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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدور الشماملا املنشم وفقما لقمرار لمو قمو
اإلنسمما 1/5ا دورتممل الرابعممة والعش مرين ن الف م ة مممن  18إىل  29كممانو ال/ان/ين مماير .2016
وجم ممرت اسم ممتعراض الم ممة س م م اليو ن املسم ممة املامسم ممة عشم ممرة املعقم ممودة ن  27كم ممانو ال/م ممان/
مب العمام ووريمر العمدلا السميد جوريمف فيتزج المد كاممارا.
َس َ
وفد س اليو النائ ُ
يناير  .2016ورأ َ
واعتمممد الفريممق العامممل التقريممر املتعلممق بس م اليو ن جلسممتل ال/امنممة عشممرة املعقممودة ن  29كممانو
ال/ان/يناير .2016
 -2ون  12كممانو ال/ان/ينمماير 2016ا اختممار لممو قممو اإلنسمما فريممق املقممررين التمما
(اجملموعة ال/الثية) لتيس استعراض احلالة ن س اليو  :توغو وق غيزستا واملكسيك.
 -3ووفقم ما للفق ممرة  15م ممن مرف ممق قم مرار ل ممو ق ممو اإلنس مما  1/5والفق ممرة  5م ممن مرف ممق
قراره 21/16ا صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض الة س اليو :
(أ)

تقرير وطين/عرض خطي مقدم وفقا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/24/SLE/1؛

(ب) جتمي ممع للمعلوم ممات أعدت ممل مفوض ممية األم ممم املتح ممدة الس ممامية حلق ممو اإلنس مما
(املفوضية السامية حلقو اإلنسا ) وفقا للفقرة (15ب) ())A/HRC/WG.6/24/SLE/2؛
(ج) مم م مموجز أعدتم م ممل املفوضم م ممية السم م ممامية حلقم م ممو اإلنسم م مما وفق م م ما للفقم م ممرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/24/SLE/3
 -4وأ يلممإ إىل س م اليو عممن طريممق اجملموعممة ال/الثيممة قائمممة أسممإلة أعممد ا سمملفا إسممبانياا
وأملانيم مماا وبل يكم مماا وامميوريم ممة التشم مميكيةا وسم مملوفينياا وسويس م مراا واملكسم مميكا وليختنشم ممتاينا
واململك ممة املتح ممدة لايطاني مما الع مم م وآيرلن ممدا الش ممماليةا ودولن ممدا .وعك ممن الط ممالع علم م دم م ه
األسإلة عل املوقع الشبكي املارجي آللية الستعراض الدور الشامل.

أوالا -موجز وقائع عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ق ممال ال ممورير إ سم م اليو أج ممرت استعراضم ما لتقريرد مما وج ممب املي /مما األفريق ممي حلق ممو
اإلنسا والشعوب ن باجنول ن تشرين ال/ان/نوفما  .2015ول تزال س اليو تمو أكما قمدر
مممن الدتمممام للمعمماي الدوليممة حلقممو اإلنسمما ا ووقعممإ عل م ويممع املعادممدات الدوليممة الرئيسممية
التسعا وصدقإ عل مخوا وأد إ القمانو المدو اإلنسمان ن قوانينيما احملليمة قتنم قمانو
عممام  2012املتعلممق باتفاقيممات جنيممف .كممما أوفممإ س م اليو بالتزاما مما بتقممد التقممارير وجممب
اتفاقية القناء عل ويع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية منادنمة التعم يب وغم ه ممن ضمروب
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املعا ملم ممة أو العقوبم ممة القاسم ممية أو الالإنسم ممانية أو امليينم ممةا وواصم مملإ تعاو م مما مم ممع ديإم ممات وآليم ممات
املعادممدات العامليممة األخممرت .كممما قممدمإ كومممة س م اليو تقريردمما إىل لممو قممو اإلنسمما
بش م العيممد الممدو املمماا بمماحلقو املدنيممة والسياسممية ن عممام 2014ا وتلتممزم باكمممال ويممع
اللتزامات املتبقية ن ال تقد التقارير.
 -6ولقممد عمماب البلممد  11سممنة مممن احلممرب األدليممة وقعممإ خالنمما أف ممع النتياكممات حلقممو
اإلنس مما والق ممانو ال ممدو اإلنس ممان .وانتي ممإ احل ممرب ن ع ممام 2002ا وأُنش ممإإا بالتع مماو م ممع
اجملتمع الدو ا ديإتا للعدالة النتقالية مها :احملكمة املاصمة لسم اليو ومنمة احلقيقمة واملصماحلة.
وتممادن كلتمما املنيسسممتع عل م عممزم س م اليو عل م إ مماء الممة اإلفممالت مممن العقمماب عل م ويممع
الصعد .وتواصل احلكومة تنفي توصيات منة احلقيقة واملصاحلةا ا ن ذلك تقد التعوينات.
 -7ومن م اي ممة احل ممربا أج ممرت س م اليو مخس ممة انتخاب ممات دعقراطي مة لختي ممار احلكوم ممات
احمللية واحلكومة الوطنيةا ول تزال الدعقراطية ت سخ ن ن ام احلكم .وقد مت القنماء علم همادرة
جتني ممد األطف ممال ن النزاع ممات املس مملحة :فبموج ممب األن م ممة احلالي ممةا ممب أ يبلم م اجملن ممدو ن
القوات املسلحة  18سنةا امت/الا أل كام اتفاقية قو الطفل.
 -8ومن م أ ت مموىل ال مرئيو كوروم مما الس مملطة ن عممام 2007ا ب ممدأ برنمما ع للتنمي ممة ش مماملع
وقائمع عل احلقو مهما :خطمة التغيم وخطمة قيمق الرخماء .وتنمم كلتما املطتمع ويمع احلقمو
َ
السياسممية والقتصممادية والجتماعيممة وال/قافيممة املكفولممة وجممب اإلعممال العمماملي حلقممو اإلنسمما .
وكا تنفي مها ر خبط /ي/ة إىل أ اجتاح مرض ف وس إيبول البلد ن مطلع عام .2014
 -9لقممد ع مماف مممرض ف م وس إيب ممول خراب ما ن ش ممعب س م اليو واقتصمماددا .وش ممكل خط مرا
واضحا عل التماسك واألمن الوطنيع.
 -10وبالت مما ا اس ممتعمل الم مرئيو كوروم مما ن مطل ممع ور/يولي ممل  2014ص ممال ياتل الدس ممتورية
إلع ممال ال ممة الط موارع عل م الص ممعيد ال مموطينا ود ممو م مما اس ممتلزم تقيي ممد بع م احلق ممو واحلري ممات
املدنيةا ول سيما احلق ن رية التنقل والت ممع واحلقمو واملمارسمات الجتماعيمة وال/قافيمة .غم
أ الممة الطموارع اقتصممرت ن ويممع األوقممات علم ممما دممو ضممرور امم ا لتحقيممق دممد القنمماء
سريعا عل مرض ف وس إيبول .وقد ُخ ِّففمإ أن ممة المة الطموارع تمدر يا ما يتناسمب وا سمار
مرض ف وس إيبولا وأعط الرئيو كوروما اليا توجييات إللغائيا كليا من قِبل الاملا .
 -11غ م أ س م اليو ل ت مزال تتمتممع سممتوت عم رمال مممن السممتقرار السياسممي واملشمماركة السياسممية
وبفرا كب ة ملمارسة احلقو املدنية والسياسية و كمع املمرأة و سمتويات عاليمة ممن التسماما السياسمي
وض ممع ممو الن مماتز احملل ممي اإلو مما وتزاي ممد الس ممت/مار ن انياك ممل األساس ممية والقطاع ممات
وال ممديين .وق ممد َ
الجتماعية من قبيل الصحة والتعليم وإنشاء الطر س اليو ن مسار التنمية القتصادية.
 -12وتعكممف س م اليو عل م إج مراء مراجعممة لدسممتورداا وتتمتممع منممة مراجعممة الدسممتور بالممدعم
الكام ممل م ممن جان ممب احلكوم ممة .وق ممد توقف ممإ عملي ممة مراجع ممة الدس ممتور خ ممالل فم م ة األرم ممة الناو ممة
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عممن مممرض ف م وس إيبممولا ولكممن الل نممة اسممت نفإ عمليمما ن العممام املاضمميا ومممن املقممرر أ تقممدم
تقريردا ن آذار/مارس 2016ا وسي رت استفتاء عقب ذلك .وستوفر عملية املراجعة فرصما ميممة
لتعزيممز قممو اإلنسمما ومواءمممة ق موانع س م اليو األساسممية مممع املعمماي الدوليممة حلقممو اإلنس مما .
وتن ر الل نة الي ا ن مسائل من قبيل إلغاء عقوبة اإلعداما وامنسميةا والقموانع املتعلقمة بالقم ا
و رية الصحافةا واملساواة بع امنسعا وتكافني الفراا وفصل النيابة العامة عن ورارة العدل.
 -13وخالل الف ة قيد الستعراضا اخت ت س اليو عددا من املبادرات املتعلقة بالسياسمات
ددفيا تعزيز سبل الوصول إىل العدالة والتمتع حبقو اإلنسا ا ومنيا ما يلي:
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ري ممادة دع ممم واس ممتقاللية من ممة ق ممو اإلنس مما ا ال مميت م م باعتم مماد م ممن الفإ ممة
(ألممف) وفق م ا للمبممادع املتعلقممة بوضممع املنيسسممات الوطنيممة لتعزيممز و ايممة قممو
اإلنسا (مبادع باريو)؛



تعزيز مكتب أمع امل امل ومنة مكافحمة الفسمادا اللم ين يم
خمصصات ميزانيتييما من احلكومة؛

 90ن املائمة ممن



إنشاء مكتب تنسيق قطاع العدل ومنحل ولية سع التنسيق الس اتي ي ممن
أجل تعزيز عملية إيصال خدمات العدالة للمواطنع؛



إنشاء لو املساعدة القنائيةا ال قدما خالل ستة أشمير منم بمدء عململا
خدمات املساعدة القنمائية ألك/مر ممن  500ممو ِ
اطن أُفمرِج عمن أك/مر ممن 100
منيم من احلبو ال تياطي؛



إنشاء اجمللو املسمتقل ملعاممة الشمكاوت ضمد الشمرطة ممن أجمل سمع املسماءلة
والرقابة املدنية وتعزيز دور إدارة الشمكاوت والت ديمب والتحقيقمات الداخليمةا الميت
ققإ من إنشائيا ن أك/ر من  2 000قنيةا ما أفن إىل الت توقيف
عن العمل وإقالت وإن ارات وإجراءات التدريب التصحيحي وخف الرتبة؛



إنشمماء و ممدات ل ممدعم األسممرة ن وي ممع مراكممز الش ممرطة مممن أج ممل سممع ق ممدرة
الشممرطة عل م معامممة مشممكلة العنممف املنممز وامنسممي والقممائم عل م أسمماس نمموع
امنو؛



إنش مماء من ممة لش ممنيو الطف ممل م ممن أج ممل تعزي ممز تنفي م ق ممانو ق ممو الطف ممل لع ممام
2007ا الم م ي م ِ
مدمز بق ممدر أك مما أ ك ممام اتفاقي ممة ق ممو الطف ممل ن القم موانع
ُ
احمللية؛



سممع أ موال مراكممز ال ت ممار مممن خممالل قممانو اإلصممال يات لعممام 2013ا
ال يرمي إىل ويل دور ن مام السم و ممن العقماب إىل الت ديملا ما ن ذلمك
الفصل بع ال كور واإلناف من نزلء الس و ونقل النزلء األ داف؛
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تنفيم قممانو احملمماكم احملليممة لعممام  2011لتلبيممة ا تياجممات السممكا علم نطمما
أوسممع فيممما يتعلممق بالعدالممة احملليممةا مما ن ذلممك تس م يل ويممع إجمراءات احملمماكم
ورصددا من قِبل كب القناة وتوف التم/يل القانون؛



تعزيممز اسممتقالل القنمماء مممن خممالل املوافقممة عل م ن ممام مرتبممات جديممد لتحسممع
هممرو عمممل املمموهفع القنممائيع وممموهفي إنفمماذ القموانعا وذلممك بغممرض تعزيممز
الست ابة واملساءلة والشفافية وك لكا ود ا دو األدما معامة املشمكلة املزمنمة
املتم/لة ن تراكم القنايا؛



مراجع م ممة ق م ممانو اإلجم م مراءات امنائي م ممة لع م ممام  1965م م ممن أج م ممل تعزي م ممز الكف م مماءة
والش م ممفافية واملس م مماءلة ن ن م ممام العدال م ممة امنائي م ممة باس م ممتحداف أش م ممكال بديل م ممة
للعقوبممات بغممرض تقلمميا اكت مماا مراكممز ال ت ممار؛ وقممد قُممدِّم مشممروع القممانو
إىل الاملمما ن أواخممر عممام  2015لين ممر فيممل ن إطممار جدولممل الممزمين التش مريعي
احلا ا ويشكل َسنُّل إ دت أولويات احلكومة.

