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مقدمة
 -١عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابرس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د وج د قد درار لد د
حق ددون ان د ددان  ١/5دورتد ددث ال يف د ددة ا الق د د ة املمتد دددة مد ددن  7إىل  ١٨أاير /مد ددايو .٢٠١٨
وأُجددرج ارسددتعرا ،املتعلددق نبوراسنددا فاسددو ا ايل ددة ال ا سددة املعقددودة ا  7أاير/مددايو .٢٠١٨
وتدرأو وفددد نوراسنددا فاسددو وليددر العدددل وتعسيددس حقددون ان ددان والتنرددية املد سددة نس ددو رينسددث اب غددورو.
واعتمددد القريددق العامددس التقريددر املتعلددق نبوراسنددا فاسددو ا جل دتث العاشددرة املعقددودة ا  ١١أاير/
مايو .٢٠١٨
 -٢وا ١٠ا د ددا ون ال اي/ين د دداير  ٢٠١٨اخت د ددار لد د د حق د ددون ان د ددان فري د ددق املق د ددررين
التددا (اجملموعددة ال يف س ددةري لتس د اس ددتعرا ،انالددة ا نوراسن ددا فاسددوز إس ددبا سا وتو ددو وفن ددسوييف
(مجهورية  -البولسقاريةري.
 -٣ووفق دال للققددرة  ١5مددن مرفددق ق درار ل د حقددون ان ددان  ١/5وللققددرة  5مددن مرف ددق
قراره  ٢١/١6صدرت الواثئق التالسة أل را ،استعرا ،انالة ا نوراسنا فاسوز
(أري

تقرير وطل/عر ،اتايب مقدم وفقال للققرة (١5أري (A/HRC/WG.6/30/BFA/1ري؛

(بري جتمسع للمعلومات أعدتث مقوضسة األمم املتحددة ال دامسة نقدون ان دان وفقدال
للققرة (١5بري (A/HRC/WG.6/30/BFA/2ري؛
(جري م د د ددوجس أعدت د د ددث مقوض د د ددسة األم د د ددم املتح د د دددة ال د د ددامسة نق د د ددون ان د د ددان وفق د د دال
للققرة (١5جري (A/HRC/WG.6/30/BFA/3ري.
 -٤وأحالددا اجملموعددة ال يف سددة إىل نوراسنددا فاسددو قائمددة أسدديلة أعدددملا سددلقال اددس مددن أملا سددا
وأورو واج والرباليس والربتغال ونلجسكا وسدلوفسنسا وال دويد ولسنتنردتاين واململكدة املتحددة
لربيطا س ددا العومد د وآيرلن دددا الر ددمالسة .وعك ددن ارط دديف علد د ملد د ه األس دديلة ا املوق ددع الر ددبكي
ليفستعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5أشار وفد نوراسنا فاسو إىل أن التقريدر الدوطل أعدتدث نطريقدة شداملة للجمسدع وترداراسة
ينة متعددة القطاعات مجعا نة جهات فاعلة عمومسة وا لك منومات اجملتمع املدي.
 -6ومددن أجددس تنقس د التوصددسات ال  ١٣٨املقبولددة ا الدددورة ال ا سددة اعتُمدددت خطددة العمددس
الوطنسددة للقد ة  ٢٠١7-٢٠١٤الدديت ترددمس أي دال توصددسات ملسيددات املعاملدددات .وا  ٣١اددا ون
األول/دي مرب  ٢٠١7نلغ معدل تنقس التوصسات املقبولدة ليفسدتعرا ،الددورج الردامس  9٢ا
املائددة .وا الواقددع دديف منهددا ملددي الدديت م تنق د نعددد نرددكس اامددس .ويتعلددق األمددر ابلتوصددسات
املتعلقة ابعتماد قا ون نماية الطقس والتصديق عل اتقاقسة منومة العمس الدولسدة نرد ن العمدال
املند د دسلسة ( ٢٠١١رق د ددم  ١٨9ري والتص د ددديق علد د د تع د دددييفت امب د ددار علد د د النو د ددام األساس د ددي
للمحكمة اينائسة الدولسة .نسد أن عملسة تنقس مل ه التوصسات ال يف قد ندأت سلقال.
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 -7وعل امل توى املعسدارج اعتُمدد ا القد ة املمتددة ندة  ٢٠١٣و ٢٠١7مدا يصدس عددده
إىل  ٣٢صال ترريعسال جديددال نرد ن حقدون ان دان وجدرى التصدديق علد كا سدة صدكو دولسدة
ا مل ا اجملال.
 -٨وفسمد د ددا يتعلد د ددق ابسد د ددتقيفل الق د د ددا مك د د دن املد د ددامر العد د ددام للق د د ددا املعقد د ددود ا آ ار/
مارو  ٢٠١5من إجرا ترنسص اامس لعمس ايهدال الق دائي .وقدد أسدقر عدن اعتمداد العهدد
الددوطل لتجديددد العدالددة الد ج يهددد إىل توطسددد سددسادة القددا ون .وملكد ا عرفددا نعد الدددعاوى
الق ائسة اليت ظلا طي الن سان ل نوات عديدة تقدمال اب ال.
 -9وعدديفوة عل د لددك مددع تنقددسع الدسددتور عددام  ٢٠١5مت تعسيددس اسددتقيفل الق ددا  .وا
الواقع م يعد رئس الدولة يرأو اجملل األعل للق ا وإمنا الرئس األول حملكمة النق  .اما
فتحا م لة اللجو إىل اجملل الدستورج فسما يتعلق ندستورية القوا ة أمام مجسع املواطنة.
 -١٠وإضددافة إىل لددك أ رددق صددندون للم دداعدة القا و سددة وندددأ العمددس عددام  .٢٠١6وقددد
أاتح تطور املوارد املنصصة للصدندون لايدة عددد األشدنامل امل دتقسدين مدن امل داعدة مدن 69
عام  ٢٠١6إىل  ٢٣9عام .٢٠١7
 -١١واسددتمرت عملس ددة انص دديفحات مددع عملس ددة املراجع ددة اياريددة و اص ددة للدس ددتور وق ددا ون
العقوابت وقا ون انجرا ات اينائسة وقا ون األحوال الرنصسة واألسرة .وا مل ا انطار تتعلدق
األوجث التجديد الرئس دسة ضضدقا الطدانع الدسدتورج علد نعد انقدون ارقتصدادية وارجتماعسدة
وال قافسددة م ددس انددق ا الغ د ا وا ال ددكن اليفئددق وا د ا إلغددا عقونددة انعدددام وتعري د الددسواج
وموا مة سن الرشد املدي وسن السواج مع  ١٨عامال للن ا والرجال.
 -١٢وفسمدا يتعلدق ابل ساسدات العامدة دد ااطدة الوطنسدة للتنمسدة ارقتصدادية وارجتماعسدة
للق ة  ٢٠٢٠-٢٠١6إىل حتقسق منو تراامي للدخس القدردج مدن شد ث أن دد مدن الققدر ويعدسل
الق دددرات البرد درية ويل ددا ارحتساج ددات األساس ددسة و ل ددك ا إط ددار اجتم دداعي ع ددادل وم ددتدام.
واعتُمدت ا سسان تنقس ملا عدة سساسات قطاعسة تغطي شىت ارت حقون ان ان.

 -١٣وفسمددا يتعلددق ابل ساسددة القطاعسددة العدالددة وحقددون ان ددان ددد ر يددة نوراسنددا فاسددو
ا أفق عام  ٢٠٢7إىل إقامة عدالة ات مصداقسة ومتاحة للجمسع وحت م قواعد دولة القدا ون
اليت تكقس للن ا والرجال حقوقال فعلسة من أجس قسام أمة م املة ومت امنة.
 -١٤وعل امل توى املاس ي اان ملندا إ ردا اجمللد األعلد للمصدانة والوحددة الوطنسدة
واملرصد الوطل للراون الدينسة واملرصد الدوطل ملندع النساعدات الطائقسدة وإدار دا واجمللد األعلد
للحوار ارجتماعي .وإضافة إىل لك جرى تعسيس ورايت اجملل األعلد للق دا وائسيدة العلسدا
للرقانة عل الدولة ومكافحة الق اد واللجنة الوطنسة نقون ان ان.
 -١5وفسم ددا يتعل ددق ابللجن ددة الوطنس ددة نق ددون ان ددان حتدي دددال أُدخل ددا أوج ددث جتدي ددد رئس ددسة
جتعله ددا متوائم ددة م ددع املب ددادمل املتعلق ددة را ددس املاس ددات الوطنس ددة لتعسي ددس و اي ددة حق ددون ان ددان
(مبدادمل ابريد ري وجد قددا ون اعتمددد عددام  .٢٠١6وأدى أع ددا ملا السمددة الدسددتورية ا آ ار/
مارو  ٢٠١٨وستكون للماس ة مسسا ستها عام .٢٠١٨
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 -١6وفسما يتعلق حبرية الصحافة حتتس نوراسنا فاسو املرتبة األوىل ا إفريقسا الناطقة ابلقر سة
من عام  ٢٠١5وفقال للتصنس العاملي نرية الصحافة ملنومة ‘مراسلون نيف حدود‘.
 -١7وفسما خيص الصحة ارتقع عدد األطبا لكس  ١٠٠ ٠٠٠مة من  ٤.٨عام ٢٠١٤
إىل  6.٣عد د ددام  ٢٠١6ومد د ددن أجد د ددس تعسيد د ددس الد د ددنهي اجملتمعد د ددي جتد د دداه الق د د ددااي الصد د ددحسة جد د ددرى
توظس  ١7 66٨موظقال تمعسال عام  ٢٠١7لتغطسة مجسع قرى البيفد.
 -١٨واعتمدت نوراسندا فاسدو مواصدلةل يهودملدا ملكافحدة تردويث األع دا التناسدلسة لد
خطدة اسد اتسجسة وطنسددة جديدددة لتردجسع الق ددا علد إلارسددة ختددان ان (٢٠٢٠-٢٠١6ري
أدت إىل تراج ددع مع دددل ا تر دداره ن ددة القتس ددات دون س ددن ااام ددة عر ددرة ومعاقب ددة م درتكا مل د ه
املمارسة وا ا إىل حت ة رعاية ال حااي.
 -١9وفسما يتعلق ابنصدول علد مسداه الردرب أظهدرت أحدد انحصدا ات املتاحدة حت دنال.
فق د ددي املن د دداطق الريقس د ددة ارتق د ددع املع د دددل م د ددن  6٣.5ا املائ د ددة ع د ددام  ٢٠١٣إىل  66.٢ا املائ د ددة
عددام  .٢٠١7وا املندداطق ان درية ارتقددع مددن  ٨6.٢ا املائددة إىل  9١.7ا املائددة خدديفل الق د ة
ق ها.
 -٢٠وعل د الددر م مددن ايهددود املب ولددة يواجددث البلددد قسددودال اقتصددادية ومالسددة تددا ر سددلبال عل د
التمتددع القعلددي حبقددون ان ددان .وإضددافة إىل لددك اا ددا نوراسنددا فاسددو م درارال ملدددفال ئجمددات
إرملانسددة خلقددا العديددد مددن ال ددحااي املددد سة والع ددكرية وت ددببا ا أضدرار ماديددة ملامددة .ومددن
أجددس تددوف اسددتجانة فعالددة ئ د ه الودداملرة أ ردديا واالددة ارسددتنبارات الوطنسددة و ل د الدددفا
واألم ددن الق ددومي .وع دديفوة عل د د ل ددك ع ددسل البل ددد تعاو ددث دون انقلسم ددي وال دددو ا مكافحد ددة
انرملاب .وئ ا يرار نقاعلسة ا اجملموعة ااماسسة ملنطقدة ال داحس .امدا جدرى تعسيدس التعداون
مددع البلدددان اجملدداورة هبددد جعددس جهددود مكافحددة انرملدداب متبادلددة .وت ددهر انكومددة عل د أن
تكددون مجسددع التدددان املتن د ة ملكافحددة تلددك التهديدددات متماشددسة مددع التساما ددا الدولسددة ا ددال
حقون ان ان.
 -٢١وعدديفوة عل د لددك وهب ددد تعسيددس قدددرة ال ددكان عل د الصددمود أُطلددق ع ددام ٢٠١7
نددر مي ط دوارمل ملنطقددة ال دداحس للق د ة  ٢٠٢٠-٢٠١7هبددد حت ددة وصددول امل ددتقسدين إىل
اادمات ارجتماعسة األساسسة.
 -٢٢وشددجع ال ددسان املت ددم اب عدددام األمددن ال د ج فاقمددث عدددم اقايددة وسددائس الدولددة ظهددور
مبادرات أمنسة حملسدة ا منداطق معسندة مدن البلدد .نسدد أن ار تهاادات اي دسمة للحقدون واندرايت
األساسسة وملبادمل سسادة القا ون الديت ارتكبتهدا ملد ه املبدادرات ماسدقة علد الدر م مدن أن أعمائدا
ا د ال مددا اا ددا موضددع ترحسد مددن ال ددكان وملواجهددة ملد ا التحدددج اعتُمددد ا تردرين ال دداي/
ددوفمرب  ٢٠١6مرسددوم دددد طرائددق مردداراة ال ددكان ا تنقس د أعمددال الرددرطة اجملتمعسددة .امددا
نوش ددرت أعم ددال الت دددري وإ ا ددا ال ددوعي لقائ دددة ملد د ه اجملموع ددات ح ددىت ت دددمي احد د ام حق ددون
ان ان ا أعمائا وحت ن تعاوهنا مع قوات الدفا واألمن .وإضافة إىل لدك ُح ِّرادا متانعدات
ق ددائسة ضددد املرددتبث ا ارتكدداهبم سددو املعاملددة .وملك د ا خ ددع ا الق د ة مددن  ٢٠١5إىل ٣٠
س ان/أنريس  ٢٠١٨ما موعث  ١5١شنصال للمحاامة أمام احملداام الوطنسدة ُحكدم علد 5٢
منهم نغرامات و/أو ابل جن عل جرائم خمتلقة.
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 -٢٣وأخد ال فد ن نوراسنددا فاسددو ملتسمددة التسامدال حالمدال نتعسيددس حقددون ان ددان و ايتهددا وتعددول
عل م اعدة شراائها وا ا عل دعم اجملتمع الدو .

