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 مقدمة  

عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1
تشــرين  31دورتــ  العشــرين ف الفــ ة مــن  3001حزيرا /يونيــ   18املــخر   5/1حقــوا اسننــا  

ـــــا /نوفم   1األول/أكتـــــوبر     وجـــــرت الســـــتعراض املتعلـــــق  د شـــــقر ف  .3014تشـــــرين الو
. وترأست وفـد مد شـقر نـويل  3014تشرين الوا /نوفم   3اجللنة احلادية عشرة املعقودة ف 

. واعتمـد الفريـق العامـال هـذا التقريـر عـن مد شـقر ف (رامانانتيناسوا  أمينة األختـا،  وييـرة العـدل
  .3014/نوفم  تشرين الوا  6جلنت  النابعة عشرة املعقودة ف 

  اختــار  لــ  حقــوا اسننــا  فريــق املقــررين التــا  3014كــانو  الوا /ينــاير   15وف  -3
 )اجملموعة الوالثية( لتينري الستعراض املتعلق  د شقر:  ندونينيا واجلزائر وكوستاريكا.

  16/31مــن مرفـق القــرار  5والفقـرة  5/1مــن مرفـق القــرار  15وعمـالا ب حكــا، الفقـرة  -3
 صدرت الوثائق التالية أل راض الستعراض املتعلق  د شقر:

 (؛A/HRC/WG.6/20/MDG/1)أ( )15تقرير وطا/عرض خطي مقد، وفقاا للفقرة  )أ( 
جتميع للمعلومات أعدت  مفوضية األمم املتحدة النـامية حلقـوا اسننـا  وفقـاا  )ب( 
 (؛A/HRC/WG.6/20/MDG/2)ب( )15للفقرة 

)ج( 15املفوضـــــــية النـــــــامية حلقـــــــوا اسننـــــــا  وفقـــــــاا للفقـــــــرة مـــــــوجز أعدتـــــــ   )ج( 
(A/HRC/WG.6/20/MDG/3.) 
وأحيلــت    مد شــقر  عــن طريــق اجملموعــة الوالثيــة   ائمــة أســإلة أعــد ا ســلفاا  ســبانيا  -4

وأملانيــــا وبل يكــــا وســــلوفينيا وسوينــــرا واملكنــــيط واململكــــة املتحــــدة ل يطانيــــا الع مــــ  وأيرلنــــدا 
ويج وهولنــــدا والوليــــات املتحــــدة األمريكيــــة. وهــــذمل األســــإلة متاحــــة علــــ  املو ــــع الشــــمالية والنــــر 

 اخلارجي لالستعراض الدورج الشامال.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

يــرة العــدل     أ  أشــار وفــد مد شــقر  برئاســة نــويل  رامانانتيناســوا  أمينــة األختــا،  وي  -5
التقريــر الــوطا  ـــد أعدتــ  الل نـــة املشــ كة بـــ  الــويارات املعنيـــة باعــداد تقـــارير حقــوا اسننـــا   
 نــاعدة عيــع اجلاــات املعنيــة علــ  الصــعيدين املركــزج واس ليمــي وجملولــ  عــن من مــات اجملتمــع 

بالعقوبـات الـف فضرضـت  تـ ثر كمـا  3002 عـا، املد . وت ثر تنفيذ التوصـيات    حـد كبـري ب يمـة
علـــ  مد شـــقر وب ثارهـــا النـــلبية علـــ  عيـــع القطاعـــات. بيـــد أنـــ  أمكـــن تنفيـــذ توصـــيات معينـــة 
بفضـــال الـــدعم املقـــد، مـــن برنـــامج األمـــم املتحـــدة اسةـــائي  واملفوضـــية النـــامية حلقـــوا اسننـــا   
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ت أخـرت وهــي و ريمهـا مـن الشــركاء ف  طـار عال ـات ثنائيــة ومتعـددة األطـرات. ورضفضــت توصـيا
التوصــية بتفكيــط  ــوات التــدخال اخلاصــة الــف كــا   ــد تقــرر  نشــا ها أثنــاء انعقــاد  لــ  الــويراء 
عقــب تنصــيب رئــي  اجلماوريــة الرابعــة؛ والتوصــية بــ   ين ــر  لــ  احلكومــة و لــ  الــويراء ف 

لـدو  اخلـا  مشروع القانو  املتعلق بالتصديق عل  ال وتوكول الختيارج الوـا  امللحـق بالعاـد ا
بــاحلقوا املدنيــة والنياســية واىلــادت     لةــاء عقوبــة اسعــدا،  والتوصــية بــادراج مقــ   القــانو  

 اخلا  بالةاء عقوبة اسعدا، ف جدول أعمال عل  اجلمعية الوطنية.
ـــذة  أشـــارت مد شـــقر بـــاألخ     العـــودة     -6 وفيمـــا يتعلـــق بالتوصـــيات املقبولـــة واملنفد

 001-3014وسنِّ القانو  ر ـم رج بعد عقد انتخابات رئاسية وتشريعية سلمية؛ الن ا، الدستو 
الـــذج أنشــــإت  وجبــــ  الل نــــة الوطنيــــة املنــــتقلة حلقــــوا اسننــــا  طبقــــاا للمبــــاد  املتعلقــــة  ركــــز 
املخسنـات الوطنيــة لتعزيــز حقـوا اسننــا  ومايتاــا )مبــاد  بـاري (؛ وموافقــة ال ملــا  ف تشــرين 

التفا ية الدوليـة حلمايـة حقـوا عيـع العمـال املاـاجرين عل  النضما،     3013الوا /نوفم  
مشـروع  ـانو  زيـز التصـديق علـ  اتفا يـة   ون ر  ل  احلكومـة و لـ  الـويراء ف وأفراد أسرهم

حقـوا األشــخا   وج اسعا ــة ومشـروع  ــانو  اخــر زيــز التصـديق علــ  ال وتوكــول الختيــارج 
 لعاد الدو  اخلا  باحلقوا املدنية والنياسية.الوا  امللحق با

ومــن التوصــيات األخــرت الــف ا تنفيــذها توســيع نطــاا  حالــة القضــايا املتعلقــة بانتاــا   -1
احلقـوا األساســية املعـ ت  ــا ف الدســتور    احملكمـة الدســتورية؛ ون ــر  لـ  احلكومــة و لــ  

الف متلط صالحية حماكمـة رئـي  اجلماوريـة  ليا الويراء ف مشروع  انو   نشاء حمكمة العدل الع
 بال عـرض ورئي  الويراء  وأعضاء احلكومة  ورئيَني  لَني ال ملا   ورئي  احملكمة الدستورية  

و دراج حصــ  صصصــة حلقــوا اسننــا  ف بــرامج تــدريب مشــروع هــذا القــانو  علــ  ال ملــا ؛ 
ات التــدريب املاــا اخلاصــة بالقضــاة والشــرطة املــونيف  املكلفــ  بانفــا  القــانو  ف أبــري مخسنــ

والــــددر  و دارة النــــ و  والقــــوات املنــــلحة و لــــط منعــــاا لشفــــرا  ف اســــتخدا، القــــوة وتشــــ يعاا 
 لح ا، حقوا اسننا  ف أداء املاا، اليومية.

ورداا علــ  األســإلة املعــدقة منــبقاا   كــرت مد شــقر فيمــا يتعلــق بــاسجراءات اخلاصــة أ ــا  -8
املوجاـة    املكلفـ  بوليـات ف  طـار اسجـراءات اخلاصـة ت طابعاا رمسياا عل  الدعوة الدائمـة أضف
   وأ ــا تلقــت ييــارات ثالثــة مقــررين خاصــ  الواحــد تلــو ا خــر منــذ3011اب/أ نــط   36ف 
املقــرر اخلــا  املعــا   أضجدلــت ييــارة 3013 عــا، . وعقــب النتخابــات الــف أضجريــت ف3011 عــا،
الشـــكاوت . وفيمـــا يتعلـــق بقبـــول تعنـــفاا  أو بـــاجراءات مـــوجزة أو ت اسعـــدا، خـــارج القضـــاءحبـــال

الفرديــة بالننــبة جلميــع التفا يــات املصــادا علياــا  اعتــ ت مد شــقر أنــ  ينبةــي  خطــار اجلماــور 
منــبقاا بــاحلقوا احملميــة  وجــب التفا يــات املصــادا علياـــا والــف زــوي العتــداد  ــا أمــا، احملـــاكم 

 رهن باستنفاد سبال النتصات احمللية. مللزمة بتطبيقاا  ن راا أل  مقبولية تلط الشكاوتا
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الل نــة املعنيــة بــاحلقوا ال تصــادية فيمــا  ــ  التقــارير الدوريــة الــف تــ خر تقــد اا    و  -2
  يــداا والجتماعيــة والوقافيــة وجلنــة القضــاء علــ  التمييــز العنصــرج  فــا  تلــط التقــارير توجــد حاليــ

  .3014 عا، اسعداد وستقدق،    اىليإت  املعنيت   بال  اية
تعتز، مد شقر وضع خطة عمال وطنية ملكافحـة العنـف وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة   -10

ـذت تـدابري سنشـاء مكتـب وطـا ب شكال  مع  شرا  عيع اجلاات املعنية . وفضالا عن  لط  اُّتخ
 بعة حالت العنف اجلنني القائم عل  أساس نوع اجلن .لويارة النكا  مكلقف  تاتابع 
واملمارســات العرفيــة الــف وفيمــا يتعلــق حبصــول الننــاء علــ  حصــة مــن املــريا  العقــارج  -11

متنعان من وراثة األراضي  نض مت حلقات عمال للتوعية ف املنـاطق املعنيـة  ـذا األمـر  كـاجلنوب 
من خالل تـوخي الفعاليـة ف تنفيـذ  ـانو  ملكيـة األراضـي وستضواَصال تلط اجلاود وتضعزقي  .الشر ي

 بةية القضاء عل  التمييز الذج تتعرض ل  النناء حبكم الوا ع.
   بـادرة مـن ويارة 3014التعبـري والصـحافة  عضقـدت  منـذ متوي/يوليـ  وفيما يتعلق حبرية  -13

يـع اجلاـات املعنيـة بةيـة التصال وبدعم من املفوضية النـامية حلقـوا اسننـا   مشـاورات مـع ع
وضــــع اللمنــــات األخــــرية علــــ  مشــــروع  ــــانو  التصــــال املزمــــع تقد ــــ     اجلمعيــــة الوطنيــــة ف 

. وســـــرياعي هـــــذا القـــــانو  اجلديـــــد املعـــــايري الدوليـــــة الراميـــــة    كفالـــــة حريـــــة 3015أيار/مـــــايو 
 الصحفي  ف جملارسة عملام.

ادت مد شــقر بــ   احلكومــة تعتــز، مواصــلة   أفــ"مــولي ج"فيمــا يتعلــق  مارســة تقليــد و  -13
 وضما  متابعة تنفيذها. تنفيذ خارطة الطريق الف حت ر جملارسة هذا التقليد عل  القصدر

اعتمــاد املــرأة علــ  الرجــال ا تصــادياا  أشــارت مد شــقر   ضــافة    وفيمــا يتعلــق بــالفقر و  -14
نييفي املكوـــف مـــن أجـــال التنميـــة"  ـــد  ـــج "حمـــو األميـــة الـــو  املعلومـــات الـــواردة ف التقريـــر     أ 

مركــزاا حملــو األميــة  18برنــامج األمــم املتحــدة اسةــائي      نشــاء بفضــال الــدعم املقــد، مــن  أدت 
مكدن املنتفيدين مـن اكتنـاب ماـارات القـراءة والكتابـة واحلنـاب الضـرورية  جملا  3013 عا، ف

شخصــاا مرجعيــاا  150ا تــدريب  كمــا  سدارة شـخو م واللتحــاا بــدورات تدريبيــة تقنيــة أساســية.
 عل  نطاا األحياء النكنية وتوييعام عل  اجملتمعات احمللية.

ــــدابري مكافحــــة الجتــــار باألشــــخا  وتقيــــيم مــــدت فعاليتاــــا  أشــــارت  -15 وفيمــــا يتعلــــق بت
مد شـــقر    أ  مشـــروع  ــــانو  مكافحـــة الجتــــار باألشـــخا  الـــذج اعتمــــدمل  لـــ  احلكومــــة 

حتميــــال درج ف جــــدول أعمــــال ال ملــــا . ويـــن  مشــــروع هــــذا القــــانو  علــــ  و لـــ  الــــويراء ســــيض 
ف  لــط وكــالت التونييــف  املنــخولية اجلنائيــة   ــا األشــخا  العتبــاري  املتــورط  ف الجتــار 

عن . وسينتند تقيـيم مـدت فعاليـة تـدابري مكافحـة الجتـار باألشـخا   ف علـة أمـور     عـدد 
حضقق معام و وضوا وحوكموا وأدينوا  و   عدد الضـحايا احلاصـل  علـ   املتام  بالجتار الذين

 ج  فعال.
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وســـوء املعاملـــة   كـــرت مد شـــقر أ  مشـــروع القـــانو  وفيمـــا يتعلـــق  كافحـــة التعـــذيب  -16
. وسـتضدرَج  د  ضد،    احلكومة لتحيل     ال ملـا   القاسية والال ننانية واملاينةالذج زرد، املعاملة 

ان  اجلديدة ملكافحة الجتار باألشخا     جانب  انو  ح ـر التعـذيب وسـوء املعاملـة ف القو 
التصديق  أما القانو  اجلنائي تينرياا لتنفيذها الفعال من جانب املونيف  املكلف  بانفا  القانو .

