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  مقدمة    
ُعقدت الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل،              -١

، يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١املنشأ عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان       
راض حالـة الـيمن يف      وجرى استع . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٧من  

وترأست وفد اليمن حوريـة     . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢٩اجللسة السادسة، املعقودة يف     
يف جلسته  اعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق باليمن       و. شهور أمحد، وزيرة حقوق اإلنسان    م

  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١ة يف العاشرة، املعقود
، اختار جملس حقوق اإلنسان الفريـق التـايل         ٢٠١٤اير  ين/ كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
اجلمهورية التشيكية والكونغـو    : لتيسري استعراض حالة اليمن   ) جمموعة ثالثية (املقررين   من

  .وفييت نام
 ٥، والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وصدرت الوثائق املذكورة أدناه، وفقاً للفقرة         -٣

  :ض حالة اليمن، من أجل استعرا١٦/٢١من مرفق القرار 
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــايب مق ــرض كت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/18/YEM/1(؛  
معلومات جتميعية أعدهتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/18/YEM/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥قـرة   موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للف           )ج(  

)A/HRC/WG.6/18/YEM/3.(  
وقد أحيلت إىل اليمن سابقاً من خالل اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً كل                -٤

من أملانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والسويد، وليختنـشتاين،          
لـشمالية، والنـرويج، وهولنـدا،      واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ا      

وميكن االطالع على تلـك األسـئلة يف املوقـع الـشبكي            . والواليات املتحدة األمريكية  
  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
دعم الذي أبداه اجملتمع الـدويل بـصورة        أعربت رئيسة الوفد عن امتناهنا العميق لل        -٥

وأعربت أيـضاً   . مباشرة أو غري مباشرة الحترام حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها يف اليمن          
  .عن تقديرها جلهود املتابعة اليت اضطلعت هبا هيئات املعاهدات املختلفة
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عراض وبّين الوفد أن تطّورات مهمة حدثت منذ تقـدمي التقريـر األول إىل االسـت       -٦
يف ومن أهم هذه التطورات انطالق ثورة الشباب الـشعبية       . ٢٠٠٩الدوري الشامل يف عام     

 واستمر بأشكال متنوعة، حيـث وضـع        ٢٠١٠ الربيع العريب الذي بدأ يف أواخر عام         إطار
الناس أنفسهم يف مواجهة قوى مصممة بشراسة على قمع التغيري ومنع حتقيق األهداف الـيت            

ولكن ما كان لتلك القوى أن تنجح بعد أن ذاق النـاس طعـم احلريـة    . يتطلع إليها الناس 
وعّول الوفد على تواصل دعم اجملتمع الدويل خليارات الشعب         . وضّحوا ببعض خرية ذريتهم   

  .وحقه يف ُنظم للحكم الرشيد حتمي احلقوق واحلريات وما حتقق من عدالة
جود ترابط وثيق بني إعمـال       شك لدى الفريق العامل بو      أي وأكد الوفد عدم وجود     -٧

ومـع أن   . حقوق اإلنسان وتعزيزها من جهة، وقواعد احلكم الرشيد ومبادئه من جهة أخرى           
إلساءة أو اإلمهال لتراث اليمن وثقافته يكّرسان مجيع هذه القيم، فقد تعّرضت هذه القيم أحياناً            

  .يف املمارسة العملية
 ٢٠١١نية، اليت ُشكلت يف أواخر عـام        وأشار الوفد إىل أن حكومة املصاحلة الوط        -٨

عقب توقيع مبادرة جملس التعاون لدول اخلليج وآلية تنفيذها، مبنية علـى مبـادئ الثـورة                
 ويف  ٢٠٥١ و ٢٠١٤وقيمها، واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان الواردة يف قراَري جملس األمن           

تمع الدويل إىل مـساعدهتا     وكانت احلكومة قد دعت اجمل    . برنامج احلكومة للمرحلة االنتقالية   
وحث الوفد اليمنيني . على تلبية احتياجاهتا اإلنسانية واإلمنائية يف تلك املرحلة املعقدة والصعبة       

  .على دعم التسوية السياسية واملصاحلة الوطنية
وبّين الوفد أن قضيَتي جنوب اليمن وصعدة كانتا أعقد قضيتني حبث فيهما مـؤمتر                -٩

. راً للظلم املتواصل الذي شهدته املنطقتان ألكثر من عقـد مـن الـزمن             احلوار الوطين، نظ  
آلراء بشأن  يف ا الجتماعية يف النهاية إىل توافق      وتوصلت مجيع األحزاب والقوى السياسية وا     

، وطبيعة النظام السياسي، ومعايري توزيع الثـروة        املتصورةالقضايا احملورية، مثل شكل الدولة      
ىل توافق لآلراء بشأن االنتقال من دولـة مركزيـة إىل هيكـل             وجرى التوصل إ  . والسلطة
  .وسينص الدستور على توزيع متوازن للسلطة والثروة بني املركز واألطراف. احتادي
وأعرب الوفد عن فخره باختتام مؤمتر احلوار الوطين أعماله بنجاح بعـد عـشرة            - ١٠
متاماً أن إعمال حقوق يدرك الوفد  فإنومع أن اليمن أوىف ببعض التزاماته القانونية،    . أشهر

اإلنسان األساسية يف الفترة القادمة يشكّل حتدياً كبرياً يف جمـاالت األمـن واالسـتقرار               
وسيجري العمل اآلن على وضع دستور جديد يركـز علـى احلكـم        . واإلعمار والتنمية 

 حقـوق   وسـتويل وزارة  . الرشيد، وسيادة القانون، وتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان      
اإلنسان، واملؤسسات احلكومية األخرى املكلفة مبسؤوليات متعلقـة حبقـوق اإلنـسان،            
ومنظمات اجملتمع املدين، أولوية قصوى لتلك التحديات، مدعومةً من اجملتمعني اإلقليمـي            

  .والدويل واألمم املتحدة
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إنشاء  خيّصوأبرز الوفد أهم إجناز ورد يف تقرير اليمن، وهو عرض مشروع قانون               -١١
وشدد على أمهيـة    . املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس، على جملس النواب         

دور هيئات حقوق اإلنسان، املتمثل يف جهود املناصرة والضغط، من أجل ضمان اإلسراع يف        
سن القوانني، مثل قانون العدالة االنتقالية، واالنضمام إىل االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع             

  .شخاص من االختفاء القسري، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةاأل
ا املتعلقة بسن األهلية للزواج، وبّين أن       اهتوشدد الوفد على أن احلكومة امتثلت اللتزام        -١٢

وذكر أن جملس النواب يعكف على مناقشة مـشروع         . مشروع القانون معروض أمام الربملان    
البشر، وأن احلكومة ستقّدم قريباً مشاريع قـوانني بـشأن االختفـاء            قانون مكافحة االجتار ب   

القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول املتعلـق مبكافحـة           
  .االجتار بالبشر، وغريها من مشاريع القوانني اهلادفة إىل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها

فئات املهمشة واملستضعفة، مثـل النـساء واألطفـال    وشدد الوفد على أن حقوق ال       -١٣
وقد التقى  . واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات والالجئني، حتظى باالهتمام على سبيل األولوية         

كما شّدد على أن    وفد ميين مؤخراً مع جلنة حقوق الطفل ملناقشة التقرير الدوري الثالث للبلد،             
موعد استعراض التقرير الدوري الثامن املقدم للجنـة        اقترب أيضاً   قد  و. ستنفذتوصيات اللجنة   

وُتعّد املشاركة البارزة للمرأة اليمنية يف احليـاة العامـة          .   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     
ويف الوقـت   . مهماً، وسيكون للنساء بال شك مسامهة مهمة يف احلياة العامة يف املستقبل            إجنازاً

 ضمانات دستورية، وسينعكس يف هناية املطاف يف قوانني أخـرى،           احلايل، يستند دورهن إىل   
  .السياسات والربامج العامة ويف
يف احلكومة واجملتمع املـدين     بالتعاون مع شركائها    ووضعت وزارة حقوق اإلنسان       -١٤

وجيـري  . استراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان، واستراتيجية وطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر          
  . إلنشاء مرصد وطين النتهاكات حقوق الطفلالتحضري أيضاً

وُتمنح األولوية لربامج بناء قدرات العاملني يف جمال حقوق اإلنسان فيمـا يتعلـق                -١٥
. حبقوق اإلنسان، ولتطوير الشراكات مع اجملتمع املدين واجملتمع الدويل والقطـاع اخلـاص            

  .وُتمنح أولوية قصوى أيضاً للشفافية ومكافحة الفساد
ّين الوفد، يف رده على شواغل بشأن ما مل ُينجز مـن اسـتحقاقات والتزامـات،                وب  -١٦
تقّدماً أحرِز يف ذلك الصدد، أهم ما فيه تعيني أعضاء جلنة التحقيق املـستقلة يف أحـداث                  أن
وكان من الضروري اختاذ تدابري تعكـس تطبيـق         . ، وسن قانون العدالة االنتقالية    ٢٠١١ عام

نهوج املتبعة فيها قبل إصدار القانون، مبا يف ذلك تشكيل جلان ملعاجلة قضايا             العدالة االنتقالية وال  
، ١٩٩٤األراضي، وقضية املفصولني قسراً من عملهم يف احملافظات اجلنوبية بعد حرب عـام              

وسـُينظر يف   . واالعتذار ألهايل اجلنوب وصعدة عن االنتهاكات اليت حدثت يف تلك املنـاطق           
حلوار الوطين املتعلقة بإنشاء جلان على أساس اإلنـصاف واملـصاحلة،           القانون يف ضوء نتائج ا    

  .وفقاً للقواعد الدولية للعدالة االنتقالية تعمل
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ووفقاً للوفد، أقّرت احلكومة استراتيجية وطنية شاملة ملكافحة اإلرهاب تـستند إىل              -١٧
دقيقاً جلرائم اإلرهاب وسُيعّدل مشروع القانون القائم ليشتمل تعريفاً . احترام حقوق اإلنسان

وطالب مؤمتر احلوار الوطين بوقف     . كي ال ُيستخدم بطريقة تعسفية ضد اخلصوم السياسيني       
 وأصـر علـى أن      لس النواب قد اعتمد املوقف ذاته     وكان جم . استخدام الطائرات بال طيار   

. نسان وجيب أن تستند إىل معايري حقوق اإلاإلرهاب ال جيب أن تؤذي املدنينيوسائل حماربة 
وكانت احلكومة تستعد الستقبال مواطنني حمتَجزين يف غوانتانامو، وخاصة أولئـك الـذين           

وقد رفعت الواليات   . تُوجه إليهم هتم باإلرهاب، لتتسىن إعادة تأهيلهم ودجمهم يف اجملتمع          مل
وسيواصل اليمن حماربة اإلرهـاب     . املتحدة األمريكية القيود عن احملتَجزين ومسحت بعودهتم      

  .ألنه يقّوض التنمية ويؤدي إىل زيادة كبرية يف املتطلبات اإلنسانية
وأكد الوفد جمدداً تصميمه على ضمان احترام حقوق اإلنسان رغم العقبات النامجة              -١٨

  .ضعف القدراتاملترتبة على عن إرث االنتهاكات اليت ارُتكبت يف املاضي واآلثار املستمرة 
 اليمن أجاب عن األسئلة واالستفسارات اليت قّدمتها سلفاً          أن  إىل وأشارت رئيسة الوفد    -١٩

كل من أملانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والـسويد، وليختنـشتاين،            
  .واملكسيك، واململكة املتحدة، والنرويج، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية

  ضوع االستعراضاحلوار التفاعلي وردود الدولة مو  -باء  
وميكن االطالع على التوصيات املقدمة     .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٧٨أدىل    -٢٠

  .خالل احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقرير
واستفسرت كندا عن التقّدم احملرز على صعيد ضمان وصـول املـرأة إىل التعلـيم            -٢١

ضع آليات لدعم املطلقات والنساء ضحايا العنـف،       واملعاملة املتساوية يف قضايا احلضانة، وو     
  .وقدمت كندا توصيات. سيما العنف اجلنسي وال
 على الرغم من تواصـل      تحسن الكبري يف وضع حقوق اإلنسان     وأشارت تشاد إىل ال     -٢٢

