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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورمب الش ددامالل امل ددُنش وج ددب ق درار ل د
حق د ددوا ا نس د ددا 1/5ل دورت د ددب الرابع د ددة والعشد د درين الفد د د ة م د ددن  18إىل  29ك د ددانو ال د ددا /
ين دداير  .2016وج ددر اس ددتعراض حال ددة حق ددوا ا نس ددا سيش دديال ا لس ددة احلادي ددة عش ددرة
دفف بددارمب فددور و يددر الدولددة
املعقددودة  25كددانو ال ا /يندداير  .2016وتدرأو وفددد سيشدديال السد ُ
للشددنو ارارجيددةع .واعتمددد الفريددق العامددال نددشا التقريددر عددن سيشدديال جلسددتب السددابعة عشددرة
املعقودة  28كانو ال ا /يناير .2016
 -2و  12كددانو ال ا /يندداير 2016ل اختددار لد حقددوا ا نسددا فريددق املقددررين التددا
اجملموعة ال الثيةع لتيسف استعراض سيشيال :ألبانيا والربتغال وكينيا.
 -3وعمدالا ب حكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددوا ا نسددا  1/5والفقددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل 21/16ل صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض سيشيال:
أع

تقرير وطا/عرض خطي مقدَّم وفقا للفقرة  15أع )(A/HRC/WG.6/24/SYC/1؛

بع جتميد د د ددا للمعلومد د د ددات أعدتد د د ددب املفوضد د د ددية السد د د ددامية حلقد د د ددوا ا نسد د د ددا وفق د د د دا
للفقرة  15بع )(A/HRC/WG.6/24/SYC/2؛
جع مد د ددوجز أعدتد د ددب املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوا ا نسد د ددا وفق د د دا للفقد د ددرة  15جع
)(A/HRC/WG.6/24/SYC/3؛
 -4وأُحيلددىل إىل سيشدديال عددن طريددق اجملموعددة ال الثيددة قائمددة أس د لة أعددد ا سددلفا إسددبانيال
وأملانيد ددال وسد ددلوفينيال ولي تنشد ددتاينل واملكسد دديلل واململكد ددة املتحد دددة لربيطانيد ددا الع م د د وآيرلند دددا
الشمالية .ونشه األس لة متاحة املوقا الشبكي ارارجي لالستعراض الدورمب الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ب د َّ وفددد سيشدديال أ بلددده تيوريددة فتيددة ات ددقراطيددة متعددددة األح دزابل تقددوم عل د
أسد د قوي ددة م ددن ثقاف ددة احد د ام حق ددوا ا نس ددا والعدال ددة الجتماعي ددة واملس دداواة وع دددم التميي ددز.
وأض دداو الوف ددد أ الفد د ة ال دديت أعقب ددىل الس ددتعراض ال دددورمب الش ددامال الس ددابقل ال ددشمب ج ددر
عام 2011ل شيدت قطا أشواط ا ميمة حنو تعزيز حقوا ا نسا ومحايتيا.
 -6وفيمددا يتعلددق لقددوا الطفددالل أشددار الوفددد إىل أ سيشدديال ملتزمددة ب ددما اح د ام نددشه
احلقوا وتعزيزنا ومحايتيا بشكال كامال .و شباط/فرباير 2015ل أنش ت حكومة سيشيال فريق ا
مددن الشددرطة مكرس د ا حلمايددة األطفددالل يُع د خصيص د ا لددالت محايددة الطفددال ويتصددد حلددالت
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إمهددال األطفددال والعتددداء علددييمل ونددو مددا د اكددن أجيددزة إنفددا القددانو مددن معا ددة نددشه احلددالت
بكفدداءة .وأض داو الوفددد أ تنفيددش العديددد مددن ب دراما التوعيددة متواصددال مددن أجددال منددا ومكافحددة
العتداء عل األطفالل وأنب جيرمب حاليا إنشاء مركز احتجا خمصص لألحداث.
 -7وأفاد الوفد ب سيشيال قدد صددَّقىل علد الربوتوكدول الختيدارمب لتفاقيدة حقدوا الطفدال
بش د بيددا األطفددال واسددتغالل األطفددال البغدداء و امل دواد ا باحيددةل ووقعددىل أي دا الربوتوكددول
الختيارمب لتفاقية حقوا الطفال املتعلق بإجراء تقدمي البالغات.
 -8وفيما يتعلق بالتعليمل أشدار الوفدد إىل أ سيشديال تقددم التعلديم البتددائي وال دانومب اندا
ميا التالميش وأ سنوات التعليم ال انومب ا لزامي ا دادت قدار سنة اعتبارا من عدام 2016ل
ليصد ددبد العد دددد الكلد ددي لس د ددنوات التعلد دديم ا لزامد ددي  11سد ددنة دراس د ددية .وأشد ددار الوفد ددد أي د د ا إىل
الس اتيجية املتوسطة األجال للتعليم للف ة  2017-2013وما بعددنال وندي السد اتيجية الديت
تكفال الست مارات ال رورية قطاع التعليم.
 -9ولحددا الوفددد أ سيشدديال ملتزمددة ًام دا كافحددة العنددف عل د امل درأةل و لددل عددن طريددق
الوقاي ددة واحلماي ددة واملقاض دداة .و ل ددل الص ددددل رك ددزت خط ددة العم ددال الوطني ددة ملكافح ددة العن ددف
ا نسا للفد ة  2015-2011علد مراجعدة ومواءمدة القدوان القائمدة املتعلقدة كافحدة العندف
ارطددوط األماميددةل وإطددالا محددالت
ا نسددا ل وعلد توعيددة املكلفد بإنفددا القددانو العددامل
ارطددط ا ةائيددة الوطنيددة .وأكددد الوفددد أ حكومددة
لتوعيددة ا ميددورل وإدمدداج املن ددور ا نسددا
سيشيال تعكف عل وضا تشريعات حمددة بش العنف املنز ل وأندب جيدرمب التشداور علد نطداا
واسا بش نشه املس لة.
 -10وأفاد الوفد بسدن قدانو ح در الجتدار باألشد اا عدام 2014ل وندو القدانو الدشمب
أضددف الصددبغة الرعيددة علد التدددابف التشدريعية وا داريددة الراميددة إىل مكافحددة تلددل ا ردددة بفعاليددةل
وأفاد الوفد أي ا بإنشاء نة تنسيق وطنية معنية كافحة الجتار باألش اا.

 -11و َّكر الوفد ب سيشيال أجرت انت ابات رئاسية حدرة ونزييدة وسدلمية كدانو األول/
ديس ددمرب 2014ل ون ددي النت اب ددات ال دديت أُعي ددد فيي ددا انت دداب الد درئي احل ددا ج دديم أل دديك
دات حملي ددة وإقليمي ددة ودولي ددة .وبد د َّ الوف ددد أن ددب ل من ددش
ميش دديال .وق ددد راقب ددىل النت اب ددات من م د ي
السددتعراض ال دددورمب الشددامال األول لسيش دديالل إنش دداء ن دة انت اب ددات كاملددة األع دداءل وتع ددديال
قانو النت ابات وقانو األحزاب السياسية.

 -12وفيما يتعلق باحلق حرية التعبفل أشار الوفدد إىل أ رسدوم رخصدة تشدغيال املنسسدات
ا عالمية ُخف ىل بنسبة كبفة عن طريق التعديالت التشريعية .وأشار الوفد أي ا إىل يادة عدد
املنافددش الصددحفيةل وفددتد حمطددة إ اعيددة جديدددةل واسددتحداث ن ددام للبددو التلفزيددو عددرب بروتوكددول
ا ن نىل .وبا ضافة إىل للل بدأت سيشيال إعداد تشريا بش احلصول عل املعلومات.
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 -13وأشار الوفد إىل أ سيشيال أطلقدىل خطتيدا الوطنيدة الرئيسدية ال ال دة ملكافحدة امل ددرات
عام 2014ل وني ارطة اليت أُعدت انطالقدا مدن إدراس سيشديال للحاجدة إىل اسدتجابة وطنيدة
متسقة وشاملة.
 -14وأفاد الوفد ب سيشيال أنش ت لسا وطنيا معنيا با يد هبدو حتس التصدمب عل
الصعيد الوطا ملرض ا يدد والعددو بففوسدب .ووضدعىل سيشديال أي دا عدام  2014سياسدة
بعنوا "الختبار والعالج" إطار الس اتيجية الشاملة اهلادفة إىل ختفيض الوفيات الناتدة عدن
مرض ا يد والعدو بففوسب إىل صفر للول عام .2030
 -15و ك ددر الوف ددد أ الت قي ددف الص ددحيل ددا في ددب الت قي ددف ا نس دديل يُق دددَّم إىل التالمي ددش
املدارو .وأضاو أ سيشيال بصدد النتياء من وثيقت ل مها :السياسة الوطنية املتعلقة بالصدحة
ا نسددية وا بابيددةل والسياسددة الوطنيددة للصددحة ا نسددية وا بابيددة للمدرانق ل و دددو السياسددتا
إىل التصدمب بصورة فعالة مل تلف التحديات ال الصحة ا نسية البلد.
 -16وأش ددار الوف ددد إىل أ سيش دديال ملتزم ددة بتش ددجيا ع دددم التميي ددز ح ددق األشد د اا ومب
ا عاقددة ومسدداوا م بغددفنم .فمد الال تشددجا سياسددة التوإيددف الوطنيددة إج دراءات التوإيددف اراليددة
مددن التمييددزل ددا لددل التمييددز حددق األش د اا ومب ا عاقددة .وأضدداو الوفددد أ احلكومددة
بلغددىل املراحددال النيائيددة اعتمدداد ا طددار السياسددا والسد اتيجي الددوطا لاعاقددةل ونددو ا طددار
الددشمب أُعد َّدد لتمك د األش د اا ومب ا عاقددة مددن املطالبددة لقددوقيم كم دواطن ل ولتغيددف األفكددار
ا انزة بش ننلء األش اا.
 -17و كر الوفد أ السلطات تشرو عل اللجندة الوطنيدة حلقدوا ا نسدا وأماندة امل دا
سيشيال هبدو تعزيز املنسست  .وأضداو أ سيشديال تتطلدا إىل أ تكدو لددييا منسسدة وطنيدة
حلقددوا ا نسددا ًت ددال ًام د ا للمبددادا املتعلقددة ركددز املنسسددات الوطنيددة لتعزيددز حقددوا ا نسددا
ومحايتيا مبادا باري ع.
 -18وفيمددا يتعلددق بن ددام السددجو ل أشددار الوفددد إىل جتديددد السددجن الرئيسددي الددشمب يت ددمن
اآل ل عل سبيال امل الل مرفق ا طبي ال وقاعة اجتماعداتل وقاعدة دراسديةل ومكتبدةل وقاعدة رياضديةل
ومغسلة .وجيرمب اآل إنشاء وحدة للسجناء ال دعفاءل م دال املعرضد لايدشاءل واألشد اا ومب
ا عاقةل واملسن  .وأشار الوفد أي ا إىل اختا العديد مدن التددابف عدادة ت نيدال السدجناءل منيدا
برندداما ارددروج النيددارمب عددادة إدمدداج السددجناءل وبرندداما ا رشددادل نددا يسددمد للسددجناء غددادرة
السجن ألداء أعمال تطوعية اجملتما.
 -19وأفداد الوفدد بد سيشديال وجيدىلل اسددتجابةا لتوصديات السدتعراض الدددورمب الشدامال الدديت
تلقتي د ددا ع د ددام  2011ل دع د ددوة دائم د ددة إىل املكلفد د د بولي د ددات إط د ددار ا جد د دراءات اراص د ددة.
واستقبلىل سيشيالل منش لل احل ل املقرر اراا املعا باحلق التعليمل واملقررة اراصة املعنية
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بالجتار باألش اال ل سيما النساء واألطفال .وأصدر املقررا توصيات تعكف احلكومة علد
تنفيشنا.
 -20و َّكددر الوفددد بد نددة معاندددات حقددوا ا نسددا سيشدديال أُنشد ىل عددام .2012
ويُعيد أساسا إىل تلل اللجنة التنسيقيةل املنلفة من وكالت حكوميدة وغدف حكوميدةل باملسداعدة
إعداد التقارير عدن تنفيدش املعاندداتل وضدما نشدر املعانددات وتوصديات ني دات املعاندداتل
وتش ددجيا امت ددال القد دوان الوطني ددة للمع ددايف املقبول ددة املتعلق ددة لق ددوا ا نس ددا  .وأف دداد الوف ددد بد د
سيشدديال قدددمىلل منددش استعراضدديا السددابقل التقددارير املطلوبددة وجددب اتفاقيددة الق دداء عل د تيددا
أشددكال التمييددز ضددد املدرأةل واتفاقيددة حقددوا األش د اا ومب ا عاقددةل والتفاقيددة الدوليددة حلمايددة
حقددوا تيددا العمددال امليدداجرين وأفدراد أسددرنم .كمددا أ سيشدديال بصدددد الفدرا م دن إعددداد تقددارير
ستوجييا إىل ني ات معاندات أخر وجب التفاقيات ات الصلة.
 -21وأض دداو الوف ددد أ ند ددة معان دددات حقد ددوا ا نس ددا سيش دديال مسد ددنولة أي د دا عد ددن
ا شدراو علد وضددا خطددة عمددال وطنيددة بشد حقددوا ا نسددا مددد ا د سددنواتل يُتوقَّددا أ
تُعتمد وتُنفَّش القريب العاجال.

