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 مقدمة  
 
لفريــق العامــع املعــت بالســتعراض الــدورا الشــامع  املنشــل عمــقا بقــرار  لــ   قــو  ا عقــد -1

ـــــةدورتـــــ    5/1اإلنســـــا   . 2015 تشـــــرين الثـــــا /نوفمر 13 إىل 2يف الفـــــ ة مـــــن والعشـــــرين  الثالث
ـــة  تشـــرين  11 املعقـــودة يف سادســـة عشـــرةيف اجللســـة ال ســـا  تـــومي وبرينســـييوجـــرس اســـتعراض  ال

روبرتــــو   العــــدل و قــــو  اإلنســــا وزيــــر  ســــا  تــــومي وبرينســــيي. وتــــرأد وفــــد 2015الثــــا /نوفمر 
شــرة ع ثامنـةيف جلسـت  ال سـا  تــومي وبرينسـييبواعتمـد الفريـق العامــع التقريـر املتعلـق  .بيـدرو رابوسـو
   .2015تشرين الثا /نوفمر  13املعقودة يف 

نســــا  فريــــق املقــــررين التــــا    اختــــار  لــــ   قــــو  اإل2015كــــانو  الثا /ينــــاير   13ويف  -2
   .اهلند  و وبوتسوانا باراغواا : سا  تومي وبرينسييستعراض  الة ل اا )اجملموعة الثقثية( تيسي 

 5/1  لــــ   قــــو  اإلنســـــا  مــــن مرفــــق قــــرار 15وفقــــاا للفقــــرة صــــدرت الوثــــايق التاليــــة و  -3
 :  تومي وبرينسييسا    الةاستعراض  ألغراض  16/21 اجملل  من مرفق قرار 5 والفقرة

 (؛A/HRC/WG.6/23/STP/1تقرير وطت ) )أ( 
الســــــامية حلقــــــو  اإلنســــــا  األمــــــم املتحــــــدة أعدتــــــ  مفوضــــــية  جتميــــــل للمعلومــــــات )ب( 

 (؛(A/HRC/WG.6/23/STP/2)مفوضية  قو  اإلنسا ( 
   (.A/HRC/WG.6/23/STP/3موجز أعدت  مفوضية  قو  اإلنسا  ) )ج( 

ا ســـلفاا هتعــن طريــق اجملموعــة الثقثيـــة قايمــة أســ لة أعــد وبرينســـييتــومي  ســا  وأ يلــإ إىل -4
ـــا الع مـــ  وامل  وليختنشـــتاين  وســـلوفينيا  وأملانيـــا  إســـبانيا  .الشـــمالية يرلنـــداوأملكـــة املتحـــدة لريااني

   .للفريق العامعاملوقل الشبكي اخلارجي  عل وميكن الطقع عل  هذه األس لة 
  

 ة االستعراضموجز مداوالت عملي -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
  تــومي وبرينســيي  نســا  يف ســا  وزيــر العــدل و قــو  اإلرابوســوروبرتــو بيــدرو الســيد قــدم  -5

   .لستعراض الدورا الشامع الثا يف إطار االتقرير الوطت 
علـــ    1975 متوز/يولـــ  12 يف بعـــد اســـتققهلا العـــزم  تـــومي وبرينســـيي  ســـا قـــد عقـــدتو  -6

وا ــ ام مبــادع اإلعــق  العــاملي حلقــو  اإلنســا   احلقــو  األساســيةدولــة دميقراطيــة تقــوم علــ   بنــاء
   .والشعوبوامليثا  األفريقي حلقو  اإلنسا  
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 وصـــف اب  تـــومي وبرينســـيي  ســـا قـــدمإالـــدورة العا ـــرة لقســـتعراض الـــدورا الشـــامع   يفو  -7
 وهـو مـا أسـفر عـن   2011فراير  ـبا//يف ألول مـرة  تحـدة  تقريرهـا الـوطتيف األمـم امل عضواا دولة 

   .احلوار التفاعلي يف موعة من التوصيات اليت قدمت ا الدول املشاركة 
واملمارسـات اجليـدة خـقل الفـ ة املشـمولة  املارو ـة التحـدياتإبـراز التقـدم ارـرز و  وإلثبـات -8

الــدورة العا ــرة  الــيت صــدرت عـن توصـياتال اســتناداا إىلهـذا التقريــر صــي    2015-2011بـالتقرير 
اللتزامـــات املتصــــلة الوفـــاء بتقيــــيم درجـــة  واســـت دفإ وقبــــع هبـــا البلـــدلقســـتعراض الـــدورا الشـــامع 

   .ية  قو  اإلنسا بتعزيز ومحا
 اده التقريــر وإعــداإلدارة املســلولة عــن تنســيق هــي وزارة العــدل و قــو  اإلنســا   و  أنشــلتو  -9

 امللسســـــات احلكوميـــــة األخـــــرس والتمســـــإ مســـــا ات  بـــــز الـــــوزارات هلـــــذا الغـــــرض جلنـــــة مشـــــ كة
   مشاركت م.زيادة إ راك اجلميل و اجملتمل املد  هبدف تشجيل  ومن مات

ل عامــة مــ لقــة عمــع تشــاورية  نُّ مــإ أيضــاا إعــداد التقريــر  ب املتعلقــة جــراءاتاإلتحســز لو  -10
   .ل املد اجملتممل و  هي ات  كومية

  يف دســـتور ســـاو ـــا مـــن املبـــادع املكرســـة   ا وذكـــر الوفـــد أ  محايـــة وتعزيـــز  قـــو  اإلنســـ -11
عــادل   تمــل ببنــاء وامللتزمــة ســيادةالذات و  هــذه الدولــة املســتقلةأســاد  يشــكق تــومي وبرينســيي  

   .قو  اإلنسا الدفاع عن   امع للجميل ومتضامن يف  ال و 
تعزيــز ســيادة ب مصــحوباا كــا  تــومي وبرينســيي    ســارســيا الدميقراطيــة يف أ  ت وأكــد كــذل  -12

ــــذ بفضــــع  أيضــــاا  غــــي أنــــ  قــــد  قــــقالقــــانو    ــــة تشــــاركيةممارســــات تنفي الجتماعيــــة  يف  ــــال الرقاب
تلفــــة ويف قاــــاع خم ــــالت اجتماعيــــة واقتصــــادية وسياســــية  موعــــة مــــن اإلصــــق ات اهليكليــــة يفو 

ــــة   ــــال التــــامالمظــــع  وذلــــ  يفالعدال ــــة تث أ كــــام هــــذه واســــتيعاب  لقتفاقيــــات واملعاهــــدات الدولي
   .وتابيق ا حلقو  اإلنسا  يف القانو  ارليالصكوك الدولية 

 يتالـــــــب مراعـــــــاة وج ـــــــات ن ـــــــرتن ـــــــيم العدالـــــــة  تـــــــدرك أ ل  احلكومـــــــة بـــــــالوفـــــــد  أفـــــــادو  -13
بشــكع أفضــع إىل ز وصــول املــواطنا تكــام  يســيختصــا ارــاكم لت مــل ال كيــز علــ مســتخدمي ا  

   .العدالة
ما ل ســــيو علــــ  أ  السياســــات العامــــة قــــد وضــــعإ  شــــاركة اجملتمــــل املــــد    الوفــــد و ــــدد -14
   .إعداد امليزانية التشاركيةب يتعلق مافي

ع ثـــــق  حلـــــ األولويـــــة  ايف برنـــــامر إدارهتـــــ  احلكومـــــة الدســـــتورية السادســـــة عشـــــرةوأعاـــــإ  -15
الـــيت  الســـكا   وارتفـــاع تكلفـــة املعيشـــةالباالـــة الـــيت طالـــإ  ـــر ة واســـعة مـــن  هـــي أساســـية شـــاكعم

ـــــي علـــــ   أثـــــرت ـــــات الســـــكا  ضـــــعفاا بشـــــكع كب ـــــدة بـــــز احلكـــــام تضـــــييق الفجـــــوة و   أ ـــــد ف  املتزاي
 .  واركومز
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علــ  أ  اجل ــود الــيت تبــذهلا الســلاات  بــدعم مــن  ــركاي ا يف التنميــة  كــذل  الوفــد  وأّكــد  -16
 0.009اخنفـ  عـدد الوفيـات الناعـة عـن املقريـا مـن وقـد كافحـة املقريـا والسـع. قد سا إ يف م
يف  نســــــمة كــــــع ألــــــفل الــــــة وفــــــاة  0.004إىل  2010عــــــام كــــــع ألــــــف نســــــمة يف ل الــــــة وفــــــاة 

   .البشرية/اإليدز بفيود نقا املناعة للمصابز املقدمة الرعاية . و سنإ أيضاا 2012 عام
 ارتفـاع معـدل من ـا علـ  وجـ  اخلصـو  مـن التحـديات تـومي وبرينسـيي عـدداا  ا سـ تواج و  -17

لتعلــــــيم وعــــــدم كفايــــــة املــــــوارد املخصصــــــة ل ؛اإلدارة العامــــــة والبيوقراطيــــــة واملركزيــــــةوختلــــــف  ؛الباالــــــة
 غــي املقيمــةارجيــة اخلصــورة وال؛ علــ  مســتوس األقــاليمالخــتقلت الجتماعيــة و ؛ و ــّدة والتــدريب

عـــدم وجـــود و  جـــم الســـو ؛ و  وتشـــتإ مـــوارد البلـــد بشـــكع متكـــرر؛ املبا ـــرة؛ اخلاصـــة قســـتثماراتل
     وما إىل ذل .القااع اخلا  اتبنية  تية اقتصادية واجتماعية؛ وضعف قدر 

 القتصــاد لتنويــل املقيمــة ت ي ــة ال ــروفباحلكومــة الدســتورية السادســة عشــرة وقــد التزمــإ  -18
ســليمة ضــما  إدارة و جــذب الســتثمار األجنــي املبا ــر؛ و ســز قاــاع األعمــال مــن أجــع  وتنميتــ 

الّلحمـــــة لســـــتثمار يف  ـــــديل البنيـــــة التحتيـــــة القتصـــــادية والجتماعيـــــة  وتعزيـــــز وا ؛للماليـــــة العامـــــة
ـــة  د يف اخلـــارجالـــوطت ومصـــداقية البلـــ علـــ  املســـتوس ةالجتماعيـــ  ـــفافة؛  واعتمـــاد سياســـة  كومي

رأد املــــال البشــــرا بـــ الن ـــوض قــــدر اإلمكــــا والعققـــات اخلارجيــــة والتعــــاو ؛ و  ارليــــة ز اإلدارةوتعزيـــ
   .وتعزيزها بفعالية لقيم اإلنسانيةل ال ويرالتحديات وضما    دة للتخفيف من

الـــيت  تعـــددةاملاملســـتمرة و  وجـــ  القصـــورأل احلكومـــة الدســـتورية السادســـة عشـــرةوإدراكـــاا مـــن  -19
فقــد املــواطنز  علــ  ســلبية علــ  النشــا/ القتصــادا و  اا آثــار  والــيت ختلــف  ــام القضــاييالنيعــا  من ــا 

   .وتقريب ا أكثر من املواطنز العدالة زيادة موثوقيةمن الضرورا  أ  اعترت
الســلاة ب املتعلــقالقــانو  األساســي  إقــرارأ  ــا  الغايــة عــدة تــدابي لتحقيــق هــذه اختــذتوقــد  -20

علـــ  و  املر لـــة الو يـــدة يف الـــدعوس باعتبـــاره حقيـــق  الاـــابل امللسســـي علـــ  التإضـــفاء و القضـــايية؛ 
قاضــي إنشــاء وليــة و  ؛وضــل وإقــرار القــانو  اجلنــايي واإلجــراءات اجلناييــةو  ؛قاضــي التحقيــقمنصــب 
العنف املنـــز ؛ وإقـــرار القـــانو  املتعلـــق بـــقـــانو  املســـاعدة القانونيـــة واملشـــورة القانونيـــة؛  وإقـــرار؛ التنفيـــذ

ومكاتـــب التســـجيع  دوايـــر وإدخـــال خمتلـــف التحســـينات علـــ  ؛للشـــركات مصـــلحة جامعـــةإنشـــاء و 
   و وسبة عمل ا. التوثيق
تـومي وبرينسـيي علـ  اتفاقيـة  قـو  الافـع    سـا صـّدقإوفيما يتعلق بالصـكوك الدوليـة   -21

  اإلعاقـــةواتفاقيـــة القضـــاء علـــ  عيـــل أ ـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة  واتفاقيـــة  قـــو  األ ـــخا  ذوا 
   .األفريقي حلقو  اإلنسا  والشعوب وامليثا 
أ ــار الوفــد  فقــد  األخــرس اتيــالتفاق علــ  ورغــم أ  ســا  تــومي وبرينســيي ع تصــد  بعــد -22

مـــل  تتما ـــ  يـــاة  ـــرة وكرميـــة  ترمـــي إىل ضـــما إداريـــة لسســـية و متـــدابي قانونيـــة و لبلـــده إىل اعتمــاد 
   .وليت ا اإلقليمية يف  دودالذين يعيشو   األ خا ميل جل يةقو  اإلنساناحلمبادع 
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مركـــز برنـــامر األمـــم املتحـــدة اإل ـــايي و   ـــن فـــي ماحلكومـــة و ـــركاي ا    شـــاركةالوفـــد  فـــادوأ -23
  يف إنشــــاء ملسســــة وطنيــــة حلقــــو  األمــــم املتحــــدة حلقــــو  اإلنســــا  والدميقراطيــــة يف وســــط أفريقيــــا

ات الوطنيـــة لتعزيـــز ومحايـــة  قـــو  اإلنســـا  )مبـــادع للمبـــادع املتعلقـــة  ركـــز امللسســـ اإلنســـا  وفقـــاا 
ممثلـــز ععـــإ  لقـــة دراســـية  ســـا  تـــوميب 2014أبريع نيســـا /يف  وهكـــذا  فقـــد عقـــدت بـــاري (.

