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

  ٣  دورته الثانية عشرة يف الفترة مـن         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف مجهورية ترتانيا املتحدة يف اجللسة       واستعرضت احلالة . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤إىل  

وترأس وفد ترتانيا السيد ماتيـاس مينـراد        . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣الثانية املعقودة يف    
واعتمد الفريق العامل هـذا التقريـر       . ، مكتب الرئيس  )احلكم الرشيد (شيكاوي، وزير الدولة    

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٥ملعقودة يف املتعلق جبمهورية ترتانيا املتحدة يف جلسته السادسة ا
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية        ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢
االحتاد الروسي وبـنن    : لتيسري االستعراض املتعلق جبمهورية ترتانيا املتحدة     ) اجملموعة الثالثية (

  .وماليزيا
صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض      ،  ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق جبمهورية ترتانيا املتحدة
ــرة    )أ(   ــاً للفق ــدمان وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري

)A/HRC/WG.6/12/TZA/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/12/TZA/2) (ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة           موجز    )ج(  
)A/HRC/WG.6/12/TZA/3.(  
وأُحيلت إىل مجهورية ترتانيا املتحدة عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعـدهتا               -٤

سلفاً آيرلندا والدامنرك وسلوفينيا والسويد وكندا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى              
وهذه األسئلة متاحة على املوقع اخلارجي لالسـتعراض        . شمالية والنرويج وهولندا  ال وآيرلندا

  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
ذكر رئيس وفد مجهورية ترتانيا املتحدة أن تشكيلة وفده متنوعة وأن هذا التنوع قد                -٥
يَّز العملية التحضريية للتقرير الوطين الذي ُيعد نتاج طائفة واسعة من املشاورات اليت جرت              م

  .يف كل من ترتانيا القارية وترتانيا زجنبار
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وترد شرعة احلقوق   . وأشارت ترتانيا باختصار إىل املواضيع الرئيسية للتقرير الوطين         -٦
 ودسـتور زجنبـار الـصادر يف        ١٩٧٧يف كل من دستور مجهورية ترتانيا املتحدة لعـام          

وتنبثق جمموعة القوانني اليت تتضمن معايري حقوق اإلنسان عن خمتلف املعاهدات . ١٩٨٤ عام
  .اليت صّدقت عليها مجهورية ترتانيا املتحدة

وقد أقّرت اجلهات صاحبة املصلحة اجملاالت املواضيعية الواردة يف التقرير الـوطين              -٧
ق يف املساواة وعدم التمييز، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،          احلق يف احلياة، واحل   : وهي

وحقوق الطفل، والصحة، ومسألة التعذيب، وحرية التعبري، واحلق يف املشاركة يف الـشؤون             
العامة، واالجتار بالبشر، والعمل القسري، والوصول إىل العدالة، والتعليم، وحقوق األقليات           

  .و اللجوءوالشعوب األصلية، والالجئون، وملتمس
وتشمل االلتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا ترتانيا ألغراض تعزيز حقوق اإلنـسان              -٨

تقدمي تقارير دورية بشأن حقوق اإلنسان إىل خمتلف هيئـات معاهـدات            : ومحايتها ما يلي  
حقوق اإلنسان يف الوقت املناسب، وتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية واالستراتيجيات اإلمنائية           

حكومة، وتعزيز الدميقراطية، واحلكم الرشيد وسيادة القانون، والنظر يف التـصديق علـى             لل
  .صكوك حقوق اإلنسان

ويتضمن التقرير أيضاً اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيـود يف جمـال              -٩
وتشمل إجنازات احلكومة تشكيل حكومة الوحـدة الوطنيـة         . حقوق اإلنسان ومحايتها   تعزيز
بار وحصول ترتانيا على جائزة األمم املتحدة لتحقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بتعمـيم         لزجن

 بنحو مخس سنوات ومنح اجلنـسية      ٢٠١٥التعليم االبتدائي وذلك قبل املوعد احملدد له يف عام          
             / الجئـاً مـن الـصومال يف حزيـران         ١ ٤٢٣ الجئاً من بوروندي و    ١٦٢ ١٥٦ ملا عدده 

 أصبحت ترتانيا أول بلد يف أفريقيا يوثق تقريراً عـن           ٢٠١١أغسطس  /ويف آب . ٢٠١٠نيه  يو
  .العنف ضد األطفال وينشره

وقد كانت الصناديق التمكينية اليت أنشأها الرئيس جاكايا مريشو كيكويـت مـن               -١٠
مـاً  مان عبيد كرومي الرئيس السابق لزجنبار عـامالً ها        أمجهورية ترتانيا املتحدة والدكتور     

  .يف تشجيع أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة عن طريق تقدمي قروض ميّسرة للغاية
وقد وجدت ترتانيا نفسها مقيدة بعدة عوامل تتعلق بالتقاليد واملـوارد والكـوارث          -١١

وتشمل التحديات قتل األشخاص املصابني     . سواء الطبيعية أم تلك اليت هي من صنع اإلنسان        
. عضاء التناسلية األنثوية والوفيات النفاسية ووفيات األطفال ونوعية التعليم        باملهق وتشويه األ  

وتشمل األولويات واملبادرات الوطنية الرئيسية وضع الصيغة النهائية ملشروع خطـة العمـل      
الوطنية حلقوق اإلنسان واإلصالحات الدستورية وإصالحات السجون وحتسني نوعية التعليم          

سيما يف املناطق الريفية ومبادرة الثورة اخلضراء         حقوق اإلنسان، وال   وتوفري التثقيف يف جمال   
  .اليت اُتخذت مؤخراً وهي مبادرة ترمي إىل حتديث القطاع الزراعي وتسويق منتجاته



A/HRC/19/4 

5 GE.11-17248 

وتنص . واختذت احلكومة تدابري قانونية وإدارية للحد من العنف والتمييز ضد املرأة            -١٢
جال يف ترتانيا يتمتعون حبقوق امللكية على قدم املـساواة،          قوانني ترتانيا على أن النساء والر     

وجيّرم . يف ذلك احلق يف احلصول على املمتلكات ووراثتها واالحتفاظ هبا والتصرف فيها            مبا
قانون العقوبات خمتلف أشكال العنف اجلنساين، مبا يف ذلك االغتصاب واالعتداء والتحرش            

نثوية فيما توفر السياسات الوطنية واحمللية فرصاً هامـة  اجلنسيني وتشويه األعضاء التناسلية األ   
وقد ُوِضعت خطة عمل من أجل منع العنف اجلنساين والقـضاء           . للتصدي للعنف اجلنساين  

وإضافة إىل ذلك عملت احلكومة علـى       . عليه، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية األنثوية       
  .نيةاملساعدة القانو بتقدمي وضع تشريع شامل يتعلق

 بالعنف والتمييز ضد األشخاص املصابني باملهق، واجهت ترتانيا مؤخراً          يتعلق فيماو  -١٣
مني موجة من اهلجمات املروعة ضد األشخاص املصابني باملهق قامت هبا جمموعات من اجملر            

وقد اختذت ترتانيـا تـدابري      . يف أعمال السحر  شريرة  معتقدات  الذين ُيّدعى أهنم يستغلون     
كس هذا االجتاه عن طريق التعليم ومحالت التوعية واملالحقات القضائية مع فرض  لعمدروسة

وستواصل ترتانيا دعم تلك اجلهود، وقد ناشدت شـركاءها يف التنميـة            . عقوبات صارمة 
  .االستمرار يف تقدمي دعمهم

وإضافة إىل إنشاء فرقة عمل وطنية ملعاجلة املشكلة، أجـرت احلكومـة حتقيقـات                -١٤
ونتيجة لـذلك،   .  قضائية سريعة يف حاالت تتعلق بقتل أشخاص مصابني باملهق         ومالحقات

 ٥٧من أصـل     ،وأدينوا بتهمة القتل  تبهاً فيهم    شخصاً مش  ١٤أُلقي القبض على ما جمموعه      
وجتري حتقيقات  . ٢٠١١يناير  / وكانون الثاين  ٢٠٠٧حادثة أبلغ عنها يف الفترة ما بني عامي         

 وحىت اآلن، مل يبلّغ عن      ٢٠١١يناير  /ومنذ شهر كانون الثاين   . هم املشتبه في   من بشأن الباقني 
  .أية حادثة عنف ضد األشخاص املصابني باملهق

 احلكومة واجلهات صاحبة املصلحة بيئة      هتيئوتقتضي السياسات الوطنية لإلعاقة أن        -١٥
ضـافة إىل   وإ. مواتية للتعليم الشامل الذي يتناول االحتياجات اخلاصة لألطفال ذوي اإلعاقة         

ذلك، قدمت احلكومة إىل أولئك األطفال اخلدمات الطبية وال تزال تشجع اجلهات صـاحبة         
 مـن   اثنانوقد انتخب   . املصلحة على دعم احملرومني، مبن فيهم األشخاص املصابون باملهق        

  .٢٠١٠املصابني باملهق أعضاء يف الربملان أثناء االنتخابات العامة اليت جرت يف عام 
تزال موضـع قلـق       ال  حبقوق الطفل ونوعية التعليم، فإن نوعية التعليم       يتعلق فيماو  -١٦
املستوى الوطين على الرغم من اإلجنازات اليت حتققت يف بلوغ مستوى توفري التعلـيم               على

  .االبتدائي للجميع
 بالالجئني، حتتفظ ترتانيا بسجل حافل بوصفها بلداً مضيفاً لكثري مـن            يتعلق فيماو  -١٧

ويف اآلونة األخرية، يّسرت احلكومة عملية طوعية إلعادة الالجئني إىل أوطـاهنم            . الالجئني
وتعكف ترتانيـا علـى     .  حالته الطبيعية يف بلداهنم األصلية     إىلنتيجة لعودة الوضع السياسي     

دراسة الطرائق الالزمة إلعادة توطني الالجئني اجملنسني هبدف نقلهم بعيداً عن مناطق معينـة              
وقد طلبت ترتانيا إىل اجملتمع الدويل مـساعدهتا        . اجهم يف اجملتمع احمللي الترتاين    من أجل إدم  

  .هذا املسعى يف
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وفيما خيص حرية الصحافة، فاحلكومة مصممة على استعراض القـوانني الناظمـة              -١٨
. بيد أن ترتانيا بلد حتظى فيه حرية الـصحافة بـاحترام شـديد            . حلرية الصحافة يف ترتانيا   

  .ذلك العدد الكبري لدور اإلعالم املطبوع واإللكتروين اليت ميلكها القطاع اخلاصعلى  ويشهد
وفيما خيص مسألة تلقي الشكاوى من قبل الشرطة واملعاملة على أيـدي أفرادهـا،      -١٩

تلقي الشكاوى  ب مكلفةتواصل جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد أداء دورها كهيئة رقابة           
  .اإلنسان يف البلد والتحقيق فيهااملتعلقة بانتهاكات حقوق 

وقد أنشأت ترتانيا إدارة يف وزارة الشؤون الداخلية تعىن مبعاجلة الشكاوى املقدمـة               -٢٠
 لرئيس ترتانيا إمكانية    التحقيقاتوإضافة إىل ذلك، يتيح قانون      . من عامة الناس ضد الشرطة    

