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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشامل ،املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق
اإلنسان  ،1/5دورته اخلامسة والعشرين يف الفرتة من  2إىل  13أيار/مايو  .2016واستُعرضت
احلال ة يف تريني داد وتوب ا و يف اجللس ة اخلامس ة عش رة املعق ودة يف  10أيار/م ايو  .2016وت رأ
وفد ترينيداد وتوبا و السفري فوق العادة واملفوض ،إيدن تشارلز .واعتمد الفريق العامل التقرير عن
احلالة يف ترينيداد وتوبا و يف جلسته العشرين املعقودة يف  13أيار/مايو .2016
 -2ويف  12ك انون اليناي/ين اير  ،2016اخت ار جمل س حق وق اإلنس ان فري ق املق ررين الت ا
(اجملموعة الينالثية) لتيسري استعراض احلالة يف ترينيداد وتوبا و :جورجيا وقطر وكينيا.
 -3وعم الا بأحك ام الفق رة  15م ن مرف ق ق رار جمل س حق وق اإلنس ان  1/5والفق رة  5م ن
مرفق قرار اجمللس  ،21/16صدرت الوثائق التالية أل راض استعراض احلالة يف ترينيداد وتوبا و:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/25/TTO/1؛

(ب) جتمي ل للمعلوم ات أعدت ه مفوض ية األم م املتح دة الس امية حلق وق اإلنس ان
(مفوضية حقوق اإلنسان) وفقا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/25/TTO/2؛
(ج) م وجز أعدت ه مفوض ية حق وق اإلنس ان وفق ا للفق رة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/25/TTO/3
 -4وأحيل ت إىل تريني داد وتوب ا و ع ن طري ق اجملموع ة الينالثي ة قائم ة أس لة أع دهتا س لف ا
إسبانيا وسلوفينيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلن دا الش مالية والن روي  .وميك ن الط الع
على هذه األس لة على املوقل الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشارت الدولة إىل مشاركة خمتلف اجلهات صاحبة املص لحة مب ا فيه ا ال وتارات احلكومي ة
والوكالت احلكومية األخرى وممينلو اجملتمل املدي يف إعداد التقرير الوطين.
 -6ومشل ت الت دابري ال يت نف ذهتا تريني داد وتوب ا و للوف اء بالتزاماهت ا يف جم ال حق وق اإلنس ان
التدابري الرامية إىل محاية حقوق امل رأة والطف ل واحل د م ن الفق ر وحتس إقام ة الع دل وتقل يا ج رائم
العنف يف البلد .وفيما خيا استمرار تيادة جرائم العنف ،نظرا إىل تعرض البل د لالجت ار باملر درات
والتج ارة ري املش روعة يف األس لحة ،اط ذت احلكوم ة خط وات ترم ي إىل التص دي للمس ألة م ن
سن تشريعات خمتلفة مينل القانون املتعلق بالجت ار باألش رال لع ام  2011وق انون
خالل إقرار أو ّ
مكافحة اإلرهاب (املعدل) لعام  2010وقانون اعرتاض التصالت لعام .2010
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 -7وواص لت حكوم ة تريني داد وتوب ا و العم ل عل ى حتس إقام ة الع دل س عي ا إىل احل د م ن
القض ايا املرتاكم ة ال يت تنظ ر فيه ا احمل اكم ،إ يتص ل األم ر بالتحدي د بط ول الف رتة ال يت ق د تج ز
خالهلا الشرا قبل إحالته إىل احملاكم .وتصديا هلذه املسألةُ ،س ّن قانون إقامة العدل (الدعاوى
اجلنائية) لعام  2011وقانون اجلرائم اخلطرية (إجراءات إحالة الدعاوى) لعام .2014
 -8وتتيح هي ة الشكاوى املتعلقة بالشرطة يف ترينيداد وتوبا و بي ة آمن ة ومس تقلة نك ن م ن
تق دل الش كاوى والتحقي ق فيه ا .وت وفر خ دماهتا جمان ا بوص فها آلي ة متاح ة للجمه ور لتق دل
الشكاوى ضد ضباط الشرطة وهبدف كبح استردام القوة ري الض رورية م ن قب ل جه ات الش رطة
يف إطار أداء عمله.
 -9وقد نفذ جهات شرطة تريني داد وتوب ا و أيض ا امب ادرة عم ل الش رطة يف خدم ة الش عبا
من أجل توفري التدريب الالتم لضباط الشرطة لتحس ج ودة عمله م .وك ان الغ رض م ن املب ادرة
تغي ري ثقاف ة جه ات الش رطة فيم ا يتص ل بعالق ة تفاعل ه م ل اجلمه ور بغي ة تش كيل حت الف أوث ق
بينهما يكون أثره املصاحب تيادة التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية.
 -10وأش ار وف د تريني داد وتوب ا و إىل اقتص ار تطبي ق عقوب ة اإلع دام عل ى ج رمييت القت ل
واخليان ة ،وإىل إي الء العناي ة ملراع اة احملاكم ة حس ب األص ول القانوني ة  -املنطوي ة عل ى ع دة
ضمانات  -قبل تطبيق هذه العقوبة .وتشمل تل الض مانات م ا يل ي :طفي ف أحك ام اإلع دام
اليت ل تنفذ يف ضون مخس سنوات؛ وتقدل الطع ون أم ام مكم ة الس ت ناف واللجن ة القض ائية
للمجلس امللكي اخلال وهي أعلى مكمة است ناف؛ وح ق الس ج يف تق دل طل ب إىل اللجن ة
الستشارية املعنية بسلطة إصدار العفو مبوجب املادة  89من الدستور.
ووض عت أيض ا آلي ات سياس اتية خمتلف ة حلماي ة حق وق الس جناء وتعزيزه ا .وأنش ت
ُ -11
وح دة إص ال وتغي ري نظ ام العقوب ات ع ام  2002م ن أج ل مراجع ة ه ذا النظ ام .ونُف ذت
إصالحات أخرى منذ ل احل لتحقيق نظام قضائي إصالحي بقدر أك رب .واسرتش دت دائ رة
الس جون يف تريني داد وتوب ا و بالقواع د النمو جي ة ال دنيا ملعامل ة الس جناء .واعتُم دت أيض ا
اس رتاتيجيات لتلبي ة احتياج ات الس جينات وض مان احلف اف عل ى العالق ة ب األم والطف ل
والستجابة لحتياجات امل رأة الص حية وخصوص ا الحتياج ات املرتبط ة باحلم ل وكس ب ال دخل.
واستطاع السجناء الستفادة من نظام إعادة التأهيل الذي مشل الربام الدينية أو الروحي ة جلمي ل
األدي ان ،واخل دمات النفس ية والطبي ة ،وال ربام املعرفية/األخالقي ة بش أن القي ادة وتس وية النزاع ات
وإعادة تأهيل مدمين املر درات واملش ورة وتنمي ة ق درات امل راهق والعت داد ب النفس وال تحكم يف
الغض ب ،وال ربام الجتماعي ة/الرياض ية ،وال ربام التعليمي ة ال يت تراوح ت ب التعل يم األك ادميي
والتدريب املهين واستضافت دائرة السجون بعض ا منها.
 -12وش رعت وتارة األم ن ال وطين يف اس تحداد نظ ام إلدارة ش نون اجلن اة وتطبيق ه .ويس عى
النظام إىل وضل عملية متواصلة خاص ة باجلن اة انطالق ا م ن ت وقيفهم ح ا اإلف راج ع نهم .ويتمين ل
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جوهر هذا النظام يف تنفي ذ جمموع ة م ن اإلج راءات املتعاقب ة واملكيف ة للتص دي للمر اطر املرتبط ة
باجلاي كفرد ولتلبية احتياجاته.
 -13ويف ضوء التوصية  -اليت قُبلت خالل اجلولة الس ابقة لالس تعراض ال دوري الش امل  -ب أن
حتس ن الدول ة الظ روف املعيش ية يف الس جون ومراك ز الحتج اتُ ،ع دل ق انون دائ رة الس جون
لعام  1965بقانون األحكام املتنوعة (السجون) لعام  ،2014إىل جانب قواعد الس جون ،لل نا
عل ى ةل ة أم ور منه ا إلغ اء وايف ة مف تء الس جون وإنش اء مفتش ية للس جون ومكم ة لالس ت ناف
تنظ ر يف قض ايا منطوي ة عل ى إج راءات تأديبي ة ض د الس جناء .وُكلف ت املفتش ية مبهم ة تفق د أوض اع
السجون واملنسسات الصناعية والتبليغ عنها ،ومتابعة معامل ة الس جناء وش كاوى الس جناء وال ربام
املقدمة إليهم واملرافق واخلدمات والفرل املتاحة لتعزيز إعادة تأهيل السجناء واجلناة األحداد.
 -14وسعت ترينيداد وتوب ا و إىل تنفي ذ التوص ية ال يت قبلته ا خ الل اجلول ة األوىل لالس تعراض
الدوري الشامل باحلد من تراكم القضايا ،والتصدي ملواطن القصور اليت يعاي منها نظ ام القض اء
وتساهم يف ط ول م دد الحتج ات الس ابق للمحاكم ة وت ندي إىل تف اقم ا روف الس جن الص عبة.
ويف أيل ول/س بتمرب  ،2015أعل ن كب ري قض اة تريني داد وتوب ا و املوافق ة عل ى قواع د إدارة القض ايا
اجلنائي ة ال يت م ن ش أاا تيس ري الكش ف املبك ر ع ن املس ائل األولي ة وتص ريفها ،وف رض أط ر تمني ة
أكينر صرامة ،وف رض الت زام إيب ايب عل ى ك ل األط راف مب ن ف يهم مواف و س ل القض اء باملس اعدة
على النظر يف القضايا وفق ا للهدف الرئيسي املتمينل يف تناول القضايا بعدل وبسرعة.
 -15وس عيا إىل احل د م ن الفق ر ول س يما الفق ر ال ذي تع اي من ه امل رأة ،ق دم مكت ب رئ يس
ال وتراء م ل وتي ر الدول ة للش نون اجلنس انية املس اعدة املالي ة إىل رب ات أس ر يعل ن أس رهن مبف ردهن
