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  اجلزء األول   
 القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والثالثني 

 القرارات -ألف 
 اتريخ االعتماد  العنوان القرار

 2016حزيران/يونيه    30 إلنسانالشباب وحقوق ا 32/1   

 2016حزيران/يونيه    30 واهلوية اجلنسانية احلماية من العنف والتمييز القائمني على أساس امليل اجلنسي 32/2

  ابألشدد ا    محايددة ضددحااي االجتددار االجتددار ابألشدد ا ، ال سدديما النسدداء واألطفددال:   32/3
، يف حاالت النزاع  واألطفال اء  النس سيما   ال االجتار،    هذا   واألش ا  املعرضني خلطر 

 وما بعد النزاع 

 2016حزيران/يونيه    30

 2016حزيران/يونيه    30 القضاء على التمييز ضد املرأة 32/4

 2016حزيران/يونيه    30 حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية 32/5

 2016حزيران/يونيه    30 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان 32/6

 2016حزيران/يونيه    30 احلق يف اجلنسية: احلقوق املتساوية للمرأة يف اجلنسية يف القانون واملمارسة 32/7

 2016حزيران/يونيه    30 ابحلق يف الغذاء ةاملعني ةاخلاص ةاملقرر  والية 32/8

 2016حزيران/يونيه    30 حقوق اإلنسان والتضامن الدويل 32/9

 2016حزيران/يونيه    30 االنتصاف  املساءلة وإاتحة سبلحقوق اإلنسان: حتسنياألعمال التجارية و  32/10

 2016متوز/يوليه    1 والية املقرر اخلا  املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياا  32/11

 2016متوز/يوليه    1 أتثي عمليات نقل األسلحة على حقوق اإلنسان 32/12

 2016متوز/يوليه    1 اإلنرتنت والتمتع هبا ومحاية حقوق اإلنسان على  تعزيز   32/13

محايدددة حقدددوق اإلنسدددان للمهددداجرين: متتدددني إجدددراءات تعزيدددز ومحايدددة حقدددوق اإلنسدددان  32/14
 للمهاجرين، مبن فيهم املهاجرون يف سياق حتركات كبية

 2016متوز/يوليه    1

مدن الصدحة  يف التمتع أبعلى مستوى ممكن  احلصول على األدوية يف سياق حق كل فرد   32/15
 البدنية والعقلية 

 2016متوز/يوليه    1

تعزيدددز حدددق كدددل فدددرد يف التمتدددع أبعلدددى مسدددتوى ممكدددن مدددن الصدددحة البدنيدددة والعقليدددة  32/16
 العامة الصحةجمال بناء القدرات يف  حسنيبت

 2016متوز/يوليه    1

والتمييدددز    ييدددز والعندددف يف سدددياق العنصدددرية معاجلدددة أثدددر األشدددكال املتعدددددة واملتقاطعدددة للتم  32/17
يتصدددل بدددذلك مدددن تعصدددب علدددى التمتدددع الكامدددل  ميدددع   اندددب ومدددا العنصدددري وكدددره األج 

 حقوق اإلنسان من قبل النساء والفتيات 

 2016متوز/يوليه    1

 2016متوز/يوليه    1 نوق اإلنسالية وحققة العحصال 32/18

ضدد النسداء  القضاء على العنف ضد املرأة: منع العنفالتعجيل ابجلهود الرامية إىل  32/19
 نساء وفتيات الشعوب األصلية، والتصدي له نوالفتيات، مبن فيه

 2016متوز/يوليه    1

 2016متوز/يوليه    1 حتقيق املساواة يف متتع كل فتاة ابحلق يف التعليم 32/20

 2016متوز/يوليه    1 األنثويةتشويه األعضاء التناسلية ممارسة القضاء على  32/21

 2016متوز/يوليه    1 يماحلق يف التعل 32/22

محايدددددة األسدددددرة: دور األسدددددرة يف دعدددددم محايدددددة وتعزيدددددز حقدددددوق اإلنسدددددان ل شددددد ا   32/23
 اإلعاقة ذوي

 2016متوز/يوليه    1

 2016متوز/يوليه    1 حالة حقوق اإلنسان يف إريرتاي 32/24
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 اتريخ االعتماد  العنوان القرار

 2016متوز/يوليه    1 حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية 32/25   

 2016متوز/يوليه    1 حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس 32/26

 2016متوز/يوليه    1 االجتماعي احملفل 32/27

 2016متوز/يوليه    1 إعالن بشأن احلق يف السالم 32/28

 2016متوز/يوليه    1 اإلنسان   حقوق   ميدان   يف  ومساعدهتا  أوكرانيا   مع   التعاون  32/29

 2016متوز/يوليه    1 انديفوار يف ميدان حقوق اإلنس كوت  بناء القدرات والتعاون التقين مع 32/30

 2016متوز/يوليه    1 احلّيز املتاح للمجتمع املدين 32/31

 2016متوز/يوليه    1 التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات حرية يف احلق 32/32

 2016متوز/يوليه    1 املناخ وتغي اإلنسان حقوق 32/33
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 املقررات -ابء 
 اتريخ االعتماد العنوان املقرر

 2016حزيران/يونيه    23 انميبيا :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 32/101   

 2016حزيران/يونيه    23 النيجر :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 32/102

 2016حزيران/يونيه    23 موزامبيق :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 32/103

 2016حزيران/يونيه    23 إستونيا :ملشاال الدوري االستعراض نتيجة 32/104

 2016حزيران/يونيه    23 ابراغواي :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 32/105

 2016حزيران/يونيه    23 بلجيكا :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 32/106

 2016حزيران/يونيه    24 الدامنرك :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 32/107

 2016حزيران/يونيه    24 ابالو :الشامل الدوري تعراضساال نتيجة 32/108

 2016حزيران/يونيه    24 الصومال :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 32/109

 2016حزيران/يونيه    24 سيشيل :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 32/110

 2016حزيران/يونيه    24 جزر سليمان :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 32/111

 2016حزيران/يونيه    24 التفيا :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 32/112

 2016حزيران/يونيه    24 الشامل: سياليون الدوري االستعراض نتيجة 32/113

 2016حزيران/يونيه    24 سنغافورة :الشامل الدوري االستعراض نتيجة 32/114

 2016حزيران/يونيه    30 انالرتتيبات اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنس 32/115
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    الثاين اجلزء  
 املداوالت موجز

 جرائيةواإل التنظيمية املسائل -أوالا  
 ومدهتا  الدورة افتتاح -ألف 

 الفدرتة يف  نيدف املتحددة األمدم مكتدب يف والثالثدني الثانيدة دورتده اإلنسدان حقدوق جملدس عقد -1
 اجمللس. رئيس الدورة وافتتح .2016 هيوليمتوز/ 8 ويف 2016 هيوليمتوز/ 1 إىل هيونيحزيران/ 13 من
 اهلجمددات بشددأن ببيددان الددرئيس أدىل ،2016 يونيدده/حزيران 13 يف املعقددودة األوىل، اجللسددة يفو  -2

 نغهددددالو  األمريكيددددة  املتحدددددة لددددوالايتاب أورالندددددوو   دمشددددقو  بغددددداد  مدددددن يف وقعددددت الدددديت اإلرهابيددددة
 أخرى. أماكن ويف رائيل سإب أبيب تلو  رتكيا ب وإسطنبول لصومال اب
 يف اخلارجيدددة للشددد ون االحتاديدددة اإلدارة ورئددديس االحتدددادي املستشدددار ألقدددى نفسدددها، اجللسدددة ويف -3

 العامة. اجللسة أمام كلمة  لرت،ابورك ديدييه سويسرا،
 اهلجمددددات بشددددأن ببيددددان الددددرئيس أدىل ،2016 يونيدددده/حزيران 29 يف املعقددددودة ،38 اجللسددددة يفو  -4

 ولبنان. الوسطى أفريقيا ومجهورية وتركيا أفغانستانو  األردن يف وقعت يتال اإلرهابية
 مددن السددابع اجلدزء يف الددوارد اإلنسددان، حقدوق جمللددس الددداخلي النظدام مددن )ب(8 للمددادة وفقداا و  -5

 .2016 مايو/أاير 30 يف والثالثني الثانية للدورة التنظيمية اجللسة قدتع   ،5/1 اجمللس قرار مرفق
 أدانه(. 16 الفقرة )انظر يوماا  16 مدى على جلسة 47 والثالثون الثانية الدورة ضمنتتو  -6

 احلضور -ابء 
 يف أعضددداء غدددي دول عدددن ومراقبدددون اجمللدددس يف مراقبدددة ودول أعضددداء دول ممثلدددو الددددورة حضدددر -7

 املتحدددددة ل مددددم اتبعددددة مت صصددددة ووكدددداالت كيدددداانت  عددددن ومراقبددددون آخددددرون، ومراقبددددون املتحدددددة األمددددم
 اإلنسدان حلقدوق وطنيدة م سسات وعن أخرى وكياانت دولية حكومية ومنظمات هبا مرتبطة ماتومنظ

 األول(. املرفق )انظر حكومية غي ومنظمات

 العمل وبرانمج األعمال جدول -جيم 
 جدول ،2016 يونيه/حزيران 13 يف املعقودة األوىل، جلسته يف  اإلنسان،  حقوق  جملس اعتمد -8

 والثالثني. الثانية للدورة عمله وبرانمج أعماله

 األعمال تنظيم -دال 
  علددى   نظدام   اسددتحدا    إىل   الدرئيس   أشددار   ، 2016  يونيده / حزيران   13  يف   املعقددودة   األوىل،   اجللسدة   يف  -9

  حقدددوق   جمللدددس   والثالثدددني   الثانيدددة   الددددورة   يف   العامدددة   املناقشدددات   مجيدددع   يف   املتكلمدددني   أمسددداء   لتسدددجيل   اإلنرتندددت 
 . 2016  يونيه / حزيران   9  يف   بدأ   الذي   اإلنرتنت،   على   تسجيل ال   وجدول   طرائق   إىل   أيضاا   وأشار   اإلنسان. 

  والعشددرين   السددابعة   الدددورة   يف   تبعددة امل   ابملمارسددة   عمددالا   الددرئيس،   حدددد   والثانيددة،   األوىل   اجللسدتني   يف و  -10
  اإلجددراءات   إطددار   يف   بددوالايت   املكلفددني   مددع   اجملّمعددة   التحدداور   جلسددات   عقددد   طرائددق   اإلنسددان،   حقددوق   جمللددس 
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  أربددع   جممَّعددة   حتداور   جلسددة   لكدل   اإلمجاليددة   املدددة   تتجداوز   ولددن   األعمدال.   جدددول   مددن   3  البندد   إطددار   يف   اصدة خل ا 
  اإلجدددراءات   إطدددار   يف   بدددوالايت   املكلفدددني   مدددن   مكلدددف   كددل   يعدددرض   ، جممَّعدددة   حتددداور   جلسدددة   كدددل   ويف   سدداعات. 
  15  غضدددون   يف   اخلتاميدددة   مبالحظاتددده   ويدددديل   األسدددئلة   لدددى ع   جييدددب   ث   دقيقدددة،   15  غضدددون   يف   تقددداريره   اخلاصدددة 
  الدالزم   املقددر   الوقدت   األماندة   ستحسدب   اإللكدرتوين،   التسدجيل   بعدد   املتكلمدني   قائمة   تاح ت   أن  مبجرد و  دقيقة. 
  أبقل   حتاور   جلسة   ألي   اإلمجالية   املدة   قدرت   وإذا   بوالايت.   املكلفني   مع   اجملّمعة   التحاور   جلسات   إلكمال 

  وثددال    األعضدداء   للدددول   ابلنسددبة   دقددائق   مخددس   الكلمددة   لتندداول   امل صدد    الوقددت   يكددون   سدداعات،   أربددع   مددن 
  سداعات،   أربع   من   أبكثر   اإلمجالية   املدة   هذه   قدرت   إذا   أما   اآلخرين.   واملراقبني   ة املراقب   للدول  ابلنسبة  دقائق 

  ابلنسدددبة   ودقيقتدددني   األعضددداء   للددددول   ابلنسدددبة   دقدددائق   ثدددال    إىل   الكلمدددة   لتنددداول   امل صددد    الوقدددت   فدددي ف  
  اإلمجاليدة   املددة   تتجداوز   أال   لضدمان   كداف    غي   التدبي   هذا   اعتبار   حال   يف و   ن. خري اآل   واملراقبني   بة املراق   للدول 
 متكلم.   لكل   ونصف   دقيقة   عن   يقل   ال   ما   إىل   الكلمة   لتناول   امل ص    الوقت     فَّ ي   ساعات،   أربع 
  الثانيددددة   للدددددورة   التنظيميددددة   اجللسددددة   يف   املت ددددذ   القددددرار   إىل   الددددرئيس   أشددددار   ، أيضدددداا   األوىل   اجللسددددة   ويف  -11
  يف   املسددبق   التسددجيل   وجدددول   طرائددق   بشددأن   املكتددب،   توصددية   علددى   بندداءا   اإلنسددان،   حقددوق   جمللددس   الثددني لث وا 

  إطددار   يف   اخلاصددة   اإلجددراءات   إطددار   يف   بددوالايت   املكلفددني   مددع   اجملمعددة   التحدداور   جلسددات   يف   املتكلمددني   قددوائم 
 الثانية.   اجللسة   ة اي هن   يف   اجملمعة   التحاور   جللسات   املسبق   التسجيل   جري سي و   األعمال.   جدول   من   3  البند 
 يذوال العامة، املناقشات يف  الكلمة ألخذ  امل ص   الوقت  الرئيس  حدد  نفسها،  اجللسة  ويف -12
 بدةاملراق   للدول ابلنسبة ودقيقتني اإلنسان حقوق جملس يف األعضاء للدول ابلنسبة دقائق ثال  كونيس

 .اآلخرين واملراقبني
 يذوالد  النقداش، حلقدات يف الكلمدة ألخدذ امل صد  قدتالو  الرئيس حدد الثالثة، اجللسة يفو  -13
 اآلخرين. واملراقبني املراقبة والدول اإلنسان حقوق جملس يف األعضاء للدول ابلنسبة نيدقيقت كونيس
  الكلمدة   ألخذ   امل ص    الوقت   الرئيس   حدد   ، 2016  حزيران/يونيه   21  يف   دة و املعق   ، 20  اجللسة   يف و  -14
  دقدائق   ثدال    كون ي سد   ي ذ والد   اخلاصدة،   اإلجدراءات   إطدار   يف   بدوالايت   ني كلف امل   مع   التحاور   جلسات   فرادى   يف 

 اآلخرين.   املراقبني و   املراقبة   للدول   ابلنسبة   ودقيقتني   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   األعضاء   للدول   ابلنسبة 
  يف   للنظددر   امل صدد    الوقددت   الددرئيس   حدددد   ، 2016  حزيران/يونيدده   23  يف   دة و املعقدد   ، 26  اجللسددة   يف و  -15

  للدولدة   دقيقدة   20  كون ي سد   ي ذ الد و   األعمدال،   جددول   من   6  البند   إطار   يف   الشامل  الدوري  راض االستع  نتائج 
  يف   " ألدف "   الفئدة   ضدمن   املصدنفة   اإلنسدان   حلقدوق   الوطنيدة   للم سسدة   ودقيقتني   نظرها   وجهات  لتقدمي  املعنية 
  والددول   ان اإلنسد   حقدوق   جملدس   يف   األعضداء   للددول   دقيقدة   20  إىل  يصدل  مدا و  االقتضداء   عند  ، املعنية  الدولة 
  امل صد    الوقدت   اخدتالف   مدع   االسدتعراض،   نتدائج   بشدأن   ا آرائهد   عن   للتعبي   املتحدة   األمم  ووكاالت  املراقبة 
  يصدددل   ومدددا     21/ 16  القدددرار   تدددذييل   يف   املبيندددة   لطرائدددق ا   مددع   يتوافدددق   مبدددا   املتكلمدددني   عددددد   حسدددب   الكلمدددة   ألخددذ 
 االستعراض.   نتائج   على   عامة   تعليقات ب   ديل ت   لكي   املصلحة   صاحبة   للجهات   دقيقة   20 إىل 

 والواثئق اجللسات -هاء 
 .(1)الثالثنيو  الثانية دورته أثناء اخلدمات كاملة  جلسة 74 اإلنسان حقوق جملس عقد -16
 اجمللس.  اعتمدها   اليت   الرئيس   وبياانت  واملقررات   ابلقرارات   قائمة   التقرير   هذا   من   األول   اجلزء   يف   وترد  -17

__________ 

ميكددن متابعددة أعمددال الدددورة الثانيددة والثالثددني جمللددس حقددوق اإلنسددان مددن خددالل البددث الشددبكي احملفددو  لدددورات  (1)
 . http://webtv.un.orgاجمللس يف 
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 الزايرات -واو 
 ثدي داند  انم، فييدت رئيس انئب أدىل ،2016 حزيران/يونيه 13 يف املعقودة ىل،األو  اجللسة يف -18

 اإلنسان. حقوق جملس أمام ببيان ثينه، نغوك
 أمدام ببيدان غولييدف، - مامداد حممود أذربيجان، خارجية وزير انئب أدىل نفسها، اجللسة ويف -19

 اإلنسان. حقوق جملس
 عثمدان إريدرتاي، خارجيدة وزيدر أدىل ،2016 حزيران/يونيده 14 يف املعقودة السادسة، اجللسة ويف -20

 اإلنسان. حقوق جملس أمام ببيان صاحل،
 الرد. حق ممارسة إطار يف نيببيان إريرتايو  إثيوبيا ممثال أدىل نفسها، اجللسة ويف -21
 .ةنياث مرة الرد يف حلقا ممارسة إطار يف ببيان إثيوبيا ممثل أدىل ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -22
  الكومنولددث   وشدد ون   اخلارجيددة   وزيددرة   دلددت أ   ، 2016  يونيدده / حزيران   16  يف   املعقددودة   ، 11  اجللسددة   يف و  -23
 اإلنسان.   حقوق   جملس   أمام   ببيان   آنيالي،   البارونة   الشمالية،   وأيرلندا   العظمى   لربيطانيا  املتحدة   اململكة   يف 
 جملددس أمددام ببيددان كيسليسدديا،  سدديجي أوكرانيددا، خارجيددة وزيددر انئددب أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -24

 اإلنسان. حقوق
 الرد. حق ممارسة إطار يف ببيان الروسي االحتاد ممثل أدىل ،13 اجللسة يفو  -25
 لون ، غيوم إكوادور، خارجية وزير أدىل ،2016 يونيه/حزيران 28 يف  املعقودة  ،36  اجللسة  يفو  -26
 اإلنسان. حقوق جملس أمام ببيان
 إطدار يف ببيدان الشدمالية وأيرلنددا العظمدى لربيطانيدا املتحدة اململكة ممثل أدىل ،37 اجللسة يفو  -27

 الرد. حق ممارسة

 وتعيينهم بوالايت املكلفني اختيار -زاي 
 يف سددددي عيَّنون مبرشددددحني قائمددددة الددددرئيس قدددددم ،2016 متوز/يوليدددده 1 يف املعقددددودة ،46 اجللسددددة يف -28

 اخلاصة. ءاتاإلجرا إطار يف والايتب كلفنيمل شواغر مخسة
 وأملانيدا، وكدواب، والصدني، القوميدات(، املتعدددة - )دولدة بوليفيا ممثلو أدىل نفسها، اجللسة ويف -29

 وأيرلنددا العظمدى لربيطانيدا املتحددة واململكدة الروسدي، واالحتاد كوراي،  ومجهورية وهولندا، والتفيا، واهلند،
 املكلفددني بتعيددني املرتبطددة اإلجرائيددة املسددائل بشددأن تببيدداان البوليفاريددة( - )مجهوريددة وفنددزويال الشددمالية،

 اخلاصة. اإلجراءات إطار يف والايتب
 ومقدددرره 16/21و 5/1 هلقراريددد  وفقددداا  ،اإلنسدددان حقدددوق جملدددس وافدددق ،أيضددداا  نفسدددها اجللسدددة ويف -30
 أن ررَّ تقد و  الرابدع(. املرفق )انظر اخلاصة اإلجراءات إطار يف بوالايت مكلفني مخسة تعيني على ،6/102

 وظيفتدده يف شددهيد، أمحددد اإلسددالمية، إيددران مجهوريددة يف اإلنسددان حقددوق حبالددة املعددين اخلددا  املقددرر يظددل
 حبريددة املعددين احلددايل اخلددا  املقددرر واليددة فددرتة متديددد رتقددرَّ  كمددا  مهامدده. يف أبددديو  هفدد خل ي عددنيَّ  حددى احلاليددة
 مهامه. شهيد أمحد يتوىل أن إىل ،تبيلفل هاينر املعتقد، أو الدين
 ببيداانت أدىل اخلاصدة، اإلجدراءات إطدار يف بدوالايت املكلفني تعيني وبعد نفسها، اجللسة ويف -31
 العظمدى لربيطانيدا املتحددة واململكدة ،البوليفاريدة( - )مجهوريدة وفندزويال ،إكوادورو  ،الروسي االحتاد ممثلو

 .الشمالية وأيرلندا
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 املسدددتأنفة والثالثدددني الثانيدددة الددددورة بدايدددة يف ،2016 هليددد يو /متوز 8 يف املعقدددودة ،47 اجللسدددة يفو  -32
 اخلمسددة املكلفددني بتعيددني املرتبطددة اإلجرائيددة املسددائل بشددأن ببيددان الددرئيس أدىل اإلنسددان، حقددوق جمللددس
 اخلاصة. اإلجراءات إطار يف بوالايت

 ببيانني. ابراغوايو  انميبيا ممثال أدىل نفسها، اجللسة ويف -33
 ،املتحددة العربيدة اإلمدارات ابسدم أيضداا  ،يسد الرو  االحتداد ممثدل أدىل ،كدذلك  نفسدها اجللسة ويف -34

 ،القوميددددات( املتعددددددة - )دولددددة وبوليفيددددا ،بددددنغالدي و  ،اإلسددددالمية( - )مجهوريددددة وإيددددران ،وإندونيسدددديا
 ،وطاجيكسددتان والصددني، ،والسددودان ،أفريقيددا وجنددوب ،الدميقراطيددة الشددعبية كددوراي  ومجهوريددة وس،وبدديالر 
 فيده شدرح ببيدان ،واهلندد ،نيكاراغواو  ،السعودية العربية واململكة وكواب، ،البوليفارية( - )مجهورية وفنزويال
 املعدددين اخلدددا  املقدددرر تعيدددني بشدددأن اآلراء توافدددق عدددن أبنفسدددهم الندددأي مدددع التعيدددني، بشدددأن الوفدددود موقدددف
  تعسفاا. أو موجزة إبجراءات أو القضاء خارج اإلعدام حباالت

 الدورة تقرير تمادعا -حاء 
 وأذربيجان، أسرتاليا، ممثلو أدىل ،2016 يوليه/متوز 8 يف املعقودة  ،واألربعني  ةسابعال  اجللسة  يف -35

 ونيكددداراغوا، ونيوزيلندددا، ومالطددة، واليدداابن، اإلسددالمية(، - )مجهوريدددة وإيددران ومصددر، وتشدديكيا، وكندددا،
 وكوسددددتاريكا وشدددديلي األرجنتددددني ابسددددم أيضدددداا ) ايوأوروغددددو  األمريكيددددة، املتحدددددة والددددوالايت وسددددياليون،
 املعتمدة. القرارات بشأن مراقبة دوالا  بصفتها ببياانت وكولومبيا(

 ،املتحدددة العربيددة اإلمددارات ابسددم أيضدداا ) الروسددي االحتدداد ممثددل بيددانب أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -36
 وبوليفيدددا وبدددنغالدي ، والبحدددرين، ،وابكسدددتان اإلسدددالمية(، - )مجهوريدددة إيدددرانو  وأوغنددددا، ،وإندونيسددديا

 ،والسدددودان ،الدميقراطيدددة الشدددعبية كدددوراي  ومجهوريدددة ،واجلزائدددر وبددديالروس، ،القوميدددات( املتعدددددة - )دولدددة
 العربيدددة واململكددة ،ومصددر ومدداليزاي، ،وكددواب البوليفاريددة(، - )مجهوريددة وفنددزويال ،وطاجيكسددتان ،والصددني

 (.واهلند ،ونيكاراغوا السعودية،
 مشدروع بشدأن ببيان اإلنسان حقوق جملس ومقرر رئيس انئب أدىل ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -37
 والثالثني. الثانية دورته عن اجمللس تقرير
 بشددر  ،(A/HRC/32/2) التقريددر مشددروع اإلنسددان حقددوق جملددس اعتمددد نفسددها، اجللسددة ويف -38

 النهائية. صيغته يف التقرير بوضع املقرر كلفو  ،االستشارة
 ،وأوكرانيا ،وأوروغواي ،إسبانيا ابسم أيضاا ) أيرلندا ممثال ببيانني أدىل ،أيضاا   نفسها  اجللسة  ويف -39
 كيدتس  وسانت ورومانيا، ،ورواندا ،والدامنرك ،كوراي  ومجهورية ،وتشيكيا ،وبوتسواان ،وبلجيكا ،يسلنداآو 

 ،كندداو  ،كرواتيداو  ،وفنلنددا سدا،وفرن وغداان، ،وشديلي ،وسويسرا ،والسويد ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،ونيفس
 والنددرويج، ،الشددمالية وأيرلندددا العظمددى لربيطانيددا املتحدددة واململكددة ،واملكسدديك ،ولي تنشددتاين ،وليتوانيددا

 والياابن. هولندا(و  ،وهنغاراي ،ونيوزيلندا ،النمساو 
 اإلنسدان قحلقدو  الدوليدة اخلدمدة منظمدة عن املراقب الدورة عن ببيان أدىل نفسها، اجللسة ويف -40
 ومنظمددة املددواطنني، ملشدداركة العدداملي التحددالفو  ،والتنميددة اإلنسددان حلقددوق اآلسدديوي املنتدددى ابسددم أيضدداا )

 واملثليني(. للمثليات الدولية رابطةوال ،الدولية احلقوقيني جلنةو  ووت ، رايتس هيومن
 ختامي. ببيان اإلنسان حقوق جملس رئيس أدىل نفسها، اجللسة ويف -41
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 وتقررارير اإلنسرران حلقرروق السررام  املتحرردة األمررم ملفررو  السررنوي  التقريررر -اثنياا  
 العام واألمني السامية املفوضية

 اإلنسان حلقوق السام  املتحدة األمم مفو  من مقدم للمعلومات حتديث -ألف 
  ق قدو حل   السدامي   املتحددة   األمدم   مفوض   أدىل   ، 2016  يونيه / حزيران   13  يف   املعقودة   األوىل،   اجللسة   يف  -42

 . اإلنسان   حلقوق   السامية   املتحدة   األمم   مفوضية   أبنشطة   املتعلقة   للمعلومات   حتديثاا   فيه   قدم   ببيان   اإلنسان 
 املعقدودتني ،والثانيدة األوىل اجللسدتني خدالل دارت واليت ذلك تلت اليت العامة املناقشة خاللو  -43
 واملراقبدددون املمثلدددون أدىل ،2016 نيدددهو ي/حزيران 14 يف املعقدددودة الرابعدددة، اجللسدددة خددداللو  نفسددده، اليدددوم يف

 :ببياانت التاليون
  وبلجيكدددددا،   وبدددددنغالدي ،   اجلزائددددر،   : اإلنسدددددان   حقدددددوق   جملددددس   يف   األعضددددداء   الددددددول   ممثلددددو  )أ(  

  ، الروسدددي   االحتددداد   ابسدددم   أيضددداا )   ( 2) ومصدددر   وإكدددوادور،   وكدددواب،   ديفدددوار،   وكدددوت   والكونغدددو،   والصدددني،   وبوتسدددواان، 
  وابكسدددتان،   ، اإلسدددالمية(   -  )مجهوريدددة   إيدددران و   وأوغنددددا،   وإندونيسددديا،   ة، تحدددد امل   العربيدددة   واإلمدددارات   ، إكدددوادور و 

  الشددعبية   كددوراي   مجهوريددة و   واجلزائددر،   وبدديالروس،   ، القوميددات(   املتعددددة   -  )دولددة   بوليفيددا و   وبددنغالدي ،   والبحددرين، 
  العربيددددة   كددددة مل وامل   وكددددواب،   انم،   وفييددددت   ، البوليفاريددددة(   -  )مجهوريددددة   فنددددزويال و   والفلبددددني،   ، وزمبددددابوي   ، الدميقراطيددددة 
  وإندونيسدديا،   واهلنددد،   وغداان،   وأملانيددا،   وجورجيددا،   وفرنسدا،   وإثيوبيددا،   والسددلفادور،   ، واهلندد(   ونيكدداراغوا،   السدعودية، 
  ابسددم   أيضدداا )   واملغددرب   وملددديف،   ، ( االحنيدداز   عدددم   دول   حركددة   ابسددم   أيضدداا )   ( 2) اإلسددالمية(   -  )مجهوريددة   وإيددران 
  االحتدددداد   ابسددددم   أيضدددداا )   وهولندددددا   وانميبيددددا،   ، ( فونيددددة و للفرنك   الدوليددددة   ة املنظمدددد   يف   املراقبددددة   والدددددول   األعضدددداء   الدددددول 

  ومجهوريددة   ، سددابقاا   اليوغوسددالفية   مقدددونيا   ومجهوريددة   ، واهلرسددك   البوسددنة و   وآيسددلندا،   وأوكرانيددا،   وألبانيددا،   األورويب، 
  أملانيددددا، و   ، نيددددا ألبا و   ، إسددددتونيا و   ، أسددددرتاليا و   ، إسددددبانيا   ابسددددم   أيضدددداا )   وهولندددددا   (، ولي تنشددددتاين   وجورجيددددا،   ، مولدددددوفا 
  يا، تشدديك و   وبولنددا،   ، واهلرسددك   البوسدنة و   بلغداراي، و   ، بلجيكددا و   ، والربتغدال   ، وإيطاليدا   يسددلندا، وآ   ، أيرلنددا و   ، وأوكرانيدا 
  ، وسدددددلوفاكيا   ، السدددددلفادور و   ، ورومانيدددددا   منرك، ا الدددددد و   ، سدددددابقاا   اليوغوسدددددالفية   مقددددددونيا   ومجهوريدددددة   ، كدددددوراي   ومجهوريددددة 
  ، وليتوانيدددا   ، ولكسدددمرب    ، والتفيدددا   كنددددا، و   كرواتيدددا، و   ، قدددرب  و   ، فنلنددددا و   وفرنسدددا،   وسويسدددرا،   ، والسدددويد   ، وسدددلوفينيا 

  والنمسددا،   ، وموانكددو   ومنغوليددا،   ، الشددمالية   وأيرلندددا   العظمددى   لربيطانيددا   املتحدددة   واململكددة   ومالطددة،   ، ولي تنشددتاين 
  ابسددم   أيضدداا )   ( 2) وابكسددتان   ونيجياي، . اليددوانن( و   ، واليدداابن   ، األمريكيددة   املتحدددة   والددوالايت   وهنغدداراي،   ، ونيوزيلندددا 
  السددعودية،   العربيددة   واململكددة   الروسددي،   واالحتدداد   كددوراي،   ومجهوريددة   وقطددر،   والربتغددال،   ، اإلسددالمي(   التعدداون   منظمددة 
  ، سدددابقاا   اليوغوسدددالفية   مقددددونيا   ومجهوريدددة   وسويسدددرا،   ، األفريقيدددة(   الددددول   جمموعدددة   ابسدددم   أيضددداا )   أفريقيدددا   وجندددوب 
   البوليفارية(   -  )مجهورية   وفنزويال   الشمالية،   ا وأيرلند   العظمى   لربيطانيا  املتحدة   واململكة 

 وبددنن، والبحددرين، وأسددرتاليا، وأرمينيددا، واألرجنتددني، أفغانسددتان، :املراقبددة الدددول ممثلددو )ب( 
 الدميقراطيدددة، الشدددعبية كدددوراي  ومجهوريدددة وتشددديكيا، وقدددرب ، وكوسدددتاريكا، وشددديلي، وكمبدددوداي، والربازيدددل،
 وإيطاليدددا، وإسدددرائيل، وأيرلنددددا، وهنددددوراس، وغينيدددا، واليدددوانن، صدددر،مو  الدميقراطيدددة، الكونغدددو ومجهوريدددة
 املوحدددة(،   -  )والايت   وميكرونيددزاي   وموريتانيددا،   مارشددال،   وجددزر   ومدداليزاي،   وليبيددا،   والكويددت،   واألردن،   واليدداابن، 
 وسياليون،  ،مولدوفا  ومجهورية  وبولندا،  اجلديدة،  غينيا  واببوا  والنرويج،  ونيبال،  وميامنار،  األسود،  واجلبل

  األمريكية املتحدة والوالايت وأوكرانيا، وأوغندا، وتركيا، واتيلند، والسودان، وإسبانيا،
  أيضداا )   األمريكيدة   احلقدوقيني   رابطة و   السالم،   م سسة   : حكومية   غي   منظمات   عن   مراقبون  )ج(  

  حركدة و   ، الدوليدة   التصداحل   حركدة و   ، الدويل   التعليمية   التنمية   ومنظمة   الدميقراطيني،   للمحامني   الدولية   الرابطة   ابسم 
  للشدددددباب   العددددداملي   واالحتددددداد   ، العدددددرب   احلقدددددوقيني   احتددددداد و   املتحددددددة،   األمدددددم   لنصدددددرة   الدوليدددددة   والطدددددالب   الشدددددباب 
__________ 

 دولة مراقبة يف جملس حقوق اإلنسان متحدثة ابسم دول أعضاء ودول مراقبة. (2)
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  ، اإلنسدان   حلقدوق   العربيدة   اللجندة و   ، البحدرين   يف   اإلنسدان   وحقدوق   الدميقراطيدة   أجدل   من   أمريكيون و   الدميقراطي(، 
  ورابطددددة   والتنميددددة،   اإلنسددددان   حلقددددوق   اآلسدددديوي   واملنتدددددى   الرقابددددة،   ملناهضددددة   الدددددويل   املركددددز   -  19  املددددادة   ومنظمددددة 
  غددي   املنظمددات   شددبكة و   أفريقيددا،   أجددل   مددن   الدددويل   التضددامن   رابطددة و   التدداميلي،   الفرنسددي   الثقددايف   املركددز   - هبددارا  

  االحتداد و    ، ووتد   رايتس   هيومن   ومنظمة   املواطنني،   ملشاركة   العاملي   التحالف و   الدويل،   للتبادل   الصينية   احلكومية 
  االحتداد و   ، واألخالقية   اإلنسانية   للقيم   الدويل   االحتاد و   الدولية،   التصاحل   حركة و   ، ن اإلنسا   حقوق   لرابطات   الدويل 

  املنظمدة و   ، املسدلمات   للنسداء   الددويل   حتداد ال ا و   ، الدوليدة   احملدامني   ومنظمدة   ، الطالبية   للمنظمات   الدويل   االسالمي 
  الشدباب   حركة و   اإلنسان،   حلقوق   الدولية   اخلدمة   ومنظمة   العنصري،   التمييز   أشكال   مجيع   على   للقضاء   الدولية 

  التعدددذيب،   ضدددحااي   لتأهيدددل   اخليدددام   مركدددز و   العراقيدددة،   يدددة و التنم   نظمدددة وامل   املتحددددة،   األمدددم   لنصدددرة   الدوليدددة   والطدددالب 
  عدن   للددفاع   األفريقدي   امللتقدى و   اثايغدام،   ابسدوماي   م سسدة و   مندواا،   البلدان   أبقل   ملعنية ا   الدولية   املنظمة و   التحرير، و 

  زودفيندد   مجعيدة و   ، اإلنسدان   حلقدوق   الدوليدة   الشدبكة و   الدولية،   حدود“   بال   ”مراسلون   منظمة و   اإلنسان،   حقوق 
 . العاملية   ابروا   منظمة و   ، اإلمنائية   ابلسياسات   املتعلقة   والدعوة   التعليم   ألنشطة   اجلنوب(   )ريح 
 إطددددار يف ببيددددان أرمينيددددا ممثددددل أدىل ،2016 حزيران/يونيدددده 13 يف املعقددددودة الثانيددددة، اجللسددددة يفو  -44

 الرد. حق ممارسة
 حددق ممارسددة إطددار يف ببيدداانت أدىل ،2016 يونيدده/حزيران 14 يف املعقددودة الرابعددة، اجللسددة يفو  -45
 وكينيددا، واليدداابن، ومصددر، الدميقراطيددة، الكونغددو ومجهوريددة الدميقراطيددة، الشددعبية كددوراي  مجهوريددة ممثلددو الددرد

 .كوراي  ومجهورية
 كددوراي  مجهوريددة ممددثال اثنيددة مددرة الددرد يف احلددق ممارسددة إطددار يف نيببيددان أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -46

 والياابن. ،الدميقراطية الشعبية

 العام واألمني السامية املفوضية تقارير -ابء 
 املتحدددددة األمددددم مفددددوض انئددددب عددددرض ،2016 يونيدددده/حزيران 20 يف املعقددددودة ،18 اجللسددددة يف -47

 العدام واألمدني اإلنسدان حلقدوق السدامية املفوضدية أعددهتا الديت املواضيعية التقارير نسانإلا حلقوق السامي
 األعمال. جدول من 6و 5و 3و 2 البنود إطار يف
 /حزيددران 21 يف املعقددودة ،20 اجللسددة ويف نفسدده، اليددوم يف املعقددودتني ،19و 18 اجللسددتني يفو  -48
 انئبددة عرضددتها الدديت املواضدديعية التقددارير بشددأن عامددة ةمناقشدد  اإلنسددان حقددوق جملددس أجددرى ،2016 يونيدده

 جيم(. فرعال ،اثلثاا  الفصل )انظر األعمال جدول من 3و 2 البندين إطار يف السامي املفوض
 24 يف املعقددددددددودة ،31 اجللسددددددددة ويف ،2016 يونيدددددددده/حزيران 23 يف املعقددددددددودة ،27 اجللسددددددددة يفو  -49

 ويف األعمدددال، جددددول مدددن 5 البندددد بشدددأن عامدددة قشدددةمنا اإلنسدددان حقدددوق جملدددس أجدددرى يونيددده،/حزيران
 من 6 البند بشأن عامة مناقشة اإلنسان حقوق جملس أجرى  يونيه،/حزيران  27 يف  املعقودة  ،32  اجللسة
 5و 2 البندود إطدار السدامي املفدوض انئبدة عرضدتها الديت املواضديعية التقدارير ذلدك يف مبدا األعمال، جدول

 ابء(. الفرع ،سادساا  والفصل دال الفرع ،خامساا  صلالف )انظر األعمال جدول من 6و
  حلقددددددوق   املسدددددداعد   العددددددام   األمددددددني   قدددددددم   ، 2016  يونيدددددده / حزيران   29  يف   املعقددددددودة   ، 38  اجللسددددددة   يف و  -50

 أوكرانيا.   يف   اإلنسان   حقوق   حالة   عن   شفوايا   حتديثاا   ، 23/ 29  اإلنسان   حقوق   جملس   بقرار   عمالا   اإلنسان، 
 الشدددفوي التحدددديث بشدددأن حتددداور جلسدددة اإلنسدددان حقدددوق لدددسجم أجدددرى نفسدددها، اجللسدددة ويف -51

 ابء(. الفرع ،اا عاشر  الفصل )انظر اإلنسان حلقوق املساعد العام األمني قدمه الذي
  بشددأن   27/ 30  اإلنسددان   حقددوق   جملددس   بقددرار   عمددالا   السددامي،   املفددوض   قدددم   ، أيضدداا   نفسددها   اجللسددة   ويف  -52

 (. A/HRC/32/30)   ذلك   عن   تقريره   بوروندي،   يف   حقوق   حالة   لتحسني  القدرات   وبناء   التقنية  املساعدة   تقدمي 
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 حتداور جلسدة اإلنسدان حقدوق جملدس أجدرى نفسده، اليوم يف املعقودتني ،39و 38 اجللستني يف -53
 جيم(. الفرع ،اا عاشر  الفصل )انظر السامي املفوض قدمه الذي التقرير بشأن
 تقريددره ،29/21 اإلنسددان حقددوق لددسجم بقددرار عمددالا  السددامي، املفددوض عددرض ،39 اجللسددة يفو  -54
 (.A/HRC/32/18) ميامنار يف األخرى واألقليات الروهينغيا ملسلمي اإلنسان حقوق حالة عن
  تعزيدددز   بشدددأن   1/ 30  اإلنسدددان   حقدددوق   جملدددس   بقدددرار   عمدددالا   السدددامي،   املفدددوض   قددددم   نفسدددها،   اجللسدددة   ويف  -55

 . القرار   ذلك   تنفيذ   بشأن   السامية   مفوضية ل ل   وايا شف   حتديثاا   النكا،   سري   يف   اإلنسان   وحقوق  واملساءلة   املصاحلة 
  / حزيدددران   29  يف   املعقدددودة   ، 39  اجللسدددة   خدددالل   دارت   والددديت   ذلدددك   تلدددت   الددديت   العامدددة   املناقشدددة   خدددالل و  -56
 : ببياانت   التاليون   واملراقبون   املمثلون   أدىل   يونيه، / حزيران   30  يف   املعقودة   ، 40  اجللسة   خالل و   ، 2016 يونيه 
 معنيتني  دولتني هماتبصف ،النكا ريوس ميامنار ممثال )أ( 
 ابسدم أيضداا ) والتفيدا وغداان، أملانيدا، :اإلنسان حقوق جملس يف األعضاء الدول ممثلو )ب( 

 ،الربتغددددالو  ،إيطاليدددداو  يسددددلندا،وآ أيرلندددددا،و  ،أوكرانيدددداو  ،أملانيدددداو  ،ألبانيدددداو  ،إسددددتونياو  ،وأسددددرتاليا إسددددبانيا،
 ،مارشدددال جدددزرو  ،األسدددود اجلبدددلو  ا،وتشددديكي تركيدددا،و  ،واهلرسدددك والبوسدددنة بولنددددا،و  ،وبلغددداراي ،وبلجيكدددا

 مارينو، سانو  ،رومانياو  ،والدامنرك ،وجورجيا ،مولدوفا مجهوريةو  ،سابقاا  اليوغوسالفية مقدونيا مجهوريةو 
 لي تنشددتاين،و  ليتوانيددا،و   ،سددمرب كلو  ،التفيدداو  كندددا،و  ،وكرواتيددا ،وفنلندددا ،وفرنسددا السددويد،و  سددلوفينيا،و 
 ،هولنددداو  هنغدداراي،و  ،والنمسددا ،النددرويجو  الشددمالية، وأيرلندددا العظمددى لربيطانيددا املتحدددة اململكددةو  ،ةمالطدد و 

 واهلرسددك، البوسددنةو  ألبانيددا،و  األورويب، االحتدداد ابسددم) وهولندددا اليدداابن(،و  ،األمريكيددة املتحدددة والددوالايت
 التعددداون منظمددة ابسددم) (2)تانكسدد ابو  لي تنشددتاين(،و  وصدددربيا، ،سددابقاا  اليوغوسددالفية مقدددونيا ومجهوريددة
 مقددونيا ومجهوريدة وسويسدرا، السدعودية، العربيدة واململكة الروسي، واالحتاد كوراي،  ومجهورية ،اإلسالمي(
  انم وفييت الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة ،سابقاا  اليوغوسالفية

 وآيسدددلندا، وإسدددتونيا، والددددامنرك، وكنددددا، ن،وأذربيجدددا أسدددرتاليا، :املراقبدددة الددددول ممثلدددو )ج( 
 وتركيدا، واتيلند، وابكستان، والنرويج، ونيوزيلندا، ابالو(، ابسم أيضاا ) مارشال جزرو  والياابن، وأيرلندا،
  األمريكية املتحدة والوالايت

 املنتدددددىو  اإلنسددددان، حلقددددوق العربيددددة اللجنددددة :حكوميددددة غددددي منظمددددات عددددن مراقبددددون )د( 
 الطددالب رابطددةو  التدداميلي، الفرنسددي الثقددايف املركددز - هبددارا  ورابطددة والتنميددة، اإلنسددان وقحلقدد  اآلسدديوي

 أجل من بادراتاملو   و حبلل املستقل املركزو  أفريقيا،  أجل  من  الدويل  التضامن  رابطةو   فرنسا،  يف  تاميلال
 اتبددددادر ملا جمموعددددة - لشددددبابل املتكامددددل تمكددددنيال ومنظمددددة ووتدددد ، رايددددتس هيددددومن ومنظمددددة احلددددوار،
 لرابطددات الددويل االحتدادو  الدوليدة، الفرنسيسدكان منظمدة ابسدم أيضداا ) الدوليدة احلقدوقيني جلندةو  املشدرتكة،
 مجيع ملناهضة  الدولية  احلركةو   والعنصرية(،   التمييز  أشكال  مجيع  ملناهضة  الدولية  واحلركة  ،اإلنسان  حقوق
 األقليددددات، حقددددوق وفريددددق والثقافيددددة، يددددةتماعاالج للتنميددددة مبددددورورو ةورابطدددد  والعنصددددرية، التمييددددز أشدددكال

 األمدددم رصدددد وهيئدددة ،احمللدددي اجملتمدددع ومتكدددني التنميدددة حتقيدددق مجعيدددةو  براهدددار،و  ياغدددام،ت ابسدددومي م سسدددةو 
 العاملية. ابروا منظمةو  املتحدة،

 ممارسة إطار يف ببيان البحرين ممثل أدىل ،2016 يونيه/حزيران 30 يف  املعقودة  ،40  اجللسة  يفو  -57
 الرد. حق
 جدددول مددن 10 البنددد بشددأن عامددة مناقشددة اإلنسددان حقددوق جملددس أجددرى نفسددها، اجللسددة ويف -58

 جدددددول مددددن 10و 2 البندددددين إطددددار يف املقدمددددة الشددددفوية والتحددددديثات التقريددددر ذلددددك يف مبددددا األعمددددال،
 وضفدد امل ةوانئبدد  اإلنسددان حلقددوق املسدداعد العددام األمددنيو  اإلنسددان حلقددوق السددامي املفددوض مددن األعمددال،
 دال(. الفرع ،اا عاشر  الفصل )انظر السامي
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 واالقتصررررادية والسياسررررية املدنيررررة اإلنسرررران حقرررروق مجيرررر  ومحايررررة تعزيررررز -اثلثاا  
 التنمية يف احلق ذلك يف مبا والثقافية، واالجتماعية

 اخلاصة اإلجراءات بوالايت املكلفني م  التحاور جلسة -ألف 
 للمهاجرين اإلنسان حبقوق املعين اخلاص املقرر  

 حبقددددوق املعددددين اخلددددا  املقددددرر قدددددم ،2016 يونيدددده/حزيران 14 يف املعقددددودة الرابعددددة، اجللسددددة يف -59
 (.A/HRC/32/40) تقريره كريبو،  فرانسوا للمهاجرين، اإلنسان

 يف والسادسددة، اخلامسددة اجللسددتني يف دارت والدديت ذلددك تأعقبدد  الدديت التحدداور جلسددة خدداللو  -60
 :اخلا  املقرر إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اتاجله أدلت ،نفسه اليوم
 والصدددني، وبدددنغالدي ، ألبانيدددا، :اإلنسدددان حقدددوق جملدددس يف األعضددداء الددددول ممثلدددو أ() 
 الفلبددددني،و  ،سويسددددراو  السددددنغال،و  سددددلوفينيا،و  ،واتيلنددددد ،الربازيددددلو  إيطاليددددا، ابسددددم أيضدددداا ) (2)كوسددددتاريكاو 
 ومنطقدة الالتينيدة أمريكدا دول مجاعدة ابسدم) (2)كيدةالدوميني ريدةمهو واجل وكواب، ديفوار، وكوت املغرب(،و 

 وملددديف، وقيغيزسددتان، وكينيددا، وإندونيسدديا، واهلنددد، وغدداان، والسددلفادور، وإكددوادور، الكدداري،(، البحددر
 وابراغددواي، وبنمددا، اإلسددالمي(، التعدداون منظمددة عددن ابسددم أيضدداا ) (2)ابكسددتانو  واملغددرب، واملكسدديك،
 الددددول جمموعدددة ابسدددم أيضددداا ) أفريقيدددا وجندددوب الروسدددي، واالحتددداد كدددوراي،  ومجهوريدددة غدددال،ربتوال والفلبدددني،
  البوليفارية( - )مجهورية وفنزويال وسويسرا، األفريقية(،

 وكندددددددا، وبددددددنن، وأسددددددرتاليا، وأرمينيددددددا، وأنغددددددوال، أفغانسددددددتان، :املراقبددددددة الدددددددول ممثلددددددو )ب( 
 والسددددنغال، وبدددديو، والنيجددددر، ونيبددددال، وليبيددددا، اليددددا،يطوإ وهندددددوراس، واليددددوانن، ومصددددر، وكوسددددتاريكا،
  الرسويل والكرسي األمريكية، املتحدة والوالايت وتركيا، والسودان، وإسبانيا، وسياليون،

 األورويب  الحتادوا ،أورواب جملس :دوليتني حكوميتني منظمتني عن نامراقب )ج( 
 املغرب    يف   اإلنسان   حلقوق   الوطين   اجمللس   : اإلنسان   حلقوق   وطنية   م سسة   عن   مراقب  )د(  
 والتنميدة السدالم أجل من الدويل العمل منظمة :حكومية غي منظمات عن مراقبون )ه( 
  وم سسددة البحددرين، يف اإلنسددان وحقددوق الدميقراطيددة أجددل مددن أمريكيددونو  الكددربى، البحدديات منطقددة يف
 األطفدال، عدن للددفاع الدوليدة نظمدةملاو  اإلنسدان، حقدوق لدراسدات الصدينية اجلمعيدةو  الدوليدة، اريتاسك

 عددن للدددفاع األفريقددي امللتقددىو  التعددذيب، ضددحااي لتأهيددل اخليددام مركددزو  ،ةالدوليدد  الفرنسيسددكان ومنظمددة
 .اإلنسان ألرض الدويل االحتادو  الطفولة، إلنقاذ الدويل والتحالف اإلنسان، حقوق

 اخلتامية. مبالحظاته ىلوأد األسئلة على اخلا  املقرر رد السادسة، اجللسة ويف -61

 اإلنسان وحقوق املدق  الفقر سألةمب املعين اخلاص املقرر  
، قددددم املقدددرر اخلدددا  املعدددين مبسدددألة 2016يونيددده /حزيران 14يف اجللسدددة اخلامسدددة، املعقدددودة يف  -62

 (.Add.1-2و A/HRC/32/31وحقوق اإلنسان، فيليب ألستون، تقاريره )الفقر املدقع 
 بيانني ممثال شيلي ورومانيا بصفتهما دولتني معنيتني.نفسها، أدىل بويف اجللسة  -63

 يف والسادسددة، اخلامسددة اجللسددتني يف دارت والدديت ذلددك تأعقبدد  الدديت التحدداور جلسددة خدداللو  -64
 :اخلا  املقرر إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت ،نفسه اليوم



A/HRC/32/2 

15 GE.20-00546 

 وبلجيكدددا، وبدددنغالدي ، ألبانيدددا، :سدددانناإل حقدددوق جملدددس يف األعضددداء الددددول ممثلدددو )أ( 
 إيطاليدددددا، ابسدددددم أيضددددداا ) (2)كوسدددددتاريكاو  ،والصدددددني وبوتسدددددواان، القوميدددددات(، املتعدددددددة - )دولدددددة وبوليفيدددددا

 مجاعددة ابسددم) (2)الدومينيكيددة اجلمهوريددةو  وكددواب، املغددرب(،و  الفلبددني،و  ،سويسددراو  السددنغال،و  سددلوفينيا،و 
 وكينيدا، وإندونيسديا، واهلند، وفرنسا، وإثيوبيا، وإكوادور، الكاري،(، البحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول

 التعدددداون منظمددددة ابسددددم أيضدددداا ) (2)ابكسددددتانو  وانميبيددددا، واملغددددرب، واملكسدددديك، وملددددديف، وقيغيزسددددتان،
 أيضددداا ) أفريقيدددا جنددوبو  السدددعودية، العربيدددة واململكددة كدددوراي،  ومجهوريدددة والربتغددال، والفلبدددني، اإلسددالمي(،

  انم وفييت البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال وتوغو، األفريقية(، الدول جمموعة ابسم
 وإيدران وهنددوراس، وإريدرتاي، ومصدر، وبنن، وبيالروس، أسرتاليا، :املراقبة الدول ممثلو )ب( 

 يون،وسديال والسدنغال، والنيجدر، ونيبدال، وماليزاي، وليبيا، والكويت، وإيطاليا، اإلسالمية(، - )مجهورية
 األمريكية  املتحدة والوالايت وتونس، والسودان، وإسبانيا،

 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 موريتانيا    يف   اإلنسان   حلقوق   الوطنية   اللجنة   : اإلنسان   حلقوق   وطنية   م سسة   عن   مراقب  )د(  
 ،احملليددة قددزح قدوس جملتمعددات الددويل االئددتالف :حكوميدة غددي منظمدات عددن مراقبدون )ه( 
 من العاملية املبادرةو  الفقر، حدة من للت فيف الصني م سسةو  ،واالجتماعية االقتصادية احلقوق مركزو 

 مركدزو  الطالبيدة، للمنظمدات الددويل اإلسدالمي االحتدادو  والثقافية، واالجتماعية االقتصادية احلقوق أجل
 التعذيب. ضحااي لتأهيل اخليام
 اخلتامية. مبالحظاته وأدىل األسئلة على اخلا  املقرر رد سة،الساد اجللسة ويف -65

 والعقلية البدنية الصحة من ممكن مستوى أبعلى التمت  يف إنسان كل  حبق املعين اخلاص املقرر  
 كددل  حبددق املعددين اخلددا  املقددرر قدددم ،2016 يونيدده/حزيران 14 يف املعقددودة السادسددة، اجللسددة يف -66

 تقددددداريره راس،و بددددد  داينيدددددوس والعقليدددددة، البدنيدددددة الصدددددحة مدددددن ممكدددددن مسدددددتوى أبعلدددددى التمتدددددع يف إنسدددددان
(A/HRC/32/32 وAdd.1-2 وA/HRC/32/33.) 

 يف األطفدال واسدتغالل األطفدال بيدع سألةمب املعنية اخلاصة املقررة انضمت نفسها، اجللسة ويف -67
 املعاصددرة، الددرق أبشددكال ةاملعنيدد  ةاخلاصدد  ةواملقددرر  بوكيتشدديو، - بددوير دي مددود اإلابحيددة، املددواد ويف البغدداء
 نيجدددددياي إىل زايرهتدددددم عدددددن املشدددددرتك التقريدددددر لتقددددددمي ببيددددداانت واوأدلددددد  اخلدددددا  املقدددددرر إىل هبدددددوال، أورمددددديال

(A/HRC/32/32/Add.2.) 
 ابراغدوايو  نيجدياي ممدثال نيببيدان أدىل ،2016 يونيه/حزيران 15 يف املعقودة الثامنة، اجللسة يفو  -68
 تني.نيمع دولتني صفتهماب

 املعقودتني والتاسعة، الثامنة اجللستني يف دارت واليت ذلك  تأعقب  اليت  التحاور  جلسة  خاللو  -69
 :اخلا  املقرر إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت ،2016 يونيه/حزيران 15 يف
  وبوتسددددواان،   وبلجيكددددا،   اجلزائددددر،   : اإلنسددددان   حقددددوق   جملددددس   يف   األعضدددداء   الدددددول   ممثلددددو  )أ(  

  الكدداري،(،   البحددر   ومنطقددة   الالتينيددة   أمريكددا   دول   مجاعددة   )ابسددم   ( 2) الدومينيكيددة   اجلمهوريددة و   وكددواب،   والصددني، 
  واملغدددرب،   واملكسددديك،   وملدددديف،   وإندونيسددديا،   واهلنددد،   وأملانيدددا،   وفرنسدددا،   وإثيوبيدددا،   والسدددلفادور،   وإكددوادور، 

  وسدلوفينيا،   السدعودية،   العربيدة   واململكدة   سدي، رو ال   واالحتداد   الربازيدل(،   ابسدم   أيضداا )   الربتغدال و   والفلبني،  وبنما، 
  املتحددددة،   العربيدددة   واإلمدددارات   وتوغدددو،   وسويسدددرا،   األفريقيدددة(،   الددددول   جمموعدددة   ابسدددم   أيضددداا )   أفريقيدددا   وجندددوب 
   انم   وفييت   البوليفارية(،   -  )مجهورية   وفنزويال   الشمالية،   وأيرلندا   العظمى   لربيطانيا   املتحدة   واململكة 
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 وهنددددوراس، واليدددوانن، ومصدددر، وبدددنن، وبددديالروس، األرجنتدددني، :بدددةراقامل الددددول ممثلدددو )ب( 
 وابكسدتان، ونيوزيلنددا، ونيبدال، وموانكدو، ومداليزاي، وليتوانيدا، وإيطاليا، اإلسالمية(، - )مجهورية وإيران

 وأوروغواي  وتركيا، والسودان، وسياليون،
 صندوق :صلة ذات مةومنظ مت صصة ووكالة املتحدة ل مم اتبع كيان  عن مراقب )ج( 

 للسكان  املتحدة األمم
 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )د( 
 السدددكان أجدددل مدددن للعمدددل الكنديدددة املنظمدددة :حكوميدددة غدددي منظمدددات عدددن مراقبدددون )ه( 

 احدرتام ىلد ع للعمدل الدوليدة اللجندةو  اإلجنابيدة، احلقوق مركزو  ،األفريقي الدولية الثقافية املنظمةو  والتنمية،
 وحقددوق احملاكمددات عدالددة لدددعم الدددويل اجمللددسو  وتطبيقدده، والشددعوب اإلنسددان حلقددوق األفريقددي امليثدداق
 ،األمهدددات شدددأن لرفعدددة الدوليدددة املنظمدددة ابسدددم أيضددداا ) األطفدددال عدددن للددددفاع الدوليدددة املنظمدددةو  ،اإلنسدددان

 الدوليدددة والرابطدددة ،للتشددداور مليدددةعاال األصددددقاء جلندددةو  اآلن، واحلريدددة (،الشدددوارع أبطفدددال املعنيدددة اجلمعيدددةو 
 واالحتداد ،واملثليدات املثليدني ابنددماج املعنيدة للجمعيدات اهلولنددي االحتداد ابسدم أيضداا ) واملثليني للمثليات
 التنمويدة املنظمدةو  ية(،اناجلنسد  اهلوية ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي واملثليني املثليات حلقوق السويدي
 األمريكتني. يف الرمحة أخوات منظمةو  العراقية،

 وأدىل األسئلة على اخلا  املقرر رد ،2016 يونيه/حزيران  15  يف  املعقودة  التاسعة،  اجللسة  يفو  -70
 اخلتامية. مبالحظاته

 واألطفال النساء سيما ال ابألشخاص، ابالجتار ةاملعني ةاخلاص ةاملقرر   
 املعنيدددددة اخلاصدددددة املقدددددررة قددددددمت ،2016 يونيددددده/حزيران 14 يف املعقدددددودة السادسدددددة، اجللسدددددة يف -71

 A/HRC/32/41) تقاريرهدا ياماريندارو،ج سياتغرا ماراي واألطفال، النساء سيما ال ابألش ا ، ابالجتار
 (.Add.1و Corr.1و
 معنية.   دولة   بصفته   األردن   ممثل   ببيان   أدىل   ، 2016  يونيه / حزيران   15  يف   املعقودة   الثامنة،   اجللسة   يف و  -72
 املعقودتني والتاسعة، الثامنة اجللستني يف دارت واليت ذلك  تأعقب  اليت  التحاور  جلسة  خاللو  -73
 :ةاخلاص ةاملقرر  إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت ،2016 يونيه/حزيران 15 يف
 ابسدم أيضداا ) (2)بديالروسو  اجلزائدر، :اإلنسدان حقدوق جملدس يف األعضاء الدول ممثلو )أ( 

 بددنغالدي ،و  البحددرين،و  ،أوزبكسددتانو  ،املتحدددة العربيددة اإلمدداراتو  ،إكددوادورو  ،إريددرتايو  ،الروسددي االحتدداد
 شدددديلي،و  ،الشددددعبية الدميقراطيددددة الو مجهوريددددةو  ،تركمانسددددتانو  القوميددددات(، املتعددددددة - )دولددددة بوليفيدددداو 
 ،اريدددة(البوليف - )مجهوريدددة وفندددزويال ،الفلبدددنيو  طاجيكسدددتان،و  سدددنغافورة،و  قيغيزسدددتان،و  كازاخسدددتان،و 
 وإكدوادور، وكدواب، والصدني، وبوتسدواان، وبلجيكدا، اهلند(،و  نيكاراغوا،و  نيجياي،و  مصر،و  ليبيا،و  قطر،و 

 والفلبني،  واملغرب،  وملديف،  وقيغيزستان،  وإندونيسيا،  واهلند،  وأملانيا،  وجورجيا،  وإثيوبيا،  والسلفادور،
  البوليفارية( - )مجهورية الزويوفن وتوغو، وسويسرا، الروسي، واالحتاد كوراي،  ومجهورية

 واهلرسدددك، والبوسدددنة وبددديالروس، والنمسدددا، وأسدددرتاليا، أرمينيدددا، :املراقبدددة الددددول ممثلدددو )ب( 
 والعراق،  اإلسالمية(،  -  )مجهورية  وإيران  وهندوراس،  واليوانن،  وإستونيا،  ومصر،  وجيبو ،  وكوستاريكا،
 والسدددودان، وسددياليون، وصدددربيا، مولدددوفا، ومجهوريددة ،ونيبدددال اي،ومدداليز  والكويدددت، وإيطاليددا، وإسددرائيل،
  وأوروغواي األمريكية، املتحدة والوالايت وتركيا، واتيلند،

 املنظمدة :صدلة ذات ومنظمدة مت صصدة ووكالدة املتحدة ل مم اتبع كيان  عن مراقب )ج( 
 للهجرة  الدولية
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 اإلسالمي    التعاون   منظمة و   ، األورويب   االحتاد   : دوليتني   حكوميتني   منظمتني   عن   ن ا مراقب  )د(  
 القددس يف جدون لسدانت ملالطدة املسدتقلة السديادة يذ العسدكري النظدام عدن املراقب )ه( 

 ومالطة  ورودس
  اآلسديوي   املركدز و   ألفريقيدا،   الدوليدة   الثقافية   املنظمة  : حكومية  غي  منظمات  عن  مراقبون  )و(  

  حددددة   مددن   للت فيددف   الصددني   م سسدددة و   ، والعشددرين   ث الثالدد   جيوفدداين   البدددااب   مجاعددة   رابطددة و   القانونيددة،   للمددوارد 
 العاملية.   ابروا   منظمة و   األمريكتني،   يف   الرمحة   أخوات   منظمة و   للتشاور،   العاملية   األصدقاء   جلنة و   الفقر، 
 األسددئلة علددى اخلاصددة املقددررة ردت ،2016 يونيدده/حزيران 15 يف املعقددودة التاسددعة، اجللسددة يفو  -74

 اخلتامية. مبالحظاهتا وأدلت
 الرد. حق ممارسة إطار يف ببيانني واتيلند إندونيسيا ممثال أدىل نفسها، اجللسة ويف -75

 واحملامني القضاة ابستقالل املعنية اخلاصة املقررة  
 املعنيددددددة اخلاصدددددة املقددددددررة قددددددمت ،2016 يونيددددده/حزيران 15 يف املعقددددددودة التاسدددددعة، اجللسدددددة يف -76

 (.Add.1و A/HRC/32/34) هايتقرير  ،بينتو مونيكا واحملامني، القضاة ابستقالل
 معنية. دولة بصفتها بيساو - غينيا ممثل ببيان أدىل نفسها، اجللسة ويف -77
 15 يف املعقدددودة التاسدددعة، اجللسدددة يف دارت والددديت ذلدددك تأعقبددد  الددديت التحددداور جلسدددة خددداللو  -78

 ببيدددداانت التاليددددة هدددداتجلا أدلددددت يونيدددده،/حزيران 16 يف املعقددددودة ،11 اجللسددددة ويف ،2016 يونيدددده/حزيران
 :ةاخلاص ةاملقرر  إىل أسئلة ووجهت

 املتعددة - )دولة وبوليفيا بلجيكا، :اإلنسان حقوق جملس يف األعضاء الدول  ممثلو )أ( 
 الالتينيددة أمريكددا دول مجاعددة )ابسددم (2)الدومينيكيددة اجلمهوريددةو  وكددواب، والصددني، وبوتسددواان، القوميددات(،
 وانميبيددددا، وملددددديف، والتفيددددا، وقيغيزسددددتان، واهلنددددد، وفرنسددددا، كددددوادور،إو  الكدددداري،(، البحددددر ومنطقددددة
 واالحتاد كوراي،  ومجهورية والربتغال، والفلبني، اإلسالمي(، التعاون منظمة ابسم) (2)ابكستانو   ونيجياي،
  البوليفارية( - )مجهورية وفنزويال وتوغو، الروسي،

 اإلسددالمية(، - )مجهوريددة وإيددران وإسددتونيا، ومصددر، األرجنتددني، :املراقبددة الدددول ممثلددو )ب( 
  األمريكية املتحدة والوالايت وتونس، وابكستان، وإسرائيل،

 األورويب  واالحتاد ،أورواب جملس :دوليتني حكوميتني منظمتني عن نامراقب )ج( 
 وحقددددوق الدميقراطيددددة أجددددل مددددن أمريكيددددون :حكوميددددة غددددي منظمددددات عددددن مراقبددددون )د( 

 رابطدةو  الطفل، بقاء أجل من البوركينية والرابطة القانونية، للموارد اآلسيوي واملركز ين،البحر  يف اإلنسان
 احلكوميددة غددي املنظمددات شددبكةو  ،أفريقيددا أجددل مددن الدددويل التضددامن ورابطددة فرنسددا، يف تاميددلال الطددالب
 دار سسددة  مو  ،هبددا والنهددوض اإلنسددان حقددوق عددن للدددفاع املكسدديكية اللجنددةو  الدددويل، للتبددادل الصددينية
 الدوليدة، احملدامني ةورابطد  اجلنوبيدة، أمريكدا هندود اجمللدسو  الدوليدة(، احملدامني رابطدة ابسم) اإلنسان حقوق

 اإلسالمي. العامل م مترو  اإلنسان(، حلقوق الدولية اخلدمة منظمة ابسم أيضاا ) الدولية احلقوقيني جلنةو 
 البوليفاريددة فنددزويال مجهوريددة أاثرت ،2016 يونيدده/حزيران 15 يف املعقددودة التاسددعة، اجللسددة يفو  -79
 دولدة إىل اإلشدارة علدى واعرتضدت األمريكيدة، املتحددة الدوالايت بده أدلدت الذي البيان شأنب نظام نقطة
 .ةاخلاص ةاملقرر  تقرير يف ذكرها يرد مل
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 .(4)وفود ثالثة عارضتها بينما (3)النظام نقطة وفود أربعة أيدتو  -80
 حقددددوق جملددددس أجددددرى العامددددة، للجمعيددددة الددددداخلي النظددددام مددددن 127و 113 املددددادتني مبوجددددبو  -81

 يف مدذكورة غدي دولدة إىل البيدان يف إشدارة هنداك كاندت  إذا مدا مسألة على األمساء بنداء تصويتاا  اإلنسان
 11 وامتنددداع صددواتا  12 مقابددل صددواتا  13 أبغلبيدددة إجيابيددة التصددويت نتيجددة وكاندددت .ةاخلاصدد  ةاملقددرر  تقريددر
 التصويت. عن عضواا 
 األسدددددئلة علدددددى اخلاصدددددة املقدددددررة ردت ،2016 يونيددددده/حزيران 16 يف املعقدددددودة ،11 اجللسدددددة يفو  -82

 اخلتامية. مبالحظاهتا وأدلت
 يف ببيدانني ومصدر الصدني ممدثال أدىل ،2016 يونيه/حزيران 15 يف املعقودة التاسعة، اجللسة يفو  -83
 الرد. حق ممارسة إطار
 البوليفاريدددة فندددزويال مجهوريدددة ممثدددل أدىل ،2016 يونيددده/حزيران 16 يف ودةاملعقددد  ،13 اجللسدددة يفو  -84
 الرد. حق ممارسة إطار يف ببيان

 الدويل والتضامن اإلنسان قوقحب املعنية ةاملستقل ةاخلبي   
 حبقدوق املعنية املستقلة اخلبية قدمت ،2016 يونيه/حزيران 15 يف املعقودة التاسعة، اجللسة يف -85

 (.Add.1و A/HRC/32/43) هايتقرير  داندان، فرجينيا الدويل، لتضامناو  اإلنسان
 معنية. دولة بصفته املغرب ممثل ببيان أدىل نفسها، اجللسة ويف -86
 .املغرب يف اإلنسان حلقوق الوطين اجمللس ممثل ببيان أدىل ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -87
 15 يف املعقدددودة التاسدددعة، اجللسدددة يف تدار  والددديت ذلدددك تأعقبددد  الددديت التحددداور جلسدددة خددداللو  -88

 ببيدددداانت التاليددددة اجلهددددات أدلددددت يونيدددده،/حزيران 16 يف املعقددددودة ،11 اجللسددددة ويف ،2016 يونيدددده/حزيران
 :ةاملستقل ةاخلبي  إىل أسئلة ووجهت

 - )دولددددة وبوليفيددددا بددددنغالدي ، :اإلنسددددان حقددددوق جملددددس يف األعضدددداء الدددددول ممثلددددو )أ( 
 الالتينيدددة أمريكدددا دول مجاعدددة )ابسدددم (5)الدومينيكيدددة اجلمهوريدددةو  وكدددواب، لصدددني،او  القوميدددات(، املتعدددددة
 التعددددداون منظمدددددة ابسدددددم) (5)ابكسدددددتانو  واهلندددددد، والسدددددلفادور، وإكدددددوادور، الكددددداري،(، البحدددددر ومنطقدددددة

  أفريقيا وجنوب وقطر، والفلبني، وبنما، اإلسالمي(،
 الكويت و  مصر :تنيمراقب تنيدول ممثال )ب( 
 والعشددرين الثالددث جيوفدداين البددااب مجاعددة رابطددة :حكوميددة غددي منظمددات عددن بددوناقمر  )ج( 
 إدمونددد ومنظمددة بددول، دي فينسددنت للقددديس اإلحسددان وأخددوات القلددوب، آتخددي مجعيددة سددماب أيضدداا )

رمَييني م سسةو  الدولية، رايس
َ
 األوسدا  يف الدوليدة التبشديية احلركةو  ،غااي م سسةو  ،الدويل للتضامن امل

 مدن الددوليني املتطدوعني منظمدةو  التعلديم، وحريدة التعلديم يف للحدق الدوليدة املنظمدةو  املستقلة، يةتماعاالج
 رابطدةو  ،السداليزيني بوسدكو دون ألتبداع الددويل أوسيلياتريتشدي ماراي معهدو  ،والتنمية والتعليم املرأة أجل

  )ابكدس للسدالم الدوليدة ةوليكيد الكاث واحلركدة اجلديددة  اإلنسدانية ومنظمدة ،االسدتئماين لوسديس صندوق
 املتحدة األمم لنصرة الدولية والطالب الشباب حركةو  (،نظيفة طاقة أجل من األرض رابطةو   ،كريسيت(
__________ 

 كواب.و القوميات(،  املتعددة -بوليفيا )دولة و إكوادور، و اد الروسي، االحت (3)

 .واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والوالايت املتحدة األمريكيةأملانيا،  (4)

 دولة مراقبة يف جملس حقوق اإلنسان متحدثة ابسم دول أعضاء ودول مراقبة. (5)
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 التصددداحل حركدددةو  ،ميددرتان" دانييدددل م سسددة :احلدددرايت "فرنسددداو ،األمريكيددة احلقدددوقيني رابطددة ابسدددم أيضدداا )
 الدميقراطي(. للشباب العاملي االحتادو  ،الدولية

 األسددئلة علددى املسددتقلة اخلبددية ردت ،2016 يونيدده/حزيران 16 يف املعقددودة نفسددها، اجللسددة ويف -89
 .اخلتامية مبالحظاهتا وأدلت

 األعمال مؤسسات من وغيها الوطنية عرب والشركات اإلنسان حقوق مبسألة املعين العامل الفريق  
 مبسددألة املعددين العامددل الفريددق رئدديس قدددم ،2016 يونيدده/حزيران 16 يف املعقددودة ،11 اجللسددة يف -90

 الفريددق تقددارير ،يبيسدد  داندديت األعمددال، م سسددات مددن وغيهددا الوطنيددة عددرب والشددركات اإلنسددان حقددوق
 (.Add.1-4و A/HRC/32/45) العامل

 معنية. دولة ابصفته الربازيل ممثل ببيان أدىل نفسها، اجللسة ويف -91
 16 يف املعقودتني ،13و 11 اجللستني يف دارت  واليت  ذلك  تأعقب  اليت  التحاور  جلسة  خاللو  -92

 ببيدددداانت التاليددددة اجلهددددات أدلددددت يونيدددده،/حزيران 17 يف املعقددددودة ،14 اجللسددددة ويف ،2016 يونيدددده/حزيران
 :العامل الفريق رئيس إىل أسئلة ووجهت

 - لة)دو  وبوليفيا وبلجيكا، ألبانيا، :اإلنسان حقوق جملس  يف  األعضاء  الدول  ممثلو )أ( 
 ونيجدددياي، واملكسددديك، وإندونيسددديا، وغددداان، وأملانيدددا، وإكدددوادور، وكدددواب، والصدددني، القوميدددات(، املتعدددددة
 وأيرلندددددا العظمددددى لربيطانيددددا املتحدددددة واململكددددة وسويسددددرا، أفريقيددددا، وجنددددوب الروسددددي، واالحتدددداد وقطددددر،

  البوليفارية( - )مجهورية وفنزويال الشمالية،
  -  )مجهوريددة   وإيددران   ومصددر،   وتشدديكيا،   وشدديلي،   والربازيددل،   أسددرتاليا،   : بددة املراق   الدددول   ممثلددو  )ب(  

 فلسطني    ودولة   األمريكية،   املتحدة   والوالايت   وتونس،   وإسبانيا،   والنرويج،   والنيجر،   وموزامبيق،   اإلسالمية(، 
 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 حلقددددوق اإلقليمددددي املركددددزو  اخلددددوئي، ةسسدددد م   :حكوميددددة غددددي منظمددددات عددددن مراقبددددون )د( 

 اخلدمدة ومنظمدة الدوليدة، احلقدوقيني جلندةو  اجلنوبيدة، أمريكدا ودهند  جملدسو  اجلنسدني، بني والعدل اإلنسان
 اإلنسان. حلقوق الدولية

 األسددئلة علددى العامددل الفريددق رئدديس رد ،2016 يونيدده/حزيران 17 يف املعقددودة ،14 اجللسددة يفو  -93
 اخلتامية. مبالحظاته وأدىل

 والتعبي الرأي حرية يف احلق ومحاية بتعزيز املعين اخلاص املقرر  
 ومحايددة بتعزيددز املعددين اخلددا  املقددرر قدددم ،2016 يونيدده/حزيران 16 يف املعقددودة ،11 اجللسددة يف -94
 (.A/HRC/32/38) تقريره كاي،  يفداد والتعبي، الرأي حرية يف احلق
 16 يف املعقودتني ،13و 11 اجللستني يف دارت  واليت  ذلك  تقبأع  اليت  التحاور  جلسة  خاللو  -95

 ببيدددداانت التاليددددة اجلهددددات أدلددددت يونيدددده،/حزيران 17 يف املعقددددودة ،14 اجللسددددة ويف ،2016 يونيدددده/حزيران
 :اخلا  املقرر إىل أسئلة ووجهت

  ، صدني وال   وبوتسدواان،   وبلجيكدا،   ألبانيدا،   : اإلنسدان   حقدوق   جملدس   يف   األعضداء   الدول   ممثلو  )أ(  
  وأملانيدا،   وفرنسا،   الكاري،(،   البحر   ومنطقة   الالتينية   أمريكا   دول   مجاعة   ابسم )   ( 5) الدومينيكية   اجلمهورية و   وكواب، 
  سددم )اب   ( 5) ابكسددتان و   ونيجددياي،   وهولندددا،   واملكسدديك،   وملددديف،   وليبيددا،   والتفيددا،   وقيغيزسددتان،   واهلنددد،   وغدداان، 
  وسويسددرا،   أفريقيددا،   وجنددوب   وسددلوفينيا،   الروسددي،   واالحتدداد   ال، والربتغدد   وابراغددواي،   اإلسددالمي(،   التعدداون   منظمددة 
   البوليفارية(   -  )مجهورية   وفنزويال   الشمالية،   وأيرلندا   العظمى   لربيطانيا  املتحدة   واململكة 
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 وكوسددددتاريكا، فاسددددو، وبوركينددددا والنمسددددا، وأسددددرتاليا، أرمينيددددا، :املراقبددددة الدددددول ممثلددددو )ب( 
 والنيجدددر، ونيوزيلنددددا، وليبيدددا، واليددداابن، اإلسدددالمية(، - )مجهوريدددة نوإيدددرا وإسدددتونيا، ومصدددر، وتشددديكيا،
 والدددوالايت وتركيدددا، وفنلنددددا، فنلنددددا(، ابسدددم أيضددداا ) السدددويدو  وإسدددبانيا، وبولنددددا، وابكسدددتان، والندددرويج،
  األمريكية املتحدة

 األورويب  واالحتاد ،أورواب جملس :دوليتني حكوميتني منظمتني عن نامراقب )ج( 
 ،القدومي الدوعي حركدة :نيغدارا كيسديدران  ألديان :حكوميدة غي منظمات عن مراقبون )د( 
 حلقوق اآلسيوي املنتدىو  الرقابة، ملناهضة الدويل املركز :19 واملادة السالم، وم سسة ،اخلوئي م سسةو 

 التعليمية التنمية منظمةو  ،الدولية احملامني  رابطةو   ،اإلنسان  حلقوق  هلسنكي  م سسةو   ،والتنمية  اإلنسان
 .الصحافة شعار محلةو  ،التشاركية الدميقراطية أجل من الشعوب تضامن م سسةو  ،الدولية

 وأدىل األسدددئلة علدددى اخلدددا  املقدددرر رد ،2016 يونيددده/حزيران 16 يف املعقدددودة ،13 اجللسدددة يفو  -96
 اخلتامية. مبالحظاته

 الرد. حق ممارسة إطار يف واتيلند ومصر الصني ممثلو ببياانت أدىل نفسها، اجللسة ويف -97

 التعليم يف ابحلق املعين اخلاص املقرر  
 يف ابحلدددددق املعدددددين اخلدددددا  املقدددددرر قددددددم ،2016 يونيددددده/حزيران 17 يف املعقدددددودة ،14 اجللسدددددة يف -98

 (.Add.1و A/HRC/32/37) هيتقرير  سين ، كيشور  التعليم،
 نية.عم دولة بصفتها فيجي ممثل ببيان أدىل نفسها، اجللسة ويف -99
 17 يف املعقودتني ،15و 14 اجللستني يف دارت  واليت  ذلك  تأعقب  اليت  التحاور  جلسة  خاللو  -100

 :اخلا  املقرر إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت ،2016 يونيه/حزيران
 )دولة وبوليفيا  وبنغالدي ،   اجلزائر،  :اإلنسان  حقوق  جملس  يف  األعضاء  الدول  ممثلو )أ( 
 أمريكددددا دول مجاعددددة )ابسددددم (5)الدومينيكيددددة واجلمهوريددددة والصددددني، وبوتسددددواان، القوميددددات(، عددددددةتامل -

 مصددر(،و  ،والسددنغال ،الربتغددال ابسددم أيضدداا ) والسددلفادور وإكددوادور، الكدداري،(، البحددر ومنطقددة الالتينيددة
 واملغدرب، واملكسديك، وملدديف، والتفيدا، وقيغيزستان، وإندونيسيا، وغاان، وجورجيا، وفرنسا، وإثيوبيا،
 وقطددر والربتغددال، وابراغددواي، وبنمددا، ،اإلسددالمي( التعدداون منظمددة ابسددم أيضدداا ) (5)وابكسددتان ونيجددياي،

 ،واتيلند ،الربازيلو   ،إيطاليا  ابسم  أيضاا )  وسلوفينيا  الروسي،  واالحتاد  ، العربية(  الدول  جمموعة  ابسم  أيضاا )
  وتوغو أفريقيا، وجنوب ،واملغرب( ،والفلبني ،وسويسرا ،والسنغال ،وكوستاريكا

 ومصدر، وكوسدتاريكا، فاسدو، وبوركينا وبنن، والبحرين، أسرتاليا، :املراقبة الدول ممثلو )ب( 
 والنيجددددر، ومددددايل، ومدددداليزاي، وليتوانيددددا، وإيطاليددددا، وأيرلندددددا، اإلسددددالمية(، - )مجهوريددددة وإيددددران وإسددددتونيا،
 وتونس  وسياليون، وبولندا،

 منظمدة :صدلة ذات ومنظمدة مت صصدة ووكالدة املتحددة ل مدم اتبع كيان  عن مراقب )ج( 
 )اليونسكو(  والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم
 األورويب  واالحتاد ،أورواب جملس :دوليتني حكوميتني منظمتني عن نامراقب )د( 
 أةر املدددد  احتددددادو  التقدميددددة، االتصدددداالت رابطددددة :حكوميددددة غددددي منظمددددات عددددن مراقبددددون )ه( 

 التحرير.و  والثقافية، واالجتماعية االقتصادية حلقوقا أجل من العاملية املبادرةو  ،ةالكوبي
 اخلتامية. مبالحظاته وأدىل األسئلة على اخلا  املقرر رد ،15 اجللسة ويف -101
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  مجعيات تكوين حرية يف واحلق السلم  التجم  حرية يف ابحلق املعين اخلاص املقرر  
 حريدة يف ابحلدق املعدين اخلدا  املقدرر قددم ،2016 يونيده/حزيران 17 يف املعقدودة ،14 اجللسة يف -102

 (.Add.1-3و A/HRC/32/36) تقاريره كياي،  ماينا مجعيات، تكوين حرية يف واحلق السلمي التجمع
 معنيتني. دولتني بصفتهما شيليو  كوراي  مجهورية ممثال نيببيان أدىل نفسها، اجللسة ويف -103
 17 يف املعقودتني ،15و 14 اجللستني يف دارت  واليت  ذلك  تأعقب  اليت  التحاور  جلسة  لخالو  -104

  :اخلا  املقرر إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت ،2016 يونيه/حزيران
 )دولدة وبوليفيدا وبلجيكدا، اجلزائدر، :اإلنسدان حقدوق جملدس يف األعضداء الددول ممثلو )أ( 
 أمريكا دول مجاعة ابسم) (5)الدومينيكية واجلمهورية وكواب، والصني، وبوتسواان، (،القوميات املتعددة -

 والتفيدا، وقيغيزسدتان، وإندونيسيا، واهلند، وغاان، وجورجيا، وفرنسا، الكاري،(، البحر ومنطقة الالتينية
 السددددعودية، بيدددةعر ال واململكدددة الروسدددي، واالحتددداد والربتغددددال، والفلبدددني، وابراغدددواي، ونيجدددياي، وملدددديف،
 - )مجهوريدة وفندزويال الشدمالية، وأيرلنددا العظمدى لربيطانيدا املتحددة واململكدة وسويسدرا، أفريقيا، وجنوب

  انم وفييت البوليفارية(،
 وإيددددران وإسددددتونيا، ومصددددر، وتشدددديكيا، وكوسددددتاريكا، أسددددرتاليا، :املراقبددددة الدددددول ممثلددددو )ب( 

 والنددددددرويج، والنيجددددددر، ونيوزيلندددددددا، وميامنددددددار، وليتوانيددددددا، ،اليدددددداوإيط وأيرلندددددددا، اإلسددددددالمية(، - )مجهوريددددددة
 والددوالايت وأوكرانيددا، وتددونس، السددورية، العربيددة واجلمهوريددة والسددودان، وسددياليون، وبولندددا، وابكسددتان،

 فلسطني  ودولة األمريكية، املتحدة
 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 ،القدومي الدوعي حركدة :نيغدارا كيسديدران  ألديان :حكوميدة غي ظماتنم عن مراقبون )د( 
 لدراسدددات القددداهرة معهددددو  والتنميدددة، اإلنسدددان حلقدددوق اآلسددديوي املنتددددىو  األمريكيدددة، احلقدددوقيني رابطدددةو 

 أولويددة بشددأن الدوليددة والعمددل املعلومددات شددبكةو  املددواطنني، ملشدداركة يالعددامل التحددالفو  اإلنسددان، حقددوق
 نظمدةوامل اإلنسدان، حلقدوق الدوليدة اخلدمدة ومنظمة اإلنسان، حقوق دار م سسةو  اآلن، يةر احلو  ،الغذاء
 ة.التشاركي الدميقراطية أجل من الشعوب تضامن م سسةو  العراقية، يةو التنم
 اخلتامية. مبالحظاته وأدىل األسئلة على اخلا  املقرر رد ،15 اجللسة ويف -105
 الرد.   حق   ممارسة   إطار   يف   ببيان   الروسي   االحتاد   ممثل   أدىل   نفسه،   اليوم   يف   املعقودة   ، 16  اجللسة   ويف  -106

 وعواقبه وأسبابه املرأة ضد العنف سألةمب املعنية اخلاصة املقررة  
  العندددف   سدددألة مب   املعنيدددة   اخلاصدددة   املقدددررة   قددددمت   ، 2016  يونيددده / حزيران   17  يف   املعقدددودة   ، 16  اجللسدددة   يف  -107
 (. Add.1-3و   Corr.1و  A/HRC/32/42)   تقاريرها   سيمونوفيت ،   كا راف دوب   وعواقبه،   وأسبابه   املرأة   ضد 

 معنية. دوالا  بصفتها والسودان أفريقيا وجنوب جورجيا ممثلو ببياانت أدىل نفسها، اجللسة ويف -108
 ببيان. جورجيا يف املظامل( )أمني العام احملامي ممثل أدىل ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -109
 17 يف املعقدددددودة ،16 اجللسدددددة يف دارت والددددديت ذلدددددك تأعقبددددد  يتالددددد  اورالتحددددد  جلسدددددة خددددداللو  -110

 التاليدددددة اجلهدددددات أدلدددددت ،2016 يونيددددده/حزيران 20 يف املعقدددددودة ،17 اجللسدددددة ويف ،2016 يونيددددده/حزيران
 :ةاخلاص ةاملقرر  إىل أسئلة ووجهت ببياانت

 - )دولة ايفيبولو  بلجيكا،و  ألبانيا، :اإلنسان حقوق جملس  يف  األعضاء  الدول  ممثلو )أ( 
 أمريكددا دول مجاعددة ابسددم) (5)الدومينيكيددة اجلمهوريددةو  كددواب،و  الصددني،و  بوتسددواان،و  القوميددات(، املتعددددة
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 ملدديف،و  التفيدا،و  قيغيزسدتان،و  غداان،و  أملانيدا،و  فرنسدا،و  إكوادور،و  الكاري،(، البحر ومنطقة الالتينية
 بنمددددا،و  اإلسددددالمي(، التعدددداون منظمددددة ابسددددم) (5)ابكسددددتانو  نيجددددياي،و  انميبيددددا،و  املغددددرب،و  املكسدددديك،و 
 الروسددي، االحتددادو  كددوراي،  مجهوريددةو  العربيددة(، الدددول جمموعددة ابسددم أيضدداا ) قطددرو  الربتغددال،و  ابراغددواي،و 
 العربيددددة اإلمدددداراتو  توغددددو،و  سويسددددرا،و  األفريقيددددة(، الدددددول جمموعددددة )ابسددددم أفريقيددددا جنددددوبو  سددددلوفينيا،و 

 البوليفارية(  - )مجهورية فنزويالو  الشمالية، وأيرلندا العظمى انيالربيط املتحدة اململكةو  املتحدة،
 بدددنن،و  أسدددرتاليا،و  أرمينيدددا،و  األرجنتدددني،و  أنغدددوال،و  أفغانسدددتان، :املراقبدددة الددددول ممثلدددو )ب( 
 فنلندا،و  فيجي،و  إستونيا،و  الدامنرك،و  تشيكيا،و  كرواتيا،و   كولومبيا،و   شيلي،و   كندا،و   بلغاراي،و   الربازيل،و 
 لي تنشدتاين،و  األردن،و  اليداابن،و  إيطاليدا،و  اإلسدالمية(، - )مجهوريدة إيرانو  بيساو، - غينياو  انن،يو الو 
 مجهوريددةو  ابكسددتان،و  النددرويج،و  النيجددر،و  نيبددال،و  ميامنددار،و  األسددود، اجلبددلو  مددايل،و  مدداليزاي،و  ليتوانيددا،و 

 املتحددددة الدددوالايتو  تركيدددا،و  ،نستدددو و  اتيلندددد،و  السدددودان،و  إسدددبانيا،و  وبرينسدددي،، تدددومي نسددداو  مولددددوفا،
 أوروغواي و  األمريكية،

  األورويب واالحتاد ،أورواب جملس :دوليتني حكوميتني منظمتني عن نامراقب )ج( 
 القددس يف جدون لسدانت ملالطدة املسدتقلة السديادة يذ العسدكري النظدام عدن راقبامل )د( 

 ومالطة  ورودس
 وحقددددوق الدميقراطيددددة أجددددل مددددن كيددددونأمري :حكوميددددة غددددي منظمددددات عددددن مراقبددددون )ه( 

 الكددداثوليكي املكتدددبو  والتنميدددة، اإلنسدددان حقدددوق أجدددل مدددن املسدددكوين التحدددالف البحدددرين، يف اإلنسدددان
 الكددوري واجمللددس ،اإلنسددان حقددوق جمددال يف املتحدددة األمددم بسياسددة املعددين كددوراي  مركددزو  للطفولددة، الدددويل
 الشدباب حركدةو  التحريدر، حركدةو  العسدكري، اجلنسدي االسدرتقاق إطدار يف اليداابن جنددهتن الالئي للنساء
 املواطنني(. ملشاركة العاملي التحالف ابسم أيضاا ) واحلرية للسلم الدولية النسائية الرابطةو  رين،املنتص
 األسدددددئلة علدددددى اخلاصدددددة املقدددددررة ردت ،2016 يونيددددده/حزيران 20 يف املعقدددددودة ،17 اجللسدددددة يفو  -111

 اخلتامية. مبالحظاهتا وأدلت

 واملمارسة القانون يف املرأة ضد التمييز مبسألة املعين العامل الفريق  
 مبسألة املعين العامل الفريق رئيسة قدمت ،2016 يونيه/حزيران 17 يف املعقودة ،16 اجللسة يف -112

 A/HRC/32/44) العامددددل الفريددددق تقددددارير راداي، فرانسدددديس واملمارسددددة، القددددانون يف املددددرأة ضددددد التمييددددز
 (.Add.1-2و

 معنيتني.   دولتني   بوصفهما   األمريكية   املتحدة   والوالايت   السنغال   ممثال   ني ببيان   أدىل   نفسها،   اجللسة   ويف  -113
 17 يف دةو املعقددددد  ،16 اجللسدددددة يف دارت والددددديت ذلدددددك تأعقبددددد  يتالددددد  التحددددداور جلسدددددة خددددداللو  -114

 ببيدددداانت التاليددددة هدددداتاجل أدلددددت يونيدددده،/حزيران 20 يف املعقددددودة ،17 اجللسددددة ويف ،2016 يونيدددده/حزيران
 :الفريق رئيسة إىل أسئلة ووجهت

 ،بلجيكددداو  ،األرجنتدددنيو  ،ألبانيدددا :اإلنسدددان حقدددوق جملدددس يف األعضددداء الددددول ممثلدددو )أ( 
 أمريكددا دول مجاعددة ابسددم) (5)الدومينيكيددة اجلمهوريددةو  ،الصددنيو  ،القوميددات( املتعددددة - )دولددة بوليفيدداو 

 ،قيغيزسدددتانو  ،إندونيسدددياو  اليدددوانن،و  غددداان،و  فرنسدددا،و  إكدددوادور،و  الكددداري،(، البحدددر ومنطقدددة الالتينيدددة
 ،العربيددة( الدددول جمموعددة ابسددم) قطددرو  ،الربتغدالو  ،الفلبددنيو  ،ابراغددوايو  ،نيجدديايو  ،املغددربو  ،املكسديكو 
 املتحددة اململكدةو  ،املتحددة العربية اإلماراتو  ،توغوو  ،سويسراو  ،السودانو  ،سلوفينياو  ،الروسي االحتادو 
 البوليفارية(  - )مجهورية فنزويالو  الشمالية، وأيرلندا العظمى اطانيلربي
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 وشديلي، وكنددا، وبدنن، وأسدرتاليا، وأرمينيدا، وأنغدوال، أفغانسدتان، :املراقبدة الدول ممثلو )ب( 
 اإلسددالمية(، - )مجهوريددة وإيددران وهنغدداراي، بيسدداو، - وغينيددا وفنلندددا، وإسددتونيا، والدددامنرك، وكولومبيددا،

 مولددددوفا، ومجهوريدددة وابكسدددتان، والندددرويج، والنيجدددر، ونيوزيلنددددا، ونيبدددال، وميامندددار، ،ومددداليزاي ليدددا،وإيطا
 األمريكية  املتحدة والوالايت وتونس، والسويد، وبرينسي،، تومي وسان

 األورويب  واالحتاد ،أورواب جملس :دوليتني حكوميتني منظمتني عن نامراقب )ج( 
 السدددكان أجدددل مدددن للعمدددل الكنديدددة املنظمدددة :حكوميدددة يغددد  منظمدددات عدددن مراقبدددون )د( 

 والطفدددل(، ابملدددرأة للنهددوض العامليدددة املسددداعدة منظمددة ابسدددم أيضدداا ) احلريدددة عدددن الدددفاع حتدددالفو  والتنميددة،
 عدالدددة لددددعم الددددويل اجمللدددسو  ،واالجتماعيدددة القانونيدددة الدراسدددات مركدددزو  الربيطانيدددة، اإلنسدددانية الرابطدددةو 

 املنظمددةو  ،واملثليدات املثليدني ابندددماج املعنيدة للجمعيدات اهلولنددي االحتددادو  ،سداناإلن وحقدوق احملاكمدات
 .األمهات شأن لرفعة الدولية

 وأدلت األسئلة على الفريق رئيسة ردت ،2016 يونيه/حزيران 17 يف املعقودة ،16 اجللسة يفو  -115
 اخلتامية. مبالحظاهتا

 داخليا ينللمشرد اإلنسان حبقوق املعين اخلاص املقرر  
 اإلنسدان حبقدوق املعدين اخلا  املقرر قدم ،2016 يونيه/حزيران 20 يف املعقودة ،17 اجللسة يف -116

 (.Add.1-4و A/HRC/32/35) تقاريره ،بياين تشالوكا ،داخلياا  للمشردين
 ريةالسدو  العربيدة واجلمهوريدة والفلبدني والعدراق هنددوراس ممثلدو ببيداانت أدىل نفسها، اجللسة ويف -117

 معنية. دوالا  بصفتها
 نفسده، اليدوم يف ،18و 17 اجللسدتني يف دارت والديت ذلدك تأعقبد  يتالد  التحاور جلسة خاللو  -118
 :اخلا  املقرر إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت

 جورجيا،و  وكواب، الصني،و  النمسا، :اإلنسان حقوق جملس يف األعضاء الدول  ممثلو )أ( 
 الروسدددي، االحتدددادو  كدددوراي،  مجهوريدددةو  العربيدددة(، الددددول جمموعدددة ابسدددم) قطدددرو  نيجدددياي،و  يدددا،تفالو  غددداان،و 
 بوليفارية( ال - )مجهورية فنزويالو  سويسرا،و 
 الوسددددطى، أفريقيددددا مجهوريددددةو  وأذربيجددددان، وأسددددرتاليا، أرمينيددددا، :املراقبددددة الدددددول ممثلددددو )ب( 

 الندددرويج،و  ليبيدددا،و  العدددراق،و  اإلسدددالمية(، - يدددةهور )مج إيدددرانو  وإسدددتونيا، ومصدددر، وإكدددوادور، والددددامنرك،
 فلسطني  دولةو  ،األمريكية املتحدة الوالايتو  ،أوكرانياو  ،تركياو  ،السودانو  ،سياليونو  ،صربياو 
 األورويب  واالحتاد ،أورواب جملس :دوليتني حكوميتني منظمتني عن نامراقب )ج( 
 املسدتقلة السديادة يذ العسكري النظامو  راألمح للصليب الدولية اللجنة عن نااملراقب )د( 

 ومالطة  ورودس القدس يف جون لسانت ملالطة
 الفلسددددطيين بددددديل/املركزو  اخلددددوئي، م سسددددة :حكوميددددة غددددي منظمددددات عددددن مراقبددددون )ه( 

 الدوليددددة، الفرنسيسددددكان منظمددددةو  الثالددددث، العددددامل - أورواب مركددددزو  ،والالجئددددني املواطنددددة حقددددوق ملصددددادر
 العاملي. اليهودي امل مترو  العاملية، ابروا منظمةو  األقليات، حقوق وفريق ليون،و د حمامون ومنظمة

 اخلتامية. مبالحظاته وأدىل األسئلة على اخلا  املقرر رد ،18 اجللسة ويف -119
 ممارسدة إطدار يف ببيدانني وأذربيجدان أرمينيدا ممثال أدىل ،نفسه اليوم يف املعقودة ،19 اجللسة ويف -120
 الرد. حق
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 تعسفاا  أو موجزة إبجراءات أو القضاء خارج اإلعدام حباالت املعين اخلاص املقرر  
 اإلعددام حباالت املعين اخلا  املقرر قدم ،2016 يونيه/حزيران 20 يف املعقودة ،17 اجللسة يف -121
  (.Add.1-5و A/HRC/32/39) تقاريره هاينز، كريستوف  ،تعسفاا  أو  موجزة  إبجراءات  أو  القضاء  خارج
 معنية. دولة ابصفته أوكرانيا ممثل ببيان أدىل نفسها، اجللسة ويف -122
 ،نفسده اليدوم يف ،18و 17 اجللسدتني يف دارت والديت ذلدك تأعقبد  يتالد  التحاور جلسة خاللو  -123
 :اخلا  املقرر إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت

 ،غدداانو  ،كددوابو  الصددني،و  بلجيكددا، :ناإلنسددا حقددوق جملددس يف األعضدداء الدددول ممثلددو )أ( 
 البوليفارية(  -  )مجهورية  فنزويالو   ،سويسراو   ،أفريقيا  جنوبو   الروسي،  االحتادو   ،كوراي  مجهوريةو   ،انميبياو 
 ،ابكسددتانو  ،نيوزيلنددداو  ،مصددرو  ،الدددامنركو  إسددتونيا،و  أسددرتاليا، :املراقبددة الدددول ممثلددو )ب( 
 فلسطني  دولةو  ،ةاألمريكي املتحدة الوالايتو  ،السودانو 
 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 يف اإلنسدددان حلقدددوق الوطنيدددة اللجندددة :اإلنسدددان حلقدددوق وطنيدددة م سسدددة عدددن مراقدددب )د( 

 لفيديو( اب رسالة طريق )عن املكسيك
 اللجنةو  والسالم، اإلنسان حلقوق الدعوة مركز :حكومية غي منظمات عن مراقبون ه() 
 للمنظمات الدويل االسالمي االحتادو  ،تشيناكولو إلو  ،وتعزيزها اإلنسان حقوق عن للدفاع سيكيةكامل

 اجلنوب( )ريح زودفيند مجعيةو  التعذيب، ضحااي  لتأهيل  اخليام  مركزو   دوليون،  حمامون  ومنظمة  ،الطاليب
 اإلسالمي. العامل م مترو  ،يةالعامل ابروا منظمةو  ،اإلمنائية ابلسياسات املتعلقة والدعوة التعليم ألنشطة

 اخلتامية. مبالحظاته وأدىل األسئلة على اخلا  املقرر رد ،18 اجللسة ويف -124

 النقاش حلقات -ابء 
 اإلجنررازات :اإلنسرران حقرروق جمللررس العاشرررة السررنوية الررركرى مبناسرربة املسررتوى رفيعررة نقرراش حلقررة  

 والتحدايت
 عمددالا  ،اإلنسددان حقددوق جملددس عقددد ،2016 يونيدده/حزيران 13 يف املعقددودة ،الثالثددة اجللسددة يف -125
 ركددزت ،للمجلددس العاشددرة السددنوية الددذكرى مبناسددبة املسددتوى رفيعددة نقدداش حلقددة ،31/115 اجمللددس مبقددرر
 .حتدايت من يواجهه وما إجنازات من اجمللس حققه ما على
 ببيانني اإلنسان حلقوق  ةاميالس  املتحدة  األمم  ومفوض  املتحدة  ل مم  العام  األمني  انئب  وأدىل -126

 اإلنسان. حلقوق السامي املتحدة األمم مفوض انئب النقاش إدارة وتوىل .النقاش لقةحل افتتاحيني
 السدابق الدرئيس :أمسداههم التاليدة النقداش حلقدة يف املشاركون ببياانت أدىل نفسها، اجللسة ويف -127
 دورته يف اإلنسان حقوق جمللس السابق الرئيسو   روكر يواكيم التاسعة، دورته يف اإلنسان حقوق جمللس
 رمييجيددددوس السددددابعة، دورتدددده يف اإلنسدددان حقددددوق جمللددددس السددددابق الدددرئيسو  إيددددال  ندددددون  بددددودلي الثامندددة،
  يالسددي  دوبددوي لددورا السادسددة، دورتدده يف اإلنسدان حقددوق جمللددس السددابقة الرئيسددةو  هينتشددل  أشديلليس

 السدددابق الدددرئيسو  فوانغكيتكدددو  سيهاسددداك اخلامسدددة، دورتددده يف اإلنسدددان حقدددوق جمللدددس السدددابق الدددرئيسو 
 يف اإلنسان حقوق جمللس السابق الرئيسو  يوي و م فان أليكس الرابعة، دورته يف اإلنسان حقوق جمللس
  دورو الثانيددددة، دورتدددده يف اإلنسددددان حقددددوق جمللددددس السدددابق الددددرئيسو  أوهومددددوي،  إ. مددددارتن الثالثددددة، دورتددده

 غونغدددورا ألبدددا دي ألفونسدددو لدددويس األوىل، دورتددده يف اإلنسدددان حقدددوق جمللدددس ابقالسددد  الدددرئيسو  كوسدددتيا 
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 وحقده املأموندة الشدرب ميداه يف اإلنسان حبق ةاملعني السابقة اخلاصة املقررةو  فيديو( ابل رسالة طريق )عن
 هيدددومن منظمدددة لددددى املتحددددة ل مدددم واملناصدددرة ألبدددوكيكي، دي كااتريندددا  الصدددحي، الصدددرف خددددمات يف
 مطر. ليلى ووت ، سرايت
 الشدددق خددداللو  .هانفسددد  اجللسدددة يف ع قددددا نيشدددق إىل ذلدددك تلدددت الددديت النقددداش حلقدددة متسدددّ  ق  و  -128
 :النقاش يف شاركنيامل إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت ،النقاش من األول

 نبلدددا حركددة ابسددم أيضدداا ) الصددني :اإلنسددان حقددوق جملددس يف األعضدداء الدددول ممثلددو )أ( 
 وإريددددرتاي، الروسددددي، االحتدددداد ابسددددم أيضدددداا ) وكددددواب السددددودان( وجنددددوب ،الروسددددي واالحتدددداد ،االحنيدددداز عدددددم

 اإلسددالمية(، - )مجهوريددة وإيددران وأوغندددا، وأنغددوال، وإندونيسدديا، املتحدددة، العربيددة واإلمددارات وإكددوادور،
 وجنوب الدميقراطية، الشعبية رايو ك  ومجهورية واجلزائر، وبيالروس، القوميات(، املتعددة - )دولة  وبوليفيا
 العربيدة واململكدة ومصدر، انم، وفييدت البوليفاريدة(، - )مجهورية وفنزويال والصني، النكا، وسري أفريقيا،

 وإندونيسديا، وإكدوادور، الروسدي، االحتاد ابسم أيضاا ) مصرو  واهلند(، ونيكاراغوا، وموريتانيا، السعودية،
 السددعودية، العربيددة واململكددة وكددواب، البوليفاريددة(، - )مجهوريددة وفنددزويال وبدديالروس، وابكسددتان، وأوغندددا،

 قطددرو  فونيددة(،و للفرنك الدوليددة املنظمددة يف املراقبددة والدددول األعضدداء الدددول ابسددم) املغددربو  ونيكدداراغوا(،
 وأسدرتاليا، وإسبانيا، األرجنتني،و  األورويب، االحتاد ابسم أيضاا ) (6)روانداو  العربية(، الدول جمموعة ابسم)

 وتشديكيا، واهلرسدك، والبوسدنة وبوتسدواان، وبنمدا، وبدنغالدي ، وبلجيكدا، وإيطاليا، وأوروغواي، وأملانيا،
 وسلوفينيا، وسلوفاكيا، ورومانيا، والدامنرك، السودان، وجنوب كوراي،  ومجهورية املتحدة، تنزانيا  ومجهورية

 ،وفنلندددا وفرنسددا، وغواتيمدداال، وغدداان، وشدديلي، وسددياليون، وسويسددرا، والسددويد، والسددنغال، وسددنغافورة،
 واملغددددرب، ومددددايل، ولي تنشددددتاين، وليددددرباي، ولكسددددمرب ، وكوسددددتاريكا، ديفددددوار، وكددددوت وكندددددا، وقطددددر،

 ونيجددددياي، والنددددرويج، وموزامبيددددق، الشددددمالية، وأيرلندددددا العظمددددى لربيطانيددددا املتحدددددة واململكددددة واملكسدددديك،
 سددلوفينيا ابسددم أيضدداا ) وسويسددرا واليدداابن( األمريكيددة، املتحدددة لددوالايتاو  وهولندددا، وهنغدداراي، ونيوزيلندددا،

 إثيوبيددددا، ابسددددم أيضدددداا ) الشددددمالية وأيرلندددددا العظمددددى لربيطانيددددا املتحدددددة واململكددددة النمسددددا(و  ولي تنشددددتاين
 آسيا(  شرق جنوب أمم رابطة )ابسم انم وفييت والياابن( واملكسيك، واملغرب، وإيطاليا،

 هندوراس  :مراقبة دولة ممثل )ب( 
 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 األمحر  لصليبل الدولية لجنةال عن مراقب )د( 
 الوطنيددة للم سسددات العدداملي التحددالف :اإلنسددان حلقددوق وطنيددة م سسددة عددن مراقددب )ه( 

 اإلنسان  حلقوق
 اخلدمة ومنظمة اإلنسان، وقحلق العربية اللجنة  :حكومية  غي  منظمات  عن  مراقبون )و( 

 اآلسيوي املنتدىو  الرقابة، ملناهضة  الدويل  املركز -  19  املادة  منظمة  ابسم  أيضاا )  اإلنسان  حلقوق  الدولية
 اإلنسدان، حقدوق لدراسدات القداهرة معهددو  القانونيدة، للموارد اآلسيوي املركزو  والتنمية، اإلنسان حلقوق

 واالجتماعيدددة االقتصدددادية حلقدددوقا أجدددل مدددن العامليدددة املبدددادرةو  ،ةواالجتماعيددد  القانونيدددة الدراسدددات مركدددزو 
 اإلنسان(. حلقوق ةالدولي فدراليةوال ،الدولية احلقوقيني جلنةو  والثقافية،

 :التالية اجلهات ببياانت تأدل ،النقاش من الثاين الشق خاللو  -129
  مجاعدة   ابسدم )   ( 6) زيدل والربا   ، بنغالدي    : اإلنسان   حقوق  جملس  يف  األعضاء  الدول  ممثلو  )أ(  

  والسدنغال،   وسدلوفينيا،   واتيلندد،   والربازيدل،   إيطاليدا،   ابسدم   أيضداا )   ( 6) وكوسدتاريكا   ، ابلربتغاليدة(   الناطقدة   البلددان 
__________ 

 .حقوق اإلنسان متحدثة ابسم دول أعضاء ودول مراقبة دولة مراقبة يف جملس (6)
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  ومنطقدددة   الالتينيدددة   أمريكدددا   دول   جمموعدددة   ابسدددم )   ( 6) الدومينيكيدددة   اجلمهوريدددة و   واملغدددرب(،   والفلبدددني،   وسويسدددرا، 
  كوراي،   ومجهورية   وتونس،   وتركيا،   وبوتسواان،   أوروغواي،   ابسم   أيضاا )   ( 6) أيرلندا و   ، إكوادور و   الكاري،(،   البحر 

  العظمدددى   لربيطانيدددا   املتحددددة   واململكدددة   وملدددديف،   واملكسددديك،   واملغدددرب،   وكوسدددتاريكا،   وسويسدددرا،   وجورجيدددا، 
  بيددة العر   اململكدة و   ، الربتغدال و   اإلسددالمي(،   التعداون   منظمدة   سدم )اب   ( 6) ابكسددتان و   والندرويج(،   الشدمالية،   وأيرلنددا 

 املتحدة    العربية   اإلمارات و   األفريقية(،   الدول   جمموعة   سم )اب   أفريقيا   جنوب و   السعودية، 
 والنرويج(  وفنلندا، والسويد، الدامنرك، ابسم أيضاا ) يسلنداآ :مراقبة ةدول ممثل )ب( 
 ابسدم أيضداا ) املواطنني ملشاركة العاملي لتحالفا :حكومية غي منظمات عن مراقبون )ج( 

 املركددزو  والتنميددة، اإلنسددان حلقددوق اآلسدديوي املنتدددىو  الرقابددة، ملناهضددة الدددويل املركددز - 19 ادةملدد ا منظمددة
 االقتصدددادية حلقدددوقا أجدددل مدددن العامليدددة واملبدددادرة الدوليدددة، البهائيدددة الطائفدددةو  القانونيدددة، للمدددوارد اآلسددديوي

 األفريقددي امللتقدىو  اإلنسدان(، حلقددوق ةالدوليد  فدراليدةوال ،الدوليدة احلقددوقيني وجلندة والثقافيدة، واالجتماعيدة
 .اإلنسان حقوق عن للدفاع
 اخلتامية. مبالحظاهتم وأدلوا األسئلة على النقاش حلقة يف املشاركون رد نفسها، اجللسة ويف -130

 الثالثررني السررنوية ابلررركرى االحتفررال إطررار يف التنميررة، يف احلررق ومحايررة تعزيررز بشررأن نقرراش حلقررة  
 ةنميالت يف احلق إلعالن

 عمدالا  ،اإلنسدان حقدوق جملدس عقدد ،2016 يونيده/حزيران 15 يف املعقدودة السابعة، اجللسة يف -131
 ابلدددذكرى االحتفدددال إطدددار يف التنميدددة، يف احلدددق ومحايدددة تعزيدددز بشدددأن نقددداش حلقدددة ،31/4 اجمللدددس بقدددرار
 .التنمية يف احلق إلعالن الثالثني السنوية
 إلعددالن الثالثددني السددنوية لددذكرىاب حتفدداللال السددامية ضدديةاملفو  أنتجتدده فيددديو شددري  رضعدد  و  -132
 النقاش. حلقة ولفتح التنمية يف احلق
 ملصددر الدددائم املمثددل النقدداش إدارة وتددوىل .النقدداش لقددةحل افتتدداحي ببيددان السددامي املفددوض أدىلو  -133
 رمضان. عمرو جنيف، يف املتحدة األمم مكتب لدى
 فالفيددددددا :أمسدددددداههم التاليددددددة النقدددددداش حلقددددددة يف املشدددددداركون تببيدددددداان أدىل نفسددددددها، اجللسددددددة ويف -134

 األمددم مكتددب لدددى جلامايكدا الدددائم املمثددلو  الربازيدل  يف العدددل بددوزارة اإلنسدان حقددوق أمينددة بيوفيسدان،
 حقدوق مركدز ومددير اإلنسدان وحقدوق الددويل القدانون إدارة ورئديس كدوك   كمدا وايدن جنيف، يف املتحدة
 ملركدز التنفيدذي املدديرو  كدااندي   مي دي كوستاريكا،  يف املتحدة ل مم التابعة مالسال جامعة يف اإلنسان
 خور. مارتن جنيف، يف اجلنوب
 الشدددق خددداللو  .نفسدددها اجللسدددة يف ع قددددا شدددقني إىل ذلدددك تلدددت الددديت النقددداش حلقدددة متسدددّ  ق  و  -135
 :النقاش يف شاركنيامل إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت ،النقاش من األول

 البلدددان مجاعددة ابسددم) (6)الربازيددل :اإلنسددان حقددوق جملددس يف األعضدداء الدددول ممثلددو )أ( 
 العربيددددة واإلمددددارات وإكددددوادور، وإثيوبيددددا، الروسددددي، االحتدددداد سددددماب أيضدددداا ) والصددددني ابلربتغاليددددة(، الناطقددددة
 املتعدددددددة - دولدددددة) وبوليفيدددددا وبورونددددددي، وبدددددنغالدي ، والبحدددددرين، وابكسدددددتان، وإندونيسددددديا، املتحددددددة،

 وسري وزمبابوي، أفريقيا، وجنوب الدميقراطية، الشعبية كوراي  ومجهورية واجلزائر،  وبيالروس،  القوميات(، 
 وكدددواب، وكمبدددوداي، انم، وفييدددت البوليفاريدددة(، - )مجهوريدددة وفندددزويال وطاجيكسدددتان، وسدددنغافورة، النكدددا،
 اجلمهوريدددددةو  واهلندددددد(، ونيكددددداراغوا، وميامندددددار، السدددددعودية، العربيدددددة واململكدددددة ومصدددددر، ومددددداليزاي، وكينيدددددا،

 إيرانو  ،إثيوبياو  ،السلفادورو  الكاري،(، البحر ومنطقة الالتينية  أمريكا  دول  مجاعة  ابسم)  (6)الدومينيكية
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 ابسم) أفريقيا جنوبو  ،نيجيايو  ،انميبياو  االحنياز(، عدم بلدان حركة سم)اب (6)اإلسالمية( - )مجهورية
  ةاملتحد العربية اإلماراتو  قية(،فرياأل الدول جمموعة

 تونس  :مراقبة دولة ممثل )ب( 
 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 هنددود جملدسو  اإلنسدان، حلقدوق العربيدة اللجندة :حكوميدة غدي منظمدات عدن مراقبدون )د( 

 .دةاملتح األمم لنصرة الدولية والطالب الشباب حركةو  اجلنوبية، أمريكا
 وأدلدوا األسئلة على النقاش حلقة يف املشاركون رد نفسها، اجللسة ويف األول، شقال هناية ويف -136

 بتعليقات.
 :التالية اجلهات ببياانت تأدل ،النقاش من ثاينال شقال خاللو  -137
 )دولة بوليفياو   بنغالدي ، و   اجلزائر،  :اإلنسان  حقوق  جملس  يف  األعضاء  الدول  ممثلو )أ( 
 العربيدددة اململكدددةو  الربتغدددال،و  الفلبدددني،و  إندونيسددديا،و  اهلندددد،و  إكدددوادور،و  كدددواب،و  القوميدددات(، دةتعددددامل -

  البوليفارية( - )مجهورية فنزويالو  أفريقيا، جنوبو  السعودية،
 سدددياليون،و  السدددنغال،و  ابكسدددتان،و  مددداليزاي،و  األردن،و  مصدددر، :املراقبدددة الددددول ممثلددو )ب( 
 األمريكية  تحدةملا الوالايتو  النكا، سريو 
 اإلسالمي  التعاون منظمة :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 السدددكان أجدددل مدددن للعمدددل الكنديدددة املنظمدددة :حكوميدددة غدددي منظمدددات عدددن مراقبدددون )د( 

 ابسدم أيضداا ) والعشدرين الثالدث يوحندا البدااب مجاعدة رابطةو  اجلنسية(، احلقوق مبادرة ابسم أيضاا ) والتنمية
 الدددومينيكيني الرهبددان رابطددةو  بددول، دي فنسددنت سددانت مددن اخلددي بنددات ومجاعددة ،القلددوب آتخددي مجعيددة

 يف الدوليددة التبشدديية واحلركددة الدوليددة، رايددس إدمونددد هيئددةو  الوعددّا ، درجددة - والسددالم للعدالددة املناصددرين
 املتطدددوعني مدددةمنظو  التعلددديم، وحريدددة التعلددديم يف للحدددق الدوليدددة املنظمدددةو  املسدددتقلة، االجتماعيدددة األوسدددا 
 بوسددددكو دون ألتبددداع الددددويل أوسيلياتريتشدددي مددداراي ومعهدددد والتنميددددة، والتعلددديم املدددرأة أجدددل مدددن الددددوليني
 ورابطدة ،للسدالم الدوليدة الكاثوليكيدة احلركدة - كريسديت  وابكدس ،اجلديددة اإلنسدانية ومنظمة ،الساليزيني
 احملاكمددات عدالددة لدددعم الدددويل اجمللددسو  ،اإلنسددان حقددوق لدراسددات الصددينية اجلمعيددةو  (،تييددزا القديسددة
 الدولية. األمل ومجعية اإلنسان، وحقوق

 اخلتامية. مبالحظاهتم وأدلوا األسئلة على النقاش حلقة يف املشاركون رد نفسها، اجللسة ويف -138