 -22واسددتغال الوفددد فرصددة السددتعراض الدددورمب الشددامال طددالا دعوتددب إىل العددا أ ييددتم
س لة محاية البي ةل ل سيما خفض النبعاثات الغا يةل بالن ر إىل العالقة املنكدة ب تغف املندا
والبي ة وحقدوا ا نسدا  .ودعدا الوفدد أي دا إىل مواصدلة تنداول تلدل املسد لة بصدورة رعيدة وعاجلدة
ضمن األطر القانونية لألمم املتحددة و لد حقدوا ا نسدا  .وأفداد الوفدد بإنشداء إدارة حكوميدة
جديدة معنية بتغدف املندا والطاقدةل با ضدافة إىل اعتمداد العديدد مدن التددابف واملشداريا الراميدة إىل
ختفيف آثار تغدف املندا البلددل منيدا ختفيدف حددة الفي دا ل و يدادة قددرة صدرو امليداهل وتعليدة
ال فاو الرملية.

 -23وأشددار الوفددد إىل أ سيشدديال دعددىل إىل مفيددوم القتصدداد األ رال ويُقصددد بددب األنشددطة
القتصادية اليت حتددث بشدكال مباشدر وغدف مباشدر احملديط و املنداطق السداحلية وتسدتفيد مدن
ندواتا احملدديطل ف دالا عددن إسديام تلددل األنشددطة النمدو القتصددادمب والرفداه الجتمدداعي وال قددا
والبي ددي .وأُنشد د ىل إدارة جدي دددة لالقتص دداد األ رال إط ددار اهليك ددال احلك ددوميل لتحقي ددق ل ددل
اهلدو.
وحتسن ال حقوا ا نسا ل
 -24و ارتامل كر الوفد أ سيشيال ملتزمة بإحرا تقدم ُّ
وأهنا ستواصال التعاو والتحاور ما اجملتما املد واللجنة والوطنية حلقوا ا نسا .

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -25أدىل  60وفدا ببيانات
ال ا من نشا التقرير.
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 -26ورحب د ددىل ا م د ددارات العربي د ددة املتح د دددة بالتق د دددم احمل د ددر التمت د ددا ب د دداحلقوا القتص د ددادية
والجتماعيددة وال قافيددةل و يددود احلكومددة دعددم حقددوا الطفددالل وكددشلل باعتمدداد خطددة وطنيددة
حلماية الطفال وإعداد براما توعية ملكافحة العنف عل األطفال.
 -27وأش ددادت اململك ددة املتح دددة لربيطاني ددا الع مد د وآيرلن دددا الش ددمالية بالنت اب ددات الرئاس ددية
األخددفة سيشدديالل الدديت اتسددمىل بالسددلمية رغددم مددا أُثددف بش د هنا مددن جدددل .ورحبددىل اململكددة
بوضددا تشدريا أك ددر تقدميددة حمددال قددانو الن ددام العددام .وأعربددىل عددن قلقيددا مددن أ اللجنددة الوطنيددة
حلقوا ا نسا ل ًت ال ملبادا باري .
 -28وأحاط ددىل الولي ددات املتح دددة األمريكي ددة ب ددإجراء النت اب ددات الرئاس ددية األخ ددفة ش دداركة
مراقب دولي وحملي بيد أ القلق يساورنا بسبب التقارير الديت أفدادت بد بعدض املرشدح
يتمكن دوا مددن نارسددة حريددة التعبددف وتكددوين ا معيددات .وأشددادت بق درار احملكمددة الدسددتورية إلغدداء
قانو الن ام العام.
 -29وأش ددادت أوروغد دوامب بسيش دديال لتوجييي ددا دع ددوة دائم ددة إىل املكلفد د بولي ددات إط ددار
ا جراءات اراصةل ولستقباهلا مقرريْن اثند  .وأعربدىل عدن قلقيدا لعددم وجدود تعريدف للتمييدز
حددق امل درأة وعدددم ح ددره ص دراحةا .ورحبددىل بددالتنقيد ا ددارمب لقددانو التعلدديم هبدددو إلغدداء العقوبددة
البدنية لألطفال املدارو.
 -30وأش ددادت تيوري ددة فن ددزويال البوليفاري ددة ي ددود احلكوم ددة تنفي ددش التوص دديات املقدم ددة
تغف املندا .
الستعراض الدورمب الشامال األول املتعلق بسيشيالل رغم الوضا احلساو الناجم عن ُّ
ورحب ددىل بالتص ددديق عل د د الربوتوك ددول الختي ددارمب لتفاقي ددة حق ددوا الطف ددال بش د د بي ددا األطف ددال
واستغالل األطفال البغاء و املواد ا باحيةل وبتنفيش ارطة الوطنية ملكافحة العنف املنز .
 -31ورحبىل امبيا بتعي نساء مناصب اختا القرارل وبالتددابف املت دشة ملندا العندف علد
املرأة .وأعربىل عن أسفيا وا احتجدا الشدرطة ش صدا ملددة  24سداعة دو توجيدب مدة إليدبل
ولعدم جترمي العنف املنز ل ولنتشار الستغالل ا نسي عل نطاا واسا.
 -32ورحبىل مبابومب ا جتريب سيشيال من حتس مستمر للتشريعات القائمة املتعلقة لقدوا
ا نسا  .وأشادت بعدد من التدابف املت شة حلماية حقوا املرأةل ومنيا تعيد نسداء مناصدب
اختا القرار الرفيعة املستو واعتماد خطة وطنية ملكافحة العنف ا نسا .
 -33وأشددادت ا زائددر با صددالحات امليمددة الدديت اعتمددد ا سيشدديال منددش عددام  2011بش د
ونوندىل
مكافحة الجتار بالبشرل ومحاية البي ةل وتوفف األمن الغدشائي للسدكا ل وإدارة الكدوارث .ا
بارتياح با يود الرامية إىل تعزيز احلقوا القتصادية والجتماعية وال قافية.
 -34وأعربددىل أنغددول عددن تقددديرنا لعددزم سيشدديال مواصددلة مراجعددة تش دريعا ا الوطنيددة وتعزيزنددا
لكي تتسق ما مبدأ تعزيز ومحاية حقوا ا نسدا  .وأعربدىل عدن مسداند ا يدود سيشديال الراميدة
إىل مكافحة ا ردة وتعديال قانو العقوبات فيما يتصال بالسن الدنيا للمسنولية ا نائية.
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 -35ورحبد د ددىل األ رجنت د د د بالتقد د دددم احمل د د ددر تنفي د د ددش التوصد د دديات املقدم د د ددة ا ول د د ددة األوىل
لالسدتعراض الدددورمب الشددامالل ول سدديما التدددابف املت ددشة لتحسد ن ددام التعلدديم وضددما احلددق
التعليم.
دجعىل احلكومددة علد ضددما
 -36ولح دىل أسد اليا ال كيدز مددنخرا علد ا دارة الرشدديدةل وش َّ
دعدم الددقراطيددة وسديادة القددانو عددن طريدق منسسددات شدفافة وقويددة وفعالددة ومسدتقلةل منيددا نددة
حقوا ا نسا  .وأعربىل عن قلقيا إ اء حرية التعبفل وأشادت با يود املبشولة للتصدمب للعنف
املنز .
 -37وأش ددادت ب ددنن بارط ددة ا طاري ددة الوطني ددة ملكافح ددة امل دددرات للفد د ة 2018-2014ل
ارطدط ا ةائيددة الوطنيدةل وبتعيد نسداء مناصدب اختدا القدرار
وبتعزيدز املسداواة بد ا نسد
الرفيعدة املسددتو و طددة العمددال الوطنيددة ملكافحدة العنددف ا نسددا للفد ة 2015-2011ل وبسددن
القانو املتعلق بالعنف املنز .
ونونددىل بوتسدوانا بالسياسددات الدديت تتندداول الجتددار بالبشددرل والعنددف ا نسددا ل والتعلدديمل
 -38ا
واألمدن الغدشائيل وإقامدة العددل .ورحبدىل بإنشداء فريدق الشدرطة املكدرو حلمايدة األطفدالل وطلبدىل
مزيدا من املعلومات عن أسدلوب عملدبل ومدا إ ا كدا قدد حقدق أمب إبدا ات ميمدة .وأشدارت إىل
أ التقارير الواردة عن فساد الق اء ل تزال تبعو عل القلق.
ورحب ددىل الربا ي ددال بالسياس ددة وخط ددة العم ددال ال ددوطنيت املتعلقت د د ب دداملرأةل وبوض ددا دلي ددال
-39
ا
للشنو ا نسانية والقانو  .وأعربىل عن سرورنا ا أُحدر مدن تقددم ن دام السدجو البلددل
ددا لددل فرصددة تلقددي السددجناء دورات تدريبيددةل وتنفيددش ن ددام ارددروج النيددارمب عددادة إدمدداج
السجناءل وبراما التوعية .وأشادت بتعديال قانو ا فراج عن ا احن حتىل املراقبة.
ورحبددىل بوروندددمب بالتدددابف املتعلقددة بإعمددال حقددوا األطفددال والنسدداء واألشد اا ومب
-40
ا
ا عاق ددةل واحل ددق الص ددحة .ونن د ت سيش دديال عل د إنش دداء ن ددة معان دددات حق ددوا ا نس ددا
سيشدديالل وعل د تعاوهنددا مددا ني ددات املعاندددات واملكلف د بوليددات إطددار ا ج دراءات اراصددة
الشين وجيىل إلييم دعوة دائمة.
 -41وأشددارت كددابو فددفدمب إىل أ خطددة العمددال الوطنيددة بشد حقددوا ا نسددا تشددكال إطددارا
ميمد ا يددود إعمددال حقددوا ا نسددا  .ودعددىل إىل تددوخي احللددول املنسسددية فيمددا يتعلددق بدداحلق
املعلوم ددات واس ددتقالل وس ددائط ا ع ددالم .وأعرب ددىل ك ددابو ف ددفدمب ع ددن أملي ددا أ تس ددتفيد دول ددة
سيشيال ا زرية الصغفة من قسط كبف من التعاو الدو .
 -42وأشددادت كندددا بددالتزام سيشدديال بدددأمب تكددافن الفددرا والعدالددة الجتماعيددة عددن طريددق
الرباما الجتماعية احملددة اهلدو والست مارات الرعاية الصدحية والتعلديم .وشدجعىل سيشديال
عل مواصلة جيودنا نشين اجملال .
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 -43وأشارت تشاد إىل أ سيشيال طرو مع دم الصدكوس القانونيدة الدوليدةل وأهندا تتعداو
م ددا ني ددات املعان دددات علد د الص ددعيدين ا قليم ددي وال دددو معد دا .وأش ددادت با ط ددار التشد دريعي
واملنسس ددي ال ددوطال الرام ددي إىل تعزي ددز حق دوا الطف ددال وامل درأة و ومب ا عاق ددةل ف دالا ع ددن وس ددائط
ا عالم.
 -44وأعربىل شيلي عن تقديرنا ملا ورد
ال حقوا ا نسا .

