــال عنــد التحقيــق تلـ القضــايا .وتــوفر املــدار والشــردة
ل دفــال مــا يلــزميم مــن دعــم .وتوجــد مراكــز شــردة خاصــة تعــيت بــاحلوادا اليوميــة الــيت يكــو
األدفــال درفـ ا فييــا .و ــري إنشــاء مراكــز هلواتــف النجلــدة تعــيت بتلقــري الشــكاوال .ويرصــد اجملتمــل
امل ــدين متابع ــة الش ــكاوال .وتق ــو الش ــبكات عل ــل التنس ــيق واحل ـوار ب ــني اجملتمع ــات والس ــل ات
وحتــرو علــل إشـراي األدفــال .وقــد الوفــد معلومــات عــن اسـ اتيجليات مكافحــة عمــل األدفــال
م ــن خ ــالل احلم ــالت اإلعالمي ــة وإذك ــاء ال ــوعري إىل جان ــب تثقي ــف األس ــر واجملتمع ــات .ويعت ــرب
العنف باألدفال والزواج القسري جرمية.
 -13واصـوو العنـف املنـز عـرض الوفـد اإلجـراءات املتخـذة لتحسـني أوضـاع النسـاء عـن
دريق برام منل العنف املنز و اية الضحايا .وتعمـل احلكومـة أيضـ ا علـل تعب ـة اجملتمـل وإذكـاء
الوعري العا فيما يتعلق بالعنف اجلنسري بالنساء والبنات.
 -14وأنش ــوت احلكوم ــة لض ــحايا العن ــف املن ــز ش ــبكة تض ــم مراك ــز مش ــورة قانوني ــة حاني ــة
وعقـ ــدت ش ـ ـراكات مـ ــل اجملتمـ ــل املـ ــدين
ومالجـ ــو وقن ـ ـوات لتسـ ــوية املنااعـ ــات خـ ــارج احملـ ــاكم .ي
ومن مات دينية .ون مت أيضا الت توعية ملكافحة العنف املنز .
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 -15و تب/أ س ـ ق  0214ني ــم منتــدال ودــين لنســاء األريــات نــدت ثكــني النســاء
مــن عــرض أفكــارهن واملشــاركة احل ـوار مــل احلكومــة بشــو ال تياجــات وكيفيــة تلبيتيــا .وقــد
الوفد معلومات عن الربنام الودين ملساعدة النساء.
 -16ويق ــو ن ــا الرعاي ــة الص ــحية عل ــل ت ــوفا الرعاي ــة الص ــحية األولي ــة حانـ ـا وب ــال كيز املق ــا
الرضـل .وقـد الوفـد معلومـات
األول علل صحة املرأة وال فل بغية خف معدلت وفيات األميـات و ا
عن ميزانية الرعاية الصحية وقال إ للحكومة خ ة للرعاية الصحية إىل اية عا .0205
 -12وأشرفت عملية التصديق علل اتفاقية مناهضة التعـذيب علـل النتيـاء .بيـد أ املـادة 6
من الدستور حت ر صرا ة ارسة التعذيب .كما أ القانو يعاقب علي .
 -11ول تف ــرض أي قي ــود عل ــل ال وائ ــف املس ــلمة ويكف ــل الدس ــتور ري ــة العب ــادة .وتتس ــم
وســائا اإلعــال بتنــوع اخل ــوف التحريريــة وســوت يعتمــد قــانو جديــد بشــو وســائا اإلعــال .
وم ــا فت ــت احلكوم ــة ترتق ــري بالسياس ــات الرامي ــة إىل من ــل النتياك ــات املمكن ــة حلق ــو الن ــاا ني
واملياجرين .وق اد الوفد معلومات عن أنش ة احلكومة حال نزع األلغا .
 -1٩وأشارت ليبيا إىل التصديق علل اتفاقيات دولية وإصال الن ا القضائري نا ذل
إنشاء هي ـة لضـما توافـق التشـريعات الودنيـة مـل الصـكوي الدوليـة مـا يفضـري إىل وجـود قـوانني
تعزا قو اإلنسا .
 -٩2وأشــادت ماليزيــا باعتمــاد اس ـ اتيجلية منــل العنــف باألدفــال ومكافحت ـ  .وأقــرت أيض ـا
باإلجناا املتمثل خف معدل األمية وايادة معدل التسجليل املدار .
 -٩1و ثت مالديف أنغول علل التصديق علل الصكوي الدولية وأشـادت بالتشـريعات املتعلقـة
بالعنف املنز  .وشجلعت اجليود الرامية إىل حتسني احلالة القتصادية للمجلتمعات الفقاة والريفية.
 -٩0وأشارت ما إىل تصديق البلد علل صكوي دولية ودحيـا التشـريعات الودنيـة وإىل
اية قو النساء خاصة فيما يتعلق بالعنف اجلنساين والزواج املبكر.
 -٩3ور بــت موريتانيــا بانضــما البلــد إىل صــكوي دوليــة وبالتــدابا املتخــذة للنيــوض ققــو
املرأة كما ر بت باخل ة اإل ائية الودنية .وشجلعت اجليود الرامية إىل ايادة فرو احلصول علـل
التعليم والرعاية الصحية.
 -٩4وأش ــادت املكس ــي بتق ــد اإلد ــار املعي ــاري ن ــا يش ــمل التص ــديق عل ــل اتفاقي ــة ق ــو
األشخاو ذوي اإلعاقة وتشريعات مكافحة العنف املنز وبننشاء واارة العدل و قو اإلنسا .
 -٩5واستفسر اجلبل األسود عن القضاء علل القوالب النم ية واملمارسـات الضـارة؛ واخل ـوات
الرامية إىل النيوض ققو املرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء علل مجيل أشكال التمييز ضد املـرأة؛ والتقـد
احملرا صوب التصديق علل اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب والتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـل مجيـل أشـكال
التمييز العنصري والتفاقية الدولية حلماية مجيل األشخاو من الختفاء القسري.
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 -٩6ور ــب املغــرب بعــز البلــد علــل تعزيــز الدميقراديــة و قــو اإلنســا ودمـ واارة العــدل
ومكتــب وايــر الدولــة حلقــو اإلنســا وتعــاو البلــد مــل مفوضــية قــو اإلنســا واإلصــال
التشريعري والقضائري.
 -٩2وأشــارت مواامبيــق إىل تصــديق أنغــول علــل صــكوي دوليــة حلقــو اإلنســا ومســايتيا
مكافحة الجتار بالبشر وجيودها سبيل إنشاء م سسة ودنية حلقو اإلنسا .
 -٩1وأشــادت ميا ــار بالتــدابا املتخــذة مــن أجــل تعزيــز قــو اإلنســا و ايتيــا ور بــت
باعتماد وتنفيذ برام للتنمية املستدامة واحلد من الفقر.
 -٩٩وأش ــادت ناميبي ــا ب ــاجليود الرامي ــة إىل تعزي ــز األ ك ــا الدس ــتورية ومواءم ــة التش ـ ـريعات
الودنية مل الصكوي القانونية الدولية وإنشاء أمانة امل ان وفقا ملبادئ باريق.
 -122ور بـ ــت هولنـ ــدا بت ـ ــوير التش ـ ـريعات الودنيـ ــة ل سـ ــيما فيمـ ــا يتعلـ ــق بـ ــالعنف املنـ ــز
وانضما البلد إىل معاهدات .وأعربت عن قلقيا إااء تزايد انعدا املساواة توايل الثروة.
 -121وأقرت نيوايلندا بالتقد احملرا وأشادت بـاجليود الراميـة إىل تعزيـز التنميـة القتصـادية .ور بـت
بالتصديق علل معاهدات دولية حلقو اإلنسا منيا اتفاقية قو األشخاو ذوي اإلعاقة.
 -120وأشار النيجلر إىل الدستور وأ كام املتعلقة ننل التمييز وإىل اإلصـال القضـائري امليـم.
وأشاد بالتعاو مل تليات قو اإلنسا وبالتصديق علل صكوي دولية.
 -123وأشــادت نيجلايــا باعتمــاد دســتور جديــد وبالتصــديق علــل اتفاقيــة قــو األشــخاو
ذوي اإلعاقــة وبروتوكوهلــا الختيــاري وشــجلعت أنغــول علــل تنفيــذ التوصــيات املتعلقــة باملــدافعني
عن قو اإلنسا والوفاء بالتزاما.ا نوجب صكوي أخرال مصد علييا.
 -124وأشــادت النــروي بالدســتور اجلديــد واعتمــاد اتفاقيــات دوليــة والتعــاو م ـن أجــل تنفيــذ
اللتزامــات وأشــارت إىل تــدعيم اإلدارة املاليــة وأخــذت علم ـ ا بالتزامــات البلــد إدــار عمليــة
كيمرب  .وأعربت عن قلقيا إااء رية التعبا.
 -125ول ت الفلبني التقد احملرا األدر التشريعية وامل سسية واملفضري إىل حتسني تليات
احلماية .ور بت بتوقيل البلد اتفاقيات دولية حلقو اإلنسا وتن يم الت داعيـة إىل املسـاواة
بني اجلنسني.
 -126وأشـ ــادت الربتغـ ــال بتعـ ــاو البلـ ــد مـ ــل هي ـ ــات قـ ــو اإلنسـ ــا ؛ وتوقيع ـ ـ الربوتوكـ ــول
الختياري الثاين امللحق بالعيد الدو اخلاو باحلقو املدنية والسياسية والرامري إىل إلغاء عقوبـة
اإلعــدا والربوتوكــول الختيــاري امللحــق بالعيــد الــدو اخلــاو بــاحلقو القتصــادية والجتماعيــة
والثقافية؛ وويود حال املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف بالنساء واألدفال.
 -122ور بــت مجيوريــة كوريــا بتوقيــل البلــد اتفاقيــة قــو األشــخاو ذوي اإلعاقــة والتفاقيــة
الدولية للقضاء علل مجيل أشـكال التمييـز العنصـري والربوتوكـول الختيـاري الثـاين امللحـق بالعيـد
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ال ــدو اخل ــاو ب ــاحلقو املدني ــة والسياس ــية واتفاقي ــة مناهض ــة التع ــذيب وبروتوكوهل ــا الختي ــاري
