
GE.18-06283(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 ة والثالثونمناثالدورة ال

 2018متوز/يوليه  6 -حزيران/يونيه  18
 من جدول األعمال 6البند 

 االستعراض الدوري الشامل

 *ابالستعراض الدوري الشامل املعينالفريق العامل  رتقري  

 بوروندي  

__________ 

  املرفق دون حترير رمسي وابللغة اليت ُقّدم هبا فقط.م يعم   *

 A/HRC/38/10 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

19 April 2018 

Arabic 

Original: English/French 



A/HRC/38/10 

GE.18-06283 2 

 مةمقد    
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورج الردددامس  املنرددد   وجددد  قدددرار  لددد   -1

كدددددانون ال دددددا /   26إىل  15ة والعردددددرين رت القددددد ة مدددددن تايدددددع  دورتددددده ال5/1حقدددددوس ا ن دددددان 
كدددانون ال دددا /   18 رت املعقدددودة ة  دددابعال اجلل ددة رت بورونددددج حالدددة وايُتعرِضددد  .2018 يندداير
املعدددددل اقدددددوس الردددددما والرددددد ون ارجتماعيدددددة  وزيرالددددد بورونددددددج وفدددددد   سوتدددددر ّ  .2018 ينددددداير

ابعدة ر رت جل دته ال بورونددجامدس التقريدر املتعلدق بواعتمدد القريدق الع. واجلن انية  مارتن نيقياابنددج
   .2018كانون ال ا /يناير   23عررة  املعقودة رت

  اختددار  لدد  حقددوس ا ن ددان فريددق املقددررين التددا  2018كددانون ال ا /يندداير   10ورت  -2
واململكددة   وكددود ديقددوار   ملانيددا: بوروندددجمددن  جددس تي ددر ايددتعرا، ا الددة رت ( اجملموعددة ال يةيددة)

 .العربية ال عودية
مدددن مرفدددق  5  وللققدددرة 5/1مدددن مرفدددق قدددرار  لددد  حقدددوس ا ن دددان  15ووفقدددال للققدددرة  -3

 : بوروندجتالية ألغرا، ايتعرا، ا الة رت   صدرد الواثئق ال16/21 قراره
 ؛(A/HRC/WG.6/29/BDI/1)( ) 15عر، كتايب مقدم وفقال للققرة /تقرير وطل ) ( 
لمعلوماد  عدته مقوضية األمم املتحددة ال دامية  قدوس ا ن دان وفقدال جتميع ل (ب) 
  (؛Corr.1و (A/HRC/WG.6/29/BDI/2 ()ب15للققرة 

مدددددددوجز  عدتددددددده مقوضدددددددية األمدددددددم املتحددددددددة ال دددددددامية  قدددددددوس ا ن دددددددان وفقدددددددال  (ج) 
  .(A/HRC/WG.6/29/BDI/3)( )ج15 للققرة

 ملانيددددا   قائمددددة  يددددالة  عدددددما يددددلقال كددددس مددددن وروندددددجبو حالدددد  اجملموعددددة ال يةيددددة إىل  -4
والربازيددددس  والربتغددددال  وبلشيكددددا  وتردددديكيا  ويددددلوفينيا  وال ددددويد  ويوي ددددرا  واململكددددة املتحدددددة 

ه ذوميكددن ارطدديى علدد  مدد .يرلندددا الرددمالية  والددورحد املتحدددة األمريكيددةآلربيطانيددا العىمدد  و 
 .الدورج الرامساأليالة رت املوقع الربكي اخلارجي لييتعرا، 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

 عرب رئي  وفد بوروندج عن اعتزاز بيده ابملراركة من جديد رت اريدتعرا، الددورج  -5
الرددامس. و ه مددذا اريددتعرا، رت وقدد  تبددد  فيدده بوروندددج مرحلددة جديدددة وحامسددة مددن  ر  ددا 
بتنىدديم ايددتقتاشأ بردد ن القددانون الت يي ددي اجلديددد والددذج تتم ددس الغايددة مندده رت تكددري  وايددتدامة 

تمايددا ارجتمدداعي رت البلددد. وي ددتند تقريددر اريددتعرا، الدددورج الرددامس اخلددا  امل ي دداد وال
 ببوروندج ابألياس إىل التوصياد املنب قة عن اجلولة ال انية من اريتعرا،. 

وقددد واصددل  بوروندددج إجددراش إصدديحاد ترددريعية واضددحة هبدددو تعزيددز و ايددة حقددوس  -6
  القانونيددددة املمتلقددددة  مددددن بين ددددا قددددانون ا ن ددددان. ف ددددّن رئددددي  اجلم وريددددة عددددددال مددددن الن ددددو 

ا جدددددددراشاد اجلنائيدددددددة ال دددددددارج املقعدددددددول؛ وتنىددددددديم ارجتماعددددددداد واملىدددددددامراد العامدددددددة؛ وقدددددددانون 
ارنتماابد؛ وإنرداش اككمدة اخلاصدة ابألراضدي وغرمدا مدن األمدي ؛ وقمدع ارجتدار ابأل دما  
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أل دما  رت حالدة اخلطدر؛ ومندع و اية ضحاح ارجتدار؛ و ايدة الادحاح والرد ود وغدرمم مدن ا
وقمددع   دددكال العندددة القائمدددة علدد  ندددوى اجلدددن  و ايدددة ضددحاحه؛ وكدددذلا القدددانون الدددذج يدددنىم 

 الذج ينىم اجلمعياد غر الراية.  جال حافة والقانون ا طار 
وعلد  امل دتوا امل ي دي  ك تكدري  مندات مددواد للحدوار بدو مدواطل بورونددج  نردداش  -7

. وقددددم  مدددذه اللشندددة 2015حدددوار بدددو مدددواطل بورونددددج رت  يلول/يدددبتمرب اللشندددة الوطنيدددة لل
الوطنيدددة مندددذ وقددد  قريدددد  تقريرمدددا الن دددائي عددددن املرددداوراد الددديت  جريدددد  رت  يدددع   ددداش البلددددد. 
ودخلد  جلندة ا قيقدة وامل دا ة مرحلت دا التنقيذيدة وبدد د دوائرمدا ابلقعدس رت إيداز عمدس ميدددا  

ن مراجعدددة هاتددده وارنطددديس إىل م دددتقبس  فادددس. و دددرى اجملتمدددع  حددي يدددتمكن  دددع  بورونددددج مددد
 ككس رت الت احل ومل يُد خر  ج ج د رت يبيس اكافىة عل  الوحدة. 

ومنددذ اريددتعرا، ال ددا   صدددق  بوروندددج علدد  الربوتوكددول ارختيددارج املتعلددق ابتقاقيددة  -8
 و اليإن دانية  و امل يندة واتقاقيدة مناماة التعذي  وغره مدن ضدروب املعاملدة  و العقوبدة القايدية 

حقدددوس األ دددما  هوج ا عاقدددة وبروتوكوردددا ارختيدددارج. و جدددرد بورونددددج حدددواراد بنددداشة مدددع 
العديددد مددن ميادداد املعامددداد مددن قبيددس جلنددة ا قددوس ارقت ددادية وارجتماعيددة وال قافيددة واللشنددة 

 املعنية ابلقااش عل  التمييز ضد املر ة. 
هلا  اُُتذد إجراشاد ملموية لتوفر  اية  فاس للطقس  نراش غدرو  واب ضافة إىل -9

متم  ة داخس اكاكم اربتدائية الكربا. وجيرج جتري  خدط مداتقي للم داعدة يتديط للطقدال 
بورا  ومن املزمع توييع نطاس التغطية به كي ترمس  يع ما بيغ عن حارد ارعتداش رت بوجو 

كزين  عادة أتميس القاصرين املمالقو للقانون؛ و نرئ اكقس الوطل إقليم البلد وجرا ترغيس مر 
للطقس ليكون إطارال للمراوراد بو ا كومة واألطقال؛ و نرا  جلاٌن  ماية الطقولدة رت الدتيل 

 تبلِّغ ا كومة بكس حالة انت ا . 
ىدام ويعش دس وللتمقية من وط ة اركتىاظ رت ال شون  تُتمدذ تددابر عقدو ر يدي ابنت -10

ج دداز القادداش ابلنىددر رت القادداح. وُت ددا إدارة ال ددشون رت  مدداكن ارحتشدداز عنددابر للقتيدداد 
 والن اش صوانل لكرامت ن وضماانل  مايت ن. 

وفيمدا يتعلددق ب بيددة البندداد  تبددذل بوروندددج ج ددودال رت يددبيس القادداش علدد   وجدده التمييددز  -11
ابعدة لتحديدد م دن ِمدن القتيداد ر يدذممل إىل املددارس  و مدن يديما املت املرتبطة  واقة تقليدية  ر

من ّن رت حالدة انقطداى عدن الدرايدة وهلدا مدن  جدس ت دشيل ن رت م ي داد عموميدة. وُمدددد 
إىل ت دع يددنواد القدد ة الدديت ت ددتغرق ا املوالبددة علد  التعلدديم األيايددي اجملددا  مددع مرحلددة ايددتاناسأ 

لقتيداد وقتدال  طدول رت املدريدة وحتقيدق املناصدقة تددرجييال بدو  قامة املراريع  وهلا بغر، إبقاش ا
 القتيان والقتياد رت ال لا ال انوج. 

وتواصدس بورونددج انت دداج ييايدة اعددم الت ددامط مطلقدالا مدع  فعددال العندة القدائم علدد   -12
 ز الددددرحدة املوجددددود فعدددديل منددددذنددددوى اجلددددن   الدددديت  طلق ددددا رئددددي  اجلم وريددددة. واب ضددددافة إىل مركدددد

   ُنرددا  منددذ وقدد  قريدد  مراكددز ةوليددة جديدددة رت ةيةددة مددن األقدداليم. وقددد بددد د 2012 عددام
ال ياية ال ارج مقعورا بر ن مذه امل  لة رت إعطاش مثارما وي ع   يع القداعلو جامددين إىل 

 مكافحة   كال العنة مذه. 
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علدد   ارجتماعيددة ددبكاد األمددان لتددوفر وقددد  ددرع  بوروندددج لتومددا رت تنقيددذ بددرانم   -13
ت دددع   عدددن طريدددق اُتددداه تددددابر إعيميدددة مدددي الغايدددة منددده ا دددد مدددن الققدددر املدددزمن. و  نطددداس وايدددع

إىل تردشيع   دكال ال دلو  ا جيابيدة الديت ت داعد علد  تقويدة التغذيدة والنمدو   وتواصلية وت قيقيدة
 مالية. معارورت ف ة الطقولة املبكرة واملوالبة عل  الذماب إىل املدارس واكت اب 

وقد اُُتدذد مندذ وقد  قريد  إجدراشاد لتوطيدد امل ي داد الوطنيدة  قدوس ا ن دان مدن  -14
بين دددا إنرددداش اجمللددد  الدددوطل للوحددددة الوطنيدددة وامل دددا ة واملرصدددد مدددن  جدددس مندددع ارتكددداب ا ابدة 

ا ن دانية. ودخلد  بورونددج املرحلددة  رت حدقرائم اجلدداجلماعيدة واجت اة دا  وكدذلا جدرائم ا درب و 
  ومددي 2027-2018ألخددرة مددن إضددقاش آخددر اللم دداد علدد  اخلطددة ا لائيددة الوطنيددة للقدد ة ا

 داة لتحديددد التوج دداد اريدد اتيشية الدديت يُتددوخ  من ددا امل ددابة بكقدداشة وإجيابيددة رت زحدة النددات  
اكلدددي ا  دددا . وقدددد حدددددد بورونددددج لنق ددد ا مددددفال يتم دددس رت تغيدددر اقت ددداد بورونددددج تغيدددرال 

 يكليال من  جس حتقيق لوأ قوج وم تدام و امس للشميع.م

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفددددال ببيدددااند. وتدددرد رت اجلدددزش ال دددا  مدددن مدددذا التقريدددر  96 ةنددداش جل دددة التحددداور   دىل  -15

 التوصياد املقدمة  ةناش جل ة التحاور.
وس ا ن ددان رت بوروندددج وت ددرفاد ال ددلطاد ورحىدد  فنلندددا بقلددقأ تدددمور حالددة حقدد -16

املعاديدة للمددافعو عدن حقدوس ا ن دان. و دددد علد   بيدة التعداون الكامدس مدع األمدم املتحدددة 
 بوروندج. رتق يتحقالومع جلنة 

ارتياح ددا للت ددديق علدد  اتقدداقيتو  إر   ددا  عربدد  عددن قلق ددا مددن  نو عربدد  فرن ددا عدد -17
 .2015س ا ن ان منذ عام حالة حقو رت التدمور اخلطر 

ودعدددد  جورجيددددا بوروندددددج إىل التعدددداون مددددع جلنددددة التحقيددددق وإىل متكددددو كيددددااند األمددددم  -18
 . دون عراقيس من الدخولاملتحدة  ومن ضمن ا مقوضية حقوس ا ن ان  

 وقدم   ملانيا توصياد. -19
 وقدم  اليوانن توصياد. -20
  بغددر، حت ددو لددروو ال ددكان بددذلت ا بوروندددجو حاطدد  مدداييت علمددال ابجل ددود الدديت  -21

 من حتدحد م خرال. نر رغم ما 
ومن د مندوراس بورونددج علد  اعتمداد قدانون تكداف  القدر  لل دما  هوج ا عاقدة  -22
 يتامن ت ورال لتدابر ت قيقية  املة للشميع. الذج
نت اكداد حقدوس عقداب واالفديد مدن ا  تدوطنن و عرب  منغارح عدن قلق دا الردديد مدن -23

   دددا في دددا حدددارد ا عددددام  جدددراشاد مدددوجزة والتعدددذي  وارختقددداش الق دددرج رت البلدددد ا ن دددان
 وارحتشاز التع قي والعنة اجلن ي.

 حالة حقوس ا ن ان رت بوروندج. منو عرب  آي لندا عن قلق ا الرديد  -24
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وس ا ن دددان مدددن صدددكو  حقددد دو عربددد  ارندددد عدددن تقدددديرما لت دددديق الدولدددة علددد  عدددد -25
 وإدراج  حكام ا رت القانون الوطل  ورعتمادما خطة عمس تتعلق ابل ياية اجلن انية.

و عربدددد  إندوني دددديا عددددن تقددددديرما للت ددددديق علدددد  ال ددددكو  الدوليددددة  قددددوس ا ن ددددان  -26
 وللتعاون مع ميااد املعامدة.

تعدددديس القدددانون بددد    وريدددة إيدددران ا يددديمية بقدددانون مندددع ارجتدددار ابأل دددما  وبورحّ  -27
 للحماية ارجتماعية. قانون ا جراشاد اجلنائية  و نراش صندوسأ ب علقاملت
حدارد إعددام خدارج نطداس دوث تقدارير تقيدد ادمن و عرب  آيرلندا عن قلق ا الرديد  -28

القااش وعملياد توقية واحتشاز تع قية واختقاش ق رج وتعذي  ومعاملة قايية  و ر إن انية 
 .2015عنة جن ي منذ عام  و م ينة و 

 حالة حقوس ا ن ان رت بوروندج. منو عرب  إيطاليا عن قلق ا الرديد  -29
حالدددة  مدددنو عربددد  بلشيكدددا عدددن ترحيب دددا بدددبعا ا يدددازاد إر   دددا  عربددد  عدددن قلق دددا  -30

 حمنة املدافعو عن حقوس ا ن ان وال حقيو. منور ييما   حقوس ا ن ان
دعددوة مقتوحددة إىل  يددع ا جددراشاد اخلاصددة إر   ددا  عربدد  عددن  جيددهو بدد  رتقيددا بتورحّ  -31

   يق ا ألن عددال من طلباد الزحرة مل حيظ ابلقبول.
و  دددددادد ليبيدددددا ببورونددددددج لت دددددديق ا علددددد  الربوتوكدددددول ارختيدددددارج رتقاقيدددددة منامادددددة  -32

 التعذي  وعل  اتقاقية حقوس األ ما  هوج ا عاقة.
ن قلق ددددا مددددن  ن ايددددتقيلية اللشنددددة الوطنيددددة امل ددددتقلة  قددددوس و عربدددد  ليمتنرددددتاين عدددد -33

الن داش   علد ا ن ان قد تكون رت خطرأ. و عرب  عن قلق دا  يادال مدن احتدداد العندة ر يديما 
 ارن حاب من نىام روما األيايي للمحكمة اجلنائية الدولية.من و 

ان ومددن  لت ددا إنردداش ورحبدد  مدغرددقر ابلتدددابر املتمددذة لتعزيددز و ايددة حقددوس ا ن دد -34
 بوروندج.مواطل جلنة ا قيقة وامل ا ة واللشنة الوطنية للحوار بو 

التنمية ارجتماعية وارقت دادية  إىل جاند  ترحيب دا  تعزيزب  ماليزح ابلتزام بوروندج بورحّ  -35
  جب ود الدولة الرامية إىل تعزيز امل اواة بو اجلن و والت دج للعنة القائم عل  نوى اجلن .

