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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب ـرار لـ قــو
اإلنسـ ـ ــا 1/5ر دورتَـ ـ ــي الاانيـ ـ ــة والعش ـ ـ ـرين الف ـ ـ ـ ة مـ ـ ــن  4إىل  15أيار/مـ ـ ــايو  .2015وأُجـ ـ ــرن
الســتعراض املتعلــق بليايــا انلســة الاانيــة املعقــودة  4أيار/مــايو  .2015وترأســف وفــد ليايــا
وزيـرة الشــنو اننســانية وشــنو اللف ـ واحلمايــة الجتماعيــةر الســيدة جوليــا َ .دنكــا  -كاســي .
واعتمد الفريق العام التقرير املتعلق بليايا جلستي العاشرة املعقودة  8أيار/مايو .2015
 -2و  13ك ــانو الااا/ين ــاير 2015ر اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــاي
(اجملموعة الاالثية) لتيسري استعراض احلالة ليايا :الحتاد الروسي وغابو وفييف نا .
 -3وعمـ ـالا بح ك ــا الفق ــرة  15م ــن مرف ــق القـ ـرار  1/5الص ــادر ع ــن لـ ـ ق ــو اإلنس ــا ر
والفقـرة  5مــن مرفــق القـرار  21/16الصــادر عــن اجمللـ ر صــدرت الوثــا ق التاليــة ألغـراض اســتعراض
احلالة ليايا:
(أ)

تقرير وطر (الوثيقة )A/HRC/WG.6/22/LBR/1؛

(ب) جتمي ـ ـ ـ ــا للمعلوم ـ ـ ـ ــات أعدت ـ ـ ـ ــي املفوض ـ ـ ـ ــية الس ـ ـ ـ ــامية حلق ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ـ ــا (الوثيق ـ ـ ـ ــة
)A/HRC/WG.6/22/LBR/2؛
(ج) مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجز أعدتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامية حلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا (الوثيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.)A/HRC/WG.6/22/LBR/3
 -4وأُ يلــف إىل ليايــا عــن طريــق اجملموعــة الاالثيــة ا مــة أســالة أعــد ا ســلف ا البلــدا التاليــة:
أملاني ــار وانمةوري ــة التش ــيكيةر وسويس ـ ـرار واململكـ ــة املتح ــدة لايلاني ــا الع م ـ ـ وأيرلن ــدا الشـ ــماليةر
والنــرويور والوليــات املتحــدة األمريكيــة .وىكــن الطــالع عل ـ هــذي األســالة عل ـ املو ــا الشــبكي
اخلارجي للفريق العام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ر ّ ــب وف ــد لياي ــا بالفرص ــة املتا ــة ل ــي للتفاع ـ م ــا س ــا ر ال ــدول األع ــاء ومنا ش ــة كيفي ــة
مواصــلة ليايــا تق ـ ّدمةا تنفيــذ معــايري قــو اإلنســا  .وأضــاه أ ليايــا تعتــا هــذا احل ـوار مفيــدا
البلد.
للغاية لتحديد اجملالت الر يسية املتعلقة حبماية وتعزيز قو اإلنسا
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 -6وأفــاد الوفــد بــح ليايــا ققــف عــددا مــن اإلذــازات انليــة منــذ الســتعراض الــدورن الشــام
األول الــذن تنــاول التةــا ب ـ أربــا ســنوات .فقــد أجــر البلــد عــا  2011انتخابــات ر اســية
وتشريعية سلمية للمرة الاانية منذ انتةاء احلرب األهلية عا .2003
 -7وأشـ ــار الوفـ ــد إىل أ احلكومـ ــة وضـ ــعف اس ـ ـ اتي ية أمنيـ ــة وطنيـ ــة ل مـ ــن القـ ــومي ضـ ــوء
لـاع
النتةاء املرتقب لعم بعاـة األمـم املتحـدة ليايـا .ويشـك تعزيـز اللتـزا حبقـو اإلنسـا
األمــن جــزءا أساســي ا مــن هــذي الس ـ اتي ية كمــا يشــك احلــرل عل ـ إ امــة العــدل عنص ـرا أساســي ا
هلــذي السـ اتي يةر وأنشــاف لــذل تــدر يا مراكــز إ ليميــة للعدالــة واألمــن مــن أجـ تــوفري اخلــدماتر
ل سيما خارج العاصمة مونروفيار بوجي أف .
 -8وذكــر الوفــد أ ليايــا ن ّفــذت أي ـا عــددا مــن السياســات الراميــة إىل ترســية ســيادة القــانو
وزيــادة يايــة قــو اإلنســا  .ومــن بينةــا خريلــة اللريــق الس ـ اتي ية لت ــميد ان ـرا وبنــاء الســلم
واملصــاحلة عل ـ الصــعيد الــوطرر الــق ت ــمنف توصــيات ـ ّدمتةا ننــة احلقيقــة واملصــاحلة البلــد؛
وخل ــة التغي ــري ال ــق أول ــف األولوي ــة لتل ــوير ل ــاع العدال ــة وتناول ــف ــايا ش ــاملة متعلق ــة حبق ــو
اإلنســا والفاــات ال ــعيفة؛ وخلــة العم ـ الوطني ــة حلقــو اإلنســا الــق ــف بتنفيــذ اللتزام ــات
ـال قـو اإلنسـا ر والتوصـيات املق ّدمـة خـالل السـتعراض
اإل ليمية والدولية الق لعةا البلـد
الدورن الشام .
 -9وفيمــا ا ـ التص ـديق عل ـ الصــكول املتعلق ــة حبقــو اإلنس ــا ر أشــار الوف ــد إىل أ لياي ــا
ص ـ ّد ف عــا  2012عل ـ اتفا يــة قــو األشــخال ذون اإلعا ــةر وص ـ ّد ف عــا 2014
عل ـ بروتوك ــول الن ــا األساس ــي للمحكم ــة األفريقي ــة للعدال ــة و ق ــو اإلنس ــا ر واتفا ي ــة كامب ــالر
واملياا األفريقي بشح الدىقراطية والنتخابات واحلوكمة.
 -10وأف ــاد الوف ــد ب ــح لياي ــا تتخ ــذ اخللـ ـوات الالزم ــة ملعان ــة الت ــحخري ال ــذن تواجة ــي تق ــد
التق ــارير املتعلق ــة باملعاه ــدات وبحي ــا حت ـ الي ــو بوض ــا جيّــد فيم ــا ا ـ التق ــارير املللوب ــة ووج ــب
اتفا يــة قــو اللف ـ واتفا يــة الق ــاء عل ـ ي ــا أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة .وأضــاه أنــي ــرن
وض ــا اللمس ــات األخ ــرية عل ـ الوثيق ــة األساس ــية املشـ ـ كة .وأش ــار إىل أ احلكوم ــة أع ــدت ك ــذل
اس ـ ـ ـ اتي ية وطني ـ ــة للوف ـ ــاء باللتزام ـ ــات الناش ـ ــاة ع ـ ــن املعاه ـ ــدات ومنة ـ ــا تق ـ ــد التق ـ ــارير املتعلق ـ ــة
باملعاهداتر بغية معانة مسحلة التقارير األخر املتـحخرة .وعـالوة علـ ذلـ ر شـ ّدد الوفـد علـ بـدء
قو اإلنسا .
العم عل توجيي دعوة مفتو ة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة جملل
 -11وأوضح الوفد أ املنسسة الوطنيـة املسـتقلة حلقـو اإلنسـا امـف بتـدريب عـدد مـن مـرا
ق ــو اإلنس ــا ر وش ــرعف تنفي ــذ برن ــامو العـ ـ اه واملغف ــرة ( )Palava Hut Programmeال ــذن
ُىاّـ ـ مبـ ــادرة نقديـ ــة عُقـ ــدت إطـ ــار خريلـ ــة اللريـ ــق الس ـ ـ اتي ية لت ـ ــميد ان ـ ـرا وبنـ ــاء السـ ــلم
واملصاحلة عل الصعيد الوطر.

4/33

GE.15-11802

A/HRC/30/4

 -12ومــا ذل ـ ر أ ـ ّـر الوفــد بــح العديــد مــن التحــديات تلــو األفــق بالنســبة إل قــا قــو
اإلنس ــا  .و ــد واجة ــف لياي ــا حت ــديات إض ــافية س ــعيةا ال ــد وب إىل تلبي ــة ا تياج ــات مواطنية ــا
بســبب هشاشــة تمعةــا .فقــد شـ ّك مــنخرا انتشــار اإليبــول أخلــر ديــد لســتقرار البلــد منــذ انتةــاء
احل ــرب األهلي ــة ال ــق دام ــف  14س ــنة .وأف ــاد الوف ــد ب ــح اث ــار اإليب ــول انتش ــرت علـ ـ نل ــا واس ــا
فححلق ــف عل ـ وج ــي اخلص ــول أض ـرارا جس ــيمة بال تص ــاد والب ــي التحتي ــة للرعاي ــة الص ــحية .وأرده
ــا الا إن ــي س ــي رن بع ــد ب ــعة أي ــا ل أكا ــر اإلع ــال ع ــن الق ــاء عل ـ ي ــا ــالت اإليب ــول
ليايار وإ البلد يشعر بتفا ل ذر بح املر لة األسوأ دخلف خا كا .
 -13وذكـر الوفــد أ ليايـار إذ تبــدأ بـاخلروج مــن إ ـد أع ــم األزمـات الــق واجةتةـا تاراةــا
احلــدي ر تتللــا إىل املشــاركة حبيويــة مت ـ ّددة عمليــة تعزيــز يايــة قــو اإلنســا  .وخلـ ــا الا
إ ليايــا تتللــا إىل احلصــول عل ـ دعــم مســتمر مــن اجملتمــا الــدوي فيمــا تســع جاهــدة إىل تنفيــذ
ال قو اإلنسا .
التزاما ا