بـــة العقو  أو تفا يـــة مناهضـــة التعـــذيب و ـــريمل مـــن ضـــروب املعاملـــةعلـــ  ال وتوكـــول الختيـــارج ل
 .فيوجد حالياا  يد الن ر  املاينة أو الال ننانية أو القاسية

  اعتمـــــدت مد شـــــقر القـــــانو  تقصـــــري مـــــدة الحت ـــــاي رهـــــن احملاكمـــــةفيمـــــا يتعلـــــق بو  -11
الذج يقصر مدة الحت اي رهن احملاكمـة  3001متوي/يولي   30الصادر ف  031-3001 ر م

ـذت التـدابري التاليـة:  وف ف ات الحت ـاي الطويلـة دو  صـدور أحكـا،.لت نب  هـذا الصـدد  اُّتخ
فياـا اخلدمـة   ـا التع يال باعداد مشروع  انو  بش   التـدابري البديلـة للنـ ن وبـدائال الحت ـاي 
 اجملتمعية؛ وتبنيط عملية  خالء النبيال املشرو  وتنريع وترية معاجلة القضايا.

ن ــا، النــ و  بفضــال   أحــريت مد شــقر نتــائج مامــة ف  صــال  3013 عــا، ومنــذ -18
الــدعم املقــد، مــن الحتــاد األوروم. وتعتــز، مد شــقر  صــال  ن ــا، النــ و  لــدياا وفقــاا ملفاــو، 

احملت ـــزين     عـــادة تـــ هيلام مـــن خـــالل  عـــادة تن ـــيم العمـــال ف النـــ و   التحـــول مـــن عقـــاب
 ومعنكرات الن و  اجلنائية.

اجلاـــات املعنيـــة بن ـــا، العدالـــة  وفيمـــا يتعلـــق باصـــال  الن ـــا، القضـــائي  أصـــدرت عيـــع -12
الـــف تعـــ ج ن ـــا، العدالـــة اجلنائيـــة وجاـــاي القصـــور اســـتناداا    دراســـت  تناولتـــا أوجـــ   اجلنائيـــة 

مكافحــة الفنــاد  ا  احــات ملموســة لوضــع خطــة عمــال وطنيــة ترمــي     صــال  ن ــا، العدالــة 
 اجلنائية وجااي مكافحة الفناد.

 ريبـــاا علـــ   لـــ  الـــويراء ســـيضعرض اة بـــ  الرجـــال واملـــرأة  وفيمـــا  ـــ  الناـــوض باملنـــاو  -30
بروتوكـــول اجلماعـــة اسةائيـــة لل نـــوب األفريقـــي املتعلـــق باملنـــائال مشـــروع  ـــانو  التصـــديق علـــ  

 بروتوكـــول. وســـيضن ر لحقـــاا ف التصـــديق علـــ  اجلننـــانية والتنميـــة الـــذج اعتمـــدمل  لـــ  احلكومـــة
. وسـعياا امللحق بامليوـاا األفريقـي حلقـوا اسننـا  والشـعوب قيااملتعلق حبقوا املرأة ف أفري مابوتو

   تشــ يع مشــاركة الننــاء ف صــنع القــرار ف  ــال الشــخو  العامــة   ـضـد،    احلكومــة مشــروع 
القانو  املتعلق بالتمويال وبالتناوج ب  النناء والرجـال ف شـةال مناصـب صـنع القـرار ف القطـاع 

أل   كي حتيل     ال ملا . بالتعي   أو بالنتخابالعا،  سواءا أكانت متض
ويرمــي مشــروع القــانو  اخلــا  باصــال   ــانو  اجلننــية املعــروض علــ   لــ  احلكومــة  -31

و ل  الويراء بةرض  حالت     ال ملا     القضاء علـ  التمييـز ضـد األطفـال الناشـك عـن كـو  
 .حيمال اجلننية امللةاشية ل أل، ملةاشية متزوجة من أجنيبالطفال الذج يولد 
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ف  ال تنفيذ التشريعات الف حتمـي حقـوا األشـخا   وج اسعا ـة  اع فـت الدولـة و  -33
. يكفــي مــن املرافــق الــف تنــت يب لحتياجــات األشــخا   وج اسعا ــة مــا يتــوفر لــدياا ل ب نــ 

 وجملرات منحدرة.رائب ومراحي  الفضاءات العامة واخلاصة مزود   أو  ري أ  عدداا من املبا 
حتقيـق هـدت أبوجـا وحتنـ  سـبال اسـتفادة اجلميـع وفيما يتعلق بـاجلاود املبذولـة بةـرض  -33

. وتقــدق، الرعايــة مــن الرعايــة الصــحية اجملانيــة  ســتبذل احلكومــة مزيــداا مــن اجلاــود ف و ــت لحــق
 واألوبإة.اجملانية لضحايا الكوار  

مبــاد  األمــم املتحــدة تقتضــي   ملــا سننــا   وفقــاا وفيمــا يتعلــق بــاح ا، الشــركات حقــوَا ا -34
سلنـلة  3013 عـا، التوجياية بش   األعمال الت ارية وحقـوا اسننـا   ن دمـت ويارة العـدل منـذ

مــن الــدورات التدريبيــة  بــدعم مــن املفوضــية النــامية حلقــوا اسننــا  وبشــراكة مــع شــركَف التعــدين 
Sherrit وQMM نفا  القانو  وجملولي من مات اجملتمع املد .  لفائدة منتخَدمياما ومونيفي  
ف حالت اسعدا، خارج القضـاء والعقوبـات اجلماعيـة الـف تو َـع  وفيما يتعلق بالتحقيق -35

يكـن أمـامام  مل تضنزىلا  م  فا  هـخلء األفـراد بلصو  البقريات والف يضزعم أ  أفراد  وات األمن
من أجال مايـة أنفنـام و نقـا  أروا  النـكا  العـزقل.  من خيار سوت الل وء    استخدا، القوة

 أفعال  ري  انونية.ومع  لط خضع للتحقيق أفراد بعينام تورطوا ف ارتكاب 
وفيمـــا  ـــ  مكافحـــة الفنـــاد  و دـــع كـــال مـــن ويارة العـــدل واملكتـــب املنـــتقال ملكافحـــة  -36

خطــة العمــال العشــرية  لتحــدي  3014اب/أ نــط   32جلنــة مايــة النزاهــة اتفا ــاا ف الفنــاد و 
. وتعاــدت األطـرات املو عــة بتنفيــذ خطـة العمــال وتعزيــز الــوال الـف اشــ كت ف وضــعاا اىليإـات 

 جاود مكافحة الفناد.
لصـا  أطفـال الشـوارع  أشـارت وفيما يتعلق بالتدابري املتخـذة ملكافحـة عمـال األطفـال و  -31

 3014اضـطلعت  منـذ ا ار/مـارس  مد شقر    أ  الل نة الوطنية ملكافحة عمـال األطفـال  ـد
وبــــدعم مــــن من مــــة العمــــال الدوليــــة  ب نشــــطة و ايــــة وانتشــــال ودعــــم لفائــــدة األطفــــال ضــــحايا 

. وسـيتلق  ابـاء هـخلء األطفـال الستةالل اجلنني أل راض جتاريـة ف عـدة منـاطق مـن مد شـقر
 3014رس ا ار/مـــا 3اعتمـــدت ويارة النـــياحة  ف  كمـــا  منـــاعدة لتحنـــ  نيـــروفام املعيشـــية.
مدونــة ســلو   من مــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونينــيف(  وبــدعم مــن من مــة العمــال الدوليــة و 

 .وكالة سياحية 155ملكافحة الستةالل اجلنني لألطفال أل راض جتارية مشلت 
و كـــــرت مد شـــــقر أ  خارطـــــة الطريـــــق صـــــارت  عقـــــب  دراجاـــــا ف الن ـــــا، القـــــانو   -38

 لـ  املصـاحلة اا فور دخول  حيز النفا . وأضنشـك  وجـب هـذا القـانو  الداخلي   انو  دولة  ساري
. وتوخيـاا لن ـا  املصـاحلة الوطنيـة   ـررت احلكومـة  رسـال 3013امللةاشي ف كانو  الوا /ينـاير 

وفد    كـال مـن جنـوب أفريقيـا وتو ـو ف  طـار بعوـة لستكشـات املمارسـات اجليدـدة  ف تشـرين 
عم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اسةــائي. وسينــتفاد نتــائج هــذمل البعوــة وبــد 3014األول/أكتــوبر 
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سجنــا  املصــاحلة الوطنيــة ف البلــد. وسينــادال  جنــاي عمليــة املصــاحلة الوطنيــة تنفيــذ خارطــة الطريــق 
 تنفيذاا كامالا.

يتعلق بتوخي الفعاليـة ف تطبيـق التشـريعات اخلاصـة بالجتـار  ـري املشـروع  شـب وفيما  -32
جلنـــة مشـــ كة بـــ  الـــويارات مكلفـــة بتن يـــف  3014د  أنشـــ ت احلكومـــة ف حزيرا /يونيـــ  الـــور 

 نوات توريد خشب الورد وخشب األبنوس  من واجباـا ا ـ ا   ـوان  تتماشـ  مـع الـناج القـائم 
. وتـــتم ســيما احلــق ف احلفـــال علــ  البيإــة واحلــق ف التنميــة املنــتدامة ل علــ  حقــوا اسننــا  

 لنوع من الجتار بالتعاو  مع شركاء دولي .مكافحة هذا ا
ف املائة مـن النـكا   وـال  60وأكدت مد شقر أ  الفقر املد ع الذج تعا  من  ننبة  -30

عقبــة كـــ داء حتـــول دو   عمـــال احلقـــوا ال تصــادية والجتماعيـــة والوقافيـــة. وأشـــارت  مـــن علـــة 
واملاليـــة وتفشـــي نيـــاهرة الفنـــاد واســـتمرار العوائـــق الـــف أشـــارت  لياـــا     نقـــ  املـــوارد البشـــرية 

ـــة العامـــة   عـــادة ســـيادة  ـــة املخ يـــة. وتعتـــز، مد شـــقر  طبقـــاا لنياســـتاا احلكومي املمارســـات العرفي
القانو  واحلوكمة الرشـيدة    نصـابياما  وتعزيـز احـ ا، حقـوا اسننـا   ومكافحـة الفنـاد  مـن 

 ة.أجال توفري بيإة مواتية للتنمية املنتدامة والشامل

تبذلــ  مد شــقر مــن جاــود للتةلــب علــ  التحــديات الــف تلقاهــا ف تعزيــز  مــا  طــاروف  -31
عيــع حقــوا اسننــا  ومايتاــا  فا ــا تلــتم  دعمــاا مــن اجملتمــع الــدو  ف  ــا  بنــاء القــدرات 

 .واملناعدة التقنية

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفداا ببيانات. وترد التوصيات الصادرة أثناء احلـوار ف  68فاعلي  أد  خالل احلوار الت -33

 اجلزء الوا  من هذا التقرير.

أشادت  انا بتو يع خارطة الطريق الرامية    حتقيق التماسط النياسـي وبن ـا  تن ـيم  -33
لــة النتقاليــة النتخابــات الرئاســية مــن   بــال كــال مــن الل نــة الوطنيــة املنــتقلة لالنتخابــات ف املرح

 و دمت  انا توصيات. .واحملكمة النتخابية اخلاصة
 ولح ت  ندونينيا  نشاء مخسنة وطنية حلقوا اسننا  والتو يع عل  صـكو  دوليـة  -34
لح ت اُّتا   كما  .التفا ية الدولية حلماية حقوا عيع العمال املااجرين وأفراد أسرهمفياا   ا

ــــوفري خطــــوات ملكافحــــة الجتــــار بالن نــــاء واألطفــــال     جانــــب  جــــراء اسصــــال  التشــــريعي وت
 التدريب  وج الصلة. و ددمت  ندونينيا توصيات.

املوجاـة    املكلفـ  بوليــات دعوة الدائمــة ونوهـت أيرلنـدا بالتقـد، النياســي احملـري وبالـ -35
إـات املعاهـدات. ف  طار اسجراءات اخلاصة  وحوت عل  تقدمي التقارير الف تـ خر رفعاـا    هي

القــائم علــ  نــوع اجلــن   وال تصــاب الزوجـــي  وأعربــت عــن  لقاــا  ياء حريــة التعبــري  والعنــف 
 والجتار باألشخا . و ددمت أيرلندا توصيات.
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. وأعربـت رحدبت  يطاليا باخلطوات املتخذة من أجال استعادة احلقوا املدنية والنياسيةو  -36
ية اجلديـــدة مكافحـــة الفقـــر ومايـــة الفإـــات الضـــعيفة مـــن عـــن أملاـــا ف أ  تينـــر البيإـــة النياســـ

لح ــــت التصــــديق علــــ  عــــدة صــــكو  دوليــــة  فا ــــا شــــ عت مد شــــقر علــــ   و   النــــكا .
 التصديق عل  صكو  أخرت. و ددمت  يطاليا توصيات.

وأعربـــت اليابـــا  عـــن  لقاـــا  ياء تـــدهور حالـــة حقـــوا اسننـــا . وأحاطـــت علمـــاا بعقـــد  -31
دعــوة دائمــة ســيما توجيــ   ل برملانيــة ســلمية وباشــرا  اليــات حقــوا اسننــا  انتخابــات رئاســية و 

املفوضية النامية حلقوا اسننا .    املكلف  بوليات ف  طار اسجراءات اخلاصة والتعاو  مع 
 و ددمت اليابا  توصيات.

