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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامــا املع ـ بالســتعراض الــدورف الشــاماجم املنش ـ وفق ـ ا لق ـرار ل ـ قــو
اإلنس ــا  1/5املـ ـ ر  18زيرا /يونيـ ـ 2007جم دورتـ ـ الةاني ــة والعشـ ـرين الفـ ـ ة م ــن  4إىل 15
أيار/مـ ــايو  .2015وأُجـ ــرف السـ ــتعراض املتعلـ ــق ـ ــلوف اقلسـ ــة الةالةـ ــة املعقـ ــودة يـ ــو  5أيـ ــار/
مـ ــايو  .2015وت ـ ـرأد وفـ ــد مـ ــلوف سـ ــعادة السـ ــيد د .ب .تيمبينـ ــو .واعتمـ ــد الفريـ ــق العامـ ــاجم
جلست العاشرة املعقودة يو  8أيار/مايو 2015جم التقرير املتعلق لوف.
 -2و  13كـ ــانو الةاا/ينـ ــاير 2015جم اختـ ــار ل ـ ـ قـ ــو اإلنسـ ــا موعـ ــة املقـ ــررين التاليـ ــة
(اجملموعة الةلثية) لتيسري استعراض ملوفجم وهم ينتمو إىل البلدا التالية :ألبانيا وكازاخستا وكينيا.
 -3ووفقـ ـا للفق ــرة  15م ــن مرف ــق القـ ـرار  1/5والفق ــرة  5م ــن مرف ــق القـ ـرار 21/16جم ص ــدرت
ملوف:
الوثائق التالية من أجا استعراض الة قو اإلنسا
(أ)

تقرير وط /عرض خطي وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/22/MWI/1؛

(ب) جتميــل للمعلومــات أعدت ـ املفوضــية الســامية حلقــو اإلنســا وفق ـ ا للفقــرة (15ب)
()A/HRC/WG.6/22/MWI/2؛
(ج) م ـ ـ ـ ــوجز أعدتـ ـ ـ ـ ـ املفوض ـ ـ ـ ــية الس ـ ـ ـ ــامية حلق ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ـ ــا وفقـ ـ ـ ـ ـا للفق ـ ـ ـ ــرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/22/MWI/3
 -4وأُ يلــإ إىل مــلوفجم عــن طريــق اجملموعــة الةلثيــةجم أائمــة أســكلة أعــدها ســلفا كــا مــن ســلوفينياجم
والس ـ ـويدجم وكينيـ ــاجم وليختنشـ ــتاينجم واملكسـ ــي جم واململكـ ــة املتحـ ــدة لييطانيـ ــا العدمـ ــا وأيرلنـ ــدا الشـ ــماليةجم
والنرويج .وهذه األسكلة متا ة علا املوأل الشبكي اخلارجي للستعراض الدورف الشاما.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكـ ـ ــر الوفـ ـ ــد أ مـ ـ ــلوف أـ ـ ــد ش ـ ـ ـ دت عمليت ـ ـ ـ سياسـ ـ ــيت سـ ـ ــلميت انتقـ ـ ــاليت  .ففـ ـ ــي
نيســا /أبريا 2012جم علــا إثــر وفــاة ال ـرئي الةالــو للــبلدجم تــوىل نائــب ال ـرئي م ــا الرئاســة .و
أيار/مــايو 2014جم عُقــدت أول انتخابــات ثلثيــة هــي األوىل مــن نوع ــاجم أف ــإ إىل انتخــاب رئــي
قبة ما بعد الستقللجم وأع اء اليملا جم ومستشارف احلكومات الحملية.
البلد اخلام
 -6ويس شـ ــد إطـ ــار قـ ــو اإلنسـ ــا العـ ــا بالدسـ ــتورجم الـ ــذف يقـ ــد أي ـ ـ ا اإلطـ ــار امل سسـ ــي
والتنفيــذفجم ف ـلا عــن الســتةناءات والقيــود واحلــالت ال ـ دــوز في ــا عــد التقيــد بــاحلقو  .ون ـ
الدســتور أي ـ ا علــا مبــادس السياســة الوطنيــة العامــة وعلــا شــرعة احلقــو ال ـ وفقــإ ب ـ التزامــات
ملوف الحملية واإلطار الدويل حلقو اإلنسا .
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 -7وت ــطلل ع ــدة م سس ــاتجم مة ــا وزارة الع ــدل وقن ــة ق ــو اإلنس ــا والل ن ــة القانوني ــة وديـ ـوا
املد ــاف ومفتش ــية السـ ـ و جم ب ــدور كب ــري ااي ــة ق ــو اإلنس ــا  .وأ ــادت وزارة الع ــدل وقن ــة ق ــو
اإلنســا عمليــة صـياغة خطــة العمــا الوطنيــة حلقــو اإلنســا جم بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإل ــائي.
وتوج ــد  105مندم ــات م ــن مندم ــات اجملتم ــل امل ــدا العامل ــة ق ــا ق ــو اإلنس ــا ت ــطلل بعم ــا
مكما لل ود ال تبذهلا احلكومة بش مسائا قو اإلنسا واحلوكمة الدميقراطية.
 -8وأـ ـ ــد سـ ـ ــعإ مـ ـ ــلوف جاهـ ـ ــدة إلتـ ـ ــاء الت ـ ـ ـ خر تقـ ـ ــدف تقـ ـ ــارير الدولـ ـ ــة الطـ ـ ــر  .ففـ ـ ــي
عــا 2012جم أــدمإ مــلوف تقريرهــا األويل إىل الل نــة املعنيــة قــو اإلنســا  .و عــا 2013جم
أـ ــدمإ تقريرهـ ــا األويل إىل الل نـ ــة األفريقيـ ــة املعنيـ ــةبامليةـ ــا األفريقـ ــي حلقـ ــو اإلنسـ ــا والشـ ــعوب
واليوتوك ــول امللحـ ــق ب ـ ـ املتعل ـ ـق ق ــو امل ـ ـرأة األفريقي ــة .و عـ ــا 2014جم أ ــدمإ التقريـ ــر املتعلـ ــق
باتفاأي ــة الق ــاء عل ــا ي ــل أش ــكال التميي ــز ض ــد امل ـرأة .و ع ــا 2015جم أ ــدمإ تقريره ــا ال ــدويل
اق ــامل للتق ــارير الةال ــو والراب ــل واخل ــام املتعل ــق باتفاأي ــة األم ــم املتح ــدة حلق ــو الطف ــا؛ وتقريره ــا
األويل بشـ ـ اليوتوك ــول الختي ــارف لتفاأي ــة ق ــو الطف ــا املتعل ــق ب شـ ـرا األطف ــال النزاع ــات
املسلحة واليوتوكول الختيـارف لتفاأيـة قـو الطفـا بشـ بيـل األطفـال واسـتبلهلم الببـاء و
املـواد اإلبا يــةجم ف ـلا عــن تقريرهــا األويل إىل الاــاد األفريقــي بشـ امليةــا األفريقــي حلقــو الطفــا
ورفاه ـ ـ  .ول ت ـ ـزال عملي ــة إع ــداد التق ــارير مس ــتمر ص ــو اتفاأي ــة مناه ــة التع ــذيب وغ ــريه م ــن
ضـ ــروب املعامل ـ ــة أو العقوب ـ ــة القاس ـ ــية أو اللإنس ـ ــانية أو امل ينـ ــةجم والع ـ ــد ال ـ ــدويل اخل ـ ــا ب ـ ــاحلقو
الأتصــادية والجتماعيــة والةقافيــةجم واتفاأيــة قــو األشــخا ذوف اإلعاأــةجم واتفاأيــة الق ــاء علــا
التمييز العنصرف.
 -9وتعك ــف احلكوم ــة عل ــا الند ــر التوص ــيات الـ ـ أ ــدم ا املق ــرر اخل ــا
البذاءجم عقب زيارت إىل ملوف متوز/يولي 2013جم ببية تنفيذها.

املعـ ـ ب ــاحلق

 -10و عــا 2012جم أُأــر أــانو اإلعاأــة الــذف يق ــي بكفالــة فــر متكافكــة ل شــخا ذوف
اإلعاأــة وب نشــاء صــندو اســتكماا للعاأــة .علــا أ هــذا الصــندو ف يُنشـ بعــد .وعلــا إثــر اليــا
وضـ ــل األطفـ ــال ذوف اإلعاأـ ــة عـ ــا 2011جم وضـ ــعإ خطـ ــة عمـ ــا وطنيـ ــة بش ـ ـ ال ـ ـيامج ال ـ ـ
تســت د األطفــال ذوف اإلعاأــة ببيــة تعزيــز التنس ــيق وضــل وتنفيــذ ال ـيامج الراميــة إىل الن ــوض
قو األطفال ذوف اإلعاأة.
ــرو إنس ــانية
 -11واختــذت عــدة خط ـوات للت كــد مــن أ األشــخا الحمت ـزين يعيشــو
وزودت ي ــل السـ ـ و بـ ـ دوات ط ــبن ك ربائي ــة ل ــما ص ــول السـ ـ ناء عل ــا ص ــت م
ولئق ــةُ .
اليوميــة مــن البــذاء املطبــو  .وأــد جــرا تعمــيم مراعــاة قــو اإلنســا مصــلحة السـ و امللويــة
ــال قــو
باعتبــار ذل ـ إج ـراءا ضــروريا حلدــر التعــذيب .وف ـلا عــن ذل ـ جم أصــب التــدريب
ــال
اإلنســا جــزءا مــن برنــامج التــدريب األساســي ملــو في الس ـ و  .وجــرا تو يــف عــامل
ي ــل الس ـ و  .ونُدم ــإ أي ــا مفتو ــة حلق ــو اإلنس ــا الس ـ و نف ــذت
الرفــاه الجتم ــاعي
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أثناءهــا بـرامج إلذكــاء الــوعي أوســان السـ ناء .ووضــعإ لـوائ صــو اإلفـراج بكفالــة باعتبــار
الس ـ ـ و  .ووض ــل س ـ ـ ا للسـ ـ ناء لتعق ــب ــالت مك ــو
ذلـ ـ إج ـ ـراءا لتقل ــي الكتد ــا
الس ناء ف ات تت اوز املدد الحمكو هبا علي م.
ودرب ض ــبان الش ــرطة عل ــا المتن ــاع ع ــن دارس ــة التع ــذيب والت ك ــد م ــن ا ـ ـ ا ق ــو
ُ -12
يــل ــالت التعــذيبجم ول ت ـزال اق ــود إلنشــاء
املشــتب فــي م .و َّق حقــإ و ــدة للمعــايري امل نيــة
ــال التكف ــا بالسـ ـ ناءجم ومب ــادس
ووض ــعإ مب ــادس توجي ي ــة
قن ــة الش ــكوا الش ــرطية جاري ــةُ .
توجي يــة لــدعم ال ــحاياجم وسياســة حلمايــة األطفــالجم وأعيــد الندــر دليــا تــدريب أف ـراد الشــرطة.
وس ــاهم وض ــل "ند ــا الزي ــارات م ــن أفـ ـراد ع ــادي " أي ـ ـ ا تقل ــي انت اك ــات ق ــو اإلنس ــا .
ويت ـ لف هــذا الندــا مــن أنــاد لي ـ جم مــن أيــادات ومســاعدين أــانوني ونســاءجم و ــيع م ـول
ب جراء زيارات غري معلنة إىل زنازين الشرطة ومساعدة الحمت زين املشتب في م علا تقدف شكاوا.
 -13وجتــرف األشــبال لتشــييد بنايــة ت ــم الشــعبة الت اريــة للمحكمــة العليــا بلــونتري .وجــرا
سـ ــإ دوائـ ــر بنـ ــاء أو تـ ــرميم مبـ ــاا ـ ــاكم درجـ ــة أوىل .والقصـ ــد هـ ــو متك ـ ـ اق ـ ــاز الق ـ ــائي مـ ــن
تو يــف  40أاضــي ا مــن أ ــاة الحمكمــة العليــا املســتقبا القريــب .و ــة الي ـ ا  11أاض ـي اســتكنا
و 22أاضيا من أ ـاة الحمكمـة العليـا .وعُـ أاضـيا مـن أ ـاة السـتكنا و 10مـن أ ـاة الحمكمـة
العليـ ــا الف ـ ـ ة مـ ــن  2012إىل  .2014و عـ ــا 2014جم عُ ـ ـ  57مـ ــن أ ـ ــاة الدرجـ ــة الةالةـ ــة
وأحلقوا قار عمل م املناطق الريفية.
 -14ويعكــف اق ــاز الق ــائيجم بالتعــاو مــل مديريــة النيابــة العامــةجم علــا إدــاد ندــا إلدارة الق ــايا
لزيادة الفعالية معاقة ملفات الق ايا اقنائيةجم ومن مث تقلي الت خر البإ الق ايا.
 -15ولتيسـ ــري تنفيـ ــذ أـ ــانو رعايـ ــة واايـ ــة وأ ـ ــاء األطفـ ــال لعـ ــا 2010جم دـ ــرف وضـ ــل ل ـ ـوائ
تنديميــةجم ف ـلا عــن خطــة بشـ تكــاليف التنفيــذ لتسـ يا تعبكــة املـوارد وتنفيــذ القــانو تنفيــذا فعليـا.
ووضــعإ خطــة اس ـ اتي ية إلعــادة ت هيــا األطفــال الــذين يعيشــو
وتُــرجم القــانو إىل لبــات ليــةُ .
تمعاهتم وأسرهم.
ويعملو الشوارع وإعادة إدماج م
 -16وكشـ ــفإ دراسـ ــة أُجريـ ــإ عـ ــا  2014عـ ــن العنـ ــف ضـ ــد األطفـ ــال والشـ ــابات أ الفتيـ ــا
والفتيات يتعرضو للساءات البيإ و املدرسة .وأد أُطلقإ خطة وطنية للتصدف هلذا الوضل.
 -17و عا 2010جم بدأ العما بن ج متعلق بـ دارة الق ـايا .وسـ ا هـذا الـن ج صـول األطفـال
علا خدمات متعددة بف ا اس إ الة الق ـايا ومتابعت ـا .وأدت شـل الـيامج والسياسـات اخلاصـة
باألطفـ ــال إىل تطـ ــورات مةـ ــا موعـ ــة األدوات ال ـ ــرورية لتنميـ ــة األطفـ ــال سـ ــن مبكـ ــرةجم واملبـ ــادس
التوجي ي ــة ملق ــدمي الرعاي ــة لتحدي ــد األطف ــال ذوف ال تياج ــات اخلاص ــة ودعم ــمجم ودلي ــا الت ــدريب
الشاما لتنميـة األطفـال سـن مبكـرة والـذف يتنـاول مسـائا متعلقـة قـو األطفـال والنسـاءجم واملعـايري
الــة ضــعف .وتعكــف
الــدنيا لتحس ـ النوعيــة تقــدف اخلــدمات لليتــاما وغــريهم مــن األطفــال
احلكوم ــة عل ــا وض ــل مب ــادس توجي ي ــة ملق ــدمي الرعاي ــة فيم ــا ـ ـ عملي ــة "نـ ـوادف األطف ــال" ومراك ــز
اخلدمات املتكاملة واملستشفيات الحمليةجم ال تتي خدمات شاملة ل حايا النت اكات.
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 -18واض ــطلعإ احلكوم ــة ب ــادرات للوأاي ــة م ــن عم ــا األطف ــالجم ل ــإ ض ــما أم ــن ال ــدخا
ل س ــرجم وادي ــد األطف ــال دو احل ــد األد للس ــن ال ــذين ي ـ دو أعم ــالا فوف ــة باملخ ــاطرجم وإع ــادة
ت هيــا األطفــال ملــنع م مــن العــودة إىل العمــاجم واحلمايــة مــن خــلل إدارة املخــاطرجم واــلت إذكــاء
الــوعيجم وإأامــة مفتشــيات تعــأل بعمــا األطفــال لتحديــد األطفــال العــامل جم والدعايــة لتبيــري املواأــف
إزاء عم ــا األطف ــالجم و اكم ــة املسـ ـ ول ع ــن عم ــا األطف ــالجم وتند ــيم أي ــا مفتو ــة بشـ ـ عم ــا
األطفــالجم وإأامــة قــا أهليــة بش ـ عمــا األطفــال .ويت ــمن املــن ج الدراســي املر لــة البتدائيــة
مادة عن امل ارات احلياتية متكن األطفال من ااية أنفس م من انت اكات قوأ م.
 -19وللن ــوض ق ــو النس ــاء والفتي ــاتجم ُسـ ـنَّإ القـ ـوان التالي ــة :أ ــانو ترك ــة املت ــو (الوص ــية
واملـ ـ ـريا واحلماي ـ ــة) لع ـ ــا 2011جم وأ ـ ــانو املس ـ ــاواة بـ ـ ـ اقنسـ ـ ـ لع ـ ــا 2013جم وأ ـ ــانو ال ـ ــزواج
والطــل والعلأــات األس ـرية لعــا 2015جم وأــانو الجتــار بالبشــر لعــا 2015جم وجــرا تبس ــيط ا
وتر ت ا إىل لبت ليت .
 -20وأــد الوفــد معلومــات مفصــلة عــن اس ـ اتي ية مــلوف الةانيــة املتعلقــة بــالنمو والتنميــةجم وهــي
عبــارة ع ــن خطــة متوس ــطة األجــا للف ـ ة 2016-2011جم هتــد إىل تولي ــد الةــروة وتقل ــي الفق ــر
عن طريق النمو الأتصادف املستدا وتنمية اهلياكا األساسية.
 -21و كــانو األول/ديســمي 2011جم اعتُم ــدت خطــة الس ـ اتي ية الوطني ــة املتعلقــة بف ــريود
نق ـ ـ املناع ـ ــة البش ـ ـرية/اإلي ـ ــدزجم للفـ ـ ـ ة  .2016-2011وهت ـ ــد اخلط ـ ــة إىل تقل ـ ــي اإلص ـ ــابات
اقدي ــدة بنس ــبة  20املائ ــةجم وإص ــابات األطف ــال بنس ــبة  30املائ ــةجم ووفي ــات األطف ــال املرتبط ــة
باإليـ ــدز بنسـ ــبة  50املائـ ــةجم وإصـ ــابات البـ ــالب بنسـ ــبة  15املائـ ــةجم ووفيـ ــات البـ ــالب املرتبطـ ــة
باإليدز بنسبة  8املائة.
ـ ــال الصـ ــحة واحلقـ ــو اقنسـ ــية واإل ابيـ ــة
 -22واحلكوم ــة ملتزمـ ــة بتقـ ــدف خـ ــدمات شـ ــاملة
بـ ــالتوازف مـ ــل التقيـ ــد بسياسـ ــات دوليـ ــة وإأليميـ ــة ووطنيـ ــة ذات صـ ــلة .وذكـ ــر الوفـ ــد أ ـ ــة تراجع ـ ـا
بنسبة  50املائة وفيات األطفال.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -23خـلل احلـوار التفـاعليجم أدىل  74وفــدا ببيانـاتجم فيمــا يلـي ملخصــات عن ـا .وتــرد
الةاا من هذا التقرير التوصيات املقدمة أثناء احلوار.

