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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1

. 2016أيار/مدددايو  13إىل  2  دورتدددخل اسامسدددة والعشدددرين ن الفددد ة مدددن 5/1حقدددوإل اانسدددا  
. 2016أيار/مددددايو  10واسُتعرضددددا احلالددددة ن سددددواةيلند ن ا لسددددة الدالدددددة عشددددرة املعقددددودة ن 

 التقرير العامال الفريق واعتمدةير العدل والشؤو  الدستورية إدغار هيالرج. وترأس وفد سواةيلند و 
 .2016أيار/مايو  13 ن املعقودة العشرين جلستخل ن بسواةيلند املتعلق

  اختددار  لدد  حقددوإل اانسددا  فريددق املقددررين التددا  2016كددانو  الداي/يندداير   12ون  -2
لددددة ن سددددواةيلندت اامددددارات العربيددددة املتحدددددة  وكوبددددا  )اجملموعددددة الدالثيددددةا لتيسددددا اسددددتعراض احلا

 ديفوار. وكوت
مددن  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوإل اانسددا   15وعمددالا ب حكددام الفقددرة  -3

   صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة ن سواةيلندت16/21مرفق قراره 
 ؛(A/HRC/WG.6/25/SWZ/1) )أا15/عرض كتا ي مقدمم وفقاا للفقرة وطا تقرير )أا 
جتميع للمعلومات أعدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا  وفقداا  )با 
 ؛(A/HRC/WG.6/25/SWZ/2)ا )ب15للفقرة 

 ا)ج15مدددددددوجز أعدتدددددددخل املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوإل اانسدددددددا  وفقددددددداا للفقدددددددرة  )جا 
(A/HRC/WG.6/25/SWZ/3). 

  طريددق اجملموعددة الدالثيددة  قائمددة أسددسلة أعددداا سددلفاا إسددبانياوُأحيلددا إىل سددواةيلند عددن  -٤
دا آيرلندددددواململكدددددة املتحددددددة لعيمانيددددا الع مددددد  و  يك واملكسدددد ن وليختنشدددددتاي ا وسدددددلوفيني انيددددا وأمل

وميكن الطالع عل  هذه األسسلة عل  املوقع الشبكي اسارجي لالستعراض  .والنرويج ية الشمال
 .الدورج الشامال

 جز مداوالت عملية االستعراضمو  -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

عرض وةير العدل والشؤو  الدستورية  إدغدار هديالرج  التقريدر الدوطا لسدواةيلند وقدمدخل  -5
احلفدا  علد  حيداة  إىل الرامية التدابا من عدداا  اختذت احلكومة أ  إىل وُأشاإىل الفريق العامال. 

وسبال عيش الفسات الفقاة والضعيفة  وحاف ا ن الوقا نفسخل عل  سدالمة الليدات مدن أجدال 
تسددريع وتدداة النمددو والنتعدداد القتصددادير. ووضددعا بددرامج مبتكددرة لفائدددة الفسددات الضددعيفة مددن 

اف مدددن ضدددمن األهدددد أجدددال تصدددحيال الخدددتاللت الجتماعيدددة و قيدددق الغايدددات احملدددددة مسدددبقاا 
 اامنائية لأللفية. 
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 ندددة مدددن  انمدددوت علددد  تشدددكيالولحدددل الوفدددد أ  التقريدددر الدددوطا جددداء نتي دددة عمليدددة  -6
التحقدددددق مدددددن جهدددددات معنيدددددة متعدددددددة مكلفدددددة  مدددددع وتصدددددنيف البياندددددات  وعقدددددد مشددددداورات  و 

. وترأسا الل نة وةارة العدل  وضما عددة وةارات وجهدات أكادمييدة ومن مدات غدا املعلومات
سدددرها الل ندددة  ُعقددددت حلقدددة عمدددال  يتشدددكيال من مدددات  تمدددع مددددي. ون أعقددداب حكوميدددة و 

مم املتحدة السامية حلقدوإل اانسدا  لل ندوب األفريقدي وفريدق األمدم املكتب ااقليمي ملفوضية األ
املتحدددة القمددرج  مددا أتددا  لل هددات املعنيددة فرصددة التفكددا ن عمليددة السددتعراض الدددورج الشددامال 

 وطنية والتقدم احملرة فيما يتعلق بالتوصيات. ومناقشة الت ارب ال
نص علد  إنشداء  ندة مسدتقلة حلقدوإل اانسدا   2005وأشار الوفد إىل أ  دستور عام  -7

واادارة العامددددة تضدددددملع بوليددددة التحقيدددددق ن الشددددكاومل املتعلقدددددة بالنتهاكددددات املزعومدددددة حلقدددددوإل 
ال احلا  لل ندة والتقددم احملدرة لضدما  اانسا  واحلريات األساسية. وقدم الوفد تفاصيال عن العم

حصددو ا علدد  مددوارد كافيددة. وأشددار إىل أ  الل نددة وضددعا اسدد اتي ية ىسددية وهددي تعمددال علدد  
لضدما  التقيدد التدام باملبدادت املتعلقدة  2011مشروع قانو  حقدوإل اانسدا  واادارة العامدة لعدام 