بدد  مالددددية ابعتمددداد قدددوانو ملندددع وقمددع ارجتدددار ابلبردددر و مايدددة ضدددحاح ارجتدددار  ورحّ  -36
 و نراش جلنة وطنية تُعىن هبذا األمر.

و دددشع  موريتانيدددا بورونددددج علددد  مواصدددلة ج ودمدددا لدددزحدة مرددداركة الن ددداش رت ا يددداة  -37
 العامة وعل  اُتاه  يع التدابر الارورية لتقوية ايتقيل القااش.

  و  ارد املك يا إىل اعتماد اي اتيشية وطنية ملكافحة العنة اجلن ا . -38
ايددتمدام العنددة وارحتشدداز غددر القددانو  و عددرب اجلبددس األيددود عددن قلقدده مددن ايترددراش  -39

 ت ددت دوالقادداش وإزاش ارشمدداد العديدددة و فعددال التمويددة الدديت  نطدداسوعمليدداد القتددس خددارج 
 .و عن حقوس ا ن ان وال حقيو و فراد اجملتمع املد  واملدافعواملعارض
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روو ة لتح ددددو الىددددجّديددددو عربدددد  نيبددددال عددددن تقددددديرما ملددددا تبذلدددده الدولددددة مددددن ج ددددود  -40
رونددج علد  التعداون مدع املقوضدية و ارجتماعية وارقت ادية و ماية حقوس ا ن ان. و شع  ب
 ال امية  قوس ا ن ان ومع اآللياد الدولية  قوس ا ن ان.

حقدوس ا ن دان  يددانعددم حتقيدق تقددم عمومدال رت م مدنو عرب  مولندا عن قلق  ديد  -41
وتزايدد العدداش جتام دا وجتداه ال دحقيو  مويدائط ا عدي اخلنداس علد  ا رت هلدا ايدتمرار تادييق 

 وُتويق م.
 اجلن ي. عنةب  نيوزيلندا ابلقانون اجلديد الذج ي ت دو الدورحّ  -42
حقدددددوس ا ن دددددان رت انت اكددددداد و عربددددد  الندددددروي  عدددددن قلق دددددا الردددددديد مدددددن ايتردددددراش  -43

 بوروندج. 
بردد ن امل دداعدة القانونيددة  وإنردداش بدد  ابك ددتان  مددور من ددا اُتدداه تدددابر ييايددية ورحّ  -44

وحداد تعىن ابمل ائس اجلن انية رت خمتلدة الدوزاراد  وإنرداش اكداكم اخلاصدة ابألحدداث وحمداكم 
 خاصة ابلعنة القائم عل  نوى اجلن .

بدد  بولندددا بقددانون ارجتددار ابلبرددر واطددة العمددس الوطنيددة هاد ال ددلة. و عربدد  عددن ورحّ  -45
مددن نىددام رومددا األيايددي ومددن تعليددق تعاو ددا مددع املقوضددية ال ددامية  ان ددحاب الدولددةمددن القلددق 

  قوس ا ن ان.
تعزيز امل اواة بو اجلن و. و عرب  عن  يدق ا ألجس ب  الربتغال ابجل ود املبذولة ورحّ  -46

رن ددحاب بورونددددج مدددن نىدددام رومددا األيايدددي وعدددن قلق دددا مددن التقدددارير الدددواردة عدددن انت اكددداد 
 حقوس ا ن ان.

و عرب    ورية كورح عدن قلق دا مدن ا الدة املدنيدة وال يايدية الديت دددد يديادة القدانون  -47
رت بوروندج رت اآلونة األخرة  ومن تعليق تعاون بوروندج مع املقوضدية ال دامية  قدوس ا ن دان 

 ومن احتشاز العائدين. 
ال ددددامية  قددددوس  تعليددددق التعدددداون مددددع املقوضدددديةلو عربددد    وريددددة مولدددددوفا عددددن  يددددق ا  -48

ا ن دان ولدرفا اآلليدداد التابعدة جمللدد  حقدوس ا ن ددان. و عربد  عددن قلق دا مددن احتدداد العنددة 
  ا فيه العنة اجلن ي.  عل  الن اش

ددددذ مددددن  ا  ارحتدددداد الرويددددي  ددددورّحدددد -49 خطددددواد  عمددددال ا قددددوس ارقت ددددادية وارجتماعيددددة اُتن
 مل ق.امل ابو ابابلتوعية ابلتمييز رت حق األ ما  وابعتماد ترريع حيىر العنة و صيح التعليم و 

مدددن تددددمور حالدددة حقدددوس ا ن دددان وقدددد دعددد  الردددديد  ور يدددزال ي ددداور راونددددا القلدددقُ  -50
بوروندددج إىل التحقيددق رت ارنت اكدداد ال ددافرة واملن شيددة  قددوس ا ن ددان وإىل إعددادة التعدداون إىل 

  راه مع آلياد األمم املتحدة.
بردد ن ارجتددار ابلبرددر   ددنغال ابلت ددديق علدد  صددكو  دوليددة وابعتمدداد قددانونأ بدد  الورحّ  -51

 حقوس الن اش رت العمس. وطيدوبتنقيط قانون العمس الرامي إىل ت
مل دق. امل دابو ابو  ادد يراليون ابلتددابر املتمدذة للتوعيدة ابمل دق ولددعم األ دما   -52

 رتكاب جرائم رت حق ا ن انية. ت م ابو شع  بوروندج عل  إنراش آلية كايبة من يُ 
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حالدة حقدوس ا ن دان عمومدال و دشع  بورونددج علد    مدنولس ي اور يدلوفينيا القلدقُ  -53
الدذج  ل رتده  ةنداش عمليدة اريدتعرا، ارلتدزام حيدال املقوضدية ال دامية  قدوس ا ن دان   ن تبدج

 الدورج الرامس.
ع ارجتدار ابأل دما  والعندة القدائم و  ادد جنوب  فريقيا جب دود الدولدة رت يدبيس مند -54

عل  نوى اجلن   ورت يبيس تدري  القااة و فراد الررطة مدن  جدس مندع التعدذي   وجب ودمدا رت 
 يبيس خقا عدد الرباب رمن ارحتشاز.

 وقدم  إيبانيا توصياد. -55
ب  يرج رنكا ابجل ود اليت بدذل  للت دديق علد  ال دكو  الدوليدة ولتنقيدذ خطدة ورحّ  -56
 .2016و 2012عمس الوطنية املتعلقة ابل ياية اجلن انية للق ة ما بو عامي ال

. 2015ن بركس كبدر مندذ عدام ن الوضع رت بيده قد حت ّ إوقال رئي  وفد بوروندج  -57
فقيمددا يتعلددق ابلرددواغس املت ددلة امايددة املدددافعو عددن حقددوس ا ن ددان  قددال إن مدد رش املدددافعو 

خدالقوا إها مدا  دم يعداق بون ن ب دب  مركدزمم مدذا. فو  قاض دونددج وإ دم ر يُ لي وا فاة حمدددة رت بور 
طلددد  القاددداش إىل مددددافعو عدددن حقدددوس قدددد رت هلدددا  ددد ن  ج مدددواطن آخدددر. و  م ددد   القدددانون 

اولدددة ارنقددديب الددديت وقعددد  رت ا ن دددان تربيدددر مدددوقق م ب دددب  مرددداركت م رت حركدددة التمدددرد ورت حم
 فدد ن  مققلددة حددي يومنددا مددذا بواهبددا .  مددا فيمددا  ددا ويددائط ا عدديم الدديت ر تددزال 2015 عددام

 مندذ البد  رت جديددة إهاعدة حمطداد بد د وقد القااش. مع التعاون رت رغبة ابدو يُ  مل عن ا امل  ولو
 تتقيددد الدديت لإلهاعدداد ابلن ددبة إهاعددة  25 الددوطل ال ددعيد علدد  ا  ددا  عددددما ويبلددغ قريدد  وقدد 
 امل نة.  خيس بقواعد
وفيما يتعلق ابلتعاون مع املقوضية ال امية  قوس ا ن ان   جرد ا كومدة العديدد مدن  -58

ارت ددارد مددع املقوضددية للح ددول علدد  اتقدداس  دددم م ددلحة اجلميددع ويتدديط للمقوضددية ال ددامية 
تمددع املددد . لدددور امل ي دداد الوطنيددة و عيدداد اجمل حقددوس ا ن ددان  تكملددةل  وطيدددامل ددابة رت ت

تعمس عل   ايدة حقدوس ا ن دان مدن بدو اجلمعيداد امل دشلة لددا وزارة  عديدة ف نا   عياد
   عية. 6 000الداخلية واليت يقوس عددما 

 فماري  بذلاوان حب  بوروندج من نىام روما األيايي للمحكمة اجلنائية الدولية  -59
ايددتنتش  ا كومددة  ن مددذا ارن ددحاب لددن بعددد حتليددس عميددق للوضددع القددائم  و حق ددا ال دديادج. 

عل  ال دعيد الدوطل ألن  اليت تُرتك يعيق ايتقيل القااش ولن حيول دون امليحقة عل  جرائم 
  رد عل  مذه اجلرائم.جياد مذه اجلرائم مذكورة رت ال يانة القانونية للبلد. والتزم  ا كومة  

بيددددد  ن لديدددده الك ددددر مددددن الدددددخس بلددددد ضددددعية  وفيمددددا يتعلددددق بتعباددددة املددددوارد  فدددد ن بوروندددددج -60
 دركائ ا  ن يعيددوا النىدر رت املواقدة املتمدذة مدن العقدوابد خمتِلة ا مكانياد. وطلب  ا كومة من 

رت  ددال ا كددم الر دديد مددن  جددس حتقيددق ايددتقيرا املددا . تبددذل ج ددودال املقروضددة. ور تقتدد  بوروندددج 
رغم مدا جتدده مدن صدعوابد  تواصدس الدربام  الديت تكقدس الرعايدة ال دحية اجملانيدة للطقدال الدذين مي  و 

  انية التعليم اربتدائي.  إىل جان لن اش ا وامس لينواد و  مخ تقس  عمارمم عن 
مدد قدانون يتعلدق االدة من  ولوحد ا كومدة م د لة األ دما  هوج ا عاقدة. فقدد اعتُ و  -61

ابلتعدداون مددع اجلمعيدداد بق ددد حت ددو لددروو األ ددما  هوج  ُعددد  عاقددة  األ ددما  هوج ا 
 ا عاقة  يع م. 
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. حي  التعليم نتيشةبو الرجال والن اش داخس ا كومة جي   ن يكون حتقيق املناصقة  -62
التعلدديم  رتجيدد  ترددشيع التعلدديم مددن  جددس حتقيددق مددذه املناصددقة تدددرجييال. وقددد حتققدد  املناصددقة 

 ود مدن  جدس زحدة مت يدس الن داش رت التعلديم اجلل بذ  تتحقق رت التعليم ال انوج. وتُ  كادتو اربتدائي 
رت املائددة   30العددا . وعقدد  إبددرام اتقدداس  رو ددا لل دديم وامل ددا ة رت بوروندددج  ك حتديددد ن ددبة 
 كن بة دنيا ملراركة الن اش رت امل ي اد هاد الورحد ارنتمابية ورت ا كومة. 

رت وضع قوانو عديدة ملكافحة ا فيد من العقاب. ويادمن الديدتور ا دق رت  رىو ُ  -63
بوروندددج علدد  مددواطل خر ج ددد رت تي ددر ح ددول دّ عدالددة من ددقة. ورغددم قلددة ا مكانيدداد  مل يُدد

 امل اعدة القاائية.
ق  بوروندج عل  اتقاقية قمع ارجتار ابلبرر وتعمس ا كومة جامددة كدي ر يقدع وصدّ  -64
 مذا ارجتار  وهلا عن طريق إبرام اتقاقاد مع العديد من البلدان. بوروندج ضحية  طن موا ج 
س ا كومة ج ودال كبرة رت يبيس  اية حقوس  تمدع البداتوا. ومدو  تمدع    د  وقد بذل -65

رت اجلمعيدددة الوطنيدددة ورت  لددد  الرددديوت وكدددذلا رت وزارة حقدددوس ا ن دددان والرددد ون ارجتماعيدددة 
 بق د إدماجه تدرجييال رت ال لطة التنقيذية.   جلن انيةوامل ائس ا

واضددط:  2000وفيمددا يتعلددق   دد لة عدددميي اجلن ددية  فدد ن قددانون اجلن ددية ال ددادر عددام  -66
فكدددس  دددما مولدددود رت بورونددددج حيمدددس جن دددية بورونددددج. وقدددد  نردددئ مكتددد  وطدددل  مايدددة 

 ام اجلن ية.اجل  ج حالة من حارد انعدكي يعاليجاو وعدميي اجلن ية  
ركددز املتعلقددة  وتتمتددع اللشنددة الوطنيددة امل ددتقلة  قددوس ا ن ددان ابملركددز  لددة وفددق املبدداد   -67

امل ي اد الوطنية لتعزيز و ايدة حقدوس ا ن دان )مبداد  ابريد (  ومدو مدا يدربمن علد   ن مدذه 
 امل ي ة م ي ة م تقلة.

  بورونددج معنيدة هبدذه امل د لة ألن وفيما يتعلق بزواج القاصرين وابلزواج الق رج  لي د -68
 مدونة األيرة  ديدة الوضوح. فا كومة ر تزال معب ة رجت اث مذه الىامرة من العامل. 

عيقت ددا ابملقوضددية  و ددشع  دولددة فل ددطو بوروندددج علدد  إعددادة النىددر رت قرارمددا قطددع   -69
 ا.إمكانية التوصس إىل اتقاس مع  ةيادر عل  ال امية  قوس ا ن ان  و 

  ال ودان ابلت ديق عل  ال كو  الدولية  قدوس ا ن دان وابلتددابر املتمدذة رت ورحّ  -70
   ال التعليم.

