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مقدمة
 -١عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال ،املنشد د وج ددب قد درار لد د
حقوق اإلنسان  ،١/5دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن  3١تشدرين األول/أكتدوبر ىل ١١
تشد درين ال /ددارب/نوفمرب  .٢٠١6واستعرض ددحل احلال ددة يف توجل ددو يف ا،لس ددة األو  ،املعق ددودة يف 3١
تشرين األول/أكتوبر  .٢٠١6وترأس وفد توجلو وزيدر العددل والعاقدات مدس متسسدات ا،م وريدة
الس دديد كوك ددويف أجلبيت ددومي .ويف ا،لس ددة العاش ددرة ،املعق ددودة يف  ٤تش د درين ال /ددارب/نوفمرب ،٢٠١6
اعتمد الفريق العامال التقرير املتعلق بتوجلو.
 -٢واختددار ل د حقددوق اإلنسددان يف  ١٢كددانون ال/ارب/يندداير  ٢٠١6فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة ال/اثية) لتيسري الستعراض املتعلق بتوجلو :ىلثيوبيا ،وبنما ،وسويسرا.
 -3ووفق ا للفقرة  ١5من مرفق قرار لد حقدوق اإلنسدان  ،١/5والفقدرة  5مدن مرفدق قدرار
اجملل  ،٢١/١6صدرت الوثائق التالية ألجلراض الستعراض املتعلق بتوجلو:
(أ)

