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  مقدمة    
، املُنـشأ   )الفريق العامـل  ( الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        عقد  - ١

السادسة ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان      مبوجب
 جيبويتواستعرضت احلالة يف . ٢٠١٣مايو / أيار٣إىل أبريل / نيسان٢٢الفترة من   يفعشرة

. ل وزيـر العـد  جيبويترأس وفد  تو. ٢٠١٣ أبريل/ نيسان ٢٥ املعقودة يف    الثامنةيف اجللسة   
 ٣٠يف   املعقـودة الثالثـة عـشرة   يف جلـسته  جبيبويتواعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق 

  .٢٠١٣ أبريل/نيسان
التايل املقررين  فريق  ق اإلنسان    اختار جملس حقو   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
ومجهورية فرتويال   وقطرو  سبوركينا فا : جيبويتاحلالة يف   استعراض   لتيسري) اجملموعة الثالثية (

  .البوليفارية
، ١٦/٢١ مـن مرفـق القـرار      ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :جبيبويتاملتعلق  االستعراضألغراض صدرت الوثائق التالية 
) أ(١٥عـرض مكتـوب أُِعـد وفقـاً للفقـرة           /تقرير وطـين مقـدم      )أ(  

(A/HRC/WG.6/16/DJI/1)؛  
السامية حلقوق اإلنـسان    األمم املتحدة   ه مفوضية   تجتميع للمعلومات أعد    )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/16/DJI/2)) ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/16/DJI/3).  
 كل من إسـبانيا      عن طريق اجملموعة الثالثية أسئلة أعدهتا سلفاً       جيبويتوأحيلت إىل     -٤

يرلندا ألربيطانيا العظمى و   واملكسيك واململكة املتحدة     ليختنشتاينواجلبل األسود وسلوفينيا و   
ارجيـة لالسـتعراض    وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخل       .  وهولندا الشمالية

  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
ير العـدل، أن جيبـويت أضـحت يف         أعلن رئيس وفد جيبويت، صاحب املعايل وز        -٥
 امللحق   والربوتوكول االختياري  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     طرفاً يف    ٢٠١٠ عام
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وصدقت جيبويت أيضاً على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفـل            . هبا
  .واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

 عدداً من التقارير املهمة إىل هيئـات املعاهـدات          ٢٠٠٩وقدمت جيبويت منذ عام       -٦
مناهضة التعـذيب    باتفاقية والتقرير املتعلق    )١(٢٠١٠عام   يف   الوثيقة األساسية املوحدة  ومنها  

 )٢(٢٠١٠ يف عـام  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة         
 والتقرير املتعلق بتطبيق    )٣(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       والتقرير املتعلق ب  

 وأخـرياً   )٤(٢٠١٠واالجتماعية والثقافية يف عـام      االقتصادية  العهد الدويل اخلاص باحلقوق     
  .)٥(٢٠١٢ التقرير املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف عام

 برنامج للتعاون على حماور ثالثة يتعلق بتعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق            وانطلق  -٧
عية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان مع استهداف عامـة         اإلنسان واجملتمع املدين؛ والتعبئة االجتما    

على تطبيق القانون، من قبيل اهليئة القـضائية والـشرطة          بالسهر  اجلمهور واملهنيني املعنيني    
  .والدرك وحرس السجون على حد سواء؛ وأخرياً معاجلة التأخري يف تقدمي التقارير

أُدخـل يف   الدستوري الذي   ومشل الدستور أيضاً إلغاء حكم اإلعدام عقب التعديل           -٨
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة       ومينع الدستور أيضاً ممارسات التعذيب      . ٢٠١٠ عام

  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
قوات حفظ النظام بشأن احترام حقوق وحريات األفراد        وُنظّمت دورات تدريبية ل     -٩

أشد صـرامة    بشكل   ٣٣٠نائي يف مادته    أو حتتجزهم، ويدين القانون اجل    الذين حتقق معهم    
  .املهنيني الذين يثبت ارتكاهبم ألعمال تعذيب

. ٢٠٠٩وفيما يتعلق بالوصول إىل العدالة، تضاعف عدد القضاة املعّينني منذ عـام               -١٠
القضائية، أنشئت خدمة حمامـاة  املساعدة  ، وتطبيقاً للقانون اخلاص بإصالح      ٢٠١٢ ويف عام 

  .مة إىل جانب خدمة مكلفة باستقبال وتوجيه املتقاضنييف مجيع مراحل احملاك
، "جلسات احملاكمة املتنقلـة " برناجماً مبتكراً يدعى   ٢٠١١ودّشنت احلكومة يف عام       -١١

ويقوم هذا الربنامج على تنقل القضاة واحملاكم إىل اجملتمعات اليت تعاين من نقص يف القـضاة                
 نظامـاً   ٢٠٠٧مايو  / سّن رئيس الدولة يف أيار     وبااللتفات إىل قطاع االتصاالت،   . واحملاكم

القانون رقـم   هو  أساسياً جديداً للعاملني يف جمال الصحافة املكتوبة واملواد السمعية البصرية،           

__________ 

 .HRI/CORE/DJI/2010الوثيقة  )١(
 .CAT/C/DJI/1الوثيقة  )٢(
 .CEDAW/C/DJI/1-3الوثيقة  )٣(
 .E/C.12/DJI/1-2الوثيقة  )٤(
 .CCPR/C/DJI/1الوثيقة  )٥(
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187/AN/o7/5  ،  ة البـصرية   النظام األساسي للعاملني يف الصحافة واملـواد الـسمعي        باملتعلق
  ).٢٠٠٧مارس /آذار(

يات للصحفيني تتوىل تعزيز حرية التعبري علـى املـستوى          ويف جيبويت نقابات ومجع     -١٢
وهي تعمل شبكياً مع احتاد الصحفيني األفارقة ومجعية صـحفيي          . الوطين واإلقليمي والدويل  

  .شرق أفريقيا
بشؤون الربيد واالتصاالت اهلاتفية، برناجماً تدريبياً      املكلف  واستهل وزير االتصاالت      -١٣

املكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا التابع ملفوضية األمم املتحـدة          مع    حرية التعبري  بشأنوتثقيفياً  
  . واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسانحلقوق اإلنسان

اللجنة الوطنيـة لالتـصاالت   :  مشروعان إلنشاء مؤسستني تنظيميتني مها   وسينطلق  -١٤
  .واللجنة الوطنية إلصدار البطاقات ملهنيي الصحافة

 انفتحت احلكومة انفتاحاً كبرياً مؤخراً باعتماد قانون أساسي         ومن الناحية السياسية،    -١٥
  . تعديالً جزئيا١٩٩٢ًيعّدل القانون األساسي لالنتخابات لعام 

وسعياً إىل التشجيع على ختفيض معدالت الوفيات لدى األمهات واملواليد، اختذت             -١٦
 مـا أدى إىل     ،وبعـدها وزارة الصحة عدة تدابري منها زيادة عدد االستشارات قبل الوالدة           

وزادت نسبة تغطية االستشارات قبل الوالدة      . اخنفاض معدالت الوفيات داخل املستشفيات    
 اخنفـض معـدل وفيـات       ،وعالوة على ذلك  .  يف املائة  ٨٧,٢٧ يف املائة إىل     ٦٣,٦٠من  

  .٢٠١١ يف عام ١٠٠ ٣٠٠/٠٠٠ إىل ٢٠٠٢  يف عام١٠٠ ٥٤٦/٠٠٠األمهات من 
 حالـة وفـاة   ٩٤ و٦٧بعـد أن بلـغ    األطفال والرضـع  واخنفض معدل وفيات   -١٧
الدراسـة  نتـائج    فننتظر   ٢٠١٢أّما بالنسبة لعام    . ٢٠٠٦ مولود حي يف عام      ١ ٠٠٠ لكل

  .عة يف هذا املوضواجلارياالستقصائية 
  .وأنشئت مستشفيات إقليمية وجيري إنشاء مستشفيات أخرى  -١٨
 ٢٠١٢  موظفاً يف عام   ٢ ٣٥٣ بلغ   وال يفتأ عدد موظفي وزارة الصحة يزيد، حبيث         -١٩

ومتثل امليزانية املخصصة للصحة يف الوقت الراهن . ١٩٩٩ موظفني يف عام ٥٠٩بعد أن كان 
  . يف املائة من ميزانية الدولة، وبذلك حتظى الصحة بنصيب كبري من امليزانية الوطنية١٤نسبة 
 تضع  ٢٠١٩-٢٠١٠للفترة  بااللتفات إىل احلق يف التعليم فإن السياسية التعليمية         و  -٢٠

  .السنوات العشرجودة التعليم يف صميم اهتمامات استراتيجية 
بإعادة وبالنسبة إىل قطاع احلوكمة والتنمية املستدامة، تقوم جيبويت يف الوقت الراهن    -٢١

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات     ، وذلك بدعم من     صياغة التشريعات اخلاصة بالفساد   
وبلـد يقـوم    لالسـتعراض   خيـضع   ى هامش هذا اإلصالح فإن جيبويت بلد        وعل. واجلرمية

  .يف الوقت ذاتهباالستعراض 
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  .وتعمل جيبويت أيضاً على إجراء إصالح جذري لإلدارة العامة جلعلها فعالة  -٢٢
وعقب خطاب رئيس الوفد، أوضحت الوزيرة املعنية بالنهوض باملرأة أن جيبـويت              -٢٣

، واعُتمدت هذه الـسياسة يف      ٢٠٢١-٢٠١١نسني للفترة   وضعت سياسة وطنية بشأن اجل    
شكل قانون؛ واهلدف األساسي منها هو العمل على حتقيق املساواة واإلنصاف بني اجلنسني،             

  .وفقاً لاللتزامات اإلقليمية والدولية املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة
ن، قدمت إىل   ومنها الزراعة والشركاء اإلمنائيو   لتقنية  وبالتعاون مع خمتلف اإلدارات ا      -٢٤

 مع التركيـز     البحري عدد من األسر دورات تدريبية بشأن الزراعة وتربية الدواجن والصيد         
  .خاصة على املرأة

وبالنظر إىل محاية السالمة البدنية للمرأة وممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،              -٢٥
 من وزارة النهوض باملرأة، قانون خيول اجلمعيات املعنية مبكافحة          ، وبدعم ٢٠٠٩ُسّن يف عام    

  .تشويه األعضاء التناسلية لإلناث إقامة دعاوى نيابة عن الضحايا غري القادرين على ذلك
وأدت محالت الدعوة والتوعية اليت أجريت يف السنوات األخرية إىل حتقيق اخنفاض              -٢٦

، واخنفاض تدرجيي يف أقـسى أشـكال        للفتياتاسلية  ملحوظ يف انتشار تشويه األعضاء التن     
  . يف املائة٧٣ يف املائة إىل ٩٨تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، حبيث اخنفض املعدل من 

بارزان مها اعتماد سياسة وطنية     وبالنظر إىل حقوق الطفل، اُتخذ تدبريان مؤسسيان          -٢٧
اعتماد خطـة عمـل     و ،٢٠٠٨ا يف عام    للنماء املتكامل يف مرحلة الطفولة املبكرة وتطبيقه      

  .٢٠١٠استراتيجية وطنية للطفولة يف جيبويت لعام 
 برعايـة   ٢٠٠٧يف عام   انطلق  برنامج  مسح  وسعياً إىل رعاية األطفال املستضعفني،        -٢٨

 طفل وتزويدهم يف كل عام بالدعم املدرسي ومـصاريف النقـل واألغذيـة      ١ ٠٠٠زهاء  
  . وإقامة أنشطة تدر الدخل آلبائهماإليدز/املناعة املكتسبمبتالزمة نقص لألطفال املصابني 

وبالنظر إىل احلق يف التعليم، حترص احلكومة على احترام حق اجلميـع يف التعلـيم،                -٢٩
ويتجسد ذلك خاصـة    . لتعليماملساواة بني اجلنسني يف ا    وتوقفت الوزيرة طويالً عند جانب      

يف احمليط املدرسي ومكافحة االنقطـاع عـن        باختاذ تدابري للحد من التفاوت بني اجلنسني        
يبلغ معدل التفاوت بني    وآتت اجلهود املبذولة أكلها حبيث      . ، وخاصة لدى الفتيات   الدراسة

  .٠,٩٨الفتيات والفتيان يف املرحلة االبتدائية اليوم 
وبالنظر إىل التغيريات االجتماعية واالقتـصادية، فقـد نفـذت جيبـويت بـرامج              -٣٠

