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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشامل ،املـُـنشأ وفقـا لقـرار سلـق ققـو
اإلنســا  ،1/5دروتــل الرابعــة والعش ـرين ن الف ـ ة مــن  18إىل  29كــانو ال/ان/ينــاير .2016
وأُج ـ ـ ــري الس ـ ـ ــتعراض املتعل ـ ـ ــق سو امبي ـ ـ ــق ن ايفلس ـ ـ ــة ال/ال /ـ ـ ــة املعق ـ ـ ــودة ن  19ك ـ ـ ــانو ال /ـ ـ ــان/
يناير  .2016وترأس وفـد مو امبيـق و يـر العـدل والشـلو الدسـتورية والدينيـة ،أبـدور ا لينـو دي
أملايدا .واعتمـد الفريـق العامـل التقريـر املتعلـق سو امبيـق ن جلسـتل العاقـرة املعقـودة ن  22كـانو
ال/ان/يناير .2016
 -2ون  12كــانو ال/ان/ينــاير  ،2016اختــار سلــق ققــو اإلنســا اجموعــة التاليــة مــن
املقررين (اجموعة ال/الثية) لتيسري الستعراض :السلفادور وغانا واهلند.
 -3ووفقـ ـا للفق ــرة  15م ــن مرف ــق قـ ـرار سل ــق قق ــو اإلنس ــا  1/5والفق ــرة  5م ــن ق ـ ـرار
اجلق  ،21/16صدرت الوثائق التالية من أجل الستعراض املتعلق سو امبيق:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/24/MOZ/1؛

(ب) جتميــل للمعلومــات أعدتــل مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــو اإلنســا وفق ـا
للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/24/MOZ/2؛
(ج) ملخ ـ ـ ــص أعدت ـ ـ ــل مفوض ـ ـ ــية األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة الس ـ ـ ــامية حلق ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ــا وفقـ ـ ـ ـا
للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/24/MOZ/2
 -4وأقيلــإ إىل مو امبيــق عــن طريــق اجموعــة ال/الثيــة قائمــة أس ـ لة أعــد ا مســبقا إســبانيا
وأملانيـ ــا وايفم وريـ ــة التشـ ــيكية وسـ ــلوفينيا والسـ ــويد وليختنشـ ــتاين واملكسـ ــي واململكـ ــة املتحـ ــدة
لربيطانيــا العىمــي ونيرلنــدا الشــمالية والنــروي ورولنــدا .وتــرد رــشب األسـ لة علــي الشــبكة اخلارجيــة
لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -ملخص لمداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض
 -5أفــادت مو امبيــق بــأ املســلولية عــن إعــداد التقريــر أُنيطــإ بــالفريق العامــل املش ـ ب ـ
الـو ارات واملعـين وقـو اإلنسـا  .وقـد ملـإ عمليـة إعـداد التقريـر مشـاركة واسـعة مـن قبـل يـل
ايف ات صاقبة املصلحة ،سا ن ذل مشاركة مم/ل ملنىمات اجتمل املدن.
 -6وذ ّكــرت مو امبيــق بأبــا قبلــإ  161توصــية مــن أصــل مــا سموعــل  169توصــية قُــدِّمإ
خالل دورة الستعراض األوىل .وقالإ إنل يش ّـرف ا أ تشـري إىل أ احلكومـة قـد ن ّفـشت ـو 90
ن املائة من ا.
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 -7وأفــادت مو امبيــق بأبــا قــد ص ـ ّدقإ ،منــش الســتعراض األخــري ،علــي التفاقيــة الدوليــة
حلمايــة ققــو يــل العمــال امل ــاجرين وأف ـراد أســررم ،والربوتوكــول الختيــاري لتفاقيــة منار ــة
التعشيب وغريب من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو لالإنسانية أو امل ينة.
 -8وباإلض ـ ــافة إىل ذلـ ـ ـ  ،ان ـ ــمإ مو امبي ـ ــق إىل اتفاقي ـ ــة ع ـ ــام  1954املتعلق ـ ــة بوض ـ ــل
األق ــخامي ع ــد ي ايفنس ــية ،واتفاقي ــة ع ــام  1961املتعلق ــة حف ــن ق ــالت انع ــدام ايفنس ــية.
وأفــادت مو امبيــق بــأ عمليــة اعتمــاد قــانو اإلجـراءات ايفإلائيــة وقــانو اإلعــدامات ن الس ـ و
ما الإ جارية.
 -9وقالــإ مو امبيــق إبــا ســتبشل قصــارال ج ــدرا لالمت/ــال للتإلاما ــا فيمــا يتعلــق بتلقــي
يــارات مــن قبــل املكلف ـ بوليــات ن إطــار اإلج ـراءات اخلاصــة ،وأعربــإ عــن رغبت ــا ن تلقــي
الإليارات املعلّقة ن أقرب وقإ ممكن.
 -10وحت ــدثإ مو امبي ــق ع ــن ايف ــود الكب ــرية ال ــيت تب ــشهلا م ــن أج ــل تق ــد تق ــارير منتىم ــة إىل
اآلليات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة والحتاد األفريقي .وقالإ إ نخر رـشب التقـارير رـي تلـ
ال ــيت قُــدِّمإ إىل الل ن ــة املعني ــة وق ــو اإلنس ــا وإىل يفن ــة منار ــة التع ــشيب ،ن تشـ ـرين األول/
أكتوبر  ،2013وإىل الل نة األفريقية حلقو اإلنسا والشعوب ،ن قإليرا /يونيل .2014
 -11أم ــا التق ــارير املتعلق ــة باتفاقي ــة الق ــاء عل ــي ي ــل أق ــكال التميي ــإل ض ــد امل ـرأة ،واتفاقي ــة
ققــو الطفــل ،واتفاقيــة ققــو األقــخامي ذوي اإلعاقــة ،فقــد قُــدِّمإ بالفعــل إىل الل ــا ذات
الصلة.
 -12وقد قامإ مو امبيـق ،امت/ـالا للتإلاما ـا الدوليـة ،ول سـيما ن إطـار إعـال فيينـا الـو اري
وخطــة عمــل أقــل البلــدا ن ـوا ،بننشــاء الل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا ومكتــب أم ـ املىــا ن
ع ــام  ،2012وذل ـ ن ض ــوء املب ــادئ املتص ــلة سرك ــإل امللسس ــات الوطني ــة لتعإلي ــإل و اي ــة قق ــو
اإلنسا (مبادئ باريق).
 -13وأعربــإ مو امبيــق عــن قــكررا ملفوضــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــو اإلنســا علــي
مــا قدمتــل مــن دعــم تقــين ومــاط إىل الل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا وإىل مبــادرة البلــد املتعلقــة
باألعمــال الت اريــة وققــو اإلنســا  ،ول ســيما ن تنىــيم قلقــة عمــل وطنيــة مــل يــل ايف ــات
صاقبة املصلحة.
 -14وفيما يتعلق سوضوع األعمال الت ارية وققو اإلنسا  ،أفـادت مو امبيـق بـأ احلكومـة
ست ري دراسة بالق ا مل منىمات اجتمل املـدن وأ رـشب الدراسـة سـتُ ّتوج بتقـد تقريـر عـن
تأثري األعمال الت ارية ن ققو اإلنسا ملواطين مو امبيق.
 -15وقالــإ مو امبيــق إ الـرئيق مســتعد للعمــل مــل يــل ايف ــات الوطنيــة صـاقبة املصــلحة
مــن أجــل الســالم والوقــدة الوطنيــة والتنميــة ،وذل ـ مــن خــالل ق ـوار بنّــاء .وأفــادت بــأ ســة
انتخابــات عامــة قــد أُجريــإ قــل اآل وتكللــإ بالن ــا  -انتخابــات رئاســية وتش ـريعية  -ن
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األع ـ ـ ـوام  1994و 1999و 2004و 2009و ،2014وذل ـ ـ ـ ن إطـ ـ ــار ايف ـ ـ ــود الراميـ ـ ــة إىل
ترسيخ احلقو السياسية واملدنية ،ف الا عن العملية الد قراطية.
 -16وعالوةا علي ذل  ،تتواصل عملية حتقيق الالمركإلية.

