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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشـامل املنشـو وفقـا لقـرار حلـق قـو
اإلنسـ ــا  1/5امل ـ ـ ر  18زيرا /يوني ـ ـ  2007دورت ـ ـ احلاديـ ــة والعش ـ ـرين م الف ـ ـ ة مـ ــن 19
إىل  30كـ ــانو الناي/ين ـ ــاير  .2015وأجـ ــري الس ـ ــتعراض املتعلـ ــق بكيني ـ ــا م ا لسـ ــة الس ـ ــابعة
وفد كينيـا السـيد ثينـو موي،ـاي املـدعي العـا
أس َ
املعقودة م  22كانو الناي/يناير  .2015وتر َ
للجمهورية .واعتمـد الفريـق العامـل م جلسـت  14املعقـودة م  27كـانو الناي/ينـاير 2015
التقرير املتعلق بكينيا.
 -2وم  13كــانو الناي/ينــاير  2015اختــار حلــق قــو اإلنســا فريــق املقــررين التــا
(اجملموعة النالثية) لتيسري أعمال الستعراض املتعلق بكينيا :أملانيا والصني وناميبيا.
 -3ووفقـا للفقــرة  15مــن مرفــق القـرار  1/5والفقــرة  5مــن مرفــق القـرار  21/16صــدرت
الوثائق التالية ألثراض الستعراض املتعلق بكينيا:
تقري ـ ـ ـ ـ ـ ــر وك ـ ـ ـ ـ ـ ــين مق ـ ـ ـ ـ ـ ــد /عرض مكت ـ ـ ـ ـ ـ ــو أع ـ ـ ـ ـ ـ ــد وفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للفق ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15أ)
(أ)
()A/HRC/WG.6/21/KEN/1؛
( ) جتمي ــل للمعلوم ــات أعدتـ ـ مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا
(املفوضية) وفق ا للفقرة )A/HRC/WG.6/21/KEN/2( ) (15؛
(ج)

موجز أعدت املفوضية وفقا للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/21/KEN/3

 -4وأ يل ــىل إىل كيني ــا ع ــن كري ــق اجملموع ــة النالثي ــة سائم ــة أس ـ لة أع ــد ا س ــلفا إس ــبانيا
وأملانيا وبلجيكا وا مهورية التشيكية وسلوفينيا وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلنــدا الشــمالية والنــرويه وهولنــدا والوليــات املتحــدة األمريكيــة .وهــذ األسـ لة متا ــة علــى
املوسل الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أكد وفد كينيا برئاسـة السـيد ثينـو موي،ـاي املـدعي العـا للجمهوريـة التـزا كينيـا ب ليـة
الستعراض الدوري الشامل .وأوضح أ الستعراض النـاي يتسـم بوةيـة خاصـة ألنـ يتـيح للـدول
تبني ما فعلت بشو الوعـود الصـادرة عنهـا خـالل السـتعراض األول .وأ نكـدت كينيـا
الفرصة لكي ن
علــى أ ــا نفــذت عــددا مــن التوصــيات املقدمــة م الســتعراض الــدوري الشــامل األول وعلــى أنـ
جيري تنفيذ توصيات أخرى عن كريق مبادرات تتعلق بوضل سياسات وتدخالت برامه.
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 -6وذكرت كينيا أ ا منذ الستعراض الدوري الشامل السابق سد أصدرت دستورا جديدا
ومتين ـا .ومــا زال البلــد ــر بف ـ ة انتقــال دســتوري وسياســي نفــذت خالبــا ســر جوانــب الدســتور
ا دي ــد م ــن خ ــالل إجـ ـراءات دس ــتورية مباس ــرة وت ــدخالت تشـ ـريعية إلزامي ــة وعملي ــات وض ــل
السياسات الالزمة وإجراء اإلصال ات امل سسية .ورثم هذ اإلجنازات ما زال يوجد عدد من
التحديات منل الفقر والفساد واإلرها واألمراض يهدد التقد الذي أ رزت احلكومة.
 -7وأكدت كينيا على ضرورة التوكيد م هذا الصـدد علـى إجـراء انتاابـات م جـو سـلمي
م آذار/م ــارس  2013ب ــالنظر إىل أ النتااب ــات الس ــابقة كان ــىل مش ــوبة ب ــالعنف وك ــادت
تســقك كينيــا م أتــو الفوضــى .وأعلــن عــدد كبــري مــن امل ـراسبني الــدوليني أ النتاابــات األخــرية
كان ــىل ــرة ونزيه ــة وذات مص ــداسية .وسـ ـ نكل إجـ ـراء انتااب ــات م ج ــو س ــلمي انعكاسـ ـا ألث ــر
اإلصال ات الكنرية اليت أجر ا احلكومة.
 -8وس ــد ج ــاء إع ــداد التقري ــر ال ــوكين نتيج ـةا لعملي ــة س ــاملة للجمي ــل وتش ــاركية ع ــىل مع ـ ا
الوكالت احلكومية وامل سسات الوكنية حلقو اإلنسا ومنظمات اجملتمل املدي ومفوضية األمـم
املتحدة السامية حلقو اإلنسا .
 -9وذكـ ــرت كينيـ ــا أ ـ ــا كانـ ــىل خـ ــالل السـ ــتعراض الـ ــذي أجـ ــري م عـ ــا  2010سـ ــد
سبلــىل  149توصــية م ــن أصــل  150توص ــية مقدمــة .واســتنادا إىل التوص ــيات املقبولــة م ذل ـ
الســتعراض أجريــىل إصــال ات واســعة النطــا لتحســني إمكانيــة الوصــول إىل العدالــة وســيادة
القانو وإمكانية التمتل باحلقو الستصادية والجتماعية ول سيما م الة الفقراء والضعفاء.
 -10وجتدر اإلسارة حتديدا إىل ما جاء م الدستور مـن ترسـيم مكانـة اللجنـة الوكنيـة الكينيـة
حلق ــو اإلنس ــا واللجن ــة الوكني ــة للشـ ـ و ا نس ــانية واملس ــاواة ب ــني ا نس ــني و ن ــة القض ــاء
اإلداري .وســد أتــاا هــذا ال ســيم للجــا املــذكورة الســتقاللية الالزمــة لرصــد تقينــد ابي ــات العامــة
واخلاصة حبقو اإلنسا م البلد.
 -11وفيمــا يتعلــق بنظــا العدالــة ا نائيــة أســارت كينيــا إىل أ إصــال ات واســعة النطــا م
سطاع العدالة سد سهدت إنشاء سـلطة سضـائية سويـة ةولـة مـا يكفـي مـن السـلطات لتعزيـز سـيادة
الدس ــتور وحتس ــني إسام ــة الع ــدل وإنف ــاذ ال ـ ا حلق ــو اإلنس ــا وكفال ــة اس ــي التش ـريعات
واإلج ـراءات احلكوميــة مــل األ كــا الدســتورية .وتســتفيد الســلطة القضــائية مــن ميزانيــة مســتقلة
بوضــوا عــززت بقــدر كبــري وهــي تــار سضــا ا باســتقاللية وســد اضــطلعىل هــذ الســلطة بعمليــة
معقدة لفرز العاملني القضائيني.
التحول م جهاز الشركة ذكرت كينيا أ ا ا ـذت حموعـة
 -12وم معرض ضما دوث ن
سر من التدابري الدستورية والتشريعية واإلدارية .إذ خيضل يل أفراد الشركة لعملية فزر جتري م
ضوء حموعة من املعايري املتعلقة باملهنية والنزاهة وسجل األداء واللياسة النفسية .واسـتفاد مـا يزيـد
على  17 000فرد من أفراد الشركة من التدريب بشـو قـو اإلنسـا والتوعيـة وـا .وأنشـ ىل
م عا  2011هي ة مستقلة للرسابة على أداء الشركة.
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 -13وفيمــا خيــت التوصــيات املتعلقــة بطضــفاء الطــابل اإلنســاي علــى املرافــق اإلصــال ية أســارت
كينيا إىل ا هود املبذولة للحد من الكتظاظ م املرافق اإلصال ية ولتهي ة بي ة أكنر إنسانية.
 -14ومن أجل محاية النساء و كينهن وتشجيل الفتيات سـ نددت كينيـا علـى أنـ سـد ا ـذت
ت ـدابري منهــا كفالــة ــق امل ـرأة دســتوريا م خــوض النتاابــات والســعي إىل تقلــد مناصــب أخــرى
تشــَ،ل بــالتعيني؛ وحتقيــق املســاواة بــني ا نســني م اللتحــا باملــدارس البتدائيــة؛ وســن تش ـريل
يهدف إىل زيـادة فـرح صـول املـرأة علـى ملكيـة األراضـي واسـتعمابا عـن كريـق اإلرث والشـراء
الشاصي .وأسارت كينيا أيض ا إىل أ أ د املعامل الرئيسية م هذا الصـدد هـو سـن سـانو ظـر
تشــوي األعضــاء التناســلية األننويــة م عــا  2011ابــادف إىل منــل تشــوي األعضــاء التناســلية
األننوية واملعاسبة علي وهو التشوي الذي كانىل ارس اعات سليلة م البلد.
 -15وفيما يتعلق بالتوصيات اليت تتناول منل التعـذيب ذكـرت كينيـا أ الدسـتور يـنت علـى
ضمانات ملنل التعذيب .وأسارت إىل أ مشروع سانو منـل التعـذيب لعـا  2014سـد صـيم مـن
خــالل عمليــة تشــاورية وهــو م انتظــار تقد ـ إىل حلــق الــوزراء مــن أجــل املوافقــة عليـ  .وعــالوة
علــى ذلـ ذكــرت كينيــا أ املنــاهه التدريبيــة ألفـراد الشــركة تتضــمن تــدريب ا عمليـ ا بشــو ا ـ ا
ق ــو اإلنس ــا ل ــا م ذلـ ـ ظ ــر التع ــذيب وإس ــاءة املعامل ــة الل ــذا ظرة ــا س ــانو جه ــاز
الشركة ظرا سديدا أيضا.
 -16وذكرت كينيا أ ا تلقىل توصـيات بشـو الـة األسـااح املشـردين داخليـا وأ ـا ا ـذت
تــدابري هامــة ــدف إىل تــوكني يــل األســااح الــذين س ـعردوا بعــد انتاابــات عــا  2007وبعــد
عمليات إخالء ال،ابات.
 -17وفيما يتعلق حبماية احلق م رية احلصول علـى املعلومـات أسـارت كينيـا إىل إعـداد مشـروع
س ــانو احلص ــول عل ــى املعلوم ــات ومش ــروع س ــانو محاي ــة البيان ــات لع ــا  2013اب ــادفني إىل إعم ــال
املــادة  35مــن دســتور كينيــا الــيت تــنت علــى ــق امل ـواكنني م احلصــول علــى املعلومــات الــيت حتــتف
وا احلكومة ووكال ا .وسد نشر القانونا وينتظرا التشاور بشو ما وعرضهما على الربملا .
 -18وذكرت كينيا أ ا ما زالىل تتعاو تعاونـ ا كـامالا مـل اإلجـراءات اخلاصـة حلقـو اإلنسـا
ومل املكلفني بوليات من األمم املتحدة والنظا األفريقي حلقو اإلنسا  .فقد استضـافىل كينيـا
املقــررة اخلاصــة املعنيــة حبــق اإلنســا م احلصــول علــى ميــا الشــر املومونــة وخــدمات الصــرف
الصحي واملقرر اخلاح املعين حبقو اإلنسا للمشردين داخلي ا.
 -19وأكدت كينيا على أ ا سد تعاونىل وتواصـل تعاو ـا بالكامـل مـل احملكمـة ا نائيـة الدوليـة
وفق ا للتزاما ـا لوجـب نظـا رومـا األساسـي .ورثـم آدا الربوتوكـول واألصـول املهنيـة الـيت تتطلـب
من كينيا عد الكشف عن الطبيعة الفعلية بذا التعاو سدمىل كومة كينيا يل الوثـائق املطلوبـة
م هذا الصدد وأتا ىل إمكانية الوصول إىل ملفات احملاكم وسهادات الشـهود كمـا أ ـا منحـىل
احملكمةَ احلصانات والمتيازات املطلوبة دعما ألنشطتها.
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 -20وأ نكدت كينيا أيض ا على أ ا ا ذت تدابري إلعمال احلقو الجتماعيـة  -الستصـادية
رثم ما يشهد البلد من حتديات هائلة تع ض امليزانية.
 -21وب،يــة حتســني إمكانيــة احلصــول علــى امليــا وخــدمات الصــرف الصــحي ول ســيما م
املناكق القا لة واملناكق سب القا لة أكمل سد ماروبا م منطقة ماساكوس لا لدي من سدرة
كبــرية علــى ـزين امليــا وســدرة علــى معا تهــا سيســتفيد منهمــا  100 000ســات .وأجريــىل
لسد ساسوموا م نريويب إصال ات كبرية للحد من نقت امليا .
 -22وفيم ــا يتعل ــق حبال ــة األم ــن ال ،ــذائي تنف ــذ احلكوم ــة ع ــرب وزارة الزراع ــة والن ــروة احليواني ــة
ومصائد األمساك مشاريل سر منن أجل مواجهة حتديات األمن ال،ذائي.
 -23ومــن أجــل حتســني جــودة التعل ــيم و في ـف العــبء املــا الواس ــل علــى كنــري مــن األس ــر
املعيشــية زيــدت ةصصــات التعلــيم اجملــاي م املــدارس النانويــة واملــدارس البتدائيــة بنســبة  33م
املائــة م امليزانيــة املاليــة للف ـ ة  .2015-2014وســكل ذلـ خطــوة هامــة ــو كفالــة أ يكــو
التعلــيم البتــدائي والتعلــيم النــانوي حــانيني ق ـا م ثضــو الســنوات الــنالث القادمــة .وبــذلىل
جهود أيضا لضما عد ت،ينب أي كفل عن املدرسة بسبب الفقر.

