األمم املتحدة

الجمعية العامة

A/HRC/34/14
Distr.: General
20 December 2016
Arabic
Original: English/French

مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٧شباط/فرباير  ٢٤ -آذار/مارس ٢٠١٧
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري
هايتي

__________

*

يعمم املرفق دون حترير رمسي ،باللغة اليت قُ ّدم هبا فقط.

)GE.16-22488(A



الشامل*

A/HRC/34/14

احملتويات

الصفحة
مقدمة ..................... ................................ ................................

3

أولا -

موجز مداولت عملية الستعراض ............................ ................................
ألف  -عرض الدولة موضوع الستعراض ..................... ................................
باء  -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الستعراض .......................................

3
3
6

ثاني ا -

الستنتاجات و/أو التوصيات ................................ ................................

١٤

املرفق
تشكيلة الوفد ............... ................................ ................................

2

3١

GE.16-22488

A/HRC/34/14

مقدمة
 -١عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال ،املنشد د وج د قد درار لد د
حقوق اإلنسان  ،١/5دورتد السادسدة والعشدرين ل الفدملة املمتددة مدن  3١تشدرين األول/أكتدوبر
إىل  ١١تش درين اليندداف/نوفمرب  .٢٠١6واستُع ِرضددح حالددة دداييت ل ا لسددة  ،١١املعقددودة ل ٧
تشدرين اليندداف/نوفمرب  .٢٠١6وتدرأس وفددد دداييت وريددر العددل واألمددن العددام ،كددامي إدوارد البددن.
واعتم ددد الفري ددق العام ددال التقري ددر املتعل ددق هب دداييت ل جلس ددت الرابع ددة عش ددرة ،املعق ددودة ل  9تشد درين
اليناف/نوفمرب .٢٠١6
 -٢ول  ١٢كانون اليناف/يناير  ،٢٠١6اختار ل حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل (اجملموعة
الينالثية) من أجال تيسري استعراض احلالة ل اييت :بوروندج ،وكوبا ،واململكة العربية السعودية.
 -3ووفق د ا للفق ددرة  ١5م ددن مرف ددق ق درار ل د حق ددوق اإلنس ددان  ،١/5والفق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  ،٢١/١6صدرت الوثائق التالية من أجال استعراض احلالة ل اييت:
(أ)

تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقرة (١5أ) ()A/HRC/WG.6/26/HTI/1؛

(ب) جتميع للمعلومات أعدت مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوق اإلنسدان وفقد ا
للفقرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/26/HTI/2؛ 
(ج) موجز أعدت مفوضية األمدم املتحددة السدامية حلقدوق اإلنسدان وفقد ا للفقدرة (١5ج)
(.)A/HRC/WG.6/26/HTI/3
 -٤وأحالح اجملموعة الينالثيدة إىل داييت قائمدة أسدألة أعدد ا سدلف ا كدال مدن إسدبانيا ،وأملانيدا،
وبلجيك د ددا ،وتش د دديكيا ،وس د ددلوفينيا ،واملكس د دديمل ،واململك د ددة املتح د دددة لربيياني د ددا الع مد د د وآيرلن د دددا
الشددمالية ،والنددرويو ،و ولندددا ،والوليددات املتحدددة األمريكيددة .وميكددن الطددالع عل د األسددألة ل
املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5أعددرب وفددد دداييت عددن إرادة الدولددة التعدداون مددع أجوددزة وآليددات من ومددة األمددم املتحدددة
لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتوا.
 -6ول أعقد دداب السد ددتعراض الد دددورج الشد ددامال ل تش د درين األول/أكتد ددوبر  ٢٠١١واألخ د د
ب د  ١٢٢توصددية مددن أصددال  ،١36اعتمدددت احلكومددة تدددابري شدده .وتددرد د ه التدددابري ل التقريددر
الددوطا عددن السددتعراض اليندداف ،ال د ج كددان نيددرة مشدداورات ب د الفدداعل مددن امل سسددات العامددة
وممينلي اجملتمع املدف .وقدم الوفد حمضرا ب م املنجزات اليت ُعرضح ل التقرير الوطا.
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-٧
ود ّعمددح الشددرطة الوطنيددة .وِريددد عدددد عناصددر الشددرطة؛ وتُب د ل جوددود لت د يلوم موني د ا
ُ
ود ّعمددح املفتشددية العامددة لشددرطة دداييت
تشددمال تدددريبوم عل د حقددوق اإلنسددان ومحايددة األطفددالُ .
الوطنية قصد تقليص عدد حالت اإلفالت من العقاب داخال الشرطة ،واستُحدث خدط داتفي
للتبليغ عن النتواكات.
 -٨وأُجددرج إصددالع للعدالددة ي خ د ل احلسددبان حمدداور عدددة :اسددتعادة السددري اليبيعددي لعمددال
حمكم د ددة ال د ددنقا ،وإص د ددالع الق د ددانون ا ن د ددائي ال د دداييت ،ومكافح د ددة الحتج د ددار املي د د ّدول الس د ددابق
للمحاكمددة ،وتيسددري سددبال الوصددول إىل العدالددة .ففيمددا يتعلددق بلصددالع القددانون ا نددائي الدداييت،
أنشأح نة لتنقيح قانون العقوبات وقانون اإلجراءات ا نائية .وأحيلح أعمال د ه اللجندة إىل
ورارة العدل واألمن العام مدن أجدال املتابعدة القانونيدة .ولتحديدد مشدكلة الحتجدار املي ّدول السدابق
للمحاكم ددة حتدي دددا أفض ددال ،أُع دددت دراس ددة بد د أور/يوليد د وآب/أ س ددي  ٢٠١3ل الس ددجن
املركددزج ل بددورت  -أو  -ب دران  .وطبددق كبددري قضدداة احملكمددة البتدائيددة ببددورت  -أو  -ب دران
التوصدديات املسددتمدة م ددن د ه الدراسددة .وم ّكن ددح د ه التوصدديات م ددن تقلدديص عدددد احملتج دزين
تقليصا حادا .وأنشأح نة جديدة معنية كافحة الحتجدار املي ّدول السدابق للمحاكمدة رسدوم
مومتوددا حتديددد ويددة املسددجون ميد ّدولا قبددال احملاكمددة وتقدددإ توصدديات إىل السددليات
رئاسدديّ ،
القضائية .وتنت ر ورارة العدل تقرير ه اللجنة.
 -9وافتُتحددح سددجون جديدددة ل ءيددع أ دداء الددبالد ،وك د لمل مراكددز لحتجددار القاص درين.
وتُبىن حالي ا سجون أخرى.

 -١٠وصددقح داييت علد العودد الددويل اخلداو بداحلقوق القتصدادية والجتماعيدة والينقافيدة،
واتفاقية محاية اليفال والتعاون ل ال التبا عل الصعيد الدويل ،والربوتوكدول الختيدارج امللحدق
باتفاقي ددة حق ددوق اليف ددال بش د ن بي ددع األطف ددال واس ددتغالل األطف ددال ل البغ دداء ول امل دواد اإلباحي ددة.
ويتداول الربملان حاليا موضدوع التصدديق علد اتفاقيدة وضدع األشدمياو عددميي ا نسدية ،واتفاقيدة
خفا حالت انعدام ا نسية.
 -١١وتضع احلكومة مكافحة الفسداد علد قائمدة أولويا دا .ونُشدر ل ا ريددة الرمسيدة كدال مدن
القددانون املتعلددق نددع الفسدداد واملعاقبددة علي د  ،والقددانون ال د ج يعاق د عل د سددال ر وس األم دوال
وأويال اإلر اب.
وعّزر م خرا "مكت محايدة املدواطن" (ديدوان امل دا ،)،و دو م سسدة مسدتقلة أسسدح ل
ُ -١٢
عام  ،١9٨٧بتعي مدير عام ،وريادة ميزانيت  ،واستحداث منص أم امل ا ،املساعد.
 -١3وتنت ر اخليدة الوطنيدة حلقدوق اإلنسدان ،الديت ُوضدعح ل عدام  ،٢٠١٤والديت تدنص علد
تينقيف السكان حبقوقوم وواجبا م وإعالموم هبا ،إقرار اجملتمع املدف إيا ا قبال تيبيقوا.
ورمسددح خيددة التنميددة الس دملاتيجية لدداييت وفددق ددو مبددا عل د حقددوق اإلنسددان ،و ددي
ُ -١٤
تش ددمال ددالت التعل دديم والص ددحة والس ددكن ،وت ددنص علد د ت دددابري د دد إىل مواجو ددة الكد دوارث