 -17وفيم ــا يتعل ــق باخل ــدمات اإلص ــالقية ،أق ـ ّـرت احلكوم ــة الق ــانو رق ــم  2013/3ال ــشي
ووضــل نىام ــا األساســي الع ــوي ول ـوائ مو في ــا
أُنش ـ إ سوجبــل مصــلحة الس ـ و الوطنيــة ُ
بشأ أداء واجبات قرس الس و ول تإلال مسـألة تقـد املسـاعدة القانونيـة إىل السـ ناء الـشين
تعــو رم املـوارد املاليــة الال مــة لتوكيــل حملــام بأنفسـ م تشــكل حتــديا مــاثالا علــي الــرغم مــن العمــل
الشي ي طلل بل مع د املساعدة القانونية.
 -18ويشكل األقخامي املودعو ررن القت ـا القتيـاطي الـشين حيصـلو علـي مسـاعدة
قانونية ما نسبتل و  50ن املائة .وقـد أعلـن رئـيق الـبالد عـن العفـو عـن  1 000قـخص مـن
نــإللء السـ و الــشين يق ــو أقكامـ ا بالسـ ن ،وقــد أُفــرج عــن م بالفعــل وذلـ لــدواع إنســانية
وكبادرة قسن نيّة .وقد أقر البلد تقدما كبـريا ن سـال املسـاواة بـ ايفنسـ  ،فمـن بـ أع ـاء
الربملا الشين يبلغ عددرم  250ع ـوا ،توجـد  100امـرأة ،أي مـا /ـل نسـبة  40ن املائـة مـن
املقاعد الربملانية .وتشكل النساء الاليت يشغلن منصب و ير ما نسبتل  28.6ن املائة من سموع
الو راء ،بينما تبلغ نسبة النساء اللوايت يشغلن منصب نائب و ير  20ن املائة.
 -19ون اخلتــام ،أعربــإ مو امبيــق عــن التإلام ــا بتعإليــإل و ايــة يــل ققــو اإلنســا يفميــل
مواطني ــا بوســائل من ــا تقويــة ملسســات الدولــة وتشـ يل مشــاركة اجتمــل املــدن (املنىمــات غــري
احلكومية ،ووسائط اإلعالم ،وما إلي ا) ن يل أنشطة التنمية البشرية بدعم من اجتمل الدوط.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20أدىل  94وفــدا ببيانــات خــالل احل ـوار التفــاعلي .وتــرد ن الفــرع ال/ــان مــن رــشا التقريــر
التوصيات اليت قُدِّمإ خالل احلوار.
ّ -21نورــإ كــوت ديف ـوار باملســا ة املاليــة الــيت قــدمت ا مو امبي ـق إىل مفوضــية األمــم املتحــدة
السامية حلقو اإلنسا وبتصديق ا علي صكو قانونية دوليـة .كمـا أقـادت سو امبيـق ملـا أجرتـل
م ــن إص ــال تشـ ـريعي فيم ــا يتعل ــق وق ــو اإلنس ــا ذات الص ــلة ،ول س ــيما فيم ــا و ــص ق ــانو
العقوبات لعام .2014
 -22وسـ ـلّطإ كوب ــا ال ــوء عل ــي العم ــل امل ــطلل ب ــل فيم ــا يتعل ــق سش ــاركة املـ ـرأة ن العم ــل
السياسي ،ومكافحة الفقر ،وحتس مولية الرعاية الصحية.
 -23وأق ــادت ق ــربمي بان ــمام مو امبي ــق إىل ع ــدد م ــن الص ــكو الدولي ــة ن س ــال قق ــو
ورقبإ باعتماد قانو العقوبات ايفديـد ،ورـو مـا يعـإل اإلطـار القـانون حلمايـة ققـو
اإلنسا ّ .
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املـرأة والطفــل .وأقــارت قــربمي إىل أبــا ل تـإلال تشــعر بــالقلق إ اء التمييــإل والعنــف القــائم علــي
نوع ايفنق.
 -24وأعربإ ايفم ورية التشيكية عن ترقيب ا بوفد مو امبيق.
 -25ونورإ ورية الكونغو الد قراطية بتصـديق مو امبيـق ،منـش السـتعراض السـابق ،علـي
التفاقيــة الدوليــة حلمايــة قق ـو يــل العمــال امل ــاجرين وأفــراد أســررم ،والربوتوكــول الختيــاري
لتفاقيــة منار ــة التعــشيب ،وقـ عت ا علــي التصــديق علــي الربوتوكــول الختيــاري للع ــد الــدوط
اخلــامي بــاحلقو القتصــادية والجتماعيــة وال/قافيــة ،والربوتوكــول الختيــاري األول للع ــد الــدوط
اخلامي باحلقو املدنية والسياسية .وق ّددت أي ا علي ضرورة قيـام مو امبيـق بتوجيـل دعـوات إىل
املكلف بوليات ن إطار اإلجراءات اخلاصة.
ونورـ ــإ الـ ــدانر بتصـ ــديق مو امبيـ ــق عل ـ ــي الربوتوكـ ــول الختيـ ــاري لتفاقيـ ــة منار ـ ــة
ّ -26
التعــشيب ،وباعتمــاد قــانو اإلعــالم ،وبصــدور قــانو العقوبــات الــشي يــإل عمليــات اإلج ــاض
وبنــإلع الصــفة ايفرميــة عــن امل/ليــة ايفنســية ،كمــا ّنورــإ بــاخلطوات الــيت عانــشت ملنــل الــإلواج ن ســن
ورقبإ بننشاء الل نة الوطنيـة حلقـو اإلنسـا ومكتـب أمـ املىـا  ،مستفسـراة
الطفولة البكرةّ .
عن الكيفية اليت تكفل هبا مو امبيق سري عمل رات امللسست علي و كامل.
 -27وأق ــادت جيب ــويت سو امبي ــق مل ــا أقر ت ــل م ــن تق ــدم ن تنفي ــش التوص ــيات ال ــيت قىي ــإ
بتأييدرا .كما ق عت ا علي م اعفة ج ودرا من أجل تعإليإل ققو اإلنسا و ايت ا.
ونورإ ني رييا باإلطار القانون وامللسسي لتعإليإل ققو اإلنسا و ايت ا ،سا ن ذل
ّ -28
األقكــام الدســتورية ،كمــا ّنورــإ بان ــمام مو امبيــق إىل صــكو قانونيــة دوليــة ،وبننشــاء الل نــة
الوطنية حلقو اإلنسا  ،وتعي أم مىا يقدم تقارير منتىمة إىل الربملا .
 -29وأق ــارت إثيوبي ــا إىل أ مو امبي ــق ققق ــإ نت ــائ مشـ ـ عة ن س ــاط مكافح ــة الفس ــاد
وحماربة الفقر وكشل ن قطاع التعليم.
 -30ولقىــإ فنلنــدا أنــل ل تـإلال رنــا أوجــل عــدم مســاواة اجتماعيــة وإقليميــة ن مو امبيــق،
مل الع اف بايف ود اليت تبشهلا احلكومة لتحس املساواة مـن خـالل تعإليـإل التعلـيم ال/نـائي اللغـة
ن املدارس البتدائية.
 -31وأعربإ فرنسا عن ترقيب ا بوفد مو امبيق.
ونورـ ــإ جورجيـ ــا بتصـ ــديق مو امبيـ ــق علـ ــي الربوتوكـ ــول الختيـ ــاري لتفاقيـ ــة منار ـ ــة
ّ -32
التعشيب ،واتفاقية ققو األقخامي ذوي اإلعاقـة ،والتفاقيـة املتعلقـة بوضـل األقـخامي عـد ي
ايفنسية ،واتفاقية خفن قالت انعدام ايفنسية.
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ورقبــإ أملانيــا باعتمــاد قــانو قريــة اإلعــالم ،وقــانو العقوبــات ايفديــد ،وتقصــري مــدة
-33
ّ
القت ــا الســابق للمحاكمــة ،ف ـالا عــن حتس ـ تنىــيم ايــة ال ــحايا والش ـ ود ن الــدعاوال
ايفنائية .وق عإ مو امبيق علي إجراء إصالقات فيما وص أوضاع الس و .
 -34وأقادت غانا سو امبيق إلنشائ ا الل نة الوطنيـة حلقـو اإلنسـا ومكتـب أمـ املىـا .
لكن ــا أعربــإ عــن قلق ــا إ اء الدعــاءات املتعلقــة بأعمــال القتــل والتعــشيب والقت ــا التعســفي
واإلعدام خارج نطا الق اء والستخدام املفرط للقوة وإساءة معاملة احملت إلين.
 -35ونـ ّـوب الكرســي الرســوط بننشــاء الل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا وبــايف ود املبشولــة ملنــل
الجتار باألقخامي ،سا ن ذل اعتماد خطة العمل الوطنية للن وض باملرأة.
ورقبـإ اهلنــد بــنجراء انتخابــات منتىمــة وباملبــادرات الراميــة إىل حتقيــق الالمركإليــة هبــدف
-36
ّ
ونورــإ بننش ــاء الل نــة الوطني ــة حلقــو اإلنس ــا
حتس ـ قــفافية الس ــلطات احملليــة ومس ــاءلت اّ .
وبانتخــاب الربملــا أمين ـ ا للمىــا  .وأعربــإ عــن تق ـديررا لكــو النســاء يشــغلن مــا نســبتل  40ن
املائة من سموع املقاعد الربملانية ،ولصياغة خطة العمل من أجل مكافحة الفقر.
 -37وأعربــإ إندونيســيا عــن تقــديررا إلنشــاء الل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا ومكتــب أم ـ
املىــا  ،ولتصــديق مو امبيــق علــي التفاقيــة الدوليــة حلمايــة ققــو يـل العمــال امل ــاجرين وأفـراد
أس ــررم ،والربوتوك ــول الختي ــاري لتفاقي ــة منار ــة التع ــشيب ،ف ـالا ع ــن ي ــادة تعإلي ــإل اإلط ــارين
ونورـإ أي ـ ا بتوسـيل قـبكات املـدارس وتإلايـد فـرمي احلصـول علـي التعلـيم،
القانون والسياسيّ .
مل التسليم بالتحديات املاثلة فيما يتصل سحو األمية ،خصوص ا أميّة الفتيات.
 -38وأعرب العرا عن تقديرب لل ـود الـيت تبـشهلا مو امبيـق ن سـال تعإليـإل ققـو اإلنسـا ،
وحاصــة ان ــمام ا إىل املعارــدات الدوليــة .وأعــرب عــن تأييــدب ملواصــلة العمــل امل ــطلل بــل مــن
أجل ترسيخ مبادئ ققو اإلنسا ن اجتمل.
 -39واستفســرت نيرلن ــدا عــن اخلط ـوات الــيت ان ــش ا مو امبيــق لتنفي ــش التوصــية الس ــابقة ال ــيت
قىيــإ بتأييــدرا والــيت تــدعو إىل إلغــاء التش ـريل الــشي يق ــي بنحلــا الفتيــات احلوامــل ســدارس
ليليــة .وأعربــإ نيرلنــدا عــن قلق ــا إ اء املســتويات احلاليــة املرتفعــة ملعــدلت وفيــات األطفــال وإ اء
جتر التش ري.
 -40ورقب ــإ إيطالي ــا بتحس ـ ـ اإلط ــار الق ــانون وامللسس ــي ن مو امبي ــق وبتص ــديق ا عل ــي
صكو قانونية دولية رئيسية ،وبتعاوبا اإل ايب مل نليات اإلجراءات اخلاصة الدولية واإلقليمية.
 -41وأقــادت كينيــا بــايف ود الــيت تبــشهلا مو امبيــق لتحس ـ ــروف املعيشــة في ــا مــن خــالل
ونورإ بالتحسن ن التمتل باحلق ن التعلـيم عـن طريـق توسـيل
تنفيش سياسات اجتماعية تقدمية ّ
الشبكات املدرسية ،مل ال كيإل علي املناطق الريفية.
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ورقب ــإ لتفي ــا بت ــر تل ــف أق ــكال العن ــف والعت ــداء ايفنس ــي  ،وبص ــدور ق ــانو
-42
ّ
عام  2014بشأ الوصول إىل املعلومات ،وبننشاء الل نة الوطنية حلقو اإلنسا  .وأعربإ عن
قلق ا إ اء استمرار العتداءات علي الصحفي وترريب م وم ايقت م.
 -43وأعربإ ليسوتو عن تقديررا لتصديق مو امبيق علي املعاردات الدولية الرئيسية ن سال
ققو اإلنسا .
 -44ورقبـإ ليبيـا بتنفيـش مو امبيـق قرابـة  90ن املائـة مـن التوصـيات املنب/قـة عـن السـتعراض
الــدوري الشــامل ،معرب ـةا عــن تقــديررا بصــفة خاصــة لسـ ّـن قــانو العقوبــات ،ورــو مــا يعــإل الت ـإلام
مو امبي ـ ــق بالوف ـ ــاء بالتإلاما ـ ــا جت ـ ــاب النس ـ ــاء واألطف ـ ــال ،ول س ـ ــيما جت ـ ــر ي ـ ــل أق ـ ــكال العن ـ ــف
والعتداءات ايفنسية .وأقادت بننشاء الل نة الوطنية حلقو اإلنسا .
 -45وأقادت لكسمرب غ سو امبيـق إلنشـائ ا الل نـة الوطنيـة حلقـو اإلنسـا وتصـديق ا علـي
الربوتوكول الختياري لتفاقية منار ة التعشيب.
 -46وأق ــادت مدغش ــقر بتص ــديق مو امبي ــق عل ــي الربوتوك ــول الختي ــاري لتفاقي ــة منار ــة
التعــشيب ،واناذرــا تــدابري لتحس ـ اإلطــار القــانون وامللسســي ،ومــا بشلتــل مــن ج ــود حلمايــة
ققو النساء واألطفال واألقخامي ذوي اإلعاقة.
ونورــإ ماليإليــا بننشــاء الل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا  ،وبــايف ود الــيت تُبــشل لتحقيــق
ّ -47
ل مركإلية احلكومات احمللية ،وبإليادة مت/يل املرأة ن عمليات صنل القرار.
 -48وأقــادت موريتانيــا بتعيـ أمـ املىــا والتصــديق علــي التفاقيــة الدوليــة حلمايــة ققــو
يل العمال امل اجرين وأفراد أسررم ،والربوتوكول الختياري لتفاقية منار ة التعشيب.
 -49وأقادت موريشيوس بتـدابري اإلصـال ايفاريـة الـيت ـدف إىل احلـ ّد مـن الفقـر ،والق ـاء
علــي التمييــإل ضــد امل ـرأة ،و يــادة فــرمي احلصــول علــي خــدمات الص ـرف الصــحي وامليــاب الصــاحلة
حيس ــن
للشــرب ،وحتس ـ اخل ــدمات الصــحيةّ .
ونور ــإ باعتم ــاد ق ــانو العقوبــات ايفدي ــد ال ــشي ّ
اق ام ققو النساء واألطفال.
ورقب ــإ املكس ــي بتص ــديق مو امبي ــق عل ــي اتفاقي ــة قق ــو األق ــخامي ذوي اإلعاق ــة
-50
ّ
وإنش ــائ ا الل ن ــة الوطني ــة حلق ــو الطف ــل .وق ـ ـ عإ املكس ــي احلكوم ــة عل ــي مواءم ــة أُطُرر ــا
املعيارية.
 -51وأقــاد ايفبــل األســود باعتمــاد قــانو العقوبــات ايفديــد .واستفســر عــن التــدابري املتخــشة
للخــروج مــن قالــة الصــمإ ال/قــان وعــدم اإلبــال غ الكــان عــن أعمــال العنــف الــيت تســت دف
األطفال ن يل البي ات.
 -52ورنّأ املغرب مو امبيق علي ما تبشلل من ج ود ن سـال إصـال قطـاع الق ـاء ،وتوسـيل
نطا التغطية الق ائية ،و يادة فرمي احلصول علـي املسـاعدة القانونيـة .وقـ ّ ل املغـرب مو امبيـق
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عل ــي التص ــدي ملش ــكلة اكتى ــاك السـ ـ و وذل ـ باعتم ــاد أقك ــام عقوب ــات بديل ــة ع ــن عقوب ــة
الس ن.
 -53وأقادت ميانار بـالتإلام مو امبيـق القـوي بتحسـ املسـاواة بـ ايفنسـ والن ـوض بـاملرأة
وبان ــاذ ت ــدابري للق ــاء عل ــي التميي ــإل ض ــد امل ـرأة ،وحلماي ــة امل ـرأة م ــن الجت ــار والعت ــداء ايفنس ــي
والعنف القائم علي نوع ايفنق.
 -54ولقىــإ ناميبيــا إق ـرا تقــدم مطّــرد ن ســالت بنــاء ملسســات الدولــة وإرســاء دعــائم
الد قراطية وبناء السالم ،وقّ/إ مو امبيق علي معايفـة األسـباب الـيت تكمـن وراء النـإلاع العنيـف.
وأقــادت بالت ــدابري املتخ ــشة ل ــما ب ــدء عم ــل الل ن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا  ،كم ــا أق ــادت
بانتخاب أم املىا ن عام .2012
 -55وأقــادت رولنــدا بالتقــدم احملــر فيمــا يتعلــق وقــو النســاء واألطفــال وامل/ليــات وامل/لي ـ
ومإلدوجي امليـل ايفنسـي ومغـايري اهلويـة ايفنسـانية وقـاملي صـفات ايفنسـ  .وأعربـإ عـن قلق ـا
أل عمليات اإلج اض ستىل حتدث خارج املستشفيات ن ل روف غري مأمونة ما تكن
اخلــدمات متــوفرة ويسـ ل الوصــول إلي ــا ن قــل أ ــاء البلــد .كمــا أعربــإ عــن قلق ــا إ اء اإلطــار
القانون الشي يُقيِّد ققو اجتمل املدن ن الت مل وتكوين ايفمعيات والتس يل.

ورقبــإ نيو يلنــدا بــاإلعال عــن أ مو امبيــق قــد أصــبحإ خاليــة مــن األلغــام األرضــية.
-56
ّ
ورقبــإ بتع ــد مو امبيــق بالتصــديق
وأقــادت بتح عســن البي ــة األمنيــة منــش انت ــاء احلــرب األرليــةّ .
عل ــي الع ــد ال ــدوط اخل ــامي ب ــاحلقو القتص ــادية والجتماعي ــة وال/قافي ــة ،وبتعإلي ــإل إط ــار قق ــو
اإلنسا عـن طريـق الن ـمام إىل الربوتوكـول الختيـاري لتفاقيـة منار ـة التعـشيب ،وس ّـن قـانو
العقوبات ايفديد.