الفــرع

ـال التصـديق علـا صـكو قـو اإلنسـا
 -24ول دإ كوت ديفوار اق ود الـ بُـذلإ
الدولي ــة مة ــا اليوتوك ــول الختي ــارف لتفاأي ــة ق ــو الطف ــا بشـ ـ اشـ ـ ا األطف ــال املنازع ــات
املســلحةجم عــا 2010جم ول دــإ وجــود عــدة سياســات حلمايــة األشــخا ال ــعفاءجم ل ســيما
اخلطة الوطنية ل طفالجم .2018-2014
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 -25ول د ــإ كوب ــا التح ــديات الأتص ــادية الجتماعي ــة الكب ــرية الـ ـ تواج ــا م ــلوف .ول د ــإ
أي ـا اق ـود الراميــة إىل اسـ اايــة قــو اإلنســا جم منوهـةا بعمــا ديـوا املدــاف وقنــة قــو اإلنســا
والل نة القانونية .وأثنإ علا التزا احلكومة كافحة فريود نق املناعة البشرية/اإليدز.
 -26وذكــرت وريــة الكونبــو الدميقراطيــة أ علــا مــلوف بــذل مزيــد مــن اق ــود للتبلــب علــا
بعـ املمارســات التقليديــةجم والــتمكن فعـلا مــن ا تـواء انتشــار فــريود نقـ املناعــة البشـرية/اإليــدزجم
واقيق املساواة ب اقنس جم واس ااية األطفالجم وضما األمن البذائي للسكا .
 -27ور بــإ الــدا ر بقبــول التوصــيات بالتصــديق علــا اليوتوكــول الختيــارف لتفاأيــة مناه ــة
التع ــذيب وغ ــريه م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو اللإنس ــانية أو امل ين ــةجم ول د ــإ أ
اليوتوكــول الختيــارف ــدد موعــة مــن األدوات العمليــة عــن كيفيــة منــل التعــذيب وســوء املعاملــة.
وأوضحإ أ مبادرة اتفاأية مناه ة التعذيب مستعدة ملساعدة ملوف صو هذه املس لة.
 -28وأثن ـإ مص ــر عل ــا م ــلوف لل ــدور البن ــاء ال ــذف أام ــإ ب ـ تل ــف امل سس ــات ااي ــة ق ــو
اإلنسا ملوف .وشـ عإ مصـر مـلوف أي ـ ا علـا امل ـي أـدم ا سياسـاهتا الراميـة إىل تعزيـز متكـ
املرأة شل اجملالت الجتماعية الأتصاديةجم ف لا عن مكافحة اهرة أطفال الشوارع السلبية.
 -29ول د ــإ إثيوبي ــا بارتي ــا أ م ــلوف بس ــبيل ا إىل اقي ــق األه ــدا اإل ائي ــة ل لفي ــة بش ـ
مكافحة فريود نق املناعـة البشـرية/اإليـدز وامللريـا وغري مـا مـن األمـراضجم وبشـ تقلـي وفيـات
األطفــالجم وكــذل بش ـ متابعــة الفقــر .وأثنــإ إثيوبيــا أي ـ ا علــا مــلوف إلطلأ ــا عــا 2012
مبــادس توجي يــة خاصــة بالقطــاع الزراعــيجم واسـ اتي ية مكافحــة فــريود نقـ املناعــة البشـرية/اإليــدز
للف ة ل عا .2017
 -30وشـ ـ عإ الب ــابو م ــلوف عل ــا اس ــتكمال الت ــدابري الـ ـ اخت ــذت م ــن أج ــا ق ــو املـ ـرأةجم
ل ســيما ضــما اعتم ــاد اليملــا مشــروع أ ــانو الــزواج والطــل والعلأ ــات األس ـرية واس ـ متةي ــا
املرأة اليملا و اهليكات احلكومية.
 -31وأعرب ــإ أملاني ــا ع ــن خيب ــة أمل ــا م ــن اس ــتمرار التميي ــز عل ــا أس ــاد املي ــا اقنس ــي واهلوي ــة
اقنســية ولعــد وجــود أف إصــل للتش ـريل املتعلــق بــاللجك  .وأعربــإ أملانيــا أي ـا عــن القلــق إزاء
الوضل الس و ومراكز ال ت از.
 -32ول دــإ غانــا بارتيــا ســن أــانو املســاواة ب ـ اقنس ـ ؛ لكن ــا أالــإ إتــا تشــاطر فريــق
األم ــم املتح ــدة القط ــرف فيم ــا أع ــرب عنـ ـ م ــن أل ــق إزاء بـ ـ ء عملي ــات مراجع ــة بعـ ـ السياس ــات
والصكو التشريعيةجم ل سيما القانو املتعلق بالسحر.
 -33وهنـ ـ الكرس ــي الرس ــويل م ــلوف عل ــا العمليتـ ـ النتق ــاليت السياس ــيت الس ــلميت اللت ــا
ش ـ ـ دلا البل ــد من ــذ الس ــتعراض ال ــدورف الش ــاما ع ــا 2010جم ل س ــيما عق ــد أول انتخاب ــات
ثلثي ـ ـ ــة ه ـ ـ ــي األوىل م ـ ـ ــن نوع ـ ـ ــا أيار/م ـ ـ ــايو  .2014وأث ـ ـ ــأل عل ـ ـ ــا م ـ ـ ــلوف أي ـ ـ ـ ـا لعتماده ـ ـ ــا
أانو  2012املتعلق باإلعاأة.
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 -34وش ـ عإ هنــدوراد مــلوف علــا مواصــلة تقــدم ا امل سســي والــدميقراطي .وش ـ عت ا أي ـا
ــالت مة ــا التعل ــيم
عل ــا مواص ــلة اخت ــاذ الت ــدابري اللزم ــة للق ــاء عل ــا الفـ ـوار بـ ـ اقنسـ ـ
والصحة والزراعةجم وتنفيذ القانو املتعلق باإلعاأة أأرب وأإ دكن.
 -35ور بــإ ليســلندا باعتمــاد مشــروع أــانو الــزواج والطــل والعلأــات األس ـرية وأثنــإ علــا
مــلوف لعتمادهــا أــانو املســاواة بـ اقنس ـ  .و ةــإ مــلوف علــا إلبــاء أ كــا القــانو اقنــائي
ال ـ جتــر الســلو التفــاأي ب ـ بــالب مــن نف ـ اقــن جم وإلبــاء الق ـوان األخــرا ال ـ متيــز ضــد
املةليات واملةلي جنسي ا ومزدوجي امليا اقنسي ومبريف اهلوية اقنسية واخلناثا.
 -36وأثنإ إندونيسيا علا ملوف إل رازها تقـدما ـال إعمـال قـو السـكا عـن طريـق إرسـاء
تع ــاو بـ ـ امل سس ــات وإجـ ـراء إص ــل ات أانوني ــة ملواءم ــة التشـ ـريعات الوطني ــة م ــل التفاأي ــات الدولي ــة.
وأعربإ إندونيسيا أي ا عن سرورها إذ أ اطإ علما بصياغة مشروع أانو الجتار باألشخا .
 -37ور ب ــإ إيطالي ــا باش ـ ا م ــلوف مكافح ــة املمارس ــات ال ــارة مة ــا زواج األطف ــال املبك ــر
والقسرف وتشوي األع اء التناسلية للنا جم وش عإ ملوف علا تكةيف العما هبذا اخلصو .
 -38وش ـ ـ عإ كيني ــا مـ ــلوف عل ــا اس ــتكمال صـ ــياغة خط ــة العم ــا الوطنيـ ــة حلق ــو اإلنسـ ــا
وامل ــي أــدما تــدار الت ـ خر تقــدف تقــارير الدولــة الطــر ال ـ فــات موعــد تقــدمي ا واملتعلقــة
ختلف صكو قو اإلنسا .
ــالت ش ــل واللتـ ـزا بتقوي ــة الأتص ــاد ع ــن طري ــق
 -39ول د ــإ الكوي ــإ تنفي ــذ مش ــاريل
الس ـ اتي ية الةانيــة للنم ــو والتنميــة .ونوهــإ الكوي ــإ أي ـ ا بــاللتزا ب ــدا الرفــاه وكفالــة النم ــو
املستدا وتعزيز اهلياكا األساسية باعتبار ذل سبيا لتقلي الفقر.
 -40ونوه ــإ ليبي ــا ب ــاق ود ال ـ ب ــذلت ا م ــلوف لتعزي ــز وااي ــة ق ــو الطف ــا ع ــن طري ــق خط ــة
العما الوطنية للق اء علا عما األطفال وزواج األطفـال .وأعربـإ ليبيـا أي ـا عـن تقـديرها لل ـود
الرامية إىل تعزيز التنمية الأتصادية والجتماعيةجم ا ذل اس اتي ية النمو والتنمية الةانية.
 -41وهنـ ت لكســمبورو مــلوف علــا التقــد الجتمــاعي الأتصــادف الــذف ققتـ وأثنــإ علــا
البل ــد لعتم ــاده اس ـ اتي ية النم ــو والتنمي ــة الةاني ــة .عل ــا أت ــا ل د ــإ اس ــتمرار ع ــد املس ــاواة ب ـ
اقنس بالرغم من التدابري ال اختذت للن وض قو املرأة ومكافحة العنف ضدها.
 -42وأعرب ــإ مدغش ــقر ع ــن ارتيا ــا لعتم ــاد الق ــانو املتعل ــق باإلعاأ ــة وأ ــانو املس ــاواة بـ ـ
اقنس وعدة أوان متصلة بتعزيز واايـة قـو الطفـا .وشـ عإ مدغشـقر مـلوف علـا مواصـلة
هذه اق ود ل ما التمتل الكاما قو اإلنسا .
 -43ول دــإ موريتانيــا التصــديق علــا صــكو حلقــو اإلنســا جم كمــا ل دــإ اإلصــل ات
عل ــا اإلط ــار الق ــانوا ل ــما النس ـ ا م ــل مع ــايري ق ــو اإلنس ــا  .وذك ــرت أ ه ــذه األعم ــال
تش د علا التزا ملوف الدويل واخللقي قو اإلنسا .
8/33