وطنيــة حلقــو    ــوذج مللسســة وضــل األمــم املتحــدة للتفكــي يف هي ــاتعــن احلكومــة واجملتمــل املــد  و 
   .الواقل الوطت مكيفة ملا  اإلنس
ـــــومي  اجللســـــة العاديـــــة الـــــيت عقـــــدهايف   ن ـــــر لـــــ  الـــــوزراء  الوفـــــد أ وذكـــــر  -24  23و 22ي
جيــرا  اليــاا و    مــل مراعــاة خصوصــية البلــد امل ــاع منصــب أمــز  يف إنشــاء 2015أغســا  آب/
   .ن ام األساسي املتعلق هبذا املنصبال وضل
عيــــــل احلقــــــو  املدنيــــــة والسياســــــية والقتصــــــادية  محايــــــةالوفــــــد أ  الدســــــتور يكفــــــع  رأسو  -25

   .والجتماعية والثقافية للمواطنز
 قــــد ل  احلكومــــةبــــالوفــــد  ذّكــــرواملســــاواة بــــز اجلنســــز    قــــو  املــــرأةتعزيــــز ب وفيمــــا يتعلــــق -26

ــــز ضــــد املــــرأة. واختــــذ صــــدقإ ــــل أ ــــكال التميي ــــة القضــــاء علــــ  عي ــــدابي تشــــريعية  تعلــــ  اتفاقي ت
يدل عل  التزام ا بعمليـة القضـاء علـ  عيـل أ ـكال التمييـز ضـد املـرأة  مما  الشل يف هذا  لسسيةمو 

   .بز اجلنسز وتعزيز املساواة
بـــــز اجلنســـــز نصـــــاف جية الوطنيـــــة لتعزيـــــز املســـــاواة واإلالســـــ اتي اعتمـــــاد ول ـــــف الوفـــــد -27

سياسـة العزيـز وتنفيـذ  مـة ضـما  ت بـز اجلنسـز  إلنصـافاملع ـد الـوطت لتعزيـز املسـاواة واوتكليـف 
   .واإلنصاف بز اجلنسز يف البلد الن وض باملرأة واملساواةب املعنيةة ياحلكوم
صــــدقإ علــــ  قــــد تــــومي وبرينســــيي   ل  ســــابــــر الوفــــد   ذّكــــافــــعوفيمــــا يتعلــــق  مايــــة ال -28

 اتفاقيــــــة من مــــــة العمــــــع الدوليــــــةو التفاقيــــــات الدوليــــــة الرييســــــية  وهــــــي اتفاقيــــــة  قــــــو  الافــــــع؛ 
ــــة او (؛ 138)رقــــم  الســــتخدام لســــناحلــــد األد  بشــــل   1973 لعــــام تفاقيــــة من مــــة العمــــع الدولي
تفتـــي  ب املتعلقـــةتفاقيـــة وال(؛ 182بشـــل    ـــر أســـوأ أ ـــكال عمـــع األطفـــال )رقـــم  1999 لعـــام

   .لتفاقية املتعلقة بإلغاء السخرةوا ؛العمع اجلراب املتعلقةتفاقية والالعمع؛ 
 صــــو تـــدابي ل لتفاقيـــات يف هـــذه ا طرفـــاا دولــــة بوصـــف ا   ومي وبرينســـييتـــ  ســـا اختـــذتو  -29

إىل مكافحـة ترمـي الدسـتور والقـوانز الوطنيـة والسياسـات العامـة  أ كـام فـإ  من مث قو  الافع. و 
 وهتـــدف إىل  وإســاءة املعاملـــةلعنـــف اجلنســي والجتـــار تعرضــ م لو  ماســـتغقهلو  ضـــد األطفــال التمييــز

   .صو  علي ا يف اتفاقية  قو  الافعللمبادع املن وفقاا   قوق  ومحايت اعزيز وت افعضما   و ال
افــع محايــة  قــو  الاملــراد هبــا  عــدة مــوادوأكــد الوفــد أ  قــانو  العقوبــات اجلديــد يتضــمن  -30
   .احلقو  عل  أا انت اك هلذه عاقب بشدةوت
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التنميــــة  التزام ــــا  مايــــة الشــــركاء يف مــــل الشــــركاء الجتمــــاعيز و  وأثبتــــإ احلكومــــة  بالتعــــاو  -31
ووضــــل  ؛واعتمــــاد سياســــة واســــ اتيجية وطنيــــة للحمايــــة الجتماعيــــة وضــــل وإقــــرارمــــن خــــقل  افــــعال

ووضـــل برنـــامر األيـــام األلـــف الرعايـــة البديلـــة؛  الـــذين  صـــلو  علـــ ألطفـــال با مبـــادع توجي يـــة تتعلـــق
 وطنيــة بشــل  صــدار إعقنــات تثقيفيــةلوالــدين؛ وإبرنــامر تثقيــف او  يف  يــاة الافــع؛ األكثــر أ يــة األوىل
مايــة   تتعلـق سياســاتية وطنيـةأول وثيقـة  ووضـعإ احلكومـة وأقــرت أيضـاا  قـو  الافــع.  وإظ ـارتعزيـز 

 الوقايــة مــنيف  ــال  بشــل  األنشــاة املضــالل هبــا توجي ــات وتقــدمتــومي وبرينســيي   الافــع يف ســا
اســـتغقهلم ومنـــل املشـــاركة في ـــا ومعاقبـــة أو  معـــاملت موإســـاءة  ضـــد األطفـــال عيـــل أ ـــكال العنـــف

   .تومي وبرينسيي  لن ام محاية الافع يف سا مميزةهذه السياسة أداة وتشكع . مرتكبي ا
املعاهــدات والتفاقيــات    باســم احلكومــة  إدراكــ  أل يــةمــن جديــد الوفــد أكــدويف اخلتــام   -32

التفاقيـــات واملعاهـــدات تلـــ  ا  والدميقراطيـــة. وأضـــاف أ  مايـــة وتعزيـــز  قـــو  اإلنســـاملتعلقـــة  الدوليـــة 
   علي ا ل قاا.والتصديق إلقرارها اجلمعية الوطنية عل  هذا الش ر   غضو    يفعرضسوف ت

  
 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

 
وفـــداا ببيانـــات أثنـــاء احلـــوار التفـــاعلي. وميكـــن الطـــقع علـــ  التوصـــيات املقدمـــة  51أدىل  -33

 من هذا التقرير.الثا   الفرعأثناء احلوار يف 
 الــــيت و  الــــيت نفــــذهتا احلكومــــةلعمليــــة إصــــقل قاــــاع العدالــــة  اوأعربــــإ أنغــــول عــــن ارتيا  ــــ -34

نســيي علــ  مواصــلة ج ودهــا تــومي وبري  الن ــام القضــايي. و ــجعإ ســانوعيــة  ســز  اســت دفإ
التــدابي املتخــذة  أيضــاا  دعمــإو . يةاإلنســان  مالســجناء  مــل مراعــاة  قــوق أوضــاعالراميــة إىل  ســز 

طق الريفيــــة. الجتماعيــــة والقتصــــادية يف املنــــاالســــكا  و ســــز ظــــروف  ريفــــيال نــــزولللحــــد مــــن ال
 .وقدمإ أنغول توصيات

تنفيــــذ األهــــداف مــــن أجــــع تــــومي وبرينســــيي   ســــاإ كنــــدا بــــاخلاوات الــــيت اختــــذهتا ور بــــ -35
للتقــدم ارــرز يف ضــما  التعلــيم البتــدايي للجميــل وخفــ  وفيــات  وأ ــادت بالبلــداإل اييــة لفلفيــة. 

 عــزوفو  املنــز العنــف  اســتمرار ورود تقــارير تتحــد  عــن تفشــياألطفــال. وأعربــإ عــن قلق ــا إزاء 
 بوســايع من ــا علــ  أ يــة معاجلــة هــذه القضــايااا و ــددت أيضــ. الــدعاوس القضــاييةرفــل  عــنالنســاء 
 .لعنف املنز . وقدمإ كندا توصياتاب التوعية
التقــدم أوجــ  يف إعــداد التقريــر الــوطت  و  تبــلستشــارا املالتشــاد بارتيــال اإلجــراء  ل  ــإو  -36

واتفاقيــة  التصــديق علــ  اتفاقيــة  قــو  الافــع  ــا يف ذلــ   يف  ــال  قــو  اإلنســا  ارــرزة الكبــي
واتفاقيـــة  قـــو  األ ـــخا  ذوا اإلعاقـــة وامليثــــا   لـــ  عيـــل أ ـــكال التمييـــز ضــــد املـــرأةالقضـــاء ع

 .توصياتتشاد أية  ع تقدماألفريقي حلقو  اإلنسا  والشعوب. و 
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تعزيـــــز  قـــــو   دربمواصـــــلة الســــي علـــــ  علـــــ  تــــومي وبرينســـــيي    ـــــيلي ســـــا إ ــــجعو  -37
احلصــول علــ  اخلــدمات الصــحية  مثــع  يــدا دم ارــرز يف مالتقــول  ــإ أيضــاا  ت ــا.ومحاي اإلنســا 

وقــــدمإ  ــــيلي . واملــــرض املـــزمن دو  ســــن اخلامســـةاحلوامـــع واألطفــــال  ســـتفيد من ــــايالــــيت تغايـــة ال
 .توصيات

ف ـدا   ومراجعـة قـانو  العقوبـات لإنشـاء ككمـة ب تتعلـقاعتمـاد قـوانز بر ب الكونغـو و  -38
عيـــل أنـــواع  ملكافحـــةفـــال ضـــحايا ســـوء املعاملـــة. واستفســـر عـــن التـــدابي املتخـــذة ألطفيمـــا يتعلـــق با

خفـــ   ـــالت الـــزواج املبكـــر  و منـــل و أكثـــر فعاليـــة  بصـــورةالضـــعيفة  الســـكانية التمييـــز ضـــد الف ـــات
تســــجع األطفــــال الــــذين ع  اللــــوال فشــــلن يف الدراســــة أو انقاعــــن عن ــــا  ومعــــدلالشــــابات  معــــدل
 .غو توصياتالكون وقدم. ولداهتم

 تعزيـــزمـــن أجـــع ي علـــ  مواصـــلة تعزيـــز امللسســـات ريكا ســـا  تـــومي وبرينســـيوســـتاك  إو ثـــ -39
للمبـــادع املتعلقـــة  ركـــز امللسســـات  وإنشـــاء ملسســـة حلقـــو  اإلنســـا  وفقـــاا   قـــو  اإلنســـا  ومحايـــة

قوبــة املتعلقــة بالعاحلــالت  بقلــق ول  ــإ. )مبــادع بــاري (الوطنيــة لتعزيــز ومحايــة  قــو  اإلنســا  
 تما ـ  ـا ي افـعالقواعـد القانونيـة القزمـة حلمايـة العلـ  وضـل و ثإ   املوقعة عل  األطفالالبدنية 

 .  الافع. وقدمإ كوستاريكا توصياتمل أ كام اتفاقية  قو 
تنفيــــذ الصــــكوك ب فيمــــا يتعلــــقتــــومي وبرينســــيي   كوبــــا اخلاــــوات الــــيت اختــــذهتا ســــا  تأبــــرز و  -40

علــ  التصــديق علــ  اتفاقيــة  قــو  األ ــخا   احلقــو  اإلنســا  وهنلهتــية الرييســالدوليــة واإلقليميــة 
ـــــ ذوا اإلعاقـــــة. وســـــلاإ الضـــــوء علـــــ  إصـــــقل قاـــــاع العدالـــــة والعمـــــع اجلـــــارا إلعـــــادة    هيكلت

د واجل ــود املبذولــة للحــد مــن الفقــر. خفــ  وفيــات األطفــال يف البلــ ــال التقــدم ارــرز يف  ل  ــإو 
 .وقدمإ كوبا توصيات

 األمـن الغــذايي تـومي وبرينسـيي يف  ـا   ريـة الكونغـو الدميقراطيـة  ـال ســاع و  ل  ـإو  -41
عــن التقــدم ارــرز  الصـناعات الســتخراجية  فضــقا  قاــاع يف املنت جــة   والشــفافيةميــاه الشــربوتـوفي 
قاـــاع العدالـــة. ومـــل لإصـــقل عميـــق جـــراء مر طمـــول إلبرنـــا وضـــلو   قـــو  املـــرأة والافـــع يف  ـــال
وريــــة الكونغــــو . وقــــدمإ ع الــــيت ل تــــزال عالقــــة مــــن القضــــايا عديــــدال أفــــادت بوجــــود فقــــدذلــــ   

 .الدميقراطية توصيات
التصـــديق  الداعيـــة إىللتوصـــيات لتـــومي وبرينســـيي   ســـا قبـــول بارتيـــالرك  االـــدول  ـــإ  -42

ة أو علــــ  اتفاقيــــة مناهضــــة التعــــذيب وغــــيه مــــن ضــــروب املعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو القإنســــاني
ذا اللتــزام  هبــ للوفــاءملموســة تــدابي  تــومي وبرينســيي  ســا يف أ  تتخــذوأعربــإ عــن أمل ــا  امل ينــة.

التــدابي املتخــذة.  تقــدا املزيــد مــن املعلومــات عــنالوفــد   قــدور كــا لــو   وأفــادت بل ــا ســتكو  ممتنــة
علــ  املضــي قــدماا يف اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب ملســاعدة احلكومــة مبــادرة  اســتعدادرك  اأكــدت الــدو 

 . رك توصياتاقدمإ الدو املسللة. هذه  معاجلة
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قـــــو  تــــومي وبرينســــيي يف تعزيـــــز ومحايــــة    إ جيبــــول بالتقـــــدم الــــذا أ رزتــــ  ســـــاور بــــ -43
   .قدمإ توصياتو اإلنسا . 