إطـالق  ان أيـضاً مهمـة      ويتوىل الربمل . إنشاء جلنة إلجراء حتقيقات يف الشكاوى اخلطرية      
  .إنشاء جلنة للتحقيق يف القضايا املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسانوطلب  اتالتحذير

وفيما خيص الوصول إىل العدالة وأوضاع السجون، زادت ترتانيـا عـدد احملـاكم           -٢١
وعالوة على ذلك، نفذت ترتانيا عملية إضفاء       . والقضاة وقضاة الصلح ووكالء النيابة للدولة     

الصبغة املدنية على برنامج املالحقات القضائية اجلنائية، لفصل حاالت املقاضاة اليت كانـت             
وحالياً جتري الشرطة التحقيقات يف الوقت الذي       . تقوم هبا الشرطة يف السابق عن التحقيقات      

ويف الوقت نفسه أصـبحت     . مكتب املدعي العام مهمة املقاضاة     يتوىل فيه وكالء النيابة من    
ات البديلة، مثل فرض الغرامات واخلدمات اجملتمعية فضالً عن بناء سـجون جديـدة              العقوب

  .وجتديد السجون القدمية أولويات رئيسية ترمي إىل خفض اكتظاظ السجون
وغريه من ضروب املعاملـة أو       بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب       يتعلق فيماو  -٢٢

ة، مل تصدق ترتانيا على االتفاقية وال على الربوتوكول         العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين     
 آخذة يف اعتبارها أن عقوبة اإلعـدام      االختياري امللحق هبا، لكنها تنظر يف عملية التصديق         

من دستور مجهورية ترتانيـا     ) ٦(١٣وحيظر التعذيب مبوجب املادة     . تزال سارية يف البلد    ال
  .١٩٧٧املتحدة لعام 

وهلذا السبب مل تنضم ترتانيا إىل      . العام منقسماً بشأن عقوبة اإلعدام    وال يزال الرأي      -٢٣
  .الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

يوجد تعريف حيظى بتوافق اآلراء بـشأن         ال  مبسألة الشعوب األصلية،   يتعلق فيماو  -٢٤
 شـعوباً   ةزاني   التن ذوي األصول ه عام، يعترب مجيع السكان      وبوج. الشعوب األصلية يف ترتانيا   

ويتمثل موقف احلكومة باالعتراف بوجود فئات معينة حتتاج إىل محاية خاصة داخل            . أصلية
وقد اختذت احلكومة عدة تدابري لتوفري . وتشمل هذه الفئات املاساي واهلادزب والرببيغ    . البلد

فية هلذه الفئات يف جماالت الـصحة والـسياسة العامـة           املنافع السياسية واالجتماعية والثقا   
  .والعمالة والتعليم
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سمية يف مياه الشرب، يـضمن      الواد  امل وسكب بإجالء السكان قسرياً     يتعلق فيماو  -٢٥
الدستور احلق يف امللكية ومتنع القوانني املتعلقة باألراضي إجالء السكان قسرياً، وتنص علـى          

فقـد   امليـاه،    مراقبةأما فيما خيص    . ألرض للمصلحة العامة  تقدمي تعويض عندما تستخدم ا    
 املياه والصرف الـصحي     فريوينص قانون تو  . ٢٠٠٢ُوضعت سياسات وطنية للمياه يف عام       

 على معاقبة األشخاص املسؤولني عن تلوث املياه، وأُنـشئ جملـس            ٢٠٠٩الصادر يف عام    
تقيـيم املـشاريع    منها  مجلة أمور   يف  ه  إلدارة البيئة مبوجب قانون إدارة البيئة، وتتمثل مهام       

  .هذا اجملالواملخاطر واآلثار البيئية احملتملة يف 
وفيما خيص مراجعة الدستور، قدمت احلكومة بالفعل مشروع قانون إىل الربملـان              -٢٦

وسينص مشروع القانون على إنشاء جلنة وأمانة مـن         . يرمي إىل توجيه املراجعة الدستورية    
وسيتيح مشروع القانون أيضاً إنـشاء      .  ووجهات النظر العامة وتنسيقها    شأهنما مجع اآلراء  

وستبحث اجلمعية التأسيسية أحكام مشروع  .منتديات للشعب ملناقشة مشروع دستور جديد
  .الدستور واألحكام اخلاصة بإجراء استفتاء سيكون للمواطنني احلق يف التصويت عليه

 جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشـيد، عملـت        بتقدمي الدعم املايل إىل    يتعلق فيماو  -٢٧
وال خيص نقص األموال جلنة حقوق      . احلكومة مبيزانية نقدية وخصصت أمواالً وفقاً ملا مجعته       

اإلنسان واحلكم الرشيد فحسب بل أيضاً مجيع املؤسسات احلكومية، مبا يف ذلـك اجلهـاز               
  .وتعتمد املخصصات على الدخل القومي. القضائي والربملان

وأثناء النظر يف التقرير الدوري الرابع جلمهورية ترتانيا املتحدة املتعلق بالعهد الدويل              -٢٨
           /اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املقدم إىل اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف متـوز               

واطنة، والتركة، وحقوق امل    مثل قوانني الزواج، واملرياث    قضايا، عاجلت ترتانيا    ٢٠٠٩يوليه  
وحصول املرأة على التعليم، واالغتصاب الزوجي، وتشويه األعـضاء التناسـلية األنثويـة،             

وال تزال املواقف جتاه هذه     . وعقوبة اإلعدام، والعقوبة البدنية، والالجئني، ومعاملة السجناء      
  . القضايا على حاهلا

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي    ٥٤أدىل    -٢٩

  . الفرع الثاين من هذا التقرير
 بالتزام ترتانيا بضمان احلق يف الصحة وإنشاء مرافـق صـحية            النكا سريوأقرت    -٣٠

 .٢٠١٥ املالريـا حبلـول عـام        القضاء علـى  وزيادة عددها، وباهلدف الوطين املتمثل يف       
. لتطوير القطـاع الـصحي     اجملتمع الدويل بأن يواصل تقدمي املساعدة        النكا سري وأوصت
لتحقيقها اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بتعميم التعليم االبتدائي  على ترتانيا  النكا سريوأثنت  

 وللجهود اليت بذلتها يف وضع الصيغة النهائية خلطة         وذلك قبل املوعد احملدد له خبمس سنوات      
  . توصياتالنكا سريوقدمت . العمل الوطنية حلقوق اإلنسان
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وأشارت ليسوتو إىل أن التزام ترتانيا حبقوق اإلنسان قد أسهم يف منوها االقتصادي                -٣١
والحظت ليسوتو بتقدير أن الدولة قد سّنت عدة قوانني حلماية حقوق اإلنـسان،             . املستدام

وأشارت ليسوتو إىل أن ترتانيـا    . ٢٠٠٨لعام  مبا يف ذلك قانون مكافحة االجتار باألشخاص        
  .وقدمت توصية.  يف جمال بناء القدراتسيما التواجه حتديات تتعلق حبقوق اإلنسان، و

 ،وأشارت كوبا إىل أن ترتانيا قد حققت نتائج هامة يف جمـال حقـوق اإلنـسان                 -٣٢
وإعادة توطني الالجـئني يف  اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بتعميم التعليم االبتدائي،    حتقيق   أي

والحظت كوبا أن ترتانيا قد وضعت برامج       . إسناد أدوار هامة إىل النساء    بلدان ثالثة، وزيادة    
ملساعدة األشخاص األقل حظاً كما الحظت التدابري اإلجيابية اليت اختذهتا يف جماالت أخـرى              

  .وقدمت كوبا توصية. حلقوق اإلنسان
اده أن احلملة اإلعالنية الوطنيـة الواسـعة لعمليـة          وأعربت زمبابوي عن رأي مف      -٣٣

 ،االستعراض الدوري الشامل لترتانيا قد أدت إىل إذكاء الوعي وضمان إشـراك اجلمهـور             
والحظت زمبابوي اإلجنازات اليت حققتها     . وأوضحت أسباب اجلودة العالية للتقرير الوطين     

وقـدمت  . يا تواجه حتديات كـثرية    الدولة وأفضل املمارسات، لكنها أقّرت أيضاً بأن ترتان       
  .زمبابوي توصيات

ورحبت اجلزائر بالعملية التشاورية إلعداد التقرير الوطين واإلصـالحات اجلاريـة             -٣٤
وهنأت اجلزائر ترتانيـا علـى برناجمهـا        . لتعزيز اإلطار املعياري واملؤسسي حلقوق اإلنسان     

اهلدف اإلمنائي   مكنها من حتقيق      الرامي إىل تطوير قطاع التعليم الذي      ٢٠١٥-٢٠٠٠ للفترة
وعربت اجلزائر عن تضامنها مع ترتانيا يف سـعيها إىل       . لأللفية املتعلق بتعميم التعليم االبتدائي    

وقـدمت  . مكافحة القرصنة وذكّرت بدورها التارخيي يف القضاء على االستعمار والتمييـز          
  .اجلزائر توصيات

قد أحرزت تقدماً يف جمال حقـوق اإلنـسان،       وأشار االحتاد الروسي إىل أن ترتانيا         -٣٥
 بوجود األحزاب السياسية املتعددة، والنسبة املئوية العاليـة للنـساء يف            يتعلق فيما سيما الو

كما أشار االحتاد الروسي إىل سـريان       . الربملان، والتشكيلة املختلطة للجنة حقوق اإلنسان     
ليت اختذهتا ترتانيا للتخفيف مـن وطـأة   التشريع املتعلق مبكافحة التمييز، ورحب باخلطوات ا      

  .وقدم االحتاد الروسي توصية. الفقر
 تعلـيم األشـخاص ذوي اإلعاقـة        اليت تواجـه  وعلّقت فنلندا على مسألة القيود        -٣٦

فاستفسرت عن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة إلعمال قانون األشـخاص ذوي اإلعاقـة             
وأشارت فنلنـدا إىل عمليـات      . الشامل على حنو كامل   وتنفيذ االستراتيجية املتعلقة بالتعليم     

إجالء السكان األصليني بصورة قسرية وغري مشروعة، وسألت عن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ            
توصيات املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية فضالً عن التدابري التشريعية اليت تعتزم             

  .وقدمت فنلندا توصيات.  بفعاليةاحلكومة اختاذها حلماية حقوق الشعوب األصلية
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 باحتجـاز األحـداث     يتعلق فيماوأشارت فرنسا إىل املشاكل اليت تواجهها ترتانيا          -٣٧
. واملسائل األخرى اليت تتصل بنظام السجون، واستفسرت عن التدابري املتخذة يف هذا الشأن            

بري املعتمدة ملكافحـة    والحظت فرنسا أن ترتانيا مل تلغ عقوبة اإلعدام، وأحاطت علماً بالتدا          
تـزال    ال وأشارت فرنسا إىل أن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية        . العنف ضد املرأة  

  .وقدمت فرنسا توصيات. شائعة على الرغم من حظرها
وأشارت الصني بتقدير إىل أن ترتانيا قد حصلت على جائزة األمم املتحدة لتحقيـق       -٣٨

