األمم املتحدة

A/HRC/38/12

اجلمعية العامة

Distr.: General
6 April 2018
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والثالثون
 18حزيران/يونيه  6 -متوز/يوليه 2018
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري
برابدوس

__________

*

يعمم املرفق دون حترير رمسي وابللغة اليت قُ ِّدم هبا فقط.

)GE.18-05403(A



الشامل*

A/HRC/38/12

مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ عملا بقرار جملس حقوو
اإلنسووان  ،1/5دورتووه التاسووعة والعش ورين يف الف و ة موون  15إىل  26كووانون الثاين/ينوواير .2018
واستُعرض و احلالووة يف ب ورابدو يف اجللسووة التاسووعة املعقووودة يف  19كووانون الثاين/ينوواير .2018
وتوور وفوود ب ورابدو معوواي وزيوور الرعايووة االجتماعيووة ومتكوون النووا بن والتنميووة اجملتمعيووة السوويد
املوووقر سووتيفن بلكيو  .واعتموود الفريووق العاموول التقريوور املتعلووق بوودابدو يف جلسووته الرابعووة عشوورة
املعقودة يف  23كانون الثاين/يناير .2018
 -2ويف  10كووانون الثاين/ينوواير  ،2018ا تووار جملووس حقووو اإلنسووان فريووق املقووررين التوواي
(اجملموعة الثلثية) لتيسري استعراض احلالة يف بورابدو فغانسوتان ومجهوريوة الكونغوو الدميقراطيوة
واملكسيك.
 -3وعمولا أبحكوام الفقورة  15موون مرفوق قورار جملوس حقووو اإلنسوان  ،1/5والفقورة  5موون
مرفق قراره  ،21/16صدرت الواثئق التالية ألغراض استعراض احلالة يف برابدو
()

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقا للفقرة )A/HRC/WG.6/29/BRB/1( ) (15؛

(ب) جتميع للمعلومات عدته مفوضية األمم املتحودة السوامية حلقوو اإلنسوان وفقو ا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/29/BRB/2؛
(ج) موجز عدته مفوضوية األموم املتحودة السوامية حلقوو اإلنسوان وفقو ا للفقورة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/29/BRB/3
 -٤وُحيل و إىل ب ورابدو عوون طريووق اجملموعووة الثلثيووة قائمووة سووةلة عوود ا سوولف ا إسووبانيا،
و ملانيا ،والدتغال وبلجيكوا وسولوفينيا ،وليختنشوتاين ،واململكوة املتحودة لديطانيوا العظمو وآيرلنودا
الشوومالية .وميكوون االطوول عل و ه و ه األسووةلة يف املوقووع الشووبكي اخلووارجي للسووتعراض الوودوري
الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكر رئيس الوفد ن شعب برابدو ال يزال يعلق مهيوة عظيموة علو قويم ساسوية ،مثول
املثووابرة والفخوور والنهوووض ابلصووناعة ،وهووي قوويم جعلتووه شووعبا قووو ا ط ووال اترخيووه عل و الوورغم موون
التغيريات الكثرية اليت حدث عل الصعيدين احمللي والدوي.
 -6وال تزال برابدو ملتزمة بتعزيوز ومحايوة حقوو اإلنسوان واحلور ت األساسوية ،فضولا عون
اح و ام كرامووة مجيووع األشووخا  .وقوود انعكس و ه و ه األولووو ت يف االسووتثمارات الوويت وظفته ووا
احلكومة يف جمواالت التعلويم واخلودمات االجتماعيوة والضومان االجتمواعي ،الويت ال توزال تسوتهلك
قرابووة ثلثووي امليزانيووة الوطنيووة .ومل أتت تغطيووة ه و ه النفقووات بسووهولة ،وهووي حقيقووة ميكوون تقووديرها
عل حنو فضل ابإلشارة إىل املناخ االقتصادي احلاي.
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 -٧و يدت احلكومات املتعاقبة يف برابدو حتقيق املساواة للمر ة .ويف ماكن العمل ،يتمتوع
مجيع موظفي احلكومة ابملساواة يف األجر ومتنح ال قية حصرا عل سا اجلدارة .ومعظم رؤسوا
الوزارات واإلدارات يف اخلدمة املدنية هم يف الوق الراهن من النسا .
 -8ويوجد يف برابدو  10٧مرافق تعليمية ممولة من القطا العام ،وت اوح مسوتو ت هو ه
املرافووق مووا بوون احلضووانة ومووا بعوود التعلوويم الثووانوي والتعلوويم اجلووامعي .وتتوووىل النسووا رائسووة كثوور
من  ٧1يف املائة من ه ه املؤسسات.
 -9و شار الوفد إىل ن اإلجنازات ال تقتصر عل جمال التعليم ،ابلنظر إىل ن متثيول املور ة يف
بورابدو ال خيضووع لقيووود اصووة بعوودد املهوون والوظووائ الوويت ميكوون ن تشووغلها املوور ة و بنوعهووا.
وللمر ة يضا حرية السعي إىل ال شح للمجلس النيايب وللنتخاابت الشعبية.
 -10وتقوودم الرعايووة األوليووة واخلوودمات الصووحية البيةيووة جمووا ا إىل مجيووع الدابدوسووين واملقيموون
الوودائمن يف نقووا تقوودم اخلوودمات .وتتوواح جلميووع النسووا احلواموول يف بورابدو إمكانيووة احلصووول
عل و وودمات رعايووة التوليوود دا وول شووبكة العيووادات املتعووددة و يف مستشووف امللكووة إليزابي و .
ول لك فإن معدل وفيات األمهات ليس مرتفع ا يف برابدو .
 -11وذكر الوفد نه فيما يتعلق مبسألة منح اجلنسية لوززواجُ ،عودل دسوتور بورابدو مبوجوب
ق ووانون الدسو ووتور (املعو وودل) ( )18-2000ال و و ي ي وون يف املو ووادة  3ل و و (()1ب) عل و و مو وونح
اجلنسية لزوجات األشخا املولودين برابدوسين ،فضلا عن زواج املولودات برابدوسيات.
 -12وابإلضووافة إىل ذلووك ،حي ووق ألي شووخ ول وود ووارج ب ورابدو بع وود اتري و  29تش ورين
الثاين/نوفمد  1966احلصول عل جنسية برابدو عند الوالدة إذا كان حد والديه علو األقول
من مواطين برابدو ابلوالدة.

وع وودل ق ووانون العنو و الع ووائلي ( وام وور احلماي ووة) مبوج ووب ق ووانون العنو و الع ووائلي ( وام وور
ُ -13
احلمايووة) (املعوودل) لعووام  ،2016ال و ي يوون عل و تعري و مصووطلح "العن و العووائلي" ،ويقوودم
مزي وودا م وون األحك ووام املتعلق ووة بس وولمة الض ووحا واألطف ووال .ويس وومح التع ووديل لع وودد ك وود م وون
األشووخا موون التقوودم بطلبووات الستصوودار ه و ه األواموور ،وهووو حيوودد نواع و ا جديوودة موون إسووا ة
املعاملووة وميوونح الش وورطة سوولطات إض ووافية .ويتضوومن التع ووديل يض وا بروتوك وووالا لإلبوول اإللزام ووي،
ويع ف أبن العن العائلي مام األطفال شكل من شكال إسا ة املعاملة .ويستمر العمول علو
وضع مشرو قانون قضا األحداث ،ال ي يعرف فيه مصطلح "الطفل" أبنه شخ يقول عموره
عن  18عام ا.
 -1٤وتنظر حكومة برابدو إىل مجيع شكال العن ابعتبارها من دواعوي القلوق .وعلو الورغم
م وون ن بو ورابدو اخت و ت الت وودابري التش وريعية واإلداري ووة املناس ووبة ملكافح ووة العن و الع ووائلي واالعت وودا
البوودين عل و األطفووال ،سوويكون التعوواون موون جوول تعزيووز املبووادرات احلاليووة موضووع ترحيووب .وطلب و
بورابدو بغيووة تعزيووز قوودر ا عل و رسووم السياسووات و تغيريهووا ،احلصووول علو ب ورام وفوور تدريبيووة
وعل املساعدة يف جمال وضع مؤشرات إحصائية مناسبة ونشرها للنهوض بقضية حقو اإلنسان.
 -15وُنشووة جلنووة مش و كة بوون الوووزارات لإلش وراف عل و مجلووة مووور ،منهووا إنشووا مؤسسووة
وطنيووة حلقووو اإلنسووان .وسووتكون ه و ه املؤسسووة مسووؤولة عل و نطووا واسووع عوون تعزيووز ومحايووة
حقو اإلنسان يف البلد.
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 -16وص و وودق ب و ورابدو عل و و اتفاقي و ووة حق و ووو األش و ووخا ذوي اإلعاق و ووة يف  2٧ش و ووبا /
فداير  ،2013وجيري اسوتعراض ول مشورو لقوانون األشوخا ذوي اإلعاقوة .ويهودف مشورو
القانون إىل إعطا اتفاقية حقو األشخا ذوي اإلعاقة قوة القانون يف برابدو .
 -1٧وجيري يض ا وضوع مشورو قوانون العمالوة (منوع التمييوز) لكوي يغطوي جمواالت ،مثول منوع
التمييووز يف لووق فوور العموول والتوظيو ومنووع التمييووز يف جمووال العمالووة .ويفوورض مشوورو القووانون
التزامو وا علو و رابب العم وول إبجو ورا تع ووديلت معقول ووة الخت وواذ ترتيب ووات تيسو وريية لزش ووخا ذوي
اإلعاقة .وين يضا عل حظر إجرا ا تبار األحوال الصحية.
 -18وجي ووري العم وول عل و وض ووع مش وورو ق ووانون ومدون ووة مواص ووفات البن ووا  .ويت ووو
القانون فرض مواصفات البنا من جل تلبية احتياجات األشخا ذوي اإلعاقة.