تبذلـــ  مد شـــقر مـــن جاـــود ف ســـبيال التوعيـــة حبقـــوا اسننـــا     ـــا ورحدبـــت الكويـــت -38
تعمـــيم نصـــو  صـــكو  ف  لـــط   ـــا شـــ عتاا علـــ   حـــراي مزيـــد مـــن التقـــد، ف هـــذا الصـــدد و 

 حقوا اسننا  وتنفيذها. و ددمت الكويت توصية.
وأشــادت ليبيــا بانشــاء الل نــة الوطنيــة املنــتقلة حلقــوا اسننــا  والل نــة الوطنيــة حلمايــة  -32

 . و ددمت ليبيا توصية.أشادت باصال   وان  مكافحة الجتار باألشخا  كما  الطفال 
ورحدبــت ماليزيــا باســتعادة الد قراطيــة وعقــد النتخابــات األخــرية واعتمــاد دســتور جديــد  -40

واللتـــــزا،  كافحـــــة الفنـــــاد. وأحاطـــــت علمـــــاا باتاحـــــة التعلـــــيم البتـــــدائي اجملـــــا  ف مد شـــــقر 
 ـــددمت ماليزيـــا وبـــاخلطوات املتخـــذة مـــن أجـــال متكـــ  األطفـــال مـــن اللتحـــاا  ـــدداا باملـــدارس. و 

 توصيات.
وأشـــادت مـــا  بالتعـــاو  مـــع  جـــراءات واليـــات حقـــوا اسننـــا ؛ وبن ـــا  النتخابـــات  -41

الرئاســـية األخـــرية؛ واعـــال مكافحـــة التعـــذيب و ـــريمل مـــن أشـــكال املعاملـــة النـــيإة أولويـــة وطنيـــة. 
 و ددمت ما  توصيات.

فيــ  التقــد،   ــا ملعيــارج والتشــريعي وأحاطــت موريتانيــا علمــاا بالتقــد، احملــري ف اجملــال  ا -43
 التفا يــة الدوليــة حلمايــة حقــوا عيــع العمــال املاــاجرين وأفــراد أســرهماحملــري  ــو التصــديق علــ  

ـــا بـــالتزا، مد شـــقر بـــاحلقوا املدنيـــة  و نشـــاء مخسنـــة وطنيـــة حلقـــوا اسننـــا . واع فـــت موريتاني
 وصيات.والنياسية وحباجتاا    دعم دو . و ددمت موريتانيا ت

واع فت املكنيط بانشـاء الل نـة الوطنيـة املنـتقلة حلقـوا اسننـا   الـف مـن شـ  ا أ   -43
تكفال حـواراا شـامالا مـع عيـع فإـات النـكا . وأشـادت بنـن القـانو  الـذج زيـز التصـديق علـ  

ــــع العمــــال املاــــاجرين وأفــــراد أســــرهم ــــة حقــــوا عي . و ــــددمت املكنــــيط التفا يــــة الدوليــــة حلماي
 ات.توصي
   ولحظ اجلبال األسود حتن  اسطار املخسني والتشريعي وأشاد بتوجيـ  دعـوة دائمـة  -44

ــا تعتــز، مد شــقر فعلــ  فيمــا يتعلــق  املكلفــ  بوليــات ف  طــار اسجــراءات اخلاصــة. واستفنــر عمد
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فرض و ف رمسي لتنفيذ عقوبة اسعدا،  وعن اخلطوات املتخـذة مـن أجـال مكافحـة التمييـز ضـد ب
 فال. و دد، اجلبال األسود توصيات.األط
ورحدب املةرب بانشاء مخسنات وطنيـة  وبـاجلاود املبذولـة ملكافحـة العنـف القـائم علـ   -45

رحدــب املةــرب باصــال  النــ و    و   نــوع اجلــن   وبت ــرمي التعــذيب  وجــب الدســتور اجلديــد.
 اجملتمع. فان  تناءل عن بدائال الن ن وعن  عادة ت هيال احملت زين سدماجام ف

ونودهـــــت مويامبيـــــق بانشـــــاء مخسنـــــة وطنيـــــة حلقـــــوا اسننـــــا  طبقـــــاا ملبـــــاد  بـــــاري    -46
ال وتوكــول الختيــارج لتفا يــة مناهضــة التعــذيب وبــاخلطوات املتخــذة مــن أجــال التصــديق علــ  

ع . وحبدـذت أ  يقـدد، اجملتمـاملاينـة أو الال ننـانية أو العقوبـة القاسـية أو و ريمل من ضروب املعاملة
 الدو  املناعدة التقنية ملد شقر. و ددمت مويامبيق توصية.

ورحدبــــت ناميبيــــا بت ــــرمي التعــــذيب  وجــــب الدســــتور  وبانشــــاء مخسنــــة وطنيــــة حلقــــوا  -41
اسننا . وشـ عت مد شـقَر علـ  املضـي  ـدماا ف مايـة حقـوا املـرأة وعلـ  مواءمـة التشـريعات 

 توصيات. احمللية مع الصكو  الدولية. و ددمت ناميبيا
وأشادت هولندا بالنتخابات ال ملانية والرئاسية األخرية  وأعربت عن أملاا ف أ  تينر  -48

سـيما  ل أعربت عن  لقاا  ياء املمارسات التقليدية الف متيـز ضـد الننـاء  كما  تنفيذ التوصيات.
 الستةالل اجلنني والعنف املنز . و ددمت توصيات.

بانشـــاء مخسنـــة وطنيـــة حلقـــوا اسننـــا   وباصـــال  النـــ و   وأحاطـــت الني ـــر علمـــاا  -42
واجلااي القضائي  وباتاحة الرعاية الصحية اجملانية للنناء واألطفال دو  سن اخلامنة  وبـاجلاود 

 املبذولة ملكافحة العنف القائم عل  نوع اجلن . و ددمت الني ر توصيات.
ف القــائم علــ  نـوع اجلــن   الــف مــن وأشـادت ني رييــا بالنياســية الوطنيــة ملكافحـة العنــ -50

شــ  ا أ  تنــاعد علــ  وضــع حــد سفــالت اجلنــاة مــن العقــاب. وحوـدـت مد شــقر علــ  حتنــ  
نيروت احت اي الن ناء  وعل  رفع أجور املدرس  واملونيف  املدني  وييادة املوارد املتاحة ىلـم  

 وعل  التع يال ف القيا، باسجراءات القانونية.
رويج علماا باجلاود املبذولـة سعـادة القـانو  والن ـا،    نصـابياما  وبـاجراء وأحاطت الن -51

انتخابــات د قراطيــة  وبانشــاء مخسنــات د قراطيــة  وبــالتو يع علــ  ال وتوكــول الختيــارج الوــا  
امللحـــق بالعاـــد الـــدو  اخلـــا  بـــاحلقوا املدنيـــة والنياســـية واىلـــادت     لةـــاء عقوبـــة اسعـــدا،. 

 لقاا  ياء تدهور األحوال ف  طاع التعليم وتدهور الةابات املطرية. و ددمت النرويج  وأعربت عن
 توصيات.

ورحدبــــت الفلبــــ  باسصــــالحات التشــــريعية وبانشــــاء مخسنــــة وطنيــــة حلقــــوا اسننــــا .  -53
التفا ية الدوليـة حلمايـة حقـوا عيـع العمـال املاـاجرين ولح ت التقد، احملري ف التصديق عل  

وعلــ   تاحــة التعلــيم لل ميــع. و ــددمت   وحودــت علــ  مايــة حقــوا املــرأة والطفــال اد أســرهموأفــر 
 توصيات.
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   املكلف  بوليات ف  طار اسجـراءات دعوة دائمة  ورحدبت ال تةال بتوجي  مد شقر -53
املدنية ال وتوكول الختيارج الوا  امللحق بالعاد الدو  اخلا  باحلقوا اخلاصة  وبتو يعاا عل  

والنياسية واىلـادت     لةـاء عقوبـة اسعـدا،  وبانشـاء الل نـة الوطنيـة املنـتقلة حلقـوا اسننـا . 
وطلبــت ال تةــال احلصــول علــ  معلومــات عــن تزايــد انتااكــات حقــوا الطفــال. و ــددمت ال تةــال 

 توصيات.
 ملــا   يـــذاناا ورحدــب الحتــاد الروســي بن ـــا  النتخابــات الرئاســية وبانشـــاء احلكومــة وال -54

ـــة الفـــ ة النتقاليـــة. وأحـــا  علمـــاا بـــاجلاود اسزابيـــة املبذولـــة ف ســـبيال التنميـــة الجتماعيـــة  بنااي
 وال تصادية وحتن  الد قراطية. و دد، توصيات.

وأشادت رواندا باخلطوات املتخذة مـن أجـال التخفيـف مـن وطـ ة الفقـر  وتعزيـز املنـاواة  -55
 لعنـــف القـــائم علـــ  نـــوع اجلـــن   ومكافحـــة الجتـــار ف األشـــخا  بـــ  اجلننـــ   ومكافحـــة ا

أشادت بتو يع مد شقر عل  ال وتوكول الختيارج الوا  امللحـق بالعاـد  كما  سيما األطفال؛ ل
الـــدو  اخلـــا  بـــاحلقوا املدنيـــة والنياســـية واىلـــادت     لةـــاء عقوبـــة اسعـــدا،. و ـــددمت روانـــدا 

 توصيات.
لمــــاا بالتحــــديات املتعلقــــة بالقضــــاء علــــ  الفقــــر  وتعزيــــز التعلــــيم  وأحاطــــت النــــنةال ع -56

والتمتــــع بــــبع  احلقــــوا األساســــية. وأشــــارت    أ  مد شــــقر تنــــتحق دعــــم اجملتمــــع الــــدو  
 لتحن  حالة حقوا اسننا  فياا. و ددمت الننةال توصيات.

تعليم والرعاية الصحية. ونودهت سرياليو  باجلاود املبذولة لستعادة الد قراطية و تاحة ال -51
وشــــ دعت مد شــــقر علــــ  وضــــع حــــد لعمــــال األطفــــال  وعلــــ  مقاضــــاة عيــــع مــــرتكيب أعمــــال 
التعذيب  وعل  مكافحة الجتار  وتعزيز املناواة ب  اجلنن   ومشـاركة القطـاع العـا،. و ـددمت 

 توصيات.
صـــاحلة وأحاطـــت ســـنةافورة علمـــاا بانشـــاء حكومـــة وحـــدة وباُّتـــا  خطـــوات ف ســـبيال امل -58

الوطنيــة. وأشــادت بالتــدابري املتخــذة لتينــري التحــاا األطفــال  ــدداا باملــدارس وملكافحــة العنــف 
 القائم عل  نوع اجلن . و ددمت سنةافورة توصيات.

وأشـــادت ســـلوفينيا بـــالتو يع علـــ  ال وتوكـــول الختيـــارج الوـــا  امللحـــق بالعاـــد الـــدو   -52
ال وتوكول الختيـارج ىلادت     لةاء عقوبة اسعدا،  وعل  اخلا  باحلقوا املدنية والنياسية وا

. ورحدبـت بـاجلاود املبذولـة مـن أجـال  دراج لتفا ية حقوا الطفال املتعلـق بـاجراء تقـدمي البال ـات
مـــن صـــعوبة العنـــف القـــائم علـــ  نـــوع اجلـــن  ف القـــانو  اجلنـــائي. وأعربـــت ســـلوفينيا عـــن  لقاـــا 

 ومرافق الصرت الصحي. و ددمت سلوفينيا توصيات.احلصول عل  ميامل الشرب الن يفة 
ورحدبت جنوب أفريقيا باجلاود املبذولة ف سبيال كفالة األمن الةذائي واحلق ف الصحة   -60

وبتنفيــذ مشــاريع وهياكــال أساســية اجتماعيــة. وشــ دعت اجملتمــع الــدو  علــ  دعــم مد شــقر ف 
 مناعياا اسةائية. و ددمت جنوب أفريقيا توصيات.
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ونودهــت جنــوب النــودا  باسصــال  الـــد قراطي ف مد شــقر. ولح ــت تفــا م الفقـــر  -61
ر م التدابري املتخذة للقضاء علي   وأشارت    ضرورة بذل مزيـد مـن اجلاـود. وأحاطـت جنـوب 
ــــدابري املتخــــذة ملكافحــــة الجتــــار  ــــة حلقــــوا اسننــــا  وبالت النــــودا  علمــــاا بانشــــاء مخسنــــة وطني

 وصية.باألشخا . و ددمت ت
وأشــادت  ســبانيا بــالتزا، مد شــقر حبقــوا اسننــا   وبتنفيــذ التوصــيات الصــادرة خــالل  -63

الدورة األو  من الستعراض الدورج الشامال  وبالتو يع عل  ال وتوكول الختيـارج الوـا  امللحـق 
بالتــدابري بالعاــد الــدو  اخلــا  بــاحلقوا املدنيــة والنياســية واىلــادت     لةــاء عقوبــة اسعــدا،  و 

 املتخذة لتعزيز التعليم. وأعربت  سبانيا عن  لقاا من العنف املنز . و ددمت  سبانيا توصيات.
ولح ــت النــودا  اعتمــاد الدســـتور  واخلطــوات املتخــذة حلمايـــة صــحة الننــاء واألطفـــال   -63

 3015-3013ة أحاطـت علمـاا  طـة التعلـيم املخ تـة للفـ   كما  و نشاء الل نة الوطنية حلماية الطفال.
 الرامية    حتن  فر  الستفادة من التعليم. و دمدت النودا  توصيات.

وأشادت سوينرا باسصـال  النياسـي  لكناـا أعربـت عـن  لقاـا مـن ال ـروت النـائدة  -64
ف النـــ و   ومـــن ورود ادعـــاءات التعـــرض للتعـــذيب واسفـــالت مـــن العقـــاب  ومـــن املمارســـات 

والـــزواج القنـــرج  وعـــد، العـــ ات   "مـــولي ج"تقليـــد فياـــا   ـــا لننـــاء التقليديـــة الـــف متيـــز ضـــد ا
 بال تصاب الزوجي بوصف  جر ة. و ددمت سوينرا توصيات.

ورحدبـت تايلنــد بانشـاء مخسنــة وطنيــة حلقـوا اسننــا  وباألسـبقية التشــريعية لالتفا ــات  -65
قضاء عل  الفقـر والبطالـة مـن الدولية املصادا علياا. وحبدذت أ  يكو  بذل اجلاود ف سبيال ال

 األولويات. ورحدبت بالتقد، احملري ف حتن   طاعي الصحة والتعليم. و ددمت تايلند توصيات.
ونودهــت تو ــو بالنتخابــات احلــرة األخــرية  مشــرية    اجلاــود املبذولــة لســتعادة ســيادة  -66

قـــوا اسننـــا  وبالتـــدابري القـــانو  وملكافحـــة الفنـــاد. وأحاطـــت علمـــاا بانشـــاء مخسنـــة وطنيـــة حل
 املتخذة حلماية الفإات الضعيفة من النناء واألطفال. و ددمت تو و توصيات.