و/أو تص ــديق عليي ــا وبننش ــاء هي ــات ودني ــة حلق ــو اإلنس ــا ؛ وأث ــارت أيضـ ـا ش ـ ـوا ل تتعل ــق
بتسجليل احلالة املدنية.
 -121وأش ــادت روماني ــا بتوقي ــل البل ــد اتفاقي ــات حلق ــو اإلنس ــا وتص ــديق عليي ــا وك ــذل
اعتماد وتنفيذ قوانني بشو العنف املنز وبشو اية ال فل و ائ .
 -12٩ور ــب الحت ــاد الروس ــري بالتق ــد احمل ــرا فيم ــا يتص ــل بامل سس ــات الدميقرادي ــة و ق ــو
اإلنس ــا واحلري ــات املدني ــة .وأش ــار إىل الت ــدابا املتخ ــذة بش ــو العن ــف املن ــز و ق ــو ال ف ــل
وم سسات قو اإلنسا .
 -112وأشــادت روانــدا باإلصــال القضــائري واملبــادرات امل سســية والسياســاتية .ول ــت توقيــل
البلد الربوتوكول الختياري الثـاين امللحـق بالعيـد الـدو اخلـاو بـاحلقو املدنيـة والسياسـية وقالـت
إهنا تت لل إىل تصديق علل هذا الص  .وأشادت باجليود املتصلة باملساواة بني اجلنسني.
 -111ور بت السنغال باجليود املبذولة حال قو اإلنسا نا فييا إنشاء حلق األسرة
الودين واجمللق الودين لل فل والتصديق علل اتفاقية قو األشخاو ذوي اإلعاقة.
 -110وأشــادت ص ـربيا باإلدــار الــودين حلقــو اإلنســا وبتوقيــل البلــد اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب
وبروتوكوهلا الختياري والتفاقية الدولية للقضـاء علـل مجيـل أشـكال التمييـز العنصـري .وإذ أ ادـت
علما ويود البلد حال اية الالج ني فقد دلبت معلومات عن عملية اإلعادة إىل الودن.
 -113وأشادت سااليو بتدابا تعزيـز احلقـو القتصـادية والجتماعيـة واحلـق الصـحة و قـو
ال فل وباجليود املتصلة بالعنف املنز وبرام القروض بالغة الصغر لفائدة نساء املنادق الريفية.
 -114وأشــارت س ــنغافورة إىل دم ـ الص ــكوي الدوليــة الدس ــتور والتش ـريعات الودني ــة وإىل
ا جليـ ــود املتص ـ ــلة قق ـ ــو األش ـ ــخاو ذوي اإلعاق ـ ــة نـ ــا فيي ـ ــا التص ـ ــديق عل ـ ــل اتفاقي ـ ــة ق ـ ــو
األشخاو ذوي اإلعاقة.
 -115وأش ــادت س ــلوفينيا بالتص ــديق عل ــل اتفاقي ــة ق ــو األش ــخاو ذوي اإلعاق ــة وبروتوكوهل ــا
الختياري وباعتماد تدابا بشو املساواة بني اجلنسني والعنف املنز ودعم نساء املنادق الريفية.
 -116ور بت جنوب أفريقيا بالتقد احملرا بشو الدستور و اية النساء واألدفال ول ـت
أ البلد ن ر إنشاء م سسة ودنية حلقو اإلنسا .
 -112ور ــب جنــوب الســودا بتــدعيم امل سســات مشــاا إىل دمـ أ كــا الصــكوي الدوليــة
الدستور وإىل اإلصال القضائري وإىل تدابا منل الجتار بالبشر ومكافحت .
 -111ور ب ــت إس ــبانيا بالتص ــديق عل ــل ص ــكوي دولي ــة وباللتزام ــات املتعلق ــة بامل ــاء واملراف ــق
الصحية وبتشريعات العنف املنـز  .وأشـارت أيضـا إىل التقـارير املتعلقـة بـنقش متابعـة انتياكـات
قو اإلنسا .
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 -11٩وأشــادت ســري لنكــا بالتــدابا التش ـريعية وامل سســية الراميــة إىل ايــة األدفــال وتعزيــز
املساواة بني اجلنسني ول ت أ تنفيذ السياسات يركز خصوصا علل نساء املنادق الريفية.
 -102ور ب ــت دول ــة فلسـ ـ ني ب ــاجليود الرامي ــة إىل تنفي ــذ التوص ــيات ل س ــيما تلـ ـ املتعلق ــة
ادمات الصحة والتعليم املنادق الريفية وسلمت باستمرار التحديات هذا الصدد.
 -101ول ــظ الســودا الت ـزا البلــد ققــو اإلنســا وااصــة تصــديق علــل اتفاقيــة قــو
األشــخاو ذوي اإلعاقــة وبرتوكوهلــا الختيــاري واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملنــل اجلرميــة املن مــة عــرب
الودنية.
 -100ور ب ــت الس ــويد بتوقي ــل البل ــد ص ــكوكا دولي ــة وأعرب ــت ع ــن شـ ـوا ل بش ــو التوقي ــف
وال تجلاا التعسفيني وأعمال التعذيب علل أيدي قوات الشردة واألمن.
 -103وأعربــت سويسـرا عــن قلقيــا إااء التعــذيب وإســاءة املعاملــة وســوء تعامــل الســل ات مــل
ـالت النتياكـات اخل ـاة
اجملتمل املدين .وشجلعت أنغول علـل إهنـاء اإلفـالت مـن العقـاب
حلقو اإلنسا .
 -104وأشادت تايلند ببلوئ اهلدت األول من األهدات اإل ائية ل لفيـة وبـاجليود املبذولـة
حال األمن الغذائري واحلد من الفقـر وحتقيـق التنميـة الريفيـة وعرضـت مسـاعدة تقنيـة بشـو احلـق
التنمية.
 -105ول ـ ــت تيمـ ــور  -ليشـ ــيت اختـ ــاذ خ ـ ـوات إ ابيـ ــة ول سـ ــيما التقـ ــد احملـ ــرا صـ ــوب
التص ــديق عل ــل التفاقي ــة الدولي ــة للقض ــاء عل ــل مجي ــل أش ــكال التميي ــز العنص ــري .وأق ــرت أيضـ ـ ا
بالتقد إعمال قو املرأة وال فل وسل ت الضوء علل قانو العنف املنز .
 -106ور ب ــت تو ــو ب ــاجليود الرامي ــة إىل تعزي ــز املس ــاواة ب ــني اجلنس ــني وأش ــارت إىل اعتم ــاد
سياســات لتمكــني النســاء مــن الوصــول إىل الرعايــة الصــحية والتعلــيم وامللكيــة والســكن والقــروض
بالغة الصغر وشجلعت مواصلة اجليود املبذولة سبيل اية قو اإلنسا .
 -102وأش ــارت ت ــونق إىل اعتم ــاد الدس ــتور اجلدي ــد والتص ــديق عل ــل ص ــكوي دولي ــة حلق ــو
اإلنسا وإصال القضاء .وشجلعت اجليود الرامية إىل مكافحة العنف بالنساء واألدفال.
 -101ودلبــت تركيــا معلومــات عــن التصــديق علــل الربوتوكــول الختيــاري الثــاين امللحــق بالعيــد
الدو اخلاو باحلقو املدنية والسياسية .وأقرت باجليود املبذولة من أجل حتسني تسجليل احلالة
املدني ــة وس ــو األمي ــة وش ــجلعت العم ــل عل ــل حتقي ــق املس ــاواة ب ــني اجلنس ــني ومكافح ــة العن ــف
اجلنساين.
 -10٩ور بت اإلمارات العربية املتحدة بدم مبادئ أساسية التشريعات الودنية وأشـارت
إىل الت ــدابا الجتماعي ــة ل س ــيما ح ــال الرعاي ــة الص ــحية والتعل ــيم ومكافح ــة العن ــف ب ــاملرأة.
ودلبت معلومات عن الس اتيجليات الودنية املتعلقة بالجتار بالبشر.
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 -132وتنــاول وفــد أنغــول بع ـ التوصــيات املقدمــة .وكــرر أ احلكومــة تتصــرت وفق ـا للقــانو
فيمــا يتصــل بق ـوات إنفــاذ القــانو و فــظ الن ــا  .فقــد عوجلــت مجيــل الشــكاوال ال ـواردة بشــو
اإلفراف استعمال القوة واض لعت السل ات املختصة نا يلز من حتقيقات ومال قـات .وقـد
أولت احلكومة هذ املسائل ما يسعيا من اهتما .
 -131ويكف ــل الق ــانو ري ــة التجلم ــل .وت ــن م التجلمع ــات دو مش ــاكل ت ــذكر .و ــالت
اســتثنائية كــا ســلوي قـوات إنفــاذ القــانو و فــظ الن ــا موضــل تســا ل .ــا أ ذلـ الســلوي
يتفق ومس ولية السل ات عن اية النا .
 -130واص ــوو ري ــة التعب ــا ل توج ــد ــالت ا تيجل ــز فيي ــا أش ــخاو أو ي ك ــم عل ــييم
بسبب التعبا عن ترائيم .وأكد الوفد من جديد أ الدولة ن تتخذ قا أي قرار يقضري بن ال
صــحف وس ــات إذاعيــة تعــرب عــن ترائيــا قريــة .وت ـزاول اإلذاعــات اخلاصــة نشــاديا اليــومري
أنغول من دو أي صعوبات وقيود.
 -133وسـتبذل احلكومـة قصــارال جيـدها تنفيــذ التوصـيات املقبولـة أثنــاء السـتعراض .والكثــا
من التوصيات متسق مل برام احلكومة وأولويا.ا .ويشـكل احلـد مـن الفقـر وااصـة الفقـر املـدقل
إ دال األولويات الرئيسية .و عا  0222كا  ٩0املائة من األفـراد يعيشـو فقـر مـدقل؛
وا فضت هذ النسبة منذ ذل الوقت إىل  50املائة وهـذا دليـل علـل كـل مـا بيـذل مـن جيـود
س ــبيل التص ــدي هل ــذ املس ــولة .وتعم ــل احلكوم ــة أيض ـا عل ــل الني ــوض بالس ــكن الالئ ــق وتوس ــيل
املدار وحتسني اخلدمات ال بية وايادة املرافق الصحية وتعزيز خلق الواائف .وهذ كليـا أولويـات
تيعاجل بواس ة برام من مة إدار اخل ة اإل ائية الودنية للف ة .0212-0214