ادت باري ا أل  احلصول عل  اعتماد  ركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوإل اانسا  )مب
باسددم  نددة  مدن التحددالف العدداملي للمؤسسددات الوطنيدة حلقددوإل اانسددا  )الددذج كدا  يعددرف سددابقاا 

 . 2016العتماد الدوليةا ميدال إحدمل أولويااا لعام 
تشدريعات شداملة حلمايدة المفدال )قدانو   2012ن عدام  اأ  سدواةيلند سدن   دوأكد الوف -٨

 مدن لألطفدال احلماية توفا إىل التشريع هذا ويهدفلق حبماية المفال ورعايتخلا. املتع 2012عام 
عل  إقرار القانو  ينموج . وبااضافة إىل ذلك  الفضل  مصاحلهم ورعاية رفاههم وتعزيز اايذاء

فدداوس نقدددص املناعدددة البشدددرية  مدددا أدمل إىل تيدددتم تفشدددي بالتحددديات املسدددت دة الددديت  مدددا عدددن 
 دولية تتعلق حبقوإل المفال.  أُدرجا ن القوانر احمللية صكوك  بفضلخل  األطفال  و العديد من 

وعددالوة علدد  ذلددك  تكفددال حكومددة سددواةيلند التعلدديم البتدددائي اجملدداي  ميددع األطفددال  -٩
السددددواةيلندير  علدددد  النحددددو املنصددددو  عليددددخل ن الدسددددتور ون قددددانو  التعلدددديم البتدددددائي اجملدددداي 

لدددانوج لددي   انيددا بعددد  تدددعم احلكومددة األطفددال الضددعفاء عددن ا التعلدديم أ  ورغددم. 2012 لعددام
طريدددق دفدددع رسدددوم تعلددديمهم مدددن خدددالل منحدددة يشدددرف عليهدددا نائدددب رئدددي  الدددوةراء. وقددددم الوفدددد 

معددلت اللتحدداإل باملددارس  مددا يشدا إىل أ  سددواةيلند ن الددذج طدرأ علدد  معلومدات عددن التحسد
التعلدديم البتددددائي لل ميددع  علددد  النحددو الدددذج حددتدددخل   قيدددقتسددا علددد  المريددق الصدددحيال  ددو 

 من األهداف اامنائية لأللفية.  2الغاية 
  البلدد تعهدد وفيما يتعلدق بتعزيدز املسداواة بدر ا نسدر وملكدر املدرأة  أشدار الوفدد إىل أ  -10

مددن  اتبااضددافة إىل التصددديق علدد  اتفاقيددة القضدداء علدد  التمييددز ضددد املددرأة  بعدددد مددن اللتزامدد
صددكوك أخددرمل بينهددا العوتوكددول املتعلددق حبقددوإل املددرأة ن أفريقيددا امللحددق بامليددداإل األفريقددي  خددالل

اعمال حق املدرأة  2012عام امللكية حلقوإل اانسا  والشعوب. وُعدل قانو  تس يال سندات 
 ذلددك  ىلإ وبااضددافة .ن امددتالك األرض وتسد يلها با هددا  املتزوجدة وفددق ن ددام امللكيدة املشدد كة
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ا رائم ا نسية والعنف املنز  إىل التصدج  ميدع أشدكال العندف  قانو  مكافحة مشروع يهدف
قبدال أ   2013ا نسي ضد النساء واألطفدال. وقدد بمدال املشدروع أل  العملدا  السدابق ُحدالم عدام 

  يصدددر املشددروع ن شددكال قددانو   ولددذلك سددتبدأ العمليددة برمتهددا مددن جديددد. لكددن احلكومددة تبددذل
 خل ن العملا . كال ا هود الالةمة لتسريع سن  

وبااضدددافة إىل ذلدددك  خمدددا احلكومدددة خمدددوات هامدددة ن  دددال ااصدددال  السياسدددا   -11
والتشدددريعي مدددن أجدددال التصددددج لتحدددديات العندددف ا نسددداي  وهدددو مدددا يتضدددال مدددن إقدددرار السياسدددة 

. األشدخا  واريدب شدخا باأل بااجتداروسدن القدانو  املتعلدق   2010ا نسانية الوطنيدة لعدام 
  أ  قاعدددة القددانو  العددام الدديت تقددول إ  2013وأشددار الوفددد إىل أ  احملكمددة العليددا أعلنددا  عددام 

املرأة املتزوجة ل مللك أهلية التقاضي بدو  مسداعدة مدن ةوجهدا تتعدارض مدع احلدق الدسدتورج ن 
 املساواة. 

أشدددار الوفدددد إىل أ  وةارة الداخليدددة مسدددؤولة عدددن محايدددة   وفيمدددا يتعلدددق حبقدددوإل الالجسدددر -12
لالجسددر تشددكال جددزءاا مددن فريددق ثالثددي يشددمال  الالجسددر وملتمسددي الل ددوء. وتضددم الددوةارة إدارةا 

وضددعا احلكومددة مشددروع   أيضدداا مفوضددية األمددم املتحدددة لشددؤو  الالجسددر. وبااضددافة إىل ذلددك
اساصة بوضدع الالجسدر  1٩51اتفاقية عام نفاذ اأحكاماا القانو  احمللي يضم ن قانو  لالجسر 

واتفاقية من مة الوحدة األفريقية اليت  كم امل اهر اساصة  شكالت الالجسر ن أفريقيدا. وقددم 
 الوفد تفاصيال عن التدابا املتخذة حلماية الالجسر ن البلد. 