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -14أدىل  76وفــدا ببيانــات خــالل جلســة التحــاور .وتــرد التوصــيات املقدمــة خــالل احل ـوار
انزء الااا من هذا التقرير.
 -15وهنّــحت زمبــابون ليايــا عل ـ مــا ش ـنّتي مــن يــالت هــدفةا توعيــة انمةــور وتاقيفــي لتحس ـ
وصــول امل ـرأة إىل العــدل .ول ــف أ ليايــا أنشــحت و ــدات تُعــي حبقــو اإلنســا داخ ـ الق ـوات
لــاع األمــن.
ــال قــو اإلنســا
املســلحة والشــرطة الوطنيــة بغيــة إدمــاج التاقيــف والتوعيــة
و ّدمف زمبابون توصيات.
 -16ور ّ ب ــف انزا ــر باإلص ــال ات املنسس ــية واملعياري ــة ال ــق أجر ــا لياي ــا م ــن بي ـ اس ـ اتي ية
التنمي ــة الش ــاملةر واسـ ـ اتي ية توطي ــد الس ــال واملص ــاحلةر وإنش ــاء الل ن ــة الوطني ــة املس ــتقلة حلق ــو
اإلنسـا ر وإنشــاء و ـدة للتصــدن للعنـف اننســي والعنـف القــا م علـ نــوع انـن  .و ـ ّدمف انزا ــر
توصيات.
ـال السياسـات منـذ السـتعراض
 -17وهنّحت أنغول ليايا عل ما اختذتـي مـن تـدابري تشـريعية
األخــري املتعلــق ــار ول ســيما فيمــا ا ـ يايــة األشــخال ذون اإلعا ــةر وصــو قــو اللف ـ ر
ومكافح ــة الجت ــار بالبش ــر .ور ّ ب ــف أي ـ ـا باس ــتةالل خريل ــة اللري ــق السـ ـ اتي ية لت ــميد انـ ـرا
وبنــاء الســلم واملصــاحلة عل ـ الصــعيد الــوطرر وبــالتلورات الناجحــة الــق شــةدها الن ــا الق ــا ي.
و ّدمف أنغول توصيات.
ونوهــف األرجنت ـ بــانةود املبذولــة لتحس ـ مســتويات املعيشــة الــق ا ف ــف بفع ـ أزمــة
ّ -18
اإليبــول .وأبــدت اهتمام ـ ا بتنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن ننــة احلقيقــة واملصــاحلةر ول ســيما تنفيــذ
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خريلــة اللريــق الس ـ اتي ية لت ــميد ان ـرا وبنــاء الســلم واملصــاحلة عل ـ الصــعيد الــوطر .و ـ ّدمف
األرجنت توصيات.
 -19وهنّ ــحت أس ـ ـ اليا ليايـ ــا عل ـ ـ انتقاهلـ ــا مـ ــن احلـ ــرب األهليـ ــة إىل السـ ــال وعل ـ ـ النتخابـ ــات
الناجحــة الــق أجريــف عــا  .2011و الــف إيــا مــا زالــف تشــعر بــالقلق ألنــي رغــم ان ــما البلــد
إىل الاوتوكــول الختيــارن الاــاا امللحــق بالعةــد الــدوي اخلــال بــاحلقو املدنيــة والسياســيةر والرامــي
إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدا ر ي ـنّ دســتورها بعــد عل ـ إلغــاء هــذي املمارســة .وأعربــف أي ـ ا أس ـ اليا
ـتمر إزاء التقــارير الــق تُــورد مــا تتعــرض لــي النســاء واألطفــال مــن عنــف جنســي وعنــف
عــن لقةــا املسـ ّ
ا م عل نوع انن  .و ّدمف توصيات.
 -20وهنّــحت ب ــنن لياي ــا عل ـ انة ــود ال ــق ب ــذلتةا للتص ــديق عل ـ ع ــدة ص ــكول متعلق ــة حبق ــو
اإلنس ــا  .وأ ّك ــدت م ــرة أخ ــر ت ــامنةا م ــا الس ــللات اللياي ــة مس ــاعيةا للتغل ــب علـ ـ األزم ــة
الصحية الق تسبب ا وباء اإليبول .و ّدمف بنن توصيات.
 -21وأعرب ـف بوتس ـوانا ع ــن س ــرورها لعتم ــاد ــانو اللف ـ ر وللعم ـ ان ــارن م ــن أج ـ مواءم ــة
التش ـريعات ايليــة مــا اللتزامــات الدوليــة .وأعربــف مــا ذل ـ عــن لقةــا إزاء ارتفــاع مســتو العنــف
اننس ــي والعن ــف الق ــا م علـ ـ ن ــوع ان ــن ر وإزاء التق ــارير ال ــق تُ ة ــر املع ــدلت املرتفع ــة للوفي ــات
الرضار وخاصة املناطق الريفية .و ّدمف بوتسوانا توصيات.
النفاسية ووفيات ّ
 -22وهنّــحت الاازي ـ ليايــا عل ـ إجرا ةــا انتخاب ــات ر اســية وتش ـريعية ســلمية للم ــرة الاانيــة من ــذ
ع ــا  .2003وأثنـ ــف عل ـ ـ ليايـ ــا ملكافحتةـ ــا اإليب ــول وج ـ ـ ّددت دعمةـ ــا ل ــذل املسـ ــع  .و ـ ـ ّدمف
الاازي توصيات.
 -23ور ّ بـ ــف بوركينـ ــا فاصـ ــو بالتـ ــدابري الـ ــق اختـ ــذ ا ليايـ ــا منـ ــذ السـ ــتعراض األول املتعلـ ــق ـ ــا.
وش بف استمرار عمليات تشـويي األع ـاء التناسـلية األناويـة وشـ ّ عف ليايـا علـ اختـاذ تـدابري ويّـة
لوضا ّد هلا.
 -24وأثنــف كنــدا عل ـ ليايــا ملكافحتةــا اإليبــول .و اّــف ليايــا عل ـ مواصــلة انةــود الــق تبــذهلا
ــق النس ــاء والفتي ــاتر ول س ــيما
لتعزي ــز املس ــاواة بـ ـ الرجـ ـ واملـ ـرأة ومكافح ــة العن ــف املم ــارو
تشويي األع اء التناسلية األناوية .و ّدمف كندا توصيات.
 -25وأف ــادت تش ــاد ب ــح لياي ــا أ ــرزت تق ــدم ا كبـ ـريا من ــذ الس ــتعراض األول املتعل ــق ــا إل أ ّ
املشــاك النا ــة عــن وبــاء اإليبــول ّأدت مــا األســف إىل كــبح هــذا التقــد  .وهنّــحت تشــاد ليايــا علـ
ــال ق ــو اإلنس ــا وعلـ ـ تص ــديقةا علـ ـ الص ــكول الدولي ــة واإل ليمي ــة
إنش ــا ةا منسس ــات
املتعلقة حبقو اإلنسا  .و ّدمف تشاد توصيات.
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 -26وأعرب ــف الصـ ـ ع ــن لقة ــا إزاء األث ــر اخلل ــري ال ــذن خلف ــي انتش ــار اإليب ــول علـ ـ ق ــو
اإلنســا واحلق ـ اإلنســاار وأثنــف علـ ليايــا لل ةــود الــق بــذلتةا هــذا الســيا  .ودعــف اجملتمــا
الدوي إىل تقد مساعدة بنّاءة إىل ليايا .و ّدمف الص توصيات.
ــال قــو اإلنســا ووــا بذلتــي مــن جةــود
 -27ور ّ بــف كولومبيــا وــا أبدتــي ليايــا مــن الت ـزا
لتنفيــذ التوص ــيات املنباقــة ع ــن الســتعراض األول .ور ّ ب ــف بينشــاء الل ن ــة الوطنيــة املس ــتقلة حلق ــو
اإلنسا وباعتماد خلة العم الوطنية حلقو اإلنسا  .و ّدمف كولومبيا توصيات.
 -28ومثّنــف الكونغــو الت ـزا ليايــا بوضــا التوصــيات الصــادرة عــن ننــة احلقيقــة واملصــاحلة موضــا
التنفيــذ وذل ـ اع ـ الل نــة الوطنيــة املعنيــة حبقــو اإلنســا ننــة مســتقلة فعـالا وحتس ـ إ امــة العــدل
ك أحناء البلد .و ّدمف الكونغو توصيات.
 -29وهنّــحت كوســتاريكا ليايــا عل ـ تنفيــذها خريلــة اللريــق الس ـ اتي ية لت ــميد ان ـرا وبنــاء
السلم واملصاحلة عل الصـعيد الـوطر للفـ ة 2030-2012ر وعلـ اعتمادهـا خلـة العمـ الوطنيـة
حلقــو اإلنســا  .وأعربــف عــن لقةــا إزاء الدعــاءات املتعلقــة بال ت ــاز التعســفي للمــدافع عــن
قو اإلنسا  .و ّدمف كوستاريكا توصيات.
 -30وأعربــف كــوت ديف ـوار ع ــن شــكرها لليايــا عل ـ تقريرهــا الــذن ل يكتف ــي بتقــد يــة ع ــن
الت ــدابري املتخ ــذة لتنفي ــذ التوص ــيات املقبول ــة خ ــالل الس ــتعراض األول وإت ــا ي ــوجز أي ـ ـا التح ــديات
املرتبلـ ــة بالتنفيـ ــذ الفعلـ ــي هلـ ــذي التوصـ ــيات .وأشـ ــارت كـ ــوت ديف ـ ـوار إىل التق ـ ـ ّد احلاص ـ ـ ش ـ ـ
اجملالت وأ ّرت بالتحديات الق ما زال عل ليايا مواجةتةا .و ّدمف كوت ديفوار توصيات.
ـال الرعايـة الصـحية كـانوا مق ّدمـة
 -31وذَ َكرت كوبا أ  53متلوع ا مـن رعاياهـا يعملـو
ال ــذين هبّ ـوا لتلبي ــة ن ــداء األم ــم املتح ــدة ال ــداعي إىل مكافح ــة وب ــاء اإليب ــول .وناش ــدت كوب ــا اجملتم ــا
الـدوي مــنح ليايــا املسـاعدات املاليــة الالزمــة لتقويـة بنيتةــا التحتيــة املتعلقـة بالرعايــة الصــحية .و ـ ّدمف
كوبا توصيات.
 -32و ّدمف انمةورية التشيكية توصيات.
 -33وأثنــف ةوريــة الكونغــو الدىقراطيــة عل ـ ليايــا ملــا بذلتــي مــن جةــود للوفــاء بالتزاما ــا رغــم
التح ـ ــديات اخلل ـ ــرية ال ـ ــق واجةتة ـ ــا .وأش ـ ــارت إىل ع ـ ــدد م ـ ــن اإلذ ـ ــازات ال ـ ــق أ رز ـ ــا لياي ـ ــا من ـ ــذ
الستعراض األول املتعلق ا عا 2010ر ف الا عـن عـدد كبـري مـن الصـعوبات الـق مـا زال علـ
البلد ختلّيةا .و ّدمف ةورية الكونغو الدىقراطية توصية.
 -34وأثنـف جيبـو علـ ليايـا للمنة يــة الـق أعـ ّد ا لتنفيــذ التوصـيات املنباقــة عـن انولــة األوىل
من الستعراض .ودعف جيبـو اجملتم َـا الـدوي إىل دعـم مسـاعي ليايـا للتخفيـف مـن الثـار السـلبية
تلورهار وإىل مسـاعدة البلـد علـ رصـد النتـا و الـق خلفتةـا اإليبـول علـ الـة قـو
لإليبول عل ّ
اإلنسا  .و ّدمف جيبو توصية.
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 -35ور ّ ب ــف مص ــر باس ــتةالل الس ـ ـ اتي ية اإلتا ي ــة الش ــاملة اللويل ــة األج ـ ـ ر وخبل ــة العم ـ ـ
الوطنيــة حلقــو اإلنســا لعــا 2013ر وبسـ ّـن ــانو اللف ـ عــا  .2012وش ـ ّ عف ليايــا عل ـ
ـق
الستمرار سياسـا ا الراميـة إىل مكافحـة العنـف القـا م علـ نـوع انـن والعنـف املمـارو
أطفال الشوارع .و ّدمف مصر توصيات.
 -36وش ـ ّددت غينيــا الســتوا ية عل ـ وجــود جـ ّـو مــن املصــاحلة والســعي إىل توطيــد الســال ي ةــر
بوضــو منــذ مــا يزيــد علـ عشــر ســنوات .وبــالرغم مــن األزمــة الصــحية األخــرية الــق تســبب ــا وبــاء
اإليبــولر اختــذت ليايــا عــددا مــن التــدابري الــق أثبتــف رصــةا علـ تعزيــز قــو اإلنســا ويايتةــا.
و ّدمف غينيا الستوا ية توصيات.
 -37وشـ ـ ّ عف إس ــتونيا لياي ــا علـ ـ مواص ــلة انة ــود ال ــق تب ــذهلا لالن ــما إىل ي ــا الص ــكول
الدوليــة الر يســية املتعلقــة حبقــو اإلنســا  .و اّــف إســتونيا ليايــا عل ـ إنفــاذ الق ـوان ايليــة الكفيلــة
حبماي ــة األطف ــال م ــن العت ــداء والس ــتغالل اننس ــي ر وعل ـ ـ التحقي ــق بفعالي ــة ه ــذي احل ــالت