 -14وعالوة عل ذلكا اعتمدت س اليو القانو املتعلق باحلق ن احلصول عل املعلومات
ن عام 2013ا مث أنشم ت الل نمة املعنيمة بماحلق ن احلصمول علم املعلوممات .وينسم م دم ا ممع
الت مزام س م اليو بتعزيممز ريممة التعب م مممن خممالل السممماح بزيممادة اسممتقاللية الل نممة املسممتقلة املعنيممة
بوسائط اإلعالم وإ اد بيإة مواتية لنمو وسائط اإلعالم .ون الوقإ الرادنا يوجد أك/ر من 40
صحيفة ن البلد وحمطة إذاعية وا دة عل األقل ن كل مقاطعة.
 -15ول تزال س اليو تعممل دمد ممن أجمل تعزيمز وضمع املمرأة والطفمل و قوقيمما ن اجملتممع.
ون د ا الصددا سنإ س اليو قانو مكافحمة العنمف امنسمي لعمام 2012ا الم سماعد إىل
ممد كبم ن ايممة قممو املمرأة إىل جانممب سممن وتنفيم قممانو تسم يل الممزواج والطممال العممرفيع
وقانو أيلولة ال كات وقانو مكافحة العنف املنز .
 -16وقد س لإ ورارة العدل أك/ر من  350الة أ يلمإ إىل احملماكم وو مدات دعمم األسمرة
ن الربمع األخم مممن عممام  .2011وتممدرا احلكومممةا علم وجممل املصممواا التحممديات املطرو ممة ن
ال إدارة الشيود واألدلة والعوائق ال/قافيةا وستواصل العمل مع الشركاء الرئيسميع ن مال التنميمة
مممن أجممل سممع نوعيممة التحقيقممات واملال قممات القنممائية .وعممالوة عل م ذلممكا تسممتعد احلكومممة
وعيِّنممإ مممنيخرا قاضمميتا ن احملكمممة العليمماا المميت تشممكل النسمماء
لزيممادة عممدد قنمماة الصمملا والقنمماةُ .
اآل  45ن املائة من موع موهفييا.
 -17وبلغإ مبادرة الرعاية الصحية اجملانيمة للحواممل واألميمات املرضمعات واألطفمال البمالغع 5
ومممن دممم دو مما عاميمما السممادسا وقلصممإ معممدلت وفيممات األميممات واألطفممال وك م لك
سممنوات َ
الوفيممات الناوممة عممن األم مراض الشممائعة األخممرتا مممن قبيممل املالريمما واإلسمميال واللتيمماب الرئممو .
وُك ِّمممل د م ا بتحسممع مسممتوت ويممل قطمماع الصممحة وتعيممع أك/ممر مممن  2 000موهممف صممحي من م
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عممام  .2013وكنتي ممة ل م لكا لصممل الي م ا  97ن املائممة مممن احلوامممل عل م الرعايممة الصممحية ن
مر لة ما قبل الولدة.
 -18إ تش ممويل األعن مماء التناس مملية األن/وي ممة سارس ممة ثقافي ممة ن سم م اليو  .ومنم م الس ممتعراض
الدور السابقا ُِّ
اخت ت خطوات ميمة ملعامة د ا الشماغل :فقمد عملمإ احلكوممة بشمكل وثيمق
مع الزعماء التقليديع من أجل ريادة الوعي نار د ه املمارسة ووفرت ملمارسييا مصادر دخل
بديلمة تقمموم علم التمويممل البمال الصممغر .واعتممدت احلكومممة سياسمة ممر إخنماع الفتيممات دو
ال/امنة عشرة لطقوس البلوغا ويقوم ذلك عل احلق ن ريمة الت ممع الم يكفمل تمع األشمخاا
حبرية الت مع واملشاركة ن األنشطة ال/قافية بشرط أ يكونوا منيدلع لختاذ د ا القرار.
 -19وباإلض ممافة إىل ذل ممكا تتبِممع س م اليو ن ام م ا متين م ا حلماي ممة الطف ممل بانش مماء من ممة لش ممنيو
الطفل تسع ا ضمن ولة أمور أخرتا إىل القناء عل إساءة معاملمة األطفمال والعقماب البمدن
والجتار باألطفال .كما ِّ
تنف احلكوممة سياسمة وطنيمة لرعايمة الطفمل معمل ايمة األطفمال متوافقمة
مع املعاي الدولية .ولنما تنفي معاي ساثلة ن املناطق الريفيةا أنشإإ إدارات حلمايمة الطفمل
ن ويممع اجملممالو احملليممة .و ممر تنفيم اسم اتي ية لقنمماء األ ممداف بغممرض فصممل األ ممداف عممن
البالغع ن مراكز ال ت ار.
 -20ويشكل الست/مار ن التعليم عامالا امس ا لتمكمع املمواطنع ممن التمتمع حبقموقيم :فقمد
نف ت احلكومة ن ام التعليم البتدائي اإللزامي واجملانا مع ريادة التمويمل لتشم يع تعلميم البنمات
ن امل ممدارس اإلعدادي ممة وال/انوي ممة وفقم ما لحلع ممال الع مماملي حلق ممو اإلنس مما  .وبالت مما ا ف مما تك ممافني
امنسع ن معدلت اللتحا باملدارس آخ ن التزايد بسرعة عل ويع املستويات.
 -21وتول ممإ احلكوم ممةا ن إط ممار سياس ممتيا املتعلق ممة ب ممالتعليما مس ممنيولية ت مموف الرس مموم املدرس ممية
واملساعدات العينية للفتياتا من قبيل الز املدرسي واللوارم املدرسية .وقد أفن دم ا الانمامز إىل
التحمما عممدد كب م مممن الفتيممات باملممدارس اإلعداديممة .وجممرت من م عممام  2012تشممييد ممو 160
مدرس ممة ابتدائي ممة و 30مدرس ممة إعدادي ممة .وكم مما ورد ن تقري ممر التع ممداد املدرس ممي وتقري ممر ال ممة البل ممد
لعممام  2013فيممما يتعلممق بممالتعليما فقممد قممق تكممافني امنسممع ن مر لممة ممما قبممل التعلمميم البتممدائيا
ويكمماد أ يتحقممق ن مر لممة التعلمميم البتممدائي .ويتزايممد مسممتوت تكممافني امنسممع بسممرعة ن مممر ليت
التعليم اإلعداد وال/انو يث بل اللتحا باملدارس معدلا م دالا.
 -22ومل تتغ سياسة احلكومة بشم الطالبمات الواضما لُيمن :فقمد وفمرت نمن مراكمز تعليميمة
ن سممائر أ مماء البلممد لتل ّقممي دروس خاصممة والسممتفادة ن الوقممإ ذاتممل مممن خممدمات ممموهفع طبيممع
ممنيدلع .وعممالوة علم ذلممكا ُو ِضممعإ ترتيبممات لتمكيمنين مممن مواصمملة تعلمميمين ن املممدارس العاديممة
بعد الولدة .وباإلضافة إىل ذلمكا ِّ
تنفم أمانمة وطنيمة معنيمة سم لة مل املرادقمات اسم اتي ية للحمد
من د ه ال ادرة.
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 -23واخت م ت س م اليو خط موات رئيسممية فيممما يتعلممق حبقممو املصممابع بف م وس نقمما املناعممة
البش م مرية/اإليدر والنم مماجع مم ممن مم ممرض ف م م وس إيبم ممول واألشم ممخاا ذو اإلعاقم ممة .وجم ممرم قم ممانو
عممام  2011املتعلممق بل نممة مكافحممة ف م وس نقمما املناعممة البش مرية/اإليدر رممما الشممخا مممن
احلصول عل أ عممل أو اللتحما بم منيسسمة تعليميمة بسمبب إصمابتل هبم ا الفم وسا وذلمك
دملمة وسممائل منيمما ممر أ شممكل مممن التمييممز ضممد مماملي دم ا الفم وسا مما ن ذلممك أسممردم
و تمعا م.
 -24واعتمدت احلكومة خطوات ساثلة حلماية الناجع من مرض ف وس إيبول وأفراد أسمردم
مممن التيمممييف .ون إطممار املطممة الوطنيممة للتعممان مممن ف م وس إيبممولا تمموفر احلكومممة التعلمميم اجملممان
أليتام ضحايا ف وس إيبول والشمباب املتم ثرين بمل والرعايمة الصمحية اجملانيمة للنماجع منمل والتمدريب
ن ال إقامة املشاريع وغ ذلك من برامز الرعاية ألرامل ضحايا ف وس إيبول.
 -25وأد إ احلكومة اتفاقية قو األشخاا ذو اإلعاقمة ن القمانو احمللمي بانشماء منمة
معنية هب ه املس لة ورصدت خمصصات من امليزانية لنما التنفي الالئق لالتفاقية.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -26أدىل  80وفدا ببيانات خالل احلوار التفاعلي .وترد التوصيات املقدممة خمالل احلموار ن
الفرع ال/ان من د ا التقرير.
 -27لقد اع فإ بنما بالتبعات الجتماعيمة والقتصمادية ملمرض فم وس إيبمول وبنمرورة اسمتمرار
دعم اجملتمع الدو  .ور بإ باستإنا عمليمة مراجعمة الدسمتور امت/مالا ملما بقمي عالقم ا ممن توصميات
الفريق العامل املعين بالستعراض الدور الشامل املتعلقة بتعزيز سيادة القانو والعدالة الجتماعية.
 -28وأشممادت الفلبممع بفكممرة إج مراء مراجعممة الدسممتور بطريقممة شمماملة وتشمماركية وأثنممإ عل م
سم م اليو لختاذد مما خطم موات لك ممبا سارس ممة تش ممويل األعن مماء التناس مملية األن/وي ممة .كم مما أش ممادت
بس اليو لنتصاردا ن معركة مكافحة مرض ف وس إيبول.
 -29ول م ممإ بولنم ممدا بتقم ممدير اعتمم مماد بروتوكم ممول اإل الم ممة الم مموطين املتعلم ممق بم ممالعنف القم ممائم
عل م أسمماس نمموع امممنو وخطممة العمممل الوطنيممة بش م العنممف القممائم عل م أسمماس نمموع امممنو.
كما أشادت باألنشطة املتعلقة باحلق ن الصحةا ا ن ذلك اعتماد الس اتي ية الوطنيمة للحمد
من ل املرادقات.
 -30ور بإ الاتغال بوفد س اليو وشمكرتل علم تقمد تقريردما الموطين .ور بمإ علم وجمل
املصوا باعتماد وقف اختيار فعلي لعقوبة اإلعدام.
 -31ول ظ ال اد الروسي عملية مراجعة الدستورا والتداب املتخ ة لتوف الرعايمة الصمحية
اجملاني ممة للحوام ممل واألطف ممال واملم مرادقعا وبم مرامز الع ممالج اجمل ممان للمالري مما وفم م وس نق مما املناع ممة
البشرية/اإليدر والسلا وسياسة اية األسرة.
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 -32واع فإ السنغال ب وجل التحسن احلاصل ن اإلطار املنيسسي والتشريعي حلقمو اإلنسما
وشم م عإ سم م اليو عل م م مواص مملة دم م ا املس ممار بتنفيم م وي ممع توص مميات من ممة احلقيق ممة واملص مماحلةا
ومن ش ذلك أ يزيد توطيد التماسك الوطين.
 -33ور بإ سنغافورة ديود س اليو لتعزيمز ن اميما للرعايمة الصمحية وبتنفيم مبمادرة الرعايمة
الص ممحية اجملاني ممة م ممن أج ممل س ممع الرعاي ممة الص ممحية للمم مرأة وغم م ذل ممك م ممن الم ماامز الرامي ممة إىل
مكافحة املالريا والسمل وفم وس نقما املناعمة البشمرية/اإليدر .وأشمادت بسم اليو للتزاميما برفمع
معاي التعليم وبتوف فرا احلصول عليل.
 -34ور بممإ سمملوفاكيا باسممتإنا عمليممة مراجعممة الدسممتورا و /ممإ احلكوم مةَ علم أ ت خ م
ن العتب ممار آراء اجملتم ممع امل ممدن .وأعرب ممإ ع ممن قلقي مما إراء ارتف مماع مس ممتويات العن ممف ض ممد املم مرأة.
و /إ س اليو َ عل اختاذ مزيد من املطوات ملعامة مس لة اكت ماا السم و وعمدم وجمود آليمة
رصد مستقلة.
ماقييت من مممة العمممل
 -35ور بممإ سمملوفينيا بالتصممديقا اسممت ابةا لتوصمميتيا السممابقةا علم اتفم َ
الدوليممة (رقممم  )138لعممام  1973بش م احلممد األدب للسممن و(رقممم  )182لعممام  1999بش م
أسموأ أشممكال عمممل األطفممال وخبطممط العمممل الوطنيممة بشم املمرأة والسممالم واألمممن وبشم العنممف
القممائم علم أسمماس نمموع امممنو .وأعربممإ عممن قلقيمما إراء الصممور النمطيممة األبويممة العميقممة امم ور
ومعدلت العنف املنز /امنسي املرتفعة واملمارسات النارة و الت ل املرادقات.
 -36وأشممادت جنمموب أفريقيمما بممالتطورات اإل ابيممة ن س م اليو ا مما ن ذلممك اعتممماد خطممة
قيق الرخاء وبالتقدم احملرر ن ال توطيد السالم وتعزيز األمن ن ويع أ اء البلد .وش عإ
سم اليو َ علم مواصمملة دم ه اميممودا مممع اإلشممارة إىل العوائممق املسممتمرة ن فم ة التعممان مممن مممرض
ف وس إيبول.
 -37وأشادت إسبانيا خبطوات س اليو الرئيسية ن ال قو اإلنسا ا ا ن ذلك قانو
امم مرائم امنس ممية لع ممام  2012وق ممانو املس مماعدة القن ممائية لع ممام 2012ا وبال ممدور املي ممم الم م
اضطلعإ بل س اليو بوصفيا عنوا ن لو قو اإلنسا خالل الف ة .2013-2011
 -38وأعربممإ س مواريلند عممن ارتيا يمما للتقممدم احملم َمرر ن تنفي م مع ممم التوصممياتا مما ن ذلممك
تعممديل القممانو رقممم  6املتعلممق بالدسممتورا ولتعزيممز املسمماواة بممع امنسممع والتوقيع/التصممديق عل م
مع م معاددات األمم املتحدة حلقو اإلنسا ا كما أوصإ ب لك منة احلقيقة واملصاحلة.
 -39وأشادت سويسرا باميود الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام .وأعربإ عن قلقيا إراء شيوع
سارسممة تشمويل األعنمماء التناسمملية األن/ويممة وإراء السممتخدام الواسممع النطمما إلج مراء احلممبو ال تيمماطي
ملدة طويلة.
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 -40ول ممإ تممونو عمممل منممة مراجعممة الدسممتور وتنفيم توصمميات منممة احلقيقممة واملصمماحلة.
وأشادت باعتماد بروتوكول اإل الة الوطين املتعلق بالعنف القمائم علم أسماس نموع اممنو وخطمة
العمل الوطنية بش العنف القائم عل أساس نوع امنو.
 -41ول إ أوغندا لة الت/قيمف والتوعيمة بشم فم وس نقما املناعمة البشمرية/اإليدر بمع
السممكا  .كممما ر بممإ بمماطال خطممة قيممق الرخمماء بغممرض الوصممول إىل بلممد متوسممط الممدخل
حبلول عام .2031
 -42واع فممإ أوكرانيمما ب م التوصممية المميت قممدمتيا ن الممدورة األوىلا أ سممع عمليممة تقممد
التق ممارير إىل ديإ ممات املعاد ممداتا ق ممد نُفم م ت ق ممدر اإلمك مما  .وأعرب ممإ ع ممن أملي مما ن أ يفن ممي
استإنا عمل منة مراجعة الدستور إىل مراجعة الدستور بسرعة.
 -43و /ممإ اململكممة املتحممدة س م اليو عل م إ ممام عمليممة مراجعممة الدسممتور ن املوعممد املتفممق
عليممل .ور بممإ بوضممع مشممروع لالس م اتي ية الوطنيممة ملكافحممة سارسممة تشممويل األعنمماء التناسمملية
األن/وية و /إ س اليو َ عل تنفي دا.
 -44وأشممادت الوليممات املتحممدة األمريكيممة بتعزيممز ايممة العمممال امليمماجرين وبانشمماء اجمللممو
املستقل للشكاوت ضد الشرطة .وأعربإ عن قلقيا إراء تقييد رية التعبم ونقما املموارد الالرممة
ملكافحة الجتار باألشخاا وطول مدة احلبو ال تياطي وسوء أ وال الس و .
