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مقدمة
 -١عق ددد الفري ددق العام د املع ددي ابالس ددتعرا ال دددور الش ددام املنشد د مبوج د قد درار جملد د
حق ددو اإلنس ددان  ١/5دورت د الثالث ددة والثالث ددن م ددن  6إىل  ١٧أاير/م ددايو  .٢٠١٩واستُ ِّ
عرض د
احلالددة يف إثيوبيددا يف اجللسددة الثالثددة عشددرة املعقددودة يف  ١4أاير/مددايو  .٢٠١٩وتدرأ وفددد إثيوبيددا
انئ املدعي العام يف إثيوبيا غيديون تيموتيوو هاسديبون .واعتمدد الفريدق العامد التقريدر املتعلدق
إبثيوبيا يف جلست  ١٧املعقودة يف  ١6أاير/مايو .٢٠١٩
 -٢ويف  ١5كددانون الثاين/يندداير  ٢٠١٩اختددار جملد حقددو اإلنسددان فريددق املقددررين التدداي
(اجملموعة الثالثية) لتيسري استعرا احلالة يف إثيوبيا :أنغوال ونيبال وهنغاراي.
 -٣ووفق ددا للفق ددرة  ١5م ددن مرف ددق قد درار جملد د حق ددو اإلنس ددان  ١/5وللفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  ٢١/١6صدرت الواثئق التالية ألغرا استعرا احلالة يف إثيوبيا:
(أ)

تقرير وطي/عر كتايب مقدم وفقا للفقرة (١5أ) )(A/HRC/WG.6/33/ETH/1؛

(ب) جتميد د للمعلوم ددات أعدتد د مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددو اإلنس ددان
(املفوضية) وفقا للفقرة (١5ب) )(A/HRC/WG.6/33/ETH/2؛
(ج) موجز أعدت مفوضدية األمدم املتحددة السدامية حلقدو اإلنسدان وفقدا للفقدرة (١5ج)
).(A/HRC/WG.6/33/ETH/3
 -4وأُحيل إىل إثيوبيا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدها مسبقا ك من أملانيا
والربتغد ددال وبلجيكد ددا ابسد ددم جمموعد ددة األصد دددقا املعنيد ددة ابلتنفي د د واإلبد ددال واملتابعد ددة وإسد ددبانيا
وسددلوفينيا والسددويد واململكددة املتحدددة لربيطانيددا العظم د وأيرلندددا الشددمالية والددوالايت املتحدددة
األمريكية .وميكن االطالع عل ه ه األسئلة يف املوق الشبكي لالستعرا الدور الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكر الوفد أن االستعرا الدور الشدام يتدي فرصدة عظيمدة إلثيوبيدا خاصدة أن البلدد
مير بعملية إصالح سياسي عميق يهدف إىل تنشيط التمت حبقو اإلنسان.
 -6وق ددد أُع ددد التقري ددر ال ددوطي بتش دداور وثي ددق م د د مجي د د الوك دداالت احلكومي ددة ذات الص ددلة.
وابإلضددافة إىل ذلد ُع ِّقدددت منتدددايت تشدداورية مد جهددات مددن مجلتهددا اللجنددة اإلثيوبيددة حلقددو
اإلنسان ومنظمات اجملتم املدين واألوساط األكادميية .وجرى التشاور أيضا م عامة اجلمهور.
 -٧ويف أعقدداب االسددتعرا السددابق إلثيوبيددا أ ِّ
ُنشددئ آليددة وطنيددة للرصددد والتنفيد واإلبددال

واملتابعددة وه ددي تق ددوم ب دددور حمددور جله ددود احلكوم ددة الرامي ددة إىل تنسدديق تنفي د االلتزام ددات التعاهدي ددة
والتوصيات املدعومة من االستعرا السابق .وأُد ِّرج التوصيات يف خطدة العمد الوطنيدة الثانيدة
حلقدو اإلنسدان .وأ ِّ
ُنشددئ جلندة تنسدديق وطنيدة تتد ل مددن تسد وزارات ذات صددلة ورئدي اللجنددة
اإلثيوبية حلقو اإلنسان وُكلِّف ابإلشراف عل تنفي اخلطة.
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 -٨وشددهدت إثيوبيددا حتدددايت وأوقددا مضددطربة خددالل الف د ة قيددد االسددتعرا  .وعددا البلددد
احتجاجددات ومظدداهرات وأُعلِّن د في د حالتددا ط دوار  .وأدت ه د ه األحدددا إىل عمليددة إصددالح
سياسي وحتول ال يزال جاراي.
 -٩و خِّ
اُّت ت تدابري سياسية وإداريدة وتشدريعية هامدة مثد الصدف عدن آالف املدواطنن والعفدو
عددنهم وال سدديما أولئ د املتهمددن واملدددانن مبوجد إعددالن مكافحددة اإلرهدداب ومددنهم صددحفيون
ورفِّعد د تس ددمية اإلره دداب ع ددن كد د
وم دددونون ومعارض ددون وزعم ددا مجاع ددات سياس ددية معارض ددةُ .
ِّ
وح ِّظ ددرت مبوجد د إع ددالن
اجلماع ددات السياس ددية ال دديت كاند د ق ددد نُعتد د أبهن ددا منظم ددات إرهابي ددة ُ
ورِّحد د بعودهت ددا إىل البل ددد .وع دداد إىل البل ددد املنفي ددون م ددن ص ددحفين وكت دداب
مكافح ددة اإلره دداب ُ
ِّ
ورفد د احلظ ددر والقمد د
وسياس ددين ووس ددائط إع ددالم ومنظم ددات سياس ددية وه ددم يعمل ددون اآلن حبري ددةُ .
ِّ
وحد ِّدددت وُكشددف لعامددة
واحلصددار عددن املدددوانت واملواق د الشددبكية وحمطددات التلفزيددون السدداتليُ .
اجلمهددور وأُغلِّق د أمدداكن االحتجدداز الس درية ومواق د االنتهاكددات اجلسدديمة حلقددو اإلنسددان الدديت
تديرها وكاالت األمن وإنفاذ القانون.
ووِّجه د اهتام ددات للم ددو فن وأعض ددا أجه ددزة األم ددن وإنف دداذ الق ددانون ع ددن االنتهاك ددات
ُ -١٠
املزعومددة حلقددو اإلنسددان .وكددان أيضددا قيددد التنفي د ب درانم إصددالح مؤسسددي شددام يركددز عل د
القطدداع األمددي واملؤسسددات الدميقراطيددة .وأُجددر تنقددي لإلعددالانت املنشددئة لقدوات الدددفاع الددوطي
واجملل د االنتخددايب الددوطي ومؤسسددة أمددن املظددا وجيددر اسددتعرا اإلعددالانت املنشددئة للجهدداز
ال ددوطي لألم ددن واملخ ددابرات وإدارة الس ددجون االحتادي ددة .وجي ددر تنفيد د تغي ددري يف اهليكد د التنظيم ددي
واإلطار القانوين للمؤسسات الدميقراطية الرئيسية والوكاالت األمنية والنظام القضائي.
 -١١وأُلغدي اإلعددالن املتعلددق ابملؤسسددات واجلمعيددات اخلرييددة واسددتعي عند ابإلعددالن اجلديددد
املتعلددق ابجملتم د املدددين ال د يددوفر محايددة قويددة حلريددة تكددوين اجلمعيددات م د إنشددا آليددة معقولددة
للتنظديم واملسددا لة .وابإلضددافة إىل ذلد فدإعالن مكافحدة اإلرهدداب والنظددام القددانوين الد يددنظم
الصحافة يوجد يف مرحلة متقدمة من التنقي  .ومن املتوق اعتماد التشريعات االنتخابيدة اجلديددة
يف املستقب القري .
 -١٢وطرح الشكاوى والتدوترات الديت تثريهدا عمددا قدوات خبيثدة يف بعد األحيدان حتدداي
خطريا جلهود اإلصالح من خالل التسب يف النزاع وعدم االستقرار والتشرد يف أجزا خمتلفة من
البلد .وإدراكا من احلكومة للخطر اُّتد ت تددابري لددعم سديادة القدانون وضدمان املسدا لة وتعزيدز
السددالم .وأ ِّ
ُنشددئ جلنددة إداريددة للحدددود واهلددوايت للتحقيددق يف مجلددة أمددور منهددا األسددباب الكامنددة
ورا الصدددامات والنزاعددات الطائفيددة املتكددررة .وأ ِّ
ُنشددئ أيضددا جلنددة مصدداحلة وطنيددة مكلفددة بتعزيددز
التفاهم واملصاحلة والوائم بن الطوائ .
 -١٣والرؤية العامدة إلثيوبيدا هدي أن تصدب مدن البلددان املتوسدطة الددخ حبلدول عدام .٢٠٢5
وقد ساعدت جمموعة من االسد اتيجيات والسياسدات اإلمنائيدة علد حتقيدق نتدائ جدديرة ابلثندا .
وعمل احلكومة بتعاون وثيدق مد شدركا إمندائين دوليدن لتحقيدق أهدداف خطدة النمدو والتحدول.
ويدعم برانم شبكة األمان اإلنتاجية عددا كبريا من النا ال ين يعدانون مدن انعددام أمدن غد ائي
مزمن .وأ ِّ
ُنشئ بيئة سياسات متكينية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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 -١4وحقق إثيوبيدا التكدافؤ بدن اجلنسدن علد مسدتوى جملد الدوزرا إذ تشدغ النسدا 5٠
يف املائة من املناص الوزارية.
 -١5وق ددد نفد د ت إثيوبي ددا كلي ددا أو جزئي ددا جد د التوص دديات املدعوم ددة يف استعراض ددها الس ددابق
والعديد من التوصيات اليت أُحيط هبا علما.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١6أدىل  ١٣٢وفدددا ببيدداانت أثنددا جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة أثنددا جلسددة
التحاور يف الفرع الثاين من ه ا التقرير.
 -١٧وأشادت ملدي ابلتقدم احملرز حنو التنمية املستدامة املراعية للبيئة.
 -١٨وأشارت ماي إىل التدابري املتخ ة لتحسن متثي املرأة يف احلياة السياسية.
 -١٩وأشارت مالطة إىل التزام الدولة ابلقضا عل التمييز.
 -٢٠وأشارت موريتانيا إىل اعتماد خطة النمو والتحول.
 -٢١وأشددارت موريش ديو إىل خطددة العم د الوطني ددة حلقددو اإلنسددان وتصددديق الدولددة عل د
الربوتوكول املتعلق حبقو املرأة يف أفريقيا امللحق ابمليثا األفريقي حلقو اإلنسان والشعوب.
 -٢٢ورحبد املكسددي ابلق دوانن املنظمددة ملنظمددات اجملتم د املدددين وابجلهددود املب ولددة لتحقيددق
املساواة بن اجلنسن.
 -٢٣وحث اجلب األسود إثيوبيا عل محاية حقو األطفال ذو اإلعاقة.
 -٢4ورح املغرب ابعتماد خطة النمو والتحول.
 -٢5وأشارت موزامبيق إىل التصديق عل صكوك حقو اإلنسان وسياسة احلدود املفتوحة.
 -٢6وأشادت ميامنار ابجلهود املب ولة لزايدة متثي املرأة يف احلياة السياسية.
 -٢٧وأشارت انميبيا إىل مبادرات السالم واألمن واإلصالحات السياسية.
 -٢٨ورحبد د د نيب د ددال ابسد د د اتيجية الص د ددحة اإلجنابي د ددة الوطني د ددة وابلسياس د ددة الوطني د ددة اخلاص د ددة
ابألطفال.
 -٢٩وأشدارت هولنددا إىل اخلطدوات املتخد ة لإلفدراج عدن السدجنا السياسدين وملعاجلدة مسد لة
التع ي .
 -٣٠وأشادت نيجرياي خبطة النمو والتحول وابلتزام الدولة ابلسالم اإلقليمي.
 -٣١وأعرب النروي عن قلقها إزا العدد املتزايد من املشردين داخليا.
 -٣٢وأثن عمان عل إثيوبيا العتمادها خطتها الثانية للنمو والتحول.
 -٣٣وأعربد ابكسددتان عددن تقددديرها للسياسددات االقتصدادية الراميددة إىل توسددي نطددا الرعايددة
الصحية واهلياك األساسية التعليمية.
 -٣4ورحب الفلبن ابلقانون املتعلق ابالجتار ابلبشر والتهري .
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 -٣5وأشادت مجهورية كوراي بتنقي اإلعالن املتعلق ابملؤسسات اخلريية واجلمعيات.
 -٣6وشجع رومانيا الدولة عل مواصلة تنفي خططها املتعلقة حبقو النسا واألطفال.
 -٣٧وأشار االحتاد الروسي إىل خطة العم الوطنية حلقو اإلنسان.
 -٣٨وأشارت رواندا إىل اإلصالحات الرامية إىل تعزيز املساواة بن اجلنسدن والتددابري املتخد ة
لتدعيم السالم واألمن.
 -٣٩ورحب السنغال ابلتدابري املتخ ة لتوسي نطا احليز السياسي واملدين.
 -4٠ورحب صربيا إبنشا آلية وطنية للرصد واإلبال واملتابعة.
 -4١واع فد د سيش ددي ابخلطد دوات اإلجيابي ددة املتخد د ة لتعزي ددز حق ددو اإلنس ددان مب ددا يف ذلد د
حتسن روف االحتجاز.
 -4٢وأشارت سرياليون إىل اإلصالحات السياسية الرامية إىل بنا السالم والتماس الوطي.
 -4٣وأشددارت سددنغافورة إىل اجلهددود الكبددرية الدديت بُد ِّل لضددمان اإلنصدداف يف فددر احلصددول
عل التعليم.
 -44وأعربد سددلوفاكيا عددن تقدديرها للتقدددم احملددرز يف جمددال حقددو اإلنسددان ولكنهددا أعربد
عن قلقها إزا االستغالل اجلنسي لألطفال.
 -45وأشددارت سددلوفينيا إىل بع د
عن قلقها إزا النزاعات اإلثنية.

أوج د التحسددن يف جمددال حقددو اإلنسددان ولكنهددا أعرب د

 -46وأشار الصومال إىل اإلصالحات املتعلقة حبقو اإلنسدان واإلجدرا ات اإلجيابيدة املتخد ة
لتحقيق التوازن بن اجلنسن.
 -4٧وأشارت جنوب أفريقيا إىل اإلصالحات السياسدية والتعداون مد آليدات حقدو اإلنسدان
التابعة لألمم املتحدة.
 -4٨وهن ت إسبانيا إثيوبيا عن خمتل التدابري املعتمدة من االستعرا

السابق.