 -24وسـ ــد تعهـ ــدت كومـ ــة كينيـ ــا بكفالـ ــة احلـ ــق م السـ ــكن الالئـ ــق عـ ــن كريـ ــق عـ ــدد مـ ــن
السياسات والتدخالت التشريعية والربناحية .وتشمل التدخالت األخرى تشجيل القطـاع اخلـاح
علـ ـى الس ــتنمار م املس ــاكن ا ي ــدة وامليس ــورة التكلف ــة م ــن خ ــالل ـ ـوافز س ــر وب ــدء العم ــل
بتكنولوجيات البناء املناسبة والفعالة من يث التكاليف.
 -25وفيما خيت التوصيات املتعلقة حبماية الشعو األصلية ذكرت كينيا أ دستورها ينت
علــى عــدة ســبل حلمايــة وتعزيــز احلقــو الشاصــية وا ماعيــة للشــعو األصــلية .وتعــا َ سضــايا
اجملتمعات احمللية األصلية ضمن إكار الف ات الضعيفة واملهمشة.
 -26وأبرزت كينيا بضعة إجنـازات ققتهـا احلكومـة منـذ السـتعراض السـابق منهـا إنشـاء نظـا
كــم يقــو علــى تفــويال الســلطات والنتقــال الســلق مــن النظــا املركــزي إىل هــذا النظ ـا دو
تعطيل يذكر لعملية تقدمي اخلدمات.
 -27وفيمــا يتعلــق باملســاواة بــني ا نســني أكــدت كينيــا علــى أ أكنــر مــن  21م املائــة مــن
املمنلــني الربملــانيني نســاء وهــي أعلــى نســبة م تــاريم البلــد .وأل،ــىل كومــة كينيــا يــل رســو
ال ــولدة م املراف ــق الص ــحية العام ــة م زيرا /يوني ـ ـ  2013وه ــو ت ــدبري س ــاعد عل ــى خف ــال
معدلت الوفيات النفاسية.
 -28وفيمــا خيــت اإلرهــا أســارت كينيــا إىل أ ــا ســد اســت ت
هدفىل م عــدة مناســبات وجمــات
إرهابيــة أثــرت ســلبا م اإلعمــال الكامــل حلقــو اإلنســا واحلريــات األساســية .فقــد فقــدت فيهــا
أرواا ودمرت ممتلكات .وتلقى سطاع السيا ة الـذي يـ دي دورا بـالم األةيـة م الستصـاد الـوكين
ضـربة موجعــة بســبب مــا صــدر مــن حتــذيرات مــن الســفر إىل كينيــا م هــذا الســيا  .وســرعىل كينيــا

6

GE.15-06457

A/HRC/29/10

مس ســدة بق ـرارات األمــم املتحــدة ذات الص ــلة م اســتحداث أن ـواع البنيــة امل سســية والسياس ــاتية
والقانونيــة الالزمــة للحفــاظ علــى أمــن البلــد مــن اإلرهــا  .ورئــي أ القــانو األخــري لعــا 2014
املتعلق بتعديل سـوانني األمـن سـد يعـو التمتـل حبقـو اإلنسـا واحلريـات .ولكـن هـذا الـرأي لـيق لـ
أســاس .فسيكشــف اســتعراض هــذا القــانو عــن أوج ـ التماثــل بين ـ وبــني التش ـريعات املعتمــدة م
وليات سضائية مماثلة.
 -29ودع ــىل كيني ــا اجملتم ــل ال ــدو وأعض ــاء الفري ــق العام ــل املع ــين بالس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل
إىل إسامــة س ـراكات معهــا وتزويــدها بالــدعم الــالز مــن أجــل تنظــيم محــالت توعيــة حبقــو اإلنســا
وإىل تقدمي مزيد من الدعم الدو إليها من أجل توفري اخلدمات لالج ني الذين تستضيفهم كينيا.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -30أدىل  96وفــدا ببيانــات أثنــاء احلـوار التفــاعلي .و كــن الكــالع م الفــرع ثانيـا مــن هــذا
التقرير على التوصيات املقدمة أثناء احلوار.
 -31فقد سجعىل صربيا كينيا علـى بـذل مزيـد مـن ا هـود م حـال الرعايـة الوسائيـة مـن أجـل
حتسني احلالة الصحية لعامة السكا .
 -32وأثن ــىل سـ ـرياليو عل ــى كيني ــا مل ــا أ رزتـ ـ م ــن تق ــد من ــذ الس ــتعراض األول املتعل ــق و ــا
ولالنتاابات العامة الد قراكية اليت جرت م عا .2013
 -33وأ اكـىل سـن،افورة علمـا لـا ققتـ كينيـا مـن تقـ ند منـذ السـتعراض األول م حتقيـق
أهداف رؤيتها لعا .2030
 -34وأعربــىل ســلوفاكيا عــن سلقهــا مــن ابجمــات والتهديــدات املوجهــة ضــد املــدافعني عــن
قو اإلنسا ووسائك اإلعال  .وسجعىل كينيا على ضما توفري األموال الكافية للمدارس.
 -35وأسارت سلوفينيا إىل توصيتها السابقة بشو وضل د ملمارسة تشوي األعضـاء التناسـلية
األننويـة ودعـىل كينيـا إىل ضــما إنفـاذ سـانو عـا  2011املتعلــق حبظـر تشـوي األعضـاء التناســلية
األننوية.
 -36وسجعىل جنو أفريقيا كينيا على مواصلة يل ا هود الرامية إىل تعزيز قو اإلنسـا
لا فيها احلق م التنمية.
 -37وأثىن جنو السودا على كينيا إلجراء انتاابات رة ونزيهة م عا  2013وللتمكـني
لألسااح ذوي اإلعاسة.
 -38وأثنــىل إســبانيا علــى اعتمــاد الدســتور ا ديــد م عــا  2010والع ـ اف في ـ بــاحلق م
احلصول على امليا .
 -39وأثنــىل ســري لنكــا علــى كينيــا لتنفيــذ التوصــية ال ـواردة م الســتعراض الــدوري الشــامل
األول املتعلق وا والداعية إىل إدراج سرعة احلقو م الدستور ا ديد.
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 -40وأســاد الســودا بــطجراء انتاابــات م جــو ســلمي م عــا  2013وبــالتطورات املتعلقــة
بوضل تشريعات وسياسات م ميدا قو اإلنسا .
 -41وأعربــىل الســويد عــن سلقهــا إزاء ســانو وســائك اإلعــال وتنفيــذ القــانو الكيــين لتنظــيم
الستحقاسات العامة وإزاء جترمي املمارسة ا نسية املنلية بال اضي بني البال،ني.
 -42وأبدت سويسـرا سلقهـا إزاء انتهاكـات قـو اإلنسـا للصـحفيني وإزاء رفـال كينيـا التعـاو
مل احملكمة ا نائية الدولية رثم التصديق على نظا روما األساسي.
 -43ور ن بــىل تايلنــد بطصــدار الدســتور ا ديــد الــذي يتضــمن ســرعة قــو تــنت علــى تــوفري
محاية صر ة لف ات السكا الضعيفة واملهمشة.
 -44ول ظ ــىل تيم ــور  -ليش ــيت اخلط ـ ـوات اإلجيابي ــة املتا ــذة ل ــا م ذل ـ ـ اعتم ــاد س ــانو
مكافحة الجتار باألسااح والتطورات املتعلقة حبقو املرأة والطفل.
 -45وسجعىل توثو كينيا على إيالء أولوية لتنفيذ توصيات نة احلقيقة والعدالة واملصاحلة.
 -46وأسارت ترينيداد وتوباثو إىل ا هود الرامية إىل حتسني نوعيـة احليـاة واألسـوامل املقطوعـة
لتعزيز األمن ال،ذائي والزراعة.
 -47وسجعىل تونق كينيا على إكمـال ترسـانتها القانونيـة املتعلقـة حبقـو اإلنسـا ور ن بـىل
بطنشاء ابي ة املستقلة للرسابة على أداء الشركة وبرنامه محاية الشهود.
 -48وأثنىل تركيا على النجاا م تنظيم النتاابات العامة لعا  .2013ول ظىل أ كينيـا
تواج حتديات أمنية معقدة وكررت اإلعرا عن دعمها با م مكافحة اإلرها .
 -49وأثنــىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى التقــد احملــرز ول ســيما اإلصــال ات القانونيــة
وحتديث ا هاز القانوي.
 -50وذكــرت اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية أ التقــارير الــيت تتحــدث
عن جتاوزات سوات األمن تبني احلاجة إىل إجياد مزيد من املساءلة والرسابة املدنية.
 -51وأعربــىل الوليــات املتحــدة األمريكي ــة عــن سلقهــا إزاء التقــارير ال ــيت تتحــدث عــن الق ــوة
املفركة اليت تستادمها سوات األمن م سيا مكافحة اإلرها و نىل كينيا على دعم احلقو
الدستورية.
 -52و نىل أوروثواي كينيا على اعتماد تدابري منـل تنظـيم محـالت توعيـة ملعا ـة الصـعوبات
اليت يواجهها األسااح املصابو باملهق م احلصول على اخلدمات األساسية.
 -53وأثنـىل أوزبكسـتا علـى كينيــا لعتمـاد الدسـتور ا ديـد وإنشــاء اللجنـة الوكنيـة حلقــو
اإلنسا وإجراء إصال ات سضائية.
 -54وســلطىل هوريــة فنــزويال البوليفاريــة األض ـواء علــى التــدابري املتاــذة م حــال التعلــيم
ول سيما تل اليت دف إىل ضما التعليم اجملاي م املدارس.
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 -55وأســار الــيمن إىل اعتمــاد سـوانني لــا م ذل ـ سـوانني م حــالت منهــا مكافحــة الجتــار
بالبشر و ظر تشوي األعضاء التناسلية األننوية.
 -56وأثنىل زمبابوي على كينيا لتنظيم محالت توعية حبقو اإلنسا وكذل لتـدريب املـوففني
العموميني م حال قو اإلنسا .
 -57ول ظــىل ألبانيــا أ معــدلت الوفيــات النفاســية ومعــدلت انتقــال فــريوس نقــت املناعــة
البشرية/متالزمة نقت املناعة املكتسب (اإليدز) من األ إىل الطفل ل تزال مرتفعة.
 -58ور ن بىل ا زائر با هود املبذولة من أجل تعزيز التمتل حبقـو اإلنسـا وصاصـة احلقـو
الستصادية والجتماعية والنقافية ومكافحة العنف ضد املرأة.
 -59وأثنىل أن،ول على كينيا لتحديث القضاء وإعادة هيكلت من أجل ضما إدارت بفعاليـة
وسفافية.
 -60وأعربــىل األرجنتــني عــن سلقهــا إزاء عــد ا ــاذ تــدابري لتنفيــذ تقريــر نــة احلقيقـة والعدالــة
واملصاحلة.
 -61ول ظــىل أرمينيــا بعــني التقــدير ا هــود الراميــة إىل تعزيــز احلــق م التعلــيم واملســاواة بــني
ا نسني.
 -62وأعربىل أس اليا عن سلقهـا إزاء الفتقـار إىل العدالـة واملسـاءلة فيمـا يتعلـق بـالعنف الـذي
أعقب انتاابات  2008-2007وكذل إزاء ترهيب ممنلي اجملتمل املدي وإساءة معاملتهم.
 -63وأوضــحىل النمســا أ ــا مــا زال ـىل تشــعر بــالقلق إزاء اســتمرار تشــوي األعضــاء التناســلية
األننوية وإزاء عد كفاية تنفيذ القوانني ذات الصلة.
 -64وذكرت بن،الديش أ كينيا سـد ققـىل تقـدم ا م حـا الرعايـة الصـحية وتعزيـز املسـاواة
بني الرجل واملرأة رثم التحديات القائمة.
 -65ول ظــىل بــيالروس تعــاو كينيــا النشــك مــل هي ــات املعاهــدات التابعــة لألمــم املتحــدة
واملفوضية السامية حلقو اإلنسا فضالا عن جهودها الرامية إىل القضاء على الفقر.
 -66واستفســرت بلجيكــا عــن تنفيــذ ســانو عــا  2011املتعلــق بابي ــة املســتقلة للرسابــة علــى
أداء الشركة وأعربىل عن تقديرها هود كينيا م اجملال اإلنساي.
 -67و ن ــىل ب ــنن كيني ــا عل ــى إص ــالا خ ــدمات الش ــركة وإل ،ــاء عقوب ــة اإلع ــدا  .وأهاب ــىل
بــاجملتمل الــدو أ يــدعم ا هــود الــيت تبــذبا كينيــا ب،يــة حتقيــق التنميــة الجتماعيــة  -الستصــادية
وتعزيز قو اإلنسا .
 -68ور ن بىل بوتسوانا باعتماد الدستور والقوانني املتعلقة بتشـوي األعضـاء التناسـلية األننويـة
والجتار بالبشر وا هاز القضائي.
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 -69وأثنــىل بــروي دار الســال علــى كينيــا ملــا ا ذت ـ مــن تــدابري لتــوفري الســكن للجميــل لــن
فيهم الشبا والنساء واألسااح ذوو اإلعاسة وملعا ة القضايا البي ية.
 -70وأســارت كــابو فــريدي إىل اإلصــال ات التش ـريعية م حــا العدالــة ومكافحــة الفســاد
فضالا عن نيل املرأة م ابي ات املنتابة.
 -71وأسارت كندا بقلـق إىل التقـارير الـيت تتحـدث عـن ـالت القتـل خـارج نطـا القضـاء
والتعذيب وال تجاز التعسفي ا ماعي والبتزاز على أيدي الشركة.
 -72وسلطىل هورية أفريقيا الوسطى الضـوء علـى سـن الدسـتور ا ديـد وسـانو ظـر تشـوي
األعضاء التناسلية األننوية وسانو ملكافحة الجتار باألسااح واإلصالا القضائي.
 -73وأكدت سيلي على سن الدستور ا ديد ب،ية تني اإلكار الدستوري والقانوي وامل سسـي
من أجل تعزيز قو اإلنسا .
 -74وأثنــىل الصــني علــى كينيــا إلجـراء اإلصــالا القضــائي؛ ولتعزيــز احلكــم الرســيد والشــفافية
والكفاءة م القضاء؛ وللتصدي لإلفالت من العقا .
 -75وأثنــىل كولومبيــا علــى اخلط ـوات الــيت ا ــذ ا كينيــا لتنفيــذ التوصــيات املنبنقــة مــن الســتعراض
الدوري الشامل األول املتعلق وا فضالا عن سفافيتها وتعاو ا مل آليات قو اإلنسا .