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

(ب) جتمي ددس للمعلوم ددات أعدت دده مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددوق اإلنس ددان
(املفوضية) وفق ا للفقرة (١5ب) ()A/HRC/WG.6/26/TGO/2؛
(ج) مد د ددوجز أعدتد د دده املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوق اإلنسد د ددان وفق د د د ا للفقد د ددرة (١5ج)
(.)A/HRC/WG.6/26/TGO/3
 -٤وأحيلحل ىل توجلو عن طريق اجملموعة ال/اثية قائمة باألسئلة اليت أعدهتا مسبق ا ىلسبانيا،
وأملانيددا ،وبلجيكددا ،وزامبيددا ،وسددلوفينيا ،واملكسددي  ،واململكددة املتحدددة لربيطانيددا العيمددد وآيرلندددا
الشمالية .وتوجد هذه األسئلة علد املوقس الشبكي اخلارجي لاستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشددار الوفددد ىل أن توجلددو ت ت د ل ج دددا يف سددبيال تنفيددذ التوصدديات الدديت قبلددحل هبددا منددذ
السددتعراض الدددورج الشددامال األول املتعلددق هبددا يف عددام  .٢٠١١وقدددمحل يف عددام  ٢٠١٤تقريرهددا
ملنتص ددف امل دددة بشد د ن التق دددم احمل ددرز ،وتق ددارير ص دديغحل يف ىلط ددار الس ددتعراض واس ددتنادا ىل عملي ددة
تشاركية وشاملة.
 -6وخال السدتعراض األول لتوجلدو يف عدام  ،٢٠١١قبلدحل  ١٢٢توصدية مدن أصدال ١33
توصية ،وأحاطحل علما بد  ١١توصية .وقد حققدحل توجلدو تقددما؛ لكن دا وعلدد الدرجلم مدن رجلبت دا
األكيدة ،واملوارد اليت رصدهتا ،ل يزال يتعني علي ا بذل املزيد من ا ،ود يف عدة الت.
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 -٧وعل ددد الص ددعيدين السياس ددي واملتسس ددي ،تس ددري الدميقراطيد دة يف الجت دداه الص ددحي ؛ فق ددد
حييددحل املعارضددة السياسددية ركددز هددام يف احليدداة السياسددية ،والقتصددادية ،والجتماعيددة يف توجلددو؛
وتستند ىلدارة البلد ىل مشاركة ا،ميس.
 -8وعلد الصدعيدين القتصدادج واملدا  ،حتقدق تقددم بفضدال النتدائ اإلاابيدة الديت خضضدحل
عددن ال دددعم الددذج قدمت دده احلكوم ددة للقطدداع الزراع ددي ،ومواص ددلة تعزيددز ا ياك ددال القتص دادية ،وأداء
الدوائر املالية .ومن مث ،فقد حتسن تعزيز ىلطار القتصاد الكلي أك/ر.
 -9وصيغحل علد صعيد وضس املعايري عدة قوانني تتعلدق بالقدانون ا،ندائي ،وقدانون األحدوال
الشضص ددية واألس ددرة ،وق ددانون العدال ددة العس ددكرية ،ومرك ددز القض دداة ،والوس ددائط الس ددمعية البصد درية،
والتصالت ،واملعونة القانونية ،واملركز اخلاص ملوظفي الشرطة.
 -١٠وفيما يتعلق بالنضدمام ىل الصدكوو والتعداون مدس اتليدات الدوليدة واإلقليميدة ،أكملدحل
توجلددو يف  ١٤أيلول/سددبتمرب  ٢٠١6عمليددة التصددديق علددد الربوتوكددول الختيددارج ال/ددارب امللحددق
بالع د الدو اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،ا ادف ىل ىللغاء عقوبة اإلعدام.
 -١١وع دداوة عل ددد ذلد د  ،أص ددبححل توجل ددو خ ددال الف ددةة املش ددمولة ب ددالتقرير طرفد د ا يف اتفاقي ددة
مكافح ددة التميي ددز يف ددال التعل دديم ( ،)٢٠١٢والتفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة ي ددس األش ددضاص م ددن
الختفاء القسرج (.)٢٠١٤
 -١٢وع دداوة عل ددد ذل د أيض دا ،ق دددمحل توجل ددو يف الف ددةة ب ددني ع ددامي  ٢٠١٢و ٢٠١3ع دددة
تقارير أولية ودورية ىل سحل من هيئات املعاهدات.
 -١3واستض د ددافحل توجل د ددو باإلض د ددافة ىل ذل د د نائب د ددة املف د ددوض الس د ددامي حلق د ددوق اإلنس د دان يف
عام  ،٢٠١٤واملقررة اخلاصة املعنيدة االدة املددافعني عدن حقدوق اإلنسدان يف عدام ( ٢٠١3الزيدارة
ال/انية) ،واللجنة الفرعية ملنس التعذيب يف عام .٢٠١٤
 -١٤واستض ددافحل توجل ددو أيضد دا يف ع ددام ، ٢٠١3ن ددة اخلد درباء األفريقي ددة املعني ددة اق ددوق الطف ددال
ورفاه دده  ،وق دددمحل يف ع ددام  ٢٠١6تقريره ددا األو املتعل ددق باملي /دداق األفريق ددي بشد د ن الدميقراطي ددة
والنتضابات واحلكم.
 -١5وعاوة علد ذل  ،انتضبحل توجلدو لعضدوية لد حقدوق اإلنسدان للفدةة ،٢٠١8-٢٠١6
وتنوج الستفادة من هذه الولية لتعزيز التزاماهتا يف ال حقوق اإلنسان.
 -١6وفيمدا يتعلدق كافحدة التعدذيب ،عددلحل أحكدام القدانون ا،ندائي ا،ديدد لعدام ، ٢٠١5ملدة
أسددباب من ددا جعددال ج درائم التعددذيب جلددري قابلددة للتقددادم ،ومواءمددة تعريددف التعددذيب مددس أحكددام اتفاقيددة
مناهضة التعذيب وجلريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاىلنسانية أو امل يندة .وبعدد تصدديق
توجل ددو عل ددد الربوتوك ددول الختي ددارج امللح ددق هب ددذه التفاقي ددة ،أس ددندت توجل ددو م ددام اتلي ددة الوطني ددة ملن ددس
التعذيب ىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان .وقد بددأت عمليدة اسدتعراض القدانون األساسدي مدن أجدال
مواءمته مس املبادئ املتعلقة ركز املتسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (مبادئ باري ).
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 -١٧ونيمددحل باإلض ددافة ىل ذل د حلق ددات عم ددال لتعزيددز ق دددرات ض ددباط الش ددرطة القض ددائية،
ومددوظفي ىلدارة السددجون وىلعددادة اإلدمدداج يف ددال مكافحددة التعددذيب ،بدددعم مددن برنددام األمددم
املتحدة اإلمنائي ،واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان.
 -١8وأحرز تقدم يف ال احلكم ،وتعزيز سيادة القانون ،ل سيما مدن خدال ىلصدا النيدام
املددا العددام ومكافحددة الفسدداد .وصدددقحل توجلددو علددد الصددكوو اإلقليميددة والدوليددة ذات الصددلة.
وباإلضددافة ىل ذلد  ،سدداهم ىلنشدداء العديددد مددن املتسسددات يف احلددد مددن الفسدداد .ونتيجددة لددذل ،
ش دت الفةة من عام  ٢٠١١ىل عام  ٢٠١5ختطي توجلو  36درجة يف ترتيب البلدان حسب
متشر مدركات الفساد (منيمة الشفافية الدولية) .ومن ش ن ىلنشاء ا يئدة العليدا ملكافحدة الفسداد
أن يعزز ا ،ود املبذولة يف هذا اجملال.
 -١9وفيمددا يتعلددق بقطدداع العدالددة ،مس د برنددام التحدددي  ٢٠١٢-٢٠٠5ببندداء وىلصددا
وجت يز عدة حماكم وحماكم استئناف ،وتركيب نيام حموسب إلصددار شد ادات ا،نسدية ،وىلنشداء
مرك ددز الت هي ددال القض ددائي ،والتش ددغيال ات ملع ددامات حمكم ددة الس ددتئناف ،واحملكم ددة البتدائي ددة يف
لومي ،وتوفري معدات الطب الشرعي ،وتبسيط الدليال القانورب للمواطنني ،ودليال السجناء ،وبناء
سجن مدرب جديد يستويف املعايري الدولية.
 -٢٠ومت التوقيد ددس علد ددد اتفاقيد ددة خويد ددال برند ددام دعد ددم جديد ددد لقطد دداع العدالد ددة يف  ٢6تش د درين
األول/أكتوبر  ٢٠١5بني توجلو والحتاد األورويب.
 -٢١وشدد الوفد علد أن مكافحة الفقر من أولويات عمدال احلكومدة ،وأشدار ىل اسدةاتيجية
النم د ددو املتس د ددارع واس د ددتحدا ف د ددرص العم د ددال ( ،)٢٠١٧-٢٠١3والص د ددندوق ال د ددوطا للتموي د ددال
الشددامال ،وبرنددام الطدوارئ للتنميددة اجملتمعيددة ،وبدرام "ىلتاحددة اخلدددمات املاليددة للفقدراء" ،و"ىلتاحددة
اخلدددمات املاليددة للمددزارعني" ،و"ىلتاحددة اخلدددمات املاليددة للشددباب" ،والربنددام الددوطا للتحددويات
النقدية .ومسححل هذه السياسات والربام لتوجلو بتسجيال تراجس يف نسدبة الفقدر ،واختيارهدا بلددا
رائدا يف ال تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
 -٢٢وباإلضددافة ىل ذل د  ،ش د د قطدداع الزراعددة ىلصدداحات رئيسددية .واسددتحدثحل ١5 ٠٠٠
وظيفة بفضال الربنام الوطا لاست/مار الزراعي واألمن الغذائي .واعةفحل منيمة األمم املتحددة
لألجلذيددة والزراعددة يف عددامي  ٢٠١3و ٢٠١5ددا حتقددق مددن تقدددم يف ددال مكافحددة ا،ددوع وسددوء
التغذية .ومس ذل  ،ل تزال التحديات أمام توجلو كبرية.
 -٢3وفيما يتعلق باحلصول علد مياه الشدرب والك ربداء ،ارتفدس معددل احلصدول علدد ميداه الشدرب
م ددن  ٤٢يف املائ ددة يف ع ددام  ٢٠١٢ىل  5٠يف املائ ددة يف ع ددام ٢٠١5؛ وارتف ددس مع دددل الد دربط بش ددبكة
الك ربدداء مددن  ٢6.5٧يف املائددة يف عددام  ٢٠١3ىل  ٢8.3يف املائددة يف عددام  .٢٠١٤وخددال السددنة
نفس ا ،ربطحل أك/ر من  8٠بلدة بشبكة الك رباء يف ىلطار مشروع ك ربة املناطق الريفية.
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 -٢٤وفيمدا يتعلددق باحلصدول علددد الرعايدة الصددحية ،سدلط الوفددد الضدوء علددد الددعم املددا الددذج
تقدم دده توجل ددو لعملي ددات ال ددولدة القيص درية بنس ددبة تص ددال ىل  9٠يف املائ ددة ،وحتم ددال تك دداليف معا ،ددة
ناسددور الددولدة ،وتددوفري عدداج املاريددا باجملددان ،وىلنشدداء مرصددد ملكافحددة التمييددز ووصددم األشددضاص
املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وىلتاحة اللقاحات السبعة لألطفال والنساء باجملان.
 -٢5واختذت تدابري أخر يف هذا الصدد ،ا يف ذل ىلنشاء تخترب وطا ملراقبة جدودة األدويدة،
وىلنشدداء هيئددة تنيدديم ددال الصدديدلة ،وتعيددني  ١ ١٠٧م ددا يف ددال الرعايددة ،وتددوفري  ١١٧منحددة
دراسية ،ودعم  8٠يف املائة من تكاليف حالت احلمال .وبامل/ال ،ارتفس معدل الولدات اليت أشرف
علي ا أخصائيون مدربون من  6٠يف املائة يف عام  ٢٠١٠ىل  ٧3يف املائة يف عام .٢٠١٤
 -٢6وفيمددا يتعلددق بدداحلق يف العمددال ،اسددتفاد ،مددن سياسددة العمالددة الوطنيددة ،أك/ددر مددن ١٠٠ ٠٠٠
ش دداب م ددن ال دددعم يف ددالت الت دددريب والتوظي ددف والتمويد دال وال دددعم املق دددم لتني دديم املش دداريس.
وأعقددب ذلد اخنفدداض يف معدددل البطالددة بددني الشددباب مددن  8.١يف املائددة ىل  3.٤يف املائددة بددني
عامي  ٢٠١١و.٢٠١5
 -٢٧ويف ددال احلددق يف التعلدديم ،أكمل ددحل توجلددو خطت ددا القطاعيددة للف ددةة .٢٠٢5-٢٠١٤
وبالنس د ددبة لاج د دراءات املتض د ددذة لتحس د ددني التح د دداق ا،مي د ددس ب د دالتعليم البت د دددائي وىلخ د ددام ص د ددفوفه،
شيد  999فصاا دراسي ا يف عام  ٢٠١٤وج زت راحيض وآبار  ،وحولحل  85مدرسة شيدت
بادرات حملية ىل مدارس عامة .وعاوة علد ذل مت توظيف  ٢٠٧مدرسني/مدربني.
 -٢8وفيمددا يتعلددق بددالتعليم العددا  ،أشددار الوفددد ىل حوسددبة ىلدارة املكتبددة واحملفوظددات الوطنيددة،
وتنييم التعليم العا اخلاص.
 -٢9وحيتددوج القددانون ا،ديددد لألح دوال الشضصددية واألسددرة علددد أحكددام هتدددف ىل القضدداء
علد التمييز ضد املرأة .وباإلضافة ىل ذل  ،بذلحل ج ود من أجدال تقلديص متشدر عددم املسداواة
بني ا،نسني ،ا يف ذل مشاركة املرأة يف الشتون العامة ،وتنفيذ برنام نوادج املرأة ،فضاا عدن
ىلنشاء عدد من املراكز يف يس أحناء البلد لتقدمي املشورة بش ن العنف القائم علد نوع ا،ن .
 -3٠وارتفعحل نسبة النساء يف الربملان من  ١١.١١يف املائة يف عام  ٢٠٠٧ىل  ١8.68يف املائة
يف عام  .٢٠١6وعلد النقيض من ذل  ،ش دت النسبة املئوية للنساء يف احلكومة اخنفاض ا طفيف ا.
 -3١ومددن أجددال مكافحددة العنددف وسددوء معاملددة األطفددال ،أطلقددحل ب درام تختلفددة بدددعم تقددا
ومددا مددن منيمددة األمددم املتحدددة للطفولددة (اليونيس ديف) وشددركاء آخدرين .وبغيددة تعزيددز آليددة رصددد
هذه الربام  ،اعتمد املرسوم املتعلق باللجنة الوطنية املعنية اقوق الطفال.
 -3٢وفيمددا يتعلددق باألشددضاص ذوج اإلعاقددة ،وضددعحل اس دةاتيجية وطنيددة حلمددايت م ،وخطددة
عمدال تنفيذيددة لددذل  .ومددن أجدال تعزيددز التعلدديم الشددامال ،اسدتفاد مدرسددون مددن تدددريب متضصددص
بغيددة حتس ددني ىلدارة وىلدم دداج األطفددال ذوج اإلعاق ددة .واس ددتفادت توجل ددو مددن دع ددم املنيم ددة الدولي ددة
للمعوقني ،والحتاد التوجلو لرابطات األشضاص ذوج اإلعاقة العاملة يف هذا اجملال.
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 -33وكرس القانون ا،ديد لعام  ٢٠١6بش ن وضس الاجئني يف توجلو توازن ا بني اإلجدراءات
الوطنية لطلب اللجوء واملعايري الدولية .وباإلضافة ىل ذل  ،من القدانون الاجئدني فرصدة للعمدال
يف توجلو.
 -3٤وردا عل د ددد األسد د ددئلة ال د د دواردة ،ذكد د ددر الوف د ددد أن الدسد د ددتور ،والق د ددانون املد د ددتر  ١6أيد د ددار/
مايو  ،٢٠١١واملرسوم املتر  6آذار/مارس  ٢٠١3تنيم يع ا ،وء قدوات الددفاع واألمدن ىل
العنف .وأخضعحل عمليات حفظ واستعادة النيام العام بدورها لستضدام القوة بصدورة متناسدبة
م ددن جان ددب القد دوات املعني ددة وبطل ددب م ددن الس ددلطة املضتص ددة .وحقق ددحل ،ن ددة حتقي ددق مس ددتقلة يف
احل دواد اخلطددرية املتصددلة باسددتضدام القددوة .وقددد مسحددحل هددذه اللجنددة بفددت دعدداو ومتابعددات
قانونية .وتوجد باإلضافة ىل ذل موعة من العقوبات الت ديبية وا،نائية ذا الغرض.
 -35وباإلض د ددافة ىل ذلد د د  ،مسد د د تنفي د ددذ الق د ددانون ا،دي د ددد للعدال د ددة العس د ددكرية يف نيس د ددان/
أبريال  ٢٠١6بضمان أل يفلحل أج عمال جلري مشروع من العقاب.
 -36والتزم ددحل توجل ددو باملتابع ددات القض ددائية ،ونيم ددحل أنش ددطة إلذك دداء ال ددوعي الع ددام بض ددرورة
النصياع للقانون .ونيرت أيضا يف مس لة ىلنشاء تخافر شرطة حمليدة مدن أجدال شدحذ وعدي النداس
ضاطر وأضرار احملاكمات الشعبية.
 -3٧وباإلضافة ىل ذل  ،ومن أجال احلد من اكتياظ السجون ،سيصب احلب الحتياطي
تدبريا است/نائي ا؛ وقد افتت سدجن مندوذجي دذا الغدرض يف كباليمدا .وقدد دعدحل احلاجدة ىل مدوارد
ىلضافية من أجال معا،ة أوجه القصور يف الت الغذاء ،والرعاية الصحية.
 -38وأحدرز تقدددم يف دال تسددجيال املواليددد .فبفضدال خطددة العمددال التنفيذيدة ،تضدداعف معدددل
تسد ددجيال املواليد ددد يف  ١5حمافيد ددة ليصد ددال ىل نسد ددبة  85يف املائد ددة ،ويتوقد ددس وضد ددس نيد ددام موثد ددوق
للتسجيال وىلصدار الش ادات.
 -39وباإلضافة ىل ذل  ،يضمن الدسدتور وقدانون الصدحافة والتصدال حريدة التعبدري .وحيمدي
قدانون حريددة الوصدول ىل املعلومددات والوثددائق العامدة ،الددذج اعتمدد يف آذار/مددارس  ،٢٠١6أيضدا
احلصول علد املعلومات العامة.
 -٤٠وفيمددا يتعلددق بدداحلق يف الضددمان الجتمدداعي ،ركددزت ا ،ددود علددد مبدددأ التغطيددة الشدداملة
عن طريق توسديس التغطيدة احلاليدة للمدوظفني لتشدمال مدوظفي القطداع اخلداص .وفيمدا يتعلدق سد لة
تش د ددويه األعض د دداء التناس د ددلية األن/وي د ددة ،اخنف د ددض مع د دددل ه د ددذه العملي د ددات م د ددن  ١٢يف املائ د ددة يف
عام  ١996ىل  ٢يف املائة يف عام .٢٠١٢
 -٤١وباإلضافة ىل ذل  ،حيير القانون ا،نائي ا،ديد ،وقدانون األحدوال الشضصدية واألسدرة
العنف ضد املرأة ،ويساعد ضحايا العنف يف مراكز الستماع وىلسداء املشورة ومراكز املرأة.
 -٤٢وتعمال توجلو جاهددة للقضداء علدد زواج ومحدال املراهقدات ،والعندف ضدد الفتيدات يف املددارس
بإطاق محات توعية ودعوة ،وبتوفري الرعاية ن ليواصلن تعليم ن حىت مرحلة التعليم العا .
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 -٤3ومن أجال مكافحة الجتار باألطفال ،عززت توجلو القدرات القتصادية لألسدر وقددمحل
معون ددات ،وأنشد د ت مط دداعم مدرس ددية يف املن دداطق الفق ددرية .وباإلض ددافة ىل ذلد د  ،ق دددمحل خ ددال
الفدةة  553 ،٢٠١5-٢٠١٢دعدو بشد ن الجتدار باألطفددال وخدحل ماحقدة ا،نداة فيمدا يتعلددق
ب  ٢١8دعددو  ،وم ددن املتوقددس التوقي ددس علددد اتفاق ددات للتعدداون يف ه ددذا اجملددال م ددس بددنن ،وجل ددابون،
ونيجرييد ددا .وباإلضد ددافة ىل ذل د د وعقد ددب الق د درار الد ددذج اختد ددذه ل د د الد ددوزراء يف تش د درين األول/
أكتوبر  ،٢٠١6يتوقس تعيني أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفال.
 -٤٤وفيمد ددا يتعلد ددق بد دداحلق يف التعلد دديم ،تراجعد ددحل الفجد ددوة بد ددني الد ددذكور واإلند ددا يف اللتحد دداق
باملدددارس ،واخنفضددحل معدددلت التسددرب والرسددوب .وأفضددحل ب درام الدددعم املضصصددة للفتيددات يف
التعليم التقا ىل من الطالبدات املتفوقدات منحدا دراسدية يف التضصصدات العلميدة والتقنيدة .ووافقدحل
املتسسات العرفية التقليدية أيض ا علد سحب الفتيات من أديرة الراهبات وىلحلاق ن باملدرسة.
 -٤5وخ ددال الف ددةة  ،٢٠١5-٢٠١١اخنف ددض مع دددل الفق ددر م ددن  58يف املائ ددة ىل  5١يف
املائددة ،وذل د علددد وجدده اخلصددوص بفضددال الربنددام الددوطا للتنميددة املسددتدامة .واسددتمرت ا ،ددود
الراميدة ىل حتسدني ىلمكانيدة احلصدول علدد امليدداه ،دا يف ذلد يف املدزارع .ويف قطداع التعددين ،بددات
القانون يعاقب علد ا،رائم املرتكبة ضد قواعد السدامة؛ ووفقدا لربندام ىلدارة املنداجم الدذج مولده
البن الدو  ،عملحل الشركات علد دعم التنمية القتصادية يف مناطق التعدين.
 -٤6وعلددد الدرجلم مددن هددذه التطددورات ،ل تدزال التحددديات قائمددة .لكددن توجلددو ل تدزال ملتزمددة
بتحسني حالة حقوق اإلنسان بطريقة ملموسة وتدراية ،ىلذ التمسحل املساعدة من شركائ ا عندد
وضددس أولويددات عمل ددا ،ل سدديما تسددجيال املواليددد ،والرعايددة الصددحية يف السددجون ،والدددعم املددا
لتنفيذ الربام الجتماعية.
 -٤٧وأعرب الوفد عن شكره للبلدان اليت سامهحل يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف توجلو،
فض داا عددن املنيمددات الدوليددة الدديت دعمددحل توجل دو ط دوال هددذه العمليددة ،ل سدديما املنيمددة الدوليددة
للفرانكوفونيد ددة .وأخ د دريا ،دع د ددحل توجلد ددو ش د ددركاءها التقنيد ددني واملد دداليني ىل مواص د ددلة دعد ددم مب د ددادرات
حكومت ا يف الت حقوق اإلنسان ورفاه سكاهنا.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٤8وأد  ٧8وفدددا ببيانددات خددال جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددال جلسددة
التحاور يف ا،زء ال/ارب من هذا التقرير.
 -٤9وهن د ت بوروندددج توجلددو علددد النتضابددات الدديت نيمددحل يف عددام  .٢٠١5ورحبددحل بددالتزام
توجلددو بتحسددني حالددة حقددوق اإلنسددان مددن خددال تنيدديم محددات لشددحذ الددوعي ودورات تدريبيددة
بش ن حقوق اإلنسان لفائدة تختلف موظفي الدولة ،وباختاذها تدابري للن وض بنيام ا القضائي.
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 -5٠وهن ت كندا توجلو علد ىللغائ ا عقوبة اإلعدام ،وجترمي التعذيب .ورحبحل با ،ود الرامية
ىل حتسددني ظددروف الحتجدداز باحلددد مددن الكتيدداظ يف السددجون ،وفصددال السددجناء الرجددال عددن
النساء واألطفال.
 -5١وأشددارت وريددة أفريقيددا الوسددطد ىل أن الشددباب ل يزال دون يعددانون مددن سددوء املعاملددة
علد الرجلم من ا ،ود املبذولة للقضاء علد هذه املمارسة .وأعربحل عن أمل ا يف أن تنج توجلدو
بالكامدال يف مسداعي ا ،ودعدحل اجملتمددس الددو ىل دعدم توجلدو مددن أجدال توطيدد الدميقراطيدة وتعزيددز
سيادة القانون.
 -5٢وأشدارت شديلي ىل تصدديق توجلددو علدد عددة صدكوو دوليددة حلقدوق اإلنسدان ،وج ودهددا
لتعزيز اإلطار املعيارج ،وتعاوهنا مس اتليات الدولية حلقوق اإلنسان.
 -53وأثن ددحل الص ددني عل ددد ج ددود توجل ددو الرامي ددة ىل تعزي ددز بنياهت ددا التحتي ددة ،وحتس ددني مس ددتو
خ دددماهتا العام ددة يف قطاع ددات الص ددحة ،والتعل دديم ،والعمال ددة .وأش ددارت ىل اعتم دداد توجل ددو الق ددانون
ا،ن ددائي ،وق ددانون األح د دوال الشضص ددية واألس ددرة ،وتنفي ددذ اسد دةاتيجية ملكافح ددة العن ددف ا،نس ددي.
وأعربحل عن أمل ا يف أن يقدم اجملتمس الدو مساعدته التقنية الضرورية ىل توجلو.
 -5٤ولحظ الكونغو ج ود توجلو من أجال مواءمة تشريعاهتا مس الصكوو الدولية ،وشدجع ا
علد تعزيز متسساهتا املعنية اقوق اإلنسان ،وتعاوهنا مس آليات حقوق اإلنسان.
 -55ورحبحل كوت ديفوار بقانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ،والقدانون ا،ندائي ا،ديدد،
وباعتمدداد الس دةاتيجيات الراميددة ىل منددو متسددارع واسددتحدا فددرص العمددال .وأعربددحل عددن قلق ددا
ىلزاء نقص خ/يال املرأة يف عملية صنس القرار ،ومحاية ا ،ات الفاعلة يف اجملتمس املدرب.
 -56ورحبددحل كوبددا جب ددود توجلددو الراميددة ىل مواءمددة تش دريعاهتا الوطنيددة مددس الصددكوو الدوليددة
حلقددوق اإلنسددان املصدددق علي ددا ،وباعتمادهددا سياسددات وبدرام وطنيددة وقطاعيددة يف دال حقددوق
اإلنس ددان ،وتص ددديق ا عل ددد املعاه دددات الدولي ددة .ورحب ددحل كوب ددا بق ددانون اللجن ددة الوطني ددة حلق ددوق
اإلنسان ،واسةاتيجية النمو املتسارع واستحدا فرص العمال.
 -5٧ورحبددحل جيبددوي بتصددديق توجلددو علددد املعاهدددات الدوليددة حلقددوق اإلنسددان ،وقددانون اللجنددة
الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان .وشددجعت ا علددد مكافحددة العنددف ا،نسددي ،والددزواج املبكددر ،وسددوء معاملددة
الفتيات ،وتشويه األعضاء التناسلية األن/وية ،والقضاء علد الفساد يف اإلدارة ويف النيام القضائي.
 -58ولحيحل مصر ج ود توجلو الرامية ىل تعزيدز حقدوق اإلنسدان وتنفيدذ التوصديات املنب/قدة
عددن دورة السددتعراض األو  .ولحيددحل أيض دا تركيددز توجلددو علددد التنميددة الجتماعيددة ،ومكافحددة
الفقر ،وتطوير قطاع التعليم .ورحبحل مصر بتقدمي توجلو تقاريرها ىل هيئات املعاهدات.
 -59وأشددادت ىلثيوبيددا جب ددود توجلددو لتحديددد اجملددالت ذات األولويددة يف تعزيددز حقددوق اإلنسددان
ومحايت ددا .ولحي ددحل ج د ددود توجل ددو الراميد ددة ىل تعزي ددز اإلطد ددار املعي ددارج واملتسسد ددي ،فض د داا عد ددن
اسةاتيجية النمو املتسارع واستحدا فرص العمال للفةة .٢٠١٧-٢٠١3
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 -6٠وأشدارت املكسدي ىل اعتمداد توجلددو القدانون املعددل لتعريدف التعددذيب بغيدة مواءمتده مددس
اتفاقية مناهضة التعذيب .لكن ا أعربدحل عدن قلق دا ىلزاء التمييدز القدائم علدد امليدال ا،نسدي وا ويدة
ا،نسددانية .وتسدداءلحل املكسددي عددن التقدددم احملددرز والتحددديات الدديت تواجدده تنفيددذ خطددة تسددجيال
املواليد .٢٠١٧-٢٠١3
 -6١وأشارت جلابون ىل اعتماد توجلو القانون ا،نائي ا،ديد ،الذج يدم املنيور ا،نسارب،
وحييددر عمددال األطفددال ،والجتددار باألشددضاص .وأشددارت أيض د ا ىل اعتمدداد توجلددو قددانون األح دوال
الشضصية واألسرة ،الذج حيير املمارسات العرفية اليت تشكال عنف ا وخييزا ضد املرأة.
 -6٢ولحيددحل جورجيددا مددس الرتيددا سددن توجلددو القددانون ا،نددائي ا،ديددد ،وقددانون األح دوال
الشضصية واألسدرة ،وتصدديق ا علدد اتفاقيدة مكافحدة التمييدز يف دال التعلديم ،والتفاقيدة املتعلقدة
ركز األشضاص عدميي ا،نسية .وشدجعحل توجلدو علدد توجيده دعدوة دائمدة ىل املكلفدني بوليدات
يف ىلطار اإلجراءات اخلاصة.
 -63وأش ددارت أملاني ددا ىل التق دددم احمل ددرز من ددذ الس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املتعل ددق بتوجل ددو يف
عام  ،٢٠١١وخباصة جترمي التعذيب.
 -6٤ولحيددحل جلانددا بارتيددا مددا اختذتده توجلددو مددن تدددابري لضددمان املسدداواة يف حصددول الرجددال
والنساء علد التعليم ،واألشضاص ذوج اإلعاقة علد التعليم الشامال.
 -65ورحبددحل سويسدرا باعتمدداد توجلددو القددانون ا،نددائي ا،ديددد ،لكن ددا أعربددحل عددن قلق ددا ىلزاء
القيددود املفروضددة علددد احلددق يف حريددة التعبدري ،وعمددال الصددحفيني واملدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان،