 -4٩وأعرب سر النكا عن تقديرها العتماد خطة العم الوطنية حلقو اإلنسان.
 -5٠وأشارت دولة فلسطن إىل االس اتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية.
 -5١وأشار السودان إىل تعزيز محاية حقو اإلنسان والتعاون م اآلليات الدولية.
 -5٢وأعرب السويد عن تفاؤل إزا تعزيز السالم اإلقليمي والتنمية واإلصدالحات الدميقراطيدة
احمللية.
 -5٣ورحب سويسرا ابإلصالحات وإبغال مراكز االحتجاز اليت مور فيها التع ي .
 -54ورحب اجلمهورية العربية السورية إبنشا اآللية الوطنية لإلبال واملتابعة.
 -55وأشدارت طاجيكسددتان إىل اإلصددالحات الديت تركددز علد حقدو اإلنسددان وتوسددي نطدا
احليز الدميقراطي.
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 -56ورحب

يلند ابإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 -5٧وأعرب توغو عن شكرها إلثيوبيا لتقدمي تقريرها.
 -5٨وأش د ددارت ت د ددون إىل التق د دددم احمل د ددرز يف تعزي د ددز حق د ددو اإلنس د ددان والدميقراطي د ددة واعتم د دداد
التشريعات.
 -5٩وشجع تركيا إثيوبيا عل تلبية احتياجات املشردين داخليا.
 -6٠ورحب أوغندا ابملبادرات املتعلقة بتغري املناخ والتدابري املتخ ة حلماية حقو الالجئن.
 -6١وأشارت أوكرانيا إىل بع
التشريعية.

التقدم يف جمال حقو اإلنسان مبا يف ذل اعتمداد القدوانن

 -6٢وأش ددارت اإلم ددارات العربي ددة املتح دددة إىل أوج د التحس ددن ال دديت حتقق د يف محاي ددة احلق ددو
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -6٣وأعرب د اململكددة املتح دددة لربيطانيددا العظم د وأيرلندددا الشددمالية ع ددن قلقهددا إزا األع ددداد
الكبرية من املشردين.
 -64وأشددارت الددوالايت املتحدددة األمريكيددة إىل إهنددا جتددرمي املعارضددة السياسددية وإىل السددماح
ابلتجمعات السلمية اآلن.
 -65وأشارت أوروغوا إىل تنفي خطة عم وطنية حلقو اإلنسان للف ة .٢٠٢٠-٢٠١6
 -66وأشارت فيي انم إىل اجلهود املب ولة حلماية احلقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -6٧وأشار اليمن إىل تنفي خطة العم الوطنية الثانية حلقو اإلنسان.
 -6٨وأشارت زامبيا إىل إغال مركز االحتجاز "مايكالو ".
 -6٩وأشارت زمبابو إىل التددابري املتخد ة لكفالدة الضدمان االجتمداعي والوصدول إىل التعلديم
والرعاية الصحية.
 -٧٠وأشارت أفغانستان إىل اإلصالحات اليت أُجري لتوسي احليز املددين ومكافحدة االجتدار
ابلبشر ومتكن املرأة.
 -٧١وأشارت اجلزائر إىل اجلهود املب ولة للقضا عل عم األطفال وحتسن حضور الفتيات
يف املدار .
 -٧٢وأشارت أنغوال إىل اجلهود املب ولة من أج توطيد السالم وضمان النمو االقتصاد .
 -٧٣وأشارت األرجنتن إىل اعتماد قانون جديد بش ن الالجئن.
 -٧4وأشارت أرمينيا إىل إنشا اآللية الوطنية لإلبال واملتابعة وتعزيز دور املرأة يف اجملتم .
 -٧5وأشادت أس اليا ابخلطوات املتخ ة لتوسي نطا احليدز السياسدي وحتسدن املسداواة بدن
اجلنسن.
 -٧6وذكر وفد إثيوبيا أن بلده قب مؤخرا طلبات لزايرة البلد مقدمدة مدن املقدرر اخلدا املعدي
حبريددة التجم د السددلمي وتكددوين اجلمعيددات واملقددرر اخلددا املعددي بتعزيددز ومحايددة احلددق يف حريددة
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التعبري والرأ واملقدرر اخلدا املعدي ابلفقدر املددق وحقدو اإلنسدان واملقدرر اخلدا املعدي ابحلدق
يف التعلدديم واملقددرر اخلددا املعددي ابلقضددا عل د التمييددز ضددد األشددخا املصددابن ابجلد ام وأفدراد
أسددرهم .ومت توقي د م د كرة تفدداهم م د اللجنددة الدوليددة للصددلي األمحددر للسددماح هلددا ابلوصددول إىل
مجي مرافق السجون.
 -٧٧وس كز احلكومة أساسا عل ضمان إجرا انتخاابت وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية
ِّ
وعد ِّدن رئددي
يف عددام  .٢٠٢٠وقددد أعتُمددد إعددالن جديددد بشد ن إنشددا اجمللد االنتخددايب الددوطي ُ
وع ِّززت قدرات  .وعالوة عل ذل جير تعدي التشريعات االنتخابية .وجيدر
جديد للمجل
ُ
أيضدا تعددي اإلعدالن رقددم  ٢٠٠٨/5٩٠املتعلدق حبريدة وسددائط اإلعدالم والوصدول إىل املعلومددات.
ويف آذار/م ددار  ٢٠١٩قامد د  ١٠٧أحد دزاب سياس ددية مب ددا يف ذلد د احلد دزب احل دداكم بتوقيد د
مدونة قواعد سلوك ستوج أنشطتها.
 -٧٨وتستض ددي إثيوبي ددا حد دواي ملي ددون الجد د م ددن حد دواي  ٢6بل دددا .وق ددد مت تنفيد د اإلط ددار
الشددام للتعامد مد مسد لة الالجئددن .وابإلضددافة إىل ذلد اعتُ ِّمددد إعددالن تقدددمي جديددد بشد ن
الالجئن وجير وض الصديغة النهائيدة السد اتيجية وطنيدة شداملة مددهتا  ١٠سدنوات للتعامد مد
مس لة الالجئن .وتب ل اجلهود الالزمة إلدراج الالجئدن يف نظدم وخطدط التنميدة الوطنيدة واحملليدة.
ويركز برانم خا عل احتياجات الالجئن من النسا والفتيات واألطفال إىل احلماية.
 -٧٩وقد أدت بع العوام مث اجلفاف والنزاع بن خمتل اجملموعات العرقية إىل تشدريد
ع دددد كب ددري م ددن األش ددخا داخلي ددا .وأدت مد دؤمترات املص دداحلة والس ددالم ال دديت عق دددت يف من دداطق
خمتلفددة وكد ل مبددادرات إعددادة اإلدمدداج والت هيد إىل عددودة حدواي  ٨٠٠ ٠٠٠مشددرد طواعيددة
إىل أحي ددائهم .وتُق دددَّم املس دداعدة اإلنس ددانية يف من دداطق التش ددرد والع ددودة .وتش ددم مب ددادرات أخ ددرى
إنشا جلنة مصاحلة وطنية وجلنة إدارية ملس ليت احلدود واهلوية.
 -٨٠وقددد سددن إثيوبيددا اإلعددالن رقددم  ٩٠٩لعددام  ٢٠١5إلدراج بروتوكددول مكافحددة هتري د
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو وبروتوكول من وقم ومعاقبة االجتار ابألشخا وخباصة
النسا واألطفال املكملن التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف القوانن
احملليددة .وأ ِّ
ُنشددئ جلنددة وطنيددة وفددر عمد علد املسددتوين اإلقليمددي واالحتدداد علد التدواي ملتابعددة
تنفي التشريعات ذات الصلة .وجير ب ل جهود متضافرة لضدمان العدودة اآلمندة للمهداجرين غدري
القانونين احملتجزين يف اخلارج.
 -٨١وأشدارت النمسدا إىل إطدال سدراح السددجنا السياسدين ولكنهدا أعربد عدن قلقهددا إزا
التوترات اإلثنية.
 -٨٢وأشارت أذربيجان إىل التقدم احملرز يف تنفي التوصيات املقدمة يف االستعرا

السابق.

 -٨٣وأشارت البحرين إىل إنشا اآللية الوطنية لإلبال واملتابعة.
 -٨4وأشارت برابدو إىل تنفي التدابري املتخ ة من أج تعزيز التماس االجتماعي.
 -٨5وأشارت بيالرو إىل اجلهود املب ولة ملكافحة الفساد واحلد من الفقر.
 -٨6وأشارت بلجيكا إىل اإلصالحات املقررة لتحسن حالة حقو اإلنسان.
 -٨٧وأشارت بنن إىل التدابري اليت اُّت ت لتحسن احلوار بن الثقافات واألداين.
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 -٨٨وأشارت بو ن إىل التقدم احملرز يف تنفي التوصيات املقدمة يف االستعرا

السابق.

 -٨٩وأشد ددارت دولد ددة بوليفيد ددا املتعد ددددة القوميد ددات إىل اإلصد ددالحات املتعلقد ددة حبمايد ددة حقد ددو
اإلنسان.
 -٩٠وأثن بوتسواان عل إثيوبيا إلصالحاهتا السياسية.
 -٩١وشجع الربازي إثيوبيا عل تعزيز املساواة بن اجلنسن ومكافحة العن ضد املرأة.
 -٩٢وأشددارت بلغدداراي إىل اجلهددود املب ولددة لض ددمان املسدداواة بددن اجلنسددن ومكافحددة االجت ددار
ابلبشر.
 -٩٣وأشارت بوركينا فاسو إىل اعتماد خطة عم وطنية حلقو اإلنسان للف ة .٢٠٢٠-٢٠١6
 -٩4وأشارت بوروند إىل إنشا اآللية الوطنية للرصد واإلبال واملتابعة.
 -٩5وأشددارت كددابو فددريد إىل إدراج التوصدديات املدعومددة مددن االسددتعرا
العم الوطنية حلقو اإلنسان.

السددابق يف خطددة

 -٩6ورحب كندا ابلقانون اجلديد املنظم ملنظمات اجملتم املدين.
 -٩٧وأشارت تشاد إىل إنشا آلية وطنية للرصد واإلبال واملتابعة.
 -٩٨وأشددارت شدديلي إىل اجلهددود املب ولددة مددن أجد من د التعد ي وغددريه مددن ضددروب املعاملددة
القاسية أو املهينة.
 -٩٩وأشادت الصن ابجلهود املب ولة للقضا عل الفقر وتطوير الربام التعليمية والصحية.
 -١٠٠وأعرب الكونغو عن تقديرها للتنفي اجلار خلطة العم الثانية حلقو اإلنسان.
 -١٠١وأعرب كوستاريكا عن شكرها إلثيوبيا عل تقريرها.
 -١٠٢ورحبد د ك ددوت ديفد دوار ابلت دددابري املتخ د د ة إلص ددالح اجملتم د د امل دددين ووس ددائط اإلع ددالم
وابحلرب ضد اإلرهاب.
 -١٠٣وأشارت كرواتيا إىل أهم اإلصالحات الدميقراطية.
 -١٠4وأعرت كواب عن شكرها إلثيوبيا عل تقريرها الوطي.
 -١٠5ورحب قرب بتعاون احلكومة م اجملتم املدين وأحزاب املعارضة.
 -١٠6وأشارت تشيكيا إىل إطال سراح السجنا السياسين وعودة أعضا املعارضة املنفين.
 -١٠٧وأش ددادت مجهوري ددة ك ددوراي الش ددعبية الدميقراطي ددة ابإلجن ددازات يف احل ددد م ددن الفق ددر والتعل دديم
والصحة واألمن الغ ائي.
 -١٠٨وأشددادت مجهوريددة الكونغددو الدميقراطيددة ابلقددانون املتعلددق ابالجتددار ابألشددخا
املهاجرين.

وهتري د

 -١٠٩وذك ددرت ال دددامنرك أن الش ددروط املس ددبقة لض ددمان التق دددم تش ددم محاي ددة الفئ ددات الض ددعيفة
املتضررة من النزاع.
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 -١١٠ورحب جيبويت ابإلصالحات السياسية اليت عززت الدميقراطية وسيادة القانون.
 -١١١وقدم اجلمهورية الدومينيكية توصيات.
 -١١٢وأشارت إكوادور إىل اعتماد خطة العم الوطنية الثانية حلقو اإلنسان.
 -١١٣وأثن مصر عل إثيوبيا ملا تب ل من جهود من أج تعزيز االستقرار يف املنطقة.
 -١١4وأعرب د إري د اي عددن ارتياحهددا لإلصددالحات السياسددية والتش دريعية اجلاريددة الدديت اعتمدددهتا
اإلدارة اجلديدة.
 -١١5وأشارت إستونيا إىل احلوار ال
السياسين.

جتري احلكومة م اجملتم املدين واإلفراج عدن السدجنا

 -١١6وأش ددارت فيج ددي إىل اجله ددود املب ول ددة ملند د التش ددرد ال ددداخلي م ددن خ ددالل آلي ددات اإلند د ار
املبكر.
 -١١٧وأشارت فنلندا إىل توسي جمال احلقو السياسية واملدنية.
 -١١٨وأعرب سلوفينيا عن قلقها إزا العن اإلثي.
 -١١٩ورحب غابون ابلتدابري املتعلقة ابألشخا

ذو اإلعاقة عل الرغم من التحدايت.

