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مقدمة
 -١عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابرس ددتعرا ،ال دددورب الا ددامس ،املناد د وجد د قد درار لد د
حق ددون ان ددان  ،١/5دورت ددس ال دداشعة والعاد درين القد د ة م ددن  ١إىل  ١٢أاير/م ددايو .٢٠١٧
واستعرض د د ددف ا ال د د ددة جن د د ددوا أفريقس د د ددا اةل د د ددة ال ادس د د ددة عا د د ددرة املعق د د ددودة  ١٠أاير/
مايو  .٢٠١٧وترأس انئ وزير العددل والتودوير الدسدتورب ،جدون جسقدرب ،وفدد جندوا أفريقسدا.
واعتم ددد القري ددق العام ددس التقري ددر املتعل ددق جن ددوا أفريقس ددا جل ددتس ال امن ددة عا ددرة املعق ددودة ١٢
أاير/مايو .٢٠١٧
 -٢وقددد اختددار ل د حقددون ان ددان ١3 ،شددبارب/فرباير  ٢٠١٧فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة ال الثسة) لتس ري أعمال ارستعرا ،املتعلق جنوا أفريقسا :أملا سا ،وشورو دب ،والعران.
 -3وعم دالأب كحمددام الققددرة  ١5مددن مرفددق ق درار ل د حقددون ان ددان  ١/5والققددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  ،٢١/١٦صدرت الواثئق التالسة ألغرا ،استعرا ،ا الة جنوا أفريقسا:
(أ)

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقاأب للققرة (١5أ) ((A/HRC/WG.6/27/ZAF/1؛

(ا) جتمس ددم للمعلوم ددات أعدت ددس مقوض ددسة األم ددم املتح دددة ال ددامسة ق ددون ان ددان
(املقوضسة ال امسة) وفقاأب للققرة (١5ا) ()A/HRC/WG.6/27/ZAF/2؛
(ج)

موجز أعدتس املقوضسة ال امسة وفقاأب للققرة (١5ج) (.)A/HRC/WG.6/27/ZAF/3

 -٤وأحسل ددف إىل جن ددوا أفريقس ددا ع ددن طري ددق اجملموع ددة ال الثس ددة ،قائم ددة أسد د لة أع ددد ا س ددلقاأب
إسبا سا ،وأملا سا ،وشلجسما ،وتاسمسا ،وسلوفسنسا ،وال ويد ،واملم سك ،واململمة املتحددة لربيوا سدا
العظم د وآيرلن دددا الا ددمالسة ،والن ددرويا ،وميولن دددا .وىم ددن ارط ددال علد د مي د األس د لة املوق ددم
الابمي اخلارجي لالستعرا ،الدورب الاامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ق دددم انئ د وزي ددر الع دددل والتو ددوير الدس ددتورب تقري ددر جن ددوا أفريقس ددا إىل القري ددق العام ددس،
م لّواأب الضوء عل تنقس التوصسات وتعزيز حقون ان ان خالل الق ة قسد ارستعرا.،
 -٦وقد شددت جندوا أفريقسدا ،تقريرميدا النادائي شا د ن األميددامن انةائسدة ل لقسدة ،علد
أهنا أحرزت تقدماأب كبرياأب ،ور سسما ال ا قون ارجتماعسة وارقتصدادية .ومدم للدك ،ر تدزال
ميناك حتدايت ك رية ،ا للك الققر أوسارب الق ات الضعسقة .وعدالوة علد للدك ،وش دب
النم ددو ارقتص ددادب الع دداملي ال د د ب ر ي د دزال ض ددعسقاأب ،ك ددان م ددن الواج د د إ دداز الم ددري حد دددود
مد ددا فرضد ددتس قسد ددود املسزا سد ددة .وقد ددد راعد ددف خود ددة التنمسد ددة الوطنسد ددة ،الد دديت تعد ددرمن أيض د داأب ابسد ددم ر يد ددة
عام  ٢٠3٠والديت ي شدد هبدا البلدد دا التنمسدة واملسز دة لل دنوات ال د  ١5املقبلدة ،األميددامن
الد د  ١٧للتنمسددة امل ددتدامة .وعم ددف خوددة التنمسددة الوطنسددة الت دزام جنددوا أفريقسددا شتح ددي حسدداة
الققراء واملاماي.
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 -٧وفسمددا يتعلددق ابلتوصددسات الدديت تلقتاددا جنددوا أفريقسددا أثندداء اةولددة ال دداشقة لالسددتعرا،
ال دددورب الا ددامس ،فق ددد ص دددقف علد د العا ددد ال دددو اخل دداي اب ق ددون ارقتص ددادية وارجتماعس ددة
وال قافسة عام  ،٢٠١5وقدمف تقريرميا األو وج مي ا العاد عام .٢٠١٧
 -٨وابنضددافة إىل للددك ،س دنف جنددوا أفريقسددا قددا ون منددم وممافح دة تع د ي األش د اي
لع ددام  ،٢٠١3تنقسد د اأب رلتزاما ددا وجد د اتقاقس ددة مناميض ددة التعد د ي وغ ددري م ددن ض ددروا املعامل ددة
أو العقوشة القاسسة أو الالإ دا سة أو املاسندة .وقبدس النظدر التصدديق علد الربوتوكدول ارختسدارب
رتقاقسة مناميضة التع ي  ،يتعي التوصس إىل اتقان شا ن ميسمس اآللسة الوقائسة الوطنسة وموقعاا.
وجتددرب حالسداأب مناقاددات مددم ةنددة جنددوا أفريقسددا قددون ان ددان شاد ن ميد اآللسددة ،ددا للددك
متويلاا.
 -٩وس د ددبق أن أص د دددرت جن د ددوا أفريقس د ددا ق د ددا ون من د ددم وممافح د ددة ارجت د ددار ابألشد د د اي
عام  ٢٠١3أيضاأب .ويتناول مي ا القا ون م لة ارجتار ابألشد اي شوريقدة شداملة ،حدي كدان
جيرب تناوهلا ال اشق شوريقة جزئسة.
 -١٠وفسما يتعلدق ابلتوصدسات املتصدلة شتجدرا خوداا المراميسدة وجدرائم المراميسدة لات الصدلة،
وافددق ل د الددوزراء تا درين األول/أكتددوشر  ٢٠١٦عل د تعمددسم ماددرو قددا ون منددم وممافحددة
جدرائم المراميسددة وخودداا المراميسددة شغسددة تعلسددق عمددوم الاددع علسددس .ويددد ماددرو القددا ون مي د ا
جرائم المراميسة وخواا المراميسة .فاو ينص عل أن جرىة المراميسة تقم عندما يرتم شد ص
م ددا أب ج ددرم مع د من ش ددس ش دددافم التحس ددز ،أو التحام ددس ،أو التعص د عل د أس دداس الع ددرن ،أو ددو
اة ددن  ،أو اة ددن  ،أو األص ددس انث ددل أو ارجتم دداعي ،أو الل ددون ،أو املس ددس اةن ددي ،أو اهلويد ددة
اةن ا سة ،أو الدين ،أو املعتقد الديل ،أو ال قافة ،أو اللغة ،أو املولد ،أو انصاشة شقريوس قص
املناع ددة البا د درية ،أو اةن د ددسة ،أو انصد دداشة ابملاد ددق ،أو املاند ددة ،أو ا رفد ددة .وابنضد ددافة إىل للد ددك،
أدرجددف جرىددة خودداا المراميسددة ماددرو القددا ون اآلو ددة األخددرية رداأب عل د تزايددد ح دواد
العنصرية خالل ال نوات القلسلة املاضسة.
 -١١وقددد خضددم ماددرو القددا ون لنقددات تادداركي مم د ويّسنددف التعلسقددات الدواردة أن دة أتيسددداأب
واسم النوان ندراج جدرائم المراميسدة ميد ا القدا ون .ومدم للدك ،أثدريت شعدد دواعدي القلدق مدن أن
وضددم تعري د خلودداا المراميسددة قددد يقسددد ا ددق حريددة التعبددري ،أو ا ددق اارسددة الاددعائر الدينسددة
حبريددة .ولك در وفددد جنددوا أفريقسددا كن ا ددق حريددة التعبددري جي د أن يمددون مت دوازانأب وأن لددس حدددوداأب.
وسسحول مارو القا ون مي ا قريباأب إىل ل الوزراء ملناقاتس مرة أخرى قبس عرضس عل الربملان.
 -١٢وفسمددا يتعلددق اب ددق اخلصوصددسة العصددر الرقمددي ،ددا للددك مراقبددة ارتصددارت،
والرقاشددة ،ويايددة البسدداانت ،والتادريعات املق حددة ،توجددد ابلقعددس آلسددات للمراقبددة شغسددة ضددمان عدددم
ا تادداك حددق األش د اي اخلصوص دسة شوريقددة غددري قا و سددة .وعل د وجددس اخلصددوي أ ا د ف ميس ددة
تنظسم املعلومات وج قا ون ياية املعلومات الا صسة اةديد.
 -١3ومددن الضددرورب وضددم تادريعات جديدددة لتعزيددز أمددن القضدداء انلمد و ظددراأب لإل ددازات
التمنولوجسة الواسعة النوان ،وما واك للك من خماطر اةرىة ال سربا سة .و ة عددد مدن املقداميسم
اخلاط ددة املتعلقددة اددرو قددا ون جديددد شا د ن اةرى دة ال ددسربا سة وأمددن القضدداء انلم د و  .فعل د
سددبسس امل ددال ،ر تعوددي اهلساكددس انضددافسة الدديت ينا د اا ماددرو القددا ون صددالحسات ةادداز أمددن
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الدولة للتحمم ابن ف ،أو أب صدالحسات لقدر ،رقاشدة أو ضدبط مدا ىمدن ارطدال علسدس ،أو
ا ددر  ،أو قراءت ددس عل د د ان ددف ،أو مراقب ددة ارتص ددارت م ددن دون إلن قض ددائي .وابنض ددافة إىل
للك ،لكر الوفد كن جنوا أفريقسا دولة دىقراطسة دستورية ،وأن مجسم األحمام التاريعسة ت تند
إىل أس الدستور ،وإلا ثبف غري للك ،فإهنا تعترب غري دستورية .وتقاصسس تتعلق ابلرقاشة املد سدة
اليت متارس عل األجازة األمنسة وقدمف من قبس ممت املقتش العام لالست بارات.
 -١٤ورداأب عل د األس د لة املقدمددة سددلقاأب شا د ن حادثددة ري د إيزيدددىسل  ،أشددار الوفددد إىل أن
وزارة الصحة طلبف إىل أمي املظامل املعل ابلصحة التحقسق م ساة وفاة  ٩٦مريضاأب عقلساأب شعدد
أن قلوا لسصبحوا حتف رعايدة منظمدات غدري حمومسدة .وجيدرب تنقسد توصدسات أمدي املظدامل تنقسد اأب
صارماأب لمي ر تتمرر م س مي ا واد .
 -١5وفسمددا يتعل ددق شقض ددسة اهلج ددرة ،لك ددر الوفددد أن جتدددد ارعت ددداءات عل د ف ددات معسنددة م ددن
الرعااي األجا يتعار ،مم فل قة البلد ان ا سة ومم الدسدتور ،وأن ميد ارعتدداءات تولبدف
تدخالت عل صعسد ال ساسات ،ومن خالل إشراك اجملتمعات احمللسة ،والعمس عل منم اةرىة.
وقد أ ائ القريق املرجعدي اخلداي املعدل ابهلجدرة واندمداج اجملتمعدي كدوا -زولدو انلل ،شرائسدة
املقوضددة ال دامسة ال دداشقة قددون ان ددان ،ان شددسالب .وقددد كددان مددن شددي النتددائا الرئس ددسة الدديت
توصددس إلساددا القريددق أن ارعتددداءات عل د رعددااي أجا د ميددي تسجددة مباشددرة لتزايددد التندداف عل د
مدوارد شددحسحة .ومددن  ،فددإن مددن املاددم تعزيددز التعداون علد صددعسد القددارة مددن أجددس ضددمان ميجددرة
ظامسة ومنظمة.
 -١٦وقددد وضددعف ا مومددة ماددرو خوددة عمددس وطنسددة ملمافحددة العنصدرية والتمسسددز العنصددرب
وك ددر األجا د د وم ددا يتص ددس شد د لك م ددن تعصد د  ،ولل ددك ابلتع دداون م ددم خمتلد د اةا ددات ص دداحبة
املصلحة شغسة إرساء أساس لوضم سساسة عامة شاملة ملمافحة مي اآلفدات .واسدتمملف عملسدة
التادداور شا د ن ماددرو خوددة العمددس تا درين األول/أكتددوشر  ،٢٠١٦وتتددوخ ا مومددة وضددم
اخلوة صسغتاا الناائسة حبلول أيلول/سبتمرب .٢٠١٧
 -١٧وقدددم الوفددد معلومددات عددن انصددالحات التا دريعسة الدديت أجريددف شغسددة التصدددب للعن د
اةن ددا والعن د اةن ددي ،وأفدداد ك ددس ن إ ادداء فرقددة عمددس وطنسددة ملمافحددة التمسسددز القددائم عل د
أسدداس املسددس اةن ددي واهلويددة اةن ددا سة ضددد امل لسددات وامل لسددي ومزدوجددي املسددس اةن ددي ومغددايرب
اهلوية اةن ا سة وحاملي صقات اةن ي.
 -١٨وفسما يتعلدق ابلرعايدة الصدحسة ،اعتمددت جندوا أفريقسدا مقارشدة متعدددة القواعدات ملمافحدة
فريوس قص املناعة البارية/انيدز تامس املاورة وارختبار الووعسي ،ومنم ا تقال العددوى مدن األم
إىل الوقس ،والعالج املضاد للقريوسدات العموسدة ،وتوزيدم الرفدارت ،وزايدة الدوعي .وقدد اسدتقر عددد
األشد اي املصدداشي شقددريوس قددص املناعددة البادرية/انيدز ،ومددا فتددئ ي اجددم معدددل انصدداشة شقددريوس
قص املناعة البارية عاماأب شعد عدام .واسدتمر تراجدم عددد الوفسدات املرتبودة ابنيددز مند عدام ،٢٠٠٦
وقد يعزى للك إىل ازدايد توافر العالج املضاد للقريوسات العموسة.
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ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -١٩أدىل  ١٠٢من الوفود شبساانت خالل جل دة التحداور .وىمدن ارطّدال علد التوصدسات
اليت قدمف أثناء مي اةل ة القر ال ا من مي ا التقرير.
 -٢٠وأشددادت شددنغالديش مافحددة جنددوا أفريقسددا التمسسددز ،واعتمادميددا تادريعات تتماشد مددم
اتقاقسات األمم املتحدة.
 -٢١ورحبددف شلجسمددا ددا ا ت دس جنددوا أفريقسددا مددن خو دوات لتنقس د التوصددسات املنب قددة عددن
اةولة ال اشقة لالستعرا ،الدورب الاامس ،لمناا أشارت إىل عدد من الاواغس.
 -٢٢ورحبددف دولددة شولسقسددا املتعددددة القومسددات ابلتقدددم احملددرز فسمددا يتعلددق اب صددول علد املسددا
والغ اء والت يسد ال ب أشدتس جنوا أفريقسا لوضم إعالن شا ن حقون القالحي.
 -٢3ورحب ددف شوت دواان ابلدس ددتور التق دددمي ةن ددوا أفريقس ددا ،وم ددا ش لت دس م ددن جا ددود نص ددال
ظاماا التعلسمي شغسة زايدة فري الوصول إلسس.
 -٢٤وأعرشف الربازيدس عدن قلقادا إزاء وفسدات األشد اي لوب انعاقدة النق دسة  -ارجتماعسدة
املددودعي مسس ددات ،وشددجعف جنددوا أفريقسددا عل د ا ددال اخلو دوات الالزمددة لضددمان ا مايددة
الماملة قوقام.
 -٢5ودعف شوركسنا فاسو جنوا أفريقسا إىل مضاعقة جاودميا عل الصعسد الوطل من أجدس
ممافح ددة العنصد درية ،وك ددر املا دداجرين ،وملتم ددي اللج ددوء ،والالج ددي ،والنظ ددر تعزي ددز إطارمي ددا
القا و شا ن مي امل لة.
 -٢٦ورحبف شورو دب ش ساسات جندوا أفريقسدا الرامسدة إىل ضدمان ا دق
واعتماد تاريعات ملنم التع ي وممافحتس.

