
(A)   GE.13-19167    270114    290114 

*1319167* 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة والعشرون

   من جدول األعمال ٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل 

  *تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  شيوسموري    

__________ 

  .ُيعمَّم مرفق هذا التقرير كما ورد  *  

 

 A/HRC/25/8  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

26 December 2013 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/25/8 

GE.13-19167 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١   .....................................................................مقدمة      
  ٣  ١٢٧-٥  ...........................................موجز ملداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  ٣  ٣٢-٥  ...................عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف     
  ٧  ١٢٧-٣٣  ....................احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -  باء     

  ٢٠  ١٣٠-١٢٨  ................................................أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
  املرفق  

  ٣٤  ...............................................................................تشكيلة الوفد     
  



A/HRC/25/8 

3 GE.13-19167 

   مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

، دورته السابعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
وأُجري االستعراض املتعلِّق   . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢١ من

وترأس وفـد   . ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣س يف اجللسة السادسة املعقودة يف       مبوريشيو
واعتمد الفريق  . موريشيوس أرفن بوالل، وزير اخلارجية والتكامل اإلقليمي والتجارة الدولية        

، التقريـر املتعلِّـق     ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥العامل، يف جلسته العاشرة املعقودة يف       
  . مبوريشيوس

، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقـررين        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ ويف  -٢
بوتـسوانا وقطـر     :لتيسري عملية االستعراض املتعلق مبوريـشيوس     ) اجملموعة الثالثية (التالية  
  .والنمسا

 من مرفـق    ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
  :وثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق مبوريشيوسصدرت ال ،١٦/٢١القرار 

  ؛)A/HRC/WG.6/17/MUS/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/17/MUS/2( )ب(١٥ للفقرة

ـ        )ج(   ) ج(١٥سان وفقـاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلن
)A/HRC/WG.6/17/MUS/3(.  
وأحيلت إىل موريشيوس عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً سلوفينيا     -٤

وهـذه األسـئلة    . وليختنشتاين واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا       
  .ض الدوري الشاملمتاحة على الشبكة اخلارجية لعملية االستعرا

  موجز ملداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
  . قدم رئيس الوفد تقرير موريشيوس الوطين  -٥
جملـس حقـوق    كلٌّ من   وأكدت موريشيوس من جديد التزامها بالعمل الذي يقوم به            -٦

يوليه /وأشارت إىل أنه يف متوز    . ودعمها املتواصل هلما  اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل      
من هذا العام، شاركت حكومة موريشيوس ومفوضية حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنـسان             
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والدول اجلزرية الصغرية الناميـة     اً  يف استضافة حلقة دراسية يف موريشيوس لصاحل أقل البلدان منو         
  .الدوري الشاملتناولت إعدادها للدورة الثانية لالستعراض 

لتنفيذ التوصـيات الـيت     اليت اختذهتا   وقدمت موريشيوس معلومات عن اإلجراءات        -٧
وأشارت إىل أن تقرير منتصف املدة عن التقدم احملرز، املقدم          . قبلتها خالل االستعراض األول   

 يتضمنان معلومـات وافيـة عـن هـذه          ،٢٠١٣  لعام ، وتقريرها الوطين  ٢٠١١  عام يف
لطت موريشيوس الضوء على اخلطوات العديدة اليت اختذهتا للتـشاور مـع            وس. اإلجراءات

يف ذلك إتاحة املعلومات عن طريق وسـائط اإلعـالم            مبا اجلمهور يف إعداد التقرير الوطين،    
  .ومحالت التوعية والتعاون مع املنظمات غري احلكومية

نفيذ خطة العمل ، إىل ت٢٠١٢أكتوبر /بادرت يف تشرين األول وأفادت بأن احلكومة    -٨
وجتسد هذه اخلطة مجيع االلتزامـات الـيت        . ٢٠٢٠-٢٠١٢الوطنية حلقوق اإلنسان للفترة     

ـ           ألفـضل املمارسـات    اً  تعهدت هبا موريشيوس من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان وفق
أنشأت جلنة لرصد حقوق اإلنسان مؤلفة من ممثلني عن الـوزارات واإلدارات              كما .الدولية

ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وكذلك املنظمات غري احلكومية لـضمان          ذات الصلة وا  
  .تنفيذ اخلطة

مـن  اً وأشارت موريشيوس إىل أن خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان تتضمن عدد         -٩
يف ذلك تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان من خالل التصديق علـى                مبا التدابري،

إلنسان؛ وإدراج معاهدات حقوق اإلنسان يف التشريعات الداخلية؛        الصكوك املتعلقة حبقوق ا   
وزيادة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وتعزيز حقوق املرأة يف سياق تكافؤ            

  .الفرص؛ وحتسني محاية وضمان حقوق األشخاص املستضعفني
 بيانـات مؤشـرات     وباإلضافة إىل ذلك، جيري اآلن وضع الصيغة النهائية لقاعدة          -١٠

حقوق اإلنسان من أجل رصد التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الـواردة يف خطـة العمـل            
  .مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجامعة موريشيوس

، قانون محاية حقوق اإلنسان ٢٠١٢  عام يف،وأشارت موريشيوس إىل أهنا اعتمدت      -١١
وى املقدمة ضد الشرطة وقانون اآللية الوقائيـة الوطنيـة          ، والقانون املتعلق بالشكا   )املعّدل(

مع أفضل املمارسات   اً  هبدف توسيع نطاق والية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومهامها متشي         
  .  وقدمت تفاصيل يف هذا الصدد،الدولية
وأكدت أن شعبة اآللية الوقائية الوطنية التابعة للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تطبـق               -١٢

 العقوبة القاسية  أوالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة
وهي مسؤولة عن زيارة أماكن االحتجـاز بغيـة كفالـة محايـة             . املهينة  أو الالإنسانية أو

 العقوبة القاسـية    أو األشخاص احملرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         
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مكلفة بالتحقيق يف الشكاوى املقدمة من احملتجزين وبتقدمي        كما أهنا   املهينة،    أو سانيةالالإن أو
  .توصيات بشأن معاملة األشخاص احملتجزين

لتوفري   قانون تكافؤ الفرص   ٢٠١٢  عام إىل أهنا سنت يف   اً  وأشارت موريشيوس أيض    -١٣
 اء على التمييز املباشـر    ويهدف هذا القانون إىل القض    . محاية أفضل من مجيع أشكال التمييز     

 اإلعاقـة   أو األصل اإلثين   أو املعتقد أواالجتماعية   الطبقة  أو غري املباشر على أساس السن     أو
  .امليول اجلنسية  أواجلنس أوالعرق   أوالرأي السياسي  أواألصل  أواحلالة الزوجية أو
ـ          -١٤ انون احلكـم  وفيما يتعلق بالتمثيل السياسي للمرأة، ركّزت موريشيوس على أن ق

ْين أي جمموعة تقدم أكثر من مرشحَ     تسهر  ، يقضي بأن    ٢٠١١  عام احمللي، الذي اعتمدته يف   
ني إىل اجلنس   عدم انتماء املرشحَ  على  انتخابات اجملالس البلدية والقروية     يف  يف دائرة انتخابية    

 زيـادة ُسـجِّلت    ونتيجة لذلك،    .اًوعدلت موريشيوس يف هذا الصدد الدستور أيض      . نفسه
  . كبرية يف عدد النساء املرشحات والفائزات يف االنتخابات األخرية

وفيما يتعلق مبسألة العنف املرتيل، أفادت موريشيوس بأن احلكومة تدرك احلاجة إىل              -١٥
تناول هذه املسألة من مجيع جوانبها، وهي تعمل على احلد من العنف القائم على نوع اجلنس            

 ، اليت أقـدمت عليهـا    ت مفصلة عن عدد من املبادرات     وقدمت معلوما  .٢٠١٥  عام حبلول
، ووضع سلـسلة    ٢٠١١  عام خطة عمل وطنية ملكافحة العنف املرتيل يف      إطالق  يف ذلك    مبا

  .من برامج التوعية وأخرى خاصة بالشباب
وفيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أشارت موريشيوس إىل أهنا صـدقت              -١٦

، وقدمت يف العام املاضي تقريرها      ٢٠١٠  عام  ذوي اإلعاقة يف   على اتفاقية حقوق األشخاص   
وشددت على التدابري املختلفة اليت اختذهتا      . إىل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

  .لضمان عدم حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من حقوقهم
حقـوق   مـن اتفاقيـة      ١١على املادة   اً  وأشارت موريشيوس إىل أهنا أبدت حتفظ       -١٧

األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت تتناول حاالت املخـاطر وحـاالت الطـوارئ اإلنـسانية،              
وأوضحت أهنا تتخذ التدابري الرامية إىل إدراج احتياجات وشواغل األشخاص ذوي اإلعاقـة        

وأضافت أن مشروع القانون املتعلق باخلطة الوطنية للحـد مـن خمـاطر             . يف هذه احلاالت  
وستسحب . يشمل األحكام اخلاصة باملعوقني   إعداده،  اً  حاليجيري   ي الذ ،الكوارث وإدارهتا 

  . احلكومة التحفظ بعد إقرار القانون
 املتعلقة بـالتعليم، أشـارت      ٢٤من املادة   ) ب(٢وفيما يتعلق بالتحفظ على الفقرة        -١٨

موريشيوس إىل أهنا تطبق سياسة التعليم الشامل للجميع، ويتوقع أن تسحب التحفظ حاملـا              
، الـيت  ٩من املادة ) د(٢يتعلق بالتحفظ على الفقرة     وفيما .ذ هذه السياسة بصورة كاملة    تنف

بطريقة براي يف املباين العامة واملرافـق األخـرى         إشارات توجيهية   توفري  "تطلب إىل الدولة    
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، أوضحت موريشيوس أهنا أبدت التحفظ بـسبب التكـاليف الـيت     "املتاحة لعامة اجلمهور  
  . وأن احلكومة ستقترح سحب التحفظ يف الوقت املناسبر األمينطوي عليها 

مث أفادت موريشيوس بأهنا ملتزمة حبماية األطفال من أي شكل من أشكال اإليـذاء         -١٩
  . واالستغالل، وبأهنا وضعت يف هذا الصدد استراتيجية وطنية حلماية الطفل

روع قـانون   أن احلكومة بصدد وضع اللمسات األخرية على مش       اً  وأوضحت أيض   -٢٠
 وعالوة على ذلك، أشارت إىل أهنا وّجهت        .اًالطفل الذي سيعرض على اجلمعية الوطنية قريب      

بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد    مبسألة  دعوة إىل املقرر اخلاص املعين      
ـ         لاإلباحية   وق زيارة موريشيوس؛ وصدقت على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حق

 ٢٠١١  عام الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف           
  .٢٠١٢  عامووقعت على الربوتوكول االختياري املتعلق بإجراء تقدمي البالغات يف

تزال تويل األولوية إىل تثقيف السكان حبقوق اإلنـسان      ال وأفادت موريشيوس بأهنا    -٢١
والحظت أن احلكومـة اتـصلت بـاألمم    . يات وتعزيز ثقافة هذه احلقوقعلى مجيع املستو  

وقدمت معلومات مفصلة عن املبادرات اليت      . املتحدة اللتماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد      
  . اختذهتا لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

ف وأشار الوفد إىل أن وزارة اإلدماج االجتماعي والتمكني االقتصادي أنشئت هبد            -٢٢
وعالوة على ذلك، تعكف مؤسسة     . القضاء على الفقر املدقع ومكافحة االستبعاد االجتماعي      

  .التمكني الوطنية التابعة للوزارة بالفعل على تنفيذ عدد من الربامج يف هذا الصدد
املـضي  "املتمثلة يف   وفيما يتعلق باملسنني، أشارت موريشيوس إىل سياسة احلكومة           -٢٣