 -١٢٠ورحب جورجيا بقرار إنشا اآللية الوطنية لإلبال واملتابعة.
 -١٢١وأثن أملانيا عل إثيوبيا إلفراجهدا عدن السدجنا السياسدين ولإلصدالحات الديت شدرع
فيها مؤخرا.
 -١٢٢وأثن غاان عل إثيوبيا اللتزامها ابلتقيد حبقو اإلنسان واحلكم الرشيد.
 -١٢٣ورحب اليوانن بزايدة متثي النسا يف احلياة السياسية.
 -١٢4وأثن د غيدداان عل د إثيوبيددا ملددا تب ل د مددن جهددود للتصددد للفقددر والوصددول إىل الش درائ
الضعيفة من اجملتم .
 -١٢5وأشددارت هدداييت إىل اجلهددود املب ولددة مددن أج د تعزيددز حقددو اإلنسددان وحتسددن األح دوال
املعيشية لشعبها.
 -١٢6وأشار الكرسي الرسوي إىل اجلهود املب ولة يف جماالت التعليم والصحة و روف العم .
 -١٢٧وأثن هندورا عل إثيوبيا ملا تب ل من جهود للحد من الفقر مدن خدالل خطدة النمدو
والتحول الثانية.
 -١٢٨وأشارت هنغاراي إىل أن إثيوبيا طرف يف سب معاهدات دولية أساسية حلقو اإلنسان.
 -١٢٩ورحب آيسلندا ابخلطوات املتخ ة للنهو ابملساواة بن اجلنسن وحقو املرأة.
 -١٣٠وأشارت اهلند إىل تدابري بنا القدرات اليت خِّ
اُّت ت.
 -١٣١ورحب إندونيسيا خبطة النمو والتحول الثانية.
 -١٣٢وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل التعاون م اللجنة اإلثيوبية حلقو اإلنسان.
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 -١٣٣ورحد السددودان ابجلهددود املب ولددة حلمايددة حقددو اإلنسددان وتنفيد توصدديات االسددتعرا
السابق.
 -١٣4وحث د أيرلندددا إثيوبيددا عل د ضددمان إج درا حتقيقددات فوريددة ونزيهددة وشدداملة يف انتهاكددات
حقو اإلنسان.
 -١٣5وأثن إسرائي عل اعتماد الدولة الس اتيجيات وسياسدات وطنيدة مبدا يف ذلد بشد ن
املساواة بن اجلنسن وتعليم الفتيات.
 -١٣6وأعرب د إيطالي ددا ع ددن تق ددديرها اللت دزام الدول ددة ابلقض ددا عل د تش ددوي األعض ددا التناس ددلية
لإلان وزواج األطفال حبلول عام .٢٠٢5
 -١٣٧ورحب د اليدداابن ابلتقدددم احملددرز بش د ن متكددن امل درأة ومحايددة الالجئددن واحلقددو املدنيددة
والسياسية.
 -١٣٨ورح د د األردن ابعتمد دداد خطد ددة حقد ددو اإلنسد ددان للف د د ة  ٢٠٢٠-٢٠١6وغريهد ددا مد ددن
اخلطط والربام .
 -١٣٩ورحب كازاخستان ابإلصالحات املضدطل هبدا مبدا يف ذلد بشد ن تعزيدز محايدة حقدو
اإلنسان وتوسي احليز الدميقراطي.
 -١4٠وأشارت كينيا إىل إنشا آلية وطنية لإلبال واملتابعة وخطة اإلصدالح احلكوميدة املتعلقدة
حبقو اإلنسان.
 -١4١وأشارت الكوي إىل تنفي خطة العم الوطنية حلقو اإلنسان.
 -١4٢ورحب قريغيزستان ابإلجنازات اليت حتقق يف معاجلة مس لة املساواة بن اجلنسن.
 -١4٣وأثن مجهوريدة الو الشدعبية الدميقراطيدة علد إثيوبيدا لتنفيد ها السياسدة الوطنيدة للضدمان
االجتماعي.
 -١44وأشارت التفيا إىل قبول الطلبات العديدة اليت قدمتها اإلجرا ات اخلاصة لزايرة البلد.
 -١45وأشارت ليسوتو إىل التقدم احملرز يف محاية احلقو اجلنسية واإلجنابية للمرأة.
 -١46ورحب ليبيا ابلتدابري املتخ ة لتعزيز املؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان.
 -١4٧وأشددارت ليتوانيددا إىل إطددال سدراح السددجنا السياسددين واملدددافعن عددن حقددو اإلنسددان
والصحفين.
 -١4٨ورحب لكسمرب ابجلهود الكبرية املب ولة يف استقبال الالجئن من إري اي.
 -١4٩وأشارت مدغشقر إىل أن قانون األسرة ينص عل متت املرأة ابملساواة يف احلقو .
 -١5٠واع ف الربتغال أبمهية التدابري املتخ ة لتحسن حالة حقو اإلنسان.
 -١5١وأشارت مجهورية فنزويال البوليفارية إىل أن التعليم يُعط االهتمام عل سبي األولوية.
 -١5٢ورحب قطر خبطة النمو والتحول.
 -١5٣واع ف نيوزيلندا ابلتقدم احملرز يف فت الفضا املدين والسياسي.
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 -١54وذك ددر وف ددد إثيوبيد ددا أن البل ددد جن د د عل د د مد دددى الس ددنوات الد د د  ٢٠الس ددابقة يف تنفي د د
اس اتيجيت لتوسي وأتهي مرافق الرعاية الصدحية األوليدة ممدا أدى إىل حتسدينات يف جمدال صدحة
األم والطفد وتراجد مطددرد يف معدددل وفيددات األطفددال دون سددن اخلامسددة .ولكددن الطريددق مددا زال
طويال لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
 -١55وقدد ُع ِّممد شدواغ املدرأة بفعاليدة يف الدربام الوطنيدة واخلطدط اإلمنائيدة كمدا يتضد مدن
إدراج مشاركة املرأة واالستفادة منها بوصفها ركيزة يف اخلطة اخلمسدية للنمدو والتحدول .وابإلضدافة
إىل ذل ُو ِّض دلي لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ودلي للميزنة املراعية للمنظور اجلنساين.
 -١56وحيظددر القددانون مجي د أشددكال التمييددز مبددا يف ذل د التمييددز اجلنسدداين .واعتُ ِّمدددت تدددابري

سياساتية ومؤسسية مث اس اتيجية التنمية والتغيري اخلاصة ابلنسا حلماية حقو املرأة .وجير
تنفيد د اخلط ددة االسد د اتيجية للتص ددد للعند د ض ددد النس ددا واألطف ددال بطريق ددة متكامل ددة ومتع ددددة
القطاعددات وأ ِّ
ُنشددئ خمتل د اهليئددات املؤسسددية مث د وحدددات محايددة الطف د وامل درأة يف مكات د
الش ددرطة والقض ددا  .وحيظ ددر اإلع ددالن املتعل ددق ابمل ددو فن امل دددنين لع ددام  ٢٠١٧ص د دراحة التح ددر
اجلنسي يف مكان العم .
 -١5٧وتركز االس اتيجية الوطنية املتعلقة ابملمارسات التقليدية الضارة علد القضدا علد زواج
األطفال وتشوي األعضا التناسلية لإلان واالختطداف .ومدن املتوقد مدن تنفيد اإلعدالن املتعلدق
بتسجي الوقائ احليوية ال يدعو إىل تسجي مجي حاالت الوالدة والزواج والطدال والوفداة
أن يس د دداعد اجله د دود الرامي د ددة إىل القض د ددا علد د د زواج األطف د ددال .ويف مد د دؤمتر القم د ددة الع د دداملي األول
للفتيددات ال د ُع ِّقددد يف لندددن يف عددام  ٢٠١4التزم د احلكومددة ابلقضددا عل د زواج األطفددال
وتشوي األعضا التناسلية لإلان حبلول عام  ٢٠٢5وأعدت خريطة طريق للتنفي .
 -١5٨وجددرى تنفي د مبددادرات التوعيددة للقضددا عل د القوال د النمطيددة ومظدداهر الوصددم السددائدة
ضد األشخا ذو اإلعاقة وتُ ِّرمج اتفاقية حقدو األشدخا ذو اإلعاقدة إىل مخد لغدات
ووِّزعد علد اجلمهدور .ودعدم حكددم رخيدي صدددر عدن غرفدة االحتدداد حدق األشددخا ذو
حمليدة ُ
العاه ددات البصد درية يف العمد د كقض دداة يف احمل دداكم القانوني ددة .ومد د ذلد د م ددا زال م ددن التح دددايت
الرئيسددية وصددول األشددخا ذوو اإلعاقددة إىل اخلدددمات االجتماعيددة وتعمدديم حقددو األشددخا
ذو اإلعاقة.
 -١5٩وجيددر تنفي د سياسددة وطنيددة شدداملة متعلقددة ابلطف د اسددتنادا إىل أحكددام اتفاقيددة حقددو
الطف وامليثا األفريقي حلقو الطف ورفاه .
 -١6٠وقددد سدداهم يف حتقيددق األمددن الغد ائي والتصددد لسددو التغ يددة مبددادرات وطنيددة مددن قبيد
اسد اتيجية األمددن الغد ائي يف املندداطق احلضدرية والريفيددة والسياسددة الوطنيددة للحمايددة االجتماعيددة
وسياس ددة التنمي ددة احلض درية وب درانم ش ددبكة األم ددان اإلنتاجي ددة واس د اتيجية إجي دداد ف ددر العم د
وبرانم بنا أصول األسر املعيشدية .وارتفعد اإلنتاجيدة الزراعيدة مدن خدالل املسداعدة املقدمدة إىل
امل دزارعن .غ ددري أن ح دداالت اجلف دداف املتك ددررة طرح د بع د التح دددايت .وينبغ ددي مواص ددلة تعزي ددز
اجلهددود العامليددة الراميددة إىل مكافحددة آاثر تغددري املندداخ ويكتسددي الدددعم املقدددم للوفددا اباللتزامددات
الوطنيددة أمهيددة حامسددة لتحقيددق األمددن الغ د ائي .وتشددك الش دراكة العامليددة عددامال رئيسدديا لتحقيددق
أهداف التنمية املستدامة.
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 -١6١وقددد أدى عددزم احلكومددة علد تددوفري تعلدديم جمدداين ويف املتندداول إىل توسددي املرافددق التعليميددة
عل مجي املستوايت .وأ ِّ
ُدخ برانم للتغ ية املدرسية يف املناطق املتضررة من اجلفاف وللطدالب
املنتمن إىل أسر فقرية.
 -١6٢ويف اخلتددام أعددرب وفددد إثيوبيددا عددن تفاؤل د إزا التوصدديات اإلجيابيددة والبنددا ة الدديت تلقاهددا
واليت ستكون مبثابة مدخالت يف عملية اإلصالح اجلارية.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١6٣ستنظر إثيوبيا يف التوصيات التالية وتقدم ردودا عليها يف الوقت املناسب ولكن يف
موعد ال يتجاوز الدورة الثانية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
النظن ننر يف التصن ننديق عل ن ن الصن ننكو الدولين ننة األساسن ننية حلقن ننوق
١-١6٣
اإلنسان اليت ليست بعد طرفا فيها (كوت ديفوار)؛
املضن ن حن ننو التص ننديق علن ن الص ننكو الدولي ننة األساس ننية حلق ننوق
٢-١6٣
اإلنسان (اليوانن)؛
النظر يف التصديق علن مجين الصنكو الدولينة األساسنية حلقنوق
٣-١6٣
اإلنسان اليت ليست بعد طرفا فيها (إيطاليا)؛
التصننديق علن مننا تبقن من املعاهنندات الدوليننة األساسننية حلقننوق
4-١6٣
اإلنسان (ليتوانيا)؛
التصديق عل اتفاقية االحتاد األفريق حلماية املشردي داخلينا يف
5-١6٣
أفريقيا ومساعدهتم (اتفاقينة كمبناال) ووضن إطنار سياسناي جلمين املشنردي داخلينا
(النرويج)؛
التص ننديق علن ن اتفاقي ننة كمب نناال واخت ننا الت نندابر الالزم ننة لض ننمان
6-١6٣
وصول املنظمات اإلنسانية (سويسرا)؛
٧-١6٣

التصديق عل اتفاقية كمباال (أوغندا)؛

التص ننديق علن ن بروتوك ننول ع ننام  2014امللح ننق ابتفاقي ننة منظم ننة
٨-١6٣
العمل الدولية املتعلقة ابلعمل اجلربي( 1930 ،اململكنة املتحندة لربيطانينا العظمن
وأيرلندا الشمالية)؛
النظننر يف االنضننمام إىل اتفاقيننة منظمننة العمننل الدوليننة رقننم 1٨9
٩-١6٣
بشأن العمل الالئق للعمال املنزليني والتصديق عليها (أوروغواي)؛
التصديق عل اتفاقية االحتاد األفريق حلماية املشردي داخلينا يف
١٠-١6٣
أفريقيا ومساعدهتم (اتفاقية كمباال) (بلجيكا)؛
التصننديق عل ن نظننام رومننا األساس ن للمحكمننة اجلنائيننة الدوليننة
١١-١6٣
ومواءمة التشريعات الوطنية مواءمة اتمة م مجي التزامات البلد مبوجب نظام رومنا
األساس (التفيا)؛
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النظ ننر يف االنض ننمام إىل نظ ننام روم ننا األساسن ن للمحكم ننة اجلنائي ننة
١٢-١6٣
الدولية والتصديق عليه (أوروغواي)؛
١٣-١6٣
(قربص)؛

التصننديق عل ن نظننام رومننا األساس ن للمحكمننة اجلنائيننة الدوليننة

االنض ننمام إىل نظ ننام روم ننا األساسن ن للمحكم ننة اجلنائي ننة الدولي ننة
١4-١6٣
ومواءمة التشريعات الوطنية مواءمة اتمة م نظام روما األساس (إستونيا)؛
التصديق عل اتفاقية االحتاد األفريق حلماية املشردي داخلينا يف
١5-١6٣
أفريقيا ومساعدهتم (الدامنر )؛
التص ننديق علن ن الربوتوك ننول االختي نناري امللح ننق ابتفاقي ننة حقن ننوق
١6-١6٣
الطف ننل بشن ننأن بي ن ن األطف ننال واسن ننت الل األطفن ننال يف الب نناء ويف املن ننواد اإلابحين ننة،
والربوتوكننول االختينناري التفاقيننة مناهضننة التعننبيب وغننر م ن ضننرو املعاملننة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،واالتفاقية الدولية حلماية مجي األشخاص
م االختفاء القسري (توغو)؛
التصن ننديق عل ن ن الربوتوكن ننول االختين نناري التفاقين ننة حقن ننوق الطفن ننل
١٧-١6٣
املتعلق إبجراء تقدمي البالغات (سلوفاكيا)؛
التصن ننديق عل ن ن الربوتوكن ننول االختين نناري امللحن ننق ابلعهن نند الن نندوي
١٨-١6٣
اخلنناص ابحلقننوق املدنيننة والسياسننية والربوتوكننول االختينناري الثنناي امللحننق ابلعهنند
الن نندوي اخلن نناص ابحلقن ننوق املدنين ننة والسياسن ننية ،اهلن نناد إىل إل ن نناء عقوبن ننة اإلعن نندام
(إسبانيا)؛
التصننديق عل ن الربوتوكننول االختينناري التفاقيننة مناهضننة التعننبيب
١٩-١6٣
وغر م ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (اجلبل األسود)؛
التصن ننديق عل ن ن الصن ننكو الدولين ننة حلقن ننوق اإلنسن ننان م ن ن قبين ننل
٢٠-١6٣
الربوتوكولني االختياريني امللحقني ابلعهند الندوي اخلناص ابحلقنوق املدنينة والسياسنية
(إستونيا)؛
النظن ننر يف االنضن ننمام إىل الربوتوكن ننول االختين نناري امللحن ننق ابلعهن نند
٢١-١6٣
النندوي اخلنناص ابحلقننوق املدنيننة والسياسننية والربوتوكننول االختينناري الثنناي امللحننق
ابلعهد الدوي اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلاد إىل إل اء عقوبنة اإلعندام،
والربوتوك ننول االختي نناري التفاقي ننة القض نناء علن ن مجين ن أش ننكال التميي ننز ض نند املن نرأة
(أوكرانيا)؛
التصديق عل الربوتوكول االختياري الثناي امللحنق ابلعهند الندوي
٢٢-١6٣
اخلن نناص ابحلقن ننوق املدنين ننة والسياسن ننية ،اهل ن ناد إىل إل ن نناء عقوبن ننة اإلعن نندام (اجلبن ننل
األسود)؛
التصديق عل الربوتوكول االختياري الثناي امللحنق ابلعهند الندوي
٢٣-١6٣
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلاد إىل إل اء عقوبة اإلعدام (كرواتيا)؛
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التصديق عل الربوتوكول االختياري الثناي امللحنق ابلعهند الندوي
٢4-١6٣
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلاد إىل إل اء عقوبة اإلعدام (قربص)؛
التصديق عل الربوتوكول االختياري الثناي امللحنق ابلعهند الندوي
٢5-١6٣
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلاد إىل إل اء عقوبة اإلعدام (تشيكيا)؛
تسري االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجي األشنخاص من
٢6-١6٣
االختفاء القسري (العراق)؛
املض ن يف إهننناء إج نراءات االنضننمام إىل االتفاقيننة الدوليننة حلمايننة
٢٧-١6٣
مجي األشخاص م االختفاء القسري (عمان)؛
مواص ننلة عملي ننة التص ننديق علن ن االتفاقي ننة الدولي ننة حلماي ننة مجين ن
٢٨-١6٣
األشننخاص م ن االختفنناء القسننري واالتفاقيننة الدوليننة حلمايننة حقننوق مجي ن العمننال
املهاجري وأفراد أسرهم (السن ال)؛
تسن ن نري عملي ن ننة االنض ن ننمام إىل االتفاقي ن ننة الدولي ن ننة حلماي ن ننة مجين ن ن
٢٩-١6٣
األشننخاص م ن االختفنناء القسننري واالتفاقيننة الدوليننة حلمايننة حقننوق مجي ن العمننال
املهاجري وأفراد أسرهم (سراليون)؛
إهنن نناء إج ن نراءات االنضن ننمام إىل االتفاقين ننة الدولين ننة حلماين ننة مجي ن ن
٣٠-١6٣
األشخاص م االختفاء القسري (أوكرانيا)؛
النظ ننر يف االنضن ننمام إىل االتفاقين ننة الدولي ننة حلماين ننة حقن ننوق مجي ن ن
٣١-١6٣
العمال املهاجري وأفراد أسرهم (قرغيزستان)؛
النظ ننر يف التص ننديق علن ن االتفاقي ننة الدولي ننة حلماي ننة حق ننوق مجين ن
٣٢-١6٣
العمال املهاجري وأفراد أسرهم (الفلبني)؛
النظ ننر يف التص ننديق علن ن االتفاقي ننة الدولي ننة حلماي ننة حق ننوق مجين ن
٣٣-١6٣
العمال املهاجري وأفراد أسرهم (ماي)؛
النظ ننر يف التص ننديق علن ن االتفاقي ننة الدولي ننة حلماي ننة حق ننوق مجين ن
٣4-١6٣
العمننال املهنناجري وأف نراد أسننرهم ،واالتفاقيننة الدوليننة حلمايننة مجي ن األشننخاص م ن
االختفاء القسري ،والربوتوكول االختياري امللحق ابتفاقينة مناهضنة التعنبيب وغنر
م ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (سري النكا)؛
٣5-١6٣
(أملانيا)؛