  والتعــديقت 2016-2012ة للفــ   وطنيــة ملكافحــة الفقــرالســ اتيجية الول  ــإ مصــر  -44
ر والعتــداء اجلنســي  واخلاــوات املتخــذة ّصــلتجــرا اســتغقل القُ  القــانو  اجلنــاييالــيت أدخلــإ علــ  
 ــروع هــذه . و ــجعإ احلكومــة علــ  اختــاذ التــدابي العمليــة القزمــة لضــما  للُقّصــرإلنشــاء ككمــة 

بشـــكع صـــحي .    تاج ـــا لتـــلدا عمل ـــاالـــيتاملوارد اإلداريـــة واملاليـــة بـــ زويـــدهاوت اركمـــة يف العمـــع
 .وقدمإ مصر توصيات

اــة اخلتــومي وبرينســيي لــدعم   غينيــا الســتوايية التــدابي األخــية الــيت اختــذهتا ســا ل  ــإو  -45
 ـــ ام احلقـــو  األساســـية.   والـــيت تســـاهم يف بنـــاء  تمـــل دميقراطـــي وا2030-2015املقـــررة للفـــ ة 
حلقــــو  اإلنســــا   وهــــي وزارة  صصــــةتــــومي وبرينســــيي علــــ  إنشــــاء إدارة  كوميــــة خم  وهنــــلت ســــا

إىل  ســـز محايـــة وتعزيـــز راميـــة بارتيـــال عيـــل املبـــادرات ال أيضـــاا  ل  ـــإو العـــدل و قـــو  اإلنســـا . 
 .غينيا الستوايية توصيات إقدمو .  قو  الافع

احلكومــة  إودعــ دمات عامــة رقميــةاملتعلقــة بالشــروع يف تقــدا خــاملبــادرة بســتونيا إ إر بــو  -46
ــــ  هــــذا إىل تفعيــــع ــــات يف  تنقــــي أ   ول  ــــإ. بشــــكع كامــــع الن ــــام والســــتفادة من قــــانو  العقوب

تبعــل علــ  القلــق  ابيــة. ومــل ذلــ   فــإ   الــة األطفــالجياإل اخلاــواتإ ــدس  يشــكع 2012 عــام
مارســـات التقليديـــة الضـــارة وامل إســـاءة معاملـــة األطفـــال واســـتغقهلمب تتالـــب املســـايع املتعلقـــةو  البـــال 

طفـــال. تحســـز  الـــة األب تـــاماللتـــزام ال إىلمـــن الهتمـــام. ودعـــإ احلكومـــة  مزيـــداا  والعقوبـــة البدنيـــة
 .ستونيا توصياتإ وقدمإ

واإل ـــازات  2016-2012لحـــد مـــن الفقـــر لســـ اتيجية الاـــة اخلإثيوبيـــا اعتمـــاد  تأبـــرز و  -47
 ـــعب ا  قـــو  إعمـــال ب التزام ـــلتـــومي وبرينســـيي   ســـاب ـــآل ا  . وأ ـــادت ســـق  قيق ـــا الـــيت ت

  يف  ــــا إل ــــراز تقـــدمامليزانيـــة  مــــوارد  مــــل ختصـــيا املزيــــد مـــن ية والجتماعيــــة والثقافيـــةالقتصـــاد
 .قدمإ إثيوبيا توصياتو ليم والصحة. التع
يف ا ونــة   تصــديق ا ول ســيما تــومي وبرينســيي   بــإ فرنســا بالتقــدم الــذا أ رزتــ  ســار و  -48

بــالغز جتــرا العققــات بال اضــي بــز إ ــاء علــ  اتفاقيــة  قــو  األ ــخا  ذوا اإلعاقــة و   األخــية
 .ياتعدم التمييز. وقدمإ فرنسا توص  ا يتما   مل مبدأمن نف  اجلن  

اإلطـــار  ســـزو  لضـــما  تعزيـــز ومحايـــة  قـــو  اإلنســـا التـــدابي املتخـــذة بغـــابو   إر بـــو  -49
 وتنقـــي  قـــانو  العقوبـــات يفالن ـــام القضـــايي  قـــانو  ـــإ بارتيـــال اعتمـــاد املعيـــارا وامللسســـي. ول 

  ـجعإو نـز   العنف املبـ املركـز الستشـارا املعـتبإنشـاء  ور بإ عل  وجـ  التحديـد. 2012عام 
 غـــــابو  أيـــــة وع تقـــــدماإلنســـــا .  يف تعزيـــــز ومحايـــــة  قـــــو  ســـــتمرارينســـــيي علـــــ  التـــــومي وبر   ســــا

   .توصيات
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الســـتعراض تـــومي وبرينســـيي منـــذ   الـــذا أ رزتـــ  ســـا عـــن تقـــديرها للتقـــدمأملانيـــا  وأعربـــإ -50
بــاجل ود الــيت ور بــإ أيضــاا تعزيــز العمليــات الدميقراطيــة. فيمــا يتعلــق ب  ول ســيما األخــي املتعلــق هبــا

املضــي  ــجعإ احلكومــة علــ  و . إقامــة العــدلو ســز  األطفــال الــةتبــذهلا احلكومــة يف مكافحــة عم
ــــز  ميــــادين مــــن قبيــــع ســــجل ا يف  ــــال  قــــو  اإلنســــا  يف  ســــزيف   قــــو  الافــــع واملســــاواة ب

 .ال تجاز. وقدمإ أملانيا توصيات اجلنسز ومرافق
عـن األ يـة الــيت  فضـقا   ملكافحـة العنـف املنــز تقــدا املشـورة مركـز إنشـاء ب ملـديفر بـإ و  -51

وقــدمإ . 2017-2007علــيم والتــدريب اعتمــاد اســ اتيجية الت بإجيابيــة ل  ــإللصــحة. و  أوليــإ
 .توصياتملديف 

عمليــة الســتعراض الــدورا  مــلتــومي وبرينســيي   ســا تعــاو اســتمرار بإندونيســيا  أ ــادتو  -52
إلدارة خمـــاطر اســـتغقل امل ـــاجرين. ومـــل ذلـــ    اختـــذتمـــن التـــدابي الـــيت  اا عـــدد ول  ـــإالشـــامع. 
 ول  ـــــإتعزيـــــز األطـــــر القانونيـــــة. باـــــر  من ـــــا  بـــــذل املزيـــــد مـــــن اجل ـــــود باإلمكـــــا  أ  فقـــــد رأت

القضــــاء علــــ  أعمــــال التعــــذيب واملعاملــــة القاســــية أو  املبذولــــة مــــن أجــــعاجل ــــود  إندونيســــيا أيضــــاا 
وقــدمإ القضــايي.  قــانو  الن ــامقــانو  العقوبــات واعتمــاد  بوســايع من ــا تنقــي  القإنســانية أو امل ينــة
 .إندونيسيا توصيات

الـــيت  العققــات اجلنســية املثليــة أ ــ  جتـــراالــذا  اجلديــدقــانو  العقوبـــات ب يرلنــداأ توأ ــاد -53
بال اضــي بــز أ ــخا  بــالغز. و ــجعإ ســا  تــومي وبرينســيي علــ  اختــاذ اخلاــوات القزمــة  قــومت

 ياهلويــة اجلنســانية و ـــامل اامليــع اجلنســـي ومغــاير  ي ومزدوجــزاملثليـــات واملثليــملكافحــة التمييــز ضــد 
تعزيــز  قــو    ــال التاورات اإلجيابيــة يفبــ أيرلنــدا. ور بــإ  عيــل  ــالت احليــاةيف صــفات اجلنســز

إزاء  أعربـإ عـن قلق ـا املسـتمرغـي أ ـا ر. ّصـالقُ باخلاوات املتخـذة لتجـرا الجتـار بـ  ادتالافع وأ
إعــادة تلهيــع الــيت  ــول دو  احلــواجز  إزاءو   عــن الجتــار باألطفــال واســتغقهلم الــيت تتحــد  تقـاريرال

إنشـاء ملسسـة وطنيـة حلقـو  اإلنســا   يف  ـالإ ـراز تقـدم كبـي  ول  ـإ عـدماألطفـال الضـحايا. 
يف هــذا  املقدمــة ميــل التوصــياتجلتــومي وبرينســيي  ســا  قبــول ملبــادع بــاري  علــ  الــرغم مــن وفقــاا 
 .توصيات أيرلندا. وقدمإ 2011يف عام  صددال

ملعاجلــــة القضــــايا إلنشــــاي ا مركــــز لتقــــدا املشــــورة ســــيي تــــومي وبرين ســــا  علــــ  غانــــا ثنــــإأو  -54
 إلّ أ ـا أعربــإاملواليــد   الــيت  ققـإ يف  ــال تسـجيعالتحسـينات بر بــإ و . نـز املتعلقـة بــالعنف امل

 ــ ادات مــيقد. وقــدمإ غانــا   ــآل ا   علــ أعــدادا كبــية مــن األطفــال  لعــدم  صــولعــن قلق ــا 
   .توصيات

وهنــلت  كج ــة مشــجعة معــدل تســجيع املواليــد.  الــيت  ــ دها الزيــادةبور بــإ املكســي   -55
و ــجعت ا علـــ   ارـــرز تــومي وبرينســيي علـــ  التقــدم ســـا تســـجيع املواليــد  يتعلــق ب علــ  اختــاذ قـــرار

املكســي  تنفيــذ  مثنــإتســجيع عيــل املواليــد. وعــقوة علــ  ذلــ    يف مواصــلة اجل ــود الــيت ستســاعد
عرضــإ تبــادل املمارســات اجليــدة واخلــرات و . 2017-2007 للفــ ة باســ اتيجية التعلــيم والتــدري
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وقـــدمإ املكســـي  الـــيت قـــد تســـ م يف تنفيـــذ التوصـــيات ذات الصـــلة. و  قـــو  اإلنســـا   يـــدا يف م
 .توصيات

تــوفي خــدمات الرعايــة الصــحية   ــال يف بالتقــدم الكبــي الــذا أ ــرزب اجلبــع األســود رّ ــو  -56
ـــــة ـــــيم.  ادات الـــــيت خصصـــــت اوبالزيـــــادات يف العتمـــــ األولي عـــــن  واستفســـــراحلكومـــــة للصـــــحة والتعل

التعلــيم    ول ســيماوجودتــ  التعلــيم احلصــول علــ  إمكانيــة ســز إىل  الراميــة الســ اتيجيات واخلاــط
ــــــة واملراه املقــــــدم ــــــاطق الريفي ــــــذين يعيشــــــو  يف املن ــــــات واألطفــــــال ال احلوامــــــع واألم ــــــات  قــــــاتللفتي

عـــن اإلجـــراءات  استفســـرجلنـــة  قـــو  الافـــع. و  علمـــاا بشـــواغع اجلبـــع األســـود  ـــا/املراهقـــات. وأ
ألطفـال ضـحايا العتـداء اجلنسـي وإدمـاج ا تـلهيل م وإعـادة  ألطفـال الشـوارع املتخذة لتوفي احلمايـة
 .توصياتاجلبع األسود  وقدمالتبت.  التإطار قانو  حل وضل  و يف اجملتمل والجتار والستغقل

ـــتـــومي وبرينســـيي  ســـا  ه لنشـــغالتقـــدير عـــن املغـــرب وأعـــرب  -57  قـــو   هيكـــعتعزيـــز بدايم ال
 واســــت دفإقاــــاع العدالــــة  الــــيت نـُّفــــذت يف صــــق اتباإل وأ ــــاد. علــــ  املســــتوس الــــوطت اإلنســــا 
تــــومي  والتعجيــــع بتنفيــــذ اإلجــــراءات القضــــايية. وهنــــل ســــا القضــــاء وكاربــــة الفســــاد  جــــودة ســــز 

التنســــــيق الفعــــــال بفضــــــع ن األهــــــداف اإل اييــــــة لفلفيــــــة اهلــــــدف األول مــــــ  قيــــــقوبرينســــــيي علــــــ  
 .  يف  ال األمن الغذايي. وقدم املغرب توصيات لإلجراءات املتخذة

قـــد ممـــا   تـــومي وبرينســـيي تعرضـــإ هلـــا ســـا  موزامبيـــق الصـــعوبات السياســـية الـــيت ل  ـــإو  -58
تقــدا  مركــزبإنشــاء    التحــديات الــيت تواج  ــا يف  ــال  قــو  اإلنســا . ور بــإإىل  ــد مــايفســر  
 تتعلــق ا   أ كامــاا  الــذا يتضــمنقــانو  العقوبــات  بتنقــي  وكــذل    ملكافحــة العنــف املنــز املشــورة 

املتعلــق قــانو  الاعتمــاد بموزامبيــق  تر والجتــار باألطفــال. وأ ــادّصــواســتغقل القُ  بالعتــداء اجلنســي
 .وقدمإ توصيات. 2016-2012 لحد من الفقرالس اتيجية لاة اخلن ام القضاء و ب

 اعــن ثقت ــ إمعــدل تســجيع املواليــد وأعربــ الــذا طــرأ علــ التحســن الكبــي بناميبيــا  إر بــو  -59
عيـــل األطفـــال يف أقـــرب وقـــإ  تســـجيع ضـــما العمـــع علـــ  تـــومي وبرينســـيي  يف أ  تواصـــع ســـا 

  2016-2012 لحـــــد مـــــن الفقـــــر. وأوصـــــإ باعتمـــــاد اخلاـــــة الســـــ اتيجية لاملـــــيقدممكـــــن بعـــــد 
 .قدمإ ناميبيا توصياتو عن التقدم اررز يف تنفيذ تل  اخلاة.  استفسرتو 

ف ـدا   ة لنا علـ  إنشـاء ككمـيـاعتمـاد قـانو  الن ـام القضـايي الـذا بر بإ هولنـدا و  -60
النشـا/ وضـل  ـّد لتجـرا  . ول  ـإ مـل التقـدير ملكافحة العنف املنـز تقدا املشورة مركز إنشاء بو 

عـــدم تـــوفي محايـــة  إل  ـــ ا  ولكن ـــأ ـــخا  بـــالغزبـــز الـــذا  ـــد  بال اضـــي اجلنســـي املثلـــي 
. وأعربـــإ عـــن اهلويـــة اجلنســانيةأو  امليـــع اجلنســيعلـــ  أســاد  القــايم  ـــآل ا   ضــد التمييـــز قانونيــة
تـــومي  قاوعـــة خـــقل الســـتعراض الســـابق لســـا قلتزامـــات امللعـــدم متابعـــة البلـــد  ـــآل ا   لأســـف ا 

 مايـــــة  قـــــو  الافـــــع والتصـــــديق علـــــ  الصـــــكوك الدوليـــــة الرييســـــية حلقـــــو   قـــــةواملتعلوبرينســـــيي 
 اإلنسا . وقدمإ هولندا توصيات.
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بتعاو ــا   ــادتتــومي وبرينســيي وأ  كومــة و ــعب ســا  مــل عــن تضــامن انيجييــا  إأعربــو  -61
لج ــود وأعربــإ عـن تقــديرها ل .مفّوضــية األمـم املتحــدة السـامية حلقــو  اإلنسـا مـل  اءاملتواصـع والبنّــ

بــــاجل ود . وأ ــــادت نيجييـــا  ملكافحــــة العنـــف املنـــز تقــــدا املشـــورة مركـــز املبذولـــة مـــن أجــــع إنشـــاء 
التاورات اإلجيابيـــة األخـــية بـــو   فـــر  احلصـــول علـــ  ميـــاه الشـــرب امللمونـــة املبذولـــة مـــن أجـــع إتا ـــة