 للمرأة اإلنسان حقوق بشأن كامل  يوم مدهتا سنوية مناقشة  
 كامددل  يددوم ملدددة سددنوية مناقشددة ع قدددت ،29/14و 6/30 اإلنسددان حقددوق جملددس بقددراري عمددالا  -139
 كامالا   اا يوم مدهتا كانت  اليت املناقشة وق سمت .2016 يونيه /حزيران  16  يف  للمرأة  اإلنسان  حقوق  بشأن
 نقاش. حلقيت إىل
 األوىل النقاش حلقة اإلنسان حقوق جملس عقد نفسه، اليوم يف املعقودة العاشرة،  اجللسة  يفو  -140
 اجلذرية. وأسبابه األصلية الشعوب وفتيات نساء ضد العنف بشأن
 آليددة عضددو النقدداش إدارة وتددوىل .النقدداش لقددةحل افتتدداحي ببيددان السددامي املفددوض ةانئبدد  تأدلدد و  -141
 ليتلتشايلد. ويلتون األصلية، الشعوب حبقوق املعنية اخلرباء
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 اخلاصددة املقددررة :أمسداههم ةاليدد الت النقداش حلقددة يف املشدداركون ببيداانت أدىل نفسددها، اجللسدة ويف -142
سدة ،سيمونوفيت  دوبرافكا وعواقبه، وأسبابه املرأة ضد العنف سألةمب املعنية  ثقافدات مركدز ومدديرة وم سّ 
 زاي  ريفددديا اترسددديال األصدددلية، الشدددعوب حقدددوق جمدددال يف والناشدددطة الصدددحافيةو  ،األصدددلية بددديو شدددعوب
سةو  األصلية الشعوب وحمامية  كامشدان   جدوزيفني ،ابرتندرز غلدوابل ريفرفيدو مل سسة اإلدارية ةيّ  سوامل امل سّ 
 كوينانيت.  جينيفر ،اليكيبياك يياكو االستئماين للصندوق التنفيذية واملديرة
 الشدددق خددداللو  نفسدددها. اجللسدددة يف ع قددددا شدددقني إىل ذلدددك تلدددت الددديت النقددداش حلقدددة متسدددّ  ق  و  -143
 :النقاش يف شاركنيامل إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت ،النقاش من األول

 إسددتونيا، ابسددم أيضدداا ) (6)الدددامنرك :اإلنسددان حقددوق جملددس يف األعضدداء الدددول ممثلددو أ() 
 دول مجاعدة ابسدم) (6)الدومينيكيدة واجلمهوريدة والندرويج( وليتوانيدا، والتفيدا، وفنلندا، والسويد، وآيسلندا،
 اإلسددالمي(، التعدداون منظمددة ابسددم) (6)ابكسددتانو  انميبيددا،و  ،(الكدداري، البحددر ومنطقددة الالتينيددة أمريكددا

 األفريقية(  الدول جمموعة )ابسم أفريقيا جنوبو  بنما،و 
 هندددوراس،و  ونيوزيلندددا(، أسددرتاليا ابسددم أيضدداا ) كنددداو  أسددرتاليا، :املراقبددة الدددول ممثلددو )ب( 
 األمريكية  املتحدة الوالايتو  اإلسالمية(، - )مجهورية إيرانو 
 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب ج() 
 أيضداا ) األصدلية للشدعوب القانونيدة املدوارد مركدز :حكوميدة غي منظمات عن مراقبون )د( 

 ابسددم أيضدداا ) اجلنددائي القددانون إلصددالح الدوليددة املنظمددةو  األصددليني(، األمددريكيني حقددوق صددندوق ابسددم
 واحلرية. للسلم الدولية النسائية بطةراالو  للتشاور(، العاملية األصدقاء جلنة
 بتعليقات.   وأدلوا   األسئلة   على   النقاش   حلقة   يف   املشاركون   رد   نفسها،   اجللسة   ويف   ، ل األو   شق ال   هناية   ويف  -144
 :التالية اجلهات ببياانت تأدل األوىل، النقاش حلقة من الثاين الشق خاللو  -145
 ،وإندونيسدددديا ،الروسددددي االحتدددداد :ننسددددااإل حقددددوق جملددددس يف األعضدددداء الدددددول ممثلددددو )أ( 

 والصني  والسلفادور، ،أفريقيا وجنوب ،القوميات( املتعددة - )دولة وبوليفيا ،وابراغواي
 وشيلي  ،وسورينام ،وبيو ،وإيطاليا ،إسبانيا :املراقبة الدول ممثلو )ب( 
 التنمية  لقانون الدولية املنظمة :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 االحتددددادو  اإلنسددددان، حلقددددوق العربيددددة اللجنددددة :حكوميددددة غددددي منظمددددات عددددن مراقبددددون ()د 

 الدويل. الدميقراطي النسائي
 اخلتامية.   مبالحظاهتم   وأدلوا   األسئلة   على   األوىل   النقاش   حلقة   يف  املشاركون   رد   نفسها،   اجللسة   ويف  -146
 الثانيددة النقدداش حلقددة سددانناإل حقددوق جملددس عقددد نفسدده، اليددوم يف املعقددودة ،12 اجللسددة ويف -147
 .الركب خلف أحد ترك بعدم ابلوعد الوفاء :2030 لعام املستدامة التنمية وخطة املرأة حقوق بشأن
 التنفيذي املدير النقاش إدارة توىلو  .النقاش لقةحل افتتاحي ببيان السامي املفوض ةانئب  تأدلو  -148
 االجتماعية. التنمية لبحو  املتحدة األمم ملعهد
 أسددرتاليا سدفية :أمسداههم التاليدة النقداش حلقدة يف املشداركون ببيداانت أدىل نفسدها، اجللسدة ويف -149
 أرانتشدددا الدوليدددة، التجدددارة ملركدددز التنفيذيدددة واملدددديرة ديسدددبوجا  سدددتوت اناتشدددا والفتيدددات، ابلنسددداء املعنيدددة

 هنددددرو، الل جددددواهر معددددة ا والت طددددي ، االقتصددددادية الدراسددددات مركددددز يف االقتصدددداد وأسددددتاذة غددددونزالس 
 أنيو . فانيسا العاملية، املسيحية الشاابت مجعية يف الشاابت ش ون ومنسقة غوش  جااي 
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 الشدددق خددداللو  .نفسدددها اجللسدددة يف ع قددددا شدددقني إىل ذلدددك تلدددت الددديت النقددداش حلقدددة سدددمتق  و  -150
 :النقاش يف شاركنيامل إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت ،النقاش من األول

 )ابسددم (6)الدومينيكيددة اجلمهوريددة :اإلنسددان حقددوق جملددس يف األعضدداء الدددول ممثلددو )أ( 
 وجندوب والربازيدل، الروسدي، االحتداد )ابسدم واهلندد الكداري،(، البحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول مجاعة
 أمدم رابطدة )ابسدم فلبدنيلاو  اإلسدالمي(، التعداون منظمة )ابسم (6)وابكستان ،وهولندا والصني(، أفريقيا،
 )ابسددم أفريقيددا جنددوبو  الروسددي، االحتددادو  العربيددة(، الدددول جمموعددة )ابسددم قطددرو  آسدديا(، شددرق جنددوب
 األفريقية(  الدول جمموعة

 آيسددلندا، ابسددم أيضدداا ) والسددويد كندددا(،  ابسددم أيضدداا ) نيوزيلندددا :املراقبددة الدددول ممثلددو )ب( 
 والنرويج(  وفنلندا، والدامنرك،

 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 يف اإلنسددددان وحقددددوق املسدددداواة جلنددددة :اإلنسددددان حلقددددوق وطنيددددة م سسددددة عددددن مراقددددب )د( 

 لفيديو( اب رسالة طريق )عن العظمى بريطانيا
 السدددكان أجدددل مدددن للعمدددل الكنديدددة املنظمدددة :حكوميدددة غدددي منظمدددات عدددن مراقبدددون )ه( 

 املتحدة. ماألم رصد وهيئة والتنمية،
 بتعليقات.   وأدلوا   األسئلة   على   النقاش   حلقة   يف   املشاركون   رد   نفسها،   اجللسة   ويف   األول،   شق ال   هناية   ويف  -151
 :التالية اجلهات ببياانت لتأد الثانية، النقاش حلقة يف الثاين الشق خالل -152
 حددددددة،املت العربيدددددة اإلمدددددارات :اإلنسدددددان حقدددددوق جملدددددس يف األعضددددداء الددددددول ممثلدددددو )أ( 

 وفرنسا  وسلوفينيا، والسلفادور، وجورجيا، وابراغواي، وإكوادور،
 مصدر،و  شديلي،و  البهامدا، جدزرو  النمسدا،و  أسدرتاليا،و  األرجنتني، :املراقبة الدول ممثلو )ب( 
 األمريكية  املتحدة الوالايتو  ،سنغافورةو  يون،سيالو  نيبال،و  إيطاليا،و  إسرائيل،و  أيرلندا،و  إستونيا،و 
 املغرب    يف  اإلنسان   حلقوق   الوطين   اجمللس   : اإلنسان   حلقوق   وطنية   م سسة   عن   اقب ر م  )ج(  
 السدددويدي االحتدددادو  ،الدوليدددة اخلطدددة منظمدددة :حكوميدددة غدددي منظمدددات عدددن مراقبدددون )د( 

 اجلنسانية. اهلوية ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي واملثليني املثليات حلقوق
 اخلتامية.   الحظاهتم مب   وا ل وأد   األسئلة   على   الثانية   النقاش   حلقة   يف  املشاركون   رد   نفسها،   اجللسة   ويف  -153
 الرد. حق ممارسة إطار يف ببيان هندوراس ممثل أدىل نفسه، اليوم يف املعقودة ،13 اجللسة ويف -154

 جلمي  اإلنسان حقوق لتعزيز األعلى األوليميب واملثل الرايضة استخدام إمكانية  بشأن  نقاش  حلقة  
 اإلعاقة ذوو األشخاص فيهم نمب ،األشخاص

 بقرار عمالا  ،اإلنسان حقوق جملس عقد ،2016 يونيه/حزيران 28 يف املعقودة ،37 اجللسة يف -155
 حقددوق لتعزيددز األعلددى األوليمدد، واملثددل الرايضددة اسددت دام إمكانيددة بشددأن نقدداش حلقددة ،31/23 اجمللددس
 اإلعاقة. ذوو األش ا  فيهم مبن ،األش ا  جلميع اإلنسان

 .النقاش لقةحل افتتاحي ببيان السامي املفوض أدىلو  -156
 عاريشدد امل مددير :أمسدداههم التاليدة النقداش حلقددة يف املشداركون ببيدداانت أدىل نفسدها، اجللسدة ويف -157
  لعددابل الذهبيددة مليداليددةاب وفددائز ،نيبددون مل سسددة التددابع اإلعاقددة ذويلدد  األوملبيددة األلعدداب دعددم مركددز يف



A/HRC/32/2 

GE.20-00546 30 

 قسددم رئيسدةو  ماثيسددون  ميكدي ،اجلليدد زالجددات سدباقات إطددار يف مدرات ثدال  اإلعاقددة يذو لد  األوملبيدة
 األوملبيدة األلعدابو  األوملبيدة ل لعداب 2016 لريدو املنظمدة اللجنة يف واإلر  الوصول وإمكانية االستدامة

 وفدددائز ا،سددديرو  يف اإلعاقدددة ذويلددد  األوملبيدددة األلعددداب للجندددة العدددام األمدددنيو  براغدددا  اتنيدددا ،اإلعاقدددة ذويلددد 
 عضددوو  سددرتوكني  أندددري السددباحة، يف مددرات مخددس اإلعاقددة ذويلدد  األوملبيددة  لعددابل ذهبيددةال يداليددةابمل
 كوزومبويل   ستافروال املاء، كرة  يف األوملبية الفضية  مليداليةاب  وفائزة  ة،الدولي  األوملبية  ابللجنة  التسويق  جلنة
 موريسون. جون ،التجارية واألعمال اإلنسان حقوق  سسةمل التنفيذي املديرو 

 الشدددق وخدددالل .نفسدددها اجللسدددة يف ع قددددا شدددقني إىل ذلدددك تلدددت الددديت النقددداش حلقدددة متسدددّ  ق  و  -158
 :النقاش يف املشاركني إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت النقاش، من األول

 البلدددان عددةمجا )ابسددم (6)الربازيددل :اإلنسددان حقددوق جملددس يف األعضدداء الدددول ممثلددو )أ( 
 البحددددر ومنطقددددة الالتينيددددة أمريكددددا دول مجاعددددة )ابسددددم (6)الدومينيكيددددة واجلمهوريددددة ابلربتغاليددددة(، الناطقددددة

 والكونغددو، وقدرب ، والصددني، كدوراي،  ومجهوريدة والربازيددل، الروسدي، االحتداد )ابسددم (6)واليدوانن الكداري،(،
 وأملانيا، وأسرتاليا، وأذربيجان، الروسي، ادحتاال ابسم أيضاا ) وقطر ،وملديف والياابن( واملغرب، ولبنان،

 وقدرب ، وغواتيمداال، النكدا، وسري وتركيا، والربازيل، والبحرين، وابكستان، املتحدة، العربية واإلمارات
 األفريقية(  الدول جمموعة )ابسم أفريقيا وجنوب الروسي، واالحتاد ،(واليوانن والياابن، ونيوزيلندا،

 األمريكية  املتحدة والوالايت ،وماليزاي ،ومصر ،البهاما جزر :راقبةملا الدول ممثلو )ب( 
 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 اإلنسددان حلقددوق اإلسددكتلندية اللجنددة :اإلنسددان حلقددوق وطنيددة م سسددة عددن مراقددب )د( 

 لفيديو( اب رسالة طريق )عن
 الددويل حتداداالو  ،ووتد  رايدتس هيدومن ةظمد من :حكوميدة غدي منظمدات عن مراقبون )ه( 

 للسياسددددات سددددودفيند وم سسددددة ،األطفددددال عددددن للدددددفاع الدوليددددة املنظمددددة ابسددددم أيضدددداا ) اإلنسددددان ألرض
 والتعاون(. للتنمية فيينا عهدوم ،اإلمنائية

 بتعليقات.   وأدلوا   األسئلة   على   النقاش   حلقة   يف   املشاركون   رد   نفسها،   اجللسة   ويف   األول،   شق ال   هناية   ويف  -159
 :النقاش يف املشاركني إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت الثاين، شقال خاللو  -160
 (6)وابكسددتان ونيجددياي، الصددني، :اإلنسددان حقددوق جملددس يف األعضدداء الدددول ممثلددو )أ( 

 العظمدددى لربيطانيدددا املتحددددة واململكدددة ،وسويسدددرا ،أفريقيدددا وجندددوب اإلسدددالمي(، التعددداون منظمدددة )ابسدددم
 انم  وفييت الشمالية، وأيرلندا

 واليددداابن، وإيطاليدددا، اإلسدددالمية(، - )مجهوريدددة وإيدددران ،النمسدددا :املراقبدددة الددددول ممثلدددو )ب( 
 الرسويل  والكرسي والسودان، وإسبانيا، ولبنان،

 أورواب  جملس :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 الدولية  األوملبية اللجنة عن مراقب )د( 
 اخلدمة ومنظمة اإلنسان، حلقوق العربية اللجنة  :حكومية  غي  منظمات  عن  مراقبون )ه( 

 العراقية. يةو التنم نظمةوامل اإلنسان، حلقوق الدولية
 اخلتامية. مبالحظاهتم وأدلوا األسئلة على النقاش حلقة يف املشاركون رد نفسها، اجللسة ويف -161



A/HRC/32/2 

31 GE.20-00546 

 األعمال ولجد من 3 البند بشأن عامة مناقشة -جيم 
 21 يف املعقودة  ،20  اجللسة  ويف  ،2016  يونيه/حزيران  20  يف  املعقودتني  ،19و  18  اجللستني  يف -162

 2 البنددين إطدار يف املواضديعية التقدارير بشدأن عامدة مناقشدة اإلنسدان حقدوق جملس أجرى يونيه،/حزيران
 :ببياانت التالية اجلهات خالهلا تأدلو  األعمال، جدول من 3و
 املتعددة  -  )دولة   وبوليفيا   بنغالدي ،   : اإلنسان   حقوق   جملس   يف   األعضاء   الدول   ممثلو  )أ(  

 والنمسددا( والنددرويج، واملكسدديك، ولي تنشددتاين، وسويسددرا، أملانيددا، ابسددم أيضدداا ) (6)والربازيددل القوميددات(،
 وابالو، وإيطاليددا، وأيرلندددا، وأوغندددا، وأوروغددواي، وأندددورا، أملانيددا، ابسددم أيضدداا ) (6)وكوسددتاريكا ،والصددني

 وسويسددرا، والسددويد، وسددلوفينيا، وسدداموا، ورومانيددا، مارشددال، وجددزر واجلزائددر، وبدديو، وبنمددا، وبلجيكددا،
 ولكسددددمرب ، وكييبدددداس، ديفددددوار، وكددددوت وفيجددددي، وفنلندددددا، والفلبددددني، وفرنسددددا، وغواتيمدددداال، وشدددديلي،
 وميكرونيدددزاي الشدددمالية، وأيرلنددددا ىالعظمددد  لربيطانيدددا املتحددددة واململكدددة وملدددديف، واملكسددديك، واملغدددرب،
 (6)اإلسدددالمية( - )مجهوريدددة إيدددرانو  ،اهلنددددو  وغددداان، ،إكدددوادورو  ،كدددوابو  ،وهولنددددا( املوحددددة(، - )والايت

 االحتاد   )ابسم   هولندا و   ، انميبيا و   ، املغرب و   ، ملديف و   ، قيغيزستان و   ، االحنياز(   عدم   بلدان   حركة   ابسم   أيضاا ) 
 اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة وتركيددددا، واهلرسددددك، والبوسددددنة وآيسددددلندا، ،وأوكرانيددددا ألبانيددددا،و  األورويب،
 (،وغداان ،األرجنتدنيو  ،الروسدي االحتداد )ابسدم (6)الندرويج وصدربيا(، وجورجيدا، مولددوفا، ومجهورية ،سابقاا 

  ابسم أيضاا )  وسلوفينيا  ،الروسي  واالحتاد  ،والفلبني  ،اإلسالمي(  التعاون  منظمة ابسم  أيضاا )  (6)وابكستان
 وتدددددونس، والربتغدددددال، والربازيدددددل، وأوروغدددددواي، األرجنتدددددني، ابسدددددم أيضددددداا ) وسدددددلوفينيا ،النمسدددددا(و  كرواتيدددددا

 وإسبانيا، األرجنتني، ابسم أيضاا ) وسويسرا ،إفريقيا وجنوب والنمسا( وانميبيا، وسنغافورة، والسلفادور،
 وبلغداراي، بلجيكدا،و  والربتغدال، وابراغواي، ،وإيطاليا وآيسلندا، وأوكرانيا، وأوروغواي، وأملانيا، وإستونيا،
 واجلزائدر، األسدود، واجلبدل وتونس، وتشيكيا، وتركيا، واتيلند، وبولندا، واهلرسك، والبوسنة وبنن، وبنما،

 النكدددا، وسدددري ورومانيدددا، والددددامنرك، وجورجيدددا، أفريقيدددا، وجندددوب مولددددوفا، ومجهوريدددة كدددوراي،  ومجهوريدددة
 وفيجدددي، وفنلنددددا، وفرنسدددا، وصدددربيا، وشددديلي، وسدددياليون، وسويسدددرا، ويد،لسددد وا وسدددلوفينيا، وسدددلوفاكيا،
 ومالطددددة، ولي تنشددددتاين، وليتوانيددددا، ولكسددددمرب ، والتفيددددا، والكونغددددو، وكوسددددتاريكا، وكرواتيددددا، وقددددرب ،
 فلسطني(  ودولة ،واليوانن وهولندا، وهنغاراي، والنمسا، والنرويج، وانميبيا، وموانكو،

 الشدددعبية كدددوراي  مجهوريدددةو  كوسدددتاريكا،و  شددديلي،و  البهامدددا، جدددزر :راقبدددةملا الددددول ممثلدددو )ب( 
 السددنغال،و  وندديفس، كيددتس  سددانتو  بولندددا،و  بدديو،و  أيرلندددا،و  العددراق،و  غيدداان،و  اليددوانن،و  الدميقراطيددة،

 املتحدة  الوالايتو  تونس،و  سورينام،و  السودان،و  إسبانيا،و  سياليون،و 
 العربية  اخلليج لدول التعاون جملس :ةدولي حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 وجلنة اهلادئ، واحملي  آسيا  منتدى  :اإلنسان  حلقوق  الوطنية  امل سسات عن  املراقبون )د( 

 اإلنسان(  حلقوق الوطنية للم سسات العاملي التحالف ابسم أيضاا ) الفلبني يف اإلنسان حقوق
 الرعايددددة ملروجددددي للصددددحة األفريقيددددة اللجنددددة :حكوميددددة غددددي منظمددددات عددددن مراقبددددون )ه( 

 عدن الددفاع حتالفو  اإلنسان، قوقحب عنيةامل وكالةوال للتنمية، الدولية الوكالةو  اإلنسان، وحقوق الصحية
 اإلنسان وحقوق  الدميقراطية  أجل  من  أمريكيونو   األمريكية،  حلقوقينيا  الرابطةو   السالم،  م سسةو   احلرية،

 املركددددزو  والتنميددددة، اإلنسددددان حلقددددوق اآلسدددديوي املنتدددددىو  ،اإلنسددددان حلقددددوق العربيددددة اللجنددددةو  البحددددرين، يف
 أجدل من البوركينية والرابطة ،التاميلي الفرنسي الثقايف املركز - هبارا  ورابطة القانونية، للموارد اآلسيوي
 ابسددم أيضدداا ) القلددوب آتخددي مجعيددةو  دونينيددو، رابطددةو  فرنسددا، يف تاميددلال الطددالب رابطددةو  الطفددل، بقدداء
 أوسدبيس مجعيدةو  أفريقيدا، أجدل مدن الددويل التضدامن رابطدةو  والعشرين(، الثالث يوحنا البااب ةمجاع رابطة
 الرابطدة ابسدم أيضداا ) الثالدث العدامل - أورواب مركدزو  التحقدق، مركدزو  ربيطانيدة،ال نسدانيةاإل ةوالرابط ،ستلال
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 يف الفهددددد غندددداء ظمددددةنمو  والسددددالم، اإلنسددددان قدددوقحل الدددددعوة مركددددزو  الدددددميقراطيني(، لمحددددامنيل الدوليدددة
 دفاعلد ل الدوليدة نظمدةوامل الشدوارع، أبطفدال املعنيدة اجلمعيدة ابسدم أيضداا ) الطفل حقوق شبكةو  ،الصحراء

رمَييني م سسددةو  ل،الطفدد  حلقددوق األوروبيددة الشددبكةو  األطفددال، عددن
َ
 الدوليددة الشددبكةو  ،الدددويل للتضددامن املدد

 ،جنسددددية ألغدددراض هبدددم واالجتددددار اإلابحيدددة ادو املددد  إنتدددداج ويف البغددداء يف األطفدددال اسددددتغالل علدددى للقضددداء
 لرفعددة الدوليددة املنظمددةو  ،الرابددع العددامل - امللهددوف إلغاثددة الدوليددة احلركددةو  ،الدوليددة الفرنسيسددكان منظمددةو 

 العامليدددة ةالقمددد  وم سسدددة ،الطفولدددة إلنقددداذ الددددويل التحدددالفو  الدوليدددة، اخلطدددة ومنظمدددة ،األمهدددات شدددأن
 ملناهضدددة الددددويل املركدددز - 19 املدددادة منظمدددة ابسدددم أيضددداا ) املدددواطنني شددداركةمل العددداملي التحدددالفو  للمدددرأة(،
 الكندددائس جلندددةو  ،اإلنسدددان حقدددوق عدددن للددددفاع الدائمدددة اللجندددةو  الكولومبيدددة، احلقدددوقيني جلندددةو  الرقابدددة(،
 وحقددددوق احملاكمددددات عدالددددة لدددددعم الدددددويل اجمللددددسو  العدددداملي، الكنددددائس جمللددددس التابعددددة الدوليددددة للشدددد ون
 ةطلبدد لل األورويب االحتددادو  والعدددل، للقددانون األورويب املركددزو  للقسددطنطينيني، املسددكوين االحتددادو  ،اإلنسددان
 رأةاملددد  احتدددادو  ،وتعزيزهدددا اإلنسدددان حقدددوق عدددن الددددفاع رابطدددات احتدددادو  ،اليهدددود الطدددالب احتدددادو  اليهدددود،
 ،للتشددداور العامليدددة ءاألصددددقا جلندددةو  ،الغدددذاء أولويدددة بشدددأن الدوليدددة والعمدددل املعلومدددات شدددبكةو  يدددة،الكوب
 أمريكددا هنددود جملددسو  ،تشدديناكولو إلو  ،االجتماعيددة والتنميددة اإلنسددان حلقددوق الالتينيددة أمريكددا م سسددةو 

 اإلنسانية للقيم الدويل االحتادو  ،الوظيفي للدعم الدولية اجلمعيةو  ،السياسات دراسات معهدو  ،اجلنوبية
 الدددويل االحتددادو  دوليددون، حمددامون ومنظمددة ،طالبيددةلا للمنظمددات الدددويل االسددالمي االحتددادو  ،واألخالقيددة

 للحق الدولية املنظمةو  ،العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء  الدولية  املنظمةو   ،املسلمات  للنساء
 الدددويل أوسيلياتريتشددي مدداراي معهدددو  ات،يدد للجامع الدددويل االحتدداد ابسددم أيضدداا ) التعلدديم وحريددة التعلدديم يف

 اإلنسددددان، حلقددددوق الدوليدددة اخلدمددددة ومنطمددددة (،تييدددزا القديسددددة رابطددددةو  سددداليزيني،لا بوسددددكو دون ألتبددداع
 األمدددم بسياسدددة املعدددين كدددوراي  مركدددزو  التعدددذيب، ضدددحااي لتأهيدددل اخليدددام مركدددزو  العراقيدددة، يدددةو التنم نظمدددةوامل

 يف احلدق حبماية املهتمني مينيسوات مواطين تثقيف صندوقو  التحرير،و  ،اإلنسان حقوق جمال يف املتحدة
 ضدددحااي عدددن الددددفاع منظمدددةو  ،مندددواا  البلددددان أبقدددل املعنيدددة الدوليدددة املنظمدددةو  ،األم إر  مشدددروعو  ،احليددداة
 ابسددم أيضدداا ) اإلنسددان حلقددوق الدوليددة الشددبكةو  ،براهددار منظمددةو  اثايغددام، ابسددوماي م سسددةو  ،العنددف
 ابسددم أيضدداا ) الطفولددة اذإلنقدد  الدددويل التحددالفو  (،الغددذاء أولويددة بشددأن الدوليددة والعمددل املعلومددات شددبكة
 املعنية اجلمعيةو  املواطنني، ملشاركة العاملي  التحالفو   ،الطفل  حقوق  بكةشو   ،الثالث  العامل -  أورواب  مركز

 املكتددبو  ،الطفددل حلقددوق األوروبيددة الشددبكةو  ،األطفددال عددن للدددفاع الدوليددة املنظمددةو  الشددوارع، أبطفددال
 ألرض الددددويل االحتدددادو  الدوليدددة، اخلطدددة ومنظمدددة للمدددرأة، الددددويل اجمللدددسو  للطفولدددة، الددددويل الكددداثوليكي
 مجعيةو  املتحدة، األمم رصد  وهيئة  العرب،  احلقوقيني  احتادو   ،لل طر  عرضةامل  الشعوب  مجعيةو   اإلنسان(،
 املنتصرين، الشباب وحركة ،اإلمنائية ابلسياسات املتعلقة والدعوة التعليم ألنشطة  اجلنوب(  )ريح  زودفيند

 اليهدودي املد مترو  العاملي، اإلجنيلي التحالفو  العاملية، ابروا منظمةو  الدويل، الدميقراطي يسائالن االحتادو 
 .اإلسالمي العامل م مترو  العاملي،

 الشدددددعبية كدددددوراي  مجهوريدددددة ممثلدددددو أدىل ،2016 يونيددددده/حزيران 20 يف املعقدددددودة ،19 اجللسدددددة ويف -163
 الرد. حق ممارسة إطار يف ببياانت كوراي  ومجهورية وابكستان، واهلند، الدميقراطية،

 يف كددوراي  مجهوريددةو  الدميقراطيددة الشددعبية كددوراي  مجهوريددة ممددثال نيببيددان أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -164
 اثنية. مرة الرد يف قاحل ممارسة إطار
 يف ببيدددانني والفلبدددني العدددراق ممدددثال أدىل ،2016 يونيددده/حزيران 21 يف املعقدددودة ،20 اجللسدددة يفو  -165
 الرد. حق ممارسة ارطإ
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 بشأهنا  إجراءات واختاذ املقرتحات مشاري  يف النظر -دال 
 اإلنسان وحقوق الشباب  

 مولدددوفا ومجهوريددة الربتغددال ممثلددو عددرض ،2016 يونيدده/حزيران 30 يف املعقددودة ،41 اجللسددة يف -166
 وكدددوت والفلبدددني، سدددا،رنوف ،مولددددوفا مجهوريدددةو  ،تدددونسو  ،الربتغدددالو  ،إيطاليدددا ابسدددم أيضددداا ) السدددلفادورو 

 إيطاليددددا، مددددن كددددل  قدمددده الددددذي ،A/HRC/32/L.1 القددددرار مشددددروع اليدددوانن( واملغددددرب، ومصددددر، ديفدددوار،
 واملغدرب، ومصدر، ديفدوار، وكوت والفلبني، وفرنسا، والسلفادور، مولدوفا، ومجهورية وتونس، والربتغال،
 وأوكرانيددا، وأنددورا، وأملانيدا، وإكدوادور، ليا،وأسدرتا وإسدبانيا، أرمينيددا، مدن كدل  تقدميده يف وشدارك ،واليدوانن
 والبوسددددنة وبلغدددداراي، وبلجيكددددا، اإلسددددالمي(، التعدددداون منظمددددة )ابسددددم وابكسددددتان وابراغددددواي، وإيطاليددددا،
 مقدددونيا ومجهوريددة األسددود، واجلبددل وتونغددا، واتيلنددد، القوميددات(، املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا واهلرسددك،

 وصدددربيا، ورومانيدددا، وجورجيدددا، األفريقيددة(، الددددول جمموعدددة )ابسدددم أفريقيددا وجندددوب ،سدددابقاا  اليوغوسددالفية
 وكرواتيدا، العربيدة(، الددول جمموعدة )ابسدم وقطدر وقدرب ، انم، وفييدت البوليفاريدة(، - )مجهورية وفنزويال
 والدددوالايت وهندددوراس، وهددداييت، ونيكدداراغوا، والنمسددا، وموانكدددو، وليتوانيددا، ولكسدددمرب ، وكددواب، وكندددا،

 وأيرلنددددا، األرجنتدددني، مدددن كدددل  القدددرار مشدددروع مقددددمي إىل انضدددم ،قالحددد  وقدددت ويف .األمريكيدددة تحددددةملا
 وشددديلي، وسويسدددرا، النكدددا، وسدددري مدددارينو، وسدددان والددددامنرك، كدددوراي،  ومجهوريدددة البهامدددا، وجدددزر وبنمدددا،

 .والياابن وهنغاراي، وميامنار، ومنغوليا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وفيجي، وغواتيماال،
ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -167  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 (.32/1 )القرار تصويت  دون  القرار  مشروع  اإلنسان  حقوق جملس  اعتمد  نفسها،  اجللسة  ويف -168

 يةاناجلنس واهلوية اجلنس  يلامل أساس على القائمني والتمييز العنف من احلماية  
 شدديليو  والربازيددل أوروغددواي ممثلددو عددرض ،2016 يونيدده/حزيران 30 يف املعقددودة ،41 اجللسددة يف -169

 القدددددددرار مشدددددددروع واملكسددددددديك( ،وكولومبيدددددددا ،وكوسدددددددتاريكا ،والربازيدددددددل ،وأوروغدددددددواي ،األرجنتدددددددني )ابسدددددددم
A/HRC/32/L.2/Rev.1، وكوسدتاريكا، وشديلي، والربازيدل، وأوروغدواي، األرجنتدني، من كل  قدمه الذي 

 وأملانيددددا، وألبانيددددا، وإسددددرائيل، وأسددددرتاليا، سددددبانيا،إ مددددن كددددل  تقدميدددده يف وشددددارك ،واملكسدددديك وكولومبيددددا،
 القوميدددات(، املتعدددددة - )دولدددة وبوليفيدددا وبلغددداراي، وبلجيكدددا، والربتغدددال، وآيسدددلندا، وأيرلنددددا، وأوكرانيدددا،
 وقدددرب ، وفنلنددددا، وفرنسدددا، والسدددويد، وسدددلوفينيا، والسدددلفادور، والددددامنرك، األسدددود، واجلبدددل وتشددديكيا،
 وهنددددددوراس، ونيوزيلنددددددا، والنمسدددددا، والندددددرويج، ومالطدددددة، ولي تنشدددددتاين، ولكسدددددمرب ، وكنددددددا، وكرواتيدددددا،
 القرار مشروع مقدمي قائمة  من  وهولندا  وايابراغ  انسحبت  وقد  .واليوانن  األمريكية،  املتحدة  والوالايت
 واجلمهوريددة وإيطاليددا، إسددتونيا، مددن كددل  القددرار مشددروع مقدددمي إىل انضددم ،قالحدد  توقدد  ويف األصددليني.
 ن.واليااب وليتوانيا، والتفيا، وغواتيماال، وصربيا، وسلوفاكيا، ورومانيا، الدومينيكية،

 ممثددددل اقددددرتح العامددددة، للجمعيددددة الددددداخلي النظددددام مددددن 116 لمددددادةل وفقدددداا و  نفسددددها، اجللسدددة ويف -170
 القرار. مشروع يف النظر أتجيل السعودية العربية اململكة
 )ابسددددددددم ونيجددددددددياي بددددددددنغالدي  ممددددددددثال حلالقددددددددرتا  م يدددددددددين ببيددددددددانني أدىل الحددددددددق، وقددددددددت ويف -171
 ببيدددانني سددديكاملكو  بنمدددا ممدددثال وأدىل ألبانيدددا(. ابسدددتثناء اإلسدددالمي، التعددداون منظمدددة يف األعضددداء الددددول
 االقرتاح. ضد
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 القددرار. مشددروع يف النظددر أتجيددل اقددرتاح علددى مسددجل تصددويت أ جددري نفسددها، املددادة ومبوجددب -172
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت

 :امل يدون
 وبوروندددي، وبددنغالدي ، وإندونيسدديا، املتحدددة، العربيددة واإلمددارات الروسددي، االحتدداد

 واملغددددددرب، والكونغدددددو، ديفدددددوار، وكدددددوت ان،وقيغيزسددددددت وقطدددددر، والصدددددني، واجلزائدددددر،
 ونيجياي السعودية، العربية واململكة وملديف،

 :املعارضون
 - )دولة وبوليفيا وبنما، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، وألبانيا، ر،إكوادو 
 ،سدددددابقاا  اليوغوسدددددالفية مقددددددونيا ومجهوريدددددة كدددددوراي،  ومجهوريدددددة القوميدددددات(، املتعدددددددة
 -  )مجهورية  وفنزويال  والفلبني،  وفرنسا،  وسويسرا،  وسلوفينيا،  والسلفادور،  ،وجورجيا

 وأيرلنددددددا العظمدددددى لربيطانيدددددا املتحددددددة واململكدددددة واملكسددددديك، والتفيدددددا، البوليفاريدددددة(،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية،

 :يتالتصو  عن املمتنعون
 وانميبيدددا، وكينيدددا، ،انم وفييدددت وغددداان، أفريقيدددا، وجندددوب وتوغدددو، وبوتسدددواان، إثيوبيدددا،
 واهلند

 مقابددل صدواتا  22 أبغلبيدة القدرار مشددروع يف النظدر أتجيدل اقدرتاح اإلنسددان حقدوق جملدس رفد و  -173
 .(7)التصويت عن أعضاء تسعة وامتناع صواتا  15
 التعددددداون منظمدددددة يف األعضددددداء الددددددول )ابسدددددم ابكسدددددتان ممثدددددل عدددددرض نفسدددددها، اجللسدددددة ويف -174

 A/HRC/32/L.73و A/HRC/32/L.72و A/HRC/32/L.71 تعددددديالتال نيددددا(ألبا ابسددددتثناء اإلسددددالمي،
 A/HRC/32/L.78و  A/HRC/32/L.77و  A/HRC/32/L.76و  A/HRC/32/L.75و  A/HRC/32/L.74و 
 . A/HRC/32/L.2/Rev.1على مشروع القرار   A/HRC/32/L.81و  A/HRC/32/L.80و  A/HRC/32/L.79و 

 ألبانيدددا( ابسدددتثناء اإلسدددالمي، التعددداون منظمدددة يف األعضددداء الددددول )ابسدددم ابكسدددتان وقددددمت -175
 A/HRC/32/L.75و   A/HRC/32/L.74و   A/HRC/32/L.73و   A/HRC/32/L.72و   A/HRC/32/L.71  تعديالت ال 
 A/HRC/32/L.80و  A/HRC/32/L.79و  A/HRC/32/L.78و  A/HRC/32/L.77و  A/HRC/32/L.76و 
 القرار. مشروع مقدمي إىل بيالروس انضمت الحق، وقت ويف .A/HRC/32/L.81و

 واململكدددة وملدددديف، وقطدددر، املتحددددة، العربيدددة اإلمدددارات ممثلدددو أدىل ،أيضددداا  نفسدددها اجللسدددة ويف -176
 األعضداء الددول )ابسدم وهولنددا الشدمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة السعودية، العربية
 القددددددرار مشددددددروع علددددددى عامددددددة اتليقدددددد بتع اإلنسددددددان( حقددددددوق جملددددددس يف األعضدددددداء األورويب االحتدددددداد يف

A/HRC/32/L.2/Rev.1 املقرتحة. التعديالت وعلى 
ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -177  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

  وشديلي   والربازيدل   وأوروغدواي   األرجنتدني   ابسدم   أيضداا )   املكسيك و   سلوفينيا   ممثال   أدىل   نفسها،   سة ل اجل   ويف  -178
 . A/HRC/32/L.71  عديل لت اب   يتعلق   فيما   التصويت   قبل   للتصويت   تعليالا   ببيانني   وكولومبيا(  وكوستاريكا 

__________ 

  بصوته.كوابمل يدل وفد   (7)
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 علدددى مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -179
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.71 التعديل

 :امل يدون
 وبوروندددي، وبددنغالدي ، وإندونيسدديا، املتحدددة، العربيددة واإلمددارات الروسددي، االحتدداد
 وكينيددا، والكونغددو، ديفددوار، وكددوت وقيغيزسددتان، وقطددر، والصددني، واجلزائددر، وتوغددو،
 ونيجياي ،وديةالسع العربية واململكة وملديف، واملغرب،

 :ونعارضامل
  ومجهوريدددددة   كددددوراي،   ومجهوريدددددة   وبنمددددا،   وبلجيكدددددا،   والربتغددددال،   وابراغدددددواي،   وأملانيددددا،   ألبانيددددا، 
  والتفيدا،   والفلبدني،   وفرنسدا،   وسويسدرا،   وسلوفينيا،   وجورجيا،   ، سابقاا   اليوغوسالفية   مقدونيا 

 وهولندا   ومنغوليا،   الشمالية،   وأيرلندا   العظمى   لربيطانيا  املتحدة   واململكة   واملكسيك، 
 :التصويت عن املمتنعون

 انم، وفييدددت وغددداان، والسدددلفادور، أفريقيدددا، وجندددوب وبوتسدددواان، وإكدددوادور، إثيوبيدددا،
 واهلند وانميبيا،

 صدواتا  17 مقابدل صدواتا  18 أبغلبيدة A/HRC/32/L.71 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملس رف و  -180
 .(8)التصويت عن أعضاء تسعة وامتناع
  وشديلي   والربازيدل   وأوروغدواي   األرجنتدني   ابسدم   أيضداا )   املكسديك و   سويسدرا   ممثال   أدىل   نفسها،   اجللسة   ويف  -181

 . A/HRC/32/L.72  عديل لت اب   يتعلق   فيما   التصويت   قبل   للتصويت   تعليالا   ببيانني   وكولومبيا(  وكوستاريكا 
 علدددى لمسدددج تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -182

 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.72 التعديل
 :امل يدون

 وبوروندددي، وبددنغالدي ، وإندونيسدديا، املتحدددة، العربيددة واإلمددارات الروسددي، االحتدداد
 وكينيددا، والكونغددو، ديفددوار، وكددوت وقيغيزسددتان، وقطددر، والصددني، واجلزائددر، وتوغددو،
 ونيجياي ية،عودالس العربية واململكة وملديف، واملغرب،

 :ونعارضامل
  ومجهوريدددددة   كددددوراي،   ومجهوريدددددة   وبنمددددا،   وبلجيكدددددا،   والربتغددددال،   وابراغدددددواي،   وأملانيددددا،   ألبانيددددا، 
  والتفيدا،   والفلبدني،   وفرنسدا،   وسويسدرا،   وسلوفينيا،   وجورجيا،   ، سابقاا   اليوغوسالفية   مقدونيا 

 وهولندا   ومنغوليا،   الشمالية،   وأيرلندا   العظمى   لربيطانيا  املتحدة   واململكة   واملكسيك، 
 :التصويت عن املمتنعون

 انم، وفييدددت وغددداان، والسدددلفادور، أفريقيدددا، وجندددوب وبوتسدددواان، وإكدددوادور، إثيوبيدددا،
 واهلند وانميبيا،

 وامتناع 17 مقابل صواتا  18 أبغلبية A/HRC/32/L.72 التعديل اإلنسان حقوق جملس رف و  -183
 .(8)التصويت عن أعضاء تسعة

__________ 

 .أبصواهتاوكواب  البوليفارية( -املتعددة القوميات( وفنزويال )مجهورية  -بوليفيا )دولة  دل وفودمل ت (8)
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  وشدديلي   والربازيددل   وأوروغددواي   األرجنتددني   ابسددم   أيضدداا )   املكسدديك و   أملانيددا   ممددثال   أدىل   نفسددها،   سددة اجلل   ويف  -184
 . A/HRC/32/L.73  عديل لت اب   يتعلق   فيما   التصويت   قبل   للتصويت   تعليالا   ببيانني   وكولومبيا(  وكوستاريكا 

 ىعلددد  مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -185
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.73 التعديل

 :امل يدون
 وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، املتحددددة، العربيدددة واإلمدددارات وإكدددوادور، الروسدددي، االحتددداد

 وفنزويال والفلبني، والصني،  أفريقيا،  وجنوب  واجلزائر،  وتوغو،  وبوروندي،  وبوتسواان،
 ديفدددددددوار، وكدددددددوت وقيغيزسدددددددتان، وقطدددددددر، انم، وفييدددددددت البوليفاريدددددددة(، - )مجهوريدددددددة
 واهلند ونيجياي، السعودية، العربية واململكة وملديف، واملغرب، وكينيا، والكونغو،

 :ونعارضامل
 ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة وبنمددا، وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،
 والتفيددددا، وفرنسدددا، ا،يسددددر وسو  وسدددلوفينيا، وجورجيدددا، ،سددددابقاا  اليوغوسدددالفية مقددددونيا

 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة واملكسيك،

 :التصويت عن املمتنعون
 انميبياو  غاان،و  السلفادور،و  إثيوبيا،

 صددواتا  17 مقابدل صدواتا  24 أبغلبيدة A/HRC/32/L.73 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملدس اعتمدد -186
 .(9)التصويت عن أعضاء ةبعأر  وامتناع
  وشديلي   والربازيدل   وأوروغدواي   األرجنتدني   ابسدم   أيضداا )   املكسديك و   بنمدا   ممدثال   أدىل   نفسدها،   اجللسة   ويف  -187

 . A/HRC/32/L.74  عديل لت اب   يتعلق   فيما   التصويت   قبل   للتصويت   تعليالا   ببيانني   وكولومبيا(  وكوستاريكا 
 علدددى مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل بطلددد  علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -188

 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.74 التعديل
 :امل يدون

 وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، املتحددددة، العربيدددة واإلمدددارات وإكدددوادور، الروسدددي، االحتددداد
 )مجهوريدة وفندزويال والفلبدني، والصدني، أفريقيدا، وجنوب واجلزائر، وتوغو، وبوروندي،

 وكينيدا، والكونغدو، ديفدوار، وكدوت وقيغيزسدتان، وقطدر، انم، وفييت بوليفارية(،لا -
 واهلند ونيجياي، السعودية، العربية واململكة وملديف، واملغرب،

 :ونعارضامل
 ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة وبنمددا، وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،
 وفرنسدا، وسويسدرا، وسلوفينيا، والسلفادور، وجورجيا، ،سابقاا  اليوغوسالفية مقدونيا
 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة واملكسيك، والتفيا،

 :التصويت عن املمتنعون
 انميبياو  ،منغولياو  ،غاانو  ،بوتسواانو  ،إثيوبيا

__________ 

 .بصوتيهمااملتعددة القوميات( وكواب  -بوليفيا )دولة  يدل وفدامل  (9)
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 17 مقابدددددل صددددواتا  23 ةأبغلبيدددد  A/HRC/32/L.74 التعددددديل اإلنسددددان حقددددوق جملددددس اعتمدددددو  -189
 .(9)التصويت عن أعضاء مخسة وامتناع
  وشدديلي   والربازيددل   وأوروغددواي   األرجنتددني   ابسددم   أيضدداا )   املكسدديك و   هولندددا   ممددثال   أدىل   نفسددها،   اجللسددة   ويف  -190

 . A/HRC/32/L.75  عديل لت اب   يتعلق   فيما   التصويت   قبل   للتصويت   تعليالا   ببيانني   وكولومبيا(  وكوستاريكا 
 علدددى مسدددجل تصدددويت أجدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداء ،أيضددداا  نفسدددها سددةلاجل ويف -191

 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.75 التعديل
 :امل يدون

  وبوتسدددددواان،   وبدددددنغالدي ،   وإندونيسددددديا،   املتحددددددة،   العربيدددددة   واإلمدددددارات   الروسدددددي،   االحتددددداد 
  ديفددوار،   وكدوت   وقيغيزسدتان،   وقطدر،   انم،   وفييددت   والصدني،   واجلزائدر،   وتوغدو،   وبورونددي، 
 واهلند   ونيجياي،   السعودية،   العربية   واململكة   وملديف،   واملغرب،   وكينيا،   والكونغو، 

 :ونعارضامل
  مقدددونيا   ومجهوريددة   كددوراي،   ومجهوريددة   وبنمددا،   وبلجيكددا،   والربتغددال،   وابراغددواي،   وأملانيددا،   ألبانيددا، 

  والفلبدددددني،   وفرنسدددددا،   وسويسدددددرا،   يا، وسدددددلوفين   والسدددددلفادور،   وجورجيدددددا،   ، سدددددابقاا   اليوغوسددددالفية 
 وهولندا   الشمالية،   وأيرلندا   العظمى   لربيطانيا  املتحدة   واململكة  واملكسيك،   والتفيا، 

 :التصويت عن املمتنعون
 انميبياو  منغوليا،و  غاان،و  أفريقيا، جنوبو  ،إكوادورو  إثيوبيا،

 18 مقابددل صددواتا  20 أبغلبيددة A A/HRC/32/L.75 التعددديل اإلنسددان حقددوق جملددس اعتمدددو  -192
 .(10)التصويت عن أعضاء ستة وامتناع صواتا 
  وشديلي   والربازيدل   وأوروغدواي   األرجنتدني   ابسدم   أيضداا )   املكسيك و   سلوفينيا   ممثال   أدىل   نفسها،   اجللسة   ويف  -193

 . A/HRC/32/L.76  ابلتعديل   يتعلق   فيما   التصويت   قبل   للتصويت   تعليالا   ببيانني   وكولومبيا(  وكوستاريكا 
 علدددى مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -194

 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.76 التعديل
 :امل يدون

 وبوتسدددواان، وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، املتحددددة، العربيدددة واإلمدددارات الروسدددي، االحتدداد
 انم، وفييت البوليفارية(، -  مجهورية)  وفنزويال  والصني،  واجلزائر،  وتوغو،  وبوروندي،

 واململكة وملديف، واملغرب، وكينيا، والكونغو، ديفوار، وكوت وقيغيزستان، وقطر،
 واهلند ونيجياي، السعودية، العربية

 :ونعارضامل
 ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة وبنمددا، وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،
 وفرنسدا، وسويسدرا، وسلوفينيا، والسلفادور، وجورجيا، ،سابقاا  فيةاليوغوسال مقدونيا
 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة واملكسيك، والتفيا،

 :التصويت عن املمتنعون
 وانميبيا ومنغوليا، والفلبني، وغاان، أفريقيا، وجنوب وإكوادور، إثيوبيا،

__________ 

 .أبصواهتاوكواب  البوليفارية( -املتعددة القوميات( وفنزويال )مجهورية  -بوليفيا )دولة  فوددل و مل ت (10)
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 صدواتا  17 مقابدل صدواتا  21 أبغلبيدة A/HRC/32/L.76 التعديل نسانإلا حقوق جملس اعتمدو  -195
 .(11)التصويت عن أعضاء سبعة وامتناع
 والربازيدل وأوروغدواي األرجنتدني ابسم أيضاا ) املكسيكو  سويسرا ممثلو أدىل نفسها، اجللسة ويف -196

 تعلددديالا  ببيددداانت الشدددمالية اوأيرلندددد العظمدددى لربيطانيدددا املتحددددة واململكدددة وكولومبيدددا( وكوسدددتاريكا وشددديلي
 .A/HRC/32/L.77 ابلتعديل يتعلق فيما التصويت قبل للتصويت

 علدددى مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -197
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.77 التعديل

 :امل يدون
 وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، املتحددددة، العربيدددة اتواإلمدددار  وإكدددوادور، الروسدددي، االحتددداد

 وفنددددددزويال والصددددددني، أفريقيددددددا، وجنددددددوب واجلزائددددددر، وتوغددددددو، وبوروندددددددي، وبوتسددددددواان،
 ديفدددددددوار، وكدددددددوت وقيغيزسدددددددتان، وقطدددددددر، انم، وفييدددددددت البوليفاريدددددددة(، - )مجهوريدددددددة
 ندواهل ونيجياي، السعودية، العربية واململكة وملديف، واملغرب، وكينيا، والكونغو،

 :ونعارضامل
  مقدددونيا   ومجهوريددة   كددوراي،   ومجهوريددة   وبنمددا،   وبلجيكددا،   والربتغددال،   وابراغددواي،   وأملانيددا،   ، ألبانيددا 

  والفلبدددددني،   وفرنسدددددا،   وسويسدددددرا،   وسدددددلوفينيا،   والسدددددلفادور،   وجورجيدددددا،   ، سدددددابقاا   اليوغوسددددالفية 
 وهولندا   الشمالية،   وأيرلندا   العظمى   لربيطانيا  املتحدة   واململكة  واملكسيك،   والتفيا، 

 :التصويت عن املمتنعون
 وانميبيا ،ومنغوليا ،وغاان ،إثيوبيا

 18 مقابدددددل صددددواتا  23 أبغلبيددددة A/HRC/32/L.77 التعددددديل اإلنسددددان حقددددوق جملددددس اعتمدددددو  -198
 .(11)التصويت عن أعضاء أربعة وامتناع
 وشدديلي ازيددللرب وا وأوروغددواي األرجنتددني ابسددم أيضدداا ) املكسدديك ممثلددو أدىل ،انفسدده اجللسددة ويف -199

 تعلددديالا  ببيددداانت وهولنددددا الشدددمالية وأيرلنددددا العظمدددى لربيطانيدددا املتحددددة واململكدددة وكولومبيدددا( وكوسدددتاريكا
 .A/HRC/32/L.78 ابلتعديل يتعلق فيما التصويت قبل للتصويت

 علدددى مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -200
 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو  .A/HRC/32/L.78 التعديل

 :امل يدون
 وبوتسدددواان، وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، املتحددددة، العربيدددة واإلمدددارات الروسدددي، االحتدداد

 ديفددددددوار، وكددددددوت وقيغيزسددددددتان، وقطددددددر، والصددددددني، واجلزائددددددر، وتوغددددددو، وبوروندددددددي،
 ونيجياي ،السعودية العربية واململكة وملديف، واملغرب، وكينيا، والكونغو،

__________ 

 .بصوتيهمااملتعددة القوميات( وكواب  -بوليفيا )دولة  يدل وفدامل  (11)
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 :ونعارضامل
 ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة وبنمددا، وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،
 وفرنسدا، وسويسدرا، وسلوفينيا، والسلفادور، وجورجيا، ،سابقاا  اليوغوسالفية مقدونيا
 نداولوه الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة واملكسيك، والتفيا،

 :التصويت عن املمتنعون
 واهلند   وانميبيا،   ومنغوليا،   انم،   وفييت   والفلبني،   وغاان،   أفريقيا،   وجنوب  وإكوادور،   إثيوبيا، 

 صدواتا  17 مقابدل صدواتا  18 أبغلبيدة A/HRC/32/L.78 التعديل اإلنسان حقوق جملس اعتمدو  -201
 .(12)التصويت عن أعضاء تسعة 9 وامتناع
 والربازيدددل وأوروغددواي األرجنتددني ابسددم أيضدداا ) املكسدديكو  بنمددا ممثلددو أدىل ها،نفسدد  اجللسددة ويف -202

 ببيدداانت هولنددداو  الشددمالية وأيرلندددا العظمددى لربيطانيددا املتحدددة واململكددة وكولومبيددا( وكوسددتاريكا وشدديلي
 .A/HRC/32/L.79 ابلتعديل يتعلق فيما التصويت قبل للتصويت تعليالا 
 علدددى مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداء ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -203

 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو  .A/HRC/32/L.79 التعديل
 :امل يدون

 وبوتسدددواان، وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، املتحددددة، العربيدددة واإلمدددارات الروسدددي، االحتدداد
 زسددددتان،وقيغي وقطددددر، انم، وفييدددت وغدددداان، والصددددني، واجلزائدددر، وتوغددددو، وبورونددددي،

 السددعودية، العربيددة واململكددة وملددديف، واملغددرب، وكينيددا، والكونغددو، ديفددوار، وكددوت
 واهلند ونيجياي، ومنغوليا،

 :ونعارضامل
 ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة وبنمددا، وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،
 وفرنسدا، وسويسدرا، ا،فينيوسلو  والسلفادور، وجورجيا، ،سابقاا  اليوغوسالفية مقدونيا
 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة واملكسيك، والتفيا،

 :التصويت عن املمتنعون
 وانميبيا والفلبني، أفريقيا، وجنوب وإكوادور، إثيوبيا،

 صدواتا  17 مقابدل صدواتا  22 أبغلبيدة A/HRC/32/L.79 التعديل اإلنسان حقوق جملس اعتمدو  -204
 .(12)تالتصوي عن أعضاء مخسة وامتناع
 والربازيدل وأوروغدواي األرجنتدني ابسم أيضاا ) املكسيكو  سويسرا ممثلو أدىل نفسها، اجللسة ويف -205

 تعلددديالا  ببيددداانت الشدددمالية وأيرلنددددا العظمدددى لربيطانيدددا املتحددددة واململكدددة وكولومبيدددا( وكوسدددتاريكا وشددديلي
 .A/HRC/32/L.80 ابلتعديل علقتي فيما التصويت قبل للتصويت

 علدددى مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداء ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -206
 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو  .A/HRC/32/L.80 التعديل

__________ 

 .أبصواهتاوكواب  البوليفارية( -املتعددة القوميات( وفنزويال )مجهورية  -بوليفيا )دولة  دل وفودمل ت (12)
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 :امل يدون
 واجلزائدددر، وتوغدددو، وبورونددددي، وبددنغالدي ، وإندونيسددديا، املتحددددة، العربيدددة اإلمددارات
 وملديف، واملغرب، وكينيا، والكونغو، ديفوار، وكوت  وقيغيزستان،  ر،وقط  والصني،
 ونيجياي السعودية، العربية واململكة

 :ونعارضامل
 وبنمدددددا، وبلجيكدددددا، والربتغدددددال، وابراغدددددواي، وأملانيدددددا، وألبانيدددددا، ،(13)الروسدددددي االحتددددداد
 ،فادوروالسدددل وجورجيدددا، ،سدددابقاا  اليوغوسدددالفية مقددددونيا ومجهوريدددة كدددوراي،  ومجهوريدددة
 املتحدددددة واململكددددة واملكسدددديك، والتفيددددا، والفلبددددني، وفرنسددددا، وسويسددددرا، وسددددلوفينيا،
 لنداوهو  ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

 :التصويت عن املمتنعون
 واهلند وانميبيا، انم، وفييت وغاان، أفريقيا، وجنوب وبوتسواان، وإكوادور، إثيوبيا،

 صدواتا  16 مقابدل صدواتا  20 أبغلبيدة A/HRC/32/L.80 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملس رف و  -207
 .(14)التصويت عن أعضاء مثانية وامتناع
 األرجنتدني ابسدم أيضداا ) املكسديكو  ،وسويسدرا ،الروسدي االحتداد ممثلدو أدىل نفسها، اجللسة ويف -208

 وأيرلنددددددا العظمدددددى يطانيدددددارب ل املتحددددددة واململكدددددة ،وكولومبيدددددا( وكوسدددددتاريكا وشددددديلي والربازيدددددل وأوروغدددددواي
 .A/HRC/32/L.81 ابلتعديل يتعلق فيما التصويت قبل للتصويت تعليالا  ببياانت وهولندا ،الشمالية

 علدددى مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -209
 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو  .A/HRC/32/L.81 التعديل

 :امل يدون
 وبوروندددي، وبددنغالدي ، وإندونيسدديا، املتحدددة، العربيددة واإلمددارات الروسددي، حتددادالا

 وكينيددا، والكونغددو، ديفددوار، وكددوت وقيغيزسددتان، وقطددر، والصددني، واجلزائددر، وتوغددو،
 ونيجياي السعودية، العربية واململكة وملديف، واملغرب،

 :ونعارضامل
 املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا وبنمددا، لجيكددا،بو  والربتغددال، وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،

 وجورجيددددا، ،سددددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة كددددوراي،  ومجهوريددددة القوميددددات(،
 املتحدددة واململكددة واملكسدديك، والتفيددا، وفرنسددا، وسويسددرا، وسددلوفينيا، والسددلفادور،

 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا
 :التصويت نع املمتنعون

 واهلند وانميبيا، انم، وفييت والفلبني، وغاان، أفريقيا، وجنوب وبوتسواان، إكوادور،

__________ 

 لصددداحلاالحتددداد الروسدددي يف وقدددت الحدددق أن خطدددأ وقدددع يف تصدددويت الوفدددد وأنددده كدددان يعتدددزم التصدددويت  ثدددلصدددرّح مم (13)
 القرار.

 .أبصواهتاوكواب  البوليفارية( -ة املتعددة القوميات( وفنزويال )مجهوري -بوليفيا )دولة  دل وفودمل ت (14)
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 صدواتا  17 مقابدل صدواتا  19 أبغلبيدة A/HRC/32/L.81 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملس ف ر و  -210
 .(15)التصويت عن أعضاء مثانية وامتناع
 والربازيل وأوروغواي األرجنتني ابسم  أيضاا )  سيكاملكو   ،سويسرا  ممثلو  أدىل  ،نفسها  اجللسة  ويف -211

 ببيداانت نيجديايو  ،الشدمالية وأيرلنددا العظمدى لربيطانيدا املتحدة واململكة ،وكولومبيا( وكوستاريكا وشيلي
 .A/HRC/32/L.2/Rev.1 القرار مشروع بعنوان الحتفا اب يتعلق فيما التصويت قبل للتصويت تعليالا 
 االحتفا  على مسجل تصويت أ جري قطر، ممثل طلب على وبناءا  ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -212
 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو  .A/HRC/32/L.2/Rev.1 القرار مشروع بعنوان

 :امل يدون
 املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا وبنمددا، وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،

 وجورجيددددا، ،سددددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ريددددةومجهو  كددددوراي،  ومجهوريددددة القوميددددات(،
 والتفيددا، انم، وفييددت والفلبددني، وفرنسددا، وغدداان، وسويسددرا، وسددلوفينيا، والسددلفادور،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة واملكسيك،

 :ونعارضامل
 وبوروندددي، وبددنغالدي ، ونيسدديا،ندوإ املتحدددة، العربيددة واإلمددارات الروسددي، االحتدداد
 وملددديف، واملغددرب، وكينيددا، ديفددوار، وكددوت وقيغيزسددتان، وقطددر، واجلزائددر، وتوغددو،
 ونيجياي السعودية، العربية واململكة

 :التصويت عن املمتنعون
 واهلند وانميبيا، والكونغو، والصني، أفريقيا، وجنوب وبوتسواان، وإكوادور، إثيوبيا،

 22 أبغلبيدددة A/HRC/32/L.2/Rev.1 القدددرار مشدددروع بعندددوان اإلنسدددان حقدددوق لدددسجم احدددتف و  -213
 .(16)التصويت عن أعضاء مثانية وامتناع صواتا  15 مقابل صواتا 
 والربازيل وأوروغواي األرجنتني ابسم  أيضاا )  املكسيكو   ،سويسرا  ممثلو  أدىل  نفسها،  اجللسة  ويف -214

 تعلددديالا  ببيددداانت الشددمالية وأيرلنددددا العظمدددى لربيطانيددا تحددددةملا واململكدددة ،وكولومبيددا( وكوسدددتاريكا وشدديلي
 القدددددددرار مشدددددددروع ديباجدددددددة مدددددددن الرابعدددددددة ابلفقدددددددرة الحتفدددددددا اب يتعلدددددددق فيمدددددددا التصدددددددويت قبدددددددل للتصددددددويت

A/HRC/32/L.2/Rev.1. 
 االحتفا  على مسجل تصويت أ جري قطر، ممثل طلب على وبناءا  ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -215

 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو  .A/HRC/32/L.2/Rev.1 القرار مشروع ديباجة من ةالرابع ابلفقرة
 :امل يدون

 ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة وبنمددا، وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،
 وسددلوفينيا، والسددلفادور، وجورجيددا، أفريقيددا، وجنددوب ،سددابقاا  اليوغوسددالفية مقدددونيا

 املتحددددة واململكدددة واملكسددديك، والتفيدددا، انم، وفييدددت والفلبدددني، ا،وفرنسددد  وسويسدددرا،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

__________ 

 .أبصواهتاوكواب  ية(البوليفار  -وفنزويال )مجهورية إثيوبيا  دل وفودمل ت (15)

 .بصوتيهماوكواب  البوليفارية( -فنزويال )مجهورية  يدل وفدامل  (16)
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 :ونعارضامل
 وتوغددددو، وبددددنغالدي ، وإندونيسدددديا، املتحدددددة، العربيددددة واإلمددددارات الروسددددي، االحتدددداد
 واململكدة وملدديف، واملغدرب، وكينيدا، ديفدوار، وكدوت وقيغيزسدتان، وقطدر، واجلزائر،
 ونيجياي السعودية، ةالعربي

 :التصويت عن املمتنعون
 دواهلن  وانميبيا،  والكونغو،  وغاان،  والصني،  وبوروندي،  وبوتسواان،  وإكوادور،  إثيوبيا،

 القدددددددددددرار مشدددددددددددروع ديباجدددددددددددة مدددددددددددن الرابعدددددددددددة ابلفقدددددددددددرة اإلنسدددددددددددان حقدددددددددددوق جملدددددددددددس حدددددددددددتف وا -216
1Rev./2L./32A/HRC/ (17)التصويت عن أعضاء تسعة وامتناع صواتا  14 لابمق صواتا  21 أبغلبية. 

 والربازيل وأوروغواي األرجنتني ابسم  أيضاا )  املكسيكو   ،سويسرا  ممثلو  أدىل  نفسها،  اجللسة  ويف -217
 تعلددديالا  ببيددداانت الشددمالية وأيرلنددددا العظمدددى لربيطانيددا املتحددددة واململكدددة ،وكولومبيددا( وكوسدددتاريكا وشدديلي

 .A/HRC/32/L.2/Rev.1 القرار مشروع من 2 ابلفقرة الحتفا اب يتعلق فيما التصويت قبل للتصويت
 االحتفا  على مسجل تصويت أ جري قطر، ممثل طلب على وبناءا  ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -218

 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو  .A/HRC/32/L.2/Rev.1 القرار مشروع من 2 ابلفقرة
 :امل يدون

 املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا وبنمددا، وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،
 أفريقيا،  وجنوب  ،سابقاا   اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية  كوراي،  ومجهورية  القوميات(، 
 انم، وفييدت والفلبدني، وفرنسدا، وغداان، وسويسدرا، وسلوفينيا، والسلفادور، وجورجيا،
 ومنغوليدا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة واملكسيك، والتفيا،
 وهولندا

 :ونعارضامل
 وتوغددددو، وبددددنغالدي ، وإندونيسدددديا، املتحدددددة، العربيددددة واإلمددددارات الروسددددي، االحتدددداد
 واململكدة وملدديف، واملغدرب، وكينيدا، ديفدوار، وكدوت وقيغيزسدتان، وقطدر، واجلزائر،
 ونيجياي ة،السعودي العربية

 :تصويتلا عن املمتنعون
 واهلند وانميبيا، والكونغو، والصني، وبوروندي، وبوتسواان، وإكوادور، إثيوبيا،

 أبغلبيدة A/HRC/32/L.2/Rev.1 القدرار مشدروع من 2 ابلفقرة اإلنسان حقوق جملس احتف و  -219
 .(18)التصويت عن أعضاء مثانية وامتناع صواتا  14 مقابل صواتا  23
 األرجنتددني ابسددم أيضدداا ) املكسدديكو  سويسددراو  الروسددي االحتدداد وثلدد مم أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -220

 لربيطانيدا املتحددة واململكدة السدعودية العربية واململكة وكولومبيا( وكوستاريكا وشيلي والربازيل وأوروغواي
 ابلفقدددرات الحتفددا اب يتعلددق فيمددا التصددويت قبددل للتصددويت تعلدديالا  ببيدداانت الشددمالية وأيرلندددا العظمددى

 .A/HRC/32/L.2/Rev.1 القرار مشروع من 7 ىلإ 3 من

__________ 

 .أبصواهتاواب وك البوليفارية( -املتعددة القوميات( وفنزويال )مجهورية  -بوليفيا )دولة  دل وفودت مل (17)

 .بصوتيهماوكواب  البوليفارية( -فنزويال )مجهورية  يدل وفدامل  (18)
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 علدددى مسدددجل تصدددويت أجدددري ملدددديف، ممثدددل طلدددب علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسدددة ويف -221
  التصدويت نتيجدة كاندتو  .A/HRC/32/L.2/Rev.1 القدرار مشدروع من 7 إىل 3 من ابلفقرات االحتفا 

 :يلي كما
 :امل يدون

 املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا وبنمددا، وبلجيكددا، تغددال،والرب  وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،
 وجورجيددددا، ،سددددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة كددددوراي،  ومجهوريددددة القوميددددات(،
 وفييت البوليفارية(،  -  )مجهورية  وفنزويال  وفرنسا،  وسويسرا،  وسلوفينيا،  والسلفادور،

 الشددددمالية، وأيرلندددددا ظمددددىالع لربيطانيددددا املتحدددددة واململكددددة واملكسدددديك، والتفيددددا، انم،
 وهولندا ومنغوليا،

 :ونعارضامل
 وبوروندددي، وبددنغالدي ، وإندونيسدديا، املتحدددة، العربيددة واإلمددارات الروسددي، الحتددادا

 وكينيددا، والكونغددو، ديفددوار، وكددوت وقيغيزسددتان، وقطددر، والصددني، واجلزائددر، وتوغددو،
 ونيجياي السعودية، العربية واململكة وملديف، واملغرب،

 :التصويت عن املمتنعون
 واهلند وانميبيا، والفلبني، وغاان، أفريقيا، وجنوب وبوتسواان، إكوادور،

  A/HRC/32/L.2/Rev.1  القدرار   مشدروع   مدن   7  إىل   3  من   ابلفقرات   اإلنسان   حقوق   جملس   احتف  و  -222
 . ( 19) التصويت   عن   أعضاء   سبعة   وامتناع   صواتا   17  مقابل   صواتا   21  أبغلبية 
 واجلزائدددر، وبوتسدددواان، وإندونيسددديا، وألبانيدددا، الروسدددي، االحتددداد ممثلدددو أدىل نفسدددها، ةاجللسددد  ويف -223

 األرجنتدددني ابسدددم أيضددداا ) واملكسددديك واملغدددرب، انم، وفييدددت والفلبدددني، وفرنسدددا، وغددداان، أفريقيدددا، وجندددوب
 تحدددددةملا واململكددددة السددددعودية، العربيددددة واململكددددة وكولومبيددددا(، وكوسددددتاريكا وشدددديلي والربازيددددل وأوروغددددواي
 التصويت قبل للتصويت تعليالا  ببياانت وهولندا ونيجياي، وانميبيا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا
 املعدلة. بصيغته القرار مبشروع يتعلق فيما
 مشروع على مسجل تصويت أ جري نيجياي، ممثل طلب على  وبناءا   ،أيضاا   نفسها  اجللسة  ويف -224
 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو  املعدلة. بصيغته A/HRC/32/L.2/Rev.1 القرار

 :امل يدون
 - )دولة وبوليفيا وبنما، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، وألبانيا، إكوادور،
 ،سدددددابقاا  اليوغوسدددددالفية مقددددددونيا ومجهوريدددددة كدددددوراي،  ومجهوريدددددة القوميدددددات(، املتعدددددددة

 - )مجهوريدددددددة وفنددددددزويال وفرنسدددددددا، وسويسددددددرا، وسدددددددلوفينيا، والسددددددلفادور، وجورجيددددددا،
 لربيطانيددددا املتحدددددة واململكدددة واملكسدددديك، والتفيددددا، وكدددواب، انم، وفييددددت البوليفاريدددة(،

 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى

__________ 

 .بصوتيهماوكواب إثيوبيا  دل وفدايمل  (19)
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 :ونعارضامل
 وبددددنغالدي ، وإندونيسدددديا، املتحدددددة، العربيددددة واإلمددددارات وإثيوبيددددا، الروسددددي، االحتدددداد

 ديفددددددوار، وكددددددوت وقيغيزسددددددتان، وقطددددددر، والصددددددني، جلزائددددددر،او  وتوغددددددو، وبوروندددددددي،
 ونيجياي السعودية، العربية واململكة وملديف، واملغرب، وكينيا، والكونغو،

 :التصويت عن املمتنعون
 واهلند وانميبيا، والفلبني، وغاان، أفريقيا، وجنوب بوتسواان،

 املعدلدددددة بصددددديغته A/HRC/32/L.2/Rev.1 القدددددرار مشدددددروع اإلنسدددددان حقدددددوق جملدددددس اعتمددددددو  -225
 (.32/2 )القرار التصويت عن أعضاء ستة وامتناع صواتا  18 مقابل صواتا  23 أبغلبية
  وقطدر   الصدني و   املتحددة   العربيدة   اإلمارات   ممثلو   أدىل   ، 2016  يوليه / متوز   1  يف   املعقودة   ، 46  اجللسة   يف و  -226

  الددددول   )ابسدددم   وهولنددددا   واملكسددديك   ا( انيددد ألب   ابسدددتثناء   اإلسدددالمي،   التعددداون   منظمدددة   يف   األعضددداء   الددددول   )ابسدددم 
 التصويت.   بعد   للتصويت   تعليالا   ببياانت   اإلنسان(   حقوق   جملس   يف   األعضاء   األورويب   االحتاد   يف   األعضاء 

 اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز اإلقليمية الرتتيبات  
  أرمينيددددا   سددددم اب   أيضدددداا   بلجيكددددا،   ممثددددل   عددددرض   ، 2016  يونيدددده / حزيران   30  يف   املعقددددودة   ، 42  اجللسددددة   يف  -227

  أرمينيددددا،   كددددل   قدمدددده   الددددذي   ، A/HRC/32/L.4  املقددددرر   مشدددروع   واملكسدددديك،   والسددددنغال   كددددوراي   ومجهوريددددة   واتيلندددد 
  قدرر امل   مشدروع   مقدمي   إىل   انضم   الحق،   وقت   ويف   واملكسيك.   والسنغال،   كوراي،   ومجهورية   واتيلند،   وبلجيكا، 

 والياابن.  وهندوراس،   والنمسا،   وكوستاريكا،   اال، وغواتيم   وتونس،   وبوتسواان،   وبنما،   وإندونيسيا،   أسرتاليا،   كل 
 شددفوايا  قددحن   قددد A/HRC/32/L.4 املقددرر مشددروع أن اجمللددس رئدديس أعلددن نفسددها، اجللسددة ويف -228
 .هم  مقدّ   سحبه قد A/HRC/32/L.4 املقرر مشروع على A/HRC/32/L.66 التعديل وأن

 الروسي. االحتاد   A/HRC/32/L.66 التعديل قدمو  -229
 شدفوايا  املنقحدة بصديغته املقدرر مشدروع اإلنسدان حقوق جملس اعتمد ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -230
 (.32/115 )املقرر تصويت دون

 واألشرررخاص ابألشرررخاص االجترررار ضرررحااي محايرررة :واألطفرررال النسررراء سررريما ال ابألشرررخاص، االجترررار  
 النزاع بعد وما النزاع حاالت يف واألطفال، النساء سيما ال االجتار، هرا خلطر املعرضني

 أملانيددا، ابسددم أيضدداا  الفلبددني، ممثددل عددرض ،2016 يونيدده/حزيران 30 يف املعقددودة ،42 اجللسددة يف -231
 إسددددبانيا، مددددن كددددل  تقدميدددده يف وشددددارك والفلبددددني، أملانيددددا قدمتدددده ذيالدددد  ،A/HRC/32/L.6 القددددرار مشددددروع
 وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وإيطاليددا، ندا،وآيسددل وأوكرانيددا، وأندددورا، وألبانيددا، وإسددتونيا، وأسددرتاليا،
 األسددود، واجلبددل وبدديو، القوميددات(، املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا وبولندددا، واهلرسددك، والبوسددنة وبلغدداراي،
 وسددلوفاكيا، ورومانيددا، والدددامنرك، وجورجيددا، مولدددوفا، ومجهوريددة ،سددابقاا  اليوغوسددالفية مقدددونيا ومجهوريددة
 ولكسددددمرب ، والتفيددددا، وكرواتيددددا، وقددددرب ، وفنلندددددا، وفرنسددددا، وصددددربيا، وسويسددددرا، د،والسددددوي وسددددلوفينيا،
 األمريكيدة، املتحددة والدوالايت وهولنددا، وهنغداراي، والنمسدا، وموانكدو، ومالطة، ولي تنشتاين، وليتوانيا،
 واي،وأوروغدد  األرجنتددني، مددن كددل  القددرار مشدروع مقدددمي إىل انضددم الحددق، وقددت ويف .واليددوانن واليداابن،
 وكنددددا، وكازاخسدددتان، وفيجدددي، وغواتيمددداال، نددددا،وروا وتشددديكيا، واتيلندددد، وبددديالروس، وبنمدددا، وأيرلنددددا،

 .وهندوراس ونيوزيلندا، والنرويج، ومنغوليا، وملديف، واملكسيك، وكولومبيا، وكوستاريكا،
 (.32/3 ر)القرا تصويت  دون  القرار  مشروع  اإلنسان  حقوق جملس  اعتمد  نفسها،  اجللسة  ويف -232
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 املرأة ضد التمييز على القضاء  
  ابسدددددددم   أيضددددددداا   كولومبيدددددددا،   ممثدددددددل   عدددددددرض   ، 2016  يونيددددددده / حزيران   30  يف   املعقدددددددودة   ، 42  اجللسدددددددة   يف  -233

  تقدميدده   يف   وشددارك   واملكسدديك،   كولومبيددا   قدمتدده   ذي الدد   ، A/HRC/32/L.7/Rev.1  القددرار   مشددروع   املكسدديك، 
  وبدديو،   واهلرسددك،   والبوسددنة   وبلجيكددا،   والربتغددال،   وروغددواي، أ و   وأندددورا،   وأملانيددا،   وألبانيددا،   إسددبانيا،   مددن   كددل 

  وجورجيدددا،   مولددددوفا،   ومجهوريدددة   ، سدددابقاا   اليوغوسدددالفية   مقددددونيا   ومجهوريدددة   األسدددود،   واجلبدددل   وتركيدددا،   واتيلندددد، 
  والتفيدا،   وكرواتيدا،   وفنلنددا،   والفلبدني،   وفرنسا،   وشيلي،   وسويسرا،   والسويد،   وسلوفاكيا،  ورومانيا،  والدامنرك، 

  وهداييت،   والنمسدا،   والندرويج،   وموانكو،   الشمالية،   وأيرلندا   العظمى   لربيطانيا   املتحدة  واململكة  ي تنشتاين، ل و 
  وأنغددددوال،   وإسدددتونيا،   وأسدددرتاليا،   األرجنتدددني،   القدددرار   مشدددروع   مقددددمي   إىل   انضدددم   الحدددق،   وقدددت   ويف   . وهولنددددا 
  وتشدديكيا،   وبولندددا،   فاسددو،   وبوركينددا   وتسددواان، ب و   وبلغدداراي،   والربازيددل،   وإيطاليددا،   وآيسددلندا،   وأيرلندددا،   وأوكرانيددا، 
  وكوستاريكا،   وكندا،   فيدي،   وكابو   وقرب ،   وغواتيماال،   وسلوفينيا،   مارينو،   وسان  ورواندا،  كوراي،   ومجهورية 
 . واليوانن   والياابن،   األمريكية،   املتحدة   والوالايت   وهنغاراي،   وهندوراس،   ومنغوليا،   ومالطة،   وليتوانيا، 

 القرار. مشروع شفوايا  كولومبيا  ممثل نقح نفسها، اجللسة ويف -234
  ، A/HRC/32/L.67  التعددددددددديالت   الروسددددددددي   االحتدددددددداد   ممثددددددددل   عددددددددرض   ، أيضدددددددداا   نفسددددددددها   اجللسددددددددة   ويف  -235
  A/HRC/32/L.7/Rev.1  القددددددددددرار   ملشددددددددددروع   A/HRC/32/L.70و   ، A/HRC/32/L.69و   ، A/HRC/32/L.68و 

 . س حب   قد  A/HRC/32/L.68  التعديل   أن   وأعلن   ، شفوايا   املنقحة   بصيغته 
 وقددددت ويف الصددددني. تقدميدددده يف توشددددارك A/HRC/32/L.67 التعددددديل الروسددددي االحتدددداد قدددددمو  -236

 التعددديل وقددم القدرار. مشددروع مقددمي إىل ومصدر وكددواب اإلسدالمية( - )مجهوريدة إيددران انضدمت الحدق،
A/HRC/32/L.68   التعددددديل وقدددددم الروسددددي. االحتدددداد A/HRC/32/L.69   يف تركوشددددا الروسددددي االحتدددداد 

 وقدت ويف الصدني. تقدميده يف توشدارك الروسي االحتاد   A/HRC/32/L.70 التعديل وقدم الصني. تقدميه
 .التعديالت مقدمي إىل مصر انضمت الحق،
 القدرار مشدروع علدى املقرتحدة التعدديالت بشدأن ببيدان املكسديك ممثدل أدىل نفسها، اجللسة ويف -237

A/HRC/32/L.7/Rev.1 وايا فش املنقحة بصيغته. 
 األورويب االحتددددداد يف األعضددددداء الددددددول ابسدددددم هولنددددددا، ممثدددددل أدىل ،أيضددددداا  نفسدددددها اجللسدددددة ويف -238

 بصدديغته A/HRC/32/L.7/Rev.1 القددرار مشددروع علدى عددام بتعليددق اإلنسدان، حقددوق جملددس يف األعضداء
 املقرتحة. التعديالت علىو  شفوايا  املنقحة
ه العامة، للجمعية يالداخل النظام من 153 للمادة وفقاا و  -239  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 التصدددويت قبدددل للتصدددويت تعلددديالا  ببيدددانني املكسددديكو  سويسدددرا ممدددثال أدىل نفسدددها، اجللسدددة ويف -240
 .A/HRC/32/L.67 يلتعدابل يتعلق فيما
 علدددى مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -241

 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو  .A/HRC/32/L.67 التعديل
 :امل يدون

 املتعدددددة - )دولدددة وبوليفيدددا وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، وإكدددوادور، الروسدددي، االحتددداد
 - )مجهوريددددددددة وفنددددددددزويال والصددددددددني، والسددددددددلفادور، قيددددددددا،ريأف وجنددددددددوب القوميددددددددات(،
 واهلند ونيجياي، واملغرب، وكينيا، وكواب، وقيغيزستان، انم، وفييت البوليفارية(،
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 :املعارضون
 كدوراي،  ومجهوريدة وبوتسدواان، وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، ألبانيا،

 وفرنسدددا، وسويسدددرا، وسدددلوفينيا، وجورجيدددا، ،سدددابقاا  اليوغوسدددالفية مقددددونيا ومجهوريدددة
 وأيرلنددا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة وملديف، واملكسيك، والتفيا، والفلبني،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية،

 :التصويت عن املمتنعون
 وقطددددر، وغدددداان، ر،واجلزائدددد  وتوغددددو، وبوروندددددي، املتحدددددة، العربيددددة واإلمددددارات إثيوبيددددا،
 وانميبيا السعودية، العربية واململكة والكونغو، ر،ديفوا وكوت

 صدواتا  16 مقابدل صدواتا  20 أبغلبيدة A/HRC/32/L.67 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملس رف و  -242
 التصويت. عن عضواا  11 وامتناع
 التصددددويت قبددددل للتصددددويت تعلدددديالا  نيببيددددان املكسدددديكو  بنمددددا ممددددثال أدىل نفسددددها، اجللسددددة ويف -243
 .A/HRC/32/L.69 لتعديلاب يتعلق فيما
 علدددى مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -244

 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو  .A/HRC/32/L.69 التعديل
 :امل يدون

 )دولة وبوليفيا وبنغالدي ، وإندونيسيا، املتحدة، العربية واإلمارات الروسي، االحتاد
 البوليفاريدة(، - )مجهوريدة وفنزويال والصني، أفريقيا، وجنوب القوميات(، املتعددة -

 وانميبيدددددا، السددددعودية، العربيدددددة واململكددددة وكينيدددددا، وقيغيزسددددتان، وقطدددددر، انم، وفييددددت
 واهلند ونيجياي،

 :املعارضون
 كدوراي،  ومجهوريدة وبوتسدواان، وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، ألبانيا،

 وسويسرا، وسلوفينيا، والسلفادور، وجورجيا،  ،سابقاا   اليوغوسالفية  مقدونيا  هوريةمجو 
 العظمى لربيطانيا املتحدة  واململكة  وملديف،  واملكسيك،  والتفيا،  والفلبني،  وفرنسا،
 نداوهول ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا

 :التصويت عن املمتنعون
 واملغرب   والكونغو،   ديفوار،   وكوت   وغاان،  ، زائر واجل   وتوغو،   وبوروندي،  وإكوادور،   إثيوبيا، 

 صدواتا  16 مقابدل صدواتا  21 أبغلبيدة A/HRC/32/L.69 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملس رف و  -245
 .(20)التصويت عن أعضاء تسعة وامتناع
 التصدددويت قبددل للتصددويت تعلدديالا  ببيددانني املكسدديكو  سددلوفينيا ممددثال أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -246
  .A/HRC/32/L.70 ابلتعديل لقيتع فيما

__________ 

  بصوته.كوابمل يدل وفد   (20)
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 علدددى مسدددجل تصدددويت أ جدددري املكسددديك، ممثددل طلدددب علدددى وبنددداءا  ،أيضددداا  نفسدددها اجللسددة ويف -247
 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو  .A/HRC/32/L.70 التعديل

 :امل يدون
 )دولة وبوليفيا وبنغالدي ، وإندونيسيا، املتحدة، العربية واإلمارات الروسي، االحتاد

 انم، وفييددددت البوليفاريددددة(، - )مجهوريددددة وفنددددزويال والصددددني، القوميددددات(، عددددددةاملت -
 واهلند ونيجياي، وانميبيا، السعودية، العربية واململكة وقيغيزستان، وقطر،

 :املعارضون
 كدوراي،  ومجهوريدة وبوتسدواان، وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، ألبانيا،
 وسويسرا، وسلوفينيا، والسلفادور، وجورجيا،  ،سابقاا   غوسالفيةيو ال  مقدونيا  ومجهورية
 واململكدددددة وملدددددديف، واملكسددددديك، والتفيدددددا، والكونغدددددو، والفلبدددددني، وفرنسدددددا، وغددددداان،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة

 :التصويت عن املمتنعون
 ديفدددوار، وكدددوت أفريقيدددا، وجندددوب ائدددر،واجلز  وتوغدددو، وبورونددددي، وإكدددوادور، إثيوبيدددا،
 واملغرب وكينيا،

 صددواتا  14 مقابددل صددواتا  23 أبغلبيددة A/HRC/32/L70 التعددديل اإلنسددان حقددوق جملددس رفدد و  -248
  .(20)التصويت عن أعضاء تسعة وامتناع
 والصددددني والسددددلفادور وابراغددددواي وإكددددوادور الروسددددي االحتدددداد ممثلددددو أدىل ،انفسدددده اجللسددددة ويف -249
 والكويدددت( وقطدددر وعمدددان والبحدددرين املتحددددة العربيدددة اإلمدددارات ابسدددم أيضددداا ) السدددعودية العربيدددة ملكدددةوامل

 بصددديغته A/HRC/32/L.7/Rev.1 القددرار مبشددروع يتعلددق فيمددا التصدددويت قبددل للتصددويت تعلدديالا  ببيدداانت
 من 11 الفقرة أنشب اآلراء توافق عن العضو الدولة ذههب بيانه، يف ابراغواي، ممثل  وأنى  .شفوايا   املنقحة
 العربية اخلليج لدول التعاون جملس )ابسم بيانه، يف السعودية، العربية اململكة ممثل  وأنى  القرار.  مشروع
 الدول ذههب السعودية( العربية واململكة والكويت وقطر  وع مان  البحرينو   املتحدة  العربية  اإلمارات  وابسم

 مدن 18و 11و 6 والفقدرات الديباجدة من عشرة والثالثة شرةالعا الفقرتني بشأن اآلراء توافق نع األعضاء
 مددن 18 الفقدرة بشدأن اآلراء توافدق عدن العضدو الدولدة ذههبد  بيانده، يف الصدني، ممثدل وأنى القدرار. مشدروع
 الرابعدة الفقدرة بشدأن اآلراء توافدق عدن العضدو الدولدة هبدذه بيانده، يف إكدوادور، ممثل وأنى القرار. مشروع
 بشدأن اآلراء توافدق عدن العضدو الدولدة هبدذه بيانده، يف السلفادور، ممثل ىوأن القرار. عمشرو  ديباجة من

 القرار. مشروع من 4 والفقرة الديباجة من عشرة والثالثة العاشرة الفقرتني
 شدفوايا  املنقحدة بصديغته القدرار مشدروع اإلنسان حقوق جملس اعتمد ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -250
 (.32/4 )القرار تصويت دون

 اجلنسية من التعسف  واحلرمان اإلنسان حقوق  
 ابسدم أيضداا  الروسدي، االحتداد ممثدل عدرض ،2016 يونيه/حزيران 30 يف املعقودة ،42 اجللسة يف -251
 توشدارك الروسدي االحتداد قدمده ذيال ،A/HRC/32/L.8 القرار مشروع القوميات، املتعددة بوليفيا دولة
 مدن كدل  القدرار مشدروع مقددمي إىل انضدم ،الحدق وقدت ويف القوميدات. عدددةتامل بوليفيدا دولدة تقدميهب يف

 - )مجهوريددة وفنددزويال الدميقراطيددة، الشددعبية كددوراي  ومجهوريددة وتددونس، وبدديالروس، وبوتسددواان، أذربيجددان،
 .وهاييت واملكسيك، فيدي، وكابو البوليفارية(،
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 يف األعضداء األورويب االحتداد يف األعضداء الددول ابسدم هولنددا، ممثل أدىل نفسها، اجللسة ويف -252
 التصويت. قبل للتصويت تعليالا  ببيان اإلنسان، حقوق جملس
 (. 5/ 32  )القرار   تصويت   دون   القرار   مشروع   اإلنسان   حقوق   جملس   اعتمد   ، أيضاا   نفسها   اجللسة   ويف  -253

 اإلنسان حقوق نميدا يف الدويل التعاون تعزيز  
 اإلسدددالمية، إيدددران مجهوريدددة ممثدددل عدددرض ،2016 يونيددده/حزيران 30 يف املعقدددودة ،42 اجللسدددة يف -254
 إيددددران مجهوريددددة قدمتدددده ذيالدددد  ،A/HRC/32/L.11 القددددرار مشددددروع االحنيدددداز، عدددددم بلدددددان حركددددة ابسددددم

 انضددمت الحددق، وقددت ويف الصددني. تقدميدده يف شدداركتو  االحنيدداز، عدددم بلدددان حركددة ابسددم اإلسددالمية،
 .رارالق مشروع مقدمي إىل ابراغواي

 يف األعضداء األورويب االحتداد يف األعضداء الددول ابسدم هولنددا، ممثل أدىل نفسها، اجللسة ويف -255
 التصويت. قبل للتصويت تعليالا  ببيان اإلنسان، حقوق جملس
 (. 6/ 32  )القرار   تصويت   دون   القرار   مشروع   اإلنسان   حقوق   جملس   اعتمد   ، أيضاا   نفسها   اجللسة   ويف  -256

 واملمارسة القانون يف اجلنسية يف للمرأة املتساوية احلقوق :يةاجلنس يف احلق  
 ابسددددم أيضدددداا  ،املكسدددديك ممثددددل عددددرض ،2016 يونيدددده/حزيران 30 يف املعقددددودة ،42 اجللسددددة يف -257

 القدرار مشدروع األمريكيدة املتحددة والدوالايت وكولومبيا، وسلوفاكيا، واجلزائر، وتركيا، وبوتسواان، أسرتاليا،
A/HRC/32/L.12، وكولومبيددا، وسددلوفاكيا، واجلزائددر، وتركيددا، وبوتسددواان، أسددرتاليا، مددن كددل  قدمدده الددذي 

 وأملانيدددا، وإسدددبانيا، أذربيجدددان، مدددن كدددل  تقدميددده يف وشدددارك األمريكيدددة، املتحددددة والدددوالايت واملكسددديك،
 والبوسددنة ا،نمدد وب وبلغدداراي، وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وآيسددلندا، وأيرلندددا، وأوكرانيددا، وأوروغددواي،
 )ابسم أفريقيا وجنوب ،سابقاا   اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية  سود،األ  واجلبل  وبيو،  وبولندا،  واهلرسك،
 وصددربيا، والسددويد، وسددلوفينيا، والسددلفادور، ورومانيددا، والدددامنرك، وجورجيددا، ،األفريقيددة( الدددول جمموعددة
 وهددددداييت، ونيوزيلنددددددا، والنمسدددددا، والندددددرويج، ،ولكسدددددمرب  وكنددددددا، وكرواتيدددددا، وفيجدددددي، وفنلنددددددا، وفرنسدددددا،

 األرجنتددني، مددن كددل  القددرار مشددروع مقدددمي إىل انضددم الحددق، وقددت ويف وهولندددا. وهنغدداراي، وهندددوراس،
 .واليوانن والياابن، والنمسا،  وليتوانيا،  وكوستاريكا،  وغواتيماال،  النكا،  وسري  مارشال،  وجزر  وتشيكيا،

 جملدددس يف األعضددداء الددددول ابسدددم السدددعودية، العربيدددة اململكدددة ثدددلمم أدىل نفسدددها، اجللسدددة ويف -258
 القرار. مشروع على عام بتعليق العربية، اخلليج لدول التعاون
ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -259  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 (. 7/ 32  )القرار   تصويت   دون   القرار   مشروع   اإلنسان   حقوق   جملس   اعتمد   ، أيضاا   نفسها   اجللسة   ويف  -260

 الغراء يف ابحلق ةاملعني ةاخلاص ةاملقرر  والية  
 القدددددددرار مشدددددددروع كدددددددواب  ممثدددددددل عدددددددرض ،2016 يونيددددددده/حزيران 30 يف املعقدددددددودة ،42 اجللسدددددددة يف -261

A/HRC/32/L.15 والربتغدال، وإكدوادور، وإسدبانيا، إريدرتاي، مدن كدل  تقدميده يف وشارك كواب  قدمته الذي 
 الشددعبية كددوراي  ومجهوريددة وتركيددا، القوميددات(، املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا واهلرسددك، والبوسددنة وبلجيكددا،

 وقددددرب ، انم، ييددددتفو  البوليفاريددددة(، - )مجهوريددددة وفنددددزويال والفلبددددني، والصددددني، وسويسددددرا، الدميقراطيددددة،
 من كل  القرار مشروع مقدمي إىل انضم الحق، وقت ويف .وهاييت ونيكاراغوا، واملكسيك، ولكسمرب ،
 وبددنغالدي ، وبلغدداراي، والربازيددل، وابكسددتان، وأيرلندددا، وأنغددوال، وإندونيسدديا، وأندددورا، وأملانيددا، أسددرتاليا،
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 أفريقيددددا، وجنددددوب السددددورية، العربيددددة جلمهوريددددةاو  واتيلنددددد، وبدددديالروس، وبدددديو، فاسددددو، وبوركينددددا وبنمددددا،
 فددديدي، وكدددابو العربيدددة(، الددددول جمموعدددة )ابسدددم وقطدددر وغواتيمددداال، وصدددربيا، النكدددا، وسدددري وجورجيدددا،
 .واليوانن والياابن، وهندوراس، والنمسا، وموانكو، وملديف، وماليزاي، وليتوانيا،

ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -262  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 (.32/8 )القرار تصويت  دون  القرار  مشروع  اإلنسان  حقوق جملس  اعتمد  نفسها،  اجللسة  ويف -263

 الدويل والتضامن اإلنسان حقوق  
 إريدددرتاي، ابسدددم أيضددداا  كدددواب،  ممثدددل عدددرض ،2016 يونيددده/حزيران 30 يف املعقدددودة ،42 اجللسدددة يف -264

 وفنزويال والصني، الدميقراطية، الشعبية كوراي  ومجهورية القوميات(، املتعددة - )دولة وبوليفيا وإكوادور،
 ذيلدددد ا ،A/HRC/32/L.16 القددددرار مشددددروع وهدددداييت ونيكدددداراغوا، انم، وفييددددت البوليفاريددددة(، - )مجهوريددددة
 القوميددددات(، املتعددددددة - )دولددددة وبوليفيددددا وإكددددوادور، إريددددرتاي، مددددن كددددل  تقدميدددده يف وشددددارك كددددواب،  قدمتدددده

 ونيكاراغوا، انم، وفييت البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال والصني، الدميقراطية، الشعبية كوراي  ومجهورية
 وابكسددددتان، اإلسددددالمية(، - )مجهوريددددة وإيددددران إندونيسدددديا، مددددن كددددل  انضددددم الحددددق، وقددددت ويف .وهدددداييت

 ،األفريقيدددة( الددددول جمموعدددة )ابسدددم أفريقيدددا وجندددوب الدومينيكيدددة، واجلمهوريدددة وبددديالروس، وبدددنغالدي ،
 القرار. مشروع مقدمي إىل العربية( الدول جمموعة )ابسم وقطر والسلفادور، النكا، وسري
 القرار. روعشم على عام بتعليق أفريقيا جنوب ممثل أدىل نفسها، اجللسة ويف -265
ه ،العامة للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -266  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 األورويب حتدددددادالا يف األعضددددداء الددددددول ابسدددددم هولنددددددا، ممثدددددل أدىل ،أيضددددداا  نفسدددددها اجللسدددددة ويف -267
 التصويت. قبل للتصويت تعليالا  ببيان اإلنسان، حقوق جملس يف األعضاء

 األورويب االحتداد يف األعضداء الددول ابسدم هولنددا، ممثدل طلدب علدى وبناء نفسها، اجللسة ويف -268
 .A/HRC/32/L.16 القددرار مشددروع علددى مسددجل تصددويت أ جددري اإلنسددان، حقددوق جملددس يف األعضدداء

 :يلي كما  التصويت يجةتن كانتو 
 :امل يدون

  وابراغدددواي،   وإندونيسددديا،   املتحددددة،   العربيدددة   واإلمدددارات   وإكدددوادور،   وإثيوبيدددا،   الروسدددي،   االحتددداد 
  وتوغددو،   القوميددات(،   املتعددددة   -  )دولددة   وبوليفيددا   وبوروندددي،   وبوتسددواان،   وبنمددا،   وبددنغالدي ، 
  -  )مجهوريددددة   وفندددزويال   ني، فلبددد وال   وغددداان،   والصدددني،   والسدددلفادور،   أفريقيدددا،   وجندددوب   واجلزائدددر، 

  وكينيدددا،   والكونغدددو،   ديفدددوار،   وكدددوت   وكدددواب،   وقيغيزسدددتان،   وقطدددر،   انم،   وفييدددت   البوليفاريدددة(، 
 واهلند   ونيجياي،   وانميبيا،   ومنغوليا،   السعودية،   العربية  واململكة   وملديف،   واملغرب، 

 :املعارضون
 اليوغوسالفية مقدونيا ومجهورية كوراي،  ومجهورية  وبلجيكا،  والربتغال،  وأملانيا،  ألبانيا،
 لربيطانيدا املتحددة واململكدة والتفيدا، وفرنسا، وسويسرا، وسلوفينيا، وجورجيا، ،سابقاا 

 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى
 :التصويت عن املمتنعون

 املكسيك
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 واحدد عضدو وامتناع 13 مقابل صواتا  33 أبغلبية القرار مشروع اإلنسان حقوق جملس واعتمد -269
 (.32/9 رارالق) التصويت عن

 االنتصاف سبل وإاتحة املساءلة حتسني :اإلنسان وحقوق التجارية األعمال  
 االحتداد ابسدم أيضداا  الندرويج، ممثدل عدرض ،2016 يونيده/حزيران 30 يف املعقدودة ،42 اجللسة يف -270

 الروسدددي، االحتددداد مدددن كدددل  قدمددده الدددذي ،A/HRC/32/L.19 القدددرار مشدددروع غددداان،و  األرجنتدددنيو  الروسدددي
 وابراغدددددواي، وآيسدددددلندا، وأوكرانيددددا، أنددددددورا، مددددن كدددددل  تقدميدددده يف وشدددددارك والنددددرويج وغددددداان، واألرجنتددددني،
 وفيجدي، وفنلنددا، وسويسدرا، والددامنرك، األسدود، واجلبدل وتركيدا، واهلرسدك، والبوسنة وبلغاراي، وبلجيكا،
 .وهنددوراس والنمسدا، الشدمالية، وأيرلنددا عظمدىلا لربيطانيدا املتحددة واململكة ولي تنشتاين، ولكسمرب ،

 مقددددمي إىل انضدددم الحدددق، وقدددت يفو  .األصدددليني القدددرار مشدددروع مقددددمي قائمدددة مدددن إسدددبانيا سدددحبتوان
 واتيلنددد، وبولندددا، والربتغددال، وإيطاليددا، وأيرلندددا، وإندونيسدديا، وأملانيددا، أسددرتاليا، مددن كددل  القددرار مشددروع
 وشددديلي، وسدددياليون، والسدددويد، ورومانيدددا، وجورجيدددا، ،سدددابقاا  يةوسدددالفاليوغ مقددددونيا ومجهوريدددة وتدددونس،
 ،وليتوانيدددا والكونغددو، وكولومبيددا، وكوسدددتاريكا، وكندددا، وكرواتيددا، وقدددرب ، وفرنسددا، وغواتيمدداال، وصددربيا،
 واليوانن. والياابن، األمريكية، املتحدة والوالايت وهولندا، وهنغاراي،

 القرار. مشروع شفوايا  النرويج لممث نقح نفسها، اجللسة ويف -271
 األورويب االحتددددداد يف األعضددددداء الددددددول ابسدددددم هولنددددددا، ممثدددددل أدىل ،أيضددددداا  نفسدددددها اجللسدددددة ويف -272

 .شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع على عام بتعليق اإلنسان، حقوق جملس يف األعضاء
هو   العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -273  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 دون شدفوايا  املنقحدة بصديغته القدرار مشدروع اإلنسدان حقدوق جملدس اعتمد نفسها، اجللسة ويف -274
 (.32/10 )القرار تصويت

 داخليا للمشردين اإلنسان حبقوق املعين اخلاص قررامل والية  
 القدددرار مشدددروع النمسددداو  أوغنددددا ممدددثال عدددرض ،2016 يوليددده/متوز 1 يف املعقدددودة ،43 اجللسددة يف -275

A/HRC/32/L.13 وإسدددبانيا، أذربيجدددان، مدددن كدددل  تقدميددده يف وشددداركت النمسدددا،و  أوغنددددا قدمتددده الدددذي 
 والربتغددددال، وإيطاليددددا، وآيسددددلندا، وأيرلندددددا، وأوكرانيددددا، وأنغددددوال، يددددا،وأملان وألبانيددددا، وإسددددتونيا، وأسددددرتاليا،
 وجورجيدددا، األسدددود، بدددلواجل وتدددونس، وبددديو، وبولنددددا، واهلرسدددك، والبوسدددنة وبنمدددا، وبلغددداراي، وبلجيكدددا،
 والفلبدني، وفرنسدا، وسدياليون، وسويسدرا، والسدويد، وسدلوفينيا، وسدلوفاكيا، وزامبيا، ورومانيا، والدامنرك،

 واململكدة واملكسديك، ومالطدة، ولي تنشدتاين، وليتوانيدا، ولكسدمرب ، والتفيا، وكرواتيا، وقرب ، نلندا،فو 
 املتحددددددة والدددددوالايت وهولنددددددا، وهنددددددوراس، والندددددرويج، الشدددددمالية، وأيرلنددددددا العظمدددددى لربيطانيدددددا املتحددددددة

 األرجنتددني، مددن كددل  ارالقددر  مشددروع مقدددمي إىل انضددم ،الحددق وقددت ويف واليددوانن. واليدداابن، األمريكيددة،
 وجنددوب ،سددابقاا  اليوغوسددالفية مقدددونيا ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة وتشدديكيا، وأوروغددواي، وأفغانسددتان،

 وكندددددددا، وغواتيمدددددداال، وصددددددربيا، وشدددددديلي، النكددددددا، وسددددددري األفريقيددددددة(، الدددددددول جمموعددددددة )ابسددددددم أفريقيددددددا
 .وهنغاراي وهاييت، ونيوزيلندا، وموانكو، وملديف، وكولومبيا، وكوستاريكا،

ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -276  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 (. 11/ 32  رار لق )ا   تصويت   دون   القرار   مشروع   اإلنسان   حقوق   جملس  اعتمد   نفسها،   اجللسة   ويف  -277
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 اإلنسان حقوق على األسلحة نقل عمليات أثر  
 القدددرار مشدددروع وبددديو إكدددوادور ممدددثال عدددرض ،2016 يوليددده/متوز 1 يف املعقدددودة ،43 اجللسدددة يف -278

A/HRC/32/L.14،  والسلفادور، وابالو، أنغوال، من كل  تقدميه يف وشارك  وبيو،  إكوادور  قدمته  الذي 
 وغواتيمدداال، وشديلي، وسويسدرا، بنمدا، مددن كدل  انضدم الحدق، وقددت ويف .وراسوهندد وهداييت، والسدودان،

 .فلسطني ودولة ،ونيجياي وملديف، والكونغو، فيدي، وكابو
 القرار. مشروع شفوايا  بيو ممثل نقح نفسها، اجللسة ويف -279
 . شفوايا   املنقحة   غته بصي   القرار   مشروع   على   عام   بتعليق   إكوادور   ممثل   أدىل   ، أيضاا   نفسها   اجللسة   ويف  -280
ه ،العامدة للجمعيدة الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا  -281  إىل اإلنسدان حقدوق جملدس انتبداه و جدّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 وأيرلنددددا العظمدددى لربيطانيدددا املتحددددة واململكدددة وفرنسدددا، أملانيدددا، ممثلدددو أدىل نفسدددها، اجللسدددة ويف -282
 اإلنسدددان( حقدددوق جملدددس يف األعضددداء األورويب االحتددداد يف األعضددداء الددددول )ابسدددم وهولنددددا الشدددمالية،
 التصويت. قبل لتصويتل تعليالا  ببياانت

 دارلنددددد وأي العظمدددددى لربيطانيددددا املتحددددددة اململكددددة ممثدددددل طلددددب علدددددى وبندددداءا  نفسدددددها، اجللسددددة ويف -283
 .شددددفوايا  املنقحددددة بصدددديغته A/HRC/32/L.14 القددددرار مشدددروع علددددى مسددددجل تصددددويت أ جددددري الشدددمالية،

 :يلي كما  التصويت نتيجة كانتو 
 :امل يدون

 وإندونيسددددديا، املتحددددددة، العربيدددددة واإلمدددددارات وإكدددددوادور، وإثيوبيدددددا، الروسدددددي، االحتددددداد
 املتعددددة - )دولددة فيدداوبولي وبوروندددي، وبوتسددواان، وبنمددا، وبددنغالدي ، وابراغددواي،
 والسدددددلفادور، أفريقيدددددا، وجندددددوب كدددددوراي،  ومجهوريدددددة واجلزائدددددر، وتوغدددددو، القوميدددددات(،
 انم، وفييدت البوليفاريدة(، - )مجهوريدة وفندزويال والفلبدني، وغاان، والصني، وسويسرا،
 وانميبيدا، ومنغوليدا، وملدديف، واملكسديك، وكينيدا، والكونغدو، ديفوار، وكوت وكواب،

 واهلند ونيجياي،
 :ونعارضامل

 وهولندا   الشمالية،   وأيرلندا   العظمى   لربيطانيا   املتحدة   واململكة   والتفيا،   وفرنسا،   أملانيا، 
 :التصويت عن املمتنعون

 وجورجيددددا، ،سددددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة وبلجيكددددا، والربتغددددال، ألبانيددددا،
 السعودية بيةالعر  واململكة واملغرب، وقيغيزستان، وقطر، وسلوفينيا،

 مقابدل صدواتا  32 أبغلبيدة شدفوايا  املنقحدة بصديغته القدرار مشدروع اإلنسان حقوق جملس اعتمدو  -284
 (.32/12 )القرار التصويت عن أعضاء عشرة وامتناع أصوات مخسة

 هبا والتمت  اإلنرتنت على اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز  
 وتركيدددا الربازيدددل ابسدددم السدددويد، ممثدددل عدددرض ،2016 يوليددده/متوز 1 يف املعقدددودة ،43 اجللسدددة يف -285

 مددن كددل  قدمدده الددذي A/HRC/32/L.20 القددرار مشددروع ،األمريكيددة املتحدددة والددوالايت ونيجددياي وتددونس
 مددن كددل  تقدميدده يف شداركو  األمريكيددة، املتحدددة والددوالايت ونيجدياي، والسددويد، وتددونس، وتركيددا، الربازيدل،
 والربتغدددال، وابراغدددواي، وإيطاليدددا، وآيسدددلندا، وأيرلنددددا، وأوكرانيدددا، ملانيدددا،أو  وإسدددتونيا، وأسدددرتاليا، إسدددبانيا،
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 مقددونيا ومجهوريدة األسدود، واجلبدل وتدونس، وتشديكيا، وبولنددا، واهلرسدك، والبوسدنة وبلغاراي، وبلجيكا،
 وسدددددلوفينيا، وسدددددلوفاكيا، ورومانيدددددا، والددددددامنرك، وجورجيدددددا، مولددددددوفا، ومجهوريدددددة ،سدددددابقاا  اليوغوسدددددالفية
 وليتوانيدا، ولكسدمرب ، والتفيدا، وكنددا، وكرواتيدا، وقدرب ، ي،وفيجد  وفنلندا، وفرنسا، وصربيا، والسنغال،

 وموانكدددو، الشددمالية، وأيرلندددا العظمددى لربيطانيددا املتحدددة واململكددة واملكسدديك، ومالطددة، ولي تنشددتاين،
 انضدم الحدق، وقدت يفو  واليدوانن. واليداابن، وهولنددا، وهنغاراي، وهندوراس، وهاييت، والنمسا، والنرويج،

 وبوتسواان، وبنما، وأوروغواي، وأنغوال، وألبانيا، وإسرائيل،  األرجنتني،  من  كل  القرار  مشروع  مقدمي  إىل
 والسدددددنغال، كدددددوراي،  ومجهوريدددددة الدومينيكيدددددة، واجلمهوريدددددة واجلزائدددددر، ليشددددديت، - وتيمدددددور وتوغدددددو، وبددددديو،

 وكينيددددا، والكونغددددو، وكولومبيددددا، وكوسددددتاريكا، ديفددددوار، وكددددوت وغواتيمدددداال، وغدددداان، وشدددديلي، وسويسددددرا،
 .ونيوزيلندا ومنغوليا، وملديف، واملغرب،

 القرار. مشروع شفوايا  السويد ممثل نقح نفسها، اجللسة ويف -286
 A/HRC/32/L.85 التعددددددديالت الروسددددددي االحتدددددداد ممثددددددل عددددددرض ،أيضدددددداا  نفسددددددها اجللسددددددة ويف -287
 املنقحدددددددة بصددددددديغته A/HRC/32/L.20 القدددددددرار مشدددددددروع علدددددددى A/HRC/32/L.88و A/HRC/32/L.86و

 أيضداا  الصدني، ممثدل عدرض الحدق، وقدت ويف س حب. قد A/HRC/32/L.85 التعديل أن وأعلن ،شفوايا 
 وكدواب، البوليفاريدة( - )مجهوريدة وفندزويال أفريقيدا وجنوب اإلسالمية إيران ومجهورية الروسي االحتاد ابسم

 .شفوايا  املنقحة بصيغته A/HRC/32/L.20 القرار روعشم على A/HRC/32/L.87 التعديل
 بددديالروس. تقدميددده يف وشددداركت ،والصدددني الروسدددي االحتددداد   A/HRC/32/L.85 التعدددديلَ  وقددددَّم -288
 التعدددددديل وقددددددم .التعدددددديل مقددددددمي إىل كدددددوابو  البوليفاريدددددة( - )مجهوريدددددة فندددددزويال انضدددددمت بعدددددد وفيمدددددا

A/HRC/32/L.86   انضدمت ،الحدق وقدت ويف بديالروس. تقدميده يف وشداركت ،والصدني الروسدي االحتداد 
 A/HRC/32/L.88و A/HRC/32/L.87 نيالتعديل قدمو   .التعديل  مقدمي  إىل  البوليفارية  فنزويال  مجهورية
 وقدددت ويف بددديالروس.و  اإلسدددالمية( - )مجهوريدددة إيدددران تقددددميهما يف وشددداركت ،والصدددني الروسدددي االحتددداد  
 .التعديلني مقدمي إىل وكواب البوليفارية( - )مجهورية فنزويال انضمت الحق،
 القددرار مشددروع علددى املقرتحددة التعددديالت بشددأن ببيددان نيجددياي ممثددل أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -289

A/HRC/32/L.20 شفوايا  املنقحة بصيغته. 
 عامدة بتعليقدات والتفيدا وفرنسدا كدوراي  ومجهوريدة ابراغدواي ممثلدو أدىل ،أيضداا  نفسدها اجللسة ويف -290
 املقرتحة. التعديالت وعلى شفوايا  املنقحة بصيغته A/HRC/32/L.20 القرار مشروع على
ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -291  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 التعدددديل علددى مسددجل تصددويت أ جددري نيجددياي، ممثددل طلددب علددى وبندداءا  نفسددها، اجللسددة ويف -292
A/HRC/32/L.86.  يلي كما  التصويت نتيجة كانتو: 
 :امل يدون

  وبوليفيددا   وبوروندددي،   وإندونيسديا،   املتحدددة،   العربيددة   واإلمدارات   وإكددوادور،   الروسددي،   االحتداد 
  -  )مجهوريدددددددة   وفندددددددزويال   والصدددددددني،   أفريقيدددددددا،   وجندددددددوب   القوميدددددددات(،   ة املتعددددددددد   -  )دولدددددددة 

 واهلند   السعودية،   العربية   واململكة   وكواب،   وقيغيزستان،   وقطر،   انم،   وفييت   البوليفارية(، 
 :ونعارضامل

 كدوراي،  ومجهوريدة وبوتسدواان، وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، ألبانيا،
 وسويسرا، وسلوفينيا، والسلفادور، وجورجيا،  ،سابقاا   سالفيةوغو الي  مقدونيا  ومجهورية
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 املتحدددة واململكددة وملددديف، واملكسدديك، واملغددرب، والتفيددا، وكينيددا، وفرنسددا، وغدداان،
 وهولندا ونيجياي، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

 :التصويت عن املمتنعون
 ومنغوليا، والكونغو، ديفوار، وكوت ،والفلبني واجلزائر، وتوغو، وبنغالدي ، إثيوبيا،
 وانميبيا

 صدواتا  15 مقابدل صدواتا  23 أبغلبيدة A/HRC/32/L.86 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملس رف و  -293
 التصويت. عن أعضاء تسعة وامتناع
 التعديل  على  مسجل  تصويت  أ جري  نيجياي،  ممثل  طلب على  وبناءا   ،أيضاا   نفسها  اجللسة  ويف -294

A/HRC/32/L.87.  يلي كما  التصويت نتيجة كانتو: 
 :امل يدون

 وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، املتحددددة، العربيدددة واإلمدددارات وإكدددوادور، الروسدددي، االحتددداد
 وفنزويال  والصني،  أفريقيا،  وجنوب  القوميات(،  املتعددة -  )دولة  وبوليفيا  وبوروندي،
 واململكدددة وكينيدددا، والكونغدددو، وكدددواب، وقطدددر، انم، وفييدددت البوليفاريدددة(، - )مجهوريدددة
 واهلند السعودية، العربية

 :ونعارضامل
 كدوراي،  ومجهوريدة وبوتسدواان، وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، ألبانيا،
 وسويسرا، وسلوفينيا، والسلفادور، وجورجيا،  ،سابقاا   اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية
 املتحددة واململكدة وملديف، واملكسيك، ب،واملغر  والتفيا، والفلبني، وفرنسا، وغاان،
 وهولندا ونيجياي، وانميبيا، ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

 :التصويت عن املمتنعون
 ديفوار كوتو  قيغيزستان،و  اجلزائر،و  توغو،و  إثيوبيا،

 صدواتا  17 لمقابد  صدواتا  25 أبغلبيدة A/HRC/32/L.87 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملس رف و  -295
 التصويت. عن أعضاء مخسة وامتناع
 التعدددديل علددى مسددجل تصددويت أ جددري ،نيجددياي ممثددل طلددب علددى وبندداءا  نفسددها، اجللسددة ويف -296

A/HRC/32/L.88.  يلي كما  التصويت نتيجة كانتو: 
 :امل يدون

 وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، املتحددددة، العربيدددة واإلمدددارات وإكدددوادور، الروسدددي، االحتددداد
 وجندددوب واجلزائدددر، القوميدددات(، املتعدددددة - )دولدددة وبوليفيدددا وبورونددددي، اان،تسدددو وبو 

 وقيغيزستان، وقطر،  انم،  وفييت  البوليفارية(،   -  )مجهورية  وفنزويال  والصني،  أفريقيا،
 واهلند السعودية، العربية واململكة وكواب،

 :ونعارضامل
 ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة ا،نمدد وب وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،
 وغدداان، وسويسددرا، وسددلوفينيا، والسددلفادور، وجورجيددا، ،سددابقاا  اليوغوسددالفية مقدددونيا
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 املتحددة واململكة وملديف، واملكسيك، واملغرب، والتفيا، وكينيا، والفلبني، وفرنسا،
 وهولندا ونيجياي، ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

 :التصويت عن عوناملمتن
 وانميبيا والكونغو، ديفوار، وكوت وتوغو، إثيوبيا،

 صدواتا  18 مقابدل صدواتا  24 أبغلبيدة A/HRC/32/L.88 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملس رف و  -297
 التصويت. عن أعضاء مخسة وامتناع
 العربيدة كدةملوامل الصدنيو  أفريقيدا وجندوب الروسدي االحتداد ممثلدو أدىل ،أيضداا  نفسدها اجللسة ويف -298

 يتعلق فيما التصويت قبل للتصويت  تعليالا   ببياانت  العربية(  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  )ابسم  السعودية
 الدولدددة ذههبددد  بيانددده، يف الصدددني، ممثدددل وأنى .شدددفوايا  املنقحدددة بصددديغته A/HRC/32/L.20 القدددرار مبشدددروع
 القرار. مشروع من 5 والفقرة جةالديبا من عشرة السابعة الفقرة بشأن اآلراء توافق عن العضو
 بصدديغته A/HRC/32/L.20 القددرار مشددروع اإلنسددان حقدوق جملددس اعتمددد نفسددها، اجللسدة ويف -299

 (.32/13 )القرار تصويت دون شفوايا  املنقحة

 مبرن للمهراجرين، اإلنسران حقروق ومحايرة تعزيرز إجرراءات متترني :للمهراجرين اإلنسران حقروق محايرة  
 كبية  حتركات سياق يف املهاجرون فيهم
 القددددددرار مشددددددروع املكسدددددديك ممثددددددل عددددددرض ،2016 يوليدددددده/متوز 1 يف املعقددددددودة ،43 اجللسددددددة يف -300

A/HRC/32/L.22، وأنغددددوال، وأملانيددددا، إكددددوادور، مددددن كددددل  تقدميدددده يف وشددددارك املكسدددديك قدمتدددده الددددذي 
 واجلبددددل وتركيددددا، و،ي وبدددد  واهلرسددددك، والبوسددددنة وبلجيكددددا، والربتغددددال، وابراغددددواي، وأوكرانيددددا، وأوروغددددواي،

 وهنددوراس، وهداييت، والكداميون، والفلبدني، وسويسدرا، ،سدابقاا  اليوغوسدالفية مقددونيا ومجهوريدة األسود،
 مدددن كدددل  القدددرار مشدددروع مقددددمي إىل انضدددم الحدددق، وقدددت ويف األمريكيدددة. املتحددددة والدددوالايت وهولنددددا،
 وشددديلي، والسدددويد، النكدددا، وسدددري ورومانيدددا، والددددامنرك، وتدددونس، وبدددنن، وأيرلنددددا، وأرمينيدددا، األرجنتدددني،
 العظمدددى لربيطانيدددا املتحددددة واململكدددة وملدددديف، وكولومبيدددا، وكوسدددتاريكا، وكنددددا، وقدددرب ، وغواتيمددداال،

 .الشمالية وأيرلندا
 يف األعضداء األورويب االحتداد يف األعضداء الددول ابسدم هولنددا، ممثل أدىل نفسها، اجللسة ويف -301
 القرار. مشروع على عام بتعليق ،اإلنسان حقوق جملس
ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -302  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 (. 14/ 32  )القرار   تصويت   دون   القرار   مشروع   اإلنسان   حقوق   جملس   اعتمد   نفسها،   اجللسة   ويف  -303

 والعقلية   البدنية   الصحة   من   ممكن   مستوى   أبعلى   التمت    يف   فرد   كل   حق   سياق   يف   األدوية   على   احلصول   
  ابسدددددم   أيضددددداا   واهلندددددد،   الربازيدددددل   ممدددددثال   عدددددرض   ، 2016  يوليددددده / متوز   1  يف   املعقدددددودة   ، 43  اجللسدددددة   يف  -304

  ، A/HRC/32/L.23/Rev.1  القرار   مشروع   ومصر   والصني،   ل، والسنغا   أفريقيا،   وجنوب   واتيلند،   إندونيسيا، 
  وشدارك   واهلندد   ومصدر،   والصدني،   والسدنغال،   أفريقيدا،   وجنوب   واتيلند،  والربازيل،  إندونيسيا،  كل   قدمه  الذي 
  مقددددمي   إىل   انضددم   الحددق،   وقددد   ويف   وهدداييت.   النكددا،   وسدددري   وتركيددا،   وبدديو،   ابراغددواي،   مددن   كددل   تقدميدده   يف 

  وبدددنغالدي ،   وابكسددتان،   اإلسدددالمية(،   -  )مجهوريددة   وإيددران   وأوروغدددواي،   وادور، كدد إ   مددن   كدددل   القددرار   مشددروع 
  الددددول   جمموعدددة   )ابسدددم   أفريقيدددا   وجندددوب   ليشددديت،   -  وتيمدددور   القوميدددات(،   املتعدددددة   -  )دولدددة   وبوليفيدددا   وبنمدددا، 
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  الدددول   جمموعددة   )ابسددم   وقطددر   البوليفاريددة(،   -  )مجهوريددة   وفنددزويال   والفلبددني،   وغواتيمدداال،   وشدديلي،   ة(، فريقيدد األ 
 . وهندوراس   ، وهاييت   ونيكاراغوا،   وملديف،   وكولومبيا،   وكواب،   العربية(، 

 القرار. مشروع شفوايا  الربازيل ممثل نقح نفسها، اجللسة ويف -305
 وأيرلندددددا العظمددددى لربيطانيددددا املتحدددددة واململكددددة سويسددددرا ممددددثال أدىل ،أيضدددداا  نفسددددها اجللسددددة ويف -306

 .شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع على عامة بتعليقات الشمالية
ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -307  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 األورويب االحتدداد يف األعضدداء الدددول )ابسددم وهولندددا املكسدديك ثالممدد  أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -308
 التصويت. قبل للتصويت تعليالا  ببيانني اإلنسان( حقوق جملس يف األعضاء

 شدفوايا  املنقحدة بصديغته القدرار مشدروع اإلنسان حقوق جملس اعتمد ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -309
 (.32/15 )القرار تصويت دون

 بنرراء بتحسررني والعقليررة البدنيررة الصررحة مررن ممكررن مسررتوى أبعلررى التمترر  يف در فرر  كررل  حررق تعزيررز  
 العامة الصحة جمال يف القدرات

 إيدددددران ابسدددددم أيضددددداا  الصدددددني، ممثدددددل عدددددرض ،2016 يوليددددده/متوز 1 يف املعقدددددودة ،43 اجللسدددددة يف -310
 القدددددرار عرو مشددددد  ومصدددددر أفريقيدددددا، وجندددددوب واجلزائدددددر، والربازيدددددل، وابكسدددددتان، اإلسدددددالمية(، - )مجهوريدددددة

A/HRC/32/L.24/Rev.1، والربازيددل، وابكسددتان، اإلسددالمية(، - )مجهوريددة إيددران مددن كددل  قدمدده الددذي 
 وابراغدددواي، الروسدددي، االحتددداد مدددن كدددل  تقدميددده يف وشدددارك ،ومصدددر والصدددني، أفريقيدددا، وجندددوب واجلزائدددر،

 أفريقيدا وجندوب وتركيدا، ندد،واتيل وبديالروس، وبديو، القوميدات(، املتعددة - )دولة وبوليفيا وبنغالدي ،
 جمموعددة )ابسددم وقطددر البوليفاريددة(، - )مجهوريددة وفنددزويال وسددنغافورة، يددة(،فريقاأل الدددول جمموعددة )ابسددم
 إندونيسديا، مدن كدل  القدرار مشدروع مقددمي إىل انضدم الحدق، وقدت ويف .وهداييت وكدواب، العربيدة(، الددول
 وصدددربيا، النكدددا، وسدددري مولددددوفا، ومجهوريدددة راطيدددة،الدميق الشدددعبية كدددوراي  ومجهوريدددة وبددديالروس، وبنمدددا،

 .ونيكاراغوا وملديف، والفلبني، وغواتيماال،
 القرار. مشروع شفوايا  الصني ممثل نقح نفسها، اجللسة ويف -311
 األورويب االحتددددداد يف األعضددددداء الددددددول ابسدددددم هولنددددددا، ممثدددددل أدىل ،أيضددددداا  نفسدددددها اجللسدددددة ويف -312

 .شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع على عام بتعليق ن،نسااإل حقوق جملس يف األعضاء
ه ،العامة للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -313  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع على يرتتب أن يقدر ما

 دون شدفوايا  املنقحدة بصديغته القدرار مشدروع اإلنسدان حقدوق جملدس اعتمد نفسها، اجللسة ويف -314
 (.32/16 )القرار تصويت

  األجانب   وكره   العنصري   والتمييز   العنصرية   سياق   يف   والعنف   للتمييز   واملتقاطعة   املتعددة   األشكال   أثر   معاجلة   
 والفتيات   النساء   قبل   من   اإلنسان   ق حقو   جبمي    الكامل   التمت    على   تعصب   من   برلك   يتصل   وما 

 األرجنتددني ابسددم أيضدداا  الربازيددل، ممثددل عددرض ،2016 متوز/يوليدده 1 يف املعقددودة ،43 اجللسددة يف -315
 ،A/HRC/32/L.25 القددرار مشددروع وكولومبيددا، البوليفاريددة( - )مجهوريددة وفنددزويال وابراغددواي وأوروغددواي

 إسدبانيا، مدن كدل  تقدميده يف وشدارك وكولومبيدا والربازيل، ي،وابراغوا وأوروغواي، األرجنتني، قدمته الذي
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 ولكسدمرب ، وقدرب ، وفرنسدا، والددامنرك، وتركيدا، وبديو، وبنمدا، وبلغداراي، وبلجيكدا، والربتغدال، وأنغوال،
 أيرلنددددا، مدددن كدددل  القدددرار مشدددروع مقددددمي إىل انضدددم الحدددق، وقدددت ويف وهنغددداراي. وهنددددوراس، وهددداييت،
 واتيلنددد، القوميددات(، املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا واهلرسددك، والبوسددنة وبوتسددواان، وابكسددتان، وإيطاليددا،
 وكابو البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال والفلبني، وغواتيماال، وسلوفينيا، وجورجيا،  وجامايكا،  وتونس،
 ن.واليوان ومنغوليا، وكوستاريكا، وكواب، وكرواتيا، فيدي،

 القرار. مشروع على عام بتعليق ابراغواي ممثل ىلأد نفسها، اجللسة ويف -316

ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -317  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن ي قّدر ما

 (. 17/ 32  )القرار   القرار   مشروع   تصويت   بدون   اإلنسان   حقوق   جملس  اعَتمد   نفسها،   اجللسة   ويف  -318

 اإلنسان وحقوق العقلية الصحة  

 القددرار مشددروع والربتغددال الربازيددل ممددثال عددرض ،2016 متوز/يوليدده 1 يف املعقددودة ،43 اجللسددة يف -319
A/HRC/32/L.26، ئيل،وإسددددرا إسددددبانيا، مددددن كددددل  تقدميدددده يف وشددددارك والربتغددددال الربازيددددل قدمتدددده الددددذي 

 وتدونس، واتيلندد، وبديو، القوميدات(، املتعددة - )دولة وبوليفيا واهلرسك، والبوسنة وبلغاراي، وبلجيكا،
 ودولدددة واليدددوانن، وموانكدددو، وكرواتيدددا، وفيجدددي، والفلبدددني، وفرنسدددا، والسدددويد، ورومانيدددا، األسدددود، واجلبدددل
 وإكددوادور، وأسددرتاليا، ،جنتددنياألر  مدن كددل  القددرار مشددروع مقددمي إىل انضددم الحددق، وقددت ويف .فلسدطني
 فاسدو، وبوركيندا وبنمدا، وابكستان، وابراغواي، وإيطاليا، وأيرلندا، وأنغوال، وإندونيسيا، وأندورا، وأملانيا،
 ومجهوريددة ،سددابقاا  اليوغوسددالفية مقدددونيا ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة الوسددطى، أفريقيددا ومجهوريددة وبولندددا،
 وغواتيمدداال، وصددربيا، وشدديلي، وسويسددرا، وسددلوفينيا، النكددا، وسددري و،مددارين وسددان وجورجيددا، مولدددوفا،
 والنمسددا، وموزامبيددق، وملددديف، ومالطددة، وليتوانيددا، ولبنددان، وكولومبيددا، وكددواب، فدديدي، وكددابو وقددرب ،
 - )مجهوريددة وفنددزويال ليشدديت، - وتيمددور وتوغددو، وأوكرانيددا، وأوروغددواي، واليدداابن، وهندددوراس، وهدداييت،
 الشمالية. وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة رية(،البوليفا

ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -320  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع ىعل يرتتب أن ي قّدر ما

 فيده أعلدن التصدويت قبدل للتصويت تعليالا  ببيان الروسي االحتاد ممثل أدىل نفسها، اجللسة ويف -321
 القرار. مشروع بشأن اآلراء توافق ي يد ال بلده أن

 (. 18/ 32  )القرار   القرار   مشروع   تصويت   بدون   اإلنسان   حقوق   جملس  اعَتمد   نفسها،   اجللسة   ويف  -322

 مبن والفتيات، النساء ضد العنف من  :رأةملا ضد العنف على القضاء إىل الرامية  ابجلهود  التعجيل  
 له والتصدي األصلية، الشعوب وفتيات نساء فيهن

 القدددددددددرار مشدددددددددروع كنددددددددددا  ممثدددددددددل عدددددددددرض ،2016 متوز/يوليددددددددده 1 يف املعقدددددددددودة ،43 اجللسدددددددددة يف -323
A/HRC/32/L.28/Rev.1، وإسددبانيا، وأرمينيددا، أرجنتددني، مددن كددل  تقدميدده يف وشددارك كندددا  قدمتدده الددذي 

 وآيسدددلندا، وأوكرانيدددا، وأوروغدددواي، وأنغدددوال، وأنددددورا، وأملانيدددا، وألبانيدددا، وإكدددوادور، وإسدددتونيا، ليا،وأسدددرتا
 وتشدديكيا، وتركيددا، واتيلنددد، وبدديو، واهلرسددك، والبوسددنة وبنمددا، وبلغدداراي، وبلجيكددا، والربتغددال، وإيطاليددا،
 مولدددوفا، ومجهوريددة ،سددابقاا  فيةاليوغوسددال مقدددونيا ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة األسددود، واجلبددل وتددونس،
 والسددددويد، والسددددنغال، وسددددلوفينيا، وسددددلوفاكيا، والسددددلفادور، ورومانيددددا، ورواندددددا، والدددددامنرك، وجورجيددددا،
 والتفيا، ديفوار، وكوت وكرواتيا،  وقرب ،  وفنلندا،  والفلبني،  وفرنسا،  ،وغاان  وصربيا،  وشيلي،  وسويسرا،
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 وأيرلندددا العظمددى لربيطانيددا املتحدددة واململكددة واملكسدديك، طددة،الوم ولي تنشددتاين، وليتوانيددا، ولكسددمرب ،
 املتحددددة والدددوالايت وهنغدداراي، وهنددددوراس، وهدداييت، والنمسدددا، والندددرويج، وموانكددو، ومنغوليدددا، الشددمالية،
 وبوتسدددواان، أيرلنددددا، مدددن كدددل  القدددرار مشدددروع مقددددمي إىل انضدددم الحدددق، وقدددت ويف واليدددوانن. األمريكيدددة،
 وسددددياليون، مددددارينو، وسددددان وزامبيددددا، وجيبددددو ، الوسددددطى، أفريقيددددا ومجهوريددددة وبولندددددا، فاسددددو، وبوركينددددا

 والياابن. وهولندا، ونيوزيلندا، والنيجر، وموريشيوس، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكازاخستان، وغواتيماال،

 .شفوايا  القرار مشروع كندا  ممثل نقح نفسها، اجللسة ويف -324

  التعديالت   سحبوا   القرار   مشروع   مقدمي   أن   اإلنسان   حقوق   جملس   رئيس   أعلن   ، ضاا ي أ   نفسها   اجللسة   ويف  -325
A/HRC/32/L.38 ،   وA/HRC/32/L.39 ،   وA/HRC/32/L.41 ،   وA/HRC/32/L.45 ،   وA/HRC/32/L.46 . 

