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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشامل، املـُـنشأ وفقـاا لقـرار سلـق ققـو   -1

. 2016كـــانو  ال/ان/ينـــاير   29إىل  18، دروتـــل الرابعـــة والعشـــرين ن الفـــ ة مـــن 5/1اإلنســـا  
ـــــــق ن ايفلســـــــة ال/ال/ـــــــة املعقـــــــودة ن وُأجـــــــري   كـــــــانو  ال/ـــــــان/  19الســـــــتعراض املتعلـــــــق سو امبي

. وترأس وفـد مو امبيـق و يـر العـدل والشـلو  الدسـتورية والدينيـة، أبـدور ا  لينـو دي 2016 ريناي
كـانو    22أملايدا. واعتمـد الفريـق العامـل التقريـر املتعلـق سو امبيـق ن جلسـتل العاقـرة املعقـودة ن 

 . 2016ال/ان/يناير 
موعــة التاليــة مــن ، اختــار سلــق ققــو  اإلنســا  اج2016كــانو  ال/ان/ينــاير   12ون  -2

 املقررين )اجموعة ال/الثية( لتيسري الستعراض: السلفادور وغانا واهلند.
مــــن قــــرار  5والفقــــرة  5/1مــــن مرفــــق قــــرار سلــــق ققــــو  اإلنســــا   15ووفقــــاا للفقــــرة  -3

 ، صدرت الوثائق التالية من أجل الستعراض املتعلق سو امبيق:16/21 اجلق
 (؛A/HRC/WG.6/24/MOZ/1)أ( )15يب مقدم وفقاا للفقرة تقرير وطين/عرض كتا )أ( 
جتميـــل للمعلومـــات أعدتـــل مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــو  اإلنســـا  وفقـــاا  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/24/MOZ/2)ب( )15للفقرة 
ملخــــــــص أعدتــــــــل مفوضــــــــية األمــــــــم املتحــــــــدة الســــــــامية حلقــــــــو  اإلنســــــــا  وفقــــــــاا  )ج( 

 (.A/HRC/WG.6/24/MOZ/2)ج( )15 للفقرة
وأقيلــإ إىل مو امبيــق عــن طريــق اجموعــة ال/الثيــة قائمــة أســ لة أعــد ا مســبقاا إســبانيا  -4

وأملانيـــــا وايفم وريـــــة التشـــــيكية وســـــلوفينيا والســـــويد وليختنشـــــتاين واملكســـــي  واململكـــــة املتحـــــدة 
اخلارجيــة لربيطانيــا العىمــي ونيرلنــدا الشــمالية والنــروي  ورولنــدا. وتــرد رــشب األســ لة علــي الشــبكة 

 لالستعراض الدوري الشامل.

 ملخص لمداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أفــادت مو امبيــق بــأ  املســلولية عــن إعــداد التقريــر أُنيطــإ بــالفريق العامــل املشــ   بــ   -5
مشـاركة واسـعة مـن قبـل  يـل  الـو ارات واملعـين وقـو  اإلنسـا . وقـد ملـإ عمليـة إعـداد التقريـر

 ن ذل  مشاركة مم/ل  ملنىمات اجتمل املدن. سا ايف ات صاقبة املصلحة،
توصــية قُــدِّمإ  169سموعــل  مــا توصــية مــن أصــل 161وذّكــرت مو امبيــق بأبــا قبلــإ  -6

 90خالل دورة الستعراض األوىل. وقالإ إنل يشـّرف ا أ  تشـري إىل أ  احلكومـة قـد نّفـشت  ـو 
 ن املائة من ا.
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وأفـــادت مو امبيـــق بأبـــا قـــد صـــّدقإ، منـــش الســـتعراض األخـــري، علـــي التفاقيـــة الدوليـــة  -7
 يــل العمــال امل ــاجرين وأفــراد أســررم، والربوتوكــول الختيــاري لتفاقيــة منار ــة ققــو  حلمايــة 

 .امل ينة أو لالإنسانية أو العقوبة القاسية أو التعشيب وغريب من ضروب املعاملة
املتعلقــــــة بوضــــــل  1954 عــــــام وباإلضــــــافة إىل ذلــــــ ، ان ــــــمإ مو امبيــــــق إىل اتفاقيــــــة -8

املتعلقــــة حفــــن قــــالت انعــــدام ايفنســــية.  1961 عــــام األقــــخامي عــــد ي ايفنســــية، واتفاقيــــة
 وأفــادت مو امبيــق بــأ  عمليــة اعتمــاد قــانو  اإلجــراءات ايفإلائيــة وقــانو  اإلعــدامات ن الســ و 

  الإ جارية. ما
بتلقـــي  يتعلـــق فيمـــابـــا ســـتبشل قصـــارال ج ـــدرا لالمت/ـــال للتإلاما ـــا إالـــإ مو امبيـــق وق -9

 يــارات مــن قبــل املكلفــ  بوليــات ن إطــار اإلجــراءات اخلاصــة، وأعربــإ عــن رغبت ــا ن تلقــي 
 الإليارات املعّلقة ن أقرب وقإ ممكن.

تقـــارير منتىمـــة إىل وحتـــدثإ مو امبيـــق عـــن ايف ـــود الكبـــرية الـــيت تبـــشهلا مـــن أجـــل تقـــد   -10
اآلليات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة والحتاد األفريقي. وقالإ إ  نخر رـشب التقـارير رـي تلـ  
 الــــيت قُــــدِّمإ إىل الل نــــة املعنيــــة وقــــو  اإلنســــا  وإىل يفنــــة منار ــــة التعــــشيب، ن تشــــرين األول/

 .2014 قإليرا /يونيل ، وإىل الل نة األفريقية حلقو  اإلنسا  والشعوب، ن2013 أكتوبر
أمـــا التقـــارير املتعلقـــة باتفاقيـــة الق ـــاء علـــي  يـــل أقـــكال التمييـــإل ضـــد املـــرأة، واتفاقيـــة  -11

األقــخامي ذوي اإلعاقــة، فقــد قُــدِّمإ بالفعــل إىل الل ــا  ذات ققــو  ققــو  الطفــل، واتفاقيــة 
 الصلة.

ن إطـار إعـال  فيينـا الـو اري سـيما  ول وقد قامإ مو امبيـق، امت/ـالا للتإلاما ـا الدوليـة، -12
 وخطــة عمــل أقــل البلــدا  نــواا، بننشــاء الل نــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  ومكتــب أمــ  املىــا  ن

ـــاد2012 عـــام املتصـــلة سركـــإل امللسســـات الوطنيـــة لتعإليـــإل و ايـــة ققـــو   ئ، وذلـــ  ن ضـــوء املب
 اإلنسا  )مبادئ باريق(.

 مـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــو  اإلنســـا  علـــيفوضـــية األملوأعربـــإ مو امبيـــق عـــن قـــكررا  -13
قدمتـــل مـــن دعـــم تقـــين ومـــاط إىل الل نـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  وإىل مبـــادرة البلـــد املتعلقـــة  مـــا

ســيما ن تنىــيم قلقــة عمــل وطنيــة مــل  يــل ايف ــات  ول باألعمــال الت اريــة وققــو  اإلنســا ،
 صاقبة املصلحة.

ارية وققو  اإلنسا ، أفـادت مو امبيـق بـأ  احلكومـة سوضوع األعمال الت  يتعلق فيماو  -14
ي دراسة بالق ا  مل منىمات اجتمل املـدن وأ  رـشب الدراسـة سـُتتّوج بتقـد  تقريـر عـن ر ست 

 تأثري األعمال الت ارية ن ققو  اإلنسا  ملواطين مو امبيق.
اقبة املصــلحة   الــرئيق مســتعد للعمــل مــل  يــل ايف ــات الوطنيــة صــإوقالــإ مو امبيــق  -15

مــن أجــل الســالم والوقــدة الوطنيــة والتنميــة، وذلــ  مــن خــالل قــوار بنّــاء. وأفــادت بــأ   ســة 
ن  -انتخابـــات رئاســـية وتشـــريعية  -انتخابـــات عامـــة قـــد ُأجريـــإ قـــل اآل  وتكللـــإ بالن ـــا  
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، وذلــــــ  ن إطــــــار ايف ــــــود الراميــــــة إىل 2014و 2009و 2004و 1999و 1994األعــــــوام 
 السياسية واملدنية، ف الا عن العملية الد قراطية. ترسيخ احلقو 

 وعالوةا علي ذل ، تتواصل عملية حتقيق الالمركإلية. -16
الــــشي  3/2013 رقــــمباخلــــدمات اإلصــــالقية، أقــــّرت احلكومــــة القــــانو   يتعلــــق فيمــــاو  -17

أُنشـــ إ سوجبـــل مصـــلحة الســـ و  الوطنيـــة وُوضـــل نىام ـــا األساســـي الع ـــوي ولـــوائ  مو في ـــا 
تإلال مسـألة تقـد  املسـاعدة القانونيـة إىل السـ ناء الـشين  ول بشأ  أداء واجبات قرس الس و 

تعــو رم املــوارد املاليــة الال مــة لتوكيــل حملــام  بأنفســ م تشــكل حتــدياا مــاثالا علــي الــرغم مــن العمــل 
 الشي ي طلل بل مع د املساعدة القانونية.

حيصـلو  علـي مسـاعدة الـشين القتيـاطي  ويشكل األقخامي املودعو  ررن القت ـا  -18
قـخص مـن  1 000ن املائة. وقـد أعلـن رئـيق الـبالد عـن العفـو عـن  50نسبتل  و  ما قانونية

نــإللء الســ و  الــشين يق ــو  أقكامــاا بالســ ن، وقــد أُفــرج عــن م بالفعــل وذلــ  لــدواع  إنســانية 
سـاواة بـ  ايفنسـ ، فمـن بـ  أع ـاء وكبادرة قسن نّية. وقد أقر  البلد تقدماا كبـرياا ن سـال امل

ن املائـة مـن  40 /ـل نسـبة  مـا امـرأة، أي 100، توجـد ع ـواا  250الربملا  الشين يبلغ عددرم 
من سموع ن املائة  28.6نسبتل  ما املقاعد الربملانية. وتشكل النساء الاليت يشغلن منصب و ير

 ن املائة. 20صب نائب و ير الو راء، بينما تبلغ نسبة النساء اللوايت يشغلن من
ون اخلتـــام، أعربـــإ مو امبيـــق عـــن التإلام ـــا بتعإليـــإل و ايـــة  يـــل ققـــو  اإلنســـا  يفميـــل  -19

مواطني ــا بوســائل من ــا تقويــة ملسســات الدولــة وتشــ يل مشــاركة اجتمــل املــدن )املنىمــات غــري 
 ية بدعم  من اجتمل الدوط.إلي ا( ن  يل أنشطة التنمية البشر  وما احلكومية، ووسائط اإلعالم،

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفـــداا ببيانـــات خـــالل احلـــوار التفـــاعلي. وتـــرد ن الفـــرع ال/ـــان مـــن رـــشا التقريـــر  94أدىل  -20

 التوصيات اليت ُقدِّمإ خالل احلوار.
ق إىل مفوضــية األمــم املتحــدة باملســا ة املاليــة الــيت قــدمت ا مو امبيــ ديفــوار كــوتنّورــإ   -21

أجرتـل  ملـا أقـادت سو امبيـق كمـا  السامية حلقو  اإلنسا  وبتصديق ا علي صكو  قانونية دوليـة.
ســـيما فيمـــا وـــص قـــانو   ول وقـــو  اإلنســـا  ذات الصـــلة، يتعلـــق فيمـــامـــن إصـــال  تشـــريعي 

 .2014 لعام العقوبات
سشـــاركة املـــرأة ن العمـــل  يتعلـــق فيمـــاوســـّلطإ كوبـــا ال ـــوء علـــي العمـــل امل ـــطلل بـــل  -22

 السياسي، ومكافحة الفقر، وحتس  مولية الرعاية الصحية.
وأقـــادت قـــربمي بان ـــمام مو امبيـــق إىل عــــدد مـــن الصـــكو  الدوليـــة ن ســـال ققــــو   -23

يعـإل  اإلطـار القـانون حلمايـة ققـو   مـا ورـواإلنسا . ورّقبإ باعتماد قانو  العقوبات ايفديـد، 
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تــإلال تشــعر بــالقلق إ اء التمييــإل والعنــف القــائم  علــي  ل بــاأالطفــل. وأقــارت قــربمي إىل املــرأة و 
 نوع ايفنق.

 وأعربإ ايفم ورية التشيكية عن ترقيب ا بوفد مو امبيق. -24
ونورإ   ورية الكونغو الد قراطية بتصـديق مو امبيـق، منـش السـتعراض السـابق، علـي  -25

د أســررم، والربوتوكــول الختيـــاري ا يــل العمـــال امل ــاجرين وأفــر و  ققــالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة 
لتفاقيــة منار ــة التعــشيب، وقــ عت ا علــي التصــديق علــي الربوتوكــول الختيــاري للع ــد الــدوط 
اخلــامي بــاحلقو  القتصــادية والجتماعيــة وال/قافيــة، والربوتوكــول الختيــاري األول للع ــد الــدوط 

السياسية. وقّددت أي اا علي ضرورة قيـام مو امبيـق بتوجيـل دعـوات إىل اخلامي باحلقو  املدنية و 
 املكلف  بوليات ن إطار اإلجراءات اخلاصة.

ونّورـــــإ الـــــدانر  بتصـــــديق مو امبيـــــق علـــــي الربوتوكـــــول الختيـــــاري لتفاقيـــــة منار ـــــة  -26
اإلج ــاض التعــشيب، وباعتمــاد قــانو  اإلعــالم، وبصــدور قــانو  العقوبــات الــشي  يــإل عمليــات 

ــشت ملنــل الــإلواج ن ســن  كمــا  وبنــإلع الصــفة ايفرميــة عــن امل/ليــة ايفنســية، نّورــإ بــاخلطوات الــيت انع
الطفولة البكرة. ورّقبإ بننشاء الل نة الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا  ومكتـب أمـ  املىـا ، مستفسـرةا 

 .عن الكيفية اليت تكفل هبا مو امبيق سري عمل رات  امللسست  علي  و كامل
ــــق -27 ــــإ  ملــــا وأقــــادت جيبــــويت سو امبي ــــل مــــن تقــــدم ن تنفيــــش التوصــــيات الــــيت قىي أقر ت

 ق عت ا علي م اعفة ج ودرا من أجل تعإليإل ققو  اإلنسا  و ايت ا. كما  بتأييدرا.
ن ذل   سا ونّورإ ني رييا باإلطار القانون وامللسسي لتعإليإل ققو  اإلنسا  و ايت ا، -28

نّورــإ بان ــمام مو امبيــق إىل صــكو  قانونيــة دوليــة، وبننشــاء الل نــة  كمــا  األقكــام الدســتورية،
 الوطنية حلقو  اإلنسا ، وتعي  أم  مىا  يقدم تقارير منتىمة إىل الربملا .

وأقــــارت إثيوبيــــا إىل أ  مو امبيــــق قققــــإ نتــــائ  مشــــ عة ن ســــاط مكافحــــة الفســــاد  -29
 وحماربة الفقر وكشل  ن قطاع التعليم.