يف هــذا الصــدد  بالتقــدم الكبــي الــذا أقــرت  املســجلة يف  ــال خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة  و 
 خف  معدلت وفيات الرضل. وقدمإ نيجييا توصيات. ال أ رز يف 

اجل ود املبذولـــة ملواصـــلة اإلصـــق ات القضـــايية والتـــدابي الراميـــة إىل تنفيـــذ بـــالفلبـــز  وأقـــرت -62
رينســـيي. تـــومي وب لســـا بـــدعم مـــن الشـــركاء الـــدوليز    والـــيت أعـــدتتوصـــيات الســـتعراض األخـــي

علـــ  املعاهـــدات  القزمـــة للتصـــديقاـــوات اخلاختـــاذ  مواصـــلةتـــومي وبرينســـيي علـــ    و ـــجعإ ســـا
قــــو  ومواءمــــة تشــــريعاهتا ارليــــة مــــل املعــــايي الدوليــــة حل ا ليـــة األساســــية يف  ــــال  قــــو  اإلنســــالدو 

  مثــع ســانيةاإلن ملستضــعفزا قــو   املتعلقــة  مايــةقســ اتيجيات اإلنســا . وأعربــإ عــن تقــديرها ل
تعزيـــز ورصـــد تنفيـــذ هـــذه  احلاجـــة إىل  ـــا ل  ـــإوذوا اإلعاقـــة  ولكن واملســـنزالنســـاء واألطفـــال 

 قدمإ الفلبز توصيات.و الرامر. 
 لسـا أثنـاء السـتعراض األول  لقمتثـال للتوصـيات الـيت قُبلـإبولندا باجل ود املبذولـة وأقرت  -63

 مــن قبيــع إدراجر  ّصــيف  ــال  قــو  القُ  ارــرز تقــدمبعــ  ال ول  ــإ مــل التقــديرتـومي وبرينســيي. 
ر والجتــــار باألطفــــال يف قــــانو  العقوبــــات. ّصــــواســــتغقل القُ  بالعتــــداء اجلنســــي املتعلقــــةاأل كــــام 

ــــ ــــذا طــــرأ تحســــنلل تقــــديرهاعــــن  إ أيضــــاا وأعرب ــــد و علــــ   ال نشــــاء ككمــــة إلمعــــدل تســــجيع املوالي
يف  ــــال محايــــة  قــــو  الافــــع.  ملواصــــلة التحســــينات لف ــــدا   مــــل العــــ اف بــــل  هنــــاك  ــــالا 

 وقدمإ بولندا توصيات.
 للحصـول علـ  مركـزالقزمـة  الصـق ياتمكتـب أمـز امل ـاع  مـن قـرار بالرتغـال  توأ اد -64

قــــدمإ و .  ملكافحـــة العنـــف املنـــز  تقـــدا املشــــورةمركـــز ملسســـة حلقـــو  اإلنســـا . ور بــــإ بإنشـــاء 
 الرتغال توصيات.

والزيـــادات  2016-2012لحـــد مـــن الفقـــر الســـ اتيجية لاـــة اخلروانـــدا باعتمـــاد  وصـــإأو  -65
 2012 يف عـام بـالتنقي  الـذا جـرسللصـحة والتعلـيم. ور بـإ  اعتمـادات ميزانيـة الدولـةاألخـية يف 

ر ّصــــواســــتغقل القُ  بالعتــــداء اجلنســــي تتعلــــق اا أ كامــــ بشــــكع واضــــ  يتضــــمنقــــانو  العقوبــــات لل
تمــاد قــانو  الن ــام القضــايي الــذا يــنا علــ  إنشــاء ككمــة اع روانــدا ل  ــإوالجتــار باألطفــال. و 

   توصيات. رواندا وسيادة القانو . وقدمإ إقامة العدل خاوة إجيابية حنويشكع مما لف دا   
املكلفــــز  الــــيت وج ت ــــا إىلدايمــــة الدعوة الــــتــــومي وبرينســــيي علــــ   ت الســــنغال ســــا هنـــلو  -66

لحـــــد مـــــن الســـــ اتيجية لاـــــة بوضـــــل اخل علمـــــاا  إوأ اطـــــ  ت اخلاصـــــةبوليـــــات يف إطـــــار اإلجـــــراءا
إجــــــراءات تســــــ م يف تعزيــــــز احلقــــــو  القتصــــــادية ول  ــــــإ اختــــــاذ عــــــدة . 2016-2012 الفقــــــر

 دو  ســـن اخلامســـةلفطفـــال  األوليـــة واألدويـــة املتا ـــة باجملـــا : الرعايـــة الصـــحية   وهـــيوالجتماعيـــة
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يف املايـة مـن  60 وإتا ـة إمكانيـة  صـوللحوامع  واجل ود املبذولـة خلفـ  معـدل وفيـات الرضـل  ول
إىل تقـدا كـع مـا يلـزم مـن دعـإ السـنغال اجملتمـل الـدو  و . علـ  ميـاه الشـرباملنـاطق الريفيـة سكا  
 تومي وبرينسيي. وقدمإ توصيات.لسا   مساعدة

تفاقيــة  قــو  األ ــخا  علــ  ا مــلخراا يي ســا  تــومي وبرينســســياليو  تصــديق  ل  ــإو  -67
قاـــاع العدالـــة.  الـــيت  ـــ دها صـــق اتاإلو   والســـ اتيجية الوطنيـــة للحـــد مـــن الفقـــر ذوا اإلعاقـــة 

 إر بـو املـوارد القزمـة.  اجلنـة  قـو  الافـع ومنح ـ علـ  إعـادة تفعيـعتومي وبرينسـيي   ثإ سا و 
 صــــة  ختصــــياعــــن  يــــز األمــــن الغــــذايي  فضــــقا تعز بالســــ اتيجيات املختلفــــة الراميــــة إىل ســــياليو  

تســجيع الضـما  لتمثيـع املــرأة يف الرملـا . و ـجعإ سـا  تــومي وبرينسـيي علـ  يف املايـة  30 قـدرها
يشــكع بالغــة أ  تعزيــز الشــراكات اإلقليميــة  تإصــدار  ــ ادات املــيقد. ورأ يســيوت اجملــا  للمواليــد

ا ثـــار الســـلبية لتغـــي  مـــنات مســـتدامة للتخفيـــف اســـ اتيجي وضـــلد علـــ  األ يـــة يف مســـاعدة البلـــ
   توصيات.وقدمإ سياليو  . والتكيف مع ا املناخ
تنقـــي  ال  مثـــع ســـتعراض األولســـلوفينيا التاـــورات اإلجيابيـــة الـــيت  ـــدثإ منـــذ ال ل  ـــإو  -68

واســتغقل  بالعتــداء اجلنســي تتعلــق أ كامــاا  كــي يتضــمنقــانو  العقوبــات  ل 2012الــذا جــرس يف 
الـــيت تحســـينات ال  و  ملكافحـــة العنـــف املنـــز تقـــدا املشـــورة مركـــز ر والجتـــار باألطفـــال  وإنشـــاء ّصـــالقُ 

  معــدلت وفيــات الرضــل واألطفــال دو  ســن اخلامســةواخنفــاض    ــ دهتا عمليــة تســجيع الــولدات
أعربـــإ عـــن قلق ـــا إزاء انت اكـــات  قـــو  غـــي أ ـــا وزيـــادة معـــدلت اللتحـــا  باملـــدارد البتداييـــة. 

   توصيات. ايسلوفين خقل امل اهرات. وقدمإ ما يُزعم من استخدام مفر/ للقوة الافع  وإزاء
مــــن أجــــع تنفيــــذ  بــــذلإ ج ــــوداا  قــــد تــــومي وبرينســــيي  جنــــوب أفريقيــــا أ  ســــا ول  ــــإ -69

ــــة خــــقل  ــــالتوصــــيات املقبول ــــرغم مــــن  ســــتعراضدورة األوىل مــــن الال ــــ  ال ــــل عل الــــيت  التحــــدياتعي
   جنوب أفريقيا توصيات.. وقدمإ اع ضت ا

 قـو  اإلنسـا    ــا يف  يـدا تـومي وبرينسـيي يف م بـذلت ا سـا  إسـبانيا بـاجل ود الـيتوأقـرت  -70
مركــــز علــــ  اتفاقيــــة  قــــو  األ ــــخا  ذوا اإلعاقــــة وإنشــــاء   يف ا ونــــة األخــــية  تصــــديق اذلــــ  

تنقـــي  قـــانو  أ ـــرز بعـــد  وتارقـــإ إىل التقـــدم الكبـــي الـــذا.  ملكافحـــة العنـــف املنـــز تقـــدا املشـــورة 
ر. ّصـــالقُ  نســـي والجتـــار باألطفـــال واســـتغقلالعتـــداء اجلب تتعلـــق أ كامـــاا  الـــذا تضـــمن العقوبـــات
   توصيات. إسبانيا وقدمإ

اـة اخلواعتمـاد   ملكافحـة العنـف املنـز تقـدا املشـورة  مركـز إنشـاءب ليشـيت -تيمـور  وأ ـادت -71
وأثنــإ أيضــاا . للصــحة والتعلــيم اعتمــادات ميزانيــة الدولــةوالزيــادات يف لحــد مــن الفقــر الســ اتيجية ل

ســتغقل بالعتـداء اجلنســي وال تتعلــق أ كامــاا  ليتضـمن 2012علـ  تنقــي  قـانو  العقوبــات يف عــام 
   توصيات. ليشيت -تيمور  وقدمإوالجتار باألطفال. 

جــــودة التعلـــــيم   ســــزيف تــــومي وبرينســــيي  ســــتمرار ســــا لســــرورها توغــــو عــــن  وأعربــــإ -72
معــــدل تســــجيع املواليــــد والتــــدابي  الــــذا طــــرأ علــــ ول  ــــإ بارتيــــال التحســــن   وإتا تــــ  للجميــــل
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ــــز . وأ ــــذا أجــــرا يف عــــام  أيضــــاا   ــــادتاملتخــــذة ملكافحــــة العنــــف املن ــــالتنقي  ال قــــانو  ل 2012ب
ر والجتـار ّصـالقُ العنف اجلنسـي واسـتغقل بـ من ـا تلـ  الـيت تتعلـق اا أ كامـ  والـذا أضـاف العقوبات

   توصيات. توغو باألطفال. وقدمإ
 ســـا   ـــجعإو   اجل ود املبذولـــة مـــن أجـــع تعزيـــز ومحايـــة  قـــو  اإلنســـا بـــ وأ ـــادت تركيـــا -73

الصـــكوك الدوليـــة حلقـــو   الـــذا  ددتـــ تنفيـــذ تـــدابي كـــددة ضـــمن اإلطـــار علـــ  تـــومي وبرينســـيي 
 ضـــد املـــرأة علـــ  التمييـــز اميـــة إىل القضـــاء الر اإلجـــراءات الســـ اتيجية  بارتيـــالاإلنســـا . ول  ـــإ 

ضــما  خــدمات صــحية  انيــة لفطفــال الصــغار  وزيــادة و   رعايــة أطفــال الشــوارعمكافحــة الفقــر  و و 
   توصيات. تركيا معدل اللتحا  باملدارد البتدايية. وقدمإ

بـادع واملعـايي التشـريعات الوطنيـة مـل امل مواءمـةالتـدابي الراميـة إىل ضـما  بوأ ادت أوكرانيا  -74
التصــديق علــ  اتفاقيــة  قــو  األ ــخا  ذوا بلوثــايق الدوليــة حلقــو  اإلنســا   وكــذل  األساســية ل
ددة ارـــنشـــاة األالتـــدابي و ب املتعلقـــةاملعلومـــات    كـــا  باإلمكـــا  إدراجأنـــ أيضـــاا  ل  ـــإو اإلعاقـــة. 
بصـــورة أفضـــع يف التقريـــر.  2015-2011 الفـــ ة تعزيـــز ومحايـــة  قـــو  اإلنســـا  خـــقلالراميـــة إىل 
   توصيات. أوكرانيا وقدمإ

 التحـــــديات الكبـــــية الـــــيتبالشـــــمالية  يرلنـــــداأو اململكـــــة املتحـــــدة لرياانيـــــا الع مـــــ   أقـــــرتو  -75
معـــدل التحصـــيع العلمـــي. ور بـــإ  تـــد تـــومي وبرينســـيي ملعاجلـــة الفقـــر والفســـاد و  ســـا  واج ت ـــا

بضـرورة  أقـرتالتعلـيم واملسـاواة بـز اجلنسـز والصـحة ولكن ـا  لتبذلإ يف  ـاباجل ود الكبية اليت 
   أوضاع السجو . وقدمإ توصيات.  سز    ا يف ذل إدخال  سينات أخرس

 قـــــو   يف  ـــــال تـــــومي وبرينســـــيي ســـــا ســـــجع بأ ـــــادت الوليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة و  -76
انتخابــات  ــرة ونزي ــة والتــداول وتن ــيم  يــةواحلريــة الدين فيمــا يتعلــق  قــو  املــرأةل ســيما   و اإلنســا 

ــــة إزاء  قلق ــــا املســــتمرأعربــــإ عــــن إل أ ــــا الســــلمي للســــلاة.  دفــــل بعــــ  الُقّصــــر إىل ســــو  عمال
إكمـــال تعلـــيم م  ـــول بيـــن م وبـــز ممـــا املنزليـــة ويف الشـــارع   األطفـــال مـــن خـــقل العمـــع يف اخلدمـــة

   توصيات. الوليات املتحدة األمريكية البتدايي. وقدمإ
 ــــجعإ أوروغــــواا ســــا  تــــومي وبرينســــيي علــــ  مضــــاعفة اجل ــــود لزيــــادة مشــــاركت ا يف و  -77

مفّوضـــية ا ليـــات الدوليـــة حلقـــو  اإلنســـا   وذلـــ  بالتعـــاو  مـــل خمتلـــف اجل ـــات الفاعلـــة   ـــا في ـــا 
  2012يف عـــــام  قـــــانو  العقوبـــــات وأ ـــــادت بتنقـــــي  .األمـــــم املتحـــــدة الســـــامية حلقـــــو  اإلنســـــا 

يف التصــديق علـــ  الصــكوك الدوليــة حلقــو  اإلنســـا .  علــ  الن ــرتــومي وبرينســـيي  ســا  إو ــجع
. وقـــدمإ يف البلـــدوإســـاءة معاملـــة األطفـــال  نـــز العنـــف امل انتشـــار م ـــاهر وأعربـــإ عـــن قلق ـــا مـــن