  إىل   كدواب   انضدمت   الحدق،   وقدت   ويف   . A/HRC/32/L.38  التعدديل   قددم   قدد   الروسدي   االحتداد   وكدان  -326
  انضدددمت   الحدددق،   وقدددت   ويف   . A/HRC/32/L.39  التعدددديل   قددددم   قدددد   الروسدددي   االحتددداد   وكدددان   التعدددديل.   مقددددّ م 

  . A/HRC/32/L.41  التعددديل   قدددم   قددد   الروسددي   االحتدداد   وكددان   التعددديل.   مقدددّ م   إىل   اإلسددالمية   إيددران   مجهوريددة 
  االحتددداد   وكدددان   التعدددديل.   مقددددّ م   إىل   وبددديالروس   اإلسدددالمية(   -  )مجهوريدددة   إيدددران   انضدددمت   الحدددق،   وقدددت   ويف 

  إيدددران   مددن   كدددل   التعددديل   مقددددّ م   إىل   انضددم   الحدددق،   وقددت   ويف   . A/HRC/32/L.45  التعدددديل   قدددم   قدددد   الروسددي 
  . A/HRC/32/L.46  التعدديل   قددم   قدد   الروسدي   االحتداد   وكدان   والصدني.  وبيالروس،  اإلسالمية(،  - )مجهورية 

 التعديل.   مقدّ م   إىل   وبيالروس   اإلسالمية(   -  )مجهورية   إيران   انضمت   الحق،   وقت   ويف 

  ، A/HRC/32/L.37و   ، A/HRC/32/L.36  التعديالت   الروسي   االحتاد   ممثل   عرض   نفسها،   اجللسة   ويف  -327
  بصددددديغته   A/HRC/32/L.28/Rev.1  القدددددرار   مشدددددروع   إدخاهلدددددا   املقدددددرتح   A/HRC/32/L.43و   ، A/HRC/32/L.42و 

 . A/HRC/32/L.44و   A/HRC/32/L.40  التعديلني   سحب   وأعلن   ، شفوايا   املنقحة 
 املقدرتح A/HRC/32/L.37 التعدديل شفوايا  الروسي االحتاد ممثل نقح ،ضاا يأ نفسها اجللسة ويف -328

 .شفوايا  املنقحة بصيغته ،A/HRC/32/L.28/Rev.1 القرار مشروع على إدخاله

 الصددني. تقدميدده يف شدداركت الددذي ،A/HRC/32/L.36 التعددديل قدددم قددد الروسددي االحتدداد وكددان -329
 االحتددداد وكدددان التعدددديل. مقددددّ ميّ  إىل وكدددواب سدددالمية(إلا - )مجهوريدددة إيدددران انضدددمت الحدددق، وقدددت ويف

 إيدران مدن كدل  التعدديل مقددّ م إىل انضدم الحدق، وقدت ويف .A/HRC/32/L.37 التعدديل قددم قدد الروسي
 العربية(. اخلليج لدول التعاون جملس )ابسم السعودية العربية واململكة ومصر، اإلسالمية(، - )مجهورية
 ومصدر بديالروس انضدمت الحدق، وقدت ويف .A/HRC/32/L.40 التعدديل قددم قدد الروسي االحتاد وكان
 تقدميده يف شداركت الدذي ،A/HRC/32/L.42 التعدديل قدم قد الروسي االحتاد وكان التعديل. مقدّ م إىل

 قددم قدد الروسدي االحتداد وكان التعديل. مقدّ ميّ  إىل ومصر بيالروس انضمت الحق، وقت ويف الصني.
 ومصدددر، بددديالروس، مدددن كدددل  التعدددديل مقددددّ م إىل انضدددم الحدددق، وقدددت ويف .A/HRC/32/L.43 التعدددديل
 قدددم قددد الروسددي االحتدداد وكددان العربيددة(. اخللدديج لدددول التعدداون جملددس )ابسددم السددعودية العربيددة واململكددة
 التعديل. مقدّ م إىل بيالروس انضمت الحق، وقت ويف .A/HRC/32/L.44 التعديل

 القدرار مشدروع على إدخاهلا املقرتح التعديالت بشأن ببيان بنما ممثل ىلدأ نفسها، اجللسة ويف -330
A/HRC/32/L.28/Rev.1، شفوايا  املنقحة بصيغته. 

 االحتاد يف األعضاء الدول )ابسم وهولندا  والتفيا،  فرنسا،  ممثلو  أدىل  ،أيضاا   نفسها  اجللسة  ويف -331
 مشدروع علدى عامدة بتعليقدات كدوراي  ومجهورية ،وابراغواي اإلنسان(، حقوق جملس يف األعضاء األورويب
 املقرتحة. التعديالت وعلى شفوايا  املنقحة بصيغته ،A/HRC/32/L.28/Rev.1 القرار
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  مدا   إىل   اإلنسان   حقوق   جملس   انتباه   و جه   العامة،   للجمعية  الداخلي  النظام  من  153 للمادة  وفقاا و  -332
 الربانجمية.   امليزانية   يف   وآاثر   إدارية   آاثر   من   ، شفوايا   حة املنق   بصيغته   القرار،   مشروع   على   يرتتب   أن   ي قّدر 

 التصدويت قبدل للتصدويت تعلديالا  ببيداانت وسويسرا وبنما فرنسا ممثلو أدىل نفسها، اجللسة ويف -333
 .A/HRC/32/L.36 التعديل على

 علدددى مسدددجل تصدددويت بنمدددا، ممثدددل مدددن طلدددب   علدددى بنددداء أ جدددري، ،أيضددداا  نفسدددها اجللسدددة ويف -334
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.36 لعديالت

  :امل يدون

 أفريقيدا، وجندوب القوميدات(، املتعدددة - )دولدة وبوليفيا وإكوادور، الروسي، االحتاد
 واملغددرب، وكينيددا، وكددواب، وقيغيزسددتان، البوليفاريددة(، - )مجهوريددة وفنددزويال والصددني،
 واهلند ونيجياي،

  :املعارضون

 كدوراي،  هوريدةومج وبوتسدواان، وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، ملانيا،أو  ألبانيا،
 وسويسرا، وسلوفينيا، والسلفادور، وجورجيا،  ،سابقاا   اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية
 لربيطانيدا املتحددة واململكدة وملدديف، واملكسديك، والتفيا، والفلبني، وفرنسا، وغاان،
 وهولندا ومنغوليا، ،الشمالية وأيرلندا العظمى

 :التصويت عن املمتنعون

  واجلزائدر،   وتوغو،   وبوروندي،   وبنغالدي ،   وإندونيسيا،   املتحدة،   العربية   واإلمارات   إثيوبيا، 
 وانميبيا   السعودية،   العربية   واململكة   والكونغو،   ديفوار،   وكوت   وقطر،   انم،   وفييت 

 صدواتا  12 مقابدل صدواتا  22 بيدةغلأب A/HRC/32/L.36 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملس ورف  -335
 التصويت. عن عضواا  13 وامتناع

 علدددى التصدددويت قبدددل للتصدددويت تعلددديالا  ببيدددانني وأملانيدددا ألبانيدددا ممدددثال أدىل نفسدددها، اجللسدددة ويف -336
 .شفوايا  املنقحة بصيغته ،A/HRC/32/L.37 التعديل

 علدددى مسدددجل تصدددويت ،مدددابن ممثدددل مدددن طلدددب   علدددى بنددداء أ جدددري، ،أيضددداا  نفسدددها اجللسدددة ويف -337
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .شفوايا  املنقحة بصيغته ،A/HRC/32/L.37 التعديل

  :امل يدون

  وبددددنغالدي ،   وإندونيسدددديا،   املتحدددددة،   العربيددددة   واإلمددددارات   وإكددددوادور،   الروسددددي،   االحتدددداد 
  وريدة ه )مج   وفندزويال   واجلزائدر،   وتوغدو،   القوميات(،   املتعددة  - )دولة  وبوليفيا  وبوروندي، 

 واهلند   السعودية،   العربية   واململكة   وكينيا،   وقيغيزستان،   وقطر،   البوليفارية(،   -

  :املعارضون

 كدوراي،  ومجهوريدة وبوتسدواان، وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، ألبانيا،
 والسدددلفادور، وجورجيدددا، أفريقيدددا، وجندددوب ،سدددابقاا  اليوغوسدددالفية مقددددونيا ومجهوريدددة

 وملددددديف، واملكسدددديك، والتفيددددا، والفلبددددني، وفرنسددددا، وغدددداان، وسويسددددرا، فينيا،لو وسدددد 
 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة
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 :التصويت عن املمتنعون

 ونيجياي   وانميبيا،   ومنغوليا،   واملغرب،   والكونغو،   ديفوار،   وكوت   انم،   وفييت   والصني،   إثيوبيا، 

 22 أبغلبيدة شدفوايا  املنقحدة بصديغته A/HRC/32/L.37 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملس ورف  -338
 .(20)التصويت عن أعضاء 9 وامتناع ،صواتا  15 مقابل صواتا 

 على التصويت قبل  للتصويت  تعليالا   ببيانني  واملكسيك  جورجيا  ممثال  أدىل  نفسها،  اجللسة  ويف -339
 .A/HRC/32/L.42 التعديل

 علدددى مسدددجل تصدددويت بنمدددا، ممثدددل مدددن طلدددب   علدددى بنددداء أ جدددري، ،أيضددداا  انفسددده اجللسدددة ويف -340
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.42 التعديل

  :امل يدون

 )دولة وبوليفيا وبنغالدي ، وإندونيسيا، املتحدة، العربية واإلمارات الروسي، االحتاد
 انم، وفييددددت فاريددددة(،وليالب - )مجهوريددددة وفنددددزويال والصددددني، القوميددددات(، املتعددددددة -

 واهلند ونيجياي، السعودية، العربية واململكة وكواب، وقيغيزستان، وقطر،

  :املعارضون

 كدوراي،  ومجهوريدة وبوتسدواان، وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، ألبانيا،
 وسويسرا، ،نياوسلوفي والسلفادور، وجورجيا،  ،سابقاا   اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية
 املتحددة واململكدة وملديف، واملكسيك، واملغرب، والتفيا، والفلبني، وفرنسا، وغاان،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

 :التصويت عن املمتنعون

 ديفدددوار، وكدددوت أفريقيدددا، وجندددوب واجلزائدددر، وتوغدددو، وبورونددددي، وإكدددوادور، إثيوبيدددا،
 وانميبيا وكينيا، والكونغو،

 صدواتا  14 مقابدل صدواتا  23 أبغلبيدة A/HRC/32/L.42 التعدديل اإلنسدان حقدوق جملس ورف   -341
 التصويت. عن أعضاء 10 وامتناع

 الشددمالية وآيرلنددا العظمدى لربيطانيدا املتحددة واململكدة سدلوفينيا ممدثال أدىل نفسدها، اجللسدة ويف -342
 .A/HRC/32/L.43 التعديل على التصويت قبل للتصويت تعليالا  ببيانني

 علدددى مسدددجل تصدددويت بنمدددا، ممثدددل مدددن طلدددب   علدددى بنددداء أ جدددري، ،أيضددداا  نفسدددها اجللسدددة ويف -343
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.43 التعديل

  :امل يدون

 وبوروندددي، وبددنغالدي ، وإندونيسدديا، املتحدددة، العربيددة واإلمددارات الروسددي، االحتدداد
 واهلند ونيجياي، السعودية، العربية واململكة ،وقطر واجلزائر،

  :املعارضون

 كدوراي،  ومجهوريدة وبوتسدواان، وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، ألبانيا،
 والسدددلفادور، وجورجيدددا، أفريقيدددا، وجندددوب ،سدددابقاا  اليوغوسدددالفية مقددددونيا ومجهوريدددة
 واملكسدديك، والتفيددا، وقيغيزسددتان، بددني،والفل وفرنسددا، وغدداان، وسويسددرا، وسددلوفينيا،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة وملديف،



A/HRC/32/2 

GE.20-00546 60 

 :التصويت عن املمتنعون

  وفنددددزويال   والصددددني،   وتوغددددو،   القوميددددات(،   املتعددددددة   -  )دولددددة   وبوليفيددددا   وإكددددوادور،   إثيوبيددددا، 
 وانميبيا   واملغرب،   وكينيا،   والكونغو،   ديفوار،   وت وك   انم،   وفييت   البوليفارية(،   -  )مجهورية 

 24  أبغلبية  ،شفوايا   املنقحة  بصيغته  ،A/HRC/32/L.43  التعديل  اإلنسان  حقوق  جملس  ورف  -344
 .(20)التصويت عن عضواا  12 وامتناع أصوات، 10 مقابل صواتا 

 البحددددرين، ابسددددم ضدددداا يأ) السددددعودية العربيددددة واململكددددة الصددددني، ممثلددددو أدىل نفسددددها، اجللسددددة ويف -345
 القددددرار مشددددروع علددددى التصددددويت قبددددل للتصددددويت تعلدددديالا  ببيدددداانت وتوغددددو والكويددددت(، وقطددددر، وعمددددان،

A/HRC/32/L.28/Rev.1، أن بدده، أدىل الددذي البيددان يف الصددني، ممثددل وأعلددن .شددفوايا  املنقحددة بصدديغته 
 اململكة ممثل وأعلن .شفوايا  قحةنامل بصيغته القرار، مشروع من 4 الفقرة بشأن اآلراء  توافق  ي يد  ال  بلده
 البلدان هذه أن والكويت( وقطر وعمان البحرين ابسم أيضاا ) به أدىل الذي  البيان  يف  السعودية،  العربية
 .شفوايا  املنقحة بصيغته القرار، مشروع من 9 إىل 7 من الفقرات بشأن اآلراء توافق ت يد ال

 القددددرار مشددددروع تصددددويت بدددددون اإلنسددددان وقحقدددد  جملددددس اعتمددددد ،أيضدددداا  نفسددددها اجللسددددة ويف -346
A/HRC/32/L.28/Rev.1، (.32/19 )القرار شفوايا  املنقحة بصيغته 

 التعليم يف ابحلق فتاة كل  متت  يف املساواة حتقيق  

 مشدروع املتحددة العربيدة اإلمدارات ممثدل عدرض ،2016 متوز/يوليه 1 يف املعقودة ،44 اجللسة يف -347
 مدددن كدددل  تقدميددده يف وشدددارك املتحددددة العربيدددة اإلمدددارات قدمتددده الدددذي ،A/HRC/32/L.30/Rev.1 القدددرار

 وبلجيكددا، والربتغددال، وابكسددتان، وابراغددواي، وإيطاليددا، وأيرلندددا، وأملانيددا، وإسددتونيا، وأسددرتاليا، إسددبانيا،
 يددددةومجهور  كددددوراي،  ومجهوريددددة األسددددود، واجلبددددل وتركيددددا، واتيلنددددد، وبولندددددا، واهلرسددددك، والبوسددددنة وبلغدددداراي،
 وقطدر، وقدرب ، وفنلنددا، والفلبدني، وطاجيكسدتان، والصدني، وسدلوفينيا، والددامنرك، وجورجيدا، مولدوفا،
 الشدمالية، وأيرلندا العظمى انيالربيط املتحدة واململكة وملديف، وليتوانيا، ولكسمرب ، والتفيا، وكرواتيا،
 مقدمي إىل انضم الحق،  وقت  ويف  يكية.األمر   املتحدة  والوالايت  وهولندا،  والنمسا،  وانميبيا،  وموانكو،
 وبدددنغالدي ، وآيسدددلندا، وأوكرانيدددا، وأنغدددوال، وإندونيسددديا، وأنددددورا، األرجنتدددني، مدددن كدددل  القدددرار مشدددروع

 وسددددلوفاكيا، النكددددا، وسدددري ورومانيددددا، ورواندددددا، البهامدددا، وجددددزر وتشدددديكيا، فاسدددو، وبوركينددددا وبوتسدددواان،
 ومنغوليددددا، ومالطدددة، ولي تنشدددتاين، وكوسدددتاريكا، وكنددددا، فددديدي، وكدددابو وفرنسدددا، وسويسدددرا، والسدددويد،
 واليوانن. والياابن، وهنغاراي، وهندوراس، ونيجياي، والنرويج،

ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -348  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف اثرآو  إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن ي قّدر ما

 (. 20/ 32  )القرار   القرار   مشروع   تصويت   بدون   اإلنسان   حقوق   جملس  اعَتمد   نفسها،   اجللسة   ويف  -349

 األنثوية التناسلية األعضاء تشويه ممارسة على القضاء  

 جمموعدددة ابسدددم أفريقيدددا، جندددوب ممثدددل عدددرض ،2016 متوز/يوليددده 1 يف املعقدددودة ،44 اجللسدددة يف -350
 جمموعددة ابسددم أفريقيددا، جنددوب مددن املقدددم ،A/HRC/32/L.31/Rev.1 القددرار مشددروع األفريقيددة، الدددول
 وإسددددبانيا، األرجنتدددني، مدددن كدددل  القدددرار مشدددروع مقددددمي إىل انضدددم الحدددق، وقدددت ويف األفريقيدددة. الددددول

 وبلجيكددا، غددال،ربتوال وإيطاليددا، وآيسددلندا، وأيرلندددا، وأوروغددواي، وأندددورا، وأملانيددا، وإسددرائيل، وإسددتونيا،
 ورومانيددا، والدددامنرك، كددوراي،  ومجهوريددة وتشدديكيا، وتركيددا، واتيلنددد، وبولندددا، واهلرسددك، والبوسددنة وبلغداراي،

 وكندددددا، وكرواتيددددا، وقددددرب ، وفنلندددددا، وفرنسددددا، وشدددديلي، وسويسددددرا، والسددددويد، ينيا،وسددددلوف وسددددلوفاكيا،
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 وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة  واململكة  وملديف،  ومالطة،  وليتوانيا،  والتفيا،  وكولومبيا،  وكوستاريكا،
 واليوانن. والياابن، وهولندا، ونيوزيلندا، والنمسا، والنرويج، وموانكو، الشمالية،

 .شفوايا  القرار مشروع أفريقيا جنوب ممثل نقح نفسها، اجللسة ويف -351

  األورويب   االحتداد   يف   األعضداء   الددول   )ابسدم   وهولنددا   بلجيكا   ممثال   أدىل  ، أيضاا  نفسها  اجللسة  ويف  -352
 . شفوايا   املنقحة   بصيغته   القرار،   مشروع   على   عامة   بتعليقات   اإلنسان(   حقوق   جملس   يف   األعضاء 

 بصددديغته القدددرار، مشدددروع تصدددويت بددددون اإلنسدددان حقدددوق جملدددس اعتمدددد نفسدددها، اجللسدددة ويف -353
 (.32/21 )القرار شفوايا  املنقحة

 التعليم يف احلق  

 القدددددددرار مشدددددددروع الربتغدددددددال ممثدددددددل عدددددددرض ،2016 متوز/يوليددددددده 1 يف املعقدددددددودة ،44 اجللسدددددددة يف -354
A/HRC/32/L.33، وأرمينيدددا، واألرجنتددني، أذربيجددان، مددن كددل  تقدميددده يف وشددارك الربتغددال قدمدده الددذي 

 يكدددا،لجوب والربازيدددل، وابراغدددواي، وإيطاليدددا، وأيرلنددددا، وأوكرانيدددا، وأوروغدددواي، وأنددددورا، وأملانيدددا، وألبانيدددا،
 وتددونس، واتيلنددد، القوميددات(، املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا وبولندددا، واهلرسددك، والبوسددنة وبنمددا، وبلغدداراي،
 وسويسددرا، وسددلوفينيا، وسددلوفاكيا، ورومانيددا، والدددامنرك، وجورجيددا، مولدددوفا، ومجهوريددة األسددود، واجلبددل
 ولكسدددمرب ، والتفيدددا، وكوسدددتاريكا، ،وكدددواب وكرواتيدددا، وقدددرب ، انم، وفييدددت والفلبدددني، وفرنسدددا، وشددديلي،
 فلسطني. ودولة ،واليوانن  وهولندا،  وهنغاراي،  وهندوراس،  وهاييت،  والنمسا،  وموانكو،  ومالطة،  وليتوانيا،

 وأنغدددوال، وإندونيسددديا، وإسدددتونيا، إسدددبانيا، مدددن كدددل  القدددرار مشدددروع مقددددمي إىل انضدددم الحدددق، وقدددت ويف
 أفريقيدا، وجندوب ليشديت، - وتيمدور وتشديكيا، وبديو، فاسدو، نداوبوركي وبوتسدواان، وابكستان، وآيسلندا،
 وفنلندددا، وغواتيمدداال، والصددني، وصددربيا، والسددويد، والسددلفادور، النكددا، وسددري مددارينو، وسددان ورواندددا،
  والياابن. ومنغوليا، وملديف، وكولومبيا، فيدي، وكابو العربية(، الدول جمموعة )ابسم وقطر

 .شفوايا  القرار مشروع الربتغال ممثل نقح ،نفسها اجللسة ويف -355

 بتعليق الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة ممثل أدىل  ،أيضاا   نفسها  اجللسة  ويف -356
 .شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع على عام

 تهيغبصددد  القدددرار، مشدددروع تصدددويت بددددون اإلنسدددان حقدددوق جملدددس اعتمدددد نفسدددها، اجللسدددة ويف -357
 (.32/22 )القرار شفوايا  املنقحة

 اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلنسان حقوق وتعزيز محاية دعم يف األسرة دور :األسرة محاية  

 أيضددداا  وقطدددر، ومصدددر بددديالروس ممثلدددو عدددرض ،2016 متوز/يوليددده 1 يف املعقدددودة ،44 اجللسدددة يف -358
 واملغددرب، ديفددوار، وكدوت والصددني، دور،والسدلفا وتددونس، وبدنغالدي ، وأوغندددا، الروسدي، االحتدداد ابسدم

 االحتدداد مددن كددل  قدمدده الددذي ،A/HRC/32/L.35 القددرار مشددروع وموريتانيددا، السددعودية، العربيددة واململكددة
 ديفددددوار، وكدددوت وقطدددر، والصددددني، والسدددلفادور، وتدددونس، وبدددديالروس، وبدددنغالدي ، وأوغنددددا، الروسدددي،
 وألبانيدا، أفغانسدتان، تقدميده يف شداركت والدذي يدا،يتانومور  السدعودية، العربيدة واململكة واملغرب، ومصر،
 وزامبيدددا، ألبانيدددا(، ابسدددتثناء اإلسدددالمي، التعددداون منظمدددة يف األعضددداء الددددول )ابسدددم وابكسدددتان وأنغدددوال،
 الحدق، وقدت ويف وانميبيدا. وكينيدا، والكونغدو، العربية(، الدول جمموعة )ابسم وقطر وفيجي، وزمبابوي،

 وسدددري وجامايكدددا، وبولنددددا، واهلرسدددك، والبوسدددنة بوتسدددواان، مدددن كدددل  القدددرار عمشدددرو  مقددددمي إىل انضدددم
 وهنغاراي. ونيكاراغوا، وغواتيماال، النكا،
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 التعديالت  الشمالية  وآيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  ممثل عرض  نفسها،  اجللسة  ويف -359
A/HRC/32/L.82، وA/HRC/32/L.83 وA/HRC/32/L.84 القددرار مشددروع علددى A/HRC/32/L.35. 

 القدرار مشدروع علدى A/HRC/32/L.89 التعدديل الندرويج، ابسدم أيضداا  سويسدرا، ممثدل عدرض ذلك، وبعد
A/HRC/32/L.35. 

 التعددددددددديل قدددددددددمت قددددددددد الشددددددددمالية وآيرلندددددددددا العظمددددددددى لربيطانيددددددددا املتحدددددددددة اململكددددددددة وكانددددددددت -360
A/HRC/32/L.82، وإيطاليا، وأيرلندا، وأوروغواي، وأملانيا، وإستونيا، إسبانيا، تقدميه يف شاركت الذي 

 وفرنسددا، وشدديلي، وسويسددرا، والسددويد، وسددلوفينيا، ورومانيددا، والدددامنرك، وتشدديكيا، وبلغدداراي، وبلجيكددا،
 ويف األمريكيدة. املتحددة والدوالايت وهولنددا، والنمسدا، والندرويج، ومالطة، ولكسمرب ، وكرواتيا، وفنلندا،
 اململكدة وكاندت التعدديل. مقددمي إىل واليدوانن وليتوانيدا، وقدرب ، ال،تغد الرب  مدن كدل  انضدم الحق، وقت

 يف شدداركت الددذي ،A/HRC/32/L.83 التعددديل قدددمت قددد الشددمالية وآيرلندددا العظمددى لربيطانيددا املتحدددة
 يدا،ورومان والددامنرك، وتشيكيا، وبلغاراي، وبلجيكا، وإيطاليا، وأيرلندا، وأملانيا، وإستونيا، إسبانيا، تقدميه

 وهولندددا، والنمسددا، والنددرويج، ولكسددمرب ، وكرواتيددا، وفنلندددا، وفرنسددا، وسويسددرا، والسددويد، وسددلوفينيا،
 ومالطددة، وليتوانيددا، وقددرب ، الربتغددال، مددن كددل  انضددم الحددق، وقددت ويف األمريكيددة. املتحدددة والددوالايت
 قدددمت قددد الشددمالية يرلنددداآو  العظمددى لربيطانيددا املتحدددة اململكددة وكانددت التعددديل. مقدددمي إىل واليددوانن
 وإيطاليدددا، وأيرلنددددا، وأملانيدددا، وإسدددتونيا، إسدددبانيا، تقدميددده يف شددداركت الدددذي ،A/HRC/32/L.84 التعدددديل

 وفنلنددددا، وفرنسددا، وسويسددرا، والسددويد، وسددلوفينيا، ورومانيددا، والدددامنرك، وتشدديكيا، وبلغدداراي، وبلجيكددا،
 وقددت ويف األمريكيددة. ملتحدددةا والددوالايت وهولندددا، سددا،والنم والنددرويج، ومالطددة، ولكسددمرب ، وكرواتيددا،
 وقددددمت التعدددديل. مقددددمي إىل واليدددوانن وليتوانيدددا، والتفيدددا، وقدددرب ، الربتغدددال، مدددن كدددل  انضدددم الحدددق،
 الحددددق، قددددت ويف بلجيكددددا. تقدميدددده يف شدددداركت الددددذي ،A/HRC/32/L.89 التعددددديل وسويسددددرا النددددرويج
 يل.التعد مقدم إىل والتفيا الربتغال انضمت

 العربيددددة واململكددددة الروسددددي، واالحتدددداد وقطددددر، املغددددرب، ممثلددددو أدىل ،أيضدددداا  نفسددددها اجللسددددة ويف -361
 ديفدوار، وكدوت والصدني، والسدلفادور، وتدونس، وبديالروس، وبنغالدي ، أوغندا، ابسم أيضاا ) السعودية
 .A/HRC/32/L.35 القرار مشروع على إدخاهلا املقرتح التعديالت بشأن ببياانت وموريتانيا( ومصر،

 ديفددددددوار، وكددددددوت وبلجيكددددددا، وبددددددنغالدي ، اجلزائددددددر، ممثلددددددو أدىل ،أيضدددددداا  نفسددددددها اجللسددددددة ويف -362
 العربيدة واإلمدارات وسدلوفينيا، السعودية، العربية واململكة وقطر، وانميبيا، وملديف، وكينيا، وإندونيسيا،

 املقرتحة. تعديالتلا وعلى A/HRC/32/L.35 القرار مشروع على عامة بتعليقات املتحدة

ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -363  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن ي قّدر ما

 وبدديالروس، وبدنغالدي ، دا،غند أو  ابسددم أيضداا  الروسدي، االحتدداد ممثدل أدىل نفسدها، اجللسدة ويف -364
 السدددعودية، العربيدددة واململكدددة واملغدددرب، ومصدددر، ديفدددوار، وكدددوت وقطدددر، والصدددني، والسدددلفادور، وتدددونس،
 .A/HRC/32/L.82 التعديل على التصويت قبل للتصويت تعليالا  ببيان وموريتانيا،

 مسدجل تصدويت سدي،رو ال االحتداد ممثدل من طلب   على بناء أ جري، ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -365
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.82 التعديل على

  :امل يدون

 ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة وبنمددا، وبلجيكددا، والربتغددال، وأملانيددا، وألبانيددا، إكددوادور،
 وفرنسدددددا، وسويسدددددرا، وسدددددلوفينيا، أفريقيدددددا، وجندددددوب ،سدددددابقاا  اليوغوسدددددالفية مقددددددونيا
 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة واملكسيك، والتفيا،
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  :املعارضون

 وابراغدددددواي، وإندونيسددددديا، املتحددددددة، العربيددددة واإلمدددددارات وإثيوبيدددددا، الروسدددددي، االحتدددداد
 وغداان، والصدني، والسدلفادور، واجلزائدر، وتوغدو، وبورونددي، وبوتسواان، وبنغالدي ،
 والكونغددو، ديفددوار، وكددوت وقيغيزسددتان، وقطددر، (،البوليفاريددة - هوريددة)مج وفنددزويال
 واهلند ونيجياي، وانميبيا، السعودية، العربية واململكة وملديف، واملغرب، وكينيا،

 :التصويت عن املمتنعون

 ومنغوليا انم، وفييت والفلبني، جورجيا،

 ،صدواتا  16 مقابدل صواتا  25 أبغلبية A/HRC/32/L.82 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف  -366
 .(21)التصويت عن أعضاء 4 وامتناع

 وبدديالروس، وبدنغالدي ، أوغنددا، ابسددم أيضداا  الروسدي، االحتدداد ممثدل أدىل نفسدها، اجللسدة ويف -367
 السدددعودية، العربيدددة واململكدددة واملغدددرب، ومصدددر، ديفدددوار، وكدددوت وقطدددر، والصدددني، والسدددلفادور، وتدددونس،
 .A/HRC/32/L.83 التعديل على التصويت قبل للتصويت تعليالا  ببيان وموريتانيا،

 علدددى مسدددجَّل تصدددويت قطدددر، ممثدددل مدددن طلدددب علدددى بنددداءا  أ جدددري، ،أيضددداا  نفسدددها اجللسدددة ويف -368
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.83 التعديل

  :امل يدون

 ،بقاا اسد  اليوغوسدالفية مقددونيا ومجهوريدة وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وأملانيا، ألبانيا،
 لربيطانيددددا املتحدددددة واململكددددة واملكسدددديك، والتفيددددا، وفرنسددددا، وسويسددددرا، وسددددلوفينيا،
 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى

  :املعارضون

 وإندونيسددددديا، املتحددددددة، العربيدددددة واإلمدددددارات وإكدددددوادور، وإثيوبيدددددا، الروسدددددي، االحتددددداد
 أفريقيددا، وجنددوب ،زائددرواجل وتوغددو، وبوروندددي، وبوتسددواان، وبددنغالدي ، وابراغددواي،
 وقيغيزستان، وقطر، البوليفارية(، -  )مجهورية  وفنزويال  وغاان،  والصني،  والسلفادور،

 السددعودية، العربيددة واململكددة وملددديف، واملغددرب، وكينيددا، والكونغددو، ديفددوار، وكددوت
 واهلند ياي،ونيج وانميبيا،

 :التصويت عن املمتنعون

 ومنغوليا انم، وفييت ،والفلبني وجورجيا، كوراي،  مجهورية

 ،صدواتا  13 مقابدل صواتا  27 أبغلبية A/HRC/32/L.83 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف  -369
 .(21)التصويت عن أعضاء 5 وامتناع

 وبدديالروس، وبدنغالدي ، أوغنددا، ابسددم أيضداا  الروسدي، االحتدداد ممثدل أدىل نفسدها، اجللسدة ويف -370
 السدددعودية، العربيدددة واململكدددة واملغدددرب، ومصدددر، ديفدددوار، وكدددوت ،طدددروق والصدددني، والسدددلفادور، وتدددونس،
 .A/HRC/32/L.84 التعديل على التصويت قبل للتصويت تعليالا  ببيان وموريتانيا،

__________ 

 املتعددة القوميات( وكواب بصوتيهما. -مل يدل وفدا بوليفيا )دولة  (21)
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 تصويت السعودية، العربية اململكة ممثل من طلب   على بناء أ جري، ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -371
 :يلي كما  التصويت نتيجة تانوك .A/HRC/32/L.84 التعديل على مسجل

  :امل يدون

 مقدددددونيا ومجهوريددددة كددددوراي،  ومجهوريددددة وبنمددددا، وبلجيكددددا، والربتغددددال، وأملانيددددا، ألبانيددددا،
 واململكددة واملكسدديك، والتفيددا، وفرنسددا، وسويسددرا، وسددلوفينيا، ،سددابقاا  اليوغوسددالفية

 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة

  :املعارضون

 وإندونيسددددديا، املتحددددددة، العربيدددددة واإلمدددددارات وإكدددددوادور، وإثيوبيدددددا، الروسدددددي، االحتددددداد
 أفريقيددا، وجنددوب واجلزائددر، وتوغددو، وبوروندددي، وبوتسددواان، وبددنغالدي ، وابراغددواي،
 وقيغيزستان، وقطر، البوليفارية(، -  )مجهورية  وفنزويال  وغاان،  والصني،  والسلفادور،

 السددعودية، العربيددة واململكددة وملددديف، واملغددرب، ينيددا،كو  والكونغددو، ديفددوار، وكددوت
 واهلند ونيجياي، وانميبيا،

 :التصويت عن املمتنعون

 ومنغوليا انم، وفييت والفلبني، جورجيا،

 ،صدواتا  14 مقابدل صواتا  27 أبغلبية A/HRC/32/L.84 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف  -372
 .(21)التصويت عن أعضاء 4 وامتناع

 وبدديالروس، وبدنغالدي ، أوغنددا، ابسددم أيضداا  الروسدي، االحتدداد ممثدل أدىل نفسدها، اجللسدة ويف -373
 السدددعودية، العربيدددة واململكدددة واملغدددرب، ومصدددر، ديفدددوار، وكدددوت وقطدددر، والصدددني، والسدددلفادور، وتدددونس،
 .A/HRC/32/L.89 التعديل على التصويت قبل للتصويت تعليالا  ببيان وموريتانيا،

 علددى مسددجل تصددويت املغددرب، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -374
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.89 التعديل

  :امل يدون

 مقدددددونيا ومجهوريددددة كددددوراي،  ومجهوريددددة وبنمددددا، وبلجيكددددا، والربتغددددال، وأملانيددددا، ألبانيددددا،
 واململكددة واملكسدديك، والتفيددا، رنسددا،فو  وسويسددرا، وسددلوفينيا، ،سددابقاا  اليوغوسددالفية

 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة

  :املعارضون

 وإندونيسددددديا، املتحددددددة، العربيدددددة واإلمدددددارات وإكدددددوادور، وإثيوبيدددددا، الروسدددددي، االحتددددداد
 أفريقيددا، وجنددوب واجلزائددر، وتوغددو، وبوروندددي، وبوتسددواان، وبددنغالدي ، وابراغددواي،
 وقيغيزستان، وقطر، البوليفارية(، -  )مجهورية  وفنزويال  وغاان،  والصني،  دور،والسلفا
 السددعودية، العربيددة واململكددة وملددديف، واملغددرب، وكينيددا، والكونغددو، ديفددوار، وكددوت
 واهلند ونيجياي، وانميبيا،

 :التصويت عن املمتنعون

 ومنغوليا انم، وفييت والفلبني، جورجيا،
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 ،صدواتا  14 مقابدل صواتا  27 أبغلبية A/HRC/32/L.89 التعديل نسانإلا حقوق جملس ورف  -375
 .(21)التصويت عن أعضاء 4 وامتناع

 وأيرلنددا العظمدى لربيطانيدا املتحددة واململكدة وبنمدا، املكسديك، ممثلدو أدىل نفسدها، اجللسة ويف -376
 .A/HRC/32/L.35 القرار مشروع على التصويت قبل للتصويت تعليالا  ببياانت الشمالية

 العظمدى لربيطانيدا املتحددة اململكدة ممثدل من طلب   على بناء أ جري، ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -377
  التصددويت نتيجددة وكانددت .A/HRC/32/L.35 القددرار مشددروع علددى مسددجل تصددويت الشددمالية، وآيرلندددا
 :يلي كما

  :امل يدون

 وإندونيسددددديا، تحددددددة،ملا العربيدددددة واإلمدددددارات وإكدددددوادور، وإثيوبيدددددا، الروسدددددي، االحتددددداد
 املتعدددددددددة - )دولدددددددة وبوليفيدددددددا وبورونددددددددي، وبوتسدددددددواان، وبدددددددنغالدي ، وابراغدددددددواي،
 وغددددداان، والصدددددني، والسدددددلفادور، أفريقيدددددا، وجندددددوب واجلزائدددددر، وتوغدددددو، القوميدددددات(،
 وكواب، وقيغيزستان، وقطر، انم، وفييت البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال  والفلبني،
 السددعودية، العربيددة واململكددة وملددديف، واملغددرب، وكينيددا، غددو،كونوال ديفددوار، وكددوت

 واهلند نيجياي،و  وانميبيا، ومنغوليا،

  :املعارضون

 وسويسددرا، وسددلوفينيا، كددوراي،  ومجهوريددة وبنمددا، وبلجيكددا، والربتغددال، وأملانيددا، ألبانيددا،
 وهولندا ية،الشمال وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة والتفيا، وفرنسا،

 :التصويت عن املمتنعون

 واملكسيك وجورجيا، ،سابقاا  اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية

 12 مقابدل صدواتا  32 أبغلبيدة A/HRC/32/L.35 القدرار مشدروع اإلنسان حقوق جملس واعتمد  -378
 (.32/23 )القرار التصويت عن أعضاء 3 وامتناع صواتا 

 ببيددان البوليفاريددة فنددزويال مجهوريددة ممثددل أدىل ،2016 متوز/يوليدده 1 يف املعقددودة ،46 اجللسددة ويف -379
 التصويت. بعد للتصويت تعليالا 

 احلّيز املتاح للمجتم  املدين  

 ابسدددم أيضددداا  وسددياليون، أيرلنددددا ممددثال عدددرض ،2016 متوز/يوليدده 1 يف املعقدددودة ،46 اجللسددة يف -380
 وسدددياليون، وتدددونس، أيرلنددددا، قدمتددده الدددذي A/HRC/32/L.29 القدددرار مشدددروع واليددداابن، وشددديلي تدددونس
 وأوروغدواي، وأملانيدا، وألبانيدا، وإسدتونيا، وأسدرتاليا، إسدبانيا، تقدميده يف شداركت والذي والياابن، وشيلي،
 وبولندددا، واهلرسددك، والبوسددنة وبلغدداراي، وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وإيطاليددا، وآيسددلندا، وأوكرانيددا،
 ومجهوريدددة ،سدددابقاا  اليوغوسدددالفية مقددددونيا ومجهوريدددة كدددوراي،  ومجهوريدددة األسدددود، واجلبدددل ا،وتشددديكي وبددديو،

 وفرنسددا، وغدداان، وسويسددرا، والسددويد، وسددلوفينيا، وسددلوفاكيا، ورومانيددا، والدددامنرك، وجورجيددا، مولدددوفا،
 ومالطة، ن،نشتايولي ت وليتوانيا، ولكسمرب ، والتفيا، ديفوار، وكوت وكندا، وكرواتيا، وقرب ، وفنلندا،

 األمريكية، املتحدة والوالايت وهولندا،  وهنغاراي،  وهندوراس،  ونيوزيلندا،  ،والنمسا  والنرويج،  واملكسيك،
 وبنمددددا، وأنغددددوال، األرجنتددددني، مددددن كددددل  القددددرار مشددددروع مقدددددمي إىل انضددددم الحددددق، وقددددت ويف واليددددوانن.
 لربيطانيددا املتحدددة واململكددة والكونغددو، كا،وكوسددتاري وغواتيمدداال، والسددنغال، فاسددو، وبوركينددا وبوتسددواان،
 فلسطني. ودولة الشمالية، وأيرلندا العظمى
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 .شفوايا  القرار مشروع أيرلندا ممثل نقح نفسها، اجللسة ويف -381

  ، A/HRC/32/L.52  التعدددددددددديالت   الروسدددددددددي   االحتددددددددداد   ممثدددددددددل   عدددددددددرض   ، أيضددددددددداا   نفسدددددددددها   اجللسدددددددددة   ويف  -382
  ، A/HRC/32/L.59و  ، A/HRC/32/L.56و  ، A/HRC/32/L.55و  ، A/HRC/32/L.54و  ، A/HRC/32/L.53و 
  ، A/HRC/32/L.64و  ، A/HRC/32/L.63و  ، A/HRC/32/L.62و  ، A/HRC/32/L.61و  ، A/HRC/32/L.60و 
  وأعلددددن   ، شددددفوايا   املنقحددددة   بصدددديغته   A/HRC/32/L.29  القددددرار   مشددددروع   علددددى   إدخاهلددددا   املقددددرتح   A/HRC/32/L.65و 

 . A/HRC/32/L.58و  A/HRC/32/L.57و  A/HRC/32/L.51  التعديالت   سحب 
 الصددني. تقدميدده يف شدداركت الددذي ،A/HRC/32/L.51 التعددديل قدددم قددد الروسددي االحتدداد وكددان -383
 مقدددَّميّ  إىل ومصددر وكددواب، وبدديالروس، اإلسددالمية(، - )مجهوريددة إيددران مددن كددل  انضددم الحددق، وقددت ويف

 اللددددذين ،A/HRC/32/L.64و A/HRC/32/L.52 التعددددديلني قدددددم قددددد الروسددددي االحتدددداد وكددددان التعددددديل.
 مقددّ ميّ  إىل ومصدر أفريقيدا، وجندوب بيالروس، انضمت الحق، وقت ويف تقدميهما. يف الصني شاركت

 A/HRC/32/L.59و A/HRC/32/L.53 التعدددددددددديالت قددددددددددم قدددددددددد الروسدددددددددي االحتددددددددداد وكدددددددددان التعدددددددددديل.
 إىل ومصدر بديالروس انضدمت الحدق، وقدت ويف تقددميها. يف الصدني شداركت اليت ،A/HRC/32/L.65و

 تقدميدده يف شدداركت الددذي ،A/HRC/32/L.54 التعددديل قدددم قددد الروسددي االحتدداد وكددان التعددديل. مقدددّ ميّ 
 إىل أفريقيددددا وجندددوب وبددديالروس، اإلسددددالمية(، - )مجهوريدددة إيدددران انضددددمت الحدددق، وقدددت ويف الصدددني.
 ،A/A/HRC/32/L.58و A/HRC/32/L.55 التعددديلني قدددم قددد الروسددي االحتدداد وكددان التعددديل. مقدددّ ميّ 
 اإلسدددددالمية(، - )مجهوريدددددة إيدددددران انضدددددمت الحدددددق، وقدددددت ويف تقددددددميهما. يف الصدددددني شددددداركت اللدددددذين

 التعدديلني قدّدم قد الروسي االحتاد وكان التعديل. مقدّ ميّ  إىل ومصر وكواب، أفريقيا، وجنوب وبيالروس،
A/HRC/32/L.56 وA/HRC/32/L.60، الحددددددق، وقددددددت ويف تقدددددددميهما. يف الصددددددني شدددددداركت اللددددددذين 

 وكدان التعدديل. مقددّ ميّ  إىل ومصدر أفريقيا، وجنوب وبيالروس، اإلسالمية(، - )مجهورية إيران انضمت
 الصددني شدداركت اللددذين ،A/A/HRC/32/L.62و A/HRC/32/L.57 التعددديلني قددّدم قددد الروسددي االحتدداد

 التعديل. مقدّ ميّ  إىل ومصر وكواب، أفريقيا، وجنوب بيالروس، انضمت الحق، وقت ويف تقدميهما. يف
 وقدت ويف الصدني. تقدميده يف شداركت الدذي ،A/HRC/32/L.61 التعدديل قددم قدد الروسدي االحتاد وكان

 قددددم قدددد الروسدددي االحتددداد وكدددان التعليدددق. مقدددّ ميّ  إىل وكدددواب أفريقيدددا وجندددوب بددديالروس انضدددمت الحددق،
 بددديالروس انضدددمت ،الحدددق وقدددت ويف الصدددني. تقدميددده يف شددداركت الدددذي ،A/HRC/32/L.63 التعدددديل
 التعديل. مقدّ ميّ  إىل أفريقيا وجنوب

  واليدداابن   وشدديلي،   وسددياليون،   وتددونس،   أيرلندددا،   ابسددم   أيضدداا   سويسددرا،   ممثددل   أدىل   نفسددها،   اجللسددة   ويف  -384
 . شفوايا   املنقحة   بصيغته  ، A/HRC/32/L.29  القرار   مشروع   على   إدخاهلا   املقرتح   التعديالت   بشأن   ببيان 
 واململكدة كوراي،  ومجهورية والربتغال، وابراغواي، بلجيكا، ممثلو أدىل ،أيضاا  سهافن اجللسة ويف -385

 A/HRC/32/L.29 القدددرار مشدددروع علدددى عامدددة بتعليقدددات الشدددمالية وأيرلنددددا العظمدددى لربيطانيدددا املتحددددة
 املقرتحة. التعديالت وعلى شفوايا  املنقحة بصيغته

  مدا   إىل   اإلنسان   حقوق   جملس   انتباه   و جه   العامة،   عية جم لل  الداخلي  النظام  من  153 للمادة  وفقاا و  -386
 الربانجمية.   امليزانية   يف   وآاثر   إدارية   آاثر   من   ، شفوايا   املنقحة   بصيغته   القرار،   مشروع   على   يرتتب   أن   ي قّدر 

 علدى التصدويت قبدل للتصدويت تعلديالا  ببيدانني واملكسديك ألبانيا ممثال أدىل نفسها، اجللسة ويف -387
 .A/HRC/32/L.52 التعديل

 علددى مسددجل تصددويت سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -388
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.52 التعديل
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  :امل يدون

 )دولدة وبوليفيدا وبورونددي، وبدنغالدي ، املتحدة، العربية واإلمارات الروسي، االحتاد
 البوليفاريدة(، - )مجهوريدة وفنزويال والصني، أفريقيا، وجنوب القوميات(، املتعددة -

 واهلند ونيجياي، السعودية، العربية واململكة وقطر،

  :املعارضون

  ومجهورية وتوغو، وبوتسواان، وبنما، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي،  وأملانيا،  ألبانيا،
 وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، ،وجورجيددددا ،سدددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة كدددوراي،
 املتحددة واململكدة وملديف، واملكسيك، واملغرب، والتفيا، والفلبني، وفرنسا، وغاان،
 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

 :التصويت عن املمتنعون

 وقيغيزسدددتان، انم، وفييدددت والسدددلفادور، واجلزائدددر، وإندونيسددديا، وإكدددوادور، إثيوبيدددا،
 وانميبيا ومنغوليا، وكينيا، والكونغو، ديفوار، وكوت

 ،صدواتا  12 مقابدل صواتا  22 أبغلبية A/HRC/32/L.52 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف  -389
 .(22)التصويت عن عضواا  12 وامتناع

 الشدددمالية وآيرلنددددا العظمدددى لربيطانيدددا املتحددددة واململكدددة بنمدددا ممدددثال أدىل نفسدددها، اجللسدددة ويف -390
 .A/HRC/32/L.53 التعديل على التصويت قبل للتصويت تعليالا  ببيانني

 علددى مسددجل تصددويت   سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -391
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.53 التعديل

  :امل يدون

 املتعدددة - )دولدة يداوبوليف وإندونيسديا، املتحددة، العربيدة واإلمدارات الروسدي، االحتداد
 وقطددددددر، انم، وفييددددددت البوليفاريددددددة(، - )مجهوريددددددة وفنددددددزويال والصددددددني، القوميددددددات(،
 واهلند السعودية، العربية واململكة وكواب، وقيغيزستان،

  :املعارضون

  ومجهورية وتوغو، وبوتسواان، وبنما، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي،  وأملانيا،  ألبانيا،
 وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سدددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة كدددوراي،
 املتحددة واململكدة وملديف، واملكسيك، واملغرب، والتفيا، والفلبني، وفرنسا، وغاان،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى الربيطاني

 :التصويت عن املمتنعون

 والسدلفادور، أفريقيدا، وجندوب ،زائدرواجل وبورونددي، وبدنغالدي ، وإكوادور، إثيوبيا،
 ونيجياي وانميبيا، وكينيا، والكونغو، ديفوار، وكوت

 ،صدواتا  12 مقابدل صواتا  23 أبغلبية A/HRC/32/L.53 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف  -392
 التصويت. عن عضواا  12 وامتناع

__________ 

 مل يدل وفد كواب بصوته. (22)
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 قبددددل للتصددددويت تعلدددديالا  انتيددددابب وسددددلوفينيا وهولندددددا التفيددددا ممثلددددو أدىل نفسددددها، اجللسددددة ويف -393
 .A/HRC/32/L.54 التعديل على التصويت

 علددى مسددجل تصددويت   سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -394
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.54 التعديل

  :امل يدون

 )دولدة وبوليفيدا وبورونددي، ي ،وبدنغالد املتحدة، العربية واإلمارات الروسي، االحتاد
 البوليفاريدة(، - )مجهوريدة وفنزويال والصني، أفريقيا، وجنوب القوميات(، املتعددة -

 واهلند السعودية، العربية واململكة وكواب، وقطر، انم، وفييت

  :املعارضون

  يةهور ومج وتوغو، وبوتسواان، وبنما، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي،  وأملانيا،  ألبانيا،
 وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سدددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة كدددوراي،
 املتحدددة واململكددة وملددديف، واملكسدديك، والتفيددا، وكينيددا، والفلبددني، وفرنسددا، وغدداان،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

 :التصويت عن املمتنعون

 ديفدوار، وكدوت وقيغيزسدتان، والسدلفادور، واجلزائر، يا،ونيسوإند وإكوادور، إثيوبيا،
 ونيجياي وانميبيا، واملغرب، والكونغو،

 ،صدواتا  13 مقابدل صواتا  23 أبغلبية A/HRC/32/L.54 التعديل اإلنسان قحقو  جملس ورف   -395
 التصويت. عن عضواا  11 وامتناع

 الشددمالية وآيرلندددا العظمددى لربيطانيددا املتحدددة واململكددة هولندددا ممددثال أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -396
 .A/HRC/32/L.55 التعديل على التصويت قبل للتصويت تعليالا  ببيانني

 علددى مسددجل تصددويت   سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -397
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.55 التعديل

  :امل يدون

 وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، املتحددددة، العربيدددة واإلمدددارات وإكدددوادور، الروسدددي، اداالحتددد 
 وفنزويال  والصني،  أفريقيا،  وجنوب  القوميات(،  املتعددة -  )دولة  وبوليفيا  وبوروندي،
 العربيددة واململكددة وكددواب، وقيغيزسددتان، وقطددر، انم، وفييددت البوليفاريددة(، - )مجهوريددة
 واهلند ونيجياي، السعودية،

  :املعارضون

 كدددوراي،  ومجهوريدددة وتوغدددو، وبنمدددا، وبلجيكدددا، والربتغدددال، وابراغدددواي، وأملانيدددا، ألبانيدددا،
 وغدددداان، وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سددددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة
 املتحددددة واململكدددة وملدددديف، واملكسددديك، والتفيدددا، وكينيدددا، ديفدددوار، وكدددوت وفرنسدددا،
 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

 :التصويت عن املمتنعون

 وانميبيا   ومنغوليا،   واملغرب،   والكونغو،   والفلبني،   والسلفادور،   واجلزائر،   وبوتسواان،   إثيوبيا، 
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 ،صدواتا  17 مقابدل صواتا  21 أبغلبية A/HRC/32/L.55 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف   -398
 التصويت. عن أعضاء 9 وامتناع

 علددى التصددويت قبددل للتصددويت تعلدديالا  ببيددانني وسويسددرا أملانيددا ممددثال أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -399
 .A/HRC/32/L.56 التعديل

 علددى مسددجل تصددويت   سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -400
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.56 التعديل

  :امل يدون

  وبوروندي،   وبنغالدي ،   وإندونيسيا،   املتحدة،   العربية   واإلمارات   وإكوادور،   الروسي،   اد حت اال 
  -  )مجهوريددددة   وفنددددزويال   والصددددني،   أفريقيددددا،   وجنددددوب   القوميددددات(،   املتعددددددة   -  )دولددددة   وبوليفيددددا 

 واهلند   السعودية،   العربية   واململكة   وكواب،   وقيغيزستان،   وقطر،   انم،   وفييت   البوليفارية(، 

  :وناملعارض

  ومجهورية وتوغو، وبوتسواان، وبنما، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي،  وأملانيا،  ألبانيا،
 وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سدددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة كدددوراي،
 واململكددة وملددديف، واملكسدديك، والتفيددا، ديفددوار، وكددوت والفلبددني، وفرنسددا، وغدداان،
 وهولندا الشمالية، وأيرلندا عظمىلا لربيطانيا املتحدة

 :التصويت عن املمتنعون

 ونيجياي   وانميبيا،   ومنغوليا،   واملغرب،   وكينيا،   والكونغو،   والسلفادور،   واجلزائر،   إثيوبيا، 

 ،صدواتا  16 مقابدل صواتا  22 أبغلبية A/HRC/32/L.56 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف   -401
 التصويت. عن أعضاء 9 وامتناع

 تعلدديالا  ببيددانني سددابقاا  اليوغوسددالفية مقدددونيا ومجهوريددة بلجيكددا ممددثال أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -402
 .A/HRC/32/L.59 التعديل على التصويت قبل للتصويت

 علددى مسددجل تصددويت   سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -403
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.59 التعديل

  :امل يدون

 املتعدددددة - )دولدددة وبوليفيدددا وبورونددددي، وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، الروسدددي، االحتددداد
 واهلند انم، وفييت البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال والصني، القوميات(،

  :املعارضون

  ومجهورية و،وغوت وبوتسواان، وبنما، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي،  وأملانيا،  ألبانيا،
 وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سدددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة كدددوراي،
 لربيطانيددا املتحدددة واململكددة وملددديف، واملكسدديك، والتفيددا، وكينيددا، وفرنسددا، وغدداان،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى

 :التصويت عن املمتنعون

 والسلفادور،  أفريقيا،  وجنوب  واجلزائر،  املتحدة،  العربية  راتواإلما  وإكوادور،  إثيوبيا،
 العربيدة واململكدة واملغدرب، والكونغدو، ديفدوار، وكدوت وقيغيزستان، وقطر، والفلبني،
 ونيجياي وانميبيا، السعودية،
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 أصوات، 9 مقابل  صواتا   22  أبغلبية  A/HRC/32/L.59  التعديل  اإلنسان  حقوق  جملس  ورف  -404
 .(22)التصويت عن عضواا  51 وامتناع

 علدى التصدويت قبدل للتصدويت تعلديالا  ببيدانني واملكسيك التفيا ممثال أدىل نفسها، اجللسة ويف -405
 .A/HRC/32/L.60 التعديل

 علددى مسددجل تصددويت   سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -406
 :يلي كما  ويتتصال نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.60 التعديل

  :امل يدون

 املتعدددددة - )دولدددة وبوليفيدددا وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، وإكدددوادور، الروسدددي، االحتددداد
 انم، وفييت البوليفارية(، -  )مجهورية  وفنزويال  والصني،  أفريقيا،  وجنوب  القوميات(، 
 واهلند واملغرب، وكواب، وقيغيزستان،

  :املعارضون

  ومجهورية وتوغو، وبوتسواان، وبنما، وبلجيكا، والربتغال، ،وابراغواي  وأملانيا،  ألبانيا،
 وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سدددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة كدددوراي،
 لربيطانيددا املتحدددة واململكددة وملددديف، واملكسدديك، والتفيددا، وكينيددا، وفرنسددا، وغدداان،
 وهولندا وليا،ومنغ الشمالية، وأيرلندا العظمى

 :التصويت عن نعوناملمت

 والفلبددددني، والسددددلفادور، واجلزائددددر، وبوروندددددي، املتحدددددة، العربيددددة واإلمددددارات إثيوبيددددا،
 ونيجياي وانميبيا، السعودية، العربية واململكة والكونغو، ديفوار، وكوت وقطر،

 ،صدواتا  13 مقابدل صواتا  22 أبغلبية A/HRC/32/L.60 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف   -407
 التصويت. عن عضواا  12 ناعمتوا

 علدددى التصدددويت قبدددل للتصدددويت تعلددديالا  ببيدددانني والتفيدددا أملانيدددا ممدددثال أدىل نفسدددها، اجللسدددة ويف -408
 .A/HRC/32/L.61 التعديل

 علددى مسددجل تصددويت   سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -409
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.61 التعديل

  :امل يدون

  وبوليفيدا   وبورونددي،   وبدنغالدي ،   املتحددة،   العربيدة   واإلمدارات   وإكدوادور،   الروسي،   االحتاد 
  البوليفاريددة(،   -  )مجهوريددة   وفنددزويال   والصددني،   أفريقيددا،   وجنددوب   القوميددات(،   املتعددددة   -  )دولددة 
 واهلند   دية، السعو   العربية   واململكة   وكواب،   وقيغيزستان،   وقطر،   انم،   وفييت 

  :املعارضون

 كدوراي،  ومجهوريدة وبوتسدواان، وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، ألبانيا،
 وغدددداان، وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سددددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة
 اطانيد لربي املتحددة واململكدة وملدديف، واملكسيك، والتفيا، وكينيا، والفلبني، وفرنسا،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى
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 :التصويت عن املمتنعون

 والكونغدددددو، ديفدددددوار، وكدددددوت والسددددلفادور، واجلزائدددددر، وتوغدددددو، وإندونيسددددديا، إثيوبيددددا،
 ونيجياي وانميبيا، واملغرب،

 ،صدواتا  15 مقابدل صواتا  22 أبغلبية A/HRC/32/L.61 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف   -410
 التصويت. عن أعضاء 10 وامتناع

 التصدويت قبدل للتصدويت تعليالا  ببيانني كوراي  ومجهورية بلجيكا ممثال أدىل نفسها، اجللسة ويف -411
 .A/HRC/32/L.62 التعديل على

 علددى مسددجل تصددويت سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -412
 :يلي كما  التصويت نتيجة نتوكا .A/HRC/32/L.62 التعديل

  :امل يدون

  وبوليفيدا   وبورونددي،   وبدنغالدي ،   املتحددة،   العربيدة   واإلمدارات   وإكدوادور،   الروسي،   االحتاد 
  البوليفاريددة(،   -  )مجهوريددة   وفنددزويال   والصددني،   أفريقيددا،   وجنددوب   القوميددات(،   املتعددددة   -  )دولددة 
 واهلند   السعودية،   ية العرب   واململكة   وكواب،   وقيغيزستان،   وقطر،   انم،   وفييت 

  :املعارضون

  ومجهورية وتوغو، وبوتسواان، وبنما، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي،  وأملانيا،  ألبانيا،
 وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سدددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة كدددوراي،
 لربيطانيدا دةاملتحد  واململكدة وملدديف، واملكسديك، والتفيا، والفلبني، وفرنسا، وغاان،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى

 :التصويت عن املمتنعون

 وكينيدددددا، والكونغدددددو، ديفدددددوار، وكدددددوت والسدددددلفادور، واجلزائدددددر، وإندونيسددددديا، إثيوبيدددددا،
 ونيجياي وانميبيا، واملغرب،

 ،صدواتا  15 مقابدل صواتا  22 أبغلبية A/HRC/32/L.62 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف   -413
 التصويت. عن أعضاء 10 وامتناع

 علددى التصددويت قبددل للتصددويت تعلدديالا  ببيددانني وسددلوفينيا فرنسددا ممددثال أدىل نفسددها، اجللسدة ويف -414
 .A/HRC/32/L.63 التعديل

 علددى مسددجل تصددويت   سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -415
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.63 التعديل

  :امل يدون

 املتعدددة - )دولدة وبوليفيدا وبدنغالدي ، املتحددة، العربيدة واإلمارات الروسي، االحتاد
 انم، وفييت البوليفارية(، -  )مجهورية  وفنزويال  والصني،  أفريقيا،  وجنوب  القوميات(، 

 ندواهل السعودية، العربية واململكة وكواب، وقيغيزستان، وقطر،

  :املعارضون

 كدوراي،  ومجهوريدة وبوتسدواان، وبنمدا، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، ألبانيا،
 وغدددداان، وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سددددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة
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 املتحددة واململكدة وملدديف، واملكسديك، والتفيدا، ديفدوار، وكدوت والفلبدني، وفرنسا،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى الربيطاني

 :التصويت عن املمتنعون

 والكونغو، والسلفادور، واجلزائر،  وتوغو،  وبوروندي،  وإندونيسيا،  وإكوادور،  إثيوبيا،
 ونيجياي وانميبيا، واملغرب، وكينيا،

 ،صدواتا  13 مقابدل صواتا  22 أبغلبية A/HRC/32/L.63 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف  -416
 التصويت. عن عضواا  12 وامتناع

 التعدددديل علدددى التصدددويت قبدددل للتصدددويت تعلددديالا  ببيدددان ألبانيدددا ممثدددل أدىل نفسدددها، اجللسدددة ويف -417
A/HRC/32/L.64. 

 علددى مسددجل تصددويت سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -418
 :يلي كما  التصويت ةنتيج وكانت .A/HRC/32/L.64 التعديل

  :امل يدون

 القوميددات(، املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا وبددنغالدي ، وإندونيسدديا، الروسددي، االحتدداد
 انم، وفييددددددددت البوليفاريددددددددة(، - )مجهوريددددددددة وفنددددددددزويال والصددددددددني، أفريقيددددددددا، وجنددددددددوب

 واهلند وكواب، وقيغيزستان،

  :املعارضون

  ومجهورية وتوغو، وبوتسواان، وبنما، يكا،لجوب والربتغال، وابراغواي،  وأملانيا،  ألبانيا،
 ا،وسويسددددر  وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سدددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة كدددوراي،
 واململكددة وملددديف، واملكسدديك، والتفيددا، ديفددوار، وكددوت والفلبددني، وفرنسددا، وغدداان،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة

 :التصويت عن نعوناملمت

 والسدددلفادور، واجلزائدددر، وبورونددددي، املتحددددة، العربيدددة واإلمدددارات وإكدددوادور، إثيوبيدددا،
 ونيجياي وانميبيا، السعودية، العربية واململكة واملغرب، وكينيا، والكونغو، وقطر،

 ،صدواتا  11 مقابدل صواتا  23 أبغلبية A/HRC/32/L.64 التعديل اإلنسان حقوق جملس ورف  -419
 التصويت. عن عضواا  13 وامتناع

 علددى التصددويت قبددل للتصددويت تعلدديالا  ببيددانني وأملانيددا جورجيددا ممددثال أدىل نفسددها، اجللسددة ويف -420
 .A/HRC/32/L.65 التعديل

 علددى مسددجل تصددويت   سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -421
 :يلي كما  التصويت ةيجنت وكانت .A/HRC/32/L.65 التعديل

  :امل يدون

 املتعدددددة - )دولدددة وبوليفيدددا وبورونددددي، وبدددنغالدي ، وإندونيسددديا، الروسدددي، االحتددداد
  واهلند وقيغيزستان، البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال والصني، القوميات(،
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  :املعارضون

  ومجهورية وتوغو، اان،وبوتسو  وبنما، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي،  وأملانيا،  ألبانيا،
 وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سدددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة كدددوراي،
 املتحددددة واململكدددة وملدددديف، واملكسددديك، والتفيدددا، ديفدددوار، وكدددوت وفرنسدددا، وغددداان،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

 :التصويت عن املمتنعون

 ور،والسلفاد  أفريقيا،  وجنوب  واجلزائر،  املتحدة،  العربية  واإلمارات  ،ادوروإكو   إثيوبيا،
 السعودية، العربية واململكة واملغرب، وكينيا، والكونغو، وقطر، انم، وفييت والفلبني،
 ونيجياي وانميبيا،

 أصوات، 9 مقابل  صواتا   22  أبغلبية  A/HRC/32/L.65  التعديل  اإلنسان  حقوق  جملس  ورف  -422
 .(22)التصويت عن عضواا  15 ناعوامت

 العربيددددة واململكددددة الروسددددي، واالحتدددداد واهلنددددد، وكددددواب، الصددددني، ممثلددددو أدىل نفسددددها، اجللسددددة ويف -423
 أفريقيدددا، وجندددوب والكويدددت(، وعمدددان، والبحدددرين، املتحددددة، العربيدددة اإلمدددارات ابسدددم أيضددداا ) السدددعودية
 التصويت قبل  للتصويت  تعليالا   ببياانت  انم  وفييت  لية،الشما  وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا املتحدة  واململكة
 أدىل الدذي البيدان يف اهلندد، ممثدل وأعلدن .شدفوايا  املنقحدة بصديغته A/HRC/32/L.29 القرار مشروع على
 مددن 16و 14و 8 والفقددرات الديباجددة مددن عشددرة الثالثددة الفقددرة بشددأن اآلراء توافددق ي يددد ال بلددده أن بدده،

 بدده أدىل الددذي البيددان يف السددعودية، العربيددة اململكددة ممثددل وأعلددن .شددفوايا  نقحددةملا بصدديغته القددرار مشددروع
 توافددق ت يددد ال البلدددان هددذه أن والكويددت( وعمددان، والبحددرين، املتحدددة، العربيددة اإلمددارات ابسددم أيضدداا )

 1 قدراتلفوا الديباجدة مدن عشدرة والرابعة عشرة واحلادية والتاسعة والثامنة السادسة الفقرات بشأن اآلراء
 .شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع من 14و 13و 8و 7و 4و

 علددى مسددجل تصددويت   سويسددرا، ممثددل مددن طلددب   علددى بندداء أ جددري، ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -424
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع

  :امل يدون

 وبلجيكدددددددددا، والربتغددددددددال، وابراغددددددددواي، يا،ونيسددددددددد وإند وأملانيددددددددا، وألبانيددددددددا، إكددددددددوادور،
 مقددونيا ومجهوريدة كدوراي،  ومجهوريدة واجلزائدر، وتوغو، وبوتسواان، وبنما، وبنغالدي ،
 وفرنسددا، وغداان، وسويسددرا، وسدلوفينيا، والسددلفادور، وجورجيدا، ،سددابقاا  اليوغوسدالفية
 املتحددة ملكدةملوا وملدديف، واملكسديك، واملغرب، والتفيا، ديفوار، وكوت والفلبني،
 وهولندا واهلند، وانميبيا، ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

  :املعارضون

 وكدواب، البوليفاريدة(، - )مجهورية وفنزويال والصني، أفريقيا، وجنوب الروسي، االحتاد
 ونيجياي والكونغو،

 :التصويت عن املمتنعون

  القوميدات(،   املتعدددة   -  )دولدة   وبوليفيدا   وبورونددي،   املتحددة،   العربيدة   واإلمدارات   إثيوبيدا، 
 السعودية   العربية   واململكة   وكينيا،   وقيغيزستان،   وقطر،   انم،   وفييت 
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 بصدديغته A/HRC/32/L.29 القددرار مشددروع اإلنسددان حقدوق جملددس اعتمددد نفسددها، اجللسدة ويف -425
 (.32/31 )القرار التصويت نع أعضاء 9 وامتناع أصوات، 7 مقابل صواتا  31 أبغلبية شفوايا  املنقحة

 اجلمعيات وتكوين السلم  التجمُّ  حرية يف احلق  

 املتحددددددة والددددوالايت ملددددديف ممددددثال عددددرض ،2016 متوز/يوليدددده 1 يف املعقددددودة ،46 اجللسددددة يف -426
 A/HRC/32/L.32 القددرار مشددروع واملكسدديك( وليتوانيددا، وتشدديكيا، إندونيسدديا، ابسددم أيضدداا ) األمريكيددة

 والذي األمريكية، املتحدة والوالايت وملديف، واملكسيك، وليتوانيا، وتشيكيا،  إندونيسيا،  هقدمت  الذي
 وأوروغدواي، وأنغدوال، وأملانيدا، وألبانيدا، وإسدرائيل، وإسدتونيا، وأسدرتاليا، إسدبانيا، من كل    تقدميه يف شارك

 واهلرسددك، والبوسددنة وبلغدداراي، كددا،وبلجي ال،والربتغدد  وابراغددواي، وإيطاليددا، وآيسددلندا، وأيرلندددا، وأوكرانيددا،
 وجورجيددا، مولدددوفا، ومجهوريدة ،سددابقاا  اليوغوسددالفية مقددونيا ومجهوريددة األسددود، واجلبدل وتركيددا، وبولنددا،
 وفنلندددا، والفلبددني، وفرنسددا، وغدداان، والسددويد، وسددلوفينيا، وسددلوفاكيا، والسددلفادور، ورومانيددا، والدددامنرك،
 لربيطانيدا املتحددة واململكدة ومالطدة، ولي تنشدتاين، ولكسدمرب ، والتفيا، وكوستاريكا، وكرواتيا، وقرب ،
 انضدمت الحدق، وقدت ويف واليدوانن. وهولنددا، وهنغاراي، والنمسا، والنرويج، الشمالية، وأيرلندا العظمى

 كدددوراي،  ومجهوريدددة يكيدددة،الدومين واجلمهوريدددة وتدددونس، وبددديو، وبنمدددا، والربازيدددل، وأفغانسدددتان، األرجنتدددني،
 ونيوزيلندددا، ومنغوليددا، وكولومبيددا، وكندددا، فدديدي، وكددابو وغواتيمدداال، وشدديلي، وسويسددرا، مددارينو، وسددان

 القرار. مشروع مقدمي إىل والياابن وهندوراس،

 .شفوايا  القرار مشروع األمريكية املتحدة الوالايت ممثل نقح نفسها، اجللسة ويف -427

 التعدددددديالت مقددددددمي أن اإلنسدددددان حقدددددوق جملدددددس رئددددديس أعلدددددن ،أيضددددداا  نفسدددددها اجللسدددددة ويف -428
A/HRC/32/L.47 وA/HRC/32/L.48 وA/HRC/32/L.49 وA/HRC/32/L.50 القدددرار مشدددروع علدددى 
A/HRC/32/L.32 التعديالت. تلك سحبوا قد ،شفوايا  املنقحة بصيغته 

  س بدددديالرو   تقدميددده   يف   شددداركت   الدددذي   ، A/HRC/32/L.47  التعدددديل   قددددم   قدددد   الروسدددي   االحتددداد   وكدددان  -429
  التعدديل.   مقددمي   إىل   وكواب   أفريقيا   وجنوب   اإلسالمية(   -  )مجهورية   إيران   انضمت   الحق،   وقت   ويف   والصني. 
  ويف   والصددني.   بدديالروس   تقدميدده   يف   شدداركت   الددذي   ، A/HRC/32/L.48  التعددديل   قدددم   قددد   الروسددي   االحتدداد   وكددان 
  الروسي   االحتاد   وكان   التعديل.   مقدمي   إىل   أفريقيا   وجنوب   اإلسالمية(   -  )مجهورية   إيران   انضمت   الحق،   وقت 
  انضدمت   الحدق،   وقدت   ويف   والصدني.   بديالروس   تقدميده   يف   شداركت   الذي   ، A/HRC/32/L.49  التعديل   قدم   قد 

  شداركت   الدذي   ، A/HRC/32/L.50  التعديل   قدم   قد   الروسي   االحتاد   وكان   التعديل.   مقدمي   إىل   أفريقيا   جنوب 
 التعديل.   مقدمي   إىل   وكواب   أفريقيا   وب ن ج   انضمت   الحق،   وقت   ويف   والصني.   بيالروس   تقدميه   يف 

 . شفوايا   املنقحة   بصيغته   القرار   مشروع   على   عام   بتعليق   الروسي   االحتاد   ممثل   أدىل   نفسها،   اجللسة   ويف  -430
  مدا   إىل   اإلنسان   حقوق   جملس   انتباه   و جه   العامة،   للجمعية  الداخلي  النظام  من  153 للمادة  وفقاا و  -431
 الربانجمية.   امليزانية   يف   وآاثر   إدارية   آاثر   من   ، شفوايا   املنقحة   بصيغته   القرار،   مشروع   على   يرتتب   أن   ي قّدر 

 بصددديغته القدددرار مشدددروع تصدددويت بددددون اإلنسدددان حقدددوق جملدددس اعتمدددد نفسدددها، اجللسدددة ويف -432
 (.32/32 )القرار شفوايا  املنقحة

 حقوق اإلنسان وتغي املناخ  

 انم وفييددت والفلبددني بددنغالدي  ممثلددو عددرض ،2016 وليددهمتوز/ي 1 يف املعقددودة ،46 اجللسددة يف -433
 تقدميدددده يف وشدددداركت انم وفييددددت والفلبددددني بددددنغالدي  قدمتدددده الددددذي ،A/HRC/32/L.34 القددددرار مشدددروع
 مارشدددال، وجدددزر وتدددونس، وبددديو، وبلجيكدددا، والربتغدددال، وأيرلنددددا، وأنغدددوال، وأملانيدددا، وأذربيجدددان، إثيوبيدددا،
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 وفرنسددا، وسيشدديل، والسددويد، والسددودان، ورومانيددا، وجورجيددا، ،سددابقاا  يةاليوغوسددالف مقدددونيا ومجهوريددة
 وقددددت ويف فلسددددطني. ودولددددة وهدددداييت، املوحدددددة(، - )والايت وميكرونيددددزاي وكينيددددا، وكييبدددداس، وفيجددددي،
 وبنمدا، وإيطاليدا، وآيسلندا، وأوروغواي، وإندونيسيا، أندورا، القرار مشروع مقدمي إىل انضمت الحق،

 واجلزائدددددر، القوميدددددات(، املتعدددددددة - )دولدددددة وبوليفيدددددا واهلرسدددددك، والبوسدددددنة فاسدددددو، وبوركيندددددا وبوتسدددددواان،
 فيدي، وكابو وقرب ، وفانواتو، وغواتيماال، وشيلي، وسويسرا، النكا، وسري الدومينيكية، واجلمهورية
 واليوانن. وهولندا، وهندوراس، واهلند، وموريشيوس، واملكسيك، وكوستاريكا، وكرواتيا،

 .شفوايا  القرار مشروع الفلبني ممثل نقح نفسها، اجللسة ويف -434

 )ابسدددم وهولنددددا القوميدددات(، املتعدددددة - )دولدددة بوليفيدددا ممثلدددو أدىل ،أيضددداا  نفسدددها اجللسدددة ويف -435
 بتعليقددات الروسددي واالحتدداد اإلنسددان(، حقددوق جملددس يف األعضدداء األورويب االحتدداد يف األعضدداء الدددول
 .شفوايا  املنقحة بصيغته A/HRC/32/L.34 ارقر ال مشروع على عامة

  مددا   إىل   اإلنسددان   حقددوق   جملددس   انتبدداه   و جدده   العامددة،   للجمعيددة   الددداخلي   النظددام   مددن   153  للمددادة   وفقدداا و  -436
 الربانجمية.   امليزانية   يف   وآاثر   إدارية   آاثر   من   ، شفوايا   املنقحة   بصيغته   القرار،   مشروع   على   يرتتب   أن   ي قّدر 

 بصددديغته القدددرار مشدددروع تصدددويت بددددون اإلنسدددان حقدددوق جملدددس اعتمدددد سدددها،فن اجللسدددة ويف -437
 (.32/33 )القرار شفوايا  املنقحة
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 هبا اجمللس اهتمام تتطلب اليت اإلنسان حقوق حاالت -رابعاا  

 السورية  العربية  ابجلمهورية  املعنية  املستقلة  الدولية  التحقيق   جلنة   م   التحاور   جلسة  -ألف  

 املسدتقلة الدولية التحقيق جلنة رئيس قدم ،2016 حزيران/يونيه 21 يف قودةعامل ،20 اجللسة يف -438
ثددة، شددفوية معلومددات بينهدديو، سدديجيو ابولددو السددورية، العربيددة ابجلمهوريددة املعنيددة  جملددس بقددرار عمددالا  حمدَّ
 .31/17 اإلنسان حقوق

 ببيان. املعنية، الدولة بوصفها السورية، العربية اجلمهورية ممثل   أدىل نفسها، اجللسة ويف -439

 أدلدت نفسده، اليدوم يف املعقودتني 21و 20 اجللستني يف ذلك، أعقب الذي التحاور أثناء ويف -440
 :الرئيس إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات

 وبلجيكدددددا، واجلزائدددددر، ألبانيدددددا، :اإلنسدددددان حقدددددوق جملدددددس يف األعضددددداء الددددددول ممثلدددددو )أ( 
 وهولندا،  واملغرب،  واملكسيك،  وملديف،  وغاان،  وأملانيا،  وفرنسا،  وإكوادور،  اب،وكو   والصني،  وبوتسواان،
 ومجهوريدددة وسويسددرا، السددعودية، العربيدددة واململكددة الروسددي، واالحتدداد كدددوراي،  ومجهوريددة وقطددر، والربتغددال،
 وأيرلندددا ظمددىالع لربيطانيددا املتحدددة واململكددة املتحدددة، العربيددة واإلمددارات ،سددابقاا  اليوغوسددالفية مقدددونيا
 البوليفارية(  - )مجهورية وفنزويال الشمالية،

 يلي،وشدددد  وكندددددا، والربازيددددل، وبدددديالروس، والبحددددرين، أسددددرتاليا، :املراقبددددة الدددددول ممثلددددو )ب( 
 أيضداا ) وفنلنددا وإسدتونيا، ومصدر، الدميقراطيدة، الشدعبية كدوراي  ومجهوريدة وتشديكيا، وكرواتيدا، وكوستاريكا،

 والعدددراق، اإلسدددالمية(، - )مجهوريدددة وإيدددران واليدددوانن، والندددرويج(، والسدددويد، منرك،والددددا آيسدددلندا، ابسدددم
 وإسبانيا، ورومانيا، وبولندا، ونيوزيلندا، ولي تنشتاين، والكويت، واألردن، والياابن، وإسرائيل، وأيرلندا،

  األمريكية  املتحدة والوالايت وتركيا، والسودان،

  األورويب  االحتاد :ةدولي حكومية منظمة عن مراقب )ج( 

 احملليددة، قددزح قدوس جملتمعددات الددويل االئددتالف :حكوميدة غددي منظمدات عددن مراقبدون )د( 
 للقدددانون األورويب واملركددز اإلنسدددان، حقددوق لدراسددات القددداهرة ومعهددد اإلنسددان، حلقدددوق العربيددة واللجنددة
 املتحدددددة، األمددددم رصددددد يئددددةهو  الصددددحافة، شددددعار ومحلددددة اإلنسددددان، حلقددددوق الدوليددددة والفدراليددددة والعدالددددة،
 العاملي. اإلجنيلي والتحالف

 ختامية.   مبالحظات   املعنية،   الدولة   بوصفها   السورية،   العربية   اجلمهورية   ممثل   أدىل   ، 21  اجللسة   ويف  -441

 اخلتامية. مبالحظاته وأدىل األسئلة عن الرئيس أجاب نفسها، اجللسة ويف -442

 الرد.   يف   للحق   ممارسةا   ببيان   تركيا   ممثل   أدىل   ، 2016  يران/يونيه ز ح   21  يف   املعقودة   ، 22  اجللسة   ويف  -443

 إريرتاي يف اإلنسان حقوق حبالة املعنية التحقيق جلنة م  التحاور جلسة -ابء 

 حبالددة املعنيددة التحقيددق جلنددة رئدديس عددرض ،2016 حزيران/يونيدده 21 يف املعقددودة ،22 اجللسددة يف -444
 جملددس بقددرار عمددالا  املقدددَّم (،A/HRC/32/47) اللجنددة تقريددر ،يددثمس مايددك إريددرتاي، يف اإلنسددان حقددوق
 .29/18 اإلنسان حقوق

 ببيان. املعنية، الدولة بوصفها إريرتاي، ممثل أدىل نفسها، اجللسة ويف -445
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 ببيددداانت التاليدددة اجلهدددات أدلدددت نفسدددها، اجللسدددة يف ذلدددك، أعقدددب الدددذي التحددداور أثنددداء ويف -446
 :الرئيس إىل أسئلة ووجهت

 أيضاا ) والصني وبوتسواان، بلجيكا،  :اإلنسان  حقوق  جملس  يف  األعضاء  الدول  ممثلو )أ( 
 املتحدة واململكة وسويسرا، والربتغال، وكينيا، وغاان، وأملانيا، وفرنسا، وإثيوبيا، وكواب، ابكستان(، ابسم

  البوليفارية(  - )مجهورية وفنزويال الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

 والنددرويج، ونيكدداراغوا، وأيرلندددا، وجيبددو ، وبدديالروس، أسددرتاليا، :املراقبددة الدددول ممثلددو ب() 
  األمريكية  املتحدة والوالايت وأوكرانيا، والسودان، وإسبانيا، والصومال،

  األورويب  االحتاد :التالية الدولية احلكومية املنظمة عن مراقب )ج( 

 والتحددددالف العددددامل، يف القتدددل مناهضددددة مركدددز :ةحكوميدددد  غددددي منظمدددات عددددن مراقبدددون )د( 
 اإلنسان حقوق عن املدافعني ومشروع  والسالم،  الضمي  لضريبة  الدولية  واهليئة  املواطنني،  ملشاركة  العاملي
 رصددد وهيئددة الدوليددة، التصدداحل وحركددة ووتدد ، رايددتس هيددومن ومنظمددة األفريقددي، والقددرن أفريقيددا شددرق يف

  واحلرية. للسلم الدولية ائيةنسال والرابطة املتحدة، األمم

 ختامية. مبالحظات املعنية، الدولة بوصفها إريرتاي، ممثل أدىل نفسها، اجللسة ويف -447

 اخلتامية. مبالحظاته وأدىل األسئلة عن الرئيس أجاب ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -448

 اخلاصة اإلجراءات إطار يف بوالايت املكلفني م  التحاور جلسة -جيم 

 بيالروس يف اإلنسان حقوق حبالة املعين اخلاص املقرر  

 حقددوق حبالدة املعدين اخلددا  املقدرر عدرض ،2016 حزيران/يونيدده 21 يف املعقدودة ،21 اجللسدة يف -449
 (.A/HRC/32/48) تقريره هاراسيت، ميكلوس بيالروس، يف اإلنسان

 ببيان. ة،عنيامل الدولة بوصفها بيالروس، ممثل أدىل نفسها، اجللسة ويف -450

 أدلدت نفسده، اليدوم يف املعقودتني 22و 21 اجللستني يف ذلك، أعقب الذي التحاور أثناء ويف -451
 :اخلا  املقرر إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات

 وكدواب، والصدني، وبلجيكدا، ألبانيدا، :اإلنسان حقوق جملس يف األعضاء الدول ممثلو )أ( 
 املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا وإكددوادور، الروسددي، االحتدداد ابسددم أيضدداا ) الروسددي حتددادواال وأملانيددا، وفرنسددا،

 والصدني، والسودان، وزمبابوي، الدميقراطية، الشعبية كوراي  ومجهورية واجلزائر، وتركمانستان، القوميات(،
 واململكددددة وسويسددددرا، واهلنددددد(، ونيكدددداراغوا، وكددددواب، البوليفاريددددة(، - )مجهوريددددة وفنددددزويال وطاجيكسددددتان،

 انم  وفييت البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة

 ابكسدتان(، ابسم أيضاا ) وأذربيجان والنمسا، وأسرتاليا، أرمينيا، :املراقبة الدول ممثلو )ب( 
 - )مجهورية وإيران وآيسلندا، ندا،وفنل وإستونيا، وإريرتاي، الدميقراطية، الشعبية كوراي  ومجهورية  وتشيكيا،

 ونيكدداراغوا، وميامنددار، وليتوانيددا، الشددعبية، الدميقراطيددة الو ومجهوريددة وكازاخسددتان، وأيرلندددا، سددالمية(،اإل
 وتركمانسددددتان، وطاجيكسددددتان، السددددورية، العربيددددة واجلمهوريددددة والسددددودان، وإسددددبانيا، وبولندددددا، والنددددرويج،
 فلسطني  ودولة وزبكستان،أو  األمريكية، املتحدة والوالايت

 األورويب  واالحتاد أورواب، جملس :دوليتني حكوميتني منظمتني عن مراقبان )ج( 

 هيدومن ومنظمدة اإلنسدان، حقدوق دار م سسدة :حكومية غي منظمات عن مراقبون )د( 
 اإلنسان. حلقوق الدولية والفدرالية ووت ، رايتس
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 ختامية. مبالحظات املعنية، الدولة بوصفها بيالروس، ممثل أدىل ،22 اجللسة ويف -452

 اخلتامية. مبالحظاته وأدىل األسئلة عن اخلا  املقرر أجاب نفسها، اجللسة ويف -453

 السودان جنوب يف اإلنسان حقوق حالة بشأن املكثَّف احلوار جلسة -دال 

 عمدددالا  سدددان،اإلن حقدددوق جملدددس أجدددرى ،2016 حزيران/يونيددده 22 يف املعقدددودة ،23 اجللسدددة يف -454
 السودان. جنوب يف اإلنسان حقوق حالة بشأن مكثَّفاا  حواراا  ،31/20 اجمللس بقرار

 املكثَّف. للحوار افتتاحي ببيان السامي املفوض انئبة وأدلت -455

  السودان   جلنوب   الدائمة   البعثة   أبعمال   القائم   : ببياانت  التالية  اجلهات  أدلت  نفسها،  اجللسة  ويف  -456
  اإلنسدددان   حلقدددوق   األفريقيدددة   اللجندددة   ورئيسدددة   أهدددو    تشدددول   أكدددي    جنيدددف،   يف   املتحددددة   مدددم األ   مكتدددب   لددددى 

  جندوب   مجهورية   يف   النزاع   حل   اتفاق   وتقييم   لرصد   املشرتكة   اللجنة   رئيس   انئب   تالكوال    ابنسي  والشعوب، 
  جاستني   ل نيو   ابلنيابة،   السودان   جنوب   يف   اإلنسان   حبقوق   املعنية   اللجنة  رئيس   فال   ل.  فرانسوا  السودان، 

 السودان.   جنوب   يف   املتحدة   األمم   بعثة   يف   اإلنسان   حقوق   ش ون   مدير   أروب    ايك 

 ببيدددداانت التاليددددة اجلهددددات أدلددددت نفسددددها، اجللسددددة يف ذلددددك، أعقبددددت الدددديت املناقشددددة أثندددداء ويف -457
 :أسئلة ووجهت

 وبوتسددددواان، وبلجيكددددا، ألبانيددددا، :اإلنسددددان حقددددوق جملددددس يف األعضدددداء الدددددول ممثلددددو )أ( 
 الددول جمموعدة )ابسدم أفريقيدا وجنوب كوراي،  ومجهورية والربتغال، واملكسيك، وأملانيا، وفرنسا، لصني،او 

  الشمالية  وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة األفريقية(،

 والندددرويج، ونيوزيلندددا، وأيرلندددا، والدددامنرك، وتشدديكيا، أسددرتاليا، :املراقبددة الدددول ممثلددو )ب( 
 األمريكية  املتحدة والوالايت والسودان، وإسبانيا، وسلوفاكيا، وسياليون، ل،اغوالسن

 األورويب  االحتاد :التالية الدولية احلكومية املنظمة عن مراقب )ج( 

 ومشدددروع ألفريقيدددا، الدوليدددة الثقافيدددة املنظمدددة :حكوميدددة غدددي منظمدددات عدددن مراقبدددون )د( 
 ملشدداركة العدداملي التحددالف ابسددم أيضدداا ) األفريقددي والقددرن يدداأفريق شددرق يف اإلنسددان حقددوق عددن املدددافعني
 الدوليددة اخلدمددة ومنظمددة اإلنسدان، حلقددوق الدوليددة والفدراليددة ووتد ، رايددتس هيددومن ومنظمددة املدواطنني(،

 الدولية. فيفات ومنظمة اإلنسان، حقوق عن للدفاع األفريقي وامللتقى اإلنسان، حلقوق

 اخلتامية. مبالحظاهتم وأدلوا األسئلة عن تكلمونملا أجاب نفسها، اجللسة ويف -458

 األعمال جدول من 4 البند بشأن عامة مناقشة -هاء 

 23 يف املعقودة  ،27  اجللسة  ويف  ،2016  حزيران/يونيه  22  يف  املعقودتني  ،24و  23  اجللستني  يف -459
 أدلددت األعمددال جدددول مددن 4 البنددد بشددأن عامددة مناقشددة اإلنسددان حقددوق جملددس أجددرى حزيران/يونيدده،

 :ببياانت التالية اجلهات خالهلا

 والصدددددني، وكدددددواب، بلجيكدددددا، :اإلنسدددددان حقدددددوق جملدددددس يف األعضددددداء الددددددول ممثلدددددو )أ( 
 عددم بلددان حركدة )ابسدم اإلسدالمية( - )مجهوريدة وإيدران واهلندد، وأملانيدا، وجورجيدا، وفرنسا، وإكوادور،
 املتحدددة واململكددة وسويسددرا، وسددلوفينيا، الروسددي، حتددادواال األورويب( االحتدداد )ابسددم وهولندددا االحنيدداز(،
 البوليفارية(  - )مجهورية وفنزويال الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا
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  ومجهوريدة   وتشديكيا،   وكندا،   وبيالروس،   وأذربيجان،   وأسرتاليا،   أرمينيا،   : املراقبة   الدول   ممثلو  )ب(  
  وإسدرائيل،   وأيرلنددا،   اإلسدالمية(،   -  )مجهوريدة   وإيدران   وآيسدلندا،   ومصدر،   والددامنرك،   الدميقراطيدة،   الشدعبية   كوراي 

 وفانواتو    األمريكية،  املتحدة   والوالايت   وأوكرانيا،   وإسبانيا،   سليمان،   وجزر   والنرويج،   األسود،   واجلبل   والياابن، 

 والتنميدة السدالم جلأ من الدويل العمل منظمة :حكومية غي منظمات عن مراقبون )ج( 
 واللجندددة للتنميدددة، األفريقيدددة والرابطدددة ألفريقيدددا، الدوليدددة الثقافيدددة واملنظمدددة الكدددربى، بحدددياتلا منطقدددة يف

 الزراعددددي، لالئتمددددان األفريقيددددة اإلقليميددددة والرابطددددة اإلنسددددان، وحقددددوق الصددددحية الرعايددددة ملروجددددي األفريقيددددة
 عدن الددفاع وحتدالف ليدة،دو ال احلكديم وم سسدة اإلنسدان، حبقدوق املعنية والوكالة للتنمية، الدولية والوكالة
 يف اإلنسددددان وحقددددوق الدميقراطيددددة أجدددل مددددن أمريكيددددون منظمددددة ابسدددم أيضدددداا ) السددددالم وم سسددددة احلريدددة،

 الدددويل املركددز -19 املددادة ومنظمددة اإلنسددان، حلقددوق العربيددة واللجنددة الدوليددة، العفددو ومنظمددة البحددرين(،
 والرابطدة القانونيدة، للموارد اآلسيوي واملركز ،نميةوالت اإلنسان حلقوق اآلسيوي واملنتدى الرقابة، ملناهضة
 التداميلي، الفرنسدي الثقدايف املركدز - هبدارا  ورابطدة اجلنسدانية، اهلوية ومغايري واملثليات للمثليني الربازيلية
 والرابطددة دونينيددو، ورابطددة فرنسددا، يف التاميددل الطددالب ورابطددة الطفددل، بقدداء أجددل مددن البوركينيددة والرابطددة

 وم سسدة الدولية، البهائية والطائفة أفريقيا، أجل من الدويل التضامن ورابطة اإلنسان، حلقوق نيةريتااملو 
 واللجنددة اإلنسددان، حقددوق لدراسددات القدداهرة ومعهددد اإلنسددانية، للقدديم الربيطانيددة والرابطددة بريددت، بندداي

ق، ومركدددز املصدددربات، ملنتجدددي الدوليدددة الدائمدددة  ومركدددز والسدددالم، سدددانناإل حلقدددوق الددددعوة ومركدددز التحقدددّ
 من كينيدي  ف. روبرت ومركز الكولومبية، احلقوقيني جلنة ابسم أيضاا ) واالجتماعية القانونية  الدراسات

 ملشدداركة العدداملي والتحددالف الالتينيددة( أبمريكددا املعددين واشددنطن ومكتددب اإلنسددان، وحقددوق العدالددة أجددل
 وتطبيقددده، والشدددعوب اإلنسدددان حلقدددوق األفريقدددي اقامليثددد  احدددرتام علدددى للعمدددل الدوليدددة واللجندددة املدددواطنني،
 شرق يف اإلنسان حقوق عن املدافعني ومشروع اإلنسان، وحقوق العادلة احملاكمة لدعم الدويل  واجمللس
 الكدويب، النسدائي واالحتداد وتعزيزهدا، اإلنسدان حقوق عن الدفاع رابطات واحتاد األفريقي، والقرن أفريقيا

 فريددق ابسددم أيضدداا ) الدوليددة الفرنسيسددكان ومنظمددة ميتدديان، دانييددل ةسسدد م   :للحددرايت فرنسددا وم سسددة
 اإلنسدان حلقدوق الالتينيدة أمريكدا وم سسدة السويسدري(، الكداثوليكي الصدوم وصدندوق األقليدات حقوق
 إل وم سسددددة ووتدددد ، رايددددتس هيددددومن ومنظمددددة اإلنسددددان، حقددددوق دار وم سسددددة االجتماعيددددة، والتنميددددة

 ومعهدددد األفريقيدددة، األصدددلية الشدددعوب شددد ون تنسددديق وجلندددة اجلنوبيدددة، كددداريأم هندددود وجملدددس تشددديناكولو،
 ،الدوليدة احلقدوقيني وجلندة أفريقيا، يف الدميقراطية أجل من الدولية والرابطة واهلولوكست، اإلنسان حقوق
 ةسددانياإلن للقدديم الدددويل واالحتدداد اإلنسددان، حلقددوق الدوليددة والفدراليددة الدوليددة، التعليميددة التنميددة ومنظمددة

 الدوليددة واحلركددة الدوليددة، احملددامني ومنظمددة الطالبيددة، للمنظمددات الدددويل االسددالمي واالحتدداد واألخالقيددة،
 للقضدداء الدوليددة واملنظمددة املسددلمات، للنسدداء الدددويل واالحتدداد والعنصددرية، التمييددز أشددكال مجيددع ملناهضددة
 اإلنسددان، حلقددوق الدوليددة اخلدمددة ومنظمددة الدددويل، القلددم واندي العنصددري، التمييددز أشددكال مجيددع علددى
 ومركدز اليوبيدل، ومحلدة العراقيدة، التنمويدة واملنظمدة املتحدة، األمم لنصرة الدولية والطالب الشباب وحركة
 ومنظمدة والثقافية، االجتماعية للتنمية مبورورو ورابطة التحرير، ومنظمة التعذيب، ضحااي لتأهيل اخليام
 واالحتاد العنف، ضحااي عن الدفاع ومنظمة الدويل، االقتصادي التعاون وتعزيز أفريقيا يف التواصل دعم

 عدن للددفاع ألفريقيا وامللتقى براهار، ومنظمة اثايغام، ابسوماي وم سسة والتكنولوجيا، للعلم األفريقي
 ومجعيددة الدددويل(، الصددحافة معهددد ابسددم أيضدداا ) الدوليددة حدددود بددال مراسددلون ومنظمددة اإلنسددان، حقددوق
راين(، لآلراميددني العدداملي واجمللددس املهدددَّدة، الشددعوب ومجعيددة احمللددي، اجملتمددع ومتكددني تنميددةلا حتقيددق  )السدد 
 ومجعيدددة املتحددددة، للمددددارس الددددويل واالحتدددادي املتحددددة، األمدددم رصدددد وهيئدددة العدددرب، احلقدددوقيني واحتددداد
 املنتصرين، الشباب وحركة اإلمنائية، ابلسياسات املتعلقة والدعوة التعليم ألنشطة  اجلنوب(  )ريح  زودفيند
 والتحدالف واملدوارد، للبيئدة العداملي واجمللس العاملية، ابروا ومنظمة للمرأة، اإلنسان حلقوق الدولية والرابطة
 اإلسالمي. العامل وم متر العاملي، اليهودي وامل متر الدميقراطي، للشباب العاملي واالحتاد العاملي، اإلجنيلي
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 ممثلو الرد يف للحق ممارسةا  ببياانت أدىل ،2016 حزيران/يونيه 22 يف دةعقو امل ،24 اجللسة ويف -460
 كددددوراي،  ومجهوريددددة السددددورية، العربيددددة واجلمهوريددددة وتركيددددا، وابكسددددتان، وأوزبكسددددتان، إندونيسدددديا، الصددددني
 ومصدر، والتفيدا، وكدواب، البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال والصني، الدميقراطية، الشعبية كوراي  ومجهورية
 والياابن. السعودية، العربية واململكة

 ونيجددياي وبوروندددي ربازيددلال ممثلددو أدىل ،2016 حزيران/يونيدده 23 يف املعقددودة ،27 اجللسددة ويف -461
 الرد. يف للحق ممارسةا  ببياانت

 بشأهنا  إجراءات واختاذ املقرتحات مشاري  يف النظر -واو 

 إريرتاي يف اإلنسان حقوق حالة  

  القدددددددددرار   مشدددددددددروع   الصدددددددددومال   ممثدددددددددل   عدددددددددرض   ، 2016  متوز/يوليددددددددده   1  يف   املعقدددددددددودة   ، 45  اجللسدددددددددة   يف  -462
A/HRC/32/L.5/Rev.1 ،   مشدددروع   مقددددمي   إىل   انضدددمت   الحدددق،   وقدددت   ويف   والصدددومال.   جيبدددو    مدددن   املقددددم  

  ورومانيددا،   األسددود،   واجلبددل   وتشدديكيا،   وبولندددا،   وبلجيكددا،   وأيرلندددا،   وأوكرانيددا،   وأملانيددا،   وإسددبانيا،   إثيوبيددا،   القددرار 
 األمريكية.   املتحدة   والوالايت   وهولندا،   والنرويج،   ولكسمرب ،   وكندا،   وكرواتيا،   وفرنسا،   وسويسرا،   وسلوفينيا، 

 .شفوايا  القرار مشروع الصومال ممثل نقح نفسها، اجللسة ويف -463

 ويباألور  االحتددددداد يف األعضددددداء الددددددول ابسدددددم هولنددددددا، ممثدددددل أدىل ،أيضددددداا  نفسدددددها اجللسدددددة ويف -464
 .شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع على عام بتعليق اإلنسان، حقوق جملس يف األعضاء

 ببيان. املعنية، الدولة بوصفها إريرتاي، ممثل أدىل نفسها، اجللسة ويف -465

  مدا   إىل   اإلنسان   حقوق   جملس   انتباه   و جه   العامة،   للجمعية  الداخلي  النظام  من  153 للمادة  وفقاا و  -466
 الربانجمية.   امليزانية   يف   وآاثر   إدارية   آاثر   من   ، شفوايا   املنقحة   بصيغته   القرار،   مشروع   على   يرتتب   أن   ر ي قدّ 

 وكددواب، والصددني، القوميددات(، املتعددددة - )دولددة بوليفيددا ممثلددو أدىل ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة ويف -467
 - )دولدددة بوليفيدددا ممثلدددو نوأعلددد  التصدددويت. قبدددل للتصدددويت تعلددديالا  ببيددداانت الروسدددي واالحتددداد وإكدددوادور،
 بشددأن اآلراء توافدق ت يددد ال بلدداهنم أن هبددا، أدلدوا الديت البيدداانت يف وإكدوادور، وكددواب القوميدات( املتعدددة
 .شفوايا  املنقحة بصيغته القرار مشروع من 17 الفقرة

 بصددديغته القدددرار مشدددروع تصدددويت بددددون اإلنسدددان حقدددوق جملدددس اعتمدددد نفسدددها، اجللسدددة ويف -468
 (.32/24 )القرار شفوايا  حةاملنق

 التصويت.   بعد   للتصويت   تعليالا   ببيان   البوليفارية   فنزويال   مجهورية   ممثل   أدىل   ، أيضاا   نفسها   اجللسة   ويف  -469

 السورية العربية اجلمهورية يف اإلنسان حقوق حالة  

 العظمدى اطانيلربي املتحدة اململكة ممثل عرض ،2016 متوز/يوليه 1 يف املعقودة ،45 اجللسة يف -470
 واملغددرب، والكويددت، وقطددر، وفرنسددا، وتركيددا، وإيطاليددا، وأملانيددا، األردن، ابسددم أيضدداا  الشددمالية، وآيرلندددا
 قدمتده الدذي ،A/HRC/32/L.9 القدرار مشروع األمريكية، املتحدة والوالايت السعودية، العربية واململكة
 السددددعودية، العربيددددة واململكددددة واملغددددرب، لكويدددت،او  وقطددددر، وفرنسددددا، وتركيددددا، وإيطاليددددا، وأملانيدددا، األردن،
 يف شداركت والدذي األمريكيدة، املتحددة والدوالايت الشدمالية، وأيرلنددا العظمدى لربيطانيدا املتحدة واململكة
 وتشيكيا، وبولندا، وبلغاراي، وبلجيكا،  وآيسلندا،  وأوكرانيا،  وألبانيا،  وإسرائيل،  وأسرتاليا،  إسبانيا،  تقدميه
 وسدددلوفاكيا، ورومانيدددا، والددددامنرك، وجورجيدددا، ،سدددابقاا  اليوغوسدددالفية مقددددونيا ومجهوريدددة ،سدددوداأل واجلبدددل

 واليددداابن. وهولنددددا، والنمسدددا، وملدددديف، ومالطدددة، ولكسدددمرب ، والتفيدددا، وفنلنددددا، والسدددويد، وسدددلوفينيا،
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 نددددورا،أو  املتحددددة، العربيدددة واإلمدددارات إسدددتونيا، القدددرار مشدددروع مقددددمي إىل انضدددمت الحدددق، وقدددت ويف
 وليتوانيدددا، وكوسدددتاريكا، وكندددا، وكرواتيدددا، وقددرب ، مدددارينو، وسددان كدددوراي،  ومجهوريددة حدددرين،والب وأيرلندددا،

 وهنغاراي. ونيوزيلندا، والنرويج، وموانكو، ولي تنشتاين،

 يف األعضددداء الددددول )ابسدددم وهولنددددا وقطدددر، الروسدددي، االحتددداد ممثلدددو أدىل نفسدددها، اجللسدددة ويف -471
 القرار. مشروع على عامة بتعليقات اإلنسان( حقوق جملس يف األعضاء يبورو األ االحتاد

 ببيان. املعنية، الدولة بوصفها السورية، العربية اجلمهورية ممثل أدىل ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -472

 وفندددددزويال وسويسدددددرا، وإكدددددوادور، وكدددددواب، والصدددددني، اجلزائدددددر، ممثلدددددو أدىل نفسدددددها، اجللسدددددة ويف -473
 التصويت. قبل للتصويت تعليالا  ببياانت البوليفارية( - ية)مجهور 

 مسدجل تصدويت   الروسدي، االحتداد ممثدل من طلب   على بناء أ جري، ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -474
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.9 القرار مشروع على

  :امل يدون

 وبنمدا، وبلجيكدا، والربتغدال، وابراغدواي، ،املتحددة العربيدة واإلمدارات وأملانيدا، ألبانيا،
 ،سددددددابقاا  اليوغوسددددددالفية مقدددددددونيا ومجهوريددددددة كددددددوراي،  ومجهوريددددددة وتوغددددددو، وبوتسددددددواان،
 ديفدوار، وكدوت وقطر، وفرنسا، وغاان، وسويسرا، وسلوفينيا، والسلفادور، وجورجيا،
 كدددددةواململ السدددددعودية، العربيدددددة واململكددددة وملدددددديف، واملكسددددديك، واملغدددددرب، والتفيددددا،
 وهولندا ومنغوليا، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة

  :املعارضون

 وفندزويال والصدني، واجلزائدر، القوميدات(، املتعدددة - )دولدة وبوليفيدا الروسدي، االحتاد
 وكواب البوليفارية(، - )مجهورية

 :التصويت عن املمتنعون

 والفلبدني، أفريقيدا، وجندوب ،وندديوبور  وبدنغالدي ، وإندونيسديا، وإكوادور، إثيوبيا،
 واهلند ونيجياي، وانميبيا، وكينيا، والكونغو، وقيغيزستان، انم، وفييت