التعلدسم للجمسدم،

 -٢٧و ّوميددف كداشو فددريدب ابلتددداشري الدديت ا د ا جنددوا أفريقسددا مددن أجددس ممافحددة التعد ي ،
وارجتار ابألش اي ،والتمسسز العنصرب.
 -٢٨وح ددف كن دددا جن ددوا أفريقس ددا علد د ض ددمان أن يت ددوفر ةمس ددم امل ددوفقي اململق ددي ق ددال
ال حقون ان ان وا قاظ عل األمن العام.
القا ون ما يمقي من التدري
 -٢٩وشددجعف مجاوريددة أفريقسددا الوسددو جنددوا أفريقسددا عل د توسددسم وددان عملسددة صددساغة
خوة العمس الوطنسة ملمافحة العنصرية لتتضمن كر األجا .
دل علد د التزاما ددا
 -3٠ورحب ددف تا دداد ابعتم دداد جن ددوا أفريقس ددا خو ددة التنمس ددة الوطنس ددة ،م ددا يد د ّ
ابلقضاء عل الققر وا د من عدم امل اواة.
 -3١وأشددادت شددسلي ابعتمدداد جنددوا أفريقسددا ماددرو خوددة العمددس الوطنسددة ملمافحددة العنصدرية
والتمسسز العنصرب وكر األجا وما يتصس ش لك من تعص .
 -3٢ورحبددف الصددي جاددود جنددوا أفريقسددا الرامسددة إىل إزالددة ا دواجز العرقسددة ،وتعزيددز اندمدداج
ارجتماعي ،وا د من الققر ،فضالأب عن إيالئاا ارميتمام للق ات الضعسقة من ال مان.
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ددارت الصددحة ،والتعلددسم،
 -33وأشددادت المو غددو ددا حققت دس جنددوا أفريقسددا مددن تقدددم
واملسا  ،وا صول عل ال من كسعار معقولة ،وشجعتاا عل تنقس خوة التنمسة الوطنسة.
 -3٤ورحبددف كددوت ديقدوار ابلتدزام جنددوا أفريقسددا حبمايددة حقددون ان ددان واعتمدداد تادريعات
شا ن التع ي وارجتار ابألش اي.
 -35وسلّوف كواب الضوء عل شرانما حتويس ارقتصاد ،وزايدة فري العمس ،وا دد مدن عددم
امل اواة ،والتزام جنوا أفريقسا شرعاية الصحة العامة.
 -3٦ورحبددف تاددسمسا ش ددن جنددوا أفريقسددا قددا ون منددم وممافحددة تع د ي األش د اي ال د ب
جيّرم التع ي .
 -3٧وأثنددف مجاوريددة كددوراي الاددعبسة الدىقراطسددة عل د التقدددم ال د ب حققتددس جنددوا أفريقسددا
ارت التعلسم ،والرعاية الصحسة ،وياية الوقس.

 -3٨وأشددادت الددداةرك شوضددم جنددوا أفريقسددا سساسددة وطنسددة للاددباا ،وإ ادداء لد شددباا
جنوا أفريقسا ،والوكالة الوطنسة للناو ،ابلاباا.
 -3٩وميند د ت جسب ددو جن ددوا أفريقس ددا عل د م ددا حققتد دس م ددن تق دددم
وما أفارتس من رايدة تنقس إعالن وشرانما عمس ديرابن.

ددال ا ددد م ددن القق ددر،

 -٤٠و ّوميف إكوادور ابةاود الديت شد لتاا جندوا أفريقسدا مدن أجدس ضدمان حقدون اجملتمعدات
احمللسة املتضررة من أ اوة التعدين ،ودورميا الرايدب ال األعمال التجارية وحقون ان ان.
 -٤١وشددجعف إسددتو سا جنددوا أفريقسددا علد مواصددلة دعماددا ملمافحددة انفددالت مددن العقدداا،
شوصقاا طرفاأب ظام روما األساسي للمحممة اةنائسة الدولسة.
 -٤٢وأشددادت إثسوشسددا ددا ة جنددوا أفريقسددا الناددوة عل د الصددعسد الدددو وانقلسمددي ودون
انقلسمي ،ا للك إطار ل حقون ان ان.
 -٤3وأثنددف فنلندددا عل د دعددوة جنددوا أفريقسددا للمقددررة اخلاصددة املعنسددة د لة العن د ضددد امل درأة
وأسباشس وعواقبس إىل زايرة البلد عام  ،٢٠١5وشجعتاا عل إدخال تعديالت علد مادرو قدا ون
ياية معلومات الدولة شغسة ضمان ا ق ا صول عل املعلومات وا ق حرية التعبري.
ورحبف فر ا جاود جنوا أفريقسا من أجس تنقس التوصسات الديت قبلدف أثنداء اةدورت
-٤٤
ّ
ال اشقة من ارستعرا ،الدورب الاامس.
 -٤5ورحبددف جورجسددا جاددود جنددوا أفريقسددا الرامسددة إىل القضدداء عل د الققددر ،وشددجعتاا عل د
مواصلة جاودميا الرامسة إىل شناء تمم شامس للجمسم.
 -٤٦وأثنف أملا سا عل ما حققتس جنوا أفريقسا من تقددم
واألماات.

قدسد معددل وفسدات األطقدال

 -٤٧وشددجعف غدداان جنددوا أفريقسددا عل د تنقس د قددا ون منددم وممافحددة تع د ي األش د اي،
وح تاددا عل د ا ددال خو دوات مددن أج ددس التصددديق عل د الربوتوكددول ارختس ددارب رتقاقسددة مناميض ددة
التع ي  ،وعل إجراء ماداورات مقتوحدة وشدقافة ،دا للدك مدم اجملتمدم املدد  ،هبددمن إ اداء
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آلسددة وقائسددة وطنسددة م ددتقلة لرصددد مجسددم أمدداكن ارحتجدداز وفق داأب رلتزامددات البلددد وج د اتقاقسددة
مناميضة التع ي .
 -٤٨و ّومي دف الس ددوانن ابعتم دداد ق ددا ون عالق ددات العم ددس املع دددل ،وس ددن ق ددا ون من ددم وممافح ددة
تع ي األش اي.
 -٤٩وأعرشددف غواتسمددار عددن قلقاددا إزاء التقددارير املتعلقددة كعمددال التمسسددز ،وكراميسددة األجا د ،
والعنصرية ضد الالج ي ،وملتم ي اللجوء ،واملااجرين.
 -5٠وقدمف مياييت توصسات.
 -5١و ّو المرسي الرسو ابعتماد جنوا أفريقسا قا ون مندم وممافحدة ارجتدار ابألشد اي،
وما حققتس من تقدم ال الرعاية الصحسة.
 -5٢ورحب ددف مين دددوراس جا ددود جن ددوا أفريقس ددا الرامس ددة إىل التص ددديق عل د الص ددموك املتعلق ددة
حبقون ان ان ،ودعتاا إىل مواصلة ممافحة التمسسز.
 -53ورحبددف مينغدداراي شتصددديق جنددوا أفريقسددا عل د العاددد الدددو اخلدداي اب قددون ارقتصددادية
وارجتماعسة وال قافسة ،وأعرشف عن أملاا أن تظس جنوا أفريقسا طرفاأب ظام روما األساسي.
 -5٤وسد لف آي ددلندا عددن انجدراءات الدديت جيددرب ا الميددا مددن أجددس التصدددب لوصددم انجاددا،،
وإعالم الن اء والقتسات شا ن خدمات رعاية الصحة ان اشسة املتاحة.
 -55وأشادت إ دو س سا ابعتماد جنوا أفريقسا خوة التنمسة الوطنسة ر ية عام  ٢٠3٠اليت
ترمي إىل القضاء عل الققر.
 -5٦و ّوميدف مجاوريدة إيدران انسدالمسة جادود جنددوا أفريقسدا
والققر ،والبوالة.

معاةدة قضددااي عددم امل دداواة،

 -5٧وأشدداد العدران ابةاددود الدديت شد لتاا جنددوا أفريقسددا ،ددا
أفريقسا قون ان ان لعام .٢٠١3

للددك سددن قددا ون ةنددة جنددوا

 -5٨وأعرشف آيرلندا عن قلقاا إزاء ا تاار العن اةن ا واةن ي

جنوا أفريقسا.

 -5٩وأعرشددف إسدرائسس عددن قلقاددا إزاء مجلددة أمددور مناددا تزايددد ا تاددار جدرائم المراميسددة وخودداا
المراميسة جنوا أفريقسا.
 -٦٠وأعرشف إيوالسا عن تقديرميا للتحدايت اليت تواجس جندوا أفريقسدا ،ورحبدف ابلتادريعات
اةديدة الرامسة إىل التصدب للتع ي وارجتار ابألش اي.
 -٦١وتوقع ددف الس دداابن أن تواص ددس جن ددوا أفريقس ددا جاودمي ددا الرامس ددة إىل التص دددب للعنص د درية،
واملااعر املعادية ل جا .
ورحبف كسنسا ابةاود الديت تبد هلا جندوا أفريقسدا لتنقسد التوصدسات الديت قبلدف أثنداء الددورات
-٦٢
ّ
ال اشقة من ارستعرا ،الدورب الاامس.
 -٦3وأعددرا لبنددان عددن تقدددير للجاددود الدديت تبد هلا جنددوا أفريقسددا
األجا  ،واعتماد تاريعات لات صلة هب ا اهلدمن.
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 -٦٤واع فدف لس ددوتو ابلتدزام جنددوا أفريقسددا حبمايددة حقدون ان ددان ،كمددا يتضد مددن املادداورات
مددم أصددحاا املصددلحة شا د ن سساسددتاا املتعلقددة ابهلجددرة .وأعرشددف لس ددوتو عددن تقددديرميا للمبددادرات
املت د د ة لقم ددم العند د والتمسس ددز ،وأش ددارت إىل الت ددداشري ال دديت ا د د ا جن ددوا أفريقس ددا نعم ددال حق ددون
املواطني ال من الالئق.
 -٦5ورحبددف لسبسددا شتصددديق جنددوا أفريقسددا عل د العاددد الدددو اخلدداي اب قددون ارقتصددادية
وارجتماعسة وال قافسة ،وجاودميا ال ممافحة فريوس قص املناعة البارية/انيدز.
 -٦٦وأيدددت لس تناددتاين شقدداء جنددوا أفريقسددا دولددة طرفداأب
اةنائسة الدولسة.

ظددام رومددا األساسددي للمحممددة

 -٦٧و ّوميددف مدغاددقر ابلتقدددم ال د ب أحرزتددس جنددوا أفريقسددا من د اةولددة األوىل لالسددتعرا،
الدورب الاامس ،ا للك تاريعا ا الرامسة إىل منم التع ي وممافحتس.
 -٦٨ورحظ ددف م ددالسزاي اةا ددود املب ول ددة م ددس وض ددم ش درانما العدال ددة ارجتماعس ددة وارقتص ددادية
للجمسم ،وخمتل أشمال امل اعدة التقنسة وشناء القدرات.
 -٦٩وأعرشددف موريتا سددا عددن اقتناعاددا كن جنددوا أفريقسددا ستواصددس تعزيددز تعاوهنددا مددم ميس ددات
املعاميدات وانجراءات اخلاصة.
 -٧٠ورحبددف مورياددسوس اددرو خوددة العمددس الوطنسددة ملمافحددة العنص درية والتمسسددز العنصددرب
وكر األجا وما يتصس ش لك من تعصد  ،وماداريم القدوا ي املتعلقدة جدرائم المراميسدة وخوداا
المراميسة.
 -٧١واع ف ددف املم ددسك ددازات جن ددوا أفريقس ددا ،ددا
الاامس ل ش اي لوب انعاقة.

لل ددك م ددا أ زت ددس

ددال التعل ددسم

 -٧٢ورحب ددف منغولس ددا ابعتم دداد جن ددوا أفريقس ددا التاد دريعات لات الص ددلة ،وأش ددارت إىل أوج ددس
التقدم احملرز حت ي م توايت املعساة ،و ال حقون الوقس.
 -٧3وسد د ل اةب ددس األس ددود جن ددوا أفريقس ددا ع ددن األ ا ددوة امل ددتقبلسة الرامس ددة إىل من ددم وإلغ دداء
العقاا البد ل طقال مجسم األوسارب.
 -٧٤ورحبددف موزامبسددق ددا أحرزتددس جنددوا أفريقسددا م دن تقدددم فسمددا يتعلددق اب صددول عل د مسددا
الارا امل مو ة ،وا د من الققر ،وشقواعي الصحة والتعلسم.
 -٧5وأشددادت انمسبسددا شتصددديق جنددوا أفريقسددا علد عدددة صددموك دولسددة قددون ان ددان مند
اةولة ال اشقة لالستعرا ،الدورب الاامس.
 -٧٦وأعرشددف ميولندددا عددن تقددديرميا للتادريعات الدديت حتظددر التمسسددز علد أسدداس املسددس اةن ددي،
لمناا أشارت إىل استمرار اارسة العن ضد امل لسات وامل لسدي ومزدوجدي املسدس اةن دي ومغدايرب
اهلوية اةن سة وحاملي صقات اةن ي.
 -٧٧ورحب ددف النسج ددر ابعتم دداد جن ددوا أفريقس ددا خو ددة التنمس ددة الوطنس ددة ر ي ددة ع ددام ، ٢٠3٠
وإ ااء عدة مسس ات قون ان ان.
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 -٧٨ورحبف إسبا سا ارو قا ون جرائم المراميسة وخواا المراميسة ،وخوة العمدس ملمافحدة
العنصرية.
 -٧٩وأشارت ابك تان إىل الزايدة
العمس.