  وقدم  ال ويد توصياد. -71
و عربددد  يوي دددرا عدددن قلق دددا مدددن ايدددتمرار تددددمور حالدددة حقدددوس ا ن دددان رت بورونددددج  -72
 الدورج الرامس.رد  بية مراركة اجملتمع ا رة رت عملية اريتعرا، وهكّ 
م مل ي ددداد حقددددوس ا ن دددان ومددددن دعم املقدددد  لددددو  دددادد اجلم وريدددة العربيددددة ال دددورية اب -73

  لت ا اللشنة الوطنية امل تقلة  قوس ا ن ان وجلنة ا قيقة وامل ا ة.
ب   يلند ابلترريع املتعلدق ابلعندة القدائم علد  ندوى اجلدن  و نرداش مراكدز تعكدة ورحّ  -74

للعنة القائم عل  نوى اجلن   و نراش غرو خاصة رت اكداكم ومكاتد  إقليميدة عل  الت دج 
 شنة الوطنية امل تقلة  قوس ا ن ان.للّ 



A/HRC/38/10 

9 GE.18-06283 

( 2000)1325ليريت اطة العمس الوطنية لتنقيذ قدرار  لد  األمدن  -ب  تيمور ورحّ  -75
و عطددداش األولويدددة   برددد ن املدددر ة وال دددلم واألمدددن  وبتنقددديط قدددانون العمدددس  دددا يددددعم حقدددوس املدددر ة

 للم اواة بو اجلن و رت مكافحة الققر.
ب  توغو ابجل ود املبذولة رت اجملال الترريعي مدن  جدس مندع ارجتدار ابلبردر والعندة ورحّ  -76

 القائم عل  نوى اجلن   و شع  بوروندج عل  إييش امتمام خا  أل د القااد ضعقال. 
اد القدانون الرامدي إىل  ايدة الن داش مدن العندة  و حاط  تون  علمال مع التقددير ابعتمد -77

 و شع  بوروندج عل  مواصلة ج ودما رت يبيس توطيد ييادة القانون.
 طبددد  تركمان دددتان ابلت دددديق علددد  صدددكو  تتعلدددق اقدددوس ا ن دددان  وبتنقيدددذ خطدددورحّ  -78

ى عمس وطنية تتعلق ابمل دائس اجلن دانية  يدقرد عدن خقدا عددد حدارد العندة القدائم علد  ندو 
 اجلن . 

دوث انت اكددداد  قدددوس تقيدددد ادددود تقدددارير ر و عربددد   وكرانيدددا عدددن قلق دددا مدددن ايدددتمرار و  -79
ا ن ددان ومددن عدددم اُتدداه إجددراشاد ملكافحددة ا فدديد مددن العقدداب. و عربدد  عددن  يددق ا العميددق 

 لتعليق  يع   كال التعاون مع املقوضية ال امية  قوس ا ن ان.
 ددداور اململكدددة املتحددددة مدددن النتدددائ  الددديت توصدددل  إلي دددا جلندددة ور يدددزال القلدددق الردددديد ي -80

التحقيددددق بردددد ن م دددد لة اجلددددرائم رت حددددق ا ن ددددانية. واع ضدددد  بردددددة علدددد  األفعددددال ارنتقاميددددة 
كبدد  اددق مدددافعو عددن حقددوس ا ن ددان   ددا في ددا مددا يتعلددق بعمليددة  فعددال التمويددة الدديت ارتُ   و

 اريتعرا، الدورج الرامس. 
خطددرة وجتدداوزاد لددورحد املتحدددة عددن قلق ددا الرددديد مددن حدددوث انت اكدداد و عربدد  ا -81

علدد  فدداعلو   ددا  ومددن ايددتمرار   ددكال التاددييقعلي قددوس ا ن ددان ومددن ا فدديد مددن العقدداب 
 عدة رت اجملالو ال يايي واملد . 

ندة دة رت مكافحدة العو عرب   وروغواج عن  مل ا رت  ن ي امم بعا املبادراد املعتم د -82
عل  نوى اجلن . ورحى  حالة الاعة الديت يعيرد ا بعدا األقليداد.  وعدم امل اواة القائمو 

وح د  بوروندددج علدد  الت ددديق علد  الربوتوكددول ارختيددارج ال ددا  امللحدق ابلع ددد الدددو  اخلددا  
 اب قوس املدنية وال يايية  ارادو إىل إلغاش عقوبة ا عدام. 

البوليقارية بزحدة مت يس الن اش رت ا قس ال يايدي  وابلقدانون  -ب    ورية فنزويي ورحّ  -83
ة رت ميدددان ّتبعدالرامدي إىل مندع العنددة القدائم علدد  ندوى اجلدن  وإىل  ايددة ضدحاحه  وابل يايددة امل

  ا يكان والتويع ا ارج.
 صدددغار وإزاش عددددم برفقدددة  طقدددالأ  ادو عربددد  زامبيدددا عدددن قلق دددا إزاش عددددد الن ددداش اكتشدددز  -84

  توفر الرعاية  و ا ماية ارجتماعية للطقال املنق لو عن  م ادم اكتشزاد.
بدد   فغان ددتان بتنقيددذ القددانون الددذج يقاددي ابملعاقبددة علدد  العنددة القددائم علدد  نددوى ورحّ  -85

عىن ابمل ائس اجلن دانية داخدس الدوزاراد و نرداش غدرو خمت دة رت اكداكم تُ  دوائراجلن   و نراش 
 للنىر رت قااح العنة القائم عل  نوى اجلن .  خرا ألحداث و لنىر رت قااح ل
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حتددحد ور تدزال  علد  اخل دو    2015وقال   لبانيدا إن بورونددج تواجده مندذ عدام  -86
ندة الديت يعاني دا املددافعون عدن ة فيما يتعلق ابيتمرار العنة  و عرب  عدن خيبدة  مل دا مدن اك  دائم

 حقوس ا ن ان. 
امل داواة بدو اجلن دو مدن بدو األولدوحد الرئي دية رت إطدار العمدس  عدساجلزائدر جب رّحبد و  -87

 أل ما  ضعاو ا ال.اب  بتدابر دعم رحّ كما اكدد ري اتيشية ا د من الققر   

ة ال انيدة ولدوقال   نغور إن بوروندج قد نقذد التوصياد اليت حىي  ابلقبول  ةنداش اجل -88
علدد  بعددا ال ددكو  الدوليددة  بيددد   ددا رحىدد   ن حتدددحد عديدددة   ات ددديقبمددن اريددتعرا، 

 بامان التمتع اقوس ا ن ان. علقبوروندج فيما يت تزال تع ، ر
 و عرب  األرجنتو عن قلق ا إزاش انت اكاد حقوس ا ن ان اليت ارتكب  رت بوروندج. -89
 ةالتع دددقي دختقددداش وارعتقدددارولدددس القلدددق ي ددداور  يددد اليا برددد ن ايدددتمرار حدددارد ار -90

ة الرمسيددددةا للم ليدددداد ردوالتعددددذي  وا عددددداماد خددددارج نطدددداس القادددداش والعنددددة اجلن ددددي وااملطددددا
 وامل ليو ومزدوجي امليس اجلن ي ومغايرج اروية اجلن انية وحاملي صقاد اجلن و.

ن رت ي دددداور النم دددا بردددد ن انت اكددداد خطددددرة  قدددوس ا ن دددداالردددديد ور يدددزال القلددددق  -91
وارحتشدداز التع ددقي وارختقدداش الق ددرج وا عددداماد  بوروندددج  مددن ضددمن ا حددارد ارعتقددال

 جيابية.ا تدابر بعا الخارج نطاس القااش والتعذي  والعنة اجلن ي  مع   ا تيحظ اُتاه 
تقددددم ومدددن  لتددده الت دددديق علددد  ال دددكو  الدوليدددة. ُ حدددرز مدددن  او قدددرد  هربيشدددان  ددد -92
ود املبذولة رت يبيس مكافحة العنة القائم علد  ندوى اجلدن  ورت يدبيس كقالدة ا دق ب  ابجل ورحّ 

 رت ال حة وا ق رت التعليم.
 ددا الوطنيددة لإلبدديغ واملتابعددة فيمددا يتعلددق ابآلليدداد بدد  البحددرين بتقويددة بوروندددج آليت  ورحّ  -93

مددع ال كيددز بوجددهأ خددا  الدوليددة وا قليميددة  قددوس ا ن ددان وارلتزامدداد النا دداة عددن املعامددداد  
 عل  التمييز رت حق املر ة.

ورحىدد  بددييروس تعدداون الدولددة مددع ميادداد املعامددداد  وقالدد  إندده ينبغددي للمشتمددع  -94
لددددفع بعشلدددة النمدددو ارقت دددادج اايدددتتباب األمدددن و بورونددددج رت يدددبيس  الددددو   ن يددددعم ج دددود

 .إىل األمام والتنمية
إىل البلدان اجملاورة  ال بوروندج ق ر  400 000ريد  و ن ترمو عرب  الياابن عن قلق ا  -95

    ابرتقاى م توا مراركة الن اش رت ا ياة ال يايية.  مع   ا ترحّ 2017حي آب/ غ ط  
بددد  بدددنن اب صددديحاد التردددريعية الراميدددة إىل  ايدددة الن ددداش واألطقدددال مدددن العندددة ورحّ  -96

جدس ايدتتباب ال دلم واألمدن وتعزيدز التنميدة ألج وارجتار. وح   اجملتمع الدو  عل  دعدم بوروندد
 ارقت ادية.و ارجتماعية 

ب  دولة بوليقيا املتعددة القومياد ابلتقدم القدانو  و عطداش األولويدة للم داواة بدو ورحّ  -97
اجلن ددو رت مكافحددة الققددر. و ددشع  علدد  بددذل مزيددد مددن اجل ددود بغيددة ضددمان ح ددول الن دداش 

 وإ اش العنة. وتعزيز ال لم يضاعل  األر 
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ورحىد  بوت دواان مدا تبذلده الدولدة مدن ج دود رت يدبيس تعزيدز و ايدة حقدوس ا ن ددان   -98
تعليددق التعدداون مددع  ددو  لعنددة القددائم علدد  نددوى اجلددن . و اثرد  ددواغس امددا يتعلددق ابفي حددي

 املقوضية ال امية  قوس ا ن ان.
بددد  الغدددذائي ومكافحدددة اجلدددوى  ورحّ ورحىددد  الربازيدددس التددددابر املتمدددذة لادددمان األمدددن  -99
 ُ حرز من تقدم رت مكافحة فروس نقا املناعة البررية/ا يدز.  ا

 ددن فددي م املدددافعون    يع األ ماص رت بورونديإندده ينبغددي  ن يددتمكن كندددا وقالدد    -100
والتشمدع وتكدوين اجلمعيداد  اريدة كاملدة  و ن التعبدر د من  اريدة حدرحعن حقوس ا ن ان  

 م ال قة رت  ن ا فيد من العقاب عل  اجلرائم اخلطرة يينت ي.تكون لدي 
و ددشع  تردداد بوروندددج علدد  مواصددلة تنقيددذ خطددط العمددس الوطنيددة املتعلقددة ابمل ددائس  -101

 ب   نراش جلنة ا قيقة وامل ا ة والت ديق عل  ال كو  الدولية.اجلن انية  ورحّ 
قدددوس ا ن دددان ومدددن تعليدددق التعددداون مدددع و عربددد   ددديلي عدددن قلق دددا عمومدددال مدددن حالدددة ح -102

املقوضية ال امية  قوس ا ن دان وجلندة التحقيدق. و عربد  عدن جزع دا حيدال حمندة املددافعو عدن 
 حقوس ا ن ان.

 اجملتمددع و  ددادد ال ددو ببوروندددج علدد  مددا  حزرتدده مددن تقدددم رت عدددة  ددارد. واندد -103
م ا  وضوعية  و ن يقددم إىل بورونددج قيّ يلدولة و ن ن اجل ود ا جيابية اليت تبذرا االدو   ن ي مّ 
 اشة.م اعدة بنّ 

ا فدديد مددن العنددة و  ودعدد  كويددتاريكا بوروندددج إىل مواصددلة عمل ددا علدد  ا ددد مددن -104
العقدداب. وح دد  بوروندددج علدد  إعددادة النىددر رت ان ددحاهبا مددن نىددام رومددا األيايددي ورت تعليددق 

 ن ان.تعاو ا مع املقوضية ال امية  قوس ا 
إصدديحاد ترددريعية وإداريددة بغددر، تعزيددز و ايددة حقددوس جددراش بدد  كددود ديقددوار  ورحّ  -105

ا ن ان. و شع  بوروندج عل  مواصلة ج ودما الرامية إىل حتقيق امل ا ة الوطنية والتمايا 
 ارجتماعي.

مع جلندة وح   كرواتيا بوروندج عل  إعادة النىر رت ييايت ا املتم لة رت رفا التعاون  -106
التحقيدددق وعلددد  التوقدددة عدددن دديدددد  عادددائ ا. و عربددد  كرواتيدددا عدددن قلق دددا مدددن  دددي انت اكددداد 

 كب  رت البلد.حقوس ا ن ان اليت ارتُ 
ورحى  كواب علمال ابلتدابر املتمذة رت يبيس توفر الرعاية ال حية للطقدال والن داش   -107

رت هلا اي اتيشية امل داواة بدو اجلن دو رت التعلديم والتعليم اربتدائي ابجملان  وتعليم البناد   ا 
 وخطة العمس املرتبطة هبا.

الدديت وةقت ددا  للشددزى ة ددر حالددة حقددوس ا ن ددان امل مددنو عربدد  قددرب  عددن قلق ددا العميددق  -108
  مددع   ددا حتدديط علمددال بت ددديق بوروندددج علدد  صددكو 2015جلنددة التحقيددق  والقائمددة منددذ عددام 

 دوليو.
الذج قدمته الدولة الطرو والذج  عط  كة عامة  للعر،و عرب  تريكيا عن تقديرما  -109

 عن حالة حقوس ا ن ان رت البلد.
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ب    ورية كورح الردعبية الدميقراطيدة ابعتمداد عددد مدن التددابر التردريعية  وبتقويدة ورحّ  -110
 إطار العمس امل ي اه وابلت ديق عل  صكو  دولية.

لدددالر  عددن قلق ددا الرددديد مددن ان ددحاب الدولددة مددن اككمددة اجلنائيددة الدوليددة و عربدد  ا -111
ومددن اع اضدد ا علدد  التحقيددق الددذج جتريدده اككمددة وعلدد  تعليق ددا التعدداون مددع املقوضددية ال ددامية 

  قوس ا ن ان ومع جلنة التحقيق.
 عاقدة ومّن د إكوادور بورونددج علد  ت دديق ا علد  اتقاقيدة حقدوس األ دما  هوج ا -112

 ارختيارج. اوبروتوكور
بددد  م دددر جب دددود الدولدددة الراميدددة إىل تعزيدددز حقدددوس ا ن دددان وتوطيدددد مياكدددس  ايدددة ورحّ  -113

 حقوس ا ن ان والت ديق عل  اتقاقية حقوس األ ما  هوج ا عاقة.
وان دد إيتونيا بورونددج  ن تتعداون مدع آليداد رصدد حقدوس ا ن دان و ن ت دمط ردا  -114

 اككمة اجلنائية الدولية. يدعمن تواصس التعاون مع    راضي ا دون عراقيس و ابلدخول إىل
رت و  ادد إةيوبيا ابلتقدم الذج  حرزتده بورونددج علد  ال دعيدين املعيدارج وامل ي دي   -115

 إعمال ا ق رت التعليم.  ارد من بين ا
س القددانو  مددن قبيددس اعتمدداد توطيددد إطددار العمدد ىلإة ادفددو حدداا املغددرب علمددال ابلتدددابر ار -116

 قانون منع العنة القائم عل  نوى اجلن  واملعاقبة عليه و اية ضحاحه  من بو قوانو  خرا. 

ذل مددن ج ددود لتح ددو نىدام التعلدديم  إر  ندده  عددرب عددن و حداا الكريددي الريددو   ددا بُد -117
رج البلددد  ويعدديري ك ددر مددن امل دداجرين مددن بوروندددج الددذين يعيرددون خددا ائددسقلقدده بردد ن العدددد ار

 رة  را. من م رت لروو يُ 
ب  غاان ب ن عدة قدوانو ترمدي إىل تعزيدز و ايدة حقدوس ا ن دان وابلت دديق علد  ورحّ  -118

 صكو  دولية. 
 اجلن دو ن او بو ترشيع تعليم البناد وإدراج ا ىلإة ادفب  ميالار ابلتدابر ارورحّ  -119

بددد  ابجل دددود املبذولدددة مدددن  جدددس حت دددو خددددماد   كمدددا رحّ 2012رت ايددد اتيشية التعلددديم لعدددام 
 الرعاية ال حية. 

