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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د وج د قد درار لد د
حق د ددوس ا ن د ددان  1/5دورت د دده التاي د ددعة والعر د درين رت الق د د ة م د ددن  15إىل  26ك د ددانون ال د ددا /
يندداير  .2018وايتُع ِرض د حالددة بوروندددج رت اجلل ددة ال ددابعة املعقددودة رت  18كددانون ال ددا /
ين د دداير  .2018وت د ددرّس وف د ددد بورون د دددج الد د دوزير املع د ددل اق د ددوس الر د ددما والر د د ون ارجتماعي د ددة
واجلن انية مارتن نيقياابنددج .واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق ببورونددج رت جل دته الرابعدة
عررة املعقودة رت 23كانون ال ا /يناير .2018
 -2ورت  10كددانون ال ا /يندداير  2018اختددار لد حقددوس ا ن ددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعددة ال يةيددة) مددن جددس تي ددر ايددتعرا ،ا الددة رت بوروندددج :ملانيددا وكددود ديق دوار واململكددة
العربية ال عودية.

 -3ووفق دال للققددرة  15مددن مرفددق ق درار ل د حقددوس ا ن ددان  1/5وللققددرة  5مددن مرف ددق
قراره  21/16صدرد الواثئق التالية ألغرا ،ايتعرا ،ا الة رت بوروندج:
()

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقال للققرة (A/HRC/WG.6/29/BDI/1) ) (15؛

(ب) جتميع للمعلوماد عدته مقوضية األمم املتحددة ال دامية قدوس ا ن دان وفقدال
للققرة (15ب) ) A/HRC/WG.6/29/BDI/2و)Corr.1؛
(ج) م د د ددوجز عدت د د دده مقوض د د ددية األم د د ددم املتح د د دددة ال د د ددامية ق د د ددوس ا ن د د ددان وفق د د دال
للققرة (15ج) ).(A/HRC/WG.6/29/BDI/3
 -4و حالد د اجملموع ددة ال يةي ددة إىل بورون دددج قائم ددة ي ددالة ع دددما ي ددلقال ك ددس م ددن ملاني ددا
والربازي ددس والربتغ ددال وبلشيك ددا وتر دديكيا وي ددلوفينيا وال ددويد ويوي د درا واململك ددة املتح دددة
لربيطانيددا العىم د وآيرلندددا الرددمالية والددورحد املتحدددة األمريكيددة .وميكددن ارطدديى عل د م دذه
األيالة رت املوقع الربكي اخلارجي لييتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
عرب رئي وفد بوروندج عن اعتزاز بيده ابملراركة من جديد رت اريدتعرا ،الددورج
-5
الرددامس .و ه مددذا اريددتعرا ،رت وقد تبددد فيدده بوروندددج مرحلددة جديدددة وحامسددة مددن ر ددا
بتنىدديم ايد أ
دتقتاش بر د ن القددانون الت يي ددي اجلديددد والددذج تتم ددس الغايددة مندده رت تك دري وايددتدامة
امل ي دداد والتمايددا ارجتمدداعي رت البلددد .وي ددتند تقريددر اريددتعرا ،الدددورج الرددامس اخلددا
ببوروندج ابألياس إىل التوصياد املنب قة عن اجلولة ال انية من اريتعرا.،
 -6وقددد واصددل بوروندددج إجدراش إصدديحاد تردريعية واضددحة هبدددو تعزيددز و ايددة حقددوس
ا ن د ددان .ف د د ّدن رئد ددي اجلم وريد ددة عد ددددال مد ددن الن د ددو القانونيد ددة املمتلقد ددة مد ددن بين د ددا قد ددانون
ا ج د د دراشاد اجلنائيد د ددة ال د د ددارج املقعد د ددول؛ وتنىد د دديم ارجتماعد د دداد واملىد د ددامراد العامد د ددة؛ وقد د ددانون
ارنتماابد؛ وإنرداش اككمدة اخلاصدة ابألراضدي وغرمدا مدن األمدي ؛ وقمدع ارجتدار ابأل دما
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و اية ضحاح ارجتدار؛ و ايدة الادحاح والرد ود وغدرمم مدن األ دما رت حالدة اخلطدر؛ ومندع
وقمددع ددكال العنددة القائمددة عل د نددوى اجلددن و ايددة ضددحاحه؛ وكددذلا القددانون الددذج يددنىم
ال حافة والقانون ا طارج الذج ينىم اجلمعياد غر الراية.
 -7وعلد امل دتوا امل ي دي ك تكدري مندات مدواد للحدوار بدو مدواطل بورونددج نردداش
اللشنددة الوطني ددة للح دوار ب ددو م دواطل بوروندددج رت يلول/ي ددبتمرب  .2015وقدددم م ددذه اللشن ددة
الوطني ددة من ددذ وقد د قريد د تقريرم ددا الن ددائي ع ددن املر دداوراد ال دديت جريد د رت ي ددع دداش البل ددد.
ودخلد جلندة ا قيقدة وامل دا ة مرحلت دا التنقيذيدة وبدد د دوائرمدا ابلقعدس رت إيداز عمدس ميدددا
حددي يددتمكن ددع بوروندددج م دن مراجعددة هاتدده وارنطدديس إىل م ددتقبس فاددس .و ددرى اجملتمددع
ككس رت الت احل ومل يُدخر ج ج د رت يبيس اكافىة عل الوحدة.
 -8ومنددذ اريددتعرا ،ال ددا صدددق بوروندددج علد الربوتوكددول ارختيددارج املتعلددق ابتقاقيددة
مناماة التعذي وغره مدن ضدروب املعاملدة و العقوبدة القايدية و اليإن دانية و امل يندة واتقاقيدة
حقددوس األ ددما هوج ا عاق ددة وبروتوكورددا ارختي ددارج .و جددرد بوروندددج ح دواراد بندداشة م ددع
العديددد مددن ميادداد املعامددداد مددن قبيددس جلنددة ا قددوس ارقت ددادية وارجتماعيددة وال قافيددة واللشنددة
املعنية ابلقااش عل التمييز ضد املر ة.

 -9واب ضافة إىل هلا ُاُتذد إجراشاد ملموية لتوفر اية فاس للطقس نراش غدرو
متم ة داخس اكاكم اربتدائية الكربا .وجيرج جتري خدط مداتقي للم داعدة يتديط للطقدال
ا بيغ عن حارد ارعتداش رت بوجومبورا ومن املزمع توييع نطاس التغطية به كي ترمس يع
إقليم البلد وجرا ترغيس مركزين عادة أتميس القاصرين املمالقو للقانون؛ و نرئ اكقس الوطل
للطقس ليكون إطارال للمراوراد بو ا كومة واألطقال؛ و نرا جلا ٌن ماية الطقولدة رت الدتيل
تبلِّغ ا كومة بكس حالة انت ا .
 -10وللتمقية من وط ة اركتىاظ رت ال شون تُتمدذ تددابر عقدو ر يدي ابنتىدام ويعشدس
ج دداز القادداش ابلنىددر رت القادداح .وُت ددا إدارة ال ددشون رت مدداكن ارحتشدداز عنددابر للقتيدداد
والن اش صوانل لكرامت ن وضماانل مايت ن.
 -11وفيمدا يتعلددق ب بيددة البندداد تبددذل بوروندددج ج ددودال رت يددبيس القادداش علد وجدده التمييددز
املرتبطة واقة تقليدية ر يديما املتابعدة لتحديدد مدن ِمدن القتيداد ر يدذممل إىل املددارس و مدن
ومدددد
من ّن رت حالدة انقطداى عدن الدرايدة وهلدا مدن جدس ت دشيل ن رت م ي داد عموميدةُ .
إىل ت دع يددنواد القد ة الدديت ت ددتغرق ا املوالبددة علد التعلدديم األيايددي اجملددا مددع مرحلددة ايد أ
دتاناس
قامة املراريع وهلا بغر ،إبقاش القتيداد وقتدال طدول رت املدريدة وحتقيدق املناصدقة تددرجييال بدو
القتيان والقتياد رت ال لا ال انوج.
 -12وتواصدس بورونددج انت دداج ييايدة اعددم الت ددامط مطلقدالا مدع فعددال العندة القدائم علد
ن ددوى اجل ددن ال دديت طلق ددا رئ ددي اجلم وري ددة .واب ض ددافة إىل مرك د دز ال ددرحدة املوج ددود فع د ديل من ددذ
عددام ُ 2012نرددا منددذ وقد قريد مراكددز ةوليددة جديدددة رت ةيةددة مددن األقدداليم .وقددد بددد د
ال ياية ال ارج مقعورا بر ن مذه امل لة رت إعطاش مثارما وي ع يع القداعلو جامددين إىل
مكافحة كال العنة مذه.
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 -13وقددد ددرع بوروندددج لتومددا رت تنقيددذ بدرانم لتددوفر ددبكاد األمددان ارجتماعيددة عل د
نطدداس وايددع الغايددة مندده ا ددد مددن الققددر املددزمن .ومددي ت ددع عددن طريددق اُتدداه تدددابر إعيميددة
وتواصلية وت قيقيدة إىل تردشيع دكال ال دلو ا جيابيدة الديت ت داعد علد تقويدة التغذيدة والنمدو
رت ف ة الطقولة املبكرة واملوالبة عل الذماب إىل املدارس واكت اب معارو مالية.
 -14وقد ُاُتدذد مندذ وقد قريد إجدراشاد لتوطيدد امل ي داد الوطنيدة قدوس ا ن دان مدن
بين ددا إنردداش اجملل د الددوطل للوحدددة الوطنيددة وامل ددا ة واملرصددد مددن جددس منددع ارتكدداب ا ابدة
اجلماعيدة واجت اة دا وكدذلا جدرائم ا درب واجلدرائم رت حدق ا ن دانية .ودخلد بورونددج املرحلددة
األخددرة مددن إضددقاش آخددر اللم دداد عل د اخلطددة ا لائيددة الوطنيددة للق د ة  2027-2018ومددي
داة لتحديددد التوج دداد اريد اتيشية الدديت يُتددوخ من ددا امل ددابة بكقدداشة وإجيابيددة رت زحدة النددات
اكلددي ا ددا  .وقددد حددددد بوروندددج لنق د ا مدددفال يتم ددس رت تغيددر اقت دداد بوروندددج تغي درال
ميكليال من جس حتقيق ل أو قوج وم تدام و امس للشميع.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -15ةن دداش جل ددة التح دداور دىل  96وف دددال ببي ددااند .وت ددرد رت اجل ددزش ال ددا م ددن م ددذا التقري ددر
التوصياد املقدمة ةناش جل ة التحاور.
 -16ورحىد فنلندددا بقلد أدق تدددمور حالددة حقدوس ا ن ددان رت بوروندددج وت ددرفاد ال ددلطاد
املعاديدة للمددافعو عدن حقدوس ا ن دان .و دددد علد بيدة التعداون الكامدس مدع األمدم املتحدددة
ومع جلنة التحقيق رت بوروندج.
 -17و عرب د فرن ددا ع دن ارتياح ددا للت ددديق عل د اتقدداقيتو إر ددا عرب د عددن قلق ددا مددن
التدمور اخلطر رت حالة حقوس ا ن ان منذ عام .2015
 -18ودعد د جورجي ددا بورون دددج إىل التع دداون م ددع جلن ددة التحقي ددق وإىل متك ددو كي ددااند األم ددم
املتحدة ومن ضمن ا مقوضية حقوس ا ن ان من الدخول دون عراقيس.
 -19وقدم

ملانيا توصياد.

 -20وقدم اليوانن توصياد.
 -21و حاط د مدداييت علم دال ابجل ددود الدديت بددذلت ا بوروندددج بغددر ،حت ددو لددروو ال ددكان
رغم ما نر من حتدحد م خرال.
 -22ومن د مندوراس بورونددج علد اعتمداد قدانون تكداف القدر لل دما
الذج يتامن ت ورال لتدابر ت قيقية املة للشميع.

هوج ا عاقدة

 -23و عرب منغارح عدن قلق دا الردديد مدن تدوطنن ا فديد مدن العقداب وانت اكداد حقدوس
ا ن ددان رت البل ددد ددا في ددا ح ددارد ا ع دددام جد دراشاد م ددوجزة والتع ددذي وارختق دداش الق ددرج
وارحتشاز التع قي والعنة اجلن ي.
 -24و عرب آي لندا عن قلق ا الرديد من حالة حقوس ا ن ان رت بوروندج.
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 -25و عرب د ارن ددد عددن تق ددديرما لت ددديق الدول ددة عل د عدددد م ددن صددكو حق دوس ا ن ددان
وإدراج حكام ا رت القانون الوطل ورعتمادما خطة عمس تتعلق ابل ياية اجلن انية.
 -26و عرب د د إندوني دديا ع ددن تق ددديرما للت ددديق عل د د ال ددكو الدولي ددة ق ددوس ا ن ددان
وللتعاون مع ميااد املعامدة.
وري ددة إيد دران ا ي دديمية بق ددانون من ددع ارجت ددار ابأل ددما
ورحب د
-27
ّ
أ
صندوس للحماية ارجتماعية.
املتعلق بقانون ا جراشاد اجلنائية و نراش

وبتع ددديس الق ددانون

 -28و عرب آيرلندا عن قلق ا الرديد من تقدارير تقيدد اددوث حدارد إعددام خدارج نطداس
القااش وعملياد توقية واحتشاز تع قية واختقاش ق رج وتعذي ومعاملة قايية و ر إن انية
و م ينة وعنة جن ي منذ عام .2015
 -29و عرب إيطاليا عن قلق ا الرديد من حالة حقوس ا ن ان رت بوروندج.
 -30و عرب د بلشيكددا عددن ترحيب ددا بددبعا ا يددازاد إر ددا عرب د عددن قلق ددا مددن حالددة
حقوس ا ن ان ور ييما من حمنة املدافعو عن حقوس ا ن ان وال حقيو.
ورحبد رتقيددا بتوجيدده دعددوة مقتوحددة إىل يددع ا جدراشاد اخلاصددة إر ددا عرب د عددن
-31
ّ
يق ا ألن عددال من طلباد الزحرة مل حيظ ابلقبول.
 -32و د ددادد ليبيد ددا ببوروند دددج لت د ددديق ا عل د د الربوتوكد ددول ارختيد ددارج رتقاقيد ددة مناماد ددة
التعذي وعل اتقاقية حقوس األ ما هوج ا عاقة.
 -33و عرب د د ليمتنر ددتاين ع د دن قلق ددا مد ددن ن اي ددتقيلية اللشن ددة الوطني ددة امل ددتقلة قد ددوس
ا ن ان قد تكون رت خط أر .و عرب عن قلق دا يادال مدن احتدداد العندة ر يديما علد الن داش
ومن ارن حاب من نىام روما األيايي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -34ورحب د مدغرددقر ابلتدددابر املتمددذة لتعزيددز و ايددة حقددوس ا ن دان ومددن لت ددا إنردداش
جلنة ا قيقة وامل ا ة واللشنة الوطنية للحوار بو مواطل بوروندج.
ورحب ماليزح ابلتزام بوروندج بتعزيز التنمية ارجتماعية وارقت دادية إىل جاند ترحيب دا
-35
ّ
جب ود الدولة الرامية إىل تعزيز امل اواة بو اجلن و والت دج للعنة القائم عل نوى اجلن .
ورح ب د مالدددية ابعتمدداد ق دوانو ملنددع وقمددع ارجتددار ابلبرددر و مايددة ضددحاح ارجتددار
-36
ّ
و نراش جلنة وطنية تُعىن هبذا األمر.