التقرير الدوطا مدن معلومدات تعكد التقددم احملدر

 -45وأعربىل الص عن تقديرنا يود سيشديال تنفيدش توصديات ا ولدة األوىل فيمدا يتعلدق
بتحس د د آليد ددات حقد ددوا ا نس ددا وسد دديادة القد ددانو ل و حتس د د التع دداو مد ددا ني د ددات حقد ددوا
ا نسا  .ونونىل بالتقدم احملر التمتا باحلق التعليم واحلق الصحة.
 -46وفيمددا يتصددال بددالتعليق الددشمب أُبدددمب بشد مشدداركة األطفددالل أشددار وفددد سيشدديال إىل أ
نشه املس لة بالغة األمهية بالنسبة للحكومةل وأ نشه املشاركة حت بالتشجيا عن طريق العديد
من املنتديات م ال ا معية الوطنية للشباب واللجنة الوطنية للشباب.
 -47وفيما يتعلق س لة ارطط احلكومية الرامية إىل حتس العملية النت ابية قبال انت ابات
ا معية الوطنية املقدرر إجراهندا عدام 2016ل أشدار الوفدد إىل عمليدة إصدالح الن دام النت دا
ال دديت ج ددرت الف د ة م ددا ب د ع ددامي  2011و 2013وأس ددفرت ع ددن تع ددديالت تش دريعية ميم ددة
حتسن العمليات النت ابية .وأشدار الوفدد إىل وجدوب أ جتدرمب اللجندة النت ابيدة أي د ا
وأوجب ُّ
مزيدا من التغيفات العملية النت ابيةل عل أ تن ر فييا احلكومة وقىل لحق.
 -48وفيمددا يتعلددق بالستفسددار عددن األسددلوب الددشمب تعتددزم احلكومددة توخيددب للنيددوض ب مانددة
امل ا واللجنة الوطنية حلقوا ا نسا بغية ًكينيما من الستجابة للمعايف الدوليةل كدر الوفدد
أ احلكومددة شددرعىل مراجعددة األطددر القانونيددة وا داريددة للمنسسددت هبدددو ترسدي يما وحتقيددق
امت اهلما التدام ملبدادا بداري  .وأضداو الوفدد أ احلكومدة تعد و بد كلتدا املنسسدت لاجدة إىل
مزيددد مددن املدوارد البشدرية واملاليددة لكددي يتسد هلمددا تنفيددش وليتييمددا علد حنددو فعددالل وأ احلكومددة
ستتصد لشلل التحدمب إطار عملية املراجعة.
 -49وفيمددا يتعلددق س د لة التوقيددىل الددشمب تعتددزم فيددب حكومددة سيشدديال إلغدداء املددادة  151مددن
قددانو العقوبدداتل هبدددو إلغدداء جتددرمي العالقددات ا نسددية امل ليددةل أفدداد الوفددد ب د احلكوميددة جتددرمب
مراجعة شاملة لقانو العقوباتل وستن ر أي ا إطار ندشه املراجعدة املدادة  .151و يُت دش
أمب ق درار بش د تعددديال امل دادة 151ل مددن عدمددب .وأشددار الوفددد إىل أنددب ُ دداكم أحددد ح د اآل
وجب املادة  151جع عل أساو ميلب ا نسي.
 -50وفيما يتعلق بالسنال عن ارطدوات املت دشة ملندا العندف املندز ل أجداب الوفدد بد بدراما
التوعية تُست دم لت قيف عامة السكا عل تيا املستويات .و كر أ احلكومة تراكز بقدوة أي د ا
عل د بندداء قدددرات مددوإفي إنفددا القددانو  .وأضدداو أنددب بإمكددا ضددحايا العنددف املنددز التمدداو

GE.16-05783

9

A/HRC/32/13

احلماية وجب قانو محاية ضحايا العنف األسرمبل و لل عن طريق حمكمة األسرة .ومن املقدرر
أ توضا حمكمة األسرةل املستقبال القريبل حتىل إدارة احملكمة العليا .وأشار الوفدد إىل إنشداء
فريددق جديددد مددن الشددرطة مكددرو حلمايددة األطفددال عددام  2015هبدددو التصدددمب لالعتددداءات
عل د األطف ددالل وإىل أ أقس ددام الش ددرطة ت خ ددش بن ددام الالمركزي ددة م ددن أج ددال تيس ددف ا ب ددال ع ددن
حدالت العنددف املنددز  .وعددالوةا علد لددلل يُتوقددا اعتمدداد مشددروع قددانو بشد العنددف املنددز
العام املقبال.
 -51وردا علد السدنال عددن ارطددط الراميددة إىل إلغدداء جتددرمي التشدديف وعددن التدددابف الدديت ُاختددشت
ل دما امت ددال القيدود املفروضددة علد حريددة التعبددف وحريدة الدرأمب للمعدايف الدوليددةل َّكدر الوفددد بد
يددا باحلمايددة وجددب الدسددتور .ومددا لددلل أشددار
حريدة التعبددف وحريددة الدرأمب حقددا أساسدديا
الوفد إىل احلاجة إىل إجر ٍاء قق التوا عندما يتعارض حق من حقدوا ا نسدا مدا حدق آخدرل
كد يتعددارضل مد الال احلددق ارصوصددية والكرامددة مددا حريددة التعبددف .وأعددرب الوفددد عددن رأيددب أ
احلكم املتعلق بالتشيف ضرورمب للمحاف ة عل احلماية الفعالدة لألشد اا وملندا انتيداس احلقدوا
األساسية.
 -52وفيمد د ددا يتعلد د ددق بتنفيد د ددش السياسد د ددات الجتماعيد د ددةل أفد د دداد الوفد د ددد ب د د د البلد د ددد أطلد د ددقل
عام 2011ل محلة هن ة اجتماعية هبدو تعزيز السياسات الجتماعية .وأشار إىل وضا سياسة
وطنية بش األسرةل ني اآل بانت ار اعتماد احلكومةل كما جيرمب إعداد سياسة بش املسن .
 -53وردا عل التعليقات ات الصلة لرية التعبدف املمنوحدة لألحدزاب السياسديةل أشدار الوفدد
إىل أ تيا األحزاب السياسيةل ا فييدا األحدزاب املعارضدةل ًتعدىل بفدرا متكاف دة الوصدول
دجال ببددو م دواد
إىل وسددائط ا عددالم .وب د َّ الوفددد أ قددانو النت ابددات يسددمد لكددال مرشددد مسد َّ
تتعلددق بالنت ابددات .و ضددوء الشددكاو الدديت تفيددد لرمددا مرشددد واحددد أو مرشددح اثند مددن
حددق التعبددف عددن الددنف ل قددال الوفددد إ حريددة التعبددف وتكددافن فددرا الوصددول إىل وسددائط ا عددالم
كانا مكفول ًام ا للجميا.
 -54وفيما يتعلق يود سيشيال تشجيا تعميم املن ور ا نسا ل وإدراج تعريدف حمددد
القانو للتمييز حق املرأةل كر الوفد أ الفريق الوطا املعا بإدارة الشنو ا نسانيةل املنلدف
مددن جيددات فاعلددة حكوميددة وغددف حكوميددةل يواصددال تقدددمي الدددعم والتوجيددب إىل مبددادرات تعمدديم
املنسسات الوطنية .وأضاو أ الدستور ي من حق كال ش ص احلماية
املن ور ا نسا
املتس دداوية أم ددام الق ددانو دو أمب ًيي ددز عل د أمب أس دداو ك ددا  .وأخ دفال أش ددار الوف ددد إىل أ دلي ددال
الشددنو ا نسددانية والقددانو نُشددر عددام  2013لكددي يس شددد بددب ا يددا الق ددائي تفسددف
القوان عل حنو يتسق والتزامات حقوا ا نسا .
 -55وفيمددا يتعلددق س د لة احتجددا األش د اا ملدددة تزيددد عل د  24سدداعة دو توجيددب مددةل
كددر الوفددد أ ف د ة  24سدداعة تتدديد للشددرطة وقت د ا للتحقيددق ا ُددرم املدددع ارتكابددب مددن جانددب
الش ص املشتبب فيب وفقا لقانو العقوبات وللدستور.
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 -56وأشددادت باكسددتا بالتدددابف املت ددشة للنيددوض باللجنددة الوطنيددة حلقددوا ا نسددا وأمانددة
امل ددا ل ول سددين الن ددام القددانو والق ددائيل وحقددوا امل درأة .وتشددمال نددشه التدددابف خطددة العمددال
الوطنيددة بش د العنددف ا نسددا ل والتدددابف ات الصددلة لقددوا األش د اا ومب ا عاقددة وحقددوا
العمال املياجرينل وتدابف مكافحة الجتار بالبشر.
 -57ونند ت تيوريددة الكونغددو الددقراطيددة سيشدديال علد تددوفف املسدداكن ملواطنييددال ول سدديما
عن طريق براما ا سكا الجتمداعي الديت ددو إىل ًكد املدواطن مدن ًلادل مسدكنب ارداا.
وأشارت إىل أ تو أمانة امل ا رئاسة اللجنة الوطنية حلقوا ا نسدا أي د ا ل يكفدال اسدتقالل
نات املنسست .
ورحبىل الداةرس بقبول سيشيال التوصيات املق ادمة استعراضديا الددورمب الشدامال األول
-58
ا
بالتصددديق عل د الربوتوكددول الختيددارمب لتفاقيددة منان ددة التعددشيب وغددفه مددن ضددروب املعاملددة أو
العقوبدة القاسدية أو الالإنسددانية أو املييندةل وأعربددىل عدن أمليدا اختددا خطدوات حنددو حتقيدق لددل
اهلدو .وأشارت إىل أ التقرير األو لسيشيال إىل نة منان ة التعشيب قد ت خر تقددب ك فا.
وأبر ت أ مبادرة اتفاقية منان ة التعشيب عل استعداد ملساعدة سيشيال تلل املسائال.
 -59وأشادت جيبو بنسبة حمو األمية لد النساءل ولكنيا أعربىل عدن قلقيدا إ اء العقبدات
الجتماعيددة الدديت تواجييددا الشددابات احلوامددال سددبيال مواصددلة التعلدديم .و كددرت أ األش د اا
ومب ا عاقة ل تُتاح هلم الفرا الكافيدة للحصدول علد الرعايدة الصدحيةل واملعلومداتل والتعلديمل
والعمدال الالئددق .وأحالدىل جيبددو إىل النتيجدة الدديت توصدلىل إلييددا ندة حقددوا الطفدالل ونددي عدددم
إدماج األطفال ومب ا عاقة إدماج ا كامالا ن ام املدارو.
 -60وأشد ددادت مصد ددر بالتقد دددم احملد ددر إعمد ددال حقد ددوا الطفد ددال وامل د درأة و ومب ا عاقد ددةل و
املشدداركة السياسددية والتعلدديم والصددحة .وأشددادت بلجنددة معاندددات حقددوا ا نسددا سيشدديالل
وبتنفيددش إطددار قددانو وسياسددا بشد الجتددار بالبشددر .ورحبددىل بوضددا خطددة عمددال وطنيددة بشد
حقوا ا نسا .
 -61وأشددادت إثيوبي ددا بق ددانو ح ددر الجت ددار باألش د اال وق ددانو األغشي ددةل وق ددانو احلك ددم
احملل ددي .وأش ددارت إىل أ تق دددمي تق ددارير ع ددن تنفي ددش املعان ددداتل وإنش دداء ن ددة معان دددات حق ددوا
ا نسددا سيشدديالل رغددم مددا يواجيددب البلددد مددن مصدداعب ناتدة عددن قلددة املددال واردرباءل إةددا نددو
دليال عل اللتزام السياسي .ودعدىل إثيوبيدا اجملتمدا الددو إىل تقددمي املسداعدة املاليدة والتقنيدة إىل
سيشيال.
 -62وأشارت فيجي إىل أ سيشيالل بوصفيا دولة جزرية صغفة ناميةل تواجب حتديات فريدة
تتعلددق لقددوا ا نسددا  .و كددرت أ مددن امليددم بي دا كيددف تددنثر عواقددب تغددف املنددا عل د حقددوا
سيشدديال .وأعربددىل فيجددي عددن قلقيددا إ اء العتمدداد املفددرط عل د الحتجددا السددابق
امل دواطن
للمحاكمةل وإ اء تزايد عدد السجناء.
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 -63وأشددادت أملانيددا بسيشدديال لتعاطييددا مددا اآلليددات الدوليددة حلقددوا ا نسددا ل ولسددتعدادنا
ملواصلة حتس ا طار التشريعي حلقوا ا نسا .
ونونىل غانا بقانو عام  2014املتعلق ل ر الجتدار باألشد اال وأعربدىل عدن قلقيدا
 -64ا
أل العقوبد ددة البدنيد ددة ل ت د دزال شد ددائعة املند ددا ل واملنسسد ددات العقابيد ددة ومراكد ددز الرعايد ددة النياريد ددة
واملدارول رغم ح رنا وجب قانو الطفال.
 -65وأشددارت ندداييت إىل التقيدديم الددشا الددشمب أجرتددب سيشدديال للجنددة الوطنيددة حلقددوا ا نسددا
وألمانة امل ا هبدو حتقيق امت اهلما ملبادا باري .
 -66وند ادوه الكرسددي الرسددو بوضددا خطددة عمددال وطنيددة حلقددوا ا نسددا مددد ا د سددنواتل
املوجددب لتعزيددز التعلدديم عددن طريددق السد اتيجية املتوسددطة األجددال املتعلقددة بددالتعليم
وأشدداد بالنتمددام ا
للف ة  2017-2013وما بعدنا.
 -67وشجعىل اهلند احلكومة عل مواصلة مراجعدة مدد فعاليدة ا طدار احلدا للجندة الوطنيدة
حلقدوا ا نسددا ل ورحبددىل بدا يود الراميددة إىل الق دداء علد تدراكم الق ددايا احملدداكم .وشددجعىل
أي ا سيشديال علد مواصدلة العمدال علد تعدديال تشدريعا ا احملليدة دا يتفدق وأحكدام اتفاقيدة حقدوا
الطفالل وعل اختا أسلوب منيجي تعميم املن ور ا نسا .
-68
ورحبددىل إندونيسدديا بددا يود الراميددة إىل النيددوض باللجنددة الوطنيددة حلقددوا ا نسددا وفق د ا
ا
ملبادا باري ل وإىل وضا خطة عمال وطنية بش حقوا ا نسا  .وأقرت بالتددابف الديت اختدش ا
احلكومة ل ما تنفيش الصكوس الدولية املتعلقة لقوا ا نسا اليت ص ادقىل علييا سيشيال.
 -69وأعددرب العدراا عددن تقددديره يددود احلكومددة تنفيددش توصدديات ا ولددة األوىل .وأشددار إىل
ال حقوا ا نسا ل م ال إنشاء نة وطنية حلقوا ا نسدا
ما حققتب احلكومة من إبا ات
واعتماد اس اتيجية متوسطة األجال لقطاع التعليم للف ة .2017-2013
 -70وأشد ددارت جامايكد ددا إىل أ سيشد دديال قد ددد قطعد ددىلل مند ددش استعراضد دديا األولل أش د دواطا
إصددالح التشدريعات القائمددة و سد ادن تشدريعات جديدددة ددالت متنوعددةل و لددل بالتعدداو مددا
اجملتما املد واجملتما الدو  .وأشادت يود احلكومة التوعية سائال القتصاد األ را وتغدف
املنا ل وبارطوات اليت حققتيا سيشيال ال الطاقة املتجددة.
 -71وأشدادت ليبيددا بددالتطورات ا جيابيدة الدديت حققتيددا سيشديال منددش ا ولددة األوىل لستعراضدديا
الدددورمب الشددامالل وتشددمال إطددالا محلددة وطنيددة ملكافحدة التدددخ واعتمدداد برندداما ترتيبددات العمددال
املرنة الشمب ييدو إىل إتاحة املزيد من فرا العمال للف ات ال عيفة.
ونونىل ملديف بارتفداع مسدتو التحداا الفتيدات بدالتعليم ومسدتو حتصديلين العلمدي.
 -72ا
وش ددجعىل سيش دديال علد د اس ددتمرار تواص ددليا م ددا الش ددركاء ال دددولي ل ددن ف ددييم مفوض ددية حق ددوا
ا نسا ل من أجال احلصول عل املساعدة املالية والتقنيةل وأشادت بسيشديال لطرحيدا التحدديات
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الدديت تواجييددا الدددول ا زريددة الصددغفة الناميددة
تغف املنا .