 -76وأثنىل جزر القمر على سن دستور عا  2010واعتماد خطـة التنميـة املتوسـطة األجـل
للف ة .2017-2013
 -77وسجعىل الكون،و كينيا على مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز األمـن الـوكين مـن أجـل
احلد من عدد األعمال اإلرهابية اليت ت ثر توثريا ل كن إنكار م منوها الستصادي.
 -78وســلطىل كوســتاريكا األض ـواء علــى اإلكــار القــانوي املتــني وكــذل علــى اإلصــال ات
القضــائية املســتهدف ومــا إجيــاد آليــات سويــة ومســتقلة ســادرة علــى رصــد تعزيــز قــو اإلنســا
ومحايتها بفعالية.

 -79ول ظــىل كوبــا التقــد احملــرز م إصــالا النظــا القضــائي والشــركة ومحايــة املـرأة ومســاعدة
األسااح املشردين داخليا ومكافحة الفساد.
 -80وردا علـ ــى األس ـ ـ لة أسـ ــارت كينيـ ــا إىل أ ـ ــا منـ ــذ اعتمـ ــاد الدسـ ــتور م عـ ــا  2010سـ ــد
أصـدرت تشـريعا يتنــاول املسـائل املتعلقــة بكيفيــة تصـديق كينيــا علــى املعاهـدات وكيفيــة إدراج أ كامهــا
م التشريعات الداخلية.
 -81وفيما يتعلق باملـدافعني عـن قـو اإلنسـا ذكـرت كينيـا أ ـا ملتزمـة بنظـا دسـتوري منفـتح
وســفاف ود قراكــي .ور ن بــىل كينيــا بعمــل املــدافعني املســتقلني عــن قــو اإلنســا  .وأكــدت علــى
اإلجراءات اليت ا ذ ا احلكومة م بضل الت انطوت على التدخل م عمـل املـدافعني عـن قـو
اإلنسا  .وذكرت كينيا أن ل يوجد أي مدافل عن قو اإلنسا حمتجز اليا م البلد.
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 -82وفيمــا يتعلــق باحملكمــة ا نائيــة الدوليــة س ـ نددت كينيــا علــى أ عالستهــا باحملكمــة يســاء
فهمها بدرجة كبـرية جـدا .وأسـارت إىل أ ـا كانـىل ضـمن أوىل البلـدا الـيت تفاوضـىل علـى نظـا
رومــا األساســي وصــدسىل علي ـ وأدرجــىل أ كامـ م تشـريعها الــداخلي .وذهبــىل إىل أن ـ لــذل
فمن ثري الصحيح القول إ كينيا سـد فلـىل حمجمـة عـن املشـاركة م أعمـال احملكمـة .وباإلضـافة
إىل ذلـ فــط النتقــادات الرئيســية م هــذا الصــدد ســد صــدرت عــن بلــدا ليســىل هــي أنفســها
أكراف ا م احملكمة .وسد تعاونىل كينيا تعاون ا كامالا مل احملكمة منذ أ بدئ سبل سىل سنوات م
إج ـراء حتقيــق م احلالــة م كينيــا .وســد أبرمــىل كينيــا حموعــة واســعة مــن التفاســات مــل احملكمــة
وســدمىل ص ــانات وامتيــازات مل ــوففي احملكم ــة للعمــل م كيني ــا .ويتنق ــل حمقــق دائ ــم وموفف ــو
آخرو من احملكمة حبرية م البلد .وزودت كينيا احملكمة جبميل املعلومـات واملـواد الـيت كـا عليهـا
أ تقــدمها لوجــب سوانينهــا ووفق ـا لتفســريها للتزاما ــا الدوليــة .وس ـ نددت كينيــا علــى أ احملكمــة
تنظر م سضية متعلقـة وـا .ويـد الشـهود م تلـ القضـية بشـهادا م م أمـاكن توفرهـا احلكومـة
وباستادا أجهزة اتصال تسهر احلكومة على أمنها .ومن مث فط النتقادات اليت تفيد بو كينيا
أعاسىل عمل احملكمة تبعث على األسف وليق با أساس من الصحة.
 -83وأف ــادت كيني ــا بو ــا س ــهدت ف ـ ة كويل ــة م ــن احل ـوار ال ــوكين بش ــو الدس ــتور ا دي ــد .فق ــد
كر ىل سضايا اجتماعية امسة األةية على احملافـل املاتلفـة الـيت جـرى التفـاوض فيهـا علـى الدسـتور.
وتشمل هذ القضايا اإلجهاض وعقوبة اإلعدا وابويـة ا نسـية وصاصـة اسـتادا القـانو ا نـائي
م هــذ احلــالت .وســد أثــارت هــذ القضــايا النقســا ومــا زال جيــري العمــل علــى حتقيــق توافــق ا راء
السياس ــي والجتم ــاعي املطل ــو بش ــو ا .وم الوس ــىل نفسـ ـ مل تنف ــذ كيني ــا أي عملي ــة إع ــدا من ــذ
عـ ــا  .1987وفيمـ ــا يتعلـ ــق حبقـ ــو املنليـ ــات واملنليـ ــني ومزدوجـ ــي امليـ ــل ا نسـ ــي أو م،ـ ــايري ابويـ ــة
ا نس ــانية ذك ــرت كيني ــا أ ل ـيق هن ــاك أي ف ــرد كن ـ أ ي ك ــد أ الق ــانو ا ن ــائي س ــد كب ــق عليـ ـ
بســبب ميل ـ ا نســي .وذكــرت أيض ـا أ الســلطة القضــائية ســد تــدخلىل بطــر تق ندميــة منــل توجي ـ
احلكومة إىل الع اف حبق األسااح الذين يريدو ت،يري هويتهم ا نسية م املستندات احلكومية.
 -84وصصـوح اإلرهـا أثـريت مســولة مبـادرات كينيـا ملكافحــة اإلرهـا م سـيا القــانو
األخري لعا  2014املتعلق بتعديل سـوانني األمـن .وأكـدت كينيـا مـن جديـد أ التعـديالت تتفـق
مل الدستور .ول يزال هذا القانو سيد النظر م احملكمة العالية اليت با القول األخري في .
 -85وفيما يتعلق باملساواة بني ا نسني واحلقو املتعلقة بالصحة اإلجنابية أسارت كينيـا إىل
أ ا أ رزت تقدما جيدا لل،اية م األخذ باملنظور ا نساي .فعلى سبيل املنال فط  17م املائة
مــن أعضــاء حــالق إدارة الشــركات اخلاصــة نســاء ويبلــم أعلــى معــدل لتمنيــل امل ـرأة م القطــاع
العا  40م املائة .وم آ /أثسطق  2015سررت احملكمة العليا أ تضل كينيا إكارا لضما
أ تش،ل النساء صة املقاعد املنصوح عليها دستوريا م ا معية الوكنية وحلق الشيو .
 -86وينت سانو األسااح ذوي اإلعاسة على إنشاء الصندو اإلمنائي الوكين لألسااح
ذوي اإلعاسة الذي دخـل مر لـة التشـ،يل الكامـل م الفـ ة  .2010-2009وم عـا 2014
ع عني بعد ف ة توخري حلق األمناء الناي وأعلن عن م ا ريدة الرمسية.
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بتبين األكفال أسارت كينيا إىل أ ا انضمىل إىل اتفاسيـة لهـاي بشـو محايـة
 -87وفيما يتعلق ن
التبين علـى الصـعيد الـدو  .وذكـرت أ ـا وضـعىل مبـادئ توجيهيـة بشـو
األكفال والتعاو م حال ن
التبين على الصعيد الـدو  .وأفـادت أيضـا بـو أكفـال
التبين الوكنية تعىن بطجراءات ن
التبين وأ نة ن
ن
الشوارع يتمتعو باحلماية على سد املساواة مل ثريهم مـن األكفـال لوجـب تـدابري الرعايـة واحلمايـة
ال ــيت اس ــتحدثها س ــانو الطف ــل لع ــا  .2001وس ــد أنش ــق الص ــندو الس ــت ماي إلع ــادة التوهي ــل
األسري ألكفال الشوارع و نح ه لء احلماية وفرح التعليم والرعاية والتدريب املهين.
 -88واع فىل كينيا بو جهاز القضاء يعاي من نقت املوففني .وسد اختتمـىل مـ خرا عمليـة
لتحديــد مــا يلــز مــن مــوففني ومهــارات ب،يــة تلبيــة ال تياجــات مــن املــوففني .ومــن املشــجل مــل
ذلـ أ عــدد املــوففني القضــائيني والقضــاة ســد زاد منلمــا زادت امليزانيــة .والقضــاء ملتــز بتنفيــذ
اإلكار القضائي للف ة .2015-2012
 -89وسـ نددت كينيــا علــى أ منظمــات اجملتمــل املــدي املفعمــة باحليويــة فيهــا تــدعى باســتمرار
إىل مش ــاركة احلكوم ــة م ص ــياثة السياس ــات والتشـ ـريعات والعملي ــات الربناحي ــة وفقـ ـ ا للدس ــتور.
ومــا فت ــىل منظمــات اجملتمــل املــدي تشــارك م كنــري مــن العمليــات لــا م ذل ـ م إعــداد تقريــر
الستعراض الدوري الشامل .وبناءا على كلب سدمت منظمـات ثـري كوميـة لسـتعراض التعـديل
املق ـ ا إدخال ـ علــى ســانو تنظــيم الســتحقاسات العامــة أنشــوت احلكومــة فرســة عمــل م كــانو
التوص ــل إىل تواف ــق آراء وتل نق ــي
األول/ديس ــمرب  2014لستكش ــاف اخلي ــارات املتا ــة وض ــما
ن
توصيات بشو التعديل.
 -90وفيمــا يتعلــق بتافيــف وكــوة الفقــر أجــرت احلكومــة مراجعــة للسياســة الوكنيــة املتعلقــة
باملسنني والشياوخة اليت َوضـعىل م عـا  2009ولقـانو األسـااح ذوي اإلعاسـة مـن أجـل
مواءمتهمــا مــل الدســتور .وســد ســنىل احلكومــة ســانو املســاعدة الجتماعيــة لعــا  2013الــذي
أنش ىل لوجب هي ة كلفىل بتقدمي املساعدة الجتماعية م سكل خدمات مالية أو اجتماعية.
 -91واحلكوم ــة ملتزم ــة بتنفي ــذ التوص ــيات الـ ـواردة م تقري ــر ن ــة احلقيق ــة والعدال ــة واملص ــاحلة .وم
كانو األول/ديسمرب  2013ناسشىل ا معية الوكنية وأجازت تعـديالا لقـانو نـة احلقيقـة والعدالـة
واملص ــاحلة م ــن أج ــل الس ــماا فعليـ ـ ا للجمعي ــة الوكني ــة ب ــالنظر م تقري ــر اللجن ــة وال ــنت عل ــى تنفي ــذ
التوص ــيات ال ـواردة في ـ تنفي ــذا فوري ـ ا .ووفق ـ ا للتع ــديل أنش ــوت احلكوم ــة ن ــة مش ـ كة ب ــني الوك ــالت
لبحث التوصيات وكبيعة إكار التنفيذ ونطاس  .وسد بدأ بالفعل تنفيذ كنري من التوصيات.
 -92وصصــوح الــة الالج ــني اتبعــىل كينيــا إىل ــد كبــري سياســة البــا املفتــوا بالســماا
بدخول الالج ني حبرية إىل البلد .وتتسم هذ السياسة بقبول الالج ني بور ية .ورثـم التحـديات
املرتبطــة بالعــدد املرتفــل للالج ــني وباأل ــداث املتصــلة باإلرهــا ل ت ـزال كينيــا ملتزمــة بتعهــدا ا
وبو كــا التفــا النالثــي املتعلــق بعــودة الالج ــني الطوعيــة إىل الصــومال م أمــا وبكرامــة شــي ا
مل القانو الدو .
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 -93وفيما يتعلق بالقتل خارج نطا القضاء والتعذيب والختفاء القسري أسارت كينيا إىل
أ الستادا املفرمل للقوة وإساءة استادا املنصب من جانب أجهزة إنفاذ القانو يعتربا من
األعمال اإلجرامية اليت يعاسب عليها القانو  .وسد أخذت احلكومة بطصال ات تتعلق بالشـركة
لا م ذل إنشاء ابي ة املستقلة للرسابة على أداء الشركة اليت يعمل وا موففو مدنيو .
 -94وأعربىل ا مهورية التشيكية عن تقـديرها للمعلومـات املتعلقـة بتنفيـذ توصـيات السـتعراض
الدوري الشامل السابق.
 -95وكلب ــىل هوري ــة الكون ،ــو الد قراكي ـة معلوم ــات ع ــن توص ــيات ن ــة احلقيق ــة والعدال ــة
واملصاحلة وعن إضفاء الطابل الالمركزي على اإلدارة.
 -96وســجعىل الــدامنرك كينيــا علــى ا ــاذ إج ـراءات ملكافحــة التح ـريال علــى الكراهيــة ضــد
املنليــات واملنليــني ومزدوجــي امليــل ا نســي وم،ــايري ابويــة ا نســانية و ــاملي صــفات ا نســني
وإزالة احلواجز اليت تع ض صوبم على اخلدمات الصحية.
سعى في إىل تعزيز ومحاية قو اإلنسا .
 -97وأسادت جيبويت بسن الدستور ا ديد الذي ي َ
 -98وأســارت مصــر إىل ســن الدســتور ا ديــد وإنشــاء اللجنــة الوكنيــة حلقــو اإلنســا و نــة
إسامة العدل.
 -99وســجعىل إســتونيا كينيــا علــى مواصــلة جهودهــا لكــي تصــبح كرفـا م يــل الصــكوك الدوليــة
الرئيسية حلقو اإلنسا .
 -100وأثنىل إثيوبيا على تطلعات املبادرة الكينية املعنونة ‘رؤية عا  ‘2030لكي تصبح بلـدا
متوسك الدخل وسجعىل كينيا على مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل التصدي للفقر.
 -101وسدمىل فنلندا توصيات بشو مكافحة اإلرها والعمل من أجل قو املرأة.
 -102وأثنـىل فرنسـا علــى اإلصـال ات الدســتورية والتشـريعية املضــطلل وـا منــذ السـتعراض الــدوري
الشامل السابق والرامية إىل زيادة ا ا قو اإلنسا .
 -103وأثنــىل ثــابو علــى تقــدمي عــدة تقــارير إىل هي ــات املعاهــدات وســن الدســتور ا ديــد
وإكال عدد من اإلصال ات القضائية.
 -104وأعربىل أملانيا عن سلقها إزاء العدد املتزايـد لنتهاكـات قـو اإلنسـا ول سـيما ضـد
ملتمسي اللجـوء والالج ـني وإزاء التقـارير الـيت تتحـدث عـن عمليـات ستـل ثـري مشـروعة منسـوبة
إىل الشركة.
 -105وأثنىل ثانا على سن دستور جديد وال ويه مل سسات سوية ب،ية تعزيز قو اإلنسا .
 -106وأعربــىل اليونــا عــن سلقهــا إزاء التــوخر م إصــدار سياســات وكنيــة جديــدة بشــو
اإلعال والتعبري.
GE.15-06457
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 -107وأس ــار الكرس ــي الرس ــو إىل اخلط ـوات املتا ــذة حلماي ــة امله ــاجرين وض ــما مزي ــد م ــن
الفرح للحصول على التعليم وتلبية ال تياجات األساسية.
 -108ور ن بـىل ابنـد بـاإلجراءات املاتلفــة الراميـة إىل ضـما التمكــني للمـرأة م الوسـىل الــذي
ل ظىل في وجود حتديات م مكافحة عملية تشوي األعضاء التناسلية األننوية.
 -109وأسـ ــارت إندونيسـ ــيا إىل اإلج ـ ـراءات املاتلفـ ــة املتاـ ــذة للتصـ ــدي للفقـ ــر لـ ــا م ذل ـ ـ
التسهيالت الئتمانية وإنشاء صندو تنمية الدوائر.
 -110و نــىل أيرلنــدا كينيــا علــى ضــما أ تكــو إجراءا ــا األمنيــة متفقــة مــل املبــادئ الدوليــة
حلقو اإلنسا وأعربىل عـن القلـق إزاء التقـارير الـيت تتحـدث عـن ترهيـب املـدافعني عـن قـو
اإلنسا .
 -111وسالــىل إس ـرائيل إ ــا تس ـلم بالتح ــديات األمني ــة الوكني ــة ب ــالنظر إىل تص ــاعد ابجم ــات
اإلرهابية وأسارت إىل التدابري املتاذة للعمل م الوسىل ذات على محاية املواكنني وا ا قو
اإلنسا .
 -112ور ن بىل اليابا بتوسيل نطا احلقو وبتعزيـز نظـا تفـويال السـلطات لوجـب الدسـتور
ا ديــد .وأعربــىل عــن أملهــا م أ يفضــي التقــد النــاته عــن ذلـ مــن يــث التنميــة الريفيــة إىل
النهوض حبقو اإلنسا م كينيا.
 -113وأســارت الكويــىل باهتمــا إىل التقريــر الــوكين املتعلــق بــا هود املبذولــة لتنفيــذ التوصــيات
اليت سبلىل سابق ا وإىل التقد احملرز م النهوض باألولويات الوكنية.
 -114وأعربىل لتفيا عن سلقها إزاء عمليات التعذيب والقتل خارج نطا القضـاء وابجمـات
اليت تستهدف الصحفيني واملدونني اإللك ونيني والعاملني م وسائك اإلعـال وكـذل إزاء عـد
التعاو مل حتقيقات احملكمة ا نائية الدولية.
 -115وأثنــىل ليســوتو علــى ا هــود املبذولــة نتيجــة لالســتعراض األول .وأســارت إىل األولويــات
واملبادرات الوكنية للنهوض حبقو اإلنسا .
 -116وأسادت ليبيا بالتقد احملرز م تنفيذ التوصيات الـيت سبلـىل خـالل ا ولـة األوىل وأثنـىل
على ابدف املتمنل م السعي إىل حتقيق حانية التعليم.
 -117وأسارت لياتنشتاين إىل سضية احملكمة ا نائية الدولية و نىل علـى أ تنـل إجـراءات
مواجهة التهديدات اإلرهابية لاللتزامات الدولية.
 -118وأثنىل ليتوانيا على وسف تطبيق عقوبة اإلعدا ور ن بىل لا ـدث م عـا  2011مـن
سن سانو ظر تشوي األعضاء التناسلية األننوية.
 -119وسـجعىل مدثشـقر كينيـا علـى مواصـلة براحهـا م حـالت الصـحة والعـدل والتعلـيم والعمالــة
ومكافحة الفقر م كينيا.
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 -120وأسـارت ماليزيــا إىل تنفيــذ التوصــيات الســابقة املتعلقـة لكافحــة العنــف القــائم علــى نــوع
ا ــنق (العنــف ا نســاي) والجتــار بالنســاء والفتيــات وأســادت باعتمــاد السياســة وخطــة العمــل
الوكنيتني حلقو اإلنسا .
 -121وأسارت ما إىل اإلجنـازات الستصـادية والجتماعيـة وا هـود الراميـة إىل تنفيـذ التوصـيات
اليت سبلىل سابق ا.
 -122وأثنــىل موريتانيــا علــى اإلجنــازات الــيت حتققــىل م حــال قــو اإلنســا لــا م ذل ـ
التقد احملرز م حالت العدالة والتعليم والصحة ومحاية املرأة و كينها م احلياة العامة.

