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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العام ـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ق املنش ـ عم ـ ا بق ـرار ل ـ قــو
اإلنس ــا 1/5ق دورت ــث الةاني ــة والعش ـ ـرين الف ــنة م ــن  4إىل  15أيار/م ــايو  .2015واستعرض ـ ـ
احلال ــة مل ــديف اللس ــة السادس ــةق املعق ــودة  6أيار/م ــايو  .2015وترأّس ـ وةي ــرة الش ـ و
اخلارجيــةق الســيدة دنيــا مومــو ق وفــد ملــديف .واعتمــد الفريــق العام ـ ق جلســتث العا ــرة املعقــودة
 8أيار/مايو 2015ق التقرير املتعلق مبلديف.
 -2و  13ك ــانو الةاا/ين ــاير 2015ق اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة الة ثية) من أج تيسري استعراض احلالة ملديف :األرجنتني وفرنسا واهلند.
 -3ووفق ـ ـ ا للفق ـ ــرة  15م ـ ــن مرف ـ ــق قـ ـ ـرار لـ ـ ـ ق ـ ــو اإلنس ـ ــا  1/5والفق ـ ــرة  5م ـ ــن مرف ـ ــق
قراره 21/16ق صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ملديف:
(أ)

تقرير وطر ()A/HRC/WG.6/22/MDV/1؛

(ب) جتميــل للمعلومــات أع ّدتــث املفوضــية الســامية حلقــو اإلنســا (املفوضــية الس ــامية)
))A/HRC/WG.6/22/MDV/2؛
(ج)

موجز أع ّدتث املفوضية السامية (.)A/HRC/WG.6/22/MDV/3

 -4وأ يلـ ـ إىل مل ــديفق ع ــن طري ــق اجملموع ــة الة ثي ــةق قائم ــة أسـ ـ لة أعـ ـ ّدها س ــلف ا كـ ـ م ــن
أملاني ــاق وبلجيك ــاق وس ــلوفينياق والس ــويدق وسويسـ ـراق وكن ــداق واملكس ــي ق واململك ــة املتح ــدة لاي اني ــا
العظمــو وأيرلنــدا الشــماليةق والنــروي ق وهولنــداق والوليــات املتحــدة األمريكيــة .و كــن الطّـ ع علــو
هذه األس لة املوقل الشبكي اخلارجي ل ستعراض الدورن الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5قال ـ رئيســة الوفــد إ ــعب ملــديف يــزه ــعور بــالفور واملس ـ وليةق وهــو الشــعور الــذن
حيــدوه كتابــة قصــة تقدمــثق أن قصــة الت ـ قلم الــي يســمياا امللــديفيو بــاعتزاة "القصــة امللديفيــة".
ويت ـ ـ لف جـ ــزء كبـ ــري مـ ــن القصـ ــة امللديفيـ ــة مـ ــن ـ ـراكات بنّـ ــاءة عقـ ــدها البلـ ــد مـ ــل وكـ ــالت دوليـ ــة
و كومات تسعو جبد إىل دعم التغري اإلجيايب البلد.
 -6وتـ من ملــديف بالعامليــة وباملســاواة بــني الــدول إطــار الســتعراض الــدورن الشــام  .وعنــد
السـتعداد هلــذا السـتعراضق اتبعـ ملــديف سياسـة لـ الميـل مــن خـ ل اللجنـة الدائمــة املعنيــة
بالستعراض الي ترأساا وةارة الش و اخلارجيةق بدعم من مكتب املدعي العام.
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 -7وقـد بـدأت عمليـة إرســاء الد قراطيـة عـام  1932مـل كتابــة أول دسـتور واعتمـاد القـناع
العــام للبــالغني .ونـز ّق ـ جــزء كبــري مــن الدســتور مــل برنــام اإلص ـ ع لعــام  .2004واعتزمــد دســتور
جديد عام 2008ق مما أفضو إىل دوث نقلة نوعية اجملتمل.
 -8ويضـمن دسـتور عـام  2008احلقـو األساسـيةق مبــا فياـا ريـة التعبـري و ريـة اإلعـ م وعــدم
التعــرض للتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو ال إنســانية أو املاينــة .ول كــن
الة ال وارئ.
انتااكاا ىت
 -9وملل ــديف أ ــد أكة ــر التفسـ ـريات ــررا حلري ــة التعب ــري :فا ــي ل تض ــل أي ــة قي ــود عل ــو ري ــة
اإلع ـ ـ مق مبـ ــا فل ـ ـ الصـ ــحف اإللكنونيـ ــةق مبـ ــا يضـ ــمن س ـ ـ مة الصـ ــحافيني .وعزاـ ــد إىل ل ـ ـ
اإلع م ولنة البث مبامة محاية رية التعبري .وتواجـث احلكومـة ـديا يتمةـ خلـق تـواة بـني هـذه
احلرية الواسعة وضما احلرية الفردية.
 -10وبالتواةن مل اإلصـ ات الداخليـةق طبقـ ملـديف سياسـة نشـ ة لتعزيـز التزامالـا الدوليـة
ــال ق ــو اإلنس ــا  .فق ــد انض ــم البل ــد من ــذ ع ــام  2005إىل س ــبل م ــن التفاقي ــات األساس ــية
التس ــل حلق ــو اإلنس ــا والس ــة بروتوك ــولت اختياري ــةق وص ــد عل ــو نظ ــام روم ــا األساس ــي و ــاا
اتفاقيــات دوليــة أساســية ملنظمــة العم ـ الدوليــةق ووجــث دعــوة دائمــة إىل يــل املكلفــني بوليــات
إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدةق وتلقو س ةيارات من مقررين.
 -11وملــديف بلــد مســلم منــذ  800عــام .وي ـرتبا إطــاره الجتمــاعي وقيمــث التارييــة والتقليديــة
ال ــي ت ــورت عل ــو م ــدت العق ــودق ارتباط ـ ا وثيق ـ ا باملمارس ــات اإلس ـ مية .وتش ــك الق ــيم اإلس ـ مية
ج ــزءا م ــن اهلوي ــة وال ـناث ال ــوطنينيق وأس ــا الدس ــتور و ي ــل ق ـوانني البل ــد .ول ــن جت ــد ال ــدعوات إىل
األخـذ بقـيم وممارسـات فالفــة لقـيم اإلسـ مق ك ــكال األسـر غـري التقليديــة وتلـ املتصـلة باملةليــات
واملةليــني ومزدوجــي املي ـ النســي ومغــايرن اهلويــة النســانيةق قبــولا لــدت ــعب ملــديف .ولــن يتغــري
العتقاد األساسي اإلسـ م بوصـفث جـزءا ل يتجـزأ مـن اهلويـة امللديفيـةق وإ كـا البلـد مسـتمرا
مسا ث لغري امللديفيني مبمارسة عقيدلم إطار خاص.
ـال قـو اإلنسـا علـو عقيـدة تـرت
 -12وتقوم السياسة الي ي بقاا الـرئي عبـد امي ـني
أ ق ــو اإلنس ــا ق وإ كان ـ ت ــوفر إط ــارا أساس ــياق ل تقتص ــر عل ــو الص ــكو الدولي ــة أو فـ ـرادت
القـوانني .فحقــو اإلنســا مسـ لة اعتقــاد ل بــد مــن ترســيوث وتغذيتــث بعنايــةق وهــي تــاج إىل فضــاء
ووق لتنمو عضويا وتتحول إىل تقاليد حمنمة وحمبوبة اجملتمعات املعنية.
 -13ويش ــك املقـ ــرر املدرسـ ــي الديـ ــدق الـ ــذن يقـ ــدم النبيـ ــة املدنيـ ــة ـ ــدف تنميـ ــة قـ ــيم قـ ــو
اإلنس ــا واإل ــا ــاق ج ــزءا ل يتجـ ـزأ م ــن التجرب ــة الناجح ــة لق ــاع التعل ــيم .وت ــوفر مل ــديف انـ ـا
التعليم إىل املر لة الةانوية والكتب واألدوات املدرسية وكذا المتحانات احمللية والدولية.
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 -14وأطلقـ ملــديف ت مينـ ا صــحي ا ــام ا للســكا كافــة علــو اخــت ف مســتويالم الجتماعيــة
القتصــادية .أمــا معــدلت الوفيــات النفاســية ووفيــات الرضــل فياــا فتماث ـ تل ـ املســجلة البلــدا
املتقدمــة وهــي أفض ـ بوضــوع م ــن متوســا املعــدلت الع ــاملي .ول توجــد مل ــديف أم ـراض ك ــن
الوقايـة مناـا عـن طريـق التحصــنيق مةـ كـزاة املواليـد والسـعال الــديكي و ـل األطفـال واخلنـا ؛ وقــد
جن ـ البلــد طيلــة عقــود الســي رة علــو امل ريــا؛ ومــا ةال ـ معــدلت انتشــار فــريو نق ـ املناعــة
سـ ــني نوعيـ ــة الوصـ ــول إىل اخلـ ــدمات
البش ـ ـرية/اإليدة منوفضـ ــة؛ وتسـ ــتةمر احلكومـ ــة باسـ ــتمرار
الصحية وتقد اا.
 -15واعتمــدت احلكومــات املتعاقبــة ف ــات للســكن الجتمــاعي باعتبــار فل ـ أفض ـ ســبي
إىل تــوفري ســكن مقبــول التكلفــة للجميــل .وعلــو مــدت الســنوات القليلــة املاضــيةق ــيّدت احلكومــة
ــال
أكة ــر م ــن  2 600و ــدة س ــكنية ملبي ــة ب ــذل ا تياج ــات أكة ــر م ــن  17 000ــو
السكن.
 -16وأع ـ احلكومــة األولويــة لتنميــة ماــارات الشــباب وإجيــاد فــرص عم ـ هلــم .وعلــو مــدت
األ ــار الس ــبعة عش ــر املاض ــيةق اس ــتزحدث أكة ــر م ــن  7 000وظيف ــة وبو ــرت ع ــدة ب ـرام لتنمي ــة
املاارات.
 -17وتعتقــد احلكومــة أ اكــني الشــباب ســبي إىل معالــة املشــاك املتناميــة لتعــاطي املوــدرات
وعن ــف العص ــابات .وق ــد أت ــاع س ـ ّـن ق ــانو املو ــدرات وق ــانو مكافح ــة عن ــف العص ــابات اإلط ــار
إط ــار ق ــانو املو ــدرات حمكم ــة خاص ــة للنظ ــر
الق ــانوا ملعال ــة ه ــاتني املش ــكلتني .وأزنشـ ـ
قض ــايا املو ــدرات .و ول ـ ـ وجاـ ــة السياس ــات ع ــن وع ــي صـ ــوب إع ــادة ت هي ـ ـ امل ــدمنني وإعـ ــادة
إدم ــاجام اجملتم ــل بواسـ ـ ة مراك ــز إع ــادة الت هيـ ـ املوج ــودة كامـ ـ أ ــاء البل ــد .وق ــد جرمـ ـ
احلكومـة عنــف العصــابات والر ــة املنظمـة وانتقلـ بســرعة إىل املعاقبــة علـو انتاــا قــو اإلنســا
إطار أنش ة العصابات.
 -18وطبق ملديف علـو الـدوام سياسـة تتسـم بالوسـ ية والنفتـاع رافضـة كـ أ ـكال الت ـرف
والتقوق ــل وك ــذل تفسـ ـريات اإلسـ ـ م املتش ــددةق و ــاجبة ومن ــددة باألنشـ ـ ة اإلرهابي ــة ال ــي ا ــار
باســم اإلس ـ م .وأعلنـ احلكومــة عــن صــياغة مشــروع قــانو جديــد كلي ـ ا ملكافحــة اإلرهــاب ومنعــثق
وأوض ــح أ ه ــذا الق ــانو سيض ــفي ط ــابل ال ــرم اخل ــري عل ــو مش ــاركة املل ــديفيني أن ن ــوع م ــن
اخلــارج عــدا مــا يض ـ لل بــث أف ـراد الــي والشــرطة مــن عمليــات إطــار
أن ـواع النشــامل املســل
ترتيب رمسي.
 -19وتنفــذ احلكومــة اليـ ا اسـناتيجية راميــة إىل إفكــاء الــوعي بقيمــة الوسـ ية والتســام وال ــابل
الســلمي لــدين اإلس ـ م .وهــي تســتادف أيض ـ ا ممارســات أخــرت علــو ع قــة بالتشــددق مبــا فل ـ
القصـ ــر والـ ــزواج القسـ ــرن وعـ ــدم صـ ــني الرضـ ــل وعـ ــدم التحـ ــا
العـ ــدد احملـ ــدود مـ ــن ـ ــالت ةواج ّ
األطفالق ول سيما البناتق باملدار .
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 -20وقــد عــزة قــانو منــل العنــف املنــز وقــانو منــل التحــرو والعتــداء النســيني وقــانو الـرائم
النسـ ــية اإلطـ ــار القـ ــانوا حلمايـ ــة النسـ ــاء واألطفـ ــال واملاـ ــاجرين مـ ــن العنـ ــف والعتـ ــداء النسـ ــي.
وسريسـ ــر مشـ ــروع قـ ــانو املسـ ــاواة بـ ــني النسـ ــنيق الـ ــذن وص ـ ـ الي ـ ـا إىل مرا لـ ــث الناائيـ ــةق ـ ــال
ّ
اعتمــادهق املعــايري الوطنيــة املتعلقــة باملســاواة بــني النســني وســي كد توافــق السياســات واإلطــار القــانوا
مل اتفاقية القضـاء علـو يـل أ ـكال التمييـز ضـد املـرأة .وقـد دعّـم قـانو اإلعاقـة محايـة األ ـواص
وعزة قوقام بتمكينام مـن احلصـول علـو املسـاعدة املاليـة وإقـرار لـوائ بشـ املعـايري
فون اإلعاقة ّ
الــدنيا و ديــد األ ــواص فون اإلعاقــة وإتا ــة اجملــال لاج ـراءات اإلجيابيــةق مبــا فياــا تل ـ املتصــلة
باحلصول علو وظيفة مدفوعة األجر.
 -21ويشــك قــانو منــل الجتــار بالبشــر معلمـ ا بــارةا مكافحــة هــذه الظــاهرةق ول ســيما بتــوفري
احلماي ــة م ــن الس ــتغ ل للع ــدد الكب ــري م ــن العم ــال املا ــاجرين املوج ــودين البل ــد .وق ــد انتا ــي م ــن
صــياغة خ ــة العمـ الوطنيــة ملكافحــة الجتــار بالبشــر للفــنة  .2019-2015وأعلنـ احلكومــة أ
الامل ـ ـ ــا واف ـ ـ ــق  27نيس ـ ـ ــا /أبري  2015عل ـ ـ ــو انض ـ ـ ــمام البل ـ ـ ــد إىل بروتوك ـ ـ ــول من ـ ـ ــل الجت ـ ـ ــار
باأل ـ ــواصق و اصـ ــة النسـ ــاء واألطفـ ــالق وقمعـ ــث واملعاقبـ ــة عليـ ــث املكم ـ ـ لتفاقيـ ــة األمـ ــم املتحـ ــدة
ملكافحة الر ة املنظمة عا الوطنية.
 -22وقــد نال ـ نســاء ملــديف احلــق الدســتورن التص ـوي منــذ عــام  .1932ويتمــتعن أيض ـا
بــاألجر املتســاون وبةجــاةة األمومــة مدفوعــة األجــر وبــالفرص فالــا الوصــول إىل التعلــيم والعمالــة.
وتركـز احلكومــة علـو اكــني املـرأة مــن النا يـة القتصــادية بتـوفري قــروض صـغرت موجاــة واســتحقاقات
لألماــات الو يــدات وفــرص العم ـ مــن البي ـ ومرافــق الرعايــة النااريــة .وتســعو احلكومــة إىل اكــني
النســاء لعلاــن مواطنــات أكةــر إنتاجيــةق بصــرف النظــر عــن الصــفة الــي ين ــا ألنفســان وبعيــدا عــن
القار أو الضغا الجتماعي.
 -23و كــن للتقــدم الــذن أ رةتــث ملــديف ميــادين احلوكمــة والتنميــة الجتماعيــة والقتصــادية
أ ي خــذ كام ـ مــداه ويســتمر الــزمن بةنشــاء امل سســات الداعمــة ال ةمــة .ولقــد ظاــرت تــوترات
سياســية بســبب بــاء وتــرية ت ــور امل سســات وعــدم اكتمــال الشــك واهليك ـ امل سســي املنص ــوص
علي ــث الدس ــتور بع ــد؛ وع ــدم س ــد الفج ــوة ــىت اا ب ــني النم ــو الجتم ــاعي القتص ــادن وظا ــور
م سسات سياسية عتيدة.
 -24ولــدف اس ـناتيجية ال ـرئي الشــاملة مــن أج ـ تعزيــز الد قراطيــة إىل وي ـ اجملتمــل امللــديفي
إىل تمل سياسي قادر علو بناء توافق آراء عارم بش مقبولية النظام السياسي.
 -25وم ــن املكون ــات املام ــة لسـ ـناتيجية تعزي ــز الد قراطي ــة خ ــة العمـ ـ السـ ـناتيجية اخلاص ــة
بق ــاع العدالــةق الــي أقــرت جباــود القضــاء املســتمرة ســبي ســني الوصــول إىل النظــام القضــائي
وةي ــادة فعاليت ــث وكفاءت ــث .وس ــي دن ق ــانو العقوب ــات الدي ــد دورا حموريـ ـا بل ــوك تلـ ـ األه ــداف.
وجتــرن صــياغة مشــروع قــانو بش ـ املاــن القانونيــة يتــوخو تنفيــذ املبــادئ األساســية املتعلقــة بــدور
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احملــامني .وقــد اعتمــدت عــدة تشـريعات مامــة كقــانو مناهضــة التعــذيبق وقــانو الســجو والسـراع
املش ــروملق وق ــانو مكافح ــة غس ــي األم ـ ـوال واوي ـ ـ اإلره ــابق وق ــانو تس ــليم اجمل ــرمني واملس ــاعدة
ـدعم فعاليــة تقــد
القانونيــة املتبادلــة القضــايا النائيــة ونق ـ الســجناءق وهــي تش ـريعات يزنتظــر أ تـ ّ
اخل ـدمات ق ــاع العدالــة .وتعم ـ ملــديف باســتمرار مــل االيــات الدوليــة حلقــو اإلنســا ــدف
تــدريب القضــاة وبنــاء قــدرالم مــن أج ـ تشــجيل ــول الســل ة القضــائية إىل فراع مــن أفرع الدولــة
يتسم بالقوة والص بة وحيظو بدعم قون من عامة الماور.
 -26وقــد أ ــرة البلــدق غضــو عشــر ســنوات فقــاق تقــدما ملحوظـا جبميــل املقــايي  .وتشــم
التحــديات الكةــرية املتبقيــة الضــوامة الــي ل تصــد للتكلفــة القتصــادية لتنفيــذ التغي ـريات الشــاملة
املنصوص علياا دستور عام  2008وسـرعة هـذا التغيـريق الـذن ي يـن للبلـد وقتـ ا كافيـ ا لتجميـل
موارد بشرية قادرة علـو تر ـة التغيـريات إىل قواعـد اجتماعيـة .وا ـتدت تلـ التحـديات أكةـر لكـو
األضواء الدولية.
ملديف د قراطية " طور النش ة"
 -27و ني تقدر احلكومـة سـن املقصـد والنيـة التعليقـات والنصـائ الةمينـة املقدمـةق فاـي
قيــق تغيــري فعلــي .والتغيــري
تــدعو الــدول إىل عــدم الكتفــاء بالنتقــاد وإ ــا إىل الســتةمار أيض ـا
ال ــد قراطي الفعل ــي ل ك ــن أ يف ــرض فرض ـ ـ ا ول ك ــن أ يس ــتمر إل بتملك ــث حملي ـ ـ ا وك ــو ق ـ ـواه
الدافعــة حمليــة و ديــد ــكلث حملي ـا .ومــن املاــم أيض ـا إتا ــة احليــز والســتق ل ال ةمــني للم سســات
الد قراطية كي تنمو عضويا.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -28أثن ــاء احل ـوار التف ــاعليق أدىل  102م ــن الوف ــود ببيان ــات .و ك ــن الط ـ ع عل ــو التوص ــيات
املقدمة أثناء احلوار الفرع الةاا من هذا التقرير.
 -29ر ّ ب ـ موريشــيو مبــا قــق مــن إجنــاةات ميــادين التعلــيم والصــحة واإلســكا وبةنشــاء
وةارة الش و القانونية والنسانية الديدة وباعتماد قانو مكافحة العنف املنز .
 -30وأقــرت املكســي بتعــاو ملــديف مــل آليــات قــو اإلنســا وأعرب ـ عــن أملاــا
استق ل لنة قو اإلنسا وتدعيم اإلجراءات املتصلة بتعاطي املودرات.