ركزت على عـدد مـن املـشاريع          كما ".جل تقاعد مرح ونشط ملسنينا    من أ : بالبلد قدماً 
  . والربامج اليت بدأ تنفيذها يف هذا اإلطار خالل السنوات املاضية

 أن األمانة   اإليدز، أشارت موريشيوس إىل   /وفيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية       -٢٤
، يف أعقـاب    ٢٠١٦-٢٠١٣لفترة  لاً  وطنياً  استراتيجياً  يدز وضعت إطار  الوطنية ملقاومة اإل  

ويهدف اإلطار إىل حتقيق األهـداف      . نطاق مع أصحاب املصلحة   الإجراء مشاورات واسعة    
، ٢٠١١  لعاماإليدز/العشرة اليت تضمنها اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية       

  .الذي وقعت عليه موريشيوس
احلقائق والعدل علـى اجلمعيـة      وقالت موريشيوس إهنا عرضت تقرير جلنة تقصي          -٢٥

وأنشأت احلكومة جلنة مشتركة رفيعة املـستوى بـني الـوزارات           . ٢٠١١  عام الوطنية يف 
 ١٩لإلشراف على تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير، وقررت تنفيذ جمموعة أوىل تتألف من              

للتعمـق يف   العقاري  ال  اجملوباإلضافة إىل ذلك، أنشأت جلنة للوساطة والبحوث يف         . توصية
رض يزعمـون أن    نزع ملكيتهم أل  تناول الشكاوى املقدمة من األشخاص املتضررين بسبب        

  .صدر حبقها أمر تقادم  أوهلم فيها مصلحة منذ احلقبة االستعمارية
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وأشارت موريشيوس إىل أهنا أرسلت معلومات حمدثة عن حالة تنفيـذ التوصـيات             -٢٦
 إىل جلنة القضاء على التمييـز العنـصري عقـب           الصادرة عن جلنة تقصي احلقائق والعدالة     

  . ٢٠١٣  عاماالستعراض املتعلق مبوريشيوس يف
احتجاز املشتبه هبم على أساس معلومات مؤقتـة،        باملمارسة املتمثلة يف    وفيما يتعلق     -٢٧

تلقي   ال أفادت موريشيوس بأن مشروع قانون الشرطة واألدلة اجلنائية ينص على أن الشرطة           
بعد إجراء التحقيقات الالزمـة       إال خص على أساس جمرد ادعاء طرف ثالث،      القبض على ش  

إىل اً  وأشارت موريشيوس أيض  . على وشك االرتكاب    أو للتأكد من أن اجلرمية قد ارتكبت     
أن قوات الشرطة مزودة بالفعل بنظام فيـديو لتـسجيل بيانـات املـشتبه بتـورطهم يف                 

  .الكربى القضايا
مي اللواط، أبلغت موريشيوس عن ضرورة إجراء املزيـد مـن           وفيما يتعلق بعدم جتر     -٢٨

وأفادت، مع ذلك، بأن احلكومة تعتزم تعديل القانون اجلنائي         . املشاورات بشأن هذه املسألة   
  .منها جرمية االغتصاب يف إطار الزواجاً لكي يتضمن أمور

تعراض النظام  تطلب اس تاحلكومة تدرك أن إعادة التنظيم يف املستقبل        إن  الوفد  وقال    -٢٩
أبيض عن اإلصالح االنتخايب اً وستقدم كتاب. يف ذلك إصالح النظام االنتخايب     مبا الدستوري،

يف ذلك مقترحـات بـشأن        مبا يف ضوء خمتلف املقترحات اليت قدمها اخلرباء الدستوريون،       
 على احلاجة إىل إدخال تعديالت دستورية مـن خـالل            الوفد وركز. التوازن بني اجلنسني  

  . على الصعيد الوطينالنقاش شاور عن طريق إشراك السكان يف الت
وفيما يتعلق بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أفـادت موريـشيوس              -٣٠
يف االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا،        اً  تصبح بعد طرف   مل، وإن   بأهنا

وقد سـبق أن    . علقة بتنفيذ االتفاق لتلقي التعليقات عليه     عممت مشروع اللوائح املت   إالّ أّنها   
  .  من نظام روما األساسي٨قدمت موريشيوس صك تصديق يف إطار املادة 

يتعلق جبرمية العدوان     فيما تزال تنظر يف تعديالت كمباال      ال وذكرت موريشيوس أهنا    -٣١
 جرمية العدوان يف قانون     وترحب بأي مساعدة تقنية يف هذا الصدد، مبجرد اختاذ قرار إدراج          

  .احملكمة اجلنائية الدولية
 ويف اخلتام، أفادت موريشيوس بأن االستعراض من شأنه أن يساعدها على تقيـيم              -٣٢
  .يف الوقت نفسه من الوقوف على اجملاالت اليت تستوجب التحسنيأن ميكّنها وأجنزته  ما

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة أثنـاء هـذا       .  وفداً ببيانات  ٧٢أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٣

  . احلوار التفاعلي يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
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وأثىن عدد من الوفود على إجراء موريشيوس مشاورات واسعة النطاق مع اجملتمـع               -٣٤
نتصف املدة عن متابعة توصيات الدورة      عن تقرير م    املدين أثناء إعداد تقريرها الوطين، فضالً     

  .األوىل لالستعراض الدوري الشامل
 ،وطنية حلقـوق اإلنـسان    العمل  ال خطة   أطلقتوأشارت اهلند إىل أن موريشيوس        -٣٥

وأعربـت عـن    . اللجنة املعنية بتكافؤ الفـرص    وأنشأت   ،بوابة حقوق اإلنسان  واستنبطت  
 واألطفال ومكافحة العنف ضـد املـرأة،        تقديرها اللتزام موريشيوس بضمان حقوق النساء     

وأثنت على تصديق موريشيوس على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّـق            
  .ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

يـة  ورحبت إندونيسيا باعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان والتدابري القانون           -٣٦
 العاملي املعين باهلجرة والتنمية     للمنتدىوأثنت على رئاسة موريشيوس     . لكفالة حقوق الطفل  

وقدمت . التزام موريشيوس الثابت حبماية حقوق املهاجرين     يرباهن على     مبا ،٢٠١٢  عام يف
  .توصيات

وأعربت تونس عن ترحيبها بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية املـستدامة يف             -٣٧
وأشارت إىل إنشاء الوزارة اجلديدة لإلدماج االجتماعي والتمكني االقتصادي،         . موريشيوس

وخطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان واآللية الوطنية ملنع التعذيب، وإدراج أحكام نظام روما             
  .وقدمت توصيات. األساسي يف القانون الوطين

. ات وإجراءات طويلة املـدى    سياسوتنفيذ  وأثنت كينيا على موريشيوس العتماد        -٣٨
والحظت أن املؤشرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية تدل على وجود بيئة صحية مواتية         

لتعزيز اً  يوس مؤخر شورحبت باجلهود اليت بذلتها موري    . حتسن احلياة االجتماعية واالقتصادية   
  . وقدمت كينيا توصية. املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

يف   مبـا  كافحة الفقـر،  ملكويت إىل أن موريشيوس نفذت استراتيجيات       وأشارت ال   -٣٩
والحظـت اعتمـاد    . ذلك إنشاء وزارة اإلدمـاج االجتمـاعي والـتمكني االقتـصادي          

 وقدمت  ، االجتماعي والتدريب والعمالة يف جمال مناء الطفل       املتعلِّقة بالسكن االستراتيجيات  
  .توصيات

ماد تشريعات ملكافحة االجتار باألشـخاص،      وأثنت ليسوتو على موريشيوس العت      -٤٠
 وتقدمي املساعدة القانونية، وشجعتها علـى       ، ومحاية حقوق اإلنسان   ،وكفالة تكافؤ الفرص  
 كـي تفـي    دعم جهود احلكومة     مواصلةودعت اجملتمع الدويل إىل     . مواصلة بذل جهودها  

  .وقدمت ليسوتو توصيات. بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان
 مدغشقر بإنشاء وزارة اإلدماج االجتماعي والتمكني االقتصادي وإعـادة          ورحبت  -٤١

وأثنت على اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز         . هيكلة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وتعزيزها     
. السياسات املتعلقة بالتعليم والقضاء على الفقر وحقوق املرأة والطفل واإلصالح القـضائي           
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ودها الرامية إىل تعزيز اإلجنازات اليت حققتها صوب        وشجعت موريشيوس على مواصلة جه    
  . حتسني حالة حقوق اإلنسان

أحرزته من تقدم كبري يف تنفيذ التوصية الصادرة          ملا وأثنت ماليزيا على موريشيوس     -٤٢
عن الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل بشأن التصدي للعنف ضد املـرأة ومحايـة              

. صوص، باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املـرتيل   ورحبت، على وجه اخل   . الطفل
  .وقدمت ماليزيا توصيات

والحظت ملديف مع التقدير تنفيذ التوصـيات الـصادرة عـن الـدورة األوىل                -٤٣
بيد أهنا أشارت إىل إمكانية إحراز مزيد من التقدم يف حتـسني            . لالستعراض الدوري الشامل  

وأعربت عن األمل يف أن تويل موريـشيوس        . محاية الطفل الضمانات القائمة لألطفال ونظم     
يف تنفيذ توصيات الدورة الثانية لالسـتعراض الـدوري         مزيداً من االعتبار    هذه الضمانات   

  .وقدمت توصيات. الشامل
ونوهت موريتانيا باجلهود املبذولة يف سبيل تعزيز سـيادة القـانون مـن خـالل                 -٤٤

تدابري املتخذة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة، وتـوفري        وأثنت على ال   .اإلصالحات القضائية 
  . الوصول العام إىل املؤسسات احلكومية وكفالة االستقرار واألمن

وطنية حلقوق اإلنسان وآلية الرصد املتصلة      العمل  الخطة  وضع  وأثنت املكسيك على      -٤٥
ذاته موريشيوس على  ورحبت باعتماد القوانني اليت جترم العنف املرتيل، وحثت يف الوقت           . هبا

  .وقدمت توصيات. حيد من االعتداء البدين والنفسي واللفظي  مباتعزيز محالت التوعية
أحرزته من تقدم يف تعزيـز ومحايـة حقـوق            ما وهنأت موناكو موريشيوس على     -٤٦

وطلبت . سيما حقوق املسنني، منذ الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل          وال اإلنسان،
وعن املوارد البشرية   اً   بقضايا الشيخوخة املنشأ حديث     عمل املرصد الوطين املعين    مات عن معلو

  .وقدمت توصية. املخصصة له
. ورّحب اجلبل األسود بإنشاء جلنة لرصد تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان             -٤٧

 األطفـال   وذكر أنه يشاطر الشواغل اليت أعرب عنها املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء            
 واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية بشأن عدد األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية الـيت             

  .وقدم توصيات. تفي باملعايري املطلوبة ال
وطنية حلقوق اإلنسان وآلية الرصـد      العمل  الخطة  بإطالق  وهنأ املغرب موريشيوس      -٤٨

عدة البيانات املتعلقة مبؤشرات حقوق    وطلب احلصول على معلومات عن وضع قا      . املتصلة هبا 
  .الدول اجلزرية الصغرية النامية، وقدم توصيةجتاه وأثىن على التزام موريشيوس . اإلنسان

وأشادت موزامبيق بإنشاء موريشيوس وزارة اإلدمـاج االجتمـاعي والـتمكني              -٤٩
ص ذوي  مع االرتياح بتعزيز حقوق املرأة والطفـل واألشـخا        اً  وأحاطت علم . االقتصادي
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خطة العمل الوطنية   و ،قانون تكافؤ الفرص  التظاهرة املوازية حول    اإلعاقة، وأثنت على تنظيم     
  .وقدمت توصية. حلقوق اإلنسان

والحظت ناميبيا أن موريشيوس تتمتع بنظام دميقراطي قوي وبإطار متني حلقـوق              -٥٠
  .اتوقدمت توصي. يف ذلك خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان  مبااإلنسان،