يعةا .و ّدمف إستونيا توصيات.
 -38وأيـّ ــدت املغـ ــرب انةـ ــود الـ ــق امـ ــف ـ ــا ليايـ ــا لتحقيـ ــق السـ ــتقرار .ور ّ بـ ــف باس ـ ـ اتي ية
"ي ــوض لياي ــا حن ــو ع ــا  "2030الرامي ــة إىل حتقي ــق املص ــاحلة والس ــال ر وبينش ــاء منسس ــات ق ــو
اإلنســا ر وباخللــة اخلمســية ملكافحــة الجتــار باألشــخالر وخلــة العم ـ الوطنيــة حلقــو اإلنســا ر
وخريلــة اللريــق السـ اتي ية لت ــميد انـرا وبنــاء الســلم واملصــاحلة علـ الصــعيد الــوطر .و ـ ّدمف
املغرب توصيات.
 -39وأشـارت فنلنــدا إىل التقـ ّد الـذن أ رزتــي ليايــا فيمـا اـ احلفــاس علـ الســال والســتقرار.
وأثــارت ش ـواغ بشــح مســحلة إ امــة العــدل .ون ــرت بع ـ الرضــا إىل املبــادرات الــق اضــللعف ــا
ليايــا للتصــدن للعنــف الــذن تتعــرض لــي امل ـرأةر وشـ ّ عف ليايــا عل ـ وضــا ـ ّد للعنــف املمــارو
ق املرأة .و ّدمف فنلندا توصيات.
 -40ور ّ بــف فرنســا بتنفيــذ خلــة العم ـ الوطنيــة حلقــو اإلنســا ر وبــذل انةــود ل ــما ريــة
تن ــيم امل ــاهرات الســلمية .واستفســرت عــن التــدابري الــق تعتــز ليايــا اختاذهــا ملعانــة عوا ــب وبــاء
اإليبول عل قو اإلنسا  .و ّدمف فرنسا توصيات.
 -41ور ّ بــف غــابو بالتقــد الــذن أ رزتــي ليايــا ترســية ســيادة القــانو ر وبــانةود الــق بــذلتةا
ل ــما احلق ــو املدني ــة والسياس ــية والجتماعي ــة والاقافي ــة وال ــق تش ــم القي ــا بيص ــال ات انوني ــة
وإدارية هامـة وإنشـاء منسسـات حلقـو اإلنسـا  .و اّـف غـابو ليايـا علـ تكايـف مسـاعيةا لتعزيـز
قو اإلنسا ويايتةا.
 -42ور ّ بــف أملانيــا وــا تبذلــي ليايــا مــن جةــود لتحس ـ الــة قــو اإلنســا ر ول ســيما عــن
طريــق إنشــاء منسســات حلقــو اإلنســا ر وخريلــة اللريــق السـ اتي ية لت ــميد انـرا وبنــاء الســلم
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واملص ــاحلة علـ ـ الص ــعيد ال ــوطرر وخل ــة العمـ ـ الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ر والق ــانو املتعل ــق حبري ــة
املعلومات .وأثنف أملانيا عل ليايا ملكافحتةا اإليبول .و ّدمف أملانيا توصيات.
 -43وأثنــف غانــا عل ـ ليايــا لتصــديقةا عل ـ اتفا يــة قــو األشــخال ذون اإلعا ــة .ور ّ بــف
بينشــاء الل نــة الوطنيــة املســتقلة حلقــو اإلنســا ر ودعــف اجملتمــا الــدوي إىل دعــم ليايــا مــن أج ـ
ضما تشغي الل نة بكام طا تةا .و ّدمف غانا توصيات.
 -44ول ــف إندونيســيا أ ليايــا ص ـ ّد ف عل ـ اتفا يــة قــو األشــخال ذون اإلعا ــةر وأ
ســا ر الصــكول الدوليــة املتعلقــة حبقــو اإلنســا يــد التصــديق .وأشــادت بالتــدابري التش ـريعية الراميــة
إىل ياية قو اللف وتعزيزها .و ّدمف إندونيسيا توصيات.
 -45وأعــرب الع ـرا عــن ســروري لتنفيــذ الس ـ اتي ية اإلتا يــة الشــاملة اللويلــة األج ـ لعــا .2012
كمــا أعــرب عــن ســروري لتحقيــق املصــاحلة الوطنيــةر واســتةالل خلــة العم ـ الوطنيــة حلقــو اإلنســا
عــا  .2013ور ّ ــب بالرغبــة توجيــي دعــوة مفتو ــة إىل اإلج ـراءات اخلاصــة لزيــارة ليايــا .و ـ ّد
العرا توصيات.
 -46وأشــادت أيرلنــدا بــانةود الــق بــذلتةا ليايــا للتصــدن لفــريوو اإليبــول .وأعربــف عــن لقةــا
إزاء ف ـ ات ال ت ــاز امللولــة ب ـ اياكمــةر وســروه ال ت ــاز الســياةر والعنــف اننســي والعنــف
الق ــا م عل ـ ن ــوع ان ــن ر ومس ــحلة تش ــويي األع ــاء التناس ــلية األناوي ــةر وأعم ــال ال هي ــبر والعن ــف
القا م عل التوجي اننسي أو اهلوية اننسانية .و ّدمف أيرلندا توصيات.
 -47وأثنــف إيلاليــا عل ـ ليايــا لســت ابتةا مواجةــة انتشــار اإليبــول وملــا أ رزتــي مــن تق ـ ّد
تعزيــز قــو اإلنســا وصــويا .ور ّ بــف إيلاليــا بيلغــاء عقوبــة اإلعــدا حبكــم األمــر الوا ــار وبــاملو ف
هـذا األمـر .و ـ ّدمف إيلاليـا
املت َخذ من املمارسات التقليديـة ال ـارةر وبـا رال الزعمـاء التقليـدي
توصيات.
 -48وش ـ ّ عف اليابــا ليايــا عل ـ ضــما تنفيــذ الصــكول الدوليــة املتعلقــة حبقــو اإلنســا لي ـا
وعلـ تقـد التقـارير إىل هياـات املعاهـدات .وأعربـف عـن لقةـا إزاء الفسـاد املنتشـر أجةـزة إنفــاذ
القـوان وإزاء بــإلء اإلجـراءات الق ــا ية .وأملــف أ يتواصـ احلـوار الــدا ر ــول ريــة الصــحافة
بلريقة دىقراطية .و ّدمف اليابا توصيات.
 -49وأ اطــف كينيــا علم ـ ا خبــريلــة اللريــق الس ـ اتي ية لت ــميد ان ـرا وبنــاء الســلم واملصــاحلة
عل ـ ـ الصـ ــعيد الـ ــوطرر وبينشـ ــاء منسسـ ــات حلقـ ــو اإلنسـ ــا  .و اّـ ــف ليايـ ــا عل ـ ـ تنفيـ ــذ أ كـ ــا
التفا ي ــات الدولي ــة واإل ليمي ــة ور ّ ب ــف بتنس ــيق التشـ ـريعات املتعلق ــة حبق ــو اللفـ ـ  .و ـ ـ ّدمف كيني ــا
توصية.
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 -50وأعربـف لتفيـا عــن لقةـا إزاء العـدد املرتفــا حلـالت الغتصـاب املبلّــي عنةـار ول سـيما بـ
ال حايا الشـبابر وإزاء العنـف القـا م علـ نـوع انـن  .و ـ ّدمف مواسـا ا إىل ليايـا كومـةا وشـعبا
جراء وباء اإليبول .و ّدمف لتفيا توصيات.
تتعرض لي ّ
ملا ّ
 -51ومثّنــف ليبيــا التق ـ ّد الــذن أ رزتــي ليايــا تنفيــذ التوصــيات املنباقــة عــن انولــة األوىل مــن
الســتعراضر وخاصــة فيمــا ا ـ تعــدي تش ـريعا ا الوطنيــة ملواءمتةــا مــا التزاما ــا الدوليــة .وأعربــف
ليبيــا كــذل عــن ســرورها لتحقيــق املصــاحلة الوطنيــةر واســتةالل خلــة العمـ الوطنيــة حلقــو اإلنســا
عا  .2013و ّدمف ليبيا توصية.
 -52ور ّ بــف مدغشــقر بتنفيــذ اس ـ اتي ية إتا يــة شــاملة طويلــة األج ـ ر وباعتمــاد خريلــة اللريــق
الس ـ اتي ية لت ــميد ان ـرا وبنــاء الســلم واملصــاحلة عل ـ الصــعيد الــوطر .وأ ـ ّـرت بــانةود املبذولــة
ــال احلق ــو الجتماعي ــة  -ال تص ــادية
لت ــدعيم املنسس ــات وحتسـ ـ القـ ـوان ر وبالتق ــد اي ــرز
ـ ــال قـ ــو اإلنسـ ــا  .و ـ ـ ّدمف مدغشـ ــقر
والاقافيـ ــة .وش ـ ـ ّ عف ليايـ ــا عل ـ ـ الوفـ ــاء بالتزاما ـ ــا
توصيات.
ونوهــف مــاي وــا أبدتــي لياي ـا مــن الت ـزا بعمليــة الســتعراض الــدورن الشــام  .وأشــارت إىل
ّ -53
التقــد الــذن أ رزت ــي ليايــا وال ــذن تَ ــمن تــدعيم اإلج ـراءات الدىقراطيــةر والتص ــديق عل ـ اتفا ي ــة
قو األشخال ذون اإلعا ةر وإعداد خلة العم الوطنية حلقو اإلنسا  .و ّدمف ماي توصية.
 -54وأوضح وفـد ليايـا أنـي كـا يُفـ ض أ ض ـر دورَة الفريـق العامـ هـذي وفـد أكـا بر اسـة وزيـر
العــدلر إل أ عــدة منــدوب تعـ ّذر علــيةم احل ــور بســبب ال ــروه الــق تواجةةــا ليايــا علـ صــعيد
ترتيبــات الســفر ومــنح التحش ـريات .إل أ الوفــد صـ ّـر بــح التوصــيات و يــا الش ـواغ الــق أعربــف
عنةا الدول األع اء ستُنخذ العتبار.
 -55وأف ــاد الوف ــد أي ـ ـا ب ــح احلكوم ــة تواصـ ـ عملة ــا ل ــما س ـ ّـن القـ ـوان الكفيل ــة وكافح ــة
العنـف القــا م علـ نــوع انــن واملمارسـات املســياة للمـرأة .وأضــاه أنــي جـر سـ ّـن ـانو عـ مــن
الغتصــاب جرىــة ل ــوز اإلف ـراج عــن مرتكبةــا بكفالــةر وأُنشــاف كمــة خاصــة للــدعاو املتعلقــة
بالغتصاب وجرا م العنـف اننسـي والعنـف القـا م علـ نـوع انـن  .ولكـن مـا ذلـ ر وعلـ الـرغم
ـ ــق النسـ ــاء والفتي ــات يـ ــزداد البلـ ــد
م ــن يـ ــا انة ــود املبذولـ ــةر مـ ــا انف ـ ـ ّ العنـ ــف املم ــارو
وعدلت غري متوّعة.
ـتم
 -56وإذ ذكــر الوفــد أ ليايــا ُجتــرن الي ـ ا عمليــة ملراجعــة دســتورهار أعــرب عــن أملــي أ يـ ّ
خالل عمليـة مراجعـة الدسـتور تنـاول بعـو التوصـيات الصـادرة عـن وفـود البلـدا األخـر  .وأضـاه
الوف ــد أن ــي ينبغ ــي للمـ ـرأة أ تس ــتفيد بص ــورة متكافا ــة م ــن التمكـ ـ ال تص ــادن والجتم ــاعير وم ــن
التوسيف والتعليمر وأنـي ينبغـي للدسـتور أ ي ـمن احلقـو اإلرثيـة نميـا النسـاءر وينبغـي للقـانو أ
ضمـي النسـاء مـن يـا أشـكال العنـفر وــا ذلـ تشـويي األع ـاء التناسـلية األناويـة .وأ ّكـد الوفــد
مرة أخر أ وان مكافحة التمييز ستخ ا للتنقيح خالل عملية مراجعة الدستور انارية.
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 -57وفيمــا ا ـ إصــال ن ــا العدالــةر أفــاد الوف ــد بــح ليايــا أ ــرزت تقــدم ا هــذا الص ــدد
وأعــرب عــن التزامةــا بتحس ـ الن ــا وتعزيــز إ امــة العــدلر ول ســيما عــن طريــق إنشــاء مراكــز تُعــي
بالعدل واألمن املناطق .وكمـا ذُكـر أعـالير ـال الوفـد إنـي ـرن اليـا إعـداد الـدعوة املفتو ـة الـق
ستوجي إىل اإلجراءات اخلاصة وإني يُف ض إصدارها عما ريب.
 -58وفيم ــا ا ـ ـ اإليب ــولر ــال الوف ــد إ احلكوم ــة را ــف خل ــة لتحقي ــق الس ــتقرار والتع ــا
ال تصــادي تتنــاول يــا الق ــايا ذات الصــلةر ول ســيما البنيــة التحتيــة للرعايــة الصــحيةر والتعلــيمر
واحلماي ــة الجتماعي ــةر والرف ــاي .وأمـ ـ أ تق ــو ال ــدول األع ـ ـاء ال ــق تش ــعر ب ــالقلق م ــن مر ل ــة
ما بعد اإليبول وشاطرة هذي اخللة.