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢٤أ ن ددا جل ددة التح دداور أدىل  ٨7وف دددال نبس ددا ت .وت ددرد التوص ددسات املقدم ددة أ ن ددا جل ددة
التحاور ا ايس ال اي من مل ا التقرير.
 -٢5رحبددا نلجسكددا ضلغددا عقونددة انعدددام عل د األطقددال وابيهددود املب ولددة لتح ددة وضددع
امل د درأة والطقد ددس .وأعرن ددا عد ددن قلقه ددا نر د د ن العن د د ضد دددملم واررتق ددا الرد ددديد ا معد دددل لواج
األطقال.
 -٢6وملند ت نددنن نوراسنددا فاسددو علد شددىت املبددادرات املتند ة لتح ددة حالددة حقددون ان ددان
وعل موافقتها عل تنقس توصسا ا عق ارستعرا ،ال انق.
 -٢7ورحب دا نوت دوا نتصددديق نوراسنددا فاسددو عل د معاملدددات منهددا اتقددان ابري د املعتمددد
وجد اتقاقسددة األمدم املتحدددة انطاريدة نرد ن تغد املنددال و طدة العمددس الوطنسدة نقددون ان ددان
وتعسيددس القددسم املد سددة للق د ة  ٢٠٢٢-٢٠١٢وخطددة العمددس لتنقس د ال ساسددة اين ددا سة الوطنسددة
واملس ان الوطل نصيفح العدالة لعام .٢٠١5
 -٢٨وأشددادت الرباليددس نبوراسنددا فاسددو عل د اعتمادملددا خطددة العمددس الوطنسددة نقددون ان ددان
وتعسيسملا األطر املعسارية واملاس سة األخرى لتعسيس حقون ان ان و ايتها.
 -٢9وأشددارت نلغدداراي نتقدددير إىل التطددورات امل ددتجدة ا انطددار املعسددارج واملاس ددي وأ نددا
عل نوراسنا فاسو لتنقس ملا قا ون عام  ٢٠١5املتعلق ندع العند ضدد الن دا والقتسدات واملعاقبدة
علسث.
 -٣٠ورحب د ددا نورو د دددج ابلت د دددان الترد د دريعسة واملاس د ددسة ال د دديت ا د د د ا نوراسن د ددا فاس د ددو مند د د
ارسددتعرا ،ال ددانق تعب د ال عددن تصددمسم انكومددة عل د تنقس د التوصددسات املقبولددة وحت ددة حالددة
حقون ان ان.
 -٣١ورح د ا ددانو فد د دج ابلت دددان الترد دريعسة واملاس ددسة ال دديت ا د د ا نوراسن ددا فاس ددو خ دديفل
ال ددنوات اامد املاضددسة ددا ا لددك قددا ون التد مة الصددحي انلسامددي الرددامس والقددا ون املتعلددق
نع وقمع العن ضد الن ا والقتسات.
 -٣٢وأشادت اندا نبوراسنا فاسدو علد اعتمادملدا قدا ون ايدة املددافعة عدن حقدون ان دان
ومنع العن ضد الن ا والقتسات والوقاية وقمعث وجرب ضرره.
 -٣٣وأش د ددارت مجهوري د ددة أفريقس د ددا الوس د ددط إىل أ د ددث ر يد د دسال ملن د ددا العدي د ددد م د ددن التح د دددايت
والردوا س علد الددر م مددن التقدددم احملددرل ور سددسما ا ددال مكافحددة انرملدداب علد الص دعسدين
الوطل والدو .
 -٣٤وملند د ت ش ددسلي نوراسن ددا فاس ددو علد د إ ر ددائها ين ددة وطنس ددة نق ددون ان ددان واعتمادمل ددا
.
سساسات عامة لتمكة املرأة وللق ا عل لواج األطقال وترويث األع ا التناسلسة ل
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 -٣5ورحب ددا مجهوري ددة الكو غ ددو الدعقراطس ددة نتعسي ددس نوراسن ددا فاس ددو انط ددار املعس ددارج نق ددون
ان ان و اية األطقال والن ا ونوضعها وامال للت مة الصحي الرامس.
 -٣6ورحبددا اوسددتاريكا ض رددا نوراسنددا فاسددو مرصدددال وطنس دال ملنددع التع د ي ووضددعها قددا و ل
للق ددا عل د التمسسددس ضددد امل درأة .وأعرنددا عددن قلقهددا إلا اسددتمرار عقونددة انعدددام ا تر دريعات
نوراسنا فاسو.
 -٣7وأشددادت ا ددوت ديق دوار نبوراسنددا فاس ددو عل د جهودملددا الرامس ددة إىل تنقس د توص ددسات دورة
ارستعرا ،ال انقة عل الر م من الورو الصعبة املتصلة أبلمة البلد والتهديد انرملايب.
 -٣٨ورحبددا اددواب ابعتمدداد نوراسنددا فاسددو قددا ون منددع العن د ضددد الن ددا والقتسددات وقمعددث
وار تصا منث ونتنقس ملا ااطة الوطنسة ايديدة للتنمسة ارقتصادية وارجتماعسة.
 -٣9و وملا مجهورية الكو غو الدعقراطسة ابيهدود الديت تبد ئا نوراسندا فاسدو لتنقسد التوصدسات
اليت قبلتها ا دورة ارستعرا ،ال انقة .وأاثرت ق ااي متعلقة ابل ن القا وي للسواج وحدق املدرأة
املتسوجة ا امل ا نعد وفاة السوج.
 -٤٠ورح د الدددامنر ابيهددود الدديت تب د ئا نوراسنددا فاسددو مددن أجددس حت ددة ظددرو ارحتجددال
علد الدر م مددن حدارت التد خ الطويلددة ا القصدس ا الق دااي اينائسددة واراتودا ا ال ددجون.
وشددددت علد أن املدرأة ر تدسال عرضددة لقدددر ابد مددن التمسسددس علد الددر م مددن األحكدام القا و سددة
نمايتها.
 -٤١ورحبددا جسبددوا ابلتدددان الدديت ا د ا نوراسنددا فاسددو ور سددسما تلددك املتعلقددة ابجملل د
األعل للق ا وملسية الرقانة العلسا عل الدولة وملسية مكافحة الق داد واللجندة الوطنسدة نقدون
ان ان.
 -٤٢وأشددادت مصددر نبوراسنددا فاسددو عل د جهودملددا الد ونددة لتح ددة حالددة انقددون ال ساسددسة
واملد س ددة وارقتص ددادية وارجتماعس ددة .ورحب ددا أي دال ابيه ددود ال دديت ند د لتها لتح ددة حال ددة الن ددا
واألشنامل وج انعاقة.
 -٤٣ورحبددا سنس ددا ارس ددتوائسة وافق ددة نوراسن ددا فاس ددو ع ددام  ٢٠١٤عل د اس د اتسجسة ال ددجس
املد د دددي الد د ددوطل الد د دديت أسد د ددهم تطبسقهد د ددا ا إ رد د ددا  5 ٠٠٠مراد د ددس ت د د ددجسس اث د د ددوج جديد د ددد ا
الق ة  ٢٠١7-٢٠١٤من أجس تس ت جسس املوالسد.
 -٤٤وأش ددادت إ سونس ددا نبوراسن ددا فاس ددو علد د حتدي دددملا اجمل ددارت ات األولوي ددة ا ددال تعسي ددس
و اية حقون ان ان وعل تغس ملا األطر املعسارية واملاس سة وال ساسدات العامدة لتعسيدس و ايدة
حقون ان ان.
 -٤5ورحبددا فر ددا ابلتقدددم ائددام ال د ج أحرلتددث نوراسنددا فاسددو ا مسددادين الدعقراطسددة وسددسادة
القد ددا ون من د د مد ددرد تر د درين األول/أات د ددونر  ٢٠١٤وار تند دداابت الد دديت أجريد ددا ع د ددامي ٢٠١5
و ٢٠١6ومررو الدستور ال ج ص عل إلغا عقونة انعدام.
 -٤6ورحبدا دانون ابلتددان الدديت ا د ا نوراسندا فاسدو مددن أجدس مكافحدة انرملداب و ايددة
القيددات ال ددعسقة ودعددم الن ددا والقتسددات ضددحااي العن د وتعسيددس حصددول املدرأة عل د األراضددي
والق ا عل املمارسات ال ارة والتمسسس ضد األشنامل املتهمة مارسة ال حر.
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 -٤7وأعرن ددا جورجس ددا ع ددن تق ددديرملا لتعسي ددس لبوراسن ددا فاس ددو تعاوهند دا م ددع ملسي ددات املعامل دددات.
ورحبا ض را ينة وطنسة نقون ان ان.
 -٤٨وأشدادت أملا سددا نبوراسنددا فاسددو علد التح ددسنات الدديت أدخلتهددا فسمددا يتعلددق نعملسددة إرسددا
الدعقراطسددة ومكافحددة الق دداد لكنهددا ر ت دسال ترددعر ابلقلددق إلا اسددتمرار العن د ضددد الن ددا
والقتسات ونر ن العقونة انعدام.
 -٤9وأشادت ا نبوراسنا فاسو عل اعتمادملا القا ون املتعلق نبسع األطقدال ونغدا األطقدال
واستغيفل األطقال ا املواد انابحسة وابلتع ي  .ورحبا نلجان التحقسق امل تقلة املنر ة لتقدد
ايندداة إىل العدالددة ومددنع تعوي ددات لل ددحااي .وأعرنددا عددن تقددديرملا للتدددان املتن د ة ملكافحددة
انرملاب.
 -5٠وأشد ددارت ملد دداييت إىل خطد ددة التنمسد ددة ارقتصد ددادية وارجتماعسد ددة للق د د ة ٢٠٢٠-٢٠١6
واملس ددان الددوطل ل ص دديفح الق ددائي لع ددام  ٢٠١5واملرسددوم رق ددم  ٣١١-٢٠١6نر د ن الرعاي ددة
الصحسة اجملا سة وعملسة التراور نر ن إصيفح الدستور.
 -5١ورحبا ملندوراو ض ردا نوراسندا فاسدو اللجندة الوطنسدة نقدون ان دان ووضدعها خطدة
العمددس الوطنسددة نر د ن حقددون ان ددان وتعسيددس القددسم املد سددة والقددا ون رقددم CNT/٢٠١5-٠6١
نر ن العن ضد الن ا والقتسات وخطة عمس امل اواة نة اين ة.
 -5٢ورحبددا آي ددلندا ابأل ددر ال د ج أحد تددث ارس د اتسجسة الوطنسددة للتعجسددس نتعلددسم القتسددات.
وأعرنددا عددن قلقهددا إلا ارتقددا معدددل انمددس املبكددر وا قطددا العديددد مددن القتسددات عددن املدددارو
لدعم أسرملن.
 -5٣ورحبددا ائنددد ض رددا نوراسنددا فاسددو اللجنددة الوطنسددة نقددون ان ددان .وأشددارت إىل تسايددد
معدددرت البطال ددة ا صددقو الر ددباب والن ددا ا املندداطق ان درية .ورحبددا ابلتر دريعات ال دديت
أصدر ا نر ن النوام الصحي الرامس ونر ن العن ضد الن ا والقتسات.
 -5٤وأعرند ددا إ دو س د ددسا عد ددن تقد ددديرملا لوضد ددع نوراسند ددا فاسد ددو خطد ددة العمد ددس الوطنسد ددة لتنقس د د
التوصددسات املقدمددة ا ارسددتعرا ،ال ددانق وا د ا ليفس د اتسجسات الوطنسددة نر د ن عمددس األطقددال
للق ة  ٢٠٢5-٢٠١٨ونر ن تعلسم القتسات ونر ن التعلسم الرامس.
 -55وأشددادت مجهوريددة إي دران انسدديفمسة نبوراسنددا فاسددو عل د التح ددسنات الدديت أدخلتهددا فسمددا يتعلددق
كافحد ددة نسد ددع األطقد ددال ونغد ددا األطقد ددال واسد ددتغيفل األطقد ددال ا امل د دواد انابحسد ددة والق د دداد.
وشجعتها عل ا ا مسيد من التدان ملكافحة ارجتار ابلبرر و اصة الن ا واألطقال.
 -56وأشد دداد الع د دران نبوراسن د ددا فاس د ددو عل د د ايه د ددود ال د دديت ن د د لتها لتنقس د د التوص د ددسات املقدم د ددة
ا ارسد د د ددتعرا ،ال د د د ددانق وا د د د د ا عل د د د د اعتمادملد د د ددا خطد د د ددة عمد د د ددس وطنسد د د ددة نقد د د ددون ان د د د ددان
للق ة  ٢٠٢٢-٢٠١٢والتدان الرامسة إىل ملسعة انرملاب.
 -57وأعرنددا آيرلندددا عددن قلقهددا إلا التقددارير ال دواردة عمددا يتعددر ،لددث املدددافعون عددن حقددون
ان ددان مددن ديدددات وم ددايقات وترملس د وإلا ح دواد ترددويث األع ددا التناسددلسة ل د
والسجيات املبكرة والق رية والعند املندس  .وح دا نوراسندا فاسدو علد تنودسم لدة شداملة ن ادا
الوعي نر ن مل ه امل ائس والعمس من أجس وضع قا ون شامس للطقس.
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 -5٨وأشد ددادت إس د درائسس نبوراسند ددا فاسد ددو عل د د التسامهد ددا حبقد ددون ان د ددان عل د د الد ددر م مد ددن
ارضطراب ال ساسي والتحدايت ا منطقة ال احس ا ا لك انرملاب.
 -59وأعرنا إيطالسا عن تقديرملا رعتماد نوراسنا فاسو قوا ة حمددة منع وتقمع العند ضدد