، وعلى اجلهود الرامية "موريشيوس جزيرة مستدامة"وأثنت نيبال على اعتماد سياسة     -٥١
والحظت التقدم املشجع   . إىل ضمان حقوق املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني        

  .وقدمت توصيات. يف زيادة مشاركة املرأة يف السياسة وصنع القرار
ذولة لتحسني حقوق املرأة ومكافحة العنـف القـائم   وأثنت هولندا على اجلهود املب     -٥٢

 العنف القائم علـى     هناءإالرامية إىل   على نوع اجلنس، وقالت إن التنفيذ الكامل خلطة العمل          
ودعت موريشيوس إىل تقدمي معلومات املتابعة      . نوع اجلنس من شأنه أن يشكل خطوة هامة       
  .دمت توصياتوق. املطلوبة إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري

لقضاء على مجيـع أشـكال      الرامية إىل ا  وأشارت سنغافورة إىل جهود موريشيوس        -٥٣
يف ذلك اجلزاءات املفروضة على عمل األطفال، والوحـدة           مبا العنف واإليذاء ضد األطفال،   

والحظت اجلهود املبذولة مـن     . املأوى للضحايا و العالج النفسي    اليت توفر احلكومية اخلاصة   
  .وقدمت توصيات. ق املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف القائم على نوع اجلنسأجل حتقي

وأثنت نيجرييا على النهج القائم على املشاركة الذي تبنته موريـشيوس يف إعـداد                -٥٤
أحرزته من تقدم يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عـرب            ملا أثنت على السلطات    كما .التقرير

  .وقدمت توصيات. من اجملاالتواسعة جمموعة 
وأثنت عمان على االلتزام املستمر بتعزيز اإلطار التشريعي واملؤسسي من أجل توفري              -٥٥

وأشارت إىل أن موريشيوس ملتزمة باالمتثال اللتزاماهتـا    . احلماية القانونية للجميع دون متييز    
 حقـوق  وأشارت إىل التركيـز علـى   . الدولية وبتنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان      

  .وقدمت توصية. األشخاص ذوي اإلعاقة واملساواة بني اجلميع وعدم التمييز
وأعربت الفلبني عن شعورها باالرتياح إزاء سن عدد من القوانني الرامية إىل تعزيـز         -٥٦

وهنأت موريشيوس باجلهود الرامية إىل محاية حقوق النساء        . اإلطار املعياري حلقوق اإلنسان   
سن واألشخاص ذوي اإلعاقة وأقرت بالتزام موريشيوس بالنهوض بقضية         واألطفال وكبار ال  
خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وأعربـت عـن         وضع  وأثنت على   . العمال املهاجرين 

  .وقدمت توصيات .التقدير إلشراف مكتب رئيس الوزراء على تنفيذها
تـشمل محايـة    وأثنت رواندا على سن موريشيوس تشريعات يف عدد من اجملاالت             -٥٧

وأثنت كذلك على اعتماد    .  ومكافحة االجتار باألشخاص   ،حقوق اإلنسان، وتكافؤ الفرص   
  .وقدمت رواندا توصيات. إطار السياسة الوطنية املعنية بنوع اجلنس
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والحظت السنغال التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عـن الـدورة األوىل               -٥٨
إىل التقدم الكبري احملرز يف تعزيز ومحاية حقوق        اً   أيض وأشارت. لالستعراض الدوري الشامل  

اإلنسان، الذي يتجلى يف شكل مبادرات من قبيل اعتماد خطة العمـل الوطنيـة حلقـوق                
اإلنسان، وإعادة هيكلة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واختاذ تدابري ملكافحة العنف القـائم             

  .وقدمت توصيات. على نوع اجلنس والعنف املرتيل
يف ذلك تنفيذ     مبا ،ومركزهاوأشادت سيشيل بالتقدم احملرز يف النهوض حبقوق املرأة           -٥٩

وقـدمت  . إطار السياسة اجلنسانية الوطنية وخطة العمل الوطنية ملكافحة العنـف املـرتيل           
  .توصيات

، يف  يف جمال الدميقراطية١٨املرتبة اً  مؤخراحتالهلاوهنأت سرياليون موريشيوس على   -٦٠
وذلك بعدما كانت يف الـسابق حتتـل        وحدة املعلومات التابعة جمللة إيكونوميست،      ف  تصني

ورحبت بالسياسات اليت اعتمدهتا موريشيوس واملؤسسات اليت أنشأهتا من أجل          . ٢٦املرتبة  
تلبية احتياجات الفئات الضعيفة، والتصدي للفقر، والتدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان،             

ق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة         والتصديق على اتفاقية حقو   
 .حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة             

  .وقدمت توصيات
 اورحبت نيوزيلندا باعتماد سياسة التعليم الشامل وجبميع اخلطوات الـيت اختـذهت             -٦١

لتحاق بالتعليم لألطفال ذوي اإلعاقة، بيد أهنا أشـارت         موريشيوس لتحسني تكافؤ فرص اال    
 وذكّرت نيوزيلنـدا بأهنـا أثـارت يف       . يتعلق بالتنفيذ   فيما تزال قائمة   ال إىل أن التحديات  

 مسألة استمرار املواقف التقليدية والقوالب النمطية بشأن دور املرأة يف األسـرة             ٢٠٠٩ عام
  .وقدمت توصيات .واجملتمع

سيما يف سياق     وال فينيا إىل التطورات اإلجيابية يف جمال محاية الطفل،       وأشارت سلو   -٦٢
يرد ذكر التثقيف بالصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف           مل االعتداء والعنف، ولكنها الحظت أنه    

  .وقدمت توصيات. املدارس
ونّوهت جنوب أفريقيا بتصديق موريشيوس على صكوك دولية وإنشاء آليات محاية             -٦٣

ببدء تنفيـذ خطـة     اً  ورحبت أيض . ن تعزيز حقوق الطفل ومحايتها والتمتع هبا      مؤسسية حتس 
  .وقدمت توصيات. العمل الوطنية حلقوق اإلنسان

وأشار جنوب السودان إىل اجلهود املبذولة صـوب إصـالح الـنظم الـسياسية                -٦٤
ورحـب بالتـصديق علـى    . والتشريعية، وزيادة مشاركة املرأة يف السياسة وصنع القـرار        

ربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          ال
  .وقدم توصية. األطفال يف املواد اإلباحية
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وأكدت موريشيوس، يف ردها على األسئلة اليتُ طرحت حىت اآلن، أمهيـة خطـة                -٦٥
 لتنفيذ اخلطة وأهنا سوف     العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وأفادت بأن اإلرادة السياسية قائمة        

إىل التدابري اليت اختذهتا للتصديق على الـصكوك        اً  وأشارت أيض . ختصص امليزانية الالزمة هلا   
  .عالقةزالت   ماسيما تلك اليت  والالدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان،

يل وأكدت من جديد أن أرخب    . وأكدت موريشيوس أمهية احترام سالمتها اإلقليمية       -٦٦
يتجزأ من أراضي مجهورية     الاً  شكل جزء يغو غارسيا وتروملني،    يفيه جزيرة دي    مبا شاغوس،

، ويتمتعون بـنفس    من مواطين موريشيوس  مواطنون  هم متاماً   وسكان شاغوس   . موريشيوس
ومن أجل حتسني رفاه سـكان شـاغوس،        . احلقوق اليت تتمتع هبا بقية مواطين موريشيوس      

نـازل  امل لبناء   يراضاألابري خاصة لصاحلهم، من قبيل منحهم       اختذت حكومة موريشيوس تد   
  ".صندوق رعاية سكان شاغوس"وإنشاء 

فني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة       لوفيما يتعلق بتوجيه دعوة دائمة إىل املك        -٦٧
 جمللس حقوق اإلنسان، أفادت موريشيوس بأهنا على الرغم من عدم توجيـه دعـوة            نيالتابع

تتمثـل يف   إحدى التوصيات الواردة يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان    فإن دائمة بعد 
وبالتايل، أفادت موريشيوس بأهنا سـتنظر يف       . دعوة هؤالء املكلفني بواليات إىل زيارة البلد      

  . توجيه هذه الدعوة الدائمة إىل املكلفني بواليات
 حقوق مجيع العمال املهـاجرين      وفيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية        -٦٨

وأفراد أسرهم، أشارت موريشيوس إىل أهنا بلد صغري حمدود املوارد، وبالتايل فلن تكون قادرة 
ت ذوأوضحت موريشيوس أهنا اخت. أفراد أسرهموعلى السماح باصطحاب العمال املهاجرين 

  . جمموعة من التدابري حلماية احلقوق املشروعة للعمال املهاجرين
توقـع علـى      مل وفيما يتعلق مبسألة ملتمسي اللجوء، أشارت موريشيوس إىل أهنا          -٦٩

 امللحق هبا، بيد أهنـا      ١٩٦٧  عام  وبروتوكول ١٩٥١  لعام الالجئني االتفاقية اخلاصة بوضع  
املساعدة الضرورية إىل األشخاص الذين يلتمسون اللجوء عن طريـق مفوضـية            اً  تقدم دوم 

  . األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 موريشيوس تأكيد املعلومـات     أعادتوفيما يتعلق بالعنف القائم على نوع اجلنس،          -٧٠

اليت سبق أن قدمتها وركزت على بعض األجزاء البارزة من خطة العمل الوطنيـة ملكافحـة           
  .العنف املرتيل، وقدمت معلومات مفصلة يف هذا الصدد

ان، قـدمت موريـشيوس     وبالنسبة إىل تدريب أفراد الشرطة على حقوق اإلنـس          -٧١
مكّيف وفق  على حقوق اإلنسان    للتدريب  يف ذلك منوذج      مبا معلومات عن التدابري املتخذة،   

  .االحتياجات
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تصدق بعـد     مل وتطرقت موريشيوس إىل حاالت االختفاء القسري، فأوضحت أهنا         -٧٢
مـن  اً   عدد على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري بالنظر إىل أن           

  . قبل اختاذ قرار التصديق،يزال قيد الدراسة  المسائل السياسة العامة
وفيما يتعلق بإصالح وسائط اإلعالم وحرية الصحافة، أشارت موريشيوس إىل أهنا             -٧٣

هذا الـسياق،     ويف .املشهد اإلعالمي هبدف إصالح قانون وسائط اإلعالم      اً  تستعرض حالي 
عن إصالح قانون وسائط اإلعالم هبدف وضع إطار مناسب         طلبت موريشيوس إعداد تقرير     

  .يف هذا اجملال
وفيما يتعلق مبسألة املتسربني من املدارس، أبرزت موريشيوس العديد من التدابري اليت              -٧٤

  . اختذهتا، وأبلغت عن حتقيق نتائج ملموسة
دمتها بشأن  وفيما يتعلق باألطفال، أشارت موريشيوس إىل املعلومات اليت سبق أن ق            -٧٥

  .مشروع القانون الشامل لألطفال، الذي هو قيد اإلعداد، وقدمت معلومات إضافية
كانـت قـد    وفيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أفادت موريشيوس بأهنا            -٧٦

  .  العديد من التدابري اليت اختذهتاةاالفتتاحيمالحظاهتا أبرزت يف 
لتأكد من أن التشريعات املتعلقة بالعمليـة       لتخذة  املواستفسرت إسبانيا عن التدابري       -٧٧

املواطنني تصريح  بأن شرط   وقوق اإلنسان   اللجنة املعنية حب  مع قرار   اً  ُعدلت متشي قد  االنتخابية  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٢٥للمادة  اً  يشكل انتهاك بانتمائهم العرقي والديين    

  .وقدمت توصيات. والسياسية
ؤسسات، وأثنـت   املتشريعات وإصالح   ال تايلند باجلهود الرامية إىل اعتماد       ورحبت  -٧٨

على بدء تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وعلى اجلهود املبذولة لزيادة الوعي العام              
. املنـاهج الدراسـية     ويف بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من خالل وسائط اإلعالم         

