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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق
اإلنسان  ،1/5دورته الثانية والثالثني يف الفرتةة املمترتدة مرتن  21كرتانون الثا//ينرتاير  1شرتبا//
فرباير  .2019واستعرض الفريق العامل احلالة يف ريةاي يف اجللسة الثانية عشرة ،املعقودة يف 28
ك رترتانون الثا//ين رترتاير  .2019وت رترتروف وف رترتد ري رترتةاي الس رترتفر ،تيسفامش رترتيل هرا.ت رترتو .واعتم رترتد الفري رترتق
العامل التقرير املتعلق إبريةاي يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف  31كانون الثا//يناير .2019
 -2ويف  15كرترتانون الثا//ينرترتاير  ،2019اخترترتار جملرترتس حقرترتوق اإلنسرترتان فريرترتق املقرترتررين الترترتا
(اجملموعة الثالثية) لتيسر استعراض احلالة يف ريةاي :بنغالديش وجزر البهاما وروندا.
 -3وعمالا أبحكام الفقرة  15من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  1/5والفقرة  5من مرفرتق
قرار اجمللس  ،21/16صدرت الواثئق التالية ألهراض استعراض احلالة يف ريةاي:
()

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفق ا للفقرة )A/HRC/WG.6/32/ERI/1( ) (15؛

(ب) جتمي رترتل للمعلوم رترتات عدت رترته مفوت رترتية األم رترتم املتح رترتدة الس رترتامية حلق رترتوق اإلنس رترتان
(املفوتية السامية حلقوق اإلنسان) وفق ا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/32/ERI/2؛
(ج) مرت رت رترتوجز عدترت رت رترته املفوترت رت رترتية السرت رت رترتامية حلقرت رت رترتوق اإلنسرت رت رترتان وفق رت رت رتا للفقرت رت رترترة (15ج)
).(A/HRC/WG.6/32/ERI/3
 -4و حيل رترتىل ري رترتةاي ،ع رترتن طري رترتق اجملموع رترتة الثالثي رترتة ،قائم رترتة س رت لة ع رترتد ا س رترتلفا س رترتبانيا
و ملانيرترتا و نغرترتوال والربتغرترتال ،ابلنيابرترتة عرترتن جمموعرترتة األصرترتدقا املعنيرترتة ابلتنفيرترتا وتقرترتدت التقرترتارير واملتابعرترتة
علرترتا اليرترتعيد الرترتوطين ،وبلجيكرترتا وسرترتلوفينيا والسرترتويد وسويسرترا واململكرترتة املتحرترتدة لربياانيرترتا الع مرترتا
و يرلنرترتدا الش رترتمالية وال رترتوالايت املتحرترتدة األمريكي رترتة .وميك رترتن االط رترتاله علرترتا  .رترتامل األس رت لة يف املوق رترتل
الشبكي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
كرتد الوفرترتد ن ريرترتةاي انشرت ة عرترتن كفرترتاحت حتريرترتر مرترتن جرترتل حقرترتوق اإلنسرترتان والشرترتعوب ،و ن
-5
كرامرترتة كرترتل م رتواطن ساسرترتية لبنرترتا األمرترتة .ولألس رت  ،كرترتان للترترتوتر اإلقليمرترتي ،الرترتاي تفرترتاقم بسرترتبب
التهديرتدات الوجوديرترتة اجارجيرترتة ،خرترتالل العقرترتدين املاترترتيني ،ثرترتر ترترتار علرترتا جهرترتود البلرترتد الراميرترتة
تمان حياة كرمية لكل مواطن ريةي.
 -6وظلىل القوانني االنتقاليرتة واإلعرتالانت البرتالع عرتدد.ا  178عرتالانا واإلشرتعارات القانونيرتة
البالع عدد.ا  125شعارا ،جانب ستة .ياكرتل قليميرتة للحكرتم واجلمعيرتات اإلقليميرتة وا ليرتة
املنتو وخبة ،مبثابة ساف .ام ملمارسة احلقوق األساسية واملشاركة يف الشؤون العامة.
 -7وعملرتىل ريرترتةاي كرترتي تنفرتا أبقيرترتا قرترتدر كرتن التوصرترتيات اليرترتادرة عرتن جولرترتة االسرترتتعراض
السابقة .ولألس  ،حجبىل تلك اجلهود واليترتا جلنرتة التحقيرتق واملقرترر اجرتاع املعرتين حالرتة حقرتوق

2

GE.19-06527

A/HRC/41/14

اإلنس رترتان يف ري رترتةاي ،اللت رترتان ن رترتدمان م رت رت رب سياس رترتية خفي رترتة دون ي مكاس رترتب حلماي رترتة حق رترتوق
اإلنسان واللتان بالتا ُمثُل آلية االستعراض الدوري الشامل .ولاا فقدت الواليتان ميداقيتهما.

 -8وقد عممىل .ي ة التنسيق الوطنية املشرتةكة برتني القااعرتات واملعنيرتة ابالسرتتعراض الرتدوري
الشرترتامل التوصرترتيات وتولرترتىل تنسرترتيق ورصرترتد تنفيرترتا.ا مرترتن خرترتالل طرترتار العمرترتل (.)2018-2015
ونرتُ ِّفرترتات بيرترتورة مرترتة  80توصرترتية مرترتن برترتني التوصرترتيات الرترتيت ح يرترتىل ابلتأييرترتد والبرترتالع عرترتدد.ا 92
توصرترتية ،ونرتُ ِّفرترتات بيرترتورة جزئيرترتة التوصرترتيات املتبقيرترتة البرترتالع عرترتدد.ا  12توصرترتية .وسرترتيُنجز املزيرترتد يف
املستقبل من خالل خاة منائية وطنية جديدة.
 -9وركرترتزت اجارترتة اإلمنائيرترتة اإلرشرترتادية الوطنيرترتة ،للفرترتةة  ،2018-2014علرترتا تسرتريل التقرترتدم
االجتماعي واالقتيادي والقضا علا الفقر .وخ ِّ
ييىل استثمارات كبرة للمضي قدما يف حراز
ُ
التقرترتدم االجتم رترتاعي واالقتيرترتادي وس رترتد الفجرترتوة اإلمنائي رترتة مرترتن خ رترتالل الةكيرترتز عل رترتا املنرترتاطق ا ش رترتة
ووِّجهىل
والف ات الضعيفة ،مبا فيها النسا واألطفال واألشخاع ذوو اإلعاقة واجملتمعات الريفيةُ .
اجلهود يضا حنو اإلسكان واملرافق والنقل واالتياالت من جل حتسني املستوى املعيشي.
 -10وتُكرترترف احلقرترتوق الثقافيرترتة يف ايرترتل الق رتوانني الوطنيرترتة ويف امليثرترتاق الرترتوطين والسياسرترتة الكليرترتة
للبل رترتد واي رترتل الي رترتكوا واملمارس رترتات القانوني رترتة واملؤسس رترتية األخ رترترى .وق رترتد اعةفرت رتىل من م رترتة األم رترتم
املتح رترتدة للةبي رترتة والعل رترتم والثقاف رترتة (اليونس رترتكو) مبدين رترتة مس رترترة كموق رترتل ترت رتراهل ثق رترتايف ع رترتاملي ندس رترتتها
املعمارية املستقبلية واحلداثية.
 -11وجترترتاوزت اجلهرترتود الراميرترتة حتقيرترتق األم رترتن الغرترتاائي يف ريرترتةاي األ.رترتداج اجايرترتة إلنت رترتاج
الكميرترتة الكافيرترتة مرترتن احلبرترتوب علرترتا حنرترتو يتناسرترتب مرترتل الالرترتب الرترتوطين السرترتنوي .واتسرترتل نارترتاق ن رترتام
وم ِّكن املزارعون من زايدة األمن الغاائي علا مستوى األسر املعيشية وعلا املستوى الوطين.
الري ُ
 -12وحققرترتىل ريرترتةاي ايرترتل األ.رترتداج اإلمنائي رترتة لأللفيرترتة ذات اليرترتلة ابليرترتحة وظلرترتىل ملتزم رترتة
أب.داج التنمية املستدامة .وكانرتىل برتراما التوعيرتة واحلمرتالت املختلفرتة ،مبرتا فيهرتا املتعلقرتة ابلتلقرتي ،
فعالة ،وتراجعىل معدالت وفيات الرتل ووفيات األمهات.
 -13والتعليم جما /من مرحلة الروتة مرحلة التعليم العا  .وواصرتلىل وزارة التعلرتيم تركيز.رتا
علرتا حتسرتني فرترع احليرتول علرتا التعلرتيم ونوعيترترته ونيرتي اسرتتثمارات كبرترة لرتالك ،مرتل الةكيرترتز
بشكل خاع علا اجملتمعات الريفية وعلا الفتيات.
 -14وُحرترترز تقرترتدم فيمرترتا رت متكرترتني النسرترتا والفتيرترتات ،ومكافحرترتة األعرتراج الثقافيرترتة التمييزيرترتة
واملمارسرت رترتات التقليديرت رترتة الضرت رترتارة .و صرت رترتبحىل احلركرت رترتات الشرت رترتعبية وسرت رترتائل فعالرت رترتة يف القضرت رترتا علرت رترتا
املمارسرتات التقليديرتة الضرتارة ،مثرترتل تشرتويه األعضرتا التناسرتلية لرترتجانهل والرتزواج املبكرتر .ومرتل ذلرترتك،
مرترتازال .نرترتاا حترترتد متمثرترتل يف احلاجرترتة مزيرترتد مرترتن التنسرترتيق وبنرترتا القرترتدرات لتعزيرترتز نشرترتاة الرصرترتد
وجلمل البياانت ذات اليلة و دار ا.
 -15وُنش ىل جلان لليحة اإلجنابيرتة كمشرتروه منرتوذجي يف مخرتس مرتدارف عداديرتة واثنويرتة يف
ك رترتل مناق رترتة ،ونُ م رترتىل رترتالت لتوعي رترتة الا رترتالب بش رترتأن املس رترتائل املتعلق رترتة بن رترتوه اجل رترتنس والي رترتحة
اإلجنابية واألمراض املنقولة جنسيا.
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ُ -16ووترترتعىل خارترتط عمرترتل سرترتنوية وركرترتزت علرترتا ايرترتة األطفرترتال الضرترتعفا  .وعملرترتىل جلرترتان رفرترتامل
الافل ،اليت ُنش ىل علا املستوى دون اإلقليمي ،علا متكني اجملتمعات واألسر يف ايل حنا البلد.
 -17ونف رترتات وزارة العم رترتل والرف رترتامل اإلنس رترتا /سياس رترتات رترتدج ت رترتمان ع رترتدم اشرت رتةاا ي
شرترتخ يقرترتل عم رترمل عرترتن  18سرترتنة يف مهنرترتة تعرترترض من رتومل البرترتد /و العقلرترتي و الروحرترتي و املعنرترتوي
و االجتمرترتاعي للخارترتر .وواصرترتلىل احلكومرترتة تعزيرترتز عمليرترتات الرصرترتد والتفترترتيش ملعرفرترتة مرترتدى انتشرترتار
عمل األطفال يف ماكن العمل.
 -18وُكثِّفرترتىل اجلهرترتود املباولرترتة ملكافحرترتة االجترترتار ابألشرترتخاع والقضرترتا عليرترته ،مبرترتا يف ذلرترتك علرترتا

اليرتعيد اإلقليمرترتي مرترتن خرترتالل املبرترتادرة املشرترتةكة برتني االحترترتاد األفريقرتي وبلرترتدان القرترترن األفريقرترتي بشرترتأن
االجت رترتار ابلبش رترتر و ري رترتب امله رترتاجرين .واس رترتتمر الكث رترتر م رترتن الن رترتاف يف الوق رترتوه ت رترتحية للش رترتبكات
اإلجرامي رترتة للمتجرت رترين ابلبش رترتر .وق رترتد دع رترتىل ري رترتةاي من رترتا س رترتنوات نش رترتا .ي رترتة دولي رترتة مس رترتتقلة
للتحقيق يف .امل اجلرائم وتقدت املسؤولني عنها العدالة.
 -19وتُرت ِّوجرترتىل حلقرترتة عمرترتل ،عقرترتدت يف اير/مرترتايو  ،2015لوترترتل اليرترتيغة النهائيرترتة لسياسرترتة
وعرت ِّرتززت
وطنيرترتة شرترتاملة بشرترتأن األشرترتخاع ذوي اإلعاقرترتة بوثيقرترتة ختاميرترتة حترترتدد مسرترتار العمرترتل الرترتالزمُ .
التدخالت القائمة علا اجملتمل ا لي إلعادة دماج األشخاع ذوي اإلعاقة.
 -20ووسرت رتعىل احلكوم رترتة ف رترترع الوص رترتول العدال رترتة ،و ع رترتادت الن رترتر يف امل رترتدوانت القانوني رترتة
وع رترتززت اس رترتتقاللية ونزا .رترتة القض رترتا والنياب رترتة العام رترتة .ول رت رتزايدة كف رترتا ة ونزر ن رترتام ا رترتاكم ثالث رترتي
املسرتتوايت ،وكرترتالك ا كمرتة العسرترتكرية وا كمرتة اجاصرترتة ،جترترتري رقمنرتة نشرترتاة ا رتاكم مرترتن خرترتالل
تا رترتوير الربجمي رترتات ونرت رتزين البي رترتاانت لكةونيرت رت ا و نش رترتا مواق رترتل ش رترتبكية داخلي رترتة .ويتلق رترتا املوظف رترتون
العاملون يف الن ام القضائي تدريب ا ثنا العمل.
 -21ويف اير/م رترتايو  ،2015نُش رترتر ق رترتانون العق رترتوابت والق رترتانون امل رترتد /اجلدي رترتدان واإلجرت رترا ات
ذات اليرترتلة هبمرترتا .وتضرترتمنا حكام رت ا مرترتن اليرترتكوا الدوليرترتة حلقرترتوق اإلنسرترتان .و.نرترتاا لرترتة توعيرترتة
عامة علا مستوى البلد للتعري ابلقانونني اجلديدين.
 -22و ريرتةاي دولرترتة علمانيرتة وتكفرترتل قوانينهرتا حريرترتة الفكرتر والوجرترتدان واملعتقرتد .وال يتعرترترض فيهرترتا
األشرترتخاع لالترترتاهاد بسرترتبب معتقرترتدا م ،وال تترترتدخل احلكومرترتة يف العبرترتادة الشخيرترتية .وحت رترتا
حرية تكوين اجلمعيات كالك حماية القانون وابلتشجيل يف املمارسة العملية.
 -23وتعمرترتل دائ رترترة اإلصرترتالحيات و ع رترتادة التأ.ي رترتل يف ريرترتةاي عل رترتا حتسرترتني ال رترتروج يف اي رترتل
املراف رترتق اإلص رترتالحية ،مسةش رترتدة بق رترتانون خ رترتدمات الس رترتجون .وجت رترتري ترا رترتة قواع رترتد األم رترتم املتح رترتدة
النموذجية الدنيا ملعاملة السجنا (قواعد نيلسون مانديال) ايل اللغات اإلريةية.
 -24ووتعىل الشرطة اإلريةية معاير وقواعد لتوجيه تيرفات فراد الشرترطة وسرتلوكهم ،ونُ ِّ رتم
عدد من الدورات التدريبية يف جمال حقوق اإلنسان.