ة ملكافحة الفقر وعدم االستقرار، على الرغم مـن الظـروف املناخيـة             وإصالحات طموح 
صـغرية وأنظمـة ري     بيوت مكننة   تنمية القدرات الزراعية من خالل إقامة       منت  و. القاحلة

حديثة ومضخات مشسية وجمموعات من معدات الري الدقيق موزعة يف كافة أحناء البلد على              
  .سبيل التجربة
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 ٢٠٠٧اليت تعمل فيها احلكومة منذ عـام        املشاريع  حد أكرب   ومتثل مكافحة الفقر أ     -٣١
  .املبادرة الوطنية للتنمية االجتماعيةانطالق وهو تاريخ 

من فرنكـات   مليار فرنك   قدره  بلغ  مبوأعلنت الوزيرة أن صندوقاً للتضامن الوطين         -٣٢
ة حول الفقر،  بأموال خاصة فقط، أتاح اختاذ إجراءات عديدة منها إجراء دراس  جيبويت، مموالً 

تقـدير املـساعدة     علـى    قائمةفضالً عن إعداد استراتيجية لشبكات الضمان االجتماعي        
  .لسكانل

 لشبكات الضمان االجتماعي استهالل عدة بـرامج،        وأتاح تنفيذ الربامج التجريبية     -٣٣
فضالً عن توزيع   منها توزيع األغذية على األسر املعيشية املستضعفة خالل الفترات العجاف           

وقد مّول صندوق التضامن أيضاً تطوير التمويل البالغ الصغر مـع إنـشاء             . بطاقات التموين 
صناديق االدخار واالئتمان الشعبية وتدشني برامج تشجع على تـشغيل الـشباب وتوليـد              

  .الكهرباء من الطاقة الشمسية
إمداد  لتعزيز   اً جهاز حفر جديد   ٢٠وبااللتفات إىل حق احلصول على املياه، أنشئ          -٣٤

اً مسحـت    جهـاز حفـر جديـد      ٣٠وأنـشئ أيـضاً     . العاصمة باملياه الصاحلة للشرب   
 املياه، كما أعيد تأهيل أكثـر        شخص وماشيتهم يف املناطق الريفية إىل      ١٠٠ ٠٠٠ بوصول

  . بئر أمسنيت١٠٠ من
أو /مدن سكنية اقتصادية و   إىل تشييد   السلطات  بادرت  وبالنظر إىل احلق يف السكن،        -٣٥

وبنـت   قطعـة أرض     ٦ ٠٠٠وأصلحت أكثر مـن     . ة ُتَسلَّم مباشرة بعد تشييدها    اجتماعي
  . مسكن٢ ٠٠٠ قرابة
وحتقيقاً لألهداف اإلمنائية لأللفية، تدرس السلطات إمكانية بدء برنـامج متكامـل              -٣٦

  ".جيبويت دون أحياء فقرية"لتقليل عدد األحياء الفقرية حتت مسمى 
ل مشرق إذا وفر اجملتمع الدويل الوسـائل لنفـسه          ومن املمكن الوصول إىل مستقب      -٣٧

  .وجليبويت لتنفيذ هذه الربامج هبدف تعزيز سيادة القانون

  ع االستعراضوتفاعلي وردود الدولة موضالوار احل  -باء  
وميكن االطالع على ما قُدم مـن       .  وفداً ببيانات  ٨٧خالل احلوار التفاعلي، أدىل       - ٣٨

  .من هذا التقريرلثاين اتوصيات خالل احلوار يف الفرع 
رحبت قطر بتقدم جيبويت على املستويني الدستوري والقـانوين، وتقـدمها يف            لقد    -٣٩

وأثنت علي اهتمامها البالغ بتحـسني حقـوق        . زيادة قدرة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     
  .وقدمت توصيات. الطفل، وتوقيعها لعدة اتفاقيات، ووضعها الستراتيجية للطفل
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ت مجهورية مولدوفا علماً بتعزيز إطار جيبويت املؤسسي وسياساهتا العامـة           وأحاط  -٤٠
 بالقوالب  ولة لتثقيف عامة اجلمهور وتوعيته    وأطرت على اجلهود املبذ   . لفائدة حقوق اإلنسان  

وقدمت . النمطية السلبية املتعلقة باملرأة، فضالً عن اعتماد تدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة
  .توصيات

وأعربت رومانيا عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته جيبويت يف خمتلف جماالت حقوق              -٤١
اإلنسان، وخاصة التصديق على عدة اتفاقيات منها االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 

 وإنشاء جلنة وطنية حلقوق الطفـل       اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    التمييز العنصري و  
  .افحة العنف املمارس ضد املرأةواختاذ تدابري ملك

وهنأت رواندا جيبويت على ما تبذله من جهود لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها من               -٤٢
وأحاطـت علمـاً مـع      . خالل تنفيذ توصيات الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل       

بني اة  الالمساواالرتياح برسم جيبويت لسياسة جنسانية وطنية ترمي إىل القضاء على أشكال            
  .وقدمت توصيات. الرجل واملرأة، واستراتيجياهتا اخلاصة بالطفل

وأثنت اململكة العربية السعودية على تقرير جيبويت الوطين الذي يعكس ما تبذله من               -٤٣
وتبذل جيبويت جهوداً ملموسة لوضع قوانني وإنشاء       . جهود لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

تـوفري  ، و الئقة واعتماد تدابري للتمتع مبستويات معيشة       مؤسسات يف جمال حقوق اإلنسان،    
  .وقدمت توصيات.  وحتسني الرفاه االقتصادي،التعليم اجملاين

وأحاطت السنغال علماً بتحسن إطار حقوق اإلنسان عموماً من خـالل التـدابري               -٤٤
 .بـويت املعتمدة لتعزيز احلقوق والضمانات اخلاصة باحلريات العامة املكرسة يف دسـتور جي           

وينطبق هذا النهج اإلجيايب أيضاً على التدابري املعتمدة لفائدة املرأة والطفل واألشخاص ذوي             
  .وقدمت توصيات. اإلعاقة
التفاقية الدولية للقضاء على مجيـع       جيبويت على ا   وأحاطت سرياليون علماً بتصديق     -٤٥

وتوكول االختيـاري    والرب اإلعاقةأشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي        
امللحق هبا، وإنشاء حماكم األحداث، وخطة العمل الوطنية االستراتيجية للطفولـة والتعلـيم             

ة اجلنسانية الوطنية، ومحالت التوعية اليت تنظمها بشأن العنف املمارس ضد املـرأة،             والسياس
  .وقدمت توصيات. وتعيني موظفي وزارة الصحة ضمن أمور أخرى

رة علماً باعتماد جيبويت للسياسة اجلنسانية الوطنية والتدابري الـيت          وأحاطت سنغافو   -٤٦
. اختذهتا لتمكني املرأة يف جمال الصحة والتعليم ورسم الـسياسات واألنـشطة االقتـصادية             

وأحاطت علماً أيضاً بأن الصحة تكتسي األولوية، وباجلهود اهلائلة املبذولة للحد من وفيات             
وقـدمت  . متالزمة نقص املناعة املكتـسب    /قص املناعة البشرية  فريوس ن األمهات واملواليد و  

  . توصيات
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التفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      وأحاطت سلوفاكيا علماً بتصديق جيبويت على ا        -٤٧
أشكال التمييز العنصري والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك           

وتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بـشأن        األطفال يف الرتاعات املسلحة، والرب    
 واتفاقية حقوق األشخاص    واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،    بيع األطفال وبغاء األطفال     

 املعاهدات الدولية املصدق    بكونورحبت  . ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا     
 وأثنت على إنشاء جلنة لإلصـالح القـانوين         ،ليةعليها هلا األسبقية على قوانني جيبويت احمل      

  .وقدمت توصيات. والقضائي
وأطرت سلوفينيا على جيبويت للتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع               -٤٨

أشكال التمييز العنصري، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك           
والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال يف الرتاعات املسلحة  

ورحبت باعتماد جيبويت خلطيت    . واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    وبغاء األطفال   األطفال  
وأحاطت سلوفينيا علماً باخلطوات    . العمل الوطنيتني اخلاصتني بالطفل وبالسياسات اجلنسانية     

شويه األعضاء التناسلية لإلناث، وحثت على مواصلة القضاء على         اإلجيابية املتخذة للتصدي لت   
  .وقدمت توصيات. التمييز والعنف ضد املرأة

وأشادت الصومال بتصديق جيبويت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،             -٤٩
والربوتوكول االختياري امللحق هبا، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفـل           

 إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقـوق   بشأن
 واالتفاقيـة   واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة     وبغاء األطفال   الطفل بشأن بيع األطفال     

وأثنت أيضاً على التدابري املتخذة فيمـا       . الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      
 وعـزز العمليـة     عارضة بالفوز مبقاعد يف الربملـان      البلد االنتخايب، ما مسح للم     خيص نظام 
  .وقدمت توصية. الدميقراطية

وأشادت جنوب أفريقيا بالتزام جيبويت بالقضاء على التمييز ضد املرأة وتعـديالهتا              -٥٠
بويت يف  وناشدت اجملتمع الدويل مساعدة جي    . التشريعية اليت تتصدى للعنف املمارس ضد املرأة      

  .وقدمت توصيات. جمايل املساعدة التقنية وبناء القدرات
يف تعزيز حقوق اإلنـسان     ملا أحرزته مؤخراً من تقدم      وأطرت إسبانيا على جيبويت       -٥١

ومحايتها، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتعديالت الدستورية الراميـة             
رورها ألن مسألة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث        وأعربت عن س  . إىل إلغاء عقوبة اإلعدام   

  .وقدمت توصيات. تشكل مصدر اهتمام رئيسي
وأحاطت مصر علماً بالتدابري املهمة اليت اختذهتا جيبويت، ومنها إنشاء آليات وطنيـة         -٥٢

ت وأثن. لتعزيز حقوق املرأة والطفل وتقدمي مجيع التقارير الالزمة إىل هيئات املعاهدات الدولية
وقدمت . مصر لتخصيص املوارد الالزمة لتنفيذ الربامج الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان          عليها  

  . توصيات
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وأشادت دولة فلسطني جبهود جيبويت الرامية إىل تنفيذ توصيات الدورة األوىل مـن               -٥٣
االستعراض الدوري الشامل وانضمامها إىل الصكوك الدولية األساسـية يف جمـال حقـوق     

 وأثنت عليها إلنشاء جلنة لإلصالح القانوين واملؤسسي لتعديل القوانني متاشياً مـع             .اإلنسان
  .وقدمت توصيات. االلتزامات الدولية، وقانوهنا اخلاص بالتعليم اجملاين واإللزامي

 األوىل من االستعراض     اجلولة وأحاط السودان علماً بقبول وتنفيذ جيبويت لتوصيات        -٥٤
مايـة الفئـات    وتقوم جيبويت حب  .  تعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان     الدوري الشامل، ما يبني   

 النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة، ما يربهن على التزامها بتعزيز           املستضعفة، مبن فيها  
  .وقدم توصية. حقوق اإلنسان ومحايتها

وأشادت تايلند بالتزام جيبويت بتعزيز حقوق الطفل من خـالل التـصديق علـى                -٥٥
توكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفـال يف الرتاعـات             الربو

وبغـاء  بيع األطفـال    املسلحة والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن         
وأحاطـت  . ، وإنشاء جلنة وطنية حلقوق الطفل     واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    األطفال  

وقـدمت  . تمدت قانوناً بشأن حقوق املرأة لضمان عدم التمييز ضـدها  علماً بأن جيبويت اع   
  .توصيات

األوىل من االسـتعراض الـدوري    اجلولة  وهنأت توغو جيبويت على تنفيذ توصيات         -٥٦
الشامل، مبا يف ذلك التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز                

. عاقة والربوتوكول االختيـاري امللحـق هبـا     العنصري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل     
وأشادت بالتوجهات االستراتيجية للسياسة اجلنسانية الوطنية جليبويت، لكنها ال تزال منشغلة           

وقـدمت  . بسبب العنف املمارس ضد املرأة والطفل، رغم محالت احلكومة لتوعية اجلمهور          
  .توصية
 إىل تعزيز حقـوق اإلنـسان       وشجعت تونس جيبويت على تكثيف جهودها الرامية        -٥٧