، وقـدمت  ٢٠١٥-٢٠١٢وطنية ملكافحة العنف املرتيل للفتـرة  وأشارت إىل خطة العمل ال   
  . توصيات

لدميقراطية، وعلى أنشطة بناء أواصـر األمـة        لوأثنت توغو على تعزيز موريشيوس        -٧٩
قـدرات اجلزيـرة ومواردهـا      وتدعيم احلريات واحلقوق األساسية لشعبها، على الرغم من         

 وإىل التصديق على الصكوك الدولية حلقـوق        وأشارت إىل اعتماد القوانني اجلديدة     .احملدودة
  .وقدمت توصية. اإلنسان

حبقـوق  وأثنت ترينيداد وتوباغو على التزام موريشيوس برفع مستوى الوعي العام             -٨٠
ورحبـت بـسن    . ، من خالل برامج التدريب والتعليم العايل      ملعاهدات الدولية اإلنسان وبا 

وقدمت . ، الذي ينص على تنفيذ نظام روما األساسي       القانون املتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية    
  .ترينيداد وتوباغو توصيات
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ورحبت مصر بسن تشريع جديد حيّسن كفالة محاية حقوق اإلنـسان يف جمـاالت         -٨١
  .وقدمت توصيات. تكافؤ الفرص واالجتار باألشخاص وتقدمي املساعدة القانونية

ة حلقوق اإلنسان، ورحبت بإنـشاء      وأشارت تركيا إىل انطالق خطة العمل الوطني        -٨٢
. جلنة رصد حقوق اإلنسان، واللجنة املعنية بتكافؤ الفرص وجلنة تقصي احلقـائق والعدالـة             

  .وقدمت توصيات
شريعات املتعلقة مبكافحة االجتـار باألشـخاص، واملـساعدة         تورحبت أوغندا بال    -٨٣

يق موريـشيوس علـى     وأثنت على تصد  . القانونية، وتكافؤ الفرص ومحاية حقوق اإلنسان     
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          

  .وقدمت توصيات. األطفال يف املواد اإلباحية
وحثت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية احلكومـة علـى مـنح               -٨٤

بالتعليقات يتصل    وفيما .عنف القائم على نوع اجلنس    األولوية للجهود الرامية إىل التصدي لل     
 االيت أدىل هبا وفد موريشيوس بشأن إقليم احمليط اهلندي الربيطاين، أفادت اململكة املتحدة بأهن             

 ١٨١٤  عامسيادهتا على هذا اإلقليم الذي مت التنازل عنه لربيطانيا يفيف أدىن شك ليس لديها 
  .وقدمت توصيات. وظل تابعاً هلا منذ ذلك احلني

اً وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء استغالل األطفال والكبار جنسي            -٨٥
 األشخاص على منت سـفن الـصيد يف امليـاه اإلقليميـة             متييزألغراض جتارية، وإزاء عدم     

ملوريشيوس بصفتهم ضحايا اجتار باألشخاص، وحالة األطفال الذين يعملـون يف ظـروف             
وأعربت عن أسفها لعدم كفاية     . ميادين الزراعة والبيع يف الشوارع واخلدمة املرتلية      خطرة يف   

  .وقدمت توصيات. موارد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
وركزت أوروغواي على اعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وإنشاء جلنـة      -٨٦

ن االنتهاكات اليت يرتكبها أفراد     احلقيقة والعدالة وسن تشريعات بشأن أمور منها اإلبالغ ع        
الشرطة وتكافؤ الفرص، واملساعدة القانونية، والتعديالت اليت أدخلت على القانون اجلنائي،           

  .وقدمت توصيات. واإلجهاض، ووضع آلية وطنية ملنع التعذيب
  إىل التقدم احملرز يف كفالة احلقوق واحلريات األساسية للجميع،         نام فييتوأشارت    -٨٧
من قبيل بـرامج التوعيـة       ما من خالل اعتماد قوانني جديدة، وبرامج وخطط عمل        سي ال

  .وقدمت توصية. حبقوق اإلنسان والتدريب عليها، وإنشاء جلنة تكافؤ الفرص
ورحبت بسن تشريعات   . وأثنت زامبيا على اإلطار املؤسسي والتشريعي ملوريشيوس        -٨٨

نون املتعلق بتكافؤ الفرص، وإنشاء جلنة تكافؤ       جديدة مثل القانون املتعلق حبقوق العمل والقا      
  .وقدمت توصية. الفرص ووزارة التكامل االجتماعي والتمكني االقتصادي

ز اإلطار التـشريعي واملؤسـسي      يتعزبصدد  وأشارت زمبابوي إىل أن موريشيوس        -٨٩
دية ل السياسات والربامج الرامية إىل كفالة قدر أكرب من التمتـع بـاحلقوق االقتـصا              يوتعد
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ورحبت بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        . واالجتماعية والثقافية 
 واتفاقيـة حقـوق     ،املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         

 وقدمت .األشخاص ذوي اإلعاقة ومبواءمة قوانينها الوطنية مع أحكام الربوتوكول واالتفاقية         
  .توصيات

وأثنت اجلزائر على عملية إجراء مشاورات شاملة مع أصحاب املصلحة اآلخرين يف              -٩٠
 اليت تأمل يف أن تزيـد       - ورحبت خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان     . إعداد التقرير الوطين  

 وبالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        - من تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
  .وقدمت توصيات. والت االختيارية التفاقية حقوق الطفلوالربوتوك

 االجتماعي والتمكني االقتصادي وإصـالح      التكاملورحبت أنغوال بإنشاء وزارة       -٩١
ورحبت باعتماد تشريعات تتعلق حبماية وتعزيـز حقـوق         . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   

  .وقدمت أنغوال توصية. عفةاإلنسان وباملساعدة القانونية املقدمة إىل الفئات املستض
ورّحبت األرجنتني بالتعديالت اليت أدخلتها موريشيوس على إطارهـا التـشريعي             -٩٢

 باآلليـة الوقائيـة   وأثنت على القانون املتعلق     . وباعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان     
وريشيوس الوطنية، الذي ينفذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وشجعت م         

  .وقدمت توصيات. على مواصلة إحراز التقدم يف هذا اجملال
وأشارت أرمينيا إىل بدء تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وإنـشاء جلنـة                -٩٣

سيما   وال ورحبت بالتدابري واملبادرات املتخذة من أجل محاية حقوق الطفل،        . تكافؤ الفرص 
فاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء       التصديق على الربوتوكول االختياري الت    

.  وتطوير االستراتيجية الوطنية حلماية الطفـل      ،األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     
  .وقدمت توصيات

ورحبت أستراليا باجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا احلكومة من أجل تعزيز إطار حقـوق               -٩٤
 إنشاء وظيفة أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان وتوفري         اإلنسان على الصعيد الوطين من خالل     

احلقيقـة   وجلنـة    ،املوارد له، واللجنة املعنية بتكافؤ الفرص، واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان         
وقـدمت  . وحثت احلكومة على مواصلة تنفيذ السياسات الشاملة ملسائل اإلعاقة        . والعدالة
  .توصيات

ديد من القوانني منذ الدورة األوىل لالستعراض الدوري        وأشارت بنن إىل اعتماد الع      -٩٥
ورحبت بوجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      . الشامل هبدف تعزيز محاية حقوق اإلنسان     

يبني أن تعزيز ومحاية حقوق       مبا عن اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص،      ملبادئ باريس، فضالً  اً  وفق
  . وقدمت توصيات.اإلنسان ميثالن أولوية من أولويات احلكومة

وأثنت بوتان على سن التشريعات اجلديدة بشأن محاية حقوق اإلنسان ومكافحـة              -٩٦
والحظت االجنازات اإلجيابية يف جماالت محايـة حقـوق املـرأة والطفـل             . االجتار بالبشر 
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واألشخاص ذوي اإلعاقة ومكافحة العنف املرتيل وتوفري التدريب للموظفني املكلفني بإنفـاذ   
. على بدء تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة العنـف املـرتيل          اً  وأثنت بوتان أيض  . القوانني

  .وقدمت توصية
وأشادت بوتسوانا بتنفيذ معظم توصيات الـدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري              -٩٧

بتعزيـز  اً  ورحبت أيـض  . سيما اإلصالحات التشريعية يف جمال حقوق اإلنسان        وال الشامل،
، وبالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل         مؤسسات حقوق اإلنسان  

وأثارت بوتـسوانا   . املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         
سيما القائم منه على أساس العرق واالستغالل اجلنسي واالجتـار            وال شواغل بشأن التمييز،  

  .وقدمت توصيات. باألشخاص
ورحبت بالـسياسات   . أشارت الربازيل إىل اجلهود الرامية إىل حتسني أداء الشرطة        و  -٩٨

العامة اليت تستهدف القضاء على الفقر واجلوع، أي برنامج القضاء على الفقر املدقع واخلطة              
  .وقدمت توصيات. وأعربت عن القلق إزاء حقوق املرأة والطفل. االستراتيجية لألمن الغذائي

 إىل العديد من التدابري املتخذة لتنفيذ احلقوق الـيت حتميهـا          فاسو ينابوركوأشارت    -٩٩
. الصكوك الدولية والوطنية املختلفة، وشجعت موريشيوس على االستمرار يف هذا االجتـاه           

 واستراتيجية وطنية من أجل محاية األطفال، وعلـى         وحثت موريشيوس على اعتماد تشريع    
مواصلة وخيفف من االكتظاظ،      مبا  واملعايري الدولية  استكمال بناء سجن جديد ميتثل للقواعد     

  .وقدمت توصيات. جيرم االغتصاب يف إطار الزواج  مباعملية تعديل القانون اجلنائي
ونوهت كمبوديا مع التقدير بالتقدم احملرز يف تنفيذ أكثرية التوصيات الصادرة عـن               -١٠٠

طة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان     ورحبت ببدء تنفيذ خ   . االستعراض الدوري الشامل السابق   
  .وقدمت توصية. وباملنهاج الوطين لوضع حد للعنف القائم على نوع اجلنس

وطلبت كندا معلومات عن حالة اخلطط الرامية إىل تعديل القانون اجلنائي لتجـرمي               -١٠١
عـن  يف ذلك معلومات      مبا االغتصاب يف إطار الزواج ونزع صفة اجلرمية عن املثلية اجلنسية،         

ورحبت خبطة العمل الوطنيـة     . التقدم احملرز، واخلطوات املتبقية واملهل الزمنية احملددة لإلجناز       
حلقوق اإلنسان، وبالتدابري الرامية إىل تعزيز التدريب يف جمال حقوق اإلنسان وتيسري احلصول  

شددت االستغالل اجلنسي لألطفال، و   حول  تقارير  الوأعربت عن القلق إزاء     . على املعلومات 
على أمهية تكثيف احلكومة التزامها بالربامج اليت حتمي األطفـال مـن العنـف واالعتـداء          

  . وقدمت توصيات. اجلنسيني
وأشادت كابو فريدي بتركيز موريشيوس على الدميقراطية وسيادة القانون وباعتماد            -١٠٢

تـصديق  ونوهت بال . ملؤسساهتاإمكانيات ذات شأن    إطار قانوين ومؤسسي متسق وتكريس      
على عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان وامتثال املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان ملبـادئ              
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وشجعت على إدماج املزيد من الصكوك الدولية يف القـانون احمللـي، وقـدمت              . باريس
  . توصيات
وس قوانني وأشارت تشاد إىل أنه باإلضافة إىل األحكام الدستورية، اعتمدت موريشي      -١٠٣

تتعلق حبماية حقوق اإلنسان والشكاوى املقدمة ضد الشرطة، واآللية الوقائية الوطنية، وتكافؤ 
وأشارت إىل أن تنفيذ التوصيات الواردة يف خطة العمـل  . الفرص، وتقدمي املساعدة القانونية 