مش وورو

 -19و د ل قانون حركة املرور عل الطر (املعدل) الصادر يف عوام  201٧تعوديلت علو
قانون حركة املرور من جل إدراج مادة جديدة ترمي إىل معاجلة مسألة مواق السويارات اخلاصوة
ابألشخا ذوي اإلعاقة.
 -20و علوون الوفوود ن لوود ب ورابدو ب ورام راسووخة للمسوونن وضووع عل و سووا مفهووومي
"الشوويخو ة" و"الشوويخو ة النشووطة" القووائمن .وه و ا موور ضووروري ،ابلنظوور إىل ن الدابدوسووين
مووا فتةووا يعيشووون عمورا طووول ومووا زال البلوود يسووجل عوودادا كبوورية موون املعمورين املةوووين .و شووارت
اإلحصا ات اجملمعة يف ر/موايو  2016إىل وجوود  11٤معمورا مةوو ا علو قيود احليواة يف اجلزيورة،
موونهم  103نسووا و 11رج ولا .وعوولوة عل و ذلووك ،يتضوومن ه و ا العوودد  1٤شخص وا ،موونهم 13
امرة ورجل واحد ،يكادون يعتدون من كد املعمرين حيو تو اوح عموارهم موا بون  105و109
سنوات.
 -21وعل و الوورغم موون ن متوسووط العموور املتوقووع مهووم ،فووإن نوعيووة احليوواة موور ساسووي يض و ا.
وبنووا عل و ذلووك ،اخت و ت احلكومووة مبووادرات للتشووجيع عل و التمتووع ابحليوواة بصوورف النظوور عوون
العم وور .ويس ووع ب وور م الش وويخو ة النش ووطة ،علو و س ووبيل املث ووال ،إىل اإلبق ووا عل و كب ووار الس وون
شووطن ألطووول ف و ة ممكنووة .وإن األنشووطة الوويت ترعاهووا احلكومووة اتح و للمسوونن املشوواركة يف
شكال خمتلفة مون التموارين الر ضوية والفون املسورحي والورق واحلورف ،بينموا يتنوافس املسونون يف
األلع وواب الوطني ووة املخصص ووة للمس وونن ض وود بعض ووهم ال ووبع يف مس ووابقات لع وواب الق ووو ويف
األنشووطة ال فيهيووة .وبوور م الشوويخو ة يف املكووان هووو الوود م البووديل للرعايووة املؤسسووية ،ال و ي
موونح فرصووة للمسوونن للبقووا يف منوواز م .ويف إطووار بوور م الرعايووة املنزليووة ،ميوونح العموول الوودعم
املطلوب ال ي ميكنهم من احلفاظ عل استقل م ،ويقدم ه ا الدعم موظفون مدربون.
 -22وتتعوواون وزارة الرعايووة االجتماعيووة ومتكوون النووا بن والتنميووة اجملتمعيووة مووع مكتووب كبووري
املستشارين الدملوانين علو وضوع تشوريعات تتنواول هو ه القضوا املتصولة ابملسونن الويت تود ل يف
ا تصووا جملووس املسوواعدة الوووطين ال و ي يتحموول املسووؤولية الرئيسووية عوون محايووة حقووو املسوونن
وتعزيزها.
 -23و نشووة اللجنووة لرصوود تنفي و السياسووة الوطنيووة املتعلقووة ابلشوويخو ة .وتنظوور اللجنووة يف
القضا املتعلقة إبسا ة معاملة املسنن ويف إد ال بروتوكول ا إبسا ة معاملة املسونن ،علو
النحو املوص به يف السياسة العامة.
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 -2٤والتزم و احلكوم ووة ،بع وود ن تلقو و تعليق ووات وتوص وويات اللجن ووة ،إبع ووادة تنظ وويم جمل ووس
املساعدة الوطين من جل إنشا مؤسسة جديدة ستصبح مركز التنسيق املعين ابلشوؤون التشوريعية
للمسنن .وكان من املتوقع يض ا ،نتيجة للسياسات الوطنية املتعلقة ابلشيخو ة ،ن يكون هناك
تش وريعات تتنوواول إسووا ة معاملووة املسوونن ودعووم مق وودمي الرعايووة كحووافز ووم عل و إبقووا ق ووارهبم
املسنن يف املنزل ويف اجملتمع احمللي ألطول ف ة ممكنة.
 -25وواصوول احلكومووة جهودهووا الراميووة إىل حتسوون املووؤهلت املهنيووة لقووات شوورطة بورابدو
امللكية .وعززت احلكومة بقيامها ب لك من املواطنن ،ووسع نطا تركيوز قووات الشورطة لكوي
يشوومل إىل جانووب مكافحووة اجلرميووة السووعي إىل حتقيووق األهووداف احمل ودةدة عوون طريووق التشوواور مووع
صحاب املصلحة الرئيسين.
 -26وفيما يتعلق ابلتأهيل املهين ،استحدث ا تبار جهاز الكش عن الكو ب جلميوع فوراد
الش وورطة علو و مس ووتو االلتح ووا ابلش وورطة ،وب وود ت ق و ووات الش وورطة يض و و ا يف مراح وول تس ووجيل
املقابلت مع الشرطة ابلفيديو .ود ل قانون اإلثبات (املعدل) حيز النفاذ اعتبارا من  15كانون
األول/ديسمد  201٧وذلك إلدراج حكام تتعلق ابلتسجيلت الصوتية وحتديد ا ويوة ابلفيوديو
ومسائل ر ذات صلة.
 -2٧وتشمل عناصر املسا لة املعمول هبا يف قوات الشرطة ،استخدام مدونة القوانن التأديبية
للشورطة ،علو النحووو الووارد يف قووانن بورابدو  ،واسووتخدام آليووة أتديبيوة تشوومل مكتووب املسووؤولية
املهنيووة ،وهيةووة الشووكاو املتعلقووة ابلشوورطة ،ومكتووب موون املظووامل .وال ي وزال ف وراد ق ووات الشوورطة
يضا يتلقون التدريب يف جمال حقو اإلنسان ال ي تقدمه عادة جمموعة من املهنين املؤهلن.
 -28واحلكومووة بصوودد تعزيووز مشوورو تشوريعات العموول .ويشووار علو سووبيل املثووال إىل مشوورو
قانون (منع التمييز) يف جمال العمل ،ال ي يتناول علو وجوه التحديود احلوق يف العمول ويف التمتوع
بشوورو عموول عادلووة ومواتيووة .ويهوودف مشوورو القووانون إىل محايووة األشووخا موون التمييووز املتصوول
ابلعم وول والق ووائم علو و الع وور  ،واألص وول ،وال وور ي السياس ووي ،والل ووون ،والعقي وودة ،واجل وونس ،واملرك ووز
االجتماعي ،واحلالة الزوجية و احلالة من حيو املعاشورة بودون زواج واحلمول واألموموة واملسوؤولية
األسرية واحلالة الطبية واإلعاقة والعمر.
 -29وسوون احلكومووة قووانون (منووع) التحوور اجلنسووي يف مكووان العموول لعووام  .201٧وتوون
التش وريعات عل و محايووة املوووظفن ،يف القطوواعن العووام واخلووا  ،موون التحوور اجلنسووي يف موواكن
العمل .وتقودم يضوا إطوارا لإلبول عون حواالت التحور اجلنسوي الويت يرتكبهوا املوظفوون وطريقوة
إلجياد حل ه القضا  ،وحتدد إجرا ات النظر والب يف املسائل املتعلقة ابلتحر اجلنسي.
 -30وال توجد والية سياسية إلضفا الصبغة القانونية عل العلقات اجلنسية املثلية .وابملثل،
مل يكن هناك ي توافق وطين يف اآلرا بشأن مسألة إلغا قوانن البلد املتعلقة ابللوا .
 -31وال جترم العلقات اجلنسية املثلية يف التشريعات وما جيورم هوو اللووا  ،وال ميكون التود ل
مبوجب القانون يف العلقات بن شخصن ابلغن ابل اضوي بينهموا .غوري نوه يف حالوة القاصور و
يف حالة علقة بن شخصن ابلغن بدون رضا حدمها ،ميكن ملحقة املعتدي قضائي ا.
 -32وذكوورت ب ورابدو ن جملووس الوووزرا عط و موافقتووه عل و التصووديق عل و اتفاقيووة األمووم
املتحدة ملكافحة الفساد واالنضمام إىل اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد.
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 -33وصوودق بورابدو يضوا علو معاهوودة جتووارة األسوولحة واتفاقيووة األمووم املتحوودة ملكافحووة
اجلرمية املنظمة عد الوطنيوة .وابإلضوافة إىل ذلوك ،استعاضو بورابدو عون قوانون اجلرميوة املنظموة
عوود الوطنيووة (منووع اجلرميووة ومكافحتهووا) لعووام  2013بقووانون منووع االجتووار ابألشووخا لعووام ،2016
ملنع ورد االجتار ابلبشر يف عدة جماالت.
 -3٤وستواص و و وول احلكوم و و ووة اس و و ووتعراض املعاه و و وودات ،والنظ و و وور يف التوقي و و ووع علو و و و املعاه و و وودات
والدوتوكوالت اال تيارية يف حدود قدرا ا عل الوفا اباللتزامات املتعلقة بتقدم التقارير.
 -35ويسووتمر إىل اآلن عوودم وجووود توافووق وطووين و دعووم موون احل وزبن إللغووا عقوبووة اإلعوودام.
و كدت برابدو نه ال يزال هناك وق ا تياري حبكم الواقع لتطبيوق عقوبوة اإلعودام ابلنظور إىل
عدم تنفي ي عقوبة إعدام يف برابدو من عام .198٤
 -36وفيمووا يتعلووق مبسووألة عقوبووة اإلعوودام اإللزاميووة ،جيووري اسووتعراض التش وريعات حبي و توون
عل و إلغووا إلزاميووة فوورض عقوبووة اإلعوودام ووضووع صوويغة هنائيووة لزعمووال التحض وريية لتقوودميها إىل
جملووس الوووزرا قبوول عرضووها عل و الدملووان .وكووان مشوورو قووانون اجل ورائم املرتكبووة ضوود األشووخا
(املعوودل) ،لعووام  ،201٤حمووور تركيووز اجلهووود الراميووة إىل إبطووال الفوورض اإللزامووي لعقوبووة اإلعوودام.
وا دف من مشرو القوانون هوو تعوديل املوادة  2مون قوانون اجلورائم املرتكبوة ضود األشوخا بغيوة
إلغا إلزامية فرض عقوبة اإلعدام عل جرمية القتل.
 -3٧وتعتزم برابدو حتسن سجلها يف جموال تقودم تقوارير عون حقوو اإلنسوان ،وقود بود ت
ابلفعوول يف القيووام بو لك .وجلنووة التنسوويق الوطنيووة حلقووو اإلنسووان هووي الشووكل الدابدوسووي لآلليووة
الوطنيووة املعنيووة ابإلبوول واملتابعووة .وحووى بعوود إنشووا اللجنووة ،ال توزال هنوواك بعو القيووود املتعلقووة
ابملوارد البشرية واملالية ،وهوي تطورح عقبوات كبورية موام الوفوا ابلتزاموات التنفيو واإلبول واملتابعوة
يف الوق املناسب.
 -38وتنظوور جلنووة التنسوويق الوطنيووة املش و كة بوون الوووزارات حلقووو اإلنسووان يف إنشووا مؤسسووة
وطنية حلقو اإلنسان .ومن املتوقع ن تضع ه ه ا يةة توصيات بشأن األشكال واخلطوات الويت
ينبغي ن يؤدي اختاذها إىل إنشا مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان.
 -39و كدت احلكومة التزامها مبواصلة تعزيز حقو اإلنسان يف الدا ل واخلارج ،والعمل مع
الدول ومجيع صحاب املصلحة اآل رين يف ه ه العملية الشديدة األمهية.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٤0دىل  52وفوودا ببيووا ت وولل جلسووة التحوواور .وتوورد التوصوويات املقدمووة وولل جلسووة
التحاور يف الفر الثاين من ه ا التقرير.
 -٤1ورحب و إندونيسوويا ابلتصووديق عل و اتفاقيووة حقووو األشووخا ذوي اإلعاقووة ،وابعتموواد
قانون العن العائلي ( وامور احلمايوة) (املعودل) لعوام  ،2016وإبنشوا بور م الشوراكة مون جول
السلم ،وابلتدابري الرامية إىل مكافحة العن العائلي يف برابدو .
 -٤2و ثن و آيرلنوودا عل و ب ورابدو العتموواد قووانون العن و العووائلي ( واموور احلمايووة) (املعوودل)
وإلنشووا وحوودة التوود ل يف حوواالت النوزا األسووري ،مووع اإلشووارة بقلووق إىل ارتفووا معوودل انتشووار
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العنو اجلنسوواين .وشووجع آيرلنوودا بورابدو علو نووز صووفة اجلوورم عوون العلقووات اجلنسووية املثليووة
ابل اضووي ،ومحايووة املثليووات واملثليوون ومزدوجووي امليوول اجلنسووي ومغووايري ا ويووة اجلنسووانية وحوواملي
ص ووفات اجلنس وون م وون التميي ووز وتوجي ووه دع وووة دائم ووة إىل املكلف وون ب وووال ت يف إط ووار اإلجو ورا ات
اخلاصة .والحظ مع األس ن التشريعات املتعلقة إبلغا عقوبة اإلعدام ال تزال معلقة.
 -٤3و ثن و إيطالي ووا عل و ب ورابدو جلهوده ووا الرامي ووة إىل مكافحووة العن و الع ووائلي والتح وور
اجلنسووي موون وولل اعتموواد تش وريعات جديوودة والتصووديق عل و اتفاقيووة حقووو األشووخا ذوي
اإلعاقة واتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عد الوطنية ،وال سيما الدوتوكوالت امللحقة هبا.
 -٤٤و ثنو جامايكووا علو بورابدو للتقوودم الو ي حرزتووه يف جموواي التعلوويم والسووكن ،فض ولا
عون تودريب الشوورطة .والحظو موع التقوودير العمول الو ي يقوووم بوه مكتوب الشووؤون اجلنسوانية موون
جوول القضووا عل و التمييووز عل و سووا نووو اجلوونس والعن و العووائلي ،وأتسوويس الدملووان الوووطين
للشباب واإلعلن عن قانون السلمة والصحة يف مكان العمل.
 -٤5و شوادت ليبيوا إبنشوا جلنوة التنسويق الوطنيوة حلقوو اإلنسوان وابلتودابري املتخو ة يف جموال
حقووو اإلنسووان ال وواردة يف التقريوور الوووطين .ورحب و ابخلطووط الراميووة إىل إنشووا حموواكم لزسوورة يف
برابدو .
 -٤6و ثن ملدي عل برابدو إلنشوا جلنوة التنسويق الوطنيوة حلقوو اإلنسوان ،والحظو
مع التقدير اجلهود املب ولة يف جمال اعتماد قانون العن العائلي ( وامر احلماية) (املعدل) وقوانون
(منع) التحر اجلنسي يف مكان العمل لعام .201٧
 -٤٧ورحبو املكسوويك ابلتصووديق علو اتفاقيووة حقووو األشوخا ذوي اإلعاقووة يف عووام 2013
م ووا م وون ش ووأنه ن يوس ووع نط ووا اإلط ووار الق ووانوين حلماي ووة هو و ه الفة ووة م وون األش ووخا  .وس وولم
املكسوويك ابلعموول ال و ي جنووز لتحقيووق هووداف التنميووة املسووتدامة موون وولل آليووة متابعووة لقيووا
حجم التقدم احملرز يف تنفيو ها .وسولط املكسويك الضوو علو اجلهوود الويت تبو ا بورابدو مون
جوول تعزي ووز القوودرات واملس وواعدة التقنيووة يف تق وودم تقووارير اآللي ووات الوطنيووة لإلب وول واملتابع ووة إىل
هيةات املعاهدات الدولية الرئيسية حلقو اإلنسان.
 -٤8ورحووب اجلبوول األسووود ابجلهووود املب ولووة لتحقيووق علو معوودالت اإلملووام ابلقورا ة والكتابووة
بوون النسووا والفتيووات واملسوواواة بوون اجلنسوون يف التعلوويم ،وطلووب إىل ب ورابدو اعتموواد تش وريعات
ملكافحة التمييز عل سا نو اجلنس .وشجع اجلبل األسود برابدو عل تكثي تعاوهنا موع
املفوضو ووية السو ووامية حلقو ووو اإلنسو ووان ،وعنو وود االقتضو ووا  ،عل و و التمو ووا املسو وواعدة التقنيو ووة للوفو ووا
ابلتزاما ووا بتقوودم التقووارير وموا مووة تشوريعا ا مووع املعووايري الدوليووة حلقووو اإلنسووان ،وبصووفة اصووة
مع حكام اتفاقية حقو الطفل.
 -٤9والحظ املغرب ابرتياح اجلهود الرامية إىل ضمان املساواة بون اجلنسون يف التعلويم وتنفيو
طوة لتعزيووز التنميووة االجتماعيووة واالقتصووادية املسووتدامة ومشوورو إقليمووي لتحسوون فوور الوصووول
إىل العدالة .و شاد يض ا ابلتدابري اليت اختو ا بورابدو مون جول ضومان إدمواج األشوخا ذوي
اإلعاقة ومحايتهم ابلتصديق عل اتفاقية حقو األشخا ذوي اإلعاقة.
 -50ورحب و موزامبي ووق ابعتم وواد ق ووانون العن و الع ووائلي ( وام وور احلماي ووة) (املع وودل) وابل ودام
الرامية إىل مكافحة الفقر املتوارث عود األجيوال الويت تركوز علو املور ة وابلصوكوك التشوريعية املعودة
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ملوا موة القووانن الوطنيوة مووع الصوكوك الدوليوة حلقوو اإلنسووان .و شوادت يضوا بودابدو إلنشووا
وحدة حلل النزا األسري.
 -51و شارت ميبيا إىل ن بورابدو موا زالو ملتزموة بتعزيوز ومحايوة حقوو اإلنسوان بصورف
النظر عن التحد ت الكثرية املاثلة مامها ،مثول آاثر تغوري املنواخ و االفتقوار إىل املووارد والقودرات
اللزمة لتنفي السياسات والدام  .ورحب ابجلهود املب ولة إلنشا جلنوة التنسويق الوطنيوة حلقوو
اإلنسان واعتماد قانون العنو العوائلي ( وامور احلمايوة) (املعودل) وقوانون (منوع) التحور اجلنسوي
يف مكان العمل.
 -52و شووادت هولنوودا بوودابدو العتمادهووا قووانون العنو العووائلي ( واموور احلمايووة) (املعوودل)،
و عرب و عوون قلقهووا إزا انتشووار العن و اجلنسوواين ،وال سوويما العن و العووائلي واالعتوودا اجلنسووي.
و شووارت إىل م ووا يب وودو م وون قل ووة اإلب وول ع وون ح وواالت العن و اجلنس وواين واالفتق ووار إىل دور إي ووا
لضحا تلك اجلرمية.
 -53و ثن نيوزيلندا عل بورابدو اللتزامهوا إبلغوا عقوبوة اإلعودام علو جرميوة القتول ،فضولا
عن اخلطوات اليت اخت ا إلنشا جلنة وطنية لرصد حقو الطفل ،والتصديق عل اتفاقية حقو
األشخا ذوي اإلعاقة .ورحب يضا ابلتزام برابدو ابحلد من وجه عدم املساواة االجتماعية
من لل مشرو قانون األشخا ذوي اإلعاقة.
 -5٤واع ف و بووريو ابلتقوودم احملوورز يف حالووة حقووو اإلنسووان .و ثن و عل و ب ورابدو جلهودهووا
الراميووة إىل تنفي و الوود م الدراسووي املتعلووق مبراقبووة السوولوك اإلجيووايب ومحلووة "كسوور جوودار الصووم ".
و عرب عن ملها يف ن تسهم جولة االستعراض احلالية يف حتسن حالة حقو اإلنسان يف البلد.
 -55و شارت الفلبن إىل اإلجنازات احملققة يف جمال تعزيز فعالية اجلهاز قضوائي وحريوة التعبوري
والصووحافة ،و قوورت ابجلهووود املب ولووة للحفوواظ عل و بيةووة مواتيووة جملموعووات حقووو اإلنسووان عل و
املستوين الوطين والدوي .و ثن عل برابدو لتشريعا ا املناسبة املتعلقة حبقو العمل.
 -56و شووادت الدتغووال ابلتصووديق عل و اتفاقيووة حقووو األشووخا
قانون العن العائلي ( وامر احلماية).