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         ومحايتها عن طريق التصديق على      
باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        والربوتوكول االختياري امللحق     القسري

تبذله جيبويت مـن  ورحبت مبا .  ضمن أمور أخرى أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
جهود فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة مـن                

  .وقدمت توصية. خالل تنفيذ االستراتيجية اجلنسانية الوطنية
وأشادت تركمانستان باعتماد جيبويت خلطة العمل االستراتيجية الوطنية للطفولة يف            -٥٨
 على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال          ٢٠١١عام  ، وتصديقها يف    ٢٠١٠ عام

  .وقدمت توصيات. التمييز العنصري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وأشادت أوغندا بتقدم جيبويت يف تعزيز حقوق اإلنسان، وخاصة يف وزارة الصحة،              -٥٩

. ت وفيات األمهـات   اليت حققت أهدافاً منها تقدمي الرعاية السابقة للوالدة وخفض معدال         
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وأحاطت علماً بإقامة بنية حتتية مؤسسية وبنية حتتية حلقوق اإلنسان وإنشاء جلنة لإلصـالح              
  .وقدمت توصية. القانوين والقضائي

وأحاطت اإلمارات العربية املتحدة علماً بأن وفد جيبويت الرفيع املستوى قد أوضح              -٦٠
ورحبت باملسار البناء واملعقـول     . نسان ومحايتها األمهية اليت توليها جيبويت لتعزيز حقوق اإل      

مـن  األوىل  اجلولـة   الذي تتبعه جيبويت يف اجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ التوصيات املقبولـة يف             
  .وقدمت توصيات. الستعراض الدوري الشامل، وللتصدي للتحديات املطروحةا

مبـادرات  تـشجيعاً يف    يرلندا الشمالية   ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأ    املورأت    -٦١
جيبويت الرامية إىل محاية املرأة من التمييز والعنف القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك منـع                 

وأعربت عن قلقها ألن مواد القانون اجلنائي الـيت جتـّرم           . توشيه األعضاء التناسلية لإلناث   
 اإلعالم قد حتد من     القذف قد حتد من حرية التعبري، وألن القيود املفروضة على ملكية وسائل           

  .وقدمت توصيات. استقالهلا
وهنأت الواليات املتحدة األمريكية جيبويت على إجراء انتخابات تشريعية سـلمية             -٦٢

شاركت فيها أحزاب املعارضة وغطتها وسائل اإلعالم املستقلة، لكنها أعربت عن قلقها إزاء             
لزيادة الـوعي بتـشويه األعـضاء       وأقرت باجلهود املبذولة    . التدخل يف املظاهرات السلمية   

. ذات الصلة ال توضع موضع التنفيذ     تزال قلقة ألن القوانني احلالية       التناسلية لإلناث، لكنها ال   
  .وقدمت توصيات

وأثنت أوروغواي على اإلصالحات الدستورية اليت أجرهتا جيبويت وأدت إىل إلغـاء             -٦٣
. ، والتصديق على الصكوك الدوليـة     عقوبة اإلعدام، وكذلك على إنشاء مكتب أمني املظامل       

وأحاطت علماً بالتدابري اليت نفذهتا جيبويت ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، رغم أن      
  .وقدمت توصيات. ممارسته ال تزال متواترة، إضافة إىل جهودها املتعلقة حبقوق املرأة

 ٢٠١٠ات الدستورية لعام    وأحاطت مجهورية فرتويال البوليفارية علماً بأن اإلصالح        -٦٤
مّد وتعكف جيبويت على . مكّنت جيبويت من إلغاء عقوبة اإلعدام، وإنشاء مكتب أمني املظامل 

 ت وخفـض معـدال    ،تأمني طيب يشمل االستشارات قبل الوالدة وبعدها، والتطعيم       بجلميع  ا
  .وقدمت توصية. وفيات األطفال

 اجلولـة    التوصيات اليت قبلتها عقب    وأحاطت فييت نام علماً جبد جيبويت يف تنفيذ         -٦٥
وقد تغلبت على عدد من الصعوبات وحققت نتائج        . الستعراض الدوري الشامل  من ا األوىل  

.  وضمان احلقوق واحلريـات للـسكان      ،إجيابية يف ترسيخ الدميقراطية، وتعزيز جودة احلياة      
  .وقدمت توصية

عـن  رئيس وفد جيبـويت     عرب  أ،  املبداةاملطروحة واملالحظات   األسئلة  ورّداً على     -٦٦
سلفاً قـد   املطروحة  املكتوبة  وأخطرها بأن األسئلة    . لبلدان على توصياهتا وتشجيعها    ل هشكر
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إيضاحات قدمت عليها ردود كتابية وعممت يف القاعة، وشدد على استعداد جيبويت لتقدمي             
  .إذا لزم األمر

ملة، واالجتار بالبشر، واحلق    وأشار إىل النقاط اليت أثريت ومنها التعذيب وسوء املعا          -٦٧
 ،يف التعليم، والصحة، وحقوق الطفل واألشخاص املستـضعفني، والوصـول إىل العدالـة            

الكلمة إىل الـوزيرة    رئيس الوفد   وقبل أن يترك    . ومكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
   .املعنية بالنهوض باملرأة وتنظيم األسرة، رد على بعض التساؤالت واملالحظات

تدريب موظفي الشرطة القضائية بدعم من الشركاء       لوأخطر رومانيا بوجود برنامج       -٦٨
  .اإلمنائيني

اكتظاظ السجون ومنع عمل األطفال، أعلـن عـن         فيما يتعلق ب   ،إسبانياورداً على     -٦٩
اكتظـاظ  من  تخفيف  الإعادة تأهيل مركزي احتجاز وتعيني قاض لتنفيذ األحكام من أجل           

   .مراكز االحتجاز
أشـار إىل   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان،      خبصوص مراجعة   ورداً على سرياليون      -٧٠

تفعيل اللجنة هبدف مواءمتها مـع مبـادئ        القانون الذي هو يف طور الصدور والرامي إىل         
  .)٦(باريس فيما يتعلق بالنظام األساسي للمؤسسات الوطنية

  .دستور حيظره رمسياًألن التعاقب عليه  التعذيب فإن السلطات وأّما  -٧١
، أخطر الواليات املتحدة بعدم ٢٠١٣فرباير /وعن سري االنتخابات الربملانية يف شباط       -٧٢

شاركة أحزاب املعارضة يف العملية االنتخابية ذاكراً       مبووجود حمتجزين سياسيني يف جيبويت،      
قبني دولـيني    فضالً عن وجود مـرا     ، يف املائة  ٢٠نظام التصويت النسيب بنسبة مئوية قدرها       

  . أشادوا حبسن سري االنتخابات
العدالة ليحاسبوا علـى    مترد أمام   بعض األفراد الذين قاموا حبركات      مثل  ومع ذلك     -٧٣

  .أعماهلم
تراخيص صدر وزير الداخلية    وعن حق تظاهر أعضاء املعارضة عقب االقتراع، مل يُ          -٧٤

  .هلا ألسباب أمنية جلية
لنهوض باملرأة وتنظيم األسرة عن حقوق املـرأة والطفـل          وحتدثت الوزيرة املعنية با     -٧٥

وردت خاصة على اململكة املتحدة والواليات املتحدة متحدثة عن عملية التوعيـة املطولـة              
عـززت  تو. ملكافحة ممارسات التمييز، ما مسح للسكان املعنيني باحلديث عن هذه املواضـيع        

يد العقوبـات املفروضـة وبالـسماح        بتشد ٢٠٠٩ من القانون اجلنائي يف عام       ٣٣٣املادة  
  . باحلق املديناالدعاء للمنظمات غري احلكومية 

__________ 

 .١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ يف ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة رقم  )٦(



A/HRC/24/10 

13 GE.13-15500 

سني حقوق اإلنسان   وأعرب اليمن عن تقديره جلهود حكومة جيبويت الرامية إىل حت           -٧٦
 على التعديالت الدستورية والقوانني اليت ُسّنت لتعزيز احلقوق واحلريـات           وأثىن. وتطويرها

يبويت االستراتيجية الوطنية للطفولة وتصديقها على عدة اتفاقيات        الدستورية، وخطة عمل ج   
  .وقدم توصية. دولية يف جمال حقوق اإلنسان

وأحاطت أفغانستان علماً مبا تبذله جيبويت من جهود لتنفيذ توصيات الدورة األوىل              -٧٧
 للقضاء من االستعراض الدوري الشامل، وأعربت عن تقديرها للتصديق على االتفاقية الدولية      

وأثنت علـى   . على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
 وتنفيذ مشروع رائد حملو ٢٠١٩-٢٠١٠ للفترة خطة العمل التعليمية الوطنية الرئيسية    اعتماد  

  .وقدمت توصية. األمية يف املناطق الريفية
 لتعزيز حقوق اإلنسان رغم شـح  وأثنت اجلزائر على جيبويت ملا اختذته من خطوات       -٧٨

ملواطنيهـا  حقـوق اإلنـسان     ومحايـة   وتعكس هذه اجلهود التزام جيبويت بتعزيز       . املوارد
  . املعيشيةوأوضاعهم 

وأطرت أنغوال على إنشاء جيبويت هليئة مستقلة تضمن حقوق األطفال، واعتمـاد               -٧٩
وأقرت باإلصـالحات  . نية، وتنفيذ سياسة جنسانية وطخطة عمل استراتيجية وطنية للطفولة 

السياسية اليت أدت إىل وضع استراتيجية وطنية إلدارة مياه الصرف الصحي وإصالح اللجنة             
  .وقدمت توصية. الوطنية حلقوق اإلنسان

) ٢٠١٦-٢٠١١(وأشادت األرجنتني خبطة عمل جيبويت االستراتيجية الوطنية للطفولة           -٨٠
. إلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبـا     والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي ا      

  .وقدمت توصيات
وأبدت أستراليا قلقها إزاء العنف الذي دار عقب االنتخابات يف جيبويت ومـزاعم               -٨١

وأقرت بتجرمي جيبويت لتشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث     . توقيف أشخاص ألسباب سياسية   
عضاء التناسلية لإلناث، لكنها ال يـزال       وأحاطت علماً بتنفيذ محالت توعية بشأن تشويه األ       

  .وقدمت توصيات. يساورها بالغ القلق بسبب انتشاره
وأعربت أذربيجان عن تقديرها جلهود حكومة جيبويت الراميـة إىل محايـة املـرأة                -٨٢

وأشادت بدعم جيبويت للهيئات املـشاركة يف       . والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة من التمييز     
ن ومحايتها، ومنها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان ووزارتـا الـصحة            تعزيز حقوق اإلنسا  

  . وقدمت توصيات. والنهوض باملرأة
 للتمييـز ضـد املـرأة يف        اًوأطرت بنغالديش على اعتماد جيبويت لقانون يضع حد         -٨٣

خطة العمل االسـتراتيجية    املعاشات التقاعدية، وبراجمها الرامية إىل مكافحة الفقر والبطالة، و        
وأحاطت علماً بالتقدم احملرز يف بناء املؤسسات رغم القيـود االقتـصادية            . لوطنية للطفولة ا

  . والتحديات احلادة املطروحة، وأوضحت أن اجملتمع الدويل عليه أن ُيكمل جهود احلكومة
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 على وضع برنامج مشترك بني وزارهتا ومكتب األمم املتحدة    وهنأت بلجيكا جيبويت    -٨٤
ورحبت بانتخابات جيبويت السلمية، ولكنها أعربت      . توصيات املتفق عليها  من أجل تنفيذ ال   

وأبلغت مصادر موثوق هبا عـن      . عن قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية التعبري والتظاهر        
  .وقدمت توصيات. تدهور ظروف ممارسة هذه احلقوق

 مـن ضـروب     وغريه إلدراج جيبويت ملبدأ منع التعذيب       وأعربت بنن عن تقديرها     -٨٥
.  يف قانوهنا اجلنائي وقانوهنـا لإلجـراءات اجلنائيـة         املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

ودعت جيبويت إىل   . والسكنوشددت على أمهية اعتماد تدابري تعزز التعليم والصحة والغذاء          
مـن  الدولية حلماية مجيـع األشـخاص       مواصلة ما تبذله من جهود للتصديق على االتفاقية         

االتفاقيـة الدوليـة حلماية حقـوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد           و االختفاء القسري 
  .أسرهم
ورحبت بوتسوانا باإلصالحات املؤسسية والسياسية العديدة اليت أجرهتا جيبويت يف            -٨٦

جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك خطة العمل االستراتيجية الوطنيـة للطفولـة والـسياسة               
الوطنية، وحماكمها املتخصصة يف الشؤون اإلدارية وشؤون األحداث ضمن مجلـة           اجلنسانية  

  .وقدمت توصية. أمور
وأحاطت الربازيل علماً بأن جيبويت نفذت تدابري عديدة منها إلغاء عقوبة اإلعـدام               -٨٧

وتعيني أمني للمظامل وإنشاء حماكم متخصصة للقّصر ووضع خطة العمل االستراتيجية الوطنية            
كما أحاطت علماً بتصديق جيبويت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،            . لةللطفو

وأعربت عن أملها يف أن يكون تنفيذ القانون اجلنائي فعاالً يف مكافحة تـشويه األعـضاء                
  .وقدمت توصيات. التناسلية لإلناث

ة عن اجلولة   املنبثقوأحاطت بوركينا فاسو علماً باملبادرات املتخذة لتنفيذ التوصيات           -٨٨
وشجعت جيبويت على دعم قطاعها العام املشارك يف        . األوىل من االستعراض الدوري الشامل    

 واللجنة الوزارية املشتركة املكلفة     ،تعزيز حقوق اإلنسان، واهليئة الوطنية املكلفة باإلحصاءات      
  .بإعداد التقارير، إضافة إىل اللجة الوطنية حلقوق اإلنسان

جيبويت على إنشاء مؤسسات منها أمني املظامل واللجنة الوطنيـة          وهنأت بوروندي     -٨٩
وأثنت على اعتماد خطة العمـل االسـتراتيجية        . حلقوق اإلنسان استناداً إىل مبادئ باريس     

الوطنية للطفولة، وعلى وضع إطار عمل ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث من خالل             
  .وقدمت توصيات. مارسةسن تشريعات ترمي إىل زيادة قمع هذه امل

وطلبت كندا من جيبويت تفصيل األسباب احملتملة يف استمرار ارتفاع عدد حـاالت     -٩٠
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، رغم التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ االستراتيجية الوطنية اخلاصة            

ية القـضاء علـى هـذه       هبذه املسألة، إضافة إىل التدابري اجلديدة اليت ستعتمد للتعجيل بعمل         
  . وقدمت توصيات. املمارسة
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وأحاط الرأس األخضر علماً برسم جيبويت لسياسات بشأن وضع املـرأة، وحتديـد         -٩١
أنصبة للوظائف االنتخابية ووظائف الدولة، وسياستها اجلنسانية الوطنيـة وخطـة عملـها             

  .وقدمت توصيات. االستراتيجية الوطنية للطفولة، ووضع نظام التأمني الصحي الشامل
 ورحبت تشاد بتنفيذ مؤسسات الدولة ومنظمات اجملتمع املدين للتوصيات املقبولة يف            -٩٢

وأحاطت علماً حبرصها   .  والتصديق على خمتلف الصكوك    االستعراض الدوري الشامل األول،   
. على تطبيق نظام التصويت النسيب خالل االنتخابات التشريعية، ما مسح للمعارضة باملشاركة        

  .وقدمت تشاد توصية
وأطرت شيلي على التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات وااللتزامات الطوعية املقبولـة             -٩٣

الستعراض الدوري الشامل، وأشادت بالتصديق علـى املعاهـدات   من ا األوىل اجلولةخالل  
  .وقدمت شيلي توصيات. الدولية، اليت ُمنحت األسبقية على التشريعات احمللية

 الصني بتنفيذ التوصيات السابقة، مبا فيها التصديق على اتفاقيـة حقـوق             ورحبت  -٩٤
األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري،       
وااللتزام بتحقيق التنمية االقتصادية والقضاء على الفقر وتطوير التعليم والرعايـة الـصحية،             

. نسني عن طريق محاية حقوق املرأة ومنع املمارسـات الـضارة          إضافة إىل املساواة بني اجل    
  .وقدمت الصني توصيات

وأثنت جزر القمر على اخلطوات املتخذة ملنح األولوية للسياسات اخلاصة بالوصول             -٩٥
فـريوس نقـص    إىل العدالة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ووصول األشخاص املصابني ب         

وأشـادت  . إىل اخلدمات الصحية واالجتماعية   اعة املكتسب   متالزمة نقص املن  /املناعة البشرية 
باإلصالحات االنتخابية، وخاصة التمثيل النسيب، وشجعت جيبويت على مواصلة السري على           

  .الدربهذا 
وأحاطت الكونغو علماً بإنشاء جلنة وطنية ووضع تشريع يف جمال ختان اإلنـاث،               -٩٦

ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول       وإلغاء عقوبة اإلعدام، والتصديق على اتفاق     
االختياري امللحق هبا واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري،               

 عامـاً والتـدابري املتخـذة       ١٦واإلصالحات االنتخابية، واعتماد التعليم اإللزامي حىت سن        
  .و توصيةوقدمت الكونغ. للقضاء على التمييز بني اجلنسني يف التعليم

ورحبت كوستاريكا بالسياسة اجلنسانية الوطنيـة وتقـدمي التقـارير إىل هيئـات               -٩٧
حبـق  وأعربت عن قلقها إزاء استخدام التعذيب       . املعاهدات، وخاصة جلنة مناهضة التعذيب    

مع استضافة مركز   وتساءلت عن توافق االلتزامات حبقوق اإلنسان       . وسوء معاملتهم السجناء  
  .وقدمت توصيات.  سياق مكافحة اإلرهاباحتجاز سّري، يف

ورحبت كوت ديفوار بتنفيذ التوصيات السابقة، وخاصة اجلهود املبذولة لتحـسني             -٩٨
محاية فئات السكان املستضعفة، مبا يف ذلك التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي              
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ورحبـت  .  الـوطين  اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وتنفيذمها يف إطار القانون        
  .وقدمت توصية. بالسياسة اجلنسانية الوطنية

. ورحبت كوبا بالتقدم احملرز حنو احلد من الفقر والبطالـة، وحنـو متكـني املـرأة         -٩٩
وأحاطت علماً بالتركيز على وصول اجلميع إىل املوارد واحلق يف الغذاء والصحة، وخاصـة              

  . وقدمت كوبا توصيات. املواليداجلهود املبذولة خلفض معدالت وفيات األمهات و
وأثنت مجهورية الكونغو الدميقراطية على اعتماد القوانني والتدابري واالستراتيجيات           -١٠٠

، ريالرامية إىل محاية فئات السكان املستضعفة، مبا يف ذلك وصول املرأة إىل التمويـل الـصغ               
مبا من شأنه أن يفضي إىل لتعليم وخاصة يف املناطق الريفية، واخلطوات املتخذة لتحقيق جمانية ا    

  .وقدمت توصيات. حمو األمية
ورحبت إكوادور باإلصالحات الدستورية الرامية إىل إدراج مبادئ محاية حقـوق             -١٠١

وسلطت الضوء على إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق علـى         . اإلنسان وعدم التمييز واملساواة   
  .وقدمت إكوادور توصيات. مييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال الت

االتفاقيـة الدوليـة  وأطرت سري النكا على املشاورات اليت جرت للتصديق على            -١٠٢
، واجلهود املبذولة لصون حقوق املرأة      حلماية حقـوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

. واخلطة اجلنسانية الوطنية  وأحاطت علماً خبطة العمل االستراتيجية الوطنية للطفولة        . والطفل
  .وقدمت توصيات. وأحاطت علماً أيضاً بالتدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر

وأقرت إستونيا باعتماد خطة العمل االستراتيجية الوطنيـة للطفولـة، ورحبـت              -١٠٣
باخلطوات املتخذة جتاه املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة، وحثت على بذل اجلهـود مـن             

  وأحاطت علماً بالتحسينات يف حريـة      .ل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث      أج
  . وقدمت إستونيا توصيات. التعبري وتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وأقرت بتحسني  . ثيوبيا على اإلصالح االنتخايب الذي مسح بتمثيل املعارضة       وأثنت إ   -١٠٤
إلسكان، وخاصة اعتماد خطة العمل التعليميـة الوطنيـة         تغطية خدمات التعليم والصحة وا    

وأحاطت علماً باخلطوات املتخذة ملكافحة املمارسات التقليدية الـضارة وتنـاول           . الرئيسية
  .ثيوبيا توصياتإوقدمت . املساواة بني اجلنسني

وأحاطت فرنسا علماً بالتقرير الوطين، ورحبت بالتقدم الذي أحرزته جيبـويت يف              -١٠٥
 حقوق اإلنسان، وخاصة التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال              جمال

التمييز العنصري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحـق           
  .وقدمت فرنسا توصيات. هبا

وأكد رئيس وفد جيبويت، معايل وزير العدل، من جديد عدم وجود سجناء سياسيني   -١٠٦
قدموا إىل العدالة ليحاسبوا    مترد   جيبويت، موضحاً مع ذلك أن األفراد الذين قاموا حبركات           يف

  .على أعماهلم
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وبالنظر إىل االجتار بالبشر، فإن جيبويت تعمل بالتعاون مع االحتاد األورويب للقـضاء       -١٠٧
  .وقد قدم الوزير مشروع قانون يصب يف هذا االجتاه. عليه
تسول األطفال أعلنت الوزيرة املعنية بالنهوض باملرأة عـن إعـداد           وبااللتفات إىل     -١٠٨

  .أطفال الشوارع بغية اختاذ التدابري املناسبةحول دراسة 
تنظـيم  أصـبح   وعن صحة األم والطفل فيما يتعلق بالزواج املبكر وتنظيم األسرة،             -١٠٩

 يبني األمهية املمنوحة  من اختصاص الوزارة املعنية بالنهوض باملرأة، ما٢٠١١األسرة منذ عام 
  .لتنظيم األسرة

وبااللتفات إىل قانون األسرة، ردت الوزيرة على أسـتراليا والواليـات املتحـدة               -١١٠
مبـشاركة   ،دراسة عن املراجعة اجلزئية لقانون األسرة     إنه جيري حالياً إعداد     األمريكية قائلة   

ت الوزيرة على أستراليا مضيفة أن      وعن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، رد     . اجملتمع املدين 
 للتخلي عن مجيع أشكال اخلتان، وأن تطبيـق هـذه           ٢٠٠٦ استراتيجية موجودة منذ عام   

منذ ذلك التاريخ بإنشاء وحدة إصغاء، وخـصت بالـذكر التوجيـه            بدأ  االستراتيجية قد   
  .القضائي
لدستوري ومكتب ورحبت الغابون باإلصالحات القانونية واإلدارية وبإنشاء اجمللس ا       -١١١

أمني املظامل واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، إضافة إىل اعتماد قوانني وطنية حلماية الفئـات              
  .وقدمت الغابون توصية. وأحاطت علماً بإلغاء عقوبة اإلعدام. املستضعفة من السكان

ية وأشارت أملانيا إىل أنه رغم التقدم احملرز يف مكافحة تـشويه األعـضاء التناسـل                -١١٢
وشددت من جديد على ضرورة     . لإلناث، مبا يف ذلك جترميها، مل يدن أحد على هذه اجلرمية          

  .وقدمت أملانيا توصيات. مكافحة هذه املمارسة، وعرضت دعمها على جيبويت
وأثنت غانا على اجلهود املبذولة لتناول شؤون التعليم والصحة واإلسكان وحتـسني              -١١٣

والسياسة اجلنـسانية الوطنيـة     ذات الصلة   الصكوك الدولية   حقوق املرأة عن طريق اعتماد      
وقالت إهنا قلقة   . وإذكاء الوعي بالعنف القائم على نوع اجلنس واملمارسات التقليدية الضارة         

  .وقدمت غانا توصية. إزاء تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
التنميـة والـسياسة    لوطنية إلدماج املرأة يف     االستراتيجية ا وأطرت غواتيماال على      -١١٤

. اجلنسانية الوطنية والتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           
اجلنسني يف الزواج وعدم وجود آلية مـستقلة لتقـدمي          تساوي  وأعربت عن قلقها إزاء عدم      
  .وقدمت وغواتيماال توصية. قوات األمنعلى أيدي الشكاوى بشأن سوء املعاملة 

للـصكوك  إعطاء األسبقية   وأقرت هنغاريا بالتعديالت الدستورية الرامية إىل ضمان          -١١٥
دخلت على القـانون اجلنـائي      الدولية على القوانني احمللية، وأحاطت علماً بالتغيريات اليت أُ        