 14 وامتنداع أصدوات، 6 مقابدل صدواتا  27 أبغلبية القرار مشروع اإلنسان حقوق جملس واعتمد  -475
 (.32/25 )القرار التصويت عن عضواا 

 اإلسدددالمية( - )مجهوريدددة إيدددران ابسدددم أيضددداا  الروسدددي، دحتدددااال ممثدددل أدىل نفسدددها، اجللسدددة ويف -476
 التصويت. بعد للتصويت تعليالا  ببيان والعراق، واجلزائر

 بيالروس يف اإلنسان حقوق حالة  

 األورويب، االحتدداد ابسددم هولندددا، ممثددل عددرض ،2016 متوز/يوليدده 1 يف املعقددودة ،45 اجللسددة يف -477
 وأنددددورا، وأملانيدددا، وألبانيدددا، وإسدددتونيا، إسدددبانيا، قدمتددده الدددذي ،A/HRC/32/L.10/Rev.1 القدددرار مشدددروع
 األسود، واجلبل وتشيكيا، وبولندا، واهلرسك، والبوسنة وبلغاراي، وبلجيكا،  والربتغال،  وإيطاليا،  وأيرلندا،
 سددا،رنوف والسددويد، وسددلوفينيا، وسدلوفاكيا، ورومانيددا، والدددامنرك، ،سدابقاا  اليوغوسددالفية مقدددونيا ومجهوريدة
 لربيطانيددا املتحدددة واململكددة ومالطددة، وليتوانيددا، ولكسددمرب ، والتفيددا، وكندددا، وكرواتيددا، وقددرب ، وفنلندددا،
 األمريكيددددة، املتحدددددة والددددوالايت وهولندددددا، وهنغدددداراي، والنمسددددا، وموانكددددو، الشددددمالية، وأيرلندددددا العظمددددى
 وسويسدددرا، مددارينو، وسدددان دا،آيسددلن كدددل  القددرار مشددروع مقددددمي إىل انضددم الحدددق، وقددت ويف ن.واليددوان

 والياابن. ونيوزيلندا، والنرويج، ولي تنشتاين،
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 وآيسدددلندا، أسدددرتاليا، ابسدددم أيضددداا ) وسويسدددرا الروسدددي االحتددداد ممدددثال أدىل نفسدددها، اجللسدددة ويف -478
 القرار. مشروع على عامة بتعليقات ونيوزيلندا( والنرويج، ولي تنشتاين،

 ببيان. املعنية، الدولة بوصفها بيالروس، ممثل أدىل ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -479

ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -480  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن ي قّدر ما

  البوليفاريدة(   -  )مجهوريدة   وفنزويال   واملكسيك،   وكواب،   والصني،   بوتسواان،   و ممثل   أدىل   نفسها،   اجللسة   ويف  -481
 التصويت.   قبل   للتصويت   تعليالا   ببياانت 

 مسدجل تصدويت   الروسدي، االحتداد ممثدل من طلب   على بناء أ جري، ،أيضاا  نفسها اجللسة ويف -482
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.10/Rev.1 القرار مشروع على

  :امل يدون

 ومجهوريددة كددوراي،  ومجهوريددة وبنمددا، وبلجيكددا، والربتغددال، وابراغددواي، وأملانيددا، ألبانيددا،
 واملكسدديك، والتفيددا، وفرنسددا، وسويسددرا، وسددلوفينيا، ،سددابقاا  اليوغوسددالفية مقدددونيا
 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة

  :املعارضون

 والصدددددني، القوميدددددات(، املتعدددددددة - )دولدددددة وبوليفيدددددا وبورونددددددي، سدددددي،رو ال االحتددددداد
 واهلند ونيجياي، وكواب، انم، وفييت البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال

 :التصويت عن املمتنعون

 وبوتسدواان، وبدنغالدي ، وإندونيسديا، املتحددة، العربيدة واإلمدارات وإكوادور، إثيوبيا،
 وقطددر، والفلبددني، وغدداان، والسددلفادور، وجورجيددا، ريقيددا،فأ وجنددوب واجلزائددر، وتوغددو،

 العربيدة واململكة وملديف، واملغرب، وكينيا، والكونغو، ديفوار، وكوت وقيغيزستان،
 وانميبيا ومنغوليا، السعودية،

 23 وامتنداع أصدوات، 9 مقابدل صدواتا  15 أبغلبية القرار مشروع اإلنسان حقوق جملس واعتمد -483
 (.32/26 )القرار ويتتصال عن عضواا 
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 اإلنسان حقوق وآليات هيئات -خامساا  

 الشامل الدوري واستعراضه اإلنسان حقوق جملس أعمال يف الربملاانت إسهام -ألف 

 بقرار عمالا  ،2016 حزيران/يونيه 22 يف املعقودة ،25 جلسته يف اإلنسان، حقوق جملس عقد -484
 واستعراضدددده اإلنسددددان حقددددوق جملددددس أعمددددال يف اانتالربملدددد  إسددددهام عددددن نقدددداش حلقددددة ،30/14 اجمللددددس
  الشامل. الدوري

 ملفوضددية التابعددة املعاهدددات وآليددات اإلنسددان حقددوق جملددس آليددات شددعبة مدددير مددن كددل    وأدىل -485
 وتولت النقاش. حللقة افتتاحي ببيان الدويل الربملاين لالحتاد العام واألمني  اإلنسان  حلقوق املتحدة  األمم
  محيد. هالة جنيف، يف املتحدة األمم مكتب لدى مللديف الدائمة املمثلة   شالنقا إدارة

 ورئيسدة إلكدوادور الوطنيدة اجلمعيدة عضدو :أمسداههم التاليدة النقداش حلقدة أعضاء ببياانت وأدىل -486
 يف املستشدددارين جملدددس رئددديس ابديدددال  أوكلدددس ألكسدددندرا والقوميدددات، الشدددعوب حلقدددوق الربملددداين الفريدددق
 رئدديس نددواب كبددي  مشدداش  بددن حكدديم العلمددي، والبحددث والتكددوين للرتبيددة األعلددى اجمللددس ضددوعو  املغددرب
 الربملدداين االحتدداد يف الددربامج شددعبة مددديرة كومليندداريس   ج. ينددي  الفلبيددين، النددواب جملددس الربملانيددة، األقليددة
 اململكدددة لربملدددان عدددةالتاب اإلنسدددان حبقدددوق املعنيدددة املشدددرتكة للجندددة قدددانوين مستشدددار جدددرب  كدددارين  الددددويل،
 أوكسددفورد، جامعددة يف اإلنسددان حقددوق لقددانون زائددر وأسددتاذ الشددمالية وأيرلندددا العظمددى لربيطانيددا املتحدددة
  هنت. موراي

مت -487 زأين إىل ذلددك تلددت الدديت النقدداش حلقددة وق سددّ  نفسدده. اليددوم ويف نفسددها اجللسددة يف ع قدددا جدد 
 التاليدددة اجلهدددات أدلدددت نفسدددها، اجللسدددة يف املعقدددود ول،األ اجلدددزء يف ذلدددك تلدددت الددديت املناقشدددة أثنددداء ويف

 :النقاش حلقة أعضاء إىل أسئلة ووجهت ببياانت

 ونيجدددددياي، واهلندددددد، جورجيدددددا، :اإلنسدددددان حقدددددوق جملدددددس يف األعضددددداء الددددددول ممثلدددددو )أ( 
 جمموعدة )ابسدم أفريقيدا وجنوب وسلوفينيا، وابراغواي، ،(23)اإلسالمي( التعاون منظمة )ابسم وابكستان

  وملديف(  واملغرب، والفلبني، ورومانيا، وإيطاليا، إكوادور، ابسم أيضاا ) (23)وإسبانيا األفريقية(، الدول

  ومصر  وسياليون، ونيوزيلندا(، كندا  ابسم أيضاا ) أسرتاليا :املراقبة الدول ممثلو )ب( 

  األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 

 كددوراي  ومركددز اإلنسددان، حلقددوق العربيددة اللجنددة :حكوميددة غددي ظمدداتنم عددن مراقبددون )د( 
 اإلنسان. حقوق عن للدفاع األفريقي وامللتقى اإلنسان، حقوق جمال يف املتحدة األمم بسياسة املعين

 األسددئلة عددن النقدداش حلقددة أعضدداء أجدداب نفسددها، اجللسددة يف املعقددود األول، اجلددزء هنايددة ويف -488
 تعليقات. وأبدوا

 أدلدددت نفسدددها، اجللسدددة يف املعقدددود الثددداين، اجلدددزء يف ذلدددك بعدددد دارت الددديت املناقشدددة أثنددداء ويف -489
 :النقاش حلقة أعضاء إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات

 وملددددديف، والصددددني، اجلزائددددر، :اإلنسددددان حقددددوق جملددددس يف األعضدددداء الدددددول ممثلددددو )أ( 
  وتونس  ا،أفريقي وجنوب كوراي،  ومجهورية وانميبيا،

   والسودان    وابكستان،   وليبيا،   وإيطاليا،   اإلسالمية(،   -  )مجهورية   إيران   : املراقبة   الدول   ممثلو  )ب(  
__________ 

 دولة مراقبة يف جملس حقوق اإلنسان متحدثة ابسم دول أعضاء ودول مراقبة.   (23)
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  لتأهيدل   اخليدام   ومركدز   الددويل،   األفريقدي   اجملال   منظمة   : حكومية   غي   منظمات   عن   مراقبون  )ج(  
   اإلمنائية.   ابلسياسات   املتعلقة   والدعوة   التعليم   ألنشطة   اجلنوب(   )ريح   زودفيند   ومجعية   التعذيب،   ضحااي 
 اخلتامية. مبالحظاهتم وأدلوا األسئلة عن النقاش حلقة أعضاء أجاب نفسها، اجللسة ويف -490

 اإلنسان وحقوق التجارية ابألعمال املعين املنتدى -ابء 

  اخلاصدة   اإلجدراءات   لفرع   امل قت   الرئيس   عرض   ، 2016  حزيران/يونيه   23  يف   املعقودة   ، 27  اجللسة   يف  -491
  اإلنسددان،   وحقدوق   التجاريدة   األعمددال   منتددى   مقدرر   -  رئدديس   ابسدم   اإلنسدان،   حلقددوق   السدامية   للمفوضدية   التدابع 
  التجاريدددة   ابألعمدددال   املعدددين   الرابدددع   السدددنوي   املنتددددى   يف   جدددرت   الددديت   للمناقشدددات   مدددوجزاا   يتضدددمن   الدددذي   التقريدددر 
 . ( A/HRC/32/46)   2015  وفمرب الثاين/ن   تشرين   18  إىل   16  من   الفرتة   يف   املعقود   اإلنسان،   وحقوق 

 األصلية الشعوب حبقوق املعنية اخلرباء آلية -جيم 

 الدددذي السدددامي املفدددوض انئبدددة عرضدددت ،2016 حزيران/يونيددده 20 يف املعقدددودة ،18 اجللسدددة يف -492
 آليدة السدتعراض املعقدودة العمدل حلقدة يف قد دّ مت اليت واملقرتحات جرت اليت للمناقشات موجزاا  يتضمن
( A/HRC/32/26) 2016 نيسان/أبريل 5و 4 يومي ع قدت اليت األصلية، الشعوب  حبقوق  املعنية ءاخلربا
 ابء(. الفرع الثاين، الفصل )انظر

 األعمال جدول من 5 البند بشأن عامة مناقشة -دال 

 ويف ،2016 حزيران/يونيددددده 23 يف املعقددددودة ،27 جلسددددته يف اإلنسددددان، حقددددوق جملددددس أجددددرى -493
 أدلدددت األعمدددال، جددددول مدددن 5 البندددد بشدددأن عامدددة مناقشدددة حزيران/يونيددده، 24 يف قدددودةاملع 31 جلسدددته
 :ببياانت التالية اجلهات خالهلا

 املتعددددددددة - )دولددددددة بوليفيددددددا :اإلنسددددددان حقددددددوق جملددددددس يف األعضدددددداء الدددددددول ممثلددددددو )أ( 
 ومنطقة الالتينية أمريكا  دول  مجاعة  ابسم  أيضاا )  (23)الدومينيكية  واجلمهورية  وكواب،  والصني،  القوميات(، 

 املتحدددة، العربيددة واإلمددارات وإريددرتاي، الروسددي، االحتدداد ابسددم أيضدداا ) واهلنددد وإكددوادور، الكدداري،(، البحددر
 )دولة  وبوليفيا  وبنغالدي ،  والبحرين،  وابكستان،  اإلسالمية(،  -  )مجهورية  وإيران  وأوغندا،  وإندونيسيا،

 والصني،  والسودان،  وسنغافورة،  وزمبابوي،  أفريقيا،  وجنوب  واجلزائر،  وبيالروس،  القوميات(،  املتعددة  -
 وكددواب، وكازاخسدتان، انم، وفييددت البوليفاريدة(، - )مجهوريددة وفندزويال والفلبددني، وعمدان، وطاجيكسدتان،

 االحتاد )ابسم وهولندا واملكسيك، ونيكاراغوا(، السعودية، العربية واململكة ومصر، وماليزاي، والكويت،
 ،سددددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة واهلرسددددك، والبوسددددنة وآيسددددلندا، وأوكرانيددددا، انيدددا،لبوأ األورويب،
 والددددامنرك، آيسدددلندا، ابسدددم أيضددداا ) (23)والندددرويج ولي تنشدددتاين(، وصدددربيا، وجورجيدددا، مولددددوفا، ومجهوريدددة
 األرجنتدني، ابسدم اا أيضد ) والربتغدال اإلسالمي(، التعاون منظمة )ابسم (23)وابكستان وفنلندا(، والسويد،
 القوميددات(، املتعددددة - )دولددة وبوليفيددا واهلرسددك، والبوسددنة وبلجيكددا، وإيطاليددا، وأوروغددواي، وإسددبانيا،
 ابسدددم أيضددداا ) وسدددلوفينيا الروسدددي، واالحتددداد وانميبيدددا(، واملكسددديك، ومصدددر، وفنلنددددا، وفرنسدددا، وشددديلي،
 البوليفارية( - رية)مجهو  وفنزويال وملديف(، واملغرب، وكوستاريكا، سويسرا،

 والنددددرويج، ونيوزيلندددددا، وأيرلندددددا، وهنغدددداراي، وشدددديلي، أسددددرتاليا، :املراقبددددة الدددددول ممثلددددو )ب( 
  الرسويل  والكرسي األمريكية، املتحدة والوالايت

 أورواب  جملس :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
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 السدددالم، وم سسدددة ة،للتنميددد  الدوليدددة الوكالدددة :حكوميدددة غدددي منظمدددات عدددن مراقبدددون )د( 
 الفرنسددي الثقددايف املركددز - هبددارا  ورابطددة اإلنسددان، حلقددوق العربيددة واللجنددة األمريكيددة، احلقددوقيني ورابطددة

 التضدامن ورابطدة فرنسدا، يف التاميدل الطدالب ورابطدة الطفدل، بقداء أجدل مدن البوركينيدة والرابطدة التاميلي،
 يف القتل مناهضة مركز ابسم أيضاا ) والعشرين الثالث يوحنا البااب مجاعة ورابطة أفريقيا، أجل من الدويل
 القددانون - احلددق مجعيدة ابسددم أيضدداا ) والالجئدني املواطنددة حقددوق ملصدادر الفلسددطيين وبددديل/املركز العدامل(،
 الصددينية وميدةاحلك غدي املنظمدات وشددبكة والسدالم، اإلنسدان حلقدوق الدددعوة ومركدز اإلنسدان(، أجدل مدن

 وحقدددوق العادلدددة احملاكمدددة لددددعم الددددويل واجمللدددس املدددواطنني، ملشددداركة العددداملي والتحدددالف الددددويل، للتبدددادل
 اإلنسان حلقوق الالتينية  أمريكا  وم سسة  وتعزيزها،  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  رابطات  واحتاد  اإلنسان،
 ريقيددة،فاأل األصددلية الشددعوب شدد ون تنسدديق وجلنددة اجلنوبيددة، أمريكددا هنددود وجملددس االجتماعيددة، والتنميددة
 الطالبيددة، للمنظمددات الدددويل اإلسددالمي واالحتدداد األمريكيددة، ل قليددات الدوليددة اإلنسددان حقددوق ورابطددة
 العراقيدة، التنمويدة واملنظمدة اإلنسدان، حلقدوق الدوليدة اخلدمدة ومنظمدة املسدلمات، للنساء الدويل واالحتاد
 ورابطددة التحريددر، ومنظمددة كندددا،  يف احملددامني حقددوق رصددد وجلنددة التعددذيب، ضددحااي لتأهيددل اخليددام ومركددز
 للددفاع األفريقدي وامللتقدى سدانثا، جداغرو  سداماج براهدار ومنظمة والثقافية، االجتماعية للتنمية مبورورو
 ومجعيددة املتحدددة، األمددم رصددد وهيئددة احمللددي، اجملتمددع ومتكددني التنميددة حتقيددق ومجعيددة اإلنسددان، حقددوق عددن

 العامليددة، ابروا ومنظمددة اإلمنائيددة، ابلسياسددات املتعلقددة والدددعوة معلدديالت ألنشددطة اجلنددوب( )ريددح زودفينددد
 اإلسالمي. العامل وم متر

 بشأهنا  إجراءات واختاذ املقرتحات مشاري  يف النظر -هاء 

 االجتماع  احملفل  

 القدددددددددرار مشدددددددددروع كدددددددددواب  ممثدددددددددل عدددددددددرض ،2016 ليدددددددددهمتوز/يو  1 يف املعقدددددددددودة ،45 اجللسدددددددددة يف -494
A/HRC/32/L.17، املتعدددة - )دولدة وبوليفيدا وإكدوادور، إريرتاي، تقدميه يف وشاركت كواب  قدمته ذيلا 

 واملكسيك، البوليفارية(، - )مجهورية  وفنزويال  والفلبني،  الدميقراطية،  الشعبية  كوراي  ومجهورية  القوميات(، 
 و،ي وبددددد  وابكسدددددتان، وأوروغدددددواي، وإندونيسددددديا، األرجنتدددددني، انضدددددمت الحدددددق، وقدددددت ويف ونيكددددداراغوا.
 جمموعدة )ابسم أفريقيا وجنوب السورية، العربية واجلمهورية الدومينيكية، واجلمهورية واتيلند، وبيالروس،

 ومددداليزاي، وكولومبيددا، العربيدددة(، الدددول جمموعدددة )ابسددم وقطددر وشددديلي، النكددا، وسدددري األفريقيددة(، الدددول
 القرار. مشروع مقدمي إىل وملديف

 يف األعضداء األورويب االحتداد يف األعضداء الددول ابسدم هولنددا، ثلمم أدىل نفسها، اجللسة ويف -495
 التصويت. قبل للتصويت تعليالا  ببيان اإلنسان، حقوق جملس

 (. 27/ 32  )القرار   القرار   مشروع   تصويت   بدون   اإلنسان   حقوق   جملس   اعتمد   ، أيضاا   نفسها   اجللسة   ويف  -496

 السالم يف احلق بشأن إعالن  

 القدددددددددرار مشدددددددددروع كدددددددددواب  ممثدددددددددل عدددددددددرض ،2016 متوز/يوليددددددددده 1 يف عقدددددددددودةملا ،45 اجللسدددددددددة يف -497
A/HRC/32/L.18، دولددة وبوليفيددا وإكددوادور، إريددرتاي، مددن كددل  تقدميدده يف وشددارك كددواب  قدمتدده الددذي( - 

 وفندددزويال والصدددني، والسدددودان، والسدددلفادور، الدميقراطيدددة، الشدددعبية كدددوراي  ومجهوريدددة القوميدددات(، املتعدددددة
 وأنغددددوال، إندونيسدددديا، انضددددمت الحددددق، وقددددت ويف ونيكدددداراغوا. انم، وفييددددت ريددددة(،ليفاالبو  - )مجهوريددددة
 وكوسدتاريكا، فديدي، وكدابو وقطر، أفريقيا، وجنوب السورية، العربية واجلمهورية وبيالروس، وابكستان،
 القرار. مشروع مقدمي إىل وماليزاي وكولومبيا،
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 القرار. مشروع على عام بتعليق البوليفارية يالفنزو  مجهورية ممثل أدىل نفسها، اجللسة ويف -498

ه العامة، للجمعية الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -499  إىل اإلنسدان حقدوق جملس انتباه و جّ 
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية آاثر من القرار مشروع على يرتتب أن ي قّدر ما

 األورويب االحتدددداد يف األعضدددداء الدددددول )ابسددددم هولندددددا وثلدددد مم أدىل ،أيضدددداا  نفسددددها اجللسددددة ويف -500
 وأيرلنددددا العظمدددى لربيطانيدددا املتحددددة واململكدددة الروسدددي واالحتددداد اإلنسدددان(، حقدددوق جملدددس يف األعضددداء
 التصويت. قبل للتصويت تعليالا  بياانتب الشمالية

 العظمدددى يطانيدددارب ل املتحددددة اململكدددة ممثدددل مدددن طلدددب   علدددى بنددداء أ جدددري، نفسدددها، اجللسدددة ويف -501
  التصددويت نتيجددة وكانددت .A/HRC/32/L.18 القددرار مشددروع علددى مسددجل تصددويت   الشددمالية، وأيرلندددا
 :يلي كما

  :امل يدون

 وإندونيسددددديا، املتحددددددة، العربيدددددة واإلمدددددارات وإكدددددوادور، وإثيوبيدددددا، الروسدددددي، االحتددددداد
 املتعددددة - لددة)دو  وبوليفيددا وبوروندددي، وبوتسددواان، وبنمددا، وبددنغالدي ، وابراغددواي،
 وغددددداان، والصدددددني، والسدددددلفادور، أفريقيدددددا، وجندددددوب واجلزائدددددر، وتوغدددددو، القوميدددددات(،
 وكواب، وقيغيزستان، وقطر، انم، وفييت البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال  والفلبني،
 العربيددة واململكدة وملدديف، واملكسديك، واملغددرب، وكينيدا، والكونغدو، ديفدوار، وكدوت

 واهلند ونيجياي، وانميبيا، يا،ومنغول السعودية،

  :املعارضون

 وسلوفينيا، ،سابقاا  اليوغوسالفية مقدونيا ومجهورية  كوراي،  ومجهورية  وبلجيكا،  أملانيا،
 وهولندا الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة والتفيا، وفرنسا،

 :التصويت عن املمتنعون

 ويسراسو  وجورجيا، والربتغال، ألبانيا،

 4 وامتندداع أصددوات، 9 مقابدل صددواتا  34 أبغلبيدة القددرار مشدروع اإلنسددان حقدوق جملددس واعتمدد -502
 (.32/28 )القرار التصويت عن أعضاء
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 الشامل الدوري  االستعرا  -سادساا  

 ومقدددرر ،16/21و 5/1 اإلنسدددان حقدددوق جملدددس وقدددراري ،60/251 العامدددة اجلمعيدددة بقدددرار عمدددالا  -503
 بعمليدددة املتعلقدددة واملمارسدددات الطرائدددق بشدددأن PRST/9/2و PRST/8/1 الدددرئيس وبيددداين ،17/119 اجمللدددس

 الرابعدددة الددددورة خدددالل أ جريدددت الددديت االستعراضدددات نتدددائج يف اجمللدددس نظدددر الشدددامل، الددددوري االسدددتعراض
 كددانون  29 إىل 18 مددن الفددرتة يف املعقددودة الشددامل، الدددوري ابالسددتعراض املعددين العامددل للفريددق والعشددرين
 .2016 الثاين/يناير

 مدددن جدددزءاا  تكدددون أن جيدددب التوصددديات مجيدددع أن إىل اجمللدددس رئددديس أشدددار ،5/1 للقدددرار وفقددداا و  -504
 صدراحةا  ت عدرب أن االسدتعراض قيدد للدولدة ينبغدي ث، ومدن الشدامل، الدوري لالستعراض النهائية النتيجة
 حتدي " أم التوصديات مدن توصدية كدل  "ت يدد" كاندت  إذا ما إىل ابإلشارة التوصيات مجيع من موقفها عن
 ."هبا علماا 

 الشامل الدوري االستعرا  نتائج يف النظر -ألف 

 الديت لدآلراء مدوجزاا  ،PRST/8/1 الدرئيس بيدان مدن 3-4 للفقدرة وفقداا  أدانه، الوارد الفرع يتضمن -505
 نسدددانإلا حقدددوق جملدددس يف املراق بدددة والددددول األعضددداء والددددول االسدددتعراض موضدددوع الددددول عنهدددا أعربدددت
 قبدل األ خدرى املعنيدة اجلهدات هبدا أدلت اليت العامة والتعليقات الشامل، الدوري االستعراض نتائج بشأن
 عامة. جلسة يف النتائج اجمللس يعتمد أن

 انميبيا  

  الصدلة   ذات   األحكدام   جلميع   وفقاا   2016  الثاين/يناير   كانون   18  يف   بناميبيا   املتعلق   االستعراض   أ جري  -506
   : التالية   الواثئق   إىل   واسَتند   الشأن،   هذا   يف   الصادرة   اإلنسان   حقوق   جملس   ومقررات   قرارات   يف   الواردة 

 5/1 اجمللددددس قدددرار مرفددددق مدددن )أ(15 للفقددددرة وفقددداا  انميبيددددا مدددن املقدددددم الدددوطين التقريدددر )أ( 
  ( A/HRC/WG.6/24/NAM/1) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة

 مددن )ب(15 للفقددرة وفقدداا  اإلنسددان حلقددوق السددامية وضدديةفامل أعدتدده الددذي تجميددع  ال )ب( 
  ( A/HRC/WG.6/24/NAM/2) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار مرفق

 مرفدق مدن )ج(15 للفقدرة وفقداا  اإلنسان حلقوق السامية املفوضية أعدته الذي املوجز )ج( 
 (.A/HRC/WG.6/24/NAM/3) 16/21 لساجمل قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار

 نتددائج يف اإلنسددان حقددوق جملددس نظددر ،2016 حزيران/يونيدده 23 يف املعقددودة ،26 اجللسددة ويف -507
 أدانه(. جيم الفرع )انظر واعتمدها بناميبيا املتعلق االستعراض

 الددوري اضسدتعر ابال املعدين العامدل الفريدق تقريدر مدن بناميبيدا املتعلدق االستعراض نتائج وتتألف -508
 التوصددددددديات، و/أو االسدددددددتنتاجات يف االسدددددددتعراض موضدددددددوع الدولدددددددة وآراء (،A/HRC/32/4) الشدددددددامل
 علدى ردود من عامة، جلسة يف االستعراض نتائج اجمللس يعتمد أن قبل قدمته، وما الطوعية، والتزاماهتا
 )انظدر العامدل الفريدق عقددها الديت التحداور جلسدة أثنداء يف كافية  معاجلة ت عاجل مل اليت القضااي أو املسائل
 (.A/HRC/32/4/Add.1 أيضاا 
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ا  االستنتاجات،   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1   االستعرا    ونتائج   الطوعية،  والتزاماهت 

 آليدة يف ابملشداركة تتشدرف انميبيدا أن كاواان،  ألربت العدل، وزير ترأسه الذي انميبيا، وفد ذكر -509
 السدامية املفوضدية الوفدد وشدكر اإلنسدان. حقدوق جملس إىل تقريرها وبتقدمي الشامل الدوري راضستعاال

  املسعى. هذا يف مساعدة من قدمته ما على اإلنسان حلقوق

 مندذ الشدامل الددوري االسدتعراض آليدة الددوام على ت يد انفكت ما انميبيا أن إىل الوفد وأشار -510
 مدن االستعراض على قائم شامل طابع من اآللية هذه به تنفرد ما انميبيا دّ روت ق .2006 عام يف إنشائها
 املسدائل بشدأن للتحداور مندرباا  للددول وتدوفر البلددان مدن العديدد بتأييد حتظى جيعلها ما وهو األقران، قبل
 هددذه تكتسدديه مبددا تعددرتف اإلنسددان، حقددوق جملددس يف عضددواا  بوصددفها وانميبيددا، القلددق. علددى تبعددث الدديت
  الوقائي. التدخل جمال يف أمهية من ليةآلا

 على التوصيات، تلك من الدولة موقف وأكد توصية، 219 تلقت انميبيا أن إىل الوفد وأشار -511
 يدزال فال هبا، علماا  انميبيا أحاطت اليت التوصيات أما العامل. الفريق تقرير إىل اإلضافة يف املبنّي  النحو
 لديها انميبيا أن ومبا تنفيذه. قبل دستورية تعديالت إدخال سيتطلب اضهبع ألن جارايا   بشأهنا  التشاور
 النطداق، واسدعة مشداورات إجدراء يقتضدي الدسدتور علدى تعدديالت إدخدال فدنن راسد ة، دميقراطية ثقافة
 اآلراء. بتوافدددددق إال التعدددددديالت تلدددددك إدخدددددال ميكدددددن وال السياسدددددية، األحدددددزاب مجيدددددع مدددددع ذلدددددك يف مبدددددا

  طويالا. وقتاا  ليةالعم هذه وستستغرق

 أن غددي البلددد. يف اجلميددع لفائدددة والنهددوض اإلنسددان حقددوق لتعزيددز كددربى  أمهيددة انميبيددا وتددويل -512
ن مدددا أن أكدددد الوفدددد  ليسدددت انميبيددداا  وأن اإلنسدددان حلقدددوق انتهاكدددات وقدددوع ادعددداءات مدددن يلدددو بلدددد مددد 

 املسد ولة امل سسدات تعزيدز واصدلت كمدا  والسياسا ، القانوين إطارها تعزيز انميبيا واصلت وقد استثناءا.
 البندداء وستواصددل بوعودهددا. ابلوفدداء ملتزمددة احلكومددة تددزال وال اإلنسددان. حقددوق انتهاكددات مكافحددة عددن
 الرخاء وحتقيق االقتصاد حترير على أيضاا  وسرتكز واالستقرار، السالم حقبة  إابن  تقدم  من  أ حرز  ما  على

 لناميبيدددا الف ضدددلى املصددداحل إىل الدددواردة التوصددديات علدددى بيددداميان ردود واسدددتندت املدددواطنني. مجيدددع لصددداحل
  عموماا. الدويل واجملتمع وشعبها

 شدهدته الدذي الشدديد اجلفداف اعتبداره يف أيخدذ أن علدى اإلنسدان حقدوق جملدس الوفدد وحدث -513
 أي حبيددداة اجلفددداف يدددودي أالّ  بضدددمان ملتزمدددة واحلكومدددة املاضدددية. الدددثال  السدددنوات مددددى علدددى انميبيدددا
 والصحة التعليم قطاعات من موارد توجيه إعادة  إىل  أمور،  مجلة يف  احلكومة،  اضطرت  ولذلك،  مواطن.
 علددى أثّدرت احلالدة هددذه أن فيده شدك ال وممدا اجلفدداف. مدن اإلغاثدة عمليددات إىل األساسدية البنيدة وتطدوير

 مواطنيهددا متتددع تعزيددز لةمواصدد  جمددال يف التزاماهتددا ذلددك يف مبددا دوليددة، التزامددات مددن انميبيددا بدده تعهدددت مددا
 حلقددوق الوطنيددة العمددل خطددة تنفيدذ علددى سددلباا  ذلددك يدد ثر أن يد رجح السددياق، هددذا ويف اإلنسددان. حبقدوق

 والتعليم، والعدالة، الصحية، اخلدمات على احلصول سبل توفي  على  األول  املقام  يف  تركز  اليت  اإلنسان،
 واألراضي. والسكن، الصحي، والصرف واملياه

 البطالددة حتدددييّ  انميبيددا تواجدده اجلفدداف، موجددة اسددتمرار عددن الناشددئة التحدددايت إىل ةإلضددافواب -514
 املتوسددطة البلدددان مددن العليددا الشددر ة ضددمن الدولددة تصددنيف التحدددايت هددذه فدداقم وممددا املسددتدمي. والفقددر
  االجتماعية. التنمية جمال يف الشركاء من العديد انسحاب إىل أدى ذيال األمر الدخل،

 وهي أال  أ ثيت،  اليت املسائل  إحدى  إىل  إشارته  معرض  يف  اإلنسان،  حقوق  جملس  الوفد  وأبل  -515
 قبددل الربملددان علددى الشددأن هددذا يف تشددريع عددرض املقددرر مددن أبن التعددذيب، جيددرّ م حمدددد تشددريع وجددود عدددم
 صدراحةا  عليده  املنصدو  للتعريدف وفقداا  التعدذيب جرمية يعّرف أن املرتقب التشريع شأن ومن العام. هناية
  املهينة. أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغيه التعذيب مناهضة اتفاقية يف
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 املقبولددة. التوصدديات بعدد  لتنفيددذ القددوانني إصددالح مببددادرات التعجيددل ضددرورة احلكومددة وتدددرك -516
  العام. هذا يف الربملان على القوانني مشاريع بع  ست عرض الغاية، هذه ولتحقيق

 كلددل  بددال احلكومددة وتعمددل الرئيسددية، األولددوايت مددن ومحايتدده الطفددل رعايددة قددانون تنفيددذ وي عددد -517
 مبواصددلة لاللتدزام وجتسديداا  النفداذ حيدز القدانون دخدول يتدديح مبدا النهائيدة صديغتها يف املتبقيدة اللدوائح لوضدع
  العام. هذا يف الربملان على رضوسي ع األحدا  قضاء قانون مشروع صي  الطفل، حقوق تعزيز

 اللدوا ، جتدرم الديت اجلنائي القانون أحكام إبلغاء املتعلقة ابلتوصيات علماا  الدولة أحاطت وقد -518
يددز وال املثليددني. األزواج حبقددوق االعددرتاف إىل تدددعوها الدديت التوصدديات عددن فضددالا   زواج انميبيددا دسددتور جي 

 وأن لالضدددطهاد يتعرضدددون ال مثليدددة جنسدددية عالقدددات ميارسدددون ينالدددذ األفدددراد أن الوفدددد وأكدددد املثليدددني.
  ضده. العنف ممارسة أو ش   أي إيذاء  ظر القانون

 إىل االنضدددمام إىل تددددعوها الددديت التوصددديات توصددديات، مدددن قبلتددده مدددا مجلدددة يف انميبيدددا، وقبلدددت -519
 القاسدددددية العقوبدددددة أو املعاملدددددة ضدددددروب مدددددن وغددددديه التعدددددذيب مناهضدددددة التفاقيدددددة االختيددددداري الربوتوكدددددول

 البالغدات، تقددمي إبجراء املتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري والربوتوكول املهينة، أو الالإنسانية أو
 واتفاقية والثقافية، واالجتماعية االقتصادية  ابحلقوق  اخلا   الدويل  ابلعهد  امللحق  االختياري  والربوتوكول

  اجلنسية. انعدام حاالت خف 

 مجيدع مدع التشداور احلكومدة وستواصدل ابل ، قلق على يبعث والفتاة املرأة ضد العنف الز ي وال -520
  اآلفة. هذه الستئصال تقدمية تشريعات سن على تقتصر ال سبل إلجياد املعنية اجلهات

 ولطلدددب قصددورها أبوجددده لالعددرتاف فرصددةا  لناميبيدددا الشددامل الدددوري االسدددتعراض آليددة وأاتحددت -521
  فعاالا. تنفيذاا  املقبولة التوصيات تنفيذ يف قتضاء،الا عند املساعدة،

 وللمجتمدع االجتماعيدة التنميدة يف لشدركائه تقدديره خدال  عدن احلكومدة، ابسدم الوفدد، وأعرب -522
 قدددراهتا تقويددة إىل الراميددة جهودهددا يف معهددا وشددراكتهم هلددا ومسدداعدهتم انميبيددا مددع لتعدداوهنم ككددل  الدددويل
  ومحايتها. امواطنيه حقوق تعزيز على

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 

 بناميبيا. املتعلق االستعراض نتائج اعتماد خالل ببياانت وفداا  20 أدىل -523

 وعلددى املددين، تمدعاجمل مددع سديما وال الوطنيدة، املشدداورات مواصدلة علدى انميبيددا هداييت وشدجعت -524
 أحناء مجيع يف مستشفيات تشييد على انميبيا بتصميم ورحبت الطفل. حقوق  اتفاقية  تنفيذ على  العمل
 للحدد الدوطين احلدوار مواصدلة على الدولة هاييت وشجعت العقلية. اإلعاقة ذوي األش ا  لفائدة البلد
  االقتصادية. يةالتنم حتقيق يف ث، من واإلسهام، االجتماعي، التفاوت أوجه من

 اهلندد وأشدارت الشدامل. الددوري االسدتعراض آليدة يف البناءة ملشاركتها انميبيا على اهلند وأثنت -525
 توصدية 219 وقد دمت وفداا  96 تكلم إذ وتعاوهنا، النظية البلدان مشاركة قوة عن ينم االستعراض أن إىل

 انميبيددا. قبلتهددا الدديت التوصدديات بعدددد داهلندد  ورحبددت اإلنسددان. حقددوق قضددااي مددن واسددعة طائفددة تناولددت
  املقبولة. التوصيات تنفيذ ستواصل أهنا وإىل االستعراض من كثياا   استفادت أهنا إىل انميبيا وأشارت

  ابلتصددي   والتزامها   الشامل   الدوري   االستعراض   عملية   يف   البناءة   ملشاركتها   انميبيا   على   التفيا   وأثنت  -526
  اإلنسدددان،   حقدددوق   جمللدددس   اخلاصدددة   اإلجدددراءات   يف   البنددداءة   انميبيدددا   مبشددداركة   ك كدددذل   ونوهدددت   اجلنسددداين.   للعندددف 
  وشدددددت   للبلدددد.   مددد خراا   اخلاصدددة   اإلجدددراءات   إطدددار   يف   بدددوالايت   املكلفدددون   أجراهدددا   الددديت   الدددزايرة   يف   يتجلدددى  كمدددا 
  يدده وج بت   املتعلقددة   توصدديتها   تقبددل   مل   انميبيددا   ألن   أسددفها   عددن   معربددةا   الكامددل،   التعدداون   ضددرورة   علددى   ذلددك   مددع   التفيددا 
   بذلك.   القيام   على   الدولة   وشجعت   اخلاصة،  اإلجراءات   إطار   يف   بوالايت   املكلفني   مجيع   إىل   دائمة   دعوة 
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 التوصدديات عددن مسددتكملة معلومددات تقدددميها علددى الدولددة وشددكرت بناميبيددا ابكسددتان ورحبددت -527
 ابكستان. قدمتها اليت ياتالتوص فيها مبا  االستعراض،  إابن  ق دّ مت  اليت  التوصيات  غالبية  وقبوهلا  املقبولة

 رغددددم واالجتماعيددددة االقتصددددادية التنميددددة جمددددال يف إجنددددازات مددددن حققتدددده ملددددا بناميبيددددا ابكسددددتان وأشددددادت
  ومحايتها. مواطنيها مجيع حقوق تعزيز يف أكرب مسامهةا  بذلك مسامهةا  حتدايت، من واجهته ما

 ورحبدت الشدامل الددوري االسدتعراض يف البنداءة مشداركتها على انميبيا كوراي  مجهورية وشكرت -528
 وتنقدديح اجلنسدداين، العنددف علددى والقضدداء ومحايتدده، الطفددل رعايددة قددانون ابعتمدداد املتعلقددة توصددياهتا بقبددول
  .1996 لعام والزوجات األزواج بني املساواة قانون

 تنفيددذ إىل وأشددارت التعدذيب، لتجددرمي جهددود مدن حاليدداا  تبذلده ملددا انميبيددا علدى سددياليون وأثندت -529
تذى. مثاالا  ابعتباره للجميع اجملاين  والثانوي  االبتدائي  التعليم  توفي  سياسة  الدولة  انميبيا أبن واعرتفت   
 الطويلددة االسددرتاتيجية الطريددق خريطددة حيددث ومددن الصددحافة حريددة جمددال يف أفريقيددا يف األوىل املرتبددة تتبددوأ
 شديدال اجلفاف لعواقب التصدي على  بياميان  سياليون  وشجعت  الصحة.  جمال  يف  وضعتها  اليت  األجل
  مناسبة. شراكات إقامة خالل من البلد منه يعاين الذي

  مددددن   األوىل   اجلولددددة   منددددذ   انميبيددددا   يف   حدددددثت   الدددديت   اإلجيابيددددة   ابلتطددددورات   أفريقيددددا   جنددددوب   ورحبددددت  -530
  جندوب   وأشارت   التوصيات.   من   كبياا   عدداا   قبوهلا   على  الطرف  الدولة  وهنأت  الشامل،  الدوري  استعراضها 

  املسداواة   جمدال   يف   سديما   وال   اإلنسدان،   حقدوق   جمدال   يف   ابلثنداء   جددير   تقددم   مدن  الدولدة  أحرزتده  مدا  إىل  أفريقيا 
  البشددرية،   املناعددة   نقدد    بفدديوس   اإلصددابة   معدددالت   وخفدد    التعلدديم،   علددى   اجلميددع   وحصددول   اجلنسددني،   بددني 

  ت وشدددجع   للمدددرأة.   قويدددة   قانونيدددة   ة محايددد   وتدددوفي   الصدددحي،   الصدددرف   وخددددمات   املأموندددة،   الشدددرب   ميددداه   وتدددوفي 
   اجلهود.   لتلك   دعماا   التنمية   أجل   من   العاملية   الشراكات   جتديد   على   الدويل   اجملتمع   أفريقيا   جنوب 

 حقددوق جمددال يف ابلتزاماهتددا للوفدداء كبددية  جهددود مددن انميبيددا تبذلدده مددا إىل النكددا سددري وأشددارت -531
 وأقدددددرت املنددددداخ. بتغدددددي املرتبطدددددة الشدددددديد اجلفددددداف حددددداالت تشدددددكلها الددددديت التحددددددايت رغدددددم اإلنسدددددان،

 علددى انميبيددا وشددجعت والبطالددة، الفقددر علددى للقضدداء احلكومددة تبددذهلا الدديت ابجلهددود كددذلك  النكددا سددري
 ،2019-2015 للفدرتة اإلنسدان حلقدوق الوطنيدة العمدل خطدة فيهدا مبا الدولة، اختذهتا اليت املبادرات تنفيذ

  .2015 لعام ومحايته الطفل رعاية وقانون ،2020-2010 فرتةلل املنقحة الوطنية اجلنسانية والسياسة

 اجلولدددة عدددن الصدددادرة التوصددديات لتنفيدددذ انميبيدددا اختدددذهتا الددديت العديددددة ابلتددددابي توغدددو ورحبدددت -532
 توغدو وأثنت األحدا . قضاء لتنظيم قانون واعتماد الفقر مبكافحة معنية وزارة إنشاء سيما وال األوىل،
 إىل الددددويل اجملتمددع ودعددت الثانيدددة استعراضددها جولددة عدددن املنبثقددة التوصدديات غالبيدددة هلددالقبو  انميبيددا علددى

  التوصيات. تلك لتنفيذ بدعمه املسامهة

 التنميدة يف والشركاء احلكومة مع كثب  عن )اليونيسيف( للطفولة املتحدة األمم منظمة وتعمل -533
 قدددانون مشدددروع سدددن إىل اليونيسددديف وتتطلدددع .2015 لعدددام ومحايتددده الطفدددل رعايدددة قدددانون إبنفددداذ للتعجيدددل
 لعددام التعلدديم قددانون حتددديث وإىل األطفددال، قضدداء قددانون ومشددروع املقددرتح ابألشدد ا  االجتددار مكافحددة
 وقددد االجتماعيددة. النتددائج يف التفدداوت أوجدده يف الدددخل توزيددع يف املسدداواة انعدددام أوجدده وتتجلددى .2001
 وشجعت تلك. املساواة انعدام أوجه ملعاجلة فرصةا   يتيح  ام  وهو  الفقر“،  على  ”احلرب  احلكومة  أعلنت

 رصددد وحتسددني اإلنسددان، حقددوق جمددال يف القدددرات يف الرئيسددية الثغددرات سددد علددى احلكومددة اليونيسدديف
  املالية. املوارد ختصي  وتقييم ابألطفال، املتعلقة النتائج

 يف املشدورة لتقبدل واسدتعداد أفدق سدعة مدن انميبيدا أبدتده مبدا البوليفاريدة فندزويال مجهوريدة ورحبت -534
 الغالبيدة وأيددت املطروحدة األسدئلة مجيدع على حمددة إجاابت قدمت الدولة أن ذلك االستعراض. سياق

 ملسدداعدة هامددة مبددادرات انميبيددا اختددذت وقددد االسددتعراض. أثندداء يف قدد دمت الدديت التوصدديات مددن العظمددى
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 االجتمددداعي، الرفددداه حتسدددني علدددى تركدددز ومشددداريع وبدددرامج خطددد  تنفيدددذ يف وجنحدددت فقدددراا، الفئدددات أشدددد
 السياسدددات تعزيدددز مواصدددلة علدددى الدولدددة البوليفاريدددة فندددزويال مجهوريدددة وشدددجعت األسدددرة. رفددداه سددديما وال

  استضعافاا. الفئات أشد على خا  بوجه الرتكيز مع وتنفيذها، االجتماعية

 الثانيددة. االسددتعراض جولدة عددن قدةنبثامل التوصدديات معظددم لتأييددها انميبيددا علدى زمبددابوي وأثندت -535
 يف يتجلددى، وهددو والدوليددة، اإلقليميددة ابلتزاماهتددا وابلوفدداء ومحايتهددا اإلنسددان حقددوق بتعزيددز ملتزمددة والدولددة
 مجيدددع وتقددددميها 2019-2015 للفدددرتة اإلنسدددان حلقدددوق الوطنيدددة العمدددل خطدددة اعتمادهدددا يف أمدددور، مجلدددة
  فيها. طرف هي اليت اإلنسان حقوق صكوك عن تأخرةامل التقارير

 سددديما وال ومحايتهدددا، اإلنسدددان حقدددوق لتعزيدددز كبدددية  جهدددوداا  بدددذلت انميبيدددا أن اجلزائدددر وذكدددرت -536
 الصحية. والبيئة النظيفة، الشرب ومياه  التعليم،  على  واحلصول  الصحة،  يف احلق  وضمان  الفقر  ملكافحة
 حبقدوق الدولدة التدزام عمدق علدى 2019-2015 للفدرتة اإلنسدان حلقوق الوطنية العمل خطة إطالق ويدل

 املمارسدات ومكافحة األطفال جلميع التعليم بتوفي املتعلقتني التوصيتني بقبول اجلزائر ورحبت اإلنسان.
  املرأة. ضد والتمييز اجلنسي العنف مع تتسامح اليت التقليدية

 وتعزيزهدددا، اإلنسدددان حقدددوق حلمايدددة جهدددود مدددن انميبيدددا تبذلددده ملدددا أتييددددها عدددن أنغدددوال وأعربدددت -537
 الددربانمج لتعزيددز تقددديرها عددن وأعربددت اإلنسددان. حلقددوق واإلقليميددة الدوليددة للصددكوك امتثاهلددا سدديما وال

 فيهددددا مبددددا التوصدددديات، مددددن العديددددد انميبيددددا قبددددول إىل أنغددددوال وأشددددارت اجلنسددددني. بددددني للمسدددداواة الددددوطين
 املسددتقبلية جهودهددا يف هلددا دعمهددا عددن وأعربددت انميبيددا أنغددوال وشددجعت أنغددوال. قدددمتها الدديت التوصدديات

  املقبولة. التوصيات تنفيذ إىل الرامية

  والعنددددف   التعلدددديم   مسددددائل   ملعاجلددددة   وسياسدددداتية   تشددددريعية   تدددددابي   اختددددذت   انميبيددددا   أن   بوتسددددواان   وذكددددرت  -538
  الطفدل   يدة رعا   وقدانون   اجلدامع   ابلتعلديم   املتعلقدة   القطاعيدة   السياسة   اعتماد   إىل   وأشارت   الطفل،   وحقوق   اجلنساين 
   املظامل.   أمني   مكتب   ذلك   يف   مبا   اإلنسان،   حقوق   م سسات   تعزيز   استمرار   إىل   أيضاا   وأشارت   ومحايته. 

 يف مبددا التعلدديم، علددى احلصددول لضددمان انميبيددا تبددذهلا الدديت اجلهددود ابرتيدداح بوروندددي والحظددت -539
 اجلميددع حصدول ضدمان إىل الراميددة ابجلهدود ورحبدت والثانويددة. االبتدائيدة املددارس يف اجملدداين التعلديم ذلدك
 املكتددب. هلددذا املرصددودة امليزانيددة وبددزايدة املظددامل أمددني مكتددب إبنشدداء رحبددت كمددا  الصددحية، الرعايددة علددى
ن أن اإلنسان حلقوق الوطنية العمل خطة اعتماد شأن ومن   أكرب. بقدر البلد يف احلالة  سّ 

 الفقدر، مدن واحلدد القضدائي، النظدام تطدوير يف احملدرز اجليدد للتقددم تقدديرها عن الصني وأعربت -540
 وخددمات التعلديم علدى احلصدول فدر  وحتسدني األصدلية، الشدعوب وحقدوق اجلنسني بني املساواة وتعزيز
 الدذي والفقر للبطالة للتصدي جهودها تكثيف مواصلة على احلكومة الصني وشجعت العامة. الصحة
  اجلنساين. العنف من واحلد أمده طال

 ابلدولدة كدواب  وأشدادت كواب.  قدمتهما اللتني التوصيتني انميبيا لقبول امتناهنا عن كواب  عربتوأ -541
 األراضدي، توزيدع بدرامج أمهيدة علدى وشدددت التنميدة. فدر  وقلدة الفقدر ملكافحدة إجدراءات مدن اختذته ملا

 علدى ضدوءلا وسدلطت بيئيدة. حتسدينات وإدخدال ابمليداه، إمدداد وشدبكات التكلفدة ميسدورة مسداكن وبناء
  األطفال. محاية وحتسني اجلنساين العنف على للقضاء املبذولة اجلهود

 القضدداء إىل سدديما وال اإلنسددان، حقددوق تعزيددز إىل الراميددة جهودهددا علددى انميبيددا مصددر وهنددأت -542
 إعجاهبا عن وأعربت .2020-2010 للفرتة الوطنية اجلنسانية سياستها  خالل  من  رأةامل  ضد  التمييز  على
 التعلدديم علددى احلصددول فددر  تددوفي خددالل مدن التعلدديم نظددام يف الفقددراء األطفددال إلدمدداج املبذولددة هدودابجل

 العديددد انميبيددا قبدول إىل مصددر وأشدارت الددربانمج. هددذا يف جّوالدة تعليميددة أنشدطة عنصددر وإدراج للجميدع
  مصر. قدمتها توصيات ثال  فيها مبا املقدمة، التوصيات من
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 الديت التوصديات ذلدك يف مبدا التوصديات، مدن كبدياا   عددداا  انميبيدا قبدول ابرتيداح إثيوبيا والحظت -543
 تقدددمي وبشددأن الدراسددية املندداهج يف اإلنسددان حبقددوق والتثقيددف املدنيددة الرتبيددة إدراج بشددأن إثيوبيددا قدددمتها
 على القضاء وزارة إلنشائها بناميبيا إثيوبيا وأشادت الصلة. ذات املعاهدات هيئات إىل املتأخرة  التقارير
  االجتماعية. والرعاية الفقر

 مصلحة صاحبة أخرى جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 

دل مل -544  نتددددائج اعتمدددداد خددددالل ببيدددداانت صددددلحةامل صدددداحبة األخددددرى اجلهددددات مددددن جهددددات أي تدددد 
 بناميبيا. املتعلق االستعراض

 االستعرا  موضوع لدولةل اخلتامية املالحظات -4 

 توصددية 190 أيدددت انميبيددا أن تبددني الددواردة املعلومددات أبن اإلنسددان حقددوق لددسجم رئدديس أفدداد -545
  تلقتها. توصية 219 أصل من توصية 29 عدده مبا علماا  وأحاطت

 يف شدداركت الدديت الوفددود ومجيددع القيددادي دوره علددى اإلنسددان حقددوق جملددس رئدديس الوفددد وشددكر -546
 وأن اجلد  حممل  على  ت خذ  الوفود  أاثرهتا  اليت  القلق  بواعث  أن  الدويل  للمجتمع  الوفد  وأكد  االستعراض.
 املعنيددني. املصددلحة أصددحاب مددع التشدداور بعددد املناسددب الوقددت يف فيهددا سددي نَظر ت قبددَل مل الدديت التوصدديات
  املدة. منتصف يف التنفيذ عن تقريراا  اإلنسان حقوق جملس إىل انميبيا وستقدم

 النيجر  

  ذات   األحكددددام   جلميددددع   وفقدددداا   2016  الثاين/يندددداير   كددددانون   18  يف   ر نيجدددد ابل   املتعلددددق   االسددددتعراض   أ جددددري  -547
   : التالية   الواثئق   إىل   واسَتند   الشأن،   هذا   يف  الصادرة   اإلنسان   حقوق   جملس   ومقررات   قرارات   يف   الواردة   الصلة 

 5/1 اجمللددددس قدددرار مرفددددق مدددن )أ(15 للفقددددرة وفقددداا  انميبيددددا مدددن املقدددددم الدددوطين التقريدددر )أ( 
  ( A/HRC/WG.6/24/NER/1) 16/21 اجمللس قرار فقر م من 5 والفقرة

 مددن )ب(15 للفقددرة وفقدداا  اإلنسددان حلقددوق السددامية املفوضددية أعدتدده الددذي تجميددع  ال )ب( 
  ( A/HRC/WG.6/24/NER/2) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار مرفق

 مرفدق مدن )ج(15 للفقدرة وفقداا  اناإلنس حلقوق السامية املفوضية أعدته الذي املوجز )ج( 
 (.A/HRC/WG.6/24/NER/3) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار

 نتدددائج يف اإلنسدددان حقدددوق جملدددس نظدددر ،2016 حزيران/يونيددده 23 يف املعقدددودة 26 اجللسدددة ويف -548
 أدانه(. جيم الفرع )انظر واعتمدها ابلنيجر املتعلق االستعراض

 الددوري ابالسدتعراض املعدين العامدل الفريدق تقريدر من ابلنيجر املتعلق االستعراض نتائج ألفوتت -549
 التوصددددددديات، و/أو االسدددددددتنتاجات يف االسدددددددتعراض موضدددددددوع الدولدددددددة وآراء (،A/HRC/32/5) الشدددددددامل
 ىعلد  ردود من عامة، جلسة يف االستعراض نتائج اجمللس يعتمد أن قبل قدمته، وما الطوعية، والتزاماهتا
 )انظدر العامدل الفريدق عقددها الديت التحداور جلسدة أثنداء يف كافية  معاجلةا  ت عاجل مل اليت القضااي أو املسائل
 (.A/HRC/32/5/Add.1 أيضاا 
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ا  االستنتاجات،   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1   االستعرا    ونتائج   الطوعية،  والتزاماهت 

 اجلهدات مل تلدف يتيح ألنه كربى  أمهية الشامل الدوري االستعراض يلو ي النيجر أن الوفد ذكر -550
 مبس ولياهتا  الدول  هبا  تفي  اليت  السبل  واستعراض  منتظمة  بصفة  االجتماع  إمكانية  اإلنسان  حبقوق  املعنية
 ومحايتها. اإلنسان حقوق لتعزيز ضماانا  املشرتكة

 جاهدددة وتعمدل ومحايتهدا اإلنسدان حقدوق يدزلتعز  األولويددة تدويل النيجدر حكومدة أن الوفدد وأكدد -551
 الواقع. أرض على اإلنسان حقوق حالة حتسني على

 الثانيدة. استعراضده جولدة أعقداب يف اإلنسدان حقدوق جمدال يف كبدي  تقدم إحراز النيجر وواصل -552
 جدرت الديت والتشدريعية الرائسدية االنت اابت خالل اختياره عن حبرية التعبي من النيجر شعب متكن فقد
 الدستور. يف عليها املنصو  امل سسات مجيع إنشاء ضمان ومن 2016 عام يف

 املن رطني الشباب مسألة ملعاجلة اجلنائية واإلجراءات العقوابت  قانوين  أيضاا   النيجر  واستعرض -553
 يدددة.الفع أكثدددر بطريقدددة الوطنيدددة عددرب املنظمدددة واجلرميدددة اإلرهددداب ملنددع منددده حماولدددةا  ويف إرهابيدددة تنظيمددات يف

 التعذيب. على القضاء جمال يف عاملية قضائية والية النيجر حماكم وم نحت

 تشكل اجلماعة هذه تزال وال النيجر. على شاملة حرابا  اإلرهابية حرام بوكو مجاعة شنت وقد -554
 كبي  عدد ووجود الوفيات من كبي  عدد وقوع من أعماهلا عنه أسفرت ما بسبب للبلد ابل  قلق مصدر
 الشديد. للجزع مثية فاحلالة والنازحني. الجئنيلا من

 إطار يف قواهتا املنطقة يف أخرى  بلدان  وحشدت  قواته  النيجر حشد  الراهنة،  للحالة  وللتصدي -555
 مجددة جهددوداا  وشددركاهها النيجددر حكومددة بددذلت ذلددك، إىل وابإلضددافة اجلنسدديات. املتعددددة املشددرتكة القددوة
 املزيدد تقددمي إىل الددويل اجملتمدع يددعو أن النيجدر ويدود احلدرب. تلدك عدن مجدةالنا اإلنسانية األزمة ملعاجلة
 ولسكاهنا. املنطقة يف املتضررة للبلدان الدعم من

 بلد لكونه للنيجر حتدايا  الضحااي، عدد تزايد  عن  أسفر  الذي  ابملهاجرين،  احلايل  االجتار  وميثل -556
 النيجر عزز احلالة، هذه وملعاجلة حدوده. وطول اجلغرايف موقعه بسبب للمهاجرين ومقصد  وعبور  منشأ
 يندددوه أن النيجدددر ويدددود املهددداجرون. فددديهم مبدددن ابألشددد ا ، االجتدددار ملكافحدددة وامل سسدددي القدددانوين إطددداره
 دعمهم. تقدمي مواصلة على  ثهم وهو شركائه، من وهامة مستمرة مسامهات من تلقاه مبا

 بدني ومدن توصدية. 168 النيجدر تلقدى الشدامل، الددوري االسدتعراض من الثانية اجلولة إطار ويف -557
 وأرجدأ واحددة، بتوصدية علمداا  وأحدا  توصدية، 164 النيجدر قبد ل االستعراض، عن املنبثقة التوصيات هذه

 فتتعلدق فيهدا، النظدر الدولدة أرجدأت اليت الثال  التوصيات أما توصيات. ثال  من موقفه عن اإلعراب
 اعتمد وقد األرض. يف احلق محاية يكفل الذي ابلرعي، املتعلق للمرسوم يةتنفيذ مراسيم ابعتماد أ والها
 املشرتكة اللجنة  عمل  طرائق  األول  املرسوم  و دد  .2013  عام  يف  الصدد  هذا  يف  مرسومني  ابلفعل  النيجر
 دحدددفي الثدداين، املرسددوم أمددا بيددنهم. تنشددب الدديت النزاعددات وتسددوية والرعدداة املددزارعني بددني ابلتوفيددق املعنيددة
 لتنفيدددذ مراسددديم مخسدددة أيضددداا  وصددديغت الرعويدددة. واملدددوارد للمراعدددي الدددوطين اجلدددرد إلجدددراء العمليدددة الطرائدددق
 يف الددواردة التوصددية النيجددر قبدد ل ذلددك، علددى وبندداءا  حاليدداا. اعتمادهددا جيددري مراسدديم وهددي قددوانني، مشدداريع
 ابلرعي. املتعلق للمرسوم تنفيذية مراسيم اعتماد إىل والداعية 2-121 الفقرة

 ذكره ملا وفقاا و  الرعاة. حقوق محاية إىل والداعية 3-121 يف الواردة التوصية أيضاا   النيجر  وقب ل -558
ل حقددوق فددنن الوفددد،  النيجدددر، يف اآلخددرين السددكان حقددوق هبددا حتظددى الدديت احلمايدددة بددذات حتظددى الر حددّ
 خدددالل احلكومدددة نفدددذت ابلرعدددي، مباشدددرة املتصدددلة الر حدددل حقدددوق محايدددة ضدددمان أجدددل ومدددن متييدددز. بدددال

 الزراعيددة الددنظم وأتمددني القطدداع، هددذا حتددديث إىل الراميددة اإلجددراءات مددن عدددداا  املاضددية اخلمددس السددنوات
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 هدددددذه مواصدددددلة أجدددددل ومدددددن احليدددددواين. اإلنتددددداج وزايدة للحيدددددواانت، الصدددددحية احلالدددددة ومراقبدددددة والرعويدددددة،
 .3-121 الفقرة يف الواردة التوصية النيجر قب ل اإلجراءات،

رجددأة التوصددية طلبددت وقددد -559
 
 حقددوق عددن املدددافعني أنشددطة جتددرمي يتجنددب أن النيجددر إىل الثددةالث امل

 منهددا بسددبل حقددوقهم، أو أنشددطتهم تقيددد الدديت والسياسددات القددوانني مجيددع يعددّدل أو يلغددي وأن اإلنسددان
 افعنياملددد أن الوفددد ذكددر الصدددد، هددذا ويف اإلرهدداب. مكافحددة تشددريعات اسددت دام إسدداءة عدددم ضددمان
 التوصية  النيجر  قب ل  ذلك،  على  وبناء  السارية.  واألنظمة  للقوانني  وفقاا   حبرية  يعملون  اإلنسان  حقوق  عن

 اإلنسان. حقوق عن املدافعني حبرايت واملتعلقة 1-121 الفقرة يف الواردة

 دالعدي  ويتصل عدة.  مواضيع  تناولت  توصية  167  جمموعه  ما  قب ل  النيجر  أن  على  الوفد  وشدد -560
 وإدارة  البشري،  واألمن  التمييز،  وعدم واملساواة  اإلنسان،  حقوق  آليات  مع  ابلتعاون  التوصيات  هذه  من

 يف واحلددق الصددحة يف واحلددق الئددق معيشددي مسددتوى يف واحلددق العمددل يف واحلددق التعبددي، وحريددة السددجون،
 والالجئني. املهاجرين وحقوق البيئية، والقضااي التنمية، يف واحلق التعليم

 هنضة برانمج وأهداف للجمهورية الثانية احلكومة شواغل أعاله  إليها املشار  اجملاالت  وتعكس -561
 التوصديات. لتنفيدذ تددابي من يلزم ما الختاذ جهوداا  الدولة وستبذل النيجر. رئيس اعتمده الذي النيجر
 سديما وال لحة،املص أصحاب مجيع تشمل 2020-2016 للفرتة عمل خطة قريباا  ست وضع الغرض، وهلذا
 اإلنسان. حلقوق الوطنية واللجنة املدين اجملتمع

 واالسدتعراض املعاهدات هيئات إىل املقدمة النيجر تقارير صياغة عن املس ولة اللجنة وستتوىل -562
 اسددددتعراض إطددددار يف 2019 عددددام يف تقييمهددددا سدددديجري الدددديت اخلطددددة، تلددددك تنفيددددذ رصددددد الشددددامل الددددوري
  املتبقية. والتحدايت احملرز التقدم قياس على يساعد أن التقرير اهذ شأن ومن املدة. منتصف

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 

  ابلنيجر. املتعلق االستعراض نتائج اعتماد خالل ببياانت وفداا  15 أدىل -563

 التوصدديات ذلددك يف مبددا املقدمددة، التوصدديات مددن العظمددى الغالبيددة النيجددر بقبددول كددواب  وأقددرت -564
 كدواب  مدن املقددمتني التوصديتني قبولده علدى النيجدر كدواب  وشدكرت فيهدا. النظدر الدولة أرجأت اليت الثال 

 كدواب  ووجهدت الغدذاء. يف وابحلدق القياديدة املناصدب تدويل علدى وتددريبهن النسداء توعية بتعزيز واملتعلقتني
 يف سديما وال واالجتماعيدة، االقتصدادية ابحلقوق يتعلق فيما النيجر أحرزه الذي التقدم إىل أيضاا  تباهناال

  والغذاء. والوظائف والتعليم الصحة جماالت

 إىل وأشدددددارت األطفدددددال. زواج إلهنددددداء املبذولدددددة اجلهدددددود مجيدددددع علدددددى النيجدددددر جيبدددددو  وهندددددأت -565
 األعضددداء تشدددويه ممارسدددات ملكافحدددة وأنشدددطة   الواليدددة مظدددابن توعيدددة أنشدددطة مدددن النيجدددر بددده يضدددطلع مدددا

 جهوده على النيجر جيبو  هنأت وأخياا، اجملال. هذا يف الدولة حققتها اليت النجاحات وإىل التناسلية
 التعليم. جمال يف

 ذلدددك يف مبدددا النيجدددر، يف اإلنسدددان حقدددوق لتعزيدددز املبذولدددة اجلهدددود إىل االنتبددداه مصدددر ووجهدددت -566
 جولددة عددن املنبثقددة التوصدديات لتنفيددذ خطددة وضددع مددن واالنتهدداء اإلنسددان حلقددوق وطنيددة سسددة  م إنشدداء

 واالجتددددار الددددرق علددددى ابلقضدددداء املتعلقددددة التوصدددديات ذلددددك يف مبددددا احلاليددددة، الشددددامل الدددددوري االسددددتعراض
 قددددمتها الددديت اخلمدددس التوصددديات قبولددده علدددى النيجدددر مصدددر وهندددأت الرشددديد. احلكدددم وتعزيدددز ابألشددد ا 

 مجيدددع علدددى والقضددداء حدددرام، بوكدددو مجاعدددة ومكافحدددة القدددرار، صدددنع يف املدددرأة مشددداركة تعزيدددز وهدددي مصدددر،
  الرق. أشكال
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  وبشدأن   اإلرهداب   مكافحدة   تددابي   بشدأن   إثيوبيدا   قددمتها   الديت   التوصيات   النيجر   قبول   إىل   إثيوبيا   وأشارت  -567
  مجيدددع   اختددداذ   علدددى   النيجدددر   إثيوبيدددا   وشدددجعت   واالجتماعيدددة.   االقتصدددادية   التنميدددة   بدددرامج   خدددالل   مدددن   الفقدددر   مكافحدددة 
   كامالا.   تنفيذاا   الشامل  الدوري   استعراضه   من   الثانية   اجلولة   خالل   ق بلت   اليت   التوصيات   لتنفيذ   الالزمة  التدابي 
 اليت التوصيات تنفيذ يف أحرزه  الذي  التقدم  لتقييم  تدابي  من اختذه  ملا  النيجر  على  غاان  وأثنت -568
 حقبددة منددذ اإلنسددان حبقددوق التدداريي الدولددة التددزام إىل وأشددارت األوىل، هااستعراضدد  جولددة خددالل ق بلددت
 التصددديق إىل الددداعيتني توصدديتيها النيجددر لقبددول سددرورها عددن غدداان وأعربددت التحريددر. أجددل مددن النضددال
 عدددم اتفاقيددة إىل االنضددمام وإىل القسددري ختفدداءاال مددن األشدد ا  مجيددع حلمايددة الدوليددة االتفاقيددة علددى
  اإلنسانية. ضد املرتكبة واجلرائم احلرب مائجر  تقادم

 العامدددل. الفريدددق دورة خدددالل قددد دمت الددديت التوصددديات معظدددم النيجدددر بقبدددول ابكسدددتان ورحبدددت -569
 النسددداء فددديهم مبدددن مواطنيهدددا، حقدددوق ومحايدددة لتعزيدددز الدولدددة تبدددذهلا الددديت للجهدددود تقدددديرها عدددن وأعربدددت
  اإلعاقة. ذوو واألش ا  واألطفال

 اإلنسدددان حقددوق حالددة لتحسددني متواصدددلة جهددود مددن يبذلدده ملدددا النيجددر علددى سددياليون وأثنددت -570
 أصددددحاب مدددع التعددداون خددددالل مدددن ابألشددد ا  االجتددددار مكافحدددة إىل الرامدددي عملدددده سددديما وال لشدددعبه،
 وأقدددرت الوطنيدددة. والوكالدددة الوطنيدددة التنسددديق جلندددة طريدددق عدددن اسدددرتاتيجيات وضدددع خدددالل ومدددن املصدددلحة
 وبتنقدديح للدولددة األخددي االسددتعراض منددذ النيجددر يف أجريددت الدديت السددلمية نت دداابتالاب أيضدداا  سددياليون
 مواصدلة علدى النيجدر بتشدجيع كلمتهدا  سدياليون واختتمدت اجلنائية. واإلجراءات العقوابت قانوين الدولة
  ية.الغا هذه لتحقيق اإلنسان حقوق مفوضية مع املقامة التقنية الشراكات تعزيز وعلى اإلصالح عملية

  الدددوري   االسددتعراض   جولددة   منددذ   النيجددر   يف   حدددثت   الدديت   اإلجيابيددة   ابلتطددورات   أفريقيددا   جنددوب   ورحبددت  -571
  التنميدددة   خطدددة   واعتمددداد   اإلنسدددان،   حلقدددوق   وطنيدددة   جلندددة   إنشددداء   إىل   الراميدددة   اجلهدددود   ذلدددك   يف   مبدددا   األوىل،   الشدددامل 

  النيجدريني.   ي طعمدون   النيجريدون   بادرة م و   اإلنسان   وحقوق   العدالة   بشأن   وطنية   وسياسة   واالجتماعية   االقتصادية 
  علددى   التغلددب   مددن   النيجددر   يددتمكن   لكددي   اجلديدددة   الشددراكات   دعددم   علددى   الدددويل   اجملتمددع   أفريقيددا   جنددوب   وتشددجع 
   الغذائية.   واألزمات   اخلارجية   ديونه   بسبب   تفاقمت   واليت   الراهن   الوقت   يف   تواجهه   اليت   التحدايت 

 مدن األوىل اجلولدة عدن املنبثقدة التوصديات لتنفيدذ النيجدر ااختدذه الديت التدابي إىل توغو وأشارت -572
 النيجددر توغددو دسددتورها. يف عليهددا املنصددو  الدميقراطيددة امل سسددات وإلنشدداء الشددامل الدددوري استعراضدده

 أشدكال مجيدع علدى القضداء اتفاقيدة علدى حتفظاتده سحب بشأن توغو قدمتها اليت التوصيات قبوله على
  املقبولة. التوصيات تنفيذ يف النيجر إىل الدعم تقدمي إىل الدويل تمعجملا ودعت املرأة، ضد التمييز

  خالل   قبلها   اليت   التوصيات   من   العظمى   الغالبية   النيجر   بتنفيذ   البوليفارية   فنزويال   مجهورية   ورحبت  -573
  على   النيجر   تصديق   والحظت   اإلنسان.   حبقوق   الدولة   التزام   على   بوضوح   يدل   مما   األوىل،   استعراضه   جولة 

  للمبددادئ   متتثددل   اإلنسددان   حلقددوق   وطنيددة   جلنددة   وإنشدداء   اإلنسددان،   حقددوق   جمددال   يف   الرئيسددية   الدوليددة   الصددكوك 
  يف   احملددرز   الكبدي   والتقددم   ابريددس(،   )مبدادئ   اإلنسدان   حقددوق   ومحايدة   لتعزيدز   الوطنيددة   امل سسدات   مبركدز   املتعلقدة 
  سياسدددداته   تعزيددددز   علددددى   النيجددددر   ريددددة البوليفا   فنددددزويال   مجهوريددددة   وشددددجعت   والغددددذاء.   والصددددحة   التعلدددديم   جمدددداالت 

   كامالا.   إدماجاا   استضعافاا   السكان   فئات   أشد   إدماج   يف   املتمثل   للهدف   حتقيقاا   الناجحة   االجتماعية 

 وهندأت الثانيدة استعراضده جولدة خدالل تكميليدة معلومات تقدميه على النيجر اجلزائر وشكرت -574
 ورحبت األطفال. زواج وممارسة املعاصرة الرق الأشك ملكافحة تدابي من اختذته ما على الطرف الدولة
  قبددول إىل وأشددارت املتحدددة ل مددم والتابعددة اإلقليميددة اإلنسددان حقددوق آليددات مددع الدولددة بتعدداون اجلزائددر
 الراميدة الدولدة جهدود ومواصدلة ل سدرة قدانون   اعتمداد إىل والدداعيتني اجلزائر من املقدمتني التوصيتني كال
  الرُّحل. أوسا  يف األمية وحمو  التعليم حتسني إىل
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 يف االنت داابت تلدك وبسدي وشداملة شدفافة   ح رة   عامة انت اابت النيجر بتنظيم أنغوال ورحبت -575
 لتعزيدز الدوليدة اآلليدات مدع تعاوهندا مواصدلة علدى الدولدة تصدميم أتييددها عن أنغوال وأعربت سلمي. جو

 االختيدداريني، وبروتوكوليهددا الطفددل حقددوق اتفاقيددة يف ةالددوارد األحكددام وتنفيددذها اإلنسددان، حقددوق ومحايددة
 االقتصدددادية ابحلقدددوق اخلدددا  الددددويل والعهدددد املدددرأة، ضدددد التمييدددز أشدددكال مجيدددع علدددى القضددداء واتفاقيدددة

  والثقافية. واالجتماعية

 اعتمدداد بينهددا مددن اإلنسددان، حقددوق جمددال يف تشددريعات سددن النيجددر أن إىل بوتسددواان وأشددارت -576
 2011 عام وقانون  ،2019-2014  للفرتة  ابألش ا   االجتار  مكافحة  لتنسيق  الوطنية  لجنةلا  عمل  خطة
 بوتسدواان وأثندت العليدا. العددل حمكمدة لدوائح يضدع الدذي 2011 عام وقانون املظامل، أمني ملكتب املنشئ
  الصحفيني. محاية تعزيز أجل من ماونتني تيبل إعالن لتوقيعها الدولة على

 حقدددوق محايدددة يف تقددددم مدددن أحرزتددده ومدددا جهدددود مدددن بذلتددده مدددا علدددى النيجدددر ندددديبورو  وهندددأت -577
 ورحبت أعمال. من حرام بوكو مجاعة تنفذه ملا  نتيجة  الدولة  تواجه  اليت  الكبية  التحدايت رغم  اإلنسان
 الدددرق ملكافحدددة املت ددذة وامل سسدددية التشدددريعية وابلتدددابي اإلنسدددان، حلقدددوق وطنيددة جلندددة إبنشددداء بوروندددي

ذ ومبا ابألش ا ، ارجتواال   الفساد. ملكافحة شى تدابي من اخت 

 ابألشدددد ا  واالجتددددار الددددرق مكافحددددة يف تقدددددم مددددن أحددددرزه ملددددا النيجددددر علددددى الصددددني وأثنددددت -578
 واحلصدول العمالدة جمدايل ويف والتعلديم الصدحية الرعايدة نظدامي علدى حتسدينات مدن أدخلده وملدا واإلرهاب،

 علدى والقضداء املدرأة حقدوق تعزيدز إىل الداعيدة توصدياهتا قبولده علدى يجدرالن الصني وشكرت الغذاء. على
 واعرتفدددت واالجتماعيدددة. االقتصدددادية التنميدددة تعزيدددز إىل الراميدددة اجلهدددود مواصدددلة وإىل املدددرأة، ضدددد التمييدددز
 جهدود مدن تبذلده فيمدا الدولدة مسداعدة إىل الددويل اجملتمدع ودعدت النيجدر تواجده الديت ابلتحدايت الصني
  البلد. يف املستدامة التنمية تعزيز ويف

 مصلحة صاحبة أخرى جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 

 االسدتعراض نتدائج اعتمداد خدالل ببيدانني املصدلحة صداحبة األخدرى اجلهات من جهتان أدلت -579
 ابلنيجر. املتعلق

 ضدمان بشدأن نيجدرلا إىل سويسدرا قددمتها الديت التوصدية إىل اجلنوبيدة أمريكا هنود جملس وأشار -580
 للمبددادئ وفقدداا  التوصددية تلددك بتنفيددذ النيجددر اجمللددس وأوصددى اإلنسددان. حلقددوق التعدددين شددركات احددرتام

 مدع اجلنوبيدة أمريكدا هنود جملس توصية واتسقت اإلنسان. وحقوق التجارية ابألعمال املتعلقة التوجيهية
 اسدتغالل يكدون أال ضدرورة علدى شدددت الديت العنصري، التمييز على القضاء جلنة عن الصادرة التوصية
 البيئة. محاية أو السكان صحة حساب على اليورانيوم

 لتحسددني النيجددر اختددذها الدديت التدددابي إىل اإلنسددان حقددوق عددن للدددفاع األفريقددي امللتقددى وأشددار -581
 ءإجدددرا علدددى النيجددر امللتقدددى وهندددأ األوىل. الشددامل الددددوري استعراضدده جولدددة مندددذ اإلنسددان حقدددوق حالددة

 علدى النيجدر بتصدديق امللتقدى ورحدب فيهدا. املشداركة معددل اخنفداض إىل إشدارته رغدم سدلمية، انت اابت
 ممارسدة اسدتمرار إزاء امللتقدى يساور القلق يزال وال اإلعدام. عقوبة إللغاء جهود من بذله ومبا معاهدات
 اإلنسدان. حقدوق عدن افعنيواملدد الصدحفيني مضدايقة واسدتمرار والدرق ابألش ا  واالجتار املبكر الزواج
 مسداعدة إىل الددويل اجملتمدع ودعدا حدرام بوكدو لضدحااي خمصد  بدرانمج وضدع على النيجر امللتقى وحث
 الصدد. هذا يف جهود من تبذله فيما الدولة
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 االستعرا  موضوع لدولةل اخلتامية املالحظات -4 

 توصدددية 167 أيدددّد النيجدددر أن تبدددني الدددواردة املعلومدددات أبن اإلنسدددان حقدددوق جملدددس رئددديس أفددداد -582
 تلقاها. توصية 168 أصل من واحدة بتوصية علماا  وأحا 

 يفضدي أن تنفيدذها شدأن مدن توصديات وهدي توصديات، قددمت اليت الدول النيجر وفد وشكر -583
 عدن النيجدر وأعدرب بتنفيذها. الدولة التزام ويكفل النيجر يف اإلنسان حقوق حالة حتسني إىل شك بال

 بتدأثي الصدلة ذات التعليقدات سديما وال احلكوميدة، غدي املنظمدات هبدا أدلت اليت للتعليقات أيضاا  سروره
 اإلرهاب. ومبكافحة اإلنسان حقوق على التعدين شركات أنشطة

 بذلك.   القيام   سيواصل   وأنه   التوصيات   تنفيذ   مبواصلة   كفيلة   إجراءات   ابلفعل   يت ذ   أنه   النيجر   وأكد  -584

 موزامبيق  

  ذات   األحكدددام   جلميدددع   وفقددداا   2016  الثاين/ينددداير   كدددانون   19  يف   مبوزامبيدددق   املتعلدددق   االسدددتعراض   أ جدددري  -585
   : التالية   الواثئق   إىل   واسَتند   الشأن،   هذا   يف  الصادرة   اإلنسان   حقوق   جملس   ومقررات   قرارات   يف   الواردة   الصلة 

 5/1 لدددسجملا قددرار مرفدددق مددن )أ(15 للفقددرة وفقددداا  موزامبيددق مددن املقددددم الددوطين التقريددر )أ( 
  ( A/HRC/WG.6/24/MOZ/1) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة

 مددن )ب(15 للفقددرة وفقدداا  اإلنسددان حلقددوق السددامية املفوضددية أعدتدده الددذي تجميددع  ال )ب( 
  ( A/HRC/WG.6/24/MOZ/2) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار مرفق

 مرفدق مدن )ج(15 للفقدرة وفقداا  اإلنسان حلقوق السامية وضيةاملف أعدته الذي املوجز )ج( 
 (.A/HRC/WG.6/24/MOZ/3) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار

 نتددائج يف اإلنسددان حقددوق جملددس نظددر ،2016 حزيران/يونيدده 23 يف املعقددودة ،26 اجللسددة ويف -586
 أدانه(. جيم الفرع )انظر واعتمدها مبوزامبيق املتعلق االستعراض

 الددوري ابالستعراض املعين العامل الفريق تقرير من مبوزامبيق املتعلق االستعراض نتائج وتتألف -587
 التوصددددددديات، و/أو االسدددددددتنتاجات يف االسدددددددتعراض موضدددددددوع الدولدددددددة وآراء (،A/HRC/32/6) الشدددددددامل
 علدى ردود من عامة، جلسة يف عراضاالست نتائج اجمللس يعتمد أن قبل قدمته، وما الطوعية، والتزاماهتا
 )انظدر العامدل الفريدق عقددها الديت التحداور جلسدة أثنداء يف كافية  معاجلة ت عاجل مل اليت القضااي أو املسائل
 (.A/HRC/32/6/Add.1 أيضاا 

ا  االستنتاجات،   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1     االستعرا   ونتائج   الطوعية،  والتزاماهت 

 يعتربهدا اليت الشامل، الدوري االستعراض بعملية الراسخ الدولة التزام جمدداا  موزامبيق وفد أكد -588
 يف املتبعدة الفضدلى املمارسدات لتبدادل وفرصدةا  ومحايتهدا اإلنسدان حقدوق تعزيدز ملواصدلة وهامة خاصة آليةا 
  اإلنسان. حقوق جمال يف العامل أحناء مجيع

 يف دعدا، الدذي ،2019-2015 للفدرتة اخلمسدي الدولدة بدرانمج مدع ضتعرااالس عملية وتتماشى -589
 جمموعدة وضدع خدالل مدن والالمركزيدة الرشديد واحلكدم القانون سيادة دعائم توطيد إىل أخرى، أمور مجلة
 ومحايتها. اإلنسان حقوق تعزيز يف تسهم اليت االسرتاتيجية األهداف من

  تقريدر   أن   علدى   الوفدد   شددد   املاضدي،   الثاين/ينداير   كدانون   يف   مبيق از مو   عن   الصادر   البيان   إىل   وابإلشارة  -590
  يف   مبدن   املعنيدني،   املصدلحة   أصدحاب   مجيع   مع   الوطين   الصعيد   على   النطاق   واسعة   مشاورات   نتيجة   جاء   الدولة 
  العمليددة   يف   موزامبيددق   شدداركت   وقددد   البلددد.   يف   اإلنسددان   حقددوق   جمددال   يف   العاملددة   املدددين   اجملتمددع   منظمددات   ذلددك 
 التحاور.   جلسة   أثناء   يف   قدمت   اليت  املسامهات   مجيع   من   واستفادت   وشفافة   فتحة ن م   بروح 
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 التزام أتكيد أيضاا  يعتزم  بل  فحسب،  التوصيات  على  الرد  يعتزم  ال  أنه  إىل  موزامبيق  وفد  وأشار -592
 تعدداونلا يف مندده رغبددةا  أبعادهددا  ميددع املددوزامبقيني جلميددع املكفولددة اإلنسددان حقددوق ومحايددة بتعزيددز الدولددة
 بواليته. اضطالعه يف اإلنسان حقوق جملس مع بناءا  تعاوانا 

 مدن احلدايل نضداهلا يف إجندازات مدن موزامبيدق حققتده مدا إثدراء يف الددول توصيات أسهمت وقد -592
 البلد. يف كامالا   إعماالا  اإلنسان حقوق إعمال أجل

 الدولدددة بدددرانمج إطدددار يف لابلفعددد  توصددديات، 210 عدددددها البدددال  التوصددديات، معظدددم أ درج وقدددد -593
 خدالل موزامبيدق، قبلدت األسداس، هدذا وعلدى شدى. قطاعيدة خطد  خدالل مدن تنفيدذها وجيري اخلمسي
 14 ورفضدت احلاليدة، العامدة الددورة إىل توصدية 38 يف النظدر وأرجدأت توصدية، 158 العامدل، الفريق دورة
 فق . توصية

 بتقريرهدا امللحقدة اإلضدافة يف التوصديات نمد  توصدية كدل  مدن موقفهدا عدن موزامبيدق أعربت وقد -594
 فيها. النظر أ رجئ اليت التوصيات على خا  بوجه الرتكيز مع الوطين،

 ابلتصديق املتعلقة التوصيات ي  ففيما فيها. النظر أ رجئ اليت  التوصيات  عن  الوفد  تكلم  ث -595
 اخلددا  الدددويل العهددد ذلددك يف امبدد  إليهددا، واالنضددمام اإلنسددان حلقددوق الدوليددة القانونيددة الصددكوك علددى

 ابحلقوق اخلا  الدويل ابلعهد امللحق االختياري والربوتوكول والثقافية واالجتماعية االقتصادية  ابحلقوق
 التوصددديات تلدددك مدددن الدولدددة موقدددف ومواءمدددة لتقيددديم شددداملة عمليدددة يف النظدددر جيدددري والسياسدددية، املدنيدددة
 للبلد. ابلنسبة تبعاهتا يعمج حتديد هبدف املعنية امل سسات مع ابلتعاون

 قدادرة م سسدة تصدبح لكدي الالزمدة الظدروف مجيدع اإلنسدان حلقدوق الوطنيدة للجندة ه يد أت وقدد -596
 ابريس. ملبادئ وفقاا  حبق بعملها االضطالع على

 اإلجدراءات إطدار يف بدوالايت املكلفدون هبدا يقدوم اليت ابلزايرات املتعلقة التوصيات ي  وفيما -597
 هبددا، للرتحيددب مسددتعدة تددزال ال موزمبيددق فددنن املسددتقلون، واخلددرباء اخلاصددون املقددررون فدديهم نمبدد  اخلاصددة،
 حقدددوق بتعزيدددز الراسدددخ التزامهدددا إطدددار يف واحلكومدددة، الطرفدددان. عليهدددا يتفدددق أعمدددال جدددداول إىل اسدددتناداا 
 ابلفعل أعربوا نالذي اخلاصة اإلجراءات إطار يف بوالايت  املكلفني  الستقبال  مستعدة  ومحايتها،  اإلنسان

 اإلنسان حبقوق ابملهق املصابني األش ا  بتمتع املعنية املستقلة اخلبية سيما وال  البلد،  زايرة  نيتهم  عن
 يف تعسفاا  أو موجزة إبجراءات أو القضاء خارج اإلعدام حباالت ملعينا اخلا  واملقرر آب/أغسطس يف

  عليها. االتفاق سيتم اليت التواريخ

 بدني مشدرتكة مبدادرة تنفيدذ حالياا  جيري اإلنسان، وحقوق التجارية األعمال مبسألة لقيتع وفيما -598
 وحقددوق التجاريددة ابألعمددال املتعلقددة التوجيهيددة املبددادئ إىل تسددتند مبددادرة وهددي املدددين، واجملتمددع احلكومددة
 األعمال نع أولية استقصائية ودراسة تدريبية عمل  حلقات  منها  األنشطة،  من عدد  ن فذ وقد  اإلنسان.
 تن ، عمل خطة وضع إىل تفضي أن األنشطة هذه شأن ومن موزامبيق. يف  اإلنسان  وحقوق  التجارية

 املصلحة. أصحاب مساءلة على أمور، مجلة يف

 القضدائية املعونة معهد خدمات تشمل القضاء، إىل اللجوء من املواطنني بتمكني يتعلق وفيما -599
 املتبقية، العشر املقاطعات ويف البلد. يف مقاطعةا  150 أصل من مقاطعةا  140و املقاطعات عواصم مجيع
 املدددين اجملتمددع منظمددات مددع شددراكة أقي مددت املهمددة، هددذه وألداء متنقددل. أسدداس علددى املعونددة هددذه ت قدددم

 العايل. التعليم وم سسات

 طريددق نعدد  املددرأة حلقددوق خاصدداا  اهتمامدداا  املدددين اجملتمددع منظمددات وخمتلددف احلكومددة أولددت وقددد -600
 املرأة. حقوق ومحاية تعزيز إىل والدعوة القضائية، املعونة وتقدمي الفاعلة، اجلهات خمتلف تدريب
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 عمليات فنن  ذلك،  على  وبناءا   موزامبيق.  يف  الدستور  مبوجب  حمظورة فهي  اإلعدام،  عقوبة  أما -601
 بسدرعة التحقيدق وجيدري يدل.القب هدذا مدن ف عدل أي علدى وي عاقَدب جرميدة. ت عتدرب موجزة إبجراءات اإلعدام
 ويضدع فيهدا، ضدالعني الشدرطة أو السدجون موظفدو يكدون الديت الوفداة حداالت يف الواجدب النحدو وعلى
 للمساءلة. اجلناة

 املسددد ولية نطددداق ويف القدددانون مبوجدددب في عتقلدددون جدددرائم، ارتكددداهبم يف املشدددتبه األشددد ا  أمدددا -602
 وفقاا  بعملها التنفيذية السلطة وتضطلع القانونية، لإلجراءات وفقاا  اجلنائية القضااي مجيع وتسي  اجلنائية.
 السلطات. فصل ملبدأ

 مكافحدة موزامبيدق حكومدة حدددت شاملة، إصالحات من العام القطاع يشهده ما إطار ويف -603
 يف يشمل، وم سسياا  تشريعياا  إطاراا  الغرض،  هلذا  واعتمدت،  اإلمنائي،  أعماهلا  جدول  يف  كأولوية  الفساد
 الفساد. ملكافحة وطنية اسرتاتيجية لوضع توجيهية مبادئ أمور، مجلة

 ملكافحددة املتحدددة األمددم اتفاقيددة مبوجددب التزاماهتددا إطددار يف احلكومددة، أنشددأت اجملددال، هددذا ويف -604
 هددذا ويف الفسدداد. قضددااي يف للتحقيددق مكرسددة وحدددة ابعتبدداره الفسدداد ملكافحددة املركددزي املكتددب الفسدداد،
 األموال. غسل ومكافحة العامة النزاهة بشأن قوانني مدتاعت   الصدد،

 والقددانون املدددين القددانون مبوجددب الفسدداد ممارسددات يعددرّ ف مالئددم قددانوين إطددار موزامبيددق ولدددى -605
 اجلنائيدددة اإلجدددراءات قدددانون اعتمددداد عمليدددة سدددتحظى الصددددد، هدددذا ويف عليهدددا. ويعاقدددب ومينعهدددا اجلندددائي
 به. املعمول اإلطار تعزيز يف كبية  يةمهأب حالياا، اجلارية اجلديد،

 ومدددددى الفسدددداد ظدددداهرة أسددددباب عددددن وطنيددددة دراسددددة إلجددددراء جهددددود ت بددددذل نفسدددده، الوقددددت ويف -606
 وتتديح الظداهرة هبدذه املعرفة تعمق أن الدراسة هذه نتائج شأن ومن هلا. للتصدي املثلى والسبل حدوثها
 بفعالية. ملكافحتها تدابي من يلزم ما اعتماد

 محددالت إثرهددا علددى ن ظمددت اخلددا  القطدداع يف الفسدداد جتددّرم تشددريعات أ قددرت ،2015 عددام ويف -607
 واخلا . العام القطاعني بني تنسيق أبنشطة االضطالع جيري ذلك، إىل وابإلضافة توعية.

 األمسداك، مصدائد وتطدوير الزراعيدة، التنميدة احلكومدة حدددت الفقدر، مدن احلد جهود إطار ويف -608
 أولوية. ذات كمجاالت  أخرى، جماالت ضمن واالجتماعية، البشرية والتنمية العمالة، وتعزيز

 يف سديما وال التنميدة، تعزيدز يف أسدهمت واسدرتاتيجيات سياسدات إىل األولدوايت هدذه وتستند -609
 اخلددددمات مدددن وغيهدددا األساسدددية اهلياكدددل إىل والوصدددول والصدددحة التعلددديم مثدددل االجتماعيدددة، القطاعدددات
 األغذيدة، إنتداج يف إجيابيداا  أتثدياا  أثدر الدذي احمللدي، االستثمار صندوق األدوات هذه بني ومن ية.األساس
 البلد. يف الريفية املناطق يف الدخل وإدرار العمل، فر  وإجياد

 املادة وتضيف القانون، أمام املواطنني مجيع تساوي على موزامبيق  دستور  من  35  املادة  وتن  -610
 اجلنسدني كدال  مدن والكبدار والشدباب األطفدال أن ذلدك ويعدين مدواطن. لكدل وواجدب حدق التعليم أن 88

 املتاحددة التعلدديم علددى احلصددول فددر  بددذات الفتيددات وتتمتددع التعلدديم. علددى احلصددول فددر  يف متكددافئني
 دراستهن. إكمال على وي شَجعن للفتيان،

َنظم -611  اإلذاعدددة يف إعدددالانت ت بدددث كمدددا  ة،احملليددد  واجملتمعدددات املددددارس يف توعيدددة محدددالت حاليددداا  وتدددد 
 وإسداءة اجلنسدي التحدرش ملكافحدة إطالقدا“ التسامح ”عدم شعار حتت وطنية محلة   إطار يف والتلفزيون
 أمداكن املددارس تكدون أن ضدمان هدو ذلدك مدن واهلددف احمللية. واجملتمعات املدارس يف الطالب معاملة
  املعاملة. إساءة ومن العنف من وخالية آمنة صحية
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 األمددددددددر يف الددددددددواردة التوجيهددددددددات حتسددددددددني بضددددددددرورة البشددددددددرية والتنميددددددددة التعلدددددددديم وزارة وأقددددددددرت -612
 فصدول إىل احلوامدل الفتيات نقل على أيضاا  ين  الذي األول/ديسمرب، كانون  5 امل رخ ،39/2003 رقم

 ارسداملد  يف املعنيدة اجلهدات خمتلدف مدع اسدتماع جلسدات إلجدراء فريدق أنشدئ ذلدك، على وبناءا  مسائية.
 العمددل ويهدددف استعراضدها. بغيددة الوثيقددة تلدك حمتددوى بشدأن ككددل  واجملتمددع املدرسدية اجملتمعددات وداخدل
 يف اجلنسديني واالعتدداء والتحدرش العندف مكافحة اسرتاتيجيات حتسني إىل الفريق هذا به يضطلع الذي

 املبكر. والزواج املبكر احلمل حاالت ومنع املدارس،

 يسدددل  الدددذي العقدددوابت، قدددانون يدددن  األطفدددال، ضدددد املرتكبدددة اجلنسدددية ائمابجلدددر  يتعلدددق وفيمدددا -613
 علددى عشددرة، الثانيددة سددن دون قاصددر واغتصدداب االغتصدداب مثددل جلددرائم القددانوين التعريددف علددى الضددوء
 12و سدنوات 8 وبدني االغتصداب، جرميدة ارتكداب على سنوات 8و سنتني بني ترتاوح ابلسجن عقوابت

 عشرة. الثانية سن دون قاصر صاباغت جرمية ارتكاب على سنة

 إليهمدددا املشدددار اجلدددرميتني ارتكددداب علدددى متوز/يوليددده، 9 املددد رخ ،6/2008 رقدددم القدددانون ويعاقدددب -614
 16و سنة 12  بني  ترتاوح  مشددة  سجن  بعقوابت  ابألش ا ،  االجتار   رمية  مقرتانا   يكون  عندما  أعاله،
 سنة. 20و سنة 16 وبني سنة

 وتقمدع الطفدل حقدوق حتمدي صدكوك اعتمداد يف واملتمثل املتبع التقدمي جالنه على هذا ويدل -615
 األطفال. حق يف املرتكبة اجلنسية ابجلرائم املرتبطة السلوكيات

  املمارسدات.   هدذه   ملكافحدة   وطنيدة   اسدرتاتيجية   موزامبيدق   حكومدة   أطلقت   املبكر،   ابلزواج   يتعلق   وفيما  -616
 ابألطفال.   الضارة  السلوكيات   مكافحة   إىل   ترمي   وقائية  اءات وإجر   تدابي   االسرتاتيجية   هذه   وتتضمن 

 موزامبيددق ولكددن متامدداا، ترفضددها أو كليدداا   أو جزئيدداا  تقبلهددا أن تددود الدولددة كانددت  توصدديات ومثددة -617
 اإلجرائية. القيود بسبب هبا علماا  حتي  أن قررت

 أهنددددددا رأت ةكومددددد احل أن إىل موزامبيدددددق أشدددددارت املرفوضددددددة، التوصددددديات يددددد  وفيمدددددا وأخدددددياا، -618
 القدديم مددع توافقهددا لعدددم أو الددوطين القددانون أحكددام مددع لتعارضددها إمددا التوصدديات هددذه تنفيددذ تسددتطيع ال

 مناقشدددة نوقشدددت التوصددديات هدددذه أن إىل مشدددياا  أخدددرى، لظدددروف أو للبلدددد والدينيدددة والتقليديدددة الثقافيدددة
  التقرير. تقدمي أثناء يف مستفيضة

 أنددده غدددي املبددددأ، حيدددث مدددن التوصدددية هدددذه البلدددد أيدددد األمومدددة، إجدددازة فدددرتة بدددزايدة يتعلدددق وفيمدددا -619
 مدن الدراسدات مدن مزيدد إجدراء يلدزم ذلدك، علدى وبنداءا  لتنفيدذها. الالزمة املوارد توافر ضمان يستطيع ال

 التوصية. هلذه املايل األثر تقييم أجل

 مكافحددة تدددابي تعزيددز فكددرة يددقموزامب قبلددت التمييزيددة، ابلتدددابي املتعلقددة التوصددية يدد  وفيمددا -620
 ابالعرتاف يتعلق فيما  موزامبيق  يف  متييز  وجود  عدم  إىل  أشارت  أهنا  غي  املستضعفة.  الفئات  ضد  التمييز

 يتمثل املماثلة، الرابطات من وبغيها "Lambda" حبركة ابالعرتاف  يتعلق  وفيما  املدين.  اجملتمع  مبنظمات
ري متييزيددددة. ممارسددددة   علددددى ينطددددوي ال رابطدددداتلا هددددذه تسددددجيل عدددددم أن يف موزامبيددددق موقددددف  حاليدددداا  وجتدددد 

 األشد ا  يتمتدع ذلدك، غضدون ويف اآلليدات. مدن وغيهدا املعنيدة اإلداريدة الددوائر مع داخلية مشاورات
  اخلصوصية. يف حبقهم امل تلف اجلنسي التوجه ذوي

 االستعراض عملية إطار يف  اهب  املتعهد  التزاماهتا   ميع  الوفاء  على  احلكومة  تصميم  الوفد  وأكد -621
 حلقدددوق السدددامية املتحددددة األمدددم ومفوضدددية اإلنسدددان حقدددوق جملدددس مدددن وتعددداون بددددعم   الشدددامل، الددددوري
 ككل.  الدويل واجملتمع األعضاء الدول ومجيع اإلنسان
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 ا  االستعر   نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 

  مبوزامبيق. املتعلق االستعراض نتائج اعتماد خالل ببياانت وفداا  22 أدىل -622

 الددددوري االسدددتعراض عمليدددة يف بنددداءة مشددداركةا  موزامبيدددق ملشددداركة تقدددديرها عدددن اهلندددد وأعربدددت -623
  املقدمة. التوصيات من املائة يف 85 على يربو ما لقبول الدولة استعداد إىل وأشارت الشامل

 جزائية إجراءات بوضع املتعلقة توصياهتا  من  ثالاثا   موزامبيق  لقبول سرورها  عن  النرويج  بتأعر و  -624
َنح واسددت دام اإلنسددان، حلقددوق وطنيددة م سسددة وإنشدداء جديدددة،  ابحلقددوق املددرأة متتددع لضددمان التمويددل مدد 

 مدددن بتقريرهدددا قدددةامللح اإلضدددافة يف الدولدددة قدمتددده مبدددا علمددداا  الندددرويج وأحاطدددت القدددانون. هلدددا يكفلهدددا الددديت
 وحدق التشدهي، جرميدة وقدوانني التعبدي، حريدة بشدأن الندرويج قددمتها الديت التوصيات ي  فيما تفسيات
 إىل الندرويج وأشدارت اجلنسدانية، واهلوية اجلنسية اهلوية قضااي جمال يف العمل يف احلكومية غي املنظمات

  اجملاالت. هذه يف واملناقشة التعاون من ملزيد متسعاا  هناك أن ترى أهنا

 التدزام إىل وأشدارت التوصديات، مدن كبدياا   عددداا  موزامبيدق لقبول تقديرها عن ابكستان وأعربت -625
 يف احلكومدددة اختدددذهتا الددديت اإلجيابيدددة التددددابي إىل اسدددتناداا  وذلدددك مواطنيهدددا، حقدددوق ومحايدددة بتعزيدددز الدولدددة

  الوطنية. امل سسات تعزيز تشمل واليت األخية السنوات

 مجيددددع ذلددددك يف مبددددا موزامبيددددق، قبلتهددددا الدددديت التوصدددديات مددددن الكبددددي العدددددد أن الربتغددددال وتددددرى -626
 الربتغال وأعربت اإلنسان. حقوق حبماية الدولة التزام  على  واضح  دليل    الربتغال،  قدمتها  اليت  التوصيات
 الدولددة مددع للتعدداون دهااسددتعدا جمدددداا  وأكدددت التوصدديات، تنفيددذ يف ابلنجدداح هلددا متنياهتددا عددن ملوازامبيددق

  ابلربتغالية. الناطقة البلدان مجاعة إطار ويف األطراف واملتعدد الثنائي الصعيدين على

 حدداالت مجيددع يف اجلندداة مقاضدداة إىل ةالداعيدد  توصددياهتا قبلددت موزامبيددق أن سددياليون والحظددت -627
 األطفدال زواج ممارسدة وإهنداء ندعمل القدوانني مواءمدة وإىل ابملهدق املصدابني األشد ا  ضد املرتكب العنف
 والتحرش الفساد ملكافحة جهود  من  تبذله ملا  ابلدولة  سياليون  وأشادت  القسري.  والزواج  املبكر  والزواج
  احمللية. وجمتمعاهتم مدارسهم يف ذلك يف مبا عليهم، واالعتداء ابألطفال اجلنسي

 اإلنسدددان، حقدددوق ميددددان يف موزامبيدددق تبدددذهلا الددديت اإلجيابيدددة ابجلهدددود أفريقيدددا جندددوب ورحبدددت -628
 العامة اخلدمات تقدمي  سن أن شأنه من  الذي  ،2019-2015  للفرتة اخلمسي  الربانمج  تنفيذ  سيما وال

 جناحدات مدن أ حرز مبا كذلك  أفريقيا جنوب ورحبت واالجتماعية. االقتصادية التنمية جهود يف ويسهم
 علدى البشدرية املناعدة نقد  بفديوس املصداابت احلوامدل النساء مجيع حصول يف املتمثل اهلدف حتقيق يف

  العكوسة. للفيوسات املضاد العالج

  ومبدا   األوىل   اجلولدة   يف   قب لتهدا   الديت   التوصديات   تنفيدذ   يف   تقددم   من  موزامبيق  أحرزته  مبا  توغو  ورحبت  -629
  التوصديات   غالبيدة   وهلدا ب ق   علدى   الدولدة   توغدو   وهندأت   املعاهدات.   هيئات   إىل   التقارير  لتقدمي  تدابي  من  اختذته 
   املقبولة.   التوصيات   تنفيذ   يف   موزامبيق   مساعدة   إىل   الدويل   اجملتمع   ودعت   الثانية،   اجلولة   عن   الصادرة 

 علددى وأثنددت اإلنسددان، حقددوق ميدددان يف موزامبيددق بتفدداين البوليفاريددة فنددزويال مجهوريددة ونوهددت -630
 إىل االنتبدداه البوليفاريددة فنددزويال مجهوريددة جهددتو و  الشددامل. الدددوري االسددتعراض آليددة مددع لتعاوهنددا الدولددة
 اللجندددة إبنشددداء ورحبدددت اإلنسدددان، حبقدددوق املتعلقدددة الدوليدددة الصدددكوك مدددن سلسدددلة علدددى الدولدددة تصدددديق
  ابريس. ملبادئ وفقاا  املظامل، أمني ومكتب اإلنسان حلقوق الوطنية

 املتعلقدددة الدوليدددة ةنونيددد القا الصدددكوك معظدددم علدددى لتصدددديقها موزامبيدددق علدددى انم فييدددت وأثندددت -631
 الراميدة جلهودهدا موزامبيدق علدى كدذلك  وأثندت اخلاصدة. اإلجدراءات آليدات مدع ولتعاوهندا اإلنسدان حبقوق
 االجتددار، مددن ومحايتهددا املددرأة ضددد التمييددز علددى القضدداء وإىل ابملددرأة، والنهددوض اجلنسددني بددني املسدداواة إىل

 اجلنساين. والعنف اجلنسي، واالعتداء
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  ذلدك   واعتدربت   وبنداءة،   منفتحدة   بدروح   املعنيدة   اجلهدات   مجيدع   مدع   تعاملدت   موزامبيق   أن   زمبابوي   ورأت  -632
  تواصدل   موزامبيدق   أن   والحظدت   اجلدد.   حممدل   علدى   اإلنسدان   حقدوق   جمدال   يف   التزاماته   أيخذ   البلد   أن   على   دليالا 
ع   الدولددة   يف   املعنيددة   امل سسددات   تعزيددز    وأخددياا،   البشددرية.   التنميددة   أنشددطة   مجيددع   يف   املدددين   اجملتمددع   مشدداركة   وت شددجّ 
  املعاهدات.   هيئات   إىل   التقارير   بتقدمي   موزامبيق   التزامات   لتسوية   املبذولة   اجلهود   إىل   زمبابوي   أشارت 

 الثانيدددة. استعراضدددها جولدددة أثنددداء يف إضدددافية معلومدددات لتقددددميها موزامبيدددق علدددى اجلزائدددر وأثندددت -633
 احلصددول بشددأن اجلزائددر قدددمتهما توصدديتان ذلددك يف مبددا التوصدديات، غالبيددة قبلددت موزامبيددق أن والحظدت

 وبشدأن والسدل، البشدرية/اإليدز ملناعدةا نقد  وفديوس املدالراي مكافحدة سديما وال الصدحية، الرعايدة علدى
  املبكر. الفتيات زواج مكافحة

 ،التوصديات غالبيدة ولقبوهلدا دقيقدة معلومات من تقريرها يف ورد ملا موزامبيق على أنغوال وأثنت -634
 الصدددكوك غالبيددة علددى صدددقت موزامبيددق أن أنغددوال والحظددت أنغددوال. قدددمتها الدديت التوصدديات فيهددا مبددا

 وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع  حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية  سيما  وال  اإلنسان،  حقوق  جمال  يف  الدولية
 القاسدية العقوبدة أو لدةعامامل ضدروب مدن وغديه التعدذيب مناهضدة التفاقيدة االختياري والربوتوكول أسرهم
 احلقدددوق تعزيدددز إىل الراميدددة جهودهدددا مواصدددلة علدددى موزامبيدددق أنغدددوال وشدددجعت املهيندددة. أو الالإنسدددانية أو

 والثقافية. واالجتماعية االقتصادية

  وإبنشدائها   ابريدس   ملبدادئ   وفقداا   اإلنسدان   حلقدوق   الوطنية  اللجنة  موزامبيق  إبنشاء  بوتسواان  ورحبت  -635
  وللدزايدة   2019-2015  للفدرتة   احلكدومي   الدربانمج   لوضدعها   مبوزامبيدق   بوتسدواان   وأشدادت  ظدامل. مل ا  أمدني  مكتب 
   الربملان.   يف   عليا   مناصب   يشغلن   الالئي   النساء   عدد   يف   الكبية 

 اجلولدة يف فعلدت كمدا  التوصيات، من العظمى الغالبية قبلت موزامبيق أن إىل الربازيل وأشارت -636
 مطلقداا  التزامداا  موزامبيدق التدزام عدن يدنم الدذي التوصديات، تلك مضمون إىل ضاا يأ أشارت ولكنها األوىل،
 مددددع للتعدددداون اسددددتعداده جمدددددداا  م كددددداا  كلمتدددده  الربازيددددل وفددددد واختددددتم وتعزيزهددددا. اإلنسددددان حقددددوق حبمايددددة

  ابلربتغالية. الناطقة البلدان مجاعة خالل من سيما وال موزامبيق،

 مددع يتسددق مبددا املظددامل أمددني ومكتددب اإلنسددان حلقددوق الوطنيددة نددةاللج إبنشدداء بوروندددي ورحبددت -637
 األشدد ا  حصدول لضدمان جهددود مدن موزامبيدق تبذلده ملددا سدرورها عدن كددذلك  وأعربدت ابريدس، مبدادئ
 علدددى موزامبيدددق بورونددددي وشدددجعت القضدددائية. املعوندددة علدددى حمدددام تكددداليف حتمدددل يسدددتطيعون ال الدددذين
  القضاء. إىل اجلميع جلوء إلمكانية ضماانا  املمارسة هذه مواصلة

 الدزايدة والحظدت التوصديات، من كبياا   عدداا  موازمبيق لقبول سرورها عن فيدي كابو  وأعربت -638
 املتعلقددددة التوصددددية أن ابهتمددددام كددددذلك  فدددديدي كددددابو  والحظددددت املقبولددددة. التوصدددديات عدددددد يف املسددددجلة
 قيدددد وأهندددا تددد رف  مل القسدددري تفددداءخاال مدددن األشددد ا  مجيدددع حلمايدددة الدوليدددة االتفاقيدددة علدددى ابلتصدددديق
  بشأهنا. هنائي قرار اختاذ بغية حالياا  االستعراض

 الصددددكوك علدددى التصددددديق مثدددل جمددداالت يف موزامبيددددق أحرزتددده الدددذي ابلتقدددددم الصدددني ورحبدددت -639
 املدددرأة، حقدددوق ومحايدددة الفسددداد، مكافحدددة وجهدددود الالجئدددني، ومحايدددة اإلنسدددان، حلقدددوق الدوليدددة القانونيدددة
 توصددياهتا، قبوهلددا علددى موزامبيددق الصددني وشددكرت العامددة. الصددحة وخدددمات واإلسددكان التعلدديم وحتسددني

 معاجلدددة وإىل املدددرأة ضددد والعندددف التمييدددز علددى للقضددداء تدددابي اختددداذ إىل الداعيدددة التوصدديات ذلدددك يف مبددا
  السجون. اكتظا 

 وجلهودهدا السياسية احلياة يف املرأة مشاركة تشجيع جمال يف لعملها موزامبيق على كواب  وأثنت -640
 إيدددالء مواصدددلة علدددى موزامبيدددق كدددواب  وحثدددت الصدددحية. التغطيدددة وحتسدددني الفقدددر علدددى لقضددداءا إىل الراميدددة
  اجملاالت. هذه يف املقدمة توصياهتا قبوهلا على الدولة وشكرت اجملاالت، هلذه األولوية
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 العمدال مجيدع حقدوق حلمايدة ليةدو ال االتفاقية على موزامبيق تصديق ابرتياح جيبو  والحظت -641
 ضدددروب مدددن وغددديه التعدددذيب مناهضدددة التفاقيدددة االختيددداري الربوتوكدددول وعلدددى أسدددرهم وأفدددراد املهددداجرين
 جهودهددا تكثيددف علددى الدولددة جيبددو  وشددجعت املهينددة. أو الالإنسددانية أو القاسددية العقوبددة أو املعاملددة
  البلد. يف اجلنسني بني املساواة تعزيز وإىل املرأة ضد التمييز إهناء إىل الرامية

 إىل ابلسدددعي التزامهدددا علدددى بوضدددوح يددددل توصدددية 158 موزامبيدددق قبدددول أبن السدددلفادور وأقدددرت -642
 هدذا يف املضدي مواصدلة علدى موزامبيدق السلفادور وحثت البلد. يف اإلنسان حقوق وتعزيز التنمية حتقيق
 اإلنسان. حقوق محاية صكوك من بعد عليه تصدق مل ما على ابلتصديق التعهد وعلى االجتاه

 الثانيددة، االسددتعراض جولددة عددن املنبثقددة التوصدديات معظددم لقبوهلددا موزامبيددق علددى إثيوبيددا وأثنددت -643
 إنفددداذ أجهدددزة قددددرات بنددداء مواصدددلة إىل الدولدددة دعدددت والددديت إثيوبيدددا قددددمتها الددديت التوصددديات ذلدددك يف مبدددا

 الشدفافية وتعزيدز الرشديد احلكدم دعدائم توطيدد أجل من سادالف ملكافحة متسقة تدابي اختاذ وإىل القانون
 تعزيدددز سدددبيل يف جهدددود مدددن تبذلددده ملدددا موزامبيدددق علدددى إثيوبيدددا أثندددت وأخدددياا، العامدددة. اخلددددمات تقددددمي يف

  الدولة. م سسات

 إجيابيدددة، بدددروح   الشدددامل الددددوري االسدددتعراض عمليدددة يف ملشددداركتها موزامبيدددق علدددى غددداان وأثندددت -644
 متنياهتدددا عدددن غددداان وأعربدددت اإلنسدددان. حقدددوق جمدددال يف عملددده نطددداق بتوسددديع البلدددد التدددزام ىلددد ع يددددل ممدددا

 اجملتمدع مشداركة تشدجيع ويف فيهدا اإلنسدان حقدوق م سسات بتعزيز التزامها جتديد يف ابلنجاح ملوزامبيق
  اإلنسان. حبقوق النهوض أنشطة مجيع يف املدين

 مصلحة ةصاحب أخرى جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 
 اجلهدددات مدددن جهددات ثدددال  ببيددداانت أدلددت ،موزامبيدددق حالدددة اسددتعراض نتدددائج اعتمددداد خددالل -645

 .املصلحة صاحبة األخرى
 مدددع مشدددرتك بيدددان يف ،واملثليدددات املثليدددني ابنددددماج املعنيدددة للجمعيدددات اهلولنددددي االحتددداد وأشدددار -646
 أساس على اإلنسان  حقوق  تطال  اليت  رائماجل  من  العديد  استمرار  إىل  واملثليني،  اتللمثلي  الدولية  الرابطة

 امليدددل ومزدوجدددي واملثليدددني املثليدددات ضدددد والتمييدددز العندددف ذلدددك يف مبدددا اجلنسدددانية، واهلويدددة اجلنسدددي يدددلامل
 قادرة غي احلكومية غي املنظمات تزال وال اجلنسني. صفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنسي
 إىل موزامبيددق االحتدداد اودعدد  الالزمددة. القانونيددة احلمايددة علددى احلصددول أو حبريددة العمددل أو التسددجيل علددى
 الددوري االسدتعراض تجدوال نعد  املنبثقدة اجلنسدانية واهلويدة اجلنسدي ابمليدل املتعلقدة التوصديات مجيع قبول

 عليها. بناءا  والتصرف الشامل
 مددددن املائددددة يف 90 لقبددددو  علددددى مبيددددقاموز  اإلنسددددان حقددددوق عددددن للدددددفاع األفريقددددي امللتقددددى هنددددأو  -647

 عدن امللتقدى وأعرب املرفوضة. التوصيات يف للنظر سريع وطين حوار بدء على الدولة وحث التوصيات.
 القدوات بدني العدائيدة األعمدال إىل وأشدار املقاطعدات. بعد  يف األهليدة احلدروب شديطان عدودة إزاء هقلق

 وحددددث اإلنسدددان. حقدددوق انتهاكدددات مدددن دالعديددد  إىل أدت الددديت املوزامبيقيدددة الوطنيدددة واملقاومدددة املسدددلحة
 ومحايدددة والفسدداد اجلنسددي العنددف ومكافحددة واألمددن السددالم لتعزيددز سياسددي حددوار إجددراء علددى موزامبيددق
 ابملهق. املصابني األش ا 

 خدارج اإلعددام بعمليدات املتعلقدة التقارير عدد سببب قلقها عن الدولية العفو منظمة أعربتو  -648
 واسدتمرار احلكوميدة اجلهدات أيددي علدى املعاملدة سدوء ضدروب من وغيه ذيبالتع أفعالو  القضاء نطاق

 سدداابو، نيددديتويب :سياسديني انشددطني حداليت إىل وأشددارت االنتهاكددات. هدذه علددى العقداب مددن اإلفدالت
 الددذي سيسدتاك، جيدل واألسدتاذ جنددا  لكنده الرصدا  عليده وأطلدق معاملتدده وأسديئت تعسدفاا  اعت قدل الدذي
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 آليدات إبنشداء املتعلقدة التوصدية رفد  يف النظدر إعدادة علدى موزامبيدق الدوليدة العفدو منظمدة وحثدت تل.ق  
 ترتكبهددددا الدددديت اإلنسددددان حقددددوق انتهاكددددات لضددددحااي االنتصدددداف سددددبل تددددوفيو  الشددددكاوى لتقدددددمي فعالددددة

 .التجارية األعمال م سسات

 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 
 180 أيددت قدد املقدمدة، املعلومدات علدى بنداءا  موزامبيدق، إن نسانإلا حقوق جملس رئيس قال -649
 تلقتها. اتتوصي 210 أصل من توصية 30 عددها بتوصيات علماا  وأحاطت توصية
 لتوصدياتا يد  فيمدا ،احلوار أن جمدداا  وأكدت ببياانت أدلت اليت الدول موزامبيق وشكرت -650
 عمددل خطددة موزامبيددق وسددتطلق املدددين. واجملتمددع املعنيددة امل سسددات مددع ابلتعدداون سيسددتمر إليهددا، املشددار
 احملرز. التقدم لتقييم املدة منتصف استعراض وستقدم املقبولة التوصيات لتنفيذ وطنية

 إستونيا  
 ذات األحكدددام جلميدددع وفقددداا  2016 ينددداير/الثاين كدددانون  19 يف إسدددتونيا حالدددة اسدددتعراض أ جدددري -651
 :التالية الواثئق إىل واستند الصلة، ذات ومقرراته اإلنسان وققح جملس قرارات يف الواردة الصلة

 5/1 اجمللدددس قدددرار مرفدددق مدددن )أ(15 للفقدددرة وفقددداا  إسدددتونيا مدددن املقددددم الدددوطين التقريدددر )أ( 
  (A/HRC/WG.6/24/EST/1) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة

 مددن )ب(15 للفقددرة قدداا فو  اإلنسددان حلقددوق السددامية املفوضددية أعدتدده الددذي التجميددع )ب( 
  (A/HRC/WG.6/24/EST/2) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار مرفق
 مرفدق مدن )ج(15 للفقدرة وفقداا  اإلنسان حلقوق السامية املفوضية أعدته الذي املوجز )ج( 

 (.A/HRC/WG.6/24/EST/3) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار
 ،30 جلسدددته يف واعتمددددها إسدددتونيا حالدددة اسدددتعراض نتدددائج يف اإلنسدددان حقدددوق جملدددس نظدددرو  -652

 أدانه(. جيم الفرع )انظر 2016 حزيران/يونيه 23 يف املعقودة
  الشددامل   الدددوري   ابالسددتعراض   املعددين   العامددل   الفريددق   تقريددر   إسددتونيا   حالددة   اسددتعراض   نتددائج   تشددمل و  -653
 (A/HRC/32/7 ،)  قبدل   قدمتده   ومدا   االسدتنتاجات،   و/أو   التوصديات   بشدأن   االستعراض  ضوع و م  الدولة  وآراء  

  معاجلددة   تعداجلَ   مل   الدديت   القضدااي   أو   املسدائل   علددى   وردود   طوعيدة   التزامددات   مدن   العامدة   اجللسددة   يف   النتدائج   اعتمداد 
 (. A/HRC/32/7/Add.1  أيضاا   )انظر   العامل   الفريق   إطار   يف   دارت   اليت   التحاور   جلسة   أثناء   كافية 

 االستعرا    ونتائج   الطوعية  التزاماهتا و  االستنتاجات   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   اء  آر  -1 
ر  -654   الشددامل   الدددوري   سددتعراض ال ا   خددالل   توصددية   181  جمموعدده   مددا   تلقددت   قددد   إسددتونيا   أبن   الوفددد   ذكددّ

  بعدد و   التوصديات.   تلدك   مدن   توصدية   126  الفور   على   الدولة   وأيدت   . 2016  الثاين/يناير   كانون   يف  هبا  اخلا  
  التوصددديات   بشدددأن   موقفهدددا   احلكومدددة   قددددمت   ، عنيدددة امل   ذات   السدددلطات   مجيدددع   مدددع   ومشددداورات   شدددامل   فحددد  
  . 2016  يونيدده / حزيران   يف   اإلنسددان   حقددوق   جملدس   دورة   قبددل   ة مكتوبدد   بصدديغة   توصدية   55  عددددها   البددال    املتبقيدة 
  . توصدية   39  عدددها   بتوصديات   علماا   وأ حي    إستونيا   تأييد ب   توصية   16  حظيت  املتبقية،  التوصيات  بني  ومن 
  علدى   ذلدك   شدمل ي و   . علمداا   هبدا   أ حدي    الديت   التوصديات   ذه هلد   االهتمدام   إيدالء   ستواصل   إستونيا   أن  الوفد  وأكد 
  التصددديق   يف   والنظددر   اإلنسددان   حقددوق   جمددال   يف   لدولددة ل   الدوليددة   لتزامددات ال ل   اا متسددق   استعراضدداا   اخلصددو    وجدده 
 بعد.   فيها   طرفاا   يا إستون   تصبح   مل   اليت   اإلنسان   حقوق   معاهدات   على 
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 التوصديات. تناولتهدا الديت اإلنسدان حقدوق جمداالت مدن عدد عن إضافية معلومات الوفد قدمو  -655
 خطتهدا إعدداد علدى حاليداا  احلكومدة تعكدف أولويدة، ذا جمداالا  ابعتبداره اجلنسني بني ابملساواة يتعلق وفيما

 اختداذ ي تدوخىو  اجلنسدني. بدني املسداواة اسداتيس نفيذلت اا خطط تشمل اليت ،عايةالر  لتنمية األوىل الشاملة
 وسي وسددع اجلنسددانية. النمطيددة لقوالددبل التصددديو  اجلنسددني بددني األجددور يف الفجددوة لتقلددي  تدددابي عدددة
 علددى عددالوةو  األجددر. يف ابملسدداواة املتعلددق القددانوين الشددر  تنفيددذ يف التدددقيق العمددل مفتشددية واليددة نطدداق
 النسددداء ضدددد العندددف مدددن للوقايدددة أورواب جملدددس اتفاقيدددة علدددى ديقللتصددد  خطدددوات إسدددتونيا سدددتت ذ ذلدددك،
 اسطنبول(. )اتفاقية ومكافحتهما املنزيل والعنف
  احلكومدة.   أولدوايت   مدن   ظدل ت   الديت   الطفدل،   حقدوق   حبمايدة  املتعلقة  القضااي  توصيات  عدة  غطت و  -656
  خمتلفدة   محدالت   ن فدذت   قد و   . ل طفال   ة البدني   ة ب و للعق   الصارم   احلظر   على   اجلديد   الطفل   محاية  قانون  وين  
  ملعاجلدة   اا منوذجد   االجتماعيدة   الش ون   ووزارة   الداخلية   وزارة   عدُّ وت  األخية.  السنوات  يف  اإلجيابية  تنشئة ال  بشأن 

 ي. عائل ال   العنف   من   أسر   فيها   تعاين   اليت   احلاالت   يف   املتكرر   اإليذاء   جتنب   يف   ملساعدة ا   بغية   احلاالت 
 املددارس. يف العندف ومنع التنمر من خالية تعليمية بيئة توفيل كبياا   اهتماماا  إستونيا أولت وقد -657
 املدارس. يف التنمر ملنع برامج والبحث التعليم وزارة نفذوت

 لشددباب.ا دىلدد  والكفدداءات احلياتيددة املهددارات لتعزيددز املدددارس يف خاصددة وبددرامج فصددول وت قدددَّم -658
  بشأن مهارات الطالب يكتسب املثال، سبيل على ،الدراسي ملناهجا يف واألمن الصحة  برانمج  وضمن
 الديت االتاحلد  علدى والتعدرف اإلنرتنت، على اآلمن االتصال ذلك يف مبا امل تلفة، امل اطر جتنب كيفية
 ابألش ا . ابالجتار متصلة خماطر على تنطوي قد

 االعتددداء عمندد  إىل هتدددف الدديت ل نشددطة 2015 عددام يف مددنح تصدد صّ  خ   اجلرميددة، منددع جمددال ويف -659
 املتاحدة القانونيدة احلمايدة حتسدني جيدريو  سدنوات. عشدر حدى أعمدارهم تبلد  الذين األطفال على اجلنسي
 تشدددرح كددديل ل طفدددال املالئمدددة احملكمدددة إجدددراءات بشدددأن إعالميدددة مدددواد أعددددت وقدددد العندددف. لضدددحااي
 تدريبيدددددة دورات ون ظمدددددت احملكمددددة. يف شدددددهادةلاب اإلدالء عمليددددة بسددددديطة، بطريقددددة الشدددددهود، ل طفددددال
 لتحسدني احلكومدة اختدذهتا الديت التددابي خمتلدف عدن الوفدد حتدد و  القصدر. مدع نعملو ي الذين للمحققني
 العنف. ضحااي ل طفال املساعدة وتقدمي األطفال على االعتداء حاالت عن الكشف

 علدددى للحصدددول اجلنسدددية حمدددددي غدددي األشددد ا  حتفيدددز مبواصدددلة إسدددتونيا التدددزام الوفدددد وأكدددد -660
 السدامية املتحددة األمدم مفوضدية أطلقتهدا محلدة تددعم احلكومة برحت وما ممكن. وقت أسرع يف اجلنسية
 اجلنسية. انعدام حاالت على القضاء بشأن الالجئني لش ون
 متساوية حبقوق يتمتعون اجلنسية حمددي غي واألش ا   اإلستونيني  املواطنني  أن  الوفد  وأكد -661
 أو لالنت ددداابت لرتشدددحا ويف إليددده، االنضدددمام أو سياسدددي حدددزب إنشددداء يف احلدددق ءابسدددتثنا املمارسدددة، يف

 فدددرتة مندددذ املقيمدددون يتمتدددعو  ة(.كوميددد )احل العامدددة اخلدمدددة يف والعمدددل الربملانيدددة، االنت ددداابت يف التصددويت
 يف ابحلددق اجلنسددية، حمددددي غددي األشدد ا  فدديهم مبددن جنسدديتهم، عددن النظددر بغدد  إسددتونيا، يف طويلددة

 املددواطنني مددن أكثددر حبقددوق قاملندداط بعدد  يف ويتمتعددون احملليددة. احلكومددة جمددالس انت دداابت يف التصددويت
 ميكدن الديت تلدك عددد مدن أكدرب ةأتشدي  دون إليهدا السدفر ميكدنهم اليت الدول عدد أن حيث اإلستونيني،

 دون السدددفر اجلنسدددية حمددددي غدددي ل شدد ا  ميكدددنو  .أتشددية دون إليهدددا السددفر نياإلسدددتوني نيلمددواطنل
 الروسي. واالحتاد األورويب االحتاد من كل  يف أتشية
 بطلدب للتقدم اجلنسية حمددي غي األش ا  حتفي لزايدة خمتلفة تدابي احلكومة اختذت وقد -662

 غددي مددن أن يف املتمثددل مبوقفهددا احلكومددة متسددكت ذاتدده، الوقددت ويف اإلسددتونية. اجلنسددية علددى للحصددول
 عددة اعت مددت وقد جنسيته. اختيار يف احلق ش   لكل وأن ش   يأ على اجلنسية فرض املمكن
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 التجندددديس، إجددددراءات تيسددددي أجددددل مددددن الددددوطين، التقريددددر يف ابلتفصدددديل وصددددفها يددددرد تشددددريعية، تغيدددديات
 اجلنسددية حمددددي غددي األشدد ا  عدددد اخنفدد  ذلددك، ونتيجددة السددن. وكبددار ألطفددالا فائدددةل سدديما وال
 .2016 يونيه/نحزيرا يف املائة يف 6 إىل 1992 عام يف املائة يف 32 من
 األقليددات وأفدراد نياإلسددتوني بدني البطالددة معددالت يف تفدداوتال اخنفداض إىل الوفددد أشدار وبينمدا -663

 الدسدتور مبوجدب مكفولدة واللغويدة واإلثنية القومية األقليات وحقوق مكانة أن جمدداا  الوفد أكد اإلثنية،
 وتددوفر اإلثنيددة األقليددات ابألسدداس تسددتهدف للعمالددة جديدددة مبددادرة حاليدداا  إسددتونيا عدددوت والتشددريعات.