عبددا   ددا ن ذلددك احلددق ن حريددة وأشددار الوفددد إىل أ  الدسددتور يضددمن احلددق ن حريددة الت -13
ااعالم  رهناا بداح ام كرامدة الخدرين. وأشدار أيضداا إىل وجدود عددد مدن وسدائط ااعدالم اململوكدة 
للقماع اسا  وإىل أ  احلكومة سنا قانو   ا  التصالت ن سواةيلند هبددف  ريدر الفضداء 

إصدددار ال اخدديص حملمدددات وىل سددتتااعالمددي. وأنشددسا  وجددب هددذا القددانو   ندددة لالتصددالت 
 ااذاعة والتلفزيو  اجملتمعية والت ارية. 

العمليدددة النتخابيدددة ومشددداركة األحددددزاب تدددن م مدددن الدسدددتور  7٩املدددادة وقدددال الوفدددد إ   -1٤
. ورغدددم أ  200٩وهدددو أمدددر فسدددرتخل كدددذلك احملكمدددة العليدددا ن قضدددية بتدددا فيهدددا عدددام   السياسدددية

السياسدددية ل هلدددق  دددا تقدددد  مرشدددحر  فددد   أعضددداء هدددذه احملكمدددة العليدددا قضدددا بددد   األحدددزاب 
األحدددزاب يسدددتميعو  املشددداركة علددد  أسددداس ا ددددارة الشخصدددية. ويضدددم العملدددا  احلدددا  مدددن بدددر 

 خبوا عل  أساس جدارام الفردية. أعضاء أحزاب سياسية انتُ   عل  سبيال املدال  أعضائخل
الدددذج هلكدددم تن ددديم الت معدددات  1٩63وأشدددار الوفدددد إىل أ  قدددانو  الن دددام العدددام لعدددام  -15

 ب  السددلمية عضددع للمراجعددة حاليدداا. وقددد وضددعا احلكومددة مشددروع قددانو  جديددد للن ددام العددام  ُدد
القانو  احلا . ويضمن هذا املشروع حرية الت مع السلمي وحرية التعبدا ويدنص علد   لدة أمدور 

سددلمات الشدددرطة خددالل هدددذه  بينهددا ااخمدددار والتشدداور فيمدددا يتعلددق بالت معدددات العامددة و ديدددد
الت معددات. وسدديلغي املشددروع أيضدداا شددرم حصددول من مددي اللقدداءات أو الت معددات العامددة علدد  
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أو الت معدات إرسدال إخمدار  هدذه اللقداءاتسديتعر علد  من مدي   إذ  من الشرطة. ومع ذلدك
 مسبق للشرطة. 

داخددددال السددددلمة ومنددددذ السددددتعراض السددددابق  ُأحددددرة تقدددددم أيضدددداا ن معا ددددة التحددددديات  -16
ا بدددعم مددن برنددامج غالقضددائية وتعزيددز فعاليتهددا. ولحددل الوفددد أ  سياسددة للمعونددة القانونيددة صددي

األمدددم املتحددددة اامندددائي إضدددافة إىل وضدددع مشدددروع قدددانو  للمسددداعدة القانونيدددة يرمدددي إىل  سدددر 
إضدافير أربعدة قضداة  2015وصدول املعدوةين إىل العدالدة. وعدالوة علد  ذلدك  عقدر  القضداء عدام 

 ن احملكمة العليا للبا ن القضايا امل اكمة ن احملاكم. 
 هوأكدددد الوفدددد أ  الدسدددتور يضدددمن اسدددتقالل القضددداء  وأ  احلكومدددة  ددد م وتددددعم هدددذ -17

ول تتدددددددخال ن أداء املددددددو فر القضددددددائير ملهددددددامهم. وأشددددددار إىل أ  بقدددددداء القضدددددداة ن  ةالضددددددمان
 مناصبهم مضمو . 

دماا كبددااا ن ضددما  وصددول السددكا  إىل ميدداه الشددرب امل مونددة. وةادت وأحددرة البلددد تقدد -1٨
 1٩٩7ن املائددددة عددددام  56.٤نسددددبة السددددكا  الددددذين هلصددددلو  علدددد  ميدددداه الشددددرب امل مونددددة مددددن 

. وأشددددار الوفددددد إىل أ   سددددينات لوح ددددا ن املندددداطق الريفيددددة 201٤ن املائددددة عددددام  72.٤ إىل
تقدر نسبة السكا  الذين حصلوا عل  الكهرباء  201٤م واحلضرية عل  السواء. واعتباراا من عا

 ن املائة.  65حبوا  
حاليدداا. و قيقدداا  ددذا الغايددة   ددرج استعراضددخل قددانو  قمددع اارهدداب أ   وأشددار الوفددد إىل -1٩

. والقصددد مددن وراء تعددديال 2013وضددعا احلكومددة مشددروع قددانو  قمددع اارهدداب )املعدددلا لعددام 
شدددريعات متوافقدددة مدددع الدسدددتور ومدددع اللتزامدددات الدوليدددة للبلدددد. ومدددن هدددذا القدددانو  هدددو جعدددال الت

"العمال اارها ي"   ا يضمن عدم   لفضفاض السمات الرئيسية  ذا التعديال أنخل هلصر التعريف ال
تمبيددق هددذا احلكددم دو  مددعر علدد  أنشددمة ليسددا إرهابيددة. وأشددار الوفددد إىل أ  مشددروع القددانو  

هادة اسدددتع ال وأ  السدددلمة التشدددريعية دعدددا ا مهدددور إىل تقدددد  طُدددر  أمدددام العملدددا   وجدددب شددد
 تعليقات عل  مضمونخل. 