التصننديق عل ن الربوتوكننول االختينناري التفاقيننة مناهضننة التعننبيب

النظ ننر يف االنض ننمام إىل الربوتوك ننول االختي نناري التفاقي ننة مناهض ننة
٣6-١6٣
التعبيب يف أقر وقت ممك (غاان).
التصننديق عل ن الربوتوكننول االختينناري التفاقيننة مناهضننة التعننبيب
٣٧-١6٣
وغر م ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (سويسرا)؛
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التصنديق علن الربوتوكنول االختيناري التفاقينة مناهضنة التعنبيب،
٣٨-١6٣
وتطبيننق املننادة  3٦م ن اتفاقيننة فيينننا للعالقننات القنصننلية تطبيق ن ا متسننق ا يف مجي ن
احلاالت (النمسا)؛
النظ ننر يف االنض ننمام إىل الربوتوك ننول االختي نناري التفاقي ننة مناهض ننة
٣٩-١6٣
التعننبيب وغننر م ن ضننرو املعاملننة أو العقوبننة القاسننية أو الالإنسننانية أو املهينننة
(شيل )؛
4٠-١6٣
(الدامنر )؛

التصننديق عل ن الربوتوكننول االختينناري التفاقيننة مناهضننة التعننبيب

تعزيز التعاون م اإلجنراءات اخلاصنة والسنما هلنا ابلوصنول دون
4١-١6٣
أي عائق (أملانيا)؛
النظنر يف توجينه دعنوة دائمننة إىل مجين اإلجنراءات اخلاصنة التابعننة
4٢-١6٣
جمللس حقوق اإلنسان (التفيا)؛
4٣-١6٣

مواصلة التعاون م املكلفني بوالايت (السن ال)؛

توجينه دعننوة دائمننة مفتوحننة إىل اإلجنراءات اخلاصننة التابعننة جمللننس
44-١6٣
حقوق اإلنسان (أوكرانيا)؛
توجيننه دعننوة دائمننة إىل اإلج نراءات اخلاصننة التابعننة جمللننس حقننوق
45-١6٣
اإلنسان لزايرة البلد (أوروغواي)؛
توجي ننه دع ننوات دائم ننة إىل مجين ن آلي ننات األم ننم املتح نندة حلق ننوق
46-١6٣
اإلنسان (النمسا)؛
توجيننه دعننوة دائمننة إىل مجي ن اإلج نراءات اخلاصننة التابعننة جمللننس
4٧-١6٣
حقوق اإلنسان (كابو فردي)؛
توجيننه دعننوة دائمننة إىل اإلج نراءات اخلاصننة التابعننة جمللننس حقننوق
4٨-١6٣
اإلنسان (كوستا ريكا)؛
4٩-١6٣

توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة (تشيكيا)؛

النظر يف معاجلة النزايرات املعلَّقنة من جاننب املكلفنني بنوالايت يف
5٠-١6٣
إطار اإلجراءات اخلاصة (جورجيا)؛
مواصنلة تعزيننز التعنناون من آلينات األمننم املتحنندة حلقننوق اإلنسننان
5١-١6٣
بسننبل منهننا توجيننه دعننوة دائمننة إىل مجين اإلجنراءات اخلاصننة التابعننة جمللننس حقننوق
اإلنسان (أيرلندا)؛
اعتماد هنج مفتو ومبين علن االسنتحقاق عنند اختينار املرشنحني
5٢-١6٣
الننوطنيني النتخنناابت هيئننات معاهنندات األمننم املتحنندة (اململكننة املتحنندة لربيطانيننا
العظم وأيرلندا الشمالية)؛

GE.19-11407

15

A/HRC/42/14

مواصننلة التعنناون م ن منظومننة األمننم املتحنندة م ن أجننل االمتثننال
5٣-١6٣
اللتزامات اإلبالغ (اجلمهورية الدومينيكية)؛
تسري عملينة تضنمني تشنريعاهتا الوطنينة أحكنام الصنكو الدولينة
54-١6٣
حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها (زمبابوي)؛
النظننر يف تضننمني تشنريعاهتا تعريفنا للتعننبيب وفقنا ألحكننام اتفاقيننة
55-١6٣
مناهضة التعبيب (الربازيل)؛
التعجيل ابجلهود الرامينة إىل تعنديل اإلعنالن املتعلنق حبرينة وسنائ
56-١6٣
اإلع ننالم والوص ننول إىل املعلوم ننات حلماي ننة احل ننق يف حري ننة التعب ننر وحري ننة الص ننحافة
(ملديف)؛
مواءمنة إعننالن مكافحنة اإلرهننا رقنم  2009/٦٥2من املعنناير
5٧-١6٣
الدولية حلقوق اإلنسان (السن ال)؛
االنتهاء م تنقيح إعالن مكافحة اإلرها وإعنالن حرينة وسنائ
5٨-١6٣
اإلعننالم والوصننول إىل املعلومننات والقننانون االنتخنناي وضننمان تنفيننب ا عل ن حنننو
فعال (أملانيا)؛
إعطاء األولوية لتنقيح إعالن مكافحنة اإلرهنا وقنانون اخلندمات
5٩-١6٣
اإلعالمية ملواءمتهما م التزامات إثيوبيا وتعهداهتا الدولية يف جمال حقنوق اإلنسنان
(الوالايت املتحدة األمريكية)؛
مواصنلة تنندابرها اإلصننالحية لتوسنني احلينز املنندي ومحايننة احلننق يف
6٠-١6٣
حرية التعبر ،وال سيما عن طرينق تنقنيح إعنالن مكافحنة اإلرهنا وإعنالن وسنائ
اإلعالم (مجهورية كوراي)؛
التعجي ننل بعملين ننة اسن ننتعراض إع ننالن مكافحن ننة اإلرهن ننا وإعن ننالن
6١-١6٣
اجلرائم احلاسوبية وفق ا للعهد الدوي اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (بلجيكا)؛
6٢-١6٣
(أملانيا)؛

ب يننة ضننمان احلننق يف اخلصوصننية ،تنقننيح إعننالن اجلنرائم احلاسننوبية

االنتهاء م استعراض قانون مكافحة اإلرها  ،وكنبل القنانونني
6٣-١6٣
االنتخاي واإلعالم ملواءمتهما م املعاير الدولية (اليوانن)؛
استعراض القوانني م منظور جنساي واعتماد قانون شامل بشنأن
64-١6٣
العنف اجلنساي يشمل مجي أشكال العنف ضد املرأة (آيسلندا)؛
مواصن ن ننلة تعمن ن ننيم مراعن ن نناة حقن ن ننوق األشن ن ننخاص وي اإلعاقن ن ننة يف
65-١6٣
تشريعاهتا الوطنية (إندونيسيا)؛
استعراض أحكام اإلعالن املتعلق ابملؤسسات اخلرية واجلمعينات،
66-١6٣
البي قد يبدو منتهك ا حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتم املدي (ليسوتو)؛
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اعتمنناد قننانون شننامل وجننام بشننأن العنننف اجلنسنناي والتصنندي
6٧-١6٣
جلمي أشكال العنف ضد املرأة (ليسوتو)؛
اعتم نناد مش ننروع ق ننانون بش ننأن تش ننجي زايدة مش نناركة منظم ننات
6٨-١6٣
اجملتم املدي يف أعمال حقوق اإلنسان (ماي)؛
تسري استعراض التشريعات الوطنية الرئيسية هبند ضنمان هتيئنة
6٩-١6٣
بيئننة آمنننة ومتكينيننة للمجتم ن املنندي واملنندافعني ع ن حقننوق اإلنسننان والصننحفيني
(ليتوانيا)؛
إعن ننادة النظن ننر يف إطن ننار العقوبن ننة املفروضن ننة عل ن ن م ن نرتكي العنن ننف
٧٠-١6٣
اجلنس وزايدة املوارد املخصصة ملكافحة العنف اجلنس واجلنساي (النرويج)؛
اإلسراع بس مشروع القانون املوضوع واإلعنالن املعنروض لتعزينز
٧١-١6٣
مكاتب اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان ومؤسسة أمني املظامل (سيشيل)؛
تعزي ننز اإلطن ننار القن ننانوي الن ننوطين لض ننمان من ن ن انتهاكن ننات حقن ننوق
٧٢-١6٣
اإلنسان يف مراكز االحتجاز ومساءلة مرتكبيها (سيشيل)؛
٧٣-١6٣
(سراليون)؛

تعمننيم مراعنناة حقننوق النسنناء وات اإلعاقننة يف القننانون واملمارسننة

النظر يف إل اء أحكام حمددة م قانون األسرة هتيئ اجملنال للتميينز
٧4-١6٣
عل أساس اإلعاقة فيما يتعلق ابحلقوق (سراليون)؛
االنته نناء من ن تنق ننيح التشن نريعات الوطني ننة الرئيس ننية ،مب ننا يف لن ن
٧5-١6٣
ق ننانون االنتخ نناابت ،وق ننانون وس ننائ اإلع ننالم ،وإع ننالن مكافح ننة اإلره ننا وكفال ننة
تنفيبها تنفيبا فعاالا (سلوفاكيا)؛
تطننوير إطارهننا التش نريع املتعلننق ابلتعلننيم لكفالننة احلننق يف التعلننيم
٧6-١6٣
للجمي (سلوفاكيا)؛
تعزيز إطارها القانوي املتعلق ابلتعليم ب ينة ضنمان احلنق يف التعلنيم
٧٧-١6٣
للجمي (كوت ديفوار)؛
ب ننبل اجله ننود الالزم ننة لوضن ن تشن نريعات مالئم ننة تض ننم احل ننق يف
٧٨-١6٣
التعليم للجمي (غياان)؛
٧٩-١6٣
(كابو فردي)؛

حتسن ننني التشن ننريعات الوطنين ننة بشن ننأن التعلن ننيم اجملن نناي واإللزام ن ن

نزع صفة اجلرمية ع العالقات اجلنسية ابلرتاض بنني البنال ني من
٨٠-١6٣
نفس اجلنس (إسبانيا)؛
اعتمنناد قننانون شننامل وجننام بشننأن العنننف اجلنسنناي والتصنندي
٨١-١6٣
جلمي أشكال العنف ضد النساء والفتيات (السويد)؛
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تع ننديل الق ننانون اجلن ننائ هب نند زايدة العق ننوابت املفروض ننة علن ن
٨٢-١6٣
تشننويه األعضنناء التناسننلية لننثان  ،وجتننرمي االغتصننا يف إطننار الننزوا  ،واسننتبعاد
انطباق ظرو خم ّففة يف حاالت العنف املنزي (السويد)؛
إل نناء أحكننام ومننواد قننانون األسننرة م ن أجننل حظننر التمييننز عل ن
٨٣-١6٣
أساس اإلعاقة (اجلزائر)؛
جتن ننرمي االغتصن ننا يف إطن ننار الن ننزوا واسن ننتبعاد انطبن نناق الظن ننرو
٨4-١6٣
املخففة املنصوص عليها يف القانون اجلنائ يف حاالت العنف املنزي (بلجيكا)؛
٨5-١6٣
(بواتن)؛