مسزا سة التعلسم ،واعتمداد القدا ون املعددل لقدا ون امل داواة

 -٨٠وسلوف شريو الضوء عل صسص جنوا أفريقسا بة ٢٠
وما حققتس من تقدم ال مااركة ال مان ال ود الاسون العامة.

املائة من املسزا سة للتعلدسم

 -٨١وأشددادت القلبددي خبوددة التنمسددة الوطنسددة ،و سزا سددة التعلددسم الدديت تراعددي مصدداء الققدراء والدديت
مر ال ني.
ما فت ف تزيد عل ّ
 -٨٢وأعرشددف شولندددا عددن تقددديرميا ةاددود جنددوا أفريقسددا الرامسددة إىل ا قدداظ عل د التماسددك
ارجتماعي ،ومعاةة أوجس عدم امل اواة ارجتماعسة املوروثة من املاضي.
 -٨3وأعرشف الربتغال عن قلقاا إزاء التقارير اليت تاري إىل وجدود عقبدات حتدول دون ت دجسس
املوالسد ،وإزاء التمسسز والعن ضد األش اي املصاشي ابملاق.
 -٨٤وأعرشددف مجاوريددة مولدددوفا عددن تقددديرميا للجاددود الرامسددة إىل حت ددي فددري ا صددول علد
التعلسم ،ور سسما عن طريق صسص  ٢٠املائة من مسزا سة جنوا أفريقسا للتعلسم.
 -٨5وأشدداد ارحتدداد الروسددي جاددود جنددوا أفريقسددا الرامسددة إىل إلحددة إمما سددة ا صددول عل د
الرعاي د ددة الص د ددحسة ،وخباص د ددة التحص د ددي ،شغس د ددة ممافح د ددة ف د ددريوس ق د ددص املناع د ددة الباد د درية/انيدز،
وما أحرزتس من تقدم ال التعلسم ارشتدائي وال ا وب.
 -٨٦وشددجعف روا دددا جنددوا أفريقسددا عل د ممافحددة العن د اةن ددي والعن د اةن ددا مددن
خالل تنقس القوا ي لات الصلة شغسة ضمان العدالة للضحااي.
 -٨٧ورحبددف ال دنغال شتنقس د جنددوا أفريقسددا سساسددات ،م ددس موعددة التددداشري ارجتماعسددة،
هبدمن خقد تملقة املعساة ل ش اي احملرومي.
 -٨٨ورداأب عل د األس د لة الدديت طرحددف فسمددا يتعلددق ابلعن د اةن ددا واة درائم اةن ددسة ،أشددار
الوفددد إىل أن ا مومددة ا د ت مبددادرات خمتلقددة ،وقدددمف معلومددات مقصددلة شاد هنا .فعلد سددبسس
امل ال ،أ ا ت ا مومة ةنة ما كة شي الوزارات للتحقسق األسباا اة رية للعن اةن دا
واةن د ددي ،ووس د ددعف و د ددان خ د دددمات احمل د دداكم املت صص د ددة ،وأ اد د د ت مراف د ددق للرعاي د ددة الص د ددحسة
املت صص ددة تع ددرمن ابس ددم مراك ددز توت ددوزيال للرعاي ددة والراح ددة  ،وعد د ّدلف تاد دريعا ا .وفسم ددا يتعل ددق
ابألس د لة الدديت طرحددف شا د ن تقلسددد أوكوث دوار (زواج األطقددال) ،أوض د الوفددد أن ميندداك قاش داأب
حول مدا إلا كا دف ميد املمارسدة مادملة ملادا .ومدم للدك ،جدرى التادديد علد أن قدا ون
منم وممافحة ارجتار ابألش اي ينص حتديداأب عل أن عقد الدزواج ق دراأب شغدر ،ارسدتغالل ميدو
جرىة ،وأن مي ا القا ون جيّرم أب حالة من حارت الزواج الق رب.
 -٨٩وفسمددا يتعل ددق ابلتص ددديق عل د الربوتوك ددول ارختس ددارب رتقاقسددة مناميض ددة التع د ي  ،لك ددر
الوفددد أن املناقاددات املتعلقددة ابآللسددة الوقائسددة الوطنسددة ر تدزال جاريددة ،وقدددم معلومددات إضددافسة عددن
عدد املبادرات اليت جيرب تنقس ميا فسما يتعلق ابألش اي ال ين سلبف حريتام.
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 -٩٠وخبص ددوي م د د لة امل لس ددات وامل لس ددي ومزدوج ددي املس ددس اةن ددي ومغ ددايرب اهلوي ددة اةن ددسة
وحاملي صقات اةن ي ،سلط الوفد الضوء عل أن قا ون البلد جيّرم التمسسز القائم علد أسداس
املسددس اةن ددي واهلويددة اةن ددا سة .وأشددار الوفددد إىل أن حمدداكم امل دداواة ،وميددي حمدداكم مد سددة ولس ددف
جنائسة ،تقبس النظر الاماوى املتعلقة ابدعاءات التمسسز عل أساس طائقة واسعة من املعايري،
ا للك املسس اةن ي.
 -٩١وأشددار الوفددد إىل عدددم ت ددجسس العديددد مددن القضددااي اةنائسددة لات الصددلة ابملاددق ،إر أ ددس
ابلنظددر إىل احتمددال اددوء شعددد التحدددايت ،أدرجددف انصدداشة ابملاددق شوصددقاا أحددد األسد الدديت
يظرميا مارو قا ون منم وممافحة جرائم المراميسة وخواا المراميسة.
دايري الدولسدة ،لكدر الوفدد أن
 -٩٢وفسما يتعلق ابألس لة املتصلة دى امت ال احملداكم العرفسدة املع ر
احملممددة الدسددتورية تبوددس أب تا دريم أو قددا ون يتعددار ،مددم دسددتور جنددوا أفريقسددا ،وأن الربملددان
ينظر مارو قا ون يرمي إىل جعس عمس احملاكم العرفسة متوافقاأب مم أحمام الدستور.
 -٩3وفسما يتعلق ابألس لة اليت طرحف شا ن ظام رومدا األساسدي ،أشدار الوفدد إىل أن التدزام
جنددوا أفريقسددا حبمايددة حقددون ان ددان وممافحددة انفددالت مددن العقدداا ميددو الت دزام اثش دف .ومددم
للك ،ر يعل تعامس جنوا أفريقسا مم احملممة اةنائسدة الدولسدة مند إ ادائاا أهندا أغقلدف واجبادا
املتم ددس إلقدداء ظددرة قديددة شاد ن مددا إلا كا ددف احملممددة قددد حددف ابلقعددس التصدددب ةدرائم
ا را ،وانابدة اةماعسة ،واةرائم ضد ان دا سة ،أو مدا إلا كا دف احملممدة حتدول دون اضدوال
الدول شعملسات ال الم وت وية الصراعات .وعالوة عل للك ،ة تصورات تتعلق شعدم امل داواة
والظلددم فسمددا يتصددس حبددارت حققددف فساددا احملممددة وكشد اي قاضددتام .وقددد كددان قدرار ا مومددة
األو الصددع املتعلددق ابر ددحاا مددن احملممددة تسجددة هلد النظددرة النقديددة ،وانشددد الوفددد الدددول
األعضاء كن حت م العملسات الوطنسة وت م هلا شبلوغ غااي ا.
 -٩٤وفسمددا يتعلددق ابألعمددال التجاريددة وحقددون ان ددان ،أوض د الوفددد أن انطددار التا دريعي
والتنظسمي متوور بساأب ،وأ دس يتوقدم مدن مجسدم مسس دات األعمدال التجاريدة جندوا أفريقسدا أن
تتم ددك عددايري حقددون ان ددان .وابنضددافة إىل للددك ،أطلقدف جنددوا أفريقسددا وإكدوادور مبددادرة
ترمددي إىل وضددم صددك ملددزم قددا وانأب لضددمان م دداءلة الاددركات عددرب الوطنسددة وغريميددا مددن مسس ددات
األعمال عن ا تااكات حقون ان ان.
 -٩5وفسمد د ددا يتعلد د ددق شت د د ددجسس املوالسد د ددد ،أشد د ددار الوفد د ددد إىل أ د د ددس قبد د ددس حلد د ددول الدىقراطسد د ددة
عد ددام  ،١٩٩٤كد ددان األطقد ددال البد ددسد م ددن م د دواطل جن ددوا أفريقسد ددا وحد دددميم ي د ددجلون وقد ددف
ورد ددم .وتضددمنف التددداشري الدديت اعتمدددت مند للددك ا ددي قبددول ت ددجسس املوالسددد رحقداأب ابعتبددار
للددك إج دراء مسقت داأب .ومددم للددك ،تمت ددي عملسددة ت ددجسس املوالسددد أ سددة يايددة األطقددال؛ فمن د
عام  ٢٠١٠وا مومة تم جاودميا الرامسة إىل ضمان ت جسس الوردات وقف مبمر.
 -٩٦وخبصددوي م د لة الالج ددي وطددال اللجددوء ،أشددار الوفددد إىل أن جنددوا أفريقسددا طددرمن
اتقاقسة عام  ١٩5١املتعلقة ركدز الالج دي .ومدم للدك ،تظدس صدالحسة حتديدد مدن جيدوز هلدم الددخول
إىل البلد واخلروج منس جا باأب أساسساأب من جوا ال سادة الوطنسة؛ وقد توخ مارو ال ساسة اةديدة
املتعلق د ددة د د د لة اهلج د ددرة إقام د ددة تد د دوازن ش د ددي األم د ددن ال د ددوطل للبل د ددد ،وتنمست د ددس ارقتص د ددادية ،والتزامات د ددس
الدولسة والدستورية.
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 -٩٧وأشددار الوفددد إىل أن ا مومددة ر ت دزال تنظددر التصددديق عل د ارتقاقسددة املتعلقددة شوضددم
األشد د د اي ع د دددىي اةن د ددسة لع د ددام  ،١٩5٤وعلد د د اتقاقس د ددة خق د ددد ح د ددارت ا ع د دددام اةن د ددسة
لعددام  ،١٩٦١وقددد شدداركف شقعالسددة كددس مددن العملسددات الدولسددة وانقلسمسددة لات الصددلة هب د
امل لة ،وسنف تاريعات تتقق مم رو و ص مي الصموك.
 -٩٨وفسما يتعلق شتعامس الارطة مم املظاميرات والتجمعات ،أوض الوفد أن القا ون يضدمن
ا ق ارحتجاج ال لمي .ومم للك ،أوصف اللجنة الديت أ اد ف للنظدر حادثدة ماريمداان
كن يعي فريق من اخلرباء لتقدا توصدسات شاد ن تعامدس الادرطة مدم املظداميرات .وقدد عدي القريدق
وتنتظر ا مومة توصساتس.
 -٩٩وأشار الوفد إىل أن جنوا أفريقسا وضعف سساسة حمددة شا ن ا مدس سدن املراميقدة،
وق د ّدم تقاصددسس مي د ا الا د ن ،وشدددد عل د أن مي د ال ساسددة تسكددد ا ددق الدسددتورب للوالبددات
ا وامس مواصلة تعلسمان األساسدي مدن دون متسسدز .وفسمدا يتعلدق ابلعند اةن دي املددارس،
ا ت تداشري سساساتسة متنوعة من أجس ضمان سالمة مجسم تالمس املدارس ،وق ّدمف معلومدات
مقصلة عن مي التداشري.
 -١٠٠ورحب ددف صد درشسا ابلت ددداشري املسس ددسة وال ساس دداتسة املتعلق ددة حبق ددون الوق ددس ،وأثن ددف علد د
جنوا أفريقسا خلقضاا معدل وفسات الرضم واألطقال.
 -١٠١و ّوميددف س دريالسون ابخلوددة اخلم ددسة املتعددددة القواعددات للتصدددب لقددريوس قددص املناعددة
البارية/انيدز ،فضالأب عن استمرار شراما الوقاية والعالج والرعاية.
 -١٠٢وأثنف سنغافورة عل ما تب لس جنوا أفريقسا من جاود متواصلة للناو ،شقوا التعلسم
من خالل زايدة فري ا صول عل التعلسم ،ا للك ل ش اي لوب انعاقة.
 -١٠3وشددجعف سددلوفسنسا جنددوا أفريقسددا عل د التصددديق عل د الربوتوكددول ارختسددارب امللحددق
ابلعاددد الدددو اخلدداي اب قددون ارقتصددادية وارجتماعسددة وال قافسددة ،وعل د الربوتوكددول ارختسددارب
رتقاقسة مناميضة التع ي .
 -١٠٤ورحد جندوا ال دودان ابةاددود الرامسدة إىل حت دي م ددتوايت املعسادة وال دمن عودداء
األولوية نلحة ا صول عل املسا وخدمات الصرمن الصحي.
 -١٠5وأشددارت النددرويا إىل أن جنددوا أفريقسددا مددا فت ددف تسيددد شقددوة النظددام الدددو
من هناية ظام القصس العنصرب فساا.