فض داا ع ددن ظ ددروف الحتج دداز املةدي ددة ،والكتي دداظ يف الس ددجون .وأحاط ددحل علم د ا بالدع دداءات
القائلة باستمرار سوء التغذية ،واليروف جلري الصحية ،وسوء املعاملة يف مراكز الحتجاز.
 -66وأشددادت جلواتيمددال جب ددود توجلددو مددن أجددال تقويددة سددلطت ا القضددائية .لكن ددا أعربددحل عددن
قلق ا ىلزاء عدم استقال السلطة القضائية ،والوصول ىل العدالة ،واإلفات من العقاب.
 -6٧ورحبددحل ىلندونيسدديا باعتمدداد توجلددو القددانون ا،نددائي ،وتدددريب ضددباط الشددرطة علددد منددس
التعذيب ،وتسجيال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسدان الشدكاو وفدت حتقيقدات بشد هنا .ولحيدحل
ا ،ددود الراميددة ىل مواءمددة التشدريعات الوطنيددة مددس الصددكوو الدوليددة والتدددابري التشدريعية مددن أجددال
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا.
 -68ورحددب الع دراق بتعدداون توجلددو مددس اإلج دراءات اخلاصددة ،وتقدددم ا يف تنفيددذ خطددة العمددال
ذات الصددلة بالسددتعراض الدددورج الشددامال ،وتصددديق ا علددد اتفاقيددة مناهضددة التمييددز يف التعلدديم،
والتفاقية الدولية حلماية يس األشضاص من الختفاء القسرج.
 -69وأشددادت ىلسدرائيال بتعدداون توجلددو ا،يددد مددس اتليددات الدوليددة واإلقليميددة حلقددوق اإلنسددان،
وباعتمادها سياسات استباقية ترمي ىل منس التعذيب ،وتشديدها علد املشاركة السياسية.
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 -٧٠وأعربحل ىليطاليا عن تقديرها  ،ود توجلو املك/فة منذ دورة السدتعراض األو الراميدة ىل
مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ،وتعزيز محاية الطفال.
 -٧١وأشد ددادت كيني د ددا بد دداخلطوات ال د دديت اختد ددذهتا توجل د ددو لتنفيد ددذ التوص د دديات املنب/قد ددة ع د ددن دورة
الستعراض األو علد الرجلم من التحديات ،ودون دعم من اجملتمس الدو .
 -٧٢ولحظ لبنان بارتيا التزام توجلو بدعم مبادئ حقوق اإلنسان ،الدذج تي در انعكاسداته
يف اإلطار القانورب الوطا ،واستقبا ا املكلفني بوليات اإلجراءات اخلاصة ،وانتضاهبا لعضدوية يف
ل حقوق اإلنسان من عام  ٢٠١6ىل عام .٢٠١8
 -٧3ورحب ددحل ليبي ددا جب ددود توجل ددو م ددن أج ددال تنفي ددذ التوص دديات املقبول ددة م ددن دورة الس ددتعراض
األو  ،وتعزيز نيام ا التعليمي .وح/ت ا علد كفالة جعال التعليم البتدائي يف متناول ا،ميس.
 -٧٤ورحبددحل ليضتنشددتاين جب ددود توجلددو الراميددة ىل القضدداء علددد التمييددز ضددد امل درأة ،وحيددر
املمارس ددات العرفي ددة ال دديت تش ددكال عنف د دا أو خيي ددزا ض ددد املد درأة م ددن خ ددال تع ددديال ق ددانون األح د دوال
الشضصية واألسرة .وشجعت ا علد تنفيذ هذا القانون.
 -٧5ورحبحل مدجلشقر بانضمام توجلو ىل اتفاقية مكافحة التمييز يف ال التعليم ،والتفاقية
املتعلقددة ركددز األشددضاص عدددميي ا،نسددية .ورحبددحل مدجلشددقر أيض د ا جب ددود توجلددو مددن أجددال تعزيددز
اإلطار املتسسي والتشريعي ،وبالتقدم احملرز يف ا احلق يف التعليم ويف الصحة.
 -٧6ورحبحل ملديف جب ود توجلو الرامية ىل القضاء علد التمييز ضد املرأة ،ومحلدة مندس زواج
األطفال ،والتوعية بش ن الزواج املبكر ،والزواج القسرج ،واحلمال املبكر .وأثنحل علد ىلنشاء توجلدو
ىلطارا للتشاور واحلوار مس ا ،ات الفاعلة وا ،ات املعنية اقوق اإلنسان.
 -٧٧ورحبددحل موريتانيددا شدداركة توجلددو يف ددال حقددوق اإلنسددان وجب ودهددا الراميددة ىل حتسددني
الي ددروف املعيش ددية للس ددكان ،ددا يف ذلد د م ددن خ ددال السياس ددات العام ددة للقض دداء عل ددد الفق ددر،
وضمان الوصول ىل التعليم ،والرعايدة الصدحية .وأشدارت ىل التددابري التشدريعية واملتسسدية الراميدة
ىل تعزيز ىلطار حقوق اإلنسان ،ا يف ذل تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.
 -٧8ورحب ددحل فرنس ددا ددا اخت ددذت توجل ددو م ددن ت دددابري من ددذ دورة الس ددتعراض األو  ،ل س دديما
التص ددديق عل ددد التفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة ي ددس األش ددضاص م ددن الختف دداء القس ددرج ،والربوتوك ددول
الختيددارج ال/ددارب امللحددق بالع ددد الدددو اخلدداص بدداحلقوق املدنيددة والسياسددية ،ا ددادف ىل ىللغدداء
عقوبة اإلعدام ،وبإنشاء آلية وطنية ملنس التعذيب.
 -٧9ولحيدحل منغوليدا اخلطدوات الديت اختدذهتا توجلددو للقضداء علدد التمييدز ضدد املدرأة ،ومعاقبددة
املسدتولني عدن العندف القددائم علدد ندوع ا،دن والجتدار بالنسداء ،وتعزيدز حقدوق األشددضاص ذوج
اإلعاقددة واألقليددات .وأثنددحل علددد تعدداون توجلددو مددس اليونيسدديف مددن أجددال مكافحددة العنددف ض ددد
األطفال واستغا م جنسي ا.
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 -8٠وأشداد ا،بدال األسددود بإلغداء توجلددو عقوبدة اإلعدددام وتعيدني ج ددات تنسديق يف الكانتونددات
لدددعم ضددحايا العنددف العددائلي .واستفسددر ا،بددال األسددود عددن التدددابري املتضددذة لتحسددني اإلطددار
القانورب املتعلق بالجتار باألشضاص ،والتحقيق يف حالت الجتار ،ومقاضاة املتاجرين.
 -8١ورح ددب املغ ددرب باإلص دداحات ال دديت ب ددادرت هب ددا توجل ددو فيم ددا يتعل ددق ب دداحلق يف الص ددحة،
والسكن ،والعمال ،والتعليم .وأثنحل علد ج ود توجلو يف ال ىلصا وحتددي القدانون ا،ندائي،
وقانون اإلجراءات ا،نائية ،وتعزيز الضمانات املتعلقة بالوصول ىل العدالة.
 -8٢ورحبد ددحل موزامبيد ددق بتصد ددديق توجلد ددو علد ددد اتفاقيد ددة مكافحد ددة التمييد ددز يف د ددال التعلد دديم،
والتفاقية املتعلقدة بوضدس األشدضاص عددميي ا،نسدية ،والتفاقيدة الدوليدة حلمايدة يدس األشدضاص
من الختفاء القسرج ،ومعاهدة جتارة األسدلحة .ورحبدحل باستضدافة توجلدو نائبدة املفدوض السدامي
حلقددوق اإلنسددان ،واللجنددة الفرعيددة ملنددس التعددذيب وجلددريه مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية
أو الاىلنسانية أو امل ينة ،واملكلفني بوليات يف ىلطار اإلجراءات اخلاصة.
 -83ورحب ددحل ناميبي ددا باعتم دداد توجل ددو الق ددانون ا،ن ددائي ا،دي ددد ،وق ددانون األحد دوال الشضص ددية
واألسرة ،الذج يتضمن أحكام ا ترمي ىل القضاء علد التمييز ضد املرأة .وشجعت ا علد مواصلة
ج ودها الرامية ىل ىلصا نيام ا القضائي ،وكفالة استقال سلطت ا القضائية.
 -8٤وأشارت هولندا ىل القيدود الديت تفرضد ا توجلدو علدد احلدق يف التجمدس السدلمي ،ل سديما
فيمددا يتعلددق بالنسدداء واملدددافعني عددن حقددوق امل/ليددات وامل/ليددني ومزدوجددي امليددال ا،نسددي ومغ دايرج
ا ويددة ا،نسددانية وحدداملي صددفات ا،نسددني ،والسددتضدام املفددرط للقددوة ضددد املتيدداهرين .وأعربددحل
عن قلق ا ىلزاء مشروع القدانون املتعلدق بتكدوين ا،معيدات ،الدذج قدد يفضدي ىل فدرض قيدود علدد
احلق يف التجمس السلمي وتكوين ا،معيات ،وىلزاء اإلفات املستشرج من العقاب.
 -85ورحددب النيجددر بس دن توجلددو ق دوانني تتعلددق باللجنددة الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان ،واحل ددق يف
الوصول ىل املعلومدات والوثدائق العامدة ،وتعاوهندا ا،يدد مدس هيئدات املعاهددات واملكلفدني بوليدات
يف ىلطار اإلجراءات اخلاصة ،ومبادراهتا احلكومية م/ال ىلنشاء مناطق للتنمية الزراعية.
 -86وأشدادت نيجرييدا بددادرات توجلدو للحدد مددن الفقدر .وأشدارت ىل اإلاددازات الديت حتققددحل
لتحسني وتعزيز نيم الرعاية الصحية والتعليم ،ورحبدحل بدا ،ود املبذولدة ملكافحدة التعدذيب وسدوء
املعاملة من خال تنييم دورات تدريبية لفائدة احملققني ا،نائيني وموظفي السجون.
 -8٧واستحسنحل باكستان ج ود توجلو لتنفيذ معيم التوصيات املنب/قة عن دورة الستعراض
األو  ،وأحاطحل علما بادرات توجلو يف هذا الصدد .وأشدادت جب دود توجلدو لتوطيدد الدميقراطيدة
وسيادة القانون.
 -88واستحسنحل الفلبني اخلطوات اليت اختدذهتا توجلدو مدن أجدال تعزيدز اإلطدار القدانورب احمللدي.
لكن ا أعربحل عدن قلق دا بشد ن قدانون ا،نسدية الدذج ل يسدم للمدرأة بنقدال جنسديت ا ىل زوج دا
األجنيب كما هو احلال بالنسبة للرجدال .وأعربدحل عدن قلق دا أيضد ا ىلزاء تددرب خ/يدال املدرأة يف هيئدات
صنس القرار.
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 -89وأشادت الربتغال بتصديق توجلو علد الربوتوكول الختيارج ال/ارب امللحق بالع دد الددو
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .ورحبحل أيضا باعتماد توجلو القانون ا،ندائي ا،ديدد ،ومواءمدة
تعريف التعذيب مس التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب ،وحير تشويه األعضاء التناسلية
األن/وية .وأشارت ىل عدم التحاق ثل األطفال يف البلد بالتعليم البتدائي.
 -9٠وأعرب ددحل وري ددة كوري ددا ع ددن تق ددديرها  ،ددود توجل ددو الرامي ددة ىل تنق ددي القد دوانني بشد د ن
اجملددالت املتعلقددة باملعونددة القانونيددة ،واألسددرة ،والتعلدديم ،واحلصددول علددد املعلومددات .ولحيددحل أن
هذه ا ،ود متابعة لاستعراض السابق.
 -9١وأثددى الحتدداد الروسدي علددد ج ددود توجلددو الراميددة ىل حتسددني ىلطارهددا القددانورب ،واسددتقالية
وفعاليددة سددلطت ا القضددائية .لكندده لحددظ مددس القلددق أن وارسددة تشددويه األعضدداء التناسددلية األن/ويددة
ت تتوقف علد الرجلم من جترمي ا.
 -9٢ولحيددحل رواندددا التقدددم الددذج أحرزتدده توجلددو يف ددال احلقددوق الجتماعيددة والقتصددادية،
واحلق يف العدالة .وأثنحل علد مواصلة ج ودها الرامية ىل تعزيز املساواة بني ا،نسدني ،ومكافحدة
العنددف ا،نسددي ،والعنددف القددائم علددد نددوع ا،ددن  ،وتنفيددذ السياسددات الراميددة ىل احلددد مددن أوجدده
التفاوت بني الرجال واملرأة.
 -93ورحبحل السنغال باإلصداحات التشدريعية الديت أقرهتدا توجلدو مدن أجدال تعزيدز ىلطدار حقدوق
اإلنس ددان ،ل س دديما الق دوانني املتعلق ددة بتش ددكيال وتني دديم وعم ددال اللجن ددة الوطني ددة حلق ددوق اإلنس ددان،
واحلصول علد املعلومات والوثائق العامة .ولحيحل السنغال تصديق توجلو علد التفاقية الدولية
حلماية يس األشضاص من الختفاء القسرج ،وتدريب موظفي السجون.
 -9٤وأثنحل صربيا علدد مدا بدذلحل توجلدو مدن ج دود ملكافحدة التمييدز ،والتصدديق علدد اتفاقيدة
مكافحة التمييز يف ال التعلديم ،واعتمداد القدانون ا،ندائي .وشدجعحل صدربيا حكومدة توجلدو علدد
مواصلة ج ودها الرامية ىل اإلقرار ب ن استضدام التعذيب جرمية متكاملة األركان.
 -95ورحب ددحل سد درياليون باعتم دداد توجل ددو ق ددانون املعون ددة القانوني ددة ،والق ددانون ا،ن ددائي ا،دي ددد،
والتصديق علد التفاقية الدولية حلماية يس األشضاص مدن الختفداء القسدرج .وشدجعحل توجلدو
علددد كفالددة توثيددق تعاوهنددا مددس املتسسددة الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان ،وتزويدددها بدداملوارد اإلض ددافية،
وضمان املساواة بني ا،نسني ،واملشاركة املتساوية للمرأة يف عمليات صنس القرار.
 -96ورحبحل سدلوفينيا بتصدديق توجلدو علدد عددة معاهددات يف دال حقدوق اإلنسدان .لكن دا
أعربددحل عددن قلق ددا ىلزاء عدددم تعمدديم تسددجيال املواليددد ،وجتددرمي السددلوو ا،نسددي امل/لددي بالةاضددي،
وانتشار العنف ضد املرأة.
 -9٧ولحيحل جنوب أفريقيا ج ود توجلو من أجال تعزيز نيام التعليم ،واعتماد قانون بش ن
حرية احلصول علد املعلومات.
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 -98وأشد ددار جند ددوب السد ددودان ىل اعتم د دداد توجلد ددو ق د دوانني بش د د ن قضد ددايا حقد ددوق اإلنس د ددان،
وتصديق ا علد عدة معاهدات حلقوق اإلنسدان .وشدجع ا علدد تبدادل خرباهتدا ووارسداهتا ا،يددة
من أجال ضمان حصول الفتيات علد التعليم.
 -99ورحب ددحل ىلس ددبانيا باعتم دداد توجل ددو الق ددانون ا،ن ددائي ا،دي ددد ال ددذج ا ددرم تش ددويه األعض دداء
التناسددلية األن/ويددة ،لكن ددا أعربددحل عددن قلق ددا مددن أن توجلددو مددا زالددحل جتددرم العاقددات ا،نسددية بددني
البددالغني املةاضددني مددن نف د ا،ددن  .ورحبددحل أيض د ا ب د ن القددانون ا،نددائي ا،ديددد يسدداعد علددد
مواءمة التشريعات الوطنية مس اتفاقية مناهضة التعذيب.
 -١٠٠وح السودان توجلو علد التصديق علد التفاقيدة الدوليدة حلمايدة يدس األشدضاص مدن
الختفاء القسرج ،وعلد توجيه دعوة دائمة ىل املكلفني بوليات يف ىلطار اإلجراءات اخلاصة.
 -١٠١وأشارت اليونان ىل ما حققته توجلو مدن تقددم يف تختلدف اجملدالت ،دا يف ذلد اعتمداد
القددانون ا،نددائي ،وقددانون األح دوال الشضصددية واألسددرة ،وتعزيددز نيددام التعلدديم وتنفيددذ الس دةاتيجية
الوطنية ملكافحة العنف القائم علد نوع ا،ن .
 -١٠٢ولحيد ددحل طاجيكسد ددتان سياسد ددة توجلد ددو يف د ددال التنميد ددة الجتماعيد ددة  -القتصد ددادية،
وبرنا ا الوطا لتحدي النيام القضائي.
 -١٠3ورحب ددحل تيم ددور  -ليش دديت بتج ددرمي توجل ددو تش ددويه األعض دداء التناس ددلية األن/وي ددة ،والق ددانون
ا،ديد بش ن حرية التجمس السلمي .ومدس ذلد  ،أشدارت تيمدور  -ليشديت ىل أهندا ل تدزال تشدعر
بالقلق ىلزاء ارتفاع معدلت التحرش ا،نسي ،واجلتصاب الفتيات يف املدارس.
 -١٠٤وأعرب ددحل ت ددون ع ددن تق ددديرها لعتم دداد توجل ددو الق ددانون ا،ن ددائي ا،دي ددد ،وق ددانون املعون ددة
القانونية ،وقانون حرية التجمس وتكوين ا،معيات ،وقانون األحوال الشضصدية واألسدرة .ورحبدحل
جب ددود توجل ددو م ددن أج ددال مكافح ددة التع ددذيب وس ددوء املعامل ددة ،وحتس ددني ظ ددروف الس ددجون ،ووض ددس
األشضاص ذوج اإلعاقة.
 -١٠5ورحبحل تركيا باعتماد توجلو قانون اللجنة الوطنيدة حلقدوق اإلنسدان ،وخطدط عمدال لتعزيدز
تسجيال املواليد.
 -١٠6ولحيددحل أوجلندددا ج ددود توجلددو الراميددة ىل التصددديق علددد العديددد مددن صددكوو حقددوق
اإلنسددان ،ددا في ددا التفاقيددة الدوليددة حلمايددة يددس األشددضاص مددن الختفدداء القسددرج ،ومواءمددة
تشريعاهتا مس التزاماهتا الدولية حلقوق اإلنسان.
 -١٠٧ولحيددحل أوكرانيددا بارتيددا ا ،ددود الدديت تبددذ ا احلكومددة لتنفيددذ اتفاقيددة مناهضددة التعددذيب
واتفاقيددة حقددوق الطفددال ،لتحدددي النيددام القضددائي وتنفيددذ األنيمددة املتعلقددة بيددروف العتقددال
واحلب الحتياطي والحتجاز.
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 -١٠8ورحبددحل اإلمددارات العربيددة املتحدددة ددا حققتدده توجلددو يف ددال التعلدديم ،ل سدديما سياسددت ا
الراميددة ىل جعددال التعلدديم البتدددائي اني دا وىللزامي دا .وأعربددحل عددن تقددديرها لتقدددمي توجلددو خدددمات
التعليم ىل يس الفئات الجتماعية ،ا يف ذل األطفال ذوج الحتياجات اخلاصة.
 -١٠9ورحبددحل اململكددة املتحدددة بقدرار توجلددو النضددمام ىل الربوتوكددول الختيددارج ال/ددارب امللحددق
بالع ددد الدددو اخلدداص بدداحلقوق املدنيددة والسياسددية .وح/ددحل توجلددو علددد اعتمدداد قددانون ينشد ،نددة
ملكافحة الجتدار باألشدضاص ،وىلجدراء املزيدد مدن اإلصداحات دعمد ا للتعدديدة السياسدية .ودعدحل
اململكة املتحدة توجلو أيض ا ىل اختاذ املزيد من التدابري للحد من اكتياظ السجون.
 -١١٠ولحيددحل وريددة تنزانيددا املتحدددة ج ددود توجلددو الراميددة ىل التصددديق علددد العديددد مددن
املعاهدات الدولية .وأثنحل علد التزام توجلو بتحسني احةام سيادة القانون ،واختاذ مبدادرات ترمدي
ىل تنشيط القتصاد ،ومكافحة الفقر ،وحتسني رفاه مواطني ا.
 -١١١وأشددادت الوليددات املتحدددة األمريكيددة جبملددة أمددور من ددا ىلج دراء توجلددو انتضابددات رئاسددية
سددلمية ودميقراطيددة يف عددام  ،٢٠١5وبقرارهددا التضطدديط لتنيدديم انتضابددات حمليددة .لكن ددا ل ت دزال
تشددعر بددالقلق ىلزاء ارتفدداع حددالت الحتجدداز السددابق للمحاكمددة ،وسددوء األوضدداع يف السددجون.
ولحيحل الوليات املتحدة عدم وجود متسسات موثوقة للتحقيق يف الفساد.
 -١١٢ورحب ددحل أوروجلد دواج بتص ددديق توجل ددو عل ددد الربوتوك ددول الختي ددارج ال /ددارب امللح ددق بالع ددد
الدددو اخلدداص بدداحلقوق املدنيددة والسياسددية ،ا ددادف ىل ىللغدداء عقوبددة اإلعدددام ،وعلددد التفاقيددة
الدولية حلماية يدس األشدضاص مدن الختفداء القسدرج .وشدجعحل توجلدو علدد مضداعفة ج ودهدا
من أجال ضمان استقال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وتزويدها باملوارد الازمة.
 -١١3ولحيحل ورية فنزويا البوليفارية أن توجلو صددقحل علدد الصدكوو الدوليدة ،وقددمحل
تقاريرها ىل هيئات املعاهدات ،وأتاحدحل العقداقري املضدادة للفريوسدات العكوسدة ملكافحدة فدريوس
نقص املناعة البشدرية/اإليدز باجملدان ،وكفلدحل التعلديم البتددائي اجملدارب ،وقددمحل منحدا ىل طداب
املدددارس ال/انويددة والفتيددات يف املندداطق النائيددة ،وعملددحل علددد خفددض مسددتو سددوء التغذيددة بدددعم
األطفال الفقراء.
 -١١٤وأثنددحل فيي ددحل نددام عل ددد التطددورات اإلاابي ددة الدديت حققت ددا توجلددو يف ددال محايددة وتعزي ددز
حقوق اإلنسان.
 -١١5وأش ددادت زامبي ددا بوض ددس توجل ددو اس دةاتيجيت ا الوطني ددة ملكافح ددة العن ددف الق ددائم عل ددد ن ددوع
ا،ن  .وأشدارت ىل املواقدف الجتماعيدة السدائدة الديت تفضدي ىل وصدم األطفدال ذوج اإلعاقدة،
وح ددالت احتج دداز األح دددا م ددس الب ددالغني يف أم دداكن العتق ددال ،واألطف ددال ال ددذين ليس ددحل ددم
ش ادات مياد.
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 -١١6وأشارت زمبابوج ىل اعتماد توجلو سياسات وبرام وطنية ،ا يف ذل خطت دا الوطنيدة
لتنميدة القطداع الصدحي ،وتصدديق ا علدد عدددة معاهددات حلقدوق اإلنسدان ،دا يف ذلد التفاقيددة
الدولية حلماية يس األشضاص من الختفاء القسرج.
 -١١٧ورحبحل ألبانيدا بتصدديق توجلدو علدد قدانون املعوندة القانونيدة ،والقدانون ا،ندائي ،والتفاقيدة
الدوليددة حلمايددة يددس األشددضاص مددن الختفدداء القسددرج .وشددجعحل ألبانيددا حكومددة توجلددو علددد
مواصلة تعزيز ج ودها الوطنية وآليات حقوق اإلنسان.
 -١١8وأثنددحل ا،زائ ددر علددد اعتم دداد توجلددو ق ددانون املعونددة القانوني ددة ،واسددتعراض ق ددانون األح دوال
الشضصددية واألسددرة .ورحبددحل جب ددود توجلددو ملكافحددة التعددذيب وسددوء املعاملددة مددن خددال تنيدديم
تدددريب لفائدددة موظفي ددا القضددائيني ،وضددباط الشددرطة ،ومددوظفي السددجون .ورحبددحل ا،زائددر أيضد ا
القة العمال بش ن حصول املرأة علد األرض.
 -١١9وأش ددارت أنغ ددول ىل تص ددديق توجل ددو عل ددد الربوتوك ددول الختي ددارج ال /ددارب امللح ددق بالع ددد
الدو اخلاص باحلقوق املدنية والسياسدية ،وتعاوهندا الفعدال مدس اتليدات الدوليدة حلقدوق اإلنسدان،
ومواءمة تشريعاهتا الوطنية مس املعايري الدولية.
 -١٢٠ورحبددحل األرجنتددني بتصددديق توجلددو علددد التفاقيددة الدوليددة حلمايددة يددس األشددضاص مددن
الختفدداء القسددرج ،والربوتوكددول الختيددارج ال/ددارب امللحددق بالع ددد الدددو اخلدداص بدداحلقوق املدنيددة
والسياسية ،واملبادرات التشريعية واملتسسية املتضذة حلماية وحتسني أوضاع النساء والفتيات.
 -١٢١ورحب ددحل أرميني ددا جب ددود توجل ددو الرامي ددة ىل تعزي ددز ني ددام التعل دديم ،ددا يف ذل د زي ددادة ع دددد
املدرسني .وح/ت ا علد تشجيس التحاق الفتيات بالتعليم البتدائي.
 -١٢٢وأشادت أسةاليا بتصديق توجلو علد الربوتوكول الختيارج ال/دارب امللحدق بالع دد الددو
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .وأعربحل عن قلق ا ىلزاء عدم وارسة رقابة الربملدان علدد اللجندة
الوطنية حلقدوق اإلنسدان ،وفدرض قيدود علدد حريدة التعبدري والتجمدس ،وأحكدام القدانون ا،ندائي الديت
من ش هنا أن تقيد حرية الصحافة واجملتمس املدرب.
 -١٢3وأقرت أذربيجان جب ود توجلو الرامية ىل تعزيز ىلطارها القانورب واملتسسي من أجدال تعزيدز
حقوق اإلنسان ومحايت ا .ورحبحل بتعاون توجلو مس اإلجراءات اخلاصة.
 -١٢٤ورحبددحل بددنغاديا واءمددة توجلددو تشدريعاهتا الوطنيددة مددس املعاهدددات الدوليددة الدديت صدددقحل
علي د ددا ،وىلقراره د ددا سياس د ددات وب د درام وطني د ددة وقطاعي د ددة ،واعتماده د ددا اس د دةاتيجية النم د ددو املتس د ددارع
واسددتحدا فددرص العمددال ،والتقدددم احملددرز يف منددو النددات احمللددي اإل ددا  ،وزيددادة اإلنتدداج الغددذائي،
واحلصول علد مياه الشرب امل مونة ،واخنفاض عدد الذين يعانون من نقص التغذية بشكال كبري.
 -١٢5ورحبحل بلجيكا بتجرمي توجلو التعدذيب ،لكن دا أعربدحل عدن تخاوف دا بشد ن اإلفدات مدن
العقداب املدرتبط باسدتضدام القدوات املسدلحة املفددرط للقدوة ،وعدددم وجدود قددانون بشد ن العنددف ضددد
املرأة ،وجترمي العاقات ا،نسية بالةاضي بني البالغني من نف ا،ن .
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 -١٢6ورحبحل بوتسوانا بسن توجلو عدة قوانني ،وأشارت ىل التقدم احملدرز يف تنفيدذ التوصديات
املنب/قددة ع دن السددتعراض السددابق .وأشددارت ىل بعددض التحددديات ،ددا يف ذل د العتددداء ا،نسددي
عل ددد الفتي ددات يف امل دددارس ،وزواج األطف ددال ،وع دددم الفص ددال ب ددني األح دددا والب ددالغني يف مراف ددق
الحتجاز ،وارتفاع مستو الجتار باألشضاص.
 -١٢٧وأعربددحل الربازيددال عددن تقددديرها لتصددديق توجلددو علددد الربوتوكددول الختيددارج ال/ددارب امللحددق
بالع ددد ال دددو اخل دداص ب دداحلقوق املدني ددة والسياس ددية ،ا ددادف ىل ىللغ دداء عقوب ددة اإلع دددام ،وأق ددرت
شاركة توجلو البناءة يف احملافال الدولية حلقوق اإلنسان ،وبتجرمي ا التعذيب.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -١٢8نظرررت توغررو فرري التوصرريات الترري قُرردم أثنرراء جلسررة التحرراور وترررد فيمررا يلرري
التوصيات التي تحظى بتأييدها:
مواصررلة جهودهررا الرامي ررة إلررى التصررديق عل ررى المعاهرردات الدولي ررة
١-١٢8
لحقوق اإلنسان (كوت ديفوار)
االنضمام إلرى الصركوا القانونيرة الدوليرة التري لرم تصرح طرفرا فيهرا
٢-١٢8
بعرردال ال سرريما الحروتوكرروي اال تيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررا أمرركاي التمييررز
ضد المرأة (غابون)
تسريا عملية تصديقها على الحروتوكروي اال تيراري التفاقيرة القضراء
3-١٢8
علررى جميررا أمرركاي التمييررز ضررد الم ررأة (جورجيررا) تس رريا عمليررة تصررديقها علررى
الحروتوكرروي اال تيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررا أمرركاي التمييررز ضررد الم ررأة
(غانررا) تسرريا عمليررة تصررديقها علررى الحروتوكرروي اال تيرراري التفاقيررة القضرراء علررى
جميا أمكاي التمييز ضد المرأة (منغوليا)
النظررر فرري التوقيررا والتصررديق علررى الحروتوكرروي اال تيرراري التفاقيررة
٤-١٢8
القضاء على جميا أمكاي التمييز ضد المرأة (غواتيماال)
التوقيا والتصديق على الحروتوكوي اال تياري التفاقيرة القضراء علرى
5-١٢8
جميا أمكاي التمييز ضد المرأة (إيطاليا)
التصررديق علررى الحروتوكرروي اال تيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررا
6-١٢8
أمكاي التمييز ضد المرأة (أوروغواي)
__________

