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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته السادسة عشرة يف الفترة      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ يف    ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف اجللسة فاسو بوركيناواسُتعرضت احلالة يف . ٢٠١٣مايو / أيار٣أبريل إىل   /سان ني ٢٢من  

 الـسيدة جـويل     فاسو بوركيناوترأست وفد   . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٢الثانية املعقودة يف    
واعتمـد الفريـق   .  نينيا، وزيرة حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة   -برودونس سومدا   
  .٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦ يف جلسته العاشرة املعقودة يف فاسو بوركيناالعامل التقرير عن 

، اختار جملس حقوق اإلنسان اجملموعة التالية من        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
إندونيـسيا  :  وهـم  فاسـو  بوركينالتيسري استعراض احلالة يف     ) اجملموعة الثالثية (املقررين  
  .وبنن وآيرلندا

 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :فاسو بوركينا، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف ١٦/٢١ القرار

ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدمان وفق ــايب مق ــرض كت ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/16/BFA/1(؛  

ان جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـس           )ب(  
  ؛)Corr.1 وA/HRC/WG.6/16/BFA/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ج(  
  ).A/HRC/WG.6/16/BFA/3) (ج(١٥ للفقرة

، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة مسائل أعدهتا سـلفاً          فاسو بوركيناوأحيلت إىل     -٤
املكـسيك واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى          وسـلوفينيا و  إسبانيا واجلبل األسود    

وميكن االطالع على هذه املسائل علـى املوقـع الـشبكي اخلـارجي             . الشمالية وآيرلندا
  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 نينيا، وزيرة حقوق اإلنسان والنهوض -ربت السيد جويل سومدا بادئ ذي بدء، أع    -٥

 بتقـدمي التقريـر الثـاين       فاسـو  بوركينـا ، عن فرحة وفد     فاسو بوركيناحبس املواطَنة يف    
وأشارت بعد ذلك إىل    .  أمام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       فاسو بوركينال
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.  تبادل وجهات النظر على حنو صريح ومثمـر        أن تشكيل الوفد من مؤسسات عدة سيسهِّل      
والحظت الوزيرة، إضافة إىل ذلك، أن االستعراض الدوري الشامل، الذي يستند إىل تقيـيم      
دوري للسياسات والتدابري اليت ُنفذت وإىل جتديد االلتزامات، منسجم مع سياسـة بلـدها              

  .لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ملقدَّم وثيقة حتظى بتوافق اآلراء وأُعدت علـى حنـو          وأوضحت الوزيرة أن التقرير ا      -٦

 منذ االستعراض   فاسو بوركيناتشاركي وشامل مما يدل على تطور حالة حقوق اإلنسان يف           
  .السابق

 نينيا عن تطور اإلطار املعياري، أشـارت إىل         -ويف معرض حديث السيدة سومدا        -٧
اشية مع املعايري الدوليـة املتعلقـة       اعتماد عدة نصوص غايُتها جعل التشريعات الوطنية متم       

ومن ناحية أخرى، ُيرتقب إدخال تعـديل علـى قـانون العقوبـات يف              . حبقوق اإلنسان 
 ال سيما من خالل مشاريع إعادة قراءة قانون العقوبات وقانون اإلجـراءات             فاسو بوركينا

  .اجلنائية بغية مراعاة الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان
ؤسسي، تشتمل التعديالت باخلصوص على جعل اللجنة الوطنيـة         وعلى الصعيد امل    -٨

، وتكريس زعيمٍ للمعارضة السياسية، وإنشاء جملـس        )١(حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس    
وطين ملكافحة ختان اإلناث، وإنشاء جملس وطين للشؤون اجلنسانية، وتعزيز قدرات السلطة            

  .، ُحّددت إطارات للحوار والتشاوروباإلضافة إىل ذلك. العليا ملراقبة الدولة
وأضاف الوفد بأنه مت اعتماد استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة السالم والتسامح من أجل               -٩

 فاسو بوركيناوعالوة على ذلك، تدخل رئيس      . تعزيز التعايش السلمي بني الطوائف واألديان     
  .يف عدة نزاعاتبشكل قوي يف عمليات إعادة السالم يف أفريقيا عن طريق التوسط 

وعلى صعيد سياسات التنمية، مت اعتماد استراتيجية تسريع النمو واستدامة التنميـة              -١٠
  . إىل اقتصاد منِتج وحتسني مستوى معيشة السكانفاسو بوركينابغرض حتويل 

 على بعض االتفاقيات الدولية     فاسو بوركيناوفيما خيص الصكوك الدولية، صدقت        -١١
ا إال أهنا تدرك أنه ال يزال عليها بذل جهود من أجل التـصديق علـى                املذكورة يف تقريره  

اتفاقيات أخرى، وال سيما منها الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص             
  .باحلقوق املدنية والسياسية

وبّين الوفد أيضاً أن أنشطة إعالمية قد ُنظمت لفائدة السكان وأن جلنـة وطنيـة                 -١٢
وفيما يتعلق بالوفـاء بااللتزامـات      . عة قد أُنشئت وأن خطة عمل وطنية قد اعُتمدت        للمتاب

 أو قدمت تقارير وجب تقدميها إىل هيئات املعاهدات وتـرد           فاسو بوركيناالدولية، عرضت   
  .قائمةٌ هبا يف التقرير

__________ 

 / كـانون األول   ٢٠، بتـاريخ    ٤٨/١٣٤املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية، قرار اجلمعية العامـة           )١(
 .١٩٩٣ ديسمرب
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وباإلضافة إىل ذلك، جيري تنفيذ العديد من التدابري األخرى يف جمـاالت التعلـيم                -١٣
القضاء ومحاية حقوق اإلنسان والدفاع عنها، من أجل حتسني حالة حقـوق اإلنـسان يف               و

إال أن مثة إكراهات وصعوبات ال تزال قائمة ترتبط خاصة باستمرار بعـض             . الواقع امليداين 
املمارسات التقليدية الضارة واألمية واالفتقار املتزايد إىل حس املواطنة واجلهـل بالنـصوص             

  .لة موارد الدولةوفقر السكان وق
وال يزال التحدي الرئيس يتمثل يف السعي إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان عـن                 -١٤

  .طريق تنفيذ سياسة وطنية حلقوق اإلنسان وحس املواطَنة وتنفيذ خطة العمل املتعلقة هبا
  .وفيما خيص املسائل املطروحة كتابةً، قدم الوفد اإلجابات الواردة أدناه  -١٥
 خيص توطيد اإلطار القضائي حلماية حقوق اإلنسان، جتري مشاورات وزاريـة            وفيما  -١٦

من أجل جعل التشريعات الوطنية متماشية مع املعايري الدولية ومـن أجـل التـصديق علـى                 
  .الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 من جديد عـن     فاسو بوركيناون مع اإلجراءات اخلاصة، أعربت      وفيما يتعلق بالتعا    -١٧
  .استعدادها لتلقي أي طلب زيارة تقدمه اإلجراءات اخلاصة، مثلما كانت احلال يف املاضي

وفيما خيص حقوق الطفل، أنشأت احلكومة جلنة وطنية للمراقبة والرصد من أجـل               -١٨
، وكثفت احلكومة تدابري اإلعـالم      مكافحة االجتار باألشخاص وما شابه ذلك من ممارسات       

والتدريب والتحسيس املوجَّهة لبعض اجلهات الفاعلة هبـدف سـد الـنقص احلاصـل يف               
أما العقوبة البدنية فهي ممنوعة منعاً باتاً يف املدارس ويف مراكز التعلـيم وحـىت               . املعلومات

ن احلائزين على رخص وفيما يتعلق بعمل األطفال يف مواقع التنقيب عن الذهب، فإ        . املرتل يف
  .استغالل املناجم ملزمون مبنع دخول األطفال إىل املواقع الواقعة حتت مسؤوليتهم

أّما بشأن حقوق املرأة، فيجري اعتماد قانون يتعلق بالنـساء املتـهمات بالـسحر                -١٩
والشعوذة من أجل قمع أعمال العنف اليت ُترتكب يف حقهن وتسهيل إعـادة إدمـاجهن يف      

ومت اعتماد قانون احلصص على أساس جنساين من أجل تشجيع مشاركة           . ألصليجمتمعهن ا 
  .املرأة بصفتها مواطنة

وفيما يتعلق بتشجيع العمالة، حقق برنامج خاص إلنشاء فرص عمل لفائدة الشباب              -٢٠
  .والنساء نتائج هامة

 علـى اتفاقيـة     فاسو بوركيناوفيما خيص حالة األشخاص ذوي اإلعاقة، صدقت          -٢١
وعالوة على ذلك، . وق األشخاص ذوي اإلعاقة واعتمدت قانوناً خاصاً من أجل تنفيذها حق

 مرسوم يتضمن تدابري اجتماعية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة حيتفظ          ٢٠١٢اعُتمد يف عام    
.  يف املائة من فرص العمل يف الوظيفة العمومية ويف املؤسسات العامة التابعة للدولة             ١٠  هلم ب 

ار للتشاور يضم جهات فاعلة ذات دور يف جمال الدفاع عن حقوق األشخاص             كما ُوضع إط  
  .ذوي اإلعاقة
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وفيما خيص احلق يف التعليم، اُتخذت عدة تدابري من بينها إلغاء مصاريف املدرسـة                -٢٢
ومنح الكتب الدراسية واألدوات املدرسية جلميع األطفال يف التعليم االبتدائي ووضع سقف            

ويتم االهتمام باألطفال غري املتمدرسني أو املـنقطعني        .  التعليم الثانوي  ملصاريف املدرسة يف  
ومن جهة أخرى، يـؤدي     . عن الدراسة عن طريق فتح مراكز للتعليم األساسي غري نظامية         

  .الشركاء من اجملتمع املدين دوراً أيضاً يف املسامهة يف توفري التعليم غري الرمسي للمراهقني
 يف الصحة، مت تنفيذ خطة وطنية لتنمية قطاع الـصحة وُنفِّـذت          وفيما يتعلق باحلق    -٢٣

وألغراض مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة         . إجراءات من أجل مكافحة بعض األمراض     
اإليدز، أشار الوفد إىل الدور الذي يؤديه رئيس الدولة شخصياً وإىل توفري العـالج              /البشرية

ومن شواغل احلكومة أيضاً    . اعة البشرية باجملان جلميع األشخاص املصابني بفريوس نقص املن      
  .صحة عمال املناجم

، فقد مت شطب بعض     ٢٠١١أما يف جمال القضاء، وبعد األزمة اليت حدثت يف عام             -٢٤
أعوان قوات حفظ النظام بعد خضوعهم إلجراء تأدييب ومتت مقاضاة من ارتكب انتهاكات             

  .حلقوق اإلنسان منهم
واختذت عالوة على   .  تقوية استقالل نظام القضاء    وجيري تنفيذ إصالحات من أجل      -٢٥

ذلك تدابري من أجل تيسري اللجوء إىل العدالة وحل مشكلة اكتظاظ السجون عن طريق بناء               
حماكم وسجون جديدة وتطبيق عقوبات بديلة للسجن وبدء تـوفري املـساعدة القـضائية              

  .للمتقاضني املعَدمني فيما خيوضونه من دعاوى قضائية
فيما يتعلق حبرية الصحافة، فإن استحداث بطاقة الصحفي متكِّن من توفري محاية            أما    -٢٦

  .أفضل للصحفيني كما أن تعدُّد وسائط اإلعالم أمر واقع
وفيما يتعلق بالسكن، أنشأت احلكومة مركزاً لتسهيل عمليات البناء من أجل تقصري              -٢٧

  . مساكن اجتماعيةاآلجال وختفيض النفقات واعتمدت برناجماً وطنياً لبناء 
وفيما يتعلق حبق السكان يف مستوى معيشي الئق، أُنشئ نظام إنذار مبكـر ميكّـن       -٢٨
مجع وحتليل املعلومات من أجل احلؤول دون أي خماطر قد حتيق بإمكانية احلصول علـى                من

  .الغذاء
ف ويف امليدان العقاري، تقر وثيقة السياسة الوطنية للتـأمني العقـاري يف األريـا               -٢٩

والقانون املتضمِّن للنظام العقاري اخلاص باألرياف حبقوق مجيع املنتجني مبا يف ذلك الفئات             
  .الضعيفة

وفضالً عن ذلك، الحظ الوفد أن األهداف من االستعراض الدوري الـشامل لـن                -٣٠
ويف اخلتام، شـكرت    . تتحقق بشكل كامل ما مل تعمل مجيع الدول على ترسيخ هذه اآللية           

ن، أعضاء اجملموعة الثالثية، وكذلك الوفود ومجيع اجلهـات         دونيسيا وآيرلندا وبن  نالوزيرة إ 
  .فاسو بوركيناالفاعلة اليت سامهت بشكل كبري يف استعراض احلالة يف 
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  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
ة أثناء جلسة وستدَرج التوصيات املقدم.  وفداً ببيانات٨٤أثناء جلسة التحاور، أدىل   -٣١