 تتمركدز حدوديدة )منطقدة فيومدا - إيددا مقاطعدة يف العمدل لسدوق الصدعب الوضدع ملعاجلدة إضدافية تدابي
 عدددد بسدبب األخدية اآلوندة يف املنطقددة يف العمالدة حالدة تددهورت وقدد األقليددات(. مدن عاليدة نسدبة هدافي
 الدعم التدابي هذه وستوفر ،التصنيع قطاعات بع  يف واسع نطاق على اجلماعي الفصل حاالت من
 املفصولني. للعمال إضايف تدريب وتوفي املنطقة يف وظائف توليد يف

  فعالدددة ال   قانونيدددة ال   نتصددداف ال ا   خددددمات   علدددى   احلصدددول   الدوليدددة   احلمايدددة   ملتمسدددي   جلميدددع   دومددداا   ي ضدددمن و  -664
  مركدز   يف   إقدامتهم   وأثنداء   م وصوهل   عند   قانونية   ومشورة   جمانية   يومية   استشارية   خدمات   عن   فضالا   رتمجة، ال   وخدمات 
  ميكدنهم   بلغدة   القانونيدة   االنتصداف   وسدبل   حقدوقهم   عدن   شداملة   مبعلومدات   اللجدوء   ملتمسدو   وي زوَّد   . إقامة   أو   احتجاز 
  اإلعاقدة   ذوي و   للقصدر   اخلاصدة   االحتياجدات   وتراعدى   . ة وحمدود   ة ملموس   ألسباب   إال   احتجازهم   ميكن   وال   فهمها. 
  االغتصدداب   أو   للتعددذيب   تعرضددوا   الددذين   واألشدد ا    م أطفدداهل   مددع   العددزب   واألمهددات   واآلابء   واحلوامددل   السددن   وكبددار 
 األش ا .   أولئك   احتجاز   أثناء   ، اجلنسي   أو  اجلسدي   أو   النفسي   العنف   من   أخرى   خطية   أشكال   أو 

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   س جمل   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 
 وفداا. 13 ببياانت أدىل إستونيا، حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -665
  الددوري   االسدتعراض   خدالل   تلقتهدا   الديت   التوصديات   مدن   العديدد   لقبوهلدا   إسدتونيا   علدى   بوتسدواان   أثنت   فقد  -666

  والتنوع   التسامح   تعزيز   إىل   الرامية   جلهودها   الدولة   على   أيضاا   أثنت و   . 2016  يناير / الثاين   كانون   يف   ع قد   الذي   الشامل 
  تبددذهلا   الدديت   اجلهددود   بوتسددواان   الحظددت   وبينمددا   والتمييددز.   والعنددف   الكراهيددة   علددى   التحددري    جتددرمي   خددالل   مددن   الثقددايف 
 وتنفيذها.   املساواة   لسياسات   النهائية   الصيغة   وضع   على   إستونيا   شجعت   اجلنسني،   بني   املساواة   جمال   يف   احلكومة 
 إطدددددار يف بدددددوالايت املكلفدددددني إىل دائمدددددة دعدددددوة وجهدددددت ألهندددددا إبسدددددتونيا بورونددددددي وأشدددددادت -667

 بددني واملسدداواة الفددر  تكدداف  سياسددات بشددأن عمددل خطددة وضددع تقددديرب والحظددت اخلاصددة. اإلجددراءات
 بوروندددي ورحبددت املددرأة. ضددد التمييددز ملكافحددة تدددابي اعتمدداد عددن فضددالا  ،2023-2016 للفددرتة اجلنسددني

 ابألطفددال. املعددين املظددامل أمددني وظيفددة إنشدداء سدديما وال ومحايتهددا، الطفددل حقددوق لتعزيددز املت ددذة بيتددداابل
 التصددديق والحظددت واللغويددة. اإلثنيددة األقليددات اندددماج لتشددجيع جهددود مددن تبذلدده ملددا ابلدولددة وأشددادت

 ي.ئللعاا العنف ملكافحة املت ذة والتدابي اإلعاقة ذوي األش ا  حقوق اتفاقية على
 إىل التقددارير تقدددمي حتسددني بشددأن الصددني قدددمتها توصددية قبوهلددا علددى إسددتونيا الصددني شددكرتو  -668

 تددددابي اعتمددداد علدددى الدولدددة الصدددني وشدددجعت اجملدددال. هدددذا يف قددددراهتا بنددداء وتعزيدددز املعاهددددات هيئدددات
 ية.مقو ال واللغوية اإلثنية األقليات وحقوق كانةم ضمان لزايدة وسياسية وقضائية تشريعية

 هيئدددات خمتلدددف قددددمتها الدديت التوصددديات بعددد  ملعاجلدددة املت ددذة ابلتددددابي أورواب جملدددس رحددبو  -669
 ضدددد والتمييدددز اجلنسدددية، عددددميي مدددن الكبدددي العددددد ذلدددك يف مبدددا قضدددااي، عددددة بشدددأن لددده ةتابعددد ال الرصدددد

 يف القددانون اذنفدد إب املكلفدني املددوظفني أيددي علددى للقددوة املفدر  االسددت دام ادعداءاتو  ة،قوميدد ال األقليدات
 للغات األورويب امليثاق على التصديق إىل إستونيا أورواب جملس دعاو   الشرطة.  اتقو   مراكز  ويف  السجون
 اسطنبول. واتفاقية األقليات لغات أو اإلقليمية
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 ومحايددة وتعزيددز القدانون وسدديادة للدميقراطيدة األولويددة أعطدت إسددتونيا أن تقدديرب غدداان والحظدت -670
 وجهددت ألهنددا إبسددتونيا وأشددادت والدددويل. الددوطين الصددعيدين علددى األساسددية واحلددرايت ناإلنسددا حقددوق
 80 من أكثر  إستونيا  بقبول  غاان  ورحبت  اخلاصة.  اإلجراءات  إطار  يف  بوالايت  املكلفني  إىل  دائمة  دعوة
 غاان. هامتقد اليت التوصيات ذلك يف مبا الثاين، االستعراض خالل إليها املقدمة التوصيات من املائة يف

 التعبددي، حريدة احددرتام بشدأن توصددياهتا إسدتونيا بقبدول علمدداا  اإلسدالمية إيددران مجهوريدة أحاطدتو  -671
 والدديين اإلثدين األصدل أسداس علدى للتمييدز للتصدي تدابي واختاذ ل قليات، النمطية القوالب من احلدو 

 جمتمعات  ضد  ابلتمييز  املتعلقة  اتالتوصي  خمتلف  يف  عنها  املعرب  نفسها  الشواغل  عن  أعربتو   واللغوي.
 يتصدل ومدا األجاندب وكدره ،العنصدري والتمييدز األطفدال، ضدد العندف سيما وال ،عائليال والعنف الروما،
  األولوية. سبيل على القضااي هذه معاجلة على إستونيا وحثت تعصب، من بذلك
 املصددلحة صدداحبة اجلهددات خمتلددف مددع الواسددعة واملشدداورات الشددامل التقريددر أن التفيددا ذكددرتو  -672

 عمليددددة مددددع البندددداء إسددددتونيا تعدددداون علددددى تدددددل أمددددور التوصدددديات جلميددددع ويلأ   الددددذي الشددددامل واالهتمددددام
 علدى وهدي التفيدا. قددمتها الديت للتوصديات الدولدة قبدول ابرتيداح والحظدت الشدامل. الددوري االستعراض

 التحداور جلسدة أثنداء بدديتأ   الديت دةاملفيد  واملالحظدات القيمدة املناقشدات مدن ستسدتفيد احلكومة أن ثقة
 إىل الراميدة احلكومدة جهدود يف أكثدر سيسدهم النداجح االسدتعراض وأن العامدل الفريدق إطار يف دارت اليت
 اإلنسان. حقوق وتعزيز محاية
 أربدع ،2016 ينداير/الثاين كانون  يف أجري الذي االستعراض أثناء قدمت، أهنا النرويج ذكرتو  -673

 املدددوارد وختصدددي  الكراهيدددة، خطددداب ومكافحدددة اجلنسدددية، علدددى واحلصدددول ليدددات،قاأل بشدددأن توصددديات
 مددن توصديات ثددال  أن ابرتيداح توالحظدد  املعاملدة. يف واملسدداواة اجلنسدني بددني ملسداواةاب املعددين لمفدوضل

 الرابعدة التوصدية بشدأن تفسديات اإلضدافة وثيقة يف قدمت إستونيا وأن الفور على ق بلت التوصيات هذه
 .علماا  هبا أ حي  اليت
 قدددمتها الدديت التوصدديات ذلددك يف مبددا التوصدديات، أغلبيددة لقبوهلددا ابحلكومددة ابكسددتان وأشددادت -674

 واألطفدددال النسدداء فددديهم مبددن مواطنيهدددا، حلمايددة جهدددوداا  بددذلت إسدددتونيا أن تقددديرب والحظدددت ابكسددتان.
 اإلعاقة. ذوو واألش ا 

 حظدر بشدأن الروسدي االحتداد قددمها توصديات  الث قبلت إستونيا أن الروسي االحتاد والح  -675
 ابألشد ا . واالجتدار الكراهيدة خطداب ومكافحدة عليده، وحتدرض العنصدري للتمييز تروج اليت املنظمات
 األقليدات بقضدااي املعدين املظدامل أمدني منصدب إبنشداء املتعلقدة التوصيات ت يد مل إستونيا أن بقلق والح 
 القدددوات أفدددراد مشددداركة ووقدددف واللغدددة، اإلثدددين األصدددل أسددداس علدددى مدددلالع يف التمييدددز ومعاجلدددة القوميدددة،
 السابقني. النازيني املتعاونني متجد اليت السنوية الذكرى" "أحدا  يسمى فيما اإلستونية املسلحة

 أثنددددداء ةقدمددددد امل توصدددددية 181 عدددددددها بدددددال ال التوصددددديات مدددددن العديدددددد أن سدددددياليون الحظدددددتو  -676
 حلمايددة الدوليددة االتفاقيددة علددى التصددديق علددى الدولددة وشددجعت نيا.تو إسدد  تأييدددب حظيددت قددد االسددتعراض

 اجلنسدية، انعددام حاالت من أفضل محاية توفر سياسات وتنفيذ القسري االختفاء من األش ا  مجيع
 الدوليدددة العمدددل منظمدددة واتفاقيدددة اجلنسدددية، انعددددام بشدددأن تدددنياملنطبق املتحددددة ألمدددما يتاتفددداقي يشدددمل مبدددا

 العمدددال بشدددأن الدوليدددة العمدددل منظمدددة واتفاقيدددة ،(169 )رقدددم 1989 والقبليدددة، ةصدددلياأل الشدددعوب بشدددأن
 (.189 )رقم 2011 املنزليني،

 مددن الثقددايف والتنددوع التسددامح شددجيعلت إسددتونيا اختددذهتا الدديت اخلطددوات طاجيكسددتان والحظددت -677
 اجلنسني. بني واملساواة القومية األقليات وحقوق والتعليم التشريعات حتسني زايدة خالل
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 أن ابرتيددداح والحظدددت اإلنسدددان. حقدددوق جمدددال يف احملدددرز التقددددم علدددى إسدددتونيا ألبانيدددا هندددأتو  -678
 واعتمداد الرومدا مجاعدة حالدة حتسدني بشدأن ألبانيدا قددمتها الديت التوصديات االعتبار يف أخذت قد إستونيا

 ألفدددددرادا مدددددن نيهمشددددد ملوا نياحملدددددروم صددددداحلل سددددديما ال الوصدددددول، إمكانيدددددة وحتسدددددني شددددداملة، اسدددددرتاتيجية
 املعدددين املظدددامل أبمدددني يتعلدددق فيمدددا مسدددتمر تقددددم مدددن أحرزتددده ملدددا الدولدددة علدددى أيضددداا  أثندددتو  واجلماعدددات.
 والفئات  اإلعاقة  ذوي  ل ش ا   االجتماعية  الرعاية  إطار  إلصالح  املناسبة  التدابي  هاختاذالو   ابألطفال
 األخرى. الضعيفة

 مصلحة صاحبة ىأخر  جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 
 األخدرى اجلهدات مدن واحددة ةجهد  ببيدان أدلدت إسدتونيا، حالدة اسدتعراض نتدائج اعتمداد خالل -679

 .املصلحة صاحبة
 لعمالددةا بشددأن عمددل خطددة العتمدداد احلكومددة خطدد  ووتدد  رايددتس هيددومن منظمددة الحظددتو  -680

 إسدددتونيا ييددددأتب رحبدددت نمددداوبي الفدددر . وتكددداف  اجلنسدددني بدددني واملسددداواة واإلدمددداج االجتماعيدددة واحلمايدددة
 اجلنسدية، علدى طويلدة فدرتة مندذ املقيمدني حصدول وتيسدي اجلنسدية انعدام حاالت من احلد بشأن توصيةل

 الحظدتو  اإلثنيدة. واألقليدات اجلنسدية عددميي األشد ا  حقدوق حلمايدة األولويدة إبعطاء الدولة أوصت
 شددأن شددأهنا تجددنس،ال دون  ددول حتدددايا  متثددل تددزال ال اللغويددة الشددرو  أن ووتدد  رايددتس هيددومن منظمددة
 طويلدة فدرتة مندذ املقيمدني الفقدراء حصدول أجدل مدن لددخلاب املتعلقدة الشدرو و  النسدبية لتجدنسا تكداليف
 مدددن عددددد شدددغل ميكدددنهم وال كاملدددة  سياسدددية حبقدددوق اجلنسدددية عددددميو السدددكان يتمتدددع الو  اجلنسدددية. علدددى

 اجلنسدددي امليدددل ومزدوجدددي واملثليدددني املثليدددات محايدددة أحدددل مدددن أكثدددر العمدددل للحكومدددة ينبغددديو  .الوظدددائف
 خددالل مددن اجلنسددانية اهلويددة مغددايري كددرهو  املثليددني هكددر   علددى القددائم العنددف مددن اجلنسددانية اهلويددة ومغددايري
 توصدديات عدددة مددع متاشددياا  ،اتالتشددريع يف إجرامددي كدددافع  صددراحة اجلنسددانية واهلويددة اجلنسددي امليددل إدراج
 الشامل. الدوري االستعراض مناقشة أثناء مقدمة

 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 
 142 أيدددت قددد املقدمددة، املعلومددات علددى بندداءا  إسددتونيا، إن اإلنسددان حقددوق جملددس رئدديس قددال -681
 تلقتها. ةتوصي 181 أصل من توصية 39 عددها بتوصيات علماا  وأحاطت توصية
 على إستونيا يف لحالةل الشامل الدوري االستعراض  يف املشاركني  مجيع  الوفد  شكر  ،اخلتام  يفو  -682

 وقددد االسددتعراض. ائجنتدد  اعتمدداد أثنداء هبددا ديلأ   الدديت املشددجعة البيداانت ذلددك يف مبددا وإسددهاماهتم، تعداوهنم
 مواصددلة علددى احلكومددة وستسدداعد إلسددتونيا قيمددة جتربددة االسددتعراض مددن النشددطة املشدداركة هددذه جعلددت
 حقدددوق ابلتزامدددات للوفددداء جهودهدددا بدددذل احلكومدددة وستواصدددل البلدددد. يف اإلنسدددان حقدددوق حالدددة حتسدددني
 واعتدددربت االسدددتعراض. مدددن الثالثدددة ةولددد اجل يف ريراتقددد  تقددددميلو  االسدددتعراض إطدددار يف هبدددا املتعهدددد اإلنسدددان
 اإلنسان. حقوق جملس جناح أمثلة من مثال الشامل الدوري االستعراض عملية إستونيا

 ابراغواي  
 ذات األحكددام جلميددع وفقدداا  2016 يندداير/الثاين كددانون  20 يف ابراغددواي حالددة اسددتعراض أ جددري -683
 :التالية الواثئق إىل واستند الصلة، ذات ومقرراته اإلنسان حقوق جملس قرارات يف الواردة الصلة

 5/1 اجمللددس قددرار مرفددق مددن )أ(15 للفقددرة وفقدداا  ابراغددواي مددن املقدددم الددوطين التقريددر )أ( 
  (A/HRC/WG.6/24/PRY/1) 16/21 اجمللس قرار فقمر  من 5 والفقرة
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 مددن )ب(15 للفقددرة وفقدداا  اإلنسددان حلقددوق السددامية املفوضددية أعدتدده الددذي التجميددع )ب( 
  (A/HRC/WG.6/24/PRY/2) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار مرفق
 مرفدق مدن )ج(15 للفقدرة قداا فو  اإلنسان حلقوق السامية املفوضية أعدته الذي املوجز )ج( 

 (.A/HRC/WG.6/24/PRY/3) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار
 ،28 جلسدددته يف واعتمدددها ابراغدددواي حالددة اسدددتعراض نتددائج يف اإلنسدددان حقددوق جملدددس نظددرو  -684

 أدانه(. جيم الفرع )انظر 2016 حزيران/يونيه 23 يف املعقودة
 الدددددوري ابالسدددتعراض املعددددين العامدددل الفريدددق تقريددددر ابراغدددواي حالدددة اسددددتعراض نتيجدددة تشدددملو  -685

 االسددددتنتاجات، و/أو التوصدددديات بشددددأن االسددددتعراض موضددددوع الدولددددة وآراء (،A/HRC/32/9) الشددددامل
 اليت القضااي أو املسائل على وردود طوعية التزامات من العامة اجللسة يف النتائج اعتماد قبل قدمته وما
 أيضددددددداا  )انظدددددددر العامددددددل الفريدددددددق إطددددددار يف دارت الددددددديت التحددددددداور جلسددددددة أثنددددددداء كافيددددددة  معاجلدددددددة تعدددددداجلَ  مل

A/HRC/32/9/Add.1.) 

 االستعرا    ونتائج   الطوعية  التزاماهتا و  االستنتاجات   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1 
 جملدس أمدام كلمدة  جنيدف يف حددةاملت األمدم مكتب لدى لباراغواي الدائم واملمثل السفي ألقى -686

 .هبا اخلا  الثاين الشامل الدوري ستعراضالا اختتام على ابراغواي رد لتقدمي اإلنسان حقوق
 ومحايتها. اإلنسان حقوق لتعزيز الشامل الدوري االستعراض آلية أمهية جديد من الوفد أكدو  -687

 مددن توصددية 187و هبددا، اخلددا  األول سددتعراضالا خددالل تلقتهددا الدديت التوصدديات مجيددع ابراغددواي وقبلددت
 تقرير بتقدمي  لتزامهااب  أيضاا   وفت وقد  .هبا  اخلا   الثاين  ستعراضالا  أثناء  إليها  ق دمت  توصية  193  أصل
 التوصيات. تنفيذ يف احملرز التقدم إلبراز مرحلي
 م سسدددة 30 مدددن أكثدددر مدددع مشددداورات إجدددراء الثددداين لالسدددتعراض الدددوطين التقريدددر إعدددداد ومشدددل -688

 مشداورات وأجريدت والقضدائية. والتشدريعية التنفيذيدة الفدروع عدن ممثلدني مدن م لدف صياغة فريقو  وطنية،
 حقددوق شددبكة مددن جددزءاا  كانددت  الدديت اإلنسددان، حلقددوق الوطنيددة وامل سسددات املدددين اجملتمددع منظمددات مددع

 التنفيذية. للسلطة اإلنسان
 التوصديات تنفيدذ لرصدد إلكدرتوين نظام امابست د امل سسات بني التنسيق آلية التقرير أعدتو  -689

 بده حظيدت الدذي تنويدهلل الدولدة ارتيداح الوفد كرر  الصدد، هذا ويف اإلسبانية(. ابللغة "سيمور" )يسمى
 دولة. 45 من أكثر قبل من السابق االستعراض خالل ابراغواي

 الثداين االسدتعراض خدالل اهتمدام مدن ةاملراقب اجلهاتو  الدول أبدته ملا الدولة تقدير الوفد كررو  -690
 187 ابراغدددواي قبلدددت التوصددديات، هدددذه بدددني ومدددن توصدددية. 193 عدددددها البدددال  التوصددديات خدددالل مدددن

 لآللية. البناءة ابلروح منها اعرتافا وذلك توصية.
 وفيمددددا .6-105 إىل 1-105 مددددن اتالفقددددر  يف الددددواردة ابلتوصدددديات علمدددداا  ابراغددددواي أحاطددددتو  -691
 علددى صدددقت ابراغددواي أن أتكيددد املهددم مددن ،2-105و 1-105 الفقددرتني يف ةالددوارد ابلتوصدديات يتعلددق

 عمليدة زالت ماو  الثالث االختياري الربوتوكول على ووقعت الطفل حقوق التفاقية اختياريني بروتوكولني
 منو  2-105و 1-105 الفقرات يف الواردة التوصيات فنن حتديداا، أكثر وبشكل جارية. عليه التصديق

 احلياة. يف احلق تضمن اليت الدولية وااللتزامات الدستورية األحكام مع تتعارض 6-105 إىل 105-4
 . 2016  يناير / الثاين   كانون   يف   أجري   الذي   االستعراض   منذ   احملرز   التقدم   بع    عن   أيضاا   الوفد   وأبل   -692
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 شدددروعامل التشدددريعية للجمعيدددة التابعدددة اإلنسدددان حقدددوق جلندددة عرضدددت ،2016 أبريل/نيسدددان يفو  -693
 إنشداء قدرتحامل هدذا تضدمن كمدا  اإلعدالم. ووسدائ  الصدحفيني ومحايدة التعبدي حبريدة املتعلق قانونلل األول
 الفصل خالل الصدد هذا يف النطاق واسعة مشاورات إجراء املتوخى ومن الصحافة. حلماية وطنية آلية
 الصحفيني. نقابة مع سيما وال ،2016 عام من الثاين
 ومدن للقدانون. وفقداا  جديدد، مظدامل أمدني اختيدار عمليدة علدى حاليداا  التشدريعية اجلمعيدة وتعكدف -694
 .2016 عام من الثاين الفصل خالل جديد مظامل أمني تعيني من االنتهاء املتوقع
 قتدل حداالت أي تسدجيل عددم الوفدد أكدد الوفدود، بعد  قددمتها اليت ابإلشارات يتعلق وفيما -695

 عن املدافعني مجيع متتع أتكيد  يف  رغبتها  عن  ابراغواي  وأعربت  البلد.  يف  اإلنسان  حقوق  عن  للمدافعني
 الدستورية. والضماانت احلرايت  ميع البلد يف اإلنسان حقوق
 تنفيذ  خالل  من  األطفال  عمل  يف  املائة  يف  5  بنسبة  اخنفاض  حتقق  العمل،  حبقوق  يتعلق  وفيما -696

 .ةالشاب ةلاعمال ومحاية األطفال عمل على للقضاء الوطنية االسرتاتيجية
 قددانون مشددروع أ عددد وقددد األطفددال(. عمددل أشددكال )أحددد criadazgo ممارسددة إىل أيضدداا  وأشددي -697
 العتماده. الربملان إىل وسيقدم العقوابت قانون يف جرمية اابعتباره املمارسة هذه إلدراج
 وظيدددفت حتظدددر الددديت زيل،املنددد  ابلعمدددل املتعلقدددة التشدددريعات نفددداذ بددددء علدددى الضدددوء الوفدددد وسدددل  -698

 املنزيل. العمل ألداء سنة 18 عن أعمارهم تقل الذين األش ا 
 تغطية على  حلصولاب  والعامة  اخلاصة  املدارس  يف  املعلمني  تلزم  اليت  التشريعات  إىل  الوفد  شاروأ -699

 االجتماعي. الضمان
 كوسددديلة  القدددانوين غدددي عمدددلال ومكافحدددة الرمسيدددة العمالدددة لتعزيدددز بدددرانمج إىل أيضددداا  الوفدددد شدداروأ -700
 العمل. سوق يف الدخل يف التفاواتت ملعاجلة
 األحكدام تنفيدذ متابعدة إىل الوفد شارأ األصليني، للسكان اإلنسان حقوق عن احلديث وعند -701

 هوايماكسدداو سا جمتمعددات قضدداايب يتعلددق فيمددا اإلنسددان حلقددوق األمريكيددة البلدددان حمكمددة عددن الصددادرة
 األحكام. هذه تنفيذ يف احملرز التقدم إىلو  ،أكسا وايكي كاسيك  وساكاموك

 مبجتمددع يتعلددق فيمددا وقائيددة تدددابيب أيضدداا  اإلنسددان حلقددوق األمريكيددة البلدددان جلنددة رتمدد أ قدددو  -702
 التدابي. لتلك لالمتثال جارية واجلهود عزلة. يف يعي  الذي ،يغوسوديتوتوبي أيوريو األصليني  السكان

 الوطنيدة سياسدةال إقدرار مثدل احملدرز، التقددم أوجده عن وأبل  الطوعي ابراغواي تزامال الوفد وأكد -703
 اإلعاقدددددة، ذوي ل شددددد ا  اإلنسدددددان حقدددددوق بشدددددأن الوطنيدددددة العمدددددل وخطدددددة اهلجدددددرة، بشدددددأن اجلديددددددة

 الطبيعية. الرضاعة ودعم اإلنسان، حقوق ومحاية تعزيز أجل من املعتمدة والتشريعات
 اإلنسددددان حقددددوق تعزيددددز إىل الراميددددة املبددددادرات تشددددجيع مبواصددددلة راغددددواياب التددددزام الوفددددد وأكددددد -704

 الدددوري االسددتعراض آليددة دعددم مواصددلة علددى الدددول وشددجع للدولددة. الدوليددة لاللتزامددات وفقدداا  ومحايتهددا،
 مدن الشدامل الددوري االسدتعراض توصديات تنفيدذ أجدل مدن العمدل إىل الددول ابراغدواي ودعدت الشامل.
 البلدان. يف أتثي هلا يكون أن كنمي فعالة نظم خالل

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 
 وفود. عشرة ببياانت تأدل ابراغواي، حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -705
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 الدولددددة مشدددداركة وتددددربز الشددددامل. ريالدددددو  االسددددتعراض يف ابراغددددواي مبشدددداركة الربازيددددل ورحبددددت -706
 من عملوا من جلميع جيد ومثال تشجيع مبثابة كان  مما والتعاون، احلوار  على  وانفتاحها  التزامها  مستوى
 جانددب إىل ،تقريبدداا  التوصدديات مجيددع قبددول قددرار عددزز قدددو  اإلنسددان. حلقددوق الدددويل النظددام حتسددني أجددل
 مشداركة وجهدا اللدذين النيدة وحسدن الشفافية التوصيات، ذلتنفي املت ذة اإلجراءات على تعليقات تقدمي
 عددن املدددة ملنتصددف مرحلددي تقريددر بتقدددمي الدولددة اللتددزام تقددديرها عددن الربازيددل وأعربددت العمليددة. يف الدولدة
 النظدام فعاليدة لتعزيدز مهمدة أداة التوصديات تنفيدذ لرصدد الدولدة نظدام أبن مقتنعدة وهي التوصيات. تنفيذ
 .التجربة هذه لتقاسم ابراغواي ابستعداد ورحبت الوقائي. ب عده ذلك يف مبا نسان،اإل حلقوق الدويل
 تنفيددددذ ورصددددد متابعددددة أجددددل مددددن اا وطنيدددد  اا نظامدددد  وتنفيددددذها هالوضددددع ببدددداراغواي كددددواب  وأشددددادت -707

 عن كواب  وأعربت أخرى. بلدان مع  هاتتقامس  مفيدة  كأداة  للدولة  األول  االستعراض  يف  الواردة  التوصيات
 لبدداراغواي ومتنددت األطفددال. وعمددل املددرأة ضددد والعنددف ابلتمييددز املتعلقددة توصددياهتا الدولددة لقبددول يرهاتقددد

 املقبولة. التوصيات مجيع تنفيذ يف النجاح
 وقد اإلنسان. حقوق وتعزيز حبماية املتعلقة لتزاماهتااب وفائها على ابراغواي  السلفادور  هنأتو  -708
 حقددوق حالدة لتحسددني السياسدية إرادهتددا توصدية، 193 أصددل مدن وصدديةت 187 هاتأييددب ابراغددواي، أثبتدت
 اإلنسدان حلقوق األساسية الدولية الصكوك على والتصديق التقارير عرض أظهر وقد البلد. يف اإلنسان
 ابراغواي السلفادور وحثت ومحايتها. اإلنسان حقوق تعزيز يف قدماا  للمضي الواضحة السياسية اإلرادة
 .هاوتعزيز  ابراغواي لسكان اإلنسان حقوق مايةحب وضالنه مواصلة على
 أجددل مددن الدددويل الصددعيد علددى والتعدداون احلددوار ابسددت دام هدداقرار إل ببدداراغواي غدداان وأشددادت -709
 ابراغدواي يف دليدل وضدع خاصدة بصدفة غداان والحظدت البلدد. يف ومحايتهدا اإلنسدان حقوق تعزيز حتسني
 التوجيهيدة املبدادئ عدن فضدالا  األصدلية، الشدعوب عدالدة نظدام عمد  الدولدة عدالدة نظام مواءمة إىل يهدف
 قدد توصدياهتا أن تقدديرب غداان والحظدت العدالة. إىل اإلعاقة ذوي واألش ا  السن كبار  وصول بشأن
 الددويل للعهدد االختيداري الربوتوكدول علدى ابلتصدديق املتعلقدة التوصدية سيما ال ابراغواي، تأييدب حظيت
 أشددكال مجيددع علددى للقضدداء الدوليددة االتفاقيددة علددىو  والثقافيددة واالجتماعيددة تصدداديةاالق ابحلقددوق اخلددا 
 التوصيات. تنفيذ يف التوفيق لباراغواي تومتن العنصري، التمييز
 ابجلهدددود ورحبدددت توصدددية. 193 أصدددل مدددن توصدددية 187 قبدددول علدددى ابراغدددواي هددداييت هندددأتو  -710

 األطفدددال. ضدددد العندددف ومكافحدددة األطفدددال بعمدددل قدددةاملتعل القدددوانني وتطبيدددق تعزيدددز أجدددل مدددن املتواصدددلة
 متابعة أجل من املدين، اجملتمع مع سيما وال الوطنية، املشاورات مواصلة على  ابراغواي  هاييت  وشجعت
 الدولدة هداييت وهندأت الطفدل. حقدوق التفاقيدة االختيارية الربوتوكوالت يف الواردة ألحكاما تنفيذل أفضل
 التوصدديات تنفيددذ رصددد نظددام يسددمى إلكددرتوين ونظددام امل سسددات بددني ةمشددرتك تنسدديق آليددة إنشدداء علددى
 اهليئددات مددع وثيددق تعدداون يف والعمددل التوصدديات تنفيددذ دعددم إىل الدددويل اجملتمددع هدداييت ودعددت .(سدديمور)

 اإلنسان. حقوق حالة حتسني هبدف املدين، اجملتمع منظمات ذلك يف مبا الوطنية،
 ذلددددك يف مبددددا التوصدددديات، علددددى ابراغددددواي بددددردود علمدددداا  ةاإلسددددالمي إيددددران مجهوريددددة وأحاطددددت -711

 وضدمان ،األصدلية الشدعوب جمتمعات ضد التمييز أشكال مجيع  ظر قانون ابعتماد املتعلقة التوصيات
 أشدكال مجيدع بوضدوح ظرحت اتتشريع واعتماد الشامل،و  اجليد التعليم على ةلغوارانياب الناطقني حصول
 يتعلدددق فيمدددا قلقهدددا دول عددددة طرتوشدددا ابألشددد ا . لالجتدددار حدددد عووضددد  ،ل طفدددال البدنيدددة العقوبدددة
 يف األمهددات وفيدات معدددل وارتفداع للمحاكمددة السدابق االحتجدداز وانتشدار ابألشدد ا  االجتدار مبسدتوى
 التوصديات، لتنفيدذ وعمليدة قانونيدة خطدوات اختداذ علدى ابراغواي اإلسالمية إيران مجهورية وحثت البلد.
 لبداراغواي ابلنسبة حيوية أمهية ذات جماالت للقلق املثية القضااي هذه تظل أن إىل تطلعها عن وأعربت
 الثالث. االستعراض سبقت اليت الفرتة خالل
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  بتعزيددز   الدولددة   التددزام   علددى   يدددل   ممددا   التوصدديات،   أغلبيددة   قبلددت   ابراغددواي   أن   قيغيزسددتان   والحظددت  -712
  موارد   ختصي    بشأن   قيغيزستان   توصيات   ت قبل   ابراغواي  أن  تقدير ب  والحظت  ومحايتها.  اإلنسان  حقوق 
  فقددر   ملكافحددة   فعالددة   اسددرتاتيجية   وتنفيددذ   ووضددع   اإلنسددان،   حلقددوق   الوطنيددة   للم سسددات   كافيددة   وبشددرية   ماليددة 

  أبن   مقتنعدة   وقيغيزسدتان   التعلديم.   يف   ابحلدق   كدامالا   متتعداا   األطفال   متع يت   كي ل   إضافية   تدابي  واختاذ  األطفال، 
 التوصيات.   تنفيذ   يف   النجاح   لباراغواي   ومتنت   الطفل.   حقوق   محاية   سيعزز   التوصيات   هذه   تنفيذ 
 مدددددن كبدددددياا   عددددددداا  قبلدددددت ابراغدددددواي أن تقدددددديرب الشدددددعبية الدميقراطيدددددة الو مجهوريدددددة والحظدددددت -713

 أحرزته ملا ابلدولة وأشادت الشعبية. الدميقراطية الو مجهورية قدمتهما توصيتان ذلك يف مبا التوصيات،
 ذوي واألشددد ا  والطفدددل املدددرأة وحقدددوق الصدددحية والرعايدددة لتعلددديماب النهدددوض  يددد  مدددتفي تقددددم مدددن

 الفقر. ومكافحة عائليال للعنف التصدي ي  مافيو  ،اإلعاقة
 يف النجدداح للدولددة ومتنددت التوصدديات أغلبيددة ابراغددواي لقبددول تقددديرها عددن ابكسددتان أعربددتو  -714
 حقدددوق ومحايدددة تعزيدددز جمدددال يف تقددددماا  راغدددواياب إلحدددراز تقدددديرها عدددن أيضددداا  وأعربدددت .التوصددديات تنفيدددذ

 مدع املسدتمر الدولدة تعداونب ورحبدت اإلعاقدة. ذوي واألش ا  والطفل املرأة حقوق سيما وال اإلنسان،
 ابلنظدر اللتزامهدا ببداراغواي ابكسدتان وأشدادت املعاهددات. هيئدات ذلدك يف مبا اإلنسان، حقوق آليات
 تومتددد  والثقافيدددة. واالجتماعيدددة االقتصدددادية احلقدددوق زيدددزوتع اإلنسدددان حقدددوق صدددكوك علدددى التصدددديق يف

 التوصيات. تنفيذ يف النجاح كل  للدولة
 للحدد الدوطين الدربانمج لتنفيدذ ابراغدواي تبدذهلا الديت اجلهدود علدى الضدوء طاجيكستان وسلطت -715
 أفضدددل. بشدددكل البيئيدددة االسدددتدامة وضدددمان ل راضدددي األفضدددل االسدددت دام علدددى والتشدددجيع الفقدددر، مدددن

 ومتندت الدولدة. يف التعلديم نظدام وحتسدني ابألشد ا  االجتدار مندع أجل من الكثي إجناز أيضاا  والحظت
 وتعزيزها. اإلنسان حقوق محاية نظام حتسني يف النجاح من املزيد لباراغواي طاجيكستان

 مصلحة صاحبة أخرى جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 
 اجلهدددات مدددن جهدددات سدددت ببيددداانت لدددتأد راغدددواي،اب حالدددة اسدددتعراض نتيجدددة اعتمددداد خدددالل -716

 .املصلحة صاحبة األخرى
 توصية 13  تلقت  قد  ابراغواي  أن املهم  من  أن  اإلنسان  حلقوق  الدولية  اخلدمة  منظمة  اعتربتو  -717
 التوصديات هدذه مدن توصدية أي أن املنظمدة تدرى وال ،اإلنسدان حقدوق عدن املددافعني محاية مسألة بشأن
 الدددديت اجلسددديمة ابمل ددداطر ،توصدددياهتا خدددالل مدددن اعرتفددددت، الددديت الددددول وشدددكرت ابلكامدددل. فدددذتن   قدددد

 التوصدديات لتنفيددذ مالئمددة بيئددة ابراغددواي هتيددئ لكددي أندده ورأت اإلنسددان. حقددوق عددن املدددافعون يواجههددا
 عدن يددافعون ملدن آمندة بيئدة تدوفر وتشدريعات سياسدات السرعة وجه على تعتمد أن عليها جيب املقبولة،
 ان.اإلنس حقوق
 بعملية ابراغواي  اللتزام  تقديرها  عن  والتنمية  السكان  أجل  من  للعمل  الكندية  املنظمة  أعربتو  -718

 ومدع اجلنسدية. ابحلقدوق املتعلقدة التوصديات مل تلدف الدولدة تأييددب ورحبدت الشامل. الدوري االستعراض
 تددزال ال التنفيددذ، قيددد أهنددا أو فددذتن   أهنددا علددى التوصدديات بعدد  حددددت ابراغددواي أن حددني يفو  ذلددك،
 واملثليدددني املثليدددات ضدددد والتمييدددز اجلنسدددني بدددني املسددداواة عددددم ظهدددرت وممارسدددات وسياسدددات قدددوانني هنددداك

 أسدفها عن املنظمة وأعربت اجلنسني. صفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي
 علددى ابراغدواي وشددجعت اإلجهداض بشدأن اتتشددريع سدن إىل الداعيدة التوصدديات ت يدد مل ابراغدواي ألن
 الصدد. هذا يف موقفها يف النظر إعادة
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 النسدددداء حقددددوق بشددددأن البددددال  قلقدددده عددددن ةواألخالقيدددد  ةاإلنسدددداني للقدددديم الدددددويل االحتدددداد أعددددربو  -719
 ثقيددددفت وجددددود عدددددم والحدددد  واإلجنابيددددة. اجلنسددددية احلقددددوق جمددددال يف سدددديما وال ابراغددددواي، يف والفتيددددات
 النساء دينت اليت التشريعات مجيع إلغاء على ابراغواي وحث واإلجنابية.  نسيةاجل  احلقوق  بشأن  مناسب
 اجلنسددددية الصددددحة بشددددأن قددددانون واعتمدددداد ،اإلجهدددداض خدددددمات ومقدددددمي اإلجهدددداض بسددددبب والفتيددددات
 وتنفيددذ املددرأة، ضددد التمييددز أشددكال مجيددع علددى القضدداء اتفاقيددة مددع احملليددة تشددريعاهتا ملواءمددة واإلجنابيددة،
 املرأة. ضد العنف على والقضاء املرأة حبقوق نهوضلل سياسات

 الشدامل الددوري االسدتعراض يف ابراغدواي مبشداركة للطفولدة الدويل الكاثوليكي املكتب رحبو  -720
 الددددوري االسدددتعراض توصددديات متابعدددة لتيسدددي سددديمور يسدددمى إلكدددرتوين نظدددام إنشددداء علدددى الدولدددة وهندددأ

 إبيدددذاء املتعلقدددة املقبولدددة التوصددديات لتنفيدددذ اجلهدددود بدددذل إىل حاجدددة هنددداك تدددزال ال ذلدددك، ومدددع الشدددامل.
 عليهم. اجلنسي العنف وممارسة األطفال

 للغاية، والعقابية التقييدية اإلجهاض قوانني إزاء قلقها عن الربيطانية اإلنسانية الرابطة  وأعربت -721
 الرابطدة وحثدت اإلقليم. يف والفتيات للنساء واإلجنابية اجلنسية الصحة حقوق خطي بشكل تقوض اليت

 مدع وسياسداهتا قوانينهدا ومواءمدة اإلجهداض تشريعات لت فيف معارضتها يف النظر إعادة على ابراغواي
 أشددكال مجيددع علددى القضدداء اتفاقيددة يف عليدده املنصددو  النحددو علددى اإلنسددان حقددوق جمددال يف التزاماهتددا
  السياسية.و  املدنية ابحلقوق اخلا  الدويل والعهد املرأة ضد التمييز
 التمييدز. أشدكال مجيدع ملكافحدة قدانون اعتمداد ابراغدواي ابعتدزام الدوليدة العفدو منظمدة رحبدتو  -722

 اإلنسدددان حقدددوق مدددع يتفدددق مبدددا الفدددور، علدددى وتنفيدددذه القدددانون هدددذا اعتمددداد ضدددمان علدددى الدولدددة وحثدددت
 حقددوقهن سدديما ال ت،والفتيددا النسدداء حقددوق بتعزيددز ابراغددواي التددزام لعدددم أسددفها عددن وأعربددت الدوليددة.
 حقددوق عددن للمدددافعني املشددروع ابلعمددل ابراغددواي تعددرتف أن ضددرورة علددى وشددددت واإلجنابيددة. اجلنسددية
 لعملهم. آمنة بيئة لضمان الالزمة التدابي تعتمد أنو  اإلنسان

 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 
 187 أيددت قدد املقدمدة، املعلومدات علدى نداءا ب ابراغواي، إن اإلنسان حقوق جملس رئيس قال -723
 تلقتها. ةتوصي 193 أصل من توصيات بست علماا  وأحاطت توصية
 االسدددتعراض. يف البنددداءة ومشددداركتها مسدددامهاهتا علدددى األخدددرى الوفدددود الوفدددد شدددكر اخلتدددام، ويف -724

 حقددوق حلالددة اتحليالهتدد ب سددامهت الدديت األخددرى وامل سسددات املدددين اجملتمددع منظمددات مجيددع أيضدداا  وشددكر
 الفاعلدة اجلهدات مجيدع مدع العمدل مواصدلة يف أملهدا عدن ابراغواي وأعربت تقاريرها. يف ةالوارد اإلنسان،
 ومحايتها. اإلنسان حقوق لتعزيز وإجيابية بناءة بطريقة
 اإلنسددان، حلقددوق السددامية املفوضددية مددن تلقدداه الدذي التعدداون إبددراز يف رغبتدده عددن الوفددد وأعدرب -725
 فحسب التقرير  إعداد  يف  التعاون  هذا يسهم ومل  للدولة.  الثاين  االستعراض  خالل  هاماا   دوراا   عبل  والذي
 املهم. الدعم ذاهل تقديرها عن ابراغواي أعربتو  التوصيات. تنفيذ متابعة يف أيضاا  بل

 وتنفيذها. اإلنسان حقوق توصيات مبتابعة الدولة التزام الوفد أكدو  -726

 بلجيكا  
 ذات األحكدددام جلميدددع وفقددداا  2016 ينددداير/الثاين كدددانون  20 يف بلجيكدددا حالدددة اسدددتعراض أ جدددري -727
 :التالية الواثئق إىل واستند الصلة، ذات ومقرراته اإلنسان حقوق جملس قرارات يف الواردة الصلة
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 5/1 اجمللدددس قدددرار مرفدددق مدددن )أ(15 للفقدددرة وفقددداا  بلجيكدددا مدددن املقددددم الدددوطين التقريدددر )أ( 
  (A/HRC/WG.6/24/BEL/1) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة

 مددن )ب(15 للفقددرة وفقدداا  اإلنسددان حلقددوق السددامية املفوضددية أعدتدده الددذي التجميددع )ب( 
  (A/HRC/WG.6/24/BEL/2) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار مرفق
 مرفدق مدن )ج(15 للفقدرة وفقداا  ناإلنسا حلقوق السامية املفوضية أعدته الذي املوجز )ج( 

 (.Corr.1و A/HRC/WG.6/24/BEL/3) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار
 ،28 جلسدددته يف واعتمددددها بلجيكدددا حالدددة اسدددتعراض نتدددائج يف اإلنسدددان حقدددوق جملدددس نظدددرو  -728

 أدانه(. جيم الفرع )انظر ،2016 حزيران/يونيه 23 يف املعقودة
  الشددامل   الدددوري   ابالسددتعراض   املعددين   العامددل   الفريددق   تقريددر   بلجيكددا   حالددة   اسددتعراض   نتددائج   شددمل ت و  -729
 (A/HRC/32/8 ،)  قبدل   قدمتده   ومدا   االسدتنتاجات،   و/أو   التوصديات   بشدأن   االستعراض  موضوع  الدولة  وآراء  

  معاجلددة   تعداجلَ   مل   الدديت   القضدااي   أو   املسدائل   علددى   وردود   طوعيدة   التزامددات   مدن   العامدة   اجللسددة   يف   النتدائج   اعتمداد 
 (. A/HRC/32/8/Add.1  أيضاا   )انظر   العامل   الفريق   إطار   يف   دارت   اليت   التحاور   جلسة   أثناء   كافية 

 ونتررررائج الطوعيرررة التزاماهتررراو  االسرررتنتاجات و/أو التوصرررريات يف االسرررتعرا  موضررروع الدولرررة آراء   -1 
 االستعرا 

ر -730  ممثلددة كانددت  ،هبددا خلددا ا الثدداين املالشدد  الدددوري سددتعراضالا خددالل بلجيكددا، أبن الوفددد ذكددّ
 حقدوق وجملدس اآلليدة علدى احلكومدة تعلقهدا الديت األمهيدة يوضدح ممدا اخلدارجي، ووزير الوزراء رئيس بنائب

 أمددر فهددذا اإلنسددان، حقددوق ومحايددة بتعزيددز فعدداالا  التزامدداا  ملتزمددة بلجيكددا أن أيضدداا  الوفددد وأكددد اإلنسددان.
 والداخلية. ارجيةاخل سياساهتا من يتجزأ ال جزءاا  شكلي

 االسددتعراض، أثندداء وردت توصددية 232 أصددل مددن توصددية 161 الفددور علددى بلجيكددا قبلددت وقددد -731
 مدداهب تقدددمت مددا كثددياا   توصدديتني علددى الضددوء الوفددد وسددل  .2016 يندداير/الثاين كددانون  يف أ جددري الددذي
 أن إىل تددعوها الديت التوصديات احلكومدة قبلدت ،أوالا  ا.بتنفيدذمه بلجيكدا وتلتزم ببياانت تديل اليت الدول
 بلجيكددا وافقددت اثنيدداا، ابريددس. ملبددادئ ثددلتمت اإلنسدان حلقددوق وطنيددة م سسددة واليتهددا، هنايددة قبددل ،تنشدئ
 املعاملددددة ضددددروب مددددن وغدددديه التعددددذيب مناهضددددة التفاقيددددة االختيدددداري الربوتوكددددول علددددى التصددددديق علددددى
 امللفني. هذين حالياا  احلكومة وتعاجل املهينة. أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو

 مجيددددع هبددددا اضددددطلعت متأنيددددة دراسددددة وبعددددد توصددددية. 35 بشددددأن مبوقفهددددا بلجيكددددا احتفظددددتو  -732
 هدددذه يفو  اإلنسدددان. حقدددوق جملدددس إىل إضدددافة تقددددمي خدددالل مدددن احلكومدددة ردت امل تصدددة، السدددلطات
رح اإلضددافة،  26 بتنفيددذ بلجيكددا تددزموتل .علمدداا  هبددا أ حددي  الدديت التوصدديات مددن الدولددة موقددف بوضددوح شدد 
 توصدديات أربددع منهددا وق بلددت جزئيدداا  توصدديتان منهددا ق بلددت الدديت فيهددا، البددت امل جددل التوصدديات مددن توصددية
 ذكرها اليت التوصيات إحدى إىل الوفد وأشار التنفيذ. قيد أهنا أو  ابلفعل  ن فذت  أهنا  أساس  على  أخرى
 يفو  والتعصدددب. األجاندددب وكدددره عنصدددريةال ملكافحدددة وطنيدددة عمدددل خطدددة اعتمددداد بشدددأن الوفدددود مدددن عددددد

 .هذه العمل خطة وضع على االحتادية الكياانت وحكومات االحتادية احلكومة ستعمل التالية، األشهر
 يف استعرضدت قد املعنية السلطات مجيع أن اإلنسان حقوق جملس الوفد أبل  االختتام، وقبل -733

 /نيسددددان ويف املقبولددددة. التوصدددديات تنفيددددذ علددددى العمددددل وبدددددأت الددددواردة التوصدددديات 2016 فرباير/شددددبا 
 ومتابعدددددة نتددددائج بشددددأن املددددددين اجملتمددددع منظمددددات مدددددع اجتماعدددداا  احلكومددددة نظمدددددت ،أيضدددداا  2016 أبريددددل

 بلجيكا.ب اخلا  الثاين االستعراض
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 مددن الثالثدة ةجولد لل التحضددي أن أعلندت الثداين، االسدتعراض ختددام يف بلجيكدا، أن الوفدد أكددو  -734
 تعزيددز ملواصددلة ملموسددة تدددابي خددالل مددن ذلددك جريوسددي ابلفعددل. بدددأ قددد الشددامل دوريالدد  السددتعراضا

 ابلفعددل ريوجتدد  كاملددة.  مراعدداة هددذه اإلنسددان حقددوق مراعدداة ولضددمان بلجيكددا يف اإلنسددان حقددوق إطددار
 أشدهر. سدتة كل  اإلداري املستوى على الداخلية املشاورات خالل من منهجية بطريقة التوصيات متابعة
 التوصدديات تنفيددذ حالدة واسددتعراض السياسددي، املسدتوى إىل املشدداورات إبيصددال اخلارجيدة وزيددر هدددتع وقدد

 هيئدددات مددن وغيهددا عاهددداتامل مبوجددب املنشددأة واهليئددات الشددامل الدددوري االسددتعراض آليددة مددن الددواردة
 يف أيضداا  املددين اجملتمدع وسيشارك أتخي. دون التقدم إحراز وضمان أورواب، جملس مثل اإلنسان حقوق
 الشامل. الدوري االستعراض متابعة

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 
 وفداا. 16 ببياانت أدىل بلجيكا، حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -735
 وطنيدددة م سسددة إنشدداء بشدددأن قدددمتها يتالدد  للتوصددديات بلجيكددا بقبددول كدددوراي  مجهوريددة ورحبددت -736

 ابجلهددود واعرتفددت اإلرهدداب. مكافحددة تدددابي تنفيددذ سددياق يف اإلنسددان حقددوق واحددرتام اإلنسددان حلقددوق
 كوراي  مجهورية توصية ت يد مل الدولة أن رغم اجلنس، نوع على القائم العنف ملكافحة بلجيكا تبذهلا اليت
 املسألة. هذه بشأن
 التوصدديات، مددن كبددياا   عدددداا  قبلددت بلجيكددا أن الحدد  إذ سددروره عددن لروسدديا االحتدداد وأعددرب -737
 اإلعاقدددة ذوي واألشدد ا  الشددباب تشدددغيل بشددأن الروسددي االحتددداد قدددمها الدديت التوصددديات ذلددك يف مبددا

 اجلنسيني. والعنف االعتداء ضحااي إىل املساعدة وتقدمي الروما، ضد التمييز ومكافحة واملهاجرين،
 حلمايدددة وامل سسددية القانونيددة األطددر لتعزيددز بلجيكددا تبدددذهلا الدديت اجلهددود النكددا سددري والحظددت -738

 الدذي ابالهتمدام أيضاا  ورحبت اإلنسان. حلقوق مستقلة وطنية آلية إنشاء ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق
 ابألش ا . االجتار ومكافحة الطفل حقوق على الرتكيز وتعزيز الفقر ملكافحة بلجيكا توليه
 لدديس وطنيددة عمددل خطددة وضددعت قددد بلجيكددا أن ملالحظددة سددرورها عددن طاجيكسددتان توأعربدد  -739
 تنظديم قدررت الدولدة وأن التطدرف، ملكافحدة أيضداا  بل والتعصب، األجانب وكره العنصرية ملكافحة فق 

 املوضوع. هذا بشأن توعية محالت
 الدديت التوصدديات تنفيددذ أجددل مددن اختددذهتا الدديت العديدددة للمبددادرات بلجيكددا علددى توغددو وأثنددت -740
 يف املقدمدة التوصيات معظم قبوهلا على الدولة وهنأت األول، الشامل الدوري االستعراض خالل قبلتها

 الثاين. االستعراض
 بقبول ورحبت اإلنسان حقوق محاية جمال يف أحرزته  الذي  التقدم  على  بلجيكا  ألبانيا  وهنأت -741
 مدن املهاجرات ومحاية اسطنبول اتفاقية على ابلتصديق لقةاملتع التوصيات ذلك يف مبا لتوصياهتا، الدولة
 العنصرية. مبكافحة بلجيكا ابلتزام أيضاا  ونوهت العائلي. العنف
 للعنف للتصدي بلجيكا اختذهتا اليت والسياساتية التشريعية التدابي  ابرتياح  بوتسواان  والحظت -742
 التصددددي مواصدددلة علدددى الدولدددة وشدددجعت ،األجاندددب وكدددره العنصدددري والتمييدددز اجلدددنس ندددوع علدددى القدددائم

 واإلرهاب. ابألش ا  االجتار ذلك يف مبا املتبقية، للتحدايت
 املسددداعدة هددددف لبلدددو  التددددابي مدددن مزيدددداا  بلجيكدددا تت دددذ أن يف أملهدددا عدددن الصدددني وأعربدددت -743

 علددى الدولددة جعتوشدد  اإلمجددايل احمللددي الندداتج مددن املائددة يف 0,7 وهددو يدداا دول عليدده املتفددق الرمسيددة اإلمنائيددة
 العامة. واحلياة السياسية البياانت من األجانب وكره العنصري التمييز إلزالة التدابي من املزيد اختاذ
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  منهدا   قضدااي،   عددة   بشدأن   لده   التابعة   الرصد   هيئات   قدمتها   اليت   التوصيات   إىل   أورواب   جملس  وأشار  -744
  العنصدرية   املواقدع   يف   حداد   ابرتفداع   اخلصدو    وجده   علدى   يتسدم   الدذي   والدينيدة،   اإلثنيدة   اجلماعات  ضد  التمييز 
  مشدكلة   اسدتمرار   تشدهد   الديت   النفسدي،   الطدب   وم سسدات   السدجون   يف  االحتجداز  وظدروف  اإلنرتندت   على 

  املتكددررة    السددجون   مددوظفي   وإضددراابت   الزنددزاانت   خددارج   األنشددطة   قلددة   بسددبب   األوضدداع   وتددردي   االكتظددا  
  احملدددودة،   والتسددجيل   االسددتقبال   وقدددرات   الكافيددة،   وغددي   اسددبة املن   غددي   املهدداجرين   ومحايددة   اللجددوء   وإجددراءات 
  جملدس   ودعدا   لالحتجداز.   منهجيدة   قضدائية   مراجعدة   وجدود   عددم   جاندب   إىل   املطدارات   يف   التلقدائي  واالحتجاز 

 اإلضايف.   وبروتوكوهلا   اإلرهاب   ع ملن   أورواب   جملس   اتفاقية   على   التصديق   إىل   بلجيكا   أورواب 
 والتمييددز العنصددرية تصدداعد إىل لإلشددارة فرصددة أاتح بلجيكددا الددةح اسددتعراض أن مصددر وذكددرت -745

 ألفعددال والتصدددي احلجدداب ارتددداء علددى املفددروض احلظددر رفددع إىل احلكومددة ودعددت البلددد، يف العنصددري
 قدددمتها الدديت التوصددية تقبددل مل بلجيكددا ألن أسددفها عددن وأعربددت عنصددرية. دوافددع ذات الوحشددية الشددرطة
 ضددروب مدن وغدديه التعدذيب مناهضدة اتفاقيددة مدع للتعدذيب القددانوين عريدفالت مواءمدة فيهددا وتطلدب مصدر
 املهينة. أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة
 والحظدت الشدامل، الددوري االسدتعراض عمليدة يف البناءة ملشاركتها ببلجيكا إستونيا وأشادت -746

 إسدددتونيا ورحبدددت الدددوطين. التقريدددر إعدددداد يف كدددابلجي يف واملنددداطق احملليدددة اجملتمعدددات مجيدددع تعبئدددة بتقددددير
 ذوي األشدددد ا  حقددددوق بشددددأن الوطنيددددة العمددددل خطددددة وابعتمدددداد اإلرهدددداب ملكافحددددة املت ددددذة ابلتدددددابي
 اخلدا  األول االسدتعراض يف قبلتهدا الديت التوصديات بشدأن العمدل واصدلت بلجيكدا أبن وأقدرت اإلعاقة.
 مددن وغدديه التعددذيب مناهضددة التفاقيددة االختيدداري وتوكددولالرب  علددى ابلتصددديق املتعلقددة التوصددية مثددل هبددا،

 املهينة. أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب
 حداالت لتحسدني هامدة عمليدةك  الشدامل الددوري ابالسدتعراض بلجيكدا اعدرتاف غداان والحظت -747

 وكدره العنصدري للتمييدز لتصدديا أجدل مدن القانونيدة ترسدانتها لتعزيزها ابلدولة وأشادت اإلنسان. حقوق
 وشددجعت اجلددنس. نددوع علددى القددائم العنددف ملكافحددة جديدددة شدداملة عمددل خطددة والعتمادهددا األجانددب،

 .2006 لعام العنيف تشددوال التطرف كافحةمب املتعلقة العمل خطة تعزيز مواصلة على بلجيكا غاان
  الدوري   االستعراض   آلية   إزاء   احلكومة   تبعه ت   الذي   والبناء   نفتح امل   للنهج   تقديرها   عن   اهلند   أعربت و  -748

  100  إىل   يصدل  مدا   مع   النظية،   الدول   من   قوية   مشاركة   بلجيكا   الة حل  الثاين  االستعراض  أظهر  وقد  الشامل. 
  مددا   بلجيكددا   بقبددول   ورحبددت   اإلنسددان.   حقددوق   قضددااي   مددن   جمموعددة   ت غطدد   توصددية   232و   ببيدداانت   أدىل   وفددد 
  مشداركتها   مدن   كثياا   استفادت   قد   بلجيكا   أن   ت ورأ   اهلند.   قدمتها   اليت   تلك   يها ف   مبا   ، توصية   187 إىل  يصل 
 املقبولة.   التوصيات   تنفيذ   خالل   من   بذلك   القيام   وستواصل   الشامل   الدوري   االستعراض   يف 

 أثندداء قبلتهددا الدديت التوصدديات بلجيكددا تنفددذ أن يف أملهددا عددن اإلسددالمية إيددران مجهوريددة وأعربددت -749
 والتمييدز العنصدرية ملظداهر املقلدق الوجدود إزاء قلقهدا عدن وأعربدت وفعداالا. مالا كا  تنفيذاا  الثاين االستعراض
 الديت املعاملدة سوء أفعالو  عنصرية بدوافع والعنف تعصب من بذلك يتصل وما األجانب وكره العنصري
 مهاجرة. أصول من أش ا  ضد الشرطة أفراد يرتكبها

  وعمليددددة   اإلنسدددان   حقددددوق   جملدددس   مددددع   اإلجيدددايب   بلجيكددددا   تعددداون ل   تقددددديرها   عدددن   قيغيزسددددتان   وأعربدددت  -750
  قددمتها   الديت   التوصديات   هدا في   مبدا   التوصديات،   مدن   عددداا   لقبوهلدا   ببلجيكدا   وأشادت   الشامل.   الدوري   االستعراض 
  يددل   مما   األجانب،   وكره   والتطرف   العنصرية   ومكافحة   اإلنسان   حلقوق   وطنية   م سسة   إنشاء   بشأن   قيغيزستان 

 البلد.   يف   تعي    اليت   اإلثنية  اجلماعات   خمتلف   بني   والتسامح   التنوع   ومحاية   بتعزيز   احلكومة   التزام   على 
 إبنشداء املتعلقدة التوصديات ذلدك يف مبدا التوصديات، معظدم لقبوهلدا ببلجيكدا ابكستان وأشادت -751

 أفضل. معاجلة البلد يف والتمييز األجانب وكره العنصرية قضااي ومعاجلة اإلنسان حلقوق وطنية م سسة
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 مصلحة صاحبة أخرى جهات من مقدمة عامة ليقاتتع -3 
 اجلهدددات مدددن جهدددات ثدددال  ببيددداانت أدلدددت بلجيكدددا، حالدددة اسدددتعراض نتدددائج اعتمددداد خدددالل -752

 .املصلحة صاحبة األخرى
 السدكن يف االسدتثمار علدى بلجيكدا والتنميدة السكان أجل من للعمل الكندية املنظمة حثتو  -753

 واإلجنابيددددة اجلنسددددية الصددددحة خدددددمات ضددددمان علددددىو  االجتماعيددددة، اركةواملشدددد  والتعلدددديم والعمالددددة الالئددددق
 بدني بوضدوح التمييدز على الدولة املنظمة حثتو  اللجوء. يملتمسو  والالجئني النظاميني غي للمهاجرين
 ترحيدددل عددددم وضدددمان اإلقامدددة، بوضدددع املرتبطدددة واإلجدددراءات الصدددحية اخلددددمات علدددى احلصدددول إمكانيدددة
 نقدداش بدددء علدى بلجيكددا وشددجعت طبيدة.ال دماتاخلدد  علدى احلصددول طلبددوا إذا النظداميني غددي املهداجرين
 أن مددن التأكددد علدى الدولددة وحثددت .أسدبوعاا  12 بعددد ابإلجهداض قانونيددة بصددفة السدماح إمكانيددة بشدأن

 الشامل. اجلنسي التثقيف لتوفي توجيهية ومبادئ معايي توضع قد اإلقليمية حكوماهتا
 علدى واضدحة ردودا تقددم مل بلجيكدا أبن اإلنسدان حقدوق عدن للدفاع قياألفري امللتقى فوجئو  -754
 بدني مشدرتكة خطدة وضدع إمكانيدة مدن الدرغم علىو  الدينية. املمارسات حبرية املتعلقة التوصيات من عدد

  أعمددال ارتفدداع فددنن والتعصددب، األجانددب وكدره العنصددري والتمييددز العنصددرية كافحددةمل ةاالحتاديدد  الكيداانت
 املهدداجرين، حلقددوق أفضدل محايددة ضدمان علددى بلجيكدا امللتقددى وشددجع للقلدق. مثددي أمدر ماإلسددال كراهيدة
 التحيدز علدى القضداء يف كبدية  مسدامهة 2019-2015 للفدرتة الوطنيدة اخلطة تسهم أن يف أمله عن وأعرب
 اكتظدددا  مدددن للحدددد املبذولدددة للجهدددود تقدددديره عدددن وأعدددرب اجلدددنس. ندددوع علدددى القدددائم والعندددف ايناجلنسددد 
 ومراكددز اللجددوء يملتمسدد  ومراكددز السددجون يف الظددروف حتسددني مواصددلة إىل السددلطات اودعدد  ن،السددجو 

 نظامية. غي أوضاع يف هم الذين للمهاجرين اإلداري االحتجاز
 االسدددتعراض متابعدددة يف املددددين اجملتمدددع إبشدددراك بلجيكدددا ابلتدددزام الدوليدددة العفدددو منظمدددة رحبدددتو  -755

 يف اإلنسدان حقدوق بددعم املتعلقدة التوصدية تنفيدذ يف املسدامهة ىلإ هداتطلع عدن أعربدتو  الشدامل. الدوري
 اإلنسدددان حقدددوق انتهاكدددات اسدددتمرار إزاء البدددال  قلقهدددا عدددن وأعربدددت اإلرهددداب. مكافحدددة تددددابي سدددياق

 قدد أهندا اعتدربت بلجيكا أبن املنظمة فوجئتو  ن.و السج يموظف إضراابت أثناء سيما وال للمحتجزين،
 هددذا نتددائج عددن اإلعددالن منهددا وطلبددت ،الشددرطة ةم سسدد  داخددل ثدديناإل تنمددي لل تقييمدداا  ابلفعددل أجددرت
 والتشدد ي  التقيدديمو  واجلراحددة، التعقدديم شددرو  إلغدداء علددى الدولددة الدوليددة العفددو منظمددة وحثددت التقيدديم.
 اهلويدة يمغداير  ألشد ا ا جدنس ندوعب القدانوين لالعدرتاف مسدبقة اا شدروط ابعتبارهدا ،نياإللدزامي نيالنفسي
 .الصلة ذات التوصيات بلجيكا بقبول ورحبت ية،اجلنسان

 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 
  توصدية   185  أيددت   قدد   املقدمدة،   املعلومات   على   بناءا   بلجيكا،   إن   اإلنسان   حقوق   جملس   رئيس   قال  -756

  بشأن   ضافية إ   توضيحات   وق دمت   تلقتها.   ة توصي   232  أصل   من   توصية   45  عددها   بتوصيات   علماا   وأحاطت 
 التوصيتني.   من   علماا   هبا   أحاطت   اليت   واألجزاء   بلجيكا   أيدهتا   اليت   األجزاء   إىل   تشي   توصيتني، 

 بلجيكدا. الدةحل الثاين االستعراض تقارير يف للنظر جهوداا  بذلت اليت الوفود مجيع الوفد شكرو  -757
 .نهايحتس ميكن اليت اجملاالت حتديد يف مفيدة العملية أن الدولة ورأت
 بتجددرمي يتعلددق وفيمددا .ببيدداانت أدلددت يتالدد  الدددول ذكرهتددا الدديت القضددااي بعدد  إىل الوفددد أشددارو  -758

 علدددى تدددن  السدددارية التشدددريعات أن إىل الوفدددد أشدددار اجلدددنس، ندددوع علدددى القدددائم والعندددف يعدددائلال العندددف
 تشريعية. تعديالت إىل احلاجة دون الظاهرة ذههل تتصدى أن لضمان الالزمة األدوات
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 اإلمنائيدددة للمسددداعدة اإلمجدددايل احمللدددي النددداتج مدددن املائدددة يف 0,7 ختصدددي  هبددددف يتعلدددق وفيمدددا -759
 سديما ال سدجلها، لتحسدني جاهددة تسدعى احلكومدة وأن مداأل طويل هدف هذا أن الوفد ذكر الرمسية،
 يتعلددق مدداوفي ابلنزاعددات. املتددأثرة البلدددان ومسدداعدة املندداخ تغددي مثددل جمدداالت يف الدددعم تقدددمي خددالل مددن

 فأكثر. أكثر منواا  البلدان أقل إىل مساعدهتا توجه أن بلجيكا قررت الفقر، مبكافحة
 والتعصددب األجانددب وكددره العنصددرية ملكافحددة وطنيددة عمددل خطددة وضددع علددى احلكومددة وتعمددل -760
 املواقددع تزايدددلو  ،األجانددب كددره  أو العنصددرية عددن تددنم الدديت ل طددبل التصدددي أجددل مددن تدددابي تتضددمنس
 البلد. يف اإلنرتنت على نصريةالع

 إىل أدى ممددا السددجون، عدددد لددزايدة كبددية  اسددتثمارات أ جنددزت السددجون، بظددروف يتعلددق وفيمددا -761
 السجون. اكتظا  يف كبي  اخنفاض

 - املاضدية شدهراا  عشر االثين يف ألفاا  35 حنو - اللجوء طلبات من كبياا   عدداا  بلجيكا وتتلقى -762
 لالجئددني. األخددرى األساسددية واالحتياجددات االجتماعيددة واخلدددمات السددكن تددوفي ضددمان الصددعب ومددن
 ابلسدكن  ظدون الذين اللجوء يملتمس من الكبي ابلعدد ف ورة تكون أن بلجيكا إبمكان ذلك، ومع
 والتعليم. الصحة خدمات على احلصول إمكانيةو  طعامالو 

 أشكال توجد ذلك، ومع البلجيكي. اجملتمع يف ساساأل حجر هي األسرة  أبن  الوفد  اعرتفو  -763
 حقددوق احددرتام ضددمان إىلو  متييزيددة بطريقددة التصددرف جتنددب إىل حاجددة هندداك ث مددنو  .سددراأل مددن خمتلفددة
 .اتماا  احرتاماا  األسرة داخل األفراد
 يف لمددارسل تد رك وقدد  ظدره. قانون أي وجود عدم الوفد أكد احلجاب، ابرتداء يتعلق وفيما -764

 التعليم سياسات مراعاة مع أفضل، بشكل املسألة هذه معاجلة كيفية  بشأن والقرار كماحل اختاذ بلجيكا
 التمييز. عدم ومبدأ
 الواجدب. النحدو على هبا أ حي  قد احلكومية غي املنظمات بياانت أن الوفد ذكر اخلتام، ويف -765

 متارسددده الدددذي إلثدددينا لتنمدددي اب املتعلدددق السددد ال سددديما وال املددددين، اجملتمدددع أاثرهدددا الددديت سدددائلامل وسدددت حال
 امل تصة. السلطات إىل لشرطة،ا

  الدامنرك  
 ذات األحكدددام جلميدددع وفقددداا  2016 ينددداير/الثاين كدددانون  21 يف الددددامنرك حالدددة اسدددتعراض أ جددري -766
 :التالية الواثئق إىل واستند الصلة، ذات ومقرراته اإلنسان حقوق جملس قرارات يف الواردة الصلة

 5/1 اجمللدددس قدددرار مرفدددق مدددن )أ(15 للفقدددرة وفقددداا  الددددامنرك مدددن املقددددم الدددوطين رالتقريددد  )أ( 
  (A/HRC/WG.6/24/DNK/1) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة

 مددن )ب(15 للفقددرة وفقدداا  اإلنسددان حلقددوق السددامية املفوضددية أعدتدده الددذي التجميددع )ب( 
  (A/HRC/WG.6/24/DNK/2) 16/21 ساجملل قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار مرفق
 مرفدق مدن )ج(15 للفقدرة وفقداا  اإلنسان حلقوق السامية املفوضية أعدته الذي املوجز )ج( 

 .(A/HRC/WG.6/24/DNK/3) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار
 ،29 جلسدددته يف واعتمددددها الددددامنرك حالدددة اسدددتعراض نتدددائج يف اإلنسدددان حقدددوق جملدددس نظدددرو  -767

 أدانه(. جيم الفرع )انظر 2016 يونيه/حزيران 24 يف املعقودة
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  الشددامل   الدددوري   ابالسددتعراض   املعددين   العامددل   الفريددق   تقريددر   الدددامنرك   حالددة   اسددتعراض   نتددائج   تشددمل و  -768
 (A/HRC/32/10 ،)  قبل   قدمته   وما   االستنتاجات،   و/أو   التوصيات   بشأن   االستعراض   موضوع   الدولة   وآراء  

  معاجلددة   تعداجلَ   مل   الدديت   القضدااي   أو   املسدائل   علددى   وردود   طوعيدة   التزامددات   مدن   العامدة   اجللسددة   يف   النتدائج   اعتمداد 
 (. A/HRC/32/10/Add.1  أيضاا   )انظر   العامل   الفريق   إطار   يف   دارت   اليت   التحاور   جلسة   أثناء   كافية 

 االستعرا    ونتائج   الطوعية  ا التزاماهت و  االستنتاجات   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1 
  االسدتعراض   نتدائج   يف   النظدر   مبناسدبة   اإلنسدان   حقدوق   جملدس   مل اطبدة   سدروره   عن   الدامنرك   وفد   أعرب  -769

  ميكدددن   حيدددث   اجملددداالت   إبدددراز   يف   االسدددتعراض   مسدددامهة   مبددددى   وأقدددر   واعتمادهدددا.   للدولدددة   الثددداين   الشدددامل   الددددوري 
 القضااي.   هذه   ملعاجلة   كمحفز   االستعراض   بدور   قر أ   كما   اإلنسان،   قوق حب   املتعلق   الدولة   سجل   حتسني 
 منفتحدددة بطريقدددة لددددامنركاب اخلاصدددة الدددوطين الشدددامل الددددوري االسدددتعراض عمليدددة أجريدددت وقدددد -770

 اإلنسددان حلقددوق الوطنيددة امل سسددة مددع الدددامنرك حكومدة تعاونددت العمليددة، هددذه وطددوال وشددفافة. وشداملة
 وقدد الوطين. تقريرال يف اجللسات هذه نتائج وجتلت البلد، أحناء مجيع يف عامة استماع جلسات لتنظيم
 اجلميدع الوفدد رئديس وشدكر العمليدة، يف جيددين تعاوانا و  اا اهتمام منركيةاالد املدين اجملتمع منظمات أبدت
 العملية. خالل الواردة واملسامهات املدخالت على
 199 الدددامنرك تلقددت يندداير،/ينالثا كددانون  21 يف أجددري الددذي نفسدده ابالسددتعراض يتعلددق وفيمددا -771
 الددامنرك قبلدت العامدل، الفريدق لتقريدر اإلضدافة يف جداء وكمدا القضدااي. مدن متنوعة جمموعة بشأن توصية
 21 علدى ردهدا ويف توصدية. 44 عددها بتوصيات علماا  أحاطتو  .توصية 14 جزئياا  وقبلت توصية 120
 أدانه. الواردة اتالتوضيح الدامنرك قدمت املبدأ، حيث من قبلتها توصية
  كافحدة مل   كبدية   أمهيدة   الددامنرك   ويل تد   للتمييدز،   املناهضة   التشريعات   بشأن   توصيات   بثماين   يتعلق   فيما ف  -772

  مدددن   سدددبب   يل   التمييدددز   عدددم   العامدددة   السدددلطات   علددى   وجيدددب   ، ن القدددانو   أمدددام   متسدداوون   املدددواطنني   مجيدددع و   التمييددز. 
  ابلتمييددز   يتعلددق  وفيمددا   التمييددز.   بعدددم   املتعلقددة   تشددريعات ال   مددن   اا عدددد   أيضدداا   منركي ا الددد   القددانون   ويشددمل   . األسددباب 

 العمل.   سوق   خارج   التمييز   مسألة   ملعاجلة   مناسبة   تدابي   اختاذ   يف   حالياا   احلكومة   تنظر   اإلعاقة،   أساس   على 
  اختددذت   فقددد   العنصددرية،   ملكافحددة   وطنيددة   عمددل   خطددة   وضددع   بشددأن   توصدديات   بثمدداين   يتعلددق   وفيمددا  -773

  ، قدد ت ع امل   حريدة   علدى   واحلفدا    والعنصدرية،   والتعصدب   التمييدز   ملندع   التدابي   من   اا عدد  ، تت ذ  ظل وست  ، الدامنرك 
  الددامنرك   يف   قانونيدة   بصدورة   املقيمدني   املدواطنني   وغدي   األقليدات   جمموعدات   وتتمتع   الثقافات.   بني  احلوار  وتعزيز 

 . أمور   مجلة   بني   من   والعدالة   الصحية   واخلدمات   والسكن   والتعليم   العمل   على   احلصول   يف   ابملساواة 
 تشريعاهتا أن الدامنرك ترى ابألش ا ، االجتار ضحااي بشأن التوصيات إبحدى يتعلق وفيما -774
 املسألة. هذه بشأن املعاهدات هيئات توصيات مجيع يف وستنظر للدولة الدولية االلتزامات مع تتوافق
  درائم يتعلدق إصدالح إلجدراء كالددامنر  ختطد  اجلنائية، العدالة نظام بشأن بتوصية يتعلق وفيما -775

 الدولية. املعايي مع متماشياا  سيكون اجلنائية املس ولية سن فنن ،اإلصالح هذا أ جنز إذاو  الشباب.
 املتعلقددة لوائحهددا أن الدددامنرك رىتدد  األسددرة، مشددل مجددع شددأنب التوصدديات إبحدددى يتعلددق وفيمددا -776
 كقاعدددةو  األسدرية. احليدداة يف احلدق ذلدك يف مبددا ولدة،للد الدوليدة االلتزامددات مدع تتوافدق األسددرة مشدل  مدع

 مدن يتمكندوا مل إذا كر مناالدد يف وأطفداهلم همشدركائو  أزواجهدم مدع األسدرة مشدل مجدع لالجئدني  دق رئيسية،
 الذين  ل جانب  ابلنسبةو   املثال.  سبيل  على  ، الشريكة/الشريك  أو  الزوجة/الزوج  منشأ  بلد  يف  معاا   العي 
ل امل قتددة، ةاحلمايد  وضدعب يتمتعدون  ضددوء يف سدنوات ثدال  ملدددة عدام بشدكل األسدرة مشددل مل يف احلدق ي جدَّ
 قتضديت الديت احلداالت مجيدع يف التأجيدل هلدذا اسدتثناءات هنداك ذلدك، ومدع اخلاصدة. امل قتدة اإلقامة حالة
 للدولة. الدولية االلتزامات ذلك فيها
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  ملكافحدددددة   ة الدامنركيددددد   ات التشدددددريع   تقيددددديم   ن بشدددددأ   197-120  الفقدددددرة   يف   الدددددواردة   ابلتوصدددددية   يتعلدددددق   وفيمدددددا  -777
  . 2015  عدام   يف   كوبنهداغن   يف   وقعدت   الديت   اهلجمدات   مندذ   اإلرهداب   ملكافحدة   أساسدية   مبدادرات   أ طلقدت   اإلرهاب، 
  اإلرهداب   ملكافحدة   يدة رك من ا الد   للجهدود   القدانوين   اإلطار   مراجعة   يف   الدامنرك   ستبدأ   املبادرات،   هذه   آاثر   ت عرف   وحاملا 
  فدنن   ولدذلك،   للمدواطنني.   القدانوين   اليقدني   تدوفي و   الفعالدة   التددابي   اختداذ   بدني   الصدحيح   التوازن   إجياد   ضمان   أجل   من 
 "مقبولة".   إىل   اآلن   تغييها   ينبغي   األصل،   يف   املبدأ"   حيث   من   "مقبولة   كانت   اليت   التوصية،   هذه 

 فددارو جددزر يف الددزواج قددانون تعددديل بشددأن 142-120 الفقددرة يف الددواردة ابلتوصددية يتعلددق وفيمددا -778
 اقددرتاح علددى ،2016 أبريل/نيسددان يف وافددق، قددد فددارو جددزر برملددان أبن الوفددد أفدداد املثليددني، بددزواج للسددماح

 كاندت  الديت التوصدية، هدذه فدنن ولدذلك، .مددنياا  زواجداا  املثليدني بدزواج للسماح الزواج قانون تعديل شأنب
 "مقبولة". إىل اآلن تغييها ينبغي األصل، يف املبدأ" حيث من "قبلتها قد فارو جزر حكومة

  ن ا توصديت   ق بلدت   املبددأ،   حيدث   مدن   الددامنرك   قبلتها   توصية   21  أصل   من   أن  الوفد  أوضح  ، ولإلجياز  -779
 . 1/ 5  اإلنسان   حقوق   جملس   قرار   مع   شياا ا مت   ل سجَّ ت  س   التوصيات   هذه   بقية   أن   املفهوم   ومن   ابلكامل. 

  كددددانون   21  يف   االسدددتعراض   أثندددداء   الددددامنرك   جيددددة خار   وزيدددر   عنددده   أعددددرب   الدددذي   تعهددددد ال   الددددامنرك   أكددددت و  -780
  مدع   الوثيدق   ابلتعداون   املقبولدة   التوصيات   لتنفيذ   خطة   نطلق ست   داخلية،   مشاورات   إجراء   بعد   أنه   ومفاده   ، يناير / الثاين 
 املناسب.   الوقت   يف   احملرز   التقدم   بشأن   املدة   منتصف   تقرير   وسيقدم   ، املصلحة   صاحبة   ة الوطني   اجلهات   مجيع 

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   ليت ا   اآلراء  -2 
 وفداا. 15 ببياانت أدىل الدامنرك، حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -781
  الشدددواغل   ، أوالا   : الرصدددد   هيئدددات   مدددن   عددددد   حدددددها   الددديت   القضدددااي   بعددد    إىل   أورواب   جملدددس   أشدددار و  -782

  العقدوابت   مسدتوايت   اخنفداض   مع   الفساد،   خطر   ، اثنياا   املهاجرين   على  املفروضة  املربرة  غي  د ابلقيو  املتعلقة 
  ال   ، إلثنيدة ا   األقليدات   ضدد   التمييدز   ، اثلثاا   السياسية    األحزاب   متويل   يف   الشفافية  وغياب  الفساد  على  اجلزائية 
  أورواب   جملدس   ورحب   األسرة.   ل مش   ومل   االجتماعي   الضمان   مسائل   يف   املعاملة   يف   ابملساواة   يتعلق  فيما  سيما 

  االجتمداعي   امليثداق   علدى   بسدرعة   التصدديق   إىل   الددامنرك   ا ودعد   القضااي،   هذه   ملعاجلة   ابلفعل  املت ذة  ابلتدابي 
 اإلرهاب.   منع   بشأن   أورواب   جملس   التفاقية   اإلضايف   والربوتوكول   املنقح   األورويب 

 األطفدددال حقدددوق يشدددمل مبدددا جمددداالت، عددددة يف اهلامدددة اإلجيابيدددة التطدددورات إىل مصدددر أشدددارتو  -783
 بشددأن مفتوحددة مناقشددة إلجددراء فرصددة الشددامل الدددوري االسددتعراض واعتددربت اإلعاقددة. ذوي واألشدد ا 
 وخطداب والعنصدرية األجاندب هكدر   اجتاهدات تنداميو  اهلجدرة وسياسات الالجئني بشأن املتزايدة الشواغل
 بقبول مصر ورحبت القضااي. هذه بشأن جلةعا إجراءات اختاذ على وحثت ي،قالعر  والتنمي   الكراهية
 خيبددة عددن أعربددت لكنهددا العالجددي، غددي الفتيددان ختددان لسددن حددد ووضددع األسددرة محايددة بشددأن توصددياهتا
 والتنمدددي  العنصدددرية للكراهيدددة الدددرتويج مدددن منظمدددات مندددع بشدددأن أخدددرى توصددديات رفددد  بسدددبب أملهدددا
 علددى لتصددديقا بشدأنو  القيمددة، الالجئدني أغددراض مبصدادرة يسددمح الدذي القددانون تعدديل بشددأنو  ،العرقدي
 تفكديال إىل الددامنرك مصر ودعت أسرهم، وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية

 التوصيات. هذه إزاء موقفها مراجعة يف
  عدددن   وأعربدددت   الدوليدددة،   اإلنسدددانية   للمسددداعدة   ماحندددة   كجهدددة   لددددورها   الددددامنرك   علدددى   إسدددتونيا   وأثنددت  -784
  ورحبددت   التعددذيب.   ضددحااي   ومسدداعدة   التعددذيب   ملكافحددة   الدولددة   تبددذهلا   الدديت   العامليددة   للجهددود   البددال    قددديرها ت 

  أفضدل،   بشدكل   التعلديم   علدى   فدارو   وجدزر   د ند غرينل   يف   األطفدال   حصدول   تعزيدز   بشدأن   توصديتها  الددامنرك  بقبول 
  وأعربت  الدولة.   من   صريح   ييد بتأ   حت    مل   التشهي   جترمي   بعدم   املتعلقة   التوصية   ألن   أسفها   عن   أعربت   لكنها 
 اإلنسان.   حقوق   ممارسات   حتسني   مواصلة   ويف   التوصيات   تنفيذ   يف   الدامنرك   جناح   يف   أملها   عن   إستونيا 
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 ومحايتها، اإلنسان حقوق تعزيز إىل الرامية املبادرات من بعدد لقيامها ابلدامنرك غاان  وأشادت -785
 اخلددددمات ملسددداعدة استشدددارية وحددددة وإنشددداء ئليالعدددا العندددف قضدددااي ملعاجلدددة عمدددل خطدددة اعتمددداد منهدددا

 الدددامنرك أن مددن ثقددة علددى غدداان تددزال وال ابألطفددال. املتعلقددة القضددااي يف اأدائهدد  حتسددني علددى االجتماعيددة
 تومتند  اإلنسدان. حقدوق جمدال يف اجليددة املمارسدات خدالل مدن الددميقراطي احلكدم آفداق تعزيز ستواصل
 .املقبولة التوصيات تنفيذ يف النجاح للدولة
 ومحايتهدا اإلنسدان حقدوق تعزيدز لددعم الددامنرك تبدذهلا الديت املسدتمرة ابجلهود إندونيسيا ورحبت -786

 قبلدت إذ ،ىأخدر  أمدور بدني مدن والعنصدرية، والتعصب التمييز ملنع املعتمدة للتدابي تقديرها عن وأعربت
 األداين بددني احلددوار ذلددك يف مبددا ت،اجملتمعددا بددني احلددوار تعزيددز دعددم بشددأن إندونيسدديا اتتوصددي الدددامنرك
 الدولية االتفاقية على التصديق يف لنظراب املتعلقة توصيتها أبن إندونيسيا أقرتو  منرك.االد يف والثقافات
 مواصلة على الدامنرك وشجعت ،علماا  هبا  أ حي   قد أسرهم  وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع  حقوق  حلماية
 تنفيدذ يف النجداح للددامنرك ومتندت .مسدتقبالا  االتفاقيدة هدذه على للتصديق الالزمة األولية اخلطوات اختاذ
 املقبولة. التوصيات مجيع
 عدن وأعربدت وفعداالا. كدامالا   تنفيدذاا  املقبولدة التوصديات تنفيدذ اإلسالمية إيران مجهورية توقعتو  -787
 :هددافي مبددا قضددااي،ال تلددك ملعاجلددة جهودهددا تعزيددز علددى الدددامنرك وحثددت القضددااي مددن عدددد بشددأن قلقهددا
 والسددددكن  والتعلدددديم العمددددل يف سدددديما ال واملهدددداجرين، املسددددلمني ضددددد وخاصددددة األقليددددات، ضددددد التمييددددز

 منهددا بوسدائل املسدلمني ضددد وخاصدة ألقليدات،ا ضددد الكراهيدة وتعدابي وخطدداب األجاندب هكدر   اسدتمرارو 
 ظدروفل التددرجيي التددهورو  التعبدي  حريدة ذريعدة حتت له وإساءة لإلسالم كراهية  فيها وتصر ات رسوم
 وخاصددة املددرأة، ضددد للقلددق ثدديامل والعنددف ن و املهدداجر  األطفددال سدديما وال واملهدداجرين، اللجددوء يملتمسدد 
 ي.عائلال العنف
 هددافي مبددا توصددية، 120 قبلددت قددد الدددامنرك أن تددرى أن هاسددرور  دواعددي مددن إن ملددديف وقالددت -788
 الفئددات حقددوق لضددمان أكددرب اهتمددام إيددالء إىل ةاحلاجدد  إبددراز بشددأن ملددديف، قدددمتها توصدديات ثددال 

 ةالشدددامل اتالتشدددريع أن تورأ واملهددداجرون. اإلعاقدددة ذوو األشددد ا  فددديهم مبدددن السدددكان، مدددن الضدددعيفة
 الدددددامنرك حبكومددددة وأشدددادت والعنددددف. والكراهيددددة التمييدددز مددددن احلددددد لضدددمان ضددددرورية املتضددددافرة واجلهدددود
 ذلك. يف وتفانيها البلد يف اإلنسان حقوق حالة حتسني يف االستباقية ملشاركتها

 تلقتهدددا الددديت التوصددديات عدددن مسدددتكملة معلومدددات تقددددميها علدددى الددددامنرك ابكسدددتان شدددكرتو  -789
 التوصديات معظدم قبدول الددامنرك لقدرار تقدديرها عدن وأعربدت الشدامل. الددوري االسدتعراض خدالل الدولة
 يف أملهدا عدن وأعربدت ومحايتهدا، اإلنسدان حقدوق بتعزيدز اللتزامها ابلدامنرك وأشادت الدولة. تلقتها اليت
 ذلدك يف مبدا والثقافيدة، واالجتماعيدة االقتصدادية مواطنيهدا حقدوق إلعمدال اجلهود بذل الدولة تواصل أن
 آليدات مدع الددامنرك تعداون اسدتمرار تقدديرب والحظدت األقليات. ضد التمييز ومكافحة تنمية،ال يف احلق

 املقبولة. التوصيات تنفيذ يف النجاح للدامنرك ومتنت املعاهدات. اتهيئ ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق
  ورحبددت   ، تلقتهددا   لدديت ا   التوصدديات   مددن   العظمددى   األغلبيددة   لقبوهلددا   ابلدددامنرك   كددوراي   مجهوريددة   وأشددادت  -790

  واجهده ي   الذي   اهليكلي   للتمييز   لتصدي ا   أجل   من   اجلهود   تكثيف   إىل   الداعية   توصيتها   بقبول  خا   بشكل 
  واخلددددمات   والسددكن   والتعلدديم   ابلتوظيددف   يتعلددق   فيمددا   سددديما   وال   ن، و والالجئدد   املددواطنني   وغددي   يددات األقل   أفددراد 

 التوصيات.   تنفيذ   يف   النجاح   كل   للدامنرك   ومتنت   التقرير   اعتماد   ت يد وأ   العدالة.   إىل   والوصول   الصحية 
  دير اجلددد   ن مددد   أن   رأت و   الددددامنرك.   تلقتهدددا   الددديت   التوصددديات   معظدددم   قبدددول   ابهتمدددام   سدددياليون   الحظدددت و  -791

  ي. عددددائل ال   العنددددف   علددددى   خددددا    بشددددكل   الرتكيددددز   مددددع   ، اعتمدددددت   قددددد   العنددددف   ملكافحددددة   عمددددل   خطددددة   أن   ابلددددذكر 
  الكراهيدة   خطاب   يف   للتحقيق   املصلحة   صاحبة   اجلهات   خمتلف   مع   البناء   ا عاوهن لت   ابحلكومة   سياليون   وأشادت 
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  الدددامنرك   سددياليون   وشددجعت   مرتكبيهددا.   ومقاضدداة   الضددعيفة   الفئددات   أو   األقليددات   ضددد   التمييددز   أشددكال   وخمتلددف 
  اجلنددائي   قانوهنددا   وجعددل   القسددري   االختفدداء   مددن   األشدد ا    مجيددع   حلمايددة   الدوليددة   االتفاقيددة   علددى   التصددديق   علددى 
 العنصري.   التمييز   أشكال   مجيع   على   للقضاء   الدولية   االتفاقية   أحكام   مع   متاماا   متوافقاا 
 .هبددا اخلدا  الثدداين سدتعراضالا اللخدد  للددامنرك البندداءة املشداركة تقددديرب النكدا سددري والحظدت -792

 الرابعدددة العمدددل خطدددة اعتمددداد ذلدددك يف مبدددا األول، سدددتعراضالا مندددذ الدولدددة بدددذلتها الددديت ابجلهدددود ونوهدددت
 تقددمي منهدا بسدبل األطفدال، حلمايدة املدوىل اخلدا  واالهتمدام يعدائلال والعندف األسرة يف العنف ملكافحة
 أجددل مددن اختددذهتا الدديت لل طددوات ابلدددامنرك النكددا سددري وأشددادت ضددعفاا. الفئددات ألكثددر املبكددر الدددعم

 العمدددل خطدددة تنفيدددذ خدددالل مدددن والسددد رة اجلنسدددي االسدددتغالل ألغدددراض ابألشددد ا  االجتدددار مكافحدددة
 املهنيني. وتدريب التوعية محالت تعزيز شملت اليت ابألش ا ، االجتار ملكافحة الوطنية
 االسدتعراض، أثنداء الددامنرك اتبعته الذي للنهج هاسرور  عن البوليفارية فنزويال مجهورية وأعربت -793
 يف تواجههدا الديت والتحددايت الدولة حققتها اليت جنازاتاإل بشأن اإلجيايب التفاعل إمكانية أاتح والذي
 وطدددين جديدددد ومركدددز اجلنسدددني بدددني املسددداواة قدددانون علدددى الددددامنرك وافقدددت قددددو  اإلنسدددان. حقدددوق جمدددال
 املسددداعدة بدددرانمج إىل ليضددداف ،عدددائليال العندددف ضدددحااي صددداحلل اعةالسددد  مددددار علدددى باشدددرامل تصددداللال

 التقاعديدة عاشاتامل خطة اعتماد األخرى اإلجيابية اجلوانب ومن الضحااي. هل الء واالجتماعية القانونية
  شد ا لو  اجملتمدع يف الفئدات ضدعفأل املسداعدة يقددمان اللدذين املدرن، العمل وبرانمج اإلعاقة لذوي
 مددن الدولددة تبذلدده املدد  تقددديرها عددن البوليفاريددة فنددزويال مجهوريددة وأعربددت العمددل. علددى ودةحمددد قدددرة ذوي
 األول. ستعراضالا أثناء املقبولة التوصيات تنفيذ تعرتض اليت العقبات على لتغلبل جهود
 اللتزامهدددا الددددامنرك حكومدددة علدددى وأثندددت الشدددامل الددددوري االسدددتعراض بنتدددائج ألبانيدددا ورحبدددت -794
 على وأثنت  ألبانيا.  قدمتها  اليت  التوصيات  ذلك  يف  مبا  الثاين،  االستعراض  أثناء  املقدمة  لتوصياتا  بتنفيذ

 يف للغايددة مفيدددة التوصدديات هددذه بددارعتاب املدددين، اجملتمددع لتوصدديات نيالعددالي وتقددديرها لتقييمهددا احلكومددة
 يف اإلنسددان حقددوق وتعزيددز حلمايددة املت ددذة العامددة ابلتدددابي يتعلددق وفيمددا اإلنسددان. حقددوق مجيددع تعزيددز

 تعزيدز جمال يف تقدمال إحراز مواصلة على احلكومة وشجعت احملققة ابإلجنازات ألبانيا أشادت الدامنرك،
  ألسرة.ا قانونل وفقاا  حبقوقهن وإبالغهن يةثناإل األقليات من النساء واستهداف اجلنسني، بني املساواة
 لقبوهلدددا الددددامنرك علددى وأثندددت قدددمها الددديت إلضدددافيةا املعلومددات علدددى الوفددد بوتسدددواان شددكرتو  -795

 يدددل ممددا يندداير،/الثاين كددانون  يف هبددا اخلددا  الثدداين سددتعراضالا خددالل تلقتهددا الدديت التوصدديات مددن العديددد
 خطددوات اختددذت قددد الدددامنرك أن تقددديرب والحظددت ومحايتهددا. اإلنسددان حقددوق بتعزيددز الدولددة التددزام علددى

 ثقافدددة زراعدددة يف كبدددياا   إسدددهاماا  يسدددهم أن هدددذا شدددأنه ومدددن الكراهيدددة. موجدددرائ الكراهيدددة خطددداب ملكافحدددة
 انجحة. تنفيذ مبرحلة للدولة متنياهتا عن بوتسواان وأعربت الثقايف. والتنوع التسامح

 ذوي واألشدد ا  والطفددل رأةاملدد  حقددوق لتعزيددز الدددامنرك بددذلتها الدديت اجلهددود الصددني والحظددت -796
 وجددددرائم األجانددددب وكددددره العنصددددري ابلتمييددددز املتعلقددددة املزمنددددة القضددددااي ءإزا قلقهددددا عددددن وأعربددددت اإلعاقددددة.
 البلددان قددمتها الديت للتوصديات أمهيدة إيدالء علدى الدولدة وحثدت .التزايدد يف آخذة قضااي وهي الكراهية،

 أكددرب، عزميددةب الكراهيددة جددرائم ومكافحددة الدوليددة وتعهددداهتا ابلتزاماهتددا فعددال حنددو علددى الوفدداء خددالل مددن
 وحتتددداج ديدددين. أسددداس علدددى تقدددوم الددديتو  والالجئدددني املهددداجرين تسدددتهدف الددديت الكراهيدددة جدددرائم سددديما وال

 الناميددة البلدددان مسدداعدة أجددل مددن اإلمنائيددة املعونددة جمددال يف مسدداعدهتا قدددميت مواصددلة إىل أيضدداا  الدددامنرك
 املستدامة. التنمية وحتقيق الفقر على القضاء على
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 مصلحة صاحبة أخرى هاتج من مقدمة عامة تعليقات -3 
 اجلهدددات مدددن جهدددات سدددت ببيددداانت أدلدددت الددددامنرك، حالدددة اسدددتعراض نتدددائج اعتمددداد خدددالل -797

 .املصلحة صاحبة األخرى
  احلكومدددة   قبدددول   لعددددم   أسدددفه   عدددن   لفيدددديو( اب   رسدددالة   يف )   اإلنسدددان   حلقدددوق   الددددامنركي   املعهدددد   أعدددرب  -798
  مدددن   األطفددال   محايدددة و   اإلنسددان    حلقدددوق   ة وطنيدد   عمدددل   خطددة   وضدددع   وهددي   قضدددااي،   بسددت   املتعلقدددة   توصدديات ال 

  بسدرعة   األسرة   مشل   مل   إمكانية   منح و     ابلبالغني   اصة اخل    سسات امل  يف  حريتهم  سلب  ومن  االنفرادي  احلبس 
  األخدرى   واملبدادرات   اإلرهداب   ملكافحة   منركية ا الد   للتشريعات   األدلة   على   قائم   تقييم  إجراء و  الالجئني   جلميع 
  ذوي   األشد ا    جلميدع   والسدماح     ل العمد   سدوق   خدارج   األسدس   مجيدع   علدى   التمييدز  حظر و    الصدد  هذا  يف 

  الكفداح   مبواصدلة   التزامده   عن   املعهد   وأعرب   الربملانية.   االنت اابت  يف  ابلتصويت  االجتماعية  النفسية  اإلعاقة 
 املدين.   واجملتمع   األخرى   العامة   والسلطات   احلكومة   مع   والتعاون   اإلنسان   حقوق   أجل   من 
 مدددع مشدددرتك بيدددان يف واملثليدددات، املثليدددني ابنددددماج املعنيدددة للجمعيدددات اهلولنددددي االحتددداد وأشددداد -799

 الوطنيددة املنظمددةو  اجلنسددانية اهلويددة ومغددايري اجلنسددي امليددل ومزدوجددي واملثليددني للمثليددات الدوليددة الرابطددة
 للمثليدني لوطنيدةا املنظمدةو  اجلنسدانية اهلويدة ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي واملثليات للمثليني الدمناركية
 يف التمييدددز عدددم بضددمان الدددامنرك ابلتدددزام ،اجلنسددانية اهلويددة ومغددايري اجلنسدددي امليددل ومزدوجددي واملثليددات
 .قانونيدددة بصدددفة اجلنسدددانية اهلويدددة لتغيدددي العمدددر مدددن سدددنة 18 بلدددو  شدددر  إلغددداء أتييددددو الصدددحية، الرعايدددة
 احلمايدة انعددام ملعاجلدة القدانون يف النظدر ادةإعد  يف ترغدب ال الددامنرك ألن أملده خيبدة عدن االحتاد وأعرب
 أن بعدد دول، عددة بده أوصدت الذي النحو على اجلنسانية، واهلوية اجلنسي امليل على القائم التمييز من

 يف واملسداواة التمييدز بعددم املتعلقدة القائمدة التشدريعات مبوجدب تكدون التمييدز هدذا من احلماية أن ذكرت
 يف للمسدداواة منركياالددد اجمللددس أن العمددل سددوق خددارج للتمييددز صددريح حظددر وجددود عدددم ويعددين املعاملددة.
 يثي آخر أمراا  هناك أن االحتاد وأضاف العمل. مكان خارج التمييز قضااي يف يبت أن ميكنه ال املعاملة
 عدددم خطددر علددى ينطددوي ممددا ،اتالتشددريع يف اجلنسدداين التعبددي أو اجلنسددانية اهلويددة ذكددر عدددم وهددو القلددق
 الدددامنرك مددع أاثرت ألهنددا احلكومددات االحتدداد وشددكر اجلنسددانية. اهلويددة يمغدداير  األشدد ا  حقددوق ةمحايدد 
 نسية.اجل صائ اخلو  اجلنساين التعبيو  نسانيةاجل ويةاهلو  اجلنسي ابمليل متعلقة حمددة قضااي
 األقليددات ضددد التمييددز زايدة إزاء قلقدده عددن ةواألخالقيدد  ةاإلنسدداني للقدديم الدددويل االحتدداد وأعددرب -800
 أو الدين حبرية املعين  اخلا   املقرر  هبا  قام  اليت  الزايرة  إىل  وأشار  واملعتقد.  الدين  حرية  تفسي  على  وشدد
 اإلنسدان. حلقدوق الددويل القدانون مدع يتوافدقل "املعتقد" مصطلح فهم توسيع ضرورة خالهلا وأكد املعتقد
 ائدددددللعق التقليديددددة األشددددكال خددددارج ةاهلويدددد  تشددددكل الدددديت املعتقدددددات املصددددطلح هددددذا يشددددمل أن بددددد وال

 املسدداواة. علددى قددائم غددي احلددايل النظددام أن الواضددح مددن اخلددا ، املقددرر قددال وكمددا التوحيديددة. اتوالعبدداد
 االحتدداد اودعدد  غيهددا. علددى واحدددة عقائديددة جمموعددة ومتيددز أساسدداا  عادلددة غددي والكنيسددة الدولددة م سسددةف

 علدى الدينيدة وغدي الدينيدة حيدا ، توجده ذات املنظمدات ميدعجل احلقدوق يف املسداواة ضدمان إىل احلكومة
 األداين مجيدددع مددن املدددواطنني مجيددع ليشددمل "الددددامنركي الطددابع" مفهدددوم توسدديع علددى وشدددجع سددواء. حددد

 حريدة يف احلدق ومحاية تعزيز عن مبس وليتها منركاالد اا مذكّ ر  التجديف، قانون إلغاء إىل اودع واملعتقدات.
 األقليات. اضطهاد على الشرعية يضفي أخرى، أمور بني من انون،الق ألن التعبي،
  حقددددوق   جملدددس   مدددع   تعاوهندددا   علددددى   الددددامنرك   اإلنسدددان   حقدددوق   عددددن   للددددفاع   األفريقدددي   امللتقدددى   هندددأ و  -801

  ضروب   من   وغيه   التعذيب   مناهضة   التفاقية   ها روجي وت   ، العقاب  من  اإلفالت  مكافحة  يف  ودورها  اإلنسان، 
  للمسدداعدة   الدولددة   ميزانيددة   إىل   إبجيابيددة   امللتقددى   وأشددار   املهينددة.   أو   الالإنسددانية   أو   قاسددية ال   العقوبددة   أو   املعاملددة 
  ومددع   واإلثددين.   العنصددري   التمييددز   مددن   احلمايددة   تكفددل   الدديت   وتشددريعاهتا   اللجددوء،   مللتمسددي   واسددتقباهلا   اإلمنائيددة، 
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  املهدداجرين   ضددد   التمييددز   ال واسددتفح   االجتمدداعي   التواصددل   وسددائ    يف   الكراهيددة   خطدداب   زايدة   الحدد    ذلددك، 
  املددددين   اجملتمدددع   مببدددادرات   امللتقدددى   ورحدددب   والتعلددديم.   العمالدددة   جمدددايل   يف   والدينيدددة   اإلثنيدددة   واألقليدددات   والالجئدددني 

  أمدوال   مصدادرة   جييدز   الدذي   القدانون   مشروع   إلغاء   على  الدامنرك  وحث  السلمي.  والتعاي   التسامح  شجيع لت 
  ومواصددلة   ديددرابن،   عمددل   وبددرانمج   إعددالن   لتنفيددذ   وطنيددة   عمددل   خطددة   واعتمدداد   الش صددية،   وأمتعددتهم   الالجئددني 
 العدالة.   إىل   األفعال   هذه   مرتك،   وتقدمي   اجلنساين   العنف و   اجلنسي   العنف   أفعال   ملنع   جهودها 

  الرمسيدددة   القائمدددة   مدددن   اجلنسدددانية"   اهلويدددة   "مغدددايرة   حدددذف   الربملدددان   بقدددرار   الدوليدددة   العفدددو   منظمدددة   رحبدددت و  -802
  كأشدد ا    اجلنسددانية   اهلويددة   ي مغدداير   ابألشدد ا    االعددرتاف   وابلتددايل   تش يصددها،   ميكددن   الدديت   العقليددة   ل مددراض 
  ملصددداحل   الكددايف   االعتبددار   يدددالء إب   اللجددوء   قضددااي   يف   الدولدددة   ممارسددة   تسددمح   وال   جسددددي.   اضددطراب   مددن   يعددانون 
  الطفل   مصاحل   مراعاة   ضمان ب   املتعلقة   للتوصيات   منرك ا الد   بقبول   الدولية   العفو   منظمة   رحبت و   الفضلى.   الطفل 
  مبددنح   املتعلقددة   للتوصدديات   الدولددة   رفدد    إزاء   قلقهددا   عددن   أعربددت   لكنهددا   اللجددوء.   قضددااي   يف   كاملددة   مراعدداة   الفضددلى 
  الددرغم   علددى و   التوصدديات.   تلددك   يف   النظدر   إعددادة   علددى   الدددامنرك   وحثددت   لالجئدني،   بسددرعة   األسددرة   مشددل   مل   إمكانيدة 
  اإلنسددان   حقددوق   انتهاكددات   مددن   الفددارين   املددواطنني   لددبع    م قتددة   محايددة   يددوفر   الددذي   األجانددب   قددانون   تعددديل   مددن 

  األسدرة   مشدل  مل   هلدم    دق   ال   رب" احلد   جدراء   "الجئني   بصفتهم   احلماية   مينحون   الذين   أولئك   فنن   النطاق،   الواسعة 
  الدوليدة   العفدو   منظمدة   رحبدت و   األسدرية.   احليداة   يف   للحدق   انتهاكداا   األسدر   فصل   ويشكل   سنوات.   ثال    بعد   إال 

  االغتصداب   وجتدرمي   الدوليدة   املعدايي   مدع   االغتصداب   تعريدف   واءمدة مب   املتعلقدة   للتوصديات   فارو   جزر   حكومة   بقبول 
  فدارو   جدزر   أيضداا   حثدت و   االغتصداب.   لضدحااي   القانونية   احلماية   تعزيز   على   احلكومة   وحثت   الظروف،   مجيع   يف 
 املثليني.   بزواج   يتعلق   فيما   الزواج   قانون   لتعديل   اجلديد   القانون   تنفيذ   على 
 التوصددية سدديما ال التوصدديات، علددى اإلجيابيددة لردودهددا ابلدددامنرك يالعددامل اليهددودي املدد متر أشددادو  -803
 متثدددل الدديت املمارسدددة هددذه حلظدددر مسددتمرة حمدداوالت وجدددود إىل مشددياا  لدددذكور،ل الددديين تددداناخل حظددر بعدددم
 نيانشط أن وأضاف السنني. آلالف آمنة بطريقة أجريت وقد  اليهودية  اهلوية  عناصر  من  أساسياا   عنصراا 
 املمارسة أبن القائلة احلجة ذلك يف مبا األسباب، من متنوعة مبجموعة وااستشهد قد نلل تا  نيمناهض

 القلق إىل العاملي اليهودي امل متر وأشار الصحة. من هلا أساس ال حجج وهذه ابألطفال.  األذى  لحقت
 الطدائفتني لددى ةاملتزايد لشواغلا أكد الذي املعتقد أو الدين حبرية املعين اخلا  املقرر أيضاا  أاثره الذي

 الدددمناركي اجملتمددع بتجمددع العدداملي اليهددودي املدد متر وأشدداد الددديين. اخلتددان حظددر بشددأن واملسددلمة اليهوديددة
  يف الرئيسددي اليهددودي املعبددد علددى املاضددي العددام وقددع الددذي الوحشددي اهلجددوم بعددد اليهوديددة طائفتدده حددول

 وقف يف أمله عن وأعرب يهودية، ياةح  يعيشوا  أن  يف  اليهود  حق  محاية  وجوب  على  وشدد  كوبنهاغن.
 راس ة. دينية ممارسات جترمي طريق عن منركاالد يف املسلمني أو اليهود لتمييز حماولة أي

 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 
  توصددية   122  أيدددت   قددد   املقدمددة،   املعلومددات   علددى   بندداءا   الدددامنرك،   إن   اإلنسددان   حقددوق   جملددس   رئدديس   قددال  -804
  أربددع   بشددأن   إضددايف   توضدديح   وقدد دم   تلقتهددا.   ة توصددي   199  أصددل   مددن   توصددية   73  عددددها   بتوصدديات   علمدداا   حاطددت وأ 

 التوصيات.   هذه   من   علماا   هبا   أحاطت   اليت  واألجزاء  الدامنرك   أيدهتا   اليت  األجزاء   إىل   شي ي   أخرى،   توصيات 
 الددامنرك حالدة ضواستعرا املناقشات يف شاركت اليت األعضاء الدول مجيع الوفد رئيس شكرو  -805
 الددددوري االسدددتعراض عمليدددة لغايدددة وفقددداا  اتواملناقشددد  العمليدددة أن الددددامنرك تدددرىو  الثاين/ينددداير. كدددانون  يف

 جديددد مددن الوفددد رئدديس وأكددد الدددامنرك. حلكومددة ابلنسددبة وقيمددة ابملعلومددات وغنيددة بندداءة كانددت  الشددامل
 املسددتمر واحلددوار والبنداء اجليددد التعداون ذلددك يف مبدا العمليددة، يف املددين للمجتمددع البنداءة للمشدداركة تقدديره
 عملهمددا علددى واألمانددة الثالثيددة اجملموعددة أيضدداا  الدددامنرك وشددكرت اإلنسددان. حلقددوق الدددامنركي املعهددد مددع

 برمتها. لدامنركاب اخلاصة الشامل الدوري االستعراض عملية وتنفيذ إعداد يف املمتاز
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 املسددتمر الدولددة عمددل يف مهمددة مسددامهة تعتددرب ملقدمددةا التوصدديات مجيددع أن الوفددد رئدديس وأكددد -806
 حلقدددوق العاليدددة واملعدددايي القدددانون سددديادة احدددرتام ويشدددكل الددددامنرك. يف اإلنسدددان حقدددوق معدددايي لتحسدددني
 منركي.االد لمجتمعل ساسيةاأل ركائزال من ركيزتني اإلنسان

  . 2021-2019  للفددرتة   نسددان اإل   حقددوق   جملددس   لعضددوية   مرشددحة   منرك ا الددد   أن   إىل   الوفددد   رئدديس   أشددار و  -807
  بصدفتها   تطدويره   مواصدلة   يف   بنشدا    وسدامهت   سدنوات   عشدر   قبدل   اجمللدس   إنشداء   يف   فعاليدة ب   الدولدة   ت شارك   وقد 
  للمجلددس،   اهلدام   العمددل   يف   أكدرب   مسدامهة   املسددامهة   إبمكاهندا   سدديكون   منرك، ا الدد   انت داب   حددال   ويف   . ة مراقبد   دولدة 
 بعد.   فيه   عضواا  منرك ا الد   ليست   الذي 

 ابالو  
 الصلة ذات األحكام جلميع وفقاا  2016 يناير/الثاين كانون  21 يف ابالو  حالة  استعراض  أ جري -808
 :التالية الواثئق إىل واستند الصلة، ذات ومقرراته اإلنسان حقوق جملس قرارات يف الواردة

 5/1 اجمللددددس قددددرار مرفددددق مددددن )أ(15 للفقددددرة وفقدددداا  ابالو مددددن املقدددددم الددددوطين التقريددددر )أ( 
  ((A/HRC/WG.6/24/PLW/1 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 قرةوالف
 مددن )ب(15 للفقددرة وفقدداا  اإلنسددان حلقددوق السددامية املفوضددية أعدتدده الددذي التجميددع )ب( 

  ((A/HRC/WG.6/24/PLW/2 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار مرفق
 مرفدق مدن )ج(15 للفقدرة وفقداا  اإلنسان قحلقو  السامية املفوضية أعدته الذي املوجز )ج( 

 .((A/HRC/WG.6/24/PLW/3 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار
 املعقودة  ،29  جلسته يف  واعتمدها  ابالو  حالة  استعراض  نتائج  يف  اإلنسان  حقوق  جملس  نظرو  -809
 أدانه(. جيم الفرع )انظر 2016 حزيران/يونيه 24 يف

  الشدددامل   الددددوري   ابالسدددتعراض   املعدددين   العامدددل   الفريدددق   تقريدددر   ابالو   حالدددة   اسدددتعراض   نتدددائج   ل تشدددم و  -810
 (A/HRC/32/11 ،)  قبل   قدمته   وما   االستنتاجات،   و/أو   التوصيات   بشأن   االستعراض   موضوع   الدولة   وآراء  

  معاجلددة   تعداجلَ   مل   الدديت   القضدااي   أو   املسدائل   علددى   وردود   طوعيدة   التزامددات   مدن   العامدة   اجللسددة   يف   النتدائج   اعتمداد 
 (. A/HRC/32/11/Add.1  أيضاا   )انظر   العامل   الفريق   إطار   يف   دارت   اليت   التحاور   جلسة   أثناء   كافية 

 االستعرا    ونتائج   الطوعية  التزاماهتا و  االستنتاجات   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1 
 الددوري ابالسدتعراض املعدين العامدل قالفريد  يف بنداء بشكل شاركت اليت الدول ابالو وفد شكر -811

 يف عديددة ومسدامهات شداق عمدل من به قام ملا املدين ابجملتمع ونوه واألمانة. الثالثية واجملموعة الشامل
 لدولة.اب اخلا  االستعراض

 يف الدولددة حتددرزه الددذي التقدددم لتقيدديم مفيدددة أداة الشددامل الدددوري االسددتعراض أن الوفددد ورأى -812
 قدوي عامدل الشدامل الددوري االسدتعراض عملية أن أيضاا  رأىو  اإلنسان. حقوق جمال يف هاأهداف حتقيق
 أولددوايت بتحديددد للدولددة يسددمحو  اإلنسددان، قددوقحب التعلددق العمددل يف واجملتمددع احلكومددة ضددم مددن ميكددن
 تعزيزها أيضاا  بل حسبف اإلنسان حقوق إعمال تضمن لكيال الالزمة اخلطوات واختاذ اإلنسان حقوق
 ابالو. يف ايتهاومح
 البدال  للتوصديات عاليدة أولويدة أعطيدا قدد ابالو وقيدادة الدوطين الكونغرس أن على الوفد وشدد -813

 على الفورية  الردود  أحد  ويف  .2016  عام  أوائل  يف  الدولة  استعراض  أثناء  دمتق    اليت  توصية  125  عددها
 لشددد وناب" املعنيدددة الدائمدددة اللجندددة اسدددم التاسدددع الدددوطين الكدددونغرس يف املنددددوبني جملدددس غددديَّ  التوصددديات،
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 وحقددددوق واحلكوميددددة القضددددائية لشدددد وناب" املعنيددددة الدائمددددة اللجنددددة امسهددددا ليصددددبح واحلكوميددددة" القضددددائية
 حبقددددوق املتعلقددددة املسدددائل ةمباشددددر  بصددددورة تعددداجل املندددددوبني جملددددس يف حمدددددة جلنددددة اآلن وهددددي اإلنسدددان".
 أن وذكددر ابريددس مببددادئ الوفددد أقددرو  التوصدديات. اجلددةمع يف مهمددة انطددالق نقطددة ذلددك وكددان اإلنسددان.