مواصلة تعزيز اإلطاري القانوي واملؤسس حلماية حقوق اإلنسنان

جتن ننرمي االجتن ننار ابلنسن نناء واألطفن ننال جترمي ن ن ا واضن ننح ا وفق ن ن ا للمعن نناير
٨6-١6٣
الدولية ،وحظر بي األطفال صراحة ،وببل اجلهود الالزمة للحد م معدل وفينات
األمهات (كوستاريكا)؛
إل نناء أو تعننديل التشنريعات الننيت قنند تضن عقبننات أمننام األنشننطة
٨٧-١6٣
املشروعة املضطل هبا لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها (كرواتيا)؛
االنتهاء م تنقيح القانون االنتخاي ابلنظر إىل االنتخاابت العامنة
٨٨-١6٣
لعام  2020والرتكيز عل املشاركة املتساوية جلمي املواطنني (تشيكيا)؛
ضننمان اسننتقالل اللجنننة اإلثيوبيننة حلقننوق اإلنسننان ،ومكتننب أمننني
٨٩-١6٣
املظامل ،واجلهاز القضائ (أملانيا)؛
زايدة قدرة اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان عل رصد التجاوزات
٩٠-١6٣
واالنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان (اليوانن)؛
تنفيب مشروع القانون البي أ ِجنز منؤخرا تنفينبا كنامالا لنزايدة تعزينز
٩١-١6٣
اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
اعتمنناد مشننروع القننانون الرام ن إىل دعننم عمننل اللجنننة اإلثيوبيننة
٩٢-١6٣
حلقوق اإلنسنان للقينام جبملنة أمنور منهنا تندريب قنوات األمن واملنوظفني احلكنوميني
وعامة اجلمهور بشأن حقوق اإلنسان (كينيا)؛
مواصلة تقوية املؤسسات الوطنية حلقنوق اإلنسنان من أجنل تعزينز
٩٣-١6٣
ومحاية حقوق مجي الشرائح السكانية (نيبال)؛
دع ننم ض ننحااي انتهاك ننات حق ننوق اإلنس ننان ،مبن ن ف ننيهم املش ننردون
٩4-١6٣
داخليا ،من خنالل تعزينز اآللينات املؤسسنية لتحقينق املصناحلة وتعزينز املسناءلة عن
الفظائ املرتكبة (هولندا)؛
التعجين ننل بعملين ننة املصن نناحلة ع ن ن طرين ننق جلنن ننة املصن نناحلة الوطنين ننة
٩5-١6٣
والتعامل بشكل كامل م مجي أصحا املصلحة (النرويج)؛
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مضاعفة جهودها الرامينة إىل زايدة تقوينة املؤسسنة الوطنينة حلقنوق
٩6-١6٣
اإلنسان (ابكستان)؛
مواصلة تعزيز اسنتقالل املؤسسنات الوطنينة وقندراهتا التشن يلية يف
٩٧-١6٣
جمال حقوق اإلنسان (رومانيا)؛
مواص ننلة مواءم ننة عم ننل املؤسس ننات الوطني ننة حلق ننوق اإلنس ننان من ن
٩٨-١6٣
املعاير الدولية (االحتاد الروس )؛
مواصلة تعزيز قدرات اللجننة اإلثيوبينة حلقنوق اإلنسنان ،املسنؤولة
٩٩-١6٣
ع النظر يف مجي االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان (صربيا)؛
١٠٠-١6٣

زايدة تعزيز جلنة احلدود اإلدارية ومسائل اهلوية (مالطة)؛

١٠١-١6٣

مواصلة تعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان (موريتانيا)؛

 ١٠٢-١6٣تسري عملية استعراض القانون  2000/210هبد إنشاء جلنة
وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس وتزويدها ابملوارد البشرية والتقنية واملالينة
الالزمة (توغو)؛
١٠٣-١6٣
ابريس (أوكرانيا)؛

تعزيننز اللجنننة الوطنيننة حلقننوق اإلنسننان لك ن متتثننل متام نا ملبننادئ

 ١٠4-١6٣اختن ننا التن نندابر املناسن ننبة لكفالن ننة امتثن ننال اللجنن ننة الوطنين ننة حلقن ننوق
اإلنسان يف عملها ملبادئ ابريس (أف انستان)؛
 ١٠5-١6٣اخت ننا مزي نند من ن اخلط ننوات لتعزي ننز ق نندرات مؤسس ننة أم ننني املظ ننامل
واستقالليتها (أرمينيا)؛
 ١٠6-١6٣اختننا التنندابر املناسننبة لتعزيننز قنندرات واسننتقاللية اللجنننة الوطنيننة
اإلثيوبية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل والسلطة القضائية (بل اراي)؛
 ١٠٧-١6٣تعزي ن ننز اس ن ننتقاللية اللجن ن ننة اإلثيوبي ن ننة حلق ن ننوق اإلنس ن ننان وض ن ننمان
استقالليتها (كندا)؛
 ١٠٨-١6٣مواص ننلة تعزين ننز دور اللجنن ننة اإلثيوبين ننة حلقن ننوق اإلنسن ننان وضن ننمان
عملها وفقا ملبادئ ابريس (شيل )؛
 ١٠٩-١6٣ض ن ننمان اس ن ننتدامة وق ن نندرات اللجن ن ننة اإلثيوبي ن ننة حلق ن ننوق اإلنس ن ننان
بتزويدها ابملوارد الالزمة لتجهيز الشكاوى املقدمة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان
والتحقيق فيها ،وضمان استقالليتها وامتثاهلا ملبادئ ابريس (كوستاريكا)؛
 ١١٠-١6٣مواص ننلة جهوده ننا الرامي ننة إىل تعزي ننز املؤسس ننات الوطني ننة حلق ننوق
اإلنسان م أجل بناء نظام دميقراط (مجهورية الكون و الدميقراطية)؛
 ١١١-١6٣زايدة مواءمة حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  2030م خطة
حقوق اإلنسان ،بسبل منها التعاون م بلدان أخرى (إندونيسيا)؛
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 ١١٢-١6٣مواصلة تعزيز التعاون التقين الندوي ،مبنا يف لن عنند السنع إىل
احلصول عل املساعدة يف جمال بناء القدرات (األردن)؛
 ١١٣-١6٣وض ن ن خطن ننة عمن ننل وطنين ننة لتنفين ننب املبن ننادئ التوجيهين ننة املتعلقن ننة
ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان (النرويج)؛
 ١١4-١6٣مواصننلة تننوفر التنندريب للسننلطات احلكوميننة املعنيننة وبننناء قنندراهتا
يف جمال حقوق اإلنسان (ابكستان)؛
 ١١5-١6٣تنظ ننيم مح ننالت توعي ننة للس ننكان من ن أج ننل زايدة وع ننيهم بقض ننااي
حقوق اإلنسان (االحتاد الروس )؛
١١6-١6٣

اختا التدابر الالزمة لصاحل أضعف شرائح اجملتم (السودان)؛

 ١١٧-١6٣تن نندريب الشن ننرطة وقن ننوات األم ن ن عل ن ن ختفين ننف حن نندة النزاعن ننات
واحلفاظ عل القانون والنظام وفقا لسيادة القانون (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
١١٨-١6٣
(موريشيوس)؛

زايدة توعين ننة وكاالهتن ننا املكلفن ننة إبنفن ننا القن ننانون حبقن ننوق اإلنسن ننان

 ١١٩-١6٣تنفيب خطة عمنل وطنينة ملسناعدة ضنحااي األل نام املضنادة لألفنراد
ميك ن أن تكننون قابلننة للقينناس وحمننددة زمني نا ،وتضننم حقننوقهم بشننرو متسنناوية
وت طن ن االحتياج ننات املتعلق ننة ابإلعاق ننة والص ننحة واملس نناعدة االجتماعي ننة والتعل ننيم
والعمالة والتنمية واحلد م الفقر (األرجنتني)؛
 ١٢٠-١6٣النظر يف اختنا التندابر الالزمنة لضنمان زايدة كفناءة دوائنر اخلدمنة
العامة وقابليتها للمساءلة (أ ربيجان)؛
 ١٢١-١6٣مواصن ن ننلة جهودهن ن ننا الرامين ن ننة إىل التوعين ن ننة والوصن ن ننول إىل التعلن ن ننيم
والتندريب يف جمنال حقننوق اإلنسنان ،ال سنيما ابلنسننبة للشنرائح الضنعيفة يف اجملتمن
(بواتن)؛
 ١٢٢-١6٣إدما خطة تنفينب التوصنيات املتعلقنة حبقنوق اإلنسنان يف أهندا
التنمية املستدامة (كابو فردي)؛
 ١٢٣-١6٣مواصننلة جهوده ننا الرامي ننة إىل تنفي ننب خطننة العم ننل الوطني ننة الثاني ننة
حلقوق اإلنسان للفرتة م  201٦إىل ( 2020مجهورية الكون و الدميقراطية)؛
 ١٢4-١6٣مواص ننلة تعزي ننز ورص نند تنفي ننب التوص ننيات املقبول ننة يف االس ننتعراض
الدوري الشامل وإنشاء آلية لربطها خبطة عام ( 2030اجلمهورية الدومينيكية)؛
 ١٢5-١6٣مواصنلة اجلهننود الرامينة إىل تننوفر التندريب بشننأن حقنوق اإلنسننان
للموظفني املكلفني إبنفا القوانني (مصر)؛
 ١٢6-١6٣اعتماد اسنرتاتيجية شناملة وجامعنة للقضناء علن القوالنب النمطينة
اجلنس ننانية التمييزي ننة فيم ننا يتعل ننق أبدوار ومس ننؤوليات النس نناء والرج ننال يف األس ننرة
واجملتم (آيسلندا)؛
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 ١٢٧-١6٣وضن أحكننام حتظننر التمييننز ضنند الفتيننات واألطفننال وي اإلعاقننة
واألطفننال املنتمننني إىل أقليننات إثنيننة ،واألطفننال الننبي يعيشننون يف الفقننر واملرتبطننة
أوض نناعهم ابلش ننوارع ،واألطف ننال املص ننابني ابلفروس/اإلي نندز أو ال ننبي يع ننانون من ننه
(مدغشقر)؛
 ١٢٨-١6٣تعزيننز التنندابر الراميننة إىل ضننمان املسنناواة يف احلقننوق بننني مجي ن
الفئ ننات اإلثني ننة ،وامله نناجري  ،والالجئ ننني ،واملش ننردي داخلين نا ،واألش ننخاص وي
اإلعاقة ،ال سيما يف ممارسة حقهم يف التعليم ،يف بيئة شاملة وآمنة (إكوادور)؛
 ١٢٩-١6٣ض ننمان املس نناواة ب ننني النس نناء والرج ننال علن ن مجين ن املس ننتوايت،
والقضاء عل الزوا املبكر وتشويه األعضاء التناسلية لثان (فرنسا)؛
 ١٣٠-١6٣تنظيم محالت توعية ملن وصنم املثلينات واملثلينني ومزدوجن املينل
اجلنس وم ايري اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني ،م الرتكيز بوجه خناص
عل العاملني يف جمال الصحة (آيسلندا)؛
 ١٣١-١6٣اختا التدابر الالزمة للحند من الوصنم االجتمناع النبي يتعنرض
ل ننه األش ننخاص من ن املثلي ننات واملثلي ننني ومزدوجن ن املي ننل اجلنسن ن وم ننايري اهلوي ننة
اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني ،بطنرق منهنا إل ناء أحكنام القنوانني الوطنينة النيت
جترم العالقات اجلنسية ابلرتاض بني األشخاص م اجلنس نفسه (أسرتاليا)؛
 ١٣٢-١6٣االع ن ن نرتا يف التش ن ن نريعات ابحلن ن ننق يف املسن ن نناواة وعن ن نندم التميين ن ننز
للمثلي ننات واملثلي ننني ومزدوجن ن املي ننل اجلنسن ن وم ننايري اهلوي ننة اجلنس ننانية وح ننامل
صفات اجلنسني واختا التدابر الالزمة ملكافحة العنف ضدهم وضمان وصوهلم إىل
العدالة (املكسي )؛
 ١٣٣-١6٣مواصننلة تنفي ننب اخلط ننة الوطني ننة للنمننو والتح ننول ألهن ننا س ننتزيد من ن
إعمننال مجي ن حقننوق اإلنسننان ،خاصننة احلقننوق االقتصننادية واالجتماعيننة والثقافيننة
(كينيا)؛
 ١٣4-١6٣مواصلة ضنمان اسنتفادة الشنرائح الضنعيفة من النمنو االقتصنادي
املستدام يف البلد (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 ١٣5-١6٣مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز الرفنا االجتمناع  -االقتصنادي
لشعبها (نيجراي)؛
 ١٣6-١6٣مواصن ننلة النهن ننوض ابلتنمين ننة االقتصن ننادية واالجتماعين ننة املسن ننتدامة
إلرساء أسس متينة لتمت شعبها جبمي حقوق اإلنسان (الصني)؛
 ١٣٧-١6٣مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان أن أضعف الشنرائح يف اجملتمن ،
مث ننل النس نناء واألطف ننال واألش ننخاص وي اإلعاق ننة ،يس ننتفيدون أيضن ن ا من ن النم ننو
االقتصادي العام يف البلد (جيبوي).
١٣٨-١6٣
(ابكستان)؛
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 ١٣٩-١6٣مواصلة املض قدما يف تنفيب االسرتاتيجية الوطنية بشأن مكافحة
آاثر ت ر املناخ ،مبا يف ل التكيف والتخفيف ،وكبل يف إدما احلد من خمناطر
الكوار (كواب)؛
 ١4٠-١6٣ضمان أن سياسات إدارة خماطر الكوار تتناول املخاطر القائمنة
واجلديدة املتعلقة ابلعنف اجلنساي يف سياق احلد م خماطر الكوار (فيج )؛
 ١4١-١6٣تعزيننز خططهننا الوطنيننة للتأهننب للكننوار لضننمان اختننا التنندابر
الالزمة عل الصعيدي الوطين واحملل للتكيف من الظنرو املناخينة املت نرة واحلند
م خماطر الكوار يف املستقبل (فيج )؛
 ١4٢-١6٣مواصننلة بننناء القنندرات املؤسسننية والبينناانت واملعننار م ن أجننل
إدم ننا االعتب ننارات البيئي ننة واملناخي ننة بش ننكل أكم ننل يف اإلط ننار التنظيمن ن ال ننوطين
(فيج )؛
١4٣-١6٣
(نيجراي)؛

مواصلة جهودها يف جمال مكافحة اإلرها وتعزيز السنلم واألمن

 ١44-١6٣مواصننلة جهودهننا الراميننة إىل مكافحننة اإلرهننا ومننا لننه م ن آاثر
عل التمت حبقوق اإلنسان (مصر)؛
١45-١6٣

إل اء عقوبة اإلعدام (آيسلندا)؛

 ١46-١6٣النظر يف اعتماد وقف تنفيب أحكام اإلعدام ،حبكنم القنانون ،ب ينة
إل اء عقوبة اإلعدام بشكل رمس (إيطاليا)؛
 ١4٧-١6٣إل اء عقوبنة اإلعندام هنائين ا والتصنديق علن الربوتوكنول االختيناري
الثنناي امللحننق ابلعهنند النندوي اخلنناص ابحلقننوق املدنيننة والسياسننية ،الرام ن إىل إل نناء
عقوبة اإلعدام (لكسمربغ)؛
 ١4٨-١6٣إل اء عقوبة اإلعندام والتصنديق علن الربوتوكنول االختيناري الثناي
امللحق ابلعهد الدوي اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية (الربت ال)؛
 ١4٩-١6٣النظر يف مسألة فرض وقف اختياري فعل لعقوبة اإلعندام ب نرض
إل ائها متاما (رواندا)؛
١5٠-١6٣