 -37و ددشع موريتاني ددا بورون دددج عل د مواص ددلة ج ودم ددا ل ددزحدة مر دداركة الن دداش رت ا ي دداة
العامة وعل اُتاه يع التدابر الارورية لتقوية ايتقيل القااش.
 -38و ارد املك يا إىل اعتماد اي اتيشية وطنية ملكافحة العنة اجلن ا .
 -39و عددرب اجلبددس األيددود عددن قلقدده مددن ايتردراش ايددتمدام العنددة وارحتشدداز غددر القددانو
وعمليدداد القتددس خددارج نطدداس القادداش وإزاش ارشمدداد العديدددة و فعددال التمويددة الدديت ت ددت دو
املعارضو و فراد اجملتمع املد واملدافعو عن حقوس ا ن ان وال حقيو.
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 -40و عرب د د نيب ددال عد ددن تق ددديرما مل ددا تبذلد دده الدول ددة م ددن ج د ددود ج ّدي د دة لتح ددو الى د دروو
ارجتماعية وارقت ادية و ماية حقوس ا ن ان .و شع بورونددج علد التعداون مدع املقوضدية
ال امية قوس ا ن ان ومع اآللياد الدولية قوس ا ن ان.
 -41و عرب مولندا عن قلق ديد مدن عددم حتقيدق تقددم عمومدال رت ميددان حقدوس ا ن دان
ا رت هلدا ايدتمرار تادييق اخلنداس علد ويدائط ا عديم وتزايدد العدداش جتام دا وجتداه ال دحقيو
وُتويق م.
ورحب نيوزيلندا ابلقانون اجلديد الذج ي ت دو الدعنة اجلن ي.
-42
ّ
 -43و عرب د د الن د ددروي ع د ددن قلق د ددا الر د ددديد م د ددن ايتر د دراش انت اك د دداد حق د ددوس ا ن د ددان رت
بوروندج.
ورحب د ابك ددتان مددور من ددا اُتدداه تدددابر ييايددية بر د ن امل دداعدة القانونيددة وإنردداش
-44
ّ
وحداد تعىن ابمل ائس اجلن انية رت خمتلدة الدوزاراد وإنرداش اكداكم اخلاصدة ابألحدداث وحمداكم
خاصة ابلعنة القائم عل نوى اجلن .
ورحبد بولندددا بقددانون ارجتددار ابلبرددر واطددة العمددس الوطنيددة هاد ال ددلة .و عربد عددن
-45
ّ
القلددق مددن ان ددحاب الدولددة مددن نىددام رومددا األيايددي ومددن تعليددق تعاو ددا مددع املقوضددية ال ددامية
قوس ا ن ان.
ورحب الربتغال ابجل ود املبذولة ألجس تعزيز امل اواة بو اجلن و .و عرب عن يدق ا
-46
ّ
رن ددحاب بوروندددج مددن نىددام رومددا األيايددي وعددن قلق ددا مددن التقددارير ال دواردة عددن انت اكدداد
حقوس ا ن ان.
ورية كورح عدن قلق دا مدن ا الدة املدنيدة وال يايدية الديت دددد يديادة القدانون
 -47و عرب
رت بوروندج رت اآلونة األخرة ومن تعليق تعاون بوروندج مع املقوضدية ال دامية قدوس ا ن دان
ومن احتشاز العائدين.
وري ددة مول دددوفا ع ددن ي ددق ا لتعلي ددق التع دداون م ددع املقوض ددية ال ددامية ق ددوس
 -48و عربد د
ا ن دان ولدرفا اآلليدداد التابعدة جمللد حقدوس ا ن ددان .و عربد عددن قلق دا مددن احتدداد العنددة
عل الن اش ا فيه العنة اجلن ي.
ورح د د ارحت دداد الروي ددي د دا ناُت ددذ م ددن خط د دواد عم ددال ا ق ددوس ارقت ددادية وارجتماعي ددة
-49
ّ
وابعتماد ترريع حيىر العنة و صيح التعليم وابلتوعية ابلتمييز رت حق األ ما امل ابو ابمل ق.
 -50ور ي دزال ي دداور راون دددا القل د ُدق الر ددديد م ددن ت دددمور حال ددة حق ددوس ا ن ددان وق ددد دع د
بوروندددج إىل التحقيددق رت ارنت اكدداد ال ددافرة واملن شيددة قددوس ا ن ددان وإىل إعددادة التعدداون إىل
راه مع آلياد األمم املتحدة.
 -51ورحبد ال ددنغال ابلت ددديق علد صددكو دوليددة وابعتمدداد قد أ
دانون برد ن ارجتددار ابلبرددر
ّ
وبتنقيط قانون العمس الرامي إىل توطيد حقوس الن اش رت العمس.
 -52و ادد يراليون ابلتددابر املتمدذة للتوعيدة ابمل دق ولددعم األ دما امل دابو ابمل دق.
و شع بوروندج عل إنراش آلية كايبة من يُت م ابرتكاب جرائم رت حق ا ن انية.
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 -53ولس ي اور يدلوفينيا القل ُدق مدن حالدة حقدوس ا ن دان عمومدال و دشع بورونددج علد
ن تبدج حيدال املقوضدية ال دامية قدوس ا ن دان ارلتدزام الدذج ل رتده ةنداش عمليدة اريدتعرا،
الدورج الرامس.
 -54و ادد جنوب فريقيا جب دود الدولدة رت يدبيس مندع ارجتدار ابأل دما والعندة القدائم
عل نوى اجلن ورت يبيس تدري القااة و فراد الررطة مدن جدس مندع التعدذي وجب ودمدا رت
يبيس خقا عدد الرباب رمن ارحتشاز.
 -55وقدم إيبانيا توصياد.
ورحب يرج رنكا ابجل ود اليت بدذل للت دديق علد ال دكو الدوليدة ولتنقيدذ خطدة
-56
ّ
العمس الوطنية املتعلقة ابل ياية اجلن انية للق ة ما بو عامي  2012و.2016
 -57وقال رئي وفد بوروندج إن الوضع رت بيده قد حت ّ ن بركس كبدر مندذ عدام .2015
فقيمددا يتعلددق ابلر دواغس املت ددلة امايددة املدددافعو عددن حقددوس ا ن ددان قددال إن م د رش املدددافعو
لي وا فاة حمدددة رت بورونددج وإ دم ر يُقاضدون ب دب مركدزمم مدذا .ف دم يعداقبون إها مدا خدالقوا
القددانون د م رت هلددا د ن ج م دواطن آخددر .وقددد طل د القادداش إىل مدددافعو عددن حقددوس
ا ن ددان تربيددر مددوقق م ب ددب مردداركت م رت حركددة التمددرد ورت حماولددة ارنقدديب الدديت وقع د رت
عددام  .2015مددا فيمددا ددا ويددائط ا عدديم الدديت ر ت دزال بواهبددا مققلددة حددي يومنددا مددذا ف د ن
امل ولو عن ا مل يُبدوا رغبة رت التعاون مع القااش .وقد بد د حمطداد إهاعدة جديددة رت البد مندذ
وقد قريد ويبلددغ عددددما ا ددا علد ال ددعيد الددوطل  25إهاعددة ابلن ددبة لإلهاعدداد الدديت تتقيددد
بقواعد خيس امل نة.
 -58وفيما يتعلق ابلتعاون مع املقوضية ال امية قوس ا ن ان جرد ا كومدة العديدد مدن
ارت ددارد مددع املقوضددية للح ددول علد اتقدداس دددم م ددلحة اجلميددع ويتدديط للمقوضددية ال ددامية
امل ددابة رت توطيددد حقددوس ا ن ددان تكمل دةل لدددور امل ي دداد الوطنيددة و عيدداد اجملتمددع املددد .
ف نا عياد عديدة تعمس عل ايدة حقدوس ا ن دان مدن بدو اجلمعيداد امل دشلة لددا وزارة
الداخلية واليت يقوس عددما  6 000عية.
 -59وان حب بوروندج من نىام روما األيايي للمحكمة اجلنائية الدولية فماري بذلا
حق ددا ال دديادج .وبعددد حتليددس عميددق للوضددع القددائم ايددتنتش ا كومددة ن مددذا ارن ددحاب لددن
يعيق ايتقيل القااش ولن حيول دون امليحقة عل جرائم اليت تُرتك عل ال دعيد الدوطل ألن
مذه اجلرائم مذكورة رت ال يانة القانونية للبلد .والتزم ا كومة جياد رد عل مذه اجلرائم.
 -60وفيم ددا يتعل ددق بتعبا ددة املد دوارد فد د ن بورون دددج بل ددد ض ددعية ال دددخس بي ددد ن لدي دده الك ددر م ددن
ا مكانياد .وطلب ا كومة من خمتلِة دركائ ا ن يعيددوا النىدر رت املواقدة املتمدذة مدن العقدوابد
املقروضددة .ور تقت د بوروندددج تبددذل ج ددودال رت ددال ا كددم الر دديد مددن جددس حتقيددق ايددتقيرا املددا .
ومي رغم مدا جتدده مدن صدعوابد تواصدس الدربام الديت تكقدس الرعايدة ال دحية اجملانيدة للطقدال الدذين
تقس عمارمم عن مخ ينواد وللن اش ا وامس إىل جان انية التعليم اربتدائي.
 -61ومن ولوحد ا كومدة م د لة األ دما هوج ا عاقدة .فقدد اعتُمدد قدانون يتعلدق االدة
األ ددما هوج ا عاقددة ُعددد ابلتعدداون مددع اجلمعيدداد بق ددد حت ددو لددروو األ ددما هوج
ا عاقة يع م.
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 -62جي ن يكون حتقيق املناصقة بو الرجال والن اش داخس ا كومة نتيشة التعليم .حي
جي د ترددشيع التعلدديم مددن جددس حتقيددق مددذه املناصددقة تدددرجييال .وقددد حتقق د املناصددقة رت التعلدديم
اربتدائي وتكاد تتحقق رت التعليم ال انوج .وتُبذل اجل ود مدن جدس زحدة مت يدس الن داش رت التعلديم
العددا  .وعق د إبدرام اتقدداس رو ددا لل دديم وامل ددا ة رت بوروندددج ك حتديددد ن ددبة  30رت املائددة
كن بة دنيا ملراركة الن اش رت امل ي اد هاد الورحد ارنتمابية ورت ا كومة.
 -63و ُ رى رت وضع قوانو عديدة ملكافحة ا فيد من العقاب .ويادمن الديدتور ا دق رت
عدالددة من ددقة .ورغددم قلددة ا مكانيدداد مل يُد ّدخر ج ددد رت تي ددر ح ددول مدواطل بوروندددج علد
امل اعدة القاائية.
 -64وص ّدق بوروندج عل اتقاقية قمع ارجتار ابلبرر وتعمس ا كومة جامددة كدي ر يقدع
ج مواطن بوروندج ضحية مذا ارجتار وهلا عن طريق إبرام اتقاقاد مع العديد من البلدان.
 -65وقد بذل ا كومة ج ودال كبرة رت يبيس اية حقوس تمدع البداتوا .ومدو تمدع دس
رت اجلمعيددة الوطنيددة ورت ل د الردديوت وك ددذلا رت وزارة حقددوس ا ن ددان والر د ون ارجتماعي ددة
وامل ائس اجلن انية بق د إدماجه تدرجييال رت ال لطة التنقيذية.
 -66وفيمددا يتعلددق د لة عدددميي اجلن ددية فد ن قددانون اجلن ددية ال ددادر عددام  2000واضددط:
فك ددس ددما مول ددود رت بورون دددج حيم ددس جن ددية بورون دددج .وق ددد نر ددئ مكت د وط ددل ماي ددة
اليجاو وعدميي اجلن ية كي يعاجل ج حالة من حارد انعدام اجلن ية.
 -67وتتمتددع اللشنددة الوطنيددة امل ددتقلة قددوس ا ن ددان ابملركددز لددة وفددق املبدداد املتعلقددة ركددز
امل ي اد الوطنية لتعزيز و ايدة حقدوس ا ن دان (مبداد ابريد ) ومدو مدا يدربمن علد ن مدذه
امل ي ة م ي ة م تقلة.
 -68وفيما يتعلق بزواج القاصرين وابلزواج الق رج لي د بورونددج معنيدة هبدذه امل د لة ألن
مدونة األيرة ديدة الوضوح .فا كومة ر تزال معب ة رجت اث مذه الىامرة من العامل.
 -69و ددشع دولددة فل ددطو بوروندددج علد إعددادة النىددر رت قرارمددا قطددع عيقت ددا ابملقوضددية
ال امية قوس ا ن ان وعل دراية إمكانية التوصس إىل اتقاس مع ا.
ورح ال ودان ابلت ديق عل ال كو الدولية قدوس ا ن دان وابلتددابر املتمدذة رت
-70
ّ
ال التعليم.
 -71وقدم ال ويد توصياد.
 -72و عرب د يوي درا ع ددن قلق ددا م ددن اي ددتمرار ت دددمور حال ددة حق ددوس ا ن ددان رت بورون دددج
وه ّكرد بية مراركة اجملتمع ا رة رت عملية اريتعرا ،الدورج الرامس.
 -73و ددادد اجلم وري ددة العربي ددة ال ددورية ابلد ددعم املق دددم مل ي دداد حق ددوس ا ن ددان وم ددن
لت ا اللشنة الوطنية امل تقلة قوس ا ن ان وجلنة ا قيقة وامل ا ة.
ورحب يلند ابلترريع املتعلدق ابلعندة القدائم علد ندوى اجلدن و نرداش مراكدز تعكدة
-74
ّ
عل الت دج للعنة القائم عل نوى اجلن و نراش غرو خاصة رت اكداكم ومكاتد إقليميدة
للّشنة الوطنية امل تقلة قوس ا ن ان.
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ورحب تيمور  -ليريت اطة العمس الوطنية لتنقيذ قدرار لد األمدن )2000(1325
-75
ّ
بر د ن امل ددر ة وال ددلم واألم ددن وبتنق دديط ق ددانون العم ددس ددا ي دددعم حق ددوس امل ددر ة و عط دداش األولوي ددة
للم اواة بو اجلن و رت مكافحة الققر.
ورحب توغو ابجل ود املبذولة رت اجملال الترريعي مدن جدس مندع ارجتدار ابلبردر والعندة
-76
ّ
القائم عل نوى اجلن و شع بوروندج عل إييش امتمام خا أل د القااد ضعقال.
 -77و حاط تون علمال مع التقددير ابعتمداد القدانون الرامدي إىل ايدة الن داش مدن العندة
و شع بوروندج عل مواصلة ج ودما رت يبيس توطيد ييادة القانون.
ورحب د تركمان ددتان ابلت ددديق عل د صددكو تتعلددق اقددوس ا ن ددان وبتنقيددذ خط دط
-78
ّ
عمس وطنية تتعلق ابمل دائس اجلن دانية يدقرد عدن خقدا عددد حدارد العندة القدائم علد ندوى
اجلن .
 -79و عرب د وكرانيددا عددن قلق ددا مددن ايددتمرار ورود تقددارير تقيددد ا ددوث انت اكدداد قددوس
ا ن ددان ومددن عدددم اُتدداه إجدراشاد ملكافحددة ا فدديد مددن العقدداب .و عربد عددن يددق ا العميددق
لتعليق يع كال التعاون مع املقوضية ال امية قوس ا ن ان.
 -80ور ي دزال القل ددق الر ددديد ي دداور اململك ددة املتح دددة م ددن النت ددائ ال دديت توص ددل إلي ددا جلن ددة
التحقي ددق برد د ن م د د لة اجلد درائم رت ح ددق ا ن ددانية .واع ضد د بر دددة علد د األفع ددال ارنتقامي ددة
و فعددال التمويددة الدديت ارتُكبد اددق مدددافعو عددن حقددوس ا ن ددان ددا في ددا مددا يتعلددق بعمليددة
اريتعرا ،الدورج الرامس.
 -81و عربد الددورحد املتحدددة عددن قلق ددا الرددديد مددن حدددوث انت اكدداد وجتدداوزاد خطددرة
قددوس ا ن ددان ومددن ا فدديد مددن العقدداب علي ددا ومددن ايددتمرار ددكال التاددييق علد فدداعلو
عدة رت اجملالو ال يايي واملد .
 -82و عرب وروغواج عن مل ا رت ن ي امم بعا املبادراد املعتمددة رت مكافحدة العندة
وعدم امل اواة القائمو عل نوى اجلن  .ورحى حالة الاعة الديت يعيرد ا بعدا األقليداد.
وح د بوروندددج علد الت ددديق علد الربوتوكددول ارختيددارج ال ددا امللحدق ابلع ددد الدددو اخلددا
اب قوس املدنية وال يايية ارادو إىل إلغاش عقوبة ا عدام.
ورية فنزويي  -البوليقارية بزحدة مت يس الن اش رت ا قس ال يايدي وابلقدانون
ورحب
-83
ّ
الرامدي إىل مندع العنددة القدائم علد ندوى اجلدن وإىل ايددة ضدحاحه وابل يايددة املتّبعدة رت ميدددان
ا يكان والتويع ا ارج.
 -84و عرب د زامبيددا عددن قلق ددا إزاش عدددد الن دداش اكتشددزاد برفقددة طقد أ
دال صددغار وإزاش عدددم
توفر الرعاية و ا ماية ارجتماعية للطقال املنق لو عن م ادم اكتشزاد.
ورحبد فغان ددتان بتنقيددذ القددانون الددذج يقاددي ابملعاقبددة علد العنددة القددائم علد نددوى
-85
ّ
اجلن و نراش دوائر تُعىن ابمل ائس اجلن دانية داخدس الدوزاراد و نرداش غدرو خمت دة رت اكداكم
للنىر رت قااح ألحداث و خرا للنىر رت قااح العنة القائم عل نوى اجلن .
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 -86وقال لبانيدا إن بورونددج تواجده مندذ عدام  2015علد اخل دو ور تدزال حتددحد
دائمة فيما يتعلق ابيتمرار العنة و عرب عدن خيبدة مل دا مدن اكندة الديت يعاني دا املددافعون عدن
حقوس ا ن ان.
رحبد اجلزائدر جبعدس امل داواة بدو اجلن دو مدن بدو األولدوحد الرئي دية رت إطدار العمدس
 -87و ّ
رحب بتدابر دعم األ ما ضعاو ا ال.
اكدد ري اتيشية ا د من الققر كما ّ