وأشددار الوفددد إىل عدددد مددن التمددورات املتعلقددة باحلصددول علدد  الرعايددة الصددحية. ولحددل  -20
ةيدددادة ن عددددد األشدددخا  الدددذين هلصدددلو  علددد  العدددالج املضددداد للفاوسدددات العكوسدددة وإتاحدددة 

بلدددددد    201٤املرضددددددعات إىل هددددددذا العددددددالج. وحبلددددددول  ايددددددة عددددددام الوصدددددول الفددددددورج للحوامددددددال و 
شخصدداا  125 ٤21األشددخا  الددذين هلصددلو  علدد  عددالج مضدداد للفاوسددات العكوسددة  عدددد

. ومددع الزيدددادة ن عددددد األشدددخا  ان املائدددة 6) دو  سدددن الرابعددة عشدددرةأطفدددال  7 ٩06بيددنهم 
الصددددحة مددددن ضددددمن أولويااددددا وضددددعا وةارة   اساضددددعر للعددددالج املضدددداد للفاوسددددات العكوسددددة

الرئيسددية ضددما  أ  يكددو  عدددد وفيددات األشددخا  اساضددعر  ددذا العددالج ن أد  حددد  كددن. 
وتواصدددال اضفددداض نسدددبة الرضدددع واملصدددابر بفددداوس نقدددص املناعدددة البشدددرية  دددن يولددددو  ألمهدددات 

ن  ٩.17إىل  2011ن املائدة عدام  16.٤مصابات بالفاوس  حيث تراجعا هذه النسبة من 
. وةادت نسدددبة األطفدددال 201٨ن املائدددة حبلدددول عدددام  5  ويتوقدددع وصدددو ا إىل 201٤املائدددة عدددام 
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  سددتة أسددابيعمنددذ سددن اللختبددار فدداوس نقددص املناعددة البشددرية تتددا   ددم إمكانيددة اسضددوع الددذين 
ن املائددددة. ول تددددزال احلكومددددة ملتزمددددة بتمويددددال شددددراء العقدددداقا املضددددادة  ٨1وبلدددد  معدددددل التغميددددة 

 ن املائة من تكلفة هذه األدوية تقريباا.  ٩0للفاوسات العكوسة  وهي تدفع حوا  
وأكد الوفدد أ  تصددج سدواةيلند ملدرض املالريدا كدا  فعدالا للغايدة وأ  البلدد بدات معروفداا  -21
القيددددادج وجهددددوده ن مكافحددددة املالريددددا إذ حصددددال علدددد  شددددهادة ال دددداد األورو ي املتعلقددددة ه ر بدددددو 

ُوضددددعا خمددددة اسدددد اتي ية   . وعددددالوة علدددد  ذلددددك201٨بددددالتخلص مددددن املالريددددا حبلددددول عددددام 
كددي يس شددد هبددا البلدد بعددد القضدداء علدد  املالريدا إىل حددر احلصددول علدد    2020-2015 للفد ة

ومدددا بعدددده. وأشدددار الوفدددد إىل أ  معددددلت  201٨يدددة ن عدددام شدددهادة مدددن من مدددة الصدددحة العامل
ااصابة باملالريدا والوفيدات منهدا اضفضدا كددااا مدع اقد اب البلدد  دو القضداء علد  املدرض. وقددم 
الوفددددد معلومددددات مفصددددلة عددددن العوامددددال الرئيسددددية وااجددددراءات احلكوميددددة الدددديت سددددا ا ن ذلددددك 

 الن ا . 
البلدددد ل يدددزال متمسدددكاا بالتزاماتدددخل الدوليدددة ن  دددال حقدددوإل  ون استدددام  ذكدددر الوفدددد أ  -22

اانسا  ويكرس جهوده لضما  اح ام حقوإل اانسا  اساصة بشعبخل. لكن الوفدد أشدار إىل أ  
الددنقص ن املددو فر واملددوارد املاليددة يعيددق جتميددع و ليددال البيانددات  ل سدديما تلددك املتعلقددة ب عددداد 

 ر تقدميها  ويع ف باحلاجة إىل املساعدة التقنية ن هذا الصدد. تقارير الدولة المرف اليت ت خ

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفددداا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور. وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة  6٩أدىل  -23

 التحاور ن الفرع الداي من هذا التقرير. 
ها للح در املفدروض علد  اسدتخدام العقداب البددي كعقوبدة وأعربا أوروغواج عدن تقددير  -2٤

 للقصر  وتقديرها للعمال عل  وضع أساليب الت ديب اا ا ي عل  مستويي التعليم واألسرة. 
ولح دا  هوريدة فندزويال البوليفاريدة برنددامج التعلديم البتددائي اجملداي. ورحبدا بدد طالإل  -25

دة وبرندامج الوقايدة مدن املالريدا  فضدالا عدن جهدود معا دة برنامج فاوس نقص املناعة البشرية/ااي
 مشاكال العنف ا نساي من خالل ااصال  التشريعي. 