املرأة وحتمي املدافعة عن حقون ان ان.
 -6٠وأشادت اسنسا نبوراسنا فاسو عل خطة عملها الوطنسة نقدون ان دان وإ ردا اللجندة
الوطنسة نقون ان ان وتعسيس القسم املد سة واعتماد ال ساسة اين ا سة الوطنسة.
 -6١ورحبددا لس ددوتو ابلتر دريعات الدديت اعتمددد ا نوراسنددا فاسددو ملكافحددة نسددع األطقددال ونغددا
األطق ددال واس ددتغيفل األطق ددال ا املد دواد انابحس ددة والتعد د ي والعند د ض ددد الن ددا والقتس ددات.
وأحاطا علمال نتصديق نوراسنا فاسو علد الصدكو الدولسدة األساسدسة نقدون ان دان .ودعدا
الدول إىل تقد امل اعدة التقنسة واملالسة إىل نوراسنا فاسو.
 -6٢وحسددا لك ددمربت التح ددسنات القا و سددة الدديت أدخلتهددا نوراسنددا فاسددو عل د حقددون امل درأة
واد ددون مرد ددرو الدسد ددتور ايديد ددد يعد ددسل حقد ددون ان د ددان ويلغد ددي عقوند ددة انعد دددام .وأشد ددارت إىل
ادع ددا ات التعد د ي وس ددو املعامل ددة ا مراا ددس ارحتج ددال وظ ددرو ارحتج ددال وارتق ددا مع دددل
الوفسات النقاسسة والسجيات املبكرة والق رية.
 -6٣وسددلطا مد رددقر ال ددو عل د تصددديق نوراسنددا فاسددو عل د املعاملدددات الدولسددة وعل د
اعتمادملا قوا ة تتصدى للعند ضدد الن دا والقتسدات ونسدع األطقدال ونغدا األطقدال واسدتغيفل
األطقال ا املدواد انابحسدة .وشدجعا نوراسندا فاسدو علد ند ل مسيدد مدن ايهدود مدن أجدس حتقسدق
التغطس ددة الص ددحسة الر دداملة .ودع ددا مد ر ددقر اجملتم ددع ال دددو إىل دع ددم نوراسن ددا فاس ددو ا تنقسد د
التوصسات.
 -6٤وأحاطا ملدي علمال ابلتدان الترريعسة اليت ا د ا نوراسندا فاسدو نرد ن حقدون املدرأة
وامل اواة نة اين ة .ورحبا ابعتماد قا ون منع العن ضد الن ا والقتسات وأشادت نبوراسنا
فاسو عل اس اتسجستها الوطنسة للنهو ،ابلقتسات الصغ ات و ايتهن للق ة .٢٠٢6-٢٠١7
 -65وأحاطددا مددا علم دال نرددىت ق دوا ة نوراسنددا فاسددو نر د ن نسددع األطقددال ومنددع التع د ي
واقالددة املصددانة الوطنسددة واد لك التقدددم احملددرل ا ددال العمالددة .وشددجعا اجملتمددع الدددو عل د
دعم جهود نوراسنا فاسو.
 -66وأشددارت موريتا سددا إىل اعتمدداد نوراسنددا فاسددو قدوا ة شددىت ددا ا لددك مراجعددة الدسددتور.
ودعا اجملتمع الدو إىل دعم نوراسنا فاسو.
 -67وأشادت موريرسوو نبوراسنا فاسو عل التدان اليت ا ا للق ا عل الققر وحت دة
إمكا سددة انصددول علد املسدداه والصددر الصددحي وااطددة الوطنسددة للتنمسددة ارقتصددادية وارجتماعسددة
للق ة  ٢٠٢٠-٢٠١6وايهود الرامسة إىل حت ة القطا الصحي والتمكدة ارقتصدادج للمدرأة
وتعمسم انصول عل التعلسم وإىل ضمان التعلسم الرامس للجمسع لقائدة األطقال وج انعاقة.
 -6٨و وملددا املك ددسك ابلق ددا ون ال د ج اعتمدت ددث نوراسن ددا فاس ددو ن رددا ين ددة وطنس ددة نق ددون
ان ددان ووض ددع اسد د اتسجسات وطنس ددة لتعسي ددس تعل ددسم البن ددات والتعل ددسم الر ددامس للجمس ددع .ورحب ددا
ابلقا ون املتعلق حبقون األشنامل وج انعاقة.
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 -69وأشددار ايبددس األسددود إىل اعتمدداد نوراسنددا فاسددو موعددة شدداملة مددن التدددان الرامسددة إىل
تعسيس انطار الترريعي واملاس ي نماية حقون ان ان ور سدسما خطدة العمدس الوطنسدة نقدون
ان ان وشجع انكومة عل ضمان فعالستها.
 -7٠وأش ددادت مولامبس ددق نبوراسن ددا فاس ددو علد د أم ددور منه ددا اعتم دداد العدي ددد م ددن أط ددر التنمس ددة
ارجتماعسة وارقتصادية وتعسيس اللجنة الوطنسة نقون ان ان.
 -7١وتناول وفد نوراسنا فاسو الكلمة ل شارة إىل أن البلد أحرل تقددمال ا دال التعلدسم علد
مدددى العقدددين املاضددسة نق ددس تنقسد موعددة مددن الدربامي مددن نسنهددا نددر مي التنمسددة ارسد اتسجسة للتعلددسم
األساسد د ددي (٢٠٢١-٢٠١٢ري وارس د د د اتسجسة الوطنسد د ددة لت د د دريع تعلد د ددسم القتسد د ددات (٢٠٢١-٢٠١٢ري
وارس د د اتسجسة الوطنس ددة لتنمس ددة التعل ددسم الر ددامس للجمس ددع (٢٠٢٠-٢٠١6ري .وأدى تنقس د د مل د د ه
الد د دربامي إىل لايدة نن د ددبة  6.7ا املائ د ددة ا املع د دددل انمج د ددا رلتح د ددان البن د ددات ابمل د دددارو ن د ددة
عددامي  ٢٠١٣و .٢٠١6وإضددافة إىل لددك اددان املعدددل انمجددا رلتح دان القتسددات ابملدددارو
عام  ٢٠١7أعل نك من معدل التحدان القتسدان واد لك معددل إامدال التعلدسم األو واد ا
بة جناح القتسات ا البكالوراي التقنسة واملهنسة .وتعتسم نوراسنا فاسو ترسسخ املكاس من خديفل
عدة إجرا ات مقررة.
 -7٢وفسما يتعلق حبماية األطقال وال عقا من ارجتار ابألشنامل أشار وفد نوراسندا فاسدو
إىل إ رددا وددام لرصددد عمددس األطقددال وحتديددد  ٤5ماشدرال ملتانعددة األطقددال و ددايتهم واعتمادملددا
وإىل مرددرو اس د اتسجسة ملكافحددة أس دوأ أشددكال عمددس األطقددال ا ا توددار موافقددة ل د الددولرا .
وملكافح ددة لواج األطق ددال ا د د ت نوراسن ددا فاس ددو إجد درا ات م ددس اعتم دداد اسد د اتسجسة من ددع لواج
األطقال والق ا علسث للق ة  ٢٠٢5-٢٠١6وإ ردا منصدة متعدددة القطاعدات مدن أجدس مندع
لواج األطقال والق ا علسث وتنقس مررو ملكافحة لواج األطقال (٢٠١9-٢٠١6ري .وإضافة
إىل لك جيرج تنقسع قا ون األحوال الرنصسة واألسرة لتوحسد ال ن السواج ا  ١٨عامال.
 -7٣وفسمددا يتعلددق حبمايددة األشددنامل املصددانة نقد وو قددص املناعددة البردرية/انيدل اعتُمددد
قا ون نمايتهم من اس مسسس.
 -7٤وفسما يتعلق ابلعن ضد املرأة اعتُمد قا ون عام  ٢٠١5نر ن منع العن ضد الن ا
والقتس ددات وقمع ددث وج ددرب ض ددرر ض ددحاايه ورع ددايتهن .وإض ددافة إىل ل ددك اعتُم دددت ع ددام ٢٠١7
اس د اتسجسة وطنسددة نمايددة القتدداة والنهددو ،هبددا .امددا أُدخلددا وحدددات نر د ن التحددر اين ددي
والصحة انجنانسة ا تكوين التيفمس واملدرسة و وما يفت توعسة حول مل ه امل لة.
 -75وفسم ددا يتعل ددق ابلب د التحتس ددة الص ددحسة يوج ددد ا نوراسن ددا فاس ددو  ١ 76٠مرا دسال للص ددحة
وانرشاد ارجتماعي ا مجسع أحنا البلد.
 -76وعدديفوة عل د لددك ا ددرن البلددد ا دينامسددة إلغددا عقونددة انعدددام وا د ت إج درا ات
للتوعس ددة .وإض ددافة إىل ل ددك أُدرج إلغ ددا عقون ددة انع دددام ا مر دداريع الدس ددتور ايدي ددد وق ددا ون
العقوابت ايديد.
 -77وفسمددا يتعلددق تانعددة التوصددسات املقبولددة ا الدددورة ال ددانقة أ ردديا آلسددة وطنسددة لرصددد
تنقس توصسات ارستعرا ،الدورج الردامس واد ا آلسدة وطنسدة نعدداد التقدارير الوطنسدة الديت يتعدة
تقدعها إىل ائسيات الدولسة.
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 -7٨ويكق ددس اي ددة امل دددافعة ع ددن حق ددون ان ددان ا ددس م ددن الق ددا ون املتعل ددق حبري ددة تك ددوين
ايمعسات والقا ون املتعلق حبماية املدافعة عن حقون ان ان املعتمدين عام .٢٠١7
 -79وصددقا نوراسنددا فاسددو أي دال علد اتقاقسددة منامل دة التعد ي و د ه مدن ضددروب املعاملددة
أو العقون ددة القاس ددسة أو اليفإ ددا سة أو املهسن ددة ونروتواوئ ددا ارختس ددارج وأ ر ددق مرص ددد وط ددل ملن ددع
التع ي و ه من املمارسات الربسهة.
 -٨٠ومن أجس مكافحة انرملاب أ ر البلد وحدات خاصة من الررطة والددر إضدافة إىل
وحدة ق ائسة متنصصة ا قمع األعمال انرملانسة.
 -٨١وفسم ددا يتعل ددق نتح ددة ظ ددرو ال ددجون أع دددت انكوم ددة مر ددرو خط ددة اسد د اتسجسة
لل ددجون مددن ش د هنا أن مك دن مددن حت ددة أح دوال ال ددجون ا أفددق عددام  .٢٠٢٢وفسمددا يتصددس
نوصول احملتجسين إىل حماامة عادلة ا ت إجرا ات لتعسيس حقون الدفا .
 -٨٢وفسمددا خيددص م د لة موعددات ‘اولويو ددو‘ أشددار وفددد نوراسنددا فاسددو إىل أهنددا لس ددا
مسلسرسات وإمنا مبادرات أمنسة حملسة نعة من ال كان احمللسة هبد امل امهة ا مكافحة ايرعة
املنومدة .وتبقد ا تهااددات انقددون النامجددة عددن أفعائددا خاضددعة للعقدداب وتتواصددس إجدرا ات ترمددي
إىل أتط ملا نصورة أف س.
 -٨٣وأش ددادت مسبس ددا نبوراسن ددا فاس ددو عل د اعتمادمل ددا العدي ددد م ددن املب ددادرات املتعلق ددة حبق ددون
ان ان م س ااطة الوطنسة للتنمسة ارقتصدادية وارجتماعسدة علد الدر م مدن األلمدة ارجتماعسدة
وارقتصادية اليت مرت هبا.
 -٨٤ورحبددا سبددال بددادرات نوراسنددا فاسددو لكددبع الق دداد ومنددع التع د ي و ايددة حقددون
األطقددال وامل ددنة واح د ام دور املدددافعة عددن حقددون ان ددان .وشددجعا انكومددة عل د جعددس
اللجنة الوطنسة نقون ان ان تعمس نركس اامس.
 -٨5ورحب ددا ملولن دددا ابعتم دداد نوراسن ددا فاس ددو ق ددا و ل نرد د ن امل دددافعة ع ددن حق ددون ان ددان
وشجعا انكومة عل تنقس ه ومواصلة جهودملدا الرامسدة إىل سيدة نسيدة م مو دة ومواتسدة للمددافعة
عن حقون ان ان.
 -٨6ورحد النسجددر نتعسيددس نوراسنددا فاسددو إطارملددا التردريعي واملاس ددي نقددون ان ددان .امددا
رحد نوضددعها ااطدة الوطنسددة للتنمسدة ارقتصددادية وارجتماعسدة للقد ة  ٢٠٢٠-٢٠١6مدن أجددس
تعسيس التمتع القعلي حبقون ان ان.
 -٨7وأشددارت سج د اي ابرتسدداح إىل ايهددود الدديت ن د لتها نوراسنددا فاسددو لتقويددة إطارملددا املاس ددي
لتعسيس و اية حقون ان ان وأ نا عل اعتمادملا عددال من الترريعات ا مل ا الصدد.
 -٨٨ورحبا القلبة نتعسيس نوراسنا فاسو انطار احمللي نقون ان ان وأ نا عل ما تب لدث
مددن جهددود .وأشددارت إىل اسددتمرار ورود تقددارير تقسددد أبن إلارسددة الددسواج املبكددر والددسواج الق ددرج
ر تسال منتررة ا البلد.
 -٨9ورحبد ددا الربتغد ددال ض رد ددا نوراسند ددا فاسد ددو اللجند ددة الوطنسد ددة نقد ددون ان د ددان واملبد ددادرات
الترريعسة واملاس سة اليت اعتمد ا للق ا عل التمسسس ضد املرأة.
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 -9٠وأحاط د ددا قط د ددر علم د د دال ابعتم د دداد نوراسن د ددا فاس د ددو ااط د ددة الوطنس د ددة للتنمس د ددة ارقتص د ددادية
