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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق الملام ددس اململ ددل ابري ددتملرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د ج د قد درار لد د
القد د ددتة املمت د دددة مد د ددن  5إىل  16تر د د درين
حق د د د ا ا د د ددان  1/5دورتد د ددي اوادي د ددة وال د د د
ا ل د ددة
ال د ددام /فمرب  .2018وايتُمل ِرض د ددل اوال د ددة ال د دداردة ال ري د ددة سفريق د ددا ال يد د د
التايدملة اململقد دة  9تردرين ال ددام /فمرب  .2018وتدرسس وفدد ال ريددة سفريق ددا ال يد و يددر
الملم د ددس والملمال د ددة واوماي د ددة ارجتماع د ددة ج د ددان  -كري د ددت غ ند د دزا .واعتم د ددد القري د ددق الملام د ددس
جل د ددتي الرا ملد ددة عرد ددرة اململق د د دة  13تر د درين
التقريد ددر املتمللد ددق رمل ريد ددة سفريق د ددا ال ي د د
ال ام /فمرب .2018
 -2و  10كددا ن ال ام/يندداير  2018اختددار لد حقد ا ا ددان فريددق املقددررين التددا
(اجملم عد ددة ال د ددةا لت د ددا ايد ددتملرا ،اوالد ددة ال ريد ددة سفريق د ددا ال ي د د ت س غ د د ر وابك د ددتان
ويل ف ن ا.
 -3وعمد أب كحمددام الققددرة  15مددن مرفددق قدرار ل د حقد ا ا ددان  1/5والققددرة  5مددن
مرفدق قدرار اجمللد  21/16صددر ال ئرددق التال دة أل درا ،ايدتملرا ،اوالددة ال ريدة سفريق ددا
ال ي ت
(سا

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقاأب للققرة (15سا (A/HRC/WG.6/31/CAF/1ا؛

(با جتم ع للمملل ما سعدتي مق ض ة األمم املتحددة ال دام ة وقد ا ا
للققرة (15با (A/HRC/WG.6/31/CAF/2ا؛
(جا م جز سعدتي مق ضد ة األمدم املتحددة ال دام ة وقد ا ا
(A/HRC/WG.6/31/CAF/3ا.

دان وفقداأب

دان وفقداأب للققدرة (15جا

 -٤وسُح لل إىل ال رية سفريق ا ال يد عدن طريدق اجملم عدة ال دة قارمدة سيدهتلة سعدد ا
يلقاأب سملا ا والربا يس والربتغال ( ا ة عن م عة األصدقاء اململن ة ابلتنق ذ وا د واملتا ملدة علد
الصددمل د ال د طلا و ل مددا ويددل ف ن ا وال د يد ول اتنرددتاين واململمددة املتحدددة لربي ا ددا الملىم د
وسيرلندددا الرددمال ة .وامددن ارط د ه عل د ددذمل األي دهتلة امل قددع الرددبمي ا ددارجي ل يددتملرا،
الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5شمر ال فد مل ة األمدم املتحددة املتماملدة املتملدددة األ ملداد لتحق دق اريدتقرار ال ريدة
سفريق ددا ال ي د عل د الدددعم الددذج قدمتددي للبلددد إطددار التحرددا ل يددتملرا ،الدددورج الرددامس
ال الث ا اص ي.
 -6وقددال ال فددد إن األ مددا المل ددمرية  -ال ايد ة الدديت شددلد ا ال ريددة سفريق ددا ال يد
منددذ عددام  2013س َّددر يددلباأب عل د قدددر ا عل د م اجلددة التحددد املرتب ددة قق د ا ا ددان
والقددا ن ا ددام الدددو  .فقددد تصدداعد وتدداة ا درارم ا دداة وار تلاكددا ا د مة وق د ا
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ا ددان الدديت ترتمبلددا ااعددا م ددلحة ور ي د ما ضددد القهتددا ال ددما ة األشددد ضددملقاأب .وقُد ِددر
عدد القتل واملرردين داخل اأب وال جهت من ضحا ذا النزاه ابآلر .
 -٧وقد سدى اب يل ة الدولة ور ي ما ال القراء املناطق اليت ت ر عل لا
حركا التمرد إىل ارتمداب عددد ر حصدر لدي مدن ار تلاكدا والت داو ا وت ب دق ىدام عدالدة
خدداص .و ددس ددذا ال ضددع ابدر اوم مددة ف د ر ع د دة الرددرع ة الديددت رية إىل ا دداذ عدددة
إجراءا .
 -8واي ددتناداأب إىل الق ددا ن رق ددم  15.003امل د د ر  3حزيران/ي ددي  2015سُ ر د دهتل ا مم ددة
ا نار ددة ا اص ددة اكمددة ك ددس مددن ارتم د ا تلاكددا ج د مة وق د ا ا ددان إقل د م سفريق ددا
ال يد سو شددار سو ت اطد علد ارتماهبددا منددذ عددام  .2003وامددن ا شددارة إىل خ د ا امددة
حتققددل ددا ذل دك صدددور األمددر عددامي  201٧و 2018تمل د قردداة وقردداة دول د
ورؤي دداء سق د م و دداكم ووك رل ددم وسعر دداء وح دددة الر ددرطة القر ددار ة ا اص ددة التا مل ددة للمحمم ددة
وك د ددذلك اعتم د دداد ا ممل د ددة ال طن د ددة  29س ر/م د دداي  2018للق اعد د د دد ا جرار د د د دة وق اع د د د دد
وعقد الدورة ارفتتاح ة للمحممة  22تردرين
ا بد دا ف ر صدور ا عن رر ا مل ريةُ .
األول/سكت ر.
 -9وابل ددر م م ددن ص ددمل ة ال ض ددع األم ددل ر تنق ددك و ارة المل دددل تملم ددس من ددذ ع دددة سش ددلر
دداعدة البمل ددة م ددن سج ددس إع ددادة ت ي ددع ا ددع القر دداة و ددا م م ددن ل ددي الملدال ددة من دداطق
اختصاصلم ا ع سحناء ا قل م ال طل .واب ضافة إىل ذلك ايدت القرداء رداطي تددر اأب
عل د م ددت ى و دداكم اري دتهتنا الد د ال البل ددد م ددن خ د ل تنىد د م دورا جنار ددة متمل ددددة.
اب غددي سر ددع دورا جنار ددة عددامي  2015و 201٧و2018
فملقددد وممددة اري دتهتنا
عل د الت د ا  .وشددلد الدددورة األوىل لملددام  2018م د ل قددادة خمتل د ا ماعددا املتمددردة سمددام
القردداء واومددم علد لم ملق د اب شددديدة ملددد إدا ددتلم تمد ين عصددا ة إجرام ددة وارتمدداب سعمددال
قتس .واب ضافة إىل ذلك اعتمد قا ن القراء المل مرج عام .201٧
 -10وسُ ر دهتل نددة اوق قددة والملدالددة وجددرب الرددرر واملصدداوة ال طن ددة عل د إ ددر اري دتات ة
الردداملة لتحق ددق املصدداوة ال طن ددة الدديت وضددملتلا و ارة الرد ون ارجتماع ددة واملصدداوة ال طن ددة
عددام  2015والت صد ا الدديت
تردرين ال ددام /فمرب  201٤واملردداورا الرددملب ة الدديت جددر
قدددملا منتدددى اب غددي ال د طل اململق د د س ر/مدداي  .2015وا صددرفل الل نددة الت ج ل ددة ال ديت
س رهتل ج مري م صادر  11شباط/فرباير  201٧إىل تنى م املراورا ال طن ة وإ راء
الل نددة املددذك رة .و د ا اة ددذمل اآلل ددة وضددملل اوم مددة دداعدة شددملبة حقد ا ا ددان التا ملددة
لبمل ددة األمددم املتحدددة املتماملددة املتملددددة األ ملدداد لتحق ددق اريددتقرار ال ريددة سفريق ددا ال ي د
ايتات ة للتحرج عن ي ا ق سفراد ق ا الدفاه واألمن ارتماب ا تلاكا حقد ا ا دان.
ال ارت اململقت ابألمن الملدام والددفاه الد طل 28
و ناء عل ذلك صدر قرار مرت
سيل ل/يبتمرب  201٧ايدتُحدال جبدي إجدراء التددق ق األمدل وتقصدي سخد ا سفدراد ا ماعدا
ا ر ه عادة ا دماج سو ارلتحاا ابلق ا امل لحة ألفريق ا ال ي .
امل لحة الرا ب
 -11ومت دس حقد ا ا ددان دعامدة الديدت ر ا ديددد الصدادر  30آذار/مددارس 2016
و ددرج إعددداد ي ايددة وطن ددة ر د ن حق د ا ا ددان .وعل د امل ددت ى امل ي ددي سُ ر دهتل الل نددة
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ال طن ة اململن ة قق ا ا
ارض ه لامي.

دان واودر

األيايد ة

عدام  201٧وقدد ابشدر ممتبلدا التنق دذج

عمل ددة إص د ا النىددام الملددام لل د ن هبددد إ ردداء ىددام
وشددره منددذ عدددة يددن ا
ُ -12
ي د ن ملددل ر يم د ن لددي طا مل داأب ع ددمر أب ودرددع ملراقبددة مد ددة ويراعددي اململددايا الدول ددة وق د ا
ا ددان وي ددتلد إعددادة إدمدداج ال د ناء اجملتمددع .و قرددس التر دريع ا ديددد ت د َّ الملمددس
ابلتدريج عل اررتقاء ت ى مملايا ال د ن و هتدة درو احت دا إ دا ة مدن خد ل إعدادة
أت ددس مراكددز ارحت ددا وجتل ز ددا ابململدددا ال مددة .واب ضددافة إىل ذلددك وضددملل سيرداأب ي ايددة
وطن ة ر ن الصحة امل ي ا ال ن ة وايتات ة وطن ة عادة إدماج ال ناء.
 21سيل ل/يدبتمرب 201٧
 -13وف ما يتمللق قق ا ال قس صادقل ال ريدة سفريق دا ال يد
عل الربوت ك ل ارخت ارج رتقاق ة حق ا ال قدس رد ن اشدتا األطقدال املنا عدا امل دلحة.
و جد ددذا التصددديق تمللددد اوم مددة اب دداذ ا ددع التدددا ا التردريمل ة والتنى م ددة ال مددة مددن
سجددس حىددر جتن ددد األطقددال وايددتاداملم النزاعددا وفددر ،عق د اب هبددذا الر د ن؛ وارع دتا
صددقة الرددح ة لاطقددال الددذين ارتمب د ا ج درارم ت د ا مددن ا ماعددا امل ددلحة وعدددم مملدداملتلم
مملاملددة ا ندداة وفق داأب للق اعددد واملبددادو الت ج ل ددة ر د ن األطقددال امل درتب ابلق د ا امل ددلحة سو
ا ماعددا امل ددلحة؛ ويددن إج دراء ومايددة األطقددال ا ددال للم د ل سمددام ا دداكم وا ف دراج عددنلم
وفقاأب للمبادو الت ج ل ة ر ن األطقال املرتب ابلق ا امل لحة سو ا ماعا امل دلحة و ا دا
مددن الصددم الدول ددة؛ وتنى د م رعايددة األطقددال الددذين ترك د ا صددق ا ماعددا املتمددردة لت ددل س
ا دماجلم اجملتمع من جديد الة س ددا سخدرى .وحتق قداأب دذمل الغايدة عمقدل ندة مدن
ا رباء ال طن عل إعداد مرروه قا ن ودد ا اة قا ن محاية ال قس الدذج تُ دتممس صد غتي
النلار ة حال اأب.
 -1٤وقد وضملل اوم مة من جلة ران اأب لنزه ال ا والت ريح وإعادة ا دماج وا عدادة
إىل الد طن وسعددد مددن جلددة سخددرى ايدتات ة صد ا الق دداه األمددل .ومَّددس الت ق ددع علد
اتقدداا  10س ر/مدداي  2015الددذج س رمتددي اوم م ددة ار تقال ددة مددع ا ماعددا امل ددلحة ر د ن
مبددادو ددزه يد ا املقدداتل وت ددر لم وإعددادة إدمدداجلم وإعدداد م إىل الد طن ود لددم القد ا
النىام ددة لدولددة سفريق ددا ال يد خ د ةأب امددة عمل ددة ال د م وحتق ددق اريددتقرار البلددد .فقددد
حدددد ددذا ارتقدداا مملددايا األ ل ددة ل يددتقادة مددن الددربانمج وطرارددق الدددمج الق د ا امل ددلحة
ألفريق ا ال ي .
 -15و ي د د اا تنق د ددذ د ددذا الد ددربانمج جتد دددر ا شد ددارة إىل مل د د ا ج د دراءا م د ددست و قد ددة
ايدتات ة دزه ال د ا والت دريح وإعدادة ا دمدداج وا عدادة إىل الد طن والددربانمج الد طل اللددذين
صددادقل عل لم ددا الل ن ددة اري دتات ة ال دديت يتسي ددلا رر د الدول ددة؛ واتق دداا مت يددس إع ددادة إدم دداج
املقدداتل ال ددا ق الددذج سُ ددرم مددع البنددك الدددو حزيران/ي ددي 201٧؛ وا رددمام  1٤م عددة
رمس داأب إىل درانمج ددزه ال د ا والت دريح وإعددادة ا دمدداج وا عددادة إىل ال د طن؛ والرددروه رمس داأب
 30آب/س د د  201٧تنق د ددذ املرد ددروه الت د دريل لند ددزه ال د د ا والت د دريح وإعد ددادة
ا دماج وا عادة إىل ال طن الذج حقق األ دا املرج ة؛ وايتات ة إص ا ق اه األمن.
 -16وا د املت خ من إصد ا ق داه األمدن ابعتبدارمل عمل دةأب تقد م علد التحل دس واملراجملدة
د إ ردداء ىددام سمددل
والتنق ددذ فر د أب عددن الرصددد والتق د م تنددربج دا يددل ا سفريق ددا ال ي د
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فملدال وخاضددع للم دداءلة سمدام الدولددة واملد اطن مدن دون مت ددز و إطددار ارحدتام المامددس وقد ا
ا ددان ومبدددس ي د ادة القددا ن .ولددذلك يُنىددر إل لددا عل د سشددا عمل ددة ي اي د ة شدداملة ترتمددز إىل
ال األمن.
مبدس ت مقال د األم ر عل الصمل د ال طل واتباه شج مش
 -1٧وقدد وضدملل اوم مددة ش داأب جديددداأب داعدة شددركاء دول د آخددذةأب ارعتبدار الدددروس
امل تالصددة مددن ا دداور ال ددا قة ص د ا ق دداه األمددن ومددا شدداهبا مددن إخقاقددا  .و ددذا
ددة و ددي تملزيددز قدددرا ق دداه األمددن؛ تملزيددز سمددن
ال د اا حدددد ودداور ارلتدزام الرر د ة
الن دداس واملمتلم ددا وإع ددادة ددط ي ددل ة الدول ددة؛ وإح دداء اوم ددم ال ددداقراطي ويد د ادة الق ددا ن.
ودُ ِق دذ ت دددا ا ا ص د ا ال دديت ح دددد ا ق داأب م ددن ددذمل ا دداور اري دتات ة عل د امل دددي
القصددا واملت يددط ايددتناداأب إىل خ ددط الملمددس الدديت وضددملتلا خمتلد ا دارا ال اريددة اململن ددة .فمددان
الدديت عرضددتلا اوم مددة عل د شددركارلا
إص د ا ق دداه األمددن مددن الملناصددر الرر د ة األول د
رياء ال م واألمن من خ ل خ ة ا ملاش و ناء ال د م ال ريدة سفريق دا ال يد و دي
خ دة شددملل األداة األيايد ة لتملبهتددة املد ارد .وعد وة علد ذلددك تمللدد دولددة سفريق ددا ال يد
إباتحد ددة اعتمد ددادا امل زا د ددة املنص د د ص عل لد ددا قد ددا ن املال د ددة لرد ددمان تنق د ددذ آل د ددا الت ج د ددي
وايتمرارية األ ر ة.
 -18سما احتام ي ادة القا ن والررع ة ال ر ال اقملة خارج اب غي فإ ي يت لد إعدادة
ط يل ة الدولة عن طريق إعادة ت يع ا افى والقراة وق ا الدفاه واألمن كس املن قة
ا اضددملة ل ريتددي .و ددذا مددا تملمد عل ددي اوم مددة منددذ عدددة سشددلر علد الددر م مددن ال ضددع األمددل
الذج يزداد صمل ة.
 -19وف م ددا يتملل ددق ابلملن د د ض ددد امل د درسة واملماري ددا التقل دي ددة الر ددارة سص دددر اوم م ددة
من ددذ ع ددام  1966سم دراأب ى ددر خت ددان ا انال .و سعق دداب ذل ددك اعتُم ددد الق ددا ن رق ددم 06.032
ال ري ددة
امل د ر  2٧ك ددا ن األول/دي ددمرب  2006ال ددذج يقر ددي قماي ددة امل درسة م ددن الملن د
سفريق ددا ال ي د وايددتناداأب إىل الق ددا ن امل ددذك ر سُ ر دهتل وح دددة مر ددتكة للتدددخس ال دريع ومن ددع
سعمال الملن اليت ت تلد املرسة عام .2015
 -20وا خِ ددذ ا د ة األوىل متل ددداأب لغدداء عق ددة ا عدددام مددن خ د ل اعتمدداد قددا ن القردداء
المل د ددمرج عد ددام  .201٧وع د د وة عل د د ذلد ددك ي د ددتمر الملمد ددس ابل ق د د ارخت د ددارج لملق د ددة
ا عدام الذج اعتمد منذ عدة ين ا  .ومنذ ذلك او مل ترلد الدورا ا نار دة صددور سج
حم ددم اب ع دددام .و ددرج ت دددارس امل د د لة إط ددار ن ددة عامل ددة يق د ددا اجملتم ددع امل دددم ر دداركة
اوم مة.
 -21سمددا ف مددا دددف آل ددة تنق ددذ الت ص د ا وا د عددن تنق ددذ ا ومتا ملتلددا عل د الصددمل د
ال طل فإن دور ا هتة اليت تملد دذلك مندذ عددة يدن ا اقتصدر علد صد ا ة التقدارير مدن دون
متا ملددة الت ص د ا الدديت تنر د عددن تقدددالا .ويددمل اأب إىل مملا ددة ددذمل ال غددرة شددره ال د ير اململ د
قق ا ا ان إجراء إص ا ي دخس ح ز التنق ذ األيا ع املقبلة.
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ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -22سدىل  8٤وف ددداأب ب دداان س ن دداء جل ددة التح دداور .وت ددرد الت صد د ا املقدم ددة س ن دداء جل ددة
التحاور ا زء ال ام من ذا التقرير.
رحبددل إ ددا تصددديق ال ريددة سفريق ددا ال ي د عل د اململا دددا واب اذ ددا عدددداأب مددن
َّ -23
التدا ا الترريمل ة ا ذلك تلك اليت حتىدر ايدتادام األطقدال النزاعدا امل دلحة وإصد ا
الق اه الصحي.
ال حق ا ال قس وإ راء ا ممدة ا نار دة
 -2٤ويل ل فر ا الر ء عل التقدم ا ر
ا اصة .وسعر ل عن قلقلا ر ن ارتقاه م ت ى ا ملدام األمن.
 -25ورحبل الغا ن ابعتماد ديت ر عام  2016وإب راء ا ممة ا نار ة ا اصدة .دا سشدا
ش ملل ال رية سفريق ا ال ي عل مراعقة جل د ا ال ممافحة الققر وعمس األطقدال
والزواج اب كرامل والملن ا ن ي ضد املرسة.
 -26ورحبل ج رج ا اب جدراءا املتادذة لتنق دذ الت صد ا ال دا قة وإبم دا القرداة ط لدة
يددن ا عددن فددر ،عق ددة ا عدددام ا اكمددا ا نار ددة؛ ورحبددل سير داأب دي دت ر عددام 2016
وإب راء الل نة ال طن ة اململن ة قق ا ا ان واور األياي ة.
 -2٧وسشاد سملا ا إب راء ال رية سفريق ا ال ي م ي ا ٍ وماية القهتا الرمل قة .دا