ولح ا ةمبابوج سن قانو  مكافحة الجتدار باألشدخا  واريدب األشدخا  وقدانو   -26
ياا مدع قدانو  محاية المفال ورعايتخل. وأشارت ةمبابوج أيضاا إىل تمبيق التعلديم البتددائي اجملداي ملشد

التعليم البتدائي اجملاي. وحدا سواةيلند عل  العمال عل   سر الوفاء بالتزامات تقد  التقدارير 
 إىل هيسات املعاهدات. 

ورحبا ا زائر بالتدابا املتخذة لتعزيز حقوإل اانسا   ل سيما تلدك املتعلقدة  كافحدة  -27
 اسدددمات الصددحية  ومحايددة المفددال  وحقددوإل التعددذيب  واسددتقالل القضدداء  و سددر الوصددول إىل

 املرأة  واملساواة بر ا نسر. 
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اضفداض عددد حدالت فداوس خصوصدا ورحبا أنغول بالتقددم احملدرة ن  دال الصدحة   -2٨
نقص املناعة البشرية/اايدة  ل سديما بدر األطفدال  ومكافحدة املالريدا  فضدالا عدن ااصدالحات 

 التشريعية. 
 رجنتر بالتصديق عل  اتفاقية حقوإل األشخا  ذوج ااعاقة.ورحبا األ -2٩
وأعربدددددا أرمينيدددددا عدددددن تقدددددديرها للتددددددابا املتخدددددذة لتعزيدددددز الشدددددفافية ن تعيدددددر املدددددو فر  -30

معدددل اللتحدداإل باملدددارس علدد  مسددتومل التعلدديم الدددانوج مددنخف  أ  القضددائير. وأشددارت إىل 
 ملراهقات والعنف ن املدارس وحو ا. للغاية بسبب تكاليفخل الباه ة  وبسبب محال ا

وأعربا أس اليا عن قلقها إةاء القيود املفروضدة علد  حريدة الت مدع وتكدوين ا معيدات   -31
وانتشددار العنددف ضددد النسدداء والفتيددات  وأوجددخل اسلددال ن قددوانر ا نسددية وعدددم اتسدداقها علدد  مددا 

ا نسدية. وحددا أسد اليا سدواةيلند  مدا  عدال الكددا مدن النداس عرضدة لنعددام  يبدو مع الدسدتور
 عل  دعوة املقررين اساصر جملل  حقوإل اانسا  إىل ةيارة البلد. 

وأثنددا بوتسددوانا علدد  سددواةيلند لتصددديقها علدد  العوتوكددول الختيددارج لتفاقيددة حقددوإل  -32
في إنفاذ المفال بش   اش اك األطفال ن النزاعات املسلحة  ولتدريبها املو فر القضائير ومو 

األطفددال أثندداء الدددعاومل القضددائية. وأشددارت إىل تقددارير عددن  مسدداعدةالقددانو   مددع ال كيددز علدد  
عدم املساواة بر ا نسر  وارتفاع معدلت العنف ضد النساء واألطفال  وعن حوادث تنمدوج 

 عل  اعتداءات وعمليات قتال ضد األشخا  املصابر باملهق. 
كافحدة فداوس نقدص املناعدة برنامج التعليم البتدائي اجملاي  ومولح ا العاةيال تنفيذ  -33

اايدددة. ولح ددا أيضدداا التحددديات الدديت ل تددزال سددواةيلند تواجههددا  ومنهددا التمييددز ضددد /البشددرية
األشددددخا  املصددددابر بدددداملهق  وحقددددوإل األطفددددال واملددددراهقر  والسددددخرة  واحلددددق ن حريددددة التعبددددا 

 والت مع. 
اسو سواةيلند عل  التغلب عل  العقبات املالية ن قماع التعليم لضما  وحدا بوركينا ف -3٤

التعلددددديم ا يدددددد  ميدددددع األطفدددددال دو  ملييدددددز  وضدددددما  وقايدددددة أفضدددددال مدددددن فددددداوس نقدددددص املناعدددددة 
البشدددرية/اايدة  و سدددر تعاو دددا مدددع هيسدددات املعاهددددات  ومدددد الل ندددة الوطنيدددة حلقدددوإل اانسدددا  

 ةمة لتضملع بوليتها عل   و تام. باملوارد البشرية واملالية الال
ورحبدا بوروندددج بالقضدداء علدد   يددع أشدكال التمييددز ضددد املددرأة ن القددانو  واملمارسددة   -35
برامج تدقيف مو في القضاء وإنفاذ القانو  والس و  وقدوات األمدن ن  دال حقدوإل اانسدا   و 

 يم. فضالا عن تدابا مكافحة الفساد وتعزيز احلق ن الصحة والتعل
ولح ددا كددابو فددادج أ  سددواةيلند انضددما إىل عدددد مددن معاهدددات حقددوإل اانسددا   -36