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

نظرت أنغووال يوي التوصويات التاليوة المقدموة أثنواء جلسوة التحواور و وي تعور
-134
عن تأييد ا لها:
 1-134اإلسراع يي التصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسوان الموقعوة يوي
أيلول/سبتمبر  3102وتنفيذ ا (المملكة المتحدة لبريطانيوا العظموى وأيرلنودا
الشمالية)؛
 0-134بذل جميع الجهود الالزمة للتصديق على معا دات حقوق اإلنسان
التي وقعتها أنغوال يي الفترة ما بين عامي  3102و( 3102أوروغواي)؛

__________

 3-134التص وديق يووي أقوور وقووع ممكوون علووى جميووع الصووكو الدوليووة
لحقوق اإلنسان التي وقعتها أنغوال ،ودمج أحكام ذه الصكو يي التشريعات
الوطنية (يرنسا)؛

** ن حترر الستنتاجات والتوصيات.
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 4-134ح ووم عملي ووة التص ووديق عل ووى االتفاقي ووات الموقع ووة ،والنظ وور ي ووي
انضمام إلى صكو دولية أخور لحقووق اإلنسوان لوب يصوبل البلود طريوا ييهوا
بع و ُد ،مثوول االتفاقيووة الدوليووة لحمايووة حقوووق جميووع العمووال المهوواجرين وأيوورد
أسر ب (الفلبين)؛
 5-134التصووديق علووى جميووع االتفاقيووات الموقعووة ،ويوواء بالتزاماتهووا أثنوواء
استعراضها األولي يي عام ( 3101جمهورية أيريقيا الوسطى)؛
 6-134التصديق يي أقر وقع ممكن على ما وقعته أنغوال من صوكو
قانونية دولية رئيسية (كابو ييردي)؛
 2-134اتخو ووات التو وودابير المناسو ووبة ليس و وراع يو ووي عمليو ووة التصو ووديق علو ووى
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (يييع نام)؛
1-134

استكمال عملية التصديق على الصكو الخمسة الموقعة (زمبابوي)؛

 ٩-134مواصلة جهود ا الرامية إلى التصوديق علوى االتفاقيوة الدوليوة للقضواء
على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية منا ضة التعذيب (أتربيجان)؛
 12-134اإلسوراع يووي التصووديق علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب وغيووره موون
ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينوة ،واعتمواد جميوع
التوودابير الالزمووة لتنفيووذ ا علووى الصووعيد الوووطني ،خاصووة ييمووا يتعلووق بتحسووين
ظروف السجون ومنع إيذاء المحتجزين وإساءة معاملتهب (إيطاليا)؛
 11-134مواصلة عملية االنضمام إلى الصوكو الدوليوة لحقووق اإلنسوان،
ال س وويما التص ووديق عل ووى اتفاقيو ووة منا ض ووة التع ووذيب وبروتوكوله ووا االختي و واري
واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (البرازيل)؛
 10-134مواص وولة وإكم ووال عملي ووة التوقي ووع والتص ووديق المتعلق ووة بص ووكو
دولية مهمة شتى لحقوق اإلنسان (بنن)؛
 13-134النظوور يووي التصووديق علووى االتفاقيووة الدوليووة لحمايووة حقوووق جميووع
العمال المهاجرين وأيراد أسر ب (بوركينا ياسو)؛
 14-134النظر يي إمكانية التصديق علوى االتفاقيوة الدوليوة لحمايوة حقووق
جميع العمال المهاجرين وأيراد أسر ب (إكوادور)؛
 15-134مواصوولة جهود ووا الراميووة إلووى االنضوومام إلووى الصووكو الدوليووة،
ال سيما صكو حقوق اإلنسان (كوت ديفوار)؛
 16-134التصووديق بووال تووأخير علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب وبروتوكولهووا
االختياري (الجمهورية التشيكية)؛
GE.14-23490

17

A/HRC/28/11

 12-134التصووديق علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب وبروتوكولهووا االختيوواري
(الدانمر )؛
 11-134اسووتكمال التصووديق علووى االتفاقيووة الدوليووة للقضوواء علووى جميووع
أشكال التمييز العنصري (غابون)؛
 1٩-134التصووديق علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب واتفاقيووة حمايووة جميووع
األشو ووخا مو وون االختفو وواء القسو ووري واتفاقيو ووة حمايو ووة حقو وووق جميو ووع العمو ووال
المهاجرين وأيراد أسر ب (غانا)؛
 02-134مواصوولة وحووم عمليووة التصووديق علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب
(إندونيسيا)؛
 01-134االنتهاء ،دون تأخير ،من التصديق على اتفاقية منا ضة التعذيب
وغي ووره م وون ض وورو المعامل ووة أو العقوب ووة القاس ووية أو الالإنس ووانية أو المهين ووة
(كينيا)؛
 00-134التصووديق علووى البروتوكووول االختيوواري التفاقيووة منا ضووة التعووذيب
(لبنان)؛
 03-134اتخات الخطوات الالزمة للتصوديق علوى الصوكو الدوليوة الرئيسوية
األخر لحقوق اإلنسان التي ليسع طري ا ييها أو االنضمام إليها (ليسوتو)؛

 04-134التصووديق علووى االتفاقي ووة الدوليووة لحمايووة حق وووق جميووع العم ووال
المهاجرين وأيراد أسر ب (مالي)؛
 05-134إكم ووال اإلجو وراء الق ووانوني المحل ووي الرام ووي إل ووى التص ووديق عل ووى
البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخا بوالحقوق المدنيوة
والسياسية (الجبل األسود)؛
 06-134النظوور يووي التصووديق علووى االتفاقيووة الدوليووة للقضوواء علووى جميووع
أشكال التمييز العنصري (المكسيك)؛