ذوي اإلعاقووة ،وابعتموواد

 -5٧ورحب مجهورية كور بتوسع دور جلنة التنسويق الوطنيوة حلقوو اإلنسوان يف جموال إجورا
البحوث ،والعمل عل إنشا مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان .والحظ يض ا موع التقودير العمول
املتعلق برسم سياسة إطارية ملكافحة التمييز عل سا نو اجلنس يف برابدو .
 -58و ثن و و السو وونغال عل و و ب و ورابدو لتصو ووديقها ،يف عو ووام  ،2013عل و و اتفاقيو ووة حقو ووو
األش ووخا ذوي اإلعاق ووة ،وعلو و تعاوهن ووا م ووع املكلف وون ب وووال ت يف إط ووار اإلجو ورا ات اخلاص ووة.
و شووادت بوودابدو يض وا إلنشووائها آليووة وطنيووة لإلبوول واملتابعووة ،واملشوواركة يف مبووادرات جملووس
حقو اإلنسان واألنشطة املتصلة حبقو املر ة والطفل واألشخا ذوي اإلعاقة.
 -59و شووادت س ورياليون ابلت وزام ب ورابدو حبقووو اإلنسووان عل و الوورغم موون التحوود ت املاليووة
املختلف ووة .ورحبو و سو ورياليون إبنش ووا آلي ووة وطني ووة لإلب وول واملتابع ووة ،وش ووجع بو ورابدو علو و
االنض وومام إىل االتفاقي ووة اخلاص ووة بوض ووع اللجة وون والدوتوك ووول امللح ووق هب ووا لع ووام  ،196٧وعلو و
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سووحب حتفظهووا عل و االتفاقيووة بشووأن وضووع األشووخا
االتفاقية املتعلقة خبف حاالت انعدام اجلنسية.