تعزيــز

 -31وأ ــاد البـ ـ األس ــود ب ــالاود الرامي ــة إىل مكافح ــة ةواج األطف ــال وال ــزواج املبك ــر وال ــزواج
القسرن والجتار بالبشرق وس ل عن تدابري مكافحة العقاب البدا.
 -32وأعــرب املغــرب عــن تقــديره لتحســن الوصــول إىل التعلــيم والســكن والرعايــة الصــحية ور ّ ــب
بالتدابري الرامية إىل اكني املرأة.
 -33وس ـلّم ناميبيــا بالتحــديات الــي تواجااــا ملــديف بســبب تشــت ســكا ا داخ ـ من قــة
جغرافية اسعةق وأعرب عن إعجا ا بارتقاء البلد إىل مستوت بلد نام.
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ــال التنميــةق مبــا فل ـ احلــد مــن وفيــات الرضــل
 -34وأ ــارت نيبــال إىل التقــدم امللحــوا
والوفيات النفاسيةق كما أ ارت إىل ديات الت رف الدير وارتفاع نسبة تعاطي املودرات.
 -35وأعرب ـ هولنــدا عــن تقــديرها للتعــدي ت اإلجيابيــة املدخلــة علــو تش ـريعات رئيســيةق لكناــا
عات عـن قلقاـا لعـدم تنفيـذ الكةـري مـن التوصـيات املقدمـة الولـة األوىل مـن السـتعراض الـدورن
بعد.
الشام ز
 -36وأعربـ نيوةيلنــدا عــن قلقاــا إةاء الجتاهــات األخــرية املتصــلة لريــة التعبــري واحملاكمــة العادلــة
واستق ل القضاء.
 -37وأ ــارت نيكــاراغوا إىل أوجــث التحســن تعمــيم التمتــل بــاحلق
واحلق السكن و الوصول إىل العدالةق ول سيما للف ات الضعيفة.
 -38وأ ــارت النيجــر إىل مســا ة ملــديف املامــة
ومبادرالا لفائدة العمال املااجرين.
 -39وأ ادت نيجرييا مبا قق من إجنـاةات
التشريعي حلقو اإلنسا .

لـ

التعلــيم واحلــق

الصــحة

قــو اإلنســا وتصــديقالا العديــدة

ـالت الصـحة والسـكن والتعلـيم وبتعزيـز اإلطـار

 -40وأعربـ النــروي عـن ـواغلاا إةاء أمـور مــن بيناـا عــدم ا ـنام احملاكمــة العادلـة واإلجـراءات
القانونية الواجبةق و ة علو عك الجتاهات الي تقوض مبادئ الد قراطية.
 -41وأ ـ ــادت عمـ ــا بـ ــالاود الراميـ ــة إىل تعزي ـ ــز ومحايـ ــة قـ ــو اإلنسـ ــا ق ول سـ ــيما ق ـ ــو
القصرق وتدريب موظفي إنفاف القانو .
ّ

 -42وأ ــادت باكســتا بــالاود الراميــة إىل ــديث التشـريعات الوطنيــة وتــدعيم اإلطــار القــانوا
لتعزيز ومحاية قو اإلنسا .
 -43ول ظ ـ بــاراغوان ت ــورات مــن مة ـ جتــر الغتصــاب الزوجــيق لكناــا ل ت ـزال قلقــة إةاء
أعمال التمييز علو أسا نوع الن وعلو أسا الدين.
 -44وســل بــريو الضــوء علــو ت ــورات مــن مة ـ اعتمــاد قــانو الت ـ مني الصــحي الجتمــاعي
الذن ين علو الرعاية الصحية الشاملة والتصديق علو نظام روما األساسي.
 -45وأ ــادت الفلب ــني باعتم ــاد ال ــنا الق ــائم عل ــو احلق ــو إةاء تغ ــري املن ــا واحل ــد م ــن ف ــاطر
الكوارث ووضل قانو جديد ملكافحة العتداء النسيق مبا فل الغتصاب الزوجي.
 -46ور ّ ب ـ الاتغــال بتوقيــل نظــام رومــا األساســي و ــاطرت ملــديف قلقاــا إةاء التشــرد النــاجم
عن أسباب بي ية.
 -47وأعرب ـ ق ــر عــن تقــديرها للتش ـريعات والسياســات املتعلقــة بــالتعليمق والصــحةق والســكنق
واأل واص فون اإلعاقةق ومحاية النساء واألطفالق ومكافحة الجتار بالبشر.
8/38

GE.15-11771

A/HRC/30/8

 -48وأ ــارت اوري ــة كوري ــا إىل الا ــود الرامي ــة إىل محاي ــة الف ــات الض ــعيفة م ــن خـ ـ ل ق ــانو
مكافحة العنف املنز ومشروع قانو قو ال ف .
اوريـة مولـدوفا بالتـدابري الراميـة إىل مكافحـة ةواج األطفـال والـزواج املبكـر والـزواج
 -49ور بـ
القسرن وس ل عن الدراسة املتعلقة باستغ ل األطفال جنسيا.
ات

 -50ور ّ ب ال ـاد الروسـي باإلصـ
النائي.
 -51وأ ـ ــادت روانـ ــدا بالتقـ ــدم احملـ ــرة
وامليسور التكلفة.

ـال العدالـة النائيـةق مبـا

فلـ اعتمـاد القـانو

ـ ــال الصـ ــحة وتـ ــوفري التعلـ ــيم ان ـ ـا والسـ ــكن امل ـ ـ مو

 -52وأ ــادت اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية بالتص ـ ـديق علـ ــو معاهـ ــدات وبروتوكـ ــولت واتفاقيـ ــات
منظمــة العم ـ الدوليــة وبــالاود املبذولــة ســبي القضــاء علــو ــل األطفــال وتــوفري التعلــيم اجملــاا
والسكن امل ئم ومكافحة العنف املنز .
 -53ور ّ بـ ـ الس ــنغال بالتص ــديق عل ــو التفاقي ــات األساس ــية ملنظم ــة العمـ ـ الدولي ــةق وةي ــارات
ــالت
املكلفــني بولي ــات إطــار اإلج ـراءات اخلاص ــة التابعــة لألم ــم املتح ــدةق والتقــدم الكب ــري
التعليم والصحة والسكن و قو املرأة.
 -54وأ ــادت سيش ــي ب ــاخل وات الكب ــرية ال ــي زاا ــذت
اإلنسا إةاء محاية البي ة ومكافحة تغري املنا .

س ــبي اتب ــاع ـ ق ــائم عل ــو ق ــو

 -55وأعرب ـ س ـرياليو عــن تقــديرها للرعايــة الصــحية الشــاملة والتعلــيم اجملــاا وقــانو مكافحــة
التعــذيبق و ة ـ علــو تــوفري املزيــد مــن احلمايــة للعمــال املاــاجرين واملــدافعني عــن قــو اإلنســا ق
ودع إىل تقد املساعدة ال ةمة من أج التكيف مل تغري املنا .
 -56ور بـ ســنغافورة بــاللتزام املقــدم
والعنف ضد املرأة.