ريشيوس بتنفيذ مو اً  وأشادت أيض . حتت إشراف جلنة معنية مبتابعة حالة حقوق اإلنسان       جارٍ  
  .وقدمت توصية. يكفل متتع مواطنيها حبقوق اإلنسان امم ،التفاقيات الدوليةل

وأثنت الصني على إجنازات موريشيوس يف جمال حقوق اإلنسان وعلـى اسـتقرار               -١٠٤
وسلطت الضوء على خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان من أجـل           .  فيها النظام الدميقراطي 

  .وقدمت توصية. واألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرينمحاية حقوق النساء واألطفال 
يراعي التوصيات   مباورحبت الكونغو باجلهود الرامية إىل تنفيذ اإلصالحات القانونية      -١٠٥

وأشادت بإنشاء جلنـة املتابعـة،      . الصادرة عن الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل      
وأعربـت  . لجنة املعنية بتكافؤ الفرص   ال، وإنشاء   خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان    ووضع  

عن االرتياح للمبادرات اليت اختذهتا احلكومة فمكنت من توعية املنظمات غـري احلكوميـة              
وأثنت على التعديالت الرامية إىل جعل      . والرابطات النسائية والفئات الضعيفة وقوات األمن     

  .التشريعات احمللية تتوافق مع الصكوك الدولية
يف ذلك إعادة هيكلة اللجنة       مبا ستاريكا بالتدابري التشريعية واملؤسسية،   وأشادت كو   -١٠٦

وشجعت احلكومة على   . الوطنية حلقوق اإلنسان وتنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان        
وقـدمت  . مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل القضاء على العنف املرتيل والعنـف اجلنـساين            

  .توصيات
 وخاصة تلـك    -  تنفيذ التدابري الرامية إىل منع التجاوزات      يفوارد كوتوالحظت    -١٠٧

 ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة والقصر، ومحاية الفئـات         - اليت يرتكبها أفراد قوات األمن    
موريـشيوس  "ورحبت بربنامج   . الضعيفة من العنف القائم على نوع اجلنس والعنف املرتيل        

دامة االقتصادية، وبالقانون املتعلق بتكافؤ الفرص يف       ، الرامي إىل كفالة االست    "جزيرة مستدامة 
  .وقدمت توصيات. قطاع العمل

وأثنت كوبا على اجلهود املبذولة يف تنفيذ توصيات الـدورة األوىل لالسـتعراض               -١٠٨
وأشادت بالتقدم احملرز يف . الدوري الشامل وبالتدابري املتخذة لضمان احلق يف التعليم والصحة

التكامـل  باجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر من خـالل إنـشاء وزارة             نظام العدالة، و  
  .وقدمت توصيات. االجتماعي والتمكني االقتصادي
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وأثنت اجلمهورية التشيكية على اعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وإنشاء             -١٠٩
. ساء واألطفـال  سيما ضد الن    ال وأثارت شواغل بشأن استمرار العنف املرتيل،     . هيئة الرصد 

  . وقدمت توصيات
. وأشادت مجهورية الكونغو الدميقراطية باعتماد قوانني جديدة وإنشاء مؤسـسات           -١١٠

ملكافحة العنف اجلنسي، وطلبت تقـدمي      " الرجال بصفتهم شركاء  "واستفسرت عن برنامج    
  .وقدمت توصيات. رتهامعلومات عن هيكل الربنامج وإد

 مـن محايـة   - جان واهليئات املؤسسية يف جماالت خمتلفةونوهت جيبويت بإنشاء الل    -١١١
 وشجعت على متابعة هذه     ، وفريق تنسيق من أجل جتنب التداخل      -القصر إىل تكافؤ الفرص     

وأشارت إىل األخذ بثقافة حقوق اإلنسان عن طريق برنامج التوعية الواسع           . اهليئات اجلديدة 
  .وقدمت توصيات. اص ذوي اإلعاقةالنطاق، ورحبت بالتزام موريشيوس الفعال باألشخ

وأشادت إكوادور باجلهود املبذولة لتنفيذ توصـيات الـدورة األوىل لالسـتعراض          -١١٢
الدوري الشامل والتصديق على الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك            

 املتعلـق ببيـع     األطفال يف الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        
وركزت على القوانني اجلديدة    . األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       

  .وقدمت توصيات. ملنع التمييز والعنف ضد املرأة
ونوهت أيرلندا باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا موريـشيوس منـذ الـدورة األوىل               -١١٣

لك إعادة هيكلة اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،          يف ذ   مبا لالستعراض الدوري الشامل،  
واعتماد قانون إلدماج نظام روما األساسي يف التشريع احمللي، ووضع خطة عمـل وطنيـة               

وأعربت عن القلق إزاء جترمي السلوك اجلنسي بني شخصني راشدين مـن            . حلقوق اإلنسان 
اإلعـالم، بيـد أهنـا    د مقترح مشروع قانون يتعلق بوسائط اوأثنت على إعد . نفس اجلنس 

ن من الوصول إىل املعلومات     شددت على افتقار موريشيوس يف الوقت احلاضر إىل قانون ميكِّ         
  .وقدمت توصيات. احلكومية
 مـع املكلفـني      كـامالً  وشجعت إستونيا موريشيوس على مواصلة التعاون تعاوناً        -١١٤

وشجعت موريـشيوس   . انجمللس حقوق اإلنس   التابعنيبواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      
عن االتـصال      فضالً ،على زيادة محاية حرية التعبري وحرية التجمع وحرية تكوين اجلمعيات         

. بشبكة اإلنترنت، وعلى مواصلة محاية حقوق الطفـل والقـضاء علـى العنـف املـرتيل               
  .توصيات وقدمت
نع وقمع  ة مل األمم املتحد وأثنت إثيوبيا على اعتماد وتنفيذ تشريعات نقل بروتوكول           -١١٥

وركـزت  . يف التشريعات احمللية واملعاقبة عليه، االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال  
  .وقدمت توصية. على اجلهود الرامية إىل تغيري املواقف السلبية جتاه اإلعاقة
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يتجلى ذلك    كما ورحبت فرنسا بالتزام موريشيوس بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،         -١١٦
على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكوالت االختيارية التفاقية         يف التصديق   
 املتعلـق بإعـادة     ٢٠١٢  عام سيما قانون   وال ،ورحبت باإلجنازات القانونية  . حقوق الطفل 

رحبت بتقـدمي     كما .هيكلة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، والسياسات املوجهة حنو النساء        
  . وقدمت فرنسا توصيات. ملدةالتقرير املرحلي ملنتصف ا

، الذي ينفذ بطريقة شـاملة      "موريشيوس جزيرة مستدامة  "ونوهت غابون مبشروع      -١١٧
وأشادت باجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز العنصري، وركزت على التدابري           . ودميقراطية

 إىل  ودعت اجملتمع الدويل ومفوضية حقوق اإلنـسان      . شاغوسجزر  املتخذة لصاحل سكان    
  .وقدمت توصيات. دعم اجلهود املبذولة لضمان احترام مستدام حلقوق اإلنسان

وطلبت أملانيا معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ حقوق اإلنسان لألطفـال ذوي              -١١٨
يف ذلك الرصد الفعال لسوء معاملتهم ومحايتهم من اإليذاء وإدماجهم يف اجملتمع              مبا اإلعاقة،

تفسرت عن كيفية اعتزام موريشيوس تنفيذ آليات تعزيز االسـتراتيجيات      واس. بصورة شاملة 
  .وقدمت توصية .املتعلقة بالعديد من قضايا حقوق اإلنسان

  . وردت موريشيوس على أسئلة إضافية  -١١٩
 من الدسـتور، أوضـحت   ١٦استعراض الفصل  الداعية إىل   فيما يتعلق بالتوصيات      -١٢٠

مييز، بيد أنه ينص على استثناء بالنسبة إىل قوانني األحوال  حيظر الت١٦موريشيوس أن الفصل 
طلبت إدراج هذه كانت قد املسلمة اجلالية وهلذا التدبري أسباب تارخيية، حيث إن  . الشخصية

يتم التوصل بعد إىل توافق يف اآلراء بني خمتلف املذاهب الفقهية             ومل .األحكام قبل االستقالل  
وشددت موريـشيوس   . لق بقانون األحوال الشخصية للمسلمني    يتع  فيما اإلسالمية يف البلد  
  . اخلصائص الثقافيةمراعاةعلى احلاجة إىل 

وفيما يتعلق مبسألة التمييز على أساس امليول اجلنسية، وعلى وجه التحديد عدم جترمي           -١٢١
 اللواط، أفادت موريشيوس بأن احلكومة عرضت مشروع قانون اجلرائم اجلنسية على الربملان،   

وعقـب  . ٢٠١٠  عـام بيد أهنا أرجأت النظر يف مشروع القانون يف أعقاب حل الربملان يف  
مبشروع قانون اجلرائم اجلنـسية بـسبب       اً   عدم املضي قدم   ٢٠١٣  عام تقرر يف  مشاورات،
أن احلكومة قررت تقـدمي     باً  إجراء املزيد من املشاورات بشأن هذه املسألة، علم       احلاجة إىل   

  .يقضي بأمور منها االغتصاب يف إطار الزواج) تعديل(مشروع قانون جنائي 
يتعلق باإلجراءات الرامية إىل تعزيز إمكانية احلصول على التعلـيم اجليـد،              فيما أما  -١٢٢

والتأكد من عدم حرمان األطفال الذين ختتلف لغة التعليم لديهم عن اللغة األوىل، أوضحت              
اً عض املـدارس االبتدائيـة وتـدرَّس أيـض        موريشيوس أن لغة الكريول هي لغة التعلم يف ب        

  . مادة بصفتها
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 وفيما يتعلق مبسألة االجتار باألشخاص، أشارت موريشيوس إىل التدابري املتخـذة،            -١٢٣
  .يف ذلك إنشاء جلنة تابعة ملكتب رئيس الوزراء تناط هبا معاجلة هذه املسألة مبا

 موريشيوس بأهنا رغم إلغاء هـذه       أما بالنسبة إىل مسألة عقوبة اإلعدام، فقد أفادت         -١٢٤
حىت حال دون التصديق      مما لذلك،اً  تعدل بعد الدستور وفق     مل العقوبة مبقتضى قانون عادي   

  .على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاآلن 
اخلطـة  شيوس مسألة اكتظاظ السجون، فقدمت معلومـات عـن          يوتناولت مور   -١٢٥

االستراتيجية العشرية اليت وضعتها للتصدي هلذه املسألة مبساعدة خبري استشاري من مكتب            
  . واجلرميةاملعين باملخدراتاألمم املتحدة 

نـف ضـد    ع لل وقدمت موريشيوس معلومات إضافية عن التدابري املتخذة للتصدي         -١٢٦
جيعل   مبا مشروع قانون الطفل  األطفال وأفادت بأهنا قررت إدراج العقاب البدين كجرمية يف          

  .مع اتفاقية حقوق الطفلأكثر القوانني تتوافق 
واختتمت موريشيوس كلمتها بتوجيه الشكر إىل مجيع أولئك الـذين شـاركوا يف               -١٢٧

وشـددت  . املناقشات، وأكدت للمجلس أهنا ستنظر جبدية يف مجيع املالحظات والتوصيات         
فكبلد متعدد األعراق واإلثنيات : املختلفة يف موريشيوس على أمهية احترام املمارسات الثقافية      

. ميكن ملوريشيوس أال تراعي االحتياجات واحلقوق الثقافية للجميع         ال والديانات والثقافات، 
وأضافت أهنا ستواصل سياسة التعاون النشط مع املنظمات الدولية ومؤسـساهتا يف جمـال              

  .حقوق اإلنسان

  **توصياتأو ال/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :أدناه بتأييد موريشيوساحلوار التفاعلي والواردة حتظى التوصيات املقدمة أثناء   -١٢٨