 02-134النظر يي اتخات التدابير المطلوبة من أجل اإلسراع يوي التصوديق
علووى جميووع الصووكو الدوليووة لحقوووق اإلنسووان التووي قبلتهووا يووي عووام 3101
ولب تصبل بعد طريا ييها ،و وي البروتوكوول االختيواري الثواني الملحوق بالعهود
الو وودولي الخو ووا بو ووالحقوق المدنيو ووة والسياسو ووية واتفاقيو ووة منا ضو ووة التعو ووذيب
وبروتوكولها االختياري والبروتوكول االختياري الملحق بالعهود الودولي الخوا
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقايية (ناميبيا)؛
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 01-134مواصوولة اال تمووام بالتصووديق علووى اتفاقيووات أخوور منهووا اتفاقيووة
منا ض ووة التع ووذيب واالتفاقي ووة الدولي ووة للقض وواء عل ووى جمي ووع أش ووكال التميي ووز
العنصري (نيوزيلندا)؛
 0٩-134التصووديق يووي أقوور وقووع ممكوون علووى اتفاقيووة منا ضووة التعووذيب
وتنفيذ ا بالكامل دون إبطاء (سويسرا)؛
 32-134التص ووديق عل ووى البروتوك ووول االختي وواري الث وواني الملح ووق بالعه وود
الدولي الخا بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري الملحوق
بالعهوود الوودولي الخووا بووالحقوق االقتصووادية واالجتماعيووة والثقاييووة ،علووى
النحووو الموصووى بووه سووابق ا؛ وإقوورار خطووة عموول وطنيووة بشووأن الموورأة والسوولب
واألمو و وون لفائو و وودة النسو و وواء ويق و و وا لقو و وورار مجلو و ووس األمو و وون )3111(0231
(البرتغال)؛
 31-134التصديق على اتفاقية منا ضة التعذيب واالتفاقية الدولية لحمايوة
حقوق جميع العمال المهاجرين وأيراد أسر ب واالتفاقية الدولية للقضاء علوى
التميي ووز العنص ووري والبروتوك ووول االختي وواري الملح ووق بالعه وود ال وودولي الخ ووا
بالحقوق المدنية والسياسية (سيراليون)؛
 30-134مباش وورة التص ووديق عل ووى البروتوكو ووول االختي وواري الث وواني الملحو ووق
بالعهد الودولي الخوا بوالحقوق المدنيوة والسياسوية والراموي إلوى إلغواء عقوبوة
اإلعوودام ،واالتفاقي ووة الدولي ووة للقضوواء عل ووى جمي ووع أشووكال التميي ووز العنص ووري
(جنو أيريقيا)؛
 33-134إكمال عملية التصديق على جميع االتفاقيوات الموقعوة ،ال سويما
اتفاقي ووة منا ض ووة التع ووذيب وغي ووره م وون ض وورو المعامل ووة أو العقوب ووة القاس ووية
أو الالإنسانية أو المهينة (توغو)؛
 34-134التص و ووديق عل و ووى الص و ووكو الدولي و ووة الموقع و ووة بالفع و وول ،ال س و وويما
االتفاقي ووة الدولي ووة للقض وواء عل ووى جمي ووع أش ووكال التميي ووز العنص ووري واتفاقي ووة
منا ضة التعذيب وبروتوكولها االختياري (تونس)؛
 35-134حم عملية اإلصالح القوانوني بغيوة مواءموة اللووائل الداخليوة موع
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أوروغواي)؛
 36-134المضي يي تحسين اإلطار التشوريعي المتعلوق بحقووق المورأة يوي
أنغوال (أتربيجان)؛
 32-134ضوومان مواءمووة القووانون المتعلووق بووالعنف المنزلووي وقووانون األطفووال
مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (أوروغواي)؛
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 31-134المض ووي ي ووي س وون تشو وريعات بغ وورض الوي وواء بالتزاماته ووا بموج ووب
اتفاقية حقوق الطفل (أستراليا)؛
جرم المتورطين يي جميع أشكال العنوف باألطفوال،
 3٩-134اعتماد قانون ي ّ
عمالا باتفاقية حقوق الطفل (بوتسوانا)؛

 42-134التصدي لمواطن القصور يي اإلطار القانوني للعمليوة االنتخابيوة؛
وإلغوواء القيووود المفروضووة علووى المراقب ووة المحليووة والدوليووة؛ وتعزيووز اس ووتقالل
وشوفايية اللجنوة االنتخابيوة ومعالجوة نقووائص سوجل النواخبين ومشواكل التغطيووة
اإلعالمية (الجمهورية التشيكية)؛
 41-134تعديل قانون حرية المعلومات بحيم يغدو يي توايق مع المعايير
اإلقليمية والدولية (الجمهورية التشيكية)؛
 40-134اعتمو وواد أحكو ووام قانونيو ووة تحظو وور الممارسو ووات التقليديو ووة الضو ووارة
بالنساء وتنص على عقوبات مناسبة يي حاالت االنتها (إستونيا)؛
 43-134المضووي يووي تعزيووز تش وريعاتها المحليووة موون أجوول تنفيووذ التزاماتهووا
الدولية يي مجال حقوق اإلنسان (سنغايورة)؛
 44-134إنشاء وتفعيل مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تعنوى بتعزيوز حقووق
اإلنسان وحمايتها (المغر )؛
 45-134إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسوان عموالا بالتوصويات المقدموة
(النيجر)؛
 46-134تزويود أمانوة المظووالب باإلطوار القوانوني الووالزم لتمكينهوا مون العموول
بفعالية بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان (البرتغال)؛
 42-134السعي إلى اعتماد أمانوة المظوالب بصوفتها مؤسسوة وطنيوة لحقووق
اإلنسان من الفئة "ألف" ويقا لمبادئ باريس (البرتغال)؛
 41-134توودعيب واليووة أمانووة المظووالب وضوومان عملهووا ويق وا لمبووادئ بوواريس
(جنو أيريقيا)؛
 4٩-134ضو وومان إنشو وواء يئو ووة بمثابو ووة اللجنو ووة الوطنيو ووة لحقو وووق اإلنسو ووان
(جمهورية كوريا)؛

 52-134جعل مؤسسة أمانة المظالب متماشية مع مبادئ باريس (سيراليون)؛
 51-134النظر يوي إنشواء مؤسسوة وطنيوة لحقووق اإلنسوان وااللتوزام بودمج
منظور جنساني يي جميع الجهود الرامية إلى بلوغ األ داف اإلنمائيوة لللفيوة
(سلويينيا)؛
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 50-134بذل المزيد مون الجهوود يوي سوبيل إنشواء مؤسسوة وطنيوة لحقووق
اإلنسان تعنى بمسائل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها (السودان)؛
 53-134النظوور يووي إنشوواء مؤسسووة وطنيووة مسووتقلة لحقوووق اإلنسووان تعنووى
بمراقبووة ورصوود حوواالت حقوووق اإلنسووان يووي البلوود وإتكوواء الوووعي العووام بتعزيووز
حقوق اإلنسان وحمايتها (تايلند)؛
 54-134تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز ثقايوة حقووق اإلنسوان يوي البلود
(أوزبكستان)؛
 55-134المضي يي توسويع المبوادرات الراميوة إلوى تحسوين حمايوة حقووق
الطفل (أرمينيا)؛
 56-134تنفي ووذ المزي وود م وون أنش ووطة التثقي ووف ي ووي مج ووال حق وووق اإلنس ووان
لفائ وودة الم وووظفين العم وووميين ،ال س وويما م وووظفي إنف ووات الق ووانون ،بغي ووة مواكب ووة
اإلصالح الدستوري والقانوني والصكو الدوليوة لحقووق اإلنسوان التوي انضوب
إليها البلد مؤخرا (يييع نام)؛
 52-134إتكاء وعي موظفي إنفات القانون بالشؤون المتصولة بقويب ومبوادئ
حقوق اإلنسان (مصر)؛
 51-134مواصوولة تعاونهووا مووع برنووامج األمووب المتحوودة اإلنمووائي موون أجوول
تعزيو ووز القو وودرات التقنيو ووة والوظيفيو ووة لو وووزارة العو وودل وحقو وووق اإلنسو ووان (غينيو ووا
االستوائية)؛
 5٩-134النهوووض بحالووة النسوواء واألطفووال موون خووالل تنفيووذ ق ورار مجلووس
األموون  )3111(0231بشووأن الم ورأة والسوولب واألموون واعتموواد خطووة عموول
وطنية تات صلة (إستونيا)؛
 62-134تخصيص موا يكفوي مون المووارد البشورية والماليوة لتنفيوذ السياسوة
الوطنية للمساواة واإلنصاف بين الجنسين ( )3102تنفيذا يعاالا (الهند)؛
 61-134مواصولة تعاونهوا مووع األموب المتحودة والمنظمووات الدوليوة األخوور
وآليووات حقوووق اإلنسووان موون أجوول التغلووب علووى القيووود والتحووديات المتبقيووة
(جمهورية الو الديمقراطية الشعبية)؛
 60-134مواصلة إصالحاتها من أجل تحسين السياسوات والبورامج الراميوة
إلى تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها (ليسوتو)؛
 63-134تقديب ما يلوزم مون الودعب ،بموا ييوه الودعب الموالي ،إلوى المؤسسوة
المتخصصة يي رصد حالة حقوق اإلنسان (االتحاد الروسي)؛
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 64-134مواصلة إشرا الجهوات الفاعلوة يوي المجتموع المودني األنغوولي،
ال سيما الجهات العاملة يي مجال حقوق اإلنسان ،يي تنفيذ السياسوة الوذي
حددتها الحكومة بالفعل (السنغال)؛
 65-134دعوة المقرر الخا المعنوي بحريوة التعبيور إلوى زيوارة أنغووال ،بموا
يبوور ن علووة الت وزامكب بتهيئووة بيئووة يتسوونى ييهووا للصووحفيين والمجتمووع الموودني
وأيراد المعارضة العمل بحرية واستقالل (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 66-134المضي يي تعزيز أنشوطتها الراميوة إلوى مكايحوة التمييوز ،ال سويما
تجو وواه األطفو ووال توي اإلعاقو ووة واألطفو ووال المصو ووابين بفيو وورو نقو ووص المناعو ووة
البشرية/اإليدز واألطفال السان (إسرائيل)؛
 62-134التعاون مع منظمات المجتمع المدني يي اتخات تدابير ترمي إلى
ضمان حق النسواء يوي المسواواة وعودم التمييوز ،عموالا بواقتراح اللجنوة المعنيوة
بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ولندا)؛
 61-134مواصلة التصدي للممارسات التمييزية التي تعوق مشاركة النساء
يو ووي الحيو وواة االقتصو ووادية واالجتماعيو ووة المدنيو ووة والنشو ووا السياسو ووي وسو ووائر
المجوواالت ،بتشووجيع المؤسسووات التعليميووة واإلعالميووين علووى تقووديب النسوواء
كقائ و وودات مقت و وودرات ومس و ووا مات رئيس و وويات ي و ووي نم و ووو المجتم و ووع وتنميت و ووه
(الفلبين)؛
 6٩-134المضي يي تنفيذ برامجها وسياساتها الوطنية الرامية إلى النهووض
بحق وووق المو ورأة وض وومان تعل وويب جي وود للطف ووال ،خاص ووة ي ووي المن وواطق الريفي ووة
(جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
 22-134مواصوولة الجهووود الراميووة إلووى زيووادة وصووول النسوواء إلووى العمالووة
والحياة العامة والتعلويب والسوكن والصوحة ،مون خوالل مشواركتهن الكاملوة يوي
المجاالت السياسي واالقتصادية واالجتماعي والثقايي (إكوادور)؛
 21-134المضي يي تحسين ظروف النساء يي المناطق الريفية (إثيوبيا)؛
 20-134مواصوولة التص وودي لوج ووود بع ووو الممارس ووات والقوال ووب النمطي ووة
المسووتمدة موون الخصووائص الثقاييووة التووي يمكوون أن تفضووي إلووى التمييووز ضوود
النساء والبنات (ميانمار)؛
 23-134اتخووات إج وراءات قويووة لتنظوويب تسووجيل الحالووة المدنيووة بغيووة موونل
الشخصية القانونية لكل البشر الموجودين يي إقليب البلد (الكونغو)؛
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 24-134تعزيز وتيسوير العمليوة الجاريوة يوي مجوال تسوجيل الحالوة المدنيوة
(غينيا االستوائية)؛
 25-134تحسوين نظووام تسووجيل الوووالدات ،علوى النحووو الموصووى بووه سووابق ا
(إيطاليا)؛
 26-134تمديوود الحملووة الخاصووة للتعريووف بسووجل الحالووة المدنيووة وإق ورار
العمل على الدوام بمجانية التسجيل (المكسيك)؛
 22-134مواصلة حملتها الخاصة من أجل تشجيع تسجيل الحالة المدنية
(توغو)؛
 21-134اتخ ووات ت وودابير مالئم ووة لالنته وواء ي ووي وق ووع قري ووب م وون تس ووجيل
المووواطنين ،ال سوويما األطفووال دون سوون الرابعووة ،الووذين لووب تسووجل والداتهووب
(جمهورية كوريا)؛
 2٩-134استكمال التشريعات المتعلقة بتسجيل والدات جميع المواطنين
مجانا وتعزيز نظب التسجيل ومواصلة الحمالت يي ذا الصدد (سيراليون)
 12-134النظر بال تأخير يي اعتماد قانون جديد بشأن تسوجيل الووالدات
مجانا (سلويينيا)؛
 11-134المضي يي تحسين نظام التسجيل ودعمه بأنشطة لتوعية األيراد
بغية الحفاظ على زيادة أعداد المسجلين (تركيا)؛
 10-134تكثيووف جهود ووا الراميووة إلووى منووع حوواالت التوقيووف واالحتجوواز
التعسفيين والتعذيب ،وتسليب المسؤولين عنها إلى العدالة (إيطاليا)؛
 13-134سوون تش وريعات لضوومان حظوور التعووذيب وإسوواءة المعاملووة ،عل ووى
النح ووو المعت وورف ب ووه ي ووي الدس ووتور ،وتمش وويا م ووع اتفاقي ووة منا ض ووة التع ووذيب
(ملديف)؛
 14-134التحقيو ووق يو ووي حو وواالت التوقيو ووف التعسو ووفي واالحتجو وواز غيو وور
القانوني والتعذيب على أيدي قوات الشرطة واألمن ،وإنهاء موا ثبوع منهوا
(إسبانيا)؛
 15-134حم الجهود الراميوة إلوى مكايحوة االتجوار بالبشور وإعوادة تأ يول
الضحايا (لبنان)؛
 16-134مواصوولة جهود ووا الراميووة إلووى مكايحووة االتجووار بالبشوور وحمايووة
ضحاياه يي إطار تنفيذ تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية (اإلمارات العربيوة
المتحدة)؛
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 11-134مواص وولة الجه ووود الرامي ووة إل ووى من ووع ومكايح ووة العن ووف باألطف ووال
(الجزائر)؛
 1٩-134تعزيوز مكايحووة الممارسووات التقليديووة الضوارة مثوول وصووب األطفووال
المتهمين بالسحر (تشاد)؛
 ٩2-134محاربووة ظووا رة السووحرة األطفووال لتجنيووب الصووغار األبريوواء مأسوواة
الخضوع لهذه التقارير البالية (جمهورية كونغو الديمقراطية)؛
 ٩1-134حمايووة األطفووال المتهمووين بالسووحر موون اإليووذاء وسوووء المعاملووة،
على النحو الموصى به سابقا (إيطاليا)؛