تــإلال رنــا  أوجــل عــدم مســاواة اجتماعيــة وإقليميــة ن مو امبيــق،  ل ولقىــإ فنلنــدا أنــل -30
مل الع اف بايف ود اليت تبشهلا احلكومة لتحس  املساواة مـن خـالل تعإليـإل التعلـيم ال/نـائي اللغـة 

 ن املدارس البتدائية.
 وأعربإ فرنسا عن ترقيب ا بوفد مو امبيق. -31
تصـــــديق مو امبيـــــق علـــــي الربوتوكـــــول الختيـــــاري لتفاقيـــــة منار ـــــة ونّورـــــإ جورجيـــــا ب -32

التعشيب، واتفاقية ققو  األقخامي ذوي اإلعاقـة، والتفاقيـة املتعلقـة بوضـل األقـخامي عـد ي 
 ايفنسية، واتفاقية خفن قالت انعدام ايفنسية.
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قصــري مــدة ورّقبــإ أملانيــا باعتمــاد قــانو  قريــة اإلعــالم، وقــانو  العقوبــات ايفديــد، وت -33
القت ــا  الســابق للمحاكمــة، ف ــالا عــن حتســ  تنىــيم  ايــة ال ــحايا والشــ ود ن الــدعاوال 

 ايفنائية. وق عإ مو امبيق علي إجراء إصالقات فيما وص أوضاع الس و .
وأقادت غانا سو امبيق إلنشائ ا الل نة الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا  ومكتـب أمـ  املىـا .  -34

ق ــا إ اء الدعــاءات املتعلقــة بأعمــال القتــل والتعــشيب والقت ــا  التعســفي لكن ــا أعربــإ عــن قل
 واإلعدام خارج نطا  الق اء والستخدام املفرط للقوة وإساءة معاملة احملت إلين.

ونـــّوب الكرســـي الرســـوط بننشـــاء الل نـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  وبـــايف ود املبشولـــة ملنـــل  -35
 اعتماد خطة العمل الوطنية للن وض باملرأة.ن ذل   سا الجتار باألقخامي،

ورّقبـإ اهلنــد بــنجراء انتخابــات منتىمــة وباملبــادرات الراميــة إىل حتقيــق الالمركإليــة هبــدف  -36
. ونّورـــإ بننشـــاء الل نـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  ومســـاءلت ا حتســـ  قـــفافية الســـلطات احملليـــة

ن  40نســبتل  مــا ديررا لكــو  النســاء يشــغلنوبانتخــاب الربملــا  أمينــاا للمىــا . وأعربــإ عــن تقــ
 املائة من سموع املقاعد الربملانية، ولصياغة خطة العمل من أجل مكافحة الفقر.

وأعربــإ إندونيســيا عــن تقــديررا إلنشــاء الل نــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  ومكتــب أمــ   -37
ل العمــال امل ــاجرين وأفــراد املىــا ، ولتصــديق مو امبيــق علــي التفاقيــة الدوليــة حلمايــة ققــو   يــ

ـــة منار ـــة التعـــشيب، ف ـــالا عـــن  يـــادة  اإلطـــارين تعإليـــإل أســـررم، والربوتوكـــول الختيـــاري لتفاقي
القانون والسياسي. ونّورـإ أي ـاا بتوسـيل قـبكات املـدارس وتإلايـد فـرمي احلصـول علـي التعلـيم، 

 ة الفتيات.مل التسليم بالتحديات املاثلة فيما يتصل سحو األمية، خصوصاا أميّ 
وأعرب العرا  عن تقديرب لل  ـود الـيت تبـشهلا مو امبيـق ن سـال تعإليـإل ققـو  اإلنسـا ،  -38

وحاصــة ان ــمام ا إىل املعارــدات الدوليــة. وأعــرب عــن تأييــدب ملواصــلة العمــل امل ــطلل بــل مـــن 
 أجل ترسيخ مبادئ ققو  اإلنسا  ن اجتمل.

انـــش ا مو امبيـــق لتنفيـــش التوصـــية الســـابقة الـــيت واستفســـرت نيرلنـــدا عـــن اخلطـــوات الـــيت  -39
قىيــإ بتأييــدرا والــيت تــدعو إىل إلغــاء التشــريل الــشي يق ــي بنحلــا  الفتيــات احلوامــل ســدارس 
ليليــة. وأعربــإ نيرلنــدا عــن قلق ــا إ اء املســتويات احلاليــة املرتفعــة ملعــدلت وفيــات األطفــال وإ اء 

 التش ري.جتر  
ــــق وبتصــــديق ا علــــي ورقبــــإ إيطاليــــا  -40 بتحســــ  اإلطــــار القــــانون وامللسســــي ن مو امبي

 صكو  قانونية دولية رئيسية، وبتعاوبا اإل ايب مل نليات اإلجراءات اخلاصة الدولية واإلقليمية.
وأقــادت كينيــا بــايف ود الــيت تبــشهلا مو امبيــق لتحســ   ــروف املعيشــة في ــا مــن خــالل  -41

ة ونّورإ بالتحسن ن التمتل باحلق ن التعلـيم عـن طريـق توسـيل تنفيش سياسات اجتماعية تقدمي
 الشبكات املدرسية، مل ال كيإل علي املناطق الريفية.
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 ورّقبـــإ لتفيـــا بت ــــر   تلـــف أقــــكال العنـــف والعتـــداء ايفنســــي ، وبصـــدور قــــانو  -42
اإلنسا . وأعربإ عن بشأ  الوصول إىل املعلومات، وبننشاء الل نة الوطنية حلقو   2014 عام

 قلق ا إ اء استمرار العتداءات علي الصحفي  وترريب م وم ايقت م.
وأعربإ ليسوتو عن تقديررا لتصديق مو امبيق علي املعاردات الدولية الرئيسية ن سال  -43

 ققو  اإلنسا .
لسـتعراض ن املائـة مـن التوصـيات املنب/قـة عـن ا 90ورقبـإ ليبيـا بتنفيـش مو امبيـق قرابـة  -44

يعــإل  التــإلام  مــا ورــوالــدوري الشــامل، معربــةا عــن تقــديررا بصــفة خاصــة لســّن قــانو  العقوبــات، 
ـــــف  ول مو امبيـــــق بالوفـــــاء بالتإلاما ـــــا جتـــــاب النســـــاء واألطفـــــال، ـــــل أقـــــكال العن ســـــيما جتـــــر   ي

 والعتداءات ايفنسية. وأقادت بننشاء الل نة الوطنية حلقو  اإلنسا .
 غ سو امبيـق إلنشـائ ا الل نـة الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا  وتصـديق ا علـي وأقادت لكسمرب  -45

 الربوتوكول الختياري لتفاقية منار ة التعشيب.
وأقــــادت مدغشــــقر بتصــــديق مو امبيــــق علــــي الربوتوكــــول الختيــــاري لتفاقيــــة منار ــــة  -46

ج ـــود حلمايـــة بشلتـــل مـــن  ومـــا لتحســـ  اإلطـــار القـــانون وامللسســـي، واناذرـــا تـــدابريالتعـــشيب، 
 ققو  النساء واألطفال واألقخامي ذوي اإلعاقة.

 ونّورــإ ماليإليـــا بننشـــاء الل نـــة الوطنيـــة حلقــو  اإلنســـا ، وبـــايف ود الـــيت تُبـــشل لتحقيـــق -47
 مركإلية احلكومات احمللية، وبإليادة مت/يل املرأة ن عمليات صنل القرار. ل

يق علــي التفاقيــة الدوليــة حلمايــة ققــو  وأقــادت موريتانيــا بتعيــ  أمــ  املىــا  والتصــد -48
 العمال امل اجرين وأفراد أسررم، والربوتوكول الختياري لتفاقية منار ة التعشيب. يل 
وأقادت موريشيوس بتـدابري اإلصـال  ايفاريـة الـيت  ـدف إىل احلـّد مـن الفقـر، والق ـاء  -49

رف الصــحي وامليــاب الصــاحلة علــي التمييــإل ضــد املــرأة، و يــادة فــرمي احلصــول علــي خــدمات الصــ
للشـــرب، وحتســـ  اخلـــدمات الصـــحية. ونّورـــإ باعتمـــاد قـــانو  العقوبـــات ايفديـــد الـــشي حيّســـن 

 ققو  النساء واألطفال.اق ام 
ورّقبــــإ املكســــي  بتصــــديق مو امبيــــق علــــي اتفاقيــــة ققــــو  األقــــخامي ذوي اإلعاقــــة  -50

حلكومــــة علــــي مواءمــــة أُطُررــــا وإنشــــائ ا الل نــــة الوطنيــــة حلقــــو  الطفــــل. وقــــ عإ املكســــي  ا
 املعيارية.

وأقــاد ايفبــل األســود باعتمــاد قــانو  العقوبــات ايفديــد. واستفســر عــن التــدابري املتخــشة  -51
للخـــروج مـــن قالـــة الصـــمإ ال/قـــان وعـــدم اإلبـــال غ الكـــان عـــن أعمـــال العنـــف الـــيت تســـت دف 

 األطفال ن  يل البي ات.
لل من ج ود ن سـال إصـال  قطـاع الق ـاء، وتوسـيل تبش ما ورّنأ املغرب مو امبيق علي -52

نطا  التغطية الق ائية، و يادة فرمي احلصول علـي املسـاعدة القانونيـة. وقـّ ل املغـرب مو امبيـق 
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علـــي التصـــدي ملشـــكلة اكتىـــاك الســـ و  وذلـــ  باعتمـــاد أقكـــام عقوبـــات بديلـــة عـــن عقوبـــة 
 الس ن.

حسـ  املسـاواة بـ  ايفنسـ  والن ـوض بـاملرأة وأقادت ميانار بـالتإلام مو امبيـق القـوي بت -53
وبانـــاذ تـــدابري للق ـــاء علـــي التمييـــإل ضـــد املـــرأة، وحلمايـــة املـــرأة مـــن الجتـــار والعتـــداء ايفنســـي 

 والعنف القائم علي نوع ايفنق.
ولقىــإ ناميبيــا إقــرا  تقــدم مّطــرد ن ســالت بنــاء ملسســات الدولــة وإرســاء دعــائم  -54

لسالم، وقّ/إ مو امبيق علي معايفـة األسـباب الـيت تكمـن وراء النـإلاع العنيـف. الد قراطية وبناء ا
أقـــادت  كمـــا  وأقـــادت بالتـــدابري املتخـــشة ل ـــما  بـــدء عمـــل الل نـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا ،

 . 2012 عام انتخاب أم  املىا  نب
ليــات وامل/ليــ  وقــو  النســاء واألطفــال وامل/ يتعلــق فيمــاوأقــادت رولنــدا بالتقــدم احملــر   -55

ومإلدوجي امليـل ايفنسـي ومغـايري اهلويـة ايفنسـانية وقـاملي صـفات ايفنسـ . وأعربـإ عـن قلق ـا 
تكن    ما أل  عمليات اإلج اض ستىل حتدث خارج املستشفيات ن  ل  روف غري مأمونة

طــار أعربــإ عــن قلق ــا إ اء اإل كمــا  اخلــدمات متــوفرة ويســ ل الوصــول إلي ــا ن قــل أ ــاء البلــد.
 وتكوين ايفمعيات والتس يل. القانون الشي يُقيِّد ققو  اجتمل املدن ن الت مل

ورّقبــإ نيو يلنــدا بــاإلعال  عــن أ  مو امبيــق قــد أصــبحإ خاليــة مــن األلغــام األرضــية.  -56
ــن البي ــة األمنيــة منــش انت ــاء احلــرب األرليــة. ورّقبــإ بتع ــد مو امبيــق بالتصــديق  وأقــادت بتحسع

 ـــد الـــدوط اخلـــامي بـــاحلقو  القتصـــادية والجتماعيـــة وال/قافيـــة، وبتعإليـــإل إطـــار ققـــو  علـــي الع
اإلنسا  عـن طريـق الن ـمام إىل الربوتوكـول الختيـاري لتفاقيـة منار ـة التعـشيب، وسـّن قـانو  

 العقوبات ايفديد.
الكبـري  وسّلطإ نيكاراغوا ال وء علي ايف ود املبشولة ملكافحة الفساد. ونّورإ بالتقـدم -57

الـــشي أقـــر  ن ســـال تعمـــيم الوصـــول إىل اخلـــدمات الصـــحية. وقـــ عإ مو امبيـــق علـــي تعإليـــإل 
 مشاركة اجتمعات احمللية ن تنفيش الربام  الجتماعية.

ونّورإ الني ر بتصديق مو امبيق علي أغلبية الصكو  الدولية ن سال ققـو  اإلنسـا   -58
لدوليــة واإلقليميـة. وأعربـإ عــن تقـديررا لل  ـود الراميــة وبتعاوبـا مـل نليــات اإلجـراءات اخلاصـة ا
 إىل تعإليإل مشاركة املرأة ن الشلو  العامة.

وقـو   يتعلـق فيمـاونّورإ مصر بالتقدم الشي ُأقـر  منـش السـتعراض األول، خصوصـاا  -59
 ، النســاء واألطفــال، بوســائل من ــا ســّن قــانو  العقوبــات، وإنشــاء الل نــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا

 وإجراء النتخابات. واستفسرت عن التدابري املتخشة لتعإليإل قدرة املكلف  بننفاذ القانو .
وأقــادت النــروي  باعتمــاد قــانو  العقوبــات ايفديــد، وأوصــإ باســتخدام أمــوال اهلبــات  -60

املقدمــة مــن ج ــات مــن بين ــا مرفــق التمويــل العــاملي لــدعم كــل امــرأة وكــل طفــل، التــابل للبنــ  
 من أجل  يادة إتاقة احلصول علي خدمات عمليات اإلج اض املأمونة.الدوط، 
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وأعربإ باكستا  عن تقديررا لل  ود املت افرة الرامية إىل تنفيش التوصـيات املنب/قـة عـن  -61
شت ن السـنوات األربـل املاضـية. وأقـادت  الستعراض الدوري الشامل األول، واخلطوات اليت انع

عمليــة التشــريعية الراميــة إىل تعإليــإل ققــو  اإلنســا ، ُمعربــة عــن تقــديررا باإلصــالقات ايفاريــة وال
 في ا ري ات املعاردات. سا لتعاو  مو امبيق مل نليات ققو  اإلنسا ،

أقر تل مـن تقـّدم ن تنفيـش التوصـيات الـيت قبلت ـا ن دورة  ما ورنّـأت بنما مو امبيق علي -62
ن مام ا إىل اتفاقية ققـو  األقـخامي ذوي اإلعاقـة الستعراض الدوري الشامل األوط، وعلي ا

 والربوتوكول الختياري امللحق هبا.
ـــل إ اء معـــدل  -63 وقـــّ عإ الفلبـــ  مو امبيـــق علـــي معايفـــة بواعـــ  القلـــق الـــشي أُعـــرب عن

الوفيات النفاسية املرتفل وإ اء املستوال املتـدن نسـبياا حلصـول الفتيـات علـي التعلـيم. وأقـارت إىل 
ســيما  ول القتصــادية الــيت تعــو  وفــاء مو امبيــق بالتإلاما ــا ن ســال ققــو  اإلنســا ،التحــديات 

 التمييإل القائم علي نوع ايفنق.
وأعربــإ بولنــدا عــن تقــديررا لل  ــود املبشولــة والتقــدم احملــر  ن تنفيــش التوصــيات املنب/قــة  -64

م مو امبيــق إىل اتفاقيــة أعربـإ عــن تقــديررا لن ــما كمــا  عـن الســتعراض الــدوري الشــامل األول.
ققو  األقخامي ذوي اإلعاقة وإىل الربوتوكول الختياري لتفاقيـة منار ـة التعـشيب، مالقىـةا 

 تإلال رنا  قاجة إىل التحس . ل أنل
ورنّـــأت الربتغـــال مو امبيـــق علـــي مراجعت ـــا قـــانو  العقوبـــات لت ـــر  الجتـــار باملخـــدرات  -65

تنفيــش التوصــيات املنب/قــة عــن الســتعراض الــدوري الشــامل. وغــريب مــن ايفــرائم مــن أجــل ضــما  
وق/ّـــإ مو امبيــــق معلـــي إقــــرار قــــانو  اإلجـــراءات ايفنائيــــة كمســــألة ذات أولويـــة، وعلــــي تــــدريب 

 ممارسي امل ن القانونية.
ونّوب الحتاد الروسـي بـالتطورات اإل ابيـة الـيت قـ د ا قالـة ققـو  اإلنسـا ، خصوصـاا  -66
املســّن . ورّقبــإ بننشــاء الل نــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  و النســاء واألطفــال  وقــو  يتعلــق فيمــا

 وبانتخاب أم  املىا . وأعرب عن تقديرب لل  ود املبشولة ملنل ممارسة الجتار بالبشر وقمع ا.
وأقادت السنغال بتعإليإل اإلطار الوطين حلقو  اإلنسا  من خالل سّن قانو  العقوبـات  -67

الوصـــول إىل املعلومـــات، وإنشـــاء الل نـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  وتعيـــ  أمـــ  ايفديـــد وقـــانو  
يــدل  مــا ورــواملىــا . ورّقبــإ بان ــمام مو امبيــق إىل عــدة اتفاقيــات ن ســال ققــو  اإلنســا ، 

 علي التإلام ا بنعمال ققو  اإلنسا .
ت ـا منـش سـا  و ايال تعإليإل ققـو  اإلنسوّرقبإ صربيا بايف ود اليت تبشهلا مو امبيق ن  -68

علــي جعــل عمـل الل نــة الوطنيــة حلقـو  اإلنســا  متوافقــاا  السـتعراض األول، وقــ عإ مو امبيـق
قــّ عإ مو امبيــق علــي انــاذ مإليــد مــن اخلطــوات ن تعاوبــا مــل نليــات  كمــا  مــل مبــادئ بــاريق.