**
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التصررديق علررى الحروتوكرروي اال تيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جمي را
٧-١٢8
أمكاي التمييز ضد المرأة (مدغشقر) (جيحوتي) (الحرتغاي) (ألحانيا)
مواصر ررلة السر ررعي مر ررن أجر ررل تحقير ررق المسر رراواة بر ررين الجنسر ررين باعتمر رراد
8-١٢8
الحروتوكوي اال تياري التفاقية القضاء على جميا أمكاي التمييز ضد المرأة (أستراليا)
تس رريا إج رراءات التصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق
9-١٢8
جميررا العمرراي المهرراجرين وأف رراد أسرررهم (غانررا) اسررتكماي عمليررة التصررديق علررى
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميا العماي المهاجرين وأفراد أسرهم (تركيا)
 ١٠-١٢8التصر ررديق علر ررى االتفاقير ررة الدولير ررة لحماير ررة حقر رروق جمير ررا العمر رراي
المهاجرين وأفراد أسرهم (الجزائر) (مصر) (سيراليون)
 ١١-١٢8اإلسر رراع بالتص ررديق عل ررى االتفاقي ررة الدولي ررة لحماي ررة حق رروق جمي ررا
العماي المهاجرين وأفراد أسرهم (غواتيماال)
 ١٢-١٢8النظررر فرري التصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جميررا
العمراي المهراجرين وأفرراد أسررهم (إندونيسريا) النظرر فري التصرديق علرى االتفاقيررة
الدولية لحماية حقوق جميا العماي المهاجرين وأفراد أسرهم (الفلحين)
 ١3-١٢8النظر في التصديق على االتفاقية الدولية لحمايرة حقروق جميرا العمراي
المهاجرين وأفراد أسرهم التي وقع عليها توغو في عام ( 2001السنغاي)
 ١٤-١٢8النظ ررر ف رري مس ررألة التص ررديق عل ررى اتفاقي ررة منظم ررة العم ررل الدولي ررة
(رقم  )189بشأن العماي المنزليين لعام ( 2011الفلحين)
 ١5-١٢8االس ررتمرار ف رري عملي ررة االنض ررمام إل ررى الص رركوا الدولي ررة الرئيس ررية
لحقوق اإلنسان (أذربيجان)
 ١6-١٢8النظر في التوقيا على المعاهردات األساسرية لحقروق اإلنسران التري
لم تصح طرف ا فيها بعد (جمهورية تنزانيا المتحدة)