سـيما    ورحبت بإصالح نظام العدالة، وال     .وقانون اإلجراءات اجلنائية واإلصالح القضائي    
  .وقدمت هنغاريا توصيات.  باملساعدة القانونية وجلسات احملاكم املتنقلةالقانون اخلاص
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ورحبت إندونيسيا باجلهود املبذولة لتحسني حقوق املرأة والطفل، مبـا يف ذلـك               -١١٦
مل االستراتيجية الوطنية للطفولة وخطة العمل اخلاصة بالسياسة اجلنـسانية          اعتماد خطة الع  
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. وميكن مواصلة تعزيز اإلطار القانوين. الوطنية وتنفيذمها

وأشاد العراق بانضمام جيبويت إىل االتفاقيات الدولية، ومنها االتفاقية الدولية للقضاء             -١١٧
يز العنصري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول         على مجيع أشكال التمي   

االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة               
والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغـاء األطفـال             

وأحـاط  . ع ذلك من امتثال لاللتزامات الدولية     واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وما تب      
  .وقدم العراق توصيات. علماً بالتدابري املتخذة لتحسني اهليكل القضائي

وظلت إيطاليا منشغلة بسبب االنتشار الواسع لتشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث،             -١١٨
 إىل عـدد مـن      وأشارت .)٧(رغم تأييد جيبويت لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الصدد         

التقارير املقدمة عن االجتار بالبشر، وأثنت على اجلهود املبذولة ملكافحة هذه املمارسة، رغم             
  .وقدمت إيطاليا توصيات. التحديات اجلغرافية

وأشاد األردن بالتصديق على الصكوك الدولية، ومنها اتفاقية القضاء علـى مجيـع               -١١٩
. ق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقو     

وأحاط علماً باجلهود املبذولة لتعزيز اإلطار املؤسسي عن طريق إنشاء اجمللـس الدسـتوري              
  .وقدم األردن توصية. ومكتب أمني املظامل واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 اجلنائي وقانون   وقدرت إصالحات القانون  . وأشادت كينيا بالعرض املفّصل للتقرير      -١٢٠
اإلجراءات اجلنائية، ما أتاح إدماج معايري املعاهدات يف القانون احمللي، مـشرية خاصـة إىل               

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو          تعريف التعذيب يف اتفاقية     
  .وقدمت كينيا توصيات. الالإنسانية أو املهينة

وأشـادت خبطـة    . التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات    وأحاطت الكويت علماً ب     -١٢١
العمل االستراتيجية الوطنية للطفولة واإلطار املؤسسي املتعلق هبا، والتصديق على االتفاقيـة            

وأشادت بالتصديق على خطـة العمـل   . الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
  .وقدمت الكويت توصيات.  الفقرالتعليمية الوطنية الرئيسية ومبادرة احلد من

وأطرى لبنان على دور جيبويت يف جملس حقوق اإلنسان، فضالً عن انـضمامها إىل                -١٢٢
. الصكوك الدولية، وخاصة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري            

وحث جيبويت على مواصلة املشاورات الضرورية للتصديق على سـائر صـكوك حقـوق              
  .وقدم لبنان توصيات. ساناإلن

__________ 

 .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ يف ٦٧/١٤٦قرار اجلمعية العامة  )٧(
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ورحبت ليسوتو مبواءمة التشريعات احمللية مع الصكوك اإلقليمية والدولية اليت عكس             -١٢٣
وأشادت بالتقدم احملرز يف جمال التعليم، مبا يف ذلك التعلـيم     . تصديقها التزام جيبويت وتعاوهنا   

 املزيد من التقـدم يف هـذا        وقد عرقلت القدرات واملصادر احملدودة إحراز     . االبتدائي اجملاين 
  .وقدمت ليسوتو توصية. الصدد
وأحاطت علمـاً   . وأشادت مدغشقر بتحسني التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهدات         -١٢٤

. باجلهود املبذولة لزيادة فرص الوصول إىل الرعاية الصحية ونظام العدالة واحلد مـن الفقـر              
إلنسان ومحاية الفئات املستضعفة وتنفيـذ   وشجعت على بناء قدرات اللجنة الوطنية حلقوق ا       

  .االستراتيجية الوطنية للقضاء بالكامل على مجيع أشكال اخلتان
وأثنت ماليزيا على اإلصالحات التشريعية واملؤسسية، ورحبت بالتحسينات يف جمال            -١٢٥

. ٢٠١٥الفقر املدقع والوصول إىل التعليم، مبا يهدف إىل إتاحة التعليم للجميع حبلول عـام               
. واعتربت أن املساعدة التقنية ضرورية للتغلب على التحديات املطروحة أمام مواصلة التقدم           

  .وقدمت ماليزيا توصيات
وأشادت ملديف بالتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز            -١٢٦

ك األطفـال يف    العنصري، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشرا        
الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل            
األطفال يف املواد اإلباحية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأحاطت علماً باجلهود            

ة ووضـع   املبذولة لتمكني املرأة بإعادة تنظيم الوزارة املعنية بالنهوض باملرأة وتنظيم األسـر           
  .وقدمت ملديف توصيات. السياسة اجلنسانية الوطنية

ورحبت مايل بالتصديق على الصكوك الدولية وتنفيذها وإنشاء هيئة مستقلة ووضع             -١٢٧
وأشـادت  . اخلطة االستراتيجية للطفولة، ومحاية احلقوق ومكافحة التـسول واالسـتغالل         

  .طق الريفية إىل احملاكم املتنقلةباإلصالحات القضائية اليت حسنت وصول الناس من املنا
وأطرت موريتانيا على إيالء األولوية لتعزيز حقوق اإلنـسان وسـيادة القـانون،               -١٢٨

ورحبت بإنشاء  . وأحاطت علماً بأن اإلصالح القضائي أتاح املزيد من االستقالل املؤسسي         
  .هيئات جديدة حلماية حقوق الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة ومكافحة العنصرية

وأشادت املكسيك بتعزيز اإلطار الدويل من خالل التصديق على االتفاقية الدوليـة              -١٢٩
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               

وشجعت علـى   . والربوتوكول االختياري امللحق هبا، واعتماد التشريع اخلاص حبماية املرأة        
وقـدمت املكـسيك   . قوق اإلنسان ملواءمتها مع مبـادئ بـاريس  تطوير اللجنة الوطنية حل  

  . توصيات
وشدد اجلبل األسود على ضرورة تنفيذ القانون اجلنـائي يف التحقيـق يف تـشويه                 -١٣٠

وأشاد بالتصديق على الصكوك الدولية وإلغاء عقوبة       . األعضاء التناسلية لإلناث واملعاقبة عليه    



A/HRC/24/10 

GE.13-15500 20 

وقدم اجلبل األسود   . سرة لتضمينه املساواة بني اجلنسني    وحث على تعديل قانون األ    . اإلعدام
  .توصيات
وقد حـصلت   . ورحب املغرب باإلصالحات السياسية اليت أتاحت التمثيل النسيب         -١٣١

وتشمل املبادرة الوطنيـة    . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على الدعم من أجل بناء القدرات         
وأشـاد  . ت األمان االجتماعي والتمويل الصغري    للتنمية االجتماعية بطاقات التموين وشبكا    

  .وقدم املغرب توصية. باإلصالحات القضائية اليت تضمنت املساعدة القانونية واحملاكم املتنقلة
وأثنت موزامبيق على اعتماد التدابري التشريعية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنـسان،              -١٣٢

لى مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقيـة       وخاصة التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء ع      
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وإلغاء عقوبة اإلعدام، وذلك كله يف ظل ظروف اقتصادية             

  .وقدمت موزامبيق توصية. عصيبة
وأشادت ناميبيا باإلصالحات الدستورية، وبإلغاء عقوبة اإلعدام وإنـشاء جملـس             -١٣٣

. نت على جيبويت الستضافة الالجئني وطاليب اللجوء      وأث. الشيوخ وحتسني قانون االنتخابات   
وأحاطت علماً باجلهود املبذولة لزيادة فرص الوصول إىل الرعاية الصحية والتعلـيم وامليـاه              

  .وقدمت ناميبيا توصيات. الصاحلة للشرب والعمل
وأحاطت هولندا علماً بأنه على الرغم من جترمي تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث               -١٣٤

تعزيز حقوق املرأة ومكافحة العنف والتمييز، ال تزال هناك تقارير تفيد باستمرار العنـف              و
وأثنت . ونادت بتحسني حرية التعبري وتكوين اجلمعيات     . املرتيل واملمارسات التقليدية الضارة   

  .وقدمت هولندا توصيات. على التحسن يف تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات
وحثت علـى   . غوا بإلغاء عقوبة اإلعدام وإنشاء مكتب أمني املظامل       ورحبت نيكارا   -١٣٥

وأحاطت علماً بالسياسة اجلنـسانية     . استقالل مؤسسة حقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس      
وقدمت نيكاراغوا  . الوطنية، وتعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على العنف ومتكني املرأة         

  .توصية
ديق على الصكوك اإلقليمية والدولية وتنفيـذها مـن خـالل           وأشاد النيجر بالتص    -١٣٦

 عاماً، ووضـع    ١٦وأثىن على فرض التعليم اإلجباري للجميع حىت سن         . التشريعات الوطنية 
  .وقدم النيجر توصيات. خطة العمل االستراتيجية الوطنية للطفولة

ورحبت بالتقدم  . وقدرت نيجرييا اجلهود اليت بذلتها جيبويت إلعداد التقرير الوطين          -١٣٧
احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مشرية خاصة إىل القوانني العديدة اليت ُسّنت لتنفيذ              

  .وقدمت نيجرييا توصيات. احلقوق الدستورية
وأشادت ُعمان بتنفيذ توصيات اجلولة األوىل من االستعراض الـدوري الـشامل،              -١٣٨

سي حلقوق اإلنسان وإصـالحه، وإجـراء التخطـيط         وباجلهود املبذولة لتعزيز اإلطار املؤس    
  .وقدمت ُعمان توصية. االستراتيجي وفقاً لاللتزامات يف جمال حقوق اإلنسان
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وأثنت باكستان على جيبويت لزيادة االمتثال يف جمال تقدمي التقارير، والتعـديالت              -١٣٩
.  الوطنيـة الرئيـسية  التشريعية وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفل وخطة العمل التعليميـة     

وقـدمت  . ورحبت باإلصالحات االنتخابية وزيادة استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        
  .باكستان توصيات

وأحاطت الفلبني علماً بتحسني اإلطارين التنظيمي واملؤسسي وإنشاء مكتب أمـني             -١٤٠
كـني املـرأة    ورحبت بالتركيز علـى مت    . املظامل وجملس الشيوخ وحمكمة مراجعة احلسابات     

  .وقدمت الفلبني توصيات. والوصول إىل املوارد يف سياق احلد من الفقر
وبااللتفات إىل حرية   . وشكر الوفد يف مالحظاته اخلتامية مجيع املشاركني يف اجللسة          -١٤١

التعبري أخطرت الوزيرة املعنية بالنهوض باملرأة الدول بوجود مجعية للصحفيني مـن أجـل              
 مبساعدة من املكتـب     ٢٠١١إلنسان، وقد أنشئت هذه اجلمعية يف عام        الدفاع عن حقوق ا   

 فضالً عن وجود نقابة يف جيبويت ومجعية للصحفيني         حلقوق اإلنسان لغرب أفريقيا،   اإلقليمي  
  .اجليبوتيني

وتطرق رئيس الوفد إىل املزاعم اليت ال أساس هلا بوقوع أعمال تعذيب يف جيبـويت                 -١٤٢
  .وأداهنا

  **أو التوصيات/تنتاجات واالس  -ثانياً  
  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعم جيبويت  -١٤٣

مواصلة اجلهود املبذولة للتصديق على صكوك حقوق اإلنسان          -١-١٤٣
  ؛)الكويت(الدولية 
التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية الـيت ليـست            -٢-١٤٣

  ؛)النيجر(جيبويت طرفاً فيها 
 االتفاقيات واملعاهدات الدوليـة الـيت       مواصلة التصديق على    -٣-١٤٣

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(ليست جيبويت طرفاً فيها 
اإلسراع يف التدابري الرامية إىل التصديق علـى الربوتوكـول            -٤-١٤٣

مجهوريـة  (االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
  ؛)مولدوفا

__________ 

  .مل ختضع االستنتاجات والتوصيات للتحرير  **  
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الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القـضاء      التصديق على     -٥-١٤٣
  ؛)الربازيل(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