قددون ان ددان

 -١٠٦ورحظ ددف س ددرب ر م ددا م ددا حتق ددق م ددن تراج ددم ع دددد الوفس ددات النقاس ددسة ،وارتق ددا
متوسط العمر املتوقم ،والتداشري املت ة من أجس توسسم وان ا صول عل التعلسم.
 -١٠٧و ّوميف دولدة فل دوي شوضدم خودة العمدس الوطنسدة ملمافحدة العنصدرية والتمسسدز العنصدرب
وكر األجا وما يتصس ش لك من تعص .
 -١٠٨وأعرا ال ودان عن تقدير رعتماد جنوا أفريقسا خوة التنمسة الوطنسة ،وصساغة خودة
عمس وطنسة ملمافحة العنصرية والتمسسز العنصرب وما يتصس ش لك من تعص .
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 -١٠٩وأش ددادت ال ددويد شقب ددول جن ددوا أفريقس ددا معظ ددم التوص ددسات املنب ق ددة ع ددن اةول ددة ال ا س ددة
لالستعرا ،الدورب الاامس.
 -١١٠وأعرشددف سوي درا عددن قلقاددا إزاء تزايددد عدددد حددارت التع د ي الدديت أشلغددف هبددا املديريددة
امل تقلة لتحقسقات الارطة.
 -١١١ورحبف ليلند ابخلووات اليت ا ا جنوا أفريقسا من أجدس التصددب لمدر األجا د ،
وجرائم المراميسة ،ا للك اعتمادميا القوا ي لات الصلة.
 -١١٢ورحبددف تسمددور  -لسادديت ش ددن قددا ون ةنددة جنددوا أفريقسددا قددون ان ددان ،وقددا ون منددم
وممافحة ارجتار ابألش اي.
 -١١3وأعرشددف توغددو عددن تقددديرميا للتددداشري وانج دراءات الدديت ا د ا جنددوا أفريقسددا مددن أجددس
القضاء عل الققر ،وا د من عدم امل اواة.
 -١١٤ورحبدف تددو جادود جنددوا أفريقسددا الرامسدة إىل تعزيددز ا قدون ارقتصددادية وارجتماعسددة،
ور سسما اعتماد خوة التنمسة الوطنسة ،اليت ترمي إىل القضاء عل الققر وعدم امل اواة.
 -١١5ولقتف تركسا ار تبا إىل شعد التحدايت ،م دس البوالدة ،والققدر ،والتقداوت ارجتمداعي،
اليت ترتبط ارتباطاأب مباشراأب شتزايد معدرت اةرىة وكر األجا .
 -١١٦وأشددارت أوغندددا إىل ش درانما جنددوا أفريقسددا للعدالددة ارجتماعسددة وارقتصددادية للجمسددم،
فضالأب عن سساسا ا املتعلقة ابلتعلسم الاامس للجمسم.
 -١١٧وأعرش ددف أوكرا س ددا ع ددن ترحسبا ددا ابخلو د دوات املت د د ة م ددن أج ددس ض ددمان ا ددق
للجمسم ،وممافحة خمتل أشمال العن اةن ا والتمسسز.

التعل ددسم

 -١١٨وأش ددادت انم ددارات العرشس ددة املتح دددة اب ددال جن ددوا أفريقس ددا اخلود دوات الالزم ددة ملمافح ددة
ارجتار ابألش اي ،ش بس مناا اعتماد تاريعات جترم ارجتار ابلبار.
 -١١٩وأعرشددف الددورايت املتحدددة األمريمسددة عددن قلقاددا ألن الن دداء والقتسددات واملادداجرين وامل لسددات
وامل لسي ومزدوجي املسس اةن ي ومغدايرب اهلويدة اةن دا سة وحداملي صدقات اةن دي ر يزالدون يعدا ون
من العن والتحامس اجملتمعي.
 -١٢٠ورحبف أوروغواب ارو قا ون ممافحدة جدرائم المراميسدة وخوداا المراميسدة ،وابلتدداشري
الرامسة إىل ضمان إمما سة ا صول عل املسا وخدمات الصرمن الصحي.
 -١٢١ومين ت مجاورية فنزويال البولسقارية جنوا أفريقسا عل ما أشدتس من رايدة عاملسة
إعالن وشرانما عمس ديرابن.

تنقس

 -١٢٢وأشدداد الددسمن شتصددديق جنددوا أفريقسددا عل د العاددد الدددو اخلدداي اب قددون ارقتصددادية
وارجتماعسة وال قافسة ،وعل سن تاريعات ملناميضة التع ي .
 -١٢3وأعرشددف زامبسددا عددن قلقاددا إزاء ارتقددا معدددل ا تاددار املمارسددات الضددارة ،ددا للددك اختبددار
الع رية ،وطقوس العبور العنسقة أو الضارة ،وتاويس األعضاء التناسلسة املي صقات اةن ي.
 -١٢٤و ّوميف زمباشوب شتصديق جنوا أفريقسا عل العاد الددو اخلداي اب قدون ارقتصدادية
وارجتماعسة وال قافسة ،وتقدا تقاريرميا القورية.
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 -١٢5وأثنف ألبا سا عل تصديق جنوا أفريقسا عل الصموك الدولسة والتزامادا شنظدام ا وكمدة
العاملي.
 -١٢٦وأثنددف اةزائددر عل د جاددود جنددوا أفريقسددا
عمس وطنسة شا ن مي امل لة.

ددال ممافحددة العنص درية ،ووضددعاا خوددة

 -١٢٧ومينّد د ت أ غ ددور جن ددوا أفريقس ددا عل د د تص ددديقاا عل د د العا ددد ال دددو اخل دداي اب ق ددون
ارقتصادية وارجتماعسة وال قافسة.
 -١٢٨ومين ت األرجنتي جنوا أفريقسا عل اعتمادميا خوة التنمسة الوطنسة الديت ترمدي إىل ا د ّد
من الققر.
 -١٢٩وشد ددجعف أس د د السا جند ددوا أفريقسد ددا عل د د مواصد ددلة جاودميد ددا الرامسد ددة إىل تد ددوفري ا مايد ددة
الدستورية قون ان ان شصورة كاملة.
 -١3٠وأعرشف النم ا عن قلقاا إزاء است دام قوات األمن املقررب للقدوة ،والق داد
الارطة ،والعن ضد املرأة.

صدقومن

 -١3١وأشددادت ألرشسجددان ابعتمدداد جنددوا أفريقسددا خوددة التنمسددة الوطنسددة ،وانصددالحات الرامسددة
إىل ضمان ياية حقون ان ان.
 -١3٢وأثنددف ملدددي عل د جاددود جنددوا أفريقسددا الرامسددة إىل حت ددي فددري حصددول األطقددال
لوب انعاقة عل التعلسم من خالل سساسة التعلسم الاامس للجمسم.
 -١33ورحبف اململمة املتحدة شتنقس جنوا أفريقسا امل تمر خلوة التنمسة الوطنسة.
 -١3٤ولك ددر الوف ددد أن اةا ددود املب ول ددة فسم ددا يتعل ددق اب ددق الص ددحة ،ور س ددسما فسم ددا ددص
فريوس قص املناعة البارية/انيدز ،شددأت تدس ارميدا إل اخنقضدف حدارت ا تقدال القدريوس مدن
األم إىل الوقس ،وعدد الوفسات ،وانصاابت اةديدة ،وارتقم متوسط العمر املتوقم.
 -١35وأفاد الوفد كن املعدرت ا السة للوفسدات النقاسدسة قدد أتثدرت ابرتقدا معددرت انصداشة
شقددريوس قددص املناعددة البا درية/انيدز .وقددد اعتمدددت ا مومددة عدددداأب مددن التددداشري الدديت يتوقددم أن
يمون هلا أتثري إجيايب عل معدرت الوفسات النقاسسة.
 -١3٦ووضددم عدددد متزايددد مددن التددداشري مددن أجددس التصدددب للق دداد ،ددا للددك التا دريعات
املق ح ددة ماي ددة املبلغ ددي ع ددن امل الق ددات ،والت ددداشري املتعلق ددة قاض دداة املا ددتبس شض ددلوعام مي د
امل القدات املزعومددة ،وتلددك املتعلقددة فصدا املزيددد مددن كبددار مدوفقي القوددا العددام عددن اتلمددا م،
وك ا املسس ات اململقة عاةة مي امل لة.
 -١3٧وةمسددم الندداس مي د ا البلددد ،ددن فددسام األش د اي لوو انعاقددة واملادداجرون ،ا ددق
التعلسم األساسي .ويتمتم مجسم الناس كغل ميد ا قدون جندوا أفريقسدا؛ ور ي ردرم األجا د
إر من عدد قلسس جداأب مناا.
 -١3٨و اخلتدام ،شدمر الوفدد الددول علد مدا طرحتدس مدن أسد لة ومدا أعرشدف عندس مدن شدواغس،
وعل د ارميتمددام ال د ب أولت دس لالسددتعرا .،وأضددامن الوفددد أ ددس سددسنظر شعنايددة مجسددم التعلسقددات
ضمن إطار عملسة ارستعرا ،الدورب الاامس.
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اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -١3٩ستنظر جنوب أفريقيا يف التوصيات التالية ،وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب،
على أال يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة السادسة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:
 ١-١3٩التصدديق علددى االتفاقيدة الدوليددة حلمايددة حقدوق مجيد العمدا املهدداجرين وأفدراد
أسرهم (بوركينا فاسو)( ،النيجر)( ،أوغندا)( ،الفلبني)( ،سرياليون)؛
 ٢-١3٩التصديق بسرعة علدى االتفاقيدة الدوليدة حلمايدة حقدوق مجيد العمدا املهداجرين
وأفراد أسرهم (غواتيماال)؛
 3-١3٩النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي العما املهداجرين
وأفراد أسرهم (سري النكا)( ،السودان)؛
 ٤-١3٩التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيد األشداا
(الربتغا )( ،أملانيا)( ،سرياليون)؛

مدن االختفداء القسدري

 5-١3٩التصددديق مددن دون أتخددري علددى االتفاقيددة الدوليددة حلمايددة مجي د األشدداا
االختفاء القسري (الياابن)؛
 ٦-١3٩أن تص ددبر رفد دا يف االتفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة مجيد د األش دداا
القسري (ألبانيا)( ،مجهورية أفريقيا الوسطى)( ،العراق)؛

مددن

م ددن االختف دداء

 ٧-١3٩التصد ددديق علد ددى الربوتوكد ددو االختيد دداري التفاقيد ددة مناهضد ددة التع د د يب وغد ددري مد ددن
ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الالإنسددانية أو املهينددة (إسددبانيا)( ،الدددامنرك)( ،إيطاليددا)،
(لبنان)( ،اجلبل األسود)( ،السنغا )( ،بوركينا فاسو)( ،الربتغا )( ،الفلبني)( ،أملانيا)؛
٨-١3٩
(غواتيماال)؛

التص د ددديق بس د ددرعة عل د ددى الربوتوك د ددو االختي د دداري التفاقي د ددة مناهض د ددة التعد د د يب

 ٩-١3٩التصديق على الربوتوكوالت اليت تعهدت ابلتصديق عليها ،مبا يف ذلك الربوتوكو
االختياري التفاقية مناهضة التع يب (النمسا)؛
 ١٠-١3٩أن تصددبر رفد ا يف الربوتوكددو االختيدداري التفاقيددة مناهضددة التعد يب (ألبانيددا)،
(توغو)؛
 ١١-١3٩التصددديق علددى الربوتوكددو االختيدداري التفاقيددة مناهضددة التعد يب الد ي وقعددت
عليه يف عام ( 2006الربازيل)؛
 ١٢-١3٩مواصلة اختاذ تدابري ملن التع يب وغري من أشكا سوء املعاملة ،مبدا يف ذلدك
اخلطد ددوات الراميد ددة إىل التصد ددديق علد ددى الربوتوكد ددو االختيد دداري التفاقيد ددة مناهضد ددة التع د د يب
(جورجيا)؛
 ١3-١3٩تكثي ددف جهوده ددا الرامي ددة إىل التص ددديق عل ددى الربوتوك ددو االختي دداري التفاقي ددة
بسدبل منهدا إجدراء مشداورات تشدمل أصدحاب املصدلحة املتعدددين بشدنن
مناهضة التعد يبُ ،
إمكانية وض أنسب منوذج لآلليات الوقائية الو نية جلنوب أفريقيا (رواندا)؛
 ١٤-١3٩التصددديق علددى الربوتوكددو االختيدداري التفاقيددة مناهضددة التع د يب بغيددة إنشدداء
آلية وقائية و نية ملناهضة التع يب (شيلي)؛
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 ١5-١3٩التصديق علدى الربوتوكدو االختيداري التفاقيدة مناهضدة التعد يب ،وإنشداء آليدة
وقائية و نية (هنغاراي)؛
 ١٦-١3٩التصديق ،قبل اجلولة املقبلة من االستعراض الدوري الشامل ،علدى الربوتوكدو
االختياري التفاقية مناهضة التعد يب ،واعتمداد تددابري لتحسدني وصدو ضدحااي التعد يب إىل
العدالة ،و ُسبُل اجلرب ،وإعادة التنهيل (تشيكيا)؛
 ١٧-١3٩اختاذ مجي التدابري الالزمة لضدمان التحقيدق ابلكامدل يف مجيد التقدارير املتعلقدة
بسد ددوء املعاملد ددة والتع د د يب يف السد ددجون ومراكد ددز االحتجد دداز ،والتصد ددديق علد ددى الربوتوكد ددو
االختياري التفاقية مناهضة التع يب (إستونيا)؛
 ١٨-١3٩التصد ددديق علد ددى الربوتوكد ددو االختيد دداري التفاقيد ددة مناهضد ددة التع د د يب ،وقبد ددو
عمليات التفتيش الدولية ألماكن االحتجاز (النرويج)؛
 ١٩-١3٩التصددديق علددى الربوتوكددو االختيدداري امللحددق ابلعهددد الدددو اخلددا
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (إسبانيا)( ،الفلبني)( ،الربتغا )؛

ابحلقددوق

 ٢٠-١3٩التصددديق علددى الربوتوكددو االختيدداري التفاقيددة حقددوق الطفددل املتعلددق إبج دراء
تقدمي البالغات (إسبانيا)( ،الربتغا )( ،اجلبل األسود)؛
 ٢١-١3٩التصددديق علددى اتفاقيددة عددام  1954بشددنن وضد األشدداا عددد ي اجلنسددية،
واتفاقية عام  1961بشنن خفض حاالت انعدام اجلنسية (بلجيكا)( ،أملانيا)؛
 ٢٢-١3٩االنضدددمام إىل اتفد دداقييت انعد دددام اجلنسدددية لعد ددامي  1954و 1961وتنفي د د ا
(كينيا)؛
 ٢3-١3٩االنض دمام إىل اتفاقيددة عددام  1954بشددنن وض د األشدداا
واتفاقية عام  1961بشنن خفض حاالت انعدام اجلنسية (أسرتاليا)؛

عددد ي اجلنسددية،

 ٢٤-١3٩التصد ددديق علد ددى اتفاقيد ددة منظمد ددة العمد ددل الدوليد ددة رقد ددم  )1989(169بشد ددنن
الشعوب األصلية والقبلية (غواتيماال)؛
 ٢5-١3٩تعزيز اجلهود احملليدة الراميدة إىل التصددي لالسدرتقاق املعاصدر لط فدا والعمدا
بس ددبل منه ددا التصددديق عل ددى بروتوك ددو منظمددة العم ددل الدولي ددة ( )2014امللح ددق
الددريفينيُ ،
ابتفاقية العمل اجلربي (( )19٣0اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ٢٦-١3٩التصديق على تعديالت كمباال لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليدة
بشنن جر ة العدوان (لياتنشتاين)؛
 ٢٧-١3٩إعادة النظر يف إعالن إمكانية االنسحاب من نظام روما األساسي (بريو)؛
 ٢٨-١3٩إعددادة النظددر يف ق درار االنسددحاب مددن نظددام رومددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة
الدولية (اليوانن)؛
 ٢٩-١3٩التمسددك ابلتزامهددا وواجبا ددا مبوجددب نظددام رومددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة
الدولية (تشيكيا)؛
 3٠-١3٩مواصلة تعاوهنا البنَّاء م آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان (أذربيجان)؛