ســبي تعزيــز اخلــدمات الصــحية والقضــاء علــو التمييــز

 -57ور ّ ب ـ ـ س ـ ــلوفينيا بتج ـ ــر العن ـ ــف املن ـ ــز والغتص ـ ــاب الزوج ـ ــيق وأعرب ـ ـ ع ـ ــن أملا ـ ــا
التص ـ ـ ــديق عل ـ ـ ــو الاوتوك ـ ـ ــول الختي ـ ـ ــارن امللح ـ ـ ــق بالعا ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدو اخل ـ ـ ــاص ب ـ ـ ــاحلقو القتص ـ ـ ــادية
والجتماعيـ ـ ــة والةقافيـ ـ ــة والاوتوكـ ـ ــول الختيـ ـ ــارن لتفاقيـ ـ ــة قـ ـ ــو ال ف ـ ـ ـ املتعلـ ـ ــق بـ ـ ــةجراء تقـ ـ ــد
الب غاتق وأبدت قلقاا إةاء تقييد احلريات وسوء أداء جااة القضاء واإلف ت من العقاب.
 -58و ن إسبانيا التقدم احملرة
القصر.
عقوبة اإلعدام علو ّ

القانو النـائي الديـد لكناـا أعربـ عـن القلـق يـال تنفيـذ

 -59ول ظ سرن لنكـا التقـدم احملـرة منـذ س ّـن الدسـتور عـام  2008و ـددت علـو أ يـة
يل األوقات.
ا نام سيادة القانو واإلجراءات القانونية الواجبة
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 -60وقبلـ ـ مل ــديف  89توص ــية م ــن أصـ ـ ـ ـوا  126توص ــية مقدم ــة الول ــة األوىل م ــن
الس ــتعراض ال ــدورن الش ــام وقال ـ ـ إ ــا تس ــت يل تنفي ــذ  58توص ــية بالكام ـ ـ وإ ـ ـا نف ــذت 32
توصية تنفيذا جزئيا.
 -61وأ ارت ملديف إىل أ قابليتاا للتـ ثر بتغـري املنـا وآثـاره السـلبية حيـول دو التمتـل الكامـ
لقــو اإلنســا ق مبــا فياــا احلــق الســكن امل ئــمق والســتفادة مــن املكاســب اإل ائيــة احملققــة علــو
مــدت عقــود .وفيمــا يتعلــق بتغــري املنــا ق اتبع ـ احلكومــة ج ـ ا قائم ـ ا علــو احلقــو يرمــي إىل دعــم
سب العي واجملتمعات احمللية الي تصارع من أج التكيف مل تغري املنا .
 -62وأوض ــح مل ــديف أ أعض ــاء لن ــة ق ــو اإلنس ــا وموظفيا ــا يتمتع ــو ق مبوج ــب ق ــانو
لنــة قــو اإلنســا لعــام  2006والتعــدي ت ال قــة عليــث عــام 2014ق باحلصــانة مــن امل قــة
أو الشــكوت جـ ّـراء أعمــال ي تو ــا لســن نيــة إطــار أداء ماــامام .وفيمــا يتعلــق باملســائ املتصــلة
بشــكوت التصــرف التلقــائي املقدمــة ضــد أعضــاء اللجنــة عــام 2014ق اعتــات ملــديف أنــث مــن
بعد.
غري ال ئق إبداء تعليقات سابقة ألوا ا أل هذه املس لة ي يب فياا ز
 -63وفيمــا يتعلــق بالتحــديات الــي تواجااــا منظمــات اجملتمــل املــدا احملليــةق ــددت احلكومــة
بالفع ـ ثغ ـرات عديــدة قــانو المعيــات لعــام  2003واقن ـ تنقــي القــانو ق ب ــر مناــا نق ـ
ـج المعيـ ــات إىل أ ـ ــد املكاتـ ــب القانونيـ ــة الدائمـ ــة املسـ ــتقلة الـ ــي يعيناـ ــا
املكتـ ــب السياسـ ــي ملسـ ـ جل
الاملا .
 -64وأ ــارت مل ــديف إىل أ اهلج ــرة اةـ ـ ــاغ ا رئيسـ ـ ا و ــدي ا متواصـ ـ ا للحكوم ــة .ول ي ــز
الدســتور ول قــانو العم ـ لعــام  2008ضــد املاــاجرين فيمــا يتعلــق لقاــم ظــروف عم ـ عادلــة
وم مونــةق و رواتــب عادلــة وأجــور متســاويةق بصــرف النظــر عــن جنســية الشــو أو عرقــث أو دينــث.
بيــد أنــث يوجــد فــر عنــد إ ــاء عقــد عم ـ العام ـ املاــاجر أل اإللغــاء ــبث الفــورن لت ــرية العم ـ
يشك عقبة ك داء أمام التظلم لدت حمكمة العم .
 -65ور ب ـ دولــة فلس ـ ني بتنفيــذ توصــيات جولــة الســتعراض األوىلق ول ســيما بش ـ
ال ف واحلق التعليم و قو األ واص فون اإلعاقة.

قــو

 -66وأ اد السودا بالتعـاو البنـاء مـل االيـات الدوليـة حلقـو اإلنسـا وتوجيـث دعـوة دائمـة إىل
اإلجراءات اخلاصة واستضافة الزيارات.
 -67وأ اط ـ الســويد علم ـا مبــا أبلــه عنــث مــن تــدابري ملكافحــة التمييــز والعنــف ضــد امل ـرأة ومــن
ذيرات من تراجل استق ل نظام العدالة.
 -68وأعرب ـ سويسـ ـرا ع ــن قلقا ــا إةاء أوج ــث القص ــور
التعبري وترهيب امل سسة الوطنية حلقو اإلنسا .
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ـجع تايلن ــد التع ــاو املتواص ـ ـ م ــل اللجن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا واجملتم ــل امل ــدا
 -69و ـ ّ
واجملتمل الدو ق ور ب بتوفري التعليم اجملاا والرعاية الصحية الشاملة.
 -70ور ب ـ تيم ــور  -ليش ــي بســن ق ــانو مكافح ــة العن ــف املنــز ولظ ــر التميي ــز العنص ــرن
الدستور.
 -71وهن ت ترينيـداد وتوبـاغوا ملـديف للـول الـذكرت السـنوية اخلمسـني لسـتق هلاق وهـي فكـرت
تتــي فرصــة للتفكــري دور قــو اإلنســا تعزيــز الد قراطيــةق ونوه ـ بةنشــاء الــوةارة الديــدة
وبسياسات تغري املنا والتعليم.
 -72ول ظـ تــون التقــدم احملــرة مســل ة الضــوء علــو التصــديق علــو الصــكو الدوليــة حلقــو
اإلنسا ق مبا فل نظام روما األساسي.
 -73ور ّ بـ ـ ـ تركي ـ ــا بالتحس ـ ــينات املدخل ـ ــة عل ـ ــو التعل ـ ــيم والس ـ ــكن والرعاي ـ ــة الص ـ ــحيةق وك ـ ــذا
ـجع علـو تعزيـز الاـود املبذولـة فيمـا يتعلـق لقـو
باخل وات املتوذة ملكافحة الجتار بالبشـرق و ّ
املرأة.
 -74ور بـ تركمانسـتا بالتــدابري املتوـذة لتـدعيم البنيــة التحتيـة امل سسـية الوطنيــة لتعزيـز قــو
اإلنسا .
 -75وأ ــادت أوكرانيــا باعتمــاد قــانو مكافحــة الجتــار بالبشــر وقــانو مكافحــة العنــف املنــز ق
ل ـ ق ــو اإلنســا ق مب ــا فل ـ
و ــجع مل ــديف علــو الس ــتمرار موقفا ــا الفاع ـ
منل انتااكات قو اإلنسا .
 -76وأ ــادت اإلمــارات العربيــة املتحــدة بالتقــدم احملــرة فيمــا يتعلــق بتــوفري التعلــيم ان ـ ا وا ــنام
مبدأ املساواة أمام القانو وتوفري محاية قضائية متساوية امتةالا للتزامات ملديف.
 -77ور ّ بـ ـ اململك ــة املتح ــدة بالتق ــدم احمل ــرة فيم ــا يتعل ــق بالتشـ ـريعاتق لكنا ــا تظـ ـ قلق ــة إةاء
عقوبـ ــة اإلعـ ــدام والعقـ ــاب البـ ــدا واإلج ـ ـراءات القانونيـ ــة الواجبـ ــة واعتقـ ــال قـ ــادة املعارضـ ــةق و ة ـ ـ
احلكومة و يل األطراف علو ضبا النف واحلوار.
 -78وأعربـ ـ الولي ــات املتح ــدة ع ــن قلقا ــا إةاء الت ــورات األخ ــرية ال ــي تة ــري تس ــا لت ــول
اس ــتق ل ونزاه ــة القض ــاء وإةاء امل ق ــات فات ال ــدوافل السياس ــية للمنتق ــدين وك ــو غ ــري املس ــلمني
ل يست يعو احلصول علو النسية وعدم وجود قوانني إلعمال قو العم .
 -79وس ــل أوروغ ـوان الض ــوء عل ــو الت ــدابري املتو ــذة لتنفي ــذ التوص ــيات املقبول ــة خ ـ ل جول ــة
الستعراض األوىلق مبا فل التصديق علو التفاقيات األساسية ملنظمة العم الدولية.
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 -80ور ّ بـ ـ ـ ـ أوةبكس ـ ـ ــتا بالتحس ـ ـ ــينات التشـ ـ ـ ـريعية وامل سس ـ ـ ــية وبالنض ـ ـ ــمام إىل املعاه ـ ـ ــدات
وبالتع ــاو م ــل مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــو اإلنس ــا وهي ــات املعاه ــدات واإلجـ ـراءات
اخلاصة.
 -81وأفــادت اوريــة فنــزوي البوليفاريــة ب ــا ت ــدر التحــديات املتصــلة بالغرافيــا وتغــري املن ــا
وأ ــادت ب ــالتعليم اجمل ــاا والس ــكن الجتم ــاعي .ودعـ ـ إىل اس ــت ناف احلـ ـوار السياس ــي ب ــني ي ــل
أصحاب املصلحة إل ل الس مق وإىل بذل الاود من أج قيق املصاحلة الوطنية.
 -82ور ب ـ فيي ـ نــام مبــا قــق مــن تقــدم كبــري
والوصول إىل العدالة و قو املرأة و قو ال ف .

ــالت التعلــيم والســكن والرعايــة الصــحية

 -83وأ ــامل الــيمن علمـ ا بالتــدابري املتوــذة لتعزيــز ق ــاع العدالــة النائيــة والنضــمام إىل عــدد مــن
املعاهدات والاوتوكولت الدولية.
 -84وأعرب ـ أفغانســتا عــن تقــديرها لتعزيــز ال ـاام التعليميــة ولسياســة "عــدم التولــي عــن أن
طف ".
 -85ول ظ ألبانيـا التقـدم احملـرة
والعتداء النسيني.

اعتمـاد قـانو مكافحـة العنـف املنـز وقـانو منـل التحـرو

 -86ور ّ ب ـ الزائ ــر باعتم ــاد ق ــانو مكافح ــة العن ــف املن ــز والا ــود الرامي ــة إىل اعتم ــاد ق ــانو
للقضاء علو التمييز العنصرن.
 -87وأعربـ أنغــول عــن ســرورها بــةجراء تصــديقات عديــدة وقبــول ةيــارات املكلفــني بوليــات
إطار اإلجراءات اخلاصة.
 -88ور ب ـ األرجنتــني بــالاود املبذولــة
منل العنف املنز .

ــال الش ـ و النســانيةق مبــا

فل ـ اعتمــاد قــانو

 -89وأعرب ـ أس ـناليا عــن قلقاــا إةاء ســري حماكمــة ال ـرئي الســابق حممــد نشــيد ومــا ت هــا مــن
اض ـ ـ رابات وإةاء الل ـ ـوائ املتعلقـ ــة بعقوبـ ــة اإلعـ ــدام .وأ ـ ــادت أسـ ــناليا بالتقـ ــدم احملـ ــرة فيمـ ــا يتعلـ ــق
بالعنف املنز .
 -90وأعرب أفربيجـا عـن تقـديرها خلـروج ملـديف مـن قائمـة أقـ البلـدا ـواق وأ اطـ علمـا
بالزيــارة األخــرية للمفــوض الســامي حلقــو اإلنســا باعتبارهــا دلــي ا علــو األ يــة الــي تع ــو اليــات
قو اإلنسا .
 -91وأ ـادت البحـرين بـاخل وات املتوـذة
والدولية انا.
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 -92ور ّ بـ ـ ب ــنغ دي بالت ــدابري املتو ــذة لض ــما ق ــو املـ ـرأة وال فـ ـ ق واعنفـ ـ بـ ـ ثر تغ ــري
املنا ق ول ظ التفكـ األسـرن الـذن جيـا الشـباب علـو النضـمام إىل العصـاباتق وأعربـ عـن
أملاا أ ينج تعزيز الد قراطية وسيادة القانو واستق ل القضاء.
 -93ول ظـ ـ ـ بارب ـ ــادو املكاس ـ ــب احملقق ـ ــة فيم ـ ــا يتعل ـ ــق لماي ـ ــة ق ـ ــو الف ـ ــات الض ـ ــعيفة
ـجع مل ــديف عل ــو املضــي تنفي ــذ التوص ــيات املقبول ــة
والتحــديات املنتب ــة عل ــو تغ ــري املنــا ق و ـ ّ
ال قو اإلنسا .
تنفيذا كام ا والتعاو
وردا علــو األس ـ لة املقدمــة ســلف ا والتوصــيات املتعلقــة بتنفيــذ ممارســة اللــد وعقوبــة اإلعــدامق
ّ -94
أبــدت ملــديف رغبتاــا طم نــة يــل الشــركاء ب ــا تظـ ملتزمــة بتعزيــز اإلطــار التشـريعي والقضــائي
املتعل ــق بقض ــايا الل ــدق وأبلغ ــتام بـ ـ احلكوم ــة تظـ ـ ملتزم ــة بزي ــادة تعزي ــز ه ــذه ال ــنظم والعملي ــاتق
وقال ـ إ ــا تت لــل إىل احلصــول علــو أن نــوع مــن الــدعم مــن الشــركاء .وعلــو ــو مماث ـ ق أفــادت
ملديف فيما يتعلـق بتنفيـذ عقوبـة اإلعـدام ب نـث ل يزلجـ إىل هـذه العقوبـة إل إفا أيـدلا احملـاكم جبميـل
مستويالا وكان متوافقة مل يل اللوائ واإلجراءات.
 -95ور ّ بـ ـ بلجيكـ ـا ب ــالاود الرامي ــة إىل متابع ــة نت ــائ الول ــة األوىل م ــن الس ــتعراض ال ــدورن
الشام وأعربـ عـن أملاـا تـوفري يـز أوسـل املسـتقب لنشـ ة تمـل مـدا ّـر ووسـائا إعـ م
رة.
 -96ول ظ ـ بوتــا ااــاف مبــادرات
اجملتمل الدو إىل قضايا تغري املنا .

ــالت التعلــيم واملســاواة بــني النســني ولفت ـ أنظــار

 -97وأ ــادت بوتس ـوانا بســن ق ـوانني حلمايــة امل ـرأةق ول ظ ـ التحــديات الــي تعــنض التصــدن
لتغ ــري املن ــا ق وأعرب ـ ع ــن قلقا ــا إةاء التق ــارير املتعلق ــة بالجت ــار بالبش ــر وك ــذا إةاء أوج ــث القص ــور
عم لنة اخلدمة القضائية وتسييساا وتدخلاا عم القضاء.
 -98وهن ـ ت الااةي ـ ملــديف علــو سـ ّـن ق ـوانني ملنــل العنــف املنــز ق وال ـرائم النســية والتحــرو
واإليذاء النسينيق وعلو التزاماا بتقد مشروع قانو بش املساواة بني النسني.
 -99وأ ادت بروا دار السـ م بالتقـدم احملـرة
السكن.