. وأشارت أيضاً إىل أن التقرير أِعّد بالتشاور مع مجيع مؤسسات حقوق اإلنسان           . االضطرابات
  .صياتوقدمت تشاد تو

ام بتعزيـز    وبـااللتز  رز خالل مرحلة االنتقال السياسي    وأشادت شيلي بالتقّدم احمل     -٢٣
وقـدمت  .  وباجلهود املبذولة لتنفيذ قرارات جملس حقوق اإلنسان       حقوق اإلنسان ومحايتها  

  .شيلي توصيات
وأعربت الصني عن تقديرها لاللتزام بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها، ورحبـت              -٢٤

وهنأت اليمن على التقّدم احملرز     . حقوق النساء واألطفال والفئات املستضعفة األخرى     حبماية  
ودعـت  . على صعيد االنتقال السياسي، وعلى جهوده يف تعزيز التنمية االقتصادية واألمـن           

. الصني اجملتمع الدويل لاللتفات إىل املصاعب اليت يواجهها اليمن وتزويده باملساعدة الالزمة           
  . توصيةوقدمت الصني
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ورحبت كولومبيا بإطالق العملية اهلادفة إىل تعزيز سيادة القانون واإلطار املؤسسي             -٢٥
  .وقدمت كولومبيا توصيات. والدميقراطية

وأشاد الكونغو باجلهود املبذولة لتحقيق االستقرار يف البيئـة االجتماعيـة الـسياسية               -٢٦
وأعرب عن قلقه إزاء التمييز . احلوار الوطينواالقتصادية، وشجع اليمن على االستمرار يف تعزيز       

  .وقدم الكونغو توصيات. ضد النساء والفتيات، ووضع القُّصر املخالفني للقانون، وغريهم
وأشادت كوبا باإلجراءات املتخذة للتصدي للتحديات اليت رافقت عملية االنتقـال             -٢٧

لتقدير إصالح النظـام    والحظت مع ا  . السياسي، مبا يف ذلك وضع دستور جديد واعتماده       
  .وقدمت كوبا توصيات. القانوين، وتعزيز سيادة القانون، وتدابري مكافحة الفساد

وأعربت اجلمهورية التشيكية عن قلقها إزاء عدد من التحديات يف جمـال حقـوق                -٢٨
  .وقدمت توصيات. اإلنسان اليت تتطلب إجراءات فورية

. قوق اإلنسان وتوصيات مؤمتر احلوار الوطينورحبت الدامنرك خبطة العمل املتعلقة حب  -٢٩
حـق سـجناء    يف  يد إلغاء أحكام اإلعدام الـصادرة       واستفسرت عن التقّدم احملرز على صع     

 وأعربت. األنثويةأحداث، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية           
وقدمت . عشرة سناً لألهلية للزواج   الدامنرك عن تقديرها للتوصية املتعلقة بتحديد سن الثامنة         

  .الدامنرك توصيات
وأشادت جيبويت بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً ملبـادئ بـاريس،               -٣٠

  .وقدمت جيبويت توصيات. والتصديق على معاهدات دولية رئيسية حلقوق اإلنسان
وق رعايـة  ورحبت إكوادور باعتماد اخلطة الوطنية لعمالة األطفال، وإنشاء صـند       -٣١
. استئصاهلاضد األمراض املتوطنة واملعدية و    طعيم  تعزيز الت إىل  أهيل املعاقني، واجلهود الرامية     وت

  .وقدمت إكوادور توصيات
وأعربت مصر عن تقديرها للنهج املنفتح يف التعامل مع اآلليات الدوليـة حلقـوق                -٣٢

 للنهوض حبقوق النـساء     لحوظةاضيني، باإلضافة إىل اجلهود امل    اإلنسان على مدار العامني امل    
  .وقدمت مصر توصيات. واألطفال وذوي اإلعاقة

  .وقدمت توصيات. والحظت إريتريا بارتياح تواصل اجلهود الستعادة السلم واالستقرار  -٣٣
وأشادت إثيوبيا باعتماد الربنامج املرحلي لالستقرار والتنمية، وتدابري تعزيز سـيادة             -٣٤

التعليم جمال  والحظت التقدم احملرز يف     . القضائي، ومكافحة الفساد  القانون، وإصالح النظام    
  .وقدمت إثيوبيا توصيات. االبتدائي، ويف تعزيز التكافؤ بني اجلنسني يف التعليم

وأعربت فرنسا عن سرورها ملناقشة وضع حقوق اإلنسان يف مؤمتر احلوار الوطين،              -٣٥
  .وقدمت توصيات. اطيةودعمها جلهود تعزيز عملية انتقال سياسي دميقر

وأعربت أملانيا عن تقديرها للجهود املبذولة لتحسني وضع حقوق اإلنسان خـالل              -٣٦
  .وقدمت توصيات. عملية االنتقال السياسي، واختتام مؤمتر احلوار الوطين بنجاح
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ورحبت غواتيماال بعقد مؤمتر احلوار الوطين، واملؤمتر الوطين حلقـوق اإلنـسان،              -٣٧
والحظت التدابري املتخذة لتعزيز مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية           . وطين للمرأة واملؤمتر ال 

وأعربت عن قلقها لعدم وجود     . واالقتصادية، ووضع حد للتمييز ضد املرأة يف القوانني احمللية        
محاية دستورية حلقوق األطفال، أو تعريف واضح ومتسق للطفل مطبق يف مجيع النـصوص              

  .واتيماال توصياتوقدمت غ. القانونية
وأشادت إندونيسيا باجلهود الرامية إىل ضمان أن يظل تعزيـز حقـوق اإلنـسان                -٣٨

والحظت بسرور عرض مشروع قانون اهليئـة       . ومحايتها أولوية قصوى يف العملية االنتقالية     
  .وقدمت توصيات. الوطنية حلقوق اإلنسان على الربملان

الوطين اجلامع، وأشاد بوضع الربنامج املرحلـي       ورحب العراق باختتام مؤمتر احلوار        -٣٩
  .وقدم توصية. لالستقرار والتنمية، وباجلهود املبذولة ملكافحة الفساد املايل واإلداري

ستشراء سوء  وأعربت أيرلندا عن القلق إزاء تطبيق عقوبة اإلعدام على األحداث، وا            -٤٠
وأعربت عن قلقهـا لعـدم      . طريةالتغذية بني األطفال دون سن اخلامسة ومشكلة التقّزم اخل        

حتديد سن دنيا لألهلية للزواج، ولكون زواج األطفال عامالً رئيسياً وسبباً جذرياً يف األمية              
  .وقدمت أيرلندا توصيات. بني الفتيات

اجلرائم غري  ب ما يتعلق سيما في  وأعربت إيطاليا عن القلق لفرض عقوبة اإلعدام، وال         -٤١
.  املتخذة لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة وقطـاع األعمـال           ورحبت بالتدابري . العنيفة

  .وقدمت توصيات
أن يبحث احلوار الوطين يف العدالة االنتقالية وتعزيـز         يف  وأعربت اليابان عن أملها       -٤٢

وأبدت قلقها إزاء عدم التساوي يف معدالت االلتحاق باملدرسة بـني           . حقوق املرأة ومتكينها  
ت، والزواج املبكر، والتقارير اليت تفيد حبدوث اعتقـاالت غـري مـشروعة              والفتيا نالفتيا

  .وقدمت اليابان توصيات. وتعذيب على يد سلطات إنفاذ القانون
وأعرب األردن عن تقديره ملوافقة رئيس الوزراء على مـشروع القـانون املنـشئ             -٤٣

ـ       وال ومتويـل  ملؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، ولوضع قانون بشأن مكافحـة غـسيل األم
ورحب أيضاً بانضمام اليمن إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن             . اإلرهاب

  .وقدم األردن توصيات. االختفاء القسري، ونظام روما األساسي
ورحبت كينيا بتصديق اليمن على صكوك حقوق اإلنسان، وامتثالـه لاللتزامـات              -٤٤

ملعاهدات، والتدابري الذي اختذها لتعزيـز دور املـرأة يف          املترتبة عليه بتقدمي تقارير يف إطار ا      
وشجعت اليمن على اختاذ املزيد من اإلجـراءات لـدعم          . اجملتمع ويف عمليات صنع القرار    

  .وقدمت كينيا توصية.  احلياةمناحيمشاركة الفئات املستضعفة واملهمشة يف مجيع 
 املتعلقة بالنـساء واألطفـال       األسئلة علىوبّينت رئيسة الوفد، يف معرض إجابتها         -٤٥

واألشخاص املهمشني واألقليات، أن النساء اليمنيات عانني من التهميش ومـن اخـتالالت        
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وذكرت أنه كان لليمنيات دور بارز يف ثورة        . كبرية بني اجلنسني يف التعليم واحلياة السياسية      
سنب القـوة واجللَـد    وأهنن اكت،الشباب السلمية الشعبية، وبالتايل كان من الصعب جتاهلهن    

وأشارت أن اليمن اختـذ خطـوات       . للثبات يف جهودهن لتحقيق مجيع مطالبهن وحقوقهن      
لتحسني مكانة املرأة اليمنية وإشراكها بصورة فاعلة يف مجيع اجملاالت، لكنه مل يتمكن مـن               

املائة مـن   يف ٣٠ولكن النساء شكّلن . الوفاء جبميع التزاماته املتعلقة بتحقيق املساواة الكاملة  
  .مجيع مكّونات احلوار الوطين، واضطلعن بدور مهم يف العملية

ط الوفد الضوء على مشاركة النساء الفعالة يف مؤمتر احلوار الوطين الـذي أدى           وسلّ  -٤٦
 يف املائـة علـى      ٣٠إىل اعتماد قرار يقضي بأن تكون نسبة النساء يف مجيع سلطات الدولة             

والنـساء  . ا القرار من املشاركة بفعالية يف عملية التنميـة  وستتمكن النساء بفضل هذ   . األقل
  .هن يرؤسن تلك املنظمات يف بعض األحيانممثَّالت أيضاً يف منظمات اجملتمع املدين، و

واتُّخذت الكثري من التدابري حلماية الفتيات من أخطار الزواج املبكر، وحتديد سـن               -٤٧
ر جملس النواب مشروع قانون حيدد سن السابعة ، أق٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط . لألهلية للزواج 

وجيري العمل على اختـاذ خطـوات للتـرويج         . عشرة سناً دنيا، لكنه مل يصدر رمسياً بعد       
فقد نفّذت احلكومة واملنظمات غري احلكومية العديد من األنـشطة اهلادفـة إىل             . إلصداره

ن جملس النواب أن حيدد سـناً       ونتائج احلوار الوطين ملزمة وتقتضي م     . التوعية هبذه املشكلة  
وأعربت رئيسة الوفد عن ثقتها بأن ذلك اهلدف . لألهلية للزواج يف قانون األحوال الشخصية

سيتحقق بدعم من اجملتمع املدين واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل ووسائل            
  .اإلعالم العاملية

ؤسسة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنـسان      وذكر الوفد أن مشروع القانون املتعلق بامل        -٤٨
وبّين أن القانون حتماً سُيسّن قريبـاً،       . املنشأة وفقاً ملبادئ باريس ُعرض على جملس النواب       

  .بالتنسيق مع النواب، وبأن األحزاب السياسية لن تعترض عليه
، نثويـة األسيما تشويه األعضاء التناسلية      وفيما يتعلق بقضية العنف ضد املرأة، وال        -٤٩

وافقت احلكومة على إجراء دراسة عن العنف على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك العنـف                
. عنفاً ضد املرأة وقضية ذات أولويـة      األنثوية  واعُترب تشويه األعضاء التناسلية     . ضد الالجئني 

وكانت احلكومة قد أوقفت العاملني الصحيني الذين ميارسون تشويه األعـضاء التناسـلية             
  .عن العملة األنثوي
وبّين الوفد أن نتائج احلوار الوطين تساهم يف تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية،              -٥٠