 -25ويف اير/مايو  ،2016وقعىل ريةاي اتفاقا مل فريق األمم املتحرتدة القارتري لرتدعم الوفرتا
ابلتزاما ا يف جمال حقوق اإلنسان ،مبا يشمل نتائا االستعراض الدوري الشرتامل .وتتعرتاون ريرتةاي
مرترتل وكرترتاالت األمرترتم املتحرترتدة ،وال سرترتيما مرترتل برترانما األمرترتم املتحرترتدة اإلمنرترتائي ومن مرترتة األمرترتم املتحرترتدة
للافولرترتة بشرترتأن حقرترتوق الافرترتل وشرترتؤون العمرترتال .و وفرترتدت املفوترترتية السرترتامية حلقرترتوق اإلنسرترتان ربرترتل
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بعث رترتات فني رترتة ري رترتةاي .ووس رترتعىل ري رترتةاي نا رترتاق تعاوهن رترتا م رترتل املن م رترتة الدولي رترتة للش رترترطة اجلنائي رترتة
(اإلنةبول) بشأن منل اجلرائم العابرة للحدود الوطنية .وعقد خربا من مكتب األمم املتحدة املعين
ابملخدرات واجلرمية حلقيت عمل تدريبيتني بشأن اجلرمية عرب الوطنية يف مسرة يف عام .2018
 -26ويف ع رترتام  ،2014انض رترتمىل ري رترتةاي اتفاقي رترتة منا.ض رترتة التع رترتايب وهرت رترمل م رترتن ت رترتروب
املعامل رترتة و العقوب رترتة القاس رترتية و الال نس رترتانية و املهين رترتة ،واتفاقي رترتة األم رترتم املتح رترتدة ملكافح رترتة اجلرمي رترتة
املن مرت رترتة عرت رترترب الوطنيرت رترتة ،وبروتوكرت رترتول منرت رترتل وقمرت رترتل ومعاقبرت رترتة االجترت رترتار ابألشرت رترتخاع ،و اصرت رترتة النسرت رترتا
واألطفرتال ،املكمرترتل التفاقيرترتة األمرتم املتحرترتدة ملكافحرترتة اجلرميرتة املن مرترتة عرترترب الوطنيرتة .وجترترتري احلكومرترتة
تقييمرت ا فيمرترتا يتعلرترتق ابالنضرترتمام االتفاقيرترتة الدوليرترتة حلمايرترتة حقرترتوق ايرترتل العمرترتال املهرترتاجرين و فرتراد
سرترتر.م ،واتفاقي رترتة حق رترتوق األش رترتخاع ذوي اإلعاق رترتة ،وبروتوك رترتول مكافح رترتة ري رترتب امله رترتاجرين ع رترتن
طريق الرب والبحر واجلوِّ ،
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن مة عرب الوطنية.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -27د  89وف رترتدا ببي رترتاانت ثن رترتا جلس رترتة التح رترتاور .وت رترترد التوص رترتيات املقدم رترتة ثن رترتا جلس رترتة
التحاور يف الفره الثا /من .اا التقرير.
 -28وركزت اهورية فنزويال البوليفارية علا تعزيز التدابر الرامية
للشعب يف جماالت التعليم واليحة واجدمات العامة.

حتسني املستوى املعيشي

 -29و شاد اليمن إبريةاي للخاوات املتخاة من جل حتقيرتق السرتالم ولتوقيعهرتا علرتا اتفاقرتات
سالم مل بلدان جماورة لتعزيز األمن واالستقرار.
 -30و عربىل زامبيا عرتن قلقهرتا زا عرتدم وجرتود ن رتام قضرتا خرتاع ابألحرتداهل ،حيرتي ُ رتاكم
األطفال كبالغني ويوتعون يف السجون مل البالغني.
 -31ورحبىل ثيوبيا برفل العقوابت اليت فرتها جملس األمن ،رتا سيسرتا.م يف اجلهرتود املباولرتة
لتعزيز حقوق اإلنسان.
 -32و عربىل فغانستان عن تقدير.ا للجهرتود املسرتتمرة الرتيت تبرتا ا ريرتةاي للتخفيرت مرتن حرتدة
الفقر وحتسني ن ام رفامل األطفال وتشجيل التعليم اجليد وتعزيز األمن الغاائي.
 -33والح رترتىل اجلزائ رترتر اجله رترتود ال رترتيت تب رترتا ا ري رترتةاي لتحس رترتني املس رترتتوى املعيشرت رتي ،ال س رترتيما يف
جماالت اإلسكان واجدمات العامة واحليول علا ميامل الشرب.
 -34ورحبرترتىل نغرترتوال ابجلهرترتود املباولرترتة لتحقيرترتق السرترتالم ،ال سرترتيما مرترتن خرترتالل تابيرترتل العالقرترتات
الثنائية مل بلدان جماورة ،ا دى رفل العقوابت اليت فرتها جملس األمن.
 -35و حاطىل األرجنتني علما ابإلعالن املشةا للسالم واليداقة بني ريةاي و ثيوبيرتا ،املوقرتل
عليه يف متوز/يوليه  ،2018والاي شكل خاوة حنو حتقيق السالم واألمن والتنمية.
 -36وشرترتجعىل رمينيرترتا ريرترتةاي علرترتا مرترتن آليرترتات حقرترتوق اإلنسرترتان مكاني رتة الوصرترتول
لتقييم حالة حقوق اإلنسان فيه فيما يتعلق ابلتعايب وحرية الر ي.
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 -37و عربىل سةاليا عن قلقها بسبب التقارير اليت تشر التعايب واالحتجاز التعسرتفي.
وحثىل ريةاي علا الوفا ابلتزاما ا مبوجب اليكوا الدولية حلقوق اإلنسان.
 -38و عربىل النمسا عن قلقها الستمرار انتشار تشويه األعضا التناسلية لرتجانهل وشرتجعىل
ريةاي علا تعزيز اجلهود للقضا علا .امل املمارسة.
 -39والح ىل مير ن التاورات السياسية يف ريةاي سامهىل يف استقرار.ا .والح ىل يضا
اجاة اإلمنائية اإلرشادية الوطنية واجلهود املباولة لضمان استقالل القضا وسيادة القانون.
 -40وحددت بنغالديش اجملاالت اليت تتالب اال.تمرتام لتعزيرتز حقرتوق اإلنسرتان ،مبرتا يف ذلرتك
فةة اجدمة الوطنية هر ا ددة وتوفر السكن الالئق للجميل.
 -41و فرترتادت بلجيكرترتا أبن عضرترتوية ريرترتةاي يف جملرترتس حقرترتوق اإلنسرترتان ينبغ رتي ن تكرترتون حرترتافزا
لتعزيز تعاوهنا مل اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان.
 -42والح رترتىل برترتنن ن ريرترتةاي قرترتد نفرترتات ،منرترتا جولرترتة االسرترتتعراض السرترتابقة ،ب رتراما إلعمرترتال
احلقوق االقتيادية واالجتماعية والثقافية.
 -43و لقىل زمبابوي الضو علا املبادرات اليت طلقتها ريةاي لتغير املمارسات الزراعيرتة بغيرتة
ترتمان األمرترتن الغرترتاائي واحلرترتد مرترتن الفقرترتر .كمرترتا شرترتارت سياسرترتة التعلرترتيم األساسرترتي اإللزامرترتي ملرترتدة
مثا /سنوات.
 -44والح ىل بوتسواان ما حدهل من تاورات تشرتريعية وسياسرتاتية منرتا االسرتتعراض األخرتر.
ورحبىل ابلتاورات السياسية ،وخاصة مبادرات السالم مل ثيوبيا واليومال وجيبويت.
 -45وشجعىل بلغاراي ريةاي علا اناذ خاوات من جل التنفيا الفعال لدستور عرتام .1997
والح ىل ن احلكومة عملىل علا تمان األمن الغاائي والرعاية اليحية واجدمات االجتماعية.
 -46ورحبرترتىل بورونرترتدي ابجلهرترتود الرترتيت برترتالتها ريرترتةاي لضرترتمان املسرترتاواة يف احليرترتول علرترتا الرعايرترتة
اليحية وحتسني نوعية خدمات الرعاية اليحية.
 -47وشرترتعرت كنرترتدا ابلقلرترتق زا القيرترتود املفروترترتة علرترتا ارسرترتة احلقرترتوق األساسرترتية ،مبرترتا يف ذلرترتك
احلق يف حرية التعبر واحلق يف الدين.
 -48و ثنرترتىل شرترتيلي علرترتا ريرترتةاي لتوقيعهرترتا علرترتا اإلعرترتالن املشرترتةا بشرترتأن التعرترتاون الشرترتامل برترتني
ثيوبيا و ريةاي واليومال يف عام  2018ولتعاوهنا املستمر مل املفوتية السامية حلقوق اإلنسان.
 -49و عربىل اليني عن تقدير.ا إلريةاي ملا حرزترته مرتن تقرتدم يف جمرتال تعزيرتز حقرتوق اإلنسرتان
و ايتها .وانشدت اجملتمل الدو ن يقدم مساعدة بنا ة إلريةاي.
 -50و عربىل كوستاريكا عن القلق زا االرتفاه املتزايد لعدد النسرتا والفتيرتات واألطفرتال هرتر
امليحوبني الاين فروا من ريةاي لتفادي اجدمة الوطنية.
 -51و عربرترتىل كرواتيرترتا عرترتن ملهرترتا يف ن يضرترتل جرترتو السرترتالم واالسرترتتقرار اجلديرترتد حرترتدا للخدمرترتة
العسكرية هر حمددة املدة .و شادت ابجلهود الرتيت تبرتا ا ريرتةاي يف جمرتاالت منهرتا التعلرتيم واملسرتاواة
بني اجلنسني.
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 -52ورحبىل كواب ابملبادرات الرامية حتسني نوعية خدمات خمتلفة وحتسني فرع الوصرتول
ليها ،فضالا عن حتسني ا ياكل األساسية من جل احلد من الفقر.
 -53و عربرترتىل تش رترتيكيا ع رترتن سرترتفها ألن ري رترتةاي ة تؤي رترتد س رترتوى توصرترتية واح رترتدة م رترتن التوص رترتيات
اجمس اليت قدمتها تشيكيا خالل جولة االستعراض السابقة .و عربرتىل عرتن تقرتدير.ا للتحسرتينات
اليت حتققىل يف جماالت مثل التعليم والرعاية اليحية.
 -54و شارت اهورية كوراي الشعبية الدميقراطية عدد من التدابر التشريعية ،وخاة العمل
اجلنسانية الوطنية ،ومكافحة االجتار ابلبشر ،علا الرهم من وجود حتدايت عديدة.
 -55و فادت الدامنرا أبن مبادرة اتفاقية منا.ضة التعايب مستعدة ملساعدة ريرتةاي يف مكافحرتة
التعايب .و تافىل ن اية املر ة مر ابلع األمهية ابلنسبة للمجتمعات املستدامة اقتيادايا.
 -56ورحب رترتىل البحرت رترين مبب رترتادرات مكافح رترتة الفق رترتر وس رترتو تغاي رترتة األطف رترتال دون س رترتن اجامس رترتة
وابجلهود األخرى املباولة يف قااه اليحة.
 -57و وت وفرتد ريرتةاي ن ريرتةاي ملتزمرتة ببنرتا الثقرتة والتعرتاون ،مرتل مرتا يةترتب علرتا ذلرتك مرتن
آاثر علرتا السرتالم واألمرتن والتنميرتة علرتا املسرتتوى اإلقليمرتي .وتسرتتند التنميرتة الوطنيرتة االسرتتقرار
الشرترتامل لالقتيرترتاد الكلرترتي ،و عرترتادة تن رترتيم املؤسس رترتات احلكوميرترتة بيرترتورة شرترتاملة وترسرترتي العملي رترتة
السياسية لبنا الدولة.
 -58ويشكل امليثاق الوطين اجرياة السياسية اليت تقود اسةاتيجيات وسياسات و.يكل بنرتا
األمرتة ويسرترتتمر يف حتديرترتد املبرترتادو والتوجيهرتات لن رترتام احلكرترتم يف الدولرترتة .ويف عرترتام  ،2015برترتد ت
عملية صياهة دستور جديد وال تزال جارية.
 -59وتابق عقوبة اإلعدام علا اجلرائم اجلنائيرتة اجارترة .وال تنابرتق علرتا األشرتخاع املرتدانني
الرترتاين تقرترتل عمرترتار.م عرترتن  18عامرت ا يف الوقرترتىل الرترتاي ارتكبرتوا فيرترته اجلرترائم املعنيرترتة ،وال علرترتا النسرترتا
اللرتوايت يرترعني طفرتاالا .ويتمترتل الرترئيس بسرتلاة نفيرت عقوبرتة اإلعرتدام عقوبرتة السرتجن املشرترتدد.
و.ناا وق اختياري حكم الواقل لعقوبة اإلعدام منا سنوات عديدة.
 -60وليسرترتىل .ن رترتاا ي س رترتس وقائعي رترتة لالدعرترتا القائ رترتل ن الس رترتجنا السياس رترتيني و س رترتجنا
الر ي قد احتُجزوا ألهنم طالبوا إبصالحات وابنتخاابت دميقراطية واحةام كرترب حلقرتوق اإلنسرتان.
فتلك حاالت متعلقة ابألمن القومي.
 -61وجي رترتب ارسرت رترتة احلرت رترتق يف التعبرت رترتر عرت رترتن اآلرا ويف نشرت رترتر.ا يف طرت رترتار القرت رترتانون وابح رت رتةام م
لآلخرين .ومن مث ،ميكن تقييد .اا احلق احةاما حلقوق اآلخرين ومسعتهم ،و ايةا لألمرتن القرتومي
والن ام العام واليحة العامة واآلداب العامة.
 -62وتتمت رترتل ري رترتةاي بت رترتاري حاف رترتل م رترتن التس رترتام والتع رترتايش والترت رت ل ب رترتني األداين يف مناق رترتة
مضاربة .ويقرتل علرتا عرتاتق احلكومرتة الترتزام بضرتمان ال يتعرترض التسرتام والترت ل الرتدينيان اللرتاان
اس رترتتمرا قرت رترتروانا م رترتن الرت رترتزمن ألي اترت رترتاراابت بس رترتبب اجتا.رت رترتات األص رت رتولية اإلسرت رترتالمية و املسرت رترتيحية
اجارجيرترتة املنشرترتأ و اجلديرترتدة .ولقرترتد فقرترتد ش رترتهود يه رتومل وترترتعهم القرترتانو /عنرترتدما رفض رتوا االع رتةاج
ابحلكومرترتة بعرترتد التحريرترتر وعارت رتوا االسرترتتفتا الرترتاي جرترتري يف نيسرترتان /بريل  1993وال رتاي حرترتدد
وع رت ِّززت وسرترتائط اإلعرترتالم
اسرترتتقالل األمرترتة بعرترتد  30عام رت ا مرترتن الكفرترتاحت مرترتن جرترتل التحرترترر الرترتوطينُ .
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العامة من جل تنميرتة التفكرتر التقرتدمي والثقافرتة امل رت ِّ
حدثة للتحرتول واملعلومرتات املوثرتوق هبرتا ،املفيرتدة
ُ
يف جمتمرترتل واسرترتل املعرفرترتة .وتُترترتاحت الرترباما اإلذاعيرترتة ميرترتل اللغرترتات اإلريةيرترتة وتُرتبورترتي الرترباما التلفزيونيرترتة
بعدة لغات .وتنشأ وسائط اإلعالم املابوعة يض ا كبعد مهم من بعاد .اا التاور.
 -63و عربرترتىل سرترتتونيا عرترتن قلقهرترتا زا عرترتدم اسرترتتقالل القضرترتا  ،وعرترتدم وترترتوحت مركرترتز الدسرترتتور،
واجدمة الوطنية هر حمددة املدة والقيود املفروتة علا حرية التعبر.
 -64ورحبرت رترتىل دولرت رترتة بوليفيرت رترتا املتعرت رترتددة القوميرت رترتات ابلترت رترتدخالت القائمرت رترتة علرت رترتا اجملتمرت رترتل ا لرت رترتي
فيمرترتا رت ا ياكرترتل ،فهرترتي ترترتدخالت ترترترورية لتنفيرترتا التوصرترتيات الرترتيت تلقتهرترتا ريرترتةاي خرترتالل جولرترتة
االستعراض الثانية.
 -65و شرتارت فرنسرتا اجلهرترتود املباولرتة يف جمرترتا التعلرتيم واليرترتحة ،لكنهرتا عربرترتىل عرتن قلقهرترتا
زا عدم احةام احلقوق املدنية والسياسية.
 -66وش رترتجعىل جورجي رترتا ري رترتةاي عل رترتا ان رترتاذ املزي رترتد م رترتن اجارت رتوات لتنفي رترتا التوص رترتيات .وبينم رترتا
الح ىل اجلهود املباولة لضمان املساواة بني اجلنسني ،حثىل ريةاي علرتا موا مرتة تشرتريعا ا ذات
اليلة مل اتفاقية القضا علا ايل شكال التمييز تد املر ة.
 -67ورحبىل ملانيا بفت احلدود مل ثيوبيا .وظلىل تشعر ابلقلق زا حالرتة حقرتوق اإلنسرتان،
ال سيما حالة األشخاع ا تجزين.
 -68والح ىل اليوانن اجاوات اإلجيابية املتخاة منا جولة االستعراض السابقة و عربىل عن
ملها يف ن يعزز اإلعالن املشةا للسالم واليداقة بني ريةاي و ثيوبيا اية حقوق اإلنسان.
 -69و.نأت .رتاييت ريرتةاي علرتا انتخاهبرتا لعضرتوية جملرتس حقرتوق اإلنسرتان .و عربرتىل عرتن ملهرتا
يف ن تعزز العالقة األوثق مل ثيوبيا حقوق اإلنسان يف ريةاي.
 -70و.نأت .ندوراف ريةاي علا اجلهود املباولة للحرتد مرتن الفقرتر وعلرتا االلتزامرتات الاوعيرتة
اليت تعهدت هبا ريةاي.
 -71و عربىل آيسلندا عن ملها يف ن يكون التفاق السالم مل ثيوبيا ثر جيرتايب علرتا حالرتة
حقوق اإلنسان.
 -72و عربرترتىل .نغرترتاراي عرترتن ملهرترتا يف ن يسرترتم حتقيرترتق السرترتالم إلريرترتةاي ابملضرترتي قرترتدما يف جمرترتال
حقوق اإلنسان .وقالىل ن تنفيا معا.دات حقوق اإلنسان قد يغر البلد.
 -73و عربرترتىل ا نرترتد عرترتن تقرترتدير.ا للخا رتوات املتخرترتاة لتحسرترتني نوعيرترتة احليرترتاة ،وتراجرترتل حرترتاالت
اإلصابة بفروف نق املناعة البشرية/اإليدز .ورحبىل ابلسياسات املتعلقة مبجال التعليم.
 -74ورحبىل ندونيسيا ابإلعالن املشةا بشأن التعاون الشرتامل برتني ثيوبيرتا و ريرتةاي واليرتومال.
و ثنىل علا انضمام ريةاي اتفاقية منا.ضة التعايب.
 -75و عربرترتىل اهوريرترتة ي رتران اإلسرترتالمية عرترتن تقرترتدير.ا للمبرترتادرات املتخرترتاة للحرترتد مرترتن الفقرترتر،
وحتسني املستوى املعيشي ،وتعزيز حقوق الافل ،ومنل االجتار ابلبشر.
 -76و عرب العراق عن مله يف ن يسم عالن السالم الاي وقعىل عليه ريةاي واليرتومال
و ثيوبيا بتحقيق السالم والتنمية اإلقليميني.
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 -77والح رترتىل يرلن رترتدا اجله رترتود املباول رترتة للنه رترتوض حق رترتوق اإلنس رترتان من رترتا جول رترتة االس رترتتعراض
السابقة .و شارت يض ا اتفاق السالم مل ثيوبيا وجتدد التعاون مل اجملتمل الدو .
 -78ورحبىل يااليا ابلتدابر الرامية