وأثنت الصني على ترتانيا لتيسري إعادة      . تعلق بتعميم التعليم االبتدائي   اهلدف اإلمنائي لأللفية امل   
توطني الالجئني، وحتسني مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، وإدراج أحكام اتفاقية حقـوق             

وقدمت . وناشدت الصني اجملتمع الدويل تقدمي املساعدة إىل ترتانيا       . الطفل يف التشريع احمللي   
  .الصني توصيات

وذكّرت سوازيلند بأن ترتانيا وفرت املأوى آلالف الالجئني أثناء الكفاح يف سـبيل          -٣٩
وأشـارت إىل اإلطـار     . التحرر من االستعمار ونظام الفصل العنصري يف جنوب أفريقيـا         

املؤسسي القائم الذي يرمي إىل محاية حقوق اإلنسان وإىل خمتلف الصكوك الدوليـة الـيت               
 سوازيلند اخلطوات املتخذة للحد من حاالت قتل املـصابني          والحظت. وقعت عليها ترتانيا  

  .باملهق ودعت اجملتمع الدويل إىل مساعدة ترتانيا يف مساعيها
اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بتعمـيم      والحظت اهلند بتقدير أن ترتانيا قد حققت          -٤٠

 جلنة حقوق الطفل مـن      ورددت اهلند ما أعربت عنه    .  قبل املوعد احملدد له    التعليم االبتدائي 
تقدير للنهج الذي تتبعه الدولة منذ أمد بعيد يف استضافة الالجئني، ورحبت باملبادرات الـيت          

اللجنة املعنيـة   وكررت اهلند ما أعربت عنه      . يّسرت إعادة توطني الالجئني ومنحهم اجلنسية     
ورحبت اهلند . الذكور من قلق ألن اخلدمة العامة يهيمن عليها     بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  . بالتزام ترتانيا حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
 حبقـوق اإلنـسان     يتعلق فيماوذّكرت كندا مبختلف اإلجنازات اليت حققتها ترتانيا          -٤١

 واجلـائزة الـيت     ٢٠٠٩مشرية على وجه التحديد إىل قانون حقوق الطفل الصادر يف عام            
.  اإلمنائي لأللفية املتعلق بتعميم التعليم االبتدائي      اهلدف لتحقيق   ٢٠١٠حصلت عليها يف عام     

ومن بني التحديات اهلامة اليت تواجهها ترتانيا، أشارت كندا إىل العنف والتمييز ضد املـرأة               
واالعتداءات اليت يتعرض هلا املصابون باملهق، والفرص احملدودة للوصول إىل العدالة وعـدم             

  .وقدمت كندا توصيات.  نوعية التعليموجود نظام منفصل لقضاء األحداث وتدين
وقد وجدت ما يشجعها يف حتقيق الدولـة      . وأثنت نيبال على ترتانيا للحد من الفقر        -٤٢

. ورحبت نيبال بالتزام ترتانيا حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها     . ألحد األهداف اإلمنائية لأللفية   
ت يف الدسـتور، ومتكـني املـرأة،        وأثنت، يف مجلة أمور على املوازنة بني احلقوق والواجبا        

وحثت نيبال اجملتمع الـدويل     . وااللتزام حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الضمان االجتماعي       
  .وقدمت نيبال توصيات. على تقدمي املساعدة التقنية
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وأثنت موزامبيق على ترتانيا ملا أحرزته من تقدم يف جمال حقوق اإلنسان، وأشارت               -٤٣
الـيت  أوى للعديد من الالجئني على الرغم من القيود االقتصادية واملالية           إىل أهنا قد وفرت امل    

 باهلـدف   يتعلـق  فيماوهنأت موزامبيق ترتانيا على اجلائزة اليت حصلت عليها         .  البلد تواجه
وشجعت موزامبيق ترتانيا على االستمرار يف جهودها الرامية        . اإلمنائي لأللفية املتعلق بالتعليم   

الوفيات النفاسية ووفيات األطفال ومقاومة التقاليد اليت تّضر باملـساواة          إىل خفض معدالت    
  .ودعت موزامبيق اجملتمع الدويل إىل تقدمي مساعدة مالية. بني اجلنسني

وهنأت هنغاريا ترتانيا على حتقيقها اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بتعمـيم التعلـيم               -٤٤
وأعربت هنغاريا عن قلقها من أن ترتانيا       . مس سنوات خب االبتدائي وذلك قبل املوعد احملدد له     

 املتعلق بالوقف   ٦٥/٢٠٦ على قرار اجلمعية العامة      ٢٠١٠يف عام    قد امتنعت عن التصويت   
وعلمت هنغاريا أن األشخاص املصابني باملهق يتعرضـون        . االختياري لفرض عقوبة اإلعدام   

قلقها من أن فئات إثنيـة حمـددة        وأعربت هنغاريا عن    . ممارسة العنف ضدهم  خلطر القتل و  
  .وقدمت هنغاريا توصيات. متارس تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

زانيا للتصدي لتحـدياهتا يف جمـال         وأشارت بولندا بارتياح إىل اجلهود اليت تبذهلا تن         -٤٥
. "ألف" الفئة اعُتمدت ضمنحقوق اإلنسان، ورحبت بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    

ت بولندا أنه ينبغي مضاعفة اجلهود للتصدي لتحديات مثل العنف اجلنساين وحريـة             وذكر
واستفسرت بولندا عن التدابري املتخذة للقضاء على العنف ضد األشخاص املـصابني            . التعبري
  .وقدمت بولندا توصيات. باملهق
. نوهنأت غانا ترتانيا على اإلجنازات وأفضل املمارسات يف جمال حقـوق اإلنـسا              -٤٦

وأشارت غانا إىل أنه على الرغم من التزام ترتانيا بدعم احلق يف الصحة واجلهـود اجلـديرة                 
يزال يواجه ارتفاعاً يف معدل الوفيات النامجة عن      ال بالثناء اليت تبذهلا يف هذا الشأن، فإن البلد       

  .وقدمت غانا توصيات. أمراض ميكن الوقاية منها
الوطنية حلقوق اإلنسان اعتماداً من الفئـة ألـف،         ونوهت سلوفاكيا مبنح املؤسسة       -٤٧

وأبدت سلوفاكيا أسفها   . وأثنت على ترتانيا إلشراكها اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين         
يزال ميثل حتدياً خطرياً على الرغم من خمتلف املبادرات الـيت اختـذهتا               ال ألن عمل األطفال  

تصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        وأثنت سلوفاكيا على ترتانيا ل    . زانيا  تن
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. والربوتوكول االختياري امللحق هبا

وهنأت النرويج ترتانيا على انتخاباهتا اليت متيزت بالسلم والتنظيم اجليد وعلى قرارها              -٤٨
ت وطنيـة عـن     وهنأهتا أيضاً على تقدمي إحصاءا    . بدء عملية إعادة صياغة الدستور الوطين     

وأعربت . وبّينت النرويج أن حق املرأة يف األراضي هو مسألة هامة أخرى          . العنف اجلنساين 
وقـدمت  . النرويج عن قلقها إزاء أعمال القتل اليت تتعرض هلا املسنات خارج نطاق القضاء            

  .النرويج توصيات
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 يف   تنعم بالـسلم   اليتوالحظت تركيا بتقدير أن ترتانيا من أكثر البلدان الدميقراطية            -٤٩
. ٢٠١٠أفريقيا، وهنأت ترتانيا على إجراء انتخابات رئاسية وعامة بطريقة سلمية يف عـام              

وأثنت تركيا على ترتانيا إلعدادها دستور جديد وأكدت النهج السخي الذي تتبعه منذ عهد              
تعلـيم  والحظت تركيا اجلهود اليت تبذهلا ترتانيا يف جمـال ال         . طويل وهو استضافة الالجئني   

  .وقدمت تركيا توصيات. وأعربت عن تقديرها لتنفيذ وقف عقوبة اإلعدام حبكم الواقع
بيد أن . وأشارت السويد إىل أن دستور ترتانيا يضمن حرية التعبري والتجمع واإلعالم     -٥٠

ورحبت السويد بتنفيذ الوقف    . هناك جمموعة من القوانني التقييدية اليت حتد من تلك احلريات         
تزال تفرض عقوبة     ال ري لعقوبة اإلعدام حبكم الواقع، بيد أهنا أشارت إىل أن احملاكم          االختيا
وأشارت السويد إىل أن جترمي األقليات اجلنسية يسهم يف وصم املثليـات واملثلـيني      . اإلعدام

وأثنت السويد على اجلهود اليت تبذهلا . ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً وإضعافهم 
  .وقدمت السويد توصيات. يا يف جمال العنف ضد األطفالترتان
وأثنت أستراليا على ترتانيا لتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة              -٥١

وأشارت أستراليا إىل التقدم الذي أحرزته ترتانيا يف جمـال تعزيـز            . والربوتوكول امللحق هبا  
وأعربت . يزال يطرح مشكلة    ال  اجلنساين حقوق املرأة، ولكنها أعربت عن قلقها ألن العنف       

يزال   ال وأشارت أستراليا إىل أن القانون    . تردي أوضاع السجون  بعن قلقها إزاء تقارير تفيد      
    .وقدمت أستراليا توصيات. تزال تصدر  الينص على عقوبة اإلعدام وأن أحكام اإلعدام

الت قتل األشخاص املـصابني     لتصدي حلا تدابري ل وأثنت أملانيا على ترتانيا الختاذها        -٥٢
ورحبت . باملهق، واستفسرت عن التدابري املتخذة ملنع قتل املسنات املتهمات بأعمال السحر          

أملانيا بتنفيذ الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام حبكم الواقع وأثنت على ترتانيا للجهود الـيت              
كافحة الفساد بـشكل    تبذهلا يف إصالح نظام القضاء، واستفسرت عن اإلجراءات املتخذة مل         

ورحبت أملانيا بالتدابري املتخذة لضمان املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف املـرتيل            . قاطع
  .وقدمت أملانيا توصيات. لكنها أكدت ارتفاع معدل العنف اجلنساين

وأثنت سلوفينيا على ترتانيا إلنشائها جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد، والحظت        -٥٣
واستفسرت سـلوفينيا   . جنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن تعزيز قدرات تلك اللجنة        توصية الل 

وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء جتـرمي       . عن أنواع التدابري املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة       
واستفسرت سلوفينيا عن التـدابري الـيت       . العالقات اجلنسية اليت متارس بالتراضي بني مثليني      

نيا لتحسني فرص احلصول على املياه وعن الصعوبات الرئيسية اليت تعترض تنفيـذ             اختذهتا ترتا 
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. االستراتيجيات

وأثنت اليابان على ما تظهره ترتانيا من التزام فعال إزاء تعزيـز حقـوق اإلنـسان                  -٥٤
. الجـئني ومحايتها، مبا يف ذلك عن طريق قبول مقررين خاصني وتيسري إعـادة تـوطني ال              

وأشادت اليابان بالتقدم احملرز يف زيادة مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار، لكنها أعربـت               
عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد النساء والفتيات، وأعربت عن أملها يف أن تضمن ترتانيا                