 اإلنسان. حلقوق م سسة ستنشئ ابالو
 حلقددددوق األساسددددية املعاهدددددات مجيددددع علددددى 2011 عددددام يف وقعددددت ابالو أن إىل الوفددددد وأشددددار -814

 وارد،املددد  ةقلددد ل ونظدددراا  .2013 عدددام يف اإلعاقدددة ذوي األشددد ا  حقدددوق اتفاقيدددة علدددى وصددددقت اإلنسدددان
 يف بدرامج إجندازو  مشداورات إلجدراء خربتدهو  اجلماعيدة تهمسداعد اإلنسدان حقدوق جملس من ةالدول طلبت
 حقددوق معاهدددات بشددأن اإلجددراءات مددن مزيددد الختدداذ الالزمددني والتوجيدده املشددورة وفيتدد  أجددل مددن ابالو

 الفريدقو  اهلدادئ احملدي  جدزر منتددى أماندة مبسداعدة الوفدد ندوه الصددد، هدذا ويف املتبقيدة. املوقعة اإلنسان
 عمليدة يف دعمهمدا علدى اهلدادئ احملدي  جلماعدة التابع اإلنسان حقوق جمال يف ابلتثقيف املعين اإلقليمي

 باالو.ب اخلا  الشامل الدوري االستعراض
 تلقددت ،2016 يندداير/الثاين كددانون  يف األويل تقريرهددا قدددمت عندددما الدولددة أن إىل الوفددد وأشددار -815
 والتشداور فيهدا للنظدر ابالو إىل هاأخدذ وطلبت التوصيات تلك على رمسيال ردها تقدم ومل توصية. 125
 إن الوفدد قدالو  احملدددة. التوجيهيدة ومبادئده الشدامل الدوري االستعراض متطلبات مع يتماشى مبا بشأهنا
 خمتلدف لتقيديم أجريدت قدد احلكوميدة الوكداالت مدع تشداورال عمليدة أبن اجمللس بل ي أن سروره دواعي من

 لحكومة.ل رمسيال ردال بتقدمي تشرفي إنهو  ت،التوصيا
 معاهددددات إىل االنضدددمام إىل تددددعوها يتالددد  التوصددديات ابالو قبلدددت ابملعاهددددات، يتعلدددق وفيمدددا -816
 اإلنسددددان، حلقددددوق األساسددددية املعاهدددددات علددددى التصددددديق ت يددددد األهندددد  ةعامدددد  صددددفةب عليهددددا التصددددديق أو
 االقتصددادية ابحلقددوق اخلددا  الدددويل والعهددد والسياسددية املدنيددة ابحلقددوق اخلددا  الدددويل العهددد سدديما وال

 ابلفعددل صدددقت ألهنددا الطفددل حقددوق ابتفاقيددة املتعلقددة التوصددية ابالو قبلددت وقددد .والثقافيددة واالجتماعيددة
 امللحقددة الثالثددة االختياريددة الربوتوكددوالت علددى التصددديق أجددل مددن جهودهددا وسددتعزز تفاقيددةاال هددذه علددى
 محايددة قددانون سددن خددالل مددن الددوطين القددانون يف االتفاقيددة مددواد بعدد  درجددتأ   نفسدده، الوقددت ويف هبددا.

 صددقت حيدث اإلعاقدة، ذوي األش ا  حقوق ابتفاقية املتعلقة التوصيات أيضاا  ابالو قبلتو  األسرة.
 والتوصدديات اإلعاقددة، بشددأن وطنيددة سياسددة وضددع مددن تنتهددي تكددادو  ،2013 عددام يف االتفاقيددة هددذه علددى

 .التعليم جمال يف التمييز مكافحة اتفاقية على يقالتصد إىل الداعية
 االتفاقيدة على التصديق إىل الداعية لتوصياتاب علماا  ابالو أحاطت ابملعاهدات، يتعلق وفيما -817

 ضددد التمييددز أشددكال مجيددع علددى القضدداء واتفاقيددة العنصددري التمييددز أشددكال مجيددع علددى للقضدداء الدوليددة
 تفاقيددةاب الددوعي إذكدداء بشددأن النسددائية اجملموعددة مددع اخلصددو  وجدده علددى العمددل ابالو وواصددلت املددرأة.
 هدددذه أحكدددام بعددد  ابالو أدرجدددت ،نفسددده الوقدددت ويف املدددرأة. ضدددد التمييدددز أشدددكال مجيدددع علدددى القضددداء
 التعددذيب مناهضددة اتفاقيددة علددى التصددديق إىل الداعيددة لتوصددياتاب علمدداا  أحاطددتو  قوانينهددا. يف االتفاقيددة
 من 10 الفرع من 4 املادة وتن  املهينة. أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو ةاملعامل ضروب من وغيه
 املاليدة والغرامدات املهيندة أو الالإنسدانية أو القاسية العقوبة أو واملعاملة التعذيب حظر على ابالو دستور
 حلمايدددة الدوليدددة االتفاقيدددة علدددى التصدددديق إىل الداعيدددة لتوصدددياتاب أيضددداا  علمددداا  ابالو أحاطدددتو  املفرطدددة.
 االختفداء مدن األشد ا  مجيدع حلمايدة الدوليدة واالتفاقيدة أسدرهم، وأفدراد املهداجرين العمدال مجيدع حقوق

 العمل منظمة  واتفاقيات  ل طفال،  الدويل  لالختطاف  املدنية  ابجلوانب  املتعلقة  الهاي  واتفاقية  القسري،
 اجلنائيددة للمحكمددة األساسددي رومددا ونظددام عليهددا، ةواملعاقبدد  اجلماعيددة اإلابدة جرميددة منددع واتفاقيددة الدوليددة،
 ابالو لدددددى املعاهدددددات، هددددذه يدددد  فيمدددداو  وبروتوكوهلددددا. الالجئددددني بوضددددع اخلاصددددة واالتفاقيددددة الدوليددددة،
 اإلنسان. حقوق النتهاكات للتصدي كافية  تشريعية ضماانت
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  ابالو   عمل سدت   ، علمداا   هبدا   ي  حتد   أو   ابالو   هدا تقبل   الديت  توصديات ال  موضدوع  ابملعاهددات  يتعلدق  وفيما  -818
  اآلاثر   م قيّ  ت وس   ، ا عليه   للتصديق   الالزم  الدعم   الكونغرس   منح   أجل   من   اجلمهور و   القيادات   وعي   إذكاء   على 
 التعاهدية.   اباللتزامات   للوفاء   الالزمة   والبشرية   التقنية   ات القدر   مثل   املوارد،   حيث   من   التصديق   على   املرتتبة 
  فدددنن   العامدددة،   السياسدددة   وتددددابي   اإلنسدددان   وحقدددوق   للم سسدددات   ة ساسدددي األ   ياكدددل ابهل   يتعلدددق   وفيمدددا  -819
  املعايي   مع   مواءمتها   وضمان   اإلنسان   حقوق   حلماية   القوانني   تنفيذ   بشأن   التوصيات  قبول  هو  ابالو  موقف 
  ابريدس.   بدادئ مل   كدامالا   امتثداالا   متتثدل   اإلنسدان   حلقدوق   وطنيدة   م سسة  إنشاء  وبشأن  اإلنسان،  حلقوق  الدولية 

  مفهددوم   حظدي   وقدد   شدركائها.   مدن   املسداعدة   عدن   البحدث   ابالو   وتواصدل   مت صصدة،   مدوارد   ذلدك   وسديتطلب 
 ككل.   واجملتمع   الوطين   الكونغرس   أعضاء   قبل   من   كامل   تأييد ب   اإلنسان   حلقوق   وطنية   م سسة   إنشاء 
 قبدول هدو ابالو موقدف فدنن املعاهددات، هيئدات مدع لتعداونا إىل الداعيدة لتوصيةاب يتعلق وفيما -820

 التوصددددية هددددذه أبمهيددددة ابالو عددددرتفتو  واإلقليميددددني. الدددددوليني الشددددركاء مددددع ابلعمددددل املتعلقددددة التوصدددديات
 واإلقليميني. الدوليني الشركاء مع ودائمة حقيقية شراكات إقامة وستواصل

 حبمايددة املتعلقددة التوصدديات قبددول هددو ابالو موقددف فددنن التمييددز، وعدددم ابملسدداواة يتعلددق وفيمددا -821
 ،اوسياسدداهت احلكومددة بددرامج يف اجلنسددني بددني املسدداواة لتعمدديم جهودهددا ابالو واصددلتو  الضددعيفة. الفئددات

 بدني ابملسداواة املتعلدق 5 اهلددف ذلدك يف مبدا املسدتدام، التنميدة أبهداف التنمية متويل رب  أبمهية عرتفتو 
 ةفرصددد  اإلنسددان حقدددوق جملددس دىلددد  الصدددد، هددذا ويف املهمشدددة. ابلفئددات املتعلقدددة األهدددافو  اجلنسددني
 إعمدال يد  مدافي احملدرز للتقددم رصدده لتعزيدز الشدامل، الددوري االسدتعراض عمليدة خدالل مدن حقيقية،
 يتالدد  ةالفكددر  هددي ههددذ أن علددى الوفددد وشدددد املسددتدامة. التنميددة أهددداف تنفيددذ إطددار يف اإلنسددان حقددوق
 قبددول هددو ابالو وموقددف .اجمللددس افيهدد  يفكددر لكددي االسددتعراض، أثندداء اعليهدد  اجمللددس إطددالع يف يرغددب
 يف املددرأة دعددم يتزايددد ابالو ويف العامددة. املناصددب يف املددرأة مشدداركة بشددأن تدددابي ختدداذاب املتعلقددة التوصددية
 العامة. املناصب يف قيادية أدوار تويل على املرأة عوتشجَّ  القيادية األدوار
 اجلنسي امليل سأسا على  التمييز  مكافحة  بتشريعات  املتعلقة  ابلتوصيات  علماا   ابالو  أحاطتو  -822
 اجلنسانية. اهلوية أو

 املتعلقدددة التوصددديات ابالو قبلدددت الش صدددي، وأمنددده واحلريدددة احليددداة يف الفدددرد حبدددق يتعلدددق وفيمدددا -823
 للضدحااي، املقدمة اخلدمات حتسني سبل احلكومة وتستكشف لي.عائال العنف لضحااي مالجئ إبنشاء
 واألطفال. للضحااي احلماية وأوامر ،الصحة جمال يف ريةالفو   واالستجاابت واملشورة،  اآلمنة،  املنازل  مثل
 العنف لضحااي مركز إلنشاء واملنظمات الشركاء من املقدمان التقنية واملساعدة التمويل  يكون  ما  وعادة

 لي.عائال العنف بشأن تدابي ابختاذ املتعلقة  التوصيات  أيضاا   ابالو  قبلتو   حقيقي.  تقدير  موضع  ليعائال
 قبلدددت وقدددد لي.عدددائال العندددف مكافحدددة أجدددل مدددن قوانينهدددا وتعدددديل العتمددداد املناسدددبة يالتدددداب وسدددتت ذ
 نيوظفواملد  املعنيدة الوكداالت قددرات بنداء ويشدكل األسدرة. محاية قانون على ابلتدريب املتعلقة التوصيات
 ملتعلقددةا التوصدديات أيضدداا  ابالو قبلددتو  .ابالو أولوايتدده إحدددى األسددرة محايددة قددانون تنفيددذ علددى املعنيددني
 بغية اجلديد العقوابت قانون خالل من قوانينها  ع دلت  وقد  الزوجي،  االغتصاب  لتجرمي  القوانني  بتعديل
 .ةالبدنيدددد  ةبدددد و العق شددددأنب تدددددابي ابختدددداذ املتعلقددددة التوصدددديات كددددذلك  وقبلددددت الزوجددددي. االغتصدددداب جتددددرمي
 املتعلقدددة التوصددديات أيضددداا  ابالو قبلدددتو  الدوليدددة. املعدددايي مدددع يتماشدددى مبدددا املناسدددبة التشدددريعات لسدددتعدّ  و 

 الدولية. للمعايي االمتثال تكفلسو  ابألش ا . ابالجتار
  موقدف   أن   الوفد   أكد   القانون،   وسيادة   العقاب   من   اإلفالت   ذلك   يف   مبا   العدل،   إبقامة   يتعلق   وفيما  -824
 جناء. للس   اإلنسان   حقوق   محاية   لضمان   السجون   ظروف   بتحسني   املتعلقة   التوصيات   قبول   هو   ابالو 
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 يف واحلددق ،السددلمي والتجمددع اجلمعيددات وتكددوين ،والتعبددي واملعتقددد، دينالدد  حبريددة يتعلددق وفيمددا -825
 أن الوفد ورأى .عالماإل حبرية املتعلقة التوصيات ابالو قبلت السياسية، واحلياة العامة احلياة يف املشاركة
 اقوانينهددد  امتثدددال لضدددمان املناسدددبة التددددابي ت ذتسددد  ابالو أن وذكدددر الدسدددتور مبوجدددب ةحمميددد  احلريدددة هدددذه

 الدولية. للمعايي عالماإل حرية املتعلقة
 ابلتوصيات علماا  ابالو أحاطت ومواتية، عادلة عمل ظروف ويف  العمل  يف  ابحلق  يتعلق  وفيما -826
 ملراجعدددة املسددداعدة إىل ابالو فيددده حتتددداج جمدددال وهدددذا املهددداجرين. العمدددال بشدددأن تددددابي اختددداذ إىل داعيدددةال

 .الدولية للمعايي االمتثال ضمان أجل من قوانينها
 التوصديات ابالو قبلدت الئدق، معيشي مستوى ويف االجتماعي الضمان يف ابحلق يتعلق وفيما -827

 رفاههم. حتقيقو  ابالو يف الناس  ميع النهوض أجل من االجتماعية احلماية بربامج املتعلقة
 اإلنسددددان، وحقدددوق ابلتعلدددديم املتعلقدددة التوصددديات ابالو تقبلدددد  التعلددديم، يف ابحلددددق يتعلدددق وفيمدددا -828
 وبندددداء للتدددددريب براجمهددددا مواصددددلة أجددددل مددددن املسدددداعدة اإلنسددددان حلقددددوق السددددامية املفوضددددية إىل بطلدددد تو 

 اإلنسان. حقوق جمال يف القدرات
 شدأنب تددابي اختداذ إىل داعيدةال التوصديات ابالو قبلت اإلعاقة، ذوي ابألش ا  يتعلق وفيما -829
 وهددي 2013 عددام يف اإلعاقددة ذوي األشدد ا  حقددوق اتفاقيددة علددى وصدددقت ،اإلعاقددة ذوي ألشدد ا ا

 ابإلعاقة. املتعلقة الوطنية السياسة على األخية اللمسات وضع بصدد
 اللجوء. يملتمسو  والالجئني ابملهاجرين املتعلقة ابلتوصيات علماا  ابالو أحاطتو  -830
 املتعلقدددة التوصددديات ابالو قبلدددت البيئيدددة، القضدددااي ذلددك يف مبدددا ،التنميدددة يف ابحلدددق يتعلدددق وفيمددا -831

 تدتمكن حدى ابلكامدل تنفيدذه إىل وتتطلدع ابريدس اتفداق علدى تصددق العدامل يف دولة اثين وكانت ابلبيئة.
 املناخ. تغيل التصدي سياق يف وثقافتها وبيئتها ألطفاهلا صحي مستقبل أتمني من

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   ول الد   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 
 .وفود عشرة ببياانت أدلت ابالو، حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -832
 ابالو حتث فنهنا ،يالزوج غتصابالا بشأن لتوصيتها ابالو قبول عدم رغم أنه فيجي ذكرتو  -833
 ندوع حيدث مدن حمايدداا  تعريفده يكدون لكدي الالزمدة التددابي اختداذو  جرميدة الزوجدي االغتصداب اعتبدار على

 خطوات واختاذ القانوين إطارها مبراجعة االلتزام على ابالو فيجي شجعت ذلك، إىل  وابإلضافة  اجلنس.
 املدددوظفني ثدددروة مبصدددادرة السدددماح أجدددل مدددنو  أجانددب مدددوظفني رشدددوةب املتعلقدددة قضددداايال تابعدددةم أجدددل مددن

 ملعاجلدة شدراكة إقامة أو املساعدة لتقدمي مستعدة تزال ال إهنا فيجي قالتو  .ملصدرا الغامضة العموميني
 .القضااي هذه
 وأعربدت ومحايتهدا اإلنسدان حقوق لتعزيز ابالو تبذهلا اليت املتواصلة ابجلهود إندونيسيا ورحبت -834
 م سسدة إنشداء إىل عيدةالدا إندونيسديا توصدية هدافي مبدا التوصديات، مدن لعديدل الدولة لقبول تقديرها عن

 إىل وأشددارت .كاملددة  مشدداركة املدددين اجملتمددع ومبشدداركة ابريددس مبددادئ مددع شددياا امت اإلنسددان حلقددوق وطنيددة
 العمدددال مجيدددع حقدددوق حلمايدددة الدوليدددة االتفاقيدددة علدددى التصدددديق إىل الداعيدددة توصددديتها إزاء الدولدددة موقددف

 إندونيسدديا وشددجعت الواجددب. النحددو ىعلدد  هبددا علمدداا  الدولددة أحاطددت حيددث أسددرهم، وأفددراد املهدداجرين
 مدن املوارد قلةو  التقنية التحدايت على للتغلب الالزمة اخلطوات اختاذ يف مستقبالا  االستمرار على ابالو
 االتفاقية. هذه على التصديق يف الشروع أجل
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 خد ابأل ومنهدا البلدد، يف اإلنسدان حقدوق تعزيدز إىل الرامية جلهودها باالوب سكييبا  وأشادت -835
 لعددام املفتوحددة احلكومددة قددانون بسددن سكييبددا  تنوهدد  ذلددك، علددى وعددالوة األسددرة. محايددة قددانون إصدددار
 جهددود مدن تبذلدده املد  بداالوب سكييبددا  وأشدادت واملسداءلة. ابلشددفافية قدوي التدزام علددى يددل الدذي ،2014

 علدى القضداء تفاقيدةاب الدوعي إذكداء أجدل مدن النسائية اجملموعة مع سيما وال ،بهاشع مع عملها واصلةمل
 اإلقليميدة اهليئات مع وثيق بشكل العمل على ابالو سكييبا  وشجعت املرأة. ضد التمييز أشكال مجيع
 اهلادئ. احملي  منطقة يف اإلنسان قوقحل املتحدة األمم ومفوضية املتحدة ل مم
 مدددن الدددرغم علدددى الشدددامل، الددددوري ابالسدددتعراض ابالو اللتدددزام تقدددديرها عدددن ملدددديف وأعربدددت -836

 قددددد ابالو ألن سددددرورها عددددن ملددددديف وأعربددددت الدوليددددة. ابلتزاماهتددددا الوفدددداء يف واجهتهددددا الدددديت الصددددعوابت
 هندددداك املقبولددددة التوصدددديات بددددني مددددن أن والحظددددت توصددددية، 125 عددددددها البددددال  التوصدددديات استعرضددددت
 صدداحلل األحكددام مددن املزيددد تددوفي علددى تشددجيعال إىل فيهمددا سددعت حيددث ملددديف، قدددمتهما توصدديتان

 واألطفال. اإلعاقة ذوو األش ا  فيهم مبن السكان، من الضعيفة لفئاتا
 هدددفها عدن وحبدديثها اإلنسدان، حقدوق عدن لإلبدال  جلندة ابالو إبنشداء مارشدال جدزر ورحبدت -837

 يف كثددية  دول واجددهوت اإلنسددان. حلقددوق األساسددية املعاهدددات مددن كبددي  عدددد علددى التصددديق يف املتمثددل
 هنداك أن يبددوو  ".الواحدد للفدرد ابلنسدبة اتعاهددامل" نسدبة ارتفاع صغية، دوالا  ابعتبارها ،ئاهلاد احملي 
 التقارير وتقدمي الشامل الدوري االستعراض  عملية  من  كجزء  التقارير  تقدمي  بني  جوهرايا   وازدواجاا   تداخالا 

 يكدددون مددا وكثددياا  تلفدددة.خم التقددارير تقدددميل الزمنيددة األطدددر تبقددى ذلددك، ومدددع املعاهدددات  هيئددات ارإطدد  يف
 أنفسدددهم. هدددم الصدددغية حكومددداهتم يف املعاهددددات ينفدددذون الدددذينو  التقدددارير يقددددمون الدددذين األشددد ا 

 للددول ابلنسدبة التقدارير تقددمي عدبء أن مراعداة إىل اإلنسدان حقدوق جملس أعضاء مارشال جزر ودعت
 .األساسية اإلنسان حقوق ضمان أمام رئيسياا  عائقاا  يشكل قد الصغية

 ذلددك يف مبددا التوصديات، معظددم قبدول املددوارد، قلدة رغددم قدررت، ألهنددا بداالوب ابكسددتان وأشدادت -838
 أن تقدديرب والحظدت وتعزيزهدا. اإلنسدان حقدوق ترسديخ مواصدلة بشدأن ابكستان قدمتها اليت التوصيات

 اعددددير ت واقتصددددادية اجتماعيددددة وخطدددد  اسددددرتاتيجيات بوضددددع والتزمددددت املقبولددددة التوصدددديات أيدددددت ابالو
 اإلنسدان، حقدوق آليدات مدع العمل يف الستمرارها باالوب ابكستان وأشادت اإلنسان. حقوق اعتبارات

 املعاهدات. هيئات ذلك يف مبا
 سدكان،ال مدن قليدل عدد ذاتو  نسبياا  شابة مستقلة دولة بصفتها ابالو، أن سياليون ذكرتو  -839
 علددى اإلنسددان حقددوق معددايي حتسددني إىل الراميددة والسياسددات التدددابي تنفيددذ يف جيددداا  تقدددماا  أحددرزت قددد

 األشد ا  مجيدع حلمايدة الدوليدة االتفاقيدة علدى للتصدديق الدولدة استعداد املشجع منو  الوطين. الصعيد
 وكدذلك والثقافيدة، واالجتماعيدة االقتصدادية ابحلقدوق اخلدا  الددويل العهدد علدىو  القسدري االختفداء من

 اتفاقيددة علددى التصددديق علددى ابالو سددياليون وفددد وشددجع اإلنسددان. حلقددوق وطنيددة آليددة إنشدداء اعتزامهددا
 محايددة ملددرأةا محايددة ضددمان أجددل مددن ممكددن وقدت أقددرب يف املددرأة ضددد التمييددز أشددكال مجيددع علددى القضداء
 املتحدة األمم مفوضية طريق عن الالزمة، التقنية املساعدة التماس على  ابالو  ونسيالي  وشجعت  أمشل.
 قدددوقحب املتعلقدددة التزاماهتدددا إدراج مدددن تدددتمكن حدددى األخدددرى، املعنيدددة واجلهدددات سددداناإلن حلقدددوق السدددامية
 يف ابالو مسددداعدة إىل الددددويل اجملتمدددع سدددياليون ودعدددت الوطنيدددة. واالسدددرتاتيجيات القدددوانني يف اإلنسدددان
 .امعه والتكيف املناخ تغي آاثر من الت فيف إىل الرامية جهودها

 دوليددة معاهدددات علددى الدولددة تصددديق علددى إجيددايب بشددكل بوليفاريددةال فنددزويال مجهوريددة كددزتو ر  -840
 عددددززت الدددديت اإلعاقددددة ذوي األشدددد ا  حلقددددوق الدوليددددة االتفاقيددددة بينهددددا مددددن اإلنسددددان، حلقددددوق خمتلفددددة

 وطنية م سسة إنشاء أجل من املت ذة لل طوات تقديرها عن  وأعربت  اجملال. هذا  يف  احمللية  التشريعات
 لصداحل عملهدا علدى يددل ممدا ،هبدا اخلدا  الثداين سدتعراضالا بنجاح ابالو لتأكم وقد اإلنسان. حلقوق
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 جمال يف لتزاماهتااب وفاءلل  جهود  من  الدولة  تبذله  امب  البوليفارية  فنزويال  مجهورية  نوهتو   الضعيفة.  الفئات
 اجتد   مدا البلدد إىل يقددم أن علدى الددويل اجملتمدع وحثدت االقتصدادية. الصدعوابت رغدم اإلنسدان، حقوق
 التقرير. ابعتماد توأوص اجملال، هذا يف تقنية ومساعدة وتعاون دعم من إليه
 قدمتددده الدددذي اإلنسدددان حلقدددوق الدددوطين التقريدددر يف املسدددت دمة الصددديغة أن إىل الصدددني وأشدددارت -841
  ،الصدني تأن ،وابلتدايل .2758 العامة اجلمعية قرار يف عليه املنصو  الواحدة الصني مبدأ تنتهك ابالو
 ابالو. حلالة الشامل الدوري ستعراضاال تقرير نبشأ اآلراء توافق عن بنفسها عضو، لةكدو 
 يف انعكدددس مدددا وهدددو اإلنسدددان، حقدددوق ومحايدددة بتعزيدددز التزامهدددا أثبتدددت ابالو أن كدددواب  ذكدددرتو  -842
 الصدددكوك توقيدددع علدددى الضدددوء كدددواب  وسدددلطت العامدددل. الفريدددق يف النشدددطة مشددداركتها ويف الدددوطين هددداتقرير 
 واالسدددتغالل عدددائليال العندددف ملكافحدددة اإلنسدددان حقدددوق حتدددرتم قدددوانني وإصددددار اإلنسدددان حلقدددوق ةالدوليددد 
 مثلمدا املتحددة، واألمم الدويل جملتمعا إىل جمدداا  وطلبت  ا .ابألش واالجتار واألطفال للنساء اجلنسي
 السكان. حياة سنيحت إىل الرامية جهودها يف باالول دعمال تقدمي احلكومة، طلبت

 مصلحة صاحبة أخرى جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 
 األخددرى اجلهددات مددن واحدددة ةجهدد  ببيددان أدلددت ابالو، حالددة اسددتعراض نتددائج اعتمدداد خددالل -843

 .املصلحة صاحبة
 احملددي  جددزر بلدددان لرهيددة سددروره عددن احملليددة قددزح قددوس جملتمعددات الدددويل االئددتالف أعددرب فقددد -844

 يقدددددر إندددده قددددالو  الشددددامل، الدددددوري االسددددتعراض عمليددددة يف بنشددددا  كتشددددار  ابالو مثددددل الصددددغية اهلددددادئ
 ابالو علددددى ىنوأثدددد  .احملافددددل هددددذه يف مشدددداركةلل اهلددددادئ احملددددي  منطقددددة بلدددددان تواجههددددا الدددديت التحدددددايت
 الددوري االسدتعراض توصديات تنفيدذ يف املنطقدة داخدل ايدهتدار و  التمييدز وعددم ابملسداواة املستمر اللتزامها
 اجلنسدددانية اهلويدددة ومغدددايري اجلنسدددي امليدددل ومزدوجدددي واملثليدددني للمثليدددات ابلنسدددبة األمهيدددة البالغدددة الشدددامل
 يوليه/متوز هناية يف النفاذ حيز دخلت اليت اجلديدة، اجلنائية ابلقوانني ورحب اجلنسني. صفات  وحاملي
 ابالو. يف لرتاضياب املثلية العالقات جترم تعد مل واليت ،2014
 املددذكورة اإلجنددازات علددى الضددوء احملليددة قددزح قددوس جملتمعددات الدددويل ئددتالفاال لقددىأ حددني يفو  -845

 األخيتددني الشددامل الدددوري االسددتعراض جددوليت بددني حمدددود جددد تطددور سددوى الحدد ي مل أبندده أفدداد أعدداله،
 امليدددل ومزدوجدددي واملثليدددني املثليدددات ضدددد التمييدددز مكافحدددة إىل تددددعو مقبولدددة أخدددرى بتوصدددية يتعلدددق فيمدددا

 هددذه رتأاث وقددد .ةوإداريدد  ةوتشددريعي ةسياسددي تدددابي اختدداذ خددالل مددن اجلنسددانية اهلويددة ايريومغدد  اجلنسددي
 أجدراه الدذي سدتعراضالا أثنداء وأ التقدارير يف سدواء مدرات عددة املصلحة صاحبة واجلهات الدول املسألة
 احلايل. العام يف العامل الفريق
 امليدل ومزدوجدي واملثليدني املثليدات جمتمدع أن احملليدة قدزح قوس جملتمعات الدويل االئتالف وذكر -846

 أمنيدددة وهتديددددات التمييدددز يواجددده ابالو يف اجلنسدددني صدددفات وحددداملي اجلنسدددانية اهلويدددة ومغدددايري اجلنسدددي
 ابالو وحددث مواطنيهددا. مجيددع سددالمة وضددمان التمييددز ملكافحددة ابلتزاماهتددا الوفدداء احلكومددة مددن ويتطلددب

 عن اإلنسان حقوق جمال يف الدولية والتزاماهتا التمييز وعدم ملساواةاب التزامها مع تشريعاهتا مواءمة  على
 وثنائيددة اجلنسددانية واهلويددة اجلنسددي امليددل أسدداس علددى التمييددز حتظددر للتمييددز مناهضددة قددوانني وضددع طريددق

 املتعلقدددة املبددادرات دعددم أو تطدددوير علددى ابالو اإلنسددان حقدددوق جملددس  ددث أبن أيضددداا  ىأوصدد و  اجلددنس.
 اجلنسانية. واهلوية اجلنسي امليل إىل تشي اليت التشريعات، مثل اهية،الكر   رائم
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 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 
 82 أيددددت قدددد املقدمدددة، املعلومدددات علدددى بنددداءا  ابالو، إن اإلنسدددان حقدددوق جملدددس رئددديس قدددال -847
 قتها.تل ةتوصي 125 أصل من توصية 43 عددها بتوصيات علماا  وأحاطت توصية
 يف بنشدددا  شددداركت الدديت ،املددددين اجملتمدددع منظمدداتو  األعضددداء الددددول مجيددع ابالو وفدددد وشددكر -848

 وإسدددهامات الشدددامل الددددوري االسدددتعراض عمليدددة ابالو واعتدددربت بنددداءة. توصددديات وقددددمت االسدددتعراض
 ة.شابال األمة يف للجميع اإلنسان حقوق إعمال يف للدولة مفيدة م شرات اجلميع
 وكرر اإلنسان، حقوق جمال يف ومس ولياهتا اواجباهتب  كامالا   التزاماا   ملتزمة  ابالو  أن  لوفدا  وأكد -849
 مبسد ولياته لالضدطالع جهدود مدن يبذلده مدافي ومالياا، تقنياا  البلد، ساعدي أبن الدويل للمجتمع دتهمناش
 اإلنسان. حلقوق العاملي واإلعالن اإلنسان حبقوق املتعلقة الصكوك تنفيذو  اإلنسان حقوق جمال يف

د لكددي اإلنسدددان حقدددوق جملدددس دعدددم الوفدددد والددتمس -850  الشدددامل الددددوري االسدددتعراض تقريدددر ي عتمدددَ
 الشددامل الدددوري االسددتعراض عددن تقريددر لتقدددمي العددودة إىل تطلددعي إندده قددالو  هنائيددة، بصددفة للدولددة الثدداين
 احملرز. والتقدم التجارب عن واحلديث ،ابالو حلالة املقبل

 الصومال  
 ذات األحكددام جلميددع وفقدداا  2016 الثاين/يندداير كددانون  22 يف الصددومال حالددة اسددتعراض أ جددري -851
 :التالية الواثئق إىل واستند الصلة، ذات ومقرراته اإلنسان حقوق جملس قرارات يف الواردة الصلة

 5/1 اجمللددس قددرار مرفددق مددن )أ(15 للفقددرة وفقدداا  الصددومال مددن املقدددم الددوطين التقريددر )أ( 
  (A/HRC/WG.6/24/SOM/1) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة

 مددن )ب(15 للفقددرة وفقدداا  اإلنسددان حلقددوق السددامية املفوضددية أعدتدده الددذي التجميددع )ب( 
 ( A/HRC/WG.6/24/SOM/2) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار مرفق
 مرفدق مدن )ج(15 للفقدرة وفقداا  اإلنسان حلقوق السامية املفوضية أعدته الذي املوجز )ج( 

 (.A/HRC/WG.6/24/SOM/3) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار
 ،29 جلسددته يف واعتمدددها الصددومال حالددة اسددتعراض نتددائج يف اإلنسددان حقددوق جملددس نظددرو  -852

 أدانه(. جيم الفرع )انظر 2016 يونيه/حزيران 24 يف املعقودة
  الشدامل   الددوري   ابالسدتعراض   املعدين   العامدل   الفريدق   تقريدر  الصدومال  حالة  استعراض  نتائج  تشمل و  -853
 (A/HRC/32/12 ،)  قبل   قدمته  وما   االستنتاجات،   و/أو   التوصيات   بشأن   االستعراض   موضوع   الدولة   وآراء  

  معاجلددة   تعداجلَ   مل   الدديت   القضدااي   أو   املسدائل   علددى   وردود   طوعيدة   التزامددات   مدن   العامدة   اجللسددة   يف   النتدائج   اعتمداد 
 (. A/HRC/32/12/Add.1  أيضاا   )انظر   العامل   الفريق   إطار   يف   دارت   اليت   التحاور   جلسة   أثناء   كافية 

 االستعرا    ونتائج   الطوعية  التزاماهتا و  االستنتاجات   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1 
 املدرأة شد ون وزيدرة نتار،اسدام زهدرة من حارة تحتيا عن الصومال وفد رئيس أعرب ،ةالبداي يف -854
 اإلنسان. حقوق وتنمية
 بقضدددية لتزامدددهاب الوفددداء أجدددل مدددن جهدددده قصدددارى بدددذل إىل الددددوام علدددى الصدددومال ىسدددع وقدددد -855

 جهدددود بدددذل خدددالل مدددن وذلدددك ،املدددوقر اإلنسدددان حقدددوق جملدددس مدددع وابلعمدددل العامليدددة اإلنسدددان حقدددوق
 لددس.اجمل يف األعضدداء الدددول مددع التعدداون خددالل ومددن ،تعددددي مايلصددو  جمتمددع تنميددة إىل ترمددي متواصددلة
 حقدوق ضدمان يف املتمثلدة رهيتده يف اإلنسدان حلقدوق السدامي املتحددة األمدم مفدوض مدع الصومال ويتفق
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 مجيددع مددع لتعداوناب الصددومال ورحدب احلكومددة. ضدد ةكبددي   خالفددات وجدود عنددد حدى للجميددع، اإلنسدان
 وبعدها. احلالية لدورةا خالل املصلحة صاحبة اجلهات

 وأنه السابقة ةولاجل من التوصيات  من  العديد  نفَّذ  أنه  الشامل  الوطين  تقريره  يف  الصومال  ذكرو  -856
 إىل توصددية 121 الوفددد حددالأ الصددومال، هددااتلق توصددية 228 بددني ومددن املتبقيددة. التوصدديات تنفيددذ بصدددد
 قددرة مددى هدو أحددها خمتلفدة، جوانب راعاةمب االستعراض هذا جرى وقد فيها. النظر ملواصلة العاصمة
 احلكومة. وقدرة احلايل الوضع إىل ابلنظر قبلها اليت توصياتال تنفيذ على الواقع يف الصومال

 فقددد ، توصددية 60 عددددها بتوصدديات علمدداا  الصددومال أحددا  ،ةاحلاليدد  االسددتعراض ةجولدد  بعدددو  -857
 االسددتعراض ةجولدد  خددالل الدولددة قبلتهددا يتالدد  توصددية 155 يتجدداوز عدددد وهددذا توصددية. 168 قبددل بعدددما

 حتقيقدده، ميكددن مددا علددى الرتكيددز هددو السددابق االسددتعراض مددن الصددومال تعلمدده درس أهددم وكددان السددابقة.
 التوصيات. تنفيذ على احلكومة قدرة إىل ابلنظر
  شدى يتما   الدذي   اإلنسدان،   حلقدوق   املسدتقلة   اللجندة   قانون   مشروع  الربملان  أقر  فق ،  أسبوعني  وقبل  -858
  خطددوات   واختددذ   اجلنسددني،   بددني   للمسدداواة   وطنيددة   خطددة   أول   كددذلك   الددوزراء   جملددس   أقددر و   ابريددس.   مبددادئ   مددع 

  بندداء   يف   تقدددما   الصددومال   حكومددة   وأحددرزت   احلكومددة.   سياسددة   مددن   جددزءاا   اجلنسددني   بددني   املسدداواة   عددل جل   جددادة 
  أيضداا   الصدومال   يعمدل و   املد هلني.   واحملققدني   العدامني   واملدعني   القضاة   عدد   زايدة   خالل   من   فعالة  م سسات 

  توظيدددف   املثدددال،   سدددبيل   علدددى   ، منهدددا   بطدددرق   العدالدددة   قطددداع   يف   اجلنسدددني   بدددني   املسددداواة   مراعددداة   لتحسدددني    دددد 
 . املرأة   ضد   ابلعنف   يتعلق   فيما   العقاب   من   اإلفالت   ملسألة   أفضل   معاجلة   أجل   من   قاضيات 

 اإلعدددام عقوبددة أن وفدددال رئدديس أبددرز ،هبددا علمدداا  الصددومال أحددا  الدديت ابلتوصدديات يتعلددق وفيمددا -859
 الوقدت ويف طويلدة. عمليدة اإلعددام عقوبدة مسدألة بشدأن احلدوار كدانو  .ع وجلدت الديت القضدااي إحددى هي

 اإلثبات. لعبء الصارم التطبيق نتيجة اا كبي   اخنفاضاا  اإلعدام عقوبة تنفيذ اخنف  احلايل،
 الصدومال أفداد االختياريدة، توكدوالتوالربو  الدوليدة ابملعاهددات املتعلقدة ابلتوصيات يتعلق وفيما -860
 تنفيدذها علدى قدرتده ألن أخدرى واتفاقيدات معاهددات علدى التصديق احلايل، وضعه يف ستطيع،ي ال نهأب

 القريب. املستقبل يف حمدودة ستكون
  التوصديات   قبدول   عددم   خدالل   مدن   واقعيداا   كدون ي   أن   هدو   الصدومال   هدف   أن   على   الوفد   رئيس   شدد و  -861
 األهلية.   احلرب   بعد   ما   حالة   إىل   ابلنظر   للتنفيذ،   قابلة   غي   القريب   املستقبل   يف   أو   ياا حال   عتربها ي   اليت 

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 
 وفداا. 17 ببياانت أدىل الصومال، حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -862
 األطفددددال حقددددوق إعمددددال ضددددمان أجددددل مددددن للصددددومال املسددددتمر دعمهددددا اليونيسدددديف أكدددددتو  -863

 األحدددا  لقضدداء قددانون وضددع خددالل مددن سدديما وال الطفددل، حقددوق اتفاقيددة أحكددام تنفيددذب الصددوماليني
 البديلددة للرعايددة سياسددة لوضددع املسددتمر دعمهددا علددى الضددوء اليونيسددف وسددلطت الطفددل. حلقددوق وقددانون
 الطفل. حقوق التفاقية االختيارية الربوتوكوالت على لتصديقا إىل الصومال ودعوة
 لتنفيددذ بدذهلا الدديت واجلهدود الصددومال اللتزامدات تقددديرها عدن املتحدددة العربيدة اإلمددارات وأعربدت -864

 هابعتمداد اخلصدو ، وجده علدى وأشادت، الثاين. الشامل الدوري االستعراض خالل املقبولة التوصيات
 إلرسدداء جهددوده تعزيددز إىل الصددومال ودعددت اإلنسددان. حقددوق بشددأن طريددق ريطددةخ لتنفيددذ العمددل خطددة
 والتنمية. اإلعمار إعادة حالة إىل واالنتقال واالستقرار األمن
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 معظدددم وقبدددول اإلنسدددان حلقدددوق املتحددددة األمدددم آليدددات مدددع الصدددومال بتعددداون اجلزائدددر ورحبدددت -865
 على  الصومال  اجلزائر  وشكرت  العامة. احلياة  يف  رأةامل  مبشاركة  املتعلقة  التوصيات  ذلك  يف  مبا  التوصيات،
 اإلنسددان حلقددوق السددامية واملفوضددية الدددويل اجملتمددع وحثددت املقبولددة التوصدديات تنفيددذ إىل الراميددة جهددوده
 مجيع يف كامل  بشكل األمن وضمان الدولة م سسات  لتعزيز  هإلي  حتتاج  الذي  ابلدعم  الدولة  تزويد  على
 البلد. أحناء
 اجلهددود بددذل يف اهلائلددة، التحدددايت رغددم الصددومال، السددتمرار تقددديرها عددن بوتسددواان بددتأعر و  -866
 الدستور بوضع اخلصو ، وجه على ورحبت،  شعبه.  مصلحة  أجل  من  ومحايتها  اإلنسان  حقوق  لتعزيز
 التشدريعية التددابي تقدديرب بوتسدواان والحظدت الصدومال. لشدعب واحلدرايت احلقدوق يضمن الذي امل قت
 مشروعو  اجلنسية اجلرائم قانون مشروع ذلك يف مبا ،2012 عام يف الربملان تشكيل منذ املعتمدة ةالعديد
 الطفل. حقوق اتفاقية على والتصديق العامة املشرتايت قانون
 على البلد، يف اإلنسان حقوق حالة لتحسني الصومال بذهلاي اليت ابجلهود بوروندي وأشادت -867
 وأشددادت املسددلحة. اجلماعددات ترتكبهددا الدديت العنددف ألعمددال نتيجددة واجههدداي الدديت التحدددايت مددن الددرغم

 بتنظدديم أيضدداا  تونوهدد  اجلنسددني. بددني املسدداواة وحتسددني األقليددات حلمايددة اختددذها الدديت لتدددابيل ابلصددومال
 اإلرهاب. ملكافحة املبذولة واجلهود والشرطة، العامني للمدعني اإلنسان حقوق جمال يف تدريبية دورات
  بعددم   صدلة املت   الصعوابت   من   الرغم   على   ملحوظاا   تقدماا   أحرز   قد   الصومال   أن  جيبو   والحظت  -868

  حقدددوق   اتفاقيدددة   إىل   2015  عدددام   يف   الصدددومال   انضدددمام   علدددى   الضدددوء   سدددلطت و   واألمدددين.   السياسدددي   االسدددتقرار 
  ابلتقدم   ضاا أي   ورحبت   اجلنود.   األطفال   إدماج   إبعادة   يتعلق   فيما   سيما   ال  األمام،  إىل  مهمة  ك طوة   الطفل 
 . للمرأة   الربملان   مقاعد   من   حص    ختصي    خالل   من   سيما   ال   املرأة،   حقوق   جمال   يف   احملرز 
 لعدددام امل قددت لدسدددتورل وفقدداا  وإجرائيدددة تشددريعية تدددابي اختدددذت قددد الصدددومال أبن مصددر أقددرتو  -869
 سدددتعراضاال خددالل املقبولددة التوصدديات تنفيددذ يف الصددومال دعددم علددى الدددويل اجملتمددع وشددجعت .2012
 لشعبه. الكاملة واخلدمات األمن وضمان الفقر، ومكافحة اإلنسان، حقوق ومحاية وتعزيز الثاين،
 املصدددلحة صددداحبة اجلهدددات تعبئدددة بشدددأن لتوصدددياهتا الصدددومال قبدددول ابرتيددداح إثيوبيدددا والحظدددت -870
 املاليدة املساعدة اماست د وبشأن ،اإلنسان حبقوق املتعلقة الطريق خريطة تنفيذ ملواصلة ةوالدولي ةالوطني
 الددويل اجملتمدع إثيوبيدا ودعدت اإلنسدان. قدوقحب املتعلقدة التقدارير بتقددمي ابلتزامدات للوفداء الدوليدة والتقنية
 التقنية. املساعدة وبرامج القدرات بناء جمال يف الصومال مع تعاونه تعزيز إىل اإلنسان حقوق وجملس
 مدددن الدددرغم علدددى القدددانون وسددديادة اإلنسدددان قدددوقح بددددعم اللتزامددده ابلصدددومال غددداان وأشدددادت -871

 أهددداف تنفيددذ يف للصددومال الدددعم تقدددمي إىل الدددويل اجملتمددع ودعددت الدولددة. تواجههددا الدديت التحدددايت
 مسدتقلة جلندة إنشداء وهدي اإلنسدان، حبقدوق املتعلقة العمل خطة يف نةاملبيَّ  األولوية ذات األربعة اجملاالت
 ،واملدددنيني الضددعيفة الفئددات ومحايددة اإلنسددان، حقددوق وتنميددة املددرأة زارةو  قدددرات وبندداء اإلنسددان، حلقددوق

 اإلنساين. الدويل للقانون واالمتثال
  اإلجيابيدة   ومشداركته   اإلنسدان   حقدوق   جمدال   يف   الصومال   حققها   اليت  ابإلجنازات  الكويت  وأشادت  -872
 الكويت.   قدمتها   اليت   ت التوصيا   قبول   الصومال   بقرار   ورحبت   الشامل.   الدوري   االستعراض   عملية   يف 

 اإلعددالم، وسددائ  يف للعدداملني آمنددة عمددل ظددروف بتهيئددة التزامدده علددى الصددومال التفيددا وهنددأت -873
 أفعدددال إىل تشدددي الددديت األخدددية التقدددارير سدددببب اليونسدددكو عنددده أعربدددت الدددذي نفسددده القلدددق عدددن وأعربدددت
 مبثابدة وهدي التعبدي، وحريدة ماإلعدال حريدة علدى مرعدب أثدر اهلجمات هذه ثلملو  الصحفيني. ضد العنف
 مجيع إىل دائمة دعوة بتوجيه الصومال اللتزام تقديرها عن أيضاا  التفيا وأعربت الدميقراطية. على هجوم
 اخلاصة. اإلجراءات إطار يف بوالايت املكلفني
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 تنفيددذها مبواصددلة الصددومال والتددزام التوصدديات مددن كبددي  عدددد لقبددول تقددديرها عددن ليبيددا وأعربددت -874
 أيضاا  الضوء وسلطت .تعيشها ليتا  ستقرارالا عدم  حالةو   الدولة  تواجهها  اليت  تحدايتال  من  الرغم  لىع

 خددالل مدن ومحايتهدا اإلنسدان حقددوق لتعزيدز اجلهدود مبواصدلة الصدومال هاأبددد الدذي االلتدزام مسدتوى علدى
 الشامل. الدوري االستعراض

 وغديه التقدين ابلتعداون يتعلدق فيمدا ولينيالدد شركائه مع التواصل على الصومال ملديف وحثت -875
 البلد. يف اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز ومواصلة املقبولة التوصيات تنفيذ أجل  من املساعدة  أشكال  من
 الصومال. لشعب تقدمية أايم إىل تتطلع إهنا وقالت التوصيات تنفيذ يف النجاح للصومال تومتن
 طريددق خريطددة وضددع ذلددك يف مبددا الدولددة، بددذهلا الدديت يةالكبدد  للجهددود ابلصددومال املغددرب وأشدداد -876
 وأكد القانون. سيادة ترسيخو  السالم بناء سياسة صميم يف اإلنسان حقوق انتضع وطنية عمل  وخطة
 وهندأ والدربامج. االسدرتاتيجيات تلدك تنفيدذ من لتمكينه الالزمة املساعدة الصومال منح أمهية جديد من

 الشامل. الدوري االستعراض عملية مع اإلجيايب تعاوهنا على الدولة
 وخريطدة 2012 لعدام امل قدت الدسدتور ابعتمداد سدرورها عدن البوليفارية فنزويال مجهورية وأعربت -877
 وينبغدي ومحايتهدا. اإلنسدان حقدوق تعزيدز إىل الراميدة العمل خطة جانب إىل ،2013 لعام الوطنية الطريق
 شرو . دون لصومالا إىل الدوليني والتعاون املساعدة تقدمي
  حلقددوق   املسددتقلة   اللجنددة   قددانون   مشددروع   قددرار إب   مسعددت   هنددا أل   سددرورها   عددن   أفريقيددا   جنددوب   وأعربددت  -878

  ابلتطدددورات   ورحبدددت   اجلنسدددني.   بدددني   للمسددداواة   الوطنيدددة   اخلطدددة   عدددن   معلومدددات   عدددن   فضدددالا   مددد خراا،   اإلنسدددان 
  وشدجعت   . البلد   أحناء   مجيع   يف   األمن   دة وزاي   السالم   توطيد   يف   احملرز   التقدم   ذلك   يف   مبا  اإلضافية،  اإلجيابية 
 التوصيات.   تنفيذ   يف   التوفيق   للصومال   ت ومتن   اإلعدام   عقوبة   بشأن   احلوار   من   مزيد   إجراء   على 
 اإلنسدان حقدوق حتدرتم م سسدات إنشاء أجل من أكرب جهود بذل الصومال إىل قطر طلبتو  -879
 اجلددد حممددل علددى الصدومال خددذأي أن يف هدداأمل عدن وأعربددت البلددد. يف القددانون سديادة وتعزيددز أكددرب بقددر

 طلبدتو  اإلنسان. حقوق ةومحاي بتعزيز التزامها حفز من سيزيد مما االستعراض، أثناء املقبولة التوصيات
 البلد. يف اإلنسان حقوق عن الدفاع يف الصومال ودعم تشجيع الدويل اجملتمع إىل قطر

 مصلحة صاحبة أخرى جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 
 اجلهدددات مدددن جهدددات تسدددع ببيددداانت أدلدددت ،الصدددومال حالدددة اسدددتعراض نتدددائج اعتمددداد خدددالل -880

 .املصلحة صاحبة األخرى
  علدددى   التصدددديق   إىل   داعيدددة ال   للتوصددديات   الصدددومال   بقبدددول   اإلنسدددان   حلقدددوق   العربيدددة   اللجندددة   رحبدددت و  -881

  أعربت   ، ذلك   ومع   املسلحة.   واجلماعات   املسلحة   القوات   يف   األطفال   جتنيد   وإهناء   اإلنسان   حقوق   معاهدات 
  أسدفها   عدن   أعربت و   املعياري.   ابإلطار   املتعلقة   التوصيات   من   ابلعديد   علما"   "أحا    الصومال   ألن   أسفها   عن 
  سددنوات،   أربددع   مددرور   بعددد   تنفيددذها،   عدددم   هدددد ي و   السددابق.   االسددتعراض   يف   املقبولددة   التوصدديات   تنفيددذ   لعدددم   أيضدداا 

  عمليدة   تددابي    دذ تَّ تد    أن   يف   أملهدا   عدن   اللجندة   وأعربت   نفسها.   اض االستعر   عملية و   والتوصيات   الدولة   مصداقية 
  صددداحبة   اجلهدددات   مجيدددع   إبشدددراك   وأوصدددت   واحلدددايل.   السدددابق   ني االستعراضددد   يف   املقبولدددة   التوصددديات   تنفيدددذ   ملتابعدددة 

  مددن   و وجدده   مددا و   تقددم   مددن   أ حددرز   ا مبد   بعددام   ذلددك   بعددد   اإلنسدان   حقددوق   جملددس   وإبدال    تنفيددذها   رصددد   يف   املصدلحة 
 التقنية.   ابخلربة   الصومال   تزويد   من   اإلنسان   قوق حل   السامية   فوضية امل و   اجمللس   يتمكن   حى   بات وعق   حتدايت 

  الصومال   يف   اإلنسان   حقوق   حالة   إزاء   العميق   قلقها   عن   الدولية   التعليمية   التنمية   منظمة   أعربت و  -882
  قالدت و   احلالدة   بشدأن   ملكتوبدة ا   البيداانت   من   عدداا   وقدمت   دولياا.   هبا  املعرتف  للمعايي  أساساا  االمتثال  عدم و 

  لتقدددمي   املتحدددة   األمددم   بعثددة   رئدديس   أن   إىل   أشددارت و   عديدددة.   لسددنوات   املسددتقلني   اخلددرباء   مددع   تعاونددت   قددد   إهنددا 
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  الربملان   وأن   الشع،   التصويت   أساس   على   تكون   لن   املقبلة   االنت اابت   ن أب   أفاد  قد  الصومال  إىل  املساعدة 
  مددن   شاسددعة   مسدداحة   علددى   إرهابيددة   هجمددات   تنفيددذ   مددن   اب الشددب   حركددة   تمكن وتدد   الددرئيس.   سددي تار   اجلديددد 

  قدددددم ي   ومل   اجلفدددداف.   بسددددبب   الغددددذاء   يف   حدددداداا   نقصدددداا   الشددددمال   يف   شدددد     مليددددون   1,7  واجدددده ي و   األراضددددي، 
  إطددار   يف   بددوالايت   املكلفددني   إىل   دائمددة   دعددوة   سددوى   تصدددر   ومل   املعاهدددات،   هيئددات   إىل   تقددارير   أي   الصددومال 
  يف   اإلنسددان   حقددوق   حبالددة   املعددين   املسددتقل   اخلبددي   وأشددار   العاجلددة.   ل الرسددائ   علددى   تددرد   ومل   اخلاصددة   اإلجددراءات 
  اإلدارات   ويف   اإلنسدان   حقوق   وتنمية   املرأة   ش ون   وزارة   يف   ابملوارد  املتعلقة  اخلطية  شاكل امل  أن  إىل  الصومال 
 اإلنسان.   قوق حب   املتعلقة   طريق ال   خريطة   يف   اا سلبي   اا ي ث أت   أثرت   قد   األخرى   احلكومية 

 املتعلددددق القددددانون نأل اقلقهدددد  عددددن الرقابددددة ملناهضددددة الدددددويل املركددددز - 19 املادة نظمةم وأعربت -883
  سدددلطة اإلعدددالم وزارة وميدددنح اإلعدددالم وسدددائ  علدددى الدولدددة سددديطرة قدددويي الصدددومال يف اإلعدددالم بوسدددائ 
 منددذو  اإلعددالم. اسدتقاللية ضددمان أجدل مددن املدذكور القددانون ألحكدام عاجلددة مراجعدة إىل ودعددت كبدية.
 للمسداءلة أفدراد أ خضدع اآلن حى فق  حاالت ثال  ويف ،إعالمياا  38 عن يقل ال ما ق تل ،2011 عام
 واالحتجاز واالعتقال للمضايقة روتيين بشكل الصحفيون تعرضوي واإلقليمي. الفيدرايل املستويني على

 الشددباب ةحركدد  سددتمروت .كوميددةاحل غددي الفاعلددة واجلهددات الصددومالية األمددن قددوات أيدددي علددى التعسددفني
 علدى العقداب مدن اإلفدالت أدى وقدد .تعسفي بشكل التعبي حرية تقييد يف أخرى مسلحة وميليشيات

 مدددن والصدددحفيني يدددنياإلعالم مدددن العديدددد فدددرار إىل الصددحفيني ضدددد اهلجمدددات مدددن وغيهدددا القتدددل جددرائم
 تعديل ويبقى قلق. مصدر أيضاا   القضائية  املضايقة  وتشكل  .الذاتية  الرقابة  نو آخر   ميارس حني  يف  البلد،
 19 املددادة منظمددة ودعددت جرميددة. التشددهي يعتددرب صددوماليالند، منطقددة يفو  .ملحدداا  أمددراا  العقددوابت قددانون

 واجملتمع والصحفيون اإلنسان حقوق عن املدافعون يستطيع حيث ومتكينية آمنة بيئة هتيئة إىل الصومال
 .البيئة هذه على واحلفا  ،عوائق ودون حبرية العمل املدين
 قدددد لصدددومالا الدددةحل الشدددامل الددددوري االسدددتعراض نأب ووتددد  رايدددتس هيدددومن منظمدددة وأفدددادت -884
 القسددري اإلخددالء عمليدداتو  داخليدداا، املشددردين سددكانال ضددد املسددتمرة االنتهاكددات خلفيددة علددى أجددري

 انتهاكددات ارتكدداب الشددباب وحركددة العشددائرية وامليليشدديات احلكوميددة القددوات واصددلوت .النطدداق واسددعال
 وتدددمي مددنيني وإصدابة مقتددل عدن يدةالقتال األعمددال تأسدفر  قددو  مسدداءلة. دون احلدرب لقدوانني جسديمة
 الصدومالية األطراف مجيع واصلوت للجزع. مثية جنسي عنف معدالت عن اإلبال  ستمروي ممتلكات.

 اإلعدددام، بددةلعقو  اختيددارايا  اا وقفدد  الصددومال فددرضي ملو  األطفددال. ضددد خطددية انتهاكددات ارتكدداب الندزاع يف
 .2011 عددددام يف األول، الشددددامل الدددددوري سددددتعراضاال خددددالل قطعهددددا الدددديت التعهدددددات مددددن الددددرغم علددددى

 إجراءات يف اجلرائم من واسعة جمموعة  على  املتهمني  حملاكمة  العسكرية  احملكمة  على  احلكومة  واعتمدت
 حريددة لتقييددد مسدديئة ليبأسددا أيضدداا  السددلطات اسددت دمتو  العادلددة. للمحاكمددة الدوليددة ابملعددايي تفدي ال

 االلتزامددات يتددابع ملو  اإلنسددان حلقددوق قويددة وطنيددة جلنددة إلنشدداء تشددريعاا  الربملددان يقددر ملو  اإلعددالم.  وسددائ
 االنتهاكددات يف للتحقيددق مسددتقلة دوليددة جلنددة تشددكيلب واملتعلقددة السددابق االسددتعراض خددالل هبددا تعهدددامل

 األطراف. مجيع ترتكبها اليت اجلسيمة
 متضدافرة تددابي اختداذ علدى الددويل واجملتمدع الصدومال املدواطنني ملشاركة العاملي لتحالفا حثو  -885
 يقدل ال مدا تدلق   املاضدية، اخلمدس السنوات يفو  املدين. لفضاءاب املتعلقة اهلامة التقدمية التوصيات لتنفيذ
 مددن لإلفددالت يللتصددد مدد خراا  احلكومددة اختددذهتا الدديت ابخلطددوات التحددالف أقددر وبينمددا .صددحفياا  23 عددن

 األصدول مراعداة ضدمان علدى الصدومال حدث صدحفي، قتدل بتهمدة أفدراد ستة إدانة ذلك يف مبا العقاب،
 مع العمل على  الصومال  التحالف  حث  الغاية، هذه  قتحقيلو   العادلة.  احملاكمة  ومعايي  الدولية  القانونية
 الصدددحفيني حبمايدددة املتعلقدددة ياتالتوصددد  جلميدددع الكامدددل التنفيدددذ لضدددمان اإلعدددالم ووسدددائ  املددددين اجملتمدددع
 حدددتجا ،105-136 الفقدددرة يف الدددواردة لتوصددديةا رفددد  تربيدددرول اإلعدددالم. وسدددائ  يف العددداملني مدددن وغددديهم
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 أن جيدب ذلدك، ومدع اإلنسدان. وحقدوق القدومي األمدن صدون بدني مناسب توازن إجياد بضرورة الصومال
 الدويل القانون مع يتماشى مبا صارم تناسب عيارمل التعبي  وحرية  القومي  األمن  منظت  اليت  القوانني  ختضع
 .مستقلة بطريقة األنباء نقل أو الرأي يف االختالف لتجرمي ق  ت ست دم أال وجيب اإلنسان، حلقوق
  دقع املد   فقدر ال   واجده ي   زال يد   ال   الصدومال   أن   إىل   اإلنسدان   حقدوق   عدن  للدفاع  األفريقي  امللتقى  وأشار  -886
  مددن   الصددومال   سدتفيد ي   أن   جيددب و   اإلنسدان.   حقددوق   أهدم   إعمددال   دون   ي خطد   بشددكل   ل و  د   املددوارد   نقد    وأن 

  تقددددير   عددن   امللتقدددى   وأعددرب   القبليددة.   علدددى و   الفقددر   جيدددوب   علددى   القضدداء   أجدددل   مددن   األغنيددداء   جياندده   تضددامن 
  اجلماعددات   جتندددهم   الددذين   األطفددال   عددن   لإلفددراج   ة املتواصددل   والعمليددة   الطفددل   حقددوق   اتفاقيددة   علددى   للتصددديق 
  ا دعددد   الشدددباب،   حركدددة   تشدددنها   الددديت   اهلجمدددات   صددداعد ت   إىل   نظدددر ابل و   اجملتمدددع.   يف   هم إدمددداج   وإعدددادة   املسدددلحة 
  علدددى   الصدددومال   وشدددج   واألمدددن.   السدددالم   لضدددمان   القبائدددل   زعمددداء   مجيدددع   مدددع   شدددامل   حدددوار   إجدددراء   إىل   امللتقدددى 
  بددذل   وجيددب   لددإلان .   التناسددلية   األعضدداء   وتشددويه   الفتيددات   يددذاء وإ   املبكددر   والددزواج   اجلنسددي   العنددف   مكافحددة 
  أملده   عن   امللتقى   وأعرب   الدولية.   اإلنسانية   املساعدة   وإدارة   والقضاء   اإلدارة   يف  الفساد  على  لقضاء ل  اجلهود 
 . 2016  أغسطس آب/   يف   االنت اابت   راء إلج   الالزمة   الشرو    احلكومة   تستويف   أن   يف 

  البلدد   ل حتدو   يف   كبي   إجيايب   تقدم   من   أحرزه   ملا   ابلصومال   ألفريقيا   الدولية   الثقافية  املنظمة  وأشادت  -887
  وشددكرت   األزمددة.   أثندداء   حددى   اإلنسددان   حلقددوق   السددليمة   املمارسددة   لتيسددي   القانونيددة   األساسددية   هياكلدده   وتطددوير 
  بنشدا    للمشاركة   جهود   من   يبذله   ما   على   سيما   وال   اإلجيابية،   اإلصالحات   من   بعدد   قيامه   على  الصومال 

  السدابق.   االسدتعراض   مدن   توصديات   مداد ابعت   اإلنسدان   حقدوق   تعزيدز   يف   تفكيه   وعلى   املتحدة،  األمم  آلية  يف 
  املعارضدة   أحدزاب   متندع   قيدود   مع   املدين،   اجملتمع   قانون   يف   خروق   وجود   استمرار   املنظمة   الحظت  ذلك،  ومع 

  قدانوين   بشدكل   العمدل   مدن   املسدتقلة   املددين   اجملتمدع   منظمات   من  وغيها  اإلنسان  حقوق  ومجاعات  السياسية 
  اجملتمدع.   يف   املرأة   قمع   استمرار   مع   والتجمع،   اجلمعيات   وتكوين   التعبي  حرية  السلطات  تجاهل ت و  البلد.  يف 
  اإلنسددان   قددوق حب   لنهددوض ل   ة شددد ب   األولويددة   إعطدداء   علدى   الصددومال   ألفريقيددا   الدوليددة   الثقافيددة   املنظمددة   شدجعت و 

 البلد.   يف   األطفال   ومحاية   وأمن   السياسية،   األنشطة   يف   املرأة   ومشاركة   ها، وتعزيز 
  عدن   املددافعني   أن   األفريقدي   والقدرن   أفريقيدا   شدرق   يف   اإلنسدان  حقوق  عن  املدافعني  مشروع  الح  و  -888
  حركدة   أن   مدن   الدرغم   علدى و   . يدة أمن   هتديددات   يواجهدون   زالوا   ما   اإلعالم   وسائ    يف   والعاملني  اإلنسان  حقوق 
  وضددعت   قددد   نفسددها   احلكومددة   فددنم   اإلنسددان،   حقددوق   انتهاكددات   أغلبيددة   عددن   مسدد وليتها   أعلنددت   قددد   الشددباب 
  قوانني   واعتماد   صحفيني،   واعتقال   ة، ي إذاع   حمطات   إغالق   مع   التعبي،   حرية   يف   احلق   على   ولة مقب   غي   قيوداا 

  توصديات   لتنفيدذ   فعالة   خطوات   اختاذ   على   بشدة   الصومال   شروع امل   وحث  اإلعالم.  قانون  مثل  وسياسات، 
  عدن   املددافعني و   اإلعدالم   وسدائ    يف   للعداملني   ومتكينيدة   آمندة   بيئدة   هتيئدة   أجدل   مدن  الشدامل  الدوري  االستعراض 
  التابعددة   األمددن   وقددوات   الصددومال   يف   األفريقددي   االحتدداد   بعثددة   ارتكبددت   ذلددك،   إىل   ابإلضددافة و   اإلنسددان.   حقددوق 
  توعيددة   علددى   الصددومال   شددروع امل   وحددث   املدددنيني.   ضددد   جيددداا   توثيقدداا   موثقددة   اإلنسددان   حلقددوق   انتهاكددات   للدولددة 
  وإجدراء   اإلنسدان،   حقدوق   وقدانون   اإلنسداين   ويل الدد   ابلقدانون   الصدومال   يف   األفريقدي   االحتداد   بعثة   وقوات  قواته 

  ابلنسددبة   نسددية اجل   انعدددام   إىل   أدى   اجلنسددية   قددانون   أن   أيضدداا   شددروع امل   والحدد    االنتهاكددات.   هددذه   يف   حتقيقددات 
 لقوانينها.   الالزمة   التعديالت   إجراء   على   الدولة   وحث   الصوماليات   النساء   طفال أل 

  اإلنسددددان   حقددددوق   حبمايددددة   املتعلقددددة   للتوصدددديات   الصددددومال   بقبددددول   الدوليددددة   العفددددو   منظمددددة   رحبددددت و  -889
  القدائم   العندف   مدع   إطالقاا   التسامح   عدم   سياسة   وتنفيذ   األطفال،   اجلنود  است دام  وإهناء  داخلياا،  للمشردين 

  علدى   ابلتصدديق   املتعلقدة   التوصديات   أتييدد   عددم   إزاء   قلقها   عن   املنظمة   أعربت   ذلك،   ومع   اجلنس.   نوع  على 
  إن   وقالددت   عليهددا.   لتصددديق اب   التعجيددل   إىل   الصددومال   ودعددت   اإلنسددان،   حلقددوق   الرئيسددية   الدوليددة   املعاهدددات 

  قلدة   مدن   املددنيون   ويعداين   السدالم.   بنداء   جواندب   مدن   هدام   جاندب   ، داخليداا  املشردون  سيما  وال  املدنيني،  محاية 
  مدن   األطفدال   جتنيدد   مسدألة   عدن   فضدالا   ، متكافئدة   عمدل   وفدر    والتعلديم   الصدحية  الرعايدة  لدى ع  احلصول  فر  
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  محايدة   بشدأن   قدانوانا   الصدومال   أصددر   ، 2016  ينداير / الثاين   كدانون   يف و  احلكوميدة.  والقدوات  الشباب  ركة ح  قبل 
  . التأجيددل   حدداالت   بسددبب   القددانون   هددذا   تنفيددذ   أتخددر   فقددد   ذلددك،   ومددع   والالجئددني.   داخليدداا   املشددردين   وأتهيددل 
  الالجئددددني   إعددددادة و   لالجئددددني   داداب   خمدددديم   إغددددالق   حتدددداول   كينيددددا   ن أل   القلددددق   الدوليددددة   العفددددو   منظمددددة   ويسدددداور 
  بدددل   فحسدددب،   الددددويل   القدددانون   تنتهدددك  ال   القسدددرية   العدددودة   اإلعدددادة   وهدددذه   الصدددومال.   إىل   ابلقدددوة   املتضدددررين 
 الصومال.   يف   داخلياا   مشردين   إىل   الالجئني   حتويل   خطر   على   تنطوي 

 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 
 168 أيددت قدد املقدمدة، املعلومدات علدى بناءا  الصومال، إن اإلنسان حقوق جملس رئيس قال -890
 تلقتها. ةتوصي 228 أصل من توصية 60 عددها بتوصيات علماا  وأحاطت توصية
 وضددحأ   اثلمدد وم املصددلحة. صدداحبة اجلهددات مددن العديددد هبددا دىلأ الدديت التعليقددات الوفددد تندداولو  -891

 حالدة نلكد  .ن فذت قد الصومال هاقبلت اليت التوصيات من العديد فنن الوطين، التقرير يف شامل بشكل
 التقنيدة القدرات قلة إىل ذلك ويرجع التوصيات. مجيع تنفيذ الصعب من جعلت األهلية احلرب بعد ما

 عددد مدن يتضدح كمدا  ومحايتهدا، اإلنسدان حقدوق لتعزيز قوية سياسية إرادة وجود من الرغم على واملالية،
 واإلفالت التعبي حرية على االعتداءات بشدة احلكومة نوتدي السابقة. ةولاجل يف ق بلت اليت التوصيات

 مددن إلفددالتل للتصدددي كلددل  بدال العددام املدددعي مكتددب عمددليو  اجلنسدية. اجلددرائم حدداالت يف العقدداب مدن
 مددن مشددكلة تحقيدقلل الالزمددة اتوالقددر  املددوارد نقد  ظددلي ذلددك، ومدع احلدداالت. هدذه مثددل يف العقداب
 الصدد. هذا يف الصومال اعدةمس على الشركاء الوفد وحث .املشاكل

 ومندع اجلنسدي العندف جلدرائم التصددي علدى تركدز تددابي عددة الصدومايل العدالدة نظدام اختذ وقد -892
 تلدك يف للتحقيدق وشدرطيات عامدات ومددعيات قاضديات توظيدف هدو التددابي هذه وأحد اجلرائم. تلك
 حدال. أي يف العقداب مدن اإلفدالت عدن األشدكال من شكل أبي احلكومة تتغاضى وال البشعة. اجلرائم
 مناسب. بشكل معاجلتها على احلكومة وتعمل خطية، حتدايت يطرح الصومال يف احلايل الوضع لكن
 املشدداركة حتقيددق علددى للعمددل جلنددة الددرئيس عددني فقددد ،2016 عددام يف ابالنت دداابت يتعلددق وفيمددا -893

 تعاجل نأب الدولة التزام اللجنة تلك تعيني بنيوي واحلكومة. الربملان مستوايت مجيع على للمرأة  السياسية
 مددن للمددرأة السياسددية املشدداركة تعزيددز بضددرورة راسدد اا  إميدداانا  الصددومال  منويدد  املددرأة. هتمددي  مسددألة  ديددة
 الصوماليني. مجيع بتمتع تسمح متجاوبة سياسية بيئة هتيئة أجل
  ترسديخ   بضدمان   الصدومال   التدزام   وأكد   مسامهاته   على   اإلنسان   حقوق   جملس   الوفد   شكر   اخلتام،   ويف  -894
  الددددة حل   القددددادم   الشددددامل   الدددددوري   االسددددتعراض   وحددددى   القادمددددة،   السددددنوات   يف و   البلددددد.   يف   اإلنسددددان   حقددددوق   ثقافددددة 

  خدددالل   الوفدددد   أكدددد   وكمدددا   الصدددومال.   قبلتهدددا   الددديت   التوصددديات   تنفيدددذ   علدددى   جاهددددة   احلكومدددة   سدددتعمل   لصدددومال، ا 
  تنفيدددذ   يف   كبدددية   مسددداعدة   إىل   حباجدددة   الصدددومال   فدددنن   ، 2016  ينددداير الثاين/   كدددانون   يف   أجدددري   الدددذي   االسدددتعراض 
 مبفردها.   بذلك   القيام   على   قادرة   تكون   لن   لكنها   وسعها،   يف   ما   كل ب   الدولة   قوم ست و   املقبولة.   التوصيات 

 سيشيل  
 ذات األحكدددام جلميدددع وفقددداا  2016 ينددداير/الثاين كدددانون  25 يف سيشددديل حالدددة اسدددتعراض أ جدددري -895
 :التالية الواثئق إىل واستند الصلة، ذات ومقرراته اإلنسان حقوق جملس اراتقر  يف الواردة الصلة

 5/1 اجمللدددس قدددرار مرفدددق مدددن )أ(15 للفقدددرة وفقددداا  سيشددديل مدددن املقددددم الدددوطين التقريدددر )أ( 
  (A/HRC/WG.6/24/SYC/1) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة

 مددن )ب(15 للفقددرة وفقدداا  اإلنسددان حلقددوق السددامية املفوضددية أعدتدده الددذي التجميددع )ب( 
 ( A/HRC/WG.6/24/SYC/2) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار مرفق
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 مرفدق مدن )ج(15 للفقدرة وفقداا  اإلنسان حلقوق السامية املفوضية أعدته الذي املوجز )ج( 
 (.A/HRC/WG.6/24/SYC/3) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اجمللس قرار
 ،30 جلسدددته يف واعتمددددها سيشددديل حالدددة اسدددتعراض نتدددائج يف اإلنسدددان حقدددوق جملدددس نظدددرو  -896

 أدانه(. جيم الفرع )انظر 2016 يونيه/نحزيرا 24 يف املعقودة
  الشددامل   الدددوري   ابالسددتعراض   املعددين   العامددل   الفريددق   تقريددر   سيشدديل   حالددة   اسددتعراض   نتددائج   تشددمل و  -897
 (A/HRC/32/13 ،)  قبل   قدمته   وما   االستنتاجات،   و/أو   التوصيات   بشأن   االستعراض   موضوع   دولة ال   وآراء  

  معاجلددة   تعداجلَ   مل   الدديت   القضدااي   أو   املسدائل   علددى   وردود   طوعيدة   التزامددات   مدن   العامدة   اجللسددة   يف   النتدائج   اعتمداد 
 (. A/HRC/32/13/Add.1  أيضاا   )انظر   العامل   الفريق   إطار   يف   دارت   اليت   التحاور   جلسة   أثناء   كافية 

 االستعرا    ونتائج   الطوعية  التزاماهتا و  االستنتاجات   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1 
 ابلنسبة رمزية  ةمناسب  يف  جاءت الدورة  أن  فوري،  ابري  اخلارجية،  وزير  يرتأسه  الذي  الوفد  ذكر -898

 العقدود شدهدت وقدد ونيده.ي/حزيران 29 يف مسدتقلة كدولدة  سدنة أبربعدني البلدد حتفليسد  حيث لسيشيل،
 وسدديادة الرشدديد واحلكدم الدميقراطيددة قديم جتسددد دولدة لتصددبح مطددرد بشدكل سيشدديل تقددم املاضددية األربعدة
 هلدا التصددي البلدد وواصدل معقددة، حتددايت سيشيل واجهت أخرى، شابة دميقراطية أي مثلو  القانون.

 .اتماا  إعماالا  األش ا  جلميع اإلنسان حقوق إعمال إىل سعيه سياق يف
 الدددددوري ابالسددددتعراض املعددددين العامددددل للفريددددق والعشددددرين الرابعددددة الدددددورة يف سيشدددديل شدددداركتو  -899

 الديت الددول جلميع تقديره عن الوفد رئيس وأعرب دولة، 60 من توصية 150 البلد تلقى حيث الشامل،
 لتقييم ثنائيةاست فرصة  الشامل الدوري  االستعراض  سيشيل  حكومة  واعتربت  .التحاور  جلسة  يف شاركت
 اإلنسان. حقوق ومحاية تعزيز ي  فيما هاتواجه اليت والتحدايت احملرز التقدم
 تلقتهددا يتالدد  توصددية 150 عددددها بددال ال التوصدديات مددن توصددية كددل  بعنايددة سيشدديل درسددت وقددد -900

 وقفامل وجاء الوطنية. اجلمعية وأعضاء املدين اجملتمع ومنظمات احلكومات ممثلي مع  مشاورات  وأجرت
 النطاق. واسعة تشاور لعملية نتيجة توصية كل  بشأن املت ذ
 تنفيدددذها أبن منددده اعتقددداداا  التوصددديات بتنفيدددذ التدددزم قدددد البلدددد نأل توصدددية 142 سيشددديل قبلدددتو  -901
 حبدددث سيشددديل فيددده تسدددتكمل الدددذي الوقدددت يف أو األربدددع، السدددنوات فدددرتة غضدددون يف يتحقدددق أن ميكدددن

 أن رأت مابعد توصية، 150 أصل من فق  توصيات بسبع علماا  ولةالد  أحاطتو   .تنفيذهاو   التوصيات
 بعد  قبدول أيضداا  سيشديل اختدارتو  املقبلدة. األربع السنوات يف جمد   بشكل تنفذ ال قد التوصيات هذه

 واحدة. ةمسأل من أكثر التوصية فيها تناولت اليت احلاالت يف جزئياا  هبا اإلحاطة أو جزئياا  التوصيات
  اإلنسدان   قدوق حب   املتعلقدة   األساسدية   املتحددة   األمدم   بصدكوك   املتعلقدة   التوصديات   مجيع   يل سيش   وقبلت  -902

  إىل   االنضددمام   بشددأن   العددراق و   أوروغددواي   مددن   املقدمددة   ابلتوصدديات   علمدداا   أحاطددت   وقددد   االختياريددة.   وبروتوكوالهتددا 
  ، تددني الالزم   واملوافقدة   الفحدد    لعمليديت   يضدع   أن   جيددب   صدك   كددل   ألن   اإلنسدان   حلقدوق   الدوليددة   الصدكوك   مجيدع 

 احلالية.   املرحلة   يف   الصكوك   مجيع   يف   طرفاا   تصبح   أبن   تلتزم   أن   لسيشيل   ميكن   ال   وابلتايل 
 األش ا  وضع املتعلقة االتفاقية على التصديق إىل الداعية شيلي  توصية  نأب  إىل  الوفد  فادوأ -903
 إىل الداعيدة الفلبني صيةبتو  علماا  سيشيل أحاطت وقد احمللية. لإلجراءات وفقاا  درسست   اجلنسية عدميي
 العمليدة أن اعتربت حيث اإلنسان، حلقوق الدولية الصكوك على للتصديق احمللية العمليات يف اإلسراع

 الدولية. املعايي مع يتماشى ومبا املناسب الوقت يف جريست
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 اإلنسددان حلقدوق الوطنيدة م سسداهتا عمدل سدتعراضاب املتعلقدة التوصديات مجيدع سيشديل قبلدتو  -904
 فقد  لديس جيدد وضدع يف امل سسدات هدذه تكون أن ضمان على حريصة وهي ،امل سسات هذه وتعزيز
 والتثقيدددف توعيدددةال بدددرامج خدددالل مدددن ملنعهدددا أيضددداا  ولكدددن اإلنسدددان حلقدددوق احملتملدددة االنتهاكدددات ملعاجلدددة
 لديها  نتكو   نأب  التزامها  عن  لنوتع  ابريس،  ملبادئ  متتثل  امل سسات  جعل  على  احلكومة  وتعمل  الفعالة.
 الشامل. الدوري لالستعراض الثالثة ةولاجل حبلول "ألف" الفئة ضمن مصنفة م سسة

 ميلهم أساس على األش ا  ضد التمييز بعدم املتعلقة التوصيات مجيع  أيضاا   سيشيل  قبلتو  -905
 غدداءإلل قددانون مشددروع السددابق، الشددهر يف أقددر، قددد الربملددان أن الوفددد وذكددر اجلنسددانية. وهددويتهم اجلنسددي
 العالقدات جتدرمي شدأهنا مدن اا أحكام تتضمن اليت - سيشيل يف العقوابت قانون من )ج(و )أ(151 املادة
 تواصددل الددذي والرائددد االسددتباقي الدددور اهلددام التغيددي هددذا أظهددر وقددد املثليددني. كددره  مشدداعر وتقويددة املثليددة
 للجميع. اإلنسان حقوق ومحاية تعزيزل أداءه سيشيل
 والعندف اجلنس، نوع أساس على التمييز مبسألة املتعلقة التوصيات مجيع أيضاا  سيشيل وقبلت -906
 تتكبدها اليت الباهظة التكلفة اا متام الدولة وتدرك املرأة. ومتكني لي،عائال والعنف اجلنس نوع على  القائم

 قوية إجراءات اختاذ ضمان على مصممة وهي والفتيات، النساء حقوق  انتهاك  بسبب  احمللية  اجملتمعات
 لي.لعائا العنف ابلتحديد تستهدف تشريعات وضع منها بسبل ،الصدد هذا يف

 الدوطين. الدولدة بدرانمج علدى األولدوايت مقدمة يف تزال ال الطفل حقوق أن على الوفد وشدد -907
 .ةالبدني ةبو والعق ابلتعليم املتعلقة التوصيات مجيع أيضاا  سيشيل قبلت ،املنظور هذا منو 

 الدنيا السن رفع بشأن واملكسيك وفرنسا وشيلي أوروغواي بتوصيات علماا  سيشيل  وأحاطت -908
 7 بددني عمددره يددرتاوح الددذي الطفددل يكددون أن ميكددن ال ،ةالوطنيدد  اتالتشددريع وحسددب اجلنائيددة. لمسدد وليةل
 لفعددد ب القيددام لدده ينبغددي كددان  مددا أندده معرفددة علددى القدددرة لديدده أن ثبددت إذا إال جنائيدداا  مسدد والا  سددنة 12و
 املاضية. سنة األربعني خالل سيشيل يف سنة 12 سن دون طفل أي ي دن ومل إغفاله. أو

 إىل ابالسدددتناد ،لفعدددا بشددكل ابألشددد ا  االجتددار مكافحدددة علددى العدددزم سيشدديل عقددددت وقددد -909
 املوضوع. هبذا املتعلقة التوصيات مجيع وقبلت والشراكة، واملقاضاة واحلماية الوقاية ركائز
 امل الفدددددات يف كامدددددل  حتقيدددددق إبجدددددراء األمريكيدددددة املتحددددددة الدددددوالايت توصدددددية سيشددددديل وقبلدددددت -910

 الواجبدددة القانونيدددة لإلجدددراءات وفقددداا  احملددداكم علدددى املعروضدددة القضدددااي متابعدددة وضدددمان املزعومدددة االنت ابيدددة
 شددددرعية أتكيددددد وإعددددادة عليدددده املددددّدعى لصدددداحل هدددداحكم عنددددد الدسددددتورية، احملكمددددة أن إىل الوفددددد وأشددددار
 .وقراراهتا مداوالهتا يف الواجبة واإلجراءات التدابي مجيع اتبعت قد الرائسية، تاالنت ااب

 غددددي امل دددددرات اسدددتهالك ملكافحددددة فعالددددة تددددابي ابختدددداذ املتعلقددددة التوصددديات سيشدددديل وقبلدددت -911
 واسددتبدال إلغداء أجددل مدن أبريلنيسددان/ يف 2016 لعدام امل دددرات تعداطي مكافحددة قدانون وأ قددر املشدروع.
 حدددديث اجلديدددد والقدددانون .1990 عدددام إىل اتريهدددا يعدددود الددديت ،املسدددألة هدددذه بشدددأن السدددابقة ريعاتالتشددد 

 لفدرض ابملروندة احملليدة للمحداكم يسدمح ممدا ابمل ددرات، املتعلقدة القضدااي جواندب خمتلف ويغطي وشامل
 احلبس. من بدالا  التأهيل إعادة على الرتكيز مع عقوابت

 جديدددددة جلنددددة وست نشددددأ األمددددوال، وغسددددل ابلفسدددداد املتعلقددددة اتالتوصددددي مجيددددع سيشدددديل وقبلددددت -912
 والتحقيق الشكاوى  بتلقي  فكلَّ وست    حديثاا،  س ن  الذي  الفساد  مكافحة  قانون  مبوجب  الفساد  ملكافحة
 ومنعها. لفساداب املتعلقة املمارسات عن والكشف

 سددددداساأل حجدددددر األهنددددد  والتعبدددددي، التجمدددددع حبريدددددة املتعلقدددددة التوصددددديات مجيدددددع سيشددددديل قبلدددددتو  -913
 مدع احلدرايت تلدك حتمدي الديت التشدريعية الصدكوك اتسداق الدولدة وسدتكفل ابحليداة. النابضدة لددميقراطيتها



A/HRC/32/2 

GE.20-00546 140 

 املعلومددات، إىل الوصددول إمكانيددة عددززت اتتشددريع سددن أجددل مددن العمددل الدولددة وتواصددل الدوليددة، املعددايي
 .مسبقاا  الدستور يغطيها يتال املعايي بلوةو 

 الدولددة عددزم الوفددد وأكددد اإلعاقددة، ذوي ابألشدد ا  املتعلقددة التوصدديات مجيددع سيشدديل وقبلددت -914
 االقتصدادية الفدر  مدن االسدتفادة مدن اإلعاقدة ذوي األش ا  مجيع متكني لضمان التقدم تسريع على

 املستوايت. مجيع على الكاملة واملشاركة االجتماعية والتنمية

 ودعت املناخ. تغي بشأن وهاييت فيجي من متنياملقد  للتوصيتني  تقديرها عن  سيشيل  وأعربت -915
 فورية إجراءات اختاذ وإىل اإلنسان، وحقوق املناخ تغي بني القطعية ابلصلة االعرتاف إىل الدويل اجملتمع
 القادمة. ل جيال العامل يف العي  سبل توافر لضمان وفعالة

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 

 وفداا. 15 ببياانت أدىل سيشيل، حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -916
 الفريدق جلسدة خدالل تلقتهدا الديت التوصديات معظدم قبدول سيشديل بقرار ابكستان أشادت فقد -917

 حقدوق آليدات يف البنداءة سيشديل ملشداركة تقدديرها عن وأعربت إليها. قدمتها اليت تلك فيها مبا العامل،
 التدددزام ابكسدددتان والحظدددت الشدددامل. الددددوري االسدددتعراض وآليدددة املعاهددددات هيئدددات فيهدددا مبدددا اإلنسدددان،
 الوطنية. م سساهتا توطيد منها بطرق ومحايتها، مواطنيها حقوق بتعزيز سيشيل

  قددانون   سددن   ذلددك   يف   مبددا   حالتهددا،   اسددتعراض   منددذ   سيشدديل   أحرزتدده   الددذي   التقدددم   سددياليون   والحظددت  -918
  يف   النظدر   سيشديل   إبعدادة   علمداا   أيضداا   وأحاطدت   امل ددرات.   استعمال   إبساءة   املتعلق   والقانون   الفساد   مكافحة 
  وحثدددت   ابريدددس.   ملبدددادئ   وفقددداا   الكافيدددة   واملدددوارد   ابالسدددتقالل   متتعهدددا   لضدددمان   اإلنسدددان   حبقدددوق   املعنيدددة   م سسددداهتا 
  السدامية   املفوضدية   مبسداعدة   املعاهددات،   هيئدات   إىل   موعددها   عدن   املتأخرة   التقارير   تقدمي   على   سيشيل   سياليون 
  اجملتمددع   وحثددت   سيشدديل   علددى   املندداخ   تغددي   يشددكله   الددذي   اخلطددر   إىل   وأشددارت   االقتضدداء.   عنددد   اإلنسددان،   حلقددوق 
 والتكيف.   الت فيف   ألنشطة   الالزمة  املساعدة   إليها   يقدم   أن   على   الدويل 
 عدددن وأعربدددت الشدددامل. الددددوري سدددتعراضاال آليدددة يف مشددداركتها علدددى سيشددديل توغدددو وهندددأت -919

 اسددتعراض مددن األوىل اجلولددة خددالل تلقتهددا الدديت التوصدديات لتنفيددذ سيشدديل اختددذهتا الدديت للتدددابي تقددديرها
 الظددداهرة. هدددذه ملكافحدددة جلندددة وإنشددداء ابألشددد ا  ابالجتدددار املتعلدددق القدددانون اعتمددداد سددديما وال حالتهدددا،
 اجملتمددع ودعددت الثانيددة، اجلولددة خددالل تلقتهددا الدديت ياتالتوصدد  معظددم قبوهلددا علددى سيشدديل توغددو وهنددأت
 املقبولة. التوصيات تنفيذ يف دعمها إىل الدويل
 الددوري االسدتعراض آلية مع ابنفتاح تعاونت سيشيل أن البوليفارية فنزويال مجهورية والحظت -920

 يف تواجههدا الديت توالتحدداي أحرزتده الدذي التقددم بشدأن صدريح حدوار إجدراء إمكانيدة أاتح مما الشامل،
 حقدددوق ابتفاقيدددة امللحدددق االختيددداري الربوتوكدددول علدددى سيشددديل تصدددديق وأبدددرزت اإلنسدددان. حقدددوق جمدددال
 العمدددل خطدددة وتنفيدددذها اإلابحيدددة، املدددواد ويف البغددداء يف األطفدددال واسدددتغالل األطفدددال بيدددع بشدددأن الطفدددل
 ضدد العندف أشدكال مجيدع علدى ءالقضدا وهدفها ،2015-2011 للفرتة اجلنساين ابلعنف املتعلقة الوطنية
 حلالتهدددا، الشدددامل الددددوري االسدددتعراض مدددن الثانيدددة اجلولدددة اختبدددار بنجددداح سيشددديل اجتدددازت وقدددد املدددرأة.
 الضعيفة. الفئات محاية على الرتكيز مع اإلنسان حبقوق التزامها على يدل مما

 قدددمتها الدديت تلددك افيهدد  مبددا تلقتهددا، الدديت التوصدديات معظددم قبوهلددا علددى سيشدديل أنغددوال وهنددأت -921
 مددن سدديما وال املعاهدددات، هيئددات مددع النشدد  ابلتعدداون الراسددخ سيشدديل التددزام ابرتيدداح والحظددت إليهددا.
 واستغالل األطفال بيع بشأن الطفل حقوق ابتفاقية امللحق االختياري الربوتوكول على التصديق خالل

 إبجدددراء املتعلدددق الطفدددل حقدددوق التفاقيدددة رياالختيدددا والربوتوكدددول اإلابحيدددة، املدددواد ويف البغددداء يف األطفدددال
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 شدأنه مدن مدا وهو الثانوية، املرحلة حى اجملاين التعليم لضمان املبذولة ابجلهود ورحبت البالغات. تقدمي
 االقتصدددددادية التنميدددددة تواجههدددددا الددددديت التحددددددايت علدددددى والتغلدددددب األميدددددة مكافحدددددة مدددددن البلدددددد ميكدددددن أن

 واملهنية. التعليمية النظم يف الشباب إدماج اللخ من سيما وال والثقافية، واالجتماعية
 يتعلدددق فيمدددا وخباصددة قددددمها، الدديت اإلضدددافية املعلومدددات علددى سيشددديل وفددد بوتسدددواان وشددكرت -922

 لتعزيدددز تددددابي الختاذهدددا سيشددديل علدددى وأثندددت حالتهدددا. اسدددتعراض عقدددب الدولدددة قبلتهدددا الددديت ابلتوصددديات
 وعددالوة الطفددل. ومحايددة العددائلي، والعنددف ابألشدد ا  اراالجتدد  مكافحددة مثددل ومحايتهددا، اإلنسددان حقددوق
 الديت اجملداالت يف أدائهدا حتسدني إىل الراميدة جهودهدا مواصدلة على سيشيل بوتسواان شجعت ذلك، على

 اإلنسان. حقوق ميدان يف الركب عن فيها تت لف
 طفدل،ال حبقدوق الكامدل التمتدع ضدمان علدى لتصميمها سيشيل حكومة على بوروندي وأثنت -923

 الديت التددابي خمتلدف إىل وأشدارت الطفدل. حبمايدة مكلفة للشرطة وحدة إنشاء الصدد هذا يف والحظت
 لتنسدديق املسددتوى رفيعددة وطنيددة جلنددة إنشدداء ذلددك يف مبددا ابألشدد ا ، االجتددار ملكافحددة سيشدديل اختددذهتا
 العندف أشدكال عمجيد  ملندع سيشديل تبدذهلا الديت ابجلهدود ورحبدت ابألشد ا . االجتدار مكافحة إجراءات

 احملددة. الربامج من عدد خالل من احملتجزين إدماج وإعادة عليها والقضاء املرأة ضد
 تلك فيها مبا تلقتها، اليت التوصيات على اإلجيابية ردودها على سيشيل فيدي كابو  وشكرت -924
 الشدامل الددوري اضاالسدتعر  يف البنداءة سيشديل مشداركة أن إىل فديدي كدابو  وأشارت إليها. قدمتها اليت

 شدأهنما مدن مسدألتان قبلتهدا الديت التوصديات تنفيدذ واعتزامهدا الثاين/يناير كانون  يف املعقودة الدورة خالل
 القدددانوين اإلطدددار بدددذلك وسددديتعزز البلدددد. يف اإلنسدددان حقدددوق حالدددة يف كبدددي  تقددددم إحدددراز إىل تفضددديا أن

 عدن أعربدت فقدد الصدغية، اجلزريدة الدول تواجهها اليت الصعوابت فيدي كابو  الحظت وإذ وامل سسي.
 الدويل. اجملتمع من املناسب الدعم على واحلصول التوفيق كل  هلا ومتنت سيشيل مع تضامنها

 وبتعقيباهتددددا الشددددامل، الدددددوري االسددددتعراض آليددددة يف البندددداءة سيشدددديل مبشدددداركة الصددددني ورحبددددت -925
 يف سيشدددديل أحرزتدددده الدددذي الكبددددي ابلتقددددم وأشددددادت تلقتهددددا. الددديت التوصدددديات علدددى واإلجيابيددددة الشددداملة
 الالئدق، العدي  ومسدتوى والصدحة التعلديم جمداالت يف شدعبها حقدوق تعزيدز خدالل مدن األخدية السنوات
 اإلنسان. حقوق جمال يف تقدمال من املزيد حترز أن يف أملها عن وأعربت

 سيشديل كدواب  رتوشدك تلقتهدا. اليت التوصيات من موقفها بشأن سيشيل بعرض كواب  ورحبت -926
 وتعزيددز اإلنسددان حقددوق جمددال يف التثقيددف بشددأن إليهددا قدددمتها الدديت التوصدديات قبوهلددا علددى خددا  بوجدده
 ومحايتهدا، الطفدل حقدوق تعزيدز جمداالت يف سيشديل أحرزتده الدذي التقددم كدواب  وأبدرزت الصحة. يف احلق
 دعوهتدددا وكدددررت عاقدددة.اإل ذوي األشددد ا  حقدددوق ومحايدددة ابجملدددان، للسدددكان الصدددحية اخلددددمات وتدددوفي
 سيشيل. إىل التقنية املساعدة تقدمي مواصلة إىل الدويل اجملتمع
 اإلطدار فعاليدة ابسدتعراض التعجيدل بشأن توصيتيها سيشيل لقبول تقديرها عن إثيوبيا وأعربت -927
 مدلالع خلطدة النهائيدة الصديغة وضدع وبشدأن املظدامل، أمدني ومكتدب اإلنسدان حلقدوق الوطنيدة للجنة احلايل
 علدى إثيوبيدا وأثندت لتنفيدذها. الالزمدة اآلليدات وإنشداء اإلنسدان، حبقوق املتعلقة اجلارية اخلمسية الوطنية
 للتنفيددذ الالزمددة التدددابي مجيددع اختدداذ علددى وشددجعتها اإلنسددان حقددوق حالددة بتحسددني اللتزامهددا سيشدديل
 الشامل. ريالدو  االستعراض من الثانية اجلولة خالل قبلتها اليت للتوصيات الكامل
 عملهدا خطدة عليه تدل الذي اجلنساين، العنف مبكافحة سيشيل التزام ابرتياح غاان والحظت -928

 اسددددتعراض إىل أمددددور، مجلددددة يف هتدددددف، الدددديت ،2015-2011 للفددددرتة اجلنسدددداين العنددددف ملكافحددددة الوطنيددددة
 اإلمنائيدة اخلطد  يف جلنساينا املنظور مراعاة تعميم وإىل اجلنساين، العنف بشأن القائمة القوانني ومواءمة
 بضدمان اإلنسدان حقدوق جمدال يف م هالهتدا إثراء سيشيل تواصل أن يف أملها عن غاان وأعربت الوطنية.
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 اإلنسددان حقددوق احددرتام ثقافددة علددى تقددوم الدديت للدولددة الدميقراطيددة للمبددادئ احلكوميددة اإلجددراءات أتكيددد
 التمييز. وعدم واملساواة االجتماعية والعدالة

 االستعراض من الثانية اجلولة خالل تلقتها اليت التوصيات معظم  سيشيل  بقبول  هاييت  ورحبت -929
 يف إليهددددا قدددددمتها الدددديت اخلمددددس التوصدددديات أخددددذها علددددى احلكومددددةَ  وشددددكرت حلالتهددددا. الشددددامل الدددددوري
 اإلنسدددان حلقدددوق الوطنيدددة اللجندددة اسدددتقالل بضدددمان التزامهدددا متابعدددة علدددى سيشددديلَ  وشدددجعت االعتبدددار.

 امل سسات. هلذه املناسبة املوارد ختصي  وعلى الفساد، ملكافحة اجلديدة واللجنة املظامل أمني مكتبو 
 مبشدداركة إجيدايب حندو علدى علمداا  وأحاطدت التوصدديات. علدى ردهدا علدى لسيشدي اهلندد وشدكرت -930

 البلددان مشداركة االسدتعراض عكدس فقدد الشدامل. الددوري االسدتعراض آليدة يف والبناءة املنفتحة سيشيل
 من واثقة إهنا وقالت توصية. 150و مداخلة 60 عدده ما قدمت حيث القوي، والتزامها  بنشا   النظية
 قبلتها. اليت التوصيات لتنفيذ جهودها تكثيف ستواصل سيشيل أن

 سدرورها وعن االستعراض، عملية يف البناءة سيشيل وفد ملشاركة تقديرها عن ملديف وأعربت -931
 تلدك فيهدا مبدا االسدتعراض، خدالل دولدة 60 قددمتها الديت التوصديات مدن العظمى ألغلبيةا سيشيل لقبول
 مسدددألة اجلنسدددني بدددني املسددداواة وتعزيدددز التعلددديم بتحسدددني سيشددديل التدددزام إن وقالدددت ملدددديف. قددددمتها الددديت

 علددى احلكومددةَ  وشددجعت املندداخ. تغددي آاثر مبكافحددة البلددد اللتددزام سددرورها عددن أيضدداا  وأعربددت مشددجعة.
 اإلنسان. حقوق تعزيز أجل من جهودها واصلةم

 مصلحة صاحبة أخرى جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 
 . املصلحة   صاحبة   األخرى   اجلهات   من   جهة   ببيان   أدلت   سيشيل،   حالة   استعراض   نتائج   اعتماد   خالل  -932
 بتعزيددز مددةاحلكو  اللتددزام ارتياحدده عددن اإلنسددان حقددوق عددن للدددفاع األفريقددي امللتقددى أعددرب فقددد -933

 النضدج أيضاا  والح  اخلاصة. اإلجراءات مع وابلتعاون اإلعاقة، ذوي واألش ا  واملرأة الطفل حقوق
 التعبدددي حريدددة علدددى املفروضدددة القيدددود رغدددم سدددلمية انت ددداابت يف شدددارك الدددذي سيشددديل لشدددعب السياسدددي
 اختدددذت احلكومددة أن والحددد  االنت ابيددة. احلملدددة خددالل املعارضدددة ملرشددحي ابلنسدددبة اجلمعيددات وتكددوين
 املندداخ. تغددي خطددر البلددد فيدده يواجدده وقددت يف الشددرب ميدداه علددى احلصددول يف احلددق لضددمان حامسددة تدددابي
 اإلنسان. حقوق على املناخ تغي آاثر من  للحد  سيشيل  إىل  الالزم  الدعم  تقدمي  إىل  الدويل  اجملتمعَ   ودعا
 علدى التعبدي حريدة وضمان السجون، تظا اك من للحد الالزمة التدابي مجيع اختاذ احلكومة إىل وطلب
 التعليم. تعميم سياسة وتعزيز فعال، حنو

 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 

 142 أيددددت املقدمدددة، املعلومدددات علدددى بنددداءا  سيشددديل، إن اإلنسدددان حقدددوق جملدددس رئددديس قدددال -934
 بشددأن إضددافياا  توضدديحاا  وقدددمت تلقتهددا. توصددية 150 أصددل مددن توصدديات بسددبع علمدداا  وأحاطددت توصددية
 علماا. به أحاطت الذي واجلزء منها أيدته الذي اجلزء يبني واحدة، توصية
 شددأهنا مددن والدديت قبلتهددا، الدديت للتوصدديات الكامددل ابلتنفيددذ ملتزمددة أهنددا إىل سيشدديل وفددد وأشددار -935

 إشدددراك سددديجري أنددده علدددى الوفدددد وشددددد الوطنيدددة. وأولوايهتدددا السدددرتاتيجياهتا نرباسددداا  تشدددكل أن ابلتأكيدددد
 الوطنيدددة االسدددرتاتيجيات وضدددع يف كامدددل  حندددو علدددى املعنيدددة اجلهدددات مدددن وغيمهدددا والربملدددان املددددين اجملتمدددع
 الشامل. الدوري ابالستعراض املتصلة
 تقدددمي منهددا بطددرق الصددلة، ذات ابملسددتجدات اإلنسددان حقددوق جملددس مبوافدداة سيشدديل وتتعهددد -936
 التوصيات. لتنفيذ املت ذة التدابي أنبش املدة، ملنتصف طوعي تقرير
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  هدذه   إاتحدة   علدى   العامدل   والفريق   وأعضائه   اإلنسان   حقوق   جملس   لرئيس  تقديره  الوفد  رئيس  وكرر  -937
  اإلنسدددان   حقدددوق   محايدددة   مسدددتوى   لتحسدددني   بنددداءة   حدددوارات   يف   واالخندددرا    املمارسدددات   أفضدددل   لتبدددادل   الفرصدددة 
 بدايتها.   منذ   االستعراض   عملية   يف   سيشيل   مع   شاركت   اليت   املعنية   اجلهات   مجيع   وشكر   بلده.   يف   وتعزيزها 

 طدوال القيّ مدني ومسداعدهتا دعمهدا علدى ل ماندة امتنانه خال  عن الوفد رئيس أعرب وأخياا، -938
 االستعراض. عملية

 سليمان جزر  

 األحكدددام جلميددع وفقدداا  2016 الثاين/يندداير كددانون  25 يف سدددليمان جددزر حالددة اسددتعراض يجددر أ -939
 :التالية الواثئق إىل واستند الصلة، ذات ومقرراته اإلنسان حقوق جملس قرارات يف الواردة الصلة اتذ
 جملدددس قدددرار مرفدددق مدددن )أ(15 للفقدددرة وفقددداا  سدددليمان جدددزر مدددن املقددددم الدددوطين التقريدددر )أ( 

 ( A/HRC/WG.6/24/SLB/1) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اإلنسان حقوق
  مرفدق   مدن   )ب( 15  للفقدرة   وفقاا   اإلنسان   حلقوق   السامية   املفوضية   أعدته  الذي  ميع تج ال  )ب(  

 (  A/HRC/WG.6/24/SLB/2)   21/ 16  اجمللس   قرار   مرفق   من   5  والفقرة   1/ 5  اإلنسان   حقوق   جملس   قرار 
  مرفددق   مددن   )ج( 15  للفقددرة   وفقدداا   اإلنسددان   حلقددوق   السددامية   املفوضددية   أعدتدده   الددذي   وجز املدد  )ج(  

 (. A/HRC/WG.6/24/SLB/3)   21/ 16  اجمللس   قرار   مرفق   من   5  والفقرة   1/ 5  إلنسان ا   حقوق   جملس   قرار 

 ،30 جلسته يف واعتمدها سليمان جزر حالة استعراض نتائج يف اإلنسان حقوق جملس  ونظر -940
 أدانه(. جيم الفرع )انظر 2016 حزيران/يونيه 24 يف املعقودة

 الدددوري ابالسددتعراض املعددين العامددل الفريددق تقريددر سددليمان جددزر حالددة اسددتعراض نتددائج وتشددمل -941
 االسددددتنتاجات و/أو التوصدددديات بشددددأن االسددددتعراض موضددددوع الدولددددة وآراء (،A/HRC/32/14) الشددددامل
 العامدة، اجللسدة يف االسدتعراض لنتدائج اإلنسدان حقوق جملس اعتماد قبل قدمته، وما الطوعية والتزاماهتا

 الفريددق إطددار يف التحدداور جلسددة خددالل الكددايف ابلقددر تعدداجلَ  مل الدديت القضددااي أو املسددائل بشددأن ردود مدن
 (.A/HRC/32/14/Add.1 الوثيقة أيضاا  )انظر العامل

 االستعرا    ونتائج   الطوعية  التزاماهتا و  االستنتاجات   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1 

 وتلقدت توزاكدا. ميلندي السديد اخلارجيدة، والتجدارة اخلارجيدة الش ون وزير   سليمان جزر وفدَ  قاد -942
 بغيدة التوصديات بعد  يف النظدر وأرجدأت التحداور. جلسدة خدالل توصدية 139 جمموعده ما سليمان جزر
 حمدور ابعتبارهدا توصدية، 89 جمموعه ما وقبلت املعنية. احلكومية الوكاالت مع املشاورات من مزيد إجراء
 توصية. 50 دب علماا  وأحاطت جارية، حكومية أنشطة
  وهددي   اإلنسددان،   حلقددوق   رئيسددية   دوليددة   صددكوك   أربعددة   يف   طددرف   سددليمان   جددزر   أن   إىل   الوفددد   وأشدار  -943

  اخلدددا    الددددويل   والعهدددد   الطفدددل،   حقدددوق   واتفاقيدددة   املدددرأة،   ضدددد   التمييدددز   أشدددكال   مجيدددع   علدددى   القضددداء   اتفاقيدددة 
 العنصري.   التمييز   أشكال   يع مج   على   للقضاء   الدولية   واالتفاقية   والثقافية،   واالجتماعية   االقتصادية   ابحلقوق 

  مشددكلة   تدددرجيياا   تعدداجل   أبن   سددليمان   جددزر   وتلتددزم   حتدددايا.   يشددكل   االتفاقيددات   تلددك   تنفيددذ   يددزال   وال  -944
 جيد.   زمين   إطار   يف   احملدودة   مواردها   تدير   وأبن   وامليزنة،   الت طي    خالل   من   موعدها   عن   املتأخرة   تقاريرها 
ر -945  حالتهددا، اسددتعراض مددن األوىل اجلولددة منددذ واجهددت، انسددليم جددزر أبن املشدداركني الوفددد وذكددَّ
 مديدددة، وأمدددواج وزالزل، خددداطف، وفيضدددان مداريدددة، أعاصدددي أربعدددة منهدددا الطبيعيدددة، الكدددوار  مدددن عددددداا 
 األساسدددية، واهلياكدددل االقتصددداد شدددلَّ  أثدددراا  احلدددواد  هدددذه وخلفدددت أرضدددية. واهنيددداالت عاصدددفية، وأمدددواج

 املالية.و  البشرية املوارد ابلفعل واستنزفت
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 هياكلهددا كفايددة  عدددم عددن فضددالا  والسددكان، اجلددزر بتندداثر املتسددم الطبددوغرايف الدولددة طددابع و ددد -946
 علدى الوفدد وشددد األساسدية. اخلددمات تقددمي علدى القددرة مدن االتصاالت، جمال يف ونظمها األساسية

 معاجلة إىل الرامية ودهاجه إطار يف احملدودة مواردها إدارة حتسني أجل من العمل ستواصل احلكومة أن
 العشددر السددنوات غضددون يف اإلنسددان حقددوق جمددال يف موعدددها عددن املتددأخرة تقاريرهددا مجيددع تقدددمي مسددألة
 عليها. التصديق أو اإلنسان حلقوق إضافية دولية صكوك أي إىل االنضمام يف النظر قبل املقبلة

 حقددوق اتفاقيددة علددى ابلتصددديق املتعلقددة التوصدديات قبلددت سددليمان جددزر أن علددى الوفددد وشدددد -947
 هددددذه علددددى توقيعهددددا منددددذ العمددددل مددددن كثددددياا   ابلفعددددل أجنددددزت أهنددددا إىل ابلنظددددر اإلعاقددددة، ذوي األشدددد ا 
 امل سسدددية اإلصدددالحات مدددن املسدددتقبل يف يلدددزم مدددا حاليددداا  املسددد ولة احلكوميدددة الوكالدددة وتنددداق  االتفاقيدددة.
 التصديق. لعملية للتحضي املوارد جمال يف والقدرات

 التوصديات بتنفيدذ يتعلدق فيمدا التنسديق مركز واألسرة والطفل والشباب املرأة ش ون وزارة وتبقى -948
 علدى ابلقضداء املعنيدة للجندة اخلتاميدة واملالحظات الشامل الدوري االستعراض عملية عن املنبثقة املقبولة
 املرأة. ضد التمييز
 أن ضدمان يف القدوانني إصدالح جلندة هبا قومت اليت القوانني مراجعة عملية أهداف أحد ويتمثل -949
 مددن ابلعمددل ملتزمددة واحلكومددة اإلنسددان. حلقددوق الدوليددة ابملعددايي وتسرتشددد حداثددة أكثددر القددوانني تكددون
 خدالل مدن مواطنيهدا جلميدع األساسدية واحلدرايت اإلنسدان حقدوق ومحايدة تعزيدز مبددأ احدرتام ضدمان أجل

 القوانني. إصالح عمليات
 وسدت جري اإلنسدان. حلقدوق وطنية م سسة إبنشاء املتعلقة التوصيات سليمان جزر قبلت وقد -950

 ذلدددك يف مبدددا املتاحدددة، اخليدددارات يف للنظدددر القائمدددة املعنيدددة امل سسدددات مدددع مسدددتمرة مناقشدددات احلكومدددة
 الطدددابع علدددى الوفدددد وشددددد اإلنسدددان. حقدددوق ليشدددمل القائمدددة امل سسدددات واليدددة نطددداق توسددديع إمكانيدددة
 معاجلددة أجددل مددن جهددود بددذل سددتكفل احلكومددة أن وعلددى سددليمان جلددزر ابلنسددبة العمليددة ههلددذ التدددرجيي

 املسألة. هذه

 أطلقدت أبهندا سدليمان جدزر أفدادت الوطنية، اإلمنائية ابالسرتاتيجية املتعلقة التوصية وخبصو  -951
 اسدرتاتيجيات العتمداد اا واسدع نطاقداا  تتديح الديت ،2035-2016 للفدرتة الوطنية اإلمنائية اسرتاتيجيتها م خراا 

 اإلنسان. حقوق بشأن خطة إلدماج وحيزاا  األجل وطويلة األجل متوسطة
 وأشارت واملتابعة. واإلبال  للرصد وطين نظام إبنشاء  املتعلقة  التوصيات  سليمان  جزر  وقبلت -952
 املايل الدعم رصد يف احلكومة تساعد أن شأهنا من واليت م خراا، أ طلقت اليت املعوانت إدارة سياسة إىل

 آليدددة إنشددداء إىل الراميددة خططهدددا يف احلكومدددة تسدداعد أن السياسدددة هددذه شدددأن ومدددن املدداحنني. مدددن املقدددم
 للمسداعدة إمنائيدة ميزانيدة وضدع ويف املقبلدة، اخلمدس السنوات غضون يف واملتابعة واإلبال  للرصد وطنية
 املعاهدات. مبوجب التقارير بتقدمي املتعلقة عملياهتا يف

 وبرامج اإلنسان حلقوق وطنية اسرتاتيجية بوضع املتعلقة التوصيات أيضاا  سليمان جزر وقبلت -953
 االلتزام املعنية احلكومية الوكاالت مع اخلارجية الش ون وزارة وستناق  اإلنسان. حقوق  جمال  يف  تدريبية
 غضدددون يف العدددام القطددداع جمددداالت مجيدددع يف التددددريب تشدددمل اإلنسدددان حلقدددوق وطنيدددة اسدددرتاتيجية بوضدددع

 املقبلة. اخلمس السنوات

 والشباب املرأة ش ون وزارة  عملت  وقد  الطفل.  حبماية  املتعلقة  التوصيات  سليمان  جزر  وقبلت -954
 مبشدروع يتعلدق فيمدا الصدحة لدوزارة التابعدة االجتماعيدة الرعايدة شدعبة مدع الوثيدق ابلتعاون رةواألس والطفل
 الربملان. على قريباا  عرضه املتوقع ومن الوزراء. جملس إىل ق دم الذي واألسرة، الطفل رعاية قانون
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 الدولددددة سياسددددة إىل اإلشددددارة الوفددددد كددددرر  البدنيددددة، العقوبددددة بشددددأن املقبولددددة التوصددددية وخبصددددو  -955
 إرشددادات تقددّ م التددريس خدددمات كتيبدات  إن وقدال املدددارس، يف البدنيدة العقوبدة حظددر بشدأن الواضدحة

 إلهنددداء إضدددافية أحكدددام إدخدددال إىل التعلددديم قدددانون مشدددروع مراجعدددة عمليدددة أفضدددتو  املدرسدددني. مجيدددع إىل
 واألسدددرة. الطفددل رعايدددة قددانون مشدددروع يف العددادل" "التأديدددب مسددألة عوجلدددت حددني يف البدنيدددة، العقوبددة
 البدنية. العقوبة حبظر احمللي اجملتمع وعي زايدة بضمان ملتزمة سليمان وجزر

 اجلنسي للعنف تعريفاا   بتضمينه  العقوابت  قانون  إبصالح  املتعلقة  يةالتوص  سليمان  جزر  وقبلت -956
 )تعديالت إلدخال 2016 عام يف الصادر القانون ويعاجل االغتصاب.  ذلك  يف  مبا  أشكاله،  مجيع  وجترمي
 املسألة. هذه العقوابت قانون على اجلنسية( اجلرائم بشأن

  املكفولدة   للحمايدة   الواسدع   النطداق   الوفدد   وأبدرز   املدرأة،   ضدد   ابلعندف   املتعلقة   التوصية   سليمان   جزر   وقبلت  -957
  متعلقدددة   للددددعوة   أبنشدددطة   حاليددداا   سدددليمان   جدددزر   وتضدددطلع   . 2014  لعدددام   األسدددرة   محايدددة   قدددانون   مبوجدددب   ل شددد ا  

 البلد.   أحناء   مجيع   يف   اخلدمات   ومقدمي   الصلة   ذات   املعنية   اجلهات   مجيع   مع   القانون   هذا   تنفيذ   خبط  

 اجلديددددد القددددانون ويتضددددمن ابألشدددد ا . ابالجتددددار املتعلقددددة التوصدددديات سددددليمان جددددزر وقبلددددت -958
 أوسدع جمموعدة العقدوابت قدانون علدى اجلنسدية( اجلدرائم بشدأن )تعدديالت إلدخال 2016 عام يف الصادر
 جدددرائم علدددى للمعاقبدددة تددددابي علدددى أيضددداا  2012 لعدددام اهلجدددرة قدددانون ويدددن  اجلنسدددية، اجلدددرائم مدددن نطاقددداا 
 اجلرائم. هبذه اجملتمع وعي بزايدة أيضاا  كومةاحل وتلتزم االجتار.