جــراءات ققــو  اإلنســا  وعلــي النىــر ن توجيــل دعــوة دائمــة إىل املكلفــ  بوليــات ن إطــار اإل
 اخلاصة.
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ن ذلــــ  ســــّن قــــانو   ســــا وأقــــادت ســــرياليو  بالتقــــدم احملــــر  منــــش الســــتعراض األول، -69
العقوبات ايفديد وتنفيش سياسات قل. وقّ عإ مو امبيق علي  يادة تعإليـإل ققـو  املـرأة وانـاذ 

 تدابري ملموسة لتحس  نوعية التعليم وإصال  النىام التعليمي.
علي األس لة، أفـادت مو امبيـق بـأ  احلكومـة قـد  ادت مواردرـا البشـرية ون معرض الرّد  -70

واملاليــة، مــن أجــل حتســ  األوضــاع ن مراكــإل القت ــا . وقــد أعــادت احلكومــة تأريــل الســ و  
ن ذلـ  مراكـإل إلعـادة تأريـل الشـباب،  سـا القد ة وبنإ س وناا جديدة علي مسـتوال األق ـية،

ن  تلف مرافق الس و ، واستحدثإ تـدابري وعقوبـات بديلـة وأنشأت أقساماا خاصة بالشباب 
 لعقوبة الس ن سوجب قانو  العقوبات ايفديد.

بالن ـــمام إىل الع ـــد الـــدوط اخلـــامي بـــاحلقو  القتصـــادية والجتماعيـــة  يتعلـــق فيمـــاو  -71
يق وال/قافية، أفادت مو امبيق بأ  رنا  مشاورات جارية علي  تلف املستويات مـن أجـل التصـد

 علي الع د.
ـــاد واســـتقالل عمـــل الل نـــة الوطنيـــة حلقـــو   -72 وفيمـــا وـــص اآلليـــات القائمـــة ل ـــما  قي

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 

 لة يسم  هلا بالعمل من دو  أي تدّخل.الدو 
بالتــدابري املتخــشة ملنــل العنــف املنــإلط والتحــرس ايفنســي بالنســاء والفتيــات،  يتعلــق فيمــاو  -73

أفادت مو امبيق بـأ  العنـف املنـإلط جر ـة يُعاقـب علي ـا سوجـب قـانو  منـل العنـف املنـإلط وقـانو  
نليـــــة متكاملـــــة متعـــــددة  2012 عـــــام العقوبــــات. وباإلضـــــافة إىل ذلـــــ ، اعتمـــــدت احلكومــــة ن

 ايف ات صاقبة املصلحة من أجل تقد  املساعدة ل حايا العنف.
سراجعة التشريعات والسياسات للق اء علـي ممارسـة  واج األطفـال وغريرـا يتصل وفيما  -74

ملنـل من املمارسات ال ارة والتمييإليـة وـق النسـاء والفتيـات، أقـّرت احلكومـة السـ اتي ية الوطنيـة 
ري اسـ اتي ية  ـدف إىل  ي ـة بي ـة متكينيـة تف ـي إىل و ومكافحة ممارسة الإلواج ن سن مبكرة، 

 احلد التدر ي من رشب املمارسات والق اء علي ا.
ورّقبــــإ ســــنغافورة بتقويــــة ملسســــات الدولــــة لتعإليــــإل وإعــــالء ققــــو  اإلنســــا  بنعطــــاء  -75

 قتصــادية والجتماعيــة مــن أجــل مكافحــة الفســاداألولويــة لالصــالقات القانونيــة وامللسســية وال
وضما  حتس  تقد  اخلدمات العامة. ونّورـإ بتوسـيل قـبكة املـدارس وبتنفيـش برنـام  لتحسـ  

 التعليم ن املدارس.
يــإلال يشــكل مشــكلة خطــرية  ل ولقىــإ ســلوفاكيا أ  العنــف القــائم علــي نــوع ايفــنق -76

التشريعي حلماية النسـاء واألطفـال مـن العنـف مـن خـالل  ُأقر  من تقدم ن اجال مما علي الرغم
. وقّ عإ مو امبيق علي حتس  تنفيـش رـشا القـانو  2014 عام سّن قانو  العقوبات ايفديد ن

عـــن طريـــق  يـــادة وعـــي ايفم ـــور واملـــو ف  املكلفـــ  بننفـــاذ القـــانو . وقالـــإ إبـــا تشـــاطر يفنـــة 
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مو امبيـق إىل وضـل قـد لالفـالت مـن العقـاب  أعربإ عنل من قلق، ودعإ ما منار ة التعشيب
والتحقيق ن املمارسات املإلعومة للشرطة املتم/لة ن عمليات القتل خـارج نطـا  الق ـاء وأعمـال 

 التعشيب وإساءة املعاملة.
ورّقبــإ ســلوفينيا باعتمــاد قــانو  العقوبــات ايفديــد الــشي ُ ــّرم العنــف القــائم علــي نــوع  -77

ـــرغم مـــن مالقىت ـــا بـــأ  رـــشا العنـــفايفـــنق وينشـــا إطـــاراا قان ـــاا وسياســـاتياا، علـــي ال  ال  مـــا وني
مستمراا. وأقارت إىل التقارير الـيت تفيـد بـأ  ممارسـات تـإلوي  األطفـال و ـل املرارقـات واإلصـابة 

لوجــود تــإلال متفشــية علــي  ــو ي/ــري ايفــإلع. وأعربــإ عــن أســف ا  ل بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية
دام املفـــرط للقـــوة مـــن قةبـــل الشـــرطة، والقت ـــا  التعســـفي، واســـتخدام تقـــارير تشـــري إىل الســـتخ

 قوان  التش ري لتقييد ممارسة قرية التعبري.
لتحسـ  تقـد  اخلـدمات العامـة  2019-2015ورّقبإ جنوب أفريقيا بربنـام  الفـ ة  -78

ي العـالج واإلس ام ن ج ود التنمية القتصـادية والجتماعيـة ونّورـإ بتعمـيم فـرمي احلصـول علـ
بالعقــاقري امل ــادة للفريوســات ال اجعيــة ن قالــة النســاء احلــوال املصــابات بفــريوس نقــص املناعــة 
البشرية، وذل  هبدف منل انتقال العدوال من األم إىل الطفـل. وقـّ عإ مو امبيـق علـي مواصـلة 

 بشل ايف ود من أجل ضما  احلق ن التنمية.
يـــق مـــل مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــو  ونـــّوب جنـــوب الســـودا  بتعـــاو  مو امب -79

اإلنسا  ومـل نليـات ققـو  اإلنسـا . ورّقبـإ بـنجراء النتخابـات الرئاسـية والتشـريعية ن أجـواء 
أعــرب عــن  كمــا  ســلمية. وأعــرب عــن تقــديرب ملو امبيــق ألبــا تست ــيف لج ــ  وملتمســي يفــوء.

ـــل مو امبيـــق مـــن ج ـــود لتمكـــ  املـــرأة وضـــ ملـــا تقـــديرب  يـــل مســـتويات علـــي ما  مشـــاركت ا تبشل
يـــإلال يشـــكل حتـــدياا كبـــرياا. وقـــّ ل  ل ملسســـات احلكـــم، مـــل العـــ اف بـــأ  التمييـــإل ضـــد املـــرأة

 مو امبيق علي مواصلة تنفيش التوصيات املتبقية املنب/قة عن دورة الستعراض األوط.
قـــو  اإلنســــا . وأقـــادت إســـبانيا بالتقــــدم احملـــر  مـــن خــــالل تفعيـــل الل نـــة الوطنيــــة حل -80

ـــادة مشـــاركة املـــرأة ن الربملـــا ، ورّقبـــإ  وانتخـــاب أمـــ  املىـــا ، وحتســـ  اســـتقالل الق ـــاء، و ي
بالتصديق علي الربوتوكول الختياري لتفاقية منار ـة التعـشيب. وأقـارت إىل أ  نصـف منـاطق 

 الصحي. املأمونة وعلي خدمات الصرف تتمتل بنمكانية احلصول علي مياب الشرب ل مو امبيق
ولقىـــــإ ســـــوا يلند أ، مو امبيـــــق قـــــد نّفـــــشت بن ـــــا  معىـــــم التوصـــــيات املنب/قـــــة عـــــن  -81

وأدست ــا ن تشـــريعا ا احملليـــة. دوليـــة الســتعراض الســـابق، قيــ  صـــّدقإ علـــي صــكو  قانونيـــة 
بالق ـايا ايفنسـانية، وخصوصـاا التقـدم احملـر  ن  يـادة مشـاركة  يتعلـق فيماوأقادت بالتقدم احملر  

 برام  التعليم والصحة وبرام  التنمية القتصادية والجتماعية. ون رأة ن عملية صنل القرارامل
ورّقبـــإ الســـويد بوضـــل الســـ اتي ية الوطنيــــة ايفديـــدة ملنـــل ومكافحـــة الـــإلواج ن ســــن  -82

مبكـرة، وأقـارت إىل أ  مو امبيـق ُتسـّ ل عاقـر أعلـي معـدلت الإل ـات املبكـرة ن العـا ، بينمــا 
ن املائة من سموع الإل ات، قي   48نستبل  ما سنة 18كل   ات من تقل أعماررم عن تش
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إ  التشريعات احلالية تسم  بالإلواج بدءاا من سن السادسة عشـرة سوافقـة الوالـدين. وأقـارت إىل 
 حيىر التمييإل علي أساس امليل ايفنسي واهلوية ايفنسانية. ل أ  قانو  العقوبات ايفديد

ىإ سويسرا بقلق أ  احلق ن قرية التعبري ليق مكفولا دائماا وأ  التش ري برئيق ولق -83
باسـتخراج  يتعلـق فيمـاالدولة وغـريب مـن الشخصـيات العامـة فعـل يُعاقـب عليـل سوجـب القـانو . و 

املــوارد الطبيعيــة، أعربــإ سويســرا عــن قلق ــا إ اء عــدم كفايــة مشــاركة اجتمعــات احملليــة الريفيــة ن 
 القرارات اليت قد تكو  هلا نثار سلبية علي قيا ا. اناذ
ســـيما التصـــديق علـــي اتفاقيـــة  ول وأقـــادت تايلنـــد بالتقـــدم احملـــر  ن تنفيـــش التوصـــيات، -84

أقــادت باخلطــة الراميــة إىل مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة  كمــا  ققـو  األقــخامي ذوي اإلعاقــة.
ا لل  ـود املبشولـة لتقويـة التشـريعات املتعلقـة الصحة. وأعربإ عن تقـديرروحتس  البشرية/اإليد  

 وماية النساء واألطفال. 
ليشيت سو امبيق لتصديق ا علي التفاقية الدولية حلمايـة ققـو   يـل  -وأقادت تيمور  -85

، وإنشــائ ا 2014 عــام العمــال امل ــاجرين وأفــراد أســررم، واعتمادرــا قــانو  العقوبــات ايفديــد ن
   اإلنسا .الل نة الوطنية حلقو 

وأقادت توغـو سو امبيـق لعتمادرـا برناسـاا إل الـة األلغـام وقـّ عت ا علـي مواصـلة تنفيـش  -86
 برنام  تقد  املساعدة إىل ال حايا.

ولقىـــإ تركيـــا بارتيـــا  ان ـــمام مو امبيـــق إىل التفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة ققـــو   يـــل  -87
النتخابات اليت ُأجريإ ن أجواء رادئـة وقـفافة العمال امل اجرين وأفراد أسررم. ورقبإ أي اا ب

 . وقّ عإ مو امبيق علي التع يل جب ودرا ملكافحة الفساد.2014 عام ن
ورأت أوغنــدا أ  إنشــاء اجلــق الــوطين حلقــو  الطفــل والل نــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســا   -88

 ايت ا.يدل علي أ  مو امبيق تبشل ج وداا قوية من أجل تعإليإل ققو  اإلنسا  و 
ونّورـــإ أوكرانيـــا بالتقـــدم الـــشي أقر تـــل مو امبيـــق. وأقـــارت إىل تعإليـــإل اإلطـــار القـــانون  -89

 وامللسسي الوطين ن قطاع التعليم وإىل اإلصالقات ن قطاع الصحة.
وأقــادت اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العىمــي ونيرلنــدا الشــمالية بتنقــي  قــانو  العقوبــات.  -90

 يليدو  احلكومة قد يتعرضو  لتقوين ققوق م. ل نأل  املواطن  الشيوأعربإ عن قلق ا 
ونّورــإ   وريــة تنإلانيــا املتحــدة بنزــا ات مو امبيــق ن ســال الق ــاء علــي قــأفة الفقــر  -91

ــرة وإمــدادات ميــاب الشــرب النقيــة واملأمونــة. ودعــإ اجتمــل الــدوط إىل  وتــوفري الســكن بكلفــة ُميسم
 للمساعدة التقنية.تلبية طلب مو امبيق 

ورّقبـإ الوليـات املتحـدة األمريكيـة بسـّن قــانو  العقوبـات ايفديـد. وأعربـإ عـن قلق ــا  -92
ن ذلــ  اســتمرار  ســا بعــدة مســائل، يتعلــق فيمــاإ اء نقــص التقــدم احملــر  منــش الســتعراض الســابق 

 الدعاءات املتعلقة ودوث عمليات اعتقال واقت ا  تعسفي .