GE.15-12190

A/HRC/30/5

 -44وذك ـ ــرت موريش ـ ــيود ب ت ـ ــا س ـ ــبق هل ـ ــا أ أوص ـ ــإ ب ـ ــالندر إمكاني ـ ــة الن ـ ــوض ب ـ ــالتعليم
والتــدريب امل ني ـ وتعزيزلــا ببيــة تقلــي العــدد الكبــري مــن األطفــال الــذين يتس ـربو مــن املدرســة.
وشكرت ملوف علا أبول توصيت ا و ةت ا علا امل ي أدما مةا هذه املبادرات.
 -45ور بـ ــإ املكسـ ــي بـ ــاق ود ال ـ ـ بـ ــذلت ا مـ ــلوف علـ ــا الصـ ــعيد التش ـ ـريعيجم منوه ـ ـةا بسـ ــن
التش ـريل املتعلــق باألطف ــال واملســاواة ب ـ اقنس ـ والتعلــيمجم لكن ــا ل دــإ أي ـ ا أوج ـ أص ــور
ــالت مةــا احلصــول علــا املعلومــات والس ـ و  .ونوهــإ أي ـ ا بــاق ود ال ـ يبــذهلا البلــد لتقــدف
تقارير إىل هيكات املعاهدات.
 -46ور ــب اقبــا األســود باعتمــاد أــانو املســاواة ب ـ اقنس ـ الــذف يعــر مصــطل "التمييــز
ضـد املـرأة" ويــن علـا دــر "املمارســات ال ـارة" .وطلــب مــن مـلوف تقــدف مزيــد مـن الشــر عــن
اضطلل هبا إلنفاذ التشريل املعما ب حلدر تشوي األع اء التناسلية للنا .
األنشطة ال ُ
 -47وأثــأل املبــرب علــا إنشــاء دي ـوا املدــاف وقنــة قــو اإلنســا والل نــة القانونيــة .وأعــرب
أي ـ ا عــن ت ييــده خطــة العمــا الوطنيــة حلقــو اإلنســا وسلســلة اإلصــل ات الراميــة إىل هتيكــة بيكــة
تشريعية وسياسية مناسبة للتنمية وللتمتل قو اإلنسا .
 -48وأعربإ ناميبيـا عـن سـرورها ملل دـة املبـادرات املتعلقـة ارطـة الطريـق لتسـريل وتـرية تقلـي
وفيــات األمومــة و ــديةي الــولدة والس ـ اتي ية الوطنيــة للصــحة واحلقــو اقنســية واإل ابيــةجم وســن
أانو املساواة ب اقنس لعا  2013واعتماد القانو املتعلق باإلعاأة عا .2012
 -49وأثنإ نيبال علـا مـلوف لعتمـاد القـانو املتعلـق باإلعاأـة عـا  2012وأـانو املسـاواة
عــا 2013جم معتــيةا أــانو املســاواة بـ اقنسـ خطــوةا هامــة ســبيا اايــة املـرأة
بـ اقنسـ
من املمارسات التقليدية ال ارة وغري ذل من التمييز.
 -50ور بــإ هولنــدا بســن أــانو الــزواج والطــل والعلأــات األس ـريةجم لكن ــا ل دــإ أ هــذا
القانو يت من أي ـا عـدة أ كـا متييزيـة توصـم املةليـات واملةليـ ومشـت ي اقنسـ ومبـريف اقـن
وتعو مكافحة فريود نق املناعة البشرية/اإليدز.
 -51وذكــر وفــد مــلوف أ أــانو الــزواج والطــل والعلأــات األسـرية ُســن عــا  2015ومــن
املتوأــل أ يصــب ســارف املفعــول أريب ـ ا .وفيمــا يتعلــق ــا يبــدو أن ـ عــد انس ـ ا ســن الــزواج ب ـ
ه ـ ـ ــذا الق ـ ـ ــانو والدس ـ ـ ــتورجم بـ ـ ـ ـ الوف ـ ـ ــد أ الق ـ ـ ــانو نـ ـ ـ ـ عل ـ ـ ــا س ـ ـ ــن ال ـ ـ ــزواج وه ـ ـ ــو  18عامـ ـ ـ ـ ا.
أم ـ ــا امل ـ ــادة  )6(22م ـ ــن الدس ـ ــتور فت ـ ــن عل ـ ــا أ األش ـ ـخا الب ـ ــالب م ـ ــا ب ـ ـ  15و 18عام ـ ـ ا
ل ميكــن م الــزواج إل وافقــة لبــائ م .ون ـ الدســتور أي ـ ا علــا أ كــا فــرد جتــاوز ســن  18عام ـ ا
ل ُمينــل مــن الــزواج .ول ميكــن تعــديا الــن الدســتورف الــذف ديــز ل شــخا البــالب مــا ب ـ 15
و 18عام ا الزواج إل عن طريق الستفتاء.
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 -52وأ ــد ب ــدأ العم ــا بق ــانو مكافح ــة الجت ــار بالبش ــر وأ ــانو املس ــاواة بـ ـ اقنسـ ـ والق ــانو
املتعلــق باإلعاأــة .وفيمــا يتعلــق ســائا ريــة الصــحافةجم أــال الوفــد إن ـ دــرف ا وضــل اللمســات
األخــرية علــا مشــروع أــانو بش ـ احلصــول علــا املعلومــات .وســيُعرض مشــروع القــانو أريب ـا علــا
ل الوزراء ومن مث علا اليملا .
 -53وش ــدد الوف ــد عل ــا أ التميي ــز ض ــد املةلي ــات واملةليـ ـ ومش ــت ي اقنسـ ـ ومب ــريف اق ــن
اجــة إىل أ يتطــور
مــلوف و ــدها .ومــل ذلـ جم فـ اجملتمــل املــلوف
مشــكلة موجــودة لــي
وأ اجملتم ــل ال ـ ـواعي يس ــتطيل اختـ ــاذ أ ـ ـرار بش ـ ـ هـ ــذه املس ـ ـ لة .فةمـ ــة اج ــة إىل إج ـ ـراء مناأشـ ــات
و ـوارات بش ـ هــذه املس ـ لة .لكــن ف يقـ آلـد اجملتمــل املــدا ــل ا علــا أف اولــة للعمــا مــل
احلكومة هذا الصدد.
 -54وجت ـ ــرف مراجع ـ ــة أ ـ ــانو الس ـ ـ ـ و وم ـ ــن املتوأ ـ ــل النت ـ ــاء م ـ ــن ه ـ ــذه املراجع ـ ــة أواخ ـ ــر
عــا  .2015ول ي ـزال أــانو مــلوف يــن علــا عقوبــة اإلعــدا جم لكــن ف تنفــذ هــذه العقوبــة منــذ
عــا  .1994وحيتــاج اجملتمــل إىل تش ـ يل ملناأشــة هــذه املس ـ لة .وفيمــا يتعلــق ب كــا اإلعــدا ال ـ
صــدرت بعــد عــا 1994جم فــبع هــذه األ كــا هــي ا أيــد املراجعــة .وأوضـ الوفــد أ الحمــاكم
ليسإ ملزمة ب صدار أ كا باإلعدا علـا مـن ارتكـب جرميـة القتـا .فالحمكمـة هلـا صـل ية التقـدير
إأرار عقوبة أخرا.
 -55ونوهــإ نيكــاراغوا بــاق ود الراميــة إىل اايــة قــو األطفــال وباعتمــاد تــدابري لتعزيــز ــق
يل األطفال التعليم .وسل ال وء علا اعتماد أانو شاما متعلق باإلعاأة.
 -56ول دــإ الني ــر وجــود عــدة م سســات تعمــا وئــا وكــا هلــا الف ــا زيــادة اايــة
قو اإلنسا جم ومن هذه امل سسـات ديـوا املدـاف وقنـة قـو اإلنسـا  .ول دـإ الني ـر أي ـا
معدم الصكو الدويل حلقو اإلنسا .
أ ملوف طر
 -57وأعربإ ني رييا عن تقديرها لل ـود الـ بـذلإ صـو مسـ لة اإلعاأـة و صـو اخلطـة
الراميــة إىل توليــد الةــروة عــن طريــق النمــو الأتصــادف املســتدا  .و ةــإ مــلوف علــا مواصــلة تعزيــز
م سســاهتا حلقــو اإلنســا ودعــإ احلكومــة إىل الندــر إمكانيــة توجي ـ دعــوة مفتو ــة للمكلف ـ
بوليات إطار اإلجراءات اخلاصة.
 -58وأثنــإ النــرويج علــا مــلوف لعتمادهــا تش ـريعا لتعزيــز اإلطــار القــانوا حلمايــة قــو اإلنســا .
ول دــإ فــت مناأشــات بشـ قــو األأليــاتجم واختــاذ إجـراءات للتخلــي عــن جتــرف العلأــات اقنســية
ب أشخا من نف اقن جم وإدخال اسينات فيما يتعلق رية التعبري ووسائ اإلعل .
ــال مواءم ــة التش ـريعات الحملي ــة م ــل التفاأي ــات الدولي ــة
 -59ور ب ــإ الفلب ـ بالتق ــد الحم ــرز
حلقـ ــو اإلنسـ ــا جم ول دـ ــإ سـ ــن أـ ــانو املسـ ــاواة ب ـ ـ اقنس ـ ـ وأـ ــانو اايـ ــة األطفـ ــال وأ ـ ــاء
األطفال .وامتد إ برامج إذكاء الوعي لدا الوكالت احلكومية والقطاعات الرئيسية اجملتمل.
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 -60ور بـ ــإ اليتبـ ــال بالتصـ ــديق علـ ــا اليوتوكـ ــول الختيـ ــارف لتفاأيـ ــة قـ ــو الطفـ ــا بش ـ ـ
اش ا األطفـال املنازعـات املسـلحةجم واعتمـاد أـانو املسـاواة بـ اقنسـ جم واإلأـرار بـالفوار بـ
الرجا واملرأة القانو الوطنية.
 -61ونوه ــإ روان ــدا ب ــاإلجراءات اإلدابي ــة ال ـ ـ اخت ــذت من ــذ الس ــتعراض الس ــابقجم وب ــاألخ
اعتمــاد القــانو املتعلــق باإلعاأــة واخلط ـوات الراميــة إىل ضــما املســاواة بـ اقنس ـ وذل ـ باعتمــاد
أانو املساواة ب اقنس جم الذف سيبري املش د وسيمكن املرأة.
ـال
 -62ول دإ السـنبال التقـد الـذف اقـق تنفيـذ توصـيات جولـة السـتعراض األوىل
ـ ــال اايـ ــة
إعمـ ــال احلقـ ــو الأتصـ ــادية والجتماعيـ ــة والةقافيـ ــة .ور بـ ــإ بـ ــاق ود ال ـ ـ تبـ ــذل
اجملموعات املست عفةجم منوهةا باعتماد القانو املتعلق باإلعاأة.
 -63وأشــادت س ـرياليو بتعليــق عقوبــة اإلعــدا وش ـ عإ مــلوف علــا إلبائ ــا .وذكــرت أ علــا
م ــلوف الند ــر إمكاني ــة إتا ــة ف ــر احلص ــول عل ــا التعل ــيم البت ــدائي ان ـ ـ ا وعل ــا أ ــد املس ــاواة
ال قو اإلنسا  .و ةإ ملوف علا جترف يل أشكال الجتار بالبشر.
وتش يل التةقيف
 -64ول دـ ــإ سـ ــنبافورة اعتمـ ــاد القـ ــانو املتعلـ ــق باإلعاأـ ــة الرامـ ــي إىل مـ ــن األشـ ــخا ذوف
اإلعاأــة فرص ـا متكافكــة عــدد مــن اجملــالت كالرعايــة الصــحية والتعلــيم والعمــا .ونوهــإ بالتــدابري
ال اختذت علا مستوا التشريعات والسياسات للتصدف للتمييز القائم علا أساد نوع اقن .
 -65ول دــإ ســلوفاكيا اعتمــاد أــانو مكافحــة الجتــار بالبشــر وشـ عإ كومــة مــلوف علــا
تنفيــذه تنفيــذاكــاملا .ونوهــإ بــاخلطوات ال ـ اختــذت لتنفيــذ توصــيات الســتعراض الــدورف الشــاما
بش قو األطفال لكن ا ذكرت أ ة اجة إل راز مزيد من التقد عدد من اجملالت.
 -66ور بــإ س ــلوفينيا ب ــاق ود الرامي ــة إىل الق ــاء علــا املمارس ــات ال ــارةجم ــا ذل ـ زواج
األطفــالجم ور بــإ أي ـا ب ـ راز تقــد صــو ندــا عدالــة األ ــدا ورفــل ســن املس ـ ولية اقنائيــة
إىل  12عامـ ـا .واعت ــيت أ توص ــيتي ا الس ــابقت ( 37-102بشـ ـ الجت ــار بالبش ــر) و10-105
(بش املرأة) ل تزال صاحلت .
 -67وأأــرت جنــوب أفريقيــا بـ تقــدم ا أــد أ ــرز بلــوو بعـ األهــدا اإل ائيــة ل لفيــة إطــار
رؤيــة  2020واسـ اتي ية النمــو والتنميــة وشـ عإ علــا امل ــي أــدم ا تنفيــذ هــذه املبــادرات .و ةــإ
ملوف علا مواصلة بذل اق ود سبيا تعزيز قو اإلنسا جم ا ذل احلق التنمية.
 -68وامتــد إ إســبانيا عقــد انتخابــات عــا  .2014ور بــإ بعــد تنفيــذ أف كــم باإلعــدا
منذ عا  1994لكن ا أعربإ عن القلق لستمرار الحماكم إصدار أ كا باإلعدا .
 -69وأشـارت سـرف لنكـا إىل املل دـات الـ أـدم ا مراأبـو بشـ السـري السـلمي لنتخابــات
ع ــا  .2014وشـ ـ عإ م ــلوف عل ــا الند ــر إمكاني ــة جع ــا التعل ــيم البت ــدائي اإلجب ــارف انـ ـ ا
لل ميل مل متتل الفتيات والفتيا فرص ا متكافكةجم واس املرافق األساسية ذات الصلة.
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عــا 2012
 -70وأعـرب الســودا عـن تقــديره إلجـراء عمليتـ انتقـاليت سياســيت سـلميت
وع ــا  .2014وأث ــأل عل ــا م ــلوا لختاذه ــا خطـ ـوات حلماي ــة ق ــو اإلنس ــا جم ل س ــيما اعتم ــاد
القانو املتعلق باإلعاأة وإنشاء الصندو الستكماا للعاأة.
 -71ول د ــإ الس ــويد أ م ــلوف اخت ــذت بع ـ اخلط ـوات للوف ــاء بالتع ــدات ال ـ أطعن ــا
ـ ــال املس ـ ــاواة بـ ـ ـ اقنسـ ـ ـ لكن ـ ــا اعت ـ ــيت أت ـ ــا فش ـ ــلإ الوف ـ ــاء عدم ـ ــا.
ع ـ ــا 2010
ول دــإ أ مــلوف رف ــإ عــا  2010التوصــيات بالعــدول عــن جتــرف الســلو اقنســي ب ـ
شخص من نف اقن .
 -72وذكرت سويسرا بدواعي القلق ال أعربـإ عن ـا أثنـاء اقولـة األوىل للسـتعراض فيمـا يتعلـق
القـانو اقنـائي ملـلوف علـا أسـاد ميـوهلم اقنسـية .ور بـإ بالقـانو اقديـد
بت رف األشـخا
ملكافحة الجتار بالبشر لكن ا أسفإ لعد سن هذا القانو ل ا .
 -73ور بــإ تايلنــد بــاللتزا الــذف أدم ـ ال ـرئي بتحس ـ متك ـ امل ـرأة وتعزيــز قوأ ــا باعتبــار
ذل ـ ـ ش ــرطا مس ــبقا لتقلـ ــي الفق ــر .وأعرب ــإ ع ــن اسـ ــتعدادها ل ــدعم م ــلوف إعم ــال احلقـ ــو
الجتماعية الأتصادية إطار املبادرة التايلندية األفريقية.
 -74وأثن ــإ تيم ــور  -ليشـ ـ عل ــا م ــلوف لعتماده ــا خط ــة العم ــا الوطني ــة لليت ــاما واألطف ــال
ال ــعفاء ا خ ـرين وش ـ عإ احلكومــة علــا اســتكمال هــذه اخلطــة .ول دــإ اعتمــاد خطــة عمــا
ال قو اإلنسا .
للتةقيف
 -75ور بــإ توغــو ب نشــاء عــدة م سســات حلمايــة قــو اإلنســا جم وباعتمــاد القــانو املتعلــق
باألشـ ــخا ذوف اإلعاأ ـ ــة ع ـ ــا 2012جم وب ـ ــاق ود الراميـ ــة إىل مكافح ـ ــة املمارس ـ ــات التقليدي ـ ــة
ال ارة .وأثنإ علا ملوف لختاذها إجراءات فيما يتعلق بالتنمية الجتماعية الأتصادية.
 -76ونوهــإ ترينيــداد وتوبــاغو بــاق ود الراميــة إىل إجـراء إصــل أــانوا ي ــد إىل زيــادة الــدعم
حلماية قو اإلنسا جم ف لا عن املبادرات للتصدف للتفاوتات القطاع الزراعي.

