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موقأ كأأابو فأأريدي مأأن تواأأيات اجلولأة الثالثأأة مأأن االسأأتعراض الأأدوري
الشامل
 -١تؤكددد كددا و دددمد مددن جديددد الت ام دا تع ي د ويايددة واح درتاا حقددول اميعددا لل مي د
ومبشاركت ا يف عملية االستعراض الدور الشامل.
 -٢وترحب كا و دمد ابملعامهة القيمة الد قددمت ا الوددود يف جلعدة التحداور الد ختللد
الدورة الثالثة لالسدتعراض الددور الشدامل املعقدودة يف أاير/مدايو املايد وابلتوصديا الد تلقت دا
و لغ عددها  ١59توصية .ويظدر يف هدذه التوصديا دريدع عامدل يتدمل مدن املؤسعدا املشداركة
يف إعددداد تقري ددر االسددتعراض ال دددور الش ددامل .و عددد إمع ددا النظ ددر يف التوصدديا  ،أعلن د ك ددا و
دمد قبوهلا  ١44توصية وإحاطت ا علما د  ١5أخرى.
 -٣وتتعلددع التوصدديا  ١44املقبولددة ابجملدداال الرئيعددية قددول اميعددا  ،مثددل التعدداو م د
اآلليددا واهلي ددا الدوليددة قددول اميعددا  ،وامطددار الددوطا قددول اميعددا  ،واملعدداواة وع دددا
التميي  ،وا ع يف ا يداة وا ريدة واألمدن الشي،د  ،وإقامدة العددل ،وا دراي األساسدية وا دع يف
املشاركة ،وحظر مجي أشكال الرل ،وا ع يف العمل ،وا ع يف معتوى معيشد مناسدب ،وا دع
يف ال،ددحة ،وا ددع يف التعلدديم ،واملعدداواة ددر ا،نعددر ولكددر امل درأة ،وحقددول ال ددل ،وحقددول
األشددياذ يو امعاقددة وامل دداجرين والالج ددر وملتمع د الل ددوص واألشددياذ عددد ا،نعددية
(مردع هبذه الوثيقة جدول موج يشم إىل التوصيا املقبولة) .وتعدر كدا و ددمد عدن سدعاد ا
ابمعددال عدن أ العديددد مددن هددذه التوصدديا هد ابل عددل قيددد التن يددذ ،وأ معظم ددا يتوادددع م د
العياسا وأدوا التي يط القائمة ،وأيه ستتيذ تدا م إيادية حعب االقتضاص.
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وأما التوصيا احملاط هبا علما ،وعددها  ١5توصية ،دتشمل ما يل :


 ١4توصية ُتظى ابلتمييد ،لكن ا يدح دذ ابل عدل وال ُتتدا مدن إىل إجدراصا
إيادية؛



توصددية واحدددة تقتض د مددن البلددد أ يتيددذ إج دراصا ال تندددر يددمن أولددواي
خ ت دده الوطني ددة ق ددول اميع ددا  ،وق ددد ال ت دوىل م ددن ي ددو أولوي ددة التوص دديا
املقبولة يف امطار ال ما ،ولة االستعراض الدور الشامل.