 -88وقال نغور إن بوروندج قد نقذد التوصياد اليت حىي ابلقبول ةنداش اجلولدة ال انيدة
مددن اريددتعرا ،بت ددديق ا علد بعددا ال ددكو الدوليددة بيددد ددا رحىد ن حتدددحد عديدددة
ر تزال تع  ،بوروندج فيما يتعلق بامان التمتع اقوس ا ن ان.
 -89و عرب األرجنتو عن قلق ا إزاش انت اكاد حقوس ا ن ان اليت ارتكب رت بوروندج.
 -90ولددس القل ددق ي دداور ي د اليا بر د ن اي ددتمرار ح ددارد ارختق دداش وارعتق ددارد التع ددقية
والتع ددذي وا ع ددداماد خ ددارج نط دداس القا دداش والعن ددة اجلن ددي وااملط دداردة الرمسي ددةا للم لي دداد
وامل ليو ومزدوجي امليس اجلن ي ومغايرج اروية اجلن انية وحاملي صقاد اجلن و.
 -91ور يد دزال القل ددق الر ددديد ي دداور النم ددا برد د ن انت اك دداد خط ددرة ق ددوس ا ن ددان رت
بوروندددج مددن ضددمن ا حددارد ارعتقددال وارحتشدداز التع ددقي وارختقدداش الق ددرج وا عددداماد
خارج نطاس القااش والتعذي والعنة اجلن ي مع ا تيحظ اُتاه بعا التدابر ا جيابية.
-92
ورحب
ّ
رت ال

و ق ددرد هربيش ددان د دا ُح ددرز م ددن تق دددم وم ددن لت دده الت ددديق علد د ال ددكو الدولي ددة.
ابجل ود املبذولة رت يبيس مكافحة العنة القائم علد ندوى اجلدن ورت يدبيس كقالدة ا دق
حة وا ق رت التعليم.

ورحبد البحدرين بتقويددة بوروندددج آليت ددا الوطنيددة لإلبدديغ واملتابعددة فيمددا يتعلددق ابآلليدداد
-93
ّ
الدوليددة وا قليميددة قددوس ا ن ددان وارلتزامدداد النا دداة عددن املعامددداد مددع ال كيددز بوجد أده خددا
عل التمييز رت حق املر ة.
 -94ورحى د بددييروس تعدداون الدولددة مددع ميادداد املعامددداد وقال د إندده ينبغددي للمشتمددع
ال دددو ن ي دددعم ج ددود بورون دددج رت ي ددبيس اي ددتتباب األم ددن وال دددفع بعشل ددة النم ددو ارقت ددادج
والتنمية إىل األمام.
 -95و عرب الياابن عن قلق ا من ترريد و  400 000بوروندج ق رال إىل البلدان اجملاورة
ترح ابرتقاى م توا مراركة الن اش رت ا ياة ال يايية.
حي آب /غ ط  2017مع ا ّ

ورحب د ب ددنن اب ص دديحاد الترد دريعية الرامي ددة إىل اي ددة الن دداش واألطق ددال م ددن العن ددة
-96
ّ
وارجتار .وح اجملتمع الدو عل دعدم بورونددج ألجدس ايدتتباب ال دلم واألمدن وتعزيدز التنميدة
ارجتماعية وارقت ادية.
ورحب دولة بوليقيا املتعددة القومياد ابلتقدم القدانو و عطداش األولويدة للم داواة بدو
-97
ّ
اجلن ددو رت مكافحددة الققددر .و ددشع علد بددذل مزيددد مددن اجل ددود بغيددة ضددمان ح ددول الن دداش
عل األراضي وتعزيز ال لم وإ اش العنة.
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 -98ورحىد بوت دواان مدا تبذلده الدولدة مدن ج دود رت يدبيس تعزيدز و ايدة حقدوس ا ن ددان
حددي فيمددا يتعلددق ابلعنددة القددائم عل د نددوى اجلددن  .و اثرد دواغس ا ددو تعليددق التعدداون مددع
املقوضية ال امية قوس ا ن ان.
ورحب د
 -99ورحى د الربازيددس التدددابر املتمددذة لاددمان األمددن الغددذائي ومكافحددة اجلددوى ّ
ا ُحرز من تقدم رت مكافحة فروس نقا املناعة البررية/ا يدز.
 -100وقال د كندددا إندده ينبغددي ن يددتمكن يع ﺍأل ماﺹ رت بوﺭﻭندﻱ ددن فددي م املدددافعون
عن حقوس ا ن ان من اريدة حدرحد التعبدر والتشمدع وتكدوين اجلمعيداد اريدة كاملدة و ن
تكون لدي م ال قة رت ن ا فيد من العقاب عل اجلرائم اخلطرة يينت ي.
 -101و ددشع تردداد بوروندددج عل د مواصددلة تنقيددذ خطددط العمددس الوطنيددة املتعلقددة ابمل ددائس
ورحب نراش جلنة ا قيقة وامل ا ة والت ديق عل ال كو الدولية.
اجلن انية ّ
 -102و عرب د دديلي عددن قلق ددا عموم دال مددن حالددة حقددوس ا ن ددان ومددن تعليددق التعدداون مددع
املقوضية ال امية قوس ا ن دان وجلندة التحقيدق .و عربد عدن جزع دا حيدال حمندة املددافعو عدن
حقوس ا ن ان.
 -103و ددادد ال ددو ببوروندددج علد مددا حزرتدده مددن تقدددم رت عدددة ددارد .واندد اجملتمددع
الدو ن ي ّمن اجل ود ا جيابية اليت تبذرا الدولة و ن يقيّم ا وضوعية و ن يقددم إىل بورونددج
م اعدة بنّاشة.
 -104ودع د كويددتاريكا بوروندددج إىل مواصددلة عمل ددا عل د ا ددد مددن العنددة وا فدديد مددن
العقدداب .وح د بوروندددج عل د إعددادة النىددر رت ان ددحاهبا مددن نىددام رومددا األيايددي ورت تعليددق
تعاو ا مع املقوضية ال امية قوس ا ن ان.
ورحب د كددود ديق دوار ج دراش إصدديحاد تر دريعية وإداريددة بغددر ،تعزيددز و ايددة حقددوس
ّ -105
ا ن ان .و شع بوروندج عل مواصلة ج ودما الرامية إىل حتقيق امل ا ة الوطنية والتمايا
ارجتماعي.
 -106وح كرواتيا بوروندج عل إعادة النىر رت ييايت ا املتم لة رت رفا التعاون مع جلندة
التحقيددق وعل د التوقددة عددن دديددد عاددائ ا .و عرب د كرواتيددا عددن قلق ددا مددن ددي انت اكدداد
حقوس ا ن ان اليت ارتُكب رت البلد.
 -107ورحى كواب علمال ابلتدابر املتمذة رت يبيس توفر الرعاية ال حية للطقدال والن داش
والتعليم اربتدائي ابجملان وتعليم البناد ا رت هلا اي اتيشية امل داواة بدو اجلن دو رت التعلديم
وخطة العمس املرتبطة هبا.

 -108و عربد قددرب عددن قلق ددا العميددق مددن حالددة حقددوس ا ن ددان امل ددرة للشددزى الدديت وةقت ددا
جلنددة التحقيددق والقائمددة منددذ عددام  2015مددع ددا حتدديط علمدال بت ددديق بوروندددج علد صددكو
دوليو.
 -109و عرب تريكيا عن تقديرما للعر ،الذج قدمته الدولة الطرو والذج عط كة عامة
عن حالة حقوس ا ن ان رت البلد.
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ورية كورح الردعبية الدميقراطيدة ابعتمداد عددد مدن التددابر التردريعية وبتقويدة
ورحب
ّ -110
إطار العمس امل ي اه وابلت ديق عل صكو دولية.
 -111و عربد الدددالر عددن قلق ددا الرددديد مددن ان ددحاب الدولددة مددن اككمددة اجلنائيددة الدوليددة
ومددن اع اض د ا عل د التحقيددق الددذج جتريدده اككمددة وعل د تعليق ددا التعدداون مددع املقوضددية ال ددامية
قوس ا ن ان ومع جلنة التحقيق.
 -112ومنّ د إكوادور بورونددج علد ت دديق ا علد اتقاقيدة حقدوس األ دما
وبروتوكورا ارختيارج.

هوج ا عاقدة

ورحب د م ددر جب ددود الدولددة الرامي ددة إىل تعزي ددز حق ددوس ا ن ددان وتوطي ددد مياك ددس اي ددة
ّ -113
حقوس ا ن ان والت ديق عل اتقاقية حقوس األ ما هوج ا عاقة.
 -114وان دد إيتونيا بورونددج ن تتعداون مدع آليداد رصدد حقدوس ا ن دان و ن ت دمط ردا
ابلدخول إىل راضي ا دون عراقيس و ن تواصس التعاون مع مدعي اككمة اجلنائية الدولية.
 -115و ادد إةيوبيا ابلتقدم الذج حرزتده بورونددج علد ال دعيدين املعيدارج وامل ي دي رت
ارد من بين ا إعمال ا ق رت التعليم.
 -116و حدداا املغددرب علمدال ابلتدددابر ارادفدة إىل توطيددد إطددار العمدس القددانو مددن قبيددس اعتمدداد
قانون منع العنة القائم عل نوى اجلن واملعاقبة عليه و اية ضحاحه من بو قوانو خرا.
 -117و حداا الكريددي الريددو ددا بدُذل مددن ج ددود لتح ددو نىدام التعلدديم إر ندده عددرب عددن
قلقدده بر د ن العدددد ارائددس مددن امل دداجرين مددن بوروندددج الددذين يعيرددون خددارج البلددد ويعدديري ك ددر
من م رت لروو يُرة را.
ورحب غاان ب ن عدة قدوانو ترمدي إىل تعزيدز و ايدة حقدوس ا ن دان وابلت دديق علد
ّ -118
صكو دولية.