 ١٧-١٢8تعديل قانون األحواي الشخصية واألسرة الذي يراعي حمايرة ودعرم
ضحايا العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس (ليختنشتاين)

١8-١٢8
(الفلحين)

ضمان مواءمة القوانين الوطنية ما المعايير الدولية لحقوق اإلنسران

 ١9-١٢8تسريا عملية إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل المنصوص عليها
في قانون الطفل (غابون)
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 ٢٠-١٢8التعجي ررل بانش رراء اللجن ررة الوطني ررة لمكافح ررة االتج ررار باألم ررخاصال
وعملية تنفيذ طة عمل السياسة الوطنية بشأن اإلنصاف والمساواة بين الجنسين
(مدغشقر)
 ٢١-١٢8وضررا طررة عمررل وطنيررة بشررأن منررا التعررذيبال وتخصرري
الكافية لتنفيذها (صربيا)

المرروارد

 ٢٢-١٢8مواصررلة تطرروير اإلطررار المعيرراري والمؤسسرري علررى الصررعيد الرروطني
من الي إدماج جميا الصكوا والمعاهدات التي صدق عليها توغو في النظام
التشريعي الوطني (العراق)
 ٢3-١٢8تعزيررز ترردريب ومررحذ وعرري الجهررات الفاعلررة االجتماعيررة الرئيسررية
بشأن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (كوت ديفوار)
 ٢٤-١٢8مواصلة الجهود الرامية إلى إذكاء وعي وتدريب العاملين في مجراي
حقوق اإلنسان (مصر)
 ٢5-١٢8إنشرراء نظررام فعرراي لتسررجيل المواليررد يشررمل كافررة السرركانال وذل ر
ع ررن طري ررق جمل ررة أم ررور منه ررا تمدي ررد فت رررة التس ررجيل المج رراني للموالي رردال وم ررن
مهادات الميالدال ووضا إجراءات تتعلق بغير المسجلين (ألمانيا)
 ٢6-١٢8ضمان تعمريم تسرجيل المواليردال واتخراذ الخطروات الالتمرة لتحقيرق
تعميم التعليم االبتدائي ومكافحة األمية (سلوفينيا)
 ٢٧-١٢8اتخر رراذ التر رردابير الالتمر ررة لضر ررمان جعر ررل تسر ررجيل الموالير ررد إلزامي ر ر ا
وبالمجان بالنسحة لجميا األطفاي (تركيا)
 ٢8-١٢8وض ررا ت رردابير ملموس ررة لتيس ررير تس ررجيل الموالي ررد بتمدي ررد الموع ررد
النهائي للتسجيل المجانيال وتنظيم عدة أنشطة لشحذ الوعي بهذا األمر (تركيا)
 ٢9-١٢8اعتمرراد وتنفيررذ السياسررات الوطنيررة المتعلقررة بحمايررة الطفررلال ونظررام
رعاية الطفولة (سلوفينيا)
 3٠-١٢8مواص ررلة الجه ررود إلط ررالق وتنفي ررذ ط ررة العم ررل الوطني ررة المتعلق ررة
بحقوق اإلنسان من أجل تحسين وتعزيز حماية حقوق االنسان (إندونيسيا)
3١-١٢8