 أهناوذكّرت اليابان باإلجنازات يف جمال التعليم، وصّرحت ب       . وإنصافهممحاية ضحايا العنف    
  .وقدمت اليابان توصيات. تزال تلتزم مبساعدة ترتانيا ال
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وأثنت جنوب أفريقيا على التقدم احملرز لكنها طلبت املزيد من املعلومات عن التدابري           -٥٥
واستفسرت عن تـأثري    . املتخذة لتعديل قانون اجلنسية، مبا يف ذلك ملكية األراضي واإلرث         

لشعوب األصلية وعن التدابري املتخذة لضمان عدم جتنيـد         تدابري احلماية اخلاصة لألقليات وا    
وحثت جنوب أفريقيا على ختصيص املساعدة التقنية اليت طلبتها         . األطفال يف القوات املسلحة   

  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. ترتانيا للقضاء على العنف اجلنساين
لفقر وضمان األمن الغـذائي     ورحبت الربازيل بالتدابري اليت اختذهتا ترتانيا للحد من ا          -٥٦

وزيادة مشاركة املرأة يف اجلهاز القضائي وبتحقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلـق بتعمـيم              
وأعربت الربازيل عن قلقها إزاء العنف اجلنساين واسـتمرار املمارسـات           . التعليم االبتدائي 

  .لربازيل توصياتوقدمت ا. التقليدية الضارة، مثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
وأعربت بنغالديش عن تقديرها للسياسات ولعمليات التدّخل اليت تقوم هبـا ترتانيـا               -٥٧

وأملت بنغالديش يف أن يؤدي التنفيذ الفعال لقانون اجلـرائم اجلنـسية            . ملعاجلة األمن الغذائي  
ق واستفسرت بنغالديش عن تـأثري صـندو      . وقانون العقوبات إىل التصدي للعنف اجلنساين     

وأعربت . على النساء الفقرياتالتجارية األعمال و املمتلكات تقننيالتمكني االقتصادي وبرنامج 
  .بنغالديش عن أملها يف أن يتعاون اجملتمع الدويل يف جمايل بناء القدرات واملساعدة التقنية

ـ              -٥٨ ها وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على اجلهود اليت بذلتها ترتانيا مـؤخراً، لكن
 الـشرطة    رجال أعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد االستخدام املفرط للقوة على أيدي           

واعتبار الشرطة واجلهاز القضائي اجلهتني األكثر فساداً، والقيود املفروضة على حرية           واجليش  
الصحافة والتجمع، واالحتجاز التعسفي، والتهديدات واالعتـداءات الـيت يتعـرض هلـا             

 وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل انتشار استخدام الفتيـات الـصغريات    .الصحفيون
كخادمات يف املنازل وطلبت معرفة التدابري العملية اليت تعتزم ترتانيا اختاذها ملكافحة ممارسات 

  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. التمييز اجلنساين الراسخة يف األعراف التقليدية
 حبقوق اإلنـسان،    يتعلق فيمايا عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا ترتانيا        وأعربت إسبان   -٥٩

وأملت إسبانيا يف أن تواصل ترتانيا . ورحبت بالزيارة اليت قامت هبا املفوضة السامية إىل ترتانيا
صياغة خطة العمل حلقوق اإلنسان وشجعت جلنة إصالح التشريعات على مواصلة البحـث            

رت إسبانيا عن التدابري اليت اختذهتا ترتانيا لوضع حد لقتل املـصابني          واستفس. وإعداد التقارير 
  .وقدمت إسبانيا توصيات. باملهق واملسنات

 ٦٠٠ ٠٠٠وأشارت مصر بتقدير إىل أن ترتانيا تستمر يف استضافة ما يزيـد عـن         -٦٠
 ورحبت مصر، يف مجلة أمور باجلهود املبذولة لوضع الصيغة النهائية ملشروع خطـة            . الجئ

وتدعم مصر حاجة احلكومة    . العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وخفض االكتظاظ يف السجون       
إىل بناء القدرات يف عدد من اجملاالت تشمل العنف اجلنساين واالجتار بالبشر ونشر الصكوك              

  .وقدمت مصر توصيات. والتوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان
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اليت تفيد مشاركة املوظفني املكلفني بإنفاذ      وأعربت الدامنرك عن قلقها إزاء التقارير         -٦١
وأعربـت  . القانون يف االستخدام غري املتناسب للقوة، مبا يف ذلك التقارير اخلاصة بالتعذيب           

الدامنرك عن قلقها إزاء عدم االعتراف حبقوق الـشعوب األصـلية يف أراضـي أجـدادها                
. الء الـسكان قـسرياً    واالنتقاص من تلك احلقوق وهو ما يفضي إىل حاالت عديدة إلج          

وأعربت الدامنرك أيضاً عن قلقها ألن املعايري واملمارسات والتقاليد الثقافية هي متييزية ضـد              
  .وقدمت الدامنرك توصيات. املرأة
وأثنت إندونيسيا على اجلهود اليت تبذهلا ترتانيا يف دعم حقوق اإلنـسان ووضـع                -٦٢

قوق اإلنسان، وأشادت إندونيـسيا بترتانيـا       الصيغة النهائية ملشروع خطة العمل الوطنية حل      
لتحقيقها اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بتعميم التعليم االبتدائي وذلك قبل املوعد احملدد لـه              

وأشـارت  . خبمس سنوات، وأعربت عن تقديرها لترتانيـا الستـضافتها آالف الالجـئني          
تزال مستمرة وأن عمـل       ال  ضد املرأة  إندونيسيا إىل أن املعايري واملمارسات الثقافية السلبية      

  .وقدمت إندونيسيا توصيات. األطفال ميثل حتدياً
وشكرت األرجنتني ترتانيا على تقدمي التقرير وهنأهتا على التعبري عـن رغبتـها يف                -٦٣

 حقوق اإلنـسان يف األمـم       لنظامالتعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة         
  .رجنتني توصياتوقدمت األ. املتحدة
وأقرت أوروغواي باجلهود اليت تبذهلا ترتانيا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،           -٦٤
وأقـرت  . سيما اجلهود املبذولة للقضاء على العنف ضد املرأة وإلعمال حقوق الطفـل            وال

عـن  أوروغواي أيضاً بالتزام الدولة بالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان فضالً            
  .وقدمت أوروغواي توصيات. تنفيذ الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام

وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن ترتانيا قد رحبت بـآالف الالجـئني               -٦٥
. واستضافت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب          

طية إىل اجلهود املبذولة يف جماالت الصحة واملساواة بـني          وأشارت مجهورية الكونغو الدميقرا   
اجلنسني واحلد من الفقر، لكنها أشارت أيضاً إىل ارتفـاع معـدل العنـف ضـد املـرأة                  

وقدمت مجهورية الكونغـو    . املصابني باملهق واألطفال املرتبطني بأعمال السحر      واألشخاص
  .الدميقراطية توصية

 التدابري املتخذة لتحسني النظام القـضائي والوصـول         وأشارت اململكة املتحدة إىل     -٦٦
العدالة ورأت أن إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بـاملوظفني املكلفـني            إىل

 يف القانون املتعلـق     ثغراتوأشارت اململكة املتحدة إىل وجود      . بإنفاذ القانون سيكون مفيداً   
 ولـضمان   الثغـرات تدابري اليت سُتتخذ لسد تلك      بالعنف ضد املرأة لكنها استفسرت عن ال      

  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. اعتبار مجيع أشكال العنف ضد املرأة جرمية جنائية
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وأقرت هولندا بأن ترتانيـا قـد       . وأثنت هولندا على ترتانيا لتقدمي املأوى لالجئني        -٦٧
فال، بيد أهنا رأت أن العنف      اختذت تدابري للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء واألط         

وأعربت هولندا عن قلقها إزاء حريـة التعـبري         . يزال يشكل مصدر قلق متزايد      ال اجلنساين
ووّجهت االهتمام إىل أمن اجملموعات الرعوية وحقهـا يف األراضـي واملـوارد          . والصحافة
  .وقدمت هولندا توصيات. الطبيعية

خلاصة بإعداد التقرير الوطين والتعديالت املُدخلة      وأشار املغرب إىل العملية التشاورية ا       -٦٨
ورّحب املغرب بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان       . على الدستور يف جمال حقوق اإلنسان     

وباجلهود املبذولة من أجل حقوق املرأة ومشاركتها يف اجملتمع والتدابري املعتمـدة مـن أجـل             
غرب عن التدابري املتخـذة يف جمـال الـصحة          واستفسر امل . الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة   

  .وقدم املغرب توصيات. وشجع ترتانيا على اعتماد تدابري للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
االستعراض عن  برامج تبثوأشارت رومانيا إىل املمارسة اجليدة املتمثلة يف أن ترتانيا      -٦٩

. انيا خلفـضها معـدالت الفقـر      وأثنت على ترت  . الدوري الشامل على احملطات التلفزيونية    
وأشارت رومانيا أيضاً إىل أن ترتانيا قد صّدقت على معظم معاهـدات حقـوق اإلنـسان                

تزال تطرح    ال بيد أن حالة األطفال   . والحظت إدماج اتفاقية حقوق الطفل يف القانون احمللي       
وقـدمت  . شكلةإشكالية، وطلبت رومانيا أن تتخذ الدولة املزيد من التدابري ملعاجلة هذه امل           

  .رومانيا توصيات
وأشارت ماليزيا إىل التزام ترتانيا بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها كما يظهر يف سّن               -٧٠

والحظت ماليزيا أن مما يدعو إىل التشجيع أن ترتانيا قد حددت           . عدد من التشريعات اهلامة   
وق اإلنـسان، وضـمان     أولويات وطنية، مثل وضع الصيغة النهائية خلطة العمل الوطنية حلق         

  .وقدمت ماليزيا توصيات. األمن الغذائي، وإجياد حل ملشكلة اكتظاظ السجون
وأشارت أوغندا إىل التزام ترتانيا حبماية حقوق اإلنسان وأعربـت عـن تفهمهـا                -٧١

وأعربت أوغندا عن تقديرها للمساعي اليت تقوم هبا ترتانيا من أجل           . للتحديات اليت تواجهها  
ورحبت أيـضاً   .  الجئ يف اآلونة األخرية    ٣٠٠ ٠٠٠لى النحو املبّين يف جتنيس      الالجئني ع 

  .وقدمت أوغندا توصيات. بإنشاء صندوق للتمكني االقتصادي وسّن قانون حلقوق الطفل
وشكرت التفيا ترتانيا على تقريرها، وأشارت إىل أن البلد يتعـاون مـع املكلفـني                 -٧٢

 كما أشارت إىل أن الطلبات العديدة اليت قدمها املكلفون          .بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    
  .وقدمت التفيا توصية. بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد مل حتظَ باملوافقة بعد

 ترتانيا على إجنازاهتا يف جمال التعليم واستفسرت عما إذا كانت فاسو بوركيناوهنأت   -٧٣
 إىل  فاسو بوركيناوأشارت  . تعلق بالتثقيف حبقوق اإلنسان   ترتانيا ستعتمد خطة عمل وطنية ت     