بورونددددج واملقوضدددية بدددو عيقددداد لالىدددروو اكيطدددة اب مدددنو عربددد  انميبيدددا عدددن قلق دددا  -120
ال ددامية  قددوس ا ن ددان رت الوقدد  الددرامن. و حاطدد  علمددال ابلتطددوراد الترددريعية ا جيابيددة الدديت 

 ابق. طر د منذ اريتعرا، ال 
و حاط  غابون  ا بذلته الدولة من ج ود رت يبيس كقالة تعزيز و اية حقوس ا ن ان  -121

 عن طريق متتو إطار العمس القانو  وامل ي ي  و شع  الدولة عل  مواصلة مذه اجل ود. 
ع  بوروندج عل  تك يدة ج ودمدا و حاط  بوركينا فايو علمال ببعا ا يازاد  و شّ  -122

 رت عدة  ارد من ا امل ا ة الوطنية والتعاون مع  ل  حقوس ا ن ان ومع  يع آلياته. 
بدد  ابلتقددارير املقدمددة إىل و حاطدد  موزامبيددق علمددال ابلت ددديق علدد  اتقاقيدداد  ددي. ورحّ  -123
 من ميااد املعامداد  وبتمتو إطار العمس امل ي ي.  ةيةة
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 وضدددط رئدددي  وفدددد بورونددددج  ردال علددد  ا  ددداراد إىل اعتقدددارد   دددما    ن نىدددام و  -124
قدد  دخلد  عليده بعددد  القاداش القدائم رت البلدد مدوروث عدن حقبدة اريدتعمار. وقدال إن حت دينادأ 

  فا  إىل تنقيط الديتور. قمة عقد اجتماعاد 
لقدانون  وجد  قدانون و دد رئي  وفد بوروندج عل   ن  فعدال التعدذي  تعتدرب خمالقدة ل -125

بون وفقدال حتقيقداد في دا وإن مرتكبي دا يعداق   رجا جراشاد اجلنائية. وقال إن مياة اردعاش العام جت
 للقانون ابريتناد إىل  دلة. 

رت إبدرام اتقداس ابريد . وقدال إن  ّمدةوفيما يتعلق ابلتغراد املناخية   ارك  بوروندج هب -126
 . األحيائي البياة من بين ا حىر املنتشاد غر القابلة للتحلس ل للمحافىة عذد تدابر قد اُتن 

ملعاجلددة مددذه امل دد لة علدد   ددو يكددون  توجي يددةوفيمددا يتعلددق ب ددوش التغذيددة   نرددا  جلنددة  -127
 ل احل األطقال والن اش ا وامس. 

اكددددورج  ومددددم  عادددداش ع ددددبة الرددددباب رت ا ددددزب ا دددداكم  فدددد  م ر بونما ا وفيمددددا  دددد -128
مم القانون. وابمل س  ف ن  ج ضابط  رطة  و فرد مدن  حدُ  خالةيعاقبون عل   و فردج إها ما 

 خطددد ل  150ف نددده يعاقددد  عليددده فدددردحل. وقدددد ك إح ددداش فادحدددال  فدددراد اجلددديري يرتكددد  خطددد ل م نيدددال 
 ن م ام م. من  فراد الررطة واجليري م 120وإعقاش 
د -129 حت دو وضدع الن داش ا وامدس  هبددوذد تددابر  ما فيما  ا نىام ال دشون  فقدد اُتن

 عن رمن ارحتشاز ارحتياطي إر رت القااح اخلطرة. د  و  و املرضعاد حي ر يُ 
 وهّكر رئي  الوفد  ن بوروندج ر تع و بعيقاد األ ما  من نق  نوى اجلن .  -130
 إىل     ُعيددددددددددد2017 ة مددددددددددا بددددددددددو آب/ غ ددددددددددط  وترددددددددددرين األول/ كتددددددددددوبر ورت القدددددددددد -131
رت تنزانيددا وهلددا   دداعدة  ا م ددال كددانو  229 13 م ددال  و ُعيددد إىل الددوطن  7 011 موطددن 

حالدددة مدددن حدددارد  541 163  مقوضدددية األمدددم املتحددددة ال دددامية لرددد ون اليجادددو. وُيدددّشل
العودة العقوية إىل الوطن. وحي س م رش األ ما  حال عوددم عل  م اعداد من ا كومدة. 

 إليه  ددال.  من العودة  يع األ ما  الذين كانوا قد غادروا البلد لتمكوونُقذد إجراشاد 
 إطدددار ا جدددراشاد توجيددده دعدددوة دائمدددة إىل املكلقدددو بدددورحد رتمكانيدددة وفيمدددا يتعلدددق   -132

بيددد  ندده قددال إندده ينبغددي  ن يكددون هلددا رت حدددود مددا مددو  لمددراخلاصددة  ايددتشاب رئددي  الوفددد ل
قددانو . وايددتبعد  ج تعدداون مددع اخلددرباش رت جلنددة التحقيددق رت بوروندددج ألندده يددرا  ن وريت ددا غددر 

 قانونية و  ا كان   داة ييايية. 
بورونددج علد  وضدع خطدة  عملد  ائس اجلن انية  وفيما  ا ال ياية الوطنية إزاش امل -133

  ن مذه م  لة جومرية. ابعتبار عمس خاصة هبا 
وفيمدددا يتعلدددق ابملنقيدددو  ميكدددن م املرددداركة رت ارنتمددداابد القادمدددة ابلتوجددده إىل البع ددداد  -134

 املوجودة رت البلدان اليت يوجدون في ا. 
الق دداد رت م ي دددة القادداش. ومتددد  وقددد عاجلدد  ا كومدددة علدد  يدددبيس األولويددة م ددد لة  -135

معاقبدددة القاددداة املت مدددو ابلق ددداد وفقدددال للقدددانون. وأته مدددذه اخلطدددوة رت إطدددار ايددد اتيشية ا كدددم 
 الر يد ومكافحة الق اد. 
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واختتم رئي  الوفد كلمته  ن  كر خمتلدة الوفدود الديت قددم  توصدياد لبلدده و عربد   -136
 بيددة كبددرة  مايددة حقددوس ا ن ددان وإ ددا تقبددس دائمددال  عددن ترددشيع ا لدده. وقددال إن بوروندددج تددو 

 حدد. و بدع قدائيل إن التوصدياد الديت يدتحى    مدنالتعاون رت مذا اجملال ولكن ا ر تقبس وصدايةل 
س متابعت ا إىل آلية مر كة بو الوزاراد  وكذلا إىل إدارة بعين ا رت الوزارة املكلقدة ابلقبول يتوك  

 ية كليال رذه امل  لة. ر  اقوس ا ن ان تكون مك

 االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  

ستتتتدرو بورونتتتدي التوصتتتيات التاليتتتة وستتتتد عليستتتا   الو تتت  املناستتت  علتتت  أال  -137
 يتجاوَز ذلك موعَد انعقاد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان:

ابلعستتد التتدو   التصتتديق علتت  الكوتواتتوي اال تيتتاري اقوي امللحتتق 137-1
اخلتتتتتتاق ابملقتتتتتتوق املدنيتتتتتتة والسياستتتتتتية  أستتتتتت انيا   جورجيتتتتتتا   جنتتتتتتو  أ ريقيتتتتتتا  
 هنتتتتدوراو ن االن تتتتماو أك الكوتواتتتتوي اال تيتتتتاري اقوي امللحتتتتق ابلعستتتتد التتتتدو  

 اخلاق ابملقوق املدنية والسياسية  اندا ن
التتدو  التصتتديق علتت  الكوتواتتوي اال تيتتاري الثتتاع امللحتتق ابلعستتد  137-2

اهلتتتادىل أك أل تتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداو  أستتت انيا   ،اخلتتتاق ابملقتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية
  ارواتيا   هندوراو ن اجل ل اقسود   جورجيا   جنو  أ ريقيا   توغو   بلجيكا  

أل تتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداو رصيتتتاا والتصتتتديق علتتت  الكوتواتتتوي اال تيتتتاري  137-3
 ق ابملقوق املدنية والسياسية  أستاليا نالثاع امللحق ابلعسد الدو  اخلا

التو يتتتل علتتت  الكوتواتتتوي اال تيتتتاري الثتتتاع امللحتتتق ابلعستتتد التتتدو   137-4
 اخلاق ابملقوق املدنية والسياسية، اهلادىل أك أل اء عقوبة اإلعداو  أل انيا ن

التصتتديق علتت  الكوتواتتوي اال تيتتاري امللحتتق ابلعستتد التتدو  اخلتتاق  137-5
 اال تصادية واالجتماعية والثقا ية  أس انيا نابملقوق 

تكثيف اجلسود من أجل االن ماو أك الكوتواوي اال تياري التفا ية  137-6
مناه تتتة التعتتتريي  وغتتتب  متتتن ضتتترو  املعاملتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالأنستتتانية 

 املسينة  جورجيا ن أو
وق الطفتل املتعلتق التصديق علت  الكوتواتوي اال تيتاري التفا يتة حقت 137-7

 إبجراء تقدمي ال الغات  ارواتيا ن
التصتتتتتديق علتتتتت  االتفا يتتتتتة الدوليتتتتتة ملمايتتتتتة حقتتتتتوق  يتتتتتل العمتتتتتاي  137-8

 ن هندوراو   سباليون املساجرين وأ راد أسرهم 
التو يل عل  االتفا ية الدولية ملماية حقتوق  يتل العمتاي املستاجرين  137-9

 ر ن وأ راد أسرهم والتصديق عليسا  مص
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مواصلة التقدو ابجتا  التصتديق علت  االتفا يتة الدوليتة ملمايتة حقتوق  137-10
زايدة درايتتتة الستتتلطات عتتتن قريتتتق  يتتتل العمتتتاي املستتتاجرين وأ تتتراد أستتترهم وذلتتتك 

   هريا اجملاي  أندونيسيا ن االوقنية املعنية هبا وحتسني  درهت
التصديق عل  االتفا ية الدولية ملماية  يل اقشخاق من اال تفاء  137-11

القسري  أس انيا   أوارانيا   توغو   امل تر    هنتدوراو ن االن تماو أك االتفا يتة 
 الدولية ملماية  يل اقشخاق من اال تفاء القسري  سباليون ن 

متن اال تفتاء  التو يل عل  االتفا ية الدوليتة ملمايتة  يتل اقشتخاق 137-12
 القسري والتصديق عليسا  شيلي ن

ودون أبطتتتاء أك ن تتتاو رومتتتا اقساستتتي للمحكمتتتة  االن تتتماو جمتتتدداا  137-13
 اجلنائية الدولية، وأدماج أحكامه   التشريعات الوقنية  النمسا ن

ودون أبطتتتاء أك ن تتتاو رومتتتا اقساستتتي للمحكمتتتة  االن تتتماو جمتتتدداا  137-14
ءمتتة التشتتريعات الوقنيتتة مواءمتتة المتتة متتل االلتزامتتات الناشتت ة اجلنائيتتة الدوليتتة، وموا

 عن ن او روما اقساسي  التفيا ن
أعادة الن ر    رار االنستحا  متن ن تاو رومتا اقساستي للمحكمتة  137-15

 اجلنائية الدولية  ليختنشتاين ن 
 أعادة الن ر    رارها االنسحا  من ن او روما اقساسي  ارواتيا ن 137-16
أعادة الن ر    رار االنستحا  متن ن تاو رومتا اقساستي للمحكمتة  137-17

 اجلنائية الدولية  الكت اي ن 
أعادة الن ر    رارها االنسحا  متن ن تاو رومتا اقساستي والتعتاون  137-18

 الكامل مل احملكمة اجلنائية الدولية   التحقيقات اجلارية   كق ن
متتتن احملكمتتتة اجلنائيتتتة الدوليتتتة والتعتتتاون أعتتتادة الن تتتر   االنستتتحا   137-19

بورونتدي التأ أنشت ها جملتس   الكامل مل اآلليات الدولية، مبا  يسا جلنة التحقيتق 
حقتتتتوق اإلنستتتتان، هلن تستتتتماي هلتتتتا إبجتتتتراء زايرات أك ال لتتتتد، وهلن تزودهتتتتا  ميتتتتل 

 املعلومات الالزمة قداء واليتسا  أيطاليا ن
التفا يتتة املتعلقتتة بوضتتل اقشتتخاق عتتد ي الن تتر   التصتتديق علتت  ا 137-20

 اجلنسية واالتفا ية املتعلقة خبفض حاالت انعداو اجلنسية  سباليون ن
 التصديق عل  اتفا ية مكا حة التمييز   جماي التعليم  توغو ن 137-21
 تنفيري التوصيات الصادرة مؤ راا عن هي ات املعاهدات   كق ن 137-22
اجلدارة عند ا تيار املرشتحني علت   تستند أكاعتماد عملية واضحة  137-23

الصتتتعيد التتتوقين النتختتتاابت هي تتتات معاهتتتدات اقمتتتم املتحتتتدة  اململكتتتة املتحتتتدة 
 لكيطانيا الع م  وآيرلندا الشمالية ن

االستتتجابة لطل تتات التتزايرة العالقتتة املقدمتتة متتن املكلفتتني بتتوالايت    137-24
 اصة  التفيا نأقار اإلجراءات اخل
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ل ات الزايرة من املقتررين اخلاصتني لممتم املتحتدة، مبتن ستجابة لطاال 137-25
 لعقوبتتةاأو  ملتتة تتيسم املقتترر اخلتتاق املعتتين مبستت لة التعتتريي  وغتتب  متتن ضتترو  املعا

 القاسية أو الالأنسانية أو املسينة  زام يا ن
خلاصتة التابعتة ضمان د وي للمكلفني بوالايت   أقار اإلجراءات ا 137-26

 عرا يل  اوستاريكا ن دونبأك أراضيسا جمللس حقوق اإلنسان 
تكثيف اجلستود الراميتة أك وضتل الصتي ة النسائيتة ملتريارة التفتاهم متل  137-27

فوضتتتتتية ترستتتتي أستتتتس التعتتتتتاون متتتتل امل املفوضتتتتية الستتتتامية ملقتتتتتوق اإلنستتتتان التتتتتأ
  بوتسواان ن

اإلنسان   صي تسا النسائيتة  وضل مريارة التفاهم مل مفوضية حقوق 137-28
 عل  وجه السرعة  أوارانيا ن

تستتريل العمليتتة الراميتتة أك وضتتل الصتتي ة النسائيتتة ملتتريارة التفتتاهم متتل  137-29
 مي يا نوضية  اناملفوضية السامية ملقوق اإلنسان هبدىل استعادة التعاون مل املف

نستتان، وأبتتراو أعتادة أ امتتة عال تات متتل املفوضتية الستتامية ملقتوق اإل 137-30
ن   اإلنستتا متتريارة التفتتاهم املعلقتتة بشتت ن مراتتز مكتتت  املفوضتتية الستتامية ملقتتوق

 بوجوم ورا  أملانيا ن
أعتتتادة االتصتتتاي متتتل املفوضتتتية الستتتامية ملقتتتوق اإلنستتتان، وضتتتمان  137-31

دو تعتترض عتتدون عرا يتتل وافالتتة  أك أراضتتيسا يتتل آليتتات حقتتوق اإلنستتان د تتوي 
 ا نملتحدة قعماي انتقامية   سورية مولدو املتعاونني مل اقمم ا

استتت ناىل تعاو تتا متتل مفوضتتية حقتتوق اإلنستتان علتت  وجتته الستترعة،  137-32
  تحقيتق جلنتة الو ومتكني املقترر اخلتاق املعتين ةالتة املتدا عني عتن حقتوق اإلنستان 