  .التحاور يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
وقد رّحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باسـتمرار الوقـف            -٣٢

االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام، ونادت بإلغاء عقوبة اإلعدام كما نادت اململكة املتحـدة             
وسـألت  . تخلص من املمارسات الثقافية الضارة    بزيادة فرص الوصول إىل نظام العدالة وبال      

. طريقة عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وعما تقدمه احلكومـة مـن دعـم هلـا                عن
  .توصيات وقّدمت

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان والنهوض حبـس      -٣٣
بيـد أن القلـق ظـل       . الة األطفال املواطَنة، وباعتماد خطة العمل الوطنية للقضاء على عم       

وأعربـت  . يساورها إزاء عمالة األطفال واالجتار هبم، وإزاء القصور يف تنفيذ قوانني العمل           
الواليات املتحدة عن قلقها أيضاً إزاء عمليات التوقيف واالحتجاز التعسفيني، وإزاء قلة عدة             

  .وقّدمت توصيات. احملاكمات الرتيهة وسوء معاملة احملتَجزين
وزارة مـن   وأحاطت أوروغواي علماً بالتصديق على صكوك دولية، وبإنشاء كل            -٣٤

حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واجمللـس الـوطين             
  .وقّدمت أوروغواي توصيات. ملنظمات اجملتمع املدين

طنية حلقوق اإلنـسان ووزارة  ورّحبت مجهورية فرتويال البوليفارية بإنشاء اللجنة الو    -٣٥
حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة، كما رّحبت بالتـصديق علـى اتفاقيـة حقـوق               
األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب 

. ذ عقوبة اإلعدام  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وبالوقف االختياري لتنفي          
والحظت التحسن الذي طرأ على معدالت االلتحاق باملـدارس ومؤشـرات صـحة األم              

  .وقّدمت مجهورية فرتويال البوليفارية توصيات. والطفل
وأحاطت فييت نام علماً بتنفيذ التوصيات الـيت سـبق تقـدميها وباإلصـالحات           -٣٦

والحظـت علـى    . حبس املواطَنـة  املؤسسية، مبا يف ذلك وزارة حقوق اإلنسان والنهوض         
اخلصوص اجلهود املبذولة من أجل إنشاء فرص عمل لفائدة النـساء والـشباب، واجلهـود          

  .وقّدمت توصيات. املبذولة لتعزيز املساواة بني اجلنسني
وأقّرت زامبيا بتنفيذ التوصيات املقدمة سابقاً، مبا فيها التـصديق علـى الـصكوك        -٣٧

وقالت زامبيا إنـه مـن      . تلك الصكوك تعلو على القوانني الوطنية     اإلقليمية والدولية وجعل    
وطلبـت  . الضروري توفري الدعم من أجل التغلب على الفقر والفساد وسوء إدارة املـوارد            

  . من تنفيذ أولوياهتا يف جمال حقوق اإلنسانفاسو بوركينازامبيا املساعدة الدولية لتمكني 
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ى ما حققته من تقدم يف جماالت منها إنشاء وزارة  علفاسو بوركيناوأشادت اجلزائر ب  -٣٨
حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان، واللجنـة             
الوطنية ملكافحة ختان اإلناث، والسياسات الوطنية املتعلقة باملسائل اجلنسانية ويف جمال إنشاء            

  . توصياتوقّدمت اجلزائر. فرص العمل ويف جمال الصحة
والحظت التصديق على . ورّحبت أنغوال بتشجيع احلكم الرشيد والعملية الدميقراطية       -٣٩

قاسية الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال
ماية مجيع  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلأو الالإنسانية أو املهينة

األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف ميدان التعليم وإنشاء            
وزارة حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومتابعة مـا             

  .قُّدم هلا من توصيات سابقاً
نهوض حبس املواطَنة واللجنـة     ورّحبت األرجنتني بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان وال        -٤٠

  .وقّدمت األرجنتني توصيات. الوطنية حلقوق اإلنسان
وأحاطت أرمينيا علماً بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة وبغري ذلك              -٤١

. وأقرت بارتفاع معدل اإلملام بالقراءة والكتابة والتعليم األساسي اإللزامي باجملـان          . من املبادرات 
  .وقّدمت أرمينيا توصيات. ت إن العنف والتمييز يف حق النساء ُيشكل مصدر قلق هلاوقال
 بصفتها مفاوض السالم الرئيسي     فاسو بوركيناورّحبت أستراليا بالدور الذي تؤديه        -٤٢

 يف العنـف    فاسـو  بوركيناوأشادت بتحقيق   . يف العديد من الرتاعات اليت تشهدها املنطقة      
أعربت أستراليا أيضاً عن قلقها إزاء ورود تقارير تتحدث عن عـدم            و. املرتبط باالنتخابات 

احترام إجراءات احملاكمة العادلة وعن ادعاءات التعرض للتوقيف التعسفي والتعذيب وسـوء            
وال يزال االجتار بالنساء واألطفال واستغالهلم يشكّل مـصدر         . املعاملة على يد قوات األمن    

  .وقّدمت أستراليا توصيات. قلق
وأقّرت النمسا بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة وبالتصديق على     -٤٣

وأعربت عن قلقها إزاء عمل األطفـال يف الزراعـة   . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
وسألت النمسا عما يتم فعله     . والتنقيب عن الذهب وإزاء قلة االلتزام مببادئ احملاكمة العادلة        

  .وقّدمت النمسا توصيات.  النساء من التمييزمن أجل محاية
ورّحبت أذربيجان باإلصالحات السياسية وباالنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان،           -٤٤

مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ووزارة حقوق اإلنسان والنـهوض حبـس               
  .وقّدمت أذربيجان توصية. املواطَنة
 على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وباعتمـاد         وأقّرت بنغالديش بالتصديق    -٤٥

والحظت الشواغل املتعلقة حبالة النساء     . ٢٠٢٠-٢٠١١اخلطة الوطنية لتطوير قطاع الصحة      
وبوفيات األطفال والتعليم إىل جانب احلاجة إىل استراتيجية شاملة ذات صلة وإىل حتـسني              

  .درجة املساواة بني اجلنسني
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لتصديق على الصكوك الدولية وبالتركيز على مكافحة االجتـار     ورّحبت بيالروس با    -٤٦
وقـّدمت  . جل التغلب على الصعوبات اليت تعترض حقوق اإلنـسان        أوباجلهود املبذولة من    
  .بيالروس توصيات

ورّحبت بلجيكا بالتحسن الذي طرأ على متتع النساء واألطفال حبقوقهم، وبإنـشاء              -٤٧
طة العمل الوطنية املتعلقة باالجتار بالطفل واالعتداء عليـه،         اجمللس الوطين للنهوض باملرأة وخب    
. وقالت إنه ينبغي تنفيذ الصكوك السارية ملكافحة العنـف        . وسألت عن وجود تدابري حمددة    

  .وقّدمت بلجيكا توصيات. وأعربت عن قلقها إزاء استمرار عقوبة اإلعدام
ي اإلعاقة وعلـى امليثـاق      وأقّرت بنن بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذو         -٤٨

.  دوراً حيوياً يف الدميقراطية    فاسو بوركيناوأّدت  . األفريقي للدميقراطية واالنتخابات واحلكم   
ورّحبت بنن بتحسن القدرة وبإنشاء فرص العمل وباالستراتيجية الوطنية للتمويل بالقروض            

  . وقالت إنه ينبغي إلغاء عقوبة اإلعدام. الصغرى
 على تنفيذ التوصيات وعلى إنشاء مديريات إقليمية فاسو بوركينانا بوأشادت بوتسوا  -٤٩

ورّحبت بالسياسة الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنـسان وبربنـامج     . ومراكز لالستشارة والتوثيق  
وسألت عن التدابري املتخـذة     . إنشاء فرص العمل وبالسياسة الوطنية يف جمال الرعاية الصحية        

ما يتعلـق   قصاء االجتماعي وحقوق املرأة في    التناسلية األنثوية واإل  فيما يتعلق بتشويه األعضاء     
  .وقّدمت بوتسوانا توصية. مبلكية األراضي

ورّحبت الربازيل بإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة ختان اإلناث وبـاخلطوات الـيت              -٥٠
مالـة  وأعربت عن قلقها إزاء التمييز يف حق النـساء وإزاء ع          . اُتخذت إللغاء عقوبة اإلعدام   

  . وقّدمت الربازيل توصيات. األطفال
وأشادت بوروندي بتنفيذ التوصيات املقدمة سابقاً، وبإنشاء وزارة حقوق اإلنسان            -٥١

. والنهوض حبس املواطَنة، وباعتماد مرسوم بشأن تعيني أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان           
  .وقّدمت بوروندي توصيات

وعي قانونني يتعلقان بالتعذيب وسألت عن املرحلة      وأحاطت كندا علماً بوجود مشر      -٥٢
وألن صـحة   . اليت بلغاها، إىل جانب التدابري احملددة املزمع اختاذها للقضاء على التعـذيب           

وقّدمت . األمهات تشكّل أولوية، الحظت كندا رداءة نوعية اخلدمات الصحية املقّدمة للنساء
  .كندا توصيات

إلطار املعياري الداخلي، مبا يف ذلك قانون مكافحـة         وأقّر الرأس األخضر بتحسن ا      -٥٣
االجتار وخطة العمل املتعلقة باالجتار باألطفال وقانون العمل والتشريعات املتعلقـة حبقـوق             
الطفل، واللجنة الوطنية ملكافحة ختان اإلناث، وخطة العمل لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه             

  .وقّدم توصيات.  األخضر بتراجع األميةورّحب الرأس. األعضاء التناسلية األنثوية
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وأحاطت تشاد علماً بتنفيذ التوصيات الصادرة سابقاً عن االسـتعراض الـدوري              -٥٤
الشامل، وباإلصالحات املؤسسية واملعيارية، وبإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان إىل جانب           

 اإلنسان وبالتصديق   ورّحبت بالتثقيف يف ميدان حقوق    . احلوار مع زعيم املعارضة السياسية    
  .على صكوك دولية

ورّحبت شيلي بالتقدم الذي أُحرز يف تنفيذ التوصيات وباإلصـالحات املعياريـة              -٥٥
واملؤسسية، وال سيما التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة              

اية مجيع األشـخاص مـن      العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلم         أو
االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز           

  .وقّدمت شيلي توصيات. يف ميدان التعليم
وأشادت الكونغو بأمور منها إنشاء وزارة حلقوق اإلنسان واللجنـة الوطنيـة حلقـوق       -٥٦

وطلبت . األعضاء التناسلية األنثوية واملساواة بني اجلنسني     اإلنسان وبسياسات الدولة حيال تشويه      
  .فاسو بوركيناإىل جملس حقوق اإلنسان وآليات حقوق اإلنسان تقدمي املساعدة التقنية ل

وأحاطت كوستاريكا علماً بتنظيم محالت للتوعية حبقوق اإلنسان، وبالتقدم الذي            -٥٧
بيد أن القلق ظل    . ل االلتحاق باملدارس االبتدائية   أُحرز باجتاه حتقيق تعميم التعليم وزيادة معد      

  .وقّدمت كوستاريكا توصيات. يساورها إزاء استمرار املمارسات الضارة والعنف ضد املرأة
ورّحبت كوت ديفوار خبطة العمل املوضوعة من أجل تنفيذ توصيات االسـتعراض              -٥٨

امية إىل القضاء علـى وفيـات       الدوري الشامل، وبتحسُّن حالة املرأة والطفل، وباخلطط الر       
وأعربت عن أسفها ألن    . األمهات واملواليد اجلدد، وباالستراتيجية الوطنية للقروض الصغرى      

  .وقّدمت توصية. النساء املتهمات مبمارسة السحر يتعّرضن للتمييز
اإليدز واألمراض  /وسلّمت كوبا بالتركيز على مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية          -٥٩

 جنسياً، كما سلّمت بتحسن نسبة التغطية خبدمات الرعاية الصحية والتعليم وبالقضاء            املنقولة
ورّحبت بالربنامج اخلـاص بالتنميـة االسـتراتيجية يف التعلـيم     . على اإلفالت من العقاب   

 وخبطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان والنـهوض حبـس           ٢٠٢١-٢٠١٢ األساسي
  .ت كوبا توصياتوقّدم. ٢٠٢٢-٢٠١٢املواطَنة 

ورّحبت قربص بالتصديق على اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف ميدان التعلـيم،              -٦٠
وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة            

كـول  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة والربوتو         
وقالت إن حتديات ال تزال تعترض متتُّع       . االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