وأشارت مد شقر    انطالا عملية التصديق عل  ال وتوكول الختيارج الوا  امللحـق  -61
كـرت أ  بالعاد الدو  اخلـا  بـاحلقوا املدنيـة والنياسـية واىلـادت     لةـاء عقوبـة اسعـدا،  و  

 احلكومة ستعتمدمل  ريباا  بال عرض  عل  ال ملا .
وفيمـــا يتعلـــق حبالـــة األطفـــال التـــوائم  أشـــارت مد شـــقر    أنـــ   ـــد أضحـــرَي اليـــو، بعـــ   -68

َيكـن يضنـمل للتـوائم ف  مل التقد،  بفضال الدعم املقد، من برنامج األمم املتحدة اسةائي  حيـ 
منــاطق أخــرت . وحي ــ   أو  مــو  علــ  النشــ ة ف مقاطعــاتالنــابق بالبقــاء ف  ــراهم وكــانوا يضر 

التوائم اليو، بـالقبول ف األريـات  بـال   ـم يشـاركو  حـح ف الحتفـالت باأليـا، الدوليـة حلقـوا 
اسننا . وفضالا عن  لط  وبدعم من برنامج األمم املتحدة اسةائي  أض يَم مركز لفائدة الوالـدين 

 وائمام ف كنف األسرة.الذين يوافقو  عل  تنشإة ت
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سـيما بنـبب  ل واع فت مد شقر ب  ا واجات صعوبات ف  ال نيروت الحت اي  -62
األيمة النياسية  لكناا أشارت    بذل جاود من أجال خف  معدلت الوفيات وسوء التةذية 
ف النـــ و . وفيمـــا يتعلـــق حبـــالت التعـــذيب املبلـــق عناـــا  أفـــادت مد شـــقر بـــاجراء حتقيقـــات 

ســـيما الل نــة الدوليـــة للصـــليب  ل أشـــارت    تعاو ــا الوثيـــق مـــع من مــات دوليـــة  كمـــا   داريــة.
األمـر    جانـب من مــات  ـري حكوميــة  كانـت تطلعاــا علـ  أج خلــال تالح ـ  ف النــ و . 

 وبضذلت أيضاا جاود لتحن  اىلياكال األساسية والةذاء واألمن ف الن و .
ديــــد و ارطــــة الطريــــق وبانشــــاء املخسنــــة الوطنيــــة حلقــــوا ورحدبــــت تــــون  بالدســــتور اجل -10

   املكلفـــ  بوليـــات ف  طـــار اسجـــراءات دعـــوة دائمـــة توجيـــ  اسننـــا  طبقـــاا ملبـــاد  بـــاري  وب
مـــن أجـــال القضـــاء علـــ  العنـــف ضـــد الننـــاء واألطفـــال. اخلاصـــة. وشـــ عت علـــ  بـــذل جاـــود 

 و ددمت تون  توصيات.
   املكلفـ  دعـوة دائمـة بتوجيـ  اعتمـاد الدسـتور اجلديـد و ونودهت تركيـا بالنتخابـات وب -11

بوليــات ف  طــار اسجــراءات اخلاصــة وبانشــاء مخسنــة وطنيــة حلقــوا اسننــا . وشــ عت تركيــا 
اجلاــود املبذولــة ف  ــال التعلــيم ولح ــت املشــاكال القائمــة ف  ــال التنــ يال املــد . و ــددمت 

 تركيا توصيات.
تحـــدة ل يطانيـــا الع مـــ  وأيرلنـــدا الشـــمالية بالتقـــد، احملـــري ف منـــ لة ورحدبـــت اململكـــة امل -13

الجتـــار وبالتـــدابري املتخـــذة ملكافحـــة الفنـــاد. ولح ـــت عـــد، تصـــديق مد شـــقر علـــ  صـــكو  
  ليميــة  وحوتاــا علــ  بــذل جاــود مــن أجــال مكافحــة الفنــاد والعنــف القــائم علــ  نــوع اجلــن . 

 و ددمت توصيات.
الوطنية املنتقلة لالنتخابـات  انيا املتحدة حبكومة الوحدة وبالل نة وأشادت عاورية تنز  -13

وحوــت األحــزاب النياســية علــ  الوفــاء بتعاــدا ا الناشــإة عــن خارطــة الطريــق. وحوــت املفوضــيَة 
 النامية حلقوا اسننا  عل  تقدمي الدعم. و ددمت توصيات.

قراطيـــة وباللتزامـــات بتشــــكيال ورحدبـــت الوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة بالنتخابـــات الد  -14
حكومة متويلية. وأعربت عن  لقاا من الفناد وجتاويات  وات األمن ومن التمييز ضد الننـاء ف 

  انو  اجلننية. و ددمت توصيات.
ورحدبــــت أورو ــــواج بــــاللتزا، باســــتعادة ســــيادة القــــانو ؛ وبــــاجلاود املبذولــــة ف  ــــالت  -15

الفإـــات الضـــعيفة مـــن الننـــاء واألطفـــال؛ وبالتـــدابري الدســـتورية التعلـــيم ومكافحـــة الفنـــاد ومايـــة 
املتخذة ملناهضة التعذيب وسوء املعاملة. وأعربت عن  لقاا  ياء عدد الفقراء. و ددمت أورو واج 

 توصيات.
  014-3011ولح ت عاورية فنـزويال البوليفاريـة التقـد، احملـري فيمـا يتعلدـق بالقـانو  ر ـم  -16

خارطــة طريــق لشطــار التشــريعي اجلديــد؛ و نشــاء الل نــة الوطنيــة املنــتقلة حلقــوا الــذج يشــتمال علــ  
 اسننا ؛ والتدابري املتخذة حلماية النناء واألطفال. و ددمت توصيات.
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بــاجلاود املبذولــة لتنفيــذ التوصــيات املقبولــة خــالل الــدورة األو  مــن  نــا، فييــتورحدبــت  -11
 حتقــق مــن  جنــايات ف  ــال حقــوا اسننــا    ــا مــاا الســتعراض الــدورج الشــامال. وأحاطــت عل

 توصيات. نا، فييتسيما حقوا املرأة والطفال  ر م الصعوبات ال تصادية. و ددمت  ل
التفا يــة الدوليــة حلمايــة حقــوا وأشــادت اجلزائــر بــاجراء  صــالحات  وبالتصــديق علــ   -18

ف سـبيال مكافحـة الفقـر ومايـة حقــوا   وبـاجلاود املبذولـة عيـع العمـال املاـاجرين وأفـراد أسـرهم
الجتــــار باألشــــخا  والنــــياحة املــــرأة والطفــــال. وحوــــت علــــ  بــــذل مزيــــد مــــن اجلاــــود ملكافحــــة 

 اجلننية  ودعت اجملتمع الدو     تقدمي الدعم. و ددمت اجلزائر توصيات.
بالتـدابري واع فت أنةول باجلاود املبذولة دعماا حلقوا الطفال وحقـوا املعـا  . ونودهـت  -12

املتخــذة حلمايــة الفإــات الضــعيفة مــن الننــاء واألطفــال  و شــروع القــانو  املتعلــق بتعــديال  ــانو  
 اجلننية  و بادرات حمو األمية. و ددمت أنةول توصيات.

وأشـــادت األرجنتـــ  بالنتخابـــات وباعتمـــاد الدســـتور اجلديـــد. وأعربـــت عـــن  لقاـــا مـــن  -80
واءمـــة التشـــريعات احملليـــة مـــع املعاهـــدات الدوليـــة املصـــادا التمييـــز ضـــد الننـــاء وشـــ عت علـــ  م
 علياا. و ددمت األرجنت  توصيات.

وأعربــت أرمينيــا عــن  لقاــا مــن عــد، التصــديق علــ  صــكو  دوليــة ومــن تــد  معــدلت  -81
ـــة فيمـــا يتعلـــق  حـــو األميـــة وتعلـــيم األطفـــال  وج  اللتحـــاا باملـــدارس. ورحدبـــت بـــاجلاود املبذول

 ناواة ب  اجلنن  ف املدارس. و ددمت أرمينيا توصيات.اسعا ة وامل
ورحدبــت أســ اليا بالتقــد، احملــري فيمــا يتعلــق بالنتخابــات وعقوبــة اسعــدا،. وأعربــت عــن  -83

 لقاا من استةالل األطفال ف البةاء ومن النياحة اجلننية والجتار باألشـخا  والعنـف القـائم 
ابق. وحودت عل  اُّتا   جراءات ف  ال التعلـيم. و ـددمت عل  نوع اجلن  واحت اي الرئي  الن

 أس اليا توصيات.
ونودهـــــت بـــــنةالديمل بـــــاجلاود املبذولـــــة  ر ـــــم العديـــــد مـــــن التحـــــديات املطروحـــــة. ورحبـــــت  -83

وباسصـال  النياسـي  مشـرية    أ  الدسـتور اجلديـد  3013 عا، بالنتخابات النلمية الف شادها
التفا يــة الدوليــة حلمايــة دت بــنةالديمل بالتقــد، احملــري  ــو التصــديق علــ  يخكــد حقــوا الننــاء. وأشــا

 وش عت عل  مزيد من التعاو  الدو . حقوا عيع العمال املااجرين وأفراد أسرهم
وأ ــردت بل يكــا بــالردود املقدمــة علــ  األســإلة املوجاــة منــبقاا. ورحدبــت بانشــاء الل نــة  -84

وطلبت احلصول عل  معلومات  ضافية عـن تنفيـذ  ـانو  ملكيـة الوطنية املنتقلة حلقوا اسننا  
 األراضي. و ددمت بل يكا توصيات.

أحريتــــ  مد شــــقر مــــن تقــــد، فيمــــا يتعلــــق بالد قراطيــــة وســــيادة   ــــا وأشــــادت بوتنــــوانا -85
اُّتذتــ  مــن تــدابري دســتورية ومعياريــة  ــدت مايــة حقــوا اسننــا . وأعربــت عــن  و ــا القــانو  

رد مــــن تقــــارير عــــن الجتــــار باألشــــخا  والحت ــــاي دو  حماكمــــة وتــــردج نيــــروت  لقاــــا جملدــــا و 
 الحت اي. و ددمت بوتنوانا توصيات.
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التفا يـة الدوليـة حلمايـة حقـوا ورحدبت ال اييال باعتماد الدستور اجلديد وبالتو يع علـ   -86
زيـز حقـوا اسننـا . وبانشاء جلا  وطنية حلماية الطفـال وتع عيع العمال املااجرين وأفراد أسرهم

لكناــا اع فـــت بالتحـــديات املطروحــة املتبقيـــة املتعلقـــة باملصــاحلة واملشـــاركة النياســـيت . و ـــددمت 
 ال اييال توصيات.

بالتقــد، احملــري فيمــا يتعلــق بالنتخابــات واسصــالحات احلكوميــة  فاســو بوركينــاوأشــادت  -81
التفا يـــة الدوليـــة حلمايـــة حقـــوا عيـــع والدســـتورية. ورحدبـــت بالتقـــد، احملـــري  ـــو التصـــديق علـــ  

  وباجتــامل  نشــاء مخسنــة وطنيــة حلقــوا اسننــا   وتعزيــز حقــوا العمــال املاــاجرين وأفــراد أســرهم
 املرأة والطفال  وش دعت اسصال  القضائي.

وباسصالحات املخسنية واسداريـة والتشـريعية  3013 عا، ورحدبت بوروندج بانتخابات -88
املتخذة فيما    التوقيـف ف  ـال حقـوا اسننـا . وأشـادت بانشـاء الل نـة  املن زة وبالتدابري

الوطنيـة املنــتقلة حلقــوا اسننــا  وبوضــع السـ اتي ية الوطنيــة للتمويــال الشــامال  وشــ دعت علــ  
  حراي مزيد من التقد،.

وتنــاءلت كنــدا عــن مــدت منــامهة  نشــاء الل نــة الوطنيــة املنــتقلة حلقــوا اسننــا  ف  -82
سـيما  ول تنيينـاا حلمايـة حقـوا اسننـا . ورحدبـت بالتقـد، احملـري اد ن ا، أكور فعاليـة وأ ـال  ز

 . و ددمت كندا توصيات.3013 عا، بالنتخابات النلمية الف نض مت ف
ورحدبــــت عاوريـــــة أفريقيــــا الوســـــط  بن ــــا  النتخابـــــات؛ وبالتــــدابري التشـــــريعية املتخـــــذة ف  -20

ائي والنــــياحة اجلننــــية والســــتةالل الت ــــارج لألطفــــال؛ وبالتــــدابري املتخــــذة  ــــالت التعلــــيم البتــــد
 ملكافحة العنف القائم عل  نوع اجلن . وطلبت    اجملتمع الدو  تقدمي الدعم. و ددمت توصيات.

 وأحاطـــت تشـــاد علمـــاا بالتقـــد، احملـــري منـــذ الـــدورة األو  مـــن الســـتعراض الـــدورج الشـــامال  -21
مخسنـة وطنيـة حلقـوا اسننــا   والتـدابري املتخـذة فيمـا يتعلـق بـاحلقوا ال تصــادية  ف  لـط  نشـاء  ـا

 والجتماعية والوقافية  واجلاود املبذولة حلماية النناء واألطفال. و ددمت تشاد توصية.
وأعربــت الصــ  عــن تقــديرها للتحنــينات املخسنــية والتــدابري املتخــذة  ياء العنــف املنــز   -23
الجتــار باألشــخا  وال ــروت النــائدة ف النــ و  والتوقيــف ف  ــال حقــوا اسننــا  ومايــة و 

الفإــات الضــعيفة. ورحدبــت الصــ  بتعــاو  مد شــقر مــع املفوضــية النــامية حلقــوا اسننــا  ومــع 
 هيإات املعاهدات واسجراءات اخلاصة. و ددمت توصية.