عوودميي اجلنسووية ،وعل و التصووديق عل و

 -60ورحب و س وونغافورة بتص ووديق ابرابدو عل و اتفاقي ووة حق ووو األش ووخا ذوي اإلعاق ووة.
و ثن و عل و مبووادرات ،مثوول بوور م التكنولوجيووا لتحسوون النتووائ التعليميووة لزطفووال املكفوووفن
ومعاقي البصر ،ورحب ابجلهود اليت تب ا برابدو مون جول تعزيوز حقوو املور ة ،وال سويما مون
وولل مشوورو السياسووة الوطنيووة للشووؤون اجلنسووانية ال و ي وضووعته .و ثن و يض وا عل و ب ورابدو
للجهود اليت تب ا من جول النهووض حبقوو اإلنسوان لشوعبها واحملافظوة علو حقوقوه االقتصوادية
واالجتماعية ،مع مواجهة التحد ت االقتصادية املاثلة مامها.
 -61و ثن سلوفينيا عل برابدو لتصديقها عل اتفاقيوة حقوو األشوخا ذوي اإلعاقوة،
وشجع البلد علو توجيوه دعووة دائموة إىل مجيوع املكلفون بووال ت يف إطوار اإلجورا ات اخلاصوة
والرد ابإلجياب عل طلبا م القيام بز رات رمسية.
 -62وشووجع دولووة فلسووطن ابرابدو عل و توجيووه دعوووة دائمووة إىل املكلفوون بوووال ت يف
إطار اإلجرا ات اخلاصة .ورحب يض ا ابجلهود اليت تب ا برابدو من جل متكن املر ة وحتقيق
املسوواواة بوون اجلنسوون ،بطوور  ،منهووا رسووم سياسووة وطنيووة للشووؤون اجلنسووانية ،و ثن و عل و البلوود
للخطوات اليت اخت ها يف جمال التعليم ،وال سيما ابلنسبة إىل األطفال ذوي اإلعاقة.
 -63والحظو و تيم ووور  -ليش وويت م ووع التق وودير ن بو ورابدو وض ووع سياس ووة وطني ووة للش ووؤون
اجلنسانية .ورحب ابعتماد قانون العن العائلي ( وامر احلماية) (املعدل) لعوام  2016وإبنشوا
وح وودة الت وود ل يف ح وواالت النو وزا األس ووري يف ع ووام  .2013و ش ووادت يضو و ا ب وودابدو لتعزي ووز
التدريب يف جمال حقو اإلنسان بن فراد قوات الشرطة.
 -6٤و قرت ترينيداد وتوابغو ابلتقدم ال ي حرزته بورابدو يف حتسون إطارهوا املتعلوق حبقوو
اإلنسوان .و عربو عون تقووديرها يضو ا للخطووات املتخو ة للتصودي للعنو العوائلي ،بطوور  ،منهووا
إنشا وحدة التد ل يف حاالت النزا األسري وحتدي التشريعات ذات الصلة ،و قورت ابجلهوود
املب ولوة لتحسون قووات الشوورطة .و عربو عون سورورها للتصووديق علو اتفاقيوة حقوو األشووخا
ذوي اإلعاقة ،ورحب ابجلهود اليت تب ا برابدو من جل حتسن حياة هؤال األشخا .
 -65و قوورت وكرانيووا ابخلط ووات اإلجيابيووة الوويت اخت و ا بورابدو فيمووا يتعلووق بتنفي و التوصوويات
الوويت قبل و وولل اجلوووالت السووابقة ،وال سوويما التصووديق عل و اتفاقيووة حقووو األشووخا ذوي
اإلعاقة وحتسن املستو املهين لقوات الشورطة .وشوجع بورابدو علو اختواذ املزيود مون التودابري
للنهوض حبقو اإلنسان.
 -66ورحبو و اململك ووة املتح وودة ابلتو وزام بو ورابدو حبماي ووة وتعزي ووز حق ووو اإلنس ووان ،وال س وويما
حقو الطفل ،ولكنها شوارت إىل ضورورة إحوراز مزيود مون التقودم يف جموال مكافحوة العنو ضود
امل وور ة ومحاي ووة املثلي ووات واملثلي وون ومزدوج ووي املي وول اجلنس ووي ومغ ووايري ا وي ووة اجلنس ووانية م وون التميي ووز.
وحثو بورابدو علو تعووديل التشوريعات بغيووة إلغووا عقوبووة اإلعوودام اإللزاميووة ،و شووارت إىل عوودم
وجود مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان يف البلد.
 -6٧و عربو الوووال ت املتحوودة األمريكيووة عوون سوورورها وهووي تلحووظ مووا تظهووره بورابدو موون
اح و و ام ش ووديد حلق ووو اإلنس ووان .بي وود هن ووا عرب و و ع وون قلقه ووا إزا االحتج وواز املط ووول السو ووابق
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للمحاكمة ،وعدم كفاية اإلجورا ات املتخو ة ملكافحوة الفسواد وتقوارير االجتوار ابألطفوال ألغوراض
استغل م جنسي ا.
 -68ورحب وروغواي ابلتقدم احملرز واإلصولحات التشوريعية يف بورابدو يف جموال مكافحوة
التمييز ضد املر ة .ورحب يض ا ابلتشريع اجلديود الو ي تعمول احلكوموة علو صوياغته والراموي إىل
احلد من التمييز ضد خمتل الفةات الضعيفة.
 -69ورحبو مجهوريووة فنووزويل البوليفاريووة ابلتقوودم الو ي حرزتووه بورابدو يف تنفيو التوصوويات
اليت قبلتها لل اجلوالت السابقة للستعراض الدوري الشامل .و شوارت إىل التطوورات اإلجيابيوة
العديوودة ،مبووا يف ذلووك التصووديق عل و اتفاقيووة حقووو األشووخا ذوي اإلعاقووة ،وارتفووا مسووتو
التنميوة البشورية يف البلود وتنفيو الودام املتعلقووة مبكافحووة الفقور املوودقع .و شوارت يضوا إىل التقوودم
احملرز يف جمال السكن اللئق ومتكن املر ة.
 -٧0ورحبو اجلزائوور ابلتقوودم الو ي حرزتووه بورابدو منو االسووتعراض الوودوري الشووامل الثوواين
املتعلق هبا ،و ثن عليها لتنفي طة إمنائية دف إىل تعزيز التنمية االجتماعية الدائمة .ورحب
يض ا ابجلهود اليت تب ا برابدو يف ميادين التعليم والصحة واحلد من الفقر.
 -٧1و ثنو و نغ وووال علو و بو ورابدو لتنفيو و ها التوص وويات الص ووادرة ع وون االس ووتعراض ال وودوري
الش ووامل األ ووري والعتماده ووا ،يف ع ووام  ،2016تشو وريعات تض وومن ت وووفري محاي ووة فض وول للم وور ة.
و شدت املفوضية السامية حلقو اإلنسان وغريها من وكاالت األمم املتحدة مواصولة العمول موع
برابدو يف جمال بنا القدرات واملساعدة التقنية.
 -٧2ورحب األرجنتن بوفد برابدو وشكرته عل تقدم التقرير الوطين املتعلق ابلبلد.
 -٧3و شووادت س و اليا ابلتقوودم احملوورز يف جمووال تعزيووز حقووو اإلنسووان ومحايتهووا ،مبووا يف ذلووك
التصوديق علو اتفاقيوة حقووو األشووخا ذوي اإلعاقوة .و عربو عوون قلقهوا إزا اسووتمرار تعوورض
املثليووات واملثليوون ومزدوجووي امليوول اجلنسووي ومغووايري ا ويووة اجلنسووانية وحوواملي صووفات اجلنسوون
للتمييز .و عرب س اليا عن قلقها البالغ إزا ما يرتكب ضد النسا واألطفال من فعوال العنو
واإليو ا  .و قوورت س و اليا ابلتوزام بورابدو بوضووع حوود للجووو احملوواكم إىل عقوبووة اإلعوودام كجوزا ،
ولكنها عرب عن قلقها إزا التأ ري يف تنفي ه.
 -٧٤و ثن ذربيجان عل برابدو للتقدم ال ي حرزتوه يف معاجلوة التوصويات الويت تلقتهوا
و وولل اجلولو ووة األ و وورية .و عرب و و عو وون تقو ووديرها للمجموعو ووة الواسو ووعة مو وون التو وودابري التش و وريعية
واملؤسسووية الوويت اختو ا بورابدو لووز دة حتسوون محايووة وتعزيووز حقووو اإلنسووان ،مبووا يف ذلووك يف
السياسووات املتبعووة بشووأن احلووق يف التعلوويم ،واحلووق يف الصووحة ،واملسوواواة بوون اجلنسوون ،والعنو
العائلي وحقو األشخا ذوي اإلعاقة .وهنأت برابدو عل تصديقها عل اتفاقية حقوو
األشخا ذوي اإلعاقة.
 -٧5وهنأت جزر البهاما بورابدو علو التزامهوا حبمايوة وتعزيوز حقوو اإلنسوان ،موع اإلشوارة
إىل ن ب ورابدو تواجووه حتوود ت بسووبب تعرضووها للصوودمات اخلارجيووة .وعل و الوورغم موون ذلووك،
صدق برابدو علو اتفاقيوة حقوو األشوخا ذوي اإلعاقوة و جورت إصولحات تشوريعية مون
لل إصدار قانون العن العائلي ( وامر احلماية) (املعدل) لعام  2016وقانون (منع) التحر
اجلنسي يف مكان العمل لعام .201٧
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 -٧6واع ف بلجيكا ابخلطوات اإلجيابية اليت اختو ا بورابدو صووب تنفيو التوصويات الويت
قبلو ولل اجلولووة الثانيوة .بيود هنووا مقتنعوة أبنووه موا زال مون املمكوون حتقيوق املزيود موون التقودم موون
جل ز دة محاية حقو اإلنسان متشوي ا موع املعاهودات الدوليوة األساسوية حلقوو اإلنسوان .وتووي
بلجيكا قدرا كبريا من األمهية حلقو الطفل يف برابدو .
 -٧٧و عرب الدازيل عن تقديرها للجهود اليت تب ا برابدو من جل إلغوا عقوبوة اإلعودام
اإللزاميووة يف حوواالت القتوول .و ثن و عل و الوق و اال تيوواري حبكووم الواقووع لتنفي و ه و ا النووو موون
العقاب ،ابلنظر إىل عدم تنفي حكم اإلعدام من عام  .198٤و شادت الدازيل ابملبادرات اليت
اخت ا السلطات الرفيعة املستو دعما للتسامح واح ام حقو املثليات واملثلين ومزدوجي امليول
اجلنسووي ومغووايري ا ويووة اجلنسووانية وحوواملي صووفات اجلنسوون .و شووادت ابرتفووا معوودالت اإلملووام
ابلقورا ة والكتابووة بوون النسووا  ،والتكووافؤ بوون اجلنسوون يف موورحليت التعلويم االبتوودائي والثووانوي .بيوود
هنا عرب عن قلقها إزا حالة ضحا العن العائلي.
 -٧8و ثنو كنوودا عل و احلكومووة العتمادهووا قووانون (منووع) التحوور اجلنسووي يف مكووان العموول
لع ووام  .201٧ورحب و و إبص وودار ب و ورابدو املب وواد التوجيهي ووة النموذجي ووة بش ووأن قض ووا اجل و ورائم
اجلنسوية يف منطقوة البحور الكواريي يف عوام  201٧وهووي ول بلود يف املنطقوة يفعول بو لك .وتوووفر
املبوواد التوجيهيووة النموذجيووة فضوول املمارسووات املقبولووة دولي و ا يف معاجلووة قضووا اجلورائم اجلنسووية،
وتقوودم هنج وا قائم وا عل و احلقووو إزا معاجلووة الشووكاو والشووهود الضووعفا  ،مبوون فوويهم األطفووال
ال ين تعرضوا لقضا االعتدا اجلنسي.
 -٧9و عرب شيلي عن سرورها ألن برابدو صودق علو اتفاقيوة حقوو األشوخا ذوي
اإلعاقووة ،وهووي توصووية قبلتهووا يف اجلولووة الثانيووة ،وشووجع البلوود عل و مواصوولة العموول موون جوول
تنفي ها تنفي ا فعاالا .فاعتماد قانون منع االجتار ابألشخا  ،ال ي جيرم خمتل شوكال االجتوار
ابلبشر ،كان طووة كبورية إىل األموام يف مكافحوة االجتوار ابلبشور و شوكال الور املعاصورة .و ثنو
شيلي عل برابدو لتطبيقها ه ا القانون ،مع مراعا ا اخلاصة حلالة النسا واألطفال.
 -80والحظ و الصوون اس و اتيجية ب ورابدو للنمووو والتنميووة للف و ة  2020-2013يف جمووال
النه وووض ابلتنمي ووة االقتص ووادية واالجتماعي ووة ،ومحاي ووة احل ووق يف التعل وويم والص ووحة م وون وولل ت وووفري
التعليم اجملاين واخلدمات الصحية .و شارت يضا إىل ن بورابدو حورزت تقودما إجيابيوا يف تعزيوز
املسوواواة بوون اجلنسوون ،ومحايووة حقووو النسووا واألطفووال واألشووخا ذوي اإلعاقووة وغووريهم موون
الفةات الضعيفة ،ومكافحة العن العائلي.
 -81و ثن و كوووت ديف ووار عل و اجلهووود الوويت تب و ا ب ورابدو موون جوول تعزيووز ومحايووة حقووو
اإلنسان .ورحب ابلتصديق عل اتفاقية حقو األشوخا ذوي اإلعاقوة ،وشوجع علو اختواذ
الت وودابري اللزم ووة م وون ج وول تنفيو و ها تنفيو و ا فع وواالا .و عربو و ك وووت ديفو ووار ع وون تق ووديرها لتع وواون
ب ورابدو م ووع املفوض ووية الس ووامية حلق ووو اإلنس ووان وغريه ووا م وون آلي ووات األم ووم املتح وودة ،وال س وويما
فيما يتعلق ببنا القدرات واملساعدة التقنية يف جمال حقو اإلنسان.
 -82و ثن و كووواب عل و ب ورابدو للحفوواظ عل و الت وزام اثب و بتعزيووز ومحايووة حقووو اإلنسووان.
و كدت ن نظمة التعلويم والصوحة اجملانيوة ال توزال مسوتمرة و ن نظوام الضومان االجتمواعي يصول
إىل شوود النووا احتياج و ا .و شووارت يض و ا إىل اإلج ورا ات الراميووة إىل تعزيووز مشوواركة الش ووباب يف
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عمليووات سياسووية ،مثوول إنشووا الدملووان الوووطين للشووباب .وسوولط الضووو عل و اإلج ورا ات الوويت
اخت ت ملكافحة العن العائلي ومعاجلة القضا اجلنسانية.
 -83وذك وورت الو وودامنرك ن ض وومان املسو وواواة ب وون اجلنسو وون الكامل ووة والفعالو ووة ومحاي ووة النسو ووا
والفتيووات موون مجيووع شووكال التمييووز م وران حامسووان عنوود السووعي إىل تعزيووز اح و ام ومحايووة حقووو
اإلنس ووان ،وينبغ ووي ن يك ووو ه وودفن رئيس ووين يض و و ا فيم ووا يتعل ووق بض وومان جمتمع ووات مس ووتدامة
اجتماعي وا واقتصوواد ا .و شووارت إىل نووه وصووي وولل اجلولووة الثانيووة أبن تصوود ب ورابدو عل و