سشا سعر ل عن ايتمرار شمل ر ا ابلقلق ر ن عدم إلغداء عق دة ا عددام وال ضدع األمدل ال دارد.
وح ل اوم مة عل مرداعقة ا لد د ملندع ارعتدداءا الديت ت دتلد ا لدا القاعلدة دال
الملمس ا ام.
 -28ورحبددل دداان ابعتمدداد ال رقددة ال ا ددة ري دتات ة اوددد مددن القق ددر (2015-2011ا
واريد د دتات ة ال طن د ددة ا اص د ددة ق د دداه التمللد د د م  2020-2008وال اي د ددة ال طن د ددة للحماي د ددة
ارجتماع ة.
 -29ورحبددل ندددوراس ديددت ر عددام  2016وابلتصددديق علد اململا دددا  .ددا سشددا سعر ددل
ع ددن قلقل ددا رد د ن شد د ه حال ددة ع دددم اري ددتقرار وا مل دددام األم ددن األم ددر ال ددذج سدى إىل ارتم دداب
ا ماعا امل لحة ا تلاكا خ اة ومنل ة وإىل اش ار الدولة و ر ن ال ضع ا ام.
 -30ورحب ددل نغ ددار ابعتم دداد دي ددت ر ع ددام  2016واب د د ا املتا ددذة ملقاض دداة م د درتمل
ار تلاكا ا داة وقد ا ا دان ور يد ما إ رداء ا ممدة ا نار دة ا اصدة .دد سشدا سعر دل
عن قلقلا ر ن ش ه حالة عدم اريتقرار وا ملدام األمن البلد.
 -31وسعر ددل آي ددلندا عددن قلقلددا رد ن تزايددد عدددد حددار ار تصدداب واريددتملباد ا ن ددي
والددزواج اب ك درامل و ددا ذلددك مددن سشددمال الملن د الدديت تتملددر ،ددا امل درسة عل د سيدددج ا ماعددا
امل لحة واملد .
 -32وسعر ل ا ند عن تقدير ا لل ل د اليت ذلل ملنع الملن ضد الن اء واألطقال وتملزيدز
اوق التملل م وإ قاذ اوق الصحة ا ذلك خق مملددر ال ف دا النقايد ة ووف دا
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امل ال ددد .ورحب ددل ابل ددربانمج الد د طل ملن ددع ا تق ددال ف دداوس ق ددف املناع ددة البرد درية/ا يد م ددن سح ددد
ال الدين إىل ال قس.
 -33ورحبل إ دو ا ابلديت ر الدذج اعتمدد عدام  2016وسُ ردهتل جبدي الملديدد مدن
امل ي ددا اململن ددة قمايددة حق د ا ا ددان وتملزيز ددا و تملدداون البلددد مددع وكددار األمددم املتحدددة
ويارر ا لا صاحبة املصلحة.
 -3٤وايتح ددن المل د دراا التصد ددديق عل د د الص ددم الدول د ددة وا قل م د ددة واعتمد دداد تر د دريملا
وايتات ا وطن ة من سجس تملزيز حق ا ا ان ومحايتلا.
 -35وسعر ددل سيرلندددا عددن قلقلددا رد ن ورود مملل مددا عددن تملددر ،الصددحق واملدددافمل عددن
حق د ا ا ددان للمرددايقة والتا ي د وعددن اريددة الملن د ا ن ددي والملن د ا ن ددام وورود
مملل م ددا ع ددن ار تص دداب واري ددتملباد ا ن ددي وال ددزواج اب كد درامل وتمل ددر ،الن دداء والقت ددا
ل خت ا ور ي ما عل سيدج ا ماعا امل لحة واملد .
 -36ورحب ددل إي ال ددا ابلتص ددديق علد د الملدي ددد م ددن ص ددم
ا ان.

األم ددم املتح دددة املتمللق ددة ققد د ا

 -3٧وسعر ل رتق ا عن قلقلا ر ن تزايد الملن ا ن ي املتصس ابلنزاه عل حن ما سكدتي
ا بدداة امل ددتقلة اململن ددة قالددة حق د ا ا ددان ال ريددة سفريق ددا ال ي د وتقريددر األم د الملددام
املتمللق ابلملن ا ن ي املتصس ابلنزاه.
 -38وسش دداد ل د د ت ابعتم دداد الدي ددت ر وإبجد دراء ار تا ددااب ال طن ددة ع ددام .2015
وسعر ددل ع ددن سملل ددا سن يُ ددلم إ ر دداء ن ددة اوق ق ددة والملدال ددة وج ددرب الر ددرر واملص دداوة ال طن ددة
وا ممة ا نار ة ا اصة حت حالة حق ا ا ان.
 -39و ند ل ت ا دا ال ريددة سفريق ددا ال يد علد التصددديق علد عدددة مملا دددا امددة مددن
مملا دا األمم املتحدة وقد ا ا دان مندذ اريدتملرا ،ال دا ق عدام  2013وسعر دل عدن
ت لمللا إىل إدخال مزيد من التح نا عل حالة حق ا ا ان البلد.
 -٤0ورحبل لم مرب ابعتماد الديت ر ا ديد والقا ن ا ديد املتمللق تحق ق التماف د
ا ن  .ا سشا سعر ل عن ايتمرار شمل ر ا ابلقلق ر ن ال ضع األمل وا ام.
 -٤1ورحبددل مد رددقر ابلتصددديق علد اململا دددا وكددذلك إب ردداء ا ممددة ا نار ددة ا اصددة
عام  2015والل نة ال طن ة اململن ة قق ا ا ان واور األياي ة عام .201٧
د ددا ذلد ددك
 -٤2ورحبد ددل ملد دددي ابلتد دددا ا ال ايد ددات ة املتاد ددذة خمتل د د الق اعد ددا
ايتات ة اود من الققدر وال ايدة ال طن دة للحمايدة ارجتماع دة وا دة اريدتات ة ال طن دة
لإليمان.
 -٤3وس نددل مددا علد ال ريددة سفريق ددا ال يد لتصددديقلا علد اململا دددا وإ رددارلا ىامداأب
للملدالددة ار تقال ددة مددن خد ل إ ردداء نددة اوق قددة والملدالددة وجددرب الرددرر واملصدداوة ال طن ددة وتمل د
سعرارلا.
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 -٤٤ورحىل م رير س تنق ذ عدة تملدي ترريمل ة ومبادرا و رامج مترد اأب مدع س ددا
التنم ددة امل ددتدامة هبددد حت د م ددت ى ا ملددام ابلقدراءة والمتا ددة والتاق د مددن حدددة الققددر
وحت البن ة التحت ة وا دما األياي ة.
 -٤5ورحىددل املم د ك إ ردداء الل نددة ال طن ددة اململن ددة ققد ا ا ددان واوددر األيايد ة
والتص ددديق علد د اتقاق ددة مناهض ةةتعذيب ة ة منعضر ةةملععم ةةوعا ةةبض عذق امة ةةتع ضعذي ةةتعذي ا ة ة تع ضع
ذيالإنسان تع ضعذقه نت.
 -٤6ورح د ا بددس األي د د ابعتمدداد الديددت ر ا ديددد وتملزيددز التملدداون ف مددا د امل ي ددا
دث البلدد علد
ال طن ة و ذل ا ل د راء سطر م ي ة وممل ارية ال حق ا ا ان .وح َّ
التحق ددق ح ددار الملند د ا ن ددي والت ن ددد الق ددرج للن دداء والقت ددا وعلد د تق ددد ال دددعم
للرحا .
ا ذلك ل ال ياطة ال طل وا ممة ا نار ة
 -٤٧ورح املغرب إب راء امل ي ا
ا اصددة والل نددة ال طن ددة اململن ددة قق د ا ا ددان واوددر األياي د ة و ضددع ال ايددة الملامددة
للصحة.
 -٤8وسعر ل م امب ق عن تقددير ا يدلاما مل دة األمدم املتحددة املتماملدة املتملدددة األ ملداد
إريدداء ال د م واريددتقرار وللتصددديق عل د
لتحق ددق اريددتقرار ال ريددة سفريق ددا ال ي د
مملا دددا حق د ا ا ددان وا ددة ال طن ددة لإل ملدداش و ندداء ال د م وا د ا املتاددذة لغدداء
عق د ددة ا ع د دددام .ورحى د ددل الت د د د ا ال د ددلل رعت د ددداءا ا ماع د ددا امل د ددلحة عل د د د حق د د د ا
األشااص.
 -٤9ورحبد د ددل بد د ددال ديد د ددت ر عد د ددام  2016واب د د ددة ال طن د د ددة لإل ملد د دداش و ند د دداء ال د د د م
للق ددتة  2021-201٧وإ ر دداء الل ن ددة ال طن ددة اململن ددة ققد د ا ا ددان واو ددر األيايد د ة
والتصديق عل اتقاق ة منع جراة ا ابدة ا ماع ة واململاقبة عل لا.
 -50وسعر ددل لن دددا ع ددن ايتح دداشا للتمل دداون م ددع ا ب دداة امل ددتقلة .ددا سش ددا سعر ددل ع ددن
ايتمرار شدمل ر ا ابلقلدق رد ن الملند ا ن دي ضدد الن داء والتردرد الدداخلي وح دل البلدد علد
ضمان امل اءلة عن ا تلاكا حق ا ا ان.
سحدد ا يمقدس التمداف د
 -51ورحبل الن ر ابلتصديق عل اململا دا واعتماد قدا
الملمد ددس وال د ددام يقر ددي إب رد دداء الل ند ددة ال طن د ددة اململن ددة قق د د ا ا د ددان واود ددر
ا ن دد
األياي ة .وش ملل عل تنق ذ ا ة ال طن ة لإل ملاش و ناء ال م للقتة .2021-201٧
 -52ورحبل ا تملاون البلدد مدع آل دا حقد ا ا دان وابلتصدديق علد اململا ددا
وتملزيز إطار حق ا ا ان و ذل ا ل د لتملزيز ال م واملصاوة.
 -53ورحب ددل الن ددرويج إب ر دداء الل ن ددة ال طن ددة اململن ددة ققد د ا ا ددان واو ددر األيايد د ة
و تقد التزاما إبلغاء عق ة ا عدام .وسعر دل عدن قلقلدا رد ن ا د د الملند ا ن دي والملند
ا ن ام.