 -77وش ـ عإ تــون مــلوف علــا تكةيــف اق ــود لتنفيــذ التوصــيات املقبولــة عــا 2010جم
واس إنفاذ التوصيات املقدمة مـن م سسـت ا الوطنيـة حلقـو اإلنسـا وتسـريل عمليـة اعتمـاد خطـة
العما ملكافحة العنف ضد األطفال واعتماد مشروع القانو املتعلق بالعلأات األسرية.
 -78ور بــإ أوغنــدا بقــانو املســاواة بـ اقنسـ لكن ــا ل دــإ أنـ ل تـزال هنــا أـوان متيــز
ضــد املـرأة .و ةــإ احلكومــة علــا معاقــة دواعــي القلــق صــو زواج األطفــال معاقــة فعالــة وذلـ
بســن مشــروع أــانو الــزواج والطــل والعلأــات األسـرية .واستفســرت عــن التــدابري الراميــة إىل ضــما
إنفاذ القوان ال ُسنَّإ.
 -79وش ـ ـ عإ اململك ــة املتح ــدة م ــلوف عل ــا تنفي ــذ الق ــانو املتعل ــق باإلعاأ ــة وأ ــانو ال ــزواج
والطــل والعلأــات األس ـرية .و ةــإ احلكومــة علــا الت كــد مــن اســتخدا شــرطة مــلوف األســلحة
النارية استخداما متناسبا وملئما وت كيد عد انت اج سياسة إطل النار بقصد القتا.
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 -80وأثنــإ الوليــات املتحــدة األمريكيــة علــا مــلوف لســن ا أــانو املســاواة بـ اقنسـ وأــانو
مكافحة الجتـار بالبشـر .وأعربـإ عـن القلـق إزاء القـوان الـ جتـر العلأـات اقنسـية بـ أشـخا
بالب من نف اقن و ةإ ملوف علا الت كد من أ تشريعاهتا ا قو يل املواطن .
 -81وأعربــإ أوروغ ـواف عــن تقــديرها للتصــديق علــا اليوتوكــول الختيــارف لتفاأيــة قــو الطفــا
بشـ اشـ ا األطفــال املنازعــات املســلحة وشـ عإ مــلوف علــا مواصــلة هــذا املســل والتصــديق
علـ ــا ص ـ ــكو أخـ ــرا من ـ ــا اليوتوكـ ــول الختي ـ ــارف الةـ ــااجم للع ـ ــد الـ ــدويل اخل ـ ــا بـ ــاحلقو املدني ـ ــة
والسياسـيةجم اهلـاد إىل إلبـاء عقوبـة اإلعـدا واليوتوكـول الختيـارف للع ـد اخلـا بـاحلقو الأتصــادية
والجتماعيــة والةقافيــة واليوتوكــول الختي ــارف لتفاأيــة الق ــاء علــا ي ــل أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة
والتفاأي ــة الدولي ــة حلماي ــة ي ــل األش ــخا م ــن الختف ــاء القس ــرف .ور ب ــإ أوروغ ـواف بالتحس ــينات
التشريعية من يو املساواة ب اقنس جم ل سيما اعتماد أانو املساواة ب اقنس .
 -82ول دــإ وريــة فنــزويل البوليفاريــة اعتمــاد أــانو املســاواة ب ـ اقنس ـ والقــانو املتعلــق
ــال مكافحــة التمييــز والعنــف ضــد املـرأة .ول دــإ أي ـا
باإلعاأــة ونوهــإ بالتقــد الــذف اقــق
تقدف الدعم إىل أسر فقرية جدا بف ا برنامج التحويلت النقدية الجتماعية.
 -83ول دــإ زمبــابوف التــدابري الـ اعتمــدتجم ــا ذلـ التةقيــف قــو اإلنســا مصــلحة
السـ و امللويــةجم والعمــا لســن أــانو الــزواج والطــل والعلأــات األسـرية ملعاقــة مس ـ لة زواج األطفــالجم
واخلطوات ال اختذت ملعاقة مس لة عما األطفالجم وسن تشريل لتعزيز قو اإلنسا .
 -84ور ب ــإ اقزائ ــر بالعملي ــة السياس ــية النتقالي ــة ال ـ ج ــرت من ــذ ع ــا  2012وتعزي ــز اإلط ــار
الق ــانوا وامل سس ــي حلق ــو اإلنس ــا  .ور ب ــإ بالنت ــائج ال ـ ـ اقق ــإ بف ــا اق ــود ال ـ ـ ب ــذلت ا
ملوف إلذكاء الوعي.
م سسات قو اإلنسا
 -85ور ب ــإ أنبـ ــول بتق ــدف مـ ــلوف تقريرهـ ــا األويل وج ــب امليةـ ــا األفريق ــي حلقـ ــو اإلنسـ ــا
والش ــعوب واليوتوك ــول امللح ــق بـ ـ املتعل ــق ق ــو املـ ـرأة أفريقي ــا .وأعرب ــإ ع ــن تق ــديرها لل ــود
الرامية إىل مراجعة التشريعات ومواءمت ا مل اللتزامات الدولية ال أطع ا البلد.
 -86ول دــإ األرجنت ـ التقــد الــذف اقــق تعزيــز قــو اإلنســا جم ل ســيما إأ ـرار أ ــانو
املس ــاواة ب ـ اقنس ـ والق ــانو املتعل ــق باإلعاأ ــةجم ف ـلا ع ــن إد ــاد خط ــة اس ـ اتي ية وطني ــة بش ـ
فــريود نق ـ املناعــة البش ـرية/اإليــدز للف ـ ة  .2016-2011ول دــإ أي ـ ا أ معــدل اإلصــابات
اقديدة بفريود نق املناعة البشرية تراجل منذ عا  2010بنسبة  41املائة.
 -87وأعرب ــإ أرميني ــا ع ــن تق ــديرها للخطـ ـوات الـ ـ اخت ــذت لتعزي ــز ق ــو اإلنس ــا  .ول د ــإ
السياس ــات الوطني ــة حلماي ــة ق ــو الطف ــا ور ب ــإ بالتع ــاو م ــل األم ــم املتح ــدة وهيكاهت ــا .وأعرب ــإ
أرمينيا عن القلق لعد تصديق ملوف علا اتفاأية منل جرمية اإلبادة اقماعية واملعاأبة علي ا.
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 -88وأثنــإ أسـ اليا علــا مــلوف لختاذهــا تــدابري تشـريعية للوفــاء بالتزاماهتــا ــوجي الع ــد الــدويل اخلــا
بــاحلقو املدني ــة والسياس ــية .ونوه ــإ ب ــاخلطوات ال ـ اخت ــذت إللب ــاء عقوب ــة اإلع ــدا املفروض ــة إجب ــارا عل ــا
جـرائم القتــا واخليانــةجم وأالــإ إتــا متفائلــة ألداء قنــة مــلوف حلقــو اإلنســا  .ول دــإ أسـ اليا أ قــو
املةليات واملةلي جنسيا ومزدوجي امليا اقنسي ومبريف اهلوية اقنسية واخلناثا ل تزال تتعرض ل بون.
 -89وأعرب ــإ النمس ــا ع ــن القل ــق إزاء الرتف ــاع الش ــديد اهل م ــات العنيف ــة ض ــد األش ــخا
املص ــاب ب ــامل ق .وأال ــإ إ التحقيق ــات ه ــذه اهل م ــات د ــب أ تك ــو وفقـ ـ ا ملع ــايري ق ــو
الس ـ و ف تتحس ــن من ــذ جول ــة الس ــتعراض الس ــابقة.
اإلنس ــا الدولي ــة .وأض ــافإ أ الد ــرو
وأش ــارت إىل وج ــود تشـ ـريعات اد ــر العلأ ــات اقنس ــية املةلي ــة برض ــا الط ــرف جم وإىل التق ــارير ع ــن
التح ــرل عل ــا الص ــحافي وامل ــدافع ع ــن ق ــو اإلنس ــا وخت ــويف مجم وإىل القي ــود املفروض ــة عل ــا
رية الت مل و رية التعبري.
 -90ور بـ ــإ بوتس ـ ـوانا ب ـ ــاق ود الراميـ ــة إىل مكافح ـ ــة ـ ـاهريت زواج األطفـ ــال وتع ـ ــدد الزوج ـ ــات.
و ةــإ مــلوف علــا اســتكمال ســن مشــاريل القـوان الـ ل تـزال تنتدــر ســن ا وأعربــإ عــن القلــق إزاء
ال ت ــاز الســابق للمحاكمــةجم وإزاء عــد كفايــة املـوارد املخصصــة
وجــود عــدد كبــري مــن األشــخا
ملعاقة الت خر احلاصا تناول الق ايا أما الحماكمجم وإزاء القيود علا رية الت مل و رية التعبري.
 -91ونوهــإ اليازيــا بالتقــد الحمــرز تعزيــز انس ـ ا القــانو الــوط مــل اللتزامــات الدوليــة
ال قو اإلنسا وسلطإ ال وء علا اعتماد تشريل دد متعلق كافحة الجتار بالبشر.
 -92ور بـ ـ ــإ بوركينـ ـ ــا فاسـ ـ ــو بـ ـ ــالتنديم النـ ـ ــاج للنتخابـ ـ ــات الرئاسـ ـ ــية والتش ـ ـ ـريعية والحمليـ ـ ــة
عــا  .2014وأعربــإ بوركينــا فاســو عــن ارتيا ــا للهتمــا الــذف تبديـ الســلطات ملسـ لة األطفــالجم
مكافحة زواج األطفال والتش يل علا اللتحا باملدرسة.
ل سيما فيما
 -93ونوه ــإ ك ــابو ف ــريدف بت يك ــة من ــا مـ ـوات لتعزي ــز ق ــو اإلنس ــا جم ووج ــإ الهتم ــا إىل
رية اإلعل .
اعتماد أانو املساواة ب اقنس وإىل التقد الحمرز فيما
 -94وأعربــإ كنــدا عــن القلــق إزاء اســتمرار ارتفــاع معــدل انتشــار العنــف ضــد النســاء والفتيــاتجم
وكذل إزاء زواج األطفال والزاج املبكر والزواج القسرف.
معدــم الصــكو اإلأليميــة والدوليــة حلقــو اإلنســا
 -95ول دــإ تشــاد أ مــلوف طــر
وأتــا بــذلإ ج ــودا لتقــدف تقاريرهــا املتـ خرة .ول دــإ تشــاد أي ـ ا اق ــود الـ بــذلت ا مــلوف ببيــة
تعزيز تكاف الفر فيما يتعلق باحلقو الأتصادية والجتماعية.
 -96ول د ــإ ش ــيلي اعتم ــاد الق ــانو املتعل ــق باإلعاأ ــة وأ ــانو املس ــاواة بـ ـ اقنسـ ـ وتوس ــيل
ــال صــل يات الحمــاكم مــن أجــا اسـ فــر الل ــوء إىل الحمــاكمجم كمــا ل دــإ اخلطــة الناجحــة
الـ أُ ــزت بالتعــاو مــل برنــامج األمــم املتحــدة املشـ املعـ بفــريود نقـ املناعــة البشـرية/اإليدزجم
وال تسعا إىل تقلي عدد اإلصابات اقديدة بفريود نق املناعة البشرية.
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 -97وأعرب ــإ الصـ ـ ع ــن تق ــديرها لل ــود املبذول ــة لتنفي ــذ التوص ــيات املنبةق ــة ع ــن اس ــتعراض
عــا  .2010وأعربــإ عــن تقــديرها أي ـا لتحقيــق مــلوف إ ــازات من ــا صــياغة خطــة عمــا وطنيــة
حلق ــو اإلنس ــا جم واعتم ــاد الق ــانو املتعل ــق باإلعاأ ــة وأ ــانو ااي ــة الطفول ــة عدال ــة األطف ــال وأ ــانو
ال قو اإلنسا .
املساواة ب اقنس جم وتعزيز برامج تدريب الشرطة
 -98ول دـ ــإ الكونبـ ــو بارتيـ ــا إأامـ ــة ندـ ــا عدالـ ــة األ ـ ــدا منس ـ ـ م ا مـ ــل اتفاأيـ ــة قـ ــو
الطف ــا .وش ـ ـ عإ مـ ــلوف علـ ــا وضـ ــل اس ـ ـ اتي ية للرتقـ ــاء بالعمـ ــا اللئـ ــق أطاعـ ــات الزراعـ ــة
والعما املنزيل والنقا واملناجم.
 -99وهنـ ت كوســتاريكا مــلوف علــا التقــد الــذف أ رزتـ فيمــا يتعلــق ريــة التعبــري واق ــود الـ
ــال ق ــو
تب ــذهلا ملن ــل دارس ــة التع ــذيب السـ ـ و وذلـ ـ بتةقي ــف م ــو في إنف ــاذ الق ــانو
اإلنسـا  .علـا أتــا أعربـإ عـن القلــق إزاء أعمـال العنـف ضــد النسـاءجم وعـد متتــل املـرأة باملســاواة
الت شلجم وعما األطفالجم والزواج املبكر.
 -100وأالـ ــإ أيرلنـ ــدا إتـ ــا ل ت ـ ـزال تشـ ــعر بـ ــالقلق إزاء ارتفـ ــاع معـ ــدلت زواج األطفـ ــال ووفيـ ــات
األمومة والعنف لعتبارات جنسانية .ول دـإ أيرلنـدا بقلـق أ النسـاء مـلوف هـن مـن بـ أفقـر
شرائ اجملتمل ويواج ن عراأيا ددة اول دو متتع ن ق ن البذاء والتبذية.
 -101ور بإ فرنسا بوفد ملوف وأدمإ توصيات.
 -102وأــال وفــد مــلوف إن ـ أصــبا إىل وج ــات الندــر والتعليقــات والتوصــيات ال ـ أُــدمإ وأن ـ
أ ــان علمـ ـ ا هب ــا يعـ ـ ا .فع ــن مسـ ـ لة ال ــزواج املبك ــرجم ذك ــر الوف ــد أ حس ــن أ ــانو ال ــزواج والط ــل
والعلأــات األس ـرية هــو ةابــة إعــل ص ـري مــن جانــب احلكومــة ب تــا متــانل الــزواج املبكــر .فبتةبيت ــا
آلس ــن ال ــزواج عن ــد بل ــوو  18عامـ ـ اجم تك ــو احلكوم ــة أ ــد كش ــفإ ع ــن عزم ــا معاق ــة ه ــذه املسـ ـ لة.
والق ــانو يش ـ ـ ل الفتيـ ـات عل ــا ال ــذهاب إىل املدرس ــة أب ــا أ يفك ــر ال ــزواج .وكان ــإ م ــلوف
أوردت التقرير الذف أدمت معلومات عن املبادرات ال اختذت هذا الصدد.
 -103وفيمــا يتعلــق باهل مــات ال ـ يتعــرض هلــا األشــخا املصــاب بــامل قجم أكــد الوفــد أ هــذه
مس ـ لة أثــريت ــديةا مــلوف .علــا أ احلكومــة علــا علــم ــا دــرف وأــد اختــذت تــدابري ملعاقــة
املس لة ببية ااية ه لء األشخا  .وهذه املبادرات مدعومة من الشرطة ومن الزعماء التقليدي .
 -104أمــا فيمــا يتعلــق بفقــدا اقنســية بســبب الــزواججم فقــال الوفــد إ أــانو اقنســية أيــد الندــر
الي ـ ا .لكن ـ أضــا أ املــادة  48مــن أــانو الــزواج والطــل والعلأــات األس ـرية تــن علــا عــد
فقدا الشخ جنسيت بسبب الزواج.
 -105ول توج ــد تق ــارير البل ــد ع ــن تع ــرض أش ــخا للض ــط اد جمل ــرد انش ــباهلم بال ــدفاع ع ــن
قــو اإلنســا  .وأــال الوفــد إنـ ير ــب بــاملكلف بوليــات ويشـ ع م علــا زيــارة البلــد للت كــد مــن
مدا صد مةا هذه الدعاءات.
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 -106وأضــا الوفــد أ قنــة قــو اإلنســا أنشــكإ وجــب الدســتور .وهــي تتمتــل بالعتمــاد فكــة
املركــز "ألــف" لــدا قنــة التنســيق الدوليــة للم سســات الوطنيــة لتعزيــز واايــة قــو اإلنســا  .وتُشـ َّل الل نــة
دائم ا علا العما وأداء م ام ا باستقللية عن احلكومة .وف ااول احلكومة أ التدخا عما الل نة.
 -107ويُص ـ ـنَّف العن ـ ــف ض ـ ــد األطف ـ ــال ض ـ ــمن خان ـ ــة اقـ ـ ـرائم .عل ـ ــا أ احلكوم ـ ــةجم وب ـ ــالندر إىل
التعليقات واملل دات ال أُدمإجم سو تراجل القانو ذف الصلة للندر فيما ميكن عمل .
 -108وفيمــا يتعلــق س ـ لة التعلــيمجم أــال الوفــد إ التعلــيم البتــدائي ــاا وإجبــارف .لكــن لليــات
اإلنفاذ ناأصة .وأد اختذت خطوات للت كد من التحا األطفال باملدارد.