اتفاقية مناهضة التع يب وغريه مون ضوروب املعاملوة و العقوبوة القاسوية و اللإنسوانية و املهينوة.
وستنض ووم ابرابدو بتص ووديقها عل و االتفاقي ووة إىل كث وور م وون  160دول ووة طرف و ا يف توجي ووه رس ووالة
ال لووبس فيهووا أبن التع و يب موور ال تسووامح فيووه عل و اإلطوول  .وحث و الوودامنرك ب ورابدو عل و
البح عن املساعدة من لل مبادرة اتفاقية مناهضة التع يب.
 -8٤و عرب إكوادور عن تقديرها للجهود اليت تب ا برابدو من جل االمتثوال للتوصويات
اليت قدم يف اجلولة الثانية املتعلقة هبا ،وال سيما فيما خي تشريعا ا املناهضة للتمييز مبختل
شووكاله الوويت تسووع إىل ضوومان حقووو الفةووات املهمشووة اترخييوا .وسوولط إكووادور الضووو يضوا
علو التصووديق علو اتفاقيوة حقووو األشووخا ذوي اإلعاقووة بوصوفها طوووة هامووة إىل األمووام يف
محاية وتعزيز حقو تلك الفةة ،ومتن لدابدو كل النجاح يف تنفي ها عل حنو سليم.
 -85ورحبو فرنسوا ابلتقوودم احملورز يف بورابدو منو عوام  2013يف مكافحووة العنو العووائلي
ضوود املوور ة ،وإنشووا مكتووب الشووؤون اجلنسووانية ،وإطوول ب ورام دت إىل ف و عوودد ح ووادث
العن املسجلة .كما رحب بكون برابدو عززت املساواة بن الرجل واملر ة ،و حرزت تقدما يف
مكافحة العن ضد األطفال.
 -86و ش ووارت جورجي ووا م ووع التق وودير إىل تص ووديق ابرابدو عل و اتفاقي ووة حق ووو األش ووخا
ذوي اإلعاقة ،وشجع البلد عل تسريع جهوده الرامية إىل وضع سياسوة وطنيوة بشوأن اإلعاقوة.
ورحب و ابخلط ووات الراميووة إىل التصوودي للعن و العووائلي موون وولل سوون قووانون العن و العووائلي
( وامر احلماية) (املعدل) ،فضلا عون إنشوا وحودة التود ل يف حواالت النوزا األسوري .وشوددت
عل مهية املضي يف تعزيز السياسات يف ه ا الصدد.
 -8٧و ثن و ملانيووا عل و ابرابدو لتصووديقها عل و اتفاقيووة حقووو األشووخا ذوي اإلعاقووة
واجلهووود الوويت ب و لتها يف وضووع قووانون ملناهضووة التمييووز .بيوود هنووا ال توزال تشووعر ابلقلووق إزا عقوبووة
اإلعدام والعقوبة البدنية املنزلة عل األطفال.
 -88وهنأت غيا بورابدو علو إنشوا جلنوة التنسويق الوطنيوة حلقوو اإلنسوان ،و عربو عون
تطلعها إىل االطل علو جتربوة إنشوا مؤسسوة وطنيوة حلقوو اإلنسوان .وينبغوي اإلشوادة مبشورو
السياسووة اجلنسووانية اجلوواري استعراضووه حالي و ا وإبنشووا وحوودة التوود ل يف حوواالت الن وزا األسووري
كمبووادرتن عمليتوون ترميووان إىل مواصوولة معاجلووة مسووألة املسوواواة بوون اجلنسوون و اصووة التحوودي
املتمثل يف العن العائلي والعن ضد النسا واألطفال.
 -89والحظ و هوواييت التقوودم احملوورز ومشوواركة ب ورابدو يف مشوورو إقليمووي لتحسوون إمكانيووة
اللجو إىل القضا  ،وال سيما ابلنسبة إىل النسا  ،وما تب لوه مون جهوود العتمواد مشورو القوانون
املتعلق بقضا األحداث وإنشا حماكم األسرة.
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 -90وسوولم هنوودورا ابإلج ورا ات والتوودابري الوويت اخت و ا ب ورابدو لتنفي و التوصوويات الوويت
قوودم يف اجلولووة السووابقة وهنأ ووا عليهووا .و ثن و هنوودورا عل و الت وزام ب ورابدو إبعمووال طووة
التنمي ووة املس ووتدامة لع ووام  .2030وهن وودورا مقتنع ووة ابلفرص ووة ال وويت يتيحه ووا هو و ا اإلط ووار اجلدي وود
إلعمووال مجيووع حقووو اإلنسووان ،ورحب و إبنشووا آليووة جديوودة موون جوول حتقيووق هووداف التنميووة
املستدامة.
 -91ورحبو آيسولندا ابلتقودم الو ي حرزتوه بورابدو يف جموال تعزيوز حقوو اإلنسوان ،مبووا يف
ذلك التصديق عل اتفاقية حقو األشخا ذوي اإلعاقة.
 -92و ثن و ا نوود عل و حتسوون نظووام الضوومان االجتموواعي يف ب ورابدو  ،وال سوويما مووا خي و
املسنن واألطفال والعاطلن عون العمول ،وعلو تودابري التيسوري الويت اختو ا الوحودة الوطنيوة املعنيوة
بشؤون اإلعاقة إلاتحة اإلمكانية للمعوقن للحصول علو التعلويم ووسوائل النقول ،وتووفري السوكن
اللئو ووق واآلمو وون بكلفو ووة يسو وورية للجميو ووع .و عرب و و عو وون تقو ووديرها لتنفي و و قو ووانون حقو ووو العمو وول
لعام  ،2012وللتصديق عل اتفاقية حقوو األشوخا ذوي اإلعاقوة ،وأتسويس الدملوان الووطين
للشباب ،وإنشا مؤسسة وطنية حلقو اإلنسان.
 -93و عوورب رئوويس وفوود ب ورابدو عوون شووكره ألولةووك ال و ين ظهووروا تقووديرهم للجهووود الوويت
يب و ا البلوود ،و ولةووك ال و ين متكن ووا موون حتديوود التحوود ت اخلاصووة ابمل ووارد الوويت يواجههووا البلوود،
واألعضا ال ين سهموا يف صندو التدعوات االسوتةماين لتقودم املسواعدة التقنيوة لودعم مشواركة
قل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية يف عمال جملس حقو اإلنسان.
 -9٤وتنطوووي عمليووة إجنوواز االسووتعراض الوودوري الشووامل عل و التفاعوول مووع خمتلو املنظمووات
واجلهات املعنية واملنظمات غري احلكومية .وقد محل برابدو علو النظور يف الطريقوة الويت ميكون
هبووا للبلوود ن يشووهد تقوودما يف عوودة جموواالت ،و فووادت يف تسووليط الضووو علو اجملوواالت الوويت يلووزم
فيها تقدم املساعدة .فهي ممارسة مفيدة جدا يف ه ا الصدد.
 -95وا تتم رئيس الوفد مكررا التزام البلد املؤكد ابح ام حقو اإلنسان وتعزيزها .وستواصول
بورابدو تنفيو التزاما ووا يف جمووال حقووو اإلنسووان ،ولو لك ،فهووي تنتظوور إجورا حووار دائووم وعنوود
االقتضا التعاون التقين وغريه من شكال التعاون ملواصلة ه ا العمل.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -96ستتتن ر بتترابدوس يف التوصتتيات التاليتتة وستتتقد ردودهتتا عليهتتا يف الوق ت املطلتتو
لكن يف موعد أقصاه اتريخ انعقاد الدورة الثامنة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان.
 1-96اختاذ خطوات حنو إلغاء عقوبة اإلعدا ابلكامل ،مبا يف ذلك التصتديق
عل ت الربوتوكتتو االختيتتاري الثتتاي امللحتتق ابلعهتتد التتدوي اخلتتا ابحلقتتوق املدنيتتة
والسياسية (نيوزيلندا)؛
 2-96التص تتديق علت ت الربوتوك تتو االختي تتاري الث تتاي امللح تتق ابلعه تتد ال تتدوي
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (أوكرانيا)؛
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 3-96التص تتديق علت ت الربوتوك تتو االختي تتاري الث تتاي امللح تتق ابلعه تتد ال تتدوي
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبتة اإلعتدا واختتاذ التتدابر
الضرورية إللغاء عقوبة اإلعدا من تشريعاهتا (األرجنتني)؛
 ٤-96التص تتديق علت ت الربوتوك تتو االختي تتاري الث تتاي امللح تتق ابلعه تتد ال تتدوي
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (بلجيكا)؛
التصديق عل الربوتوكتو االختيتاري الثتاي امللحتق ابلعهتد التدوي اخلتا
5-96
ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (كوت ديفوار)؛
 6-96التص تتديق علت ت الربوتوك تتو االختي تتاري الث تتاي امللح تتق ابلعه تتد ال تتدوي
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (جورجيا)؛
 ٧-96التص تتديق علت ت الربوتوك تتو االختي تتاري الث تتاي امللح تتق ابلعه تتد ال تتدوي
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (آيسلندا)؛
 8-96التص تتديق علت ت الربوتوك تتو االختي تتاري الث تتاي امللح تتق ابلعه تتد ال تتدوي
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (اجلبل األسود)؛
 9-96الن تتر يف التصتتديق علت اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتبيب وغتتره متتن ضتترو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (الربازيل)؛
 10-96املض ت قتتدم ا يف التصتتديق عل ت اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتبيب وغتتره متتن
ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (شيل )؛
 11-96التصديق عل اتفاقية مناهضة التعتبيب وغتره متن ضترو املعاملتة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (كوت ديفوار)؛
 12-96التصديق عل اتفاقية مناهضة التعتبيب وغتره متن ضترو املعاملتة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (الدامنرك)؛
 13-96التصديق عل االتفاقية الدولية حلمايتة حقتوق مجيت العمتا املهتاجرين
وأفراد أسرهم (السنغا )؛
 1٤-96الن تتر يف االنضتتما إىل االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق مجي ت العمتتا
املهاجرين وأفراد أسرهم (إكوادور)؛
 15-96الن تتر يف التصتتديق علت اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتبيب وغتتره متتن ضتترو
املعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو املهين تتة ،واالتفاقي تتة الدولي تتة حلماي تتة
حقوق مجي العما املهاجرين وأفراد أسرهم (إندونيسيا)؛
 16-96التصتديق علت اتفاقيتة مناهضتتة التعتبيب وبروتوكوهلتتا االختيتاري وعلت
الربوتوكت تتو االختيت تتاري الثت تتاي امللحت تتق ابلعهت تتد الت تتدوي اخلت تتا ابحلقت تتوق املدنيت تتة
والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (الربتغا )؛
 1٧-96التصديق عل االتفاقيتة الدوليتة حلمايتة مجيت األشتاا
القسري (السنغا )؛
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 18-96االنضتتما إىل اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتبيب وغتتره متتن ضتترو املعاملتتة أو
العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة واالتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق مجي ت
العمتتا املهتتاجرين وأف تراد أستترهم واالتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة مجي ت األشتتاا متتن
االختفاء القسري (سراليون)؛
 19-96الن تتر يف التصتتديق علت اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتبيب وغتتره متتن ضتترو
املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة والربوتوكتتو االختيتتاري الثتتاي
امللحق ابلعهتد التدوي اخلتا ابحلقتوق املدنيتة والسياستية ،اهلتادف إىل إلغتاء عقوبتة
اإلعدا (سلوفينيا)؛
 20-96التص تتديق علت ت املعاه تتدات الدولي تتة الرئيس تتية األخ تتر  ،مب تتا يف ذل تتك
االتفاقية الدوليتة حلمايتة مجيت األشتاا متن االختفتاء القستري ،واتفاقيتة مناهضتة
التعتتبيب وغتتره متتن ضتترو املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة
والربوتوكو االختياري امللحق هبا ،والربوتوكوالت االختيارية التفاقية حقوق الطفتل
(أوكرانيا)؛
 21-96التص تتديق علت ت الربوتوك تتو االختي تتاري الث تتاي امللح تتق ابلعه تتد ال تتدوي
اخلا ابحلقوق املدنيتة والسياستية ،اهلتادف إىل إلغتاء عقوبتة اإلعتدا وعلت اتفاقيتة
مناهضتتة التعتتبيب وغتتره متتن ضتترو املعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو
املهينة (أوروغواي)؛
 22-96توجيت املتتوارد الكافيتتة لتتدعم الوكتتاالت املستتلولة عتتن منت العنتتف ضتتد
النس تتاء واألطف تتا والتص تتدي لت ت  ،واالنض تتما إىل الربوتوك تتو االختي تتاري التفاقي تتة
القضاء عل مجي أشكا التمييز ضد املرأة (أسرتاليا)؛
 23-96الن ت تتر يف التصت تتديق عل ت ت اتفاقيت تتة مناهضت تتة التعت تتبيب والربوتوكت تتوالت
االختيارية التفاقية حقوق الطفل (أذربيجان)؛
 2٤-96التصديق عل اتفاقية مناهضة التعتبيب وغتره متن ضترو املعاملتة أو
العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية أو املهينتتة فضتالا عتتن االتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة مجيت
األشاا من االختفاء القسري (بلجيكا)،
 25-96التصتتديق عل ت الربوتوكتتو االختيتتاري التفاقيتتة األمتتم املتحتتدة للقضتتاء
عل مجي أشكا التمييز ضد املرأة (الدامنرك)؛
26-96