ونورإ بالتقـدم الكبـري
 -57وسلّطإ نيكاراغوا ال وء علي ايف ود املبشولة ملكافحة الفسادّ .
ال ــشي أق ــر ن س ــال تعم ــيم الوص ــول إىل اخل ــدمات الص ــحية .وقـ ـ عإ مو امبي ــق عل ــي تعإلي ــإل
مشاركة اجتمعات احمللية ن تنفيش الربام الجتماعية.
ونورإ الني ر بتصديق مو امبيق علي أغلبية الصكو الدولية ن سال ققـو اإلنسـا
ّ -58
وبتعاوبـا مـل نليــات اإلجـراءات اخلاصـة الدوليــة واإلقليميـة .وأعربـإ عــن تقـديررا لل ـود الراميــة
إىل تعإليإل مشاركة املرأة ن الشلو العامة.
ونورإ مصر بالتقدم الشي أُقـر منـش السـتعراض األول ،خصوصـ ا فيمـا يتعلـق وقـو
ّ -59
النســاء واألطفــال ،بوســائل من ــا سـ ّـن قــانو العقوبــات ،وإنشــاء الل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا ،
وإجراء النتخابات .واستفسرت عن التدابري املتخشة لتعإليإل قدرة املكلف بننفاذ القانو .
 -60وأقــادت النــروي باعتمــاد قــانو العقوبــات ايفديــد ،وأوصــإ باســتخدام أم ـوال اهلبــات
املقدمــة مــن ج ــات مــن بين ــا مرفــق التمويــل العــاملي لــدعم كــل ام ـرأة وكــل طفــل ،التــابل للبن ـ
الدوط ،من أجل يادة إتاقة احلصول علي خدمات عمليات اإلج اض املأمونة.
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 -61وأعربإ باكستا عن تقديررا لل ود املت افرة الرامية إىل تنفيش التوصـيات املنب/قـة عـن
الستعراض الدوري الشامل األول ،واخلطوات اليت عانشت ن السـنوات األربـل املاضـية .وأقـادت
باإلصــالقات ايفاريــة والعمليــة التش ـريعية الراميــة إىل تعإليــإل ققــو اإلنســا ُ ،معربــة عــن تقــديررا
لتعاو مو امبيق مل نليات ققو اإلنسا  ،سا في ا ري ات املعاردات.
 -62ورنّـأت بنما مو امبيق علي ما أقر تل مـن تقـ ّدم ن تنفيـش التوصـيات الـيت قبلت ـا ن دورة
الستعراض الدوري الشامل األوط ،وعلي ان مام ا إىل اتفاقية ققـو األقـخامي ذوي اإلعاقـة
والربوتوكول الختياري امللحق هبا.
 -63وق ـ ّ عإ الفلب ـ مو امبي ــق عل ــي معايف ــة بواع ـ القل ــق ال ــشي أُع ــرب عن ــل إ اء مع ــدل
الوفيات النفاسية املرتفل وإ اء املستوال املتـدن نسـبي ا حلصـول الفتيـات علـي التعلـيم .وأقـارت إىل
التحــديات القتصــادية الــيت تعــو وفــاء مو امبيــق بالتإلاما ــا ن ســال ققــو اإلنســا  ،ول ســيما
التمييإل القائم علي نوع ايفنق.
 -64وأعربــإ بولنــدا عــن تقــديررا لل ــود املبشولــة والتقــدم احملــر ن تنفيــش التوصــيات املنب/قــة
عـن الســتعراض الــدوري الشــامل األول .كمــا أعربـإ عــن تقــديررا لن ــمام مو امبيــق إىل اتفاقيــة
ققو األقخامي ذوي اإلعاقة وإىل الربوتوكول الختياري لتفاقيـة منار ـة التعـشيب ،مالقىـةا
أنل ل تإلال رنا قاجة إىل التحس .
 -65ورنّــأت الربتغــال مو امبيــق علــي مراجعت ــا قــانو العقوبــات لت ــر الجتــار باملخــدرات
وغــريب مــن ايف ـرائم مــن أجــل ضــما تنفيــش التوصــيات املنب/قــة عــن الســتعراض الــدوري الشــامل.
وقّ/ــإ مو امبي ــق معل ــي إقـ ـرار ق ــانو اإلجـ ـراءات ايفنائي ــة كمس ــألة ذات أولوي ــة ،وعل ــي ت ــدريب
ممارسي امل ن القانونية.
ونوب الحتاد الروسـي بـالتطورات اإل ابيـة الـيت قـ د ا قالـة ققـو اإلنسـا  ،خصوصـا
ّ -66
ورقبــإ بننشــاء الل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا
فيمــا يتعلــق وقــو النســاء واألطفــال واملس ـنّ ّ .
وبانتخاب أم املىا  .وأعرب عن تقديرب لل ود املبشولة ملنل ممارسة الجتار بالبشر وقمع ا.
سن قانو العقوبـات
 -67وأقادت السنغال بتعإليإل اإلطار الوطين حلقو اإلنسا من خالل ّ
ايفدي ــد وق ــانو الوص ــول إىل املعلوم ــات ،وإنش ــاء الل ن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا وتعي ـ أم ـ
ورقبــإ بان ــمام مو امبيــق إىل عــدة اتفاقيــات ن ســال ققــو اإلنســا  ،ورــو مــا يــدل
املىــا ّ .
علي التإلام ا بنعمال ققو اإلنسا .
ورقبإ صربيا بايف ود اليت تبشهلا مو امبيق ن سال تعإليإل ققـو اإلنسـا و ايت ـا منـش
ّ -68
السـتعراض األول ،وقـ عإ مو امبيـق علــي جعــل عمـل الل نــة الوطنيــة حلقـو اإلنســا متوافقـا
مــل مبــادئ بــاريق .كمــا قـ ّ عإ مو امبيــق علــي انــاذ مإليــد مــن اخلطـوات ن تعاوبــا مــل نليــات
ققــو اإلنســا وعلــي النىــر ن توجيــل دعــوة دائمــة إىل املكلف ـ بوليــات ن إطــار اإلج ـراءات
اخلاصة.
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 -69وأق ــادت س ـ ـرياليو بالتقـ ــدم احمل ــر منـ ــش السـ ــتعراض األول ،س ــا ن ذل ـ ـ سـ ـ ّـن قـ ــانو
العقوبات ايفديد وتنفيش سياسات قل .وق ّ عإ مو امبيق علي يادة تعإليـإل ققـو املـرأة وانـاذ
تدابري ملموسة لتحس نوعية التعليم وإصال النىام التعليمي.
الرد علي األس لة ،أفـادت مو امبيـق بـأ احلكومـة قـد ادت مواردرـا البشـرية
 -70ون معرض ّ
واملاليــة ،مــن أجــل حتس ـ األوضــاع ن مراكــإل القت ــا  .وقــد أعــادت احلكومــة تأريــل الس ـ و
القد ة وبنإ س ون ا جديدة علي مسـتوال األق ـية ،سـا ن ذلـ مراكـإل إلعـادة تأريـل الشـباب،
وأنشأت أقسام ا خاصة بالشباب ن تلف مرافق الس و  ،واستحدثإ تـدابري وعقوبـات بديلـة
لعقوبة الس ن سوجب قانو العقوبات ايفديد.
 -71وفيم ــا يتعل ــق بالن ــمام إىل الع ــد ال ــدوط اخل ــامي ب ــاحلقو القتص ــادية والجتماعي ــة
وال/قافية ،أفادت مو امبيق بأ رنا مشاورات جارية علي تلف املستويات مـن أجـل التصـديق
علي الع د.
 -72وفيم ــا و ــص اآللي ــات القائم ــة ل ــما قي ــاد واس ــتقالل عم ــل الل ن ــة الوطني ــة حلق ــو
اإلنسا  ،أوضحإ احلكومة أ رشب الل نة قد أُنش إ علي و يتوافق مل رو مبادئ بـاريق.
فكو الل نة الوطنية حلقو اإلنسا مكونة من عدة أطراف ومسـتقلة عـن أي ري ـة مـن ري ـات
تدخل.
الدولة يسم هلا بالعمل من دو أي ّ
 -73وفيمــا يتعلــق بالتــدابري املتخــشة ملنــل العنــف املنــإلط والتحــرس ايفنســي بالنســاء والفتيــات،
أفادت مو امبيق بـأ العنـف املنـإلط جر ـة يُعاقـب علي ـا سوجـب قـانو منـل العنـف املنـإلط وقـانو
العقوبـ ــات .وباإلضـ ــافة إىل ذل ـ ـ  ،اعتمـ ــدت احلكومـ ــة ن عـ ــام  2012نليـ ــة متكاملـ ــة متعـ ــددة
ايف ات صاقبة املصلحة من أجل تقد املساعدة ل حايا العنف.
 -74وفيما يتصل سراجعة التشريعات والسياسات للق اء علـي ممارسـة واج األطفـال وغريرـا
من املمارسات ال ارة والتمييإليـة وـق النسـاء والفتيـات ،أق ّـرت احلكومـة السـ اتي ية الوطنيـة ملنـل
ومكافحة ممارسة الإلواج ن سن مبكرة ،وري اسـ اتي ية ـدف إىل ي ـة بي ـة متكينيـة تف ـي إىل
احلد التدر ي من رشب املمارسات والق اء علي ا.
ورقب ــإ س ــنغافورة بتقوي ــة ملسس ــات الدول ــة لتعإلي ــإل وإع ــالء قق ــو اإلنس ــا بنعط ــاء
-75
ّ
األولويــة لالصــالقات القانونيــة وامللسســية والقتصــادية والجتماعيــة مــن أجــل مكافحــة الفســاد
ونورـإ بتوسـيل قـبكة املـدارس وبتنفيـش برنـام لتحسـ
وضما حتس تقد اخلدمات العامةّ .
التعليم ن املدارس.
 -76ولقىــإ ســلوفاكيا أ العنــف القــائم علــي نــوع ايفــنق ل يـإلال يشــكل مشــكلة خطــرية
علي الرغم مما أُقر من تقدم ن اجال التشريعي حلماية النسـاء واألطفـال مـن العنـف مـن خـالل
سن قانو العقوبات ايفديد ن عام  .2014وق ّ عإ مو امبيق علي حتس تنفيـش رـشا القـانو
ّ
ع ــن طري ــق ي ــادة وع ــي ايفم ــور وامل ــو ف املكلف ـ بننف ــاذ الق ــانو  .وقال ــإ إب ــا تش ــاطر يفن ــة
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منار ة التعشيب ما أعربإ عنل من قلق ،ودعإ مو امبيـق إىل وضـل قـد لالفـالت مـن العقـاب
والتحقيق ن املمارسات املإلعومة للشرطة املتم/لة ن عمليات القتل خـارج نطـا الق ـاء وأعمـال
التعشيب وإساءة املعاملة.
ورقبــإ ســلوفينيا باعتمــاد قــانو العقوبــات ايفديــد الــشي ُ ـ ّـرم العنــف القــائم علــي نــوع
-77
ّ
ايف ــنق وينش ــا إط ــارا قانوني ـا وسياس ــاتيا ،عل ــي ال ــرغم م ــن مالقىت ــا ب ــأ ر ــشا العن ــف م ــا ال
مستمرا .وأقارت إىل التقارير الـيت تفيـد بـأ ممارسـات تـإلوي األطفـال و ـل املرارقـات واإلصـابة
بفــريوس نقــص املناعــة البشـرية ل تـإلال متفشــية علــي ــو ي/ــري ايفــإلع .وأعربــإ عــن أســف ا لوجــود
تقــارير تش ــري إىل الس ــتخدام املفــرط للق ــوة م ــن قةب ــل الشــرطة ،والقت ــا التعس ــفي ،واس ــتخدام
قوان التش ري لتقييد ممارسة قرية التعبري.
ورقبإ جنوب أفريقيا بربنـام الفـ ة  2019-2015لتحسـ تقـد اخلـدمات العامـة
-78
ّ
ونورـإ بتعمـيم فـرمي احلصـول علـي العـالج
واإلس ام ن ج ود التنمية القتصـادية والجتماعيـة ّ
بالعقــاقري امل ــادة للفريوســات ال اجعيــة ن قالــة النســاء احل ـوال املصــابات بفــريوس نقــص املناعــة
البشرية ،وذل هبدف منل انتقال العدوال من األم إىل الطفـل .وقـ ّ عإ مو امبيـق علـي مواصـلة
بشل ايف ود من أجل ضما احلق ن التنمية.
 -79ون ـ ّـوب جن ــوب الس ــودا بتع ــاو مو امبي ــق م ــل مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــو
ورقبـإ بـنجراء النتخابـات الرئاسـية والتشـريعية ن أجـواء
اإلنسا ومـل نليـات ققـو اإلنسـا ّ .
ســلمية .وأعــرب عــن تقــديرب ملو امبيــق ألبــا تست ــيف لج ـ وملتمســي يفــوء .كمــا أعــرب عــن
تق ــديرب مل ــا تبشل ــل مو امبي ــق م ــن ج ــود لتمكـ ـ امل ـرأة وض ـما مش ــاركت ا عل ــي ي ــل مس ــتويات
ملسســات احلك ــم ،مــل الع ـ اف بــأ التميي ــإل ضــد امل ـرأة ل ي ـإلال يش ــكل حتــدي ا كب ـريا .وق ـ ّ ل
مو امبيق علي مواصلة تنفيش التوصيات املتبقية املنب/قة عن دورة الستعراض األوط.
 -80وأق ــادت إس ــبانيا بالتق ــدم احمل ــر م ــن خ ــالل تفعي ــل الل ن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا .
ورقب ــإ
وانتخ ــاب أم ـ املى ــا  ،وحتس ـ اس ــتقالل الق ــاء ،و ي ــادة مش ــاركة امل ـرأة ن الربمل ــا ّ ،
بالتصديق علي الربوتوكول الختياري لتفاقية منار ـة التعـشيب .وأقـارت إىل أ نصـف منـاطق
مو امبيق ل تتمتل بنمكانية احلصول علي مياب الشرب املأمونة وعلي خدمات الصرف الصحي.
 -81ولقىـ ــإ س ـ ـوا يلند أ ،مو امبيـ ــق قـ ــد ن ّفـ ــشت بن ـ ــا معىـ ــم التوصـ ــيات املنب/قـ ــة عـ ــن
الســتعراض الســابق ،قي ـ ص ـ ّدقإ علــي صــكو قانونيــة دوليــة وأدست ــا ن تش ـريعا ا احملليــة.
وأقادت بالتقدم احملر فيما يتعلـق بالق ـايا ايفنسـانية ،وخصوصـ ا التقـدم احملـر ن يـادة مشـاركة
املرأة ن عملية صنل القرار ون برام التعليم والصحة وبرام التنمية القتصادية والجتماعية.
ورقب ــإ الس ــويد بوض ــل السـ ـ اتي ية الوطني ــة ايفدي ــدة ملن ــل ومكافح ــة ال ــإلواج ن س ــن
-82
ّ
مبكـرة ،وأقـارت إىل أ مو امبيـق تُسـ ّ ل عاقـر أعلـي معـدلت الإل ـات املبكـرة ن العـا  ،بينمــا
تشكل ات من تقل أعماررم عن  18سنة ما نستبل  48ن املائة من سموع الإل ات ،قي
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إ التشريعات احلالية تسم بالإلواج بدءا من سن السادسة عشـرة سوافقـة الوالـدين .وأقـارت إىل
أ قانو العقوبات ايفديد ل حيىر التمييإل علي أساس امليل ايفنسي واهلوية ايفنسانية.
 -83ولقىإ سويسرا بقلق أ احلق ن قرية التعبري ليق مكفولا دائم ا وأ التش ري برئيق
الدولة وغـريب مـن الشخصـيات العامـة فعـل يُعاقـب عليـل سوجـب القـانو  .وفيمـا يتعلـق باسـتخراج
املـوارد الطبيعيــة ،أعربــإ سويسـرا عــن قلق ــا إ اء عــدم كفايــة مشــاركة اجتمعــات احملليــة الريفيــة ن
اناذ القرارات اليت قد تكو هلا نثار سلبية علي قيا ا.
 -84وأقــادت تايلنــد بالتقــدم احمل ــر ن تنفيــش التوصــيات ،ول س ــيما التصــديق علــي اتفاقي ــة
ققـو األقــخامي ذوي اإلعاقــة .كمــا أقــادت باخلطــة الراميــة إىل مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة
البشرية/اإليد وحتس الصحة .وأعربإ عن تقـديررا لل ـود املبشولـة لتقويـة التشـريعات املتعلقـة
وماية النساء واألطفال.
 -85وأقادت تيمور  -ليشيت سو امبيق لتصديق ا علي التفاقية الدولية حلمايـة ققـو يـل
العمــال امل ــاجرين وأفـراد أســررم ،واعتمادرــا قــانو العقوبــات ايفديــد ن عــام  ،2014وإنشــائ ا
الل نة الوطنية حلقو اإلنسا .
 -86وأقادت توغـو سو امبيـق لعتمادرـا برناسـا إل الـة األلغـام وقـ ّ عت ا علـي مواصـلة تنفيـش
برنام تقد املساعدة إىل ال حايا.
 -87ولقى ــإ تركي ــا بارتي ــا ان ــمام مو امبي ــق إىل التفاقي ــة الدولي ــة حلماي ــة قق ــو ي ــل
العمال امل اجرين وأفراد أسررم .ورقبإ أي ا بالنتخابات اليت أُجريإ ن أجواء رادئـة وقـفافة
ن عام  .2014وق ّ عإ مو امبيق علي التع يل جب ودرا ملكافحة الفساد.
 -88ورأت أوغنــدا أ إنشــاء اجلــق الــوطين حلقــو الطفــل والل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا
يدل علي أ مو امبيق تبشل ج ودا قوية من أجل تعإليإل ققو اإلنسا و ايت ا.