تعزيز احلق يف التعليم ومكافحة املمارسات الضارة.

 -79ورحبىل الياابن ابنضمام ريةاي اتفاقية منا.ضة التعايب وتوقعىل ن يؤدي االمتثال
امل االتفاقية حتسينات ملموسة يف اية حقوق اإلنسان.
 -80و شارت كينيا اإلعالن املشةا للسالم واليداقة مل ثيوبيا واإلعالن املشةا بشرتأن
التعاون الشامل بني ثيوبيا و ريةاي واليومال.
 -81و شرترتارت الكويرترتىل اجا رتوات الرترتيت انرترتا ا ريرترتةاي لتحقيرترتق السرترتالم مرترتل ثيوبيرترتا و ثر.رترتا
اإلجيايب علا السالم واألمن يف املناقة.
 -82و عرب رترتىل التفي رترتا ع رترتن س رترتفها ألن ري رترتةاي ة تس رترتم بوص رترتول املق رترتررة اجاص رتة املعني رتة حال رترتة
حقرتوق اإلنسرترتان يف ريرترتةاي البلرترتد إلجرترا زايرات قاريرتة ورفضرترتىل طلبرترتات زايرات قاريرترتة مقدمرترتة
من مكلفني بوالايت يف طار اإلجرا ات اجاصة.
 -83والح رترتىل ليبي رترتا دراج حقرترتوق اإلنس رترتان يف اجله رترتود االجتماعيرترتة واالقتي رترتادية والسياس رترتية
إلريرت رترتةاي ،والح رت رترتىل ابألخ رت رت التوقيرت رترتل يف متوز/يوليرت رترته  2018علرت رترتا اإلعرت رترتالن املشرت رترتةا للسرت رترتالم
واليداقة بني ريةاي و ثيوبيا.
 -84ورحبىل ليختنشتاين ابإلعالن املشرتةا للسرتالم واليرتداقة برتني ريرتةاي و ثيوبيرتا الرتاي عرتاد
حيا السالم واألمن والتنمية يف املناقة.
 -85والح ىل لكسمربغ التقدم ا رز يف النهوض ابلتعليم واليرتحة ومكافحرتة تشرتويه األعضرتا
التناسلية لجانهل ،لكنها ال تزال تشعر ابلقلق زا استمرار احتجاز سجنا الر ي واليحفيني.
 -86ونو.رترتىل مدهشرترتقر ابلتقرترتدم ا رترترز فيمرترتا رت تعزيرترتز حقرترتوق اإلنسرترتان ،وال سرترتيما اجلهرترتود
املباولة ملكافحة تشويه األعضا التناسلية لجانهل والزواج املبكر ،واعتماد خاة العمل اجلنسرتانية
الوطنية (.)2019-2015
 -87و شادت ملدي ابجلهود املباولة لتحسني املستوى املعيشي ،وال سيما اجاوات املسرتتمرة
للقضا علا الفقر ومكافحة سو التغاية بني األطفال دون سن اجامسة والنهوض ابلتعليم.
 -88ورحبرترتىل مرترتا ابلتوقي رترتل علرترتا عرترتال /الس رترتالم والتعرترتاون برترتني ري رترتةاي و ثيوبيرترتا وبرترتني ري رترتةاي
واليومال ،وكالك علا اإلعالن املشةا بشأن التعاون الشامل بني ريةاي و ثيوبيا واليومال.
 -89ونو.ىل املكسيك ابلتقدم ا رز منا جولة االستعراض السابقة ،ال سيما زايدة معدالت
التحاق الفتيات ابملدارف.
 -90وحي اجلبل األسود احلكومة علا التحقيق يف حاالت العن تد املر ة ،ال سيما ثنرتا
دائهن اجدمة الوطنية ،والقضا علا ايل شكال العن تد األطفال املهاجرين العائدين.
 -91و عربرترتىل موزامبيرترتق عرترتن تقرترتدير.ا لجعرترتالن املشرترتةا للسرترتالم واليرترتداقة برترتني ريرترتةاي و ثيوبيرترتا
واتفاق السالم والتعاون بني ريةاي واليومال.
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 -92و.نأت ميامنار ريةاي علا تقدت تقرير.ا الوطين وتنفيا.ا للتوصرتيات اليرتادرة عرتن جولرتة
االستعراض السابقة.
 -93و وت رت وفرترتد ريرترتةاي نرترته جيرترتب وترترتل اجدمرترتة الوطنيرترتة يف سرترتياقها اليرترتحي  .فبعرترتد نضرترتال
طويل من جل التحرير ،كان علا ريرتةاي ن تتيرتدى للتهديرتدات الرتيت تواجههرتا سرتياد ا وسرتالمة
راترترتيها .ولرترتالك ُمرت ِّرتددت فرترتةة اجدمرترتة الوطنيرترتة ألكثرترتر مرترتن  18شرترتهرا .لكرترتن قرترتول ن .نرترتاا خدمرترتة
وطنية هر حمددة املدة .و قول خارج السياق وهر مقبول ،شرتأنه شرتأن ادعرتا ن اجدمرتة الوطنيرتة
تشرترتكل عمرتالا جرترتربايا .فالعمرترتل اجلرتربي جرميرترتة جنائيرترتة ،يف حرترتني ن اجدمرترتة الوطنيرترتة جرترتز مرترتن الن رتام
الع رترتام لتنشرت رت ة جي رترتل جدي رترتد ،جان رترتب ن رترتام التعل رترتيم ال رترتوطين وبرت رترانما العم رترتل الي رترتيفي الس رترتنوي
للاالب ،و.ي مهمة كمدخل جدمة اجملتمل.
 -94وعلرترتا مرترتدى العش رترين سرترتنة املاترترتية ،كرترتان .نرترتاا تس رتري مسرترتتمر للمجنرترتدين .وقرترتد ُوترترتل
ن ام جديد لألجرتور ،رتا دى زايدة كبرترة يف مرتبرتات اجدمرتة املدنيرتة ،وُدخرتل ابلفعرتل حرتدهل
اجملندين للخدمة الوطنية يف الن ام اجلديد وستستمر .امل العملية.
 -95وال يُسجن اإلريةيون العائدون من اجارج ،وتُبال جهود لتيسر عود م الاوعية.

