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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددس املع ددل ابري ددتعرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د وج د قد درار لد د
حقوق اإلنسان  1/5دورتده الثانيدة والثثنيديف ا القداة املمتددة مدن  21كدانون الثا//ينداير إىل 1
شددبا /فباير  .2019وايددتعر ،القريددق العامددس احلالددة ا ال ديمن ا اجللسددة السادي دة املعقددودة
ا  23كددانون الثا//ينداير  .2019ورأس وفددد الديمن وزيددر حقددوق اإلنسددان اليمددل حممددد حمسددن
حممدد عسد ر .واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق ابلديمن ا جلسدته العاشدرة املعقددودة ا 25
كانون الثا//يناير .2019
 -2وا  15كددانون الثا//يندداير  2019اختددار لد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعة الثثنيية) لتيسري ايتعرا ،احلالة ا اليمن :بلغاراي وبوركينا فايو وفيجي.
 -3ووفقد دال للقق ددرة  15م ددن مرف ددق قد درار لد د حق ددوق اإلنس ددان  1/5وللقق ددرة  5م ددن مرف ددق
قراره  21/16صدرت الواثئق التالية ألغرا ،ايتعرا ،احلالة ا اليمن:
(أ)

تقرير وطل/عر ،كتايب مقدم وفقال للققرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/32/YEM/1؛

(ب) جتميع أعدته مقوضية األمم املتحدة السامية حلقدوق اإلنسدان وفقدال للققدرة (15ب)
()A/HRC/WG.6/32/YEM/2؛
(ج)
و.)Corr.1

مددوجز أعدتدده املقوضددية السددامية وفقدال للققددرة (15ج)

(A/HRC/WG.6/32/YEM/3

 -4وأحالد اجملموعددة الثثنييدة إىل الدديمن قائمدة أيد لة أعددهتا يددلقال أيدااليا وأملانيددا والبتغددال
وبلجي ددا وكندددا والنمسددا ابيددم موعددة األصدددقاي املعنيددة ابلتنقيددل وإعددداد التقددارير واملتابعددة عل د
املس ددتول ال ددوطل وإي ددبانيا وي ددلوفينيا واململ ددة املتح دددة لبيااني ددا الع م د وأيرلن ددا الر ددمالية
والددورايت املتحدددة األمري يددة .ومي ددن ارطددثه عل د لددله األي د لة ا املوقددع الرددب ي ا ددارجي
آللية اريتعرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5شدددد وفددد الدديمن عل د أ يددة حقددوق اإلنسددان إلقدرار السددثم واريددتقرار واحلريددة وت دداف
القددريف ا العددال وعل د دور ل د حقددوق اإلنسددان وضليددة اريددتعرا ،الدددورج الرددامس ا ايددة
حقوق اإلنسان وتعزيزلا.
 -6وخثل جولة اريتعرا ،السابقة قبل احل ومة  167توصية من التوصيات الد 191
الدديت قد ِّددم إلي ددا .وا وق د رحددق أنر د ت احل ومددة جلنددة لتنقيددل التوصدديات ا يددياق م د متر
احلوار الوطل ضم موعة وايعة من لي ات اجملتمع املد /القاعلة.
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 -7وكددان افدددت املتددوخ مددن م د متر احل دوار الددوطل لددو وضددع ديددتور وطددل جديددد وإنردداي
دولة مينية حديثة .وقد أري الونييقة ا تامية للم متر أياس الديتور اجلديدد وكدان الق دد من دا
أن تر س خارطة طريق ملعاجلة املسائس السيايية وارقت ادية وارجتماعية والثقافية ا املستقبس.
 -8غري أن ميليريات احلونيي قادت انقثابل ضدد احل ومدة الردرعية ا  21أيلول/يدبتمب 2014
وييارت عل م يسات الدولة ا صنعاي وعالد العمليدة السيايدية اجلديددة .وكنتيجدة للوضدع
املعقدد وال دع الدلج نرد ا الديمن ل يتسددن تنقيدل توصديات اريدتعرا ،الددورج الردامس الدديت
قبلت ا احل ومدة .ويدع احل ومدة الردرعية إىل ايدتعادة السدثم ا الديمن علد أيداس املرجعيدات
الثثث املتقق علي ا حمليال وإقليميال ودوليال ولي نتائج م متر احلوار الوطل الرامس؛ ومبادرة ل
التعدداون ا ليجددي وضليت ددا التنقيليددة؛ وق درارات ل د األمددن ور يدديما الق درار .)2015(2216
وقد رفض احلونييون لله املرجعيات.
 -9وبغي ددة إن ددات الل ددحااي ا ال دديمن أنرد د جلن ددة حتقي ددق وطني ددة مس ددتقلة للتحقي ددق ا
اردعددايات املتعلقددة ابنت اكددات حقددوق اإلنسددان منددل وقددوه ارنقددثب .وقددد أعدددت سددة تقددارير
دورية بر ن التحقيقات اليت أجرهتا.
 -10ور تد دزال احل وم ددة ملتزم ددة ب قال ددة املس دداواة للمد درأة وم افح ددة التميي ددز ض دددلا م ددن خ ددثل
الوي ددائس الدي ددتورية والقانوني ددة .وق ددد نق ددلت اي د دااتيجيات لتعزي ددز حق ددوق امل د درأة ا مي دددان العم ددس
وأدوارلا ا ال صنع القرار .وتلمن احل ومة املساواة بيف الرجس واملرأة ا قااه الوظيقة العامة.
 -11واختددلت احل ومددة تدددابري حلمايددة األطقددال مددن الددزواج املب ددر وصدداغ مرددروه قددانون
الونييقة ا تامية مل متر احلوار الدوطل علد حتديدد السدن الددنيا
لتحديد السن الدنيا للزواج .ون
للزواج ا  18ينة مع عقوابت ملن ينت ون للا احل م.
 -12ووضع احل ومة ايدااتيجيات وطنيدة عديددة برد ن حقدوق الاقدس من دا اريدااتيجية
الوطنية لل حة اإلجنابية واريااتيجية الوطنية بر ن عمس األطقال.
 -13ووضددع احل ومددة أيل دال اي دااتيجية مل افحددة جتنيددد األطقددال وإلعددادة إدمدداج األطقددال
ال ددلين ش دداركوا ا الند دزاه املس ددل ا اجملتم ددع .وا  18ك ددانون األول/ديس ددمب  2018اعتم دددت
احل ومة مبادرة حلماية األطقال ا النزاعات املسلحة أ ِّعدت ساعدة من من مة األمم املتحددة
للاقولة (اليونيسيف).
 -14وقد يع احل ومة إىل كقالة اية حقوق الثج يف ا القانون الوطل وتعات ابلددور
األيايي لثج يف ا اليمن .ور يزال اليمن يستقبس موجات من امل اجرين والثج ديف مدن القدرن
األفريقي .وتوفر فم احل ومة امل ول وتعاجل وضع م عل أفلس حنو مم ن ابلتنسيق مدع مقوضدية
األمم املتحدة السامية لر ون الثج يف.
 -15وأش د د ِّدرك اجلمعي د ددة الوطني د ددة للم مر د دديف ا فري د ددق املر د دداورات الدي د ددتورية للتعب د ددري ع د ددن
احتياج ددات امل مر دديف وشد دواغل م ا ددال حق ددوق اإلنس ددان .وش ددجع إنر دداي ارحت دداد ال ددوطل
للق ات األشد ضعقال وفقرال ومن مات غري ح ومية.
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 -16وأنرد د جلن ددة تقني ددة حلق ددوق اإلنس ددان تل ددم ممثل دديف لل ي ددات احل ومي ددة ددا ا لد د
ا لسددلاة القلددائية والوكددارت األمنيددة والعس د رية وجلددان اإلغانيددة .ويسددتمر تويدديع نادداق علددوية
اللجنة ليرمس موعة من الق ات األخرل.
 -17وتعمددس احل ومددة مددن أجددس تعزيددز ايددتقثل السددلاة القلددائية وكقايهتددا امل نيددة وأدائ ددا
وتقوم إبصثح املبا /القلائية اليت دمرلا احلونييون .وقد أصلِّ أكثر من مثا /حماكم.
 -18وا الونييقة ا تاميدة ملد متر احلدوار الدوطل أوصد املرداركون إبنرداي لد أعلد مسدتقس
لل حافة واإلعثم تنا بده مسد ولية اإلشدرات علد ويدائط اإلعدثم ووضدع اللدماوت القانونيدة
واألخثقية حلماية حرية الرأج والتعبري واإلعثم.
 -19وتتلمن الونييقة ا تامية أيلال أح امال صرحية حلماية حرية الرأج والتجمدع دا ا لد
امل ددالرات الس ددلمية واإلض د دراابت ش د درياة ع دددم اإلض د درار ابملمتل ددات العام ددة أو ا اص ددة م ددع
عقوابت جنائية ملن ينت ون لله احلرايت األيايية.
 -20وأنر د ت احل ومددة جلنددة وطنيددة مل افحددة ارجتددار ابلبرددر .وعددثوة عل د ل د اعت ِّمدددت
موعة من مرداريع القدوانيف والقدرارات احل وميدة الراميدة إىل القلداي علد ارجتدار ابلبردر ميدع
أش اله و اية اللحااي وإعادة أتليل م واحاام حقوق م وكرامت م.

 21ورغ ددم ت دددلور قا دداه التعل دديم بس ددب أنر دداة ميلير دديات احل دونيي ا ع دددد م ددن حماف ددات
اليمن فقد بلل احل ومة ج ودال جبارة إلعادة بناي املدارس وترميم ا .وويدع احل ومدة أيلدال
عددددال مددن امل يسددات التعليميددة ريددتيعاب األعددداد اإلضددافية مددن الاددثب مددن أيددر امل دداجرين
والثج يف وأعادت وزارة التعليم صياغة املنالج الدرايية جلعل ا أكثر مشوليةل.
 -22وابعتبددار ال ددحة حقدال مددن حقددوق اإلنسددان تسددع احل ومددة إىل تددوفري الرعايددة ال ددحية
جلميد ددع امل د دواطنيف .ومثد ددة عد دددد مد ددن اري د دااتيجيات الراميد ددة إىل إعمد ددال احلد ددق ا ال د ددحة من د ددا
اريااتيجية الوطنية لل حة اإلجنابية وا ادة ا مسدية للتنميدة ال دحية .غدري أن وضدع البلدد ميندع
احل ومة من توفري مجيع ا دمات ال حية والرعاية ا حارت الاوارئ للس ان.
 -23وردال عل ي ال ق ِّدم يلقال عن اتقاق وقف إطثق الندار املوقدع مد خرال ا السدويد شددد

الوفد عل أن أولوية احل ومة تتمثس ا صدون يدثمة املدواطنيف وأمدن م وإزالدة احلدواجز أمدام تددفق
املسدداعدات اإلنسددانية إىل مجيددع مندداطق الدديمن واحلقدداى علد افياكددس األيايددية ا تلد املندداطق.
غددري أن ميليردديات احلدونيي رفلد التوقيددع عل د ارتقدداق .ور تدزال ترددن لجماهتددا علد املدددنييف
وتن املساعدات اإلنسانية.