وشجعت ترتانيا علـى زيـادة      . النتائج احملدودة املتعلقة بوفيات األطفال والوفيات النفاسية      
تـزال تطـرح     الالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان وتعزيز حالة حقوق اإلنسان يف جماالت    

  . توصياتفاسو بوركيناوقدمت . حتديات
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ثنت ناميبيا على ترتانيا ألهنا طرف يف معظم الصكوك الدولية الرئيـسية حلقـوق             وأ  -٧٤
اإلنسان، وأشارت إىل أن الدولة قد اعتمدت تدابري شىت لضمان حقوق مواطنيهـا، مبـا يف        

وأثنت ناميبيا أيضاً علـى ترتانيـا       . ذلك يف قطاعي الصحة والتعليم ويف جمال احلد من الفقر         
. مستقلة حلقوق اإلنسان وتنفيذها للوقف االختياري لعقوبة اإلعدام       إلنشائها مؤسسة وطنية    
  .وقدمت ناميبيا توصيات

وأقّرت املكسيك بالتقدم الذي أحرزته ترتانيا يف حتقيق اهلـدف اإلمنـائي لأللفيـة                -٧٥
وأعربت املكسيك عن أملـها يف أن       . وبسخائها يف استقبال الالجئني وتيسري إعادة توطينهم      

وشـجعت  . يسهم االستعراض الدوري الشامل يف خطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان           
ة جهودها إلقامة العدل يف املناطق الريفية وضمان حقوق الطفل          املكسيك ترتانيا على مواصل   

  .وقدمت املكسيك توصيات. ومحاية األقليات والشعوب األصلية
وشكرت بوروندي ترتانيا على دورها يف إحالل الـسالم يف بورونـدي وعلـى                -٧٦

ورحبت بوروندي بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وشـجعت         . استضافتها الالجئني 
ورحبت بوروندي أيضاً باجلهود    . انيا على مواصلة جهودها من أجل املساواة بني اجلنسني        ترت

 يتعلق فيمااملبذولة يف جماالت العنف اجلنساين ووفيات األطفال والوفيات النفاسية والتعليم و          
  .وقدمت بوروندي توصية. باجلهاز القضائي

التعددية على حتقيق   ثر من عقدين    أكتعمل منذ   وأشار الرأس األخضر إىل أن ترتانيا         -٧٧
السياسية والدميقراطية، وواصلت تطوير اإلدارات احمللية وتوفري حيز للمجتمع املدين فضالً عن      

ورأى الرأس األخضر أن العملية احلالية قـد        . إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان     
  .توصياتوقدم الرأس األخضر . أثبتت وجود رغبة سياسية يف حتسني الوضع

وأعرب السودان عن تقديره للجهود اليت تبذهلا ترتانيا يف تعزيز حقـوق اإلنـسان                -٧٨
وأثىن السودان على ترتانيا إلجنازاهتا على الرغم من التحـديات الـيت تواجههـا،           . ومحايتها

سيما حصوهلا على جائزة األمم املتحدة لتحقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق بتعمـيم              وال
  . وقدم السودان توصيات. ٢٠١٥عليم االبتدائي قبل املوعد احملدد له يف عام الت
واستفسرت . ورحبت بلجيكا بتنفيذ الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام حبكم الواقع          -٧٩

 الشرطة والتصديق علـى اتفـاق   بتجاوزاتعن إنشاء آلية مستقلة ملعاجلة الشكاوى املتعلقة      
وأشارت بلجيكا إىل سن قانون حقوق الطفـل   . لدولية وحصاناهتا امتيازات احملكمة اجلنائية ا   

  .وقدمت بلجيكا توصيات. وإىل وجود متييز ضد املرأة ناشئ عن األنظمة العرفية أو الدينية
والحظت نيجرييا بارتياح اجلهود اليت تبذهلا ترتانيا ليس لـضمان حـق املـواطنني        -٨٠
ياة عن طريق املبادرة الرئاسـية الراميـة         بل أيضاً لضمان حقهم يف احل      ،الصحة فحسب  يف
وأثنت نيجرييا على ترتانيا للجهود اليت تبـذهلا        . ٢٠١٥ املالريا حبلول عام     القضاء على  إىل

خلفض معدالت الوفيات النفاسية ووفيات األطفال وهي جوانب أساسية مـن األهـداف             
بادرات اليت اختذهتا لتحسني حالة     وأثنت نيجرييا أيضاً على ترتانيا ملختلف امل      . اإلمنائية لأللفية 
  .حقوق اإلنسان
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وقدمت . ورحبت جيبويت باجلهود اليت تبذهلا ترتانيا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           -٨١
  .جيبويت توصيات

وأشارت تشاد إىل األحكام الدستورية اليت تضمن حقوق اإلنـسان وإىل تـصديق               -٨٢
والحظت النهج التشاوري   . ئيسية حلقوق اإلنسان  ترتانيا على الصكوك الدولية واإلقليمية الر     

تزال تواجهها ترتانيا يف جمـال حقـوق          ال يف إعداد التقرير الوطين وأكدت التحديات اليت      
  .وقدمت تشاد توصية. اإلنسان

والحظت بنن أن االنتخابات العامة جتري بانتظام على حنو سلمي وأن نسبة املقاعد               -٨٣
ورحبت بنن باجلهود املبذولة الستـضافة      .  يف املائة  ٣٦ملان بلغت   اليت تشغلها النساء يف الرب    

وأشارت بنن إىل حتقيق اهلدفني اإلمنائيني      . الالجئني وبتجنيس اآلالف منهم يف اآلونة األخرية      
ودعت بنن جملس حقوق اإلنسان إىل تقدمي       . لأللفية املتعلقني بالتعليم االبتدائي وحبقوق املرأة     

  .وقدمت بنن توصيات. ااملساعدة إىل ترتاني
 على املصابني باملهق وقتل النـساء       االعتداءحوادث  وأشار رئيس وفد ترتانيا إىل أن         -٨٤

، ات التحقيق أن احلكومة، باإلضافة إىل إجراء    وبّين  . املسنات حتدث يف منطقة معينة من البلد      
وقـد أسـهم    . على التصدي هلذه الظاهرة بإنشاء برامج للتثقيف وإذكاء الوعي         تعمل أيضاً 

. إنشاء وتنفيذ إطار قانوين متني بشأن العنف ضد النساء واألطفال يف احلد من هذه الظاهرة              
وتتجلى حرية الرأي   . وال تزال إحدى األولويات الرئيسية للحكومة هي حتسني نوعية التعليم         

خلـاص يف   والتعبري يف العدد الكبري لدور اإلعالم املطبوع واإللكتروين اليت ميلكها القطـاع ا            
وال يوجد يف ترتانيا قانون يتعلق بزواج أفراد من نفس اجلنس ألن ممارسة املثلية خمالفة               . البلد

  .واملثلية غري مشروعة ويعاقب عليها القانون. للحقوق التقليدية والثقافية والدينية يف ترتانيا

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
 قُدمت خالل احلوار التفاعلي وفيما يلي التوصـيات  حبثت ترتانيا التوصيات اليت     -٨٥

  :اليت حتظى بتأييدها
التصديق يف أقرب وقت ممكن على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية            -١-٨٥

الدولية وحصاناهتا، واختاذ التدابري املطلوبة إلدراج نظام روما األساسي بالكامل          
  ؛)جيكابل(يف التشريع احمللي كلما دعت احلاجة إىل ذلك 

إدراج أحكام يف القانون احمللي من الصكوك اليت صـدقت عليهـا              -٢-٨٥
والتماس املساعدة من اجملتمع الدويل لتقدمي الوسائل الضرورية لتذليل الصعوبات          

  ؛)تشاد(اليت تواجهها ترتانيا يف جمال حقوق اإلنسان 

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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إجراء عملية استعراض الدستور بشكل منفتح ومـسؤول حبيـث            -٣-٨٥
  ؛)النرويج( الوطين وجملس نواب زجنبار الربملاناجلمهور العام فضالً عن تشمل 
مواصلة تنفيذ قوانينها الوطنية وفقاً ملعايري ومبادئ حقوق اإلنـسان            -٤-٨٥

  ؛)ليسوتو(املتفق عليها عاملياً 
التماس السبل الكفيلة باحترام أحكام قانون الطفـل الـصادر يف             -٥-٨٥
  ؛)الرأس األخضر(من الفعالية  بأقصى قدر ممكن ٢٠٠٩ عام
  ؛)بلجيكا( حقوق الطفل بالكامل قانونإعمال   -٦-٨٥
سـيما    بذل اجلهود يف اجملاالت املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال       مواصلة  -٧-٨٥

عملية االستعراض القانوين وظاهرة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والعقوبـة          
  ؛)مصر(البدنية 

ال تشكيل جلنة خاصة لإلشراف على اإلصالح       تسريع عملها يف جم     -٨-٨٥
 علـى أن تـضم يف عـضويتها         ٢٠١٠الدستوري الذي أعلنه الرئيس يف عام       

  ؛)االحتاد الروسي(شرائح السكان  خمتلف
مواصلة تعزيز قدرات جلنة حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد، بطرق            -٩-٨٥

  ؛)جنوب أفريقيا (األمم املتحدةمنها التعاون مع املنظمات اإلقليمية ومؤسسات 
 إضفاء الطابع املؤسسي على اإلجنازات يف جمـال حقـوق           مواصلة  -١٠-٨٥

اإلنسان والعمل على تعزيز اآلليات الوطنية حلقـوق اإلنـسان واملؤسـسات            
  ؛)نيبال(الدميقراطية 

مواصلة جهودها اجلديرة بالثناء يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    -١١-٨٥
  ؛)النكا سري(واحلريات 

استكمال إعداد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان يف أقرب وقت            -١٢-٨٥
  ؛)الصني(ممكن واإلسراع يف تنفيذ اخلطة 

 لوضع الصيغة النهائية خلطة العمل الوطنيـة حلقـوق          أولويةإيالء    -١٣-٨٥
  ؛)جنوب أفريقيا(اإلنسان من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

 إصدار مشروع خطة العمل لتعزيز حقـوق        توجيه االهتمام، لدى    -١٤-٨٥
اإلنسان ومحايتها، ليس إىل تنفيذ مواد اخلطة فحسب بـل أيـضاً إىل رصـدها               

  ؛)إندونيسيا(
استكمال مشروع خطة العمل الوطنية لتعزيـز حقـوق اإلنـسان             -١٥-٨٥

  ؛)اجلزائر(ومحايتها ومشروع خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة 
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لتنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية املقترحة لتعزيز حقـوق         ضمان ا   -١٦-٨٥
  ؛)غانا(اإلنسان ومحايتها 

إجراء تقييم للسياسات الوطنية املتعلقة حبقـوق الطفـل وحتديـد             -١٧-٨٥
  ؛)رومانيا(اجملاالت اليت يتعني فيها اختاذ إجراءات فورية 

يز القـوانني  تنفيذ خطة عمل وطنية ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك تعز          -١٨-٨٥
وإنفاذها، وختصيص املزيد من املوارد هليئات مكافحة الفساد، وإجراء استعراض          