 -96وكانىل .نرتاا حركرتات شرتعبية يف العديرتد مرتن املنرتاطق دون اإلقليميرتة إلريرتةاي علنرتىل عرتدم
التسام مالق ا مل تشويه األعضا التناسلية لجانهل وقاعها ومل الزواج املبكر.
 -97وقرترتد ُوترترتل طرترتار للفرترتةة  2021-2019فيمرترتا يتعلرترتق بعضرترتوية ريرترتةاي يف جملرترتس حقرترتوق
اإلنسان وسيُنفا ديرتة .ويغارتي .رتاا اإلطرتار دمرتاج حقرتوق اإلنسرتان يف التنميرتة الوطنيرتة ،وكرتالك
االلت رتزام والتعرترتاون الرترتدو بش رتأن قضرترتااي حقرترتوق اإلنسرترتان .وسرترتتعمل ريرترتةاي ابلتعرترتاون مرترتل األعضرترتا
اآلخرين للحفاظ علا فعالية وميداقية اجمللس.
 -98وظل رترتىل .ولن رترتدا تش رترتعر ابلقل رترتق زا قض رترتااي منه رترتا اجدم رترتة الوطني رترتة والت رترتدابر العقابي رترتة ال رترتيت
يواجهها اإلريةيون عند عود م ذا كانوا قد هادروا البلد بيورة هر قانونية.
 -99و عربرترتىل نيجرترتراي عرترتن تقرترتدير.ا اللت رتزام ري رترتةاي برترتدعم حقرترتوق اإلنسرترتان ورحبرترتىل مببادرا رترتا
للقضا علا الفقر ومكافحة سو التغاية ،ا سيعزز الرفامل االجتماعي واالقتيادي.
 -100ونو .رترتىل الن رترترويا ب رترتبعا اجا رتوات اإلجيابي رترتة ال رترتيت ان رترتا ا ري رترتةاي ،ال س رترتيما فيم رترتا يتعل رترتق
حقوق املر ة ،لكنها ظلىل تشعر بقلق ابلع زا احلالة العامة حلقوق اإلنسان.
 -101و فادت عمان أبن التقرير الوطين قد برز ا.تمام البلد حماية حقوق اإلنسان ،و شارت
االسةاتيجية املتكاملة للقااه االجتماعي واجلهود املباولة لتحقيق السالم يف القرن األفريقي.
 -102و عربرتىل ابكسرترتتان عرتن تقرترتدير.ا للجهرترتود املباولرتة فيمرترتا يتعلرترتق ابلتعلرتيم واليرترتحة واملشرترتاركة
السياسية وحتسني ن ام العدالة واألمن الغاائي .ورحبىل بعملية السالم مل ثيوبيا.
 -103و قرترترت الفلبرترتني ابجلهرترتود املباولرترتة إلذكرترتا الرترتوعي واملضرترتي قرترتدما يف ايرترتة النسرترتا والفتيرترتات
من تشويه األعضا التناسلية لجانهل و اية النسا واألطفال من الزواج املبكر واالجتار ابلبشر.
 -104و عربىل الربتغال عن ملها يف ن مين اتفرتاق السرتالم مرتل ثيوبيرتا حقرتوق اإلنسرتان مكانرتة
حمورية حلقوق اإلنسان ،مبا يضمن السالم واألمن.
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 -105وظلرترتىل اهوريرترتة كرترتوراي تشرترتعر ابلقلرترتق زا التقرترتارير الرترتيت تفيرترتد حرترتدوهل انتهاكرترتات حلقرترتوق
اإلنسان تتيل ابلتجنيد جل هر مسما يف اجليش ،وابلرقابة املتكررة علا وسائط اإلعالم.
 -106ودع رترتا االحت رترتاد الروس رترتي ري رترتةاي مواص رترتلة العم رترتل بنش رترتا /لتحس رترتني ال رترتروج يف ن رترتام
السجون وتنقي التشريعات املتعلقة حرية الدين.
 -107ورحبىل رواندا ابلتاورات اإلقليمية األخرة ،اليت من شرتأهنا ن تسرتا.م بشرتكل جيرتايب يف
تعزيز و اية حقوق اإلنسان يف ريةاي.
 -108و ثنىل اململكة العربية السعودية علا ريةاي ملا اناته من خاوات مهمرتة يف جمرتال رعايرتة
ودعم ذوي اإلعاقة.
 -109ورحبرترتىل السرترتنغال ابإلعرترتالن املشرترتةا للسرترتالم واليرترتداقة برترتني ريرترتةاي و ثيوبيرترتا ،الرترتاي دشرترتن
دينامية جديدة للسالم واألمن والتنمية يف القرن األفريقي.
 -110و ثنىل صربيا علا ريةاي للجهود املباولة من جل حتسني مستوايت املعيشة يف جماالت
اإلسكان واملرافق والنقل واالتياالت.
 -111والح رترتىل سيشرترتيل وترترتل اليرترتيغة النهائيرترتة للسياسرترتة الوطنيرترتة املتعلقرترتة ابألطفرترتال ،وااللترتزام
بتوفر التعليم االبتدائي للجميل واملسامهة يف عملية السالم يف القرن األفريقي.
 -112ونو .رتىل سرترتنغافورة ابجلهرترتود الرترتيت تبرترتا ا ريرترتةاي لتعزيرترتز الوصرترتول
وحتسني ن ام اليحة العامة.

التعلرترتيم وزايدة جودترترته

 -113وش رترتجعىل س رترتلوفاكيا ري رترتةاي عل رترتا وت رترتل اس رت رتةاتيجية لتنفي رترتا السياس رترتة الوطني رترتة املتعلق رترتة
ابألطفال .و عربىل عن قلقها بشأن اجدمة الوطنية هر حمددة املدة.
 -114و عربىل سرتلوفينيا عرتن قلقهرتا زا التقرتارير الرتيت تشرتر انتشرتار التعرتايب ،وال رتروج املزريرتة
يف مراكز االحتجاز والقيود املفروتة علا املدافعني عن حقوق اإلنسان ومن مات اجملتمل املد./
 -115ورحبرترتىل جنرترتوب فريقيرترتا ابإلعرترتالن املشرترتةا للسرترتالم واليرترتداقة لعرترتام  2018برترتني ريرترتةاي
و ثيوبيا و عربىل عن االرتياحت زا اجلهود املباولة لتعزيز رفامل األطفال.
 -116و.نأت سبانيا ريةاي علا انضمامها عدة صكوا من صكوا حقوق اإلنسان ،وعلا
جهود.ا الرامية القضا علا تشويه األعضا التناسلية لجانهل وتعاوهنا مل اجملتمل الدو .
 -117و ثرترتا السرترتودان علرترتا ريرترتةاي إلبرامهرترتا اتفرترتاق السرترتالم مرترتل ثيوبيرترتا وكرترتالك لتنفيرترتا.ا خاا رتا
وبراما ومشاريل منائية.
 -118ونو.رترتىل السرترتويد ابلتقرترتدم ا رترترز يف جمرترتال حقرترتوق املرترتر ة وحقرترتوق األشرترتخاع ذوي اإلعاقرترتة.
ودعىل صالحات عاجلة فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية التعبر.
 -119ونو.ىل سويسرا هود ريةاي الرامية

تعزيز احليول علا التعليم واجدمات اليحية.

 -120ورحب رت رت رترتىل اجلمهوري رت رت رترتة العربي رت رت رترتة الس رت رت رترتورية ابجله رت رت رترتود املباول رت رت رترتة يف ص رت رت رترتياهة االس رت رت رتةاتيجيات
والسياسات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان.
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 -121و ثنرترتىل توه رترتو علرترتا ري رترتةاي العتماد.رترتا ع رترتدة ب رتراما ،مب رترتا يف ذلرترتك ب رترانما التنميرترتة الريفي رترتة
الشاملة ،وبرانما تنمية السواحل ،واالسةاتيجية االجتماعية الشاملة.
 -122ورحبىل تونس ابلتشريعات واالسةاتيجيات اليت تنفا.ا ريرتةاي وفقرتا للتوصرتيات اليرتادرة
عرترتن جولرترتة االسرترتتعراض السرترتابقة ،وال سرترتيما فيمرترتا يتعلرترتق ابحلرترتد مرترتن الفقرترتر ،وتعزيرترتز حقرترتوق املرترتر ة،
و اية األطفال ،ومكافحة االجتار ابلبشر.
 -123و.نرتأت تركيرتا ريرترتةاي علرتا مرتا تبالرترته مرتن جهرترتود يف جمرتا التعلرتيم وحقرترتوق املرتر ة ،وال سرترتيما
للقضا علا تشويه األعضا التناسلية لجانهل.
 -124ورحبرترتىل وكرانيرترتا ب رتزايدة تعرترتاون ريرترتةاي مرترتل اجملتمرترتل الرترتدو وبسياسرترتا ا املتعلقرترتة ابألطفرترتال
والنسا  ،ومل ذلك عربىل عن سفها لعدم تعاون ريةاي مل املقررين اجاصني.
 -125وحث رترتىل اململك رترتة املتح رترتدة ري رترتةاي عل رترتا التع رترتاون م رترتل املق رترتررة اجاص رتة املعني رتة حال رترتة حق رترتوق
اإلنسان يف ريةاي و صالحت اجدمة الوطنية يف تو التقدم السياسي اإلقليمي.
 -126و.نأت الوالايت املتحدة ريةاي علا سعيها لتحقيرتق السرتالم مرتل جراهنرتا .وحثرتىل ريرتةاي
علا التعاون مل املقررة اجاصة املعنية حالة حقوق اإلنسان يف ريةاي.
 -127و.نرترتأت وروه رتواي ريرترتةاي علرترتا الترترتدابر املتخرترتاة مرترتن جرترتل تنفيرترتا ح رترتر تشرترتويه األعضرترتا
التناسلية لجانهل ،وكالك علا انضمامها اتفاقية منا.ضة التعايب.
 -128و وت رت رت وفرت رترتد ريرت رترتةاي ن .نرت رترتاا طفرت رترتاالا يسرت رترتاعدون و يشرت رترتاركون يف األنشرت رترتاة الزراعيرت رترتة
ألس رترتر.م ،مث رترتل رع رترتي املاش رترتية ،لك رترتن عم رترتل األطف رترتال ه رترتر موج رترتود يف ري رترتةاي .وجت رترتري وزارة العم رترتل
والرعاية اإلنسانية عمليات التفتيش واملراقبة بيرامة.
 -129وبسرترتبب حمدوديرترتة القرترتدرات واملرتوارد املؤسسرترتية ،ال يوجرترتد يف املناقرترتة الوسرترتاا سرترتوى مركرترتز
احتجاز واحد لألحداهل .ويف بعا املرافق ُ ،تجز األحرتداهل مرتل البرتالغني ،لكرتنهم يُفيرتلون عرتن
البالغني يف نشاتهم اليومية وقاعات النوم.
 -130و كد الوفد ن ريةاي ملتزمة بتنفيا التوصيات املنبثقة عن االستعراض واليت حت ا ابلتأييد.

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -131ستبحث إريرتاي التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليها يف وقت مناسب ال يتجاوز
موعد انعقاد الدورة احلادية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
 1-131االنض م مممام إىل الصم م م و القانوني م ممة الدولي م ممة حلق م مموق اإلنس م ممان ال م ممي
مل تصبح طرف ا فيها بعد (مايل)؛

 2-131التوقي م م والتصم ممديق عل م م الربوتوكم ممو االختيم مماري التفاقيم ممة مناهضم ممة
التعممبيب وغممري مممن ضممرو املعاملممة أو العقوبممة القاسممية أو الالإنسممانية أو املهينممة
(الربتغا )؛
3-131
(الربتغا )؛
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 4-131التوقيم والتصممديق علم الربوتوكممو االختيمماري األو امللحممق ابلعهممد
الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (الربتغا )؛
 5-131التوقيم والتصممديق علم الربوتوكممو االختيمماري الثمماي امللحممق ابلعهممد
الم ممدويل اخلم مما ابحلقم مموق املدنيم ممة والسياسم ممية ،اهلم مماد إىل إلغم مماء عقوبم ممة اإلعم ممدام
(الربتغا )؛
 6-131التوقي والتصديق عل الربوتوكمو االختيماري امللحمق ابلعهمد المدويل
اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الربتغا )؛
 7-131التوقي والتصديق عل االتفاقية الدولية حلماية مجيم األشم ا
االختفاء القسري ،عل النحو املوص به سابق ا (الربتغا )؛

 8-131التصديق عل االتفاقية الدولية حلماية مجي األش ا
القسري (أرمينيا)؛

ممن

ممن االختفماء

 9-131التصممديق عل م اتفاقيممة حقمموق األش م ا ذوي اإلعاقممة والربوتوكممو
االختياري التفاقية القضاء عل مجي أش ا التمييز ضد املرأة (بوروندي)؛
 10-131التص ممديق علم م اتفاقي ممة حق مموق األشم م ا ذوي اإلعاق ممة واالتفاقي ممة
الدولية حلماية مجي األش ا من االختفاء القسري (شيلي)؛
 11-131التصديق عل اتفاقية حقوق األش ا

ذوي اإلعاقة (هنغاراي)؛

 12-131التصديق عل الربوتوكو االختياري التفاقية مناهضة التعبيب وغري
من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (هنغاراي)؛
 13-131التصديق عل نظام روما األساسي للمح مة اجلنائية الدولية (هنغاراي)؛
 14-131تنفيممب تممدابري لالمتثمما ألح ممام اتفاقيممة مناهضممة التعممبيب والنظممر يف
االنضمممام إىل االتفاقي ممة الدولي ممة حلمايممة مجيم م األشم م ا مممن االختف مماء القس ممري،
وكبلك قبو اختصا جلنتها يف تلقي البالغات والنظر فيها (أوروغواي)؛
 15-131وض حد لالختفاء القسري والتصديق عل االتفاقيمة الدوليمة حلمايمة
مجي األش ا من االختفاء القسري (فرنسا)؛
 16-131التصديق عل اتفاقية حقوق األش ا