 يرلندا نآدون عرا يل   د وي أراضيسابوروندي من 
الكتتتاملني متتتل املفوضتتتية الستتتامية ملقتتتوق  استتتت ناىل التعتتتاون والتتتت زر 137-33

 دون أي اإلنستتتان   بورونتتتدي لتمكتتتني املفتتتوض الستتتامي متتتن االضتتتطالع بواليتتتته
 تد ل  غاان ن

قتتوق اإلنستتان   مل الستتامية فوضتتيةاملاستتت ناىل التعتتاون الرصتتي متتل  137-34
 بوجوم ورا عل  وجه السرعة  بلجيكا ن

 اإلنسان   ال لد  الكت اي ناست ناىل العمل مل مفوضية حقوق  137-35
قتتوق اإلنستتان ومواصتتلة الستتامية ملفوضتتية املاستتت ناىل التعتتاون متتل  137-36

 التعاون مل مدعي احملكمة اجلنائية الدولية  هندوراو ن
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قوق اإلنسان وأالحتة ملالعودة  وراا أك التعاون مل املفوضية السامية  137-37
من جملس حقوق اإلنسان  ةفاملكل  وروندي ب   للجنة التحقيق الد وي أك أراضيسا

 ن(1) رواندا 
قتتوق الستتامية ملفوضتتية املأعتتادة أرستتاء أواصتتر التعتتاون والتتت زر متتل  137-38

ملوا تتل وأك ا ال لتتد أك د ويلتتستتماي قع تتائسا ابهلن تاإلنستتان ومتتل جلنتتة التحقيتتق 
 نانيا التصاي ابق راد املعنيني دون أي عوائق  أل ابو موضل االهتماو 

عتادة واليتة مكت ستا أالتعاون الكامل مل املفوضية السامية من  تالي  137-39
   بوجوم ورا ااملةا  سويسرا ن

متل  ترار جملتس  التعاون مل املفوضية السامية ملقوق اإلنسان، متشياا  137-40
 الريي   لته بوروندي  تونس ن 2/36حقوق اإلنسان 

 2٨متتتد   ، التتتريي اعت  2/36تنفيتتتري  تتترار جملتتتس حقتتتوق اإلنستتتان  137-41
  تونس ن 2٠١٧أيلوي/س تمك 

  جملتتس حقتتوق اإلنستتان، وأبتتداء  الو تتاء ابلتزامستتا، بصتتفتسا ع تتواا  137-42
حتدة الثالثتة متم املتالتعاون التاو مل جلنة التحقيتق   بورونتدي ومتل  ريتق  تكاء اق

 أملانيا ن  راضيساالد وي أك أومل احملكمة اجلنائية الدولية بوسائل منسا أالحة 
متكتتتتني املفوضتتتتية الستتتتامية ملقتتتتوق اإلنستتتتان متتتتن استتتتت ناىل توثيقستتتتا  137-43

 انتسااات حقوق اإلنسان   ال لد   كق ن
متكني املفوضية السامية ملقوق اإلنستان   بورونتدي وجلنتة التحقيتق  137-44

 ريكية ندة اقممن أداء عملسما دون تد ل أو هتديد ال مكر له  الوالايت املتح
ب ية استكشاىل  رق الشرااة مل املفوضية السامية ملقوق اإلنسان  137-45

 جان نضية  أذربياللريين تقدمسما املفو املفيدْين االستفادة من املساعدة والدعم 
التعتتتاون متتتتل جلنتتتتة التحقيتتتتق التابعتتتة لممتتتتم املتحتتتتدة ومتتتتل املفوضتتتتية  137-46

زيتتتز ان وتعستتتان   امليتتتدالستتتامية ملقتتتوق اإلنستتتان، ب يتتتة حتستتتني حالتتتة حقتتتوق اإلن
 املساءلة  الكازيل ن

التعاون مل جلنة التحقيق املكلفة متن جملتس حقتوق اإلنستان ومتكتني  137-47
ق حقتو وزات وجتتاتصتاي ب تحااي انتسااتات متن االال لتد و  أك د ويالتأع ائسا من 

  هن اراي ن عرا يلاإلنسان وب بهم دون 
لممم املتحدة، ومل احملكمة اجلنائيتة  التعاون مل جلنة التحقيق التابعة 137-48

أك  اتتجتتتاوز الدوليتتتة   حتقيقاهتتتتا، للمستتتاعدة علتتت  ضتتتمان تقتتتدمي متتترتك  هتتتري  ال
 العدالة  أستاليا ن

__________ 

التوصددية كمددا قرئدد   ةندداش جل ددة التحدداور: ا ن تعيددد فددورال  واصددر التعدداون مددع مكتدد  مقوضددية  األمددم املتحدددة   (1)
  ....اقوس ا ن ان الدخول إىل  راضي ا ال امية  قوس ا ن ان و ن تتيط جملل  ح
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عتترض التعتتاون الكامتتل متتل جلنتتة التحقيتتق   بورونتتدي املكلفتتة متتن  137-49
، وتزويتتتدها  ميتتتل عرا يتتتلجملتتتس حقتتتوق اإلنستتتان إلجتتتراء زايرات أك ال لتتتد دون 

  طلل بواليتسا  تشيكيا ناي تمعلومات ومساعدة  يلزمسا من  ما
جنتتة التحقيتتق ابلتتد وي أك بورونتتدي إلجتتراء الستتماع علتت  الفتتور للَ  137-50

 حتقيقاهتا، و ق التكليف الصادر عن جملس حقوق اإلنسان  الدامنرك ن
وي د ان متن التمتكني جلنة التحقيق الأ أنش ها جملس حقتوق اإلنست 137-51
 ، والتعاون التاو مل اللجنة  النرويج ندون عرا يل أراضيسا ااملأك  

الو تتاء ابلتزامستتا ابلتعتتاون متتل التحقيتتق التتريي جتريتته احملكمتتة اجلنائيتتة  137-52
 الدولية  اندا ن

التقيد ابلتزاماهتا القانونية القاضتية ابلتعتاون التتاو متل احملكمتة اجلنائيتة  137-53
 عتتتت  متتتتؤ راا  يتتتتل مراحتتتتل التحقيتتتتق التتتتريي   تتتتتاي والتتتتدعاو  التتتتأ ر  الدوليتتتتة   

  ليختنشتاين ن
السماع ابلتحقيقات الأ جتريسا احملكمة اجلنائية الدوليتة، والتأ ش ترع  137-54

  يسا   ل انسحا  بوروندي من احملكمة، والتمكني من أجرائسا  بولندا ن
جراء حتقيقتات دون عرا يتل السماع ملدعي احملكمة اجلنائية الدولية إب 137-55

  الدامنرك ن
التعتتاون الكامتتل متتل احملكمتتة اجلنائيتتة الدوليتتة   التحقيتتق   اجلتترائم  137-56

الأ يعتود ا تصتاق الن تر  يستا للمحكمتة والتأ ي تد ع  أ تا ارت ك ت    بورونتدي، 
 26بورونتتدي  تتد ارتك وهتتا  تتارج بورونتتدي،   الفتتتة متتا بتتني  متتن أو أن متتواقنني

  السويد ن 2٠١٧تشرين اقوي/أاتوبر  26و 2٠١٥يسان/أبريل ن
قريتق تنفيتري حتسني تعاو ا متل آليتات اقمتم املتحتدة، وال ستيما عتن  137-57

 ، وذلتتتتك ابستتتتت ناىل تعاو تتتتا متتتتل املفوضتتتتية 2٠١6 23٠3 تتتترار جملتتتتس اقمتتتتن 
ر   بورونتدي، وإبعتادة الن ت  السامية ملقوق اإلنسان، وتعاو ا مل جلنة التحقيق 
  رارها االنسحا  من ن او روما اقساسي  اليوانن ن

 ، والتعتاون 2٠١6 23٠3و   تنفيري  رار جملس اقمتن أحراز تقد 137-58
متل جلنتتة التحقيتتق واالستتتجابة لطل تتات التتزايرة املقدمتتة متتن املقتتررين اخلاصتتني لممتتم 

 املتحدة  النمسا ن
م املتحتدة، وال ستيما متتل الن تر   استت ناىل التعتتاون متل آليتات اقمتت 137-59

 جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية ملقوق اإلنسان  السن اي ن
الو اء ابلتزاماهتا والتعاون الكامل مل آليات اقمم املتحتدة، مبتا  يستا  137-60

 جلنة التحقيق الأ أنش ها جملس حقوق اإلنسان  سلو ينيا ن
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التعتتاون الكامتتل متتل آليتتات حقتتوق اإلنستتان التابعتتة لممتتم املتحتتدة،  137-61
بورونتتتدي، و صوصتتتاا االمتنتتتاع عتتتن ارتكتتتا  أي عمتتتل    يستتتا جلنتتتة التحقيتتتق  مبتتتا

   حق اقشخاق الريين يتعاونون مل هري  اآلليات  نيوزيلندا ن أو ختويف   يانتقام
بشتتت ن ةايتتتة استتتت ناىل التعتتتاون متتتل آليتتتات من ومتتتة اقمتتتم املتحتتتدة  137-62

  شيلي ن هاوتعزيز  حقوق اإلنسان
استتت ناىل تعاو تتا متتل اقمتتم املتحتتدة   التصتتدي النتسااتتات حقتتوق  137-63

 بق ااي الالج ني   سورية اوراي ن مبا  يسا االنتسااات املتعلقةاإلنسان، 
مواصتتلة زايدة تعاو تتا متتل من ومتتة اقمتتم املتحتتدة   ميتتدان حقتتوق  137-64

 ديفوار ناإلنسان  اوت 
أعتتتادة أرستتتاء أواصتتتر التعتتتاون متتتل  يتتتل املن متتتات الدوليتتتة املعنيتتتة  137-65

ةقوق اإلنسان، ومل آليات التحقيتق واآلليتات الق تائية، مبتا  يستا احملكمتة اجلنائيتة 
 الدولية وجلنة التحقيق   بوروندي  بولندا ن

ة حقتوق وي اياانت اقمم املتحتدة، مبتا  يستا مفوضتيد افالة تيسب  137-66
اإلنستتان وجلنتتة التحقيتتق، أك  يتتل املنتتاقق ومواصتتلة التعتتاون متتل متتدعي احملكمتتة 

 ن آيسلندا  اجلنائية الدولية
متتنسم   ميتتدان حقتتوق اإلنستتان، التتدوليني  متكتتني احملققتتني املستتتقلني 137-67

لكتي قققتوا   ادعتاءات أراضتيسا دون عرا يتل اامتل   كأوي د واإل ليميني، من الت
يقفتتتوا علتتت  موا تتتل املقتتتابر لكتتتي  تتتارج نطتتتاق الق تتتاء و حتتتدوا حتتتاالت أعتتتداو 

 ن آيسلندا  اجلماعية
ضتتتمان التعتتتاون التتتتاو متتتل  يتتتل هي تتتات وآليتتتات حقتتتوق اإلنستتتان  137-68

  أ  انستان ن املعتىل هبا دولياا 
مواصتتتتتلة تعاو تتتتتا متتتتتل اآلليتتتتتات الدوليتتتتتة املعنيتتتتتة ةقتتتتتوق اإلنستتتتتان  137-69

  أوارانيا ن
ليتتات اإل ليميتتة والدوليتتة املعنيتتة ةمايتتة مواصتتلة تعاو تتا متتل  يتتل اآل 137-70

  أن وال ن هاحقوق اإلنسان وتعزيز 
مواصلة تعاو ا مل آليات االحتاد اق ريقي   ميدان حقوق اإلنسان  137-71

  جنو  أ ريقيا ن
االخنراط   حوار بن اء مل املعارضة من أجل التوصل أك حتل لمزمتة  137-72

تختتتتاابت حتتتترة ونزيستتتتة وستتتتلمية   أك أجتتتتراء ان  بورونتتتتدي متتتتن شتتتت نه أن يف تتتتي 
  النرويج ن 2٠2٠ عاو

االلتتتتتزاو إبجتتتتراء حتتتتوار شتتتتامل يشتتتتارك  يتتتته  يتتتتل اجلستتتتات صتتتتاح ة  137-73
ال ال تتة افالتتة  أجتتراء عمليتتة انتخابيتتة حتترة ونزيستتة  املصتتلحة، حيتته أنتته متتن اق يتتة
  الياابن ن 2٠2٠وشفا ة   جو من السلم   عاو 
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  حتتوار صتترياي وبن تتاء متتل  يتتل اجلستتات صتتاح ة املصتتلحة  االخنتتراط 137-74
ب رض اخلروج من امل زق السياسي، واختاذ  طوات تكفل مشاراة اجلميل عل   دو 

 املساواة   صنل القرارات السياسية  أستاليا ن
مواصلة عملسا عل  دعتم اجلستود التأ ت تريهلا اآلليتات الوقنيتة قجتل  137-75

 ملصاملة عل  نطاق بوروندي اكل  بيالروو نأ امة املوار وحتقيق ا
الت اتتتتد متتتتن أن إبمكتتتتان  يتتتتل   تتتتات املتتتتواقنني، مبتتتتا  يستتتتا أع تتتتاء  137-76

املعارضتتتتة املوجتتتتودين   املنفتتتت ، املشتتتتاراة   االستتتتتفتاء الدستتتتتوري ةريتتتتة وأمتتتتان، 
والتو تتف عتتن ةارستتة االحتجتتاز املنسجتتي وغتتب القتتانوع للعائتتدين عنتتد وصتتوهلم أك 

  تشيكيا ن املدود
د قراقيتة  الشروع   وساقة بال حتيُّز إل اء الصراع وأرساء عمليات   137-77

للرصد تشمل  يل شرائاي اجملتمل عن قريق تعزيز املصاملة السياستية واالجتماعيتة 
 واحتاو املرية الدينية  الكرسي الرسو  ن

متتثتل مل تاد   الت اد من أن اللجنة الوقنية املستقلة ملقتوق اإلنستان 137-78
  ليختنشتاين ن اامالا   ابريس امتثاالا 

اللجنة الوقنية املستتقلة املعنيتة ةقتوق اإلنستان  مكانة مواصلة تعزيز 137-79
 مل اد  ابريس  اليلند ن من  الي ضمان استقالليتسا، و قاا 

اختتتتتاذ  يتتتتل اخلطتتتتوات الالزمتتتتة ل تتتتمان استتتتتقالي اللجنتتتتة الوقنيتتتتة  137-80
 إلنسان   بوروندي  أ  انستان ناملستقلة ملقوق ا

اختتتاذ  يتتل اإلجتتراءات ال تترورية، مبتتا  يستتا تتتو ب املتتوارد، متتن أجتتل   137-81
  انمي يا ن اافالة مصدا ية اللجنة الوقنية املستقلة املعنية ةقوق اإلنسان واستقالهل

 تعزيز دور اللجنة الوقنية املستقلة ملقوق اإلنسان  امل ر  ن 137-82
ستتتتمرار   تعزيتتتز املؤسستتتات واآلليتتتات الوقنيتتتة ملقتتتوق اإلنستتتان اال 137-83

  ني اي ن
أنشتتاء آليتتة و ائيتتة وقنيتتة ت عتتت مبستت لة التعتتريي ، وضتتمان التحقيتتق  137-84

واملالحقتتتة الق تتتائية   حتتتاالت القتتتتل  تتتارج نطتتتاق الق تتتاء والتعتتتريي ، ومستتتاءلة 
ا الع متتتت  وآيرلنتتتتدا اجلنتتتتاة مبتتتتن  تتتتيسم موافتتتتو الدولتتتتة  اململكتتتتة املتحتتتتدة لكيطانيتتتت

 الشمالية ن
لاللتزامتات املنصتوق عليستا    أنشاء آلية  عالة ملنل التعتريي  و قتاا  137-85

اتفا يتتتتة مناه تتتتة التعتتتتريي  وغتتتتب  متتتتن ضتتتترو  املعاملتتتتة القاستتتتية أو الالأنستتتتانية 
 املسينة  اجل ل اقسود ن أو