A/HRC/32/6 

GE.16-05962 14 

غواي ال وء علي ايف ود اليت تبشهلا مو امبيق للوفاء بالتإلاما ا املتعلقة بتقد  وألقإ أورو  -93
التقـــارير إىل ري ـــات رصـــد املعارـــدات. ورّقبـــإ بـــايف ود الـــيت تبـــشهلا مو امبيـــق مـــن أجـــل حتقيـــق 

 تشري إليل التقارير من أعمال متييإل وعنف. ما املساواة ب  ايفنس ، لكن ا أعربإ عن قلق ا إ اء
وأعربإ   ورية فنإلويال البوليفارية عن ارتياق ا إلنشاء الل نـة الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا   -94

، موليــة تت ــمنل، فيمــا تت ــمنومكتــب أمــ  املىــا . ونّورــإ بتحســ  ملقــرات الصــحة الــيت 
 تلقي  األطفال الشين تقل أعماررم عن سنت .

نب/قـــة عـــن الســـتعراض الســـابق، وأقـــادت  امبيـــا سو امبيـــق لتنفيـــشرا بعـــن التوصـــيات امل -95
ش من خطوات إ ابية.  ما تإلال رنا  حتديات ماثلة رغم ل لكن ا لقىإ أنل  انع

 ونّورــإ  مبــابوي بالتقــدم الــشي أقر تــل مو امبيــق ن  يــادة معــدل اللتحــا  باملــدارس، -96
ر  ن  يـادة مت/يـل نورـإ بالتقـدم احملـ كمـا  انشتل مـن تـدابري لإليـادة عـدد الفتيـات ن املـدارس. وما

 املرأة ن احلياة العامة، والتصديق علي مإليد من الصكو .
تبشلـــل مـــن  ومـــا ورقبـــإ أفغانســـتا  بـــالتإلام مو امبيـــق بتعإليـــإل ققـــو  اإلنســـا  و ايت ـــا، -97

 ج ود لتقد  تقارير منتىمة إىل نليات األمم املتحدة حلقو  اإلنسا .
مــــل اآلليـــات اإلقليميــــة والدوليـــة حلقــــو  اإلنســــا . وأقـــادت ايفإلائــــر سو امبيـــق لتعاوبــــا  -98

ونّورــإ بتصــديق مو امبيــق علــي التفاقيــة الدوليــة حلمايــة ققــو   يــل العمــال امل ــاجرين وأفــراد 
 أسررم، وعلي الربوتوكول الختياري لتفاقية منار ة التعشيب.

و املكـّرس ن وقّددت أنغول علي عإلم مو امبيق علي  اية ققـو  اإلنسـا ، علـي النحـ -99
دستوررا. ورّقبإ بتصديق مو امبيق علي التفاقية الدولية حلماية ققو   يل العمـال امل ـاجرين 

 وأفراد أسررم، والربوتوكول الختياري لتفاقية منار ة التعشيب.
ورّقبــــإ األرجنتــــ  بتصــــديق مو امبيــــق علــــي الربوتوكــــول الختيــــاري لتفاقيــــة منار ــــة  -100

إىل القلق الشي أعرب عنل املقرر اخلامي املعين بالفقر املدقل وققو  اإلنسا   التعشيب، وأقارت
 بالتمييإل واإليشاء اللشين تتعرض هلما الفتيات ن املدارس. يتعلق فيما

وأعربــإ أســ اليا عــن قلق ــا إ اء اســتمرار ورود تقــارير عــن عمليــات القت ــا  التعســفي  -101
أ  الصــفة ايفرميــة قــد نإلعــإ عــن فعــل ممارســة ايفــنق بــ  والتعــشيب وإســاءة املعاملــة. وأقــّرت بــ

 قخص  من ايفنق نفسل، ولكن ا أقارت إىل عدم توفر  اية حمّددة من التمييإل. 
أبـا لقىـإ أ   إل ونّورإ النمسا بايف ود اليت تبشهلا مو امبيق لتحس  إقامة العدل. -102

اإلجـــراءات، واكتىـــاك الســـ و  وتـــدرور يـــإلال يواجـــل مشـــاكل تتعلـــق بتـــأخر  ل النىـــام الق ـــائي
 .أقواهلا
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ونّورـــإ بـــنغالديا بننشـــاء الل نـــة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا ، والتصـــديق علـــي صـــكو   -103
دولية، وصياغة خطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال. وقالإ إ  التحديات القتصادية تعـين أ  

 مو امبيق حتتاج إىل املإليد من املساعدة التقنية.
ورّقبـــإ بل يكـــا باعتمـــاد قـــانو  العقوبـــات وقـــانو  الوصـــول إىل املعلومـــات. وقـــ عإ  -104

مو امبيــق علـــي بـــشل ج ـــود إضـــافية ملكافحـــة اإلفــالت مـــن العقـــاب، وضـــما  اســـتقالل الســـلطة 
 الق ائية، وإتاقة الوصول إىل الق اء.

ــــإ بــــنن عــــن تقــــديررا للتصــــديق علــــي الربوتوكــــول الختيــــاري لتفاقيــــة  -105 منار ــــة وأعرب
 التعشيب، واعتماد قانو  العقوبات ايفديد، ومشروع القانو  املتعلق بالوصول إىل املعلومات.

وأعربـــإ دولـــة بوليفيـــا املتعـــددة القوميـــات عـــن رغبت ـــا ن تقـــد  توصـــيات إىل مو امبيـــق  -106
 برو  بّناءة.

أبـا  إل املىـا .ورّقبإ بوتسوانا بننشـاء الل نـة الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا  ومكتـب أمـ   -107
أقـــارت إىل وجـــود تقـــارير عـــن اســـ قا  األطفـــال علـــي أســـاس الـــدمين، وإيـــشاء األطفـــال، وعمـــل 

 األطفال.
ونّورإ الربا يل سبـادرات مو امبيـق الراميـة إىل  يـادة املشـاركة السياسـية، وأقـادت بصـفة  -108

 .خاصة بتإلايد مشاركة املرأة علي  يل مستويات عملية صنل القرارات
ورّقبــــإ بورونــــدي بتصــــديق مو امبيــــق علــــي صــــكو  كــــالربوتوكول الختيــــاري لتفاقيــــة  -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 

اخلدمات الصحية والعالج من اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية. فرمي احلصول علي   يادة
 ورّقبإ بننشاء اجلق الوطين حلقو  األطفال.

واق قــإ كنــدا ســّن قــانو  جديــد لالجــراءات ايفنائيــة هبــدف اســتحداث بــدائل لعقوبــة  -110
يــة عــن فعــل ممارســة ايفــنق بــ  السـ ن. وأقــادت سو امبيــق لناذرــا إجــراءات لنــإلع الصــفة ايفرم

 قخص  من ايفنق نفسل.
ولقىــــإ تشــــاد أ  مو امبيــــق طــــرف ن معىـــــم الصــــكو  الدوليــــة حلقــــو  اإلنســـــا .  -111

وقــّ عإ مو امبيــق علــي مواصــلة التعــاو  مــل سلــق ققــو  اإلنســا ، واألمــم املتحــدة، والحتــاد 
 األفريقي.

ت مـن بين ـا إنشـاء نليـة متعـددة القطاعـات قققتل مو امبيق من إزـا ا سا ونّورإ قيلي -112
ملساعدة ضحايا العنـف القـائم علـي نـوع ايفـنق، والتصـديق علـي الربوتوكـول الختيـاري لتفاقيـة 

 منار ة التعشيب، ووضل سياسات لالسكا  الجتماعي.
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 وأقادت الص  سو امبيق لستقباهلا عدداا كبـرياا مـن الالج ـ  مـن بلـدا  أفريقيـة أخـرال. -113
وأقـــارت إىل أ  مو امبيـــق ملتإلمـــة سكافحـــة الفســـاد، وتعإليـــإل العـــدل الجتمـــاعي، و ايـــة ققـــو  

 أبا تتخش تدابري طارئة للتصدي آلثار الكوارث الطبيعية. كما  املرأة.
ونّورـإ الكونغــو بتطــوير اإلطــار امللسســي حلمايــة ققــو  اإلنســا . وقــّ عإ مو امبيــق  -114

  ا  وضما  توفري احلماية لالج   وعد ي ايفنسية.علي مواصلة حتدي  أماكن القت
ونّورــإ كوســتاريكا بالتقــدم احملــر  ن ســال التم/يــل السياســي للمــرأة واســتحداث  اخلــط  -115

األخ ــر  لتقــد  الشــكاوال املتعلــق بســلو  الشــرطة غــري الالئــق. وأعربــإ عــن قلق ــا إ اء عمــل 
 علي قرية التعبري. األطفال، والقت ا  التعسفي، والقيود املفروضة

ونّورـــإ تـــونق بالتصـــديق علـــي اتفاقيـــة ققـــو  األقـــخامي ذوي اإلعاقـــة، والربوتوكـــول  -116
الختيـــاري لتفاقيـــة منار ـــة التعـــشيب، واعتمـــاد اخلطـــة الوطنيـــة لتنفيـــش التوصـــيات املنب/قـــة عـــن 

 الستعراض الدوري الشامل.
سســألة إســاءة معاملــة الســ ناء، علــي  يتعلــق فيمــاأ  احلكومــة ترّكــإل، بــوأفــادت مو امبيــق  -117

تــدريب وتنميــة املــوارد البشــرية ن اجــالت ذات الصــلة عــن طريــق تنىــيم دورات منتىمــة ودورات 
ن ذلــ  التــدريب الــشي يتنــاول املســائل املتصــلة  ســا تنفيشيــة وغــري ذلــ  مــن األنشــطة التدريبيــة،

 الـإ جاريـة وأبـا قـد  مـا ريكليـةوقو  اإلنسـا . وأوضـحإ أ  رنـا  عمليـة إصـال  تشـغيلية و 
(، والقواعـــد 2013أســـفرت بالفعـــل عـــن اعتمـــاد صـــكو  قانونيـــة م/ـــل قـــانو  الشـــرطة ايفديـــد )

 (، وحتدي  وتدعيم مصلحة الس و  الوطنية.2014التأديبية للشرطة )
بتــدابري مقاضــاة مــرتكئ ايفــرائم وــق الصــحفي  وأصــحاب الــرأي، أفــادت  يتعلــق فيمــاو  -118

في ــا تلــ  الــيت أقــارت إلي ــا الوفــود، تتخــش احلكومــة  ســا بأنــل ن قالــة ارتكــاب جــرائم، مو امبيــق
بقتـــل الربوفيســـور جـــيلق سيســـتا  والصـــحفي  يتعلـــق فيمـــاإجـــراءات لتقـــد  ايفنـــاة إىل العدالـــة. و 

باولو ماتشافا، تعمل احلكومة جبّد علي إقالة ايفناة إىل الق اء. وفيمـا يتصـل بىـاررة اختطـاف 
خامي مصاب  باملَ ق، أقّرت احلكومة خطـة عمـل حمـددة حلمايـة ال ـحايا ومسـاعد م. وقتل أق

 املب مـةوتشمل اخلطة اناذ  لة تدابري من ا القيام ومالت توعية عامة للق ـاء علـي املعتقـدات 
 ـري انـاذ إجـراءات مشـ كة بـ  مو امبيـق  كمـا  والتصورات اخلاط ة فيما وص املصاب  بـاملَ ق.

 ات بلدا  املنطقة هبدف منل الجتار باألقخامي املصاب  باملَ ق.وقكوم
بنقل الفتيات احلوامل إىل مدارس ليلية، أوضحإ مو امبيق أ  رشب املسـألة  يتعلق فيماو  -119

ن ل لعملية تقييم بالنىر إىل قساسيت ا. وقد أُنشا فريـق متعـدد القطاعـات مـن أجـل التشـاور 
   اجتمل.ن رشا الصدد مل  تلف قرائ

ورــي:  أل ومايــة الفتيــات مــن العتــداء ايفنســي، اعُتمــدت تــدابري حمــددة، يتعلــق فيمــاو  -120
ـــشين  ارســـو  أفعـــالا جنســـية مـــل  فـــرض عقوبـــات سوجـــب قـــانو  العقوبـــات علـــي األقـــخامي ال
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قاصرات؛ والقيام ومالت ضد التحرس ايفنسـي والعتـداء علـي الفتيـات ن املـدارس واجتمعـات 
 لية؛ وفرض عقوبات علي املدرس  ومو في قطاع التعليم الشين  ارسو  ايفنق مل طلبة.احمل

ـــشت التـــدابري التاليـــة: توســـيل  -121 وفيمـــا يتصـــل بتـــدابري مكافحـــة التســـّرب مـــن املـــدارس، انع
الشـــبكة املدرســـية، مـــل إنشـــاء مإليـــد مـــن املـــدارس بـــالقرب مـــن اجتمعـــات احملليـــة هبـــدف تقلـــيص 

املنإلل واملدرسة؛ وتـوفري الكتـب املدرسـية واملـواد التعليميـة ن مرقلـة التعلـيم البتـدائي؛ املسافة ب  
 وإنشاء صندو  لدعم الف ات احملرومة وال عيفة.

بالتدابري املتخـشة ل ـما  متتـل الفتيـات احلوامـل واألم ـات الشـابات بفـرمي  يتعلق فيماو  -122
إمتــام تعلــيم ن، أفــادت مو امبيــق بــأبن ُيشــ معن علــي مواصــلة الدراســة مــن خــالل إتاقــة الفرصــة 

 هلن ملتابعة الدراسة خالل ف ة احلمل وبعد الوضل.
يســـم  بإليـــادة التم/يـــل  ســـا يبوفيمـــا يتصـــل بالنتخابـــات،  ـــري تنقـــي  القـــانو  النتخـــا -123

  ري القيام ومالت لتوعية املواطن . كما  احلإليب، وحتس  مراقبة النتخابات، و يادة الشفافية.
تكللـــإ بالن ـــا  ن  -رئاســـية وتشـــريعية  -وقـــد ُأجريـــإ قـــل اآل   ســـة انتخابـــات  -124

بشولة من أجل ، وذل  ن إطار ايف ود امل2014و 2009و 2004و 1999و 1994األعوام 
 الــإ  مــا ترســيخ احلقــو  السياســية واملدنيــة ف ــالا عــن العمليــة الد قراطيــة. وعــالوةا علــي ذلــ ،

 عملية حتقيق الالمركإلية مستمرة.
بأعمال العنف واإلساءة وق كبار السن، أفادت مو امبيق بأ  ققو  رشب  يتعلق فيماو  -125

املســـاعدة لألســـر واألطفـــال ضـــحايا العنـــف. الف ـــة مـــن املـــواطن  مكفولـــة مـــن خـــالل نليـــة تـــوفر 
وتوجد ن مو امبيق أي اا نلية ملسسية للنىر ن الق ايا املتصـلة بكبـار السـن، ورـي نليـة اجلـق 

، املتعلق بتعإليإل و ايـة ققـو  املسـّن ، 3/2014 رقمالوطين للعمل الجتماعي. وينص القانو  
تحديات الرئيسية اليت ُتواجل ن رشا اجال ف ي: ال أما علي تغر  من يسي و  معاملة كبار السن.