ذوي اإلعاقة (توغو)؛

 17-131التصديق علم اتفاقيمة حقموق األشم ا ذوي اإلعاقمة والربوتوكمولني
االختياريني األو والثاي امللحقني ابلعهد الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسمية
(إسبانيا)؛
 18-131تنفي م ممب ت م ممدابري إللغ م مماء عقوب م ممة اإلع م ممدام والنظ م ممر يف التص م ممديق علم م م
الربوتوكم ممو االختيم مماري الثم مماي امللحم ممق ابلعهم ممد الم ممدويل اخل م ما ابحلقم مموق املدنيم ممة
والسياس ممية ،اهل مماد إىل إلغ مماء عقوب ممة اإلع ممدام ،علم م النح ممو املوصم م ب ممه س ممابق ا
(أوروغواي)؛
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 19-131إلغاء عقوبة اإلعدام رمسيا واالنضمام إىل الربوتوكو االختيماري الثماي
امللحق ابلعهمد المدويل اخلما ابحلقموق املدنيمة والسياسمية ،اهلماد إىل إلغماء عقوبمة
اإلعدام (أسرتاليا)؛
 20-131إلغ مماء عقوب ممة اإلع ممدام رمسيم م ا والتص ممديق علم م الربوتوك ممو االختي مماري
الثمماي امللحممق ابلعهممد الممدويل اخلمما ابحلقمموق املدنيممة والسياسممية ،اهلمماد إىل إلغمماء
عقوبة اإلعدام (رواندا)؛
 21-131التصممديق عل م الربوتوكممو االختيمماري الثمماي امللحممق ابلعهممد الممدويل
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلاد إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (اجلبل األسود)؛
 22-131التوقيم والتصممديق علم الربوتوكممو االختيمماري الثمماي امللحممق ابلعهممد
الم ممدويل اخلم مما ابحلقم مموق املدنيم ممة والسياسم ممية ،اهلم مماد إىل إلغم مماء عقوبم ممة اإلعم ممدام
(ل سمربغ)؛
 23-131التص ممديق علم م اتفاقي ممة منم م جرمي ممة اإلابدة اجلماعي ممة واملعاقب ممة عليه مما
(أوكرانيا)؛
 24-131التصديق عل االتفاقية الدولية حلماية مجي األش ا
القسري (أوكرانيا)؛
 25-131التصديق عل اتفاقية حقوق األش ا

ممن االختفماء

ذوي اإلعاقة (أوكرانيا)؛

 26-131التص ممديق علم م الربوتوك ممو االختي مماري التفاقي ممة القض مماء علم م مجيم م
أش ا التمييز ضد املرأة (أوكرانيا)؛
 27-131النظم ممر يف االنضم مممام إىل الص م م و الدولي م ممة حلقم مموق اإلنسم ممان ال م ممي
مل تص ممبح طرفم ما فيه مما بع ممد ،ومنه مما االتفاقي ممة الدولي ممة حلماي ممة حق مموق مجيم م العم مما
امله مماجرين وأفم مراد أس ممره واتفاقي ممة منم م جرمي ممة اإلابدة اجلماعي ممة واملعاقب ممة عليه مما
(هندوراس)؛
 28-131التصممديق عل م اتفاقيممة من م جرميممة اإلابدة اجلماعيممة واملعاقبممة عليهمما
واالتفاقية الدولية حلماية مجي األش ا من االختفاء القسري (السنغا )؛
 29-131التصممديق عل م اتفاقيممة من م جرميممة اإلابدة اجلماعيممة واملعاقبممة عليهمما
(أرمينيا)؛
 30-131التصممديق عل م اتفاقيممة من م جرميممة اإلابدة اجلماعيممة واملعاقبممة عليهمما
(رواندا)؛
 31-131االنضمام إىل مدونمة قواعمد السملو املتعلقمة إبجمراءات جملمس األممن
ضد اإلابدة اجلماعيمة واجلمرائ املرت بمة ضمد اإلنسمانية وجمرائ احلمر  ،علم النحمو
البي وضعته جمموعة املساءلة واالتساق والشفافية (لي تنشتاين)؛
 32-131التصم ممديق عل م م نظم ممام رومم مما األساسم ممي للمح مم ممة اجلنائيم ممة الدوليم ممة
(النمسا)؛
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 33-131التصديق عل نظام روما األساسي للمح مة اجلنائية الدولية وتنفيب
تنفيبا كامالا (أسرتاليا)؛

 34-131التص ممديق علم م نظ ممام روم مما األساس ممي للمح م ممة اجلنائي ممة الدولي ممة،
ومواءمممة تشمريعا ا علم ممو م مم مجيم التزاما مما املنصممو عليهمما يف نظممام روممما
األساسي ،مبا يشمل تضمني تشريعا ا تعريف اجلرائ الوارد يف نظام رومما األساسمي
واملبادئ العاممة هلمبا النظمام ،وكمبلك اعتمماد أح مام مت من ممن التعماون مم ام ممة
(التفيا)؛
 35-131التصممديق عل م نظممام روممما األساسممي للمح مممة اجلنائيممة الدوليممة ،يف
صمميغته لعممام  2010مبمما يف ذلممك التعممديالت علم نظممام روممما األساسممي للمح مممة
اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان (تعديالت كمباال) (لي تنشتاين)؛
 36-131سم ممحب التحفظم ممات الم ممي أبم ممديت عل م م اتفاقيم ممة مناهضم ممة التعم ممبيب
(شيلي)؛
 37-131التصديق عل الربوتوكو االختياري التفاقية مناهضة التعبيب وغري
من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (الدامنر )؛
 38-131التص ممديق علم م الربوتوك ممو االختي مماري التفاقي ممة القض مماء علم م مجيم م
أش ا التمييز ضد املرأة (الدامنر )؛
 39-131إجراء الدراسات الالزمة هبد التصديق علم الربوتوكمو االختيماري
التفاقي ممة القض مماء علم م مجيم م أشم م ا التميي ممز ض ممد املم مرأة (دول ممة بوليفي مما املتع ممددة
القوميات)؛
 40-131إجم مراء الدراس ممات الالزم ممة هب ممد التص ممديق علم م االتفاقي ممة الدولي ممة
حلماي ممة حقم مموق مجيم م العمم مما املهم مماجرين وأفم مراد أسم ممره (دول ممة بوليفيم مما املتعم ممددة
القوميات)؛
 41-131التص م ممديق علم م م اتفاقي م ممة أس م مموأ أشم م م ا عم م ممل األطف م مما 1999 ،
(رق  ،)182ملنظمة العمل الدولية (كينيا)؛
 42-131التصممديق علم الربوتوكممو االختيمماري التفاقيممة حقمموق الطفممل املتعلممق
إبجراء تقدمي البالغات (سلوفاكيا)؛
 43-131التصديق عل اتفاقية الهاي بشمأن محايمة األطفما والتعماون يف جمما
التبين عل الصعيد الدويل (توغو)؛
 44-131التعمماون ،كعضممو جديممد يف جملممس حقمموق اإلنسممان ،م م مجيم تليممات
اجمللس بسبل منها دعوة اإلجراءات اخلاصة للقيام بزايرات قطرية (سويسرا)؛
 45-131تعميممق التعمماون م م اآلليممات الدوليممة حلقمموق اإلنسممان ،وال سمميما م م
اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان (شيلي)؛
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 46-131التعاون م مجي امل لفني بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألم
املتح ممدة ،وابألخم م مم م املق ممررة اخلاصم مة املعنيم مة حبال ممة حقم موق اإلنس ممان يف إري ممرتاي
(إسبانيا)؛
 47-131مواصلة التعاون م امل لفني ابلوالايت (السنغا )؛
 48-31التعمماون مم اجملتمم الممدويل ،مبمما يف ذلممك مم مفوضممية األمم املتحممدة
السممامية حلق مموق اإلنس ممان وامل لفم مني ب مموالايت يف إط ممار اإلجم مراءات اخلاص ممة لألمم م
املتحم ممدة ،يف إطم ممار اجلهم ممود املببولم ممة إلق م مرار حقم مموق اإلنسم ممان وتعزيزهم مما ومحايتهم مما
(النرويج)؛
 49-131مواصلة وت ثيمف تعاوهنما مم مفوضمية األمم املتحمدة السمامية حلقموق
اإلنسان (سويسرا)؛
 50-131التعمماون التممام م م املفوضممية السممامية حلقمموق اإلنسممان وتوجيممه دعمموة
دائمة إىل امل لفني بموالايت يف إطمار اإلجمراءات اخلاصمة ،مبمن فميه املقمررة اخلاصمة
املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريرتاي (كرواتيا)؛
 51-131مواصمملة تعزيممز تعاوهنمما م م مفوضممية األم م املتحممدة السممامية حلقمموق
اإلنسان (تركيا)؛
 52-131توسي نطاق تعاوهنا م منظمات وهيئات وإجراءات حقوق اإلنسان
الدولية واإلقليمية (هنغاراي)؛
 53-131النظر يف قبو طلبات المزايرة املقدممة ممن امل لفمني بموالايت يف إطمار
اإلجراءات اخلاصة (هندوراس)؛
 54-131قب ممو طلب ممات الم مزايرات املقدم ممة م ممن املق ممرر اخل مما املع ممين مبس ممألة
التعممبيب وغممري مممن ضممرو املعاملممة أو العقوبممة القاسممية أو الالإنسممانية أو املهينممة،
وكممبلك مممن املقممررة اخلاصممة املعنيممة حبمماالت اإلعممدام خممار القضمماء أو إبج مراءات
موجزة أو تعسف ا ،عل النحو املوص به سابق ا (أوروغواي)؛

 55-131توجيه دعوة دائمة إىل املقررة اخلاصة املعنية حبالمة حقموق اإلنسمان يف
إريممرتاي وإىل مجيم اإلجمراءات اخلاصممة ،والتعمماون تعمماو ا كممامالا مم املفوضممية السممامية
حلقوق اإلنسان (أملانيا)؛

 56-131التعاون ال امل م جملس حقوق اإلنسمان ،بسمبل منهما دعموة املقمررة
اخلاصة إلجراء زايرة قطرية (مجهورية كوراي)؛
 57-131السم ممما للم لفم ممني بم مموالايت مم ممن األم م م املتحم ممدة يف جم م ما حقم مموق
اإلنسان ابلوصو ال امل واحلر ودون عوائق إىل البلد (اليو ن)؛
 58-131دعوة املقرر اخلا املعين مبسألة التعبيب وغري من ضمرو املعاملمة
أو العقوبم ممة القاسم ممية أو الالإنس م ممانية أو املهينم ممة إىل زايرة البل م ممد ،والتصم ممديق علم م م
الربوتوكم ممو االختيم مماري التفاقيم ممة مناهضم ممة التعم ممبيب وغم ممري مم ممن ضم ممرو املعاملم ممة
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أو العقوبممة القاسممية أو الالإنسممانية أو املهينممة ،وإنشمماء تليممة وقائيممة وطنيممة مسممتقلة
(تشي يا)؛
 59-131تنفيب اتفاقية مناهضة التعبيب ،الي صدقت عليها يف عام ،2014
بطرق منها أيض ا النظر يف االعرتا ابختصا جلنة مناهضة التعبيب (إيطاليا)؛

 60-131أتييممد التوصمميات املتعلقممة ابلتعمماون م م املقممررة اخلاص مة املعني مة حبالممة
حق مموق اإلنس ممان يف إري ممرتاي ومم م امل لف ممني ب مموالايت يف إط ممار اإلجم مراءات اخلاص ممة
(زامبيا)؛

 61-131تعزيز تعاوهنا مم تليمات األمم املتحمدة حلقموق اإلنسمان ،مبما يف ذلمك
م املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريرتاي (بلجي ا)؛
 62-131التعاون ال امل م املقررة اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان املعنية حبالمة
حقوق اإلنسان يف إريرتاي (هنغاراي)؛
 63-131التعمماون مم تليممات حقمموق اإلنسممان ،مبمما يف ذلممك مم املقممررة اخلاصمة
املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريرتاي (بوتسوا )؛
 64-131تعزيز التعاون م تليات األم املتحدة حلقوق اإلنسان (كينيا)؛
 65-131التعمماون ال امممل م م امل لفممني بموالايت يف إطممار اإلج مراءات اخلاصممة،
ال سيما م املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريرتاي (فرنسا)؛
 66-131التعمماون ال امممل م م اآلليممات الدوليممة حلقمموق اإلنسممان ،بسممبل منهمما
االسممتجابة لطلبممات الممزايرات واملعلومممات الممواردة مممن امل لفممني بمموالايت يف إطممار
اإلجراءات اخلاصة لألم املتحدة ،متاشي ا م مسؤوليات العضموية يف جملمس حقموق
اإلنسان (أيرلندا)؛
 67-131حتسممني التعمماون م م امل لفممني بمموالايت يف إطممار اإلج مراءات اخلاصممة
جمللس حقوق اإلنسان عن طريق االستجابة لطلبات الزايرة املعلقة ،والنظمر يف هنايمة
املط مما يف توجي ممه دع مموة دائم ممة إىل مجيم م امل لف ممني ب مموالايت يف إط ممار اإلجم مراءات
اخلاصة (التفيا)؛
 68-131الس ممما للمق ممررة اخلاصم مة املعني ممة حبال ممة حق مموق اإلنس ممان يف إري ممرتاي
ابلوصو إىل البلد وتوفري مجي الظمرو الالزممة لمزايرة البلمد ،علم النحمو املوصم
به سابق ا (الربتغا )؛

 69-131مممنح املقممررة اخلاص مة املعني مة حبالممة حقمموق اإلنسممان يف إريممرتاي إم انيممة
الوصو إىل البلد (النمسا)؛
 70-131مممنح املقممررة اخلاص مة املعني مة حبالممة حقمموق اإلنسممان يف إريممرتاي إم انيممة
الوصو إىل البلد والتعاون معها تعاو ا كامالا (إستونيا)؛