4

GE.16-22488

A/HRC/34/14

اليبيعي ددة .وترم ددي إىل ءل ددة م ددن األم ددور ،منو ددا إم ددداد الس ددكان ر دددمات مي دداه الش ددرب والص ددر
الصحي وتوطيد تصريف النفايات الصلبة.
ووضددع برنددامو من د ع ددام  ٢٠١٢حلددال مشدداكال انعدددام األم ددن الغ د ائي .وكانددح ت دددابري
ُ -١5
اعتُمدت قبال إعصار ماثيو لتدعيم اإلنتاج الزراعي .وتُدع ّد خية جديددة حاليدا ت خد ل العتبدار
األضرار اليت تسببح فيوا ه الكارثة اليبيعية.
 -١6واخت د ت الدولددة موعددة مددن التدددابري لتددوفري التعلدديم اجملدداف ل طفددال؛ وقددد اسددتفاد منوددا
مليون طفدال .ووضدعح أماندة الدولدة املعنيدة حدو األميدة برنا دا حملدو األميدة .ونُ مدح محلدة لتوعيدة
آب دداء وأمو ددات األطف ددال ذوج اإلعاق ددات ال د ين  ،يلتحق دوا بع ددد بالدراس ددة وال د ين ُش ددجع م ددديرو
املدارس عل استقبالم.
 -١٧وعددن احلددق ل السددكن ،نف د ت احلكومددة سياسددة وطنيددة ل ميدددان اإلسددكان نددتو عنوددا
بندداء  ١ 6٨٢وحدددة سددكنية ب د عددامي  ٢٠١3و .٢٠١5وشددجعح تقلدديص عدددد األشددمياو
ال ين يعيشون ل املمييمات ،بفضال برامو املساعدة والعودة/إعادة التوط .
 -١٨وبُد د لح جود ددود عد دددة ملكافحد ددة الجتد ددار باألشد ددمياو ،ل سد دديما نشد ددر قد ددانون الجتد ددار
باألشددمياو ل عددام  ،٢٠١٤وتنقدديح قددانون التبد ّدا لعددام  ١9٧٤ل عددام  ،٢٠١3وإنشدداء نددة
مكافحددة الجتددار باألشددمياو ل ع دام  ،٢٠١5وتعزيددز فرقددة محايددة القاص درين ،وإيفدداد وكددالء إىل
املناطق احلدودية ملراقبة تن ّقال القاصرين.
 -١9ول إطار مكافحة العنف املمارس علد النسداء والفتيدات ،أنشد ت احلكوميدة مديريدة للشد ون
القانونية ل ورارة ش ون املرأة مكلفة بالتوعية ب عمال العنف املسدلط علد النسداء وإرشداد ضدحايا د ه
األعمددالُ .ورمسددح خيددة وطنيددة ثانيددة ملكافحددة العنددف بالنسدداء والفتيددات ( ،)٢٠١6-٢٠١٢وأنش د
مكت ملكافحة العنف املمارس عل النساء والفتيات ل عام .٢٠١3
 -٢٠ولتقلدديص عدددد أطفددال الش دوارع ،دشددنح احلكومددة ل عددام  ٢٠١3مركددزا للعبددور ومركددزا
انيا لالتصالت اليارئة لإلبالغ عن حالت إساءة معاملة األطفال وإمهالم والجتار هبم.
 -٢١وتدويل الدولدة أمهيدة خاصدة حلقدوق ذوج اإلعاقدات؛ فقدد اعتمددت ل عدام  ٢٠١٢ءلدة
من األمور ،ل سيما قانونا بش ن إدماج ذوج اإلعاقات.
وعد كتبدة
 -٢٢و خاخت ت تدابري لتحس عملية توريع بياقدات التعريدف الوطنيدة مند الدولدةُ .
وم ددتوم ال د اب إىل اجمل ددال احمللي ددة واملستش ددفيات العام ددة لتس ددجيال ال ددولدات .وأنش د ت دائ ددرة
ُم ّ
احملفوظددات الوطنيددة ل عددام  ٢٠١3آليددة لتسددويال موددام الددايتي الد ين يقيمددون ل اخلددارج والد ين
ير بون ل احلصول عل وثائق احلالة املدنية.
 -٢3وذ ّكر الوفد ل ختام كلمت الستواللية بعدد من الكدوارث اليبيعيدة الديت نسدفح نسدفا،
تيس ددر م ددن
مند د رلد دزال ع ددام  ٢٠١٠ح دده إعص ددار م دداثيو ،جو ددود احلكوم ددة الرامي ددة إىل تنفيد د م ددا ّ
توصيات .ري أ ا ت ال مصممة عل مواصلة عملوا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتوا.
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باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢٤أدىل  ٨١وفدددا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور .وميكددن الطّددالع عل د التوصدديات الدديت
ا التقرير.
قدمح أثناء احلوار ل الفرع ثانيا من
 -٢5ورحبد د ددح ءووريد د ددة تنزانيد د ددا املتحد د دددة بتنفي د د د الس د د دملاتيجية الشد د دداملة املتعلقد د ددة باملسد د دداعدة
الجتماعية ،وسياسة اإلسكان الوطنية ،وخية السدتجابة اإلنسدانية ،وبرندامو تعمديم التعلديم اجملداف
واإللزامددي .ورحبددح أيضدا بتدددعيم الشددرطة الوطنيددة ،ومكافحددة إفددالت عناصددر الشددرطة مددن العقدداب،
وإصالع ن ام العدالة ،ومكافحة الحتجار امليول ،وحتس ال رو ل مراكز الحتجار.
 -٢6وقالددح الوليددات املتحدددة األمريكيددة إ ددا تتيلددع إىل انتميابددات شددفافة ونزيوددة .وأشددادت
هباييت علد جوود دا الراميدة إىل حتسد عمليدة تزويدد املدواطن الدايتي ل ا مووريدة الدومينيكيدة
بالوثائق الالرمة .وأعربح عن قلقوا إراء عدد احملتجزين قبال احملاكمة الكبدري ،وعددم وجدود آليدات
إنفاذ موثوقة ملكافحة الفساد ،وقلة التحقيقات ل قضايا الجتار ومحاية ضحاياه.
 -٢٧وشجعح أورو واج اييت عل تنفيد توصديات اخلبدري املسدتقال الد ج كلفد األمد العدام
بدراسة أوضاع حقوق اإلنسان ل اييت.
 -٢٨ورحب ددح ءووري ددة فن ددزويال البوليفاري ددة بالتص ددديق علد د العو ددد ال دددويل اخل دداو ب دداحلقوق
القتصددادية والجتماعيددة والينقافيددة ،والربوتوكددول الختيددارج لتفاقيددة حقددوق اليفددال بشد ن اشدملا
األطفال ل املنارعات املسلحة ،والربوتوكول الختيدارج امللحدق باتفاقيدة حقدوق اليفدال بشد ن بيدع
األطفال واستغالل األطفال ل البغاء ول املواد اإلباحية؛ وتوقيع اتفاقيدة منا ضدة التعد ي و دريه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املوينة ،والتفاقيدة الدوليدة حلمايدة حقدوق
ءيع العمال املواجرين وأفراد أسر م؛ وتنفي برنامو تعميم التعليم اجملاف واإللزامي.
 -٢9ورحبدح ا زائدر بلنشداء ديدوان نائد وريدر حقدوق اإلنسدان ومكافحدة الفقدر املددقع و نددة
حق ددوق اإلنس ددان املش ددملكة ب د ال ددورارات .ورحب ددح أيض دا بالتص ددديق عل د العو ددد ال دددويل اخل دداو
باحلقوق القتصادية والجتماعية والينقافية ،والربوتوكول الختيارج امللحدق باتفاقيدة حقدوق اليفدال
بش ن بيع األطفال واستغالل األطفال ل البغاء ول املواد اإلباحية.
 -3٠ورحبددح أنغددول باسددتوالل خيددة السددتجابة اإلنسددانية ،لكنوددا لح ددح التحددديات املسددتمرة
ل الت التغ ية ،واحلصول عل التعليم ،واكت اظ السجون ،واملساواة ب ا نس  ،والتشرد.
 -3١وأشددادت األرجنت د هبدداييت عل د إنشددائوا نددة حقددوق اإلنسددان املشددملكة ب د الددورارات
واختاذ ا إجراءات صارمة لتحس أوضاع املشردين ال ين عادوا إىل البلد.
 -3٢وامتدحح أرمينيا اخليدوات املتميد ة ملكافحدة الجتدار باألشدمياو والعندف بداملرأة وعمدال
األطفال ل املنارل ،وخفا عددد أطفدال الشدوارع الكبدري .ورحبدح بالتصدديق علد العودد الددويل
اخلاو باحلقوق القتصادية والجتماعية والينقافية ،واتفاقية منا ضة التع ي .
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تفشي التمييز ا نسداف وسدوء املعاملدة ،وعدن أسدفوا للضدبابية
 -33وأعربح أسملاليا عن قلقوا إراء ّ
اليت تكتنف النتميابات وامل سسات ،وعدم استقالل القضاء .وحيَّح إلغاء عقوبة اإلعدام.
 -3٤وأعربح النمسا عن أسفوا ألن السياسات ا ديرة بالينناء الرامية إىل جتويد التعلديم العدام
 ،تنف د بع ددد .ولح ددح بقل ددق اإلجد دراءات املتمي د ة ل ح ددق الص ددحفي وامل دددافع ع ددن حق ددوق
اإلنسان .وأعربح عن قلقوا أيضا من عمال األطفال.
 -35ورحبددح جددزر البوامددا بددا وود الادفددة إىل إنفدداذ تش دريعات مكافحددة الفسدداد ،واعتمدداد
خية عمال ملكافحة الجتار باألشمياو وخية التنمية السملاتيجية.
 -36ورحبح بنغالديش بالسملاتيجية الشاملة املتعلقة باملساعدة الجتماعية ،واخلية الوطنية
ملكافحدة العنددف بالنسدداء والفتيددات ،وخيددة التنميددة السدملاتيجية ،وبتدددعيم وكددالت إنفدداذ القددانون
والن ام القضائي.
وحتسددرت بلجيكددا عل د بددطء التقدددم ل حتس د أوضدداع السددجون .وأعربددح عددن قلقوددا
-3٧
ّ
بش ن العنف القائم عل نوع ا ن  ،وقلة سبال وصول الضحايا إىل العدالة.
 -3٨ورحبح دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالتدابري املتمي ة ملكافحة الفقر املدقع.
ورحب ددح بوتسد دوانا بربن ددامو تعم دديم التعل دديم اجمل دداف واإللزام ددي ،وبتوقي ددع اتفاقي ددة منا ض ددة
-39
ّ
التعد د ي  ،والتص ددديق عل د د الربوتوك ددول الختي ددارج امللح ددق باتفاقي ددة حق ددوق اليف ددال بش د د ن بي ددع
األطف ددال واس ددتغالل األطف ددال ل البغ دداء ول املد دواد اإلباحي ددة .وأعرب ددح ع ددن قلقو ددا إراء األطف ددال
احملتجزين ،واألطفال خدم املنارل ،والينغرات املوجودة ل تسجيال املواليد.
 -٤٠وش ددجعح الرباري ددال اخت دداذ املزي ددد م ددن اإلج دراءات الص ددارمة ملن ددع الجت ددار باألش ددمياو واملعاقب ددة
علي  ،وتوفري سبال انتصا للضحايا .وأشادت هباييت عل اعتماد ديوان امل ا ،ضمن الفأة "ألف".
 -٤١ورحبح بورونددج بالتصدديق علد العودد الددويل اخلداو بداحلقوق القتصدادية والجتماعيدة
والينقافي ددة ،والربوتوك ددول الختي ددارج امللح ددق باتفاقي ددة حق ددوق اليف ددال بشد د ن بي ددع األطف ددال واس ددتغالل
األطفددال ل البغدداء ول املدواد اإلباحيددة ،وتوقيددع اتفاقيددة منا ضددة التعد ي  ،والتفاقيددة الدوليددة حلمايددة
حقوق ءيع العمال املواجرين وأفراد أسر م .وشجعح اعتماد اخلية الوطنية حلقوق اإلنسان.
 -٤٢ولح ح كندا إدراج وحدات دراسية عن حقوق اإلنسان وتوفري الدعم للنساء ضدحايا
العنف ل الدورات التدريبية املقدمة إىل الشرطة.
 -٤3وامتدددحح شدديلي تدددعيم الشددرطة الوطنيددة ،والتدددابري الراميددة إىل ت يددال عناصددر ا موني دا،
وإنشاء نة تُعىن بالحتجار امليول السابق للمحاكمة.
 -٤٤ورحبددح كولومبيددا بالتعددديالت الدديت أدخلددح علد الدسددتور عددام  ،٢٠١٢وبالتعدداون مددع
مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددوق اإلنس ددان ،وبعين ددة األم ددم املتح دددة لتحقي ددق الس ددتقرار ل
اييت ،واخلبري املستقال املعا حبالة حقوق اإلنسان ل اييت.
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 -٤5وحينددح الكونغددو دداييت عل د مواصددلة تعاو ددا مددع يأددات املعا دددات مددن أجددال ترسددي
اآلليات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتوا.
 -٤6وأشددادت كددوت ديفدوار بالسددليات علد تعاو ددا مددع اخلبددري املسددتقال املعددا حبالددة حقددوق
اإلنسان ل اييت ،وحينتوا عل الملكيز علد تعزيدز حقدوق اإلنسدان ومحايتودا خدالل عمليدة إعدادة
اإلعمار بعد الكوارث.
 -٤٧ورحبح كرواتيدا بالتصدديق علد العودد الددويل اخلداو بداحلقوق القتصدادية والجتماعيدة
والينقافية ،واتفاقية ل اج بش ن محاية األطفال والتعاون ل ال التبا عل الصعيد الدويل.
 -٤٨وقدمح كوبا

توصية.

 -٤9ولح ح قربو إنشاء ديوان نائ وريدر حقدوق اإلنسدان ومكافحدة الفقدر املددقع و ندة
حقددوق اإلنسددان املشددملكة ب د الددورارات .وشددجعح عل د اختدداذ إج دراءات أقددوى ملكافحددة العنددف
ا نسددي املمددارس عل د النسدداء ،وتيسددري سددبال حصددول األطفددال عل د التعلدديم ،ومعا ددة األوضدداع
السائدة ل السجون.
 -5٠وقدمح تشيكيا

توصيات.