 -45وأعربإ أوروغوا عن ارتيا يا لل يود املب ولة فيما يتعلمق باحلمد ممن وفيمات األميمات
وبتن مميم األسممرة وحبمممل املرادقمماتا وطلبممإ مزيممدا مممن املعلومممات ن د م ا الصممدد .ور بممإ بالتصممديق
علم م بروتوك ممول من ممع وقم ممع ومعاقب ممة الجت ممار باألش ممخااا وخباص ممة النس مماء واألطف ممالا املكم ممل
ماقييت
لتفاقيممة األمممم املتحممدة ملكافحممة امرعممة املن مممة عمما الوطنيممة (بروتوكممول بممال مو) وعل م اتفم َ
من م م ممة العم م ممل الدولي م ممة (رق م ممم  )138لع م ممام  1973بش م م احل م ممد األدب للس م ممن و(رق م ممم )182
لعام  1999بش أسوأ أشكال عمل األطفال.
 -46وسمملطإ ويوريممة فنممزويال البوليفاريممة النمموء عل م اعتممماد املطممة الس م اتي ية الوطنيممة
للشممنيو امنسممانية وعلم تعزيممز ن ممام التعلمميم والزيممادة التدر يممة ن امليزانيممة املخصصممة ملطممة قطمماع
التعليم واس اتي ية احلد من الفقر لعام .2012
 -47ول إ رامبيا أ إدمماج أ كمام القمانو المدو ن القموانع احملليمة ل يمزالا علم مما يبمدوا
يشممكل ممدي ا .كممما أعربممإ عممن قلقيمما إراء سارسممة تشمويل األعنمماء التناسمملية األن/ويممة واستفسممرت عممن
التداب اليت ستتخ دا س اليو حل ردا.
 -48وأشممادت ألبانيمما باعتممماد خطممة قيممق الرخ ماء ودن م ت س م اليو عل م اختمماذ إج مراءات
إ ابيممة لتحس ممع مش مماركة امل مرأة ن احلي مماة العام ممة مممن خ ممالل تعي ممع النس مماء ن املناص ممب القيادي ممة
الرئيسية ن البلد.
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 -49ودن ت امزائمر سم اليو علم تعزيمز منيسسما ا الدعقراطيمة ممن خمالل مراجعمة الدسمتور.
وأش ممادت بتع مماو سم م اليو م ممع ديإ ممات املعاد ممدات .كم مما أعرب ممإ ع ممن س ممروردا بتعزي ممز احلق ممو
القتصادية والجتماعية وال/قافية باعتماد خطط وبرامز.
 -50ور بممإ أنغممول راجعممة دسممتور عممام  1991وبانشمماء منممة احلقيقممة واملصمماحلة .و /ممإ
س اليو عل إلغاء األ كام التمييزية املتعلقة بنقل امنسية.
 -51وسمملطإ األرجنتممع النمموء علم التقممدم احملممرر ن القنمماء علم الفقممر مممن خممالل برنممامز
قي ممق الرخ مماء .وأب ممدت ادتمامي مما علم م وج ممل املص مموا بالسم م اتي يات املتعلق ممة حبق ممو املم مرأة
والطفلا اليت تشمل مكافحة املمارسات التقليدية النارة.
 -52وأشادت أرمينيا بماميود الراميمة إىل مكافحمة فم وس إيبمولا لكنيما ل مإ التحمديات
املسممتمرة فيممما يتعلممق بمماحلق ن الصممحةا ول سمميما بالنسممبة للنسمماء ن املنمماطق الريفيممةا وا فمماض
معممدل التحمما الفتيممات باملممدارس والعتممداءات امنسممية .وأشممادت أرمينيمما سم لة إدراج الشمواغل
املتعلقة بعمل األطفال ن السياسات الوطنية.
 -53ودن ت أس اليا س اليو عل قيق احلكم املستقر والسالم املسمتدام .ور بمإ بماملطوات
مدرج ممة ن
الرامي ممة إىل إلغ مماء عقوب ممة اإلع ممداما لكني مما أعرب ممإ ع ممن قلقي مما أل د م ه العقوب ممة ل ت مزال َ
الق ممانو  .ور ب ممإ أسم م اليا بالتص ممديق علم م الاوتوك ممول امللح ممق باملي /مما األفريق ممي حلق ممو اإلنس مما
والشعوب واملتعلق حبقو املرأة ن أفريقيا (بروتوكول مابوتو).
 -54واع فممإ أذربي مما بمماميود املب ولممة مممن أجممل وضممع إطممار معيممار ومنيسسممي حلقممو
اإلنسمما  .ول ممإ بتقممدير اعتممماد خطممة قيممق الرخمماء ن عممام  2012وأثنممإ عل م س م اليو
لختاذدا تداب بش املسائل امنسانية والعنف القائم عل أساس نوع امنو.
 -55ورد وف ممد سم م اليو علم م ع ممدد م ممن املس ممائل املش ممار إليي مما ن ام ممزء األول م ممن احلم موار.
ففيممما يتعلممق بطممول إجمراءات احملاكممماتا تعكممف احلكومممة عل م سممن قممانو اإلجمراءات امنائيممة
لعممام  2015وتعيممع مزيممد مممن قنمماة الصمملا والقنمماةّ .أممما خبصمموا مسم لة اكت مماا الس م و ا
فا ما احملاكم بصدد الن ر ن ن ام العقوبات البديلمة .وقمد اسمتطاعإ احلكوممة إنشماء لمو
للمسمماعدة القنممائية كممن مممن معامممة أك/ممر مممن نصممف مليممو قنممية .وأبممدت احلكومممة التزام ما قوي ما
بزي ممادة املخصص ممات م ممن امليزاني ممة للقط مماع الص ممحي .وس ممنإ احلكوم ممة ق ممانو امم مرائم امنس ممية وق ممانو
املساواة بع امنسعا و صملإ ريمادة ل قم ا ن عمدد املال قمات القنمائية للممدانع بارتكماب جمرائم
تتصممل بممالعنف القممائم علم أسمماس نمموع امممنو .وقممد أفنممإ سياسممة سم اليو بشم ت/قيممف الفتيممات
إىل ريممادة جتمماورت ن السممنوات املمممو املاضممية  300ن املائممة ن عممدد البنممات امللتحقممات باملممدارس.
وستقدم منة مراجعة الدستور تقاريردا إىل مكتب النائب العام وورير العدل ن املستقبل القريب.
 -56وأشادت بنغالدييف بن اح س اليو ن مكافحة مرض ف وس إيبولا ول مإ التقمدم
احملرر فيما خيا اللتزامات الدولية املتعلقة حبقو اإلنسا  .ونودإ بتعاو س اليو ممع ديإمات
املعاددات و /إ اجملتمع الدو عل مواصلة دعم س اليو .
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ماقييت من مممة العمممل الدوليممة (رقممم  )138لعممام 1973
 -57ور بممإ بل يكمما بالتصممديق عل م اتفم َ
بش م احلممد األدب للسممن و(رقممم  )182لعممام  1999بش م أس موأ أشممكال عمممل األطفممال .ولكنيمما
أعربإ عن قلقيا إراء انتياكات رية التعبم فيمما يتعلمق بالصمحفيع واملمدافعع عمن قمو اإلنسما .
ول إ أنل ينبغي تعزيز اية قو املرأة والطفل.
 -58ور ب ممإ ب ممنن باص ممالح ن ممام العدال ممة وبالت ممداب املتخم م ة للقن مماء علم م سارس ممة تش ممويل
األعناء التناسلية األن/ويةا ا ن ذلمك التفاقمات ذات الصملة ممع الزعمماء التقليمديع .وأشمادت
ديود س اليو فيما يتعلق باحلد من وفيات األميات.
 -59وبينما نودإ بوتسوانا باإلصال ات التشريعية اليت أجر ما سم اليو ا أعربمإ عمن قلقيما
املسممتمر إراء شمميوع سارسممة تشممويل األعنمماء التناسمملية األن/ويممة والعنممف املنممز وامنسممي وا ف ماض
معدل اإلدانة ن احلالت املبل عنيا .كما أعربإ عن قلقيا إراء عدم استقالل القناء.
 -60وأشارت بوركينا فاسو إىل أ مرض ف وس إيبول قد أضعف املبادرات اإل ائية .ور بإ
راجعمة الدسمتور ممن أجمل تعزيممز سميادة القمانو و /مإ سم اليو َ علم تك/يمف جيوددما للقنمماء
عل سارسات تشويل األعناء التناسلية األن/وية وعمل األطفال والزواج املبكر والقسر .
 -61ودنم ت بورونممد س م اليو عل م جيوددمما مممن أجممل تنفي م التوصمميات املنب/قممة عممن دورة
السممتعراض السممابقة رغممم التحممديات املتصمملة ممرض ف م وس إيبممول .ور بممإ بانشمماء منممة وطنيممة
حلقو اإلنسا  .وأشارت إىل التداب التشريعية واملنيسسية املتخ ة.
 -62وأقمرت كممابو فم د بالتحممديات املتصملة ممرض فم وس إيبممول .ور بمإ راجعممة الدسممتور
وبانشمماء منممة وطنيممة حلقممو اإلنسمما وباصممالح الن ممام القنممائي وبمماملطط الوطنيممة للمسمماواة بممع
امنسع .ول إ أ املمارسات التقليدية النارة ب أ تنتيي.
 -63وأثنإ كندا علم سم اليو لرعايتيما قمرار لمو قمو اإلنسما  31/27بشم ايمة احليمز
املتماح للم تمممع املمدن .ونودممإ بماملطوات املتخم ة لتنفيم السم اتي ية املعنونمة لنم َمدع الفتيمات فتيممات
وليو أميات  .وشددت كندا عل أمهية اية ق الفتيات ن التعليم واحلق ن املصوصية.
 -64ور بإ تشاد ديود س اليو حلماية قو اإلنسا رغم وباء ف وس إيبول .وأشمادت
باعتماد األسلوب التشاركي ن إعداد التقرير الوطين .و /إ تشاد سم اليو علم تقمد تقاريردما
املت خرة إىل ديإات املعاددات.
 -65ونودإ شيلي ديود س اليو من أجل مكافحة مرض فم وس إيبمول .وأشمادت بانشماء
منيسسممة وطنيممة حلقممو اإلنسمما وبوضممع ولممة مممن الس م اتي يات ضمممنيا املطممة الس م اتي ية
الوطنية للشنيو امنسانية وخطة الرعاية الصحية والنما الجتماعي وبرنامز قيق الرخاء.
 -66وأشممادت الصممع باس م اتي ية س م اليو للحممد مممن الفقممر .ونودممإ بالتقممدم احملممرر فيممما يتعلممق
بتعزي ممز ق ممو املم مرأة والطف ممل واألش ممخاا ذو اإلعاق ممة واحل ممق ن الص ممحة والتنمي ممة .ودع ممإ الص ممع
اجملتمع الدو إىل مواصلة مساعدتل لس اليو ن جيوددا.
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 -67وأشممادت كولومبيمما بن ممر منممة مراجعممة الدسممتور ن مسم لة إدممماج توصمميات منممة احلقيقممة
واملص مماحلة .ونود ممإ ب مماميود املب ول ممة ملكافح ممة م ممرض فم م وس إيب ممول وملواجي ممة التح ممديات ذات
الصلةا ور بإ باعتماد القانو املتعلق بف وس نقا املناعة البشرية/اإليدر لعام 2011ا الم
يتنمن أ كاما بش مكافحة التمييز.
 -68وأشممادت الكونغممو ديممود س م اليو مممن أجممل تنفي م التوصمميات املنب/قممة عممن دورة السممتعراض
السابقةا رغم أرمة مرض ف وس إيبولا وبالتقدم احملمرر فيمما يتعلمق بالوفماء بالتزاما ما وجمب الصمكوا
الدولية .وش عإ اإلصال ات التشريعية ن الت األشخاا ذو اإلعاقة والطفل وسن الزواج.
 -69ونودممإ كوسممتاريكا بمماملطط الس م اتي ية لتحسممع أ موال الس م و والن ممام القنممائي
وملكافحممة سارسممة تشممويل األعنمماء التناسمملية األن/ويممة وللحممد مممن ممل املرادقممات .وأعربممإ عممن
قلقيا إراء الدعاءات املتعلقة بال ت ار التعسمفي وبالسمتخدام املفمرط للحمبو ن المة اممرائم
البسيطةا وإراء عدم استقالل القناء.
 -70ور بإ كوت ديفوار بالعملية الشاملة إلعداد التقرير الموطين وبمايالء ادتممام للتوصميات
املقدمة خالل دورة الستعراض السابقة .و /إ سم اليو علم مواصملة جيوددما الراميمة إىل ضمما
التمتع حبقو اإلنسا ن إقليميا.
 -71ور بمإ كرواتيما باعتمماد مبمادرة الرعايمة الصمحية اجملانيمة للحواممل واملرضمعات واألطفممال.
و /إ س اليو َ عل تعزيز إطاردا التشريعي ملكافحة التع يب وضمما احلمايمة القانونيمة الكافيمة
للنساء من العنف.
 -72وأقرت كوبا بالتحديات املتصلة رض فم وس إيبمول وباثماره علم تعزيمز قمو اإلنسما
و ايتيا .وأشارت إىل أنل جرت اعتماد قوانع ميمة .و /إ اجملتممع المدو علم دعمم سم اليو
ن جيوددا لتحسع ن اميا الصحي.
 -73وأشادت امميورية التشيكية َبرِّد س اليو عل األسإلة اليت أرسلتيا إلييا سلفا.
 -74ول ممإ ال ممدا را قب ممول التوص مميات املقدم ممة ن دورة الس ممتعراض األوىل بالتص ممديق عل م
الاوتوكول الختيار لتفاقية منادنة التع يب وأشارت إىل أ التقرير الوطين يمو ي بم سم اليو
تعمل من أجل التصديق عل د ا الاوتوكول .وطلبإ تقد تفاصيل بش الة د ه اميود.
 -75وأشادت جيبمو بماملطوات اإل ابيمة املتخم ة ن مال ايمة قمو اإلنسما رغمم وبماء
ف وس إيبول .ور بإ باإلصال ات املنيسسية والتشمريعيةا ولكنيما أعربمإ عمن قلقيما إراء ارتفماع
مستويات العنف ضد املرأة.
 -76وأشممادت مصممر بمماميود املب ولممة ملكافحممة مممرض ف م وس إيبممول وبالسياسممات الراميممة إىل
مراقبممة الجتممار باألشممخاا .كممما ل ممإ اعتممماد خطممة الرعايممة الصممحية الوطنيممةا مما ن ذلممك
تغطية األطفال ن إطار الت مع الصحي الوطين.
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 -77وأشممادت إثيوبيمما بمماملطوات املتخ م ة لتنفي م التوصمميات املقبولممة املنب/قممة عممن دورة السممتعراض
األوىل .وأشممارت إىل التعممديالت الدسممتورية املتعلقممة باملسمماواة بممع امنسممع وبنممماء الشممبابا و كافحممة
الفساد؛ وإىل الن اح ن مكافحة وباء ف وس إيبول.
 -78ونود ممإ أملاني مما ب مماميود املب ول ممة لتحس ممع مس ممتوت الوف مماء باللتزام ممات الدولي ممة املتعلق ممة
حبقمو اإلنسمما والتعمماو مممع اآلليممات ذات الصمملةا والتعمماو القممو مممع لممو قممو اإلنسمما .
واع فإ ب أرمة مرض ف وس إيبول أعاقإ إ رار مزيد من التقدم.
 -79ول إ غانما الن ماح ن مكافحمة وبماء فم وس إيبمولا ودمو مما يعكمو التمزام سم اليو
ببلمموغ أعلم مسممتوت سكممن مممن الصممحة .ور بممإ بتنفيم التوصمميات املنب/قممة عممن دورة السممتعراض
األوىلا وأشارت إىل أنل ل يزال ينبغي إلغاء القانو املتعلق درعة الق .
 -80وأثنممإ دنممدوراس عل م س م اليو لوفائيمما بالتزاما مما ن إطممار عمليممة السممتعراض الممدور
الش ممامل ن أعق مماب م ممرض ف م م وس إيب ممول .ور ب ممإ بالتق ممدم احملم ممرر ن ممال تعزي ممز الدعقراطيم ممة
مممن خممالل انتخابممات عممام  2012ول ممإ فإممة العتممماد (ألممف) المميت أ رر مما الل نممة الوطنيممة
حلقو اإلنسا .
 -81ور بممإ إندونيسمميا بالتقممدم احملممرر منم دورة السممتعراض األوىل ول ممإ اللتمزام بتعزيممز احلممق
ن التعليم .وش عإ عل مشاركة اجملتمع املدن بوصفل شريكا للحكومة ن اية قو اإلنسا .