اجلارية للتصديق على االتفاقية الدوليـة  اإلسراع يف املشاورات      -٦-١٤٣
  ؛)رواندا(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

حقوق مجيـع العمـال     التصديق على االتفاقية الدولية حلماية        -٧-١٤٣
  ؛)إكوادور وغواتيماال والفلبني(املهاجرين وأفراد أسرهم 

بالفعل للتصديق علـى االتفاقيـة      بدأت  استكمال العملية اليت      -٨-١٤٣
  ؛)إندونيسيا(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 مناهـضة   التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية       -٩-١٤٣
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             

من أجل إنشاء آلية وطنية لزيارة مجيع أمـاكن االحتجـاز           ) إستونيا وسلوفينيا (
  ؛)كوستاريكا(

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة          -١٠-١٤٣
ملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة         التعذيب وغريه من ضروب ا    

  ؛)اجلبل األسود(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
لتـصديق علـى    واملتمثلـة يف ا   مواصلة العملية اجلديرة بالثناء       -١١-١٤٣

ية الدولية  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واالتفاق        
  ؛)أفغانستان(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        التصديق على     -١٢-١٤٣
  ؛)إكوادور وفرنساوسبانيا إ(االختفاء القسري 

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      دراسة إمكانية التصديق على       -١٣-١٤٣
  ؛)املكسيك(اء القسري األشخاص من االختف

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن            -١٤-١٤٣
 عند  ٣٢ و ٣١اإلعالنات املنصوص عليها يف املادتني      وإصدار  االختفاء القسري،   

  ؛)شيلي(التصديق 
االختياري امللحق بالعهـد الـدويل      التصديق على الربوتوكول      -١٥-١٤٣

واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري امللحق اخلاص باحلقوق االقتصادية 
باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكـول االختيـاري            
امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو            

  ؛)فرنساوسبانيا إ(الالإنسانية أو املهينة 
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االتفاقيـة الدوليـة    هود الرامية إىل التصديق على      مواصلة اجل   -١٦-١٤٣
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق           
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة          

سانية أو  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن          
  ؛)األرجنتني(املهينة 
الربوتوكـول االختيـاري    التفكري يف التوقيع والتصديق على        -١٧-١٤٣

تقدمي البالغات  اجلديد امللحق باتفاقية حقوق الطفل والتصديق عليه بشأن إجراء          
  ؛)تايلند(من أجل زيادة ضمان محاية حقوق الطفل ) سلوفاكياوتايلند (

 منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها       التصديق على اتفاقية    -١٨-١٤٣
  ؛)إستونيا وسلوفينيا(

التركيز على تنفيذ صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت صدقت           -١٩-١٤٣
  ؛)تركمانستان(عليها جيبويت 

مواصلة االستعراض اجلاري للقوانني الوطنية لضمان مواءمتـها          -٢٠-١٤٣
  ؛)تركمانستان( الدويل مع االلتزامات مبوجب قانون حقوق اإلنسان

مواصلة اجلهود املبذولة إلصالح القـانون اجلنـائي وقـانون            -٢١-١٤٣
اإلجراءات اجلنائية يف جيبويت عن طريق تضمني القانون احمللي تعريفـاً واضـحاً            

  ؛)ملديف(للتعذيب ومنعاً صرحياً للتعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة 
ئي باملقاضاة على العنف املرتيل والعنف      إنفاذ أحكام القانون اجلنا     -٢٢-١٤٣

  ؛)سلوفينيا(املذنبني اجلنسي املمارس ضد النساء والفتيات ومعاقبة 
مواصلة استعراض القوانني اخلاصة باللجنة الوطنيـة حلقـوق           -٢٣-١٤٣

  ؛)مصر(اإلنسان 
مواصلة تطوير اإلطار املؤسسي فيما يتعلـق بتعزيـز حقـوق             -٢٤-١٤٣

  ؛)ردناأل(اإلنسان ومحايتها 
  ؛)النيجر(مواصلة تعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   -٢٥-١٤٣
زيادة الدعم املقدم إىل جيبويت يف جمال املساعدة التقنية من أجل             -٢٦-١٤٣

تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واهليئة الوطنية املسؤولة عن اإلحـصاءات           
  ؛)املغرب(

توافقهـا  الوطنية حلقوق اإلنسان لضمان     اللجنة  إعادة النظر يف      -٢٧-١٤٣
  ؛)سرياليون(مع مبادئ باريس 
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تكثيف اجلهود الرامية إىل مواءمة اللجنـة الوطنيـة حلقـوق             -٢٨-١٤٣
اإلنسان مع مبادئ باريس والسعي إىل اعتمادها لدى احملكمة اجلنائيـة الدوليـة     

  ؛)أوروغواي(
الرأس (بادئ باريس   مواءمة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مع م        -٢٩-١٤٣

  ؛)األخضر
استكمال عملية مواءمة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان مـع            -٣٠-١٤٣

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(مبادئ باريس 
مواصلة تعزيز دور اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان وواليتـها            -٣١-١٤٣

  ؛)دولة فلسطني(متاشياً مع مبادئ باريس 
ل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبادئ       ضمان مواءمة أعما    -٣٢-١٤٣

  ؛)ملديف(باريس 
مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان           -٣٣-١٤٣

  ؛)باكستان(ومواءمتها مع مبادئ باريس 
 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً       يةضمان احترام استقالل    -٣٤-١٤٣

  ؛)فرنسا(ملبادئ باريس 
سراع يف عملية مواءمة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مع         اإل  -٣٥-١٤٣

  ؛)تونس(مبادئ باريس 
تنقيح التشريعات احمللية اليت حتكم اللجنـة الوطنيـة حلقـوق             -٣٦-١٤٣

  ؛)الفلبني(اإلنسان ملواءمتها مع مبادئ باريس 
مواصلة تعزيز املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان متاشياً مع مبادئ           -٣٧-١٤٣

  ؛)كينيا(باريس 
 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مـن الناحيـة         يةتعزيز استقالل   -٣٨-١٤٣

التنفيذية والسعي إىل احلصول على اعتمادها لدى احملكمة اجلنائية الدولية لتعزيز           
  ؛)أملانيا(حقوق اإلنسان وصوهنا وتوافقها مع مبادئ باريس 

 خمتلف املؤسسات مواصلة اجلهود املبذولة إلقامة سبل التآزر بني  -٣٩-١٤٣
  ؛)ثيوبياإ(يف البلد 
مواصلة التدابري املتخذة يف جمال تعزيز اهليئات املشاركة يف تعزيز   -٤٠-١٤٣

  ؛)أذربيجان(حقوق اإلنسان ومحايتها 
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مواصلة وتكثيف محالت توعية اجلمهور باملمارسات التقليديـة          -٤١-١٤٣
  ؛)سرياليون(الضارة 
لتصدي لالجتار بالبشر وخاصة النساء     إعداد استراتيجية شاملة ل     -٤٢-١٤٣

  ؛)سرياليون(واألطفال 
باألشخاص، صياغة استراتيجية وطنية ملكافحة االجتار      النظر يف     -٤٣-١٤٣

  ؛)إندونيسيا(النساء واألطفال مبن فيهم 
السعي للحصول على التعاون املتعدد األطراف والثنائي هبدف          -٤٤-١٤٣

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية  التدرجيي للحقوق الواردة يف   اإلعمال  
  ؛)الصومال(واالجتماعية والثقافية 

  ؛)أوغندا(زيادة محالت التوعية بربامج احلكومة   -٤٥-١٤٣
العمل على مواصلة اجلهود اجلارية يف قطاع اإلعـالم لتطـوير           -٤٦-١٤٣

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(قدرات اجلمعيات املهنية يف هذا اجملال 
بنـاء  ملتمسة منـه    اجملتمع الدويل   إىل التوجه إىل    جيبويت  دعوة    -٤٧-١٤٣

  ؛)أنغوال(املساعدة التقنية يف جمال حقوق اإلنسان والقدرات 
الواردة طلب املساعدة من اجملتمع الدويل لدعم تنفيذ التوصيات     -٤٨-١٤٣

  ؛)تشاد(خالل هذه الدورة 
تمع الدويل واملفوضية   املساعدة من اجمل  إىل التماس   جيبويت  دعوة    -٤٩-١٤٣

السامية حلقوق اإلنسان لتقدمي املزيد من الدعم إىل جيبويت فيما يتعلق بالتدريب            
  ؛)قطر(وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان 

املساعدة التقنية املناسبة من اجملتمـع      إىل التماس   جيبويت  دعوة    -٥٠-١٤٣
اإلمارات العربيـة   ( اإلنسان   الدويل لتمكني البلد من بناء قدراته يف جمال حقوق        

  ؛)املتحدة
زيادة اجلهود املبذولة لتعبئة املوارد واملساعدة الدولية الالزمـة           -٥١-١٤٣

لتنفيذ الربامج الوطنية حلقوق اإلنسان واألنشطة املتعلقة هبـا تنفيـذاً كـامالً             
  ؛)موزامبيق(

ويل من  مواصلة اجلهود املبذولة اللتماس املساعدة من اجملتمع الد         -٥٢-١٤٣
أجل بناء القدرات واحلصول على املساعدة التقنية يف جمال حقـوق اإلنـسان،             

  ؛)بوتسوانا(وخاصة تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
وهو تطوير خطة عمـل     املعلَن  إيالء األولوية للهدف    النظر يف     -٥٣-١٤٣

  ؛)جنوب أفريقيا(وطنية شاملة لتعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها 
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عليهـا يف االسـتعراض     اليت وافقت   مواصلة تنفيذ التوصيات      -٥٤-١٤٣
  ؛)السودان(الدوري الشامل األول 

مواصلة املشاركة الفعالة مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم           -٥٥-١٤٣
  ؛)أذربيجان(املتحدة من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها 

يات حقوق اإلنسان مـن     مواصلة التعاون، املثمر بالفعل، مع آل       -٥٦-١٤٣
أجل إتاحة بلوغ األهداف املنشودة يف مجيع اجملاالت لتعزيز مجيـع احلقـوق يف              

  ؛)كوت ديفوار(أراضي البلد ومحايتها 
مواصلة التعاون مع آليات األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان             -٥٧-١٤٣

  ؛)كينيا(
  ؛)النيجر(زيادة وترية التعاون مع هيئات املعاهدات   -٥٨-١٤٣
تعديل األحكام اخلاصة بالتمييز يف قانون األسـرة مـن أجـل              -٥٩-١٤٣

مواءمتها مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة               
  ؛)أوروغواي(

اختاذ تدابري إضافية لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال             -٦٠-١٤٣
لقائم على نوع اجلنس  التمييز ضد املرأة عن طريق إيالء األولوية ملكافحة العنف ا         

  ؛)ملديف(واإلساءة واالستغالل 
مواصلة إيالء األولوية إلنفاذ آليات االمتثال لألحكام األساسية          -٦١-١٤٣

يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن طريق ضمان التغـيري              
ة لإلنـاث   السريع يف العقليات فيما يتعلق حبقوق املرأة وتشويه األعضاء التناسلي         

  ؛)جنوب أفريقيا(والزواج املبكر وإدراك دور ومكانة املرأة من خالل التعليم 
مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز محاية حقـوق املـرأة وتعزيـز             -٦٢-١٤٣

  ؛)سنغافورة(املساواة بني اجلنسني 
اعتماد التدابري الضرورية للقضاء علـى القوالـب النمطيـة            -٦٣-١٤٣

والـيت تـؤدي إىل التمييـز ضـد املـرأة      على سلطة األب   اجلنسانية والقائمة   
  ؛)األرجنتني(

وضع استراتيجية شاملة ترمي إىل القضاء علـى املمارسـات            -٦٤-١٤٣
  ؛ )مجهورية مولدوفا(الضارة والقوالب النمطية ضد املرأة 

املثابرة على متابعة السياسات املدهـشة املوضـوعة لتحقيـق            -٦٥-١٤٣
وخاصة بتعزيز التدابري املتخذة للقضاء على العنف القائم        املساواة بني اجلنسني،    

  ؛)ليسوتو(على نوع اجلنس 
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مواصلة العمل املضطلع به يف إطار السياسة اجلنسانية الوطنيـة            -٦٦-١٤٣
 يف محلة وطنية دائمة ملكافحة التمييز والعنف ضد املرأة          ٢٠٢١-٢٠١١للفترة  