بقدددرة البلددد علدد    علدد  مددا يبدددو  تعلددقيا امددة. ولح ددا أ  التحدددج الرئيسددي الددذج تواجهددخل 
 الصكوك واللتزامات الدولية إىل قوانر حملية بسرعة أكع. ويال  
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ونوها كندا باعتماد قانو  محاية المفال ورعايتخل  داعية احلكومة إىل تنفيذه تنفيدذاا تامداا  -37
  عال الدامنة عشرة سناا دنيا للزواج.  1٩6٤وإىل تعديال قانو  الزواج لعام 

ورحبددددا  هوريددددة أفريقيددددا الوسددددم  بتنفيددددذ القددددانو  املتعلددددق بددددالعنف ا نسددددي واملنددددز .  -3٨
يد من التدابا لوضع حد للممارسات الدقافية التمييزيدة عدن طريدق تمبيدق وش عا عل  اختاذ املز 

سياسددددة وطنيددددة تضددددع حددددداا للوصددددم والتمييددددز ضددددد األشددددخا  املصددددابر بفدددداوس نقددددص املناعددددة 
 اايدة وتضمن وصول األيتام واألطفال الضعفاء إىل اسدمات الصحية والتعليم. /البشرية
حلقددوإل اانسددا . ورحبددا بتصددديق سددواةيلند علدد  وأحاطددا تشدداد علمدداا ب نشدداء  نددة  -3٩

عدددد مددن الصددكوك والتدددابا ااقليميددة والدوليددة حلقددوإل اانسددا  الراميددة إىل ح ددر العقدداب البدددي 
 حلماية األطفال من العنف. 

أ   الكونغددددو بالتقدددددم احملددددرة منددددذ السددددتعراض الدددددورج الشددددامال األول. ولحددددل ورحددددب -٤0
سددواةيلند أنشدد ت  نددة حلقددوإل اانسددا  تضددملع بوليددة محايددة وتعزيددز حقددوإل اانسددا   وصددد قا 

 عل  عدد من الصكوك الدولية حلقوإل اانسا . 
ورحبا كوت ديفوار بالتقدم احملرة ن تنفيذ التوصيات الصادرة عن السدتعراض األول.  -٤1

ااداريددة مددن أجددال ضددما  تعزيددز ومحايددة وسددل ما الضددوء علدد  ااصددالحات القانونيددة واملؤسسددية و 
 حقوإل اانسا   وفقاا لاللتزامات الدولية للبلد. 

وألقدددا كوبدددا الضدددوء علددد  ااجدددراءات املتخدددذة لتحسدددر املسددداواة بدددر ا نسدددر وتدددوفا  -٤2
التدددريب ن  ددال حقددوإل اانسددا  ملددو في إنفدداذ القددانو  واملددو فر القضددائير. ودعددا اجملتمددع 

تقددد  املسدداعدة التقنيددة  ددا وتلبيددة احتياجااددا املبينددة ن تقريرهددا الددوطا بم سددواةيلند الدددو  إىل دعدد
 ن  ال بناء القدرات. 

ورحبا قع  بالتصدديق علد  اتفاقيدة األشدخا  ذوج ااعاقدة وبروتوكو دا الختيدارج   -٤3
اايددددة /شدددريةفددداوس نقدددص املناعدددة الب ملكافحدددة املوسدددعفضدددالا عدددن ااطدددار السددد اتي ي الدددوطا 

. وقالددا إ ددا ل تددزال تشددعر بددالقلق إةاء التمييددز ا نسدداي القددائم والعنددف ضددد املددرأة  201٤ لعدام
 سيما ن املناطق الريفية.  ل
 ورحبا ا مهورية التشيكية حبرارة بوفد سواةيلند وباملعلومات اليت قدمها.  -٤٤
األول توصددديات بالتصدددديق  ولح دددا الددددامنرك أ  سدددواةيلند قبلدددا خدددالل السدددتعراض -٤5

املعاملدددة أو العقوبدددة غددداه مدددن ضدددروب علددد  العوتوكدددول الختيدددارج لتفاقيدددة مناهضدددة التعدددذيب و 
القاسدددية أو الالإنسدددانية أو املهينددددة  ورحبدددا بدددا هود الدددديت تُبدددذل ن هدددذا الصدددددد. وسددد لا عددددن 

 احتمالت موافقة العملا  عل  هذا الصك. 
إةاء األحكددام الدسددتورية الدديت ملنددع األطفددال املولددودين لنسدداء وأعربددا جيبددو  عددن قلقهددا  -٤6

سدددواةيلنديات وآبددداء أجاندددب مدددن احلصدددول علددد  ا نسدددية. ورحبدددا بالتددددابا الراميدددة إىل ضدددما  



A/HRC/33/14 

GE.16-11946 10 

التعليم البتدائي الشامال لكنها أعربا عن قلقها إةاء العوائق الجتماعية اليت  ول دو  مواصلة 
 الولدة. الفتيات احلوامال تعليمهن بعد 