وأما التوصيا احملاط هبا علما وتعترب من ذة ابل عل ،دعددها  ١4توصية ،وتتمثل ديما يل :
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 ٢٠-١١٢التظأر إماانيأة توييأأو د أوة داىلمأأة إني املالفأ ابإليأراءات
اخلااة التابعة جمللس حقأوق اإلنسأان :كمدا يحكدر يف التقريدر الدوطا املقددا مدن
كد ددا و دد ددمد يف إطد ددار االسد ددتعراض الد دددور الشد ددامل (ال قد ددرة  ،)١5وج د د
ك ددا و د ددمد دع ددوة دائم ددة إىل املكل ددر ددوالاي يف إط ددار امجد دراصا ا اص ددة
التا عد ددة جمللد ددو حقد ددول اميعد ددا يف  ٢6ييعد ددا /أ ريل  ،٢٠١٣وزار د ددا املقد ددررة
ا اصددة املعنيددة ابلعددكن الالئددع يف كددايو الثاي/يندداير  .٢٠١5ومددن املنتظددر أ
ي ورها املقرر ا اذ املعا ابلتنمية يف تشرين الثاي/يودمرب ٢٠١٨؛
 ٣٣-١١٢التظأأر إماانيأأة إنشأأاء آلي أأة تتسأأيق واتيأأة إل أأداد التق أأارير
ومتابعأأة تتفيأأت التواأأيات وفقأأا لعتااأأر دليأأل أأا  ٢٠١٦بشأأنن ايليأأات
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الواتية إل داد التقارير واملتابعة التي نشرتو مفوضية حقوق اإلنسان :كما
أش ددار إىل يلد د التقريد در ال ددوطا املق دددا م ددن ك ددا و د ددمد يف إط ددار االس ددتعراض
الدور الشامل (ال قرة  ،)١7أيش هذه اآللية يف عاا  ،٢٠١7وهد الل ندة
املشددرتكة ددر الددوزارا املعنيددة تعددداد التقددارير الوطنيددة (القدرار رقددم ،٢٠١7/55
 ١5ح يرا /يوييه) ،التا عة ملكتدب رئديو الدوزراص .وقدد حع ادر أعضداص الل ندة مدر
من رئيو الوزراص (األمر رقم  ٢ ،٢٠١٨/٠٢شباط/درباير)؛
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 ٤٩-١١٢إلغاء جترمي القتف وإدرايو ضمن القأانون املأدو وفقأا للمعأايري
الدولية وا تماد قانون حلرية اإل ال متاشأيا مأا املعأايري الدوليأة :علدى الدر م
من اشتمال قايو العقواب علدى أحكداا جتدرا القدذ  ،يك دل الدسدتور وقدايو
االت،اال االجتماعية حرية امعالا لاشيا م املعايم الدولية؛
 ٥٠-١١٢ا تم أأاد تشأ أريا ش أأامل ملاافاب أأة االجت أأار ابل ش أأر و أأة م أأل
واتيأأة بشأأنن االجتأأار ابتشأأنام تتاأأمن ماشأرات والأأداف قابلأأة للقيأأا :
كمددا أشددم إليدده يف التقريددر الددوطا املقدددا مددن كددا و دددمد يف إطددار االسددتعراض
الدور الشامل ،ع ز التعديال املدخلة على قايو العقواب وقايو دخدول
الرعااي األجايب إىل كا و ددمد وامقامدة دي دا ومرادر دا وإ عدادهم من دا امطدار
القايوي الوطا ملكادحة االجتار ابألشياذ؛
 ٥٧-١١٢تاثي أ أ اجلاأ أأود الراميأ أأة إني ماافابأ أأة االجتأ أأار ابل شأ أأر و ل أ أ
اب تماد تشأريا شأامل رظأر و أر االجتأار ابل شأر ال سأيما االجتأار ابلتسأاء
السأأنرة املت ليأأة :كمددا أشددم إليدده
والفتيأأات تاأراض اسأأتغاللن ال غأأاء و ز
أعد دداله (ديمد ددا يتعلد ددع ابلتوصد ددية  )5٠-١١٢تد ددرى كد ددا و دد ددمد أ التعد ددديال
املدخلة على قايو العقواب كادية .وه تشمل االجتار ابلبشر والعيرة؛
 ٦٤-١١٢و ١٢٠-١١٢تتعلق التوايتان ابخل ة الواتية ملاافابة العتأ
اجلتسأ أأاو وترميأ أأان إني إدراد إشأ أأارات اأ أأددة لالجتأ أأار ابلتسأ أأاء واتافأ أأا
واسأأتغالليف الأأد ارة :حويددع ا ددة الوطنيددة الثاييددة ملكادحددة العند ا،نعدداي
( ،)٢٠١٨-٢٠١5وه د د تتضد ددمن تد دددا م ملكادحد ددة االجتد ددار ابلنعد دداص وال تيد ددا
وتددنل علددى وي د درام حم ددددة ملعدداعدة ويايددة يددحااي التحددري ا،نع د يف
املدارس الثايوية واملؤسعا العامة والضحااي احملتملر لتشويه األعضاص التناسلية
األيثويددة واالجتددار واالسددترالل ا،نع د والتميي د القددائم علددى التوجدده ا،نع د أو
اهلوية ا،نعايية؛
 ٦٨-١١٢و ٦٩-١١٢تتعلق التواأيتان ددراد م أدا املسأاواة اتيأر
لقاء العمل املتساوي القيمة ب الريا والتسأاء قأوان العمأل متشأيا مأا
اتفاقيات متظمة العمل الدولية :ترى كا و دمد أ هذا املبدأ من،دوذ عليده
ابل عل يف املادة  6٢من الدستور واملادة  ١6من قايو العمل؛
 ٧٣-١١٢ضأمان اايأأة العمأأا مأأن التمييأ لأأأ اسأأا اتاأأل القأأوم :
علددى الددر م مددن عدددا وجددود مددا يددنل ُتديدددا علددى حظددر التميي د علددى أسدداس
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ا،نعية دإ أ يوع من هذا التميي كن إثباته مبوجب القايو ابعتبار أحكاا
الدسددتور املتعلقددة ابلنعددل واألصددل ،وكددذا املددادة  7مددن االت اقيددة الدوليددة مايددة
حقددول مجي د العمددال امل دداجرين وأد دراد أسددرهم ال د صدددق علي ددا كددا و دددمد
وتندر من يف إطارها التشريع ؛