تعزيـز اكـني املـرأة وبالتعاـدات املقدمـة لضـما

 -100وأ اط ـ كــابو فــردن علم ـ ا بالسياســات اإلجيابيــة املتعلقــة بــالتعليم اجملــاا والرعايــة الصــحية
الشاملة والسكن الجتماعي وتغري املنا ق وبةصرار احلكومة علو ترسير الد قراطية.
 -101وقدم كندا توصيات.
 -102ول ظ ـ ـ تشـ ــاد التح ــديات املتعلقـ ــة بتغ ــري املنـ ــا و ــجع اجملتمـ ــل ال ــدو علـ ــو تقـ ــد
املساعدة لرفعاا.
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 -103وأعرب ـيلي عـن تقـديرها للتقـدم احملـرةق ول سـيما فيمـا يتعلـق بالتصـديق علـو املعاهـدات
الدولية حلقو اإلنسا و سني التشريعات وتنفيذ الاام .
 -104ور ّ ب ـ الص ــني بالت ــدابري املتو ــذة فيم ــا يتعل ــق ب ــالتعليم اجمل ــاا والس ــكن والتغ ي ــة الص ــحية
الش ــاملةق وم ــن أجـ ـ مكافح ــة العن ــف والس ــتغ ل النس ــي والجت ــار بالبش ــرق كم ــا ر بـ ـ برغب ــة
ملديف تعزيز نظام العدالة النائية.
 -105وأقـ ـ ّـرت كوسـ ــتاريكا بالتقـ ــدم احملـ ــرة
عام .2013

تنفيـ ــذ التوصـ ــيات وتقريـ ــر منتصـ ــف الفـ ــنة املقـ ــدم

 -106ور ّ ب ـ كــوت ديف ـوار بالتعــاو مــل االيــات الدوليــة و ة ـ علــو تعزيــز التــدابري الراميــة إىل
القضــاء علــو التمييــز علــو أســا الــدين والعنــف ضــد الف ــات الضــعيفة وإىل الناــوض باملســاواة بــني
النسني.
 -107ور ّ بـ كرواتيــا بالتشــديد علــو تعمــيم قــيم قــو اإلنســا و ــجع علــو مواصــلة العم ـ
مــن أج ـ ضــما اتــل ي ــل النــا جبميــل قــو اإلنســا اتع ـا كــام ا وعلــو قــدم املس ــاواة ودو
اييز.
 -108وأق ـ ّـرت كوب ــا بالتق ــدم ال ــذن أز ــرةق ب ــر منا ــا ق ــانو مكافح ــة التع ــذيب والتعل ــيم اجمل ــاا
والرعاي ــة الص ــحية الش ــاملةق وبالتح ــديات ال ــي تع ــنض ترس ــير املس ــار ال ــد قراطي .ووافق ـ ـ عل ــو
ضرورة أ يتعاو اجملتمل الدو مل احلكومة لبلوك األهداف الي ددلا.
اوريــة الكونغــو الد قراطيــة احلاجــة إىل سياســات ملكافحــة التمييــز علــو أســا
 -109وكشــف
العر والدين والقضاء علو تشويث األعضاء التناسلية لاناث.
 -110وأعربـ الــدا ر عــن قلقاــا إةاء التجــاوةات الــي ــاب حماكمــة الـرئي الســابق نشــيد الــي
أثارت تسا لت بش استق ل القضاء.
 -111وأقرت إكوادور مبا توليث ملـديف مـن أ يـة ملسـا ة الاملـانيني
الدورن الشام ور ب بقانو الضما الجتماعي.

تنفيـذ توصـيات السـتعراض

ــالت الصــحة والســكن الجتمــاعي
 -112وأ ــادت مصــر باإلجنــاةات احملققــةق مبــا فل ـ
والتعليم و قو املرأةق وأقرت باحلاجة إىل تو مقاليد األمور وطني ا من أج ترسير الد قراطية.
 -113ور ّ ب ـ ـ غينيـ ــا السـ ــتوائيةق سـ ــنة الـ ــذكرت الذهبيـ ــة هـ ــذهق بالتقـ ــدم الكبـ ــري الـ ــذن أ ـ ــرة
فيما يتعلق بتوسيل الوصول إىل التعليم واحلد من انعدام املساواة واكني الشباب.
 -114وأ ادت إثيوبيا بالتقدم احملـرة التعلـيم والسـكن وباللتزامـات الراميـة إىل التصـدن لنعـدام
املساوة ومحاية األقليات الدينية كي اار عائرها التعبّدية لرية.
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 -115وأ ــارت فيجــي إىل ــديات مماثلــة عديــدة يواجااــا البلــد
والوفاء باللتزامات الدستورية املتعلقة لقو اإلنسا ق وتغري املنا .

ســيا النتقــال الــد قراطيق

 -116وأ ــادت فرنس ــا بالتص ــديق عل ــو نظ ــام روم ــا األساس ــي لكنا ــا نـ ـ ّددت بع ــدم مس ــاع النظ ــام
القضائي بةجراء حماكمات نزياة وعادلة.
 -117ور ّ ب ـ أملاني ــا باعتم ــاد ق ــانو مكافح ــة التع ــذيب وق ــانو مكافح ــة الجت ــار بالبش ــر لكنا ــا
أعرب ـ عــن قلقاــا إةاء مــا وردت بــث التقــارير مــن انتااكــات حلقــو اإلنســا ق ممــا يســاهم إجيــاد
منا يتزايد فيث اخلوف ويتقل فيث فضاء النقاو العام.
 -118ور ّ ب ـ غانــا بةجنــاةات مــن مة ـ مشــروع قــانو املســاواة بــني النســني لكناــا أعرب ـ عــن
قلقا ــا إةاء القض ــية ال ــي رفعتا ــا احملكم ــة العلي ــا ض ــد لن ــة ق ــو اإلنس ــا ودعـ ـ إىل إلغ ــاء فلـ ـ
القرار.
 -119وأعربـ اليونــا عــن تقــديرها لعمليــات التصــديق األخــرية واعتمــاد قــانو مكافحــة التعــذيب
وقانو احلـق املعلومـات ومشـروع قـانو املسـاواة بـني النسـنيق وهـي قـوانني تتـوخو ةيـادة المتةـال
لتفاقية القضاء علو يل أ كال التمييز ضد املرأة.
 -120وأ ــادت هنــدورا بــالاود املبذولــة
فل إنشاء لنة قو اإلنسا .

ســبي تعزيــز اإلطــار امل سســي والــد قراطيق مبــا

 -121وأ ـ ــارت اهلن ـ ــد إىل أ ي ـ ــة التقيّـ ــد ب ـ ــاإلجراءات القانوني ـ ــة الواجب ـ ــة واحلف ـ ــاا عل ـ ــو مس ـ ــا ة
ــالت اس ــتغ ل العم ــال املا ــاجرين وتكةي ــف الا ــود
للمعارض ــة السياس ــية املش ــروعة والت ــدقيق
الرامية إىل التصدن لادما علو املودرات وعنف العصابات والر ة املنظمة.
 -122وأعربـ ـ إندونيس ــيا ع ــن أملا ــا أ يتواصـ ـ ويتج ــذر ترس ــير الد قراطي ــة
ا نام قو اإلنسا ول ظ أ اهلجرة ل تزال اة ديا.

تكامـ ـ م ــل

 -123ور ّ ـ ــب الع ـ ـرا باعتم ـ ــاد التش ـ ـريعات ومواءمتا ـ ــا م ـ ــل اللتزام ـ ــات الدولي ـ ــةق وبالتع ـ ــاو م ـ ــل
اإلجراءات اخلاصةق وبالتصديقاتق وبسياسات التعليم.
 -124وأعرب أيرلندا عن قلقاا إةاء تراجل ا نام سيادة القانو واستق ل القضاء.
 -125ور ّ بـ ـ إي الي ــا بالتق ــدم احمل ــرة
بتعزيز القضاء.

ــا التعل ــيم والص ــحة وباإلجن ــاةات اإل ائي ــة وب ــاللتزام

 -126وأعــرب األرد عــن تقــديره لسـ ّـن قــانو التعلــيم وقــانو اإلعاقــةق وللتصــديقاتق ولتعزيــز لنــة
قو اإلنسا .
 -127وأعربـ ـ كاةاخس ــتا ع ــن تق ــديرها للت ــدابري الراميـ ـة إىل مكافح ــة العن ــف الق ــائم عل ــو ن ــوع
الن وتعزيز التشريعاتق مبا فل حلماية األ واص فون اإلعاقة وضحايا الجتار بالبشر.
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 -128ور ب ـ ـ ـ كيني ـ ــا بتعزي ـ ــز احلماي ـ ــة واخل ـ ــدمات الجتماعي ـ ــة وبتحقي ـ ــق األه ـ ــداف  6-4م ـ ــن
ــا إقامــة العــدل
األهــداف اإل ائيــة لأللفيــة وبالتصــديقاتق ول ظ ـ التحــديات املةــرية للقلــق
وسيادة القانو .
 -129وأ ــادت الكويـ ـ باعتم ــاد سياس ــات ترم ــي إىل تعزي ــز ق ــو اإلنس ــا واملس ــاواة وبتوجي ــث
الدعوة إىل املكلفني بوليات لزيارة ملديف.
 -130ور ب ـ ـ لتفيـ ــا بـ ــالاود املبذولـ ــة ملعالـ ــة مس ـ ـ لة قـ ــو اإلنسـ ــا بتعـ ــاو مـ ــل املكلفـ ــني
بولياتق مبا فل التحـديات املرتب ـة باسـتق ل القضـاءق و قـو املـرأة وال فـ ق وتـوفري بي ـة آمنـة
ومواتية للمجتمل املدا والصحافيني.
 -131ور ّ ب لبنا باعتماد قانو مكافحة الجتار بالبشر وقانو مكافحة التعذيب.

 -132وأ ــادت ليبي ــا بالتفاعـ ـ اإلجي ــايب م ــل آلي ــات ق ــو اإلنس ــا وباعتم ــاد قـ ـوانني مكافح ــة
العنف والجتار بالبشر والوصول إىل املعلومات.
 -133وأقـ ّـرت خلتنشــتاين بــالتزام ملــديف بالعدالــة الدوليــة لكناــا تظ ـ قلقــة إةاء التقــارير الــي تفيــد
بوجود عقبات تعنض وصول النساء إىل العدالة.
 -134ول ظ ـ مدغشــقر تقــدما ملموس ـا
الرعاية الصحية والتعليم اجملاا.

ــالت احلمايــة الجتماعيــة والعمالــة والوصــول إىل

 -135وأقرت ماليزيا بالاود املبذولة لتعزيز التدابري التشريعية الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة.
 -136وأعرب موريتانيا عـن تقـديرها للتحسـينات الـي أدخلـ علـو اإلطـار القـانوا وللتصـديقات
ولتقد التقارير موعدها.
 -137وكـ ــررت ملـ ــديف الت كيـ ــد أ انتقـ ــاد حماكمـ ــة ال ـ ـرئي السـ ــابق نشـ ــيد واحلكـ ــم عليـ ــث بتامـ ــة
الفص ـ القضــايا أو التســبب اختفائــث القســرن عــام  2012رّكــز
اخت ــاف قــاض فــت
علــو العمليــة ولــي علــو األس ـ املوضــوعية للقضــية .وأبــرةت القضــية احلاجــة املاســة إىل إص ـ ع
الاــاة القضــائي بصــورة عاجلــة كمــا هــو زحمــدد جــدول أعمــال اإلصـ ع لعــام  .2004و ــني
أ الق ــانو النـ ــائي قـ ــد اعتزمـ ــدق فـ ــة الق ـ ـوانني املتبقي ــةق مة ـ ـ قـ ــانو اإلج ـ ـراءات النائيـ ــةق ل ت ـ ـزال
معروض ــة عل ــو الامل ــا  .و رصـ ـ ا عل ــو إب ــداء أقص ــو ــد م ــن الش ــفافيةق دعـ ـ احلكوم ــة املفوض ــية
السـامية حلقــو اإلنســا وأمانــة الكومنولــث وال ـاد األورويب إىل مراقبــة عمليــة الســت ناف .وأ ــارت
ملديف إىل أ الرئي السابق أعلن قراره عدم است ناف قضيتث فور توجيث احلكومة هلذه الدعوات.
 -138وفيما يتعلق مبس لة املظاهرات األخرية الي نظّماا ـزب ديـرق ـزب عدالـة ()Adhaalathق
مدينــة مــا ق كــرر الوفــد الت كيــد أ ال تجاجــات اكتســب طابع ـ ا عنيف ـ ا عنــدما واجــث املنظمــو
أفراد الشرطة واعتدوا عليام جسدي ا .وي تستودم الشرطة امللديفية القوة املفرطة أو املميتة.
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 -139وإقـ ـرارا بالشـ ـواغ العدي ــدة ال ــي أث ــريتق س ــتبذل احلكوم ــة كـ ـ م ــا وس ــعاا لزي ــادة تعزي ــز
القض ــاء .وتعم ـ ـ احلكوم ــة عل ــو ــو وثي ــق م ــل ــركائااق مة ـ ـ أمان ــة الكومنول ــثق لبح ــث بع ـ ـ
الوانب احمل ّددة من اهليك الدستورن بغـرض إجـراء مراجعـة ـاملة .ويتواصـ عمـ كةيـف أيضـا مـل
ــركاء م ــن قبيـ ـ برن ــام األم ــم املتح ــدة اإل ــائي م ــن أجـ ـ وض ــل من ــاه دراس ــية ملعاـ ـد الت ــدريب
القضائي املقرر إنشـا ه السـنة القادمـة .وإلاـام هـذه اإلصـ اتق ـدد مكتـب املـ ّدعي العـام سـلف اق
م ــن خ ـ ل خ ــة عمل ــث الس ـناتيجية لع ــام 2014ق احلاج ــة إىل وض ــل ق ـوانني إض ــافيةق مة ـ ق ــانو
املان القانونيةق للسماع بةنشاء نقابة حمامني مستقلة.
وتوجاـ ملــديف بالشــكر إىل يــل الوفــود علــو بيانالــا وتعليقالــا وتوصــيالا .وقالـ إ ــا
ّ -140
أ اط ا علم ا بصورة كاملة وستولياا أقصو قدر من العتبار.