الواليات املتحـدة   (لقوانني إنفاذ التعويض وتنظيم محلة تثقيفية على نطاق البلد          
  ؛)األمريكية

اختاذ تدابري لتعزيز التثقيـف حبقـوق اإلنـسان والتوعيـة هبـا               -١٩-٨٥
  ؛)فاسو بوركينا(

اختاذ التدابري املناسبة إلدراج التثقيف حبقوق اإلنـسان يف املنـاهج             -٢٠-٨٥
الدراسية ووضع برامج تدريبية خمصصة ملوظفي اخلدمة املدنية وضباط األمـن يف        

  ؛)املغرب(جمال حقوق اإلنسان 
الواليـات  (تقدمي التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لقوات األمـن            -٢١-٨٥

  ؛)ةاملتحدة األمريكي
ع استراتيجية شاملة وتشريع فعال للقضاء على املمارسات اليت         وض  -٢٢-٨٥

  ؛)الدامنرك(متّيز ضد املرأة 
وضع استراتيجية شاملة، وفقاً ملا أشارت إليه اللجنة املعنية بالقضاء            -٢٣-٨٥

على التمييز ضد املرأة، لتغيري املمارسات الثقافية والقوالب النمطية اليت متّيز ضد            
  ؛)غانا(ليها املرأة أو للقضاء ع

مواءمة التشريعات الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            -٢٤-٨٥
 بـاحلق يف املـرياث      يتعلـق  فيمااملرأة، وال سيما لضمان املساواة بني اجلنسني        

  ؛)بلجيكا(واألراضي 
تنفيذ إطار قانوين وسياسايت شامل لوضع حد للممارسات التمييزية           -٢٥-٨٥

نف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك أفعـال القتـل املرتبطـة             واملفضية إىل الع  
مبمارسة السحر، واالغتصاب، والعنف املرتيل، واملمارسات املرتبطـة بامللكيـة          

  ؛)كندا(مبوجب القانون العريف ووراثة األراضي 
مواصلة جهودها الرامية إىل االستمرار يف إذكاء الوعي على مستوى         -٢٦-٨٥

فيذ خطة عملها الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة تنفيذاً تامـاً           اجملتمع احمللي وتن  
  ؛)إندونيسيا(
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اختاذ املزيد من التدابري حلماية النساء والفتيات من العنف والتمييز،            -٢٧-٨٥
  ؛)جنوب أفريقيا(ووضع تدابري سياساتية مناسبة يف هذا اخلصوص 

إجراءات مكافحـة   مواصلة السياسات الرامية إىل مضاعفة وتعميق         -٢٨-٨٥
وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية ووضع حد هلـا         مجيع أشكال العنف اجلنساين   

وجلميع املمارسات اليت تؤدي إىل التمييز أو إىل انتهاك حقوق اإلنسان للمـرأة،             
  ؛)األرجنتني(بطرق منها التعاون الدويل 

اتيجية شـاملة،  النظر يف تعزيز اآللية اجلنسانية الوطنية، ووضع استر   -٢٩-٨٥
مبا فيها سن تشريع لتغيري املمارسات التقليدية أو القضاء عليها، مثـل تـشويه              
األعضاء التناسلية األنثوية والقوالب النمطية اليت متّيز ضد املرأة مع إيالء اهتمام            

  ؛)الربازيل(خاص حلالة املسنات 
ت مواصلة وتعزيز اجلهود الراميـة إىل القـضاء علـى املمارسـا             -٣٠-٨٥

االجتماعية املضرة باملرأة، وال سيما تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وكـذلك           
مجيع أشكال العنف األخرى ضد النساء فضالً عن التمييز يف متتعهن بـاحلقوق             

  ؛)الرأس األخضر(بوجه عام 
اعتماد التدابري الضرورية للقضاء على ممارسـة تـشويه األعـضاء          -٣١-٨٥

ضع برامج للتوعية والتثقيف باآلثار الضارة هلذه املمارسـة         التناسلية األنثوية وو  
  ؛)أوروغواي(

اختاذ التدابري املناسبة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النـساء             -٣٢-٨٥
الريفيات يف جمال ملكية األراضي وفقاً لتوصيات اللجنة املعنية بالقـضاء علـى             

  ؛)النرويج(التمييز ضد املرأة 
ثقيف وتوعية على نطاق البلد ملنع وصـم األشـخاص          بدء محلة ت    -٣٣-٨٥

املصابني باملهق وضمان أمنهم وتيسري حصوهلم على التعليم والعمل علـى قـدم    
  ؛)كندا(املساواة مع اآلخرين 

تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق مجيع األشخاص املصابني باملهق            -٣٤-٨٥
  ؛)ناميبيا(

 املصابني باملهق محاية تامة وكاملـة       مواصلة ضمان محاية األشخاص     -٣٥-٨٥
  ؛)جيبويت(

حتسني حصول األشخاص ذوي اإلعاقة علـى التعلـيم والرعايـة             -٣٦-٨٥
  ؛)سلوفاكيا(الصحية مع التركيز، بصفة خاصة على األطفال 
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مواصلة تدابري إذكاء الوعي لالعتراف حبقـوق األشـخاص ذوي            -٣٧-٨٥
 باألشخاص ذوي اإلعاقة يف أسرع وقت       اإلعاقة وتعميمها وتنفيذ القانون املتعلق    

  ؛)املكسيك(ممكن 
  ؛)نيبال(مواصلة العمل على محاية وتعزيز حقوق املهمشني والضعفاء   -٣٨-٨٥
النظر يف تعزيز اجلهود املبذولة لوقف حـوادث قتـل األشـخاص              -٣٩-٨٥

  ؛)الربازيل(املصابني باملهق 
لقضايا اجلنائية والتحقيق   مواصلة محالهتا إلذكاء الوعي العام وتتبع ا        -٤٠-٨٥

فيها ومقاضاة مرتكبيها لكي تثبت للسكان أن مسألة قتل املصابني باملهق تؤخـذ       
  ؛)هنغاريا(على حممل اجلد 

االستمرار يف تنظيم محالت التوعية حبقوق اإلنسان على نطاق البلد            -٤١-٨٥
  ؛)وغنداأ(مع التركيز، بصفة خاصة على حق األشخاص املصابني باملهق يف احلياة 

رائم مثل  اجلبذل املزيد من اجلهود لتقدمي إحصاءات حمدَّثة ودقيقة عن            -٤٢-٨٥
وجعـل  االعتداء على املصابني باملهق وحاالت قتل املسنات خارج نطاق القضاء،           

 قتل املسنات على أساس االهتامات مبمارسة السحر فئة حمـددة يف تقـارير              جرائم
  ؛)النرويج(الشرطة 

ضاة ضباط الشرطة الذين يرتكبون أفعال التعذيب وإساءة ضمان مقا  -٤٣-٨٥
  ؛)بلجيكا(املعاملة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعاهلم 

اختاذ التدابري املناسبة حلماية سكاهنا من العنف على أيـدي قـوات              -٤٤-٨٥
األمن، وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق يف شكاوى تتعلق باإلساءات على أيـدي            

  ؛)الدامنرك(فني بإنفاذ القانون املوظفني املكل
إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق يف شكاوى أعمال املوظفني املكلفـني            -٤٥-٨٥

  ؛)اململكة املتحدة(بإنفاذ القانون 
حتسني ظروف السجون يف ترتانيا، مبا يف ذلك االكتظـاظ وعـدم              -٤٦-٨٥

  ؛)أستراليا(كفاية الرعاية الصحية 
 مبا يف ذلك اآللية البديلة للحرمان من        ن،وحتسني الظروف يف السج     -٤٧-٨٥

  ؛)إسبانيا(احلرية، مثل اخلدمات اجملتمعية 
ختصيص املوارد الكافية لضمان تنفيذ خطط العمل الوطنية ملكافحة           -٤٨-٨٥

العنف ضد املرأة والعنف ضد األطفال وممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية           
  ؛)هنغاريا(تنفيذاً فعاالً 
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زيز وتقوية الربامج الوطنية الرامية إىل مكافحة العنف ضد املـرأة           تع  -٤٩-٨٥
وكذلك مواصلة بذل اجلهود احلثيثة اليت متكن املرأة من املـشاركة يف اجمللـس              

  ؛)السودان(التشريعي ويف مناصب صنع القرار 
مضاعفة اجلهود الرامية إىل محاية النساء واألطفال من مجيع أشكال            -٥٠-٨٥

  ؛)هولندا( ذلك ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية العنف، مبا يف
مواصلة تنفيذ التدابري املناسبة، مثل خطة العمل الوطنية ملنع العنف            -٥١-٨٥

، من أجل   "للعنف  ال قل"ضد النساء واألطفال واستئصاله أو تنظيم محلة التوعية         
  ؛)سلوفاكيا(يل القضاء على العنف ضد املرأة بفعالية، وال سيما العنف املرت

سن قانون يّعرف العنف املرتيل حتديداً وجيرمه وتنفيـذ االلتزامـات             -٥٢-٨٥
سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد     الدولية يف هذا اخلصوص، وال    

  ؛)فرنسا(املرأة 
اختاذ تدابري إضافية لوضع حد للعنف املرتيل وتوسيع نطاق املساواة            -٥٣-٨٥

  ؛)أملانيا(مل مجيع النساء يف مجيع جماالت القانون القانونية لتش
تعزيز اجلهود الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على          -٥٤-٨٥

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك اعتماد تشريع حيظر ممارسة تـشويه              
  ؛)أستراليا(األعضاء التناسلية األنثوية وإنفاذه 

 جهودها الرامية إىل محاية املرأة من املمارسـات التقليديـة           تكثيف  -٥٥-٨٥
  ؛)فرنسا(الضارة، مثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

وضع استراتيجية شاملة، مبا يف ذلك تدابري تشريعية للقضاء علـى             -٥٦-٨٥
املمارسات والقوالب النمطية اليت متّيز ضد املرأة، مثل تشويه األعضاء التناسلية           

  ؛)بولندا(نثوية األ
إتاحة فرص الوصول دون عائق إىل العدالة أمام مجيع ضحايا العنف             -٥٧-٨٥

ضد املرأة وضمان مثول مجيع مرتكيب هذا العنف أمام العدالة وفقـاً للمعـايري              
  ؛)سلوفاكيا(الدولية 

مواصلة هذا العمل اهلام املتعلق بالعنف ضد األطفال بتوفري التربيـة             -٥٨-٨٥
سيما عن طريق النظام التربوي ونظـام         مجيع مستويات اجملتمع، وال    املدنية على 

  ؛)السويد(العدالة، وذلك للتوعية باآلثار السلبية للعنف ضد األطفال 
التصدي لعمل األطفال كمسألة عاجلة وفقاً اللتزاماهتـا الدوليـة،            -٥٩-٨٥
  ؛)اسلوفاكي( ملنظمة العمل الدولية ١٨٢ و١٣٨سيما االتفاقيتان رقم  وال
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الواليات (طة العمل الوطنية املتعلقة بعمل األطفال       الكامل خل تنفيذ  ال  -٦٠-٨٥
  ؛)املتحدة األمريكية