   توصيات.أوروغواا 
واتفاقيـة القضـاء  الافـع ع ورية فنـزويق البوليفاريـة التصـديق علـ  اتفاقيـة  قـو   ل  إو  -78

وأعربــــإ عــــن واتفاقيــــة  قــــو  األ ــــخا  ذوا اإلعاقــــة   ضــــد املــــرأة علــــ  عيــــل أ ــــكال التمييــــز 
ملبــادع بــاري . وســلاإ  وطنيــة حلقــو  اإلنســا  وفقــاا ملسســة نشــاء إل املتخــذة ارتيا  ــا للخاــوات
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 إلزاميـــاا ي التعلـــيم األساســـ وأ ـــادت  عـــع  لقضـــاء علـــ  األميـــةا الراميـــة إىل سياســـاتالالضـــوء علـــ  
   . وقدمإ توصيات. انياا و 

ن ــــام بإعــــداد برنــــامر إلصــــقل ال علــــ  اضــــاقع اتــــومي وبرينســــيي  ســــا وهنــــلت اجلزايــــر  -79
  وعلـــ  اخلاـــوات الـــيت اختـــذت ملواءمـــة القـــوانز ارليـــة مـــل املعـــايي الدوليـــة 2015يف عـــام  القضـــايي

احلـــد مـــن التعلـــيم والصـــحة و  يـــادينيف مبارتيـــال اجل ـــود املبذولـــة  أيضـــاا  ل  ـــإو حلقـــو  اإلنســـا . 
   توصيات. اجلزاير . وقدمإالقايمة عل  الرغم من الصعوبات القتصادية الفقر
األمــــن الغــــذايي والتنميــــة الزراعيــــة  تيف  ــــال الــــيت  ققــــإ أبــــرز كــــابو فــــيدا النجا ــــاتو  -80

 الشـــفافيةو  ؛للســـكا  ميـــاه الشـــرب/اإليدز وتـــوفي فـــيود نقـــا املناعـــة البشـــريةومكافحـــة املقريـــا و 
رييســــية علــــ  الصــــكوك الدوليــــة ال رتقــــباإلعــــق  عــــن التصــــديق املو  ؛يف صــــناعة التعــــدين املنت جــــة

اعتمـــــــاد برنـــــــامر إلصـــــــقل القاـــــــاع القضـــــــايي ووضـــــــل خاـــــــة عمـــــــع و قـــــــو  اإلنســـــــا ؛ املتعلقـــــــة  
   توصيات. وقدم كابو فيدا سز ن ام السجو . الرامية إىل شاريل املو  ؛2019-2016 ةلف  ل

الــوطت. وهنــلت  تقريــرهتقــدا  ت  علــ وفــد ســا  تــومي وبرينســيي  و ــكر بر بـإ األرجنتــز و  -81
تعلــيم للمــل بــرامر  2017-2007لتعلــيم والتــدريب ااســ اتيجية  اعتمــادتــومي وبرينســيي علــ   ســا 
   . وقدمإ توصيات.املاجل
خـدمات  ل سـيماق يف الصـحة  و للخاـوات املتخـذة لتعزيـز احلـ اأرمينيا عـن تقـديرهوأعربإ  -82

لفطفــــال دو  ســــن الستشــــارات واألدويــــة اجملانيــــة  مــــن خقهلــــا الرعايــــة الصــــحية األوليــــة الــــيت تقــــدم
ــــــة واألطفــــــال وا اخلامســــــة ــــــوطت للصــــــحة حلوامــــــع واملصــــــابز بــــــلمراض مزمن ــــــامر ال املشــــــمولز بالرن

الوصــول يف  لرجــال والنســاءا تكــافل فــر ضــما  علــ  تــومي وبرينســيي  ســا  إ ــجعو . املــدارد يف
   توصيات. أرمينيا التعليم. وقدمإ را عإىل عيل م

للتصــــدا األولويــــة  وإعاــــاءلعــــدل و قــــو  اإلنســــا   لتعيــــز أول وزيــــر بأســــ اليا   ــــادتوأ -83
بــــز أ ــــخا   بال اضـــي القايمــــةالعققــــات اجلنســـية املثليــــة  إضــــفاء الشـــرعية علــــ عنـــف املنــــز   و لل

ملبـــادع  بـــ  إلنشـــاء ملسســـة وطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  وفقـــاا  املضـــاللالعمـــع ب. ور بـــإ أيضـــا بـــالغز
   توصيات.أس اليا قو  اإلنسا . وقدمإ   بز الوزارات معنية باري   وإنشاء جلنة مش كة

علــ  عــن  ـكره للمتحــدثز تـومي وبرينســيي  ســا وزيــر العــدل و قـو  اإلنســا  يف  وأعـرب -84
 تقـداتـومي وبرينسـيي منـذ  سـا  أ رزتـ  التقـدم النسـي الـذاب إقـرارهمعلـ  و  اليت قـدموها توصياتال

مـــل  التفاقيـــاتالتصـــديق علـــ  بتـــومي وبرينســـيي  ســـا التـــزام  وكـــرر. 2011 عـــام تقريرهـــا األول يف
 وأكــــد مــــن جديــــد إقــــرارتعزيــــز ومحايــــة  قــــو  اإلنســــا . املتعلقــــة بأ يــــة التفاقــــات الدوليــــة مراعــــاة 
 ممكـن هـذه التفاقيـات يف أقـرب وقـإ دارية الداخلية املتعلقـة بالتصـديق علـ مة لإلجراءات اإلاحلكو 

وأضــاف بــل  تنفيــذ عيــل هــذه التفاقيــات ســيتي  . مع م ــا يف وقــإ ســابق ن ــراا إلمتــام التوقيــل علــ 
   .بلداننامحاية  قو  اإلنسا  وضما  السقم واألمن والدميقراطية يف 
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ـــــزم مواصـــــلة عمليـــــة أ  ســـــا  تـــــومي وبرينســـــيي توزيـــــر العـــــدل و قـــــو  اإلنســـــا   أكـــــدو  -85 عت
قبــع التصــديق علــ  عيــل التفاقيــات  ــآل قــانو  اإلجــراءات اجلناييــة  وقــد أقــرت ة اإلصــقل اجلاريــ

   الدولية.
ـــــة األطفـــــالوفيمـــــا يتعلـــــق بعم -86 ـــــةو  ال ـــــة والسياســـــية   كفال ـــــومي  وقعـــــإ ســـــا احلقـــــو  املدني ت

ــــومي  تواصــــع ســــا . و ع تصــــد  علي ــــا بعــــدُ  ولكن ــــا هبمــــا املتعلقــــة تفاقــــاتالوبرينســــيي بالفعــــع  ت
هـــذه  يف  ـــرعيـــل هـــذه التفاقيـــات الدوليـــة  التصـــديق علـــ ضـــما  ج ودهـــا الراميـــة إىل وبرينســـيي 
حلقــــو   يف ظــــع ال ــــ ام الكامــــع ســــيادة القــــانو  علــــ  أســــ  دميقراطيــــةســــيتي  تعزيــــز ممــــا الســــنة  
   .ومحايت ا اإلنسا 

بنـــاء  تمـــل بذات ســـيادة ومســتقلة وملتزمـــة   القـــانو  ولــة يســـودهادتـــومي وبرينســـيي  وســا  -87
علــ  النحــو املنصــو  عليــ  يف املــادة األوىل مــن  عــن  قــو  اإلنســا  الــدفاع  ــال يف منصــف ــر و 

متتع ــا تــومي وبرينســيي  قــد أثبتــإ ســا و  ة؛ودميقراطيــ يــةر   و ــق للمــواطن ممارســة السياســةالدســتور. 
قدمــ  بــدعم إجيــا   الــيت ن مــإ نزي ــةالرة و احلــنتخابــات خــقل القراطي نضــر الــدميبقــدر كبــي مــن ال

   من اجملتمل الدو . مراقبو 
 لــ   قــو  تنفيـذ توصــيات بلــده القــوا ب التـزام ــدداا  أكـد وزيــر العــدل و قـو  اإلنســا و  -88

الدوليـة التصديق علـ  عيـل التفاقيـات ومواءمـة التشـريعات الوطنيـة مـل أفضـع املمارسـات و  اإلنسا 
   ومحاية احلقو  السياسية. ملرأةومحاية ا  ال مكافحة التمييز ضد األطفال يف
لـ   قـو  اإلنســا   يف   خايـة قـدمت ا يف وقـإ ســابق البلـدا  املتدخلـةعلـ  أسـ لة  ورداا  -89

السـقمة البدنيـة   رمـة انت ـاك الـذا يقضـيبـدأ امل يكـردتـومي وبرينسـيي  ذكر الوفد أ  دستور سـا 
لضــروب للتعــذيب أو  إخضــاع أا  ــخا وهــو ل جيــوزاألطفــال.   ــن فــي ملف ــخا    عنويــةوامل

اإلجـــراءات  تـــوفي الدســـتور كفـــعباإلضـــافة إىل ذلـــ   يو قاســـية أو القإنســـانية أو امل ينـــة. ال املعاملـــة
الـــيت ُ صـــع علي ـــا عـــن طريـــق التعـــذيب أو دلـــة األ جلميـــل ضـــمانات الـــدفاع  وباـــق  عيـــل اجلناييـــة

   .املعنويةأو  كراه أو انت اك السقمة البدنيةاإل 
 هلـــــم اجملتمـــــل والدولـــــة محايـــــةبـــــاحلق يف ا ـــــ ام م ويف األطفـــــال  يتمتـــــلبفضـــــع الدســـــتور  و  -90
قــــانو  العقوبــــات  الــــذا اعتمــــد يف  ومــــن هــــذا املن ــــور  فقــــد عــــزز. بشــــكع كامــــع ــــوهم ضــــما  ل

قـانو  العقوبـات علـ  معاقبـة والـد القاصـر الـذا مـن  152 وتنا املـادة  هذه املبادع. 2012 عام
أربـل سـنوات  بالسـجن ملـدة  مسـلول عنـ أو أا  ـخا سـنة  أو الوصـي عليـ    16يقع عمره عـن 

 الرعايــة الصــحيةيــوفر   أو إذا ع نانيــة واإليــذاء البــد األبــدر منــ  مــا يــدل علــ  القســوة و إذا ســجناا 
   .هلذا القاصر

 العنف املنـــز  واألســـرا إىل منـــل العنـــف املنـــز بـــ املتعلـــق 11/2008القـــانو  رقـــم وي ـــدف  -91
تعزيـــز آليـــات احلمايـــة القانونيـــة لضـــحايا ب املتعلـــق 12/2008القـــانو  رقـــم يرمـــي   و مرتكبيـــ ومعاقبـــة 

مركـــز ) ســـرادعـــم لضـــحايا العنـــف املنـــز  واألوقايـــة و إىل إنشـــاء آليـــة  املنـــز  واألســـراجـــرايم العنـــف 



A/HRC/31/17 
 

 

GE.16-00396 17/31 

 

 2013أنشــ إ يف عــام  اإلجــراءات العقابيــة علــ  مســتوس و (. العنــف املنــز ملكافحــة  تقــدا املشــورة
   ر.صّ القُ ب املسايع املتعلقة تن ر يفأقسام متخصصة يف اراكم اليت 

 بــدعم مــن األمــم املتحــدة ومن مــة العمــع الدوليــة ومن مــة األمــم املتحــدة للافولــة  مــإ ّ نُ و  -92
   .محاية  قو  الافع بشل ومحقت توعية   لقات دراسيةعدة   )اليونيسيف(

 وطنيــــة تتعلــــق سياســــة خــــقل هــــذا العــــام ألول مــــرةأقــــرت احلكومــــة  باإلضــــافة إىل ذلــــ  و  -93
عيـل أ ـكال الوقايـة مـن القزمـة يف  ـال  بشـل  اختـاذ اإلجـراءاتتتضـمن توجي ـات و   ماية الافـع

. ومنـل املشـاركة في ـا ومعاقبـة مرتكبي ـا اسـتغقهلم جنسـياا أو  عتـداء علـي مأو ال ضد األطفـال العنف
   تومي وبرينسيي. يف سا هذه السياسة أداة مميزة لن ام محاية الافع  وتشكع

الـــيت  التفاقيـــات دراســـة استقصـــايية عـــن عيـــلوزارة العـــدل و قـــو  اإلنســـا   قـــد أجـــرتو  -94
 تلــ  كمــالإل جمللــ  الــوزراء  ع يوقع ــا  ومــن املقــرر عقــد جلســة اســتثناييةالــيت وقّع ــا البلــد أو تلــ  

   إلقرارها والتصديق علي ا يف وقإ ل ق.ات ورفع ا إىل اجلمعية الوطنية التفاق
التصـديق علـ  اتفاقيـة القضـاء علـ  عيـل أ ـكال التمييـز ضـد   منذ ذل  احلز  وقد تسق -95
   املرأة.
يشـــمع ل تـــدرجيياا  ســـيتوســـيل ناـــا  التعلـــيم قبـــع املدر تـــومي وبرينســـيي  ســـا  كومـــة وتعتـــزم  -96

بنــاء وجت يــز املزيــد مــن املــدارد والفصــول الدراســية لتغايــة و معينــة؛  اا ســن الــذين بلغــواعيــل األطفــال 
ـــــ ـــــل م ةهر الدراســـــيااملن ـــــيم؛  را ـــــعيف عي ـــــد لالتعل ـــــيم اجلي ال تياجـــــات  ذوافطفـــــال وإتا ـــــة التعل

املســــا ة يف  مــــن مثناســــبة  و وتــــوفي البنيــــة التحتيــــة امل ختصــــزاخلاصــــة  وضــــما  تــــدريب املعلمــــز امل
    قيق أهداف التعليم والتدريب الشامع.

نــل العنــف مل تتــدخع تقنيــةملسســة    وهــوالعنــف املنــز  استشــارا ملكافحــةمركــز  أنشــ وقــد  -97
توعيت ـــا و  عيـــل اجل ـــات الفاعلـــة تـــدريب ويشـــكعاملنـــز  واجلنســـي ضـــد النســـاء والرجـــال واألطفـــال. 

الراميــة إىل عــن احلمــقت اإلعقميــة  التــدخقت يف هــذا اجملــال؛ فضــقا  عناصــرعنصــراا هامــاا آخــر مــن 
   تغيي السلوك.

تنفيـذ هـذه  تنسـق وهي ـة مسـتقلةسياسة وطنية لتعمـيم مراعـاة املن ـور اجلنسـا   وميتل  البلد -98
   السياسة.