 -5١ورحب ددح ال ددداور بتوقي ددع دداييت اتفاقي ددة منا ض ددة التعد د ي  ،وش ددجعتوا علد د أن ختي ددو
خيوات إضافية و التصديق عليوا .وتر "مبادرة اتفاقية منا ضة التع ي " ل مساعد ا ل
ا الصدد.
 -5٢ورحبح كرواتيدا بالتصدديق علد العودد الددويل اخلداو بداحلقوق القتصدادية والجتماعيدة
والينقافيددة ،واتفاقيددة ل دداج بش د ن محايددة األطفددال والتعدداون ل ددال التبددا عل د الصددعيد الدددويل.
وشجعح اييت عل التصدديق علد اتفاقيدة منا ضدة التعد ي  ،والتفاقيدة الدوليدة حلمايدة حقدوق
ءيع العمال املواجرين وأفراد أسر م ،اللت وقعتوما ل عام .٢٠١3
 -53ورحبح مصر بصديا ة اخليدة الوطنيدة حلقدوق اإلنسدان ،وإصدالع ن دام العدالدة ،وتددعيم
الشددرطة الوطنيددة ،ومكافحددة العنددف املسددلط عل د امل درأة ،وتنفي د برنددامو األمددن الغ د ائي ،واعتمدداد
ق د ددانون الجت د ددار باألش د ددمياو ،والتص د ددديق علد د د العو د ددد ال د دددويل اخل د دداو ب د دداحلقوق القتص د ددادية
والجتماعي ددة والينقافي ددة وعل د الربوتوك ددول الختي ددارج امللح ددق باتفاقي ددة حق ددوق اليف ددال بش د ن بي ددع
األطفال واستغالل األطفال ل البغاء ول املواد اإلباحية.
 -5٤ورحبددح السددلفادور بالتقدددم احملددرر ،ر ددم الفتقددار إىل املدوارد والكدوارث اليبيعيددة ،ل ددال محايددة
اليفال ومكافحة ا وع واملرض والبيالة واألمية والجتار باألشمياو والالمساواة ب املرأة والرجال.
 -55ورحبح إيياليا باعتماد اخلية الوطنية الينانية ملكافحدة العندف بالنسداء والفتيدات ،وخيدة
عمددال املسدداواة ب د ا نس د  ،وبدرامو حتس د التغييددة الصددحية ل طفددال ،وتدددابري مكافحددة عمددال
األطفال ل املنارل واستغاللم اقتصاديا.
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 -56وامتدددحح جورجي ددا التع دداون مددع اإلج دراءات اخلاص ددة ،وشددجعح احلكوم ددة عل د توجي د
دع ددوة دائم ددة إىل املكلف د بولي ددات ل إط ددار د ه اإلج دراءات  .ورحب ددح بالتص ددديق عل د العو ددد
الدددويل اخلدداو بدداحلقوق القتصددادية والجتماعيددة والينقافيددة وعل د الربوتوكددول الختيددارج امللحددق
باتفاقية حقوق اليفال بش ن بيع األطفال واستغالل األطفال ل البغاء ول املواد اإلباحية.
 -5٧وأعربح أملانيا عن قلقوا من عمليات اليدرد ا مداعي ا اريدة ،دا ل ذلدمل مدن يمدات
املشردين ،وشددت عل ضرورة توفري السدكن الالئدق دون أييدز .وأعربدح أيضد ا عدن قلقودا بشد ن
انعدام الينقة املزعوم ل ن ام العدالة بسب استشراء الفساد.
 -5٨ورحبددح انددا بددا وود الراميددة إىل ريددادة حجددم ق دوات الشددرطة ،وإصددالع ن ددام العدالددة،
وبناء سجون جديدة ،وشدجعح داييت علد اإلسدراع بلنشداء ن دام للمسداعدة القانونيدة .ورحبدح
بلجراءات القضاء عل األمية وعددم املسداواة بد ا نسد ل التعلديم ،ولكنودا أعربدح عدن قلقودا
إراء الدعاءات املتعلقة بتفشي التمييز ا نساف وسوء املعاملة.
 -59وأعربد ددح واتيمد ددال عد ددن أسد ددفوا بش د د ن الغمد ددوض ال د د ج اكتند ددف النتميابد ددات بسد ددب
ادعدداءات التزويددر النتميددايب ،وعددن أملوددا ل أن ي د دج اسددتأنا العمليددة النتميابيددة إىل اسددتعادة
الستقرار الوطا .وأعربح عن قلقودا إراء التقدارير الديت تتحددث عدن اسدتمرار التمييدز القدائم علد
نوع ا ن  ،والعنف ،وسوء املعاملة.
 -6٠ورحد الكرسددي الرسددويل بوضددع خيددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان .ولحد ا وددود املب ولددة
للقض دداء علد د الجت ددار باألش ددمياو ،وأث ددىن علد د التص ددديق علد د الربوتوك ددول الختي ددارج امللح ددق
باتفاقية حقوق اليفال بش ن بيع األطفال واستغالل األطفال ل البغاء ول املواد اإلباحية.
 -6١ورحبدح الفلبد بالوحدددات التدريبيددة املقدمددة لعناصدر الشددرطة ل ددال حقددوق اإلنسددان،
ول سدديما حقددوق اليفددال ،وتددوفري الدددعم للنسدداء ضددحايا العنددف .ورحبددح أيضدا بتدددابري التصدددج
امليول السابق للمحاكمة.
لقضية الحتجار َّ
 -6٢وأثىن العراق عل ترتيبات الرعاية املقدمة ألطفال الشوارع ل إطار برنامو تعميم التعليم
اجملاف واإللزامي.
 -63وأعربح آيرلندا عدن قلقودا مدن انتشدار الحتجدار السدابق للمحاكمدة وطدول م ّدتد  ،ومدن
تفشي العنف ا نسي والعنف القائم عل نوع ا ن  ،والت خر ل اعتماد التشريعات الالرمة.
 -6٤وقدمح فرنسا

توصيات.

 -65ورحبددح جامايكددا رفددا عدددد احملتج دزين قبددال احملاكمددة وبالتدددابري املتمي د ة لرصددد تبد ّدا
األجان ل طفال الايتي  .وشاركح احلكومة قلقوا من ن ام األطفال املقيم .
 -66ورحبح اليابان بدور احلكومة الرائدد ل تن ديم النتميابدات الد ج يعدد أمدرا أساسدي ا لالسدتقرار
السياسي والنمو القتصادج ،وشجعتوا عل أن ِجت ّد ل املضي بالعملية النتميابية قدما.
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 -6٧وق ّدمح ليبيا

توصية.

 -6٨ورحب ددح مد ش ددقر ب ددا وود املب ول ددة لت ددوفري التعل دديم البت دددائي اجمل دداف ل طف ددال احمل ددروم ل
املن د دداطق الريفي د ددة .وب د ددالن ر إىل اس د ددتمرار العن د ددف ا نس د ددي ،ش د ددجعح مد ش د ددقر د دداييت علد د د رس د ددم
اسملاتيجيات فعالة للقضاء عل التمييز القائم عل نوع ا ن  .ورحبح رية التنمية السملاتيجية.
 -69وامتدحح ملديف الستينمار ل تعزيدز حقدوق األطفدال مدن خدالل وضدع برندامو تعمديم
التعليم اجملاف واإللزامي ،وصندوق التعليم الوطا ،ومبادرات تعليمية أخرى.
 -٧٠ورحب د ددح املكس د دديمل بت د دددعيم دي د د دوان امل د ددا ،،وا و د ددود الرامي د ددة إىل مكافح د ددة الجت د ددار
باألشد ددمياو ،واإلج د دراءات الادفد ددة إىل حتس د د ال د ددرو ل مرافد ددق الحتجد ددار ،وتقلد دديص مد دددة
الحتج ددار الس ددابق للمحاكم ددة ،وت دددري القض دداة .وش ددجعح دداييت علد د مواص ددلة بد د ل ا و ددد
لتعميم التعليم البتدائي اجملاف واإللزامي.
 -٧١ورحبح منغوليا بتدعيم امل سسدة الوطنيدة حلقدوق اإلنسدان وبوضدع اخليدة الوطنيدة حلقدوق
اإلنسان .وشجعح اييت عل إدراج سياسات حقوق اإلنسان ل خية التنمية السملاتيجية.

 -٧٢ورحد ا بددال األسددود بددالربامو الدديت تددوفر التعلدديم اجملدداف الفددائق ا ددودة ل طفددال ،خاصددة
ذوج اإلعاقددات مددنوم .واستفسددرت عددن اإلجدراءات الدديت اختد ا احلكومددة للت كددد مددن أن حقددوق
معزرة وحممية بالكامال.
املرأة َّ
 -٧3ورحد املغددرب بالتصددديق علد العوددد الدددويل اخلدداو بدداحلقوق القتصددادية والجتماعيددة
والينقافيددة ،واتفاقيددة ل دداج بش د ن محايددة األطفددال والتعدداون ل ددال التبددا عل د الصددعيد الدددويل،
والتوقيع علد اتفاقيدة منا ضدة التعد ي والتفاقيدة الدوليدة حلمايدة حقدوق ءيدع العمدال املوداجرين
وأفراد أسر م ،واعتماد ديوان امل ا ،ضمن الفأة "ألف" ،وت يال الشرطة الوطنية مونيا.
 -٧٤ورحبح مورامبيق بالتصديق عل التفاقية الدولية حلماية حقوق ءيع العمال املواجرين
وأف د دراد أسد ددر م ،والربوتوكد ددول الختيد ددارج امللحد ددق باتفاقيد ددة حقد ددوق اليفد ددال بش د د ن بيد ددع األطفد ددال
واس ددتغالل األطف ددال ل البغ دداء ول امل دواد اإلباحي ددة ،وتوقي ددع اتفاقي ددة منا ض ددة التع د ي والتفاقي ددة
الدوليددة حلمايددة حقددوق ءيددع العمددال املودداجرين وأف دراد أسددر م .وأحاطددح علم د ا ريددة الي دوار
الوطنية ملواجوة الكوارث اليبيعية وبلنشاء وحدة تقنية لتقدإ املساعدة إىل أشد الناس ضعفا.
 -٧5وشددجعح ناميبيددا احلكومددة علد مواصددلة جوود ددا إلصددالع قيدداع العدالددة وتعزيددز اإلجدراءات
الرامية إىل مكافحة العنف املمارس عل النساء والفتيات ،خاصة ل يمات املشردين.
 -٧6وش ددكر وف ددد دداييت ،بداي ددة ،الوف ددود علد د التض ددامن ال د ج ع د ّدربت عن د عقد د الكد دوارث
اليبيعية اليت أصابح بلده م خرا.
أجال اجملل النتميايب امل قدح إىل ٢٠
 -٧٧وذ ّكر ب ن العملية النتميابية ل تزال جارية .فقد ّ
تشرين اليناف/نوفمرب  ٢٠١6النتميابدات الديت كدان مدن املقدرر عقدد ا ل  9تشدرين األول/أكتدوبر
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بسب إعصار ماثيو .ور م األضرار البالغة اليت خلّفودا اإلعصدار ،تعوددت احلكومدة باختداذ ءيدع
يتسىن تن يم النتميابدات ل املوعدد
اإلجراءات الالرمة إلعادة بناء مراكز التصويح واملدارس كي ّ
احملدد ا ديد.
 -٧٨فقددد تعودددت ،ل د ا السددياق ،بد ن تكددون النتميابددات الدديت ين موددا اجمللد النتميددايب
امل قددح عمليددة حمايدددة ونزيوددة .لد ا ،ن مددح ورارة العدددل واألمددن العددام لقدداءات مددع قدوات الشددرطة
ومفوضي احلكومة للت كد من أن اإلدارة ل تتدخال ل العملية النتميابية.
امليول السدابق للمحاكمدة ،شددد الوفدد علد أند موضدوع ييندري كيندريا مدن
 -٧9وعن الحتجار ّ
قلق احلكومة ،وأكد أن أُحرر تقدم ملحوظ ل مقاطعات عدة ،ل سيما ل رب البالد.
 -٨٠وك ددان د ا املوض ددوع حم د ّدال بي ددان للسياس ددة العام ددة عرض د رئ ددي ال ددورراء ،ص دددق علي د
الربملددان ،أدى إىل إنشدداء اللجنددة الرئاسددية م د خرا .و ددد د ه اللجنددة إىل وضددع قائمددة ائيددة
بدداحملتجزين ،ل سدديما مددنوم مددن كددان حمتجددزا ميد ّدولا قبددال احملاكمددة كددي يتسددىن التمييدديط ملواعيددد
دجنح عيّددة ءيددع كبددار قضدداة احملدداكم البتدائيددة ،وك د لمل املدددع العددام ومفوضددي
جلسددات ال د ُ
احلكومة ،وحتديد تلمل املواعيد.
 -٨١ويتوقع الوفد ل ا السياق اخنفاضا حادا ل عدد احملتجزين قبال احملاكمة يبلغ و النصف.
 -٨٢وأعربد دح ولن دددا ع ددن قلقو ددا إراء انتش ددار انع دددام األم ددن الغ د د ائي وس ددوء التغ ي ددة ،وإراء
جترم ال تصاب والعنف املنزيل والتحرش ا نسي وسوى ذلمل من أشدكال
الفتقار إىل تشريعات ّ
العنف املسلط عل املرأة.
 -٨3ورحبح نيكارا وا بالتصدديق علد العودد الددويل اخلداو بداحلقوق القتصدادية والجتماعيدة
والينقافي ددة ،واتفاقي ددة ل دداج بشد د ن محاي ددة األطف ددال والتع دداون ل ددال التب ددا عل د الص ددعيد ال دددويل،
والربوتوكول الختيارج لتفاقية حقوق اليفال بش ن اشملا األطفال ل املنارعات املسلحة.
 -٨٤ورحبددح نيجرييددا بلنشدداء نددة حقددوق اإلنسددان املشددملكة ب د الددورارات ،واعتمدداد خيددة
هبن.
التنمية السملاتيجية ،واإلجراءات املتمي ة للقضاء عل التمييز ل حق النساء والعنف ّ

 -٨5وش ددجعح الن ددرويو دداييت علد د تكيني ددف جوود ددا لتنفيد د اتفاقي ددات حق ددوق اإلنس ددان.
ولح ح التحديات املستمرة املتعلقة باملساواة ب ا نس وعدم تعميم التعليم.
 -٨6ورحبح باكستان با وود الرامية إىل إصالع ن ام العدالة ووضع حد لالحتجار امليول
السد ددابق للمحاكمد ددة .ورحبد ددح أيض د د ا بزيد ددادة املشد دداركة الجتماعيد ددة  -القتصد ددادية للم د درأة وذوج
اإلعاقات وبا وود املب ولة لتعزيز حقوق اليفال.
 -٨٧ورحب ددح بنم ددا بالتص ددديق علد د ص ددكو موم ددة حلق ددوق اإلنس ددان ،وإنش دداء ن ددة حق ددوق
التبا.
اإلنسان املشملكة ب الورارات ،واعتماد قانون األبوة واألمومة والبنوة وقانون ّ
 -٨٨وقدمح بارا واج
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 -٨9ورحبددح بددريو باعتمدداد خيددة التنميددة السدملاتيجية الادفددة إىل تددوفري ميدداه الشددرب امل مونددة
وخدددمات الصددر الصددحي ،والقضدداء علد األميددة ،وتيسددري سددبال احلصددول علد السددكن والرعايددة
الصحية .ورحبح أيضا بلنشاء ديوان امل ا.،
 -9٠ورحبددح إندونيسدديا بلنشدداء نددة حقددوق اإلنسددان املشددملكة بد الددورارات وباعتمدداد ديدوان
امل ددا ،ض ددمن الفأ ددة "أل ددف" .ولح ددح ت دددعيم الش ددرطة الوطني ددة ،وإص ددالع الق ددانون ا ن ددائي،
والحتجار السابق للمحاكمة ،والوصول إىل العدالة.
تفشددي التمييددز ا نسدداف وسددوء املعاملددة ومددن توظيددف
 -9١وأعربددح الربتغددال عددن قلقوددا مددن ّ
األطفددال خدددم ا ل املنددارل ،حي د تعددرض كينددريون مددنوم ألوضدداع شددبيوة بددالرق ولإلي د اء البدددف
والعاطفي وا نسي.
 -9٢ورحبح قير بوضع اخلية الوطنية حلقوق اإلنسان واعتماد خية التنمية

السملاتيجية.