ورحب ميالار ابلتدابر ارادفة إىل ترشيع تعليم البناد وإدراج ا ن او بو اجلن دو
ّ -119
رحب د ابجل ددود املبذول ددة م ددن ج ددس حت ددو خ دددماد
رت اي د اتيشية التعل دديم لع ددام  2012كم ددا ّ
الرعاية ال حية.
 -120و عربد د انميبي ددا ع ددن قلق ددا م ددن الى ددروو اكيط ددة ابلعيق دداد ب ددو بورون دددج واملقوض ددية
ال ددامية قددوس ا ن ددان رت الوق د ال درامن .و حاط د علم دال ابلتطددوراد التر دريعية ا جيابيددة الدديت
طر د منذ اريتعرا ،ال ابق.
 -121و حاط غابون ا بذلته الدولة من ج ود رت يبيس كقالة تعزيز و اية حقوس ا ن ان
عن طريق متتو إطار العمس القانو وامل ي ي و شع الدولة عل مواصلة مذه اجل ود.
 -122و حاط بوركينا فايو علمال ببعا ا يازاد و ّشع بوروندج عل تك يدة ج ودمدا
رت عدة ارد من ا امل ا ة الوطنية والتعاون مع ل حقوس ا ن ان ومع يع آلياته.
ورحبد ابلتقددارير املقدمددة إىل
 -123و حاطد موزامبيددق علمدال ابلت ددديق علد اتقاقيدداد دديّ .
ةيةة من ميااد املعامداد وبتمتو إطار العمس امل ي ي.
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 -124و وضددط رئددي وفددد بوروندددج ردال عل د ا دداراد إىل اعتقددارد ددما ن نىددام
القاداش القدائم رت البلدد مدوروث عدن حقبدة اريدتعمار .وقدال إن حت أ
ديناد قدد دخلد عليده بعددد
عقد اجتماعاد قمة فا إىل تنقيط الديتور.
 -125و دد رئي وفد بوروندج عل ن فعدال التعدذي تعتدرب خمالقدة للقدانون وجد قدانون
ا جراشاد اجلنائية .وقال إن مياة اردعاش العام جترج حتقيقداد في دا وإن مرتكبي دا يعداقبون وفقدال
للقانون ابريتناد إىل دلة.
 -126وفيما يتعلق ابلتغراد املناخية ارك بوروندج هب ّمدة رت إبدرام اتقداس ابريد  .وقدال إن
تدابر قد ناُتذد للمحافىة عل البياة من بين ا حىر املنتشاد غر القابلة للتحلس األحيائي.
 -127وفيمددا يتعلددق ب ددوش التغذيددة نرددا جلنددة توجي يددة ملعاجلددة مددذه امل د لة علد
ل احل األطقال والن اش ا وامس.

ددو يكددون

 -128وفيم ددا د دا ا مبونراك ددورج وم ددم عا دداش ع ددبة الر ددباب رت ا ددزب ا دداكم فد د م
حدمم القانون .وابمل س ف ن ج ضابط رطة و فرد مدن
يعاقبون عل و فردج إها ما خالة ُ
ف دراد اجلدديري يرتك د خط د ل م ني دال فادح دال ف ندده يعاق د عليدده فددردحل .وقددد ك إح دداش  150خط د ل
وإعقاش  120من فراد الررطة واجليري من م ام م.
 -129ما فيما ا نىام ال دشون فقدد ناُتدذد تددابر هبددو حت دو وضدع الن داش ا وامدس
و املرضعاد حي ر يُودعن رمن ارحتشاز ارحتياطي إر رت القااح اخلطرة.
 -130وه ّكر رئي الوفد ن بوروندج ر تع و بعيقاد األ ما

من نق نوى اجلن .

 -131ورت القد د د د د ة م د د د ددا ب د د د ددو آب /غ د د د ددط وترد د د د درين األول /كت د د د ددوبر ُ 2017عي د د د ددد إىل
وطددن م  7 011م دال وُعيددد إىل الددوطن  13 229م دال كددانوا رت تنزانيددا وهلددا دداعدة
دشل  163 541حال ددة م ددن ح ددارد
وي د ّ
مقوض ددية األم ددم املتح دددة ال ددامية لرد د ون اليجا ددوُ .
العودة العقوية إىل الوطن .وحي س م رش األ ما حال عوددم عل م اعداد من ا كومدة.
ونُقذد إجراشاد لتمكو يع األ ما الذين كانوا قد غادروا البلد من العودة إليه ددال.
 -132وفيم ددا يتعل ددق مكاني ددة توجي دده دع ددوة دائم ددة إىل املكلق ددو ب ددورحد رت إط ددار ا ج دراشاد
اخلاصددة ايددتشاب رئددي الوفددد للمددر بيددد ندده قددال إندده ينبغددي ن يكددون هلددا رت حدددود مددا مددو
قددانو  .وايددتبعد ج تعدداون مددع اخل درباش رت جلنددة التحقيددق رت بوروندددج ألندده يددرا ن وريت ددا غددر
قانونية و ا كان داة ييايية.
 -133وفيما ا ال ياية الوطنية إزاش امل ائس اجلن انية عملد بورونددج علد وضدع خطدة
عمس خاصة هبا ابعتبار ن مذه م لة جومرية.
 -134وفيم ددا يتعل ددق ابملنقي ددو ميك ددن م املر دداركة رت ارنتم دداابد القادم ددة ابلتوج دده إىل البع دداد
املوجودة رت البلدان اليت يوجدون في ا.
 -135وقددد عاجل د ا كومددة عل د يددبيس األولويددة م د لة الق دداد رت م ي ددة القادداش .ومت د
معاقبددة القادداة املت مددو ابلق دداد وفق دال للقددانون .وأته مددذه اخلطددوة رت إطددار اي د اتيشية ا كددم
الر يد ومكافحة الق اد.
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 -136واختتم رئي الوفد كلمته ن كر خمتلدة الوفدود الديت قددم توصدياد لبلدده و عربد
عددن ترددشيع ا لدده .وقددال إن بوروندددج تددو بيددة كبددرة مايددة حقددوس ا ن ددان وإ ددا تقبددس دائمدال
التعاون رت مذا اجملال ولكن ا ر تقبس وصدايةل مدن حدد .و بدع قدائيل إن التوصدياد الديت يدتحى
ابلقبول يتوكس متابعت ا إىل آلية مر كة بو الوزاراد وكذلا إىل إدارة بعين ا رت الوزارة املكلقدة
اقوس ا ن ان تكون مكرية كليال رذه امل لة.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -137س تتتدرو بورون تتدي التوص تتيات التالي تتة وس تتتد عليس تتا الو ت ت املناست ت علت ت أال
يتجاوز ذلك موع َد انعقاد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
َ
التصتتديق عل ت الكوتواتتوي اال تيتتاري اقوي امللحتتق ابلعستتد التتدو
1-137
اخلت ت تتاق ابملقت ت تتوق املدنيت ت تتة والسياست ت تتية أس ت ت ت انيا جورجيت ت تتا جنت ت تتو أ ريقيت ت تتا
هن تتدوراو ن االن تتماو أك الكوتوا تتوي اال تي تتاري اقوي امللح تتق ابلعس تتد ال تتدو
اخلاق ابملقوق املدنية والسياسية اندا ن
التصتتديق عل ت الكوتواتتوي اال تيتتاري الثتتاع امللحتتق ابلعستتد التتدو
2-137
اخل تتاق ابملق تتوق املدني تتة والسياس تتية ،اهل تتادىل أك أل تتاء عقوب تتة اإلع تتداو أست ت انيا
بلجيكا توغو اجل ل اقسود جورجيا جنو أ ريقيا ارواتيا هندوراو ن
أل تتاء عقوبتتة اإلعتتداو رصي تا والتصتتديق عل ت الكوتواتتوي اال تيتتاري
3-137
الثاع امللحق ابلعسد الدو اخلاق ابملقوق املدنية والسياسية أستاليا ن
التو ي تتل علت ت الكوتوا تتوي اال تي تتاري الث تتاع امللح تتق ابلعس تتد ال تتدو
4-137
اخلاق ابملقوق املدنية والسياسية ،اهلادىل أك أل اء عقوبة اإلعداو أل انيا ن
التصتتديق علت الكوتواتتوي اال تيتتاري امللحتتق ابلعستتد التتدو اخلتتاق
5-137
ابملقوق اال تصادية واالجتماعية والثقا ية أس انيا ن
تكثيف اجلسود من أجل االن ماو أك الكوتواوي اال تياري التفا ية
6-137
مناه تتة التع تتريي وغ تتب م تتن ضتترو املعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالأنس تتانية
أو املسينة جورجيا ن
التصديق علت الكوتواتوي اال تيتاري التفا يتة حقتوق الطفتل املتعلتق
7-137
إبجراء تقدمي ال الغات ارواتيا ن
التص ت تتديق علت ت ت االتفا ي ت تتة الدولي ت تتة ملماي ت تتة حق ت تتوق ي ت تتل العم ت تتاي
8-137
املساجرين وأ راد أسرهم سباليون هندوراو ن
التو يل عل االتفا ية الدولية ملماية حقتوق يتل العمتاي املستاجرين
9-137
وأ راد أسرهم والتصديق عليسا مصر ن
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 10-137مواصلة التقدو ابجتا التصتديق علت االتفا يتة الدوليتة ملمايتة حقتوق
يتتل العمتتاي املستتاجرين وأ تراد أستترهم وذلتتك عتتن قريتتق زايدة درايتتة الستتلطات
الوقنية املعنية هبا وحتسني درهتا هريا اجملاي أندونيسيا ن
 11-137التصديق عل االتفا ية الدولية ملماية يل اقشخاق من اال تفاء
القسري أس انيا أوارانيا توغو امل تر هنتدوراو ن االن تماو أك االتفا يتة
الدولية ملماية يل اقشخاق من اال تفاء القسري سباليون ن
 12-137التو يل عل االتفا ية الدوليتة ملمايتة يتل اقشتخاق متن اال تفتاء
القسري والتصديق عليسا شيلي ن
 13-137االن تتماو جم تتددا ودون أبط تتاء أك ن تتاو روم تتا اقساس تتي للمحكم تتة
اجلنائية الدولية ،وأدماج أحكامه التشريعات الوقنية النمسا ن
 14-137االن تتماو جم تتددا ودون أبط تتاء أك ن تتاو روم تتا اقساس تتي للمحكم تتة
اجلنائيتتة الدوليتتة ،ومواءمتتة التشتريعات الوقنيتتة مواءمتتة المتتة متتل االلتزامتتات الناش ت ة
عن ن او روما اقساسي التفيا ن
 15-137أعادة الن ر
اجلنائية الدولية ليختنشتاين ن
16-137

أعادة الن ر

 17-137أعادة الن ر
اجلنائية الدولية الكت اي ن

رار االنستحا متن ن تاو رومتا اقساستي للمحكمتة

رارها االنسحا من ن او روما اقساسي ارواتيا ن
رار االنستحا متن ن تاو رومتا اقساستي للمحكمتة

 18-137أعادة الن ر رارها االنسحا متن ن تاو رومتا اقساستي والتعتاون
الكامل مل احملكمة اجلنائية الدولية التحقيقات اجلارية كق ن
 19-137أعتتادة الن تتر االنستتحا متتن احملكمتتة اجلنائيتتة الدوليتتة والتعتتاون
الكامل مل اآلليات الدولية ،مبا يسا جلنة التحقيتق بورونتدي التأ أنشت ها جملتس
حق تتوق اإلنس تتان ،هلن تس تتماي هل تتا إبجت تراء زايرات أك ال ل تتد ،وهلن تزوده تتا مي تتل
املعلومات الالزمة قداء واليتسا أيطاليا ن
 20-137الن تتر التصتتديق علت االتفا يتتة املتعلقتتة بوضتتل اقشتتخاق عتتد ي
اجلنسية واالتفا ية املتعلقة خبفض حاالت انعداو اجلنسية سباليون ن
جماي التعليم توغو ن

21-137

التصديق عل اتفا ية مكا حة التمييز

22-137

تنفيري التوصيات الصادرة مؤ را عن هي ات املعاهدات كق ن

 23-137اعتماد عملية واضحة تستند أك اجلدارة عند ا تيار املرشتحني علت
الص تتعيد ال تتوقين النتخ تتاابت هي تتات معاه تتدات اقم تتم املتح تتدة اململك تتة املتح تتدة
لكيطانيا الع م وآيرلندا الشمالية ن
 24-137االستتتجابة لطل تتات التتزايرة العالقتتة املقدمتتة متتن املكلفتتني بتتوالايت
أقار اإلجراءات اخلاصة التفيا ن
GE.18-06283
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 25-137االستجابة لطل ات الزايرة من املقتررين اخلاصتني لممتم املتحتدة ،مبتن
تتيسم املقتترر اخلتتاق املعتتين مبس ت لة التعتتريي وغتتب متتن ضتترو املعاملتتة أو العقوبتتة
القاسية أو الالأنسانية أو املسينة زام يا ن
 26-137ضمان د وي للمكلفني بوالايت أقار اإلجراءات اخلاصتة التابعتة
جمللس حقوق اإلنسان أك أراضيسا بدون عرا يل اوستاريكا ن
 27-137تكثيف اجلستود الراميتة أك وضتل الصتي ة النسائيتة ملتريارة التفتاهم متل
املفوضت تتية الست تتامية ملقت تتوق اإلنست تتان الت تتأ ترست تتي أست تتس التعت تتاون مت تتل املفوضت تتية
بوتسواان ن
 28-137وضل مريارة التفاهم مل مفوضية حقوق اإلنسان
عل وجه السرعة أوارانيا ن