 -123وأثنــىل موريشــيوس علــى الت ـزا كينيــا حبقــو اإلنســا وعلــى إدراج الــنهه القائمــة علــى
احلقو م الدستور.
 -124ور ن بــىل املكســي بالدســتور ا ديــد ول ظــىل أ كام ـ املتعلقــة بــاحلقو الستصــادية
والجتماعية والنقافية وحبماية الف ات الضعيفة.
 -125وكلب ا بل األسود معلومات عن األنشطة الرامية إىل القضـاء علـى اسـت،الل األكفـال
م الب،اء والجتار وم وكذل عن العنف ضد أكفال الشوارع وافتقارهم إىل الرعاية املناسبة.
 -126وأثىن امل،ر على اإلصالا القضـائي وإصـالا نظـا املسـاعدة القانونيـة وامتـدا الـدور
الستباسي للم سسات الوكنية م حال تعزيز قو اإلنسا .
 -127وأثنىل ميامنار على اعتماد تدابري تشـريعية وسياسـاتية نكـن مـن التمتنـل علـى ـو أفضـل
حبقو اإلنسا واحلريات األساسية.
 -128ور ن ب ــىل ناميبي ــا بص ــياثة سياس ــات ــدف إىل تعزي ــز التمت ــل ب ــاحلقو وجع ــل الش ــرعة
الدولية حلقو اإلنسا واسعا ملموسا أما الكينيني.

 -129وأعربــىل هولنــدا عــن سلقهــا إزاء التش ـريعات التقييديــة املفروضــة علــى اجملتمــل املــدي وأكــدت
على ضرورة ضما نشي تدابري مكافحة اإلرها مل اللتزامات املتعلقة حبقو اإلنسا .
 -130ور ن ب ــىل نيك ــاراثوا لراجع ــة ع ــدد كب ــري م ــن الق ـوانني وه ــو م ــا يش ــكل عالم ــة عل ــى أ
الستعراض الدوري الشامل ي يت مثار ول ظىل التقد احملرز م حتقيق املساواة بني ا نسني.

 -131وأثنــىل النيجــر علــى تعزيــز اإلكــار القــانوي وامل سســي حلمايــة قــو اإلنســا وعلــى األخــذ
بشرعة قو تقدمية.
 -132وسـلنمىل النــرويه بالـدور ابــا للمجتمــل املـدي م التنميــة وبــالتزا كينيـا بضــما امتنــال
سطاع الصناعات الستاراجية ملعايري قو اإلنسا .
 -133ول ظىل الفلبني بعني التقدير توسيل نطا محاية قو اإلنسا واإلعمـال التـدرجيي
للحقو الجتماعية  -الستصادية.
ونوهــىل بولنــدا بالتق ــد احملــرز بش ــو اإلكــارين الق ــانوي وامل سســي م ــن أجــل مكافح ــة
 -134ن
تشوي األعضاء التناسلية األننوية.
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 -135وأثنــىل الربت،ــال علــى التعــاو مــل اإلجـراءات اخلاصــة جمللــق قــو اإلنســا ول ظــىل
وسف تطبيق عقوبة اإلعدا .
 -136ور ن بىل هورية كوريا بالدستور ا ديد الذي يتيح محاية أفضـل وإعمـالا أفضـل حلقـو
اإلنسا فضالا عن إتا ت إجراء حتسينات م ابياكل السياسية وهياكل احلكم.

 -137وأثىن الحتاد الروسي علـى إصـالا القضـاء وعلـى إنشـاء حلـق فـرز القضـاة وإصـالا
جهاز الشركة ونظا السجو .
 -138وأثنىل رواندا على التقد احملرز م حال قو اإلنسـا منـذ السـتعراض األول لكينيـا
وأعربىل عن التقدير لدورها ابا م دعم القيم األساسية ماعة سر أفريقيا.
 -139وأثنــىل الســن،ال علــى التقــد الكبــري الــذي ققت ـ كينيــا م حــال قــو اإلنســا منــذ
الســتعراض األول املتعلــق وــا .وأثنــىل علــى مبــادرة رؤيــة عــا  2030باعتبارهــا هامــة لتعزي ــز
عملية احلد من الفقر والتنمية الستصادية.
 -140وأس ــارت الربازي ــل إىل التح ــديات املتبقي ــة ل ــا م ذلـ ـ م ح ــال ري ــة التعب ــري وتك ــوين
ا معيات و قو املنليات واملنليني ومزدوجي امليل ا نسي وم،ايري ابوية ا نسانية.
 -141وس نددت كينيا علـى أ ـا تقـو بسـن تعـديل لقـانو الطفـل يتـوخى رفـل سـن املسـ ولية ا نائيـة
من  8سنوات إىل  12سنة .وفيما يتعلق بالعنف الذي أعقب النتاابات فقـد بـذلىل جهـود سـر.
واختتمــىل بعــال املال قــات القضــائية ومــا زال الــبعال ا خــر منظــورا أمــا احملــاكم .وأ نكــدت كينيــا
أيض ا على ا هـود الراميـة إىل معا ـة مسـولة األسـااح املشـردين داخليـ ا وسـن سـانو محايـة الضـحايا
لعــا  2014شــيا مــل توصــيات تقريــر نــة احلقيقــة والعدالــة واملصــاحلة .وفيمــا خيــت مســولة املنليــات
واملنليني ومزدوجي امليل ا نسي وم،ـايري ابويـة ا نسـانية أفـادت كينيـا بـو وزارة الصـحة سـد وضـعىل
سياس ــة تتعل ــق و ــذ الف ــات حتدي ــدا .وصص ــوح الش ــعو األص ــلية ا ــذت ت ــدابري حلماي ــة ه ــذ
الشــعو وس ـويىل م إك ــار القــانو النزاع ــات الــيت نشــوت م ه ــذا الصــدد .وأخ ـريا ســكرت كيني ــا
الـدول واملنظمـات ثـري احلكوميـة علـى مـا سدمتـ مـن إسـهامات إجيابيـة لل،ايـة م استعراضـها .وأكــدت
با التزامها بكل من الستعراض الدوري الشامل وآليات األمم املتحدة حلقو اإلنسا .

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -142بحثتتي كيني تتا التوص تتيات المقدم تتة أثن تتاء الحتتوار التف تتاعلي والمدرج تتة أدن تتا و تتي
توصيات تحظى بتأييد ا:

__________

 -1-142النظتتر تتي الت تتديق علتتى جميتتل ال تتاوم الدوليتتة المت قيتتة ومواصتتلة
إدراج أحاامها ي التشريعات المحلية (ليسوتو)؛

** مل حترر الستنتاجات والتوصيات.
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 -2-142مواص تتلة الجه تتود الرامي تتة إل تتى اعتم تتاد ال تتاوم الدولي تتة لحق تتوق
اإلنسان التي لم ي ح ال لد طر ا يها بعد (نيااراغوا)؛
 -3-142مواصلة مراجعة قوانينها وسياساتها بغية مواءمتها مل الدستور وبغية
تعزيز سيادة القانون ومشاركة الجميل وإيجاد نظام حام عال قائم على مستتويين
(سنغا ورة)؛
-4-142

مراجعة قانون العقوبات لمواءمته مل الدستور (السويد)؛

 -5-142وضل عناصتر حقتوق اإلنستان تي االعت تار تي ستياق تعتديل قتانون
األمن و قا لروح الدستور الجديد (جمهورية كوريا)؛
 -6-142ض تتمان التفعي تتل الت تتام للسياس تتة وال تتة العم تتل ال تتوطنيتين لحق تتوق
اإلنسان (جنوب أ ريقيا)؛
 -7-142مواصت تتلة جهود ت تتا الست تتتحدا إطت تتار مدسست تتي وتش ت تريعي لتقت تتديم
ات تتدمات المست تتاعدة القانونيت تتة والتوعيت تتة القانونيت تتة إلت تتى الجميت تتل بتالفت تتة ميست تتورة
(السودان)؛
-8-142
(أوزباستان)؛