ويتمتعن مبهارات قليلة أو يفتقرن إليها ويكسنب دخالا منرفض ا أو ل يكس نب أي دخ ل ،و ل
على مدى أكينر من عقد عرب برنام ااملرأة والوئاما.
 -16وكانت هناك مبادرة أخرى ترمي إىل دعم النساء اللوايت ل ديهن احتياج ات م ددة وه ي
وصممت املبادرة لتوفري التعليم والت دريب
ابرنام تدريب املرأة لكتساب مهارات ري تقليديةاُ .
املترصص والتقني /املهني للنساء وات الدخل املنرفض .واستهدف الربنام تيادة اإلنتاجية
القتص ادية يف ص فوف النس اء ري امل نهالت والع اطالت ع ن العم ل الل وايت ت رتاو أعم ارهن
ب  18و 50سنة .ودربت أكينر من  3000امرأة يف إطار الربنام منذ عام .2001
 -17وأول ت تريني داد وتوب ا و أيض ا عناي ة لحتياج ات األش رال وي اإلعاق ة .وأنش ت
وحدة لشنون اإلعاقة داخل وتارة التنمية الجتماعية وخدمات األسرة ،وجلنة تنسيق وطنية معنية
باإلعاق ة .وع الوة عل ى ل  ،تنظ ر احلكوم ة حالي ا يف مش روع سياس ة وطني ة بش أن األش رال
ووضعت أيض ا ب رام عام ة لض مان س المة
وي اإلعاقة ومسودة مشروع قانون متعلق باإلعاقةُ .
األش رال وي الق درات املغ ايرة واس تقالهلم .وق دمت احلكوم ة مس اعدة مالي ة لش راء أجه زة
مس اعدة ومعةين ة ،وأتاح ت ش ركة خ دمات النق ل الع ام خدم ة هاتفي ة لنق ل األش رال وي
القدرات املغايرة إىل مكان العمل واملدرسة واملكاتب احلكومية واملتاجر الكربى.
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 -18وبذلت وتارة العمل وتنمية املشاريل الصغرية جهودها لتعزيز وتشجيل إدماج األش رال
وي اإلعاقة يف سوق العمل يف القطاع العام واخلال على السواء.
 -19وتع زتت اجله ود ال يت ب ذلتها تريني داد وتوب ا و لص ون حق وق األش رال وي اإلعاق ة
بفض ل التص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة يف ع ام  .2015وأنش ت جلن ة
مشرتكة ب الوتارات لتنفيذ مواد التفاقية.
 -20ويف ن وت/يولي ه ُ ،2015كل ف املرك ز ال وطين لت دعيم طاق ات األش رال وي اإلعاق ة،
ال ذي ك ان ي دعى س ابقا املرك ز ال وطين للنه وض باألش رال وي اإلعاق ة ،مبهم ة حتس نوعي ة
حياة هنلء األشرال .ونينلت مهمته يف توفري خدمات إع ادة التأهي ل ،وإتاح ة ف رل الت دريب
امله ين والعم ل ،وب رام تلق مه ارات الع يء املس تقل ،واألنش طة املرك زة عل ى التفاع ل
الجتماعي ،واخلدمات العالجية لألشرال وي اإلعاقة.
 -21وح ق األطف ال وي اإلعاق ة يف احلص ول عل ى التعل يم ه و ح ق ق د اع ُرتف ب ه وتدعم ه
وحدة التعليم اخلال التابعة لشعبة خدمات دعم الطالب يف وتارة التعليم.
 -22وتلقت ترينيداد وتوبا و توصيات خمتلفة خ الل استعراض ها ال دوري األو بش أن تفعي ل
هي ة ش نون الطف ل بالكام ل وإع الن ص دور ق انون الطف ل لع ام  .2012ويف  18أي ار/
م ايو  ،2015أُعل ن ص دور ق انون الطف ل لع ام  2012مم ا أدى إىل تفعي ل هي ة ش نون الطف ل
على الفور .وميينل قانون الطف ل لع ام  ،2012إىل جان ب تش ريعات أخ رى وهي ة ش نون الطف ل،
إصالح ا للنظام السابق اخلال حبماية الطفل .وقد ألغى قانون الطفل لعام  2012قانون الطف ل
السابق املعتمد يف عام  1925وحل مله .والتشريل اجلديد هو قانون واس ل النط اق يتن اول ةل ة
أم ور منه ا الس لوك اجلنس ي ال ذي مي س األطف ال ،والقس وة ،وقض اء األح داد ،والعقوب ة البدني ة،
وس ن الدراس ة اإللزامي ة ،واس تردام األدل ة واإلج راءات اخلاص ة باألطف ال يف إط ار ال دعاوى
اجلنائية ،ومامو األطفال ،وتش غيل األطف ال .أم ا هي ة ش نون الطف ل ال يت أنش ت مبوج ب ق انون
هي ة ش نون الطف ل لع ام  2000فتع د م ور النظ ام ال وطين اجلدي د حلماي ة الطف ل وتض طلل بع دة
واائف رئيسية ترمي إىل حف حي اة الطف ل وحتس نوعيته ا يف تريني داد وتوب ا و .وتتلق ى اهلي ة
التقارير عن إساءة معاملة األطفال وحتقق فيه ا ،وق د أنش أت خط ا هاتفي ا للمس اعدة عل ى م دار
الس اعة للتبلي غ ع ن ج رائم م ن ه ذا القبي ل دون الكش ف ع ن هوي ة املبل غ بغي ة تق دل أكين ر
اخل دمات فعالي ة .وأنش أت أيض ا فريق ا لالس تجابة الطارئ ة ق ق يف التق ارير ع ن إس اءة معامل ة
األطفال ويعمل على مدار الساعة.
 -23ووض عت حكوم ة تريني داد وتوب ا و ع ددا م ن ال ربام واملب ادرات لتعزي ز حق وق الطف ل
ومحايتها .واستهدف مشروع القانون اخلال بشعبة شنون األسرة والطفل لع ام  2016م نح الولي ة
القضائية على ةيل املسائل املتعلقة باألسر واألطفال لشعبة مددة تابعة للمحكمة العليا.
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 -24وتريني داد وتوب ا و دول ة ط رف يف اتفاقي ة حق وق الطف ل والتفاقي ة املتعلق ة باجلوان ب
املدني ة لالختط اف ال دو لألطف ال .وق د وض عت التش ريعات الوطني ة أيض ا أحك ام ه ات
املعاه دت موض ل التنفي ذ م ن خ الل الق انون املتعل ق بالختط اف ال دو لألطف ال لع ام 2008
م ينالا .وتعم ل وح دة مدني ة معني ة باختط اف األطف ال يف وتارة النياب ة العام ة والش نون القانوني ة
بوص فها هي ة مركزي ة تنظ ر يف مس ائل اختط اف األطف ال عل ى ي د أح د الوال دين .ومشل ت ت دابري
أخرى وحدة معنية بالدفاع عن األطفال تعمل يف قسم الوكيل العام.
 -25وهن اك ت دابري إض افية مشل ت إنش اء وح دة حلماي ة الطف ل ض من جه ات ش رطة تريني داد
وتوبا و ُتودت مبواف دربوا ت دريبا خاص ا وأس ندت إليه ا ولي ة التحقي ق يف ةي ل املس ائل املرتبط ة
بالعتداء على األطفال .وتوجد وحدات حلماية الطفل يف أكينر من نصف فروع الشرطة اجلغرافية.
 -26وأقرت ترينيداد وتوب ا و ،من ذ استعراض ها ال دوري الش امل األول ،ق انون الطف ل لع ام 2012
ال ذي ظ ر اس تردام العقوب ة البدني ة يف امل دار  .وتن اول الق انون أيض ا مس ائل متص لة ببي ل األطف ال
ودعم ت تل الت دابري ع رب الق انون املتعل ق بالجت ار
واس تغالهلم يف امل واد اإلباحي ة ويف البغ اءُ .
باألشرال لعام  2011الذي ينا أيض ا على توفري قدر من احلماية لألطفال من اجلرائم الشنيعة.
 -27وت و احلكوم ة أأي ة أساس ية حلماي ة حق وق امل رأة يف تريني داد وتوب ا و .واعرتف ت ب أن
امل رأة تق ل ض حية للعن ف املن ز والتح را اجلنس ي وس ائر أش كال العت داء الع اطفي واللفظ ي يف
ترينيداد وتوبا و كما صل يف أي جمتمل .وإضافة إىل تش ريعات م ددة تش مل العدي د م ن ه ذه
اجلرائم ،ن نح احلماي ة أيض ا للم رأة مبوج ب الق انون املتعل ق ب اجلرائم اجلنس ية لع ام  .1986وهن اك
تش ريعات أخ رى حتم ي امل رأة م ن العت داء والتميي ز وتش مل الق انون املتعل ق ب العنف املن ز
لع ام  1999والق انون املتعل ق بالجت ار باألش رال لع ام  2011وق انون تك افن الف رل
لعام  .2000ويف عام ُ ،2012ع ّدل قانون محاية األمومة لعام  1998بقانون األحكام املتنوعة
(محاي ة األموم ة واألم ر اخل ال بالس ادة واخل دم) لع ام  .2012وكمل ت تل التش ريعات احمل ددة
أحكام املادة  4من الدستور اليت تكر حقوق ةيل املواطن وحرياهتم األساسية.
 -28وتص ّدر التعل يم اس تينمارات احلكوم ة يف جم ال التنمي ة املس تدامة .ويف ع ام ،2015
حقق ت تريني داد وتوب ا و تعم يم الرعاي ة والتعل يم يف مرحل ة الطفول ة املبك رة ال ذي اق رتن بنظامه ا
ال راهن للتعل يم البت دائي والين انوي والع ا املعم م ح ا املرحل ة اجلامعي ة األوىل .وإض افة إىل تل
الت دابري السياس اتية ،اس تُحدثت تع ديالت تش ريعية هام ة لتعزي ز احل ق يف التعل يم .وم ل إع الن
ص دور ق انون الطف ل لع ام ُ ،2012وس عت الف ة العمري ة للحص ول عل ى التعل يم اإللزام ي ك ي
ترتاو ب  5سنوات و 16سنة بعد أن كانت ترتاو ب  6سنوات و 12سنة.
 -29ويف أيل ول/س بتمرب  ،2015وس عيا إىل البن اء عل ى التق دم احمل رت يف إط ار األه داف
اإلمنائي ة لأللفي ة ،انض مت تريني داد وتوب ا و إىل ب اقي أعض اء اجملتم ل ال دو يف اعتم اد خط ة
التنمي ة املس تدامة لع ام  ،2030وش رعت يف تنفي ذ تل اخلط ة العاملي ة للتنمي ة يف س ياق خط ة
احلكومة اإلمنائية الوطنية االرؤية لعام 2030ا.