ورحبددا مصددر بددا هود املبذولددة ن اجملددال التشددريعي وبالتصددديق علدد  الصددكوك الدوليددة  -٤7
والعوتوكدددول الختيددددارج لتفاقيددددة   حلقدددوإل اانسددددا   كاتفاقيددددة حقدددوإل األشددددخا  ذوج ااعاقددددة

حقدددوإل المفدددال بشددد   اشددد اك األطفدددال ن املناةعدددات املسدددلحة  وأثندددا علددد  إجدددراءات مكافحدددة 
اايدددة. وحدددا سددواةيلند علدد  مواصددلة وتعزيددز العمددال داخددال قمدداع /ص املناعددة البشددريةفدداوس نقدد

 التعليم  وخباصة التعليم الدانوج. 
السياسددددة املتعلقددددة حبمايددددة وبورحبددددا غينيددددا السددددتوائية ب نشدددداء  نددددة حقددددوإل اانسددددا    -٤٨

تمدددع الددددو  إىل تقدددد  واملبدددادرات الراميدددة إىل تعزيدددز املسددداواة بدددر ا نسدددر. ودعدددا اجمل  األطفدددال
 املساعدة التقنية واملساعدة ن  ال بناء القدرات إىل سواةيلند. 

وأعربا إثيوبيا عن تقديرها لتعزيز ااطدار القدانوي حلمايدة حقدوإل اانسدا    دا ن ذلدك  -٤٩
التشدغيال الكامددال لل نددة حقدوإل اانسددا  واادارة العامددة. وشدد عا سدواةيلند علدد  مواصددلة تنفيددذ 

 ااا املتعلقة بالتعليم والصحة والقماعات األخرمل   ا يؤدج إىل  قيق الستدامة البيسية. سياس
سدديما  وأحاطددا فرنسددا علمدداا بالتدددابا الدديت اختددذاا سددواةيلند منددذ السددتعراض األول  ل -50

التصديق عل  اتفاقية حقوإل األشخا  ذوج ااعاقة  والعوتوكولت الختياريدة لتفاقيدة حقدوإل 
المفدددال. وطلبدددا فرنسدددا إىل الوفدددد تقدددد  معلومدددات عدددن ااصدددالحات املتوخددداة لتعزيدددز اسدددتقالل 

 القضاء. 
سدديما فيمددا يتعلددق بالجتاهددات  وأعربددا أملانيددا عددن قلقهددا إةاء حالددة حقددوإل اانسددا   ل -51

السلبية ن  الت حرية التعبا وحرية الصحافة. ولح دا أ  األحدزاب السياسدية مدا ةالدا غدا 
 قادرة عل  املشاركة ن النتخابات. 

سديما  وأثنا غانا عل  سواةيلند لتنفيذها التوصيات الصادرة عن السدتعراض األول  ل -52
التصديق علد  بعد  الصدكوك الدوليدة حلقدوإل اانسدا . وقالدا إ دا تشداطر فريدق األمدم املتحددة 

 اايدة. /يةسواةيلند قلقخل إةاء تفشي فاوس نقص املناعة البشر ن القمرج 
ختلفددددة وب نشدددداء  نددددة حقددددوإل املونوهددددا غواتيمددددال بالتصددددديق علدددد  الصددددكوك الدوليددددة  -53

 اانسا  واادارة العامة  ما يشهد عل  التزام الدولة بتعزيز ومحاية حقوإل اانسا . 
وأحاطا هاييت علماا بالتقرير الوطا الداي لسواةيلند ورحبا بالتصدديق علد  الصدكوك  -5٤

 املتعلقة حبقوإل المفال وحقوإل الالجسر.  الدولية
ولح دددا هنددددوراس مدددع الرتيدددا  التقددددم الدددذج أحرةتدددخل سدددواةيلند ن تنفيدددذ التوصددديات  -55

الصددادرة خددالل السددتعراض األول. وأبددرةت علدد  وجددخل اسصددو  انضددمام سددواةيلند إىل صددكوك 
كددددولر الختيددددارير خمتلفددددة حلقددددوإل اانسددددا  كاتفاقيددددة حقددددوإل األشددددخا  ذوج ااعاقددددة والعوتو 

 لتفاقية حقوإل المفال. 
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ورحبا إندونيسيا بالتقدم احملرة منذ الستعراض األول. وأثنا عل  ا هود الديت بدذلتها  -56
سدددواةيلند لتعزيدددز ومحايدددة حقدددوإل اانسدددا  مدددن خدددالل  لدددة أمدددور منهدددا التصدددديق علددد  الصدددكوك 

 ية والصحية. الدولية حلقوإل اانسا   فضالا عن تعزيز العامج التعليم
وهندد ت إيماليددا سددواةيلند علدد  مددا اختذتددخل مددن تدددابا حلمايددة األطفددال  كاعتمدداد قددانو   -57

ورعايتددخل  والهتمددام الددذج توليددخل للقمدداع الصددحي. ورحبددا ب نشدداء مراكددز ن خمددافر المفددال محايددة 
 دعم ضحايا العنف املنز . لالشرطة 

ت الصدادرة عدن السدتعراض األول  منوهدةا وهن ت كينيدا سدواةيلند علد  تنفيدذها التوصديا -5٨
ب نشاء  نة حقدوإل اانسدا  واادارة العامدة. ولح دا أيضداا تنفيدذ عددة صدكوك دوليدة وإقليميدة 