زيتادة الجهتود الراميتة إلتى تعزيتتز التوعيتة بحقتوق اإلنستان تي ال لتتد

 -9-142مواصتتلة تعزيتتز القتتدرات الوطنيتتة متتن أجتتل التنفيتتا الفعتتال لل رنتتام
والة العمل الوطنيين ي مجال حقوق اإلنسان (بيالروس)؛
 -10-142تا ترار وتعزيتتز تتاا الللتتب إلتتى المجتمتتل التتدولي لتتدعم كينيتتا تتي
أنشلتها التي تتللب موارد تاميلية لتحقيق أ دا ها (جزر القمر)؛
 -11-142اتخ تتاد ت تتدابير لتخ تتيل المت توارد ال شت ترية والمالي تتة ال تترورية للجن تتة
الوطنية لحقوق اإلنسان من أجل االضلالع بواليتها (كوستارياا)؛
 -12-142تحسين تنفيا القوانين التي تحمي حقوق النساء وال نات واألطفال
(كوستارياا)؛
 -13-142مواصت تتلة تنفيت تتا السياست تتة والت تتة العمت تتل ال ت توطنيتين لحقت تتوق اإلنست تتان
(كوبا)؛
 -14-142االنتهتتاء متتن عمليتتة اعتمتتاد السياستتة والتتة العمتتل التتوطنيتين لحقتتوق
اإلنسان والسعي بال كلل إلى تنفيا برنامجهتا "رؤيتة عتام  "2030الهتاد إلتى افت
عدد األشخاص الاين يعيشون ي أوضاع قر (جمهورية الاونغو الديمقراطية)؛
 -15-142اعتماد الة العمل لحقوق اإلنسان التي أُعدت مدارا (جي وتي)؛
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 -16-142مواص تتلة تعزي تتز جه تتود الرص تتد والتقي تتيم م تتن أج تتل التما تتين للمت ترأة
وحماية اللفل (إثيوبيا)؛
 -17-142ضت تتمان القيت تتام ت تتي ست تتياق ماا حت تتة اإلر ت تتاب و ت تتي إطت تتار الت تتة
وإجراءات األمن الوطنية بحماية حقوق اإلنسان والحريتات األساستية المارستة تي
دستور ا؛ وإيالء ا تمام ااص ل مان حقوق وستالمة األقليتات والفتتات المهمشتة
الا عن المدا عين عتن حقتوق اإلنستان والالجتتين واألشتخاص عتديمي الجنستية؛
ومعالجتتة األست ت اب الجاري تتة النعتتدام األم تتن وللتل تتر واإلشتتارة إل تتى الحاج تتة إل تتى
استراتيجية شاملة لماا حة التلر ( نلندا)؛
 -18-142االست تتتمرار ت تتي احت ت ترام وحمايت تتة وتعزيت تتز وإعمت تتال جميت تتل الحقت تتوق
والحريات األساسية على النحو المن وص عليه ي شرعة الحقوق (غانا)؛
 -19-142كفال تتة التنفي تتا الاام تتل والمس تتتمر لمختل تتف التشت تريعات الموضت تتوعة
ل مان حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميل األشخاص (غانا)؛
 -20-142التعجيتتل بتنفيتتا تشتريعات حقتتوق اإلنستتان بترجمتهتتا إلتتى سياستتات
ملموسة (إندونيسيا)؛
 -21-142مواصلة جهود ا الرامية إلى تعزيز حقوق اإلنسان (الاويي)؛
 -22-142ض تتمان التنفيت تتا الفع تتال لسياست تتتها والت تتة عمله تتا الت تتوطنيتين لحقت تتوق
اإلنسان من أجل زيادة تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لساانها (ماليزيا)؛
 -23-142التعجيتل بتفعيتل السياستتة والتة العمتل التتوطنيتين لحقتوق اإلنستتان
من أجل اتخاد مزيد من اإلجراءات الملموسة ي اا ال دد (موريشيوس)؛
 -24-142إنشاء برام للمساعدة التقنية لتدريب متوففي الخدمتة المدنيتة و قت ا
لنه عملي يركز على حقوق اإلنسان (المغرب)؛
 -25-142التعجيل بإتمام عملية وضل واعتماد السياسة والة العمل الوطنيتين
لحقوق اإلنسان األمتر التاي متن شتأنه أن يتتيح إطتارا وطنيت ا ملموست ا لتعزيتز وحمايتة
حقوق اإلنسان ي كينيا ( ولندا)؛
 -26-142مواص تتلة جهود تتا الرامي تتة إل تتى تحقي تتق الم تتالحة الوطني تتة وتعزي تتز
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ط قا لم ادئ باريس (النيجر)؛

 -27-142وضل الة عمل وطنية لتنفيا الم تادئ التوجيهيتة المتعلقتة باألعمتال
التجارية وحقوق اإلنسان (النروي )؛

 -28-142تخ تتيل متتوارد كا يتتة لتنفيتتا سياستتات العمتتل اإليجتتابي متتن أجتتل
حماية وتعزيز حقوق النساء وال نات (الفل ين)؛
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 -29-142تنفيا قرار مجلس األمن  )2000(1325والقرارات دات ال تلة
بشأن المرأة والسالم واألمن (إستونيا)؛
 -30-142اعتماد الة عمل وطنية بشتأن قترار مجلتس األمتن )2000(1325
المتعلق بالمرأة والسالم واألمن (ال رتغال)؛
 -31-142وض تتل مدشت ترات بش تتأن حق تتوق اإلنس تتان عل تتى النح تتو المقت تترح م تتن
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان (ال رتغال)؛
 -32-142مواصلة تنفيتا ال ترام الوطنيتة تي مجتال التعلتيم والرعايتة ال تحية
(االتحاد الروسي)؛
 -33-142تقديم دعم شامل إلى مدسسة األسرة (االتحاد الروسي)؛
 -34-142تقديم التقارير المتأارة إلى يتات المعا دات دات ال لة (سيراليون)؛
 -35-142توجيه دعوة مفتوحة إلى اإلجراءات الخاصة (تركيا)؛
 -36-142مواصتتلة التعتتاون متتل اليتتات األمتتم المتحتتدة لحقتتوق اإلنستتان تتي
إطار تنفيا ال اوم الدولية الم دق عليها (أوزباستان)؛
 -37-142توجيه دعوة دائمة إلتى جميتل المالفتين بواليتات تي إطتار مجلتس
حقوق اإلنسان (التفيا)؛
 -38-142التعاون الفعال مل المقرر الخاص المعني بتعزيتز وحمايتة الحتق تي
حرية الرأي والتع ير (ليتوانيا)؛
 -39-142توجيه دعوة دائمة إلى جميل اإلجراءات الخاصة (ال رتغال)؛
 -40-142تنظتيم حمتالت عامتة محتددة األ تدا للت تدي للقوالتب النمليتتة
والممارسات التمييزية القائمة على نوع الجنس (سلو ينيا)؛
 -41-142اعتماد قانون شامل لماا حة التمييز يتو ر الحمايتة لجميتل األ تراد
بغ النظر عن ميلهم الجنسي أو ويتهم الجنسانية (السويد)؛
 -42-142مواص تتلة الجه تتود الهاد تتة إل تتى الق تتاء عل تتى الممارس تتات ال تتارة
والقوالب النملية التي تميز ضد المرأة (م ر)؛
 -43-142ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بما ي دلت الحقتوق
المتعلقة بال حة الجنسية واإلنجابية (إستونيا)؛
 -44-142الق ت تتاء علت تتى القوالت تتب النمليت تتة والممارست تتات ال ت تتارة ضت تتد الم ت ترأة
(بم تتا تتي دلت ت تشت تويه األع تتاء التناس تتلية األنثوي تتة وإر المت ترأة وال تتزواج القس تتري
والزواج الم ار) (إستونيا)؛
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 -45-142مواص تتلة جهود تتا م تتن أج تتل ض تتمان المس تتاواة ب تتين الجنس تتين تتي
ميادين التعليم وال حة والعمل (الهند)؛
 -46-142مواصلة تنفيا جميتل تا التتدابير المعتمتدة تنفيتاا نشتلا ل تمان
التماين للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين (إسرائيل)؛
 -47-142مقاض تتاة مرتا تتي جت ترائم االتج تتار بالنس تتاء واألطف تتال واس تتتغاللهم
جنسي ا (سيراليون)؛

 -48-142ضمان اإلنفاد ال ارم للقوانين التي تحظر الزواج الم ار (سيراليون)؛

 -49-142إنش تتاء وح تتدات ااص تتة تتي قل تتاعي الع تتدل وال تتحة للتعام تتل م تتل
العنف والتمييز القائمين على نوع الجنس (إس انيا)؛
 -50-142وضل حد للزواج الم ار ولالتجار بالقاصرين (إس انيا)؛
 -51-142بت تتال جميت تتل الجهت تتود الممانت تتة مت تتن أجت تتل تعزيت تتز حمايت تتة النست تتاء
واألطفال من التمييز والعنف (سري الناا)؛
 -52-142اتختتاد جميتتل التتتدابير الالزمتتة ل تتمان التنفيتتا التتتام لقتتانون حظتتر
تشويه األع اء التناسلية األنثوية لعام ( 2011تيمور  -ليشتي)؛
 -53-142ضتتمان الق تتاء علتتى الممارستتات ال تتارة والقوالتتب النمليتتة التتتي
تميز ضد المرأة (تيمور  -ليشتي)؛
 -54-142مواصتتلة الجهتتود الراميتتة إلتتى ماا حتتة جميتتل أشتتاال العنتتف ضتتد
المرأة وال سيما تشويه األع اء التناسلية األنثوية (توغو)؛
 -55-142النظ تتر تتي زي تتادة الجه تتود الرامي تتة إل تتى الت تتدي لالس تتتغالل الجنس تتي
للنساء والفتيات (ترينيداد وتوباغو)؛
 -56-142تاثي تتف حم تتالت التوعي تتة ب تتالمهق بغي تتة ماا ح تتة التع تتب والوص تتم
والتمييز والعنف ضد األشخاص الم ابين بالمهق (توغو)؛
 -57-142متابعتتة التت تزام الحاومتتة ب تتالتحقيق تتي قت تتل الناش ت حس تتن غوي تتو
وإجراء تحقيقات دقيقة ي جميل حاالت اإلعدام اارج نلتاق الق تاء تي كينيتا
بق د ضمان المساءلة (الواليات المتحدة األمرياية)؛
 -58-142وقتتف تل يتتق عقوبتتة اإلعتتدام بغيتتة إلغائهتتا بخ تتوص جميتتل الجترائم
(أوروغواي)؛
 -59-142تنفي تتا ت تتدابير قانوني تتة ومدسس تتية للق تتاء عل تتى التميي تتز والممارس تتات
ال ارة والقوالب النملية ضد المرأة وال ستيما الممارستات ال تارة تي ستياق ال تحة
اإلنجابية وزيادة التمويل الحاومي من أجل المرأة (أل انيا)؛
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 -60-142بتتال مزيتتد متتن الجهتتود لماا حتتة االتجتتار باألطفتتال والق تتاء علتتى
عمل األطفال عن طريق إنفاد التعليم اإللزامي (أل انيا)؛
 -61-142زيتتادة التتوعي العتتام بشتتأن إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام ومواصتتلة الجهتتود