األطفال حبقوقهم على الرغم من اعتماد إطار سياسايت استراتيجي وإنشاء جملس وطين وخط             
  .وقّدمت قربص توصية. هاتفي لإلبالغ
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تعلق بزيادة التمتع باحلقوق    وأحاطت مجهورية الكونغو الدميقراطية علماً بالتشريع امل        -٦١
وسألت عن  . االقتصادية واالجتماعية، وبالتصديق على اتفاقيات دولية وبإنشاء هياكل وطنية        

التدابري اليت اتُّخذت للقضاء على ختان اإلناث وعن رد فعل السكان علـى إلغـاء عقوبـة                 
  .وقّدمت توصيات. اإلعدام
 قد اعتمـدت    فاسو بوركينار الوفد إىل أن     وفيما يتعلق مبسألة تسجيل املواليد، أشا       -٦٢

وتقود تنفيذ هذه اخلطة وزارةُ إدارة اإلقليم       . خطة عمل لتفعيل تسجيل األطفال عند الوالدة      
وجتري اتصاالت حالياً حبثـاً     . واألمن، بالتعاون مع وزاريت حقوق اإلنسان والنهوض باملرأة       

  .عن التمويل الضروري لتنفيذ اخلطة
باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، قال الوفد إن هذه املؤسسة ختضع لقانون           وفيما يتعلق     -٦٣

ومـن ناحيـة    . وهكذا فإهنا تتمتع باالستقاللية يف اإلدارة والعمل      . جيعلها متتثل ملبادئ باريس   
أخرى، أكّد الوفد استعداد احلكومة ملنحها اإلمكانيات الضرورية لتمويلها مع التـذكري بـأن              

لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لكي تعمل حبرية على إثبات مصداقيتها وضمان           األمر يعود إىل ال   
  .رسوخها يف صفوف املؤسسات القائمة واحلصول على اعتمادها من األجهزة املختصة

ولإلجابة على الشواغل املتعلقة مبسألة إلغاء عقوبة اإلعدام، أكد الوفد أن الـسياق               -٦٤
ية، جيعل الرأي الوطين غري مرّحب بإلغـاء عقوبـة          الوطين، املتسم بتصاعد نشاط اللصوص    

  .اإلعدام
وهكـذا  . وفيما يتعلق مبكافحة الفساد، أشار الوفد إىل أنه من بني أولويات الدولة             -٦٥

وهكذا فـإن   . فإن رئيس احلكومة قد اختذ تدابري قوية ترمي إىل منع هذه الظاهرة أو كبحها             
ل املراقبة، كمحكمة احلسابات والسلطة العليا      ملفات تتعلق بأشخاص ذُكروا يف تقارير هياك      

  .ملراقبة الدولة، قد قُّدمت إىل العدالة ألغراض احملاكمة
وفيما يتعلق بالعقوبة البدنية، أشار الوفد إىل أن التشريعات الوطنيـة حتظرهـا يف                -٦٦

وُخصص رقم هاتف جماين لإلبالغ عن حاالت العنف الـيت          . املدرسة كما يف كنف األسرة    
إال أنه من الصعب، أمام تردد الضحايا يف اإلبالغ عن تلك املمارسـات،  . عّرض هلا أطفال يت

  .تقدمي حلول ملموسة خاصة عندما يتعلق األمر بالعنف يف كنف األسرة
أما فيما خيص تعزيز ومحاية حقوق املرأة، فقد أشار الوفد إىل تدابري هامة للتثقيـف                 -٦٧

والواقع أن هذه التدابري قـد      . الشرائح االجتماعية واملهنية  والتحسيس اتُّخذت لفائدة خمتلف     
مكّنت من حتقيق نتائج هامة إالّ أن بعض العوائق االجتماعية والثقافية ال تزال قائمـة ممـا                 

  .يتطلّب تعزيز التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان
د اختذت  قوفيما يتعلق مبكافحة أسوأ أشكال عمالة األطفال، قال الوفد إن احلكومة              -٦٨

، على أصحاب رخص استغالل املناجم منع       ٢٠١٢ لزاماً، منذ عام     وهكذا صار . عدة تدابري 
  .دخول األطفال إىل املواقع املنجمية اليت تقع حتت مسؤوليتهم
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مواصلة أنشطة التحسيس املوجَّهـة إىل الـسكان؛        : ، من املرتقب  ٢٠١٣ويف عام     -٦٩
نقيب على الـذهب يف أقـاليم الوسـط          طفل على األقل من مواقع الت      ٢٠ ٠٠٠وسحب  

والشمال والساحل والسهل املركزي واجلنوب الغريب ويف حمَجر بِّيـسي يف واغـادوغو ومت              
التكفُُّل هبم؛ وتعزيز القدرات االقتصادية ألسر األطفال عن طريق دفع إعانات هلا كي تقـوم         

ذ مشروع، بدعم مـن     بأنشطة مدرة للدخل لالحتفاظ باألطفال داخل أسرهم؛ البدء يف تنفي         
، يف مناطق  "احلد من عمل األطفال عن طريق التعليم واخلدمات       : "احلكومة األمريكية، بعنوان  

 طفل ملـدة    ١٠ ٠٠٠الشالالت واألحواض العليا وحزام ُموُهون، وهو برنامج يستفيد منه          
  .أربع سنوات

 وزارة العمـل    وفيما يتعلق باألطفال خدم املنازل، وال سيما منهم الفتيات، شرعت           -٧٠
االجتماعي والتضامن الوطين، بالتعاون مع منظمة أرض اإلنسان، وهي منظمة غري حكومية،            

  .يف تنظيم محالت حتسيس لفائدة السكان من أجل احترام حقوقهم
  .وهناك مرسوم حيدد ظروف عمل خدم املنازل  -٧١
ة ضمان التكفـل    وفيما خيص األطفال العاملني يف حقول القطن، أُجرَيت دارسة بغي           -٧٢

  .هبم على حنوٍ أفضل
وفيما يتعلق مبكافحة االجتار باألطفال، مت اعتماد مرسوم ينص على إنشاء جلنة وطنية   -٧٣

للمراقبة والرصد من أجل مكافحة االجتار باألشخاص وما شابه ذلك من ممارسات وحيـدد              
، حضور يف امليدان على     وهلذه اللجان، عمالّ هبذا النص    . اختصاصاهتا وطريقة عملها وتأليفها   

  .الصعيد اإلقليمي وحىت على صعيد املقاطعات، وهي تكافح بشكل فعال االجتار باألطفال
وأحاطت الدامنرك علماً بأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ال يزال واسع االنتشار              -٧٤

تـصديق  ورّحبـت ب  . على الرغم من اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً مع تلك املمارسة          
 على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            فاسو بوركينا

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مشريةً إىل أن التعذيب وغريه من ضروب               
وسألت الدامنرك عن عمليـة     . املعاملة القاسية ال يزال حيدث يف مراكز االحتجاز والسجون        

  .وقّدمت الدامنرك توصيات. تماد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنساناع
 لعدم التسامح مطلقـاً مـع       ٢٠١٣-٢٠٠٩ورّحبت جيبويت خبطة العمل الوطنية        -٧٥

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وباالستراتيجية الوطنيـة حلمايـة وتـشجيع األشـخاص             
ية السامية حلقوق اإلنسان أن تـساعد       وطلبت إىل اجملتمع الدويل وإىل املفوض     . اإلعاقة ذوي

  .وقّدمت جيبويت توصيات.  يف تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشاملفاسو بوركينا
وأشادت مصر بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة، وبإنشاء اجمللس             -٧٦

  . مصر توصياتوقّدمت. الوطين ملنظمات اجملتمع املدين واجمللس الوطين للنهوض باملرأة
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ورّحبت إثيوبيا بالسياسة الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وباستحداث خدمة إصدار            -٧٧
وقالت إنه تنبغي   . شهادات امليالد باجملان وبإنشاء اجمللس االستشاري لإلصالحات السياسية       

قّدمت و. مواصلة اجلهود لضمان املساواة بني اجلنسني ومكافحة املمارسات التقليدية الضارة         
  .إثيوبيا توصيات

وأشارت فنلندا إىل أنه على الرغم من جترمي تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وإنـشاء                -٧٨
اللجنة الوطنية ملكافحة ختان اإلناث، ال يزال تشويه األعضاء التناسلية األنثوية منتـشراً علـى               

وسألت . ذه اجلرمية إىل العدالة   وسألت فنلندا عن التدابري املتَخذة لتقدمي مرتكيب ه       . نطاق واسع 
  .وقّدمت فنلندا توصيات. أيضاً عن اخلطوات اليت اتُّخذت من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام

ورّحبت فرنسا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة واالتفاقيـة              -٧٩
فاقية مناهضة  الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول االختياري الت         

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وباعتماد خطـة               
  .وقّدمت فرنسا توصيات. عمل وطنية تتعلق حبقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة

 لتصديقها على عدد من الصكوك الدوليـة وعلـى          فاسو بوركيناوأشادت غابون ب    -٨٠
وشـّجعت غـابون    . انني وطنية وإنشاء مؤسسات للدفاع عن حقوق اإلنـسان        اعتماد قو 
  .وقّدمت غابون توصية.  على مواصلة جهودها ملكافحة ختان اإلناثفاسو بوركينا

 من تقّدم يف مكافحة الفـساد       فاسو بوركيناوأعربت أملانيا عن تقديرها ملا أحرزته         -٨١
وطلبت أملانيا معرفة املزيد عـن      . ام القانوين سيما يف النظ   وشّجعتها على مضاعفة اجلهود ال    

وعلى الرغم من التقّدم    . التدابري املزمع اختاذها ملكافحة اإلفالت من العقاب يف قضايا الفساد         
. الذي أحرَِز يف مكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، ال تزال هذه املمارسة مستـشرية             

  . وقّدمت أملانيا توصيات
ا علماً بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة وبإنـشاء          وأحاطت غان   -٨٢

اجمللس الوطين للنهوض باملرأة، وبالتقدم الذي أحرَز يف تثقيف عامة الناس بـشأن حقـوق               
وطلبت املساعدة الدولية بغية التغلب . اإلنسان والتحديات اليت تعترض حتقيق مزيد من التقدم      

  . يتعلق باالجتار بالبشرعلى التحديات وال سيما فيما
ورّحبت غواتيماال بإنشاء وزارة حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة واللجنـة             -٨٣

وأعربت عـن قلقهـا إزاء      . الوطنية حلقوق اإلنسان واجمللس الوطين ملنظمات اجملتمع املدين       
بكر وحق املـرأة    التمييز يف حق املرأة وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية والزواج القسري وامل          

  .وقّدمت غواتيماال توصية. يف ملكية األراضي
ورّحبت هنغاريا مبختلف السياسات الرامية إىل حتسني متتع املرأة حبقوقها، لكن القلق         -٨٤

ظل يساورها بشأن قصور التشريعات املتعلقة باحلد األدىن لسن الزواج وبتعدد الزوجـات             
وقّدمت . زال عمالة األطفال منتشرة على نطاق واسع     وال ت . وبالعنف القائم على نوع اجلنس    

  .هنغاريا توصيات
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 على ما بذلته من جهود يف سبيل تعزيز ومحايـة           فاسو بوركيناوأشادت إندونيسيا ب    -٨٥
وأثنت إندونيسيا أيضاً   . حقوق اإلنسان، خاصة عن طريق تطوير إطارها املعياري واملؤسسي        

  .وقّدمت إندونيسيا توصيات. قوق املرأةعلى اجلهود املبذولة من أجل النهوض حب
 املستمرة بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام      فاسو بوركيناوأحاطت آيرلندا علماً مبشاورات       -٨٦

 على اإلصالح التـشريعي  فاسو بوركيناوأشادت ب. وبوقفها االختياري لتنفيذها حبكم الواقع  
  .وقّدمت توصيات. املرأةاملتعلق حبقوق الطفل والحظت إنشاء جملسها الوطين للنهوض ب

 يف سبيل مكافحة االجتار باألطفال وسألت       فاسو بوركيناوأثنت إيطاليا على جهود       -٨٧
وطلبت إيطاليـا مزيـداً مـن       . عن التدابري األخرى اليت تعتزم اعتمادها تصدياً هلذه اجلرمية        

  .توقّدمت توصيا. املعلومات عما تبقّى من عوائق حتول دون إلغاء عقوبة اإلعدام
 على عدة معاهدات دوليـة حلقـوق        فاسو بوركيناواعتربت كازاخستان تصديَق      -٨٨

اإلنسان خطوةً إجيابية إىل جانب إنشائها وزارةً حلقوق اإلنسان والنهوض حبـس املواطَنـة              
. وإنشائها جمالس وطنية ذات صلة ووقفها االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام حبكـم الواقـع             