إل اء عقوبة اإلعدام رمسيا إبل ائها م القانون اجلنائ (السويد)؛

١5٢-١6٣

إل اء عقوبة اإلعدام (كوستاريكا)؛

 ١5١-١6٣اعتمنناد وق ننف اختينناري رمسن ن لعقوبننة اإلع نندام كخطننوة أوىل حن ننو
إل ائها كليا (أسرتاليا)؛
 ١5٣-١6٣إدرا تعريننف للتعننبيب يف القننانون اجلنننائ يشننمل مجي ن العناصننر
الواردة يف املادة  1م اتفاقية مناهضة التعبيب (قرغيزستان)؛
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 ١54-١6٣مواصلة إعطاء األولوية ملن أعمال التعبيب واملعاملة القاسية أو املهينة
وضمان أن املساءلة تشكل جوهر اإلصالحات السياسية اجلارية (جنو أفريقيا)؛
 ١55-١6٣اختا مجي التدابر الالزمنة حبين ال تتكنرر أعمنال التعنبيب ،عن
طريق ضمان تقدمي املسؤولني ع ارتكاهبا إىل العدالة (إسبانيا)؛
 ١56-١6٣مواصلة تعزيز القنوانني والسياسنات املتعلقنة مبنن أعمنال التعنبيب
واملعامل ننة القاس ننية أو الالإنس ننانية أو املهين ننة من ن جان ننب كب ننار امل ننوظفني ،وال س ننيما
القوات املسلحة (بوتسواان)؛
 ١5٧-١6٣مواصن ننلة إج ن نراء حتقيقن ننات مسن ننتقلة وشن ننفافة يف مجي ن ن ادعن نناءات
التعبيب يف أماك االحتجاز (تشيكيا)؛
 ١5٨-١6٣تعزي ننز إنف ننا األحك ننام القانوني ننة ال ننيت حتظ ننر املمارس ننات التقليدي ننة
الضننارة ،مث ننل تش ننويه وبننرت األعض نناء التناس ننلية لننثان وال ننزوا القس ننري وال ننزوا
املبكر (هن اراي)؛
 ١5٩-١6٣من مجي أشكال العنف ضد النساء والفتينات منعن ا فعلين ا ،مبنا يف
ل تشويه األعضاء التناسلية لثان واالجتار ابلبشر (أملانيا)؛
 ١6٠-١6٣تسن نري اجله ننود الرامي ننة إىل القض نناء علن ن زوا األطف ننال وتش ننويه
األعضاء التناسلية لثان (قربص)؛
 ١6١-١6٣اختا التدابر الرامية إىل القضاء عل املمارسات الضارة م قبينل
تشويه األعضاء التناسلية لثان  ،والزوا املبكر والزوا القسنري ،ومجين أشنكال
العنف ضد النساء والفتيات (انميبيا)؛
 ١6٢-١6٣تعزين ننز اجلهن ننود الرامين ننة إىل القضن نناء عل ن ن املمارسن ننات التقليدين ننة
الضننارة ،مثننل تشننويه األعضنناء التناسننلية لننثان  ،وحتقيننق املسنناواة بننني اجلنسننني،
وال سيما يف جمال التعليم العاي (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 ١6٣-١6٣إجنن نناز السياس ن ننات واالسن ن نرتاتيجيات واخلطن ن ن الرامي ن ننة إىل وق ن ننف
ممارسننات تشننويه األعضنناء التناسننلية لننثان وزوا األطفننال وتنفيننبها تنفيننبا كننامالا
(إسرائيل)؛
 ١64-١6٣اخت ننا ت نندابر عاجل ننة لتسن نري التق نندم حن ننو القضن ناء علن ن العن ننف
اجلنسنناي واملمارسننات الضننارة ضنند النسنناء والفتيننات ،مبننا يف ل ن زوا األطفننال
والزوا املبكر والزوا القسري وتشويه األعضاء التناسلية لثان (إيطاليا)؛
 ١65-١6٣بننبل اجلهننود الالزمننة ملكافحننة املمارسننات التقليديننة الضننارة ضنند
النساء والفتيات (نيبال)؛
 ١66-١6٣تعزي ننز تنفي ننب التشن نريعات والسياس ننات الرامي ننة إىل القض نناء علن ن
املمارس ننات التقليدي ننة الض ننارة ،وال س ننيما زوا األطف ننال وال ننزوا املبك ننر وال ننزوا
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القسري وتشويه األعضاء التناسلية لثان  ،والقضاء عل أي ث رات م شنأهنا أن
تقوض محاية حقوق النساء (رواندا)؛
 ١6٧-١6٣اختننا مجي ن التنندابر الالزمننة للقضنناء عل ن املمارسننات التقليديننة
الضارة ،مثل تشويه وبرت األعضاء التناسلية لنثان وزوا األطفنال والنزوا املبكنر
والزوا القسري (سلوفينيا)؛
 ١6٨-١6٣اختن ننا مجي ن ن التن نندابر الالزمن ننة للقضن نناء عل ن ن العنن ننف اجلنسن نناي
واملمارسات م قبيل تشويه األعضاء التناسلية لثان والزوا املبكر (إسبانيا)؛
 ١6٩-١6٣اختننا التنندابر الالزمننة لتنفيننب األحكننام القانونيننة ات الصننلة الننيت
متن وجترم تشويه األعضاء التناسلية لثان (توغو)؛
 ١٧٠-١6٣التصدي بشكل فعال لتشويه األعضاء التناسنلية لنثان والنزوا
املبكر والزوا القسري يف القانون واملمارسة (زامبيا)؛
 ١٧١-١6٣مكافحنة املمارسننات التقليديننة الضننارة ضنند النسنناء واألطفننال عن
طريق التنفيب الفعال لالسرتاتيجية وخطة العمل الوطنية بشنأن املمارسنات التقليدينة
الضارة ،والتحقيق يف هب األفعال واملعاقبة عليها (األرجنتني)؛
 ١٧٢-١6٣تعزيننز مبننادرات التوعيننة م ن أجننل مكافحننة املمارسننات التقليديننة
الضارة ،مثل تشويه األعضاء التناسلية لثان والزوا املبكر (بوركينا فاسو)؛
 ١٧٣-١6٣مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء عل تشويه األعضناء التناسنلية
لثان والزوا املبكر وحتسني ظرو االحتجاز يف السجون (بوروندي)؛
 ١٧4-١6٣اختننا مجي ن التنندابر الالزمننة للقضنناء التننام عل ن تشننويه األعضنناء
التناسلية لثان وزوا األطفال (كابو فردي)؛
١٧5-١6٣

مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لثان (الكون و)؛

 ١٧6-١6٣القضنناء عل ن املمارسننات التقليديننة الضننارة ،مثننل زوا األطفننال
وتشويه األعضاء التناسلية لثان  ،ونزع صفة اجلرمية ع إهناء احلمل (الدامنر )؛
 ١٧٧-١6٣مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف اجلنساي والقضاء عل
تشويه األعضاء التناسلية لثان (إستونيا)؛
 ١٧٨-١6٣تعزين ننز اجلهن ننود الرامين ننة إىل من ن ن العنن ننف ضن نند النسن نناء والفتين ننات
والقضاء عليه ولوض حد لتشويه األعضاء التناسلية لثان (فنلندا)؛
 ١٧٩-١6٣مضن نناعفة اجلهن ننود الرامين ننة إىل حتسن ننني ظن ننرو العن نني
االحتجاز ،م إيالء اهتمام خاص للنساء واألطفال (الكرس الرسوي)؛
١٨٠-١6٣
الدولية (زامبيا)؛
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 ١٨١-١6٣تعزيننز جهننود احلكومننة االحتاديننة من أج نل تننوفر األم ن للمننواطنني
اإلثيوبيني ومن االنتهاكات ع طريق التندخل يف النزاعنات وضنمان سنيادة القنانون
وتيس ننر التس ننوايت الس ننلمية احمللي ننة (اململك ننة املتح نندة لربيطاني ننا العظمن ن وأيرلن نندا
الشمالية)؛
 ١٨٢-١6٣مواصننلة معاجلننة العوامننل احملركننة للنزاعننات بننني اجملتمعننات احملليننة
وضننمان عنندم عننودة السننكان املشننردي بسننبب النزاعننات إىل دايرهننم إىل أن تكننون
آمنة (كندا)؛
 ١٨٣-١6٣محاي ننة األفن نراد يف مجين ن أحن نناء البل نند من ن العن ننف ب ننني اجملموع ننات
اإلثنيننة ،وضننمان اح نرتام حقننوق اإلنسننان يف خمتلننف املننناطق ،وتعزيننز الظننرو الننيت
تسننمح لقننوات األم ن ابلتنندخل لضننمان محايننة السننكان يف حننال وجننود هتدينندات
(فرنسا)؛
 ١٨4-١6٣تعزينز اسننتقاللية وقنندرات السننلطة القضننائية وأمننني املظننامل واللجنننة
اإلثيوبية حلقوق اإلنسان (هولندا)؛
 ١٨5-١6٣تعزين ننز السن ننلطة القضن ننائية واسن ننتقالليتها وضن ننمان عمن ننل اللجنن ننة
اإلثيوبية حلقوق اإلنسان بصورة مستقلة ومتشي ا م مبادئ ابريس (إسبانيا)؛

 ١٨6-١6٣ض ننمان اس ننتقالل النظ ننام القض ننائ ومواص ننلة جهوده ننا من ن أج ننل
املساءلة ع الفظائ املرتكبة يف املاض (النمسا)؛
 ١٨٧-١6٣تسن نري وت ننرة اإلص ننالحات الرامي ننة إىل كفال ننة اس ننتقالل الس ننلطة
القضننائية ،وتعننديل التش نريعات التقييديننة ،مبننا يف ل ن إعننالن مكافحننة اإلرهننا ،
فضالا ع وسائ اإلعالم والقوانني االنتخابية ،متشيا م املعاير الدولية (كندا)؛
 ١٨٨-١6٣تكثيننف اجله ننود الراميننة إىل بن نناء ق نندرات سننلطات إنف ننا الق ننانون
املتعلقة ابحلقوق األساسية للمواطنني (اإلمارات العربية املتحدة)؛

 ١٨٩-١6٣مواص ننلة الت نندريب املق نندم إىل ض ننبا الش ننرطة وامل نندعني الع ننامني
والقضاة بشأن حقوق اإلنسان ومسائل قانونية أخرى (جنو أفريقيا)؛
 ١٩٠-١6٣مواصننلة جهودهننا الراميننة إىل إقامننة العنندل ومحايننة املنندافعني ع ن
حقوق اإلنسان (بن )؛
 ١٩١-١6٣مواءمننة امتثننال نظننام قضننائها اخلنناص ابألحنندا التفاقيننة حقننوق
الطفل وغرها م املعاير القانونية الدولية ات الصلة (مدغشقر)؛
١٩٢-١6٣
اجلاحنني (تونس)؛

مواصننلة اجلهننود الراميننة إىل تعزيننز مراكننز إعننادة أتهيننل األحنندا

 ١٩٣-١6٣مواءم ننة نظ ننام قض نناء األح نندا متامن ن ا من ن اتفاقي ننة حق ننوق الطف ننل
وغرها م املعاير ات الصلة (أوكرانيا)؛
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 ١٩4-١6٣تعزيز االسرتاتيجيات الوطنية حلماية حقنوق األطفنال ،بسنبل منهنا
النظر يف رف احلد األدىن لس املسؤولية اجلنائية لألطفال إىل مستوى مقبول دولين ا
(بيالروس)؛
 ١٩5-١6٣حتدي نند سن ن املس ننؤولية اجلنائي ننة لألطف ننال ف ننوق  12عامن ن ا ،وفقن ن ا
للمعاير الدولية (بوتسواان)؛
١٩6-١6٣

رف س املسؤولية اجلنائية لتمتثل للمعاير الدولية (الكون و)؛

 ١٩٧-١6٣ضنمان إجنراء حتقيقننات مسننتقلة ونزيهننة وشننفافة يف مجين احلنناالت
الننيت ينندع فيهننا االسننتخدام املفننر للقننوة م ن جانننب املننوظفني املكلفننني إبنفننا
القوانني ،ومساءلة م يتبني أهنم مبنبون (غاان)؛
 ١٩٨-١6٣مس نناءلة أفن نراد ق ننوات األمن ن ال ننبي يرتكب ننون انتهاك ننات حلق ننوق
اإلنسان (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ١٩٩-١6٣مضاعفة التندابر الرامينة إىل وضن إجنراءات وآلينات فعالنة لتلقن
حاالت إساءة معاملة األطفال واإلشنرا عليهنا والتحقينق فيهنا ،ومقاضناة املنبنبني
(هندوراس)؛
 ٢٠٠-١6٣ضمان إجنراء حتقيقنات مسنتقلة ونزيهنة يف حناالت اإلعندام خنار
نطاق القضاء ومساءلة اجلناة (الربت ال)؛
 ٢٠١-١6٣االستمرار عل هبا املسار اإلجيناي إبجنراء حتقيقنات فعالنة ونزيهنة
يف االنتهاكن ننات السن ننابقة ،وضن ننمان سن ننبل االنتصن ننا للضن ننحااي ،والتصن ننديق عل ن ن
الربوتوكننول االختينناري التفاقيننة مناهضننة التعننبيب وغننر م ن ضننرو املعامل ننة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (نيوزيلندا)؛
 ٢٠٢-١6٣ضمان حماكمة مناسبة ملن يندع إينباههم لألطفنال ووضن بنرامج
تدريبيننة لتحدينند حنناالت إسنناءة املعاملننة واإليننباء واإلبننالغ عنهننا وإدارهتننا بفعاليننة
(سلوفاكيا)؛
 ٢٠٣-١6٣التحقي ننق يف انتهاك ننات حق ننوق اإلنس ننان ال ننيت ح نندثت يف منن ناطق
خمتلفة ،وال سيما أمهرة واألوروميا ،ومعاقبة مرتكبيها ومعاجلة خمتلف األبعاد اإلثنينة
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية (املكسي )؛
 ٢٠4-١6٣تكثي ننف اجله ننود الرامي ننة إىل ضن ننمان إجن نراء االنتخ نناابت الوطنين ننة
واإلقليمية لعام  2020بطريقة مؤاتية (انميبيا)؛
 ٢٠5-١6٣هتيئن ننة الظن ننرو الالزمن ننة إلج ن نراء انتخن نناابت حن ننرة ودميقراطين ننة يف
عام ( 2020فرنسا)؛
٢٠6-١6٣
(الياابن)؛
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 ٢٠٧-١6٣مواصننلة جهودهننا يف سننياق انتخنناابت عننام  2020ابختننا مجي ن
التدابر الالزمة لضمان عملية انتخابية نزيهة وحرة وشفافة وسلمية ،وضمان إدما
املشردي داخلي ا (سويسرا)؛