ولكن احلكومة تواجه الكثري من التحديات، مثل       . وحتقيق املساواة يف توزيع الثروة والسلطة     
الـيت  وقد اعُتمدت اخلطة الوطنية لتشغيل الـشباب        . ارتفاع معدالت البطالة ومؤشر الفقر    

ويتضمن الربنامج املرحلي لالستقرار والتنمية عدداً من السياسات        .  وظيفة ١٥٠ ٠٠٠ توفر
  .وبرامج العمل اليت متنح األولوية خللق فرص عمل للشباب وتنمية املوارد البشرية
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. وُوضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية من أجل تعزيز اسـتقالل القـضاء              -٥١
 أحكاماً حتد من صالحيات وزير العدل يف املسائل املتعلقة بالقضاة،  ويتضمن مشروع التعديل  

وتوّسع صالحيات جملس القضاء األعلى، وتنص على نقل وظائف هيئة التفتيش القـضائي             
  .ومكتب النائب العام إىل جملس القضاء األعلى

وهو يفـرض العقوبـة يف أخطـر        .  دولة مل ُتلغ عقوبة اإلعدام     ٩٧واليمن من بني      -٥٢
وال يوجد يف القانون اليمين     .   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      متاشياً مع    اجلرائم،

وأنِشئت جلنة مبساعدة خرباء مـن األردن       . أي مادة جتيز فرض عقوبة اإلعدام على األحداث       
م  حمتَجزاً حمكوم عليهم باإلعدام ُيـشتبه يف كـوهن  ٢٥ومن أصل   . لضمان عدم إعدام األطفال   

وأعيد النظر يف األحكـام الـصادرة       دون سن الثامنة عشرة،     من بينهم   أطفاالً، تبّين أن ثالثة     
  .حقهم، مع أن الرئيس كان قد صّدق على تلك األحكام قبل أن ُتعاد إىل احملكمة العليا يف
ويوجد نساء يترأسن أيضاً حمـاكم     . وتشغل امرأة منصب نائب رئيس احملكمة العليا        -٥٣

  . ويشغلن مناصب يف حمكمة األحداثاستئناف،
والحظت الكويت املصاعب اليت يواجهها اليمن يف ضـمان اسـتقراره وأمنـه،               -٥٤

واخلطوات اإلجيابية املتخذة خالل احلوار الوطين، الذي ضّم مجيع اليمنـيني، مبـا يف ذلـك        
  .وقدمت الكويت توصية. األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين

تفيا بتوصيات مؤمتر احلوار الوطين اهلادفة إىل النهوض بوضـع املـرأة،            ورحبت ال   -٥٥
وشجعت اليمن على أن يواصل مواءمة سياساته وتشريعاته مع االلتزامات ذات الصلة املترتبة             

  .وقدمت التفيا توصيات. عليه مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
لقانون املتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان   والحظ لبنان عرض مشروع ا      -٥٦

  .وقدم توصيات. على الربملان، وإنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص
ورحبت ليبيا جبهود وزارة حقوق اإلنسان يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان              -٥٧

 ورحبت بتوصـيات    .بالتوافق مع مبادئ باريس، ووضع استراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان        
  .وقدمت ليبيا توصية. مؤمتر احلوار الوطين

والحظت ليتوانيا اجلهود املبذولة للقضاء على التمييز ضد املرأة، لكنها ظلت قلقـة               -٥٨
وأعربت عن قلقها أيضاً بشأن إعـدام األحـداث         . بشأن جرائم الشرف والزواج باإلكراه    

. عات غري احلكومية على الصحفيني واملدونني  اجلاحنني، وبشأن اعتداء السلطات العامة واجلما     
  .وقدمت ليتوانيا توصيات

والحظت ماليزيا اعتماد الربنامج املرحلي لالستقرار والتنمية، وجهود إنشاء مؤسسة            -٥٩
وأشـادت بـاجلهود املبذولـة لوضـع        . وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس      

  . وقدمت ماليزيا توصية.االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان
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وأشادت ملديف بالتزام اليمن بتحقيق السلم واالزدهار ملواطنيه، وبالتقـدم الـذي           -٦٠
أحرزه على صعيد حقوق اإلنسان، لكنها حثته على معاجلة املظامل، وضمان إجراء حتقيـق              

  .وقدمت توصيات. ارُتكبت يف السابقاليت شامل يف الفظائع 
ديق اليمن على عـدد مـن االتفاقيـات والربوتوكـوالت     وأشادت موريتانيا بتص    -٦١

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال         االختيارية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مثل       
،   العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            التمييز العنصري، و  

. طفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة      والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ال    
  .وقدمت موريتانيا توصيات

وحثت . والحظت املكسيك اجلهود املبذولة إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان          -٦٢
اليمن على منح األولوية الحترام حقوق اإلنسان يف الدستور اجلديد واالنتخابات الرئاسـية             

  .وقدمت املكسيك توصيات. املقبلة
وذكر اجلبل األسود أنه يشاطر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغلها بشأن فـرض               -٦٣

وسأل عن اخلطوات اليت اتُّخذت لتعديل قانون اجلرائم        . عقوبة اإلعدام على القُّصر يف اليمن     
وقدم اجلبل  . والعقوبات من أجل احلد من استخدام عقوبة اإلعدام وإلغاء تطبيقها على القُّصر           

  .ود توصياتاألس
وأشاد املغرب باجلهود املبذولة لوضع قانون إلنشاء مؤسسة وطنيـة مـستقلة حلقـوق        -٦٤

  .وقدم توصية. اإلنسان بالتوافق مع مبادئ باريس، وإنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص
وأشادت هولندا باليمن الختتامه بنجاح مؤمتر احلوار الوطين، الذي أشرك النـساء              -٦٥
ورحبت بااللتزام الشخصي الذي أعربت عنه وزيرة حقوق اإلنسان بإنشاء إطار           . الشبابو

  .وقدمت توصيات. زواج األطفالل املناهضحلقوق اإلنسان، ومبوقفها الفاعل 
وشجعت نيكاراغوا اليمن على مراعاة نتائج االستعراض الدوري الشامل يف احلوار             -٦٦

  .وقدمت توصيات. ين، مبا يف ذلك النساء والشبابالوطين، الذي شارك فيه اجملتمع املد
ورحبت النرويج مبؤمتر احلوار الوطين، الذي تضمن مشاركة الكثري مـن النـساء               -٦٧

وأعربت عن قلقها بشأن التقارير عن التمييز والعنف ضد تلك الفئات املستضعفة،            . والشباب
  .وقدمت النرويج توصيات. اجولعدم تصديق الربملان بعد على قانون يقترح سناً دنيا للزو

والحظت عمان اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عن طريق وضـع              -٦٨
. الكثري من االستراتيجيات واخلطط الوطنية للنهوض بالتعليم والتدريب وتـشغيل الـشباب           

  .وقدمت عمان توصية
 تدعيم املؤسسات الوطنيـة   وأشادت باكستان بالتدابري اإلدارية والقانونية اهلادفة إىل        -٦٩

وسلّمت بوجود حتديات، مبا فيها الفقر والبطالة ونقـص         . حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها   
  .وقدمت باكستان توصيات. اخلدمات الصحية
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وأعربت الفلبني عن ارتياحها اللتزام اليمن مبساعدة الالجئني واملهـاجرين، رغـم              -٧٠
ؤسساته وسياساته وبراجمه من أجـل تعزيـز حقـوق          حمدودية املوارد، وحتديثه املتواصل مل    

. وأشادت بإشراك النساء والشباب يف مؤمتر احلوار الوطين       . ومحايتها على حنو أفضل    اإلنسان
  .وقدمت توصيات

وأشادت بولندا بالتقّدم الذي أحرِز يف مؤمتر احلوار الوطين، وعلى صـعيد تعمـيم                -٧١
وأعربت عـن قلقهـا إزاء      .  وإجراءات منح اللجوء   التعليم االبتدائي والتكافؤ بني اجلنسني    

 العنف  مارسةضاء، والتقارير اليت تفيد مب    حاالت اإلعدام والقتل خارج إطار الق     ارتفاع عدد   
  .وقدمت بولندا توصيات. الفئات املستضعفةعلى 
والحظت الربتغال اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لدفع عملية تعزيز حقـوق اإلنـسان              -٧٢

  .وقدمت توصيات. سيما يف إطار املصاحلة الوطنية وبناء القدرات املؤسسية  والومحايتها،
وهنأت قطر اليمن على جناح مؤمتر احلوار الوطين اجلامع يف اعتماد الوثيقة الوطنية،               -٧٣

  .وقدمت توصيات. ورحبت باجلهود الرامية إىل وضع الربنامج املرحلي لالستقرار والتنمية
 كوريا جبهود تعزيز احلريات األساسية وإعمال حقوق اإلنسان،         واعترفت مجهورية   -٧٤
واعتربت أن التعاون الذي أبدته احلكومة بافتتـاح        . سيما عن طريق مؤمتر احلوار الوطين      وال

  .وقدمت توصيات. مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يشكّل منوذجاً لبلدان أخرى
هود اليمن يف التعاون على الصعيدين الـدويل        وأشادت اململكة العربية السعودية جب      -٧٥

. والوطين، مبا يف ذلك مع األمم املتحدة، وأثنت على إنشاء جلنة ملكافحة االجتار باألشخاص             
  .وقدمت توصيات

ورحبت السنغال باجلهود املبذولة لدفع عملية محاية حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا،              -٧٦
وسلطت الضوء على الربامج املعـّدة حتديـداً        . يةولتنفيذ الربنامج املرحلي لالستقرار والتنم    

وقدمت السنغال  .  أسر فقرية  الذين ينتمون إىل  لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة واألطفال      
  .توصيات

وبّين الوفد أنه سُيعاد النظر، يف ضوء نتائج احلوار الوطين، يف مشروع قانون العدالة                -٧٧
لصت جلنة أنِشئت هلذه الغايـة إىل أن مـشروع          وخ. االنتقالية الذي كان قد ُسحب سابقاً     

  .القانون سيستند إىل اإلنصاف واملصاحلة من أجل االمتثال للمعايري الدولية للعدالة اجلنائية
ومن حيث املبدأ، وافق اليمن دوماً على طلبات الزيارة الـيت يقـدمها املقـررون                 -٧٨

خالل اجلولة الـسابقة لالسـتعراض   البلد سادت الظروف االستثنائية اليت غري أن   . اخلاصون
وأكد اليمن أنـه    . الطلبات حلني االنتهاء من احلوار الوطين     أّدت إىل تأجيل    الدوري الشامل،   

  .يه املقررون اخلاصونئمستعد الستقبال الزيارات يف الوقت الذي يرت
تهاء وبّينت رئيسة الوفد، معلقةً على وسائل اإلعالم والصحافة يف البلد، أنه حال ان              -٧٩

جملس النواب من النظر يف مشروع قانون اإلعالم املرئي واملسموع، سيكون باإلمكان إنشاء             
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. الكثري من القنوات اإلذاعية والتلفزيونية اخلاصة، إىل جانب القنوات العامة واخلاصة القائمة           
وقد أظهرت احلكومة رغبة حقيقية يف تعزيز ومحاية حريات الـرأي والتعـبري والـصحافة               

وُتعزى بعض االنتـهاكات إىل طريقـة اسـتجابة         . عالم، وحق الوصول إىل املعلومات    واإل
أشخاص متنفّذين للنقد، وال تعكس سياسة أو ممارسة حكومية، واإلجراءات القضائية خيار            

  .ميكن اللجوء إليه يف هذه احلاالت
، وحتسني والحظت سنغافورة اجلهود املبذولة لتعزيز سيادة القانون، وإصالح القضاء        -٨٠

سيما يف املنـاطق الريفيـة والفئـات         مستويات املعيشة، ودعم األسر املتدنية الدخل، وال      
  .وقدمت سنغافورة توصيات. املستضعفة، وبرامج تدريب الشباب

على  وسألت سلوفاكيا عن التدابري اإلضافية املتوخاة من أجل إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام             -٨١
ها للوضع غري املُرضي الذي تعيشه النـساء، الـاليت ال يـزلن             وأعربت عن استنكار  . األحداث