  السن اي نالن ر   أنشاء آلية مستقلة مكلفة مبنل أ عاي التعريي   137-86
 أنشاء آلية  عالة ملنل التعريي   الكرسي الرسو  ن 137-87
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مواصلة عملسا عل  تعزيز  درة اهلي تات املستؤولة عتن منتل التعتريي   137-88
  االحتاد الروسي ن

مواصتتلة جسودهتتا الراميتتة أك زايدة الكفتتاءة واملستتاءلة والشتتفا ية    137-89
  أذربيجان ن طاع الوايفة العامة   ال لد 

ضتتتتتتمان احتتتتتتتاو املقتتتتتتوق واملتتتتتترايت اقساستتتتتتية جلميتتتتتتل الستتتتتتكان  137-90
  اقرجنتني ن

اختتاذ تتدابب، ابلتعتاون متل اجملتمتل التدو ، متن أجتل هتي تة بي تة  كتتن  137-91
 لشع  بوروندي   السا التمتل  ميل حقوق اإلنسان  الياابن ن

  حتتتق اق ليتتتات العر يتتتة تنفيتتتري تتتتدابب الجتثتتتاا ةارستتتات التمييتتتز  137-92
 والسياسية والدينية  أوروغواي ن

 ليشأ ن - نزع صفة اجلرو عن املثلية اجلنسية  آيسلندا   تيمور 137-93
نتتزع صتتفة اجل تترو عتتن املثليتتة اجلنستتية وأل تتاء املمارستتات التتأ تشتتجل  137-94

 التمييز عل  أساو امليل اجلنسي  أاوادور ن
اجلتتتترو عتتتتن العال تتتتات اجلنستتتتية املثليتتتتة اختتتتتاذ  طتتتتوات لنتتتتزع صتتتتفة  137-95

  أستاليا ن
اختتتاذ تتتدابب لنتتزع صتتفة اجلتترو عتتن العال تتات اجلنستتية ابلتاضتتي بتتني  137-96

اجلتنس، وضتمان االحتتاو الكامتل ملقتوق اإلنستان للجميتل، نوع ال ال ني من نفس 
 ب ض الن ر عن امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية  أوروغواي ن

و املثليتتات التتتدابب الالزمتتة إلل تتاء اقحكتتاو القانونيتتة التتأ جتتتر  اختتتاذ  137-97
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي وم ايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني 

 وترتك  التمييز   حقسم  اقرجنتني ن
وضل وسائل املماية القانونية متن التمييتز علت  أستاو امليتل اجلنستي  137-98

 سانية  أستاليا نأو اهلوية اجلن
ضتتمان عتتدو التمييتتز علتت  أستتاو امليتتل اجلنستتي واهلويتتة اجلنستتانية،  137-99

 متشيا مل التزامات بوروندي الوقنية والدولية   ميدان حقوق اإلنسان  شيلي ن
تعزيتتز اجلستتود الراميتتة أك زايدة ةايتتة حقتتوق مواقنيستتا متتن أثتتر ت تتب  137-100

و طط العمل وأدارة خماقر الكوارا التأ ترعاهتا  املناخ، من  الي االستاتيجيات
 الدولة  أندونيسيا ن

حتتتد لالنتسااتتتات اجلستتتيمة ملقتتتوق اإلنستتتان التتتأ ارت ك تتت     وضتتتل   137-101
ستتتتياق اإل تتتتالت متتتتتن العقتتتتا  وانعتتتتداو استتتتتتقالي الستتتتلطة الق تتتتائية، وال ستتتتتيما 

عتقتتتتاي انتسااتتتتات املتتتتق   امليتتتتاة، وحتتتتاالت اإلعتتتتداو  تتتتارج نطتتتتاق الق تتتتاء، واال
 ن، واال تفاء القسري   رنسا ناواالحتجاز التعسفي
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الو تتتف الفتتتوري لعمليتتتات اإلعتتتداو  تتتارج نطتتتاق الق تتتاء، وحتتتاالت  137-102
اال تفتتاء القستتري، واالحتجتتاز التعستتفي وغبهتتا متتن االنتسااتتات اق تتر  اخلطتتبة 

 ملقوق اإلنسان  شيلي ن
 تتارج نطتتاق الق تتاء إلعتتداو ل ب يتتة وضتتل حتتداختتتاذ تتتدابب عاجلتتة  137-103

 عماي التعريي   جورجيا نقو 
ضتتمان احتتتاو أ تتراد  تتوات التتد اع واقمتتن ملقتتوق اإلنستتان    يتتل  137-104

 ال روىل   كق ن
 ضمان احتاو  وات اقمن حقوَق اإلنسان  أس انيا ن 137-105
ابالمتنتتتاع عتتتن  يأصتتتدار أوامتتتر أك الشتتترقة واجلتتتيو واإلم ونبااتتتور  137-106

اي العنف، وال سيما العنتف علت  النستاء، وضتمان مستاءلة مترتك  هتريا  يل أشك
 العنف  ليختنشتاين ن

 امتتتن مواصتتتلة اعتتتتدائس ياختتتتاذ أجتتتراءات  وريتتتة ملنتتتل اإلم ونبااتتتور  137-107
 وأنشطتسا غب القانونية  النرويج ن

مواصتتتتتلة جسودهتتتتتا إل تتتتتاء العنتتتتتف واملفتتتتتا  علتتتتت  ستتتتتيادة الدولتتتتتة  137-108
 اجلمسوريتتتة  نيلتحقيتتتق الستتتالو والتنميتتتة املستتتتدامابعت تتتار ذلتتتك الزمتتتاا واستتتتقالهلا 

 العربية السورية ن
 توري جلميتل أشتكاي التعتريي ، وإلنشتاء آليتة  وضل حتدالدعوة أك  137-109

 مستقلة للتحقيق   شكاو  التعريي  وسوء املعاملة  هن اراي ن
ال دنيتتة    يتتل  اختتتاذ تتتدابب تشتتريعية مل تتر  يتتل أشتتكاي العقوبتتة 137-110

 اقوساط  زام يا ن
، والستتتتماع تسموستتتتوء معتتتتامل عتتتتن تعتتتتريي  احملتجتتتتزين الكتتتتف  تتتتوراا  137-111

 إب  اعسم حملاامة عادلة  أل انيا ن
ة ملواءمتة اتروىل االحتجتاز متل املعتايب الدوليتة، ناس اختاذ التدابب امل 137-112

املتتة أثنتتاء االحتجتتاز مبتتا  يستتا منتتل ومكا حتتة التعتتريي  وغتتب  متتن ضتترو  ستتوء املع
  أيطاليا ن

اختتتتتاذ مزيتتتتد متتتتن اخلطتتتتوات لتحستتتتني اتتتتروىل ومعاملتتتتة احملتجتتتتزات  137-113
 والسجينات املوامل واققفاي الريين يولدون   السجون  اليلند ن

أعادة الن ر  وراا   مشروعية احتجاز اقشخاق أو اعتقاهلم تعستفاا  137-114
   سورية اوراي ن

متتتن تقريتتتر الفريتتتق  ٨٧-١26للتوصتتتية التتتواردة   الفقتتترة ومتابعتتتةا  137-115
وتنفيتتري استتاتيجية لتحستتني   ، وضتل  A/HRC/23/9اجلولتة الثانيتتة   املقتتد و  العامتل 
 هتمامتتتد بوتقصتتت االحتجتتتاز لتتتد  الشتتترقة واالحتجتتتاز الستتتابق للمحاامتتتةاتتتروىل 
  هايأ ن
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جلنتة التحقيتق  ضمان التحقيق الواجت    النتتائج التأ تتوصتل أليستا 137-116
 يما يتعلق ابالنتسااات اجلسيمة ملقوق اإلنسان واجلرائم الدولية، وضمان مالحقة 

ختتتتتري أجتتتتتراءات   تتتتتائية تتستتتتتم ابملصتتتتتدا ية تت   هلن متتتتتن ي تتتتتد ع  أ تتتتتم اجلنتتتتتاة  تتتتتوراا 
 واالستقاللية واإلنصاىل  السويد ن

او أجتتتراء حتقيقتتتتات  وريتتتتة ومستتتتتقلة   االدعتتتتاءات املتعلقتتتتة ابإلعتتتتد 137-117
استتتخداو القتتوة، واال تفتتاء القستتري أ تتراط  تتوات اقمتتن    تتارج نطتتاق الق تتاء و 

متتا تتتو  ر متتتا يكفتتي متتن اقدلتتتة واالحتجتتاز التعستتفي، ومقاضتتاة املستتتؤولني عنستتا ال  
 املق ولة  هولندا ن

أجتتراء حتقيقتتات مستتتقلة و عالتتة ومجايتتدة    يتتل ادعتتاءات ارتكتتا   137-118
نستتتان مثتتتل حتتتاالت اإلعتتتداو  تتتارج نطتتتاق الق تتتاء انتسااتتتات جستتتيمة ملقتتتوق اإل

استتتتخداو القتتتوة، ومقاضتتتاة    واملختتتابرات واإلم ونبااتتتوريأ تتتراط  تتتوات اقمتتتن و 
 املسؤولني عنسا  أملانيا ن

أجراء حتقيقات  ورية ونزيسة   اقعماي غتب املشتروعة التأ ترتك ستا  137-119
ارج نطتتاق الق تتاء، واعتقتتاي ، مثتتل اإلعتتداو  تتي تتوات اقمتتن وشتت ي ة اإلم ونبااتتور 

املعارضني والصحفيني ونشطاء اجملتمل املتدع واقشتخاق التريين ي عتقتد أ تم دعمتوا 
  تشيكيا ن للتعريي  سم ير املعارضة وأ راد أسرهم تعسفياا وتع

اختاذ تدابب  عالتة للتحقيتق   االنتسااتات اجلستيمة ملقتوق اإلنستان  137-120
النتتتزاع، مبتتتن  تتتيسم الستتتلطات املكوميتتتة، وافالتتتة  التتتأ ارتك ستتتا  يتتتل اققتتتراىل  

أ  اع أ راد القوات املسلحة و وات اقمتن للتتدري  التالزو قجتل احتتاو حقتوق 
 السكان  املكسيك ن

التحقيتتتتتق   ادعتتتتتاءات ارتكتتتتتا  عمليتتتتتات اإلعتتتتتداو  تتتتتارج نطتتتتتاق  137-121
 ،متنالق اء، وحاالت اال تفاء القسري واال تطتاىل والتعتريي  علت  يتد  توات اق

 ومقاضاة اجلناة  بولندا ن
االضتتتتتطالع علتتتتت  الفتتتتتور ابلتحقيتتتتتق املستتتتتتقل والفعتتتتتاي والنزيتتتتته    137-122

االستتتخداو غتتب    تتوات اقمتتن  أ تتراطادعتتاءات اإلعتتداو  تتارج نطتتاق الق تتاء و 
املشروع للقوة، ومقاضاة املشت ه   أ م مسؤولون عتن ذلتك، المتا تتو  ر متا يكفتي 

 نلندا نمن اقدلة املق ولة   
التحقيتتتق   ارتكتتتا  انتسااتتتات حقتتتوق اإلنستتتان واملقاضتتتاة عليستتتا  137-123

 بصتتورة  انونيتتة، و  حتتاي اإلدانتتة هبتتا،  تترض عقتتوابت علتت  متترتك  تلتتك اجلتترائم
، مبا  يستا اجلترائم   حتق املتدا عني عتن حقتوق اإلنستان وأع تاء تتناس  و طورهتا

املثليتتتات واملثليتتتني ومزدوجتتتي امليتتتل ، واتتتريلك   حتتتق ينياجملتمتتتل املتتتدع والصتتتحف
  اليوانن ن اجلنسي واملتحولني جنسياا 

التحقيتتق الفتتوري   حتتاالت القتتتل  تتارج نطتتاق الق تتاء واال تفتتاء  137-124
 القسري والتعريي  والعنف اجلنسي، وتقدمي اجلناة أك العدالة  النرويج ن
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ان مجاستت ة التحقيتتق   انتسااتتات وجتتتاوزات حقتتوق اإلنستتان، وضتتم 137-125
 املسؤولني عنسا  الوالايت املتحدة اقمريكية ن

أجتتراء حتقيقتتات  عالتتة    يتتل االدعتتاءات املتعلقتتة هل عتتاي التعتتريي   137-126
 واملعاملة الالأنسانية واملسينة   مرااز االحتجاز  زام يا ن

اختتتاذ التتتدابب الالزمتتة للتحقيتتق   أعمتتاي العنتتف و يتتل انتسااتتات  137-127
 ق اإلنسان واريلك معا  ة مرتك  هري  اق عاي  اقرجنتني نحقو 
 ستتتاأعمتتتاي القتتتتل  تتتارج نطتتتاق الق تتتاء ومجاستتت ة مرتك ي  التحقيتتتق  137-128

  أستاليا ن
أجتتراء التحقيقتتات ومالحقتتة متتن ي تتد ع  أ تتم ارتك تتوا عمليتتات  تتتل  137-129

  ارج نطاق الق اء  النمسا ن
زيستتتتة    يتتتتل اجلتتتترائم املرتك تتتتة   حتتتتق أجتتتتراء حتقيقتتتتات  وريتتتتة ون 137-130

 صحفيني  جورجيا ن
وضتتتتل حتتتتد لإل تتتتالت متتتتن العقتتتتا  عتتتتن قريتتتتق التحقيتتتتق    يتتتتل  137-131

انتسااتتتتات حقتتتتوق اإلنستتتتان واملقاضتتتتاة عليستتتتا، والستتتتماع للجنتتتتة الوقنيتتتتة ملقتتتتوق 
اإلنسان ابلتصرىل ابستقاللية، والتعاون مل جملس حقوق اإلنسان واحملكمة اجلنائية 

 ولية  أس انيا نالد
مكا حتتة اإل تتالت متتن العقتتا  عتتن قريتتق أجتتراء حتقيقتتات مستتتقلة  137-132

و عالة ونزيستة   ادعتاءات و توع حتاالت أعتداو  تارج نطتاق الق تاء واالستتخداو 
املفتتترط وغتتتب املشتتتروع للقتتتوة، والستتتماع للمحققتتتني املستتتتقلني   ميتتتدان حقتتتوق 

 أراضتتتيسا دون عرا يتتتل اامتتتل وي أك  داإلنستتتان، التتتدوليني متتتنسم واإل ليميتتتني، ابلتتت
ب تترض التحقيتتق   ادعتتاءات و تتوع حتتاالت أعتتداو  تتارج نطتتاق الق تتاء والو تتوىل 

 عل  موا ل املقابر اجلماعية  نيوزيلندا ن
تكثيف جسودها   مكا حتة اإل تالت متن العقتا  عتن قريتق أجتراء  137-133

جتاوزات التأ حتددهتا حتقيقات شاملة ومستقلة ونزيسة   ادعاءات االنتسااات والت
 جلنتسا الوقنية ملقوق اإلنسان  الكازيل ن

ة اإل الت من العقا  وضتمان مجاامتة  يتل مترتك  اجلترائم ث ر سد  137-134
 الف يعة ومجاس تسم   احملاام الوقنية أو   احملكمة اجلنائية الدولية  ليختنشتاين ن

  وأنشتتتاء آليتتتات تكثيتتتف اجلستتتود   مكا حتتتة اإل تتتالت متتتن العقتتتا 137-135
  عالة تكفل عل  الفور احتاو حقوق اإلنسان وأعماهلا  اوستاريكا ن

اي التعتتريي  متتن متتمواصتتلة جسودهتتا   مكا حتتة أ تتالت متترتك  أع 137-136
 العقا   أن وال ن