تعمــيم الصــكو  القانونيــة املتعلقـــة ومايــة املســن ؛ وتر ــة الصـــكو  القانونيــة الــيت تعــإل  وحتمـــي 
ققـو  رـللء األقــخامي إىل اللغـات الوطنيــة؛ والقيـام ومــالت توعيـة ملمارســي الطـب التقليــدي 

 ية كبار السن.وما يتعلق فيماوقادة اجتمعات احمللية 
، 2010 عــام وحصــومي التصــديق علــي نىــام رومــا األساســي بصــيغتل الــيت أُعــدت ن -126

أفـــادت مو امبيـــق بأبـــا نثـــرت، ن ضـــوء التطـــورات السياســـية والقانونيـــة املتواصـــلة، إخ ـــاع رـــشا 
 الص  ملإليد من الدراسة. ومل ذل ، فن  مو امبيق تراعي مبدأ التكامل ب  نىام روما األساسـي

 والقوان  احمللية.
وفيما يتصـل بالع ـد الـدوط اخلـامي بـاحلقو  القتصـادية والجتماعيـة وال/قافيـة، أفـادت  -127

املســـتقبل  ون مو امبيـــق بـــأ  عمليـــة الن ـــمام إىل الع ـــد قـــد وصـــلإ اآل  إىل مرقلـــة متقدمـــة.
دراسـتل. وسـُيعرض  القريب، سيُـّقدم إىل سلق الو راء اق ا  بشأ  الن مام إىل الع ـد مـن أجـل



A/HRC/32/6 

GE.16-05962 18 

وبــنلإلام مو امبيــق  ،القــ ا  بعــد ذلــ  علــي الربملــا ، ورــو ايف ــة املختصــة بــنقرارب سوجــب الدســتور
 .2016 لعام بالمت/ال لل. ويلمل أ  حيدث ذل  ن الدورة الربملانية

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

 ظى بتأييدها:درست موزامبيق التوصيات الواردة أدناه، وهي تح -128
التصديق على البروتوكول االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق  128-1

المدنية والسياسية، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيةة 
 والثقافية )أستراليا(؛

القيام، في أقرب وقت ممكن، باالنضمام إلى العهد الدولي الخاص  128-2
ية واالجتماعيةةة والثقافيةةة، والبروتوكةةول االختيةةاري ادول للعهةةد بةةالحقوق االقتصةةاد

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنفيذهما )نيوزيلندا(؛

االنضةةةةةةمام إلةةةةةةى العهةةةةةةد الةةةةةةدولي الخةةةةةةاص بةةةةةةالحقوق االقتصةةةةةةادية  128-3
 واالجتماعية والثقافية )فرنسا( )جورجيا(؛

بةةةةةةالحقوق االقتصةةةةةةادية التصةةةةةةديق علةةةةةةى العهةةةةةةد الةةةةةةدولي الخةةةةةةاص  128-4
 واالجتماعية والثقافية والبروتوكول االختياري الملحق به )غانا(؛

التصةةةةةةديق علةةةةةةى العهةةةةةةد الةةةةةةدولي الخةةةةةةاص بةةةةةةالحقوق االقتصةةةةةةادية  128-5
ليشةتي(  -واالجتماعية والثقافية )ألمانيا( )كينيا( )الجبل ادسةود( )تركيةا( )تيمةور 

 )بولندا( )تونس(؛

الةةةةةةةدولي الخةةةةةةةاص بةةةةةةةالحقوق االقتصةةةةةةةادية  التوقيةةةةةةةل علةةةةةةةى العهةةةةةةةد 128-6
 واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه )إسبانيا(؛

النظر في التصديق على العهد الدولي الخةاص بةالحقوق االقتصةادية  128-7
 واالجتماعية والثقافية )إندونيسيا(؛

النظر في التصديق على العهد الدولي الخةاص بةالحقوق االقتصةادية  128-8
 قُبل خالل دورة االستعراض ادولى )ناميبيا(؛ ما والثقافية، وهو واالجتماعية

التصةةةةةةديق علةةةةةةى العهةةةةةةد الةةةةةةدولي الخةةةةةةاص بةةةةةةالحقوق االقتصةةةةةةادية  128-9
واالجتماعية والثقافية وبروتوكوله االختيةاري، وعلةى البروتوكةول االختيةاري التفاقيةة 

 حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات )البرتغال(؛

__________ 

 والتوصيات.  حُترمر الستنتاجات  **
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اتخاذ التدابير الالزمة للتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق  128-10
االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةةة، وعلةةى البروتوكةةول االختيةةةاري التفاقيةةة حقةةةوق 

 الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات )سلوفاكيا(؛

 التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم )غانا(؛ 128-11

التصةةةةديق علةةةةى معاهةةةةدة مةةةةراكإ لتيسةةةةير النفةةةةاذ إلةةةةى المصةةةةن فات  128-12
إعاقةات أخةةر   أو المنشةورة لفادةةدة ادصةخاص المكفةةوفين وذوي اإلعاقةة البصةةرية

 في قراءة المطبوعات )البرازيل(؛

القيةةةام، علةةةى سةةةبيل ادولويةةةة، باعتمةةةاد قةةةانون اإلجةةةراءات الجناديةةةة،  128-13
 تغال(؛وتعزيز تدريب موظفي القضاء )البر 

القيام، على وجه السرعة، باعتماد قانون جديد لإلجةراءات الجزاديةة  128-14
يسةةةما باعتمةةةاد عقوبةةةات بديلةةةة عةةةن  بمةةةا وقةةةانون لتنفيةةةذ اإلجةةةراءات اإلصةةةالحية،

 السجن )النرويج(؛

مواصلة تقوية القدرة المؤسسية على تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتهةا  128-15
 )كوبا(؛

حات الراميةةةةة إلةةةةى تحسةةةةين السياسةةةةات والبةةةةرامج مواصةةةةلة اإلصةةةةال 128-16
 الهادفة إلى تعزيز جميل حقوق اإلنسان وحمايتها )ليسوتو(؛

تفعيةةةل اللجنةةةة الوحنيةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان وضةةةمان سةةةير عملهةةةا وفقةةةاا  128-17
 لمبادئ باريس )المغرب(؛

مواصلة جهودها الراميةة إلةى تفعيةل اللجنةة الوحنيةة لحقةوق اإلنسةان  128-18
 أفريقيا(؛ )جنوب

مضةاعفة جهودهةا مةن أجةل ضةمان اسةتقالل اللجنةة الوحنيةة لحقةةوق  128-19
 اإلنسان وتزويدها بالموارد الالزمة )ليبيا(؛

تكثيةةةف جهودهةةةا الراميةةةة إلةةةى تهيالةةةة الظةةةرو  الالزمةةةة لكةةةي تكةةةون  128-20
 اللجنة الوحنية لحقوق اإلنسان ممتثلة لمبادئ باريس )النيجر(؛

يلزمهةا  بمةا ل اللجنة الوحنية لحقوق اإلنسان وتزويدهاتدعيم استقال 128-21
 من موارد لالضطالع بعملها وفقاا لمبادئ باريس )مصر(؛

يكفةي مةن المةوارد  بمةا ضمان تمتل اللجنةة الوحنيةة لحقةوق اإلنسةان 128-22
 والموظفين وبوالية واضحة لالضطالع بعملها وفقاا لمبادئ باريس )النرويج(؛
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ة البشةةرية للجنةةة الوحنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان ومكتةةب أمةةين تعزيةةز القةةدر  128-23
 المظالم وتعزيز استقاللهما، وفقاا لمبادئ باريس )كوستاريكا(؛

يكفةي مةن المةوارد  بمةا ضمان تزويد اللجنة الوحنية لحقةوق اإلنسةان 128-24
 لالضطالع بمهام واليتها، على أساس االحترام الكامل لمبادئ باريس )تونس(؛

ز جهودها الرامية إلى إدراج التثقيةف فةي مجةال حقةوق اإلنسةان تعزي 128-25
 في المناهج الدراسية والبرامج التدريبية )السنغال(؛

 تعزيز برنامج التثقيف المتواصل بشأن حقوق اإلنسان )زمبابوي(؛ 128-26

االستفادة من الفرص المتاحة للحصول على هبةات ماليةة مةن جملةة  128-27
 يل العالمي التابل للبنك الدولي )النرويج(؛جهات منها مرفق التمو 

مواصةةةلة العمةةةل بنشةةةاو علةةةى التواصةةةل مةةةل صةةةركادها الةةةدوليين بغيةةةة  128-28
التمةةةاس المسةةةاعدة التقنيةةةة وغيرهةةةا مةةةن أصةةةكال المسةةةاعدة لبنةةةاء وتعزيةةةز قةةةدراتها 

 التنفيذية في مجال حقوق اإلنسان )الفلبين(؛

مةةةات المجتمةةةل المةةةدني إصةةةرال الجهةةةات صةةةاحبة المصةةةلحة، كمنظ 128-29
والقطةةةةةاع الخةةةةةاص والمجتمعةةةةةات المحليةةةةةة والمةةةةةانحين والمؤسسةةةةةات المتعةةةةةددة 
ادحةةرا  فةةي إعمةةال المبةةادئ الدوليةةة الرديسةةية المتعلقةةة بحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان 

 )أوكرانيا(؛

إصرال المجتمل المدني فةي عمليةة متابعةة تنفيةذ التوصةيات المنبثقةة  128-30
 مل )بولندا(؛عن االستعراض الدوري الشا

تقةةةديم التقةةةارير التةةةي تةةةأخر تقةةةديمها إلةةةى هيالةةةات المعاهةةةدات ذات  128-31
 الصلة )سيراليون(؛

موافاة لجنة حقوق الطفل بالتقرير الجامل للتقريرين الدوريين الثالث  128-32
والرابةةل، وبةةالتقريرين المتعلقةةين بةةالبروتوكولين االختيةةاريين لالتفاقيةةة ضةةمن المهلةةة 

 )أوروغواي(؛المحددة 

توجيةةةه دعةةةوة دادمةةةة إلةةةى المكلفةةةين بواليةةةات فةةةي إحةةةار اإلجةةةراءات  128-33
 الخاصة )تركيا(؛

توجيةةةه دعةةةوة دادمةةةة إلةةةى المكلفةةةين بواليةةةات فةةةي إحةةةار اإلجةةةراءات  128-34
 الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان )بولندا( )جورجيا(؛

ر توجيةةةةه دعةةةةوات دادمةةةةة إلةةةةى جميةةةةل المكلفةةةةين بواليةةةةات فةةةةي إحةةةةا 128-35
اإلجراءات الخاصة واالستجابة لجميل الطلبات المعلقة للمكلفين بواليةات لزيةارة 

 البلد )التفيا(؛
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الموافقةةة رسةةمياا علةةى حلةةب لزيةةارة البلةةد موجةةه مةةن المقةةرر الخةةاص  128-36
تعسةةةفاا،  أو بةةةإجراءات مةةةوجزة أو اإلعةةةدام خةةةارج نطةةةاق القضةةةاءبحةةةاالت المعنةةةي 

)المملكةة المتحةدة لبريطانيةا العظمةى ونيرلنةدا  2016 عةام وتوجيه دعوة إليةه فةي
 الشمالية(؛

االسةةةتجابة لطلةةةب زيةةةارة البلةةةد المقةةةدم مةةةن المقةةةرر الخةةةاص المعنةةةي  128-37
تعسةةفاا )الواليةةات  أو بةةإجراءات مةةوجزة أو اإلعةةدام خةةارج نطةةاق القضةةاءبحةةاالت 

 المتحدة ادمريكية(؛

وجةةةب اتفاقيةةةة مناهضةةةة اتخةةةاذ تةةةدابير ملموسةةةة للوفةةةاء بالتزاماتهةةةا بم 128-38
التعةةةذيب، والموافقةةةة علةةةى حلةةةب زيةةةارة البلةةةد الةةةذي وجصهةةةه إليهةةةا المقةةةرر الخةةةاص 

تعسةةةفاا  أو بةةةإجراءات مةةةوجزة أو المعنةةةي بحةةةاالت اإلعةةةدام خةةةارج نطةةةاق القضةةةاء
 )السويد(؛

النظر في اتخاذ إجراءات مناسبة على المستو  التشةريعي مةن أجةل  128-39
 كافة )صربيا(؛  هصكالضمان الحماية من التمييز بأ

تبذلةةه مةةن جهةةود لتعمةةيم المنظةةور الجنسةةاني فةةي مجةةالي  مةةا مواصةةلة 128-40
 التعليم والعمل )بنغالديإ(؛

 مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق االستقرار في المجتمل )العراق(؛ 128-41

تبذله مةن جهةود للقضةاء علةى جميةل أصةكال التمييةز فةي  ما مواصلة 128-42
 اق(؛المجتمل )العر 

المكافحةةةة الفعالةةةة لجميةةةل أصةةةكال التمييةةةز ضةةةد النسةةةاء والمسةةةنين  128-43
 والمصابين بالمهق )جيبوتي(؛

مضاعفة جهودها الرامية إلى صون حقوق اإلنسان للنساء والمسنين  128-44
 وادصخاص ذوي اإلعاقة وادحفال، وبخاصة أحفال الشوارع )الكرسي الرسولي(؛

ا وسياسةةاتها فةةي مجةةال مكافحةةة التمييةةز تنفيةةذاا ضةةمان تنفيةةذ قوانينهةة 128-45
 تاماا )الفلبين(؛

تقويةةةةةةة سياسةةةةةةةتها الراميةةةةةةة إلةةةةةةةى تعزيةةةةةةةز المسةةةةةةاواة بةةةةةةةين الجنسةةةةةةةين  128-46
 (؛ديفوار كوت)

مضةةةةةاعفة جهودهةةةةةا للقضةةةةةاء علةةةةةى التمييةةةةةز ضةةةةةد المةةةةةرأة )جنةةةةةوب  128-47
 السودان(؛
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المسةةةةاواة بةةةةين النظةةةةر فةةةةي اعتمةةةةاد سياسةةةةات مناسةةةةبة لزيةةةةادة تعزيةةةةز  128-48
الجنسةةين فةةي الشةةؤون العامةةة، وإنفةةاذ عقوبةةات صةةارمة ضةةد جميةةل أنةةواع التمييةةز 

 واالعتداء على حقوق المرأة )صربيا(؛

مواصةةلة تنفيةةذ تةةدابير لتحسةةين المسةةاواة بةةين الجنسةةين فةةي البلةةد،  128-49
 والقضاء على التمييز ضد المرأة )كوبا(؛

سةةيما العنةةف  وال ز ضةةد المةةرأة،تعزيةةز مكافحةةة جميةةل أصةةكال التمييةة 128-50
ضد النساء والفتيةات، مةن خةالل ضةمان تطبيةق القةوانين والسياسةات ذات الصةلة 

 تطبيقاا صارماا وفعاالا )لكسمبرغ(؛

النظر في إدماج المسةاواة بةين الجنسةين فةي جميةل سياسةاتها )دولةة  128-51
 بوليفيا المتعددة القوميات(؛

مةةةةةة لتطبيةةةةةق وإنفةةةةةاذ ادحةةةةةر القانونيةةةةةة اتخةةةةةاذ جميةةةةةل التةةةةةدابير الالز  128-52
 بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز )بنما(؛ يتعلق فيماوالتنظيمية القادمة 

اتخاذ إجراءات مناسبة لمكافحة جميل أصكال التمييز والعنف ضد  128-53
 النساء والفتيات )قبرص(؛

ي مواصةةةةلة الجهةةةةود الراميةةةةة إلةةةةى تعزيةةةةز المسةةةةاواة بةةةةين الجنسةةةةين فةةةة 128-54
مكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وبخاصة العنف المنزلةي والزيجةات 

 المبكرة )فرنسا(؛

اتخةةاذ مزيةةد مةةن التةةدابير للقضةةاء علةةى التمييةةز والعنةةف ضةةد المةةرأة  128-55
 )الصين(؛