 -24وخب ويف ا اوات اليت اختلهتا احل ومة لتنقيل التوصديات الدواردة ا تقريدر فريدق ا دباي
الدولييف واإلقليمييف البارزين املستقليف أشار الوفد إىل أن احل ومة تعمس مع أفرقة األمم املتحدة
وتيسر عمل ا قدر اإلم ان .وأتمس إصددار تقريدر موضدوعي يلقدي اللدوي علد احلالدة احلقيقيدة ا
الدديمن .وتددرل احل ومددة أن التقريددر الددلج أصدددره القريددق متحيددز وأندده يرددجع احلدونيييف علد جتالددس
عملية السثم وممارية العدوان عل الردع اليمدل .ويدوت تقبدس احل ومدة وتتلقد إاابيدال تقريدرال
أكثر إرضاي.
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 -25وخد ددتم الوفد ددد عرضد دده بت كيد ددد الت د دزام احل ومد ددة ابلوفد دداي ميد ددع التزاماهتد ددا وج د د ارتقاقيد ددات
واملعالدات الدولية ور ييما التزام ا حبمايدة حقدوق اإلنسدان وتعزيزلدا .وتسدع احل ومدة إىل ايدتعادة
افي ددات وامل يس ددات ا املن دداطق ا اض ددعة لس دديارة احلد دونيييف و لد د س دداعدة التح ددالف واملن م ددات
الدولية األخرل .وللح ومة نيقة ا ضلية اريتعرا ،الدورج الرامس وتلتزم بتنقيل توصياهتا.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -26أنيناي جلسة التحاور أدىل  88وفدال ببيداوت .ومي دن ارطدثه ا القدره الثدا /مدن لدلا
التقرير عل التوصيات اليت قدم أنيناي جلسة التحاور.
 -27وأعرب يويسرا عن قلق ا إزاي احلالدة اإلنسدانية ا ادرية ا الديمن وارنت اكدات العديددة
للقانون الدو .
 -28وشددجع نيلنددد الدديمن عل د مواصددلة العمددس مددع األط درات األخددرل مددن أجددس التنقيددل
ال امس رتقاق يتوك ول وقرار ل األمن  )2018(2451بغية حتقيق السثم الدائم.
 -29ورحب تون ابتقاق يتوك ول وأعرب عن أمل دا ا أن يسدالم ا إحيداي مقاوضدات
السثم ا اليمن وا حتقيق تسوية ييايية للوضع.
 -30ورح د تركيددا ج ددود احل ومددة مددن أجددس توطيدد عمليددة بندداي امل يسددات وتعزيددز التعدداون
بيف لي ات الدولة واجملتمع املد /ا ال حقوق اإلنسان.
 -31ورح

أوكرانيا إنراي جلان ملعاجلة القلااي اإلنسانية وتوفري الدعم الثزم للمحتاجيف.

 -32ورح د اإلمددارات العربيددة املتحدددة ج ددود احل ومددة لتنقيددل التزاماهتددا الدوليددة ا ددال
حقوق اإلنسان ودع اجملتمع الدو إىل مساعدة احل ومة ا الوفاي بتل ارلتزامات.
 -33ورح د اململ ددة املتحدددة بقلددق انت اكددات حقددوق اإلنسددان الدديت يرت ب ددا مجيددع أطدرات
النزاه .فقد تلررت حقوق املرأة ويستمر جتنيد األطقال للقتال.
 -34وأنين الدورايت املتحددة علد الديمن لدعمده املبعدوث ا دايف لامديف العدام إىل الديمن ا
مجع األطرات من أجس التوصس إىل اتقاق ييايي.
 -35وأعرب أوروغواج عن أمل دا ا أن يوقدف الديمن الندزاه وحيقدق اريدتقرار وينقدل التزاماتده
الدولية ا ال حقوق اإلنسان و ل بدعم من اجملتمع الدو .
 -36ورح د أوزب سددتان ا ا دوات الدديت اختددلهتا احل ومددة لتعزيددز اإلطددار القددانو /واعتمدداد
ايااتيجيات بر ن حقوق اإلنسان.
 -37ورح د مج وريددة فنددزويث البوليقاريددة ج ددود احل ومددة مددن أجددس معاجلددة التحدددايت ا
ال حقوق اإلنسان رغم النزاه املسل واقاح أن يساعد اجملتمدع الددو احل ومدة ا ختقيدف
حدة الوضع اإلنسا./
 -38ورح فيي وم التقدم احملرز ا وضع إطار قانو /حلماية حقوق اإلنسان وأعرب
عن أمل ا ا ايتعادة السثم واريتقرار عما قري .
 -39ورح
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 -40ورح د أفغانسددتان ج ددود احل ومددة مددن أجددس إعددادة بندداي افياكددس األيايددية التعليميددة
وايتحداث برامج لاطقال وج ارحتياجات ا اصة وإنراي جلنة لتقدمي الددعم الدثزم إىل أشدد
الق ات ضعقال.
 -41ورح د اجلزائ ددر ج ددود احل وم ددة حلماي ددة حق ددوق اإلنس ددان .وأع ددرب ع ددن أمل ددا ا أن
يقلي تنقيل نتائج احلوار الوطل إىل حتسن الوضع.
 -42وأعرب األرجنتيف عن قلق ا إزاي احلالة اإلنسانية ا اليمن وأدان ارعتدايات عل املدنييف.
 -43ورح د أي دااليا أن الن دزاه يقيددد قدددرة احل ومددة عل د مماريددة السددلاة عل د إقليم ددا.
وأعرب عن قلق ا إزاي األنير غري املتناي لاعمال العدائية عل النساي واألطقال.
 -44وقال د د النمس ددا إلد ددا ر ت د دزال ترد ددعر ابلقل ددق إزاي احلال ددة اإلنسد ددانية وألن أط د درات الن د دزاه
تست دت املدنييف وافياكس األيايية املدنية.
 -45ورح أ ربيجان بتقدير اعتماد ايااتيجيات بر ن التعلديم وبدرامج خاصدة ابألطقدال
وج ارحتياجات ا اصة واملنتميف إىل أير فقرية.
 -46ورح د د البح د درين التق دددم احملد ددرز ا د ددال اي ددة حقد ددوق اإلنس ددان رغد ددم التحد دددايت
املاروحة .وأنين عل اليمن رختا ه قرار إنراي اللجنة العليا لإلغانية لتقدمي املساعدة اإلنسانية.
 -47ورح بدنغثدي احلالدة اإلنسدانية ا الديمن .وأشدادت ابيدتعداد احل ومدة للمرداركة
ا عملية السثم وأعرب عن أمل ا ا أن ينلم إلي ا مجيع أطرات النزاه.
 -48وقالد د بلجي ددا إن حال ددة حق ددوق اإلنس ددان ر تد دزال مزري ددة .ور تد دزال النس دداي والقتي ددات
يتعرضن للتمييز ويوي املعاملة.
 -49وأعرب د دول ددة بوليقي ددا املتع ددددة القومي ددات ع ددن تق ددديرلا للمب ددادرات الرامي ددة إىل اي ددتعادة
السددثم واريددتقرار وايددت نات القدداة ارنتقاليددة ولددو مددا مددن شد نه أن مي ددن مددن إحدراز التقدددم ا
تلبية ماال الس ان.
 -50ورح د بوتس دواو تعدداون الدديمن مددع وكددارت األمددم املتحدددة والتزامدده بتنقيددل اتقاقيددات
حقوق اإلنسان اليت انلم إلي ا.
 -51وأشددادت البازيددس ابيددتعداد الدديمن لوضددع بدرامج لت قيددف وطد ة الققددر .وشددجع مجيددع
األطرات عل املراركة ا عملية السثم حبسن نية وعل بلل ج ود من أجس اية املدنييف.
 -52ودع د بلغدداراي مجيددع األط درات إىل املردداركة ا اجل ددود الدديت تقودلددا األمددم املتحدددة مددن
أجس إااد حس للنزاه.
 -53ورحب بوروندج ابحلوار الوطل الرامس وابريااتيجيات املتعلقة ابلتثقيدف والتوعيدة ا
ال حقوق اإلنسان والتدابري املت لة لتعزيز السلاة القلائية.
 -54وأعرب د كن دددا ع ددن قلق ددا إزاي الن دزاه ورح د مس د ولية ج ددات فاعل ددة متع ددددة ع ددن
انت اكات حقوق اإلنسان.
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 -55ورح د شديلي تعدداون الدديمن مددع ضليددات األمدم املتحدددة وايددتعداد احل ومددة للحدوار مددن
أجس حتقيق السثم ا البلد.
 -56ودع ال يف إىل إااد حس ييايي للندزاه وأيددت ج دود الويداطة الديت يبدلفا املبعدوث
ا ايف إىل اليمن .ودع اجملتمع الدو أيلال إىل تقدمي املساعدة اإلنسانية.
 -57وأعرب د كويددتاري ا عددن قلق ددا إزاي ت دداعد العنددف واحلالددة اإلنسددانية ا اددرية .وحث د
مجيع أطرات النزاه عل املراركة بر س كامس ا مقاوضات السثم.
 -58ورحب كرواتيا ابجل ود املبلولة لتنقيدل اتقداق يدتوك ول ول ن دا أبددت قلق دا املسدتمر إزاي
تقاقم األزمة اإلنسانية .ورح ورود تقارير عن انت اكات وايعة النااق للحقوق األيايية.
 -59ورح د كددواب املردداريع اجلاريددة ا ددال حقددوق اإلنسددان مددع ارع داات ابلتحدددايت
العديدة اليت تواجه اليمن.
 -60ورح قبيف أن احلالة ا اليمن تر س أخار كارنية إنسانية ا العال .وحثد مجيدع
األطرات عل تنقيل اتقاق وقف إطثق النار.
 -61و كرت تري يا ألا تعي التحدايت اليت يواج دا الديمن ا توطيدد اريدتقرار واألمدن بسدب
النزاه .ورح أن التوصيات اليت قدمت ا خثل جولة اريتعرا ،السابقة ل تنقل ابل امس.
 -62وأدان الدامنرك انت اكدات حقدوق اإلنسدان الديت يرت ب دا مجيدع أطدرات الندزاه .وقدد كدان
للنزاه أنير مدمر عل األطقال وما فتئ يتزايد زواج األطقال.
 -63و ك ددرت جيب ددوز أن الند دزاه املا ددول أدل إىل ت دددلور احلال ددة اإلنس ددانية وت دداعد العن ددف
والترريد اجلماعي للس ان وانت اكات حقوق اإلنسان األيايية.
 -64وأعرب د م ددر ع ددن تقددديرلا جل ددود احل وم ددة الرددرعية م ددن أج ددس حتسدديف حال ددة حق ددوق
اإلنسان .ورحب بلجنة التحقيق الوطنية ملعاجلة انت اكات حقوق اإلنسان.
 -65ورح د إري دااي التقدددم احملددرز ا تنقيددل التوصدديات املنبثقددة عددن جولددة اريددتعرا ،السددابقة
رغم التحدايت اليت يواج ا اليمن .ورح كلل اجل ود الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة.
 -66وأعرب إيتونيا عن قلق ا إزاي ايتمرار النزاه وتقداقم األزمدة اإلنسدانية .وحثد احل ومدة
والتحالف عل ارمتثال للقانون الدو اإلنسا /والقانون الدو حلقوق اإلنسان.
 -67وأب دددت أيرلن دددا انزعاج ددا الب ددال بس ددب انت اك ددات الق ددانون ال دددو اإلنس ددا /وبس ددب
العقبددات الدديت حت ددول دون وصددول املسدداعدات اإلنس ددانية وورود تقددارير عددن تع ددر ،أف دراد الاائق ددة
الب ائية الدولية للملايقة وارحتجاز.
 -68وأشادت جورجيا اب ادوات الراميدة إىل إنرداي م يسدة وطنيدة مسدتقلة حلقدوق اإلنسدان
وشجع احل ومة عل السعي حبزم إىل حتقيق للا افدت.
 -69وأشادت أملانيا راركة احل ومة البناية ا عملية التقاو ،من أجدس إاداد حدس ييايدي
لازمة وقال إلا ر تزال ترعر بقلق ابل إزاي األزمة اإلنسانية وافجمات عل املدنييف.
 -70وأعرب لندوراس عن تقديرلا للتع دات وارلتزامات الاوعية اليت قدمت ا احل ومة.
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 -71وأشدارت لنغدداراي إىل أن ج ددود احل ومددة لتحسدديف حالدة حقددوق اإلنسددان ينبغددي أن تركددز
عل التنقيل ال امس رلتزاماهتا وتع داهتا الدولية.
 -72ورحب ضيسلندا ابملرداورات املعقدودة بديف احل ومدة واحلدونيييف ا كدانون األول/ديسدمب 2018
وأعرب عن أمل ا ا أن مي د اتقاق يتوك ول السبيس حلس ييايي لازمة.
 -73وايتحسن افندد تددابري التنميدة ارجتماعيدة  -ارقت دادية الديت اختدللا الديمن لت قيدف
وط ة الققر وحتسيف التعليم األيايي وضمان احل ول عل الرعاية ال حية.
 -74وأعرب إندونيسيا عن تقديرلا لثلتزام واصلة تعزيز التعاون بيف لي ات الدولة واجملتمدع
املد /من أجس ضمان احاام حقوق اإلنسان و ايت ا.
 -75وأدان د د مج وري ددة إي د دران اإلي ددثمية ارنت اك ددات املن جي ددة وال ددارخة حلق ددوق اإلنس ددان
والقانون الدو اإلنسا /اليت ترق إىل مستول جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.
 -76وقددال الع دراق إن مجيددع ش درائ اجملتمددع أتنيددرت إىل حددد كبددري ابلوضددع السددائد ا الدديمن
وخباصة فيما يتعلق ابألمن الغلائي والرعاية ال حية وإمدادات املياه والتعليم.
 -77وقالد د فرنس ددا إن ال دديمن ا حال ددة ح ددرب ش دداملة مقان ددة بوض ددع إنس ددا /ابلد د ا ا ددورة
وانت اك ددات حلق ددوق اإلنس ددان .وأض دداف أل ددا ت ددود أورل وقب ددس ك ددس ش دديي أن ا ددرج اي ددت نات
مقاوضات السثم.
 -78وأحاط إيااليا علمال ابلتقدم احملرز منل اجلولة الثانية من اريتعرا ،الدورج الرامس.
 -79ورحظ األردن ج ود احل ومة إلحثل يثم دائم عمثل بقرار ل األمدن )2015(2216
ومبادرة ل التعاون ا ليجي .وكرر التزامه بدعم احل ومة الررعية.
ود احل ومة ل قالة حقوق اإلنسان رغم التحدايت اليت تواج ا
 -80وأشادت ال وي
ا ا لد األزمدة اإلنسدانية الديت ل يسدبق فدا مثيدس .وشدجع ال ويد الديمن علد تنقيدل نتدائج
م متر احلوار الوطل.
 -81ورحبد د مج وري ددة رو الدميقراطي ددة الر ددعبية علد د وج دده ا
ارجتماعية وببامج دعم تعليم القتيات.