8

GE.19-00176

A/HRC/40/12

 -5٤وس نددل القلب د عل د البلددد رعتمددادمل ديددت ر ع دام  2016وا دداذمل تدددا ا قا ددة ر د ن
دا
ال الملمس .و ل ابلتصديق عل اململا دا
الملن ا ن ي وامل اواة ا ن
ذلك التصديق عل روت ك ل يتمللق قق ا ال قس.
 -55ورحبددل الربتغددال إب ردداء الل نددة ال طن ددة اململن ددة قق د ا ا ددان واوددر األياي د ة
وابلتص د دديق عل د د الربوت ك د د ل ارخت ددارج امللحد ددق ابلمللد ددد ال دددو ا د دداص ابوق د د ا ارقتصد ددادية
وارجتماع دة وال قاف ددة والربوت كد ل ارخت دارج رتقاق ددة حقد ا ال قدس رد ن اشدتا األطقددال
املنا عا امل لحة.
 -56و ددل ال ري ددة كد د ر ابعتم دداد دي ددت ر ع ددام  2016وإ ر دداء الل ن ددة ال طن ددة اململن ددة
ققد ا ا ددان واودر األيايد ة وا ممدة ا نار ددة ا اصدة وابلتصددديق علد روت كد ل يتمللددق
قق ا ال قس.
 -5٧ورحبل ال رية م لدوفا إب رداء ا ممدة ا نار دة ا اصدة والل ندة ال طن دة اململن دة ققد ا
ا ان واور األياي ة وابلتقدم ا ر التحق ق ا رارم ا اة.
 -58ورحظ ارحتاد الرويدي ا لد د املبذولدة يدب س إعدادة نداء البلدد وضدمان يدا الملمدس
ددال حق د ا
جلددا القردداء ووضددع إطددار وق د ا ا ددان .وش د ع عل د تملزيددز الت ق د
ا ان.
ددا ذل ددك اتقاق ددة من ددع جرا ددة ا ابدة
 -59ورحب ددل روا دددا ابلتص ددديق عل د د اململا دددا
ا ماع ددة واململاقبددة عل لددا وإب ردداء ا ممددة ا نار ددة ا اصددة واعتمدداد قددا ن ر د ن التمدداف د
الملمس .وسعر ل روا دا عن ايتملداد ا لدعم عمل ة ال م واألمن وحق ا ا ان.
ا ن
 -60ورحبل ال نغال ابعتماد الديت ر ا ديد وإ راء الل نة ال طن ة اململن دة ققد ا ا دان
واور األياي ة و نة اوق قة والملدالة وجرب الردرر واملصداوة ال طن دة والل ندة اململن دة رصدد
تنق ددذ اتقاق ددة القردداء عل د ا ددع سشددمال التم ددز ضددد امل درسة .ودعددل اجملتمددع الدددو إىل تقددد
الدعم للبلد.
 -61وش ملل صدر ا البلدد علد م اصدلة التملداون مدع آل دا األمدم املتحددة وقد ا ا
ورحبل اب جراءا املتاذة ذا الر ن.

دان

 -62ورحبدل يداال ن ديددت ر عددام  2016واب لد د الديت ددذلل يددب س ممافحددة الملند
ا ن ام والزواج اب كرامل وحتق ق اريتقرار .ورحبل سيرداأب إب رداء الل ندة ال طن دة اململن دة ققد ا
ا ان واور األياي ة .ووجلل الدع ة إىل اجملتمع الدو لتقد الدعم للبلد.
 -63ورحبددل يددل ف ن ا تصددديق ال ريددة سفريق ددا ال ي د عل د اململا دددا  .ددا سشددا سعر ددل
عددن ايددتمرار شددمل ر ا ابلقلددق رد ن ا تلاكددا حقد ا ا ددان امل ددتمرة وعدددم مملاقبددة مرتمب لددا
و ر ن وضع األطقال والملن ا ن ي والملن ا ن ام واملماريا التقل دية الرارة.
 -6٤ورحب د ددل جن د د ب سفريق د ددا إب ر د دداء الل ن د ددة ال طن د ددة اململن د ددة قق د د ا ا د ددان واو د ددر
األياي ة وال حدة املرتكة للتدخس ال ريع ومنع الملن ا ن ي ضد الن اء واألطقدال .وحىدي
التصديق عل امل اا األفريقي ر ن الداقراط ة وار تاااب واومم ابلتح سيراأب.
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 -65وسعر ل إيبا ا عن شمل ر ا ابلقلق ر ن خ رة حالة حق ا ا ان البلد دا
ذلددك ا تلاكددا حق د ا ا ددان الدديت يرتمبلددا سط درا الن دزاه امل ددتمر كافددة وج د ا ف د مددن
الملقاب ال ارد جي عام .و ل إب راء ال حدة املرتكة للتدخس ال ريع ومندع الملند ا ن دي
ضد الن اء واألطقال.
 -66وسشداد ال د دان اب لد د الدديت دذلل لتا ددي الندزاه ددا ذلدك امل افقددة علد املبددادرا
األفريق ة والتصديق عل عدد من اململا دا الدول ة وق ا ا ان.
 -6٧و ن ال يد ال رية سفريق ا ال ي عل تمل املدعي الملام ا اص وعدة قرداة
ا ممة ا نار ة ا اصة اآلو دة األخداة وشد ملل البلدد علد ا داذ مزيدد مدن ا د ا لتد م
ما يلزم ا ممة من دعم ما والتزام ي ايي.
 -68ورحبل ت ابلتصديق عل امل اا األفريقي وق ا ال قس ورفا ي واتقاق ة منع جرادة
ا ابدة ا ماع ددة واململاقبددة عل لددا وابعتمدداد ديددت ر عددام  2016وإ ردداء امل ي ددا  .وش د ملل
البلد عل ا اذ مزيد من التدا ا وماية الرحا والقهتا الرمل قة.
 -69وسعر ددل ت د عددن تقدددير ا لل ل د د املبذولددة
عل الر م من صمل ة ال ضع ال ارد البلد.

يددب س تملزيددز حقد ا ا

ددان ومحايتلددا

 -٧0ورحب ددل سوكرا ددا ابعتم دداد الدي ددت ر وإب رد دداء الل ن ددة ال طن ددة اململن ددة قق د د ا ا
واور األياي ة .ا سشا سعر ل عن قلقلا ر ن تصاعد الملن وارتمداب جتداو ا
حق ا ا ان .وسعر ل عن سمللا تقد ا ناة إىل الملدالة.

د ددان
دال

 -٧1ورحبددل اململمددة املتحدددة ملقددد الدددورة ارفتتاح ددة للمحممددة ا نار ددة ا اصددة .ددا سشددا
سعر ددل ع ددن اي ددتمرار ش ددمل ر ا ابلقل ددق رد د ن ورود مملل م ددا ع ددن تمل ددر ،األطق ددال ل ي ددتغ ل
ا ن ي ا ذلدك مدن خد ل ارجتدار والبغداء والدزواج املبمدر والدزواج اب كدرامل وعدن ايدتمرار
الملمس ملق ة ا عدام حىت اآلن.
 -٧2و ددل ال د ر املتحدددة األمريم ددة اب ل د د الدديت يبددذ ا البلددد لتملزيددز الملدالددة وامل دداءلة
ويد ادة القددا ن .ددا سشددا سعر ددل قلقلددا رد ن ورود مملل مددا عددن ارتمدداب ا ماعددا امل ددلحة
جت دداو ا ٍ واي ددملة الن دداا وح ددل اوم م ددة علد د مر دداعقة ا لد د د م ددن سج ددس م دداءلة ا ل ددا
القاعلة اوم م ة منلا و ا اوم م دة الديت تتحمدس امل د ول ة عدن ارتمداب جتداو ا وا تلاكدا
وق ا ا ان.
 -٧3وسفاد وفد ال رية سفريق دا ال يد كن حم مدة لددمل تبدذل جلد داأب لمدي يتحقدق احدتام
حقد ا ا ددان علد سر ،ال اقددع .فقددد سُ ردهتل ا ممددة ا نار ددة ا اصددة والل نددة ال طن ددة اململن ددة
قق د د ا ا ددان واو ددر األياي د د ة .وتلت ددزم ال ري ددة سفريق ددا ال ي د د ت ب ددق ي اي ددة ع دددم
الت امح م لقاأب مع ا ف من الملقاب.
 -٧٤ومتر اأب مع ر بة اوم مة إلغاء عق ة ا عدام اعتمد قا ن القراء المل دمرج الدذج
ر يددنف عل د ت ب ددق ددذمل الملق ددة .و ال قددل ق ددي شددره خ د ل األشددلر األخدداة ا دداذ
إطار فرقة عمس  -ق ادة اجملتمع املدم  -ترمي إىل تملدديس قدا ن الملقد اب وكدذلك
إجراءا
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إىل التص د ددديق علد د د الربوت كد د د ل ارخت د ددارج امللح د ددق ابلملل د ددد ال د دددو ا د دداص ابوقد د د ا املد د ددة
وال اي ة.
 -٧5وف ما يتمللق لة ارية الملن ا ن ي ور يد ما ضدد املدرسة اعتُمدد قدا ن ممافحدة
الملن ا ن ي وابشر وحدة التدخس املرتكة الملمس اعدة من اجملتمع الدو .
 -٧6وف مددا دددف الل نددة ال طن ددة اململن ددة قق د ا ا ددان واوددر األياي د ة ُشد ِ
دملل نددة
للنى ددر ال ددبس املممن ددة ري ددتادام امل دداعدا الدول ددة .وع د وة عل د ذل ددك سص ددبحل ددذمل
الل نة ال طن ة متلدك مقدراأب و دف قدا ن التم يدس  -الدذج دردع للمناقردة ا ممل دة ال طن دة -
عل ص ف م زا ة لل نة.
 -٧٧وف م ددا يتملل ددق ابر تلاك ددا ا دداة وقد د ا ا ددان وا د درارم ال دديت ترتمبل ددا ا ماع ددا
املتمردة تملتزم اوم مة ممافحدة ا فد مدن الملقداب عدن طريدق إ رداء ا ممدة ا نار دة ا اصدة
وإعادة ت يع سعراء جلا القراء ن ف لم القراة مناطق اختصاصلم.
ص ِددا علد الربوت كد ل ارخت دارج رتقاق دة حقد ا ال قدس
 -٧8وف ما دف ا ن د األطقدال ُ
رد ن اش دتا األطقددال املنا عددا امل ددلحة وتدددارس فريد ودق عامددس وضددع قددا ن خدداص ومايددة
األطقددال مددن الت ن ددد الق ددرج صددق ا ماعددا امل ددلحة ومملاقبددة قددادة ا ماعددا الددذين
ندون سطقارأب.
 -٧9ورحبددل سورو د اج اب رددمام البلددد إىل عدددد كبددا مددن الصددم الدول ددة وقد ا ا
خ ل الملام املاض وإب راء الل نة ال طن ة اململن ة قق ا ا ان واور األياي ة.

ددان

 -80ورحبددل ال ريددة فنددزوي الب ل قاريددة اب لد د املبذولددة لتنق ددذ الت صد ا املقدمددة إطددار
اريتملرا ،الدورج الردامس وابلتددا ا املتادذة لغداء عق دة ا عددام وا لد د املبذولدة دال
التملل م وممافحة الققر وإ راء الل نة ال طن ة اململن ة قق ا ا ان اور األياي ة.
 -81ورحب دل ف ددل انم ابعتمدداد تر دريملا وإ ردداء م ي ددا جديدددة هبددد تملزيددز ي د ادة
القا ن وتري خ ا طار الملام لتملزيز حق ا ا ان ومحايتلا.
 -82وسشدار مبددا ج إىل اعتمداد قد ا وعددد مددن التددا ا ال ايددات ة م دس ا ددة ال طن ددة
لإل ملاش و ناء ال م واريتات ة ال طن ة لق اه التملل م وإ راء الل نة ال طن ة اململن ة ققد ا
ا ان واور األياي ة.
 -83ورحب ددل ا زار ددر ابلت دددا ا الرام ددة إىل تملزي ددز او ددق الملدال ددة وممافح ددة ا ف د د م ددن
ا ن الذج دد حصدة لتم دس ا انال
الملقاب .وس نل عل اعتماد قا ن حتق ق التماف
ر تقس بتلا عن  35املارة وكذلك عل التدا ا املتاذة لتر ع ت س ال ردا .
 -8٤وسحاطل س غ ر علماأب اب لد د املبذولدة لردمان احدتام حقد ا ا
يت م اب ملدام األمن الملام و ما يلدد يل ة الدولة ويرر رفامل ال مان.
 -85وسعر ل األرجنت عن قلقلا ر ن ال ضع ال ايي وا
ىراأب لت امل عل التمتع قق ا ا ان.
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 -86ورحب ددل سرم ن ددا تص ددديق ال ري ددة سفريق ددا ال يد د علد د اململا دددا وابلتق دددم ال ددذج
سحر تددي ابعتمدداد قددا ن القردداء المل ددمرج متل ددداأب لغدداء عق ددة ا عدددام .ددا سشددا سعر ددل عددن
ايتمرار شمل ر ا ابلقلق ر ن التحد القارمة ذا اجملال.
 -8٧ورحب ددل سيد دتال ا إب ر دداء الل ن ددة ال طن ددة اململن ددة ققد د ا ا ددان واو ددر األيايد د ة
وسعر ددل عددن ايتح دداشا ملبددادرة إ ردداء ا ممددة ا نار ددة ا اصددة .ددا سشددا سعر ددل عددن سيددقلا
لت ب ق عق ة ا عدام عل مرتمل جرارم ممل نة ر م ما سحر تي من تقدم الد لغارلا.
دال الملدالدة ار تقال دة ولمنلدا رس س دي
 -88ورحىل ل ما التزام البلد والتقدم ا در
ينبغي ا اذ مزيد من ا جدراءا  .فمللد الدر م مدن ا داذ عددد مدن التددا ا ر تدزال ندا شد ا س
تتمللق قماية حق ا األطقال النزاعا امل لحة.
 -89وسشدداد ددنن تصددديق البلددد عل د اتقاق ددة منددع جراددة ا ابدة ا ماع ددة واململاقبددة عل لددا
وابملبادرا اليت قذ ا ال حق ا ا ان ي اا رو صملبة.
 -90وس نل ت اان عل ال رية سفريق ا ال ي رعتماد ديت ر جديد وإجدراء ا تادااب
رائي ة و رملا ة وإ راء الل نة ال طن ة اململن ة قق ا ا ان واور األياي ة .ورحبل سيرداأب
اب ا امل ي ة األخرى.
 -91و نَّ الربا يس ال رية سفريق دا ال يد علد تملاوشدا مدع األمدم املتحددة دال ت ط دد
ال د د م ور يد د ما ف م ددا يتملل ددق ملم ددس مل ددة األم ددم املتح دددة املتمامل ددة املتمل ددددة األ مل دداد لتحق ددق
اري ددتقرار ال ري ددة سفريق ددا ال يد د و ملم ددس ا ب دداة امل ددتقلة اململن ددة قال ددة حقد د ا ا ددان
البلد.
 -92ورحب ددل رك ن ددا فاي د د مل د د دة النى ددام الدي ددت رج ال ددذج جت َّ ددد
الرائي ة والترريمل ة واعتماد الديت ر ا ديد آذار/مارس .2016