وارجتماعسدة للقد ة  ٢٠٢٠-٢٠١6والدربامي الديت دد إىل تعسيدس فدرمل العمدس اليفئدق للن دا
والرباب وايهود اليت ن لتها لتعسيس التعلسم الرامس للجمسع.
 -9١وأشارت روا ددا إىل التقددم الد ج أحرلتدث نوراسندا فاسدو ا مكافحدة التمسسدس والعند ضدد
امل درأة وشددجعتها عل د لايدة تلددك ايهددود .وشددجعا نوراسنددا فاسددو ا د لك عل د ت دريع ايهددود
الرامسة إىل انلغا القعلي لعقونة انعدام.
 -9٢وأشددادت اململكددة العرنسددة ال ددعودية نبوراسنددا فاسددو علد اعتمادملددا ااطددة الوطنسددة للتنمسددة
ارقتصادية وارجتماعسة للق ة  ٢٠٢٠-٢٠١6واعتماد نرامي ترمي إىل تعسيس حقون ان ان.
 -9٣وأش ددادت ال ددنغال نبوراسن ددا فاس ددو علد د جهودمل ددا الرامس ددة إىل تعسي ددس حق ددون ان ددان
ورحبددا ابعتمادملددا ق دوا ة ن رددا اللجنددة الوطنسددة نقددون ان ددان واملرصددد الددوطل للوقايددة مددن
التع ي .
 -9٤وأشددادت ص درنسا نبوراسنددا فاسددو عل د التدددان الدديت ا د ا لتنقس د التوصددسات املنب قددة عددن
دورة ارسددتعرا ،ال ددانقة .وأشددادت أي دال ابعتمادملددا العديددد مددن الق دوا ة وإ رددائها ماس ددات
جديدة عديدة ئا صلة حبقون ان ان.
 -95و وملا سلوفسنسا ابلتقدم ال ج أحرلتث نوراسنا فاسو فسمدا يتعلدق حبقدون الطقدس .نسدد أهندا
أعرنددا عددن قلقهددا إلا اررتقددا الرددديد ملعدددرت انمددس املبكددر واد ا إلا التقددارير الدديت تتحددد
عن لواج األطقال والسواج املبكر والسواج الق رج.
 -96ورحبددا جنددوب أفريقسددا ابلتطددورات انجيانسددة الدديت أحرل ددا نوراسنددا فاسددو مند ارسددتعرا،
ال ددانق ددا ا ل ددك التط ددورات الدس ددتورية الرامس ددة إىل ض ددمان إمكا س ددة التقاض ددي نر د ن حق ددون
ان ددان واعتم دداد اسد د اتسجسة وطنس ددة لت د دريع تعل ددسم القتس ددات وإ ر ددا ين ددة املص ددانة والوح دددة
الوطنسة.
 -97وأشادت إسبا سا نبوراسنا فاسو عل اعتماد قا ون نماية املدافعة عن حقون ان ان
وقا ون نر ن العن ضد الن ا والقتسات وا ا عل إ را اللجنة الوطنسة نقون ان ان.
 -9٨وأشددادت دولددة فل ددطة نبوراسنددا فاسددو رعتمادملددا معوددم التوصددسات املنب قددة عددن دورة
ارسددتعرا ،ال ا سددة وجهودملددا الرامسددة إىل وضددع خطددة عمددس وطنسددة نقددون ان ددان وتعسيددس القددسم
املد سة وسساستها الوطنسة للم اواة نة اين ة.
 -99وأعددرب ال ددودان عددن تقددديره للجهددود الدديت ن د لتها نوراسنددا فاسددو لتعسيددس و ايددة حقددون
ان ددان ر ددم التحدددايت الدديت تواجههددا ور سددسما مددن خدديفل التعدداون مددع آلسددات لد حقددون
ان ان واعتماد املعاملدات الدولسة والقوا ة اليت حتمي حقون ان ان.
 -١٠٠ورحبا ال ويد ابنصيفحات القا و سة اليت أجر ا نوراسنا فاسو لقائددة حقدون ان دان
القعال واملمارسدات ارجتماعسدة
للن ا والقتسات واليت ظلا مع لك مقسدة ن ب التنقس
ال ارة.
 -١٠١ورحبا سوي را ابعتماد نوراسنا فاسدو ارسد اتسجسة الوطنسدة ملندع لواج األطقدال والق دا
علسث والتصديق عل الربوتواول ارختسارج رتقاقسة منامل ة التع ي و ه مدن ضدروب املعاملدة
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أو العقوندة القاسدسة أو اليفإ دا سة أو املهسنددة .نسدد أهندا أعرنددا عدن قلقهدا نرد ن مدا ارتدث التقددارير
عن حارت التع ي أ نا ارحتجال.
 -١٠٢وملن ت تو و نوراسنا فاسو عل ما أحرلتث من تقدم ا ال حقون ان ان عل الر م
مددن س ددساقها األمددل الص ددع املت ددم نتهديدددات ايماع ددات انرملانس ددة .ورنطددا جناحه ددا ابلتنقس د
الكامس أو ايسئي للعديد من التوصسات املقدمة ا جولة ارستعرا ،ال انقة.
 -١٠٣ورحبددا تددو ابيهددود الدديت ن د لتها نوراسنددا فاسددو لتنقس د التوصددسات الدديت قبلتهددا سددانقال
وعلد وجددث ااصددومل جهودملددا انجيانسددة ا ددال مكافحددة انرملدداب والنهددو ،ابلتعلددسم و ايددة
حقون الطقس.
 -١٠٤ورح د د تراسد ددا نصد ددقة خاصد ددة ض رد ددا نوراسند ددا فاسد ددو ولارة خمصصد ددة نقد ددون ان د ددان
وتصددديقها عل د الصددكو الدولسددة نقددون ان ددان وتعسيسملددا التوعسددة حبقددون ان ددان ولايد ددا
فرمل حصول القتسات عل التعلسم عل الر م من العديد من حارت ار قطا عن الدراسة.
 -١٠5وأشددادت أو ندددا نبوراسنددا فاسددو علد التسامهددا نتح ددة حالددة حقددون ان ددان ا البلددد
اما شجعتها عل اعتماد هني شامس لتنقس لك ارلتسام نلكي ت من توليعال عادرل ملنافعث.
 -١٠6وأش ددادت أوارا س ددا نبوراسن ددا فاس ددو علد د إجنالا ددا ا ددال حق ددون ان ددان مند د جول ددة
ارستعرا ،ال انقة .د أهندا تردعر ابلقلدق إلا التقدارير الديت تتحدد عدن التعد ي والقتدس علد
يددد مجاعددات الدددفا الد اا األمللسددة والعند ضددد الن ددا واألطقددال وحددارت ارحتجددال املقرطددة
الطول واملهددة للحساة من دون حماامة.
 -١٠7وأعرندا انمدارات العرنسددة املتحددة عدن تقددديرملا للجهدود الديت ند لتها نوراسندا فاسدو لتعسيددس
و اية حقون ان ان وانرايت األساسسة عل الر م من الصعوابت اليت تواجهها انكومة.
 -١٠٨وأملانددا اململكددة املتحدددة لربيطا س ددا العوم د وآيرلندددا الر ددمالسة نبوراسنددا فاسددو أن تعل ددن
انلغ ددا الت ددام لعقون ددة انع دددام .وش ددجعتها عل د التص دددج للعن د ض ددد امل درأة ومكافح ددة ارجت ددار
ابلبرر واقالة انصول عل التعلسم ومكافحة التطر .
 -١٠9وأشادت الورايت املتحدة األمريكسة نبوراسنا فاسو عل عملها عل إعادة إرسا انكم
الدددعقراطي وح تهددا عل د التحقسددق ا التقددارير الدديت تتحددد عددن عملسددات القتددس خددارج طددان
الق ددا والتعد ي وا تهااددات حقددون ان ددان علد يددد مجاعددات الدددفا الد اا .وأعرنددا عددن
قلقها إلا ظرو ال جن اليت دد انساة.
 -١١٠ورحب ددا أورو د دواج ابلتق دددم الد د ج أحرلت ددث نوراسن ددا فاس ددو فسم ددا يتعل ددق حبق ددون الطق ددس
وت جسس املوالسد واند من حارت السواج املبكر والق رج.
 -١١١ورحبددا مجهوريددة فنددسوييف البولسقاريددة ابلرعايددة الصددحسة املقدمددة ا نوراسنددا فاسددو للن ددا
واألطقال الصغار ف يفل عن نرامي تنوسم األسرة واس اتسجستها لت ريع النمو والتنمسدة امل دتدامة.
ودعا اجملتمع الدو إىل تقد امل اعدة إىل نوراسنا فاسو والتعاون معها.
 -١١٢ورحبددا فسس ددا م ابلتق دددم ال د ج أحرلت ددث نوراسن دا فاس ددو ا ددال تعسي ددس و اي ددة حق ددون
ان ددان مددن خدديفل خمتل د ن درامي التنمسددة ارجتماعسددة رقتصددادية وا د لك اعتمادملددا النصددومل
الترريعسة الرئس سة املتعلقة حبقون ان ان وإ را ماس ات جديدة ات صلة.
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 -١١٣وأشدداد الددسمن ابعتمدداد نوراسنددا فاسددو عدددة ق دوا ة تردريعسة فسمددا يتعلددق ابس دتقيفل العدالددة
ومكافحة انفيفت من العقاب إىل جا خطط عملها اليت تعك املعاي الدولسة املع هبا
والربامي الناجحة ا تنقس أملدا التنمسة امل تدامة.
 -١١٤ورحبددا لامبسددا ابلت دسام لبوراسنددا فاسددو الواضددع نتعسيددس و ايددة حقددون ان ددان عل د حنددو
ما يعك ث تنقس ملا عام  ٢٠١6لن دبة  75ا املائدة مدن التوصدسات املنب قدة عدن دورة ارسدتعرا،
ال انقة اليت قبلا  ١٣٨منها.
 -١١5وأحاطد ددا لمبد ددانوج علم د دال ابعتمد دداد نوراسند ددا فاسد ددو ااطد ددة الوطنسد ددة للتنمسد ددة ارقتصد ددادية
وارجتماعسة للقد ة  ٢٠٢٠-٢٠١6ونتردريعا ا الرامسدة إىل ايدة حقدون فيدات حمدددة وضدمان
استقيفل الق ا ومعاقبة مرتكا ا تهااات حقون ان ان.
 -١١6وأعرنددا أفغا ددتان عددن تقددديرملا للنطدوات التردريعسة الدديت ا د ا نوراسنددا فاسددو نمايددة
حقددون فيددات حمددددة وضددمان اسددتقيفل الق ددا ومعاقبددة م درتكا ا تهااددات حقددون ان ددان
ضمن إطار عام لتعسيس حقون ان ان و ايتها.
 -١١7ورحبا ايسائدر ابعتمداد نوراسندا فاسدو خطدة عمدس وطنسدة نرد ن تنقسد التوصدسات املنب قدة
عددن دورة ارسددتعرا ،ال ددانقة واسد اتسجسة وطنسددة لتعسيددس و ايددة القتسددات الصددغ ات وسساسددا ا
للرعاية الصحسة اجملا سة لألطقال الصغار وانوامس.
 -١١٨واع فدا أ غدور ابلعمددس الد ج قامددا ندث نوراسندا فاسددو لتعسيدس حقددون ان دان و ايتهددا
وشددجعتها عل د مواصددلة جهودملددا ا النهددو ،اباطددة الوطنسددة للتنمسددة ارقتصددادية وارجتماعسددة
للق ة  ٢٠٢٠-٢٠١6فسما يتعلق نتنقس التوصسات املنب قة عن دورة ارسدتعرا ،ال ا سدة وملسيدات
املعاملدات.
 -١١9وملن د ت األرجنتددة نوراسنددا فاسددو عل د إقرارملددا ن درامي وطنسددة خمصصددة للن ددا والرددباب
وعمالددة الرددباب ا النوددام الددوطل للتعلددسم واندمدداج ارجتمدداعي املهددل للرددباب .وأشددارت إىل
جهودملددا الرامسددة إىل مكافحددة ا تهااددات حقددون ان ددان والق ددا علد لواج األطقددال وترددويث
.
األع ا التناسلسة ل
 -١٢٠وأشدادت أسد السا نبوراسنددا فاسددو علد وضدعها نر دال وطنسدال للق ددا علد لواج األطقددال
وحت ة انصول عل الرعاية الصحسة ا ا لك اادمات املنصصة للن ا والقتسات .لكنها
عل الر م من جترعث.
أعرنا عن القلق من ارتقا معدل ترويث األع ا التناسلسة ل
 -١٢١ورحبا النم ا ابلعناصر الرئس سة ملررو دستور نوراسندا فاسدو الد ج عدسل ايدة حقدون
ان ان ور سسما ضلغائث عقونة انعدام و ايتث حقدون املدرأة .و ادرت أهندا تتطلدع إىل ارعتمداد
ال ريع ئ ه التغس ات.
 -١٢٢وأحاطدا أ رنسجدان علمدال ابلتغسد ات التردريعسة الديت اعتمدد ا نوراسندا فاسدو وإصديفحا ا
املاس ددسة الرامسددة إىل تعسيددس حقددون ان ددان ور سددسما تددوف التم سددس القددا وي اجملدداي .وسددلطا
ال و عل ما تولسث انكومة من أمهسة ملكافحة الق اد وتعسيس الرقافسة ا إقامة العدل.
 -١٢٣وأحان املغرب علمال ض را اللجنة الوطنسة نقدون ان دان واجمللد األعلد للمصدانة
والوحدة الوطنسة واجملل الوطل للطقس ورح نوضع سساسات عامة نماية حقون املرأة.
GE.18-11224