ونور ــإ أوكراني ــا بالتق ــدم ال ــشي أقر ت ــل مو امبي ــق .وأق ــارت إىل تعإلي ــإل اإلط ــار الق ــانون
ّ -89
وامللسسي الوطين ن قطاع التعليم وإىل اإلصالقات ن قطاع الصحة.
 -90وأقــادت اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العىمــي ونيرلنــدا الشــمالية بتنقــي قــانو العقوبــات.
وأعربإ عن قلق ا أل املواطن الشين ل يليدو احلكومة قد يتعرضو لتقوين ققوق م.
ونورــإ وريــة تنإلانيــا املتحــدة بنزــا ات مو امبيــق ن ســال الق ــاء علــي قــأفة الفقــر
ّ -91
وتــوفري الســكن بكلفــة ُمي مســرة وإمــدادات ميــاب الشــرب النقيــة واملأمونــة .ودعــإ اجتمــل الــدوط إىل
تلبية طلب مو امبيق للمساعدة التقنية.
ورقبـإ الوليـات املتحـدة األمريكيـة بس ّـن قــانو العقوبـات ايفديـد .وأعربـإ عـن قلق ــا
-92
ّ
إ اء نقــص التقــدم احملــر منــش الســتعراض الســابق فيمــا يتعلــق بعــدة مســائل ،ســا ن ذلـ اســتمرار
الدعاءات املتعلقة ودوث عمليات اعتقال واقت ا تعسفي .
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 -93وألقإ أوروغواي ال وء علي ايف ود اليت تبشهلا مو امبيق للوفاء بالتإلاما ا املتعلقة بتقد
ورقب ــإ ب ــايف ود ال ــيت تب ــشهلا مو امبي ــق م ــن أج ــل حتقي ــق
التق ــارير إىل ري ــات رص ــد املعار ــداتّ .
املساواة ب ايفنس  ،لكن ا أعربإ عن قلق ا إ اء ما تشري إليل التقارير من أعمال متييإل وعنف.
 -94وأعربإ ورية فنإلويال البوليفارية عن ارتياق ا إلنشاء الل نـة الوطنيـة حلقـو اإلنسـا
ونورــإ بتحس ـ ملق ـرات الصــحة الــيت تت ــمن ،فيمــا تت ــمنل ،موليــة
ومكتــب أم ـ املىــا ّ .
تلقي األطفال الشين تقل أعماررم عن سنت .
 -95وأقــادت امبيــا سو امبيــق لتنفيــشرا بعــن التوصــيات املنب/قــة عــن الســتعراض الســابق،
لكن ا لقىإ أنل ل تإلال رنا حتديات ماثلة رغم ما عانش من خطوات إ ابية.
ونورــإ مبــابوي بالتقــدم الــشي أقر تــل مو امبيــق ن يــادة معــدل اللتحــا باملــدارس،
ّ -96
وما انشتل مـن تـدابري لإليـادة عـدد الفتيـات ن املـدارس .كمـا نورـإ بالتقـدم احملـر ن يـادة مت/يـل
املرأة ن احلياة العامة ،والتصديق علي مإليد من الصكو .
 -97ورقب ــإ أفغانس ــتا ب ــالتإلام مو امبي ــق بتعإلي ــإل قق ــو اإلنس ــا و ايت ــا ،وم ــا تبشل ــل م ــن
ج ود لتقد تقارير منتىمة إىل نليات األمم املتحدة حلقو اإلنسا .
 -98وأق ــادت ايفإلائ ــر سو امبي ــق لتعاوب ــا م ــل اآللي ــات اإلقليمي ــة والدولي ــة حلق ــو اإلنس ــا .
ونورــإ بتصــديق مو امبيــق علــي التفاقيــة الدوليــة حلمايــة ققــو يــل العمــال امل ــاجرين وأف ـراد
ّ
أسررم ،وعلي الربوتوكول الختياري لتفاقية منار ة التعشيب.
 -99وق ّددت أنغول علي عإلم مو امبيق علي اية ققـو اإلنسـا  ،علـي النحـو املك ّـرس ن
ورقبإ بتصديق مو امبيق علي التفاقية الدولية حلماية ققو يل العمـال امل ـاجرين
دستورراّ .
وأفراد أسررم ،والربوتوكول الختياري لتفاقية منار ة التعشيب.
ورقب ــإ األرجنتـ ـ بتص ــديق مو امبي ــق عل ــي الربوتوك ــول الختي ــاري لتفاقي ــة منار ــة
ّ -100
التعشيب ،وأقارت إىل القلق الشي أعرب عنل املقرر اخلامي املعين بالفقر املدقل وققو اإلنسا
فيما يتعلق بالتمييإل واإليشاء اللشين تتعرض هلما الفتيات ن املدارس.
 -101وأعربــإ أسـ اليا عــن قلق ــا إ اء اســتمرار ورود تقــارير عــن عمليــات القت ــا التعســفي
والتعــشيب وإســاءة املعاملــة .وأقـ ّـرت ب ـأ الصــفة ايفرميــة قــد نُإلعــإ عــن فعــل ممارســة ايفــنق ب ـ
قخص من ايفنق نفسل ،ولكن ا أقارت إىل عدم توفر اية حم ّددة من التمييإل.

ونورإ النمسا بايف ود اليت تبشهلا مو امبيق لتحس إقامة العدل .إل أبـا لقىـإ أ
ّ -102
النىــام الق ــائي ل ي ـإلال يواجــل مشــاكل تتعلــق بتــأخر اإلج ـراءات ،واكتىــاك الس ـ و وتــدرور
أقواهلا.
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ونورــإ بــنغالديا بننشــاء الل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا  ،والتصــديق علــي صــكو
ّ -103
دولية ،وصياغة خطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال .وقالإ إ التحديات القتصادية تعـين أ
مو امبيق حتتاج إىل املإليد من املساعدة التقنية.
ورقبــإ بل يكــا باعتمــاد قــانو العقوبــات وقــانو الوصــول إىل املعلومــات .وق ـ عإ
ّ -104
مو امبيــق علــي بــشل ج ــود إضــافية ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب ،وضــما اســتقالل الســلطة
الق ائية ،وإتاقة الوصول إىل الق اء.
 -105وأعرب ــإ بـ ــنن عـ ــن تقـ ــديررا للتصـ ــديق علـ ــي الربوتوكـ ــول الختيـ ــاري لتفاقيـ ــة منار ـ ــة
التعشيب ،واعتماد قانو العقوبات ايفديد ،ومشروع القانو املتعلق بالوصول إىل املعلومات.
 -106وأعربــإ دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات عــن رغبت ــا ن تقــد توصــيات إىل مو امبيــق
برو بنّاءة.
ورقبإ بوتسوانا بننشـاء الل نـة الوطنيـة حلقـو اإلنسـا ومكتـب أمـ املىـا  .إل أبـا
ّ -107
أقــارت إىل وجــود تقــارير عــن اس ـ قا األطفــال علــي أســاس ال ـدمين ،وإيــشاء األطفــال ،وعمــل
األطفال.
ونورإ الربا يل سبـادرات مو امبيـق الراميـة إىل يـادة املشـاركة السياسـية ،وأقـادت بصـفة
ّ -108
خاصة بتإلايد مشاركة املرأة علي يل مستويات عملية صنل القرارات.
ورقب ــإ بورون ــدي بتص ــديق مو امبي ــق عل ــي ص ــكو ك ــالربوتوكول الختي ــاري لتفاقي ــة
ّ -109
منار ة التعشيب ،وإنشائ ا مكتب أم املىا  ،ف الا عن ت م املنار التعليمية ن املدارس
ق ــايا ال بيــة املدنيــة واألخــال وققــو اإلنســا  .وأقــارت إىل تلــف التــدابري املتخــشة هبــدف
يادة فرمي احلصول علي اخلدمات الصحية والعالج من اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية.
ورقبإ بننشاء اجلق الوطين حلقو األطفال.
ّ
 -110واق قــإ كنــدا سـ ّـن قــانو جديــد لالجـراءات ايفنائيــة هبــدف اســتحداث بــدائل لعقوبــة
السـ ن .وأقــادت سو امبيــق لناذرــا إجـراءات لنــإلع الصــفة ايفرميــة عــن فعــل ممارســة ايفــنق بـ
قخص من ايفنق نفسل.

 -111ولقىـ ــإ تشـ ــاد أ مو امبيـ ــق طـ ــرف ن معىـ ــم الصـ ــكو الدوليـ ــة حلقـ ــو اإلنسـ ــا .
وقـ ّ عإ مو امبيــق علــي مواصــلة التعــاو مــل سلــق ققــو اإلنســا  ،واألمــم املتحــدة ،والحتــاد
األفريقي.
ونورإ قيلي سا قققتل مو امبيق من إزـا ات مـن بين ـا إنشـاء نليـة متعـددة القطاعـات
ّ -112
ملساعدة ضحايا العنـف القـائم علـي نـوع ايفـنق ،والتصـديق علـي الربوتوكـول الختيـاري لتفاقيـة
منار ة التعشيب ،ووضل سياسات لالسكا الجتماعي.
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 -113وأقادت الص سو امبيق لستقباهلا عددا كبـريا مـن الالج ـ مـن بلـدا أفريقيـة أخـرال.
وأقــارت إىل أ مو امبيــق ملتإلمــة سكافح ــة الفســاد ،وتعإليــإل الع ــدل الجتمــاعي ،و ايــة قق ــو
املرأة .كما أبا تتخش تدابري طارئة للتصدي آلثار الكوارث الطبيعية.
ونورـإ الكونغــو بتطــوير اإلطــار امللسســي حلمايــة ققــو اإلنســا  .وقـ ّ عإ مو امبيــق
ّ -114
علي مواصلة حتدي أماكن القت ا وضما توفري احلماية لالج وعد ي ايفنسية.
ونورــإ كوســتاريكا بالتقــدم احملــر ن ســال التم/يــل السياســي للمـرأة واســتحداث اخلــط
ّ -115
األخ ــر لتقــد الشــكاوال املتعلــق بســلو الشــرطة غــري الالئــق .وأعربــإ عــن قلق ــا إ اء عمــل
األطفال ،والقت ا التعسفي ،والقيود املفروضة علي قرية التعبري.
ونورــإ تــونق بالتصــديق علــي اتفاقيــة ققــو األقــخامي ذوي اإلعاقــة ،والربوتوكــول
ّ -116
الختي ــاري لتفاقي ــة منار ــة التع ــشيب ،واعتم ــاد اخلط ــة الوطني ــة لتنفي ــش التوص ــيات املنب/ق ــة ع ــن
الستعراض الدوري الشامل.
 -117وأفــادت مو امبيــق بـأ احلكومــة ترّكــإل ،فيمــا يتعلــق سســألة إســاءة معاملــة السـ ناء ،علــي
تــدريب وتنميــة املـوارد البشـرية ن اجــالت ذات الصــلة عــن طريــق تنىــيم دورات منتىمــة ودورات
تنفيشيــة وغــري ذل ـ مــن األنشــطة التدريبيــة ،ســا ن ذل ـ التــدريب الــشي يتنــاول املســائل املتصــلة
وقو اإلنسـا  .وأوضـحإ أ رنـا عمليـة إصـال تشـغيلية وريكليـة مـا الـإ جاريـة وأبـا قـد
أس ــفرت بالفع ــل ع ــن اعتم ــاد ص ــكو قانوني ــة م /ــل ق ــانو الش ــرطة ايفدي ــد ( ،)2013والقواع ــد
التأديبية للشرطة ( ،)2014وحتدي وتدعيم مصلحة الس و الوطنية.
 -118وفيمــا يتعلــق بتــدابري مقاضــاة مـرتكئ ايفـرائم وــق الصــحفي وأصــحاب الـرأي ،أفــادت
مو امبيــق بأنــل ن قالــة ارتكــاب جـرائم ،ســا في ــا تلـ الــيت أقــارت إلي ــا الوفــود ،تتخــش احلكومــة
إج ـراءات لتقــد ايفنــاة إىل العدالــة .وفيمــا يتعلــق بقتــل الربوفيســور جــيلق سيســتا والصــحفي
باولو ماتشافا ،تعمل احلكومة جب ّد علي إقالة ايفناة إىل الق اء .وفيمـا يتصـل بىـاررة اختطـاف
أقرت احلكومة خطـة عمـل حمـددة حلمايـة ال ـحايا ومسـاعد م.
وقتل أقخامي مصاب بامل َ قّ ،
وتشمل اخلطة اناذ لة تدابري من ا القيام ومالت توعية عامة للق ـاء علـي املعتقـدات املب مـة
والتصورات اخلاط ة فيما وص املصاب بـامل َ ق .كمـا ـري انـاذ إجـراءات مشـ كة بـ مو امبيـق
وقكومات بلدا املنطقة هبدف منل الجتار باألقخامي املصاب بامل َ ق.
 -119وفيما يتعلق بنقل الفتيات احلوامل إىل مدارس ليلية ،أوضحإ مو امبيق أ رشب املسـألة
ن ل لعملية تقييم بالنىر إىل قساسيت ا .وقد أُنشا فريـق متعـدد القطاعـات مـن أجـل التشـاور
ن رشا الصدد مل تلف قرائ اجتمل.
 -120وفيمــا يتعلــق ومايــة الفتيــات مــن العتــداء ايفنســي ،اعتُمــدت تــدابري حمــددة ،أل ورــي:
ف ــرض عقوب ــات سوج ــب ق ــانو العقوب ــات عل ــي األق ــخامي ال ــشين ارس ــو أفع ــالا جنس ــية م ــل

16

GE.16-05962

A/HRC/32/6

قاصرات؛ والقيام ومالت ضد التحرس ايفنسـي والعتـداء علـي الفتيـات ن املـدارس واجتمعـات
احمللية؛ وفرض عقوبات علي املدرس ومو في قطاع التعليم الشين ارسو ايفنق مل طلبة.
 -121وفيم ــا يتص ــل بت ــدابري مكافح ــة التس ـ ّـرب م ــن امل ــدارس ،عان ــشت الت ــدابري التالي ــة :توس ــيل
الشــبكة املدرســية ،م ــل إنشــاء مإلي ــد مــن امل ــدارس بــالقرب م ــن اجتمعــات احمللي ــة هبــدف تقل ــيص
املسافة ب املنإلل واملدرسة؛ وتـوفري الكتـب املدرسـية واملـواد التعليميـة ن مرقلـة التعلـيم البتـدائي؛
وإنشاء صندو لدعم الف ات احملرومة وال عيفة.
 -122وفيما يتعلق بالتدابري املتخـشة ل ـما متتـل الفتيـات احلوامـل واألم ـات الشـابات بفـرمي
إمتــام تعلــيم ن ،أفــادت مو امبيــق بــأبن يُشـ م عن علــي مواصــلة الدراســة مــن خــالل إتاقــة الفرصــة
هلن ملتابعة الدراسة خالل ف ة احلمل وبعد الوضل.
 -123وفيمــا يتصــل بالنتخابــات ،ــري تنقــي القــانو النتخــايب ســا يســم بإليــادة التم/يــل
احلإليب ،وحتس مراقبة النتخابات ،و يادة الشفافية .كما ري القيام ومالت لتوعية املواطن .
 -124وق ــد أُجري ــإ ق ــل اآل س ــة انتخاب ــات  -رئاس ــية وتش ـريعية  -تكلل ــإ بالن ــا ن
األعوام  1994و 1999و 2004و 2009و ،2014وذل ن إطار ايف ود املبشولة من أجل
ترســيخ احلقــو السياســية واملدنيــة ف ـالا عــن العمليــة الد قراطيــة .وعــالواة علــي ذل ـ  ،مــا الــإ
عملية حتقيق الالمركإلية مستمرة.
 -125وفيما يتعلق بأعمال العنف واإلساءة وق كبار السن ،أفادت مو امبيق بأ ققو رشب
الف ــة مــن امل ـواطن مكفولــة م ــن خــالل نليــة تــوفر املس ــاعدة لألســر واألطفــال ضــحايا العن ــف.
وتوجد ن مو امبيق أي ا نلية ملسسية للنىر ن الق ايا املتصـلة بكبـار السـن ،ورـي نليـة اجلـق
الوطين للعمل الجتماعي .وينص القانو رقم  ،2014/3املتعلق بتعإليإل و ايـة ققـو املسـنّ ،
علي تغر من يسي و معاملة كبار السن .أما التحديات الرئيسية اليت تُواجل ن رشا اجال ف ي:
تعمــيم الصــكو القانونيــة املتعلقــة ومايــة املســن ؛ وتر ــة الصــكو القانونيــة الــيت تعــإل وحتمــي
ققـو رـللء األقــخامي إىل اللغـات الوطنيــة؛ والقيـام ومــالت توعيـة ملمارســي الطـب التقليــدي
وقادة اجتمعات احمللية فيما يتعلق وماية كبار السن.
 -126وحصــومي التصــديق علــي نىــام رومــا األساســي بصــيغتل الــيت أُعــدت ن عــام ،2010
أف ــادت مو امبي ــق بأب ــا نث ــرت ،ن ض ــوء التط ــورات السياس ــية والقانوني ــة املتواص ــلة ،إخ ــاع ر ــشا
الص ملإليد من الدراسة .ومل ذل  ،فن مو امبيق تراعي مبدأ التكامل ب نىام روما األساسـي
والقوان احمللية.
 -127وفيما يتصـل بالع ـد الـدوط اخلـامي بـاحلقو القتصـادية والجتماعيـة وال/قافيـة ،أفـادت
مو امبي ــق ب ــأ عملي ــة الن ــمام إىل الع ــد ق ــد وص ــلإ اآل إىل مرقل ــة متقدم ــة .ون املس ــتقبل
القريب ،سيُـ ّقدم إىل سلق الو راء اق ا بشأ الن مام إىل الع ـد مـن أجـل دراسـتل .وسـيُعرض
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القـ ا بعــد ذلـ علــي الربملــا  ،ورــو ايف ــة املختصــة بــنقرارب سوجــب الدســتور ،وبــنلإلام مو امبيــق
بالمت/ال لل .ويلمل أ حيدث ذل ن الدورة الربملانية لعام .2016