 ٩0-134وضو ووع حو وود لعمو وول األطفو ووال علو ووى النحو ووو الموصو ووى بو ووه سو ووابق ا
(إيطاليا)؛

 ٩3-134المضي يي إيالء اال تموام الواجوب بمسوألة العنوف باألطفوال عون
طريووق ضوومان الفعاليووة يووي تنفيووذ اسووتراتيجية منووع ومكايحووة العنووف باألطفووال
(ماليزيا)؛
 ٩4-134المضووي يووي تنفيووذ االسووتراتيجية الوطنيووة لمنووع ومكايحووة العنووف
باألطفال (المكسيك)؛
 ٩5-134المضي يي تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء علوى جميوع أشوكال
العن ووف باألطف ووال بس ووبل منه ووا إض ووفاء ص ووبغة الجريم ووة عل ووى العق ووا الب وودني
(البرتغال)؛
 ٩6-134اعتماد سياسات وتدابير من أجل منع استغالل األطفال جنسيا
وتيسو ووير اإلدمو ووا االجتمو وواعي لمو وون كو ووانوا مو وونهب ضو ووحايا لتلو ووك الجريمو ووة
(رومانيا)؛
 ٩2-134مواصوولة الجهووود الراميووة إلووى تنفيووذ خطووة عموول مكايحووة العنووف
المنزلي للفترة ( 3102-3102الجزائر)؛
 ٩1-134تعمي و ووق اإلجو و وراءات الرامي و ووة إل و ووى ض و وومان الفعالي و ووة ي و ووي تنفي و ووذ
التشريعات المتعلقة بحماية النساء ،ال سيما حمايتهن من جميوع الممارسوات
الضارة أو القوالب النمطية السلبية (األرجنتين)؛
 ٩٩-134تنفيووذ قووانون مكايحووة االعتووداء المنزلووي ( )3100تنفيووذا كووامالا
ومواصولة جهود وا الراميوة إلووى الويواء بالتزاماتهوا بموجووب اتفاقيوة القضواء علووى
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أستراليا)؛
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 122-134ضو وومان تنفيو ووذ القو ووانون  00/31الخو ووا بمكايحو ووة العنو ووف
المنزلووي تنفيووذا كووامالا والسووهر علووى زيووادة الحمايووة موون جميووع أشووكال العنووف
التي تستهدف النساء بمن ييهن المشردات داخليا والالجئات ،بوصفهن مون
أضعف الفئات (كندا)؛
 121-134تعزيووز الجهووود الوطنيووة المنسووقة الراميووة إلووى مكايحووة العنووف
بالمرأة وإعادة تأ يل مرتكبي تلك األيعال (مصر)؛
 120-134ضمان تنفيذ القانون الخا بالعنف المنزلوي تنفيوذا يعواالا يوي
كامل أنحاء البلد وضمان حصول الضحايا على الدعب الطبوي (بموا يوي تلوك
الدعب النفسي) والقانوني واالجتماعي (ألمانيا)؛
 123-134تدعيب الجهود الرامية إلوى تنفيوذ الصوكو السياسواتية القائموة
من أجل حماية حقوق المرأة ،وإلوى تعزيوز الودعب المقودم إلوى ضوحايا العنوف،
بسبل منها مثالا تويير الموارد الكايية لمراكز المشورة (إيطاليا)؛
 124-134اعتموواد توودابير عمليووة لتنفيووذ القووانون الخووا بووالعنف المنزلووي
(وصكوكه التشريعية) وتخصيص ميزانية متعددة السنوات للوزارة المعنية بهذا
الشأن ( ولندا)؛
 125-134ضوومان تنفيووذ القووانون الخووا بووالعنف المنزلووي وقووانون حمايووة
األطفال ونمائهب الشامل تنفيذا يعاالا وعمليا (االتحاد الروسي)؛