 -59وامتـد ف موريتانيــا ليايـا لقيامةــا بتعزيـز ويايــة قــو اإلنسـا علـ الـرغم مــن الصــعوبات
ال ــق تواجةة ــا .ور ّ ب ــف بتع ــاو لياي ــا م ــا اإلجـ ـراءات اخلاص ــةر ووكافحتة ــا للممارس ــات التقليدي ــة
ال ارةر و اف ليايا عل اجتااثةا .و ّدمف موريتانيا توصية.
 -60وأعربــف املكســي عــن ســرورها لوضــا خريلــة اللريــق الس ـ اتي ية لت ــميد ان ـرا وبنــاء
الســلم واملصــاحلة علـ الصــعيد الــوطرر وسياســة توطيــد الســال واملصــاحلة الوطنيــة .ور ّ بــف بت ــم
خل ــة التنميـ ــة اخلاصـ ــة بليايـ ــا سـ ــما عـ ــن الق ــايا الجتماعيـ ــة املتعلقـ ــة حبقـ ــو اإلنسـ ــا والفاـ ــات
ال عيفة والالمساواة .و ّدمف املكسي توصيات.
 -61وأش ــاد انبـ ـ األس ــود بلياي ــا لتص ـ ّديةا لإليب ــولر وشـ ـ ّدد علـ ـ أ ي ــة التخفي ــف م ــن م ــاهر
الالمســاواة خــدمات الرعايــة الصــحية .ور ّ ــب باإلطــار املنسســي والسـ اتي ي حلقــو اإلنســا ر
وبقــانو اللف ـ  .وأعــرب عــن لقــي إزاء العنــف اننســي والعنــف القــا م عل ـ نــوع انــن ر والتمييــزر
وتشــويي األع ــاء التناســلية األناويــةر مستفس ـرا عــن مــد ذــا ليايــا معانــة هــذي األمــور .و ـ ّد
انب األسود توصيات.
 -62وأشــادت إثيوبيــا بليايــا لســتةالهلا اس ـ اتي ية لتحقيــق التنمي ـةر وإنشــا ةا منسســات وطنيــة
حلقــو اإلنســا ر ووضــعةا خريلــة اللريــق الس ـ اتي ية لت ــميد انـرا وبنــاء الســلم واملصــاحلة عل ـ
الص ــعيد ال ــوطر .وشـ ـ ّ عف إثيوبي ــا لياي ــا علـ ـ مواص ــلة تكاي ــف جةوده ــا ملعان ــة مش ــكلة الفق ــر.
و ّدمف إثيوبيا توصيات.
 -63وأ اط ــف ناميبي ــا علمـ ـا ب ــانةود ال ــق تب ــذهلا لياي ــا للتع ــا م ــن اث ــار احل ــرب األهلي ــة وم ــن
انتشــار اإليبــول .و ـ ّدمف خــال انيةــا عل ـ اس ـ اتي ية "يــوض ليايــا حنــو عــا "2030ر وخلــة
التغيــرير وخريلــة اللريــق الس ـ اتي ية لت ــميد ان ـرا وبنــاء الســلم واملصــاحلة عل ـ الصــعيد الــوطر.
دمف ناميبيا توصيات.
و ّ
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 -64وأشــارت نيبــال إىل التــدابري املتخــذة منــذ الســتعراض األول لتنفيــذ التعةــدات والتوصــياتر
واصـفةا اإلذــازات الــق ققتةــا ليايــا رغــم التحــديات بــاملارية لإلع ــاب .وعـ ّددت اخللـوات املتخــذة
ليايا .و ّدمف نيبال توصيات.
لتقوية ن ا قو اإلنسا
 -65وامت ــد ف هولن ــدا اللريق ــة الـ ــق ع ــوق ــا انتشـ ــار اإليب ــول و ال ــف إيـ ــا واثق ــة ب ــح ليايـ ــا
ست ــمن ع ــودة الن ــاج بس ــال إىل ـ ـراهم .وأ اط ــف علمـ ـا ب ــانةود املبذول ــة لتعزي ــز ق ــو املـ ـرأة
وإياء العنف املمارو ضـد النسـاء .و الـف إيـا مـا زالـف تشـعر بـالقلق مـن احليـز ايـدود الـذن ضتلـي
اجملتما املدا .و ّدمف هولندا توصيات.
 -66وأشــارت الني ــر إىل انةــود املبذولــةر رغــم ال ــروه العصــيبةر لتنفيــذ التوصــيات املنباقــة عــن
ـار تعزيــز ويايــة قــو اإلنســا ر فحاتةــا عل ـ
الســتعراض األول .وهنّــحت ليايــا عل ـ تــدعيمةا إطـ َ
مواصلة هذي انةود وعل تعزيز درات الن ا الق ا ي.
 -67وهنّـ ــحت ني رييـ ــا ليايـ ــا عل ـ ـ إنشـ ــا ةا الل نـ ــة الوطنيـ ــة املسـ ــتقلة حلقـ ــو اإلنسـ ــا والل نـ ــة
اإلعالميــة املســتقلة .وأشــارت إىل الت ـزا ليايــا املتواص ـ بعمليــة الســتعراض الــدورن الشــام  .ودعــف
ني رييا املفوضية السامية حلقو اإلنسا إىل الستمرار التعاو ما ليايا لتدعيم منسسا ا.
أخــرت
 -68وامتــد ف النــرويو انةــود املبذولــة ملكافحــة انتشــار اإليبــولر وأ ـ ّـرت بــح األزمــة ــد ّ
ـعف لـاع العدالـة واألمـن مـن حتـ دد وأيّـدت اخللـة الراميـة
عما ىالي ض ُ
اإلجراءات السياسية .وحت ّدثف ّ
إىل نق ـ مســنولية األمــن مــن بعاــة األمــم املتحــدة ليايــا إىل البلــدر ولكنةــا أعربــف عــن لقةــا مــن
مد درة البلد عل فع ذل  .و ّدمف النرويو توصيات.
 -69و ّنوهف الفلب خبلة العم الوطنيـة حلقـو اإلنسـا ليايـار ف ـالا عـن اخللـوات املتخـذة
للتصــديق عل ـ املعاهــدات الدوليــة حلقــو اإلنســا ومواءمــة الق ـوان ايليــة مــا اللتزامــات املتعلقــة
حبق ــو اإلنس ــا  .ولك ــن سـ ـ ّ يس ــاورها القل ــق م ــن العن ــف املن ــزير واملمارس ــات التقليدي ــة ال ــارةر
وعمليات الجتار .و ّدمف الفلب توصيات.
 -70ور ّ بــف بولنــدا بالتش ـريعات اخلاصــة حبمايــة األطفــال .وأعربــف عــن لقةــا إزاء عــد كفايــة
ــق األطف ــالر وإزاء التق ــارير ال ــق ت ــورد أعم ــال
الت ــدابري املتخ ــذة للق ــاء علـ ـ العن ــف املم ــارو
ــق امل ــدافع ع ــن
التميي ــز وامل ــايقة ال ــق يتع ــرض هل ــا أع ــاء األ لي ــاتر وإزاء العن ــف املم ــارو
املاليات واملالي ومزدوجي املي اننسي ومغايرن اهلوية اننسانية .و ّدمف بولندا توصيات.
 -71ور ّ بــف الاتغــال باســتةالل خلــة العم ـ الوطنيــة الراميــة إىل تنفيــذ الق ـرار  1325الصــادر
عن ل األمنر وبينشاء الل نة الوطنية املستقلة حلقو اإلنسا  .و ّدمف الاتغال توصيات.
 -72وألقــف ةوريــة كوريــا ال ــوء علـ إنشــاء ننــة مراجعــة الدســتور .وأ اطــف علمـا باملســاعي
املبذول ـ ــة إلص ـ ــال ل ـ ــاعي العدال ـ ــة واألم ـ ــن وحتسـ ـ ـ أ ـ ـ ـوال السـ ـ ـ و  .و ـ ـ ـ ّدمف ةوري ـ ــة كوري ـ ــا
توصيات.
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 -73وأشادت روانـدا بليايـا لعقـدها انتخابـات سـلميةر واسـتةاللها السـ اتي ية الوطنيـة املعنونـة
"ي ــوض لياي ــا حن ــو ع ــا "2030ر وب ــذهلا انة ــود للتص ــدن لوب ــاء اإليب ــول .و اّــف روان ــدا اجملتم ــا
الـ ــدوي عل ـ ـ م ـ ـ ّد ليايـ ــا بالـ ــدعم الـ ــالز ملعانـ ــة التحـ ــديات الـ ــق يواجةةـ ــا البلـ ــد .و ـ ـ ّدمف روانـ ــدا
توصيات.
 -74ور ّ ب ــف الس ــنغال وس ــاعي لياي ــا لتنفي ــذ خل ــة العم ـ ـ الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ر وإنش ــاء
الل نــة الوطنيــة املســتقلة حلقــو اإلنســا ر ومكافحــة العنــف اننســي واملنــزير ف ـالا عــن تصــديقةا
عل اتفا ية قو األشخال ذون اإلعا ة .و ّدمف السنغال توصيات.
 -75وأثنــف س ـرياليو عل ـ ليايــا ملــا تبذلــي مــن جةــود ملعانــة الــة قــو اإلنســا  .وأشــارت
تلر ــف الو ــف نفســي
س ـرياليو إىل الت ـزا ليايــا بتنفيــذ التزاما ــا
ــال قــو اإلنســا ولكنةــا ّ
إىل لّ ــة املـ ـوارد املتا ــة لتحقي ــق ه ــذي املةم ــة فشـ ـ ّددت علـ ـ ض ــرورة مـ ـ ّد لياي ــا باملس ــاعدة التقني ــة.
و ّدمف سرياليو توصيات.
 -76وأ اط ــف س ــنغافورة علم ـ ـ ا بتنفي ــذ خل ــة التغي ــري وخل ــة العم ـ ـ الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ر
ول ــف أ ليايــا ام ــف بتعزيــز سياس ــا ا وتش ـريعا ا ألغ ـراض مكافحــة العن ــف اننســي والعن ــف
الق ــا م علـ ـ ن ــوع ان ــن  .ولك ــن أش ــارت إىل أ مع ــدلت أعم ــال العن ــف ه ــذي م ــا زال ــف عالي ــة.
و ّدمف سنغافورة توصيات.
 -77وش ـ ـ ّ عف سـ ــلوفاكيا ليايـ ــا عل ـ ـ تنفيـ ــذ اتفا يـ ــة قـ ــو األشـ ــخال ذون اإلعا ـ ــة وعل ـ ـ
التص ــديق علـ ـ الاوتوك ــول الختي ــارن لتفا ي ــة ق ــو األش ــخال ذون اإلعا ــة .وأش ــادت خبل ــة
العم ـ الوطني ــة اندي ــدة حلق ــو اإلنس ــا وباملنسســات الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا  .وألق ــف س ــلوفاكيا
ــق امل ـرأة ويايــة
ال ــوء عل ـ ضــرورة معانــة التحــدياتر ومــن بينةــا مكافحــة العنــف املمــارو
املدافع عـن قـو اإلنسـا ف ـالا عـن التحـديات الـق تعـ ن الن ـا الق ـا ي .و ـ ّدمف سـلوفاكيا
توصيات.
 -78وأعربــف ســلوفينيا عــن اســتمرار لقةــا إزاء التقــارير املتعلقــة بانتةاكــات قــو األطفــال ومــن
ــق األطفــال والعتــداء اننســي عل ـ األطفــالر وإزاء املعــدلت املرتفعــة
بينةــا العنــف املمــارو
للعنف اننسي والعنف القا م عل نوع انن  .و ّدمف توصيات.
ــال قــو اإلنســا عل ـ الــرغم مــن
 -79ول ــف جنــوب أفريقيــا بعــو اإلذــازات ايــرزة
ـوب أفريقي ــا إىل ت ــوفري ال ــدعم اإلض ــا إىل لياي ــا ـ ـ
التح ــديات ال ــق يواجةة ــا البل ــد .ودع ــف جن ـ ُ
تــتم ّكن مــن التصــدن لوبــاء اإليبــول .وشـ ّ عف جنــوب أفريقيــا ليايــا عل ـ مواصــلة يــا انةــود الــق
تبذهلا لتعزيز وياية وإنفاذ قو اإلنسا بكاملةا .و ّدمف جنوب أفريقيا توصيات.
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 -80وأ ـ ّـرت إس ــبانيا ب ــانةود ال ــق ب ــذلتةا لياي ــا ملواجة ــة انتش ــار اإليب ــول .ور ّ ب ــف بو ــف تنفي ــذ
أ ك ــا اإلع ــدا  .وأعرب ــف ع ــن لقة ــا إزاء الل ــوء املف ــرل إىل احل ــب ال تي ــاطي وإزاء ال ــنق
الغذاء والن افة الصحية املناسبة داخ الس و  .و ّدمف توصيات.
 -81ول ـ ــف السـ ــودا أ ليايـ ــا ققـ ــف عـ ــددا مـ ــن اإلذـ ــازات امللحوسـ ــة عل ـ ـ الـ ــرغم مـ ــن
التح ــديات ال ــق واجةتة ــا الس ــنوات األخ ــريةر وم ــن بينة ــا اس ــتةالل خل ــة العم ـ الوطني ــة حلق ــو
اإلنسا  .و ّدمف توصيات.
 -82وأشارت السويد إىل أ معـدلت العنـف اننسـي والعنـف القـا م علـ نـوع انـن مـا زالـف
مرتفعــة مــا أ احلكومــة اختــذت بعــو التــدابري هــذا الصــددر وإىل أ تشــويي األع ــاء التناســلية
األناوي ــة م ــا فت ــح ى ــارو .ور ّ ب ــف بو ــف عملي ــات اإلع ــدا حبك ــم األم ــر الوا ــا .و ـ ـ ّدمف الس ــويد
توصيات.
 -83وإذ ر ّ بــف سويسـرا بتصــديق ليايــا علـ عــدة صــكول متعلقــة حبقــو اإلنســا ر أشــارت إىل
أ هــذا البلــد يفلــح ـ ال جتســيد التزاماتــي الدوليــة علـ املســتو الــوطر .و ـ ّدمف سويسـرا
توصيات.
 -84وأ اطف تايلند علم ا بيعداد خلـة العمـ الوطنيـة حلقـو اإلنسـا وبالتصـديق علـ اتفا يـة
قـ ــو األشـ ــخال ذون اإلعا ـ ــة .وش ـ ـ ّ عف تايلنـ ــد ليايـ ــا عل ـ ـ مراجعـ ــة تش ـ ـريعا ا بغيـ ــة ضـ ــما
ــال ق ــو اإلنس ــا  .وأعرب ــف تايلن ــد ع ــن لقة ــا إزاء لّـ ــة
مواءمتة ــا م ــا اللتزام ــات الدولي ــة
خدمات الرعاية الصحية املنـاطق الريفيـة وإزاء م ـاهر التفـاوت بـ املنـاطق علـ صـعيد اخلـدمات
ــق األطف ــال .و ـ ـ ّدمف
الص ــحية .وأعرب ــف ع ــن لقة ــا إزاء ــالت ان ـ ـرا م اننس ــية املرتكب ــة
توصيات.
 -85وامتــد ف تيمــور  -ليشــق انةــود الــق بــذلتةا ليايــا لتعزيــز قــو امل ـرأة .ولكنةــا أعربــف
ق النساء .و ّدمف توصيات.
عن لقةا إزاء الت العنف اننسي املرتكبة
 -86ور ّ بف توغـو باعتمـاد خلـة العمـ الوطنيـة حلقـو اإلنسـا ر وتنفيـذ التوصـيات املنباقـة عـن
الستعراض الدورن الشـام والـق بلتةـا ليايـار ف ـالا عـن التقـد ايـرز تنفيـذ التوصـيات الصـادرة
عن ننة احلقيقة واملصاحلة .و ّدمف توصيات.
 -87وأش ــارت تريني ــداد وتوب ــاغو إىل النم ــو السـ ـريا ل تص ــاد لياي ــا وإىل التص ــديق علـ ـ معاه ــدة
جتارة األسلحة .و ّدمف توصيات.
لـة أمـور منةـا تنفيـذ السـ اتي ية اإلتا يـة الشـاملة
 -88وأ اطف تون علما بالتقد ايـرز
وخل ــة العم ـ ـ الوطنيـ ــة حلق ــو اإلنس ــا  .وش ـ ـ ّ عف ت ــون لياي ــا عل ـ ـ إدراج ق ــو اإلنسـ ــا
دس ــتورها اندي ــد .و اّــف ت ــون املفوض ــية الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا عل ـ الس ــت ابة للل ــب لياي ــا
احلصول عل مساعدة تقنية .و ّدمف توصيات.
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 -89وأثن ــف تركي ــا عل ـ لياي ــا إلع ــدادها تتل ــف الس ـ اتي يات وخل ــإل العم ـ اخلاص ــة حبق ــو
اإلنســا عل ـ ال ــرغم مــن التح ــديات املتعــددة ال ــق يواجةةــا البل ــد .وش ـ ّ عف احلكوم ـةَ عل ـ اخت ــاذ
التدابري حلماية قو اإلنسا وتعزيزها .و ّدمف توصيات.
 -90وأشــارت أوغنــدا إىل اإلذــازات الــق ققتةــا ليايــا فيمــا ا ـ اســتحدا اإلطــار ال ــرورن
حلمايــة وتعزيــز قــو اإلنســا عل ـ الــرغم مــن التحــديات العديــدة .ودعــف أوغنــدا اجملتمــا الــدوي
إىل دعــم ليايــا بنــاء ــدرا ا شـ القلاعــاتر وــا ذل ـ الن ــا الق ــا ي والشــرطة .و ـ ّدمف
أوغندا توصيات.
 -91ور ّ بــف اململكــة املتحــدة لايلانيــا الع م ـ وأيرلنــدا الشــمالية خبلــة الســتامار لبنــاء ن ــا
صحي ادر عل الصمود ليايا بوصـفةا خلـة و ا يـة .و اّـف ليايـا علـ التحكـد مـن يايـة ريـة
الدين عند القيا بعملية مراجعة الدستور .و ّدمف توصيات.
 -92وأثنـف الوليــات املتحــدة األمريكيـة علـ ليايــا لعقــدها انتخابـات ناجحــة سـ املتللبــات
العالية الق تقت يةا مكافحـة وبـاء اإليبـول .وأعربـف عـن لقةـا إزاء تفشـي العنـف اننسـاا املمـارو
ــق النس ــاءر وإزاء وج ــود أس ـوأ أش ــكال عمال ــة األطف ــال ل ــاعي الزراع ــة والتع ــدين .و ـ ّدمف
توصيات.
 -93ور ّ بــف أوروغـوان بالتصــديق علـ اتفا يــة قــو األشــخال ذون اإلعا ــة وأ اطــف علمـا
باعتمــاد اس ـ اتي ية وطنيــة ترمــي إىل تنفيــذها وبــيدراج أ كــا اتفا يــة قــو اللف ـ واتفا يــة الق ــاء
عل يا أشكال التمييز ضد املرأة تشريعا ا .و ّدمف توصيات.
ــال
 -94وأ ـ ّـرت ةوري ــة فن ــزويال البوليفاري ــة باملس ــاعي ال ــق ب ــذلتةا لياي ــا للوف ــاء بالتزاما ــا
ق ــو اإلنس ــا ر وه ــي تت ــمن التص ــديق علـ ـ اتفا ي ــة ق ــو األش ــخال ذون اإلعا ــة وحتسـ ـ
تش ـريعا ا .و اّــف ةوريــة فنــزويال البوليفاريــة اجملتمــا الــدوي عل ـ م ـ ّد ليايــا بالــدعم الــالز لــدفعةا
إىل مواصلة جةودها .و ّدمف ةورية فنزويال البوليفارية توصية.
 -95وأشارت كابو فريدن إىل أ وطـحة املمارسـات التقليديـة ليبرييـا شـديدة جـدا وهـي تشـك
عقب ــة ر يس ــية تعي ــق إرادة احلكوم ــة وعملة ــا .ودع ــف اجملتم ــا ال ــدوي إىل مس ــاعدة لياي ــا عل ـ تعزي ــز
قو اإلنسا  .و ّدمف كابو فريدن توصيات.
 -96ور ّ ــب وفــد ليايــا بالتوصــيات املق ّدمــة خــالل الســتعراض .و ــد اختــذت ليايــا تــدابري صــارمة
املكرســة الصـكول الدوليـة حلقــو اإلنسـا  .ومـا أ بعــو التقـد ـد حت ّقــق
لالمتاـال للمبـادا ّ
ــال رســم السياســات وال ـاامو مــن أج ـ تعزيــز ويايــة قــو اإلنســا بشــك أف ـ ر س ـلّم الوفــد
بحنــي م ــا زال ينبغــي اخت ــاذ بعــو الت ــدابري األخــر ملعان ــة الق ــايا املا ــارة خــالل دورة الفري ــق العام ـ
ـدلت املرتفعـة للعنـف اننسـي والعنـف القـا م علـ نـوع انـن وخاصـة
هذي .ومـن هـذي الق ـايا املع ُ
اغتصــاب األطف ــالر واحلاج ــة إىل بن ــاء ــدرات األجةــزة املكلف ــة بينف ــاذ الق ـوان واألجة ــزة الق ــا ية
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عل ـ إج ـراء التحقيق ــاتر واملســتويات املرتفع ــة لال ت ــاز الســابق للمحاكم ــةر واحلاجــة إىل مراجع ــة
ــال ق ــو اإلنس ــا ر وض ــرورة ـ ـ مش ــكلة
التشـ ـريعات ايلي ــة ملواءمتة ــا م ــا التزام ــات لياي ــا
التقارير املتحخرة املتعلقة باملعاهدات.
 -97وص ـ ّـر الوف ــد ب ــح لياي ــا ملتزم ــة حبماي ــة ق ــو الن ــاج م ــن اإليب ــول وأيت ــا ه ــذا امل ــرضر
وحتس ن ا الرعاية الصحية أعقاب وباء اإليبول.
 -98وأع ــرب الوف ــد ع ــن س ــروري إلع ــال ال ــدول ب ــح نن ــة مراجع ــة الدس ــتور ــد أخ ــذت ق ــو
اإلنســا العتبــار أثنــاء عملةــا الـذن كــا ــرن اليـ ا .و ــد جــرت إطــار هــذي العمليــة معانــة
ــايا متصــلة حبقــو اإلنســا ر ومــن بينةــا احلــق املســاواة وعــد التمييــزر و قــو امل ـرأة إطــار
العال ــة الزوجي ــةر ف ـ ـالا ع ــن الت ــدابري واأل ك ــا اخلاص ــة الكفيل ــة ب ــما قو ة ــا اإلرثي ــةر وياي ــة
قو اللف ر واحلماية من يـا أشـكال العنـفر وضـرورة حتقيـق املسـاواة مشـاركة الرجـ واملـرأةر
وضرورة استخدا صيي لغوية تشم اننس .
ــال
 -99و اخلت ــا ر أع ــرب الوف ــد م ــرة أخ ــر ع ــن التـ ـزا لياي ــا بالوف ــاء بالتزاما ــا الدولي ــة
قــو اإلنســا  .وأعــرب عــن تللــا ليايــا إىل العم ـ مــا ل ـ قــو اإلنس ـا واهلياــات الدوليــة
األخــر فيمــا يواص ـ هــذا البلــد تق ّدمــي حنــو تنفيــذ التــدابري الداعمــة حلقــو اإلنســا  .أمــا التوصــيات
الصــادرة عــن الوفــودر فســتوليةا كومــة ليايــا الهتمــا الواجــبر وــا ذلـ املمالــو الــذن ع ــزوا
درج خلة العم الوطنية حلقو اإلنسا .
عن ور الستعراضر وستُ َ