 -82ور ب العرا باميود اليت ب لتيا س اليو لكفالة المت/ال للمعادمدات الدوليمة حلقمو
اإلنسمما رغممم ولممة مممن التحممديات منيمما تلممك المميت طر يمما مممرض ف م وس إيبممولا ال م شممكل
ديدا خط ا جدا لسالمة الدولة.
 -83ودعممإ آيرلنممدا إىل اختمماذ إج مراءات عاجلممة لتنفي م التوصمميات املقبولممة المميت مل تُنف م بعممد.
وأعربإ عن أسفيا ألنل ل يزال ر جتر العالقمات امنسمية امل/ليمة القائممة علم ال اضمي وألنمل
ر استخدام القوانع ل ت ار ومال قة الصحفيع قنائيا.
 -84ول إ إسرائيل املراجعة امارية للدستور واعتماد قوانع جديدة واملوافقمة علم خطمط
وطنية والتداب املتخ ة ملكافحة ف وس نقا املناعة البشرية/اإليدر.

 -85ول إ جامايكا آثار أرمة مرض ف وس إيبولا وأثنإ عل س اليو للتزاميا الشم اع
حبقو اإلنسا ن خنم صراعيا مع د ا املرض .وستشكل ميمة إعادة البناء جيدا دائالا.
 -86وتوقع ممإ الياب مما أ تنفم م سم م اليو ت ممدر يا خطتي مما للتع ممان م ممن آث ممار فم م وس إيب ممول.
وأعربإ عن قلقيا إراء منايقة الشرطة للمدافعع عن قو اإلنسما ا ول مإ وجمود سارسمة
تشويل األعناء التناسلية األن/وية والعنف املنز .
 -87ول إ ويورية لو الدعقراطية الشعبية قبول عدد كب من التوصيات املنب/قمة عمن دورة
الستعراض األوىل واملطوات املتخ ة لتنفي دا .وأشادت ديود س اليو لتعزيز قو اإلنسا .
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 -88وأشاد لبنا باميود املش كة ملكافحة مرض ف وس إيبول اليت ب لتيا س اليو بالتعماو
مممع اجملتمممع الممدو ا وقمميم بشممكل إ مماو مشمماركة احلكومممة ن عمليممة مراجعممة الدسممتور ون خطممط
من قبيل خطة قيق الرخاء ون اس اتي ية احلد من الفقر.
 -89وأشارت ليسوتو إىل مدت إعاقة تفشي ف وس إيبول ميمود تعزيمز قمو اإلنسما وإىل
ندرة املواردا ودعإ الدول إىل تقد الدعم إىل س اليو ىت تتغلب عل د ه التحديات.
 -90ول ممإ ليبيمما رغبممة سم اليو الصممادقة ن التعمماو مممع آليممات قممو اإلنسمما ور بممإ
بماميود املب ولممة لكفالممة متابعممة التوصمميات املنب/قمة عممن دورة السممتعراض السممابقة وبسممن قممانو ن
د ا الصدد.
 -91ول ممإ احلكومممة الممدعوة إىل تعزيممز املسمماواة بممع امنسممع وأكممدت التزاميمما بتمموف فممرا
متسماوية للنسماء والفتيمات .وفيمما يتعلمق بتشممويل األعنماء التناسملية األن/ويمةا ك/فمإ احلكوممة احلموار
ووفِّمرت مصمادر دخمل
مع الزعماء التقليديع واملشاورات عل الصعيد الموطين بشم دم ه املمارسمةُ .
بديلة ملمارسييا .وأوضا الوفد أنل مل ُ نَع الطالبات الواضا لُين من ارتيماد املمدارس :فيمن يرتمد
املممدارس و تممز المتحانمماتا ولكممن ن فصممول مالئمممة ل ممروفين املاصممة .وأنش م ت احلكومممة منممة
لش ممنيو الطف ممل وإدارات حلماي ممة الطف ممل ن ك ممل اجمل ممالو احمللي ممة ن البل ممد .كم مما وض ممعإ اس م اتي ية
لقناء األ دافا ودي بصدد اختاذ خطوات لفصل األ داف عن البالغع ن مراكز ال ت ار.
 -92وقممد سممنإ احلكومممة قممانو احلصممول عل م املعلومممات وقممانو الل نممة املسممتقلة لوسممائط
اإلعممالم .وتُبم ِّمع الس م الت أنممل مل يمُ َمد ومل ُلممبَو أ صممحفي من م عممام  .2007كممما أوجممدت
س اليو بيإة مواتية حلرية التعب العلين .وكرر الوفد أ منة مراجعة الدستور ستعاجلا ضمن ولة
أمور أخرتا مس لة امنسية.
 -93وأشادت مدغشقر بتصميم احلكومة عل الوفاء بالتزاما ا ممن خمالل تنفيم إصمال ات
عديدة متعلقة حبقو اإلنسا ن اجملالت التشريعية واملنيسسية واملعيارية.
 -94وأشممارت ماليزيمما إىل اإلصممال ات القانونيممة والدسممتورية المميت أُجريممإ وإىل اميممود الراميممة
إىل تعزيز كع املمرأة .واع فمإ بوجمود مديات معيقمة لتعزيمز قمو اإلنسما ن أعقماب تفشمي
مرض ف وس إيبول.
 -95ور بإ ملديف باعتماد عدد من القوانع .و /مإ سم اليو َ علم أ تعماجل علم سمبيل
مشكليت ارتفاع معدلت وفيات األطفال والزواج املبكر والقسر .
األولوية
َ

 -96ول ممإ املكسمميك بسممرور اعتممماد قممانو األشممخاا ذو اإلعاقممة وإنشمماء منممة معنيممة
هب ه املس لةا وأشارت إىل أنل ُِّ
اختم ت تمداب ملكافحمة العنمف امنسمان وأ سم اليو قمد صموتإ
لصاحل قرار اممعية العامة بش إلغاء عقوبة اإلعدام.