 -93ورحب ددح ءووري ددة كوري ددا بالتص ددديق عل د د العو ددد ال دددويل اخل دداو ب دداحلقوق القتص ددادية
والجتماعية والينقافية ،واعتماد قدانون مكافحدة الفسداد ،والنجداع ل تنفيد برندامو تعمديم التعلديم
اجملاف واإللزامي.
 -9٤ورحبح رواندا بلصالع قياع العدالة وتيسري سبال الوصول إليوا ،وشجعح داييت علد
التصدديق علد اتفاقيدة منا ضددة التعد ي  .ورحبددح أيضد ا بدا وود املب ولددة ملكافحدة العنددف القددائم
عل نوع ا ن  ،وشجعح اييت عل تكينيف التدابري الرامية إىل منع العنف املمارس عل املرأة
ل يمات املشردين.
 -95ورحبح السنغال بلنشاء ديوان نائ ورير حقوق اإلنسان ومكافحة الفقدر املددقع و ندة
حقوق اإلنسان املشملكة ب الورارات.
 -96ورحبح صربيا با وود الرامية إىل إدراج تعريف للتعد ي ينسدجم مدع التعريدف الدوارد ل
اتفاقي ددة منا ض ددة التعد د ي ل الق ددانون ا ن ددائي ا دي ددد ،وش ددجعح دداييت علد د مواءم ددة القواع ددد
السارية بش ن الحتجار السابق للمحاكمة مع املعايري الدولية.
 -9٧ورحبح سرياليون بالتصديق عل العود الدويل اخلاو باحلقوق القتصادية والجتماعية
والينقافي ددة ،واعتم دداد ق ددانون الجت ددار باألش ددمياو .وش ددجعح احلكوم ددة عل د التع دداون م ددع ا و ددات
الدولية صاحبة املصلحة قصد التصدج آلثار الكوارث اليبيعية.
 -9٨ورحبددح سددنغافورة باعتمدداد خيددة التنميددة السدملاتيجية ،وتوسدديع نيدداق التغييددة الصددحية
ل طفال ،وإعادة بناء املرافق الصحية املتضررة من الكوارث اليبيعية السابقة.
 -99ورحبح سلوفينيا بالتصديق علد صدكو دوليدة حلقدوق اإلنسدان ،وتددري عناصدر مدن الشدرطة
ل ال حقوق اإلنسان ،والتقدم احملرر ل توفري التعليم اجملاف ل املدارس البتدائية واإلعدادية.
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 -١٠٠وأعربح إسدبانيا عدن قلقودا مدن األوضداع املتعلقدة يداه الشدرب والصدر الصدحي ،األمدر
ال د ج أدى إىل تفدداقم وبدداء الك دولريا .ولح ددح دداطر العنددف ا سدديمة الدديت يواجووددا األطفددال
املشردون داخليا ،واألطفال خدم املنارل ،واألطفال عدميو ا نسية.
 -١٠١ورحد السددودان بالتصددديق علد صددكو عدددة حلقددوق اإلنسددان وتوقيعوددا ،وإنشدداء نددة
حقوق اإلنسان املشملكة ب الورارات ،واعتماد اخلية الوطنية ملكافحة العنف بالنساء والفتيات.
 -١٠٢ولح ح سويسرا أن قضايا اإلفالت من العقاب وبدطء اإلجدراءات القانونيدة دون مدربر
ل يدزالن ييرحدان حتددديا كبدريا .ورحبدح باملقملحددات الدواردة ل خيدة التنميددة السدملاتيجية إلعددادة
إسكان املشردين ،وريادة مساحة األراضي احلضرية ،ووضع ن ام لتمويال اإلسكان.
 -١٠3وقدمح ا موورية العربية السورية توصيات.
 -١٠٤ورحبددح تيمددور  -ليشدديت بالوليددة املسددندة إىل اجملل د األعل د للقضدداء وب دلدراج حقددوق
اإلنسددان ل منددا و تدددري الشددرطة الوطنيددة .وأعربددح عددن قلقوددا بشد ن األوضدداع الشددبيوة بددالرق
اليت يتعرض لا العديد من األطفال خدم املنارل.
 -١٠5ورحبددح تو ددو بلنشدداء ديدوان نائد وريددر حقددوق اإلنسددان ومكافحددة الفقددر املدددقع و نددة
حقوق اإلنسان املشملكة ب الورارات .وأشادت هباييت عل التدابري اليت اخت ا لتحس ظدرو
الحتجار ،واحلد من الت خري ل اإلجراءات القضائية ،ومكافحة اإلفالت من العقاب.
 -١٠6ورحبح ترينيداد وتوبا و با وود املب ولة ملكافحة العنف املسدلط علد املدرأة والتمييدز ل
حقوددا وبدداخليوات املتمي د ة لتحس د الن ددام القضددائي ،وريددادة األمددن الغ د ائي ،وتددوفري مزيددد مددن
فرو التعليم .ورحبح أيضا بالنتميابات الرئاسية والربملانية القادمة.
 -١٠٧ورحبح تركيا برسم خية وطنية حلقوق اإلنسان وباعتماد ديوان امل ا ،ضمن الفأة "ألف".
 -١٠٨ورحبح أوكرانيا بتدعيم الشرطة الوطنية ،والتصدديق علد العودد الددويل اخلداو بداحلقوق
القتصد ددادية والجتماعيد ددة والينقافيد ددة ،وإنفد دداذ قد ددانون مكافحد ددة الفسد دداد ،واعتمد دداد خيد ددة التنميد ددة
السملاتيجية ،وإصالع ن ام العدالة.
 -١٠9وأعرب د د ددح اململك د د ددة املتح د د دددة لربيياني د د ددا الع مد د د د وآيرلن د د دددا الش د د ددمالية ع د د ددن قلقو د د ددا الب د د ددالغ
رص ددوو اس ددتمرار العن ددف الق ددائم عل د ن ددوع ا ددن  ،والحتج ددار ددري الق ددانوف ،واس ددملقاق األطف ددال
باعتبار م مقيم .
 -١١٠ورحب د ددح كوس د ددتاريكا بالتص د ددديق علد د د العو د ددد ال د دددويل اخل د دداو ب د دداحلقوق القتص د ددادية
والجتماعية والينقافية ،والربوتوكول الختيدارج امللحدق باتفاقيدة حقدوق اليفدال بشد ن بيدع األطفدال
واستغالل األطفال ل البغداء ول املدواد اإلباحيدة .وأعربدح عدن قلقودا إراء نسدبة النسداء املنميفضدة
ل عمليددة صددنع الق درار ،وإف دراط الشددرطة ل اسددتميدام القددوة أثندداء امل ددا رات السددلمية .وشددددت
عل أمهية اللتزام السياسي بالعملية النتميابية.
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 -١١١ورحبح تايلند باعتماد خية التنمية السملاتيجية وبالتصديق عل العودد الددويل اخلداو
باحلقوق القتصادية والجتماعية والينقافية.
 -١١٢وأكدد وفددد دداييت ،ل إطدار التزامد بالصددكو الدوليددة ،أن الدولدة خيددح خيدوات كبددرية
صوب عاملية ه الصكو ل ال حقوق اإلنسان باعتماد ا صكوكا عدة والتصديق عليوا.
احملصددلة ،أعددرب الوفددد عددن ر بددة احلكومددة ل مواصددلة جوود ددا كددي تصددبح طرفد ا كامددال
 -١١3ول ّ
العضوية ل الصكو الدولية احلالية وتلمل الديت ستصددق عليودا لحقدا .وعلد صدعيد آخدر ،حتدرو
احلكومة عل توكيد التزاما ا باإلسراع ل تن ديم انتميابدات حدرة ودميقراطيدة ،وذلدمل وفقدا للتوصديات
اليت ح يح بقبولا أثناء ا الستعراض ر م الصعوبات الستيننائية املرتبية بلعصار ماثيو.
 -١١٤ول اخلتام ،اعمل الوفد ،رصوو حقوق النساء والقاصرين ،بعدم وجود منتميبات ل
الربملان حالي ا ،وأشار إىل أن ي مال أن تزيد نسبة النساء ل انتميابات تشرين اليناف/نوفمرب.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات

**

 -١١5درستتا هتتايتي التوصتتيات المقدمتتة أثنتتاء جلستتة التحتتاور والمدرجتتة أدنتتا وهتتي
تحظى بتأييدها:
ت تتة عم ت تتل لترتيت ت ت
 ١-١١5تعتم ت تتد بالتش ت تتاور م ت تتي المجتم ت تتي الم ت تتدني
المعاهتتدات الدوليتتة الرةيستتية لحقتتوق اإلنستتان حس ت ادولويتتة والت تتديق علي تتا
وتنفيذها (أستراليا)؛
٢-١١5
(إي اليا)؛

تواصل عملية الت ديق على أهم ال كوك الدوليتة لحقتوق اإلنستان

 3-١١5تواصت تتل دراست تتة المزيت تتد مت تتو ال ت تتكوك الدوليت تتة لحقت تتوق اإلنست تتان
والت ديق علي ا (الجم ورية العربية السورية)؛
 ٤-١١5تبت تتذج الج ت تتود الالدمت تتة للت ت تتديق علت تتى البروتو ت تتوليو اال تيت تتارييو
الملحقيو باتفاقية حقوق ال فل وعلى اتفاقية القضاء على جميي أشتكاج التمييتز
ضد المرأة (السلفادور)؛
 5-١١5تست عترع عمليتتة الت تتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي والبروتو تتوج
اال تيتتاري التفاقيتتة حقتتوق ال فتتل بشتتأن اشتتتراك ادافتتاج لتتي المنادعتتات المستتلحة
(جورجيا)؛
__________

**
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6-١١5

(إسبانيا)؛

ت تتدق عل تتى اتفاقي تتة مناهض تتة التع تتذي (بوتست توانا) (الجب تتل ادس تتود)

٧-١١5

ت دق على اتفاقية مناهضة التعذي (العراق)؛

٨-١١5

ت دق على اتفاقية مناهضة التعذي (السنغاج)؛

9-١١5
(النرويج)؛

تتختتذ متتا يلتتزج متتو إج تراءات للت تتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي

١٠-١١5

تكثف ج ودها للت ديق على اتفاقية مناهضة التعذي (الدان 
مرك)؛

 ١١-١١5ت تتدق علت تتى اتفاقيت تتة مناهضت تتة التعت تتذي والبروتو ت تتوج اال تيت تتاري
التفاقي ت تتة مناهض ت تتة التع ت تتذي واتفاقي ت تتة منظم ت تتة العم ت تتل الدولي ت تتة بش ت تتأن العم ت تتاج
المنزلييو ( 2011رقم ( )189باراغواي)؛
 ١٢-١١5تواعتتد ُعت ت عدت ا القانونيت تة بالت تتديق عل تتى اتفاقي تتة مناهض تتة التع تتذي
والع د الدولي الخاص بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقالية (لرنسا)؛
 ١3-١١5تستتتكمل إجتراءات الت تتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق
جميي العماج الم اجريو وألراد أسرهم واتفاقية مناهضة التعذي (م ر)؛
 ١٤-١١5تكمتتل الت تتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي واالتفاقيتتة الدوليتتة
لحماية حقوق جميي العماج الم تاجريو وألتراد أسترهم واتفاقيتة وضتي ادشتخاص
عديمي الجنسية واتفاقية فض حاالت انعداج الجنسية (نيكاراغوا)؛
 ١5-١١5ت دق على ال كوك التالية وتنضتم إلي تا :اتفاقيتة مناهضتة التعتذي
واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميي العمتاج الم تاجريو وألتراد أسترهم واالتفاقيتة
الدولية لحماية جميي ادشخاص مو اال تفاء القسري (سيراليون)؛
 ١6-١١5ت ت تتدق عل ت تتى االتفاقي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جمي ت تتي العم ت تتاج
الم اجريو وألراد أسرهم التي وقعت ا لي عاج ( 2013بنغالديش)؛
 ١٧-١١5ت ت تتدق عل ت تتى االتفاقي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جمي ت تتي العم ت تتاج
الم اجريو وألراد أسرهم (توغو)؛
 ١٨-١١5تنظ تتر ل تتي الت تتديق عل تتى االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتي
العمتتاج الم تتاجريو وأل تراد أستترهم واتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة بشتتأن العمتتاج
المنزلييو ( 2011رقم ( )189الفلبيو)؛
 ١9-١١5تنظ تتر ل تتي الت تتديق عل تتى البروتو تتوج اال تي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة
التعذي (جورجيا)؛
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 ٢٠-١١5تنفذ ب رامة اتفاقية القضاء علتى جميتي أشتكاج التمييتز ضتد المترأة
وتنضم إلى البروتو وج اال تياري الملحق ب ا (غانا)؛
 ٢١-١١5توقي البروتو وج اال تياري التفاقية القضتاء علتى جميتي أشتكاج التمييتز
ضد المرأة وت دق عليه وتتخذ جميي التدابير التشريعية المناسبة (هولندا)؛
 ٢٢-١١5ت تتدق عل تتى اتفاقي تتة وض تتي ادش تتخاص ع تتديمي الجنس تتية واتفاقي تتة
فض حاالت انعداج الجنسية (بلجيكا)؛
 ٢3-١١5ت تتدق عل تتى اتفاقي تتة وض تتي ادش تتخاص ع تتديمي الجنس تتية واتفاقي تتة
فض حاالت انعداج الجنسية (بنما)؛
 ٢٤-١١5تواصل تأ دها مو تنفيذ معاهدات حقتوق اإلنستان الم تدق علي تا
(با ستان)؛
 ٢5-١١5تتخذ المزيتد متو اإلجتراءات المناستبة لرلتي مستتوف التنفيتذ الفاعتل
لإلاار القانوني القاةم (منغوليا)؛
٢6-١١5

ترت عملية اإلصالح القانوني حس ادولوية (أو رانيا)؛

 ٢٧-١١5تواصل ترسيخ ستيادة القتانون لتي البلتد متو تالج اإلستراع باعتمتاد
القانون الجناةي وقانون اإلجراءات الجناةية (البرتغاج)؛
 ٢٨-١١5تعجل باعتماد قانون حماية ال فل (تيمور  -ليشتي)؛
 ٢9-١١5تعتمت تتد قانون ت تا لحمايت تتة ال فت تتل يشت تتمل االعتت تتداء البت تتدني والعت تتاافي
والجنسي (البرتغاج)؛
 3٠-١١5تبذج ل الج ود الممكنة لتكون المؤسسات الحكومية الوانية لي
ؤمو ذلك.
حالة استنفار تاج بما لي ذلك النظامان البرلماني واالنتخابي وت ع
 3١-١١5تعتتزد اليتتات التنستتيق المشتتتر ة بتتيو الق اعتتات متتو أجتتل تجستتيد
التعتتاون التتدولي لتتي مجتتاالت ادمتتو التتدا لي وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان واالستتتقرار
السياسي الديمقرااي تجسيدا ملموس ا (شيلي)؛

 3٢-١١5تأ ذ لي االعتبار توصيات ديوان المظتالم وتمت عد بتالموارد الكاليتة
دداء عمله (غواتيماال)؛
 33-١١5تجدد والية المجلس الواني لإلعاقة (جامايكا)؛
تدعم وحدة حماية القاصريو (تيمور  -ليشتي)؛
3٤-١١5
ع

 35-١١5تواصتتل ج ودهتتا متتو أجتتل تيستتير جميتتي ستتبل الوصتتوج إلتتى العدالتتة
والح وج على الخدمات ال حية والتعليم أماج الجميي (الكرسي الرسولي)؛
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 36-١١5تبقتتي علتتى قاةمتتة أولويات تتا حمايتتة حقتتوق اإلنستتان المكفولتتة للنستتاء
وذوي اإلعاقات (الكرسي الرسولي)؛
 3٧-١١5تكمل عملية لرد ألراد الشراة (أو رانيا)؛
 3٨-١١5تواصتتل التنستتيق الفعلتتي للمعونتتة الدوليتتة بحيتتل تر تتز علتتى الستتكان
المتأثريو (السلفادور)؛
 39-١١5تعزد عمل ا للن وض بثقالة حقوق اإلنستان لتي جميتي أنحتاء البلتد
وتكفل سيادة القانون والمساواة لي المعاملة أماج القانون (النرويج)؛
 ٤٠-١١5تنفذ ة عمتل لتعزيتز حقتوق اإلنستان بالتعتاون متي المجتمتي المتدني
وديوان المظالم على أن ترع ز اصةا على حقوق المرأة والفئات الضعيفة ( ولومبيا)؛
 ٤١-١١5تنف تتذ تتة العم تتل الرامي تتة إل تتى تعزي تتز حق تتوق اإلنس تتان وحمايت تتا
بالتعاون مي المجتمي المدني وديوان المظالم (البرتغاج)؛
 ٤٢-١١5تواص تتل الج تتود الت تتي تب تتذل ا بغي تتة وض تتي ال تتيغة الن اةي تتة للخ تتة
الوانية لحقوق اإلنسان (با ستان)؛
 ٤3-١١5تبتتدأ وتنفتتذ تتة عمتتل وانيتتة لحقتتوق اإلنستتان متتو أجتتل االرتقتتاء
بمستوف تعزيز حقوق اإلنسان وحمايت ا بمشار ة المجتمي المدني (إندونيسيا)؛
 ٤٤-١١5تنفتتذ لتتي أقتتر وقتتا ممكتتو تتة العمتتل الوانيتتة لحقتتوق اإلنستتان
متوسلةا بمؤشرات قابلة للقياس بس ولة (إسبانيا)؛
لعاج  2014ع
تدعم برنامج التدري على التثقيف بحقوق اإلنستان وتوستيي ن اقته
٤5-١١5
ع
ليشمل إدارات حكومية أ رف (المغر )؛
٤6-١١5

تواصل تنفيذ

ة التنمية االستراتيجية (با ستان)؛

 ٤٧-١١5تواص تتل ج وده تتا الرامي تتة إل تتى تنفي تتذ االس تتتراتيجية ال ايتي تتة للتنمي تتة
وإنفاذها (السودان)؛
٤٨-١١5

تنفذ التدابير المبينة لي

ة التنمية االستراتيجية (إسبانيا)؛

 ٤9-١١5تواصتتل ج ودهتتا الراميتتة إلتتى تنفيتتذ الخ تتة االستتتراتيجية الوانيتتة متتو
كرس الحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقالية ال سيما عو
أجل التنمية التي ست ع
اريق القضاء على الفقر والتح يل العلمي وتل عقي الخدمات ال حية (ليبيا)؛
 5٠-١١5تست عترع تنفيتتذ
(مدغشقر)؛
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 5١-١١5تنظتتر لتتي إمكانيتتة إدرا حقتتوق ذوي اإلعاقتتات لتتي
إعادة اإلعمار (ق ر)؛

ت وب ترامج

 5٢-١١5تواصل لتح قنوات التعاون مي اليات حقوق اإلنستان التابعتة لممتم
المتح تتدة وم تتي ال تتدوج اص تتة ل تتي مج تتاج التعل تتيم والت تتديق عل تتى المعاه تتدات
الدولية وتنفيذها ومكالحة اإللالت مو العقا (ادرجنتيو)؛
 53-١١5تستتعى إلتتى االستتتفادة متتو التعتتاون التتدولي متتو أج تل تنفيتتذ
واستراتيجيات العمل الوانية تنفيذا تاما (جزر الب اما)؛

ت

 5٤-١١5تواصت تتل التمت تتاس المست تتاعدة والتعت تتاون حست تتبما تستنست تتبه لت تتدعم
المبادرات الجارية للولاء بالتزامات ا الدوليتة المختلفتة لتي ميتدان حقتوق اإلنستان
وتنفذ التوصيات التتي ستتقبل ا تالج التدورة الحاليتة لالستتعراض التدوري الشتامل
(ترينيداد وتوباغو)؛
 55-١١5تستمر لي إشراك شتر اة ا اإلقليميتيو والتدولييو متو أجتل الح توج
على المساعدة التقنية وغيرها مو أشكاج المساعدة تي تفتي ولتاء تامت ا بالتزامات تا
بمقتضى معاهدات حقوق اإلنسان (الفلبيو)؛
 56-١١5تكثتتف ج تتود التعتتاون التتتي تبتتذل ا بمتتا لتتي ذلتتك متتي المنظمتتات
الدولية ب دف مواءمة تشريعات ا لي مجاج حقوق اإلنسان (المغر )؛
 5٧-١١5تلتتتمس المستتاعدة التقنيتتة متتو أجتتل االرتقتتاء بحقتتوق اإلنستتان لتتي
البلد (نيجيريا)؛
5٨-١١5
59-١١5

تتعاون مي هيئات معاهدات ادمم المتحدة تعاون ا امالا ( وت ديفوار)؛
تواصل تعاون ا مي اآلليات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ( وبا)؛

 6٠-١١5تواصتتل ج ودهتتا لوضتتي سياستتات ت تتدف إلتتى حمايتتة حقتتوق الم ترأة
(الجم ورية العربية السورية)؛
 6١-١١5تت تتدف للمواقتتف الستتلبية المت تتلة بنتتوع الجتتنس والتمييتتز لتتي حتتق
المرأة مو الج تدري موظفي إنفاذ القانون والعامليو لي ال يئات القضاةية على
حقوق اإلنسان ( ولومبيا)؛
 6٢-١١5تضي استراتيجية لمكالحة ال ور النم يتة التتي تن توي علتى تمييتز
وتنفذ بالتعاون مي المجتمي المتدني بترامج للتوعيتة متو أجتل إبتراد الت توير غيتر
النم ي للنساء والفتيات (البرتغاج)؛
 63-١١5تواصل تعديل وتحديل القانونيو (الجناةي والمتدني) لحمايتة المترأة
مو االستغالج الجنسي والعنف القاةم على نوع الجنس والتمييز (ملديف)؛
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 6٤-١١5تلغتتي متتو تش تريعات ا وممارستتات ا جميتتي ادحكتتاج المدنيتتة والجناةيتتة
التي تن وي على تمييز تجا النساء والفتيات (باراغواي)؛
 65-١١5تكثتتف ج ودهتتا لتتي مج تاج حمايتتة حقتتوق الم ترأة وتعزيتتز المستتاواة
بتيو الجنستيو عتو اريتق تنقتيح اإلاتار القتانوني واالرتقتاء بلنفتاذ القتانون وتقتديم
التتدعم لضتتحايا العنتتف المنزلتتي لتتي دعتتاواهم القضتتاةية وإعتتادة تتتأهيل م وإعتتادة
إدماج م (تايلند)؛
66-١١5

تواصل تدعيم مشار ة المرأة لي عمليات صني القرار (العراق)؛

6٧-١١5
( وستاريكا)؛

تض تتي ت تتدابير لعال تتة تيس تتر وص تتوج المت ترأة إل تتى مواق تتي ص تتني القت ترار

تدعم ا متتو أجتتل الن تتوض
 6٨-١١5ترستتم السياستتات وادحكتتاج القانونيتتة وتت ع
بحقت تتوق الم ت ترأة وال ست تتيما توايت تتد است تتتقالل ا ومشت تتار ت ا لت تتي الحيت تتاة السياست تتية
واالقت ادية واالجتماعية اعترال ا بدورها ادساسي لي تنمية عأمة (نيكاراغوا)؛
 69-١١5تواصل ج ودهتا الراميتة إلتى تعزيتز المستاواة بتيو الجنستيو بمتا لتي
ذلتتك متتو تتالج اتختتاذ تتتدابير ملموس تتة لمكالحتتة العنتتف المستتل علتتى المت ترأة
المستشري (النرويج)؛
 ٧٠-١١5تنفتتذ ب ترامج للتثقيتتف لتتي مجتتاج حقتتوق اإلنستتان والتوعيتتة بتتالتمييز
ولتعزيز حقوق النساء وادافاج والفئات الضعيفة اد رف (إي اليا)؛
 ٧١-١١5تحق تتق ل تتي أعم تتاج العن تتف والتميي تتز المرتكب تتة عل تتى أس تتاس المي تتل
الجنسي وتعاق علي ا (أوروغواي)؛
٧٢-١١5
٧3-١١5