 ٢٠٨-١6٣تسننجيل التقنندم احملننرز بشننأن حقننوق اإلنسننان يف اإلطننار القننانوي
وكفالة تنفيب الفعال (فرنسا)؛
 ٢٠٩-١6٣مواصلة تشجي احلوار فيما بني اإلثنينات واألداين لتعزينز السنالم
والتعاون يف إطار التقاليد املتنوعة والثرية للبلد (الكرس الرسوي)؛
 ٢١٠-١6٣اختننا مزينند م ن التنندابر لتعزيننز التسننامح واحلننوار بننني اجلماعننات
اإلثنية والدينية (كازاخستان)؛
٢١١-١6٣
إثيوبيا (ليبيا)؛

مواصلة دعم احلوار بشأن الثقافة والدي جلمي الفئات اإلثنينة يف

 ٢١٢-١6٣تعزين ننز قن نندرات اآللين ننات املؤسسن ننية لتحقين ننق املصن نناحلة فيمن ننا بن ننني
اجملتمعات احمللية يف إثيوبيا وضمان الدعم للضحااي (لكسمربغ)؛
 ٢١٣-١6٣تعزيننز اإلطننار املؤسسن للمصنناحلة بننني اإلثنيننات وضننمان املسنناءلة
وتوفر اإلغاثة للضحااي ،مب فيهم املشردون داخلي ا ،وعودهتم اآلمنة (رومانيا)؛

 ٢١4-١6٣مواصلة اختا اخلطوات الالزمة لتعزيز احلنوار النديين ومنن التميينز
عل أساس الدي (مالطة)؛
 ٢١5-١6٣مواص ننلة تنفي ننب الت نندابر الرامي ننة إىل القض نناء علن ن مجين ن أش ننكال
التمييننز م ن خننالل تشننجي احلننوار بننني األداين ومن ن التمييننز عل ن أسنناس النندي
(طاجيكستان)؛
 ٢١6-١6٣السع إىل تعزيز احلوار بني الثقافات وأمنا احلياة والقيم األخرى
لكافة اجلماعات اإلثنية يف إثيوبيا ،وإىل تعزيز الرواب فيما بينها (برابدوس).
 ٢١٧-١6٣وض ن مبننادئ توجيهيننة مالئمننة ومعنندات وتنندريب مننوظف إنفننا
القانون بشأن استخدام القوة عند القيام مبهام الشرطة يف التجمعات العامة (غاان)؛
 ٢١٨-١6٣ضنمان مراعناة احلقنوق املدنينة والسياسنية ،وال سنيما حرينة تكننوي
اجلمعيات وحرية التعبر ،بسبل منها إهناء ممارسة إغالق اإلنرتنت (أسرتاليا)؛
 ٢١٩-١6٣ضمان قيام الصحفيني واملدافعني عن حقنوق اإلنسنان بعملهنم يف
بيئة حرة تضم حقوق حرية الرأي والتعبر (شيل )؛
 ٢٢٠-١6٣مواصلة تعزينز املشناركة احلقيقينة للمجتمن املندي واملنظمنات غنر
احلكومية يف الشؤون العامة وعمليات اختا القرار (النمسا)؛
 ٢٢١-١6٣مواصننلة دعننم وتشننجي مشنناركة امل نرأة يف املنننابر السياسننية عل ن
الصعيدي اإلقليم والوطين (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
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 ٢٢٢-١6٣مواصلة اجلهود احلالية الرامينة إىل تقلينل التفناوت بنني اجلنسنني يف
اهليئات التنفيبية االحتادية إىل أدىن حد وتوسي نطاق تل اجلهود لتشمل األجهزة
التشريعية والقضائية للوالايت االحتادية واإلقليمية (إريرتاي)؛
٢٢٣-١6٣
(ميامنار)؛

مواص ننلة ت نندابرها الرامي ننة إىل مكافح ننة االجت ننار ابلبش ننر وهتن نريبهم

 ٢٢4-١6٣مواصلة وتعزينز جهودهنا الرامينة إىل مكافحنة االجتنار ابألشنخاص،
وال سيما النساء والفتيات (غياان)؛
 ٢٢5-١6٣مواصلة مسناعيها ملكافحنة االجتنار ابألشنخاص ،وال سنيما النسناء
واألطفال (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
٢٢6-١6٣

ببل مزيد م اجلهود للحد م االجتار ابلبشر (العراق)؛

 ٢٢٧-١6٣ضننمان اختننا تنندابر ملموسننة لنندعم ضننحااي االجتننار ابلبشننر ،م ن
قبيل توفر املأوى واخلدمات الصحية واملعونة املالية (إسرائيل)؛
 ٢٢٨-١6٣مواصنلة تعزينز اجلهنود املتضنافرة من أجنل التنفينب الفعنال للقننانون
املتعلق ابالجتار ابألشخاص (الفلبني)؛
 ٢٢٩-١6٣تعزي ننز اجله ننود الرامي ننة إىل التوعي ننة ابالجت ننار ابألش ننخاص ،وتعزي ننز
التحقيق ننات واملالحق ننات القض ننائية من ن خ ننالل ت نندريب احملقق ننني وامل نندعني الع ننامني
والقضاة (اجلمهورية العربية السورية)؛
 ٢٣٠-١6٣مضاعفة اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتنار ابألشنخاص ،واعتمناد
تشريعات وطنية شاملة م أجل القيام أبمور م مجلتها حظنر وجتنرمي بين األطفنال،
ومواصلة تطوير آلية وطنية لتحديد ضحااي االجتار وإعادة أتهيلهم (بيالروس)؛
 ٢٣١-١6٣مواص ننلة اجله ننود الرامي ننة إىل مكافح ننة االجت ننار ابلبش ننر ،وال س ننيما
است الل األطفال والنساء ،ع طريق تعزيز مكافحة املتاجري (جيبوي)؛
 ٢٣٢-١6٣حتدي نند ح نند أدىن لألج ننور ال ننيت من ن ش ننأهنا أن تس ننمح للع نناملني يف
صناعة املالبس بتحسني ظروفهم املعيشية (أن وال)؛
 ٢٣٣-١6٣اختننا مزينند من التنندابر لتحسننني ظننرو عمننل األشننخاص الننبي
يعيشون يف املناطق الريفية ،وحتسني الظرو املعيشية للمزارعني ،وتلبية احتياجاهتم
(قطر)؛
 ٢٣4-١6٣اختا تدابر فعالة وإجيابينة لضنمان متكن األشنخاص وي اإلعاقنة
م دخول سوق العمل ،ال سيما م خالل زايدة فرص التدريب املهين (هاييت)؛
 ٢٣5-١6٣مض نناعفة الت نندابر لض ننمان توظي ننف األش ننخاص وي اإلعاق ننة يف
سوق العمل املفتوحة ،خاصة ع طريق زايدة فرص التدريب املهين (هندوراس)؛
 ٢٣6-١6٣اختن ننا تن نندابر فعالن ننة وإجيابين ننة لضن ننمان توظين ننف األشن ننخاص وي
اإلعاقة يف سوق العمل املفتوحة (هن اراي)؛
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 ٢٣٧-١6٣مواصن ننلة تعزين ننز بن ننرانمج شن ننبكة األمن ننان اإلنتاجين ننة ،الن ننبي ين نندعم
ح ننواي  ٨مالي ننني ش ننخ من ن املتض ننرري من ن نقن ن م ننزم يف األغبي ننة (مجهوري ننة
فنزويال البوليفارية)؛
 ٢٣٨-١6٣مواصننلة إنشنناء النننظم الالزمننة لتحقيننق األم ن ال ننبائ م ن خننالل
تطوير وتنفيب ممارسات زراعية مستدامة وزايدة اإلنتا ال نبائ وحتسنني نظنام توزين
األغبية (برابدوس)؛
٢٣٩-١6٣

اختا مزيد م التدابر ملواصلة وتعزيز األم ال بائ (فييت انم)؛

 ٢4٠-١6٣تعزيننز اسنرتاتيجية األمن ال ننبائ من أجننل ضننمان األمن ال ننبائ
عل ن مسننتوى األسننر املعيشننية ،ال سننيما يف املننناطق الريفيننة (دولننة بوليفيننا املتعننددة
القوميات)؛
 ٢4١-١6٣مواصلة العمل عل احلفاظ علن التقندم احملنرز يف ضنمان احلنق يف
ال باء ،وال سيما م خالل تنفيب االسرتاتيجية املتعلقة ابألم ال بائ (كواب)؛
 ٢4٢-١6٣ضننمان عنندم تسننبب مبننادرات إعننادة اهليكلننة احلضنرية يف حنناالت
تشريد وإخالء ال مربر هلا واعتماد سياسات عامة ولوائح تنظيمية لدعم األشنخاص
املتضرري م تنفيب هب املشاري (الربازيل)؛
 ٢4٣-١6٣مواصننلة التنندابر اجلاريننة للحنند م ن الفقننر واحلصننول عل ن الرعايننة
الصحية والتعليم اجليد (اهلند)؛
 ٢44-١6٣مواصننلة اجلهننود الراميننة إىل مكافحننة الفقننر ،وال سننيما بننني النسنناء
واألطفال واألشخاص وي اإلعاقة (امل ر )؛
 ٢45-١6٣تعزيننز تنفيننب خطننة النمننو والتحننول للفننرتة  ،2020-201٦الننيت
تكتس ن أ يننة حامسننة يف مكافحننة الفقننر واإلقصنناء االجتمنناع (مجهوري نة فنننزويال
البوليفارية)؛
 ١46-١6٣مواص ننلة تنفي ننب خط ننة النم ننو والتح ننول للف ننرتة 2020-201٦
ملكافحة الفقر (السودان)؛
 ٢4٧-١6٣تعزيننز التنندابر القائمننة الراميننة إىل احلنند م ن الفقننر وتعزيننز التنميننة
االجتماعية الشاملة للجمي (زمبابوي)؛
 ٢4٨-١6٣احلفنناظ عل ن احلنند م ن الفقننر بوصننفه اهل ند األساسننية واحملننوري
للربانمج احلكوم (كواب)؛
 ٢4٩-١6٣االعرتا ابحلق يف احلصول عل مينا الشنر وخندمات الصنر
الصح كحق م حقوق اإلنسان (هاييت)؛
 ٢5٠-١6٣مواص ننلة تعزي ننز السياس ننات الوطني ننة بش ننأن احلماي ننة االجتماعي ننة،
وال سيما ابلنسبة لألطفال ،والنساء وات اإلعاقة ،واملسنني لضمان متنتعهم جبمين
حقوق اإلنسان (ليبيا)؛
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 ٢5١-١6٣تنفي ننب اخلط ننة اخلمس ننية لتحوي ننل القط نناع الص ننح ب ننرض حتقي ننق
الرعاية الصحية للجمي يف البلد (مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية)؛
 ٢5٢-١6٣مواصننلة اختننا التنندابر املناسننبة واالسننتثمار يف احلنند من معنندالت
وفيات األمهات واألطفال (ملديف)؛
٢5٣-١6٣

اإلسراع يف تنفيب االسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية (إريرتاي)؛

 ٢54-١6٣مواصلة جهودها الرامية إىل خفض معدل وفينات الرضن ووفينات
األطفال دون س اخلامسة ووفيات األمهات (هن اراي)؛
 ٢55-١6٣مواص ننلة حتس ننني وص ننول املن نرأة إىل اخل نندمات الص ننحية ،وال س ننيما
خدمات الصحة اإلجنابية ب ية خفض معدل وفيات األمهات (كازاخستان)؛
 ٢56-١6٣مواص ننلة تنفي ننب احلكوم ننة خلط ننة النق ننل الص ننح لتحقي ننق الرعاي ننة
الصحية الشاملة (قطر)؛
 ٢5٧-١6٣مواصلة النهوض ابلعمل يف جمال تعزينز خندمات تنظنيم األسنرة يف
إثيوبيا ،أساسا م خالل تقدمي اخلدمات للشبا واملراهقني (دولة فلسطني)؛
٢5٨-١6٣

اختا مزيد م التدابر خلفض معدل وفيات األمهات (اجلزائر)؛

٢5٩-١6٣

زايدة عدد املرافق الصحية ابنتظام يف املناطق الريفية (أن وال)؛

 ٢6٠-١6٣مضاعفة اجلهود الرامية إىل حتسنني احلصنول علن الرعاينة الصنحية
جلمي املواطنني واألشخاص اآلخري يف إثيوبيا (برابدوس)؛
 ٢6١-١6٣مواصننلة اجلهننود املبينننة يف خطننة حتويننل القطنناع الصننح واملبننادئ
التوجيهيننة للصننحة الوطنيننة ملن ن الوصننم والتمييننز املتصننلني بفننروس نق ن املناعننة
البشرية (اجلمهورية الدومينيكية)؛
 ٢6٢-١6٣تعننديل خريطننة الطريننق الوطنيننة للوقايننة م ن فننروس نق ن املناعننة
البشرية والسياسات الصحية الوطنينة األخنرى لتشنمل املثلينات واملثلينني ومزدوجن
امليل اجلنس وم ايري اهلوينة اجلنسنانية وحنامل صنفات اجلنسنني بوصنفهم "شنرائح
سكانية رئيسية" (آيسلندا)؛
 ٢6٣-١6٣اخت ننا ت نندابر ملموس ننة ملعاجل ننة الوص ننم والتميي ننز ض نند األش ننخاص
املصابني ابجلبام وأفراد أسرهم ،بسبل منها محالت التوعية (الربت ال)؛
 ٢64-١6٣مواص ننلة براجمه ننا التعليمي ننة لض ننمان تك ننافؤ ف ننرص احلص ننول علن ن
التعليم اجليد عل مجي املستوايت (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
 ٢65-١6٣مضاعفة اجلهود الرامية إىل حتسنني نوعينة التعلنيم عن طرينق وضن
وتنفي نب خريطننة طريننق تنميننة التعلننيم وب نرامج أخننرى مماثلننة (مجهوريننة كننوراي الشننعبية
الدميقراطية)؛
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 ٢66-١6٣مواصننلة حتسننني فننرص حصننول األطفننال علن تعلننيم جينند ،خاصننة
من ن يعيش ننون يف املن نناطق الريفي ننة ومن ن ينتم ننون إىل األقلي ننات ،وال س ننيما الفتي ننات
واألطفال وو اإلعاقة (الكرس الرسوي)؛
 ٢6٧-١6٣مواصلة التنفيب الناجح للربانمج اخلامس لتنمية قطناع التعلنيم ،مبنا
يف ل للفئات احملرومة (هن اراي)؛
 ٢6٨-١6٣مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسنني فنرص حصنول األشنخاص وي
اإلعاقة عل التعليم ،وال سيما األطفال منهم (إسرائيل)؛
 ٢6٩-١6٣اختا إجنراءات حازمنة من أجنل إعمنال احلنق يف حصنول األطفنال
والشننبا وي اإلعاقننة واالحتياجننات التعليميننة اخلاصننة علن تعلننيم متننا وميسننور
التكلفة وميك الوصول إليه وجيد وشامل للجمي (فنلندا)؛
 ٢٧٠-١6٣مواص ننلة االلتن نزام ابلتنمي ننة يف جم نناالت التعل ننيم ،واملن نرأة ،والطف ننل،
واألشخاص وي اإلعاقة (الكويت)؛
٢٧١-١6٣