اختاذ اخلطوات الالزمة للتصديق على صكوك حقوق اإلنـسان           -١-١٢٨
  ؛)ليسوتو(االنضمام إليها  أوعالقة زالت   ماالرئيسية األخرى اليتالدولية 
التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ا إعادة النظر يف التصديق على        -٢-١٢٨

  ؛)إندونيسيا(املهاجرين وأفراد أسرهم العمال 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       السعي لالنضمام إىل      -٣-١٢٨

  ؛)نيجرييا(املهاجرين وأفراد أسرهم 

__________ 

 .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع        النظر يف التصديق على       -٤-١٢٨
  ؛)الفلبني(جرين وأفراد أسرهم العمال املها

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال  النظر يف االنضمام إىل   -٥-١٢٨
  ؛)كابو فريدي(املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع        النظر يف التصديق على       -٦-١٢٨
  ؛)١()فاسو بوركينا(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال االنضمام إىل النظر يف   -٧-١٢٨
  ؛)٢()تشاد(املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق            -٨-١٢٨
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام           

   ؛)رواندا(
النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع             -٩-١٢٨

  ؛)تونس(األشخاص من االختفاء القسري 
مواصلة بذل اجلهود للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع           -١٠-١٢٨

  ؛ )األرجنتني(األشخاص من االختفاء القسري 
ماية مجيع األشـخاص  حل النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية         -١١-١٢٨

  ؛)٣()فاسو بوركينا(من االختفاء القسري 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقيـة           -١٢-١٢٨

  ؛)٤()اجلبل األسود(حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقيـة           -١٣-١٢٨

  ؛)٥()سيشيل(فل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات حقوق الط
__________ 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق      التصديق على   " :خالل احلوار التفاعلي   تالوهتا   بالصيغة اليت وردت  التوصية   )١(
  ). بوركينا فاسو" (مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

أن تصبح طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق        : "أثناء احلوار التفاعلي  بالصيغة اليت وردت تالوهتا     التوصية   )٢(
  ).تشاد" (أفراد أسرهممجيع العمال املهاجرين و

حلمايـة مجيـع     االتفاقية الدولية    التصديق على   : "أثناء احلوار التفاعلي  بالصيغة اليت وردت تالوهتا     التوصية   )٣(
  ).بوركينا فاسو ("األشخاص من االختفاء القسري

ي الثالـث  التصديق على الربوتوكول االختيـار    : "أثناء احلوار التفاعلي  بالصيغة اليت وردت تالوهتا     التوصية   )٤(
  ).اجلبل األسود" (التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

التصديق على الربوتوكول االختيـاري الثالـث      : "أثناء احلوار التفاعلي  بالصيغة اليت وردت تالوهتا     التوصية   )٥(
  ).سيشيل" (التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
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النظر يف التصديق على اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة              -١٤-١٢٨
  ؛)أرمينيا(واملعاقبة عليها 

 النظر يف التصديق على االتفاقيـة اخلاصـة بوضـع الالجـئني             -١٥-١٢٨
  ؛)رواندا( وبروتوكوهلا ١٩٥١ لعام
ضمان احلماية القانونية جلميـع شـرائح       تعزيز جهودها ل  زيادة    -١٦-١٢٨

  ؛)كينيا(السكان 
 كفالة جتلي عدم التمييز ضد املرأة يف أحكام القـانون احمللـي،             -١٧-١٢٨
  ؛)كابو فريدي(يف ذلك يف سياق العملية احلالية إلصالح الدستور  مبا

مواصلة جهودها لوضع الصيغة النهائية ملشروع قانون الطفـل           -١٨-١٢٨
  ؛)إندونيسيا(ملان وعرضه على الرب

يف ذلك من     مبا مواصلة اجلهود اليت تبذهلا يف جمال محاية األطفال،         -١٩-١٢٨
خالل وضع الصيغة النهائية ملشروع قانون الطفل الرامـي إىل تعزيـز خمتلـف              

مع اتفاقيـة   يتماشى    مبا التشريعات املتعلقة حبقوق الطفل ومواءمة مجيع القوانني      
  ؛)ماليزيا(حقوق الطفل 

وضع الصيغة النهائية لالستراتيجية الوطنية مـن أجـل محايـة             -٢٠-١٢٨
  ؛)فريقياأجنوب (األطفال ومشروع قانون الطفل 

مجهورية (استكمال إجراء صياغة مشروع قانون الطفل واعتماده          -٢١-١٢٨
  ؛ )الكونغو الدميقراطية

مواصلة وضع اللمسات األخرية على عملية استعراض اإلطـار           -٢٢-١٢٨
ومنع هذه األشـكال    اً  ين حلظر مجيع أشكال بيع األطفال واستغالهلم جنسي       القانو

والتصدي هلا، وكفالة التنفيذ الفعال لإلطار من خالل أمور منها مواءمة األطـر             
تدابري مع  بترافقالقانونية والتنظيمية الوطنية مع الصكوك الدولية املصدق عليها،  

  ؛)مصر(وآليات ملزمة 
  ؛ )سيشيل(وتنفيذه ع قانون الطفل اعتماد مشرو  -٢٣-١٢٨
الواليـات  (ختصيص موارد كافية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان          -٢٤-١٢٨

  ؛)املتحدة األمريكية
 رصد حقوق اإلنـسان املكلفـة       للجنةختصيص املوارد الالزمة      -٢٥-١٢٨

 ،٢٠٢٠-٢٠١٢برصد تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان للفتـرة           
  ؛)جنوب أفريقيا(ها بصورة فعالة يضمن أداء مهام مبا
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يكفل محاية القـصر      مبا تعزيز التنسيق داخل املؤسسات اجلديدة      -٢٦-١٢٨
  ؛)جيبويت(واألشخاص ذوي اإلعاقة 

كفالة استمرارية تدابري خلق جمتمع أكثر مشولية وتعددية واتساق           -٢٧-١٢٨
  ؛)نيبال(

 جلميـع    حنو تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها       سعيالمواصلة    -٢٨-١٢٨
  ؛)زامبيا(املواطنني 

 من أجل حتسني السياسات والربامج الكفيلة اإلصالحاتمواصلة   -٢٩-١٢٨
  ؛)ليسوتو(بتعزيز حقوق اإلنسان كافة 

يعزز الوعي حبقوق اإلنسان      مبا االستمرار يف تنفيذ برامج التوعية      -٣٠-١٢٨
  ؛)نيجرييا(بني املواطنني يف البلد 

لتثقيف والتوعية حبقوق اإلنـسان لتـشمل   توسيع نطاق برامج ا   -٣١-١٢٨
  ؛)زمبابوي(مجيع شرائح السكان 

مجهورية (مواصلة وتكثيف برامج التعليم الشامل حلقوق اإلنسان          -٣٢-١٢٨
  ؛)الكونغو الدميقراطية

مواصلة اجلهود املتعلقة بالتثقيف حبقوق اإلنسان والتوعيـة هبـا            -٣٣-١٢٨
  ؛)اجلزائر(

 تبذهلا يف جمال التدريب على حقوق اإلنسان        مواصلة اجلهود اليت    -٣٤-١٢٨
سيما من خالل تنفيذ األحكام ذات الصلة من إعالن األمـم             وال والتثقيف هبا، 

  ؛)املغرب(املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان 
مطالبة اجملتمع الدويل بتقدمي املساعدة إىل مشروع إدماج حقوق           -٣٥-١٢٨

  ؛)الكويت(اهج الدراسية اإلنسان يف املن
تكثيف اجلهود الكفيلة بإدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان           -٣٦-١٢٨
  ؛)سرياليون(ج الدراسي الوطين ايف املنه
خططها الرامية إىل إدماج حقوق اإلنـسان يف منـاهج          مواصلة    -٣٧-١٢٨

  ؛)زمبابوي(املدارس االبتدائية والثانوية 
 إىل التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان،        الراميةاجلهود  مواصلة    -٣٨-١٢٨

سيما من خالل إدمـاج       وال وبناء القدرات، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،      
  ؛)أرمينيا(حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية 
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النظر يف توفري التثقيف والتدريب املناسـبني يف جمـال حقـوق              -٣٩-١٢٨
  ؛)الفلبني( بإنفاذ القوانني اإلنسان للموظفني احلكوميني واملوظفني املكلفني

 ،مواصلة التدريب وأنشطة التوعية يف جمال حقـوق اإلنـسان           -٤٠-١٢٨
  ؛)ديفوار كوت(سيما لصاحل قوات األمن  وال

يف  مواصلة تنفيذ التدابري املتخذة هبدف تكثيف اجلهود املبذولـة          -٤١-١٢٨
ـ             سؤولني جمال بناء القدرات وبرامج التدريب على حقوق اإلنسان لـصاحل امل

  ؛)بوتان(عن املسؤولني القضائيني والقانونيني  املكلفني بإنفاذ القوانني فضالً
ختصيص موارد كافية تعزز تنفيذ خطة العمل يف جمـال حقـوق              -٤٢-١٢٨

  ؛)أنغوال (٢٠٢٠-٢٠١٢اإلنسان للفترة 
اجليدة املتمثلة يف عقد مشاورات واسعة النطاق       تقاسم املمارسة     -٤٣-١٢٨

  ؛ )تونس(مع غريها من البلدان تقرير قبل إعداد ال
تبادل أفضل املمارسات يف جمال تنفيذ اخلطة الوطنيـة حلقـوق             -٤٤-١٢٨

  ؛)موزامبيق(إعداد تقرير االستعراض الدوري الشامل   ويفاإلنسان،
 ٢٠١٥-٢٠١٢مواصلة تعزيز الربنـامج احلكـومي للفتـرة           -٤٥-١٢٨
حة واملعوقني واإلدماج االجتمـاعي     حيسن احلالة يف جماالت مثل التعليم والص       مبا

  ؛)الكويت(للفئات الضعيفة 
  ؛)موناكو( لصاحل املسنني هوداجلمواصلة وتعزيز   -٤٦-١٢٨
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز محاية األطفال وحتسني رفاههم           -٤٧-١٢٨

  ؛)سنغافورة(
  ؛ )نيبال(مواصلة تعزيز املؤسسات الدميقراطية الوطنية   -٤٨-١٢٨
نشر التوصيات اليت ستقدم إىل موريـشيوس يف ختـام هـذا              -٤٩-١٢٨

  ؛)فاسو بوركينا(االستعراض على نطاق واسع 
تقدمي املعلومات املطلوبة إىل جلنة القضاء على التمييز العنـصري            -٥٠-١٢٨

  ؛ )هولندا(
النظر يف توجيه دعوة دائمـة إىل آليـة اإلجـراءات اخلاصـة               -٥١-١٢٨

  ؛)سيشيل(
  ؛)سلوفينيا( توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة النظر يف  -٥٢-١٢٨
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النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار               -٥٣-١٢٨
  ؛)٦()تونس(اإلجراءات اخلاصة 

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار              -٥٤-١٢٨
  ؛)٧()اجلبل األسود( جمللس حقوق اإلنسان نياإلجراءات اخلاصة التابع

تعزيز التدابري الرامية إىل منع التمييز على أساس العرق واألصل            -٥٥-١٢٨
  ؛ )بوتسوانا(اإلثين والقضاء عليه 

مواصلة مكافحة القوالب النمطية اجلنسانية ومجيع أشكال التمييز        -٥٦-١٢٨
  ؛)تونس(والعنف ضد املرأة 

ية حقوق املرأة من خـالل      الرامية إىل تعزيز ومحا   السياسات  دفع    -٥٧-١٢٨
  ؛)الربازيل(السياسات العامة اليت تنهض باملساواة بني اجلنسني يف البلد 

مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني والعمل على إزالـة مجيـع             -٥٨-١٢٨
احلواجز اليت حتول دون مشاركة املرأة الكاملة والنشطة يف مجيع جماالت احليـاة             

  ؛)أستراليا(
السياسات والتدابري املتعلقة بالنهوض باملساواة بني اجلنسني       تعزيز    -٥٩-١٢٨