الرامية إلى إلغاء ا العقوبة (أل انيا)؛
 -62-142تعزيتتز تنفيتتا التتتدابير متتن أجتتل التوصتتل إلتتى حظتتر تشتتويه األع تتاء
التناسلية األنثوية (أنغوال)؛
 -63-142مواصلة الجهود الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (أنغوال)؛
 -64-142التحقيق الفوري والنزيه ي جميل ادعاءات التعايب وإساءة المعاملتة
ومحاس ة الجناة محاس ة صارمة (النمسا)؛
 -65-142تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إلتتى الق تتاء علتتى تشتتويه األع تتاء التناستتلية
األنثوية وزواج األطفال (النمسا)؛
 -66-142مواصلة تنفيا تدابير حاسمة لمنل حاالت االستتغالل الجنستي للنستاء
واألطفال والق اء عليها (بيالروس)؛
 -67-142التنفي تتا الت تتام لق تتانون حظ تتر تشت تويه األع تتاء التناس تتلية األنثوي تتة لع تتام
( 2011كندا)؛
 -68-142زيتتادة الجهتتود الراميتتة إلتتى ماا حتتة جميتتل أشتتاال العنتتف الجنستتي
ضد المرأة (شيلي)؛
 -69-142تعزيز التدابير الرامية إلى الق اء على جميل أشتاال إستاءة معاملتة
ال نات والنساء؛ وال سيما تعزيز الجهود التي تركز على المجتمعات المحليتة التتي
ال تزال تمارس عملية تشويه األع اء التناسلية األنثوية (كولوم يا)؛
 -70-142وضل سياسة وطنيتة لحمايتة ومستاعدة أطفتال الشتوارع واألشتخاص
الم ابين بالمهق (جي وتي)؛
 -71-142الستتعي إلتتى ماا حتتة عمتتل األطفتتال ماا حتتة عالتتة بوستتائل منهتتا
إنف تتاد التعل تتيم اإللزام تتي عل تتى النح تتو المن تتوص علي تته تتي السياس تتات الوطني تتة
(م ر)؛
 -72-142االس تتتمرار تتي ماا ح تتة الممارس تتات التقليدي تتة ال تتارة بم تتا يه تتا
تشويه األع اء التناسلية األنثوية (إثيوبيا)؛
 -73-142تعزيز التدابير الرامية إلى ماا حة العنف ضتد المترأة ووضتل مدشترات
مناس ة لتقييم التقدم المحرز ي اا ال دد ( رنسا)؛
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 -74-142مواصتلة ضتتمان التنفيتتا الاامتتل للتشتريعات المتعلقتتة بالق تتاء علتى
الممارسة ال ارة المتمثلة ي تشويه األع اء التناسلية األنثوية (غانا)؛
 -75-142م تتاعفة الجهتتود إلنهتتاء عمليتتات القتتتل اتتارج نلتتاق الق تتاء وأ عتتال
العنتتف والتعتتايب وتوعيتتة األ تراد العستتاريين وأ تراد الشتترطة بم تتادئ حقتتوق اإلنستتان
(الارسي الرسولي)؛
 -76-142األاتتا بيليتتة دات كفتاءة لرصتتد تنفيتتا قتتانون حظتتر تشتتويه األع تتاء
التناسلية األنثوية لعام ( 2011ليتوانيا)؛
 -77-142ماا حتتة االتجتتار بالنستتاء والفتيتتات واستتتغاللهن جنستتي ا عتتن طريتتق
اعتماد الة عمل وطنية شاملة ي اا المجال (ليتوانيا)؛
 -78-142مواصلة الق اء على عمل األطفال ي كينيا بإنفاد التعليم اإللزامي
(ليتوانيا)؛
 -79-142ضت تتمان أال يقت ت تتر نلت تتاق تش ت تريل ماا حت تتة التعت تتايب علت تتى ق ت توات
الشرطة ق وأن يشمل بدالا من دلت جميتل الهيتتات العامتة وأن يت تمن اليتات
لتقديم تعوي ات إلى ال حايا (الماسي )؛
 -80-142اتختتاد تتتدابير لوضتتل التتة عمتتل متااملتتة لماا حتتة االتجتتار بالنستتاء
والفتيتتات واستتتغاللهن جنستتيا ودلت بلتترق تشتتمل تقتتديم المستتاعدة الل يتتة والنفستتية
إلى ضحايا ا الجرائم (الماسي )؛
 -81-142تاثيتتف الجهتتود الراميتتة إلتتى ماا حتتة عمتتل األطفتتال بغيتتة الق تتاء
عليه تدريجيا ي غ ون إطار زمني معين (الماسي )؛
 -82-142اعتم تتاد مش تتروع الق تتانون المتعل تتق باألش تتخاص المس تتلوبي الحري تتة
(المغرب)؛
 -83-142مواصتتلة الت تتدي لمستتائل االستتتغالل الجنستتي للنستتاء والفتيتتات
(ميانمار)؛
 -84-142اتخاد التدابير الالزمة للق اء على إماانية تعرض الفتيات والنساء
لالستغالل الجنسي (نامي يا)؛
 -85-142التنفي تتا الاام تتل لق تتانون حظ تتر تش تتويه األع تتاء التناس تتلية األنثوي تتة
لع تتام  2011ومراجع تتة السياس تتة المتعلق تتة بتش تتويه األع تتاء التناس تتلية األنثوي تتة
(بولندا)؛
 -86-142بتتال مزيتتد متتن الجهتتود متتن أجتتل الت تتدي الستتليم لق تتايا العنتتف
ضد المرأة بما ي دل مقاضاة األشخاص المدعى أنهم جناة (جمهورية كوريا)؛
 -87-142مواصلة جهود ا من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام (رواندا)؛
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 -88-142تجتريم التعتتايب تمشتتيا متتل االلتزامتتات الدوليتتة تتي مجتتال حقتتوق
اإلنسان وماا حة عمليات اإلعدام اارج نلاق الق تاء بات تاع جملتة أمتور منهتا
بناء قدرات موففي الدولة (ال رازيل)؛
 -89-142اعتمتتاد تتتدابير لافالتتة وصتتول النستتاء ضتتحايا العنتتف إلتتى إماانتتات
الحماية والج ر وصوالا عاالا ولتعزيتز اللجنتة الوطنيتة للمستاواة بتين الجنستين متن
أجل الو اء بواليتها (ال رازيل)؛
 -90-142جعل نظام ق اء األحتدا ملابقتا للمعتايير الدوليتة بغيتة الحيلولتة
دون مساءلة األطفال قانون ا ي المحاكم (صربيا)؛
 -91-142مواصلة الجهود لتدعم لجنتة الحقيقتة والعدالتة والم تالحة (جنتوب
أ ريقيا)؛
 -92-142التعاون التام مل المحامة الجنائية الدولية وحماية الشهود (سويسرا)؛
 -93-142مواص تتلة التع تتاون م تتل الم تتدعي الع تتام للمحام تتة الجنائي تتة الدولي تتة
(تيمور  -ليشتي)؛
 -94-142مواصلة جهود ا الرامية إلى تعزيز اإلنفاد وبناء القدرات المدسستية
والتوعية ي مجال ماا حة الفساد (تركيا)؛
 -95-142مواصتلة مشتتروعها المتعلتق بتتالتحول الق تائي للفتتترة 2016-2012
بإداال تغييرات علتى مستتوا الستللة الق تائية بوضتل استتراتيجيات مناست ة لتحستين
إماانية الوصول إلى العدالة واإلسراع ي إقامة العدل (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 -96-142العم تتل م تتل ال رلم تتان ل تتمان تنفي تتا تقري تتر لجن تتة الحقيق تتة والعدال تتة
والم الحة والتوصيات الواردة يه وال سيما بشأن ضمان إماانية وصول ضتحايا
العنف الاي أعقتب االنتخابتات إلتى العدالتة (المملاتة المتحتدة ل ريلانيتا العظمتى
وأيرلندا الشمالية)؛
 -97-142مواصتتلة اإلصتتالحات الق تتائية وال ستتيما تنفيتتا إطتتار التحتتول تتي
النظام ي الق ائي للفترة ( 2016-2012الجزائر)؛
 -98-142االستتتمرار تتي كفالتتة احت ترام م تتادئ المستتاواة االجتماعيتتة وضتتمان
وصول الفتات ال عيفة إلى العدالة (أنغوال)؛
 -99-142ضتتمان ق تتدر أك تتر م تتن المس تتاءلة والش تتفا ية ل تتدا ق تتوات الش تترطة
واألمتتن بلتترق تشتتمل نشتتر نتتتائ تحقيقتتات الهيتتتة المستتتقلة للرقابتتة علتتى أداء
الشرطة (أستراليا)؛
 -100-142وضل حد إل الت مرتا ي العنف المت ل بانتخابتات عتام 2007
من العقاب (النمسا)؛
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 -101-142تنفيتتا التوصتتيات المقدمتتة متتن لجنتتة الحقيقتتة والعدالتتة والم تتالحة
بما ي دل التحقيق مل األشخاص المسدولين عتن االنتهاكتات الخليترة لحقتوق
اإلنسان ومعاق تهم وج ر ضرر ضحايا ا االنتهاكات (األرجنتين)؛
 -102-142تمشتيا متتل استتتنتاجات التقريتتر التتاي أعدتتته لجنتتة الحقيقتتة والعدالتتة
والم الحة ي عام  2013اتخاد جميل الخلوات الالزمة إلنشاء برنتام لج تر
ضرر جميل ضحايا العنف الاي أعقب انتخابات ( 2008-2007بلجياا)؛
 -103-142مواص تتلة تعزي تتز الي تتات المس تتاءلة الداالي تتة لجمي تتل أجه تتزة األم تتن
بما ي دل عن طريق التحقيق مل أع اء أجهزة األمن المسدولين عن انتهاكتات
حقوق اإلنسان ومقاضاتهم (كندا)؛
 -104-142نشتتر تقريتتر لجنتتة الحقيقتتة والعدالتتة والم تتالحة علتتى نلتتاق واستتل
ووضل إطار تشريعي وإداري لتنفيا التوصيات بفعالية (شيلي)؛
 -105-142ر ل سن المسدولية الجنائية لجعله يتوا ق مل المعايير الدولية على
النحو الم ين ي اتفاقية حقوق اللفل (الجمهورية التشياية)؛
 -106-142ضمان االحترام الاامتل لحقتوق اإلنستان متن جانتب وكتاالت إنفتاد
القانون وضمان إا اع االنتهاكات للمالحقات الق ائية ( رنسا)؛
 -107-142ماا حتتة إ تتالت مرتا تتي العنتتف التتاي أعقتتب انتخابتتات عتتام 2007
من العقاب وضمان متابعة توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والم الحة ( رنسا)؛
 -108-142العمل على تنفيا التوصيات الرامية إلى تحقيق الم تالحة الوطنيتة
التي اقترحتها لجنة الحقيقة والعدالة والم الحة (اليابان)؛
 -109-142التحقيق ي جميتل حتاالت التعتايب واستتخدام القتوة المفرطتة متن
جانب قوات األمن ومحاكمة األشخاص المدعى أنهم جناة (التفيا)؛
 -110-142التعاون الاامل مل ماتب المدعي العام للمحامة الجنائية الدولية
تمشي ا مل التزامات كينيا بموجب نظام روما األساسي (التفيا)؛