GE.16-12215

7

A/HRC/33/15

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -30أدىل  56وف دا ببيان ات خ الل جلس ة التح اور .وت رد التوص يات املقدم ة خ الل جلس ة
التحاور يف الفرع اليناي من هذا التقرير.

 -31رحب ت هولن دا بالنق اا الربمل اي اجل اري بش أن املس اواة يف احلق وق وع دم التميي ز
فيم ا خي ا املينلي ات واملينلي ومزدوج ي املي ل اجلنس ي ومغ ايري اهلوي ة اجلنس انية وح املي ص فات
اجلنس  .وإ يظل التمييز على أس ا املي ل اجلنس ي س ائدا ،س لطت هولن دا الض وء عل ى ض رورة
حتس إعمال حقوق املينليات واملينلي ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنس انية وح املي
صفات اجلنس .
 -32وأب رتت نيك ارا وا عملي ات اإلص ال والتحس يف جم الت حق وق الطف ل وحق وق
األشرال وي اإلعاق ة ومكافح ة الجت ار بالبش ر ،فض الا ع ن اجله ود املبذول ة ل رد حق وق امل رأة.
وأش ادت بالتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة وإنش اء جلن ة مش رتكة ب
ال وتارات لرش راف عل ى تنفي ذ التفاقي ة .وش جعت نيك ارا وا تريني داد وتوب ا و عل ى إي الء عناي ة
خاصة للف ات الضعيفة.
 -33ولحظ ت نيجريي ا املش اورات الواس عة النط اق ال يت ش اركت فيه ا منسس ات وطني ة
ومنظمات ري حكومية وأجريت أثناء إعداد تقرير ترينيداد وتوبا و .وسلطت الض وء عل ى تنفي ذ
التوص يات ال يت قُبل ت خ الل الس تعراض ال دوري الش امل الس ابق .وأش ادت بالق انون املتعل ق
بالجتار باألشرال ال ذي ي نا عل ى إنش اء وح دة ملكافح ة الجت ار ولحظ ت اس تعراض ق انون
إقامة العدل وإنشاء مكمة لألحداد.
 -34ولحظت النروي اإلصالحات التشريعية املتصلة بالعنف ضد املرأة واستدركت قائل ة إن
ارتف اع مس توى العن ف الق ائم عل ى ن وع اجل نس أم ر م ا تال يين ري القل ق .وأعرب ت أيض ا ع ن قلقه ا
إتاء تع رض املينلي ات واملينلي ومزدوج ي املي ل اجلنس ي ومغ ايري اهلوي ة اجلنس انية وح املي ص فات
اجلنس واملصاب بفريو نق ا املناع ة البش رية للوص م والتميي ز باس تمرار .ولحظ ت م ل القل ق
أن ترينيداد وتوبا و مل حتظر تواج األطفال.
 -35ولحظ ت باكس تان أن تريني داد وتوب ا و ب ذلت جهوده ا ،عل ى ال ر م م ن قل ة امل وارد،
لتنفي ذ أ لبي ة التوص يات املقدم ة خ الل اجلول ة األوىل لالس تعراض ال دوري الش امل .وأش ادت
بالتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة ،وش ددت عل ى أن ق انون الطف ل
لع ام  2012والوح دات املعني ة حبماي ة الطف ل والنظ ام ال وطين للبطاق ات الص حية والسياس ات
املتعلقة بالقضاء على التمييز ضد املرأة ستساهم يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -36وسلمت بنما باجلهود املبذولة ملكافحة الفساد واعرتفت بأن الفس اد ميين ل مش كلة عام ة
تعرقل التمتل الكامل حبقوق اإلنسان .وأبرتت اإلجناتات احملققة يف ميداي حقوق الطفل وحقوق
األشرال وي اإلعاقة.
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 -37ورحبت بارا واي بالتقدم التشريعي امللحوف احملرت ،ري أا ا حين ت عل ى اط ا إج راءات
إض افية للقض اء عل ى التميي ز ض د امل رأة ،ونك امل رأة يف إط ار عملي ات ص نل الق رار ،والقض اء
على العنف ضد امل رأة .وأعرب ت ع ن قلقه ا إتاء ال زواج الق انوي املمك ن ألطف ال يبلغ ون  12س نة
من العمر يف بعض احلالت.
 -38ونوه ت الفلب بس ن الق انون املتعل ق بالجت ار باألش رال وفق ا لربوتوك ول من ل الجت ار
باألش رال ،وةاص ة النس اء واألطف ال ،وقمع ه واملعاقب ة علي ه املكم ل لتفاقي ة األم م املتح دة
ملكافح ة اجلرمي ة املنظم ة ع رب الوطني ة (بروتوك ول ب الريمو) وتع اون الدول ة املتواص ل م ل دول أخ رى
ملكافحة الجتار باألشرال .ولكن القلق ل يزال يساورها إتاء التق ارير ال يت تفي د بارتف اع مع دل
اجلرمي ة ،وش جعت تريني داد وتوب ا و عل ى مواص لة تطبي ق ا ق ائم عل ى حق وق اإلنس ان ل دى
تنفيذ اإلصالحات األمنية.
 -39ورحب ت الربتغ ال بالتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة .وس لطت
الضوء على عدم تنفيذ أحكام اإلعدام يف ترينيداد وتوبا و منذ عام .1999
 -40ولحظ ت ةهوري ة كوري ا التص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة وس ن
الق انون املتعل ق بالجت ار باألش رال وق انون الطف ل لع ام  2012واعتم اد السياس ة الوطني ة
لالج  .وقد مينلت تل التدابري تقدم ا ملحوا ا من أجل ضمان احلماية ألشد الف ات ضعف ا.
 -41وأحاط وفد ترينيداد وتوبا و علم ا بالتعليقات والتوصيات اليت قدمتها كل الدول املدلي ة
ببيان ات .ورح ب بالتعليق ات املقدم ة وق ال إن ه س يحيلها إىل الس لطات ،ول ن يس عى إىل إش راك
احلكوم ة فحس ب ب ل إىل إش راك اجملتم ل امل دي أيض ا يف حتدي د م دى إمكاني ة أو ع دم إمكاني ة
إدماج تل التعليقات والتوصيات يف اآللية الوطنية حلقوق اإلنسان.
 -42وفيم ا خي ا مس ألة تواج األطف ال ،أوض ح الوف د ق ائالا إن تواج األطف ال يع د مس ألة
حرجة يف ترينيداد وتوبا و ،وإن تعديل التشريعات الراهنة اليت جتسد القواعد والقيم التقليدية أم ر
يتطلب إجراء مشاورات مستفيضة وجامعة .ومسألة تواج األطفال هي موضل نقاا مت دم عل ى
املستوى الوطين يف الوقت احلا  ،وقد رفل التع ديل ال ذي أج ري م نخرا عل ى ق انون الطف ل الس ن
اليت يظل الشرا فيها يعترب طفالا إىل  18سنة امتين الا للمع ايري الدولي ة .وستتواص ل املش اورات
لضمان عدم وجود أي تناقض ب رفل سن الرش د واملمارس ات األخ رى ال يت ل تتواف ق م ل ل
احلد للسن.
 -43وردا عل ى األس لة ال يت طرحه ا مس بقا وف د الن روي  ،اعرتف ت حكوم ة تريني داد وتوب ا و
ب أن التميي ز ض د أي ف ة م ن الف ات يع د آف ة ينبغ ي التص دي هل ا .وبالت ا  ،وأخ ذا يف العتب ار
ثقاف ة اجملتم ل وطبيعت ه املتنوع ة يف تريني داد وتوب ا و ،سيس تلزم إدخ ال أي تع ديالت عل ى الق انون
التشريعي إج راء مش اورات مستفيض ة عل ى نط اق البل د ل تش ارك فيه ا الف ات املتض ررة فحس ب
بل اجملتمل ككل.
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 -44وفيم ا يتص ل بءنش اء منسس ة حلق وق اإلنس ان وفق ا للمب ادمل املتعلق ة مبرك ز املنسس ات
الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (مبادمل باريس) ،كر الوفد أن احلكومة ستواصل النظر يف
املسألة .ويبري إعداد دراس ات أكين ر تعمق ا م ل اعتم اد ا مش و للتأك د م ن م دى إمكاني ة أو
ع دم إمكاني ة إع ادة هيكل ة املنسس ات الراهن ة مين ل جلن ة تك افن الف رل ومكت ب أم املظ امل يف
ترينيداد وتوبا و وحتويلها احملتمل إىل منسسة وطنية حلقوق اإلنسان.
 -45وردا على األس لة اليت طرحها مسبق ا وفد سلوفينيا ةصول العقوبة البدنية ،أشار الوفد
إىل املعلومات املستفيضة اليت أتاحها يف بيانه الفتتاحي وإىل حظر العقوبة البدنية يف املدار .
 -46وبالنس بة إىل الس نال ال ذي طرحت ه اململك ة املتح دة ع ن التص نيف الينالث ي جلرمي ة القت ل
وع ن مس ائل متعلق ة بءلغ اء عقوب ة اإلع دام ،أش ري إىل النق اا اجل اري بش أن مش روع الدس تور
(املعدل) (اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام) لعام  2011ومسألة إلغاء التطبيق اإللزامي لعقوبة
اإلع دام .وتواص ل تريني داد وتوب ا و تن اول مس ألة عقوب ة اإلع دام ،ومل تنف ذ عملي ات إع دام دون
مراعاة اإلجراءات القانونية الواجبة.
 -47وفيم ا ي رتبط مبس ألة نك امل رأة ،ك ر رئ يس وف د تريني داد وتوب ا و أن ع دد النس اء يف
الربملان وجملس الشيوخ يتزايد ،مشريا إىل أن كال اجمللس ترأسهما امرأة.
 -48وفيم ا يتعل ق بالس نال ال ذي طرحت ه اململك ة املتح دة ع ن ط ول ف رتة الحتج ات الس ابق
للمحاكم ة ،أش ري إىل تطبي ق نص تش ريعي منفص ل يف الوق ت احل ا  .وعل ى ال ر م م ن أن
ق انون إقام ة الع دل (ال دعاوى اجلنائي ة) لع ام  2011ق د أبط ل ق انون اجل رائم اخلط رية (التحقي ق
األو ) لع ام  ،1917م ا تال ق انون اجل رائم اخلط رية يطبد ق عل ى ال دعاوى املرفوع ة قب ل ت اري
دخول قانون إقامة العدل (الدعاوى اجلنائية) لعام  2011حيز التنفيذ .و كر الوف د أن احلكوم ة
ستظل ترصد الوضل وتأخذ يف العتبار التعليقات املقدمة.
 -49ورحب ت الس نغال بءص دار الق انون املتعل ق بالجت ار باألش رال وتفعي ل هي ة ش نون
الطفل والتصديق على اتفاقية حقوق األشرال وي اإلعاقة وتقدل التقارير إىل اهلي ات املنش أة
مبوجب املعاهدات ول سيما اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة.
 -50ولحظ ت س رياليون س ن تش ريعات جدي دة لتحس وض ل حق وق اإلنس ان .ونظ را إىل
عدم تنفيذ أحكام اإلعدام منذ عام  ،1999حينت س رياليون تريني داد وتوب ا و عل ى ف رض وق ف
اختي اري للعم ل بعقوب ة اإلع دام هب دف إلغ اء العقوب ة ،والنظ ر يف إدراج إلغ اء تل العقوب ة يف
استعراض ها الدس توري .وش جعت س رياليون الدول ة عل ى ت دعيم اجله ود الرامي ة إىل القض اء عل ى
العتداء اجلنسي والعنف املنز .
 -51ورحب ت س نغافورة بالق انون املتعل ق بالجت ار باألش رال والتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق
األشرال وي اإلعاقة .وننت لرتينيداد وتوبا و التوفيق يف حتقيق أه داف خط ة األم م املتح دة
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للتنمية املستدامة لعام  .2030وقالت إاا ما تال ت ملتزم ة مبش اطرة جتربته ا اإلمنائي ة م ل تريني داد
وتوبا و و ريها من الدول اجلزرية الصغرية النامية.
 -52وهنأت سلوفينيا الدولة على اجلهود املبذولة لتعزيز حق وق املس ن وعل ى التزامه ا بامليزن ة
املراعي ة للمنظ ور اجلنس اي .ورحب ت بالتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة
وتق دل تقري ر إىل اللجن ة املعني ة بالقض اء عل ى التميي ز ض د امل رأة باعتب ار ك ال الت دبريين خط وة يف
مس ار تنفي ذ التوص يات ال يت ق دمتها س لوفينيا (التوص يتان  41-87و )88خ الل اجلول ة األوىل
لالستعراض الدوري الشامل .وقد نُفذت التوصية  39-88جزئي ا ،إ ظر قانون الطف ل املع دل
العقوب ة البدني ة يف ةي ل الس ياقات خ ارج املن زل .ولحظ ت س لوفينيا أن عقوب ة اإلع دام ل ت زال
عقوبة إلزامية على جرمية القتل ،وأن العالقات اجلنسية ري القسرية ب القص ر م ن اجل نس نفس ه
ميكن أن تندي إىل السجن مدى احلياة.
 -53ورحب ت جن وب أفريقي ا بس ن ع دة ق وان ترم ي إىل تعزي ز حق وق امل رأة والفت اة ومحايته ا،
وكذل باستمرار التقدم احملرت يف ميدان التنمية الجتماعية والبشرية.
 -54وهن أت إس بانيا تريني داد وتوب ا و عل ى التص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي
اإلعاقة .وحينت الدولة على التوقيل على الربوتوكول الختياري اليناي امللحق بالعهد الدو اخلال
ب احلقوق املدني ة والسياس ية ،اهل ادف إىل إلغ اء عقوب ة اإلع دام ،والتص ديق علي ه .وينبغ ي لرتيني داد
وتوب ا و أن تواص ل مكافح ة ةي ل أش كال التميي ز ول س يما التميي ز عل ى أس ا املي ل اجلنس ي.
وأشادت إسبانيا جبهود الدولة املبذولة ملكافحة العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس.
 -55ونوه ت سويس را بالتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة وباس تحداد
سياس ة وطني ة لالج  .وقال ت إن القل ق ل ي زال يس اورها إتاء التنفي ذ ري الك ايف للتوص يات
املقدمة يف إطار اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل ،ونصحت الدولة بوضل عملية ش فافة
وجامعة لتنفيذ التوصيات املنبينقة عن كلتا اجلولت لالستعراض الدوري الشامل.
 -56وأش ادت تركي ا ب اجلهود املبذول ة لتعزي ز املس اواة ب اجلنس  ،وش جعت التنفي ذ الفع ال
ملشروع السياس ة اجلنس انية الوطني ة .ونوه ت بءنش اء س جل مرك زي بش أن العن ف املن ز  ،ورحب ت
ب ءعالن ص دور ق انون الطف ل ،ولحظ ت اجله ود املتواص لة املبذول ة للح د م ن ج رائم العن ف م ن
خالل سن التشريعات.
 -57وأثن ت أو ن دا عل ى الدول ة للتزامه ا حبماي ة امل رأة والطف ل ،واحل د م ن الفق ر وج رائم
العن ف ،وحتس رعاي ة املص اب بف ريو نق ا املناع ة البش رية/متالتم ة نق ا املناع ة املكتس ب
(اإلي دت) .إل أا ا س لطت الض وء عل ى ض رورة مواص لة اجله ود املبذول ة .وأش ادت بس ن الق انون
املتعل ق بالجت ار باألش رال ،وأب رتت أن حتس احلماي ة املمنوح ة لألطف ال ض د ةي ل أش كال
اإلساءة ما تال يعترب شا الا رئيسيا.