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -128درست موزامبيق التوصيات الواردة أدناه ،وهي تحظى بتأييدها:
 1-128التصديق على البروتوكول االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ،وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيةة
والثقافية (أستراليا)؛
 2-128القيام ،في أقرب وقت ممكن ،باالنضمام إلى العهد الدولي الخاص
بةةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة ،والبروتوكةةول االختيةةاري ادول للعهةةد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنفيذهما (نيوزيلندا)؛
 3-128االنضة ة ةةمام إلة ة ةةى العهة ة ةةد الة ة ةةدولي الخة ة ةةاص بة ة ةةالحقوق االقتصة ة ةةادية
واالجتماعية والثقافية (فرنسا) (جورجيا)؛
 4-128التصة ة ةةديق علة ة ةةى العهة ة ةةد الة ة ةةدولي الخة ة ةةاص بة ة ةةالحقوق االقتصة ة ةةادية
واالجتماعية والثقافية والبروتوكول االختياري الملحق به (غانا)؛
 5-128التصة ة ةةديق علة ة ةةى العهة ة ةةد الة ة ةةدولي الخة ة ةةاص بة ة ةةالحقوق االقتصة ة ةةادية
واالجتماعية والثقافية (ألمانيا) (كينيا) (الجبل ادسةود) (تركيةا) (تيمةور  -ليشةتي)
(بولندا) (تونس)؛
 6-128التوقي ة ة ةةل عل ة ة ةةى العه ة ة ةةد ال ة ة ةةدولي الخ ة ة ةةاص ب ة ة ةةالحقوق االقتص ة ة ةةادية
واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه (إسبانيا)؛
 7-128النظر في التصديق على العهد الدولي الخةاص بةالحقوق االقتصةادية
واالجتماعية والثقافية (إندونيسيا)؛
 8-128النظر في التصديق على العهد الدولي الخةاص بةالحقوق االقتصةادية
واالجتماعية والثقافية ،وهو ما قُبل خالل دورة االستعراض ادولى (ناميبيا)؛
 9-128التصة ة ةةديق علة ة ةةى العهة ة ةةد الة ة ةةدولي الخة ة ةةاص بة ة ةةالحقوق االقتصة ة ةةادية
واالجتماعية والثقافية وبروتوكوله االختيةاري ،وعلةى البروتوكةول االختيةاري التفاقيةة
حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات (البرتغال)؛
__________
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 10-128اتخاذ التدابير الالزمة للتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة ،وعلةةى البروتوكةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق
الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات (سلوفاكيا)؛
 11-128التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم (غانا)؛
 12-128التصة ةةديق علة ةةى معاهة ةةدة م ة ةراكإ لتيسة ةةير النفة ةةاذ إلة ةةى المصة ةةنفات
المنشةورة لفادةةدة ادصةخاص المكفةةوفين وذوي اإلعاقةة البصةرية أو إعاقةات أخةةر
في قراءة المطبوعات (البرازيل)؛
 13-128القيةةام ،علةةى سةةبيل ادولويةةة ،باعتمةةاد قةةانون اإلج ةراءات الجناديةةة،
وتعزيز تدريب موظفي القضاء (البرتغال)؛
 14-128القيام ،على وجه السرعة ،باعتماد قانون جديد لإلجةراءات الجزاديةة
وقةةانون لتنفيةةذ اإلج ةراءات اإلصةةالحية ،بمةةا يسةةما باعتمةةاد عقوبةةات بديلةةة عةةن
السجن (النرويج)؛
 15-128مواصلة تقوية القدرة المؤسسية على تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتهةا
(كوبا)؛
 16-128مواصة ةةلة اإلصة ةةالحات الرامية ةةة إلة ةةى تحسة ةةين السياسة ةةات والب ة ةرامج
الهادفة إلى تعزيز جميل حقوق اإلنسان وحمايتها (ليسوتو)؛
 17-128تفعيةةل اللجنةةة الوحنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان وضةةمان سةةير عملهةةا وفق ةا
لمبادئ باريس (المغرب)؛
 18-128مواصلة جهودها الراميةة إلةى تفعيةل اللجنةة الوحنيةة لحقةوق اإلنسةان
(جنوب أفريقيا)؛
 19-128مضةاعفة جهودهةا مةن أجةل ضةمان اسةتقالل اللجنةة الوحنيةة لحقةةوق
اإلنسان وتزويدها بالموارد الالزمة (ليبيا)؛
 20-128تكثي ةةف جهوده ةةا الرامي ةةة إل ةةى تهيال ةةة الظ ةةرو الالزم ةةة لك ةةي تك ةةون
اللجنة الوحنية لحقوق اإلنسان ممتثلة لمبادئ باريس (النيجر)؛
 21-128تدعيم استقالل اللجنة الوحنية لحقوق اإلنسان وتزويدها بمةا يلزمهةا
من موارد لالضطالع بعملها وفق ا لمبادئ باريس (مصر)؛
 22-128ضمان تمتل اللجنةة الوحنيةة لحقةوق اإلنسةان بمةا يكفةي مةن المةوارد
والموظفين وبوالية واضحة لالضطالع بعملها وفق ا لمبادئ باريس (النرويج)؛
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 23-128تعزيةةز القةةدرة البشةرية للجنةةة الوحنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان ومكتةةب أمةةين
المظالم وتعزيز استقاللهما ،وفقا لمبادئ باريس (كوستاريكا)؛
 24-128ضمان تزويد اللجنة الوحنية لحقةوق اإلنسةان بمةا يكفةي مةن المةوارد
لالضطالع بمهام واليتها ،على أساس االحترام الكامل لمبادئ باريس (تونس)؛
 25-128تعزيز جهودها الرامية إلى إدراج التثقيةف فةي مجةال حقةوق اإلنسةان
في المناهج الدراسية والبرامج التدريبية (السنغال)؛
 26-128تعزيز برنامج التثقيف المتواصل بشأن حقوق اإلنسان (زمبابوي)؛
 27-128االستفادة من الفرص المتاحة للحصول على هبةات ماليةة مةن جملةة
جهات منها مرفق التمويل العالمي التابل للبنك الدولي (النرويج)؛
 28-128مواص ةةلة العم ةةل بنش ةةاو عل ةةى التواص ةةل م ةةل ص ةةركادها ال ةةدوليين بغي ةةة
التم ةةاس المس ةةاعدة التقني ةةة وغيره ةةا م ةةن أص ةةكال المس ةةاعدة لبن ةةاء وتعزي ةةز ق ةةدراتها
التنفيذية في مجال حقوق اإلنسان (الفلبين)؛
 29-128إصة ةرال الجه ةةات ص ةةاحبة المص ةةلحة ،كمنظم ةةات المجتم ةةل الم ةةدني
والقط ة ةةاع الخ ة ةةاص والمجتمع ة ةةات المحلي ة ةةة والم ة ةةانحين والمؤسس ة ةةات المتع ة ةةددة
ادح ةرا فةةي إعمةةال المبةةادئ الدوليةةة الرديسةةية المتعلقةةة بحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان
(أوكرانيا)؛
 30-128إصرال المجتمل المدني فةي عمليةة متابعةة تنفيةذ التوصةيات المنبثقةة
عن االستعراض الدوري الشامل (بولندا)؛
 31-128تق ةةديم التق ةةارير الت ةةي ت ةةأخر تق ةةديمها إل ةةى هيال ةةات المعاه ةةدات ذات
الصلة (سيراليون)؛
 32-128موافاة لجنة حقوق الطفل بالتقرير الجامل للتقريرين الدوريين الثالث
والرابةةل ،وبةةالتقريرين المتعلقةةين بةةالبروتوكولين االختيةةاريين لالتفاقيةةة ضةةمن المهلةةة
المحددة (أوروغواي)؛
 33-128توجي ةةه دع ةةوة دادم ةةة إل ةةى المكلف ةةين بوالي ةةات ف ةةي إح ةةار اإلجة ةراءات
الخاصة (تركيا)؛
 34-128توجي ةةه دع ةةوة دادم ةةة إل ةةى المكلف ةةين بوالي ةةات ف ةةي إح ةةار اإلجة ةراءات
الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان (بولندا) (جورجيا)؛
 35-128توجية ةةه دعة ةةوات دادمة ةةة إلة ةةى جمية ةةل المكلفة ةةين بوالية ةةات فة ةةي إحة ةةار
اإلجراءات الخاصة واالستجابة لجميل الطلبات المعلقة للمكلفين بواليةات لزيةارة
البلد (التفيا)؛
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 36-128الموافقةةة رسةةمي ا علةةى حلةةب لزيةةارة البلةةد موجةةه مةةن المقةةرر الخةةاص
المعن ةةي بح ةةاالت اإلع ةةدام خ ةةارج نط ةةاق القض ةةاء أو ب ةةإجراءات م ةةوجزة أو تعس ةةفا،
وتوجيه دعوة إليةه فةي عةام ( 2016المملكةة المتحةدة لبريطانيةا العظمةى ونيرلنةدا
الشمالية)؛
 37-128االسةةتجابة لطلةةب زيةةارة البلةةد المقةةدم مةةن المقةةرر الخةةاص المعنةةي
بحةةاالت اإلعةةدام خةةارج نطةةاق القضةةاء أو بةةإجراءات مةةوجزة أو تعسةةف ا (الواليةةات
المتحدة ادمريكية)؛
 38-128اتخ ةةاذ ت ةةدابير ملموس ةةة للوف ةةاء بالتزاماته ةةا بموج ةةب اتفاقي ةةة مناهض ةةة
وجهةةه إليهةةا المقةةرر الخةةاص
التعةةذيب ،والموافقةةة علةةى حلةةب زيةةارة البلةةد الةةذي ص
المعن ةةي بح ةةاالت اإلع ةةدام خ ةةارج نط ةةاق القض ةةاء أو ب ةةإجراءات م ةةوجزة أو تعس ةةفا
(السويد)؛
 39-128النظر في اتخاذ إجراءات مناسبة على المستو التشةريعي مةن أجةل
ضمان الحماية من التمييز بأصكاله كافة (صربيا)؛
 40-128مواصةةلة مةةا تبذلةةه مةةن جهةةود لتعمةةيم المنظةةور الجنسةةاني فةةي مجةةالي
التعليم والعمل (بنغالديإ)؛
 41-128مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق االستقرار في المجتمل (العراق)؛
 42-128مواصلة ما تبذله مةن جهةود للقضةاء علةى جميةل أصةكال التمييةز فةي
المجتمل (العراق)؛
 43-128المكافح ةةة الفعال ةةة لجمي ةةل أص ةةكال التميي ةةز ض ةةد النس ةةاء والمس ةةنين
والمصابين بالمهق (جيبوتي)؛
 44-128مضاعفة جهودها الرامية إلى صون حقوق اإلنسان للنساء والمسنين
وادصخاص ذوي اإلعاقة وادحفال ،وبخاصة أحفال الشوارع (الكرسي الرسولي)؛
 45-128ضةةمان تنفيةةذ قوانينهةا وسياسةةاتها فةةي مجةةال مكافحةةة التمييةةز تنفيةةذا
تاما (الفلبين)؛
 46-128تقوية ة ةةة سياسة ة ةةتها الرامية ة ةةة إلة ة ةةى تعزية ة ةةز المسة ة ةةاواة بة ة ةةين الجنسة ة ةةين
(كوت ديفوار)؛

 47-128مض ة ةةاعفة جهوده ة ةةا للقض ة ةةاء عل ة ةةى التميي ة ةةز ض ة ةةد المة ة ةرأة (جن ة ةةوب
السودان)؛
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 48-128النظ ةةر ف ةةي اعتم ةةاد سياس ةةات مناسة ةةبة لزي ةةادة تعزي ةةز المس ةةاواة بة ةةين
الجنسةةين فةةي الشةةؤون العامةةة ،وإنفةةاذ عقوبةةات صةةارمة ضةةد جميةةل أنةةواع التمييةةز
واالعتداء على حقوق المرأة (صربيا)؛
 49-128مواصةةلة تنفيةةذ تةةدابير لتحسةةين المسةةاواة بةةين الجنسةةين فةةي البلةةد،
والقضاء على التمييز ضد المرأة (كوبا)؛
 50-128تعزيةةز مكافحةةة جميةةل أصةةكال التمييةز ضةةد المةرأة ،وال سةةيما العنةةف
ضد النساء والفتيةات ،مةن خةالل ضةمان تطبيةق القةوانين والسياسةات ذات الصةلة
تطبيق ا صارم ا وفعاالا (لكسمبرغ)؛
 51-128النظر في إدماج المسةاواة بةين الجنسةين فةي جميةل سياسةاتها (دولةة
بوليفيا المتعددة القوميات)؛