ثاني ا -االستنتاجات

والتوصيات**

 -141نظرررت ملررديف لرري التوصرريات المقدمررة أثنرراء الحرروار التفرراعلي والمدرجررة أدنررا وهرري
تحظى بدعمها:
 1-141مواصررلة ترردعيا اإلرررار التش رريعي لتعزيررز واحت رراس حقرروق اإلنسرران لجمي ر
سكان البلد ولق ا لاللتزامات الدولية لي مجال حقوق اإلنسان (كرواتيا)؛
2-141

مواصلة تعزيز اإلرار التشريعي لحقوق اإلنسان (السودان)؛

 3-141مواصر ررلة العمر ررل علر ررى مواءمر ررة إرارهر ررا المعير رراري الر ررورني م ر ر التزاماتهر ررا
الدوليررة بموجررب الورركوت الترري تعررد ررل ر ا ليهررا م ر مراعرراة التوصرريات المقدمررة مررن
هيئات المعاهدات والمكلفين بواليات لي إرار اإلجراءات الخاصة (نيكاراغوا)؛
 4-141مواص ر ررلة جهوده ر ررا الرامي ر ررة إل ر ررى بن ر رراء الق ر رردرات الالزم ر ررة إلدراج حق ر رروق
اإلنسان لي عمليات اإلصالح الديمقراري وتطبيق الدستور (هندوراس)؛
 5-141ضمان استقالل لجنة حقوق اإلنسران ولجنرة االنتخابرات ومكترب مراجر
الحسابات العاس (النرويج)؛
6-141

مواصلة تعزيز المؤسسات واآلليات الورنية لحقوق اإلنسان (نيبال)؛

 7-141مواصلة اتخاذ التردابير الراميرة إلرى تعزيرز تردرات اآلليرات الورنيرة لحمايرة
حقوق اإلنسان (أوزبكستان)؛

**
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 8-141العمل على نشر ثقالرة حقروق اإلنسران وبنراء القردرات الورنيرة مرن خرالل
وض ر ر االسر ررتراتيجيات والخط ر ر والسر ررعي إلر ررى تنفير ررعها بالتعر رراون م ر ر لير ررات ا مر ررا
المتحدة المعنية (تطر)؛
 9-141مواص ررلة الجه ررود المبعول ررة ل رري التثقي ررف والت رردريب ل رري مج ررال حقر رروق
اإلنسان (المغرب)؛
 10-141زيادة الجهرود الراميرة إلرى تطروير نظراس الثقيرف لري مجرال حقروق اإلنسران
ومواصلة الترويج لثقالة حقوق اإلنسان لي المجتم (أوزبكستان)؛
 11-141مواصررلة جهودهررا الراميررة إلررى تحسررين بنرراء ترردرات المررويفين المكلفررين
بإنفاذ القانون لي مجال حقوق اإلنسان (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 12-141تعزيز برنامجها لتدريب المويفين المكلفرين بإنفراذ القرانون وبنراء تردراتها
لي مجال حقوق اإلنسان (ماليزيا)؛
 13-141الت رررويج لثقال ررة احتر رراس حق رروق اإلنس رران لرري جمير ر مس ررتويات المجتمر ر
(السودان)؛
 14-141النظررر لرري تحديررد القطاعررات ذات ا ولويررة الترري تعرراني ليهررا ملررديف مررن
نقرري لرري المهنيررين المرردربين والمررؤهلين والتمرراس المسرراعدة مررن المجتم ر الرردولي
ليما يتعلق بالمسائل التقنية وبناء القدرات (سيشيل)؛
 15-141التماس جمي أشكال المساعدة التقنية واللوجسرتية مرن أجرل تعزيرز حالرة
حقوق اإلنسان لي البلد (العراق)()1؛
 16-141النظررر لرري وض ر نظرراس لمتابعررة التوصرريات الدوليررة بمررا ليهررا التوصرريات
المقدمة لي إرار االستعراض الدوري الشامل (باراغواي)؛
 17-141مواصلة التعاون م ليات حقوق اإلنسان (غينيا االستوائية)؛
 18-141مواصلة التعاون م اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان (كوت ديفوار)؛
 19-141مواصلة التعاون الفاعل م ليات حقوق اإلنسان (أذربيجان)؛
 20-141ضر ررمان تر رردرة جمي ر ر لعالير ررات المجتم ر ر المر رردني وكر ررعا لجنر ررة حقر رروق
اإلنسرران علررى االضررطالع بأنشررطتها بمررا لرري ذل ر المشرراركة لرري اآلليررات الدوليررة
دون التعرض لالنتقاس (سويسرا)؛
( )1قرئـ التوصــية خـ ل احلـوار التفــاعلي كمــا يلــي" :تقــد
أج تعزيز الة قو اإلنسا البلد".
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 21-141مواص ررلة تعزي ررز واحتر رراس حق رروق الفئ ررات الس رركانية ال ررعيفة بم ررن ليه ررا
ا رفال وا شخاص ذوو اإلعاتة والنساء والمسنون (االتحاد الروسي)؛
 22-141التوديق على اتفاتية حقوق الطفل (مدغشقر)؛
 23-141مواصلة تعزيز واحتراس حقوق الطفل (عمان)؛
 24-141تعزيز التدابير المتخعة لحماية وتعزيز حقوق الطفل (غينيا االستوائية)؛
 25-141مواصررلة تعزيررز نظرراس حمايررة حقرروق الطفررل مررن خررالل مواءمررة التش رريعات
الورنية م أحكاس اتفاتية حقوق الطفل (كازاخستان)؛
 26-141اسررتكمال عمليررة اعتمرراد القررانون الجديررد للطفررل ولقر ا اللتزامررات ملررديف
بموجب اتفاتية حقوق الطفل (تطر)؛
 27-141اس ررتكمال عملي ررة س ررن مش ررروع ت ررانون حماي ررة الطف ررل وت ررمين أحكامر ر ا
لمكالحة زواج ا رفال والزواج المبكر والزواج القسري (جمهورية مولدولا)؛
 28-141س ررن مش ررروع ت ررانون لحماي ررة الطف ررل وض ررمان تطابقر ر مر ر التزاماته ررا ذات
الور ررلة بموجر ررب اتفاتير ررة حقر رروق الطفر ررل وتورير ررد التعر رراون م ر ر أصر ررحاب المور ررلحة
ال ررورنيين المعني ررين ل رري مج ررال الق رراء عل ررى إس رراءة معامل ررة ا رف ررال وإع ررادة تأهي ررل
ال حايا (مور)؛
 29-141استكمال عملية سن مشروع تانون حماية الطفل (ا ردن)؛
 30-141استكمال عملية اعتماد تانون حماية الطفل (لبنان)؛
 31-141اسررتكمال عمليررة سررن مشررروع ت ررانون حمايررة الطفررل تماشرري ا م ر اتفاتي ررة
حقر رروق الطفر ررل مر ررن خر ررالل إدراج أحكررراس لمكالحر ررة زواج ا رفر ررال والر ررزواج المبكر ررر
والزواج القسري (التفيا)؛
 32-141تعزير ررز الجهر ررود الرامير ررة إلر ررى الق ر رراء علر ررى الزيجر ررات المعقر ررودة خر ررارج
المحاكا وزواج ا رفال (تركيا)؛
 33-141تخويي ما يكفي من المروارد لتنفيرع خطرة العمرل الورنيرة مرن أجرل رلرا
الطفل الملديفي للفترة ( 2010-2001تيمور  -ليشتي)؛
 34-141وضر ر ت ررانون للمس رراواة ب ررين الجنس ررين لتحس ررين حماي ررة حق رروق النس رراء
والفتيات (سيراليون)؛
 35-141مواصررلة العمررل علررى إصرردار مشررروع تررانون المسرراواة بررين الجنسررين لرري
شكل تانون (الفلبين)؛
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 36-141الم رري لرري إعطرراء ا ولويررة لسررن مشررروع تررانون للمسرراواة بررين الجنسررين
بغرض مكالحة جمي أشكال التمييز ضد المرأة بوورة شاملة (سنغالورة)؛
 37-141تسر رري عملي ررة اعتم رراد مش ررروع ت ررانون المس رراواة ب ررين الجنس ررين ووضر ر
سياسات واضحة بشأن المساواة بين الجنسين ووض اإلرار التنفيعي (ناميبيا)؛
 38-141اعتماد مشروع تانون المساواة بين الجنسين لي ا جل المحدد (تركيا)؛
 39-141تسري اعتماد مشروع تانون المساواة بين الجنسين (نيجيريا)؛
 40-141مواصررلة العمررل علررى سررن مشررروع تررانون المسرراواة بررين الجنسررين باعتبررار
خطرروة مهمررة نحررو تحسررين تش رريعات البلررد ليمررا يتعلررق بعرردس التمييررز والمسرراواة بررين
الجنسين (ألبانيا)؛
 41-141تس رري جهودهررا الراميررة إلررى سررن تررانون المسرراواة بررين الجنسررين ووض ر
ليات مناسبة لتنفيع (موريشيوس)؛
 42-141ضمان تطبيرق القروانين الموجرودة وبخاصرة تلر المتعلقرة بحمايرة حقروق
المرأة (لرنسا)؛
 43-141إذك رراء ال رروعي بحق رروق المر ررأة ونش ررر المعلوم ررات بش ررأن س رربل االنتو ررا
المتاحة لمن يدعين أن حقوتهن تد انتهكت (لختنشتاين)؛
 44-141مواصلة تنفيرع ا ولويرات المحرددة مرن أجرل تعزيرز واحترراس حقروق المررأة
لي البلد (بروني دار السالس)؛
 45-141مواصلة جهودها لي مجال حماية حقوق المرأة (كازاخستان)؛
 46-141اتخرراذ ترردابير لتعزيررز مشرراركة الم ررأة لرري جمي ر تطاعررات المجتم ر علررى
أس رراس سياس ررة المس رراواة ب ررين الجنس ررين بط رررق منهر را تطبي ررق اإلجر رراءات اإليجابي ررة
والحوي (كوستاريكا)؛
 47-141مواصر ررلة تحسر ررين التش ر رريعات الورنير ررة ل ر ررمان المسر رراواة بر ررين النسر رراء
والرجال على أساس مبدأ عدس التمييز (االتحاد الروسي)؛
 48-141اتخ رراذ ت رردابير إض ررالية لتعزي ررز المس رراواة ب ررين الجنس ررين وحق رروق المر ررأة
بما ي من مشاركة المررأة ومراعراة المسرائل الجنسرانية لري سياسرات الحكومرة وغيرهرا
من الوكاالت (سري النكا)؛
 49-141الم ي لري زيرادة تعزيرز المسراواة برين الجنسرين لري البلرد وال سريما عرن
رريق أنشطة التثقيف وبناء القدرات (لييت ناس)؛
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 50-141إلغرراء جمي ر أشرركال التمييررز ضررد الم ررأة وبخاصررة التمييررز ضررد المطلقررات
وا رامل كي يتمكنن من المشاركة لي الحياة االتتوادية والسياسية لبلدانهن (أنغوال)؛
 51-141تحسين تانون ا سرة من أجل النهوض بحقوق المرأة (لبنان)؛
 52-141تقديا دعا أتوى للتدابير الحكومية الرامية إلى تمكين المرأة (كوبا)؛
 53-141الم رري لرري اتخرراذ خطرروات مررن أجررل تمكررين الم ررأة اتتوررادي ا وسياسرري ا
(باكستان)؛
 54-141تش ررجي تقل ررد النس رراء للمناص ررب القيادي ررة م ررن خ ررالل س ررن مش ررروع ت ررانون
المساواة بين الجنسين العي ينتظر البت لي وضمان تنفيع لي أترب وتت (ليجي)؛
 55-141اتخر رراذ تر رردابير للق ر رراء علر ررى القوالر ررب النمطير ررة التقليدير ررة عر ررن الم ر ررأة
وال س رريما م ررن خ ررالل البر ررامج التثقيفي ررة وس ررن ت رروانين بش ررأن العن ررف المنزل رري وجمير ر
أشكال العنف الجنسي (بوتان)؛
 56-141وض ر ر حماير ررة تانونير ررة ص ر رريحة مر ررن تشر رروي ا ع ر رراء التناسر ررلية لإلنر ررا
وإنفاذها (سلولينيا)؛
 57-141اتخر رراذ تر رردابير للق ر رراء علر ررى القوالر ررب النمطير ررة التقليدير ررة عر ررن الم ر ررأة
وال سيما من خالل برامج تثقيفية وسن تانون بشأن العنف المنزلي (البرتغال)؛
 58-141اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيع تانون من العنف المنزلي (ا ردن)؛
 59-141إعداد إحواءات بشرأن حراالت العنرف القرائا علرى نروع الجرنس وتحليرل
أسباب عدس إبالغ الكثير من النساء عن حاالت إساءة معاملتهن (إسبانيا)؛
 60-141إنشرراء ليررات أترروى لتقررديا الشرركاوى والمالحقررة وإتاحتهررا للنرراجين مررن
العنررف المنزلرري وتحسررين الخرردمات بمررا لرري ذل ر تررولير المزيررد مررن مراكررز اإليررواء
(أستراليا)؛
 61-141مواصرلة بررعل الجهرود الراميررة إلرى منر جمير أشرركال العنرف ضررد النسرراء
والفتيررات والمعاتبررة علي ر والم رري لرري تعزيررز تمثيررل النسرراء لرري المناصررب التنفيعيررة
ومناصب صن القرار (بيرو)؛
 62-141إضرفاء رراب مؤسسري علرى التردريب وبنراء القردرات المنهجيرين مرن أجررل
من العنف القائا على نوع الجنس والتودي ل ورصد (البرتغال)؛
 63-141الم ري لرري تعزيرز الخطر والبررامج بغرررض الق راء علررى العنرف المنزلرري
وبخاصة العنف ضد النساء والفتيات والفتيان (شيلي)؛
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 64-141تعزيررز تانونهررا بشررأن مكالحررة العنررف المنزلرري بغرررض وض ر حررد للعنررف
المنزلي والجنسي العي يستهد النساء وا رفال (نيجيريا)؛
 65-141ترردريب ألر رراد الشررررة والع رراملين ل رري القطرراع الطب رري علررى التع ررر عل ررى
العنف داخل ا سرة وتونيف لتفادي وصا ال حايا (المكسي )؛
 66-141تسرري تنفيررع تررانون مكالحررة االتجررار بالبشررر وتررولير المرالررق والمسرراعدة
ال رورية لل حايا وبخاصة النساء وا رفال (سري النكا)؛
 67-141الم ر رري ل ر رري تنفير ررع خط ر ررة العمر ررل الورني ر ررة لمكالحر ررة االتج ر ررار بالبش ر ررر
للفترة ( 2019-2015باكستان)؛
 68-141الم ي لي مكالحة االتجار بالبشر (السنغال)؛
 69-141مواصررلة الجهررود الراميررة إلررى تنفيررع تررانون مكالحررة االتجررار بالبشررر تنفيررعا
كررامالا مررن أجررل تحديررد ا رفررال ضررحايا االتجررار بالبشررر ومرردها بالمسرراعدة القانونيررة
(ألبانيا)؛
 70-141تنفي ررع ت ررانون مكالح ررة االتج ررار م ررن خررالل التحقي ررق ل رري جمير ر ح رراالت
االتجار بالبشر (بوتسوانا)؛
 71-141اتخ رراذ خط رروات ملموس ررة للح ررد م ررن العن ررف ال ررعي يس ررتهد ا جان ررب
والتحقيق م مرتكبي االعتداءات العنيفة ومالحقتها ومعاتبتها (كندا)؛
 72-141وض تدابير ل مان سالمة وأمن العمال ا جانرب وتنفيرع ترانون مكالحرة
االتجار بالبشر تنفيعا لعاالا (الهند)؛
 73-141الشررروع لرري تررولير الحمايررة الفعالررة ل سرررة باعتبارهررا الوحرردة المجتمعيررة
الطبيعية وا ساسية (مور)؛
 74-141مواصررلة العمررل مررن أجررل اعتمرراد تررانون جنررائي جديررد ي ررمن اسررتقالل
الجهاز الق ائي وإجراء محاكمات عادلة ونزيهة (لرنسا)؛
 75-141اتخاذ التدابير ال رورية لتعزيز استقالل الق اء ونزاهت (غانا)؛
 76-141مواص ررلة عملير ررة اإلص ررالحات لر رري مج ررال العدالر ررة الجنائي ررة تماشر رري ا م ر ر
التزامات ملديف الدولية (االتحاد الروسي)؛
 77-141تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون (كوت ديفوار)؛
 78-141تحسر ررين إمكانير ررة الوصر ررول إلر ررى خر رردمات العدالر ررة الجنائير ررة والمسر رراعدة
القانونية (أنغوال)؛
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 79-141تسر رري تق ررديا مش ررروع ت ررانون العدال ررة الجنائي ررة الرام رري إل ررى إنش رراء نظ رراس
لق اء ا حدا ورعايتها لي البلد (نيجيريا)؛
 80-141ضمان التعليا ل رفال المخالفين للقانون (البحرين)؛
 81-141تزوي ررد ت رراتها وت رراتها المعني ررين بالو ررل وم رردعيها الع ررامين ومحاميه ررا
بفرصر ررة حقيقير ررة للحور ررول علر ررى تر رردريب متخور رري علر ررى القر ررانون الر رردولي لحقر رروق
اإلنسان واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان (نيوزيلندا)؛
 82-141ضمان احتراس حرية الرأي والتعبير (لرنسا)؛
 83-141احت رراس الحريررات الترري تعتبررر أساسررية لقيرراس ديمقراريررة مسررتقرة بمررا لرري
ذل حرية التعبير وحرية التجم (أستراليا)؛
 84-141اتخاذ تدابير ملموسة ل مان حرية التعبيرر واإلعرالس ومعالجرة القيرود التري
يني عليها القانون الحالي المنظا لعمل منظمات المجتم المدني (هولندا)؛
 85-141زيادة التدابير الرامية إلى تعزيز واحتراس حرية التعبير لي البلد (إسبانيا)؛
 86-141إيجرراد بيئررة لحريررة اإلعررالس وتشررجي المنالررع اإلعالميررة علررى ترررويج صررور
إيجابيررة عررن الم ررأة وعررن تسرراويها لرري المركررز والمسررؤوليات م ر الرجررل لرري المجررالين
الخاص والعاس (سلولينيا)()2؛
 87-141تعزي ررز الجه ررود الرامي ررة إل ررى حماي ررة حري ررة التعبي ررر بم ررا ل رري ذلر ر س ررالمة
الوحاليين (اليونان)؛
 88-141ضر ررمان حرير ررة التعبير ررر بجمي ر ر أشر رركالها وضر ررمان إج ر رراء تحقيقر ررات لر رري
االعتداءات على الوحاليين ووسائ اإلعالس ومقاضاة المتوررين ليها (سويسرا)؛
 89-141وض ر ر وتنفير ررع تر رروانين وسياسر ررات و لير ررات محر ررددة تقر ررر وتحمر رري عمر ررل
المجتم المدني والمدالعين عن حقوق اإلنسان والوحاليين (النرويج)؛
 90-141ض ر ررمان بيئ ر ررة س ر ررليمة لمش ر رراركة المجتمر ر ر الم ر رردني وال س ر رريما حماي ر ررة
ا شخاص المساهمين لي عمل مجلس حقوق اإلنسان (باراغواي)؛
 91-141م رراعفة جهودهررا الراميررة إلررى مكالحررة القوالررب النمطيررة المتعلقررة برردور
المرأة من خالل تيسرير مشراركة النسراء لري الشرؤون السياسرية والعامرة وتوعيرة سركانها
بحقوق المرأة (ماليزيا)؛