  ؛)نيكاراغوا(
ذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني من خالل       مواصلة التدابري املتخ    -٦٧-١٤٣

 ٢٠٢١-٢٠١١تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالسياسة اجلنسانية الوطنية للفتـرة          
  ؛)ماليزيا(

مواصلة الدعم املقدم إىل أعمال اآللية الوطنية لتعزيز حقـوق            -٦٨-١٤٣
  ؛)مصر(املرأة 
محايـة  مواصلة اعتماد القوانني والسياسات الرامية إىل تعزيز و         -٦٩-١٤٣

والعمـل  حقوق املرأة ودورها يف اجملتمع، وخاصة يف جمايل الـصحة التعليميـة             
  ؛)مصر(

تعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة العنف املمارس ضد املرأة، مبا يف            -٧٠-١٤٣
  ؛)سلوفاكيا(ذلك من خالل زيادة فرص وصول الضحايا إىل العدالة 

 أشكال التمييـز ضـد      اختاذ تدابري ترمي إىل القضاء على مجيع        -٧١-١٤٣
النساء والفتيات ومحاية حقوقهن، وخاصة يف التعليم على مجيع املـستويات، ويف      

احلمل أثناء  احلصول على الرعاية الطبية خالل مجيع مراحل حياهتن، مبا يف ذلك            
  ؛)إكوادور(

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق األطفال لتحسني           -٧٢-١٤٣
  ؛)قطر(جمايل التعليم والرعاية الصحية أوضاعهم، وخاصة يف 

  ؛)اجلزائر(دعم الربامج الرامية إىل تعزيز حقوق الطفل ومحايتها   -٧٣-١٤٣
مضاعفة اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق األشخاص املستـضعفني          -٧٤-١٤٣

  ؛)السنغال(ومحايتها 
 واملعاقنيالنساء واألطفال   مواصلة اجلهود املبذولة لتحسني محاية        -٧٥-١٤٣

  ؛)نيجرييا(لتعزيز التقدم احملرز يف هذا اجملال 
القضاء على مجيع أشكال االستغالل والعنف اجلنسي، مبـا يف            -٧٦-١٤٣

ذلك العنف املرتيل، هبدف تاليف االجتار باألشخاص، وتنفيذ التـدابري القانونيـة            
نف الرامية إىل التحقيق يف الشكاوى، وتقدمي مرتكيب اجلرائم اجلنسية وجرائم الع          

  ؛)إكوادور(إىل العدالة ومعاقبتهم 
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تعزيز وعي السكان، من خالل جلان العمل اجملتمعي، ملواجهـة            -٧٧-١٤٣
مجهوريـة الكونغـو    (عقلية التغيري البطيء فيما يتعلق باملمارسـات الـضارة          

  ؛)الدميقراطية
لتغـيري املمارسـات    ذات الـصلة    تعزيز االستراتيجية الوطنية      -٧٨-١٤٣

والب النمطية إزاء املرأة لتحسني محاية سالمتها البدنية والنفـسية          التقليدية والق 
  ؛)الصني(

مواصلة اجلهود املبذولة ملكافحة املمارسات التقليدية الـضارة          -٧٩-١٤٣
  ؛)إثيوبيا(

مواصلة مكافحة العنف املمارس ضد املرأة وتنفيذ خطة توعيـة            -٨٠-١٤٣
ملرأة، مبـا يف ذلـك      باية الضارة   وطنية للقضاء على املمارسات الثقافية والتقليد     

  ؛)فرنسا(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
مضاعفة اجلهود املبذولة ملنع العنف املمارس ضد املرأة والطفل           -٨١-١٤٣

، باملرأةلممارسات التقليدية الضارة    الفعالة ل كافحة  املومكافحته واملعاقبة عليه، و   
  ؛)توغو(وخاصة يف املناطق الريفية 

مواصلة تعزيز القوانني اليت حتظر تشويه األعـضاء التناسـلية            -٨٢-١٤٣
  ؛)هولندا(لإلناث واختاذ تدابري استباقية أخرى ملكافحة هذه املمارسات 

األعـضاء التناسـلية   تشويه زيادة اجلهود املبذولة للقضاء على    -٨٣-١٤٣
ـ     ذات الصلة   اإلصالحات القانونية   ومباشرة  لإلناث   ة لتيـسري املقاضـاة الفعال

  ؛)أستراليا(
تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة للقـضاء علـى املمارسـات            -٨٤-١٤٣

الضارة، مبا يف ذلك الزواج املبكر والقسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث           
وعدم املساواة يف اإلرث، باالستناد إىل اإلقرار باملساواة بـني الرجـل واملـرأة              

 واجملتمع املدين والرجال والفتيان إضافة إىل       التقليدينيالقادة الدينيني و  وبدعم من   
  ؛)كندا(سائر أصحاب املصلحة املعنيني 

مواصلة اعتماد مجيع التدابري اليت تعترب ضرورية للقضاء هنائيـاً            -٨٥-١٤٣
  ؛)سبانياإ(على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

ئي للمرأة والرجـل،    اختاذ التدابري املتعلقة بالتعليم اجلنسي الوقا       -٨٦-١٤٣
هبدف منع حاالت احلمل املبكر واإلجهاض املمارس يف ظروف حمفوفة باملخاطر،           
وتعزيز التعليم يف املناطق الريفية ملنع املمارسات التقليدية الضارة مثـل تـشويه             

  ؛)إكوادور(األعضاء التناسلية لإلناث أو اخلتان 
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تعلقة بتشويه األعـضاء    مواصلة تطبيق أحكام القانون اجلنائي امل       -٨٧-١٤٣
التناسلية لإلناث، وتقدمي مرتكيب هذه اجلرائم واملتواطئني معهم واملتسترين عليهم  
إىل العدالة ومعاقبتهم عليها؛ وتكثيف محالت التوعية والتدريب هبدف توضيح أن 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يعد من قبيل التمييز والعنف القائم على نـوع             

تايل القضاء على هذه املمارسة واملربرات الثقافية اليت تقوم عليهـا           اجلنس، وبال 
  ؛)أوروغواي(

ضمان تنفيذ القانون اجلنائي هبدف منع تشويه األعضاء التناسلية   -٨٨-١٤٣
لإلناث وتعزيز محالت التوعية وتثقيف اجلمهور باآلثار الضارة هلـذه املمارسـة            

  ؛)أملانيا(
لقائمة ملقاضاة مرتكيب تـشويه األعـضاء       إنفاذ قوانني جيبويت ا     -٨٩-١٤٣

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(التناسلية لإلناث 
مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للقضاء متاماً على تـشويه           -٩٠-١٤٣

  ؛)غانا(األعضاء التناسلية لإلناث ومجيع أشكال اخلتان 
ناسلية لإلناث،  زيادة اجلهود املبذولة ملكافحة تشويه األعضاء الت        -٩١-١٤٣

وذلك عن طريق مجلة أمور منها حتسني آليات املراقبة ومكافحة القوالب النمطية            
وثقافة التستر، وأيضاً عن طريق محالت إذكاء الوعي اليت تستهدف اجملتمعـات            

  ؛)إيطاليا(وأفرادها 
زيادة وعي اجلمهور وتصميم تدريب املوظفني للتصدي ملربرات          -٩٢-١٤٣

لتناسلية لإلناث والتمييز ضد املرأة، هبدف زيادة عدد احلاالت         تشويه األعضاء ا  
اململكة املتحـدة لربيطانيـا     ( من القانون اجلنائي     ٣٣٣املبلغ عنها مبوجب املادة     

  ؛)يرلندا الشماليةأ والعظمى
اختاذ تدابري فعالة وشاملة ملكافحة تشويه األعـضاء التناسـلية            -٩٣-١٤٣

اجلمهور عامة  الت التوعية املناسبة املوجهة حنو      لإلناث، مبا يف ذلك من خالل مح      
  ؛)سلوفاكيا(

وتوفري محاية كلية   تعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر         -٩٤-١٤٣
منهم النساء واألطفال واملهـاجرون     ، وخاصة   حلقوق اإلنسان اخلاصة بالضحايا   

  ؛)إيطاليا(ن العابرو
ـ       -٩٥-١٤٣ خاص، وخاصـة النـساء     العمل على مكافحة االجتار باألش

  ؛)رومانيا(واألطفال 
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مواصلة تعزيز التدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر، مبـا يف            -٩٦-١٤٣
ذلك اعتماد استراتيجية شاملة ملكافحة االجتار بالبشر، وخاصة النساء واألطفال          

  ؛)سري النكا(
ء ضمان فعالية قانون العمل ومنع عمل األطفال، وال سيما بغـا            -٩٧-١٤٣

  ؛)سبانياإ(األطفال 
اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتحسني مكافحة عمـل األطفـال            -٩٨-١٤٣

  ؛)الكونغو(وتسوهلم 
تعزيز اخلطوات املتخذة حلماية األطفال من أسوأ أشكال عمـل            -٩٩-١٤٣

  ؛)النكا سري(األطفال 
التحقيق يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة بطريقـة سـريعة            -١٠٠-١٤٣
  ؛)رومانيا(ة وفعالة ومقاضاة مرتكبيها وحمايد
إنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى تكـون مكرسـة         النظر يف     -١٠١-١٤٣

خاصة الدعاءات التعذيب وسوء املعاملة اليت يرتكبها مسؤولو إنفـاذ القـانون            
  ؛)هنغاريا(واألمن واجليش والسجون 

لوصـول إىل   اختاذ مجيع التدابري الضرورية للسماح للضحايا با        -١٠٢-١٤٣
سبل االنتصاف وجرب األضرار، وتقدمي التدريب إىل القضاة واملوظفني القضائيني          

  ؛)أوروغواي(وسلطات الشرطة لتطبيق التشريعات امتثاالً لالتفاقية 
  ؛)الرأس األخضر(تعزيز الرقابة القضائية على ظروف االحتجاز   -١٠٣-١٤٣
ظـروف معيـشة    مواصلة اإلصالحات املنفذة هبدف حتـسني         -١٠٤-١٤٣

  ؛)غابون(احملتجزين 
اعتماد التدابري الضرورية ملنـع اكتظـاظ مرافـق الـسجون             -١٠٥-١٤٣

  ؛)سبانياإ(
يف اللوائح الداخلية ملعاملـة     " قواعد بانكوك "إدراج  التفكري يف     -١٠٦-١٤٣

  ؛)تايلند(السجينات 
إنشاء نظام عدالة لألحداث ميتثل لقواعـد بـيجني ومبـادئ             -١٠٧-١٤٣

  ؛)هنغاريا(لتوجيهية الرياض ا
اختاذ التدابري الضرورية لضمان الوصول بسهولة وفعاليـة إىل           -١٠٨-١٤٣

  ؛)املكسيك(السجل اجملاين للمواليد، وخاصة ملن يولد خارج املستشفيات 
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مواصلة تعزيز اجلهود املبذولة لـضمان املـساواة يف الـزواج             -١٠٩-١٤٣
  ؛)ناميبيا(

ة لضمان حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات       اختاذ التدابري املناسب    -١١٠-١٤٣
، مبا يف ذلك عن طريق السماح مبشاركة األحزاب املعارضة واجملتمـع            والتجمع

  ؛)أستراليا(املدين 
 من العهـد    ١٩مواءمة القوانني واملمارسات بالكامل مع املادة         -١١١-١٤٣

  ؛)بلجيكا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 من مقاضاة األشخاص الذين ميارسون حقوقهم يف حرية         التقليل  -١١٢-١٤٣

  ؛)بلجيكا(التعبري والتظاهر السلمي إىل احلد الضروري 
إتاحة بيئة مواتية وحرة وآمنة بصورة حقيقيـة لتعزيـز عمـل         -١١٣-١٤٣

  ؛)سلوفاكيا(وسائل إعالم تكون مستقلة فعالً 
فقـاً للمعـايري    تطوير واعتماد قانون حلرية اإلعالم و     النظر يف     -١١٤-١٤٣

  ؛)إستونيا(الدولية 
إيالء األولوية لألنشطة اليت تعزز وحتمي احلرية النقابية هبـدف            -١١٥-١٤٣

  ؛)أوروغواي(واستقالهلا مواصلة تعزيز حرية النقابات 
اختاذ التدابري الضرورية لرأب اهلوة بني اجلنسني يف سوق العمل            -١١٦-١٤٣