تنفذ تدابير لمكالحة اال تظاظ لي السجون (أنغوال)؛
تحسو ظروف حبس المحتجزيو

اصة القاصريو (الجزاةر)؛

 ٧٤-١١5تقلت لتترات االحتجتتاد الستتابق للمحا متتة تقلي تا حتتادا وتحتترص
على تولير أما و منف لة للقاصريو لي مرا ز االحتجاد والسجون (إسبانيا)؛
 ٧5-١١5تخ ت ت م تتوارد إض تتالية م تتو أج تتل دي تتادة وتي تترة معالج تتة القض تتايا
وتقل عدد المحتجزيو قبل المحا مة (الواليات المتحدة ادمريكية)؛
 ٧6-١١5تعالج بفاعلية أوضاع مو احتُجزوا م والا قبتل المحا متة ممتثلتةا لتي
ذلك امتثاالا تاما لمبدأ التناس (جم ورية وريا)؛
 ٧٧-١١5تواص تتل ج وده تتا ال ادل تتة إل تتى ت تتدعيم إااره تتا الق تتانوني لمكالح تتة
االحتجاد الم وج السابق للمحا مة (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
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 ٧٨-١١5تحس تتو ظ تتروف احتج تتاد الس تتجناء اص تتة ع تتو اري تتق الح تتد م تتو
اال تظاظ وسوء التغذية ونق الرعاية ال بية الكالية (بلجيكا)؛
 ٧9-١١5تضتتاعف ج ودهتتا الراميتتة إلتتى تحستتيو ظتتروف متو ُستتلبا حتريت م
ال سيما بواس ة تقلي لترات االحتجاد السابق للمحا مة وتيسير الوصتوج إلتى
العدالة وتحسيو مرالق مرا ز االحتجاد (المكسيك)؛
حستو ب تا لتي أقتر وقتا ممكتتو
 ٨٠-١١5تستتحد وترستم استتراتيجية تُ ع
ظتتروف احتجتتاد القاصتريو المف تتوليو عتتو البتتالغيو وتقلت متتدة االحتجتتاد لتتدف
الشراة واالحتجاد السابق للمحا مة ( ندا)؛
 ٨١-١١5تتخ تتذ ت تتدابير عاجل تتة للت تتدي لال تظ تتاظ ال س تتيما ب تتالتر يز عل تتى
بداةل االحتجاد وتكفل ح وج السجناء على الرعايتة ال تحية ادساستية والنظتاج
الغذاةي المناس (سويسرا)؛
 ٨٢-١١5تواصل ج ودها لمكالحة العنف الممارس على النساء (م ر)؛
 ٨3-١١5تتخذ تدابير إضالية للت تدي لجميتي أشتكاج العنتف المستل علتى
النساء والفتيات بمو لي و ذوات اإلعاقات (جورجيا)؛
 ٨٤-١١5تتخذ المزيتد متو اإلجتراءات المناستبة لمكالحتة العنتف القتاةم علتى
نوع الجنس والتمييز والعنف المنزلي المقنَّو (منغوليا)؛
 ٨5-١١5تع ت عدج جميتتي ادحكتتاج التش تريعية التتتي تن تتوي علتتى تمييتتز إداء الم ترأة
وتست عتو قانون ت ا شتتامالا يمنتتي العنتتف بالنستتاء والفتيتتات ويكالحتته بمتتا لتتي ذلتتك تعريتتف
االغت ا تعريف ا يتماشى مي المعايير الدولية وتجريم االغت ا الزوجي (تشيكيا)؛
 ٨6-١١5تعتمتتد وتنفتتذ بفاعليتتة تش تريعات شتتاملة تجت عترج االغت تتا
المنزلي والتحرش الجنسي وسوف ذلك مو أنواع العنف (أستراليا).

والعنتتف

 ٨٧-١١5تعتمد إاارا تشتريعي ا شتامالا بشتأن العنتف الممتارس علتى المترأة يتضتمو
تجرج االغت ا الزوجي (بلجيكا)؛
تعريف ا لالغت ا يتماشى مي المعايير الدولية و ع

 ٨٨-١١5تواصتتل تتتدعيم مشتتار ة الم ترأة وتحتترص بالخ تتوص علتتى اعتمتتاد
التشريي اإلاار المتعلق بمني العنف المسل على النساء والفتيات والمعاقبة عليه
واستئ اله (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛

 ٨9-١١5تضي حدا للعنتف بالنستاء والفتيتات بمتا لتي ذلتك العنتف الجنستي
وتجرم ا ( ندا)؛
والجنساني مو الج تنفيذ التشريعات التي تمني هذ ادلعاج ع
 9٠-١١5تعتم تتد وتنف تتذ بكف تتاءة تشت تريعات ش تتاملة بش تتأن مكالح تتة العن تتف
الممارس على المرأة (إي اليا)؛
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 9١-١١5تعتمتتد مشتتروع القتتانون الحتتالي المتعلتتق بمكالحتتة العنتتف المستتل
على المرأة بحيل يشمل تجتريم االغت تا الزوجتي وستفاح المحتارج والتحترش
الجنسي (ايرلندا)؛
 9٢-١١5تواص تتل ج وده تتا ل تتي تنفي تتذ اس تتتراتيجية مكالح تتة العن تتف بالنس تتاء
والفتيات ( 2016-2012السودان)؛
ترستتخ التتتدابير الراميتتة إلتتى ضتتمان مكالحتتة إلتتالت مرتكبتتي أعمتتاج
93-١١5
ع
العنتتف الجنستتاني واالعتتتداءات الجنستتية متتو العقتتا ال ستتيما لتتي حتتق النستتاء
والفتيات اللواتي يعشو لي مخيمات المشرديو دا لي ا (ادرجنتيو)؛

 9٤-١١5ت تتولر للش تتراة والقض تتاء الت تتدري عل تتى التعام تتل بنزاه تتة م تتي النس تتاء
الالةي يبلعغو عو العنف القاةم علتى نتوع الجتنس وتحترص علتى التحقيتق الشتامل
لتتي جميتتي تلتتك الشتتكاوف ومقاضتتاة الجنتتاة (المملكتتة المتحتتدة لبري انيتتا العظمتتى
وايرلندا الشمالية)؛
 95-١١5تضت تتي إات تتارا قانوني ت ت ا لتت تتولير حمايت تتة ألضت تتل للنست تتاء والفتيت تتات مت تتو
االستغالج الجنسي والزوا باإل را (سيراليون)؛
 96-١١5تذ ي الوعي بالمسؤولية عو التحقيق لتي انت ا تات حقتوق اإلنستان
لي حق النساء والفتيات لي مخيمات المشرديو دا ليا (ادرجنتيو)؛

 9٧-١١5تنظ تتر ل تتي اتخ تتاذ ت تتدابير إض تتالية لالرتق تتاء بمس تتتوف الحماي تتة القانوني تتة
للفئات الضعيفة بما لي ذلك لي قضايا العنف الجنساني وعمل ادافاج (البراديل)؛
9٨-١١5
المتحدة)؛

تواصل إيتالء أولويتة اصتة لرعايتة أافتاج الشتوارع (جم وريتة تنزانيتا

99-١١5
المتحدة)؛

تواصل ج ود مكالحتة عمتل ادافتاج لتي المنتادج (جم وريتة تنزانيتا

 ١٠٠-١١5تح تترص عل تتى إنف تتاذ ق تتوانيو القض تتاء عل تتى عم تتل اداف تتاج ل تتي تتل
ادحواج بما لي ذلك وضي حد أدنى واضح لسو العمل المنزلي (النمسا)؛
 ١٠١-١١5تخ تتو المزيتتد متتو الخ تتوات لتتي ستتبيل مكالحتتة عمتتل ادافتتاج لتتي
المنادج واالعتداء على ادافاج (أرمينيا)؛
 ١٠٢-١١5تعتتالج مشتتكلة ادافتتاج التتخدج عتتو اريتتق تتتدعيم التتتدابير المعتمتتدة
أص تالا لمنتتي حتتدوث ا ومكالحت تتا واستئ تتال ا تمشتتيا متتي االلتزامتتات الدوليتتة التتتي
ق ع ا البلد ( ندا)؛
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 ١٠3-١١5تعتمد قانون ا يحظتر استتعماج ادافتاج ضتحايا االنت ا تات المتعتددة
دما لي المنادج (الكونغو)؛
 ١٠٤-١١5تستمر لي اإلجراءات الرامية إلى حماية أافاج الشتوارع وتتولر ل تم
الغذاء والخدمات ال حية والتعليمية و دمات السكو ادساسية (إ وادور)؛
 ١٠5-١١5تنتتت ج ن ج ت ا لي ت ا اويتتل ادمتتد يتضتتمو اإللغتتاء التتتدريجي لممارستتة
"ادافتتاج المقيمتتيو"؛ وإدمتتا ألضتتل الممارستتات الدوليتتة التتتي يمكتتو أن تشتتمل
ديتتادة عمليتتات التفتتتيش وتوعيتتة اآلبتتاء وادافتتاج وأربتتا العمتتل وتتتولير التعلتتيم
المدرسي لمافاج دج المنادج (جامايكا)؛
 ١٠6-١١5تتخذ المزيد متو اإلجتراءات المناستبة للقضتاء علتى عمتل ادافتاج
واالتجار وحماية أافاج الشوارع (منغوليا)؛
 ١٠٧-١١5تق ي دابر عمل ادافاج لي المنادج واستغالل م اقت اديا (بنما)؛

 ١٠٨-١١5تبتذج ج تتودا حاستتمة لتجتريم ممارستتة توظيتتف ادافتاج لتتي الخدمتتة
المنزلية (سلولينيا)؛
 ١٠9-١١5تتختتذ تتتدابير صتتارمة لمنتتي عمتتل ادافتتاج وتتتولر لمافتتاج التتذيو
سمون "ادافاج المقيميو" سبل الذها إلى
يعملون دما لي المنادج والذيو يُ ع
المدرسة (النرويج)؛
 ١١٠-١١5تنفتتذ بالكام تتل قتتانون مكالح تتة االتجتتار بادش تتخاص لع تتاج 2014
وتؤمو استمرار عمل لجنة مكالحة االتجار بادشخاص (جزر الب اما)؛
ع

 ١١١-١١5تحقق ب عمة متي المتعجتريو وتقاضتي م وتتدين م وتعتاقب م بمتو لتي م
المسؤولون عو االستعباد المنزلي واالتجار بادافاج دغراض االستغالج الجنستي
(الواليات المتحدة ادمريكية)؛
 ١١٢-١١5تواص تتل ج وده تتا لتنفي تتذ
بادشخاص (ق ر)؛

تتة العم تتل الواني تتة لمكالح تتة االتج تتار

 ١١3-١١5تبذج المزيتد متو الج تود لمكالحتة جميتي أشتكاج االتجتار بالبشتر
على النحو الموصى به سابق ا (سلولينيا)؛

 ١١٤-١١5تيستتر تنفيتتذ واليتتة اللجنتتة الوانيتتة لمكالحتتة االتجتتار بالبشتتر بتتتدابير
ملموسة وتتفادف اإللالت مو العقا (إسبانيا)؛

 ١١5-١١5تتتولر المتتوارد الكاليتتة لتنفيتتذ القتتانون المتعلتتق باالتجتتار بادشتتخاص
تنفيذا لاعالا (تيمور  -ليشتي)؛
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 ١١6-١١5تتأ د مو أن السل ة القضاةية بما لي ا المجلتس ادعلتى للقضتاء
تملك الموارد الكالية وتست يي أداء عمل ا دون تد الت سياسية (أوروغواي)؛
 ١١٧-١١5تتتولر المتتوارد البش ترية الكاليتتة للنظتتاج القضتتاةي بمتتا ليتته المجلتتس
ادعلتتى للقضتتاء إلقتتدار علتتى العمتتل باستتتقاللية وتخفتتض عتتدد ادشتتخاص لتتي
الحبس االحتيااي وتكفل الحق لي محا مة عادلة (ألمانيا)؛

 ١١٨-١١5تتأ تتد م تتو أن ي تتولَّر للس تتل ة القض تتاةية بم تتا لي تتا المجل تتس ادعل تتى
للقضاء الموارد الكالية وأن ا تست يي أداء م ام ا دون تد الت سياسية (أستراليا)؛

ترسخ استقالج القضاء وم نيته وتعتمد نظاما شتفالا لتعيتيو القضتاة
 ١١9-١١5ع
وعزل م (تشيكيا)؛
 ١٢٠-١١5تخ تتو تتوات لتتتدعيم الج تتاد القضتتاةي وإصتتالحه لخفتتض أعتتداد
المحتجزيو قبل المحا مة ال سيما القاصريو (ايرلندا)؛
 ١٢١-١١5تحقتتق ستتيادة القتتانون
والنظم القضاةية (اليابان)؛