13

A/HRC/39/4

 -١٢٤و اددر وفددد نوراسنددا فاسددو أن نوراسنددا فاسددو تبد ل جهددودال لتح ددة حالددة حقددون ان ددان
وتو ددس علد د اس ددتعداد رس ددتقبال املكلق ددة ابل ددورايت الد د ين ير ب ددون ا لاير ددا ويطلب ددون ل ددك.
وأحاطا نوراسنا فاسو علمال ابلتوصسات املقدمدة إلسهدا وطلبدا دعمدال تقنسدال ا دارت م دس تعسيدس
قدددرات ايهددات القاعلددة واملاس ددات العامددة فسمددا يتصددس نتنقسد هنددي قددائم علد حقددون ان ددان
وتعسيددس القدددرات الوطنسددة مددن أجددس إ رددا وددام يمددع البسددا ت وحتلسلهددا ي دوائم ال ددسان الددوطل
و لك من أجس حت ة خطة عمس لتنقس توصسات ارستعرا ،الدورج الردامس ال الدو وتنقسد ملا
ا هناية املطا .

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١٢5درست بوركينا فاسو التوصيات املقدمة أثنااء جلساة التحااور واملدرجاة أدوهي و ا
حتظى بتأييد ا:
 ١-١٢5االس ااتمرار د الديناميا ااة اإلجيابي ااة للت ا ااديق عل ااى املعا ا اادات الدوليا ااة
(أذربيجان)؛
 ٢-١٢5مواصلة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة (املغرب)؛
 ٣-١٢5مواصلة العمل مع يئات جملس حقوق اإلنسان من أجل محاياة حقاوق
اإلنسان وإعماهلا (دولة فلسطني)؛
 ٤-١٢5املض ا ماادم ا د ترمجااة التوصاايات املن ثقااة عاان االسااتعراض إىل اللغااات
الوطنية من أجل ضمان نشر ا د العموم على نطاق واسع (إسرائيل)؛
 5-١٢5مواصلة تع ئاة املاوارد والتماال الادعد الادوز الاالدم لازهتدة مادر ا علاى
الوفاء ابلتزاما ا د جمال حقوق اإلنسان (نيجريهت)؛
 6-١٢5تكثيف جهود ا من أجل تنفيذ التوصيات املعلقة (نيجريهت)؛
 7-١٢5النظاار د إنشاااء ليااة تنساايق وطنيااة ماان أجاال صاايابة التقااارير ومتابعااة
التوصاايات وتنفيااذ اي اا ااي ا مااع عناصاار دلياال املفوضااية السااامية نقااوق اإلنسااان
لعام  ٢٠١٦بشأن اآلليات الوطنية لإلبالغ واملتابعة (أوروبواي)؛
 ٨-١٢5وضااع ال اايغة النهائيااة للدسااتور اجلديااد واعتماااده ماان أجاال دهتدة محايااة
حقوق اإلنسان لشع ها (بوتسواو)؛
 9-١٢5ض اامان التنفي ااذ الفع ااال للق ااانون رم ااد  061-2015/CNTمبش اااركة فتل ااف
أصحاب امل لحة االجتماعيني (كندا)؛
 ١٠-١٢5تنفي ااذ الق ااانون املنش ااو للجن ااة الوطني ااة نق ااوق اإلنس اااني و
املوارد الالدمة هلاي وفقا مل ادئ ابريس (كوستاريكا)؛

ااي

 ١١-١٢5تزويد اللجنة الوطنية نقوق اإلنسان ابملوارد املالية وال شرية الكافياةي
وفقا مل ادئ ابريسي من أجل ضمان تسيري ا الذايت واستقالليتها (جورجيا)؛
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 ١٢-١٢5جعاال اللجنااة الوطنيااة نقااوق اإلنسااان تااديل طااور التشااغيل الكاماال
ومد ا ابملوارد املالية وال شرية الكافيةي وفق ا مل ادئ ابريس (أملانيا)؛
 ١٣-١٢5االسااتمرار د تااوفري املااوارد الكافيااة للجنااة الوطنيااة نقااوق اإلنس ااان
لتمكينها من االضطالع بواليتها (باو)؛
 ١٤-١٢5تعزياز اجلهاود امل ذولاة لتمكاني مهسسااتها الوطنياة نقاوق اإلنساان ماان
االمتثال مل ادئ ابريسي مبا د ذلك من ياالل ضامان املاوارد الكافياة واالساتقاللية
للمهسسة (إندونيسيا)؛
 ١5-١٢5التمكااني الكاماال للجنااة الوطنيااة نقااوق اإلنسااان وفقا ا مل ااادئ ابريااس
(كينيا)؛
 ١6-١٢5ا ااذ التاادابري الالدمااة ملواءمااة اللجناة الوطنيااة نقااوق اإلنسااان مواءمااة
كاملة مع م ادئ ابريس (موريتانيا)؛
 ١7-١٢5ضمان دياول اللجناة الوطنياة نقاوق اإلنساان طاور التشاغيل الكامال
واويلها اويالا كافي ا (ومي يا)؛
 ١٨-١٢5دهتدة تعزيا ااز ما اادرات اللجنا ااة الوطنيا ااة نقا ااوق اإلنسا ااان لك ا ا تكا ااون
متوافقة ابلكامل مع م ادئ ابريس (النيجر)؛

 ١9-١٢5ا اااذ التاادابري الالدمااة لكفالااة امتثااال اللجنااة الوطنيااة نقااوق اإلنسااان
امتثاالا اتم ا مل ادئ ابريس (الربتغال)؛
 ٢٠-١٢5تسا ا اريع دي ا ااول اللجن ا ااة الوطني ا ااة نق ا ااوق اإلنس ا ااان ط ا ااور التش ا ااغيل
(السنغال)؛
 ٢١-١٢5مواص ا االة تعزي ا ااز اللجن ا ااة الوطني ا ااة نق ا ااوق اإلنس ا ااان لتمكينه ا ااا م ا اان
االضطالع مبهمتها بفعالية أكرب (دم ابوي)؛
 ٢٢-١٢5تعزيز دور اللجنة الوطنية نقوق اإلنسان ملواءمتها ماع م اادئ ابرياس
(املغرب)؛
 ٢٣-١٢5مواصلة تعزيز املهسسات واآلليات الوطنية نقوق اإلنسان (ني ال)؛
ي موارد بشرية ومالية كافياة مان أجال التنفياذ املتواصال لإلطاار
٢٤-١٢5
املعياري احملل نقوق اإلنسان (الفل ني)؛
 ٢5-١٢5مواصاالة جهود ااا ل ناااء ماادرات املهسسااات العامااة لك ا تعتمااد ج اا
يقا ااوم علا ااى حقا ااوق اإلنسا ااان د صا اايابة السياسا ااات العاما ااة وتنفيا ااذ ا د مجيا ااع
القطاعات (اليمن)؛
 ٢6-١٢5مواصاالة تنفيااذ التاادابري الراميااة إىل حتقيااق توديااع عااادل لفوائااد النمااو
(كواب)؛
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 ٢7-١٢5وضااع بارامح للحفاااح علااى حقااوق صااغار املازارعني وتشااجيع تنميااتهد
االمت ادية واالجتماعية ابلدعد الالدم (املكسيك)؛
 ٢٨-١٢5مواصلة اجلهود الرامياة إىل دعاد صاغار املازارعني ومزارعا الكفاا د
املناطق الريفية (جنوب أفريقيا)؛
 ٢9-١٢5مواصلة تنفيذ اخلطة الوطنية للتنمية االمت ادية واالجتماعيةي وتوسيع
نطاق الوصول إىل اخلدمات لشمل اجلميع (السودان)؛
 ٣٠-١٢5ضاامان االح اكام الكاماال نقااوق اإلنسااان ماان جان ا مااوات الاادفاع
واألمني مبا د ذلك د كفاحها ضد اجلماعات اإلر ابية (فرنسا)؛
 ٣١-١٢5مواصالة مواءمااة التشاريعات احملليااة مااع االلتزامااات املكت ااة عاان اتفاميااة
منا ضااة التع ااذي وب ااريه م اان ضااروب املعامل ااة أو العقوب ااة القاس ااية أو الالإنس ااانية
أو املهينة (املغرب)؛
 ٣٢-١٢5ا اااذ إجا اراءات فوري ااة وفعال ااة ملن ااع مجي ااع أ ااكال التع ااذي وإس اااءة
املعاملاةي وضامان إجاراء حتقيقاات ااملة ومساتقلة ونزيهاة د مجياع أفعاال التعاذي
الا اات يرتك ها ااا مسا ااهولون حكوميا ااوني ا ااد وضا ااع حا ااد لإلفا ااالت ما اان العقا اااب
( ولندا)؛
 ٣٣-١٢5ضمان التحقيق د مجيع ال البات املتعلقة ابدعاءات التعاذي وساوء
املعامل ااة م اان م اال يئ ااة مس ااتقلة وماي اادةي ومقاض اااة مرتك يه اااي وض اامان ح ااول
الضحاهت على جرب كامل للضرر وإعادة التأ يل(دام يا)؛
 ٣٤-١٢5تكثي ااف اجله ااود م اان أج اال معاجل ااة ادع اااءات التع ااذي املرتكا ا م اان
جان موظف إنفاذ القانون (أوكرانيا)؛
 ٣5-١٢5تشغيل املرصد الوطين ملنع التعذي د أمرب ومت ممكن (سويسرا)؛
 ٣6-١٢5تشغيل املرصد الوطين ملنع التعذي (أوبندا)؛
 ٣7-١٢5مواص االة اجله ااود الرامي ااة إىل تنظ اايد مجاع ااات ال اادفاع ال ااذايتي املتهم ااة
أحياوا ابرتكاب التعذي والعنف واالبتزاد (فرنسا)؛
 ٣٨-١٢5إجراء حتقيقات ااملة د ادعااءات التعاذي وباريه مان ضاروب ساوء
املعاملة د مراكز االحتجاد (لكسمربغ)؛
 ٣9-١٢5مضاعفة اجلهود الرامية إىل حتساني ظارو عايحمل احملتجازين ومعااملتهد
(فرنسا)؛
 ٤٠-١٢5حتسني ظرو السجناء (العراق)؛
 ٤١-١٢5مكافحة اكتظاح السجوني وا اذ مجياع التادابري الضارورية الرامياة إىل
حتسني ظرو االحتجاد (لكسمربغ)؛
 ٤٢-١٢5تنفيذ يطة املة إل اء االكتظاح د السجون (دام يا)؛
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 ٤٣-١٢5التحقيااق د مجي ااع التج اااودات املزعوم ااة نقااوق اإلنس ااان م اان جانا ا
مجاعات الدفاع الذايتي وتقدمي من يُشت ه د ارتكا د هلا إىل العدالة (باو)؛

 ٤٤-١٢5التحقيق د االدعاءات املوثومة املتعلقاة بتجااودات وانتهاكاات حقاوق
اإلنساني وإيضاع املسهولني عنها للمساءلة (الوالهتت املتحدة األمريكية)؛
 ٤5-١٢5التحقي ااق د ادع اااءات اإلي ااذاء ال اادج عل ااى ي ااد الس ااجانني وماسا ا ة
مرتك يهي كما أن مان اأن اجلهاود الرامياة إىل حتساني إمكانياة االحتكاام إىل القضااء
أن حتد من اكتظاح السجون (الوالهتت املتحدة األمريكية)؛
 ٤6-١٢5تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان مواصلة التحقيقات القضاائية ومعام اة
مرتكيب مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان (األرجنتني)؛
 ٤7-١٢5اعتمااد التاادابري الالدماة لتعزيااز التحقيقااات ماع مارتكيب دواف األطفااال
وتشويه األعضاء التناسلية لإلوث وتشديد العقوابت د حقهد (األرجنتني)؛
 ٤٨-١٢5تعزيااز ليااات منااع انتهاكااات حقااوق اإلنسااان علااى يااد مااوات األماان
(النمسا)؛
 ٤9-١٢5ا اااذ تاادابري لتعزيااز التاادري د جمااال حقااوق اإلنسااان لفائاادة مااوات
األمن (إيطاليا)؛
 5٠-١٢5تعزيز األمن وانماية املدنية (السودان)؛
 5١-١٢5ضا اامان تنفيا ااذ عمليا ااات ما ااوات األما اان د سا ااياق مكافحا ااة التطا اار
واإلر اب د امتثال صارم ملقتضيات حقوق اإلنسان (كندا)؛
 5٢-١٢5ا اااذ تاادابري ملموسااة لوضااع حااد لالحتجاااد املطااول للمحتجازين بااري
املدانني (الدامنرك)؛