 -109أمــا صــو منــل العنــف ضــد النســاءجم فقــال الوفــد إ القــانو ذف الصــلة معــروض الي ـ ا
عل ــا الل ن ــة القانوني ــة ملراجعت ـ  .وعن ــد انت ــاء ه ـذه املراجع ــةجم يف ـ ض أ تك ــو دواع ــي القل ــق ال ـ
أثريت أثناء احلوار التفاعلي أد عوقإ.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -110نظرت مالوي في التوصيات التالية وهي تحظى بتأييدها:
 1-110المضيي دييدما فيي عملييية التقييديق عليى القييكوا الييدولي التيي لي ينضي
إليها البلد بعد ،ال سيما تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان (كوت ديفوار)؛
 2-110النظي يير في ييي إمكانيي يية التقي ييديق علي ييى االتفاديي يية الدوليي يية لحمايي يية جمي ي ي
األشيي ان م يين االاتفيياء القس ييري واتفادي يية مني ي جريم يية اإلب ييادة الجماعي يية والمعادب يية
عليها (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
3-110

االنضمام إلى اتفادية من جريمة اإلبادة الجماعية والمعادبة عليها (أرمينيا)؛

 4-110النظي يير في ييي إمكانيي يية التقي ييديق علي ييى االتفاديي يية الدوليي يية لحمايي يية جمي ي ي
األش ان من االاتفاء القسري (األرجنتين)؛
 5-110التودي ي والتقييديق علييى االتفادييية الدولييية لحماييية جمي ي األش ي ان ميين
االاتفي يياء القسي ييري والبروتوكي ييوخ االاتيي يياري التفاديي يية مناهضي يية التع ي ي يب و يي يير مي يين
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (فرنسا)؛
 6-110التقييديق علييى االتفادييية الدولييية لحماييية جمي ي األشي ان ميين االاتفيياء
القسري ( انا)؛
 7-110التقييديق علييى البروتوكييوخ االاتييياري التفادييية مناهضيية التع ي يب و ييير
ميين ضييروب المعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الالإنسييانية أو المهينيية واتفادييية مكافحيية
التمييز في مجاخ التعلي (تونس)؛
** ف ارر الستنتاجات والتوصيات.
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 8-110تكثيف الجهود للتقديق على البروتوكوخ االاتيياري التفاديية مناهضية التعي يب
و ير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (الدانمرا)؛
 9-110التقييديق علييى البروتوكييوخ االاتييياري التفادييية مناهضيية التع ي يب و ييير
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (هندوراس)؛
 10-110التقييديق علييى اتفادييية منظميية العمييل الدولييية بشييأن العمييل المنزلييي2011 ،
(رد ( )189الفلبين)؛
 11-110تسري عمليية مراجعية دسيتور جمهوريية ميالوي وضيمان انسيجام القيوانين
م االلتزامات الدولية ب قون تعريف الطفل (سلوفاكيا)؛
 12-110مواءم يية الق ييوانين الوطني يية مي ي أحك ييام االتفادي ييات الدوليي ية الت ييي ص ييدد
عليها مالوي (السنغاخ)؛
 13-110السييعي إلييى تعييديل القييانون الجنيياري بغييية تج يري جمي ي أشييكاخ اإلي ي اء
الجنسييي ضييد األطفيياخ ،بغييع النظيير عيين جيينس الطفييل ،وتقييدي الجنيياة إلييى العداليية
وإعادة تأهيل الضحايا وتعويضه (مقر)؛
 14-110تعيديل القيانون الجنياري بغيية تجيري جميي أشيكاخ اإليي اء الجنسيي ضيد
األطفيياخ ،بغييع النظيير عيين جيينس الطفييل ،علييى اعتبييار أن أشييكاخ اإلي ي اء الجنسييي
ضد األطفاخ ال تق جميعها حاليا تح طارلة التجري (كندا)؛
 15-110تعيديل القيانون الجنياري بغيية تجيري جميي أشيكاخ اإليي اء الجنسيي ضيد
األطفاخ (شيلي)؛
 16-110تعيديل القيانون الجنياري بغيية تجيري جميي أشيكاخ اإليي اء الجنسيي ضيد
األطفاخ ،بغع النظر عن جنس الطفل ،وتقدي الجناة إلى العدالة (سلوفينيا)؛
 17-110النظر في السيبل الممكنية للتحليي بمزييد مين القيرامة فيي إنفياي القيوانين
السارية من أجل مكافحة م تلف أشكاخ العنف ضد النساء والفتيات (مقر)؛
 18-110سيين تييدابير وتش يريعات مالرميية لمكافحيية جمي ي أشييكاخ التمييييز والعنييف
ضد المرأة (إيطاليا)؛
 19-110اإليعاز إلى اللجنة القانونية المالوية باألا بنهج حثيي فيي سيبيل إلغياء
دانون السحر ( انا)؛
 20-110تسري عملية مراجعة دانون السحر (الكونغو)؛
 21-110التأكييد ميين تنفيي مشييروع دييانون الييزواع والطييالق والعالدييات األسيرية فييي
جمي أنحاء البلد (أيرلندا)؛
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 22-110تسيري عملييية اعتمياد مشييروع ديانون الييزواع والطيالق والعالدييات األسيرية
وإدرار حد أدنى لسن الزواع بما يتفق والمعايير الدولية (شيلي)؛
 23-110ات ي يياي ال طي ييوات الالزمي يية لتنفي ي ي دي ييانون الي ييزواع والطي ييالق والعالدي ييات
األس يرية ميين أجييل تحديييد سيين الييزواع عنييد بلييو  18عام ي ا والمسيياهمة فييي مكافحيية
الزواع القسري والزواع المبكر (المكسيك)؛
 24-110اعتم يياد المب ييادرات التشي يريعية الحالي يية لتحس ييين الظ ييرو ف ييي الس ييجون
بما يتفق م المعايير الدولية وتنفي ها تنفي ا فعاالا (إيطاليا)؛
 25-110تقيدي مشييروع دييانون السييجون ( )2003للبرلمييان للنظير فيييأ فييي أدييرب فرصيية
ممكنيية وات يياي إجيراءات مجدييية لمعالجيية مسييألة اكتظييام السييجون ،ال سيييما بتقلييي فتيرات
االحتجاز ير العادية السابقة للمحاكمة ،التي يواجهها العديد من المحتجزين (أيرلندا)؛
 26-110جعييل التش يري الي ي ي يحك ي مس ييألة اكتسيياب الجنس ييية واالحتفييام به ييا
ونقلهييا منسييجما م ي المييادة  9ميين اتفادييية القضيياء علييى التمييييز ضييد الم يرأة ،ويلييك
بت ليقأ من كل أشكاخ التمييز التي ال تزاخ موجودة فيأ (البرتغاخ)؛
 27-110جعل عملية تعزييز المسسسيات وايلييات الوطنيية لحقيوق اإلنسيان عمليية
متواصلة (نيباخ)؛
 28-110مواصلة الجهود لتعزيز استقاللية اللجنة المالوية لحقوق اإلنسان (أستراليا)؛
 29-110مواصييلة تعزيييز دييدرات المسسسييات الحكومييية المعنييية بحقييوق اإلنسييان
وتنفي االستراتيجيات وال طط ،ال سيما تلك المتعلقة بعمل األطفاخ (السودان)؛
 30-110االنتهاء من صيا ة اطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان (زمبابوي)؛
 31-110تسي يري عملي يية تنفيي ي اط يية العم ييل الوطني يية لحق ييوق اإلنس ييان ،ومواص ييلة
تعزيز األطر المسسسية لحقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛
 32-110تعزيز دور وددرات ديوان المظال ولجنة حقوق اإلنسان (المغرب)؛
 33-110تعييديل دييانون لجنيية حقييوق اإلنسييان لضييمان تمت ي اللجنيية باالسييتقاللية
الكاملة وبالموارد المناسبة ،بما يتماشى م مبادئ باريس (البرتغاخ)؛
 34-110إنشيياء لجنيية مسييتقلة معنييية بالشييكاوت ضييد الشييرطة وتزويييدها بييالموارد
الالزميية لمتابعيية ه ي الشييكاوت والتحقيييق فيهييا تماشيييا م ي المييادة  128ميين دييانون
الشرطة في مالوي (أستراليا)؛
 35-110النظ يير ف ييي إمكاني يية تعزيي يز د ييدرات اللجن يية القانوني يية لتمكينه ييا م يين أداء
أداء دؤوب ا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
واليتها التي يبدو أنها واسعة ا
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 36-110المضي ددما في تعزييز تثقييف األجهيزة المعنيية بذنفياي القيانون فيي مجياخ
حقوق اإلنسان (إثيوبيا)؛
 37-110زيي ييادة تعزيي ييز الجهي ييود بغيي يية تحقيي ييق األهي ييدا اإلنماريي يية ل لفيي يية التي ييي
ل تتحقق بعد (إثيوبيا)؛
 38-110مواصييلة الجهييود فييي مجيياخ مكافحيية االاييتالالت االجتماعييية والفق يير،
ال س يييما عن ييد النس يياء واألطف يياخ ،ويل ييك بتعزي ييز احتي يرام حق ييوق اإلنس ييان األساس ييية
واعتم يياد سياس ييات كفيل يية بتهيم يية ت ييرو عم ييل مواتي يية ،تماش يييا مي ي الق ييانون ال ييدولي
لحقوق اإلنسان (الكرسي الرسولي)؛
 39-110ات يياي الت ييدابير الالزم يية لتش ييغيل اللجن يية المس ييتقلة المعني يية بالش ييكاوت
ضد الشرطة تشيغيالا فوريي ا وفعياالا ،بميا فيي يليك بتزوييدها بيالموارد الماليية والبشيرية
الكافية (المكسيك)؛
 40-110توفير اليدع الميالي لتنفيي اطية العميل ال اصية باألطفياخ المستضيعفين
(المغرب)؛
 41-110تسي يري العم ييل المتعل ييق بق يييا ة وتنفيي ي اط يية العم ييل الوطني يية ال اص يية
باألطفيياخ المستضييعفين التييي تتييي لي ي  1.8مليييون طفييل مستضييعف فييي مييالوي ميين
االستفادة منها (سري النكا)؛
 42-110زيادة تكثيف الجهود التي تب لها فيي مجياخ تعزييز وحمايية حقيوق الطفيل
(أرمينيا)؛
 43-110اعتميياد سياسيية عاميية شيياملة بشييأن األطفيياخ ،ودييانون واطيية عمييل لتنفي ي
ه السياسة (كابو فيردي)؛
 44-110تنفي ي ي سياسي ييات عموميي يية في ييي سي ييبيل تحقيي ييق مزيي ييد مي يين المسي يياواة بي ييين
الجنسييين ،سييواء فييي الحييياة السياسييية أو فييي تمت ي النسيياء والفتيييات بييالحقوق ف ييي
ترو متساوية (كوستاريكا)؛
 45-110العم ييل ف ييي إط ييار الجه ييود الت ييي تبي ي خ لتعزي ييز تنفيي ي التشي يريعات الوطني يية
لحقييوق اإلنسييان علييى إيييالء األولوييية للتعلييي العييام واإلعييالم ،فض يالا عيين بنيياء دييدرات
مسسسات الدولة (النرويج)؛
 46-110مواصييلة العمييل م ي الشييركاء الييدوليين للمضييي فييي تنفي ي ب يرامج التوعييية
بحقوق اإلنسان وتنفي اطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان (الفلبين)؛