إج د دراء ار تا ددااب

 -93ورحب ددل رو دددج ابعتم دداد الدي ددت ر ا دي ددد وا ددة ال طن ددة لإل مل دداش و ن دداء ال د د م
وابلتصد ددديق عل د د الربوت ك د د ل ارخت د ددارج رتقاق د ددة حق د د ا ال قد ددس ر د د ن اش د دتا األطقد ددال
املنا ع ددا امل ددلحة وا ل د د املبذول ددة ملمافح ددة ا ف د م ددن الملق دداب ورحب ددل ج ددي خ دداص
إب ردداء ا ممددة ا نار ددة ا اصددة وال حدددة املرددتكة للتدددخس ال دريع ومنددع الملن د ا ن ددي ضددد
الن اء واألطقال واعتماد قا ن القراء المل مرج.
 -9٤وسعر ددل المدداماون عددن إع اهبددا قدددرة شددمل ال ريددة سفريق ددا ال ي د عل د الصددم د
ورحبل ابلملزم ال ايي الذج س دامل البلد لتملزيز امل ي ا وت ا التمتع قق ا ا ان.
 -95ﻭ ن ﺕ كندﺍ ال ﺭية ﺃفريق ا ﺍل ي عل ﺇجرﺍﺀ ا تاا اﺕ  2016/2015ن اا
ويد د د دلَّ ل الرد د د د ء علد د د د ﺍ ل ﺩ ﺍليت ذلتلا ي د د ددب س ﺇعاﺩﺓ إري د د دداء ﺍل ﻡ ﻭﺍألمن ﻭممافحة
ﺍ ف ﺕ من ﺍلملقاﺏ عن طريق ﺇ راﺀ ﺍ ممة ﺍ نار ة ﺍ اصة.
 -96و ن ش لي البلد عل ا ل د اليت يبذ ا ج يت م اب ملدام األمن .ا سشا سعر ل
قلقلد ددا ر د د ن ا ف د د مد ددن الملقد دداب عل د د اريد ددة الملن د د ا ن د ددي والملن د د ا ن د ددام وجتن د ددد
ا ماعا امل لحة لاطقال.
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 -9٧ورحبل الص رلد د البلدد الرام دة إىل تملزيدز ال د م واملصداوة و دزه ال د ا عدن طريدق
او ار واود من الققر وحت د خددما التمللد م والصدحة وتملزيدز امل داواة د ا ن د ومحايدة
حق ا القهتا الرمل قة ن ذلك الن اء واألطقال واألشااص ذوج ا عاقة.
ددي الصددمل اب  .و ددل سير داأب ابعتمدداد البلددد
 -98و ددل جددزر القمددر قدددرة البلددد عل د
لديت ر جديد وتنى مي ل تاااب الرائي ة عام  2016عل وجي ا ص ص.
ددال إ ق دداذ
 -99ورحى ددل الم غد د م ددا ت اجل ددي ال ري ددة سفريق ددا ال يد د م ددن عقب ددا
حق ا ا ان ورحبل ابعتماد الديت ر ا ديد وإ رداء الل ندة ال طن دة اململن دة ققد ا ا دان
واور األياي ة وا ممة ا نار ة ا اصة.
 -100ورحبدل ك يددتاريما إب ردداء الل نددة ال طن ددة اململن ددة ققد ا ا ددان واوددر األيايد ة.
دا سشددا سعر ددل عدن قلقلددا رد ن ار تلاكدا ا دداة وقد ا ا دان املمق لددة لل قددس و رد ن
الملن ا ن ي الذج تتملر ،لي الن اء عل سيدج ا ماعا امل لحة.
 -101ورحبل ك ديق ار إب راء الل نة ال طن ة اململن ة قق ا ا ان واودر األيايد ة.
وشد ملل ال ريددة سفريق ددا ال ي د علد م اصددلة ا صد حا مددن سجددس تملزيددز املصدداوة واألمددن
وال م.
 -102ورحبل كروات ا تصديق البلد عل مملا دا حق ا ا ان واب جندا ا الديت حققتلدا
ددال ت ط ددد امل ي ددا وإصد ا ق دداه األمددن .ددا سشددا سعر ددل عددن قلقلددا رد ن ا تلاكددا
اوق ا األياي ة والق اد وا ف من الملقاب والملن الذج متاريي ا ماعا امل لحة.
 -103و ددل ك د اب اب ج دراءا الدديت ا ددذ ا ال ريددة سفريق ددا ال ي د لتنق ددذ الت ص د ا الدديت
ق دددمل ددا إط ددار اريد ددتملرا ،ال دددورج الر ددامس والتق دددم الد ددذج سحر ت ددي إص د د ا إطار د ددا
امل ي ي والتنى مي.
 -10٤وس نددل قددربص علد ال ريددة سفريق ددا ال يد ر اذ ددا تدددا ا ترمددي إىل ال فدداء ابلتزاما ددا
ددال حق د ا ا ددان والتصددديق عل د اتقاق ددة منددع جراددة ا ابدة ا ماع ددة واململاقب ددة
الدول ددة
عل لا.
 -105ورحبددل تر د م ا ت ي ددد البلددد للت ص د ا الدديت قدددمل خ د ل ج لددة اريددتملرا ،ال ا ددة
وإبجراء ا تاااب عامة عام .2016
 -106ورحىل ال رية كد ر الردملب ة الداقراط دة سن ال ريدة سفريق دا ال يد دذلل جلد داأب
لتنق دذ الت صد ا املقدمددة س نداء ج لددة اريدتملرا ،ال ا دة علد الدر م مددن التحدد والصددمل اب
اليت ومسل القتة ق د اريتملرا.،
ددا
 -10٧ورحبددل ال ريددة الم غ د الداقراط ددة ابلتصددديق عل د اململا دددا
منع جراة ا ابدة ا ماع ة واململاقبة عل لا وامل اا األفريقي وق ا ال قس ورفا ي.

ذلددك اتقاق ددة

 -108ورس الدامنر سن ت ب ق ا عدام البلد ا س عق ة قاي ة ور إ ا ة ومل نة وا تلاكداأب
سمر ر مقر مني ا ع النىم القا دة
للحق او اة .وقالل إن إياءة ت ب ق سحمام الملدالة و
وسعر ل عن مملارضتلا الرديدة ريتادام ذمل الملق ة اليت ر رجملة ف لا ا ع األح ال.
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 -109ورحبل ج ب يت ابعتماد ديت ر عام  2016وإ راء م ي ا ٍ م س ا ممة الديت رية
ووممة مراجملة او ااب ووممة الملدل الملل ا .سما ف ما يتمللدق ققد ا ا دان جدي خداص
ف ُ رهتل ا ممة ا نار ة ا اصة.
 -110ورحبل مصر اب ل د اليت يبذ ا البلد يب س تملزيدز ال د م واملصداوة ال طن دة وإعدادة
إريدداء األمددن وممافحددة ا فد مددن الملقدداب وتنق ددذ الت ص د ا املنب قددة عددن ج لددة اريددتملرا،
ال ا ة والتصديق عل الصم الدول ة وق ا ا ان.
 -111ورحبل إيت ا تصديق ال رية سفريق ا ال ي عل اململا دا وش ملتلا عل ال فاء
تلددك ارلتزامددا  .و َّ ددل ابلت دزام البلددد نىددام الملدالددة ا نار ددة الدددو وش د ملتي عل د سن تباشددر
ا ممددة ا نار ددة ا اص ددة ملامل ددا وعل د م د ِدد ا ابمل د ارد ال م ددة ووار ددة الملن د ا ن ددي والملن د
ا ن ام.
 -112وس نددل ال ريددة رو الداقراط ددة الرددملب ة عل د اوم مددة رعتماد ددا الملديددد مددن الق د ا
األول ي ددة ال دديت منحتل ددا
وال اي ددا ال طن ددة املتمللق ددة تملزي ددز حقد د ا ا ددان ومحايتل ددا .ورس
اوم مة وماية املرسة خ ةأب ت تحق ال ناء سيراأب.
 -113وسفد دداد وفد ددد ال ريد ددة سفريق د ددا ال ي د د كن لد دددمل يبد ددذل جل د د داأب ر د ددم صد ددمل ة ال ضد ددع
ارجتم دداعي  -ال اي ددي ال ددارد م ددن سج ددس م اءم ددة سدار ددي م ددع التزامات ددي الناشد دهتة ع ددن الص ددم
الدول ددة وير ددلد عل د د ذل ددك إ ر دداء و ارة المل دددل وحق د د ا ا ددان .ددا سن حاج ددة البل ددد إىل
اوص ل عل الدعم التقل من اجملتمع الدو ر تزال قارمة.
 -11٤وقددد جت ددد التدزام اوم مددة مافحددة ا ف د التددام مددن الملقدداب تملاوشددا المامددس مددع
ا ممددة ا نار ددة الدول ددة .واب ضددافة إىل ذلددك شددملل محايددة حق د ا ا ددان وتملزيز ددا ج د ر
اي دتات ة ي ايددتلا ال طن ددة رمتلددا .وسف ددحل عمل ددة ددزه ال د ا والت دريح وإعددادة ا دمدداج
وا عددادة إىل ال د طن اجملددال سمددام ا ددع األشددااص الددذين ض دلخ ا ط دريقلم لمددي يمل د دوا إىل كن د
الررع ة الديت رية.
 -115ويمل اأب إىل تملزيز اوق الصحة اعتمد و قة ر ن ال ايدة ال طن دة .وعد وة علد
ذلددك سعددد خ ددة تنق ذيددة وطن ددة ت ددا تراجد ودع ال ف ددا النقايد ة ووف ددا امل ال ددد ووف ددا
الرضددع .و صددل ددذمل ا ددة عل د تقددد خدددما الرعايددة الصددح ة دداانأب لاطقددال حددىت يددن
ا ام ة وللح امدس واملرضدملا واألطقدال الدذين تت داو سعمدار م ا ام دة اودار ال ارردة
وترمنل س ر ة للت ع ة .و يد سيراأب امل زا ة املاصصة لق اه الصحة.
 -116وف م ددا يتملل ددق ابو ددق التملل د م خلق ددل األ م ددة ارجتماع ددة  -ال اي د ة ال دديت ش ددلد ا
ال رية سفريق ا ال ي آئراأب يلب ة عل ق اعي التملل م واململل ما .
 -11٧و ت ددة لددذلك فددإن الملديددد مددن امل شدرا الدديت يد لل ور يد ما ف مددا يتمللددق ابألداء
حت لل إىل ضمل األداء لاي  .وسدى ذا ال ضع إىل إعداد خ دة ا تقال دة للقدتة 2019-2015
ددد إىل تنى د م ع د دة امل دددارس ت دددر اأب إىل اري ددة ر دداطلا ارعت ددادج ور ي د ما املرحل ددة
ا عداديددة .واب ضددافة إىل ذلددك وافقددل ا ماعددا امل ددلحة عل د وق د احت ددا للمدددارس
املن دداطق النار ددة .وعل د د ال ددر م م ددن ص ددمل ة ال ض ددع ارجتم دداعي ال اي ددي والص ددمل اب املتمللق ددة
ابمل زا ة فإن امل زا ة املاصصة للتملل م ال طل آخذة ار د د.
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 -118ويملددد الملند الددذج متاريددي ا ماعددا امل ددلحة ضددد املنىمددا ا ددا ة م د لة تدددع
للقلق جي خاص .و إطار التصدج ذا الملند تنردر اوم مدة تددر اأب قد ا الددفاه واألمدن
اجملال ا ام.
ا ع سحناء البلد وماية الملامل
 -119ويددمل اأب إىل تر د ع او د ار وح ددس النزاع ددا ابل ددرا ال ددلم ة ش دداركل ال ري ددة سفريق ددا
املبادرة األفريق ة لل م واملصاوة ال رية سفريق ا ال ي وسيَّد اوم مة قد ة
ال ي
او ار الرامس مع يمان سفريق ا ال ي كافة.
 -120وف ما يتمللق ابوق الملمس ُوقِملل اتقاق ة راء عررة مراكز للتددري امللدل جدرى
ترغ للا منلا سر ملة مراكز اب غي ويتة املناطق الداخل ة.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -121ستدرس مجهورية أفريقيا الوسطى التوصيات التاليةة وسةتقدر ردودا عليهةا ق و ة
مناسب ال يتجاوز موعد الدورة األربعني جمللس حقوق اإلنسان:
 1-121مواصلة اخلطوات املتخذة ق جمةا التشةريعات فةدو مواءمتهةا ًامةا
مع االلتزامات الدولية للبلد ق جما حقوق اإلنسان (االحتاد الروسي)؛
 2-121التصةديق علةةى الووتو ةو االرتيةةاري التفا يةةة حقةوق الطفةةل املتعلةةق
إبجراء تقدمي البالغات (اجلبل األسود) ( رواتيا)؛
 3-121التنفي ةةذ اللام ةةل التفا ي ةةة حق ةةوق الطف ةةل والتو ي ةةع عل ةةى الووتو ةةو
االرتيةةاري التفا يةةة حقةةوق الطفةةل املتعلةةق إبجةراء تقةةدمي البالغةةات والتصةةديق علية
(الوتغا )؛
 ٤-121التص ة ةةديق عل ة ةةى االتفا ي ة ةةة الدولي ة ةةة لماي ة ةةة حق ة ةةوق مجي ة ةةع العم ة ةةا
املهاجرين وأفراد أسرهم (سرياليون)؛
5-121
(السودان)؛