  .اتوقّدمت كازاخستان توصي
 يف توسيع نطاق التمتـع      فاسو بوركيناوأحاطت كينيا علماً بالتقدم الذي أحرزته         -٨٩

واعتربت اعتماد طائفـة واسـعة مـن الـسياسات          . حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية   
والتشريعات الوطنية أمراً جديراً بالثناء، لكنها أشارت إىل استمرار وجود حتديات متعـددة             

  .وقّدمت كينيا توصية.  جلميع حقوق اإلنسانتعترض اإلعمال التام
 مؤخراً املقرر اخلـاص املعـين       فاسو بوركيناوأعربت التفيا عن تقديرها الستقبال        -٩٠

بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، وللـدعوات            
وقـّدمت  . صة لزيارة البلد  اليت وجهتها إىل مكلفني آخرين بواليات يف إطار اإلجراءات اخلا         

  .التفيا توصية
وقالت ليسوتو إن إنشاء وزارة حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة ومـساعدة              -٩١

، فاسو بوركينااألشخاص ذوي اإلعاقة كانا من مجلة اإلجنازات الباهرة العديدة اليت حققتها            
. قـوق جلميـع مواطنيهـا     بيد أهنا ال تزال تواجه بعض التحديات يف ضمان املساواة يف احل           

 على مواصلة حتسني سياساهتا وبراجمها وعلى االنـضمام إىل          فاسو بوركيناوشّجعت ليسوتو   
  .أهم صكوك حقوق اإلنسان

وأحاطت ليختنشتاين علماً بتقارير أصحاب املصلحة اليت جاء فيهـا أن مـشروع               -٩٢
وأعربت عن  .  البدنية يف املرتل    ال حيظر العقوبة   فاسو بوركيناالقانون اجلديد حلماية الطفل يف      

قلقها إزاء انتشار ممارسة العقوبة البدنية يف أوسـاط الرعايـة البديلـة ويف العمـل، وإزاء                 
  .وقّدمت ليختنشتاين توصيات. الصعوبات اليت تعترض النساء يف اللجوء إىل العدالة
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مييز علـى   قد اختذت تدابري هامة ملكافحة الت   فاسو بوركيناكسمربغ أن   والحظت ل   -٩٣
أساس نوع اجلنس والعنف الذي تتعرض له املرأة، مبا يف ذلك تشويه األعـضاء التناسـلية                

وأعربـت  . ية لتقييم عمل احلكومـة وسألت عما إذا كان مثة أي آل     . األنثوية والزواج املبكر  
وقـّدمت  . كسمربغ عن قلقها من االجتار باألطفال وعملهم يف املناجم احملفوف باملخـاطر  ل

  .توصيات
 وزارهتا حلقوق اإلنسان والنهوض حبـس       فاسو بوركيناوأشادت مدغشقر بإنشاء      -٩٤

وأحاطت علماً باجلهود اليت تبذهلا السلطات      . املواطَنة وجلنتها الوطنية ملكافحة ختان اإلناث     
 من أجل متتني السياسات املتبعة يف جماالت التعليم والصحة وتعليم البنـات             فاسو بوركينايف  

وشجعت احلكومة على توطيد إجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسان واضـعةً           . باألطفالواالجتار  
يف اعتبارها اإلكراهات االجتماعية والثقافية واالقتصادية واملالية اليت تعيق الوفاء بالتزاماهتـا            

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان
 العنف ضـد     يف مكافحة  فاسو بوركيناوأحاطت ماليزيا علماً بالتقدم الذي أحرزته         -٩٥

إال أهنا أقّرت باستمرار وجـود      . املرأة واالجتار بالبنات والنساء ألغراض االستغالل اجلنسي      
حتديات وصعوبات، من مجلتها األّمية وتدين مستوى الوعي حبقوق اإلنسان لـدى عامـة              

  .وقّدمت ماليزيا توصيات. السكان
عتماد قانون عن مركز اللجنة      با فاسو بوركيناورّحبت مايل باإلجنازات اليت حققتها        -٩٦

الوطنية حلقوق اإلنسان وإنشاء جمالس وطنية وإصدار تشريعات تتعلق حبقوق اإلنسان وتعزيز            
سياسة حس املواطنة، واعتماد خطة استراتيجية للتثقيف والتوعية العامة، ورفـع معـدالت             

  .اواةالتحاق الفتيات باملدارس وتنفيذ مبادرات هامة ملكافحة الفقر وعدم املس
ورّحبت موريتانيا بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وباإلطار الوطين للمـشاورات            -٩٧

وأحاطت علماً باعتماد خطـة وطنيـة       . بني القطاعني العام واخلاص لصاحل حقوق اإلنسان      
لتوطيد اإلصالحات القضائية وقوانينها املتعلقة مبلكية األراضـي يف األريـاف واإلصـالح             

  .ريالزراعي والعقا
 قد استضافت املقرر اخلاص املعين بتعزيز       فاسو بوركيناوأحاطت املكسيك علماً بأن       -٩٨

وأعربت عن تقديرها . ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب
 يف سبيل إنشاء حماكم جديدة وبناء سجون جديدة، لكنها طلبت إليها            فاسو بوركيناجلهود  

. ذه من إجراءات ملكافحة الفساد من أجل تشجيع التوزيع املنِصف للثـروات           تشديد ما تتخ  
  .وقّدمت املكسيك توصيات

 أن يقـّدم معلومـات مفـصلة عـن          فاسو بوركيناوطلب اجلبل األسود من وفد        -٩٩
التحديات الرئيسية اليت مت الوقوف عليها أثناء تنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن عدم التسامح              

ويه األعضاء التناسلية األنثوية وأثناء تنفيذ سياستها اجلنسانية الوطنية واألنشطة          مطلقاً مع تش  
  .وقّدم اجلبل األسود توصيات. ٢٠١٣اليت من املقرَّر أن تنفذها احلكومة بعد عام 
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ورّحب املغرب بالتوجه حنو إجراء إصالحات مؤسسية وقانونية لتعزيز حقوق اإلنسان             -١٠٠
وطلب املغرب مزيـداً    . ية تسريع النمو واستدامة التنمية     استراتيج اسوف بوركيناورحب بتنفيذ   

من املعلومات عن الكيفية اليت ستساهم هبا هذه السياسة يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة                
  .وعن ما تبذله من جهود لتقدمي التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان على شىت املستويات

 على عدة اتفاقيات دولية أساسية حلقـوق        فاسو وركينابوأشادت ميامنار بتصديق      -١٠١
اإلنسان وعلى اعتماد تدابري داخلية ذات صلة مبا يف ذلك إنشاء وزارة حقـوق اإلنـسان                

  .وقدمت توصيات. والنهوض باملسؤولية الوطنية واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
طفال حبقوقهم وأنشأت    إذ حّسنت متتع النساء واأل     فاسو بوركيناوأشادت هولندا ب    -١٠٢

جلنة وطنية ملكافحة ختان اإلناث وشاركت يف حمادثات إقليمية لوقف عمليات ختان اإلناث             
. إال أن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ال يزال منتشراً علـى نطـاق واسـع      . عرب احلدود 

  .وقّدمت هولندا توصيات
اإلنسان وبالوالية الواسعة النطـاق     ورّحبت نيوزيلندا بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق         -١٠٣

وأحاطت علماً باجلهود اليت ُبذلت من أجل القضاء على العنف يف حـق             . اليت أُسندت إليها  
املرأة، وال سيما تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وبدورها الرائد يف العمليات الدولية الرامية             

  .وقّدمت نيوزيلندا توصيات. إىل معاجلة هذه القضايا
ت الصلة بالتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان، فقد أكد         ١أّما فيما يتعلق بالشواغل ذ      -١٠٤

الوفد أن عملية إدراج حقوق اإلنسان يف نظام التعليم الرمسي وغري الرمسي قد بـدأت منـذ                 
 عن طريق وضع دليل تربوي، تاله إدراج حقوق اإلنسان يف الربامج الرمسية ويف              ٢٠٠٩ عام

  .وُتنظَّم حالياً حلقات تفكري من أجل التجريب قبل التعميم. ر تربوي مؤط٣٠٠ِّتدريب 
ومن ناحية أخرى، هتيئ االستراتيجية الوطنية لتسريع تعليم البنات، والـيت تـشمل               -١٠٥

استمرار التعليم يف جمال تعليم الفتيات إىل جانب الدور اجملتمعية، شروطاً ال غىن عنها متكّنهن             
  .املهين - احهن املدرسي واالجتماعيلتعليم واالستمرار فيه، ولنجمن الوصول إىل نظام ا

وباإلضافة إىل ذلك، وبفضل تنفيذ الربنامج الوطين لتسريع حمو األمية واحلمـالت              -١٠٦
اخلاصة مبحو األمية، مع التركيز بوجه خاص على النساء، من املتوقع أن يرتفع معدل اإلملـام     

  .٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٦٠ئة إىل  يف املا٢٨بالقراءة والكتابة من 
 ال تعترف حبدوث التعذيب     فاسو بوركيناوفيما يتعلق بالتعذيب، أشار الوفد إىل أن          -١٠٧

فقوات األمن تتلقى تدريبات يف جمال      . على أراضيها وال حبدوث عمليات التوقيف التعسفي      
ه من ضـروب املعاملـة      حقوق اإلنسان، وخاصة فيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغري        

وزيادة على ذلك، فإن مراكز االحتجاز مفتوحة       . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو
وُتتَّخذ تدابري من أجل متكني كـل شـخص         . أمام اجملتمع املدين الذي ُيجري زيارات إليها      

  .يتعرض للعنف من تقدمي شكوى للمطالبة بالعدالة



A/HRC/24/4 

17 GE.13-15532 

 فاسو بوركيناار تعزيز استقالل القضاء، أوضح الوفد أن حكومة         ويف اخلتام، ويف إط     -١٠٨
 إعادة قراءة النصوص املتعلقة، على التوايل، مبركـز هيئـة           ٢٠١٢قد بدأت يف خالل عام      

  .وتشكيله وتسيري أعماله القضاة وبتنظيم اجمللس األعلى للقضاء
مر مبـنح القـضاة يف      ففيما يتعلق بالنص الذي يتناول مركز هيئة القضاة، يتعلق األ           -١٠٩

  .عموماً، وللقاضي بصورة خاصة، مركزاً جيعله يف منأى عن أي ضغط فاسو بوركينا
وفيما يتعلق بالنص الذي يتناول تنظيم اجمللس األعلى للقضاء وتـشكيله وتـسيري               -١١٠

أعماله، ترمي اإلصالحات املزمع إجراؤها إىل احلد من عدد األعضاء الذين يعّينهم اجلهـاز              
وباإلضافة إىل ذلك، يتعلق األمر مبنح . فيذي وزيادة عدد األعضاء الذين ينتخبهم نظراؤهمالتن

االستقاللية للمجلس األعلى للقضاء يف الشؤون اإلدارية واملالية وجبعله أيضاً ينفـرد بـإدارة          
  .مسار القضاة املهين

 يف  فاسـو  بوركينا وقالت نيكاراغوا إهنا أخذت علماً باملمارسات اجليدة اليت تتبعها          -١١١
ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إنشاء وزارة خمصصة وجلنة وطنية، تنعمان باالستقالل عن   

والحظت أن احلكومة مصممة على مواصلة تعزيز عملها من أجل النـهوض            . مراقبة الدولة 
  .وقّدمت نيكاراغوا توصية. باملساواة بني اجلنسني

لى سياساهتا العامة اليت تضمن لسكاهنا احلق يف التنمية  عفاسو بوركيناوأشاد النيجر ب   -١١٢
 على جل صكوك حقوق     فاسو بوركيناوصّدقت  . على الرغم من الوضع االقتصادي الصعب     

  .وقّدم النيجر توصيات. اإلنسان، اإلقليمية منها والدولية
 التقرير واليت عّززت ومحت     فاسو بوركيناوأشادت نيجرييا بالسرعة اليت أعّدت هبا         -١١٣

  .وقّدمت نيجرييا توصيات. هبا حقوق اإلنسان يف البلد
 على اتفاقيات إقليمية ودولية تتعلـق       فاسو بوركيناوأحاطت الفلبني علماً بتصديق       -١١٤

. حبقوق اإلنسان وبتدابري مكافحـة الفـساد وبتحـسني تـوفري اخلـدمات االجتماعيـة              
وقـّدمت  . لنهوض باملرأة وبربامج تعزيز املساواة بني اجلنسني     بإنشاء اجمللس الوطين ل    ورّحبت

  .الفلبني توصيات
وأشادت مجهورية مولدوفا باإلصالح املتعلـق حبقـوق الطفـل الـذي أجرتـه                -١١٥

 وبالتدابري اليت اّتخذهتا من أجل القضاء على االجتار باألشخاص والتمييز يف حق فاسو بوركينا
  .وفا توصياتوقّدمت مجهورية مولد. املرأة
 سياسات حلمايـة وتعزيـز حقـوق        فاسو بوركيناوأحاطت رواندا علماً باعتماد       -١١٦