احملافددال الدوليددةل وطرحيددا مبددادرات ملواجيددة آثددار

 -73وفيم د د ددا يتعل د د ددق بالت د د دددابف العملي د د ددة ال د د دديت تت د د ددشنا احلكوم د د ددة لتقل د د دديص م د د دددة الحتج د د ددا
السد د د ددابق للمحاكمد د د ددةل أشد د د ددار وفد د د ددد سيشد د د دديال إىل أ ارطد د د ددة الس د د د د اتيجية للجيد د د ددا الق د د د ددائي
للف د ة  2014-2010تع د و ب د ت دراكم الق ددايا ددال رئيسددي جدددير بالنتمددام .وأشددار الوفددد
حتسدن ميدم اس الصددد .فقدد ا داد عددد الق داةل وانتقلدىل احملكمدة العليدا
أي ا إىل حتقيق أوجب ا
وحمكمددة السددت ناو إىل مقددار جديدددة ً اكددن مددن اسددت دام التكنولوجيددا بصددورة أف ددال إج دراءات
البىل الق ايا وقلاص ف ات الت خر .كما أد اسدتحداث ن دام إلكد و دارة
يسر ا
احملاكمل نا ا
ت دددفق الق ددايا إىل حتس د د س ددرعة وكف دداءة إدارة ت دددفقيا .و ك ددر الوف ددد أ ن ددشه التد دددابف أدت إىل
فصال حمكمة الست ناو وحمكمة الصلد واحملكمة العليدا هنائيد ا تيدا الق دايا ا نائيدة الديت ُرفعدىل
قب ددال ع ددام  .2008وفيم ددا يتعل ددق بالق ددايا املن ددورة حاليد د ال ُرف ددا  96املائ ددة مني ددا الفد د ة م ددن
عام  2013إىل عام .2015
وردا عل د الس دنال عددن الطددرا الدديت سددلكتيا سيشدديال نف دا الق دوان احلاليددة الراميددة إىل
 -74ا
محاية النساء واألطفال من العندف املندز والعتدداءل أشدار الوفدد إىل أندب قدد ل يبلَّدت عدن حدالت
العنددف املنددز والعنددف ا نسددا ك ددف مددن األحيددا ل ونددشا مددن األمددور املنسددفة الدديت حتدددث
تيا أحناء العا  .وأضاو الوفد أ ما يدُتا ش من تددابف تشدريعية ملكافحدة العندف املندز والعندف
ا نسا جيب أ تُن افش بطريقة م ابطة ومتسقة من أجال إحدداث تغيدف .و لدل الصدددل نُ ادم
العديد ددد مد ددن أنشد ددطة التوعيد ددة والد دددورات التدريبيد ددة لفائد دددة مد ددوإفي إنفد ددا القد ددانو واألخصد ددائي
قط دداع الص ددحةل هب دددو بند داء ق دددرا م وتنمي ددة مي ددارا م التص دددمب
الجتم دداعي والع ددامل
وميز نشه احلالت ومقاضاة مرتكبييال ف الا عن توفف احلماية
حلالت العنف املنز وا نسا ل ْ
الفعالة لل حايا.
 -75و اكر الوفد بإنشاء فريق محاية الطفال داخال جيا شرطة شباط/فرباير 2015ل ونو
فريددق جديددد مكد ادرو للتصدددمب حلددالت العتددداء عل د األطفددال .وأشددار إىل أ قددانو األطفددال
ددخال الق ددايا قي ددد الن ددر م ددن أج ددال محاي ددة
د اك ددن م دددير ار دددمات الجتماعي ددة أي د دا م ددن الت د ا
األطفال عند القت اء.
 -76وفيمددا ددص الس دنال عددن التدددابف امللموسددة الدديت تت ددشنا سيشدديال لتحس د التعدديددة
وس ددائط ا ع ددالمل أف دداد الوف ددد بد د سيش دديال أج ددرت تع ددديالت أدت إىل اسف دداض كب ددف رس ددوم
رخصددة تشددغيال املنافددش ا اعيددة والتلفزيونيددة والصددحفية التجاريددة .و كددر الوفددد أ احلكومددة تواصددال
العمال عل ي ة منا من ٍ
ات لبو وتلقي وجيات الن ر امل تلفة.
 -77و كر الوفد أ احلكومة تتعامال ما مشكلة امل ددرات بد كرب قددر مدن ا ديدة .وقدال إ
احلكومددة أنش د ت وحدددة للمعا ددة مددن ا دمددا ومرك دزا صددحي ا يقدددما خدددمات إعددادة الت نيددال
ملتعدداطيي امل دددرات .وأضدداو الوفددد أ السددلطات تواصددال التنسدديق مددا الشددركاء الدددولي لتلقددي
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مزيدد مدن الدددعمل ل سديما دال بندداء قددرات املددوإف وتددريبيم .وعدالوة علد لدلل نفددشت
سيشيال قوان صارمة تتعلق بتعاطي امل درات و ريبيال ومن املمكن أ تصدر حكما بالسدجن
املنبد عل مير امل درات.
 -78وأش ددار الوف ددد إىل تواصد ددال ا ي ددود الراميد ددة إىل حتس د د سد ددبال حص ددول األش د د اا ومب
ا عاقددة عل د اردددماتل كددالتعليم والصددحة .وأشددار أي دا إىل النتيدداء مددن وضددا سياسددة وطنيددة
وخطة عمال بش ا عاقةل وإىل اعتماد سياسة شاملة عام  2014تتعلق بالتعليم والتدريبل
وإىل أ اجملل الوطا للمعوق يواصال اختا إجراءات من أجال تعميم مراعاة ا عاقة.
 -79وفيمددا يتعلددق س د لة التقددارير الدديت ت د خر تقدددديا إىل ني ددات املعانددداتل ك در الوفددد أ
حتمددال عددبء تقدددمي التقددارير ال قيددال .ورغددم لددلل
م دوارد سيشدديال حمدددودة جدددا وأ مددن الصددعب ا
قدمىل سيشيالل كما ورد البيا الستيال ل تقارير خمتلفة منش الستعراض السابق املتعلق هبا.
 -80وأش ددار الوف ددد إىل أ سيش دديال س ددتدرو بعناي ددة الربوتوك ددول الختي ددارمب لتفاقي ددة منان ددة
التعشيب لبحو إمكانية التوقيا والتصديق عليب.
 -81و كددر الوفددد أ سياسددة و ارة التعلدديم تسددمد لألميددات املرانقددات واصددلة الددشناب إىل
املدرسة أثناء احلمالل وبالعودة إلييا بعدد الدولدة .وقدال إندب دكدن لألميدات املرانقدات تلقدي دعدم
من وكالت حكومية خمتلفة من أجال مواصلة تعليمينل إ ا ما اخ لل.
 -82وأفاد الوفد ب قانو التعليم سيُعدَّل من أجال ح ر العقوبة البدنية

املدارو.