اصتتة متتو تتالج اإلدارة الستتليمة لل يا تتل

وتحسو
 ١٢٢-١١5تواصل اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتدعيم النظاج القضاةي
ع
ظروف االحتجاد (منغوليا)؛
 ١٢3-١١5تتخت تتذ التت تتدابير الضت تترورية لتمكت تتيو النظت تتاج القضت تتاةي مت تتو مكالحت تتة
اإللالت متو العقتا بفعاليتة بمتا لتي ذلتك متو تالج المالحقتات القضتاةية التتي
تنفذ ضمو اجاج معقولة (سويسرا)؛
 ١٢٤-١١5تزيتتد عتتدد القضتتاة لتخفيتتف اإلج تراءات القضتتاةية وتتختتذ التتتدابير
المتعلقة بانتخاب م لتحقيق استقالل م ( وستاريكا)؛
وترس تتخ س تتيادة الق تتانون
 ١٢5-١١5تس تتاةل ع تتو انت ا تتات حق تتوق اإلنس تتان
ع
وتوقتتف تفشتتي اإللتتالت متتو العقتتا التتذي يعتتوق الم تتالحة ويح ت عد متتو التنميتتة
االقت ادية ل ايتي (الواليات المتحدة ادمريكية)؛
 ١٢6-١١5تواصتتل ج ودهتتا الوانيتتة لمكالحتتة الفستتاد واإللتتالت متتو العقتتا
(م ر)؛
 ١٢٧-١١5تعزد القدرات المؤسسية على التحقيق لتي جميتي ادعتاءات الفستاد
وسوء إدارة ادمواج ومحا مة الجناة (ملديف)؛
 ١٢٨-١١5تعتمد مشروع قانون الجنسية وتنفذ بالكامل (جزر الب اما)؛

GE.16-22488

23

A/HRC/34/14

 ١٢9-١١5تنظر لي إصالح نظاج التسجيل المدني التذي يحمتي حقتوق جميتي
ال ايتييو بمو لي م مو يعيشون لي الخار (لرنسا)؛
 ١3٠-١١5تستمر لي عملية تحديل السجل المدني وتحديد هويتة ادشتخاص
ول تتي الج تتود الت تتي تب تتذل ا لتس تتجيل ادش تتخاص ال تتذيو يعيش تتون ل تتي المخيم تتات
وال تتايتييو ال تتذيو يعيش تتون ل تتي الخ تتار وتتتولير وث تتاةق ل تتم؛ وتل تتتمس ال تتدعم م تتو
الحكومتتات ال تتديقة والو تتاالت الدوليتتة مثتتل مفوضتتية ادمتتم المتحتتدة لشتتؤون
الالجئيو حس االقتضاء (نيكاراغوا)؛
 ١3١-١١5تحسو عملية تزويد المواانيو بالوثاةق الالدمة ادمتر التذي سيستاعد
على اإلعماج الفعلي والفعاج لحقوق ادافاج لي عمليات التبني (إسبانيا)؛
 ١3٢-١١5تواصت تتل اتخت تتاذ التت تتدابير الراميت تتة إلت تتى ست تتد الثغ ت ترات لت تتي تست تتجيل
الوالدات وادحواج المدنية (جزر الب اما)؛
 ١33-١١5تشتتجي وضتتي ستتجالت املتتة عتتو ادافتتاج لمواج تتة انعتتداج ادمتتو
الغذاةي وسوء التغذية (الكرسي الرسولي)؛
 ١3٤-١١5تح تتدد س تتو ال تتزوا ال تتدنيا عن تتد  18عامت ت ا للفتي تتات والفتي تتان عل تتى
السواء (بوتسوانا)؛
 ١35-١١5تستعيد لي أقر وقا ممكو النظاج الدستوري عتو اريتق تنظتيم
انتخابات ( وت ديفوار)؛
 ١36-١١5تتتنظم انتخابتتات حتترة ونزي تتة بستتالج لتتي لتترات منتظمتتة علتتى جميتتي
المستتتويات ولق ت ا للمعتتايير الدوليتتة وتحقتتق بنزاهتتة لتتي ادعتتاءات إل ترا الشتتراة
لتتي استتتخداج القتتوة واالعتقتتاالت التعستتفية أثنتتاء االنتخابتتات وتقتتدج الجنتتاة إلتتى
العدالة (تشيكيا)؛
 ١3٧-١١5تكثتتف الج تتود الجماعيتتة بحيتتل تجتترف االنتخابتتات المقتتررة بتتأ بر
قدر ممكو مو السالسة على الرغم مو ج ود اإلنعاش الجارية مس عخرةا لي ذلتك
قدرت ا على التأقلم المعرولة (جامايكا)؛
 ١3٨-١١5تستتعى إلتتى االنت تتاء متتو العمليتتة االنتخابيتتة بحيتتل تكفتتل الحقتتوق
المدنية والسياسية لجميي المواانيو (المكسيك)؛
 ١39-١١5تمضتتي قتتدما بالعمليتتة االنتخابيتتة علتتى جنتتاح الستترعة وتستتتكمل ا
بمعيعة أصحا الم لحة السياسييو (ناميبيا)؛
 ١٤٠-١١5تمضي لي العملية االنتخابية (أو رانيا)؛
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 ١٤١-١١5ت يئ بيئة امنة ومواتية لل حفييو والمتدالعيو عتو حقتوق اإلنستان
بما لي ذلك مو الج تنفيتذ التتدابير الوقاةيتة أو تتدابير الحمايتة المؤقتتة التتي قتد
تمنح ا لجنة البلدان ادمريكية لحقوق اإلنسان (النمسا)؛
 ١٤٢-١١5تتتولر الحمايتتة الفعالتتة للمح تتاميو والمتتدالعيو عتتو حقتتوق اإلنس تتان
وال حفييو مو أجل تولير بيئة امنة لالرتقاء بعمل م ( ولومبيا)؛
 ١٤3-١١5تحقق لي االعتتداءات علتى ال تحفييو والمحتاميو والمتدالعيو عتو
حقوق اإلنسان أو ت ديدهم أو مضايقت م أو ترهيب م (أوروغواي)؛
 ١٤٤-١١5تكفتتل التحقيتتق الشتتامل لتتي جميتتي ادعتتاءات االعتتتداء أو الت ديتتد أو
المضايقة أو أعماج الترهي التي تست دف المدالعيو عو حقوق اإلنسان (لرنسا)؛
 ١٤5-١١5تعت عتزد الج تتود الراميتتة إلتتى تحستتيو مستتتويات معيشتتة الستتكان التتذيو
يعانون أوضاعا اقت ادية هشة (الجزاةر)؛

 ١٤6-١١5تواصتتل اتختتاذ تتتدابير ذات تتتأثير اجتمتتاعي قتتوي لتحستتيو الوضتتي
االقت ادي للشع ال ايتي بواس ة التر يز على الفئات الضتعيفة اصتة النستاء
وادافاج وذوي اإلعاقات (السنغاج)؛

تؤمو الحتتق لتتي الغتتذاء الكتتالي والميتتا
 ١٤٧-١١5تنفتتذ التتتدابير الالدمتتة التتتي تت ع
النقي ت تة وال ت تترف ال ت تتحي للحيلولت تتة دون انتشت تتار ادم ت تراض بت تتيو الست تتكان مت تتي
االهتماج بمخيمات الالجئيو اهتمام ا اص ا (المكسيك)؛
 ١٤٨-١١5تض تتي جمي تتي الت تتدابير الالدم تتة الت تتي تيس تتر ح تتوج الس تتكان عل تتى
دمات ال رف ال حي المناسبة وميا الشر (البرتغاج)؛
 ١٤9-١١5تعمتتل متتو أجتتل االرتقتتاء بحقتتوق الشتتع ادساستتية مثتتل الحتتق لتتي
الغذاء والحق لي أعلى مستوف صحي يمكو بلوغه (تايلند)؛
وتيستر
تدعم برامج مكالحة انعداج ادمو الغذاةي
 ١5٠-١١5ع
وتحستو التغذيتة ع
ع
ستتبل الح تتوج علتتى اإلنتتتا المحلتتي متتو الغتتذاء عتتو اريتتق تنميتتة الق تتاع الزراعتتي
(دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 ١5١-١١5تستتتمر لتتي برنامج تتا الربتتاعي للستتالمة الغذاةيتتة التتذي ُوضتتي لتتي
ع تتاج  2012م تتو أج تتل مواص تتلة تحس تتيو التغذي تتة وتيس تتير س تتبل الح تتوج عل تتى
ادغذية المنتجة محليا دشد ادسر المعيشية ضعفا لي هايتي (إ وادور)؛
تيسر سبل ح وج المواانيو على الغذاء باعتماد استراتيجية وانيتة
 ١5٢-١١5ع
لحماية ق اع ا الزراعي مو اثار تغير المناخ والكوار ال بيعية (هولندا)؛
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 ١53-١١5تستتتمر لتتي ت تتوير سياستتة ال تتحة العامتتة مرع تتزةا علتتى تتتولير الرعايتتة
ال حية لمافاج والنساء (قبرص)؛
وتيسر ستبل الح توج
 ١5٤-١١5تواصل توايد نظام ا للرعاية ال حية العامة
ع
على دمات الرعاية ال حية ال سيما للنساء وادافاج و بار السو (سنغالورة)؛
 ١55-١١5تب ت تتذج المزي ت تتد م ت تتو الج ت تتود لحماي ت تتة ال ت تتحة العام ت تتة أي إجت ت تراء
استعراض ممن ج لموضاع ال حية واتختاذ جميتي التتدابير الالدمتة متو أجتل منتي
ادمراض المعدية بما لي ا الكوليرا ومكالحت ا (صربيا)؛
 ١56-١١5تمض تتي ق تتدما ل تتي التع تتاون ال تتدولي وم تتي و تتاالت ادم تتم المتح تتدة
المتخ ة لتدعيم الج ود التي تبذل ا الحكومة مو أجتل تتولير التعلتيم المجتاني
والقضاء على ادمية (الجم ورية العربية السورية)؛
 ١5٧-١١5تتخذ التتدابير الضترورية لتحقيتق تقتدج لتي القضتاء علتى ادميتة ولتي
تولير التعليم ادساسي للنساء والرجاج (شيلي)؛
 ١5٨-١١5تواص تتل تعزي تتز سياس تتت ا التعليمي تتة مرع تتزةا عل تتى الق اع تتات اد ث تتر
حرمان ا (جم ورية لنزويال البوليفارية)؛

 ١59-١١5تتختذ التتدابير الالدمتة لوضتي التعلتيم المجتاني لتي الستنوات الستا
ادولى مو التعلتيم االبتتداةي موضتي التنفيتذ وتقضتي علتى جميتي أشتكاج التمييتز
بما لي ذلك التمييز ال بقي والجنستاني وبتيو ستكان الريتف وستكان الحضتر لتي
النظاج التعليمي (النمسا)؛
 ١6٠-١١5تستتتمر لتتي اعتمتتاد ب ترامج تكفتتل لمافتتاج المحتتروميو
المنااق الريفية التمتي بالحق لي التعليم (نيجيريا)؛

اصتتة لتتي

 ١6١-١١5تخ و وات إضالية لتيسير سبل الح وج على التعلتيم بمتا لتي
ذل تتك لماف تتاج تتدج المن تتادج واداف تتاج ذوي اإلعاق تتات وت تتولر التعل تتيم الجي تتد
الشامل للجميي (سلولينيا)؛
 ١6٢-١١5تستمر لتي اتختاذ إجتراءات لمنتي توقعتف ادافتاج المتتأثريو بلع تار
متتاثيو عتتو الدراستتة وتنفتتذ السياستتات والب ترامج التتتي تعتتزد لتترص الح تتوج علتتى
التعليم (سنغالورة)؛
 ١63-١١5تواصت تتل اتخت تتاذ اإلج ت تراءات المناست تتبة لتيست تتير ست تتبل ح ت تتوج ذوي
اإلعاقات على الخدمات االجتماعية (منغوليا)؛
 ١6٤-١١5تستمر لي تنفيذ التدابير الراميتة إلتى فتض عتدد المشترديو الكبيتر
(أنغوال)؛
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 ١65-١١5تنظم حملة توعية بأ ار الكوار لي جميي أنحاء البلد (أنغوال)؛
 ١66-١١5تعم تتل عل تتى ت بي تتق ن تتج يق تتوج عل تتى حق تتوق اإلنس تتان عل تتى جمي تتي
المبتتادرات المتعلقتتة باتعقتتاء الكتتوار والت تتدي لل تتوارا لتتي ج ودهتتا الراميتتة إلتتى
بناء القدرات الوانية وتح عمل الكوار ال بيعية (البراديل)؛
 ١6٧-١١5ال ت ت عد ر ج تتدا لتتي مواج تتة اثتتار تغيتتر المنتتاخ والكتتوار ال بيعيتتة
والتخفيف من ا (الكرسي الرسولي)؛