مواصلة تنفيذ طة العمل المتعلقة بحقوق اإلنسان (السودان)

3٢-١٢8

مواصلة جهود تعميم حقوق اإلنسان في السياسات العامة (السودان)

 33-١٢8وضررا وتعزيررز السياسررات الوطنيررة فرري مجرراي حمايررة حقرروق الطفررلال
ال سيما الفئات الضعيفة من السكان (طاجيكستان)
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 3٤-١٢8بذي جهود إلدماج نه حقوق اإلنسان في السياسات العامرةال وإنشراء
مركز لجما الحيانات الموثوقةال وذل بدعم من المجتما الدولي (أوغندا)
35-١٢8

دم أهداف التنمية المستدامة في سياسات وبرام التنمية (تمحابوي)

 36-١٢8إدراج تعليم حقوق اإلنسان فري المنراه الدراسرية فري المؤسسرات
التعليمية (أرمينيا)
 3٧-١٢8تق ررديم التق ررارير المت ررأ رة إل ررى هيئ ررات معاه رردات حق رروق اإلنس رران
(غانا) تقديم التقارير المتأ رة إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة (سيراليون)
38-١٢8
(الفلحين)

مض ر رراعفة الجه ر ررود المحذول ر ررة نح ر ررو تحقي ر ررق المس ر رراواة ب ر ررين الجنس ر ررين

 39-١٢8بررذي المزيررد مررن الجهررود لحمايررة وإدمرراج النسرراء المحرومررات فرري
المجتمراال مثررل النسرراء الريفيررات وذوات اإلعاقررة والمحتجرزاتال وذلر عررن طريررق
اعتمرراد سياسررات موجهررة لهررنال ال سرريما فرري مجرراالت التعلرريم والعمالررة والرعايررة
الصحية والضمان االجتماعي (جمهورية كوريا)
 ٤٠-١٢8اعتمرراد المزي ررد م ررن الت رردابير لضررمان المس رراواة ب ررين الجنس ررين ف رري
المجتم رراال بم ررا ف رري ذلر ر ع ررن طري ررق القي ررامال عن ررد االقتض رراءال بتنفي ررذ وتح رردي
االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (فيي نام)
 ٤١-١٢8مواصر ررلة التر رردابير اإليجابير ررة دعم ر را للفئر ررات الضر ررعيفة فر رري مجر ررالي
الوصوي إلى العدالة والتعليم (أنغوال)
 ٤٢-١٢8مواصررلة اتخرراذ ترردابير لتيسررير توأيررف الم ررأة فرري قطاعررات العمررل
التي كان تقليدي ا حصرا على الرجايال بما في ذل القوات المسلحة (ميلي)
 ٤3-١٢8مواصلة جهودها الرامية إلى معالجرة تردني تمثيرل المررأة فري هيئرات
صنا القرارال بما في ذل عن طريرق النظرر فري اعتمراد قرانون بشرأن المسراواة برين
الجنسين (رواندا)
٤٤-١٢8

مواصلة جهودها للقضاء على التمييز ضد المرأة (طاجيكستان)

 ٤5-١٢8مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دور المرأة في عملية صنا القررار
وتحقيق المساواة في الفرص (تونس)
 ٤6-١٢8مضاعفة األنشطة الرامية إلى تيادة مشاركة المرأة فري الحيراة العامرة
وفي اتخاذ القرارات (تركيا)
٤٧-١٢8
(كوت ديفوار)
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 ٤8-١٢8تكثيف جهودهرا لمكافحرة العنرف ضرد النسراء والفتيراتال ومواصرلة
مكافحة القوالب النمطية (كوبا)
 ٤9-١٢8تعزيررز السياسررة الوطنيررة الراميررة إلررى تحقيررق المسرراواة بررين الجنسررين
وتمكين المرأة (مصر)
 5٠-١٢8تعزيررز جهودهررا لمنررا ومكافحررة جميررا أمرركاي التمييررز والعنررف ضررد
النسرراء واألطفرراي والفئررات الضررعيفة األ ررر مررن ررالي اعتمرراد تش رريعات مرراملة
وإطالق حمالت للتوعية (إيطاليا)
 5١-١٢8مواصلة تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق المسراواة وعردم التمييرز
في إطار المساواة واإلنصاف بين الرجل والمرأة (العراق)
 5٢-١٢8اتخ رراذ الت رردابير التشر رريعية والقانوني ررة للقض رراء عل ررى جمي ررا أم رركاي
التمييز ضد المرأةال واألمخاص ذوي اإلعاقرةال واألطفراي المصرابين بفيرروص نقر
المناعة الحشرية/اإليدت (مدغشقر)
 53-١٢8اتخ رراذ الت رردابير الالتم ررة لزي ررادة مش رراركة المر ررأة ف رري هيئ ررات اإلدارة
وصنا القرار (ملديف)
 5٤-١٢8مواصررلة الجه ررود الراميررة إل ررى مكافحررة العن ررف ضررد المر ررأة وتعزي ررز
المساواة بين الجنسينال بما في ذل وضا برام لتوعية الجمهور العام (فرنسا)
 55-١٢8تنفيررذ يليررات رسررمية وفعالررة لوقايررة وحمايررة النسرراء ضررحايا العنررفال
وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (إسحانيا)
 56-١٢8منررا الممارسررات الضررارةال بمررا فرري ذل ر مررن ررالي اتخرراذ ترردابير
إضافية لمكافحة جميا أمكاي العنف ضد النساء والفتيات (سلوفينيا)
5٧-١٢8

مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين (باكستان)

 58-١٢8مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحرة االتجرار باألمرخاصال ال سريما
استغالي األطفاي والنساء مرن رالي تكثيرف الجهرود الراميرة إلرى مكافحرة إفرالت
المتاجرين باألمخاص من العقابال والتعاون إقليمي ا (فرنسا)
 59-١٢8اعتماد تدابير فعالة للوقاية والتثقيف مرن أجرل إنهراء جميرا حراالت
تواج األطفاي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (ليختنشتاين)
 6٠-١٢8مقاضر رراة جمير ررا المتر ررورطين فر رري حر رراالت تواج األطفر رراي وتشر ررويه
األعضاء التناسلية األنثويةال ومعاقحة الجناة وفق ا للقانون (ليختنشتاين)
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 6١-١٢8اعتمرراد مرسرروم فرري أقرررب اججرراي إلنشرراء لجنررة وطنيررة لمكافحررة
االتجار باألمخاص (جمهورية أفريقيا الوسطى)
 6٢-١٢8تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحرة العنرف ضرد النسراء والفتيراتال بمرا
في ذل عن طريق تعزيز حمالت محو األمية في أوساط هاتين الفئتين (تمحابوي)
 63-١٢8تعزيز جهودها الرامية إلرى تحسرين حالرة حقروق الطفرلال ال سريما الجهرود
الرامية إلى القضاء على الزواج المحكر والقسريال واالتجار باألطفاي (رواندا)
 6٤-١٢8اتخر رراذ إج ر رراءات معر ررزتة لحظر ررر تواج األطفر رراي والر ررزواج المحكر رررال
والزواج القسري (سيراليون)
 65-١٢8فصل األطفاي المخرالفين للقرانون عرن الحرالغين فري مراكرز الشررطةال
ومرافق االحتجاتال ووضعهم في بيئة مراعية للطفل (تامحيا)
 66-١٢8التعجيررل باتخرراذ الترردابير القانونيررة والتش رريعية واإلداريررة لمكافحررة
عمل األطفاي (جمهورية أفريقيا الوسطى)
 6٧-١٢8مواءمررة تعريفهررا القررانوني للتعررذيب مررا المررادة  1مررن اتفاقيررة مناهضررة
التع ررذيب وغي رررر م ررن ض ررروب المعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الالإنس ررانية أو المهين ررة
(أستراليا)
 68-١٢8التصر رردي لالسر ررتخدام المفر رررط للقر رروة مر ررن جانر ررب وكر رراالت إنفر رراذ
القانونال ال سيما القروات العسركريةال مرن رالي إتاحرة تردريب فعراي يراعري حقروق
اإلنسانال وتوفير موارد إضافيةال وإنشاء يليات للمساءلة (هولندا)
 69-١٢8مواءمة القانون الجنائي ما المعايير الدولية بهدف دم الضرمانات
القض ررائية ض ررد التع ررذيبال مث ررل الح ررق ف رري االس ررتعانة بمح ررام ف رري جمي ررا مراح ررل
اإلجراءات الجنائيةال بما في ذل الي االحتجات في مراكز للشرطة (صربيا)
 ٧٠-١٢8التصر رردي للمشر رركلة المتنامير ررة والمتمثلر ررة فر رري االحتجر ررات السر ررابق
للمحاكمة وأحواي السجون (الواليات المتحدة األمريكية)
 ٧١-١٢8تيسررير اعتمرراد القررانون الجديررد للج رراءات الجنائيررة الررذي يتضررمن
إبالغ الشخ الموقوف بالتهم الموجهة إليهال وحقره فري الحصروي علرى مسراعدة
محررامال وفرري الفحر الطحرري اإللزامرريال وإ طررار أفرراد أس ررتهال وذلر بهرردف تعزيررز
حقوق األمخاص المحتجزين لد الشرطة (جمهورية كوريا)
 ٧٢-١٢8مواصررلة اتخرراذ طرروات لتحسررين الظ رروف فرري السررجونال وجعلهررا
متسقة ما المعايير الدولية (أنغوال)
٧3-١٢8
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 ٧٤-١٢8تحسين األوضاع في جميا مراكرز االحتجراتال وذلر بوضرا وتنفيرذ
استراتيجية إلنهاء االكتظاظ الحالي في السجونال علرى النحرو الرذي وافقر عليره
إبرران اسررتعراض عررام 2011ال وذل ر عررن طريررق جملررة أمررور منهررا تقييررد اسررتخدام
االحتجررات السررابق للمحاكمررةال وتطرروير أمرركاي بديلررة للعقررابال فض رالا عررن ضررمان
الحصوي على ما يكفري مرن الغرذاءال والميرار الصرالحة للشرربال والمرافرق الصرحية
المالئمةال والعالج الطحي (ألمانيا)
 ٧5-١٢8تحسين أرروف االحتجرات فري سرجون الحلرد بمرا يتسرق مرا القواعرد
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد معاملة النساء السجينات والتدابير غيرر
االحتجاتية للجانيات (سويسرا)
٧6-١٢8

اتخاذ تدابير لتحسين الظروف في السجون (إسحانيا)

٧٧-١٢8

مضاعفة الجهود من أجل النهوض بالعدالةال ونظام السجون (اليونان)

 ٧8-١٢8وضا اسرتراتيجية للحرد مرن االكتظراظال وتحسرين أرروف االحتجرات
عمالا بقواعد األمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (كينيا)
 ٧9-١٢8التحقيررق بالكامررل فرري حرراالت تشررويه األعضرراء التناسررلية األنثويررةال
وتقديم الجناة إلى العدالة (االتحاد الروسي)
 8٠-١٢8التحقيررق بالكامررل فرري قضررايا التحرررج الجنسرري واغتصرراب الفتيررات
في المدارصال ومالحقة الجناة (سيراليون)
 8١-١٢8تكثي ررف التحقي ررق ف رري ح رراالت التميي ررز والعن ررف الق ررائم عل ررى ن رروع
الجنس ومعاقحة الجناة (األرجنتين)
 8٢-١٢8إجر ر رراء تحقيق ر ررات عاجل ر ررة ووافي ر ررة ونزيه ر ررة ف ر رري جمي ر ررا ادع ر رراءات
اسررتخدام القرروات المسررلحة المفرررط للقرروةال وتقررديم أي مررخ مشررتحه فيرره إلررى
محاكمة عادلة (بلجيكا)
 83-١٢8ضررمان التحقيررق الفرروري والشررامل فرري ادعرراءات التوقيررف التعسررفي
واالحتج ررات والتع ررذيبال وتق ررديم المش ررتحه ف رريهم إل ررى العدال ررة (المملك ررة المتح رردة
لحريطانيا العظمى وييرلندا الشمالية)
 8٤-١٢8إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وماملة في جميا ادعاءات التعرذيب
وسرروء المعاملررة وانتهاكررات حقرروق اإلنسرران األ ررر ال ال سرريما فرري مراكررز االحتجرراتال
وذل على النحو الموصى به سابق اال ومقاضاة المسؤولين عنها (هولندا)