 -83وفيم ددا يتعل ددق سد د لة الني ددوض ب ددالتعليمل ك ددر الوف ددد أ السد د اتيجية املتوس ددطة األج ددال
ددخالت أو إج دراءات ات صددلة
للتعلدديم للف د ة  2017-2015تشددمال  13مكون دا رئيسدديال وتد ا
هب ددشه املكون دداتل وأ سيش دديال س ددتتلق مس دداعدة تقني ددة ومالي ددة م ددن البن ددل ال دددو لتنفي ددش تل ددل
الس اتيجية.
 -84وفيمددا يتصددال سد لة ترسددين أمانددة الشددنو ا نسددانيةل اكددر الوفددد بد هلددشه األمانددة دور
رصد وتقييم .وقال إهنا ت ا سياسات ومبادا توجيييةل وتسع إىل تعميم املن دور ا نسدا
تيددا القطاعددات .وأكددد أ احلكومددة ملتزمددة ب سددين أمانددة الشددنو ا نسددانيةل الدديت ت د ثرت سددلب ا
أي ا نا يعانيب البلد من قلة املوارد البشرية الك ف من اجملالت اليت تتطلب ومب ارربة.
 -85وأشددادت موريش دديوو ددا حتق ددق م ددن تط ددورات متع ددددةل مني ددا حتس د مص ددداقية العملي ددة
النت ابيةل ونن ت سيشديال علد بداح انت ابدات عدام  .2015كمدا أشدادت بوضدا خطدة عمدال
ونوند ددىل باملبد ددادرات الراميد ددة إىل تعزيد ددز ال دند ددار القتصد ددادمب.
وطنيد ددة بش د د حقد ددوا ا نسد ددا ل ا
وشجعىل موريشيوو سيشيال عل مواصلة جيودنا التوعية سائال حقوا العمال.
 -86ورحبددىل املكس ديل بالتقدددم الددشمب أحر تددب سيشدديال تنفيددش توصدديات ا ولددة األوىل مددن
السددتعراض الدددورمب الشددامالل ول سدديما باعتمدداد سياسددة جنسددانية وخطددة عمددال هبدددو الق دداء
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عل د عدددم املسدداواة ب د ا نس د  .وأشددادت أي د ا بالسياسددة الوطنيددة الراميددة إىل ضددما حقددوا
األش اا ومب ا عاقة.
 -87وأشددار ا ب دال األسددود إىل بواعددو القلددق الدديت أبددد ا نددة حقددوا الطفددالل واستفسددر مددن
سيشيال عن ارطدوات الديت اختدش ا حلمايدة األطفدال .وطلدب مزيددا مدن املعلومدات بشد التحقيدق
ق ددايا العن ددف املن ددز ل وبش د د اعتم دداد ق ددانو ش ددامال جي د ِّدرم حتدي دددا العن ددف املن ددز ل ددا في ددب
الغتصاب إطار الزواجل وبش أنشطة تعزيز املساعدة املقدمة لل حايا وإعادة ت نيليم.
 -88وأش دداد املغ ددرب بلجن ددة معان دددات حق ددوا ا نس ددا سيش دديال و عي ددد تنمي ددة الطفول ددة
دجا سيش دديال عل د طل ددب املس دداعدة التقني ددة للني ددوض بعم ددال اللجن ددة الوطني ددة حلق ددوا
املبك ددرة .وش د َّ
ا نسددا وحتقيددق امت اهلددا ملبددادا بدداري  .و َّ
أكددد املغددرب أمهيددة ا يددود الراميددة إىل تعزيددز املسدداواة
مكا العمال.
 -89وأشادت ناميبيا با صالحات التشريعية اليت أجر ا سيشيالل ومنيا قانو ح در الجتدار
باألش اال وقانو احليوانات واألمدن البيولدوجيل وقدانو األغشيدةل وقدانو إدارة الكدوارثل كمدا
أش ددادت ب ددارطوات املت ددشة من ددش ع ددام  2011للق دداء علد د تد دراكم الق ددايا ن ددام العدال ددة
ا نائية.
ورحبىل نولندا بإدراج موعة كبدفة مدن حقدوا املدرأة التشدريعات الوطنيدةل وبالتم يدال
-90
ا
الرفيددا املس ددتو للم درأة املنسس ددات الوطني ددةل وأعرب ددىل رغ ددم ل ددل ع ددن قلقي ددا إ اء حال ددة إنف ددا
التشريعات املتعلقة بالق اء عل العنف ا نسا .
 -91وأشددارت النيجددر بارتيدداح إىل توطيددد ا طددار التشدريعي املتعلددق باسددتقالل وسددائط ا عددالم
ورحبدىل
والبو ا اعيل وإىل ح ر الجتار باألش اال ومحاية ضحايا الجتارل وتدابف الوقايةَّ .
بإنشاء معيد لتنمية الشباب.
 -92وأشددادت نيجفيددا بددا يود الراميددة إىل تعزيددز حقددوا الطفددالل بطددرا منيددا إصددالح اللجنددة
الوطنيددة حلمايددة الطفددالل وإنشدداء فريددق مددن الشددرطة مكددرو حلمايددة األطفددالل وسددن قددانو احلكددم
احمللي لعام  2015الشمب ييدو إىل إشراس األش اا عمليات احلكم احمللي واختا القرار.
دالت محايدة حقدوا الطفدالل وتقددمي ارددمات الصدحية
ونونىل كوبا بالتقدم احملدر
َّ -93
األولية ميا السكا ل ومحاية حقوا األش اا ومب ا عاقة .وأشادت بإنشاء نة معاندات
حقوا ا نسا .
 -94وأش ددارت بنم ددا إىل أ احلكوم ددة ق ددد أنشد د تل اس ددتجابةا لتوص دديات الس ددتعراض ال دددورمب
الشددامال املتعلددق بسيشدديالل منسسددة وطنيددة حلق دوا ا نسددا ل واعتمدددت ق دوان دددو إىل تعزيددز
ومحاية حقوا ا نسا .
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ورحبددىل الفلبد بإنشدداء اللجنددة املعنيددة عاندددات حقددوا ا نسددا سيشدديال .وأعربددىل
-95
َّ
عددن قلقيددا إ اء الفتقددار الواضددد إىل اسد اتيجية لتعزيددز التعلدديمل واسددتمرار نقددص العددالج املناسددب
املقدَّم إىل األش اا ومب ا عاقة واملياجرين والالج ل ف الا عن عدم كفاية حرية التعبف.
ورحبىل الربتغال بتوجيب دعوة دائمة إىل املكلف بوليدات إطدار ا جدراءات اراصدة.
-96
َّ
وأشادت بسيشيال لن رنا إنشاء نة مش كة ب الو ارات مسنولة عن تنفيش التزاما ا الدوليدة
ميدا حقوا ا نسا  .وأعربىل الربتغدال عدن قلقيدا إ اء منشدر السدتغالل ا نسدي لألطفدالل
ا لل سياحة ا ن ما األطفال.
ورحبد ددىل السد ددنغال بإنشد دداء اللجند ددة الوطنيد ددة حلقد ددوا ا نسد ددا ل وبإنشد دداء أمان د دة امل د ددا ل
-97
َّ
وبالتصددديق عل د الربوتوكددول الختيددارمب لتفاقيددة حقددوا الطفددال بش د بيددا األطفددال واسددتغالل
األطفددال البغدداء و امل دواد ا باحيددة .ودعددىل اجملتمددا الدددو إىل تقدددمي املسدداعدة ال ددرورية إىل
سيشيال.
 -98وأش ددادت س ددنغافورة ي ددود سيش دديال ت ددوفف املي دداه النقي ددة وخ دددمات الص ددرو الص ددحي
ورحبدىل بدالتزام سيشديال بإعدادة ت نيدال ا داحن وإعدادة إدمداجيم اجملتمدا
ميا سدكا البلددل َّ
ملساعد م عل اكتساب ميدارات مينيدة واحلصدول علد عمدال عدن طريدق الدرباما الوطنيدة املنشد ة
هلشا الغرض.
 -99وأعربددىل سددلوفينيا عددن قلقيددا إ اء قددانو الطفددال الددشمب يُدواءم بعددد علد حنددو كامددال مددا
أحكام التفاقيةل وإ اء عدم اتابداع أسدلوب شدامال ومنيجدي تعمديم املن دور ا نسدا  .وأعربدىل
عن أسفيا إ اء التقارير اليت تفيد باستمرار القوالب النمطية املتعلقة بددور املدرأة والرجدال األسدرة
و اجملتما.
 -100وأشادت جنوب أفريقيا ا أبدتب سيشديال مدن إرادة سياسدية و دا بشلتدب مدن جيدود لتعزيدز
ومحاية حقوا ا نسدا البلددل دا لدل اعتمداد عددة تددابف تشدريعية ومنسسديةل ف دالا عدن
التم يال امللحو للمرأة ني ات اختا القرار وإطالا براما ا سكا واس اتيجية التعليم.
 -101وأشددادت إسددبانيا بسيشدديال لتصددديقيا عل د اتفاقيددة الق دداء عل د تيددا أشددكال التمييددز
ض ددد امل درأة وبروتوكوهل ددا الختي ددارمبل وفق د ا للتوص ددية ال دديت ق دددمتيا إس ددبانيا الس ددتعراض الس ددابقل
وأ اقرت أي د ا بالتقددم احملدر محايدة حقدوا األشد اا ومب ا عاقدة وبإنشداء لد وطدا يُعد
بتلل املس لة.
 -102وأشددادت توغددو بعددزم سيشدديال مكافحددة الجتددار باألش د اال وبإنشددائيا اللجنددة الوطنيددة
ورحبىل با يود املبشولة صالح الن ام الق ائي من أجال تعزيز كفاءتب.
حلماية الطفالَّ .
 -103وأشدادت ترينيددداد وتوبدداغو بسيشدديال لسدنِّيا عددة تشدريعات وملراجعتيددا سياسددات تتعلددقل
م الال بنماء الطفولة املبكرةل والتعليم ا امعيل والعمالل والصحة .وأضافىل أ الرباما الرامية إىل
إعادة الت نيال وحتقيق املصاحلة وإعادة الندماج تما سيشيال م الية.
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 -104وإ أحاطىل تركيا علم ا ب سيشيال وقَّعىل بالفعال عددة اتفاقدات دوليدة بشد مكافحدة
دجعىل حكومددة سيشدديال عل د البدددء عمليددة سددن قددانو إنشدداء نددة مسددتقلة
الفسددادل فإهنددا شد َّ
ملكافح ددة الفس دداد .وأش ددادت بسيش دديال لتوجييي ددا دع ددوة دائم ددة إىل املكلف د د بولي ددات إط ددار
ا جراءات اراصة.
 -105وأعرب ددىل أوكراني ددا ع ددن س ددرورنا أل النت اب ددات الرئاس ددية لع ددام  2015ج ددرت من ددا
ونوندىل بدالتطورات ا جيابيدة
نادا وسلميل وأل احلقوا األساسية للناخب ح يىل بالح امَّ .
الت التعليم وا عالم واألمن.
اليت شيد ا العملية التشريعيةل ل سيما اعتماد قوان
ورحبددىل إيطالي ددال إدراك د ا مني ددا لت د ثف تغ ددف املن ددا عل د الدددول ا زري ددة الص ددغفة النامي ددةل
َّ -106
رحب ددىل بق درار التوس ددا الت دددرجيي
بال دددور القي ددادمب للحكوم ددة و يودن ددا تل ددل املس د لةل كم ددا ا
است دام مصادر الطاقة املتجددة .وأشادت بالنتمام الشمب حت بب حقوا املرأة والطفال.
 -107وأشددادت فرنسددا بسددن قددانو ح ددر الجتددار باألشد اا عددام 2014ل وبالتصددديق علد
الربوتوكول الختيارمب لتفاقية حقوا الطفال بش بيا األطفال واستغالل األطفال البغاء و
املواد ا باحية.
 -108وأجدداب وف ددد سيش دديال عل د الس دنال املق دددم س ددلفا ع ددن ا ب ددا ات ال دديت حققتي ددا اللجن ددة
الوطني ددة حلماي ددة الطف ددال فيم ددا يتعل ددق بتحس د ن ددام محاي ددة األطف ددال وامل درانق ل وإص ددالح ق ددانو
التعل دديم فيم ددا ددص العقوب ددة البدني ددة .وبد د َّ الوف ددد أ اللجن ددة الوطني ددة حلماي ددة الطف ددال أُنشد د ىل
ع ددام  2005وج ددب ق ددانو الطف ددال بص ددفتيا ني ددة استش ددارية يلتق ددي إطارن ددا تي ددا أص ددحاب
املصلحة لق اح سياسات وتقددمي املشدورة للحكومدة بشد تيدا املسدائال املتعلقدة لمايدة الطفدال.
وأشددار الوفددد إىل أ اللجنددة قامددىلل منددش إنشددائيال بتنسدديق ا ج دراءات الراميددة إىل إدراج أحكددام
اتفاقيددة حقددوا الطفددال القددانو احمللدديل وإجددا ة التقددارير املقدمددة إىل نددة حقددوا الطفددال .و كددر
الوفد أ قانو التعليم قيد ا صالحل ودر بالعمليات ال رورية لعتماده من جانب احلكومة.
 -109وردا علد السدنال املتعلددق بددالقوان الدديت ُسدنَّىل أو احلمددالت الدديت أُطلقددىل أو السياسددات
اليت ُوضعىلل منش ا ولة السابقةل هبددو حتقيدق تكدافن الفدرا بد ا نسد واملسداواة بينيمدا
ارطددط ا ةائيددة الوطنيددة األخددر مددن عدمددبل
األجددورل واملتعلددق أي دا بددإدراج من ددور جنسددا
أشار الوفد إىل أ سياسة التوإيف الوطنية لعام  2014تسدتيدو تعزيدز املسداواة بد ا نسد ل
ووضددا آليددات تكفددال املعاملددة املتسدداوية والعادل ددة للرجددال والنسدداء عل د الس دواء .وقددال الوف ددد إ
ارطددط ا ةائيددة الوطنيددة عمد يدال ل ينقطددا د بددعم الفريددق الددوطا
تعمدديم املن ددور ا نسددا
دارة الشددنو ا نسددانية .و كددر الوفددد أ مددن املتوقددا إطددالا السياسددة الوطنيددة املتعلقددة بدداملرأة
الربا األول من العام.
 -110وردا عل د الس دنال املقدددم سددلفا بش د ا يددود املبشولددة لتحس د قدددرات ق دوات الشددرطة
واألمن الوطا فيما يتعلق لقدوا ا نسدا ل أشدار الوفدد إىل إدراج وحددات تدريبيدة بشد حقدوا
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مقررات أكاددية الشرطة .كما قُدِّم تددريب مت صدصل
ا نسا وأحكام القانو ا نسا
مس ددائال م ددال العن ددف ا نس ددا والجت ددار باألش د د اال إىل م د دوإفي إنف ددا الق ددانو الع ددامل
ارطددوط األماميددة .وأضدداو الوفددد أنددبل إطددار جيددود مكافحددة القرصددنة والقددبض علد القراصددنة
الص ددومالي وحمد دداكمتيمل قُد دددمىل دورات تدريبي ددة إىل ق د دوات الد دددفاع سيش دديال لبند دداء قد دددرا ال
حسنىل بشلل ميارات قوات األمن الوطا معاملة القراصنة املعتقل بطريقة حت م عل حندو
فت َّ
كامال حقوا ا نسا .
 -111وأجدداب الوفددد ع ددن الس دنال املق دددم سددلف ا واملتعل ددق بتنفيددش التوص ددية السددابقة الص ددادرة
عددام  2011بش د تددوفف ميدداه الشددرب النقيددة وخدددمات الصددرو الصددحيل واحلالددة الراننددة لتلددل
اردددمات .وأشددار نددشا الصدددد إىل أ  93املائددة مددن األسددر املعيشددية سيشدديال صددلو
منددش عددام  2010عل د امليدداه املعا دةل وأ مرافددق الصددرو الصددحي متددوفرة لد د  97املائددة مددن
السددكا  .وأضدداو الوفددد أ شددركة املرافددق العامددة سيشدديال تواصددال العمددال علد ضددما حصددول
تي ددا الس ددكا علد د مي دداه الش ددرب النقي ددة وخ دددمات الص ددرو الص ددحي .وفيم ددا يتعل ددق بالص ددرو
الصددحيل جيددرمب جتديددد شددبكات الصددرو الصددحي املوجددودةل وتوجددد خطددط لتوسدديا نطدداا تلددل
الشبكات.
 -112وأش ددار الوف ددد إىل أ احلكوم ددة تن ددر أحك ددام تع ددديالت كمب ددال واآلث ددار امل تب ددة عل د
تنفيشنال بغية حتديد موقف سيشيال من التصديق علييا.
 -113و كددر الوفددد أ سيشدديال تعكددف عل د وضددا تشدريا خدداا ملواجيددة العنددف املنددز ل وأ
قانو العقوبات ُجيِّرم بالفعال العتداء ا نسي أو الغتصاب.