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. يواجهن ممارسات متييزية، ودعت إىل اعتماد هنج أكثر استهدافاً
 إللغاء عقوبة اإلعـدام، عـن قلقهـا         من أقوى الّداعمني  وأعربت سلوفينيا، كوهنا      -٨٢

لى األحداث اجلاحنني، وتواُصل جتنيد األطفال      الستمرار تطبيق عقوبة اإلعدام حبكم الواقع ع      
  .وقدمت توصيات. يف القوات املسلحة يف اليمن

ولفتت الصومال االنتباه بشكل خاص إىل التماسك االجتماعي واالستقرار يف اليمن             -٨٣
  .وقدمت توصيات. ملا هلما من تأثري مباشر عليها

التنمية، واملـؤمتر الـوطين حلقـوق       وأشادت إسبانيا بالربنامج املرحلي لالستقرار و       -٨٤
أن يتضمن الدسـتور  يف وأعربت عن أملها   . اإلنسان، واالستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان    

. اجلديد احلقوق واحلريات األساسية اليت ستشكّل األساس للـسلم واالسـتقرار الـدائمني            
  .وقدمت إسبانيا توصيات

 السامية حلقوق اإلنسان يف اليمن،      ورحبت دولة فلسطني بافتتاح مكتب للمفوضية       -٨٥
والحظت فلسطني أيضاً اخلطوات    . واستعداد اليمن التعاون مع آليات األمم املتحدة املختلفة       

املتخذة لضمان حرية الرأي والتعبري، والتقدم احملرز يف ميدان التعليم، وحتقيق املـساواة بـني      
  .وقدمت توصيات. اجلنسني

اختتام عملية احلوار الوطين، وأثىن عليه لعقده املؤمتر األول         وهّنأ السودان اليمن على       -٨٦
، ولسعيه إلنشاء آليات وطنية للرصد، مثل       ٢٠١٢ديسمرب  /حلقوق اإلنسان يف كانون األول    
  .وقدم السودان توصيات. املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

فيـذ  ورحبت السويد بالعمل الذي تضطلع به وزارة حقوق اإلنسان من أجـل تن              -٨٧
وطلبت املزيد مـن املعلومـات بـشأن        . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

 قوامـة سيما فيما يتعلق باملمارسات التمييزية، مثـل       اإلجراءات املتخذة يف ذلك اجملال، وال     
  .وقدمت السويد توصيات. الرجال على النساء
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 سيما فيما يتعلـق    ، وال قانوناً وممارسةً أة  وأعربت سويسرا عن القلق إزاء التمييز ضد املر         -٨٨
والحظت أن الـيمن أعـرب      . بالزواج والطالق وحضانة األطفال واملرياث والعنف املرتيل      
  .وقدمت سويسرا توصيات. مؤخراً عن استعداده لالنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية

 صعيد القـضايا ذات     ورحبت تايلند بالتقدم الذي أحرزه مؤمتر احلوار الوطين على          -٨٩
والحظت التدابري املتخذة للتصدي لالنتهاكات اليت وقعت يف املاضـي، والتقـدم            . األولوية

وأعربت عن تقديرها جلهود النهوض حبقـوق املـرأة، ولكنـها    . احملرز يف دفع العملية قُُدماً  
  .وقدمت تايلند توصيات. استمرار وجود حتديات أشارت إىل

لتحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف املاضي، واملوافقة على إنـشاء          ورحبت تونس جبهود ا     -٩٠
. مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان، وافتتاح مكتب للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف اليمن

  .وقدمت توصيات
وأشادت تركيا باجلهود املبذولة لتعزيز دور املرأة، وترسيخ سيادة القانون، ومكافحة           -٩١

ت الضوء على إنشاء آلية وطنية حلقوق اإلنسان، والشراكة املتنامية مع           وسلط. الفقر والفساد 
  .وقدمت تركيا توصية. اجملتمع املدين، والتعديالت التشريعية اإلجيابية

ورحبت تركمانستان بالتدابري املتخذة لتقوية البنية التحتية املؤسسية من أجل تعزيز             -٩٢
  .وقدمت توصيات.  االجتار بالبشرحقوق اإلنسان، وبإنشاء جلنة وطنية ملكافحة

وأشادت اإلمارات العربية املتحدة باختتام مؤمتر احلوار الوطين بنجـاح، ومبوافقـة              -٩٣
  .وقدمت توصيات. احلكومة على إنشاء مكتب حلقوق اإلنسان يف العام نفسه

اكات والحظت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية استمرار حدوث انته           -٩٤
وأعربت عن قلقها بشأن استمرار فرض عقوبة اإلعدام، وإعدام القُـّصر           . خطرية حلقوق اإلنسان  

  .وقدمت توصيات. بشكل غري قانوين، وانتهاك حقوق اإلنسان على يد القوات احلكومية
وشجعت الواليات املتحدة األمريكية اليمن على مواصلة جهوده لضمان احلفـاظ             -٩٥

وأعربت عـن  . الشباب ومشاركتهم يف العمليات االنتقالية واحلياة العامةعلى متكني النساء و 
قلقها بشأن العنف ضد املرأة والصحفيني، وجتنيد األطفال يف اجلماعات املسلحة، واستمرار            

  .وقدمت توصيات. حبس األشخاص الذين احتجزهم النظام السابق
العدالة االنتقالية واملصاحلة   وسلطت أوروغواي الضوء على التقدم احملرز على صعيد           -٩٦

الوطنية، وتدعيم اإلطار املؤسسي من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، واإلجـراءات املتخـذة             
ملكافحة االجتار بالبشر، والتشريعات اجلديدة اليت تدعم سيادة القانون، والسياسات العامـة            

  .وقدمت أوروغواي توصيات. املصممة خلفض مؤشر الفقر ومعدل البطالة
وأشادت أوزبكستان بتعاون اليمن مع هيئات املعاهدات، والتصديق على عدد مـن          -٩٧

ورحبت باخلطوات املتخذة لتدعيم اإلطار القـانوين، وبوضـع         . معاهدات حقوق اإلنسان  
استراتيجيات وطنية حلقوق اإلنسان وملكافحة االجتار بالبشر، وبالتدابري املتخـذة إلنـشاء            

  .وقدمت أوزبكستان توصيات. مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
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سيما  الضوء على املبادرات الرئيسية، وال    )  البوليفارية -مجهورية  (وسلطت فرتويال     -٩٨
والحظت استعداد اليمن استقبال الالجئني     . احلوار الوطين، اهلادفة إىل تعزيز السلم واملصاحلة      

  .وقدمت توصية. جراءمن القرن األفريقي، ودعت اجملتمع الدويل إىل دعم هذا اإلالقادمني 
وأشادت فييت نام باليمن ألمور منها حفاظه على األمن واالسـتقرار، والعدالـة               -٩٩

االنتقالية، وبذله املزيد من اجلهود إلضفاء الطابع املؤسسي على آليات حقـوق اإلنـسان،              
وحتسني الرعاية االجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، والتزامه حبمايـة حقـوق الفئـات             

  .وقدمت توصيات. ملستضعفةا
وأعربت أفغانستان عن تقديرها للتدابري اإلجيابية اليت اختذها اليمن، مبا فيها إنـشاء               -١٠٠

آلية وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وتنسيق الشراكات بني اهليئات احلكومية والقطاع اخلاص 
  .وقدمت توصيات. واملنظمات الدولية واجلهات املاحنة

 وفقـاً للمعـايري     ٢٠٠٩جلزائر اإلصالحات التشريعية املنفَّذة منذ عام       والحظت ا   -١٠١
الدولية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، وجهود احلكومة لوضـع اسـتراتيجيات وبـرامج              

وأشادت . للنهوض باحلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية، على الرغم من حمدودية املوارد     
  .وقدمت توصيات. لقضاء وكفاءتهاجلزائر بإجراءات تعزيز استقالل ا

. وشجعت األرجنتني اليمن على مواصلة تعزيز العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنيـة            -١٠٢
وأشادت بإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، وأعربت عن أملها بأن ُيعتمد مشروع 

  .وقدمت توصيات. القانون املتعلق هبذا املوضوع قريباً
. حظت أستراليا أن العملية االنتقالية تتيح فرصة لتعزيز محاية حقـوق اإلنـسان            وال  -١٠٣

 عقوبة اإلعدام، ولالدعاءات بارتكاب قوات األمن       اللجوء إىل وأعربت عن قلقها الستمرار     
  .وقدمت أستراليا توصيات. وجهات غري تابعة للدولة النتهاكات، وللتمييز ضد املرأة

بري واإلصالحات اهلادفة إىل تدعيم اإلطار القانوين يف اليمن         ورحبت أذربيجان بالتدا    -١٠٤
من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وبالشراكات اليت يقيمها اليمن مع اآلليـات غـري               

. احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، وبإنشاء مكتب حلقوق اإلنسان تابع لألمـم املتحـدة            
  .وقدمت أذربيجان توصية

 كـانون   ١٠ و ٩ يوميين بعقد املؤمتر الوطين األول حلقوق اإلنسان        ورحبت البحر   -١٠٥
ة إىل  فورحبت باعتماد عدد من التدابري واإلصالحات القانونية اهلاد       . ٢٠١٢ديسمرب  /األول

  .وقدمت البحرين توصيات. القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
سسات عن طريق افتتاح مكاتب     وأشادت بنغالديش باإلجراءات املتخذة لتدعيم املؤ       -١٠٦

حلقوق اإلنسان، وعن طريق إنشاء إدارات عامة حلقوق اإلنسان ومحاية األسرة والنـهوض             
والحظت التقدم احملرز يف زيادة التحاق الفتيات باملـدارس،         . باملرأة يف العديد من الوزارات    

  .ووضع استراتيجية لزيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل
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كا بتمتني التعاون مع آليات األمم املتحدة، وجهود تعزيز دور املـرأة            ورحبت بلجي   -١٠٧
وقدمت .  عقوبة اإلعدام، ودعت إىل إلغائها     اللجوء إىل وأعربت عن قلقها بشأن     . يف اجملتمع 
  .توصيات
 جلنة مستقلة للتحقيق يف انتـهاكات       ٢٠١١وأشادت بوتان باليمن إلنشائه يف عام         -١٠٨

.  املتخذة للقضاء على التمييز ضد املـرأة واسـتغالل األطفـال           حقوق اإلنسان، وللتدابري  
  .وقدمت بوتان توصية. والحظت أن الفقر والبطالة يشكّالن حتديني كبريين

وأعربت بوتسوانا عن قلقها للتقارير اليت تفيد حبدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا   -١٠٩
معيـات والتجمـع الـسلمي،      يف ذلك فرض قيود على حرية التعبري والدين وتكـوين اجل          

والتعذيب، وبتر األطراف، والعنف املرتيل، واالجتار بالنساء واألطفال، واستخدام األطفـال           
  .وقدمت بوتسوانا توصيات. اجلنود، واالعتقاالت التعسفية

وأشادت الربازيل باجلهود املبذولة لتحقيق االستقرار يف املرحلة االنتقالية، وإعـادة             -١١٠
 املسلحة، وضمان مشاركة سياسية موسعة يف مؤمتر احلوار الوطين، والتصدي           هيكلة القوات 

وشجعت على مواصلة جهود متكني املرأة وحتقيـق        . للتحديات أمام ضمان استقالل القضاء    
  .وقدمت الربازيل توصية. استقالهلا املايل، ومكافحة االجتار بالبشر

وقدمت رئيسة الوفد توضيحاً بشأن محاية األطفال من جتنيدهم أو استخدامهم غري              -١١١
املشروعني على يد القوات املسلحة، وذكرت أن العمل جارٍٍ على مراجعة اإلجراءات وحالة             

وقد أنشئت جلنة وزارية للنظر يف القرارات املتعلقة بتدابري حظر إشراك األطفـال يف              . التنفيذ
وسُيسّرح مـن   . واتُّخذت خطوات لتحديد أعمار األطفال الذين ُجندوا      . املسلحةاملنازعات  

  . من أفراد القوات املسلحة ويعاد تأهيلهةكان دون السن القانوني
وعلى الرغم من بذل جهود متزايدة خالل األعوام األخرية إلدماج املنظور اجلنساين              -١١٢