 -111-142مواصلة تعزيز جميل مدسساتها المعنية بماا حة الفساد (ليسوتو)؛

 -112-142مواصتتلة التعتتاون متتل المحامتتة الجنائيتتة الدوليتتة وال ستتيما باتختتاد
جميل التدابير الالزمة ل مان سالمة وأمن الشهود وال حايا (ليختنشتاين)؛
 -113-142اتخاد مزيد من التتدابير علتى ال تعيد التوطني لمنتل مرتا تي العنتف
الاي أعقب االنتخابات من اإل الت من العقاب (ليختنشتاين)؛
 -114-142ر ل السن الدنيا للمسدولية الجنائية و ق ا للمعايير الدولية (ليتوانيا)؛

 -115-142اتخاد التدابير الالزمة ل مان استقاللية السللة الق تائية متا يعتزز
اا الفرع من الحام (نامي يا)؛
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 -116-142النظتتر علتتى النحتتو الواجتتب تتي التوصتتيات التتواردة تتي تقريتتر لجنتتة
الحقيقة والعدالة والم الحة (نامي يا)؛
 -117-142مواصلة عملها الحثيث مل شركائها التدوليين واإلقليميتين متن أجتل
التغلتتب علتتى العق تتات التقنيتتة والماليتتة تتي معتترض تنفيتتا توصتتيات لجنتتة الحقيقتتة
والعدالة والم الحة وال سيما تل المتعلقة بحقوق اإلنسان (الفل ين)؛
 -118-142مواصتتلة اإلصتتالح الق تتائي بمتتا تتي دل ت عتتن طريتتق تنفيتتا ال رنتتام
اإلطتاري لصصتتالح الق تتائي للفتترة  2016-2012تالا عتتن إنشتاء مجلتتس تترز
الق تتاة والمتتوففين الق تتائيين وعتتن طريتتق إصتتالح جهتتاز الشتترطة ونظتتام الس تتجون
(االتحاد الروسي)؛
 -119-142اعتماد برنام عمل وطني بشأن ماا حة الفساد (االتحاد الروسي)؛
 -120-142مواصلة إصالح الق اء ونظام السجون (السنغال)؛
 -121-142مراجعتة قوانينهتتا وسياستاتها الوطنيتتة متن أجتتل ضتمان اتستتاق مراق تتة
االت االت الرقمية مل التزاماتها الدولية تي مجتال حقتوق اإلنستان وكفالتة إجتراء
دل ت استتتنادا إلتتى إطتتار قتتانوني متتتاح لعامتتة النتتاس وواضتتح ودقيتتق وغيتتر تمييتتزي
(ليختنشتاين)؛
 -122-142اعتمتتاد مزيتتد متتن التتتدابير اإلداريتتة ل تتمان التمثيتتل العتتادل للم ترأة
ومشاركتها ي الحام (صربيا)؛
 -123-142ضمان التحقيق السليم ي االعتداءات على المدا عين عن حقتوق
اإلنسان ومقاضاة مرتا يها (سلو اكيا)؛
 -124-142مراجع تتة ق تتانون (تع تتديل) المعلوم تتات واالت تتاالت تتي كينيت تا وق تتانون
مجلس وسائ اإلعالم ل مان التقيد بم ادئ الدستور الايني واحترامها (السويد)؛
 -125-142التنفيتتا الاامتتل لقتتانون تنظتتيم االستتتحقاقات العامتتة لعتتام 2013
وضتتمان حقتتوق المجتمتتل المتتدني وحيتتز العمتتل التتالزم لتته و ق ت ا للدستتتور الاينتتي
(السويد)؛
 -126-142اتخاد جميتل التتدابير الالزمتة إلنهتاء االعتتداءات علتى ال تحفيين
وضتتمان أن ياتتون قتتانون المعلومتتات واالت تتاالت متمشتتيا متتل التزامتتات كينيتتا تتي
مجال حقوق اإلنسان وال سيما حرية ال حا ة (سويسرا)؛
 -127-142مراجعتتة جميتتل التش تريعات الجديتتدة ل تتمان اتستتاقها متتل القتتانون
الدولي لحقوق اإلنسان والدستور والتشاور على نلاق واسل من أجل بناء توا تق
وطنتتي تتي ا راء وحمايتتة التتدور المنتتاد بمجتمتتل متتدني نش ت (المملاتتة المتحتتدة
ل ريلانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
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 -128-142تنفيا قتانون تنظتيم االستتحقاقات العامتة لعتام  2013وضتمان أن
ياتتون إج تراء أي تعتتديل لهتتاا القتتانون م تتللعا بتته بالتشتتاور متتل المجتمتتل المتتدني
(الواليات المتحدة األمرياية)؛
 -129-142ضمان حرية التع ير وال حا ة وتاوين الجمعيتات والتجمتل الستلمي
لل حفيين والناشلين والمشاركين ي المظا رات (أوروغواي)؛
 -130-142مواصتتلة الجهتتود الراميتتة إلتتى زيتتادة مشتتاركة النستتاء تتي الجمعيتتات
المنتخ ة (الجزائر)؛
 -131-142ضمان االحترام التام لحرية التع ير وال حا ة (أستراليا)؛
 -132-142اتخاد تدابير لمعالجتة جميتل ادعتاءات إستاءة المعاملتة أو التر يتب
ي حق المدا عين عن حقتوق اإلنستان متن جانتب قتوات األمتن وإدمتاج التثقيتف
بحقوق اإلنسان ي برام تدريب الشرطة (بوتسوانا)؛
 -133-142إلغاء أو تعديل أي قوانين قد تعوق أو تحد من قيتام مجتمتل متدني
مفعم بالحيوية ودل تمشي ا مل االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ومل
دستور كينيا (كندا)؛
 -134-142تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين ي القانون
و تي الممارستة وااصتتة متن اتتالل تل يتق تتدابير إيجابيتتة متن أجتتل مشتاركة المترأة
ي الحياة العامة و ي القلاع الخاص (كولوم يا)؛
 -135-142احت ترام أحاتتام الدستتتور المتعلقتتة بحقتتوق اإلنستتان تتي التعتتديالت
تدال علتتى قتتانون تنظتتيم االستتتحقاقات العامتتة و تتي التعتتديالت التتتي تُتتدال
التتتي تُت ل
على قوانين وسائ اإلعالم (الدانمرم)؛
 -136-142ضمان أن ياتون تي مقتدور المنظمتات غيتر الحاوميتة والمتدا عين
عن حقوق اإلنسان االضلالع بأنشلتهم بحرية ( رنسا)؛
 -137-142تهيت تتة وصت تتون بيتت تتة امنت تتة ومواتي تتة قانون ت ت ا وممارس ت تةا يمات تتن يهت تتا
للمتتدا عين عتتن حقتتوق اإلنستتان وأل تراد المجتمتتل المتتدني أن يعملتتوا بتتال عراقيتتل
وبأمان و قا لقراري مجلس حقوق اإلنسان  6/22و( 31/27أيرلندا 
)؛
 -138-142كفالة حرية التع ير وحرية ال حا ة بموجب دستور ا ي التشريل
وعلى صعيد التنفيا (اليابان)؛
 -139-142مواصتتلة الجهتتود الراميتتة إلتتى بلتتون الحتتد األدنتتى لتمثيتتل النستتاء تتي
ال رلمان بأسرع ما يمان وقدر  30ي المائة من مقاعد ال رلمان كمتا يوصتي بته
الدستور الايني (موريتانيا)؛
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 -140-142ضمان أن القوانين التي تستن لتنظتيم شتدون المنظمتات غيتر الحاوميتة
لتتن تقتتوض استتتقاللها أو تفتترض قيتتودا ال موجتتب لهتتا علتتى أنشتتلتها تتي مجتتال التتد اع
عن حقوق اإلنسان ( ولندا)؛
 -141-142مواصلة الجهود الرامية إلى االعترا التام بحقوق المرأة وتماينهتا
ومشاركتها ي عملية صنل القرار (نيااراغوا)؛
 -142-142ضتتمان إصتتدار بيانتتات عامتتة قويتتة تعتتتر بالتتدور المشتتروع والهتتام
الاي يدديه المدا عون عن حقتوق اإلنستان وكفالتة التحقيتق الستريل والشتامل تي
جميل االعتداءات المدعاة على المدا عين عن حقوق اإلنسان ومساءلة مرتا يهتا
(النروي )؛
 -143-142تنفيا قانون تنظيم االستحقاقات العامة تنفياا تام ا تي أقترب وقتي
ممان (النروي )؛
 -144-142زيادة تمثيل المرأة ي يتات صنل القرار (السنغال)؛
 -145-142تخ تتيل مزيتتد متتن المتتوارد للحماي تتة االجتماعيتتة بمتتا تتي دلت ت
التحويالت النقدية إلى أضعف الفتات ي المجتمل (جنوب أ ريقيا)؛
 -146-142مواصلة جهود ا الرامية إلى التخفيف من الفقر (جنوب السودان)؛
 -147-142اعتمتتاد وتنفيتتا مشتتروع قتتانون الميتتا علتتى وجتته االستتتعجال وال ستتيما
من أجل المجتمعات الريفية وضواحي المدن (إس انيا)؛
 -148-142مواص تتلة جهود تتا الم تتللل به تتا لتنفي تتا أط تتر السياس تتات الوطني تتة
الرامية إلى الق اء على الفقر وال لالة وضمان المساواة (سري الناا)؛
 -149-142اتختتاد جميتتل التتتدابير الالزمتتة لتتتو ير الحمايتتة الااملتتة متتن اإلاتتالء
القستتري لر تراد المهتتددين بتته ودل ت تمشتتيا متتل االلتزامتتات والتعهتتدات الدوليتتة
(سويسرا)؛
 -150-142مواص تتلة تعزي تتز بت ترام الحماي تتة االجتماعي تتة الموض تتوعة م تتن أج تتل
شع ها وال سيما ألكثر الساان احتياج ا ( نزويال (جمهورية  -ال وليفارية))؛
 -151-142مواصلة تعزيز سياساتها التعليمية الناجحة بغية تو ير أك تر قتدر متن
الر ا وجودة الحياة لشع ها ( نزويال (جمهورية  -ال وليفارية))؛
 -152-142مواصلة جهود ا الراميتة إلتى اعتمتاد سياستة إنمائيتة تحتد متن الفقتر
بغية حماية حقوق اإلنسان وتعزيز ا (اليمن)؛
 -153-142تست تريل الجه تتود الرامي تتة إل تتى التما تتين لرش تتخاص ال تتاين يعيش تتون
تحي ا الفقر من االل برام التخفيف من الفقر (زم ابوي)؛
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 -154-142تل يق معايير وأنظمة محددة تافل إتاحتة الميتا واتدمات ال تر
ال تتحي والغتتااء بتالفتتة ميستتورة ألضتتعف الفتتتات والت تتدي الستتليم للعق تتات
والتحديات التي تعترض جهود التخفيف من الفقر (أل انيا)؛
 -155-142مواصتتلة جهود تتا الوطنيتتة بتتدعم ومستتاعدة متتن المجتمتتل التتدولي
متتن أجتتل تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان وحمايتهتتا وال ستتيما تتي مجتتال إعمتتال الحقتتوق
االقت ادية واالجتماعية والثقا ية لشعب كينيا (بنغالديش)؛
 -156-142تعزيتتز جهود تتا الراميتتة إلتتى الق تتاء علتتى الفقتتر والجتتوع تتي ال لتتد
(بنغالديش)؛
 -157-142مواصلة م ادراتها الرامية إلى تعزيتز وحمايتة حتق شتع ها تي الستان
الالئق (بروني دار السالم)؛
 -158-142مواصتتلة تعزيتتز إجتراءات التخفيتتف متتن الفقتتر وتعزيتتز الحتتد متتن قتتر
النساء واألطفال واألشخاص دوي اإلعاقة (ال ين)؛
 -159-142تخ يل مزيد من الموارد للحماية االجتماعية (كوبا)؛
 -160-142مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان االحتترام الفعلتي للحتق تي الملايتة
بتيسير تسجيل سندات الملاية ( رنسا)؛
 -161-142تحستتين السياستتات االجتماعيتتة الراميتتة إلتتى ماا حتتة أوجتته انعتتدام
المساواة االجتماعية والفقر وال سيما بلالة الش اب (الارسي الرسولي)؛
 -162-142مواصتتلة تنفيتتا ب ترام الق تتاء علتتى الفقتتر بلتترق منهتتا تخ تتيل
ما يافي من الميزانية الوطنية لل ترام التتي تتدثر م اشترة تي حيتاة الشتعب الاينتي
(إندونيسيا)؛
 -163-142مواصلة التدابير المتعلقة بالحد من الفقر (ميانمار)؛
 -164-142مواصتتلة تشتتجيل ب ترام التماتتين االقت تتادي وإيجتتاد تترص العمتتل
من أجل منل تلر الش اب (ميانمار)؛
 -165-142اتخاد تدابير من أجل التقيد بمعتايير منظمتة ال تحة العالميتة بشتأن
تقديم الخدمات ال حية (صربيا)؛
المعتمت تتدة
 -166-142مواصت تتلة جهود ت تتا الراميت تتة إلت تتى تنفيت تتا االست تتتراتيجيات
ل
وال سيما االستراتيجية الوطنية لل حة اإلنجابية للفترة ( 2015-2009السودان)؛
 -167-142تاثيتتف جهود تتا الراميتتة إلتتى تحستتين ال نيتتة التحتيتتة ال تتحية تالا
ع تتن ج تتودة الخ تتدمات ال تتحية وتق تتديم تتا الخ تتدمات بم تتا تتي دلت ت إمااني تتة
الح ول على المعلومات المتعلقة بال حة اإلنجابية ووستائل منتل الحمتل للنستاء
ي المناطق المهمشة (تايلند)؛
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 -168-142النظ تتر تتي مواص تتلة الجه تتود الرامي تتة إل تتى ض تتمان إيج تتاد الع تتاملين
الل يين المناس ين واست قائهم ي المناطق ال ع ة والمهمشة (ترينيداد وتوباغو)؛
 -169-142تعزيز ال حة وممارسات النظا ة ال حية حرص ا علتى ستالمة األمهتات
وأطفالهن والتمس المستمر بالحق األساسي ي الحياة (الارسي الرسولي)؛
 -170-142مواص تتلة إعل تتاء األولوي تتة لتخ تتيل المت توارد الت تتي تُما تتن م تتن تزوي تتد
ش ابها بما يلزم من تعليم ومهارات لتحقيق النجاح ي االقت اد العالمي (سنغا ورة)؛
 -171-142النظتتر تتي اتختتاد تتتدابير لزيتتادة إماانيتتة وصتتول األطفتتال متتن تتتة
الدال المنخف إلى التعليم (ترينيداد وتوباغو)؛
 -172-142النظر ي اتخاد الوات لزيادة رص الح ول على التعليم العتالي
(ترينيداد وتوباغو)؛
 -173-142العمل الحثيث على تحقيق د ها الن يل المتمثل ي ضتمان إتاحتة
التعليم االبتدائي والثانوي المجاني (زم ابوي)؛
 -174-142زي تتادة الم تتادرات الرامي تتة إل تتى تعزي تتز إعم تتال الح تتق تتي التعل تتيم
وال سيما لرطفال ال عفاء (أرمينيا)؛
 -175-142مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز إعمال الحق ي التعليم وتحسين
جودته (م ر)؛
 -176-142تعزيز حمايتة حقتوق الشتعوب األصتلية ب تورة عالتة بمتا تي دلت
حق أ راد ا ي الح ول على أراضي أجداد م (كابو يردي)؛
 -177-142اتخاد تدابير لحماية وتعزيز حقوق جميل األقليات اإلثنية بمتا تي
دل ت مشتتاركة تتا األقليتتات تتي كيانتتات التمثيتتل السياستتي و تتي الحيتتاة العامتتة
و ي االقت اد (كولوم يا)؛
 -178-142اتخاد تدابير من أجتل تمثيتل األقليتات اإلثنيتة تي األجهتزة الحاوميتة
واألجه تتزة واللج تتان المنش تتأة بموج تتب الدس تتتور الجدي تتد والهيت تتات المنتخ تتة مث تتل
ال رلمان (كوستارياا)؛
 -179-142مواصلة تنفيا التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الشعوب األصلية
وأراضتتيها تالا عتتن تنفيتتا قتتوانين منا تتة التمييتتز وال ستتيما يمتتا يتعلتتق بالتتدين
والحاالت ال حية مثل المهق (الارسي الرسولي)؛
 -180-142مواصتتلة التتد اع عتتن حقتتوق الشتتعوب األصتتلية واألقليتتات بمتتا تتي
دل الفتات ال عيفة (السنغال)؛
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 -181-142مواصتتلة جهود تتا اإلنستتانية الهامتتة بالتعتتاون متتل المجتمتتل التتدولي
وال ستتيما مفوضتتية األمتتم المتحتتدة الستتامية لشتتدون الالجتتتين تتي إطتتار االحت ترام
التام للقانون الدولي لالجتين (بلجياا)؛
 -182-142عتتدم إعتتادة أي الجتتة إعتتادة قس ترية إلتتى ال تتومال ق تتل أن تتتتوا ر
األوضاع التي تسمح بإعادة استقرار م ا من يها (بلجياا)؛
 -183-142االلتتزام بم تتدأ عتتدم اإلعتتادة القسترية واتختتاد التتوات تافتتل عتتدم
إعادة الالجتين/ملتمسي اللجوء (جمهورية كوريا)؛
 -184-142ضتتمان االمتثتتال الاامتتل تتي جميتتل متتا يُتختتا متتن تتتدابير ماا حتتة
اإلر اب اللتزامات كينيا بموجب القانون الدولي (النمسا)؛
 -185-142ستتن تش تريعات بشتتأن ماا حتتة اإلر تتاب وضتتمان تنفيتتا ا بالاامتتل
(بوتسوانا)؛
 -186-142ضمان االمتثال ي جميل تدابير ماا حة اإلر اب المتخاة امتثتاالا
تامت تا للدس تتتور وس تتيادة الق تتانون وااللتزام تتات الدولي تتة تتي مج تتال حق تتوق اإلنس تتان
(كندا)؛
 -187-142ضتتمان احت ترام الدستتتور وستتيادة القتتانون احترام تا كتتامالا تتي جميتتل
الخلوات المتخاة لماا حة اإلر اب (شيلي)؛
 -188-142النظر ي م اعفة جهود ا ي مجال ماا حة اإلر اب (ليسوتو)؛
 -189-142التحقيتتق الستتليم تتي عمليتتات القتتتل اتتارج نلتتاق الق تتاء وتقتتديم
األشتتخاص المتتدعى أنهتتم جنتتاة إلتتى العدالتتة وضتتمان االضتتلالع بجميتتل أنشتتلة
الشتترطة وأنشتتلة ماا حتتة اإلر تتاب تتي فتتل االمتثتتال لاللتزامتتات الدوليتتة الواقعتتة
على ال لد (ليتوانيا)؛
 -190-142ضتتمان الستتعي إلتتى تحقيتتق األمتتن التتوطني علتتى نحتتو واستتل النلتتاق
وشتتامل للجميتتل و تتي فتتل االمتثتتال التتتام للدستتتور وااللتزامتتات الدوليتتة المتعلقتتة
بحقوق اإلنسان (النروي )؛
 -191-142مواصلة تعزيز تدابير ماا حة اإلر اب (رواندا)؛
 -192-142ضتتمان االمتثتتال تتي جميتتل العمليتتات األمنيتتة وعمليتتات ماا حتتة
اإلر اب امتثاالا صارم ا لمعايير حقوق اإلنسان ولسيادة القانون وكال للدستور
الايني ودل مثالا بسن مشروع قانون منل التعايب (ألمانيا).
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 -143ولم تحظ التوصيات الواردة أدنا بتأييد كينيا ولال تجدر اإلشارة إليها:
 -1-143الت تتديق عل تتى االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتل العم تتال
المهاجرين وأ راد أسر م (سيراليون)؛
 -2-143الت تتديق عل تتى ال روتوك تتول االاتي تتاري التفاقي تتة منا تتة التع تتايب
وغي ت تتر م ت تتن ض ت تتروب المعامل ت تتة أو العقوب ت تتة القاس ت تتية أو الالإنس ت تتانية أو المهين ت تتة
(سيراليون)؛
 -3-143الت تتديق علتتى ال روتوكتتول االاتيتتاري التفاقيتتة الق تتاء علتتى جميتتل
أشاال التمييز ضد المرأة (سيراليون)؛
 -4-143االن تتمام إل تتى االتفاقي تتة الدوليت تتة لحماي تتة جمي تتل األش تتخاص مت تتن
االاتفاء القسري (سيراليون)؛
 -5-143الت ديق على ال روتوكول االاتياري التفاقية حقوق اللفل المتعلق
ب ي تتل األطفت تتال واست تتتغالل األطفت تتال ت تتي ال غ تتاء و ت تتي المت تتواد اإلباحيت تتة والتوقيت تتل
والت ديق على ال روتوكول االاتياري التفاقية حقوق اللفل المتعلق بإجراء تقتديم
ال الغات (سلو اكيا)؛
 -6-143االن مام إلى االتفاق المتعلق بامتيازات المحامة الجنائية الدولية
وح اناتها وتنفيا بالاامل على ال عيد الوطني (سلو اكيا)؛
 -7-143الت ديق على ال روتوكول االاتياري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي
الخ ت تتاص ب ت تتالحقوق المدني ت تتة والسياس ت تتية واله ت تتاد إل ت تتى إلغ ت تتاء عقوب ت تتة اإلع ت تتدام