تشـــكع  املســـاواة بـــز اجلنســـز أصـــبحإالسياســـة العامـــة   وصـــعيدعلـــ  املســـتوس املعيـــارا و  -99
 ملموســـاا  ـــآل وإ  أثـــرت عـــدة جوانـــب علـــ  هـــذا التعمـــيم يف املمارســـة العمليـــة   ـــا يف ذلـــ  واقعـــاا 

   .بصورة رييسيةالنساء واألطفال الذا ياال العنف املنز  
تخصــيا بيوصــي  اا برملانيــ اا قــرار   2009يف عــام   اعتمــد البلــد  عمــيمهــذا التوتــية لتســريل و  -100

 القرار. اختاذيف هي ات يف املاية لتمثيع املرأة  30 صة قدرها 
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التعلـيم  جـرس إبـراز إمكانيـة احلصـول علـ  التـدابي امل تبة عل  هـذهومن بز ا ثار اإلجيابية  -101
 .اليت يش دها البلد القتصادية والجتماعية والثقافيةو وزيادة مشاركة املرأة يف العملية السياسية 

 عنصراا أساسياا لنجال هذه التدابي.مشاركة املرأة واملن مات النسايية وتشكع  -102
الــيت  ــدد السياســات العامــة  الورقــةالســ اتيجية الوطنيــة لتعزيــز املســاواة بــز اجلنســز  متثــعو  -103

قــد نصــإ التشــريعات  ول ســيما قــانو  العقوبــات وقــانو  مكافحــة العنــف للتــدخع يف هــذا اجملــال. و 
 .مكافحة العنف املنز الرامية إىل تدابي ال عل   نز امل

الجتـــار تعريفـــاا جلرميـــة   2012 متوز/يوليـــ اجلديـــد  الـــذا صـــدر يف  قـــانو  العقوبـــات ويضـــل -104
املـــواد اســـتغقل الُقّصـــر يف الجتـــار بالبشــر ملمارســـة البغـــاء و  ويشـــّدد العقوبـــات املفروضـــة علـــ بالبشــر 

 والقوادة. اإلبا ية القصر والختااف
ن بـول. وباملثـع  اإلالتعـاو  مـل عـزز الرقابـة علـ  احلـدود و  أيضـاا  عـزز البلـديف هذا السيا   و  -105
التحقيق اجلنـــايي ومـــوظفي اهلجـــرة واحلـــدود. بـــ وظفي الشـــرطة املعنيـــزن مـــإ دورات تدريبيـــة ملـــفقـــد 

تـــومي وبرينســـيي  يف ســـا مايـــة الافـــع تتعلـــق  سياســـة وطنيـــة  ووضـــعإ احلكومـــة وأقـــرت ألول مـــرة
ــــة مــــنتوجي ــــات لختــــاذ اإلجــــراءات  تتضــــمنو  ــــل أ ــــكال العنــــف ضــــد  القزمــــة يف  ــــال الوقاي عي

املشـــاركة في ـــا ومعاقبـــة مرتكبي ـــا. وتشـــكع اا ومنـــل األطفـــال أو العتـــداء علـــي م أو اســـتغقهلم جنســـي
 هذه السياسة أداة مميزة لن ام محاية الافع يف سا  تومي وبرينسيي.

د. يف عيــل أحنــاء البلـــمحــقت التوعيـــة ملكافحــة الجتــار يف األطفــال  كثــف البلــد أيضــاا وقــد   -106
ووضـــعإ احلكومـــة وأقـــرت ألول مـــرة سياســـة وطنيـــة تتعلـــق  مايـــة الافـــع يف ســـا  تـــومي وبرينســـيي 

ــــة مــــنوتتضــــمن توجي ــــات لختــــاذ اإلجــــراءات القزمــــة يف  ــــال  ــــل أ ــــكال العنــــف ضــــد  الوقاي عي
املشـــاركة في ـــا ومعاقبـــة مرتكبي ـــا. وتشـــكع منـــل اء علـــي م أو اســـتغقهلم جنســـياا و األطفـــال أو العتـــد

 هذه السياسة أداة مميزة لن ام محاية الافع يف سا  تومي وبرينسيي.
  

 **التوصيات/أو االستنتاجات و -ثانياا  
 

ترد فيما يلي قائمة بالتوصيات التي قُددمم  الدالا الحدوار التفداعلي والتدي نيدرت في دا  -107
 :وحيي  بتأييدها سان تومي وبرينسيبي

مواصددددلة الت ددددديق علددددا االتفاقيددددات الدوليددددة المتعلقددددة بحقددددوق اإلنسددددان  107-1
 )أنغوال(؛
اإلنسدددان السدددعي  لدددا االنلدددماك  لدددا ال دددموع الرئيسدددية المتعلقدددة بحقدددوق  107-2

 وذات ال لة بتمتع جميع األشخاص بحقوق اإلنسان )نيجيريا(؛
 
 

 ع ُ رَّر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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المعاهدددات الدوليددة األساسددية فددي مجدداا حقددوق النيددر فددي الت ددديق علددا  107-3
 أو االنلماك  لي ا )أوكرانيا(؛ اإلنسان
 تمدداك عمليددة الت ددديق علددا ال ددموع الدوليددة الرئيسددية التددي وقعت ددا سددان  107-4

ا في ددددا الع ددددد الدددددولي الخدددداص بددددالحقوق المدنيددددة والسياسددددية  تددددومي وبرينسدددديبي  بمدددد
 والع د الدولي الخاص بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية )كندا(؛

الت ددددديق علددددا ال ددددموع الرئيسددددية لحقددددوق اإلنسددددان  وال سدددديما الع ددددد  107-5
لخدداص الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة والثقافيددة  والع ددد الدددولي ا

 ؛اقية مناهلة التعذيب )كوستاريما(بالحقوق المدنية والسياسية  واتف
الت دددددديق علدددددا الع دددددد الددددددولي الخددددداص بدددددالحقوق المدنيدددددة والسياسدددددية  107-6

 والبروتوكولين االالتياريين الملحقين به )ألمانيا(؛
الت دددددديق علدددددا الع دددددد الددددددولي الخددددداص بدددددالحقوق المدنيدددددة والسياسدددددية  107-7

االالتيددداري األوا الملحدددق بددده والدددذي يسدددمى بتقددددي  الشدددماو  الفرديدددة والبروتوكدددوا 
 )غانا(؛
الت دددددديق علدددددا البروتوكدددددوا االالتيددددداري الثددددداني الملحدددددق بالع دددددد الددددددولي  107-8

الخداص بدالحقوق المدنيددة والسياسدية والدذي ي دددغ  لدا  لغداء عقوبددة اإلعدداك )الجبددل 
 األسود(؛

الحقوق المدنيدددددة والسياسدددددية الت دددددديق علدددددا الع دددددد الددددددولي الخددددداص بددددد 107-9
 )أرمينيا(؛

تسدددريع عمليدددة الت دددديق علدددا الع دددد الددددولي الخددداص بدددالحقوق المدنيدددة  107-10
والسياسددددية  والع ددددد الدددددولي الخدددداص بددددالحقوق االقت ددددادية واالجتماعيددددة والثقافيددددة  
واالتفاقيدددة الدوليدددة للقلددداء علدددا جميدددع أشدددماا التمييدددز العن دددري  واتفاقيدددة مناهلدددة 

 )تركيا(؛ التعذيب
المعاهددددات الدوليدددة األساسدددية فدددي مجددداا حقدددوق الت دددديق علدددا جميدددع  107-11

التددي لدد  ينلدد   لي ددا البلددد بعددد  بمددا في ددا الع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق  اإلنسددان
المدنيدددددة والسياسدددددية  والع دددددد الددددددولي الخددددداص بدددددالحقوق االقت دددددادية واالجتماعيدددددة 

لددا جميددع أشددماا التمييددز العن ددري  واتفاقيددة والثقافيددة  واالتفاقيددة الدوليددة للقلدداء ع
مناهلددة التعددذيب  وكددذلا االتفاقيددة الدوليددة لحمايددة جميددع األشددخاص مددن االالتفدداء 

 القسري )البرازيل(؛
وضع الترتيبدات الن ائيدة لالنلدماك  لدا ال دموع الدوليدة المتعلقدة بحمايدة  107-12

الددولي الخداص بدالحقوق المدنيدة حقوق اإلنسان والتدي وقع دا البلدد  وال سديما الع دد 
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والسياسددية والبروتوكددوا االالتيدداري الثدداني الملحددق بدده والددذي ي دددغ  لددا  لغدداء عقوبددة 
اإلعداك  والع د الدولي للحقدوق االقت دادية واالجتماعيدة والثقافيدة  واتفاقيدة مناهلدة 

 ا(؛التعذيب  واالتفاقية الدولية للقلاء علا جميع أشماا التمييز العن ري )فرنس
الت ددديق علددا الع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة  107-13

 والثقافية )أرمينيا(؛
النيدددر فدددي الت دددديق علدددا الع دددد الددددولي الخددداص بدددالحقوق االقت دددادية  107-14

واالجتماعيددددددة والثقافيددددددة  والع ددددددد الدددددددولي الخدددددداص بددددددالحقوق المدنيددددددة والسياسددددددية 
 ي الملحق به )ناميبيا(؛والبروتوكوا االالتياري الثان

الت ددديق علددا الع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة  107-15
والثقافيدددة  والع دددد الددددولي الخددداص بدددالحقوق المدنيدددة والسياسدددية  واالتفاقيدددة الدوليدددة 

 للقلاء علا جميع أشماا التمييز العن ري )أستراليا(؛
دوليدة التاليدة: الع دد الددولي الخداص النير فدي الت دديق علدا ال دموع ال 107-16

بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقافيدة  والع دد الددولي الخداص بدالحقوق المدنيدة 
والسياسية  واالتفاقيدة الدوليدة لحمايدة حقدوق جميدع العمداا الم داجرين وأفدراد أسدره  

 )جم ورية المونغو الديمقراطية(؛
وليددددددة التاليددددددة علددددددا الترتيددددددب: الدالت ددددددديق علددددددا ال ددددددموع القانونيددددددة  107-17

الع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة والثقافيددة والبروتوكددوا  (1)
( اتفاقيدة مناهلدة التعدذيب والبروتوكدوا االالتيداري الملحدق 2االالتياري الملحق بده؛ )

 ا(؛حقوق الطفل )البرتغا البروتوكوالت االالتيارية الثالثة التفاقيةب ا؛ وأاليراا  
الت ديق علا البروتوكوا االالتيداري التفاقيدة القلداء علدا جميدع أشدماا  107-18

 التمييز ضد المرأة )غانا(؛
تمثيدددف الج دددود الراميدددة  لدددا الت دددديق علدددا اتفاقيدددة مناهلدددة التعدددذيب  107-19

 (؛نمرعاالد)
مواصدددلة ج ودهدددا الراميدددة  لدددا الت دددديق علدددا اتفاقيدددة مناهلدددة التعدددذيب  107-20

 يا(؛) ندونيس
الت ددديق علددا اتفاقيددة مناهلددة التعددذيب والبروتوكددوا االالتيدداري الملحددق  107-21

 ب ا )غانا(؛
 الت ديق علا اتفاقية مناهلة التعذيب )الجبل األسود(؛ 107-22
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النير في الت ديق علا البروتوكدوا االالتيداري التفاقيدة مناهلدة التعدذيب  107-23
 )رواندا(؛

 2000مناهلدددة التعدددذيب التدددي وقعددد  فدددي عددداك الت دددديق علدددا اتفاقيدددة  107-24
 )السنغاا(؛

االتفاقيدة الدوليدة للقلداء علدا الت ديق علا اتفاقيدة مناهلدة التعدذيب  و 107-25
 الع دد الددولي الخداص بدالحقوق المدنيدة والسياسديةو   جميع أشماا التمييدز العن دري

 ) سبانيا(؛
توكددوا االالتيدداري الملحددق الت ددديق علددا اتفاقيددة مناهلددة التعددذيب والبرو  107-26

ب ددا  والبروتوكددوا االالتيدداري التفاقيددة القلدداء علددا جميددع أشددماا التمييددز ضددد المددرأة 
 الشمالية(؛ وأيرلنداوتنفيذهما بالمامل )المملمة المتحدة لبريطانيا العيما 

الت دددددديق علدددددا ال دددددموع الدوليدددددة الرئيسدددددية السدددددتة المتعلقدددددة بحقدددددوق  107-27
اقيددددة مناهلددددة التعددددذيب  واالتفاقيددددة الدوليددددة لحمايددددة جميددددع اإلنسددددان  بمددددا في ددددا اتف

األشدددخاص مدددن االالتفددداء القسدددري  واالتفاقيدددة الدوليدددة لحمايدددة حقدددوق جميدددع العمددداا 
الم دداجرين وأفددراد أسددره   والع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة 

 والثقافية )سيراليون(؛
حقدددددوق الطفدددددل واالنلدددددماك  لدددددا  وضدددددع وتنفيدددددذ السياسدددددات التدددددي تعدددددزز 107-28

االالتياريين التفاقية حقدوق الطفدل بشدأن اشدتراع األطفداا فدي المنازعدات  ينالبروتوكول
 بيدددع األطفددداا واسدددتغالا األطفددداا فدددي البغددداء وفدددي المدددواد اإلباحيدددةالمسدددلحة وبشدددأن 

 ؛) ستونيا(
 وضددع اسددتراتيجية شدداملة والطددة عمددل وطنيددة لتنفيددذ اتفاقيددة حقددوق الطفددل 107-29

 )سيراليون(؛
 فددي مجدداا حقددوق اإلنسددانالرئيسددية المعاهدددات الدوليددة الت ددديق علددا  107-30

والتددي وقعت ددا سددان تددومي وبرينسدديبي  فلددالا عددن االنلددماك  لددا البروتوكددوا االالتيدداري 
بيددع األطفدداا واسددتغالا األطفدداا فددي البغدداء وفددي المددواد التفاقيددة حقددوق الطفددل بشددأن 

التيدداري التفاقيددة حقددوق الطفددل بشددأن اشددتراع األطفدداا فددي   والبروتوكددوا االاإلباحيددة
 المنازعات المسلحة )سلوفينيا(؛

بيدددع الت ددديق علددا البروتوكدددوا االالتيدداري التفاقيددة حقدددوق الطفددل بشددأن  107-31
  علدددا النحددددو الددددذي األطفددداا واسددددتغالا األطفددداا فددددي البغددداء وفددددي المدددواد اإلباحيددددة