البطالة مشكلة  االقتصادية بوصفه أداة فعالة حلل       - يف مجيع اجلوانب االجتماعية   
  ؛)نام فييت(والفقر 
 مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل النهوض حبقوق املرأة والطفل،          -٦٠-١٢٨
  ؛)اجلزائر(جمال مكافحة التمييز  ويف

مواصلة زيادة متثيل املرأة يف مجيع وظائف صنع القـرار علـى              -٦١-١٢٨
مع مقرر اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب        اً   يف املائة متشي   ٣٠الصعيد الوطين إىل    

  ؛)ناميبيا(األفريقي 
تعزيز مشاركة املرأة على قدم املـساواة يف الوظـائف العامـة              -٦٢-١٢٨

  ؛)إكوادور(
ىل القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز         تعزيز اجلهود الرامية إ     -٦٣-١٢٨

  ؛ )السنغال(والعنف ضد النساء واألطفال 

__________ 

توجيه دعوة دائمة إىل آلية املكلفني بواليات يف        : "أثناء احلوار التفاعلي  ردت تالوهتا   بالصيغة اليت و  التوصية   )٦(
  ).تونس ("إطار اإلجراءات اخلاصة

 توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف       : "أثناء احلوار التفاعلي  بالصيغة اليت وردت تالوهتا     التوصية   )٧(
  ).اجلبل األسود ("وق اإلنسان جمللس حقنيإطار اإلجراءات اخلاصة التابع
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 محاية حقوق الطفل عن طريـق اعتمـاد تـدابري           منظومةتعزيز    -٦٤-١٢٨
  ؛)بنن( إضافية
االستمرار يف معاجلة شواغل الفئات احملرومة واملستضعفني علـى           -٦٥-١٢٨

زيز حقوق اإلنـسان األساسـية      سبيل األولوية، من خالل الربامج الرامية إىل تع       
  ؛)الفلبني(

التعجيل بتحقيق املساواة يف ممارسة الفئـات احملرومـة حلقـوق        -٦٦-١٢٨
  ؛ )غابون(اإلنسان 
 اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة عدم تعرض أي شخص ةمواصل  -٦٧-١٢٨

يشمل األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة         مبا للتمييز من جانب الدولة،   
  ؛)إسبانيا(اإليدز /بشريةال

مواصلة اإلجراءات الكفيلة بتحسني عالج األطفـال املعـوقني           -٦٨-١٢٨
اإليـدز  /أو املصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         /واألطفال املتأثرين و  

  ؛)األرجنتني(
  ؛ )رواندا(مواصلة التصدي للعنف القائم على نوع اجلنس   -٦٩-١٢٨
 الرامية إىل القضاء على العنف املرتيل       مواصلة السياسات واخلطط    -٧٠-١٢٨

  ؛)إكوادور(والعنف ضد األطفال 
  اإلجيابية يف التصدي ملسألة العنف ضد املـرأة،        هوداجلمواصلة    -٧١-١٢٨
يف ذلك كفالة التنفيذ الفعال للتوصيات املقدمة من الربنامج الـوطين إلهنـاء         مبا

 ٢٠١١أكتوبر  /رين األول العنف القائم على نوع اجلنس الذي بدأ تنفيذه يف تش         
  ؛)ماليزيا(

 من أجل التنفيذ الكامل خلطة العمل من أجل إهناء         هوداجلتكثيف    -٧٢-١٢٨
  ؛)هولندا(العنف القائم على نوع اجلنس 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ خطة العمل الوطنية إلهناء العنف   -٧٣-١٢٨
  ؛)سنغافورة(ة بني اجلنسني بتعزيز املساوااً القائم على نوع اجلنس واملضي قدم

وتزويـدها    فعاالًاً  تنفيذ آليات محاية ضحايا العنف املرتيل تنفيذ        -٧٤-١٢٨
  ؛)إسبانيا(يلزمها من متويل  مبا

حتسني التركيز والشفافية يف التصدي للعنف القائم على نـوع            -٧٥-١٢٨
غ وزيادة  اجلنس من خالل اعتماد التدابري احملددة للتشجيع على املزيد من اإلبال          

التحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات والعقوبات هبـدف ردع مـرتكيب          
اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا        (العنف القائم على نوع اجلنس      

  ؛)الشمالية
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تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة ومنع العنف املرتيل والتـصدي            -٧٦-١٢٨
يلزم مـن     ما  ضحايا العنف املرتيل على    يف ذلك عن طريق كفالة حصول       مبا له،

سيما وسائل إعالـة      وال الدعم واخلدمات اليت متكنهم من ترك حاالت اإليذاء،       
  ؛)كندا(على حنو مستدام اً أنفسهم مالي

سـيما    والتعزيز التعاون مع اجملتمع املدين يف جمال العنف املرتيل،      -٧٧-١٢٨
ظام أكثر فعالية ملساعدة الـضحايا      العنف املرتيل ضد النساء واألطفال وإنشاء ن      

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
حتسني التدابري القائمة بشأن مكافحة العنـف ضـد األطفـال،             -٧٨-١٢٨

لكفالة االلتزام املنصوص عليه يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل           اً  أساسياً  بوصفه أمر 
  ؛)ملديف(وغريها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 

سيما بني املـوظفني      ال ت الرامية إىل إذكاء الوعي،    اختاذ املبادرا   -٧٩-١٢٨
يف   مبـا  الفنيني الذين يعملون يف هذا اجملال، بانتهاكات حقوق اإلنسان لألطفال،         

  ؛)الربازيل(ذلك االعتداء اجلنسي 
 مضاعفة اجلهود الرامية إىل مكافحة إساءة معاملـة األطفـال،           -٨٠-١٢٨
  ؛)أوروغواي(ومعاقبتهم وحماكمتهم  سيما بالتحقيق مع اجلناة وال

 الرامية إىل مكافحة االجتـار باألطفـال        هوداجلمواصلة وتعزيز     -٨١-١٢٨
  ؛)جنوب السودان(

يف ذلك    مبا تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص،        -٨٢-١٢٨
  ؛)بوتسوانا(معاجلة أسبابه اجلذرية، واستغالل النساء والفتيات 

ق اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملكافحـة االجتـار         إنشاء هيئة تنس    -٨٣-١٢٨
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(باألشخاص وأسوأ أشكال عمل األطفال 

االجتار باألشخاص عن   ملكافحة  توفري موارد كافية إلنفاذ القوانني        -٨٤-١٢٨
يف  مبا إذا ثبت جرمهم،  إدانتهم  طريق عمليات التحقيق مع اجلناة وحماكمتهم، و      

االسـتغالل اجلنـسي      أو  احلاالت اليت تنطوي على أعمال الـسخرة       ذلك يف 
  ؛)٨()الواليات املتحدة األمريكية(ألغراض جتارية 

االضطالع بالتدريب للوقوف على أعمـال التعـذيب لـصاحل            -٨٥-١٢٨
 ، واألطبـاء  ،املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ومكتب مدير النيابـات العامـة         

__________ 

االجتار ملكافحة  توفري موارد كافية إلنفاذ القوانني      : "أثناء احلوار التفاعلي  بالصيغة اليت وردت تالوهتا     التوصية   )٨(
باألشخاص عن طريق عمليات التحقيق مع اجلناة وحماكمتهم، وإدانتهم، مبا يف ذلـك يف احلـاالت الـيت                  

  ).الواليات املتحدة األمريكية ("تغالل اجلنسي ألغراض جتاريةتنطوي على أعمال السخرة أو االس
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وباإلضافة إىل ذلك، . ني يشاركون يف عملية االحتجاز وأي موظف ،وعلماء النفس 
  ؛ )٩()املكسيك(إنشاء آلية لتقدمي الشكاوى ومتابعتها 

ضمان التنفيذ الفعال للقوانني اجلديدة املتعلقة حبمايـة حقـوق            -٨٦-١٢٨
 ومعاقبة األعمال الوحشية اليت ترتكبها الشرطة       ،سيما آلية الوقاية    وال اإلنسان،

  ؛ )فرنسا(
 "حسن الـسرية والـسلوك    شهادات  "  بتعديل القانون املتعلق      -٨٧-١٢٨
  ؛ )إسبانيا(يعيق تأهيل املدانني السابقني وإعادة إدماجهم يف سوق العمل  ال مبا

لتعزيـز  التعجيل بعملية اعتماد مشروع قانون وسائط اإلعـالم         -٨٨-١٢٨
  ؛)١٠()سرياليون(حرية التعبري 

مل وتعزيز تنمية األنـشطة املـدرة       االستمرار يف خلق فرص الع      -٨٩-١٢٨
  ؛)ناميبيا(للدخل للنهوض بأحوال الفقراء 

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقـر، وكفالـة حـق        -٩٠-١٢٨
  ؛ )الصني(وتعزيز الوئام بني خمتلف اجملتمعات احمللية والسكن السكان يف الغذاء 

فقر وكذلك كفالة   مواصلة إحراز مزيد من التقدم يف مكافحة ال         -٩١-١٢٨
  ؛ )ترينيداد وتوباغو(وصول السكان على حنو مطرد إىل إمدادات املياه تيسري 
تعزيز التدابري الرامية إىل التخفيف مـن حـدة الفقـر املـدقع               -٩٢-١٢٨

  ؛)ديفوار كوت(
مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر املـدقع يف البلـد              -٩٣-١٢٨

  ؛)كوبا(
تبذله من جهود يف سـياق احلـق يف الـسكن             ما علىاحملافظة    -٩٤-١٢٨

  ؛ )جيبويت(
لصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف   ا التثقيف يف جمالالنظر يف تعميم      -٩٥-١٢٨

  ؛)سلوفينيا(املدارس وتوفري احلصول على وسائل منع احلمل للشباب 

__________ 

االضطالع بالتدريب للوقـوف علـى أعمـال    : "أثناء احلوار التفاعليبالصيغة اليت وردت تالوهتا    التوصية   )٩(
 وأي ، وعلمـاء الـنفس  ، واألطبـاء ،ني من قوات األمن، والنيابة العامةصالتعذيب لصاحل املوظفني املتخص   

وباإلضافة إىل ذلك، إنـشاء آليـة لتقـدمي الـشكاوى           .  االحتجاز اتون يف خمتلف عملي   موظفني يشارك 
  ).املكسيك" (ومتابعتها

التعجيل بعملية اعتماد مشروع قانون وسـائط       : "أثناء احلوار التفاعلي  بالصيغة اليت وردت تالوهتا     التوصية   )١٠(
  ).سرياليون ("اإلعالم يعزز حرية التعبري واحلريات الفردية



A/HRC/25/8 

29 GE.13-19167 

مواصلة اجلهود الراهنة الرامية إىل تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحـة            -٩٦-١٢٨
  ؛)مصر(اإليدز /س نقص املناعة البشريةفريو
اعتماد وتنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة             -٩٧-١٢٨

  ؛)تايلند(اإليدز، مع التركيز على الوقاية /البشرية
مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل زيادة تعزيز النظامني التعليمـي            -٩٨-١٢٨

  ؛)كوبا(والصحي 
لتعليم اليت تكفل عدم تسرب أي طفـل مـن          تعزيز سياسات ا    -٩٩-١٢٨

  ؛)ناميبيا(سباب هيكلية ألاملدرسة يف املرحلة االبتدائية 
سيما يف النظام التعليمي، عن طريـق اختـاذ           ال تكثيف اجلهود،   -١٠٠-١٢٨

التدابري اإلضافية الرامية إىل القضاء على ظاهرة تغيب بعض التالميذ عن املدرسة            
ة والثانوية، من أجل بلوغ األهداف املتوخـاة يف هـذا           خالل املرحلتني االبتدائي  

  ؛)عمان(البلد الصديق 
النظر يف اعتماد السياسات الرامية إىل تشجيع النساء والفتيات            -١٠١-١٢٨