GE.16-23163

23

A/HRC/34/4

 85-١٢8تحسر ررين وصر رروي الم ر ررأة إلر ررى العدالر ررة مر ررن ر ررالي إتاحر ررة المعونر ررة
القانونيةال وضمان أن المدافعات عن حقوق اإلنسان يستطعن العمل بأمانال وعردم
عرقلة أنشطتهن (ليختنشتاين)
 86-١٢8ضمان حصوي النساء ضحايا العنف على مساعدة مالئمةال وتقرديم
الجناة إلى العدالة (إيطاليا)
 8٧-١٢8اعتماد تدابير لضمان الحق في الحيراة والحريرة واألمرن الشخصريال
ال س رريما من ررا عدال ررة الغوغ رراءال وإف ررالت الم ررذنحين م ررن العق ررابال وتيس ررير أنش ررطة
منظمات حقوق اإلنسان ألنها تسعى إلى القضاء على هذر الممارسات (ميلي)
 88-١٢8مواصلة تعزيز النظام القضائيال ال سيما استقالي السلطة القضرائيةال
والوصوي إلى العدالةال وإلرى المروارد والحنرى األساسرية الالتمرةال ومكافحرة اإلفرالت
من العقاب (غانا)
 89-١٢8تعزيررز اسررتقالي القضرراءال وحمايررة سرريادة القررانونال بطرررق منهررا تيررادة
الميزانية المخصصة للنظام القضائي (ألمانيا)
 9٠-١٢8مواصلة تعزيز النظام القضائيال ال سيما استقالي السلطة القضرائيةال
والوصوي إلى العدالةال ومكافحة اإلفالت من العقاب (غواتيماال)
 9١-١٢8اتخ ر رراذ ت ر رردابير لش ر ررحذ وع ر رري الم ر ررواطنين ب ر ررالحقوق واإلجر ر رراءات
القضائية بغية تحسين إمكانية وصولهم إلى العدالة (ملديف)
 9٢-١٢8مواصررلة إصررالن النظررام القضررائي مررن أجررل تعزيررز فعاليتررهال ال سرريما
عن طريق تحسين الوصوي إلى العدالة وأروف االحتجات (فرنسا)
 93-١٢8التأكر ررد مر ررن أن االنتهاكر ررات التر رري ترتكحهر ررا قر رروات األمر ررن تخضر ررا
للجراءات القانونية (فرنسا)
9٤-١٢8
(المغرب)

تعزيز وسرائل عمرل مركرز التأهيرل القضرائي المنشرأ فري عرام 2010

95-١٢8

مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الرميد (جورجيا)

 96-١٢8تعزيررز سرريادة القررانون مررن ررالي عرردم تسررييس السررلطة القضررائيةال
وإنف رراذ الق ررانونال وتعزي ررز التحقيق ررات ف رري الفس رراد والتج رراوتات وانتهاك ررات حق رروق
اإلنسان (الواليات المتحدة األمريكية)
 9٧-١٢8ضرمان الحررق فري التجمررا السرلمي غيررر المقيردال وتفررادي االحتجررات
التعسفيال واالستخدام المفرط للقوة أثناء هذر التجمعات (أوروغواي)
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 98-١٢8ضر ررمان حماير ررة حرير ررة التعحير ررر والتجمر ررا فر رري القر ررانون والممارسر ررةال
ال سيما فيما يتعلق بالمشاركة السياسية وسالمة الصحفيين (الحراتيل)
 99-١٢8التنفيررذ الفعرراي ألهررداف التنميررة المسررتدامة لعررام 2030ال وتعزيررز
التنميررة االقتصررادية واالجتماعيررة المسررتدامة مررن أجررل إيجرراد أسرراص متررين لتطرروير
قضايا حقوق اإلنسان (الصين)
 ١٠٠-١٢8مواصررلة تنفيررذ الخطررة اإلنمائيررة الوطنيررة مررن أجررل توليررد المررواردال
األمر الذي يفيد في مكافحة الفقر (إثيوبيا)
 ١٠١-١٢8توحيد جهودها ما الشركاء الدوليين من أجل إيجراد حلروي محتكررة
إلدارة الميار إدارة فعالةال وضمان توفير االحتياجات األساسية للجميا (إسرائيل)
 ١٠٢-١٢8مواص ررلة وتكثي ررف جهوده ررا ف رري مج رراي التعل رريم والمي ررار والص رررف
الصحي (المغرب)
 ١٠3-١٢8إيالء المزيد من االهتمام لمكافحة الفقر المدقا (أوكرانيا)
 ١٠٤-١٢8إيررالء المزيررد مررن االهتمررام لح ررام التنميررة االجتماعيررة واالقتصررادية
(أوكرانيا)
 ١٠5-١٢8إيررالء المزيررد مررن االهتمررام للحررق فرري الغررذاءال والظررروف المعيشررية
العامة للسكان (أوكرانيا)
 ١٠6-١٢8إم رراا السرركان المتضررررين مررن صررناعة اسررتخراج الفوسررفات فرري
المفاوضات بشأن إعادة توطينهم واقتناء األراضي الزراعية الحديلة لهم (كينيا)
 ١٠٧-١٢8ضررمان تنفي رذ القرروانين ذات الصررلة بحمايررة السرركان والحيئررة بفرررض
مررروط علررى مررركات الفوسررفات للعمررل مررا الحكومررة ودعررم جهودهررا الراميررة إلررى
تحقيررق التنميررة المحليررة واإلقليميررةال مررن ررالي جملررة أمررور منهررا بنرراء المرردارص
والمستوصفات وتوفير الميار و دمات الصرف الصحي للمتضررين (كينيا)
 ١٠8-١٢8مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على الفقر واألمية (لحنان)
 ١٠9-١٢8تقلي معدالت وفيات األمهات والرضا من الي الجهود الذاتية
والتعاون الدولي (الصين)
 ١١٠-١٢8تخصرري المرروارد لحنرراء قرردرات المرروأفين الطحيررين بغيررة تخفرري
معدالت االعتالي والوفيات العامة (إسرائيل)
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 ١١١-١٢8إي ر ررالء المزي ر ررد م ر ررن االهتم ر ررام لمكافح ر ررة في ر ررروص نقر ر ر المناع ر ررة
الحشر ر ررية/اإليدت والمالري ر ررا واألمر ر رراض المعدي ر ررة وغي ر ررر المعدي ر ررة وتعزي ر ررز القط ر رراع
الصيدالني (أوكرانيا)
 ١١٢-١٢8تحسررين نظررام الرعايررة الصررحية وتقررديم المزيررد مررن الترردابير بشررأن
الهياكر ررل األساسر ررية ومر رروارد الصر ررحة النفاسر ررية تحدير ررداال بمر ررا فر رري ذل ر ر تر رردريب
القابالتال ما التركيز على الرعاية الصحية لألمهات واألطفراي رالي فتررة الحمرل
وعند الوالدة (ألحانيا)
 ١١3-١٢8وضا وتنفيذ طة عمل للتثقيف في مجاي حقوق اإلنسان (كوبا)
 ١١٤-١٢8مواصر ررلة تعزير ررز جر ررودة التعلر رريم عر ررن طرير ررق بنر رراء وتجهير ررز المراف ر رق
المدرسية (إثيوبيا)
 ١١5-١٢8مواصررلة اتخرراذ الخطرروات الالتمررة لتحقيررق تعمرريم التعلرريم االبترردائي
(جورجيا)
 ١١6-١٢8تسر رريا وضر ررا ط ررة عمر ررل للتثقي ررف فر رري مج رراي حقر رروق اإلنسر رران
(إسرائيل)
 ١١٧-١٢8التمرراص ال ردعم مررن مررركائها مررن أجررل مواصررلة الجهررود فرري مجررالي
الحق في التعليم والحق في الصحة (مدغشقر)
 ١١8-١٢8مواصلة تعزيز فرص حصوي جميا األطفاي على التعلريم مرن رالي
مختلف الحرام والمحادرات (باكستان)
 ١١9-١٢8اتخ رراذ جمي ررا الت رردابير الالتم ررة لض ررمان تعم رريم التعل رريم االبت رردائيال
ومحو األميةال و ف معدي التسرب في المدارص االبتدائية (الحرتغاي)
 ١٢٠-١٢8مواصررلة اتخرراذ الترردابير الالتمررة لضررمان تعمرريم التعلرريم االبترردائيال
ومحو األمية في الحلد (االتحاد الروسي)
 ١٢١-١٢8تعزيز الجهرود الراميرة إلرى تعزيرز التعلريم الشراملال بمرا فري ذلر مرن
الي المحادرات اإلقليمية (جنوب أفريقيا)
 ١٢٢-١٢8مواصررلة جهودهررا الراميررة إلررى تحسررين حقرروق اإلنسرران فرري الحلرردال
ال سيما تعليم الفتيات (جنوب السودان)
 ١٢3-١٢8كفالة إجراء عمليات تفتيش للمرافق المدرسية ووضا نظم واضحة
للبالغ عن حاالت العنف في المدارص (تيمور  -ليشتي)
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 ١٢٤-١٢8مواصررلة إدمرراج دورات دراسررية بشررأن حقرروق اإلنسرران علررى جميررا
مستويات التعليم (اإلمارات العربية المتحدة)
 ١٢5-١٢8مواصررلة تعزيررز جهودهررا مررن أجررل تحقيررق تعلرريم جيررد علررى جميررا
المستويات (جمهورية تنزانيا المتحدة)
 ١٢6-١٢8مواص ررلة توطي ررد ططه ررا االجتماعي ررة الناجح ررةال ال س رريما السياس ررة
التعليمية الناجحة جدا (جمهورية فنزويال الحوليفارية)

 ١٢٧-١٢8اتخرراذ المزيررد مررن الخطرروات لضررمان الحررق فرري التعلرريم للجميرراال
ال سيما من الي تيادة معدي محو األمية (فيي نام)
 ١٢8-١٢8المسرراواة بررين جميررا األطفرراي فرري الحصرروي علررى التعلرريم والرعايررة
الصررحية والخرردمات االجتماعيررة األ ررر بغر النظررر عررن وجررود مررهادات مرريالد
أم ال (تامحيا)
 ١٢9-١٢8اعتمر رراد قر ررانون يرمر رري إلر ررى تعزير ررز فر رررص الحصر رروي علر ررى التعلر رريم
والخدمات الصحية لجميا األطفاي ذوي اإلعاقة (الكونغو)
 ١3٠-١٢8الشررروع فرري عمليررة صررياغة التش رريعات الراميررة إلررى تعزيررز وحمايررة
حقوق األمخاص ذوي اإلعاقة (ملديف)
 ١3١-١٢8اتخاذ تدابير من أجل تحسين األوضراع وتهيئرة المزيرد مرن الظرروف
المواتيررة الترري تيسررر التحرراق األمررخاص ذوي اإلعاقررة بررالتعليمال ال سرريما الفتيررات
(نيجيريا)
 ١3٢-١٢8مواصررلة بررذي جهودهررا الراميررة إلررى األ ررذ ترردريجيا بنظررام التعلرريم
الشامل لألطفاي ذوي اإلعاقة (باكستان)
 ١33-١٢8مواصر ررلة تحسر ررين إمكانير ررة وصر رروي األمر ررخاص ذوي اإلعاقر ررة إلر ررى
الهياكل األساسية والتدريب والتعليم (اليونان)
 ١3٤-١٢8مواصلة جهودها في مجاي حقوق اإلنسرانال ال سريما تروفير التعلريم
االبتدائي للجمياال ومحو األمية (ليحيا)
 ١35-١٢8التحقيررق فرري حرراالت قتررل األطفرراي المولررودين باعاقرراتال ومحاكمررة
المسؤولين عن هذر الجرائم (تامحيا)
 ١36-١٢8اعتمرراد ترردابير لمنررا وتخفيررف اجثررار السررلحية علررى حقرروق اإلنسرران
بسحب أنشطة الشركات العاملة في توغو (نيجيريا)

GE.16-23163

27

A/HRC/34/4

 -١٢9وتحظررى التوصرريات التاليررة بتأييررد توغررو الترري تررر أنهررا نُفررذت أص رالا أو هرري فرري
طور التنفيذ.
التعجيل بعملية التصديق على الحروتوكوي اال تياري الثاني الملحرق
١-١٢9
بالعه ررد ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية (جورجي ررا) تسر رريا عملي ررة
التص ررديق عل ررى الحروتوك رروي اال تي رراري الث رراني الملح ررق بالعه ررد ال رردولي الخ رراص
ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية واله ررادف إل ررى إلغ رراء عقوب ررة اإلع رردام (موتامحي ررق)
مواصررلة الجهررود الراميررة إلررى التصررديق علررى الحروتوكرروي اال تيرراري الثرراني الملحررق
بالعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسرريةال الهررادف إلررى إلغرراء عقوبررة
اإلعدام (جنوب أفريقيا)
التصديق على الحروتوكروي اال تيراري الثراني الملحرق بالعهرد الردولي
٢-١٢9
الخر رراص ب ر ررالحقوق المدني ر ررة والسياس ر رريةال واله ر ررادف إل ر ررى إلغ ر رراء عقوب ر ررة اإلع ر رردام
(جيح رروتي) التص ررديق عل ررى الحروتوك رروي اال تي رراري الث رراني للعه ررد ال رردولي الخ رراص
بالحقوق المدنية والسياسية (مدغشقر)
قحوي والتصديق واالنضمام إلى الميثاق األفريقي بشأن الديمقراطيرة
3-١٢9
واالنتخابات والحكم (أوروغواي)
االنضمام إلى اتفاقيرة عردم تقرادم جررائم الحررب والجررائم المرتكحرة
٤-١٢9
ضد اإلنسانية (أرمينيا)
إدراج أحكرام اتفاقيرة مناهضرة التعرذيب وغيررر مرن ضرروب المعاملررة
5-١٢9
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في قوانينها المحلية (كينيا)
اعتمراد وتنفيرذ قروانين مكافحرة االتجرار باألمرخاص مرا التركيرز بشرركل
6-١٢9
اص على حماية األطفايال تمامي ا مرا التزامرات توغرو بموجرب الحروتوكروي اال تيراري
التفاقيررة حقرروق الطفررل المتعلررق بحيررا األطفرراي وبغرراء األطفرراي واسررتغالي األطفرراي فرري
المواد اإلباحية (المملكة المتحدة لحريطانيا العظمى وييرلندا الشمالية)
تسرريا تفعيررل اللجنررة الوطنيررة لحقرروق اإلنسرران وجعلهررا متوافقررة مررا
٧-١٢9
محادئ باريس (السنغاي)
اعتمرراد ترردابير لضررمان اسررتقاللية اللجنررة الوطنيررة لحقرروق اإلنسرران
8-١٢9
ونزاهته ررا عل ررى نح ررو ت ررامال وكفال ررة م ررفافية عملي ررة تعي ررين أعض ررائهاال و ض رروع ه ررذر
العملية لرقابة مستقلةال وإتاحة استنتاجات اللجنة للجمهور (كينيا)
اعتماد التدابير الالتمة لضمان االسرتقالي والحيراد الكراملين للجنرة
9-١٢9
الوطنية لحقوق اإلنسان وضمان مفافية عملية تعيين أعضائهاال وضمان أن تكون
لديها يلية رقابة مستقلة (ميلي)
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 ١٠-١٢9اس ررتعراض طريق ررة تعي ررين أعض رراء اللجن ررة الوطني ررة لحق رروق اإلنس رران
لكفالة استقاللها (أستراليا)
١١-١٢9