 )توغو(؛ 2013أوص  به لجنة حقوق الطفل في عاك 
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بيدددع الت ددديق علددا البروتوكدددوا االالتيدداري التفاقيددة حقدددوق الطفددل بشددأن  107-32
 )أوروغواي(؛ األطفاا واستغالا األطفاا في البغاء وفي المواد اإلباحية

الت دددددديق علدددددا البروتوكدددددوا االالتيددددداري التفاقيدددددة حقدددددوق الطفدددددل بشدددددأن  107-33
 اشتراع األطفاا في المنازعات المسلحة )أوروغواي(؛

توقيددع البروتوكددوا االالتيدداري التفاقيددة حقددوق الطفددل بشددأن بيددع األطفدداا  107-34
 والت ديق عليه )أستراليا(؛ واستغالا األطفاا في البغاء وفي المواد اإلباحية

مواصدددلة ج ودهدددا الراميدددة  لدددا الت دددديق علدددا االتفاقيدددة الدوليدددة لحمايدددة  107-35
  ندونيسيا(؛حقوق جميع العماا الم اجرين وأفراد أسره  )

االنلددماك  لددا االتفاقيددة الدوليددة لحمايددة جميددع األشددخاص مددن االالتفدداء  107-36
 القسري )فرنسا(؛

الت ديق علا نياك رومدا األساسدي للمحممدة الجنائيدة الدوليدة بغيدة وضدع  107-37
 )فرنسا(؛ 2000الترتيبات الن ائية لالنلماك  لا هذا ال ا الُموّقع في عاك 

علددا نيددداك رومددا األساسدددي المتعلددق بةنشددداء المحممددة الجنائيدددة الت ددديق  107-38
 الدولية )غانا(؛

 الت ديق علا نياك روما األساسي للمحممة الجنائية الدولية )بولندا(؛ 107-39
ا اتفاقيددددة مندددع جريمدددة اإلبددددادة الجماعيدددة والمعاقبدددة علي ددددالت دددديق علدددا  107-40

 )أرمينيا(؛
شدداء اللجندددة الوطنيددة لحقددوق الطفددل وتزويددددها اتخدداذ التدددابير الالزمددة إلن 107-41

 بالموارد المالية التي تحتاج ا لمباشرة عمل ا )كوستاريما(؛
تفعيددل اللجنددة الوطنيددة لحقددوق الطفددل بغيددة ضددمان تعزيددز وحمايددة حقددوق  107-42

 الطفل بشمل فعاا ونموه نمواا متمامالا )جم ورية المونغو الديمقراطية(؛
المنفددددذة إلنشدددداء لجنددددة وطنيددددة لحقددددوق الطفددددل )غينيددددا مواصددددلة التدددددابير  107-43

 االستوائية(؛
 نشاء آليدة الاصدة تلدطلع بمسدةولية رصدد حقدوق الطفدل ب دورة مسدتقلة  107-44

 ستونيا(؛ )
تفعيل المةسسة الوطنية لحقدوق اإلنسدان واللجندة الوطنيدة لحقدوق الطفدل  107-45

 )المغرب(؛



A/HRC/31/17 
 

 

GE.16-00396 23/31 

 

حقددوق الطفددل بغيددة  عددادة تفعيددل تخ دديم مددوارد كافيددة للجنددة الوطنيددة ل 107-46
 م اك هذه اللجنة )ناميبيا(؛

النير في  نشاء آليدة مسدتقلة لرصدد حقدوق الطفدل وتدوفير المدوارد الماليدة  107-47
 الالزمة ألداء م ام ا )بولندا(؛

 عددادة تنشدديل اللجنددة الوطنيددة لحقددوق الطفددل وتزويدددها بددالموارد المافيددة  107-48
 إلنجاز واليت ا )السنغاا(؛

 نشددداء آليدددة مسدددتقلة لرصدددد حقدددوق الطفدددل وفقددداا ألحمددداك اتفاقيدددة حقدددوق  107-49
 الطفل والتوصيات ال ادرة عن لجنة حقوق الطفل ) سبانيا(؛

النيددددر فددددي  نشدددداء هي ددددة مسددددةولة عددددن متابعددددة تنفيددددذ االلتزامددددات الناشدددد ة  107-50
هي ددات بموجددب المعاهدددات الدوليددة لحقددوق اإلنسددان وتنفيددذ التوصدديات ال ددادرة عددن 

 األم  المتحدة ذات االالت اص في هذا المجاا )البرتغاا(؛
لددددورات لبدددذا الج دددود الراميدددة  لدددا  عدددداد المزيدددد مدددن التقدددارير الوطنيدددة  107-51

 القادمة لالستعراض الدوري الشامل في وق  مبمر )أوكرانيا(؛
التعددددداون مدددددع هي دددددات رصدددددد المعاهددددددات فدددددي تقددددددي  تقاريرهدددددا بانتيددددداك  107-52
 غو(؛)المون
  لا هي ات رصد المعاهدات ) ثيوبيا(؛التي تأالرت كثيراا تقدي  التقارير  107-53
 تعزيز تعاون ا مع هي ات رصد المعاهدات )السنغاا(؛ 107-54
تقدددي  التقددارير التددي تددأالرت كثيددراا  لددا هي ددات رصددد المعاهدددات المعنيددة  107-55

 )سيراليون(؛
لجنددة المعنيددة بالقلدداء علددا التمييددز ضددد تقدددي  التقددارير المتددأالرة  لددا ال 107-56

 المرأة )أوكرانيا(؛
الح دوا علدا التعلدي   تممين المرأة  علا قدك المساواة مدع الرجدل  مدن 107-57

وفدددرص العمدددل  و يدددالء االهتمددداك علدددا سدددبيل األولويدددة لفسدددر التدددي ترأسددد ا نسددداء فدددي 
 ائي )الفلبين(؛البرامج الحمومية المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر واألمن الغذ

تحسددين أوضدداع السددجون فددي البلددد  مددع التركيددز ب ددفة الاصددة علددا تددوفير  107-58
 الرعاية الطبية والتغذية للسجناء )الواليات المتحدة األمريمية(؛

مددددن االضددددطالع تقدددددي  المشددددورة تددددوفير المددددوارد المافيددددة لتممددددين مركددددز  107-59
 بواليته بشمل أكثر فعالية )غانا(؛



 A/HRC/31/17 

 

24/31 GE.16-00396 

 

لممافحدة العندف تقددي  المشدورة مركدز لضمان تخ يم المدوارد المافيدة  107-60
 المنزلي بغية تممينه من أداء عمله علا أكمل وجه )البرتغاا(؛

 لغدداء أي حمدد  يجيددز العقوبددة البدنيددة و دراع عقوبددات فعالددة ضددد مرتمبددي  107-61
طفدداا هدذه الممارسدات  فلددالا عدن تنيددي  حمدالت توعيدة عامددة ضدد  سدداءة معاملدة األ

بحيدددر تركدددز علدددا التسدددوية السدددلمية للمشددداكل الناجمدددة عدددن العالقدددات القائمدددة علدددا 
 العنف )شيلي(؛

 و عدددادة تدددأهيل   اتخددداذ جميدددع التددددابير الالزمدددة لحمايدددة أطفددداا الشدددوارع 107-62
 )م ر(؛
فدددي جميدددع  الموقعدددة علدددا األطفدددااحيدددر جميدددع أشدددماا العقوبدددة البدنيدددة  107-63

معاقبددة األطفدداا طبالطريقددة المناسددبة والمعقولددةط مددن قددانون األمدداكن و لغدداء الحددق فددي 
 األسرة ) ستونيا(؛

اإلنفددداذ المامدددل لحيدددر عمالدددة األطفددداا فدددي القطددداع غيدددر الرسدددمي وفدددي  107-64
الزراعدددة وفدددي قطددداع العمدددل المنزلدددي بوسدددائل من دددا ضدددمان الحدددق فدددي التعلدددي  لجميدددع 

 األطفاا ووضع قائمة باألعماا الخطرة )سلوفينيا(؛
وضددع بددرامج وسياسددات تعنددا بوقايددة األطفدداا اللددحايا وتعددافي   و عددادة  107-65

  دماج   اجتماعياا ) سبانيا(؛
أن تمددون القددوانين التددي تحيددر مشدداركة األطفدداا فددي م ددن أو  العمددل علددا 107-66

 أنشطة الطرة دقيقة ونافذة )الواليات المتحدة األمريمية(؛
لحمايدددة األطفددداا  مثدددل حيدددر العقوبدددة عددددك التدددأالر فدددي سدددن تشدددريعات  107-67

البدنيددددة تحدددد  أي لددددرغ مددددن اليددددروغ  واإلسددددراع بالت ددددديق علددددا صددددموع حقددددوق 
اإلنسان التدي التزمد  ب دا سدان تدومي وبرينسديبي فدي وقد  سدابق  وهدي الع دد الددولي 
الخدداص بددالحقوق المدنيددة والسياسددية  والع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية 

افيدددددة  واالتفاقيدددددة الدوليدددددة للقلددددداء علدددددا جميدددددع أشدددددماا التمييدددددز واالجتماعيدددددة والثق
العن ددددري  واتفاقيددددة مناهلددددة التعددددذيب  ونيدددداك رومددددا األساسددددي للمحممددددة الجنائيددددة 

 الدولية )هولندا(؛
ت ي دة اليددروغ و تاحددة اإلممانيددات البشدرية والماديددة الالزمددة لزيددادة فعاليددة  107-68

 النياك القلائي )أنغوال(؛
 التعجيل باإلصالحات اللرورية للج از القلائي )أوكرانيا(؛ 107-69
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الددذي ينشددك محممددة الاصددة لفطفدداا  والددذي  7/2010 نفدداذ القددانون  107-70
 بةممانه معالجة ال وصيات هذه المنازعات )شيلي(؛

النير في زيادة حج  المدوارد المخ  دة للحمايدة االجتماعيدة  وال سديما  107-71
 لفقر )م ر(؛لفسر التي تعاني من ا

تمثيدددف الج دددود المتعلقدددة بالتعددداون مدددع شدددركاء التنميدددة لددددع  السياسدددات  107-72
 االجتماعية واالقت ادية )الفلبين(؛ بحقوق شعب اوالبرامج التي من شأن ا الن وض 

مواصددلة تعزيددز السياسددات والبددرامج االجتماعيددة بغيددة تحسددين نوعيددة حيدداة  107-73
 ر ت ميشاا )جم ورية فنزويال البوليفارية(؛الناس  وال سيما الف ات األكث

اتخددداذ التددددابير الالزمدددة للحدددد مدددن الفقدددر  ال سددديما فدددي أوسدددا  النسددداء  107-74
 واألطفاا )الجزائر(؛

مواصلة اتخاذ اإلجدراءات الالزمدة لتحسدين مسدتو  تمتدع جميدع السدمان  107-75
غدددذائي والتغدددذوي بدددالحق فدددي الغدددذاء بوسدددائل من دددا تنفيدددذ البرندددامج الدددوطني لفمدددن ال

 )كوبا(؛
تحسددددين فددددرص الح ددددوا علددددا ميدددداه الشددددرب والدددددمات اإلصددددحا  مددددن  107-76

 الالا وضع الطة عمل وطنية )تركيا(؛
مواصددلة الج ددود الراميددة  لددا تحسددين ح ددوا جميددع السددمان علددا ميدداه  107-77

 الشرب والدمات اإلصحا  )الجزائر(؛
اإلنسدددان  وال سددديما فدددي مواصدددلة ج ودهدددا الراميدددة  لدددا تحسدددين حقدددوق  107-78

 ميدان ال حة )جيبوتي(؛
توسدديع نطدداق الرعايددة ال ددحية األساسددية المجانيددة للف ددات غيددر المشددمولة  107-79

 بعُد ب ذا االستحقاق )شيلي(؛
 نشدداء آليددة متابعددة تنفددذ مددن الالل ددا اسددتراتيجية التعلددي  والتدددريب )غينيددا  107-80

 االستوائية(؛
 سين جودة التعلي  ) ثيوبيا(؛مواصلة العمل علا تح 107-81
اتخداذ التدددابير المالئمددة لتحسددين  ممانيددة الح ددوا علددا التعلددي  وجودتدده  107-82

 )ملديف(؛
عزيددز السياسددات الجدداري تنفيددذها فددي ميدددان التعلددي  )جم وريددة مواصددلة ت 107-83

 فنزويال البوليفارية(؛
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مواصدددددلة مسددددداعدة المراهقدددددات الحوامدددددل واألم دددددات المراهقدددددات علدددددا  107-84
 تعليم ن وضمان تمتع ن بحقوق ن األساسية )جيبوتي(؛

مواصددلة بددذا الج ددود الراميددة  لددا التخفيددف مددن آثددار تغيددر المنددا  علددا  107-85
 ال عيدين الوطني والدولي )ملديف(.