GE.16-06127

15

A/HRC/32/16

 -97وس لإ ويورية امبل األسود عما إذا كا بامكما الوفمد تقمد تفاصميل بشم خطمط
احلكومة ملكافحة وجتر املمارسة النارة املتم/لة ن تشمويل األعنماء التناسملية األن/ويمة بمالن ر إىل
آثاردا السلبية عل صحة املرأة البدنية والعقلية.
 -98وأشمماد املغممرب بعمممل منممة احلقيقممة واملصمماحلةا ول سمميما توصمميا ا املتعلقممة بتم/يممل املمرأةا
ور ممب ن د م ا الصممدد بمماحلكم املتعلممق بتحديممد صممة نسممبتيا  30ن املائممة .ور ممب بالتصممديق
علم اتفاقيممة منادنممة التعم يب وبممالتوقيع علم بروتوكونمما الختيممار وعلم الاوتوكممول الختيممار
لتفاقية القناء عل ويع أشكال التمييز ضد املرأة.
 -99وأشمادت مورامبيممق بن مماح سم اليو ن وقممف انتشممار ممرض فم وس إيبممول واننمممإ إىل
َمممن  /موا اجملتمممع الممدو عل م منمماعفة مسمماعدتل املتع مددة اموانممب ن م ا البلممد ممىت يقممف عل م
قدميل من جديد ن أعقاب وباء ف وس إيبول.
 -100وأشمادت ناميبيما بتنفيم سم اليو للخطمة السم اتي ية الوطنيمة للشمنيو امنسمانية وخطمة
العمممل الوطنيممة املتعلقممة بق مر َار لممو األمممن  )2000(1325و )2008(1820وخطممة العمممل
الوطنيممة بشم العنممف القممائم علم أسمماس نمموع امممنو وبروتوكممول اإل الممة المموطين املتعلممق بممالعنف
القائم عل أساس نوع امنو.
 -101ور بممإ دولنممدا بتنفيم قممانو احلممق ن احلصممول علم املعلومممات لعممام ( )2013وقممانو
الل نممة املعنيممة بف م وس نقمما املناعممة البش مرية/اإليدر .ول ممإ أ الق موانع المميت ُجتم ِّمرم العالقممات
امنسية امل/لية القائمة عل ال اضي ل تزال قائمة.
 -102ودن الني ر س اليو عل جيوددما ملكافحمة ممرض إيبمول ول مظ بارتيماح تعزيمز اإلطمار
التشريعي ن ال قو اإلنسا من خالل اعتماد عدة قوانع.
 -103ونودممإ ني يمما بممالتزام س م اليو بتعزيممز و ايممة قممو اإلنسمما وأشممادت بسممن قممانو
األشممخاا ذو اإلعاقممة لعممام  2011وقممانو احلممق ن احلصممول عل م املعلومممات لعممام 2013
وقانو امرائم امنسية لعام .2012
 -104وأ اطإ عما علم ا بالتقرير الوطين لس اليو وقدمإ توصيات.

 -105وأش ممادت باكس ممتا دي ممود سم م اليو لتنفيم م التوص مميات املنب/ق ممة ع ممن دورة الس ممتعراض
السممابقة وأشممارت إىل العوائممق الناوممة عممن أرمممة ف م وس إيبممول .ول ممإ التممداب املتخ م ة لتعزيممز
و اية قو اإلنسا ا ول سيما قو املرأة والطفل واألشخاا ذو اإلعاقة.
 -106وأثنممإ الااريممل علم جيممود سم اليو لتعزيممز اسممتقالل منتيمما حلقممو اإلنسمما وأشممادت
بالتصديق عل اتفاقية منادنة التع يب والتوقيع عل بروتوكونا الختيار .
 -107ور بممإ فرنسمما بالتممداب المميت اخت م ا س م اليو من م دورة السممتعراض األوىلا وأشممادت
عل وجل املصوا باعتماد قانو املساعدة القنائية والقانو املتعلق بالعنف امنسي.
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 -108وأشممادت دولممة بوليفيمما املتعممددة القوميممات ديممود سم اليو مممن أجممل سممع صممحة املمرأة
م ممن خ ممالل مب ممادرة الرعاي ممة الطبي ممة اجملاني ممة للحوام ممل واملرض ممعات واألطف ممال دو س ممن املامس ممةا
وبتك/يف اميود الرامية إىل قيق الالمركزية ن ال التعليم.
 -109ودن ت ويورية الكونغو الدعقراطيمة سم اليو علم جيوددما ممن أجمل تنفيم التوصميات
املنب/قة عن دورة الستعراض السابقة ومن أجل قيق دد إصالح ن ام العدالة.
 -110وأعرب وفد سم اليو عمن شمكره مميمع املتكلممع علم مما وجيموه ممن عبمارات املواسماة
والتش يع إىل شعبل خالل ف ة تفشمي فم وس إيبمول الصمعبة .وباسمم كوممة سم اليو وشمعبياا
أعرب الوفد عن أعمق مشاعر تقديره.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -111ستدرس سيراليون التوصييات التالييةو وسيتقدد ردودعيا عليييا ويي الوقيس المناسيب
على اأال يتعدى ذلي موعيد اليدورة الثانيية والثالثيين لمجليس حقيوق اإلنسيان ويي حزييران/
يونيه :2016
 1-111التوقي ييع والتق ييديق عل ييى الالروتور ييوا االاتي يياري الث يياني الملح ييق بالعي ييد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةو اليادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدادو وريلل
إلغاء عله العقوبة نيائيا وي جميع الحاالت (إسالانيا)؛
 2-111التقديق على الالروتوروا االاتياري الثياني الملحيق بالعييد اليدولي الخياص
بييالحقوق المدنييية والسياسيييةو اليييادف إلييى إلغيياء عقوبيية اإلعييداد (سويس يرا) و(بلجي ييا)
و(الجالل األسود) و(ورنسا)؛
 3-111التقديق على الالروتوروا االاتياري الثاني الملحيق بالعييد اليدولي الخياص
بالحقوق المدنية والسياسيةو اليادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداد (بنن)؛
4-111

التقديق على الالروتوروا االاتياري التفاقية مناعضة التعليب (عندوراس)؛

 5-111التقديق على الالروتوروا االاتياري التفاقية مناعضية التعيليب ورييره مين
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة (بولندا)؛
 6-111التق ييديق دون مزي ييد م يين التي ي اير عل ييى الالروتور ييوا االاتي يياري التفاقي يية
مناعضي يية التعي ييليب وريي ييره مي يين ضي ييروب المعاملي يية أو العقوبي يية القاسي ييية أو الالإنسي ييانية
أو الميينة (الدانمرك)؛

__________

**
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 7-111التقييديق علييى الالروتورييوا االاتييياري التفاقييية مناعضيية التعييليب وريييره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينةو بعد التوقييع علييه ويي
عاد ( 2003ررواتيا)؛
 8-111التقييديق علييى الالروتورييوا االاتييياري التفاقييية مناعضيية التعييليب وإنشيياء
آلية وقائية وطنية ووقا ألح امه (الجميورية التشي ية)؛
 9-111اتخ يياذ الت ييدابير الالتم يية للتق ييديق عل ييى الالروتور ييوا االاتي يياري التفاقي يية
مناعضة التعليب (شيلي)؛
 10-111مواصلة الجيود الرامية إلى التقديق عليى الالروتوريوا االاتيياري التفاقيية
مناعضي يية التعي ييليب وريي ييره مي يين ضي ييروب المعاملي يية أو العقوبي يية القاسي ييية أو الالإنسي ييانية
أو الميينة (المغرب)؛
 11-111التقييديق علييى االتفاقييية الدولييية لحماييية جميييع األشييخاص ميين االاتفيياء
القسري والالروتوروا االاتياري التفاقية مناعضة التعليب (تونس)؛
 12-111التقديق على الالروتوروا االاتياري التفاقية مناعضية التعيليب ورييره مين
ضييروب المعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الالإنسييانية أو الميينييةو وعلييى االتفاقييية الدولييية
لحماية جميع األشخاص من االاتفاء القسري (ورنسا)؛
 13-111التقي ييديق علي ييى الالروتوري ييوا االاتيي يياري الثي يياني الملحي ييق بالعيي ييد الي ييدولي
الخاص بالحقوق المدنيية والسياسييةو الييادف إليى إلغياء عقوبية اإلعيدادو وعليى اتفاقيية
مناعضة التعليب وبروتوروليا االاتياري (الالرتغاا)؛
 14-111التقديق على اتفاقية مناعضة التعليب وبروتوروليا االاتياري (لالنان)؛
 15-111التقديق على الالروتوروا االاتيياري التفاقيية القضياء عليى جمييع أشي اا
التمييز ضد المرأة والالروتوروا االاتياري التفاقية مناعضة التعليب (جيالوتي)؛
 16-111التوقيع والتقديق على الالروتوروا االاتياري للعيد اليدولي الخياص بيالحقوق
االقتق ييادية واالجتماعي يية والثقاوي يية والالروتور ييوا االاتي يياري الث يياني الملح ييق بالعي ييد ال ييدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةو اليادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداد (جيالوتي)؛
 17-111التق ييديق عل ييى اتفاقي يية مناعض يية التع ييليب وري ييره م يين ض ييروب المعامل يية
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة واالتفاقية الدولية لحماية جمييع األشيخاص
من االاتفاء القسري وضمان تنفيلعما وي الاللد (رابو ويردي)؛
 18-111النظيير وييي مس ي لة التقييديق علييى الالروتورييوا االاتييياري التفاقييية القضيياء
علييى جميييع أشي اا التمييييز ضييد المييرأة؛ وعلييى االتفاقييية الدولييية لحماييية حقييوق جميييع
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العماا المياجرين وأوراد أسرعم؛ وعلى االتفاقية الدوليية لحمايية جمييع األشيخاص مين
االاتفاء القسري (بوررينا واسو)؛
 19-111إتميياد عملييية التقييديق علييى الالروتورييوا االاتييياري التفاقييية القضيياء علييى
جميع أش اا التمييز ضد المرأة والتقديق عليى الالروتوريوا االاتيياري التفاقيية حقيوق
الطفل المتعلق بإجراء تقديم الالالرات (سلوواريا)؛
 20-111التقديق على الالروتوروا االاتيياري التفاقيية القضياء عليى جمييع أشي اا
التمييز ضد المرأة (بلجي ا) و(رانا)؛
 21-111العمل من أجل التقيديق السيريع عليى الالروتوريوا االاتيياري التفاقيية القضياء
على جميع أش اا التمييز ضد المرأةو بما وي ذل وضع برنامج وعاا لتنفيله (شيلي)؛
 22-111تسريع عمليية التقيديق عليى الالروتوريوا االاتيياري التفاقيية القضياء عليى
جميع أش اا التمييز ضد المرأة (بوروندي)؛
 23-111التقييديق علييى الالروتورييوا االاتييياري التفاقييية القضيياء علييى جميييع أش ي اا
التمييز ضد المرأةو واعتماد قانون وطني يحظر ممارسة تشيويه األعضياء التناسيلية األنثويية
وتنفيل المعايير المتعلقة بحقوق المرأة لضمان تمتعيا باالستقالا اللاتي (مدرشقر)؛
 24-111التقييديق علييى االتفاقييية الدولييية لحماييية جميييع األشييخاص ميين االاتفيياء
القسري (بنن)؛
 25-111التقييديق علييى االتفاقييية الدولييية لحماييية جميييع األشييخاص ميين االاتفيياء
القسري (الجالل األسود) و(النيجر)؛
 26-111التقييديق علييى االتفاقييية الدولييية لحماييية جميييع األشييخاص ميين االاتفيياء
القسري (عمان)؛
 27-111تسريع عملية التقديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماا
المياجرين وأوراد أسيرعم وعليى الالروتوريوا االاتيياري للعييد اليدولي الخياص بيالحقوق
االقتقادية واالجتماعية والثقاوية (الفلالين)؛
 28-111التقيديق عليى االتفاقيية الدوليية لحمايية حقيوق جمييع العمياا المييياجرين
وأوراد أسرعم (عندوراس)؛
 29-111التقيديق عليى االتفاقيية الدوليية لحمايية حقيوق جمييع العمياا المييياجرين
وأوراد أسرعم (النيجر)؛
 30-111تسريع عملية التقديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العماا
المياجرين وأوراد أسرعم (إندونيسيا)؛
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 31-111التق ييديق عل ييى الالروتور ييوا االاتي يياري للعي ييد ال ييدولي الخ يياص ب ييالحقوق
االقتقادية واالجتماعية والثقاوية (رانا)؛
 32-111التق ييديق عل ييى الالروتور ييوا االاتي يياري التفاقي يية حق ييوق األش ييخاص ذوي
اإلعاقة (رانا)؛
33-111

االنضماد إلى اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقالة علييا (أرمينيا)؛