 ١٠٨-١١٢اختأأا التأأدابري الاللمأأة للتابقيأأق عارسأأات تعأأدد ال ويأأات
ومعاق أأة
القأ أاىليف اا أأيف اتم أأر الواق أأا وتش أأويو ات ا أأاء التتاس أألية لأ أ
املس أأاول تا أأا :ت ددنل امل ددادة  ٢79م ددن ق ددايو العق ددواب عل ددى جت ددرم الد د وا
ابمد درأتر ،وعل ددى معاقب ددة ك ددل ش دديل متد د و يعق ددد القد درا عل ددى يي ددة .وجتد ددر
امشددارة إىل أ عالقددا ال درتا ط القائمددة كددم الواق د تعددادل ،مبوجددب القددايو
املدددي ،الد وا شدري ة أ تعددتويف املعددايم املقددررة .وديمددا يتعلددع هبددذه املعددملة تددرى
كددا و دددمد أيدده يتعددر العمددل ودددع ن د إعالم د وتثقي د ديمددا يتعلددع اب قددول
وس ددبل مكادح ددة التنم دديط ا،نع دداي .وديم ددا يتعل ددع تش ددويه األعض دداص التناس ددلية
لددث ، ،دددإ القددايو ا دداذ ملكادحددة العن د ا،نعدداي يعاقددب علي ددا ويددنل
على التحقيع م ا،ناة ومعاقبت م؛
 ١٢٦-١١٢كفالأة املعاق أأة قانونيأأا لأأأ ا مأأا العتأ ضأأد التسأأاء مثأأل
العت أ املت أ ع والعت أ اجلتس أ  :أحقددر يف عدداا  ٢٠١١قددايو خدداذ ملكادحددة
العند د ا،نع دداي (الق ددايو  ،)84/VII/11مب ددا يف يلد د العند د الب دددي والن عد د
وا،نع واملعنو والعن املتعلع ابملما  ،دضال عن التحري؛
تع أ أأديل الق أ أأانون اجلتأ أ أاىل
 ١٤٨-١١٢و ١٤٩-١١٢بش أ أأنن املاأ أ أ
لتجأأرمي ومعاق أأة الأأبويء ل غأأاء اتافأأا ال أأالغ ب أ  ١٦و ١٨امأأا :كمددا
يك ددر يف التقري ددر ال ددوطا املق دددا م ددن ك ددا و د ددمد يف إط ددار االس ددتعراض ال دددور
الشددامل (ال قددرة  ،)٣تشددمل التعددديال ال د أدخل د علددى قددايو العقددواب يف
عاا  ٢٠١5تنقيح املادتر  ١4٨و ١49لت رم تع يل اسدترالل األط دال در
سن  ١6و ١٨عاما يف البراص أو التكعب من وراص يل .

 -6التوصية الوحيدة ال تقتض من كدا و ددمد أ تتيدذ إجدراصا ال ُتظدى ابألولويدة يف
خ ت ا الوطنية قول اميعا ه كما يل :


 ١٤-١١٢التص أأديق ل أأأ اتفاقي أأة الشأ أعوب اتا أألية والق لي أأة ١٩٨٩
(رقيف  )١٦٩ملتظمة العمل الدولية :ال توجد شعو أصلية وقبلية يف كا و دمد .

 -7وستحنش ددر توص دديا ا،ول ددة الثالث ددة م ددن االس ددتعراض ال دددور الش ددامل عل ددى ي ددال واسد د
لتوعية ا،م ور آبلية ُتاور االستعراض الدور الشامل وسيناقش العمل شم التوصيا املقبولدة
مد الددوزارا واملؤسعددا الد تضد ل مبعددؤوليا يف تن يددذهاُ ،تد رعايددة الل نددة املشددرتكة ددر
الوزارا املعنية تعداد التقارير الوطنية ،التا عة ملكتب رئيو الوزراص.
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قاىلمة التوايات  ١٤٤اليت حتظأ بتنييد كابو فريدي
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