 52-128اتخ ة ةةاذ جمي ة ةةل الت ة ةةدابير الالزم ة ةةة لتطبي ة ةةق وإنف ة ةةاذ ادح ة ةةر القانوني ة ةةة
والتنظيمية القادمة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز (بنما)؛
 53-128اتخاذ إجراءات مناسبة لمكافحة جميل أصكال التمييز والعنف ضد
النساء والفتيات (قبرص)؛
 54-128مواص ةةلة الجه ةةود الرامي ةةة إل ةةى تعزي ةةز المس ةةاواة ب ةةين الجنس ةةين فة ةي
مكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ،وبخاصة العنف المنزلةي والزيجةات
المبكرة (فرنسا)؛
 55-128اتخةةاذ مزيةةد مةةن التةةدابير للقضةةاء علةةى التمييةةز والعنةةف ضةةد الم ةرأة
(الصين)؛
 56-128مكافح ة ةةة التميي ة ةةز ض ة ةةد الفتي ة ةةات والتح ة ةةر به ة ةةن ف ة ةةي الم ة ةةدارس
(جيبوتي)؛
 57-128تفعيل االستراتيجية الجنسانية فةي مجةال التعلةيم ،بمةا فةي ذلةك فةي
مرحلةةة التعلةةيم المبكةةرة ،مةةن أجةةل مكافحةةة أُميةةة اإلنةةاط وزواج ادحفةةال والةةزواج
المبكر والزواج القسري (فنلندا)؛
 58-128تعزيز تنفيذ التشةريعات القادمةة وزيةادة أنشةطة التوعيةة بهةد حمايةة
حقةةوق المةرأة ،ورفةةل معةةدل التحةةاق الفتيةةات بالمةةدارس ،ومكافحةةة جميةةل أصةةكال
العنف ضد المرأة ،بما في ذلك العنف المنزلي (إيطاليا)؛
 59-128اعتمةةاد اسةةتراتيجية وحنيةةة لمكافحةةة التمييةةز ضةةد النسةةاء والفتيةةات
ترصكز على الوصول إلى التعليم على أساس منصف (تركيا)؛
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 60-128مراجعةةة ادمةةر اإلداري  39/GM/2003الةةذي يحظ ةر التحةةاق الفتيةةات
الحوامل بالمدارس النهارية (جيبوتي)؛
 61-128ضةةمان تعمةةيم منظةةور المسةةاواة بةةين الجنسةةين فةةي جميةةل سياسةةاتها،
وزيةةادة تمثيةةل الم ةرأة فةةي مناصةةب صةةنل الق ةرار علةةى المسةةتو المحلةةي (جنةةوب
أفريقيا)؛
 62-128مواصةةلة العمةةل علةةى وضةةل سياسةةة وحنيةةة وتش ةريعات مةةن صةةأنها أن
تكفل زيادة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء (نيكاراغوا)؛
 63-128اتخةةاذ تةةدابير لمكافحةةة التمييةةز ضةةد الم ةرأة ،وال سةةيما فةةي المنةةاحق
الريفية (السنغال)؛
 64-128مواصلة العمل من أجةل القضةاء علةى التمييةز ضةد المةرأة ،وال سةيما
في المناحق الريفية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 65-128مواصةةلة تكثيةةف الجهةةود الراميةةة إلةةى مكافحةةة العنةةف الةةذي يواجهةةه
المصابون بالمهق (البرتغال)؛
 66-128المثةةابرة علةةى التصةةدي لحةةوادط العنةةف ضةةد ادصةةخاص المصةةابين
بة ةةالمهق ومقاضة ةةاة مرتكبيهة ةةا ،واتخة ةةاذ تة ةةدابير لحماية ةةة حقة ةةوق اإلنسة ةةان لهة ةةؤالء
ادصخاص حمايةا صاملة (سيراليون)؛
 67-128اعتمةاد أحكةةام قانونيةة محةةددة لحمايةة حقةةوق المسةنين وادصةةخاص
المصابين بالمهق (الكونغو)؛
 68-128رفل مستو المهنية والكفاءة في قوة الشرحة (نيجيريا)؛
 69-128مواصةةلة تةةدريب وكةةاالت إنفةةاذ القةةانون لبنةةاء قةةدراتها مةةن أجةةل رفةةل
مستو مهنيتها وكفاءتها في أداء مهامها (إثيوبيا)؛
 70-128تعزيز توفر التدريب في مجال حقوق اإلنسان لقةو ادمةن ومةوظفي
السجون (فرنسا)؛
 71-128تنفيةةذ بة ةرامج ت ةةدريب من ةةتظم ومتواص ةةل دفة ةراد الش ةةرحة وللم ةةوظفين
القضاديين وموظفي الدولةة وفقةا للمعةايير الدوليةة لحقةوق اإلنسةان ،وضةمان سةرعة
المحاكمات ومراعاة ادصول القانونية في القضايا الجنادية (ألمانيا)؛
 72-128اعتماد تدابير فعالةة لضةمان االحتةرام الكامةل للحظةر التةام للتعةذيب
وفق ا التفاقية مناهضة التعذيب (المكسيك)؛
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 73-128ضة ةةمان القضة ةةاء علة ةةى تجة ةةاوزات حقة ةةوق اإلنسة ةةان المرتكبة ةةة بحة ةةق
السجناء والمحتجزين وإحالة مرتكبي هةذه الجةرادم إلةى القضةاء ،وضةمان إنصةا
الضحايا (نيوزيلندا)؛
 74-128وضةةل ح ة صد لالحتجةةاز التعسةةفي ،ولممارسةةات التعةةذيب ،وادسةةاليب
التةةي تسةةتخدمها قةةوات ادمةةن أثنةةاء المظةةاهرات العامةةة ،وهةةي كلهةةا تمثةةل أصةةكاالا
لتقييةةد حريةةة التعبيةةر ،ومحاكمةةة المسةةؤولين عةةن ارتكابهةةا وفق ة ا لاللتزامةةات الدوليةةة
التي تقل على عاتق موزامبيق في مجال حقوق اإلنسان (كوستاريكا)؛
 75-128إنشاء نلية فعالة للتحقيق وفرض العقوبات وجبر الضرر فةي حةاالت
التعس ةةف فة ةةي اسة ةةتخدام السة ةةلطة مة ةةن قب ةةل قة ةةوات الشة ةةرحة والسة ةةجون ،وحماية ةةة
المعلوم ةةات الشخص ةةية الخاص ةةة بالض ةةحايا ومق ةةدمي الش ةةكاو  ،وف ةةرض عقوب ةةات
إدارية وأخر جزادية على الجناة (صيلي)؛
 76-128ضةةمان التحقيةةق فةةي جميةةل االدعةةاءات المتعلقةةة بحةةدوط عمليةةات
إعةةدام خةةارج نطةةاق القضةةاء واسةةتخدام مفةةرو للقةةوة واحتجةةاز تعسةةفي أو أعمةةال
تعذيب ،وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة (فرنسا)؛
 77-128ض ة ةةمان إجة ة ةراء تحقيق ة ةةات سة ة ةريعة وص ة ةةاملة ومحاي ة ةةدة ف ة ةةي جمي ة ةةل
االدعةاءات المتعلقةة بحةةدوط عمليةات احتجةاز تعسةةفي ،واسةتخدام مفةرو للقةةوة،
وإعة ةةدامات خة ةةارج نطة ةةاق القضة ةةاء ،وتعة ةةذيب وإسة ةةاءة معاملة ةةة مة ةةن قبة ةةل الشة ةةرحة
(أستراليا)؛
 78-128اتخةةاذ التةةدابير الالزمةةة لضةةمان إج ةراء تحقيقةةات س ةريعة فةةي جميةةل
االدعاءات المتعلقة بحدوط أعمال قتل وتعذيب واحتجاز تعسةفي وإعةدام خةارج
نطاق القضةاء واسةتخدام مفةرو للقةوة وإسةاءة معاملةة المحتجةزين ،وضةمان تقةديم
الجناة إلى العدالة (غانا)؛
 79-128اتخاذ تدابير لضمان توافةق عمليةات إنفةاذ القةانون فةي موزامبيةق مةل
المعةةايير المحليةةة والدوليةةة فةةي مجةةال حقةةوق اإلنسةةان؛ وضةةمان إج ةراء تحقيقةةات
سريعة وصاملة في جميل االدعاءات المتعلقة بحدوط انتهاكات لحقوق اإلنسان،
بمةةا فةةي ذلةةك التعةةذيب ،ومقاضةةاة مرتكبيهةةا إذا تةةوفرت أدلةةة تسةةتدعي مقاضةةاتهم
(كندا)؛
 80-128تكثي ةةف جهوده ةةا الرامي ةةة إل ةةى ض ةةمان تواف ةةق القواع ةةد والسياس ةةات
الوحنيةةة المتعلقةةة بالسةةجون مةةل قواعةةد ادمةةم المتحةةدة النموذجيةةة الةةدنيا لمعاملةةة
السجناء ،أو قواعد نيلسون مانديال (تايلند)؛
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 81-128تحسة ةةين ادوضة ةةاع فة ةةي مرافة ةةق اإلصة ةةالحيات وغيرهة ةةا مة ةةن مرافة ةةق
االحتجاز (نيجيريا)؛
 82-128تحسين حالة االكتظاظ في السجون (الصين)؛
 83-128تحسين ظرو االحتجةاز فةي السةجون مةن خةالل ضةمان الحة صد مةن
اكتظاظها (بلجيكا)؛
 84-128تكثية ةةف جهودهة ةةا الرامية ةةة إلة ةةى ضة ةةمان معالجة ةةة مسة ةةألة عة ةةدم قة ةةدرة
السجناء على توكيل محامين بأنفسهم ومسألة اكتظاظ السجون ،ومناصدة مجلس
حقوق اإلنسان والمجتمل الدولي تقةديم الةدعم المةالي والتقنةي لمسةاعدة حكومةة
موزامبيق على الوفاء بالتزاماتها الدولية (زامبيا)؛
 85-128إعطاء أولوية إلصالح نظام السجون بهةد تحسةين ظةرو معيشةة
المحتجة ةزين ،وض ةةمان إجة ةراء تحقيق ةةات ص ةةاملة ف ةةي أي ادع ةةاءات تتعل ةةق بإس ةةاءة
المعاملة واستخدام القوة المفرحة مةن قبةل قةوات الشةرحة ،ومقاضةاة مرتكبةي هةذه
الجرادم (إيطاليا)؛
 86-128التعجيةةل بتنفيةةذ تةةدابير بديلةةة لالحتجةةاز مةةن خةةالل اعتمةةاد تةةدابير
قانونية وسياساتية وفق ا للمواد  88و 89و 102من قانون العقوبات؛ وضمان أن
يكون ادحفال والمراهقون المحتجزون في مرافةق االحتجةاز مفصةولين عةن الكبةار
وفقا اللتزامات موزامبيق بموجب اتفاقية حقوق الطفل (كندا)؛
 87-128زيةةادة فةةرص حصةةول السةةجناء علةةى المسةةاعدة القانونيةةة ،ومواصةةلة
تقةةديم المسةةاعدة فةةي إعةةادة تةةأهيلهم وإدمةةاجهم فةةي المجتمةةل مةةن أجةةل الحة صد مةةن
العودة إلى ارتكاب الجريمة (ماليزيا)؛