 34-111التقديق على اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقالة علييا (بنن)؛
 35-111التقديق عليى اتفياقيتيي منظمية العميل الدوليية (رقيم  )169لعياد 1989
بش ن الشعوب األصلية والقاللية و(رقم  )189لعاد  2011بش ن العماا المنزليين (بنن)؛
 36-111النظر وي مس لة التقديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقيم )189
لعاد  2011بش ن العماا المنزليين (الفلالين)؛
 37-111التقديقو حسب االقتضاءو على الق وك الدولية ووقا للتوصيية السيابقة
المقدمة والمؤيَّدة وي الدورة األولى لعملية االستعراض الدوري الشامل (أورورواي)؛
 38-111تسييريع إجييراءات التقييديق علييى جمي ييع الق ي وك الدولييية المقدميية إل ييى
الالرلمان (ال ونغو)؛
 39-111مواص ييلة الجي ييود الماللول يية و ييي س ييياق عملي يية مراجع يية الدس ييتور (جن ييوب
أوريقيا)؛
 40-111تسريع عملية مراجعة الدستور (ليسوتو)؛
 41-111تس ييريع عملي يية مراجع يية الدس ييتور وإدا يياا التع ييديالت المناس ييالة لمواءم يية
القييوانين والسياسييات الوطنييية مييع التزامييات الاللييد اإلقليمييية والدولييية المتعلقيية بحقييوق
اإلنسان (شيلي)؛
 42-111تسي ييريع عمليي يية مراجعي يية الدسي ييتور وإدرا اعتالي ييارات ااصي يية ويمي ييا يتعلي ييق
بالمساواة بين الرجل والمرأة (إسرائيل)؛
43-111

وعاالا (النيجر)؛
تعزيز الجيود الرامية إلى جعل اإلصالح الدستوري الجاري ا

 44-111مواص ييلة تنفي ييل توص يييات لجن يية الحقيق يية والمق ييالحةو م ييع الترري ييز عل ييى
مراجعة وتعديل األح اد الدستورية التي قيد تنطيوي عليى التميييز ضيد الميرأةو وال سييما
الفقرة  4من المادة  27من الدستور (رولوماليا)؛
 45-111رفال يية التنفي ييل الفع يياا لق ييانون م اوح يية العن ييف المنزل ييي وق ييانون الج ييرائم
الجنسيةو وذل و على وجه الخقوصو بتعزيز إم انية الوصوا إلى العدالة (الالراتيل)؛
 46-111مواصلة سن قوانين محددة لتنفيل اتفاقية حقوق الطفل (بارستان)؛
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 47-111ضييمان تواوجييق جميييع المعييايير القانونييية مييع اتفاقييية القضيياء علييى جميييع
أشي اا التمييييز ضييد المييرأة وم اوحيية ممارسيية تشييويه األعضيياء التناسييلية األنثوييية بحييزد
(ورنسا)؛
 48-111سن قيانون يحظير ممارسية تشيويه األعضياء التناسيلية األنثويية واالضيطالع
بالرامج للتوعية وي علا القددو وال سيما لفائدة اآلباء والنساء والفتيات (بولندا)؛
49-111

إدما أح اد القانون الدولي لحقوق اإلنسان وي القوانين المحلية (تاماليا)؛

 50-111تخقيص مزيد من الموارد ومضاعفة الجيود إلتماد اإلصالحات القانونية
الجارييية لمواءميية القييوانين الوطنييية مييع المعييايير وااللتزامييات الدولييية المتعلقيية بحقييوق
اإلنسان (ماليزيا)؛
 51-111تعزيز المؤسسيات الرئيسيية لحقيوق اإلنسيان التيي ليدييا تررييز دقييق عليى
حماية المرأة والطفل (ليسوتو)؛
 52-111تزويد لجنتيا الوطنية لحقوق اإلنسان بالتمويل ال ياوي لتم ينييا مين أداء
دورعا (الالرتغاا)؛
 53-111ضمان استقالا اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان (مقر)؛
 54-111مواصيلة الييدوع قجييدم ا بعمييل اللجنيية الوطنييية لحقييوق اإلنسييان بجمليية إجيراءات
منيا وضع اطة عمل وطنية شاملة لحقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
 55-111إدم ييا ال ييدروس المستخلقييية م يين أتم يية وي ييروس إيال ييوال و ييي السياس ييات
واإلجراءات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسيان ويي المسيتقاللو بميا ويي ذلي ويي
عملية مراجعة الدستور (جاماي ا)؛
 56-111مواصي ييلة تعزيي ييز وحمايي يية الحريي ييات األساسي ييية وحقي ييوق اإلنسي ييان لجميي ييع
مواطنييا (نيجيريا)؛
 57-111مواصلة تنفيل بروتوروا اإلحالة الوطني المتعلق بالعنف القائم على أساس
نييوع الجيينس واطيية العمييل الوطنييية بش ي ن العنييف القييائم علييى أسيياس نييوع الجيينس لعيياد
( )2012وي جميع أنحاء الاللد (أذربيجان)؛
 58-111اتخاذ تدابير وعالة لمواصلة تنفيل اطة العمل الوطنية بش ن العنف القائم
على أساس نوع الجنس (جميورية الو الديمقراطية الشعالية)؛
 59-111مواصييلة تنفي ييل الت ييدابير الرامي يية إل ييى حماي يية الحق ييوق المدني يية والسياس ييية
ومراعاتيا (روت ديفوار)؛
 60-111تنفيل استراتيجية وطنيية لم اوحية الفسياد بغيرض محاربية آثياره التيي تعييق
التمتع بحقوق اإلنسان (المغرب)؛
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 61-111تقديم التقارير الوطنية المت ارة إلى عيئات المعاعدات (مقر)؛
 62-111اتخيياذ تييدابير ملموسيية للقضيياء علييى التمييييز ضييد النسيياء والفتيييات قانون ي ا
وممارسةاو ومنيا أيض ا تسريع عملية مراجعة الدستور ويي مجياا المسياواة بيين الجنسيين
(سلووينيا)؛
 63-111ضييمان المسيياواة بييين الجنسييين بإدراجيييا وييي الدسييتور وسيين قييوانين ذات
صلةو أي بش ن تم ين المرأة والمساواة بين الجنسيينو وم اوحية القيور النمطيية التيي
تشجع التمييز ضد المرأة (مقر)؛
 64-111اعتميياد قييانون ي فييل المسيياواة بييين الجنسييين واتخيياذ التييدابير الالتميية لتم ييين
المرأة وت عيل المجتمع (عمان)؛
 65-111مضيياعفة الجيييود الرامييية إلييى تنفيييل قييوانين وسياسييات علييى نطيياق الاللييد
لتعزيز المساواة بين الجنسين (عندوراس)؛
 66-111اتخاذ تدابير إلنفياذ القيوانين والسياسيات الراميية إليى تعزييز المسياواة بيين
الرجل والمرأة (مدرشقر)؛
 67-111اتخاذ تدابير ااصة مؤقتة لمعالجة مسي لة المسياواة بيين الجنسيين والنظير ويي
مس لة إعادة تقديم مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين إلى الالرلمان (ملديف)؛
 68-111بلا جيود لم اوحة عدد المساواة بيين الجنسيين مين ايالا سين قيوانين
ت فييل المسيياواة بييين الجنسييين وتم ييين المييرأة ميين المشيياررة وييي المناصييب التشييريعية
الح ومية وي الاللد (العراق)؛
 69-111اتخيياذ جميييع التييدابير الالتميية لضييمان حماييية الفتيييات ميين أي ش ي ل ميين
التمييييز والعنييف وييي المييدارس وتمتييع المراعقييات الحوامييل بت يياوؤ الفييرص وييي مجيياا
التعليم (سلووينيا)؛
 70-111القضاء بفعالية على التمييز ضد المرأة ووضع سياسة شاملة للمساواة بين
الجنسين والقضاء عليى العنيف ضيد الميرأة مين ايالا تنظييم حميالت للتوعيية ويي المجتميع
واإلدارة العامة (إسالانيا)؛
 71-111مواصلة اتخياذ تيدابير لحمايية الميرأة مين الممارسيات التقليديية التيي تعييق
اإلعميياا ال امييل لحقوقييياو ومواصييلة تنفيييل أنظميية للقضيياء علييى جميييع أشي اا التمييييز
ضد المرأة (بارستان)؛
 72-111مواصلة الجيود الرامية إلى إنياء التمييز والعنف ضد المرأة باتخاذ جميع
وعياا بإم انيية الوصيوا
التدابير الالتمة لضيمان تمتعييا عليى قيدد المسياواة وعليى نحيو ا
إلى العدالة ورفالة حقوليا على التعليم بجميع مستوياته (جيالوتي)؛
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 73-111إلغاء التدابير التي تستالعد الفتيات الحوامل من النظاد التعليمي (بلجي ا)؛
 74-111تغيي ي يير سياس ي يية من ي ييع الفتي ي ييات الحوام ي ييل م ي يين ارتي ي يياد الم ي ييدارس واجتي ي ييات
االمتحانات الرسميةو وتشجيعين على استئناف الدراسة بعد الوالدة (آيرلندا)؛
 75-111إنياء ممارسة منع الفتيات الحوامل وي سيراليون مين ارتيياد الميدارس واجتييات
االمتحاناتو ووق ما تقتضيه المادتان  2و 28من اتفاقية حقوق الطفل (رندا)؛
 76-111السيييماح لتمييييات المراعقيييات بي ييالعودة إلي ييى التعل يييم النظي ييامي وباجتيي ييات
االمتحانييات اييالا وت ييرة الحمييل وبع ييد الييوالدةو بمييا و ييي ذل ي اعتم يياد نجي جيييج تدريجي يية
ميين قاليييل اسييتحداث وقييوا أو ترتيالييات منفقييلةو وذل ي بغييرض إنييياء دوامييات الفقيير
وحمل المراعقات والعنف المنزلي (جاماي ا)؛
 77-111ت ثيف جيودعا لم اوحة التمييز ضيد الميرأة وحظير العقياب الاليدني لتطفياا
وي جميع الحاالت (تونس)؛
 78-111مواصلة الجيود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة (الجزائر)؛
 79-111اعتمياد مشييروع القيانون المتعلييق بالمسيياواة بيين الجنسييين بغيرض رفاليية ت يياوؤ
الجنسييينو وبخاصيية وييي مجيياا المشيياررة وييي الح ييم والترشيييط للمناصييب وييي القطيياع العيياد
(جميورية ال ونغو الديمقراطية)؛
 80-111نزع صفة الجريمة عن العالقات الجنسية المثلية بيين الاليالغين المتراضيين
واعتماد قانون يحظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو اليوية الجنسانية (رندا)؛
 81-111إلغيياء المييادتين  61و 62ميين قالقييانون  1861المتعلييق بييالجرائم ضييد
تجرمان العالقات المثلية القائمة على التراضي (عولندا)؛
األشخاصقو اللتين ِّ
 82-111إلغاء األح اد القانونية التي تجعاقِب عليى العالقيات الجنسيية بيين الاليالغين
المثليييين المتراضييين بغييية احتييراد مالييدأي المسيياواة وعييدد التمييييز بييين جميييع األشييخاص
(ورنسا)؛

 83-111إدااا التعديالت الالتمة على القوانين إللغاء المعيايير التيي تجج ِّيرد ِ
وتقيم
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري اليوية الجنسانية وحاملي صفات
الجنسين (األرجنتين)؛
 84-111التش ييجيع عل ييى اعتم يياد ت ييدابير ل فال يية حق ييوق اإلنس ييان للمثلي ييات والمثلي ييين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري اليوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (رولوماليا)؛
القائمين عليى
 85-111تعزيز المعايير والالرامج الرامية إلى م اوحة التمييز والعنف ي
أساس الميل الجنسي واليوية الجنسانية (شيلي)؛
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 86-111مواصييلة العمييل ميين أجييل إتاليية الوصييم الم يرتالو بفيييروس إيالييوال ومعالجيية
اآلثار رير المتناسالة لتتمة على النساء والعاملين وي مجاا القحة (أستراليا)؛
 87-111تنفيل التدابير الرامية إلى ضمان التمتع ال امل بالحقوق لتشخاص ذوي
اإلعاقةو وبخاصة ويما يتعلق بالتعليم الشامل للجميع (إسرائيل)؛
 88-111اتخاذ تدابير لزيادة الوعي لدى السي ان بغيرض القضياء عليى الوصيم والتميييز
الللين يعانييما األشخاص ذوو اإلعاقة (مدرشقر)؛
 89-111تشييجيع السياسييات واالسييتراتيجيات الرامييية إلييى رفاليية حقييوق األشييخاص
ذوي اإلعاقة (الم سي )؛
 90-111مواصلة تنفيل القوانين واألنظمة الخاصة بحماية وتعزيز حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة (بارستان)؛
 91-111إلغاء عقوبة اإلعداد (جيالوتي)؛
 92-111إلغاء عقوبة اإلعداد قانوني ا (ألمانيا)؛
 93-111إلغاء عقوبة اإلعداد وي الاللد رسميا (الالرتغاا)؛
 94-111اتخاذ مزيد من الخطوات الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعداد (موتاماليق)؛
 95-111مضاعفة الجيود من أجل معالجة وإلغاء عقوبية اإلعيداد ويي سيياق عمليية
مراجعة الدستور (بنما)؛
 96-111ارتناد الفرصة التي تتيحيا عملية مراجعة الدستور لتضمينه اإللغاء النيائي
لعقوبة اإلعداد (سويسرا)؛
 97-111إدرا مس ي لة إلغيياء عقوبيية اإلعييداد وييي القييوانين الوطنييية واالنضييماد إلييى
الالروتورييوا االاتييياري الثيياني الملحييق بالعيييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسيييةو
اليادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداد (أورورواي)؛
 98-111المضي وي مسار اإللغياء القيانوني لعقوبية اإلعيداد والتقيديق عليى الالروتوريوا
االاتياري الثاني الملحق بالعييد اليدولي الخياص بيالحقوق المدنيية والسياسييةو الييادف إليى
إلغاء عقوبة اإلعداد (أستراليا)؛
 99-111تجييريم التعييليب بشي ي ل صييريط وييي الق ييانون الجنييائي وتقييديم المتيم ييين
بممارسته إلى العدالة (إسالانيا)؛
الفعياا ألوعيياا التعييليبو
 100-111مراجعية القييوانين المحلييية بغيرض رفاليية التجييريم ا
ووق ا لاللتزامات بموجب اتفاقية مناعضة التعليب وريره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو الميينة (عندوراس)؛
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 101-111اتخاذ تدابير لمنع حاالت التعليب وسوء المعاملية ولمقاضياة المسيؤولين
عنياو وذل بإدرا تعريف للتعليب وي قوانينيا ووقا التفاقية مناعضة التعليب والعيد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الالرتغاا)؛
 102-111تعريف وتجريم التعليب وي القانون الجنائي الوطني (الم سي )؛
 103-111إدرا تعريف واضط للتعليب وي قانون العقوبات اليوطني ورفالية تجريميه
بش ل صارد (مقر)؛
 104-111تنفيييل سياسيية قائميية علييى عييدد التسييامط مييع العنييف الجنسييي والجنسيياني
ورفاليية مالحقيية جميييع مرت الييي أوعيياا العنييف ضييد المييرأة وضييمان إعييادة ت عيييل ودعييم
ضحايا العنف (سلوواريا)؛
 105-111تنفيل سياسة قائمة على عدد التسامط إتاء العنف الجنسي والجنساني ورفالية
مالحقيية جميييع مرت الييي أوعيياا العنييف ضييد الم يرأةو وضييمان إعييادة الت عيييل والييدعم لضييحايا
العنف (ألالانيا)؛
 106-111اعتماد قوانين تحظر ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (لالنان)؛
 107-111ت ثيييف الجيييود الرامييية إلييى م اوحيية ممارسيية تشييويه األعضيياء التناسييلية
األنثوية (ملديف)؛
 108-111حظيير ممارسيية تشييويه األعضيياء التناسييلية األنثوييية رلي يا وتجريميييا ِعييوض
تحديد الخضوع ليا وي سن الثامنة عشرة (تاماليا)؛