 للتعلدددديم سياسددددة الدولددددة ولدددددى اإللزامددددي. ابلتعلدددديم املتعلقددددة التوصدددديات سددددليمان جددددزر وقبلددددت -959
 املتعلقة األحكام  تنفيذ  بكفالة  ملتزمة  واحلكومة  التعليم،  قانون  مشروع  مراجعة  وتستمر  اجملاين.  األساسي
 ابستمرار املسألة هذه ملناقشة خطوات اختاذ خالل  من  االبتدائي  التعليم  يف  للطالب  اإللزامي  ابلتسجيل

 الشددامل للتعلدديم سياسددة وضددع عددن معلومددات أيضدداا  الوفددد وقدددم ابلتعلدديم. املعنيددة السددلطات خمتلددف مددع
 الفتيددات إلدمدداج السددبيل متهيددد إىل ترمددي التعلدديم(، يف اجلنسددني بددني املسدداواة بسياسددة )مدعومددة للجميددع
 .اخلاصة احتياجاهتم لتلبية الالزمة والوسائل املرافق ولتهيئة املدارس يف اإلعاقة ذوي من والفتيان

 خارطددة علددى الددوزراء جملددس ووافددق االنبعددااثت، خبفدد  املتعلقددة التوصددية سددليمان جددزر وقبلددت -960
 فظدةاحملا دور وبشدأن وتددهورها الغداابت إزالدة عدن النامجدة االنبعدااثت خفد  بشدأن سدليمان جدزر طريق
 النامجة االنبعااثت خلف  املعززة )املبادرة  الكربون  وانبعااثت  للغاابت  املستدامة اإلدارة  وتعزيز  البيئة  على
 املعززة. للمبادرة منوذج ولوضع الوعي إلذكاء أنشطة تنفيذ حالياا  وجيري وتدهورها(. الغاابت إزالة عن

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   اقبة املر   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 

 وفداا. 11 ببياانت أدىل سليمان، جزر حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -961
 أثندداء املقدمددة التوصدديات مددن العديددد سددليمان جددزر لقبددول تقددديرها عددن ابكسددتان أعربددت فقددد -962

 سدليمان جدزر ملشداركة تقديرها عن وأعربت تنفيذها. يف النجاح هلا ومتنت الشامل، الدوري االستعراض
 وكذلك الشامل، الدوري االستعراض وآلية املعاهدات هيئات  فيها  مبا  اإلنسان،  حقوق  آليات  يف  البناءة

 والفتيات. النساء حالة حتسني إىل الرامية جلهودها
 تواجدددده أهنددددا رغددددم إليهددددا، املقدمددددة التوصدددديات معظددددم لقبوهلددددا سددددليمان جددددزر علددددى ابالو وأثنددددت -963

 ابالو وأشددادت واجملتمددع. االقتصدداد علددى البددال  وأثرهددا الطبيعيددة والكددوار  املندداخ تغددي بسددبب صددعوابت
 .2035-2016 للفدددرتة الوطنيددة اإلمنائيددة وابسددرتاتيجيتها الكربددون ابنبعدددااثت املتعلقددة سددليمان جددزر خبطددة

 عدددددن وأعربددددت توصدددديات،لل الكامددددل التنفيدددددذ أجددددل مددددن التقنيددددني والددددددعم املسدددداعدة تقدددددمي إىل ودعددددت
 التنفيذ. عملية يف للمساعدة استعدادها
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  قدانون   مشدروع   واعتمداد   اإلنسان،   حلقوق   وطنية   خطة   بوضع   سليمان   جزر   التزام   سياليون   والحظت  -964
  اإلنسددان.   حقددوق   جمددال   يف   التدددريب   وتددوفي   اإلنسددان،   حلقددوق   وطنيددة   م سسددة   وإنشدداء   واألسددرة،   الطفددل   رعايددة 
  اإلنسدان   حقدوق   جمدال   يف   ابلتزاماهتدا   الوفداء   مدن   لتمكينهدا   سدليمان   جدزر   إىل   الدوليدة   عدة املسدا   تقدمي   إىل   ودعت 
  إىل   الدددويل   اجملتمددع   أيضدداا   سددياليون   ودعددت   الشددامل.   الدددوري   االسددتعراض   خددالل   قبلتهددا   الدديت   التوصدديات   وتنفيددذ 
 والتكيف.   الت فيف   تدابي   خالل   من   املناخ   تغي   أثر   معاجلة   يف   سليمان   جزر   دعم   مواصلة 
 اإلنسدددان، حلقدددوق أساسدددية معاهددددات أربدددع علدددى سدددليمان جدددزر بتصدددديق اليونيسدددف ورحبدددت -965
 األسددرة محايدة قدانون بسدن أيضداا  ورحبدت لتنفيدذها. تبدذهلا الديت وابجلهدود الطفدل، حقدوق اتفاقيدة فيهدا مبدا
 راكاتالشد  وأبدرزت املواليدد. مجيدع تسدجيل عمليدة تعزيدز أجدل مدن احلكومدة و هدود وتنفيذه، 2014 لعام

 اخلطدد  ودعددم التحصدني تغطيددة مسددتوى زايدة إىل هتددف والدديت الصددحة، قطداع يف أ نشددئت الدديت اإلجيابيدة
 رحبدت التعليم، بقطاع يتعلق وفيما ابملياه. واإلمداد الصحية والنظافة ابلصحة املتعلقة اجملتمعية والربامج

 ابملدددارس، االلتحدداق معدددالت دةوبددزاي االبتدددائي، التعلدديم مرحلددة يف الدراسددية الرسددوم إبلغدداء اليونيسدديف
 يف احملدددرز الكبدددي التقددددم ورغددم مبكدددرة. مرحلدددة يف والتعلددديم الرعايددة تدددوفي إىل الراميدددة اإلصدددالح وعمليددات

 تقريرها تقدمي على بقوة احلكومة اليونيسف وشجعت القلق. دواعي بع  مثة يزال فال اجملاالت،  بع 
 الثالثدة. االختياريدة بروتوكوالهتدا علدى والتصدديق الطفدل حقدوق ةاتفاقيد  بشأن موعده عن املتأخر الدوري
 الطفددل. حقددوق واتفاقيددة تتماشددى قددوانني خددالل مددن الطفددل حلمايددة نظامهددا تعزيددز إىل احلكومددةَ  ودعددت
 الدددذين ل طفدددال النظدددامي غدددي التعلددديم بدددربامج االلتحددداق تيسدددي علدددى سدددليمان جدددزر اليونيسدددف وحثدددت
 وقالددددت االبتدددددائي. التعلدددديم مرحلددددة إمتددددام دون مددددن املدددددارس وغددددادروا الدراسددددة سددددن أعمددددارهم جتدددداوزت
 إىل والشركاء سليمان  جزر  ودعت  الصحة،  قطاع  يف  خاصة  حتدايت  يطرح  اجلغرايف  التناثر  إن  اليونيسف
 بسلسدددلة يتعلدددق فيمدددا البشدددرية املدددوارد قددددرات وبنددداء املناسدددبة التكنولوجيدددة الوسدددائل اقتنددداء يف االسدددتثمار
 الوطنيدددة امليزانيدددة مدددن ومنصدددفة مسدددتدامة مدددوارد بت صدددي  بقدددوة وأوصدددت التحصدددني. تطلبددداتمب اإلمدددداد
 الوطنية. االسرتاتيجية اخلط  يف ابلطفل املتعلقة األولوايت وإدراج

 والتحددددايت االقتصدددادية األزمدددة رغدددم سدددليمان، جدددزر أبن البوليفاريدددة فندددزويال مجهوريدددة وأقدددرت -966
 الدددوري االسددتعراض خددالل قبلتهددا الدديت التوصدديات لتنفيددذ ملحوظددة وداا جهدد  بددذلت املندداخ، بتغددي املتصددلة
 وأحددرزت الدوليددة، املعددايي مددع احملليددة تشددريعاهتا ملواءمددة مهمددة تشددريعية إصددالحات نفددذت فقددد الشددامل.
 ابإلرادة البوليفارية فنزويال مجهورية  توأشاد  املرأة.  حقوق  محاية  إىل  الرامية  السياسات يف  ملموساا   تقدماا 

 علدى احلكومدةَ  وشدجعت اإلنسدان، حقدوق جمدال يف ابلتزاماهتدا للوفداء سدليمان جدزر أبدهتا اليت السياسية
 بددعم وذلدك احتياجداا، السدكان أشدد إدمداج نطاق توسيع أجل من االجتماعية سياساهتا تعزيز مواصلة
 وتضامنه. الدويل اجملتمع
  تددرجيياا   اإلنسدان   حقدوق   إلعمدال   الدولدة   تبدذهلا   الديت   ابجلهدود   وأشادت   سليمان   جزر   بوفد   كواب   ورحبت  -967

  احملتجدددزين   ل شددد ا    اإلصدددالحية   املرافدددق   يف   املقدمدددة   اخلددددمات   يف   التحسدددن   أوجددده   وأبدددرزت   ومحايتهدددا.   ولتعزيزهدددا 
  أبوجده   كدذلك   كدواب   وأشدادت   التكيدف.   منهجيدات   خمتلدف   خدالل   مدن   املناخ   تغي   آاثر   ملواجهة   املعتمدة   واملبادرات 
  الصدغية   اجلزريدة   الددول   جهدود   دعدم   مواصدلة   إىل   الددويل   اجملتمدع   دعوهتا   وكررت   الصحة.   يف   ق احل   جمال   يف   التحسن 
 شعبها.   لرفاه   مالئمة   معيشية   وظروف   مواتية   بيئة   هتيئة   أجل   من   سليمان   جزر   مثل   النامية 
 الشدامل. الددوري االستعراض عملية يف اإلجيابية مشاركتها على سليمان جزر فيجي وشكرت -968

 الديت التوصديات قبلدت أهندا والحظدت واملدرأة، الطفدل حقدوق بضمان سليمان جزر ابلتزام يفيج ورحبت
 ملموسددة تدددابي اختدداذ مواصددلة علددى سددليمان جددزر فيجددي وشددجعت املسددألة. هددذه بشددأن إليهددا قدددمتها
 ولضدمان واملدرسدة، البيدت يف العندف أشدكال مجيدع مدن ل طفدال احلمايدة مدن كبي  قدر لتحقيق وسريعة
 أيضداا  سدليمان جدزر وقبلدت موضدوعي. حندو وعلدى املسداواة قددم علدى للمدرأة القضاء إىل اللجوء ةإمكاني
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 العندف حبداالت يتعلدق فيمدا والقضاء الشرطة ملوظفي التدريب توفي بشأن فيجي قدمتها اليت التوصيات
 اهلدادئ، ي احملد  منطقدة يف آخدر جدزرايا  بلداا  بوصفها إهنا، فيجي وقالت األطفال. ضد والعنف اجلنساين
 املسائل. هبذه يتعلق فيما شراكة إقامة أو املساعدة لتقدمي استعداد على تبقى

 عدن املنبثقدة التوصديات تنفيدذ ملواءمدة خطدوات سدليمان جدزر الختداذ تقدديرها عدن غاان وأعربت -969
 الوطنيدة ائيدةاإلمن االسدرتاتيجية يف األولويدة ذات الرئيسدية اجملداالت مع الشامل الدوري االستعراض عملية
 القيددود مثددل حتدددايت وجددود رغددم اإلنسددان حقددوق جمددال يف احملددرز الكبددي ابلتقدددم كددذلك  وأشددادت للبلددد.
 إىل اخلصدو  وجه على وأشارت املتعاقبة. اتاحلكوم أولوايت وتغي واملوارد والقدرات ابمليزانية املتصلة
 وقددددانون الشددددرطة، وقددددانون سياسددددية،ال األحددددزاب نزاهددددة وقددددانون ،2014 لعددددام األسددددرة محايددددة قددددانون سددددن

 الطفدل رعايدة قدانون مشدروع إقدرار إىل الراميدة املبدادرة مواصدلة علدى سدليمان جدزر غداان وحثدت السجون.
 الفساد. مكافحة قانون ومشروع امل الفات، عن املبلغني محاية قانون ومشروع واألسرة،

 حتسني بشأن إليها قدمتها اليت صياتالتو  من أربعاا   سليمان جزر  قبول  إىل  إندونيسيا  وأشارت -970
 هبدا تعهددت الديت االلتزامدات سدليمان جدزر تنفيدذ إزاء قلقهدا عدن أعربدت أهنا غي اإلنسان. حقوق حالة
 القاسددية البدنيدة والعقوبددة ابألشد ا  واالجتدار الفسدداد حداالت أن والحظدت اإلنسددان. حقدوق جمدال يف

 حيدث سدليمان، جزر يف اخلطي املرأة وضع على ةخاص بصفة الضوء وسلطت قائمة. تزال ال ل طفال
 هلذه عاجل اهتمام إيالء إىل اإلنسان حقوق جملس  ودعت  العادلة،  غي  واملعاملة  للعنف  ضحية  تزال  ال

 تعزيدز ملسدألة وتشدريعاهتا سياسداهتا يف االهتمدام إيدالء علدى بقوة سليمان جزر إندونيسيا وحثت املسألة.
 عمدل خطدة وبوضدع بتنفيدذها اباللتدزام التوصديات قبدول ي تبدع أن ينبغدي إنه توقال اجلنسني. بني املساواة
 األفضدددل مدددن وسددديكون اجلهدددود. هلدددذه حمدددددة مدددوارد وختصدددي  مركدددزة عنايدددة توجيددده وجيدددب الغدددرض، هلدددذا

 األولوية تعطي وأن الراهنة اإلنسان حقوق أوضاع على اهتمامها احلكومة تركز أن  سليمان جزر  ملواطين
 الصدد. هذا يف املساعدة لتقدمي استعدادها عن إندونيسيا وأعربت ملعاجلتها.

 سديما وال ملواطنيهدا، اإلنسدان حقدوق لتعزيز سليمان جزر تبذهلا اليت ابجلهود كييباس  ورحبت -971
 األسرة محاية قانون لسنها سليمان جزر على وأثنت اجليدة. ابحلماية متتعهم  ولضمان  واألطفال،  النساء
 للنسدددداء االقتصددددادي للتمكددددني الوطنيددددة االسددددرتاتيجية ابعتمدددداد أيضدددداا  ورحبددددت العددددائلي. نددددفالع وجترميهددددا
  واعرتفددت العددائلي. العنددف علددى القضدداء سدديدعم الددذي واألسددرة، الطفددل رعايددة قددانون ومشددروع والفتيددات
 آليدة توصديات تنفيدذ يف سدليمان جدزر تواجههدا الديت ابلتحددايت صغية، جزرية دولة بوصفها كييباس،

 اهليئددات مددع وثيددق بشددكل العمددل علددى سددليمان جددزر كييبدداس  وشددجعت الشددامل. الدددوري السددتعراضا
 يف ابلتثقيددف املعددين اإلقليمددي والفريددق اهلددادئ، احملددي  منطقددة يف حدددةاملت األمددم وكدداالت مثددل اإلقليميددة،

 حلقدددوق يةالسدددام املتحددددة األمدددم ومفوضدددية اهلدددادئ، احملدددي  مجاعدددة ألماندددة التدددابع اإلنسدددان حقدددوق جمدددال
 يف مبددن املعنيددة، للجهددات التشددريعات جمددال يف التدددريب لتددوفي اإلمنددائيني، الشددركاء عددن فضددالا  اإلنسددان،

 مسدداعدة علددى الدددويل اجملتمددع كييبدداس  وحثددت احملدداكم. وموظفددو الطبيددون واملوظفددون الشددرطة أفددراد ذلددك
 اإلنسان. حقوق جمال يف ماهتاابلتزا الوفاء يف سليمان، جزر مثل النامية، الصغية اجلزرية الدول

 خددددالل إليهددددا قدددددمتها الدددديت التوصدددديات سددددليمان جددددزر لتأييددددد تقددددديرها عددددن ملددددديف وأعربددددت -972
 اجلنسني بني املساواة وتعزيز التعليم بتحسني سليمان جزر  التزام  إن  وقالت  الشامل.  الدوري  االستعراض
 سدددليمان جدددزر اللتدددزام سدددرورها عدددن وأعربدددت كبدددي.  حدددد إىل مشدددجعة مسدددألة العدددائلي العندددف ومكافحدددة
 جلهدود تقدديرها عن ملديف وأعربت الغرض. هلذا وطنية سياسات والعتمادها املناخ تغي آاثر مبكافحة
 وحثتهدا املدرأة. ضدد العندف علدى والقضداء التعلديم يف اجلنسدني بدني املساواة حتقيق أجل من سليمان جزر
 ويف التوصديات تنفيدذ يف املساعدة أشكال من وغيه التقين الدعم الدوليني شركائها من تلتمس أن على

 ومحايتها. اإلنسان حقوق تعزيز مواصلة
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 مصلحة صاحبة أخرى جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 

 هدداتاجل مددن واحدددة جهددة ببيددان أدلددت سددليمان، جددزر حالددة اسددتعراض نتددائج اعتمدداد خددالل -973
 صلحة.امل صاحبة خرىاأل

 يف بنشدا  سدليمان جدزر ملشداركة سدروره عن قزح قوس جلماعات الدويل االئتالف أعرب فقد -974
 للمشداركة اهلدادئ احملي  منطقة تواجهها اليت للتحدايت تفهمه وعن الشامل الدوري االستعراض عملية
 توصدديات تنفيددذ يف املنطقددة يف املدددين اجملتمددع إشددراك علددى احلكومددة وحددث القبيددل. هددذا مددن منتدددايت يف
 املثليات ضد  ابلتمييز  تتعلق  توصيات ست  ألن  أمله  خيبة عن  وأعرب  الشامل.  الدوري  االستعراض  آلية

 جدزر بتأييدد حتد  مل اجلنسدني صدفات وحداملي اجلنسدانية اهلوية ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي واملثليني
 نسددددياجل امليدددل ومزدوجدددي واملثليددددني املثليدددات أبن االئدددتالف وأفددداد العامددددل. الفريدددق دورة خدددالل سدددليمان
 اجملتمعدات يف نشدطون أعضداء هدم سدليمان جدزر يف اجلنسدني صدفات وحداملي اجلنسدانية اهلوية ومغايري
 الكنسدية، األنشدطة يف وكدذلك األطفدال، وتنشدئة املنزليدة األعمدال يف يسداعدون حيدث القرى، يف احمللية
 والعادلدددة. تسددداويةامل ابملعاملدددة يطدددالبون عنددددما ضددددهم كدددأداة  األحيدددان مدددن كثدددي  يف الددددين توظيدددف رغدددم

 سلوكات إىل احلاالت أشد يف هبم يدفعهم مما أسرهم، جانب من والرف  للعنف منهم العديد ويتعرض
 اإلصدالح عمليدة خالل استعماله، اقرت  ح ما إزاء البال  قلقه عن االئتالف وأعرب االنتحار. مثل ضارة،

 علدى تسدتبعد قدد عبدارات من ،2016 عام يف تنتهي أن واملقرر سليمان جزر يف حالياا  اجلارية الدستوري
 جددزر جتعددل وقددد للغايددة خطددية احلالددة هددذه ولعددل الدسددتورية. احلمايددة مددن اجلنسددي" "امليددل التحديددد وجدده

 الديت احلمايدة يف ابحلدق التمتدع مدن بعينهدا مجاعدة دسدتوره يف يسدتثين الدذي العدامل يف الوحيدد البلد سليمان
 اضاالسدددتعر  آليدددة توصددديات مجيدددع قبدددول علدددى سدددليمان جدددزر الفاالئدددت وحدددث الددددويل. القدددانون يكفلهدددا
 القدانون مدع ومتوافقداا  للجميدع شدامالا  دسدتوري إصدالح أي يكدون أن وضدمان وتنفيدذها الشامل الدوري
 الدويل.

 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 

 89 أيددت املقدمدة، مداتاملعلو  علدى بنداءا  سدليمان، جدزر إن اإلنسدان حقدوق جملس رئيس قال -975
 تلقتها. توصية 139 أصل من 50 بد علماا  وأحاطت توصية

 مجيددددع سددددليمان جددددزر نشددددرت وقددددد بيدددداانهتم. علددددى املشدددداركني مجيددددع سددددليمان جددددزر وشددددكرت -976
 معقول. زمين أجل خالل تنفيذها إمكانية يف املعنية اجلهات مجيع فيها ونظرت تلقتها اليت التوصيات

 جلميع اإلنسان حقوق ومحاية  تعزيز  إىل  الرامية  جهودها  مبواصلة  تلتزم  إهنا  يمانسل جزر  وقالت -977
 األطراف. واملتعددة الثنائية املساعدة إىل حتتاج تزال وال مواطنيها،

 موعددددها عددن املتدددأخرة تقاريرهددا تقددددمي نيتهددا سدددليمان جددزر كدددررت  اليونيسددف، بيدددان علددى ورداا  -978
 بيددددان علددددى ورداا  جديدددددة. معاهدددددات علددددى التصددددديق يف الشددددروع لقبدددد  املقبلددددة العشددددر السددددنوات خددددالل

 والطفل. املرأة حبماية املتعلقة ابلتزاماهتا سليمان جزر ذكَّرت إندونيسيا،
 فيجدي يف اإلنسدان حلقدوق السدامية للمفوضدية اإلقليمدي املكتدب بعمدل الوفد أشاد اخلتام، ويف -979
 املقددم تقريرهدا إعدداد خدالل سدليمان جدزر إىل مسداعدة نم قدماه ما وبكل اهلادئ احملي  مجاعة وأمانة
 واجملموعدددة األماندددة لددددعم تقدددديرها عددن احلكومدددة وأعربدددت حالتهدددا. اسددتعراض مدددن الثانيدددة اجلولدددة إطددار يف

 الددددوري االسدددتعراض عمليدددات يف اجلميدددع مدددع وثيدددق بشدددكل العمدددل سدددليمان جدددزر وستواصدددل الثالثيدددة.
 املقبلة. الشامل
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 التفيا  

 الصلة  ذات  األحكام  جلميع  وفقاا   2016  الثاين/يناير  كانون  26  يف  التفيا  حالة  استعراض  يأجر  -980
 :التالية الواثئق إىل واستند الصلة، ذات ومقرراته اإلنسان حقوق جملس قرارات يف الواردة

 حقدددوق جملدددس قدددرار مرفدددق مدددن )أ(15 للفقدددرة وفقددداا  التفيدددا مدددن املقددددم الدددوطين التقريدددر )أ( 
 ( A/HRC/WG.6/24/LVA/1) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اإلنسان

  مرفدق   مدن   )ب( 15  للفقدرة   وفقاا   اإلنسان   حلقوق   السامية   املفوضية   أعدته  الذي  التجميع  )ب(  
 (  A/HRC/WG.6/24/LVA/2)   21/ 16  اجمللس   قرار   مرفق   من   5  والفقرة   1/ 5  اإلنسان   حقوق   جملس   قرار 
  مرفددق   مددن   )ج( 15  للفقددرة   وفقدداا   اإلنسددان   حلقددوق   السددامية   ضددية املفو   أعدتدده   الددذي   وجز املدد  )ج(  

 (. A/HRC/WG.6/24/LVA/3)   21/ 16  اجمللس   قرار   مرفق   من   5  والفقرة   1/ 5  اإلنسان   حقوق   جملس   قرار 

 ،30 جلسددددته يف واعتمدددددها التفيددددا حالددددة اسددددتعراض نتددددائج يف اإلنسددددان حقددددوق جملددددس ونظددددر -981
 أدانه(. جيم الفرع )انظر 2016 حزيران/يونيه 24 يف املعقودة

  الشدددامل   الدددوري   ابالسددتعراض   املعددين   العامددل   الفريددق   تقريددر   التفيددا   حالددة   اسددتعراض   نتددائج   وتشددمل  -982
 (A/HRC/32/15 ،)  قبل   قدمته   وما   االستنتاجات،   و/أو   التوصيات   بشأن   االستعراض   موضوع   الدولة   وآراء  

  معاجلددة   تعداجلَ   مل   الدديت   القضدااي   أو   املسدائل   ى علدد   وردود   طوعيدة   التزامددات   مدن   العامدة   اجللسددة   يف   النتدائج   اعتمداد 
 (. A/HRC/32/15/Add.1  أيضاا   )انظر   العامل   الفريق   إطار   يف   دارت   اليت   التحاور   جلسة   أثناء   كافية 

 االستعرا    ونتائج   الطوعية  التزاماهتا و  االستنتاجات   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1 

 خددالل التحدداور جلسددة يف البندداءة مشدداركتها علددى الوفددود جلميددع قددديرهت عددن التفيددا وفددد أعددرب -983
 سدلفاا  املقدمدة األسدئلة أيضداا  احلدوار يف سدامهت وقدد .2016 الثاين/ينداير كدانون  يف التفيا حالة استعراض
 الثالثيدددة اجملموعدددة أيضددداا  الوفدددد وشدددكر املعنيدددة. اجلهدددات مدددن وغددديه املددددين اجملتمدددع مدددن املقدمدددة والورقدددات

 مساعدهتما. على مانةواأل
 الدددوري االسدتعراض مددن الثانيدة اجلولددة إن وقدال العمليددة  هبدذه الراسددخ التفيدا التددزام الوفدد وكدرر -984

 وقدد االسدتعراض. مدن األوىل اجلولدة منذ احملرز التقدم ولتقييم الذا  للتقييم قيمة أداة أهنا أثبتت الشامل
 اهليئددات ومجيددع امل سسددات بددني الددوطين الصددعيد علددى ناإلنسددا حقددوق جمددال يف والتعدداون التنسدديق تعددزز

 يف املشاركة إىل احلكومية غي املنظمات ود عيت كثب،  عن املظامل أمني  مكتب  وأ شرك  املعنية.  احلكومية
 جديدددة أهدداف ولتحديدد سياسدداهتا يف للتفكدي الفرصدة لالتفيددا العمليدة وأاتحدت الددوطين. التقريدر إعدداد

 اإلنسان. حقوق جمال يف رابستمرا أدائها لتحسني

 علددددى املظددددامل أمددددني مكتددددب حصددددول ذلددددك يف مبددددا إلجنازاهتددددا، البندددداء التقيدددديم التفيددددا والحظددددت -985
 علددى والتصددديق اإلنسددان حلقددوق الوطنيددة للم سسددات العدداملي التحددالف مددن ألددف الفئددة ضددمن االعتمدداد
 إلغداء إىل اهلدادف والسياسدية، املدنيدة ابحلقوق اخلا  الدويل ابلعهد امللحق الثاين االختياري الربوتوكول
 حتسينها. يلزم اليت اجملاالت بشأن عنها املعرب اآلراء جلميع تقديرها عن وأعربت اإلعدام. عقوبة

 جزئيداا  ابلفعدل ن فذت التفيا قبلتها اليت توصية 127 عددها البال  التوصيات أن الوفد وأضاف -986
 الدوليددة الصددكوك إىل االنضددمام منهددا املسددائل، مددن عدددداا  تالتوصدديا هددذه وتعدداجل التنفيددذ. قيددد هددي أو

 جرى وقد ذلك. إىل وما اجملتمع، يف واإلدماج ابألش ا ، واالجتار العائلي، والعنف اإلنسان، حلقوق
 بشأهنا. خطية ردود وتقدمي املسائل هذه مجيع يف بعناية النظر
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 فقددددد اإلنسددددان، حلقددددوق الدوليددددة الصددددكوك إىل ابالنضددددمام املتعلقددددة التوصدددديات خبصددددو  أمددددا -987
 آليددات إىل منتظمددة تقدارير وقدددمت اإلنسدان حلقددوق الرئيسددية املتحددة األمددم صدكوك إىل التفيددا انضدمت
 أخرى، صكوك عدة إىل به، أوصيَّ  ما حنو على االنضمام، إمكانية بتقييم التزامها  عن  وأعربت  الرصد.
 القاسدددية العقوبددة أو املعاملددة ضددروب مددن وغدديه يبالتعددذ مناهضددة التفاقيددة االختيدداري الربوتوكددول منهددا
 الوفدد وشدد القسري. االختفاء من األش ا  مجيع حلماية الدولية واالتفاقية املهينة، أو الالإنسانية أو

 التعذيب. مناهضة اتفاقية حكامأ مع متاماا  يتوافق للدولة اجلنائي القانون أن على

 ذات التشدددريعات صدددياغة وجتدددري ،2016 أاير/مدددايو يف إسدددطنبول اتفاقيدددة علدددى التفيدددا ووقعدددت -988
 العندف ملكافحدة شدامل واحدد قدانون وضدع الدولدة تعتدزم وال ألحكامهدا. الكامل االمتثال لضمان الصلة
  علددى أيضدداا  التفيددا وسددتدأب اجملددال. هددذا يف القددانوين إطارهددا حتسددني ابسددتمرار جيددري ولكددن املددرأة، ضددد
 الضحااي. ملساعدة يلالتأه إعادة تدابي توفي كفالة
  االسدددتعراض   خدددالل   التفيددا   قبلتهدددا   الدديت   اجلنسدددني   بددني   ابملسددداواة   املتعلقددة   التوصددديات   إىل   وابإلضددافة  -989

  يف   أفضدل   حندو   علدى   للمدرأة   السياسدي   التمثيدل   بتشدجيع   أيضداا   التزمت   الثاين/يناير،   كانون   يف  الشامل  الدوري 
  التعلددديم.   جمدددال   يف   اجلنسدددني   بدددني   للمسددداواة   هتمدددام اال   وإبيدددالء   االنت ددداب   طريدددق   عدددن   ت شدددغل   الددديت   املناصدددب 
  ضددمان   علددى   الوفددد   وشدددد   الكراهيددة،   جددرائم   ومكافحددة   التمييددز   علددى   ابلقضدداء   التزامددات   عدددة   أيضدداا   وقطعددت 
  مدن   للجميدع،   الفدر    تكداف    وكدذلك   االجتمداعي،   الضدمان   وخددمات   العمدل   علدى  احلصدول  إمكانية  التفيا 
  للدولددة   اجلنددائي   القددانون   ويددن    القطاعيددة.   القددوانني   يف   التمييددز   مكافحددة   أحكددام   أ دجمددت   وقددد   متييددز.   أي   دون 
  ضدرر   حدو    حالة   يف   اإلثين،   أو   القومي   أو   العرقي   االنتماء   أساس  على  التمييز  عن  اجلنائية  املس ولية  على 
  أو   العرقيدة  أو   اإلثنيدة   أو   القومية   العداوة   أو   الكراهية   على   التحري    أفعال   عن   وكذلك   ذلك،  بسبب  جسيم 
 للعقوبة.   املشددة   الظروف   من   العنصري   الدافع   وي عترب   الكراهية.   خطاب   ذلك   يف   مبا   ية، الدين 
 العندددف ملكافحددة واإلداريدددة التشددريعية التددددابي مددن مزيدددد اختدداذ يف للنظدددر اسددتعداد علدددى والتفيددا -990
 الددافع تبداراع إمكانيدة تقييم خالل من ذلك يف مبا اجلنسي، امليل أو اجلنسانية اهلوية أساس على القائم
 مواصدلة إىل حاجدة ومثدة للعقوبدة. املشدددة الظدروف من اجلنسانية اهلوية ومغايري املثليني كره  على القائم
 مدوظفي وتثقيف الكراهية جرائم مكافحة بنشا  التفيا وستواصل الضحااي. إىل املقدمة املساعدة تعزيز
 اجملال. هذا يف القوانني إنفاذ

  أكثددر   يوسدع   مددا   وهدو   النفدداذ،   حيدز   ابللجددوء   املتعلدق   اجلديددد   القدانون   دخددل   ، 2016  ير الثاين/يندا   كدانون   ويف  -991
  الضدددعيفة،   الفئددات   مجيددع   إدمددداج   إىل   الراميددة   السياسددات   تنفيدددذ   التفيددا   وستواصددل   اللجدددوء.   ملتمسددي   حقددوق   نطدداق 
 الكراهية.   وخطاب   التمييز   ومكافحة  التسامح   تعزيز   أجل   من   العامة   للتوعية   محالت   تنظيم   منها   بطرق 

 القوميددة األقليددات إىل املنتمددون ويشددارك لالتفيددا. ابلنسددبة أولويددة اجملتمددع يف االندددماج ويشددكل -992
 املنظمدات ملشداريع ابنتظام املايل الدعم أيضاا  احلكومة وتقدم القرار. وصنع االجتماعية احلياة يف بنشا 
 القومية. األقليات مع تعمل اليت احلكومية غي

  عددن   فضددالا   والثقافيددة،   االجتماعيددة   احلقددوق    ميددع   يتمتعددون   املددواطنني   غددي   أن   علددى   التفيددا   وتشدددد  -993
  ابحلمايددة   ويتمتعددون   السياسددية.   األحددزاب   إىل   االنتمدداء   يف   احلددق   مثددل   والسياسددية،   االقتصددادية   احلقددوق   معظددم 
  ملسبقة ا   الشرو    مجيع   وو ضعت   خارجها.   السفر   أو   اإلقامة   أثناء   أو   التفيا   يف   سواء   القانون   مبوجب   الكاملة 
  يف   املسدددجل   املتوسدد    التفيدددا   يف   التجددنس   إجدددراءات   مشوليددة   قيددداس   م شددر   ويتجددداوز   التجددنس.   عمليدددة   لنجدداح 
  دراسدددية   دورات   التفيددا   وتقدددم   التجددنس.   طلددب   رفدد    حالددة   يف   مكفولددة   الطعددن   وإمكانيددة   األورويب.   االحتدداد 
  تبسدددي    ، 2013 عدددام   يف   وتعدددزز،   ابلتجدددنس.   املنتظمدددة   العامدددة   للتوعيدددة   تددددابي   ومثدددة   الالتفيدددة،   اللغدددة   يف   جمانيدددة 

  وغدددي   اجلنسدددية   عددددميي   ألطفدددال   يددداا تلقائ   اجلنسدددية   مدددنح   منهدددا   بطدددرق   والتجدددنس،   اجلنسدددية   اكتسددداب   إجدددراءات 
 التفيون.   مواطنون   2015  عام   يف   التفيا   يف   املولودين   األطفال   من   املائة   يف   99  من   وأكثر   املواطنني  
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 يف طرفاا  بوصفها احلماية، هلم  وتوفر  اجلنسية،  عدمي  ش صاا   178  التفيا  أتوي  ذاته،  الوقت  ويف -994
 الفئات بني  التمييز  يف  الوضوح  توّخي  التفيا  وطلبت  اجلنسية. عدميي  األش ا   بوضع  املتعلقة  االتفاقية
 احلوار. أثناء إليها اإلشارة يف والدقة أعاله املذكورة

 مدن واثقدة وهدي القانون. وسيادة اإلنسان وحقوق ابلدميقراطية الثابت التفيا التزام الوفد وأكد -995
 أدائهددا. حتسددني ملواصددلة أساسدداا  سيشددكالن ذلددك أجددل مددن والعمددل املقبولددة التوصدديات تنفيددذ عمليددة أن

 التفيا، وستواصل سواء. حد  على  واحمللية  اخلارجية  السياسات،  مجيع  صميم  يف  اإلنسان  حقوق  وستظل
 حقدوق بتعزيدز قددماا  للددفع الدهوبدة ودهداجه ،2017 عدام حدى اإلنسان حقوق جملس يف عضواا  بوصفها
 العاملي. الصعيد على ومحايتها اإلنسان

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 

 وفود. سبعة ببياانت أدلت التفيا، حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -996
 على يدل ما وهو العملية، هذه يف وشفافية انفتاح من  أبدته  ملا  التفيا  على  ستونياإ  أثنت  فقد -997

 يف كامددل  حنددو علددى وإعماهلددا اإلنسددان حقددوق محايددة مسددتوى لتحسددني اجلهددود مددن مزيددد ببددذل التزامهددا
 بشأن قبلتها اليت ابلتوصيات يتعلق فيما  العمل  ملواصلة  التفيا  تتبعه  الذي  اإلجيايب  ابلنهج  ورحبت  البلد.
 علدى التفيدا توقيدع والحظدت إسدطنبول، اتفاقيدة إىل مابالنضما االلتزام منها املسائل، من واسعة جمموعة
 .2016 أاير/مايو يف االتفاقية تلك

 يف وثقافاهتا األقليات لغات تدريس  دعم  بشأن  توصيتها  قبول  التفيا  بقرار  قيغيزستان  ورحبت -998
 مجيددع حقددوق حلمايددة الدوليددة االتفاقيددة علددى التصددديق بشددأن توصدديتها أن والحظددت األقليددات. مدددارس
 التفيدا تدويل أن يف أملهدا عدن ذلدك رغدم أعربدت ولكنهدا ابلتأييدد، حت  مل أسرهم وأفراد املهاجرين العمال
 حقوقهم. وحتمي إقليمها يف يعيشون الذين للمهاجرين االهتمام من مزيداا 

رت -999  وأحددوال اجلنسددية، بشددأن فيهددا، لتنظددر التفيددا، إىل اتتوصددي أربددع قدددمت أبهنددا النددرويج وذكددَّ
 ومغددايري اجلنسددي امليددل ومزدوجددي واملثليددني املثليددات ضددد الكراهيددة وخطدداب الرومددا، وأطفددال السددجون،

 أن رأت توصديات، ثدال  االسدتعراض، إجدراء فدورَ  التفيدا، لقبدول سدرورها عدن وأعربت اجلنسانية. اهلوية
 وشدددكرت فيهدددا. النظدددر إمعدددان بغدددرض الرابعدددة التوصدددية قبدددول أرجدددأت حدددني يف ابلفعدددل، ن فدددذت إحدددداها
 امليل ومزدوجي واملثليني ابملثليات املتعلقة التوصية بشأن  املعلومات  من  مزيداا   تقدميها  على  التفيا  النرويج
 جزئياا". "مقبولة التوصية هذه أن إىل أشارت التفيا أن والحظت اجلنسانية، اهلوية ومغايري اجلنسي

ثددة املعلومددات علددى التفيددا ابكسددتان وشددكرت -1000  لقبددول تقددديرها عددن وأعربددت قدددمتها. الدديت احملدَّ
 ومتنددت ابكسددتان. قدددمتها الدديت تلددك فيهددا مبددا أخددرى، توصدديات يف ونظرهددا التوصدديات مددن العديددد التفيدا
 مددن املددرأة حلمايددة اجلديدددة للقددوانني تقددديرها عددن وأعربددت املقبولددة. التوصدديات تنفيددذ يف النجدداح لالتفيددا
 السياسدددي اخلطدداب مددن واحلدددد املهدداجرين حقددوق احدددرتام ضددمان علددى التفيدددا ابكسددتان وحثددت العنددف.
 منهم. املسلمون سيما وال املهاجرين، جتاه املتزايد السل،

  علددى   ابلتمييددز   املتعلقددة   التوصدديات   مددن   جمموعددة   التفيددا   أتييددد   لعدددم   أسددفه   عددن   الروسددي   االحتدداد   وأعددرب  -1001
  مدع   تعمدل   الديت   احلكوميدة   غدي   املنظمدات   مضدايقة   مبندع   املتعلقدة   التوصديات   رفد    إزاء   قلقده   أبددى و   اللغة.   أساس 

  يقتندع   ومل   األورويب.   االحتداد   سياسات   مع   يتعارض   ما   وهو   املعلومات،   على   احلصول   يف   احلق   وبتقييد   األقليات 
  احلمايددة   قددوات   تنظدديم   يف   التفيددني ال   ل فددراد   السددنوية   ابلددذكرى   االحتفددال   يف   رمسيدداا   تشددارك   مل   أهنددا   التفيددا   بتوضدديح 
  ضددد   التمييددز   بشددأن   عديدددة   توصدديات   ألن   أيضدداا   قلقدده   عددن   وأعددرب   (. Waffen-SS)   النددازي   اجلددي    يف   املسددلحة 
  يف   النظدر   إعدادة   إىل   التفيدا   ودعدا   جزئيداا.   سوى   ت قبل   مل   املهينة   املواطنني"   "غي   حلالة   حد   وضع   وبشأن   األقليات 
 العنصرية.   وابلكراهية   اجلنسية   من   وابحلرمان   القومية   قليات ابأل   املتعلقة   التوصيات   إزاء   هنجها 
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 توليها اليت األمهية وعلى الناجحة الشامل الدوري االستعراض نتائج على التفيا ألبانيا  وهنأت -1002
 األقليددات حقددوق حلمايددة املت ددذة التدددابي إىل خاصددة بصددفة وأشددارت وتعزيزهددا. اإلنسددان حقددوق حلمايددة
 السياسددددات وضددددع عمليددددات يف إشددددراكها وإىل هبددددا، التمتددددع وكفالددددة وتقاليدددددها ولغتهددددا تهدددداوثقاف القوميددددة

 اخلاصة  اإلجراءات  مع  تعاوهنا  زايدة  إىل  الرامية  ملبادرهتا  التفيا  على  أيضاا   وأثنت  القرار.  وصنع  والت طي 
 املعاهدات. وهيئات

ر -1003  ظدددددروف أوالا، لددددده. التابعدددددة الرصدددددد هيئدددددات خمتلدددددف مالحظدددددات بدددددبع  أورواب جملدددددس وذكدددددَّ
 إىل ويد دي ومهينة. الإنسانية معاملة مبثابة اعتبارها ميكن أنه لدرجة سيئة السجون بع  يف االحتجاز

 أفراد جانب من السيئة البدنية  للمعاملة  ابلتعرض  املتعلقة  االدعاءات  يف  التحقيق  عدم  الوضع هذا  تفاقم
 تسددتهدف أسددس علددى أو اللغددة أسدداس علددى اإمدد  التمييددز، مددن خمتلفددة أشددكال لوحظددت واثنيدداا، الشددرطة.
 ورحددب الفسدداد. ملنددع كافيددة  إجددراءات ت ت ددذ مل ،واثلثدداا  الرومددا. أو اجلنسددية األقليددات أو املددواطنني" "غددي
 علددى التصددديق علددى وشددجعها املسددائل، هددذه ملعاجلددة ابلفعددل التفيددا اختددذهتا الدديت ابلتدددابي أورواب جملددس
 األقليات. لغات أو اإلقليمية للغات يباألورو  وامليثاق إسطنبول اتفاقية

 مصلحة صاحبة أخرى جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 

 صلحة. امل   صاحبة   خرى األ   هات اجل   من   جهتان   ببيانني   أدلت   التفيا،   حالة   استعراض   نتائج   اعتماد   خالل  -1004
 إىل التفيدددا دعوهتدددا علدددى األعضددداء الددددول التفيدددا يف املظدددامل أمدددني مكتدددب عدددن ممثدددل شدددكر فقددد -1005

 العقوبددة أو املعاملددة ضددروب مددن وغدديه التعددذيب مناهضددة التفاقيددة االختيدداري الربوتوكددول علددى التصددديق
 كبدي  حدد إىل املسدامهة شأهنا من مستقلة، وطنية وقائية آلية إنشاء وإىل املهينة أو الالإنسانية أو القاسية

 االمتثددال مت أندده إىل التفيددا أشددارت وقددد ا.التفيدد  يف املغلقددة امل سسددات داخددل اإلنسددان حقددوق احددرتام يف
 الرعايددددة وم سسددددات العقليدددة الصددددحة مل سسددددات مالئدددم قددددانوين تنظيمددددي إطدددار بوضددددع املتعلقددددة للتوصدددية

 التوصددية هلددذه االمتثددال أن غددي إذن. دون مددن القسددرية التدددابي تطبيددق ابلتددايل اآلن و ظددر االجتماعيددة،
 ل طفال  اجلنسية  منح  إجراءات  2013  عام  يف  النفاذ  حيز  تدخل  اليت  التعديالت  وحسنت  كامالا.  ليس
 أمدني مكتدب حدث ولدذلك، تلقائيداا. إجدراء ليس اجلنسية منح أن غي مواطنني"  "غي وهم و لدوا الذين
 لدددى ل طفددال تلقائيدداا  الالتفيددة اجلنسددية مددنح يتسددىن حددى القددانوين اإلطددار حتسددني علددى احلكومددة املظددامل

 ذلك. عن الوالدان ازليتن مل ما والدهتم،

 القددانوين التمييددز اسددتمرار إزاء قلقهددا عددن اإلنسدداين املددذهب ألنصددار الربيطانيددة الرابطددة وأعربددت -1006
 صددفات وحدداملي اجلنسددانية اهلويددة ومغددايري اجلنسددي امليددل ومزدوجددي واملثليددني املثليددات ضددد واالجتمدداعي
 الدوليدددة اباللتزامدددات ختدددل قدددد والتشدددريعات سدددتورالد يف الدددواردة التددددابي أن الرابطدددة والحظدددت اجلنسدددني.
 واألسدرة ابلدزواج املتصدلة احلقدوق بكفالدة يتعلدق فيمدا التمييدز، وعددم التعبدي حريدة احدرتام جمايل يف لالتفيا
 امليدددل ومزدوجدددي واملثليدددني للمثليدددات والبدنيدددة العقليدددة الصدددحة مدددن بلوغددده ميكدددن مسدددتوى أعلدددى يف واحلدددق
 مدنهم يتعرضون من ألن قلقها عن وأعربت اجلنسني. صفات وحاملي جلنسانيةا اهلوية ومغايري اجلنسي
 احلظدر أن إىل جزئيداا  يعدزى مدا وهدو بدذلك، الشدرطة إبدال  عن  جمون اجلنسي ميلهم بسبب لالعتداء
 اسددتطالعات يف يظهددر مددا الرابطددة الحظددت وإذ صددراحة. يشددملهم ال الكراهيددة علددى للتحددري  القددانوين
 اهلويددددة ومغددددايري اجلنسددددي امليددددل ومزدوجددددي واملثليددددني املثليددددات جتدددداه سددددلبية جتماعيددددةا مواقددددف مددددن الددددرأي

 واملمارسدددات القدددوانني يف النظدددر تعيدددد أن علدددى التفيدددا حتدددث فهدددي اجلنسدددني، صدددفات وحددداملي اجلنسدددانية
 يف جتدداههم الشددائعني والوصددم الكراهيددة شددعور بفعاليددة تكددافح أن وعلددى حقددوقهم، تنتهددك الدديت التمييزيددة

 الالتفي. تمعاجمل
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 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 

 توصدية 127 أيددت املقدمدة، املعلومات على بناءا  التفيا، إن اإلنسان حقوق جملس رئيس قال -1007
 اجلزء يبني توصيتني، بشأن إضافياا  توضيحاا  وقدمت  تلقتها.  توصية  173  أصل  من  44 دب  علماا   وأحاطت
 علماا. به أحاطت الذي اجلزءو  منهما أيدته الذي

 سياليون  

 ذات األحكددام جلميددع وفقدداا  2016 الثاين/يندداير كددانون  27 يف سددياليون حالددة اسددتعراض يجددر أ   -1008
 :التالية الواثئق إىل واستند الصلة، ذات ومقرراته اإلنسان حقوق جملس قرارات يف الواردة الصلة

 حقددوق جملددس قددرار مرفددق مددن )أ(15 للفقدرة فقدداا و  سددياليون مددن املقدددم الددوطين التقريدر )أ( 
 ( A/HRC/WG.6/24/SLE/1) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اإلنسان

  مرفدق   مدن   )ب( 15  للفقدرة   وفقاا   اإلنسان   حلقوق   السامية   املفوضية   أعدته  الذي  تجميع ال  )ب(  
 (  A/HRC/WG.6/24/SLE/2)   21/ 16  اجمللس   قرار   مرفق   من   5  والفقرة   1/ 5  اإلنسان   حقوق   جملس   قرار 
  مرفددق   مددن   )ج( 15  للفقددرة   وفقدداا   اإلنسددان   حلقددوق   السددامية   املفوضددية   أعدتدده   الددذي   وجز املدد  )ج(  

 (. A/HRC/WG.6/24/SLE/3)   21/ 16  اجمللس   قرار   مرفق   من   5  والفقرة   1/ 5  اإلنسان   حقوق   جملس   قرار 

 ،31 جلسدددته يف دهاواعتمددد  سدددياليون حالدددة اسدددتعراض نتدددائج يف اإلنسدددان حقدددوق جملدددس ونظددر -1009
 أدانه(. جيم الفرع )انظر 2016 حزيران/يونيه 24 يف املعقودة

 الشامل الدوري  ابالستعراض  املعين  العامل  الفريق  تقرير  سياليون  حالة  استعراض  نتائج  وتشمل -1010
(A/HRC/32/16،) والتزاماهتدددا االسدددتنتاجات و/أو التوصددديات بشدددأن االسدددتعراض موضدددوع الدولدددة وآراء 
 ردود مدن العامدة، اجللسدة يف االسدتعراض لنتدائج اإلنسدان حقدوق جملس اعتماد قبل قدمته، وما وعيةالط

 العامددل الفريددق إطددار يف التحدداور جلسددة خددالل الكددايف ابلقدددر تعدداجلَ  مل الدديت القضددااي أو املسددائل بشددأن
 (.A/HRC/32/16/Add.1 الوثيقة أيضاا  )انظر

 االستعرا    ونتائج   الطوعية  التزاماهتا و  االستنتاجات   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1 

 جربيدددل السددديد الددددويل، والتعددداون اخلارجيدددة وزارة يف الدولدددة وزيدددر بقيدددادة سدددياليون، وفدددد شدددكر -1011
 والتوصديات البنداء االسدتعراض علدى األعضاء والدول الثالثية واجملموعة اإلنسان حقوق جملس سيساي،
 عمليددة سددياليون حكومددة وتعتددرب الشددامل. الدددوري االسددتعراض مددن الثانيددة اجلولددة خددالل دمددةاملق املفيدددة

 اإلنسان. حقوق جمال يف الدولة تطلعات لدراسة األمهية ابلغة آلية الشامل الدوري االستعراض
 اجلولددة خددالل إليهددا املقدمددة توصدديات 208 عددددها البددال  التوصدديات سددياليون تلقددت وبعدددما -1012
 الددددورة يف عليهدددا ابلدددرد حكومتهدددا التزمدددت ،2016 الثاين/ينددداير كدددانون  يف حالتهدددا، اسدددتعراض مدددن نيدددةالثا

 بشددأن لتوصددياهتا األعضدداء الدددول علددى تثددين أن احلكومددة وتددود اإلنسددان. حقددوق جمللددس والثالثددني الثانيددة
 وحرية الطفل، ومحاية ،واملهاجرين العمال وحقوق املرأة، ومتكني اجلنسني، بني واملساواة القانون، سيادة
 الديين. والتسامح التعبي،

 علددددى مشدددداورات إلجددددراء خططدددداا  مشلددددت عمليددددة، بوشددددرت سددددياليون، إىل الوفددددد عددددودة ولدددددى -1013
 حتديدد مدن ميكّ نده مسدتنياا  حتلديالا  الدوزراء جمللدس نتائجهدا سدتوفر املعنيدة، اجلهات مجيع مع الوطين الصعيد
 الشامل. الدوري االستعراض عن املنبثقة التوصيات على رده
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 املدددددين اجملتمددددع منظمددددات مددددع التوصدددديات علددددى رد مشددددروع وضددددع بشددددأن مشدددداورات وع قدددددت -1014
 وجلندة الددويل، والتعداون اخلارجيدة ووزارة العددل، وزارة فيهدا مبدا احلكومية، والوكاالت واإلدارات والوزارات
 هنايدة يف وقددمت، التوصديات درسدت ةتوجيهيد  جلندة الوطنيدة امل سسدات هدذه وأنشدأت اإلنسان. حقوق
 وأحدددال الدددرد، مشدددروع يف اضدددةابستف الدددوزراء جملدددس ونظدددر الدددوزراء. جملدددس إىل رد مشدددروع العمليدددة، هدددذه

 اإلنسان. حقوق جملس إىل الواجب النحو على استنتاجاته

  املقدمدة،   اإلضدافة   يف   الدوارد   النحدو   علدى   توصديات،   208  أصدل   مدن   توصية   177  سياليون   قبلت   وأخياا،  -1015
  يف   ذلدك   أسدباب   ووضدحت   توصدية،   31 د بد   سدوى   علمداا   حتد     ومل   التوصديات.   جممدوع   من   املائة   يف   85  ميثل   ما   وهو 

 التقرير.  اعتماد   خالل   التفاصيل   من   مزيداا  االقتضاء،   عند   تقدم،   أن   وميكنها   املقدمة،   اإلضافة 

 سددياق يف سددياليون حالددة اضاسددتعر  مددن الثانيددة اجلولددة عددن املنبثقددة التوصدديات تنفيددذ وسدديجري -1016
 البلدددد صدددادرات أسدددعار اخنفددداض عدددن النامجدددة االقتصدددادية التحددددايت أي إيبدددوال، وابء بعدددد مدددا حتددددايت
 الرائسددية االنت دداابت وإجددراء جديددد، دسددتور واعتمدداد للحكومددة، املتدداح املددايل احليددز وحمدوديددة الرئيسددية،
 معظمها. لتأييد استعدادها وأبدت  التوصيات  يف  سياليون  نظرت  فقد  التحدايت،  هذه ورغم  والربملانية.

 تدددوحي ردهدددا روح فدددنن التوصددديات، بدددبع  علمددداا  أحاطدددت دولدددةال أن ورغدددم الصددددد، هدددذا ويف -1017
 الدسددتور مراجعددة هددي الددراهن الوقددت يف املتاحددة الفددر  وإحدددى .208 دالدد  التوصدديات قبددول إىل بسددعيها
 املقبلدددددة. اإلجدددددراءات سدددددتوجه والددددديت التوصددددديات يف دةالدددددوار  القضدددددااي مدددددن عددددددداا  سدددددتعاجل الددددديت اجلاريدددددة،
 راس ة أحكام خالل من كفالتها  واملستدام األفضل من أنه احلكومة ترى اإلنسان، حبقوق يتعلق وفيما
 كل  يكون أن وينبغي دميقراطيتها، توطيد بصدد  سياليون  أن  إىل  أيضاا  اإلشارة جتدر  ولكن  الدستور.  يف
 االسدددددتقرار إىل التطلعدددددات سدددددياق يف السددددياليوين الشدددددعب رغبدددددات مدددددع اا متوائمدددد  احلكومدددددة بددددده تقدددددوم مددددا

 للغاية. هشة أوقات يف االجتماعي

 مواضدددديعية. فئددددات شددددكل يف اإلنسددددان حقددددوق مبسددددائل تتعلددددق ردوداا  ذلددددك بعددددد الوفددددد وقدددددم -1018
 ذالتنفيددد  فدددرتة خدددالل خطدددوات سدددتت ذ احلكومدددة إن الوفدددد قدددال الدوليدددة، الصدددكوك بتنفيدددذ يتعلدددق ففيمدددا

 سدددياليون وسدددتكفل الرئيسدددية. الدوليدددة الصدددكوك علدددى والتصدددديق ابلتوقيدددع املتعلقدددة اإلجدددراءات لتحسدددني
 املقبولة التوصيات ستعاجل ذلك، إىل وابإلضافة عليها. صدقت اليت املعاهدات مبوجب ابلتزاماهتا الوفاء
 املعاهدات. على ابلتصديق املتعلقة

 ولتلبيدة اإلنسدان حلقدوق الدوليدة املعدايي مدع ملواءمته ستورهاد مراجعة بنشا  سياليون وتواصل -1019
 لشعبها. العامة الدميقراطية التطلعات

 سددن دون الفتيددات إعددداد طقددوس علددى املفددروض احلظددر إنفدداذ بنشددا  أيضدداا  سددياليون وتواصددل -1020
 اإلان . ختدان ثدلم ثقافية ممارسات مصي حتديد يف الناس عامة إشراك مع البلو ، ملرحلة عشرة الثامنة
 املفعدول سدارية تدزال وال عشدرة، الثامندة سدن دون الفتيدات ختدان ممارسدة الواقدع يف احلاليدة السياسدة وجتدرّ م
 هبددا لالسرتشدداد العامددة لسياسددتها مراجعددة إجددراء تعتددزم سددياليون أن غددي الندداس. عامددة بدددعم حتظددى ألهنددا

 املقبل. االستعراض خالل تقريرها من جزءاا  فاملطا هناية يف سيشكل الذي العمل، مسار يف مستقبالا 

 سياليون زادت  السياساتية،  والتدابي  اإلنسان  حلقوق  امل سسية  األساسية  ابهلياكل  يتعلق  وفيما -1021
 ورغددم الفسدداد. ملكافحددة قويددة اسددرتاتيجية تنفيددذ وواصددلت اإلنسددان، حقددوق جلنددة متويددل السددنني مددر علددى

 حقدوق تعزيدز نظدام توطيدد احلكومدة فستواصدل إيبدوال، وابء آاثر مدن ايفالتعد  فدرتة يف املطروحة التحدايت
 الدميقراطي. مستقبلها من كجزء  الفساد ومكافحة ومحايتها اإلنسان

 جارية، الدستور مراجعة أن وعلماا   مواطنيها.  من  فئة  أي  ضد  التمييز  حظر  سياليون  وستكفل -1022
 يف وسدتعاجل الفئدات. مجيدع حلمايدة متاندة أكثدر نظدام تطوير إمكانية ويف العملية يف تثق احلكومة تزال ال
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 جلندة تشدجيع احلكومدة وستواصل علماا. هبا أ حي  اليت الفئة هذه يف املدرجة التوصيات املناسب الوقت
 املسائل. هبذه الوعي زايدة أجل من احمللية اجملتمعات مع العمل على اإلنسان حقوق

 مددددع التشددداور وستواصدددل اإلنسددددان. حقدددوق حالدددة بتحسدددني سددددتمرامل التزامهدددا سدددياليون وت كدددد -1023
 حرمان دون من الضارة الثقافية املمارسات بشأن وهنائية واضحة سياسة خبصو  احمللية  املعنية  اجلهات

 جملتمعه. الثقافية األنشطة يف حبرية املشاركة أو اجلمعيات تكوين يف احلق من مواطنيها من أي

  العدالدة نظدام إلصدالح قوي برانمج دعائم تعزيز احلكومة ستواصل العدل، إبقامة يتعلق وفيما -1024
 اإلنسان. حقوق جملس يف األعضاء الدول من بدعم للبلد، والدميقراطي الدستوري التطور من كجزء

 متييزية غي نظر وجهة احلكومة تتبىن األسرية، واحلياة والزواج اخلصوصية يف ابحلق  يتعلق  وفيما -1025
 الدستور. مراجعة جلنة نظر قيد املسألة هذه وتوجد نسية،اجل بشأن

 مدددن عدددال مبسدددتوى تتمتدددع سدددياليون تدددزال ال التعبدددي، وحريدددة الددددين حريدددة يف احلدددق وخبصدددو  -1026
 املكلفدني مدن وغديهم اخلاصدني املقدررين إىل البلدد لدزايرة املفتوحة دعوهتا احلكومة وجتدد الديين. التسامح
 املتعلقددة الشددواغل معاجلددة سددياليون تواصددل ذلددك، علددى وعددالوة اخلاصددة. راءاتاإلجدد  إطددار يف بددوالايت
 مراجعدة إىل الراميدة اإلجدراءات يف املعنيدة اجلهدات العدل ووزير العام املدعي وي شر ك التعبي. حرية حبماية
 رايت.ابحل التمتع تقوي  شأهنا من ،1965 لعام العام النظام قانون مثل تشريعات، تعديل أو إلغاء أو

 التنميدددة لتحقيدددق عنهدددا غدددىن ال مسدددألة مشددداركتها وتعزيدددز املدددرأة متكدددني تعتدددرب احلكومدددة تدددزال وال -1027
 مددن معينددة ملسددتوايت الدسددتورية ابلضددماانت يتعلددق وفيمددا للبلددد. واالقتصددادية واالجتماعيددة الدميقراطيددة
 وت يدددد الدسددتور، مراجعددة عمليددة إطددار يف املسددألة هدددذه يف اآلن النظددر جيددري للمددرأة، السياسددية املشدداركة
 البلد. يف واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية السياسية احلياة يف املرأة مشاركة معدالت زايدة احلكومة

 املدرجة التوصيات تعكس الئق، معيشي مستوى  ويف  االجتماعي  الضمان  يف  احلق  وخبصو  -1028
 آاثر مدن للتعدايف برانجمهدا يدزال ال الديت سدياليون، ومدةحلك السياسدية الرغبدة املواضديعية الفئة هذه إطار يف
 واالقتصددددادي. االجتمدددداعي الوضدددع لتحسددددني دافعهدددا يشددددكالن االزدهددددار لتحقيدددق وبرانجمهددددا إيبدددوال وابء

 الربانجمني. كال  يف األولوية ذات اجملاالت من االجتماعي والضمان

 شدعبها حيداة يدمر مل وابء ضد رسةش معركة سياليون خاضت الصحة، يف ابحلق يتعلق وفيما -1029
 الدددول أن تددرك احلكومددة فدنن البندداء، إعدادة عمليددة تتواصدل وإذ اقتصددادها. أسدس كددذلك  بدل فحسدب،
 القطداع حتويدل يف دعدم بكدل وترحدب تقامسهدا، ميكدن املمارسدات ألفضل مناذج لديها تكون قد األخرى
 جمداالا  الصدمود علدى قدادر صدحي نظدام شداءإن ويشدكل للجميدع. املناسبة الرعاية يوفر قطاع إىل الصحي

 إيبوال. وابء آاثر من التعايف برانمج يف أولوية ذا

 املساعدة تطلب فهي منه، للحد إجراءات  احلكومة  تت ذ  وإذ  شائعاا.  املراهقات  محل  يزال  وال -1030
 منوذج إجياد من تتمكن حى ذلك  يف  وجنحوا  سياليون  مع  شراكات  إقامة  حاولوا  الذين  أولئك  إىل  أيضاا 

 اخلاصة. البلد لظروف مناسب
 دميقراطدي وجمتمدع قدوي اقتصداد بنداء أبن اقتنداع احلكومدة فلددى التعلديم، يف احلدق خبصو  أما -1031
 إطدار يف التعلديم نطداق توسديع سدياليون وستواصدل ومتعلمدني. قدادرين مدواطنني يتطلدب سياسياا  ومستقر
 إيبوال. وابء بعد ما مرحلة يف ومستقبلها الدميقراطي تطورها
 االسددتعراض لتوصدديات االمتثددال أبن راسددخ اعتقدداد لددديها سددياليون إن اخلتددام، يف الوفددد، وقددال -1032
 وثيق بشكل احلكومة ستعمل ولذلك، اإلنسان.  حلقوق  نظامها  لتحسني  فرصاا  هلا  يتيح  الشامل الدوري

 األسس إرساء مع  أيدهتا،  اليت  صياتالتو   جلميع  الكامل  التنفيذ  ضمان  أجل  من  اجملتمع  شرائح  مجيع  مع
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 بعمليددددة التددددام سددددياليون التددددزام الوفددددد وكددددرر علمدددداا. هبددددا أحاطددددت الدددديت التوصدددديات معظددددم لقبددددول الالزمددددة
 إىل األوقدات مجيدع يف ستسدعى سدياليون أن اإلنسدان حقدوق جمللدس وأكدد الشدامل، الدوري االستعراض

 املتحدة. األمم ميثاق مبوجب ابلتزاماهتا الوفاء

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 

 .(24)وفداا  16 ببياانت أدىل سياليون، حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -1033

 فيهددا مبددا اإلنسددان، حقددوق آليددات يف سددياليون مشدداركة كثددياا   ت قدددر إهنددا ابكسددتان قالددت فقددد -1034
 إيبدددوال. وابء أزمدددة عدددن النامجدددة التحددددايت رغدددم الشدددامل، الددددوري االسدددتعراض وآليدددة املعاهددددات هيئدددات
 النسدداء اخلصددو  وجدده علددى تسددتهدف ومحايتهدا اإلنسددان حقددوق تعزيددز إىل الراميددة التدددابي أن وأضدافت
 سياليون. شأنب العامل الفريق تقرير ابعتماد ابكستان وأوصت اإلعاقة. ذوي واألش ا  واألطفال

 شدددجعت فقدددد إيبدددوال، وابء أزمدددة طرحتهدددا الددديت اخلطدددية التحددددايت سدددنغافورة الحظدددت وبينمدددا -1035
 التوصديات تنفيدذ ضدمان وعلدى األساسدية واهلياكدل الصدحية الرعايدة نظدام حتسدني مواصلة على سياليونَ 

 عدن وأعربدت الدديين، تسدامحال منداخ تعزيدز جمدال يف سدياليون حققتده ما سنغافورة والحظت قبلتها. اليت
 تقرير اعتماد سنغافورة أيدت وأخياا، اجملال. هذا يف سياليون ممارسات أفضل عن املزيد معرفة يف أملها
 سياليون. بشأن العامل الفريق

 إىل اللجدددوء إمكانيدددة لتعزيدددز مبدددادرات سدددياليون الختددداذ ارتياحهدددا عدددن أفريقيدددا جندددوب وأعربدددت -1036
 لتحقيددددق وبرانجمهددددا للتغيددددي الدولددددة بددددرانمج خددددالل مددددن ذلددددك يف مبددددا اإلنسددددان، قددددوقحب والتمتددددع القضدددداء

 اجملانيدددة الصددحية والرعايددة التعلددديم يف حلددقا ضددمان إىل الراميدددة ملبادراهتددا سددياليون علدددى وأثنددت االزدهددار.
 البشددرية/اإليدز املناعددة نقدد  بفدديوس املصددابني األشدد ا  حقددوق كفالددة  أجددل مددن وخلطواهتددا ل طفددال
 اإلعاقة. ذوي واألش ا  إيبوال وابء من والناجني

 خدالل تلقتهدا الديت التوصديات لتنفيدذ سياليون اختذهتا اليت للتدابي ارتياحها عن توغو وأعربت -1037
 جلندة وإنشداء املظدامل أمدني مكتدب تعزيدز سديما وال حلالتهدا، الشدامل الدوري االستعراض من األوىل اجلولة
 تنفيدذ أجدل مدن سدياليون إىل الددعم تقددمي إىل الددويل اجملتمدع توغدو ودعت ية.القضائ اخلدمات لتنسيق

 حالتها. استعراض من الثانية اجلولة خالل إليها املقدمة التوصيات

 ملدددا سدددياليون حكومدددة علدددى املدددرأة ومتكدددني اجلنسدددني بدددني للمسددداواة املتحددددة األمدددم هيئدددة وأثندددت -1038
 يف النسدداء لتعيددني إجيابيددة إجددراءات مددن اختذتدده وملددا اجلاريددة سددتورالد مراجعددة عمليددة يف تقدددم مددن أحرزتدده
 حيداة  سدن بشدكل املدنقح الدسدتور صدياغة كفالدة  علدى سدياليون اهليئدة وشجعت القرار. صنع مناصب
 إدمداج املطداف هنايدة يف وييسدي املدرأة، ومتكدني اجلنسدني بدني املسداواة سياسات منها وسائل  ملة املرأة،
 اهليئدددة وشدددجعت احملليدددة. التشدددريعات يف املدددرأة ضدددد التمييدددز أشدددكال مجيدددع علدددى القضددداء ةاتفاقيددد  أحكدددام
 وبرتها. األنثوية التناسلية األعضاء تشويه ممارسة نبذ حنو قدماا  املضي على كذلك  احلكومةَ 

 علددددى للقضدددداء شدددداملة اسددددرتاتيجيات وضددددع أجددددل مددددن سددددياليون  هددددود اليونيسددددف ورحبددددت -1039
 األطفدال. وزواج املراهقات، ومحل وبرتها، األنثوية التناسلية األعضاء تشويه فيها مبا الضارة، املمارسات
 احلكوميدة الفاعلدة اجلهدات تبدذهلا اليت للجهود الكامل دعمهم اليونيسف، فيهم مبن الشركاء، وسيواصل

__________ 

حددددال ضدددديق الوقددددت دون إلقائهددددا، مددددى مددددا أتيحددددت، يف املوقددددع الشددددبكي اخلددددارجي جمللددددس  ت نشددددر بيدددداانت الوفددددود الدددديت   ( 24) 
 /https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/32ndSession/Pagesاإلنسدددددددددان:   حقدددددددددوق 

default.aspx . 
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 الدوليددة داتابملعاهدد  املتعلقددة احلكومددة ابلتزامددات أيضدداا  اليونيسددف ورحبددت سددياليون. يف احلكوميددة وغددي
 سياليون. عليها صدقت اليت

 التوصديات لتنفيدذ سدياليون بدذلتها الديت الكبية اجلهود البوليفارية فنزويال مجهورية واستحسنت -1040
 مدن وقاسداه مدايل عدبء مدن البلدد عداانه مدا رغدم حالتهدا، اسدتعراض مدن األوىل اجلولدة خدالل تلقتهدا اليت

 حتقيددق بددرانمج وتضددمن التعلدديم، نظددام تعزيددز جددرى أندده وأضددافت بددوال.إي وابء أزمددة خددالل إنسددانية معدداانة
 سياليون. بشأن العامل الفريق تقرير ابعتماد وأوصت السكان. لصاحل عامة سياسات االزدهار

 شددداملني إمندددائيني بدددرانجمني تنفيدددذ يف 2007 عدددام مندددذ شدددرعت سدددياليون أن زمبدددابوي والحظدددت -1041
 البلددد صدددق ذلددك، إىل وابإلضددافة االزدهددار. حتقيددق وبددرانمج التغيددي مجبددران مهددا احلقددوق، علددى وقددائمني
 احملليدددة. التشدددريعات يف أحكامهدددا وأدمدددج اإلنسدددان حلقدددوق الرئيسدددية الدوليدددة املعاهددددات مدددن مخدددس   علدددى
 سياليون. بشأن العامل الفريق تقرير اعتماد إىل زمبابوي ودعت

 تكفددل الدديت إيبددوال، وابء آاثر مددن للتعددايف الوطنيددة طددةاخل لوضددعها سددياليون علددى ألبانيددا وأثنددت -1042
 الرعايدددة بدددرامج مدددن وغيهدددا اجملانيدددة الصدددحية والرعايدددة وللشدددباب، إيبدددوال وابء أليتدددام اجملددداين التعلددديم تدددوفي

 مكتددب لتعزيددز ملموسددة إجددراءات سدياليون الختدداذ سددرورها عددن ألبانيددا وأعربدت الددوابء. هددذا مددن للنداجني
 فيمدا إطالقداا  التسدامح لعددم سياسدة بتنفيدذ احلكومدة اللتدزام وكدذلك الفسداد، مكافحدة نةوجل املظامل أمني
 ألبانيا. قدمتها اليت التوصيات إحدى وهذه اجلنساين، والعنف اجلنسي ابلعنف يتعلق
 بدرانمج إطدار يف الفقدر مكافحدة يف سدياليون أحرزتده الدذي للتقدم سرورها عن اجلزائر وأعربت -1043
 توصدية قبدول اجلزائدر الحظدت وبينمدا والطفدل. املدرأة حقوق بشأن اسرتاتيجيات واعتماد دهاراالز  حتقيق
 قددماا  املضدي إىل الراميدة جهودهدا مواصدلة على سياليونَ  حثت فقد اجلنسني، بني املساواة بشأن قدمتها

 األعضداء ويهتشد  سديما وال الضارة، التقليدية املمارسات ومكافحة كله  لشعبها اإلنسان حقوق تعزيز يف
 األنثوية. لتناسليةا

 مددددن الثانيددددة اجلولددددة خددددالل تلقتهددددا الدددديت التوصدددديات معظددددم سددددياليون ابعتمدددداد أنغددددوال ورحبددددت -1044
 مدن الدسدتور تنقديح عمليدة مواصدلة علدى وشدجعتها إليهدا، قددمتها الديت تلدك فيهدا مبدا حالتهدا، استعراض
 مبدددادرات أيضددداا  أنغدددوال وأيددددت اإلنسدددان. حلقدددوق الدوليدددة املعدددايي مدددع الوطنيدددة التشدددريعات مواءمدددة أجدددل

 أن اإلنسددان حقددوق جملددس إىل وطلبددت وشددفافية، فعاليددة أكثددر العدالددة نظددام جعددل إىل الراميددة سددياليون
 سياليون. بشأن العامل الفريق تقرير يعتمد

 عتمادا ذلك  يف مبا  اإلنسان،  حقوق  جمال  يف  التشريعية  سياليون  إبصالحات  بوتسواان  ورحبت -1045
 الصدادر اجلنسدية اجلدرائم مكافحدة وقدانون 2013 عدام يف الصادر املعلومات على احلصول يف احلق قانون
 سبيل على منها،  بوسائل  اجلنسانية املسائل  ملعاجلة  املبذولة  للجهود  تقديرها  عن  وأعربت  .2012  عام  يف

 العندددف بشدددأن وطنيدددة مدددلع خطدددة وإطدددالق اجلنسدددانية للشددد ون وطنيدددة اسدددرتاتيجية خطدددة تنفيدددذ املثدددال،
 سياليون. بشأن العامل الفريق تقرير اعتماد بوتسواان وأيدت اجلنساين.

  تشددريعاهتا   يف   اإلنسدداين   الدددويل   القددانون   أحكددام   أدجمددت   سددياليون   أن   ابرتيدداح   بوروندددي   والحظددت  -1046
  وحتسددني   ضددائي الق   النظددام   تعزيددز   ويف   الطفددل   بشددأن   وطنيددة   سياسددة   اعتمدداد   يف   جتلددت   جهددوداا   وبددذلت   الوطنيددة 
 اإلنسان.   حقوق   وآليات   سياليون   بني   اجليد   التعاون   مستوى   أيضاا   بوروندي   والحظت   الصحية.   اخلدمات 

 الضعيفة الفئات محاية ويف الفقر من احلد يف تقدم من أحرزته ملا  سياليون على  الصني  وأثنت -1047
 تفشدي أعقداب يف الصحة ويف احلياة يف احلق لضمان فعالة تدابي من اختذته وملا القانون، سيادة وتعزيز
 حى والتقنية، املالية املساعدة خالل من لسياليون الدويل الدعم من مزيد تقدمي إىل ودعت  إيبوال.  وابء
 سياليون. بشأن العامل الفريق تقرير اعتماد الصني وأيدت تنميتها. وتية وتسرّ ع قدراهتا بناء تعزز
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  الكدربى   التحددايت   رغدم   اإلنسان،   حقوق   جمال   يف   سجلها   يف   تقدماا   حترز   سياليون   أن   كواب   والحظت  -1048
  اعتمداد   خدالل   مدن   اإلنسدان   حقدوق   حبماية   تتعلق   تشريعية   إصالحات   أجرت   فقد   إيبوال.   وابء   مثل   واجهتها،   اليت 
  احلصدول   يف   واحلدق   اإلعاقدة،   ذوي   األش ا    حقوق   محاية   منها   أمور   مجلة   بشأن   2012و   2011  عامي   يف   قوانني 
 سياليون.   دعم   مواصلة   إىل   الدويل   اجملتمع   كواب   ودعت   اجلنسية.  اجلرائم   ومكافحة   املعلومات،   لى ع 

  حتسدددني   مواصدددلة   منهدددا   أمدددور   مجلدددة   بشدددأن   توصدددياهتا   قبلدددت   سدددياليون   أن   ابرتيددداح   إثيوبيدددا   والحظدددت  -1049
  مبدا   ورحبدت   ية. الصدح   وامل سسدات   األساسدية   اهلياكدل   جمدال   يف   سيما  وال  واالقتصادية،  االجتماعية  الظروف 
  مجيدددع   علدددى   العقددداب   مدددن   اإلفدددالت   حالدددة   إهنددداء   أجدددل   مدددن   التزامدددات   مدددن   وقطعتددده   جهدددود   مدددن   الدولدددة   بذلتددده 

 سياليون.   بشأن   العامل   الفريق   تقرير   اعتماد   إثيوبيا   وأيدت   وبعدها.   الطويلة   األهلية   احلرب   أثناء   املستوايت 

 مصلحة صاحبة أخرى جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 

 اجلهدددات مدددن جهدددات سدددت ببيددداانت أدلدددت سدددياليون، حالدددة اسدددتعراض نتدددائج اعتمددداد اللخددد  -1050
 .املصلحة صاحبة خرىاأل

 مجلة خالل من الدولة أحرزته الذي التقدم إىل سياليون يف اإلنسان حقوق جلنة أشارت فقد -1051
 املضدي على ةالدول حثت ولكنها وتنفيذها، اإلنسان حلقوق صكوك عدة على التصديق منها إجراءات
 ضددروب مددن وغدديه التعددذيب مناهضددة التفاقيددة االختيدداريني الربوتوكددولني علددى التصددديق عمليددة يف قدد دماا 
 ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية وعلى املهينة أو الالإنسانية أو القاسية  العقوبة  أو  املعاملة
 واالجتماعيدة االقتصدادية ابحلقدوق اخلدا  الددويل والعهدد اإلعاقدة ذوي األشد ا  حقدوق واتفاقيدة املرأة

 مرافددددق يف الظدددروف سدددوء مثدددل مسدددائل إزاء قلقهدددا عدددن اللجندددة أعربدددت ذلدددك، علدددى وعدددالوة والثقافيدددة.
 العدالدة، أحكدام وتنفيذ املياه، وتوفي التعليم، من الشاابت واألمهات احلوامل الفتيات ومنع االحتجاز،
 لضدمان 1964 لعدام الشدرطة قدانون تراجدع أبن سياليونَ  اللجنة تأوص وابلتايل، اجلنسني. بني واملساواة
 األحكام وتلغي السياليونيني جلميع الصحي للتأمني وطنياا   نظاماا   تستحد   وأبن  التوظيف  يف  الشفافية
 عدن املنبثقدة التوصديات وت نفدذ للفتندة املثي التشهي بشأن 1965 لعام العام لنظاما حف  قانون يف الواردة
 كامالا.  تنفيذاا  الشامل الدوري عراضاالست
 يف احلدق قدانون وأنفدذت سدنت سدياليون أن اإلنسدان حلقدوق الدوليدة اخلدمة منظمة والحظت -1052

 اإلنسددان. حقددوق عددن واملدددافعني املدددين اجملتمددع محايددة لكفالتهددا عليهددا وأثنددت املعلومددات، علددى احلصددول
 إجدراء ضمان وعلى السلمي والتجمع التعبي حبرية املتعلقة التقييدية القوانني إلغاء على سياليونَ  وحثت

 سدياليونَ  أيضداا  وأوصدت اإلنسدان. حقدوق عدن املدافعني ضد العنف حاالت يف وشفافة فورية حتقيقات
 وعملها. املدين اجملتمع ومنظمات احلكومية غي املنظمات استقالل تكفل أبن

 حقوق محاية مستوى حتسني أجل من  سياليون  ود ه  الطفولة  إلنقاذ  الدويل  التحالف  ورحب -1053
 الربوتوكدول على التصديق على سياليونَ  وشجع الطفل. لش ون الوطنية اللجنة إنشاء سيما وال الطفل،

 النساء ضد التمييز على القضاء وعلى املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء  التفاقية  االختياري
 وعمددل البدنيددة والعقوبددة األنثويددة التناسددلية األعضدداء وتشددويه األطفددال اجوزو  اجلنسدداين والعنددف والفتيددات
 وت نفذ الصحية الرعاية تعزز أن إىل سياليون ودعا  ابألطفال.  الضارة  املمارسات  من  ذلك  وغي  األطفال
 واملالية. والبشرية التقنية املوارد من يكفي ما لذلك وختص  ابلطفل املتعلقة التشريعات بفعالية
 هنايدددة مندددذ سدددياليون واجهتهدددا الددديت ابلتحددددايت املدددواطنني ملشددداركة العددداملي التحدددالف واعدددرتف -1054
 ذلددددك يف مبددددا سددددياليون، يف املدددددين اجملتمددددع أن الحظددددت أندددده غددددي إيبددددوال. وابء وتفشددددي األهليددددة احلددددرب
 عدن بوأعدر  والتهديدد. والت ويدف القضدائي لالضدطهاد يتعدرض يدزال ال اإلنسدان، حقوق عن املدافعون
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 التعبددددي حريددددة ضددددمان علددددى سددددياليون حددددث ولددددذلك، التعبددددي. حريددددة علددددى املفروضددددة القيددددود إزاء جزعدددده
 حقدوق عدن املددافعني ضدد املرتكبدة نتهاكداتاال علدى العقداب مدن اإلفدالت مكافحدة وعلى للصحفيني،
 والصحفيني. اإلنسان حقوق عن املدافعني أنشطة جترمي عن واالمتناع اإلنسان،

 األمدم معاهددات علدى سدياليون بتصدديق اإلنسدان حقدوق عدن للدفاع األفريقي امللتقى ورحب -1055
 العندددف مكافحدددة علدددى سدددياليون حدددث ذلدددك، إىل وابإلضدددافة األطفدددال. جتنيدددد علدددى وبقضدددائها املتحددددة
 وتنفيدددذ املعلقددة، املعاهدددات علدددى والتصددديق التعدددين، مندداطق يف والفتيدددات األطفددال واسددتغالل العددائلي
 بنداء خدالل مدن سدياليون، مسداعدة إىل الدويل اجملتمعَ  ودعا الشامل. الدوري االستعراض آلية توصيات
 الدويل. القانون مع احمللية التشريعات مواءمة وتية تسريع يف القدرات،

  أهنددا   غددي   اإلعدددام.   عقوبددة   إللغدداء   سددياليون   اختددذهتا   الدديت   ابخلطددوات   الدوليددة   العفددو   منظمددة   ورحبددت  -1056
  والفتيدات،   النسداء   حقدوق   محاية   إىل   الرامية   ابلتوصيات   علماا   أحاطت   سياليون   ألن   أملها  خيبة  عن  أعربت 
  ولذلك،   األنثوية.   التناسلية   األعضاء   تشويه   وحظر   التعليمي   النظام   يف   احلوامل   الفتيات   بوجود   السماح   مثل 

  واجتيددددازهن   العاديددددة   ابملدددددارس   احلوامددددل   الفتيددددات   التحدددداق   علددددى   املفددددروض   احلظددددر   رفددددع   إىل   سددددياليونَ   دعددددت 
  اإلنسان   حقوق   بضمان   املتعلقة   ابلتوصيات   علماا   أحاطت   سياليون   ألن   أسفها   عن   وأعربت   االمتحاانت. 
  جتدرمي   وبعددم   اجلنسدني   صدفات   وحداملي   اجلنسدانية   اهلوية   ومغايري   اجلنسي  امليل  ومزدوجي  واملثليني  للمثليات 
 القضااي.   هذه   بشأن   موقفها   يف   النظر   إعادة   إىل   سياليونَ   ودعت   املثلية،   العالقات 

 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 

 177 أيددددت املقدمدددة، املعلومدددات علدددى بنددداءا  سدددياليون، إن اإلنسدددان حقدددوق جملدددس رئددديس قدددال -1057
 تلقتها. توصيات 208 أصل من 31 دب علماا  وأحاطت توصية

 جملددس يف األعضدداء الددول سدديما وال املناقشددة، يف املشداركني مجيددع سددياليون وفدد رئدديس وشدكر -1058
 علدى سدياليون حفدز شدأهنما مدن اللدذين وتشدجيعهم، دعمهدم علدى الدوليدة، واملنظمات اإلنسان حقوق
 مدع ابلفعدل احلكومدة وتعمدل التوصديات. تنفيدذ يف قددماا  واملضدي اإلنسدان حقدوق أجدل مدن عملهدا تعزيز
 مثددل املناقشددة، أثندداء إليهددا املشددار املسددائل مددن عدددد شددأنب مشددرتكة حلددول إجيدداد أجددل مددن املدددين اجملتمددع
 وضددع يف البلددد يددزال ال إيبددوال، وابء أزمددة وبسددبب اإلعدددام. وعقوبددة اإلان ، وختددان واحلوامددل، التعلدديم،
 يتزعزع. ال اإلنسان حبقوق احلكومة التزام ولكن صعب،

 سنغافورة  

 ذات األحكددام جلميددع وفقدداا  2016 اين/ينددايرالث كددانون  27 يف سددنغافورة حالددة اسددتعراض يجددر أ   -1059
 :التالية الواثئق إىل واستند الصلة، ذات ومقرراته اإلنسان حقوق جملس قرارات يف الواردة الصلة

 حقددوق جملدس قددرار مرفدق مددن )أ(15 للفقدرة وفقداا  سددنغافورة مدن املقدددم الدوطين التقريدر )أ( 
 ( A/HRC/WG.6/24/SGP/1) 16/21 اجمللس قرار مرفق من 5 والفقرة 5/1 اإلنسان

  مرفدق   مدن   )ب( 15  للفقدرة   وفقاا   اإلنسان   حلقوق   السامية   املفوضية   أعدته  الذي  تجميع ال  )ب(  
 (  A/HRC/WG.6/24/SGP/2)   21/ 16  اجمللس   قرار   مرفق   من   5  والفقرة   1/ 5  اإلنسان   حقوق   جملس   قرار 
  مرفددق   مددن   )ج( 15  قددرة للف   وفقدداا   اإلنسددان   حلقددوق   السددامية   املفوضددية   أعدتدده   الددذي   وجز املدد  )ج(  

 (. A/HRC/WG.6/24/SGP/3)   21/ 16  اجمللس   قرار   مرفق   من   5  والفقرة   1/ 5  اإلنسان   حقوق   جملس   قرار 

 ،31 جلسدددته يف واعتمدددها سدددنغافورة حالددة اسددتعراض نتدددائج يف اإلنسددان حقدددوق جملددس ونظددر -1060
 أدانه(. جيم الفرع )انظر 2016 حزيران/يونيه 24 يف املعقودة
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 الدددددوري ابالسددددتعراض املعددددين العامددددل الفريددددق تقريددددر سددددنغافورة حالددددة اسددددتعراض تددددائجن وتشددددمل -1061
 االسددددتنتاجات و/أو التوصدددديات بشددددأن االسددددتعراض موضددددوع الدولددددة وآراء (،A/HRC/32/17) الشددددامل
 العامدة، اجللسدة يف االسدتعراض لنتدائج اإلنسدان حقوق جملس اعتماد قبل قدمته، وما الطوعية والتزاماهتا

 الفريددق إطددار يف التحدداور جلسددة خددالل الكددايف ابلقددر تعدداجلَ  مل الدديت القضددااي أو املسددائل بشددأن ردود مدن
 (.A/HRC/32/17/Add.1 الوثيقة أيضاا  )انظر العامل

 االستعرا    ونتائج   الطوعية  التزاماهتا و  االستنتاجات   و/أو  التوصيات   يف   االستعرا    موضوع   الدولة   آراء   -1 

 وتقدميددة قويددة دولددة بندداء يف دائمدداا  متددثال األمددد الطويددل وهدددفها سددنغافورة قمنطلدد  إن الوفددد قددال -1062
 للجميع. وشامل عادل جمتمع يف وسعيدة هادفة حياة فيها يعيشوا أن للسنغافوريني ميكن

 عرقه عن النظر بصرف هتديد، أي من سنغافوري  كل  وستحمي  سنغافوري  كل  سنغافورة  وت ع زُّ  -1063
 اجلنسي. ميله أو االجتماعية ويتهه أو دينه أو لغته أو

 األساسدددية القدددوى مدددع التعامدددل يطرحهدددا الددديت املسدددتمرة التحددددايت تددددبي إىل سدددنغافورة وحتتددداج -1064
 املتنوع. جمتمعها يف والدين واللغة العرق يف املتمثلة واجلوهرية

 ومصداحل األمة لونيشك الذين ل فراد املتعارضة احلقوق بني التوفيق إىل السعيَ  ذلك ويقتضي -1065
 ككل.  اجملتمع

 اإلنسدان حقدوق حلماية عنه غىن ال أساسي شر  وهذا القانون، سيادة حبزم سنغافورة وتكفل -1066
 يف املتمثلددة األساسددية املبددادئ ولدددعم دسددتورها، يف املكددرس النحددو علددى للسددنغافوريني املكفولددة واحلددرايت
 ة.العرقي والتعددية واجلدارة والعلمانية اإلنصاف

 تغدددي سدددياق يف دائمددداا، كدددان  كمدددا  مهمددداا  احلكدددم ملمارسدددة النطددداق الواسدددع الدددنهج هدددذا يدددزال وال -1067
 االجتماعي. الطبقي والتفاوت الدخل زايدة إىل أدت اليت والعوملة اجملتمع
  التوصدددديات   الددددوزارات   بددددني   املشددددرتكة   اإلنسددددان   حقددددوق   جلنددددة   استعرضددددت   املبددددادئ،   هددددذه   إىل   واسددددتناداا  -1068

 الشامل.  الدوري   ابالستعراض   املعين   العامل   للفريق   والعشرين   الرابعة  الدورة   خالل  سنغافورة   تلقتها   اليت   236 د ال 

 توصية. 111 دب علماا  وأحاطت توصيات، 9 جزئياا  وأيدت توصية، 116 سنغافورة وأيدت -1069

 للجميع.   وشامل   منصف   جمتمع   لبناء   اجلارية   جهودها   تكمل   اليت   التوصيات  سنغافورة   أيدت   وقد  -1070

 االجتماعي األمان شبكات لتوطيد سياسات ابلفعل سنغافورة تنفذ احلاالت، من  العديد  ويف -1071
 االجتماعي. الوائم وتعزيز

 افرتاضددات إىل أو هلددا أسدداس ال ادعدداءات إىل تسددتند الدديت التوصدديات ت يددد مل سددنغافورة أن غددي -1072
 السدددلمي التجمدددع وحريدددة التعبدددي حبريدددة التوصددديات ذههددد  بضدددع ويتعلدددق خاطئدددة. معلومدددات أو دقيقدددة غدددي

 اجلمعيات. وتكوين

 يتعلدق فيما الوطين سياقها تناسب ال توصيات تنفيذ لسنغافورة ميكن ال ذلك، إىل وابإلضافة -1073
 اهلويددددة ومغددددايري اجلنسدددي امليددددل ومزدوجددددي واملثليدددني املثليددددات و ماعددددة اإلعددددام، بعقوبددددة تتصددددل مبسدددائل

 الوطين. ابألمنو  اجلنسانية،
 دولية معاهدات على ابلتصديق بكاملها سنغافورة ت يدها مل  اليت  التوصيات  ربع  حوايل  ويتعلق -1074
 اإلنسان. حلقوق
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 ذات املعاهدددات هيئددات مددع  ديددة وتعمددل اجلددد. مأخددذ التعاهديددة التزاماهتددا سددنغافورة وأتخددذ -1075
 يتعلدددق فيمدددا املست لصدددة املشدددرتكة ابلددددروس رحدددبوت االقتضددداء، عندددد حتفظاهتدددا يف النظدددر وتعيدددد الصدددلة،
 اإلنسان. حقوق إبعمال
  غدي   اإلنسدان.   حقدوق   معاهدات   خبصو    موقفها   يف   ابنتظام   النظر   إعادة   يف   الدولة   سياسة   وتتمثل  -1076
 نتائجه.   الستباق   تفادايا   االستعراض،   عملية   قبل   عليها   التصديق   أو  املعاهدات   إىل   ابالنضمام   تلتزم   مل   أهنا 

 االستعرا    نتائج   بشأن   اإلنسان   حقوق   جملس   يف   املراقبة   والدول  األعضاء   الدول   عنها   أعربت   اليت   اآلراء  -2 

 .(24)وفداا  16 ببياانت أدىل سنغافورة، حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -1077
 ايدددةاحلم تعزيدددز إىل الراميدددة املتنوعدددة التقدميدددة العمليدددة سدددنغافورة سياسدددات كدددواب  الحظدددت فقدددد -1078

 أجدل مدن املتواصدلة سدنغافورة جلهدود تقدديرها عدن وأعربدت االجتمداعي. الوائم على واحلفا  االجتماعية
 السددنغافوريني دعددم مثددل جمدداالت يف ملموسددة سياسددات خددالل مددن للجميددع وشددامل منصددف جمتمددع بندداء
 كدواب  توشدجع بكرامدة. شدي وختهم لعدي  ملواطنيهدا الددعم مدن يلزم ما وتقدمي املن ف ، الدخل ذوي

 أيدهتا. اليت التوصيات لتنفيذ برانجمي هنج اعتماد على سنغافورة
 الفريدق إطدار يف سدنغافورة مدع التحداور جلسدة أن الدميقراطيدة الشدعبية كدوراي  مجهورية والحظت -1079
 االجتمددداعي الدددوائم حتقيدددق خدددالل مدددن اإلنسدددان حقدددوق تعزيدددز يف الدولدددة جتربدددة فهدددم مدددن مكنتهدددا العامدددل
 إرادهتددا علددى كدددليل  التوصدديات مددن العديددد سددنغافورة بقبددول ورحبددت واالقتصددادي. جتمدداعياال والتقدددم
 اإلنسان. حقوق جمال يف اجلهود من مزيد لبذل
 مكافحدة بشدأن إليهدا قددمتها الديت التوصديات قبول سنغافورة لقرار ارتياحها عن مصر وأعربت -1080
 والنظدر العمل، يف احلق وإعمال األسرة، محاية وبشأن واألطفال، النساء سيما وال ابألش ا ، االجتار

 واسددتغالل األطفددال بيددع بشددأن الطفددل حقددوق ابتفاقيددة امللحددق االختيدداري الربوتوكددول علددى التصددديق يف
 الدددول مددع خربهتددا تقاسددم علددى أيضدداا  سددنغافورة مصددر وشددجعت اإلابحيددة. املددواد ويف البغدداء يف األطفددال
 نتائجه. ومتابعة فيه واملشاركة الشامل الدوري لالستعراض ابلتحضي قيتعل فيما النامية الصغية اجلزرية
 الددددوائم علددددى احلفددددا  مواصددددلة بشددددأن توصدددياهتا قبلددددت سددددنغافورة أن بتقدددددير إثيوبيددددا والحظدددت -1081

 للجميدددع، وشدددامل منصدددف جمتمدددع بنددداء وبشدددأن واللغدددات، الثقافدددات متنوعدددة دولدددة بوصدددفها االجتمددداعي
 السدددنغافوريني مجيدددع متتدددع كفالدددة  بغيدددة مبكدددرة مرحلدددة يف واإلرهددداب تطدددرفال مكافحدددة إجدددراءات وتكثيدددف
 لتنفيدذ الالزمدة التددابي مجيدع اختداذ علدى سدنغافورة إثيوبيا وشجعت األساسية. واحلرايت اإلنسان حبقوق

 قبلتها. اليت التوصيات
 املوشدد  منصددف جمتمددع بندداء بشددأن التوصدديات مددن العديددد قبلددت سددنغافورة أن قطددر والحظددت -1082

 االجتددددددار ومكافحددددددة والددددددديين العرقددددددي الددددددوائم علددددددى ابحلفددددددا  املتعلقددددددة التوصدددددديات سدددددديما وال للجميددددددع،
 وفدر  الصدحية والرعايدة اجليدد التعلديم بتوفي ابلتزامها الوفاء على سنغافورة قطر وشجعت ابألش ا .

 اخلطدة إطدار يف للجميدع التكلفدة ومعقولدة جيدة طبية خدمات وبتوفي اإلعاقة، ذوي ل ش ا  العمل
 األعمدار، جلميع دولة إنشاء رهية العتمادها احلكومة على وأثنت .2020 لعام الصحية للرعاية الرئيسية
  سدديما وال األعمددار، جلميدع مالئمددة عمددل أمداكن إلجيدداد العمددل خطدة 2015 آب/أغسددطس يف وإطالقهدا

 السن. كبار
 أبن اعتقادهدددا عدددن وأعربدددت توصددديات،ال مدددن كبدددياا   عددددداا  قبلدددت سدددنغافورة أن اهلندددد والحظدددت -1083
 املقبلة. السنوات يف التوصيات هذه لتنفيذ جهودها تكثيف ستواصل الدولة



A/HRC/32/2 

GE.20-00546 162 

 مع ومحايتها اإلنسان حقوق  تعزيز  يف  قدماا   ابملضي  املستمر  سنغافورة  ابلتزام  إندونيسيا  ورحبت -1084
 املددرأة حقددوق لتعزيددز تدددابي تنفيددذ خددالل مددن للجميددع والشددامل املنصددف االجتمدداعي الددوائم علددى احلفددا 
 إندونيسدديا وشددجعت والددديين. العرقددي الددوائم علددى احلفددا  وكددذلك اإلعاقددة، ذوي واألشدد ا  والطفددل
 حلمايدددة الدوليددة االتفاقيددة إىل لالنضدددمام الالزمددة األوليددة اخلطدددوات اختدداذ يف قدددماا  املضدددي علددى سددنغافورة
 املعاملدددة ضدددروب مدددن وغددديه التعدددذيب مناهضدددة واتفاقيدددة أسدددرهم وأفدددراد املهددداجرين العمدددال مجيدددع حقدددوق

 املهينة. أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو
 يف األخدي االسدتعراض مندذ سنغافورة اختذهتا اليت اخلطوات اإلسالمية إيران مجهورية والحظت -1085
 جلهددود اتقددديره عددن وأعربددت االجتمدداعي. الددوائم علددى واحلفددا  االجتماعيددة احلمايددة لتعزيددز 2011 عددام
 دعدم مثل جماالت يف ملموسة سياسات خالل من للجميع وشامل منصف جمتمع بناء أجل من الدولة

 ملواطنيها. اإلنسان حقوق إلعمال برانجمي هنج واعتماد املن ف ، الدخل ذوي السنغافوريني
 للتدانا التوصديتان فيهدا مبدا عديددة، توصديات قبلدت سدنغافورة أن بتقددير قيغيزسدتان والحظت -1086

 الطفدددل حقددوق ابتفاقيددة امللحددق االختيدداري الربوتوكددول إىل االنضدددمام عمليددة إمتددام بشددأن إليهددا قدددمتهما
 حلمايدة إضدافية تددابي اختداذ وبشأن اإلابحية، املواد ويف البغاء يف األطفال واستغالل األطفال بيع بشأن

 العنف. ضحااي األطفال
 تقدميددددة سياسددددات نفددددذت سددددنغافورة أن بتقدددددير شددددعبيةال الدميقراطيددددة الو مجهوريددددة والحظددددت -1087
 الدوائم علدى واحلفدا  االجتماعيدة احلماية تعزيز أجل من األخي الشامل الدوري االستعراض منذ عديدة

 هندج اتبداع مواصدلة وعلدى أيددهتا، الديت للتوصديات الكامدل التنفيدذ علدى سدنغافورةَ  وشجعت االجتماعي.
 حيددز علددى احلفددا  مددع ملواطنيهددا، األساسددية احلقددوق حلمايددة ككددل  عواجملتمدد  احلكومددة نطدداق علددى تطلعددي
 للسنغافوريني. مشرتك
 وتقدمي االجتماعية احلماية مستوى لتحسني سياسات لتنفيذ املبذولة اجلهود ماليزاي  والحظت -1088

 ضداا أي والحظدت والتعلديم. الصدحة منهدا جمداالت يف اجملتمدع، من الدخل املن فضة الشر ة إىل املساعدة
 للوصم  والتصدي  البشرية/اإليدز  املناعة  نق   بفيوس  التوعية  برامج  تعزيز  بشأن  توصيتها  سنغافورة  قبول
 إنشددداء يف النظدددر علدددى سدددنغافورة مددداليزاي وشدددجعت الفددديوس. هبدددذا املصدددابون األشددد ا  يواجهددده الدددذي
 ومواطنيها. احلكومة بني الشراكة سبل تعزيز بغية اإلنسان حلقوق وطنية م سسة
 الصددحية والرعايددة اجليددد التعلدديم بتددوفي سددنغافورة اللتددزام الكبددي ارتياحهددا عددن ملددديف وأعربددت -1089
 أساس  على  التمييز  على  والقضاء  اجلنسني،  بني املساواة  وبتعزيز  اإلعاقة،  ذوي  ل ش ا   العمل  وفر 
 جمتمددع بندداء إىل راميددةال جلهودهددا سددنغافورة علددى وأثنددت البلددد. يف والفتيددات النسدداء ومتكددني اجلددنس، نددوع

 للجميع. وشامل منصف
 جمتمددع تعزيددز أجددل مددن سددنغافورة تبددذهلا لدديتا واملسددتمرة املهمددة اجلهددود ابرتيدداح املغددرب والحدد  -1090

ج خددددالل مددددن للجميددددع وشددددامل منصددددف  رغددددم املددددواطنني جلميددددع اإلنسددددان حقددددوق إلعمددددال برانجميددددة هندددد 
 لتنفيدددذ جهودهدددا مواصدددلة علدددى سدددنغافورة وشدددجع .األعدددراق املتعددددد جمتمعهدددا يواجههدددا الددديت التحددددايت
 أيدهتا. اليت التوصيات

 واحلفددا  االجتماعيددة احلمايددة لتعزيددز سياسددات سددنغافورة لتنفيددذ سددرورها عددن ميامنددار وأعربددت -1091
 تبددذهلا الدديت املتواصدلة ابجلهددود ورحبدت حالتهددا. اسدتعراض مددن األوىل اجلولدة منددذ االجتمداعي الددوائم علدى
 القطاعات. خمتلف يف ملموسة سياسات خالل من للجميع وشامل منصف جمتمع ءلبنا الدولة
 تقتضدددديه وفقمددددا ومحايتهددددا اإلنسددددان حقددددوق بتعزيددددز اجلدددددي سددددنغافورة التددددزام ع مددددان والحظددددت -1092

 االلتزام. هبذا الوفاء على سنغافورة عمان وشجعت الدولية. القانونية التزاماهتا
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 الشدامل الددوري االسدتعراض مندذ عديددة تقدميدة سياسدات افورةسدنغ بتنفيذ ابكستان ورحبت -1093
 وأعربددت االجتمداعي. الدوائم علدى واحلفددا  االجتماعيدة احلمايدة تعزيدز أجددل مدن ،2011 عدام يف األخدي،
 خددددالل مددددن للجميددددع وشددددامل منصددددف جمتمددددع بنددداء أجددددل مددددن املتواصددددلة سددددنغافورة جلهددددود تقددددديرها عدددن

 الصددحية التغطيددة وتددوفي املددن ف  الدددخل ذوي السددنغافوريني دعددم مثددل جمدداالت يف ملموسددة سياسددات
 احلياة. مدى للتعلم برانمج ووضع الشاملة
 اإلنسددان، حقددوق محايددة تعزيددز يف سددنغافورة حققتهددا الدديت الكبددية ابإلجنددازات الفلبددني وأشددادت -1094
 العمدددال قحقدددو  وتعزيدددز السدددن، كبدددار  حقدددوق ومحايدددة ابألشددد ا ، االجتدددار علدددى القضددداء يف سددديما وال

 التمييددز أشددكال مجيددع علددى للقضدداء الدوليددة االتفاقيددة علددى مدد خراا  سددنغافورة بتوقيددع ورحبددت املهدداجرين.
 االلتددزام يف الدولددة اسددتمرار إىل تتطلددع إهنددا وقالددت .2017 عددام يف عليهددا التصددديق وابعتزامهددا العنصددري
 اإلنسان. قوقح تعزيز مواصلة أجل من واإلقليميني الثنائيني الشركاء مع ابلعمل

 مصلحة صاحبة أخرى جهات من مقدمة عامة تعليقات -3 

 خدرىاأل هداتاجل مدن جهدة 11 ببيداانت أدلدت سدنغافورة، حالة استعراض نتائج اعتماد خالل -1095
 .صلحةامل صاحبة
 حقوق جلنة استقالل ضمان على سنغافورة اإلنسان حلقوق الدولية اخلدمة منظمة حثت فقد -1096
 اآلراء علناا  يناقشون من يواجهها اليت التحدايت إزاء قلقها عن  وأعربت  الوزارات.  بني شرتكةامل  اإلنسان
 مدن واملنظمدات األفدراد بعد  متندع الديت القدوانني يف النظدر إعدادة ينبغدي إنه وقالت سنغافورة، يف امل الفة
 املددافعني مضدايقة إزاء قلقهدا عدن أيضداا  وأعربدت أجنبيدة. جهدات مدن واملعلومدات التمويدل على احلصول

 حبريدة املتعلقدة التوصديات لتنفيدذ خدا  اهتمدام إيدالء على سنغافورةَ  ابلتايل وحثت اإلنسان. حقوق عن
 خارجها. أو اإلنرتنت شبكة على سواء التعبي،

 والتعبدددي. الدددرأي وحريدددة اإلعددددام بعقوبدددة املتعلقدددة ابلتوصددديات الدوليدددة احلقدددوقيني جلندددة ورحبدددت -1097
 إلغداء علدى وحثتها جابين ، خو السيد حق يف الصادر داماإلع حكم م خراا  نفذت افورةسنغ إن وقالت
 اإلنرتنت، شبكة على التعبي حرية على مشددة قيوداا   فرضت  سنغافورة  إن  أيضاا   وقالت  اإلعدام.  عقوبة
 التعبي. حلرية املربرة غي االنتهاكات عن االمتناع إىل ودعتها

 رفددد  يف سدددنغافورة متدددادي إزاء أملهدددا خيبدددة عدددن اإلنسدددان حلقدددوق دوليدددةال الفدراليدددة وأعربدددت -1098
 والسياسددية، املدنيددة ابحلقددوق اخلددا  الدددويل العهددد مثددل اإلنسددان، حلقددوق دوليددة صددكوك علددى التصددديق
 مدن وغديه التعدذيب مناهضدة واتفاقيدة والثقافيدة، واالجتماعيدة االقتصادية ابحلقوق اخلا  الدويل والعهد
 أهدداف حتقيدق سدنغافورة ادعداء إن وقالدت املهيندة. أو الالإنسدانية أو القاسدية العقوبة أو ةاملعامل ضروب

 م سسددة إنشدداء إىل ودعددت الصددحة. مددن لدده أسداس ال كبددي  حددد إىل اإلنسددان حلقددوق الدوليددة املعاهددات
 حدددداالت إن وقالددددت الدولددددة. ادعددداءات مددددن مسددددتقل بشددددكل للتحقدددق اإلنسددددان حلقددددوق مسددددتقلة وطنيدددة
 التوصديات سدنغافورة لدرف  أسدفها عن وأعربت سنغافورة، يف شائعة تزال ال واإلعدام املطول زاالحتجا
 إقرار إىل الدعوات سنغافورة جتاهلت ذلك، على وعالوة البدنية. والعقوبة اإلعدام عقوبة إبلغاء املتعلقة
 ل جور. أدىن حد

  االجتددددددار   مكافحددددددة   أجددددددل   مددددددن   جلهودهددددددا   سددددددنغافورة   علددددددى   الدوليددددددة   الفرنسيسددددددكان   منظمددددددة   وأثنددددددت  -1099
  وخباصدة   ابألشد ا ،   االجتدار   ومعاقبدة   وقمدع   مندع   بروتوكدول   على   تصديقها   خالل   من   سيما   وال   ابألش ا ، 

  عددن   أعربددت   أهنددا   غددي   الوطنيددة.   عددرب   املنظمددة   اجلرميددة   ملكافحددة   املتحدددة   األمددم   التفاقيددة   املكمددل   واألطفددال،   النسدداء 
  مدددن   بعضدددهم   أن   يددد زعم   الدددذين   املهددداجرين،   للعمدددال   نسدددان اإل   حقدددوق   حلمايدددة   ضدددماانت   وجدددود   عددددم   إزاء   قلقهدددا 
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  االجتدددار   يف   الضدددالعني   األشددد ا    مقاضددداة   كفالدددة   يف   تنظدددر   أبن   سدددنغافورة   املنظمدددة   وأوصدددت   االجتدددار.   ضدددحااي 
  العمدال   توظيدف   عمليدة   شفافية   وتعزيز   للضحااي،   التأهيل   وإعادة   احلماية   آليات   وتوفي   ومعاقبتهم،   ابألش ا  
 ابألش ا .   االجتار   مبكافحة   املتعلقة   القوانني   إلنفاذ   التنظيمية  اإلجراءات   يد حتد   وإعادة   األجانب، 

  متييددز   وجددود   تنكددر   تددزال   ال   سددنغافورة   ألن   أملهددا   خيبددة   عددن   واملثليددني   للمثليددات   الدوليددة   الرابطددة   وأعربدت  -1100
  علددى   شددرة مبا   آاثر   هلددا   املددادة   هددذه   أن   علددى   وشددددت   العقددوابت.   قددانون   مددن   ألددف -377  املددادة   ت دميدده   م سسددي 
  اجلنسدني،   صدفات   وحداملي   اجلنسدانية   اهلويدة   ومغدايري   اجلنسدي   امليدل   ومزدوجدي   واملثليدني   املثليدات   مجاعدة   حقدوق 
  واالعدرتاف   اجلماعدة   هدذه   منظمدات   تسدجيل   ورفد    والرقابدة،   اإلعدالم   لوسدائ    التمييزيدة   التوجيهيدة   املبدادئ   مثل 
  واخلددددمات   الصدددحية   الرعايددة   تدددوافر   وعددددم   شددباهبا، ل   اجلنسدددي   والتثقيدددف   املناسددب   الددددعم   تدددوفي   وعدددم   رمسيددداا،   هبددا 

  التحيدز   مسدتوى   ازداد   وقدد   إليهدا.   املنتمدني   ضدد   العمدل   مكدان   يف   والتمييدز   احتياجاهتدا،   لتلبية   الالزمة   االجتماعية 
  اجلنسددني،   صدفات   وحداملي   اجلنسدانية   اهلويدة   ومغدايري   اجلنسدي   امليدل   ومزدوجدي   واملثليدني   املثليدات   مجاعدات   ضدد 

  هددد الء   ينظمهدددا   الددديت   ل نشدددطة   دعمهدددا   إبدددداء   عدددن   اجلنسددديات   املتعدددددة   الشدددركات   لثدددين   افية إضددد   قيدددود   وف رضدددت 
 ألف. -377 املادة   إلغاء   على  سنغافورة   الرابطة   وحثت   الوردية.   النقطة   ملتقى   مثل   األش ا ، 

 نصددف حددوايل سددنغافورة لددرف  جزعدده عددن والتنميددة اإلنسددان حلقددوق اآلسدديوي املنتدددى وأعددرب -1101
 التعبددي حريددة علددى املفروضددة القيددود بشددأن رئيسددية توصدديات ذلددك يف مبددا تلقتهددا، الدديت 236 دالدد  التوصدديات
 والسياسددات القددوانني مجيددع يف النظددر إعددادة إىل سددنغافورة ودعددا اجلمعيددات. وتكددوين السددلمي والتجمددع
 اكتفدددت سدددنغافورة ألن أسدددفه عدددن وأعدددرب احلدددرايت. هدددذه علدددى هلدددا مدددربر ال قيدددوداا  تفدددرض الددديت القائمدددة

 واملثليددني املثليدات بشددأن املنشدورة املدواد مضددمون علدى الرقابددة بفدرض املتعلقدة ابلتوصدديات علمداا  ابإلحاطدة
 وبتجرمي اإلعالم، وسائ  يف اجلنسني صفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي
 سدنغافورة ودعدا العقدوابت. قدانون مدن ألدف-377 املدادة مبوجدب املرتاضني الرجال بني اجلنسية العالقات

 التمييز على تنطوي اليت السياسات مجيع وإللغاء  العالقات هذه  جترمي  إلهناء  ملموسة  خطوات  اختاذ  إىل
 اجلنسني. صفات وحاملي اجلنسانية اهلوية ومغايري اجلنسي امليل ومزدوجي واملثليني املثليات ضد

  اكتفددددت   سددددنغافورة   ألن   أسددددفها   عددددن   والتنميددددة   السددددكان   أجددددل   مددددن   للعمددددل   الكنديددددة   املنظمددددة   وأعربددددت  -1102
  ذلددددك   يف   مبددددا   اجلنسددددية،   املثليددددة   جتددددرم   الدددديت   القائمدددة   القددددوانني   إصددددالح   إىل   تدددددعو   الدددديت   ابلتوصدددديات   علمدددداا   ابإلحاطدددة 

  امليدل   ومزدوجدي   واملثليدني   املثليدات   ضدد   التمييدز   علدى   أدلدة   هنداك   إن   وقالدت   العقدوابت.   قدانون   مدن   ألف -377 املادة 
 ألف. -377  املادة   إلغاء   على  سنغافورةَ   وحثت  اجلنسني،   صفات   وحاملي   اجلنسانية   وية اهل   ومغايري   اجلنسي 

 سددنغافورة يف اإلنسددان حبقددوق متعلقددة رئيسددية مسددائل إن ووتدد  رايددتس هيددومن منظمددة وقالددت -1103
 املسددائل هددذه وتشددمل تسددوية. بددال وبقيددت الشددامل الدددوري االسددتعراض مددن األوىل اجلولددة خددالل أ ثدديت
 ضد والتمييز ،2016 أاير/مايو  يف  جابين   خو  إعدام  يف  يتجلى  الذي  اإلعدام،  عقوبة  است دام  استمرار
 والقيددود اجلنسددني، صددفات وحدداملي اجلنسددانية اهلويددة ومغددايري اجلنسددي امليددل ومزدوجددي واملثليددني املثليددات
 اجلمعيدددات ينوتكدددو  التعبدددي حريدددة مثدددل األساسدددية، والسياسدددية املدنيدددة احلقدددوق علدددى فروضدددةامل الشدددديدة
 اخلددا  الدددويل العهددد مثددل اإلنسددان، حلقددوق دوليددة اتفاقيددات علددى التصددديق وعدددم السددلمي، والتجمددع
 والسياسية. املدنية ابحلقوق اخلا  الدويل والعهد والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق
 الصدر ة الدسدتورية احلمايدة كفالدة  إىل سدنغافورة والبحدث العمدل أجل من النساء رابطة ودعت -1104
 املشدددرو  وغدددي التدددام اإللغددداء علدددى وحثتهدددا اجلنسدددانية، واهلويدددة اجلنسدددي امليدددل أسددداس علدددى التمييدددز مدددن

 ضددد التمييددز علددى القضدداء إىل ودعتهددا الزوجددي. االغتصدداب حالددة يف القضددائية املالحقددة مددن للحصددانة
 ودعدت العدام. السدكن علدى ملطلقاتا األمهات حلصول املانعة الشرو  ذلك يف مبا الوحيدين، الوالدين
 أيضدداا  وحثتهددا املهدداجرين. واألزواج الطفددل وحقددوق األسددرية احليدداة يف احلددق احددرتام إىل سددنغافورة الرابطددة
 املنزليني. العمال ليشمل للعمال األساسية احلماية نطاق توسيع على
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 االجتماعيدددة مايدددةاحل تدددوفي مسدددألة علدددى الضدددوء النسدددائية للمنظمدددات سدددنغافورة جملدددس وسدددل  -1105
 ممدول نظدام أي هلدم يتدوافر وال الشدائ ني، السدكان مدن كبدي  عددد فثمة سنغافورة. يف الشائ ات للنساء
 البيددددوت رابت مددددن السددددن كبدددديات  مبصدددداحل يضددددر مددددا وهددددو الدددددنيا، التقاعديددددة للمعاشددددات الدولددددة مددددن
 دعم على األسر مجيع صولح تكفل أبن سنغافورة اجمللس وأوصى الرمسي. غي القطاع يف العامالت أو

 يف تنظدر وأن املرضدى، أو السدن وكبار األطفال رعاية عن أجر دفع عدم ثقافة يف النظر تعيد وأن جيد،
 العمل. على القادرات الشائ ات النساء لتمكني مبادرات اختاذ