يف ذلك التـدريب الـتقين واملهـين          مبا على اختيار جماالت غري تقليدية للتعليم     
  ؛)مصر(

لنساء والفتيات على اختيـار  اعتماد سياسات ترمي إىل تشجيع ا   -١٠٢-١٢٨
يف ذلك التدريب التقين واملهين ذو الصلة   مباجماالت غري تقليدية للتعليم والعمل،   

  ؛)نيوزيلندا(
 االستمرار يف زيادة معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني النـساء،           -١٠٣-١٢٨
  ؛)ناميبيا(الالئي يعشن يف املناطق الريفية النساء سيما يف أوساط  ال

توسيع نطاق األنشطة الرامية إىل تعزيز فرص احلـصول علـى             -١٠٤-١٢٨
سيما ضمان أال يكون األطفال الذين تكـون          وال التعليم اجليد جلميع األطفال،   

  ؛)كندا (لغتهم األوىل خمتلفة عن لغة التعليم يف وضع غري مؤاٍت
  ؛)جيبويت(تعزيز التعددية اللغوية عن طريق التعليم   -١٠٥-١٢٨
بذل املزيد من اجلهود لزيادة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقـة            -١٠٦-١٢٨

سـيما يف العمليـة االنتخابيـة         وال يف مجيع مستويات احلياة السياسية والعامة،     
  ؛)ملديف(

تكثيف اإلجراءات اإلجيابية اليت سبق أن اختذت من أجل حتسني            -١٠٧-١٢٨
  ؛)السنغال(الظروف املعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
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العمل على إتاحة تعليم ابتدائي وثانوي جماين وذي جودة وشامل            -١٠٨-١٢٨
جلميع األطفال ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مـع غريهـم مـن األطفـال               

  ؛)نيوزيلندا(
اختاذ ترتيبات إدارية تدعم اخلطوات املتعلقة حبقوق األشـخاص           -١٠٩-١٢٨

منـهم  سـيما     وال ،متتعهم هبذه احلقوق يف اجملتمع    ذوي اإلعاقة من أجل ضمان      
  ؛)تركيا(املعاقون األطفال 

يف ذلـك الـربامج       مبـا  مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنيـة،       -١١٠-١٢٨
اخلاصـة  االجتماعية اليت هتدف إىل االضطالع بأنـشطة اإلعـالم والتثقيـف            

لالتفاقيـة ذات   طبقـاً   باألشخاص ذوي اإلعاقة وتوفري احلماية االجتماعية هلم        
  ؛)كمبوديا(ها البلد الصلة اليت صدق علي

مواصلة الربامج اإلمنائية الرامية إىل زيادة مهـارات املـوظفني            -١١١-١٢٨
واملوظفني احلكوميني والعاملني يف املستشفيات وأفراد الشرطة على كيفية تقدمي          

عن األطفـال ذوي االحتياجـات        املساعدة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة فضالً     
  ؛)إثيوبيا(اخلاصة 
نظر يف تعميق التدابري املتخذة من أجل النـهوض باألوضـاع           ال  -١١٢-١٢٨

  ؛)١١()كابو فريدي(االقتصادية لألقليات العرقية  - االجتماعية
مواصلة اجلهود الراهنة الرامية إىل حتسني مصري سكان شاغوس           -١١٣-١٢٨

  ؛)غابون(
 يف وضع خطتـها اإلمنائيـة       "الشعب أوالً "احملافظة على فلسفة      -١١٤-١٢٨

  .)اينيجري(
وسوف تدرس موريشيوس التوصيات التالية وسترد عليها يف الوقت املناسـب،             -١٢٩

املزمع عقدها  يتجاوز الدورة اخلامسة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان          ال ولكن يف موعد  
  :٢٠١٤مارس /يف آذار

التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع            -١-١٢٩
  ؛)سرياليون(فراد أسرهم العمال املهاجرين وأ

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٢-١٢٩
  ؛ )أستراليا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

__________ 

النظر يف تعميق التدابري املتخذة من أجل النهوض        : "أثناء احلوار التفاعلي  بالصيغة اليت وردت تالوهتا     ة  التوصي )١١(
  ).كابو فريدي" (االقتصادية لألقليات العرقية اليت متثل سكان الكريول يف البلد - باألوضاع االجتماعية
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التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٣-١٢٩
  ؛)إستونيا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

لتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل        ا  -٤-١٢٩
  ؛)فرنسا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

من خالل التصديق على الربوتوكـول  اً  إلغاء عقوبة اإلعدام رمسي     -٥-١٢٩
ة والسياسية ودعـم    االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني       

لعمـل بعقوبـة    االختيـاري ل  وقـف   القرار اجلمعية العامة التايل الـداعي إىل        
  ؛)أملانيا( اإلعدام
الشروع يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد          -٦-١٢٩

  ؛)بنن(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق      الشروع يف التصديق على     -٧-١٢٩

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام           
  ؛)بنن(

حلماية مجيـع األشـخاص مـن        التصديق على االتفاقية الدولية       -٨-١٢٩
  ؛)فرنسا(االختفاء القسري 

ــع    -٩-١٢٩ ــة بوض ــة اخلاص ــى االتفاقي ــصديق عل ــئنيالت    الالج
  ؛)فرنسا( ١٩٥١ لعام
سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            -١٠-١٢٩

  ؛)توغو(
) التعليم (٢٤، و )إمكانية الوصول  (٩سحب حتفظاهتا على املواد       -١١-١٢٩
  ؛)أوروغواي) (حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية (١١و

 األشخاص  التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق       -١٢-١٢٩
  ؛)أستراليا(ذوي اإلعاقة 

النظر يف التصديق على اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة              -١٣-١٢٩
  ؛)إستونيا(واملعاقبة عليها 

 ١٩٥١  لعـام التوقيع على االتفاقية اخلاصة بوضـع الالجـئني     -١٤-١٢٩
  ؛)إسبانيا(١٩٦٧  لعاموبروتوكوهلا

كمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا    التصديق على اتفاق امتيازات احمل      -١٥-١٢٩
  ؛)إستونيا(
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التصديق على اتفاقية كامباال ووضع إطار قانوين مناسب للسياسة   -١٦-١٢٩
  ؛)أوغندا(اً العامة للتعامل بفعالية مع املشردين داخلي

بذل املزيد من اجلهود إلعادة النظر يف الدستور هبدف االعتراف            -١٧-١٢٩
الجتماعية والثقافية على قدم املساواة مع غريهـا        صراحة باحلقوق االقتصادية وا   

  ؛)أوروغواي(من احلقوق الدستورية 
منح العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            -١٨-١٢٩

والثقافية مرتبة قانونية تسمح بالتحجج بأحكامه مباشرة يف النظام القانوين احمللي           
  ؛ )أوروغواي(

  مـن الدسـتور    ١٦املـادة   من  ) ج)(٤(فقرة   ال إعادة النظر يف    -١٩-١٢٩
  ؛ )ترينيداد وتوباغو(يكفل عدم متييز هذه الفقرة ضد املرأة  مبا

توجيه دعوة دائمة إىل آليات حقوق اإلنـسان التابعـة لألمـم              -٢٠-١٢٩
  ؛)كوستاريكا(املتحدة 
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات            -٢١-١٢٩

  ؛)فرنسا(التابعني لألمم املتحدة اخلاصة 
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات            -٢٢-١٢٩

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان 
استكمال توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات التابعني لألمم           -٢٣-١٢٩

بعد اجلولة األوىل لالسـتعراض     فيه  النظر  عالن  وهو األمر الذي سبق إ    املتحدة،  
  ؛)تركيا(الدوري الشامل 

يف ذلك على الصعيد الدستوري، اليت قد تعترب          مبا إزالة القواعد،   -٢٤-١٢٩
  ؛ )كوستاريكا(من حظر التمييز، واختاذ تدابري عملية لتنفيذه إعفاًء 
رأة تعزيز إجراءات ملموسة تتصدى للحيف وتضمن مشاركة امل         -٢٥-١٢٩

يف اجملاالت االجتماعية والثقافية والسياسية والتنمية االقتصادية عن طريق برامج          
  ؛)املكسيك(العمل اإلجيايب 

االستمرار يف تعزيز مشاركة املرأة يف صنع القـرار واملـشاركة             -٢٦-١٢٩
عـن زيـادة      السياسية من خالل توفري املساعدة الالزمة وبناء القدرات، فضالً        

  ؛)تايلند(اً لنائبات يف الربملان تدرجيينسبة النساء ا
النظر يف األخذ بتدابري خاصة مؤقتة يف اجملاالت اليت تكون فيهـا        -٢٧-١٢٩

حمرومة وزيادة الوعي بـني الربملـانيني واملـسؤولني          أواً  ناقص  املرأة ممثلة متثيالً  
  ؛)مصر(احلكوميني بضرورة هذه التدابري 
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 االت اليت تكون فيها املرأة ممثلة متثـيالً       اختاذ تدابري خاصة يف اجمل      -٢٨-١٢٩
حمرومة وزيادة الوعي بني الربملانيني واهليئـات احلكوميـة األخـرى            أواً  ناقص

  ؛)أوغندا(
اعتماد تشريعات حتظر صراحة العقوبة البدنية، ومواصلة محالت          -٢٩-١٢٩

  ؛)أوروغواي(إذكاء الوعي باآلثار السلبية للعقوبة البدنية 
د من أن مشروع القانون اجلديد املتعلق بالشرطة واألدلـة          التأك  -٣٠-١٢٩

بالتنصيص على أن " معلومات مؤقتة "اجلنائية يتناول ممارسة االحتجاز على أساس       
ميكـن أن يـتم       ال االحتجاز الذي يتجاوز مهلة قصرية، حتدد مبوجب القانون،       

  ؛)اململكة املتحدة( إىل املشتبه فيه اًرمسيالتهمة توجيه بعد  إال
إلغاء الفصول الواردة يف القانون اجلنائي الـيت جتـرم النـشاط              -٣١-١٢٩

  ؛)أستراليا(اجلنسي بني شخصني من نفس اجلنس بالتراضي 
إلغاء جترمي سلوك األشخاص من نفس اجلـنس بـني شخـصني           -٣٢-١٢٩

  ؛)كندا(راشدين بالتراضي من القانون اجلنائي 
ئي الـذي جيـرم الـسلوك     من القانون اجلنا   ٢٥٠إلغاء الفصل     -٣٣-١٢٩

  ؛)أيرلندا(اجلنسي بني شخصني راشدين من نفس اجلنس 
  ؛)أيرلندا(سن تشريعات تستجيب لطلبات حرية اإلعالم   -٣٤-١٢٩
صياغة تشريع صارم مينع االعتداء على األطفال ذوي اإلعاقـة            -٣٥-١٢٩

مـن  يلـزم     ما غريهم من أفراد اجملتمع؛ وتوفري      أو واستغالهلم من جانب اآلباء   
  ؛)ملديف(التدابري ملساعدهتم يف السعي لالحتكام إىل القضاء 

عودة سكان أرخبيـل شـاغوس   الرامية إىل   مواصلة اإلجراءات     -٣٦-١٢٩
تـضمني  ، والنظر يف     األخرى املشردين من جزيرة دييغو غارسيا وجزر األرخبيل      

  .)١٢()املكسيك(هذه اإلجراءات عمليات جلرب الضحايا 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ات و مجيع االستنتاج   -١٣٠

ينبغي تأويلها على أهنا قـد        وال .أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل

__________ 

صلة اإلجراءات الرامية إىل عـودة سـكان        موا: "أثناء احلوار التفاعلي  بالصيغة اليت وردت تالوهتا     التوصية   )١٢(
، وتضمني هـذه اإلجـراءات   األخرىرخبيل األأرخبيل شاغوس املشردين من جزيرة دييغو غارسيا وجزر        

  ).املكسيك" (عمليات جلرب الضحايا
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
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