 -114وفيمددا يتعلددق لمايددة حقددوا األطفددالل َّكددر الوفددد ددا أشددار إليددب وقددىل سددابقل ونددو:
إنشاء فريق جديد من الشدرطة حلمايدة األطفدال مك َّدرو للتصددمب حلدالت العتدداء علد أطفدالل
وأ بإمكا مدير اردمات الجتماعية التدخال الق ايا قيد الن ر من أجال محاية األطفال.
 -115وأشار الوفد إىل اعتماد سياسة صحية وطنيدة عدام 2015ل ووضدا خطدة اسد اتيجية
وطنيددة بش د الصددحة .وقدددَّم الوفددد شددكره أي د ا لكوبددا ملددا قدمتددب مددن مسدداعدة تقنيددة إىل قطدداع
الصحة الوطا.
 -116و َّ
أكددد الوفددد أ لددد سيشدديال نددة مش د كة بد الددو ارات معنيددة لقددوا ا نسددا تددندمب
دورا صياغة التقارير املقدمة إىل ني ات املعاندات.
 -117وأشار الوفد إىل أ سيشيال صدَّقىل عل اتفاقية حقوا األش اا ومب ا عاقةل وأهنا
جترمب مشاورات من أجال التصديق عل الربوتوكول الختيارمب لالتفاقية.
 -118وفيمددا يتعلددق سد لة الت قيددف ددال حقددوا ا نسددا ل كددر الوفددد أ طددالب املدددارو
ال انويددة يتلقددو دروس دا عددن احلقددوا احلريددات املكفولددة هلددمل ومنيددا احلقددوا واحلريددات املنصددوا
علييددا الفصددال ال الددو مددن الدسددتور  -ونددو مي دداا سيشدديال بش د حقددوا ا نسددا واحلريددات
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األساسددية .وأُدرج دىل أي د ا مددادة ال بيددة عل د املواطنددة املقددررات الدراسددية للمدددارو البتدائيددةل
ال دديت تتط ددرا ملس ددائال حق ددوا ا نس ددا  .وأض دداو الوف ددد أ م ددن املتوق ددا أ تت ددمن خط ددة العم ددال
الوطنيددة بشد حقددوا ا نسددا ل الدديت تعكددف احلكومددة علد إعدددادنال خارطددة طريددق للت قيددف
ال حقوا ا نسا .
 -119و ارتامل كر الوفد أ حكومة سيشيال ستدرو بانتمدام بدال ٍت التوصديات الديت تلقتيدا
أثناء الستعراضل وأهنا تتطلا إىل إبال آرائيا إىل أمانة الستعراض الدورمب الشدامال وإىل اللجندة
ال الثيددة الوقددىل املناسددب .وكددرر الوفددد مناشدددة البلددد املسدداعدة ددا حقددوا ا نسددا وتغددف
املنا  .و سياا ا شارة إىل عدم كفاية ا جراءات املت شة ملنا وختفيف حتات كوكدب األرضل
دعا الوفد الدول واملن مات املشاركة الدورة إىل طرح جدول األعمال نشا تيا احملافال من
أجال محاية حق مواطا سيشيال الوجود حاضرا ومستقبالا.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -120ستدرس سيشيل التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليها في الوقت المناسب قبلل
حللو موعلد اللدورة الثانيلة والثالثلين لمجللس حقلوق اإلنسلان المقلرر عقلدرا فلي حزيلران/
يونيه :2016
 1-120التص للديق عل للل جمي للو الص للعوق الدولي للة المتعلق للة بحق للوق اإلنس للان
(العراق)؛
 2-120االنض للمام ف للي أق للرل وق للت ممع للن لل للل الص للعوق الدولي للة المتعلق للة
بحقوق اإلنسان ،التي ليست طرفا فيها بعد (أوروغواي)؛
 3-120تسل لريو العملي للات المحلي للة ف للي سيش لليل الرامي للة لل للل التص للديق عل للل
المعاردات الدولية لحقوق اإلنسان (الفلبين)؛

 4-120مواصلة الجهود المتعلقة بالتصديق علل المعاردات األساسية لحقلوق
اإلنسلان وتنفيلارا ،ومواصللة ترلوير اإلطلار المسسسلي اللاللم لتنفيلا معلايير حقللوق
اإلنسان المدرجة في راه المعاردات (سلوفينيا)؛
 5-120التصللديق علللل البروتواللو اال تيللاري الملحللق بالعهللد الللدولي ال للا
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (البرتغا )؛
 6-120التص للديق عل للل العه للد ال للدولي ال للا
(بنن)؛

ب للالحقوق المدني للة والسياس للية

__________

**
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 7-120التصديق علل اتفاقية منارضة التعايب وغيلره ملن ضلرول المعامللة أو
العقوبة القاسية أو الاللنسانية أو المهينة ،وعلل بروتواولها اال تياري (السنغا )؛
 8-120التصلديق عللل البروتوالو اال تيلاري التفاقيلة منارضلة التعلايب وغيلره
من ضرول المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاللنسانية أو المهينة (البرتغا ) (بنملا)
(ترايا) (الجبل األسود) (شيلي) (المغرل)؛
 9-120التوقي ل للو والتص ل للديق عل ل للل البروتوا ل للو اال تي ل للاري التفاقي ل للة منارض ل للة
التعايب وغيلره ملن ضلرول المعامللة أو العقوبلة القاسلية أو الاللنسلانية أو المهينلة
(لسبانيا) (اابو فيردي)؛
 10-120تعثي للف جهودر للا م للن أج للل التص للديق عل للل البروتوا للو اال تي للاري
التفاقي للة منارض للة التع للايب وغي للره م للن ض للرول المعامل للة أو العقوب للة القاس للية أو
الاللنسانية أو المهينة (الدانمرق)؛
 11-120االنضمام للل البروتواو اال تياري التفاقية منارضلة التعلايب وغيلره
من ضرول المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاللنسانية أو المهينة (فرنسا)؛
 12-120التصديق علل اتفاقية حقوق الرفل (بنن)؛
 13-120التصديق عللل البروتوالو اال تيلاري التفاقيلة حقلوق الرفلل المتعللق
بإجراء تقديم البالغات (البرتغا ) (بوروندي) (شيلي)؛
 14-120التصللديق علللل اتفاقيللة حقللوق األشل ا
عليها في عام ( 2007السنغا )؛

وي اإلعاقللة ،التللي وقعللت

 15-120التصديق علل البروتواو اال تياري التفاقية حقلوق األشل ا
اإلعاقة (شيلي)؛

وي

 16-120النظ للر فل للي التصل للديق علل للل البروتوال للو اال تيل للاري التفاقيل للة حقل للوق
األش ا وي اإلعاقة (غانا)؛
 17-120النظلر فللي التصللديق عللل االتفاقيللة الدوليللة لحمايلة جميللو األشل ا
من اال تفاء القسري (غانا) (النيجر)؛
 18-120التصل للديق علل للل االتفاقيل للة الدوليل للة لحمايل للة جميل للو األش ل ل ا
اال تفاء القسري (األرجنتين) (الجبل األسود) (شيلي)؛

مل للن

 19-120التصللديق ،فللي أقللرل وقللت ممعللن ،علللل االتفاقيللة الدوليللة لحمايللة
جميو األش ا من اال تفاء القسري (ألمانيا)؛
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 20-120التوقيللو والتصللديق علللل االتفاقيللة الدوليللة لحمايللة جميللو األش ل ا
من اال تفاء القسري (اابو فيردي)؛
 21-120تسل ل لريو لجل ل لراء التص ل للديق عل ل للل االتفاقي ل للة الدولي ل للة لحماي ل للة جمي ل للو
األش ا من اال تفاء القسري (توغو)؛
 22-120االنضمام للل االتفاقية الدولية لحماية جميو األش ا
القسري (فرنسا)؛

من اال تفاء

 23-120التصديق علل معاردة تجارة األسلحة (بوروندي)؛
 24-120التصديق علل االتفاقيلة المتعلقلة بوضلو األشل ا
(شيلي)؛

علديمي الجنسلية

 25-120تع للديل التشل لريعات الوطني للة ،ال س لليما التشل لريعات المتعلق للة بحق للوق
اإلنسان ،بما يتفق والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (الفلبين)؛
 26-120سن تشريو لمعافحة العنف المنزلي (ملديف)؛
 27-120التجريم العامل للعنف المنزلي علل النساء واألطفا  ،بملا فلي لل
االغتصال في لطار الزواج ،وضمان محاامة مرتعبي رلاه األفعلا أملام المحلاام
الجنائية ال محعمة األسرة (لامبيا)؛
 28-120اعتمللاد قللانون معافحللة العنللف المنزلللي ،وضللمان تللوفير مللا يعفللي مللن
الموارد والتدريب للموظفين المعنيين بمسائل العنف الجنساني (أستراليا)؛
 29-120ضلمان مشلاراة المجتملو الملدني فللي صلياغة أي قلانون جديلد بشل ن
العنف المنزلي (ليراليا)؛
 30-120اعتمللاد تش لريعات وتللدابير محللددة فللي لطللار ال رللة الوطنيللة لحقللوق
اإلنس للان ،للمس للاعدة ف للي من للو العن للف المنزل للي عل للل النس للاء ومحاام للة مرتعبي لله
ومعاقبتهم ،واال لنهاء التمييز في حق النساء في المجتمو (لسبانيا)؛
 31-120مواصللة ات للا تلدابير لمعافحللة العنلف الجنسللاني ،وات لا مزيللد مللن
الت للدابير لض للمان التنفي للا الفع للا للق للوانين الت للي ت للوفر الحماي للة م للن ر للاا العن للف
(ناميبيا)؛
 32-120ات للا ت للدابير لض للمان اإلنفللا العام للل للق للوانين القائمللة الت للي تج للرم
االغتصال والعنف المنزلي ،ولجراء تحقيقات شاملة في رلاه الحلاالت ومحااملة
الضالعين فيها وفق ا لهاه القوانين (الواليات المتحدة األمريعية)؛
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 33-120اعتماد استراتيجية شاملة لمعافحة العنف علل المرأة ،وقانون شامل
بش ن العنف علل المرأة ،يجرمان تحديدا العنف المنزلي (ترايا)؛

 34-120تنفي لا تللدابير لتعزيللز لنفللا القللوانين التللي تجللرم االغتصللال والعنللف
المنزلي ،بررق منها التحقيق المستفيض في جميو أفعا العنف التلي تُرتعلب فلي
حق نساء ومقاضاة مرتعبيها ،وتقديم التدريب للل موظفي لنفا القانون (اندا)؛

 35-120تع للديل الق للانون الجن للائي لرف للو س للن المس للسولية الجنائي للة بم للا يتف للق
والمعايير الدولية (شيلي)؛
 36-120لصل للالا نظل للام قضل للاء األحل للداو ،ورفل للو سل للن المسل للسولية الجنائيل للة،
القصر المحتجزين في مرااز االحتجال (المعسي )؛
وضمان سالمة َّ
 37-120مراجعللة قللانون العقوبللات لتعللديل سللن المسللسولية الجنائيللة بمللا يتفللق
والمعايير الدولية ات الصلة (فرنسا)؛
 38-120رف للو س للن المس للسولية الجنائي للة وفقل لا للتعلي للق الع للام رق للم  10للجن للة
حقوق الرفل (أوروغواي)؛
 39-120مواص ل لللة س ل للن تشل ل لريعات مح ل للددة لتنفي ل للا اتفاقي ل للة حق ل للوق الرف ل للل
(بااستان)؛
 40-120تعللديل القللوانين التللي قللد تتعللارض مللو أحعللام اتفاقيللة حقللوق الرفللل
(بنما)؛
 41-120الحظ للر الق للانوني لم تل للف أش للعا العن للف عل للل الرف للل ف للي جمي للو
األوساط (أوارانيا)؛
 42-120الحظر الصريح إلنزا العقوبة البدنية باألطفلا فلي جميلو األوسلاط،
بم للا فيه للا المن للز  ،والمسسس للات العقابي للة ،والم للدارس ،ومراا للز الرعاي للة النهاري للة،
واال ات ا روات ملن أجلل للغلاء الحلق يفلي لنلزا عقوبلة مناسلبةي فلي قلانون
للغاء صريح ا (غانا)؛
الرفل ا