  اإلعدددام   عقوبددة   تنفيددذ   اسددتئناف   سددنغافورة   لقددرار   البددال    أسددفها   عددن   الدوليددة   العفددو   منظمددة   وأعربددت  -1106
  ودعدت   اسدتثناء،   بدال   احلداالت   مجيدع   يف   اإلعددام   عقوبدة   وعارضدت   . 2016 أاير/مدايو  يف  جابين   خو  إبعدام 

  املعارضددني   املدددونني   إن   وقالددت   اإلعدددام.   لعقوبددة   االختيدداري   الوقددف   إقددرار   الفددور   علددى   ت عيددد   أن   إىل   سددنغافورةَ 
  والت ويدددف،   واالنتقدددام   السياسدددي   لقمدددع ل   يتعرضدددون   يزالدددون   ال   سدددنغافورة   يف   اإلنسدددان   حقدددوق   عدددن   واملددددافعني 
  املتعلقدة   التوصديات   سدنغافورة   رفد    إزاء   قلقهدا   عدن   وأعربدت   يدي.   آمدوس   املددون   حالدة  علدى  الضدوء  وسلطت 
 السلمي.   والتجمع   اجلمعيات   وتكوين   التعبي   حرية   يف   ابحلق   التمتع   تعزيز   بغرض   القائمة   ت التشريعا   مبراجعة 

 االستعرا  موضوع للدولة اخلتامية املالحظات -4 

 116 أيددددت املقدمدددة، املعلومددات علدددى بنددداءا  سددنغافورة، إن اإلنسدددان حقدددوق جملددس رئددديس قددال -1107
 توصددية بشددأن إضددافياا  توضدديحاا  وقدددمت تلقتهددا. توصددية 236 أصددل مددن 119 دبدد  علمدداا  وأحاطددت توصددية
 علماا. به أحاطت الذي واجلزء منها أيدته الذي اجلزء يبني واحدة،

 وفددددد تنددداول املددددين، اجملتمددددع ومنظمدددات الددددول هبددددا أدلدددت الددديت البيدددداانت إىل ماعاالسدددت وبعدددد -1108
 الدديت املسددائل بعدد  جنيددف، يف حدددةاملت األمددم مكتددب لدددى لسددنغافورة الدددائم املمثددل بقيددادة سددنغافورة،

 بلده. يف األخية التطورات بشأن املدين اجملتمع أاثرها
 الصددحفي بياندده يف سددنغافورة، يف العددام املدددعي بمكتدد  قدددم جددابين ، خددو بقضددية يتعلددق ففيمددا -1109
 املتعددة االلتماسات االستئناف حمكمة رف  ألسباب شافياا  توضيحاا  ،2016 أاير/مايو 25 يف  الصادر
  داولون وكانوا جديدة حجج أي يقدموا مل الذين خو، السيد حمامي من األخية اللحظة يف تلقتها اليت
 اإلعددام عقوبدة بشدأن سياسدتها ابستفاضدة أيضداا  سنغافورة وأوضحت م.احلك تنفيذ أتخي يبدو ما على
 الوطين. تقريرها ويف العامل الفريق دورة خالل

 واجلددددرائم االنت ددددايب، الصددددمت ملقتضدددديات املزعومددددة ابمل الفددددات املتعلقددددة القضددددااي وخبصددددو  -1110
 ومن جارية التحقيقات تزال ال أنه إىل  سنغافورة  أشارت  ارتكبها،  يي  آموس  السيد  أن ز عم  اليت اجلديدة
 التعليقات. من ابملزيد اإلدالء املناسب غي

 بياهندا يف الداخليدة وزارة أوضدحت الورديدة، النقطدة مللتقدى األجنبيدة الرعايدة مبسدألة يتعلدق وفيما -1111
 تتددددخل أن ينبغدددي ال أنددده يف يتمثدددل احلكومدددة موقدددف أن ،2016 حزيران/يونيددده 7 يف الصدددادر الصددحفي،

 اخلالفيددة االجتماعيددة املسددائل أو السياسددية القضددااي يف سدديما وال احملليددة، الشدد ون يف األجنبيددة يدداانتالك
ا السياسدددددية. األبعددددداد ذات  اهلويدددددة ومغدددددايري اجلنسدددددي امليدددددل ومزدوجدددددي واملثليدددددني املثليدددددات خبصدددددو  أمدددددّ

 خيدددارات ذهوهددد  تناهضدددها. الددديت وتلدددك قضددداايهم تناصدددر الددديت األنشدددطة علدددى ذلدددك فينطبدددق اجلنسدددانية،
 أنفسهم. السنغافوريني إىل بشأهنا القرر اختاذ أمر يعود وأخالقية واجتماعية سياسية

 اإلنسددان حقددوق أن يف اإلنسددان حلقددوق السددامي املتحدددة األمددم مفددوض مددع سددنغافورة وتتفددق -1112
 ألمدما آليات عن الصادرة التوصيات وقبول واالتفاقات املعاهدات على التصديق وأن "واجهة"، ليست
 التزامدات قطدع وأن اإلنسدان، حقدوق جمدال يف إجندازاا  ذاهتمدا حد يف يشكالن ال اإلنسان حلقوق املتحدة
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 حتسددني إىل يرمددي العامددة العالقددات إطددار يف نشددا  "جمددرد" يكددون أن ينبغددي ال اإلنسددان حبقددوق املتعلقددة
 وجهودهددددا احلكومددددة اتإجددددراء ت نعددددت أن أيضدددداا  سددددنغافورة تريددددد وال الدددددويل. الصددددعيد علددددى البلددددد صددددورة

 "مسرحية". أبهنا املتواصلة
 حتددايت علدى التغلدب يف وبراجمهدا سياساهتا فعالية استمرار ضمان يف سنغافورة هدف ويتمثل -1113
 ملواطنيها. جيدة نتائج إفراز ويف واملستقبل احلاضر

 تتوافدق اهتاسياسد  فدنن اإلنسدان، حقدوق معاهدات من عدد يف طرفاا  ليست سنغافورة أن ورغم -1114
 جيددة مرتبدة أيضداا  سدنغافورة وحتتل املعاهدات. تلك أهداف مع كبي  حد إىل أو كامل  حنو على ابلفعل

 سياساهتا. نتائج فعالية إىل كبية  بنسبة ذلك ويعزى الدولية، امل شرات من العديد يف
 يف التاسعة واملرتبة ،2015  لعام  البشرية  التنمية  م شر  يف عشرة  احلادية  املرتبة  سنغافورة  واحتلت -1115
 عدم م شر  يف عشرة  الثالثة  واملرتبة  العاملية،  العدالة  مشروع دده   الذي  2015  لعام  القانون  سيادة  م شر
 أدىن مدن سدنغافورة يف امل ددرات اسدتعمال وإسداءة اجلرميدة ومعددالت .2015 لعدام اجلنسدني بدني املساواة
 العامل. يف املسجلة املعدالت

 االجتماعيدددددة الظدددددروف يف مالئمدددددة تبقدددددى حدددددى سياسددددداهتا تكييدددددف ضدددددرورة نغافورةسددددد  وتددددددرك -1116
 ابستمرار. املتغية والسياسية واالقتصادية

 تنافسدددديتها اسددددتمرار لضددددمان األخددددية السددددنوات يف رئيسددددية مبددددادرات سددددنغافورة نفددددذت وقددددد -1117
 أول إنشدداء املبددادرات هددذه ملوتشدد  للجميددع. شددامالا  جمتمعدداا  بقائهددا مددع للمسددتقبل، وأتهُّبهددا االقتصددادية

 الشدددي وخة أجددل مدددن سددنغافوري دوالر ماليدددي 3 تكلفتهددا عمدددل خطددة وإطدددالق العددامل يف ذكيدددة" "دولددة
 احلياة. مدى التعلم لدعم املهارات مستقبل وحركة الناجحة
 أشدد سديما وال ملواطنيهدا، االجتماعيدة احلماية لتعزيز جديدة سياسات أيضاا  سنغافورة ونفذت -1118
 السن. كبار  للسنغافوريني املساعدة من أكرب قدر وتوفي االجتماعي احلراك لضمان ضعفاا، الفئات

 "ميددي نظدام إطدار يف احليداة على التأمني خطة التقدمية االجتماعية السياسات هذه وتشمل -1119
 الرئيسدية ةواخلطد  العاملدة، القدوى دخدل تكملدة تعزيدز ونظام الرواد، جيل وحزمة (،MediShield) شيلد"
 اإلعاقة. ذوي األش ا  لتمكني

 الدددددوائم وصدددددون اإلنسدددددان حقددددوق حلمايدددددة وطريقتهدددددا للحكددددم مبادئهدددددا أبن سدددددنغافورة وتعددددرتف -1120
 نفسها. أخرى جمتمعات هبا تنظم اليت الطريقة مع متاماا  تتوافق ال قد االجتماعي

 تنميتده لدوازم ملعاجلدة املناسدبني يدزواحل الوقدت بلد كل  إعطاء ينبغي أنه سنغافورة تعتقد ولذلك، -1121
 واملتطور. الفريد والثقايف االجتماعي سياقه مراعاة مع اخلاصة، بطريقته اإلنسان حقوق وتعزيز
 التنميددددة لتحقيددددق عملددددي وهنددددج الوطنيددددة ابهلويددددة فريددددد شددددعور إرسدددداء علددددى مصددددممة وسددددنغافورة -1122

 ستثنائي.واال اخلا  طابعها على للحفا  واالجتماعية االقتصادية

 بناءة. بطريقة فيها واملشاركة الشامل الدوري االستعراض عملية دعم سنغافورة وستواصل -1123
 السدنغافوريني مدع واسدع نطداق علدى التشداور سدنغافورة حكومة ستواصل احمللي، الصعيد وعلى -1124
 ابنتظام. معهم اآلراء وتبادل املدين واجملتمع
 مالئمدداا  الشددامل الدددوري االسددتعراض يبقددى نأ لضددمان شددركائها مددع أيضدداا  سددنغافورة وسددتعمل -1125
 أثناءه. املمارسات أفضل تبادل منها بطرق الثالثة، جولته يف للدول ومفيداا 
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 األعمال جدول من 6 البند بشأن عامة مناقشة -ابء 

 ،32 جلسته يف األعمال جدول من 6 البند بشأن عامة مناقشة اإلنسان حقوق  جملس  أجرى -1126
 :ببياانت التالية اجلهات خالهلا أدلت ،2016 حزيران/يونيه 27 يف ملعقودةا

 التعاون منظمة )ابسم (25)ابكستان :اإلنسان حقوق جملس يف األعضاء  الدول  ممثلو )أ( 
 جمموعدددة )ابسدددم وقطدددر البوليفاريدددة(، - )مجهوريدددة وفندددزويال والصدددني، وجورجيدددا، والربتغدددال، اإلسدددالمي(،

 وبليدددز، وابالو، وبربدددودا، أنتيغدددوا ابسدددم أيضددداا ) (25)وانورو وانميبيدددا، وملدددديف، ملغدددرب،وا العربيدددة(، الددددول
 بيسددددداو، - وغينيدددددا وغيددددداان، وسدددددورينام، ونددددديفس، كيددددتس  وسدددددانت وسددددداموا، مارشدددددال، وجدددددزر وتوفددددالو،
 ألبانيا،و  وأرمينيا، األورويب، االحتاد )ابسم وهولندا واهلند، املوحدة((، -  )والايت  وميكرونيزاي  وكييباس،
 ،سدابقاا  اليوغوسدالفية مقددونيا ومجهورية األسود، واجلبل وتركيا، واهلرسك، والبوسنة وآيسلندا، وأوكرانيا،
 ولي تنشتاين(  وصربيا، وجورجيا، مولدوفا، ومجهورية

 وتونغددددا، وبليدددز، اإلسدددالمية(، - )مجهوريدددة وإيدددران أوروغدددواي، :املراقبدددة الددددول ممثلدددو )ب( 
 وانورو  وليبيا، وسياليون، والسودان، غرينادين، وجزر سنتفن وسانت وساموا،

 وم سسدددة ألفريقيدددا، الدوليدددة الثقافيدددة املنظمدددة :حكوميدددة غدددي منظمدددات عدددن مراقبدددون )ج( 
 الدويل التضامن ورابطة البحرين"، يف اإلنسان وحقوق الدميقراطية أجل  من  "أمريكيون  ومنظمة  السالم،

 رابطدة ابسدم أيضداا ) الددويل الكداثوليكي جنيدف ومركدز العدامل، يف لقتدلا مناهضدة ومركدز أفريقيدا، أجدل من
 أبرشددية وشددعب احملبددة، لبنددات بددول دي فنسددنت سددانت ومجعيددة والعشددرين، الثالددث جيوفدداين البددااب مجاعددة
 إدموند ومنظمة والسالم،  للعدالة  املناصرين  الدومينيكيني  الرهبان  ورابطة  الصاحل،  الراعي  أم  البارة  السيدة
رمَييني وم سسددة الدوليددة، سرايدد 

َ
 الفرنسيسددكان ومنظمددة الدوليددة، فراكاريتددا ومنظمددة الدددويل، للتضددامن املدد

 املرأة  أجل  من  الدوليني  املتطوعني  ومنظمة  التعذيب،  إلغاء  على  للعمل  املسيحي  الدويل  واالحتاد  الدولية،
 التبشدديية واحلركدة السداليزيني، وبوسددك دون ألتبداع الددويل سيلياتريتشديأو  مدداراي ومعهدد والتنميدة، والتعلديم
 الدوليدة واملنظمدة رومداان، وابكدس اجلديدة، اإلنسانية ومنظمة املستقلة، االجتماعية األوسا  يف الدولية
 التعليميددة التنميددة ومنظمددة الدددويل، للتبددادل الصددينية احلكوميددة غددي املنظمددات وشددبكة الصدداعدة(، للحيدداة
 للدددفاع األفريقددي وامللتقددى العراقيددة، التنمويددة واملنظمددة اإلنسددان، قددوقحل الدوليددة اخلدمددة ومنظمددة الدوليددة،

 ومنظمدة املتحددة، األمدم رصدد وهيئدة احمللدي، اجملتمدع ومتكدني التنميدة حتقيدق ومجعيدة اإلنسدان، حقوق عن
 والددددعوة التعلددديم ألنشدددطة اجلندددوب( )ريدددح زودفيندددد ومجعيدددة الشدددامل، الددددوري االسدددتعراض عدددن اإلعدددالم
 اإلمنائية. لسياساتاب املتعلقة

 بشأهنا  إجراءات واختاذ املقرتحات مشاري  يف النظر -جيم 

 انميبيا  

 املعقودة ،26 جلسته يف ،32/101 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1127
 .2016 حزيران/يونيه 23 يف

 النيجر  

 املعقودة ،26 جلسته يف ،32/102 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1128
 .2016 حزيران/يونيه 23 يف

__________ 

 .دولة مراقبة يف جملس حقوق اإلنسان متحدثة ابسم دول أعضاء ودول مراقبة (25)
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 موزامبيق  

 املعقودة ،26 جلسته يف ،32/103 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1129
 .2016 حزيران/يونيه 23 يف

 إستونيا  

 املعقودة ،28 جلسته يف ،32/104 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1130
 .2016 حزيران/يونيه 23 يف

 ابراغواي  

 املعقودة ،28 جلسته يف ،32/105 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1131
 .2016 حزيران/يونيه 23 يف

 بلجيكا  

 املعقودة ،28 جلسته يف ،32/106 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1132
 .2016 حزيران/يونيه 23 يف

 الدامنرك  

 املعقودة ،29 جلسته يف ،32/107 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1133
 .2016 حزيران/يونيه 24 يف

 ابالو  

 املعقودة ،29 جلسته يف ،32/108 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1134
 .2016 حزيران/يونيه 24 يف

 الصومال  

 املعقودة ،29 جلسته يف ،32/109 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1135
 .2016 حزيران/يونيه 24 يف

 سيشيل  

 املعقودة ،30 جلسته يف ،32/110 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1136
 .2016 حزيران/يونيه 24 يف

 سليمان جزر  

 املعقودة ،30 جلسته يف ،32/111 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1137
 .2016 حزيران/يونيه 24 يف
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 التفيا  

 املعقودة ،30 جلسته يف ،32/112 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1138
 .2016 حزيران/يونيه 24 يف

 سياليون  

 املعقودة ،31 جلسته يف ،32/113 املقرر مشروع تصويت بدون نساناإل حقوق جملس اعتمد -1139
 .2016 حزيران/يونيه 24 يف

 سنغافورة  

 املعقودة ،31 جلسته يف ،32/114 املقرر مشروع تصويت بدون اإلنسان حقوق جملس اعتمد -1140
 .2016 حزيران/يونيه 24 يف
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 احملتلة العربية اض األر  من وغيها فلسطني يف اإلنسان حقوق حالة -سابعاا  

 األعمال جدول من 7 البند بشأن عامة مناقشة -ألف 
 السددورية العربيدة اجلمهوريددة ممدثال أدىل ،2016 حزيران/يونيدده 27 يف املعقدودة ،32 اجللسددة خدالل -1141
 املعنيتني. الدولتني بوصفهما ببيانني فلسطني ودولة

 جلسددتيه يف األعمددال جدددول مددن 7 البنددد بشددأن عامددة مناقشددة اإلنسددان حقددوق جملددس وأجددرى -1142
 :ببياانت التالية اجلهات خالهلا أدلت ذاته، اليوم يف املعقودتني ،33و 32

  واإلمدارات   وإكدوادور،   الروسدي،   االحتداد   : اإلنسدان   حقدوق   جملدس   يف   األعضاء   الدول   ممثلو  )أ(  
 االحنيددداز(،   عددددم   بلددددان   حركدددة   ابسدددم   أيضددداا )   ( 25) اإلسدددالمية(   -  )مجهوريدددة   وإيدددران   وإندونيسددديا،   املتحددددة،   العربيدددة 

  القوميات(،   املتعددة   -  )دولة   وبوليفيا   وبنغالدي ،   اإلسالمي(،   التعاون   منظمة  ابسم  أيضاا )  ( 25) وابكستان 
  البوليفارية(،   -  )مجهورية   وفنزويال   والصني،   األفريقية(،   الدول   جمموعة  ابسم  أيضاا )  أفريقيا  وجنوب  واجلزائر، 
 وانميبيا    السعودية،   العربية   واململكة   وملديف،   واملغرب،   وكواب،   العربية(،   الدول   جمموعة   ابسم   أيضاا )   وقطر 

 والسدددددنغال، وتدددددونس، وتركيدددددا، والربازيدددددل، والبحدددددرين، األردن، :املراقبدددددة الددددددول ممثلدددددو )ب( 
 واليمن  ومصر، وماليزاي، وليبيا، ولبنان، والكويت، وعمان، والعراق، وشيلي، والسودان،

 األقليددة حلقددوق القددانوين املركددز - عدالددة مركددز :حكوميددة غددي منظمددات عددن مراقبددون )ج( 
 اإلنسددددان، حلقددددوق العربيددددة واللجنددددة األمريكيددددة، احلقددددوقيني ورابطددددة احلددددق، ومجعيددددة إسددددرائيل، يف العربيددددة

 اإلنسددان، حقددوق لدراسددات القدداهرة ومركددز والالجئددني، املواطنددة حقددوق ملصددادر الفلسددطيين وبددديل/املركز
 أيضدداا ) اليهوديددة للمنظمددات التنسدديق وجملددس اإلنسددان، وحقددوق العادلددة احملاكمددات لدددعم ويلالددد واملركددز
 اإلنسددان حلقددوق الدوليددة والفدراليددة األطفددال، عددن للدددفاع الدوليددة واملنظمددة بريددث(، بندداي جملددس ابسددم
 الدوليددة، احملددامني ومنظمددة الطالبيددة، للمنظمددات الدددويل اإلسددالمي واالحتدداد احلددق(، مجعيددة ابسددم أيضدداا )

 لنصدرة الدوليدة والطدالب الشدباب وحركدة العنصدري، التمييدز أشدكال مجيدع على للقضاء الدولية واملنظمة
 سدددديفاس ومنظمددددة العندددف، ضددددحااي عدددن الدددددفاع ومنظمددددة لاّلجئدددني، النروجيددددي واجمللدددس املتحدددددة، األمدددم

 العاملي. يهوديال وامل متر املتحدة، األمم رصد وهيئة العرب، احلقوقيني واحتاد الدولية،
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 فيينا عمل وبرانمج إعالن وتنفير متابعة -اثمناا  

 األعمال جدول من 8 البند بشأن عامة مناقشة -ألف 

 33 جلسدتيه يف األعمال جدول من 7 البند بشأن عامة مناقشة اإلنسان حقوق جملس أجرى -1143
 :ببياانت ليةالتا اجلهات خالهلا أدلت ،2016 حزيران/يونيه 27 يف املعقودتني ،34و

 وألبانيددددددا، الروسددددددي، االحتدددددداد :اإلنسددددددان حقددددددوق جملددددددس يف األعضدددددداء الدددددددول ممثلددددددو )أ( 
 والصدني، وسدلوفينيا، أفريقيدا، وجنوب والربتغال، اإلسالمي(، التعاون منظمة ابسم أيضاا ) (25)وابكستان
 وأسددددرتاليا، سددددبانيا،وإ إثيوبيددددا، ابسددددم أيضدددداا ) واملكسدددديك واملغددددرب، البوليفاريددددة(، - )مجهوريددددة وفنددددزويال
 وابكسدتان، وإيطاليا، وأيرلندا، وأوكرانيا، وأوروغواي، وأندورا، وأملانيا، وأفغانستان، وإسرائيل، وإستونيا،
 وتشداد، وتركيدا، واتيلندد، وبولنددا، واهلرسدك، والبوسدنة وبوتسدواان، وبنمدا، وبلغداراي، وبلجيكا، والربتغال،
 ،سدابقاا  اليوغوسدالفية مقددونيا ومجهوريدة كدوراي،  ومجهوريدة وسدطى،ال أفريقيدا ومجهوريدة وتدونس، وتشيكيا،
 وسددياليون، والسددويد، وسددلوفينيا، وسددلوفاكيا، النكددا، وسددري ورومانيددا، ورومانيددا، الدددامنرك،و  وجورجيددا،
 وقددرب ، وفيجددي، وفنلندددا، والفلبددني، وفرنسددا، وغواتيمدداال، وغدداان، وغددابون، والعددراق، وصددربيا، وشدديلي،
 وملددددديف، واملغددددرب، ومالطددددة، وليتوانيددددا، ولكسددددمرب ، والتفيددددا، وكوسددددتاريكا، وكندددددا، اتيددددا،وكرو  وقطددددر،
 ونيوزيلندا، والنمسا، والنرويج،  وموانكو،  ومنغوليا،  الشمالية،  وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا املتحدة  واململكة

 واملكسدديك واليددوانن(، ن،والدديم واليدداابن، األمريكيددة، املتحدددة والددوالايت وهولندددا، وهنغدداراي، وهندددوراس،
 وأندددورا، وأملانيددا، وألبانيددا، وإكددوادور، وإسددتونيا، وأسددرتاليا، ا،وإسددباني وأرمينيددا، األرجنتددني، ابسددم أيضدداا )

 وبنمدا، وبلغداراي، وبلجيكا، والربتغال، وابكستان، وإيطاليا، وأيرلندا، وأوكرانيا، وأوروغواي، وإندونيسيا،
  ومجهوريددة الوسددطى، أفريقيددا ومجهوريددة واجلزائددر، وتددونس، وتشدديكيا، يو،وبدد  وبولندددا، واهلرسددك، والبوسددنة
 وسلوفاكيا، النكا، وسري ورومانيا، والدامنرك، وجيبو ، ،سابقاا  اليوغوسالفية مقدونيا ومجهورية كوراي،

 وقدرب ، وفنلنددا، وفرنسدا، وغواتيمداال، والصدومال، وصدربيا، وسويسدرا، والسدويد، والسودان، وسلوفينيا،
 املتحدة واململكة  ومالطة،  وليتوانيا،   ولكسمرب ،  والتفيا،  وكولومبيا،  وكوستاريكا،  وكندا،  وكرواتيا،  وقطر،

 وهولندددددا، وهنغدددداراي، وهدددداييت، ونيوزيلندددددا، والنددددرويج، وموانكددددو، الشددددمالية، وأيرلندددددا العظمددددى لربيطانيددددا
 العظمددى لربيطانيدا املتحددة واململكدة (،فلسدطني ودولددة ،واليدوانن واليداابن، األمريكيدة، املتحددة والدوالايت
 والبوسددددنة وآيسددددلندا، وأوكرانيددددا، وألبانيددددا، األورويب، االحتدددداد )ابسددددم وهولندددددا واهلنددددد، الشددددمالية، وأيرلندددددا
 ولي تنشتاين(  وصربيا، وجورجيا، واهلرسك،

 امنرك،والددد اإلسدالمية(، - )مجهوريدة وإيددران وإسدرائيل، إسدبانيا، :املراقبددة الددول ممثلدو )ب( 
 األمريكية  املتحدة والوالايت والسودان،

 أيضداا ) الفلبدني يف اإلنسدان حقدوق جلندة :اإلنسدان حلقدوق وطنية م سسة عن مراقب )ج( 
 اإلنسان(  حلقوق الوطنية للم سسات العاملي التحالف ابسم
 السدددكان أجدددل مدددن للعمدددل الكنديدددة املنظمدددة :حكوميدددة غدددي منظمدددات عدددن مراقبدددون )د( 

 احلريدة، عن الدفاع وحتالف اإلنسان، وحقوق الصحية الرعاية مبادئ ملروجي األفريقية واللجنة ،والتنمية
 احتاد ابسم أيضاا ) األمريكية احلقوقيني ورابطة السالم، وم سسة قزح، قوس جلماعات الدويل  واالئتالف
 للمحدامني الدوليدة طدةوالراب اجلنوبيدة، أمريكدا هنود وجملس وتعزيزها، اإلنسان حقوق عن الدفاع رابطات
 والرابطددة العددرب، احلقددوقيني واحتدداد التحريددر، وم سسددة الدوليددة، التعليميددة التنميددة ومنظمددة اطيني،الدددميقر 
 أجددل مددن "أمريكيددون ومنظمددة الدددميقراطيني(، للشددباب العدداملي واالحتدداد للمددرأة، اإلنسددان حلقددوق الدوليددة

 والرابطددة التدداميلي، الفرنسددي الثقددايف املركددز - هبددارا  ورابطددة البحددرين"، يف اإلنسددان وحقددوق الدميقراطيددة
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 لدددعم الدددويل واجمللددس اإلنسدداين، املددذهب ألنصددار الربيطانيددة والرابطددة الطفددل، بقدداء أجددل مددن البوركينيددة
 حقدوق عدن الددفاع رابطدات واحتاد الدويل، األفريقي اجملال ومنظمة اإلنسان، وحقوق العادلة احملاكمات
 الرابطددة ابسددم أيضدداا ) واملثليددات املثليددني ابندددماج املعنيددة للجمعيددات اهلولندددي واالحتدداد وتعزيزهددا، اإلنسددان
 شددد ون تنسددديق وجلندددة والطفدددل، ابملدددرأة للنهدددوض العامليدددة املسددداعدة ومنظمدددة واملثليدددني(، للمثليدددات الدوليدددة
 الددددويل اإلسدددالمي واالحتددداد واألخالقيدددة، اإلنسدددانية للقددديم الددددويل واالحتددداد األفريقيدددة، األصدددلية الشدددعوب
 االئتالف ابسم أيضاا ) واملثليني للمثليات الدولية والرابطة الدولية، احملامني  ومنظمة  الطالبية،   للمنظمات

 والتحالف البشرية/اإليدز، املناعة نق  لفيوس الكندية القانونية والشبكة قزح، قوس  جلماعات  الدويل
 قدانون ومركدز واملثليدات، املثليدني ابنددماج املعنيدة للجمعيدات اهلولنددي واالحتداد املدواطنني، ملشاركة العاملي
 اخلدمددة ومنظمددة اإلنسددان، حلقددوق الدوليددة والفدراليددة ووتدد ، رايددتس هيددومن ومنظمددة اإلنسددان، حقددوق
 ومغدايري اجلنسدي امليدل ومزدوجدي واملثليدات للمثليدني الدامنركية الوطنية واملنظمة اإلنسان، حلقوق الدولية
 اخليدددام ومركدددز العراقيدددة، التنمويدددة واملنظمدددة اإلنسدددان، حلقدددوق الدوليدددة اخلدمدددة ومنظمدددة نية(،اجلنسدددا اهلويدددة
 دعدم ومنظمدة والثقافية، االجتماعية للتنمية مبورورو ورابطة التحرير، وم سسة التعذيب، ضحااي لتأهيل
 براهدددار، نظمدددةوم اثايغدددام، ابسددوماي وم سسدددة الددددويل، االقتصدددادي التعدداون وتعزيدددز أفريقيدددا يف التواصددل
 واالحتدداد احمللددي، اجملتمددع ومتكددني التنميددة حتقيددق ومجعيددة اإلنسددان، حقددوق عددن للدددفاع األفريقددي وامللتقددى
 ابسددددم أيضددداا ) اجلنسددددانية اهلويدددة ومغددددايري اجلنسدددي امليددددل ومزدوجدددي واملثليددددني املثليدددات حلقددددوق السدددويدي
 اإلنسان، حلقوق الدولية والفدرالية  ،اإلنسان  حقوق  قانون  ومركز  قزح،  قوس  جلماعات  الدويل  االئتالف
 واملثليدني املثليدات واحتداد واملثليدني، للمثليات الدولية والرابطة واألخالقية، اإلنسانية للقيم الدويل واالحتاد

 اهلويدددددة ومغدددددايري اجلنسدددددي امليدددددل ومزدوجدددددي واملثليدددددات للمثليدددددني الدامنركيدددددة الوطنيدددددة واملنظمدددددة أملانيدددددا، يف
 املتعلقدة والددعوة التعلديم ألنشدطة اجلندوب( )ريدح زودفيندد ومجعية املتحدة، األمم رصد وهيئة اجلنسانية(،
 العدددددامل ومددددد متر الدددددميقراطيني، للشدددددباب العدددداملي واالحتددددداد العامليدددددة، ابروا ومنظمددددة اإلمنائيدددددة، ابلسياسددددات
 العاملية. املسيحيات الشاابت ومجعية اإلسالمي،
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 أشركال مرن بررلك يتصرل وما األجانب كرهو  العنصري  والتمييز العنصرية -اتسعاا  
 ديرابن عمل وبرانمج إعالن وتنفير ومتابعة التعصب،

 اخلاصة اإلجراءات إطار يف بوالية مكلف م  التحاور جلسة -ألف 

ره العنصررري والتمييررز للعنصرررية املعاصرررة ابألشرركال املعررين اخلرراص املقرررر    يتصررل ومررا األجانررب وكرر 
 تعصُّب من برلك
 ابألشددكال املعددين اخلددا  املقددرر قدددم ،2016 حزيران/يونيدده 27 يف املعقددودة ،34 اجللسددة خددالل -1144

 روتددديي، موتومددا تعصددب، مددن بددذلك يتصددل ومددا األجانددب وكددره العنصددري والتمييددز للعنصددرية املعاصددرة
 (.Add.1و A/HRC/32/50و Add.1و Corr.1و A/HRC/32/49) تقاريره

 املعنية. الدولة بوصفها ببيان، اليوانن ممثل أدىل ذاهتا، اجللسة ويف -1145

 ببيان. اإلنسان حلقوق اليواننية الوطنية اللجنة ممثل أدىل ،أيضاا  ذاهتا اجللسة ويف -1146

 ببيدداانت التاليددة اجلهددات أدلددت ذاهتددا، اجللسددة يف ذلددك، أعقبددت الدديت التحدداور جلسددة وخددالل -1147
 :اخلا  املقرر إىل أسئلة ووجهت

  وبلجيكددددا،   وأملانيددددا،   الروسددددي،   االحتدددداد   : اإلنسددددان   حقددددوق   جملددددس   يف   األعضدددداء   ل الدددددو   ممثلددددو  )أ(  
  وجورجيددا،   األفريقيددة(،   الدددول   جمموعددة   )ابسددم   أفريقيددا   وجنددوب   القوميددات(،   املتعددددة   -  )دولددة   وبوليفيددا   وبددنغالدي ، 
 ونيجياي    ا، وانميبي  واملكسيك،   وكواب،  وقيغيزستان،   البوليفارية(،   -  )مجهورية   وفنزويال   وغاان،   وسويسرا، 

 واتيلندددد، والربازيدددل، وإسدددرائيل، وإسدددبانيا، وأرمينيدددا، أذربيجدددان، :املراقبدددة الددددول ممثلدددو )ب( 
 األمريكية  املتحدة والوالايت ومصر، وماليزاي، وكوستاريكا، وكرواتيا، وفيجي، والسنغال،

 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
  وحقدوق   الصدحية   الرعايدة   ملروجدي   األفريقيدة   اللجندة   : حكومية   غي   ات منظم   عن  مراقبون  )د(  

  الدوليددددة   والرابطددددة   واالجتماعيددددة،   القانونيددددة   الدراسددددات   ومركددددز   اإلنسددددان،   حلقددددوق   العربيددددة   واللجنددددة   اإلنسددددان، 
  للقضداء   الدوليدة   واملنظمدة   والعنصدرية،   التمييدز   أشدكال   مجيع   ملناهضة   الدولية   واحلركة  الدميقراطيني،  للمحامني 

 املتحدة.   األمم   رصد   وهيئة   األقليات،   حقوق   وفريق   العنصري،   التمييز   أشكال   مجيع   على 
 اخلتامية. مالحظاته وقدم األسئلة على اخلا  املقرر رد ذاهتا، اجللسة ويف -1148

 ممارسددة إطددار يف ببيدداانت والتفيددا وتركيددا وأرمينيددا أذربيجددان ممثلددو أدىل ،أيضدداا  ذاهتددا اجللسددة ويف -1149
 رد.ال حق

 الدرد حدق ممارسدة إطدار يف ببيداانت وتركيدا وأرمينيدا أذربيجان ممثلو أدىل ،أيضاا  ذاهتا اجللسة ويف -1150
 اثنية. مرة

 األعمال جدول من 9 البند بشأن عامة مناقشة -ابء 

 ،34 جلسته يف األعمال جدول من 9 البند بشأن عامة مناقشة اإلنسان حقوق  جملس  أجرى -1151
 خالهلدددا أدلدددت ،2016 حزيران/يونيددده 28 يف املعقدددودة ،35 وجلسدددته 2016 حزيران/يونيددده 27 يف املعقدددودة
 :ببياانت التالية اجلهات
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 وإكددددوادور، الروسددددي، االحتدددداد :اإلنسددددان حقددددوق جملددددس يف األعضدددداء الدددددول ممثلددددو )أ( 
 )ابسدم (26)كيدةالدوميني واجلمهورية واجلزائر، والربتغال، اإلسالمي(، التعاون منظمة )ابسم (26)وابكستان
 األفريقيدة(، الددول جمموعدة )ابسدم أفريقيدا وجندوب الكاري،(، البحر ومنطقة الالتينية أمريكا دول مجاعة

 العربية واململكة وكواب، العربية(، الدول جمموعة )ابسم وقطر البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال والصني،
 مقددددددونيا ومجهوريدددددة وتركيدددددا، وأوكرانيدددددا، وألبانيدددددا، يب،األورو  االحتددددداد )ابسدددددم وهولنددددددا واهلندددددد، السددددعودية،
 وصربيا(  وجورجيا، مولدوفا، ومجهورية ،سابقاا  اليوغوسالفية

 وتركيدددا، وابكسدددتان، اإلسدددالمية(، - )مجهوريدددة وإيدددران أرمينيدددا، :املراقبدددة الددددول ممثلدددو )ب( 
 واليوانن  األمريكية، املتحدة والوالايت ومصر، والسودان،

 أورواب  جملس :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 
 الصددددحية مبددددادئ ملروجددددي األفريقيددددة اللجنددددة :حكوميددددة غددددي منظمددددات عددددن مراقبددددون )د( 

 يف اإلنسددان وحقددوق الدميقراطيددة أجددل مددن "األمريكيددون ومنظمددة السددالم، وم سسددة اإلنسددان، وحقددوق
 ورابطددة التدداميلي، الفرنسددي الثقددايف كددزاملر  - هبددارا  ورابطددة اإلنسددان، حلقددوق العربيددة واللجنددة البحددرين"،
 رابطدةوال سدتيال، أوسدبايس ومجعيدة أفريقيدا، أجدل مدن الددويل التضامن ورابطة فرنسا، يف التاميل الطالب
 البيئيدة الدراسدات ومركدز املصربات، ملنتجي الدولية الدائمة واللجنة اإلنساين، املذهب ألنصار الربيطانية
 واجمللدس السدالم، تنظديم دراسة وجلنة الدويل، للتبادل الصينية احلكومية يغ املنظمات وشبكة واإلدارية،
 ش ون تنسيق  وجلنة  اليهود،  للطالب  األورويب  واالحتاد  اإلنسان،  وحقوق  العادلة  احملاكمات  لدعم  الدويل

 تعليميددةال التنميدة ومنظمدة أفريقيدا، يف الدميقراطيددة أجدل مدن الدوليدة والرابطددة األفريقيدة، األصدلية الشدعوب
 الطالبيددة، للمنظمددات الدددويل اإلسددالمي واالحتدداد واألخالقيددة، اإلنسددانية للقدديم الدددويل واالحتدداد الدوليددة،
 ابسددم أيضدداا ) العنصددري التمييددز أشددكال مجيددع علددى للقضدداء الدوليددة واملنظمددة الدوليددة، احملددامني ومنظمددة
 الدوليددة الثقافيددة واملنظمددة الكددربى، البحدديات منطقددة يف والتنميددة السددالم أجددل مددن الدددويل العمددل منظمددة
 حلقددوق العربيددة واللجنددة للتنميددة، األفريقيددة والرابطددة الكندددي، األفريقددي القانونيددة املشددورة ومركددز ألفريقيددا،
 والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقي امليثاق احرتام على للعمل الدولية واللجنة  دونينيو،  ورابطة  اإلنسان،
 والرابطدددة الددددويل، األفريقدددي اجملدددال ومنظمدددة األول/ديسدددمرب، كدددانون  12 حلركدددة يدددةالدول واألماندددة وتطبيقددده،
 التمييدز أشدكال مجيدع على للقضاء الدولية واملنظمة الدولية، احملامني ومنظمة التعذيب، ملناهضة الدولية

 اطيني(،الدددميقر  للشددباب العداملي واالحتدداد العددرب، احلقدوقيني واحتدداد الدوليددة، سديفاس ومنظمددة العنصدري،
 مبددورورو ورابطددة التحريددر، وم سسددة التعددذيب، ضددحااي لتأهيددل اخليددام ومركددز العراقيددة، التنمويددة واملنظمددة
 براهددار، ومنظمددة اثايغددام، ابسددوماي وم سسددة الفلسددطيين، العددودة ومركددز والثقافيددة، االجتماعيددة للتنميددة
 للمددددارس الددددويل واالحتددداد يدددة،الدول سددديفاس ومنظمدددة اإلنسدددان، حقدددوق عدددن للددددفاع األفريقدددي وامللتقدددى
 ومنظمدة اإلمنائيدة، ابلسياسدات املتعلقدة والددعوة التعليم ألنشطة اجلنوب( )ريح زودفيند ومجعية املتحدة،
 اإلسالمي. العامل وم متر العاملي، اليهودي وامل متر واملوارد، للبيئة العاملي واجمللس العاملية، ابروا

 وتركيددددا وأرمينيددددا أذربيجددددان ممثلددددو أدىل ،2016 حزيران/يونيدددده 28 يف املعقددددودة ،35 اجللسددددة ويف -1152
 الرد. حق ممارسة إطار يف ببياانت

 اثنية.   مرة   الرد   حق   ممارسة   إطار   يف   ببياانت   وتركيا   وأرمينيا   أذربيجان   ممثلو   أدىل   ذاهتا،   اجللسة   ويف  -1153

__________ 

 .دولة مراقبة يف جملس حقوق اإلنسان متحدثة ابسم دول أعضاء ودول مراقبة (26)
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 القدرات وبناء التقنية املساعدة -عاشراا  

 اخلاصة اإلجراءات إطار يف بوالايت كلفنيم م  التحاور جلسة -ألف 

 الوسررطى أفريقيررا مجهوريررة يف اإلنسرران حقرروق حبالررة املعنيررة املسررتقلة اخلبررية حبضررور التحرراور جلسررة  
 الصلة ذات األخرى املعنية واجلهات

 ،2016 حزيران/يونيدددده 28 يف املعقددددودتني 36و 35 جلسددددتيه يف اإلنسددددان، حقددددوق جملددددس عقددددد -1154
 مدداري الوسددطى، أفريقيددا مجهوريددة يف اإلنسددان حقددوق حبالددة املعنيددة املسددتقلة اخلبددية حبضددور حتدداور جلسددة
 أرض علددى اإلنسددان حقددوق حالددة تطددور لتقيدديم الصددلة ذات األخددرى املعنيددة واجلهددات بوكددوم، كيتددا  تييددز
 االنتقالية. العدالة على خا  بوجه الرتكيز مع الواقع،

 ببيان. املستقلة يةاخلب أدلت ذاهتا، اجللسة ويف -1155

ق   أدىل ذاهتدددا، اجللسدددة ويف -1156  مجهوريدددة يف اإلنسدددان حلقدددوق احلكوميدددة غدددي املنظمدددات شدددبكة منسدددّ 
 ببيان. نزاال، سيليستان الوسطى، أفريقيا

 املعنية. الدولة بوصفها ببيان، الوسطى أفريقيا مجهورية ممثل أدىل ،أيضاا  ذاهتا اجللسة ويف -1157

 حزيددران/ 28 يف املعقددودتني 36و 35 اجللسددتني يف ذلددك، أعقبددت الدديت التحدداور ةجلسدد  وخددالل -1158
 :األخرى املعنية واجلهات املستقلة اخلبية إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية  اجلهات  أدلت  ،2016  يونيه

 كدوراي،  ومجهورية واجلزائر، الربتغال، :اإلنسان حقوق جملس يف األعضاء الدول ممثلو )أ( 
 الشمالية  وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة واملغرب، والكونغو، وفرنسا، وغاان، ،والصني

 والسددددودان، والسددددنغال، وبددددنن، وأيرلندددددا، وأسددددرتاليا، إسددددبانيا، :املراقبددددة الدددددول ممثلددددو )ب( 
 األمريكية  املتحدة والوالايت ونيوزيلندا، وموزامبيق، ومصر، ولكسمرب ،

 األورويب  االحتاد :دولية حكومية ظمةمن عن مراقب )ج( 

 الدولية والفدارلية ووت ، رايتس هيومن منظمة :حكومية غي  منظمات  عن  مراقبون )د( 
 الطفولدددة، إلنقددداذ الددددويل والتحدددالف اإلنسدددان، حقدددوق عدددن للددددفاع األفريقدددي وامللتقدددى اإلنسدددان، حلقدددوق

 لدولية(.ا كاريتاس  م سسة ابسم أيضاا ) العاملي اإلجنيلي والتحالف

 الوسددددطى أفريقيددددا مجهوريددددة ممثددددل قدددددم ،2016 حزيران/يونيدددده 28 يف املعقددددودة ،36 اجللسددددة ويف -1159
 املعنية. الدولة بوصفها ختامية مالحظات

 وأدلدددددوا األسدددددئلة علدددددى األخدددددرى املعنيدددددة واجلهدددددات املسدددددتقلة اخلبدددددية ردت ذاهتدددددا، اجللسدددددة ويف -1160
 اخلتامية. مبالحظاهتم

 اإلنسان حقوق ميدان يف ديفوار كوت  قدرات بناء وتعزيز التقين ابلتعاون املعين قلاملست اخلبي  

  التقددين   ابلتعدداون   املعددين   املسددتقل   اخلبددي   قدددم   ، 2016  حزيران/يونيدده   28  يف   املعقددودة   ، 36  اجللسددة   خددالل  -1161
 (. A/HRC/32/52)   تقريره   عيا ،   حممد   اإلنسان،   حقوق   ميدان   يف   ديفوار   كوت   قدرات   بناء   وتعزيز 

 املعنية. الدولة بوصفها ببيان، ديفوار كوت  ممثل أدىل ذاهتا، اجللسة ويف -1162

 التاليدددة اجلهددات أدلددت ،أيضدداا  نفسددها اجللسددة يف ذلددك، أعقبددت الدديت التحدداور جلسددة وخددالل -1163
 :املستقل اخلبي إىل أسئلة ووجهت ببياانت
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 وجنوب واجلزائر، وتوغو، ،بلجيكا :اإلنسان حقوق جملس يف األعضاء الدول ممثلو )أ( 
 وملددددديف، واملغددددرب، والكونغددددو، وفرنسددددا، وغدددداان، والصددددني، األفريقيددددة(، الدددددول جمموعددددة )ابسددددم أفريقيددددا
 الشمالية  وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة

 ومصدر، ومدايل، والسودان، والسنغال، وبنن، وأسرتاليا، إسبانيا، :املراقبة الدول ممثلو )ب( 
 األمريكية  املتحدة والايتوال

 األورويب  االحتاد :دولية حكومية منظمة عن مراقب )ج( 

 واملكتددددب الدددددويل، األفريقددددي اجملددددال منظمددددة :حكوميددددة غددددي منظمددددات عددددن مراقبددددون )د( 
 يف الدوليدددة التبشددديية واحلركدددة الدوليدددة، الفرنسيسدددكان منظمدددة ابسدددم أيضددداا ) للطفولدددة الددددويل الكددداثوليكي
 حلقدددوق الدوليدددة اخلدمدددة ومنظمدددة اإلنسدددان، حلقدددوق الدوليدددة والفدراليدددة املسدددتقلة(، جتماعيدددةاال األوسدددا 
 اإلنسان. حقوق عن للدفاع األفريقي وامللتقى اإلنسان،

 املعنية. الدولة بوصفها ختامية، مالحظات ديفوار كوت  ممثل قدم ذاهتا، اجللسة ويف -1164

 اخلتامية. مالحظاته وقدم األسئلة على ملستقلا اخلبي رد ،أيضاا  ذاهتا اجللسة ويف -1165

 اإلنسان حقوق ميدان يف ومساعدهتا  أوكرانيا  م  التعاون بشأن التحاور جلسة -ابء 

  حلقددددوق   املسدددداعد   العددددام   األمددددني   قدددددم   ، 2016  حزيران/يونيدددده   29  يف   املعقددددودة   ، 38  اجللسددددة   خددددالل  -1166
 أوكرانيا.   يف   اإلنسان   حقوق   حالة   عن   شفوايا   ثاا حتدي   ، 23/ 29  اإلنسان   حقوق   جملس   بقرار   عمالا   اإلنسان، 

 املعنية. الدولة بوصفها ببيان، أوكرانيا ممثل أدىل ذاهتا، اجللسة ويف -1167

 ببيدداانت التاليددة اجلهددات أدلددت ذاهتددا، اجللسددة يف ذلددك، أعقبددت الدديت التحدداور جلسددة وخددالل -1168
 :املساعد العام األمني إىل أسئلة ووجهت

  وأملانيددددا،   وألبانيددددا،   الروسددددي،   االحتدددداد   : اإلنسددددان   حقددددوق   جملددددس   يف   األعضدددداء   ول الددددد   ممثلددددو  )أ(  
 وهولندا    الشمالية،   وأيرلندا   العظمى   لربيطانيا   املتحدة   واململكة   والتفيا،   وفرنسا،   والصني،   وسويسرا،   وجورجيا، 

 دا،وبولندددد  وآيسددددلندا، وأيرلندددددا، وإسددددتونيا، وأسددددرتاليا، إسددددبانيا، :املراقبددددة الدددددول ممثلددددو )ب( 
 ونيوزيلندا، والنمسا، والنرويج، وليتوانيا، وكندا،  وفنلندا،  والسويد،  ورومانيا،  والدامنرك،  وتشيكيا،  وتركيا،

 والياابن  األمريكية، املتحدة والوالايت

 األورويب  واالحتاد أورواب، لسجم :دوليتني حكوميتني منظمتني عن مراقبان )ج( 

 الدوليدة والرابطدة اإلنسدان، حقدوق دار م سسدة :حكومية غي منظمات عن مراقبون )د( 
 املتحدة، األمم رصد وهيئة  األقليات،  حقوق  وفريق  للصحفيني،  الدويل  واالحتاد  الدميقراطيني،  للمحامني
 األوكرانية. النسائية للمنظمات العاملي واالحتاد

 اخلتامية. اتهمالحظ وقدم األسئلة على املساعد العام األمني رد ذاهتا، اجللسة وخالل -1169
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 حقروق حالة لتحسني القدرات وبناء التقنية املساعدة تقدمي بشأن التحاور جلسة -جيم 
 بوروندي يف اإلنسان

  جملدس   بقدرار   عمدالا   السدامي،   املفدوض   قددم   ، 2016  حزيران/يونيده   29  يف   املعقدودة   ، 38  اجللسدة   خالل  -1170
  يف   اإلنسدددان   حقدددوق   حالدددة   لتحسدددني   القددددرات   وبنددداء   التقنيدددة   املسددداعدة   تقددددمي   بشدددأن   27/ 30  اإلنسدددان   حقدددوق 

 القرار.   هذا   تنفيذ   بشأن   حتاور   جلسة   ذلك   وأعقبت  (، A/HRC/32/30)   املوضوع  هذا   عن   تقريره   بوروندي، 

 املعنية. الدولة بوصفها ببيان، بوروندي ممثل أدىل ذاهتا، اجللسة ويف -1171

 ذاتددده، اليددوم يف املعقددودتني 39و 38 اجللسددتني يف ذلددك، أعقبدددت الدديت التحدداور جلسددة وخددالل -1172
 :السامي املفوض إىل أسئلة ووجهت ببياانت التالية اجلهات أدلت

 والربتغدددددال، وأملانيدددددا، ألبانيدددددا، :اإلنسدددددان حقدددددوق جملدددددس يف األعضددددداء الددددددول ممثلدددددو )أ( 
 العظمدددى لربيطانيدددا املتحددددة واململكدددة وكدددواب، وفرنسدددا، والصدددني، وسويسدددرا، كدددوراي،  ومجهوريدددة وبلجيكدددا،
 الشمالية  وأيرلندا

 وروانددددددا، وأيرلنددددددا، وأنغدددددوال، وإسدددددتونيا، وأسدددددرتاليا، إسدددددبانيا، :املراقبدددددة الددددددول ممثلدددددو )ب( 
 املتحددددة والدددوالايت ونيوزيلنددددا، والندددرويج، ومصددر، ولكسدددمرب ، وكنددددا، وكرواتيدددا، والسدددودان، والسددنغال،
 واليوانن  والياابن، األمريكية،

 األورويب  االحتاد :وليةد حكومية منظمة عن مراقب )ج( 

 اإلنسدان حلقوق املستقلة الوطنية اللجنة :اإلنسان حلقوق وطنية م سسة عن مراقب )د( 
 بوروندي  يف

 وحتددددالف ألفريقيدددا، الدوليدددة الثقافيددددة املنظمدددة :حكوميدددة غددددي منظمدددات عدددن مراقبدددون )ه( 
 حقددددوق عدددن املددددافعني مشدددروع ابسددددم أيضددداا ) املدددواطنني ملشددداركة العدددداملي والتحدددالف احلريدددة، عدددن الددددفاع
 - والسددالم للعدالددة املناصددرين الدددومينيكيني الرهبددان ورابطددة األفريقددي(، والقددرن أفريقيددا شددرق يف اإلنسددان
 هيدومن ومنظمدة الدوليدة(، الفرنسيسدكان ومنظمدة الدوليدة، كاريتداس  م سسدة ابسدم أيضداا ) ا الوعّ  درجة
 ملناهضدة العامليدة واملنظمدة العداملي، اإلجنيلي والتحالف ،اإلنسان حلقوق الدولية والفدرالية ووت ، رايتس

 السويسدددرية والرابطددة التعدددذيب، إلغدداء أجددل مدددن للعمددل املسددديحي الدددويل االحتدداد ابسدددم أيضدداا ) التعددذيب
 العقاب(. من اإلفالت ملكافحة

 مالحظددددات بروندددددي ممثددددل قدددددم ،2016 حزيران/يونيدددده 29 يف املعقددددودة ،39 اجللسددددة وخددددالل -1173
 املعنية. الدولة بوصفها امية،خت

 اخلتامية. مالحظاته وقدم األسئلة على السامي املفوض رد ذاهتا، اجللسة ويف -1174

 الرد. حق ممارسة إطار يف ببيان الروسي االحتاد أدىل ،أيضاا  ذاهتا اجللسة ويف -1175

 األعمال جدول من 10 البند بشأن عامة مناقشة -دال 

 املتحدددة األمددم مفددوض انئبددة قدددمت ،2016 حزيران/يونيدده 30 يف املعقددودة ،40 اجللسددة خددالل -1176
 عددن السددنوي الشددفوي العددرض ،18/18 اإلنسددان حقددوق جملددس بقددرار عمددالا  اإلنسددان، حلقددوق السددامي

 املفوضدية ق بدل مدن سديما وال القددرات، وبناء التقنية املساعدة جمال يف املبذولة للجهود العام االستعراض
 املمارسددات وأفضددل النجدداح أوجدده وعددن الصددلة، ذات املتحدددة األمددم ووكدداالت اإلنسددان قحلقددو  السددامية

 اجملال. هذا يف املسجلة والتحدايت
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 التعداون أجدل مدن للتربعدات املتحددة األمدم صدندوق أمنداء جملدس رئديس قدم ذاهتا، اجللسة ويف -1177
 (.A/HRC/32/51) األمناء جملس تقرير ليم، لني اإلنسان، حقوق ميدان يف التقين
 جددددول مدددن 10 البندددد بشددأن عامدددة مناقشدددة اإلنسدددان حقددوق جملدددس أجدددرى ذاهتدددا، اجللسددة ويف -1178

 :ببياانت التالية اجلهات خالهلا أدلت األعمال،

 وقطدر وفرنسدا، والصدني، ابراغواي، :اإلنسان حقوق جملس يف األعضاء الدول ممثلو )أ( 
 وإسددددتونيا، وأسددددرتاليا، إسدددبانيا، )ابسددددم وملدددديف ملددددديف،و  واملغدددرب، العربيددددة(، الددددول جمموعددددة )ابسدددم
 وإيطاليدا، وآيسدلندا، وأيرلنددا، وأوكرانيا، وأوروغواي، وبربودا، وأنتيغوا املتحدة، العربية واإلمارات وأملانيا،

 والبوسددددنة وبددددواتن، وبليددددز، وبلغدددداراي، والربتغددددال، وبددددرابدوس، والربازيددددل، والبحددددرين، وابالو، وابكسددددتان،
 وجددددزر األسددددود، واجلبددددل وجامايكدددا، وتونغددددا، وتددددونس، وتشدددديكيا، وتركيدددا، واتيلنددددد، وبولندددددا، سدددك،واهلر 
 ورومانيدددا، ورواندددا، والدددامنرك، وجورجيددا، مولدددوفا، ومجهوريدددة كددوراي،  ومجهوريددة مارشددال، وجددزر هامددا،الب

 وسويسدددرا، والسدددويد، وسدددورينام، والسدددنغال، وسدددنغافورة، وسدددلوفينيا، ونددديفس، كيدددتس  وسدددانت وسددداموا،
 وفيجدددي، وفنلنددددا، والفلبدددني، وفرنسدددا، بيسددداو، - وغينيدددا وغيددداان، وغددداان، وصدددربيا، وشددديلي، وسدددياليون،
 وليبيدا، ولكسمرب ، والتفيا، وكييباس، وكولومبيا، وكواب، وكندا، وكرواتيا، وقيغيزستان، وقطر، وقرب ،
 املتحدة واململكة السعودية، العربية اململكةو  واملغرب، ومصر، وماليزاي،  ومالطة،  ولي تنشتاين،   وليتوانيا،
 والنرويج، وانميبيا، املوحدة(، - )والايت وميكرونيزاي وموريشيوس، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا
 فلسدطني(، ودولدة ،واليوانن األمريكية، املتحدة والوالايت وهولندا، واهلند، وهاييت، ونيوزيلندا، والنمسا،
 األورويب، االحتداد )ابسدم لندداوهو  واهلندد، وانميبيدا، الشدمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا دةاملتح واململكة
 ومجهوريدة ،سدابقاا  اليوغوسدالفية مقددونيا ومجهورية األسود، واجلبل واهلرسك، والبوسنة وأوكرانيا، وألبانيا،
 وجورجيا(  مولدوفا،

 مارشددال، وجددزر واتيلنددد، وبليددز، والبحددرين، وأوكرانيددا، أسددرتاليا، :املراقبددة الدددول ممثلددو )ب( 
 والياابن  األمريكية، املتحدة والوالايت ومصر، وكمبوداي، وسياليون، والسودان، والسنغال،

 األمريكيدة، احلقدوقيني ورابطدة السدالم، م سسدة :حكوميدة غدي منظمات عن مراقبون )ج( 
 اإلنسان، حلقوق العربية واللجنة البحرين"،  يف  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  أجل  من  "أمريكيون  ومنظمة
 اإلنسدان حقدوق عدن الددفاع رابطدات واحتداد اإلنسدان، وحقدوق العادلدة احملاكمدات لددعم الددويل واجمللس
 األفريقيددة، األصددلية الشددعوب شدد ون تنسدديق وجلنددة ميددرتان، دانييددل م سسددة :للحددرايت وفرنسددا وتعزيزهددا،
 ومركدز العراقيدة، مويدةالتن واملنظمدة اإلنسدان، حلقدوق الدوليدة دمدةاخل ومنظمدة للصحفيني، الدويل واالحتاد
 حقوق عن للدفاع األفريقي وامللتقى براهار، ومنظمة التحرير، وم سسة  التعذيب،  ضحااي  لتأهيل  اخليام

 الدميقراطيني. للشباب العاملي واالحتاد العاملية، ابروا ومنظمة املتحدة، األمم رصد وهيئة اإلنسان،

 بشأهنا  إجراءات واختاذ املقرتحات مشاري  يف النظر -هاء 

 إريرتاي يف اإلنسان حقوق جمال يف القدرات وبناء التقنية املساعدة  

 القدددرار مشدددروع ،2016 متوز/يوليددده 1 يف إريدددرتاي، سدددحبت األماندددة، بددده أ خطدددرت مدددا حندددو علدددى -1179
A/HRC/32/L.3، اإلنسان حقوق جملس فيه ينظر أن قبل رعته، الذي. 

 اإلنسان حقوق ميدان يف ومساعدهتا أوكرانيا م  التعاون  

 القددددددرار مشددددددروع أوكرانيددددددا ممثددددددل قدددددددم ،2016 متوز/يوليدددددده 1 يف املعقددددددودة ،45 اجللسددددددة خددددددالل -1180
A/HRC/32/L.21، وألبانيدددا، وإسدددتونيا، وأسدددرتاليا، إسدددبانيا، هتقدميددد  يف وشددداركت أوكرانيدددا تدددهقدم الدددذي 
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 وتشديكيا، وتركيدا، وبولندا، وبلغاراي، وبلجيكا، والربتغال، وإيطاليا، وآيسلندا، ندا،وأيرل وأندورا، وأملانيا،
 والدددددامنرك، وجورجيددددا، مولدددددوفا، ومجهوريددددة ،سددددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا ومجهوريددددة األسددددود، واجلبددددل

 وكندددددا، وكرواتيددددا، وقددددرب ، وفنلندددددا، وفرنسددددا، وسويسددددرا، والسددددويد، وسددددلوفينيا، وسددددلوفاكيا، ورومانيددددا،
 والندرويج، الشدمالية، وأيرلنددا العظمدى لربيطانيدا املتحدة واململكة ومالطة، وليتوانيا، ولكسمرب ، والتفيا،
 الحددددق، وقددددت ويف واليددددوانن. واليدددداابن، األمريكيددددة، املتحدددددة والددددوالايت وهولندددددا، وهنغدددداراي، والنمسددددا،
 ندا.ونيوزيل ولي تنشتاين واتيلند إسرائيل القرار مشروع مقدمي إىل انضمت

 عامدداا  تعليقدداا  الشددمالية وأيرلندددا العظمددى لربيطانيددا املتحدددة اململكددة ممثددل قدددم ذاهتددا، اجللسددة ويف -1181
 القرار. مشروع على

 التصويت. قبل للتصويت تعليالا  ببيان الروسي االحتاد ممثل أدىل ،أيضاا  ذاهتا اجللسة ويف -1182

 مشروع على مسجل تصويت الروسي،  االحتاد  ممثل  طلب  لىع  بناءا   أ جري،  ذاهتا،  اجللسة  ويف -1183
 :يلي كما  التصويت نتيجة وكانت .A/HRC/32/L.21 القرار

 :امل يدون
  ومجهورية وتوغو، وبنما، وبلجيكا، والربتغال، وابراغواي، وأملانيا، وألبانيا، إكوادور،
 وسويسددددرا، وسددددلوفينيا، وجورجيددددا، ،سددددابقاا  اليوغوسددددالفية مقدددددونيا مجهوريددددة كددددوراي،
 املتحددددة واململكدددة واملكسددديك، والتفيدددا، ديفدددوار، وكدددوت والفلبدددني، وفرنسدددا، وغددداان،
 وهولندا ونيجياي، الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا

 :املعارضون
 والصدددددني، القوميدددددات(، املتعدددددددة - )دولدددددة وبوليفيدددددا وبورونددددددي، الروسدددددي، االحتددددداد
 وابوك البوليفارية(، - )مجهورية وفنزويال

 :التصويت عن املمتنعون

 واجلزائددر، وبوتسددواان، وبددنغالدي ، وإندونيسدديا، املتحدددة، العربيددة واإلمددارات إثيوبيددا،
 وكينيددا، والكونغددو، وقيغيزسددتان، وقطددر، انم، وفييددت والسددلفادور، أفريقيددا، وجنددوب
 واهلند وانميبيا، ومنغوليا، السعودية، العربية واململكة وملديف، واملغرب،

 19 وامتندداع أصددوات 6 مقابددل صددواتا  22 بواقددع القددرار مشددروع اإلنسددان حقددوق جملددس واعتمددد -1184
 (.32/29 )القرار التصويت عن عضواا 

 البوليفاريدة(، - )مجهوريدة وفندزويال والصدني، إندونيسديا، ممثلو أدىل ،أيضاا  ذاهتا اجللسة وخالل -1185
 التصويت. قبل للتصويت ليالا تع ببياانت وكواب

 اإلنسان حقوق ميدان يف معها التقين والتعاون ديفوار كوت  قدرات اءبن  

 الدددول ابسددم أفريقيددا، جنددوب ممثددل قدددم ،2016 متوز/يوليدده 1 يف املعقددودة ،45 اجللسددة خددالل -1186
 أفريقيددا جنددوب تددهقدم الددذي ،A/HRC/32/L.27 القددرار مشددروع األفريقيددة، الدددول جمموعددة يف األعضدداء
 مقدددمي إىل انضددمت الحددق، وقددت ويف أوكرانيددا. هتقدميدد  يف وشدداركت األفريقيددة( الدددول جمموعددة )ابسددم
 وموانكدددو، وملدددديف، وكنددددا، وكرواتيدددا، وسويسدددرا، وتركيدددا، وبلجيكدددا، والربازيدددل، إيطاليدددا، القدددرار مشدددروع
 وهنغاراي. ونيوزيلندا، والنرويج،
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 يف األعضاء األورويب االحتاد يف األعضاء الدول ابسم هولندا، ثلمم قدم ذاهتا، اجللسة وخالل -1187
 القرار. مشروع على عاماا  تعليقاا  اإلنسان، حقوق جملس

 املعنية. الدولة بوصفها ببيان، ديفوار كوت  ممثل أدىل ،أيضاا  ذاهتا اجللسة وخالل -1188

 إىل اإلنسدان حقدوق جملدس نظدر و جده العامدة، للجمعيدة الداخلي النظام من 153 للمادة وفقاا و  -1189
 الربانجمية. امليزانية يف وآاثر إدارية أاثر من القرار مشروع على يرتتب أن ي قدر ما

 (. 30/ 32  )القرار   تصويت   بدون   القرار   مشروع   اإلنسان   حقوق   جملس  اعتمد   ذاهتا،   اجللسة   وخالل  -1190
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Bangladesh  

Belgium 

Bolivia (Plurinational 

 State of) 

Botswana 

Burundi 

China 

Congo 
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Maldives 

Mexico 
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Papua New Guinea 

Peru 
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Republic of Moldova 

Romania 

Rwanda 

Saint Kitts and Nevis 

Saint Vincent and the 

 Grenadines 

Samoa 

Sao Tome and Principe 

Senegal 

Serbia 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovakia 

Solomon Islands 

Somalia 

South Sudan 

Spain 

Sri Lanka 

Sudan 

Suriname 
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Syrian Arab Republic 

Tajikistan 

Thailand 

Tonga 

Tunisia 

Turkey 

Turkmenistan 
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Uganda 

Ukraine 

United States of America 

Uruguay 

Uzbekistan 
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  Non-Member States represented by observers 

Holy See 

State of Palestine 

  United Nations 

United Nations Educational, Scientific and 

 Cultural Organization 

United Nations Entity for Gender Equality 

 and the Empowerment of Women 

United Nations Population Fund 

United Nations Research Institute for Social 

 Development 

  Specialized agencies and related organizations 

International Organization for Migration 

  Intergovernmental organizations 

Cooperation Council for the Arab States  

 of the Gulf 

Council of Europe 

European Union 

International Development Law Organization 

Organization of Islamic Cooperation 

  Other entities 

International Committee of the Red Cross 

International Olympic Committee 

Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta  

  National human rights institutions, international coordinating 

committees and regional groups of national institutions 

Asia Pacific Forum 

Australian Human Rights Commission 

Commission nationale des droits de 

 l’homme de la Mauritanie 

Commission nationale indépendante des  

 droits de l’homme du Burundi 

Commission on Human Rights of the 

 Philippines 

Conseil national des droits de l’homme du 

 Maroc 

Danish Institute for Human Rights  

Equality and Human Rights Commission 
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Global Alliance of National Human Rights Institutions 
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Human Rights Commission of Sierra Leone 

National Human Rights Commission of 

 Mexico  

National Human Rights Commission of  
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National Human Rights Commission of 

 Korea 

New Zealand Human Rights Commission  

Office of the Provedor for Human Rights  

 and Justice of Timor-Leste 

Office of Public Defender (Ombudsman) 

 of Georgia 

Ombudsman’s Office of the Republic of Latvia 

Scottish Human Rights Commission  

  Non-governmental organizations 

Action Canada for Population and 

 Development 
Action internationale pour la paix et le 

 développement dans la région des 

 Grands Lacs 

Action pour la protection des droits de 

 l’homme en Mauritanie 

Adalah: Legal Center for Arab 

 Minority Rights in Israel 

Africa culture internationale 

African Commission of Health and 

 Human Rights Promoters 

African Development Association 

African Regional Agricultural Credit 

 Association 

Africa Youths International 

 Development Foundation 

Agence internationale pour le 

 développement 

Agence pour les droits de l’homme 

Al-Hakim Foundation 

Al-Haq 

Aliran Kesedaran Negara National 

 Consciousness Movement 

Al-Khoei Foundation 

All China Women’s Federation 

Alliance Defending Freedom 

Allied Rainbow Communities 

 International 

Alsalam Foundation 

Al Zubair Charity Foundation 

American Association of Jurists 

Americans for Democracy and Human 

 Rights in Bahrain 

Amnesty International 

Anglican Consultative Council  

Anti-Slavery International 

Arab Centre for the Independence of the  

 Judiciary and the Legal Profession 

Arab Commission for Human Rights 

Arab NGO Network for Development 

Arab Organization for Human Rights 

Arab Penal Reform Organization  

Archbishop E Kataliko Actions for 

Africa “KAF” 

Ariel Foundation International 

Article 19: International Centre against 

 Censorship 

Asia Indigenous Peoples Pact 

Asian Centre for Human Rights 

Asian-Eurasian Human Rights Forum 

Asian Forum for Human Rights and 

 Development 

Asian Legal Resource Centre 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e  

 Transgéneros 
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Association burkinabé pour la survie de l’enfance 
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Association du développement et de la promotion des 

 droits de l’homme 

Association Dunenyo 

Association for the Prevention of Torture 

Association for Progressive Communications  

Association Ibn Sina pour le traitement 

 des malades et sinistrés 

Association mauritanienne pour la promotion du droit 

Association of Women for Action and Research 

Association “Paix” pour la lutte contre la contrainte 

 et l’injustice 

Association PANAFRICA 

Association points-cœur 

Association pour les victimes du monde 

Association pour l’action sociale et le développement 

Association solidarité internationale pour l’Afrique 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

Auspice Stella  

Badil Resource Center for Palestinian Residency 

 and Refugee Rights 

Baha’i International Community 

Beijing NGO Association for International Exchanges 

B’nai B’rith 

British Humanist Association 

Cairo Institute for Human Rights Studies 

Canners International Permanent Committee 

Caritas Internationalis  

Center for Economic and Social Rights 

Center for Global Nonkilling 
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Center for Reproductive Rights 

Centre catholique international de Genève 
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Centre pour les droits civils et politiques 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
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Centro de Estudios Legales y Sociales 

Centro Regional de Derechos Humanos y 
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Child Rights Connect 

China Association for Preservation and 

 Development of Tibetan Culture  



A/HRC/32/2 

GE.20-00546 184 

China Foundation for Poverty 

 Alleviation 

China NGO Network for International 

 Exchanges 

China Society for Human Rights Studies  

CIVICUS: World Alliance for Citizen 

 Participation  

Colombian Commission of Jurists 

Comisión Jurídica para el Autodesarrollo 

 de los Pueblos Originarios Andinos – 

 “Capaj” 

Comisión Mexicana de Defensa y  

 Promoción de los Derechos Humanos 

Comité international pour le respect et 

 l’application de la charte africaine des 

 droits de l’homme et des peuples  

Comité Permanente por la Defensa de los 

 Derechos Humanos 

Commission of the Churches on 

 International Affairs of the World 

 Council of Churches 

Commission to Study the Organization  

 of Peace 

Company of the Daughters of Charity of  

 St. Vincent de Paul 

Conscience and Peace Tax International  

Conseil de jeunesse pluriculturelle  

Conseil international pour le soutien à 

 des procès équitables et aux droits de  

 l’homme 

Coordinating Board of Jewish 

 Organizations 

December Twelfth Movement  

 International Secretariat 

Defence for Children International 

DiploFoundation 

Dominicans for Justice and Peace: Order  

 of Preachers 

East and Horn of Africa Human Rights  

 Defenders Project 

Eastern Sudan Women Development 

 Organization 

Ecumenical Alliance for Human Rights  

 and Development 

Ecumenical Federation of  

 Constantinopolitans 

Edmund Rice International  

Espace Afrique International 

European Centre for Law and Justice 

European Law Students’ Association 

European Solidarity towards Equal  

 Participation of People 

European Union of Jewish Students 

European Union of Public Relations 

Federación de Asociaciones de Defensa  

 y Promoción de los Derechos Humanos 

Federatie van Nederlandse Verenigingen 

 tot Integratie van Homoseksualiteit –  

 COC Nederland 

Federation of Cuban Women 

Fondation pour l’étude des relations  

 internationales et 

 du développement 

Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale  

Foodfirst Information and Action Network  

France Libertés: Fondation Danielle Mitterrand 

Franciscans International 

Freedom Now 

Friedrich Ebert Foundation  

Friends World Committee for Consultation 

Fundación Latinoamericana por los Derechos 

 Humanos y el Desarrollo Social  

Fundalatin 

Genève pour les droits de l’homme: 

 formation internationale 

Global Helping to Advance Women and Children 

Global Initiative for Economic, Social  

 and Cultural Rights 

Global Network for Rights and Development  

Helsinki Foundation for Human Rights 

Humanist Institute for Cooperation with 

 Developing Countries 

Human Rights Advocates 

Human Rights House Foundation 

Human Rights Information and Training Center 

Human Rights Law Centre 

Human Rights Now 

Human Rights Watch 

Il Cenacolo 

Indian Council of Education 

Indian Council of South America  

Indian Law Resource Centre 

Indigenous Information Network 

Indigenous People of Africa Coordinating Committee 

Initiatives of Change International 

Institut de Drets Humans de Catalunya 

Institut de la démocratie et de la coopération 

Institute for Planetary Synthesis 

Institute for Policy Studies 

Institute on Human Rights and the Holocaust 

Institut international pour la paix, la justice et 

 les droits de l’homme  

Integrated Youth Empowerment –  

 Common Initiative Group  

Inter-African Committee on Traditional Practices 

 Affecting the Health of Women and Children 

International Association against Torture 

International Association for Democracy in Africa 

International Association of Democratic Lawyers  

International Bar Association 

International Bridges to Justice 

International Career Support Association  

International Catholic Child Bureau 

International Catholic Migration Commission 

International Center for Not-for-Profit Law  

International Commission of Jurists 

International Council of Women 

International Detention Coalition  

International Educational Development 

International Federation for Human Rights Leagues 

International Federation for the Protection of the 

 Rights of Ethnic, Religious, Linguistic and Other 

 Minorities 

International Federation of Journalists 

http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=615596
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International Fellowship of  

 Reconciliation 

International Humanist and Ethical 

 Union 

International Human Rights Association 

 of American Minorities 

International Human Rights Observer, 

 Pakistan 

International Institute for Non-Aligned 

 Studies 

International Islamic Federation of  

 Student Organizations 

International-Lawyers.Org 

International Lesbian and Gay 

 Association 

International Movement against All  

 Forms of Discrimination and Racism  

International Movement ATD Fourth  

 World 

International Movement for Fraternal  

 Union among Races and Peoples 

International Muslim Women’s Union 

International Organization for the  

 Elimination of All Forms of Racial 

 Discrimination 

International Organization for the Right  
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International Peace Bureau 

International PEN 
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International Service for Human Rights  

International Volunteerism Organization  
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Jssor Youth Organization 
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 Development Centre 
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Liberal International (World Liberal  
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Lutheran World Federation 
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Make Mothers Matter International 
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 et de la démocratie 

ONG Hope International 
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http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=609330
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Universal Peace Federation 
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VIVAT International 

Women’s Federation for World Peace 

 International 
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Annex II 
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Item 5. Human rights bodies and mechanisms. 

Item 6. Universal periodic review. 

Item 7. Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories. 

Item 8. Follow-up to and implementation of the Vienna Declaration and Programme of 

Action. 

Item 9. Racism, racial discrimination, xenophobia and related forms of intolerance, 

follow-up to and implementation of the Durban Declaration and Programme of 

Action. 

Item 10. Technical assistance and capacity-building. 
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Annex III 

[English, French and Spanish only] 

  Documents issued for the thirty-second session 

Documents issued in the general series  

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/1 1 Annotations to the agenda for the thirty-
second session of the Human Rights Council 

A/HRC/32/2 1 Report of the Human Rights Council on its 
thirty-second session 

A/HRC/32/3-
E/CN.6/2016/8 

2 Report of the United Nations Entity for 
Gender Equality and the Empowerment of 
Women on the Activities of the United 
Nations Trust Fund in Support of Actions to 
Eliminate Violence against Women 

A/HRC/32/4 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Namibia 

A/HRC/32/4/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/5 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on the Niger 

A/HRC/32/5/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/6 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Mozambique 

A/HRC/32/6/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/7 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Estonia 

A/HRC/32/7/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/8 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Belgium 

A/HRC/32/8/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/9 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Paraguay 
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Documents issued in the general series  

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/9/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/10 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Denmark 

A/HRC/32/10/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/11 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Palau 

A/HRC/32/11/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/12 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Somalia 

A/HRC/32/12/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/13 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Seychelles 

A/HRC/32/13/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/14 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on the Solomon 
Islands 

A/HRC/32/14/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/15 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Latvia 

A/HRC/32/15/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/16 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Sierra Leone 

A/HRC/32/16/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/17 6 Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review on Singapore 
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Documents issued in the general series  

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/17/Add.1 6 Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments 
and replies presented by the State under 
review 

A/HRC/32/18 2 Situation of human rights of Rohingya 
Muslims and other minorities in Myanmar: 
report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

A/HRC/32/19 2, 3 Improving accountability and access to 
remedy for victims of business-related 
human rights abuse: report of the United 
Nations High Commissioner for Human 
Rights 

A/HRC/32/19/Corr.1 2, 3 Corrigendum 

A/HRC/32/19/Add.1 2, 3 Improving accountability and access to 
remedy for victims of business-related 
human rights abuse: explanatory notes for 
guidance 

A/HRC/32/20 2, 3 Practical recommendations for the creation 
and maintenance of a safe and enabling 
environment for civil society, based on good 
practices and lessons learned: report of the 
United Nations High Commissioner for 
Human Rights 

A/HRC/32/21 2, 3 Human rights and the regulation of civilian 
acquisition, possession and use of firearms: 
report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

A/HRC/32/22 2, 3 Best practices to counter the negative impact 
of corruption on the enjoyment of all human 
rights: report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

A/HRC/32/23 2, 3 Analytical study on the relationship between 
climate change and the human right of 
everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental 
health: report of the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human 
Rights 

A/HRC/32/24 2, 3 Outcome of the panel discussion on the 
adverse impact of climate change on States’ 
efforts to progressively realize the right of 
everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental 
health and related policies, lessons learned 
and good practices: summary report of the 
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

A/HRC/32/25 2, 3 Summary of the Human Rights Council 
panel discussion on the progress in and 
challenges of addressing human rights issues 
in the context of efforts to end the 
HIV/AIDS epidemic by 2030 
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Documents issued in the general series  

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/26 2, 5 Expert workshop to review the mandate of 
the Expert Mechanism on the Rights of 
Indigenous Peoples: report of the Office of 
the United Nations High Commissioner for 
Human Rights 

A/HRC/32/27 2, 6 Operations of the Voluntary Fund for 
Participation in the Universal Periodic 
Review: report of the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human 
Rights 

A/HRC/32/28 2, 6 Operations of the Voluntary Fund for 
Financial and Technical Assistance in the 
Implementation of the Universal Periodic 
Review: report of the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human 
Rights 

A/HRC/32/29 2, 9  Panel discussion on the incompatibility 
between democracy and racism: report of 
the United Nations High Commissioner for 
Human Rights 

A/HRC/32/30 2, 10 Human rights situation in Burundi: report of 
the United Nations High Commissioner for 
Human Rights 

A/HRC/32/31 3 Report of the Special Rapporteur on extreme 
poverty and human rights 

A/HRC/32/31/Add.1 3 Mission to Chile 

A/HRC/32/31/Add.2 3 Mission to Romania 

A/HRC/32/31/Add.3 3 Mission to Chile: comments by the State 

A/HRC/32/31/Add.4 3 Mission to Romania: comments by the State 

A/HRC/32/32 3 Report of the Special Rapporteur on the 
right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and 
mental health 

A/HRC/32/32/Add.1 3 Visit to Paraguay 

A/HRC/32/32/Add.2 3 Report of the Special Rapporteurs on the 
right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and 
mental health, on the sale of children, child 
prostitution and child pornography and on 
contemporary forms of slavery, including its 
causes and consequences on their joint visit 
to Nigeria 

A/HRC/32/32/Add.3 3 Mission to Paraguay: comments by the State 

A/HRC/32/33 3 Report of the Special Rapporteur on the 
right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and 
mental health 

A/HRC/32/34 3 Report of the Special Rapporteur on the 
independence of judges and lawyers 
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Documents issued in the general series  

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/34/Add.1 3 Mission to Guinea Bissau 

A/HRC/32/35 3 Report of the Special Rapporteur on the 
human rights of internally displaced persons 

A/HRC/32/35/Add.1 3 Mission to Iraq 

A/HRC/32/35/Add.2 3 Mission to the Syrian Arab Republic 

A/HRC/32/35/Add.3 3 Mission to the Philippines 

A/HRC/32/35/Add.4 3 Mission to Honduras 

A/HRC/32/35/Add.5 3 Mission to the Philippines: comments by the 
State 

A/HRC/32/35/Add.6 3 Mission to the Syrian Arab Republic: 
comments by the State 

A/HRC/32/35/Add.7 3 Mission to Iraq: comments by the State 

A/HRC/32/36 3 Report of the Special Rapporteur on the 
rights to freedom of peaceful assembly and 
of association 

A/HRC/32/36/Add.1 3 Mission to Chile 

A/HRC/32/36/Add.2 3 Mission to the Republic of Korea 

A/HRC/32/36/Add.3 3 Observations on communications 
transmitted to Governments and replies 
received 

A/HRC/32/36/Add.4 3 Mission to Chile: comments by the State 

A/HRC/32/36/Add.5 3 Mission to the Republic of Korea: comments 
by the State 

A/HRC/32/37 3 Report of the Special Rapporteur on the 
right to education 

A/HRC/32/37/Add.1 3 Mission to Fiji 

A/HRC/32/38 3 Report of the Special Rapporteur on the 
promotion and protection of the right to 
freedom of opinion and expression 

A/HRC/32/39 3 Report of the Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary 
executions on the right to life and the use of 
force by private security providers in law 
enforcement contexts 

A/HRC/32/39/Add.1 3 Mission to Ukraine 

A/HRC/32/39/Add.2 3 Follow-up to the mission of the Special 
Rapporteur to Mexico 

A/HRC/32/39/Add.3 3 Observations on communications 
transmitted to Governments and replies 
received 

A/HRC/32/39/Add.4 3 Revision of the United Nations Manual on 
the Effective Prevention and Investigation of 
Extra-legal, Arbitrary and Summary 
Executions 
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Documents issued in the general series  

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/39/Add.5 3 Mission to Ukraine: comments by the State  

A/HRC/32/39/Add.6 3 Mission to Mexico: comments by the State 

A/HRC/32/40 3 Report of the Special Rapporteur on the 
human rights of migrants on the impact of 
bilateral and multilateral trade agreements 
on the human rights of migrants 

A/HRC/32/41 3 Report of the Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and 
children 

A/HRC/32/41/Add.1 3 Mission to Jordan 

A/HRC/32/42 3 Report of the Special Rapporteur on 
violence against women, its causes and 
consequences 

A/HRC/32/42/Corr.1 3 Corrigendum 

A/HRC/32/42/Add.1 3 Mission to the Sudan 

A/HRC/32/42/Add.2 3 Mission to South Africa 

A/HRC/32/42/Add.3 3 Mission to Georgia 

A/HRC/32/42/Add.4 3 Mission to the Sudan: comments by the 
State 

A/HRC/32/42/Add.5 3 Mission to South Africa: comments by the 
State 

A/HRC/32/42/Add.6 3 Mission to Georgia: comments by the State 

A/HRC/32/43 3 Report of the Independent Expert on human 
rights and international solidarity 

A/HRC/32/43/Add.1 3 Mission to Morocco 

A/HRC/32/44 3 Report of the Working Group on the issue of 
discrimination against women in law and in 
practice 

A/HRC/32/44/Add.1 3 Mission to Senegal 

A/HRC/32/44/Add.2 3 Mission to the United States of America 

A/HRC/32/44/Add.3 3 Mission to Senegal: comments by the State 

A/HRC/32/45 3 Report of the Working Group on the issue of 
human rights and transnational corporations 
and other business enterprises 

A/HRC/32/45/Add.1 3 Mission to Brazil 

A/HRC/32/45/Add.2 3 Report of the Working Group on the issue of 
human rights and transnational corporations 
and other business enterprises on the Asia 
Forum on Business and Human Rights 

A/HRC/32/45/Add.3 3 Report of the Working Group on the issue of 
human rights and transnational corporations 
and other business enterprises on multi-
stakeholder engagement across “Protect, 
Respect and Remedy” – reflections from 
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Documents issued in the general series  

Symbol Agenda item  

   discussions at the 2015 annual United 
Nations Forum on Business and Human 
Rights 

A/HRC/32/45/Add.4 3 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas 
sobre la “Consulta regional para América 
Latina y el Caribe: Políticas públicas para la 
implementación de los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos, en el marco de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

A/HRC/32/46 3, 5 Summary of discussions of the Forum on 
Business and Human Rights 

A/HRC/32/47 4 Report of the commission of inquiry on 
human rights in Eritrea 

A/HRC/32/48 4 Report of the Special Rapporteur on the 
Situation of human rights in Belarus 

A/HRC/32/49 9 Report of the Special Rapporteur on 
contemporary forms of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related 
intolerance on combating glorification of 
Nazism, neo-Nazism and other practices that 
contribute to fuelling contemporary forms of 
racism, racial discrimination, xenophobia 
and related intolerance 

A/HRC/32/49/Corr.1 9 Corrigendum 

A/HRC/32/49/Add.1 3 Mission to Greece: comments by the State 

A/HRC/32/50 3 Report of the Special Rapporteur on 
contemporary forms of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related 
intolerance 

A/HRC/32/50/Add.1 3 Mission to Greece 

A/HRC/32/51 10 Report of the Chair of the Board of Trustees 
of the United Nations Voluntary Fund for 
Technical Cooperation in the Field of 
Human Rights 

A/HRC/32/52 10 Report of the Independent Expert on 
capacity-building and technical cooperation 
with Côte d’Ivoire in the field of human 
rights 

A/HRC/32/53 3, 4, 7, 9 
and 10 

Communications report of special 
procedures 

 

Documents issued in the conference room papers series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/CRP.1 4 Detailed findings of the commission of 
inquiry on human rights in Eritrea 
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Documents issued in the conference room papers series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/CRP.2 4 “They came to destroy”: ISIS Crimes 
against the Yazidis 

A/HRC/32/CRP.4 2 Promoting reconciliation, accountability 
and human rights in Sri Lanka 

 

Documents issued in the limited series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/L.1 3 Youth and human rights 

A/HRC/32/L.2 and Rev.1 3 Protection against violence and 
discrimination based on sexual orientation 
and gender identity 

A/HRC/32/L.3 10 Technical assistance and capacity-building 
in the field of human rights in Eritrea 

A/HRC/32/L.4  3 Regional arrangements for the promotion 
and protection of human rights 

A/HRC/32/L.5 and Rev.1 4 Situation of human rights in Eritrea 

A/HRC/32/L.6 3 Trafficking in persons, especially women 
and children: protecting victims of 
trafficking and people at risk of trafficking, 
especially women and children in conflict 
and post-conflict situations 

A/HRC/32/L.7 and Rev.1 3 Elimination of discrimination against 
women 

A/HRC/32/L.8 3 Human rights and arbitrary deprivation of 
nationality 

A/HRC/32/L.9 4 The human rights situation in the Syrian 
Arab Republic 

A/HRC/32/L.10 and Rev.1 4 Situation of human rights in Belarus 

A/HRC/32/L.11  3 Enhancement of international cooperation 
in the field of human rights 

A/HRC/32/L.12 3 The right to a nationality: women’s equal 
nationality rights in law and in practice 

A/HRC/32/L.13 3 Mandate of the Special Rapporteur on the 
human rights of internally displaced 
persons 

A/HRC/32/L.14 3 Impact of arms transfers on human rights 

A/HRC/32/L.15 3 Mandate of the Special Rapporteur on the 
right to food 

A/HRC/32/L.16 3 Human rights and international solidarity 

A/HRC/32/L.17 5 The Social Forum 

A/HRC/32/L.18 5 Declaration on the Right to Peace  

A/HRC/32/L.19 3 Business and human rights: improving 
accountability and access to remedy  
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Documents issued in the limited series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/L.20 3 The promotion, protection and enjoyment 
of human rights on the Internet 

A/HRC/32/L.21 10 Cooperation and assistance to Ukraine in 
the field of human rights  

A/HRC/32/L.22  3 Protection of the human rights of migrants: 
strengthening the promotion and protection 
of the human rights of migrants, including 
in large movements 

A/HRC/32/L.23 and Rev.1 3 Access to medicines in the context of the 
right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and 
mental health  

A/HRC/32/L.24 and Rev.1 3 Promoting the right of everyone to the 
enjoyment of the highest attainable 
standard of physical and mental health 
through enhancing capacity-building in 
public health 

A/HRC/32/L.25  3 Addressing the impact of multiple and 
interesting forms of discrimination and 
violence in the context of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related 
intolerance on the full enjoyment of all 
human rights by women and girls 

A/HRC/32/L.26 3 Mental health and human rights 

A/HRC/32/L.27  10 Capacity-building and technical 
cooperation with Côte d’Ivoire in the field 
of human rights 

A/HRC/32/L.28 and Rev.1 3 Accelerating efforts to eliminate violence 
against women: preventing and responding 
to violence against women and girls, 
including indigenous women and girls 

A/HRC/32/L.29 3 Civil society space  

A/HRC/32/L.30 and Rev.1 3 Realizing the equal enjoyment of the right 
to education by every girl  

A/HRC/32/L.31 and Rev.1 3 Elimination of female genital mutilation 

A/HRC/32/L.32 3 The rights of freedom of peaceful 
assembly and of association  

A/HRC/32/L.33 3 The right to education 

A/HRC/32/L.34 3 Human rights and climate change 

A/HRC/32/L.35 3 Protection of the family: role of the family 
in supporting the protection and promotion 
of human rights of persons with disabilities 

A/HRC/32/L.36 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.28 

A/HRC/32/L.37 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.28 

A/HRC/32/L.38 3 Amendment to draft resolution 



A/HRC/32/2 

197 GE.20-00546 

Documents issued in the limited series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/L.28 

A/HRC/32/L.39 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.28 

A/HRC/32/L.40 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.28 

A/HRC/32/L.41 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.28 

A/HRC/32/L.42 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.28 

A/HRC/32/L.43 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.28 

A/HRC/32/L.44 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.28 

A/HRC/32/L.45 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.28 

A/HRC/32/L.46 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.28 

A/HRC/32/L.47 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.32 

A/HRC/32/L.48 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.32 

A/HRC/32/L.49 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.32 

A/HRC/32/L.50 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.32 

A/HRC/32/L.51 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.52 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.53 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.54 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.55 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.56 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.57 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.58 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.59 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.60 3 Amendment to draft resolution 
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Documents issued in the limited series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.61 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.62 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.63 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.64 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.65 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.29 

A/HRC/32/L.66 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.4 

A/HRC/32/L.67 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.7/Rev.1 

A/HRC/32/L.68 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.7/Rev.1 

A/HRC/32/L.69 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.7/Rev.1 

A/HRC/32/L.70 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.7/Rev.1 

A/HRC/32/L.71 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.2/Rev.1 

A/HRC/32/L.72 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.2/Rev.1 

A/HRC/32/L.73 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.2/Rev.1 

A/HRC/32/L.74 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.2/Rev.1 

A/HRC/32/L.75 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.2/Rev.1 

A/HRC/32/L.76 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.2/Rev.1 

A/HRC/32/L.77 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.2/Rev.1 

A/HRC/32/L.78 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.2/Rev.1 

A/HRC/32/L.79 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.2/Rev.1 

A/HRC/32/L.80 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.2/Rev.1 

A/HRC/32/L.81 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.2/Rev.1 

A/HRC/32/L.82 3 Amendment to draft resolution 
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Documents issued in the limited series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/L.35 

A/HRC/32/L.83 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.35 

A/HRC/32/L.84 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.35 

A/HRC/32/L.85 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.20 

A/HRC/32/L.86 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.20 

A/HRC/32/L.87 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.20 

A/HRC/32/L.88 3 Amendment to draft resolution 
A/HRC/32/L.20 

A/HRC/32/L.89 3 Amendment to draft resolution 

A/HRC/32/L.35 

 

Documents issued in the Government series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/G/1 4 Note verbale dated 12 May 2016 from the 
Permanent Mission of Armenia to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

A/HRC/32/G/2 4 Note verbale dated 17 May 2016 from the 
Permanent Mission of Armenia to the United 
Nations office at Geneva addressed to the 
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

A/HRC/32/G/3 4 Note verbale dated 17 May 2016 from the 
Permanent Mission of Armenia to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

A/HRC/32/G/4 3, 9 Note verbale dated 26 May 2016 from the 
Permanent Mission of Armenia to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

A/HRC/32/G/5 4 Note verbale dated 24 May 2016 from the 
Permanent Mission of the Syrian Arab Republic 
to the United Nations Office and other 
international organizations in Geneva addressed 
to the secretariat of the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/6 4 Letter dated 7 June 2016 from the Permanent 
Representative of the Democratic People’s 
Republic of Korea to the United Nations Office 
at Geneva addressed to the President of the 
Human Rights Council 
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Documents issued in the Government series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/G/7 4 Letter dated 10 June 2016 from the Permanent 
Representative of the Democratic People’s 
Republic of Korea to the United Nations Office 
at Geneva addressed to the President of the 
Human Rights Council 

A/HRC/32/G/8 4 Letter dated 13 June 2016 from the Permanent 
Representative of Georgia to the United Nations 
Office at Geneva addressed to the President of 
the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/9 2 Note verbale dated 18 June 2016 from the 
Permanent Mission of Myanmar to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

A/HRC/32/G/10 4 Note verbale dated 16 June 2016 from the 
Permanent Mission of Eritrea to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 

A/HRC/32/G/11 4 Note verbale dated 21 June 2016 from the 
Permanent Mission of Burundi to the United 
Nations Office and other international 
organizations in Geneva addressed to the Office 
of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights 

A/HRC/32/G/12 4 Letter dated 24 June 2016 from the Permanent 
Representative of Azerbaijan to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/13 4 Letter dated 24 June 2016 from the Permanent 
Representative of Azerbaijan to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/14 4 Letter dated 24 June 2016 from the Permanent 
Representative of Azerbaijan to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/15 4 Letter dated 24 June 2016 from the Permanent 
Representative of Azerbaijan to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/16 4 Letter dated 24 June 2016 from the Permanent 
Representative of Azerbaijan to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/17 4 Letter dated 24 June 2016 from the Permanent 
Representative of Azerbaijan to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/18 4 Letter dated 24 June 2016 from the Permanent 
Representative of Azerbaijan to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
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   President of the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/19 4 Letter dated 24 June 2016 from the Permanent 
Representative of Azerbaijan to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/20 4 Letter dated 29 June 2016 from the Permanent 
Representative of Azerbaijan to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/21 4 Letter dated 29 June 2016 from the Permanent 
Representative of Azerbaijan to the United 
Nations Office at Geneva addressed to the 
President of the Human Rights Council 

A/HRC/32/G/22 4 Note verbale date 8 July 2016 from the 
Permanent Mission of the Democratic People’s 
Republic of Korea to the United Nations Office 
at Geneva addressed to the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights 

 

Documents issued in the non-governmental organization series 
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   A/HRC/32/NGO/1 9 Written statement submitted by the Sovereign 
Military Order of the Temple of Jerusalem 
(OSMTH), a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/32/NGO/2 3 Written statement submitted by the Sovereign 
Military Order of the Temple of Jerusalem 
(OSMTH), a non-governmental organization in 
special consultative status  

A/HRC/32/NGO/3 3 Joint written statement submitted by the Asian 
Legal Resource Centre, CIVICUS: World 
Alliance for Citizen Participation, non-
governmental organizations in general 
consultative status, International Service for 
Human Rights, Amnesty International, Asian 
Forum for Human Rights and Development, 
Baha’i International Community, Cairo Institute 
for Human Rights Studies, Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS) Asociación Civil, 
Commonwealth Human Rights Initiative, East 
and Horn of Africa Human Rights Defenders 
Project, Human Rights Law Centre, Human 
Rights Watch, International Commission of 
Jurists, International Federation for Human 
Rights Leagues, non-governmental 
organizations in special consultative status, 
Article 19 – International Centre Against 
Censorship, non-governmental organization on 
the roster 

A/HRC/32/NGO/4 3 Joint written statement submitted by the Asian 
Legal Resource Centre, CIVICUS: World 
Alliance for Citizen Participation, non-
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   governmental organizations in general 
consultative status, International Service for 
Human Rights, Amnesty International, Asian 
Forum for Human Rights and Development, 
Baha’i International Community, Cairo Institute 
for Human Rights Studies, Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS) Asociación Civil, 
Commonwealth Human Rights Initiative, East 
and Horn of Africa Human Rights Defenders 
Project, Human Rights Law Centre, Human 
Rights Watch, International Commission of 
Jurists, International Federation for Human 
Rights Leagues, non-governmental 
organizations in special consultative status, 
Article 19: International Centre Against 
Censorship, non-governmental organization on 
the roster 

A/HRC/32/NGO/5 3 Joint written statement submitted by the Asian 
Legal Resource Centre, CIVICUS: World 
Alliance for Citizen Participation, non-
governmental organizations in general 
consultative status, International Service for 
Human Rights, Amnesty International, Asian 
Forum for Human Rights and Development, 
Baha’i International Community, Cairo Institute 
for Human Rights Studies, Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS) Asociación Civil, 
Commonwealth Human Rights Initiative, East 
and Horn of Africa Human Rights Defenders 
Project, Human Rights Law Centre, Human 
Rights Watch, International Commission of 
Jurists, International Federation for Human 
Rights Leagues, non-governmental 
organizations in special consultative status, 
Article 19: International Centre Against 
Censorship, non-governmental organization on 
the roster 

A/HRC/32/NGO/6 4 Exposé écrit présenté par l’Association pour 
l’action sociale et le développement, 
organisation non gouvernementale dotée du 
statut consultatif spécial 

A/HRC/32/NGO/7 3 Written statement submitted by the World 
Muslim Congress, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/8 7 Exposición escrita presentada por la Asociación 
Cubana de las Naciones Unidas (Cuban United 
Nations Association), organización no 
gubernamental reconocida como entidad 
consultiva especial 

A/HRC/32/NGO/9 3 Written statement submitted by the International 
Organization for the Right to Education and 
Freedom of Education (OIDEL), a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/10 4 Written statement submitted by the International 
Organization for the Elimination of All Forms 
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   of Racial Discrimination (EAFORD), a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/11 7 Joint written statement submitted by the 
International Organization for the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination 
(EAFORD), Arab Organization for Human 
Rights, Organisation Mondiale des associations 
pour l’éducation prénatale, Union of Arab 
Jurists, non-governmental organizations in 
special consultative status, International 
Education Development, Inc., World Peace 
Council, non-governmental organizations on the 
roster 

A/HRC/32/NGO/12 3 Joint written statement submitted by the 
International Organization for the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination 
(EAFORD), Arab Organization for Human 
Rights, Organisation Mondiale des associations 
pour l’éducation prénatale, Union of Arab 
Jurists, non-governmental organizations in 
special consultative status, International 
Education Development, Inc., World Peace 
Council, non-governmental organizations on the 
roster 

A/HRC/32/NGO/13 4 Written statement submitted by the World 
Muslim Congress, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/14 3 Joint written statement submitted by the 
Ewiiaapaayp Band of Kumeyaay Indians, 
National Congress of American Indians, Native 
American Rights Fund, non-governmental 
organizations in special consultative status, 
Indian Law Resource Centre, non-governmental 
organization on the roster 

A/HRC/32/NGO/15 3 Joint written statement submitted by the 
Ewiiaapaayp Band of Kumeyaay Indians, 
National Congress of American Indians, Native 
American Rights Fund, non-governmental 
organizations in special consultative status, 
Indian Law Resource Centre, non-governmental 
organization on the roster 

A/HRC/32/NGO/16 8 Exposé écrit présenté par l’Institut international 
pour la paix, la justice et les droits de l’Homme- 
IIPJDH, organisation non gouvernementale 
dotée du statut consultatif spécial 

A/HRC/32/NGO/17 4 Written statement submitted by the International 
Educational Development, Inc., a non-
governmental organization on the roster 

A/HRC/32/NGO/18 3 Written statement submitted by the Khiam 
Rehabilitation Center for Victims of Torture, a 
non-governmental organization in special 
consultative status  
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   A/HRC/32/NGO/19 6 Written statement submitted by the Khiam 
Rehabilitation Center for Victims of Torture, a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/20 4 Written statement submitted by the Khiam 
Rehabilitation Center for Victims of Torture, a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/21 4 Written statement submitted by the Society for 
Threatened Peoples, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/22 7 Written statement submitted by the Norwegian 
Refugee Council, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/23 3 Written statement submitted by the Defence for 
Children International, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/24 3 Written statement submitted by the Society for 
Threatened Peoples, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/25 4 Written statement submitted by the Society for 
Threatened Peoples, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/26 4 Written statement submitted by the Society for 
Threatened Peoples, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/27 4 Written statement submitted by the Society for 
Threatened Peoples, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/28 3 Written statement submitted by Equality Now 
and Equal Rights Trust, non-governmental 
organizations in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/29 4 Written statement submitted by European 
Centre for Law and Justice/Centre Européen 
pour le droit, la justice et les droits de l’homme, 
a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/30 3 Written statement submitted by European 
Centre for Law and Justice/Centre Européen 
pour le droit, la Justice et les droits de l’homme, 
a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/31 10 Exposé écrit présenté conjointement par 
Franciscans International, organisation non 
gouvernementale dotée du statut consultatif 
général, International Catholic Child Bureau, 
organisation non gouvernementale dotée du 
statut consultatif spécial 

A/HRC/32/NGO/32 3 Written statement submitted by the International 
Catholic Child Bureau, a non-governmental 
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   organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/33 6 Exposición escrita presentada por International 
Catholic Child Bureau, organización no 
gubernamental reconocida como entidad 
consultiva especial 

A/HRC/32/NGO/34 3 Written statement submitted by Reporters sans 
frontières international, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/35 4 Written statement submitted by Americans for 
Democracy and Human Rights in Bahrain, a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/36 4 Written statement submitted by Alsalam 
Foundation, a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/32/NGO/37 4 Written statement submitted by the Iraqi 
Development Organization, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/38 4 Written statement submitted by Nazra for 
Feminist Studies, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/39 3 Written statement submitted by Aliran 
Kesedaran Negara National Consciousness 
Movement, a non-governmental organization on 
the roster 

A/HRC/32/NGO/40 3 Written statement submitted by the Maarij 
Foundation for Peace and Development, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/41 3 Written statement submitted by the Maarij 
Foundation for Peace and Development, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/42 9 Written statement submitted by the Maarij 
Foundation for Peace and Development, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/43 7 Written statement submitted by the Palestinian 
Return Centre, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/44 4 Written statement submitted by the Palestinian 
Return Centre, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/45 4 Written statement submitted by the Palestinian 
Return Centre, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/46 3 Written statement submitted by Liberal 
International (World Liberal Union), a non-
governmental organization in general 
consultative status 
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   A/HRC/32/NGO/47 4 Written statement submitted by Prahar, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/48 3 Written statement submitted by Prahar, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/49 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/50 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/51 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/52 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/53 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/54 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/55 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/56 3 Written statement submitted by the Asian Legal 

Resource Centre, a non-governmental 

organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/57 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/58 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/59 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/60 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/61 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/62 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 
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   A/HRC/32/NGO/63 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/64 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/65 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/66 3 Written statement submitted by the Asian Legal 
Resource Centre, a non-governmental 
organization in general consultative status 

A/HRC/32/NGO/67 3 Written statement submitted by Jssor Youth 
Organization, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/68 4 Written statement submitted by Jssor Youth 
Organization, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/69 3 Written statement submitted by the 
Marangopoulos Foundation for Human Rights, 
a non-governmental organization in special 
consultative status  

A/HRC/32/NGO/70 3 Joint written statement submitted by Save the 
Children International, a non-governmental 
organization in general consultative status, the 
International Detention Coalition, Terre Des 
Hommes Federation Internationale, non-
governmental organizations in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/71 6 Written statement submitted by the Asian 
Forum for Human Rights and Development, a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/72 2 Written statement submitted by the Pasumai 
Thaayagam Foundation, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/73 3 Written statement submitted by the Society 
Studies Centre (MADA ssc), a non-
governmental organization in special 
consultative status  

A/HRC/32/NGO/74 3 Written statement submitted by the Federation 
of Western Thrace Turks in Europe, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/75 4 Written statement submitted by the Association 
des étudiants tamouls de France, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/76 4 Written statement submitted by the Association 
des étudiants tamouls de France, a non-
governmental organization in special 
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   consultative status 

A/HRC/32/NGO/77 3 Joint written statement by Terre Des Hommes 
Federation Internationale, Defence for Children 
International, Verein Sudwind 
Entwicklungspolitik, Vienna Institute for 
Development and Cooperation, non-
governmental organizations in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/78 3 Written statement submitted by Child Rights 
Connect, a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/32/NGO/79 4 Joint written statement submitted by the 
International Youth and Student Movement for 
the United Nations, a non-governmental 
organization in general consultative status, 
International-Lawyers.Org, the Arab 
Organization for Human Rights, the 
International Organization for the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination, the 
Organisation Mondiale des associations pour 
l’éducation prénatale, the Union of Arab Jurists, 
non-governmental organizations in special 
consultative status, International Education 
Development, Inc., World Peace Council, non-
governmental organizations on the roster 

A/HRC/32/NGO/80 9 Written statement submitted by the International 
Youth and Student Movement for the United 
Nations, a non-governmental organization in 
general consultative status 

A/HRC/32/NGO/81 9 Written statement submitted by the International 
Youth and Student Movement for the United 
Nations, a non-governmental organization in 
general consultative status 

A/HRC/32/NGO/82 2 Joint written statement submitted by the 
International Youth and Student Movement for 
the United Nations, World Federation of 
Democratic Youth (WFDY), non-governmental 
organizations in general consultative status, 
American Association of Jurists, France 
Libertés: Fondation Danielle Mitterrand, 
International-Lawyers.Org., Permanent 
Assembly for Human Rights, World Barua 
Organization (WBO), non-governmental 
organizations in special consultative status, 
International Educational Development, Inc., 
Liberation, Mouvement contre le racisme et 
pour l’amitié entre les peuples, non-
governmental organizations on the roster 

A/HRC/32/NGO/83 3 Written statement submitted by Human Rights 
Now, a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/32/NGO/84 3 Written statement submitted by Human Rights 
Now, a non-governmental organization in 
special consultative status 
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   A/HRC/32/NGO/85 3 Written statement submitted by Human Rights 
Now, a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/32/NGO/86 4 Written statement submitted by the Association 
des étudiants tamouls de France, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/87 7 Joint written statement submitted by the Cairo 
Institute for Human Rights Studies, Al-Haq, 
Law in the Service of Man, non-governmental 
organizations in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/88 3 Written statement submitted by the Association 
for Progressive Communications (APC), a non-
governmental organization in general 
consultative status  

A/HRC/32/NGO/89 3 Written statement submitted by the Association 
for Progressive Communications (APC), a non-
governmental organization in general 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/90 4 Joint written statement submitted by 
Association des étudiants tamouls de France, 
Association Solidarité Internationale pour 
l’Afrique (SIA), Integrated Youth 
Empowerment – Common Initiative Group 
(I.Y.E. – C.I.G.), Society for Development and 
Community Empowerment, non-governmental 
organizations in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/91 4 Written statement submitted by Association des 
étudiants tamouls de France, non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/92 9 Written statement submitted by the December 
Twelfth Movement International Secretariat, a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/93 7 Written statement submitted by the Cairo 
Institute for Human Rights Studies, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/94 4 Joint written statement submitted by the 
Association des étudiants tamouls de France, 
Association Bharathi Centre Culturel Franco-
Tamoul, Association Burkinabé pour la Survie 
de l’Enfance, Association Mauritanienne pour 
la promotion du droit, Association Solidarité 
Internationale pour l’Afrique (SIA), Integrated 
Youth Empowerment – Common Initiative 
Group (I.Y.E. – C.I.G.), Society for 
Development and Community Empowerment, 
non-governmental organizations in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/95 7 Written statement submitted by Amuta for NGO 
Responsibility, a non-governmental 
organization in special consultative status 
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   A/HRC/32/NGO/96 3 Joint written statement submitted by the 
International Youth and Student Movement for 
the United Nations, non-governmental 
organization in general consultative status, 
International-Lawyers.Org., Arab Organization 
for Human Rights, the International 
Organization for the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination, Organisation 
mondiale des associations pour l’éducation 
prénatale, the Union of Arab Jurists, non-
governmental organizations in special 
consultative, Inc., World Peace Council, non-
governmental organization on the roster  

A/HRC/32/NGO/97 3 Written statement submitted by International-
Lawyers.Org, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/98 3 Written statement submitted by International-
Lawyers.Org, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/99 3 Written statement submitted by International-
Lawyers.Org, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/100 4 Joint written statement submitted by the 
International Youth and Student Movement for 
the United Nations, a non-governmental 
organization in general consultative status, 
International-Lawyers.Org., the International 
Organization for the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination, Organisation 
mondiale des associations pour l’éducation 
prénatale, the Union of Arab Jurists, non-
governmental organizations in special 
consultative status, International Educational 
Development, Inc., World Peace Council, non-
governmental organizations on the roster 

A/HRC/32/NGO/101 4 Written statement submitted by the Agence 
pour les droits de l’homme, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/102 4 Written statement submitted by the Agence 
pour les droits de l’homme, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/103 4 Written statement submitted by Amnesty 
International, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/104 2 Written statement submitted by Amnesty 
International, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/105 3 Written statement submitted by Amnesty 
International, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/106 3 Written statement submitted by Amnesty 
International, a non-governmental organization 
in special consultative status 
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   A/HRC/32/NGO/107 3 Written statement submitted by the International 
Federation of University Women, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/108 3 Written statement submitted by the Jammu and 
Kashmir Council for Human Rights (JKCHR), a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/109 4 Written statement submitted by the Jammu and 
Kashmir Council for Human Rights (JKCHR), a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/110 1 Exposé écrit présenté par l’Observatoire 
mauritanien des droits de l’homme et de la 
démocratie, organisation non gouvernementale 
dotée du statut consultatif spécial 

A/HRC/32/NGO/111 4 Written statement submitted by Shia Rights 
Watch, a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/32/NGO/112 4 Written statement submitted by Shia Rights 
Watch, a non-governmental organization in 
special consultative status 

A/HRC/32/NGO/113 4 Written statement submitted by the Conseil 
international pour le soutien à des procès 
équitables et aux droits de l’homme, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/114 4 Written statement submitted by the Conseil 
international pour le soutien à des procès 
équitables et aux droits de l’homme, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/115 4 Written statement submitted by the Conseil 
international pour le soutien à des procès 
équitables et aux droits de l’homme, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/116 4 Written statement submitted by the Conseil 
international pour le soutien à des procès 
équitables et aux droits de l’homme, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/117 4 Written statement submitted by the Conseil 
international pour le soutien à des procès 
équitables et aux droits de l’homme, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/118 4 Written statement submitted by the Conseil 
international pour le soutien à des procès 
équitables et aux droits de l’homme, a non-
governmental organization in special 
consultative status 
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   A/HRC/32/NGO/119 4 Written statement submitted by the Conseil 
international pour le soutien à des procès 
équitables et aux droits de l’homme, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/120 4 Joint written statement submitted by 
International PEN, the International Press 
Institute, Reporters sans frontières, non-
governmental organizations in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/121 4 Joint written statement submitted by 
International PEN, the Center for Inquiry, the 
International Press Institute, Reporters sans 
frontières, European Humanist Federation, 
International Humanist and Ethical Union, 
Freemuse, non-governmental organizations in 
special consultative status, the International 
Publishers Association, non-governmental 
organization on the roster 

A/HRC/32/NGO/122 4 Written statement submitted by Amnesty 
International, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/123 3 Exposición escrita presentada por la Comité 
Permanente por la Defensa de los Derechos 
Humanos, organización no gubernamental 
reconocida como entidad consultiva especial 

A/HRC/32/NGO/124 3 Exposición escrita presentada por la Comité 
Permanente por la Defensa de los Derechos 
Humanos, organización no gubernamental 
reconocida como entidad consultiva especial 

A/HRC/32/NGO/125 3 Written statement submitted by Liberation, a 
non-governmental organization on the roster 

A/HRC/32/NGO/126 4 Written statement submitted by Liberation, a 
non-governmental organization on the roster 

A/HRC/32/NGO/127 8 Written statement submitted by the Centre for 
Human Rights and Peace Advocacy, a non-
governmental organization on in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/128 2 Written statement submitted by the Centre for 
Human Rights and Peace Advocacy, a non-
governmental organization on in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/129 9 Written statement submitted by the Centre for 
Human Rights and Peace Advocacy, a non-
governmental organization on in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/130 6 Written statement submitted by the Centre for 
Human Rights and Peace Advocacy, a non-
governmental organization on in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/131 3 Written statement submitted by the Centre for 
Human Rights and Peace Advocacy, a non-
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   governmental organization on in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/132 4 Written statement submitted by the Centre for 
Human Rights and Peace Advocacy, a non-
governmental organization on in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/133 3 Written statement submitted by the Federación 
de Asociaciones de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/134 3 Written statement submitted by the World 
Barua Organization, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/135 3 Written statement submitted by the World 
Barua Organization, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/136 3 Written statement submitted by the World 
Barua Organization, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/137 3, 8 Written statement submitted by the World 
Young Women’s Christian Association, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/138 3 Exposición escrita presentada por la Federación 
de Mujeres Cubanas (Federation of Cuban 
Women), organización no gubernamental 
reconocida como entidad consultiva especial 

A/HRC/32/NGO/139 2 Written statement submitted by the 
Organisation international pour les pays les 
moins avancés (OIPMA), a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/140 7 Joint written statement submitted by the BADIL 
Resource Center for Palestinian Residency and 
Refugee Rights, Al-Haq, non-governmental 
organizations in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/141 4 Written statement submitted by the Human 
Rights League of the Horn of Africa, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/142 3 Written statement submitted by Auspice Stella, 
a non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/143 3 Exposición escrita presentada por la Permanent 
Assembly for Human Rights (APDH), 
organización no gubernamental reconocida 
como entidad consultiva especial 

A/HRC/32/NGO/144 2, 3 Exposición escrita presentada por la Women’s 
International Democratic Federation, 
organización no gubernamental reconocida 
como entidad consultiva especial 
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   A/HRC/32/NGO/145 3 Written statement submitted by the International 
Career Support Association, a non-
governmental organization in special 
consultative status  

A/HRC/32/NGO/146 2 Written statement submitted by the International 
Career Support Association, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/147 2 Written statement submitted by the International 
Career Support Association, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/148 2 Written statement submitted by the International 
Career Support Association, a non-
governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/149 4 Written statement submitted by the Sudanese 
Women General Union, a non-governmental 
organization in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/150 4 Written statement submitted by the Association 
Solidarité Internationale pour l’Afrique (SIA), a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/151 4 Written statement submitted by the Association 
Solidarité Internationale pour l’Afrique (SIA), a 
non-governmental organization in special 
consultative status 

A/HRC/32/NGO/152 3 Exposición escrita presentada por la Comité 
Permanente por la Defensa de los Derechos 
Humanos, organización no gubernamental 
reconocida como entidad consultiva especial 

A/HRC/32/NGO/153 3 Written statement submitted by Privacy 
International, a non-governmental organization 
in special consultative status 

A/HRC/32/NGO/154 3 Written statement submitted by the 
Commonwealth Human Rights Initiative, a non-
governmental organization in special 
consultative status  

A/HRC/32/NGO/155 3 Joint written statement submitted by 
Soroptimist International, a non-governmental 
organization in general consultative status, 
OIDEL, Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII, Association Points-Coeur, Commission 
africaine des promoteurs de la santé et des 
droits de l’homme, Graduate Women 
International (International Federation of 
University Women), Istituto Internazionale 
Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco 
(IIMA), International Volunteerism 
Organization for Women, Education and 
Development – VIDES, Pax Romana 
(International Catholic Movement for 
Intellectual and Cultural Affairs and 
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   International Movement of Catholic Students), 
Soroptimist International and Teresian 
Association, non-governmental organizations in 
special consultative status 

A/HRC/32/NGO/156 3 Exposé écrit présenté par Drepavie, 

organisation non gouvernementale dotée du 

statut consultatif special 

 

Documents issued in the national institutions series 

Symbol Agenda item  

   A/HRC/32/NI/1 3 Guatemala: Office of the Human Rights 
Advocate 

A/HRC/32/NI/2 3 Written submission by the Azerbaijan Human 
Rights Commissioner (Ombudsman) 

A/HRC/32/NI/3 3 Written submission by the Great Britain 
Equality and Human Rights Commission 

A/HRC/32/NI/4 5 Written submission by the Azerbaijan: Human 
Rights Commissioner (Ombudsman) 

A/HRC/32/NI/5 6 Written submission by the Human Rights 
Commission of Malaysia (SUHAKAM) 

A/HRC/32/NI/6 6 Written submission by the Ombudsman of the 
Republic of Latvia 

A/HRC/32/NI/7 3 Guatemala: Office of the Human Rights 
Advocate 

A/HRC/32/NI/8 3 Written submission by the Working Group on 
Business and Human Rights of the Global 
Alliance of National Human Rights Institutions 

A/HRC/32/NI/9 3 Written submission by the Republic of Korea 
National Human Rights Commission 

A/HRC/32/NI/10 3 Written submission by the South Africa Human 

Rights Commission 
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 الراب  املرفق

 جملررررس عيررررنهم الرررررين اخلاصررررة اإلجررررراءات إطررررار يف برررروالايت املكلفررررون  
 والثالثني الثانية تهدور  يف اإلنسان حقوق

 تعسفاا  أو موجزة إبجراءات أو القضاء خارج اإلعدام حباالت املعنية اخلاصة املقررة  

 )فرنسا( كاالمار  أنييس

 املعتقد أو الدين حبرية املعين اخلاص املقرر  

 )ملديف( شهيد أمحد

 التعليم يف ابحلق املعنية اخلاصة املقررة  

 فاسو( )بوركينا بويل كومبو

 الدميقراطية الشعبية كوراي  مجهورية يف اإلنسان حقوق حبالة املعين اخلاص املقرر  

 )األرجنتني( كينتاان  أوخيا توماس

 األعمال مؤسسات من وغيها الوطنية عرب والشركات اإلنسان حقوق مبسألة املعين العامل الفريق  
 أخرى( ودول الغربية أورواب دول جمموعة إىل ينتم  )عضو

 األمريكية( املتحدة )الوالايت اماساسرتير  أنيتا
    