 88-128إجة ةراء تحقيق ةةات سة ةريعة وص ةةاملة ومحاي ةةدة ف ةةي ح ةةاالت االعتق ةةال
واالحتجةةاز التعسةةفيين ،وضةةمان إخضةةاع جمةةل أف ةراد الشةةرحة الةةذين يتبةةين أنهةةم
مس ةةؤولون ع ةةن انتهاك ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان إلجة ةراءات تأديبي ةةة وجنادي ةةة ،حس ةةب
مقتضى الحال ،وفقا للتوصيات المقبولة (النمسا)؛
 89-128تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة القادم علةى
نوع الجنس (ميانمار)؛
 90-128التصةةدي دعمةةال العنةةف المنزلةةي ضةةد النسةةاء والمسةةنين ومكافحتةةه
على نحو أكثر فعالية (سيراليون)؛
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 91-128اتخ ةةاذ الت ةةدابير الالزم ةةة لض ةةمان إخض ةةاع المس ةةؤولين ع ةةن ارتك ةةاب
أعمال عنف واعتةداء جنسةي ضةد الفتيةات ،وال سةيما فةي نظةام التعلةيم ،لعقوبةات
فعالة وفصلهم من وظادفهم (أوروغواي)؛
 92-128تعزي ة ةةز جهوده ة ةةا الرامي ة ةةة إل ة ةةى مكافح ة ةةة ال ة ةةزواج المبك ة ةةر للفتي ة ةةات
(الجزادر)؛
 93-128إنشاء إحار قانوني لمكافحة ظاهرة الزواج المبكر (بلجيكا)؛
 94-128توعي ةةة زعمة ةةاء القباد ةةل التقلية ةةديين والق ةةادة الة ةةدينيين والمجموعة ةةات
النسةةادية والش ةةباب بعواقةةب ال ةةزواج المبكةةر وال ةةزواج القسةةري للفتي ةةات ،واعتم ةةاد
قوانين وأنظمة لمنل حاالت االنتهاكات والمعاقبة عليها (بنن)؛
 95-128ضةةمان التنفيةةذ الفعةةال لالسةةتراتيجية الوحنيةةة الجديةةدة لمنةةل الةةزواج
المبكر والقضاء على هذه الظاهرة (إيطاليا)؛
 96-128اعتمةةاد تةةدابير فعالةةة لتنفيةةذ التش ةريعات القادمةةة التةةي تحمةةي النسةةاء
وادحفال (أوروغواي)؛
 97-128مواصلة العمل المضطلل به من قبل وزارة التعليم والمجتمل المةدني
لتعزي ةةز الحمل ةةة المتعلق ةةة بع ةةدم التس ةةاما مطلقة ةا إزاء االنتهاك ةةات المرتكب ةةة بح ةةق
ادحفال في بيالات المجتمعات المحلية وادسر والمدارس (أوروغواي)؛
 98-128تعزيز حماية حقوق ادحفال ،خصوصةا مةن يعةيإ مةنهم فةي حةاالت
ضة ةةعف ،وضة ةةمان محاسة ةةبة مرتكبة ةةي أفعة ةةال العنة ةةف الجنسة ةةي وتشة ةةغيل ادحفة ةةال
(بوتسوانا)؛
 99-128تعزيز نظام حماية ادحفال باتخاذ تدابير فعالةة ،بمةا فةي ذلةك إجةراء
تحقيقات في التقارير التي تشير إلى حاالت اعتداء على ادحفال (سلوفاكيا)؛
 100-128ضةةمان تنفيةةذ االتفاقي ةات الدوليةةة المصةةدق عليهةةا فةةي مجةةال حمايةةة
حقوق الطفل (أوكرانيا)؛
 101-128اعتماد استراتيجية لمكافحة الممارسةات الضةارة كاسةترقاق ادحفةال
على أساس الدين والعقاب البدني لألحفال (تركيا)؛
 102-128حظر العقاب البدني لألحفال في جميل البيالات (سلوفينيا)؛
 103-128اتخاذ تةدابير لتحسةين حصةول ادحفةال علةى الخةدمات االجتماعيةة
ادساسية (أوكرانيا)؛
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 104-128تعزيةةز التةةدابير الراميةةة إلةةى مكافحةةة ظةةاهرة االتجةةار بالبشةةر واالتجةةار
بادعضاء البشرية ،وحماية ضحايا االتجار من ادعمال االنتقامية (مصر)؛
 105-128مواص ةةلة اعتم ةةاد ت ةةدابير فعال ةةة لمس ةةاعدة ض ةةحايا االتج ةةار بالبشة ةةر
(االتحاد الروسي)؛
 106-128تنفي ةةذ السياس ةةات والق ةةوانين القادم ةةة للقض ةةاء عل ةةى عم ةةل ادحف ةةال
واالتجار بهم (أوكرانيا)؛
 107-128تعزية ةةز اإلصة ةةالحات لضة ةةمان إتاحة ةةة وصة ةةول الجمية ةةل إلة ةةى القضة ةةاء
(أنغوال)؛
 108-128تعزيز برامج التدريب المتواصل والمنتظم لموظفي القضةاء والقضةاة،
وتخصيص موارد كافية لتحسين ظرو العمل (النمسا)؛
 109-128تعزية ةةز القة ةةدرات المؤسسة ةةية والتنفيذية ةةة فة ةةي مجة ةةال إقامة ةةة العة ةةدل،
والطلب إلى المجتمل الدولي تقديم المساعدة التقنية إلى موزامبيق (أوغندا)؛
 110-128زيادة كفاءة المحاكم توخي ا لبلةوغ مسةتويات مسةتهدفة متفةق عليهةا،
وذلك بوسادل منها التثقيف وتعيين موظفين قضاديين مؤهلين (الدانمرل)؛
 111-128تكثيةةف عمليةةة الوسةةاحة بةةين أحةرا النةزاع ،مةةل التشةةديد علةةى مبةةدأ
ص ةةمول جمي ةةل الجه ةةات المعني ةةة م ةةن أحة ةرا النة ةزاع ،فضة ةالا ع ةةن مب ةةدأ التك ةةافؤ
(ألمانيا)؛
 112-128مضة ةةاعفة جهودهة ةةا الرامية ةةة إلة ةةى إعة ةةالء اسة ةةتقالل القضة ةةاء (جنة ةةوب
أفريقيا)؛
 113-128ضمان استقالل السةلطة القضةادية ضةمانا تامةا وفقةا للمعةايير الدوليةة
ذات الصلة (فرنسا)؛
 114-128إدراج ت ةةدابير لزي ةةادة تعزي ةةز اس ةةتقالل القض ةةاء ف ةةي عملي ةةة المراجع ةةة
الدستورية التي هي قيد النظر (الدانمرل)؛
 115-128تعزيز استقالل السلطة القضادية وحيادها (كوستاريكا)؛
 116-128مواصةةلة الجهةةود المبذولةةة فةةي مجةةال اإلصةةالح القضةةادي ،وال سةةيما
من خالل تعزيز استقالل القضاة وزيادة قدراتهم (مصر)؛
 117-128ضمان قيام مكتب النادب العةام وغيةره مةن المكاتةب المعنيةة بةإجراء
تحقيقةةات صةةاملة وقويةةة فةةي حةةاالت القتةةل والفسةةاد والجريمةةة المنظمةةة ،ومقاضةةاة
الجناة المزعومين (الواليات المتحدة ادمريكية)؛
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 118-128مواص ة ةةلة تنفي ة ةةذ اإلص ة ةةالحات القانوني ة ةةة والمؤسس ة ةةية واالقتص ة ةةادية
واالجتماعية لمكافحة الفساد ،وبخاصة تكثيف الجهود وتعزيز البرامج الرامية إلى
مكافحة الفساد على المستويات كافة (سنغافورة)؛
 119-128اتخ ةةاذ ت ةةدابير متس ةةقة لمكافح ةةة الفس ةةاد م ةةن أج ةةل ض ةةمان الحك ةةم
الرصيد وتحسين الشفافية في توفير الخدمات العامة (إثيوبيا)؛
 120-128ضمان تسجيل جميةل ادحفةال بعةد والدتهةم فةي جميةل أنحةاء البلةد
(تركيا)؛
 121-128اتخةةاذ التةةدابير الالزمةةة لضةةمان حريةةة التعبيةةر ضةةمانا كةةامالا ،وبخاصةةة
حرية الصحافة (فرنسا)؛
 122-128مواصلة الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية الحق في حرية التعبيةر
والحةةق فةةي حريةةة التظةةاهر السةةلمي واحت ةرام الحقةةوق السياسةةية فةةي هةةذا الصةةدد
(العراق)؛
 123-128تنفي ةةذ ق ةةانون الوص ةةول إل ةةى المعلوم ةةات ،فضة ةالا ع ةةن االس ةةتراتيجية
الوحنية لمنل ومكافحة الزواج المبكر والزواج القسري (البرتغال)؛
 124-128تحسةةين صةةفافية وصةةمولية العمليةةات االنتخابيةةة وتعزيةةز ثقافةةة الحةةوار
السياس ة ةةي ،واعتم ة ةةاد ت ة ةةدابير ملموس ة ةةة لمن ة ةةل ح ة ةةاالت العن ة ةةف ف ة ةةي االنتخاب ة ةةات
(الجمهورية التشيكية)؛
 125-128كفالة حق جميل المواحنين فةي المشةاركة فةي إدارة الشةؤون العامةة،
خصوصة ا فيمةةا يتعلةةق برسةةم السياسةةات العامةةة بشةةأن توزيةةل ادراضةةي واسةةتخدامها
(سويسرا)؛
 126-128تشجيل زيادة مشاركة المةواحنين فةي تنفيةذ البةرامج االجتماعيةة التةي
تضعها الحكومة (نيكاراغوا)؛
 127-128مواصةةلة جهودهةةا الراميةةة إلةةى زيةةادة نسةةبة تمثيةةل المةرأة فةةي مناصةةب
صنل القرار (ميانمار)؛
 128-128اتخاذ مزيد من الخطوات لالرتقاء بالمرأة إلى المناصب القيادية في
مجةةالي السياسةةة واالقتصةةاد ،وتهيالةةة الظةةرو المواتيةةة لمشةةاركة المةرأة فةةي العمليةةة
االنتخابية (االتحاد الروسي)؛
 129-128اعتمة ةةاد تة ةةدابير إلدمة ةةاج ادنشة ةةطة االقتصة ةةادية غية ةةر النظامية ةةة فة ةةي
االقتصاد الوحني ،ما يتيا ،في جملة أمور ،الحصول على االدتمانةات والخةدمات
المالية ويبسط إجراءات الحصول على التدريب المناسب (إسبانيا)؛
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 130-128مواصلة تعزيز السياسات االجتماعيةة الراميةة إلةى القضةاء علةى صةأفة
الفقر من أجل تحسين نوعية حياة صعبها ،وبخاصة أصةد الفالةات ضةعفا (جمهوريةة
فنزويال البوليفارية)؛
 131-128مكافحةةة الفقةةر مكافحةةا فعالةةا مةةن خةةالل تعزيةةز فةةرص العمةةل الالدةةق
(أنغوال)؛
 132-128مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحةة الفقةر المةدقل ،وسةوء التغذيةة،
ووفيات ادمهات وادحفال (بنغالديإ)؛
 133-128القيةةام ،وفقةا للتوصةةيات السةةابقة التةةي قة صدمتها فنلنةةدا ،باتخةةاذ تةةدابير
ملموسةةة ومحةةددة الهةةد للتوصةةل علةةى نحةةو فعةةال إلةةى الحةةد مةةن أوجةةه عةةدم
المساواة عن حريق استعراض وتحليل وتعديل السياسات والبرامج المتعلقة بالحةد
من الفقر لضمان المراعاة الفعالة للشواغل الجنسانية (فنلندا)؛
 134-128إنشةةاء نليةةة لمنةةل االسةةتيالء غيةةر المشةةروع علةةى ادراضةةي ،وضةةمان
تنفيةةذ المشةةاريل اإلنماديةةة الكبةةر تنفيةةذا يتةةوخى اليقظةةة الواجبةةة لمراعةةاة حقةةوق
اإلنسان وبعد إجراء مشاورات عامة (الجمهورية التشيكية)؛
 135-128تعزيز اإلعمال الفعال لحق اإلنسان في الحصول علةى ميةاه الشةرب
المأمونةةة وعلةةى خةةدمات الصةةر الصةةحي عةةن حريةةق تحسةةين ادوضةةاع التةةي تتةةيا
هذا الوصول ،وبخاصة من خالل توسيل الشبكات في المناحق الريفية (إسبانيا)؛
 136-128مواصلة زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية (باكستان)؛
 137-128مواصةةلة جهودهةةا الراميةةة إلةةى تحسةةين الخةةدمات الصةةحية ،وبخاصةةة
لفاد ة ةةدة الضة ة ةةعفاء مة ة ةةن النسة ة ةةاء وادحف ة ةةال المصة ة ةةابين بفية ة ةةروس نقة ة ةةص المناعة ة ةةة
البشرية/اإليدز (تايلند)؛
 138-128مضاعفة الجهود من أجل خفض معدل وفيات الرضل (تركيا)؛
 139-128مواصلة الجهةود الراميةة إلةى تحسةين إمكانيةة الحصةول علةى الرعايةة
الصة ة ةةحية ،وبخاصة ة ةةة فة ة ةةي مجة ة ةةال مكافحة ة ةةة المالرية ة ةةا وفية ة ةةروس نقة ة ةةص المناعة ة ةةة
البشرية/اإليدز والسل (الجزادر)؛
 140-128مواصةةلة اتخةةاذ إج ةراءات علةةى المسةةتويات كافةةة لمعالجةةة ادسةةباب
الجذريةةة المترابطةةة للحةةاالت التةةي يمكةةن الوقايةةة منهةةا لوفةةاة ومةةرض ادحفةةال دون
سن الخامسة ،والنظر في تطبيق "اإلرصةادات التقنيةة بشةأن تطبيةق نهةج قةادم علةى
حقةةوق اإلنسةةان فةةي تنفيةةذ السياسةةات والب ةرامج الراميةةة إلةةى الحةةد مةةن الوفيةةات
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وادم ةراض التةةي يمكةةن الوقايةةة منهةةا لةةد ادحفةةال دون سةةن الخامسةةة والقضةةاء
عليها" (( )A/HRC/27/31نيرلندا)؛
 141-128التمةةاس المسةةاعدة التقنيةةة والتعةةاون مةةن المجتمةةل الةةدولي لمكافحةةة
جادحةةة فيةةروس نقةةص المناعةةة البش ةرية/اإليدز ولتعزيةةز مؤسسةةاتها المعنيةةة بحقةةوق
اإلنسان (نيجيريا)؛
 142-128اتخةةاذ جميةةل الخطةةوات الالزمةةة لضةةمان تةةوافر خةةدمات اإلجهةةاض
الم ةةأمون ،وتوعي ةةة المجتمع ةةات المحلي ةةة بالمش ةةاكل الت ةةي يس ةةببها اإلجه ةةاض غي ةةر
المأمون (هولندا)؛
 143-128ضمان إتاحة حصول جميل السكان على خةدمات جيةدة فةي مجةال
الصةةحة الجنسةةية واإلنجابيةةة ،بمةةا فةةي ذلةةك التثقيةةف الجنسةةي الشةةامل والوسةةادل
الحديثة لمنل الحمل (سلوفينيا)؛
 144-128مواصلة زيادة فرص الحصول على التعليم (باكستان)؛
 145-128مواصلة تحسين فرص الحصول على التعليم وزيادة معدالت اإللمام
بالقراءة والكتابة (إندونيسيا)؛
 146-128زيةةادة مخصص ةةات قط ةةاع التعل ةةيم ومواصةةلة تحسة ةين النوعي ةةة العام ةةة
للتعليم (لكسمبرغ)؛
 147-128تعزيز العمل المضطلل به لتوسيل نطةاق الحةق فةي التعلةيم ،وبخاصةة
لفاددة ادحفال والمراهقين (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 148-128مواصة ةةلة إعطة ةةاء أولوية ةةة للتعلة ةةيم فة ةةي خططهة ةةا اإلنمادية ةةة ،واسة ةةتثمار
م ةةا يكف ةةي م ةةن الم ةةوارد ف ةةي قط ةةاع التعل ةةيم بغي ةةة مس ةةاعدة مواحنيه ةةا عل ةةى تحقي ةةق
تطلعاتهم (سنغافورة)؛
 149-128مواصةةلة جهودهةةا الراميةةة إلةةى إتاحةةة الوصةةول الكامةةل إلةةى التعلةةيم،
وخفةةض معةةدل الوفيةةات مةةن خةةالل تحسةةين خةةدمات الرعايةةة الصةةحية (الكرسةةي
الرسولي)؛
 150-128تةةدريب مزيةةد مةةن المدرسةةين وتحسةةين نوعيةةة التعلةةيم فةةي المنةةاحق
الريفية (أفغانستان)؛
 151-128خفض معدل أُميصة الفتيات (نيجيريا)؛

 152-128مواص ةةلة النظ ةةر ف ةةي المب ةةادرات الرامية ةةة إل ةةى زي ةةادة ف ةةرص حصة ةةول
الفتيات على التعليم (موريشيوس)؛
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 153-128اتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على التمييز ضةد الفتيةات فةي نظةام
التعليم (ناميبيا)؛

 154-128ض ة ةةمان تم يك ة ةةن جمي ة ةةل الفتي ة ةةات ،بم ة ةةن ف ة ةةيهن الفتي ة ةةات الحوام ة ةةل
وادمهات الشابات ،من إتمام مستويات التعليم الدنيا في بيالة نمنة (سلوفينيا)؛