 5٣-١٢5مواص ا االة اجله ا ااود ال ا اات ت ا ااذهلا لتنفي ا ااذ السياس ا ااة القض ا ااائية الوطني ا ااة
للفكة ( ٢٠١٩-٢٠١٠كوت ديفوار)؛
 5٤-١٢5مضاعفة اجلهود الرامية إىل ضمان استقاللية القضاء ونزا ته (فرنسا)؛
 55-١٢5تعزيااز التاادابري الراميااة إىل ضاامان إمكانيااة اللجااوء إىل القضاااءي مبااا د
ذلك عن طريق دهتدة عدد املسارات القضائية (فرنسا)؛
 56-١٢5مواصا ا ا االة اجلها ا ا ااود الراميا ا ا ااة إىل تنفيا ا ا ااذ سياسا ا ا ااة العا ا ا اادل الوطنيا ا ا ااة
للفكة ٢٠١٩-٢٠١٠ي من أجل حتسني إدارة السجون (كينيا)؛
 57-١٢5تكثيف اجلهود الرامية إىل تنفيذ التوصيات املق ولة ياالل االساتعراض
السابق للحالة فيها الت تتعلق بضمان استقالل وفعالية النظام القضائ (السويد)؛
 5٨-١٢5ا اذ مجيع التادابري لضامان مادرة املادافعني عان حقاوق اإلنساان علاى
العما اال د بيئا ااة ياليا ااة ما اان العوائا ااق وانعا اادام األما ااني ويضا ااوع مجيا ااع مثا اال ا ااذه
االدعاءات املتعلقة بذلك إلجراء حتقيق فوري ونزيه و امل ( يرلندا)؛
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 59-١٢5اعتماااد تاادابري مانونيااة وسياسااية ملكافحااة اال،ااار ابل شااري وال ساايما
ابلنساء والفتيات الالجئات ( ندورال)؛
 6٠-١٢5تكثيف جهود ا الرامية إىل مكافحة اال،اار ابألطفاال والنسااء وتعزياز
السياسات القائمة ملكافحة اال،ار ابل شر (إندونيسيا)؛
 6١-١٢5بذل املزيد من اجلهود لومف اال،ار ابلنساء واألطفال (العراق)؛
 6٢-١٢5التط ي ااق الفع ااال للتشا اريعات الوطني ااة بش ااأن اال ،ااار ابل ش اار وعم اال
األطفال واالستغالل (سويسرا)؛
 6٣-١٢5وضااع وتنفيااذ اس اكاتيجية ملكافحااة اال،ااار ابل شاار (اململكااة املتحاادة
لربيطانيا العظمى و يرلندا الشمالية)؛
 6٤-١٢5مواصاالة جهود ااا الراميااة إىل تنفيااذ سياسااة عمالااة وطنيااة وإىل إنشاااء
نظام امل للضمان االجتماع (اهلند)؛
 65-١٢5وض ااع سياس ااات عام ااة اااملة للجمي ااع بش ااأن الوص ااول إىل العمال ااةي
تستهد املرأة (السنغال)؛
 66-١٢5تعزيز فرص العمل الالئق للنساء والش اب (السودان)؛
 67-١٢5مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز عمالة الش اب واملارأةي وال سايما مان
يالل التدري املهين (فييت وم)؛
 6٨-١٢5حتسااني فاارص وصااول امل ارأة إىل سااوق العماال الر ا ي وال ساايما ماان
يااالل تاادابري ياصااة مهمتااةي وتوحيااد عمليااات التفتاايحمل ملكافحااة اسااتغالل العمااال
(اجلزائر)؛
 69-١٢5مواصاالة تعزيااز التنميااة االمت ااادية واالجتماعيااة ااد القضاااء علااى
الفقر واملض د حتسني نوعية حياة السكان (جي ويت)؛
 7٠-١٢5مواص االة جهود ااا الراميا ااة إىل دهتدة مع اادل ان ا ااول عل ااى يا اادمات
ال ر ال ح د املناطق الريفية وانضرية (بينيا االستوائية)؛
 7١-١٢5تعزي ااز السياس ااات والا اربامح الوطني ااة املتعلق ااة ابلقض اااء عل ااى الفق ااري
والتنميااةي وسااوء التغذيااةي و ااو مااا ماان ااأنه أن يسااهد د تعزيااز حقااوق اإلنسااان د
ال لد (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 7٢-١٢5مضاعفة اجلهود الرامياة إىل القضااء علاى الفقاري وال سايما د صافو
النساء الريفيات (العراق)؛
 7٣-١٢5دهتدة اإلجاراءات الرامياة إىل حتساني وصااول الساكان إىل ميااه الشاارب
ويدمات ال ر ال ح ي وال سيما د املناطق الريفية (إس انيا)؛
 7٤-١٢5ا اذ اخلطوات الالدمة لتوسيع إمكانية ح ول السكان على يدمات
الرعاية ال حية والتعليد العالية اجلودة (جي ويت)؛
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 75-١٢5النظر د ي موارد مالية كافية لتحسني اهلياكل األساسية للرعاية
ال حيةي وتدري القابالتي وصحة األمي وان ول على الرعاياة التوليدياة الطارئاة
(باو)؛
 76-١٢5اعتماد تدابري تشريعية وسياساتية لضامان ح اول النسااء واملرا قاات
علا ااى التثقيا ااف اجلنس ا ا ويا اادمات ال ا ااحة اإلةابيا ااة ا انيا ااة واملواتيا ااة للم ا ارا قني
( ندورال)؛
 77-١٢5الش ااروع د تنفي ااذ النظ ااام ال ااوطين للض اامان االجتم اااع بغي ااة ت ااوفري
اخلدمات ال حية للجميع من دون اييز (إسرائيل)؛
 7٨-١٢5مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل مكافحااة الوفيااات النفاساايةي وضاامان مااد
مراكز الرعاية ابلتجهيزات واألدوية الالدمة (لكسمربغ)؛
 79-١٢5مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني ان ول على الرعاية ال احية
للجميعي مبا د ذلك ان ول على يدمات ال حة اجلنسية واإلةابية (أسكاليا)؛
 ٨٠-١٢5مواصلة اجلهود الرامية إىل كفالة ح ول اجلميع على يادمات صاحية
جيدة (اململكة العربية السعودية)؛
 ٨١-١٢5دهتدة وعا ا املا ارأة بق ااانون ال ااحة اإلةابي ااةي وض اامان ان ااول علا اى
اخلدمات ال حية للنساء والفتيات امل اابت بفريول نق املناعاة ال شارية/اإليدد
(جنوب أفريقيا)؛
 ٨٢-١٢5حتسني إمكانية ح ول اجلميع على يدمات الرعاية ال حية والتعلايد
عالية اجلودة (فييت وم)؛
 ٨٣-١٢5مواصلة تنفيذ يطة التطوير االسكاتيج للتعليد األساس ويطاة ماو
األمي ااةي م اان أج اال ا اااذ مزي ااد م اان الت اادابري لتحس ااني اجل ااودة واهلياك اال األساس ااية
للمدارلي وال سيما د املناطق الريفية (بلغارهت)؛
 ٨٤-١٢5مواصاالة العماال علااى إاتحااة الوصااول إىل اخلاادمات ال ااحية للجميااع
عن طريق السياسة الرامياة إىل تقوياة اهلياكال األساساية د املنااطق انضارية والريفياة
(إثيوبيا)؛
 ٨5-١٢5مواص االة جهود ااا الرامي ااة إىل تعزي ااز إمكاني ااة ح ااول اجلمي ااع عل ااى
التعل اايدي وال س اايما الوص ااول إىل التعل اايد الث ااانوي والتعل اايد الع ااازي مب ااا د ذل ااك د
املناطق الريفية (إندونيسيا)؛
 ٨6-١٢5مواصاالة جهود ااا الراميااة إىل تعزيااز التثقيااف د جمااال حقااوق اإلنسااان
من يالل التدري وبناء القدرات وإذكاء الوع (موريشيول)؛
 ٨7-١٢5تعزي ااز اجله ااود الرامي ااة إىل كفال ااة ح ااول اجلمي ااع عل ااى تعل اايد جي ااد
(اململكة العربية السعودية)؛
 ٨٨-١٢5حتقيق جمانية التعليد األوز (توبو)؛
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 ٨9-١٢5توسيع نطاق التثقياف د جماال حقاوق اإلنساان وأنشاطة إذكااء الاوع
(ني ال)؛
 9٠-١٢5تعزيااز جهود ااا الراميااة إىل دهتدة الااوع اقااوق اإلنسااان بااني سااكا ا
(الفل ني)؛
 9١-١٢5مواصاالة جهود ااا الراميااة إىل التثقيااف وتوعيااة عامااة اجلمهااور د جمااال
حقوق اإلنسان (مطر)؛
 9٢-١٢5تعزيز وتوسيع نطاق التثقياف د جماال حقاوق اإلنساان وأنشاطة إذكااء
الوع (دم ابوي)؛
 9٣-١٢5الشااروع د سياسااة التعلاايد الوطنيااة ااد إدراف حقااوق اإلنسااان د
املنا ح الدراسية (أنغوال)؛
 9٤-١٢5مواص االة تعزي ااز التثقي ااف د جم ااال حق ااوق اإلنس ااان ع اان طري ااق نش اار
ال ا ااكوك الدوليا ااة د صا اافو الفئا ااات االجتماعيا ااة واملهنيا ااة (اإلما ااارات العربيا ااة
املتحدة)؛
 95-١٢5إدراف مفاا يد حقاوق اإلنساان د املناا ح الدراساية (اإلماارات العربياة
املتحدة)؛
 96-١٢5مضاااعفة اجلهااود الراميااة إىل تنفيااذ مااانون مكافحااة العنااف ضااد املارأةي
وضاامان مااوارد ماليااة كافيااة لك ا يااتمكن الضااحاهت ماان االحتكااام إىل القضاااء وماان
ان ول على تدابري إعادة التأ يل النفس واالجتماع ( يل )؛
 97-١٢5تعزيااز اجلهااود الراميااة إىل مكافحااة مجيااع أ ااكال العنااف ضااد النساااء
والفتي اااتي د إط ااار اسا اكاتيجية اااملةي تتض اامن أ اادافا وج ااداول دمني ااة واض ااحة
(الرباديل)؛
 9٨-١٢5إنشاااء ع اادد ك ااا م اان مراكااز االس ااتق ال واملا ا و للنس اااء والفتي ااات
ضحاهت العنف (بابون)؛
 99-١٢5اعتماد اسكاتيجية ويطة عمل املتني ملنع مجيع أ كال العنف ضد
امل ارأةي مااع الككيااز بشااكل ياااص عل ااى القضاااء علااى املمارسااات العرفيااة الض ااارة
ابملرأةي مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلوث والزجيات القسرية (اجل ل األسود)؛
 ١٠٠-١٢5مض اااعفة اجله ااود الرامي ااة إىل القض اااء عل ااى مجي ااع أ ااكال التميي ااز
والعنااف ضااد امل ارأةي وال ساايما مكافحااة ممارسااة تشااويه األعضاااء التناساالية لااإلوث
(أوروبواي)؛
 ١٠١-١٢5تنفي ا ا ااذ االسا ا ا اكاتيجية والتشا ا ا اريعات واخلطا ا ا ا الوطني ا ا ااة ملكافح ا ا ااة
املمارسااات الاات تنتهااك حقااوق املارأةي وال ساايما تشااويه األعضاااء التناساالية لااإلوث
والزواف القسري (كابو فريدي)؛
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 ١٠٢-١٢5مواصلة العمل علاى القضااء علاى ممارساة تشاويه األعضااء التناسالية
لإلوث (الكونغو)؛
 ١٠٣-١٢5مضااعفة اجلهااود الرامياة إىل القضاااء علاى تشااويه األعضااء التناساالية
لإلوث (مودام يق)؛
 ١٠٤-١٢5تكثيااف مااا تتمااذه ماان إج اراءات ل ااا ،حقااوق امل ارأةي وذلااك ماان
يالل السع إىل التنفيذ الكامل للمطة الوطنية ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية
لإلوثي وإ اء الزواف القسري أو امل كري والقضاء على العنف ضد املارأةي وحتقياق
حضور أكرب للمرأة د انياة السياسية واالمت ادية (إس انيا)؛
 ١٠5-١٢5مواصاالة بااذل اجلهااود الالدمااة ملكافحااة تشااويه األعضاااء التناساالية
لإلوث (م ر)؛
 ١٠6-١٢5مضاااعفة جهود ااا الراميااة إىل القضاااء علااى ممارسااة تشااويه األعضاااء
التناسلية للنساء والفتيات وبري ا املمارسات الضارةي وتقاسد أفضل املمارسات د
تنفيذ إطار ا القانوج للت دي لألس اب اجلذرية هلذه املمارسة مع ال لدان األيار
( ندورال)؛
 ١٠7-١٢5مواص االة اجله ااود الرامي ااة إىل التوعي ااة ووض ااع اسا اكاتيجيات ت ااديل
جدياادة ماان أجاال القضاااء علااى تشااويه األعضاااء التناساالية لااإلوث والاازواف امل كاار
والزواف القسري (بابون)؛
 ١٠٨-١٢5تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز اجلنساج د مجيع ا ااالت
ومحاية املرأة مان مجياع أ اكال العناف واالعتاداء محاياة مناسا ةي مباا د ذلاك تشاويه
األعضا اااء التناسا االية لا ااإلوثي واالبت ا اااب الزوج ا ا ي والعنا ااف املنا ااززي واإلم ا اااء
االجتماع بدعو السحر (ومي يا)؛
 ١٠9-١٢5تعزيا ااز تنفيا ااذ التشا ا اريعات والسياسا ااات الرامي ا ااة إىل القضا اااء عل ا ااى
املمارس ااات التقليدي ااة الض ااارةي وال س اايما دواف األطف ااال وال اازواف امل ك اار وال اازواف
القسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلوث (رواندا)؛
 ١١٠-١٢5القضااء علااى تشااويه األعضاااء التناسالية لااإلوث وتقاادمي مرتك يااه إىل
العدالة (السويد)؛
 ١١١-١٢5ضامان يضااوع األ ااماص الااذين يواصاالون ممارسااة تشااويه األعضاااء
التناسلية لإلوث للمساءلة واحملاكمة كوسيلة لردع مرتك يه (أسكاليا)؛
 ١١٢-١٢5ض اامان تنفي ااذ اخلط ااة الوطني ااة ملكافح ااة تش ااويه األعض اااء التناس االية
لإلوث ويتان اإلوثي وتعزيز اجلهاود الرامياة إىل مناع اذه املمارسااتي مان ياالل
دهتدة الوع د صفو اجلماعات املمتلفة د ال لدي وال سيما فيما يتعلق ابلزعماء
الق ليااني والزعما ااء الاادينيني والرج ااال والفتي اااني وكااذلك م اان يااالل توعي ااة وتعل اايد
الفتيات (النمسا)؛
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 ١١٣-١٢5ا اذ تدابري عاجلة لوضع حد للممارسات التقليدياة الضاارة ابملارأةي
مثل الزجيات القسرية (كوستاريكا)؛
 ١١٤-١٢5النظ اار د تع ااديل موانينه ااا بغي ااة محاي ااة األ ااماص املعرض ااني خلط اار
الزواف امل كار والازواف القساريي وضامان وصاول مجياع الضاحاهت إىل سا ل انت اا
فعالة وتعويضات (الفل ني)؛
 ١١5-١٢5التشجيع على اعتماد تدابري د إىل محاية حقاوق املارأة وتكثياف
اجله ااود الرامي ااة إىل مكافح ااة ال اازواف امل ك اار وال اازواف القس ااري لألطف ااالي وح اااالت
انمل امل كر (إيطاليا)؛
 ١١6-١٢5ا ا ااذ مجي ااع الت اادابري الرامي ااة إىل مكافح ااة ال اازواف امل ك اار وال اازواف
القسري (لكسمربغ)؛
 ١١7-١٢5تنفيذ اعتزامها مواءمة السن القانونية للازواف ماع سان  ١٨عاما ا مان
أجل مكافحة الزواف امل كر والزواف القسري ودواف األطفال (كندا)؛
 ١١٨-١٢5تع ااديل م ااانون األح ااوال الشم ااية واألس اارة جلعا ال  ١٨عاما ا ا ان ااد
األدىن لسن الزواف ابلنس ة للفتيان والفتيات كليهما (دام يا)؛
 ١١9-١٢5رفع اند األدىن لسن الزواف إىل  ١٨عام ا (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛

 ١٢٠-١٢5رفاع اناد األدىن لسان الازواف إىل  ١٨عاما اي وطلا مانض ضااماوت
مانونياة بشاأن إرث املارأة املتزوجااة بعاد وفااة دوجهاا ماان أجال مكافحاة التميياز ضااد
املرأة (مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛
ي موارد كافية لاربامح مكافحاة حااالت انمال امل كاري ودعاد
١٢١-١٢5
األمهات الشاابت على ال قاء د املدرسة (املكسيك)؛

 ١٢٢-١٢5الت اادي بفعاليااة لالنتشااار الك ااري ناااالت انماال امل كاار ماان يااالل
العمل مع األطفال واآلابء واملعلمني وبري د من أصحاب امل لحة (سلوفينيا)؛
 ١٢٣-١٢5حتديااد انااد األدىن لساان الاازواف لكاال ماان الفتيااات والفتيااان د ١٨
عام اا وا اااذ إج اراءات مانونيااة حادمااة للحيلولااة دون ومااوع األطفااال ضااحاهت لاازواف
األطفال والزواف امل كر والزواف القسري (السويد)؛
 ١٢٤-١٢5مواصلة اجلهود امل ذولة ملكافحة الزواف امل كر وا ااذ مجياع التادابري
الالدمة لكفالة التنفيذ الكامل للربامح د ذا ا ال (تونس)؛
 ١٢5-١٢5تعزيااز التواصاال د أوساااع ا تمعااات احملليااةي والساالطات التقليديااة
والدينيةي وكذلك د أوساع اآلابءي من أجل ضمان تعميد العمل ب  ١٨عاماا كحاد
أدىن لسن الزواف لكل من الرجل واملرأة (النمسا)؛
 ١٢6-١٢5ضاامان الوصااول إىل العدالااة للنساااء والفتيااات ضااحاهت العنااف وكااذا
املسنات املتهمات مبمارسة السحري وضمان ماكمة اجلناة ومعام تهد (بابون)؛
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 ١٢7-١٢5مض اااعفة اجله ااود الرامي ااة إىل ت ااوفري محاي ااة فعال ااة للنس اااء املتهم ااات
مبمارسة السحر (الكونغو)؛
 ١٢٨-١٢5تعزيااز السياسااات وال اربامح امل ااممة ملكافحااة اإلم اااء االجتماااع
لأل ماص املتهمني مبمارسة السحر (إسرائيل)؛
 ١٢9-١٢5مواصلة اإلجراءات الرامية إىل اند مان انعادام املسااواة االجتماعياة
وبني اجلنسني والنهوض ابملرأة بوصفها عامالا فاعالا د التنمية (كواب)؛
 ١٣٠-١٢5مواصاالة إجراءا ااا الراميااة إىل مكافح ااة التميي ااز ضااد املا ارأة (ك ااوت
ديفوار)؛
 ١٣١-١٢5مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل ضاامان التعلاايد للفتيااات واملساااواة بااني
اجلنسني د مطاع التعليد (تونس)؛
 ١٣٢-١٢5مواصلة التزامها بتحسني فرص وصول املرأة إىل سوق العمل الر
د ظرو عمل مق ولة ومبرت ات تكف نياة كرمية (تركيا)؛
 ١٣٣-١٢5مواصا ا االة اعتما ا اااد تا ا اادابري لتعزيا ا ااز تكا ا ااافه اجلنسا ا ااني د األنشا ا ااطة
االجتماعية االمت ادية (أنغوال)؛
 ١٣٤-١٢5وضااع ليااة وساااطة ماان أجاال السا ل ال ديلااة ناال املنادعااات املتعلقااة
مبسااواة املارأة د حقاوق املارياث وان اول علااى األراضا السااتكمال نظاام العدالااة
الر (الدامنرك)؛
 ١٣5-١٢5مواص االة اجله ااود الرامي ااة إىل حتس ااني مش اااركة املا ارأة د ص اانع القا ارار
(م ر)؛
 ١٣6-١٢5مواصلة تعزيز التمكني االمت ادي للنساء والفتيات من يالل إجياد
أنشطة مدرة للديل (إثيوبيا)؛
 ١٣7-١٢5تفكيك اناواجز الات حتاول دون ح اول الفتياات علاى التعلايد عان
طريق دهتدة الوع أبمهية التعليد للمرأة ( يسلندا)؛
 ١٣٨-١٢5وضااع وتنفيااذ سياسااات ملموسااة لضاامان وصااول النساااء والفتيااات
بسا ااهولة إىل العدالا ااة والتعلا اايد ونظا ااد الرعايا ااة ال ا ااحيةي وال سا اايما ذوات اإلعاما ااة
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ١٣9-١٢5مواص االة اجله ااود الرامي ااة إىل حتس ااني مش اااركة املا ارأة د عملي ااة ص اانع
القرار (ملديف)؛
 ١٤٠-١٢5وضع وتنفيذ اسكاتيجية تضامن للنسااء والفتيااتي مبان فايهن ذوات
اإلعامااةي إمكانيااة الوصااول فعلي اا إىل العدالااةي وانياااة السياسااية والعامااةي والتعلاايدي
واألنشااطة املاادرة للااديلي والرعايااة ال ااحيةي مبااا يشاامل ياادمات رعايااة ال ااحة
اجلنسية واإلةابية (املكسيك)؛
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 ١٤١-١٢5اسا ااتثمار املزيا ااد ما اان اجلها ااود د مكافحا ااة مجيا ااع أ ا ااكال التمييا اازي
وال ساايما ضااد امل ارأةي ماان يااالل تنفيااذ اس اكاتيجيات وطنيااة ياصااة وأطاار مانونيااة
ملموسة (صربيا)؛
 ١٤٢-١٢5مواصلة اجلهود امل ذولة د جمال تعزيز حقوق املرأة من ياالل وضاع
وتنفيااذ اس اكاتيجيات نمايااة النساااء والفتياااتي وال ساايما ذوات اإلعامااةي وضاامان
ح وهلن على التعليد والعمل والرعاية ال حية (دولة فلسطني)؛
 ١٤٣-١٢5مواصلة مكافحة التمييز ضد املرأة من يالل ا اذ تادابري ملموساةي
ومواصلة مكافحة مجيع أ كال العنفي وال سيما العنف املنزز (تونس)؛
 ١٤٤-١٢5مواصلة تعزيز براجمها االجتماعية ل ا ،الفئات الضعيفةي وال سايما
النساء واألطفال (مجهورية فنزويال ال وليفارية)؛
 ١٤5-١٢5مواصا االة تعزيا ااز دور امل ا ارأة د توطيا ااد الدميقراطيا ااة وكفالا ااة التنميا ااة
املستدامة (أذربيجان)؛
 ١٤6-١٢5وضااع ال اايغة النهائيااة السااتعراض التشاريعات الالدمااة واالنتهاااء ماان
صيابة مانون محاية الطفل واعتماده (أوبندا)؛
 ١٤7-١٢5مواصلة مكافحة اال،ار ابألطفال (السنغال)؛
 ١٤٨-١٢5تسريع تنفيذ االسكاتيجية الوطنية بشأن القضاء على دواف األطفاال
للفكة  ( ٢٠٢٥-٢٠١٦ولندا)؛
 ١٤9-١٢5ضاامان تعزيااز ماادرة ا لااس الااوطين للطفاال ماان أجاال تكثيااف اجلهااود
الراميااة إىل مكافحااة اال،ااار ابألطفااالي ومحايااة األطفااال ماان االعتااداءات اجلنساايةي
والعقوبااة ال دنيااةي وأسااوأ أ ااكال عماال األطفااالي وكااذا القضاااء علااى الاازواف امل كاار
والقسري (ومي يا)؛
ي موارد كافية لتنفيذ اخلطة واالسكاتيجيات الوطنية ملكافحاة
١5٠-١٢5
دواف األطفال(أفغانستان)؛
 ١5١-١٢5ضاامان التنفيااذ الفعااال للقااوانني املتعلقااة ابال،ااار ابألطفااال وعم اال
األطفال واستغالل األطفال (الرباديل)؛
 ١5٢-١٢5مواصاالة التقاادم د محايااة حقااوق الطفاالي وياصااة فيمااا يتعلااق بعماال
األطفال د مطاع التعدين واستغالهلد جنسيا (أوروبواي)؛
 ١5٣-١٢5تعزيااز اجلهااود الراميااة إىل تعزيااز حقااوق الطفاال ومحايتهاااي مااع الككيااز
على انق د التعليد ومكافحة عمل األطفال (إيطاليا)؛