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 -58ورحب ت اململك ة املتح دة بالس تعراض اجل اري لعقوب ة اإلع دام .ونوه ت بالعم ل املنج ز
م ن أج ل التص دي للتميي ز ض د امل رأة ،وطلب ت م ن الدول ة أن تتر ذ خط وات ملموس ة لتنفي ذ
التش ريعات الراهن ة املتعلق ة ب التحرا اجلنس ي والعن ف ض د امل رأة بوس ائل منه ا إنش اء وح دات
مترصصة معنية جبرمية ال تصاب واجلرائم اجلنسية يف مراكز الشرطة.
 -59وس لم وف د تريني داد وتوب ا و بالتوص ية ال يت ق دمها ع دد م ن الوف ود ب أن تنظ ر الدول ة يف
التص ديق عل ى اتفاقي ات حق وق اإلنس ان املعلق ة .وفيم ا يتص ل ب الربوتوكول الختي اري لتفاقي ة
حق وق الطف ل بش أن بي ل األطف ال واس تغالل األطف ال يف البغ اء ويف امل واد اإلباحي ة ،ش دد الوف د
عل ى تن اول مس ألة بي ل األطف ال يف ق انون الطف ل عل ى ال ر م م ن أن تريني داد وتوب ا و مل تص بح
طرفا يف ل الربوتوكول الختياري.
 -60وأشادت الوليات املتحدة األمريكية باجلهود املبذولة ملس اعدة األش رال وي اإلعاق ة
وتق دل املزي د م ن الض مانات للمص اب بف ريو نق ا املناع ة البش رية/اإلي دت .ولحظ ت اجله ود
الرامي ة إىل حتس بع ض جوان ب قط اع العدال ة ،ري أن القل ق ل ي زال يس اورها إتاء التق ارير ع ن
إس اءة املعامل ة عل ى ي د الش رطة وا روف الس جن الس ي ة .وأعرب ت أيض ا ع ن قلقه ا إتاء العن ف
والتميي ز ض د امل رأة وع دم اح رتام حق وق اإلنس ان اخلاص ة باملينلي ات واملينلي ومزدوج ي املي ل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس .
 -61ولحظ ت أورو واي م ل القل ق ارتف اع ع دد القض ايا ال يت تم ل أن تنط وي عل ى عقوب ة
اإلعدام .ورحبت بوضل سياسة وطنية لتناول املسائل املرتبطة بالالج وملتمسي اللجوء إض افة
إىل الت دابري املتص لة حبق وق امل رأة .وأعرب ت ع ن قلقه ا إتاء تي ادة وفي ات األمه ات ول س يما يف
ص فوف املراهق ات ،وش جعت تريني داد وتوب ا و عل ى مض اعفة جهوده ا لت وفري التينقي ف اجلنس ي
وإتاحة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية.
 -62ونوهت ةهورية فنزويال البوليفارية جبهود الدولة املبذولة لتنفيذ التوصيات املقبولة املنبينقة
ع ن الس تعراض ال دوري الش امل مم ا أدى إىل إنش اء آلي ة فعال ة لوض ل ب رام وطني ة حلق وق
اإلنس ان .ورحب ت ب اخلطوات املتر ذة لض مان إتاح ة خ دمات الص حة واإلس كان والغ ذاء
والتعل يم .وس لطت الض وء عل ى تنفي ذ الربن ام ال وطين للتنمي ة الجتماعي ة وس ن ق انون الطف ل
لع ام  2012واخلط ة الس رتاتيجية الوطني ة لنم اء الطف ل للف رتة  2016-2012ورحب ت
بالسياسات العامة الرامية إىل تعزيز البعد اجلنساي.
 -63ولحظ ت اجلزائ ر إص دار ع دة نص ول تش ريعية متص لة حبماي ة الطف ل وإع الن ص دور
القانون املتعلق بالجتار باألشرال ،إل أاا أعربت عن قلقها إتاء التمييز ض د األش رال وي
اإلعاق ة ،وس وء معامل ة املش تبه ف يهم والس جناء ل دى إلق اء الق بض عل يهم وأثن اء احتج اتهم،
وشرعية تواج األطفال.
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 -64وأشادت األرجنت بالتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة ،وش جعت
تريني داد وتوب ا و عل ى النض مام إىل املعاه دات الدولي ة حلق وق اإلنس ان ال يت مل تص بح بع د طرف ا
فيها .وأحاطت علما أيضا جبهود الدولة املبذولة ملكافحة العنف القائم على نوع اجل نس والتميي ز
اللذين تتعرض هلما املرأة والفتاة.
 -65وأش ادت أس رتاليا بالتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة يف
عام  .2015واستدركت قائلة إن األش رال وي اإلعاق ة م ا برح وا يتعرض ون للتميي ز .وأعرب ت
أيض ا عن استمرار قلقها إتاء عدم التصدي للعنف والتمييز ضد املينليات واملينلي ومزدوج ي املي ل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس عرب الصكوك التشريعية والسياسية.
 -66ولحظ ت ج زر البهام ا أن تريني داد وتوب ا و أص بحت أول دول ة كاريبي ة منتمي ة إىل
الكومنولث تقدم تقريرا مرحليا ملنتصف املدة يف إط ار الس تعراض ال دوري الش امل ،وهنأهت ا عل ى
املشاورات اجلامعة اليت أجرهتا مل جهات متعددة م ن أص حاب املص لحة يف إط ار عملي ة ص يا ة
تقرير الدولة .وأشادت باجلهود املبذولة لتدعيم اإلطار القانوي حلماية األطفال ،ومبادرات الدولة
املتعلقة باملساواة ب اجلنس مب ا فيه ا إع داد األدوات م ن أج ل امليزن ة املراعي ة للمنظ ور اجلنس اي
وبرام التدريب املصممة من أجل التصدي للقوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس.
 -67ولحظ ت برب ادو اعتم اد الق انون املتعل ق بالجت ار بالبش ر يف ع ام  2013وإنش اء
وك الت وطني ة ملكافح ة تل املش كلة العاملي ة؛ واعتم اد ق انون الطف ل لع ام  2012ال ذي أنش أ
نظام ا لقض اء األح داد؛ والتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة؛ وإلغ اء جت رل
التشهري؛ ووضل السياسة الوطنية لالج وملتمسي اللجوء.
 -68وأش ادت بوتس وانا ب ءعالن ص دور ع دد م ن الق وان مب ا فيه ا الق انون املتعل ق بالجت ار
باألش رال وق انون الطف ل ،ورحب ت بتحس ن إمكاني ة اللج وء إىل القض اء واس تحداد املراقب ة
اإللكرتونية للترفي ف م ن اكتظ اف الس جون .واس تدركت قائل ة إن هن اك تق ارير تفي د بانتهاك ات
ارتكبه ا مواف ون معني ون بءنف ا الق انون م ن بينه ا الفس اد ،وتق ارير تبل غ ع ن ح الت انع دام
املساواة اليت تعاي منها املرأة يف ةيل قطاعات القتصاد.
 -69وأعرب ت كن دا ع ن تفاؤهل ا لاللت زام ال ذي أبدت ه تريني داد وتوب ا و بتع ديل ق انون هي ة
الشكاوى املتعلقة بالشرطة بغية منح تل اهلي ة املزيد من الصالحيات للتحقيق الفعال يف قض ايا
سوء السلوك اجلسيم والفساد وارتك اب اجل رائم اجلنائي ة عل ى ي د ض باط الش رطة .وش جعت عل ى
النظر بسرعة يف أحك ام جدي دة يف الربمل ان ،ومب ادرات لت دريب امل واف املعني بءنف ا الق انون،
وتوعية اجلمهور من أجل ضمان التنفيذ الفعال.
 -70ورحبت شيلي بدخول القانون املتعلق بالجتار باألشرال حيز التنفي ذ والتص ديق عل ى
اتفاقية حقوق األشرال وي اإلعاقة ووضل السياسة الوطنية لالج وملتمس ي اللج وء .وم ل
ل  ،أشارت إىل مواطن القلق إتاء إبقاء الدولة على عقوبة اإلعدام يف تش ريعاهتا ،والتميي ز ض د
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املينلي ات واملينلي ومزدوج ي املي ل اجلنس ي ومغ ايري اهلوي ة اجلنس انية وح امل ص فات اجلنس ،
والعنف ضد املرأة والطفل ،وتواج الفتيات املبكر.
 -71وأعرب ت الص ع ن تق ديرها جله ود الدول ة املبذول ة لت دعيم منسس تها الوطني ة حلق وق
اإلنسان ،وتوفري التينقيف يف جمال حقوق اإلنسان ،ومكافحة الجتار بالبشر والعنف املنز هبدف
محاي ة النس اء واألطف ال واألش رال وي اإلعاق ة ،واس تحداد ت دابري ترم ي إىل حتس ا روف
الس جون .ورحب ت أيض ا بالتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة ،وإنش اء جلن ة
وطنية ملكافحة الجتار باألشرال ،وتعاون الدولة النشط مل مفوضية حقوق اإلنس ان واهلي ات
املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة واملكلف بوليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة.
 -72ورحب ت كولومبي ا باعتم اد السياس ة الوطني ة لالج وملتمس ي اللج وء وإنش اء اللجن ة
املرتارة املشرتكة املعنية حبقوق اإلنسان والتنوع والبي ة والتنمية املستدامة.
 -73ولفت ت كوب ا النتب اه إىل إع الن تريني داد وتوب ا و يف ع ام  2015بش أن حتقي ق تعم يم
الرعاي ة والتعل يم يف مرحل ة الطفول ة املبك رة يف البل د .وس لطت الض وء أيض ا عل ى إنش اء مكم ة
معني ة بع الج تع اطي املر درات تت يح ب ديالا لس جن م رتك اجل رائم املرتبط ة باملر درات هب دف
اخلروج من حلقة تعاطي املردرات وكينرة العتقال ومعاودة اجلرمية.
 -74وهن أت ال دامنرك تريني داد وتوب ا و عل ى التص ديق عل ى العدي د م ن اتفاقي ات األم م
املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان وتقدل تقريره ا األخ ري إىل اللجن ة املعني ة بالقض اء عل ى التميي ز
ضد املرأة يف عام  .2015وعلى الر م من ل  ،أعرب ت ال دامنرك ع ن أس فها ألن ه م ا تال يب ب
على الدولة التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب و ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاس ية
أو الالإنس انية أو املهين ة ،مث ع ربت ع ن أمله ا يف أن تص بح تريني داد وتوب ا و دول ة طرف ا م ن
ب  159دولة طرف ا يف تل التفاقية.
 -75ونوه ت إك وادور بس ن ق انون الطف ل ال ذي يتن اول مس ائل مين ل العت داء اجلنس ي،
والقس وة ،وقض اء األح داد ،والعقوب ة البدني ة ،وس ن الدراس ة اإللزامي ة ،واألدل ة واإلج راءات يف
إط ار ال دعاوى اجلنائي ة ،وعمال ة األطف ال .وأش ادت أيض ا بالتع ديالت املدخل ة عل ى ق انون
السلطات الصحية اإلقليمي ة ،وبن اء مراف ق طبي ة جدي دة ،واعتم اد لئح ة جدي دة بش أن امل واف
الطبي واخلدمات الطبية يف حالت الطوارمل.
 -76ورحبت فرنسا بوفد ترينيداد وتوبا و وقدمت توصيات.
 -77وأش ادت جورجي ا بالتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة ،واعتم اد
القانون الشامل املتعلق بالجتار باألش رال وق انون الطف ل .ورحب ت بتق دل تقري ر ملنتص ف امل دة
ع ن تنفي ذ التوص يات املقبول ة خ الل الس تعراض ال دوري الش امل الس ابق ،وش جعت تريني داد
وتوبا و على مواصلة تل املمارسة.
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 -78ورحب ت أملاني ا بع دم تنفي ذ أحك ام اإلع دام من ذ ع ام  ،1999ري أا ا لحظ ت م ل
القل ق وج ود تأيي د مس تمر لربق اء عل ى عقوب ة اإلع دام عل ى م ا يب دو .وقال ت إن القل ق ل ي زال
يس اورها إتاء اس تمرار نف ا األحك ام ال يت ت نا عل ى جت رل املينلي ات واملينلي ومزدوج ي املي ل
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنس والتمييز ض دهم .وأش ارت إىل ض رورة
اطا إجراءات إضافية حلماية األطفال من العتداء اجلنسي و ريه من أشكال العتداء البدي.
 -79وش كر رئ يس وف د تريني داد وتوب ا و ال دول عل ى تعليقاهت ا وتوص ياهتا .وأك د الوف د أن
تريني داد وتوب ا و تنف ذ ت دابري ترم ي إىل الوف اء باللتزام ات الناش ة ع ن قوانينه ا الوطني ة وع ن
اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان.
 -80وأش ري إىل ال ردود الس ابقة بش أن موض وع إس اءة املعامل ة عل ى ي د الش رطة ،وا روف
السجن ،واملساواة ب اجلنس  ،وعقوبة اإلعدام ،والزواج املبكر ،والف ات الض عيفة مين ل املينلي ات
واملينلي ومزدوج ي املي ل اجلنس ي ومغ ايري اهلوي ة اجلنس انية وح املي ص فات اجلنس  ،والتص ديق
على اتفاقية مناهضة التعذيب ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -81ورح ب الوف د باس تعداد بل دان مين ل ال دامنرك للتح دد ع ن تب ادل أفض ل املمارس ات،
مشريا إىل أن ل األمر يعد أحد أ راض استعراض األقران بالنسبة إىل ةيل الدول.
 -82وهن أت ان ا تريني داد وتوب ا و عل ى التق دم ال ذي أحرتت ه من ذ استعراض ها الس ابق يف
عام  ،2011مبا يف ل سن القانون املتعلق بالجتار باألشرال.
 -83ونوهت واتيمال بالتقدم الذي أحرتته ترينيداد وتوبا و بناء على اللتزام ات الطوعي ة ال يت
قطعتها خالل عملية الستعراض الدوري الشامل؛ وبعملها املتصل مبكافحة الفساد ،وتعزي ز حق وق
الطفل واملساواة ب اجلنس  ،والقضاء على ةيل أشكال التمييز ،وضمان أمن املواطن .
 -84وأش ادت هن دورا بالتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة ،وإق رار
السياس ة الوطني ة لالج وملتمس ي اللج وء ،وإنش اء اللجن ة املرت ارة املش رتكة املعني ة حبق وق
اإلنسان والتنوع والبي ة والتنمية املستدامة.
 -85ورحب ت إندونيس يا ب دخول الق انون املتعل ق بالجت ار باألش رال حي ز التنفي ذ ومبراجع ة
ق انون الطف ل والتص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة .وأش ادت بءص الحات
قض اء األح داد املص ممة م ن أج ل تعزي ز العدال ة التأهيلي ة واإلص الحية ،وبالتع ديالت املدخل ة
عل ى ق انون األحك ام املتنوع ة (الس جون) لتحس الظ روف املعيش ية يف الس جون ومراك ز
الحتجات .ورحبت أيض ا باستعراض مشروع سياسة اهلجرة.
 -86ونوه ت إيطالي ا بالت دابري الرامي ة إىل حتس محاي ة األطف ال ومكافح ة الجت ار
باألش رال .ورحب ت أيض ا ب التزام الدول ة بتعزي ز احلق وق القتص ادية والجتماعي ة والينقافي ة
وخصوصا النتائ احملققة فيما يتعلق باحلق يف التعليم.