ددويف ابيد دااتيجية احلماي ددة

 -82ورح رتقيا التدابري املت لة ا ال حقوق اإلنسان وحثد علد مواصدلة اجل دود
للوفاي ابرلتزامات والتع دات ات ال لة.
 -83وأعددرب لبنددان عددن تقددديره جل ددود احل ومددة مددن أجددس تعزيددز امل يسددات الدديت تعدداجل قلددااي
حقوق اإلنسان وا اة الوطنية للرعاية ال حية للقاة .2025-2010
 -84وأشددادت ليبيددا بقبددول احل ومددة لقدرارج لد حقددوق اإلنسددان لعددامي  2016و2017
بر ن إجراي حتقيقات ا البلد وعل تعاولا ا للا ال دد.
 -85وقال ل سمبغ إلا ر تزال ترعر بقلدق ابلد إزاي احلالدة األمنيدة واإلنسدانية السدائدة ا
اليمن وعواقب ا ال ارنيية عل أغلبية الس ان.
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 -86وأشددادت مدداليزاي ابلتدددابري الدديت اختددلهتا احل ومددة لتعزيددز حقددوق اإلنسددان و ايت ددا رغددم
التحدددايت الدديت تواج ددا ا توطيددد السددثم والتغل د عل د احلالددة اإلنسددانية الع دديبة الدديت تسددب
املعاوة عل وجه ا ويف للنساي واألطقال.
 -87وأعربد ملددديف عددن قلق ددا إزاي احلالددة اإلنسددانية ا اددرية النامجددة عددن الندزاه الددلج طددال
أمده ا اليمن مع اإلعراب عن تقديرلا جل ود احل ومة من أجس إعادة بناي الدولة.
 -88ورحب د د مالاد ددة ابلتد دددابري الراميد ددة إىل تعزيد ددز حقد ددوق الق د ددات اللد ددعيقة ومن د ددا النسد دداي
واألطقال واألش ايف وو اإلعاقة وإىل حتسيف مستول الرعاية ال حية البدنية والعقلية.
 -89وأشددادت موريتانيددا ابلتدددابري الدديت اعتمدددلا الدديمن لتحسدديف حالددة حقددوق اإلنسددان والتغلد
عل التحدايت اليت يواج ا .وأشادت موريتانيا ابلتزام اليمن ابل وك الدولية حلقوق اإلنسان.
 -90وأعربد امل سددي عددن انزعاج ددا بسددب تدردج حالددة حقددوق اإلنسددان ا الدديمن الددلج
يتجلد فيمددا يقددوم بدده مجيددع األطدرات مددن لجمددات عردوائية علد املدددنييف وا تعاددس اإلمدددادات
الغلائية والابية.
 -91ودعا اجلبس األيدود احل ومدة إىل اعتمداد ييايدة شداملة برد ن األطقدال ووقدف اختيدارج
رمسي لتنقيل عقوبة اإلعدام بغر ،إلغائ ا.
 -92وأشدداد املغددرب ابلتقدددم احملددرز ا تعزيددز وزارة حقددوق اإلنسددان وابملوافقددة ا عددام 2015
عل إنراي م يسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان.
 -93وأشادت ميامنار ابنلمام اليمن إىل املعالدات الدولية الرئيسية حلقدوق اإلنسدان ودعتده
إىل حتسيف مستول فعالية تنقيللا.
 -94ورحب د نيبددال بتعدداون الدديمن مددع وكددارت األمددم املتحدددة مددن أجددس تعزيددز فددريف إادداد
تسوية يلمية دائمة وتقدمي املساعدة اإلنسانية وفقال ملاال شعبه.
 -95ولن د ت لولندددا الدديمن عل د إب درام اتقدداق يددتوك ول ول ن ددا أبدددت قلق ددا املسددتمر إزاي
احلالة اإلنسانية الداخلية والقيود اليت تواج ا وكارت املعونة واإلغانية.
 -96ورحب نيوزيلندا ابجل دود الديت يبدلفا كدث الادرفيف واملبعدوث ا دايف إىل الديمن مدن أجدس
إااد حس ييايي للنزاه ا ا ل اتقاق يتوك ول.
 -97وأنين نيجرياي عل اليمن لتعاونه مدع ضليدات حقدوق اإلنسدان ولتددابريه الراميدة إىل كقالدة
التمتع حبقوق اإلنسان واحل ول عل التعليم والرعاية ال حية.
 -98ورحب النرويج ابملراركة البناية خثل احملاداثت السيايية األخرية ا السويد وأعربد
أيلال عن قلق ا إزاي حالة الرع اليمل.
 -99وأعرب عمدان عدن أمل دا ا أن حيدام مجيدع األطدرات اتقداق يدتوك ول ورحبد إبنرداي
اللجنة العليا لإلغانية.
 -100ورح د د ابكس ددتان ارلتد دزام بع دددم التميي ددز ض ددد املد درأة وبتعزي ددز مر دداركة املد درأة ا احلي دداة
السيايية وارقت ادية وزايدة نسبة النساي من اجملندين اجلدد ا يل الررطة.
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 -101وأشادت القلبيف ابلتزام الديمن بتعمديم إعمدال حقدوق اإلنسدان رغدم التحددايت اإلنسدانية
املاروح ددة وأعربد د ع ددن تق ددديرلا لتيس ددري احل وم ددة لعملي ددة إج ددثي العم ددال امل دداجرين القلبيني دديف
احملتاجيف إىل ل .
 -102وأعرب د بولندددا عددن قلق ددا إزاي ايددتمرار الندزاه ودع د إىل إادداد حددس ييايددي مسددتدام
لتم يد السبيس إللاي احلرب املدمرة.
 -103وأعرب البتغال عن قلق ا إزاي تزايد عدد األش ايف احملتاجيف إىل املساعدة اإلنسانية واحلماية.
 -104وأعرب قار عن قلق ا البال إزاي ايتمرار النزاه وتدلور مستول املعيرة واحلالة اإلنسانية.
 -105وأعربد د مج وري ددة ك ددوراي ع ددن تق ددديرلا إلنر دداي اللجن ددة الوزاري ددة حلق ددوق اإلنس ددان وجلن ددة
التحقيق الوطنية.
 -106ورحب د اململ ددة العربيددة السددعودية ابلتعدداون احملددام مددع اجملتمددع الدددو مددن أجددس تعزيددز
حقوق اإلنسان ورح ج ود احل ومة املبينة ا التقرير الوطل.
 -107وقال السنغال إلا ر تزال ترعر ابلقلق إزاي حالة احاام احلق ا احلياة واحلرية واألمدن
ا ظس ايتمرار التمييز ضد املرأة.
 -108ودع د ص دربيا إىل التع دداون م ددع لي ددات األم ددم املتح دددة واح داام املع ددايري الدولي ددة حلق ددوق
اإلنسان وخباصة فيما يتعلق ابألطقال والنساي والق ات اللعيقة األخرل.
 -109وأشادت ييريس اب اوات اإلاابية املت لة لتعزيز حقدوق اإلنسدان األيايدية و ايت دا
ا ظس ظروت صعبة.
 -110وقالد يدلوفاكيا إلدا ر تدزال تردعر ابلقلددق إزاي العواقد اإلنسدانية افائلدة للندزاه املسدل
عل األطقال والنساي وف ات اجملتمع اللعيقة األخرل.
 -111وقال يلوفينيا إلا ر تزال ترعر ابلقلق إزاي مراركة األطقال ا النزاه املسل
عل تقدمي املساعدة اإلنسانية عل القور إىل الس ان احملتاجيف إلي ا.

وحث

 -112وأق ددرت إي ددبانيا من ال دديمن ات دداز أيد دوأ أزم ددة إنس ددانية ا ل ددلا الق ددرن وأش ددادت ابجل ددود
املبلولة ملواج ة التحدايت افائلة املاروحة.
 -113وأش ددادت دول ددة فلس ددايف ابجل ددود ال دديت تب ددلفا احل وم ددة لتعزي ددز حق ددوق اإلنس ددان رغ ددم
ال عوابت والنزاه املستمر ا اليمن.
 -114ورحددظ السددودان ج ددود احل ومددة مددن أجددس تددوفري أق د قدددر مم ددن مددن احلمايددة مددن
خثل إنراي جلنة التحقيق الوطنية.
 -115وردال علد لددله البيدداوت قددال وفددد الدديمن إن مد متر احلدوار الددوطل كددان يرمددي إىل إنردداي
م يسددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان وفق دال للمبددادئ املتعلق دة ركددز امل يسددات الوطنيددة لتعزيددز و ايددة
حقوق اإلنسان (مبادئ ابري ) وإىل صياغة ديتور جديد.
 -116وشددت احل ومة عل أ يدة مرداركة املدرأة ا لدله العمليدة .فقدد شدارك املدرأة ا جلندة
صياغة الديتور اجلديد وا املناقرات بر ن السجون وأماكن ارحتجاز.
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 -117وقد زار ممثس للنيابة العامة السجون ا املناطق احملدررة لتقيديم حالت دا .وأفدرج عدن يدتمائة
حمتجز بسب نقص األدلة.
 -118وفتح النيابة العامة م ات حملية ا مجيع أحناي البلدد ولدي ب ددد إجنداز بدرامج لبنداي
القددرات .غدري أن امل اتد تعرضد لثعتددداي وحلدق اللدرر بعددض افياكدس األيايددية .ورغدم لددله
التح دددايت ف ددان النياب ددة العام ددة تواص ددس اي ددتعرا ،القل ددااي ل قال ددة ع دددم احتج دداز أج شد د ص
بث داه أو باريقة غري قانونية.
 -119وجددرت مراجعددة دور القلدداي العسد رج وتسددوية القلددااي العالقددة .ونقددلت بنجدداح بدرامج
لتدري املوظقيف اإلدارييف.
 -120إن امل دوارد احل ومي ددة حم دددودة للغاي دة والر ددركاي م دددعوون إىل تق دددمي املس دداعدة اإلنس ددانية.
وتر ر احل ومة من قدموا الدعم إىل اليمن حد اآلن مثدس اململ دة العربيدة السدعودية واإلمدارات
العربية املتحدة.
 -121وقددد يددع احل ومددة إىل دعددم العددامليف ا ددال الرعايددة ال ددحية ا ج ددودلم مددن أجددس
عدثج األمدرا ،ويددوي التغليددة .وقدددم الغدلاي املنايد لام ددات واألطقددال وكددلل املسدداعدة
إىل األير الققرية.
 -122وأتمد ددس احل ومد ددة أن تد ددوفر املن مد ددات الدوليد ددة وأط د درات التحد ددالف مراكد ددز اإلي د دواي ملسد دداعدة
احملتاجيف من الرجال والنساي عل حد يواي ا ا ل خدمات الدعم النقسي والايب لاطقال.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -123درس اليمن التوصيات الواردة أدانه اليت قدمت أثناء جلسة التحاور ويؤيدها:
تس ر ر ررية عملير ر ررة االنار ر ررمال ة االتفاقير ر ررة الدولير ر ررة حلماير ر ررة ير ر ررة
1-123
األشخاص من االختفاء القسري (أوكرانيا)؛
مواص ررلة العم ررل مر ررن أج ررل الود رراء ابلتزامات ر ر الدولي ررة الناش ررنة عر ررن
2-123
اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت انام ةليها (البحرين)؛
اختاذ خطوات ةضادية لكفالة االمتثال للقانون الدويل حلقوق اإلنسران
3-123
والقررانون الرردويل اإلنسررالك تررا حل ذلررمل تررداب حلمايررة املرردني ك وال سرريما األ فررال
والنساء وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة وغ هم من الفنات الاعيفة (بلغاراي)؛
كفالر ررة اير ررة املر رردني امتثر رراالا اللتزامات ر ر توجر ررب القر ررانون الر رردويل
4-123
اإلنسالك تا حل ذلمل ةاتحة ةمكانية وصول ةمدادات املساعدة اإلنسانية واملوظف
اإلنساني بشكل دوري وكامل وبال عوائق ة ية أحناء اليمن (الدامنرك)؛
اإلسر رراع ابعتم رراد الت ررداب الالمم ررة لا ررمان احر روال الق ررانون ال رردويل
5-123
اإلنسالك وال سيما من أجل اية املردني واملواقرة ايميرة توجرب القرانون الردويل
اإلنسال (ةسبانيا)؛
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ب ررمل مزي ررد م ررن اجله ررود لتعزي ررز اإل ررار املؤسسر ر والق ررانول حلماي ررة
6-123
حقوق اإلنسان (أومبكستان)؛
تسرية ةجرراءات اعتمراد التشرريعات الالممرة إلنشراء مؤسسرة و نيرة
7-123
مستقلة حلقوق اإلنسان ودق ا ملبادئ ابريس (اتيلند)؛
مواصلة تنفيرم التوصريات املنبثقرة عرن اجلولرة الثانيرة مرن االسرتعراض
8-123
الدوري الشامل (البحرين)؛
مارراعفة اجلهررود الراميررة ة العمررل بفعاليررة مررن أجررل ةنشرراء وتفعي رل
9-123
مؤسسة و نية مستقلة حلقوق اإلنسان ودق ا ملبادئ ابريس (بوروندي)؛