لعوامل املختلفة، ومنها االجتماعية واالقتصادية     يف برامج تطوير التعليم، ال تزال جمموعة من ا        
والثقافية، تعوق سرعة حتقيق هنضة تعليمية متكاملة تليب احتياجات التنمية، وتقـضي علـى              
التفاوتات الشاسعة واملستمرة بني اجلنسني من حيث الوصول إىل التعليم االبتدائي والتعلـيم             

  .على مجيع املستويات
ف اإلمنائية لأللفية، وضع اليمن خططاً وطنية للحد من الفقـر،           وفيما يتعلق باألهدا    -١١٣

  .وضمان حتقيق تعميم التعليم االبتدائي يف املوعد احملدد
وكرر الوفد شكره وامتنانه لرئاسة الدورة وملمثلي الدول األعضاء علـى املناقـشة               -١١٤

  . التنظيم املمتازاملثمرة خالل احلوار التفاعلي، وألمانة االستعراض الدوري الشامل على
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  : اليمنحتظى التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة أدناه بتأييد  -١١٥

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة           -١-١١٥
  ؛)بوتسوانا(

مجهوريـة  (سي  التعجيل بعملية التصديق على نظام روما األسا        -٢-١١٥
  ؛)كوريا
التصديق على نظام روما األساسي الذي وقّع عليـه الـيمن يف              -٣-١١٥
  ؛)فرنسا(، ومواءمة تشريعاته مع مجيع االلتزامات املتعلقة هبذا النّص ٢٠٠٠ عام

التصديق على نظام روما األساسي، واختاذ التـدابري الالزمـة            -٤-١١٥
  ؛)سراسوي(لضمان تنفيذه يف التشريعات الوطنية 

االنضمام إىل نظام روما األساسـي للمحكمـة        /التصديق على   -٥-١١٥
اتفاق اجلنائية الدولية، وتنفيذه تنفيذاً كامالً على املستوى الوطين، واالنضمام إىل           

 ؛)سلوفاكيا (امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا

يعاً إىل نظـام    التعجيل بالعملية التشريعية املتعلقة باالنضمام سر       -٦-١١٥
اتفاق امتيازات احملكمـة اجلنائيـة      روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و     

  ؛)أوروغواي (الدولية وحصاناهتا
التعجيل بعملية التصديق على نظام روما األساسي، ومواءمـة           -٧-١١٥

تشريعاته مع مجيع االلتزامات املترتبة عليه يف إطار نظام روما األساسي، مبـا يف              
 تضمينها تعريف نظام روما األساسي للجرائم ومبادئه العامة، فضالً عـن            ذلك

  ؛)التفيا(اعتماد أحكام متكّنه من التعاون مع احملكمة 
ضمان التحقيق مع قوات األمن واألطراف غري التابعـة للدولـة             -٨-١١٥

املسؤولة عن ارتكاب تعديات على حقوق اإلنسان، مبا فيهـا انتـهاكات حقـوق              
، ومالحقة مرتكبيها قضائياً إذا استدعى األمر، والتصديق        ٢٠١١  عام اإلنسان يف 

  ؛)أستراليا(على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
اتفاقية القضاء على مجيع    من  ) ١(٢٩املادة   رفع التحفظات على    -٩-١١٥

  ؛)بلجيكا (أشكال التمييز ضد املرأة
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      اتفاقية القضاء االنضمام إىل     -١٠-١١٥

  ؛)أستراليا(
__________ 

 .حرر االستنتاجات والتوصياتمل ُت  **  
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االتفاقية الدوليـة   مواصلة بذل اجلهود من أجل التصديق على          -١١-١١٥
، فضالً عـن الـصكوك الدوليـة        حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     

  ؛)األرجنتني(الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت ليس البلد طرفاً فيها بعد 
ريعات وطنية حتظر مجيع أشـكال العنـف املـرتيل          اعتماد تش   -١٢-١١٥

  ؛)الكونغو(والتمييز ضد النساء والفتيات قانوناً وممارسة 
النّص قانوناً على حتديد سن دنيا لقبول الزواج من أجل وضع             -١٣-١١٥

  ؛)إسبانيا(حد للزواج املبكر للفتيات 
تنقيح قانون الزواج لينص علـى معاملـة النـساء والرجـاء              -١٤-١١٥

  ؛)تشاد(الزواج إطار التساوي يف ب
اعتماد القانون اجلديد الذي يقترح سناً دنيا للزواج على وجه            -١٥-١١٥

 ؛)النرويج(األولوية، وحظر الزواج باإلكراه يف مجيع احلاالت 

تعديل قانون األحوال الشخصية ملواءمته مع املعايري الدوليـة،           -١٦-١١٥
 والتحقيق يف العنف داخل األسر، وحظر       وضمان محاية النساء من العنف املرتيل     

 ؛)اجلمهورية التشيكية(الزواج باإلكراه يف مجيع احلاالت 

إلغاء األحكام الـيت تقّيـد      ب قانون الصحافة واملطبوعات  تعديل    -١٧-١١٥
  ؛)ليتوانيا(حقوق الصحفيني وتفرض عقوبات مفرطة 

ـ           -١٨-١١٥ ار االنتهاء من إجراءات عرض مشروع قانون مكافحـة االجت
  ؛)البحرين(بالبشر على الربملان ملناقشته وإقراره يف أقرب وقت ممكن 

مواصلة جهود اعتماد وتنفيذ تدابري تشريعية وإداريـة لتعزيـز           -١٩-١١٥
  ؛)شيلي(حقوق الطفل ومحايتها 

عدم ادخار أي جهد للتعجيل بكفالة حقـوق الطفـل علـى              -٢٠-١١٥
  ؛)غواتيماال(املستوى الدستوري 

عجيل بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً ملبـادئ          الت  -٢١-١١٥
  ؛)تونس(باريس 
التعجيل بعملية إنشاء املؤسسة الوطنية حلماية حقوق اإلنـسان           -٢٢-١١٥

  ؛)الكونغو(وفقاً ملبادئ باريس 
التعجيل بالعملية التشريعية اهلادفة إىل إنشاء مؤسـسة وطنيـة            -٢٣-١١٥

باريس، باالستفادة مما تقّدمه املفوضية الـسامية   حلقوق اإلنسان متاشياً مع مبادئ      
  ؛)أوروغواي(حلقوق اإلنسان من دعم ومساعدة 
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مواصلة جهوده إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان          -٢٤-١١٥
متاشياً مع مبادئ باريس، واختيار أعضاء جملس اإلدارة واملوظفني على أسـاس            

 ؛)الدامنرك(اجلدارة 

اءات إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان متاشياً       مواصلة إجر   -٢٥-١١٥
  ؛)العراق(مع مبادئ باريس 

عدم ادخار أي جهد للتعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة            -٢٦-١١٥
  ؛)غواتيماال(حلقوق اإلنسان 

اإلنسان يف الدسـتور اجلديـد،      تتعلق حبقوق   إدراج ضمانات     -٢٧-١١٥
ن، مدعومةً بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق      وتنفيذ استراتيجية وطنية حلقوق اإلنسا    

  ؛)فرنسا(اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس 
إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان متاشياً مع مبادئ           -٢٨-١١٥

رصد حقوق اإلنسان يف البلـد  جمال على النتائج يف   قائمة  باريس، وتعزيز عملية    
 ؛)أملانيا(بأسره 

كمال إنشاء املؤسسة الوطنية حلقـوق      اختاذ اخلطوات الالزمة إل     -٢٩-١١٥
  ؛)كينيا(على أمت وجه، متاشياً مع مبادئ باريس عملها اإلنسان، وضمان 

إنشاء مؤسسة وطنية حلماية حقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس           -٣٠-١١٥
  ؛)نيكاراغوا(على الفور 

تكثيف جهوده إلنشاء مؤسسته الوطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً           -٣١-١١٥
  ؛)الفلبني( باريس ملبادئ
تعزيز اجلهود الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلماية حقـوق             -٣٢-١١٥

نطـاق محايـة حقـوق      توسيع  اإلنسان متتثل امتثاالً تاماً ملبادئ باريس من أجل         
  ؛)بولندا(اإلنسان يف مجهورية اليمن 

اعتماد تشريعات واستراتيجيات وخطط عمل وطنية ومبادرات         -٣٣-١١٥
  ؛)األردن(ان معنية حبقوق اإلنسان وإنشاء جل

التعجيل بتسمية أعضاء جلنة التحقيق الوطنية، فضالً عن جلنـة            -٣٤-١١٥
  ؛)الربتغال(املصاحلة، وجلنة نظر ومعاجلة قضايا األراضي، وجلنة اإلدارة العامة 

مواصلة جهود تدعيم القاعدة املؤسسية والقانونية يف جمال تعزيز           -٣٥-١١٥
  ؛)أوزبكستان(محايتها حقوق اإلنسان و

اختاذ املزيد من التدابري االستباقية ملواصلة تعزيز وضع حقـوق            -٣٦-١١٥
اإلنسان يف البلد، ووضع آلية لرصد انتهاكات حقـوق اإلنـسان وتـسجيلها             

  ؛)أفغانستان(
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مواصلة اإلصالحات الشاملة اليت التزم هبا اليمن يف جماالت بناء            -٣٧-١١٥
رسيخ سيادة القـانون، وتعزيـز حقـوق اإلنـسان          مؤسسات قوية وفعالة، وت   

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(
وضع خطة عمل شاملة وتنفيذها من أجل مواصـلة النـهوض             -٣٨-١١٥

  ؛)مجهورية كوريا(حبقوق املرأة وتعزيزها 
إنشاء إطار مؤسسي حيمي حقوق الطفـل ويـضمن إعماهلـا             -٣٩-١١٥

  ؛)السنغال(
ية إىل النهوض حبماية حقـوق اإلنـسان        مواصلة اجلهود الرام    -٤٠-١١٥

  ؛)أذربيجان(وتعزيزها يف البلد 
نشر ثقافة حقوق اإلنسان بني موظفي إنفاذ القـانون ومجيـع             -٤١-١١٥

  ؛)املغرب(شرائح اجملتمع اليمين عن طريق برامج التدريب والتوعية 
اعتماد مجيع التدابري اهلادفة إىل ضمان امتثال السياسة الوطنيـة            -٤٢-١١٥

امتثاالً تاماً لاللتزامات املترتبة عليه مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال             
  ؛)سلوفاكيا(التمييز ضد املرأة 

تعزيز التعاون مع منظومة هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة        -٤٣-١١٥
التابعة لألمم املتحدة عن طريق تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات واالسـتعراض           

  ؛)اجلبل األسود(الدوري الشامل 
تعزيز تعاونه مع اإلجراءات اخلاصة التابعـة جمللـس حقـوق             -٤٤-١١٥

مع طلبات الزيارة املعلقة، والنظر يف توجيـه        التعاطي اإلجيايب   اإلنسان عن طريق    
  ؛)التفيا(دعوة دائمة إىل مجيع أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

ظمات الدولية حلقوق اإلنـسان،     نتعزيز التعاون بني اليمن وامل      -٤٥-١١٥
سيما األمم املتحدة، وزيادة التفاعل مع منظمات اجملتمـع املـدين الدوليـة              وال

  ؛ )مصر(واحمللية 
ضمان متتع الرجال والنساء حبقوقهم اإلنسانية على قدم املساواة   -٤٦-١١٥

  ؛)تشاد(
أة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم التمييـز ضـد املـر             -٤٧-١١٥

 ؛)اجلمهورية التشيكية(

الفئات املستضعفة مـن    مواصلة اجلهود يف ميدان تعزيز حقوق         -٤٨-١١٥
سيما األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة، ومحايـة تلـك           السكان، وال 

  ؛)جيبويت(احلقوق 
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محاية حقوق اإلنسان للسكان كافة، وال سيما أكثـر الفئـات             -٤٩-١١٥
طفال واألقليات، وتعزيز تلك احلقوق وإدراجهـا يف        استضعافاً مثل النساء واأل   