GE.16-12215

15

A/HRC/33/15

 -87ولحظ ت جامايك ا اس تعراض مش روع سياس ة اهلج رة ال ذي أجرت ه تريني داد وتوب ا و
وشاركت فيه جهات متعددة من أصحاب املصلحة ،وأعربت ع ن ثقته ا ب أن الس تعراض املسرتش د
مبصاحل النا الفضلى سيأخذ يف احلسبان اللتزامات اإلقليمية والدولية وأفضل املمارسات.
 -88ولحظ ت كيني ا أن عم ل الدول ة م ل جمل س حق وق اإلنس ان ،إىل جان ب اخلط وات ال يت
اطذهتا على الصعيد الوطين ،قد مكن البلد من اإلسهام القيم يف عمل اجمللس وتنفيذ املعاهدات
األساسية حلقوق اإلنسان ومحاية تل احلقوق ،على الر م من التحديات والعقبات القائمة.
 -89ولحظ ت ماليزي ا اإلج راءات املتر ذة لك بح اجلرمي ة والعن ف وتعزي ز فعالي ة إقام ة الع دل
هب دف ض مان النظ ر بس رعة يف القض ايا احملال ة إىل احمل اكم .ورأت أن هن اك جم الا للتحس يف
عدة جمالت على الر م من التقدم امللحوف احملرت.
 -90ورحب ت مل ديف باس تحداد ق انون الطف ل لع ام  2012هب دف محاي ة األطف ال م ن
العت داء اجلنس ي ،وبس ن ق انون إقام ة الع دل لع ام  .2012ولحظ ت مب ادرة املس اعدة يف جم ال
رعاية الرضل اليت توفر املساعدة املالية ألي مولود لوالدين مروم خالل السنة املالية.
 -91وش جعت املكس ي تريني داد وتوب ا و عل ى مواءم ة إطاره ا التنظيم ي ال وطين م ل املع ايري
الواردة يف اتفاقية حقوق األشرال وي اإلعاقة .ورحبت بالتدابري التشريعية والسياس ية املتر ذة
لت دعيم نظ ام محاي ة الطف ل ،وحين ت احلكوم ة عل ى وض ل آلي ات لرص د تنفي ذها الفع ال وكفالت ه
هبدف ضمان سالمة القصر.
 -92ولحظ ت منغولي ا أن العن ف ض د امل رأة والجت ار بالبش ر مس ألتان ل ت زالن تين ريان القل ق
يف ترينيداد وتوبا و ،وأحاطت علم ا جبه ود الدول ة املبذول ة ملكافح ة ه ذه األعم ال اإلجرامي ة م ن
خالل اإلعالن يف عام  2013عن صدور القانون املتعلق بالجتار باألشرال لعام .2011
 -93وأح اط اجلب ل األس ود علم ا بالش وا ل ال يت أعرب ت عنه ا اللجن ة املعني ة ب احلقوق
القتص ادية والجتماعي ة والينقافي ة ،وطل ب م ن تريني داد وتوب ا و أن تق دم توض يح ا ع ن احتم ال
اعتزامه ا تع ديل ق انون تك افن الف رل لع ام  ،2000وأن ن نح احلماي ة لألف راد عل ى أس ا املي ل
اجلنسي واهلوية اجلنسانية ،وأن تفيد مبا إ ا كانت قد أدرجت تعريفا للتمييز ضد امل رأة يف مش روع
السياسة الوطنية.
 -94ورح ب املغ رب بالعناي ة ال يت توليه ا الدول ة مل ا يل ي :مكافح ة اجلرمي ة والعن ف يف اجملتم ل؛
ووض ل الالج وملتمس ي اللج وء؛ وحق وق العم ال وأرب اب العم ل ،مب ا يش مل ح ق األش رال
وي اإلعاق ة يف العم ل؛ واعتم اد ق وان وطني ة حتم ي األطف ال م ن العن ف اجلنس ي؛ والت دابري
الرامية إىل تيسري إمكانية احلصول على سكن ميسور الكلفة.
 -95وأعرب ت الرباتي ل ع ن تق ديرها لرتيني داد وتوب ا و ألا ا ألغ ت حبك م الواق ل عقوب ة اإلع دام،
وشجعت الدولة على اطا خطوات ملموسة إللغاء عقوبة اإلعدام والعقوبة البدنية بصورة رمسية.
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 -96وأبدت كوستاريكا قلقها إتاء أداء اللجنة الوطنية املعنية باإلصال الدستوري وفعاليتها،
والتق ارير املتعلق ة بانتش ار الجت ار بالبش ر والعن ف املن ز والعن ف اجلنس ي والعن ف الق ائم عل ى
نوع اجلنس.
 -97وأثن ت مص ر عل ى س ن الق انون املتعل ق بالجت ار باألش رال؛ والتص ديق عل ى اتفاقي ة
حقوق األشرال وي اإلعاق ة وإنش اء جلن ة مش رتكة ب ال وتارات لرص د تنفي ذ التفاقي ة؛ وس ن
ق انون الطف ل؛ واملب ادرات ال يت نف ذهتا وتارة األم ن ال وطين ملواص لة ض مان أم ن س كان تريني داد
وتوبا و من خالل مكافحة اجلرمية والعنف.
 -98وختام ا ،ش كر وف د تريني داد وتوب ا و ةي ل الوف ود عل ى مس اأاهتا يف جلس ة التح اور.
وأش ارت الدول ة إىل التص ديق عل ى اتفاقي ة حق وق األش رال وي اإلعاق ة وعملي ة ص يا ة
التشريعات لتكون أحكام التفاقية ات أثر قانوي على الصعيد الوطين.
 -99وفيم ا يتعل ق مبب ادمل ب اريس ،أش ارت تريني داد وتوب ا و إىل تنظ يم حلق ة عم ل بالتش اور
مل أمانة الكومنولث.
 -100وأع رب الوف د ع ن تق ديره للتعليق ات اإليبابي ة املقدم ة بش أن الق انون املتعل ق بالجت ار
باألشرال واجلهود املبذولة يف ل امليدان.
 -101وأشار الوفد إىل التص ديق عل ى التفاقي ة الدولي ة حلماي ة حق وق ةي ل العم ال امله اجرين
وأف راد أس رهم ،وض رورة التش اور م ل احلكوم ة بش أن تل املس ألة .وأث ريت مس ألة التع اون وتع دد
األطراف يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان ،و ل فيما يتصل بتعليق قدمته جامايكا.
 -102وأبل غ الوف د كوس تاريكا ب أن تريني داد وتوب ا و ص دقت عل ى معاه دة جت ارة األس لحة يف
مرحل ة مبك رة ،وأا ا تعم ل حالي ا عل ى وض ل الص يغة النهائي ة لتنفي ذها .وبتص ديقها عل ى ه ذه
املعاهدة ،تلتزم الدولة أيض ا بالتصدي للعنف الق ائم عل ى ن وع اجل نس ،ألن املعاه دة تتن اول تل
املسألة فيما يتعلق بنقل األسلحة.
 -103وحتدد الوفد عن النه اجلامل ،مشريا إىل الشفافية يف عملية إع داد تقري ر الدول ة ،ال يت
انطوت على احلوار ب خمتلف الوتارات ومل وكالت أخرى ومل اجملتمل املدي.
 -104و كر الوفد أن مس ألة حق وق اإلنس ان وس بل ص واا ومحايته ا ط ا اجلمي ل يف تريني داد
وتوب ا و .واس تدرك ق ائالا إن ه ق للحكوم ة حتدي د ج دول األعم ال التش ريعي لض مان إق رار
الق وان ووض ل اآللي ات اإلداري ة لص ون حق وق اإلنس ان اخلاص ة جبمي ل امل واطن  ،أخ ذا يف
احلسبان الدور املتنامي للمجتمل املدي.
 -105وأثنت ترينيداد وتوب ا و عل ى ةي ل الوف ود ال يت س اأت يف جلس ة التح اور ،وس لطت الض وء
على جهودها املتواصلة الرامية إىل تنفيذ املادة  4من الدستور وشرعة احلقوق يف ترينيداد وتوبا و.
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ثانيا -استنتاجات و/أو

توصيات**

 -106تحظى التوصيات المدرجة أدناه بتأييد ترينيداد وتوباغو:
 1-106الحفاااع علااى وتياارة لصااالر الدسااتور ولنجاااا م ا ا اإلصااالر الم ا
ألنه سيوطد اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزما ويحسنه (كينيا)؛
 2-106مواص االة الج ااود المب ول ااة لمواءم ااة التشا اريعات الوطني ااة ما ا المع ااايير
الدولية لحقوق اإلنسان (المغرب)؛
 3-106وض ا ة ااة عماال وطنيااة لحقااوق اإلنسااان وتنفي ا ما لياازداد ضاامان اتباااع
أسلوب من جي وشامل في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايت اا ،وذلا بمشااركة المجتما
المدني مشاركة تامة (لندونيسيا)؛
 4-106تعزيا ااز ف ا ا أفجا اال الحتياجا ااات الشا ااباب ووض ا ا مبا اااد توجي يا ااة
للن وض ب (كوبا)؛
5-106

لعداد حملة وطنية إلذكاء الوعي بحقوق اإلنسان وتنفي ما (ملديف)؛

 6-106االستمرار في وض برامج لتدريب الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون فاي
مجال حقوق اإلنسان (مصر)؛
7-106

تقدي التقارير المتأةرة للى ميئات المعامدات ذات الصلة (سيراليون)؛

8-106

اتخاذ ة وات لتقدي التقارير المتأةرة للى ميئات المعامدات (غانا)؛

 9-106اس ااتفادة البل ااد م اان المس اااعدة التقني ااة الت ااي تق اادم ا مفوض ااية حق ااوق
اإلنسان من أجل تنفي التزاماته بموجب القوانين والمعامدات الدولية (ملديف)؛
 10-106مواصاالة اسااتعراض التش اريعات ولصااالح ا للتصاادي ألي حاااالت تمييااز
ضد المرأة في القانون الوطني (جزر الب اما)؛
 11-106مواص االة تعزي ااز حق ااوق الفئ ااات الج ااعيفة ،وال س اايما النس اااء واألطف ااال
واألشخاص ذوو اإلعاقة (السنغال)؛
 12-106مواصاالة الج ااود ال امااة التااي يبا ل ا البلااد ماان أجاال تعزيااز المساااواة بااين
الجنسين ،وةصوصا ا تنفيا مشاروع السياساة الجنساانية الوطنياة ولنفااذ األطار القانونياة
الرامنة على النحو الواجب (النرويج)؛
 13-106مواصلة الن وض بتمكين المرأة (باكستان)؛
__________