صي تسا النسائيتة

 29-137تستريل العمليتتة الراميتتة أك وضتتل الصتتي ة النسائيتتة ملتتريارة التفتتاهم متتل
املفوضية السامية ملقوق اإلنسان هبدىل استعادة التعاون مل املفوضية انمي يا ن
 30-137أعتادة أ امتتة عال تات متتل املفوضتية الستتامية ملقتوق اإلنستتان ،وأبتراو
متتريارة التفتتاهم املعلقتتة بش ت ن مراتتز مكت ت املفوضتتية الستتامية ملقتتوق اإلنستتان
بوجوم ورا أملانيا ن
 31-137أع تتادة االتص تتاي م تتل املفوض تتية الس تتامية ملق تتوق اإلنس تتان ،وض تتمان
د تتوي يتتل آليتتات حقتتوق اإلنستتان أك أراضتتيسا دون عرا يتتل وافالتتة عتدو تعتترض
املتعاونني مل اقمم املتحدة قعماي انتقامية سورية مولدو ا ن
 32-137استتت ناىل تعاو تتا متتل مفوضتتية حقتتوق اإلنستتان عل ت وجتته الستترعة،
ومتكني املقترر اخلتاق املعتين ةالتة املتدا عني عتن حقتوق اإلنستان وجلنتة التحقيتق
بوروندي من د وي أراضيسا دون عرا يل آيرلندا ن
 33-137اس تتت ناىل التع تتاون والتت ت زر الك تتاملني م تتل املفوض تتية الس تتامية ملق تتوق
اإلنس تتان بورون تتدي لتمك تتني املف تتوض الس تتامي م تتن االض تتطالع بواليت تته دون أي
تد ل غاان ن
 34-137استتت ناىل التعتتاون الرصتتي متتل املفوضتتية الستتامية ملقتتوق اإلنستتان
بوجوم ورا عل وجه السرعة بلجيكا ن
35-137

است ناىل العمل مل مفوضية حقوق اإلنسان

ال لد الكت اي ن

 36-137استتت ناىل التعتتاون متتل املفوضتتية الستتامية ملقتتوق اإلنستتان ومواصتتلة
التعاون مل مدعي احملكمة اجلنائية الدولية هندوراو ن
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 37-137العودة ورا أك التعاون مل املفوضية السامية ملقوق اإلنسان وأالحتة
الد وي أك أراضيسا للجنة التحقيق بوروندي املكلفة من جملس حقوق اإلنسان
رواندا ()1ن
 38-137أعتتادة أرستتاء أواصتتر التعتتاون والت ت زر متتل املفوضتتية الستتامية ملقتتوق
اإلنستتان ومتتل جلنتتة التحقيتتق هلن تستتماي قع تتائسا ابلتد وي أك ال لتتد وأك املوا تتل
موضل االهتماو وابالتصاي ابق راد املعنيني دون أي عوائق أل انيا ن
 39-137التعاون الكامل مل املفوضية السامية من تالي أعتادة واليتة مكت ستا
بوجوم ورا ااملةا سويسرا ن
 40-137التعاون مل املفوضية السامية ملقوق اإلنسان ،متشي ا متل ترار جملتس
حقوق اإلنسان  36/2الريي لته بوروندي تونس ن
 41-137تنفي تتري ت ترار جمل تتس حق تتوق اإلنس تتان  ،36/2ال تتريي اعتم تتد
أيلوي/س تمك  2٠١٧تونس ن

2٨

 42-137الو تتاء ابلتزامستتا ،بصتتفتسا ع تتوا جملتتس حقتتوق اإلنستتان ،وأبتتداء
التعاون التاو مل جلنة التحقيتق بورونتدي ومتل ريتق تكاء اقمتم املتحتدة الثالثتة
ومل احملكمة اجلنائية الدولية بوسائل منسا أالحة الد وي أك أراضيسا أملانيا ن
 43-137متكت تتني املفوضت تتية الست تتامية ملقت تتوق اإلنست تتان مت تتن است تتت ناىل توثيقست تتا
انتسااات حقوق اإلنسان ال لد كق ن
 44-137متكني املفوضية السامية ملقوق اإلنستان بورونتدي وجلنتة التحقيتق
من أداء عملسما دون تد ل أو هتديد ال مكر له الوالايت املتحدة اقمريكية ن
 45-137استكشاىل رق الشرااة مل املفوضية السامية ملقوق اإلنسان ب ية
االستفادة من املساعدة والدعم املفيديْن اللريين تقدمسما املفوضية أذربيجان ن

 46-137التع تتاون م تتل جلن تتة التحقي تتق التابع تتة لمم تتم املتح تتدة وم تتل املفوض تتية
الس تتامية ملق تتوق اإلنس تتان ،ب ي تتة حتس تتني حال تتة حق تتوق اإلنس تتان املي تتدان وتعزي تتز
املساءلة الكازيل ن

 47-137التعاون مل جلنة التحقيق املكلفة متن جملتس حقتوق اإلنستان ومتكتني
أع ائسا من التد وي أك ال لتد ومتن االتصتاي ب تحااي انتسااتات وجتتاوزات حقتوق
اإلنسان وب بهم دون عرا يل هن اراي ن
 48-137التعاون مل جلنة التحقيق التابعة لممم املتحدة ،ومل احملكمة اجلنائيتة
الدوليتتة حتقيقاهتتتا ،للمستتاعدة عل ت ضتتمان تقتتدمي م ترتك هتتري التجتتاوزات أك
العدالة أستاليا ن
__________

()1
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 49-137عتترض التعتتاون الكامتتل متتل جلنتتة التحقيتتق بورونتتدي املكلفتتة متتن
جمل تتس حق تتوق اإلنس تتان إلجت تراء زايرات أك ال ل تتد دون عرا ي تتل ،وتزوي تتدها مي تتل
ما يلزمسا من معلومات ومساعدة اي ت طلل بواليتسا تشيكيا ن
 50-137الستتماع عل ت الفتتور للَجنتتة التحقيتتق ابلتتد وي أك بورونتتدي إلج تراء
حتقيقاهتا ،و ق التكليف الصادر عن جملس حقوق اإلنسان الدامنرك ن
 51-137متكني جلنة التحقيق الأ أنش ها جملس حقتوق اإلنستان متن التد وي
أك اامل أراضيسا دون عرا يل ،والتعاون التاو مل اللجنة النرويج ن
 52-137الو تتاء ابلتزامستتا ابلتعتتاون متتل التحقيتتق التتريي جتريتته احملكمتتة اجلنائيتتة
الدولية اندا ن
 53-137التقيد ابلتزاماهتا القانونية القاضتية ابلتعتاون التتاو متل احملكمتة اجلنائيتة
الدوليت تتة
يت تتل مراحت تتل التحقيت تتق الت تتريي ت تتتاي والت تتدعاو الت تتأ ر ع ت ت مت تتؤ را
ليختنشتاين ن
 54-137السماع ابلتحقيقات الأ جتريسا احملكمة اجلنائية الدوليتة ،والتأ شترع
يسا ل انسحا بوروندي من احملكمة ،والتمكني من أجرائسا بولندا ن
55-137
الدامنرك ن

السماع ملدعي احملكمة اجلنائية الدولية إبجراء حتقيقتات دون عرا يتل

 56-137التعتتاون الكامتتل متتل احملكمتتة اجلنائيتتة الدوليتتة التحقيتتق اجل ترائم
بورونتدي،
الأ يعتود ا تصتاق الن تر يستا للمحكمتة والتأ يتدع أ تا ارتك ت
أو أن متتواقنني متتن بورونتتدي تتد ارتك وهتتا تتارج بورونتتدي ،الفتتتة متتا بتتني 26
نيسان/أبريل  2٠١٥و 26تشرين اقوي/أاتوبر  2٠١٧السويد ن
 57-137حتسني تعاو ا متل آليتات اقمتم املتحتدة ،وال ستيما عتن قريتق تنفيتري
ت ترار جملت تتس اقمت تتن  ، 2٠١6 23٠3وذلت تتك ابست تتت ناىل تعاو ت تتا مت تتل املفوضت تتية
السامية ملقوق اإلنسان ،وتعاو ا مل جلنة التحقيق بورونتدي ،وإبعتادة الن تر
رارها االنسحا من ن او روما اقساسي اليوانن ن
 58-137أحراز تقدو تنفيري رار جملس اقمتن  ، 2٠١6 23٠3والتعتاون
متل جلنتتة التحقيتتق واالستتتجابة لطل تتات التتزايرة املقدمتتة متتن املقتتررين اخلاصتتني لممتتم
املتحدة النمسا ن
 59-137الن تر استت ناىل التعتتاون متل آليتات اقمتم املتحتدة ،وال ستيما متتل
جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية ملقوق اإلنسان السن اي ن
 60-137الو اء ابلتزاماهتا والتعاون الكامل مل آليات اقمم املتحتدة ،مبتا يستا
جلنة التحقيق الأ أنش ها جملس حقوق اإلنسان سلو ينيا ن
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 61-137التعتتاون الكامتتل متتل آليتتات حقتتوق اإلنستتان التابعتتة لممتتم املتحتتدة،
مب تتا يس تتا جلن تتة التحقي تتق بورون تتدي ،و صوصت ت ا االمتن تتاع ع تتن ارتك تتا أي عم تتل
انتقامي أو ختويف حق اقشخاق الريين يتعاونون مل هري اآلليات نيوزيلندا ن
 62-137استتت ناىل التع تتاون م تتل آلي تتات من وم تتة اقم تتم املتح تتدة بشت ت ن ةاي تتة
حقوق اإلنسان وتعزيزها شيلي ن
 63-137استتت ناىل تعاو تتا متتل اقمتتم املتحتتدة التصتتدي النتسااتتات حقتتوق
اإلنسان ،مبا يسا االنتسااات املتعلقة بق ااي الالج ني سورية اوراي ن
 64-137مواصتتلة زايدة تعاو تتا متتل من ومتتة اقمتتم املتحتتدة
اإلنسان اوت ديفوار ن

ميتتدان حقتتوق

 65-137أع تتادة أرس تتاء أواص تتر التع تتاون م تتل ي تتل املن م تتات الدولي تتة املعني تتة
ةقوق اإلنسان ،ومل آليات التحقيتق واآلليتات الق تائية ،مبتا يستا احملكمتة اجلنائيتة
الدولية وجلنة التحقيق بوروندي بولندا ن
 66-137افالة تيسب د وي اياانت اقمم املتحتدة ،مبتا يستا مفوضتية حقتوق
اإلنستتان وجلنتتة التحقيتتق ،أك يتتل املنتتاقق ومواصتتلة التعتتاون متتل متتدعي احملكمتتة
اجلنائية الدولية آيسلندا ن
 67-137متكتتني احملققتتني املستتتقلني ميتتدان حقتتوق اإلنستتان ،التتدوليني متتنسم
واإل ليميني ،من التد وي أك اامتل أراضتيسا دون عرا يتل لكتي قققتوا ادعتاءات
ح تتدوا ح تتاالت أع تتداو تتارج نط تتاق الق تتاء ولك تتي يقف تتوا علت ت موا تتل املق تتابر
اجلماعية آيسلندا ن
 68-137ض تتمان التع تتاون الت تتاو م تتل ي تتل هي تتات وآلي تتات حق تتوق اإلنس تتان
املعتىل هبا دولي ا أ انستان ن
69-137
أوارانيا ن

مواص ت تتلة تعاو ت تتا م ت تتل اآللي ت تتات الدولي ت تتة املعني ت تتة ةق ت تتوق اإلنس ت تتان

 70-137مواصتتلة تعاو تتا متتل يتتل اآلليتتات اإل ليميتتة والدوليتتة املعنيتتة ةمايتتة
حقوق اإلنسان وتعزيزها أن وال ن
 71-137مواصلة تعاو ا مل آليات االحتاد اق ريقي
جنو أ ريقيا ن

ميدان حقوق اإلنسان

 72-137االخنراط حوار بناء مل املعارضة من أجل التوصل أك حتل لمزمتة
بورون تتدي م تتن شت ت نه أن يف تتي أك أجت تراء انتخ تتاابت ح تترة ونزيس تتة وس تتلمية
عاو  2٠2٠النرويج ن
 73-137االلتت تزاو إبجت تراء ح تتوار ش تتامل يش تتارك ي تته ي تتل اجلس تتات ص تتاح ة
املصتتلحة ،حيتته أنتته متتن اق يتتة ال ال تتة افالتتة أج تراء عمليتتة انتخابيتتة حتترة ونزيستتة
وشفا ة جو من السلم عاو  2٠2٠الياابن ن
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 74-137االخنتراط حتتوار صترياي وبنتتاء متتل يتتل اجلستتات صتتاح ة املصتتلحة
ب رض اخلروج من امل زق السياسي ،واختاذ طوات تكفل مشاراة اجلميل عل دو
املساواة صنل القرارات السياسية أستاليا ن
 75-137مواصلة عملسا عل دعتم اجلستود التأ ت تريهلا اآلليتات الوقنيتة قجتل
أ امة املوار وحتقيق املصاملة عل نطاق بوروندي اكل بيالروو ن
 76-137الت ات تتد مت تتن أن إبمكت تتان يت تتل ت تتات املت تتواقنني ،مبت تتا يست تتا أع ت تتاء
املعارض تتة املوج تتودين املنفت ت  ،املش تتاراة االس تتتفتاء الدس تتتوري ةري تتة وأم تتان،
والتو تتف عتتن ةارستتة االحتجتتاز املنسجتتي وغتتب القتتانوع للعائتتدين عنتتد وصتتوهلم أك
املدود تشيكيا ن
 77-137الشروع وساقة بال حتيُّز إل اء الصراع وأرساء عمليات د قراقيتة
للرصد تشمل يل شرائاي اجملتمل عن قريق تعزيز املصاملة السياستية واالجتماعيتة
واحتاو املرية الدينية الكرسي الرسو ن
 78-137الت اد من أن اللجنة الوقنية املستقلة ملقتوق اإلنستان متتثتل مل تاد
ابريس امتثاالا اامالا ليختنشتاين ن

 79-137مواصلة تعزيز مكانة اللجنة الوقنية املستتقلة املعنيتة ةقتوق اإلنستان
من الي ضمان استقالليتسا ،و ق ا مل اد ابريس اليلند ن
 80-137اختت تتاذ يت تتل اخلطت تتوات الالزمت تتة ل ت تتمان است تتتقالي اللجنت تتة الوقنيت تتة
املستقلة ملقوق اإلنسان بوروندي أ انستان ن
 81-137اختتتاذ يتتل اإلج تراءات ال تترورية ،مبتتا يستتا تتتو ب املتتوارد ،متتن أجتتل
افالة مصدا ية اللجنة الوقنية املستقلة املعنية ةقوق اإلنسان واستقالهلا انمي يا ن
82-137
83-137
ني اي ن