 126-134توسو وويع التغطيو ووة القانونيو ووة للحمايو ووة مو وون التحو وور الجنسو ووي
وتكثيف حمالت التوعية العامة يي مجال العنف بالمرأة (إسبانيا)؛
 122-134النظوور يووي اعتموواد اسووتراتيجية وطنيووة لمكايحووة جميووع أشووكال
العنف بالمرأة (تركيا)؛
 121-134اتخات المزيد من الخطوات يي سبيل إصالح النظام القضوائي
والجزائي عن طريق تدريب موظفي السجون ومرايق االحتجاز ،وإنشاء مراكوز
ح ووبس مالئمو ووة لتجن ووب االحتجو وواز التعس ووفي والقضو وواء عل ووى إي و ورا مو وووظفي
السجون يي استعمال القوة (الكرسي الرسولي)؛
 12٩-134إكمال إصالح النظام القضائي (بنن)؛
 112-134تعميق الجهود الراميوة إلوى تودعيب النظوام القضوائي بسوبل مثول
إنشاء اللجنة المعنية بإصالح السلطتين التشريعية والقضائية (البرازيل)؛
 111-134مواصلة العمل على تحسوين النظوام القضوائي عون طريوق توويير
التدريب والمساعدة على بناء القدرات يي مجال حقوق اإلنسان (إثيوبيا)؛
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 110-134ح ووم عملي ووة اإلص ووالح القض ووائي بغي ووة ض وومان الوص ووول إل ووى
العدالة ،ال سيما يي حالة النساء وسائر شرائل المجتمع الضعيفة (الهند)؛
 113-134مواصوولة جهود ووا يووي سووبيل تعزيووز حقوووق اإلنسووان وحمايتهووا
عن طريق تحسين نظامها القضائي (النيجر)؛
وور قووات
 114-134ضمان يتل تحقيقات مستقلة ونزيهة يي ادعاءات ت ّ
األمن يي انتهاكات حقوق اإلنسان ،وبصفة أعب ،اتخوات تودابير لتعزيوز مكايحوة
اإليالت من العقا (يرنسا)؛
 115-134ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهوة وتات مصوداقية
يووي ادعوواءات تجوواوزات أي وراد قوووات األموون؛ وضوومان تأديووب المسووؤولين عوون
تلك األيعال بمن ييهب الموظفون المكلفين بمهام الرقابة ،أو مالحقتهب ويق ا
للمعووايير الدوليووة؛ وضوومان حصووول ضووحايا تل وك التجوواوزات علووى تعويضووات
مالئمة من الدولة (ألمانيا)؛
 116-134ض وومان إجو وراء تحقيق ووات سو وريعة ونزيه ووة وش وواملة ي ووي جمي ووع
ادعاءات تور قوات األمن يي انتهاكات حقوق اإلنسان وتسليب الجناة إلوى
العدالة ،عمالا بالتوصية المقبولة يي االستعراض السابق (السويد)؛
 112-134ضوومان الجبوور ،بمووا ييووه التعووويو العووادل والكووايي ،لضووحايا
انتهاكات حقووق اإلنسوان مون جانوب قووات األمون أو ألسور ب يوي حوال ويواة
الضحية (السويد)؛

 111-134النظر يي تحسوين نظوام قضواء األحودام بودمج وتنفيوذ معوايير
العدالووة المالئمووة للطفووال بسووبل منهووا ضوومان اسووتفادة الطفوول موون الحمايووة
المنصووو عليهووا يووي أحكووام خاصووة باألطفووال المخووالفين للقووانون؛ واعتموواد
قواعوود إجرائيووة متخصصووة لضوومان احت ورام جميووع ضوومانات قضوواء األحوودام
والحر علوى عودم احتجواز األطفوال إال كحول أخيور وبمعوزل عون الكبوار يوي
انتظار المحاكمة وبعد صدور الحكب (صربيا)؛
 11٩-134مس وواءلة قو ووات األم وون والم وووظفين الحكو ووميين ع وون انتهاك ووات
حقوق اإلنسان ،بما ييها الحواالت التوي تنطووي علوى قتول غيور قوانوني وعنوف
جنسي وتعذيب ،وتلك بإجراء تحقيقات تات مصداقية ومالحقة الجناة عند
االقتضاء (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 102-134اتخووات توودابير لمكايحووة إيووالت الموووظفين الحكوووميين الووذين
ثب ووع ت ووورطهب ي ووي انتهاك ووات خطي وورة لحق وووق اإلنس ووان م وون العق ووا وتيس ووير
وصول ضحايا تلك األيعال إلى العدالة (سويسرا)؛
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 101-134تكثيووف جهود ووا الراميووة إلووى تعزيووز اوليووة القانونيووة موون أجوول
تحسين وصول األيراد إلى النظام القضائي (إيران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 100-134إبداء المزيد من المرونة والتسامل تجاه األقليوات الدينيوة عون
طريق إصالح القوانون  2/3الخوا بحريوة الودين بحيوم يغودو يوي توايوق موع
أحك ووام الدس ووتور األنغ ووولي وم ووع التزام ووات البل وود الدولي ووة ي ووي مج ووال حق وووق
اإلنسان (كندا)؛
 103-134احتو ورام حري ووة التعبي وور والو ورأي وتك وووين الجمعي ووات والتجم ووع
السلمي احترامو ا كوامالا ويقو ا اللتزاموات أنغووال بموجوب العهود الودولي الخوا
بالحقوق المدنية والسياسية (بلجيكا)؛
 104-134تعديل تشريعاتها من أجل حماية حرية التعبيور ،بموا ييهوا حريوة
الصحاية (سلويينيا)؛
 105-134ضوومان حمايووة حقوووق األي وراد  -بموون يوويهب أعضوواء منظمووات
المجتمووع الموودني والعوواملون يووي وسووائم اإلعووالم والمنتمووون إلووى المعارضووة
السياسية  -يي التجمع والتعبير دون التعرض للتخويف والمضايقة (كندا)؛
 106-134تحسووين منوواا اشووتغال وسووائم اإلعووالم المسووتقلة ،بمووا ييهووا
وسو ووائم اإلعو ووالم الحكوميو ووة ،يو ووي كنو ووف الحريو ووة ،وتو وودعيب رصو وود انتهاكو ووات
التشو وريعات المتعلق ووة ب وواإلعالم والمعاقب ووة عليه ووا ،وتهيئ ووة بيئ ووة عم وول مالئم ووة
للصحفيين (الجمهورية التشيكية)؛
 102-134اتخو ووات تو وودابير تكفو وول بالكامو وول احت و ورام حريو ووة التعبيو وور وحريو ووة
التجمع وتكوين الجمعيات (يرنسا)؛
 101-134القيووام ،يووي القووانون ويووي الممارسووة ،بتهيئووة وصووون بيئووة آمنووة
ومالئم ووة يعم وول ييه ووا الم وودايعون ع وون حقو ووق اإلنس ووان والص ووحفيون وأيو وراد
المجتمووع الموودني يووي كنووف األموون وبووال عراقيوول ويقو ا لقورارات مجلووس حقوووق
اإلنسان  6/33و 1/32و( 20/32أيرلندا)؛
 10٩-134المضي يي تعزيوز حريوة التعبيور والصوحاية وتكووين الجمعيوات
(السنغال)؛
 132-134احترام وحماية وتعزيز حرية تعبير الصحفيين ،ال سيما ييما يتصل
بمبدأ حقوق اإلنسوان الودولي المك ّور الوذي يقتضوي مون المسوؤولين الحكووميين
أن يتقبلوا النقد بقدر أكبر وليس أقل مما يتقبله سائر األيراد (السويد)؛
 131-134احترام حق تكووين الجمعيوات السولمية ويقو ا لقانونهوا المحلوي
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان (كوستاريكا)؛
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 130-134اإلسو وراع ي ووي إجو وراءات تس ووجيل منظم ووات المجتم ووع الم وودني
وتطبيق ذه اإلجراءات بشفايية وبال تمييز (النرويج)؛
 133-134اتخ ووات الت وودابير الالزم ووة لتهيئ ووة بيئ ووة آمن ووة ومالئم ووة للمجتم ووع
المدني من خالل احتورام حقووق اإلنسوان لجميوع األيوراد ،ال سويما الحوق يوي
حرية التعبير والحق يي تكوين الجمعيات (سويسرا)؛
 134-134ضوومان االحت ورام الكاموول لحووق التجمووع السوولمي ويق وا لقوووانين
أنغوال والقانون الدولي لحقووق اإلنسوان (المملكوة المتحودة لبريطانيوا العظموى
وأيرلندا الشمالية)؛
 135-134تكثي ووف جهود ووا المبذول ووة حاليو وا ي ووي س ووبيل تعزي ووز مش وواركة
النساء يي حياة البلد السياسية واالقتصادية (بوروندي)؛
 136-134المضو ووي يو ووي تعزيو ووز دور الم و ورأة يو ووي المجتمو ووع حرص و وا علو ووى
إدماجها يي الحياة السياسية (تيمور  -لشتي)؛
 132-134اعتموواد توودابير عمليووة لضوومان حووق التجمووع السوولمي واحت ورام
مبدأ التناسب يي استعمال القوة من قبل قوات األمن (إسبانيا)؛
 131-134المض ووي ي ووي تحس ووين مس ووتويات المعيش ووة؛ وض وومان وص ووول
األيراد على نطاق واسع إلى خدمات تعليمية وصحية جيدة (أوزبكستان)؛
 13٩-134المضو ووي ي و ووي تحسو ووين البني و ووة األساسو ووية والخ و وودمات العام و ووة
وال سيما المرايق الطبية والتعليمية يي المناطق الريفية (تايلند)؛
 142-134تعزيووز وحمايووة حقوووق الفالحووين وغيوور ب موون األي وراد العوواملين
يي المناطق الريفية (بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات))؛
 141-134ض وومان ص ووياغة سياس ووتها اإلس ووكانية وتنفي ووذ ا ويقو وا للمع ووايير
الدولية لحقوق اإلنسوان ،بموا ييهوا الحصوول علوى جبور يعوال وتعوويو كواف،
وتقديب المساعدة الالزمة إلى كل من يتعرضون ليجالء (ألمانيا)؛
 140-134تكثيف الجهود الراميوة إلوى تحقيوق المزيود مون المكاسوب يوي
مجال الحد من الفقور ،بوالتركيز خصوصو ا علوى توويير المووارد الالزموة إلعموال
الحووق يووي سووكن الئووق وتحسووين ظووروف معيشووة األي وراد يووي المنوواطق الريفيووة
(سري النكا)؛
 143-134مواصوولة اإلجوراءات الراميووة إلووى تحسووين إعمووال حووق اإلنسووان
ي ووي المي وواه ،ي ووي إط ووار ق و ورار الجمعي ووة العام ووة ( 393/62بوليفي ووا (دولو ووة -
المتعددة القوميات))؛
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 144-134وضووع خط ووة اس ووتراتيجية ليمووداد بالمي وواه والمراي ووق الص ووحية،
ال سيما يي المجتمعات الريفية (إسبانيا)؛
 145-134مواصلة تكثيف المساعي الرامية إلوى محاربوة الفقور علوى الصوعيد
المحلي وإدما ضعاف الحال يي االقتصاد (جمهورية تنزانيا المتحدة)؛
 146-134إحو وراز المزي وود م وون التق وودم ي ووي القض وواء عل ووى الفق وور بواس ووطة
سياسواتها االجتماعيووة الدقيقووة الراميووة إلووى النهوووض بمسووتو معيشووة سووكانها،
ال سيما األضعف حاالا (ينزويال (جمهورية  -البوليفارية))؛
 142-134مواصلة جهود ا الحاسمة يي سبيل التقودم يوي محاولوة الفقور
والتغلب على التفاوت االجتماعي (بيالرو )؛