ثانيا -االستنتاجات

والتوصيات**

 -100ستتتدرل ليبريتتا التوصتتيات التاليتتة وستتتقدل ردودا عليتتتا اتتي الو ت المناستتب ول تتن اتتي
موعد ال يتجاوز الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان التي ستُعقد اي أيلول/سبتمبر :2015
1-100

االنضمال إلى أبرز الص وك المتعلقة بحقوق اإلنسان (تشاد)؛

2-100
مواصتتلة التصتتديق علتتى الص ت وك الدوليتتة التتتي ل ت يصتتب البلتتد را ت ا
ايتا بعد وال سيما الص وك المتعلقة بحقوق اإلنسان (كوت ديفوار)؛
االنتتاء متن عمليتة التصتديق علتى االتفا يتات الدوليتة صات الصتلة التتي
3-100
ل يصب البلد راا ايتا بعد (جمتورية ال ونغو الديمقرا ية)؛
التو يتتا والتصتتديق علتتى الص ت وك اإل ليميتتة والدوليتتة التتتي ل ت تصتتب
4-100
الدولة را ا ايتا بعد (مدغشقر)؛

**
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ت ثي تتف جتودل تتا للتص تتديق عل تتى االتفا ي تتات ا تتر المتعلق تتة بحق تتوق
5-100
اإلنستتان وال ستتيما اتفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتا أم ت ال التمييتتز ضتتد الم ترأة واالتفا يتتة
الدولية لحماية حقوق جميا العمال المتاجرين وأاراد أسرل (الفلبين)؛
التصتتديق علتتى البروتوكتتول اال تيتتاري الملحتتق بالعتتتد التتدولي ال تتا
6-100
بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقااية (البرتغال) (سيراليون)؛
التصتتديق علتتى البروتوكتتول اال تيتتاري التفا يتتة منالضتتة التع ت يب وغيتتر
7-100
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المتينة (إسبانيا)؛
التصت تتديق علت تتى البروتوكت تتول اال تيت تتاري التفا يت تتة القضت تتاء علتتتى جميت تتا
8-100
أم ال التمييز ضد المرأة (تيمور  -ليشتي) (تونس) (أوروغواي)؛
التصديق على البروتوكولين اال تياريين التفا يتة حقتوق اللفتل (العتراق)
9-100
(البرتغال) (أوروغواي)؛
10-100
(السودان)؛

التصت ت تتديق علت ت تتى البروتوكت ت تتولين اال تيت ت تتاريين التفا يت ت تتة حقت ت تتوق اللفت ت تتل

 11-100التصتتديق علتتى البروتوكتتولين اال تيتتاريين التفا يتتة حقتتوق اللفتتل بش ت ن
امتراك ا فال اتي المنازعتات المستلحة وبشت ن بيتا ا فتال واستتغاللت اتي البغتاء
والمواد اإلباحية (إستونيا) (بولندا)؛
12-100
(سلوااكيا)؛

التصتتديق علتتى البروتوكتتوالت اال تياريتتة الثالثتتة التفا يتتة حقتتوق اللفتتل

 13-100التص تتديق عل تتى البروتوك تتول اال تي تتاري التفا ي تتة حق تتوق اللف تتل بشت ت ن
امتراك ا فتال اتي المنازعتات المستلحة المويتا اتي عتال  2004وات تاص التتدابير
المحلية الالزمة لتنفي (البرازيل)؛
 14-100التعجيتتل بالتصتتديق علتتى مجموعتتة الص ت وك الدوليتتة المتعلقتتة بحقتتوق
اإلنسان والتي جر بولتا أثناء االستتعراض التدوري الشتامل لعتال  2010وال ستيما
البروتوكوالن اال تياريان التفا ية حقوق اللفل (كابو ايردي)؛
 15-100مواص تتلة الجت تتود الرامي تتة إل تتى ض تتمان حق تتوق ا ف تتال بم تتا ا تتي صلت ت
التص تتديق عل تتى البروتوك تتولين اال تي تتاريين التفا ي تتة حق تتوق اللف تتل الت تتي ويعت ت عليت تتا
ليبريا وتنفي لا (ارنسا)؛
 16-100مواصتتلة الجتتتود التتتي تبت لتا الت تتاص التتتدابير التشتريعية الالزمتتة لحمايتتة
وتعزيز حقوق اللفتل متن تالل التعجيتل بعمليتة التصتديق علتى البروتوكتول اال تيتاري
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التفا يتتة حقتتوق اللفتتل بش ت ن امتتتراك ا فتتال اتتي المنازعتتات المستتلحة والبروتوكتتول
اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق اللفتتل بش ت ن بيتتا ا فتتال واستتتغاللت اتتي البغتتاء والمتتواد
اإلباحية (إندونيسيا)؛
 17-100التو يتا والتصتديق علتى االتفا يتة الدوليتة لحمايتة جميتا ا مت ا
اال تفاء القسري (ارنسا)؛
 18-100التصديق على االتفا يتة الدوليتة لحمايتة جميتا ا مت ا
القسري (الجبل ا سود) (البرتغال) (تونس) (سيراليون)؛

متن

متن اال تفتاء

 19-100مض تتاعفة الجت تتود المب ول تتة لض تتمان التص تتديق عل تتى االتفا ي تتة الدولي تتة
لحماي تتة حقت تتوق جمي تتا العمت تتال المتت تتاجرين وأات تراد أست تترل وعل تتى االتفا يت تتة الدوليت تتة
لحماية جميا ا م ا من اال تفاء القسري (غانا)؛
 20-100التص ت تتديق علت ت تتى االتفا ي ت تتة الدوليت ت تتة لحماي ت تتة حقت ت تتوق جمي ت تتا العمت ت تتال
المتاجرين وأاراد أسرل (سيراليون)؛
 21-100مواصت تتلة العمتتتل ال ت ت ي تضتتتللا بت تتي للتصت تتديق علت تتى االتفا يت تتة الدوليت تتة
لحماية حقوق جميا العمال المتاجرين وأاراد أسرل (إندونيسيا)؛
 22-100التصتتديق علتتى البروتوكتتول اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق ا م ت ا
اإلعا ة (مالي) (أوروغواي)؛
23-100

تعديل دستورلا إللغاء عقوبة اإلعدال (أستراليا)؛

24-100

تسريا اإلصالحات الدستورية إللغاء عقوبة اإلعدال (ال ونغو)؛

صوي

القانون (الجبل ا سود)؛

25-100

إلغاء عقوبة اإلعدال بح

26-100

إلغاء عقوبة اإلعدال التي أعادت إدراجتا اي القانون (ألمانيا)؛

27-100

إجراء اإلصالح الدستوري الالزل إللغاء عقوبة اإلعدال (إسبانيا)؛

28-100

النظر اي إلغاء عقوبة اإلعدال (رواندا)؛

29-100
كليا (توغو)؛

اإلعتالن رستتمي ا عتتن و تف تنفيت أح تتال اإلعتدال ك لتتوة باتجتتا إلغا تتتا

 30-100مواصتتلة و تتف تنفيت أح تتال اإلعتتدال بح ت ا متتر الوا تتا وات تتاص مزيتتد
من ال لوات إللغا تا انون ا (نيبال)؛
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31-100

مواصلة و ف تنفي أح ال اإلعدال والعمل على إلغا تا (كوستاري ا)؛

32-100

إلغاء عقوبة اإلعدال كلي ا اي جميا الحاالت والظروف (البرتغال)؛
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 33-100ح ت ف الفقتترة التتتي تجيتتز اتترض عقوبتتة اإلعتتدال بوصتتفتا عقوبتتة انونيتتة
منصو عليتا اي القانون (النرويج)؛
 34-100النظتتر اتتي إلغتتاء القتتانون ال ت ي يجيتتز اتترض عقوبتتة اإلعتتدال واإلعتتالن
عتتن و تتف تو يتتا عقوبتتة اإلعتتدال تمتيتتدا إللغا تتتا كلي تا بمتتا يتفتتق متتا التزامتتات ليبريتتا
بموجت تتب البروتوكت تتول اال تيت تتاري الثت تتاني الملحت تتق بالعتت تتد الت تتدولي ال ت تتا بت تتالحقوق
المدنية والسياسية وال ي يتدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدال (ناميبيا)؛
 35-100مراجع تتة التشت تريعات الو ني تتة لمواءمتت تتا م تتا الصت ت وك الدولي تتة لحق تتوق
اإلنس تتان وال س تتيما البروتوك تتول اال تي تتاري الث تتاني الملح تتق بالعت تتد ال تتدولي ال تتا
بالحقوق المدنية والسياسية ال ي يتدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدال (سويسرا)؛
36-100

إلغاء عقوبة اإلعدال (أوروغواي)؛

 37-100إستتقاع عقوبتتة اإلعتتدال متتن التش تريعات امتثتتاالا لاللتزامتتات النام ت ة عتتن
تصديق ليبريا على البروتوكول اال تياري الثاني (ارنسا)؛
 38-100إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتدال كليتا بمتتا يتوااتتق متتا البروتوكتتول اال تيتتاري الثتتاني
الملحق بالعتد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (إيلاليا)؛
 39-100إلغ تتاء التشت تريعات الت تتي تجي تتز ا تترض عقوب تتة اإلع تتدال بم تتا يتواا تتق م تتا
التزامتتات ليبريتتا بموجتتب البروتوكتتول اال تيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعتتتد التتدولي ال تتا
بالحقوق المدنية والسياسية (الممل ة المتحدة لبريلانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
40-100