 71-131التعمماون م م املقممررة اخلاص مة اجلديممدة جمللممس حقمموق اإلنسممان املعني مة
حبالة حقوق اإلنسان يف إريرتاي والسما هلا ابلوصو إىل البلد (إيطاليا)؛
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 72-131التعمماون م م املقممررة اخلاص مة املعني مة حبالممة حقمموق اإلنسممان يف إريممرتاي،
بسبل منها منحها إم انية الوصو إىل البلد (التفيا)؛
 73-131منح اإلذن للمقررة اخلاصة اجلديدة بزايرة إريرتاي (كندا)؛
 74-131ت ثي ممف تعاوهنم ما مم م البل ممدان اجمل مماورة ح ممى تسم ماه يف تعزي ممز الس ممالم
واالستقرار يف القرن األفريقي (موزامبيق)؛
 75-131مواص مملة دعم م تف مماق الس ممالم والتع مماون ب ممني إري ممرتاي وإثيوبي مما والق ممرن
األفريقي (عمان)؛
 76-131مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها (السنغا )؛
 77-131مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيمز اهلياكمل األساسمية املؤسسمية املتعلقمة
حبقوق اإلنسان (مصر)؛
 78-131مواص مملة إص ممال إطاره مما الق ممانوي ال مموطين لض مممان امتثال ممه ألح ممام
الص و الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان (أفغانستان)؛
 79-131مواص مملة تعزي ممز األدوات القانوني ممة واملؤسس ممية لم مزايدة تعزي ممز حق مموق
اإلنسان ومحايتها (ابكستان)؛
 80-131اعتممماد سياسممات وتممدابري حمممددة لتعزيممز الدميقراطيممة وسمميادة القممانون
مبا يسمح بعمل مؤسسات الدولة عل و صمحيح ومتتم املمواطنني حبقموقه  ،وفقما
للمادتني  2و 3من العهد الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (أنغوال)؛
 81-131إعادة الدميقراطية الربملانية وتنظي انت ماابت متعمددة األحمزا دوريمة
وحقيقيممة ،وفق ما للمعممايري الدميقراطيممة الدوليممة ،ودعمموة املنظمممات الدوليممة إىل مراقبممة
االنت اابت (تشي يا)؛
 82-131ضممان الفصمل بمني السمملطات التشمريعية والتنفيبيممة والقضمائية لتعزيممز
محاية واحرتام حقوق اإلنسان والعدالة واملساءلة (بوتسوا )؛
 83-131ضمان الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيبية والقضائية (تيسلندا)؛
 84-131بممب جهممود مممن أجممل حتقيممق مبممدأ الفصممل بممني السمملطات التش مريعية
والتنفيبية والقضائية (العراق)؛
 85-131تنفيممب توصمميات تقريممر جلنممة التحقيممق الصممادر يف عممام  ،2016مبمما يف
ذلك تنفيب دستور عام  1997للسما ملواطنيها حبرية التعبري بصورة كاملمة وتمنمة
(أسرتاليا)؛
 86-131مواصلة تنفيب دستور عام ( 1997كينيا)؛
 87-131تنفيممب دسممتور عممام  ،1997أو بممدالا مممن ذلممك اإلس مراع يف صممياغة
دستور جديد بطريقة شاملة ،وإجراء انت اابت حرة ونزيهمة حتمت مراقبمة دوليمة دون
أتخري (أملانيا)؛
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 88-131ب ممدء عملي ممة ش مماملة وش ممفافة هب ممد اعتم مماد وتنفي ممب دس ممتور جدي ممد
(سويسرا)؛
 89-131است ما صياغة الدستور اجلديد (جورجيا)؛
 90-131مواصمملة اإلسم مراع يف صممياغة دس ممتور جديممد يتض مممن أح ام ما لتعزي ممز
ومحاية حقوق اإلنسان عل و كامل (جنو أفريقيا)؛
 91-131ضمممان أن ت ممون للحقمموق االقتصممادية واالجتماعيممة والثقافيممة م انممة
مركزية يف الدستور اجلديد (جنو أفريقيا)؛
 92-131وض م دسممتور وتنفيممب عل م ممو عاجممل ،مبمما ي فممل حقمموق اإلنسممان
املعرت هبا عامليا جلمي املواطنني اإلريرتيني (السويد)؛
 93-131اختم مماذ التم ممدابري الالزمم ممة ملواءمم ممة التش م مريعات الوطنيم ممة م م م الص م م و
القانونية الدولية الرئيسية الي صدقت عليها الدولة (أنغوال)؛

 94-131مواءمممة تنفيممب قممانون األسممرة المموطين م م اتفاقيممة القضمماء عل م مجي م
أش ا التمييز ضد املرأة (أوكرانيا)؛
 95-131تعممديل قممانون العقمموابت جلعلممه متماشمميا م م القممانون الممدويل حلقمموق
اإلنسان (إستونيا)؛
 96-131مواصم مملة تعزيم ممز هي م ممل احل م م  ،وال سم مميما عل م م املسم ممتو الشم ممع
(ابكستان)؛
 97-131إنشاء تلية وطنيمة للتنفيمب واإلبمالغ واملتابعمة ،يغطمي عملهما توصميات
االستعراض الدوري الشامل املقبولة (هايي)؛
 98-131إنشمماء مؤسسممة وطنيممة حلقمموق اإلنسممان وفق ما للمبممادئ املتعلقممة مبركممز
املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (مبادئ ابريس) (شيلي)؛
 99-131تعزيممز اجلهممود الراميممة إىل إنشمماء مؤسسممة وطنيممة حلقمموق اإلنسممان وفقما
ملبادئ ابريس (العراق)؛
 100-131إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان قائمة عل مبادئ ابريس كجزء
من نظام دستوري جديد (جنو أفريقيا)؛
 101-131ت ثيف اجلهود الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسمان وفقما
ملبادئ ابريس (إندونيسيا)؛
 102-131إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسمان تتماشم مم مبمادئ ابريمس ،يف
الوقت املناسب (سيشيل)؛
 103-131إنشمماء مؤسسممة وطنيممة مسممتقلة حلقمموق اإلنسممان ،متتثممل امتثمماالا م ما
ملبادئ ابريس وتزويدها ابملوظفني والتمويل عل النحو املناسب (توغو)؛

GE.19-06527

19

A/HRC/41/14

 104-131إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل امتثاالا ما ملبمادئ ابريمس
(أوكرانيا)؛
 105-131مواصلة اجلهمود الراميمة إىل تعزيمز اآلليمات الوطنيمة لرصمد ممد محايمة
حقوق الطفل (ال ويت)؛
 106-131اخت مماذ ت ممدابري ص ممارمة مل افح ممة االجت ممار ابلبش ممر ومحاي ممة حق مموق املم مرأة
(ال ويت)؛
 107-131تعزيم ممز اآلليم ممات الوطنيم ممة الراميم ممة إىل املضم ممي قم ممدما يف مت م ممني امل م مرأة
(ال ويت)؛
 108-131وض تشريعات حتظر است دام العمل اجلربي ،وتفمرض حمدودا زمنيمة
معقولة لل دمة الوطنية وتوفر خيارات يف حا االستن ا الضمريي (أسرتاليا)؛
 109-131وض وتنفيب خطة واضحة وحمددة زمنيما ،علم النحمو املشمار إليمه يف
الفقممرة  14مممن تقريممر االسممتعراض الممدوري الشممامل املتعلممق إبريممرتاي ،بشممأن إصممال
اخلدمممة الوطنيممة ،م م إج مراء حتممديثات كممل سممتة أشممهر (اململ ممة املتحممدة لربيطانيمما
العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 110-131وضم م أح ممام لالس ممتن ا الض مممريي م ممن اخلدم ممة العسم م رية وإهن مماء
التجنيد لل دمة الوطنية غري حمددة املدة وغري الطوعية (أملانيا)؛
 111-131السما ابخلدمة املدنية للمستن فني ضمريايا (ل سمربغ)؛

 112-131إهن مماء ممارس ممة اخلدم ممة الوطني ممة اإللزامي ممة غ ممري حم ممددة امل ممدة وضم ممان
توافمق شمرو اخلدمممة الوطنيمة مم اتفاقيمة منظممة العمممل الدوليمة بشممأن إلغماء العمممل
اجلربي( 1957 ،رق ( )105النمسا)؛
 113-131إهناء اخلدمة الوطنية غري حمددة املدة ،المي متثمل نظامم ا معمادالا للعممل
اجلربي (كندا)؛
 114-131اختاذ اخلطموات الالزممة إلهنماء اخلدممة الوطنيمة غمري حممددة املمدة وبمدء
التس مريح التممدر ي ألولئممك الممبين أدوا اخلدمممة عل م مممد فممرتة جتمماوزت مممدة 18
شهرا القانونية (هولندا)؛

 115-131إهناء ممارسة اخلدمة الوطنية ألكثر من مدة  18شهرا القانونية والبدء
يف عملية التسريح التدر ي (النرويج)؛
 116-131حتدي ممد م ممدة اخلدم ممة الوطني ممة اإللزامي ممة ،مم م إعط مماء األولوي ممة حلماي ممة
حقوق وأمن النساء والفتيات يف هبا السياق (مجهورية كوراي)؛
 117-131إهنمماء خلدمممة الوطنيممة غممري حمممددة املممدة ،الممي مل تعممد مممربرة منممب تطبيم
العالقات م إثيوبيا (فرنسا)؛
 118-131حتديممد مممدة اخلدمممة الوطنيممة اإللزاميممة يف  18شممهرا ،وتعليممق اخلدمممة
الوطنية غري حمددة املدة (كوستاري ا)؛
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 119-131حتدي ممد م ممدة اخلدم ممة الوطني ممة اإللزامي ممة يف  18ش ممهرا ،علم م النح ممو
املنصو عليه يف القانون (سلوفاكيا)؛
 120-131االلتم مزام ابإلع ممالن ال ممبي م مدد م ممدة اخلدم ممة الوطني ممة يف  18ش ممهرا،
وتسهيل إنشاء املشاري احلرة وخلق الوظائف لتوفري املزيد ممن فمر العممل خمار
نطمماق اخلدمممة الوطنيممة ،والسممما ابالسممتن ا الضمممريي مممن العناصممر العس م رية
لل دمة الوطنية (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 121-131حتدي ممد م ممدة اخلدم ممة الوطني ممة اإللزامي ممة يف  18ش ممهرا ،علم م النح ممو
املنصممو عليممه يف القممانون المموطين ،واحمرتام احلممد األدىن لسممن التممدريب العسم ري
اإللزامي ،امدد يف  18عاما (إيطاليا)؛

 122-131االع مرتا ابحلممق يف االسممتن ا الضمممريي مممن اخلدم مة العس م رية يف
القانون واملمارسة ،وإهناء ممارسة اخلدمة الوطنيمة غمري حممددة املمدة ،والسمما ددممة
بديلة للمستن فني ضمريايا (كرواتيا)؛
 123-131من م جتنيممد األطفمما يف اجلممي  ،وإطممالق س مرا مجي م األطفمما دون
السن القانونية املوجودين يف اخلدمة العس رية (اجلبل األسود)؛
 124-131إهناء مشاركة القصر يف اخلدمة العس رية اإللزاميمة وغمري حممددة املمدة
(إسبانيا)؛
 125-131النظر يف تقلي فئات املواطنني امللزمني أبداء اخلدمة املدنية الوطنيمة
وااللتزام الصارم مبد ا (أوكرانيا)؛
 126-131ض مممان إنف مماذ الق ممانون مم م االحم مرتام التم مام حلق مموق اإلنس ممان (جن ممو
أفريقيا)؛
 127-131اختمماذ تممدابري لض ممان محايممة حقمموق األراضممي واملل يممة ،مبمما يف ذلممك
حقمموق اجلاليمات األجنبيممة وحقمموق البعثممات الدبلوماسممية والقنصمملية ،وفقم ا للمعممايري
الدولية (اليو ن)؛
 128-131تعزيز املبادرات الرامية إىل من مجي أش ا التمييز والقضماء عليهما،
ال سمميما ضممد الفتيممات واألقليممات اإلثنيممة وجمتمعممات الرحممل (دولممة بوليفيمما املتعممددة
القوميات)؛
 129-131تعزيز التمدابري الراميمة إىل القضماء علم القوالمب النمطيمة واملمارسمات
الض ممارة ،بس ممبل منه مما اعتم مماد اسم مرتاتيجية ش مماملة لتحقي ممق املس مماواة اجلوهري ممة ب ممني
اجلنسني (رواندا)؛
 130-131مواصلة جهودهما الراميمة إىل القضماء علم مجيم أشم ا التمييمز ضمد
األطف مما  ،وال س مميما ض ممد الفتي ممات وأطف مما األقلي ممات اإلثني ممة وجمتمع ممات الرح ممل
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛
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 131-131مواصلة جهودهما الراميمة إىل القضماء علم مجيم أشم ا التمييمز ضمد
النساء والفتيات واألطفا (ميامنار)؛
 132-131اعتم مماد ت ممدابري حم ممددة ملنم م وم افح ممة بعم م
الفتيات واألقليات اإلثنية وجمتمعات الرحل (هندوراس)؛

أشم م ا التميي ممز ض ممد

 133-131حتقي ممق الت ممافؤ ب ممني اجلنسم مني يف مجيم م القطاع ممات ،مب مما يف ذل ممك يف
مناصب صن القرار (ابكستان)؛
 134-131إلغاء األح ام الي جترم املثلية اجلنسية (تيسلندا)؛
 135-131تعمم ممي السياسم ممات وال م مربامج ال ليم ممة القائمم ممة جلعلهم مما أكثم ممر مشم مموالا
واستدامة (زمبابوي)؛
 136-131مواصمملة تعزيممز اجلهممود الراميممة إىل إح مراز تقممدم اجتممماعي واقتصممادي
مستدام لشعبها (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 137-131يئ ممة ج ممو مالئم م ملش مماركة أفم مراد الش ممتات مش مماركة أك ممرب يف التنمي ممة
االجتماعية واالقتصادية للبلد (بنغالدي )؛
 138-131حتسني اهلياكل األساسية السياحية للبلد ،ال سيما يف املناطق الريفية،
من أجل توليد املزيد من الدخل يف قطاع السياحة لفائدة الس ان (هايي)؛
 139-131مواصلة برامج التنمية الريفية وتنمية قطاع السياحة (السودان)؛
 140-131وضم م خط ممة عم ممل وطني ممة لتنفي ممب مب ممادئ األمم م املتح ممدة التوجيهي ممة
املتعلقة ابألعما التجارية وحقوق اإلنسان (النرويج)؛
 141-131تعزيز الوائم االجتماعي وزايدة االهتمام ابلرتاث اإلريرتي (السودان)؛
 142-131اختاذ خطوات د إىل إلغاء عقوبة اإلعدام (أرمينيا)؛
 143-131إلغاء عقوبمة اإلعمدام وخفم
اإلعدام (فرنسا)؛