تعزيز دور اللجنة الوقنية املستقلة ملقوق اإلنسان امل ر ن
االستتتمرار

تعزيتتز املؤسستتات واآلليتتات الوقنيتتة ملقتتوق اإلنستتان

 84-137أنشتتاء آليتتة و ائيتتة وقنيتتة تعتتت مبس ت لة التعتتريي  ،وضتتمان التحقيتتق
واملالحقتتة الق تتائية حتتاالت القتتتل تتارج نطتتاق الق تتاء والتعتتريي  ،ومستتاءلة
اجلنت تتاة مبت تتن ت تتيسم موافت تتو الدولت تتة اململكت تتة املتحت تتدة لكيطاني ت تا الع م ت ت وآيرلنت تتدا
الشمالية ن
 85-137أنشاء آلية عالة ملنل التعتريي و قت ا لاللتزامتات املنصتوق عليستا
اتفا يت تتة مناه ت تتة التعت تتريي وغت تتب مت تتن ضت تترو املعاملت تتة القاست تتية أو الالأنست تتانية
أو املسينة اجل ل اقسود ن
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الن ر أنشاء آلية مستقلة مكلفة مبنل أ عاي التعريي

87-137

الكرسي الرسو ن

أنشاء آلية عالة ملنل التعريي

السن اي ن
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 88-137مواصلة عملسا عل تعزيز درة اهلي تات املستؤولة عتن منتل التعتريي
االحتاد الروسي ن
 89-137مواصتتلة جسودهتتا الراميتتة أك زايدة الكفتتاءة واملستتاءلة والشتتفا ية
طاع الوايفة العامة ال لد أذربيجان ن
90-137
اقرجنتني ن

ضت ت تتمان اح ت ت تتاو املقت ت تتوق واملت ت تترايت اقساست ت تتية جلميت ت تتل الست ت تتكان

 91-137اختتاذ تتدابب ،ابلتعتاون متل اجملتمتل التدو  ،متن أجتل هتي تة بي تة كتتن
لشع بوروندي السا التمتل ميل حقوق اإلنسان الياابن ن
 92-137تنفيتتري تتتدابب الجتثتتاا ةارستتات التمييتتز
والسياسية والدينية أوروغواي ن
93-137

حتتق اق ليتتات العر يتتة

نزع صفة اجلرو عن املثلية اجلنسية آيسلندا تيمور  -ليشأ ن

 94-137نتتزع صتتفة اجلتترو عتتن املثليتتة اجلنستتية وأل تتاء املمارستتات التتأ تشتتجل
التمييز عل أساو امليل اجلنسي أاوادور ن
95-137
أستاليا ن

اختت تتاذ طت تتوات لنت تتزع صت تتفة اجلت تترو عت تتن العال ت تتات اجلنست تتية املثليت تتة

 96-137اختتتاذ تتتدابب لنتتزع صتتفة اجلتترو عتتن العال تتات اجلنستتية ابلتاضتتي بتتني
ال ال ني من نفس نوع اجلتنس ،وضتمان االحتتاو الكامتل ملقتوق اإلنستان للجميتل،
ب ض الن ر عن امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية أوروغواي ن
 97-137اختتتاذ التتتدابب الالزمتتة إلل تتاء اقحكتتاو القانونيتتة التتأ جتتترو املثليتتات
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي وم ايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني
وترتك التمييز حقسم اقرجنتني ن
 98-137وضل وسائل املماية القانونية متن التمييتز علت أستاو امليتل اجلنستي
أو اهلوية اجلنسانية أستاليا ن
 99-137ضتتمان عتتدو التمييتتز عل ت أستتاو امليتتل اجلنستتي واهلويتتة اجلنستتانية،
متشيا مل التزامات بوروندي الوقنية والدولية ميدان حقوق اإلنسان شيلي ن
 100-137تعزيتتز اجلستتود الراميتتة أك زايدة ةايتتة حقتتوق مواقنيستتا متتن أثتتر ت تتب
املناخ ،من الي االستاتيجيات و طط العمل وأدارة خماقر الكوارا التأ ترعاهتا
الدولة أندونيسيا ن
 101-137وضتتل حتتد لالنتسااتتات اجلستتيمة ملقتتوق اإلنستتان التتأ ارتك ت
ست تتياق اإل ت تتالت مت تتن العقت تتا وانعت تتداو است تتتقالي الست تتلطة الق ت تتائية ،وال ست تتيما
انتساا تتات امل تتق املي تتاة ،وح تتاالت اإلع تتداو تتارج نط تتاق الق تتاء ،واالعتق تتاي
واالحتجاز التعسفيان ،واال تفاء القسري رنسا ن
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 102-137الو تتف الفتتوري لعمليتتات اإلعتتداو تتارج نطتتاق الق تتاء ،وحتتاالت
اال تفتتاء القستتري ،واالحتجتتاز التعستتفي وغبهتتا متتن االنتسااتتات اق تتر اخلطتتبة
ملقوق اإلنسان شيلي ن
 103-137اختتتاذ تتتدابب عاجلتتة ب يتتة وضتتل حتتد لإلعتتداو تتارج نطتتاق الق تتاء
وقعماي التعريي جورجيا ن
 104-137ضتتمان احتتاو أ تراد تتوات التتد اع واقمتتن ملقتتوق اإلنستتان
ال روىل كق ن

يتتل

 105-137ضمان احتاو وات اقمن حقو َق اإلنسان أس انيا ن
 106-137أص تتدار أوام تتر أك الش تترقة واجل تتيو واإلم ونباا تتوري ابالمتن تتاع ع تتن
يل أشكاي العنف ،وال سيما العنتف علت النستاء ،وضتمان مستاءلة مترتك هتريا
العنف ليختنشتاين ن
 107-137اخت تتاذ أجت تراءات وري تتة ملن تتل اإلم ونباا تتوري م تتن مواص تتلة اعت تتدائسا
وأنشطتسا غب القانونية النرويج ن
 108-137مواص ت تتلة جسوده ت تتا إل ت تتاء العن ت تتف واملف ت تتا علت ت ت س ت تتيادة الدول ت تتة
واس تتتقالهلا ابعت تتار ذل تتك الزمت ت ا لتحقي تتق الس تتالو والتنمي تتة املس تتتدامني اجلمسوري تتة
العربية السورية ن
 109-137الدعوة أك وضل حتد توري جلميتل أشتكاي التعتريي  ،وإلنشتاء آليتة
مستقلة للتحقيق شكاو التعريي وسوء املعاملة هن اراي ن
 110-137اختتتاذ تتتدابب تش تريعية مل تتر يتتل أشتتكاي العقوبتتة ال دنيتتة
اقوساط زام يا ن

يتتل

 111-137الكت تتف ت تتورا عت تتن تعت تتريي احملتج ت تزين وست تتوء معت تتاملتسم ،والست تتماع
إب اعسم حملاامة عادلة أل انيا ن
 112-137اختاذ التدابب املناس ة ملواءمتة اتروىل االحتجتاز متل املعتايب الدوليتة،
مبتتا يستتا منتتل ومكا حتتة التعتتريي وغتتب متتن ضتترو ستتوء املعاملتتة أثنتتاء االحتجتتاز
أيطاليا ن
 113-137اختت تتاذ مزيت تتد مت تتن اخلطت تتوات لتحست تتني ات تتروىل ومعاملت تتة احملتج ت تزات
والسجينات املوامل واققفاي الريين يولدون السجون اليلند ن
 114-137أعادة الن ر ورا
سورية اوراي ن

مشروعية احتجاز اقشخاق أو اعتقاهلم تعستفا

 115-137ومتابعت تةا للتوص تتية ال تتواردة الفق تترة  ٨٧-١26م تتن تقري تتر الفري تتق
العامتل املقتتدو اجلولتة الثانيتتة  ، A/HRC/23/9وضتل وتنفيتتري استتاتيجية لتحستتني
ا تتروىل االحتج تتاز ل تتد الش تترقة واالحتج تتاز الس تتابق للمحاام تتة وتقصت تب م تتدهتما
هايأ ن
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النتتائج التأ تتوصتل أليستا جلنتة التحقيتق
 116-137ضمان التحقيق الواجت
يما يتعلق ابالنتسااات اجلسيمة ملقوق اإلنسان واجلرائم الدولية ،وضمان مالحقة
م ت تتن ي ت تتدع أ ت تتم اجلن ت تتاة ت تتورا هلن تتخ ت تتري أجت ت تراءات ت تتائية تتس ت تتم ابملص ت تتدا ية
واالستقاللية واإلنصاىل السويد ن
 117-137أجت تراء حتقيق تتات وري تتة ومس تتتقلة االدع تتاءات املتعلق تتة ابإلع تتداو
تتارج نطتتاق الق تتاء وأ تراط تتوات اقمتتن استتتخداو القتتوة ،واال تفتتاء القستتري
واالحتجتتاز التعستتفي ،ومقاضتتاة املستتؤولني عنستتا المتتا تتتو ر متتا يكفتتي متتن اقدلتتة
املق ولة هولندا ن
يتتل ادعتتاءات ارتكتتا
 118-137أجتراء حتقيقتتات مستتتقلة و عالتتة ومجايتتدة
انتساا تتات جس تتيمة ملق تتوق اإلنس تتان مث تتل ح تتاالت اإلع تتداو تتارج نط تتاق الق تتاء
وأ تراط تتوات اقم تتن واملخ تتابرات واإلم ونبااتتوري اس تتتخداو الق تتوة ،ومقاض تتاة
املسؤولني عنسا أملانيا ن
 119-137أجراء حتقيقات ورية ونزيسة اقعماي غتب املشتروعة التأ ترتك ستا
تتوات اقمتتن وشت ي ة اإلم ونبااتتوري ،مثتتل اإلعتتداو تارج نطتتاق الق تتاء ،واعتقتتاي
املعارضني والصحفيني ونشطاء اجملتمل املتدع واقشتخاق التريين يعتقتد أ تم دعمتوا
املعارضة وأ راد أسرهم تعسفي ا وتعري سم للتعريي تشيكيا ن
 120-137اختاذ تدابب عالتة للتحقيتق االنتسااتات اجلستيمة ملقتوق اإلنستان
ال تتأ ارتك س تتا ي تتل اققت تراىل النت تزاع ،مب تتن تتيسم الس تتلطات املكومي تتة ،وافال تتة
أ اع أ راد القوات املسلحة و وات اقمتن للتتدري التالزو قجتل احتتاو حقتوق
السكان املكسيك ن
 121-137التحقيت تتق ادعت تتاءات ارتكت تتا عمليت تتات اإلعت تتداو ت تتارج نطت تتاق
الق اء ،وحاالت اال تفاء القسري واال تطتاىل والتعتريي علت يتد توات اقمتن،
ومقاضاة اجلناة بولندا ن
 122-137االض ت تتطالع علت ت ت الف ت تتور ابلتحقي ت تتق املس ت تتتقل والفع ت تتاي والنزي ت تته
ادعتتاءات اإلعتتداو تتارج نطتتاق الق تتاء وأ تراط تتوات اقمتتن االستتتخداو غتتب
املشروع للقوة ،ومقاضاة املشت ه أ م مسؤولون عتن ذلتك ،المتا تتو ر متا يكفتي
من اقدلة املق ولة نلندا ن
 123-137التحقي تتق ارتك تتا انتساا تتات حق تتوق اإلنس تتان واملقاض تتاة عليس تتا
بصتتورة انونيتتة ،و حتتاي اإلدانتتة هبتتا ،تترض عقتتوابت عل ت م ترتك تلتتك اجل ترائم
تتناس و طورهتا ،مبا يستا اجلترائم حتق املتدا عني عتن حقتوق اإلنستان وأع تاء
اجملتم تتل امل تتدع والص تتحفيني ،وا تتريلك ح تتق املثلي تتات واملثلي تتني ومزدوج تتي املي تتل
اجلنسي واملتحولني جنسي ا اليوانن ن
 124-137التحقيتتق الفتتوري حتتاالت القتتتل تتارج نطتتاق الق تتاء واال تفتتاء
القسري والتعريي والعنف اجلنسي ،وتقدمي اجلناة أك العدالة النرويج ن
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 125-137التحقيتتق انتسااتتات وجتتتاوزات حقتتوق اإلنستتان ،وضتتمان مجاس ت ة
املسؤولني عنسا الوالايت املتحدة اقمريكية ن
يتتل االدعتتاءات املتعلقتتة هل عتتاي التعتتريي
 126-137أجتراء حتقيقتتات عالتتة
واملعاملة الالأنسانية واملسينة مرااز االحتجاز زام يا ن
 127-137اختتتاذ التتتدابب الالزمتتة للتحقيتتق أعمتتاي العنتتف و يتتل انتسااتتات
حقوق اإلنسان واريلك معا ة مرتك هري اق عاي اقرجنتني ن
 128-137التحقيتتق
أستاليا ن

أعمتتاي القتتتل تتارج نطتتاق الق تتاء ومجاس ت ة مرتك يس تتا

 129-137أج تراء التحقيقتتات ومالحقتتة متتن يتتدع أ تتم ارتك تتوا عمليتتات تتتل
ارج نطاق الق اء النمسا ن
 130-137أج ت تراء حتقيقت تتات وريت تتة ونزيست تتة
صحفيني جورجيا ن