ليشتي)؛
(تيمور -
 -8-143الت تتديق عل تتى ال روتوك تتول االاتي تتاري التفاقي تتة منا تتة التع تتايب
وغير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (توغو)؛
 -9-143الت ديق على االتفاقية الدولية لحماية جميتل األشتخاص متن االاتفتاء
القسري دون تحفظات وإدراج أحاامها ي القانون الداالي (أوروغواي)؛
 -10-143الت تتديق علتتى ال روتوكتتول االاتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهاد إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (أوروغواي)؛
 -11-143الت ت تتديق علت تتى ال روتوكت تتول االاتيت تتاري الملحت تتق بالعهت تتد الت تتدولي
الخاص بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقا ية (أوروغواي)؛
 -12-143الت ديق على اتفاقية منل جريمة اإلبادة الجماعية والمعاق تة عليهتا
(أرمينيا)؛
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 -13-143الت تتديق عل تتى ال روتوك تتول االاتي تتاري التفاقي تتة منا تتة التع تتايب
وغي ت تتر م ت تتن ض ت تتروب المعامل ت تتة أو العقوب ت تتة القاس ت تتية أو الالإنس ت تتانية أو المهين ت تتة
والتوقيتتل علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتل األشتتخاص متتن االاتفتتاء القستتري
(كابو يردي)؛
 -14-143الت تتديق عل تتى ال روتوك تتول االاتي تتاري التفاقي تتة منا تتة التع تتايب
وغير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (شيلي)؛
 -15-143التوقي ت تتل والت ت تتديق عل ت تتى ال روتوك ت تتول االاتي ت تتاري التفاقي ت تتة حق ت تتوق
األشخاص دوي اإلعاقة (شيلي)؛
 -16-143الت ديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 169شيلي)؛
 -17-143الت تتديق عل تتى ال روتوك تتول االاتي تتاري التفاقي تتة منا تتة التع تتايب
وغي ت تتر م ت تتن ض ت تتروب المعامل ت تتة أو العقوب ت تتة القاس ت تتية أو الالإنس ت تتانية أو المهين ت تتة
(الدانمرم)؛
 -18-143االن تتمام إلتتى ال روتوكتتول االاتيتتاري الملحتتق بالعهتتد التتدولي الختتاص
بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية؛ وال روتوكتتول االاتيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي
الختتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والهتتاد إلتتى إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام؛ وال روتوكتتول
االاتيتتاري التفاقيتتة منا تتة التعتتايب وغيتتر متتن ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية
أو الالإنستانية أو المهينتة؛ وال روتوكتول االاتيتاري التفاقيتة حقتوق اللفتل المتعلتق ب يتتل
األطفال واستغالل األطفال ي ال غاء و ي المواد اإلباحية (إستونيا)؛
 -19-143االن مام إلى االتفاق المتعلق بامتيازات المحامة الجنائية الدولية
وح اناتها (إستونيا)؛
 -20-143الت تتديق عل تتى ال روتوك تتول االاتي تتاري التفاقي تتة منا تتة التع تتايب
وغير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (ألمانيا)؛
 -21-143الت ديق على ال روتوكول االاتياري التفاقية حقوق اللفل المتعلق
ب ي تتل األطفت تتال واست تتتغالل األطفت تتال ت تتي ال غ تتاء و ت تتي المت تتواد اإلباحيت تتة؛ والتوقيت تتل
والت ديق على ال روتوكول االاتياري التفاقية حقوق اللفل المتعلق بإجراء تقتديم
ال الغتتات؛ واعتمتتاد التعتتديالت الالزمتتة لقتتانون اللفتتل لعتتام 2001؛ وتنفيتتا التتة
العمل الوطنية المتعلقة باللفل للفترة  2017-2013تنفياا تاما (ألمانيا)؛
 -22-143الت ديق على اتفاقية االتحاد األ ريقتي لحمايتة ومستاعدة النتازحين
دااليا ي أ ريقيا ي ضوء المراجعة الجارية لقانون الالجتين الايني (غانا)؛
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 -23-143االن مام إلى جميل صاوم حقوق اإلنسان التي ليسي طر ا يهتا
بعد وال سيما ال روتوكول االاتياري التفاقية منا ة التعايب؛ واالتفاقية الدوليتة
لحماية حقوق جميل العمال المهتاجرين وأ تراد أستر م؛ واالتفاقيتة الدوليتة لحمايتة
جميل األشخاص من االاتفاء القسري (مدغشقر)؛
 -24-143الت ديق على االتفاقية الدولية لحماية جميتل األشتخاص متن االاتفتاء
القسري (مالي)؛
 -25-143الت ديق على ال روتوكول االاتياري التفاقية حقوق اللفل المتعلق
ب يل األطفال واستغالل األطفال ي ال غاء و ي المواد اإلباحية (الج ل األسود)؛
 -26-143الت ديق على ال روتوكول االاتياري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي
الختتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والهتتاد إلتتى إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام (الج تتل

األسود)؛
 -27-143االن مام إلى ال روتوكول االاتياري التفاقية حقوق اللفتل المتعلتق
ب يل األطفال واستغالل األطفال ي ال غاء و ي المواد اإلباحية (بولندا)؛
 -28-143الت تتديق عل تتى ال روتوك تتول االاتي تتاري التفاقي تتة منا تتة التع تتايب
وغي ت تتر م ت تتن ض ت تتروب المعامل ت تتة أو العقوب ت تتة القاس ت تتية أو الالإنس ت تتانية أو المهين ت تتة
(ال رتغال)؛
 -29-143الت تتديق علتتى ال روتوكتتول االاتيتتاري التفاقيتتة الق تتاء علتتى جميتتل
أشاال التمييز ضد المرأة (ال رتغال)؛
 -30-143الت ديق على ال روتوكول االاتياري التفاقية حقوق اللفل المتعلق
بإجراء تقديم ال الغات (ال رتغال)؛
 -31-143االن مام إلى اتفاقية عتام  1954المتعلقتة بوضتل األشتخاص عتديمي
الجنسية واتفاقية عام  1961المتعلقة بخف حاالت انعدام الجنسية (ال رتغال)؛
 -32-143النظ تتر تتي اإلست تراع بالت تتديق عل تتى ال تتاوم األساس تتية لحق تتوق
اإلنس ت تتان بم ت تتا ت تتي دلت ت ت ال روتوك ت تتول االاتي ت تتاري التفاقي ت تتة منا ت تتة التع ت تتايب
وال روتوك ت تتول االاتي ت تتاري الملح ت تتق بالعه ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتاص ب ت تتالحقوق المدني ت تتة
والسياسية (جمهورية كوريا)؛
 -33-143م اعفة الجهود للت ديق علتى ال تاوم الدوليتة لحقتوق اإلنستان
التي لم تن م إليها بعتد وال ستيما االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتل العمتال
المهاجرين وأ راد أسر م (الفل ين)؛
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 -34-143تخ يل مزيد من الموارد لتحسين قدرات شتى اللجان الدستورية
ومااتتتب الرقابتتة المالفتتة بتعزيتتز وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان متتن أجتتل تعزيتتز تنفيتتا
والياتها (تايلند)؛
 -35-143تعزيز الجهتود الراميتة إلتى احتترام وحمايتة حقتوق المترأة والمستاواة بتين
الجنسين .و تاا يشتمل التنفيتا الفعتال لسياستة والتة عمتل مشتتركتين بتين القلاعتات
بشت تتأن ال ت تتحة والحقت تتوق اإلنجابيت تتة وال ت تتحة الجنست تتية ومنت تتل العنت تتف ضت تتد الم ت ترأة
( نلندا)؛
 -36-143إلغتتاء األحاتتام القانونيتتة التتتي تتتنل علتتى عقوبتتات ضتتد المثليتتات
والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الهويتتة الجنستتانية متتن أجتتل احتترام
م دأ عدم التمييز ( رنسا)؛
 -37-143ضت تتمان أن يات تتون قت تتانون تعت تتديل ق ت توانين األمت تتن متمشت تتي ا مت تتل حقت تتوق
اإلنستتان يحتتد متتن االحتجتتاز الستتابق للمحاكمتتة وال يُخ ق تتل المظتتا رات لموا قتتة
مجلس الوزراء (إس انيا)؛
 -38-143إضتتفاء اللتتابل الرستتمي علتتى وقتتف تل يتتق عقوبتتة اإلعتتدام بق تتد
إلغائها تماما (أستراليا)؛
 -39-143إلغاء عقوبة اإلعدام ( رنسا)؛

 -40-143إكمال عملية إلغاء عقوبة اإلعدام (غابون)؛
 -41-143اتخاد الوات ملموسة إللغاء عقوبة اإلعدام (أيرلندا)؛
 -42-143تسريل وتيرة التقدم نحو إلغاء عقوبة اإلعدام (ليتوانيا)؛
 -43-143إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدام والت تتديق علتتى ال روتوكتتول االاتيتتاري الثتتاني
الملحتتق بالعهتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية والهتتاد إلتتى إلغتتاء
عقوبة اإلعدام (ال رتغال)؛
 -44-143إلغاء عقوبة اإلعدام (بولندا)؛
 -45-143تنفيا الم الحة التي اقترحها تقرير عام  2014ال ادر عن الهيتة
المس تتتقلة للرقاب تتة عل تتى أداء الش تترطة بش تتأن العملي تتة األمني تتة ""Usalama Watch
وبشأن جمات م يايتوني (الواليات المتحدة األمرياية)؛
 -46-143إزالة تجريم العالقات الجنسية بين ال الغين المتراضين متن الجتنس
نفسه (سلو ينيا)؛
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 -47-143إزال تتة تجت تريم العالق تتات بالتراض تتي ب تتين أش تتخاص ب تتالغين م تتن الج تتنس
نفست تته واعتمت تتاد تت تتدابير ضت تتد العنت تتف والت تتاب الارا يت تتة ضت تتد المثليت تتات والمثليت تتين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويتة الجنستانية وحتاملي صتفات الجنستين وضتد
رابلات دالء األ راد (شيلي)؛
 -48-143إزالة تجريم العالقتات الجنستية بالتراضتي بتين ال تالغين متن الجتنس
نفسه (الدانمرم)؛
 -49-143إزالة تجريم العالقات الجنسية بين ال الغين المتراضين متن الجتنس
نفسه (بولندا)؛
 -50-143تعديل أحاتام تي قتانون األمتن التاي اعتُمتد متدارا ودلت ل تمان
احترام االلتزامات الدولية الواقعة على كينيتا تي مجتال حقتوق اإلنستان وال ستيما
يما يتعلق بالحق ي حرية التع ير (النمسا)؛
 -51-143تفعيتتل قتتانون تنظتتيم االستتتحقاقات العامتتة لعتتام  2013باعت تتار
قانون ت ا ييستتر عمتتل المجتمتتل المتتدني باستتتقاللية ودون عوائتتق واالمتنتتاع عتتن ستتن
شرود تقييدية ياون لها أثر اانق على المنظمات غير الحاوميتة تي ال لتد وعلتى
أدائها لعملها وعلى تمويلها (الجمهورية التشياية)؛
 -52-143استعراض مدا امتثال قانون (تعديل) المعلومتات واالت تاالت تي
كينيتتا لعتتام  2013للمعتتايير الدوليتتة لحريتتة التع يتتر وتهيتتتة بيتتتة مداتيتتة لل تتحفيين
والمت تتدونين اإللاتت تترونيين وإزالت تتة تج ت تريم مخالفت تتات وست تتائ اإلعت تتالم والتشت تتهير
(الجمهورية التشياية)؛
 -53-143ضمان توا ق القتوانين التتي تتنظم شتدون المنظمتات غيتر الحاوميتة
مل الحق ي حرية التع ير و ي تاوين الجمعيات عن طريق إلغاء القيود المفروضة
على إماانية ح ول ا المنظمات على تمويل أجن ي (ألمانيا)؛
 -54-143الشتتروع علتتى وجتته الستترعة تتي ستتن مشتتاريل الق توانين المتعلقتتة بحريتتة
اإلعتتالم علتتى النحتتو المتتاكور تتي الفقتترة  41متتن تقرير تتا التتوطني وإجتراء استتتعراض
شامل عاجل للمعاملة الجنائية للمخالفات المرت لة بحرية التع يتر وااصتة يمتا يتعلتق
بحماية ال حفيين (اليونان)؛
 -55-143القيام دون تأاير بسن قانون الح ول على المعلومات وقتانون حمايتة
ال يانات لعام ( 2013التفيا)؛
 -56-143إلغاء العقوبات الجنائية على المخالفات المرت لتة بوستائ اإلعتالم
(التفيا)؛
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 -57-143إزالت تتة تج ت تريم التشت تتهير ل ت تتمان أن يت تتتمان ال ت تتحفيون مت تتن ممارست تتة
عمله تتم تتي بيت تتة ح تترة وامن تتة؛ والتحقي تتق تتي جمي تتل االعت تتداءات عل تتى ال تتحفيين
(ليتوانيا)؛
 -58-143الو تتاء ب تتااللتزام المعل تتن عن تته بموج تتب إع تتالن م تتابوتو والمتمث تتل تتي
تخ يل ما ال يقل عن  10ي المائة من ميزانية الدولة للتنمية الزراعية (سلو ينيا)؛
 -59-143زيتتادة ميزانيتتة ال تتحة إلتتى الحتتد األدنتتى الموصتتى بتته و تتو  15تتي
المائتتة متتن النتتات المحلتتي اإلجمتتالي تمشتتيا متتل االلتزامتتات المتعهتتد بهتتا بموجتتب
إعالن أبوجا والتعجيل بعملية تنفيا التغلية الشاملة بالرعاية ال حية (سلو ينيا)؛
 -60-143ضتتمان وصتتول الم ترأة إلتتى اتتدمات اإلجهتتاض القتتانوني والمتتأمون
وال سيما ي حاالت الحمل الناتجة عن االغت اب أو سفاح المحارم (سلو ينيا)؛
 -61-143اتختتاد تتتدابير قانونيتتة وإداريتتة لافالتتة حريتتة تنقتتل الالجتتتين وحقتتوقهم
األساست تتية األات تترا؛ وال ست تتيما تل يت تتق است تتتثناءات مناس ت ت ة لفتت تتات األشت تتخاص دوي
االحتياجات المحددة من الحماية لتمايتنهم متن ال قتاء تي المراكتز الح ترية وتجنتب
الترحي تتل القس تتري للحيلول تتة دون تش تتتيي ش تتمل أس تتر الالجت تتين وملتمس تتي اللج تتوء
(األرجنتين).
 -144تع تتر جمي تتل االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة تتي تتاا التقري تتر ع تتن موق تتف
الدولتتة (التتدول) التتتي قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ين غتتي أن يفهتتم أنهتتا
تحظى بتأييد الفريق العامل كال .
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