  ؛)كولومبيا(عملية مراجعة الدستور املرتقبة 
مواصلة جهوده لضمان وصول مجيع الناس يف كل أراضي البلد            -٥٠-١١٥

إىل الرعاية الصحية، دون متييز على أساس نوع اجلنس أو األصل االجتمـاعي             
  ؛)جيبويت(

نيات باحلقوق ذاهتا الـيت يتمتـع هبـا         ضمان متتع النساء اليم     -٥١-١١٥
املشاركة يف احلياة السياسية على قدم املـساواة مـع          يف  الرجال، وتعزيز حقهن    

  ؛)سويسرا(اجلنساين نظرائهن الرجال، ومحايتهن من التمييز والعنف 
إشراك النساء يف مجيع جوانب احلياة الـسياسية واالقتـصادية            -٥٢-١١٥

  ؛)موريتانيا(واالجتماعية 
مراعاة حقوق اإلنسان يف العملية الدستورية، وال سيما حقوق           -٥٣-١١٥

  ؛)أستراليا(النساء والفئات املهمشة أو املستضعفة 
لعهد الدويل  تنقيح التشريع املتعلق بعقوبة اإلعدام حبيث ميتثل ل         -٥٤-١١٥

، وحتديداً ضمان عدم تطبيق عقوبـة اإلعـدام     اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
  ؛)سلوفينيا( القُّصر على
وضع حد مبوجب القانون لإلعدام رمجاً، وتقليص عدد اجلرائم           -٥٥-١١٥

اليت يعاقَب مرتكبوها باإلعدام، باستثناء عقوبة اإلعـدام يف اجلـرائم املتعلقـة             
  ؛)إسبانيا(باملخدرات 

، فيمـا   صّدق عليها الـيمن   احترام اتفاقية حقوق الطفل، اليت        -٥٦-١١٥
  ؛)بلجيكا(إلعدام يتعلق بعقوبة ا

تقليص عدد اجلرائم اليت يعاقَب مرتكبوها باإلعـدام، وذلـك            -٥٧-١١٥
اليمن صدق عليه   ، الذي   لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     امتثاالً ل 

  ؛)بلجيكا(
تعليق تنفيذ أحكام اإلعدام على َمن تكون أعمـارهم موضـع             -٥٨-١١٥

حديد سن املتهمني املشتبه يف كوهنم قُـّصراً        شك، والنظر يف إنشاء جلنة خاصة لت      
  ؛)إسبانيا(وقت ارتكاب اجلرمية 

اختاذ تدابري ملكافحة االختفاء القسري، والتوقيف اجلماعي دون          -٥٩-١١٥
  ؛)شيلي(أمر حمكمة، واالحتجاز التعسفي دون توجيه هتم 
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و  اجلهود الرامية إىل القضاء التام على جتنيد األطفال أ         مضاعفة  -٦٠-١١٥
  ؛)إيطاليا(استخدامهم من جانب القوات املسلحة واجلماعات املسلحة 

ضمان سالمة األطفال، وال سيما باختاذ خطوات حلمايتهم مـن            -٦١-١١٥
  ؛)إريتريا(املشاركة يف املنازعات املسلحة 

تجنيد األطفـال   على وضع حّد ل   على سبيل األولوية،    العمل،    -٦٢-١١٥
 من جانب القـوات احلكوميـة واجلماعـات         واستخدامهم يف القوات املسلحة   

  ؛)سلوفينيا(املسلحة التابعة للمعارضة، وتسريح اجملّندين منهم 
التنفيذ التام خلطة العمل اليت اعُتمدت بشأن جتنيد األطفـال يف             -٦٣-١١٥

القوات املسلحة، ومراعاة التوصيات ذات الصلة اليت قدمها األمـني العـام يف             
  ؛)سلوفينيا(ل والصراعات املسلحة تقريره السنوي عن األطفا

اختاذ خطـوات   بمواصلة أنشطة محاية حقوق األطفال وتعزيزها         -٦٤-١١٥
للقضاء على التجنيد واالستخدام غري املشروعني لألطفال اجلنود، ومنها علـى           

الواليـات املتحـدة    (سبيل املثال تنفيذ خطة العمل املتعلقة باألطفال اجلنـود          
  ؛)األمريكية

املمـارس  والعنف  اجلنساين  كثيف التحقيق يف حاالت العنف      ت  -٦٥-١١٥
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الصحفيني على 
محاية النساء واألطفال على حنو أفضل من مجيع أشكال العنف،            -٦٦-١١٥

  ؛ )بلجيكا(مبا فيها العنف املرتيل 
ة، تكثيف اجلهود الرامية إىل وضع حد للعادات التقليدية الضار          -٦٧-١١٥

  ؛)بوتسوانا(وجتنيد األطفال اجلنود األنثوية مثل تشويه األعضاء التناسلية 
تعزيز التدابري الالزمة للقضاء على املمارسات التقليدية الـضارة،     -٦٨-١١٥
 لألطفـال   ة والنفسي ةالبدنيبالعافية  سيما اليت تؤثر على الفتيات، واليت تضر         وال

  ؛)غوايوأور(عموماً 
ممارسة تشويه األعضاء   باستئصال   أي جهد للتعجيل     عدم ادخار   -٦٩-١١٥

، باالستفادة من مجيع التدابري املتاحة، ومنها على سبيل املثـال           األنثويةالتناسلية  
  ؛)غواتيماال(القانون اجلنائي والسياسات ومحالت التوعية، وغريها 

اختاذ تدابري فعالة لوضع حد للتمييز على أساس نوع اجلـنس،             -٧٠-١١٥
 ضمان احلماية الكاملة حلقوق املرأة، بطرق منها احلد من املمارسـات            من أجل 

املرتيل، مبا يف ذلك    وجترمي العنف   ،  األنثويةالضارة، مثل تشويه األعضاء التناسلية      
  ؛)أملانيا(اإليذاء اجلنسي واالغتصاب الزوجي 
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مواصلة جهوده لبناء قدرات الشرطة والسلطات األخـرى يف           -٧١-١١٥
، وإدراج جدول األعمال املتعلق بقرار جملس األمن التـابع          اجلنساينجمال العنف   

  ؛)السويد( يف هذه اجلهود ١٣٢٥لألمم املتحدة 
اختاذ تدابري حلماية النساء والفتيات من العنف املرتيل، وضـمان       -٧٢-١١٥

  ؛)ليتوانيا(إجراء حتقيقات كاملة يف أعمال العنف هذه وحماسبة املسؤولني عنها 
كثيف اجلهود من أجل وضع حد للممارسات التمييزية، مثـل     ت  -٧٣-١١٥

جي والعنـف املـرتيل     وجترمي االغتصاب الزو  ،  األنثويةتشويه األعضاء التناسلية    
  ؛)إسبانيا(

اعتماد املزيد من التدابري للحد من التمييز ضد املرأة وتنفيـذها،             -٧٤-١١٥
 على املمارسات الضارة    ومنع حاالت العنف ضد املرأة ومعاقبة مرتكبيها، والقضاء       

  ؛)إيطاليا(مثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والزواج املبكر والزواج باإلكراه 
ضمان االحترام الكامل حلقوق املرأة، والقضاء على املمارسات          -٧٥-١١٥

جي، واألشكال  األنثوية واالغتصاب الزو  الضارة، مثل تشويه األعضاء التناسلية      
ملرتيل، وذلك امتثاالً التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال    األخرى من العنف ا 

  ؛)تايلند(التمييز ضد املرأة 
مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييـز            -٧٦-١١٥

  ؛)تونس(والعنف ضد املرأة 
نشر تعليمات واضحة بشأن استخدام القوة خالل املظـاهرات           -٧٧-١١٥

وق اإلنسان، وضمان إدراج أفضل املمارسات يف جمال        وفقاً للمعايري الدولية حلق   
 ؛)اجلمهورية التشيكية(حقوق اإلنسان يف تدريب موظفي إنفاذ القانون 

إنشاء نظام رصد وطين فعال لضمان محاية احملَتجزين طيلة فترة            -٧٨-١١٥
االحتجاز عن طريق احلد األدىن من الضمانات لألشخاص املسلوبة حريتهم، كما           

  ؛)املكسيك( القانون الدويل ينص عليها
إنشاء جلنة للتحقيق يف االدعاءات بانتهاك حقوق اإلنـسان يف            -٧٩-١١٥
اململكة املتحـدة   (، وضمان تقدمي مجيع مرتكيب االنتهاكات للعدالة        ٢٠١١ عام

  ؛)لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
ـ        متاشي  ضمان    -٨٠-١١٥ ع أداء قوات األمن التابع للدولة وسـلوكها م

الدولة يف مجيع حاالت التعسف يف استخدام القـوة أو          وحتقيق  القانون الدويل،   
املتورطني فيها، وال سيما يف القـضايا الـيت   ومعاقبة االستخدام غري املتناسب هلا  

  ؛)املكسيك(تتعلق باحملتجني السلميني أو املتظاهرين املدنيني 
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سني وضع  إجراء حتقيق مستقل وشفاف وموضوعي من أجل حت         -٨١-١١٥
  ؛)ملديف(حقوق اإلنسان عن طريق جلنة التحقيق 

تفعيل جلنة التحقيق، كوهنا آلية مهمة، بطرق منـها التعجيـل             -٨٢-١١٥
، وحماسـبة مـرتكيب     ٢٠١١بتعيني أعضائها، من أجل النظر يف أحداث عـام          

  ؛)تايلند(انتهاكات حقوق اإلنسان 
نتقالية وفقاً للمعـايري    إنشاء إطار مناسب للمصاحلة والعدالة اال       -٨٣-١١٥

الدولية واملمارسات اجليدة، ومتاشياً مع توصيات مؤمتر احلوار الوطين وتقريـر            
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وبإدراج تشريعات فعالـة فيمـا         
يتعلق بالعدالة االنتقالية وتعيني أعضاء اللجنة املستقلة للتحقيق يف االدعـاءات           

ت األمن احلكوميـة خـالل أحـداث    إلنسان اليت ارتكبتها قوابانتهاك حقوق ا  
  ؛)هولندا (٢٠١١ عام
التعجيل بإصدار قانون العدالة االنتقالية وقانون املصاحلة الوطنيـة           -٨٤-١١٥

  ؛)موريتانيا(
مواصلة جهوده لإلسراع يف اعتماد قانوَني العدالـة االنتقاليـة       -٨٥-١١٥

  ؛)اغوانيكار(واملصاحلة الوطنية وتنفيذمها 
عملية االنتقال السياسي،   إطار  مواصلة تعزيز سيادة القانون يف        -٨٦-١١٥

بطرق منها ضمان مستويات أعلى من الفعالية والشفافية يف النظـام القـضائي             
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

 ؛)اليابان(بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون   -٨٧-١١٥

استعادة األمن وحتقيـق املـصاحلة      مواصلة اجلهود الرامية إىل       -٨٨-١١٥
الوطنية، باعتبارمها شرطني ألي مشروع وطين يهدف إىل تعزيز حقوق اإلنسان           

  ؛)اجلزائر(
  ؛)موريتانيا(اعتماد سياسة حكم رشيد أكثر فعالية وصرامة   -٨٩-١١٥
مواصلة تعزيز سيادة القانون عن طريق إصالح القضاء وحتسني           -٩٠-١١٥

  ؛)رةسنغافو(إنفاذ القانون 
مواصلة مساعي املصاحلة الوطنية من أجـل اسـتعادة األمـن             -٩١-١١٥

  ؛)السودان(اليمن أحناء مجيع واالستقرار يف 

منح املزيد من الزخم لإلصالحات اهلادفة إىل النهوض بـسيادة            -٩٢-١١٥
القانون وحقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية املتكاملة، وبالتايل تعزيـز األمـن           

 ؛)تركيا(والرفاه على الصعيد الوطين واالستقرار 
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مواصلة جهوده لتهيئة بيئة توائم بني ممارسة مواطنيه حلقـوقهم            -٩٣-١١٥
واحلفاظ على أمن البلد وسالمته، وكذلك مواصلة جهوده الرامية إىل احلفـاظ            

 -مجهوريـة   (فرتويـال   (على النظام العام ومحاية املمتلكات العامـة واخلاصـة          
  ؛))البوليفارية