GE.17-12125

15

A/HRC/36/16

 3١-١3٩تيسد ددري زايرة املقد ددرر اخلد ددا املعد ددين ابألشد ددكا املعاصد ددرة للعنص د درية والتمييد ددز
العنصري وكر األجانب وما يتصل ب لك من تعصب (الكونغو)؛
 3٢-١3٩قبو لب زايرة البلد مدن قبدل املقدرر اخلدا املعدين حبدق اإلنسدان يف احلصدو
على ميا الشرب املنمونة وخدمات الصرف الصحي (أوروغواي)؛
 33-١3٩إنشدداء جلنددة دائمددة مشددرتكة بددني الددوزارات مددن أجددل حتسددني التنسدديق فيمددا يتعلددق
بتقدمي تقارير حقوق اإلنسان ،ومتابعة تنفي التوصيات (آيرلندا)؛
 3٤-١3٩إق د درار عمليد ددة مفتوحد ددة تقد ددوم علد ددى أسد ددا اجلد دددارة لد ددد اختيد ددار املرشد ددحني
الددو نيني النتادداابت هيئددات معاهدددات األمددم املتحدددة (اململكددة املتحدددة لربيطانيددا العظمددى
وآيرلندا الشمالية)؛
 35-١3٩ضمان توفر موارد كافية ملا يسمى مبؤسسدات الفصدل  9الديت تدؤدي ،ابعتبارهدا
هيئات رقابية مستقلة ،دورا حامس ا يف إعالء سيادة القانون واحلكم الرشيد (فنلندا)؛

 3٦-١3٩مواصلة تعزيز املؤسسات الو نية حلقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيدا وفقد ا لدسدتورها،
وذلك لتتمكن من ممارسة سلطا ا ،وتضطل مبهامها بنزاهة واستقاللية (إندونيسيا)؛
 3٧-١3٩إاتحددة مددا يكفددي مددن املددوارد املاليددة للجنددة جنددوب أفريقيددا حلقددوق اإلنسددان بغيددة
متكينها من أداء عملها (أوغندا)؛
 3٨-١3٩إنشاء آلية و نية مستقلة وفعالة ملن التعد يب ،مبدا يتوافدق وأحكدام الربوتوكدو
االختياري التفاقية مناهضة التع يب (سويسرا)؛
 3٩-١3٩إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل ،وختصيص ما يكفي مدن املدوارد املاليدة
لضمان التنفي الفعا لاللتزامات الدولية ذات الصلة (منغوليا)؛
 ٤٠-١3٩مواصددلة تددوفري التمويددل الكددايف ل ددار االس درتاتيجي املتوسددأل األجددل وصددقل
آلياته املوحدة للتاطيأل والرصد والتقييم دعما لتنفي الفعا (سنغافورة)؛
 ٤١-١3٩االلت د دزام ابإلصد ددالحات ذات الصد ددلة ابملشد ددرتايت واإلدارة اإللكرتونيد ددة ،مبد ددا يف
ذلددك التنفيد الكامددل خلطددة العمددل الو نيددة للشدراكة احلكوميددة املفتوحددة ،وإنشدداء آليددة دائمددة
للحوار م اجملتم املدين (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ٤٢-١3٩مواصد ددلة تنفي د د املبد ددادرات املتا د د ة يف إ د ددار إع د دالن وبد ددرانمج عمد ددل ديد ددرابن
(إكوادور)؛
 ٤3-١3٩التعجيد ددل بتنفي د د مشد ددروع قد ددانون من د د ومكافحد ددة ج د درائم الكراهيد ددة وخطد دداب
الكراهي ددة ،وخط ددة العم ددل الو ني ددة ملكافح ددة العنصد درية والتميي ددز العنص ددري وك ددر األجان ددب
وما يتصل ب لك من تعصب (إسبانيا)؛
 ٤٤-١3٩التعجي ددل ابعتم دداد مش ددروع ق ددانون مند د ومكافح ددة جد درائم الكراهي ددة وخط دداب
الكراهية (مدغشقر)؛
 ٤5-١3٩التعجيد ددل ابعتمد دداد مشد ددروع قد ددانون من د د ومكافحد ددة ج د درائم الكراهيد ددة وخطد دداب
الكراهية ،مبا يكفل وجود إ ار قانوين قوي ملكافحة ه اجلرائم (النرويج)؛
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 ٤٦-١3٩إجن دداز عملي ددة إقد درار مش ددروع ق ددانون مند د ومكافح ددة جد درائم الكراهي ددة وخط دداب
الكراهية (كواب)؛
 ٤٧-١3٩التعجيددل ابلعمليددة التش دريعية املتعلقددة خبطددة العمددل الو نيددة ملكافحددة العنص درية
والتمييز العنصري وكر األجانب وما يتصل ب لك من تعصب (تركيا)؛
 ٤٨-١3٩مواصلة ب اجلهود الراميدة إىل مكافحدة التمييدز العنصدري وخطداب الكراهيدة،
والتعجيل بتطبيدق القدانون املتعلدق درائم الكراهيدة وخطداب الكراهيدة املقددم إلبدداء تعليقدات
عامة عليه (تونس)؛
 ٤٩-١3٩اعتمدداد ق ددانون ع ددام  2016بش ددنن من د ومكافح ددة جد درائم الكراهي ددة وخط دداب
الكراهي د ددة ،والعم د ددل عل د ددى نش د ددر ثقاف د ددة التع د ددايش والنه د ددوض بق د دديم التس د ددامر (اإلم د ددارات
العربية املتحدة)؛
 5٠-١3٩ضمان توافق مشدروع قدانون مند ومكافحدة جدرائم الكراهيدة وخطداب الكراهيدة
مد االتفاقيددة الدوليددة للقضدداء علددى مجيد أشددكا التمييددز العنصددري ،والعمددل علددى بد كددل
جهد ممكن للتعجيل بتطبيقه (أوروغواي)؛
 5١-١3٩مواصلة العمدل علدى مكافحدة جدرائم الكراهيدة وخطداب الكراهيدة ،والتنكدد مدن
عدددم اسددتادام األحكددام اخلاصددة مبشددروع قددانون من د ومكافحددة ج درائم الكراهيددة وخطدداب
الكراهية لتقييد احلق يف حرية التعبري والداينة (إستونيا)؛
 5٢-١3٩ضمان التنفي املناسب ملشروع قانون مند ومكافحدة جدرائم الكراهيدة وخطداب
الكراهية ،ومشروع خطة العمل الو نية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكدر األجاندب
وما يتصل ب لك من تعصب ال ي سبق اعتماد (مجهورية مولدوفا)؛
 53-١3٩التعجيل ابحلصو على موافقة اهليئدة املعنيدة علدى مشدروع خطدة العمدل الو نيدة
ملكافحدة العنصدرية والتمييدز العنصدري وكدر األجاندب ومدا يتصدل بد لك مدن تعصدب ،وختصديص
املوارد املناسبة لتنفي ها (إثيوبيا)؛
 5٤-١3٩التعجيددل إبج دراءات اعتمدداد مشددروع خطددة العمددل الو نيددة ملكافحددة العنص درية
والتمييز العنصري وكر األجانب وما يتصل ب لك من تعصب (توغو)؛
 55-١3٩توحيد مشروع خطة العمل الو نية ملكافحدة العنصدرية والتمييدز العنصدري وكدر
األجانب وما يتصل ب لك من تعصب (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 5٦-١3٩مواص ددلة اجله ددود املب ول ددة الس ددتكما مش ددروع خط ددة العم ددل الو ني ددة ملكافح ددة
العنصرية والتمييز العنصري وكر األجانب وما يتصل ب لك من تعصب (انميبيا)؛
 5٧-١3٩اختد دداذ مجي د د اخلطد ددوات الالزمد ددة للتصد دددي لكد ددر األجاند ددب مد ددن خد ددال سد ددن
التشريعات املالئمة ،ووض برامج التوعية العامة ،والتشجي على التسدامر والتندوع الثقدايف،
واعتمداد خطدة عمدل و نيدة ملكافحدة العنصدرية والتمييدز العنصدري وكدر األجاندب ومدا يتصددل
ب لك من تعصب (السويد)؛
 5٨-١3٩مواصددلة تش ددجي تنفيدد إع ددالن وبددرانمج عم ددل ديددرابن تنفيد د ا فعدداالا م ددن قب ددل
اجملتم الدو من أجل مكافحة العنصرية (الصني)؛
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 5٩-١3٩إشراك اجملتم املددين ،والنشدطاء ،واملنظمدات غدري احلكوميدة ،ووسدائأل اإلعدالم يف
البحث عن أرضية مشرتكة بشنن مشروع قانون جرائم الكراهية (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ٦٠-١3٩تعزيددز التدددابري الراميددة إىل من د العنددف ضددد األجانددب .وتتضددمن ه د التدددابري
تثقيف ا وتوعية شاملني بشنن كر األجانب وحقوق املهاجرين ،مبن فيهم الالجئون ،وملتمسدو
اللجوء ،فضالا عن الربامج اليت تعزز االندماج (كندا)؛
 ٦١-١3٩رفد د مس ددتو ال ددوعي االجتم دداعي املن دداهض ألي ش ددكل م ددن أش ددكا األفك ددار
واملواقف اليت تنم عن كر األجانب والعنصرية خدمةا للتنمية املستدامة واالستقرار اإلقليمي
(هنغاراي)؛

 ٦٢-١3٩تنظيم محالت تثقيفية بشنن الوصو إىل سبل االنتصاف القضدائي بسدبب التمييدز
العنصري (تيمور  -ليشيت)؛
 ٦3-١3٩العمددل بتوصددية اللجنددة املعنيددة حبقددوق اإلنسددان الدديت تدددعو إىل مضدداعفة اجلهددود
الراميددة إىل مند واستئصددا مجيد مظدداهر العنصدرية وكددر األجانددب ،فضدالا عددن حتسددني عمددل
الشر ة يف تصديها ألعما العنف ضد غري املوا نني (هندورا )؛
 ٦٤-١3٩حتسني تصدي الشر ة ألعما العنف ضد األجانب (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛
 ٦5-١3٩مضاعفة اجلهود الرامية إىل من واستئصا مجي مظاهر العنصرية وكدر األجاندب،
وحتسني عمل الشر ة يف تصدديها ألعمدا العندف ضدد الالجئدني ،و دال اللجدوء ،واملهداجرين،
وغريهم (غواتيماال)؛
 ٦٦-١3٩مواصلة جهودها الرامية إىل من واستئصا مجي مظاهر العنصرية وكر األجانب،
وحتسني عمل الشر ة يف تصديها ألعما العنف ضد غري املوا نني (دولة فلسطني)؛
 ٦٧-١3٩عدم االكتفاء ابلعمل على تقدمي اجلناة إىل العدالة ،بل العمل أيضا على إجراء
حددوار بددني أصددحاب املصددلحة املعنيددني مددن أجددل معاجلددة األسددباب اجل ريددة لكددر األجانددب
(اتيلند)؛
 ٦٨-١3٩مقاضاة مرتك جرائم التمييز العنصري وكر األجانب ،والتشجي على احلدوار
فيما بني اجملتمعات احمللية يف حاالت النزاع (مجهورية أفريقيا الوسطى)؛
 ٦٩-١3٩اخت دداذ اإلجد دراءات املناس ددبة ملعاقب ددة األش دداا
العنصري وكر األجانب (أوغندا)؛

الد د ين حت ددركهم مش دداعر التميي ددز

 ٧٠-١3٩ضمان التحقيق يف مجي حوادث جرائم الكراهية وخطداب الكراهيدة ،ومقاضداة
مرتكبيها (إسرائيل)؛
 ٧١-١3٩العمل على حماسبة مرتك أعما العنف بداف كر األجانب (أسرتاليا)؛
 ٧٢-١3٩اختدداذ التدددابري القانونيددة املناسددبة ،مبددا يف ذلددك التعددويض عددن االعتددداءات علددى
املوا نني األجانب اليت تسدفر عدن وقدوع خسدائر يف األروا وأضدرار يف املمتلكدات يف بعدض
أحناء البلد (إثيوبيا)؛
 ٧3-١3٩مواص ددلة اجله ددود الرامي ددة إىل مكافح ددة مجيد د أش ددكا التميي ددز العنص ددري وك ددر
األجان ددب والعنصد درية ،وال س دديما م ددا يتعل ددق منه ددا ابلالجئ ددني ،و ددال اللج ددوء ،وامله دداجرين
(السنغا )؛
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 ٧٤-١3٩مواصددلة جهودهددا الراميددة إىل مكافحددة التمييددز وكددر األجانددب والعنص درية ضددد
غري املوا نني (بنغالديش)؛
 ٧5-١3٩مض دداعفة جهوده ددا ملند د واستئص ددا مجيد د مظ دداهر العنصد درية وك ددر األجان ددب
(مجهورية أفريقيا الوسطى)؛
 ٧٦-١3٩مكافحة مجي أشكا كر األجانب ورفض التمييز ضد املهاجرين (تشاد)؛
 ٧٧-١3٩اخت دداذ الت دددابري املناس ددبة ملكافح ددة أعم ددا العنصد درية وك ددر األجان ددب ض ددد غ ددري
املوا نني (الكونغو)؛
 ٧٨-١3٩تعزيد ددز سياسد ددتها الراميد ددة إىل مكافحد ددة العنص د درية ،والتمييد ددز العنصد ددري ،وكد ددر
األجانب وما يتصل ب لك من تعصب (كوت ديفوار)؛
 ٧٩-١3٩اختاذ مجي التددابري اإلضدافية الالزمدة ملند واستئصدا مجيد مظداهر أي شدكل
م ددن أش ددكا العنصد درية وك ددر األجان ددب ض ددد غ ددري امل ددوا نني ،مب ددن ف دديهم الالجئ ددون ،و ددالبو
اللجوء ،واملهاجرون (اليوانن)؛
 ٨٠-١3٩اخت دداذ ت دددابري ل دددرء خم ددا ر العن ددف ض ددد األجان ددب أو امله دداجرين أو ملتمس ددي
اللجوء (فرنسا)؛
 ٨١-١3٩اخت دداذ مجيد د الت دددابري الالزم ددة لوق ددف اس ددتغال امله دداجرين وملتمس ددي اللج ددوء
والالجئني ،وتيسري إدماجهم يف اجملتم (تركيا)؛
 ٨٢-١3٩من د التمييددز العنصددري وغددري مددن أشددكا التعبددري الدديت تنطددوي علددى إحيدداءات
ضد األجانب تنم عن كرههم (كينيا)؛
 ٨3-١3٩تعزيز التدابري الرامية إىل من واستئصا مجي مظداهر التمييدز وكدر األجاندب،
والعنف ضد الرعااي األجانب (رواندا)؛
 ٨٤-١3٩مواصد ددلة اجلهد ددود الراميد ددة إىل مكافحد ددة العنص د درية والتمييد ددز العنصد ددري وكد ددر
األجانب (ليبيا)؛
 ٨5-١3٩تشجي احلوار داخل اجملتمعات احمللية بغية التصدي لطسباب اجل رية للتمييز
والعنف (غواتيماال)؛
 ٨٦-١3٩ب