 ١6٨-١١5تتتولر التتدعم متتو حيتتل الغتتذاء والمتتاء وال تتحة لتتيس لتتي أعقتتا
الكتوار ال بيعيتتة مباشتترةا لحست بتتل لتتي مرحلتتة إعتادة اإلعمتتار أيضت ا علتتى أن
ت تم اصةا بالنساء وادافاج وغيرهم مو الفئات الضعيفة (اليابان)؛
 ١69-١١5تحتتدد أولوي تتات تنفيتتذ
لمخاار الكوار (ملديف)؛

تتة عمتتل واني تتة ومحليتتة منس تتقة للتأهت ت

 ١٧٠-١١5تتختتذ جميتتي التتتدابير الالدمتتة لترستتيخ نظتتاج حمايتتة حقتتوق اإلنستتان
المكفولة لجميي ادشخاص قبل حاالت ال وارا وأثناءها وبعدها (صربيا)؛
 ١٧١-١١5تض تتي اس تتتراتيجيات و تتة عم تتل منس تتقة إلدارة مخ تتاار الك تتوار
(سيراليون)؛
 ١٧٢-١١5تعت تتزد ج ودهت تتا لت تتي ميت تتدان الحمايت تتة لمواج ت تتة أ ت تتار الكت تتوار
ال بيعيتتة وتشتتجي المجتمتتي التتدولي علتتى تقتتديم المستتاعدة الالدمتتة (الجم وريتتة
العربية السورية)؛
 ١٧3-١١5تضي
(تر يا)؛

ة عمل منسقة مو أجل التأه لمخاار الكوار ال بيعية

 ١٧٤-١١5تع تتي ادولوي تتة لوض تتي اس تتتراتيجيات الح تتد م تتو مخ تتاار الك تتوار
والتأه ل ا التي تشمل تشجيي التشجير (جم ورية وريا)؛
 ١٧5-١١5تجري دراسات لآلثتار البيئيتة عنتد متنح امتيتادات التعتديو وتشتجي
التشاور المسبق وتدابير الشفالية أثناء سريان هذ االمتيادات ( وستاريكا).
 -١١6وستتتدرس هتتايتي التوصتتيات التاليتتة وس تتقدج ردودا علي تتا لتتي الوقتتا المناس ت
لكو لي موعد أق ا الدورة الرابعة والثالثون لمجلس حقوق اإلنسان:
ت دق على االتفاقية الدولية لحماية جميي ادشخاص مو اال تفاء
١-١١6
القسري (أوروغواي)؛
ت تتدق لتتي أق تتر وقتتا ممكتتو عل تتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحماي تتة
٢-١١6
جميي ادشخاص مو اال تفاء القسري (اليابان)؛
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تكث تتف الج تتود الرامي تتة إل تتى الت تتدي ال تتداةم الس تتتغالج اداف تتاج
3-١١6
والعنف ب م بما لي ذلك عو اريق س عتو تشتريعات تج عترج ممارستة توظيتف أافتاج
ادستتر الفقيتترة لتتي الختتدمات المنزليتتة (التتذيو يست عتمون ادافتتاج المقيمتتيو) وتنفيتتذ
تلك التشريعات بفعالية (تشيكيا)؛
تسرع إجراءات اعتماد القتانون التذي يت تدف النتشتار الحمتل بتيو
٤-١١6
ع
المراهقات (الكونغو)؛
تح ت عد م تتذ رة التف تتاهم م تتي الجم وريتتة الدومينيكي تتة بش تتأن الي تتات
5-١١6
اإلعادة إلى الواو ولق ا للمعايير والقواعد الدولية (أوروغواي).

 -١١٧هذا وال تحظى التوصيات الواردة أسفله بتأييد هايتي وتكتفي باإلحااة ب ا علما:

١-١١٧

(الكونغو)؛

تسرع عملية الت ديق على جميي ال كوك الدوليتة لحقتوق اإلنستان
ع

تضفي ال بغة الرسمية على التزام ا بللغاء عقوبة اإلعداج بالت ديق
٢-١١٧
على البروتو وج اال تياري الثاني الملحق بالع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية (أستراليا)؛
ت تتدق علتتى البروتو تتوج اال تيتتاري الثتتاني الملحتتق بالع تتد التتدولي
3-١١٧
الخ ت تتاص ب ت تتالحقوق المدني ت تتة والسياس ت تتية ال ت تتادف إل ت تتى إلغ ت تتاء عقوب ت تتة اإلع ت تتداج
(الجبل ادسود)؛
ت تتدق علتتى البروتو تتوج اال تيتتاري الثتتاني الملحتتق بالع تتد التتدولي
٤-١١٧
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداج (رواندا)؛
تنض تتم إل تتى البروتو تتوج اال تي تتاري الث تتاني الملح تتق بالع تتد ال تتدولي
5-١١٧
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال ادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداج (ناميبيا)؛
ت دق على البروتو وج اال تياري الثاني الملحق بالع تد التدولي الختاص
6-١١٧
ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية ال تتادف إل تتى إلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتداج وعل تتى البروتو تتوج
اال تياري التفاقية القضاء على جميي أشكاج التمييز ضد المرأة ( رواتيا)؛
يستتعى الترةيس الجديتتد عنتتد انتخابتته إلتتى التبكيتتر بالت تتديق علتتى
٧-١١٧
اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي وعلتتى نظتتاج رومتتا ادساستتي للمحكمتتة الجناةيتتة الدوليتتة
(المملكة المتحدة لبري انيا العظمى وايرلندا الشمالية)؛
٨-١١٧

تسرع عملية الت ديق على اتفاقية مناهضة التعذي (توغو)؛
ع

تستتتكمل إجتراءات الت تتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي وعلتتى
9-١١٧
البروتو وج اال تياري الملحق ب ا (صربيا)؛
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 ١٠-١١٧تست عترع عمليتتة الت تتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي واالتفاقيتتة
الدولية لحماية حقوق جميي العماج الم اجريو وألراد أسرهم (بوروندي)؛
 ١١-١١٧تضاعف ج ودها للت ديق على اتفاقية مناهضة التعذي واالتفاقية
الدولية لحماية حقوق جميي العماج الم اجريو وألراد أسرهم (إندونيسيا)؛
 ١٢-١١٧تُستتارع إلتتى الت تتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذي والبروتو تتوج
اال تيتتاري الملح تتق ب تتا وعل تتى االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتي العم تتاج
الم اجريو وألراد أسرهم (غواتيماال)؛
 ١3-١١٧ت دق على البروتو توج اال تيتاري الملحتق بالع تد التدولي الختاص
بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقالية (أوروغواي)؛
 ١٤-١١٧ت ت تتدق علت تتى نظت تتاج رومت تتا ادساست تتي للمحكمت تتة الجناةيت تتة الدوليت تتة
واتفاقية مناهضة التعذي والبروتو وج اال تياري الملحق ب ا (تشيكيا)؛
١5-١١٧

ت دق على نظاج روما ادساسي للمحكمة الجناةية الدولية (أوروغواي)؛

 ١6-١١٧ت دق على نظاج رومتا ادساستي للمحكمتة الجناةيتة الدوليتة وتتواةم
تشريعات ا الوانية على ولقه (قبرص)؛
 ١٧-١١٧ت تتدق عل تتى نظتتاج روم تتا ادساستتي للمحكم تتة الجناةيتتة الدولي تتة ال تتذي
وقعته أصالا لي عاج  1999وتعمد إلى إدراجه امالا لي قانون ا الواني (ألمانيا)؛

 ١٨-١١٧تنضتتم إلتتى نظتتاج رومتتا ادساستتي للمحكمتتة الجناةيتتة الدوليتتة وتولتتق

(غواتيماال)؛
بينه وبيو تشريعات ا الوانية

 ١9-١١٧تنظتتر لتتي الت تتديق علتتى نظتتاج رومتتا ادساستتي للمحكمتتة الجناةيتتة
الدولية (تيمور  -ليشتي)؛
 ٢٠-١١٧ت تتدق علتتى اتفاقيتتة عتتدج تقتتادج ج تراةم الحتتر والج تراةم المرتكبتتة
ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
 ٢١-١١٧توجه دعوة داةمة إلى جميي المكلفتيو بواليتات لتي إاتار إجتراءات
ادمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق اإلنسان (بنما) (رواندا)؛
 ٢٢-١١٧تنظتتر لتتي إمكانيتتة توجيتته دعتتوة داةمتتة إلتتى اإلجتراءات الخاصتتة المعنيتتة
بحقوق اإلنسان وتيسر استحدا قناة مؤسسية لإلجابة عو رساةل م (باراغواي)؛
__________
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٢3-١١٧

تواعد المؤسسات الديمقرااية (بيرو)()١؛

فيمددا يلددي التوصددية ،عل د النحددو ال د ج قُدددمح ب د أثندداء جلسددة التحدداور" :نيددة حتددديات كينددرية ،د ّدد مددن بينوددا
مومت رئيسيت  ،يتم إجنارمها بعد ،مها :توطيد امل سسدات الدميقراطيدة  -نرحد ل د ا الصددد بالنتميابدات
الرئاسية القادمة  -والقضاء عل العنف املسلط عل املرأة جبميع أشكال ".
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 ٢٤-١١٧تضي مجموعة مو تدابير مكالحة ال ور النم ية التي تن توي علتى
تمييز وتنفذها بما لي ا ال ور النم ية القاةمة على نوع الجنس ( رواتيا)؛
٢5-١١٧
(غواتيماال)؛

ترسم استراتيجية لمكالحة ال تور النم يتة التتي تن توي علتى تمييتز

 ٢6-١١٧تتختذ متتا يلتتزج متتو تتتدابير لمكالحتتة ادعتراف والممارستتات وال تتور
النم ي تتة الت تتي ت تتؤدي إل تتى التميي تتز والعن تتف عل تتى أس تتاس المي تتل الجنس تتي وال وي تتة
الجنسانية ( ولومبيا)؛
٢٧-١١٧

تقضي على العنف الممارس على المرأة بجميي مظاهر (بيرو)()٢؛

 ٢٨-١١٧تقتتدج لتتي أقتتر وقتتا ممكتتو وثتتاةق إلتتى المنحتتدريو متتو أصتتوج
هايتية الذيو يعيشون لي الجم ورية الدومينيكية لتسوية أوضاع م ومو ثم تفادي
إبعادهم بالتنسيق مي المنظمة الدولية لل جرة ( ندا)؛
لسو دوا الفتيان والفتيات إلى  18عاما (سيراليون)؛
 ٢9-١١٧ترلي الحد اددنى ع
 3٠-١١٧تضت تتاعف ج ودهت تتا للقضت تتاء علت تتى التمييت تتز المست تتل علت تتى الم ت ترأة
بمتا لتي ذلتتك عتو اريتتق تحديتد ستتو دنيتا للتزوا عنتتد  18عامتا لكتتل متو الرجتتاج
والنساء (جم ورية وريا)؛
 3١-١١٧تن تتي جميتتي عمليتتات اإل تتالء القستتري متتو مخيمتتات المشتترديو
وتعتمتتد وقف تا ا تياريت تا رستتميا لإل تتالء الجمتتاعي حتتتى توض تتي جميتتي الضتتمانات
القانونية واإلجراةية التي تتوالق مي المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (ألمانيا)؛
 3٢-١١٧تتخت تتذ التت تتدابير التت تتي تكفت تتل للمشت تترديو دا لي ت تا الح ت تتوج علت تتى
الخدمات ادساسية بحيل يتمكنون مو مغادرة المخيمات (ادرجنتيو)؛
 33-١١٧تنفذ سياسات تكفل حقوق المشرديو اصة لي أعقا الكوار
ال بيعي تتة و تتذلك حق تتوق الم تتروديو م تتو بل تتد ا تتر المعرض تتيو لخ تتر انع تتداج
الجنسية (سويسرا).
 -١١٨وال يمكو لولد هايتي أن يقبل التوصيات الواردة لي الفقرتيو  23و 27دن بيرو
لم تتبي الممارسة المعتادة لي تقديم التوصيات.
 -١١9وتعبع تر جميتتي االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة لتتي هتتذا التقريتتر عتتو موقتتف
الدولتتة (التتدوج) التتتي قتتدمت ا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبغتتي أن يُف تتم أن تتا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
__________

()٢
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