التددي تددر  أن ددا نُدّفددذت بالفعددل  سددان تددومي وبرينسدديبيوتحيددا التوصدديات التاليددة بدددع   -108
 أو في طور التنفيذ:

 الت ديق علا اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )المونغو(؛ 108-1
تعزيز تنفيذ اتفاقية حقدوق األشدخاص ذوي اإلعاقدة فدي التشدريعات الوطنيدة  108-2

 )كوبا(؛
  نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )شيلي(؛ 108-3
لمبدددادئ بددداريس  لدددا جاندددب  نشددداء مةسسدددة وطنيدددة لحقدددوق اإلنسدددان وفقددداا  108-4

وزارة حقدددوق اإلنسدددان التدددي أنشددد   مدددةالراا  وذلدددا مدددن أجدددل تعزيدددز النيددداك الدددوطني 
 لحقوق اإلنسان )جم ورية المونغو الديمقراطية(؛

 النير في  نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان )م ر(؛ 108-5
يدة مواصلة تعزيز اإلطار المةسسي الذي وضع من أجدل  نشداء مةسسدة وطن 108-6

 لحقوق اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )غينيا االستوائية(؛
  نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )فرنسا(؛ 108-7
عددددك التدددأالر فدددي  نشددداء مةسسدددة وطنيدددة لحقدددوق اإلنسدددان تمتثدددل لمبدددادئ  108-8

 (؛أيرلنداباريس )
نددددا بحقددددوق اتخدددداذ الطددددوات عاجلددددة إلنشدددداء مةسسددددة وطنيددددة مسددددتقلة تع 108-9

 اإلنسان وال تخلع للرقابة الحمومية وتمتثل بشمل تاك لمبادئ باريس )غانا(؛
  نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )الممسيا(؛ 108-10
  نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )موزامبيق(؛ 108-11
وضدددمان توافددق التشددريع المتعلدددق  مدديالده تسددجيل جميددع األطفددداا فددور  108-12

بتسجيل المواليد مع اتفاقية حقوق الطفل  علا النحدو الدذي أوصد  بده لجندة حقدوق 
 )كندا(؛ 2013الطفل في مالحيات ا الختامية ال ادرة في عاك 

لمددل  صدددار شدد ادة مدديالد ملدداعفة التدددابير الوطنيددة الراميددة  لددا ضددمان  108-13
 )غانا(؛مولده فور  طفل في البلد
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فدور مولدده  مواصلة الج ود الراميدة  لدا ضدمان تسدجيل جميدع األطفداا  108-14
 وضمان تسجيل المواليد و صدار ش ادات الميالد مجاناا )رواندا(؛

تعزيدددز االسدددتراتيجيات والتددددابير الراميدددة  لدددا  عمددداا حقدددوق الطفدددل فدددي  108-15
 الخطة االستراتيجية للحد من الفقر )رواندا(؛

واصدددلة ت ي دددة البي دددة المواتيدددة للمةسسدددات المسدددةولة عدددن تعزيدددز وحمايدددة م 108-16
 حقوق اإلنسان وال سيما من الالا  نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان )نيجيريا(؛

  نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )بولندا(؛ 108-17
مسدتقلة لحقدوق اإلنسدان تسريع الج ود الرامية  لا  نشاء مةسسة وطنيدة  108-18

 بما يتفق مع مبادئ باريس )سيراليون(؛
 نشددداء مةسسدددة وطنيدددة لحقدددوق اإلنسدددان مدددن أجدددل تعزيدددز وحمايدددة حقدددوق  108-19

 اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )جنوب أفريقيا(؛
 (؛ليشتي - تيمور)باريس  وفقاا لمبادئ وطنية لحقوق اإلنسان نشاء مةسسة  108-20
مةسسددددة وطنيددددة مسددددتقلة لتعزيددددز وحمايددددة حقددددوق اإلنسددددان وفقدددداا  نشدددداء  108-21

 لمبادئ باريس )توغو(؛
اتخدداذ التدددابير الالزمددة إلنشدداء آليددة مسددتقلة لرصددد حالددة حقددوق اإلنسددان  108-22

 وفقاا لمبادئ باريس )تركيا(؛
مواصدددلة تعزيدددز الخطدددوات التدددي اتخدددذت بالفعدددل إلنشددداء مةسسدددة وطنيدددة  108-23

 لمبادئ باريس )جم ورية فنزويال البوليفارية(؛ لحقوق اإلنسان وفقاا 
وضع ال ديغة الن ائيدة للدراسدة الجداري  عددادها  و نشداء و قامدة مةسسدة  108-24

 (؛كابو فيرديوطنية لحقوق اإلنسان وفقاا لمبادئ باريس )
  وضدمان تماشدي التشدريعات فدور مولدده ضمان تسجيل جميع األطفاا  108-25

 تسجيل المواليد مع اتفاقية حقوق الطفل )جنوب أفريقيا(؛الوطنية التي تني  
اتخددددداذ التددددددابير الالزمدددددة للدددددمان التسدددددجيل الفدددددوري لجميدددددع المواليدددددد  108-26

و صددددار شدددد ادات المدددديالد عقددددب ذلددددا بغيددددة دعدددد  زيددددادة معدددددا تسددددجيل المواليددددد 
 )تركيا(؛
طفدددداا اعتمدددداد اسددددتراتيجية شدددداملة لممافحددددة التمييددددز  ال سدددديما تجدددداه األ 108-27

 الفقراء واألطفاا ذوي اإلعاقة )م ر(؛
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 صددال  اإلطددار القددانوني ذي ال ددلة للددمان تطبيددق مبددادئ عدددك التمييددز  108-28
علدددا قددددك    وال سددديما النسددداء واألطفددداا وذوو اإلعاقدددة اللدددعفاءبشدددمل تددداك وتمتدددع 
فيدة واالجتماعيدة والثقابدالحقوق المدنيدة والسياسدية واالقت دادية  المساواة مدع غيدره  

 ؛)الممسيا(
اتخددداذ تددددابير فعالدددة لتنقددديى جميدددع التشدددريعات بغيدددة ضدددمان تطبيدددق مبددددأ  108-29

 عدك التمييز تطبيقاا تاماا في القوانين المحلية )ناميبيا(؛
اعتمددداد اسدددتراتيجية اسدددتباقية وشددداملة للقلددداء علدددا التمييدددز ضدددد جميدددع  108-30

 الف ات اللعيفة )نيجيريا(؛
يلدددمن تطبيدددق مبددددأ عددددك التمييدددز بشدددمل تددداك وكفالدددة  سدددّن تشدددريع شدددامل 108-31
بجميدع حقدوق اإلنسدان )جندوب علا النحدو المامدل كل فرد من أفراد المجتمع  تمتع

 أفريقيا(؛
القلدداء علددا مراجعددة تشددريعات ا العتمدداد اسددتراتيجية شدداملة ت دددغ  لددا  108-32

وتعندددا بجميدددع الف دددات اللدددعيفة  وال سددديما األطفددداا الفقدددراء  التمييدددز بجميدددع أشدددماله
 وذوو اإلعاقة )تركيا(؛

اتخدداذ جميددع التدددابير الالزمددة لمراجعددة قانون ددا الدددااللي وضددمان تسددجيل  108-33
األطفدداا المولددودين الددارع  طددار الددزواع وضددمان تمددتع   بحقددوق اإلنسددان علددا قدددك 

 المساواة مع اآلالرين )األرجنتين(؛
سددّن و نفدداذ التشددريعات التددي تحيددر التمييددز فددي االسددتخداك والم نددة علددا  108-34

واإلصدددابة بفيدددروس نقدددم  الجنسدددانيةأسددداس اإلعاقدددة واللغدددة والميدددل الجنسدددي وال ويدددة 
 أالر  )أستراليا(؛ ساريةالمناعة البشرية أو بأمراض 

اعتمدددداد التشددددريعات التددددي تحيددددر التمييددددز علددددا أسدددداس الميددددل الجنسددددي  108-35
 ة الجنسانية )هولندا(؛وال وي
  المدددرأة القانونيدددةتثقيدددف الجم دددور و نفددداذ القدددوانين فيمدددا يتعلدددق بحقدددوق  108-36
وضددع وتنفيددذ اسددتراتيجية شدداملة و سدديما فددي حددالتي االغت دداب والعنددف األسددري   وال

 لمنع العنف األسري بمشاركة جميع أصحاب الم لحة )كندا(؛
لراميددة  لددا ممافحددة التمييددز والعنددف ضددد تعزيددز التنفيددذ الفعدداا للتدددابير ا 108-37

 المرأة )فرنسا(؛
الت دددي بشددمل شددامل للممارسددات الثقافيددة اللددارة  ورفددع سددن الددزواع  108-38
 عاماا بما يتماشا مع اتفاقية حقوق الطفل )سيراليون(؛ 18 لا 
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الممدددارس اتخددداذ الطدددوات عاجلدددة للحدددد مدددن العندددف المنزلدددي والجنسدددي  108-39
ء عليددده  بمدددا فدددي ذلدددا اتخددداذ التددددابير الراميدددة  لدددا  ذكددداء الدددوعي المدددرأة والقلدددا علدددا

القانونيدددة بالتشددداور مدددع منيمدددات المجتمدددع المددددني  وضدددمان  جدددراء المدددرأة بحقدددوق 
محاكمدددات عادلدددة وسدددريعة لمرتمبدددي العندددف المنزلدددي والجنسدددي )المملمدددة المتحددددة 

 الشمالية(؛ وأيرلندالبريطانيا العيما 
 األطفاا ضحايا االستغالا واالعتداء الجنسي )جيبوتي(؛ممافحة وص   108-40
مواصددلة الج دددود الراميدددة  لددا ضدددمان احتدددراك حقدددوق الطفددل  بمدددا فدددي ذلدددا   108-41

وضددع اسددتراتيجية وطنيددة شدداملة لمنددع وممافحددة جميددع أشددماا العنددف ضددد األطفدداا  بمددا 
 سياا )فرنسا(؛واستغالل   جنباألطفاا ألغراض الجنس  في ا العنف المنزلي واالتجار

حيدددر العقوبدددة البدنيدددة فدددي القدددانون علدددا النحدددو الموصدددا بددده فدددي السدددابق  108-42
 )ألمانيا(؛

 لغدداء الحددق الممنددو  فددي قددانون األسددرة للوالدددين فددي طمعاقبددةط األطفدداا  108-43
بمدددا يتماشدددا مدددع االلتزامدددات الدوليدددة  وتحديدددد مدددا مدددن شدددأنه أن يشدددمل سدددوء معاملدددة

 للدولة )ألمانيا(؛
وضع برامج وسياسات تعندا بوقايدة األطفداا ضدحايا االتجدار واالسدتغالا  108-44

وثدددددددائق الختاميدددددددة المعتمددددددددة لل وفقددددددداا فدددددددي المجتمدددددددع وتعدددددددافي   و عدددددددادة  دمددددددداج   
طفدددداا التددددي عقدددددت المددددةتمرات العالميددددة لممافحددددة االسددددتغالا الجنسددددي لف الددددالا
يرو علدددا فدددي سدددتوك ول  ويوكوهامدددا وريدددو دي جدددان 2008و 2001و 1996 أعدددواك
 )أيرلندا(؛ التوالي
ملددداعفة الج دددود الراميدددة  لدددا وضدددع اسدددتراتيجية وطنيدددة شددداملة وضدددمان  108-45

تنفيددذ الطددل العمددل المتعلقددة بحمايددة حقددوق الطفددل  وال سدديما فددي مجدداا منددع عمالددة 
 األطفاا والعنف وسوء المعاملة )الفلبين(؛

السددعي بجديددة  لددا تشددجيع  لغدداء العقوبددة البدنيددة ضددد األطفدداا مواصددلة  108-46
 بشمل صريى في تشريعات ا المحلية  وذلا ب دغ حيره بشمل تاك وكامل )البرتغاا(؛

 تعديل القانون وحير العقوبة البدنية بشمل صريى ) سبانيا(؛  108-47
قانوندددداا وممارسددددة اتخدددداذ تدددددابير محددددددة لممافحددددة الممارسددددات اللددددارة  108-48

 العملية  مع مراعاة توصيات لجنة حقوق الطفل ) سبانيا(؛
 (؛ليشتي -تعديل تشريعات ا بحير تتلمن حير العقوبة البدنية )تيمور  108-49
وضددع اسددتراتيجية شدداملة لحمايددة األطفدداا  وال سدديما فيمددا يتعلددق بجميددع  108-50

 التعلي  دون تمييز )تركيا(؛أشماا العنف وسوء المعاملة و ممانية الح وا علا 
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اعتمددددداد  طدددددار تنسددددديقي وطندددددي لممافحدددددة جميدددددع أشدددددماا العندددددف ضدددددد  108-51
 األطفاا  ومعالجة جوانب العنف الجنساني )أوروغواي(؛

بغيدة حيدر جميدع أشدماا العقوبدة البدنيدة المعمدوا ب دا تعديل التشدريعات  108-52
وغيددر  اإليجابيددة التأديددب  وتعزيددز أشددماا اليددروغفددي جميددع  الموقعددة علددا األطفدداا
 العنيفة )أوروغواي(؛

وضدددع وتنفيدددذ اسدددتراتيجية والطدددة عمدددل وطنيدددة لحمايدددة حقدددوق األطفددداا   108-53
 (؛كابو فيرديوالسعي تحديداا  لا ضمان الت دي بفعالية لخطر االتجار باألطفاا )

اتخددداذ جميدددع التددددابير الالزمدددة مدددن أجدددل حيدددر جميدددع أشدددماا العقوبدددة  108-54
  وممافحددة العنددف وزيددادة اليددروغفددي جميددع صددراحة ألطفدداا ا الموقعددة علددا البدنيددة

 تعزيز حقوق الطفل وكرامته وسالمته البدنية )البرازيل(؛
 عدددداد وتنفيدددذ حمدددالت توعيدددة بشدددأن فوائدددد الح دددوا علدددا الخددددمات  108-55

 ال حية للوقاية من األمراض التي يممن عالج ا )الممسيا(؛
 الجنسية واإلنجابية )الممسيا(؛المراهقين ج صحة وضع وتنفيذ برنام 108-56
 وضع الطة وطنية للمان ح وا الجميع علا التعلي  )المغرب(؛ 108-57
أو أعلددا مددن الحددد  تمددون مسدداويةتحديددد سددن التعلددي  اإللزامددي بحيددر  108-58

 األدنا لسن االلتحاق بالعمل )الواليات المتحدة األمريمية(؛
   الجة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )ملديف(.وضع سياسة وطنية لمع 108-59

 :  وهي كالتاليتومي وبرينسيبي أنه ال يسع ا قبوا التوصيات التالية  نوتر  سا -109
تنيدددي  حمدددالت لنشدددر الدددوعي فدددي أوسدددا  السدددمان عمومدددا بشدددأن ضدددرورة  109-1

التعامددل مددع المسددنين بمددا يحفدد  كددرامت    وذلددا بددالتزامن مددع حمددالت القلدداء علددا 
 )البرتغاا(؛ يةالسحر  بالطقوسالممارسات والمعتقدات المرتبطة 

يدددة تعميددق التدددابير التشددريعية الراميددة  لددا القلدداء علددا الممارسددات التقليد 109-2
اللدددارة المرتبطدددة باإليمدددان بالسدددحر  والدددذي يدددةدي  لدددا تدددأالير تقددددي  العدددالع الطبدددي 

وفقداا لمدا أعربد  عنده   و لا اشتداد أعراض أمراض قابلدة للعدالع بدال موجدب لفطفاا
 لجنة حقوق الطفل )األرجنتين(.

 1-109ويددر  الوفددد أن الممارسددات المددذكورة فددي التوصدديات الددواردة فددي الفقددرتين  -110
 ال وجود ل ا في سان تومي وبرينسيبي. 2-109و

وتعمدددددس جميدددددع االسدددددتنتاجات و/أو التوصددددديات الدددددواردة فدددددي هدددددذا التقريدددددر موقدددددف  -111
الدولة/الددددوا المقدمدددة ل دددا و/أو الدولدددة موضدددوع هدددذا االسدددتعراض. وال ينبغدددي أن يُف ددد  أن دددا 

 تحيا بتأييد الفريق العامل بمامله.
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