يت تتل اجل ت ترائم املرتك ت تتة

حت تتق

يت تتل
 131-137وضت تتل حت تتد لإل ت تتالت مت تتن العقت تتا عت تتن قريت تتق التحقيت تتق
انتساا تتات حقت تتوق اإلنس تتان واملقاضت تتاة عليس تتا ،والست تتماع للجن تتة الوقنيت تتة ملقت تتوق
اإلنسان ابلتصرىل ابستقاللية ،والتعاون مل جملس حقوق اإلنسان واحملكمة اجلنائية
الدولية أس انيا ن
 132-137مكا حتتة اإل تتالت متتن العقتتا عتتن قريتتق أج تراء حتقيقتتات مستتتقلة
و عالة ونزيستة ادعتاءات و توع حتاالت أعتداو تارج نطتاق الق تاء واالستتخداو
املف تترط وغ تتب املش تتروع للق تتوة ،والس تتماع للمحقق تتني املس تتتقلني مي تتدان حق تتوق
اإلنس تتان ،ال تتدوليني م تتنسم واإل ليمي تتني ،ابلت تد وي أك اام تتل أراض تتيسا دون عرا ي تتل
ب تترض التحقيتتق ادعتتاءات و تتوع حتتاالت أعتتداو تتارج نطتتاق الق تتاء والو تتوىل
عل موا ل املقابر اجلماعية نيوزيلندا ن
 133-137تكثيف جسودها مكا حتة اإل تالت متن العقتا عتن قريتق أجتراء
حتقيقات شاملة ومستقلة ونزيسة ادعاءات االنتسااات والتجتاوزات التأ حتددهتا
جلنتسا الوقنية ملقوق اإلنسان الكازيل ن
 134-137سد ث رة اإل الت من العقا وضتمان مجاامتة يتل مترتك اجلترائم
الف يعة ومجاس تسم احملاام الوقنية أو احملكمة اجلنائية الدولية ليختنشتاين ن
 135-137تكثي تتف اجلس تتود مكا ح تتة اإل تتالت م تتن العق تتا وأنش تتاء آلي تتات
عالة تكفل عل الفور احتاو حقوق اإلنسان وأعماهلا اوستاريكا ن
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 138-137تقتتدمي يتتل م ترتك أعمتتاي التعتتريي وأي انتسااتتات أ تتر ملقتتوق
اإلنسان أك العدالة دون أت ب سويسرا ن
 139-137مكا حتتة أ تتالت م ترتك االنتسااتتات اجلستتيمة ملقتتوق اإلنستتان متتن
رنسا ن
العقا
 140-137ضمان املساءلة عن االنتسااات اجلسيمة ملقوق اإلنسان أوارانيا ن
 141-137اختاذ تدابب ل مان املساءلة
سورية اوراي ن

أعقا عمل جلنة املقيقتة واملصتاملة

 142-137أنشتتاء آليتتة تتائية ملتابعتتة عمتتل جلنتتة املقيقتتة واملصتتاملة ب يتتة أ تتاء
اإل الت من العقا وافالة املقاضاة عل انتسااات حقوق اإلنسان أملانيا ن
 143-137افالتتة متكتتني جلنتتة املقيقتتة واملصتتاملة متتن االضتتطالع بواليتستتا عل ت
النحو الصحياي السودان ن
 144-137أنشتتاء مجكمتتة اصتتة ،عل ت النحتتو املنصتتوق عليتته اتفتتاق أروشتتا
للسالو واملصاملة ،أو أي أداة ائية مشاهبة ومناس ة أ ر اليوانن ن
 145-137أنشاء آلية ائية ملقاضاة مرتك جر ة اإلابدة اجلماعية أو اجلرائم
ح تتق اإلنس تتانية أو جت ترائم امل تتر أو غبه تتا م تتن االنتساا تتات اجلس تتيمة ملق تتوق
اإلنسان أو االنتسااات اخلطبة للقانون اإلنساع الدو أستونيا ن
 146-137اختاذ يل التدابب املالئمة ملل مشكلة اإل الت من العقا وأ امة
ن او ائي شفاىل ومنصف متام ا ،يستجي للمعايب الدولية أيطاليا ن

 147-137مكا حة الفساد واإل تالت متن العقتا علت
الق اء اجلنائي أاوادور ن

يتل مستتوايت ن تاو

 148-137مواص تتلة ت تتدري الق تتاة وم تتوافي أنف تتاذ الق تتانون م تتن أج تتل تعزي تتز
العدالة ،مل حه اجملتمل الدو والشرااء علت بتريي املزيتد متن اجلستود تقنيت ا وماليت ا
السودان ن
قج تتل تعزي تتز اجلس تتود اهلاد تتة أك زايدة ع تتدد الق تتاة
 149-137اخت تتاذ ت تتدابب ْ
واملدعني ،ب ية ا اي اللجوء أك امل س االحتياقي املطوي بوتسواان ن
 150-137اح تتاو املتتق حريتتة التع تتب واملتتق حريتتة التجمتتل احتام ت ا الم ت ا
وةايتسم تتا وأعماهلم تتا بوس تتائل منست تا ر تتل اقحك تتاو التقييدي تتة املنص تتوق عليس تتا
القتتانون اجلنتتائي و تتانون الصتتحا ة لعتتاو  2٠١٥و تتانون التجمعتتات العامتتة،
ب رض مواءمتسا مل االلتزامات اإل ليمية والدولية ملقوق اإلنسان نيوزيلندا ن
 151-137احت تتاو حري تتة التع تتب والتجم تتل احتامت تا المت تا ،وأع تتادة تتتاي وس تتائط
اإلع تتالو املس تتتقلة ،وو تتف اض تتطساد امل تتدا عني ع تتن حق تتوق اإلنس تتان والف تتاعلني
اجملتمل املدع واملعارضني السياسيني النرويج ن
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 152-137ضتتمان اح تتاو املتتق حريتتة التع تتب ،وال ستتيما للصتتحا ة املستتتقلة
وللمدا عني عن حقوق اإلنسان رنسا ن
 153-137افال ت تتة حري ت تتة التع ت تتب وحري ت تتة الص ت تتحا ة وحري ت تتة التجم ت تتل وتك ت تتوين
اجلمعي تتات افالت تةا الم تتة ،و قت ت ا للعس تتد ال تتدو اخل تتاق ابملق تتوق املدني تتة والسياس تتية
اليوانن ن
 154-137ضمان املمارسة الكاملة للحق حرية التع ب والتجمل وضمان بي ة
آمنة مواتيتة قداء املتدا عني عتن حقتوق اإلنستان ومن متات اجملتمتل املتدع رستالتسم
أيطاليا ن
 155-137ض تتمان اح ت تتاو حت تترايت تك تتوين اجلمعيت تتات والتجمت تتل واالحتجت تتاج،
وال سيما للمدا عني عن حقوق اإلنسان رنسا ن
 156-137ر تتل التتتدابب القانونيتتة واملاليتتة التتأ تستتتسدىل املتتدا عني عتتن حقتتوق
اإلنستتان والصتتحفيني ،واختتتاذ يتتل التتتدابب الالزمتتة اقجتتل القصتتب ملنتتل أعمتتاي
امل ايقة والعنف الأ تستسد سم ،ال سيما عن قريق افالة تقتدمي اجلنتاة أك العدالتة
بلجيكا ن
 157-137و ف تنفيري التتدابب التأ حتتد متن العمتل املشتروع التريي يؤديته أ تراد
اجملتمتتل املتتدع والصتتحفيون ،بوستتائل منستتا علت اخلصتتوق تعتتديل القتتوانني اجلديتتدة
املتعلقتتة ابلصتتحا ة واملن متتات غتتب املكوميتتة اقجن يتتة واملن متتات غتتب الرةيتتة
بوروندي عل حنو ي من امتثاهلا للمعايب الدولية ملقوق اإلنسان سويسرا ن
 158-137و ف تنفيري التدابب القانونية واملالية املناه ة للمتدا عني عتن حقتوق
اإلنست تتان والصت تتحفيني ،ومنت تتل يت تتل أ عت تتاي امل ت تتايقة والعنت تتف الت تتأ تس ت تتسد سم
النمسا ن
 159-137استعراض القوانني املعتمدة عاو  2٠١٧واملتعلقة ابملن مات غتب
الرةيتتة واملن متتات غتتب املكوميتتة اقجن يتتة ،والعتتدوي عتتن ترارات أيقتتاىل وستتائط
اإلعتتالو ومن متتات اجملتمتتل املتتدع وعتتن ترارات أل تتاء ترا يصتتسا حتتم تتتتمكن متتن
است ناىل أنشطتسا ابستقالي الو السويد ن
 160-137ضت تتمان ست تتالمة يت تتل وست تتائط اإلعت تتالو ومن مت تتات اجملتمت تتل املت تتدع
واحتاو استقالهلا ،بوسائل منسا أل اء يل التتدابب التقييديتة املعتمتدة منتري نيستان/
أبريل  2٠١٥اندا ن
 161-137متكتتني نشتتطاء اجملتمتتل املتتدع والصتتحفيني واملن متتات الدوليتتة ملقتتوق
اإلنس تتان م تتن القي تتاو بعملس تتم دون عرا يت تل وال أعم تتاي انتقامي تتة بوس تتائل منس تتا ر تتل
التدابب القانونية واملالية الأ تستسد سم نلندا ن
 162-137أ تتاء ي تتل أعم تتاي االنتق تتاو والتخوي تتف وامل تتايقة ال تتأ تس تتتسدىل
الصحفيني ووسائط اإلعالو بوروندي و ارجسا ،وجتنُّ استتحداا يتود انونيتة
جديدة حتد من استقالي وسائط اإلعالو هولندا ن
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 163-137أ اء اجلزاءات املفروضتة علت املن متات غتب املكوميتة املدا عتة عتن
حق تتوق اإلنس تتان ووس تتائط اإلع تتالو واجملتم تتل امل تتدع ،وأنش تتاء آلي تتة وقني تتة ملماي تتة
املدا عني عن حقوق اإلنسان تشيكيا ن
 164-137وضل حد وري قي ترهي أو جزاء يستسدىل أ راد املن مات غب
املكومية املدا عة عن حقوق اإلنسان والصحفيني أستونيا ن

 165-137ضتتمان ُّ
متكتتن املتتدا عني عتتن حقتتوق اإلنستتان متتن ةارستتة أنشتتطتسم
املش تتروعة بش تتكل مس تتتقل ودون اخل تتوىل م تتن االنتق تتاو أو املقاض تتاة أو التهيت ت ،
يتتل االنتسااتتات املرتك تتة
وضتتمان أج تراء حتقيقتتات س تريعة وشتتاملة ونزيستتة
حقسم ،الا عن مقاضاة اجلناة آيرلندا ن
 166-137ضتتمان ُّ
متكتتن املتتدا عني عتتن حقتتوق اإلنستتان متتن القيتتاو هلنشتتطتسم
ةرية ودون التعرض لالنتقاو أس انيا ن
 167-137اختتتاذ التتتدابب الالزمتتة ل تتمان ةايتتة املتتدا عني عتتن حقتتوق اإلنستتان
جورجيا ن
 168-137اختاذ تدابب ملنل أعماي امل ايقة والتخويف الأ تستسدىل املتدا عني
عن حقوق اإلنسان والصحفيني التفيا ن
يل ال الغتات التأ تت تمن ادعتاءات ابرتكتا العنتف
 169-137التحقيق
حتتق املتتدا عني عتتن حقتتوق اإلنستتان وختتتويفسم وم تتايقتسم وم ترا تسم ،وأج تراء
حتقيقات سريعة ونزيسة يسا هبدىل مجاس ة اجلناة غاان ن
 170-137ضتتمان وصتتوي املستتاعدات اإلنستتانية وتتتو ب حيتتز العمتتل اإلنستتاع
جلميتتل اجلستتات الفاعلتتة املعنيتتة ،مبتتا يستتا واتتاالت حقتتوق اإلنستتان واملن متتات غتتب
املكومية اقجن ية ،دومنا متييز ،وذلك بوسائل منسا تنقياي املواد  ١6أك  ١٩و2٩
من امليثاق اجلديد املتعلق ابملن مات غب املكومية اقجن ية أملانيا ن
 171-137اختاذ تدابب مناس ة ل مان بي ة آمنة ل تن يم االستفتاء الدستوري
املقرر عقد أاير/مايو  2٠١٨وأثناء وبعد  ،وضمان حرية التع ب هايأ ن
 172-137متكني أع اء املعارضة السياسية واجملتمل املدع ووسائط اإلعالو من
املشتتاراة الكاملتتة والعلنيتتة اقنشتتطة املدنيتتة والسياستتية بورونتتدي التتوالايت
املتحدة اقمريكية ن
 173-137مواصلة اجلسود إلحراز تقدو ملموو
ترامانستان ن

مكا حة االجتار ابقشخاق

 174-137التنفيري الكامل خلطة العمل الوقنيتة ملكا حتة االجتتار ابل شتر وأنشتاء
جلنة التشاور والرصد ،وأتمني ما يكفي متن املتوارد ال شترية واملاليتة لتريلك اململكتة
املتحدة لكيطانيا الع م وآيرلندا الشمالية ن
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 175-137أنشاء اإلقتار القتانوع لتنفيتري املمايتة التامتة للعتامالت املنزليتات متن
االست الي ومن االعتداء اجلنسي ال حرين ن
 176-137مواص تتلة تنفي تتري اإلق تتار االست تتاتيجي للنم تتو ومكا ح تتة الفق تتر ور ي تتة
بوروندي لعاو  2٠2٥اواب ن
 177-137تعزيتتز تتدرات اهليااتتل الوقنيتتة املكلفتتة بتنفيتتري اس تتاتيجيات و طتتط
التنمية االجتماعية واال تصادية بيالروو ن
 178-137مواص تتلة تعزي تتز السياس تتات االجتماعي تتة املت عت تة لص تتاح أش تتد تتات
عوزا سورية نزويال ال وليفارية ن
السكان َ
 179-137مواصلة تعزيز التنميتة اال تصتادية واالجتماعيتة املستتدامة ،واجتثتاا
الفقر وحتسني مستوايت معيشة الشع الصني ن
 180-137حتسني ال روىل املعيشية ،وعل وجه اخلصوق ،العمل عل الت ل
عل الفقر وعلت االستتثمار مشتاريل التنميتة االجتماعيتة واال تصتادية الكرستي
الرسو ن
 181-137وضل سياسات و طط عمتل ملواجستة الكتوارا متن أجتل املتد متن اآلاثر
السل ية للكوارا عل اهلياال اقساسية واقسر الفقبة اجلمسورية العربية السورية ن
 182-137امل تتي اختتتاذ التتتدابب اإل ابيتتة لتحستتني ةايتتة حقتتوق الستتكان
التعليم والرعاية الصحية والسكن وغبها من املقوق الصني ن
 183-137تعزيتتز اجلستتود الراميتتة أك التصتتدي للجتتوع ولستتوء ت رييتتة اققفتتاي
اقرايىل جنو أ ريقيا ن
 184-137ومتابع تةا للتوصتتية التتواردة الفقتترة  ١٥3-١26متتن تقريتتر الفريتتق
العامتتل املقتدو اجلولتتة الثانيتتة ،تع تتة املتتوارد الكا يتتة للحتتد بشتتكل ا تتب متتن ستتوء
يل أحناء ال لد هايأ ن
الت ريية املزمن
 185-137أمت تتاو اإلص تتالحات الق تتائية اجلاري تتة ،وتست تريل وت تتبة تنق تتياي تتانون
العمل السن اي ن
 186-137االست تتتمرار أعطت تتاء اقولويت تتة لتنفيت تتري السياست تتة الوقنيت تتة للصت تتحة
للفتة  2٠2٥-2٠١6ب ية حتسني املالة الصحية للسكان أندونيسيا ن
 187-137مواصتتلة اجلستتود امل ريولتتة س ت يل حتستتني املصتتوي عل ت اخلتتدمات
الصحية بف ل السياسة الوقنية للصحة  ،2٠2٥-2٠١6وحتسني حصوي يتل
السكان عل أدىن حد من التبية الصحية سري النكا ن
 188-137تسريل اجلسود الرامية أك حتسني اخلدمات الصتحية ،ال ستيما اقرايىل،
وذلك بتنفيري السياسة الوقنية للصحة  2٠2٥-2٠١6تنفيريا عاالا ملديف ن
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 189-137مواصتتلة حتستتني اهليااتتل اقساستتية للرعايتتة الصتتحية متتن أجتتل حتستتني
تترق املصتتوي عل ت الرعايتتة الصتتحية ،وال ستتيما للنستتاء متتن أستتر قتتبة ولنستتاء
اقرايىل اهلند ن
 190-137أيت تتالء اهتمت تتاو عميت تتق لتعزيت تتز ن ت تتاو الرعايت تتة الصت تتحيةن وعل ت ت وجت تته
اخلصوق ،منل انتشار اقمراض املعدية االحتاد الروسي ن
 191-137مواصلة تعزيز اجلسود الرامية أك حتسني املالتة الصتحية للستكان عتن
قريق حتسني الن او الصحي ميامنار ن
 192-137مواصلة جسودها الرامية أك حتسني املالة الصحية للسكان
أيران اإلسالمية ن