( )2قرئ التوصية خ ل احلوار التفاعلي كما يلي" :نكرر أيضا ت كيد توصيتينا السابقتني رقم  56و."103
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 92-141تكثيرف جهودهررا الراميررة إلررى تيسررير مشرراركة المررأة لرري الشررؤون السياسررية
والعامررة ومكالحررة القوالررب النمطيررة المتعلقررة برردور المررأة وال سرريما مررن خررالل توعيررة
السكان ب رورة ضمان تمت النساء بحقوتهن (ا رجنتين)؛
 93-141مواص ررلة النه رروض ب ررالمرأة وض ررمان مش رراركتها بفعالي ررة ل رري مس ررتوى ص ررن
القرار (السنغال)؛
 94-141زيادة مشاركة النساء لي موات صن القرار (رواندا)؛
 95-141مواصررلة تعزيررز جهودهررا الراميررة إلررى تيسررير مشرراركة النسرراء لرري الشررؤون
السياسية والعامة (بنغالديش)؛
 96-141م اعفة جهودها الرامية إلى تيسير مشاركة النسراء لري الشرؤون السياسرية
والعامة والق اء على القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة (جمهورية كوريا)؛
 97-141تعزيز دور الشباب وتمكينها ليما يتعلق ببناء الورن (السودان)؛
 98-141مواصرلة إعمررال حررق جمير موارنيهررا لري العمررل بطرررق منهررا تررولير لرررص
التدريب المهني والتعليا التقني للشباب (مور)؛
 99-141محاولررة التخف ريض إلررى أدنررى حررد ممكررن مررن التبعررات السررلبية للج ررائا
المتولة بالمخدرات على حقوق اإلنسان (الوين)؛
 100-141مواصررلة الممارسررة المتمثلررة لرري تنفيررع الب ررامج الراميررة إلررى زيررادة تحسررين
رلا السكان (تركمانستان)؛
 101-141مواصررلة تعزيررز سياسرراتها االجتماعيررة بغرررض تحسررين نوعيررة حيرراة شررعبها
وبخاصة أشد الفئات عوزا (جمهورية لنزويال البوليفارية)؛
 102-141تعزير ررز الجهر ررود المبعولر ررة لر رري تر ررولير السر رركن المالئر ررا لشر ررعبها (برونر رري
دار السالس)؛
 103-141الم ي لي خططهرا الراميرة إلرى ترولير الرعايرة الورحية وال سريما الق راء
على شلل ا رفال والحد من معدل الوليات (المملكة العربية السعودية)؛
 104-141تعزير ررز نظر رراس الرعاير ررة الور ررحية الحر ررالي لتحسر ررين حور ررول الجمي ر ر علر ررى
الخدمات الوحية م تركيز خراص علرى الوتايرة مرن ا مرراض والحرواد التري تشركل
تهديدا للحياة (سري النكا)؛
 105-141اتخاذ تدابير إضالية لحمايرة الورحة البشررية لري إررار ضرمان سربل لعالرة
لتحقيق التنمية المستدامة (تركمانستان)؛
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 106-141إج رراء متابعررة السررتكمال خطتهررا الوررحية الرئيسررية للفترررة 2016-2012
(غينيا االستوائية)؛
 107-141تعزيررز نظرراس الرعايررة الوررحية الشررامل للرترري بمسررتوى الخرردمات الوررحية
(الكويت)؛
 108-141مواصر ررلة تنفير ررع سياسر ررات لعالر ررة لكر رري ت ر ررمن لشر ررعبها كامر ررل إمكانير ررة
الوصول إلى الخدمات الوحية (سنغالورة)؛
 109-141سن تانون التعليا لي أترب وتت ممكن (سيشيل)؛
 110-141سررن تررانون التعلرريا والم رري لرري تحسررين وتطرروير نظرراس التعلرريا وتكثيررف
الجهررود الراميررة إل ررى تحسررين ل رررص وصررول الط ررالب المنحرردرين م ررن أسررر منخف ررة
الدخل إلى التعليا (دولة للسطين)؛
 111-141مواصررلة جهودهررا الراميررة إلررى تررولير التعلرريا المجرراني للجمي ر (المملكررة
العربية السعودية)؛
 112-141اتخ رراذ خط رروات إض ررالية لتحس ررين نوعي ررة التعل رريا المحل رري بط رررق منه ررا
تحسررين أداء المدرسررين وتررولير المزيررد مررن الرردعا للطررالب الررعين يواجهررون مشرراكل
على المستوى ا كاديمي (تايلند)؛
 113-141مواصررلة جهودهررا الراميررة إلررى تحسررين نوعيررة التعلرريا لفائرردة الجمي ر مررن
أجل حماية تعزيز حقوق اإلنسان (اليمن)؛
 114-141مواصررلة تحسررين نظرراس التعلرريا لرري البلررد بتعرراون وش رراكة م ر المنظمررات
الدولية المعنية (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 115-141اتخاذ خطوات إضالية لتحسين نوعية التعليا تدريجي ا (كازاخستان)؛
 116-141تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين نوعية التعليا (الكويت)؛
 117-141تعزيز التدابير الرامية إلى التوردي لمرا يعانير ا شرخاص ذوو اإلعاترة مرن
توالب نمطية ونقي لي لرص العمل (ماليزيا)؛
 118-141تعم رريا حق رروق ا ش ررخاص ذوي اإلعات ررة ل رري السياس ررات وخطر ر العم ررل
الحكومية (دولة للسطين)؛
 119-141ض ررمان وص ررول ا ش ررخاص ذوي اإلعات ررة إل ررى التعل رريا والرعاي ررة الو ررحية
والعمل على تدس المساواة م غيرها ودون تمييز (البحرين)؛
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 120-141مواصر ررلة النهر رروض بحقر رروق ا شر ررخاص ذوي اإلعاتر ررة مر ررن خر ررالل زير ررادة
مساعدتها المالية ووضر لروائ بشرأن المعرايير الردنيا لتمتر هرؤالء ا شرخاص بحقروق
اإلنسان المكفولة لها (كوبا)؛
 121-141تحسين لرص وصول ا شخاص ذوي اإلعاتة إلى التعليا (ا ردن)؛
 122-141تحدي ررد التح ررديات الت رري تعت رررض تنفي ررع سياس ررتها الورني ررة إلدارة الهج رررة
(سري النكا)؛
 123-141من ر التمييررز ضررد العمررال المهرراجرين أو االتجررار بهررا ووض ر ليررة إنررعار
و لي ررات لتق ررديا الش رركاوى ل رري ح ررال ح رردو انتهاك ررات وتنظ رريا حم ررالت للتوعي ررة
بحقوتها (المكسي )؛
 124-141اتخرراذ ترردابير إضررالية ل ررمان الحمايررة الفعليررة لحقرروق المهرراجرين بمررن
ليها العمال المهاجرون (أوكرانيا)؛
 125-141اتخراذ جمير الخطرروات الالزمرة لرري مجرالي الترردابير التشرريعية والسياسررية
لحمايررة العمررال المهرراجرين مررن المعترردين والمتج ررين وأربرراب العمررل عررديمي ال ررمير
ول ررمان عرردس التمييررز ضررد ا جانررب ليمررا يتعلررق بظرررو وشرررو الوصررول إلررى سرروق
العمل (هندوراس)؛
 126-141تح ر رردي وس ر ررن مش ر ررروع ت ر ررانون إدارة الك ر رروار بغ ر رررض إعم ر ررال الح ر ررق
ا ساسي لي ميا الشرب النظيفة والمأمونة والحق لي بيئة نظيفة (ليجي)؛
 127-141تعزيز وتنفيع التدابير الشاملة للتكيف م تغير المناخ (سيراليون)؛
 128-141اتخ رراذ ت رردابير إض ررالية لحماي ررة وتعزي ررز الحق رروق االتتو ررادية واالجتماعي ررة
والثقالية لي سياق تغير المناخ (لييت ناس)؛
 129-141التور رردي بفاعلير ررة ل ثر ررر السر ررلبي لتغير ررر المنر رراخ علر ررى حقر رروق اإلنسر رران
(الوين)؛
 130-141تعزيز الجهود الرامية إلرى ضرمان أمرن وسرالمة ا سررة وحمايرة ا سررة مرن
التعرض للتبعات السلبية (بنغالديش)؛
 131-141اعتماد تدابير إضرالية لتنفيرع ترانون مكالحرة العنرف المنزلري بورورة تامرة
باإلشررارة إلررى انق راء مهلررة االثنرري عشررر شررهرا الترري تلررت اعتمرراد لرري ع راس 2012
(ألمانيا).
 -142وترى ملديف أن التوصية رتا  22-141أعال نرُفعت بالفعل.
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 -143وسرتبح ملرديف التوصريات التاليررة وتررد عليهرا لري الوتررت المناسرب لكرن لري أجررل
أتو ر ررا ال ر رردورة الثالث ر ررون لمجل ر ررس حق ر رروق اإلنس ر رران المق ر رررر عق ر رردها ل ر رري الفت ر رررة م ر ررن 14
أيلول/سبتمبر إلى  2تشرين ا ول/أكتوبر :2015
 1-143الول رراء ب ررالتزاس االن ر ررماس إل ررى االتفاتير ررة الدولي ررة لحماير ررة حق رروق جمي ر ر
العمال المهاجرين وألراد أسرها (جمهورية الكونغو الديمقرارية)؛
 2-143النظ ررر ل رري التو ررديق عل ررى الو رركوت الدولي ررة لحق رروق اإلنس رران الت رري ل ررا
تن ررا إليهررا بع ر ُد ومنهررا االتفاتيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جمي ر العمررال المهرراجرين
وألراد أسرها (نيكاراغوا)؛
 3-143النظررر لرري إمكانيررة التوررديق علررى االتفاتيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جمير
العمال المهاجرين وألراد أسرها (مور)؛
 4-143النظررر لرري التوررديق علررى االتفاتيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جمير العمررال
المهاجرين وألراد أسرها (إكوادور)؛
 5-143النظررر لرري التوررديق علررى االتفاتيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جمير العمررال
المهاجرين وألراد أسرها (رواندا)؛
 6-143النظررر لرري االن ررماس إلررى االتفاتيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جمي ر العمررال
المهاجرين وألراد أسرها (إندونيسيا)؛
 7-143توتي ر االتفاتيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جمي ر العمررال المهرراجرين وأل رراد
أسرها والتوديق عليها (أوروغواي)؛
 8-143التوديق علرى االتفاتيرة الدوليرة لحمايرة حقروق جمير العمرال المهراجرين
وألراد أسرها (السنغال)؛
 9-143التوديق علرى االتفاتيرة الدوليرة لحمايرة حقروق جمير العمرال المهراجرين
وألراد أسرها (هندوراس)؛
 10-143االن ررماس إلررى االتفاتيررة الدوليررة لحمايررة جمي ر ا شررخاص مررن االختفرراء
القسري (أوروغواي)؛
 11-143االن ررماس إلررى االتفاتيررة الدوليررة لحمايررة جمي ر ا شررخاص مررن االختفرراء
القسري (مدغشقر)؛
 12-143التو ررديق عل ررى البروتوك ررول االختي رراري الملح ررق بالعه ررد ال رردولي الخ رراص
بالحقوق االتتوادية واالجتماعية والثقالية (إسبانيا)؛
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 13-143التو ررديق عل ررى البروتوك ررول االختي رراري التفاتي ررة حق رروق الطف ررل المتعل ررق
بإجراء تقديا البالغات (الجزائر)؛
 14-143التو ررديق عل ررى تع ررديالت كامب رراال عل ررى نظ رراس روم ررا ا ساس رري س ررعي ا إن
أمكررن إلررى المسرراهمة لرري تفعيررل اختورراص المحكمررة الجنائيررة الدوليررة بشررأن جريمررة
العدوان لي مطل عاس ( 2017ليختنشتاين)؛
 15-143النظ ررر ل رري التو ررديق عل ررى اتفاتي ررة منظم ررة العمررل الدولي ررة بش ررأن العم ررال
المهاجرين لعاس ( 2011رتا ( )189الفلبين)؛
 16-143التوديق علرى اتفاتيرة عراس  1951الخاصرة بوضر الالجئرين وبروتوكولهرا
لعاس  1967كما أوصي بعل نف ا (ألمانيا)؛
 17-143التو ررديق عل ررى اتفاتي ررة ع رراس  1951المتعلق ررة خاص ررة بوضر ر الالجئ ررين
وبروتوكولها لعاس  1967وعلرى اتفاتيرة عراس  1954بشرأن وضر ا شرخاص عرديمي
الجنسية واتفاتية عاس  1961بشأن خفض حاالت انعداس الجنسية (البرتغال)؛
 18-143التوديق على اتفاتية مكالحة التمييز لي مجال التعليا (الجزائر)؛
 19-143االن ر ررماس الفر رروري إلر ررى بروتوكر ررول من ر ر االتجر ررار با شرررخاص وبخاصر ررة
النسرراء وا رفررال وتمع ر والمعاتبررة علي ر المكمررل التفاتيررة ا مررا المتحرردة لمكالحررة
الجريمة المنظمة عبر الورنية (نيوزيلندا)؛
 20-143التوررديق علررى اتفاتيررة حمايررة جمي ر ا شررخاص مررن االختفرراء القسررري
واتخ رراذ الت رردابير ال رررورية لتنفي ررع أحك رراس العه ررد ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق المدني ررة
والسياسية تنفيعا كامالا لي النظاس القانوني المحلي (تونس)؛
 21-143النظررر لرري التوررديق علررى االتفاتيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جمير العمررال
المهرراجرين وأل رراد أسرررها واالتفاتيررة الدوليررة لحمايررة جمي ر ا شررخاص مررن االختفرراء
القسري أو االن ماس إليهما (بيرو)؛
 22-143تكثي ررف جهوده ررا الرامي ررة إل ررى التو ررديق عل ررى االتفاتي ررة الدولي ررة لحماي ررة
حقر رروق جمي ر ر العمر ررال المهر رراجرين وأل ر رراد أسر رررها وبروتوكر ررول االتجر ررار با شر ررخاص
(الفلبين)؛
 23-143اسررتكمال عمليررة التوررديق علررى االتفاتيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جمي ر
العم ررال المه رراجرين وألر رراد أس رررها كم ررا التزم ررت ب ررعل وت ررولير الظ رررو ال رررورية
ل ر ررمان اس ر ررتقالل المؤسس ر ررة الورني ر ررة لحق ر رروق اإلنس ر رران وتش ر ررغيلها بو ر ررورة س ر ررليمة
(النيجر)؛
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 24-143النظ ررر ل رري س ررحب الررتحف عل ررى الم ررادة  16م ررن اتفاتي ررة الق رراء عل ررى
جمي أشكال التمييز ضد المرأة (تيمور  -ليشتي)؛
 25-143سرحب التحفظرات علرى اتفاتيرة الق راء علرى جمير أشركال التمييرز ضرد
الم ررأة والعهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية واتفاتيررة حقرروق الطفررل
(سلولينيا)؛
 26-143مواءم ررة التشر رريعات المحلي ررة مر ر التزاماته ررا الدولي ررة ل رري مج ررال حق رروق
اإلنسان (مدغشقر)؛
 27-143اتخرراذ الترردابير ال رررورية لتعزيررز اسررتقالل لجنررة حقرروق اإلنسرران بطرررق
منهررا تعررديل تررانون لجنررة حقرروق اإلنسرران لعرراس  2005مررن أجررل مواءمت ر م ر مبرراد
باريس (موريشيوس)؛