 10-123تسرية اجلهود واختراذ اإلجرراءات املناسربة لتنفيرم التوصريات املقبولرة
حل اجلولة السابقة من االستعراض الدوري الشامل (جيبويت)؛
 11-123تعزيررز هيكررل مؤسسررات الدولررة بغيررة ةرسرراء سرريادة القررانون والتنميررة
االقتصادية الشاملة ومكادحة الفساد (تركيا)؛
 12-123مايدة قرردرات ومارة حقرروق اإلنسرران وتعزيررز جهررود الررومارة واحلكومررة
من أجل الوداء ابلتزاماهتما وتعهداهتما حل جمال حقوق اإلنسان (ةندونيسيا)؛
 13-123تس ررية عمليررة ةنشرراء مؤسسررة و نيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرران ودق را
ملبادئ ابريس (أوكرانيا)؛
 14-123تنفيم نتائج مؤمتر احلوار الو ينك اليت تشكل اإل ار املناسب لتعزيز
و اية حقوق اإلنسان حل اليمن (اإلمارات العربية املتحدة)؛
15-123

تسرية عملية ةنشاء مؤسسة و نية مستقلة حلقوق اإلنسان (ميامنار)؛

 16-123مواصلة اجلهود الراميرة ة بنراء املؤسسرات الو نيرة بغيرة مايدة وعر
الن رراس بك ررل م ررا ق ررم م ررن حق رروق اإلنس رران وتوس ررية ا ررال املت ررا للتمت ررة ابحلق رروق
االقتصادية واالجتماعية والثقادية (نيبال)؛
 17-123الود رراء ابلتزاماتر ر توج ررب الق ررانون ال رردويل حلق رروق اإلنس رران والق ررانون
الدويل اإلنسالك وال سيما اختاذ االحتيا ات الالممرة حلمايرة املردني وضرمان ةيصرال
املساعدات اإلنسانية (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 18-123مواصلة تعبنة املوارد وحشد الدعم الدويل الرالمل لرزايدة قدرتر علرى
اية حقوق اإلنسان وتعزيزها (نيج اي)؛
 19-123استنناف تطبيق التداب واالسواتيجيات الو نيرة حل جمراالت التعلريم
والصحة والعمل وسبل العيش (الفلب )؛
 20-123تنفي ررم نت ررائج م ررؤمتر احل رروار ال ررو ين وةمت ررال عملي ررة االس ررتفتاء بشر ر ن
الدستور اجلديد (السودان)؛
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 21-123العمر ررلك بر رردعم دويلك مر ررن أجر ررل ةرسر رراء بر رررانمج ملكادحر ررة العنر ررف
اجلنسررال حل يررة املنررا قك يشررمل ررالت التوعيررة والتثقيررف واترردمات الصررحية
ومراكز اإليواء واملساعدة املالية والقانونية (كندا)؛
 22-123مواصلة دعرم بررامج التوعيرة ققروق اإلنسران بغيرة تعزيرز املسراواة حل
احلقرروق وتكررادؤ الفرررص جلميررة املرروا ن ودق ر ا للتش رريعات اليمنيررة ( هوريررة الو
الدميقرا ية الشعبية)؛
 23-123ماراعفة اجلهررود الراميررة ة القارراء علررى يررة أدعررال التمييررز ضررد
األقليررات ال رريت تعرريش حل ال رريمنك وضررمان املس رراواة حل املعاملررة جلمي ررة األش ررخاص
بدون استثناء (أوروغواي)؛
 24-123بررمل كررل مررا حل وسررع لتيسر وصررول املسرراعدات اإلنسررانية ة ةقليمر
بسرعة وبال عوائق بتيس است اد السلة وأنشطة املنظمات اإلنسانية (سويسرا)؛
 25-123مواصلة املشاركة جبدية حل حماداثت السرالل بوسرا ة األمرم املتحردةك
م ررة التس ررليم ن احل ررل السياسر ر الش ررامل ه ررو أكث ررر الس رربل دعالي ررة إلهن رراء مع رراانة
الشعب اليمين (أسواليا)؛
 26-123تكثيف اجلهود الرامية ة ةهنراء النرزاع حل الريمنك مرن خرالل احلروارك
وكفالة احوال القانون الدويل اإلنسال (بوتسواان)؛
 27-123اخترراذ اتطرروات الالممررة لتررود احلمايررة الفوريررة مررن انتهاكررات منهررا
االحتجام التعسف واالختفاء القسري والتعميب للصحفي واملدادع عرن حقروق
اإلنسان وا تمة املدل وأقلياتك مثل البهائي (كندا)؛
 28-123مواصلة جهوده الرامية ة ضمان عودة االسرتقرار واألمرن ة
أحناء البلد (تونس)؛

يرة

 29-123الكف عن ممارسات االحتجام التعسف وسوء املعاملة والتعميب حل
بعض مراكز االحتجام (كوستاريكا)؛
 30-123اعتمرراد وقررف اختيرراري لعقوبررة اإلعرردال وضررمان عرردل درررض عقوبررة
اإلعدال على من تقل أعمارهم عن  18سنة لدى ارتكاب جرمية جنائية (تشيكيا)؛
 31-123مواصررلة اجلهررود املبمولررةك مررن خررالل احلرروارك إلهنرراء الن رزاع وة رراد
الظروف الالممة إليصال املساعدات اإلنسانية ة السكان املدني (جيبويت)؛
 32-123الوقف الفوري ملمارسات التوقيف واالحتجرام التعسرفي واالختفراء
القسري والتعميب وغ ه من ضروب املعاملة السينة (آيسلندا)؛
 33-123بمل ية اجلهود املمكنة إلهناء األممة املستمرة وة اد حل سياس
سلم إلنقاذ حياة املوا ن (العراق)؛
34-123
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 35-123مكادح ر ررة ممارس ر ررات التوقي ر ررف واالحتج ر ررام التعس ر ررفي واالختف ر رراء
القسررري والتعررميب وغ ر ه مررن ضررروب املعاملررة السررينة والتحقيررق ديهررا ومالحقررة
املسؤول عنها وتقدمي تعوياات ة الاحااي (ةيطاليا)؛
36-123

مواصلة العمل من أجل حتقيق السالل الشامل حل اليمن (الكويت)؛

 37-123اعتماد التداب املناسبة لكفالة ايرة املردادع عرن حقروق اإلنسران
والصحفي من أدعال االعتداء أو التخويف (لكسمربغ)؛
 38-123ةعطراء األولويررة حلقرروق أشرد دنررات ا تمررة ضرعفاك وال سرريما النسرراء
واأل فال واألشخاص ذوو اإلعاقة والالجنون (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 39-123احلرص على أن حيول وحيم ية أ راف النزاع املردني وممتلكراهتم
واقياكررل األساسررية احليويررةك تررا حل ذلررمل املرادررق الطبيررة واملوظفررون الطبيررونك وأن
ر ررري التحقير ررق حل قار ررية تعطير ررل وصر ررول اإلمر رردادات الغمائير ررة والطبير ررة ومعاقبر ررة
املسؤول عن ذلمل (املكسيمل)؛
 40-123مواصررلة العمررل مررة املبعرروث اترراص ة الرريمن مررن أجررل تنفيررم اتفرراق
ستوكهومل وة اد حل سياس دائمك مة هتينة الظروف الالممة لتعزيز قردرة احلكومرة علرى
اية حقوق اإلنسان ملوا نيها (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 41-123الوقررف الفرروري ملمارسررات االحتجررام التعسررف واالختفرراء القسررري
والتعميبك واإلدراج عرن يرة األشرخاص ايتجرزين تعسرفاك وةاتحرة سربل املسراءلة
واالنتصاف ديما يتعلق جبمية همه االنتهاكات حلقوق اإلنسان وكفالرة ةنفراذ قواعرد
األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (نيوميلندا)؛
 42-123االمتثررال اللتزامات ر توجررب القررانون الرردويل اإلنسررال ابالمتنرراع عررن
شن اقجمرات علرى املردارس واملستشرفياتك وتعزيرز الترداب الراميرة ة كفالرة عردل
اسررتخدال املرردارس ألغ رراض عسرركريةك وعرردل اضررطالع األ فررال ي دور م ررتب
ابلنزاع (نيوميلندا)؛
 43-123مواصر ررلة اجلهر ررود الرامير ررة ة تشر ررجية التوصر ررل ة تسر رروية سر ررلمية
للنزاع (الفلب )؛
 44-123مواصررلة بررمل يررة اجلهررود املمكنررة العتمرراد تشرريعات وتنفيررم أ ررر
عملية تركرز علرى ايرة النسراء واأل فرال مرن العنرفك ترا حل ذلرمل تشروي األعاراء
التناسلية األنثوية .وبغية جتنب م ساة نشوء جيرل ضرائة حل الريمنك ينبغر للحكومرة
أيار ا أن تتخررم يررة اتطرروات املمكنررة لتعزيررز درررص حصررول يررة األ فررال علررى
التعليم (بولندا)؛
45-123