استكماي عملية إنشاء هيئة تنسيق لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (تركيا)

١٢-١٢9

اعتماد قوانين تضمن التسجيل اإللزامي للمواليد (لحنان)

 ١3-١٢9ض ررمان تس ررجيل الموالي ررد بالمج ررانال وجعل رره إلزامير را ف رري الممارس ررة
العمليةال وضمان أال يُحررم األطفراي الرذين ال يحملرون مرهادة مريالد مرن الحصروي
على التعلريم والرعايرة الصرحية والخردمات االجتماعيرة األ رر ال تمشري ا مرا توصرية
لجنة حقوق الطفل (ناميحيا)
 ١٤-١٢9التعجيل بتنفيذ األحكام الواردة في القانون الجنائي الجديرد الراميرة
إلى القضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الحرتغاي)
 ١5-١٢9تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس
(جنوب أفريقيا)
 ١6-١٢9تعديل التشريعات التوغولية التي ترمي إلى القضاء على الممارسات
التمييزية ضد المرأة في قضايا الميراث (إسحانيا)
 ١٧-١٢9ضمان إلغاء جميا أمكاي الزواج المحكر والزواج القسريال بمرا فري
ذل من الي رفا الحد األدنى لسن الزواج إلى  18عاما للفتيات (بوتسوانا)

 ١8-١٢9التنفيذ الصارم للتشرريعات التري تحردد السرن األدنرى للرزواج ب ر 18
عاما (جمهورية أفريقيا الوسطى)

 ١9-١٢9إصدار وتطحيق القانون المعدي لتعريف التعذيب في أقرب اججرايال
وضررمان اسررتخدام هررذا التعريررف للتحقيررق فرري مرركاو التعررذيب وسرروء المعاملررة
(المكسي )
 ٢٠-١٢9العمررل بتج رريم االتجررار باألطفررايال ال سرريما االتجررار بهرردف التحنرريال
وبيا أعضاء األطفاي (االتحاد الروسي)

٢١-١٢9
مناالا (النيجر)

تي ررادة ع رردد مح رراكم األح ررداث ف رري إقليمه ررا لجع ررل العدال ررة أيس ررر

 ٢٢-١٢9اتخاذ طوات لحماية حرية التعحير والرأيال على النحو المنصروص
عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أستراليا)
٢3-١٢9
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 ٢٤-١٢9حمايررة حريررة التجمررا وتكرروين الجمعيررات مررن ررالي ضررمان تنظرريم
المظاهرات السلمية دون تخويف ومضايقة (كندا)
 ٢5-١٢9تعديل القوانين التي تعروق ممارسرة حريرة التعحيرر لكفالرة توافقهرا مرا
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (أوروغواي)
٢6-١٢9

وضا سياسات اقتصادية واستراتيجيات للحد من الفقر (النيجر).

 -١3٠وستدرص توغو التوصيات التالية وستقدم ردودا عليها في وق مناسب ال يتجاوت
موعد الدورة الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان.
التصديق على الحروتوكوي اال تياري التفاقية حقوق الطفرل المتعلرق
١-١3٠
باجراء تقديم الحالغات (الحرتغاي) (الجحل األسود)
٢-١3٠

اعتماد قانون االتجار باألمخاص (تيمور  -ليشتي)

3-١3٠

اعتماد قانون بشأن جميا أمكاي العنف والتمييز ضد المرأة (تركيا)

اعتماد قرانون محردد يسرتند إلرى منرا العنرف ضرد المررأة ومرا يتصرل
٤-١3٠
بذل من مساعدة لمكافحة جميا أمكاي العنف ضد المرأة (الجزائر)
5-١3٠
(بلجيكا)

وضا قانون بشأن العنف ضرد المررأةال بمرا فري ذلر العنرف العرائلي

اعتمر رراد تش ر رريعات مر رراملة مر ررن أجر ررل التصر رردي للعنر ررف الجنسر رراني
6-١3٠
واالتجار باألمخاص (بوتسوانا)
النظر في توجيه دعوة دائمة إلرى إجرراءات األمرم المتحردة الخاصرة
٧-١3٠
المعني ررة بحق رروق اإلنس رران (روان رردا) النظ ررر ف رري إص رردار دع رروة دائم ررة للمكلف ررين
بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة (أذربيجان)
توجيرره دع روة دائمررة إلررى جميررا اإلج رراءات الخاصررة (المكسرري )
8-١3٠
توجيرره دعرروة دائمررة لجميررا اإلج رراءات الخاصررة التابعررة لمجلررس حقرروق اإلنسرران
(غانررا) توجيرره دعرروة دائمررة إلررى جميررا المكلفررين بواليررات فرري إطررار اإلج رراءات
الخاصررة (غواتيمرراال) توجيرره دعرروة دائمررة إلررى جميررا المكلَّفررين بواليررات فرري إطررار
اإلجراءات الخاصة (الجحل األسود)
اعتمرراد فرري أق رررب اججرراي مش ررروع القررانون ال ررذي يحرردد حصصر را
9-١3٠
للنس رراء ف رري المناص ررب االنتخابي ررة واإلداري ررةال تمش رريا م ررا توص ررية اللجن ررة المعني ررة
بالقضاء على التمييز ضد المرأة (ناميحيا)
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 ١٠-١3٠توطيررد العمليررة الديمقراطيررة مررن ررالي تنظرريم اسررتفتاء مررعحي بشررأن
مرردة الواليررة الرئاسررية وحرردودهاال وتحديررد ترراريا و طررة لعقررد االنتخابررات المحليررة
(الواليات المتحدة األمريكية)
 ١١-١3٠األ ررذ بنظررام الحصر
(االتحاد الروسي).

فرري قطرراع العمالررة لألمررخاص ذوي اإلعاقررة

 -١3١ولررم تح ر التوصرريات الررواردة أدنررار بتأييررد توغرروال ومررن ثررم يُحرراط بهررا علم را علررى
هذا األساص:
 ١-١3١التعجي ررل بالتص ررديق عل ررى الحروتوك رروي اال تي رراري الملح ررق بالعه ررد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (منغوليا)
 ٢-١3١التصديق على الحروتوكوي اال تياري الملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الحرتغاي)
 3-١3١التعجي ررل باتخ رراذ إجر رراءات م ررن أج ررل التص ررديق عل ررى نظ ررام روم ررا
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (غانا)
 ٤-١3١النظررر فرري التصررديق علررى نظررام رومررا األساسرري للمحكمررة الجنائيررة
الدولية (تيمور  -ليشتي)
 5-١3١االنضر ررمام إلر ررى نظر ررام رومر ررا األساسر رري للمحكمر ررة الجنائير ررة الدولير ررة
(فرنسا) التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليرة (سويسررا)
االنضمام إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (أوروغواي)
 6-١3١االنض ررمام إل ررى نظ ررام روم ررا األساس رري للمحكم ررة الجنائي ررة الدولي ررةال
وتعديل تشريعاتها الوطنية لضمان اتساقها ما نظام روما األساسيال بمرا فري ذلر
إدماج األحكام ذات الصلة من أجل االمتثاي للمحكمة (غواتيماال)
 ٧-١3١التصررديق علررى نظررام رومررا األساسرريال وتعررديالت كمحرراال علررى نظررام
روما األساسي (ليختنشتاين)
 8-١3١عرردم تج رريم العالقررات الجنسررية بالتراضرري بررين الحررالغين مررن نفررس
الجنس (أستراليا)
 9-١3١تعزي ررز الق رروانين لض ررمان إدراج المي ررل الجنس رري والهوي ررة الجنس ررانية
ضررمن أسررس حظررر التمييررزال وذل ر مررن أجررل منررا اإلفررالت مررن العقرراب علررى
ممارسات التمييز القائم على هذر األسس (ميلي)
 ١٠-١3١إلغ رراء أحك ررام الق ررانون الجن ررائي الت رري تج رررم الس ررلوا الجنس رري ب ررين
مخصين رامدين من نفس الجنس (المكسي )
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 ١١-١3١إلغرراء األحكررام القانونيررة الترري تررن علررى عقوبررات ضررد المثليررات
والمثليرين ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومغررايري الهويررة الجنسررانية مررن أجررل احتررام
محدأ عدم التمييز (فرنسا)
 ١٢-١3١اعتمرراد وتنفيررذ تش رريا يحظ رر التمييررز علررى أسرراص الميررل الجنسرري
والهوية الجنسانيةال بطررق منهرا إلغراء تجرريم السرلوا الجنسري برين مخصرين مرن
نفس الجنس (سلوفينيا)
 ١3-١3١عرردم تج رريم العالقررات الجنسررية بالتراضرري بررين الحررالغين مررن نفررس
الجنس (إسحانيا)
 ١٤-١3١حماية واحترام حقوق اإلنسان لجميا السكان وتحويلها إلى واقراال
بغ النظر عن ميولهم الجنسية أو تعحيرهم الجنساني أو هوياتهم (أوروغواي)
 ١5-١3١التحقي ررق ف رري جمي ررا ادع رراءات االعت ررداءات واالحتج ررات التعس ررفي
للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسرانية وحراملي
صفات الجنسينال وتقديم الجناة إلى العدالة (أوروغواي)
 ١6-١3١اعتم رراد الت رردابير اإلض ررافية الالتم ررة لكفال ررة جمي ررا حق رروق اإلنس رران
للفئات الضعيفة التي تتعرض للتمييرزال مثرل المثليرات والمثليرين ومزدوجري الميرل
الجنسرري ومغررايري الهويررة الجنسررانية وحرراملي صررفات الجنسررينال بمررا فرري ذل ر
التحقيررق فرري حرراالت التمييررز ومعاقحررة مرتكحيهرراال فض رالا عررن إلغرراء القرروانين الترري
تُج ِرم هذر الفئات وتعرضها للوصم (األرجنتين)
 ١٧-١3١إلغاء أحكرام قرانون العقوبرات التري تجررم ممارسرة الجرنس بالتراضري
بررين أمررخاص مررن نفررس الجررنسال والتح رري علررى العالقررات الجنسررية بالتراضرري
بين أمخاص من نفس الجنس (بلجيكا)
 ١8-١3١مواءمررة القرروانين الجنائيررة الوطنيررة بالكامررل مررا االلتزامررات الدوليررة
لحقوق اإلنسانال ال سيما فيما يتعلق بتجريم العالقات المثلية (الحراتيل)
 ١9-١3١ضررمان بيئ ررة عم ررل يمن ررة للم رردافعين ع ررن حق رروق اإلنس ررانال بتع ررديل
التشريا الذي يجيز الحرمان مرن التسرجيل القرانوني للمنظمرات المتخصصرة فري
الحقوق اإلنجابية والجنسية للمرأةال والجمعيات التي تدافا عن حقوق المثليات
والمثليررين ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومغررايري الهويررة الجنسررانية وحرراملي صررفات
الجنسين (كندا)
 ٢٠-١3١استعراض أحكام القانون الجنائي التي تن على عقوبرات بالسرجن
بتهمررة القررذف ونشررر معلومررات كاذبررةال وإد رراي تعررديالت عليهررا مررن أجررل حمايررة
حرية التعحير والصحافة بشكل ملموص (كندا)
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 ٢١-١3١ضررمان حريررة التعحيررر وتكرروين الجمعيررات والتجمررا السررلمي والحررق
في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية .والسعي إلى بلوغ هرذا الهردف
عن طريق تعديل جميا القروانين التري تنتهر هرذر الحقروقال وجعلهرا تتمامرى مرا
المع ر ررايير الدولي ر ررة لحق ر رروق اإلنس ر ررانال أي الق ر ررانون الجن ر ررائي وق ر ررانون الص ر ررحافة
واالتصاي والقانون رقم  010-2011بشأن حريرة التجمرا والمظراهرات العامرة
والسلمية (ألمانيا)
 ٢٢-١3١تعررديل أحكررام قررانون العقوبررات المتعلقررة بحريررة التعحيرررال مثررل تل ر
المتعلق ررة بالتش ررهير ونش ررر أ ح ررار كاذب ررةال لتك ررون متس ررقة م ررا الص رركوا الدولي ررة
واإلقليمية لحقوق اإلنسان (سويسرا).
 -١3٢جميررا االس ررتنتاجات و/أو التوص رريات ال ررواردة ف رري ه ررذا التقري ررر تعح ررر ع ررن موق ررف
الدولررة (الرردوي) الترري قرردمتها و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض .وال ينحغرري أن يفهررم أنهررا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
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