التصةةديق علةةى اتفا يةةة حقةةوق األ ةةخاق وي اإلعا ةةة (بورونةةدي)

 6-121اسة ةتلما عملي ةةة التص ةةديق عل ةةى اتفا ي ةةة حق ةةوق األ ةةخاق وي
اإلعا ة (مجهورية اللونغو الدميقراطية)؛
 ٧-121التصةةديق علةةى اتفا يةةة األمةةم املتحةةدة مللافحةةة اجلرميةةة املن مةةة عةةو
الوطنية (توغو)؛
 8-121التصةةديق علةةى اتفا يةةة منةةع جرميةةة اإلابدة اجلماعيةةة واملعا بةةة عليهةةا
وتنفيذها ابللامل (إستونيا)؛
 9-121تعزيز التعاون مع اهليئات الدولية واإل ليمية ق جما حقةوق اإلنسةان
(مجهورية اللونغو الدميقراطية)؛
 10-121تعزي ة ةةز التع ة ةةاون م ة ةةع اهليئ ة ةةات الدولي ة ةةة وهيئ ة ةةات حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان
(بوتسواان)؛
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 11-121ض ةةمان ارتي ةةار املر ةةحني ال ةةوطنيني للمش ةةار ة ق انتخ ةةاابت أع ةةاء
هيئات معاهدات األمم املتحدة عن طريق عملية علنيةة و اممةة علةى أسةس اجلةدارة
واالستحقاق (اململلة املتحدة لويطانيا الع مى وأيرلندا الشمالية)؛
 12-121مواصلة تعزيز دراهتا اإلداريةة والقانونيةة وسةامر االيةات ات الصةلة
اليت ترمي إىل تيسري التماسك الوطين واملصالة (جزر القمر)؛
 13-121مواصلة اجلهود الرامية إىل نشر ثقافة حقوق اإلنسان وبنةاء القةدرات
املؤسسية ق جماالت حقوق اإلنسان (تونس)؛
 1٤-121مواصلة تعبئة املوارد والتماس املساعدة الدولية الالزمة لزايدة ةدرهتا
على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها (نيجرياي)؛
 15-121م اعفة اجلهود الراميةة إىل إعةادة بسةل سةلطة الدولةة ق مجيةع أ ةاء
اإل ليم (اللونغو)؛
 16-121التحقق من االحتياجات ق جما املسةاعدة التقنيةة مةن أجةل التمةاس
املزيد منها ق إطار عال ات الشرا ة الثنامية واملتعدة األطراو (اللونغو)؛
 1٧-121مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل إ ةراء الشةةر اء الةةدوليني واإل ليميةةني ق
أنشطة بناء القدرات ق سبيل التنفيةذ الفعةا للولةوايت الوطنيةة وتةدابري السياسةة
العامة واخلطل املتعلقة بتحسني حالة حقوق اإلنسان (الفلبني)؛
 18-121تعزيز االلتزار بتنفيذ السياسةات والتشةريعات الوطنيةة املتعلقةة قةوق
اإلنسان (إثيوبيا)؛
 19-121مواص ةةلة اجله ةةود الرامي ةةة إىل تعزي ةةز دور املؤسس ةةات الوطني ةةة املعني ةةة
قوق اإلنسان من أجل توطيد السالر والتنمية الشاملة (نيبا )؛
 20-121ضةمان السةةرعة ق اعتمةاد وتنفيةةذ السياسةةة الوطنيةة لمايةةة األطفةةا
واخلطة االسرتاتيجية الوطنية لإلسلان (غاان)؛
 21-121استئناو مؤسسات الدولة لعملها االعتيادي من رال الشروع زر
ق البحةةن عةةن حةةل سةةلمي للن ةزاع مةةع إيةةالء األولويةةة للتعةةاون مةةع وحةةدة دعةةم
الوس ةةاطة التابع ةةة لالحت ةةاد األفريق ةةي م ةةن أج ةةل الوف ةةاء ابلتزاماهت ةةا ق جم ةةا حق ةةوق
اإلنسان على أ مل وج (أنغوال)؛
 22-121مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان فعالية اللجنة الوطنية املعنية قوق
اإلنسان والرايت األساسية اليت أنشئ ق عار ( ٢٠١٧إندونيسيا)؛
 23-121توفري ملتب مر زي للجنة الوطنيةة املعنيةة قةوق اإلنسةان والةرايت
األساسةةية تتةةا ل ة املةةوارد البش ةرية واملاليةةة الالزمةةة لالضةةطالع هامهةةا وتشةةجيع
إنشاء ملاتب ق مجيع أ اء البلد (امللسيك)؛
 2٤-121االمتثةةا للمبةةادت املتعلقةةة ر ةةز املؤسسةةات الوطنيةةة لتعزيةةز ومحايةةة
حقةةوق اإلنس ةةان (مبةةادت ابري ةةس) ل ةةمان اعتمةةاد اللجن ةةة الوطنيةةة املعني ةةة ق ةةوق
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اإلنسةةان والةةرايت األساسةةية ق املر ةةز لألةةفل وال سةةيما مةةن رةةال
يلفي من املوارد هلا ومنحها صالحية التحقيق (هولندا)؛

صةةي

مةةا

 25-121تزوي ةةد اللجن ةةة الوطني ةةة املعني ةةة ق ةةوق اإلنس ةةان وال ةةرايت األساس ةةية
ابلوسامل ال رورية لالمتثا ملبادت ابريس (النيجر)؛
ً 26-121لني اللجنة الوطنية املعنية قةوق اإلنسةان والةرايت األساسةية مةن
العمل بفعالية (السنغا )؛
 2٧-121بنة ةةاء ة ةةدرات اللجنة ةةة الوطنية ةةة املعنية ةةة قة ةةوق اإلنسة ةةان والة ةةرايت
األساسةةية علةةى أ مةةل وج ة وضةةمان مراعاهتةةا ملبةةادت ابريةةس ق عملهةةا (جنةةو
أفريقيا)؛
 28-121ضة ةةمان ًت ة ةةع اللجنة ةةة الوطني ة ةةة املعنية ةةة ق ة ةةوق اإلنسة ةةان وال ة ةةرايت
األساسةةية ابلقةةدرات الالزمةةة إلج ةراء التحقيقةةات ات الصةةلة ابلشةةلاو الفرديةةة
املتعلقة ابنتها ات حقوق اإلنسان (إسبانيا)؛
 29-121صةةي ميزانيةةة معقولةةة للجنةةة الوطنيةةة لقةةوق اإلنسةةان والةةرايت
األساسةةية وتزويةةدها ةةا يلةةزر مةةن املةةولفني واملعةةدات للةةي تةةؤدي عملهةةا مةةا ينبغةةي
(توغو)؛
 30-121صة ةةي التموية ةةل الة ةةالزر للجنة ةةة الوطنية ةةة املعنية ةةة قة ةةوق اإلنسة ةةان
والةةرايت األساسةةية وا لمةةة اجلناميةةة اخلاصةةة للةةي تةةؤداي عملهمةةا علةةى ةةو فعةةا
(أو رانيا)؛
 31-121تزوي ةةد اللجن ةةة الوطني ةةة املعني ةةة ق ةةوق اإلنس ةةان وال ةةرايت األساس ةةية
ابمل ة ةةوارد اللافي ة ةةة وا ة ةةا الت ة ةةدابري الالزم ة ةةة ملواءم ة ةةة عمله ة ةةا م ة ةةع مبة ة ةادت ابري ة ةةس
(أوروغواي)؛
 32-121ضةةمان تةةوافر املةةوارد اللافيةةة للجنةةة الوطنيةةة املعنيةةة قةةوق اإلنسةةان
والةةرايت األساسةةية للةةي يلةةون قةةدورها تنفيةةذ رطةةة عملهةةا علةةى ةةو مسةةتقل
(أسرتاليا)؛
 33-121صي ميزانية افية للجنة الوطنية املعنية قوق اإلنسان والرايت
األساسية من أجل ًلينها من الوفاء بواليتها على و أف ل ( ندا)؛
 3٤-121مواءمة ةةة عمة ةةل اللجنة ةةة الوطنية ةةة املعنية ةةة قة ةةوق اإلنسة ةةان والة ةةرايت
األساسية مع مبادت ابريس وتوفري مقر وموارد افية هلا ( وستاريلا)؛
 35-121حتسني حالة حقوق اإلنسان امللفولة جلماعات األ ليات وإلغاء جترمي
املثلية اجلنسية (أملانيا)؛
 36-121إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار والتصةةديق علةةى الووتو ةةو االرتيةةاري الثةةا
امللحق ابلعهةد الةدوا اخلةاق ابلقةوق املدنيةة والسياسةية اهلةادو إىل إلغةاء عقوبةة
اإلعدار (إسبانيا) (الوتغا ) ( وق) (ليتوانيا) (امللسيك)؛
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 3٧-121التصةةديق علةةى الووتو ةةو االرتيةةاري الثةةا للعهةةد الةةدوا اخل ةةاق
ابلقوق املدنية والسياسية اهلادو إىل إلغاء عقوبة اإلعدار ( رواتيا)؛
 38-121التصةةديق علةةى الووتو ةةو االرتيةةاري الثةةا امللحةةق ابلعهةةد الةةدوا
اخلةةاق ابلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية وا ةةا التةةدابري التشةريعية الالزمةةة إللغةةاء عقوبةةة
اإلعدار (أو رانيا) (إستونيا) (الدامنرءا؛
 39-121إلغاء عقوبة اإلعدار املنصوق عليهةا حةا اان ق ةانون العقةوابت
لعةةار  ٢٠١٠واالن ةةمار إىل الووتو ةةو االرتيةةاري الثةةا امللحةةق ابلعهةةد الةةدوا
اخلةةاق ابلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية (أملانيةةا)؛ وإلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار واالن ةةمار إىل
الووتو ة ةةو االرتية ةةاري الثة ةةا امللحة ةةق ابلعهة ةةد الة ةةدوا اخلة ةةاق ابلقة ةةوق املدنية ةةة
والسياسةةية (مجهوريةةة مولةةدوفا)؛ وإلغةةاء تطبيةةق عقوبةةة اإلعةةدار علةةى مجيةةع اجل ةرامم
واالن ةمار إىل الووتو ةو االرتيةاري الثةا امللحةق ابلعهةد الةدوا اخلةاق ابلقةةوق
املدنية ةةة والسياسة ةةية (؛يسة ةةلندا)؛ وإلغة ةةاء عقوبة ةةة اإلعة ةةدار لامي ة ةا والتصة ةةديق علة ةةى
الووتو ة ةةو االرتية ةةاري الثة ةةا امللحة ةةق ابلعهة ةةد الة ةةدوا اخلة ةةاق ابلقة ةةوق املدنية ةةة
والسياسةةية (للسةةمو )؛ وإلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار راي ة ا والتصةةديق علةةى الووتو ةةو
االرتية ةةاري الثة ةةا امللحة ةةق ابلعهة ةةد الة ةةدوا اخلة ةةاق ابلقة ةةوق املدنية ةةة والسياسة ةةية
(أسرتاليا)؛
 ٤0-121تلثيف اجلهود الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدار (جورجيا)؛
 ٤1-121تس ةريع اجلهةةود الراميةةة إىل إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار ةةا ق لةةك عمليةةة
تنقيح أحلار انون العقوابت (رواندا)؛
 ٤2-121اسةةتئناو العمليةةة الراميةةة إىل إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار مةةن رةةال تعةةديل
أحلار انون العقوابت (أرمينيا)؛
 ٤3-121إلغ ةةاء عقوب ةةة اإلع ةةدار ق إط ةةار ال ةةدورة الالي ةةة لالس ةةتعراض ال ةةدوري
الشامل (اململلة املتحدة لويطانيا الع مى وأيرلندا الشمالية)؛
 ٤٤-121الن ةةر ق تس ةريع العمليةةة الةةيت ًهةةد إىل إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار فعلي ة ا
(موزامبيق)؛
 ٤5-121حذو عقوبة اإلعدار من وانينها ( وستاريلا)؛
 ٤6-121ا ةةا رطةةوات ترمةةي إىل دعةةم املبةةادرات الراميةةة إىل إرسةةاء الس ةةالر
واألمةةن وإعةةادة بنةةاء مؤسسةةات الدولةةة ةةا ق لةةك ةةوات األمةةن الةةوطين وجهةةاز
الق اء وتلبية احتياجات السلان اإلنسانية امللحة (أرمينياا؛
 ٤٧-121امل ي ق تعزيز اجلهود الرامية إىل إلاء أعما القتةا ؛ وتعزيةز عمليةة
ن ةةزع س ةةال اجلماع ةةات املس ةةلحة وتسة ةريح أفراده ةةا وإع ةةادهتم إىل ال ةةوطن وإع ةةادة
إدماجهم ابعتبار لك ميثل رطا مسبقا لتعزيز سيادة القانون والعدالةة واالنتعةا
(هندوراس)؛