ضمان إيالء اهتمام خاص للقضايا الـيت يكـون فيهـا سـن               -٩٤-١١٥
األحداث اجلاحنني املزعومني حمل خالف، مع التقّيد بالقـانون الـدويل حلقـوق       

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلنسان تقّيداً كامالً 

وضع حد ألي شكل من أشكال التمييز ضد املرأة، يف املمارسة             -٩٥-١١٥
لى السواء، وال سيما أشكال التمييز الـيت ال تـزال           العملية ويف التشريعات ع   

  ؛)بلجيكا(موجودة يف قانون األحوال الشخصية 
مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق املرأة وتعزيزها، وفقـاً            -٩٦-١١٥

التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتنفيذ توصـيات مـؤمتر             
يتعلق بالزواج املبكر ومشاركة املـرأة يف احليـاة         سيما فيما    وال(احلوار الوطين   

  ؛)فرنسا) (السياسية
الزواج املبكر، واختاذ اخلطوات    استئصال ظاهرة   مواصلة جهود     -٩٧-١١٥

الالزمة للنهوض بتعليم الفتيات بصورة أكرب، بطرق منها تطوير النظام التعليمي           
  ؛)اليابان(

  ؛)إكوادور( باإلكراه النظر يف إمكانية القضاء على الزواج  -٩٨-١١٥
  ؛)ليتوانيا(ضمان حظر الزواج باإلكراه يف مجيع احلاالت   -٩٩-١١٥
والزواج اختاذ مجيع التدابري الالزمة إللغاء زواج األطفال املبكر           -١٠٠-١١٥

  ؛)املكسيك(يف املمارسة العملية باإلكراه 
التسريع يف وضع مسودات قوانني حتدد سن الزواج واعتمـاد            -١٠١-١١٥

  ؛)فييت نام(زواج القُّصر ظاهرة لك القوانني وتنفيذها، وذلك للقضاء على ت
الزواج املبكر على حنو فعال،     اختاذ مجيع التدابري الالزمة إللغاء        -١٠٢-١١٥
  ؛)بلجيكا(سيما من حيث الوقاية والتوعية والرصد والعقوبة  وال

نيا للزواج  عدم ادخار أي جهد للتعجيل بسن قانون حيّدد سناً د           -١٠٣-١١٥
  ؛)غواتيماال(وتنفيذه الحقاً 

تنفيذ توصية مؤمتر احلوار الوطين بتحديد سن الثامنة عشرة سناً            -١٠٤-١١٥
دنيا للزواج متاشياً مع التزام اليمن يف إطار اتفاقية حقوق الطفل باختاذ التـدابري              

  ؛)هولندا(من أجل القضاء على املمارسات اليت تضر بصحة األطفال 
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اختاذ خطوات عاجلة ملتابعة التوصية اليت قّدمها مؤمتر احلـوار            -١٠٥-١١٥
الوطين بشأن حتديد سن الثامنة عشرة سناً دنيا موحدة للزواج، وضمان وضـع             

 ؛)الدامنرك(إطار قانوين مالئم ملنع زواج األطفال دون سن الثامنة عشرة 

كراه اختاذ تدابري فعالة للحد من الزواج املبكر والـزواج بـاإل            -١٠٦-١١٥
 ؛)أملانيا(وزواج األطفال، مبا يف ذلك حتديد سن الثامنة عشرة سناً دنيا للجنسني 

اعتماد تشريع حيدد سن الثامنة عشرة سناً دنيا وتنفيذه، وفقـاً             -١٠٧-١١٥
  ؛)أيرلندا(لتوصية مؤمتر احلوار الوطين، والتوعية باآلثار السلبية لزواج األطفال 

 اقترحها مؤمتر احلوار الوطين بتحديد سـن        إدراج التوصية اليت    -١٠٨-١١٥
يف التشريعات اليمنية على السواء الثامنة عشرة سناً دنيا للزواج للرجال والنساء 

  ؛)ليبيا(
مواصلة العمل من أجل كفالة حقوق اإلنسان ملواطين الـيمن،            -١٠٩-١١٥

  ؛)كوبا(وتعزيز النموذج الدميقراطي الذي اعتمده الشعب 
يع التدابري الالزمة حلماية الصحفيني، وال سيما مبالحقة        اختاذ مج   -١١٠-١١٥

  ؛)فرنسا(أو يرهبوهنم أمام احملاكم العنف ضدهم من ميارسون 
ضمان تنفيذ التوصيات اليت وافـق عليهـا الـيمن خـالل               -١١١-١١٥

التهديدات اليت توجـه إىل     االستعراض الدوري الشامل السابق واملتعلقة بوقف       
وات لكفالة حرية التعبري وتعزيزهـا، وتعـديل قـانون          الصحفيني، واختاذ خط  

 ؛)كندا(الصحافة واملطبوعات وإنفاذه 

اختاذ التدابري املالئمة لضمان محاية حياة الصحفيني واملـدافعني           -١١٢-١١٥
  ؛)كولومبيا(عن حقوق اإلنسان وأمنهم 

والتهديـد  الترهيب  ضمان التحقيق الفوري والفعال يف أعمال         -١١٣-١١٥
  ؛)ليتوانيا(تعرض هلا الصحفيون اليت ي
ات وفقاً للمعايري الدولية    مواصلة تنفيذ قانون الصحافة واملطبوع      -١١٤-١١٥

  ؛)فلسطني دولة(
ضمان توفري احلماية حلرية التعبري، وكذلك حرية التجمع السلمي           -١١٥-١١٥

ان اجلمعيات، وإعماهلما على أمت وجه وفقاً للمعايري الدولية حلقـوق اإلنـس            وتكوين
 ؛)اجلمهورية التشيكية(

 إعالن املدافعني عن حقوق اإلنساناعتماد التدابري الالزمة لنشر       -١١٦-١١٥
  ؛)النرويج(على نطاق واسع وضمان التقّيد التام به 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان متثيل املرأة يف مجيع مستويات            -١١٧-١١٥
  ؛)شيلي(ترهيب دون متييز أو احلياة السياسية، ومشاركتها يف احلياة العامة 

مواصلة تعزيز مشاركة املرأة يف اجملتمع وعمليات صـنع القـرار             -١١٨-١١٥
  ؛)البحرين(

اختاذ تدابري لتحسني مشاركة املرأة يف العملية السياسية وخمتلف           -١١٩-١١٥
  ؛)باكستان( احلياة مناحي
هليئات دعوة النساء والشرائح املهمشة األخرى للمشاركة يف ا         -١٢٠-١١٥

  ؛)الفلبني(االستشارية احلكومية األخرى 
مواصلة جهوده الرامية إىل محاية حقوق املرأة وتعزيزها، بوسائل           -١٢١-١١٥

منها مراعاة تطبيق نظام احلصص يف مجيع هيئات الدولة على حنو ما أوصى بـه               
 ؛)إندونيسيا(املؤمتر الوطين للمرأة 

لرامية إىل تعزيز موقع املـرأة    مواصلة وضع السياسات الوطنية ا      -١٢٢-١١٥
 ؛)اجلزائر(يف اجملتمع، وحتقيق متثيل أفضل هلا يف اجملالس املنتَخبة 

ضمان توفري ما يلزم من موارد والتزام سياسي ودعـم متهيـداً          -١٢٣-١١٥
، واليت جيب إجراؤها بطريقة ٢٠١٤لالنتخابات الرئاسية والربملانية املقبلة يف عام 

  ؛)ملديف(فقاً للمعايري الدولية حرة وعادلة وشفافة و
احلكومة لضمان التمتـع بـاحلقوق      اليت تبذهلا   هود  اجلمواصلة    -١٢٤-١١٥

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الرعاية الطبيـة والتعلـيم، رغـم            
  ؛)كوبا(الصعوبات والتحديات الواردة يف تقرير اليمن الوطين 

فقر والبطالة، ومها قضيتان أساسيتان يف      منح األولوية ملكافحة ال     -١٢٥-١١٥
تعزيز احلقوق االجتماعية واالقتصادية، وتتطلبان احلصول على الدعم من اجملتمع          

 ؛)لبنان(الدويل ومؤسساته ذات الصلة 

 وتقليص ج ومشاريع ملكافحة الفقر مواصلة جهوده العتماد برام     -١٢٦-١١٥
  ؛)باكستان(البطالة 
طنية الرامية إىل القضاء على الفقر ونتائجـه،        تعزيز اجلهود الو    -١٢٧-١١٥

  ؛)السودان( البطالة بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة ةواحلد من ظاهر
االرتقاء برفاه السكان   زيادة  املضي يف تنفيذ الربامج الرامية إىل         -١٢٨-١١٥

  ؛)تركمانستان(
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 أجـل   مواصلة العمل مع اجملتمع الدويل وطلب دعمـه مـن           -١٢٩-١١٥
واملالية للتغلب على التحديات اخلطرية اليت يفرضها       احلصول على املساعدة التقنية     

  ؛)بوتان (الفقر والبطالة
مواصلة توفري التدريب املهين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية          -١٣٠-١١٥

واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، ال سيما للشباب، من أجل بناء قـوى             
  ؛ )سنغافورة(تدعم التنمية يف اليمن عاملة ماهرة 

االستمرار يف جهوده الرامية إىل تعزيز احلقـوق االقتـصادية            -١٣١-١١٥
  ؛ )األردن(واالجتماعية ومحايتها 

ة اليمنية اهلادفة   الت الدولية على دعم جهود احلكوم     حث الوكا   -١٣٢-١١٥
  ؛)الكويت(إىل مكافحة الفقر وتقليص البطالة وحتسني مستوى األمن الغذائي 

الفقر مبساعدة اجملتمـع    وطأة  اإلسراع يف جهود التخفيف من        -١٣٣-١١٥
  ؛)الصني(الدويل من أجل توفري احلماية االجتماعية لشعب اليمن 

مضاعفة جهوده لتلبية احتياجات مواطنيه االجتماعية االقتـصادية          -١٣٤-١١٥
  ؛)إريتريا(

جـه الالمـساوة    تعزيز سياسات وبرامج مكافحة الفقـر وأو        -١٣٥-١١٥
  ؛)السنغال(االجتماعية 

ريع مكافحـة الفقـر     تعزيز عملية اعتماد استراتيجيات ومشا      -١٣٦-١١٥
  ؛)نام فييت(وتنفيذها 

تكثيف جهوده من أجل تنفيذ سياسات مشتركة بني القطاعات           -١٣٧-١١٥
  ؛)الربازيل(الفقر استئصال بغية 
من أجل حتقيق تـوازن     مواصلة تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل        -١٣٨-١١٥

يف تقدمي املساعدة اإلنسانية والتنمية االجتماعية االقتصادية بني السكان األصليني          
  ؛)الصومال(والعدد اهلائل من الالجئني 

تكثيف التدابري الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة            -١٣٩-١١٥
  ؛)أوزبكستان(

ىل مبادئ حقـوق اإلنـسان،   تند إاعتماد استراتيجية شاملة تس   -١٤٠-١١٥
سيما عدم التمييز واملساواة، من أجل مكافحة سوء التغذية ومواصلة خفض            وال

  ؛)أيرلندا(معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة 
مواصلة جهوده اهلادفـة إىل النـهوض بالقطـاعني التعليمـي            -١٤١-١١٥

  ؛)عمان(والصحي، والتوعية بقضايا حقوق اإلنسان 
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ضمان وصول الفتيات إىل التعليم، وال سيما يف املنـاطق           زيزتع  -١٤٢-١١٥
الريفية، فضالً عن تيسري مشاركة املرأة يف العمليات الـسياسية واالقتـصادية            

  ؛)نام فييت(واالجتماعية 
التحقيق فوراً يف أي ادعاءات مستمرة يف وجود زواج األطفال            -١٤٣-١١٥

 يف حالة الفتيات الصغريات، واختاذ      والزواج املبكر والزواج باإلكراه، وال سيما     
 ؛)كندا(تدابري ملنع إجبار الفتيات على االنسحاب من املدرسة 