عتتدو اد تتار جستتد   ستت يل مكا حتتة اإل تتالت متتن العقتتا  وضتتمان  137-137
 معا  ة اجلناة  الكت اي ن
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تقتتدمي  يتتل متترتك  أعمتتاي التعتتريي  وأي انتسااتتات أ تتر  ملقتتوق  137-138
 اإلنسان أك العدالة دون أت ب  سويسرا ن

مكا حتتة أ تتالت متترتك  االنتسااتتات اجلستتيمة ملقتتوق اإلنستتان متتن  137-139
 العقا    رنسا ن

 ضمان املساءلة عن االنتسااات اجلسيمة ملقوق اإلنسان  أوارانيا ن 137-140
اذ تدابب ل مان املساءلة   أعقا  عمل جلنة املقيقتة واملصتاملة اخت 137-141

   سورية اوراي ن
أنشتتاء آليتتة   تتائية ملتابعتتة عمتتل جلنتتة املقيقتتة واملصتتاملة ب يتتة أ تتاء  137-142

 اإل الت من العقا  وافالة املقاضاة عل  انتسااات حقوق اإلنسان  أملانيا ن
واملصتتاملة متتن االضتتطالع بواليتستتا علتت  افالتتة متكتتني جلنتتة املقيقتتة  137-143

 النحو الصحياي  السودان ن
أنشتتاء مجكمتتة  اصتتة، علتت  النحتتو املنصتتوق عليتته   اتفتتاق أروشتتا  137-144

 للسالو واملصاملة، أو أي أداة   ائية مشاهبة ومناس ة أ ر   اليوانن ن
اجلرائم  أنشاء آلية   ائية ملقاضاة مرتك  جر ة اإلابدة اجلماعية أو 137-145

ة ملقتتتتوق ستتتتيم  حتتتتق اإلنستتتتانية أو جتتتترائم املتتتتر  أو غبهتتتتا متتتتن االنتسااتتتتات اجل
 ة للقانون اإلنساع الدو   أستونيا نطب اإلنسان أو االنتسااات اخل

ة اإل الت من العقا  وأ امة مشكل مللاختاذ  يل التدابب املالئمة  137-146
 للمعايب الدولية  أيطاليا نن او   ائي شفاىل ومنصف متاماا، يستجي  

مكا حة الفساد واإل تالت متن العقتا  علت   يتل مستتوايت ن تاو  137-147
 الق اء اجلنائي  أاوادور ن

مواصتتتلة تتتتدري  الق تتتتاة ومتتتوافي أنفتتتاذ القتتتتانون متتتن أجتتتل تعزيتتتتز  137-148
ماليتاا العدالة، مل حه اجملتمل الدو  والشرااء علت  بتريي املزيتد متن اجلستود تقنيتاا و 

  السودان ن
اختتتتتاذ تتتتتدابب قْجتتتتل تعزيتتتتز اجلستتتتود اهلاد تتتتة أك زايدة عتتتتدد الق تتتتاة  137-149

 ي  بوتسواان نواملدعني، ب ية ا اي اللجوء أك امل س االحتياقي املطو  
احتتتتاو املتتتق   حريتتتة التع تتتب واملتتتق   حريتتتة التجمتتتل احتامتتتاا المتتتاا  137-150

ا ر تتتل اقحكتتتاو التقييديتتتة املنصتتتوق عليستتتا   وةايتسمتتتا وأعماهلمتتتا بوستتتائل منستتت
و   تتانون التجمعتتات العامتتة،  2٠١٥القتتانون اجلنتتائي و   تتانون الصتتحا ة لعتتاو 

 ب رض مواءمتسا مل االلتزامات اإل ليمية والدولية ملقوق اإلنسان  نيوزيلندا ن
احتتتتاو حريتتتة التع تتتب والتجمتتتل احتامتتتاا المتتتاا، وأعتتتادة  تتتتاي وستتتائط  137-151

إلعتتتالو املستتتتقلة، وو تتتف اضتتتطساد املتتتدا عني عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان والفتتتاعلني   ا
 اجملتمل املدع واملعارضني السياسيني  النرويج ن
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ضتتمان احتتتاو املتتق   حريتتة التع تتب، وال ستتيما للصتتحا ة املستتتقلة  137-152
 وللمدا عني عن حقوق اإلنسان   رنسا ن

الصتتتتتحا ة وحريتتتتتة التجمتتتتتل وتكتتتتتوين افالتتتتتة حريتتتتتة التع تتتتتب وحريتتتتتة  137-153
للعستتتد التتتدو  اخلتتتاق ابملقتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية  اجلمعيتتتات افالتتتةا المتتتة، و قتتتاا 

  اليوانن ن
ضمان املمارسة الكاملة للحق   حرية التع ب والتجمل وضمان بي ة  137-154

 سمرستالتآمنة مواتيتة قداء املتدا عني عتن حقتوق اإلنستان ومن متات اجملتمتل املتدع 
  أيطاليا ن

اجلمعيتتتتات والتجمتتتتل واالحتجتتتتاج، تكتتتتوين  تضتتتتمان احتتتتتاو حتتتتراي 137-155
 سيما للمدا عني عن حقوق اإلنسان   رنسا ن وال

ر تتل التتتدابب القانونيتتة واملاليتتة التتأ تستتتسدىل املتتدا عني عتتن حقتتوق  137-156
عمتتاي اإلنستتان والصتتحفيني، واختتتاذ  يتتل التتتدابب الالزمتتة   اقجتتل القصتتب ملنتتل أ

امل ايقة والعنف الأ تستسد سم، ال سيما عن قريق افالة تقتدمي اجلنتاة أك العدالتة 
  بلجيكا ن

التتدابب التأ حتتد متن العمتل املشتروع التريي يؤديته أ تراد و ف تنفيري  137-157
ستتا علتت  اخلصتتوق تعتتديل القتتوانني اجلديتتدة نن، بوستتائل مو اجملتمتتل املتتدع والصتتحفي
ن متتات غتتب املكوميتتة اقجن يتتة واملن متتات غتتب الرةيتتة   املتعلقتتة ابلصتتحا ة وامل

 بوروندي عل  حنو ي من امتثاهلا للمعايب الدولية ملقوق اإلنسان  سويسرا ن
التدابب القانونية واملالية املناه ة للمتدا عني عتن حقتوق و ف تنفيري  137-158

تسد سم اإلنستتتتتان والصتتتتتحفيني، ومنتتتتتل  يتتتتتل أ عتتتتتاي امل تتتتتايقة والعنتتتتتف التتتتتأ تستتتتت
  النمسا ن

املتعلقة ابملن مات غتب و  2٠١٧استعراض القوانني املعتمدة   عاو  137-159
 تترارات أيقتتاىل وستتائط  العتتدوي عتتنالرةيتتة واملن متتات غتتب املكوميتتة اقجن يتتة، و 

 تترارات أل تتاء ترا يصتتسا حتتم تتتتمكن متتن عتتن اإلعتتالو ومن متتات اجملتمتتل املتتدع و 
  السويد ن است ناىل أنشطتسا ابستقالي الو

ومن متتتتات اجملتمتتتتل املتتتتدع  ضتتتتمان ستتتتالمة  يتتتتل وستتتتائط اإلعتتتتالو 137-160
 استقالهلا، بوسائل منسا أل اء  يل التتدابب التقييديتة املعتمتدة منتري نيستان/ واحتاو
  اندا ن 2٠١٥أبريل 
متكتتني نشتتطاء اجملتمتتل املتتدع والصتتحفيني واملن متتات الدوليتتة ملقتتوق  137-161

ل وال أعمتتتاي انتقاميتتتة بوستتتائل منستتتا ر تتتل يتتت االقيتتتاو بعملستتتم دون عر اإلنستتتان متتتن 
 التدابب القانونية واملالية الأ تستسد سم   نلندا ن

أ تتتاء  يتتتل أعمتتتاي االنتقتتتاو والتخويتتتف وامل تتتايقة التتتأ تستتتتسدىل  137-162
  استتحداا  يتود  انونيتة الصحفيني ووسائط اإلعالو   بوروندي و ارجسا، وجتنُّ 

 حتد من استقالي وسائط اإلعالو  هولندا نجديدة 
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أ اء اجلزاءات املفروضتة علت  املن متات غتب املكوميتة املدا عتة عتن  137-163
حقتتتوق اإلنستتتتان ووستتتتائط اإلعتتتالو واجملتمتتتتل املتتتتدع، وأنشتتتاء آليتتتتة وقنيتتتتة ملمايتتتتة 

 املدا عني عن حقوق اإلنسان  تشيكيا ن
سدىل أ راد املن مات غب قي ترهي  أو جزاء يست يوضل حد  ور  137-164

 املكومية املدا عة عن حقوق اإلنسان والصحفيني  أستونيا ن
تتتن املتتتدا عني عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان متتتن ةارستتتة أنشتتتطتسم  137-165 ضتتتمان متكُّ

املشتتتتروعة بشتتتتكل مستتتتتقل ودون اخلتتتتوىل متتتتن االنتقتتتتاو أو املقاضتتتتاة أو التهيتتتت ، 
االنتسااتتتات املرتك تتتة    وضتتتمان أجتتتراء حتقيقتتتات ستتتريعة وشتتتاملة ونزيستتتة    يتتتل

 يرلندا نآعن مقاضاة اجلناة   حقسم،   الا 
تتتن املتتتدا عني عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان متتتن القيتتتاو هلنشتتتطتسم  137-166 ضتتتمان متكُّ

 ةرية ودون التعرض لالنتقاو  أس انيا ن
اختتتاذ التتتدابب الالزمتتة ل تتمان ةايتتة املتتدا عني عتتن حقتتوق اإلنستتان  137-167

  جورجيا ن
اذ تدابب ملنل أعماي امل ايقة والتخويف الأ تستسدىل املتدا عني اخت 137-168

 عن حقوق اإلنسان والصحفيني  التفيا ن
التحقيق    يل ال الغتات التأ تت تمن ادعتاءات ابرتكتا  العنتف  137-169

  حتتتق املتتتدا عني عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان وختتتتويفسم وم تتتايقتسم ومتتترا  تسم، وأجتتتراء 
 سا هبدىل مجاس ة اجلناة  غاان نحتقيقات سريعة ونزيسة  ي

ضتتمان وصتتوي املستتاعدات اإلنستتانية وتتتو ب حيتتز العمتتل اإلنستتاع  137-170
جلميتتل اجلستتات الفاعلتتة املعنيتتة، مبتتا  يستتا واتتاالت حقتتوق اإلنستتان واملن متتات غتتب 

 2٩و ١٩أك  ١6املكومية اقجن ية، دومنا متييز، وذلك بوسائل منسا تنقياي املواد 
 اجلديد املتعلق ابملن مات غب املكومية اقجن ية  أملانيا نمن امليثاق 

اختاذ تدابب مناس ة ل مان بي ة آمنة   ل تن يم االستفتاء الدستوري  137-171
   وبعد ، وضمان حرية التع ب  هايأ نءوأثنا 2٠١٨املقرر عقد    أاير/مايو 

 ووسائط اإلعالو من متكني أع اء املعارضة السياسية واجملتمل املدع 137-172
املشتتتاراة الكاملتتتة والعلنيتتتة   اقنشتتتطة املدنيتتتة والسياستتتية   بورونتتتدي  التتتوالايت 

 املتحدة اقمريكية ن
مواصلة اجلسود إلحراز تقدو ملموو   مكا حة االجتار ابقشخاق  137-173

  ترامانستان ن
ل شتر وأنشتاء التنفيري الكامل خلطة العمل الوقنيتة ملكا حتة االجتتار اب 137-174

 اململكتة لتريلك جلنة التشاور والرصد، وأتمني ما يكفي متن املتوارد ال شترية واملاليتة 
 يرلندا الشمالية نآاملتحدة لكيطانيا الع م  و 
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أنشاء اإلقتار القتانوع لتنفيتري املمايتة التامتة للعتامالت املنزليتات متن  137-175
 االست الي ومن االعتداء اجلنسي  ال حرين ن

مواصتتتلة تنفيتتتري اإلقتتتار االستتتتاتيجي للنمتتتو ومكا حتتتة الفقتتتر ور يتتتة  137-176
  اواب ن 2٠2٥بوروندي لعاو 

تعزيتتز  تتدرات اهليااتتل الوقنيتتة املكلفتتة بتنفيتتري استتتاتيجيات و طتتط  137-177
 التنمية االجتماعية واال تصادية  بيالروو ن

   تتتاتأشتتتد  ة لصتتتاح عتتتمواصتتتلة تعزيتتتز السياستتتات االجتماعيتتتة املت 137-178
 السكان عَوزاا   سورية  نزويال ال وليفارية ن

مواصلة تعزيز التنميتة اال تصتادية واالجتماعيتة املستتدامة، واجتثتاا  137-179
 الفقر وحتسني مستوايت معيشة الشع   الصني ن 

حتسني ال روىل املعيشية، وعل  وجه اخلصوق، العمل عل  الت ل   137-180
مار   مشتاريل التنميتة االجتماعيتة واال تصتادية  الكرستي االستتثعلت  عل  الفقر و 
 الرسو  ن

وضل سياسات و طط عمتل ملواجستة الكتوارا متن أجتل املتد متن اآلاثر  137-181
 السل ية للكوارا عل  اهلياال اقساسية واقسر الفقبة  اجلمسورية العربية السورية ن

لتحستتني ةايتتة حقتتوق الستتكان   امل تتي   اختتتاذ التتتدابب اإل ابيتتة  137-182
 التعليم والرعاية الصحية والسكن وغبها من املقوق  الصني ن

تعزيتتز اجلستتود الراميتتة أك التصتتدي للجتتوع ولستتوء ت رييتتة اققفتتاي    137-183
 اقرايىل  جنو  أ ريقيا ن

متتن تقريتتر الفريتتق  ١٥3-١26ومتابعتتةا للتوصتتية التتواردة   الفقتترة  137-184
اجلولتتة الثانيتتة، تع  تتة املتتوارد الكا يتتة للحتتد بشتتكل ا تتب متتن ستتوء  د و  املقتتالعامتتل 

 الت ريية املزمن    يل أحناء ال لد  هايأ ن
أمتتتتاو اإلصتتتالحات الق تتتائية اجلاريتتتة، وتستتتريل وتتتتبة تنقتتتياي  تتتانون  137-185

 العمل  السن اي ن
لصتتتتتحة االستتتتتتمرار   أعطتتتتتاء اقولويتتتتتة لتنفيتتتتتري السياستتتتتة الوقنيتتتتتة ل 137-186
 ب ية حتسني املالة الصحية للسكان  أندونيسيا ن 2٠2٥-2٠١6 ةللفت 
مواصتتتلة اجلستتتود امل ريولتتتة   ستتت يل حتستتتني املصتتتوي علتتت  اخلتتتدمات  137-187

، وحتسني حصوي  يتل 2٠2٥-2٠١6الصحية بف ل السياسة الوقنية للصحة 
 ة الصحية  سري النكا نتبيالسكان عل  أدىن حد من ال

تسريل اجلسود الرامية أك حتسني اخلدمات الصتحية، ال ستيما   اقرايىل،  137-188
 تنفيرياا  عاالا  ملديف ن 2٠2٥-2٠١6بتنفيري السياسة الوقنية للصحة وذلك 
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مواصتتلة حتستتني اهليااتتل اقساستتية للرعايتتة الصتتحية متتن أجتتل حتستتني  137-189
قتتتبة ولنستتتاء  تترق املصتتتوي علتتت  الرعايتتتة الصتتتحية، وال ستتيما للنستتتاء متتتن أستتتر  

 اقرايىل  اهلند ن
أيتتتتالء اهتمتتتتاو عميتتتتق لتعزيتتتتز ن تتتتاو الرعايتتتتة الصتتتتحيةن وعلتتتت  وجتتتته  137-190

 اخلصوق، منل انتشار اقمراض املعدية  االحتاد الروسي ن
مواصلة تعزيز اجلسود الرامية أك حتسني املالتة الصتحية للستكان عتن  137-191