تحليل إم انية إلغاء عقوبة اإلعدال (ا رجنتين)؛

41-100

ات اص لوات باتجا إلغاء عقوبة اإلعدال (جنوب أاريقيا)؛

 42-100إلغاء عقوبة اإلعدال والقيتال دون إبلتاء بت فيتف جميتا أح تال اإلعتدال
إلى أح ال بالسجن (السويد)؛
 43-100إتمتتال عمليتتة المراجعتتة التتتي ي ضتتا لتتتا دستتتورلا وتش تريعاتتا الو ني تة
بغيتتة ضتتمان توااقتتتا متتا الص ت وك اإل ليميتتة والدوليتتة المعنيتتة بحقتتوق اإلنستتان والتتتي
أصب البلد دولةا راا ايتا (الم سي )؛
 44-100الح تتر عل تتى أن تس تتتند مراجع تتة الدس تتتور بق تتوة إل تتى حق تتوق اإلنس تتان
وعلى أن تلتزل بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (الجمتورية التشي ية)؛
 45-100تعزيتتز جتودلتتا للقضتتاء علتتى التمييتتز ضتتد الم ترأة بتتودرا مبتتدأ المستتاواة
اي الدستور أثناء عملية المراجعة الدستورية الجارية (ألمانيا)؛
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 46-100إدرا مبتتدأ المستتاواة بتتين الم ترأة والرجتتل اتتي الدستتتور والعمتتل علتتى
م ااحتتة التمييتتز القتتا علتتى نتتوع الجتتنس و اصتتة التمييتتز الممتتارل اتتي حتتق اتيتتات
ا ريت تتاف وال ست تتيما ايمت تتا يتعلت تتق بحقتت تتن ات تتي الحصت تتول علت تتى التعلت تتي وال ت تتدمات
االجتماعية وحقتن اي المل ية وا من (مصر)؛
 47-100مواااة اللجنة المعنية بالقضاء علتى التمييتز ضتد المترأة بالمعلومتات عتن
ال لت تتوات المت ت ت ة إلدرا تعريت تتف للتمييت تتز ضت تتد الم ت ترأة ات تتي التش ت تريعات الو نيت تتة
المناسبة وعن مس لة إدرا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة اي الدستور (غانا)؛
 48-100تعزيتتز جتودلتتا اتتي م ااحتتة العنتتف الجنستتي باعتمتتاد إ تتار تتانوني لداتتي
مواجت تتة العن تتف ض تتد المت ترأة وب تتودرا مب تتدأ المس تتاواة ب تتين المت ترأة والرج تتل ا تتي الدس تتتور
(تيمور  -ليشتي)؛
49-100

تعزيز مواءمة تشريعاتتا المحلية ما التزاماتتا الدولية (جيبوتي)؛

 50-100العمت تتل علت تتى مواءمت تتة تش ت تريعاتتا المحليت تتة كلي ت تا مت تتا الص ت ت وك الدوليت تتة
لحقوق اإلنسان (مدغشقر)؛
 51-100مواءم تتة تشت تريعاتتا الو ني تتة كليت ت ا م تتا نظ تتال روم تتا ا ساس تتي للمح م تتة
الجنا ية الدولية (إستونيا)؛
 52-100تنس تتيق تشت تريعاتتا المحلي تتة غت تراض التع تتاون م تتا المح م تتة الجنا ي تتة
الدولية (كوستاري ا)؛
 53-100إجتراء مراجعتتة متتاملة للتشتريعات المحليتتة صات الصتتلة لضتتمان التوااتتق
التال ما اتفا ية حقوق اللفل (مصر)؛
 54-100اإلست ت تراع ا ت تتي إنش ت تتاء يلي ت تتة و ا ي ت تتة و ني ت تتة واقت ت تا ح ت تتال البروتوك ت تتول
اال تيتتاري التفا يتتة منالضتتة التع ت يب وغيتتر متتن ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية
أو الالإنستتانية أو المتينتتة ال ت ي ت ت التصتتديق عليتتي اتتي عتتال  2004وتس تريا عمليتتة
إدرا أح ال الص وك الدولية ا تر المعنيتة بحقتوق اإلنستان والمصتديق عليتتا اتي
التشريعات الو نية (الجمتورية التشي ية)؛
 55-100إلغت تتاء جمي ت تتا القت تتوانين والسياس ت تتات التت تتي تنل ت تتوي علت تتى تميي ت تتز ض ت تتد
المدااعين عن حقوق اإلنسان (أستراليا)؛
 56-100مواءمتتة إ تتار وانينتتتا وسياستتاتتا متتا التزاماتتتتا الدوليتتة بمتتا اتتي صل ت
اإلع تتالن المتعل تتق بالم تتدااعين ع تتن حق تتوق اإلنس تتان وصلت ت بولغ تتاء جمي تتا الق تتوانين
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والسياستتات التتتي تقييتتد حقتتوق المتتدااعين عتتن حقتتوق اإلنستتان وأنشتتلتت بمتتا ايتتتا
وانين التشتير والق ف (لولندا)؛
57-100

اإلسراع باعتماد انون م ااحة العنف المنزلي (بنن)؛

 58-100ات تتاص تتتدابير تصتتون وتحمتتي ا ستترة بوصتتفتا النتتواة اللبيعيتتة للمجتمتتا
وتواير بي ة مناسبة لألسر تراعي احتياجات ا فال اي ليبريا (أوغندا)؛
 59-100ض تتمان تمت تتا المت ترأة ب تتنفس ح تتق الرج تتل ا تتي نقتتل جنس تتيتي إل تتى صريت تتي
وال سيما من الل حت ف المتادة (1-20ب) متن الجتزء الثالتن متن و تانون التجترة
والجنسيةو (سويسرا)؛
60-100
(أوروغواي)؛

اعتم ت تتاد ت تتانون يحظ ت تتر صت ت تراحة تش ت تتويي ا عض ت تتاء التناس ت تتلية ا نثوي ت تتة

61-100

اعتماد وانين تمنا الممارسات التقليدية الضارة (مدغشقر)؛

 62-100ست تتن تش ت تريعات وتعزيت تتز التوعيت تتة ايمت تتا ي ت ت
التناسلية ا نثوية (السويد)؛

حظت تتر تشت تتويي ا عضت تتاء

 63-100اإلست تراع بس ت يتن تتانون م ااح تتة العن تتف المنزل تتي وتجت تري تشت تويي ا عض تتاء
التناستتلية ا نثويتتة وإنفتتاص توانين تحمتتي ا فتتال متتن االعتتتداء واالستتتغالل الجنس تيين
ومقاضاة الموظفين المتآمرين ومعا بتت (أستراليا)؛
 64-100بنت تتاء ت تتدرات المقسست تتات القا مت تتة والوحت تتدات المعنيت تتة بم ااحت تتة العنت تتف
الجنستتي والعنتتف القتتا علتتى نتتوع الجتتنس بغيتتة التصتتدي بوجتتي تتا للعنتتف ضتتد المترأة
 بما اي صل العنف الجنستي وتشتويي /لا ا عضتاء التناستلية ا نثويتة  -متن أجتل منتاالعن تتف وحماي تتة الض تتحايا وجم تتا ا دل تتة ال امل تتة والتحقي تتق ا تتي لت ت الجت ترا ومالحق تتة
مرت بيتا (انلندا)؛
 65-100تعزيتتز الجتتتود الراميتتة إلتتى م ااحتتة جميتتا أم ت ال التمييتتز ضتتد الم ترأة
والعنتتف المنزل تتي بات تتاص جمل تتة ت تتدابير منت تتا اعتم تتاد تشت تريعات جدي تتدة لتت ت ا الغ تترض
وضمان تنفي لا بصورة اعالة (إيلاليا)؛
 66-100تعت تتديل ت تتانون الجنست تتية لضت تتمان المست تتاواة ات تتي الحقت تتوق بت تتين الرجت تتل
نقل الجنسية إلى ا والد وا زوا (الم سي )؛
والمرأة ايما ي
 67-100تعزيت تتز ت تتدرات مح متتت تتا ال اصت تتة المعنيت تتة بقضت تتايا االغتصت تتاب وست تتا ر
أمت ت ال العن تتف وإنف تتاص القت توانين المنالض تتة لتشت تويي ا عض تتاء التناس تتلية ا نثوي تتة وتعزي تتز
جتودلتتا الراميتتة إلتتى استتتحداو ب ترامج و نيتتة لتوعيتتة الجمتتتور بمش ت لة العنتتف الجنستتي
والعنف القا على نوع الجنس (لولندا)؛
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 68-100تقويت تتة الوحت تتدات المعنيت تتة بحمايت تتة الم ت ترأة واللفت تتل ومنحتت تتا القت تتدرات
الضتترورية لجمتتا كامتتل ا دلتتة الالزمتتة وللتحقيتتق اتتي جميتتا حتتاالت العنتتف الجنستتي
والعنف القا على نوع الجنس (أوروغواي)؛
 69-100تحست تتين وصت تتول ضتتتحايا العنت تتف الجنست تتي والعنت تتف القت تتا علت تتى نت تتوع
الج تتنس إل تتى العدال تتة وتعزي تتز تتدرات الشت تتر ة عل تتى التحقي تتق ا تتي ح تتاالت العنت تتف
الجنستتي والعنتتف القتتا علتتى نتتوع الج تنس وإصتتدار التش تريعات المناستتبة بمتتا ايتتتا
انون م ااحة العنف المنزلي (سلواينيا)؛
 70-100تعزيت تتز تنفي ت ت وانينتت تتا المحليت تتة التت تتي تحمت تتي ا فت تتال مت تتن االعتت تتداء
واالس تتتغالل الجنس تتيين والتحقي تتق عل تتى وج تتي الس تترعة ا تتي الح تتاالت المبليت ت عنت تتا
وتقدي الجناة إلى العدالة (تايلند)؛
 71-100إع تتداد اس تتتراتيجية و ا ي تتة م تتاملة مقترن تتة بتشت تريعات مناس تتبة م تتن أج تتل
التص تتدي للمع تتدالت المرتفع تتة للعن تتف الجنس تتي والعن تتف الق تتا عل تتى ن تتوع الج تتنس
(ترينيداد وتوباغو)؛
 72-100تنفي ت متتا يتترد اتتي لتتة العمتتل الو نيتتة لحقتتوق اإلنستتان متتن أح تتال ترمتتي
إلى حماية ا مت ا الضتعفاء ومتن بيتنت ا فتال وا مت ا صوو اإلعا تة وا مت ا
المص تتابون ب تتالمتق والمثلي تتات والمثلي تتون ومزدوج تتو المي تتل الجنس تتي ومغ تتايرو التوي تتة
الجنستتانية وا م ت ا ال ت ين ثبت ت إصتتابتت بفيتترول نق ت المناعتتة البش ترية/متالزمة
نق ت ت المناعت تتة الم تست تتب (اإليت تتدز) (الممل ت تتة المتحت تتدة لبريلانيت تتا العظمت تتى وأيرلنت تتدا
الشمالية)؛
 73-100ضتتمان مواءمتتة جميتتا القتتوانين صات الصتتلة ستتواء المد يونتتة أو العرايتتة
ما أح ال اتفا ية حقوق اللفل وضمان التلبيق الصارل لقانون اللفل (سلواينيا)؛
 74-100إصتتدار التشتريعات وتنفيت لا بصتتورة اعالتتة وات تتاص تتتدابير أ تتر متصتتلة
بالسياستتات والبترامج للواتتاء بااللتزامتتات النامت ة عتتن المعالتتدات ايمتتا ي ت القضتتاء
على أسوأ أم ال عمالة ا فال (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 75-100تع تتديل ا ح تتال التمييزي تتة المس تتتندة إل تتى التوج تتي الجنس تتي أو التوي تتة
الجنستتانية وال ستتيما ايمتتا ي ت المستتاواة اتتي الوصتتول إلتتى ال تتدمات والوظتتا ف
العامة (أوروغواي)؛
 76-100النظ تتر ا تتي ن تتزع الص تتفة الجرمي تتة ع تتن العال تتات الجنس تتية المثلي تتة الت تتي
تجر بالتراضي (البرازيل)؛
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 77-100إلغاء ا ح ال القانونية التي تج يترل المثليتات والمثليتين ومزدوجتي الميتل
الجنسي ومغايري التوية الجنسانية (ارنسا)؛
 78-100إلغتتاء القتتانون ال ت ي يجت يترل العال تتات الجنستتية التتتي تقتتال بالتراضتتي بتتين
بالغين من نفس الجنس (بولندا)؛
 79-100إلغتتاء القواعتتد المعمتتول بتتتا اتتي القتتانون المحلتتي التتتي تمييتتز ضتتد ا تتة
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري التوية الجنسانية (إسبانيا)؛
 80-100إلغ تتاء الم تتادة  74-14م تتن الق تتانون الجن تتا ي وات تتاص جمي تتا الت تتدابير
التش تريعية وغيرلتتا متتن التتتدابير الالزمتتة للقضتتاء علتتى التمييتتز والعنتتف القتتا مين علتتى
التوجي الجنسي أو التوية الجنسانية (أيرلندا)؛
 81-100إلغتتاء م تواد القتتانون الجنتتا ي المتعلقتتة بتجتري العال تتات الجنستتية التتتي تقتتال
بالتراضتتي بتتين بتتالغين متتن نفتتس الجتتنس وستتحب مشتتروعي القتتانونين المعروضتتين حالي تا
علتتى مجلتتس الن تواب وال تراميين إلتتى تشتتديد الصتتفة الجرميتتة للعال تتات الجنستتية المثليتتة
(كندا)؛
 82-100ات ت تتاص ت ت تتدابير تشت ت تريعية وتت ت تدابير متص ت تتلة بالسياس ت تتات لمن ت تتا العن ت تتف
وم ااحتتتي ومواجتتتة التمييتتز القتتا علتتى أستتال التوجتتي الجنستتي والتويتتة الجنستتانية
(كولومبيا)؛
 83-100تعزيتتز الق تتدرات المقسستتية للجن تتة الو ني تتة المستتتقلة لحق تتوق اإلنس تتان
المنش ة اي عال  2011ووزارة العدل والجتاز القضا ي (كوستاري ا)؛
 84-100تت تتواير المت تتوارد ال اايت تتة للجن ت تتة الو نيت تتة المست تتتقلة لحقت تتوق اإلنس ت تتان
لمساعدتتا على تنفي واليتتا ا ساسية (مصر)؛
 85-100ات تتاص التتتدابير الالزمتتة لضتتمان التتزال اللجنتتة الو نيتتة المستتتقلة لحقتتوق
اإلنسان التزام ا تام ا بمبادئ باريس (ارنسا)؛
 86-100النتوض بقدرات اللجنة الو نية المستتقلة لحقتوق اإلنستان علتى إجتراء
التحقيقت ت تتات وضت ت تتمان مشت ت تتاركة المجتمت ت تتا المت ت تتدني ات ت تتي عملتت ت تتا مشت ت تتاركة كاملت ت تتة
(الم سي )؛
 87-100تعزيت تتز ت تتدرات اللجنت تتة الو نيت تتة المست تتتقلة لحقت تتوق اإلنست تتان وتت تتواير
الوستتا ل الالزمتتة لتتتا لتم ينتتتا متتن تنستتيق ا عمتتال المتعلقتتة برصتتد حقتتوق اإلنستتان
والتحقيقات وا نشلة الميدانية (البرتغال)؛
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 88-100ات تتاص التتتدابير الالزمتتة الستتتحداو إجتراءات دا ليتتة للحوكمتتة لتم تتين
اللجنة الو نية المستقلة لحقوق اإلنسان متن أداء التدور المنتوع بتتا وال ستيما تتواير
التمويل ال ااي للجنة (جمتورية كوريا)؛
89-100
(نيبال)؛