  ؛)باكستان(
كومة الرامية إىل ضمان ظروف عيش كرميـة  مواصلة جهود احل   -١١٧-١٤٣

  ؛)اململكة العربية السعودية(وحتسني الرفاه االقتصادي للبلد 
التماس ما يلزم من دعم مايل ومساعدة تقنية وبناء للقدرات من          -١١٨-١٤٣

منظمات األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية املعنية لتعزيز احلق يف مـستوى            
  ؛)ناميبيا(الئق معيشي 
مواصلة تنفيذ السياسيات اليت ستتيح زيادة فرص الوصول إىل           -١١٩-١٤٣

  ؛)كوبا(خدمات الرعاية الصحية وزيادة جودهتا 
احلقـوق االقتـصادية    إعمـال   تعزيز السياسات الراميـة إىل        -١٢٠-١٤٣

  ؛)السنغال(واالجتماعية والثقافية، وخاصة يف جمايل الصحة والتعليم 
فرص وصول السكان   حتسني  ربامج الرامية إىل    مواصلة تنفيذ ال    -١٢١-١٤٣

إىل خدمات الرعاية الصحية اجليدة، بدعم من منظمة الصحة العامليـة وسـائر             
  ؛)سنغافورة(وكاالت األمم املتحدة املعنية 
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تعزيز برامج خدمات الصحة العامة، وخاصة اخلدمات املتعلقـة      -١٢٢-١٤٣
  ؛)اجلزائر(باحلد من وفيات األمهات واألطفال 

للفريوسات للسكان  املضاد  تدابري لتوسيع نطاق العالج     الاختاذ    -١٢٣-١٤٣
  ؛)الربازيل(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

مواصلة تنفيذ اخلطط اليت تتيح التعليم اجملاين واإللزامي متاشـياً            -١٢٤-١٤٣
  ؛)ربية السعوديةاململكة الع(مع األهداف اإلمنائية لأللفية 

مواصلة تطبيق األهداف الستة للخطـة التعليميـة الوطنيـة            -١٢٥-١٤٣
  ؛)كوبا (٢٠١٩-٢٠١٠ للفترة
زيادة االستثمار يف التعليم وحتسني العمل املنجز حملو األميـة يف             -١٢٦-١٤٣

  ؛)الصني(املناطق الريفية 
 الـدويل   مواصلة اجلهود املبذولة حملو األمية بدعم من اجملتمـع          -١٢٧-١٤٣

  ؛)لبنان(
 ٢٠١٩-٢٠١٠ضمان تنفيذ اخلطة التعليمية الوطنية للفتـرة          -١٢٨-١٤٣

  ؛)لبنان(الرامية إىل إتاحة الفرص املتساوية للفتية والفتيات 
اإلجيايب يف قطاع التعليم متاشياً مع خطة العمـل         العزم  مواصلة    -١٢٩-١٤٣

  ؛)اماليزي (٢٠١٩-٢٠١٠ للفترة التعليمية الوطنية الرئيسية
مواصلة تعزيز السياسات والربامج الرامية إىل زيـادة فـرص            -١٣٠-١٤٣

  ؛)ناميبيا(الوصول إىل تعليم جيد 
مواصلة اجلهود املبذولة لضمان احلصول على التعليم األساسي          -١٣١-١٤٣

  ؛)الكويت(وتكافؤ الفرص 
مواصلة العمل املنجز لتحسني فرص احلصول على التعليم واحلد   -١٣٢-١٤٣
تفاوت بني الفتية والفتيات يف املدارس، يف إطار خطـة العمـل التعليميـة       من ال 

  ؛)نيجرييا (٢٠١٩-٢٠١٠ للفترة الوطنية الرئيسية
الفتيات يف صفوف   مواصلة السياسة الرامية إىل مكافحة األمية         -١٣٣-١٤٣

  ؛)بوروندي(والنساء 
 مواصلة اختاذ التدابري الراميـة إىل ضـمان تكـافؤ معـدالت        -١٣٤-١٤٣

والتغلـب علـى    املـستويات   التسجيل يف املدارس للفتيات والنساء على مجيع        
  ؛)دولة فلسطني(أمام تعليمهن القائمة العقبات 
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أمام تعليم الفتيات هبـدف     القائمة  مواصلة التصدي للحواجز      -١٣٥-١٤٣
زيادة تسجيلهن يف املدارس يف املرحلتني االبتدائية والثانوية، وخاصة يف املنـاطق            

  ؛)سري النكا(ية الريف
مواصلة اختاذ تدابري إضافية لتعليم األشـخاص ذوي اإلعاقـة            -١٣٦-١٤٣

  ؛)مصر(
تطوير طرق للحد من هتريب املهاجرين واالجتار بالبـشر عـرب             -١٣٧-١٤٣

  ؛)اليمن(احلدود البحرية 
اختاذ تدابري ترمي إىل زيادة محاية النساء والفتيات الالجئات من            -١٣٨-١٤٣

 ذلك زيادة عدد املسؤولني عن إنفاذ القانون يف خميمات الالجئني،           العنف، مبا يف  
  ؛)كندا(وتقدمي الرعاية الفعالة للنساء والفتيات من ضحايا العنف 

مواصلة تعزيز السياسات االجتماعية الرامية إىل حتسني ظروف          -١٣٩-١٤٣
 مع  عيش السكان، وخاصة السكان األشد حاجة، استناداً إىل التعاون والتضامن         

  ؛)جهورية فرتويال البوليفارية(اجملتمع املدين 
 وتكثيف  ريمواصلة متكني املرأة من خالل برامج االئتمان الصغ         -١٤٠-١٤٣

  ؛)نيجرييا(اجلهود املبذولة لدعم املرأة الريفية بإتاحة فرص الوصول إىل املياه 
 تكثيف اجلهود املبذولة ملكافحة الفقر وتعزيز فرص الوصول إىل          -١٤١-١٤٣

التعليم جلميع اجليبوتيني، مع القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف هـذا اجملـال           
  ؛)فييت نام(

  ؛)بوروندي(مواصلة الربامج املُستهلة بالفعل ملكافحة الفقر   -١٤٢-١٤٣
اختاذ تدبري إضافية للحد من الفقر بوضع خطط وبرامج لتحسني     -١٤٣-١٤٣

  ؛)ُعمان(ظروف عيش السكان مجيعاً 
مواصلة إيالء األولوية للسياسات والربامج الرامية إىل القـضاء           -١٤٤-١٤٣

على الفقر والتخلف وضمان التمتع جبميع احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           
  ؛)جنوب أفريقيا(والثقافية 

تعزيز اجلهود الراهنة الرامية إىل حتسني نظام اإلنتـاج الـوطين             -١٤٥-١٤٣
  ؛)كوبا(لب على الفقر واحلد من البطالة الستحداث ما يكفي من الوظائف للتغ

مواصلة اجلهود املبذولة لإلسراع يف حتقيق غايـات األهـداف            -١٤٦-١٤٣
  ؛)تركمانستان(اإلمنائية لأللفية 

التدابري القانونية واإلدارية ملكافحة اإلرهـاب      حتترم  ضمان أن     -١٤٧-١٤٣
  ؛)املكسيك(التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
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وستدرس جيبويت التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها يف الوقـت املناسـب،          -١٤٤
ن جمللس احلقوق اإلنسان الـيت سـتعقد يف         رة الرابعة والعشرو  الدويف موعد أقصاه    لكن  
  :٢٠١٣سبتمرب /أيلول

التصديق على االتفاقيات اخلاصة باألشخاص عدميي اجلنـسية          -١-١٤٤
  ؛)سلوفينيا(

، ومنها قانون األسرة، هبدف     ذات الصلة ريعات  استعراض التش   -٢-١٤٤
منع التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالزواج أو اإلرث أو حرية التنقل               

  ؛ )سلوفاكيا(
املواءمة بني أحكام قانون األسرة وأحكام اتفاقية القضاء علـى            -٣-١٤٤

الية محالت التوعية   مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وذلك لفائدة املرأة، وزيادة فع         
الرأس (والتدريب للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر          

  ؛)األخضر
مواصلة اجلهود املبذولة لتعديل األحكام التميزيـة يف قـانون            -٤-١٤٤

يف شـؤون اإلرث    املتعلقة بأوجه اإلجحاف حبق املرأة      األسرة، وخاصة األحكام    
  ؛)رواندا(

ذات الـصلة    استعراض لقانون األسرة وتعديل األحكام       إجراء  -٥-١٤٤
  ؛)كندا(لضمان املساواة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق بالزواج والطالق واإلرث 

تدابري للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد النـساء          الاختاذ    -٦-١٤٤
  ؛)سرياليون(والفتيات فيما يتعلق بالزواج والعالقات األسرية واإلرث 

الـدعوات إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار          النظر يف توجيه      -٧-١٤٤
اخلاصة التابعة لألمم املتحدة وتكثيف التعاون مع آليـات         املواضيعية  اإلجراءات  

  ؛)شيلي(حقوق اإلنسان يف هذه املنظمة 
دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات    توجيه    -٨-١٤٤

 وسـرياليون  تونس واجلبل األسـود وسـلوفينيا     (اخلاصة التابعة لألمم املتحدة     
  ؛)غواتيماال وهنغاريا ووالعراق
دعوة إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري واملقرر         توجيه    -٩-١٤٤

اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيـات لزيـارة             
  ؛)بلجيكا(جيبويت 
راءات اخلاصة التابعة جمللس حقـوق      دعوة مفتوحة لإلج  توجيه    -١٠-١٤٤

التعذيب واملقرر اخلاص املعين بتعزيز     سألة  اإلنسان، وخاصة املقرر اخلاص املعين مب     
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ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب             
  ؛)كوستاريكا(

إنشاء إطار تشريعي يضمن حرية اإلعالم ويتيح إنشاء وسـائل            -١١-١٤٤
  ؛)سبانياإ (إعالم خاصة

القانون اجلنائي اخلاصة بالقذف متاشياً مع املعايري       أحكام  مراجعة    -١٢-١٤٤
  ؛)يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(نتائج ونشر الالدولية 

  :ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد جيبويت  -١٤٥
 نتـائج   العودة إىل ممارسات احلكومة السابقة بـاإلعالن عـن          -١-١٤٥

مكاتب االقتـراع   االنتخابات كاملة خالل أيام من االنتخابات، موزعة حبسب         
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

إزالة القيود املفروضة على أنشطة وسائل اإلعالم والسماح هلا           -٢-١٤٥
  ؛)بلجيكا(على حنو مستقل وناقد احلكومة بتغطية أعمال 

وإزالة مجيع القيود املفروضـة     التصريح بعمل الصحافة حبرية،       -٣-١٤٥
على املعارضة السياسية، ووضع حد ملقاضاة الصحفيني وضـمان التحقيـق يف            
القضايا اليت تتعلق مبضايقة املدافعني عن احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة             

  ؛)هولندا(
اختاذ التدابري الضرورية لضمن حرية التعبري للصحفيني والعمال          -٤-١٤٥

ا ختويف أو توقيـف  عضاء املعارضة والسماح هلم بالعمل دومنووسائل اإلعالم وأ 
  ؛)كندا( تعسفي واحتجاز

ضمان احترام حرية اإلعالم والتعبري، وخاصـة فيمـا يتعلـق             -٥-١٤٥
  ؛)فرنسا(السياسي واجملال بالصحافة، احمللية واألجنبية على حد سواء، 

 لمعارضـة مـساندهتم ل  إطالق سراح مجيع احملتجزين بـسبب         -٦-١٤٥
  ).الواليات املتحدة األمريكية(

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و    -١٤٦
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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  رفقامل

  تشكيلة الوفد    

[English/French only] 
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• Mr. Abdi Ismael Hersi, Secrétaire générale du Ministère de la justice; 

• Mme Halo Aboubaker, Secrétaire générale du Ministère de la femme et du planning 
familial; 

• Mr. Mohamed Ibrahim Ahmed, Secrétaire général du Ministère de la justice; 

• Mr. Ahmed Mohamed Abro, Premier Conseiller, Mission permanente de Djibouti, 
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• Mr. Mohamed Mahyoub Hatem, Conseiller technique du Ministère de la santé; 
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• Mme Souad Houssein Farah, Conseillère juridique du Président de la République du 
Djibouti; 

• Mr. Ali Mohamed Abdou, Président de la CNDH; 

• Mr. Djibril Osman Houffaneh, Secrétaire général de la CNDH. 

       

  