مزيد من اجلهود ملكافحة التمييز وكر األجانب (العراق)؛

 ٨٧-١3٩تكثيددف التدددابري الراميددة إىل التصدددي لالعتددداءات املنهجيددة علددى املهدداجرين
(موزامبيق)؛
 ٨٨-١3٩مواصددلة حتسددني اس درتاتيجيات وخطددأل التنميددة االجتماعيددة واالقتصددادية بغيددة
جتنب كر األجانب وغري من أشكا التعصب حيا األجانب يف جنوب أفريقيا (أوكرانيا)؛
 ٨٩-١3٩تعزيددز الوقايددة مددن اجل درائم العنيفددة الدديت تُرتكددب ضددد أف دراد الفئددات الضددعيفة،
والتحقيق فيها ،ومقاضاة مرتكبيها (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 ٩٠-١3٩النظر يف توسي نطاق سياسة العمل اإلجيايب ليشمل السكان امللونني (بريو)؛
 ٩١-١3٩محاية األشاا
(الربتغا )؛
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 ٩٢-١3٩محاية األشاا

املصابني ابملهق (الكونغو)؛

 ٩3-١3٩اختدداذ تدددابري حلمايددة األشدداا
لتعزيز التسامر واحرتام التنوع (إسرائيل)؛

املصددابني ابملهددق ،وتطددوير احلمددالت التثقيفيددة

 ٩٤-١3٩إج دراء حتقيددق شددامل يف حددوادث اختطدداف وقتددل األشدداا
املبلغ هبا ومقاضاة مرتكبيها (سرياليون)؛
 ٩5-١3٩إدراج محاية األشاا

املصددابني ابملهددق

املصابني ابملهق ضمن خطأل عملها (هندورا )؛

 ٩٦-١3٩تعزي ددز محاي ددة األش دداا املص ددابني ابمله ددق م ددن العن ددف واالختط دداف والتميي ددز
والوصم وما يتصل ب لك من تعصب (موريتانيا)؛
 ٩٧-١3٩إشراك فرقة عمل املنظمات غري احلكومية املعنية ابملثليات واملثليني ومزدوجدي
املي د ددل اجلنس د ددي ومغ د ددايري اهلوي د ددة اجلنس د ددية وح د دداملي ص د ددفات اجلنس د ددني ،وحت د ددديث وتنفيد د د
االسدرتاتيجية الو نيددة للمثليددات واملثليددني ومزدوجددي امليددل اجلنسددي ومغددايري اهلويددة اجلنسددانية
وحاملي صفات اجلنسني (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 ٩٨-١3٩وضد سياسددات وخطددأل وتنظدديم محددالت إعالميددة هبدددف القضدداء ،علددى مجي د
املستوايت ،على القوالب النمطية ،والتمييز ضدد األشداا علدى أسدا مديلهم اجلنسدي أو
هددويتهم اجلنسددانية ،مد الرتكيددز بصددفة خاصددة علددى املددوسفني العمددوميني واملسددؤولني عددن إنفدداذ
القانون (شيلي)؛
 ٩٩-١3٩تعزيد ددز محايد ددة املثليد ددات واملثليد ددني ومزدوجد ددي امليد ددل اجلنسد ددي ومغد ددايري اهلويد ددة
اجلنس ددانية وح دداملي ص ددفات اجلنس ددني م ددن الوص ددم ،والتح ددر  ،والتميي ددز م ددن خ ددال تعزي ددز
التسددامر بشددنن التنددوع اجلنسددي ،واهلددوايت اجلنسددانية املاتلفددة ،ومددن خددال تصددنيف واضددر
يُدرج أعما العنف ضد هؤالء األشاا ضمن جرائم الكراهية (بلجيكا)؛
 ١٠٠-١3٩اختد دداذ تد دددابري عاجلد ددة وفعالد ددة للتحقيد ددق يف أعمد ددا التمييد ددز والعند ددف ضد ددد
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسدني
وإنزا عقوابت فعالة مبرتكبيها (األرجنتني)؛
 ١٠١-١3٩اختدداذ خطددوات لكفالددة الوقايددة مددن حدداالت العنددف ضددد األشدداا
أسا امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها (إسرائيل)؛

علددى

 ١٠٢-١3٩تعزيددز نظددام الرصددد والتحليددل واإلبددال فيمددا يتصددل درائم العنددف والتمييددز
ضد األفراد على أسا امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية (هولندا)؛
 ١٠3-١3٩النظر يف إيالء االهتمدام علدى سدبيل األولويدة للشدعوب األصدلية ،وال سديما
فيما يتعلق ابللغة ،والتعليم ،وإعادة توزي األراضي (بريو)؛
 ١٠٤-١3٩زايدة الكفدداءة والتنفي د املنهجددي لقددانون تنميددة املددوارد املعدنيددة يف جمدداالت
العمالة ،واإلسكان ،والتنمية االجتماعية ومحاية البيئة (كابو فريدي)؛
 ١٠5-١3٩مواصلة تطوير وتنفي إ ار جيعل الشركات ،وال سيما يف قطداع الصدناعات
االستاراجية ،ختضد للمسداءلة عدن انتهاكدات حقدوق اإلنسدان والتددهور البيئدي النداجم عدن
عمليا ا (الفلبني)؛
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 ١٠٦-١3٩حتديددد وإنفدداذ لددوائر تضددمن امتثددا الشددركات للمعددايري الدوليددة والو نيددة
املتصلة حبقوق اإلنسان ،والعمل ،والبيئة وغريها (توغو)؛
١٠٧-١3٩

مواصلة مكافحة العنف واجلر ة يف املدن الكرب (أنغوال)؛

١٠٨-١3٩
(كابو فريدي)؛

تعزيددز جهودهددا الراميددة إىل مكافحددة اسددتادام قددوات الشددر ة املفددرة للقددوة

 ١٠٩-١3٩تنق ددير الق ددوانني والسياس ددات املتعلق ددة حبف ددا الش ددر ة عل ددى النظ ددام الع ددام
واستادام القوة ،مبا يف ذلك استادام موسفي إنفاذ القانون القوة القاتلة (اليوانن)؛
 ١١٠-١3٩اختدداذ املزيددد مددن اإلج دراءات فيمددا يتعلددق مبراقبددة وتدددريب قددوات األمددن يف
جما حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك التصدي للعندف املتصدل بكدر األجاندب ،والتنكدد مدن أن
قوات األمن اليت تنف القانون متتثل معايري األمم املتحدة (النمسا)؛
 ١١١-١3٩مضدداعفة اجلهددود الراميددة إىل احلددد مددن اسددتادام الشددر ة املفددرة للقددوة مددن
خ ددال بد د جه ددود ش دداملة لتثقي ددف أفد دراد الش ددر ة بش ددنن اإلجد دراءات الس ددليمة ،ومالحق ددة
املسؤولني عن إنفاذ القانون ال ين يرفضون االنصياع (آيسلندا)؛
 ١١٢-١3٩اختدداذ تدددابري فعالددة ملند االسددتادام املفددرة للقددوة ،ومحايددة حقددوق اإلنسددان
لطشاا املوجودين يف مرافق االحتجاز (الكرسي الرسو )؛
١١3-١3٩
(املكسيك)؛

حتسني الظروف يف مراكز االحتجاز ،وجتندب االكتظدا  ،واحتجداز املهداجرين

١١٤-١3٩
التع يب (أملانيا)؛

ضمان قيام املديرية املستقلة لتحقيقات الشدر ة ابلتحقيدق يف مجيد ادعداءات

 ١١5-١3٩تكثيف جهودها الراميدة إىل حتسدني املسداعدة القانونيدة لطشداا املعدوزين
مددن أجددل ضددمان إاتحددة إمكانيددة وصددو اجلمي د إىل العدالددة ،واحلصددو علددى حماكمددة عادلددة
(بوروندي)؛
 ١١٦-١3٩التنكد ددد مد ددن أن مشد دداري القد ددوانني املتعلقد ددة ابحملد دداكم التقليديد ددة والزعمد دداء
التقليددديني الدديت توجددد قيددد املناقشددة حالي دا متوافقددة م د االلتزامددات الدوليددة جلنددوب أفريقيددا
(فرنسا)؛
١١٧-١3٩
الروسي)؛

االسددتمرار يف إيددالء مزيددد مددن االهتمددام لتحسددني سدديادة القددانون (االحتدداد

 ١١٨-١3٩مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان احلق يف احلصو على املعلومات واحلق
يف حريددة التعبددري ابعتمدداد لددوائر تتوافددق ودسددتور جنددوب أفريقيددا ،واملعاهدددات وااللتزامددات
الدولية جلنوب أفريقيا (بولندا)؛
 ١١٩-١3٩مراجعة الدنص احلدا ملشدروع قدانون محايدة معلومدات الدولدة مدن أجدل إزالدة
أي قيددود علددى حريددة التعبددري ،مبددا يف ذلددك االضددطهاد غددري املددربر للمبلغددني عددن املاالفددات
(السويد)؛
 ١٢٠-١3٩مواصلة تنقدير مشدروع قدانون محايدة معلومدات الدولدة حبيدث حيدرتم ابلكامدل
القانون الدو حلقوق اإلنسان ،وال سيما احلق يف حرية الرأي والتعبري (سويسرا)؛
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 ١٢١-١3٩محاية الصحفيني والكتاب ،وال سيما الد ين يعملدون يف املؤسسدات اإلعالميدة
اململوكة للدولة أو هيئات البث العامة ،ليتمكنوا مدن العمدل حبريدة ومدن دون خدوف مدن االنتقدام
لتعبريهم عن آراء نقدية أو تغطيتهم مواضي ابلغة األ ية قد تر احلكومة أهنا مواضي حساسة
(السويد)؛
١٢٢-١3٩
(لياتنشتاين)؛

ضمان إخضاع مجي عمليات مراقبة االتصاالت ملعيار الضدرورة والتناسدب

 ١٢3-١3٩اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان إخضاع مجي عمليات أجهزة االستابارات
للمراقبة من خال آلية مراقبة مستقلة (لياتنشتاين)؛
 ١٢٤-١3٩تعزيز التددابري الراهندة الديت ترمدي إىل مكافحدة االجتدار ابلبشدر وتعزيدز تددابري
محاية ضحااي (سري النكا)؛
 ١٢5-١3٩توثيق التعاون م الوكاالت احلكومية وغدري احلكوميدة األجنبيدة ذات الصدلة
م ددن أج ددل التص دددي لالجت ددار ابألش دداا  ،وض ددمان ت ددوفري احلماي ددة املالئم ددة ملاتل ددف فئ ددات
الضحااي ،مبن فيهم الضحااي من الرعااي األجانب (اتيلند)؛
 ١٢٦-١3٩مواصلة اجلهدود الراميدة إىل مكافحدة االجتدار ابألشداا  ،وال سديما النسداء
واأل ف ددا  ،يف إ ددار تطبي ددق التشد دريعات الو ني ددة واالتفاقي ددات الدولي ددة ال دديت ص دددقت عليه ددا
جنوب أفريقيا (اإلمارات العربية املتحدة)؛
١٢٧-١3٩

مواصلة اختاذ تدابري ملكافحة االجتار ابلبشر (أذربيجان)؛

 ١٢٨-١3٩مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار ابألشاا
الفعا لقانون من ومكافحة االجتار ابألشاا (ملديف)؛

من خدال التنفيد

 ١٢٩-١3٩النظددر يف وض د خطددة عمددل و نيددة بشددنن االجتددار ابألشدداا  ،م د الرتكيددز
بوجه خا على بياانت االجتار ابأل فا (بنغالديش)؛
 ١3٠-١3٩مواصددلة تعزيددز التنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة املسددتدامة ،والقضدداء علددى
الفقر وحتسني مستوايت معيشة الشعب (الصني)؛
 ١3١-١3٩االستناد إىل تقاليدها املتعلقة بسيادة القانون من أجل العمدل بنشداة علدى
مكافحددة الفسدداد وغددري مددن العقبددات الدديت تعددرتض إعمددا احلقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة
والثقافية ،واملدنية والسياسية لشعبها (النرويج)؛
١3٢-١3٩

مواصلة جهودها لتنفي التدابري الرامية إىل حتويل اقتصاد البلد (ابكستان)؛

 ١33-١3٩مواصلة ب اجلهود من أجل ضمان التمت ابحلقدوق يف العمدل ،والصدحة،
والتعليم ،والغ اء (االحتاد الروسي)؛
 ١3٤-١3٩مواصددلة تعزيددز ال دربامج االجتماعيددة يف سددياق بندداء الدولددة وحتقيددق الددتالحم
االجتماعي (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
١35-١3٩

مواصلة جهودها الرامية إىل تنفي خطة البلد للتنمية الو نية (ابكستان)؛

 ١3٦-١3٩مواصددلة تدددعيم خطددة التنميددة الو نيددة بشددنن القضدداء علددى الفقددر (مجهوريددة
فنزويال البوليفارية)؛
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 ١3٧-١3٩مض دداعفة جهوده ددا ملواجه ددة التح دددايت يف جم ددا احلق ددوق االقتص ددادية ،أي
احلد من البطالة وختفيف حدة الفقر (إندونيسيا)؛
 ١3٨-١3٩تعزيز تدابريها السياساتية والربانجمية الرامية إىل التصدي للتحدايت الكبرية
املتمثلة يف عدم املساواة ،والفقر ،والبطالة (زمبابوي)؛
 ١3٩-١3٩مضدداعفة اجلهددود الراميددة إىل حتسددني إمكانيددة حصددو الشددباب واجملموعددات
الضعيفة على العمل الالئق (أنغوال)؛
 ١٤٠-١3٩مواص ددلة تنفيد د الد دربامج الرامي ددة إىل تعزي ددز النم ددو االقتص ددادي ،واحل ددد م ددن
البطالة (االحتاد الروسي)؛
١٤١-١3٩
(مدغشقر)؛