مكافحةةةةةة التمييةةةةةز ضةةةةةةد الفتيةةةةةات والتحةةةةةر  بهةةةةةةن فةةةةةي المةةةةةةدارس  128-56
 )جيبوتي(؛

فةي ذلةك فةي  بمةا االستراتيجية الجنسانية فةي مجةال التعلةيم،تفعيل  128-57
مةةن أجةةل مكافحةةة ُأميةةة اإلنةةاط وزواج ادحفةةال والةةزواج ، مرحلةةة التعلةةيم المبكةةرة

 المبكر والزواج القسري )فنلندا(؛

تعزيز تنفيذ التشةريعات القادمةة وزيةادة أنشةطة التوعيةة بهةد  حمايةة  128-58
الفتيةةات بالمةةدارس، ومكافحةةة جميةةل أصةةكال  حقةةوق المةةرأة، ورفةةل معةةدل التحةةاق

 في ذلك العنف المنزلي )إيطاليا(؛ بما العنف ضد المرأة،

اعتمةةاد اسةةتراتيجية وحنيةةة لمكافحةةةة التمييةةز ضةةد النسةةاء والفتيةةةات  128-59
 تركصز على الوصول إلى التعليم على أساس منصف )تركيا(؛
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ر التحةةاق الفتيةةات الةةذي يحظةة GM/2003/39مراجعةةة ادمةةر اإلداري  128-60
 الحوامل بالمدارس النهارية )جيبوتي(؛

ضةةمان تعمةةيم منظةةور المسةةاواة بةةين الجنسةةين فةةي جميةةل سياسةةاتها،  128-61
وزيةةادة تمثيةةل المةةرأة فةةي مناصةةب صةةنل القةةرار علةةى المسةةتو  المحلةةي )جنةةوب 

 أفريقيا(؛

مواصةةلة العمةةل علةةى وضةةل سياسةةة وحنيةةة وتشةةريعات مةةن صةةأنها أن  128-62
 زيادة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء )نيكاراغوا(؛ تكفل

سةةيما فةةي المنةةاحق  وال اتخةةاذ تةةدابير لمكافحةةة التمييةةز ضةةد المةةرأة، 128-63
 الريفية )السنغال(؛

سةيما  وال مواصلة العمل من أجةل القضةاء علةى التمييةز ضةد المةرأة، 128-64
 في المناحق الريفية )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛

مواصةةلة تكثيةةف الجهةةود الراميةةة إلةةى مكافحةةة العنةةف الةةذي يواجهةةه  128-65
 المصابون بالمهق )البرتغال(؛

المثةةابرة علةةى التصةةدي لحةةوادط العنةةف ضةةد ادصةةخاص المصةةابين  128-66
بةةةةةالمهق ومقاضةةةةةاة مرتكبيهةةةةةا، واتخةةةةةاذ تةةةةةدابير لحمايةةةةةة حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان لهةةةةةؤالء 

 ادصخاص حمايةا صاملة )سيراليون(؛

اعتمةاد أحكةةام قانونيةة محةةددة لحمايةة حقةةوق المسةنين وادصةةخاص  128-67
 المصابين بالمهق )الكونغو(؛

 رفل مستو  المهنية والكفاءة في قوة الشرحة )نيجيريا(؛ 128-68

مواصةةلة تةةدريب وكةةاالت إنفةةاذ القةةانون لبنةةاء قةةدراتها مةةن أجةةل رفةةل  128-69
 )إثيوبيا(؛مستو  مهنيتها وكفاءتها في أداء مهامها 

تعزيز توفر التدريب في مجال حقوق اإلنسان لقةو  ادمةن ومةوظفي  128-70
 السجون )فرنسا(؛

تنفيةةةذ بةةةرامج تةةةدريب منةةةتظم ومتواصةةةل دفةةةراد الشةةةرحة وللمةةةوظفين  128-71
القضاديين وموظفي الدولةة وفقةاا للمعةايير الدوليةة لحقةوق اإلنسةان، وضةمان سةرعة 

 انونية في القضايا الجنادية )ألمانيا(؛المحاكمات ومراعاة ادصول الق

اعتماد تدابير فعالةة لضةمان االحتةرام الكامةل للحظةر التةام للتعةذيب  128-72
 وفقاا التفاقية مناهضة التعذيب )المكسيك(؛
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ضةةةةمان القضةةةةاء علةةةةى تجةةةةاوزات حقةةةةوق اإلنسةةةةان المرتكبةةةةة بحةةةةق  128-73
قضةاء، وضةمان إنصةا  السجناء والمحتجزين وإحالة مرتكبي هةذه الجةرادم إلةى ال

 الضحايا )نيوزيلندا(؛

وضةةل حةةدص لالحتجةةاز التعسةةفي، ولممارسةةات التعةةذيب، وادسةةاليب  128-74
التةةي تسةةتخدمها قةةوات ادمةةن أثنةةاء المظةةاهرات العامةةة، وهةةي كلهةةا تمثةةل أصةةكاالا 
لتقييةةد حريةةة التعبيةةر، ومحاكمةةة المسةةؤولين عةةن ارتكابهةةا وفقةةاا لاللتزامةةات الدوليةةة 

 على عاتق موزامبيق في مجال حقوق اإلنسان )كوستاريكا(؛ التي تقل

إنشاء نلية فعالة للتحقيق وفرض العقوبات وجبر الضرر فةي حةاالت  128-75
التعسةةةةف فةةةةي اسةةةةتخدام السةةةةلطة مةةةةن قبةةةةل قةةةةوات الشةةةةرحة والسةةةةجون، وحمايةةةةة 
المعلومةةةات الشخصةةةية الخاصةةةة بالضةةةحايا ومقةةةدمي الشةةةكاو ، وفةةةرض عقوبةةةات 

 ادية على الجناة )صيلي(؛إدارية وأخر  جز 

ضةةمان التحقيةةق فةةي جميةةل االدعةةاءات المتعلقةةة بحةةدوط عمليةةات  128-76
أعمةةال  أو إعةةدام خةةارج نطةةاق القضةةاء واسةةتخدام مفةةرو للقةةوة واحتجةةاز تعسةةفي

 تعذيب، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة )فرنسا(؛

ضةةةةةمان إجةةةةةراء تحقيقةةةةةات سةةةةةريعة وصةةةةةاملة ومحايةةةةةدة فةةةةةي جميةةةةةل  128-77
الدعةاءات المتعلقةة بحةةدوط عمليةات احتجةاز تعسةةفي، واسةتخدام مفةرو للقةةوة، ا

وإعةةةةدامات خةةةةارج نطةةةةاق القضةةةةاء، وتعةةةةذيب وإسةةةةاءة معاملةةةةة مةةةةن قبةةةةل الشةةةةرحة 
 )أستراليا(؛

اتخةةاذ التةةدابير الالزمةةة لضةةمان إجةةراء تحقيقةةات سةةريعة فةةي جميةةل  128-78
سةفي وإعةدام خةارج االدعاءات المتعلقة بحدوط أعمال قتل وتعذيب واحتجاز تع

نطاق القضةاء واسةتخدام مفةرو للقةوة وإسةاءة معاملةة المحتجةزين، وضةمان تقةديم 
 الجناة إلى العدالة )غانا(؛

اتخاذ تدابير لضمان توافةق عمليةات إنفةاذ القةانون فةي موزامبيةق مةل  128-79
المعةةايير المحليةةة والدوليةةة فةةي مجةةال حقةةوق اإلنسةةان؛ وضةةمان إجةةراء تحقيقةةات 

 املة في جميل االدعاءات المتعلقة بحدوط انتهاكات لحقوق اإلنسان،سريعة وص
فةةي ذلةةك التعةةذيب، ومقاضةةاة مرتكبيهةةا إذا تةةوفرت أدلةةة تسةةتدعي مقاضةةاتهم  بمةةا

 )كندا(؛

تكثيةةةف جهودهةةةةا الراميةةةة إلةةةةى ضةةةمان توافةةةةق القواعةةةد والسياسةةةةات  128-80
الةةدنيا لمعاملةةة  الوحنيةةة المتعلقةةة بالسةةجون مةةل قواعةةد ادمةةم المتحةةدة النموذجيةةة

 قواعد نيلسون مانديال )تايلند(؛ أو السجناء،
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تحسةةةةةين ادوضةةةةةاع فةةةةةي مرافةةةةةق اإلصةةةةةالحيات وغيرهةةةةةا مةةةةةن مرافةةةةةق  128-81
 االحتجاز )نيجيريا(؛

 تحسين حالة االكتظاظ في السجون )الصين(؛ 128-82

تحسين ظرو  االحتجةاز فةي السةجون مةن خةالل ضةمان الحةدص مةن  128-83
 ا(؛)بلجيك هااكتظاظ

تكثيةةةةف جهودهةةةةا الراميةةةةة إلةةةةى ضةةةةمان معالجةةةةة مسةةةةألة عةةةةدم قةةةةدرة  128-84
السجناء على توكيل محامين بأنفسهم ومسألة اكتظاظ السجون، ومناصدة مجلس 

لمسةاعدة حكومةة  الةدعم المةالي والتقنةيحقوق اإلنسان والمجتمل الدولي تقةديم 
 موزامبيق على الوفاء بالتزاماتها الدولية )زامبيا(؛

إعطاء أولوية إلصالح نظام السجون بهةد  تحسةين ظةرو  معيشةة  128-85
المحتجةةةزين، وضةةةمان إجةةةراء تحقيقةةةات صةةةاملة فةةةي أي ادعةةةاءات تتعلةةةق بإسةةةاءة 
المعاملة واستخدام القوة المفرحة مةن قبةل قةوات الشةرحة، ومقاضةاة مرتكبةي هةذه 

 الجرادم )إيطاليا(؛

خةةةالل اعتمةةةاد تةةةدابير  التعجيةةةل بتنفيةةةذ تةةةدابير بديلةةةة لالحتجةةةاز مةةةن 128-86
من قانون العقوبات؛ وضمان أن  102و 89و 88قانونية وسياساتية وفقاا للمواد 

المراهقون المحتجزون في مرافةق االحتجةاز مفصةولين عةن الكبةار و يكون ادحفال 
 وفقاا اللتزامات موزامبيق بموجب اتفاقية حقوق الطفل )كندا(؛

سةةاعدة القانونيةةة، ومواصةةلة زيةةادة فةةرص حصةةول السةةجناء علةةى الم 128-87
تقةةديم المسةةاعدة فةةي إعةةادة تةةأهيلهم وإدمةةاجهم فةةي المجتمةةل مةةن أجةةل الحةةدص مةةن 

 العودة إلى ارتكاب الجريمة )ماليزيا(؛

إجةةةةراء تحقيقةةةةات سةةةةريعة وصةةةةاملة ومحايةةةةدة فةةةةي حةةةةاالت االعتقةةةةال  128-88
 التعسةةةفيين، وضةةةمان إخضةةةاع جمةةةل أفةةةراد الشةةةرحة الةةةذين يتبةةةين أنهةةةمواالحتجةةةاز 

مسةةةةؤولون عةةةةن انتهاكةةةةات حقةةةةوق اإلنسةةةةان إلجةةةةراءات تأديبيةةةةة وجناديةةةةة، حسةةةةب 
 مقتضى الحال، وفقاا للتوصيات المقبولة )النمسا(؛

تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة القادم علةى  128-89
 نوع الجنس )ميانمار(؛

ومكافحتةةه التصةةدي دعمةةال العنةةف المنزلةةي ضةةد النسةةاء والمسةةنين  128-90
 على نحو أكثر فعالية )سيراليون(؛
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اتخةةةاذ التةةةدابير الالزمةةةة لضةةةمان إخضةةةاع المسةةةؤولين عةةةن ارتكةةةاب  128-91
سةيما فةي نظةام التعلةيم، لعقوبةات  وال أعمال عنف واعتةداء جنسةي ضةد الفتيةات،

 فعالة وفصلهم من وظادفهم )أوروغواي(؛

مبكةةةةةر للفتيةةةةةات تعزيةةةةةز جهودهةةةةةا الراميةةةةةة إلةةةةةى مكافحةةةةةة الةةةةةزواج ال 128-92
 )الجزادر(؛

 إنشاء إحار قانوني لمكافحة ظاهرة الزواج المبكر )بلجيكا(؛ 128-93

توعيةةةةة زعمةةةةاء القبادةةةةل التقليةةةةديين والقةةةةادة الةةةةدينيين والمجموعةةةةات  128-94
النسةةةادية والشةةةباب بعواقةةةب الةةةزواج المبكةةةر والةةةزواج القسةةةري للفتيةةةات، واعتمةةةاد 

 ات والمعاقبة عليها )بنن(؛قوانين وأنظمة لمنل حاالت االنتهاك

ضةةمان التنفيةةذ الفعةةال لالسةةتراتيجية الوحنيةةة الجديةةدة لمنةةل الةةزواج  128-95
 المبكر والقضاء على هذه الظاهرة )إيطاليا(؛

اعتمةةاد تةةدابير فعالةةة لتنفيةةذ التشةةريعات القادمةةة التةةي تحمةةي النسةةاء  128-96
 وادحفال )أوروغواي(؛

من قبل وزارة التعليم والمجتمل المةدني  مواصلة العمل المضطلل به 128-97
لتعزيةةةز الحملةةةة المتعلقةةةة بعةةةدم التسةةةاما مطلقةةةاا إزاء االنتهاكةةةات المرتكبةةةة بحةةةق 

 ادحفال في بيالات المجتمعات المحلية وادسر والمدارس )أوروغواي(؛

تعزيز حماية حقوق ادحفال، خصوصةاا مةن يعةيإ مةنهم فةي حةاالت  128-98
كبةةةةي أفعةةةةال العنةةةةف الجنسةةةةي وتشةةةةغيل ادحفةةةةال ضةةةةعف، وضةةةةمان محاسةةةةبة مرت

 )بوتسوانا(؛

فةي ذلةك إجةراء  بمةا تعزيز نظام حماية ادحفال باتخاذ تدابير فعالةة، 128-99
 تحقيقات في التقارير التي تشير إلى حاالت اعتداء على ادحفال )سلوفاكيا(؛

ات الدوليةةة المصةةدق عليهةةا فةةي مجةةال حمايةةة يةةضةةمان تنفيةةذ االتفاق 128-100
 حقوق الطفل )أوكرانيا(؛

اعتماد استراتيجية لمكافحة الممارسةات الضةارة كاسةترقاق ادحفةال  128-101
 على أساس الد ين والعقاب البدني لألحفال )تركيا(؛

 حظر العقاب البدني لألحفال في جميل البيالات )سلوفينيا(؛ 128-102

االجتماعيةة اتخاذ تةدابير لتحسةين حصةول ادحفةال علةى الخةدمات  128-103
 ادساسية )أوكرانيا(؛
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تعزيةةز التةةدابير الراميةةة إلةةى مكافحةةة ظةةاهرة االتجةةار بالبشةةر واالتجةةار  128-104
 بادعضاء البشرية، وحماية ضحايا االتجار من ادعمال االنتقامية )مصر(؛

مواصةةةةلة اعتمةةةةاد تةةةةدابير فعالةةةةة لمسةةةةاعدة ضةةةةحايا االتجةةةةار بالبشةةةةر  128-105
 )االتحاد الروسي(؛

تنفيةةةذ السياسةةةات والقةةةةوانين القادمةةةة للقضةةةاء علةةةةى عمةةةل ادحفةةةةال  128-106
 واالتجار بهم )أوكرانيا(؛