اإلنسان، مبا يف ذلك سياسات وطنية تتعلق باملسائل اجلنسانية والصحة والعدل، إىل جانـب              
 على مكافحة الفساد وعلى اختاذ تدابري للقضاء علـى          فاسو بوركيناوأشادت ب . أمور أخرى 
  .وقّدمت رواندا توصيات. اء التناسلية األنثويةتشويه األعض
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وأحاطت اململكة العربية السعودية علماً بإنشاء وزارة حلقوق اإلنسان والنـهوض             -١١٧
حبس املواطَنة، فضربت بذلك مثاالً على األمهية اليت توليها لتعزيز حقوق اإلنسان والتوعيـة              

. ٢٠٢٠ حتسني الصحة والرفاه حبلول عام    وأحاطت علماً أيضاً باجلهود املبذولة من أجل      . هبا
  .وقّدمت اململكة العربية السعودية توصيات

والحظت السنغال أن اإلطار العام حلقوق اإلنسان ما انفك يزداد رسوخاً عن طريق               -١١٨
إصدار تشريعات وبناء مؤسسات، مبا يف ذلك وزارة حقوق اإلنسان والنهوض حبس املواطَنة، 

. ف العـيش  وق اإلنسان، تكّمله سياسات عامة مكرَّسة لتحسني ظـرو        واللجنة الوطنية حلق  
  .وقّدمت السنغال توصيات

وأشارت سرياليون إىل أنه ينبغي التأكيد على أربع جبهات أساسية وهي تكثيـف               -١١٩
برامج التوعية العامة حبقوق اإلنسان؛ وإنفاذ القوانني اليت تتصدى للممارسـات التقليديـة             

قوانني والسياسات إىل استراتيجيات وخطط عمل؛ وتبادل اخلربات داخل         الضارة؛ وترمجة ال  
  .منطقة الغرب األفريقي

وأحاطت سنغافورة علماً باجلهود املبذولة من أجل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني               -١٢٠
ومتكني املرأة وباعتماد تشريعات حلمايـة حـق املـرأة يف ملكيـة األرض واملـشاركة يف        

 تدابري من أجل مكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما فاسو بوركينافّذت وقد ن . االنتخابات
  .وقّدمت سنغافورة توصيات. األطفال
 على صكوك دولية حلقوق اإلنسان منـها        فاسو بوركيناوأقّرت سلوفاكيا بتصديق      -١٢١

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص           
إلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول          ذوي ا 

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       
 بالتدابري القانونية واملؤسسية الرامية إىل مكافحة       سلوفاكياوأشادت  . الالإنسانية أو املهينة   أو

األشخاص وحتقيق املساواة بني اجلنسني كما أشادت بسياستها املتمثلـة يف عـدم             االجتار ب 
  .وقّدمت توصيات. التسامح مطلقاً مع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

 من أنشطة هبدف القضاء علـى تـشويه         فاسو بوركيناوأشادت سلوفينيا مبا نفّذته       -١٢٢
اليت بذلتها من أجل منـع االجتـار باألطفـال          األعضاء التناسلية األنثوية ورّحبت باجلهود      

والحظت اإلجنازات اإلجيابية اليت حتققت يف احلصول على املاء اآلمـن الـصاحل             . وعمالتهم
  .وقّدمت سلوفينيا توصيات. للشرب وعلى وسائل اإلصحاح

 األطَر القانونيـة مـن خـالل        فاسو بوركيناوأحاطت جنوب أفريقيا علماً بتقوية        -١٢٣
لى صكوك دولية حلقوق اإلنسان ومن خـالل اعتمادهـا تـشريعات وطنيـة              تصديقها ع 

صلة، وال سيما التشريع القاضي جبعل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان متتثـل ملبـادئ               ذات
  .وقّدمت جنوب أفريقيا توصيات. باريس
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 االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام وباعتزامهـا       فاسو بوركيناورّحبت إسبانيا بوقف      -١٢٤
وأشادت إسبانيا بتنظيم حلقات دراسية تدريبية تتنـاول        . لغاء عقوبة اإلعدام حبكم القانون    إ

 من أجل متتع املرأة حبقوقها      فاسو بوركيناحقوق اإلنسان لفائدة أفراد قوات األمن، وجبهود        
وحتقيق املساواة بني اجلنسني، وبإنشائها اجمللس الوطين للنهوض بـاملرأة واجمللـس الـوطين              

  .وقّدمت إسبانيا توصيات. حة تشويه األعضاء التناسلية األنثويةملكاف
، ومن  فاسو بوركيناوأحاطت سري النكا علماً بالتطورات املعيارية اليت حدثت يف            -١٢٥

مجلتها التصديق على اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف ميدان التعليم وباعتماد شىت القوانني      
نسان وبسياساهتا الرامية إىل حتقيق التنمية الـسياسية واالقتـصادية          الوطنية املتعلقة حبقوق اإل   

  .وقّدمت سري النكا توصيات. واالجتماعية على نطاق واسع
 مـن  فاسـو  بوركينـا وأعربت دولة فلسطني عن تقديرها للجهود الـيت تبـذهلا       -١٢٦
 فقـد . حتسني حالة حقوق اإلنسان فيها، على الرغم من الـصعوبات واإلكراهـات            أجل

وأشادت دولة فلسطني بالتشريعات املتعلقة حبقوق املرأة والطفـل،         . اعتمدت برامج تثقيفية  
. سيما خبطة العمل الوطنية لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة              وال

  .وقّدمت توصيات
ـ             -١٢٧ ة ورّحب السودان باعتماد تشريع ملكافحة االجتار باألشـخاص وإليـالء األولوي

للجهود املبذولة يف جمال حقوق اإلنسان كما رّحب باإلعالن عن التزامات بالنسبة للفتـرة              
  .وقّدم السودان توصيات. املقبلة
وأعربت .  قد ألغت عقوبة اإلعدام حبكم الواقع      فاسو بوركيناوالحظت سويسرا أن      -١٢٨

 وأعربت سويـسرا   .عن أسفها ألنه ال تترتب أي نتائج قانونية على انتهاكات حقوق الطفل           
. عن قلقها إزاء ظروف العمل يف مناجم الذهب وكذلك إزاء عواقبها االجتماعية والبيئيـة             

  .وقّدمت سويسرا توصيات
 قد حققت تقدماً هاماً يف حتسني ظـروف         فاسو بوركيناوأحاطت تايلند علماً بأن       -١٢٩

.  احتياجات خاصة  السجن وتعزيز حقوق احملتجزين، وأشارت إىل أنه رمبا تكون للسجينات         
وطلبت تايلنـد مـن     . وأعربت تايلند عن قلقها إزاء إيذاء األطفال، مبا يف ذلك االجتار هبم           

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومن الدول ومن اجملتمع الدويل أن يـستجيبوا إىل طلـب               
  .وقّدمت تايلند توصيات.  لبناء القدراتفاسو بوركينا
ورّحبت .  بتنفيذ توصيات الدورة األوىل    فاسو بوركينازام  وأحاطت توغو علماً بالت     -١٣٠

باعتماد سياسات واستراتيجيات من ضمنها استراتيجية تسريع النمـو واسـتدامة التنميـة،            
وقـّدمت  . اخلطة الوطنية للتأمني الصحي، وسياسة العمالة وتطوير التعليم األساسي         وتنفيذ

  .توغو توصيات
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دة صكوك دولية حلقوق اإلنسان ورّحبت بتوطيد       والحظت تونس التصديق على ع      -١٣١
جهـود يف سـبيل     من   على ما بذلته     فاسو بوركيناوأشادت تونس ب  . إطار العمل املؤسسي  

القضاء على التمييز يف حق املرأة وشجعتها على اعتماد تشريع حمدد للقضاء حتديـداً علـى                
والحظت تونس توقعـات    . طفلالعنف املرتيل يف حق املرأة وعلى العقوبة البدنية بالنسبة لل         

  .وقّدمت تونس توصيات.  من حيث املساعدة التقنيةفاسو بوركينا
 على مواصلة جهودها لتوعية عامة النـاس حبقـوق          فاسو بوركيناوشجعت تركيا     -١٣٢

. اإلنسان عن طريق تنفيذ برنامج تثقيفي وتيسري حصول الفتيات على التعليم واالستمرار فيه            
ه جلنة حقوق الطفل من شواغل فيما يتعلق بتسجيل املواليد وظروف           والحظت ما أعربت عن   

  .وقّدمت تركيا توصيات. احتجاز األطفال
 يف وضع خطتـها الوطنيـة       فاسو بوركيناوالحظت أوغندا اإلجنازات اليت حققتها        -١٣٣

، واعتمادها سياسة وطنية يف املسائل اجلنسانية تستند        ٢٠٢٠-٢٠١١لتطوير قطاع الصحة    
وق اإلنسان األساسية وتكرَّس يف دستورها، كما الحظت وضع سياسة وطنيـة يف             إىل حق 

  .وقّدمت أوغندا توصية. ٢٠١٩-٢٠١٠جمال القضاء 
 فاسـو  بوركينـا وأعربت اإلمارات العربية املتحدة عن تقديرها لألمهية اليت توليها            -١٣٤

 إىل جانب التقـدم     ٢٠١٢حلقوق اإلنسان واليت يدل عليها إنشاء وزارة مكرَّسة هلا يف عام            
. الذي أحرزته حكومتها يف تنفيذ توصيات الدورة األوىل من االستعراض الدوري الـشامل            

  .وقّدمت اإلمارات العربية املتحدة توصية

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
الواردة أدنـاه   / التوصيات اليت أديلَ هبا أثناء جلسة التحاور       فاسو بوركيناحبثت    -١٣٥
  :فاسو بوركيناظى هذه التوصيات بتأييد وحت

 بشأن وضع األشخاص عـدميي      ١٩٥٤االنضمام إىل اتفاقية عام       -١-١٣٥
  ؛)سلوفاكيا( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 

التصديق على تعديالت كمباال اليت أُدخلت على نظـام رومـا             -٢-١٣٥
ية، إذا أمكن بغرض املسامهة يف تفعيل واليـة         األساسي للمحكمة اجلنائية الدول   

  ؛)ليختنشتاين (٢٠١٧احملكمة اجلنائية الدولية على جرمية االعتداء يف بداية عام 
اختاذ تدابري العتماد تشريعات حمددة تتعلق مبنع العنف والتمييـز يف             -٣-١٣٥

  ؛)الربازيل(أة حق املرأة مبا يتفق مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر

__________ 

  .مل حترَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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إدخال تدابري تشريعية مناسبة لتجرمي مجيع أشكال العنف يف حق            -٤-١٣٥
  ؛)بوروندي(املرأة 
اعتماد تشريعات حمددة ملكافحة العنف يف حق املرأة، مبا يف ذلك             -٥-١٣٥

  ؛)جبيويت(اإلقصاء االجتماعي للنساء املتهمات مبمارسة السحر 
 للقضاء على العنف يف حق املـرأة،        النظر يف اعتماد تشريع حمدد      -٦-١٣٥

  ؛)شيلي(مبا يف ذلك العنف املرتيل 
سن وتنفيذ قوانني حمددة للمعاقبة على العنـف يف حـق املـرأة               -٧-١٣٥

  ؛)كوستاريكا(
النظر يف صياغة تشريع للقضاء على العنف يف حق املرأة، مبـا يف               -٨-١٣٥

  ؛)إندونيسيا(ذلك العنف املرتيل 
 حمدد للقضاء على العنف يف حق املرأة، مبا يف ذلك           اعتماد تشريع   -٩-١٣٥

  ؛)آيرلندا(العنف املرتيل 
النظر يف اعتماد قانون القضاء على العنف يف حق املـرأة مبـا يف                -١٠-١٣٥

ذلك العنف املرتيل، وبذل مزيد من اجلهود يف سبيل ضمان حصول اجلميع على             
  ؛)دولة فلسطني(التعليم اإللزامي 

 من امليثاق األفريقـي     ٥ن العقوبات يتماشى مع املادة      جعل قانو   -١١-١٣٥
 طرف فيه، الذي حيظر تنفيذ عقوبة اإلعدام        فاسو بوركيناحلقوق ورفاه الطفل، و   

  ؛)بلجيكا(يف حق القاصرين 
تشجيع إجراء مزيد من املشاورات الداخلية لضمان اعتماد قانون           -١٢-١٣٥

  ؛)الربازيل(حلماية الطفل يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل 
  ؛)مجهورية مولدوفا(تسريع وترية وضع واعتماد قانون الطفل   -١٣-١٣٥
تسريع املوافقة على قانون الطفل وضمان أن يتناول هذا الـصك             -١٤-١٣٥