 28-143ضررمان ترروا س اللجنررة الورنيررة لحقرروق اإلنسرران مر مبرراد برراريس وتعزيررز
استقاللها وحماية أع ائها من االنتقاس والتخويف (تونس)؛
 29-143الولرراء بالتزاماتهررا المقدمررة لرري جولررة االسررتعراض ا ولررى بتعزيررز اسررتقالل
ونزاهة لجنتها الورنية لحقوق اإلنسان (كندا)؛
 30-143تقررديا تقريرهررا ا ولرري الررعي تررأخر موعررد تقديم ر منررع عرراس  2005إلررى
لجنة مناه ة التععيب (الدانمرت)؛
 31-143تبررول إج رراء المقرررر الخرراص المعنرري باسررتقالل الق رراة والمحررامين زيررارة
متابعة وتبرول الطلرب الردائا المقردس مرن المقررر الخراص المعنري بحالرة المردالعين عرن
حقوق اإلنسان إجراء زيارة (نيوزيلندا)؛
 32-143التنفير ررع الكامر ررل لتوصر رريات المقر رررر الخر رراص المعنر رري باسر ررتقالل الق ر رراة
والمحامين وضمان االحتراس الكامل لمفهوس لول السل (هولندا)؛
 33-143اتخ رراذ جمير ر الت رردابير ال رررورية للق رراء عل ررى جمير ر أش رركال التميي ررز ض ررد
ا رفال المولودين خارج إرار الزواج ليما يتعلق بحقها لي النفقة والميرا (ناميبيا)؛
 34-143ضمان المساواة لي الحقوق ل رفرال المولرودين خرارج نطراق الرزواج لري
إرار عالتات لا توالق عليها المحاكا (باراغواي)؛
 35-143إدراج أحكر رراس محر ررددة لحماير ررة الفتير ررات لر رري مشر ررروع القر ررانون المتعلر ررق
بحماي ررة ا رف ررال بغ رررض مكالح ررة زواج ا رف ررال وال ررزواج المبك ررر وال ررزواج القس ررري
وتجر رريا مح رراوالت ت ررزويج ا رف ررال دون س ررن الثامن ررة عش رررة وك ررعا الجر ررائا الجنس ررية
المرتكبة ضد ا رفال (بلجيكا)؛
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 36-143إلغاء جمي ا حكاس القانونية التي تميز ضد المرأة (سلولينيا)؛
 37-143اتخرراذ جمير الترردابير الالزمررة ل ررمان الق رراء علررى العنررف والتمييررز ضررد
الم ررأة واتخرراذ خطرروات ل ررمان الرردمج الكامررل التفاتيررة الق رراء علررى جمي ر أشرركال
التمييز ضد المرأة لي نظامها القانوني (السويد)؛
 38-143بررعل المزيررد مررن الجهررود لرري سرربيل ضررمان توالررق القررانون المحلرري م ر
أحكرراس اتفاتيررة الق رراء علررى جمي ر أشرركال التمييررز ضررد الم ررأة خاصررة ليمررا يتعلررق
بالمساواة لي الزواج والطالق (إسبانيا)؛
 39-143تعزي ررز الجه ررود الرامي ررة إل ررى إعم ررال الحق رروق وتنفي ررع االلتزام ررات تحقيقر ر ا
لهد تمكين المررأة المنوروص علير لري اتفاتيرة الق راء علرى جمير أشركال التمييرز
ضد المرأة (اليونان)؛
 40-143تس رري عمليررة اعتمرراد تررانون بشررأن المسرراواة بررين الجنسررين واالضررطالع
بأنش ررطة توعي ررة بش ررأن الق ررايا الجنس ررانية والعن ررف المنزل رري ل رري تط رراع العدال ررة ول رري
صفو توات ا من وكعا لي المدارس (بلجيكا)؛
 41-143اتخ رراذ خط رروات لتش ررجي الح رروار ال ررديني بش ررأن الق ررايا الت رري ت ررؤثر ل رري
حقوق اإلنسان للمرأة وتنفيع توانين من أجل التودي للعنف ضد المرأة (غانا)؛
 42-143زي ررادة الم رروارد المخوو ررة للوك رراالت الحكومي ررة المكلف ررة بتنفي ررع ت رروانين
مكالحة العنف ضد المرأة (ماليزيا)؛
 43-143إنهر رراء حر رراالت االحتجر رراز التعسر ررفي خاصر ررة إذا كانر ررت بسر رربب ال ر ررأي
السياسرري؛ والتحقيررق لرري ادعرراءات التعررعيب وإسرراءة المعاملررة لرري السررجون؛ وتسررليا
المسؤولين عن ذل إلى العدالة (لرنسا)؛
 44-143إع ررادة النظ ررر ل رري معامل ررة جمير ر المحتجر رزين وض ررمان االحتر رراس الكام ررل
لحقوق اإلنسان ل لراد المحتجزين لدى الحكومة وأمنها وسالمتها (كندا)؛
 45-143ض ررمان توالر ررق إتامر ررة الع رردل توالق ر ر ا تام ر ر ا مر ر المعر ررايير الدولير ررة لحقر رروق
اإلنس رران والتم رراس المس رراعدة التقني ررة الدولي ررة (المملك ررة المتح رردة لبريطاني ررا العظم ررى
وأيرلندا الشمالية)؛
 46-143اتخاذ تدابير ل مان استقالل دور الق اء ونزاهت (ترينيداد وتوباغو)؛
 47-143اتخ رراذ المزي ررد م ررن الخط رروات ل ررمان اس ررتقالل الق رراء ونزاهتر ر ولقر ر ا
للمعايير الدولية (إيطاليا)؛
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 48-143اتخرراذ مزيررد مررن الترردابير إلصررالح لجنررة الخدمررة الق ررائية بحير تكفررل
تياس ت اء مستقل يحترس الحقوق ا ساسية (سويسرا)؛
 49-143تعزيز نزاهة لجنة الخدمة الق ائية وضمان استقالل الق اء (بوتسوانا)؛
 50-143تعزيررز اسررتقالل الق رراء بإصررالح عمليررة اختيررار الق رراة وتعييررنها تحررت
إشرا لجنة الخدمة الق ائية (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 51-143إعررادة الثقررة لرري نظامهررا الق ررائي ب ررمان لوررل واضر وال لرربس لير بررين
السرلطات بمررا يشرمل اسررتقالل العمليررات الق رائية والق رراة علررى نحرو ال جرردال لير
(الدانمرت)؛
 52-143الولرراء بااللتزامررات ذات الوررلة بموجررب العهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق
المدني ررة والسياس ررية وتنفي ررع تعه ررداتها المترتب ررة عل ررى الجول ررة ا ول ررى م ررن االس ررتعراض
ال رردوري الش ررامل بغي ررة ض ررمان مش ررروعية الق رراء واس ررتقالل وإنش رراء رابط ررة مح ررامين
مستقلة (كندا)؛
 53-143اعتمرراد الترردابير الالزمررة ل ررمان اسررتقالل الق رراء ونزاهتر وكفالررة احترراس
ض ررمانات المحاكمر ررة العادل ررة لفائر رردة الجمير ر ولق ر ر ا للم ررادة  14مر ررن العه ررد الر رردولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ا رجنتين)؛
 54-143تررولير الترردريب المالئررا للق رراة بمررا يشررمل الترردريب لرري مجررال حقرروق
اإلنسرران ل ررمان توالررق جمي ر اإلج رراءات الق ررائية م ر المعررايير الدوليررة للمحاكمررة
العادلر ررة واتخر رراذ تر رردابير ملموسر ررة مر ررن أجر ررل تعزير ررز نزاهر ررة لجنر ررة الخدمر ررة الق ر ررائية
واستقاللها بسبل منها ضمان توالرق تركيبرة اللجنرة ورريقرة عملهرا مر المبراد الدوليرة
الستقالل الق اء ومساءلت (أيرلندا)؛
 55-143النظر بروح إيجابيرة لري إدخرال إصرالحات جعريرة علرى السرلطة الق رائية
به ررد ض ررمان اس ررتقاللها ونزاهته ررا وش ررفاليتها س ررعيا إل ررى تعزي ررز الديمقراري ررة وس رريادة
القانون لي البلد (جمهورية كوريا)؛
 56-143تحسين نظاس الفول بين السرلطات الدسرتورية وضرمان احترراس كرل سرلطة
والية السلطتين ا خريين (كابو لردي)؛
 57-143اتخراذ تردابير ملموسررة مرن أجرل ترردعيا المؤسسرات الديمقراريرة المحليررة
عن رريق تعزيز استقالل الق اء وحرية الرأي والتعبيرر والتحقيرق لري مرا ُسرجل مرؤخرا
من حراالت احتجراز يردعى أنهرا ذات دوالر سياسرية وكرعل عرن رريرق ضرمان حريرة
االحتجاج السلمي حزاب المعارضة (البرازيل)؛
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 58-143إعادة تأكيرد التزامهرا بالديمقراريرة وحقروق اإلنسران وسريادة القرانون علرى
الفرور وضرمان تحلرري تروات ا مررن ب رب الررنفس لري مواجهررة االحتجاجرات السررلمية
والديمقرارية والكف عن تخويف وسائ اإلعالس (كندا)؛
 59-143تررولير البنيررة المؤسسررية الالزمررة لتعزيررز التفرراها والتسررام وحرروار ا ديرران
لري المجتمر الملررديفي إسرهاما لري التورردي للتطرر الرديني وتشررجي التنروع الثقررالي
(هندوراس)؛
 60-143وض ر ر وتنفير ررع تر رروانين وسياسر ررات و لير ررات تكفر ررل لجمي ر ر الور ررحاليين
والم رردالعين ع ررن حق رروق اإلنس رران حماي ررة كامل ررة م ررن االعت ررداءات وأعم ررال االنتق رراس
(التفيا)؛
 61-143اتخرراذ ترردابير مالئمررة ل ررمان سررالمة الوررحاليين والمرردالعين عررن حقرروق
اإلنس ر رران ض ر ررمانا تامر ر را حت ر ررى يتس ر ررنى له ر ررا االضر ررطالع بأنش ر ررطتها دون خ ر ررو م ر ررن
االضطهاد أو التقييد (جمهورية كوريا)؛
 62-143ضررمان بيئررة مواتيررة لنشررا الوررحاليين والمرردالعين عررن حقرروق اإلنسرران
وسائر الجهات الفاعلة لي المجتم المدني (تونس)؛
 63-143تهيئررة وحفر بيئررة منررة ومواتيررة تانونر ا وممارسرةا يمكررن ليهررا للمرردالعين
عررن حق رروق اإلنس رران والمجتمر ر الم رردني العمررل ب ررال عراتيررل ول رري كن ررف ا م ررن ولقر را
لقراري مجلس حقوق اإلنسان  6/22و( 31/27أيرلندا)؛
 64-143حماية المدالعين عن حقوق اإلنسان وضمان حقهرا لري ممارسرة عملهرا
بال تيود (تيمور  -ليشتي)؛
 65-143اتخرراذ ترردابير ترمرري إلررى الحررد مررن تهديررد الوررحاليين والمجتم ر المرردني
وكعا معارضي الحكومة وتخويفها (ترينيداد وتوباغو)؛
 66-143اتخرراذ إج رراءات عاجلررة مررن أجررل حمايررة المرردالعين عررن حقرروق اإلنسرران
والمنظمر ررات غي ر ررر الحكومير ررة والور ررحاليين والتحقير ررق مر ر ر جمي ر ر م ر ررن يه ر ررددونها
ومقاضاها (المملكة المتحدة العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 67-143زيررادة المرروارد المخووررة لتنفيررع القرروانين المتعلقررة بمشرراركة الم ررأة لرري
المناصب العامة (الجبل ا سود)؛
 68-143تدعيا مرالرق الرعايرة الورحية وتعزيرز الحورول علرى الخردمات الورحية
وخووصر ا لفائرردة الم رراهقين والشررباب والنسرراء غيررر المتزوجررات والفئررات المهمشررة
والمستبعدة مثل ا شخاص ذوي اإلعاتة (تايلند)؛
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 69-143وض ر تش رريعات تكفررل حقرروق العمررال بمررن لرريها العمررال المهرراجرون
وتعزيز الجهود الرامية إلى مكالحة الغش لي التعيين (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 70-143النهوض بحقروق ويررو العمرال المهراجرين والنظرر لري توتير االتفاتيرة
الدولية لحماية حقوق جمي العمال المهاجرين وألراد أسرها (تركيا)؛
 71-143اعتمرراد تشر رريعات م ررن أج ررل حماي ررة البيئ ررة وإتام ررة شر رراكة ب ررين القط رراعين
الخر رراص والعر رراس بغير ررة الحر ررد مر ررن تر ررأثير السر ررياحة البيئر رري علر ررى مر رروارد أرزاق سر رركانها
وحقرروتها لرري السرركن ولرري مرراء الشرررب المررأمون ولرري الوررحة ولرري مسررتوى معيشررة
الئق (المكسي )؛
 72-143تشر ررجي تمكر ررين النسر رراء والفتير ررات ومن ر ر التر رررويج للتميير ررز ضر ررد الم ر ررأة
بوسائل منها الخطب والخطابات (كرواتيا)؛
 73-143اتخاذ خطوات لعالرة مرن أجرل تردعيا تراس لسريادة القرانون؛ والسرهر لعليرا
على ضمان نزاهة الق اء واستقالل (كينيا)؛
 74-143تعزيز استقالل سلطتها الق ائية (ليختنشتاين)؛
 75-143إنشاء سبل انتوا تانونيرة متاحرة للنسراء وضرمان معاملرة النسراء الالتري
يرربلغن عررن االنتهاكررات معاملررة تراعرري البعررد الجنسرراني لرري جمي ر مراحررل اإلج رراءات
الق ائية (ليختنشتاين)؛
 76-143مواصلة جهودها الرامية إلى مكالحة التمييز بجمي أشكال (ليبيا)؛
 77-143ضررمان حررق كررل مررن يرردان بجريمررة لرري أن تعيررد محكمررة مررن درجررة أعلررى
النظر لي إدانت وعقوبت عمالا برني المرادة  14مرن العهرد الردولي الخراص برالحقوق
المدنية والسياسية (الدانمرت)؛
 78-143اتخاذ جمير التردابير الالزمرة ل رمان سريادة القرانون والحرق لري محاكمرة
عادل ررة ولقر را للم ررادة  14م ررن العه ررد ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية
(السويد).
 -144وترى ملديف أن ال يسعها تبول التوصيات التالية وستحي بها علما تبعا لعل :
 1-144النظر لي سحب التحفظرات علرى المرادة  18مرن العهرد الردولي الخراص
بالحقوق المدنية والسياسية (كينيا)؛
 2-144اتخر رراذ تر رردابير لسر ررحب الر ررتحف علر ررى المر ررادة  18مر ررن العهر ررد الر رردولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كوستاريكا)؛
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 3-144سررحب الررتحف علررى المررادة  18مررن العهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق
المدنية والسياسية (اليونان)؛
 4-144إلغاء الشر القانوني العي يحول دون تعيرين غيرر المسرلمين أع راء لري
لجنة حقوق اإلنسان (غانا)؛
 5-144مواصررلة الجهررود الراميررة إلررى تعررديل تررانون لجنررة حقرروق اإلنسرران لجعلهررا
لي توالق تاس م مباد باريس (إندونيسيا)؛
 6-144تسر رري اعتم رراد ت ررانون مكالح ررة التميي ررز والح رررص عل ررى ت ررمين حظ رررا
للتمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (شيلي)؛
 7-144ض ررمان تمتر ر المثلي ررات والمثلي ررين ومزدوج رري المي ررل الجنس رري ومغ ررايري
الهويررة الجنسررانية وحرراملي صررفات الجنسررين بحقرروق اإلنسرران تمتعر ا كررامالا وعلررى ترردس
المساواة م غيرها بإلغاء القواعد التي تجرمها وتومها (ا رجنتين)؛
8-144
(سلولينيا)؛