تفا يـة الدوليـة حلمايـة حقـوا عيـع العمـال الورحدبت الكونةو بالتقد، احملري فيما     -23
  و نشاء مخسنـة وطنيـة حلقـوا اسننـا  والل نـة الوطنيـة حلمايـة الطفـال  املااجرين وأفراد أسرهم

و صال   وان  الجتار. وش عت الكونةو عل  تنفيذ التوصيات الف  ـضدمت أثنـاء الـدورة األو  
 مناعدة دولية.من الستعراض الدورج الشامال  ودعت    تقدمي 

وأحاطــت كوســتاريكا علمــاا بالتــدابري املتخــذة لضــما   تاحــة التعلــيم لل ميــع وب نشــطة  -24
التوقيــف ف  ــال حقــوا اسننــا  لفائــدة مــونيفي القطــاع العــا،. ولح ــت و ــف تطبيــق عقوبــة 
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اخلــا  اسعــدا، حبكــم الوا ــع  والتو يــع علــ  ال وتوكــول الختيــارج الوــا  امللحــق بالعاــد الــدو  
 باحلقوا املدنية والنياسية واىلادت     لةاء عقوبة اسعدا،. و ددمت توصيات.

علمــاا باسصــالحات املن ــزة ملواءمــة النياســات الوطنيــة مــع املعــايري  ديفــوار كــوتوأحاطــت   -25
 الدوليــة  ورحدبــت بتن ــيم انتخابــات د قراطيــة. وشــ عت اجلاــود املبذولــة فيمــا يتعلــق با ليــات الدوليــة

 والعنف املنز  والستةالل اجلنني وحقوا الفإات الضعيفة. و ددمت توصيات.
ولح ــــت كوبــــا التــــزا، مد شــــقر بعمليــــة الســــتعراض الــــدورج الشــــامال  وتعاو ــــا مــــع  -26

املفوضــية النــامية حلقــوا اسننــا . وســلطت الضــوء علــ  اسصــال  القضــائي  والتقــد، احملــري ف 
ة  واجلاـــود املبذولـــة ملكافحـــة الفقـــر الـــف ياد ـــا األيمـــة  حلاحـــاا.  ـــال احلقـــوا املدنيـــة والنياســـي

 و ددمت كوبا توصيات.
 وأشادت عاورية الكونةو الد قراطية بالتقـد، احملـري ر ـم الصـعوبات ف ا ونـة األخـرية  -21
ســيما فيمــا يتعلــق حبقــوا املــرأة والطفــال. و كــرت  ضــافة     لــط أنــ  مــن شــ   اسصــالحات  ل

ة أ  حتندن التمتع باحلريات األساسية  مث ال روت النائدة ف الن و  لحقاا. و ددمت املخسني
 توصيات.

وســرق جيبــو  أ  تالحــظ اعتمــاد دســتور جديــد ســيعيد ترســيع حقــوا اسننــا  ويعزيهــا  -28
ف مد شقر. وطلبت    اجملتمع الدو  أ  يـدعم مد شـقر ف حتقيـق أهـدافاا. و ـددمت جيبـو  

 توصيات.
ونودهــت مصــر بــاحلوار الــوطا الشــامال الــذج مــن شــ ن  أ  يفضــي ف  ايــة املطــات     -22

 رسـاء ن ــا، د قراطـي دائــم  وأشـادت بانشــاء مخسنــة وطنيـة حلقــوا اسننـا  وبالتــدابري املتخــذة 
لتمكــ  الننــاء وحلمايــة صــحة الننــاء واألطفــال وحتنــ  فــر  الســتفادة مــن الرعايــة الصــحية. 

 توصيات.و ددمت مصر 
وأحاطــــت  ثيوبيــــا علمــــاا بانشــــاء الل نـــــة الوطنيــــة املنــــتقلة حلقــــوا اسننــــا   ونوهـــــت  -100

بذلتــــ  مد شــــقر مــــن جاــــود ملكافحــــة الجتــــار والســــتةالل   ــــا باســــتعادة الد قراطيــــة. ورحدبــــت
 اجلنني  وبدعماا للنناء واألطفال. و ددمت  ثيوبيا توصيات.

ـــــد مـــــن -101 ـــــذل مزي ـــــ  ب ـــــاا لتحنـــــ  حقـــــوا اسننـــــا .  وشـــــ دعت فرننـــــا عل اجلاـــــود توخي
عمــا واستفنــرت عــن وضــع مشــروع  ــانو  مكافحــة الجتــار باألشــخا  والتــدابري  ات الصــلة  و 

 . و ددمت فرننا توصيات.  ا كا  يضزَمع  صال  الن و 
ورحدبــــت  ــــابو  بتعــــاو  مد شــــقر مــــع ا ليــــات الدوليــــة حلقــــوا اسننــــا  وبــــاخلطوات  -103

ة الننــاء واألطفــال وكفالــة التةطيــة ف  ــال التلقــيل. وحوــت اجملتمــع الــدو  املتخــذة حلمايــة صــح
 عل  دعم اجلاود الف تبذىلا مد شقر. و ددمت  ابو  توصيات.
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وأعربــت أملانيــا عــن  لقاــا  ياء حالــة حقــوا اسننــا  ف مد شــقر  وحوــت البلــد علــ   -103
ة األو  مــن الســتعراض الــدورج تنــريع جاــودمل لتحنــ  تنفيــذ التوصــيات الصــادرة خــالل الــدور 

 الشامال. و ددمت أملانيا توصيات.
وفيما يتعلق بوضع الرئي  النابق مار  رافالومانانا   كرت مد شقر أ  خارطة الطريق  -104

تن  عل  عودت   ري املشروطة  ولكن بناء عل  حتضري مالئم. ولكن مار  رافالومانانا عاد بنـاءا 
دتـ  موضـع  دانـة مـن اجملتمـع الـدو  أيضـاا وأدت    القيـا، ب نشـطة عل   رار انفـرادج وكانـت عو 

ياد من خطر الو ـوع ف أيمـات جديـدة بينمـا البلـد ف حاجـة  ما ُّتريبية تدعو    العصيا   وهو
بـضذل مـن جاـود. وهكـذا  مـا يضـع ف ماـب الـريل عيـع مـا    الستقرار لتصـحيل منـارمل. وهـو

ذ بةية احلفال عل  الن ا، العا،. فا  القرار بوضع  رهن اس امة  اجل ية  د اُّتخ
وفيمــا  ــ  الل نــة الوطنيــة املنــتقلة حلقــوا اسننــا   أدخــال القــانو  اجلديــد تةيــريات  -105

 وجــب  أمــا ملحونيــة. وفيمــا مضــ   كانــت اىليإــة التنفيذيــة هــي املكلفــة بتعيــ  أعضــاء الل نــة.
ة    اىليإــات املعينــة  انونيــاا. وطبقــاا ىلــذا القــانو   التشــريعات اجلديــدة فقــد أضوكــال أداء هــذمل املامــ

نــــع أعضــــاء الل نــــة مــــن النتمــــاء ألج حــــزب  الــــذج يتماشــــ  مــــع مقتضــــيات مبــــاد  بــــاري    ض
 سياسي.
وأكــدت مد شـــقر أ  مكافحـــة الفنـــاد مـــن أولويـــات النياســـة العامـــة للحكومـــة. و ـــد  -106

الفنـاد  صـد تنفيـذ هـذمل النياسـة العامـة أضطلق برنامج لسـتعراض خطـة العمـال اخلاصـة  كافحـة 
 يعلــ  املنــتوت القطــاعي. وينــتند هــذا الســـتعراض    نتــائج ال نــامج النــابق وزــب أ  يراعـــ

 عيع اجلاات املعنية الف تدعم مد شقر ف مكافحتاا للفناد.
وف اخلتـا،  أعربــت مد شـقر عــن خــال  شـكرها جلميــع الــدول الـف شــاركت ف احلــوار  -101
جو من التعاو . وأعربت مد شقر عن أملاـا ف أ  تكـو  تعليقا ـا  ـد  وف اعلي برو  بنداءةالتف

 مــدت تطــور حالــة حقــوا اسننــا  ف البلــد منــذ تقــدمي تقريرهــا األول ف مــا أوضــحت    حــد
. وشــدد الوفــد علــ  أ  حكومتــ   ــد أحاطــت علمــاا اميــع املالح ــات والتوصــيات 3010 عــا،

دول وســتن ر فياــا بعنايــة بالةــة. وســتقدد، مد شــقر ردوداا خطيــة علــ  أج الصــادرة عــن عيــع الــ
 جابة ن راا لضيق الو ت. و الت مد شقر   ا تدر  الصعوبات الف حتـول دو   بال أسإلة نيلت

 عمــال حقــوا اسننــا  بالكامــال ف البلــد. ورئــي  اجلماوريــة واحلكومــة مصــمما  علــ  مواصــلة 
واحلفـــال علياـــا حتقيقـــاا للعدالـــة الجتماعيـــة والتنميـــة املنـــتدامة  تشـــ يع ســـيادة القـــانو  وتعزيزهـــا

والشـاملة لنــكا  البلـد. وأخــرياا  كـررت مد شــقر نـداءها للم تمــع الـدو  كــي يواكـب جاودهــا 
 الرامية    حتن  حالة حقوا اسننا .
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 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
والتتتتي  دمد ختتتال الحتتتوار التفتتتاعليبحثتتتد مدغشتتتقر التوصتتتيات التاليتتتة التتتتي   تتت -108

 تحظى بتأييدها:
اتفا يتتة حقتتوق اص تتخا  اتختتاا الخاتتوات الالمتتة للتلتتديق علتتى  108-1

االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتل العمتتال المدتتاجرين وأ تتراد اوي اإلعا تتةو و 
البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل أ تت ال التمييتتز ضتتد و و أستتره 
و والبروتوكتتتتول االختيتتتتاري التفا يتتتتة مناهىتتتتة التعتتتت يب وغيتتتتر  متتتتن ضتتتترو  أةالمتتتتر 

 المدينة )غانا(؛ أو الاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة
النظتتتر  تتتي التلتتتديق  تتتي أ تتتر  و تتتد مم تتتن علتتتى أبتتترل اللتتت و   108-3

االتفا يتة الدوليتة لحمايتة جميتل اص تخا  متن  يدتا  بمتا الدولية لحقوق اإلنسانو
 )اليابان(؛ الختفاء القسري واتفا ية حقوق اص خا  اوي اإلعا ةا

البروتوكتتتول االختيتتتاري التفا يتتتة مناهىتتتة التعتتت يب علتتتى  التلتتتديق 108-3
 (؛)مالي المدينة أو ةالاإنساني أو العقوبة القاسية أو وغير  من ضرو  المعاملة

دتد التدولي البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالع التلديق علتى 108-4
)الجبتتل  الختتا  بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والدتتادء إلتتى إلعتتاء عقوبتتة اإلعتتدا 

 (؛اصسود
البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل التلتتديق علتتى  108-5

 ا(؛)هولند أ  ال التمييز ضد المرأة
البروتوكتتول االختيتتاري الثتتاني و علتتى علتتى ستتبيل اصولويتتةالتلتتديقو  108-6

ملحتتق بالعدتتد التتدولي الختتا  بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والدتتادء إلتتى إلعتتاء ال
 (؛)النرويج عقوبة اإلعدا 

التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل  البروتوكتتول االختيتتاريالتلتتديق علتتى  108-1
 )النرويج(؛9111 عا  المبر   ي أ  ال التمييز ضد المرأة

االتفا يتتتتة الدوليتتتتة ى تستتتتريل وتيتتتترة الجدتتتتود المب ولتتتتة لانىتتتتما  إلتتتت 108-8
و وموا اة المجلس بتحديث لحماية حقوق جميل العمال المداجرين وأ راد أسره 

 (؛)الفلبين خال الدورة المقبلة من االستعراض الدوري الشاملعن تنفي ها 
البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي التلديق علتى  108-2

 (؛)البرتعال ة والدادء إلى إلعاء عقوبة اإلعدا الخا  بالحقوق المدنية والسياسي
__________ 

 

 .الستنتاجات والتوصيات مل حترر **
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التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل  التلتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري 108-10
 (؛)البرتعال أ  ال التمييز ضد المرأة

البروتوكتتتتتول االختيتتتتتاري للعدتتتتتد التتتتتدولي الختتتتتا  التلتتتتتديق علتتتتتى  108-11
كتتتتول االختيتتتتاري التفا يتتتتة البروتو ؛ و بتتتتالحقوق اال تلتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقا يتتتتة
 ةالاإنستتاني أو العقوبتتة القاستتية أو مناهىتتة التعتت يب وغيتتر  متتن ضتترو  المعاملتتة

 االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتل اص تتتخا  متتتن االختفتتتاء القستتتريالمدينتتتة؛ و  أو
 (؛)البرتعال
اتفا يتتتتة منتتتتل جريمتتتتة اإلبتتتتادة الجماعيتتتتة  النظتتتتر  تتتتي التلتتتتديق علتتتتى 108-13

 (؛نداا)رو  والمعا بة عليدا
البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي التلديق علتى  108-13

 (؛)رواندا الخا  بالحقوق المدنية والسياسية والدادء إلى إلعاء عقوبة اإلعدا 
التلتتديق علتتى جميتتل االتفا يتتات الدوليتتة التتتي و عتدتتاو إلتتى جانتتب  108-14

والبروتوكتتتول  ن االختفتتتاء القستتترياالتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتل اص تتتخا  متتت
 (؛)سيراليون التفا ية القىاء على جميل أ  ال التمييز ضد المرأة االختياري

اتفا يتتة حقتتوق اص تتخا  اوي اإلعا تتة وبروتوكولدتتا التلتتديق علتتى  108-15
 (؛)جنو  أ ريقيا االختياري