 43-120ضمان لدراج نصو في التشريعات الوطنية تحظر صراحةا لنزا أي
لقصلر سلواء فلي المنلز أو مرافلق رعايلة الرفلل
شعل من أشعا العقوبة البدنيلة با َّ
أو المدارس أو مرااز التعليم بصورة عامة (أوروغواي)؛
 44-120تج ل لريم اسل للتغال الفتيل للان والفتيل للات وسل للياحة الجل للنس مل للو أطفل للا ،
ومقاضاة مرتعبي راه األفعا في قراع السفر والسياحة ،وفرض عقوبات مشددة
عليهم (لامبيا)؛
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 45-120اعتمللاد تشلريو شللامل لمعافحللة التمييللز ،بمللا فيله التمييللز القللائم علللل
أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (رولندا)؛
 46-120تعزيللز اإلطللار القللانوني ي الصلللة مللن أجللل معافحللة التمييللز القللائم
علل أساس الميل الجنسي (ليراليا)؛
 47-120تنفيا التزامهلا بإلغلاء الملادة  151ملن قلانون العقوبلات بهلد لنهلاء
تج لريم العالقللات الجنسللية المثليللة (المملعللة المتحللدة لبريرانيللا العظمللل وآيرلنللدا
الشمالية)؛
 48-120للغللاء القللوانين التللي تجللرم العالقللات الجنسللية المثليللة بالتراضللي بللين
البالغين (أستراليا)؛
 49-120للغللاء األحعللام التللي تجللرم العالقللات الجنسللية المثليللة بللين البللالغين
المتراضل للين ،واحت ل لرام مبل للدأي المسل للاواة وعل للدم التمييل للز بل للين جميل للو األش ل ل ا
(فرنسا)؛
 50-120لنه للاء تجل لريم العالق للات الجنس للية المثلي للة ب للين الب للالغين المتراض للين،
وتعزيز التشريعات التي تعاقب علل جميلو أشلعا التمييلز ،بملا فيله التمييلز القلائم
علل أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (شيلي)؛
 51-120الحظللر الص لريح للتمييللز القللائم علللل أسللاس الميللل الجنسللي والهويللة
الجنسل للانية ،ولنهل للاء تج ل لريم السل لللوق الجنسل للي المثلل للي بل للين البل للالغين المتراضل للين
(اندا)؛
 52-120ضلمان تمتللو المثليلات والمثليللين ومزدوجلي الميللل الجنسلي ومغللايري
الهويل للة الجنسل للانية وحل للاملي صل للفات الجنسل للين ،تمتع ل لا ال للامالا ،بحقل للوق اإلنسل للان
المعفولة لهم ،علل قدم المساواة مو غيررم ،و ل بإلغاء المعلايير التلي تجلرمهم
وت ِ
صمهم (األرجنتين)؛
 53-120للغاء األحعام القانونية الوطنية التي تميز في حق المثليات والمثليين
ومزدوجللي الميللل الجنسللي ومغللايري الهويللة الجنسللانية ،ولنهللاء تج لريم العالقللات
الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين (ألمانيا)؛
 54-120تعزيل للز التل للدابير التش ل لريعية والسياسل للاتية والمسسسل للية مل للن أجل للل منل للو
ومعافحللة االتجللار بالبشللر ومعاقبللة مرتعبيلله؛ وضللمان تحديللد الضللحايا وتللوعيتهم
بحقوقهم ولحالتهم للل ال دمات المناسبة (اندا)؛
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 55-120تعديل قانون النظام العام بهد السماا بحرية التجمو وللالة القيلود
المفروضللة علللل حريللة الصللحافة ،و ل ل بت فيللف قللوانين التشللهير التللي قللد تعللوق
عمل الصحفيين (أستراليا)؛
 56-120تع للديل أحعل للام القل للانون المل للدني المتعلق للة بالتشل للهير لمواءمتهل للا مل للو
المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والرأي (بوتسوانا)؛
 57-120مراجعل للة تش ل لريعاتها بهل للد حمايل للة وتعزيل للز الحل للق فل للي حريل للة ال ل لرأي
والتعبيلر ،بمللا فللي لل علللل اإلنترنللت ،واللال بهللد تللوفير الحمايللة للصللحفيين
من مضايقة الشرطة والسلرات األ رى لهم (البراليل)؛
 58-120لصدار قانون بش ن حرية الصحافة (العراق)؛
 59-120ت صيص مزيد ملن الملوارد لهيتاتهلا الوطنيلة المعنيلة بحقلوق اإلنسلان
بما يعفل فعالية أدائها وفقا للمعايير الدولية (ترايا)؛
 60-120ض للمان امتث للا اللجن للة الوطني للة لحق للوق اإلنس للان لمب للاد ب للاريس،
واالستقاللية العاملة ألمانة المظلالم (المملعلة المتحلدة لبريرانيلا العظملل وأيرلنلدا
الشمالية)؛
 61-120تزويللد اللجنللة الوطنيللة لحقللوق اإلنسللان بجميللو المللوارد الاللمللة مللن
أجل تحقيق امتثالها العامل لمباد باريس (المراز ألف) (البرتغا )؛
 62-120تسل لريو العملي للة الرارن للة الرامي للة لل للل تعزي للز اللجن للة الوطني للة لحق للوق
اإلنسان وللل تحقيق امتثالها العامل لمباد باريس (لمبابوي)؛
 63-120ت صيص موارد اافية للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان (الجزائر)؛
 64-120اس للتعما عملي للة جع للل المسسس للة الوطني للة لحق للوق اإلنس للان تمتث للل
لمباد باريس ،وت صيص موارد اافية لها (اابو فيردي)؛
 65-120مواصلللة ال رللوات القانونيللة والمسسسللية الضللرورية إلصللالا اللجنللة
الوطنية لحقوق اإلنسان بحيث تستجيب لمباد باريس (ألمانيا)؛
 66-120مواص لللة جهودر للا الرامي للة لل للل تعزي للز عم للل اللجن للة الوطني للة لحق للوق
اإلنسان ،ولنشاء آلية مرازية للتثقيف في مجا حقوق اإلنسان (ليبيا)؛
 67-120تللوفير جميللو المللوارد الضللرورية للجنللة الوطنيللة لحقللوق اإلنسللان ،بمللا
فيها الموارد المالية والبشرية ،من أجل تحسين أنشرتها (موريشيوس)؛
 68-120ضللمان اسللتقاللية وفعاليللة اللجنللة الوطنيللة لحقللوق اإلنسللان ،ال سلليما
بت صيص موارد اافية لها ،من أجل تحقيق امتثالها لمباد باريس (فرنسا)؛
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 69-120اإلس ل لراع بمراجعل للة فعاليل للة اإلطل للار ال ل لرارن لمعتل للب اللجنل للة الوطنيل للة
لحقوق اإلنسان وأمانة المظالم (لثيوبيا)؛
 70-120ات ا روات نحو فصل أمانة المظلالم علن اللجنلة الوطنيلة لحقلوق
اإلنسان (جمهورية العونغو الديمقراطية)؛
 71-120المحافظة علل االستقال المسسسي لعل من أمانة المظلالم واللجنلة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،وتوطيد راا االستقال (المعسي )؛
 72-120تسريو عملية وضو رة عمل وطنية مسية بش ن حقلوق اإلنسلان،
وتنفيارا في وقت مبعر (الصين)؛
 73-120اسل للتعما رل للة العمل للل الوطنيل للة ال مسل للية الرارنل للة بش ل ل ن حقل للوق
اإلنسان ولنشاء اآلليات الضرورية لتنفيارا (لثيوبيا)؛
 74-120القيام بعل ما رو ضروري لمواصلة تعزيز وحماية الحريات األساسلية
وحقوق اإلنسان المعفولة لجميو مواطنيها (نيجيريا)؛
 75-120مواصلللة تعزيللز تللدابير حمايللة ودعللم األسللرة بوصللفها اللبنللة الربيعيللة
واألساسية للمجتمو (مصر)؛
 76-120ضمان أن يتناو التثقيف والتدريب في مجلا حقلوق اإلنسلان أيضل ا
حقوق الرفل وحقوق المرأة ،برريقة شاملة ومنهجية (سلوفينيا)؛
 77-120االنتهلاء ملن وضلو مشلروع السياسلة الوطنيلة للاء المسلائل الجنسلانية
و رة عملها (ترايا)؛
 78-120االنتهللاء مللن وضللو السياسللة الوطنيللة للاء المسللائل الجنسللانية و رللة
عملها ،من أجل مواصلة تعزيز حقوق المرأة وتهيتة بيتة ممعنة لها (ليراليا)؛
 79-120وضلو اسلتراتيجية وطنيلة شلاملة لمنللو ومواجهلة جميلو أشلعا العنللف
ولساءة المعاملة ضد األطفا (ترايا)؛
 80-120النظللر فللي لنشللاء آليللة تنسلليق بللين الجهللات المعنيللة المسللسولة عللن
لعمللا حقللوق الرف لل مللن أجللل تللوفير الحمايللة المثلللل للرفللل (اإلمللارات العربيللة
المتحدة)؛
 81-120تشللجيو مشللاراة األطفللا فللي جميللو الب لرامل والمبللادرات المتعلقللة
بهم ،الما أمعن ل (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 82-120ات ا تدابير فعالة من أجل التنفيلا العاملل ل رتهلا اإلطاريلة الوطنيلة
لمعافحللة الم للدرات للفتللرة  ،2018-2014م للن أجللل تقل لليص الرلللب عل للل
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الم للدرات مللن فتللات السللعان األشللد ضللعف ا ،أي األطفللا والشللبال (جمهوريللة
العونغو الديمقراطية)؛
 83-120ضمان تنفيلا رلة البللد الوطنيلة الرئيسلية لمعافحلة الم لدرات بغيلة
مواجهة االنتشار الواسو الستهالق الم درات (جنول أفريقيا)؛
 84-120تعزيللز الجهللود الوطنيللة الراميللة للللل معافحللة جميللو أشللعا االتجللار
بالبشر (مصر)؛
 85-120ضللمان التنفيللا النللاجح ل رللة عملهللا الوطنيللة ولطاررللا االسللتراتيجي
بش ن االتجار باألش ا (نيجيريا)؛
 86-120ضللمان التنفيللا الفعللا لقللانون حظللر االتجللار باألش ل ا مللن أجللل
معافحللة االتجللار بالبشللر ،و ل ل بجمللو البيانللات وتحسللين التللدريب المقللدم للللل
ضللباط الشللرطة وغيللررم مللن مللوظفي لنفللا القللانون ،وتعزيللز آليللات التحقيللق فللي
جرائم االتجار ومحاامة مرتعبيه ومعاقبتهم (سلوفينيا)؛
 87-120مواصلة وتعزيز جهودرلا الراميلة لللل التنفيلا العاملل التفاقيلة منارضلة
التعايب وغيره من ضرول المعاملة أو العقوبلة القاسلية أو الاللنسلانية أو المهينلة،
واالتفاقيل للة الدوليل للة لحمايل للة حقل للوق جميل للو العمل للا المهل للاجرين وأف ل لراد أسل للررم
(لندونيسيا)؛
 88-120مواص لللة الجه للود الرامي للة لل للل تحس للين التثقي للف ف للي مج للا حق للوق
اإلنسان ،بما في ل تقديم التدريب للل القراع العام وبناء قدراته (مصر)؛
 89-120لشل لراق المجتم للو الم للدني أاث للر ف للي تعزي للز وحماي للة حق للوق اإلنس للان
بصفته شريعا للحعومة (لندونيسيا)؛
 90-120مواصلللة تعاونهللا مللو األمللم المتحللدة مللن أجللل تحسللين وتيللرة تقللديم
تقارير حقوق اإلنسان (جامايعا)؛
 91-120اإلسراع بتقديم التقارير للل ريتات المعاردات (تشاد)؛
 92-120ات ل للا الت ل للدابير الاللم ل للة لتق ل للديم التق ل للارير المتل ل ل رة لل ل للل ريت ل للات
المعاردات (توغو)؛
 93-120تسللليم تقريررللا األولللي للللل لجنللة منارضللة التعللايب فللي أقللرل وقللت
ممعن (الدانمرق)؛
 94-120المسارعة للل تنفيا توصيات ريتات المعاردات (سلوفينيا)؛