 109-111الحظر القريط لجمييع الممارسيات الضيارة التيي تسيتيدف النسياء مين جمييع
األعميارو بمييا ويي ذلي تشيويه األعضيياء التناسيلية األنثوييية وتيزويج الطفييالت واليزوا المال يير
والقسييري واألوعيياا التييي تمييارس بحييق المسيينات بييدعوى السييحرو واتخيياذ جميييع التييدابير
الالتمة إلنفاذ علا الحظر (سلووينيا)؛
 110-111المعالجيية المناسييالة لمس ي لة تشييويه األعضيياء التناسييلية األنثوييية ميين اييالا
بييرامج لتوعييية اآلبيياء والنسيياء والفتيييات والزعميياء التقليييديين والييدينيين ووضييع القي وك
القانونيية المالئميةو ووقيا للتوصيية التيي قجييدِّمس ايالا اليدورة األوليى لعمليية االسييتعراض
الدوري الشامل والتي قاللتيا سيراليون (ألمانيا)؛
 111-111المعاقاليية علييى ممارسيية تشييويه األعضيياء التناسييلية األنثوييية وأي ممارسييات
ضارة بقحة الفتيات والنساء الالدنية والنفسية (إسالانيا)؛
 112-111التج ييريم الق ييريط بموج ييب ق ييوانين س يييراليون المحلي يية لتش ييويه األعض يياء
التناسييلية األنثوييية وبترعييا بغييية إحييرات مزيييد ميين التقييدد وييي القضيياء علييى عييله الممارسيية
الضارة (أستراليا)؛
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 113-111اعتماد قانون يحظر مشاررة القاصرات وي طقوس الاللوغ (ال ونغو)؛
 114-111مواص ييلة الس ييعي إل ييى إيج يياد تي يواتن دقي ييق ب ييين الت ييدابير المتخ ييلة لم اوح يية
الممارسات التقليدية الضارة ومالدأ احتراد المعتقدات الثقاوية والدينية التقليدية (جاماي ا)؛
 115-111اعتميياد تييدابير مالئميية للتم ييين االقتقييادي للمييرأةو وت ثيييف إجييراءات
م اوحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والزوا المال ر (رابو ويردي)؛
 116-111رفال يية حماي يية حق ييوق المي يرأةو وال س يييما بتجي يريم تش ييويه األعض يياء التناس ييلية
األنثوية والعنف المنزلي والجنسي وبتنفيل القوانين المتعلقة بياتين المس لتين (بوتسوانا)؛
 117-111حظي يير ممارسي يية تشي ييويه األعضي يياء التناسي ييلية األنثويي يية قانوني ي ي او علي ييى نحي ييو
ما أوصي به سابقا (سويسرا)؛
 118-111اعتميياد الحظيير التشييريعي التيياد لتشييويه األعضيياء التناسييلية األنثوييية وبييدء
نق يياا ع يياد وب ييرامج للتوعي يية بشي ي ن ع ييله الممارس يية باعتالارع ييا انتياري يا لحق ييوق اإلنس ييان
للفتيات والنساء (الجميورية التشي ية)؛
 119-111تعزيييز حظيير طقييوس بلييوغ المييرأة بغييرض القضيياء رلييا علييى ممارسيية تشييويه
األعضاء التناسلية األنثوية وي الاللد (أورندا)؛
 120-111استئقيياا ممارسيية تشييويه األعضيياء التناسييلية األنثوييية ومواصييلة الجيييود
الرامية إلى المساواة بين الجنسين (أنغوال)؛
 121-111مواصييلة الجيييود الرامييية إلييى م اوحيية ممارسيية تشييويه األعضيياء التناسييلية
األنثوية (الجزائر)؛
 122-111الحظر القريط للممارسات التقليدية الضارة بحقوق المرأة (األرجنتين)؛
 123-111تسريع وتيرة الجيود الرامية إلى إنياء الممارسة الضارة والمؤلمة المتمثلة
وي تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (ررواتيا)؛
 124-111اتخ يياذ اط ييوات ملموس يية للقض يياء عل ييى العن ييف الق ييائم عل ييى أس يياس ن ييوع
الجنسو وال سيما تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الجميورية التشي ية)؛
 125-111مواصلة اتخاذ التدابير الراميية إليى حمايية وتعزييز حقيوق اإلنسيان للميرأةو
بما وي ذل اعتماد قانون يحظر ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (اليابان)؛
 126-111مواص ييلة جيودع ييا لمعالج يية مشي ي لة العن ييف ض ييد الم ييرأة وتس ييريع وتي ييرة
الجيود الرامية إلى سن مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين (نامياليا)؛
 127-111اعتم يياد ت ييدابير لمن ييع العن ييف ض ييد الم ييرأة والمعاقال يية علي ييه والقض يياء علي ييه
(إسرائيل)؛
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 128-111اتخ يياذ الخط ييوات الالتم يية لم اوح يية االعت ييداء الجنس ييي عل ييى الفتي يياتو
وال سيما وي المدارس (أرمينيا)؛
 129-111اعتميياد التييدابير المناسييالة لم اوحيية االعتييداء الجنسييي علييى الفتيييات وييي
المدارس ودعميا بالموارد التقنية والالشرية والمالية الالتمة ألي آليات (عندوراس)؛
 130-111تعزي ي ييز الت ي ييدابير الرامي ي يية إل ي ييى م اوح ي يية العن ي ييف ض ي ييد الفئ ي ييات الض ي ييعيفة
(روت ديفوار)؛
 131-111اتخاذ تدابير وعالة لتقديم ما ي في من المساعدة القانونية ورير القانونيية
لضحايا االتجار باألشخاص على القعيدين المحلي والدوليو وت ثيف الجيود لتحديد
حاالت االتجار باألشخاص ومالحقة المسؤولين عنيا (الواليات المتحدة األمري ية)؛
 132-111اتخاذ التدابير الالتمة العتماد وتنفيل اطة العمل المتعلقة بعمل األطفاا
المحرتة (ألالانيا)؛
وتقديم معلومات بش ن النتائج
ي
 133-111تسريع إجراءات تنفيل اطة العمل الوطنية لم اوحة استغالا ظاعرة عمل
األطفاا (أنغوال)؛
 134-111مواصلة الجيود الوطنية للقضاء على ظاعرة عمل األطفااو بما ويي ذلي
من االا مراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالعملو وتيادة وعي المجتمع بيله الظاعرة
(لياليا)؛
 135-111تعزيييز الجيييود الرامييية إلييى حظيير عمييل األطفيياا والقضيياء علييى عييله الممارسيية
وي الاللد (عمان)؛
 136-111تسريع وتيرة اإلصالحات وي قطاع العدالة لتحسين ظروف القضاة وتعزيز
استقالا القضاء (الالرتغاا)؛
 137-111مواصييلة إصييالح النظيياد القضييائي بغييية رفاليية اسييتقالله وقدرتييه علييى إقاميية
العداو وتسريع وتيرة الجيود الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعداد (روستاري ا)؛
 138-111مواصلة جيود إصالح النظاد القضائي وتحسين سالل الوصوا إلى العدالة
وم اوحة اللجوء المفرط إلجراء الحالس االحتياطي (ورنسا)؛
 139-111دعم استقالا القضاء وم اوحة ظاعرة اإلوالت من العقاب (عمان)؛
 140-111م اوحيية ظيياعرة إوييالت مرت الييي انتيارييات حقييوق اإلنسييان ميين العقييابو
وال س يييما المرت ي ال يية ا ييالا وت ييرة الح ييرب األعلي يية الت ييي ل ييم تح ييارم المح م يية الخاص يية
لسيراليون مرت الييا وتل التي ارت اليا أوراد وراالت إنفاذ القوانين (ورنسا)؛
 141-111رفاليية إم انييية الوصييوا إلييى العداليية للفئييات الضييعيفةو وال سيييما النسيياء
واألطفاا ضحايا العنف واالعتداء (ماليزيا)؛
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 142-111المضي وي إتالة عوائق تمتع النساء على نحو وعااا بإم انية الوصوا إلى
العدالة وتعزيز معروتين لحقوقين وتووير المساعدة القانونية األساسية لين (الم سي )؛
 143-111رفال يية الح ييق لجمي ييع األش ييخاص و ييي أن يح ييا يرموا ا ييالا أج ييل معق ييوا
فر عنيمو واعتماد عقوبات بديلة عن الحالس (سويسرا)؛
أو يج ي