التصديق عل اتفاقية مناهضة التعبيب وبروتوكوهلا االختياري (أملانيا)؛

 2٧-96الن تتر يف التصتتديق عل ت الصتتكوك الدوليتتة الرئيستتية حلقتتوق اإلنستتان،
وال سيما تلك املتعلقة ابألطفا واملهاجرين والتعبيب وعقوبة اإلعدا (هاييت)؛
 28-96التصتتديق عل ت الربوتوكتتو االختيتتاري امللحتتق ابتفاقيتتة حقتتوق الطفتتل
بش ت ن بي ت األطفتتا واستتتغال األطفتتا يف البغتتاء ويف املتتواد اإلابحيتتة والربوتوكتتو
االختي تتاري لالتفاقي تتة بشت ت ن اشت ترتاك األطف تتا يف املنازع تتات املس تتلحة ،واالتفاقي تتة
الدوليتتة حلمايتتة مجيت األشتتاا متتن االختفتتاء القستتري ،واالتفاقيتتة الدوليتتة حلمايتتة
GE.18-05403
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حقوق مجي العما املهاجرين وأفراد أسرهم ،واتفاقية مناهضة التعتبيب وغتره متن
ضرو املعاملة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية أو املهينتة وبروتوكوهلتا االختيتاري
والربوتوكت تتو االختيت تتاري الثت تتاي امللحت تتق ابلعهت تتد الت تتدوي اخلت تتا ابحلقت تتوق املدنيت تتة
والسياسية ،اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (هندوراس)؛
 29-96التص ت تتديق علت ت ت االتفاقي ت تتة اخلاص ت تتة بوضت ت ت الالجئ ت تتني لع ت تتا 1951
وبروتوكوهلتتا وكتتبلك الن تتر يف إمكانيتتة ستتحب حتف هتتا عل ت االتفاقيتتة بش ت ن وض ت
األشتتاا عتتد اجلنستتية لعتتا  195٤والتصتتديق عل ت اتفاقيتتة خف ت حتتاالت
انعدا اجلنسية لعا ( 1961هندوراس)؛
 30-96مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إىل التصتتديق عل ت الصتتكوك الدوليتتة ،مثتتل
اتفاقية مناهضة التعبيب ،واالتفاقيتة الدوليتة حلمايتة مجيت األشتاا متن االختفتاء
القسري (املغر )؛
 31-96تقدمي التقارير املت خرة إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان (أوكرانيا)؛
 32-96اعتماد عملية اختيار مفتوحة عل أساس اجلدارة عند اختيار مرشحني
وطنيني هليئات معاهدات األمم املتحدة (اململكة املتحدة لربيطانيا الع م وآيرلندا
الشمالية)؛
 33-96الن تتر يف توجيت ت دع تتوة دائم تتة إىل مجيت ت املكلف تتني ب تتوال ت يف إط تتار
اإلجراءات اخلاصة (جورجيا)؛
 3٤-96مواصتتلة بتتب اجلهتتود إلنشتتاء ملسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان
وفق ا ملبادئ ابريس (إندونيسيا)؛
 35-96استكما عملية إنشاء ملسسة وطنية حلقوق اإلنستان مبتا يتماشت مت
مبادئ ابريس (أوكرانيا)؛

 36-96إنشتتاء ملسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان وفق ت ا ملبتتادئ ابريتتس
(أملانيا)؛
 3٧-96الن تتر يف إنشتتاء ملسستتة وطنيتتة مستتتقلة حلقتتوق اإلنستتان وفق ت ا ملبتتادئ
ابريس (هاييت)؛
 38-96إنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنسان وفق ا ملبادئ ابريس (هندوراس)؛

 39-96مواص تتلة جهوده تتا الرامي تتة إىل إنش تتاء ملسس تتة وطني تتة حلق تتوق اإلنس تتان
(اهلند)؛
 ٤0-96احلفتتا عل ت التزامهتتا ابح ترتا حقتتوق اإلنستتان ،وال ستتيما متتن ختتال
التدابر التشريعية (كواب)؛
 ٤1-96تكثيتتف اجلهتتود الراميتتة إىل وضت الصتتيغة النهائيتتة ملاتلتتف التشتريعات
املعلقتتة املتصتتلة حبقتتوق اإلنستتان ،مبتتا يف ذلتتك مشتتروع سياستتة الشتتلون اجلنستتانية
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الوطني تتة ،ومش تتروع الق تتانون املتعل تتق ابجلت ترائم املرتكب تتة ض تتد األش تتاا
ومشروع القانون املتعلق بقضاء األحداث (انميبيا)؛