عمدد اجلمرائ المي يعاقمب عليهما بعقوبمة

 144-131فم ممرض وقم ممف اختيم مماري لعمليم ممات اإلعم ممدام وإلغم مماء عقوبم ممة اإلعم ممدام
(تيسلندا)؛
 145-131وقممف اهلجمممات املسممتمرة واملنتشممرة عل م الس م ان املممدنيني ووقممف
است دام التعبيب كجزء ال يتجزأ من القم املنهجي (اليو ن)؛
 146-131وضم م م ح م ممد دون أتخ م ممري ملمارس م ممة االعتق م مما واالحتج م مماز والس م ممجن
التعسفي من خال وض اإلجراءات القانونية الواجبة (الياابن)؛
 147-131وض م حممد ملمارسممة االعتقمما واالحتجمماز التعسممفيني ،واإلف مرا عممن
مجي م األش م ا امتج مزين دون توجيممه م إلمميه أو تقممدميه إىل ام مممة والتقيممد
ابملعايري الدولية يف معاملة امتجزين (النمسا)؛
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 148-131وض م حممد لعمليممات االحتجمماز التعسممفي وإطممالق س مرا األش م ا
امتجزين بسبب معتقدا الدينية (إسبانيا)؛
 149-131إهنمماء ممارسممات االعتقمما التعسممفي واالحتجمماز إىل أجممل غممري مسممم
والتعبيب وسوء معاملة امتجزين (كندا)؛
 150-131وض حد لعمليات االعتقا التعسمفي واالحتجماز املطمو دون ممة
ودون حماكمة ،وال سيما ألسبا سياسية (فرنسا)؛
 151-131اختمماذ تممدابري مممن أجممل ضمممان االح مرتام ال امممل للحقمموق يف احلريممة
واألمم ممن واماكمم ممة العادلم ممة ،امل رسم ممة يف العهم ممد الم ممدويل اخلم مما ابحلقم مموق املدنيم ممة
والسياسية ،فيما يتعلق ابمتجزين (سيشيل)؛
 152-131اعتم مماد سياس ممة عام ممة وتشم مريعات ش مماملة جت م امرم العن ممف ض ممد النس مماء
والفتيات ،ال سيما العنف ضد املرأة يف القوات املسلحة (بلغاراي)؛
 153-131اعتممماد اس مرتاتيجية شمماملة للقضمماء عل م مجي م املمارسممات الضممارة،
مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإل ث (أوكرانيا)؛
 154-131مواصمملة اجلهممود املببولممة مل افحممة تشممويه األعضمماء التناسمملية لممإل ث
والزوا املب ر والزوا القسري (إيطاليا)؛
 155-131تعزيز إنفاذ تدابري م افحة تشويه األعضاء التناسلية لمإل ث والمزوا
املب ر وعمل األطفا (زمبابوي)؛
 156-131اعتمم مماد اس م مرتاتيجية شم مماملة لوض م م حم ممد ملمارسم ممة تشم ممويه األعضم مماء
التناسلية لإل ث والزوا املب ر والزوا القسري (إسبانيا)؛
 157-131تعزي ممز الت ممدابري الرامي ممة إىل القض مماء علم م تش ممويه األعض مماء التناس مملية
ل ممإل ث وزوا األطف مما وال ممزوا القس ممري ،والتحقي ممق مم م مم مرت ه ممب األفع مما
ومعاقبته وتقدمي املساعدة والتعوي للضحااي (األرجنتني)؛
 158-131فممتح مجي م أممماكن االحتجمماز للمنظمممات ذات اخلممربة يف هممبا اجملمما ،
مثممل اللجنممة الدوليممة للصممليب األمحممر (اململ ممة املتحممدة لربيطانيمما العظم م وأيرلنممدا
الشمالية)؛
 159-131مواص مملة جهوده مما الرامي ممة إىل حتس ممني نظ ممام الس ممجون ومحاي ممة حق مموق
امتجزين (جورجيا)؛
 160-131محايممة النسمماء امتج مزات مممن العنممف ،ال سمميما مممن العنممف اجلنسممي،
ووضعهن حتت إشرا حارسات يف مجي أماكن االحتجاز (زامبيا)؛
 161-131وض م حممد السممت دام العنممف اجلنسممي واجلنسمماي عل م نطمماق واس م
ضممد النسمماء والفتيممات ،وال سمميما يف مرافممق االحتجمماز ويف سممياق اخلدمممة الوطنيممة
والتدريب العس ري ،وتقدمي املتهمني ابرت ا هب اجلرائ إىل العدالة (بلجي ا)؛
 162-131إنشاء جهاز قضائي مستقل ونزيه وشفا (إستونيا)؛
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 163-131تعزيممز إقامممة العممد مممن خممال تنفيممب القمموانني الوطنيممة وبنمماء القممدرات
املؤسسية (إثيوبيا)؛
 164-131متابعممة أعماهلمما ومبادرا مما الراميممة إىل تعزيممز إقامممة العممد مممن خممال
تنفيب القوانني الوطنية اجلديدة ،وبناء القدرات املؤسسمية ،وتعزيمز مؤسسمات احل م
ووظائفه (بنن)؛
 165-131اإلف م مرا عم ممن مجي م م األش م م ا امتج م مزين دون توجيم ممه م م إلم مميه
أو تقدميه إىل ام مة واحرتام املعايري الدولية يف معاملة امتجزين (السويد)؛
 166-131ضممان اإلجمراءات القانونيمة الواجبممة جلميم امتجمزين وإطمالق سمرا
املعتقلني تعسف ا ألسبا سياسية ودينية (اململ ة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلنمدا
الشمالية)؛
 167-131اإلف م مرا عم ممن مجي م م األش م م ا امتج م مزين دون توجيم ممه م م إلم مميه
أو تقدميه إىل ام مة ،واحرتام املعايري الدوليمة يف معاملمة امتجمزين ،وممنح اللجنمة
الدوليممة للصممليب األمحممر إم انيممة الوصممو غممري املقيممد إىل مجي م مرافممق االحتجمماز
(أملانيا)؛
 168-131اإلف م مرا عم ممن مجي م م األش م م ا
أو تقدميه إىل ام مة (النرويج)؛

امتج م مزين دون توجيم ممه م م إلم مميه

 169-131اإلفمرا غممري املشممرو عممن األشم ا امتجمزين الممبين مل ميثلمموا أمممام
ام مة ،وحتسني ظرو االحتجاز ونظام السجون عموم ا (ل سمربغ)؛
 170-131ت ثيف اجلهود الرامية إىل تعزيمز ومحايمة حقموق األطفما  ،بسمبل منهما
إنشاء نظام فعا لقضاء األحداث (بنغالدي )؛

 171-131إنش مماء نظ ممام لقض مماء األح ممداث مناس ممب لألطف مما يتواف ممق متامم ما مم م
املع ممايري ذات الص مملة ،وتش ممجي اخت مماذ ت ممدابري بديل ممة الحتج مماز األطف مما  ،وض مممان
أال ح تجز األطفا إال كإجراء مالذ أخري وألقصر وقت مم من ،عنمدما يتعمبر جتنمب
االحتجاز (سلوفينيا)؛
 172-131إنشمماء نظممام عدالممة مناسممب لألطفمما وضمممان توافممق ظممرو احتجمماز
األطفا م املعايري الدولية (زامبيا)؛
 173-131إنش مماء نظ ممام لقض مماء األح ممداث مناس ممب لألطف مما يتواف ممق متامم م ا مم م
القانون الدويل ذي الصلة (لي تنشتاين)؛
 174-131ضمان عدم حماكمة األطفا البين ترتاو أعماره ما بني  16و18
سنة كأش ا ابلغني وعدم احتجازه م البالغني (هنغاراي)؛
 175-131اعتم مماد الت ممدابري الالزم ممة لض مممان م افح ممة إف ممالت املس ممؤولني ع ممن
انتهاكممات حقمموق اإلنس ممان مممن العق مما وتمموفري التعويض ممات واملس ماعدة للض ممحااي
وأسره (األرجنتني)؛
24

GE.19-06527

A/HRC/41/14

 176-131ض مممان املس مماءلة ع ممن انتهاك ممات وجم مرائ حق مموق اإلنس ممان الس ممابقة
واملس ممتمرة ،واإلفم مرا دون أتخ ممري ع ممن مجيم م األشم م ا امتجم مزين دون حماكم ممة،
والتحقيممق يف مجيم االدعمماءات املتعلقممة أبفعمما التعممبيب وسمموء املعاملممة املرت بممة يف
مرافق االحتجاز وعل أيدي وكاالت إنفاذ القانون (سلوفاكيا)؛
 177-131حتسممني إدارة النظممام القضممائي عممن طريممق إجمراء إصممالحات يف اجلهمماز
القضممائي ويف السممجون مممن أجممل ضمممان االمتثمما للقممانون الممدويل حلقمموق اإلنسممان
(النرويج)؛
 178-131تعزيز احلرية والوائم الدينيني (ابكستان)؛
 179-131مواصلة اجلهود الرامية إىل احرتام حرية الدين واملعتقد (العراق)؛
 180-131ضم مممان التمت م م ال امم ممل ابحلم ممق يف حريم ممة الم ممدين أو املعتقم ممد جلمي م م
املواطنني وفق ا للدستور وااللتزامات الدولية (إيطاليا)؛

 181-131تنفيب األح مام الدسمتورية وااللتزاممات الدوليمة المي حتممي احلقموق يف
حريم ممة التعبم ممري والتجم م م السم مملمي وت م مموين اجلمعيم ممات والم ممدين أو املعتقم ممد ،ومم ممنح
املواطنني مزيدا من الفر للمشاركة يف ح ومته (الوالايت املتحدة األمري ية)؛
 182-131مراجعممة األح ممام القانونيممة امليممة املتعلقممة ابجلماعممات الدينيممة وتعزيممز
التشريعات الوطنية املتعلقة حبرية الدين واملعتقد وضمان ممارستها حبرية (أملانيا)؛
 183-131إلغمماء التممدابري اإلداريممة الممي تقيممد حريممة العبممادة فيممما م
األقليات (أنغوال)؛