تنفيم وقف اختياري الستخدال عقوبة اإلعدال (الربتغال)؛

 46-123ةغ ررالق الس ررجون ومراك ررز االحتج ررام غر ر الر ي ررةك وةهن رراء ممارس رريت
االختفاء القسري والتعميب (قطر)؛
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 47-123مواصلة العمل مرن أجرل ة راد حرل سياسر مسرتدال للنرزاع تشراركة
قطاع واسة من ا تمة اليمينك وال سيما النساء والشباب ومعماء القبائل واألقاليم
والطوائف الدينية (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 48-123اخترراذ التررداب الالممررة للتحقيررق حل قاررااي العنررف اجلنس ر والررزواج
القسري ومعاقبة املسؤول عنها ووضة حد لتجنيد األ فال (األرجنت )؛
 49-123اخترراذ التررداب الالممررة ملنررة اقجمررات وغ هررا مررن أشرركال االعتررداء
على الصحفي واملدادع عن حقوق اإلنسران وللتحقيرق ديهرا ومقاضراة املسرؤول
عنها (األرجنت )؛
 50-123التحقيررق بشررفادية حل حرروادث العنررف اجلنسررال واجلنس ر مررن أجررل
حتديد املسؤولية عن همه اجلرائم (أسواليا)؛
 51-123تعزيز جهود جلنة التحقيق الو نية ملسراءلة املسرؤول عرن انتهاكرات
حقوق اإلنسان (شيل )؛
 52-123الكف دورا عرن انتهاكرات القرانون الردويل حلقروق اإلنسران والقرانون
الدويل اإلنسال واالمتثال اللتزامات الدولية (قربص)؛
 53-123مواصررلة اجله ررود الرامي ررة ة دع ررم اسررتقالل القا رراء وتعزي ررز قدراتر ر
وواليت (مصر)؛
 54-123مواصررلة دعررم جلنررة التحقيررق الو نيررة للتحقيررق حل ادعرراءات انتهرراك
حقوق اإلنسان وتود املوارد الالممة (األردن)؛
 55-123احلرررص علررى أن تتصرررف قرروات األمررن التابعررة للدولررة بصررامة ودقر ا
للقررانون الرردويلك وأن ررري التحقيررق حل أي شرركل مررن االسررتخدال غ ر املتناسررب
للقوة أو ةساءة املعاملةك وال سيما أثنراء مظراهرات املردني ك وأن يعاقرب املسرؤولون
عن همه االنتهاكات (املكسيمل)؛
 56-123مواصر ررلة تعزير ررز ةنفر رراذ القر رروان وضر ررمان تطبير ررق القر رروان واللر رروائ
التنظيمية ابتساق (ميامنار)؛
 57-123ةجراء حتقيقات دورية وشاملة وحمايدة حل التقارير املتعلقرة ابنتهاكرات
القانون الدويل اإلنسال والقانون الدويل حلقوق اإلنسان حل اليمن (نيوميلندا)؛
 58-123العمررل بنشررام مررة ا تمررة الرردويل حل التحقيررق حل انتهاكررات القررانون
الرردويل حلقرروق اإلنسرران والقررانون الرردويل اإلنسررالك تررا حل ذلررمل ابلتعرراون مررة دريررق
اترباء البارمين (النرويج)؛
 59-123التحقي ر ررق الف ر رروري حل االدع ر رراءات املتعلق ر ررة ابالحتج ر ررام التعس ر ررف
والتعميب وسوء املعاملرةك ترا حل ذلرمل مرا يتعررض لر أدرراد الطائفرة البهائيرة وغر هم
من ضحااي االضطهاد الديينك وضمان املساءلة ودقا للمعاي الدولية (النرويج)؛
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 60-123ةخارراع مراكررز االحتجررام للمراقبررة احلكوميررة الو نيررة املوحرردة ومنررة
ةساءة معاملة ايتجزينك والسما ابلتحقيق حل االدعراءات املتعلقرة اسراءة املعاملرة
ومقاضاة اجلناة (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 61-123مواصر ر ررلة عمر ر ررل جلن ر ر ررة التحقير ر ررق الو ني ر ر ررة وضر ر ررمان اس ر ر ررتقالليتها
(دولة دلسط )؛
62-123

تعزيز استقالل القااء (السودان)؛

 63-123تنفيم مرا قبلر سرابقا مرن توصريات قمايرة حريرة التعبر ك ترا حل ذلرمل
من خالل تعديل قانون الصحادة واملطبوعات وةنفاذه (كندا)؛
64-123

مواصلة الربامج الرامية ة املساعدة حل دعم األشخاص املفقرين (ةريواي)؛

 65-123ةهنر رراء ممارسر ررة االحتجر ررام غ ر ر القر ررانول در ررورا وكشر ررف أ ر رراء ير ررة
األشخاص ايتجزين (أملانيا)؛
 66-123االع ر رواف ابحلقر رروق املدنير ررة والسياسر ررية واالقتصر ررادية واالجتماعير ررة
والثقادية جلمية اليمني حل ية أحناء البلدك وابلتايلك ققهم حل املشاركة الفعالرة حل
صنة القرار السياس ( هورية ةيران اإلسالمية)؛
 67-123اخت رراذ ي ررة الت ررداب الالمم ررة لا ررمان متت ررة الص ررحفي واملتظ رراهرين
واملدادع عن حقوق اإلنسان ابحلرية الارورية للقيال نشطتهم (الربتغال)؛
 68-123العمررل بنش ررام م ررن أج ررل تعزي ررز وكفال ررة مش رراركة الفن ررات اإلثني ررة أو
الدينية أو االجتماعية املهمشة والاعيفة حل عملية املصاحلة الو نية على حنو دعرال
وجمد (الربتغال)؛
69-123

مواصلة اجلهود الرامية ة مكادحة االجتار ابلبشر (مصر)؛

 70-123اعتمرراد خطررة و نيررة ملنررة ومكادحررة االجتررار ابألشررخاصك مررة ةيررالء
اهتمال خاص للمهاجرين والنساء واأل فال (هندوراس)؛
71-123

مواصلة اجلهود الرامية ة مكادحة االجتار ابلبشر (اقند)؛

72-123

مواصلة اجلهود الرامية ة معاجلة ظاهرة االجتار ابلبشر (العراق)؛

73-123
74-123

اية ضحااي االجتار ابلبشر والعنف اجلنس ومساءلة اجلناة (درنسا)؛
تعزيز وتنفيم اسواتيجية و نية ملكادحة االجتار ابلبشر (املغرب)؛

 75-123تكثي ررف اجله ررود الرامي ررة ة التص رردي لتهري ررب األش ررخاص واالجت ررار
ابلبشرك تا حل ذلمل االجتار ابأل فال (ميامنار)؛
 76-123تعزي ر ررز اجله ر ررود الرامي ر ررة ة اي ر ررة الفن ر ررات الا ر ررعيفة م ر ررن العن ر ررف
واالس ررتغاللك ومنه ررا النس رراء واأل ف ررال وامله رراجرون والالجن ررون وملتمس ررو اللج رروء
واملشردون داخلي ا (الفلب )؛
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 77-123تكثيرف اجلهرود لاررمان ة رار قرانول شررامل ملكادحرة االجترار ابلبشررر
ووضة اسواتيجيات حلماية الاحااي ومساعدهتم (الفلب )؛
 78-123تررود الترردريب للمرروظف احلكررومي املعني ر مباشرررة لتمكيررنهم مررن
حتديد حاالت االجتار ابألشخاص ضعاف احلال ومواجهتها ومنعهاك مة مراعاة اتطرر
املتزايد لالجتار ابألشخاص وما يتصل بململ من عنف حل حاالت النزاع (سيشيل)؛
79-123

تعزيز التداب الرامية ة حتقيق أهداف التنمية املستدامة (أومبكستان)؛

 80-123تعزيررز ال رربامج االجتماعيررة لصررا أد رراد شررعب ك وال سرريما ايترراجون
منهم ( هورية دنزويال البوليفارية)؛
 81-123تعزيز ةجراءات اعتمراد وتنفيرم االسرواتيجيات واملشرارية الراميرة ة
مكادحة الفقر (دييت انل)؛
82-123

تعزيز جهوده من أجل احلد من الفقر وسوء التغمية (أدغانستان)؛

 83-123التقيد ابتفاق ستوكهومل وتيس ةيصال األغمية والوقرود واألدويرة ة
ية اليمني (أسواليا)؛
 84-123مواصلة االسواتيجيات الو نية لتعزيز القطاع الزراع هبدف ضمان
األمن الغمائ والسيادة الغمائية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 85-123تعزي ررز ب رررانمج احلماي ررة االجتماعي ررة ال ررمي يعطر ر األولوي ررة لالهتم ررال
ابملنا ق الريفية وأشد الفنات ضعفا (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 86-123تعزيررز اجلهررود الراميررة ة احلررد مررن الفقررر وة حتس ر سرربل ع رريش
األشخاص (الص )؛
 87-123مواصررلة العمررل مررن أجررل حتس ر نوعيررة الررنظم الصررحية والتعليميررة
ونطاقهاك وتود الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة (كواب)؛
 88-123اختراذ يرة اتطروات الالممرة لارمان وصرول املسراعدات اإلنسرانية
مان وبال عوائق ة املنا ق املت ثرة ابلنزاع (أيرلندا)؛
 89-123مواص ررلة سياس ررات وبر ررامج التنمي ررة االجتماعي ررة  -االقتص ررادية لتخفي ررف
حدة الفقر وةاتحة ةمكانية احلصول على الرعاية الصحية وضمان جودة التعليم (اقند)؛
90-123

مواصلة التصدي لتحدايت الفقر هبدف خفض معدل (ةندونيسيا)؛

 91-123برمل مزيررد مررن اجلهرود لاررمان وصررول الردعم اإلنسررال ة السرركان
ايتاج ك وال سيما النساء واأل فال (العراق)؛
 92-123ض ررمان األداء الس ررليم للخ رردمات العام ررة األساس رريةك مث ررل التعل رريم
والرعاية الصحيةك تا حل ذلمل خدمات الصحة العقلية (درنسا)؛
 93-123مواصر ررلة اعتمر رراد التر ررداب الالممر ررة لتلبير ررة االحتياجر ررات اإلنسر ررانية
واإلمنائية (األردن)؛
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 94-123احلص ررول عل ررى ال رردعم ال رردويل إليص ررال املس رراعدات اإلنس ررانية ة
ايتاج ةليها (الكويت)؛
 95-123مواصلة اعتماد التداب الالممة لكفالة دعرم أكثرر الفنرات احتياجراك
تا حل ذلمل برانمج حتقيق التنمية واالستقرار (ليبيا)؛
 96-123اختاذ ية التداب الالممة لتيس الوصول السرية واآلمن والسلس
للمعونة اإلنسانية واألغمية واللوامل الطبية (لكسمربغ)؛
 97-123تكثير ررف اجلهر ررود الرامير ررة ة تعزير ررز تر ررداب األمر ررن الغر ررمائ واختر رراذ
اتطوات الالممة للقااء على سوء التغمية وا اعة (ملديف)؛
 98-123مااعفة اجلهود الرامية ة مكادحة الفقرر وسروء التغميرة وضرمان ترود
التعليم اجليد وخدمات الرعاية الصحية لشعب ك وال سيما النساء واأل فال (نيج اي)؛
 99-123مارراعفة اجلهررود الراميررة ة اعتمرراد سياسررات وبررامج للقارراء علررى
الفقر وة ة اد درص العمل لشعب (ابكستان)؛
 100-123اختاذ التداب الالممة لامان احلصول على التعليم والرعاية الصحية
األساسية جلمية املوا ن ك وال سيما حل املنا ق الريفية (ابكستان)؛
 101-123مايدة اجلهود الراميرة ة حتسر الظرروف املعيشرية للسرجناء وغر هم
من ايتجزين ( هورية كوراي)؛
 102-123مواصلة اجلهود املبمولة حل جمايل التعليم والصحةك وةاتحة قدر أكررب
من االستقالل حل دعم همين ا ال (اململكة العربية السعودية)؛
 103-123تعزيز اجلهود الو نية ملكادحة الفقر وآاثره (دولة دلسط )؛
 104-123ةعادة تود ةمكانية احلصول علرى اتردمات االجتماعيرة األساسريةك
حل أقرررب وقررت ممكررنك مثررل الرعايررة الصررحيةك تررا ديهررا الصررحة العقليررةك والتعلرريم
واحلماي ررة االجتماعي ررة حل األراضر ر اتاض ررعة لس رريطرت ك والعم ررل بنش ررام م ررن أج ررل
البحث عن حل ملشكلة املرتبات غ املددوعة ملوظف القطاع العرال حل يرة أحنراء
اليمن (سويسرا)؛
 105-123اختاذ التداب الالممة لكفالة حق الشعب حل التمتة تستوى معيش
الئ ررقك وال س رريما احل ررق حل الغ ررماء واحل ررق حل الص ررحةك بط رررق منه ررا تيسر ر ةيص ررال
املساعدات اإلنسانية واحلصول على اتدمات األساسية بال عوائق (اتيلند)؛
 106-123اخت ر رراذ الت ر ررداب الالمم ر ررة لا ر ررمان حص ر ررول الس ر رركان امل ر رردني عل ر ررى
املساعدات اإلنسانية بغية معاجلة األممة الصحية ومشكلة سوء التغمية (كوستاريكا)؛
 107-123التعاون مة وكاالت املعونة اإلنسانية إليصرال املعونرة احليويرة وتقردمي
الدعم النفس  -االجتماع ة السكان املصدوم (قربص)؛
 108-123تيس ةيصرال املسراعدات اإلنسرانية والسرلة التجاريرة األساسرية ة
املدني حل ية أحناء اليمن (ةستونيا)؛
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 109-123تعزير ررز در رررص احلصر ررول علر ررى الر رردعم النفس ر ر  -االجتمر رراع ملر ررن
يعيشون حل اليمنك بدعم مرن وكراالت األمرم املتحردة واحلكومرات املاحنرة ومنظمرات
ا تمة املدل (آيسلندا)؛
 110-123تعزي ررز خطتر ر لتط رروير الرعاي ررة الص ررحية م ررن خ ررالل ت ررود خ رردمات
الرعاية الصحية حل املستشفيات واملراكز الصحية (ةندونيسيا)؛
 111-123ةمال ررة ي ررة العقب ررات ال رريت متنر ررة احلص ررول عل ررى املعون ررة اإلنسر ررانية
وةيصاقاك أايا كانت الظروف (درنسا)؛