  لعدد الدولي الختاالملحق باالبروتوكول االختياري التلديق على  108-16
التحقيتتتتق و إضتتتتا ة إلتتتتى  بتتتتول  ليتتتتة بتتتتالحقوق اال تلتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقا يتتتتة

 (؛)إسبانيا والتواصل بين الدول
البروتوكتتتول االختيتتتاري التفا يتتتة مناهىتتتة علتتتى  التعجيتتتل بالتلتتتديق 108-11

 المدينتة أو ةالاإنستاني أو العقوبتة القاستية أو التع يب وغيتر  متن ضترو  المعاملتة
 ا(؛سر وبتنفي   )سوي

التفا ية القىتاء علتى  التعجيل بالتلديق على البروتوكول االختياري 108-18
 ا(؛وبتنفي   )سويسر  جميل أ  ال التمييز ضد المرأة

البروتوكتتتول االختيتتتاري التفا يتتتة مناهىتتتة التعتتت يب علتتتى التلتتتديق  108-12
 (؛توغو) المدينة أو ةالاإنساني أو العقوبة القاسية أو وغير  من ضرو  المعاملة

االتفا يتتة و  اتفا يتتة حقتتوق اص تتخا  اوي اإلعا تتةوالتلتتديق علتتى  108-30
البروتوكتتول االختيتتاري الدوليتتة لحمايتتة جميتتل اص تتخا  متتن االختفتتاء القستتريو و 
 العقوبتتتتتة القاستتتتتية أو التفا يتتتتتة مناهىتتتتتة التعتتتتت يب وغيتتتتتر  متتتتتن ضتتتتترو  المعاملتتتتتة

 (؛)تونس المدينة أو ةالاإنساني أو
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البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي علتى التلديق  108-31
 ا(؛)تركي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية والدادء إلى إلعاء عقوبة اإلعدا 

البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي التلديق علتى  108-33
  إلعتتتتتاء عقوبتتتتتة اإلعتتتتتدا والدتتتتتادء إلتتتتتىوق المدنيتتتتتة والسياستتتتتية الختتتتتا  بتتتتتالحق

 (؛)أوروغواي
البروتوكتتتول االختيتتتاري التفا يتتتة مناهىتتتة التعتتت يب التلتتتديق علتتتى  108-33

 المدينتتتتتتة أو ةالاإنستتتتتتاني أو العقوبتتتتتتة القاستتتتتتية أو وغيتتتتتتر  متتتتتتن ضتتتتتترو  المعاملتتتتتتة
 (؛)أوروغواي

االتفتاق بشتأن امتيتالات المح متة التلديقو دون أي تحفظو علتى  108-34
 (؛ ي)أوروغوا الجنائية الدولية وحلاناتدا

االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتل التلتتتديقو دون أي تحفتتتظو علتتتى  108-35
 (؛)أوروغواي اص خا  من االختفاء القسري

اتفا يتتة حقتتوق اص تتخا  اوي اإلعا تتة وبروتوكولدتتا التلتتديق علتتى  108-36
 (؛)أوروغواي االختياري

االتفا يتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتل اص تتتتخا  متتتتن التلتتتتديق علتتتتى  108-31
 (؛)اصرجنتين ختفاء القسرياال

التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل  التلتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري 108-38
و واتختتتتاا تتتتتدابير للقىتتتتاء علتتتتى ممارستتتتات التمييتتتتز أ تتتت ال التمييتتتتز ضتتتتد المتتتترأة

 (؛)اصرجنتين
 اتفا يتة منتل جريمتة اإلبتادة الجماعيتة والمعا بتة عليدتااالنىما  إلتى  108-32
 ا(؛ )أرميني
ستتيما متتن  ال مواصتتلة الندتتوض بحقتتوق الفضتتات الىتتعيفة وحمايتدتتاو 108-30

 (؛البراليل) اتفا ية حقوق اص خا  اوي اإلعا ةخال التلديق على 
التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل  التلتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري 108-31

 )جمدورية أ ريقيا الوساى(؛ أ  ال التمييز ضد المرأة
البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي التلديق علتى  108-33

 تي التشتريعات  إلعتاء عقوبتة اإلعتدا بدتدء  والخا  بالحقوق المدنية والسياستية
 (؛)كوستاري ا الوطنية
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 التلتتتتديق علتتتتى اللتتتت و  الدوليتتتتة التتتتتي و عتتتتد عليدتتتتا مدغشتتتتقرو 108-33
القستري؛ وإدرا   االتفا ية الدولية لحماية جميتل اص تخا  متن االختفتاءسيما  ال

 (؛) رنسا أح امدا  ي التشريعات الوطنية
البروتوكتول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعدتد التدولي التلديق علتى  108-34

المو َّتتل  الختتا  بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والدتتادء إلتتى إلعتتاء عقوبتتة اإلعتتدا 
هتتت ا ؛ وكتتت لع تعتتتديل التشتتتريعات الجنائيتتتة الوطنيتتتة علتتتى 2192 عتتتا  عليتتتي  تتتي

 (؛اصساس وهو موضوع  يد المنا شة  ي الجمعية الوطنية ) رنسا
البروتوكتتتتول االختيتتتتاري الثتتتتاني الملحتتتتق النظتتتتر  تتتتي التلتتتتديق علتتتتى  108-35

بالعدتتد التتتدولي الختتا  بتتتالحقوق المدنيتتة والسياستتتية والدتتادء إلتتتى إلعتتاء عقوبتتتة 
 (؛)غابون 2192 عا  و والمو َّل عليي  ياإلعدا 
 اتفا يتتتة حقتتتوق اص تتتخا  اوي اإلعا تتتةالتلتتتديق علتتتى النظتتتر  تتتي  108-36

 (؛)غابون 2112 عا  المو ل عليدا  ي
علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل  التلتتديق 108-31

أ  ال التمييز ضد المرأةو واتخاا خاوات  انونية وعملية  عالة لم ا حتة العنتف 
 والندتتوض بالمستتاواة بتتين الجنستتينالقتتائ  علتتى نتتوع الجتتنس والقوالتتب النمايتتةو 

 )ألمانيا(؛
 البروتوكتتتول االختيتتتاري التفا يتتتة مناهىتتتة التعتتت يب التلتتتديق علتتتى 108-38

وكفالة امتثال المسؤولين كا ة للوائح االحتجال التي ينص عليدا القانون الملعا ي 
إلتتتى جانتتتب القواعتتتد النمواجيتتتة التتتدنيا لمعاملتتتة الستتتجناءو و قتتتاا للمعتتتايير الدوليتتتة 

 )ألمانيا(؛لحقوق اإلنسان 
االتفا يتة اتخاا التدابير المائمة لىتمان إدرا  االلتزامتات بموجتب  108-32

 تتتي القتتتتوانين  الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتتوق جميتتتل العمتتتتال المدتتتاجرين وأ تتتراد أستتتتره 
 (؛)إندونيسيا المحلية
مواءمة التشريعات الوطنية مل الل و  الدولية التتي صتد د عليدتا  108-40

 (؛ل)السنعا
 ا(؛العمل على إنشاء مؤسسة تعنى بتنفي  اتفا ية حقوق الافل )ليبي 108-41
الشتتتتروع  تتتتي إجتتتتراءات اعتمتتتتاد المؤسستتتتة الوطنيتتتتة لتعزيتتتتز وحمايتتتتة  108-43

 (؛ )البرتعالحقوق اإلنسان ضمن الفضة "ألف" و قاا لمبادئ باريس 
وحمايتة المؤسستة الوطنيتة لتعزيتز مواصلة جدودها الراميتة إلتى جعتل  108-43

 (؛البوليفارية( -) نزويا )جمدورية  حقوق اإلنسان تتما ى مل مبادئ باريس
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تخليص الموارد ال ا ية للجنة الوطنية لحقوق اإلنستان ل تي تقتو   108-44
 (؛)بلجي ا بعملدا
مواصتتلة التعتتاون متتل برنتتامج اصمتت  المتحتتدة اإلنمتتائي إلرستتاء أستتس  108-45

 (؛التجار  )ال ويد حقوق اإلنسان واستخا  العبر من
السعي إلى تنفي  التوصيات المتبقيتة متن التدورتين الستابقة والحاليتة  108-46

 (؛مبيقامن االستعراض الدوري الشامل )مول 
النظر  ي إعداد مؤ رات لحقوق اإلنسانو عماا بتا ترا  المفوضتية  108-41

لسياستات الوطنيتة السامية لحقوق اإلنسانو كأداة تتيح تقييماا أدق وأكثر اتسا اا ل
 (؛ ي مجال حقوق اإلنسان )البرتعال

مواصتتلة جدودهتتا الراميتتة إلتتى تم تتين المتترأة متتن ختتال عملدتتا متتل  108-48
سيم ن المرأة من التمتتل باالستتقال المتالي  مما برنامج اصم  المتحدة اإلنمائيو

 (؛)سنعا ورة مداراتدا التسييرية وإنتاجيتداومن تحسين 
 (؛نداالجمدور بحقوق اإلنسان )السو  إاكاء وعي 108-42
النظر  ي وضل سياسة وطنية للافل تشمل جوانب اللحة والثقا تة  108-50

 (؛والرياضة )تركيا
مواصتتلة بتترامج التنميتتة االجتماعيتتة واال تلتتادية للندتتوض بتتالحقوق  108-51

 (؛نا   ييداال تلادية واالجتماعية للس ان )
يات المتعلقتتتتة بتتتتالحقوق اال تلتتتتادية متتتتنح اصولويتتتتة لتنفيتتتت  التوصتتتت 108-53

 (؛واالجتماعية والثقا ية التي تأخر تنفي ها بسبب اصلمة السياسية )أنعوال
خارطتتتة طريتتتق الجماعتتتة اإلنمائيتتتة للجنتتتو  مواصتتتلة احتتتترا   تتترو   108-53

 (؛)أستراليااص ريقي وتعاون القادة السياسيين على تحقيق الملالحة 
ة إلى خفض معدل الباالة وإلى القىتاء علتى مواصلة جدودها الرامي 108-54

الفقرو والتأكيد على حماية الحقوق اال تلادية واالجتماعيتة والثقا يتة لخ تخا  
 (؛لليناوتعزيزها )

 (؛يبوتيج) حقوق اإلنسان  ي المناهج الدراسية إدرا  108-55
 (؛تعزيز الجدود الرامية إلى تنفي  اتفا ية حقوق الافل )ملر 108-56
 (؛ت ثيف تعاوندا مل هيضات المعاهدات )النيجر 108-51
اتخاا الخاوات الالمة للقىاء على الممارستات الثقا يتة التقليديتة  108-58

 (؛التي تميز ضد المرأة )غانا
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إحتترال مزيتتد متتن التقتتد   تتي تنفيتت  االتفا يتتات الدوليتتة التتتي صتتد د  108-52
تشتتريعات وتنظتتي  حمتتات  يدتتا ستتن ال بمتتا صتتارمةو عليدتتا محليتتاا واتختتاا تتتدابير

توعية من أجل القىاء على الممارسات التقليدية والثقا يتة التتي تميتز ضتد النستاء 
 (؛)هولندا والفتيات
مىاعفة جدودها لىمان تنفي  التشريعات التي تنص علتى م ا حتة  108-60

التمييز القائ  علتى أستاس نتوع الجتنس تنفيت اا  عتاالاو واتختاا تتدابير  عالتة لترستي  
 (؛ياان)إسب مساواة بين الجنسينال

ة جدودهتتا الراميتتة إلتتى اعتمتتاد تشتتريعات لم ا حتتة االتجتتتار واصتتلم 108-61
ستتتيما  يمتتتا يختتتص مستتتألة الجنستتتية والمستتتاواة بتتتين  وال ولحمايتتتة حقتتتوق المتتترأةو

 (؛)السودان الجنسين
حرصتتتاا علتتتى  مىتتتاعفة الجدتتتود لتحستتتين خدمتتتة التستتتجيل المتتتدني 108-63

 (؛)تركيا عند والدتد  تسجيل جميل اصطفال
إصا   انون الجنسية لديدا ل فالة المساواة بين جميتل المتواطنين  108-63

 اصطفتتتال عتتتد  تعتتترض  تتتي التمتتتتل بتتتالحق  تتتي متتتنح جنستتتيتد  صطفتتتالد  وضتتتمان
لخاتتتتتر انعتتتتتدا  الجنستتتتتية )الواليتتتتتات المتحتتتتتدة  المولتتتتتودين صمدتتتتتات ملعا تتتتتيات

 (؛اصمري ية
 (؛ة إلى الحد من التمييز ضد التوائ  )أنعوالمىاعفة الجدود الرامي 108-64
تابيتتتق  تتتانون المل يتتتة العقاريتتتة تابيقتتتاا  عتتتاالا اتبتتتاع سياستتتة ل فالتتتة  108-65

 )بلجي ا(؛وتجاول اصعراء التي تمنل النساء من وراثة اصراضي 
مىتتتاعفة الجدتتتود الراميتتتة إلتتتى م ا حتتتة التمييتتتز علتتتى أستتتاس نتتتوع  108-66

ضتتل حتتد للمعاملتتة التمييزيتتة التتتي تتتؤثر علتتى اصطفتتال و ستتيما متتن أجتتل  ال الجتتنسو
 (؛)البراليل المولودين ص  أجنبي متزو  من امرأة ملعا ية

وضتتتتل إطتتتتار لم ا حتتتتة العنتتتتف القتتتتائ  علتتتتى نتتتتوع الجتتتتنس ومعا بتتتتة  108-61
 مرت بيي )غانا(؛

 مواصتتلة الجدتتتود الراميتتة إلتتتى م ا حتتة االتجتتتار بالنستتاء واصطفتتتالو 108-68
 ل خاة عمل وطنية لم ا حة االتجار )إندونيسيا(؛ ي الع وض بما