تعزيةةةةز اإلصةةةةالحات لضةةةةمان إتاحةةةةة وصةةةةول الجميةةةةل إلةةةةى القضةةةةاء  128-107
 )أنغوال(؛

تعزيز برامج التدريب المتواصل والمنتظم لموظفي القضةاء والقضةاة،  128-108
 العمل )النمسا(؛وتخصيص موارد كافية لتحسين ظرو  

تعزيةةةةز القةةةةدرات المؤسسةةةةية والتنفيذيةةةةة فةةةةي مجةةةةال إقامةةةةة العةةةةدل،  128-109
 والطلب إلى المجتمل الدولي تقديم المساعدة التقنية إلى موزامبيق )أوغندا(؛

زيادة كفاءة المحاكم توخياا لبلةوغ مسةتويات مسةتهدفة متفةق عليهةا،  128-110
 ين قضاديين مؤهلين )الدانمرل(؛وذلك بوسادل منها التثقيف وتعيين موظف

تكثيةةف عمليةةة الوسةةاحة بةةين أحةةرا  النةةزاع، مةةل التشةةديد علةةى مبةةدأ  128-111
صةةةةمول جميةةةةل الجهةةةةات المعنيةةةةة مةةةةن أحةةةةرا  النةةةةزاع، فضةةةةالا عةةةةن مبةةةةدأ التكةةةةافؤ 

 )ألمانيا(؛

مضةةةةاعفة جهودهةةةةا الراميةةةةة إلةةةةى إعةةةةالء اسةةةةتقالل القضةةةةاء )جنةةةةوب  128-112
 أفريقيا(؛

استقالل السةلطة القضةادية ضةماناا تامةاا وفقةاا للمعةايير الدوليةة ضمان  128-113
 ذات الصلة )فرنسا(؛

إدراج تةةةدابير لزيةةةادة تعزيةةةز اسةةةتقالل القضةةةاء فةةةي عمليةةةة المراجعةةةة  128-114
 الدستورية التي هي قيد النظر )الدانمرل(؛

 تعزيز استقالل السلطة القضادية وحيادها )كوستاريكا(؛ 128-115

سةةيما  وال صةةلة الجهةةود المبذولةةة فةةي مجةةال اإلصةةالح القضةةادي،موا 128-116
 من خالل تعزيز استقالل القضاة وزيادة قدراتهم )مصر(؛

ضمان قيام مكتب النادب العةام وغيةره مةن المكاتةب المعنيةة بةإجراء  128-117
تحقيقةةات صةةاملة وقويةةة فةةي حةةاالت القتةةل والفسةةاد والجريمةةة المنظمةةة، ومقاضةةاة 

 ين )الواليات المتحدة ادمريكية(؛الجناة المزعوم
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مواصةةةةةلة تنفيةةةةةذ اإلصةةةةةالحات القانونيةةةةةة والمؤسسةةةةةية واالقتصةةةةةادية  128-118
واالجتماعية لمكافحة الفساد، وبخاصة تكثيف الجهود وتعزيز البرامج الرامية إلى 

 مكافحة الفساد على المستويات كافة )سنغافورة(؛

د مةةةن أجةةةل ضةةةمان الحكةةةم اتخةةةاذ تةةةدابير متسةةةقة لمكافحةةةة الفسةةةا 128-119
 الرصيد وتحسين الشفافية في توفير الخدمات العامة )إثيوبيا(؛

ضمان تسجيل جميةل ادحفةال بعةد والدتهةم فةي جميةل أنحةاء البلةد  128-120
 )تركيا(؛

اتخةةاذ التةةدابير الالزمةةة لضةةمان حريةةة التعبيةةر ضةةماناا كةةامالا، وبخاصةةة  128-121
 حرية الصحافة )فرنسا(؛

صلة الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية الحق في حرية التعبيةر موا 128-122
والحةةةق فةةةي حريةةةة التظةةةاهر السةةةلمي واحتةةةرام الحقةةةوق السياسةةةية فةةةي هةةةذا الصةةةدد 

 )العراق(؛

تنفيةةةةذ قةةةةانون الوصةةةةول إلةةةةى المعلومةةةةات، فضةةةةالا عةةةةن االسةةةةتراتيجية  128-123
 ال(؛الوحنية لمنل ومكافحة الزواج المبكر والزواج القسري )البرتغ

تحسةةين صةةفافية وصةةمولية العمليةةات االنتخابيةةة وتعزيةةز ثقافةةة الحةةوار  128-124
السياسةةةةةي، واعتمةةةةةاد تةةةةةدابير ملموسةةةةةة لمنةةةةةل حةةةةةاالت العنةةةةةف فةةةةةي االنتخابةةةةةات 

 )الجمهورية التشيكية(؛

كفالة حق جميل المواحنين فةي المشةاركة فةي إدارة الشةؤون العامةة،  128-125
ت العامةةة بشةةأن توزيةةل ادراضةةي واسةةتخدامها برسةةم السياسةةا يتعلةةق فيمةةاخصوصةةاا 

 )سويسرا(؛

تشجيل زيادة مشاركة المةواحنين فةي تنفيةذ البةرامج االجتماعيةة التةي  128-126
 تضعها الحكومة )نيكاراغوا(؛

مواصةةلة جهودهةةا الراميةةة إلةةى زيةةادة نسةةبة تمثيةةل المةةرأة فةةي مناصةةب  128-127
 صنل القرار )ميانمار(؛

الخطوات لالرتقاء بالمرأة إلى المناصب القيادية في  اتخاذ مزيد من 128-128
العمليةةة  مجةةالي السياسةةة واالقتصةةاد، وتهيالةةة الظةةرو  المواتيةةة لمشةةاركة المةةرأة فةةي

 االنتخابية )االتحاد الروسي(؛

اعتمةةةةةاد تةةةةةدابير إلدمةةةةةاج ادنشةةةةةطة االقتصةةةةةادية غيةةةةةر النظاميةةةةةة فةةةةةي  128-129
الحصول على االدتمانةات والخةدمات  يتيا، في جملة أمور، ما االقتصاد الوحني،

 المالية ويبسط إجراءات الحصول على التدريب المناسب )إسبانيا(؛
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مواصلة تعزيز السياسات االجتماعيةة الراميةة إلةى القضةاء علةى صةأفة  128-130
الفقر من أجل تحسين نوعية حياة صعبها، وبخاصة أصةد الفالةات ضةعفاا )جمهوريةة 

 فنزويال البوليفارية(؛

مكافحةةة الفقةةر مكافحةةةا فعالةةةا مةةن خةةالل تعزيةةز فةةرص العمةةل الالدةةق  128-131
 )أنغوال(؛

مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحةة الفقةر المةدقل، وسةوء التغذيةة،  128-132
 ووفيات ادمهات وادحفال )بنغالديإ(؛

القيةةام، وفقةةاا للتوصةةيات السةةابقة التةةي قةةدصمتها فنلنةةدا، باتخةةاذ تةةدابير  128-133
عةةةدم وسةةةة ومحةةةددة الهةةةد  للتوصةةةل علةةةى نحةةةو فعةةةال إلةةةى الحةةةد مةةةن أوجةةةه ملم

المساواة عن حريق استعراض وتحليل وتعديل السياسات والبرامج المتعلقة بالحةد 
 للشواغل الجنسانية )فنلندا(؛الفعالة من الفقر لضمان المراعاة 

إنشةةاء نليةةة لمنةةل االسةةتيالء غيةةر المشةةروع علةةى ادراضةةي، وضةةمان  128-134
تنفيةةةذ المشةةةاريل اإلنماديةةةة الكبةةةر  تنفيةةةذاا يتةةةوخى اليقظةةةة الواجبةةةة لمراعةةةاة حقةةةوق 

 اإلنسان وبعد إجراء مشاورات عامة )الجمهورية التشيكية(؛

تعزيز اإلعمال الفعال لحق اإلنسان في الحصول علةى ميةاه الشةرب  128-135
ا المأمونةةة وعلةةى خةةدمات الصةةر  الصةةحي عةةن حريةةق تحسةةين ادوضةةاع التةةي تتةةي

 هذا الوصول، وبخاصة من خالل توسيل الشبكات في المناحق الريفية )إسبانيا(؛

 مواصلة زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية )باكستان(؛ 128-136

مواصةةلة جهودهةةا الراميةةة إلةةى تحسةةين الخةةدمات الصةةحية، وبخاصةةة  128-137
المناعةةةةةةة لفادةةةةةةدة الضةةةةةةعفاء مةةةةةةن النسةةةةةةاء وادحفةةةةةةال المصةةةةةةابين بفيةةةةةةروس نقةةةةةةص 

 البشرية/اإليدز )تايلند(؛
 مضاعفة الجهود من أجل خفض معدل وفيات الرضل )تركيا(؛ 128-138
مواصلة الجهةود الراميةة إلةى تحسةين إمكانيةة الحصةول علةى الرعايةة  128-139

يةةةةةةا وفيةةةةةةروس نقةةةةةةص المناعةةةةةةة ر الصةةةةةةحية، وبخاصةةةةةةة فةةةةةةي مجةةةةةةال مكافحةةةةةةة المال
 البشرية/اإليدز والسل )الجزادر(؛

مواصةةلة اتخةةاذ إجةةراءات علةةى المسةةتويات كافةةة لمعالجةةة ادسةةباب  128-140
الجذريةةة المترابطةةة للحةةاالت التةةي يمكةةن الوقايةةة منهةةا لوفةةاة ومةةرض ادحفةةال دون 

علةى قةادم سن الخامسة، والنظر في تطبيق "اإلرصةادات التقنيةة بشةأن تطبيةق نهةج 
مةةةن الوفيةةةات  الحةةةدحقةةةوق اإلنسةةةان فةةةي تنفيةةةذ السياسةةةات والبةةةرامج الراميةةةة إلةةةى 
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ادحفةةةال دون سةةةن الخامسةةةة والقضةةةاء لةةةد  التةةةي يمكةةةن الوقايةةةة منهةةةا وادمةةةراض 
 ( )نيرلندا(؛A/HRC/27/31عليها" )

التمةةاس المسةةاعدة التقنيةةة والتعةةاون مةةن المجتمةةل الةةدولي لمكافحةةة  128-141
جادحةةة فيةةروس نقةةص المناعةةة البشةةرية/اإليدز ولتعزيةةز مؤسسةةاتها المعنيةةة بحقةةوق 

 )نيجيريا(؛اإلنسان 
اتخةةاذ جميةةل الخطةةوات الالزمةةة لضةةمان تةةوافر خةةدمات اإلجهةةاض  128-142

المةةةأمون، وتوعيةةةة المجتمعةةةات المحليةةةة بالمشةةةاكل التةةةي يسةةةببها اإلجهةةةاض غيةةةر 
 المأمون )هولندا(؛

على خةدمات جيةدة فةي مجةال السكان ضمان إتاحة حصول جميل  128-143
ثقيةةف الجنسةةي الشةةامل والوسةةادل فةةي ذلةةك الت بمةةا الصةةحة الجنسةةية واإلنجابيةةة،

 الحديثة لمنل الحمل )سلوفينيا(؛
 فرص الحصول على التعليم )باكستان(؛زيادة مواصلة  128-144
مواصلة تحسين فرص الحصول على التعليم وزيادة معدالت اإللمام  128-145

 بالقراءة والكتابة )إندونيسيا(؛
ين النوعيةةةة العامةةةة زيةةةادة مخصصةةةات قطةةةاع التعلةةةيم ومواصةةةلة تحسةةة 128-146

 للتعليم )لكسمبرغ(؛
تعزيز العمل المضطلل به لتوسيل نطةاق الحةق فةي التعلةيم، وبخاصةة  128-147

 لفاددة ادحفال والمراهقين )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛
 مواصةةةةلة إعطةةةةاء أولويةةةةة للتعلةةةةيم فةةةةي خططهةةةةا اإلنماديةةةةة، واسةةةةتثمار 128-148

التعلةةةيم بغيةةةة مسةةةاعدة مواحنيهةةةا علةةةى تحقيةةةق يكفةةةي مةةةن المةةةوارد فةةةي قطةةةاع  مةةةا
 تطلعاتهم )سنغافورة(؛

مواصةةلة جهودهةةا الراميةةة إلةةى إتاحةةة الوصةةول الكامةةل إلةةى التعلةةيم،  128-149
وخفةةض معةةةدل الوفيةةات مةةةن خةةالل تحسةةةين خةةدمات الرعايةةةة الصةةحية )الكرسةةةي 

 الرسولي(؛
المنةةةاحق تةةةدريب مزيةةةد مةةةن المدرسةةةين وتحسةةةين نوعيةةةة التعلةةةيم فةةةي  128-150

 الريفية )أفغانستان(؛
 خفض معدل ُأميصة الفتيات )نيجيريا(؛ 128-151
مواصةةةةلة النظةةةةر فةةةةي المبةةةةادرات الراميةةةةة إلةةةةى زيةةةةادة فةةةةرص حصةةةةول  128-152

 الفتيات على التعليم )موريشيوس(؛
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اتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على التمييز ضةد الفتيةات فةي نظةام  128-153
 التعليم )ناميبيا(؛

ةةةةةن جميةةةةةل الفتيةةةةةات، بمةةةةةن فةةةةةيهن الفتيةةةةةات الحوامةةةةةل  128-154 ضةةةةةمان تمكي
 وادمهات الشابات، من إتمام مستويات التعليم الدنيا في بيالة نمنة )سلوفينيا(؛

اتخةةةةةاذ جميةةةةةل التةةةةةدابير الالزمةةةةةة لمكافحةةةةةة التمييةةةةةز والعنةةةةةف ضةةةةةد  128-155
 ؛ادصخاص ذوي اإلعاقة، بمن فيهم ادصخاص المصابون بالمهق )بلجيكا(

تعزيةةةز حمايةةةة حقةةةوق المهةةةاجرين والالجالةةةين وملتمسةةةي اللجةةةوء مةةةن  128-156
خةةالل تحسةةين أحةةوالهم المعيشةةية وضةةمان التسةةجيل المةةدني دحفةةالهم )الكرسةةي 

 الرسولي(؛
وضةةةل اسةةةتراتيجية تةةةأقلم وحنيةةةة خاصةةةة بحةةةاالت الكةةةوارط الطبيعيةةةة  128-157

الحقةةوق االقتصةةادية  تحمةةي التنميةةة وُسةةبل العةةيإ مةةن أجةةل إتاحةةة إمكانيةةة كفالةةة
 واالجتماعية للسكان )المكسيك(؛

دا  التنمية وضل استراتيجية ومؤصرات وحنية من أجل االمتثال ده 128-158
 .المستدامة )المكسيك(

وستدرس موزامبيق التوصةيات التاليةة وسةتقدم ردودهةا فةي الوقةت المناسةب ولكةن  -129
والثالثةةين لمجلةةس حقةةوق اإلنسةةان فةةي  يتجةةاوز موعةةد انعقةةاد الةةدورة الثانيةةة ال فةةي موعةةد

 :2016حزيران/يونيه 
سةةيما تلةةك  وال مواصةةلة التوقيةةل والتصةةديق علةةى الصةةكول الدوليةةة، 129-1

 التي قُبلت خالل االستعراض الدوري الشامل السابق )أوروغواي(؛
مواصلة الوفاء بالتزامها بالتصةديق علةى المعاهةدات الدوليةة ادخةر   129-2

فةي ذلةك اتفاقيةة منظمةة  بمةا تصبا بعةد دولةةا حرفةاا فيهةا، لم التيلحقوق اإلنسان 
 )الفلبين(؛ 189 رقمالعمل الدولية 