 112-123العمررل مررن أجررل ةدمرراج الصررحة العقليررة حل عمليررة التخطرري الررو ين
على صعيد البلد بغرض اعتماد سياسة للصحة العقلية (مالطة)؛

 113-123النظر ررر حل مس ر ر لة تعزير ررز ةمكانير ررة احلصر ررول علر ررى الر رردعم النفس ر ر -
االجتماع ك بطرق منها التماس مساعدة ية اجلهات املعنية ذات الصلة (مالطة)؛
 114-123ضمان وتيس حرية مرور املعونة اإلنسانية حل الوقت املناسب (نيوميلندا)؛
 115-123مواصررلة املشرراركة حل العمليررة السياسررية وضررمان وصررول املسرراعدات
اإلنسانية بشكل كامل وبال عوائق (النرويج)؛
 116-123العمررل بشرركل ة رراي مررة هينررات العمررل اإلنسررال واملعونررة الغمائيررة
لامان ةيصال املساعدات ة ايتاج ةليها (عمان)؛
 117-123مواص ررلة اجلهر ررود الرامير ررة ة حر ررل األممر ررة الغمائير ررة وحتس ر ر احلالر ررة
اإلنسانيةك اليت تدهورت بسبب احلرب (عمان)؛
 118-123ضررمان وصررول املعونررة اإلنسررانية مرران ة
أحناء البلد (قطر)؛

يررة اليمني ر حل يررة

 119-123تكثيف اجلهود من أجل تلبية احتياجات املدني ك والعمرل مرن أجرل
كفالة وصول اجلهات الفاعلة حل ا ال اإلنسال ةليهم هبردف القاراء علرى مشركلة
انعدال األمن الغمائ (ةسبانيا)؛
 120-123تعزيز وتطبيرق معراي اجلرودة ديمرا يتعلرق ابالسرواتيجيات الو نيرة للتعلريمك
واختاذ التداب الالممة لزايدة درص اجلمية حل احلصول على التعليم (أدغانستان)؛
 121-123اختاذ مزيد من اتطوات لامان احلق حل التعليم جلمية األ فال (جورجيا)؛
 122-123تعزير ررز ال ر رربامج الرامير ررة ة حتس ر ر حالر ررة التعلر رريم حل سر ررياق الن ر رزاع
املتواصل (املغرب)؛
 123-123تعزيررز التررداب الراميررة ة معاجلررة التحرردايت الرريت حتررد مررن حصررول
األ فال على التعليم وةعادة األ فال املنقطع عن الدراسة ة املدارس (ميامنار)؛
 124-123ةعطاء األولوية القصوى للمرادق التعليميرة حل عمليرة ةعرادة اإلعمرار
حرص ا على مستقبل األجيال الصاعدة حل اليمن (عمان)؛
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 125-123مواصررلة تعزي ررز اجله ررود املبمول ررة حل جم ررال التعل رريم م ررن خ ررالل تنفي ررم
االسواتيجيات الو نيرة وضرمان احلصرول علرى التعلريمك وال سريما ابلنسربة للفتيرات
(دولة دلسط )؛
 126-123تعزيررز التش رريعات اتاصررة املتعلقررة ابلتعلرريم مررن أجررل مايدة الفرررص
املتاحة للطالب (السودان)؛
 127-123تعزيز ضمان حصول الفتيات على التعليمك وال سيما حل املنا ق الريفيةك
وتيس مشاركة املرأة حل العملية السياسية واالقتصادية واالجتماعية (دييت انل)؛
 128-123مواصررلة اجلهررود مررن أجررل ضررمان متثيررل املررأة علررى يررة مسررتوايت
العملية السياسية ومشاركتها حل احلياة العامة من دون متييز (مامبيا)؛
 129-123اختاذ تداب حلماية النساء والفتياتك وال سيما ترداب دعالرة للقاراء
على ممارسة الزواج القسري ومواج األ فال (مامبيا)؛
 130-123اخت رراذ ي ررة الت ررداب الالمم ررة حلماي ررة النس رراء والفتي ررات م ررن ي ررة
أشكال العنف اجلنس واجلنسال (بلجيكا)؛
 131-123تعزيررز اجلهررود الرامي ررة ة كفالررة متثيررل املر ررأة علررى يررة مس ررتوايت
العملية السياسية ومشاركتها حل احلياة العامة من دون متييز (شيل )؛
 132-123مواصلة اجلهود الرامية ة
العائل (تونس)؛

ايرة املررأة مرن العنرف اجلنسرال والعنرف

 133-123مواصررلة اجلهررود الراميررة ة كفالررة متثيررل املررأة علررى يررة مسررتوايت
العملير ررة السياسر ررية ومشر رراركتها حل احلير رراة العامر ررة مر ررن دون متيير ررزك تر ررا حل ذلر ررمل حل
أي عمليات للسالل وللمرحلة االنتقالية (تشيكيا)؛
 134-123مواصررلة جهرروده مررن أجررل تعزيررز وضررة امل ررأة حل ا تمررة ومتثيلهررا حل
العمليات السياسية (تركيا)؛
 135-123اعتماد ترداب حل ا رال التشرريع ملنرة ومكادحرة التحررا والعنرفك
وال سرريما العنررف العررائل واجلنس ر ضررد امل ررأة حل يررة األمرراكنك تررا ديهررا مراكررز
االحتجام (هندوراس)؛
 136-123ضمان املشاركة الفعالة للمرأة حل عملية السالل (آيسلندا)؛
 137-123حتسر وضررة املررأةك وال سرريما ابلقاراء علررى الرزواج القسررري ومواج
األ فال (درنسا)؛
 138-123مواصررلة جهررود بنرراء القرردرات مررن أجررل تعزيررز احلقرروق االجتماعيررة
والثقادية واالقتصادية للمرأة ومكادحة العنف ضدها (لبنان)؛
 139-123اختاذ تداب للتصدي للعنف اجلنسال واجلنس (ماليزاي)؛
 140-123تعزيز مشاركة املرأة حل صنة القرار وعملية السالل (ماليزاي)؛
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 141-123ضررمان متثيررل املررأة علررى يررة مسررتوايت العمليررة السياسرريةك واخترراذ
تداب دعالة حلماية املرأة من العنف اجلنسال واجلنس (النرويج)؛
 142-123مواصلة اجلهود الرامية ة تعزيرز مشراركة املررأة حل العمليرة السياسرية
وحل ا االت األخرى (ابكستان)؛
 143-123بمل جهود من أجل مواصلة النهوض ققوق املررأة وتعزيزهراك ترا حل ذلرمل
من خالل تشريعات لتعزيز املعاقبة على العنف العائل واجلنس ( هورية كوراي)؛
 144-123مواصررلة اجلهررود الراميررة ة ةلغرراء القرروان التمييزيررة والقارراء علررى
العنف ضد املرأة (السنغال)؛
 145-123وض ررة خط ررة عم ررل لار رمان ةنش رراء آلي ررات تس ررتجيب الحتياج ررات
ضحااي العنف اجلنس والعنف اجلنسال والناج منهما (سيشيل)؛
 146-123مواصلة السياسرات الو نيرة الراميرة ة تعزيرز وضرة املررأة حل ا تمرة
وحل عمليات صنة القرار (دولة دلسط )؛
 147-123كفالررة متثيررل املررأة حل احليرراة العامررة واحليرراة السياسررية خررالل العمليررة
االنتقاليةك واعتماد تداب ملكادحة املواقف التمييزية جتاه املررأة و ايتهرا مرن الرزواج
القسري والزواج املبكر (أوروغواي)؛
 148-123تسرية عملية وضرة واعتمراد وتنفيرم القروان الريت حتردد سرن الرزواج
(دييت انل)؛
 149-123ضمان عدل مشاركة األ فال حل القتال كجنود وتود كرل املسراعدة
املناسبة للجنود األ فال السابق مرن أجرل تعراديهم البردل والنفسر وةدمراجهم حل
ا تمة (مامبيا)؛
 150-123مواصلة اجلهود التشريعيةك مة الوكيز على القوان املتعلقة ابلطفلك
لامان مراعاة مصا الطفل الفالى على النحو الواجب (اجلزائر)؛
 151-123مايدة اجلهود الرامية ة منة استغالل األ فال واالجتار هبم (اجلزائر)؛
 152-123حتررديث خطررة عمل ر لعررال  2014وتنفيررمها دررورا إلهنرراء ومنررة جتنيررد
األ فال واستخدامهم كجنود من قبل القوات احلكومية (بلجيكا)؛
 153-123تكثيف اجلهودك ابلتعاون مة الوكاالت الدوليرةك مرن أجرل ةمالرة القيرود
اليت تعيرق اإلمردادات اإلنسرانية وةاتحرة ةمكانيرة احلصرول عليهرا برال عوائرق للسركانك
وال سيما األ فالك تن ديهم األ فال املشردون داخليا والالجنون (بلغاراي)؛

 154-123تنفيم ما قبل سابق ا من توصيات قظر مواج األ فال والزواج املبكر
والررزواج القسررريك تررا حل ذلررمل حتديررد احلررد األدا لسررن الررزواج حل  18سررنةك ومنررة
سحب الفتيات قسرا من املدارس (كندا)؛
 155-123تعزيررز التررداب الراميررة ة القارراء واملعاقبررة علررى ممارسررات الررزواج
القسري ومواج األ فال وجتنيد األ فال أو استخدامهم كجنود (شيل )؛
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 156-123مواصلة اجلهود الرامية ة
للفنات الاعيفة واأل فال (تونس)؛