اختاذ تدابري تشريعية وسياساتية، وتنظيم محـالت توعيـة وتنفيـذ             -٦١-٨٥
 ٢٠٢٥حبلـول عـام     الربنامج احملدد املدة املتعلق بالقضاء على عمل األطفال         

  ؛)إندونيسيا(
 املزيد من التدابري الفعالة للتصدي ملشاكل االجتـار بالبـشر           اختاذ  -٦٢-٨٥

واإليذاء اجلنسي واستغالل النساء واألطفال، مبا يف ذلك عن طريـق ضـمان             
التنفيذ الفعال للتشريعات ذات الصلة واالضطالع بربامج إعالميـة وتثقيفيـة           
مكثفة ترمي إىل زيادة توعية اجلمهور وإرهـاف إحـساسهم حبقـوق النـساء              

  ؛)ماليزيا(األطفال و
سـيما النـساء    اعتماد برنامج وطين ملكافحة االجتار بالبـشر، وال         -٦٣-٨٥

واألطفال، وذلك ملنع هذه اجلرمية وإعادة تأهيل الضحايا ومقاضـاة مرتكبيهـا            
  ؛)املكسيك(

اختاذ التدابري الضرورية لتعزيز التعاون الدويل من خـالل ترتيبـات             -٦٤-٨٥
ية وثنائية ملنع املسؤولني عن أفعال تنطـوي علـى بيـع            متعددة األطراف وإقليم  

األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والـسياحة القائمـة            
استغالل األطفال جنسياً والكشف عن تلك األفعال والتحقيق فيها ومقاضاة           على

  ؛)مصر(املسؤولني عنها ومعاقبتهم 
 أطفـال الـشوارع وعمـل       ملشكلةلتصدي  بذل املزيد من اجلهود ل      -٦٥-٨٥

 العاملني يف هذا اجملال لتلقي املساعدة       تأهيلاألطفال ووضع برامج تدريبية وحتسني      
والتعاون التقنيني الضروريني من آليات حقوق اإلنسان وغريها من املنظمات ذات           

  ؛)السودان(الصلة 
القـضائية  حتسني كفاءة نظام العدالة من خالل تبسيط اإلجراءات           -٦٦-٨٥

سيما استحداث نظام إلدارة القضايا يرمي إىل تعقـب القـضايا           وترشيدها، وال 
الفردية من ساعة تقدمي القضايا إىل البت فيها واحلد من الوقت الذي تـستغرقه              

  ؛)كندا(كل قضية يف كل مرحلة من املراحل 
مقاضاة العاملني يف قوات األمن الذين ينتهكون القـانون مقاضـاة             -٦٧-٨٥
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ارمة ص
ضمان خضوع مجيع قوات األمن ملراقبة مشددة من السلطات املدنية   -٦٨-٨٥

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
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مواصلة تعزيز نظام قضاء األحداث وضمان فصل األحداث عـن            -٦٩-٨٥
  ؛)جيبويت(البالغني يف االحتجاز 

ة تّيـسر الوصـول إىل العدالـة،        ختصيص املوارد للسلطة القضائي     -٧٠-٨٥
  ؛)إسبانيا(سيما يف املناطق الريفية  وال
ضمان تسجيل املواليد جماناً، ويف هذا اخلصوص، تنظـيم محـالت             -٧١-٨٥

، واعتماد سياسات فعالة ترمي إىل تغطية املناطق         هبذه املسألة  إذكاء وعي اجلمهور  
  ؛)سلوفاكيا(النائية والريفية يف البلد 

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع بإتاحة اإلمكانيـة        ضمان    -٧٢-٨٥
للمدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني والصحفيني للتعـبري عـن           

  ؛)هولندا(آرائهم حبرية وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
العمل مع وسائط اإلعالم واجلهات صاحبة املصلحة األخرى لضمان         -٧٣-٨٥

ع هيئات الدولة وتقدر الضمانات الدسـتورية حلـرييت الـصحافة           أن تفهم مجي  
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(والتجمع 

احترام معايري العمل الرئيـسية وتعزيـز املـسؤولية االجتماعيـة             -٧٤-٨٥
سيما وضع تدابري للقضاء على عمل األطفال  للشركات يف مجيع أحناء ترتانيا، وال

  ؛)هولندا(وتنفيذها 
  ؛)اجلزائر(تكثيف الربامج الرامية إىل القضاء على الفقر   -٧٥-٨٥
مواصلة تطبيق االستراتيجيات االقتصادية واالجتماعيـة واخلطـط          -٧٦-٨٥

اإلمنائية للبلد من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اعتباراً مـن اآلن وحـىت              
  ؛)كوبا (٢٠١٥ عام
ئي وتعززه فضالً عن زيـادة      تعزيز السياسات اليت حتمي األمن الغذا       -٧٧-٨٥

سيما للـسكان    إمكانية احلصول على مياه الشرب الكافية والنقية واملأمونة، وال        
  ؛)ماليزيا(الذين يعيشون حتت خط الفقر 

زيادة التعاون مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة وغريهـا مـن              -٧٨-٨٥
معدالت الوفيـات   املنظمات الدولية يف جمال اإلسهام يف اجلهود املبذولة خلفض          

النفاسية ووفيات األطفال وزيادة إمكانية وصول املرأة إىل مرافق الرعاية الصحية           
  ؛)ماليزيا(

التماس املساعدة الدولية لتكملة اجلهود الوطنية الرامية إىل خفـض            -٧٩-٨٥
  ؛)أوغندا(الوفيات النفاسية ووفيات األطفال 

لك إحدى األولويـات    اإلسراع يف حتسني جودة التعليم بوصف ذ        -٨٠-٨٥
  ؛)النكا سري(الرئيسية املستمرة للحكومة 
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مواصلة جهودها يف جمال خفض وفيات األطفال والوفيات النفاسية           -٨١-٨٥
  ؛)فاسو بوركينا(خلفض حاالت وفاة األمهات واملواليد واألطفال بدرجة كبرية 

 الرعاية  اختاذ التدابري الضرورية لزيادة فرص وصول املرأة إىل مرافق          -٨٢-٨٥
سـيما يف املنـاطق      الصحية واملساعدة الطبية عن طريق موظفني مـدربني، وال        

الريفية، خلفض معدالت الوفيات النفاسية ووفيات األطفال وزيادة العمر املتوقع          
  ؛)اليابان(للمرأة 

  ؛)املغرب(مواصلة جهودها احلالية لضمان إتاحة التعليم للجميع   -٨٣-٨٥
شاملة لضمان حصول مجيع األطفال علـى قـدم         وضع استراتيجية     -٨٤-٨٥

  ؛)بولندا(املساواة على فرص التعليم 
مواصلة ختصيص املزيد من املوارد للتعليم من أجل خفض االكتظاظ            -٨٥-٨٥

  ؛)زمبابوي(يف قاعات التدريس 
ويف انتظار ذلك، العمل بالدوام املزدوج يف املدارس كتدبري بـديل             -٨٦-٨٥

  ؛)زمبابوي( قاعات التدريس مؤقت خلفض االكتظاظ يف
مضاعفة جهودها لتعيني وصون كادر مؤهل من مدرسني على درجة            -٨٧-٨٥

عالية من احلماس يف املرحلتني االبتدائية والثانوية ولديهم القدرة على توفري نوعية 
  ؛)كندا(جيدة من التعليم للطالب 

  ؛)تركيا(وية إيالء اهتمام خاص ملواظبة األطفال على املدارس الثان  -٨٨-٨٥
مواصلة تعزيز نوعية التعليم الذي ُيقـدم يف املراحـل االبتدائيـة              -٨٩-٨٥

  ؛)غانا(والثانوية ويف مرحلة التعليم العايل 
حتسني املدارس وغريها من املرافـق والبيئـات التعليميـة لتلبيـة              -٩٠-٨٥

  ؛)فنلندا(احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة 
جلامعيني واملدرسني يف جمال التعليم الشامل      تدريب مجيع احملاضرين ا     -٩١-٨٥

  ؛)فنلندا(
مواصلة العمل مع جمتمع املاحنني الدوليني للعمل مع ترتانيـا علـى              -٩٢-٨٥

  ؛)زمبابوي(تدابري بناء القدرات لضمان إتاحة التعليم للجميع 
  ؛)فنلندا(تزويد التالميذ ذوي اإلعاقة باملعدات واألدوات املناسبة   -٩٣-٨٥
 بالتعليم االبتدائي   يتعلق فيماتبادل خرباهتا مع البلدان املهتمة باألمر         -٩٤-٨٥

  ؛)بنن(وتعزيز حقوق املرأة 
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إشراك اجملتمع املدين يف عملية تنفيذ توصيات االستعراض الـدوري            -٩٥-٨٥
  ؛)بولندا(الشامل 

طلب املساعدة التقنية وبناء القدرات من املفوضية السامية حلقـوق            -٩٦-٨٥
  ؛)ناميبيا(ملواصلة حتسني حياة الترتانيني اإلنسان 

وستبحث ترتانيا التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف املوعد املناسب على             -٨٦
          /آذار أال يتجاوز ذلك الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان الـيت سـُتعقد يف              

تقريـر النتـائج الـذي      وسُتدرج ردود ترتانيا على هذه التوصيات يف        . ٢٠١٢مارس  
  :سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة

التوقيع على الصكوك الدولية الرئيسية املتبقية حلقـوق اإلنـسان            -١-٨٦
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص        (عليهاوكذلك التصديق   

االختيـاري األول   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكـول       
والربوتوكول االختياري الثاين امللحقان بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           
والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة            

  ؛)سلوفينيا ()القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري امللحق هبا
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      ية التصديق على     إمكان دراسة  -٢-٨٦

  ؛)اجلزائر (العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
اتفاقية مناهضة التعـذيب،    : يلي  يف إمكانية التصديق على ما     النظر  -٣-٨٦

، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم            
، والربوتوكـول   األشخاص من االختفاء القسري   الدولية حلماية مجيع     واالتفاقية

  ؛)األرجنتني(االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
وغريه من ضروب املعاملة أو      على اتفاقية مناهضة التعذيب      التصديق  -٤-٨٦

  ؛)الدامنرك( العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
وغريه من ضروب املعاملة أو     تفاقية مناهضة التعذيب     على ا  التصديق  -٥-٨٦

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
وغريه من ضروب املعاملة أو      على اتفاقية مناهضة التعذيب      التصديق  -٦-٨٦

  ؛)بنن(حق هبا  والربوتوكول االختياري امللالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
وغريه من ضروب املعاملـة      على اتفاقية مناهضة التعذيب      التصديق  -٧-٨٦
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وإدراج أحكامها يف القانون احمللـي             أو
  ؛)بولندا(
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وغريه من ضروب املعاملـة     اتفاقية مناهضة التعذيب     إىل   االنضمام  -٨-٨٦
الإنسانية أو املهينة، وإدراج أحكامها يف القانون احمللـي         العقوبة القاسية أو ال    أو
  ؛)أستراليا(