التصةةديق علةةى البروتوكةةول االختيةةاري ادول للعهةةد الةةدولي الخةةاص  129-3
 بالحقوق المدنية والسياسية )غانا(؛

المتعلقة بوضل الالجالةين  1951 عام سحب تحفظاتها على اتفاقية 129-4
 أجل تعزيز حماية الالجالين وإدماجهم المحلي )بنما(؛ من

يلةةزم مةةن تةةدابير إضةةافية لحمايةةة ادقليةةات مثةةل المسةةنين  مةةا اعتمةةاد 129-5
والمثليةةةةةات والمثليةةةةةين ومزدوجةةةةةي الميةةةةةل الجنسةةةةةي ومغةةةةةايري الهويةةةةةة الجنسةةةةةانية 

 وادصخاص ذوي اإلعاقة )ادرجنتين(؛
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د النسةةةاء ادرامةةةل وكفالةةةة تعةةةديل قةةةانون الميةةةراط لمنةةةل التمييةةةز ضةةة 129-6
فةي ذلةك حقهةن فةي امةتالل ادراضةي  بمةا حقهن في أن يةرثن جميةل الممتلكةات،

 )إسبانيا(؛
تعةةةديل اإلحةةةار القةةةانوني المتعلةةةق بحقةةةوق المةةةرأة وتنفيةةةذ سياسةةةات  129-7

فةةي ذلةةك اعتمةةاد الترتيبةةات والتعةةديالت  بمةةا للقضةةاء علةةى الممارسةةات التمييزيةةة،
 بقضايا الميراط )المكسيك(؛ يتعلق فيماالضرورية 

بةالحق  يتعلةق فيمةامواءمة الوضل المدني للرجال والنساء، خصوصةاا  129-8
فةةةي الميةةةراط وادهليةةةة القانونيةةةة السةةةتخدام الممتلكةةةات والتمتةةةل بهةةةا وامتالكهةةةا، 

 ووضل سياسات تهد  إلى سدِّ الفجوة بين أجور الرجال وأجور النساء )صيلي(؛
فجةةوات بةةين الجنسةةين مةةن خةةالل ترجمةةة جهةةود مواصةةلة تقلةةيص ال 129-9

حمايةةة حقةةوق المةةةرأة إلةةى بةةةرامج تحسصةةن تمتعهةةةا بالصةةحة والتعلةةةيم وُسةةبل كسةةةب 
 الرزق )ماليزيا(؛

إقرار تشريل لزيادة الفترة المحددة إلجةازة ادمومةة المدفوعةة ادجةر  129-10
 )البرازيل(؛

علةةى أسةةاس  تنقةةيا القةةوانين لكةةي تةةنص صةةراحةا علةةى حظةةر التمييةةز 129-11
 الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحمل صفات الجنسين )أستراليا(؛

إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية ضمن المعايير غير القانونية  129-12
للتمييةةز فةةي الحيةةاة االجتماعيةةة واالقتصةةادية والسياسةةية، والقضةةاء علةةى ادعةةرا  

صخصين بالغين من الجنس نفسةه التي تحظر إقامة عالقات جنسية بالتراضي بين 
 )صيلي(؛

اعتماد تشريل يحظر، على وجه التحديد، التمييز على أساس الميةل  129-13
 الجنسي والهوية الجنسانية )السويد(؛

اتخةةةاذ خطةةةوات إلعطةةةاء أولويةةةة لحمايةةةة المةةةدنيين مةةةن خةةةالل بنةةةاء  129-14
سةةين حالةةة قةةدرات المكلفةةين بإنفةةاذ القةةانون، وتةةوفير تةةدريب محةةدد الهةةد  لتح

 النظام العام وادمن في المناحق المتأثرة )نيوزيلندا(؛
 اعتماد القانون المتعلق بزواج ادحفال )الكونغو(؛ 129-15
فرض حظر تام على الزواج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة مةن دون أي  129-16

 استثناء، وفقاا اللتزاماتها الدولية )السويد(؛
الممارسةةةةةات العرفيةةةةةة بهةةةةةد  منةةةةةل زواج  مواءمةةةةةة القةةةةةوانين وتعةةةةةديل 129-17

 ادحفال والزواج المبكر والزواج القسري )سيراليون(؛
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جعةةل سةةن الثامنةةة عشةةرة السةةن الةةدنيا للةةزواج، وإنشةةاء نليةةات للحةةدص  129-18
 من حاالت زواج ادحفال )سلوفينيا(؛

اعتماد التدابير الضرورية لوضل حد لحاالت الزواج المبكةر والةزواج  129-19
 متابعة صهادات الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة )بنما(؛و ري، القس
يلةةةزم مةةةن تةةةدابير مةةةن أجةةةل التنفيةةةذ الفعةةةال للقةةةانون الةةةذي  مةةةا اتخةةةاذ 129-20

سةةنة، وضةةمان فةةرض عقوبةةات  15يحظةةر عمةةل ادحفةةال الةةذين يقةةل عمةةرهم عةةن 
 مناسبة على الجناة )صيلي(؛

تتعةةرض اللةةذين يةةز واإليةةذاء تنفيةةذ تةةدابير للتحقيةةق فةةي حةةاالت التمي 129-21
يةةنعكس فةةي الشةةواغل  مةةا لهمةةا الفتيةةات والمراهقةةون فةةي المؤسسةةات  علةةى نحةةو

التي أعرب عنها المقرر الخاص المعني بالفقر المدقل[ من أجل ضةمان سةالمتهم 
 الجسدية وحصولهم على التعليم على نحو فعال )ادرجنتين(؛

مةن اتفاقيةة منظمةة العمةل  4)أ( و3النظر فةي اعتمةاد نةص المةادتين  129-22
مةةن خةةالل إقةةرار تشةةريل يعةةدصد المهةةن التةةي ُيحظةةر أن ُيسةةتخدم  182 رقةةمالدوليةةة 

 سنة )البرازيل(؛ 18فيها الُقص ر الذين يقل عمرهم عن 
ضةةةمان أن يةةةتم، ضةةةمن اإلحةةةار القةةةانوني الةةةذي يتنةةةاول مسةةةألة عمةةةل  129-23

السن الدنيا للعمل، وتحديد ادحفال، رفل سن التعليم اإللزامي بحيث يتطابق مل 
ادنشةةطة الخطةةرة التةةي ُيحظةةر أن يمارسةةها ادحفةةال )الواليةةات المتحةةدة  أو المهةةن

 ادمريكية(؛
مراجعة تشريعاتها من أجل ضمان أن يُتاح لضحايا انتهاكةات حقةوق  129-24

اإلنسةةةان التةةةي ترتكبهةةةا مؤسسةةةات ادعمةةةال الوصةةةول إلةةةى نليةةةات فعالةةةة للةةةتظلصم 
 جمهورية التشيكية(؛واالنتصا  )ال

يلزم من تدابير لتقييم وقياس نطاق ظاهرة الفساد في البلد  ما اتخاذ 129-25
 )البرتغال(؛

تزويةةةد مكتةةةب مكافحةةةة الفسةةةاد بمةةةوارد كافيةةةة لضةةةمان قدرتةةةه علةةةى  129-26
 التحقيق في هذه الجرادم ومقاضاة مرتكبيها )أستراليا(؛

 كافحة الفساد )مصر(؛تطوير اإلحار التشريعي الهاد  إلى م 129-27
وضةةةةل اسةةةةتراتيجية وحنيةةةةة لمكافحةةةةة الفسةةةةاد والقضةةةةاء علةةةةى نثةةةةاره  129-28

 السلبية على التمتل بحقوق اإلنسان )المغرب(؛
زيةةةادة المةةةوارد وتعزيةةةز القةةةدرات مةةةن أجةةةل التنفيةةةذ الكامةةةل لتةةةدابير  129-29

 مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص )ماليزيا(؛
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الجةُرمية عن أعمال التشهير وإدراجها فةي نطةاق القةانون  نزع الصفة 129-30
 المدني وفقاا للمعايير الدولية )نيرلندا(؛

العمل من أجل تعزيز حريةة التعبيةر وفقةاا للمبةادئ الدوليةة فةي مجةال  129-31
حقةةوق اإلنسةةان، وذلةةك بوسةةادل منهةةا إلغةةاء القةةوانين الجناديةةة المتعلقةةة بالتشةةهير 

 )النرويج(؛
اجعة القوانين التي ُتجةرِّم التشةهير بالشخصةيات العامةة وذلةك مةن مر  129-32

 أجل احترام وكفالة حرية التعبير )سويسرا(؛
تةةةةوفير مةةةةوارد إداريةةةةة كافيةةةةة مةةةةن أجةةةةل تنفيةةةةذ قةةةةانون الوصةةةةول إلةةةةى  129-33

 المعلومات تنفيذاا كامالا وفعاالا )بلجيكا(؛
غيةةةةر  ضةةةةمان الحةةةةق فةةةةي تكةةةةوين الجمعيةةةةات مةةةةن قبةةةةل المنظمةةةةات 129-34

 الحكومية المعنية بقضايا الميل الجنسي والهوية الجنسانية )النرويج(؛
اتخةةةةةاذ جميةةةةةل التةةةةةدابير الالزمةةةةةة لضةةةةةمان تهيالةةةةةة بيالةةةةةة عمةةةةةل نمنةةةةةة  129-35

 للصحفيين والعاملين في وسادط اإلعالم )التفيا(؛
فيهةةا تلةةك  بمةةا تيسةةير تسةةجيل وعمةةل منظمةةات المجتمةةل المةةدني، 129-36

اإلنسان وتكافا التمييز أياا كانةت أسةبابه، حتةى يتسةنى لهةا  التي تدافل عن حقوق
داعةةةي لهةةةا وعقبةةةات إداريةةةة )الجمهوريةةةة  ال أن تعمةةةل مةةةن دون مضةةةايقات وقيةةةود

 التشيكية(؛
مراجعةةة اإلحةةار القةةانوني الةةذي يةةنظم عمةةل قطةةاع المجتمةةل المةةدني،  129-37

جمعيةةةات خصوصةةةاا بهةةةد  الحةةةدص مةةةن القيةةةود البيروقراحيةةةة علةةةى حريةةةة تكةةةوين ال
 وتسجيل المنظمات الوحنية وادجنبية )هولندا(؛

ماجهم على المستو  المحلي تعزيز إحار حماية الالجالين وتيسير إد 129-38
 .)توغو(

، وينبغةةي مةةن ثةةم أن ُيحةةاو بهةةا ت الةةواردة أدنةةاه بتأييةةد موزامبيةةقلةةم تحةةت التوصةةيا -130
 علماا على هذا ادساس:

لحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان مةةن خةةالل التصةةديق تعزيةةز اإلحةةار القةةانوني  130-1
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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ق علةةةةى االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة جميةةةةل ادصةةةةخاص مةةةةن التصةةةةدي 130-2
االختفةةةةاء القسةةةةري، واتفاقيةةةةة مكافحةةةةة التمييةةةةز فةةةةي مجةةةةال التعلةةةةيم، ونظةةةةام رومةةةةا 

 ادساسي )تونس(؛
المضةةي قُةةدماا نحةةو التصةةديق علةةى االتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة جميةةل  130-3

 (؛ديفوار كوتادصخاص من االختفاء القسري )
االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة جميةةةةل ادصةةةةخاص مةةةةن التصةةةةديق علةةةةى  130-4

 )توغو(؛ 2008 عام عت عليها موزامبيق فياالختفاء القسري، التي وقص 
التصةةةةديق علةةةةى االتفاقيةةةةة الدوليةةةةة لحمايةةةةة جميةةةةل ادصةةةةخاص مةةةةن  130-5

، وكةةذلك علةةى نظةةام رومةةا 2008 عةةام االختفةةاء القسةةري، التةةي وقيعةةت عليهةةا فةةي
 )فرنسا(؛ 2000 عام ادساسي الذي وقصعت عليه في

التصةةةةديق علةةةةى نظةةةةام رومةةةةا ادساسةةةةي للمحكمةةةةة الجناديةةةةة الدوليةةةةة  130-6
وتنفيةةةذه تنفيةةةذاا كةةةامالا علةةةى المسةةةتو  الةةةوحني، واالنضةةةمام إلةةةى االتفةةةاق المتعلةةةق 

 بامتيازات المحكمة وحصاناتها )سلوفاكيا(؛
التصةةةديق علةةةى نظةةةام رومةةةا ادساسةةةي للمحكمةةةة الجناديةةةة الدوليةةةة،  130-7

العهةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة والبروتوكةةول و 
االختيةةةاري الملحةةةق بةةةه، فضةةةالا عةةةن البروتوكةةةول االختيةةةاري ادول للعهةةةد الةةةدولي 

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )مدغشقر(؛
 التصديق علةى نظةام رومةا ادساسةي للمحكمةة الجناديةة الدوليةة وفقةاا  130-8

)كنةدا(  2011 عةام لتزمت به موزامبيق في االسةتعراض الةدوري الشةامل فةيا لما
 )التفيا(؛

 التصةةةديق علةةةى نظةةةام رومةةةا ادساسةةةي للمحكمةةةة الجناديةةةة الدوليةةةة، 130-9
 في ذلك االتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها )بوتسوانا(؛ بما

 التصةةةةةةةةديق علةةةةةةةةى نظةةةةةةةةام رومةةةةةةةةا ادساسةةةةةةةةي للمحكمةةةةةةةةة الجناديةةةةةةةةة 130-10
 ()قبةةرص( )جورجيةةا( )ألمانيةةا( )الجبةةل ادسةةود( )سويسةةرا( )النمسةةا( )غانةةا الدوليةةة
 ليشتي( )بولندا(؛ -)تيمور 
 مواءمة قوانينها مل القانون الدولي لحقوق اإلنسان )مدغشقر(؛ 130-11
فةي ذلةك  بمةا تعزيز نليات حظر التمييز ضد المجموعات الضةعيفة، 130-12

 يتعلةةةق فيمةةةان بةةةالمهق؛ وضةةةمان عةةةدم التمييةةةز التمييةةةز ضةةةد ادصةةةخاص المصةةةابي
فيهةةةا منظمةةةات   بمةةةا بطلبةةةات االعتمةةةاد المقدمةةةة مةةةن منظمةةةات المجتمةةةل المةةةدني،



A/HRC/32/6 

GE.16-05962 36 

كرابطةةة المثليةةات والمثليةةين ومزدوجةةي الميةةل الجنسةةي ومغةةايري الهويةةة الجنسةةانية 
 في موزامبيق )كندا(؛

الموافقةةةةةة علةةةةةى تسةةةةةجيل رابطةةةةةة الةةةةةدفاع عةةةةةن ادقليةةةةةات الجنسةةةةةية  130-13
(LAMBDA ( بوصةةفها منظمةةة غيةةر حكوميةةة رسةةمية )المملكةةة المتحةةدة لبريطانيةةا

 العظمى ونيرلندا الشمالية(؛
ضمان حقةوق الشةعوب ادصةلية والفالحةين وغيةرهم مةن ادصةخاص  130-14

 .دولة بوليفيا المتعددة القوميات(الذين يعملون في المناحق الريفية )
الةةواردة فةةةي هةةذا التقريةةر تُعبةةةر عةةن موقةةةف وجميةةل االسةةتنتاجات و/أو التوصةةةيات  -131

تحظى ينبغي فهمها على أنها  وال .الدولة )الدول( المقدمة لها والدولة موضوع االستعراض
 . بكاملهبتأييد الفريق العامل 
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