(املع تتد )،

 ٤2-96سن تشريعات تكفل احلماية من التمييتز علت أستاس امليتل اجلنست أو
اهلوية اجلنسانية يف جماالت العمالة والرعاية الصحية والتعليم (هولندا)؛
 ٤3-96إلغتتاء مجي ت األحكتتا القانونيتتة التتيت متي تز ضتتد األشتتاا عل ت أستتاس
متتيلهم اجلنس ت وهتتويتهم اجلنستتانية ،مب تتا يف ذلتتك الصتتيغة اللغويتتة ذات الص تتلة يف
قانون اجلرائم اجلنسية (اململكة املتحدة لربيطانيا الع م وآيرلندا الشمالية)؛
 ٤٤-96إلغاء األحكا اليت جتر العالقات اجلنستية املثليتة ابلرتاضت  ،وال ستيما
تلك الواردة يف قتانون اجلترائم اجلنستية ،ووضت سياستات ملكافحتة التمييتز والتحيتز
والعنف عل أساس امليل اجلنس واهلوية اجلنسانية (آيسلندا)؛
 ٤5-96اإللغ تتاء الف تتوري للق تتوانني ال تتيت جت تتر العالق تتات اجلنس تتية ال تتيت مت تتارس
ابلرتاض بني ابلغني من جنس واحد (كندا)؛
 ٤6-96إدراج إشتتارة إىل املثليتتات واملثليتتني ومزدوج ت امليتتل اجلنس ت ومغتتايري
اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني يف تشري جديد يرم إىل ح ر أي شكل
م تتن أش تتكا التميي تتز أو العن تتف علت ت أس تتاس املي تتل اجلنست ت أو اهلوي تتة اجلنس تتانية
(أوروغواي)؛
 ٤٧-96الن ر يف إلغاء األحكا اليت جتر العالقات اجلنسية املثلية (إيطاليا)؛
 ٤8-96تعديل قانوهنا اجلنائ لنزع صفة اجلر عن األفعا اجلنسية اليت متتارس
ابلرتاضت بتتني شاصتتني متتن جتتنس واحتتد ،واختتتاذ اخلطتتوات الالزمتتة لتنفيتتب التتتدابر
التشت تريعية والسياس تتاتية العام تتة حلماي تتة حق تتوق املثلي تتات واملثلي تتني ومزدوجت ت املي تتل
اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني (أسرتاليا)؛
 ٤9-96مكافحتتة التمييتتز والتحيتتز والعنتتف عل ت أستتاس امليتتل اجلنس ت واهلويتتة
اجلنسانية من خال اإلصالحات التشريعية ،واعتماد تدابر للتوعية (كندا)؛
 50-96اعتماد تدابر قانونية حلماية املثليات واملثليني ومزدوج امليتل اجلنست
ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني متن العنتف والتمييتز علت أستاس
امليل اجلنس واهلوية اجلنسانية (شيل )؛
 51-96نتتزع صتتفة اجلتتر عتتن العالقتتات التتيت متتتارس بتتني شاصتتني متتن جتتنس
املوجهتتة ضتتد املثليتتات واملثليتتني ومزدوج ت
واحتتد ومكافحتتة مجي ت أشتتكا التمييتتز َّ
امليل اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل صفات اجلنسني (فرنسا)؛
 52-96وض اإلطار املعياري الالز ملكافحتة التمييتز علت أستاس نتوع اجلتنس
أو امليل اجلنس أو اهلوية اجلنسانية من أجل تعزيز االندماج اجلنست واملستاواة بتني
اجلنسني (املكسيك)؛
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 53-96املشتتاركة يف محتتالت التثقيتتف والتوعيتتة العامتتة بش ت ن حقتتوق املثليتتات
واملثليني ومزدوج امليل اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسانية (تيمور  -ليشيت)؛
 5٤-96اخت تتاذ ت تتدابر لن تتزع ص تتفة اجل تتر ع تتن العالق تتات اجلنس تتية ال تتيت مت تتارس
ابلرتاض بني ابلغني من جنس واحد (أوروغواي)؛
 55-96الن ر يف إلغاء عقوبة اإلعدا (موزامبيق)؛
 56-96سن تشري إللغاء عقوبتة اإلعتدا اإللزاميتة ،متشتيا مت التوصتيات التيت
قبلت ستتابقا ،وختفيتتف عقوبتتة مجي ت األشتتاا التتبين ينت تترون حالي تا تنفيتتب حكتتم
اإلعدا إىل السجن مد احلياة (آيرلندا)؛
 5٧-96تسري عملية إلغاء األحكا يف القانون الوطين اليت تنص علت الفترض
اإللزام لعقوبة اإلعدا (إيطاليا)؛
 58-96إلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتدا اس تتتكماالا للوق تتف االختي تتاري حبك تتم الواقت ت يف
برابدوس (فرنسا)؛
 59-96إلغاء عقوبة اإلعتدا بشتكل دائتم علت مجيت اجلترائم ،والتصتديق علت
الربوتوكت تتو االختيت تتاري الثت تتاي امللحت تتق ابلعهت تتد الت تتدوي اخلت تتا ابحلقت تتوق املدنيت تتة
والسياسية (أملانيا)؛
 60-96الن تتر يف إقت ترار وق تتف اختي تتاري رمست ت لتنفي تتب عقوب تتة اإلع تتدا هب تتدف
إلغائها متاما ،م اإلشارة يف اآلن ذاتت إىل أن البلتد قتد حتاف علت وقتف اختيتاري
حبكم الواق ألكثر من  ٣٠سنة (انميبيا)؛
 61-96فرض وقف للعمل بعقوبة اإلعدا اإللزامية (تيمور  -ليشيت)؛
 62-96التشتتجي علت إجتراء مناقشتتة وطنيتتة بشت ن عقوبتتة اإلعتتدا والن تتر يف
اعتمتتاد وقتتف اختيتتاري حبكتتم القتتانون لتنفيتتب أحكتتا اإلعتتدا هبتتدف إلغتتاء عقوبتتة
اإلعدا (إيطاليا)؛
 63-96الن ر يف تطبيق وقف اختياري لعقوبة اإلعدا (أنغوال)؛
 6٤-96إقرار وقف اختياري رمس لعقوبة اإلعدا  ،كاطوة أوىل حنو إلغاء هبه
املمارسة إلغاء اتم ا (أسرتاليا)؛
 65-96الن ر يف إلغاء عقوبة اإلعدا  ،م اعتماد وقف اختيتاري حبكتم الواقت
لعقوبة اإلعدا (شيل )؛

 66-96إقرار وقف إلزامت للجتوء إىل عقوبتة اإلعتدا وفقت ا للمعتاير الدوليتة يف
هبا الش ن (املكسيك)؛
 6٧-96مواصلة العمل من أجل خف عدد احلاالت املبلغ عنها بشت ن إستاءة
استتتادا القتتوة متتن جانتتب قتتوات الشتترطة ،متتن ختتال مواصتتلة التتتدريب وحتستتني
أساليب التحقيق الداخلية (جامايكا)؛

18

GE.18-05403

A/HRC/38/12

 68-96معاجلتة احلتاالت املعلقتة والتت خر غتر املتربر يف جدولتة مواعيتد احملكمتتة
ومثتتو هيئتتة احمللف تتني واملتتدع علتتيهم ،بط تترق ،منهتتا إنشتتاء ن تتا إلكتترتوي دقي تتق
وشتتفاف لتتبت القضتتا  ،متتن أجتتل كفالتتة إاتحتتة ضتتماانت احملاكمتتة العادلتتة واملستتاواة
أمتتا احملتتاكم جلمي ت املتتدع علتتيهم يف قضتتا جنائيتتة مبتتا يتفتتق م ت التزامتتات البلتتد
الدولية (الوال ت املتحدة األمريكية)؛
 69-96الن ر يف رف ستن املستلولية اجلنائيتة لألطفتا  ،والتالت عتن املمارستة
املتمثلة يف حماكمة األشاا البين تبلغ أعمارهم  16عاما كبالغني (انميبيا)؛

 ٧0-96رفت ستتن املستتلولية اجلنائيتتة ،متشتيا مت التوصتتيات املقدمتتة متتن آليتتات
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان (مجهورية كور )؛
٧1-96

رف السن الدنيا للمسلولية اجلنائية إىل أكثر من  11عاما (سراليون)؛

 ٧2-96رف سن املسلولية اجلنائية فيما خيص مجي أنواع اجلرائم (هاييت)؛

 ٧3-96املضت قتتدم ا يف ستتن وتنفيتب مشتتروع القتتانون املتعلتق بقضتتاء األحتتداث
(جزر البهاما)؛
 ٧٤-96التعجيل ابعتماد مشروع القانون املتعلق بقضتاء األحتداث حل تر مجلتة
أمور ،منها ح ر اللجوء إىل العقوبة البدنية كعقوبة جنائية (بلجيكا)؛
٧5-96

إصدار قانون من الفساد لعا ( ٢٠1٢الوال ت املتحدة األمريكية)؛

 ٧6-96اعتماد سياسة وطنية بش ن االجتار ابألشاا

(ترينيداد وتوابغو)؛

 ٧٧-96التصتتدي لالجت تتار ابلبش تتر ،بطتترق منه تتا ت تتوفر متتوارد كافي تتة للوك تتاالت
احلكومية للتدريب ومواصلة بب اجلهتود ملكافحتة االجتتار ابلبشتر فضتالا عتن تقتدمي
املوارد الكافية لرعاية الضحا (الفلبني)؛
 ٧8-96مواصتتلة مكافحتتة االجتتتار ابلبشتتر ومحايتتة ضتتحا ه ،وخباصتتة متتن ختتال
توفر الدعم واملستاعدة للنستاء والفتيتات التالي يُتجتر هبتن ألغتراض البغتاء والعمتل
القسري (الربتغا )؛
 ٧9-96ز دة اجلهود الرامية إىل وقف االجتتار ابلبشتر ومنعت وذلتك يف البدايتة،
متتن ختتال إنفتتاذ القتتوانني القائمتتة ابلكامتتل وز دة األمتتوا املاصصتتة للقيتتا بتتبلك
(مجهورية كور )؛
 80-96وض ت خطتتة عمتتل وطنيتتة ملكافحتتة االجتتتار ابلبشتتر ،وضتتمان ختصتتيص
ما يكفيهتا متن املتوارد البشترية واملاليتة (اململكتة املتحتدة لربيطانيتا الع مت وآيرلنتدا
الشمالية)؛
 81-96تكثيف اجلهود الرامية إىل حماكمة املتجرين ابلبشر ،مبن فيهم املتجرون
ابألطفا ألغراض االستغال اجلنس وحتديد هوية ضحا هبه اجلر ة ومستاعدهتم
(الوال ت املتحدة األمريكية)؛
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 82-96مواص تتلة اجله تتود الرامي تتة إىل مكافح تتة االجت تتار ابلبش تتر ،بط تترق ،منه تتا
ختتدمات الرعايتتة وال تربام املالئمتتة ملستتاعدة الضتتحا وتيستتر إعتتادة إدمتتاجهم يف
اجملتم (املغر )؛
 83-96تعديل التشريعات الوطنية لضمان املساواة يف قتانون اجلنستية ،وتيستر
اكتستا اجلنستية وتغيرهتا واالحتفتتا هبتا ومتكتني األمهتتات متن نقتل جنستتيتهن إىل
أطفتتاهلن بصتترف الن تتر عمتتا إذا كتتان هتتلالء األطفتتا متتن صتتلبهن أ أطفتتاالا ابلتبتتين
(سراليون)؛
 8٤-96تع تتديل قوانينه تتا لض تتمان املس تتاواة ب تتني األمه تتات واآلابء م تتن م تتواطين
بتترابدوس فيمتتا يتعلتتق بقتتدرهتم عل ت نقتتل جنستتيتهم إىل أطفتتاهلم يف مجي ت ال تتروف
(أملانيا)؛
 85-96تعديل التشريعات الوطنية حبيث تنص علت أن لكتل طفتل يولتد ختارج
ابرابدوس ألحد مواطنيها احلق يف اكتسا اجلنسية حبكم النسب (آيسلندا)؛
 86-96مواصلة براجمها الرامية إىل توسي نطاق مشتاركة املترأة يف ميتادين عمتل
أكثر تنوعا ،وعند االقتضاء تكثيفها (جامايكا)؛
 8٧-96املضت ت ق تتدما يف سياس تتاهتا االجتماعي تتة الناجح تتة ،وخباص تتة يف جم تتاالت
احلقوق االقتصادية واالجتماعيتة والثقافيتة ،وذلتك متن أجتل تتوفر أكترب قتدر ممكتن
من الرفاه لسكاهنا (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 88-96تعزيز برام مكافحة أتنيث الفقر (برو)؛
 89-96مواصتتلة تعزيتتز التنميتتة االقتصتتادية واالجتماعيتتة املستتتدامة متتن أجتتل
إرساء أساس متني للتمت جبمي حقوق اإلنسان (الصني)؛
 90-96إدراج التدابر الرامية إىل ضمان الشفافية والكفاءة واملساءلة يف تقتدمي
اخلدمات العامة يف اسرتاتيجيتها اإلمنائية الوطنية (أذربيجان)؛
 91-96حتسني فر احلصو عل ختدمات الرعايتة الصتحية اجليتدة للجميت ،
مبتتا يف ذلتتك يف املنتتاطق النائيتتة ،والتصتتدي للتحتتد ت يف جمتتا الوفيتتات النفاستتية
(إندونيسيا)؛
 92-96مواصتتلة تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إىل تعزيتتز اإلطتتار القتتانوي التتوطين متتن
خال إدراج األحكا والقوانني املتعلقة ابحلق يف التعليم ،وحتسني إمكانيتة احلصتو
عل التعليم اجليد (ليبيا)؛
 93-96إدراج احلق يف التعلتيم للجميت بتدون متييتز علت حنتو صتري يف إطارهتا
املعياري (املكسيك)؛
 9٤-96الن ر يف إدماج احلتق يف التعلتيم علت حنتو صتري يف تشتريعاهتا الوطنيتة
(برو)؛
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 95-96مواصلة تعزيز امللسستات التيت تشتج الثقافتة احملليتة ،إبدراج التتدريب
والتوعية بش ن حقوق اإلنسان استنادا إىل هن يعترب حقوق اإلنسان عنصرا مكمالا
لثقافة الربابدوسيني وتقاليدهم الوطنية (جامايكا)؛
 96-96وض ت ت سياست تتة و/أو تت تتدابر واضت تتحة ومناست تتبة مت تتن أجت تتل التلميت تتبات
احلوام تتل تت تتي هل تتن البق تتاء يف التعل تتيم الرمست ت  ،والتق تتد لالمتح تتاانت مث الع تتودة إىل
املدرسة بعد الوالدة ،بطرق ،منها استادا هن  ،مثل توفر صفوف منفصلة ،ترم
إىل كسر حلقات الفقر ومحل املراهقات والعنف العائل (جامايكا)؛
 9٧-96إقرار وتنفيب السياسة الوطنية للشلون اجلنسانية (الفلبني)؛
 98-96املضت قتتدم ا يف استتتكما السياس تة الوطنيتتة للشتتلون اجلنستتانية (جتتزر
البهاما)؛
 99-96اعتماد تشريعات لتجرمي التمييز القائم عل أساس نتوع اجلتنس ،مبتا يف
ذلك يف جما العمالة (مجهورية كور )؛
 100-96تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إىل مكافحتتة القوالتتب النمطيتتة اجلنستتانية وعتتد
املساواة بني اجلنسني (الربتغا )؛
 101-96توست تتي نطت تتاق براجمهت تتا الراميت تتة إىل القضت تتاء عل ت ت التصت تتوير النمط ت ت
للمستتاواة بتتني اجلنستتني يف اجملتمت ويف مكتتان العمتتل متتن أجتتل احلتتد متتن أوجت عتتد
املساواة بني اجلنسني (سنغافورة)؛
 102-96مواصتتلة جهوده تتا الرامي تتة إىل تعزيتتز فه تتم املس تتاواة بتتني الرج تتل واملت ترأة
وكفالة املساواة يف احلقوق والفر للمرأة (دولة فلسطني)؛
 103-96مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إىل تعزيتتز املستتاواة بتتني اجلنستتني واحلتتد متتن
الفقر (تيمور  -ليشيت)؛
 10٤-96مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إىل القضتتاء علت عتتد املستتاواة بتتني اجلنستتني
ك مر ذي صلة ابمللمتر املعين ابجلنسية (ترينيداد وتوابغو)؛
 105-96تعزي تتز املس تتاواة ب تتني اجلنس تتني وض تتمان املس تتاواة يف احلق تتوق والف تتر
للنس تتاء ض تتحا أش تتكا التميي تتز املتقارب تتة ،وال س تتيما النس تتاء امله تتاجرات والنس تتاء
املنتميات إىل األقليات الدينية (اجلزائر)؛
 106-96اختاذ تدابر فعالة لضمان املساواة بني اجلنسني (أنغوال)؛
 10٧-96مواص تتلة تعزي تتز املس تتاواة ب تتني اجلنس تتني ،وحتس تتني محاي تتة حق تتوق املت ترأة
والطفل (الصني)؛
 108-96تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة العنتف اجلنستاي وتقتدمي متا يناستب
من اجلرب واحلماية للنساء الالئ يقعن ضحية هلبا العنف ،بطترق ،منهتا علت ستبيل
املث تتا إنش تتاء دور إي تتواء ،وإص تتدار أوام تتر احلماي تتة وإنفاذه تتا ،وتعزي تتز التع تتاون مت ت
املن مات غر احلكومية اليت توفر املساعدة وإعادة الت هيل للضحا (هولندا)؛
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 109-96اختتتاذ مزيتتد متتن اخلطتتوات لتعزيتتز تنفيتتب التش تريعات التتيت حت تتر أفعتتا
إساءة معاملة النساء واألطفا  ،فضالا عن العنف العائل وتعاقب عليها (الفلبني)؛