 قريق حتسني الن او الصحي  ميامنار ن
مواصلة جسودها الرامية أك حتسني املالة الصحية للسكان   سورية  137-192

 أيران اإلسالمية ن
مواصتتتتلة اختتتتتاذ تتتتتدابب ملموستتتتة للحتتتتد متتتتن ارتفتتتتاع معتتتتدي و يتتتتات  137-193

اقمسات والرض ل بتحسني س ل املصوي عل  الرعاية اقساسية املاهرة   ل التوالدة 
الت الطتتتوار  وعلتتت   تتتدمات القتتتابالت وبعتتتدها، وعلتتت   تتتدمات التوليتتتد   حتتتا

 املاهرات  سري النكا ن
مواصتتلة جسودهتتا الراميتتة أك  فتتض معتتدي الو يتتات النفاستتية وستتوء  137-194

ت رييتتة اققفتتاي ابلتعتتاون متتل واتتاالت اقمتتم املتحتتدة ذات الصتتلة، مبتتا  يستتا من متتة 
اتتتتوراي   اقمتتتتم املتحتتتتدة للطفولتتتتة  اليونيستتتتيف  ومن متتتتة الصتتتتحة العامليتتتتة   سوريتتتتة

 الشع ية الد قراقية ن
املد من الو يات النفاسية، بوسائل منسا حتسني  رق املصتوي علت   137-195

 الرعاية اقساسية   ل الوالدة وبعدها  أستونيا ن
االستتتمرار   التصتتدي الرتفتتاع معتتدالت الو يتتات النفاستتية وو يتتات  137-196

 الرضل   ال لد  ني اي ن
لتحستتني  تترق الستتكان   املصتتوي علتت  التعلتتتيم مواصتتلة اجلستتود  137-197

 والرعاية الصحية  اجلزائر ن
أمكانية حصتوي اجلميتل علت  التعلتيم  زايدةتعزيز جسودها الرامية أك  137-198

   سورية أيران اإلسالمية ن
مواصتتلة بتتريي اجلستتود إلصتتدار القتتوانني والتتكامج واخلطتتط الراميتتة أك  137-199

 التعليم  لي يا ن تعزيز حصوي اجلميل عل 
مواصتلة تعزيتتز السياستتة العامتة ل تتمان حصتتوي اجلميتل علتت  التعلتتيم  137-200

وحتقيتتق التحتتاق  يتتل اققفتتاي ابملتتدارو، متشتتيا متتل استتتاتيجية املكومتتة   سوريتتة  
 اوراي الشع ية الد قراقية ن

تكثيف اجلسود التشريعية والسياستية ل تمان حصتوي  يتل اققفتاي  137-201
لتعلتتتتيم، وال ستتتتيما متتتتنسم الفتيتتتتات، مبتتتتن  تتتتيسن ذوات اإلعا تتتتة، واققفتتتتاي علتتتت  ا

 حاهلم  املكسيك ن املولودون  ارج أقار الزواج واققفاي ال عيفة  
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مواصتتلة تنفيتتري سياستتتسا التعليميتتة املتمثلتتة   تيستتب حصتتوي اجلميتتل  137-202
 ر نعل  التعليم اقساسي، وال سيما حصوي الفتيات عل  التعليم  ميامنا

مواصتتتتتلة اجلستتتتتود الراميتتتتتة أك زايدة معتتتتتدي االلتحتتتتتاق ابملتتتتتدارو    137-203
صتتتفوىل الفتيتتتات، اتتتي قصتتتلن علتتت  التعلتتتيم ابملستتتاواة متتتل الفتيتتتان وأك مكا حتتتة 

 التمييز   حق الفتيات وةارسة العنف عليسن  دولة  لسطني ن
ية علت  مواصلة ضمان تعليم الفتيات عن قريق أل اء الرستوو املدرست 137-204

 التعليم اقساسي  أثيوبيا ن
تكثيف جسودهتا الراميتة أك ضتمان املصتوي علت  التعلتيم للجميتل، مبتن  137-205

  يسم الفتيات واقشخاق ذوو اإلعا ة وغبهم من الف ات ال عيفة  أذربيجان ن
مواصلة جسودهتا الراميتة أك الق تاء علت  التمييتز   التعلتيم   حتق  137-206

والالج تتتني  واققفتتتاي متتتن ذوي االحتياجتتتات اخلاصتتتة واملشتتتردين دا ليتتتاا الفتيتتتات 
 واققفاي من أ لية ال اتوا واققفاي املصابني ابملسق  سلو ينيا ن

أيالء اهتماو  اق لتعليم اققفاي ذوي اإلعا ة واققفاي املشردين  137-207
 والالج ني واققفاي املصابني ابملسق  توغو ن

 ها الرامية أك حتقيق املساواة بني اجلنسني  الكت اي نتكثيف جسود 137-208
العمل هبم ة علت  تعزيتز املستاواة بتني اجلنستني، ومنتل العنتف اجلنستي  137-209

والعنف القائم عل  نوع اجلنس، والتوعية بق ااي املثليات واملثليتني ومزدوجتي امليتل 
وستتائل منستتا تعزيتتز اجلنستتي وم تتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتني، ب

 اإلقار القانوع   هريا اجملاي  اندا ن
املستتتاواة بتتتني املتتترأة  علتتت  حنتتتو يكفتتتلمواءمتتتة املستتتاواة بتتتني اجلنستتتني  137-210

 والرجل   املقوق  ترامانستان ن
أل اء  يل اقحكاو التمييزية ومواءمة التشريعات مل اتفا ية الق اء  137-211

 رأة  التفيا نعل   يل أشكاي التمييز ضد امل
مواءمتتة  يتتل القتتوانني متتل  هبتتدىلتستتريل أصتتالحات القتتانون التتدا لي  137-212

 اتفا ية الق اء عل   يل أشكاي التمييز ضد املرأة، وضمان تنفيريها بفعالية  أل انيا ن
تعتتديل  تتانون اقحتتواي الشخصتتتية واقستترة و تتانون اجلنستتية بقصتتتد  137-213

 متييزية  ائمة عل  نوع اجلنس  انمي يا نأزالة ما يرد  يسا من أحكاو 
نقتتتل  املتتتق  أزالتتتة  يتتتل اقحكتتتاو التتتأ متيتتتز بتتتني الرجتتتل واملتتترأة    137-214

 اجلنسية أك أقفاهلما  سباليون ن
ختصيص ما يكفي من املوارد ال شرية والتقنية واملالية الالزمة ل مان  137-215

 تنفيري السياسة اجلنسانية الوقنية  غاان ن
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ختصتتتيص املتتتوارد ال شتتترية والتقنيتتتة واملاليتتتة الالزمتتتة لتنفيتتتري السياستتتة  137-216
اجلنستتتانية الوقنيتتتة، و  هتتتريا الستتتياق، أزالتتتة العق تتتات التتتأ ال تتتتزاي تعتتتتض مع تتتم 

 النساء   عملية متكينسن ا تصادايا  موريتانيا ن
ة للمترأة مواصلة اجلسود الراميتة أك تعزيتز املشتاراة الكاملتة واملتستاوي 137-217

   صنل القرار عل   يل املستوايت  دولة  لسطني ن
تعزيتتتتز حقتتتتوق املتتتترأة، وخباصتتتتة املقتتتتوق املتعلقتتتتة بتمثيلستتتتا   امليتتتتاة  137-218

العامتتتة،   تتتالا عتتتن مكا حتتتة العنتتتف املنتتتز  وستتتد الفجتتتوة   اقجتتتور بتتتني النستتتاء 
 والرجاي  اجلزائر ن

وي دون متكتتني حتتواجز التتأ حت تتمواصتتلة تنفيتتري امل تتادرات الكاستترة لل 137-219
 املرأة ا تصادايا تنفيرياا اامالا  ال حرين ن

 مواصلة اجلسود الرامية أك مكا حة العنف والتمييز   حق املرأة  مصر ن 137-220
مواصتتلة اجلستتود الراميتتة أك مكا حتتة العنتتف القتتائم علتت  نتتوع اجلتتنس  137-221

  امل ر  ن
التنفيتتري الفعتتاي لسياستتتسا الراميتتة أك منتتل هتتا   ستت يل تكثيتتف جسود 137-222

 ومكا حة  يل أشكاي العنف عل  املرأة  هندوراو ن
مواصتتتلة تشتتتديد تتتتدابب مكا حتتتة العنتتتف اجلنستتتاع واجلنستتتي التتتريي  137-223

رو عتن بعتض أنتواع الستلوك القتائم علت   اَرو عل  املرأة، والن تر   نتزع صتفة اجل ت
  نيوزيلندا نامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

يؤدي  مبا اعتماد تدابب  عالة للحد من العنف عل  النساء والفتيات 137-224
أك أنفتتاذ القتتانون املتعلتتق مبنتتل العنتتف القتتائم علتت  نتتوع اجلتتنس واملعا  تتة عليتته، وأك 

ز   حتتق املتترأة، وأ تتاء ةارستتات  متتن   يتتل التتزواج أل تتاء اقحكتتاو القانونيتتة التتأ متي تت
 اققفاي  أس انيا نالقسري وزواج 

التعستتتد اتتتريلك ابختتتتاذ تتتتدابب و ائيتتتة حازمتتتة ملكا حتتتة وح تتتر  يتتتل  137-225
 أشكاي العنف الأ متارسسا  يل اققراىل عل  املرأة  اليلند ن

اعتمتتتاد وتنفيتتتري تتتتدابب  عالتتتة ب يتتتة التصتتتدي للعنتتتف اجلنستتتي علتتت   137-226
 النساء والفتيات  ملديف ن

 رامية أك مكا حة العنف عل  املرأة  ني اي نمواصلة اجلسود ال 137-227
تعزيتتز التتتدابب الراميتتة أك مكا حتتة العنتتف القتتائم علتت  نتتوع اجلتتنس  137-228

  جورجيا ن
التحقيق     ااي ةارستة العنتف علت  نستاء ومقاضتاة مترتك  أعمتاي  137-229

 والتعريي   بولندا نالعنف عل  نساء، مبا  يه االعتداء ال دع واالغتصا  والتشويه 
ضمان التحقيتق    يتل حتاالت ةارستة العنتف علت  نستاء و تيتات  137-230

 وتقدمي اجلناة أك العدالة  سباليون ن



A/HRC/38/10 

GE.18-06283 32 

 ١/١3اختتتتاذ  يتتتل التتتتدابب الالزمتتتة متتتن أجتتتل أنفتتتاذ القتتتانون ر تتتم  137-231
بشتتت ن منتتتل ومعا  تتتة العنتتتف القتتتائم علتتت  نتتتوع  2٠١6الصتتتادر   أيلوي/ستتت تمك 

لكامتتل لل تتحااي نس، عتتن قريتتق تقتتدمي اجلنتتاة أك العدالتتة وضتتمان رد االعت تتار ااجلتت
 ن(2)  سورية مولدو ا 

تعزيز  درات الق اء اجلنائي، وتعزيز  ترق املصتوي علت  املستاعدة  137-232
اتان   يتز أايا منتا متيالقانونية للناجني متن العنتف اجلنستي والقتائم علت  نتوع اجلتنس، دو 

 أساسه  سلو ينيا ن
اختتتاذ تتتدابب  عالتتة متتن  لتستتا تعزيتتز  تتدرة اجلستتاز الق تتائي اجلنتتائي  137-233

لت  نتوع لقتائم عوتعزيز س ل املصتوي علت  املستاعدة القانونيتة للنتاجني متن العنتف ا
عنتف شتكاي الأاجلنس، دومنا متييز، من أجتل معا  تة مترتك  االغتصتا  وغتب  متن 

 اجلنسي عل  نساء و تيات  هن اراي ن
تشتتديد اإلجتتراءات املتعتتددة القطاعتتات الراميتتة أك الق تتاء علتت  العنتتف  137-234

وأذاتتاء  ي املقتتوقالقتتائم علتت  نتتوع اجلتتنس، متتل مراعتتاة أ يتتة امل تتادرات اخلاصتتة إبعمتتا
 اوادور ن اية  أالوعي، ومل أيالء عناية  اصة لآلليات املناس ة تو ياا هلري  ال

تعزيتتتتتز املشتتتتتاراة الكاملتتتتتة مواصتتتتتلة تنفيتتتتتري السياستتتتتات الراميتتتتتة أك  137-235
 ليشأ ن -  تيمور واملتساوية للمرأة   صنل القرار عل  الصعيدين الوقين واحمللي

تن تتتتيم ةتتتتالت لتستتتتجيل الفتيتتتتان والفتيتتتتات غتتتتب املستتتتجلني عنتتتتد  137-236
 سيك نالوالدة، وضمان حرية التسجيل   السجل املدع   أي و    املك

 ليشأ ن - ملد اقدىن لسن العمل  تيمورمنل عمل اققفاي ور ل ا 137-237
مواصتتلة تعزيتتز تنفيتتري السياستتات العموميتتة املتعلقتتة ابقشتتخاق ذوي  137-238

 اإلعا ة  لي يا ن
هتي تتة ال تتروىل التتأ تتتتياي عتتودة الالج تتني اآلمنتتة والطوعيتتة  الكرستتي  137-239

 الرسو  ن
تكثيتتتتف امل تتتتادرات الراميتتتتة أك تعزيتتتتز بي تتتتة مالئمتتتتة إلعتتتتادة الالج تتتتني أك  137-240

  الياابن ن انيه ال لدال رياء الريي يع  نقص اخلطب الدايرهم، ال سيما عن قريق معاجلة 
 حتسني حالة حقوق اإلنسان لمشخاق املشردين  أوارانيا ن 137-241
ضتتحااي الكتتوارا بواستتطة مواصتتلة اجلستتود الراميتتة أك أعتتادة أدمتتاج  137-242

 استاتيجية وقنية إلعادة اإلدماج  أثيوبيا .
 عتن مو تف الدولتة  يل االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة   هتريا التقريتر تعتك   -138

د ا حت ت  بت ييتفستم أ ت الدوي  الأ  دمتسا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ين  ي أن ي  
 الفريق العامل بكامله.

__________ 

الادددرورية بغدددر، إنقددداه القدددانون التوصدددية  ابل ددديغة الددديت قرئددد  هبدددا  ةنددداش جل دددة التحددداور: ااُتددداه كافدددة التددددابر  (2)
عددن  ه  تنقيددذال فعددارل بردد ن منددع العنددة القددائم علدد  نددوى اجلددن  واملعاقبددة عليدد 2016 يلول/يددبتمرب  1/13 رقددم
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 املر ق

 تشكيلة الو د  
The delegation of Burundi was headed by the minister responsible for the rights of 

the person, social affairs and gender, Mr. Martin Nivyabandi, and composed of the 

following members: 

• Honorable Joseph Ntakarutimana, du Sénat; 

• Honorable Godeliève Nininahazwe, de l’Assemblée Nationale; 

• Honorable Félix Niragira, de l’Assemblée Nationale; 

• Honorable Gloriose Hakizimana, du Sénat; 

• Son Excellence Madame Aimée Laurentine Kanyana, Ministre de la Justice et 

Garde des Sceaux; 

• Monsieur Sylvestre Nyandwi, Procureur Général de la République; 

• Monsieur Anicet Mahoro, Conseiller Principal chargé de la Communication à la 

Première Vice-Présidence de la République; 

• Maître Elisa Nkerabirori, Assistante du Ministre des Droits de la Personne 

Humaine, des Affaires Sociales et du Genre; 

• Monsieur Fréderic François Niyonahabonye, Directeur Législatif à l’Assemblée 

Nationale; 

• Monsieur Célestin Sindibutume, Inspecteur Général au Ministère des Droits de la 

Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre; 

• Monsieur Emile Manisha, Commissaire Général de la Police Judiciaire au 

Ministère de la Sécurité Publique. 

    