GE.15-12190

19/33

A/HRC/30/5

 47-110مواصي ييلة الجهي ييود الراميي يية إلي ييى إيكي يياء الي ييوعي العي ييام بحقي ييوق اإلنسي ييان،
ال سيما حقوق األطفاخ (السودان)؛
 48-110تعزيييز العمييل الي ي تقييوم بييأ السييلطات لمكافحيية العنييف ضييد األشي ان
بالمهق (فرنسا)؛
المقابين ُ
 49-110تعزيي ييز التع ي يياون مي ي ي هيم ي ييات مجلي ييس حق ي ييوق اإلنس ي ييان المعني ي يية برص ي ييد
المعاهدات (جنوب أفريقيا)؛

 50-110مواصييلة التعيياون مي هيمييات المعاهييدات الدولييية لحقييوق اإلنسييان التابعيية
ل م المتحدة (نيكارا وا)؛
 51-110مواصلة التعاون م هيمات المعاهدات ويلك بتقدي التقارير المتأارة (تو و)؛
 52-110تقدي التقارير المتأارة إلى هيمات معاهدات حقوق اإلنسان ( انا)؛
 53-110تقدي التقارير المتأارة إلى هيمات معاهدات حقوق اإلنسان (سيراليون)؛
 54-110مواصييلة العمييل فييي سييبيل تييدارا تأارهييا فييي تقييدي التقييارير إلييى هيمييات
المعاهدات (زمبابوي)؛
 55-110تكثيي ييف الجهي ييود لتحي ييدي التقي ييارير الدوريي يية التي ييي تقي ييدم إلي ييى هيمي ييات
معاهدات حقوق اإلنسان (الفلبين)؛
 56-110تعزي ييز التع يياون مي ي المنظوم يية العالمي يية لحق ييوق اإلنس ييان ويل ييك بتق ييدي
تقريرهييا األولييي إلييى لجنيية مناهضيية التع ي يب و ييير ميين ضييروب المعامليية أو العقوبيية
القاسييية أو الالإنسييانية أو المهينيية واللجنيية المعنييية بييالحقوق االدتقييادية واالجتماعييية
والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء عليى جميي أشيكاخ التميييز العنقيري ،وبقبيوخ زييارة
المقرر ال ان المعني بحريية التجمي السيلمي والمقيرر ال يان المعنيي بمسيألة الفقير
المدد والمقرر ال ان المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان (كوستاريكا)؛
 57-110مواصلة الجهود في مجياخ المسياواة بيين الجنسيين ،ال سييما فيميا يتعليق
باكتساب الجنسية وفقدانها ونقلها (الجزارر)؛
 58-110تنفي دانون المساواة بين الجنسين المعتمد تنفي ا كامالا (الجبل األسود)؛
 59-110تعزيز الجهود بشأن تنفي دانون المساواة بين الجنسين (جنوب أفريقيا)؛
 60-110ت قييي مييوارد مالي يية وبشييرية لتنفي ي د ييانون المسيياواة بييين الجنس ييين
وتع ييديل جميي ي القي ييوانين الت ييي تنطي ييوي عل ييى تمييي ييز ض ييد النسي يياء ،ال س يييما دي ييانون
الجنسية (النمسا)؛
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 61-110مواصلة اإلجراءات الرامية إليى إيكياء اليوعي العيام بأحكيام ديانون المسياواة
بييين الجنسييين المعتمييد فييي عييام  2013وتنفيي البرنييامج الييوطني المتعلييق باألموميية دون
م اطر بغية تقلي م اطر وفيات األمومة إلى حد كبير (بوركينا فاسو)؛
 62-110العمييل فييورا علييى وض ي توجيهييات تنفي ي دييانون المسيياواة بييين الجنسييين
لضمان فعاليتأ ( انا)؛
 63-110وضي ي التوجيه ييات التنفي ي يية وت ييوفير ال ييدع الم ييالي ال ييالزم لتنفيي ي د ييانون
المساواة بين الجنسين تنفي ا كامالا ،من أجل تمكين المرأة (سري النكا)؛
 64-110مواص ييلة العم ييل ب ق ييون تنفيي ي الق ييوانين الت ييي ت يينهع بالمس يياواة ب ييين
الجنسين في البلد (نيكارا وا)؛

 65-110ات يياي ال طييوات الالزميية إلحيراز تقييدم علييى صييعيد المسيياواة فييي التعلييي
وفييرن العمييل للنسيياء والفتيييات والقضيياء علييى أسييوأ أشييكاخ عمييل األطفيياخ (الواليييات
المتحدة األمريكية)؛
 66-110إط ي ييالق حمل ي يية عام ي يية واس ي ييعة للتوعي ي يية والتثقي ي ييف تس ي ييتهد الس ي ييكان
والس ييلطات م يين أج ييل ض ييمان فعالي يية اإلط ييار التشي يريعي الجدي ييد الي ي ي يحظ يير زواع
األطفاخ دون سن الي  18عام ا (لكسمبور )؛
 67-110النهي ي ييوض بالمسي ي يياواة بي ي ييين الجنسي ي ييين وات ي ي يياي تي ي ييدابير ،في ي ييي القي ي ييانون
والممارسة ،من أجل زيادة مشاركة النساء في الحياة العامة (لكسمبور )؛

 68-110مواص ييلة الجه ييود الرامي يية إل ييى كييب الممارس ييات التمييزي يية والض ييارة الت ييي
تتعرض لها المرأة ،فضالا عن معدخ وفيات األمومة المرتف حاليا (نيباخ)؛
 69-110ات يياي اطييوات لجعييل دييانون الجنسييية متناسييقا تماميا لتمكييين الميرأة ميين
الح ييق ف ييي اكتس يياب الجنس ييية أو تغييره ييا أو االحتف ييام به ييا عل ييى د ييدم المس يياواة مي ي
الرجل ،تماشيا م أحكام اتفادية القضاء على التمييز ضد المرأة (كينيا)؛
 70-110تعييديل المييادتين  9و 16ميين دييانون الجنسييية بمييا يكفييل تطبيييق األحكييام
المتعلقة بالجنسية على الرجاخ والنساء سواسية (كندا)؛
 71-110ضي ييمان تسي ييجيل جمي ي ي الولي ييدان تسي ييجيالا صي ييحيح ا ليتسي يينى االعت ي يرا
بش قيته القانونية (المكسيك)؛
 72-110ات يياي جمي ي التييدابير الالزميية لحماييية وتعزيييز حقييوق األطفيياخ ،بمييا فيهييا
حق الطفل في اكتساب جنسية وفي أن يُسيجل عنيد والدتيأ ،ومكافحية زواع األطفياخ
واالنته ي ي يياء م ي ي يين تنفيي ي ي ي اط ي ي يية العم ي ي ييل الوطني ي ي يية لق ي ي ييال األطف ي ي يياخ المستض ي ي ييعفين
للفترة ( 2018-2014ناميبيا)؛
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 73-110مكافحيية جمي ي أشييكاخ التمييييز ،بمييا فييي يلييك التمييييز ضييد األش ي ان
بالمهق واألش ان يوي اإلعادة (إيطاليا)؛
المقابين ُ
 74-110العمييل دون إبطيياء علييى تنفيي اطيية العمييل المقدميية حييديث ا لتحسييين أميين
بالمهق (النمسا)؛
ورفا األش ان المقابين ُ
 75-110تكثي ي ي ييف الجه ي ي ييود ف ي ي ييي س ي ي ييبيل تحس ي ي ييين ت ي ي ييرو معيش ي ي يية الس ي ي ييجناء
(البرازيل)()1؛
 76-110مراجع يية دض ييايا الي ي ين ُحكي ي عل يييه بموج ييب عقوب يية اإلع ييدام الملغ يياة
حالي يا المفروضيية إجبييارا علييى جييرار القتييل وال يانيية والفقييل فيهييا بمييا يناسييب ميين
األحكام (أستراليا)()2؛

 77-110مواصلة تعليق عقوبة اإلعدام (نيباخ)()3؛

 78-110تكثيي ييف التي ييدابير الراميي يية إلي ييى تحسي ييين الظي ييرو في ييي السي ييجون ويلي ييك
بتقل ييي فت ييرة االحتج يياز دب ييل المحاكم يية ،م يين أج ييل حماي يية حق ييوق اإلنس ييان لجميي ي
األش ان الموجودين في السجون (ألمانيا)؛
 79-110تحسييين ت ييرو الس ييجناء للت في ييف ميين االكتظ ييام والظ ييرو الحالي يية،
والتأكد من تمتعه بالحق في الغ اء المناسب (إسبانيا)؛
 80-110ات ي يياي التي ييدابير الالزمي يية لتحسي ييين الظي ييرو في ييي السي ييجون والحي ييد مي يين
االكتظام فيها (أنغوال)؛
 81-110ات اي تدابير لتحسين الظرو في السجون (النمسا)؛
 82-110معالجي يية مشي يياكل اكتظي ييام السي ييجون وعي ييدم كفايي يية الغ ي ي اء المقي ييدم في ييي
السجون (كابو فيردي)؛
 83-110مواصييلة الجهييود التييي تبي لها لمكافحيية العنييف ضييد الميرأة ،ومنييأ العنييف
المنزلييي والييزواع القسييري ،وتعزيييز المسيياواة بييين الجنسييين ،ويلييك بتنفي ي التش يريعات
السييارية تنفي ي ا كييامالا ،وإطييالق ب يرامج لتوعييية للسييكان وتقييدم مرتكبييي ه ي األعميياخ
إلى العدالة (فرنسا)؛

__________
( )1كانــإ التوصــية املقدمــة أثنــاء احلـوار التفــاعلي علــا النحــو التــايل" :تكةيــف اق ــود
واس رو معيشة الس ناء (اليازيا)".

ســبيا إلبــاء عقوبــة اإلعــدا

( )2كانإ التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي علا النحو التـايل" :العمـا علـا إلبـاء عقوبـة اإلعـدا جم والن ـما إىل
اليوتوكول الختيارف الةاا امللحق بالع د الدويل اخلا باحلقو املدنيـة والسياسـيةجم ومراجعـة أ ـايا الـذين ُ كـم
علي م وجب عقوبة اإلعدا امللباة اليا املفروضة إجبارا علا جرائم القتا واخليانة والفصـا في ـا ـا يناسـب مـن
األ كا (أس اليا)".
( )3كانإ التوصية املقدمة أثناء احلـوار التفـاعلي علـا النحـو التـايل" :مواصـلة تعليـق عقوبـة اإلعـدا والندـر إمكانيـة
إلبائ ا أانونيا (نيبال)".
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 84-110الحي ييرن عليييى امتثي يياخ القي ييوانين المتعلقي يية بمكافحي يية العنيييف العتبي ييارات
جنسانية امتثاالا صارما ( انا)؛
 85-110العمييل تحديييدا عل ييى تكثيييف جه ييود مكافحيية العنييف الي ي ي تتعييرض ل ييأ
النساء والفتيات على نطاق واس  ،بما فيي يليك بسين تشيريعات مراعيية لنيوع الجينس
والتحلييي بمزيييد ميين الق يرامة فييي تنفي ي القييوانين السييارية ،وك ي لك بزيييادة الييوعي العييام
وتعزيز المساواة بين الجنسين (آيسلندا)؛
 86-110وض ايليات الالزمة موض التنفي لكفالة تنفيي شيتى االسيتراتيجيات
واإلص ييالحات القانوني يية الت ييي يج ييري بحثه ييا ف ييي س ييبيل إنه يياء زواع األطف يياخ تنفيي ي ا
ناجحا (موريشيوس)؛
 87-110تعزيز اإلطار القانوني والمسسسي لمكافحة زواع األطفاخ (الجزارر)؛
 88-110وض ي وتنفي ي اطيية عمييل وطنييية شيياملة للوداييية ميين آثييار زواع األطفيياخ
ومعالجتهييا بجمليية أمييور منهييا الحييرن علييى التحقيييق فييي أعميياخ العنييف المنزلييي ضييد
النساء ومالحقة الجناة وتدارا التنافر القانوني فيما يتعلق بسن الزواع (تايلند)؛
 89-110وضي ي وتنفيي ي اط يية عم ييل وطني يية ش يياملة لمني ي زواع األطف يياخ وال ييزواع
المبكر والزواع القسري والقضاء عليها (هولندا)؛
 90-110مواص ييلة ات يياي اط ييوات ملموس يية للقض يياء عل ييى زواع األطف يياخ وال ييزواع
المبكيير والييزواع القسييري ،وميين ه ي ال طييوات اعتميياد مييالوي مييسارا القييانون ال ي ي
يقضي برف سن الزواع إلى  18عاما (كندا)؛
 91-110ات اي تدابير فعالة للحد من زواع األطفاخ (القين)؛
 92-110تس يري عملييية مراجعيية دييانون الوداييية ميين العنييف المنزلييي وتعزيييز آليييات
حماية الضحايا وتعوضه وإعادة تأهيله وإعادة إدماجه (سلوفاكيا)()4؛
 93-110ات اي تدابير فعالة لحماية المثليات والمثلييين ومزدوجيي المييل الجنسيي
وال ناثى من العنف ومالحقة مرتكبي الهجمات العنيفة (النمسا)؛
 94-110تعزيز وتدعي الجهود الراميية إليى مكافحية الممارسيات التمييزيية والعنيف
ضد النساء (سنغافورة)؛
__________
( )4كانــإ التوصــية املقدمــة أثنـاء احلـوار التفــاعلي علــا النحــو التــايل " :تسـريل عمليــة مراجعــة أــانو الوأايــة مــن العنــف
املنزيل وإيراد ن صري در الغتصاب الزوجـي وتعزيـز لليـات اايـة ال ـحايا وتعوضـ م وإعـادة تـ هيل م وإعـادة
إدماج م (سلوفاكيا)".
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 95-110المض ييي د ييدما ف ييي إجراءاته ييا الرامي يية إل ييى ض ييمان احتي يرام حق ييوق الطف ييل
احترام ي يا فعلي ي يا ومكافحي يية الي ييزواع المبكي يير علي ييى وجي ييأ ال قي ييون ،ويلي ييك بالتعجيي ييل
باعتماد مشروع دانون الزواع وتنفي (فرنسا)؛
 96-110مواصييلة العمييل علييى تنفي ي اطيية عمييل لمكافحيية العنييف ضييد األطفيياخ
والشباب (نيكارا وا)؛
 97-110مواص ييلة الجه ييود الرامي يية إل ييى مكافح يية العن ييف الجنس ييي ض ييد األطف يياخ
بقيير النظيير عيين جيينس الطفييل بييدءا بمراجعيية التش يريعات يات القييلة بغييية ضييمان
محاكمة الجناة وإعادة تأهيل الضحايا وتعويضه على النحو المناسب (تايلند)؛
 98-110مواصييلة تنفي ي اطيية العمييل الوطنييية لتوجيييأ العمييل الرامييي إلييى القضيياء
تدريجي ا على عمل األطفاخ (كوبا)؛
 99-110ات يياي تييدابير ملموسيية للتأكييد ميين تنفيي دييانون مكافحيية االتجييار بالبشيير
يالمهق الحماييية علييى دييدم المسيياواة مي
تنفيي ا فعيياالا وميين ميين األشي ان المقييابين بي ُ
ايارين (النرويج)؛
 100-110كفاليية بييدء س يريان مفعييوخ دييانون مكافحيية االتجييار بالبشيير وتنفي ي فييي
يالمهق الحمايي يية علي ييى دي ييدم
أدي ييرب ود ي ي ممكي يين وأن يمي يين األش ي ي ان المقي ييابين بي ي ُ
المساواة م ايارين بن القانون (سويسرا)؛
 101-110التحقيييق بق يرامة فييي حيياالت االتجييار بالبشيير ومالحقيية الجنيياة علييى أسيياس
دانون مكافحة االتجار بالبشر ال ي ُس َّن مسارا (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 102-110ات يياي مزيييد ميين ال طييوات إلصييالل النظييام القضيياري والجنيياري وإنشيياء
مراكز احتجاز مالرمة وفق ا للمعايير الدولية (الكرسي الرسولي)؛