 144-111اتخاذ إجراءات مناسالة لتقليص مستوى ارتظيا السيجونو بميا ويي ذلي
بخفي مييدة الحيالس االحتييياطي الطويلية واعتميياد عقوبيات بديليية عين الحييالس ويي حاليية
الجرائم الالسيطة (الممل ة المتحدة لالريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 145-111القياد بتدابير لتقليص مستوى ارتظا السجون (مقر)؛
 146-111التف ير وي بدائل عن الحالس االحتياطي المطوا وتيووير الميوارد ال اويية
لمعالجة مش لة سوء أحواا السجون (الواليات المتحدة األمري ية)؛
 147-111رفالة تخقيص الموارد ال اوية إلنشاء الييارل األساسية للمحيارم وبنياء
القدرات وي مجاا القضاء (بوتسوانا)؛
 148-111م اوحة ظاعرة اإلوالت من العقاب ب فالة إجراء تحقيقات وورية وشاملة
وشييفاوة وييي جميييع االنتيارييات المسي ِ
يتيدوة للمييداوعين عيين حقييوق اإلنسييان ومالحقيية
مرت الييا (رندا)؛
 149-111مواصييلة اعتميياد تييدابير لتعزيييز نظياد العداليية الجنائييية بغييية رفاليية المسيياءلة
عن الجرائم المرت الة (روبا)؛
 150-111إعطيياء األولوييية إلنشيياء المجلييس المسييتقل لمعالجيية الش ي اوى ضييد الشييرطة
واالستفادة من أوضل ممارسات إدارة الش اوى والت ديب والتحقيقات الداالية (جاماي ا)؛
 151-111رفالة وعي جمييع أويراد الشيرطة والتيزاميم بالمعيايير الدوليية لحقيوق اإلنسيان
المتعلقة باستخداد الشرطة للقوة (ألمانيا)؛
 152-111اتخاذ إجراءات وورية لمنع مضايقة أوراد الشرطة ألعضاء اللجنة الوطنيية
لحقوق اإلنسان والمداوعين عن حقوق اإلنسان والمواطنين (اليابان)؛
 153-111مواصلة دعم مؤسسة األسرةو التي تش ل إحيدى أعيم الوحيدات لتحقييق
أعداف التنمية المستدامة وي أي دولة (االتحاد الروسي)؛
 154-111تعيديل قييانون سيييراليون للجنسييية حتييى يتسينى للنسيياء نقييل جنسيييتين إلييى
أبنييائين وأتواجييين األجانييب أسييوة بالرجييااو وإدرا ح ييم وييي الدسييتور الجديييد يميينط
الرجل والمرأة حقوق ا متساوية ويما يتعلق بالجنسية (رندا)؛
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 155-111رفال يية المس يياواة ب ييين الرج ييل والم ييرأة و ييي الحق ييوق المتق ييلة بارتس يياب
الجنسية ونقليا وتغييرعا أو االحتفيا بييا ومنحييا لتبنياء الموليودين ويي الخيار و عليى
نحو ما أوصي به وي اتفاقية القضاء على جميع أش اا التمييز ضد المرأة (رولوماليا)؛
 156-111اعتماد تدابير ل فالة تم ُّ ين الميرأة مين ارتسياب الجنسيية أو نقلييا أو تغييرعيا
أو االحتفا بيا ومنحيا ألبنائيا المولودين وي الخار و بحيث يتسنى االعتيراف بييم قانونييا
بتسجيليم وي سجل المواليد (الم سي )؛
 157-111رفاليية التمتييع ال امييل بالحرييية والمسيياواة ويمييا يتعلييق بالييدين والعالييادة وييي
الاللد (رابو ويردي)؛
 158-111تطوير وتعزيز قيوانين حمايية حريية المعتقيد وحريية التعاليير وحريية القيحاوة
(لالنان)؛
 159-111اتخ يياذ اطي يوات ملموس يية ل فال يية التمت ييع ال ام ييل ب ييالحق و ييي حري يية التعالي يير
للجميعو بمين ويييم القيحفيون والميداوعون عين حقيوق اإلنسيانو وتعزييز حمايية القيحفيين
والمداوعين عن حقوق اإلنسان من المضايقة واالضطياد (الجميورية التشي ية)؛
 160-111دعم الحق وي حرية التعاليرو بما وي ذل بالنسالة للقحفيين والميداوعين
عن حقوق اإلنسانو واتخاذ اطيوات عليى وجيه الخقيوص ل فالية عيدد اسيتخداد تجي يييم
القلف إلضعاف الحيق ويي حريية التعاليير (الممل ية المتحيدة لالريطانييا العظميى وآيرلنيدا
الشمالية)؛
 161-111عييدد تجييريم مييا يقييود بييه المييداوعون عيين حقييوق اإلنسييان والقييحفيون ميين
األنشييطة المشييروعة وإلغيياء أو تعييديل جميييع القييوانين والسياسييات التييي تقيييد أنشييطتيم
وحقوقيم (عولندا)؛
 162-111االمتنيياع عيين االعتقيياا التعسييفي للقييحفيين والمعارضييين وعيين اسييتخداد
قوانين القلف اإلجرامي ضدعم ومضايقتيم (الواليات المتحدة األمري ية)؛
 163-111إلغاء أو مراجعة القانون المتعلق بالنظاد العاد والقيوانين المتعلقية بالقيلف
وإثارة الشغبو وضمان حرية التعالير للقحفيين (آيرلندا)؛
 164-111نزع صفة الجريمة عن التشيير وجعله مخالفة مدنية (بلجي ا)؛
 165-111اتخ يياذ اط ييوات لتنفي ييل ق ييانون الحق ييوا عل ييى المعلوم ييات لع يياد 2013
بش ل رامل ووعااو بما وي ذلي بإلغياء قيوانين القيلف اإلجراميي وقيانون عياد 1965
المتعلق بالنظاد العاد (رندا)؛
 166-111تنفيييل نظيياد ح ييم أشييمل يعييزت تمثيييل المييرأة بقييدر أراليير وييي المؤسسييات
الوطنية (ال ونغو)؛
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 167-111مواصلة الجيود الرامية إلى تيسير مشاررة المرأة وتمثيلييا بقيدر أرالير ويي
المؤسسات العامة ووي مواقع صنع القرار األعلى مستوى (إسرائيل)؛
 168-111اعتم يياد ق ييانون يع ييزت المش يياررة السياس ييية للم ييرأة و ييي االنتخاب ييات العام يية
(روستاري ا)؛
 169-111تنفيل توصيات بعثة االتحاد األوروبي لمراقالة االنتخابات وي عاد 2012
لتعزيز شمولية عملية االنتخابات وشفاويتيا (الجميورية التشي ية)؛
 170-111مواصلة الجيود الرامية إلى القضاء على الفقر (لالنان)؛
 171-111مواصلة تعزيز برامج الحماية االجتماعيية ا َّ
لمنفيلة لتيووير أوضيل ميا يم ين
من الرواه ونوعية الحياة للشعبو وال سيما أرثر األشيخاص احتياجي ا (جميوريية ونيزويال
الالوليفارية)؛
 172-111اتخاذ الخطوات الالتمة لتنفيل قاطة تحقيق الرااءق بفعاليية وويي الوقيس
المناسب (أذربيجان)؛
 173-111اتخاذ تدابير لتنفيل سياسات وبيرامج ترميي إليى الحيد مين الفقير وتحسيين
االقتقادو بما وي ذل إنجات اطة تحقيق الرااء (ماليزيا)؛
 174-111إحداث مزييد مين التحسيينات للظيروف االجتماعيية  -االقتقيادية بغيرض
تعزيز حقوق اإلنسان وي الاللد (إثيوبيا)؛
 175-111معالجيية مشي لة نقييص المييياه وييي الاللييد بشي ل عاجييلو وذلي بييإجراءات
منيييا تييووير تييدابير مناسييالة مؤقتيية للمجتمعييات المحلييية وييي المنيياطق الريفييية والحضييرية
إليجاد وسائل بديلة للتزود بالمياه (ماليزيا)؛
 176-111مواصييلة تنفيييل سياسييات للتنمييية االجتماعييية  -االقتقييادية وييي إطييار أعييداف
التنمية المستدامة (بارستان)؛
 177-111مواصييلة تحسييين الييارييل األساسييية لمؤسسييات الرعاييية القييحية رييي تتقييدى
ألمراض من قاليل وباء إيالوال (إثيوبيا)؛
 178-111نشيييد بييالجيود الماللوليية لم اوحيية ويييروس إيالييوالو ل ننييا نحييث ح وميية
س يييراليون عل ييى مواص ييلة جيودع ييا الرامي يية إل ييى م اوح يية ع ييلا ال ييداء وتحس ييين الييار ييل
األساسية القحية وإدارة نظاد القحة العامة (العراق)؛
 179-111تنفيييل ومتابعيية الخطيية االسييتراتيجية الوطنييية للرعاييية القييحية علييى النحييو
الواجييبو وبخاصيية مضييامينيا المتعلقيية بفيييروس نقييص المناعيية الالشييريةو وذل ي بغييرض
م اوحة األمراض الجديدة والتمييز واإلصابات القاتلة (الالراتيل)؛
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 180-111تعزيييز الييارييل األساسييية للخييدمات القييحية وإعييادة عي ليية نظيياد القييحة
العامة (بنما)؛
 181-111تعزيز الييارل األساسية القحية وي سائر أنحاء اإلقليم الوطني (السنغاا)؛
 182-111مواصييلة اتخيياذ الخطييوات الالتميية لتعزيييز نظاميييا العيياد للرعاييية القييحية
(سنغاوورة)؛
 183-111تحسييين عملييية تييووير مراوييق الخييدمات القييحية لجميييع المجتمعييات وييي
الاللد (نيجيريا)؛
 184-111اتخ يياذ اط ييوات ل فال يية ت ييواور ا ييدمات الرعاي يية الق ييحية المجاني يية عل ييى
الييدواد للفئييات الضييعيفة ميين الس ي ان لتم ينيييا ميين التمتييع بمسييتوى عيياا ميين الرعاييية
القحية (مدرشقر)؛
 185-111رفالية حقييوا الفئييات الضيعيفةو وال سيييما النسيياء واألطفياا وييي المنيياطق
الريفيةو على ادمات الرعاية القحية الجيدة (جميورية الو الديمقراطية الشعالية)؛
 186-111تعزي ييز الجييييود الماللول يية لمعالجييية مش ي ي لة ووي ييات األمي ييات واألطف يياا
(جنوب أوريقيا)؛
 187-111بلا مزيد من الجيود لالنياء القيدرات ويي مجياا الميوارد الالشيرية والقطياع
القحي بغية مواجية األوبئة وريرعا من التحديات القحيةو ومناشيدة المجتميع اليدولي
ب ن يواصل مساعدته لسيراليون وي مجاا بناء القدرات (أورندا)؛
 188-111مواص ييلة تط ييوير اس ييتراتيجيتيا للح ييد م يين الفق يير وتي ييادة االس ييتثمارات و ييي
قطاعي القيحة والتعلييم لتحسيين النظياد اليوطني للرعايية القيحية وتييادة مسيتوى تيواور
التعليم (القين)؛
 189-111تعزيز التدابير الرامية إلى منع تفشي ظاعرة حمل المراعقات (رولوماليا)؛
 190-111إدما تعليم حقوق اإلنسان وي النظاد التعليمي وويي مؤسسيات التيدريب
العس ري (السنغاا)؛
 191-111تطييوير بييرامج التييدريب وييي مجيياا حقييوق اإلنسييان لفائييدة قييوات األميينو
ومني ييع حي يياالت عني ييف المي ييوظفين الم لفي ييين بإنفي يياذ القي ييوانين والتحقيي ييق وييي ييا ومعاقالي يية
المسؤولين عنيا (روستاري ا)؛
 192-111ت ييووير مزي ييد م يين ب ييرامج التثقي ييف والت ييدريب و ييي مج يياا حق ييوق اإلنس ييان
للموظفين والورالء الم لفين بإنفاذ القوانين (عمان)؛
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 193-111الحرص على أن يجري تنفيل الخطة الجديدة لقطاع التعليم بطريقة جيدة
وأن تتييواور ليييا المييوارد ال اوييية بغييية روييع معييايير التعليييم وييي جميييع مراحلييه وييي الاللييد
(سنغاوورة)؛
 194-111تنفيل اطة قطاع التعليم ورلل االسيتراتيجيات واألنشيطة التيي تتضيمنيا
بغية تحسين إدارة قطاع التعليم االا الفترة ( 2018-2014روبا)؛
 195-111اتخاذ تدابير ل فالة تووير الموارد الالتمة للتنفيل ال امل للنظاد التعليمي
الجديد المستحدث وي عاد ( 2012نامياليا)؛
 196-111إعط يياء األولوي يية لتعم يييم التعل يييم األساس ييي لم ييا وي ييه وائ ييدة جمي ييع أطف يياا
سيراليون (نيجيريا)؛
 197-111تش ييجيع األطف يياا عل ييى إتم يياد تعل يييميمو وإتال يية جمي ييع العوائ ييق وأشي ي اا
التمييز التي تحوا دون إعماا حقيم وي التعليم (ماليزيا)؛
 198-111تعزيز جميع السياسات الرامية إلى مؤاترة التعليم األساسيو بما وي ذلي
تعليم الالنات ومحو األمية لدى الالالغين وتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة (مدرشقر)؛
 199-111تعزي ييز الت ييدابير الرامي يية إل ييى تحس ييين و ييرص حق ييوا الم ييرأة عل ييى التعل يييم
(جنوب أوريقيا)؛
 200-111مواصييلة بييرامج التثقيييف وإجييراءات اإلنييلار المال يير ويمييا يتعلييق بظيياعرة
حمييل المراعقييات ورفاليية مواصييلة الفتيييات والمراعقييات الحوامييل لدراسييتين اييالا وتييرة
الحمل (أورورواي)؛
 201-111ضييمان حييق جميييع الفتيييات وييي التعليييم بجمليية إجييراءات ضييمنيا إلغيياء
القرار اليلي يقضيي بمنيع الفتييات الحواميل مين ارتيياد الميدارس والجليوس لالمتحانيات
(ألمانيا)؛
 202-111تشجيع التحاق الفتيات بالمدارس ومحو األمية لدى النساء (أنغوال)؛
 203-111وضييع مجموعيية ميين التييدابير لتنفيييل قييانون التعليييم لعيياد  2014بغييرض
القضاء على أمية النساء والفتيات (جميورية ال ونغو الديمقراطية)؛
 204-111تشجيع الجيود الرامية إلى محاربة األمية (لالنان)؛
 205-111إشراك المجتمع المدني وي متابعة عملية تنفيل التوصيات المقدمة االا
االستعراض الدوري الشامل (بولندا)؛
 206-111مواصييلة إشييراك شييررائيا اإلقليميييين والثنييائيين وييي بنيياء القييدرات وتعالئيية
الموارد لدعم الجيود الرامية إلى الوواء بالتزاماتيا المتعلقة بحقوق اإلنسان (الفلالين)؛
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 207-111تعزي ييز الجي ييود و ييي مج يياا تط ييوير الييار ييل األساس ييية و ييي الالل ييد (جن ييوب
أوريقيا)؛
 208-111مواصييلة جيودعييا وييي مج ياا تنفيييل التوصيييات المتالقييية المنالثقيية عيين دورة
االستعراض الدوري الشامل السابقة (أوررانيا).

 -112وتع ييس جمي ييع االس ييتنتاجات و/أو التوص يييات ال ييواردة و ييي ع ييلا التقري يير موق ييف
الدولة/الدوا التي قدمتيا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينالغي تفسيرعا على أسياس
أنيا تحظى بت ييد الفريق العامل ر ل.
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