مواصلة ضمان توفري احلمايدة االجتماعيدة علدى حندو فعدا للفئدات الضدعيفة

١٤٢-١3٩

مواصلة تنفي اإلجراءات الرامية إىل احلد من الفقر وعدم املساواة (كواب)؛

١٤3-١3٩

تعزيز سياستها الرامية إىل مكافحة الفقر يف املنا ق الريفية (كوت ديفوار)؛

 ١٤٤-١3٩مواصلة سياستها الراميدة إىل احلدد مدن الفقدر ،وال سديما يف صدفوف الفئدات
الضعيفة ،يف املنا ق املعزولة والريفية (جيبويت)؛
 ١٤5-١3٩مواصددلة مسدداعيها بشددنن التنميددة والتافيددف مددن حدددة الفقددر علددى نطدداق
اجملتمع دات احمللي دة ،وال سدديما يف صددفوف الفئددات الضددعيفة مثددل النسدداء واأل فددا (مجهوريددة
إيران اإلسالمية)؛
 ١٤٦-١3٩اخت دداذ املزي ددد م ددن اخلطد دوات لتحس ددني أحد دوا الفئ ددات الض ددعيفة م ددن س ددكاهنا،
وال سيما األ فا الفقدراء الد ين يعدانون مدن انعددام األمدن الغد ائي وسدوء املعاملدة ،واألشداا
ذوي اإلعاقة ال ين ال يزالون يتعرضون للوصم والتمييز (بولندا)؛
١٤٧-١3٩

مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على الفقر وعدم املساواة (لبنان)؛

 ١٤٨-١3٩مواص ددلة جهوده ددا الرامي ددة إىل القض دداء عل ددى الفق ددر والتف دداوت االجتم دداعي
(جنوب السودان)؛
 ١٤٩-١3٩مواصلة جهودها الرامية إىل حتقيق التنمية ،واحلد من الفقدر ،والقضداء علدى
التمييز العنصري (اليمن)؛
١5٠-١3٩

مواصلة جهودها الرامية إىل احلد من الفقر وعدم املساواة (أذربيجان)؛

 ١5١-١3٩مواصلة تعزيز سياسات التنمية الريفية حلمايدة حقدوق املدزارعني وغدريهم مدن
العاملني يف املنا ق الريفية (مجهورية بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ١5٢-١3٩اسددتطالع إمكانيددة إاتحددة دخددل أساسددي للجمي د بدددالا مددن نظددام احلمايددة
االجتماعية احلا  ،وذلك ابلتشاور م مجي أصحاب املصلحة (هاييت)؛
 ١53-١3٩التعجيل ابلعمليات التشاورية والتشريعية الالزمة إلنشاء نظام اسدتحقاقات
التقاعددد اإللزامددي جلميد األشدداا العدداملني الد ين يتقاعدددون بسددبب كددرب السددن أو اإلعاقددة
(موريشيو )؛
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 ١5٤-١3٩تعزيددز التقدددم احملددرز يف تددوفري السددكن الالئددق مددن خددال ب درامج مثددل منحددة
املستو نات البشرية املتكاملة ومنحة تنمية املستو نات احلضرية (ماليزاي)؛
 ١55-١3٩مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان حصو األسر املعيشية ،واملددار واملرافدق
الصحية على امليا املنمونة ،وخدمات الصرف الصحي (جيبويت)؛
 ١5٦-١3٩االسد ددتمرار يف تعزيد ددز إعمد ددا حقد ددوق اإلنسد ددان يف امليد ددا وخد دددمات الصد ددرف
الصحي ،م إيالء اهتمام خا لضمان حصو مجيد املنداز  ،واملراكدز الصدحية ،واملؤسسدات
التعليمية على ميا الشرب املنمونة ،وخدمات الصرف الصحي احملسنة (إسبانيا)؛
 ١5٧-١3٩مواصلة اجلهود الرامية إىل ضدمان حصدو مجيد األسدر املعيشدية ،واملددار ،
واملرافق الصحية على امليا املنمونة ،وخدمات الصرف الصحي (أوروغواي)؛
 ١5٨-١3٩اختاذ مجي التددابري الالزمدة لالسدتفادة إىل أقصدى حدد مدن توزيد األراضدي،
وتنفيد د اإلص ددال الزراع ددي ،وتق دددمي م ددا يكف ددي م ددن ال دددعم والت دددريب للجه ددات املس ددتفيدة،
ابلتشاور الوثيق م مجي اجلهات صاحبة املصلحة (هاييت)؛
 ١5٩-١3٩مواصلة اختاذ تدابري من أجل القضاء على املظامل التارخييدة ،وعددم املسداواة
يف مجي د القطاعددات ،وال سدديما يف قطدداعي الصددحة والتعلدديم ،بغيددة حتسددني مسددتوايت معيشددة
مجي السكان (انميبيا)؛
 ١٦٠-١3٩مواصددلة جهودهددا الراميددة إىل حتسددني فددر احلصددو علددى خدددمات الرعايددة
الصحية (السودان)؛
 ١٦١-١3٩مواصددلة اجلهددود الراميددة إىل ضددمان حصددو مجي د مددوا ين جنددوب أفريقيددا
على الرعايدة الصدحية اجليددة مبدا يتماشدى مد اجلهدود الراميدة إىل حتقيدق تغطيدة شداملة للرعايدة
الصحية حبلو عام ( 20٣0ماليزاي)؛
 ١٦٢-١3٩تعزيز اجلهود الرامية إىل تقليص الفجوة املوجدودة يف جمدا الرعايدة الصدحية
بني املنا ق الريفية واملنا ق احلضرية (الكرسي الرسو )؛
 ١٦3-١3٩اختدداذ تدددابري فعالددة للقضدداء علددى التفدداوت يف تددوفري الرعايددة الصددحية بددني
املنددا ق الريفيددة واملنددا ق احلض درية ،وحتسددني نوعيددة اخلدددمات الصددحية يف مجي د أحندداء البلددد،
بسبل منها اعتماد التشريعات والتعديالت الفعالة بشنن برامج الصحة الو نية (ملديف)؛
ُ
١٦٤-١3٩

مواصلة معاجلة مسنلة الوفيات النفاسية (الربتغا )؛

 ١٦5-١3٩تدددعيم بدرامج الوقايددة مددن داء السددل والقضدداء عليدده وتنفيد ها تنفيد ا كددامالا
واالخنراة يف التعاون الدو يف ه ا الصدد (مجهورية كوراي الشعبية الد قرا ية)؛
 ١٦٦-١3٩مواص ددلة اخت دداذ ت دددابري للقض دداء عل ددى التميي ددز ،وزايدة جهوده ددا الرامي ددة إىل
التصدي ل صابة بفريو نقص املناعة البشرية من خال ضمان املساواة يف فر احلصو
على العالج والدعم (الياابن)؛
 ١٦٧-١3٩مواصلة جهودها يف جما مكافحة فريو نقص املناعة البشدرية مدن خدال
اعتماد سياسة و نية شاملة للتعامل م الوابء واألمراض املنقولة جنسي ا وداء السل (ليبيا)؛
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١٦٨-١3٩
البشرية (تركيا)؛

زايدة مددا تب لدده مددن جهددود مددن أجددل التصدددي لددوابء فددريو نقددص املناعددة

١٦٩-١3٩

مواصلة برامج مكافحة فريو نقص املناعة البشرية/اإليدز (اجلزائر)؛

 ١٧٠-١3٩تعزيددز السياسددات الو نيددة يف جمددا التغطيددة الصددحية العامددة ،وال سدديما يف
جما مكافحة فريو نقص املناعة البشرية/اإليدز يف املنا ق الريفية (أنغوال)؛
 ١٧١-١3٩مواصددلة تنفي د التدددابري الراميددة إىل الوقايددة مددن نقددل فددريو نقددص املناعددة
البشرية/اإليدز (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ١٧٢-١3٩كفالددة إدراج التثقيددف اجلنسددي الشددامل يف املندداهج الدراسددية ،مبددا يف ذلددك
ما يتعلق ابلقبو  ،ووسائل من احلمل ،والعنف اجلنساين (الدامنرك)؛
 ١٧3-١3٩حتسني معدارف العداملني يف جمدا الرعايدة الصدحية واملدراهقني بشدنن الصدحة
بسددبل منهددا التثقيددف اجلنسددي الشددامل ال د ي يشددمل الرجددا
واحلقددوق اجلنسددية واإلجنابيددةُ ،
والفتيان (آيسلندا)؛
 ١٧٤-١3٩من احلمل غري املرغوب فيده علدى النحدو املنصدو
إهناء احلمل (آيسلندا)؛

عليده يف قدانون اختيدار

 ١٧5-١3٩ب د املزيددد مددن اجلهددود مددن أجددل حتقيددق املسدداواة والوصددو الشددامل إىل
التعليم (مجهورية كوراي الشعبية الد قرا ية)؛
 ١٧٦-١3٩زايدة أنشددطتها الراميددة إىل اإلعمددا الكامددل للحددق يف التعلدديم ،واالسددتمرار
يف زايدة االستثمار يف ه ا اجملا (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ١٧٧-١3٩مواصلة توسدي نطداق إمكانيدة احلصدو علدى تعلديم عدام ندوعي ،فضدالا عدن
ضددمان تكددافؤ الفددر لكددي ال يتالددف أحددد عددن الركددب ،مددن املرحلددة االبتدائيددة إىل الثانويددة
ومنها إىل املستو اجلامعي (بوتسواان)؛
 ١٧٨-١3٩ضمان الوصو غري املشروة إىل التعليم االبتدائي والثانوي والعدا ألفدراد
مجي د فئددات اجملتم د  ،بغددض النظددر عددن حددالتهم االجتماعيددة واالقتصددادية أو انتمددائهم اإلثددين
أو نوع جنسهم (أملانيا)؛
 ١٧٩-١3٩حتسني نوعية التعليم األساسي من خال بدرامج تكفدل إملدام املدرسدني علدى
حن د كو كد ك
داف مبضددامني املعددارف ،وحصددوهلم علددى التدددريب املالئددم ،فض دالا عددن إعطدداء األولويددة
ألشد املدار حرماانا من حيث اهلياكل األساسية وبرامج التحسني األخر (كندا)؛
١٨٠-١3٩

مواصلة زايدة االستثمار من أجل حتسني التعليم يف املنا ق الريفية (الصني)؛

 ١٨١-١3٩االسددتمرار يف تددوفري مددوارد كافيددة لددربانمج بندداء املدددار يف املقا عدات حد
يتسىن للمزيد من األ فا  ،وال سيما ال ين ينتمون إىل اجملتمعدات الريفيدة الفقدرية ،االلتحداق
مبدار آمنة وذات جتهيزات كافية (سنغافورة)؛
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 ١٨٢-١3٩مواصلة جهودها من أجل حتسني جودة التعلديم ،مبدا يف ذلدك جدودة وتدوافر
املرافددق املدرسددية ،واملددواد التعليميددة ،وهيئددة التدددريس ،واملندداهج الدراسددية ،وإيددالء األولويددة
للمدار األشد حرماانا (دولة فلسطني)؛
 ١٨3-١3٩اختدداذ تدددابري ملموسددة لضددمان احلددق يف التعلدديم للجمي د  ،م د الرتكيددز علددى
خفض مستو التسرب ،وحتسني نوعية التعليم (مجهورية مولدوفا)؛
 ١٨٤-١3٩ت ددوفري احلل ددو املناس ددبة للح ددد م ددن االخنف دداض الكب ددري يف مع ددد االلتح دداق
ابملدار يف مرحلة التعليم الثانوي ،وال سيما يف صفوف الفتيات (موريتانيا)؛
 ١٨5-١3٩إيددالء األولويددة إلبقدداء الفتيددات يف املدددار  ،وإاتحددة الفددر و يئددة البيئددة
لتمكينهن من التقدم على قدم املساواة م زمالئهن ال كور (بوتسواان)؛
 ١٨٦-١3٩مواصلة توفري التثقيف يف جما حقوق اإلنسان ،وال سيما من خال إاتحدة
احلصو على املعلومات ،وتعزيز اآلليات احلالية للحماية واجلرب (إكوادور)؛
١٨٧-١3٩
(إسرائيل)؛

اعتم دداد ت دددابري لض ددمان ت ددوفري التعل دديم الش ددامل لطش دداا

ذوي اإلعاق ددة

 ١٨٨-١3٩إيددالء األولويددة إلعمددا احلددق يف التعلدديم األساسددي الشددامل جلميد األ فددا
ذوي اإلعاقة (أسرتاليا)؛
 ١٨٩-١3٩مواص ددلة جهوده ددا الرامي ددة إىل مكافح ددة مجيد د أش ددكا التميي ددز ض ددد املد درأة،
ومكافحة ممارسة العنف ضد النساء ،وتشجي تقلدهن املناصب العليا لصن القرار (تونس)؛
١٩٠-١3٩
(زمبابوي)؛

تدعيم براجمها املستمرة الرامية إىل تعزيز متكني املرأة واملساواة بدني اجلنسدني

١٩١-١3٩

تقوية جهودها الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني (تيمور  -ليشيت)؛