 141-134المض ووي ي ووي زي ووادة المو ووارد البشو ورية والمالي ووة الت ووي تخصص ووها
الحكومة لمحاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية (كابو ييردي)؛
 14٩-134المضي يي تحسين وتنفيذ استراتيجية الحد من الفقر بالتركيز
علووى انتشووال الفئووات الضووعيفة ،كنسوواء المنوواطق الريفيووة ،موون مخالووب الفقوور
(الصين)؛
 152-134مواصلة محاربوة الفقور ال سويما عون طريوق تنفيوذ بورامج محليوة
متكاملة للتنمية الريفية والحد من الفقر (كوبا)؛
 151-134زي ووادة جهود ووا المبذول ووة ي ووي مج ووال حماي ووة حق وووق اإلنس ووان
للفقراء والمحرومين ،وال سيما النساء واألطفال (الكرسي الرسولي)؛
 150-134تعزيووز جهود ووا الراميووة إلووى محاربووة الجوووع والفقوور يووي البلوود
(إيران (جمهورية  -اإلسالمية)؛
 153-134إي ووالء ا تم ووام خ ووا الحتياج ووات النس وواء ي ووي اس ووتراتيجيات
محاربة الفقر ،وضمان تعزيز وصول النساء إلى الصحة والتعلويب والمواء النقوي
والمرايق الصحية واألنشطة المدرة للدخل (دولة يلسطين)؛
 154-134المضوي يووي تنفيوذ البرنووامج المتكاموول للتنميوة الريفيووة ومحاربووة
الفقر (السودان)؛
 155-134اتخووات التوودابير الالزمووة لضوومان تووواير خوودمات صووحية مقبولووة
التكلفة ورييعة النوعية يي شتى أنحاء البلد (بلجيكا)؛
 156-134مواصوولة تنفيووذ البرنووامج المحلووي للخوودمات الصووحية وبرنووامج
التنمية الوطنية للفترة ( 3101-3103الجمهورية الدومينيكية)؛
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 152-134مواصولة تنفيوذ بورامج التحصوين والتوعيوة الصوحية (الجمهوريووة
الدومينيكية)؛
 151-134مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية ،ال سويما
يي حالة األطفال والمسنين وكذلك المصابين بفيورو نقوص المناعوة البشورية
(الكرسي الرسولي)؛
 15٩-134اتخووات إجو وراءات عل ووى جمي ووع المس ووتويات م وون أج وول التص وودي
للسو ووبا األساسو ووية المترابطو ووة لحو وواالت ويو وواة األطفو ووال دون سو وون الخامسو ووة
واع ووتاللهب الت ووي يمك وون الوقاي ووة منه ووا ،والنظ وور ي ووي تطبي ووق "اإلرش ووادات التقني ووة
المتعلقة بتطبيق نهوج قوائب علوى حقووق اإلنسوان يوي تنفيوذ السياسوات والبورامج
الرامية إلى الحد من الوييات واألموراض التوي يمكون الوقايوة منهوا لود األطفوال
دون سن الخامسة والقضاء عليها" (( )A/HRC/27/31أيرلندا)؛
 162-134إجراء دراسة استقصائية بشأن وييات األطفوال بغيوة الحصوول
على بيانات محدثة وموثوق بها (النرويج)؛
 161-134التعوواون مووع الهيئووات المتخصصووة للمووب المتحوودة يووي سووبيل
تطوير القطاع الصحي ويقا للخطة الوطنية ( 3131-3103الكويع)؛
 160-134تعزيوز وتطوووير الخطوة الوطنيووة لمكايحووة ييورو نقووص المناعووة
البشرية (لبنان)؛
 163-134تخصو وويص المزيو وود مو وون الجهو ووود والمو وووارد للنهو وووض بالنظو ووام
الصحي يي البلد (تركيا)؛
 164-134اتخات المزيد من التدابير لضمان حصول جميع األطفال على
التعليب االبتدائي والثانوي (بلجيكا)؛
 165-134دمووج تعلوويب حقوووق اإلنس وان يووي مقووررات الموودار االبتدائيووة
والثانوية (زمبابوي)؛
 166-134دمج حقوق اإلنسان يي المقررات التعليمية بسبل منها تودريب
المدرسين (جيبوتي)؛
 162-134المضووي يووي زيووادة تووويير التعلوويب لضوومان حووق التعلوويب للجميووع
(الصين)؛
 161-134مواصلة تنفيذ برامج محو األمية والتدار التعليمي خاصة يي
المناطق الريفية (الجهورية الدومينيكية)؛
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 16٩-134إعمووال حووق الجميووع يووي التعلوويب ،بمووا يووي تلووك تعلوويب حقوووق
اإلنسان ،بسبل منهوا ضومان الفعاليوة يوي تنفيوذ قوانون توويير التعلويب االبتودائي
المجاني (ألمانيا)؛
 122-134مواصلة جهود وا الراميوة إلوى تحسوين النظوام الووطني لحصوول
جميع األطفال على التعليب (إيران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 121-134تحسو ووين وتيسو ووير حصو ووول الجميو ووع علو ووى التعلو وويب ،ال سو وويما
البنات ،على النحو الموصى به سابقا (إيطاليا)؛
 120-134مواصوولة حملتهووا الراميووة إلووى محووو األميووة بالتعوواون مووع منظمووة
األمب المتحدة للطفولة (اليونيسيف) (الكويع)؛
 123-134مواصلة تدابير ا اإليجابية الرامية إلى إعمال حق مواطنيها يي
التعذيب (ماليزيا)؛
 124-134تكثيف الجهود الراميوة إلوى تنفيوذ التشوريعات المتعلقوة بتوويير
التعليب المجاني لجميع األطفال تنفيوذا كوامالا لضومان وصوول جميوع األطفوال
إلى التعليب على قدم المساواة (ملديف)؛
 125-134دمج حقوق اإلنسان يي المقررات المدرسية (المغر )؛
 126-134اتخو ووات خط و ووات لضو وومان تسو ووجيل جميو ووع األوالد والبنو ووات يو ووي
الموودار االبتدائيووة وزيووادة الحضووور يووي الموودار الثانويووة ،وكووذلك ضوومان دمووج
حقوق اإلنسان يي المقررات المدرسية على جميع المستويات (دولة يلسطين)؛
 122-134ضمان وصول النساء والبنات إلى التعليب على قودم المسواواة
مع الذكور (تركيا)؛
 121-134تعزي ووز وحماي ووة حق وووق الض ووعفاء بم وون ي وويهب األش ووخا
اإلعاقة (جيبوتي)؛

توو

 12٩-134المضو ووي يو ووي وضو ووع ب و ورامج تتو وووخى إش و ورا األشو ووخا
اإلعاقة وتمكينهب من المسا مة يي المجتمع (إسرائيل)؛

توي

 112-134مواصلة جهود ا الرامية إلى مساعدة األشخا
وإدماجهب يي المجتمع بصفتهب شركاء حقيقيين (الكويع)؛

توي اإلعاقة

 111-134مواصوولة جهود ووا الراميووة إلووى بنوواء مجتمووع شووامل للشووخا
توي اإلعاقووة عوون طريووق المجلووس الوووطني لحمايووة األشووخا توي اإلعاقووة
الذي يسهر على رصد تنفيذ السياسات (سنغايورة)؛
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 110-134تعميق التدابير الرامية إلى ضمان حقوق المهاجرين وملتمسي
اللجوء والالجئين ،وبخاصة إلى إنهاء إعمال التمييوز والعنوف ،والتحقيوق ييهوا
ومقاضاة الجناة ومعاقبتهب (األرجنتين)؛
 113-134طل ووب مس وواعدة يئ ووات األمو ووب المتح وودة ي ووي مج ووال تنظو وويب
تديقات الهجرة ،بغية وضع تقنيات لدعب وتيسير عودة المشوردين والالجئوين
األنغوليين وإعادة إدماجهب يي كنف األمن واحترام الكرامة (كوت ديفوار)؛
 114-134النظوور يووي تحفظاتهووا الباقيووة علووى الصووكو الدوليووة المتعلقووة
بالالجئين والمشردين تجنّب ا لحاالت انعودام الجنسوية علوى الورغب مون ضوغو
الهجرة (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
 115-134اسووتكمال مشووروع السياسووة الوطنيووة الخاصووة بووالهجرة الووذي
صيغ بالتشاور مع المنظمة الدولية للهجرة (يرنسا)؛
 116-134العموول علووى تليووين سياسووتها الخاصووة بووالهجرة بووالتركيز علووى
إعادة المهاجرين غير الشرعيين يي كنوف احتورام الكراموة إلوى بلودان منشوئهب
(السنغال)؛
 112-134وضع حد علوى الفوور لجميوع أشوكال التشوريد القسوري ،ويقو ا
للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقووق اإلنسوان الواجوب تطبيقهموا
وللمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي (( )0991أستراليا)؛
 111-134الحر على متابعة تنفيذ القرار الذي يمنع إجالء األشخا
قسرا والدياع عن حقوق المشردين والسكان األصليين (الكرسي الرسولي)؛