  ؛)تشيلي(مجيع األحكام املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل 
فاقيـة  اعتماد قانون شامل للطفل مع ضمان تناوله مجيع أحكام ات           -١٥-١٣٥

  ؛)آيرلندا(حقوق الطفل 
اعتماد قانوٍن للطفل يتماشى متاماً مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل            -١٦-١٣٥

  ؛)توغو(
اعتماد تشريع وطين عن محاية الطفل وزيادة تقويـة شـراكاهتا             -١٧-١٣٥

  ؛)الفلبني(اإلقليمية استكماالً جلهودها الوطنية من أجل صون حقوق الطفل 
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ود الرامية إىل إنشاء نظام وطين لتسجيل املواليد مجيعاً         تسريع اجله   -١٨-١٣٥
باجملان يف كل أحناء البلد، مبا يف ذلك املناطق النائية، وزيادة الوعي بأمهية تسجيل              

  ؛)أوروغواي(املواليد 
ترسيخ حقوق الطفل بوسائل منها، علـى اخلـصوص، ضـمان             -١٩-١٣٥

  ؛)النمسا(تسجيل مجيع األطفال يف السجل املدين 
مواصلة تنفيذ التزامها بإنشاء نظام لتسجيل مجيع املواليد باجملـان            -٢٠-١٣٥

على الصعيد الوطين بغية متكني األطفال من املطالبة حبقـوقهم أثنـاء حيـاهتم              
  ؛)تركيا(وحصوهلم على اخلدمات العامة 

بذل مزيد من اجلهود فيما يتعلق بالعمل السلس واملثمر الـذي             -٢١-١٣٥
  ؛)أذربيجان(الوطنية حلقوق اإلنسان داخل البلد تقوم به اللجنة 

مواصلة تنفيذ تدابري ترمي إىل النهوض حبس املواطنة لكي يـشعر             -٢٢-١٣٥
املواطن أكثر مبسؤولياته كمواطن عن طريق غرس ثقافة القَيم واحترام حقـوق            

  ؛)أذربيجان(اإلنسان 
جلديد، وضع خطة وطنية من أجل الطفل لضمان تنفيذ التشريع ا           -٢٣-١٣٥

  ؛)الرأس األخضر(الذي سُيستحدث يف هذا اجملال، تنفيذاً منهجياً وفعاالً 
استعراض اإلطار القانوين لتشجيع االسـتثمار حبيـث تـشجع            -٢٤-١٣٥

األحكام القانونية القطاعات اليت حتترم حقوق اإلنسان والبيئة وذلك من خـالل        
  ؛)كوستاريكا(مقاربة تستند إىل حقوق اإلنسان 

مواصلة جهودها لتثقيف السكان يف ميـدان حقـوق اإلنـسان             -٢٥-١٣٥
بوسائل منها إدراج هذه املفاهيم يف املناهج الدراسية يف مجيع مستويات التعلـيم             

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(
مواصلة تعزيز وتشجيع منظمات اجملتمع املدين احمللية املقر والـيت            -٢٦-١٣٥

  ؛)إثيوبيا(لبلد يقودها أعضاٌء فيها من داخل ا
زيادة اجلهود املبذولة مـن أجـل ضـمان أداء آليـة الرصـد                -٢٧-١٣٥

عن انتهاكات حقوق الطفل وظيفَتها يف كل أرجاء البلد، وال سيما يف             واإلبالغ
  ؛)إيطاليا(األرياف 

زيادة القدرة العملية واملالية لدى اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان           -٢٨-١٣٥
  ؛)فرنسا(ئ باريس وضمان امتثاهلا ملباد

مواصلة جهودها إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتفـق           -٢٩-١٣٥
  ؛)إندونيسيا(مع مبادئ باريس 
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ضمان سري أعمال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بشكل مستقل           -٣٠-١٣٥
  ؛)نيوزيلندا(وحمايد وفعال ومبا يتفق مع مبادئ باريس 

ملؤسسة الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق     زيادة توطيد هيكل ووالية ا      -٣١-١٣٥
  ؛)النيجر(اإلنسان 
تزويد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بالدعم املطلوب لـضمان           -٣٢-١٣٥

  ؛)جنوب أفريقيا(فعاليتها 
  ؛)السودان(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس   -٣٣-١٣٥
ية حلقوق اإلنـسان مببـادئ    اجلد يف السري حنو تقيُّد اللجنة الوطن        -٣٤-١٣٥

  ؛)تونس(باريس 
تقوية وزارة النهوض باملرأة من أجل تلبية االحتياجات اخلاصـة            -٣٥-١٣٥

  ؛)مجهورية مولدوفا(للنساء والفتيات 
مواصلة تنفيذ برنامج التثقيف يف ميدان حقوق اإلنـسان وبنـاء             -٣٦-١٣٥

  ؛)ميامنار(القدرات يف صفوف اجلهات صاحبة املصلحة 
مواصلة جهودها للتوعية حبقوق اإلنسان مبـا يف ذلـك توعيـة              -٣٧-١٣٥

  ؛)نيجرييا(وكاالت إنفاذ القوانني 
مضاعفة جهودها لتوعية كافة فئات اجملتمـع حلقـوق اإلنـسان         -٣٨-١٣٥

  ؛)السودان(
اختاذ مزيد من التدابري لتحسيس السكان احملليني بنصوص صكوك           -٣٩-١٣٥

  ؛)أوغندا(حقوق اإلنسان 
مواصلة سياساهتا الرامية إىل التوعية حبقوق اإلنسان بوسـائل منـها             -٤٠-١٣٥

تنفيذ برامج تدريبٍ لفائدة وكالة إنفاذ القوانني بالنظر إىل الدور اهلام الذي تؤديه يف              
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(إعمال حقوق اإلنسان وإرساء سيادة القانون يف البلد 

 بواليـات معنيـة حبقـوق اإلنـسان         زيادة التعاون مع املكلفني     -٤١-١٣٥
  ؛)ديفوار كوت(

تنفيذ تلك التوصيات اليت حظيت بقبوهلا يف إطـار االسـتعراض          -٤٢-١٣٥
  ؛)نيكاراغوا(الدوري الشامل 

  ؛)النيجر(زيادة التعاون مع هيئات املعاهدات   -٤٣-١٣٥
مواصلة جهودها من أجل القضاء على التمييـز يف حـق املـرأة        -٤٤-١٣٥

  ؛)سنغافورة(ساواة بني اجلنسني وتعزيز امل
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بذل كل ما يف اإلمكان لضمان املساواة بني اجلنـسني يف البلـد               -٤٥-١٣٥
  ؛)غواتيماال(

املضي قدماً يف تنفيذ التدابري القائمة ملكافحة التمييز يف حق املرأة،             -٤٦-١٣٥
ة سيما فيما يتعلق حبقوقها يف اإلرث، إىل جانب املمارسات التقليدية الـضار            وال

  ؛)الرأس األخضر(بالنساء، خاصةً يف األرياف 
تنظيم محلة توعية عامة لتشجيع التنفيذ الفعلي للقانون الذي يتيح            -٤٧-١٣٥

  ؛)كندا) (AN/٠٣٤/٢٠٠٩القانون رقم (للنساء ملكية األراضي يف األرياف 
تعزيز املساواة بني اجلنـسني يف مجيـع اجملـاالت االقتـصادية              -٤٨-١٣٥

  ؛)فييت نام(واالجتماعية 
مواصلة اجلهود الرامية إىل زيادة مشاركة النساء يف صنع القـرار     -٤٩-١٣٥

  ؛)اجلزائر(
مواصلة اجلهود من أجل النهوض بالقـضايا اجلنـسانية لـصاحل            -٥٠-١٣٥

املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع جماالت احليـاة االجتماعيـة واالقتـصادية             
  ؛)اجلزائر(واحلصول على املوارد 

اعتماد التدابري الضرورية لتحقيق املساواة بني الرجل واملـرأة يف            -٥١-١٣٥
مجيع جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية واحلصول على املـوارد الـضرورية           

  ؛)األرجنتني(توخياً لتلك الغاية 
سيما  اختاذ تدابري ملموسة إضافية لتعزيز ومحاية حقوق املرأة وال          -٥٢-١٣٥

نها منع التمييز والعنف يف حق املرأة واإلبالغ عنهما ومكافحتهما          تدابري الغاية م  
  ؛)لكسمربغ(

مواصلة تشجيع إحداث تغيريات لفائدة املساواة بني اجلنسني يف           -٥٣-١٣٥
  ؛)كوبا(مجيع جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية واحلصول على املوارد 

 التنفيـذ الفعلـي   النظر يف تكثيف ما تبذله من جهود يف سـبيل          -٥٤-١٣٥
  ؛)الفلبني(للربامج الرامية إىل إعمال حقوق املرأة وحتسني املساواة بني اجلنسني 

مواصلة العمل على إنشاء بيئة متكِّن للمـرأة والطفـل والفتـاة              -٥٥-١٣٥
ومعاجلة مشكلة اإلقصاء االجتماعي اليت من شأهنا أن تعوق إعمال حقوق املرأة            

  ؛)الفلبني(على حنو تام 
التخلص من املمارسات السلبية القائمة اليت تنال مـن النـساء             -٥٦-١٣٥

كالزواج القسري؛ وضمان حصول املرأة على التعلـيم وممارسـتها األنـشطة            
  ؛)أرمينيا(السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
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ضمان مشاركة نساء األرياف يف عمليات صنع القرار وحصوهلن           -٥٧-١٣٥
دمات الصحية والقـروض ومرافـق التـسويق        بشكل كامل على التعليم واخل    

  ؛)مصر(واألراضي واملشاريع املدرة للدخل 
مواصلة متكني النساء من ممارسة حقـوقهن بالكامـل يف إطـار              -٥٨-١٣٥

  ؛)كازاخستان(السياسة الوطنية املتعلقة باملسائل اجلنسانية 
اختاذ خطوات لتشجيع املساواة بني املرأة والرجـل يف ظـروف             -٥٩-١٣٥

  ؛)املكسيك(لعمل واحلق يف امللكية اخلاصة ا
مواصلة السياسات الرامية إىل احلد من مظاهر التفاوت يف التمتع            -٦٠-١٣٥

الكامل حبقوق اإلنسان من ِقبل مجيع الفئات االجتماعية مع إيالء عناية خاصـة             
  ؛)كازاخستان(للنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة 

جل تعزيز املساواة بني اجلنسني مبا يف ذلك        مواصلة جهودها من أ     -٦١-١٣٥
تنفيذ سياساهتا الوطنية املتعلقة باملسائل اجلنسانية واليت ترمي إىل تغيري الـسلوك            
وتعزيز املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية           

  ؛)ماليزيا(واحلصول على املوارد 
رورية ملكافحة التمييز الذي يواجهه األشخاص      اختاذ التدابري الض    -٦٢-١٣٥

  ؛)األرجنتني(ذوو اإلعاقة 
تعزيز حقوق الشرائح املستضعفة من السكان مبا يف ذلك حقوق            -٦٣-١٣٥

  ؛)السنغال(املسنني 
مواصلة اختاذ تدابري لضمان احلماية االجتماعيـة ألشـد فئـات             -٦٤-١٣٥

  ؛)بيالروس(ملسنون السكان ضعفاً مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة وا
مواصلة تقوية اخلدمات املقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة واعتمـاد           -٦٥-١٣٥

  ؛)مصر(سياسات من أجل إدماجهم يف التعليم النظامي 
سـيما   مواصلة اختاذ تدابري مناسبة حلماية أشد األطفال ضعفاً وال      -٦٦-١٣٥

يف األريـاف،  منهم الفتيات واألطفال ذوو اإلعاقة واألطفال الـذين يعيـشون     
وضمان محاية فعلية لألطفال خاصةً من االعتداء اجلنـسي واالجتـار وعمالـة             

  ؛)قربص( األطفال
التحقيق يف ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء املعاملة علـى يـد         -٦٧-١٣٥

  ؛)النمسا(قوات حفظ النظام وضمان اإلسراع يف إقامة العدل 
آلية وقائية وطنية فعالة من     اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية إلنشاء        -٦٨-١٣٥

أجل حتسني ظروف عيش السجناء سواء الظروف املادية أو حقوقهم القانونية مبا            
  ؛)الدامنرك(فيها مراعاة أصول احملاكمة العادلة 
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ضمان حقوق السجناء؛ وتوفري املساعدة القانونية منذ حلظة التوقيف           -٦٩-١٣٥
  ؛)املكسيك(ومن مجلتهم األحداث وإحداث برامج إعادة اإلصالح لفائدة السجناء 

النظر يف تنفيذ قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غـري             -٧٠-١٣٥
  ؛)تايلند(لضمان تلقِّيهن معاملة الئقة ) قواعد بانكوك(االحتجازية للمجرمات 