االستتتمرار اتتي تتتدعي المقسستتات وا ليتتات الو نيتتة لحقتتوق اإلنستتان

 90-100االستتتمرار اتتي تعزيتتز تتدرات المقسستتات الح وميتتة لحقتتوق اإلنستتان
واعتماد نتج ا على حقوق اإلنسان (السودان)؛
 91-100مواصلة المساعي لتعزيز وحمايتة حقتوق اإلنستان اتي إ تار لتة العمتل
الو نية لحقوق اإلنسان المعدية من عال ( 2013الجزا ر)؛
 92-100مواص تتلة تعزي تتز الق تتدرات المقسس تتية ا تتي مج تتال حق تتوق اإلنس تتان ا تتي
البلتد وال ستيما متن تالل تعزيتز ونشتتر وتعلتي حقتوق اإلنستان اتي متتى المقسستتات
الو ني ت تتة وإنش ت تتاء يلي ت تتات لمتابع ت تتة تنفيت ت ت التوص ت تتيات المتص ت تتلة بحق ت تتوق اإلنس ت تتان
(كولومبيا)؛
 93-100مواصتتلة تعزيتتز تتدرات المقسس تات الح وميتتة علتتى اعتمتتاد نتتتج تتا
عل تتى حق تتوق اإلنس تتان وم تتن بينت تتا الجت تتاز القض تتا ي والش تتر ة ومص تتلحة الستتتجون
والوزارات الح ومية (زمبابوي)؛
القابلين للت ثر (أنغوال)؛

94-100

صصة لألم ا
تعزيز تدابير الدع الم ي

95-100
(السنغال)؛

صصتتة لأل ف تال وا م ت ا
تعزيتتز تتتدابير الحمايتتة الم ي

القتتابلين للت ت ثر

 96-100ات تتاص ت تتدابير اعال تتة لتنفيت ت م تتا تتض ت يتمني ل تتة العم تتل الو ني تتة لحق تتوق
اإلنستتان متتن أح تتال بش ت ن حمايتتة الف تتات الضتتعيفة وال ستتيما ايمتتا ي ت م ااحتتة
العنف الجنسي ال ي تتعرض لي النساء والفتيات (الصين)؛
 97-100تعزيتتز ا ح تتال التش تريعية المعمتتول بتتتا لزيتتادة المستتاواة بتتين الجنستتين
(غينيا االستوا ية)؛
 98-100مواصلة التدابير التي تسعى إلى أن تع يتزز وتحمتي بصتورة اعالتة اتي كتال
القانون والممارسة حقوق اإلنسان الم فولة للمرأة (كولومبيا)؛
 99-100تنفيت ت برن تتامج ت تتدريبي متص تتل بحق تتوق اإلنس تتان وإجت تراء اإلص تتالحات
القانونية الالزمة لتفادي عمليات تشويي ا عضاء التناسلية ا نثوية (كوستاري ا)؛
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 100-100تنفي برنتامج التوعيتة الرامتي إلتى م ااحتة العنتف المنزلتي الممتارل اتي
حق النساء والفتيات (سويسرا)؛
 101-100استحداو يليتة لم ااحتة التمييتز ضتد المترأة بمزيتد متن الفعاليتة ومنتا
العنتتف الجنستتي والعنتتف القتتا علتتى نتتوع الجتتنس ومعا بتتة مرت بيتمتتا وحظتتر تشتتويي
ا عضتتاء التناستتلية ا نثويتتة وستتا ر الممارستتات التقليديتتة الضتتارة وإنفتتاص ل ت ا الحظتتر
بصتتورة اعالتتة متتا العمتتل اتتي الو ت نفستتي علتتى تعزيتتز م ااحتتة ل ت الممارستتات عتتن
ريق حمالت لتوعية الجمتور (الجمتورية التشي ية)؛
 102-100ايمتتا ي ت ستتيادة القتتانون استتتتالل ب ترامج إعالميتتة للتوعيتتة بآليتتات
م ااحتتة الفستتاد مثتتل متتعبة المعتتايير المتنيتتة اض تالا عتتن زيتتادة التمويتتل الم ص ت
لت المقسسات (ألمانيا)؛
 103-100وضتتا مقم ترات لحقتتوق اإلنستتان ولتتي أداة تستتم بتقيتتي السياستتات
المتعلقة بحقوق اإلنسان اي بلد ما بمزيد من االتساق والد ة (البرتغال)؛
 104-100مواصت ت تتلة جتودلت ت تتا ات ت تتي إصكت ت تتاء وعت ت تتي الجمتت ت تتور بحقت ت تتوق اإلنست ت تتان
(السودان)؛
 105-100تقت تتدي التقت تتارير المت ت ت رة إلت تتى لي ت تتات ا م ت ت المتحت تتدة صات الصت تتلة
المنش ة بموجب معالدات (سيراليون)؛
 106-100تقتتدي التقريتتر ا صتتلي إلتتى لجنتتة منالضتتة التع ت يب وجميتتا التقتتارير
المللوبة إلى سا ر لي ات المعالدات (توغو)؛
 107-100إصدار دعوات مفتوحة لجميا اإلجراءات ال اصة (غانا)؛
 108-100توجيتتي دعتتوة مفتوحتتة إلتتى اإلج تراءات ال اصتتة مثلمتتا جتتر بولتتي اتتي
الجولتة ا ولتى متن االستتعراض التدوري الشتامل المتعلتق بليبريتا وعلتى النحتو الموصتتى
بي سابق ا (التفيا)؛
 109-100توجي تتي دع تتوة مفتوح تتة إل تتى اإلجت تراءات ال اص تتة لتحس تتين تعاونت تتا م تتا
المجتما الدولي اي مجال حقوق اإلنسان (تركيا)؛
 110-100تعزيتتز تعاونتتتا متتا اإلجتراءات ال اصتتة التابعتتة لمجلتتس حقتتوق اإلنستتان
بالر يد إيجابيت ا ودون إبلتاء علتى لبتات الزيتارة المعليقتة التتي ت يدمتا الم لفتون بواليتات
بموجب اإلجراءات ال اصة (التفيا)؛
 111-100تعزي تتز تعاونت تتا م تتا الم لف تتين بوالي تتات بموج تتب اإلجت تراءات ال اصت تتة
التابعة لمجلس حقوق اإلنسان (تونس)؛
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 112-100مواصتتلة العمتتل متتا بعثتتة ا م ت المتحتتدة اتتي ليبريتتا والشتتركاء ا ترين
للتحضتتير الس تتالل البلتتد بمتتا اتتي صل ت ات تتاص تتتدابير ملموستتة للت فيتتف متتن العنتتف
القا على نوع الجنس وتقوية لاعي العدالة وا من (النرويج)؛
 113-100مواصتلة االستتتعانة بتالمجتما المتتدني لمواجتتتة م تا ر العنتتف المنزلتتي
والممارسات التقليدية الضارة واالتجار با م ا (الفلبين)؛
 114-100مواصتتلة تعزيتتز تتدرات مقسستتات البلتتد علتتى م ااحتتة العنتتف الجنستتي
والعنتتف القتتا علتتى نتتوع الجتتنس عتتن ريتتق جملتتة أمتتور منتتتا التعتتاون متتا المجتمتتا
الدولي (سنغااورة)؛
 115-100وضتتا حت يد للتمييتتز الشتتا ا بتتين الجنستتين الت ي تتعتترض لتتي بوجتتي تتا
الفتيات اللواتي يعشن اي المنا ق الريفية (ال ونغو)؛
 116-100القض تتاء عل تتى جمي تتا أمت ت ال التميي تتز وال س تتيما التميي تتز ض تتد ا ف تتال
المعرضين لل لر (غانا)؛
 117-100القض تتاء عل تتى جمي تتا أمت ت ال التميي تتز وال س تتيما التميي تتز ض تتد ا ف تتال
الضعفاء (ال ونغو)؛
 118-100ات تتاص ال ل تتوات الالزم تتة لتنس تتيق تتوانين الجنس تتية بغي تتة م تتن المت ترأة
الحق اتي نقتل حقتوق الجنستية إلتى أ فالتتا المولتودين تار البلتد وصلت علتى تدل
المساواة ما الرجال (كينيا)؛
 119-100بت ت ل المزيت تتد م تتن الجتت تتود لم ااح تتة التمييت تتز ض تتد النستتتاء ا تتي ليبريت تتا
بمنحتن الحق اي نقل جنسيتتن إلى أ فالتن وأزواجتن (السنغال)؛
 120-100م ااح تتة التميي تتز وجمي تتا أن تتواع العن تتف المم تتارل ا تتي ح تتق المت ترأة ا تتي
البلد وتعزيز المساعي لتم ين المرأة اي جميا نواحي الحياة (تركيا)؛
 121-100إدان تتة التميي تتز و اص تتة التميي تتز الق تتا عل تتى التوج تتي الجنس تتي والتوي تتة
الجنسية (مدغشقر)؛
 122-100ضتتمان تمتتتا المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري
التويتتة الجنستانية والمتحتتولين جنستتي ا بحقتتوق اإلنستتان تمتعت ا كتتامالا وضتتمان معتتاملتت
وتعرضت للوص (ا رجنتين)؛
تجرمت
ي
معاملة متساوية عن ريق إلغاء المعايير التي ي
 123-100م ااحتتة جميتتا أمت ال التمييتتز واالعتتتداء التتتي يتعتترض لتتتا ا مت ا
المنتم تتون إل تتى ا تتة المثلي تتات والمثلي تتين ومزدوج تتي المي تتل الجنس تتي ومغ تتايري التوي تتة
الجنسانية والمتحولين جنسيا (إيلاليا)؛
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 124-100بت ت ل مزي تتد م تتن الجت تتود لحماي تتة ضتتحايا اإليب تتوال والبح تتن ع تتن حل تتول
للشتتواغل المثتتارة اتتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان نتيجتتة التمييتتز والوص ت الل ت ين يتعتترض
لتما المرضى والضحايا والناجون والعاملون اي المجال الصحي (جمتورية كوريا)؛
 125-100تحس تتين نظ تتال تس تتجيل ال تتوالدات ودعم تتي ب نش تتلة للتوعي تتة م تتن أج تتل
زيادة عدد المسجلين (تركيا)؛
 126-100م ااحة ارتفاع مع يدل ا م ا
ا على نوع الجنس (أنغوال)؛

الت ين يتعرضتون لعنتف جنستي وعنتف

 127-100ت ثيتتف الجتتتود ل فالتتة المستتاواة بتتين الجنستتين والقضتتاء علتتى العنتتف
القا على نوع الجنس (بوتسوانا)؛
 128-100مواصتتلة جتودلتتا المب ولتتة لم ااحتتة العنتتف الممتتارل اتتي حتتق النستتاء
والفتيتتات و اصتتة تشتتويي ا عضتتاء التناستتلية ا نثويتتة واعتمتتاد تش تريعات تجت يترل ل ت
الممارسة الضارة (كندا)؛
 129-100ت ثيتتف الجتتتود لضتتمان المستتاواة بتتين الجنستتين والقضتتاء علتتى العنتتف
القا على نوع الجنس بما اي صلت العنتف الجنستي والممارستات التقليديتة الضتارة
(إستونيا)؛
 130-100م ااحة تشويي ا عضاء التناسلية ا نثوية والزوا المب ر (أنغوال)؛
 131-100االستتتمرار اتتي م ااحتتة العنتتف الممتتارل اتتي حتتق المترأة وال ستتيما تشتويي
ا عضتاء التناستلية ا نثويتة والعنتف الجنستي وضتمان مقاضتاة مرت بتي لت ا العنتف دا مت ا
واالستمرار اي تنظي حمالت للتوعية اي ل ا الش ن (ارنسا)؛
 132-100ت ثيتتف الجتتتود المب ولتتة للقضتتاء علتتى العنتتف الجنستتي والعنتتف القتتا
عل تتى ن تتوع الج تتنس والقي تتال عل تتى وج تتي التحدي تتد بتجت تري عملي تتات تش تتويي ا عض تتاء
التناستتلية ا نثويتتة وات تتاص جميتتا التتتدابير الالزمتتة لضتتمان القضتتاء علتتى لت العمليتتات
(أيرلندا)؛
 133-100مواصلة العمتل علتى م ااحتة زوا ا فتال والتزوا المب تر والقستري
وحظ تتر عملي تتات تش تتويي ا عض تتاء التناس تتلية ا نثوي تتة انونت تا وزي تتادة ال تتدع المق تتدل
للفتيتتات اللتتواتي يعشتتن اتتي أاقتتر ا ستتر المعيشتتية واتتي المنتتا ق الريفيتتة إص يتعرضتتن
أكثر من غيرلن لت الممارسات بحسب التقارير (إيلاليا)؛
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 134-100ات تتاص مزي تتد م تتن الت تتدابير الفعال تتة لمعالج تتة اس تتتمرار مع تتدالت اإلجت ترال
المرتفع تتة ا تتي مج تتالي العن تتف الجنس تتي المم تتارل ا تتي ح تتق النس تتاء واالتج تتار بالنس تتاء
وا فال (اليابان)؛
 135-100تعزيز جتودلا بش ل كبير لمعالجة العدد المرتفتا المبليت عنتي لحتاالت
االغتصت تتاب وال ست تتيما ضت تتد الضت تتحايا الشت تتباب والعنت تتف القت تتا علت تتى نت تتوع الجت تتنس
(التفيا)؛
 136-100مواصت تتلة توعيت تتة المجتمعت تتات التقليديت تتة بنتت تتا ج الممارست تتات التقليديت تتة
الضارة من حين اإلساءة إلى حقوق اإلنسان (موريتانيا)؛
 137-100االستمرار اي م ااحة تشويي ا عضاء التناسلية ا نثوية (إثيوبيا)؛
 138-100االستمرار اي تجتري العنتف الجنستي والعنتف القتا علتى نتوع الجتنس
مث تتل تش تتويي ا عض تتاء التناس تتلية ا نثوي تتة والممارس تتات التقليدي تتة الض تتارة بم تتا ايت تتا
المحاكمتات بواستتلة امتحتتان البتراءة والقضتتاء علتتى لت الظتتوالر اتتي نتايتتة الملتتاف
(جمتورية كوريا)؛
 139-100ت ثيت تتف الجتت تتود ات تتي ست تتبيل القضت تتاء ال امت تتل علت تتى تشت تتويي ا عضت تتاء
التناسلية ا نثوية (رواندا)؛
 140-100تعزيتز الجتتود اتي مجتال م ااحتة العنتف الجنستي والعنتف القتا علتى
نوع الجنس اضالا عن تشويي ا عضاء التناسلية ا نثوية (جنوب أاريقيا)؛
 141-100زيتتادة الجتتتود التتتي تب ت لتا وزارة الشتتقون الدا ليتتة لم ااحتتة ممارس تتة
تشتتويي ا عضتتاء التناستتلية ا نثويتتة وال ستتيما اتتي المنتتا ق الريفيتتة وصل ت بمنتتا ل ت
الممارسة ومقاضاة الجناة جنا يا (إسبانيا)؛
 142-100ضمان تمتا النساء والفتيات تمتعا تاما بحقوق اإلنستان بمتا اتي صلت
عتتن ريتتق توعيتتة الجمت تتور وات تتاص التتتدابير لتحس تتين التحقيقتتات والمحاكمتتات ا تتي
ضايا العنف الجنسي والعنف القا على نوع الجنس (السويد)؛
 143-100االس ت تتتمرار ا ت تتي ت ثي ت تتف جتودل ت تتا لتعزي ت تتز المس ت تتاواة ب ت تتين الجنس ت تتين
وم ااحتة العنتف القتتا علتى نتوع الجتتنس بمتا اتي صلت عمليتات اغتصتاب القاصترين
والحاالت المبل عنتا التي تمثل أغلبيتة حتاالت العنتف الجنستي والعنتف القتا علتى
نوع الجنس (سويسرا)؛
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 144-100ضتتمان محاستتبة الجنتتاة علتتى متتا ارت بتتو متتن أعمتتال اتتي ضتتايا العنتتف
ضتتد جتتنس معتتيين واغتصتتاب القاص ترين وتحستتين استتتفادة الضتتحايا متتن ال تتدمات
الصحية والمساعدة اال تصادية (سويسرا)؛
أل
المنالضتتة لتش تتويي ا عض تتاء التناس تتلية
 145-100زيتتادة حم تتالت توعي تتة الجمت تتور