 155-128اتخة ةةاذ جمية ةةل التة ةةدابير الالزم ة ةةة لمكافحة ةةة التميية ةةز والعنة ةةف ض ة ةةد
ادصخاص ذوي اإلعاقة ،بمن فيهم ادصخاص المصابون بالمهق (بلجيكا)؛
 156-128تعزيةةز حماي ةةة حق ةةوق المه ةةاجرين والالجال ةةين وملتمس ةةي اللج ةةوء م ةةن
خةةالل تحسةةين أحةةوالهم المعيشةةية وضةةمان التسةةجيل المةةدني دحفةةالهم (الكرسةةي
الرسولي)؛
 157-128وضةةل اسةةتراتيجية تةةأقلم وحنيةةة خاصةةة بحةةاالت الكةةوارط الطبيعيةةة
وسةةبل العةةيإ مةةن أجةةل إتاحةةة إمكانيةةة كفالةةة الحقةةوق االقتصةةادية
تحمةةي التنميةةة ُ
واالجتماعية للسكان (المكسيك)؛
 158-128وضل استراتيجية ومؤصرات وحنية من أجل االمتثال دهدا التنمية
المستدامة (المكسيك).
 -129وستدرس موزامبيق التوصةيات التاليةة وسةتقدم ردودهةا فةي الوقةت المناسةب ولكةن
فةةي موعةةد ال يتجةةاوز موعةةد انعقةةاد الةةدورة الثانيةةة والثالثةةين لمجلةةس حقةةوق اإلنسةةان فةةي
حزيران/يونيه :2016
 1-129مواصةةلة التوقيةةل والتصةةديق علةةى الصةةكول الدوليةةة ،وال سةةيما تلةةك
التي قُبلت خالل االستعراض الدوري الشامل السابق (أوروغواي)؛
 2-129مواصلة الوفاء بالتزامها بالتصةديق علةى المعاهةدات الدوليةة ادخةر
لحقوق اإلنسان التي لم تصبا بعةد دولةةا حرفة ا فيهةا ،بمةا فةي ذلةك اتفاقيةة منظمةة
العمل الدولية رقم ( 189الفلبين)؛
 3-129التصةةديق علةةى البروتوكةةول االختيةةاري ادول للعهةةد الةةدولي الخةةاص
بالحقوق المدنية والسياسية (غانا)؛
 4-129سحب تحفظاتها على اتفاقية عام  1951المتعلقة بوضل الالجالةين
من أجل تعزيز حماية الالجالين وإدماجهم المحلي (بنما)؛
 5-129اعتمةةاد مةةا يلةةزم مةةن تةةدابير إضةةافية لحمايةةة ادقليةةات مثةةل المسةةنين
والمثلي ة ةةات والمثلي ة ةةين ومزدوج ة ةةي المي ة ةةل الجنس ة ةةي ومغ ة ةةايري الهوي ة ةةة الجنس ة ةةانية
وادصخاص ذوي اإلعاقة (ادرجنتين)؛
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 6-129تع ةةديل ق ةةانون المية ةراط لمن ةةل التميي ةةز ضة ةد النس ةةاء ادرام ةةل وكفال ةةة
حقهن في أن يةرثن جميةل الممتلكةات ،بمةا فةي ذلةك حقهةن فةي امةتالل ادراضةي
(إسبانيا)؛
 7-129تع ةةديل اإلح ةةار الق ةةانوني المتعل ةةق بحق ةةوق المة ةرأة وتنفي ةةذ سياس ةةات
للقضةةاء علةةى الممارسةةات التمييزيةةة ،بمةةا فةةي ذلةةك اعتمةةاد الترتيبةةات والتعةةديالت
الضرورية فيما يتعلق بقضايا الميراط (المكسيك)؛
 8-129مواءمة الوضل المدني للرجال والنساء ،خصوصةا فيمةا يتعلةق بةالحق
ف ةةي المية ةراط وادهلي ةةة القانوني ةةة الس ةةتخدام الممتلك ةةات والتمت ةةل به ةةا وامتالكه ةةا،
ووضل سياسات تهد إلى ِّ
سد الفجوة بين أجور الرجال وأجور النساء (صيلي)؛
 9-129مواصةةلة تقلةةيص الفجةةوات بةةين الجنسةةين مةةن خةةالل ترجمةةة جهةةود
وسةةبل كسةةب
تحسةةن تمتعهةةا بالصةةحة والتعلةةيم ُ
حمايةةة حقةةوق الم ةرأة إلةةى ب ةرامج ص
الرزق (ماليزيا)؛
 10-129إقرار تشريل لزيادة الفترة المحددة إلجةازة ادمومةة المدفوعةة ادجةر
(البرازيل)؛
 11-129تنقةةيا القةةوانين لكةةي تةةنص ص ةراحةا علةةى حظةةر التمييةةز علةةى أسةةاس
الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحمل صفات الجنسين (أستراليا)؛
 12-129إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية ضمن المعايير غير القانونية
للتمييةةز فةةي الحيةةاة االجتماعيةةة واالقتصةةادية والسياسةةية ،والقضةةاء علةةى ادع ةرا
التي تحظر إقامة عالقات جنسية بالتراضي بين صخصين بالغين من الجنس نفسةه
(صيلي)؛
 13-129اعتماد تشريل يحظر ،على وجه التحديد ،التمييز على أساس الميةل
الجنسي والهوية الجنسانية (السويد)؛
 14-129اتخ ةةاذ خط ةةوات إلعط ةةاء أولوي ةةة لحماي ةةة الم ةةدنيين م ةةن خ ةةالل بن ةةاء
قةةدرات المكلفةةين بإنفةةاذ القةةانون ،وتةةوفير تةةدريب محةةدد الهةةد لتحسةةين حالةةة
النظام العام وادمن في المناحق المتأثرة (نيوزيلندا)؛
 15-129اعتماد القانون المتعلق بزواج ادحفال (الكونغو)؛
 16-129فرض حظر تام على الزواج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة مةن دون أي
استثناء ،وفق ا اللتزاماتها الدولية (السويد)؛
 17-129مواءمة ةةة القة ةةوانين وتعة ةةديل الممارسة ةةات العرفية ةةة بهة ةةد منة ةةل زواج
ادحفال والزواج المبكر والزواج القسري (سيراليون)؛
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 18-129جعةةل سةةن الثامنةةة عشةةرة السةةن الةةدنيا للةةزواج ،وإنشةةاء نليةةات للحة صد
من حاالت زواج ادحفال (سلوفينيا)؛
 19-129اعتماد التدابير الضرورية لوضل حد لحاالت الزواج المبكةر والةزواج
القسري ،ومتابعة صهادات الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة (بنما)؛
 20-129اتخةةاذ مةةا يلةةزم مةةن تةةدابير مةةن أجةةل التنفيةةذ الفعةةال للقةةانون الةةذي
يحظةةر عمةةل ادحفةةال الةةذين يقةةل عمةةرهم عةةن  15سةةنة ،وضةةمان فةةرض عقوبةةات
مناسبة على الجناة (صيلي)؛
 21-129تنفيةةذ تةةدابير للتحقيةةق فةةي حةةاالت التمييةةز واإليةةذاء اللةةذين تتعةةرض
لهمةةا الفتيةةات والمراهقةةون فةةي المؤسسةةات علةةى نحةةو مةةا يةةنعكس فةةي الشةةواغل
التي أعرب عنها المقرر الخاص المعني بالفقر المدقل] من أجل ضةمان سةالمتهم
الجسدية وحصولهم على التعليم على نحو فعال (ادرجنتين)؛
 22-129النظر فةي اعتمةاد نةص المةادتين (3أ) و 4مةن اتفاقيةة منظمةة العمةل
الدوليةةة رقةةم  182مةةن خةةالل إقةرار تشةريل يعة صدد المهةةن التةةي يُحظةةر أن يُسةةتخدم
فيها ال ُقصر الذين يقل عمرهم عن  18سنة (البرازيل)؛
 23-129ضةةمان أن يةةتم ،ضةةمن اإلحةةار القةةانوني الةةذي يتنةةاول مسةةألة عمةةل
ادحفال ،رفل سن التعليم اإللزامي بحيث يتطابق مل السن الدنيا للعمل ،وتحديد
المهةةن أو ادنشةةطة الخطةةرة التةةي يُحظةةر أن يمارسةةها ادحفةةال (الواليةةات المتحةةدة
ادمريكية)؛
 24-129مراجعة تشريعاتها من أجل ضمان أن يُتاح لضحايا انتهاكةات حقةوق
اإلنس ةةان الت ةةي ترتكبه ةةا مؤسس ةةات ادعم ةةال الوص ةةول إل ةةى نلي ةةات فعال ةةة لل ةةتظلصم
واالنتصا (الجمهورية التشيكية)؛
 25-129اتخاذ ما يلزم من تدابير لتقييم وقياس نطاق ظاهرة الفساد في البلد
(البرتغال)؛
 26-129تزوي ةةد مكت ةةب مكافح ةةة الفس ةةاد بم ةةوارد كافي ةةة لض ةةمان قدرت ةةه عل ةةى
التحقيق في هذه الجرادم ومقاضاة مرتكبيها (أستراليا)؛
 27-129تطوير اإلحار التشريعي الهاد إلى مكافحة الفساد (مصر)؛
 28-129وضة ةةل اسة ةةتراتيجية وحنية ةةة لمكافحة ةةة الفسة ةةاد والقضة ةةاء علة ةةى نثة ةةاره
السلبية على التمتل بحقوق اإلنسان (المغرب)؛
 29-129زي ةةادة الم ةةوارد وتعزي ةةز الق ةةدرات م ةةن أج ةةل التنفي ةةذ الكام ةةل لت ةةدابير
مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص (ماليزيا)؛
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 30-129نزع الصفة الجةُرمية عن أعمال التشهير وإدراجها فةي نطةاق القةانون
المدني وفقا للمعايير الدولية (نيرلندا)؛

 31-129العمل من أجل تعزيز حريةة التعبيةر وفقة ا للمبةادئ الدوليةة فةي مجةال
حقةةوق اإلنسةةان ،وذلةةك بوسةةادل منهةةا إلغةةاء القةةوانين الجناديةةة المتعلقةةة بالتشةةهير
(النرويج)؛
 32-129مراجعة القوانين التي تُج ِّةرم التشةهير بالشخصةيات العامةة وذلةك مةن
أجل احترام وكفالة حرية التعبير (سويسرا)؛

 33-129تة ةةوفير مة ةةوارد إدارية ةةة كافية ةةة مة ةةن أجة ةةل تنفية ةةذ قة ةةانون الوصة ةةول إلة ةةى
المعلومات تنفيذا كامالا وفعاالا (بلجيكا)؛
 34-129ضة ةةمان الحة ةةق فة ةةي تكة ةةوين الجمعية ةةات مة ةةن قبة ةةل المنظمة ةةات غية ةةر
الحكومية المعنية بقضايا الميل الجنسي والهوية الجنسانية (النرويج)؛
 35-129اتخ ة ةةاذ جمي ة ةةل الت ة ةةدابير الالزم ة ةةة لض ة ةةمان تهيال ة ةةة بيال ة ةةة عم ة ةةل نمن ة ةةة
للصحفيين والعاملين في وسادط اإلعالم (التفيا)؛
 36-129تيسةةير تسةةجيل وعمةةل منظمةةات المجتمةةل المةةدني ،بمةةا فيهةةا تلةةك
التي تدافل عن حقوق اإلنسان وتكافا التمييز أيا كانةت أسةبابه ،حتةى يتسةنى لهةا
أن تعم ةةل م ةةن دون مض ةةايقات وقي ةةود ال داع ةةي له ةةا وعقب ةةات إداري ةةة (الجمهوري ةةة
التشيكية)؛
 37-129مراجعةةة اإلحةةار القةةانوني الةةذي يةةنظم عمةةل قطةةاع المجتمةةل المةةدني،
خصوصة ة ا به ةةد الحة ة صد م ةةن القي ةةود البيروقراحي ةةة عل ةةى حري ةةة تك ةةوين الجمعي ةةات
وتسجيل المنظمات الوحنية وادجنبية (هولندا)؛
 38-129تعزيز إحار حماية الالجالين وتيسير إدماجهم على المستو المحلي
(توغو).
 -130لةةم تحةةت التوصةةيات الةةواردة أدنةةاه بتأييةةد موزامبيةةق ،وينبغةةي مةةن ثةةم أن يُحةةاو بهةةا
علما على هذا ادساس:

 1-130تعزيةةز اإلحةةار القةةانوني لحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان مةةن خةةالل التصةةديق
على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة ،واالتفاقيةة
الدوليةةة لحمايةةة جميةةل ادصةةخاص مةةن االختفةةاء القسةةري ،والبروتوكةةول االختيةةاري
ادول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لكسمبرغ)؛
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 2-130التصة ةةديق علة ةةى االتفاقية ةةة الدولية ةةة لحماية ةةة جمية ةةل ادصة ةةخاص مة ةةن
االختف ةةاء القس ةةري ،واتفاقي ةةة مكافح ةةة التميي ةةز ف ةةي مج ةةال التعل ةةيم ،ونظ ةةام روم ةةا
ادساسي (تونس)؛
 3-130المضةةي قُةةدما نحةةو التصةةديق علةةى االتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة جميةةل
ادصخاص من االختفاء القسري (كوت ديفوار)؛
 4-130التصة ةةديق علة ةةى االتفاقية ةةة الدولية ةةة لحماية ةةة جمية ةةل ادصة ةةخاص مة ةةن
االختفاء القسري ،التي وقصعت عليها موزامبيق في عام ( 2008توغو)؛
 5-130التصة ةةديق علة ةةى االتفاقية ةةة الدولية ةةة لحماية ةةة جمية ةةل ادصة ةةخاص مة ةةن
االختفةةاء القسةةري ،التةةي وقيعةةت عليهةةا فةةي عةةام  ،2008وكةةذلك علةةى نظةةام رومةةا
ادساسي الذي وقصعت عليه في عام ( 2000فرنسا)؛
 6-130التص ةةديق علة ةةى نظ ةةام رومة ةةا ادساسة ةةي للمحكم ةةة الجنادية ةةة الدولية ةةة
وتنفيةةذه تنفيةةذا كةةامالا علةةى المسةةتو الةةوحني ،واالنضةةمام إلةةى االتفةةاق المتعلةةق
بامتيازات المحكمة وحصاناتها (سلوفاكيا)؛
 7-130التص ةةديق عل ةةى نظ ةةام روم ةةا ادساس ةةي للمحكم ةةة الجنادي ةةة الدولي ةةة،
والعهةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة والبروتوكةةول
االختي ةةاري الملح ةةق ب ةةه ،فضة ةالا ع ةةن البروتوك ةةول االختي ةةاري ادول للعه ةةد ال ةةدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (مدغشقر)؛
 8-130التصديق علةى نظةام رومةا ادساسةي للمحكمةة الجناديةة الدوليةة وفقةا
لما التزمت به موزامبيق في االسةتعراض الةدوري الشةامل فةي عةام ( 2011كنةدا)
(التفيا)؛
 9-130التص ةةديق عل ةةى نظ ةةام روم ةةا ادساس ةةي للمحكم ةةة الجنادي ةةة الدولي ةةة،
بما في ذلك االتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها (بوتسوانا)؛
 10-130التصة ة ة ةةديق علة ة ة ةةى نظة ة ة ةةام رومة ة ة ةةا ادساسة ة ة ةةي للمحكمة ة ة ةةة الجنادية ة ة ةةة
الدوليةةة (قبةةرص) (جورجيةةا) (ألمانيةةا) (الجبةةل ادسةةود) (سويسةرا) (النمسةةا) (غانةةا)
(تيمور  -ليشتي) (بولندا)؛
 11-130مواءمة قوانينها مل القانون الدولي لحقوق اإلنسان (مدغشقر)؛
 12-130تعزيز نليات حظر التمييز ضد المجموعات الضةعيفة ،بمةا فةي ذلةك
التميي ةةز ض ةةد ادص ةةخاص المص ةةابين ب ةةالمهق؛ وض ةةمان ع ةةدم التميي ةةز فيم ةةا يتعل ةةق
بطلبةةات االعتمةةاد المقدمةةة مةةن منظمةةات المجتمةةل المةةدني ،بمةةا فيهةةا منظمةةات

GE.16-05962

35

A/HRC/32/6

كرابطةةة المثليةةات والمثليةةين ومزدوجةةي الميةةل الجنسةةي ومغةةايري الهويةةة الجنسةةانية
في موزامبيق (كندا)؛
 13-130الموافق ة ةةة عل ة ةةى تس ة ةةجيل رابط ة ةةة ال ة ةةدفاع ع ة ةةن ادقلي ة ةةات الجنس ة ةةية
( )LAMBDAبوصةةفها منظمةةة غيةةر حكوميةةة رسةةمية (المملكةةة المتحةةدة لبريطانيةةا
العظمى ونيرلندا الشمالية)؛
 14-130ضمان حقةوق الشةعوب ادصةلية والفالحةين وغيةرهم مةن ادصةخاص
الذين يعملون في المناحق الريفية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات).
 -131وجميةةل االسةةتنتاجات و/أو التوصةةيات الةةواردة فةةي هةةذا التقريةةر تُعبةةر عةةن موقةةف
الدولة (الدول) المقدمة لها والدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي فهمها على أنها تحظى
بتأييد الفريق العامل بكامله.
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المرفق
تشكيلة الوفد
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