استكشاف سبل إنشاء مرافق لألطفال احملرومني مـن حريتـهم            -٧١-١٣٥
  ؛)تركيا(ألخرى منفصلة عن املرافق ا

  ؛)فرنسا(ضمان كفالة الشروط الصحية الكرمية للمحتجزين   -٧٢-١٣٥
مواصلة زيادة اجلهود الرامية إىل القضاء على تـشويه األعـضاء             -٧٣-١٣٥

التناسلية األنثوية يف كافة أرجاء البلد؛ وتقدمي مرتكيب ذلك التشويه إىل العدالـة              
 اد تدابري حلظر ممارسات الزواج التقليدية،     وضمان إيقاع العقوبة املناسبة به؛ واعتم     

  ؛)أوروغواي(لحق الضرر باألطفال خصوصاً مبا يف ذلك الزواج القسري الذي ي
اختاذ تدابري ملموسة، خاصة يف املناطق اليت تـسجِّل معـدالت             -٧٤-١٣٥

انتشار مرتفعة، من أجل القضاء على املمارسات العرفيـة الـضارة، كتـشويه             
  ؛)الدامنرك(ة األنثوية، املمنوعة مبوجب القانون األعضاء التناسلي

إقامة حوار منتظم مع اجلهات صاحبة املصلحة يف شىت اجملتمعات            -٧٥-١٣٥
احمللية يف سائر أحناء البلد، مبا يف ذلك قادة القرى والزعماء الدينيون والرجـال              

ساواة بـني   والفتيان إىل جانب اجملتمع املدين، من أجل تعزيز فهم أفضل ألمهية امل           
املرأة والرجل وحتديد وسائل عملية إلهناء املمارسات الضارة اليت تتعـرض هلـا             
النساء والفتيات مبا فيها تشويه األعضاء التناسلية األنثويـة والـزواج املبكـر             

  ؛)كندا(والقسري وتزويج األرملة من شقيق زوجها 
ن أجل  مواصلة جهودها لتعزيز حقوق الطفل ومواصلة كفاحها م         -٧٦-١٣٥

يـزال حيـدث يف      القضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثويـة الـذي ال         
  ؛)بوروندي( البلد
  ؛)إثيوبيا(مضاعفة جهودها ملكافحة املمارسات التقليدية الضارة   -٧٧-١٣٥
  ؛)توغو(اختاذ تدابري هبدف مكافحة العنف يف حق املرأة بشكل فعال   -٧٨-١٣٥
تدريب املوظفني القـضائيني والعمـوميني      زيادة الدعوة العلنية و     -٧٩-١٣٥

والزعماء التقليدين واآلباء، والرجال والنساء معاً، من أجل القضاء على تشويه           
  ؛)فنلندا(األعضاء التناسلية األنثوية 

مواصلة العمل على القضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية           -٨٠-١٣٥
  ؛)فرنسا(سيما يف األرياف  ال
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فة جهودها لزيادة وعي السكان لكي يناهـضوا تـشويه          مضاع  -٨١-١٣٥
  ؛)أملانيا(األعضاء التناسلية األنثوية وختان اإلناث 

ارسة تشويه األعـضاء  مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على مم   -٨٢-١٣٥
نثوية بوسائل منها، على سبيل املثال، أخذ العـربة مـن الـدروس             التناسلية األ 

  ؛)هولندا( يف املنطقة تتصدى لنفس هذه املشكلة املستفادة من بلدان أخرى
مواصلة جهودها اجلديرة بالثناء من أجل القضاء التام على تشويه            -٨٣-١٣٥

  ؛)رواندا(األعضاء التناسلية األنثوية 
تكثيف اجلهود الوطنية الرامية إىل القضاء على مجيـع أشـكال             -٨٤-١٣٥

ء التناسلية األنثوية، واختاذ مجيـع      العنف يف حق املرأة، مبا يف ذلك تشويه األعضا        
التدابري الضرورية لتمكني النساء من املشاركة يف احلياة العامة واخلاصة على قدم            

  ؛)سلوفينيا(املساواة مع الرجل 
مواصلة اعتماد وتنفيذ مجيع التدابري الضرورية واألحكام لرفـع           -٨٥-١٣٥

األعـضاء التناسـلية    مستوى الوعي القانوين، لكي يتسىن القضاء على تشويه         
  ؛)إسبانيا(األنثوية فعلياً يف كافة أحناء البلد 

  ؛)النمسا(اختاذ مجيع التدابري حلماية النساء املتهمات مبمارسة السحر   -٨٦-١٣٥
النظر يف وضع خطة عمل عاملية ملكافحة العنف يف حـق املـرأة               -٨٧-١٣٥

ل الـشوارع   والطفل مع إيالء اهتمام خاص للزواج القسري ولظـاهرة أطفـا          
  ؛)٢()بلجيكا(املتعاظمة 

  ؛)هنغاريا( سنة ١٨حتديد السن الدنيا لزواج الفتيان والفتيات يف   -٨٨-١٣٥
اعتماد تشريعات حمددة حلظر العنف يف حق النساء مبا يف ذلـك              -٨٩-١٣٥

  ؛)هنغاريا(العنف املرتيل 
فـال  اختاذ مزيد من التدابري القوية ملنع االجتـار بالنـساء واألط            -٩٠-١٣٥

  ؛)أستراليا(واستغالهلم 
استئناف جهودها الرامية إىل مكافحة مجيـع أشـكال االجتـار             -٩١-١٣٥

باألطفال ووضع سياسة حلماية الطفل من أجل ضمان إقامة نظام أفضل لـصون             
  ؛)لكسمربغ(حقوق الطفل 

__________ 

يف النظر يف وضع خطة عمل عاملية ملكافحة العنف         : "تايلالكان نص التوصية املقدمة أثناء جلسة التحاور ك        )٢(
وظـاهرة أطفـال الـشوارع      طفل مع إيالء اهتمام خاص للزواج القسري وتعدد الزوجات           املرأة وال  حق

 )".بلجيكا(املتعاظمة 
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زيادة ما تبذله من جهود ملنع االجتار باألشخاص والقضاء عليـه،             -٩٢-١٣٥
انية وضع خطة عمل وطنية ودعوة املقرر اخلاص املعـين باالجتـار    والنظر يف إمك  

  ؛)بيالروس(باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال 
تكثيف اجلهود يف سياق مكافحة االجتار باألشـخاص، وخباصـة            -٩٣-١٣٥

  ؛)مجهورية مولدوفا(النساء واألطفال 
جتار بالبشر  ضمان التنفيذ الفعال خلطة عملها الوطنية ملكافحة اال         -٩٤-١٣٥

من ِقبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بغرض تفكيـك الـشبكات املخالفـة             
للقانون ويف الوقت نفسه إعادة إدماج األطفال الـضحايا يف املـدارس ومنـع              

  ؛)تايلند(وقوعهم مرة أخرى ضحية االجتار 
تشديد محاية األطفال ال سيما عن طريق مكافحة الزواج املبكـر             -٩٥-١٣٥

  ؛)يسراسو(
 سنة وحظر الزواج القسري     ١٨حتديد السن القانونية للزواج يف        -٩٦-١٣٥

  ؛)أملانيا(املبكر حظراً صرحياً 
تكثيف اجلهود من أجل مكافحة االجتـار باألطفـال وخطـف             -٩٧-١٣٥

األطفال على الصعيد الدويل من أجل احملافظة على املكاسـب الـيت حقّقتـها              
  ؛)نيجرييا(احلكومة بالفعل يف هذا اجملال 

مواصلة جهودها، بالتعاون مع منظمة األمم املتحـدة للطفولـة            -٩٨-١٣٥
وغريها من وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، من أجـل مكافحـة االجتـار              

  ؛)سنغافورا(باألشخاص وخطف األطفال 
الضغط من أجل استحداث عقوبـات قانونيـة مناسـبة علـى              -٩٩-١٣٥

سوأ أشكال عمالة األطفال والسخرة وَسن تلـك        انتهاكات القوانني اليت حتظر أ    
العقوبات، وتوفري املوارد الكافية وما يكفي من تدريب من أجل إنفاذ القـانون             

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
تكثيف اجلهود من أجل مكافحة مجيع أشكال عمالة األطفال عن            -١٠٠-١٣٥

ل لقوانني عمالة األطفال يف     طريق تقوية مفتِّشية العمل هبدف ضمان التنفيذ الفعا       
  ؛)هنغاريا(القطاعني النظامي وغري النظامي 

مواصلة جهودها من أجل إهناء عمالة األطفال، ال سيما يف قطاع             -١٠١-١٣٥
  ؛)هولندا(التعدين 
بذل قصارى اجلهود من أجل القضاء على عمالة األطفال ومنعها،            -١٠٢-١٣٥

  ؛)سلوفاكيا(كخدمٍ للمنازل ال سيما يف قطاع التعدين ويف الزراعة و
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مواصلة بذل اجلهود من أجل إعطاء األولوية حلالة الضعف الـيت             -١٠٣-١٣٥
يعيشها األطفال العاملون واألطفال العاملون يف مناجم الذهب؛ وزيادة وتـرية           
التفتيش من أجل ضمان التطبيق الفعال للقوانني املتعلقـة بعمـل األطفـال يف              

نظامي، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة        القطاعني النظامي وغري ال   
  ؛)أوروغواي( بشأن العمال املرتليني ١٨٩رقم 
مواصلة جهودها إلزالة األطفال من عمالة مناجم الذهب الصغرية           -١٠٤-١٣٥

  ؛)سلوفينيا(
حظر عمالة األطفال املخالفة التفاقية منظمـة العمـل الدوليـة             -١٠٥-١٣٥
ىن لسن االستخدام، وتشجيع سياسة إعالمية لفائـدة         بشأن احلد األد   ١٣٨ رقم

  ؛)النمسا(اُألسر املعنية 
ضمان تنفيذ القوانني املناهضة للعقوبة البدنية عن طريق تـشجيع            -١٠٦-١٣٥

اإلبالغ عن إنزال تلك العقوبة وتوفري السبل الكفيلة بإجراء التحقيـق الفعـال             
  ؛)ليختنشتاين(ومقاضاة مرتكبيها 

 التدابري الضرورية، التشريعية منها واإلدارية واملالية، لضمان        اختاذ  -١٠٧-١٣٥
استقالل القضاء، ومن مجلتها إهناء ممارسة السلطة التنفيذية الرقابة اإلدارية واملالية 

اململكة (وضمان عدم وقوع اجمللس األعلى للقضاء حتت سلطة اجلهاز التنفيذي           
  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

إجراء تقييم معمق للقضاء، مع إعطاء األولويـة لنظـام قـضاء              -١٠٨-١٣٥
 فاسـو  بوركينـا األحداث، وحتديد مكامن القصور ومعاجلتها مبوجب قـانون         

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(والقانون الدويل 
مواصلة بذل جهودها اإلجيابية من أجل حتـسني نظـام قـضاء              -١٠٩-١٣٥

ع اتفاقية حقوق الطفل ومـع قواعـد األمـم املتحـدة            األحداث مبا يتماشى م   
  ؛)مصر(النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 

  ؛)إثيوبيا(تقوية نظام العدالة اجلنائية وإدارة السجون يف البلد   -١١٠-١٣٥
اعتماد ترتيبات تشريعية وإدارية ومالية لضمان استقالل القـضاء     -١١١-١٣٥

ا اجلهاز التنفيذي يف تعيني القضاة وأعـضاء اجمللـس          وإلغاء أي سلطة يتمتع هب    
  ؛)أملانيا(األعلى للقضاء وحتديد رتبهم والرقابة عليهم 

تيسري جلوء النساء إىل العدالة عن طريق تزويـدهن باملعلومـات             -١١٢-١٣٥
املتعلقة حبقوقهن وبوسائل االنتصاف القانونية من التمييز املتاحة هلـن وبـشأن            

  ؛)ليختنشتاين(من تلك الوسائل طريقة االستفادة 
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توظيف وتدريب مزيد من مفتشي العمـل وجتهيـزهم بـاملوارد             -١١٣-١٣٥
الضرورية لكي يتسىن هلم تطبيق قوانني العمالة ومكافحة االجتار علـى النحـو             

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(املالئم 
مواصلة جهودهـا لتـوفري فـرص العمـل لفائـدة الـشباب               -١١٤-١٣٥

  ؛)النكا سري(
تقوية إدارة املناجم ومفتشيات العمل اإلقليمية من أجـل تنفيـذ             -١١٥-١٣٥

القوانني ذات الصلة تنفيذاً فعاالً، ومن أجل ضمان صـون حقـوق اإلنـسان              
  ؛)سويسرا(

مواصلة تقوية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة بغيـة           -١١٦-١٣٥
  ؛)البوليفاريةمجهورية فرتويال (حتسني ظروف عيش السكان 