اية حقوق اإلنسرانك وال سريما ابلنسربة

 157-123القارراء علررى ممارسررة جتنيررد األ فررال واسررتخدامهم كجنررود مررن قبررل
الق رروات املس ررلحة واجلماع ررات املس ررلحة ووض ررة ح ررد جلمي ررة االنتهاك ررات املرتكب ررة
ضدهم (كرواتيا)؛
 158-123تعزيز اجلهود الرامية ة ضمان اية األ فال حل حاالت الطوارئ (كواب)؛
 159-123ةهنر رراء ممارسر ررة جتنير ررد األ فر ررال واسر ررتخدامهم حل القر رروات املسر ررلحة
وتسري أولنمل المين جرى ابلفعل جتنيدهم (تشيكيا)؛
 160-123اخترراذ خطرروات عاجلررة لاررمان وضررة ة ررار قررانول مالئررم ملنررة مواج
األ فال المين تقل أعمارهم عن  18سنة (الدامنرك)؛
 161-123كفالة اية األ فال من املشاركة حل أي نزاع (ةريواي)؛
 162-123كفالررة احلصررول علررى التعلرريم جلميررة األ فررال والقارراء علررى ممارسررة
جتنيد األ فال واستخدامهم كجنود من قبل القوات املسلحة (ةستونيا)؛
 163-123ضمان كف كل اجلماعات املسلحة دورا عن جتنيد األ فال وتسري
يررة األ فررال ا نرردين الررمين تقررل أعمررارهم عررن  18سررنةك وكفالررة اسررتفادهتم مررن
برامج ةعادة الت هيل (أملانيا)؛
 164-123تنقي التشرريعات لتحديرد حرد أدا لسرن الرزواج متاشريا مرة املعراي
الدولية حلقوق اإلنسان (آيسلندا)؛
 165-123وضة سياسة شاملة بش ن الطفل (أوكرانيا)؛
 166-123ةهن رراء ممارس ررة جتني ررد األ ف ررال واحتج ررام األ ف ررال امله رراجرين وتق رردمي
املساعدة ةليهم ودقا للمعاي الدولية (درنسا)؛

 167-123مكادحررة ممارسررة جتنيررد األ فررال مررن قبررل كررل اجلماعررات املسررلحة
وضمان تسري ية األ فال ا ندين المين تقل أعمارهم عن  18سنة (ةيطاليا)؛
 168-123جترررمي مواج األ فررال والررزواج املبكررر والررزواج القسررريك بطرررق منهررا
اعتمرراد تشرريعات حترردد احلررد األدا لسررن الررزواجك واخترراذ ةجرراءات دعالررة ملكادحررة
التمييررز علررى أسرراس نرروع اجلررنس والعنررف اجلنسررالك تررا حل ذلررمل تشرروي األعارراء
التناسلية األنثوية (ةيطاليا)؛
 169-123مواصررلة تررود الرردعم وختصرريا امليزانيررة الكاديررة لل رربامج التعليميررة
لأل فررالك وال سرريما املنتمررون مررنهم ة األسررر الفق ر ة حل املنررا ق الريفيررة واحلا ررية
( هورية الو الدميقرا ية الشعبية)؛
 170-123بررمل جهررود لتعزيررز ايررة أشررد الفنررات ضررعف اك وال سرريما األ فررالك
ومنة جتنيدهمك وتزويدهم ابلدعم االجتماع والنفس الالمل (لبنان)؛
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 171-123تكثيف اجلهود الراميرة ة منرة جتنيرد األ فرال واسرتخدامهم كجنرود
بطريقة غ قانونية من قبل القوات املسلحة (ماليزاي)؛
 172-123مواص ررلة اجله ررود الرامي ررة ة ت ررود ال رردعم النفسر ر  -االجتم رراع
وخدمات ةعادة الت هيل لأل فال املت ثرين ابلنزاع املسل (ماليزاي)؛
 173-123كفالة عدل جتنيد األ فال (النرويج)؛
 174-123مااعفة اجلهود من أجرل املعاجلرة الشراملة واملسرؤولة ملمارسرة جتنيرد
األ فال حل النزاع املسل ك وتعزيز تداب احلماية وةعادة الت هيل (الفلب )؛
 175-123مواصلة اجلهود الرامية ة ضمان احلقوق التعليمية جلمية األ فرالك
وةهناء ممارسة جتنيد األ فالك وةعادة ةدماجهم حل ا تمة (قطر)؛
 176-123اعتماد سياسات ملنة الرزواج املبكررك بطررق منهرا حتديرد احلرد األدا
لسن الزواج قانوانا حل  18سنة ( هورية كوراي)؛
 177-123مواصررلة العمررل مررن أجررل ضررمان سررالمة األ فررالك وال سرريما ابخترراذ
اتطوات الالممة حلمرايتهم مرن املشراركة حل النزاعرات املسرلحةك ودار ميليشريات
احلوث اليت تستغل األ فال كجنود وكدروع بشرية (اململكة العربية السعودية)؛

 178-123ما رراعفة اجله ررود الرامي ررة ة اإلعم ررال الفع ررال للح ررد األدا لس ررن
الررزواجك ومواصررلة املبررادرات الراميررة ة ةهنرراء ممارسررة جتنيررد األ فررال واسررتخدامهم
كجنود (ةسبانيا)؛
 179-123مار ر رراعفة اجلهر ر ررود الرامير ر ررة ة القار ر رراء علر ر ررى الر ر ررزواج القسر ر ررري
واالستغالل اجلنس والعنف العائل ضد النساء والفتيات (ةسبانيا)؛
 180-123بمل جهود حلماية األ فالك وال سيما حل املنا ق املت ثرة ابلنزاع (السودان)؛
 181-123الكف عن اضطهاد األقليات الدينيةك وال سيما البهائيون (لكسمربغ)؛
 182-123مواصررلة التعرراون الوثيررق مررة مفوضررية األمررم املتحرردة السررامية لشررؤون
الالجن حل معاجلة حمنة املشردين داخليا وضمان اتدمات األساسية قم (ملديف).

 -124وسررينظر الرريمن حل التوصرريات التاليررةك وسرريقدل ردودا عليهررا حل الوقررت املناسرربك
على أال يتجاوم ذلمل موعد الدورة احلادية واألربع لس حقوق اإلنسان:

التوقيررة والتصررديق علررى االتفاقيررة الدوليررة حلمايررة يررة األشررخاص
1-124
من االختفاء القسري والربوتوكرول االختيراري التفاقيرة مناهارة التعرميب وغر ه مرن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالةنسانية أو املهينة (درنسا)؛
التصر ررديق علر ررى االتفاقير ررة الدولير ررة حلماير ررة ير ررة األشر ررخاص مر ررن
2-124
االختفاء القسري (اجلبل األسود)؛
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االنامال ة االتفاقية الدولية حلماية ية األشخاص من االختفراء
3-124
القسررري وسررن تش رريعات لتنفيررمها تتاررمن تررداب لتقرردمي تعوياررات ة الاررحااي
وأسرهم (سيشيل)؛
4-124

التصديق على نظال روما األساس للمحكمة اجلنائية الدولية (بوتسواان)؛

التصديق على نظال رومرا األساسر وةعمرال أحكامر حل التشرريعات
5-124
الو نية (كرواتيا)؛
التص ررديق عل ررى نظ ررال روم ررا األساسر ر للمحكم ررة اجلنائي ررة الدولي ررة
6-124
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهاة التعميب (ةستونيا)؛
ةحرام التقدل حل ةجراءات النظر حل مس لة التصديق على نظرال رومرا
7-124
األساس للمحكمة اجلنائية الدولية (جورجيا)؛
التص ررديق عل ررى نظ ررال روم ررا األساسر ر للمحكم ررة اجلنائي ررة الدولي ررة
8-124
ومواءمة التشريعات مة االلتزامات الناشنة عن (هندوراس)؛
التص ررديق عل ررى نظ ررال روم ررا األساسر ر للمحكم ررة اجلنائي ررة الدولي ررة
9-124
ومواءمررة تش رريعات علررى حنررو كامررل مررة يررة االلتزامررات املنصرروص عليهررا حل هررما
النظررال األساس ر ك تررا حل ذلررمل ةدمرراج تعريررف اجل ررائم واملبررادئ العامررة الررواردة دي ر
واعتماد أحكال تتي ةمكانية التعاون مة ايكمة (التفيا)؛
10-124

االنامال ة نظال روما األساس للمحكمة اجلنائية الدولية (لكسمربغ)؛

11-124

التصديق على نظال روما األساس للمحكمة اجلنائية الدولية (نيوميلندا)؛

 12-124التصر ررديق علر ررى نظر ررال رومر ررا األساس ر ر للمحكمر ررة اجلنائي ر رة الدولير ررةك
ومواءمة تشريعات الو نية على حنو كامل مة ية االلتزامات الواردة دي (سلودينيا)؛
 13-124التوقية على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهاة التعميب وعلرى
االتفاقية الدولية حلماية ية األشخاص من االختفاء القسري (النمسا)؛
 14-124التص ررديق عل ررى الربوتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة مناها ررة التع ررميب
وغ ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالةنسانية أو املهينة (الدامنرك)؛
 15-124التص ررديق عل ررى الربوتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة مناها ررة التع ررميب
وغ ه من ضروب املعاملرة أو العقوبرة القاسرية أو الالةنسرانية أو املهينرة وعلرى نظرال
روما األساس للمحكمة اجلنائية الدولية (هنغاراي)؛
 16-124ةعالن وقف اختيراري لتنفيرم يرة أحكرال اإلعردال والتصرديق علرى
الربوتوكر ررول االختير رراري الثر ررال امللحر ررق ابلعهر ررد الر رردويل اتر رراص ابحلقر رروق املدنير ررة
والسياسيةك اقادف ة ةلغاء عقوبة اإلعدال (ةستونيا)؛
 17-124االناررمال ة الربوتوكررول االختيرراري الثررال امللحررق ابلعهررد الرردويل
اتاص ابحلقوق املدنية والسياسيةك اقادف ة ةلغاء عقوبة اإلعردالك وةعرالن وقرف
اختياري لتنفيم أحكال اإلعدال حل الوقت ذات (هنغاراي)؛
24

GE.19-06432

A/HRC/41/9

 18-124التصررديق علررى الربوتوكررول االختيرراري الثررال امللحررق ابلعهررد الرردويل
اتاص ابحلقوق املدنية والسياسيةك اقادف ة ةلغاء عقوبة اإلعدال (اجلبل األسود)؛
 19-124النظررر حل مس ر لة التصررديق علررى اتفاقيررة ايررة وتعزيررز تنرروع أشرركال
التعب الثقاحل (أوكرانيا)؛
 20-124الودراء ابلتزاماتر توجررب اتفاقيرة القاراء علررى يرة أشركال التمييررز
ضد املرأة (ةستونيا)؛
 21-124حظر مواج األ فرالك وحتديرد احلرد األدا لسرن الرزواج حل  18سرنة
وتعررديل القرروان ايليررة الرريت تنطرروي علررى التمييررز ضررد امل ررأةك و اصررة ديمررا يتعلررق
بوصرراية الررمكور علررى اإلانث وحتكمهررم حل مصر هنك ومواءمتهررا مررة أحكررال اتفاقيررة
القااء على ية أشكال التمييز ضد املرأة (أملانيا)؛
 22-124التعاون بصورة بناءة وشفادة مة ية آليرات األمرم املتحردة حلقروق
اإلنس ررانك وال س رريما األساس ررية منه ررا لا ررمان املس رراءلة ع ررن االنتهاك ررات اجلس رريمة
حلقوق اإلنسانك وتوجي دعوة دائمة ة ية اإلجراءات اتاصة (بلجيكا)؛
 23-124مواصلة اجلهرود الراميرة ة التصرديق علرى الصركوك الدوليرة حلقروق
اإلنسان اليت مل ينام ةليها بعد (هندوراس)؛
 24-124تعزيررز التعرراون مررة املكلف ر برروالايت حل ة ررار اإلج رراءات اتاصررة
لس حقوق اإلنسان مرن خرالل الررد ة راابا علرى لبرات الرزايرة املعلقرة والنظرر حل
هنايررة املطرراف حل مس ر لة توجي ر دعرروة دائمررة ة ي رة املكلف ر برروالايت حل ة ررار
اإلجراءات اتاصة (التفيا)؛
 25-124التوقية والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق ابلعهد الردويل
اتاص ابحلقوق االقتصرادية واالجتماعيرة والثقاديرة والربوتوكرول االختيراري التفاقيرة
حقوق الطفل املتعلق اجراء تقدمي البالغات (الربتغال)؛
 26-124التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيرة حقروق الطفرل املتعلرق
اجراء تقدمي البالغات (السنغال)؛
 27-124كفال ررة االمتث ررال الكام ررل ألحك ررال الربوتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة
حقوق الطفل بش ن اشواك األ فال حل املنامعات املسلحة (سلودينيا)؛
28-124