 110-96تعزيتتز اجلهتتود الراميتتة إىل مكافحتتة مجي ت أشتتكا العنتتف ضتتد امل ترأة،
والتصتديق علت الربوتوكتو االختيتاري التفاقيتتة القضتاء علت مجيت أشتكا التمييتتز
ضد املرأة (الربتغا )؛
 111-96إيتتالء أولويتتة عليتتا لتنفيتتب التش تريعات املتعلقتتة ابلعنتتف اجلنستتاي تنفيتتبا
كامالا ،وضمان حماكمة اجلناة ومعاقبتهم عل النحو املناسب (آيرلندا)؛
 112-96تكثيف اجلهود من أجل القضاء عل مجي أشكا العنف ضد النساء
واألطفا (إيطاليا)؛
 113-96اعتمتتاد تش تريعات حمتتددة ملن ت التحتتر اجلنس ت ومكافحت ت يف مجي ت
اجملاالت (هندوراس)؛
 11٤-96تكثيتف اجلهتتود الراميتة إىل جعتتل التشتريعات الوطنيتتة املتعلقتة مبكافحتتة
مجي أشكا التمييز متماشية م املعاير الدولية (جورجيا)؛
 115-96مواصت تتلة اجلهت تتود الراميت تتة إىل مكافحت تتة العنت تتف والتمييت تتز ضت تتد امل ت ترأة
وتشجي اندماجها يف هيئات صن القرار (املغر )؛
 116-96حتست تتني متثيت تتل امل ت ترأة يف مناصت تتب صت تتن الق ت ترار يف الربملت تتان واحلكومت تتة
والسلك الدبلوماس (ترينيداد وتوابغو)؛
 11٧-96تعزيتتز وحتتدة التتتدخل يف حتتاالت النتزاع األستتري التابعتتة لقتتوات شتترطة
ابرابدوس امللكية (برو)؛
 118-96مواءمت تتة التش ت تريعات املتعلق ت تتة بتعريت تتف الطف ت تتل وإدارة شت تتلون قض ت تتاء
األحتتداث والعنتتف ضتتد األطفتتا وحتتق احلضتتانة م ت أحكتتا اتفاقيتتة حقتتوق الطفتتل
(إكوادور)؛
 119-96وض ت نتتص قتتانوي ملشتتروع بروتوكتتو اإلبتتال اإللزام ت عتتن حتتاالت
االعتداء عل األطفا (جزر البهاما)؛
 120-96اختاذ اخلطوات الالزمتة ملعاجلتة املستائل التيت أاثرهتتا جلنتة حقتوق الطفتل
يف عا  ٢٠1٧فيما يتعلق ابلعقوبة البدنية لألطفا  ،ومواصلة جهودهتا الراميتة إىل
تثقيف السكان بش ن الت ثر السليب هلبه العقوبة (نيوزيلندا)؛
 121-96اختاذ تدابر للقضاء عل العقوبة البدنيتة يف مجيت األوستا ،،وال ستيما
يف املدارس (سلوفينيا)؛
 122-96تنفيب تدابر حل ر العقوبة البدنية كعقوبة أتديبية يف املدرستة ويف املنتز
(أوروغواي)؛
 123-96اخت تتاذ اخلط تتوات الالزم تتة حل تتر العقوب تتة البدني تتة ،ال س تتيما يف امل تتدارس
(إيطاليا)؛
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 12٤-96اختاذ التدابر الالزمة إللغاء مجي التشريعات التيت جتيتز العقوبتة البدنيتة
(األرجنتني)؛
 125-96ح ت تتر اس ت تتتادا العقوب ت تتة البدني ت تتة ،وال س ت تتيما يف األوس ت تتا ،اجلنائي ت تتة
وامللسسات التعليمية ،وفق ا للمعاير الدولية حلقوق اإلنسان (الربازيل)؛
 126-96االس تتتمرار يف مكافح تتة العن تتف ض تتد األطف تتا  ،ال تتبي يش تتكل ظ تتاهرة
مقلقتتة يف بتترابدوس ،بطتترق ،منهتتا تزويتتد جملتتس رعايتتة الطفتتل مب توارد ماليتتة وبش ترية
إضافية (فرنسا)؛
 12٧-96إلغاء العقوبة البدنية (أملانيا)؛
 128-96طلب املساعدة التقنية الدوليتة الستتعراض اإلطتار القتانوي فيمتا يتعلتق
بت تتبع املواقت تتف االجتماعيت تتة التقليديت تتة ،وال ست تتيما العقوبت تتة البدنيت تتة ،بغيت تتة متابعت تتة
الفق ت ترة  1٤مت تتن التوصت تتيات املنبثقت تتة عت تتن اجلولت تتة األوىل ،والفق ت ترات 8٠-1٠٢
و 81-1٠٢و 8٢-1٠٢و 8٣-1٠٢و 8٤-1٠٢و 85-1٠٢و86-1٠٢
من التوصيات املنبثقة عن اجلولة الثانية (هاييت)؛
 129-96ح ر إنزا العقوبة البدنية ابألطفا يف مجي األوسا( ،اجلبل األسود)؛
 130-96اختت تتاذ التت تتدابر الالزمت تتة ملكافحت تتة التمييت تتز ضت تتد األطفت تتا املهت تتاجرين
واألطفتتا ذوي اإلعاقتتة .وينبغ ت تنفيتتب القتتوانني القائمتتة التتيت حت تتر التمييتتز تنفيتتبا
كامالا ،بسبل منها تكثيف محالت التوعية الرامية إىل مكافحة املواقتف االجتماعيتة
السلبية جتاه هلالء األطفا (اجلزائر)؛
 131-96مواصتتلة الستتع للحصتتو عل ت موافقتتة الربملتتان عل ت مشتتروع قتتانون
األشاا ذوي اإلعاقة واختاذ خطوات ملموسة صو تنفيبه (نيوزيلندا)؛
 132-96مواصتتلة استكشتتاف تطبيقتتات التكنولوجيتتا االبتكاريتتة والعمليتتة لتتدعم
األشاا ذوي اإلعاقة وحتسني إدماجهم يف اجملتم (سنغافورة)؛
 133-96مواصتتلة جهودهتتا الراميتتة إىل ضتتمان حصتتو األشتتاا ذوي اإلعاقتتة
عل قد املساواة م اآلخرين عل التعليم واخلدمات الصحية (دولة فلسطني)؛
 13٤-96متابعتتة اإلج تراءات التش تريعية للوفتتاء ابلتزاماهتتتا مبوجتتب اتفاقيتتة حقتتوق
األشاا ذوي اإلعاقة (أسرتاليا)؛
 135-96مواصلة التدابر الفعالة الالزمة لضمان حصو األطفتا ذوي اإلعاقتة
عل ت الرعايتتة الصتتحية اخلاصتتة ،مبتتا يف ذلتتك ب ترام الكشتتف والتتتدخل يف مرحلتتة
مبكرة (ملديف)؛
 136-96وضت ت تشت تريعات وطني تتة تتعل تتق ابلالجئ تتني م تتن شت ت هنا تعزي تتز حق تتوقهم
ومحايتها وفق ا للمعاير الدولية (سراليون)؛
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 13٧-96التنفيت تتب الكام ت تتل للق ت تتوانني القائم ت تتة املتعلقت تتة حبماي ت تتة حق ت تتوق العم ت تتا
امله تتاجرين ،وال س تتيما ح تتر أي متيي تتز ض تتد النس تتاء واألطف تتا امله تتاجرين ،وبص تتفة
خاصة يف جماالت التعليم والسكن واحلصو عل الرعاية الصحية (غياان).
 -9٧ومجي االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هبا التقرير تعرب عن موقتف الدولتة
(الدو ) اليت قدمتها و/أو موقف الدولة موضوع االستعراض .وال ينبغ أن يفهم أهنا حت ت
بت ييد الفريق العامل بكاملة.
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