26

GE.16-05783

A/HRC/32/13

 95-120ات للا ال رللوات الضللرورية العتمللاد اسللتراتيجية شللاملة تتنللاو جميللو
أشعا التمييز (أوارانيا)؛
 96-120حظللر التمييللز القللائم علللل نللوع الجللنس ،واإلعاقللة ،واألصللل العرقللي،
واألسللبال االجتماعيللة  -االقتصللادية ،واعتمللاد اسللتراتيجية شللاملة للقضللاء علللل
جميو أشعا التمييز (بنما)؛
 97-120مواصلللة ات للا تللدابير لزيللادة مشللاراة الم لرأة فللي جميللو المجللاالت
االجتماعيللة واالقتصللادية فللي سيشلليل ،ومواصلللة تنفيللا اللللوائح التنظيميللة مللن أجللل
لنهاء جميو أشعا التمييز في حق المرأة (بااستان)؛
 98-120ات للا ت للدابير لحماي للة حق للوق غي للر الم للواطنين والعم للا المه للاجرين،
وللقضاء علل التمييز في حقهم في جميو المجاالت (المعسي )؛
 99-120ات ا تدابير أفضل بش ن التمييز في حق المهاجرين وغير المواطنين
(نيجيريا)؛
 100-120ضل للمان حمايل للة أطفل للا العمل للا المهل للاجرين مل للن انعل للدام الجنسل للية
(أوارانيا)؛
 101-120ات ا التدابير المناسبة لتيسير جمو شمل أسلر العملا المهلاجرين
وأفراد أسررم (أوارانيا)؛
 102-120مواص لللة معافح للة جمي للو أش للعا التميي للز ال للاي يم للس األقلي للات
الدينية (أنغوال)؛
 103-120ضللرورة تقللديم تللدريب للزامللي لضللباط الشللرطة فللي مجللا حقللوق
اإلنسان (لامبيا)؛
 104-120تلوفير الملوارد العافيلة وتقلديم التلدريب ،بملا فلي لل لللل مللوظفي
لنف للا القل لانون ،لض للمان وج للود مسسس للات فعال للة تمتث للل لمع للايير وقواع للد حق للوق
اإلنسان (أستراليا)؛
 105-120مراجع للة األوض للاع ف للي س للجونها ف للي ض للوء قواع للد األم للم المتح للدة
النمو جيللة الللدنيا لمعاملللة السللجناء ،وتنفيللا نتللائل رللاا االسللتعراض قبللل الجولللة
الثالثة من االستعراض الدوري الشامل المتعلق بها (فيجي)؛
 106-120مواصلة الجهود الرامية للل الحد من االحتجال السابق للمحااملة،
و ل بتوسيو نراق تنفيا برنامل لعادة ت ريل السجناء في جزيلرة الوتيفي ليشلمل
المستوى الوطني (رايتي)؛
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 107-120تحسين يبرنامل فينيعسي لتيسير لدملاج النسلاء فلي المجتملو بعلد
روجهن من السجون (رايتي)؛
 108-120تعزيز الجهود الراميلة لللل لعلادة ت ريلل الجلانحين ولعلادة لدملاجهم
في المجتمو ،بررق منها تقديم برامل التثقيف الرسمية في السجون (سنغافورة)؛
 109-120ات للا تللدابير عمليللة لمعافحللة العنللف المنزلللي ،ومقاضللاة الجنللاة،
وحمايللة الضللحايا مللن رللاه الممارسللات ،واللال تحسللين فعاليللة وتمويللل الوحللدة
المت صصة دا ل جهال الشرطة ،وري يفرقة األسرةي (البراليل)؛
 110-120لي للادة جهودر للا الرامي للة لل للل حماي للة النس للاء واألطف للا م للن العن للف
المنزلي ،وحماية األش ا وي اإلعاقة (العرسي الرسولي)؛
 111-120مواصلة الجهود الرامية للل منو لفالت مرتعبي العنلف المنزللي ملن
العقال ،ولنشاء مرافق إليواء ضحايا راا العنف وآليات لدعمهم (فرنسا)؛
 112-120مواصلة ات ا تدابير لحماية األطفا (جيبوتي)؛
 113-120ات ا جميو التدابير الضلرورية لحمايلة األطفلا ملن جميلو أشلعا
االستغال (البرتغا )؛
 114-120بل ل للا ال ل للل جهل ل للد لمعافحل ل للة العنل ل للف علل ل للل األطفل ل للا واالتجل ل للار
بالم درات ،الاي يقو األطفا ضحيته (أنغوال)؛
 115-120تعثي للف جه للود الحعوم للة م للن أج للل تحقي للق أفض للل حماي للة ممعن للة
لألطفا من رر االعتداء الجنسي (اابو فيردي)؛
 116-120لج لراء تحقيقللات شللاملة فللي الم الفللات التللي يُللدعل ارتعابهللا فللي
االنت ابللات ،وضللمان اتبللاع اإلج لراءات الواجبللة فللي جميللو الرعللون المقدمللة أمللام
المحاام (الواليات المتحدة األمريعية)؛
 117-120ضللمان وصللو النسللاء ضللحايا جميللو أشللعا العنللف للللل القضللاء،
ومقاضاة مرتعبي جميو أفعا العنف ومعاقبة الجناة (المعسي )؛
 118-120ات للا ت للدابير لمعافح للة الفس للاد ،ال س لليما ف للي الجه للال القض للائي،
وضمان استقال السلرة القضائية (بوتسوانا)؛
 119-120ليادة الجهود الرامية للل معافحة غسيل األموا (رايتي)؛
 120-120مواصللة الجهللود التللي تعفللل االحتلرام العامللل للحريللات األساسللية،
ال سيما حرية التجمو وحرية تعوين الجمعيات ،واال حرية الصحافة (فرنسا)؛
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 121-120لنفللا التزامللات سيشلليل الدوليللة وضللماناتها الدسللتورية فللي مجللا
حقللوق اإلنسللان ،ال سلليما الحقللوق فللي حريللة الللدين وتعللوين الجمعيللات والتعبيللر
(الواليات المتحدة األمريعية)؛
 122-120لنشل للاء عمليل للات ولج ل لراءات واضل للحة ال تيل للار أعضل للاء مسل للتقلين
ومحايدين في لجنة اإلعالم الوطنية (ألمانيا)؛
 123-120ليادة الموارد المالية والبشرية للجنة اإلعالم الوطنية ،لتمعينهلا ملن
تنفيا واليتها ،ومن ثم تعزيز حرية الصحافة وحمايتها (لسبانيا)؛
 124-120مواصلللة تعزيللز سياسللاتها االجتماعيللة مللن أجللل تحقيللق أفضللل رفللاه
ممعل للن لشل للعبها ،ال سل لليما ألضل للعف الش ل لرائح مل للن السل للعان (جمهوريل للة فن ل لزويال
البوليفارية)؛
 125-120مواص لللة تنفي للا سياس للات تنمي للة ش للعبها ف للي لط للار أر للدا التنمي للة
المستدامة (بااستان)؛
 126-120بدء حوار وطني بش ن تحديد د ل أساسي موحد (رايتي)؛
 127-120تنظل لليم حمل للالت لتوعيل للة العمل للا المهل للاجرين األجانل للب بحقل للوقهم
االجتماعية واالقتصادية ،وضمان تمتعهم بمعاملة ال تقل عن المعامللة التلي يلقارلا
المواطنللون ،بمللا فللي ل ل عللن طريللق عمليللات تفتلليع العمللل فللي القراعللات التللي
يُعيَّن فيها العما المهاجرون (سلوفينيا)؛
 128-120تعزيل للز المسل للاواة بل للين الجنسل للين ،ال سل لليما فيمل للا يتعلل للق بل للاألجور
(الجزائر)؛
 129-120تنفيا يالسياسلة الوطنيلة للصلحةي اوسليلة لتعزيلز الحلق فلي الصلحة
(اوبا)؛
 130-120مواصلة تعزيز السياسات والبرامل التي تعفل حصو جميو سعان
سيشيل علل المياه النقية والصر الصحي (سنغافورة)؛
 131-120تعزيللز الجهللود الراميللة للللل تحسللين التصللدي علللل الصللعيد الللوطني
لوباء اإليدل والعدوى بفيروسه (جنول أفريقيا)؛
 132-120ات للا ت للدابير حماي للة تت لليح للرالب للات اليافع للات االلتح للاق مج للددا
بنظام التعليم العام بعد الوالدة (جيبوتي)؛
 133-120وضو تدابير حماية تتيح للفتيات العودة للل المدرسة بعلد اللوالدة،
والتوعيللة مللن أجللل القضللاء علللل التحامللل القللائم الللاي يعللوق األمهللات المرارقللات
ويثنيهن عن العودة للل المدرسة (رولندا)؛
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 134-120لعرللاء األولويللة لتنفيللا برنللامل تعللليم رسللمي لفائللدة السللجناء مللن
الرجللا والنسللاء والشللبال ،بللدعم مناسللب مللن القرللاع ال للا والمجتمللو المللدني
(جامايعا)؛
 135-120مواصلللة جهودرللا مللن أجللل ليللالء ارتمللام للتعللليم ،ال سلليما بت ل مين
توافر عدد اا من المدرسين المحليين المدربين جيدا (العرسي الرسولي)؛
 136-120ليادة المد الت في التعليم وليالء ارتمام ا للتدريب المهني،
بهد تحسين نوعية قوتها العاملة ،وضمان الحق في العمل (الصين)؛
 137-120تجديللد ترايزرللا علللل التللدريب التقنللي والمهنللي عللن طريللق برنامجهللا
المقترا لتنمية مهارات الشبال (الهند)؛
 138-120ات ا تدابير إلدراج التعليم والتلدريب التقنيلين والمهنيلين فلي نظلام
التعليم الرسمي (ملديف)؛
 139-120مواص لللة ات للا مب للادرات م للن أج للل تحس للين نظ للام التعل لليم به للد
مواصلة تروير التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين (ترينيداد وتوباغو)؛
 140-120لدمللاج التثقيللف والتللدريب فللي مجللا حقللوق اإلنسللان فللي م تلللف
مستويات الدراسة (المغرل)؛
 141-120االسللتمرار فللي اعتبللار التوعيللة والتثقيللف فللي مجللا حقللوق اإلنسللان
أولوية حعومية (اوبا)؛
 142-120تحسين التدابير الرامية للل ضمان التعليم للجميو (ناميبيا)؛
 143-120مواصلللة تنفيللا القللوانين واللللوائح التللي تعفللل حمايللة وتعزيللز حقللوق
األش ا وي اإلعاقة (بااستان)؛
 144-120تعزيللز الجهللود الراميللة للللل حمايللة حقللوق األشل ا
بررق منها توفير الهياال األساسية المناسبة (جنول أفريقيا)؛

وي اإلعاقللة،

 145-120اعتمللاد لجل لراءات عملي للة لتق للديم المس للاعدة لل للل األشل ل ا وي
اإلعاق للة ،ال س لليما فيم للا يتعل للق بول للوج س للوق العم للل ومعافح للة الفق للر واالس للتبعاد
االجتماعي (لسبانيا)؛
 146-120تحسين فر حصو األش ا وي اإلعاقلة ،ال سليما األطفلا ،
علل التعليم وال دمات األساسية (ترينيداد وتوباغو)؛
 147-120تيسللير التحللاق األطفللا
فيها (جيبوتي)؛
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 148-120تمعللين األطفللا وي اإلعاقللة مللن الوصللو للللل المرافللق ،واللال
للل المواصلالت العاملة والمبلاني العاملة ،بسلهولة أابلر عملالا بتوصلية لجنلة حقلوق
الرفل ووفقا للتوجه الحالي للحعومة (جامايعا)؛

 149-120تعليف اإلدارة المعنية بتغير المناخ والراقة ،صلراحةا ،بدراسلة آثلار
تغيللر المنللاخ علللل حقللوق اإلنسللان ،ال سلليما مللن حيللث عالقللة تغيللر المنللاخ بقللدرة
الدولة علل لعما الحقوق االجتماعية  -االقتصادية (فيجي)؛
 150-120مواصلة توعية السعان ب ثر تغير المناخ (رايتي).

 -121جميللو االس للتنتاجات و/أو التوص لليات ال للواردة ف للي ر للاا التقري للر تعب للر ع للن موق للف
الدولللة (الللدو ) التللي قللدمتها و/أو الدولللة موضللوع االسللتعراض .وال ينبغللي أن يُفهللم أنهللا
تحظل بت ييد الفريق العامل بعامله.
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