ة الق عملية مراجعة لألحكال القانونية املتعلقة بعقوبة اإلعدال (جورجيا)؛

 29-124تكثيررف اجلهررود الراميررة ة ة رراد حررل س ررية إلهنرراء الن رزاعك ودعرروة
ية األ راف درورا للعرودة ة اولرة املفاوضرات وكفالرة مشراركة النسراء واجلهرات
اإلنسانية الفاعلة حل عملية السالل (األرجنت )؛
 30-124كفالررة وق رف يررة األ رراف للهجمررات العشرروائية وغ ر املتناسرربة
على املدني واالمتثرال للقرانون الردويل حلقروق اإلنسران والقرانون الردويل اإلنسرالك
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وتقدمي مرتكيب انتهاكات القانون الردويل حلقروق اإلنسران والقرانون الردويل اإلنسرال
ة العدالة (األرجنت )؛
 31-124ممارسرة الاررغ مررن أجررل وقرف الغررارات اجلويرة حل املنررا ق السرركنية
املكتظرة ابلسرركان واالتفرراق علررى املنررا ق اآلمنررة الرريت ينبغر أال تسررتهددها الغررارات
اجلوية (أملانيا)؛
 32-124مواصلة اجلهود الراميرة ة وقرف النرزاع حل الريمن وتنفيرم التوصريات
الصادرة عن دريق اترباء البارمين (آيسلندا)؛
 33-124برمل كرل اجلهرود مررن أجرل ةنقرراذ أروا يرة أدرراد الشرعب اليمررينك
وال سرريما النسرراء واأل فررالك و ررايتهم مررن هجمررات القرروات العسرركرية األجنبيررة
( هورية ةيران اإلسالمية)؛
 34-124الكررف دررورا عررن يررة أعمررال العنررف ضررد املرردني ك تررا حل ذلررمل
الغررارات اجلويررة العميرراء املسررتمرةك وتلبيررة االحتياجررات األساسررية جلميررة السرركان
املدني ( هورية ةيران اإلسالمية)؛
 35-124تقل رريا قائم ررة اجلر ررائم املعاق ررب عليه ررا ابإلع رردالك وةاتح ررة األرق ررال
الر يررة بش ر ن أحكررال اإلعرردال وعمليررات تنفيررمها والنظررر حل مس ر لة اعتمرراد وقررف
اختياري لعقوبة اإلعدال (ةيطاليا)؛
 36-124الكف دورا عن ممارسات التوقيرف واالحتجرام التعسرفي واالختفراء
القسرري والتعررميب وسرروء املعاملرةك وضررمان معاملررة ايتجرزين ودقر ا للقررانون الرردويل
واملعاي الدولية (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 37-124كفالة تقيد ية األ راف ابالتفاقيات الدولية والتعاون مة اآلليات
الدوليررة األخرررى ذات الصررلة قمايررة الشررعب اليمررين وسررالمة املرردني ك وال سرريما
الفنات الاعيفة (عمان)؛
 38-124ض ررمان امتن رراع ي ررة أ ر رراف النر رزاع ع ررن ي ررة األعم ررال العدائي ررة
املسررلحةك واالمتثررال ألحكررال اتفرراق احلديرردة لوقررف ة ررالق النررار وق رراري جملررس
األمن  )2018(2451و( )2019(2452سلوداكيا)؛
 39-124التعرراون مررة اجلهررات املعنيررة ذات الصررلة قسررن النيررة حل مفاوضررات
السالل املستمرة اليت يقودها املبعروث اتراص ة الريمنك مرارتن غرريفيتسك واحروال
نتائجها (سلوداكيا)؛
 40-124مايدة اجلهود الرامية ة كفالة احوال القانون الدويل حلقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنسالك من خالل ةاتحة ةمكانية الوصرول قريرة للررحالت اجلويرة
اإلنسانية والتجارية برا وقرا وجوا (أوروغواي)؛

 41-124التعراون الترال مرة دريرق اتررباء الردولي واإلقليمير البرارمين مرن خررالل
منحهم ةمكانية دخول ةقليم لكفالرة توثيرق االنتهاكرات اتطر ة للقرانون الردويل حلقروق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنسال وتقدمي املسؤول عنها ة العدالة (سويسرا)؛
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 42-124تيس ر ةمكانيررة دخررول البلررد علررى حنررو كامررل ألعارراء دريررق ات ررباء
الب ررارمين للتحقي ررق حل االنتهاك ررات اتطر ر ة حلق رروق اإلنس رران وحل جت رراومات الق ررانون
الدويل اإلنسال وانتهاكات (أسواليا)؛
 43-124التعرراون مررة دريررق ات ررباء البررارمين وايقق ر الرردولي حل انتهاكررات
حقوق اإلنسان (النمسا)؛
 44-124التحقيررق بنزاه ررة وش ررفادية حل االنتهاك ررات املزعوم ررة للق ررانون ال رردويل
اإلنسررال والقررانون الرردويل حلقرروق اإلنسرران مررن قبررل يررة أ رراف الن رزاعك وتعمرريم
نتائج التحقيق وضمان مقاضاة املتور حل جرائم احلرب (النمسا)؛
 45-124اإلغررالق الفرروري جلميررة مراكررز االحتجررام غر الر يررة واإلدرراج عررن
يررة ايتج رزين تعسررفاك ونشررر القرروائم الر يررة جلميررة املوجررودين حالي را حل مراكررز
االحتجام ومن تودوا أثناء االحتجام (النمسا)؛
46-124

التعاون التال مة دريق اترباء البارمين (الرباميل)؛

 47-124التعاون الترال مرة دريرق اتررباء البرارمين املعرين ابلريمن دعمر ا لواليتر ك
والتنفيم الكامل التفاق ستوكهومل (كندا)؛
 48-124ض ررمان ةمكاني ررة دخ ررول البل ررد لفري ررق اتر ررباء ال رردولي واإلقليمير ر
البارمينك والتعاون مة هما الفريق وغ ه من آليرات حقروق اإلنسران التابعرة ملنظومرة
األمم املتحدة (كوستاريكا)؛
 49-124ةاتحرة ةمكانيرة دخرول البلرد لفريرق اتررباء البرارمين وايقر الرردولي
حل انتهاكات حقوق اإلنسان والتعاون التال معهم (ةستونيا)؛
 50-124التعاون مة دريق اترباء الدولي واإلقليمي البارمين المي عينر جملرس
حقوق اإلنسان لرصد حالة حقوق اإلنسان حل اليمن وتقدمي تقرير عنها (أيرلندا)؛
 51-124كفالررة وصررول دريررق ات ررباء البررارمين بررال قيررود ة املنررا ق اتاضررعة
لسيطرة احلكومة (أملانيا)؛
 52-124التعاون التال مة دريق اترباء البارمين لامان مساءلة يرة مررتكيب
اجلرائم اتط ة حل اليمن (هنغاراي)؛
53-124

التعاون التال مة دريق اترباء البارمين وتيس وصول ة اإلقليم (درنسا)؛

54-124

التعاون مة دريق اترباء البارمين ومنح ةمكانية دخول البلد (ةيطاليا)؛

 55-124السررما لفريررق ات ررباء الرردولي واإلقليمي ر الب رارمين برردخول البلررد
والتعاون الكامل مع (لكسمربغ)؛
 56-124التعاون مة دريق اترباء البارمين والسما لر بردخول البلرد ملسراءلة
ية أ راف النزاع (املكسيمل)؛
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 57-124ضمان استقالل جلنة التحقيق الو نية واملار حل مرن احلريرة التامرة
لرردخول البلررد لفريررق اتررباء الرردولي واإلقليمي ر البررارمين مررن أجررل كفالررة مسرراءلة
مر ررتكيب أخط ررر اجلر ررائمك وذل ررمل حل س ررياق ة ررار للمص رراحلة والعدال ررة االنتقالي ررة حل
املستقبل يتوادق مة املعاي الدولية (هولندا)؛
 58-124التعاون مة دريق اترباء الدولي واإلقليمير البرارمين املعرين ابلريمن
ومنح ر ةمكانيررة دخررول البلررد لاررمان املسرراءلة عررن يررة االنتهاكررات والتجرراومات
للقانون الدويل اإلنسال والقانون الدويل حلقوق اإلنسان (نيوميلندا)؛
 59-124التعرراون مررة ا تمررة الرردويل وعلررى الصررعيد الررو ين لتسررجيل يررة
انتهاكررات القررانون الرردويل الرريت يرتكبهررا يررة أ رراف النرزاعك ومواصررلة اإلجرراءات
من أجل ةخاراع اجلنراة للمسراءلة عرن جررائمهم وانتهاكراهتم وعرضرهم علرى حمكمرة
مستقلة حل املستقبل (بولندا)؛
 60-124تكثي ررف اجله ررود الرامي ررة ة اي ررة وتعزي ررز حري ررة ال رردين أو املعتق ررد
وحقوق األشخاص املنتم ة أقليات دينية (ةيطاليا)؛
 61-124كفالررة قرردرة املرردادع عررن حقرروق اإلنسررانك علرى الصررعيدين ايلر
والدويلك تن ديهم الصحفيونك على دخرول البلرد والتجرول دير برال عوائرق والعمرل
دي بال خوف من التعرض لالنتقال (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 62-124دد ررة متر ر خرات مرتب ررات م رروظف القط رراع الع ررال وةع ررادة د ررت مط ررار
صنعاء وردة القيود غ الارورية املفروضة على االست اد (قربص)؛
 63-124ةعررادة دررت مطررار صررنعاء و يررة املررواند وردررة القيررود غر الارررورية
املفروضررة علررى االسررت ادك وابلتررايلك كفالررة ةيصررال املعونررة اإلنسررانية قريررة وبسرررعة
وبال عوائق والقيال بعمليات اإلجالء الطيب حل الوقت املناسب (الرباميل)؛
 64-124السما بدخول املسراعدات اإلنسرانية برال عوائرق ة الريمنك ترا حل
ذلمل عن ريق الط ان التجاري وكململ عرب مطار صنعاءك ومرن حريرة التنقرل ملرن
يسعون ة احلصول على الرعاية الطبية حل اتارج (أملانيا)؛
 65-124رد ررة احلص ررار املف ررروض عل ررى ج ررزء كبر ر م ررن ال رريمن والس ررما ت رررور
األغميررة واللقاحررات واألدويررة الرريت تقرردمها وكرراالت العمررل اإلنسررال واإلغاثررة بغيررة
وصوقا قرية وبال عوائق ة من هم حل حاجة ماسة ةليها ( هورية ةيران اإلسالمية)؛
 66-124كفالررة تفررادي يررة أ رراف الن رزاع مها ررة املؤسسررات التعليمي ررةك
واخترراذ تررداب لاررمان اسررتمرار احلصررول علررى التعلرريم أثنرراء النررزاعك امتثرراالا إلعررالن
املدارس اآلمنة (األرجنت )؛
 67-124اختاذ تداب دعالة لتعزيز حق الفتيرات حل التعلريم مرن خرالل رالت
التعبنة االجتماعيةك هبدف تغي املواقف ةماء تعليم الفتيات (آيسلندا)؛
 68-124ةلغاء وصاية المكور على اإلانث وحتكمهم حل مصر هنك وردرة احلرد
األدا لسررن ال ررزواج ة  18س ررنة مررن خ ررالل تع ررديل قررانون األح رروال الشخص رريةك
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وةدراج أحكال لامان احلماية القانونيرة الفعالرة للنسراء مرن العنرف العرائل والعنرف
اجلنس حل قانون العقوابت (النمسا)؛
 69-124تعزيز و اية متتة املرأة ابملساواة حل احلقوقك مرة تشرجية رايدة املررأةك
بط رررق منه ررا ض ررمان مش رراركة النس رراء بنس رربة  30حل املائ ررة حل املش رراورات السياس ررية
وحماداثت الساللك متاشي ا مة اقدف  5من أهداف التنمية املستدامة والبيان الرائسر
لس األمن املؤرخ  15حزيران/يوني ( )S/PRST/2017/7( 2017هولندا)؛
 70-124ضمان حرية التعب والدين و اية اعرات األقليرات املسريحية مرن
التهديدات وأعمال العنف (هنغاراي).
 -125و ية االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة حل هما التقرير تعرب عن موقرف الدولرة
(الدول) اليت قدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغ أن يفهرم أهنرا حتظرى بت ييرد
الفريق العامل ككل.
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