وغريه من ضـروب    اتفاقية مناهضة التعذيب    النظر يف االنضمام إىل       -٩-٨٦
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وإىل الربوتوكول االختيـاري          العقوبةاملعاملة أو   

  ؛)الربازيل(دنية والسياسية الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل
مواصلة توسيع نطاق الصكوك الدولية الرئيسية حلقـوق اإلنـسان          -١٠-٨٦

ملناهضة  عن طريق التصديق على اتفاقية األمم املتحدة سيما الوالسارية يف البلد،   
، وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة           التعذيب  

 االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           والربوتوكول
  ؛)الرأس األخضر(واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام والسياسية 

وغريه من ضروب    والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب       التوقيع  -١١-٨٦
اقيـة  االتف والتـصديق علـى   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

  ؛)فرنسا (الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
وغريه من ضروب   التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب         -١٢-٨٦

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وعلى االتفاقية الدولية حلماية            
  ؛)إسبانيا (مجيع األشخاص من االختفاء القسري

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      االنضمام يف أسرع وقت ممكن إىل         -١٣-٨٦
وغريه من ضروب   وإىل اتفاقية مناهضة التعذيب      األشخاص من االختفاء القسري   

  ؛)اليابان (املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ناهـضة  التصديق أو التوقيع، أيهما وجب تطبيقه، على اتفاقيـة م           -١٤-٨٦

واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هبا،      
 وعلى الربوتوكولني امللحقني بالعهد الـدويل       ،األشخاص من االختفاء القسري   

  ؛)أوروغواي(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
 حتديد طريقة واضحة إلتاحة الفرصة للجمهور لتقدمي مـسامهات يف      -١٥-٨٦

  ؛)النرويج(عملية مراجعة الدستور 
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات       -١٦-٨٦

  ؛)الربازيل(اخلاصة 
 دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار           توجيهالنظر يف     -١٧-٨٦

  ؛)التفيا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
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 ودائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار          فتوحةمتوجيه دعوة     -١٨-٨٦
 ؛)إسبانيا(اإلجراءات اخلاصة 

 إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات        مفتوحةتوجيه دعوة     -١٩-٨٦
  ؛)أوروغواي(اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

 إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        دائمةتوجيه دعوة     -٢٠-٨٦
  ؛)رومانيا(س حقوق اإلنسان جملل
ختفيـف   لعقوبة اإلعدام متهيداً إللغائها التام و      اختياريتنفيذ وقف     -٢١-٨٦

  ؛)فرنسا(مجيع أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن 
 لعقوبة اإلعدام حبكم القانون كخطـوة علـى         اختياريتنفيذ وقف     -٢٢-٨٦

  ؛)هنغاريا(طريق إلغائها 
إلغاء عقوبة اإلعدام   اإلعدام هبدف   ذ أحكام   لتنفي ختياريالا الوقف  -٢٣-٨٦

  ؛)سلوفينيا(على النحو املنصوص عليه يف قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 على تنفيذ وقف عقوبة اإلعدام حبكم الواقـع  الرمسيةإضفاء الصبغة    -٢٤-٨٦

  ؛)الدامنرك(كخطوة على طريق إلغائها الكامل 
  ؛)تركيا(عدام  اإلعقوبةالنظر يف إلغاء   -٢٥-٨٦
  ؛)الربازيل( اإلعدام عقوبةالنظر يف إلغاء   -٢٦-٨٦
  ؛)األرجنتني( تطبيق عقوبة اإلعدام إللغاءبذل اجلهود   -٢٧-٨٦
إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً مـن      الساري بغية    العقوبات   قانونتعديل    -٢٨-٨٦

  ؛)إسبانيا(تشريعات ترتانيا 
 يتفـق مـع األحكـام الـواردة يف           هنائياً مبا  اإلعدامإلغاء عقوبة     -٢٩-٨٦

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            
  ؛)أوروغواي(والسياسية 

 يف إطار اإلصالح الدستوري املتوقع والتصديق       اإلعدامإلغاء عقوبة     -٣٠-٨٦
 املدنيـة   على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق        

والسياسية، وإن مل يكن ذلك هو احلال، النظر يف إعالن وقف اختياري رمسـي              
  ؛)أملانيا(لعقوبة اإلعدام 

 واالنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري الثـاين   اإلعدامإلغاء عقوبة    -٣١-٨٦
  ؛)اململكة املتحدة(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
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 والتصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين       إلعداماإلغاء عقوبة     -٣٢-٨٦
  ؛)بلجيكا(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 والنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري       اإلعدامإلغاء عقوبة     -٣٣-٨٦
  ؛)رومانيا(الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل       الربوتوكولالتصديق على     -٣٤-٨٦
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وتعديل الدستور إللغاء أية أحكام دسـتورية           

 بشأن على مجيع مستويات اجملتمع تنص على عقوبة اإلعدام، وتوفري التربية املدنية    
عدام الصادرة حبـق الـسجناء      ، وختفيف أحكام اإل   ضرورة إلغاء عقوبة اإلعدام   

  ؛)السويد(الذين ينتظرون حالياً تنفيذ احلكم حبقهم 
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل            -٣٥-٨٦

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام، واختـاذ             
  ؛)أستراليا( نظام القضاء يف ترتانيا التدابري الضرورية إللغاء عقوبة اإلعدام من

تكثيف جهودها حلماية النساء والفتيات من العنف اجلنسي وكذلك           -٣٦-٨٦
  ؛)النرويج(من العنف اجلنسي يف كنف الزوجية 

تعزيز التدابري الرامية إىل إعمال حقوق الطفل من منظور متكامـل             -٣٧-٨٦
 مبسألة القضاء على عمل     علقيت فيما سيما الومن منطلق اتفاقية حقوق الطفل، و     

 والعقوبة البدنية وأوضاع أطفال الـشوارع       واالعتداء اجلنسي األطفال، والعنف   
  ؛)أوروغواي(

حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العقوبة البدنيـة         -٣٨-٨٦
  ؛)السويد(

تعديل قانون الزواج لتحديد احلد األدىن لسن الـزواج للفتيـات             -٣٩-٨٦
  ؛)الدامنرك( عاماً ١٨ان على السواء عند والصبي
  ؛)كندا(اعتماد قانون إعالم جديد يكرس حرية الصحافة   -٤٠-٨٦
اعتماد تشريع جديد يضمن حرية اإلعالم فـضالً عـن احلـق يف               -٤١-٨٦

  ؛)النرويج(احلصول على املعلومات 
وضع حد للقيود املفروضة بصورة مباشرة أو غري مباشرة على حرية             -٤٢-٨٦
تعبري واعتماد التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التدابري التـشريعية ملنـع ختويـف              ال

  ؛)بولندا(الصحافيني 
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العمل على إلغاء القوانني اليت تقّيد حرية التعبري واحلـصول علـى              -٤٣-٨٦
املعلومات وحرية اإلعالم، وسن قوانني من شأهنا أن تضمن هذه احلقـوق مبـا              

  ؛)السويد(حلقوق اإلنسان يتمشى مع املعايري الدولية 
  ؛)النرويج(احترام احلق يف التجمع طوال عملية مراجعة الدستور   -٤٤-٨٦
مساءلة األشخاص الذين يدعى ارتكاهبم لعمليات إجالء الـسكان           -٤٥-٨٦

  ؛)النرويج( قسرياً وتلويث مياه الشرب يف املناطق احمليطة باملناجم الكبرية
إىل ضمان حصول الرعاة على األراضـي       مواءمة السياسات الرامية      -٤٦-٨٦

 وإبرام اتفاقات إقليميـة لتيـسري       املتعلق بالرعي واملياه مع إطار االحتاد األفريقي      
  ؛)هولندا( عرب احلدود الرعي
مواصلة تعزيز احلق يف التعليم ويف الوقت نفسه حظر العقوبة البدنية             -٤٧-٨٦

  ؛)جيبويت(
 هبدف محاية حقوقها محاية فعالة      االعتراف مبفهوم الشعوب األصلية     -٤٨-٨٦

  ؛)الدامنرك(
اعتماد تدابري حلماية وصون التراث الثقايف للشعوب األصلية وأمناط           -٤٩-٨٦

حياهتا التقليدية وإجراء مشاورات فعالة مع الشعوب األصـلية علـى أسـاس             
  ؛)الدامنرك(موافقتها احلرة واملسبقة والنرية 

ات إجالء السكان قسرياً والرتاعـات  إجراء حتقيقات نزيهة يف عملي     -٥٠-٨٦
على األراضي واستخدام نتائج هذه التحقيقات للمساعدة يف صـياغة تـشريع            

  ؛)فنلندا(جديد يراعي حقوق الشعوب األصلية مراعاة كاملة 
 سيما ال إطار قانوين يقدم ضمانات قانونية يف جمال امللكية، و         تطوير  -٥١-٨٦
ة من اإلجالء القسري للسكان واالعتـراف        مبلكية األراضي واحلماي   يتعلق فيما

تعتمد علـى مجـع     حبقوق الشعوب األصلية والرعاة والصيادين والشعوب اليت        
  ؛)املكسيك (الثمار
إنشاء آلية تشاور قانونية فعالة مع املنظمات اليت تعمل على حقوق             -٥٢-٨٦

  ؛)فنلندا(الشعوب األصلية للمساعدة يف تفادي نشوب نزاعات أخرى 
 بتقدمي تقرير عن منتصف املـدة إىل جملـس          ، كتدبري طوعي  ،القيام  -٥٣-٨٦

 الفريـق العامـل املعـين       مـن حقوق اإلنسان يتعلق بتنفيذ التوصيات املعتمدة       
  ).هنغاريا(باالستعراض الدوري الشامل 
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  :حتظى بدعم ترتانيا  الوإن التوصيات التالية  -٨٧
نظـر عـن ميـوهلم      االلتزام حبماية حقوق مجيع األشخاص بغض ال        ١-٨٧

 عـدم التمييـز     هيئات وتشريعات تكفل  اجلنسانية يف إطار    اجلنسية أو هويتهم    
  ؛)السويد(وتكافؤ الفرص 

اعتماد تدابري سياسية وتشريعية إلنشاء إطار حمدد للحمايـة مـن             ٢-٨٧
التمييز على أساس امليول اجلنسية مع إلغاء األحكام اجلزائية اليت جتّرم العالقات            

 بالتراضي بني بالغني من نفس اجلنس وتنظيم محالت إلذكاء الـوعي            اليت متارس 
  ؛)إسبانيا(هبذه املسألة 

إلغاء األحكام اجلنائية اليت تدين األشخاص على أسـاس ميـوهلم             -٣-٨٧
  ؛)سلوفينيا(اجلنسية 

وضع استراتيجية شاملة، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تشريعية للقـضاء             -٤-٨٧
 النمطية اليت متّيز ضد املرأة، مثل تعدد الزوجات ومهر          على املمارسات والقوالب  

  ).بولندا(العروس 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -٨٨

وال ينبغي تأويـل    . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(
  . أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككلأو التوصيات على/هذه االستنتاجات و
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