**
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 14-106وض استراتيجيات أكثر لنصاف ا لتحقيق المساواة بين الجنساين بنااء
علا ااى تقيا ااي أو فحا ااو االحتياجا ااات والعقبا ااات والفا اارص واألولويا ااات المختلفا ااة
الخاصة بالرجل والمرأة (كوبا)؛
 15-106تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق تحديد األجور ذات ا للرجل
والمرأة لقاء العمل ذاته (الجزائر)؛
 16-106مواصلة الج اود المب ولاة للقجااء علاى التميياز ضاد المارأة مان أجال
السمار بتكافؤ فرص النفاذ للى سوق العمل (المغرب)؛
 17-106ايادة تعاون البلد م الج ات الشريكة على الصعيد اإلقليماي وعلاى
مسا ااتوف نصا ااف الكا اارة األرضا ااية للتصا اادي الرتفا اااع مسا ااتويات العنا ااف والجريما ااة
المنظمة (جامايكا)؛
 18-106لنشاء ميئة تحقق في االنت اكاات علاى ياد الماوظفين المعنياين بإنفااذ
الق ااانون وتوص ااي ب اااإلجراءات الرامي ااة لل ااى التص اادي ل ااا كوس اايلة لك ااب الفس اااد
واالنت اكات والحفاع على نزامة قوات األمن (بوتسوانا)؛
 19-106لجا اراء لص ااالر ش ااامل للس ااجون والجوان ااب القج ااائية المتص االة ب ااا
لجاامان تماش ااي ظ اارو االحتج اااا ما ا قواع ااد األما ا المتح اادة النموذجي ااة ال اادنيا
لمعاملااة السااجناء ،بمااا يشاامل علااى ساابيل المثااال ال الحصاار :التصاادي لمشاااكل
االكتظاااع والنظافااة الصااحية فااي السااجون؛ وتااوفير المااوارد الكافيااة إلعااادة تأمياال
السجناء ولعادة لدماج ؛ والتخفيف من تراك القجايا في المحاك ال ي أسا
في الحبس االحتياطي رمن المحاكمة ألكثر من ألفي شخو احتجز العديد من
لعدة سنوات (كندا)؛
 20-106اتخا اااذ جمي ا ا التا اادابير الالاما ااة لحا اال مشا ااكلة اكتظا اااع السا ااجون
وتحسااين ظاارو االحتجاااا بوسااائل من ااا تااوفير المااوارد الكافيااة للج اااا المسااؤول
ع اان التحقي ااق ف ااي ادع اااءات التعا ا يب ولس اااءة المعامل ااة ،وض اامان اس ااتقالل ما ا ا
الج اا (فرنسا)؛
 21-106تاادعي الخ ا ا والسياس ااات الرامي ااة لل ااى القج اااء عل ااى العن ااف ض ااد
المرأة (باراغواي)؛
 22-106من األولوية للتدابير الرامية للى الحد بشكل كبيار مان العناف القاائ
على نوع الجنس بما في ذل العنف ضد المرأة والفتاة (جامايكا)؛
 23-106وضا ا الي ااات تنس اايق مالئم ااة يمك اان أن تج اامن التص اادي لح اااالت
العنف الجنسي والمنزلي على نحو فعال ومتعدد الق اعات (غواتيماال)؛
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 24-106اتخاذ ة وات لتدعي السياسات الرامية للى التصدي للعناف القاائ
عل ااى ن ااوع الج اانس والعن ااف المنزل ااي والتح اارس الجنس ااي واالغتص اااب واالعت ااداء
الجنسي على األطفال (غانا)؛
 25-106مواص االة الج ااود المب ول ااة لت اادعي التشا اريعات والسياس ااات العام ااة
الرامية للى القجاء على العنف ضد المرأة (لكوادور)؛
 26-106وضا اليااة مناساابة لجاامان التصاادي للعنااف الجنسااي والمنزلااي علااى
نحو فعال (تركيا)؛
 27-106وض ن ج منسق ومشترك بين الوكاالت للتصدي للعنف القائ على
نوع الجنس بدع من الج ات الشريكة الدولية حسب االقتجاء (جزر الب اما)؛
 28-106لقرار السياساة الجنساانية الوطنياة وت بيق اا ب اد ضامان عادة أماور
ماان بين ااا تنفيا القااانون المتعلااق بااالعنف المنزلااي علااى نحااو فعااال ،ووضا اليااات
تنسا اايق مناسا اابة وفعالا ااة لجا اامان التصا اادي للعنا ااف الجنسا ااي والمنزلا ااي والتحا اارس
الجنسي في مكان العمل وفاي الحيااة العاماة علاى نحاو فعاال ومتعادد الق اعاات،
والحظر الصري للتمييز ضد المرأة (مندوراس)؛
 29-106ضمان المتابعة الكافية الساتعراض القاانون المتعلاق باالعنف المنزلاي،
ال ي أجري في الفتارة  ،2015-2014ب اد تادعي التادابير الرامياة للاى منا
جميا أشااكال التمييااز والعنااف ضااد الم ارأة ومكافحت ااا ،والنظاار فااي اعتماااد ة ااة
عمل وطنية تحقيق ا ل ل الغرض (لي اليا)؛
 30-106تعزياز التصاادي لمختلااف أشااكال العناف ضااد المارأة واتخاااذ التاادابير
المناسبة لجمان المساواة بين الجنسين في سوق العمل (مصر)؛
 31-106مواصلة ج ود البلد المب ولاة لمكافحاة العناف والتميياز ضاد المارأة،
وضاامان التنفي ا الفعااال للتش اريعات الرامنااة وال ساايما التش اريعات المتعلقااة بساان
الزواج القانونية الدنيا (فرنسا)؛
 32-106تعزيااز الج ااود الراميااة للااى من ا اواج األطفااال والم ارامقين القسااري
والقجاء عليه (شيلي)؛
 33-106لرساء شراكات م المنظمات المستقلة القائمة لحقاوق اإلنساان مان
أجاال رصااد اإلج اراءات الحكوميااة المكاففحااة للعنااف المنزلااي وتقييم ااا (الواليااات
المتحدة األمريكية)؛
 34-106التنفي الكامل للقانون المتعلق بالعنف المنزلي ووض سياساة شااملة
إلذكاء الوعي بالعنف المنزلي ومنعه (ألمانيا)؛
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 35-106لعااداد لحصاااءات ومؤش ارات بشااأن العنااف القااائ علااى نااوع الجاانس
ب د وض السياسات العامة وتنفي ما على نحو فعال (المكسي )؛
 36-106ض اامان المحاكم ااة عل ااى االغتص اااب عل ااى النح ااو الواج ااب بوص اافه
اعتداء جنسيا جسيما (سلوفينيا)؛
 37-106سن قوانين وسياسات لمكافحة مشكلة التحرس الجنساي فاي مكاان
العمل وفي الحياة العامة (غواتيماال)؛
 38-106لرساااء نظاااع لاادع ضااحايا العنااف الجنسااي والعنااف القااائ علااى نااوع
الجنس (لسبانيا)؛
 39-106تعزيز وتوسي ن اق السياسات وأوجه الحماية والبرامج التي تتصدف
للعنااف القااائ علااى نااوع الجاانس واالسااتغالل الجنسااي لرطفااال ،وتااوفير التاادريب
الموجه للى األشخاص المعنيين بإنفاذ القانون ،وضمان حماياة النااجين وحصاول
على الخدمات ال بية والقانونية (كندا)؛
 40-106اتخاااذ لج اراءات فوريااة وطويلااة األمااد للقجاااء علااى التمييااز والعنااف
ضد المرأة ،وتجييق الفجوة بين الجنسين في السياقات االقتصادية واالجتماعية،
وشن حمالت عامة لمكافحة العنف القائ على نوع الجنس (ماليزيا)؛
 41-106ض اامان التحقي ااق عل ااى النح ااو الواج ااب ف ااي لس اااءة معامل ااة األطف ااال
(ألمانيا)؛
 42-106اسااتحداو ق ااوانين أشااد صا ارامة لمكافحااة االتج ااار ب ااد تحس ااين
حماية النساء والفتيات (سيراليون)؛
 43-106توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لبرامج البلد لمكافحة االتجار
بالبشر (الفلبين)؛
 44-106تدعي السياسات الرامنة لمكافحة االتجار بالبشر (لسبانيا)؛
 45-106تحسين الج ود المب ولة للتصدي لالتجار بالبشر مان ةاالل تادعي
اإلجراءات الرامية للى تحديد ضحايا االتجار (تركيا)؛
 46-106مواصلة اتخاذ ة وات ترمي للى تعزيز حماية الجحايا ومسااعدت ،
ومحاكم ااة الجن اااة م اان ة ااالل ض اامان التنفيا ا الكام اال للق ااانون المتعل ااق باالتج ااار
باألشخاص (سنغافورة)؛
 47-106ضاامان لتاحااة الفرصااة لجااحايا االتجااار اللتماااس اللجااوء والتمتا بمااا
يقتاارن ب ا ل ماان حقااوق وةاادمات ،ماان أجاال تعزيااز الج ااود الراميااة للااى حمايااة
ضحايا االتجار ومساعدت (أوغندا)؛
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 48-106مواصلة الج ود المب ولة لتدعي نظاع مكافحة االتجاار باألشاخاص،
ووضا ا الي ااة للمواج ااة م اان أج اال تق اادي المس اااعدة لل ااى ض ااحايا ما ا ه الجريم ااة
(المكسي )؛
 49-106مواصاالة تعزيااز الج ااود الوطنيااة الراميااة للااى التصاادي لظااامرة االتجااار
بالبشر (مصر)؛
 50-106ايااادة الاادع المقاادع للااى األساارة بوصااف ا البيئااة السااائدة وال بيعيااة
الوحيدة المالئمة لتربية األطفال ،بغية ضمان توفير الحماية الكافية (أوغندا)؛
 51-106تكثيا ااف الج ا ااود الراميا ااة للا ااى تيسا ااير مشا اااركة الم ا ارأة فا ااي الشا ااؤون
السياسية والعامة ومكافحة القوالب النم ية المرتب ة بدور المرأة (األرجنتين)؛
 52-106مواصاالة الج ااود المب ولااة لخفااا معاادالت الب الااة والقجاااء علااى
الفقاار وماان األولويااة لحمايااة حقااوق األشااخاص االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة
وتعزيزما (الصين)؛
 53-106اعتماد ن ج قائ على حقوق اإلنساان فاي لطاار العمال ما الشاباب،
وايااادة المااوارد المخصصااة للن ااوض ب ا فااي المناااطق الحج ارية والريفيااة بوسااائل
من ا تحسين لمكانية الحصول على التعلي وجودته (ماليزيا)؛
 54-106االسااتمرار فااي لحاراا التقاادع ماان أجاال القجاااء علااى الفقاار عباار تنفيا
سياسات البلد االجتماعية الناجحة (جم ورية فنزويال البوليفارية)؛
 55-106تدعي التدابير المتصلة بالتنمية الريفية (جنوب أفريقيا)؛
 56-106مواصاالة الج ااود الوطنيااة المب ولااة للتصاادي النتشااار فيااروس نقااو
المناعة البشرية واإليدا (جنوب أفريقيا)؛
 57-106ضا امان ح ااق المص ااابين بفي ااروس نق ااو المناع ااة البشا ارية/اإلي اادا ف ااي
الصااحة ماان ةااالل تعزيااز التنساايق بااين المؤسسااات ووض ا ب ارامج إلتاحااة األدويااة
األساسية واستراتيجيات للتصدي الرتفاع معدالت العدوف بفياروس نقاو المناعاة
البشرية وحاالت العدوف الجديدة في صفو المرامقين والشابات (كولومبيا)؛
 58-106بناااء قاادرة الدولااة علااى لعااداد عمليااات االسااتجابة عباار السياسااات
والب ارامج الراميااة للااى تلبيااة احتياجااات المصااابين بفيااروس نقااو المناعااة البش ارية
(النرويج)؛
 59-106تنفي ا ا السياسا ااة الوطنيا ااة المحدثا ااة بشا ااأن األشا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة
(ملديف)؛

22

GE.16-12215

A/HRC/33/15

 60-106اس ااتعراض التشا اريعات والسياسا اات المحلي ااة وتنقيح ااا ك ااي تجس ااد
أحكاع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومبادئ ا (أستراليا)؛
 61-106تسري وتيرة الج ود المب ولة إلدماج اتفاقية حقوق األشاخاص ذوي
اإلعاقة في القانون الوطني (جزر الب اما)؛
 62-106وض السياسات والتشريعات لتعزيز حقاوق األشاخاص ذوي اإلعاقاة
وحمايت ا ولعمال ا (جنوب أفريقيا)؛
 63-106وض ا السياسااات والتش اريعات فااي مجااال حمايااة حقااوق األشااخاص
ذوي اإلعاقة (جورجيا)؛
 64-106مواصلة تنفي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (باكستان)؛
 65-106اتخاااذ جمي ا التاادابير التش اريعية والسياساااتية الالامااة لجاامان لتاحااة
فاارص العماال المالئمااة لرشااخاص ذوي اإلعاقااة وحصااول األطفااال ذوي اإلعاقااة
على التعلي الجيد (سنغافورة)؛
 66-106اتخا اااذ الخ ا ااوات الراميا ااة للا ااى اسا ااتعراض التش ا اريعات والسياسا ااات
المحليااة لتجساايد أحكاااع اتفاقيااة حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة ومبادئ ااا وتنفيا
السياسة الوطنية المحدثة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة بالكامل (غانا)؛
 67-106تنفي ا التش اريعات والسياسااات الراميااة للااى التصاادي لجمي ا أشااكال
التمييز واإلعاقة (كينيا)؛
 68-106االرتقااء بالوضا االجتمااعي  -االقتصاادي لرشاخاص ذوي اإلعاقاة
(ماليزيا)؛
 69-106وض ا ا سياسا ااات عاما ااة ترما ااي للا ااى ضا اامان حقا ااوق األشا ااخاص ذوي
اإلعاقااة ،وذلا ا بالدرج ااة األول ااي ف ااي مجاااالت التعل ااي وتنمي ااة الق اادرات الم ني ااة
والمش اااركة فا ااي الحيا اااة االجتماعيا ااة علا ااى ق اادع المسا اااواة م ا ا سا ااائر األشا ااخاص
(المكسي )؛
 70-106تنفي السياسة الوطنية لشؤون الالجئين وملتمسي اللجاوء التاي وافاق
علي ا مجلس الواراء في عاع ( 2014كينيا).
 -107ترف ترينيداد وتوباغو أن التوصية التالية قد نُف ت أصالا:
1-107

GE.16-12215

التصديق على معامدة تجارة األسلحة وت بيق ا (كوستاريكا).