اعتمتاد خاتتة عمتل وطنيتتة لم ا حتة العنتتف الجنستي والعنتتف القتتائ   108-62
علتتتى نتتتوع الجتتتنسو وتجتتتري  االغتلتتتا  الزوجتتتي علتتتى ستتتبيل اصولويتتتةو وتشتتتديد 

  وانين م ا حة االتجار باص خا  وتنفي ها )أيرلندا(؛
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ل وم ا حة الممارسات التتي تتؤثر ستلبياا اتخاا مزيد من التدابير لمن 108-10
 "متتوليتري"تقليتد و التزوا  المب تر والتزوا  القستري علتى تم تين النستاءو متن  بيتل 

 )إيااليا(؛
المعا بتتة علتتى  الموا قتتةو علتتى ستتبيل اصولويتتةو علتتى مشتتروع  تتانون 108-11

االغتلتتا  الزوجتتي باعتبتتار  جرمتتااو وإعتتداد سياستتة وطنيتتة  تتد تشتتتمل علتتى خاتتة 
يلية ومؤ ترات بدتدء تنفيت  تشتريعات م ا حتة العنتف المترتبا بنتوع الجتنس تشع

 )إيااليا(؛

علتتى  أو النظتتر علتتى نحتتو إيجتتابي  تتي مستتألة إلعتتاء عقوبتتة اإلعتتدا و 108-13
 اعتماد و ف  انوني لتنفي  عقوبة اإلعدا  )إيااليا(؛اص ل 

ليتتة  تتي ت ثيتتف التتتدابير المتختت ة علتتى اللتتعيد التتوطني توخيتتاا للفعا 108-13
 م ا حة العنف ضد النساء )مالي(؛

وضتتل سياستتتات عامتتة للتوعيتتتة متتن أجتتتل القىتتاء علتتتى الممارستتتات  108-14
إبتترا  عقتتودل  بتتل التتزوا  علتتى  تتي التتع  بمتتا الثقا يتتة المتعارضتتة متتل حقتتوق المتترأةو

 أساس الدبة )الم سيع(؛
حقوق  تقوية اللجنة الوطنية لحماية الافل لزيادة  درتدا على حماية 108-15

 سيما أطفال الشوارع )الم سيع(؛ ال الافلو
و تتتف عقوبتتتة اإلعتتتدا  بموجتتتب  انوندتتتا المحلتتتي النظتتتر  تتتي إنفتتتاا  108-16

 )ناميبيا(؛
ستتيما ت ثيتتتف  وال إعاتتاء اصولويتتتة لتنفيتت  بتتترامج م ا حتتة االتجتتتارو 108-11

 )الفلبين(؛ التدابير الو ائية وحماية ضحايا االتجار
الالمة لمعالجة مسائل االستعال الجنستي لخطفتال اتخاا التدابير  108-18

والممارستتتات التقليديتتتة التتتتي تبتتتيح العنتتتف علتتتى اصطفتتتالو كتتتالتخلي عتتتن التتتتوائ و 
  ي الع على صعيد المساءلة )البرتعال(؛ بما باعتبار الع من اصولويات

تتعلق بقرار مجلس اصمن بشتأن المترأة والستا  اعتماد خاة وطنية  108-12
 ( )البرتعال(؛9221) واصمن
ت ثيف التدابير الراميتة إلتى م ا حتة االتجتار باص تخا  والستياحة  108-80

الجنستتيةو بوستتائل مندتتا إنشتتاء هيضتتة خاصتتة داختتل الح ومتتة بستترعة لمعالجتتة هتت   
 المسائل )االتحاد الروسي(؛

اتختتتاا تتتتدابير إضتتتا ية للقىتتتاء علتتتى العنتتتف ضتتتد النستتتاء واصطفتتتال  108-81
 واة بين الجنسين  ي المجتمل )االتحاد الروسي(؛وكفالة المسا
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ت ثيف الجدود المب ولةو بالتعتاون متل المجتمتل التدوليو لم ا حتة  108-83
 سيما اصطفال )رواندا(؛ ال االتجار باص خا و

ت ثيتتف الجدتتود الراميتتة إلتتى كفالتتة المستتاواة بتتين الجنستتين والقىتتاء  108-83
نتتوع الجتتنسو بوستتائل مندتتا النظتتر  تتي  علتتى العنتتف الجنستتي والعنتتف القتتائ  علتتى

 )رواندا(؛ 9221إعداد خاة عمل وطنية وتنفي   رار مجلس اصمن 
اتختتاا مزيتتد متتن التتتدابير واإلجتتراءات لفائتتدة الفضتتات الىتتعيفة متتن  108-84

النستتتتاء واصطفتتتتال بتشتتتتجيل إم انيتتتتة استتتتتفادتدا متتتتن االئتمتتتتان والرعايتتتتة اللتتتتحية 
 والتعلي  )السنعال(؛

 و ف عقوبة اإلعدا  بددء إلعائدا )سيراليون(؛  رض 108-85
بعد مستوى التعلي  االرتقاء بالسياسات التي تشجل إ را  الفتيات  108-86

االبتتتتتدائي وتعزيتتتتز االستتتتتراتيجيات واإلجتتتتراءات الراميتتتتة إلتتتتى القىتتتتاء علتتتتى لوا  
 )سيراليون(؛ "موليتري"تقليد  ي الع  بما اصطفال المب ر والزوا  القسريو

لتلنيف جميتل أ ت ال العنتف الجنستي ضتد النستاء تعزيز جدودها  108-81
  يدا االغتلا  الزوجيو باعتبارها جرائ  جنائية )سلو ينيا(؛ بما والفتياتو

م ا حتتة العنتتف ضتتد النستتاء واصطفتتال عتتن طريتتق تنفيتت  التشتتريعات  108-88
)جنتو   القائمة واتخاا تدابير  املة بعية التلدي لجميل أ ت ال العنتف المنزلتي

 أ ريقيا(؛
وضتتتتل برنتتتتامج إللعتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتدا   عليتتتتاا  تتتتي  انوندتتتتا الجنتتتتائي  108-82

 )إسبانيا(؛
أسوأ أ  ال عمل اصطفال والقىتاء تعزيز اإلطار القانوني لم ا حة  108-20

 عليداو من خال اتخاا تدابير تشريعية وحمات توعية )إسبانيا(؛
 ن ظروء االحتجال )سويسرا(؛اتخاا التدابير الالمة لتحسي 108-21
 اعتماد و ف تنفي  عقوبة اإلعدا  بددء إلعائدا )توغو(؛ 108-23
تتتتتتوخي الفعاليتتتتتة  تتتتتي م ا حتتتتتة العنتتتتتف القتتتتتائ  علتتتتتى نتتتتتوع الجتتتتتنس  108-23

 والممارسات التقليدية التي تميز ضد النساء )توغو(؛
س تعزيتتز الجدتتود الراميتتة إلتتى م ا حتتة العنتتف القتتائ  علتتى نتتوع الجتتن 108-24

من خال اتخاا تدابير محددة لتشجيل إ بال الجمدور على اإلباغ عنتي؛ وليتادة 
وليادة التحقيقات والماحقات القىائية واإلدانات والعقوبات بعية ردع  الشفا ية؛

 الجناة )الممل ة المتحدة لبرياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛
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ا تتتدابير لم ا حتتة التمييتتز تعزيتتز التتتدابير التشتتريعية المتختت ة واتختتا 108-25
والعنتف ضتد النستاء؛ ووضتل حتد للممارستات الثقا يتة المؤايتة التتي تلحتق الىتترر 

 (؛نا   ييدبالفتيات والتوائ  )
مواصتتلة الجدتتود المب ولتتة لم ا حتتة االستتتعال الجنستتي لخطفتتال  108-26

 )الجزائر(؛
 تعزيتتتتز الجدتتتتتود المب ولتتتتتة لحمايتتتتتة أضتتتتعف  ضتتتتتات ستتتتت انداو طبقتتتتتاا  108-21

لالتزامتتات النا تتضة عتتن اتفا يتتة القىتتاء علتتى جميتتل أ تت ال التمييتتز ضتتد المتترأة 
وبموجتتتب اتفا يتتتة حقتتتوق الافتتتل؛ واعتمتتتاد تشتتتريعات وبتتترامج محتتتددة تستتتتددء 

  يي االغتلا  الزوجي )أستراليا(؛ بما م ا حة العنف القائ  على نوع الجنسو
البروتوكتتول ى  تترض و تتف رستتمي لعقوبتتة اإلعتتدا  بعيتتة التلتتديق علتت 108-28

االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعدتتتد التتتدولي الختتتا  بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتية 
 )أستراليا(؛ والدادء إلى إلعاء عقوبة اإلعدا 

تعزيتتتز التشتتتريعات القائمتتتة المتعلقتتتة باالستتتتعال الجنستتتي واالتجتتتار  108-22
 باص خا و وكفالة تنفي ها تنفي اا كاماا )بوتسوانا(؛

ختتاا تتتدابير محتتددة للقىتتاء علتتى ظتتواهر لوا  اصطفتتال والتتزوا  ات 108-100
تتزال منتشترة  تي عتدد متن المجتمعتات المحليتة   ال المب ر والزوا  القسري التي

ويتالتتتتب اتختتتتاا هتتتت   التتتتتدابير حمايتتتتة دستتتتتورية وتشتتتتريعية جديتتتتدةو إلتتتتى جانتتتتب 
متتتن  التزامتتتات  تتتي مجتتتاالت إتاحتتتة التعلتتتي  والرعايتتتة اللتتتحية للفتيتتتات والحمايتتتة

العنفو وإنشاء ملالح حماية الافل التي يتعتين عليدتا أن تراعتي البعتد الجنستاني 
 وتم ين النساء ا تلادياا )كندا(؛

توستتتتتيل ناتتتتتاق الحمايتتتتتة القانونيتتتتتة الم فولتتتتتة للنستتتتتاء الملعا تتتتتيات  108-101
لحمتتتايتدن متتتن العنتتتفو بوستتتائل مندتتتا اعتبتتتار االغتلتتتا  الزوجتتتي جريمتتتة جنائيتتتة 

 )كندا(؛

تحديد اصسبا  الج رية لاتجار باص تخا  واالستتعال الجنستي  108-103
 لخطفال من أجل التوصل إلى حلول مائمة )جمدورية أ ريقيا الوساى(؛

تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إلتتى حمايتتة النستتاء واصطفتتال متتن الممارستتات  108-103
 ووص  التوائ  )تشاد(؛ "موليتري"الثقا ية المؤايةو كتقليد 

عتتتتداد خاتتتتة وطنيتتتتة لم ا حتتتتة العنتتتتف القتتتتائ  علتتتتى نتتتتوع الجتتتتنس إ 108-104
والتم تتين متتن تنفيتت  اإلطتتار القتتانوني التتوطني والتتدولي تنفيتت اا  عتتاالا؛ ويشتتمل التتع 

 العاملين  ي نظا  القىاء )كوستاري ا(؛أيىاا تدريب 
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مواصتتتتتتتتلة وتعزيتتتتتتتتز م ا حتدتتتتتتتتا للممارستتتتتتتتات التقليديتتتتتتتتة المؤايتتتتتتتتة  108-105
 (؛ديفوار كوت)

ستتتتتعراض الممارستتتتتات العر يتتتتتة المستتتتتفحلة والمعاكستتتتتة للجدتتتتتود ا 108-106
التقليتتد المتمثتتل  تتي االرتبتتا  ستتيما  ال المب ولتتة متتن أجتتل تحستتين حالتتة النستتاءو

 بفتيات  اصرات  بل اصوان )جمدورية ال ونعو الديمقراطية(؛
السعي إلى تجاول العقبات التي تعيق تنفي   انون م ا حة االتجتارو  108-101

 العملية الحالية إلنشاء  لية دائمة لم ا حة االتجار )ملر(؛وتسريل 
مواصتتلة الجدتتود الراميتتة إلتتى م ا حتتة مختلتتف أ تت ال العنتتف ضتتد  108-108

 النساء )ملر(؛
االستتتتتمرار  تتتتي ت ثيتتتتف الجدتتتتود المب ولتتتتة لم ا حتتتتة الممارستتتتات  108-102

 التقليدية المؤاية التي تىر باصطفال )إثيوبيا(؛
دابير ملموستتتتة للقىتتتتاء علتتتتى الممارستتتتات التمييزيتتتتة ضتتتتد اتختتتتاا تتتتت 108-110

 النساء؛ وم ا حة العنف المنزلي ) رنسا(؛
ستتتتيما  تتتتي مجتتتتال م ا حتتتتة  ال إعتتتتداد سياستتتتات لحمايتتتتة الافتتتتلو 108-111

 االستعال الجنسي وعمل اصطفال ) رنسا(؛
استتتعراض التشتتريعات الوطنيتتة علتتى أستتاس المعتتايير الدوليتتة الحاليتتة  108-113
ة والمدينتتتة الاإنستتتانيالمعاملتتتة القاستتتية و لفعاليتتتة تجتتتري  أعمتتتال التعتتت يب و  توخيتتتاا 

 ) رنسا(؛
إلعاء عقوبة اإلعدا  وو  ي انتظار حلول العو  رض و ف لتنفيت   108-113

البروتوكتول االختيتاري الثتاني عقوبة اإلعدا   ي أ ر  و د مم نو والتو يل علتى 
دنيتتة والسياستتية والدتتادء إلتتى إلعتتاء الملحتتق بالعدتتد التتدولي الختتا  بتتالحقوق الم

 والتلديق عليي )ألمانيا(؛ عقوبة اإلعدا 
كفالتتة تلتتدي الخاتتة العشتترية الجديتتدة التتتي وضتتعتدا ولارة العتتدل  108-114

وم تب م ا حة الفساد تلدياا كاماا لممارسات الفساد  تي جميتل  تروع الجدتال 
المتحدة لبرياانيا العظمتى القىائي والخدمة المدنية والقوات المسلحة )الممل ة 