 ١5٤-١٢5ض اامان تنفي ااذ الق ااوانني القائم ااة املتعلق ااة ابال ،ااار ابألطف ااال وعم اال
األطفال واستغالل األطفال (ملديف)؛
 ١55-١٢5مواصا االة اجلها ااود الراميا ااة إىل مكافحا ااة اسا ااتمدام عمالا ااة األطفا ااال
(جنوب أفريقيا)؛
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 ١56-١٢5بااذل كاال اجلهااود نمايااة األطفااال د موامااع التنقي ا عاان الااذ
(فرنسا)؛
 ١57-١٢5ضمان حقوق األطفال ابستمدام املزيد مان املاوارد لوماف اساتغالل
األطفال واال،ار د (إس انيا)؛
 ١5٨-١٢5بااذل املزيااد ماان اجلهااود ماان أجاال الت اادي للتحاماال علااى األطفااال
ذوي اإلعام ااةي م اان أج اال ض اامان إمكاني ااة ح ااول ااهالء األطف ااال عل ااى الرعاي ااة
ال حية والتعليد الشامل للجميع (بلغارهت)؛
 ١59-١٢5ا اااذ مزيااد ماان التاادابري لتشااجيع إدماااف الطااالب ذوي اإلعامااة د
نظام التعليد (مطر)؛
 ١6٠-١٢5دهتدة اجلهود امل ذولة على فتلف املستوهتت من أجال محاياة وتعزياز
حقاوق األ اماص ذوي اإلعاماةي وال سايما مان ياالل تيساري وصاوهلد إىل يادمات
الرعاية ال حية والتعليد والعمل وامل اج العامة (اجلزائر)؛
 ١6١-١٢5ضاامان اإلدماااف الكاماال لأل ااماص ذوي اإلعامااة د مجيااع ب ارامح
التنمية االمت ادية واالجتماعية (النمسا)؛
 ١6٢-١٢5تنقاايض أنظمتهااا وممارسااا ا اإلداريااة نمايااة حقااوق اإلنسااان للعمااال
املهاجرين وإدراف م دأ عدم اإلعادة القسرية د مانو ا احملل ( ندورال)؛
 ١6٣-١٢5النظ ا ا ا اار د اعتم ا ا ا اااد االسا ا ا ا اكاتيجية الوطني ا ا ا ااة املتعلق ا ا ا ااة ابهلج ا ا ا اارة
للفااكة  ٢٠٢٥-٢٠١٤لضاامان أم ااور منهااا حقااوق العم ااال املهاااجرين (مجهوري ااة
إيران اإلسالمية).
 -١٢6وستدرل بوركيناا فاساو التوصايات التالياةي وساكد عليهاا د الومات املناسا ي علاى
يتجاود ذلك موع َد انعقاد الدورة التاسعة والثالثني لس حقوق اإلنسان:
أال
َ
 ١-١٢6الت ااديق عل ااى الربوتوك ااول االيتي اااري الث اااج امللح ااق ابلعه ااد ال اادوز
اخل اااص ابنق ااوق املدني ااة والسياس اايةي اهل اااد إىل إلغ اااء عقوب ااة اإلع اادام (إسا ا انيا)
(توبو) (اجل ل األسود) ( يل )؛
 ٢-١٢6الت ا ااديق علا ااى الربوتوكا ااول االيتيا اااري الثا اااج للعها ااد الا اادوز اخلا اااص
ابنقوق املدنية والسياسية (النمسا)؛
 ٣-١٢6الت ا ااديق علا ااى الربوتوكا ااول االيتيا اااري الثا اااج للعها ااد الا اادوز اخلا اااص
ابنقوق املدنية والسياسيةي اهلاد إىل إلغاء عقوبة اإلعدامي د ائ او إلغااء
عقوب ااة اإلع اادام د مجي ااع الظ اارو (اململك ااة املتح اادة لربيطاني ااا العظم ااى و يرلن اادا
الشمالية)؛
 ٤-١٢6اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام والت ديق على الربوتوكول االيتياري الثاج
امللحق ابلعهاد الادوز اخلااص ابنقاوق املدنياة والسياسايةي اهلااد إىل إلغااء عقوباة
اإلعدام (الربتغال)؛
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 5-١٢6إلغ اااء عقوب ااة اإلع اادام ر يا ااي مب ااا د ذل ااك ع اان طري ااق الت ااديق عل ااى
الربوتوكا ااول االيتيا اااري الثا اااج امللحا ااق ابلعها ااد الا اادوز اخلا اااص ابنقا ااوق املدنيا ااة
والسياسية (أسكاليا)؛
 6-١٢6الت ااديق عل ااى الربوتوك ااول االيتي اااري امللح ااق ابلعه ااد ال اادوز اخل اااص
ابنقوق االمت ادية واالجتماعية والثقافية (إس انيا) (الربتغاال) /النظار د الت اديق
عل ااى الربوتوك ااول االيتي اااري امللح ااق ابلعه ااد ال اادوز اخل اااص ابنق ااوق االمت ااادية
واالجتماعية والثقافية (أوروبواي)؛
 7-١٢6الت ااديق علااى الربوتوكااول االيتياااري التفاميااة حقااوق الطفاال املتعلااق
إبجراء تقدمي ال البات (إس انيا) (الربتغال)؛
 ٨-١٢6اعتماد عملية مفتوحاة تقاوم علاى أساال اجلادارة عناد ايتياار املر احني
الااوطنيني النتماااابت يئااات معا اادات األمااد املتحاادة (اململكااة املتحاادة لربيطانيااا
العظمى و يرلندا الشمالية)؛
 9-١٢6وض ا ااع ال ا اايغة النهائي ا ااة ملش ا ااروع القا ا اانون املتعل ا ااق بتنق ا اايض الق ا ااانون
رمد  ٢٠٠٩-٠١٠واعتمادهي د إطاار متابعاة التوصايات الاواردة د الفقارات ٤٤-١3٥
و ٥٤-١3٥و ٦١-١3٥ماان تقرياار الفريااق العاماال عاان دورة االسااتعراض الثانيااة
للحالة فيها ( ايت)؛
 ١٠-١٢6تنفيااذ يطااة اإلدارة ال يئيااة واالجتماعيااة وإنفاااذ مااانون التعاادين وال يئااة
(كينيا)؛
 ١١-١٢6مواص االة جهود ااا الرامي ااة إىل إلغ اااء عقوب ااة اإلع اادام والت ااديق عل ااى
الربوتوكا ااول االيتيا اااري الثا اااج امللحا ااق ابلعها ااد الا اادوز اخلا اااص ابنقا ااوق املدنيا ااة
والسياسيةي اهلاد إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ( يسلندا)؛
 ١٢-١٢6إلغاء عقوبة اإلعدام ر يا د اية املطا (كابو فريدي)؛

 ١٣-١٢6إكمال عملية إلغاء عقوبة اإلعدام (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛
 ١٤-١٢6ا اذ التدابري التشريعية الالدمة إللغاء عقوبة اإلعدام (أوكرانيا)؛
 ١5-١٢6إلغاااء عقوبااة اإلعاادام بشااكل كاماالي و فيااف مجيااع أحكااام اإلعاادامي
والت ديق على الربوتوكول االيتياري الثاج امللحاق ابلعهاد الادوز اخلااص ابنقاوق
املدنية والسياسية (أملانيا)؛
 ١6-١٢6النظ اار د إلغ اااء عقوب ااة اإلع اادام عل ااى مجي ااع اجلا ارائد والت ااديق عل ااى
الربوتوكا ااول االيتيا اااري الثا اااج امللحا ااق ابلعها ااد الا اادوز اخلا اااص ابنقا ااوق املدنيا ااة
والسياسية (ومي يا)؛
 ١7-١٢6ا اذ التادابري الالدماة لضامان بقااء حااالت االيتفااء القساري بشاكل
صريض يارف نطاق ايت اص احملاكد العسكرية د مجيع اناالت (األرجنتني)؛
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 ١٨-١٢6الوفاء بدور ا بوصفها ضامنا لألمني مان دون أن حتال ملهاا مجاعاات
الدفاع الذايتي وضمان احكام حقوق اإلنساان د أراضايهاي مباا د ذلاك مان جانا
موات األمني وضمان وضع حد لإلفالت من العقاب (إس انيا)؛
 ١9-١٢6تعزيز سيادة القانون د مجيع أحناء ال لد من ياالل دعاد وجاود ماوات
أماان وطااين مدربااة د جمااال حقااوق اإلنساااني والت اادي لوجااود ميليشاايات الاادفاع
الذايتي مبا د ذلك جمموعة "كولويوبو" (بلجيكا)؛
 ٢٠-١٢6ا اااذ يط ااوات جمدي ااة لتحس ااني أم اان امل اادنيني والوص ااول إىل النظ ااام
القضائ الر ي مع بناء الثقاة د نظاد إنفااذ القاانون الر ياة مان أجال مناع انتشاار
مجاعات الدفاع الذايت (الوالهتت املتحدة األمريكية)؛
 ٢١-١٢6إعطا اااء األولويا ااة للتشا اااور ما ااع صا ااغار امل ا ازارعني ملنا ااع األثا اار السا االيب
للسياس ااات ال ااناعية الزراعي ااة عل ااى األم اان الغ ااذائ والتغ ااذويي د إط ااار متابع ااة
التوصية الواردة د الفقرة  ٢٤-١٣5من تقرير الفريق العامل عن دورة االساتعراض
الثانية للحالة فيها ( ايت)؛
 ٢٢-١٢6ضاامان ميااام عمليااات اإليااالء علااى م ارارات مضااائيةي مااع ضااماوت
إجرائية صارمة تتما ى مع املعايري الدولية (توبو)؛
 ٢٣-١٢6ض اامان رعاي ااة ص ااحة األم ورعاي ااة ال ااحة اجلنس ااية واإلةابي ااة للما ارأة
بتط يق أسالي موحدة (أفغانستان)؛
 ٢٤-١٢6تنفياذ اساكاتيجية تكفال ال احة وانقاوق اجلنساية واإلةابياة للشا اب
عن طرياق مكافحاة تشاويه األعضااء التناسالية لاإلوث واناد مان الوفياات النفاساية
املت لة ااالت اإلجهاض بري املأمون (بلجيكا)؛
 ٢5-١٢6تعااديل التش اريعات ملكافحااة ممارسااة تشااويه األعضاااء التناساالية لااإلوث
وبري ا من املمارسات العرفية الضارة والعنف املنزز ضد املرأة وحظر ا مانوواي بطارق
منها تنقيض القانون لتعريف االبت اب الزوج ووضع عقوابت مناس ة (أملانيا)؛
 ٢6-١٢6تعديل مانون األحوال الشم ية واألسرة لضمان انط ااق اناد األدىن
لسن الزواف احملدد د  ١٨عاما على الرجال والنساءي ومشولاه جلمياع أناواع الازوافي
مبا د ذلك الزجيات الدينية والتقليدية (أسكاليا)؛
 ٢7-١٢6إنشاء ليات املة ملكافحة الزواف القسري والزواف امل كاري بوساائل
منها رفع اند األدىن لسن الزوافي مبا د ذلك د الزجيات التقليدياةي إىل  ١٨عاما ا
ابلنس ة للفتيان والفتياتي وإاتحة مالجو لأل ماص املعرضني للمطر (أملانيا)؛
 ٢٨-١٢6حتديد اند األدىن لسن الازواف د  ١٨عاما ا للنسااء والرجاال وجلمياع
أ كال الزواف ( يرلندا)؛
 ٢9-١٢6إلغاء مجيع األحكام التمييزية ضد املرأة د ماانون األحاوال الشم اية
واألساارةي ورفااع انااد األدىن للساان القااانوج للاازواف إىل  ١٨عام ا ا ابلنس ا ة للرجااال
والنساءي من دون استثناء (بلجيكا)؛
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 ٣٠-١٢6تنقاايض التش اريعات الرا نااة ماان أجاال حظاار العقاااب ال اادج لألطفااال
حظرا صرحي ا د مجيع السياماتي مبا فيها املنزل (اجل ل األسود)؛
 ٣١-١٢6تكثيااف اجلهااود الراميااة إىل محايااة حقااوق األ ااماص امل ااابني ابملهااقي
مبا د ذلك من يالل محالت إذكاء الوع العام (بوتسواو)؛
 ٣٢-١٢6مواصالة أعمااال إذكااء الااوع مان أجاال املسااعدة علااى تغياري املوامااف
السل ية ،اه األ ماص امل ابني ابملهق (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛
 ٣٣-١٢6تنفيااذ أنشااطة إلذكاااء ال ااوع ماان أجاال تغي ااري املوامااف الساال ية  ،اااه
األ ماص امل ابني ابملهق (الكونغو).
 -١٢7ودرسا اات بوركينا ااا فاسا ااو التوصا اايات املقدما ااة أثنا اااء جلسا ااة التحاور/املدرجا ااة أدوه
وأحاطت ا علم ا:
 ١-١٢7توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة (أوكرانيا)؛

 ٢-١٢7النظا اار د توجيا ااه دعا ااوة دائما ااة إىل مجيا ااع املكلفا ااني با ااوالهتت د إطا ااار
اإلجراءات اخلاصة (جورجيا)؛
 ٣-١٢7النظاار د توجيااه دعااوة دائمااة إىل مجيااع اإلج اراءات اخلاصااة املواضاايعية
التابعة لس حقوق اإلنسان (رواندا)؛
 ٤-١٢7النظر د اعتماد مانون عام يعاما علاى أعماال التميياز ألي سا
األس ابي مبا د ذلك امليل اجلنس واهلوية اجلنسانية ( يل )؛

مان

 5-١٢7اعتماد تشاريعات ااملة ملناع ومكافحاة مجياع أ اكال التميياز علاى أي
أسال كاني مبا د ذلك امليل اجلنس واهلوية اجلنسانية ( ندورال)؛
 6-١٢7إسقاع ال فة اجلرمية عن العالمات اجلنسية باني ال االغني املكاضاني مان
نفس اجلنس ( يسلندا)؛
 7-١٢7انظ اار الق ااانوج للتميي ااز الق ااائد عل ااى املي اال اجلنسا ا واهلوي ااة اجلنس ااانية
( يسلندا)؛
، ٨-١٢7رمي ،نيد األ ماص الذين تقل أعماار د عان  ١٨عاماا واساتمدامهد
د القوات املسلحة الوطنية (دام يا).
 -١٢٨ومجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة د ذا التقرير تعرب عن موماف الدولاة
(الدول) الت مدمتها و/أو الدولة موضاوع االساتعراض .وال ين غا وويال اذه االساتنتاجات
و/أو التوصيات على أ ا مد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل.

اثلث ا -التعهدات وااللتزامات الطوعية
 -١٢9تعهدت نوراسنا فاسو نتقد تقريرملا ملنتص املدة حبلول  ٣١أاير/مايو .٢٠٢٠
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