 103-110ات اي مزيد من التدابير لتحسيين نظيام القضياء والسيجون ويليك بتقليي
حيياالت االحتجيياز دبييل المحاكميية المطوليية بقييورة مبييالظ فيهييا وكفاليية تييرو احتجيياز
إنسانية (فرنسا)؛
 104-110مواصي ييلة الجهي ييود الراميي يية إلي ييى تحسي ييين نظي ييام السي ييجون والظي ييرو في ييي
السجون ،وك لك تعزييز النظيام القضياري الي ي يشيكل دقيور عليى صيعيد الميوتفين،
من حي المدعين العامين والقضاة تحديدا ،مقدرا الكتظام المحاك (النيجر)؛
 105-110تشغيل نظام إدارة القضايا المعروضية عليى جميي المحياك لكفالية فقيل
الجهاز القضاري في القضايا الجنارية بفعالية (المغرب)؛
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 106-110وضي وتنفيي اسيتراتيجية وإصيالحات دضييارية شياملة بغيية تقليي
في الب في القضايا تقليقا فعليا (بوتسوانا)؛

التييأار

 107-110الحرن على تحديد هوية الضحايا وحميايته وإتاحية فيرن لجيوره إليى
العدالة وضمان التحقيق بفعالية في دضايا االتجار بالبشر (سويسرا)؛
 108-110مواصييلة العمييل علييى تنفي ي إج يراءات تكفييل فعلي يا تمكيين النسيياء ضييحايا
العن ييف الجنس يياني م يين اللج ييوء إل ييى العدال يية وحق ييولهن عل ييى الجب يير وتمك ييين إع ييادة
إدماجهن في المجتم (أورو واي)؛
 109-110التحقيييق بقييورة شيياملة فييي جميي دضييايا التحييرخ والت ويييف التييي يتعييرض لهييا
القحافيون والمدافعون عن حقوق اإلنسان بغية تقدي الجناة إلى العدالة (النمسا)؛
 110-110الحييرن علييى إج يراء تحقيقييات مستفيضيية فييي المعلومييات التييي تتحييد
عيين تعييرض المييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان لهجمييات وتهديييدات بغييية تقييدي الجنيياة
إلى العدالة (بوتسوانا)؛
 111-110مواصي ييلة الجه ي يود التي ييي تب ي ي لها إلعي ييادة النظي يير في ييي دضي ييايا األش ي ي ان
المحكوم عليه باإلعدام في البلد وإبيداخ جميي األحكيام باإلعيدام بعقوبيات يرهيا،
فضالا عن إدرار تعليق عقوبة اإلعدام تحسب ا إللغارها مستقبالا (سويسرا)؛
 112-110مواصي ييلة التي ييدابير اإليجابيي يية دعم ي يا للفمي ييات المستضي ييعفة في ييي مجي يياالت
اللجوء إلى العدالة والتعلي (أنغوال)؛
 113-110ات اي التدابير الالزمة لتحديد سن  18عاما حدا أدنى لسن الزواع (تو و)؛
 114-110ات اي اطوات لزيادة مشاركة المرأة في الحكومة (ترينيداد وتوبا و)؛
 115-110زيي ييادة تعزيي ييز مجي يياخ الحقي ييوق االدتقي ييادية واالجتماعيي يية والثقافيي يية بغيي يية
تحسييين الظييرو المعيشييية للسييكان ،ووجييود دع ي المجتم ي الييدولي وتضييامنأ له ي ا
الغرض أمر ضروري (فنزويال (جمهورية  -البوليفارية))؛
 116-110مواصييلة تعزيييز الش يراكات م ي المسسسييات اإلدليمييية والدولييية ميين أجييل
تحفيز عملية التنمية وتحسين المستويات المعيشية لرعاياها (الكوي )؛
 117-110مواصييلة الجهييود لتحقيييق التنمييية االدتقييادية المسييتدامة وتقلييي
الفقر (القين)؛

معييدخ

 118-110تعزيي ييز ايليي ييات الراميي يية إلي ييى مكافحي يية الفقي يير وانعي ييدام األمي يين الغي ي ي اري
(كوت ديفوار)؛
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 119-110ات ياي جميي التييدابير الالزمية لتقليي
ووفيات األطفاخ (الكوي )؛

معييدالت الفقير الميدد والمجاعيية

 120-110إيجاد إطار دانوني بشأن الحق فيي الغي اء باالسيتناد إليى مشيروع القيانون
المتعلييق بالغ ي اء والتغ ي يية وتضييمينأ منظ ييورا جنسيياني ا م يين اييالخ عملي يية تشيياورية مي ي
الجهات يات المقلحة المعنية (أيرلندا)؛
 121-110تكثي ي ييف الجه ي ييود الرامي ي يية إل ي ييى معالج ي يية المس ي ييارل المتعلق ي يية ب ي ييالحقوق
االجتماعية االدتقادية ،ال سيما مسألة الحقوخ على القحة والتعلي (سيراليون)؛
 122-110مواصييلة الجهييود لتحسييين نظييام الرعاييية القييحية بغييية مكافحيية وفيييات
األموميية واألطفيياخ ومسيياعدة ال ي ين يعييانون ميين فيييروس نق ي المناعيية البش يرية/اإليييدز
(الكرسي الرسولي)؛
 123-110ب خ كل ما يلزم من جهيد وميوارد لتيوفير ايدمات القيحة اإلنجابيية وال يدمات
االجتماعية للفتيات والمراهقين للتقدي لمشكلة حمل المراهقات (هندوراس)؛
 124-110مواص ييلة الجه ييود الرامي يية إل ييى التق ييدي فعليي ي ا لمش ييكلة وفي ييات األموم يية
واألطفاخ (تو و)؛
 125-110تكثي ي ييف الجه ي ييود لتقل ي ييي
البشرية/اإليدز في البلد (بوركينا فاسو)؛

مع ي ييدخ اإلص ي ييابة بفي ي ييروس نقي ي ي

المناع ي يية

 126-110كفاليية حقييوخ السييحاديات والمثليييين جنسييي ا وثنيياريي الميييوخ الجنسييية
والمتحولين جنسي ا وحاملي صيفات الجنسيين عليى ال يدمات القيحية فعليي ا ،بميا فيي
يلك العالع من اإلصابة بفيروس اإليدز (هندوراس)؛
 127-110مواصلة الجهود في مجاخ توفير التعلي المجاني واإلجباري (جنوب أفريقيا)؛
 128-110ات يياي تييدابير لتحسييين الهياكييل األساسييية للمسسسييات التعليمييية ،فض يالا
عن زيادة التحاق األطفاخ بالتعلي (ترينيداد وتوبا و)؛
 129-110مواصلة الجهود للنهيوض بحيق الفتييات والنسياء فيي االلتحياق بالمدرسية
(الكونغو)؛
 130-110تعزيز إدراع التثقيف في مجاخ حقوق اإلنسيان فيي النظيام التعليميي وفيي
البرامج التدريبية (السنغاخ)؛
 131-110إعطيياء األولوييية الكامليية لكفاليية تنفي ي القييانون المتعلييق باإلعاديية تنفي ي ا
كامالا وفعاالا (سنغافورة)؛
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 132-110تنفيي االسييتراتيجية الرامييية إلييى تحقيييق النمييو والتنمييية فييي مييالوي تنفيي ا
كامالا (كوبا).
 -111تحظى التوصيات التالية بتأييد مالوي التي ترت أنها نيُف ت أصالا:
 1-111تس يري عملييية اسييتعراض واعتميياد القييانون الجديييد المتعلييق بييالزواع ميين
أجل القضاء على الزواع المبكر لقغار الفتيات (جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
 2-111التعجيل باعتماد دانون متعلق باإلتجار بالبشير ،يين عليى تجيري جميي
أشييكاخ االتجييار بالبشيير ،وعلييى العقوبييات التييي تفييرض علييى الجنيياة ،وعلييى المسيياعدة
المناسبة التي تقدم للضحايا (مقر)؛
 3-111سيين مشييروع دييانون الييزواع والطييالق والعالدييات األس يرية ميين أجييل إنهيياء
زواع األطفيياخ والييزواع المبكيير والييزواع القسييري والممارسييات الضييارة األاييرت ،ورف ي
الحد األدنى لسن الزواع إلى  18عاما (سيراليون)؛
4-111

اعتماد دانون الزواع والطالق والعالدات األسرية (السودان)؛

 5-110إنهاء العمل المتعلق بمشيروع ديانون اليزواع والطيالق والعالديات األسيرية
(كابو فيردي)؛
 6-110الحييرن علييى ات يياي تييدابير للتعجيييل بسيين مشييروع دييانون المسيياواة بييين
الجنسييين ،ومشييروع دييانون تركيية المتييوفى ،ومشييروع دييانون الييزواع والطييالق والعالدييات
األسرية (تيمور  -ليشتي)؛
 7-111وضي ي تعري ييف لكلم يية ‘الطف ييل‘ وفقي يا التفادي يية حق ييوق الطف ييل وتض ييمين
دستور البلد مبدأ مراعاة المقال الفضلى للطفل (تيمور  -ليشتي)؛
8-111

إنشاء مسسسة وطنية لحقوق الطفل (كوستاريكا)؛

 9-111التأكد مين تنفيي ديانون اليزواع والطيالق والعالديات األسيرية تنفيي ا فعلييا
لمن انتشار زواع األطفاخ (السويد)؛
 10-111اعتم يياد د ييانون متعل ييق باالتج ييار بالبش يير يج ييرم جميي ي أش ييكاخ االتج ييار
وين على العقوبات المناسبة وعلى مساعدة الضحايا مساعدة شاملة (إسبانيا)؛
يالمهق بمييا له ي ميين
 11-111وض ي برنييامج لضييمان تمت ي األش ي ان المقييابين بي ُ
حقوق اإلنسان تمتعا كامالا (سيراليون)؛
 12-110النظي يير في ييي إمكانيي يية صي يييا ة واعتمي يياد سياسي يية بشي ييأن عدالي يية األطفي يياخ
أو برنامج شامل من االخ المنتدت الوطني لعدالة األطفاخ (سلوفاكيا)؛
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 13-111زييادة تعزييز التثقييف فييي مجياخ حقيوق اإلنسييان وجعيل التعليي االبتييداري
مجانا وإجباريا (رواندا).
 -112سي ييتنظر مي ييالوي في ييي التوصي يييات التاليي يية ،وسي ييتقدم ردودا عليهي ييا في ييي ود ي ي مناسي ييب
ال يتجاوز موعد الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلوخ/سبتمبر :2015
 1-112التقديق على االتفادية الدولية لحمايية حقيوق جميي العمياخ المهياجرين
وأفراد أسره ( انا)؛
 2-112تعزيز إطارهيا القيانوني ويليك بيالنظر فيي إمكانيية التوديي والتقيديق عليى
االتفادية الدولية لحماية حقوق جمي العماخ المهاجرين وأفراد أسره (إندونيسيا)؛
 3-112النظير فيي التقيديق علييى االتفاديية الدوليية لحماييية حقيوق جميي العميياخ
المهاجرين وأفراد أسره (الفلبين)؛
 4-112العمل على الفور عليى معالجية التنيافر فيي سين اليزواع بيين ديانون اليزواع
والدستور (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
5-112

العدوخ عن تجري التشهير وإدراع حك ب لك في القانون المدني ( انا)؛

 6-112مواءميية القييوانين المتعلقيية باإلجهيياض فييي موضييوعي صييحة األم المرتبطيية
بالوالدة وزواع األطفاخ (الكونغو)؛
 7-112توجيييأ دعييوات دارميية لجمي ي المكلفييين بواليييات فييي إطييار اإلج يراءات
ال اصة ( انا)؛
 8-112توجيييأ دعييوة دارميية للمكلفييين بواليييات فييي إطييار اإلجيراءات ال اصيية التابعيية
لمجلييس حقييوق اإلنسييان والحييرن علييى تهيميية بيميية مواتييية ألنشييطة القييحافيين والمييدافعين
عن حقوق اإلنسان و يره من األطرا الفاعلة في المجتم الدوخ (تونس)؛
9-112