سورية

 193-137مواصت تتلة اختت تتاذ تت تتدابب ملموست تتة للحت تتد مت تتن ارتفت تتاع معت تتدي و يت تتات
اقمسات والرضل بتحسني س ل املصوي عل الرعاية اقساسية املاهرة ل التوالدة
وبع تتدها ،وعلت ت تتدمات التولي تتد ح تتاالت الط تتوار وعلت ت تتدمات الق تتابالت
املاهرات سري النكا ن
 194-137مواصتتلة جسودهتتا الراميتتة أك فتتض معتتدي الو يتتات النفاستتية وستتوء
ت رييتتة اققفتتاي ابلتعتتاون متتل واتتاالت اقمتتم املتحتتدة ذات الصتتلة ،مبتتا يستتا من متتة
اقم تتم املتح تتدة للطفول تتة اليونيس تتيف ومن م تتة الص تتحة العاملي تتة سوري تتة ا تتوراي
الشع ية الد قراقية ن
 195-137املد من الو يات النفاسية ،بوسائل منسا حتسني رق املصتوي علت
الرعاية اقساسية ل الوالدة وبعدها أستونيا ن
 196-137االستتتمرار
الرضل ال لد ني اي ن

التصتتدي الرتفتتاع معتتدالت الو يتتات النفاستتية وو يتتات

 197-137مواصتتلة اجلستتود لتحستتني تترق الستتكان
والرعاية الصحية اجلزائر ن

املصتتوي عل ت التعلتتيم

 198-137تعزيز جسودها الرامية أك زايدة أمكانية حصتوي اجلميتل علت التعلتيم
سورية أيران اإلسالمية ن
 199-137مواصتتلة بتتريي اجلستتود إلصتتدار القتتوانني والتكامج واخلطتتط الراميتتة أك
تعزيز حصوي اجلميل عل التعليم لي يا ن
 200-137مواصتلة تعزيتتز السياستتة العامتة ل تتمان حصتتوي اجلميتل علت التعلتتيم
وحتقيتتق التحتتاق يتتل اققفتتاي ابملتتدارو ،متشتتيا متتل استتاتيجية املكومتتة سوريتتة
اوراي الشع ية الد قراقية ن
 201-137تكثيف اجلسود التشريعية والسياستية ل تمان حصتوي يتل اققفتاي
عل ت ت التعلت تتيم ،وال ست تتيما مت تتنسم الفتيت تتات ،مبت تتن ت تتيسن ذوات اإلعا ت تتة ،واققفت تتاي
املولودون ارج أقار الزواج واققفاي ال عيفة حاهلم املكسيك ن
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 202-137مواصتتلة تنفيتتري سياستتتسا التعليميتتة املتمثلتتة تيستتب حصتتوي اجلميتتل
عل التعليم اقساسي ،وال سيما حصوي الفتيات عل التعليم ميامنار ن
 203-137مواص ت تتلة اجلس ت تتود الرامي ت تتة أك زايدة مع ت تتدي االلتح ت تتاق ابمل ت تتدارو
صتتفوىل الفتيتتات ،اتتي قصتتلن علت ت التعلتتيم ابملستتاواة متتل الفتيتتان وأك مكا ح تتة
التمييز حق الفتيات وةارسة العنف عليسن دولة لسطني ن
 204-137مواصلة ضمان تعليم الفتيات عن قريق أل اء الرستوو املدرستية علت
التعليم اقساسي أثيوبيا ن
 205-137تكثيف جسودهتا الراميتة أك ضتمان املصتوي علت التعلتيم للجميتل ،مبتن
يسم الفتيات واقشخاق ذوو اإلعا ة وغبهم من الف ات ال عيفة أذربيجان ن
 206-137مواصلة جسودهتا الراميتة أك الق تاء علت التمييتز التعلتيم حتق
الفتي تتات واققف تتاي م تتن ذوي االحتياج تتات اخلاص تتة واملش تتردين دا ليت ت ا والالج تتني
واققفاي من أ لية ال اتوا واققفاي املصابني ابملسق سلو ينيا ن
 207-137أيالء اهتماو اق لتعليم اققفاي ذوي اإلعا ة واققفاي املشردين
والالج ني واققفاي املصابني ابملسق توغو ن
 208-137تكثيف جسودها الرامية أك حتقيق املساواة بني اجلنسني الكت اي ن
 209-137العمل هبمة علت تعزيتز املستاواة بتني اجلنستني ،ومنتل العنتف اجلنستي
والعنف القائم عل نوع اجلنس ،والتوعية بق ااي املثليات واملثليتني ومزدوجتي امليتل
اجلنستتي وم تتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتني ،بوستتائل منستتا تعزيتتز
اإلقار القانوع هريا اجملاي اندا ن
 210-137مواءمتتة املستتاواة بتتني اجلنستتني عل ت حنتتو يكفتتل املستتاواة بتتني امل ترأة
والرجل املقوق ترامانستان ن
 211-137أل اء يل اقحكاو التمييزية ومواءمة التشريعات مل اتفا ية الق اء
عل يل أشكاي التمييز ضد املرأة التفيا ن
 212-137تس تريل أصتتالحات القتتانون التتدا لي هبتتدىل مواءمتتة يتتل الق توانني متتل
اتفا ية الق اء عل يل أشكاي التمييز ضد املرأة ،وضمان تنفيريها بفعالية أل انيا ن
 213-137تعتتديل تتانون اقحتتواي الشخصتتية واقستترة و تتانون اجلنستتية بقصتتد
أزالة ما يرد يسا من أحكاو متييزية ائمة عل نوع اجلنس انمي يا ن
 214-137أزالتتة يتتل اقحكتتاو التتأ متيتتز بتتني الرجتتل وامل ترأة
اجلنسية أك أقفاهلما سباليون ن

املتتق

نقتتل

 215-137ختصيص ما يكفي من املوارد ال شرية والتقنية واملالية الالزمة ل مان
تنفيري السياسة اجلنسانية الوقنية غاان ن
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 216-137ختص تتيص امل تتوارد ال شت ترية والتقني تتة واملالي تتة الالزم تتة لتنفي تتري السياس تتة
اجلنستتانية الوقنيتتة ،و هتتريا الستتياق ،أزالتتة العق تتات التتأ ال ت تزاي تعتتتض مع تتم
النساء عملية متكينسن ا تصادايا موريتانيا ن
 217-137مواصلة اجلسود الراميتة أك تعزيتز املشتاراة الكاملتة واملتستاوية للمترأة
صنل القرار عل يل املستوايت دولة لسطني ن

 218-137تعزي تتز حق تتوق املت ترأة ،وخباص تتة املق تتوق املتعلق تتة بتمثيلس تتا املي تتاة
العامتتة ،تالا عتتن مكا حتتة العنتتف املنتتز وستتد الفجتتوة اقجتتور بتتني النستتاء
والرجاي اجلزائر ن
 219-137مواصتتلة تنفيتتري امل تتادرات الكاستترة للحتتواجز التتأ حت توي دون متكتتني
املرأة ا تصادايا تنفيريا اامالا ال حرين ن

 220-137مواصلة اجلسود الرامية أك مكا حة العنف والتمييز حق املرأة مصر ن

 221-137مواصتتلة اجلستتود الراميتتة أك مكا حتتة العنتتف القتتائم علت نتتوع اجلتتنس
امل ر ن
 222-137تكثيتتف جسودهتتا ست يل التنفيتتري الفعتتاي لسياستتتسا الراميتتة أك منتتل
ومكا حة يل أشكاي العنف عل املرأة هندوراو ن
 223-137مواصتتلة تش تتديد ت تتدابب مكا ح تتة العنتتف اجلنس تتاع واجلنس تتي ال تتريي
ارو عل املرأة ،والن تر نتزع صتفة اجلترو عتن بعتض أنتواع الستلوك القتائم علت
َ
امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية نيوزيلندا ن
 224-137اعتماد تدابب عالة للحد من العنف عل النساء والفتيات مبا يؤدي
أك أنفتتاذ القتتانون املتعلتتق مبنتتل العنتتف القتتائم علت نتتوع اجلتتنس واملعا تتة عليتته ،وأك
أل تتاء اقحكتتاو القانونيتتة التتأ متيتز حتتق املترأة ،وأ تتاء ةارستتات متتن يتتل التتزواج
القسري وزواج اققفاي أس انيا ن
 225-137التعس تتد ا تتريلك ابخت تتاذ ت تتدابب و ائي تتة حازم تتة ملكا ح تتة وح تتر ي تتل
أشكاي العنف الأ متارسسا يل اققراىل عل املرأة اليلند ن
 226-137اعتم تتاد وتنفي تتري ت تتدابب عال تتة ب ي تتة التص تتدي للعن تتف اجلنس تتي علت ت
النساء والفتيات ملديف ن
 227-137مواصلة اجلسود الرامية أك مكا حة العنف عل املرأة ني اي ن
 228-137تعزيتتز التتتدابب الراميتتة أك مكا حتتة العنتتف القتتائم عل ت نتتوع اجلتتنس
جورجيا ن
ااي ةارستة العنتف علت نستاء ومقاضتاة مترتك أعمتاي
 229-137التحقيق
العنف عل نساء ،مبا يه االعتداء ال دع واالغتصا والتشويه والتعريي بولندا ن
 230-137ضمان التحقيتق
وتقدمي اجلناة أك العدالة سباليون ن
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 231-137اخت تتاذ ي تتل الت تتدابب الالزم تتة م تتن أج تتل أنف تتاذ الق تتانون ر تتم ١3/١
الص تتادر أيلوي/ست ت تمك  2٠١6بشت ت ن من تتل ومعا تتة العن تتف الق تتائم علت ت ن تتوع
اجلتنس ،عتتن قريتتق تقتتدمي اجلنتتاة أك العدالتتة وضتتمان رد االعت تتار الكامتتل لل تتحااي
سورية مولدو ا ()2ن
 232-137تعزيز درات الق اء اجلنائي ،وتعزيز ترق املصتوي علت املستاعدة
القانونية للناجني متن العنتف اجلنستي والقتائم علت نتوع اجلتنس ،دومنتا متييتز أايا اتان
أساسه سلو ينيا ن
 233-137اختتتاذ تتتدابب عالتتة متتن لتستتا تعزيتتز تتدرة اجلستتاز الق تتائي اجلنتتائي
وتعزيز س ل املصتوي علت املستاعدة القانونيتة للنتاجني متن العنتف القتائم علت نتوع
اجلنس ،دومنا متييز ،من أجتل معا تة مترتك االغتصتا وغتب متن أشتكاي العنتف
اجلنسي عل نساء و تيات هن اراي ن
 234-137تشتتديد اإلجتراءات املتعتتددة القطاعتتات الراميتتة أك الق تتاء علت العنتتف
القتتائم عل ت نتتوع اجلتتنس ،متتل مراعتتاة أ يتتة امل تتادرات اخلاصتتة إبعمتتاي املقتتوق وأذاتتاء
الوعي ،ومل أيالء عناية اصة لآلليات املناس ة تو ي ا هلري ال اية أاوادور ن

 235-137مواص ت تتلة تنفي ت تتري السياس ت تتات الرامي ت تتة أك تعزي ت تتز املش ت تتاراة الكامل ت تتة
واملتساوية للمرأة صنل القرار عل الصعيدين الوقين واحمللي تيمور  -ليشأ ن
 236-137تن ت تتيم ةت تتالت لتست تتجيل الفتيت تتان والفتيت تتات غت تتب املست تتجلني عنت تتد
الوالدة ،وضمان حرية التسجيل السجل املدع أي و املكسيك ن

 237-137منل عمل اققفاي ور ل املد اقدىن لسن العمل تيمور  -ليشأ ن
 238-137مواصتتلة تعزيتتز تنفيتتري السياستتات العموميتتة املتعلقتتة ابقشتتخاق ذوي
اإلعا ة لي يا ن

 239-137هتي تتة ال تتروىل التتأ تتتتياي عتتودة الالج تتني اآلمنتتة والطوعيتتة الكرستتي
الرسو ن
 240-137تكثي تتف امل تتادرات الرامي تتة أك تعزي تتز بي تتة مالئم تتة إلع تتادة الالج تتني أك
دايرهم ،ال سيما عن قريق معاجلة النقص اخلطب ال رياء الريي يعانيه ال لد الياابن ن
 241-137حتسني حالة حقوق اإلنسان لمشخاق املشردين أوارانيا ن
 242-137مواصتتلة اجلستتود الراميتتة أك أعتتادة أدمتتاج ضتتحااي الكتتوارا بواستتطة
استاتيجية وقنية إلعادة اإلدماج أثيوبيا .
 -138يل االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة هتريا التقريتر تعتك عتن مو تف الدولتة
الدوي الأ دمتسا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ين ي أن يفستم أ تا حت ت بت ييتد
الفريق العامل بكامله.
__________
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