بذل اجلهود حملو الفوارق بني األقاليم يف احلصول على املاء اآلمن             -١١٧-١٣٥
  ؛)سلوفينيا(الصاحل للشرب، خاصة الفوارق بني احلواضر واألرياف 

مواصلة إعطاء األولوية للسياسات والربامج الرامية إىل القـضاء           -١١٨-١٣٥
قتصادية واالجتماعية والثقافيـة    على الفقر والتخلف وضمان التمتع باحلقوق اال      

  ؛)جنوب أفريقيا(
تقييم إمكانية جعل اإلعمال الكامل للحق يف املـاء واإلصـحاح             -١١٩-١٣٥

أولويةً وطنية، وهو احلق الذي ال بد من إعماله لتحقيق األولويـات األخـرى              
  ؛)إسبانيا(كالصحة والتعليم واملساواة بني اجلنسني 

وية لتخصيص املوارد املالية والبشرية لقطاع      مواصلة إعطاء األول    -١٢٠-١٣٥
  ؛)مصر(الصحة، مع التركيز على التدابري الوقائية والعالج 

متديد وتوسيع نطاق الربامج الشاملة الرامية إىل تقدمي خـدمات            -١٢١-١٣٥
الصحة اجلنسية واإلجنابية للنساء والفتيات، ال سيما األضـعف مـن بينـهن،             

  ؛)نيوزيلندا(ألرياف كالنساء اللوايت يعشن يف ا
اململكة (مواصلة اجلهود من أجل حتسني خدمات الصحة للجميع           -١٢٢-١٣٥

  ؛)العربية السعودية
اعتماد تدابري مناسبة وفعالة حلماية صحة املواليد واألمهـات إىل            -١٢٣-١٣٥

  ؛)إسبانيا(جانب احلصول على وسائل تنظيم األسرة ومنع احلمل 
إطار إعمال احلق يف الصحة واحلق يف التعليم        مواصلة اجلهود يف      -١٢٤-١٣٥

  ؛)السنغال(
  ؛)كوبا(مواصلة تنفيذ سياسات تثقيفية يف جمال الصحة والتعليم   -١٢٥-١٣٥
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ضمان تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيهـا           -١٢٦-١٣٥
ب حتسني فرص احلصول على التعليم للبنات واألشخاص ذوي اإلعاقة، إىل جان          

  ؛)غابون(مكافحة األمية 
  ؛)أرمينيا(اختاذ التدابري الضرورية لضمان حتسني تعليم األطفال   -١٢٧-١٣٥
مواصلة تنفيذ اخلطط الرامية إىل متكني الفتيـات واألشـخاص            -١٢٨-١٣٥
  ؛)اململكة العربية السعودية(اإلعاقة من احلصول على التعليم  ذوي
  ؛)كوبا( التحاق البنات باملدارس مواصلة اجلهود اجلارية لضمان  -١٢٩-١٣٥
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز فرص اجلميع يف التعليم وخاصة            -١٣٠-١٣٥

  ؛)سري النكا(ضمان حصول البنات على التعليم 
مجهوريـة  (تشديد مكافحتها لألمية من أجل عكس االجتاه احلايل           -١٣١-١٣٥

  ؛)الكونغو الدميقراطية
  ؛)إثيوبيا(قيف يف ميدان حقوق اإلنسان زيادة إدماج التث  -١٣٢-١٣٥
مواصلة اتباع هنجها اإلجيايب يف جمال التعليم بوسائل منها كفالـة             -١٣٣-١٣٥

التعليم باجملان يف املستويني االبتدائي وما بعد االبتدائي إىل جانب إدراج التثقيف            
  ؛)ماليزيا(يف حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية 

 اليت ترى أنه مت بالفعل تنفيـذها أو         فاسو بوركينالتالية بتأييد   وحتظى التوصيات ا    -١٣٦
  :أهنا يف طور التنفيذ

الوفاء باملزيد من االلتزامات الدولية إىل جانب تنفيذ املعاهـدات            -١-١٣٦
  ؛)كازاخستان(الدولية اليت صّدقت عليها مؤخراً 

 اًتـشجيع اج سداد كلفة اخلدمات البيئية      درإلاعتماد تشريعات     -٢-١٣٦
  ؛)املكسيك(لتنمية االقتصادية والصناعية املستدامة ل

إجراء اإلصالحات القضائية الضرورية بغية ضـمان اسـتقالل           -٣-١٣٦
 اللجوء إىل العدالة ال سيما بالنسبة إىل أشـد الفئـات ضـعفاً              تيسريالقضاء و 

  ؛)سلوفاكيا(
استحداث برنامج شامل إلنشاء فرص العمل يـستهدف بوجـه            -٤-١٣٦

  ؛)نام فييت(شباب خاص ال
النظر يف اعتماد استراتيجية خاصة بالفتيات بالنسبة للتعليم ما بعد   -٥-١٣٦

  ؛)دولة فلسطني(االبتدائي والتعليم الثانوي 
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 يف التوصيات التالية وسـُتقدم ردوداً عليهـا يف الوقـت            فاسو بوركيناستنظر    -١٣٧
ـ           س حقـوق اإلنـسان يف      املناسب ولكن قبل انعقاد الدورة الرابعـة والعـشرين جملل

  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -١-١٣٧

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، هبدف إلغـاء            
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا      (عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف يف هناية املطاف         

  ؛) وآيرلندا الشماليةمىالعظ
تسريع عملية التشاور بغية التصديق على الربوتوكول االختياري          -٢-١٣٧

باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء  الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص      
  ؛)أوروغواي(عقوبة اإلعدام 

حق مواصلة عملية التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين املل         -٣-١٣٧
 إىل إلغـاء عقوبـة      واهلـادف  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
  ؛)بلجيكا (٢٠١١اإلعدام، إذ ُوضع بالفعل مشروع قانون يف عام 

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل        -٤-١٣٧
  ؛)جيبويت(اإلعدام باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اخلاص 
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل        -٥-١٣٧

  ؛)أملانيا(باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام اخلاص 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٦-١٣٧

فنلنـدا  (ياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام       باحلقوق املدنية والس  اخلاص  
  ؛)وإسبانيا
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٧-١٣٧

مـن أجـل   باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام،    اخلاص  
  ؛)سويسرا(إلغاء عقوبة اإلعدام حبكم القانون 

بة اإلعدام حتديـداً والتـصديق علـى الربوتوكـول          إلغاء عقو   -٨-١٣٧
باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف    االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص       

  ؛)فرنسا(إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
إمتام إجراء االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق            -٩-١٣٧

 والسياسية واهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة         باحلقوق املدنية بالعهد الدويل اخلاص    
من أجل إضفاء الصبغة الرمسية على الوقف االختياري لتنفيذ عقوبـة           اإلعدام،  

  ؛)اجلبل األسود(اإلعدام حبكم الواقع 
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زيادة وترية املشاورات من أجل إعداد الرأي الـوطين بـشكل             -١٠-١٣٧
لعهد الدويل اخلاص   أفضل للتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق با       
  ؛)رواندا(باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

إمتام العملية الوطنية الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام والتـصديق            -١١-١٣٧
باحلقوق املدنيـة   على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص         

  ؛)تركيا(غاء عقوبة اإلعدام والسياسية واهلادف إىل إل
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري اجلديـد امللحـق            -١٢-١٣٧

  ؛)سلوفاكيا(باتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء البالغات 
اختاذ مزيد من اخلطوات باجتاه إلغاء عقوبة اإلعدام حبكم القانون            -١٣-١٣٧

  ؛)نيوزيلندا(
املتمثل يف عـدم تنفيـذ      (لى هذا النهج    إضفاء الصبغة الرمسية ع     -١٤-١٣٧

 فرض عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول       تركعن طريق   ) عقوبة اإلعدام 
باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف    االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص       

  ؛)أستراليا(إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
بة اإلعدام رمسياً عـن طريـق       اختاذ خطوات تؤدي إىل إلغاء عقو       -١٥-١٣٧

  ؛)سلوفاكيا( إىل عقوبات بالسجن املؤبد باإلعدامختفيف العقوبات 
  ؛)توغو(مواصلة املشاورات من أجل حتقيق إلغاء عقوبة اإلعدام   -١٦-١٣٧
ذ أي عقوبة باإلعـدام علـى       إلغاء عقوبة اإلعدام ما دامت مل ُتنفَّ        -١٧-١٣٧

  ؛)بوروندي(مدى العشرين سنة املاضية 
 بالسجن مدى احليـاة     يف مجيع عقوبات اإلعدام إىل عقوبات     ختف  -١٨-١٣٧

  ؛)إيطاليا(
  :فاسو بوركينامل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد   -١٣٨

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد الـدويل            -١-١٣٨
  ؛)فرنسا(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  ؛)هنغاريا(وجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات ت  -٢-١٣٨
زيادة وترية تعاوهنا مع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات             -٣-١٣٨

اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان والنظر يف هناية األمر يف توجيه دعوة دائمة             
لـس حقـوق   إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعـة جمل       

  ؛)التفيا(اإلنسان 
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توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجـراءات اخلاصـة املواضـيعية             -٤-١٣٨
  ؛)األسود اجلبل(

توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات            -٥-١٣٨
  ؛)تونس(اخلاصة 
حظر العقوبة البدنية حظراً صرحياً يف مجيع األوساط مبا يف ذلـك              -٦-١٣٨
  ؛)ليختنشتاين(ل األسرة ويف مجيع أوساط الرعاية داخ
  ؛)غواتيماال(توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة   -٧-١٣٨
إيالء اهتمام خاص لتعدد الزوجات يف خطـة العمـل الـشاملة              -٨-١٣٨

  ؛)٣()بلجيكا(مكافحة العنف يف حق املرأة والطفل ترمي إىل املستقبلية 
  ؛)هنغاريا(كام القانونية املتعلقة بتعدد الزوجات إلغاء مجيع األح  -٩-١٣٨

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٣٩
وال ينبغي أن ُيفهم أهنا حتظى بتأييـد        . اليت قدمتها والدولة موضوع االستعراض    ) الدول(

  .الفريق العامل بكامله

  مات الطوعيةالتعهدات وااللتزا  -ثالثاً  
 بتقدمي تقرير مرحلي عن التقدم الذي حيَرز يف تنفيذ توصـيات            فاسو بوركيناتلتزم    -١٤٠

  .٢٠١٥االستعراض الدوري الشامل إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام 

__________ 

يف النظر يف وضع خطة عمل عاملية ملكافحة العنف         : "تايلالكان نص التوصية املقدمة أثناء جلسة التحاور ك        )٣(
وظـاهرة أطفـال الـشوارع       املرأة والطفل مع إيالء اهتمام خاص للزواج القسري وتعدد الزوجات            حق

 )".بلجيكا(املتعاظمة 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[English/French only] 

The delegation of Burkina Faso was headed by Her Excellency Ms. Julie Prudence 
SOMDA-NIGNA, Minister for Human Rights and Civil Promotion, and composed of the 
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• M. SOUGOURI Dieudonné Désiré, Premier Conseilleur près l’Ambassade, Mission 
permanente du Burkina Faso à Genève; 

• Mme MERINDOL/OUOBA Clarisse, Conseiller juridique près l’Ambassade, 
Mission permanente du Burkina Faso à Genève; 

• M. BAMBARA Paulin, Ministère des droits humains et de la promotion civique; 

• M. GOUBA Nosse Firmin, Ministère des droits humains et de la promotion civique; 

• M. GOUBA P. Pascal, Ministère des droits humains et de la promotion civique; 

• M. NANA Adama, Ministère des droits humains et de la promotion civique; 

• M. DIALLO Issa, Ministère des droits humains et de la promotion civique; 

• M. BAMBARA Jean de Dieu, Ministère des droits humains et de la promotion 
civique; 

• M. TIEMOUNOU Oumarou, Ministère des droits humains et de la promotion 
civique; 

• Mme NIKYEMA/TAPSOBA Stéphanie, Ministère des droits humains et de la 
promotion civique; 

• M. ILBOUDO/YAMEOGO Marie Justine, Ministère de l’enseignement secondaire 
et supérieur; 
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• M. OUEDRAOGO/KABORE Honorine Félicité, Ministère de l’action sociale et de 
la solidarité nationale; 

• M. SANDWIDI Elie, Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de 
l’emploi; 

• M. LOYA Tuansi Bruno, Ministère de la santé; 

• Mme KINDA/REMEN Emma, Ministère de l’éducation nationale et de 
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• M. NAMOANO Rodrigues, Projet de renforcement de la gouvernance politique 
(PRGP); 
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• M. ZIGANI Guehon, Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité 
Sociale; 

• Mme TOURE Mariam Vanessa, Radio-Télévision du Burkina; 

• Mme TRAORE Nadine, Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération 
Régionale; 

• Mme DAHO Agnès, Ministère de l’Économie et des Finances; 
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