توجيأ دعوة دارمة للمكلفين بواليات في إطار اإلجراءات ال اصة (تشاد)؛

 10-112النظ يير ف ييي إمكاني يية توجي ييأ دع ييوة دارم يية للمكلف ييين بوالي ييات ف ييي إط ييار
اإلجراءات ال اصة (كينيا)؛
 11-112توجيييأ دعييوات دارميية لجمي ي المكلفييين بواليييات فييي إطييار اإلج يراءات
ال اصة (مد شقر)؛
 12-112تعزيييز الجهييود الرامييية إلييى تقلييي معييدخ وفيييات األموميية ،بمييا فييي يلييك
بمراجعة القانون المتعلق باإلجهاض (سلوفينيا)؛
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 13-112العمي ييل ،بقي ييفتها طرف ي يا في ييي بروتوكي ييوخ الميثي يياق األفريقي ييي لحقي ييوق اإلنسي ييان
والشييعوب بشييأن حقييوق الميرأة فييي أفريقيييا ،علييى تنفيي األحكييام المتعلقيية باإلجهيياض الطبييي
في حاالت االعتيداء الجنسيي واال تقياب وزنيا المحيارم وعنيدما ييسدي اإلبقياء عليى الحميل
إلى تعريع صحة األم العقلية والنفسية أو حياة األم أو الجنين لل طر (النرويج).
 -113ل تأا مالوي التوصيات التالية بعين االعتبار:
 1-113التقي ييديق علي ييى البروتوكي ييوخ االاتيي يياري الثي يياني للعهي ييد الي ييدولي ال ي ييان
بالحقوق المدنية والسياسية (مد شقر)؛
 2-113التقي ييديق علي ييى البروتوكي ييوخ االاتيي يياري الثي يياني للعهي ييد الي ييدولي ال ي ييان
بالحقوق المدنية والسياسية ،الهاد إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (ألمانيا)؛
 3-113التوديي ي والتق ييديق عل ييى البروتوك ييوخ االاتي يياري الث يياني للعه ييد ال ييدولي
ال ان بالحقوق المدنية والسياسية ،الهاد إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (فرنسا)؛
 4-113التقي ييديق علي ييى البروتوكي ييوخ االاتيي يياري الثي يياني للعهي ييد الي ييدولي ال ي ييان
بالحقوق المدنية والسياسية ،الهاد إلى إلغاء عقوبة اإلعدام (الجبل األسود)؛
 5-113التقي ييديق علي ييى البروتوكي ييوخ االاتيي يياري الثي يياني للعهي ييد الي ييدولي ال ي ييان
بالحقوق المدنية والسياسية (البرتغاخ)؛
 6-113النظيير فييي إمكانييية التقييديق علييى البروتوكييوخ االاتييياري الثيياني للعهييد
ال ييدولي ال ييان ب ييالحقوق المدني يية والسياس ييية ،اله يياد إل ييى إلغ يياء عقوب يية اإلع ييدام
وإبداخ أحكام اإلعدام الحالية إلى أحكام بالسجن المسبد ددر اإلمكان (ناميبيا)؛
 7-113النظيير فييي إمكانييية التقييديق علييى البروتوكييوخ االاتييياري الثيياني للعهييد
ال ييدولي ال ييان ب ييالحقوق المدني يية والسياس ييية ،اله يياد إل ييى إلغ يياء عقوب يية اإلع ييدام
(تيمور  -ليشتي)؛
8-113

النظر في إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام (نيباخ)()5؛

9-113

تكثيف الجهود في سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام (البرازيل)()6؛

 10-113سييحب جميي ي التحفظييات عل ييى معاه ييدة عييام  1951المتعلق يية بوضي ي
الالجم ييين والبروتوك ييوخ الملح ييق به ييا لع ييام  1967واالنض ييمام إل ييى اتفادي يية ت ف يييع
حاالت انعدام الجنسية لعام ( 1961ألمانيا)؛

__________
( )5كانإ التوصية املقدمة أثناء احلـوار التفـاعلي علـا النحـو التـايل" :مواصـلة تعليـق عقوبـة اإلعـدا والندـر
إلبائ ا أانون ا (نيبال)".

( )6كانــإ التوصــية املقدمــة أثنــاء احلـوار التفــاعلي علــا النحــو التــايل" :تكةيــف اق ــود
واس الدرو املعيشية للمساج (اليازيا)".
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 11-113تعزيي ييز أحكي ييام الدسي ييتور للنهي ييوض بالممارسي ييات اإلداريي يية الجيي ييدة في ييي
مسسسات الدولة (أنغوال)؛
 12-113أاي ي توص ييية اللجن يية المعني يية بحق ييوق اإلنس ييان بع ييين االعتب ييار وتجي يري
ممارسة تشويأ األعضاء التناسلية لإلنا تجريم ا صريح ا (هندوراس)؛
 13-113مراجعيية وإصييالل تشي يريعاتها الوطنييية م يين أجييل القضيياء عل ييى أي تميي ييز
على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية (البرازيل)؛
 14-113إضافة مسألة الميل الجنسي والهوية الجنسيية إليى األسيباب التيي يحظير
التمييييز علييى أساس يها وإلغيياء األحكييام التييي تجييرم العالد يات الجنسييية بييين بييالغين ميين
نفس الجنس برضاه (شيلي)؛
 15-113إلغ يياء األحك ييام الت ييي تج ييرم العالد ييات الجنس ييية ب ييين ب ييالغين م يين نف ييس
الجنس برضاه بغية جعيل القيانون الجنياري متوارميا مي االلتزاميات الدوليية فيي مجياخ
حقوق اإلنسان (ألمانيا)؛
 16-113إلغي يياء جمي ي ي األحكي ييام القانونيي يية التي ييي تجي ييرم العالدي ييات الجنسي ييية بي ييين
األش ان من نفس الجنس (إيطاليا)؛
 17-113تع ييديل الق ييانون الجن يياري للع ييدوخ ع يين تجي يري العالد ييات الجنس ييية ب ييين
بييالغين ميين نفييس الجيينس برضيياه ولتج يري جمي ي أشييكاخ اإلي ي اء األطفيياخ جنسيييا،
بغع النظر جنس الطفل (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 18-113إلغ يياء األحك ييام القانوني يية الت ييي تج ييرم المثلي يية الجنس ييية ،وات يياي جميي ي
التييدابير الالزميية لكفاليية احت يرام جمي ي حقييوق اإلنسييان للسييحاديات والمثليييين جنسييي ا
وثناريي الميوخ الجنسية والمتحولين جنسي ا وحاملي صفات الجنسين (سلوفينيا)؛
 19-113إلغ يياء التشي يري الي ي ي يج ييرم المثلي يية الجنس ييية م يين أج ييل احتي يرام مب ييدأي
المساواة وعدم التمييز لجمي األش ان احتراما كامالا (فرنسا)؛
 20-113إلغي يياء جمي ي ي األحكي ييام القانونيي يية التي ييي تجي ييرم العالدي ييات الجنسي ييية بي ييين
األش ان من نفس الجنس برضاه وتشجي لجنية ميالوي لحقيوق اإلنسيان عليى أن
تي ييدرع في ييي واليتهي ييا حمايي يية حقي ييوق السي ييحاديات والمثليي ييين جنسي ييي ا وثني يياريي الميي ييوخ
الجنسية والمتحولين جنسي ا وحاملي صفات الجنسين (أستراليا)؛
 21-113ت ييدعي المكاس ييب عل ييى ص ييعيد السياس ييات ب ييذجراء إص ييالحات دانوني يية
بشييأن مسييارل مثييل التعامييل م ي العالدييات الجنسييين بييين أش ي ان ميين نفييس الجيينس
والحقوخ على المعلومات (النرويج)؛
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 22-113كفال يية تمتي ي الس ييحاديات والمثلي ييين جنس يييا وثن يياريي المي ييوخ الجنس ييية
والمتح ييولين جنس يييا وح يياملي ص ييفات الجنس ييين تمتعي يا ك ييامالا وعل ييى د ييدم المس يياواة
بما له من حقوق اإلنسان وبذلغاء القواعد التي تجرمه وتقمه (األرجنتين)؛
 23-113جعل تشريعاتها منسجمة م القيانون اليدولي ويليك بالعيدوخ عين تجيري
العالد ييات الجنس ييية ب ييين ب ييالغين م يين نف ييس الج يينس برض يياه وبحظ يير أي تميي ييز عل ييى
أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية (لكسمبور )؛
 24-113إلغيياء أحكييام القييانون الجنيياري التييي تجييرم العالدييات الجنسييية بييين بييالغين
من نفيس الجينس برضياه  ،وأي تشيري آاير يقيي تميييزا عليى أسياس المييل الجنسيي
والهييوي الجنسييية ،وجعييل تش يريعاتها منسييجمة م ي التزامييات مييالوي بموجييب القييانون
الدولي لحقوق اإلنسان (هولندا)؛
 25-113إلغ يياء أحك ييام الق ييانون الجن يياري الم ييالوي الت ييي تج ييرم الس ييلوا الجنس ييي ب ييين
بييالغين ميين نفييس الجيينس برضيياه (الميواد  153و 154و )156وتييوفير الحماييية المناسييبة
للسحاديات والمثليين جنسيا وثناريي الميوخ الجنسية والمتحولين جنسيا (السويد)؛
 26-113العييدوخ عيين تج يري المثلييية الجنسييية ومراجعيية الم يواد 137ألييف و153
و 154و 156مي يين القي ييانون الجني يياري ومراجعي يية دي ييانون الي ييزواع والطي ييالق والعالدي ييات
األسرية وجعلها منسجمة م القكوا الدولية التي صدد عليها مالوي (سويسرا)؛
 27-113إزاليية المعييايير الحالييية المناهضيية للمثلييية الجنسييية ،ال سيييما الم يواد 137
و 153و 156من القانون الجناري (إسبانيا)؛
 28-113مكافحيية التمييييز علييى أسيياس الميييل الجنسييي مكافحيية القييعيد القييانوني
وعلى صعيد الممارسة (أورو واي)؛
 29-113إلغاء عقوبة اإلعدام (البرتغاخ)؛
 30-113النظر في إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام (رواندا)؛
 31-113العمل في سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام (شيلي)؛
 32-113النظيير فييي إمكانييية إلغيياء عقوبيية اإلعييدام ،علييى اعتبييار أنييأ ل ي ينف ي أي
حكي ي باإلع ييدام مني ي ع ييام  1992وألن األحك ييام الت ييي لي ي تنفي ي حت ييى اين تج ييري
مراجعتها (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 33-113التقيييد بييالحق األصيييل فييي الحييياة ويلييك بكفاليية الحييق فييي الحريية وأميين
الفرد على نفسأ وبذلغاء عقوبة اإلعدام (الكرسي الرسولي)؛
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 34-113النظيير فييي إمكانييية ات يياي جمي ي ال طييوات الالزميية إلد يرار تعليييق تنفي ي
أحكييام اإلعييدام بالقييانون بغييية إلغيياء عقوبيية اإلعييدام نهاري يا والتقييديق علييى البروتوكييوخ
االاتياري الثاني للعهد الدولي ال ان بالحقوق المدنية والسياسية (إيطاليا)؛
 35-113العم ييل عل ييى إلغ يياء عقوب يية اإلعي ييدام نهاريي ي ا واالنض ييمام إل ييى البروتوكي ييوخ
االاتياري الثاني ،للعهد الدولي ال ان بالحقوق المدنية والسياسية (أستراليا)()7؛
 36-113إدرار تعليق عقوبية اإلعيدام بالقيانون بغيية إلغارهيا نهارييا ،وات ياي اطيوات
فييي ه ي ا السييياق لالنضييمام إلييى البروتوكييوخ االاتييياري الثيياني للعهييد الييدولي ال ييان
بالحقوق المدنية والسياسية (أورو واي)؛
 37-113إضييفاء القييفة الرسييمية علييى التعليييق القييانوني لعقوبيية اإلعييدام واالستعاضيية
عنها بأحكام بديلة في تل احترام معايير حقوق اإلنسان الدولية (إسبانيا)؛
 38-113ات ي يياي تي ييدابير لمن ي ي ممارسي يية تش ي يوي األعضي يياء التناسي ييلية لإلني ييا فعلي ي يا
(أورو واي)؛
 39-113تحسييين تييرو المييدارس والتحلييي باإلص يرار فييي الجهييود التييي تب ي لها
لتسييهيل حقييوخ فمييات السييكان علييى التعلييي  ،ال سيييما السييكان األصييليين ،وتعزيييز
فرن تعلُّ لغة األم (الكرسي الرسولي)؛
 40-113إيراد ن

صري يجرم اال تقاب الزوجي (سلوفاكيا)()8؛

 41-113تحسييين القييدرات علييى إنفيياي القييوانين لحماييية ضييحايا العنييف المنزلييي
ويلييك بتوسييي دييدرة الشييرطة علييى التحقيييق فييي حيياالت العنييف الجنسييي المشييبوهة،
بما في يلك اال تقاب الزوجي ،وزيادة تدريب أفراد الشرطة وتوعيته (كندا).
 -114جمي ي االسييتنتاجات و/أو التوصيييات الييواردة فييي ه ي ا التقرييير تعكييس مودييف الدوليية
(الييدوخ) التييي دييدمتها و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض .وال ينبغييي تأويييل ه ي االسييتنتاجات
و/أو التوصيات على أنها دد حظي بتأييد الفريق العامل ككل.
__________
( )7كانإ التوصية ا ملقدمة أثناء احلوار التفاعلي علا النحو التايل" :العما علا إلباء عقوبة اإلعـدا تائيـ ا والن ـما
إىل اليوتوكــول الختيــارف الةــااجم للع ــد الــدويل اخلــا بــاحلقو املدنيــة والسياســية ومراجعــة أ ــايا الــذين ُ كــم
علي م وجب عقوبة اإلعدا امللباة اليا املفروضة إجبارا علا جرائم القتا واخليانة والفصـا في ـا ـا يناسـب مـن
األ كا (أس اليا)".

( )8كانإ التوصية املقدمـة أثنـاء احلـوار التفـاعلي علـا النحـو التـايل " :تسـريل عمليـة مراجعـة أـانو منـل العنـف املنـزيلجم
وإي ـراد ن ـ ص ـري دــر الغتصــاب الزوجــيجم وتعزيــز لليــات اايــة ال ــحايا وتعوي ـ م وإعــادة ت ـ هيل م وإعــادة
إدماج م (سلوفاكيا)".
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المرفق
تشكيلة الوفد
[English only]
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