دعم السياسات التعليمية الشاملة لألطفال وي اإلعاقة (عمان)؛

 ٢٧٢-١6٣التش نناور علن ن نط نناق واسن ن هب نند مراع نناة آراء مجين ن أص ننحا
املصننلحة املعنيننني ،وال سننيما الفئننات احملرومننة ،عننند وض ن اللمسننات األخننرة عل ن
خارطة طريقها الرامية إىل تنمية التعليم (سن افورة)؛
 ٢٧٣-١6٣مواصننلة تكثيننف جهودهننا الراميننة إىل تعزيننز فننرص احلصننول عل ن
التعليم ،مبا يف ل لصاحل الفئات الضعيفة ،مثل النساء والفتيات (سري النكا)؛
 ٢٧4-١6٣إي ننالء االهتم ننام الواج ننب ل ننزايدة إمكاني ننة احلص ننول علن ن التعل ننيم
االبتدائ والثانوي جلمي اإلان (دولة فلسطني)؛
 ٢٧5-١6٣مواصننلة اجلهننود الراميننة إىل تنميننة قطنناع التعلننيم ،واختننا التنندابر
الالزمة لضمان حق الطفل يف بيئة تعليمية آمنة (اجلمهورية العربية السورية)؛
 ٢٧6-١6٣ضننمان احلننق يف التعلننيم جلمي ن األطفننال ،مبن فننيهم األطفننال وو
اإلعاقة واألطفال الالجئون واملشردون داخليا ،ومواصلة اجلهنود الرامينة إىل حتسنني
نوعية التعليم (اتيلند)؛
 ٢٧٧-١6٣اختن ننا تن نندابر لن ننزايدة اسن ننتبقاء الطن ننال يف املسن ننتوايت الدراسن ننية
ما بعد االبتدائينة واجلامعينة ،بسنبل منهنا القضناء علن العننف اجلنسن والتحنر يف
املدارس (أوغندا)؛
 ٢٧٨-١6٣مواصننلة اجلهننود الراميننة إىل حتسننني حصننول األقليننات والشننعو
األصلية ،وكبل أطفال املناطق النائية والريفية ،عل التعليم (موريشيوس)؛
 ٢٧٩-١6٣تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان حصول األطفال عل تعليم جيد
وش ننامل ،والنظ ننر يف التص ننديق علن ن اتفاقي ننة منظم ننة األم ننم املتح نندة للرتبي ننة والعل ننم
والثقافة اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم (أف انستان)؛
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 ٢٨٠-١6٣حتسنني فنرص وصننول النسناء والفتينات إىل التعلننيم وإزالنة احلننواجز
اليت حتول دون ل م أجل حتسني النتائج الصحية واحلد م الفقر (كندا)؛
 ٢٨١-١6٣مواص ننلة اعتم نناد ت نندابر إجيابي ننة لتنمي ننة التعل ننيم من ن أج ننل حتس ننني
ضمان حق شعبها يف التعليم (الصني)؛
 ٢٨٢-١6٣تسري جهودها الرامينة إىل التصندي للعننف والتميينز ضند النسناء
والفتيات (ميامنار)؛
٢٨٣-١6٣
املرأة (جورجيا)؛

تكثيننف اجلهننود املببولننة للقضنناء علن مجين أشننكال التمييننز ضنند

 ٢٨4-١6٣مواصننلة الت نندابر الرامي ننة إىل مكافح ننة املمارس ننات التمييزي ننة ض نند
النساء والفتيات ،مبا يف ل العنف اجلنساي (اهلند)؛
٢٨5-١6٣

زايدة تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة (الياابن)؛

 ٢٨6-١6٣تعزيننز التشنريعات وإنفا هننا لتجننرمي مجين أشننكال العنننف والتمييننز
اجلنساي جترميا كامالا وتنظيم محالت للتوعية والتثقيف (ليتوانيا)؛
٢٨٧-١6٣
للمرأة (الفلبني)؛

مواصلة تعزيز الربامج اليت تعزز التمكني االقتصنادي واالجتمناع

 ٢٨٨-١6٣استكمال خط دعم ضحااي العنف ضد املرأة من خنالل إطنالق
مزيد م برامج التوعية م أجل إجياد ثقافة ترفض مجين أشنكال العننف ضند املنرأة
(سن افورة)؛
 ٢٨٩-١6٣تعزيز املساواة بني اجلنسني ،ومتكنني املنرأة ،وزايدة اسنتخدام املنرأة
للخدمات الصحية (جنو أفريقيا)؛
 ٢٩٠-١6٣مواص ن ننلة اخت ن ننا الت ن نندابر الالزم ن ننة ملنن ن ن االعت ن ننداءات اجلس ن نندية
والعاطفية واجلنسية عل النساء والفتينات واملمارسنات املضنرة هبن ومحنايته من
ل (سري النكا)؛
 ٢٩١-١6٣مواصننلة محايننة حقننوق امل نرأة والعمننل يف الوقننت نفسننه م ن أجننل
القضنناء علن مجين أشننكال العنننف ضنند النسنناء والفتيننات ،مبننا يف لن املمارسننات
التقليدية الضارة ،مثل تشويه األعضاء التناسلية لثان  ،فضالا عن تعزينز التمكنني
االقتصادي للمرأة (اتيلند)؛
 ٢٩٢-١6٣مواصننلة وتكثيننف اجلهننود الراميننة إىل ضننمان وصننول النسنناء ،مب ن
فيه النساء وات اإلعاقة ،إىل العمل والتعلنيم والسنك والرعاينة الصنحية واحليناة
العامة (إكوادور)؛
 ٢٩٣-١6٣مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز التمكني االقتصادي واالجتماع
للنس نناء ،مب ننا يف لن ن من ن خ ننالل حص ننوهل علن ن التموي ننل والت نندريب علن ن رايدة
األعمال (فييت انم)؛
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 ٢٩4-١6٣اختننا مزينند م ن التنندابر لضننمان التمكننني السياس ن واالقتصننادي
والقانوي والتعليم للمرأة (أ ربيجان)؛
٢٩5-١6٣

تعزيز حقوق األطفال ورفاههم ،ال سيما الضعفاء منهم (اهلند)؛

 ٢٩6-١6٣مواصلة جهودها الرامية إىل محاية حقوق األطفال م أجل إنشناء
آليات فعالنة لرصند حناالت إسناءة معاملنة األطفنال والتحقينق فيهنا (مجهورينة إينران
اإلسالمية)؛
 ٢٩٧-١6٣اعتماد تدابر تشريعية وغنر تشنريعية حلماينة األطفنال من اإلينباء
والعنف (قرغيزستان)؛
 ٢٩٨-١6٣تس نري اجلهننود الراميننة إىل من ن عمننل األطفننال والعنننف اجلنس ن ضنند
األطفال واالجتار ابألشخاص ،وضمان اختا إجراءات قانونية ضد اجلناة (سري النكا)؛
 ٢٩٩-١6٣تعزيز التدابر الرامينة إىل حتسنني حقنوق اإلنسنان لألطفنال ،بسنبل
منه ن ننا مكافح ن ننة تش ن ننويه األعض ن نناء التناس ن ننلية ل ن ننثان  ،وزوا األطف ن ننال ،واالجت ن ننار
ابألشخاص (أوغندا)؛
 ٣٠٠-١6٣مواصلة جهودها الرامية إىل اختا تدابر ملن العنف ضند األطفنال
واست الهلم يف العمل هبد محاية حقوق الطفل (اليم )؛
٣٠١-١6٣

اعتماد تدابر صارمة ملكافحة االست الل اجلنس لألطفال (أن وال)؛

 ٣٠٢-١6٣وض مزيد م االسرتاتيجيات والسياسات م أجل إينالء اهتمنام
خنناص لألطفننال الننبي هننم يف أوضنناع هشننة ،مب ن فننيهم الفتيننات الالئ ن يعش ن يف
الفقر (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ٣٠٣-١6٣زايدة اجلهننود الراميننة إىل التصنندي للتمييننز ضنند النسنناء والفتيننات
واألشخاص وي اإلعاقة ومجي األقليات (غياان)؛
 ٣٠4-١6٣تكثيف جهودها الرامينة إىل تعزينز ومحاينة حقنوق األشنخاص وي
اإلعاقة ،مبا يف ل احلق يف العمل يف القطاع العام (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
٣٠5-١6٣

حتسني أوضاع األشخاص وي اإلعاقة (العراق)؛

 ٣٠6-١6٣تعزي ن ننز إمكاني ن ننة حص ن ننول األطف ن ننال وي اإلعاق ن ننة علن ن ن التعل ن ننيم
واخلدمات األساسية األخرى (األردن)؛
٣٠٧-١6٣
(مصر)؛

مواصلة اجلهود الرامينة إىل تعزينز حقنوق األشنخاص وي اإلعاقنة

 ٣٠٨-١6٣تعم ن ننيم حق ن ننوق األش ن ننخاص وي اإلعاق ن ننة يف التنفي ن ننب والرص ن نند
الوطنيني ألهدا التنمية املستدامة خلطة عنام  ،2030بتعناون وثينق من منظمنات
األشخاص وي اإلعاقة (النمسا)؛
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 ٣٠٩-١6٣تعمننيم حقننوق اإلعاقننة يف التنفيننب والرصنند الننوطنيني خلطننة التنميننة
املستدامة لعام 2030؛
 ٣١٠-١6٣توسي نطاق اجلهود الرامينة إىل القضناء الفعلن علن التميينز ضند
الفتيننات واألطف ننال وي اإلعاق ننة واألطف ننال املنتمننني إىل أقلي ننات إثني ننة ،واألطف ننال
الننبي يعيشننون يف الفقننر ،واألطفننال املصننابني ابلفروس/اإلينندز ومننرض آكلننة الفننم
(البحري )؛
 ٣١١-١6٣مواصن ننلة اجلهن ننود املببولن ننة للتصن نندي للحين ننف الن ننبي يق ن ن عل ن ن
األطف ننال وي اإلعاق ننة وض ننمان ف ننرص متس نناوية حلص ننوهلم علن ن الرعاي ننة الص ننحية
والتعليم اجلام (بل اراي)؛
٣١٢-١6٣
(الكون و)؛

القضنناء عل ن مجي ن أنننواع التمييننز ضنند األشننخاص وي اإلعاقننة

 ٣١٣-١6٣وضن ن اسن نرتاتيجية توعي ننة وطني ننة للقض نناء علن ن القوال ننب النمطي ننة
والتمييز ضد األشخاص وي اإلعاقة (غابون)؛
 ٣١4-١6٣ضمان احلماية القانونية لألشخاص وي اإلعاقة ووض إجنراءات
لسبل انتصا فعالة (غابون)؛
 ٣١5-١6٣ضمان األم يف خميمات الالجئني ومحاية مجي الفتينان والفتينات،
ال سيما م االختفاء ومجي أشكال العنف ،مبا يف ل العنف اجلنس  ،والتحقينق
يف حاالت اختفاء األطفال ،وحتديد أماك وجودهم ،ومعاقبة اجلناة (األرجنتني)؛
 ٣١6-١6٣مواصلة اجلهود الرامينة إىل مكافحنة مجين أشنكال العننف وانعندام
األم بني األطفال الالجئني وطالي اللجوء واملشردي (امل ر )؛
 ٣١٧-١6٣اختنا سننة االحتناد األفريقن لالجئنني والعائندي واملشنردي داخلينا
وال ننبكرى الس نننوية العاش ننرة التفاقي ننة كمب نناال فرص ننة لتطبي ننق األط ننر اإلقليمي ننة ات
الصلة (أملانيا)؛
 ٣١٨-١6٣ضننمان محايننة حقننوق املتضننرري م ن العنننف الطننائف  ،وال سننيما
املشننردي داخلي ن ا املقنندر عننددهم بن ن  3.2مليننون شننخ  ،بكفالننة التقينند ابملبننادئ
اإلنسن ننانية يف اخلط ن ن اجلارين ننة للعن ننودة أو إعن ننادة التن ننوطني وبضن ننمان سن ننالمة وأم ن ن
اجملتمعات احمللية العائدة أو املعاد توطينها (أيرلندا)؛
٣١٩-١6٣

تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمشردي داخليا (لكسمربغ)؛

 ٣٢٠-١6٣مواص ننلة اجله ننود املببول ننة للتص نندي للعن ننف الط ننائف  ،والس ننما
بوصننول وكنناالت املسنناعدة اإلنسننانية وصننوالا كننامالا إىل املشننردي  ،وجتنننب العننودة
القسرية للمشردي (نيوزيلندا)؛
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 ٣٢١-١6٣ببل مزيد م اجلهود لتلبية احتياجنات املشنردي داخلينا يف البلند
من احلمايننة واملسنناعدة اإلنسننانية واختننا تنندابر فعالننة ملنن التشننرد الننداخل الننناجم
ع النزاعات الداخلية والكوار الطبيعية (مجهورية كوراي)؛
 ٣٢٢-١6٣التقي ند التننام ابملبننادئ اإلنسننانية بضننمان إمكانيننة وصننول اجلهننات
الفاعلننة اإلنسننانية دون عوائننق إىل احملتنناجني ،وال سننيما املشننردي داخلي ن ا ،والقيننام
إبجراءات العودة وإعادة التوطني بطريقة آمنة ومستنرة وكرمية وطوعية (السويد)؛
 ٣٢٣-١6٣ضمان معاملنة املشنردي داخلين ا وفقن ا للمبنادئ التوجيهينة املتعلقنة
ابلتشرد الداخل (أسرتاليا)؛
 ٣٢4-١6٣معاجلننة األسننبا اجلبريننة للننزايدة يف عنندد األشننخاص املش ننردي
داخليا ،وال سيما بسبب االختالفات اإلثنية أو الثقافية (املكسي )؛

 ٣٢5-١6٣مواصننلة العمننل ع ن كثننب م ن النظ نراء الننوطنيني والنندوليني لتننوفر
الرعاية وإعادة التوطني للمشردي داخليا (أ ربيجان)؛
 ٣٢6-١6٣هتيئة الظرو املواتينة للعنودة الطوعينة واآلمننة واملسنتنرة والكرمينة
للمشردي داخليا (فرنسا)؛

 ٣٢٧-١6٣حتسنني نظنام تسنجيل األطفننال عنند النوالدة ،وال سنيما يف املننناطق
الريفية ويف صفو األطفال املهاجري والالجئني (الكرس الرسوي).
تعرب ع موقنف الدولنة
 -١64ومجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هبا التقرير ّ
(النندول) الننيت قنندمتها و/أو الدولننة موضننوع االسننتعراض .وينب ن أالّ يفهننم أهنننا حتظن بتأيينند
الفريق العامل ككل.
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