إسررقا الوررفة الجرميررة عررن العالتررات الجنسررية بالتراضرري خررارج الررزواج

 9-144إخررالء تررانون عقوباتهررا مررن ا حكرراس المتوررلة بالعقرراب البرردني بمررا لي ر
الجلد لي حاالت العالتات الجنسية خارج الزواج وإلغاء عقوبة اإلعداس (ألبانيا)؛
 10-144لرض حظر مطلق على عقوبات اإلعرداس لري حرق ا شرخاص الرعين كرانوا
دون الثامنة عشرة من العمر وتت ارتكاب الجريمة (نيوزيلندا)؛
 11-144عدس الحكا بعقوبة اإلعداس على القور (إسبانيا)؛
 12-144تمدي ررد الوت ررف االختي رراري للعم ررل بعقوب ررة اإلع ررداس بغي ررة إلغائه ررا واتخ رراذ
ت رردابير لوري ررة لف رررض حظ ررر مطل ررق عل ررى تطبي ررق عقوب ررة اإلع ررداس عل ررى م ررن ك ررانوا دون
الثامن ررة عش رررة وت ررت ارتك رراب الجريم ررة ولقر ر ا اللتزام ررات مل ررديف بموج ررب الق ررانون
الرردولي وامتثرراالا للتعهرردات الترري تطعتهررا أثنرراء الجولررة ا ولررى مررن االسررتعراض الرردوري
الشامل (بلجيكا)؛
 13-144مراجعررة وإصررالح تش رريعاتها بهررد إلغرراء عقوبررة اإلعررداس واإلبقرراء إبرران
ذل ر علررى الوتررف االختيرراري بحكررا الوات ر بغيررة إلغائهررا لرري مجررال الممارسررة لرري
المسررتقبل والعمررل علررى وج ر الخورروص علررى تجنررب إمكانيررة الحكررا علررى ا رفررال
باإلعداس (البرازيل)؛
 14-144ض ررمان ع رردس تطبي ررق عقوب ررة اإلع ررداس عل ررى ا ش ررخاص دون س ررن الثامن ررة
عشرة عمالا باتفاتية حقوق الطفل التي صدتت عليها ملديف (لرنسا)؛
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 15-144اإلبق رراء عل ررى الوت ررف االختي رراري لعقوب ررة اإلع ررداس ل رري جمير ر الظ رررو
وال سرريما لرري حال ررة ا حرردا الج ررانحين والسررعي إل ررى إلغرراء عقوب ررة اإلعررداس تانونر را
(التفيا)؛
 16-144دراسر ررة إمكانير ررة التور ررديق علر ررى البروتوكر ررول االختير رراري الثر رراني الملحر ررق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إكوادور)؛
 17-144النظررر لرري التوررديق علررى البروتوكررول االختيرراري الثرراني الملحررق بالعهررد
ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية واله رراد إل ررى إلغ رراء عقوب ررة اإلع ررداس
(رواندا)؛
 18-144النظررر لرري التوررديق علررى البروتوكررول االختيرراري الثرراني الملحررق بالعهررد
الرردولي الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية بغيررة إلغرراء عقوبررة اإلعررداس إلغرراء تام را
(ناميبيا)؛
 19-144التور ررديق علر ررى البروتوكر ررول االختير رراري الثر رراني الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهاد إلى إلغاء عقوبة اإلعداس (النرويج)؛
 20-144التور ررديق علر ررى البروتوكر ررول االختير رراري الثر رراني الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهاد إلى إلغاء عقوبة اإلعداس (باراغواي)؛
 21-144التور ررديق علر ررى البروتوكر ررول االختير رراري الثر رراني الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهاد إلى إلغاء عقوبة اإلعداس (مدغشقر)؛
 22-144اتخرراذ جمير الخطرروات ال رررورية ل خررع بوتررف اختيرراري بحكررا القررانون
لتنفيررع أحكرراس اإلعررداس بهررد إلغرراء هررع العقوبررة تمام را والتوررديق علررى البروتوكررول
االختير رراري الثر رراني الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي الخر رراص بر ررالحقوق المدنير ررة والسياسر ررية
(إيطاليا)؛
 23-144إحيرراء الوتررف االختيرراري المفررروض علررى عقوبررة اإلعررداس منررع سررتة عقررود
سعي ا إلى تحقيق هد واض يتمثل لي إلغاء هع العقوبة كلي ا (ألمانيا)؛
 24-144اإلبقاء على الوتف االختياري على تطبيق عقوبة اإلعداس (إسبانيا)؛
 25-144اإلبقر رراء علر ررى الوتر ررف االختير رراري الهر رراد إلر ررى إلغر رراء عقوبر ررة اإلعر ررداس
(ا رجنتين)؛
 26-144اإلبقرراء علررى الوتررف االختيرراري المفررروض بحكررا الوات ر منررع أمررد رويررل
على عقوبة اإلعداس بهد إلغائها (الجبل ا سود)؛
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 27-144اإلبقاء على الوترف االختيراري علرى تطبيرق عقوبرة اإلعرداس بهرد إلغائهرا
نهائيا (لرنسا)؛
 28-144مواصررلة الوتررف االختيرراري المفررروض بحكررا الواتر منررع أمررد رويررل علررى
عقوبة اإلعداس وكعل النظر لي إلغاء هع العقوبة بالقانون (نيبال)؛
 29-144مواصلة اإلبقاء على الوتف االختياري لعقوبة اإلعداس (أوكرانيا)؛
 30-144لرررض وتررف اخترراري لتنفيررع أحكرراس اإلعررداس بهررد إلغرراء هررع العقوبررة
(سلولينيا)()3؛
 31-144لررض وتررف اختيراري لتطبيررق عقوبرة اإلعررداس بهرد إلغائهررا بورورة نهائيررة
ودائمة وتخفيف ا حكاس الوادرة (أوروغواي)؛
 32-144النظررر لرري إلغرراء عقوبررة اإلعررداس وإلغرراء ا حكرراس اإللزاميررة بعقوبررة اإلعررداس
(سيراليون)؛
 33-144إلغرراء اللرروائ الترري تسررم بتنفيررع عقوبررة اإلعررداس لرري حررال القتررل العمررد
وتجريررد ال ررئيس مررن سررلطة تخفيررف أحكرراس اإلعررداس وتجديررد التزامهررا بفرررض وتررف
اختياري لعقوبة اإلعداس (أستراليا)؛
 34-144تعديل تانون العقوبات من أجل حظر العقاب البدني (شيلي)؛
 35-144إلغرراء الجلررد وغيررر مررن أشرركال العقرراب البرردني وضررمان عرردس مالحقررة
الناجين من العنف الجنسي بتهمة الزنا (سلولينيا)؛
 36-144اعتمرراد وتررف اختيرراري لرروري لعقوبررة الجلررد بهررد إلغرراء هررع الممارسررة
على مستوى التشريعات (أوروغواي)؛
 37-144ل رررض وت ررف اختي رراري ل رروري للجل ررد به ررد إلغائر ر ل رري الق ررانون وحظ ررر
جمي أشكال العقاب البدني لي جمي ا وسا (التفيا)؛
 38-144وضر حررد لتطبيررق العقوبررات القاسررية أو الالإنسررانية أو المهينررة وبخاصررة
العقاب البدني (لرنسا)؛
 39-144اعتمر رراد التر رردابير القانونير ررة والسياسر رراتية الالزمر ررة إللغر رراء جمي ر ر أشر رركال
العقاب البدني (إيطاليا)؛
 40-144إنهر ر رراء المالحقر ر ررات واإلج ر ر رراءات الق ر ر ررائية ذات الر ر رردوال السياسر ر ررية
بما ليهرا تلر التري تسرتهد أع راء لجنرة حقروق اإلنسران ومعالجرة حراالت ا لرراد
( )3قرئ التوصية خ ل احلوار التفاعلي كما يلي" :نكرر أيضا ت كيد توصيتينا السابقتني رقم  56و."103
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الررعين أدينرروا وسررجنوا لرري غيرراب ال ررمانات الرردنيا للمحاكمررة العادلررة مثررل ال ررئيس
السابق نشيد (الواليات المتحدة ا مريكية)؛
 41-144اإلل رراج لررورا عررن ال ررئيس السررابق نشرريد لرري يررل عرردس إج رراء محاكمررة
عادلة (النرويج)؛
 42-144اإللراج لرورا عرن السرجناء السياسريين بمرن لريها الررئيس السرابق نشريد
وإجرراء مراجعرة لعالرة وشراملة للتحقيقرات واإلجرراءات القانونيرة بهرد ضرمان احترراس
االلتزامات الدولية المتولة بالمحاكمة العادلة وسيادة القانون احترام ا كامالا (كندا)؛
 43-144النظررر لرري إلغرراء جمير ا حكرراس المقيرردة لحريررة الفكررر والوجرردان والرردين
من التشريعات الورنية (بيرو)؛
 44-144ض ر ررمان حري ر ررة ال ر رردين وحري ر ررة العب ر ررادة وع ر رردس التميي ر ررز ض ر ررد ا ش ر ررخاص
المعتنقين لديانات مختلفة (كابو لردي)؛
 45-144الم رري لرري تيسررير الظرررو المؤاتيررة ل تليررات الدينيررة مررن أجررل اختيررار
وتغيير واتباع الدين أو المعتقد الخاص بها دون أي تيد (إثيوبيا)؛
 46-144إلغاء ا حكراس القانونيرة التري تقيرد حريرة الردين أو المعتقرد بمرا لري ذلر
المررادة (9د) مررن الدسررتور الترري تحررول دون حوررول غيررر المسررلمين علررى الجنسررية
الملديفية (إيطاليا)؛
 47-144ضمان حق المرء لي إيهار دين أو معتقد (إيطاليا)؛
 48-144وض توانين تحمي حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير (لبنان)؛
 49-144مواءم ررة اإلر ررار المؤسس رري والتش ررغيلي للجن ررة الورني ررة لحق رروق اإلنس رران
مواءمة تامة م مباد باريس (كينيا)؛
 -145وجمي االستنتاجات والتوصيات الواردة لري هرعا التقريرر تعبرر عرن موترف الردول التري
تدمتها والدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يفهرا منهرا أنهرا تحظرى بتأييرد الفريرق العامرل
بكامل .
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تشكيلة الولد

المرلق

[English only]
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