ا نثوية (تيمور  -ليشتي)؛

 146-100تجتري تشتتويي ا عضتتاء التناستتلية ا نثويتتة أو لعتتتا واغتصتتاب الزوجتتة
وزيتادة عتتدد حمتالت توعيتتة الجمتتور المتمحتتورة حتتول منتا العنتتف الممتارل اتتي حتتق
النساء والفتيتات متا التركيتز بشت ل تا علتى االغتصتاب والعنتف المنزلتي وتشتويي
ا عضاء التناسلية ا نثوية أو لعتا (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 147-100القي ت تتال بص ت تتورة منتجي ت تتة بمتابع ت تتة المب ت تتادرات المت ت ت ت ة حاليت ت تا لتغييت ت تر
الممارس تتات المس تتي ة للنس تتاء وا ف تتال و اص تتة تش تتويي ا عض تتاء التناس تتلية ا نثوي تتة
والزوا المب ر (كابو ايردي)؛
 148-100القضاء على جميا أم ال عمالة ا فال (بنن)؛
 149-100ات تتاص جميتتا التتتدابير الالزمتتة إلنتتتاء العقتتاب البتتدني المنتتزل با فتتال
اي جميا المقسسات بما اي صل استحداو أماكن بديلة لتواير الرعاية (ناميبيا)؛
 150-100تعميت تتق الحت تتوار الت تتو ني ات تتي ست تتبيل است تتتحداو يليت تتة للمحاست تتبة علت تتى
انتتاكات حقوق اإلنسان المرت بة ايما مضى (ا رجنتين)؛
 151-100تقوية النظال القضا ي ونظال إنفاص القوانين وإنتاء الفساد (الصين)؛
 152-100التحقي تتق ا تتي تجت تاوزات الش تتر ة ومالحق تتة مرت بيت تتا بم تتا يتواا تتق مت تتا
المعايير الدولية وتعزيتز القتدرات المقسستية علتى م ااحتة الفستاد بتين أاتراد الشتر ة
(سلوااكيا)؛
 153-100مواص تتلة وتعزي تتز الجت تتود المب ول تتة للح تتد م تتن إا تتالت المس تتقولين ع تتن
ا تالل المال العال من العقاب (النرويج)؛
 154-100مواصلة ت ثيف الجتتود المب ولتة لترستيي ستيادة القتانون ونظتال العدالتة
الجنا ية بتنمية درات القلاع القضا ي والقانوني وا مني (سنغااورة)؛
 155-100ات تتاص جميتتا الت تتدابير الالزمتتة لتحستتين إجت تراءات المحتتاك متتن أجتتل
ضت تتمان حت تتق المحتج ت تزين ات تتي ال ضت تتوع لمحاكمت تتة عادلت تتة ات تتي متلت تتة زمنيت تتة معقولت تتة
(سلوااكيا)؛
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 156-100ات ت ت تتاص التت ت تتدابير المناست ت تتبة لتحست ت تتين أحت ت تتوال المحتج ت ت تزين وال ست ت تتيما
المحتجزين ال ين ينتظرون المحاكمة (إسبانيا)؛
 157-100تنفيت ت ت تتدابير بديل تتة للحرم تتان م تتن الحري تتة ا تتي الح تتاالت الت تتي تش تتمل
اصترين واتتي حتتال حرمتتانت متتن الحريتتة إحتتا تت علمتا بجميتتا الضتتمانات الالزمتتة
(إسبانيا)؛
 158-100مواصتتلة تتتدعي النظتتال القتتانوني اتتي ليبريتتا لتعزيتتز اإلج تراءات القضتتا ية
الفعالة والسلسة (اليابان)؛
 159-100تتتدعي النظتتال القضتتا ي لضتتمان احت ترال اإلج تراءات القانونيتتة الستتليمة
وإصالح نظال االحتجاز السابق للمحاكمة (الجمتورية التشي ية)؛
 160-100مواصتتلة إصتتالح القضتتاء متتن أجتتل إ امتتة العتتدل بش ت ل أاضتتل وصل ت
بت تتالترويج لتحست تتين التغليت تتة علت تتى كامت تتل أراضت تتي البلت تتد وبتحت تتدين نظت تتال الست تتجون
(المغرب)؛
 161-100الح تتر عل تتى اس تتتمرارية عم تتل المراك تتز المعني تتة بالع تتدل وا م تتن ا تتي
المنا ق وعلى أ لا اتي االعتبتار بشت ل واضت اتي عمليتة الميزنتة وعلتى إدراجتتا
اي موازنة البلد النتا ية لعال ( 2016انلندا)؛
 162-100مواصت تتلة إصت تتالح القضت تتاء وال ست تتيما إل امت تتة العت تتدل بش ت ت ل أاضت تتل
وم ااحة اللجوء غير المناسب إلى الحبس االحتيا ي (ارنسا)؛
 163-100مواص تتلة االس تتتثمار ا تتي تم تتين النس تتاء وتعزي تتز مش تتاركتتن ا تتي جمي تتا
الجوانب ال اصة بآلية الدولة (نيبال)؛
 164-100االستمرار اي تنفيت التوصتيات الصتادرة عتن لجنتة الحقيقتة والمصتالحة
بغية تعزيز الو ال الو ني (السنغال)؛
 165-100تت تتدعي الجتت تتود المب ولت تتة لتحست تتين مست تتتو معيشت تتة الليب ت تريين كاات تتة
(زمبابوي)؛
 166-100مواصلة جتودلتا المب ولتة ل فالتة تنفيت االستتراتيجية اإلنما يتة الشتاملة
اللويلة ا جل لعال  2012على الوجي ا مثل (ليبيا)؛
 167-100ضتتمان إنفتتاص الحتتق اتتي التنميتتة بصتتورة اعالتتة عتتن ريتتق تعزيتتز القتتدرات
المحلية (إثيوبيا)؛
 168-100زي تتادة جتودل تتا ا تتي س تتبيل تحست تتين مس تتتو معيش تتة ست ت انتا وال ست تتيما
الحصول على الرعاية الصحية والتعلي والعمل والميا الصالحة للشرب (توغو)؛
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 169-100إع تتداد إ تتار تنظيم تتي لرص تتد أنش تتلة الش تتركات المتع تتددة الجنس تتيات
العاملة اي البلد ل فالة الحق اي التنمية (أوغندا)؛
 170-100مواصتتلة تتتدعي برامجتتتا االجتماعيتتة لتحستتين ا ح توال المعيشتتية لس ت انتا
و اصتة أكثتتر الف تتات استتتبعادا وصلت بفضتتل التعتتاون والمستتاعدة التقنيتة التتتي يلالتتب بتتتا
البلد (جمتورية انزويال  -البوليفارية)؛
 171-100تنفيت ت البت ترامج الت تتي تريك تتز عل تتى إم اني تتات التوظي ت أل
تف وإ ام ت ألتة المش تتاريا
التجاريت تتة وتمويت ت ألتل المش ت تتاريا الصت تتغيرة لتيس ت تتير د ت تتول الشت تتباب ا ت تتي ست تتوق العمت تتل
(المغرب)؛

 172-100تحسين نظال الرعاية الصحية وتوسيا نلا ي لتغلية البلد برمتي (تايلند)؛
 173-100مواصتتلة الجتتتود المرتبلتتة بمجتتال الصتتحة اتتي إ تتار ال لتتة والسياستتة
الو نية للصحة والرعاية االجتماعية (( )2021-2011الجزا ر)؛
 174-100است تتتحداو يليت تتة متابعت تتة لل لت تتة والسياست تتة الو نيت تتة للصت تتحة والرعايت تتة
االجتماعية (( )2021-2011غينيا االستوا ية)؛
 175-100إنش ت تتاء نظ ت تتال يس ت تتير المن ت تتال للرعاي ت تتة الص ت تتحية والنظ ت تتر ا ت تتي تلبي ت تتق
اإلرمتتادات التقنيتتة التتتي وضتتعتتا منظمتتة الصتتحة العالميتتة والمتعلقتتة بحتتاالت الواتتاة
واالعتالل التي يم ن تجنبتا لد ا فال دون ال امسة من العمر (بوتسوانا)؛
 176-100تحستتين وصتتول الس ت ان إلتتى ال تتدمات الصتتحية بتتدع متتن المجتمتتا
الدولي وبما يتوااق ما مصالحتا الو نية (كوبا)؛
 177-100االست تتتمرار ات تتي تحست تتين الوصت تتول إلت تتى ال ت تتدمات ا ساست تتية للرعايت تتة
الصتتحية وال ستتيما ايمتتا ي ت الرعايتتة الستتابقة للتتوالدة والمرضتى المصتتابين بفيتترول
نق المناعة البشرية وايرول اإليبوال (ترينيداد وتوباغو)؛
 178-100ات تتاص التتتدابير الالزمتتة للت فيتتف متتن ا ثتتار اال تصتتادية واالجتماعيتتة التتتي
نتج عن وباء اإليبوال (كوبا)؛
 179-100ت ثي تتف الجت تتود الرامي تتة إل تتى حش تتد التموي تتل ال تتالزل لتن تتاول الحق تتوق
اال تصادية واالجتماعية اي أعقاب أزمة اإليبوال (سيراليون)؛
 180-100تعزيز الجتود المب ولتة إلحقتاق الحتق اتي التعلتي وبلتو أعلتى مستتو
مم ن من الصحة البدنية والعقلية اي اترة التعااي من اإليبوال (جنوب أاريقيا)؛
 181-100زيادة وصول ا فال إلى النظال التعليمي (أنغوال)؛
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 182-100تعزي تتز الجت تتود المب ول تتة لتحس تتين عم تتل النظ تتال التعليم تتي بغي تتة تيس تتير
حصول جميا ا فال ومن بينت ا فال صوي اإلعا ة على التعلي (ال ونغو)؛
 183-100ت ثيف الجتتود التتي تبت لتا للقضتاء علتى ا ميتة وال ستيما بتين النستاء
والفتيات (التفيا)؛
 184-100كفالة المساواة اي الحقوق بين الفتيتان والفتيتات اتي النظتال التعليمتي
وات ت تتاص تت تتدابير لادات تتة ترمت تتي إلت تتى فت تتا المعت تتدالت العاليت تتة لتست تترب الفتيت تتات مت تتن
المدارل الثانوية (النرويج)؛
 185-100تنفيت ت ت ت ل ت ت تتة اس ت ت تتتراتيجية تض ت ت تتمن إع ت ت تتادة ا ت ت تتت جمي ت ت تتا الم ت ت تتدارل
والمقسسات التعليمية اي المستقبل القريب (ترينيداد وتوباغو)؛
 186-100تقويت تتة التي ت تتات الو نيت تتة المست تتقولة عت تتن ضت تتمان حمايت تتة ا م ت ت ا صوي
اإلعا تتة م تتن جمي تتا أمت ت ال االنتتاك تتات الت تتي تتد يتعرض تتون لت تتا وتعزي تتز ان تتدماجت ا تتي
المجتما اندماجا كامالا (كوت ديفوار).
 -101جمي تتا االس تتتنتاجات والتوص تتيات ال تتواردة ا تتي لت ت ا التقري تتر تعبي تتر ع تتن مو تتف الدول تتة
التتتي تتدمتتا والدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبغتتي أن تُفتت علتتى أنتتتا تحظتتى بت ييتتد الفريتتق
العامل ك ل.
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المراق
تش يلة الواد
[English only]
The delegation of Liberia was headed by H.E. Ms. Julia M. Duncan-Cassell, Minister of
Gender, Children and Social Protection, and was composed of the following members:
• Ms. Sarah Gibson, Legal Consultant, Human Rights Unit, Ministry of Justice
• Mr. Tate, Chargé d’affaires, Permanent Mission of Liberia in Geneva
• Mr. Abraham Kamara, Legal Officer, Permanent Mission of Liberia in Geneva
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