23

A/HRC/33/15

 -108وس ااتدرس تريني ااداد وتوب اااغو التوص اايات التالي ااة ،وس ااتقدع ردودا علي ااا ف ااي وقا ا
مناس ااب ال يتج اااوا موع ااد ال اادورة الثالث ااة والثالث ااين لمجل ااس حق ااوق اإلنس ااان ف ااي أيل ااول/
سبتمبر :2016
 1-108التصديق على البروتوكول االةتياري الملحاق بالع اد الادولي الخااص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (لي اليا)؛
 2-108االنجااماع للااى اتفاقيااة منامجااة التعا يب وغيااره ماان ضااروب المعاملااة
أو العقوباة القاسااية أو الاللنسااانية أو الم ينااة والبروتوكااول االةتياااري الملحااق ب ااا،
واالتفاقيا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة حقا ااوق جمي ا ا العما ااال الم ا اااجرين وأف ا اراد أسا اارم
(مندوراس)؛
 3-108النظاار فااي انجااماع البل ااد للااى اتفاقيااة منامج ااة التع ا يب وغيااره م اان
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاللنسانية أو الم ينة (لندونيسيا)؛
 4-108التصاديق علااى اتفاقيااة منامجاة التعا يب وغيااره مان ضااروب المعاملااة
أو العقوبة القاسية أو الاللنسانية أو الم ينة (تركيا) (الدانمرك) (فرنسا) (غانا)؛
 5-108مواصلة توسي ن اق اإلطار القانوني لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايت ا
عن طريق التصاديق علاى اتفاقياة منامجاة التعا يب وغياره مان ضاروب المعاملاة أو
العقوب ا ااة القاس ا ااية أو الاللنس ا ااانية أو الم ين ا ااة واالتفاقي ا ااة الدولي ا ااة لحماي ا ااة جميا ا ا
األشااخاص ماان االةتفاااء القسااري ،والنظاار فااي اتخاااذ الخ ااوات الراميااة للااى للغاااء
عقوبة اإلعداع (منغوليا)؛
 6-108التصاديق علااى اتفاقيااة منامجاة التعا يب وغيااره مان ضااروب المعاملااة
أو العقوبااة القاسااية أو الاللنسااانية أو الم ينااة والبروتوكااول االةتياااري الملحااق ب ااا
(لي اليا) (باراغواي) (أوروغواي)؛
 7-108التصاديق علااى اتفاقيااة منامجاة التعا يب وغيااره مان ضااروب المعاملااة
أو العقوب ااة القاس ااية أو الاللنس ااانية أو الم ين ااة واالتفاقي ااة الدولي ااة لحماي ااة حق ااوق
جميا ا ا العم ا ااال الم ا اااجرين وأفا ا اراد أس ا اارم واالتفاقي ا ااة الدولي ا ااة لحماي ا ااة جميا ا ا
األشخاص من االةتفاء القسري واالنجماع للي ا (سيراليون)؛
 8-108لحراا تقادع نحاو التصاديق علاى اتفاقياة منامجاة التعا يب وغياره مان
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاللنسانية أو الم ينة (شيلي)؛
 9-108التصاديق علااى اتفاقيااة منامجاة التعا يب وغيااره مان ضااروب المعاملااة
أو العقوباة القاسااية أو الاللنسااانية أو الم ينااة والبروتوكااول االةتياااري الملحااق ب ااا؛
والبروتوكا ااول االةتيا اااري التفاقيا ااة حقا ااوق ال فا اال بشا ااأن اشا ااتراك األطفا ااال فا ااي
المنااعااات المساالحة؛ والبروتوكااول االةتياااري التفاقيااة حقااوق ال فاال بشااأن بي ا
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األطفااال واسااتغالل األطفااال فااي البغاااء وفااي المااواد اإلباحيااة؛ واالتفاقيااة الدوليااة
لحماية حقوق جمي العمال الم اجرين وأفراد أسرم (غواتيماال)؛
 10-108التصديق على البروتوكول االةتياري التفاقية منامجة التع يب وغياره
من ضروب المعاملاة أو العقوباة القاساية أو الاللنساانية أو الم يناة مان أجال لنشااء
الية وقائية وطنية (بنما)؛
 11-108التصاديق علااى اتفاقيااة منامجاة التعا يب وغيااره مان ضااروب المعاملااة
أو العقوباة القاسااية أو الاللنسااانية أو الم ينااة والبروتوكااول االةتياااري الملحااق ب ااا،
والبروتوك ااول االةتي اااري الملح ااق بالع ااد ال اادولي الخ اااص ب ااالحقوق االقتص ااادية
واالجتماعية والثقافية (البرتغال)؛
 12-108التصديق على البروتوكول االةتياري التفاقية منامجة التع يب وغياره
ما اان ضا ااروب المعاملا ااة أو العقوبا ااة القاسا ااية أو الاللنسا ااانية أو الم ينا ااة (المملكا ااة
المتحدة لبري انيا العظمى وايرلندا الشمالية) (كوستاريكا)؛
 13-108التوقي على اتفاقية منامجة التع يب وغياره مان ضاروب المعاملاة أو
العقوب ااة القاس ااية أو الاللنس ااانية أو الم ين ااة والبروتوك ااول االةتي اااري الملح ااق ب ااا،
واالتفاقية الدولية لحماية جمي األشاخاص مان االةتفااء القساري ،والبروتوكاوالت
االةتيارية التفاقية حقوق ال فل (لسبانيا)؛
 14-108النظا اار قا اادر المسا اات اع فا ااي االنجا ااماع للا ااى البروتوكا ااول االةتيا اااري
التفاقية حقوق ال فل بشأن بي األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد
اإلباحية (نيكاراغوا)؛
 15-108التصااديق علااى البروتوكااول االةتياااري التفاقيااة حقااوق ال فاال بشااأن
اشتراك األطفال في المنااعات المسلحة (سويسرا)؛
 16-108التصديق على البروتوكاولين االةتيااريين التفاقياة حقاوق ال فال بشاأن
اشتراك األطفال في المنااعات المسالحة وبشاأن بيا األطفاال واساتغالل األطفاال
في البغاء وفي المواد اإلباحية (أوروغواي)؛
 17-108اتخ ا اااذ جميا ا ا الت ا اادابير الالام ا ااة لمكافح ا ااة العن ا ااف ض ا ااد األطف ا ااال
والتصديق على البروتوكوالت االةتيارية التفاقية حقوق ال فل (فرنسا)؛
 18-108النظ اار ف ااي االنج ااماع لل ااى االتفاقي ااة الدولي ااة لحماي ااة حق ااوق جميا ا
العمال الم اجرين وأفراد أسرم (لكوادور)؛
 19-108النظاار فااي انجااماع البلااد للااى االتفاقيااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جميا
العمال الم اجرين وأفراد أسرم (لندونيسيا)؛
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 20-108النظ اار ف ااي التص ااديق عل ااى االتفاقي ااة الدولي ااة لحماي ااة حق ااوق جميا ا
العمااال الم اااجرين وأف اراد أساارم واتفاقيااة منامجااة التع ا يب وغيااره ماان ضااروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاللنسانية أو الم ينة (الفلبين)؛
 21-108التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة حقا ااوق جمي ا ا العما ااال
الم اجرين وأفراد أسرم (الجزائر) (غانا)؛
 22-108التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة جمي ا ا األشا ااخاص ما اان
االةتف اااء القس ااري دون لب ااداء تحفظ ااات ،واالعتا ارا باةتص اااص اللجن ااة المعني ااة
بحاالت االةتفاء القسري بتلقي البالغات والنظر في ا (بنما)؛
 23-108التصا ااديق علا ااى االتفاقيا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة جمي ا ا األشا ااخاص ما اان
االةتفاء القسري (فرنسا) (غانا)؛
 24-108النظاار فااي لعااادة االنجااماع للااى االتفاقيااة األمريكيااة لحقااوق اإلنسااان
وقبول اةتصاص محكمة البلدان األمريكية لحقاوق اإلنساان باالنظر فاي النزاعاات
(البراايل)؛
 25-108لقا ارار مش ااروع الق ااانون المتعل ااق بالع ااد ال اادولي الخ اااص ب ااالحقوق
المدنية والسياسية ال ي انقج مدته في البرلمان (نيجيريا)؛
 26-108النظر في لنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنساان وفقا ا لمبااد بااريس
(جم ورية كوريا)؛
 27-108لنشاااء مؤسسااة وطنيااة لحقااوق اإلنسااان تمتثاال امتثاااالا تام ا ا لمباااد
باريس على وجه السرعة (ضمن الفئة ألف) (البرتغال)؛
 28-108لنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفق ا لمباد باريس (السنغال)؛

 29-108لنشاااء مؤسسااة مسااتقلة لحقااوق اإلنسااان تتماشااى م ا مباااد باااريس
(أستراليا)؛

 30-108لنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمباد باريس (سيراليون)؛
 31-108لنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان بموجب مباد باريس تجا ل
بمواصلة االرتقاء بجدول أعمال حقوق اإلنسان وتشر على ذل (بربادوس)؛