 ١٩٢-١3٩اختاذ تدابري عاجلة إللغاء القوانني اليت متيز ضدد املدرأة يف أمدور مثدل الدزواج
والعالقات األسرية (األرجنتني)؛
 ١٩3-١3٩التعجيددل بسددن مشددروع القددانون املقددرت لتمكددني املدرأة وحتقيددق املسدداواة بددني
اجلنسني (ملديف)؛
 ١٩٤-١3٩اعتمداد مشدروع قددانون متكدني املدرأة وحتقيدق املسداواة بددني اجلنسدني يف أقددرب
وقت ممكن (إسبانيا)؛
 ١٩5-١3٩تكثيف مكافحتها للتمييز ،والعندف اجلنسداين ،واقدتالع جد ور قبدو ذلدك
اجتماعي د ا ،وزايدة اجلهددود حلمايددة الضددحااي ،وتددوفري سددبل االنتصدداف ملددن تُنتهددك حقددوقهم،
فضالا عن جهود مساءلة اجلناة (تشيكيا)؛
 ١٩٦-١3٩من د ومكافحددة مجي د أشددكا التمييددز ،والقضدداء علددى العنددف ضددد امل درأة،
مبا يف ذلك العنف األسري (الفلبني)؛
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 ١٩٧-١3٩احلددد مددن العنددف ضددد املدرأة مددن خددال محددالت التوعيددة والتعبئددة الراميددة إىل
تغيددري األع دراف االجتماعيددة ،وتعزيددز املسدداءلة القانونيددة بشددكل كبددري يف حدداالت العنددف ضددد
امل درأة ،وحتسددني التاطدديأل االس درتاتيجي الددو ين مددن أجددل تعبئددة املددوارد ،وحتسددني التنسدديق يف
جما مكافحة العنف ضد املرأة (كندا)؛
 ١٩٨-١3٩تنفيد اسدرتاتيجية و نيددة مددن أجددل تعددديل أو استئصددا املمارسددات الضددارة
والقوالددب النمطيددة الدديت متيددز ضددد امل درأة ،وذلددك وفق دا التفاقيددة القضدداء علددى مجي د أشددكا
التمييز ضد املرأة (أوروغواي)؛
 ١٩٩-١3٩تعزيز اجلهود الرامية إىل مند ومكافحدة مجيد أشدكا التمييدز والعندف ضدد
امل درأة مددن خددال اعتمدداد وتنفي د تدددابري فعالددة بشددنن ه د املسددنلة ،والتنكددد مددن أن النسدداء
ضحااي العنف حيصلن على املساعدة املالئمة ،وأن اجلناة يقدمون إىل العدالة (إيطاليا)؛
 ٢٠٠-١3٩العمددل مددن أجددل القضدداء علددى املمارسددات الثقافيددة أو التقليديددة الضددارة ضددد
النس دداء والفتي ددات م ددن خ ددال تنظ دديم مح ددالت تثقيفي ددة ،وتش ددجي اإلب ددال هبد د املمارس ددات،
وإدانتهددا علني د ا؛ والعمددل بصددورة عاجلددة علددى ختصدديص ميزانيددة كافيددة مددن أجددل تنفي د التدددابري
الرئيسددية املتصددلة بقددانون مكافحددة العنددف األسددري؛ وتعزيددز اجلم د املنددتظم والشددامل للبيدداانت
املص ددنفة ذات الصد دلة ميد د أش ددكا العن ددف ض ددد املد درأة ،مب ددا يف ذل ددك قت ددل اإلانث ،وعن ددف
العشري ،واالسرتشاد هب البياانت يف سياسات رصدها تلك األفعا والتصدي هلا (آيرلندا)؛
 ٢٠١-١3٩اختدداذ مجي د التدددابري الالزمددة لضددمان متت د النسدداء والفتيددات بكامددل حقددوق
بسبل منها مكافحة العنف اجلنسي واجلنساين (إستونيا)؛
اإلنسانُ ،
٢٠٢-١3٩

مواصلة األعما الرامية إىل مكافحة العنف اجلنساين (جيبويت)؛

٢٠3-١3٩

تعزيز اجلهود املب ولة ملكافحة العنف ضد املرأة (فرنسا)؛

 ٢٠٤-١3٩إجراء حتقيق شامل يف األسباب اجل رية للعنف اجلنساين ،وبنداء التددخالت
السياساتية املستقبلية على أسا نتائجه (النرويج)؛
 ٢٠5-١3٩تعزي ددز الت دددابري الرامي ددة إىل معاجل ددة املس ددنلة اخلط ددرية واملس ددتمرة املتمثل ددة يف
العنف ضد املرأة ،ومراعاة توصيات املقررة اخلاصدة املعنيدة مبسدنلة العندف ضدد املدرأة وأسدبابه
وعواقبه (الياابن)؛
 ٢٠٦-١3٩ضمان تنفي قانون مكافحة العنف األسري ،وال سيما فيما يتعلدق ابلعندف
ضد املرأة (انميبيا)؛
 ٢٠٧-١3٩تفعيل اجمللس الو ين ملكافحدة العندف اجلنسداين وختصديص مدوارد كافيدة لده،
ووض خطة اسرتاتيجية و نية متعددة القطاعات بشنن ه املسنلة (إسبانيا)؛
 ٢٠٨-١3٩اعتماد خطة عمل و نية شداملة مدن أجدل التصددي بطريقدة شداملة ملشدكلة
العنف اجلنساين ،سواء أكدان بددنيا أم نفسديا أم جنسديا ،وإاتحدة مدا يكفدي مدن املدوارد لتدوفري
اخلددمات العامدة ذات الصدلة مددن أجدل تنفيد هد السياسددات ،مد مراعداة الظدروف اخلاصددة
للنساء والفتيات األشد ضعف ا (شيلي)؛
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 ٢٠٩-١3٩وض اسرتاتيجية و نية شاملة ومنسقة للتصدي للعنف اجلنساين مدن أجدل
ضمان تنفي اإل دار القدانوين ملعاجلدة ارتفداع معدد انتشدار العندف اجلنسدي واجلنسداين ،مبدا يف
ذلك ضد األ فا (فنلندا)؛
 ٢١٠-١3٩وضد د خط ددة اسد درتاتيجية و ني ددة ش دداملة متع ددددة القطاع ددات بش ددنن العن ددف
اجلنساين (هولندا)؛
 ٢١١-١3٩إعددادة تنشدديأل اجلهددود الراميددة إىل وضد خطددة عمددل و نيددة بشددنن مكافحددة
العنف اجلنساين (جورجيا)؛
 ٢١٢-١3٩إع ددادة تنش دديأل اجله ددود الرامي ددة إىل وضد د خط ددة اسد درتاتيجية و ني ددة بش ددنن
العنف اجلنساين ،وضمان توفر موارد كافية لتنفي ها (سلوفينيا)؛
 ٢١3-١3٩اختد دداذ تد دددابري إضد ددافية ملكافحد ددة مجي د د أشد ددكا العند ددف اجلنسد دداين وإنفد دداذ
بسددبل منهددا تعزيددز محددالت التوعيددة وتددوفري الرعايددة
التش دريعات القائمددة بشددنن ه د املسددنلة ُ
املالئمة للنساء والفتيات ضحااي العنف (الربازيل)؛
 ٢١٤-١3٩وض سياسات وبرامج شاملة بشنن مكافحة العنف اجلنساين ،مبا يف ذلدك
تدريب قوات األمن ،واملدعني العامني ،والقضاة على التعامل م ه احلداالت علدى النحدو
الصحير (إسرائيل)؛
 ٢١5-١3٩ب جهود متواصدلة ومعدززة مدن أجدل محايدة النسداء الالئدي يعدانني العندف،
وتددوفري سددبل االنتصدداف هلددن والعمددل علددى مواصددلة التوعيددة مددن خددال التدددريب وغددري م دن
الوسددائل ،داخددل النظددام القضددائي ،ومبددا يشددمل الشددر ة ،بضددرورة التصدددي جلمي د حدداالت
العند ددف اجلنسد ددي والعند ددف اجلنسد دداين ،مبد ددا يف ذلد ددك علد ددى أسد ددا امليد ددل اجلنسد ددي احلقيقد ددي
أو املتصور ،أو اهلوية اجلنسانية ،أو التعبري اجلنسي (السويد)؛
 ٢١٦-١3٩إ ددالق محلددة توعيددة و نيددة للقضدداء علددى العنددف اجلنسددي والعنددف اجلنسدداين
تتضمن معلومات عن حقوق الضحااي (املكسيك)؛
 ٢١٧-١3٩زايدة اجلهود الراميدة إىل ضدمان وصدو املدرأة إىل العدالدة ،واحلمايدة ،وسدبل
االنتصدداف األخددر  ،ووض د آليددات أقددو حلمايددة النسدداء والفتيددات مددن العن دف اجلنسدداين،
وتوفري سبل االنتصاف للضحااي (النمسا)؛
 ٢١٨-١3٩بد د اجله ددود الالزم ددة لتحس ددني أداء احمل دداكم ال دديت تتن دداو اجلد درائم اجلنس ددية
املرتكبددة يف البلددد ،م د تكثيددف محددالت التوعيددة العامددة الراميددة إىل احل دد مددن نق دص اسددتادام
ه احملاكم (هاييت)؛
 ٢١٩-١3٩تعزيددز جهودهددا الراميددة إىل ضددمان إجدراء حتقيددق دقيددق يف اجلدرائم اجلنسددانية
والعنف األسري ،وكفالة وصو الضحااي إىل العدالة (منغوليا)؛
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 ٢٢٠-١3٩ختص دديص م ددا يكف ددي م ددن املد دوارد لتنفيد د سياس ددا ا املتعلق ددة ابلش ددباب لض ددمان
االستفادة اجملدية من نشاة املندوبني الشباب املشاركني يف املنتدايت الدولية ،وإشدراك الشدباب
يف املنا ق الريفية ،وتعزيز النزاهة واالستقال السياسي يف متثيل الشباب(( )١الدامنرك)؛
 ٢٢١-١3٩مواءمة التشريعات بغية ضمان رف احلد األدىن لسدن الدزواج إىل  18عامد ا
للفتيان والفتيات من دون استثناء (هاييت)؛
 ٢٢٢-١3٩تنفي اتفاقية حقوق الطفدل مدن خدال مواءمدة قوانينهدا الو نيدة للتنكدد مدن
أن احلد األدىن لسن الزواج هو  18عام ا للفتيات والفتيدان ،وإزالدة احلدواجز الديت حتدو دون
تسجيل املواليد (كينيا)؛
 ٢٢3-١3٩رف د سددن الددزواج إىل  18عام د ا للفتيددان والفتيددات ومواءمددة التش دريعات يف
ه ا الصدد (سرياليون)؛
 ٢٢٤-١3٩مواءمة تشريعات جنوب أفريقيا لضمان أن تكون السن الدنيا للدزواج 18
عاما للفتيان والفتيات على السواء (زامبيا)؛
 ٢٢5-١3٩ضمان أن تنص التشريعات الو نيدة علدى أن السدن الددنيا للدزواج هدي 18
عاما للفتيات والفتيان ،واختاذ مجي التدابري الالزمة ملن سياحة ممارسة اجلنس مد األ فدا ،
والقضاء على استغال عمل األ فا (سلوفينيا)؛
 ٢٢٦-١3٩تنقددير قددانون الطفددل مددن أجددل جعددل احلددد األدىن لسددن الددزواج  18عام دا
للفتيان والفتيات (بلجيكا)؛
 ٢٢٧-١3٩اختدداذ مجيد التدددابري الضددرورية إلهندداء العنددف اجلنسددي واجلنسدداين ،وال سدديما
مددن خددال وض د ب درامج تدددريب تراعددي االعتبددارات اجلنسددانية لفائدددة أجهددزة إنفدداذ القددانون،
وهيئ ددة االدع دداء الو ني ددة ،وامل ددوسفني القض ددائيني ،ابعتم دداد تشد دريعات حم ددددة تتن دداو ممارس ددة
"أوكوثواال" (زواج األ فا ) (أملانيا)؛
 ٢٢٨-١3٩اختاذ تدابري حمددة لتثقيف اجملتمد  ،وإنفداذ التشدريعات القائمدة الديت تتنداو
ممارسة "أوكوثواال" وغريها من املمارسات العرفية املؤديدة إىل الدزواج القسدري وزواج األ فدا
(هنغاراي)؛
٢٢٩-١3٩

مواصلة اجلهود الرامية إىل من ومكافحة العنف ضد األ فا (اجلزائر)؛

 ٢3٠-١3٩ب د د
(تيمور  -ليشيت)؛

املزيد ددد مد ددن اجلهد ددود ملن د د املمارسد ددات الضد ددارة الد دديت متد ددس األ فد ددا

 ٢3١-١3٩تعديل قانون الطفل بغية حظر إخضاع األ فا الختبدارات الع ريدة ،بغدض
النظر عن سنهم (زامبيا)؛
__________

()١
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 ٢3٢-١3٩ب د مزيددد مددن اجلهددود ملكافحددة عمددل األ فددا  ،وضددمان متددتعهم ابحلقددوق
املكفولة هلم وفق ا للمعايري الدولية (العراق)؛
٢33-١3٩
(إسرائيل)؛

اعتم دداد تشد دريعات حتظ ددر مجيد د أش ددكا العق دداب الب دددين يف اجمل ددا اخل ددا

 ٢3٤-١3٩التعجيددل ابعتمدداد تشدريعات حتظددر مجيد أشددكا العقدداب البدددين يف املنددز ،
مبا يف ذلدك "العقداب املعقدو " ،وضدمان مسداءلة األشداا الد ين ارسدون أعمدا العقداب
البدين (لياتنشتاين)؛
 ٢35-١3٩ض ددمان تس ددجيل مجيد د األ ف ددا عن ددد ال ددوالدة ،فضد دالا ع ددن تس ددجيل غ ددري
املسجلني الحق ا (تشيكيا)؛

 ٢3٦-١3٩مواصلة االخنراة يف تيسري اإلجراءات اإلدارية لتسدجيل الدوالدات ،وال سديما
لط فا احملرومني املنتمني إىل املنا ق الريفية والفقرية (صربيا)؛
 ٢3٧-١3٩مراجعة وتعديل مجي التشريعات واللوائر ذات الصدلة بتسدجيل الدوالدات
واجلنسية لضمان توافقها الكامل م اتفاقية حقوق الطفل (ألبانيا)؛
 ٢3٨-١3٩مراجعة وتعديل مجي التشريعات واللوائر ذات الصدلة بتسدجيل الدوالدات
واجلنسية لضمان توافقها الكامل م اتفاقية حقوق الطفل (لياتنشتاين)؛
 ٢3٩-١3٩مراجعة تشريعا ا ولوائحها ذات الصلة بتسجيل الوالدات لضمان توافقها
الكامل م اتفاقية حقوق الطفل (الربتغا )؛
 ٢٤٠-١3٩ضددمان تسددجيل مجي د األ فددا املولددودين يف إقلدديم جنددوب أفريقيددا ،بغددض
النظر عن وض هجرة الوالدين أو جنسيتهم (املكسيك)؛
 ٢٤١-١3٩تعديل التشريعات واللوائر من أجل ضمان تعميم تسجيل األ فا املولدودين
يف إقليمها (تركيا)؛
 ٢٤٢-١3٩مواصددلة ضددمان إيددداع األ فددا املهدداجرين غددري املصددحوبني ب د ويهم ال د ين
ي دددخلون جن ددوب أفريقي ددا يف مراك ددز رعاي ددة األ ف ددا والش ددباب ،ومع دداملتهم بص ددفتهم أ ف دداالا
حمتاجني إىل الرعاية واحلماية (الكرسي الرسو )؛
 ٢٤3-١3٩االمتندداع عددن احلرمددان مددن املوا نددة مددن خددال حجددب واثئددق اهلويددة ،ووضد
إجراءات خمصصة لتحديد األشاا عد ي اجلنسية (هنغاراي).
 -١٤٠ومجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف ه ا التقرير تعرب عدن موقدف الدولدة
(الدو ) اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االسدتعراض .وال ينبغدي أن يفهدم أهندا حتظدى بتنييدد
الفريق العامل بكامله.
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