وصول الفتيات إىل التعليم، وخباصة     اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز       -١٤٤-١١٥
  ؛)باكستان(يف املناطق الريفية 

ا مواصلة جهود إصالح قطاع التعليم وتقليص األمية، وال سيم          -١٤٥-١١٥
  ؛)مصر(بني النساء 

تعزيز وصول مجيع الفئات، وال سيما النساء، إىل التعليم االبتدائي            -١٤٦-١١٥
  ؛)لبنان(

مواصلة جهود النهوض بتعليم املرأة عن طريق الربامج الفعالـة            -١٤٧-١١٥
 ؛)قطر(اليت اعتمدهتا احلكومة اليمنية 

  ؛)إكوادور(مواصلة إجراءات حتسني جودة التعليم   -١٤٨-١١٥
مواصلة جهوده يف حتسني الوصول إىل التعليم وااللتحاق بـه             -١٤٩-١١٥

 ؛)إندونيسيا(وجودته يف البلد، بوسائل منها ختصيص املوارد املالية الكافية 

 مناملزيد  بذل جهود إضافية للنهوض بالتعليم االبتدائي ومنحه          -١٥٠-١١٥
  ؛)ية السعوديةاململكة العرب(سيما يف املناطق الريفية  ، والهتمامالا

، ستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسـي     االمواصلة تنفيذ     -١٥١-١١٥
  ؛)دولة فلسطني(سيما يف جمال االلتحاق بالتعليم وحتسني جودته  وال

  ؛)أفغانستان(تسريع عملية تنفيذ قانون التعليم اإللزامي   -١٥٢-١١٥
تياجـات  مواصلة دعم األشخاص ذوي اإلعاقـة وذوي االح         -١٥٣-١١٥

اخلاصة ورعايتهم وإعادة تأهيلهم، ومواصلة دعمهم بشكل مباشر أو عن طريق           
  ؛)قطر(اجلمعيات ومراكز إعادة التأهيل املتخصصة 

بناء القدرات التشريعية واملؤسسية، ودعم عمليات بناء القدرات          -١٥٤-١١٥
 ؛)ة السعوديةاململكة العربي(يف املؤسسات العامة اليت تعمل يف جمال اللجوء واهلجرة 

اإلنـسانية  ملهـاجرين   ااختاذ املزيد من التدابري حلماية حقـوق          -١٥٥-١١٥
  ؛)إثيوبيا(
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مواصلة تعزيز تعاونه مع الشركاء الدوليني واإلقليميني من أجل           -١٥٦-١١٥
  ؛)الفلبني(مساعدة الالجئني واملهاجرين العابرين على حنو أفضل 

ـ  امواصلة تعزيز حقوق      -١٥٧-١١٥ اإلنـسانية  شّردين داخليـاً    لنساء وامل
  ؛)كولومبيا(قانوناً وممارسة العملية ومحايتها على حنو فعال، 

اختاذ املزيد من التدابري حلماية صحة اإلنسان يف سياق ضـمان             -١٥٨-١١٥
  ؛)تركمانستان(السبل الفعالة يف حتقيق التنمية املستدامة 

  ؛)فرنسا(ضة التعذيب تنفيذ مجيع توصيات جلنة األمم املتحدة ملناه  -١٥٩-١١٥
تنفيذ التوجيهات والتوصيات الصادرة عن املؤمتر الوطين حلقوق          -١٦٠-١١٥

  ؛)الكونغو (٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٠ و٩يومي اإلنسان، الذي ُعقد 
مواصلة جهوده لتنفيذ ما قُبل من توصيات صادرة عن الفريـق          -١٦١-١١٥

  ؛)إثيوبيا(الشامل العامل يف اجلولة األوىل لالستعراض الدوري 
ومحايتها شعبه اإلنسانية   مواصلة جهوده اإلجيابية لتعزيز حقوق        -١٦٢-١١٥

  ؛)ماليزيا(
مواصلة اجلهود العملية لتحسني الوضع الكلي حلقوق اإلنسان          -١٦٣-١١٥

يف البلد عن طريق تدعيم أمور منها التعاون الثنائي واملتعدد األطـراف الفعـال              
  ؛)الصومال(

اصلة عملية اإلصالح اليت يضطلع هبا، مستفيداً يف ذلك من          مو  -١٦٤-١١٥
مجيع سبل املساعدة املالية والتقنية املمكنة مـن اجملتمـع اإلقليمـي والـدويل              
والوكاالت ذات الصلة من أجل النهوض مبواطنيه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً          

  ؛)الصومال(
ن دعم ومساعدة لليمن    دعوة اجملتمع الدويل لتكثيف ما يقّدمه م        -١٦٥-١١٥

من أجل متكينه من التغلب على التحديات والعقبات اليت يواجهها خالل تنفيـذ             
 من تقريره الـوطين     ١٣١سياساته املتعلقة حبقوق اإلنسان، كما جاء يف الفقرة         

 ؛ )اإلمارات العربية املتحدة(

 مواصلة تعزيز منظومة حقوق اإلنسان وفق املبادئ املتفق عليها          -١٦٦-١١٥
  ).مصر(عاملياً، ورفض فرض قيم خترج عن اإلطار املتفق عليه قانوناً 

  . قد ُنفِّذت١٠-١١٥ويرى اليمن أن التوصية   -١١٦
بـشأهنا يف الوقـت     ه  قدم ردود ي يف التوصيات الواردة أدناه، وس     اليمننظر  يسو  -١١٧

حقـوق  تاريخ انعقاد الدورة السادسة والعشرين جمللس       أقصاه  لكن يف موعد    واملناسب،  
  .٢٠١٤يونيه /حزيران يف اإلنسان
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الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     التصديق على     -١-١١٧
 ؛)الدامنرك (وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

اتفاقيـة األمـم املتحـدة       على   ، على سبيل األولوية   ،التصديق  -٢-١١٧
نظـام رومـا    وبروتوكوالهتا، فـضالً عـن    املنظمة عرب الوطنية  ملكافحة اجلرمية   

، وتبعاً لذلك مواءمة تشريعاته الوطنية علـى        األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   
  ؛)سلوفينيا(حنو تام مع مجيع االلتزامات املترتبة عليه مبوجب نظام روما األساسي 

ة حقوق مجيع العمال    االتفاقية الدولية حلماي  النظر يف التصديق على       -٣-١١٧
  ؛)الفلبني (١٨٩ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم املهاجرين وأفراد أسرهم

الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص        التوقيع على     -٤-١١٧
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     ، و باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

  ؛)الربتغال(، والتصديق عليهما بالغاتحقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي ال
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        التصديق على     -٥-١١٧

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     ، ونظام روما األساسي، و    االختفاء القسري 
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            

  ؛)تونس (املهينة
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      االنضمام إىل     -٦-١١٧

  ؛)أستراليا (أشكال التمييز ضد املرأة
لوضع حّد للّجـوء إىل     مراجعة التشريع املتعلق بعقوبة اإلعدام        -٧-١١٧

الربوتوكـول  عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك الرجم، فضالً عن التـصديق علـى             
، العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية        االختياري الثاين امللحق ب   
، من العهد املتعلقة باجلرائم اليت يرتكبـها        ٥، الفقرة   ٦واالمتثال ألحكام املادة    

  ؛)أوروغواي(أشخاص دون سن الثامنة عشرة 
ضمان االمتثال التام للمعايري الدولية املتعلقة بعقوبة اإلعـدام،           -٨-١١٧

قف طـوعي لتطبيقهـا بغيـة التـصديق علـى           ولكن يف هناية املطاف فرض و     
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

  ؛)أستراليا(ة والسياسي
 حقوق  توجيه دعوة دائمة جلميع املكلفني بواليات يف إطار جملس          -٩-١١٧

  ؛)تونس(اإلنسان 
لغائهـا،  فرض وقف طوعي لتطبيق عقوبـة اإلعـدام بغيـة إ            -١٠-١١٧

فيما يتعلق بالقضايا العديدة ألحداث جاحنني يواجهون عقوبة اإلعـدام           وحتديداً
  ؛)اجلمهورية التشيكية(
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اإلعالن عن وقف طوعي لتطبيق عقوبة اإلعدام بغية إلغائها يف            -١١-١١٧
من للحّد  وحىت ذلك الوقت، توصي أملانيا باختاذ اخلطوات املالئمة         . هناية املطاف 

ترام املعايري الدولية الدنيا، وبشكل خاص ضمان عدم فرض عقوبة          تطبيقها، واح 
. اإلعدام على َمن كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت خمالفة القـانون اجلزائـي             

  ؛)أملانيا(وجيب مراعاة األصول القانونية يف مجيع الدعاوى القضائية 
عـدام،  االمتثال للمعايري الدولية الدنيا فيما يتعلق بعقوبـة اإل          -١٢-١١٧

وأيضاً عن طريق تعزيز تنفيذ التشريعات الوطنية القائمة اليت حتمـي األحـداث             
  ؛)إيطاليا(من أن ُيحكم عليهم باإلعدام حاالت القصور العقلي وذوي 
فرض وقف طوعي الستخدام عقوبة اإلعدام بغية إلغائها، ويف أثناء            -١٣-١١٧

  ؛ )ليتوانيا(امنة عشرة ذلك، التوقف فوراً عن فرضها على أي شخص دون سن الث
فرض وقف طوعي فوراً لعقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغائها            -١٤-١١٧

  ؛)سويسرا(بصورة كاملة 
  ؛)اجلبل األسود(اعتماد وقف طوعي الستخدام عقوبة اإلعدام   -١٥-١١٧
  ؛)السويد(فرض وقف طوعي لتنفيذ األحكام باإلعدام   -١٦-١١٧
دام عقوبة اإلعـدام بغيـة إلغائهـا        تنفيذ وقف طوعي الستخ     -١٧-١١٧

  ؛)الربتغال(
إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام على أي أشخاص ُيعتـربون قُـّصراً             -١٨-١١٧

  ؛)سويسرا(مبوجب القانون الدويل 
فرض وقف طوعي فوري لإلعدام بنّية إلغاء عقوبة اإلعـدام،            -١٩-١١٧

ثالً عن طريـق    وحتسني أساليب حتديد أعمار مجيع املّدعى عليهم بشكل دقيق، م         
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا      (حتسني معدالت تسجيل الوالدات     

  ؛)الشمالية
النظر يف اعتماد وقف طوعي لعقوبة اإلعدام متهيـداً إللغائهـا             -٢٠-١١٧

أخرى غـري   الحقاً، وحتديداً يف القضايا املتعلقة بقُّصر واحملكوم عليهم يف جرائم           
  ؛)كاملكسي(جرائم القتل 

النظر يف فرض وقف طوعي رمسي إلعدام مجيـع األشـخاص             -٢١-١١٧
  ؛)األرجنتني(احملكوم عليهم باإلعدام، والنظر يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام 

التقّيد باالجتاه العاملي املناهض لعقوبة اإلعدام عن طريق اعتماد           -٢٢-١١٧
  ؛)بولندا(وقف طوعي الستخدامها كخطوة أوىل 
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، وفقـاً لاللتزامـات     باإلعداممتناع عن احلكم على القُّصر      اال  -٢٣-١١٧
املترتبة عليه يف إطار املعاهدات الدولية، وإلغاء عقوبة اإلعدام برمتـها يف هنايـة              

  ؛)النرويج(املطاف 
تعزيز دور اللجنة الفنية املتخصصة بالطب الشرعي من أجـل            -٢٤-١١٧

وقف اختياري لإلعدامات بغية    على القُّصر، واعتماد    باإلعدام  جتنب أي أحكام    
  ؛)فرنسا(إلغاء عقوبة اإلعدام يف النهاية 

السعي بقوة لتعزيز مشاركة الفئات املهمشة واملستضعفة بشكل          -٢٥-١١٧
  .)الربتغال(فعال وهادف يف عملية املصاحلة الوطنية، وضمان تلك املشاركة 

ير تعرب عن موقف الدولة     أو التوصيات الواردة يف هذا التقر     /مجيع االستنتاجات و    -١١٨
أو الدولة موضوع االستعراض، وال ينبغي أن تفهم على أهنا حتظى           /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق
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