18

GE.19-00176

A/HRC/40/12

 ٤8-121حتقيةةق مزيةةد مةةن التقةةدر ق جهةةود نةةزع سةةال اجلماعةةات املسةةلحة
وتس ةريح أفرادهةةا وإعةةادهتم إىل الةةوطن وإعةةادة إدمةةاجهم مةةن أجةةل حتقيةةق السةةالر
واألمن (ليسوتو)؛
 ٤9-121مواصلة اجلهود املبذولة مةن أجةل التوصةل إىل نةزع سةال اجلماعةات
املسلحة النا طة ق اإل ليم وتسريح أفرادها من أجل إعةادة إرسةاء األمةن ق البلةد
(السنغا )؛
 50-121إعط ةةاء األولوي ةةة لتنفي ةةذ اسة ةرتاتيجية إص ةةال ط ةةاع األم ةةن وال ةةوانم
ال ةةوطين لن ةةزع الس ةةال والتسة ةريح واإلع ةةادة إىل ال ةةوطن وإع ةةادة اإلدم ةةا (جن ةةو
أفريقيا)؛
 51-121مواصلة املساعي الرامية إىل تعزيز درة الدولةة علةى توطيةد ملاسةب
السالر ونزع السال من رال تفليك و بح جمموعات املرتز ة واجلهات املسلحة
اخلارجية ق مجيع أ اء البلد (بوتسواان)؛
 52-121م ة ةةاعفة اجلهة ة ةةود الرامية ة ةةة إىل ضة ة ةةمان األمة ة ةةن املسة ة ةةتدار ق البلة ة ةةد
(بوروندي)؛
 53-121مواصلة اجلهةود الراميةة إىل تعزيةز األمةن عةن طريةق إصةال اإلدارات
املسؤولة عن املناطق اخلاضعة لسيادة اللومة (اللامريون)؛
 5٤-121وضع حد فورا للعنف الطامفي الذي يشهده البلد حاليا (سرياليون)؛
 55-121تعزيز عملية املصالة ق البلد (السودان)؛

 56-121مواصةةلة ا ةةا تةةدابري فعالةةة لتعزيةةز عمليةةة حتقيةةق السةةالر واملصةةالة
ونزع السال (الصني)؛
 5٧-121مواصةةلة املبةةادرات الراميةةة إىل إعةةادة إرس ةاء السةةالر واألمةةن وإعةةادة
بناء جهاز الدولة وال سيما وات األمن الوطين واجلهاز الق امي ( وت ديفوار)؛
 58-121مواصلة جهود تعزيز املصالة والتعايش بني خمتلف اجملتمعات ا لية
ف ةالا عةةن التثقيةةف ق جمةةا حقةةوق اإلنسةةان وإ ةةاعة ثقافةةة تةةدعو إىل السةةالر ق
مجيع أ اء البلد (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
 59-121وضع سياسات عامة وتن يم محالت التوعية من أجل منةع التحةري
على العنف ألسبا من مجلتها الدوافع العر يةة والدينيةة والتحقيةق فيهةا ومعا بةة
األ خاق أو اللياانت اليت حترض على العنف (األرجنتني)؛
 60-121ا ا مجيع التدابري املناسبة ملنع أعما االعتداء والتعذيب وغريه من
ضرو املعاملة املهينة اليت ميارسها أفراد وات األمةن وإجةراء حتقيقةات فعالةة مةن
أجل تقدمي املسؤولني عن هذه اجلرامم إىل العدالة (إسبانيا)؛
 61-121تعديل انون العقوابت لتعريةف التعةذيب تعريفة ا واضةح ا ةا يتفةق مةع
اتفا ية مناه ة التعذيب (الوتغا )؛
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 62-121إنشةةاء االيةةة الو اميةةة الوطنيةةة وفق ةا لاللتزامةةات املنصةةوق عليهةةا ق
الووتو و االرتياري التفا ية مناه ة التعذيب (أو رانيا)؛
 63-121إنشاء االية الو امية الوطنية ملرا بة حقوق األ خاق ق مجيع أما ن
ةاء ابلتزاماهت ةةا النا ةةئة ع ةةن الووتو ةةو االرتي ةةاري التفا ي ةةة مناه ةةة
االحتج ةةاز وف ة ا
التع ةةذيب والس ةةما ابلوص ةةو إىل مجي ةةع أم ةةا ن االحتج ةةاز ةةا ق ل ةةك وص ةةو
من مات اجملتمع املد (تشيليا)؛
 6٤-121حتسني لروو االحتجاز ون ار السجون بشلل عار وضمان التقيُّةد
دة االحتجاز القانونية (للسمو )؛
 65-121تيسري عمل ا لمة اجلنامية اخلاصة (فرنسا)؛
 66-121توفري مرافق عمل داممة للمحققني والق اة ومولفي الةدعم العةاملني
ق ا لمة اجلنامية اخلاصة (الوالايت املتحدة األمريلية)؛
 6٧-121امل ةةي ق تفعيةةل عمةةل ا لمةةة اجلناميةةة اخلاصةةة بطةةرق منهةةا مةةدُّها
ابملوارد والدعم اللافيني للتملن من االضطالع بواليتها (أسرتاليا)؛
 68-121تعزيز اجلهود الرامية إىل ملافحة اإلفالت من العقا ابلرق على
توفري ما يلزر من الوسامل للمحلمة اجلنامية اخلاصة واللجنةة الوطنيةة املعنيةة قةوق
اإلنسان والرايت األساسية و لك ضماانا لفعالية األداء (الوازيل)؛
 69-121ال ةةرق عل ةةى الس ةةرعة ق إنش ةةاء ا لم ةةة اجلنامي ةةة اخلاص ةةة وض ةةمان
استقالهلا وحيادها ( يلي)؛

 ٧0-121مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل إعةةادة بنةةاء ن ةةار الق ةةاء وتعزيةةزه وإلةةاء
اإلفالت من العقا على ارتلا االنتها ات اخلطرية لقوق اإلنسان بطرق منها
علةةى وج ة اخلصةةوق ت ةوفري الةةدعم اللامةةل للمحلمةةة اجلناميةةة اخلاصةةة (مجهوريةةة
وراي)؛
 ٧1-121ملافح ةةة اإلف ةةالت م ةةن العق ةةا وحتس ةةني توثي ةةق انتها ةةات حق ةةوق
اإلنسان (فرنسا)؛
 ٧2-121تيسةةري عمليةةة املصةةالة القاممةةة علةةى الةةوار فيمةةا بةةني مجيةةع ملةةوانت
اجملتمع (فرنسا)؛
 ٧3-121تعزيةةز الن ةةار الق ةةامي فةةدو تةةوفري المايةةة وال سةةيما لل ةةخاق
ال عفاء وعلى رأسهم األطفا والنساء (فرنسا)؛
 ٧٤-121دعة ةةم املبة ةةادرات الرامية ةةة إىل حتقية ةةق السة ةةالر واألمة ةةن وإعة ةةادة بنة ةةاء
مؤسس ةةات الدول ةةة وتعزيزه ةةا ةةا ق ل ةةك ن ةةار العدال ةةة وض ةةمان إيص ةةا املعون ةةة
اإلنسانية إىل من هم ق حاجة إليها (هنغاراي)؛
 ٧5-121إيالء أولوية أ و لقطاع العد ا ق لك ا لمة اجلناميةة اخلاصةة
من رال زايدة املوارد اليت صصها الدولة هلذا القطاع (السويد)؛
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 ٧6-121تن ةةيم جلسةةات ةا مةةة متنقلةةة ق املنةةاطق الناميةةة الةةيت دمةةرت فيهةةا
مبا ا ا م (السويدا؛
 ٧٧-121وضع واعتماد تشريعات تلزر ا ا م الوطنية ب مان سالمة ال ةحااي
والشةةهود وحقهةةم ق اخلصوصةةية ووضةةع بةةرانم محايةةة مسةةتقل ل ةةمان إنفةةا هةةذه
التشريعات (السويد)؛
 ٧8-121ا ة ةةا تة ةةدابري راصة ةةة ترمة ةةي إىل رصة ةةد االنتها ة ةةات اخلطة ةةرية لقة ةةوق
اإلنسةةان ةةا ق لةةك العنةةف اجلنسةةي والعنةةف اجلنسةةا و شةةفها واإلبةةال عنهةةا
و ل ةةك بط ةةرق منه ةةا إيف ةةاد بعث ةةات حتقي ةةق إىل األجة ةزاء الغربي ةةة م ةةن مجهوري ةةة أفريقي ةةا
الوسطى وإىل منع ارتلا اجلرامم وضمان املساءلة عن ارتلافا ف الا عن استثناء
مرتليب هذه اجلرامم من إملانية اإلفالت من العقا وعمليات العفو (السويد)؛
 ٧9-121تدريب أفراد الشرطة والدرء واملدعني العامني والق اة بشةنن أف ةل
املمارسةةات املتبعةةة ق جمةةا التحقيةةق ق حةةاالت العنةةف اجلنسةةي والعنةةف اجلنسةةا
ومقاضاة اجلناة (الوالايت املتحدة األمريلية)؛
 80-121تش ةةديد الت ةةدابري الرامي ةةة إىل تعزي ةةز س ةةيادة الق ةةانون والل ةةم الر ةةيد
ب مان توري الصرامة واملسؤولية ق إدارة املوارد املالية ق طاع التعدين (أنغوال)؛
 81-121مواص ةةلة اجله ةةود الرامي ةةة إىل إص ةةال الن ةةامني الق ةةانو واألم ةةين ةةا
ُيس ةةن األداء ق إ امة ةةة العة ةةد وحتقي ةةق السة ةةالر املسة ةةتدار وترس ةةي ثقافة ةةة حقة ةةوق
اإلنسان ترسيخا عميقا (بور ينا فاسو)؛
 82-121تعزيز الن ار الق امي ب مان استقالل ومده ابملوارد املاليةة والبشةرية
اللافي ةةة وض ةةمان إملاني ةةة االحتل ةةار إىل الق ةةاء للجمي ةةع ق أ ةةاء اإل ل ةةيم اف ةةة
( وستاريلا)؛
 83-121مواصلة اجلهود اجلارية لتعزيز الق اء وإصالح (مصر)؛
 8٤-121اإل الع عن تعيني األ خاق الذين يشتب ق ضلوعهم ق انتها ةات
حقةةوق اإلنسةةان واجلةرامم املنصةةوق عليهةةا ق القةةانون الةةدوا ق مناصةةب ةةد تتةةيح
هلم ارتلا مزيد من االنتها ات أو اجلرامم (؛يسلندا)؛
 85-121تلثيف التدابري الرامية إىل ضةمان المايةة املنصةوق عليهةا ق ةانون
حق ةةوق اإلنس ةةان والق ةةانون ال ةةدوا اإلنس ةةا ابلتحقي ةةق ق اجل ةةرامم املرتلب ةةة ق ح ةةق
الس ةةلان امل ةةدنيني واجله ةةات الفاعل ةةة ق جم ةةا العم ةةل اإلنس ةةا ومعا ب ةةة مرتلبيه ةةا
ف ةالا عةةن مةرتليب االنتها ةةات األرةةر لقةةوق اإلنسةةان والقةةانون الةةدوا اإلنسةةا
(األرجنتني)؛
ً 86-121لة ةةني جلنة ةةة القيقة ةةة والعدالة ةةة واجلة ةةو واملصة ةةالة الوطنية ةةة ودعمهة ةةا
ابللامل (جنو أفريقيا)؛
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 8٧-121امل ةةي ق جه ةةود ملافح ةةة اإلف ةةالت م ةةن العق ةةا وتعزيزه ةةا ب ةةمان
تق ة ةةدمي األ ة ةةخاق امل ة ةةدانني ابرتل ة ةةا انتها ة ةةات حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان إىل العدال ة ةةة
(للسمو )؛
 88-121االمتنةةاع عةةن مةةنح العفةةو لل ةةخاق املسةةؤولني عةةن ارتلةةا اجل ةرامم
اخلطرية املنصوق عليها ق القةانون الةدوا أو االنتها ةات اخلطةرية لقةوق اإلنسةان
(هنغاراي)؛
 89-121إع ةةادة د ي ةةد حق ةةوق ض ةةحااي انتها ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان ق معرف ةةة
القيقة و ذلك ق الصو على االنتصاو أو اجلو (هنغاراي)؛
 90-121ض ةةمان وج ةةود ؛لي ةةة للتح ةةري ع ةةن مجي ةةع أفة ةراد ةةوات األم ةةن بش ةةنن
احتمةةا ارتلةةافم انتها ةةات لقةةوق اإلنسةةان وتةةوفري تةةدريب ةةامل بشةةنن التقيُّةةد
قوق اإلنسان وتعزيزها (النروي )؛
 91-121ا ةةا ت ةةدابري فعال ةةة مللافح ةةة اإلف ةةالت م ةةن العق ةةا ع ةةن ارتل ةةا
االنتها ات اجلسيمة لقوق اإلنسان ق حق النسةاء واألطفةا ةا ق لةك العنةف
اجلنس ةةي وجتني ةةد األطف ةةا اجلن ةةود واس ةةتخدار األطف ةةا دروعة ة ا بشة ةرية أثن ةةاء النة ةزاع
(الوتغا )؛
 92-121وضةةع اس ةرتاتيجية للعدالةةة االنتقاليةةة تسةةتلهم مةةن التوصةةيات املنبثقةةة
عةةن عمليةةة املسةةح لعةةار  ٢٠١٧توري ة ا ملزيةةد مةةن التنسةةيق وحتقيق ة ا لالتسةةاق ق
جمموعة االيات والعمليات الق امية وغري الق امية (بلجيلا)؛
 93-121ملافحة ةةة اإلفة ةةالت مة ةةن العقة ةةا ودعة ةةم اجلهة ةةود الوطنية ةةة والدولية ةةة
للتحقي ةةق ق انتها ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان ةةا ق ل ةةك حتقيق ةةات ا لم ةةة اجلنامي ةةة
اخلاصة ق مجهورية أفريقيا الوسطى (تشيليا)؛
 9٤-121ض ةةمان املس ةةاءلة ع ةةن انتها ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان ةةا ق ل ةةك ق
صفوو القوات املسلحة ومجيع أطراو عملية السالر (إستونيا)؛
 95-121امل ةةي ق تعزي ةةز سة ةةيادة الق ةةانون ض ةةماانا للفعالية ةةة ق إنف ةةا حقة ةةوق
اإلنسان (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
 96-121تعزيز محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان (فرنسا)؛
 9٧-121ضمان بيئة ؛منة للمدافعني عن حقةوق اإلنسةان والصةحفيني وغةريهم
مةةن الفةةاعلني ق اجملتمةةع املةةد مةةن رةةال التحقيةةق ق مجيةةع االدعةةاءات املتعلقةةة
بس ةةوء املعامل ةةة واعتم ةةاد مش ةةروع الق ةةانون املتعل ةةق ماي ةةة امل ةةدافعني ع ةةن حق ةةوق
اإلنسان (أيرلندا)؛
 98-121ا ةةا تةةدابري ترمةةي إىل إجةراء حتقيقةةات سةريعة ونزيهةةة ق االعتةةداءات
الدامي ةةة ال ةةيت اس ةةتهدف ص ةةحفيني ق ااونة ةة األر ةةرية وتق ةةدمي اجلن ةةاة إىل العدال ةةة
(ليتوانيا)؛
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 99-121اعتمةةاد ةةانون بشةةنن حريةةة الصةةو علةةى املعلومةةات وفق ةا للمعةةايري
الدولية (بنن)؛
 100-121ا ا رطوات لماية املدافعني عن حقوق اإلنسان ( ندا)؛
 101-121ملافحة رطا اللراهية والتطرو (العراق)؛
 102-121مواصةةلة اجلهةةود الازمةةة مةةن أجةةل تعزيةةز املصةةالة والتعةةايش السةةلمي
بني الناس بصرو الن ر عن الدين أو أي فوارق أرر (نيجرياي)؛
 103-121بذ جهود متواصلة من أجل وضع حد خلطا اللراهية والتحري
على العنف مع صون حرية التعبري ق الو نفس (بلجيلا)؛
 10٤-121تنفي ةةذ امل ةةادة  ١٥١م ةةن ةةانون العق ةةوابت ومقاض ةةاة مجي ةةع مة ةرتليب
أعما االجتار ابلبشر (أملانيا)؛
 105-121اعتماد تشريعات ترمي إىل محاية السةلان األصةليني مةن الةرق وإنفةا
هذه التشريعات على و فعا (بنن)؛
 106-121وض ةةع اسة ةرتاتيجية وطني ةةة للتولي ةةف م ةةن ةةنلا تعزي ةةز املس ةةاواة ب ةةني
اجلنسني (صربيا)؛
 10٧-121الن ر ق وضع اسرتاتيجية جديدة مللافحة الفقر (النيجر)؛
 108-121اس ةةتعراض اإلط ةةار الق ةةانو ال ةةوطين بش ةةنن مس ةةنلة الس ةةلن واألرض
واملللية ووضع اسرتاتيجية وطنية فذا الشنن وتنفيذها (صربيا)؛
 109-121إعط ة ةةاء األولوي ة ةةة للة ة ةوام اللومي ة ةةة الرامي ة ةةة إىل التص ة ةةدي للفق ة ةةر
وال سيما ق أوساط النساء واألطفا (جنو أفريقيا)؛
 110-121مواصةةلة تعزيةةز السياسةةات االجتماعيةةة مةةن أجةةل حتسةةني نوعيةةة حيةةاة
السلان وال سيما أ ثر رامح اجملتمع ضعف ا (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛

 111-121حتسةةني إملانيةةة وصةةو الو ةةاالت واملن مةةات اإلنسةةانية إىل السةةلان
املت ررين ضماانا لتلبية احتياجاهتم الفورية والرميسية (أسرتاليا)؛
 112-121مواصة ة ةةلة اجلهة ة ةةود الرامية ة ةةة إىل حتسة ة ةةني اهليا ة ة ةةل األساسة ة ةةية للطة ة ةةرق
(اللامريون)؛
 113-121مواص ةةلة تعزي ةةز التنمي ةةة اال تص ةةادية واالجتماعي ةةة وال ةةد م ةةن الفق ةةر
وزايدة ضمان حقوق املرأة والطفل واأل خاق وي اإلعا ة (الصني)؛
 11٤-121مواصةةلة تعزيةةز التنميةةة اال تصةةادية واالجتماعيةةة فةةدو الق ةةاء علةةى
الفقر واالرتقاء ستو معيشة السلان (جيبويت)؛
 115-121مواصةةلة العمةةل علةةى حتسةةني رةةدمات الرعايةةة الصةةحية والتعلةةيم مةةن
أجةةل االرتقةةاء سةةتو معيشةةة السةةلان والعمةةل بوجة رةةاق علةةى توسةةيع نطةةاق
برام ةو األمية ( واب)؛
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 116-121زايدة اإلنفةةاق علةةى الصةةحة وضةةمان حصةةو النسةةاء والفتيةةات علةةى
الرعاية الصحية اإلجنابية واجلنسية بال انقطاع (اهلند)؛
 11٧-121مواص ةةلة تعزي ةةز اجله ةةود الرامي ةةة إىل ض ةةمان الص ةةحة البدني ةةة والعقلي ةةة
للسرة ق إطار الوالية الدستورية جلمهورية أفريقيا الوسطى (إندونيسيا)؛
 118-121مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني فرق الفئات ال ةعيفة ق الصةو
على الرعاية الصحية (ملديف)؛
 119-121مواص ةةلة اجله ةةود الرامي ةةة إىل تعزي ةةز القط ةةاع الص ةةحي وال س ةةيما م ةةن
رال صياغة اخلطة الوطنية الثالثة بشنن تطوير الرعاية الصحية (املغر )؛
 120-121تعزيةةز اجلهةةود الراميةةة إىل ضةةمان الةةق ق التعلةةيم واخلةةدمات الصةةحية
(النروي )؛
 121-121تعزيز برام الرعاية الصحية (تونس)؛
 122-121ا ةةا ت ةةدابري لتحسةةني أداء مرا ةةز الرعاي ةةة الصةةحية وض ةةمان ت ةةوافر
األدوية والدعم النفسي املالمم لل حااي (اجلزامر)؛
 123-121األرةةذ ابملمارسةةات اجليةةدة املتبعةةة ق البلةةدان األرةةر وبتجارفةةا ق
جما وضع وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية ق طاع الصحة للفةرتة
( ٢٠٢١-٢٠١٧مجهورية وراي الشعبية الدميقراطية)؛
 12٤-121ا ةةا مجية ةةع الت ةةدابري الالزمة ةةة للح ةةد مة ةةن وفي ةةات املوالية ةةد ووفية ةةات
األمهات اليت ميلن تفاديها (إستونيا)؛
 125-121االس ةةتمرار ق إعط ةةاء األولوي ةةة إلص ةةال ن ةةار التعل ةةيم ق مب ةةادرات
املصالة ا ق لك ا ا تدابري ملموسة هلذا الغرض (هندوراس)؛
 126-121إعما الق ق التعليم إىل أ صى حد مملن من رال حتسني اهليا ل
األساسية املدرسية وتوليف املعلمني وتدريبهم (اهلند)؛
 12٧-121بذ مجيع اجلهود الالزمة إلعادة بناء املدارس ومحايتها (الوتغا )؛
 128-121ا ا التدابري الالزمة ملنع أطراو النزاع من االستيالء على املةدارس
واالسةةتناد ق لةةك علةةى وج ة اخلصةةوق إىل املبةةادت التوجيهيةةة لمايةةة املةةدارس
واجلامعات من االستخدار العسلري أثناء النزاع املسلح ( وت ديفوار)؛
 129-121تعزيز التدابري الراميةة إىل ضةمان حصةو اجلميةع علةى التعلةيم اجليةد
وال سةةيما الفئةةات السةةلانية األ ثةةر معةةاانة مةةن التهمةةيش ةةا ق لةةك عةةن طريةةق
إعةةادة بنةةاء اهليا ةةل األساسةةية املدرسةةية وتنفيةةذ بةةرانم لتوليةةف املعلمةةني وتةةدريبهم
(مجهورية مولدوفا)؛
 130-121مواصلة اجلهود ل مان تعميم التعليم االبتدامي والق اء علةى األميةة
(االحتاد الروسي)؛
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 131-121مواص ةةلة اجله ةةود املبذول ةةة لتعزي ةةز التثقي ةةف ق جم ةةا حق ةةوق اإلنس ةةان
والوام الدولية ق هذا اجملا (السودان)؛
 132-121امل ةةي ق ا ةةا الت ةةدابري الالزم ةةة ل ةةزايدة متوس ةةل املع ةةد اإلمج ةةاا
لاللتحاق ابملدارس مع إيالء اهتمار راق للفتيات (فيي انر)؛
 132-121توطي ةةد الن ةةار التعليم ةةي م ةةن ر ةةال تنمي ةةة الطفول ةةة املبل ةةرة وت ةةوفري
التعليم االبتدامي للجميع ق مجلة أمور أرر (زمبابوي)؛
 13٤-121توعية السلان ابلق ق توفري التعليم للجميع ومراعةاة االحتياجةات
اخلاصة ةةة للطفة ةةا وي اإلعا ة ةةة مة ةةن رة ةةال إنشة ةةاء مرا ة ةةز متخصصة ةةة لتعلة ةةيمهم
(اجلزامر)؛
 135-121حتسني معد االلتحاق ابملدارس (اللامريون)؛
 136-121تعزيز اجلهود أ ثر من أجل توفري فةرق الوصةو اللامةل إىل التعلةيم
جلميةةع األطفةةا والتخفيةةف مةةن األميةةة ابلتعةةاون مةةع و ةةاالت األمةةم املتحةةدة ات
الصلة والشر اء ااررين (مجهورية وراي الشعبية الدميقراطية)؛
 13٧-121االسةتمرار ق بةذ جهةود مت ةافرة مةن أجةل حتسةني االيةات القاممةة
مللافحة املمارسات االجتماعية الثقافية ال ارة ضةد النسةاء واألطفةا وتعزيةز هةذه
االيات (إثيوبيا)؛
 138-121م اعفة اجلهود مةن أجةل حتقيةق املسةاواة بةني اجلنسةني ب ةمان إنفةا
انون التلافؤ بني اجلنسني إنفا ا فعاالا (ليتوانيا)؛

 139-121حتديةةد سةةن الةةزوا الةةدنيا ق  ١8عام ة ا للفتيةةات والفتيةةان علةةى حةةد
سواء (امللسيك)؛
 1٤0-121مواصةلة العمةةل ل ةةمان املسةةاواة ق القةةوق والفةةرق للمةرأة (االحتةةاد
الروسي)؛
 1٤1-121مواصلة اجلهود من أجل ملافحة العنف اجلنسةا
ضد املرأة (تونس)؛

وال سةيما العنةف

 1٤2-121بة ةةذ املزية ةةد مة ةةن اجلهة ةةود ق سة ةةبيل حتقية ةةق املسة ةةاواة بة ةةني اجلنسة ةةني
وملافحة التمييز ضد املرأة و لةك عةن طريةق معاجلةة ةااي مثةل العنةف اجلنسةي
والةةزوا املبلةةر والةةزوا ابإل ةراه ومشةةار ة املةرأة ق اإلدارة العامةةة وحصةةوهلا علةةى
التعليم (أوروغواي)؛
 1٤3-121ض ةةمان إس ةةهار النس ةةاء والش ةةبا وأع ةةاء اجملتم ةةع امل ةةد والزعم ةةاء
التقليديني والدينيني ق مفاوضات السالر ومشار تهم فيها (األرجنتني)؛
 1٤٤-121مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني مشار ة املرأة ق عملية صنع القرار
(اللامريون)؛
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 1٤5-121إنشاء ؛لية لإلنذار من أجل ملافحة الةزوا ابإل ةراه والةزوا املبلةر
(فرنسا)؛
 1٤6-121مواصلة اجلهود اجلارية لتعزيز حقوق املرأة (مصر)؛
 1٤٧-121مواصلة اجلهود الرامية إىل ملافحة تشوي األع اء التناسلية األنثوية
وغريها من املمارسات التقليدية ال ارة (املغر )؛
 1٤8-121مواص ةةلة اجله ةةود الرامي ةةة إىل ملافح ةةة العن ةةف ض ةةد املة ةرأة وملافح ةةة
املمارسةةة املتمثلةةة ق إج ةراء عمليةةات جراحيةةة ضةةارة للع ةةاء التناسةةلية األنثويةةة ق
البلد (االحتاد الروسي)؛
 1٤9-121اعتماد أحلار انونية جترر االغتصا الزوجي (؛يسلندا)؛
 150-121مواصلة اجلهود ق سبيل ملافحة العنف اجلنسا (اللامريون)؛
 151-121ا ةةا اخلط ةةوات الالزم ةةة للق ةةاء عل ةةى تش ةةوي األع ةةاء التناس ةةلية
األنثوية وتوعية خمتلف اجملموعات اإلثنية فذه املمارسة ال ارة ( رواتيا)؛
 152-121تعزيةةز التةةدابري الراميةةة إىل ملافحةةة لةةاهرة تشةةوي األع ةةاء التناسةةلية
األنثوية ( وق)؛
 153-121إجةراء حتقيةةق ةةامل ق مجيةةع حةةاالت العنةةف اجلنسةةي الةةيت تسةةتهدو
النساء والفتيات ومقاضاة اجلناة (سرياليون)؛
 15٤-121تلثيةةف اجلهةةود املبذولةةة ملقاضةةاة م ةرتليب أعمةةا العنةةف وزايدة مةةد
الوح ةةدة املش ةةرت ة للت ةةدرل السة ةريع ومن ةةع العن ةةف اجلنس ةةي ض ةةد النس ةةاء واألطف ةةا
ابلوسامل اليت ًلنها من تقدمي ردمات الدعم لل حااي (إسبانيا)؛
 155-121ضمان تنفيذ رطةة العمةل الوطنيةة إلنفةا ةرار جملةس األمةن ١٣٢٥
واسةةتمرارية التمويةةل لتنفيةةذها لتةةنمني اخلةةدمات الطبيةةة والنفسةةية والقانونيةةة بوج ة
راق للناجيات مةن العنةف اجلنسةي والعنةف اجلنسةا وضةمان مشةار ة املةرأة ق
العمليات السياسية جبميع مراحلها (هولندا)؛
 156-121ا ةةا مزي ةةد م ةةن الت ةةدابري الفعال ةةة للتص ةةدي جلمي ةةع أ ةةلا العن ةةف
اجلنسي ضد النساء والفتيات (نيبا )؛
 15٧-121تلثيف اجلهود الرامية إىل التصدي للعنف اجلنسي والعنةف اجلنسةا
عن طريةق ضةمان ًتةع الوحةدة املشةرت ة للتةدرل السةريع ومنةع العنةف ضةد النسةاء
واألطفا ابلقدرات الالزمة لالضطالع هامها (ليتوانيا)؛
 158-121تلثيةةف التةةدابري الراميةةة إىل منةةع مجيةةع أ ةةلا العنةةف ضةةد النسةةاء
والفتي ةةات وملافحته ةةا ةةا ق ل ةةك العن ةةف اجلنس ةةي م ةةع اتب ةةاع لة ة ير ةةز عل ةةى
ال حااي؛ وتوفري مزيد من املوارد البشرية واملالية لتنفيذ هذه التدابري (هندوراس)؛
 159-121إعةةداد وتنفيةةذ اسةرتاتيجية وطنيةةة مللافحةةة العنةةف اجلنسةةي والتصةةدي
ل ا ق لك العنف اجلنسي املتصل ابلنزاع (األرجنتني)؛
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 160-121وضع اسرتاتيجية وطنية بشةنن العنةف اجلنسةي وتنفيةذها مةع الةرق
ق الو نفس على أن يلون أفراد مجيع السلطات اللومية املعنية مدربني على
يفية معاجلة حاالت العنف اجلنسي ضد النساء والتحقيق فيها ومقاضاة مرتلبيهةا
(أيرلندا)؛
 161-121مواصلة إجراءات اإلدانة واملقاضاة ق حق ل من ارتلب انتها ات
وجتةةاوزات ق جمةةا حقةةوق اإلنسةةان والةةرايت األساسةةية وال سةةيما ق حةةق النسةةاء
واألطفةةا والفئ ةةات ال ةةعيفة وضةةمان احة ةرتار الق ةةانون الةةدوا اإلنس ةةا والق ةةانون
الدوا لقوق اإلنسان (إيطاليا)؛
 162-121االهتمار ماية حقوق املرأة ق املقار األو عن طريق العمل أي ةا
علةةى ملافحةةة مجيةةع أ ةةلا التمييةةز والعنةةف ضةةدها ةةا ق لةةك تشةةوي األع ةةاء
التناسلية األنثوية وزوا األطفا والزوا املبلر والزوا ابإل راه (إيطاليا)؛
 163-121إيةةالء األولويةةة للتحقيةةق ق حةةاالت العنةةف اجلنسةةي ومقاضةةاة اجلنةةاة
ا ق لك توفري الماية اللافية لل حااي والشهود (التفيا)؛
 16٤-121اعتمةةاد مزيةةد مةةن التةةدابري الفعالةةة إللةةاء اإلفةةالت مةةن العقةةا علةةى
أعمةةا العنةةف اجلنسةةي والعنةةف اجلنسةةا بطةةرق منهةةا إصةةال اهليا ةةل األساسةةية
الق امية رار العاصمة (النروي )؛
 165-121امل ي ق اعتماد تدابري ةاملة للو ايةة والمايةة وتعزيةز هةذه التةدابري
للتصدي للعنف اجلنسي والعنف اجلنسا وضمان حصو ال حااي على املساعدة
اللافية (الفلبني)؛
 166-121ا ةةا ت ةةدابري عاجل ةةة لو ةةف االنتها ةةات اخلط ةةرية لق ةةوق اإلنسة ةةان
املرتلبةةة ق حةةق النسةةاء واألطفةةا ةةا ق لةةك العنةةف اجلنسةةي وجتنيةةد األطفةةا
اجلنود واستخدار األطفا دروع ا بشرية ق النزاع (الوتغا )؛
 16٧-121ا ا تدابري فعالة ملنع العنةف اجلنسةي والعنةف اجلنسةا ضةد النسةاء
والفتيات وتقدمي املساعدة اللافية ل حااي هذه اجلرمية (مجهورية وراي)؛
 168-121اعتماد اسرتاتيجية املة ت من التحقيق املناسب ق حاالت العنف
اجلنس ةةي والعن ةةف اجلنس ةةا والعن ةةف اجلنس ةةي املتص ةةل ابلنة ةزاع ف ةةدو وض ةةع ح ةةد
لإلف ةةالت م ةةن العق ةةا عل ةةى ه ةةذه اجلة ةرامم وتنفي ةةذ بة ةرام ةةاملة ل ةةدعم ال ةةحااي
(مجهورية مولدوفا)؛
 169-121تعزيز اجلهود الرامية إىل ملافحة العنةف ضةد املةرأة وضةمان التحقيةق
ق مجيةةع حةةاالت العن ةف ضةةد امل ةرأة ومقاضةةاة اجلنةةاة ومعةةا بتهم وتفعيةةل الوحةةدة
املشةةرت ة للتةةدرل الس ةريع ومنةةع العنةةف ضةةد النسةةاء واألطفةةا علةةى أ مةةل وج ة
(رواندا)؛
 1٧0-121تعزي ةةز اجله ةةود الرامي ةةة إىل تعزي ةةز إدم ةةا الش ةةبا والنس ةةاء ق س ةةوق
العمل وال سيما من رال التدريب املهين والرق (فيي انر)؛
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 1٧1-121فالةةة حقةةوق الفئةةات ال ةةعيفة مثةةل النسةةاء واألطفةةا واأل ةةخاق
وي اإلعا ة و بار السن (زمبابوي)؛
 1٧2-121ا ةا ةل التةدابري الةيت ًنةع تعةرض الفتيةات والنسةاء للعنةف اجلنسةي
على أيدي املقاتلني واملدنيني املسةلحني وتةؤدي إىل زايدة اجلهةود الراميةة إىل وضةع
حد لإلفالت من العقا على هذه األفعا (بلجيلا)؛
 1٧3-121وضةةع اس ةرتاتيجية ترمةةي إىل وضةةع حةةد ملمارسةةة العنةةف اجلنسةةي ضةةد
النساء مع إيالء اهتمار راق للنساء املشردات دارلي ا ق البلد (الوازيل)؛