داي ت

 184-131اخت مماذ الت ممدابري الالزم ممة لتحس ممني محاي ممة اجلماع ممات الديني ممة والطائفي ممة
وضمممان محايته مما م ممن االض ممطهاد م ممن خممال إهن مماء الت ممدخل يف املمارس ممات الديني ممة
واإلفرا عن مجي السجناء امتجزين بسبب معتقدا وممارسا الدينية (كندا)؛
 185-131محاية حرية التعبمري والتجمم السملمي وت موين اجلمعيمات ،فضمالا عمن
حرية الدين (ل سمربغ)؛
 186-131اخت مماذ ت ممدابري ملموس ممة لض مممان االحم مرتام ال ام ممل للحقم موق يف حري ممة
التعبري والرأي ويف حرية الدين أو املعتقد ،مبا يف ذلك ما يتعلق ابلصمحافة ووسمائط
اإلعالم األخر (السويد)؛
 187-131موائمممة التش مريعات املتعلقممة حبريممة التعبممري م م العهممد الممدويل اخلمما
ابحلقمموق املدنيممة والسياسممية ومت ممني وسممائط اإلعممالم املسممتقلة واملتنوعممة والتعدديممة
(إستونيا)؛
 188-131مراجعممة وتعممديل احلممواجز القانونيممة واإلجرائيممة الممي قممد تعي مق التمت م
ابحلق يف حرية التعبري واحلق يف الوصو إىل املعلومات (سيشيل)؛
 189-131إجراء إصالحات شاملة ،مثل إلغاء إعمالن الصمحافة رقم ،1996/90
إلفسا اجملا أمام وسمائط اإلعمالم املسمتقلة وتموفري بيئمة تمنمة ومت ينيمة للصمحفيني
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واملدافعني عن حقوق اإلنسان ،بسبل منهما ضممان محمايته ممن االعتقما التعسمفي
واملضايقة والت ويف (أيرلندا)؛
 190-131إزالم م ممة القيم م ممود الصم م ممارمة املفروضم م ممة عل م م م حريم م ممة الصم م ممحافة ،وفق م م ما
للمادة  )2(19من الدستور (مجهورية كوراي)؛
 191-131السما بتعددية وسائط اإلعالم وحرية التعبري احلقيقية (كوستاري ا)؛
 192-131ضمممان أن يممتم ن الصممحفيون واملممدافعون عممن حقمموق اإلنسممان مممن
ممارسة حقوقه يف حرية التعبري والمرأي وت موين اجلمعيمات وضممان أن ت مون هنما
متابعة مناسبة حلاالت ختويفه ومضايقته (بلجي ا)؛
 193-131اعتماد مجي التدابري الالزمة من أجمل تموفري بيئمة تمنمة ملمارسمة حريمة
التعبري لألش ا البين يعملون من أجل تعزيمز ومحايمة حقموق اإلنسمان ،مبمن فميه
امل ممدافعون ع ممن حق مموق اإلنس ممان والص ممحفيون ،والتحقي ممق يف مجيم م أعم مما العن ممف
املرت بة ضده واملعاقبة عليها (األرجنتني)؛
 194-131اعتماد تدابري تضمن احلرايت األساسية للصحفيني ومنظمات اجملتم
املدي واألحزا السياسية (إسبانيا)؛
 195-131محايمة حريممة التعبممري ورفم الرقابممة عمن وسممائط اإلعممالم وإطممالق سمرا
الصممحفيني املسممجونني ومحايممة الصممحفيني والعمماملني يف جممما اإلعممالم مممن االحتجمماز
التعسفي غري القانوي (تشي يا)؛
 196-131ضمممان عمممل الصممحفيني واملممدافعني عممن حقمموق اإلنسممان ومنظمممات
اجملتم املدي املستقلة يف بيئة حرة وتمنة (اليو ن)؛
 197-131الس ممما جلميم م امل ممدافعني ع ممن حق مموق اإلنس ممان ومنظم ممات اجملتمم م
امل ممدي مبمارس ممة حق مموقه يف حري ممة التعب ممري والم مرأي وت مموين اجلمعي ممات دون دي ممد
أو مضايقة (سلوفينيا)؛
 198-131اإلفرا دون مزيد من التأخري عن مجي الصحفيني امتجمزين تعسمفا،
والسممما لوسممائط اإلعممالم املسممتقلة ابسممتئنا عملهمما والسممما لوسممائط اإلعممالم
األجنبية بزايرة البلد (تيسلندا)؛
 199-131إط ممالق سم مرا الس ممجناء السياس مميني ،مب ممن ف مميه الص ممحفيون وأفم مراد
اجلماعممات الدينيممة امتجممزين بسممبب معتقممدا أو انتممماءا  ،والسممما مبزيممد مممن
الشممفافية يف اإلجمراءات القانونيممة املتعلقممة ابألشم ا املعتقلمني (المموالايت املتحممدة
األمري ية)؛
 200-131ضمان متت املرأة ابلتمثيل يف احل ومة عل قدم املسماواة مم الرجمل،
وال سمميما يف املسممتوايت العليمما لصممن الق مرار ،ويف اجملممالس التش مريعية ،ويف السمملطة
القضائية ،ويف دوائر اخلدمة املدنية (تيسلندا)؛
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 201-131السعي إىل حتقيق التوازن بني اجلنسني يف إدارة الدولة عن طريق زايدة
عدد النساء يف مؤسسات صن القرار (صربيا)؛
 202-131ت ثيف م افحة االجتار ابلبشر ،وخاصة ابألطفا (صربيا)؛
 203-131تعزيممز اجلهممود الراميممة إىل م افحممة االجتممار ابلبشممر ،ال سمميما ابلنسمماء
واألطفا (إندونيسيا)؛
 204-131اعتماد قانون مل افحة ريب البشر واالجتار هب (مدغشقر)؛
 205-131تعزيممز السياسممات املتعلقممة مب افحممة االجتممار ابألش م ا  ،عممن طريممق
تقدمي دع خا للنساء واألطفا (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 206-131مواصم مملة تعزيم ممز السياسم ممات وال م مربامج الراميم ممة إىل م افحم ممة االجتم ممار
ابألش ا  ،وال سيما ابلنساء واألطفا (الفلبني)؛
 207-131مواصلة اجلهود املببولة مل افحة االجتار ابلبشر (السودان)؛
 208-131مواصلة اجلهود املببولة مل افحة االجتار ابلبشر (مصر)؛
 209-131مواصمملة تعزيممز اجله مود الراميممة إىل م افحممة االجتممار ابألش م ا  ،م م
مراعاة املنظور اجلنساي ،وتقدمي املساعدة القانونية اجملانية والدع للنساء واألطفا
ضحااي االجتار ،وال سيما األطفا غري املصحوبني ببويه (ملديف)؛
 210-131اعتم مماد تشم مريعات ش مماملة بشم ممأن االجت ممار ابألشم م ا  ،مم م مراعم مماة
املنظور اجلنساي (أوكرانيا)؛
 211-131عدم التهاون يف جهودها الراميمة إىل م افحمة عممل األطفما واالجتمار
ابلبشر (نيجرياي)؛
 212-131مواصلة تعزيز اجلهمود الراميمة إىل القضماء علم عممل األطفما  ،مبما يف
ذلك معاجلة أسبابه اجلبرية عن طريق إذكاء الوعي العام (ملديف)؛
 213-131مواص مملة مس ممرية اإلص ممالحات السياس ممية واالجتماعي ممة واالقتص ممادية
هب ممد التعجيم ممل بتحسم ممني املسم ممتو املعيش م مي جلمي م م املم ممواطنني وحتسم ممني رفم مماهه
(بلغاراي)؛
 214-131مواصلة تعزيمز التنميمة االقتصمادية واالجتماعيمة ،وتنفيمب خطمة التنميمة
املستدامة لعام  2030وحتسني املستو املعيشي للشعب (الصني)؛
 215-131مواصلة جهودها الرامية إىل معاجلمة المنق يف األغبيمة وسموء التغبيمة
بش ل عام ،ومنح النساء واألطفا إم انيمة احلصمو علم التغبيمة ال افيمة بشم ل
خا (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 216-131ضممان حصمو مجيم النسماء واألطفما علم التغبيمة ال افيمة ،بسممبل
منهمما زايدة اجلهممود املببولممة ملعاجلممة الممنق يف إنتمما األغبيممة ،والتممماس املسمماعدة
الدولية لتحقيق ذلك (الربتغا )؛
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 217-131مواصمملة اجلهممود الراميممة إىل احلممد مممن أوجممه التفمماوت بممني املنمماطق مممن
حيممث إم انيممة احلصممو عل م الغممباء وامليمما واخلممدمات الصممحية (اململ ممة العربيممة
السعودية)؛
 218-131مواصم مملة دع م م اجلهم ممود املببولم ممة مل افحم ممة الفقم ممر وحتسم ممني املسم ممتو
املعيشي (ليبيا)؛
 219-131مواصمملة جهودهمما الراميممة إىل اعتممماد سياسممة إمنائيممة مل افحممة الفق ممر
وتعزيز حقوق اإلنسان (اليمن)؛
 220-131مواصمملة إعطمماء األولويممة لإلج مراءات الراميممة إىل القضمماء عل م الفقممر
وسوء تغبية األطفا وحتقيق األمن الغبائي (كواب)؛
 221-131مواصلة سن قوانني ولوائح د إىل القضاء عل الفقر وسوء تغبية
األطفا (البحرين)؛
 222-131املض ممي ق ممدم ا يف تطبي ممق السياس ممة العام ممة املتعلق ممة حبم مق امل ممواطنني يف
احلصو عل األراضي الزراعية (عمان)؛
 223-131مواصمملة االسممتثمار يف تطمموير نظامهمما اخلمما
التغطية الطبية يف املناطق الريفية (سنغافورة)؛

ابلصممحة العامممة لممزايدة

 224-131ض مممان حص ممو مجيم م مواطنيه مما علم م التعل ممي والص ممحة األساس ممية،
وال سيما يف املناطق الريفية (ابكستان)؛
 225-131مواصلة تقدمي رعاية صحية جيدة (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 226-131مواصلة حتسني مرافق الرعاية الصحية (اهلند)؛
 227-131مواصمملة بممب اجلهممود لتحسممني إم انيممة الوصممو إىل خممدمات الرعايممة
الصممحية وحتسممني جود مما ،ال سمميما يف املنمماطق الريفيممة ،مبمما يف ذلممك توسممي نطمماق
برامج حمو األمية (كواب)؛
 228-131مواصلة جهودها ممن خمال السياسمة العاممة ذات الصملة للوقايمة ممن
األم مراض غ ممري املعدي ممة وم افحتهمما ،واملش مماركة يف تب مماد اخل مربات يف ه ممبا الص ممدد
(مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية)؛
 229-131مراجع ممة ق ممانون العق مموابت ك ممي حمت ممنح املم مرأة إم اني ممة اإلهن مماء الق ممانوي
واآلمن والطوعي للحمل ،وضمان تقدمي اخلدمات الطبية ذات الصلة (تيسلندا)؛
 230-131مواصمملة حتسممني فممر حصممو اجلمي م عل م التعلممي اجليممد ،ال سمميما
الفئممات الضممعيفة واألش م ا الممبين يعيشممون يف املنمماطق النائي مة (مجهوريممة فنممزويال
البوليفارية)؛
 231-131مواصمملة اجلهممود الراميممة إىل ضمممان التعلممي االبتممدائي اإللزامممي اجملمماي
وتعزيز فر الوصو إىل املدارس والتعلي اجليد (إندونيسيا)؛
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 232-131مواصمملة اجلهممود املببولممة مممن أجممل تمموفري التعلممي الشممامل واإللزامممي
(تونس)؛
 233-131مضاعفة اجلهود وااللتزام بضمان حصو مجي مواطنيها عل التعلي
(نيجرياي)؛
 234-131زايدة وتعزي ممز ف ممر الوص ممو إىل التعل ممي علم م مجيم م املس ممتوايت يف
املناطق الريفية واملت لفة ،وال سيما لصاحل الفتيات والشاابت (أفغانستان)؛
 235-131وضم م اسم مرتاتيجية مل افح ممة اخنف مماض مع ممدالت االلتح مماق ابمل ممدارس
ومعدالت النجا األكادميي (اجلزائر)؛
 236-131معاجلممة اخنفمماض معممد التحمماق الفتيممات ابلتعلممي االبتممدائي والثممانوي
(اهلند)؛
 237-131معاجل م ممة األس م ممبا اجلبري م ممة الخنف م مماض مع م ممدالت التح م مماق األطف م مما
والفتي ممات الص ممغريات ابمل ممدارس واملشم م لة ال ممي تواج ممه إكم مما الدراس ممة (اململ ممة
العربية السعودية)؛
 238-131النظر يف اعتماد سياسات ملعاجلة أسبا اخنفاض معدالت االلتحماق
ابمل ممدارس وإكم مما الدراس ممة ،وجع ممل التعل ممي االبت ممدائي جمانيم م ا وإلزاميم م ا (اجلمهوري ممة
العربية السورية)؛
 239-131م افحممة األسممبا اجلبريممة الخنفمماض معممدالت االلتحمماق ابملممدارس،
وضمان احلصو ابجملان عل التعلي (كوستاري ا)؛
 240-131مواصمملة تعزيممز جهودهمما لتمموفري إم انيممة الوصممو ال امممل إىل التعلممي
جلميم م األطف مما  ،وال س مميما للفتي ممات يف املن مماطق الريفي ممة (مجهوري ممة ك مموراي الش ممعبية
الدميقراطية)؛
 241-131مواصلة براجمها وسياسا ا التعليمية الشاملة ،واختاذ مزيد من التمدابري
من أجل وض برامج لدع الفتيات كي يصبحن قادرات عل متابعة التعلي العمايل
(ميامنار)؛
 242-131ضم مممان واح م مرتام إم انيم ممة وصم ممو جمتمعم ممات الرحم ممل إىل املؤسسم ممات
التعليمية والتعلي اجليد (مدغشقر)؛
 243-131زايدة تعزي م ممز محاي م ممة حق م مموق النس م مماء واألطف م مما والفئ م ممات الض م ممعيفة
األخر  ،ومواصلة تعزيز اخلدمات الطبية والصحية والتعلي (الصني)؛
 244-131اخت مماذ إجم مراءات تشم مريعية بص ممورة رمسي ممة لتج ممرمي العن ممف ض ممد املم مرأة
واألطفمما  ،ال سمميما يف نطمماق املنممز  ،ويف املؤسسممات التعليميممة ويف سممياق اخلدمممة
الوطنية ،وبب جهود ملن هبا العنف عل املستو الوطين (امل سيك)؛
 245-131ت ثيف اجلهود ممن أجمل ضممان االحمرتام ال اممل للحقموق األساسمية
للنساء والفتيات (سويسرا)؛
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 246-131التجم ممرمي الفعلم ممي جلمي م م أش م م ا العنم ممف ضم ممد امل م مرأة ،مبم مما يف ذلم ممك
االغتصا يف إطار الزوا (النمسا)؛
 247-131اختاذ مزيد من التدابري ملن العنف ضد املرأة (الياابن)؛
 248-131ت ثيممف بمرامج بنمماء القممدرات ومحممالت التوعيممة علم مسممتو اجملتمم
املي بشأن القضاء عل مجي أش ا العنف ضد النساء واألطفا (الفلبني)؛
 249-131مواصلة اجلهود الرامية إىل م افحة العنمف ضمد املمرأة والعنمف املنمزيل
(تونس)؛
 250-131تعزيز االحتاد الوطين للمرأة اإلريرتية عن طريق منحه سلطات تنفيبيمة
وختصي موارد كافية له (كوستاري ا)؛
 251-131اعتممماد وتطبيممق قمموانني أو سياسممات أو خطممط عمممل عل م املسممتو
الوطين مل افحة مجي أش ا العنف ضد األطفا (امل سيك)؛
 252-131مواصمملة اجلهممود الراميممة إىل القضمماء عل م مجي م أش م ا التمييممز ضممد
مجي األطفا يف القانون واملمارسة (اجلمهورية العربية السورية)؛
 253-131إق م مرار وتطبيم ممق قم مموانني أو سياسم ممات وطنيم ممة أو خطم ممط عمم ممل وطنيم ممة
للتصدي جلمي أش ا العنف ضد األطفا (كوستاري ا)؛
 254-131تعزيز التشريعات الرامية إىل محاية األطفا ممن مجيم أشم ا اإليمباء
والعنف (البحرين)؛
 255-131وض برامج دع هادفة إىل ضمان حقوق األطفما يف سمياق التعلمي
والرعايممة الصممحية ،وخاصممة حقمموق األيتممام واألطفمما املنتمممني إىل الفئممات الضممعيفة
(ليبيا)؛
 256-131مواصلة اجلهمود الراميمة إىل محايمة حقموق الطفمل ووضم اسمرتاتيجيات
مناسبة مل افحة عمل األطفا (تونس)؛
 257-131مواصلة اجلهود املببولة مل افحة زوا القصر (تونس)؛
 258-131اعتماد هنج إزاء اإلعاقة قائ عل حقوق اإلنسان (اجلزائر)؛
 259-131تعزيز وصو األطفا ذوي اإلعاقة إىل التعلي من خال توفري تعلي
ذوي االحتياجات اخلاصة يف املزيد من املدارس العامة ،مبا يف ذلك مدارس املناطق
الريفية (سنغافورة)؛
 260-131مراجعممة سياسممتها املتعلقممة ابهلجممرة لضمممان حممق اإلريرتيممني املقيمممني يف
اخلار يف العودة إىل بلده أبمان وب رامة ودون عقا (امل سيك)؛
 261-131ضمممان قممدرة اإلريرتيممني عل م العممودة إىل إريممرتاي أبمممان وب رامممة ودون
خو من العقا بسبب مغادر إريرتاي (هولندا).
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 -132ومجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هبا التقرير تعرب عن موقمف الدولمة
(الدو ) الي قم ادمتها و/أو الدولمة موضموع االسمتعراض .وال ينبغمي تفسمريها علم أهنما حتظم
بتأييد الفريق العامل ك ل.
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