 32-108اتخاااذ التاادابير المالئمااة فااي المياادان التش اريعي ،بمااا في ااا تخصاايو
المااوارد الماليااة ،ب ااد تاادعي مكتااب أمااين المظااال وجعلااه يتماشااى م ا مباااد
باريس (مندوراس)؛
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 33-108توجيا ااه دعا ااوة دائم ا ااة للا ااى اإلج ا اراءات الخاص ا ااة التابعا ااة للمجل ا ااس
(البرتغال) (جم ورية كوريا) (جورجيا)؛
 34-108اتخا اااذ الخ ا ااوات لتوجيا ااه دعا ااوات دائما ااة للا ااى جمي ا ا اإلج ا اراءات
الخاصة (غانا)؛
 35-108توطيااد التعاااون م ا اليااات حقااوق اإلنسااان وتوجيااه دعااوة دائمااة للااى
اإلجراءات الخاصة (تركيا)؛
 36-108مراعاة توصايات اللجناة الوطنياة لتكاافؤ الفارص بشاأن ضارورة تعاديل
ق ااانون تك ااافؤ الف اارص ك ااي يش اامل المس اانين والمص ااابين بفي ااروس نق ااو المناع ااة
البشرية والتمييز على أساس الميل الجنسي (كولومبيا)؛
 37-108تنفي ا ا ا التوصا ا اايتين  23-87و 50-88المنبثقتا ا ااين عا ا اان الجولا ا ااة
األولا ااى ،ولع ا ااداد عملي ا ااات االس ا ااتجابة عبا اار السياس ا ااات والبا ا ارامج الحتياج ا ااات
المثليات والمثلياين ومزدوجاي الميال الجنساي ومغاايري ال وياة الجنساانية وحااملي
صفات الجنسين (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 38-108تعديل قانون تكافؤ الفرص إلدراج الميل الجنسي وال وية الجنساانية
ف ااي األس ااباب الت ااي يحظ اار التميي ااز عل ااى أساسا ا ا ،وذلا ا ف ااي لط ااار اس ااتراتيجية
استباقية لتعزيز احتراع كرامة جمي األفراد وحقوق (كندا)؛
 39-108اعتمااد تشاريعات تحظار التميياز علاى أسااس الميال الجنساي وال ويااة
الجنسااانية ،وكا ل اسااتحداو بارامج إلذكاااء الااوعي تعاازا احتاراع التنااوع الجنسااي
(شيلي)؛
 40-108س اان تشا اريعات تحظ اار التميي ااز ض ااد المثلي ااات والمثلي ااين ومزدوج ااي
الميل الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ،بوساائل من اا
للغاء القوانين التي تجرع العالقات الجنسية المثلية (أستراليا)؛
 41-108للغ اااء الم ااادتين  13و 16م اان الق ااانون المتعل ااق ب ااالجرائ الجنس ااية
لع اااع  1986اللت ااين تعاقب ااان عل ااى العالق ااات الجنس ااية ب ااين أفا اراد متراض ااين م اان
الجاانس نفسااه .ويوصااى بشاادة بإلغاااء القااانون بصااورة رساامية علااى الاارغ ماان عاادع
لنفاذ القوانين التي تجرع العالقات الجنسية المثلية (مولندا)؛
 42-108اتخاااذ ة ااوات ترمااي للااى مكافحااة التمييااز ضااد المثليااات والمثليااين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنساين فاي
القااانون وفااي الممارسااة ،بماا يشاامل لن اااء تجاري العالقااات الجنسااية بااين البااالغين
المتراضين من الجنس نفسه (النرويج)؛
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 43-108لن اء تجري العالقاات الجنساية باين الباالغين المتراضاين مان الجانس
نفسه (سلوفينيا) (لسبانيا)؛
 44-108اتخاااذ تاادابير لضااافية عنااد االقتجاااء لجاامان التمت ا الكاماال بحقااوق
اإلنسان في صفو الفئاات الجاعيفة التاي تعااني مان التميياز علاى غارار المثلياات
والمثليااين ومزدوجااي المياال الجنسااي ومغااايري ال ويااة الجنسااانية وحاااملي صاافات
الجنسااين ،بمااا فااي ذلا لجاراء التحقيقااات فااي حاااالت التمييااز ومعاقبااة مرتكبي ااا
وللغاء القوانين التي تجرع تل الفئات وتوصم ا (األرجنتين)؛
 45-108وض ا ا حا ااد للتمييا ااز (وةصوص ا ا ا التمييا ااز القا ااانوني) ضا ااد المثليا ااات
والمثليااين ومزدوجااي المياال الجنسااي ومغااايري ال ويااة الجنسااانية وحاااملي صاافات
الجنسين ،ولتجري المثلية الجنسية (فرنسا)؛
 46-108للغاء جمي األحكااع التاي تانو علاى تجاري العالقاات الجنساية باين
أشااخاص متراضااين ماان الجاانس نفسااه أو علااى التمييااز ضااد المثليااات والمثليااين
ومزدوجااي المياال الجنسااي ومغااايري ال ويااة الجنسااانية وحاااملي صاافات الجنسااين
(ألمانيا)؛
 47-108لن ا اااء تج ا اري المثليا ااة الجنسا ااية ومكافحا ااة جمي ا ا أشا ااكال التمييا ااز
واالعتااداء التااي يتعاارض ل ااا األشااخاص ماان المثليااات والمثليااين ومزدوجااي المياال
الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (لي اليا)؛
 48-108لن اء تجري العالقاات الجنساية باين أشاخاص مان الجانس نفساه بماا
في ذل في القانون المتعلق بالجرائ الجنسية (الجبل األسود)؛
 49-108اتخاذ تدابير ملموسة ت د للى لن اء تجري العالقات الجنسية بين
أشااخاص متراضااين ماان الجاانس نفسااه وللغاااء أي تشاري ين ااوي علااى التمييااز ضااد
المثليات والمثلياين ومزدوجاي الميال الجنساي ومغاايري ال وياة الجنساانية وحااملي
صفات الجنسين حتى في حال عدع ت بيقه في الواق (البراايل)؛
 50-108اسااتعراض قااانون ال فاال لعاااع  2012ب ااد لن اااء تجاري العالقااات
الجنسية القائمة على التراضي بين القصر من الجنس نفسه (شيلي)؛
 51-108اعتماااد تصاانيف ثالثااي لجريمااة القتاال يماان القجاااة ال ا ين يصاادرون
األحكاااع الساال ة التقديريااة لفاارض حك ا غياار الحك ا باإلعااداع بمااا يحااول دون
الت بيااق اإللزامااي لعقوبااة اإلعااداع (المملكااة المتحاادة لبري انيااا العظمااى وايرلناادا
الشمالية)؛
 52-108لرسا اااء ش ا اراكات م ا ا الوكا اااالت الدوليا ااة المناسا اابة لتعزيا ااز القا اادرات
الوطنيااة الراميااة للااى جم ا المعلومااات اإلحصااائية ذات الصاالة فااي مجااال حقااوق
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اإلنساان بشاأن ساوء سالوك الشارطة وظارو الساجون ،ومعالجاة تلا المعلومااات
وتحليل ا (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 53-108تحديااد الثامنااة عشاارة لتكااون ساان الاازواج الاادنيا الموحاادة تمشااي ا م ا
قانون الزواج المدني (النرويج)؛
 54-108مواءمة سن الزواج الدنيا م أحكاع اتفاقية حقوق ال فل (باراغواي)؛
 55-108مواءمااة جمي ا تش اريعات البلااد ذات الصاالة المتعلقااة بساان الاازواج،
ورف سن الزواج للى  18سنة (سيراليون)؛
 56-108رف سن اواج الفتيان والفتيات على السواء للى  18سنة (سلوفينيا)؛
 57-108رفا ساان الاازواج الاادنيا فااي التشاريعات الوطنيااة لمواءمت ااا ما تعريااف
ال فل الوارد في اتفاقية حقوق ال فل (الجزائر)؛
 58-108للغاااء اواج األطفااال بتحديااد الثامنااة عشاارة لتكااون ساان الاازواج الاادنيا
(بوتسوانا)؛
 59-108للغاااء التشاري الا ي يعفااي األشااخاص الا ين يتزوجااون ماان قصاار ماان
المحاكمة عن ارتكاب جرائ جنسية في حق أولئ القصر (النرويج)؛
 60-108للغاء حق الوالدين في استخداع العقوبة البدنية (سلوفينيا)؛
 61-108حظر عقوبة األطفال البدنية في المنزل وفي المدارس (مندوراس)؛
 62-108اتخاذ الخ وات الرامية للى لن اء تجري التش ير (غانا)؛
 63-108وض ا ا الخ ا ااة الوطنيا ااة بشا ااأن األعما ااال التجاريا ااة وحقا ااوق اإلنسا ااان
وتنفيا ا ما تمش ااي ا ما ا المب اااد التوجي ي ااة لرما ا المتح اادة بش ااأن ما ا ه المس ااألة
(كولومبيا)؛
 64-108ض ا اامان التثقي ا ااف الجنس ا ااي الش ا ااامل ب ا ااد منا ا ا ح ا اااالت حم ا اال
المرامقااات وانتشااار األم اراض المنقولااة جنساايا وةصوص اا العاادوف بفيااروس نقااو
المناعة البشرية (سلوفينيا)؛
 65-108التعجيل باستعراض مشروع سياسة ال جرة (نيجيريا)؛
 66-108اتخاااذ تاادابير ترمااي للااى ساان التش اريعات التنظيميااة ذات الصاالة ماان
أجل ليالء العناية الكافية للم اجرين وحقوق اإلنسان الخاصة ب (المكسي )؛
 67-108اعتم اااد تشا اريعات وطني ااة تج اافي بع اادا قانونيا ا ا عل ااى حماي ااة الالجئ ااين
واحتراع مبدأ عدع اإلعادة القسرية وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة (أوروغواي).
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 -109ول تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد ترينيداد وتوباغو:
 1-109للغ اااء ال ااتحفظ بش ااأن البروتوك ااول االةتي اااري األول الملح ااق بالع ااد
ال اادولي الخ اااص ب ااالحقوق المدني ااة والسياس ااية ،والتص ااديق دون تحفظ ااات عل ااى
البروتوكااول االةتياااري الثاااني الملحااق بالع ااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة
والسياسية ،ال اد للى للغاء عقوبة اإلعداع (بنما)؛
 2-109االنجااماع للااى البروتوكااول االةتياااري الثاااني الملحااق بالع ااد الاادولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،ال اد للى للغاء عقوبة اإلعداع (شيلي)؛
 3-109للغاااء عقوبااة اإلعااداع والتصااديق علااى البروتوكااول االةتياااري الثاااني
الملحااق بالع ااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية ،ال اااد للااى للغاااء
عقوبة اإلعداع (أوروغواي)؛
 4-109فا اارض وقا ااف اةتيا اااري رسا اامي ألحكا اااع اإلعا ااداع والتصا ااديق علا ااى
البروتوكااول االةتياااري الثاااني الملحااق بالع ااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة
والسياسااية ،ال اااد للااى للغاااء عقوبااة اإلعااداع ،وذلا لجعاال التشاريعات تتماشااى
م الوض في الواق (مولندا)؛
 5-109ف ا اارض وق ا ااف اةتي ا اااري رس ا اامي لعقوب ا ااة اإلع ا ااداع والتص ا ااديق عل ا ااى
البروتوكااول االةتياااري الثاااني الملحااق بالع ااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة
والسياس ااية ،ال اااد لل ااى للغ اااء عقوب ااة اإلع ااداع ،بغ اارض للغ اااء ما ا ه العقوب ااة ف ااي
الممارسة وفي القانون على السواء (البرتغال)؛
 6-109فاارض وقااف اةتياااري رساامي لعقوبااة اإلعااداع ب ااد التصااديق علااى
البروتوكااول االةتياااري الثاااني الملحااق بالع ااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة
والسياسية ،ال اد للى للغاء عقوبة اإلعداع (أستراليا)؛
 7-109التصااديق علااى البروتوكااول االةتياااري الثاااني الملحااق بالع ااد الاادولي
الخ ا اااص ب ا ااالحقوق المدني ا ااة والسياس ا ااية ،ال ا اااد لل ا ااى للغ ا اااء عقوب ا ااة اإلع ا ااداع
(الجبل األسود)؛
 8-109للغ اااء عقوب ااة اإلع ااداع بموج ااب الق ااانون والتص ااديق عل ااى البروتوك ااول
االةتياااري الثاااني الملحااق بالع ااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية،
ال اد للى للغاء عقوبة اإلعداع (فرنسا)؛
9-109

اتخاذ تدابير ترمي للى للغاء عقوبة اإلعداع (باراغواي)؛

 10-109للغاء عقوبة اإلعداع على النحو الموصى به سابق ا (كندا)؛
 11-109للغاء عقوبة اإلعداع (النرويج) (مندوراس)؛
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 12-109النظر في اتخاذ ة وات ترمي للى للغاء عقوبة اإلعداع (منغوليا)؛
 13-109النظاار فااي اتخاااذ جمي ا الخ ااوات الالامااة العتماااد وقااف اةتياااري
بحك القانون ألحكاع اإلعداع ب د للغاء عقوبة اإلعداع تمام ا (لي اليا)؛
 14-109تشااجي لج اراء نقاااس مسااتنير فااي صاافو السااكان بشااأن موضااوع
عقوبة اإلعداع والترويج إللغاء م ه العقوبة بحك القانون (سويسرا)؛

 15-109لط ااالق ح ااوار وطن ااي بش ااأن عقوب ااة اإلع ااداع وف اارض وق ااف اةتي اااري
رسمي ألحكاع اإلعاداع ب اد للغااء عقوباة اإلعاداع وفقا ا لماا دعا للياه الجمعياة
العامة في قرارما ( 186/69ألمانيا)؛
 16-109ف اارض وق ااف اةتي اااري رس اامي لعقوب ااة اإلع ااداع ب ااد للغائ ااا الت اااع
(سلوفينيا)؛
 17-109فرض وقف اةتيااري بحكا القاانون لعقوباة اإلعاداع يمكان أن ياؤدي
في ن اية الم ا للى للغاء تل العقوبة في التشريعات (لسبانيا)؛
 18-109مواصلة الخ وات التي سبق اتخاذما بخصوص حق الفرد في الحياة
والحريااة وأمنااه الشخص ااي وةصوص اا مواصاالة الوق ااف االةتياااري لعقوبااة اإلع ااداع
والعمل على للغائ ا (كينيا)؛
 19-109للغاااء عقوبااة اإلعااداع ولعااالن وقااف اةتياااري رساامي لجمي ا أحكاااع
اإلعااداع ،لضااافة للااى للغاااء جميا أحكاااع التشاريعات الوطنيااة التااي قااد تاانو علااى
عقوبة اإلعداع (كوستاريكا).
 -110جمي ا االس ااتنتاجات و/أو التوص اايات ال ااواردة ف ااي ما ا ا التقري اار تعب اار ع اان موق ااف
الدول اة (الاادول) التااي قاادمت ا و/أو الدولااة موضااوع االسااتعراض .وال ينبغااي أن يُف ا أن ااا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
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