 1٧٤-121تعزيةةز ةةدرات الوحةةدة املشةةرت ة للتةةدرل الس ةريع ومنةةع العنةةف ضةةد
النسةةاء واألطفةةا مةةن أجةةل تلبيةةة احتياجةةات هةةذه الفئةةات ال ةةعيفة بشةةلل أف ةةل
( ندا)؛
 1٧5-121إصال املادة  ٢٩٤من انون العقوابت ل مان الماية اللاملة من
التعرض للتمييز القامم على نوع اجلنس واهلوية اجلنسانية ( ندا)؛
 1٧6-121وضةةع وتنفيةةذ رط ةةة اس ةرتاتيجية مللافحةةة العن ةةف اجلنسةةي وض ةةمان
حصو ال حااي على الدعم النفسي ومساءلة مرتليب هذه اجلرامم ( يلي)؛
 1٧٧-121التحقيةةق ق مجيةةع حةةاالت تعةةذيب النسةةاء وتقةةدمي اجلنةةاة للمحا مةةة
وإنزا العقوابت املناسبة فم ( وستاريلا)؛
 1٧8-121امل ةةي ق تنفيةةذ تةةدابري فعالةةة ق جمةةا ملافحةةة العنةةف ضةةد امل ةرأة
والتحقيق ق ادعاءات العنف ومقاضاة اجلناة (جيبويت)؛
 1٧9-121وض ةةع سياسة ةةة ة ةةاملة واس ة ةرتاتيجية تنفيذي ةةة ملعاجلة ةةة حقة ةةوق الطفة ةةل
(أرمينيا)؛
 180-121التعجيةل ابعتمةاد مشةةروع ةانون بشةنن محايةةة الطفولةة وفقة ا التفا يةةة
حقةةوق الطفةةل والووتو ةةو االرتيةةاري امللحةةق ابتفا يةةة حقةةوق الطفةةل بشةةنن بيةةع
األطفةةا واسةةتغال األطفةةا ق البغةةاء وق املةةواد اإلابحيةةة وم ةةاعفة اجلهةةود مةةن
أجل الق اء على لاهرة جتنيد األطفا ق النزاعات املسلحة (أوروغواي)؛
 181-121التحقية ة ةةق ق االدعة ة ةةاءات املتعلقة ة ةةة ابرتلة ة ةةا األط ة ة ةراو املتحاربة ة ةةة
انتها ات رطرية ومنهجية لقوق الطفل أايا ان هذه األطراو ( وستاريلا)؛

 182-121زايدة اجلهةةود املبذولةةة ق إطةةار السياسةةة العامةةة املتبعةةة ق جمةةا محايةةة
األطفا (العراق)؛
 183-121الن ةةر ق وض ةةع سياس ةةة ةةاملة واس ةرتاتيجية تنفيذي ةةة ملعاجل ةةة حق ةةوق
الطفل (جورجيا)؛
 18٤-121تعزيةز محايةة حقةوق الطفةل مةن رةال إنفةا الدولةة لإلطةار التشةريعي
القامم بشنن عمل األطفا ورصدها لعملية اإلنفا (أملانيا)؛
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 185-121مواصةةلة اجلهةةود املبذولةةة ق سةةبيل تعزيةةز حقةةوق الطفةةل عةةن طريةةق
تش ةةديد التة ةةدابري الرامية ةةة إىل محاية ةةة حقة ةةو هم بطة ةةرق منهة ةةا وضة ةةع سياسة ةةة ة ةةاملة
(ملديف)؛
 186-121سةةن تشةريع يةةن صةراحةا علةةى ح ةةر ممارسةةة العقوبةةة البدنيةةة ق حةةق
األطفا ق مجيع األما ن (اجلبل األسود)؛
 18٧-121التحقية ةةق ق مجية ةةع حة ةةاالت االسة ةةتغال اجلنسة ةةي الة ةةيت تعة ةةرض هلة ةةا
األطفةةا ووضةةع رطةةة عمةةل وطنيةةة مصةةحوبة بتةةدابري ترمةةي إىل محايةةة األطفةةا مةةن
العنف اجلنسي (اململلة املتحدة لويطانيا الع مى وأيرلندا الشمالية)؛
 188-121منع دم أفراد اجلماعةات املسةلحة املسةؤولني عةن انتها ةات حقةوق
اإلنسة ةةان ة ةةا ق لة ةةك االعتة ةةداء علة ةةى األطفة ةةا ق صة ةةفوو القة ةةوات املسة ةةلحة
والشرطة والدرء (الوالايت املتحدة األمريلية)؛
 189-121مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل محايةةة األطفةةا مةةن التعةةرض النتها ةةات
حقةةوق اإلنسةةان وانتهةةاء القةةانون الةةدوا اإلنسةةا علةةى أيةةدي أطةراو النةزاع افةةة
ةةا ق لةةك القتةةل واالرتطةةاو وجتنيةةد األطفةةا اجلنةةود والرمةةان مةةن الصةةو
على ردمات الصحة والتعليم واملساعدة اإلنسانية (مجهورية وراي)؛
 190-121ض ةةمان تنفي ةةذ اتفا ي ةةة حق ةةوق الطف ةةل م ةةن أج ةةل محاي ةةة األطف ةةا ق
النزاعات املسلحة (الفلبني)؛
 191-121جترمي جتنيد األطفةا واسةتخدامهم ق أعمةا القتةا
وضمان إعادة إدما هؤالء األطفا (هندوراس)؛

ومعا بةة اجلنةاة

 192-121ا ا مجيع التدابري الالزمة ل مان حقوق األطفا بطرق منها علةى
وج اخلصوق تعزيز اجلهود املبذولة مللافحة ومنع جتنيد األطفا وتشجيع إعةادة
دهيلهم وإدماجهم ق اجملتمع من جديد (إيطاليا)؛
 193-121م ةةاعفة اجلهةةود الراميةةة إىل ضةةمان ًتةةع األطفةةا اجلنةةود املسةةرحني
قهم ق التعليم (ليسوتو)؛
 19٤-121تعزيةةز عمليةةة إعةةادة إدمةةا اجلنةةود األطفةةا املسةةرحني وال سةةيما عةةن
طريق تيسري حصوهلم على التعليم (للسمو )؛
 195-121ا ة ةةا تة ة ةةدابري فعال ة ةةة ًنة ة ةةع جتنية ة ةةد اجلماع ة ةةات املسة ة ةةلحة للطفة ة ةةا
واستخدامهم (رواندا)؛
 196-121تعزيةز اجلهةةود املبذولةة ق سةةبيل محايةة األطفةةا وال سةيما منةةع جتنيةةد
األطفة ةةا واسة ةةتخدامهم مة ةةن أط ة ةراو الن ة ةزاع وإعة ةةادة دهية ةةل األطفة ةةا املتة ةةنثرين
ابلنزاعات املسلحة ن فيهم األطفا ضحااي العنف اجلنسي (سلوفينيا)؛
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 19٧-121جترمي جتنيد األطفا وممارسة العنةف اجلنسةي ضةدهم واسةتخدامهم ق
أعما القتا وتلثيف التةدابري الراميةة إىل تةوفري المايةة والرعايةة الطبيةة والنفسةية
ل حااي هذه اجلرامم من الفتية والفتيات (األرجنتني)؛
 198-121تنفيةةذ الووتو ةةو االرتيةةاري التفا يةةة حقةةوق الطفةةل بشةةنن ا ةرتاء
األطفةةا ق املنازعةةات املسةةلحة تنفيةةذا ةةامالا مةةن أجةةل التصةةدي السةةتمرار جتنيةةد
األطفا اجلنود وضمان تسرُيهم وإدماجهم ق اجملتمع من جديد (أسرتاليا)؛
 199-121تعزية ةةز السياسة ةةة الدولية ةةة الرامية ةةة إىل تس ة ةريح األطفة ةةا اجملنة ةةدين ق
صفوو اجلماعةات املسةلحة وإعةادة إدمةاجهم ووضةع تشةريعات وطنيةة جتةرر جتنيةد
األطفا ق النزاعات املسلحة ( يلي)؛
 200-121منةةع اسةةتخدار األطفةةا اجلنةةود وجتنيةةد ووضةةع حةةد لةةذلك وضةةمان
إعادة إدما األطفا اجلنود السابقني وإملانية حصوهلم على التعليم (جيبويت)؛
 201-121حتسني أوضاع األ خاق وي اإلعا ة (العراق)؛
 202-121اعتم ةةاد الق ةةوانني الالزم ةةة ل ةةمان حق ةةوق األ ةةخاق وي اإلعا ةةة
والتصديق على اتفا ية حقوق األ خاق وي اإلعا ة (موريشيوس)؛
 203-121تعزيةةز السياسةةات والتةةدابري الراميةةة إىل محايةةة األطفةةا
واألطفا املصابني ابملهق من االعتداءات وةا مة اجلناة (سرياليون)؛

وي اإلعا ةةة

 20٤-121امل ةةي ق وضةةع إج ةراءات ترمةةي إىل تعزيةةز حقةةوق األ ةةخاق وي
اإلعا ة وتعزيز مشار تهم ق تنمية البلد وال سيما عن طريق توسيع فرق األطفا
وي اإلعا ة ق الصو على التعليم ق مجيع املستوايت ( واب)؛
 205-121تعزيز محاية حقوق الالجئني واملشردين دارليا (تشيليا)؛

 206-121ضمان محاية املشردين دارلي ا ومسةاعدهتم وفقة ا للمبةادت التوجيهيةة
املتعلقة ابلتشرد الدارلي (النروي )؛
 20٧-121مواصةةلة اجلهةةود املبذولةةة لةةل مشةةللة األ ةةخاق املشةةردين دارلية ا
ف الا عن الالجئني (اللامريونا.

 -122مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ق هةذا التقريةر تعةو عةن مو ةف الدولةة
(الدو ) اليت دمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يفهةم ألةا حت ةى بتنييةد
الفريق العامل بلامل .
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