 11٩-134مواص وولة تنفي ووذ االس ووتراتيجية الوطني ووة للتنمي ووة طويل ووة األج وول
"أنغوال ( "3131كوبا)؛
1٩2-134
(ميانمار)؛

مواصوولة تنفيووذ الخطووة اإلنمائيووة الوطنيووة للفتوورة 3102-3102

 1٩1-134بذل المزيد من الجهود من أجل التصدي إلى مسألة الوصول
إلوى األربواح المسووتمدة مون الموووارد الطبيعيوة ،بموا يشوومل دور القطواع الخووا
يي التنمية االجتماعية (نيوزيلندا)؛
 1٩0-134التصوودي بصووورة شوواملة لمشووكلة الفسوواد والمضووي يووي تعزيووز
الشفايية (سيراليون).
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 -135سوتنظر أنغووال يووي التوصويات التاليووة وسوترد عليهوا يووي الوقوع المناسووب ،لكون يووي
أجوول أقصوواه موعوود انعقوواد الوودورة الثامنووة والعش ورين لمجلووس حقوووق اإلنسووان يووي آتار/
مار .3101
 1-135االنض وومام إل ووى اتفاقي ووة من ووع جريم ووة اإلب ووادة الجماعي ووة والمعاقب ووة
عليها (أرمينيا)؛
 0-135النظر يي التصديق علوى نظوام روموا األساسوي للمحكموة الجنائيوة
الدولية (بوتسوانا)؛
 3-135التصووديق علووى نظووام رومووا األساسووي للمحكمووة الجنائيووة الدوليووة
(كوستاريكا)؛
4-135
(رومانيا)؛

التصووديق علووى نظووام رومووا األساسووي للمحكمووة الجنائيووة الدوليووة

 5-135النظوور يووي التصووديق علووى اتفاقيووة منووع جريمووة اإلبووادة الجماعيووة
والمعاقبة عليها (رواندا)؛
 6-135التصووديق علووى نظووام رومووا األساسووي للمحكمووة الجنائيووة الدوليووة
واالتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها (إستونيا)؛
2-135
(غانا)؛

التصووديق علووى نظووام رومووا األساسووي للمحكمووة الجنائيووة الدوليووة

1-135

التصديق على نظام روما األساسي (تونس)؛

 ٩-135االنضوومام إلووى نظووام رومووا األساسووي للمحكمووة الجنائيووة الدوليووة
وجعل تشريعاتها الوطنية متفقة معه بالكامل ،وتلوك بسوبل منهوا إدرا أحكوام
بشأن التعاون السريع والكامل مع المحكمة (الجبل األسود)؛
 12-135بووذل المزيوود موون الجهووود ي ووي سووبيل التصووديق علووى نظووام روم ووا
األساس ووي للمحكم ووة الجنائي ووة الدولي ووة وجع وول تشو وريعاتها الوطني ووة متفق ووة مع ووه
بالكامل (جمهورية كوريا)؛
 11-135النظوور يووي التصووديق علووى نظووام رومووا األساسووي وجعوول تش وريعاتها
الوطنيووة متفقووة معووه بالكاموول ،وتلووك بطوورق منهووا إدرا أحكووام بشووأن التعوواون
السوريع والكاموول مووع المحكمووة الجنائيووة الدوليووة والتحقيووق يووي جورائب اإلبووادة
الجماعية والجرائب يي حق اإلنسانية وجورائب الحور ومقاضواة الجنواة بصوورة
يعالووة أم ووام محاكمهووا الوطني ووة ،واالنضوومام إل ووى واالتفوواق المتعل ووق بامتي ووازات
المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها (سلويينيا)؛
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 10-135إنش وواء مؤسس ووة وطني ووة لحق وووق اإلنس ووان ويقو و ا لمب ووادئ ب وواريس
(أوروغواي)؛
 13-135السعي إلوى حوم العمليوة الجاريوة إلنشواء مؤسسوة وطنيوة لحقووق
اإلنسووان بغيووة المضووي يووي تحسووين الحالووة العامووة لحقوووق اإلنسووان يووي أنغوووال
(مصر)؛
 14-135إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان ويقا لمبوادئ بواريس
(يرنسا)؛
 15-135إنش وواء وتفعي وول مؤسس ووة وطني ووة لحق وووق اإلنس ووان ويقو وا لمب ووادئ
باريس (غابون)؛
 16-135حم الجهود المبذولة يي سياق النظر يوي إنشواء مؤسسوة وطنيوة
مستقلة لحقوق اإلنسان ويقا لمبادئ باريس (غانا)؛

 12-135اتخات خطوات إضايية يي سبيل إنشاء مؤسسة لحقووق اإلنسوان
تعمل ويقا لمبادئ باريس (اليونان)؛
 11-135النظوور بصووورة يعليووة يووي إنشوواء مؤسسووة وطنيووة قائمووة بووذاتها تعنووى
بحقوق اإلنسان وتتماشى مع مبادئ باريس (الهند)؛

 1٩-135تكثيو ووف جهود و ووا الراميو ووة إلو ووى إنشو وواء مؤسسو ووة وطنيو ووة لحقو وووق
اإلنسان ويقا لمبادئ باريس (إندونيسيا)؛
 02-135اتخووات خطوووات يووي سووبيل إنشوواء وتفعيوول مؤسسووة وطنيووة لحقوووق
اإلنسان ويقا لمبادئ باريس (كينيا)؛
 01-135إنش وواء مؤسس ووة وطني ووة لحق وووق اإلنس ووان ويقو وا لمب ووادئ ب وواريس
(مالي)؛

 00-135تكثيو ووف جهود و ووا الراميو ووة إلو ووى إنشو وواء مؤسسو ووة وطنيو ووة لحقو وووق
اإلنسان ويقا لمبادئ باريس (رواندا)؛
 03-135حم عملية إنشواء مؤسسوة وطنيوة لحقووق اإلنسوان ويقوا لمبوادئ
باريس (جنو السودان)؛
 04-135إنش وواء مؤسس ووة وطني ووة لحق وووق اإلنس ووان ويقو وا لمب ووادئ ب وواريس
(توغو)؛
 05-135إنش وواء مؤسس ووة وطني ووة لحق وووق اإلنس ووان ويقو وا لمب ووادئ ب وواريس،
وتوجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بواليات المجلس (تونس)؛
34
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 06-135النظو و وور يو و ووي إقامو و ووة شو و ووراكة ضو و وومن مبو و ووادرة شو و ووفايية الصو و ووناعات
االستخراجية ،بما يشمل خوض حوار مفتوح مع المجتمع المدني (النرويج)؛
 02-135توجيه دعوة دائمة إلى إجراءات األموب المتحودة الخاصوة المعنيوة
بحقوق اإلنسان (الجمهورية التشيكية)؛
 01-135النظوور يووي توجيووه دعوووة دائمووة إلووى جميووع اإلج وراءات الخاصووة
(غانا)؛
 0٩-135النظوور يووي توجيووه دائمووة إلووى إج وراءات األمووب المتحوودة الخاصووة
المعنية بحقوق اإلنسان (رواندا)؛
 32-135ضوومان حريووة التعبيوور وحريووة اإلعووالم بمواءمووة التشوريعات الوطنيووة
مع المعايير الدولية ،بما يشمل إزالة الصبغة الجنائيوة عون التشوهير وموا يتصول
به من مخالفات يي القوانين الوطنية تات الصلة (إستونيا)؛
 31-135وضووع حوود لممارسووة اسووتخدام قوووانين التشووهير الجنائيووة لتقييوود
حريوة التعبيوور والتجمووع السوولمي وتكوووين الجمعيووات ،ويقوا لاللتزامووات الدوليووة
(الواليات المتحدة األمريكية)؛
 30-135إلغوواء قوووانين التشووهير الجنائيووة ،ال سوويما تلووك التووي توونص علووى
عقوبة خاصة على أيعال التشهير المزعومة (السويد)؛
 33-135إزالة الصبغة الجنائية عن المخالفات الصحفية ،والسوماح بالبوم
اإلتاعي الخا على الصعيد الوطني (النرويج)؛
 34-135احترام حق التجمع السلمي ويقا لقوانين أنغووال والقوانون الودولي
لحق وووق اإلنس ووان؛ واتخ ووات خط وووات ي ووي س ووبيل إزال ووة الص ووبغة الجنائي ووة ع وون
المخالفات الصوحفية ويقو ا للمعوايير الدوليوة؛ وضومان عودم تعورض الصوحفيين
والمدايعين عن حقوق اإلنسان للتخويف (أستراليا).
جميع االستنتاجات و/أو التوصويات الوواردة يوي وذا التقريور تعبور عون موقوف
-136
الدولووة (الوودول) التووي قوودمتها و/أو الدولووة موضوووع االسووتعراض ،وال ينبغووي أن يفهووب أنهووا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
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