 وأيرلندا الشمالية(؛
 تتي التتع إ امتتة نظتتا   بمتتا القيتتا  بالصتتا   تتامل للنظتتا  القىتتائيو 108-115

للمساءلة على انتداكات القوات المستلحة يتمتتل بالملتدا ية )الواليتات المتحتدة 
 اصمري ية(؛
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ة الفستاد متابعة التوصيات المبّينة  ي التقيي  اصخير لجدتود م ا حت 108-116
التتتي تقتتو  بدتتا ولارة العتتدل وبرنتتامج اصمتت  المتحتتدة اإلنمتتائيو لمتتن ضتتمندا كفالتتة 

المبلعتتتين عنتتتيو وتشتتتجيل الستتتامة الجستتتدية للمستتتؤولين عتتتن م ا حتتتة الفستتتاد و 
)الواليتتتتات المتحتتتتدة مشتتتتاركة المجتمتتتتل المتتتتدني  تتتتي عمليتتتتة اإلصتتتتا  القىتتتتائي 

 اصمري ية(؛
ال إصتتتا  القىتتتاء وإصتتتا  نظتتتا  مواصتتتلة بتتت ل الجدتتتود  تتتي مجتتت 108-111

 السجون )الجزائر(؛

ضتتمان االمتثتتال للقواعتتد النمواجيتتة التتدنيا لمعاملتتة الستتجناء وكفالتتة  108-118
ضتتتمن أجتتتل لمنتتتي معقتتتول خىتتتوع جميتتتل المحتجتتتزين لمحاكمتتتة عادلتتتة ومنلتتتفة 

 )بوتسوانا(؛
القيتتا  بحملتتة تثقيفيتتة  تتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان لفائتتدة المتتوظفين  108-112

م لفتين بالنفتاا القتانونو ل فالتة التمتتل التدائ  بالحريتات الديمقراطيتة  تي الحيتاة ال
عمل  وات اصمن؛ وليس  قا خال الفترات االنتخابية )جمدوريتة  و ي السياسية

 ال ونعو الديمقراطية(؛
االستمرار  ي ليادة تم ين النساء  تي المؤسستات الوطنيتة )جنتو   108-130

 السودان(؛
ز الجدود المب ولة لتنفيت  استتراتيجيتدا الوطنيتة للحتد متن الفقتر تعزي 108-131

 )جنو  أ ريقيا(؛
مواصلة ت ثيف جدودها الرامية إلى م ا حة الفقر )جمدورية تنزانيتا  108-133

 المتحدة(؛
تخد  مللحة الفضتات االستمرار  ي م ا حة الفقر واتباع سياسات  108-133

 -الت ي يحتاجتي البلتد ) نتزويا )جمدوريتة  الىعيفةو ومواصلة التعاون اال تلادي
 البوليفارية((؛

 ب ل جدود لخفض معدل الفقر )أنعوال(؛ 108-134
 مواصلة الجدود الرامية إلى م ا حة الفقر )كوبا(؛ 108-135

تحستتتتتين حالتتتتتة الدشا تتتتتتة التتتتتتي تابتتتتتل العمالتتتتتتة وم ا حتتتتتة الفقتتتتتتر  108-136
 )جيبوتي(؛

ستتتبيل إتاحتتتة التعلتتتي  االبتتتتدائي تب لتتتي متتتن جدتتتود  تتتي  متتتا مىتتتاعفة 108-131
المجاني لمواطنيدا  لد تشجيل اصطفال ال ين تىرروا من اصلمتة السياستية علتى 

 االلتحاق بالمدارس االبتدائية )ماليزيا(؛
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ت ثيتتتتف برامجدتتتتا وحماتدتتتتا الخاصتتتتة بالتوعيتتتتة لتشتتتتجيل اصطفتتتتال  108-138
 يزيا(؛المستبعدين من نظا  التعلي  على االلتحاق بالمدارس )مال

مواصتتتتتتتلة اتختتتتتتتاا تتتتتتتتدابير متتتتتتتن  بيتتتتتتتل الخاتتتتتتتة المؤ تتتتتتتتة للتعلتتتتتتتي   108-132
 ي فل إتاحة التعلي  المجاني )الم سيع(؛ بما 2191-2192 للفترة
مواصتتلة الجدتتود المب ولتتة ل فالتتة إتاحتتة التعلتتي  االبتتتدائي المجتتاني  108-130

 ا(؛لجميل اصطفال الملعا يين والندوض بحق الفتاة  ي التعلي  )ناميبي
مواصتتتتلة العمتتتتل علتتتتى كفالتتتتة التعلتتتتي  االبتتتتتدائي المجتتتتاني لجميتتتتل  108-131

 اصطفال وتوسيل نااق االستفادة من التعلي  والرعاية اللحية )االتحاد الروسي(؛
مواصلة العمل مل اليونيسيف وغيرها من الشركاء المعنيين لتشتجيل  108-133

ى أ لتتى حتتد متتن إم انتتات حتتتى تتستتنى االستتتفادة إلتتالتحتتاق اصطفتتال بالمتتدارس 
 الجيل المقبل  ي مدغشقر )سنعا ورة(؛

ستتتيما  تتتي  ال تعزيتتتز جدودهتتتا لر تتتل معتتتدالت االلتحتتتاق بالمتتتدارسو 108-133
 خفض نسبة االنقااع عن الدراسة )تايلند(؛صفوء الفتياتو و 

 اتخاا التدابير الالمة إلتاحة تعلي  ابتدائي مجاني بال امل )تركيا(؛ 108-134
كفالتتتة جعتتتل التعلتتتي  االبتتتتدائي مجانيتتتاا بال امتتتل نظتتتراا الرتفتتتاع عتتتدد  108-135

 اصطفال غير الملتحقين بالمدارس )أنعوال(؛
 و يتتتي التعلتتتي  االبتتتتدائي بمتتتا كفالتتتة  تتتر  االستتتتفادة متتتن التعلتتتي و 108-136

 سيما بالنسبة ص د اصطفال ضعفاا )أرمينيا(؛ ال
متتتن التعلتتتي  لفائتتتدة جميتتتل  التشتتجيل علتتتى توستتتيل ناتتتاق االستتتتفادة 108-131

 (؛ديفوار كوتاصطفال )
اتختتتتاا جميتتتتل التتتتتدابير الالمتتتتة لتحقيتتتتق هتتتتدء التعلتتتتي  االبتتتتتدائي  108-138

 المجاني )كوبا(؛

تابيق مبادئ الحوكمة الواردة  ي اإلعان العالمي لحقوق اإلنستان  108-132
ةو كحمايتتتة علتتتى ناتتتاق واستتتلو صندتتتا مفتتتتا  اإلدارة المستتتتدامة للمتتتوارد الابيعيتتت

العابتتتات المايتتترةو وصندتتتا جوهريتتتة  تتتي إعمتتتال الحقتتتوق اال تلتتتادية واالجتماعيتتتة 
 والثقا ية اصساسيةو حسبما أوصَي بي  نفاا )النرويج( 

وستتتتتتتبحث مدغشتتتتتتقر التوصتتتتتتيات التاليتتتتتتة وستتتتتتتقد  ردوداا عليدتتتتتتا  تتتتتتي الو تتتتتتد  -102
حقتتوق اإلنستتان  تتي  ول تتن  بتتل موعتتد انعقتتاد التتدورة الثامنتتة والعشتترين لمجلتتس المناستتبو

 :2191 اار/مارس 
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البروتوكول االختياري التفا ية حقتوق الافتل المتعلتق التلديق على  102-1
 (؛)الجبل اصسود بالجراء تقدي  الباغات

التلتتتديق علتتتى اللتتت و  القانونيتتتة الدوليتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان التتتتي  102-3
 (؛ليسد مدغشقر طر اا  يدا )النيجر

إلتاحتتتتة  تتتتر  متستتتتاوية ف الجدتتتتود المب ولتتتتة االستتتتتمرار  تتتتي ت ثيتتتت 102-3
 (؛)إثيوبياللجميل لاستفادة من الرعاية اللحية والتعلي  

االكتظتتاف  تتي اتختتاا تتتدابير عاجلتتة حستتب اال تىتتاء للتعلتتب علتتى  102-4
 (؛)جمدورية أ ريقيا الوساى السجون
 تتوانين القتت ء واتختتاا جميتتل نتتزع صتتفة الجتتر  عتتن التشتتدير وإلعتتاء  102-5

ر اإلضتتا ية لىتتمان بيضتتة  منتتة ومواتيتتة لللتتحفيينو متتن النتتاحيتين القانونيتتة التتتدابي
 (؛)أيرلندا والعملية
اتختتتتاا خاتتتتوات ملموستتتتة لحمايتتتتة حريتتتتة التعبيتتتتر وحريتتتتة اللتتتتحا ة  102-6

 (؛)اليابان وتعزيزهما على النحو المبين  ي خارطة الاريق إلنداء اصلمة
علتتى  تتد   وق اإلنستتانإجتتراء حتتوار منتتتظ  متتل المتتدا عين عتتن حقتت 102-1

 (؛)سويسرا المساواة معد 
تب لتتي متتن جدتتود  تتي ستتبيل تتتو ير بيضتتة  منتتة لللتتحفيين  متتا ت ثيتتف 102-8

والمتتتدا عين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان ولعيتتتره  متتتن الفتتتاعلين  تتتي المجتمتتتل المتتتدني 
 (؛)تونس
 درة اللحفيين على توجيي النقتد بحريتة ر ل القيود المفروضة على  102-2

دون الختوء متن التعترض لانتقتا  والتع متن ختال تحتديث  تانون إلى الح ومتة 
 و واللجنتتتة الخاصتتتة المعنيتتتة باالتلتتتال الستتتمعي والبلتتتري9111 لعتتتا  االتلتتتال

 (؛)كندا
 يدتا المستاعدة الماديتة وبترامج  بمتا اتخاا جميل التدابير الىروريةو 102-10

وى معيشتي ستيما اصطفتالو بمستت ال دع  اصسرو ل فالتة تمتتل جميتل اص تخا و
مائتت  ومتتن ضتتمني الحلتتول علتتى ميتتا  الشتتر  النظيفتتة ومرا تتق اللتترء اللتتحي 

 (؛)سلو ينيا
تخلتتتيص مزيتتتد متتتن المتتتوارد لىتتتمان حلتتتول الجميتتتل علتتتى ميتتتا   102-11

 (؛)إسبانيا سيما  ي المناطق الريفية ال الشر  ومرا ق اللرء اللحيو
دة الجميتتل متتن ليتتادة االستتتثمار  تتي نظامدتتا اللتتحي ل فالتتة استتتفا 102-13

 (؛يلندا)ت ب لفة ميسورةالخدمات اللحية اصساسية 
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إعمال الحق  ي اللحة تدريجياا وإلى أ لى حد تسمح بي المتوارد  102-13
المتاحتتتة لدتتتتا متتتن ختتتتال كفالتتتة استتتتتفادة جميتتتل اص تتتتخا و بمتتتن  تتتتيد  النستتتتاء 
واصطفتتتتتالو علتتتتتى  تتتتتد  المستتتتتاواة ودون تمييتتتتتزو متتتتتن ختتتتتدمات الرعايتتتتتة اللتتتتتحية 

تمعيتتة الجيتتدة ب لفتتة ميستتورةو واحتتترا  هتت ا الحتتق متتن جانتتب الجميتتلو بمتتن المج
 (؛ يد  "القادة التقليديون" وغيره  من أصحا  المللحة )ألمانيا

إتما  الدراسة اإللزامية  لد معالجتة مستألة عمتل اصطفتال  ر ل سن 102-14
 (؛يا)إياال على نحو مائ و وضمان إتاحة التعلي  االبتدائي مجاناا للجميل

ت ثيتتتف التتتتدابير االجتماعيتتتة المتختتت ة للتعامتتتل متتتل اصطفتتتال غيتتتر  102-15
 (؛)موريتانيا الملتحقين بالمدرسة وتعزيز حقو د 

 تمامتاا  اتخاا التدابير المائمة لىمان إتاحة التعلتي  االبتتدائي مجانتاا  102-16
 (؛)موريتانيا

ااعيتتة المنقحتتة تنفيتت  خاتتة التنميتتة الوطنيتتةو ومتتن ضتتمندا الخاتتة الق 102-11
لتعلتتي  للتعلتتي  التتتي ر صتتدت لدتتا مخللتتات متتن الميزانيتتة ت فتتل متتنح اصولويتتة ل

 (؛)النرويجالمجاني والجيد لفائدة الجميل 
أ تتتد اصطفتتتال ضتتتعفاا وأ لدتتت  حظتتتاا مواصتتتلة تعزيتتتز جدودهتتتا بتتتدع   102-18

 (؛)جمدورية تنزانيا المتحدة إلكمال دراستد 
نظا  التعليمي من أجل إتاحة  ر  التعلتي  تخليص ميزانية كا ية لل 102-12

 (؛)كوستاري ا سيما ص ده  ضعفاا  وال لجميل اصطفالو
التلتتتدي للتدمتتتي  التتت ي يعتتتاني منتتتي اص تتتخا  اوو اإلعا تتتة  تتتي  102-30

سيما مند  اصطفال والفتياتو  ي مجاالت العمالة والتعلي  والحتق  وال المجتملو
 (؛انااصساسي  ي ولو  المباني العامة )غ

تنفيتت  استتتراتيجية وطنيتتة لحقتتوق اص تتخا  اوي اإلعا تتة )جنتتو   102-31
 أ ريقيا( 

جميتتتل االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة  تتتي هتتت ا التقريتتتر تعب تتتر عتتتن مو تتتف  -110
ينبعتي تأويلدتا علتى أندتا  وال الدولة )الدول( التي  دمتدا و/أو الدولتة موضتوع االستتعراض 

 عامل ك ل تحظى بتأييد الفريق ال
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 المر ق

 تش يلة الو د  
[English/French only] 
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