 حلقوإل اانسا  والتصديق عليها. 
وأعربدددا لتفيدددا عدددن تقدددديرها لل هدددود الددديت تبدددذ ا سدددواةيلند لضدددما  التعلددديم البتددددائي  -5٩

اايدددة وتعزيددز املسدداواة بددر ا نسددر. /ة مددن فدداوس نقددص املناعددة البشددريةيدداجملدداي  و سددر الوقا
ولح ا أ  سواةيلند قص رت ن ضما  ملكر الصحافير والناشمر السياسير واملدافعر عدن 

 حقوإل اانسا  من أداء عملهم دو  عقبات. 
املدواطنر  وبرندامج وأشادت ليبيا بتنفيذ السياسات الرامية إىل  سدر نوعيدة حيداة  يدع  -60

فداوس نقدص املناعدة  التعليم البتدائي اجملداي  ميدع األطفدال ن سدن الدراسدة  وبرندامج مكافحدة
 اايدة فضالا عن توفا العالج املضاد للفاوسات العكوسة للحوامال واملرضعات. /البشرية
ة حقدددوإل ورحبدددا مدغشدددقر بتعزيدددز ااطدددار القدددانوي واملؤسسدددي مدددن أجدددال تعزيدددز ومحايددد -61

اانسا  من خالل عدة برامج وإصالحات. وش عا سواةيلند علد  مواصدلة جهودهدا بالشدروع 
 ن إصالحات أخرمل ادف إىل تعزيز ومحاية حقوإل اانسا . 

 ورد الوفد عل  األسسلة املقدمة سلفاا وعل  املسائال اليت أثات أثناء جلسة التحاور.  -62
فيما يتعلق بانتهاك قوات األمن حلقوإل اانسا   ذكر الوفد أ   قيقاا يُفتال كلما اشُتبخل  -63

هلددداكم املدددذنبو  كلمدددا ثبدددا انتهاكدددات حلقدددوإل اانسدددا   و  منيدددةاألقدددوات أفدددراد مدددن الن ارتكددداب 
انتهددداك قدددوات ن انتهدداك. وعدددادة مدددا تُنشدددر نتددائج التحقيقدددات حددددوُث جدددرم أو  دلددة ارتكدددابُ باأل

 حالت وفاة أثناء الحت اة. كتلك اليت تؤدج إىل حلقوإل اانسا    األمن 
وفيمدددا يتعلدددق بددداسموات الددديت اخُتدددذت ملواءمدددة القدددوانر مدددع اتفاقيدددة القضددداء علددد   يدددع  -6٤

أشددكال التمييددز ضددد املددرأة  ذكددر الوفددد أ  سددواةيلند تن ددر ن إنشدداء  نددة اصددال  القددوانر كددي 
توصدديات فيمددا يتعلددق بتمددوير القددوانر وإصددالحها. وتوجددد أصددالا جتددرج البحددوث الالةمددة وتقدددم ال

عدة قوانر ملكافحة التمييز ضد املدرأة لكدن بعد  أوجدخل عددم املسداواة ل تدزال قائمدة ن املمارسدة 
العمليددددة ون بعدددد  القدددددوانر  ومنهددددا القدددددوانر الدددديت تددددنص علددددد  أ  حصددددول املدددددرأة علدددد  املدددددوارد 

الوفدد تفاصديال عدن املؤسسدات القائمدة والسياسدات املعتمددة ن  القتصادية يتم عع الدزوج. وقددم
 هذا الصدد. 



A/HRC/33/14 

GE.16-11946 12 

وفيما يتعلق  شاركة املرأة ن السياسدات  أشدار الوفدد إىل أ  سدواةيلند تضدع اسد اتي ية  -65
 30 وطنية بش   هذه املس لة. وأشا إىل أ  الدسدتور يتضدمن أحكامداا تضدمن تشدكيال النسداء لدد

 لعملا . ا نوابن املائة من 
وفيما يتعلق بالزواج املبكر  ذكدر الوفدد أ  سدواةيلند سدن ا قدانو  محايدة المفدال ورعايتدخل   -66

الذج يهدف إىل القضاء عل   يع املمارسات الضارة وتعزيدز محايدة الفتداة مدن هدذه املمارسدات  
مددخل. ويددنص علدد  ضددرورة عدددم إرغددام املددرأة علدد  اسضددوع ألج عددرف تعارضددخل أو إرغامهددا علدد  دع

املعاملددددة بددددر الرجددددال واملددددرأة وحقددددوإل النسدددداء ن أكددددد الوفددددد أيضدددداا أ  الدسددددتور يكفددددال املسدددداواة و 
 املتزوجات وإلغاء  ارسة اارث من خالل ن ام السلمة األبوية. 

وفيمددا يتعلددق بكيفيددة متابعددة سددواةيلند لتنفيددذ التوصدديات الدديت قبلتهددا خددالل السددتعراض  -67
إىل أ   ندة مشدد كة بدر الدوةارات أُنشدسا مباشدرة بعدد السددتعراض  الددورج الشدامال  أشدار الوفدد

السابق  للعمال عل   لة أمور بينها تنفيذ تلك التوصيات. وقددم الوفدد تفاصديال عدن عمدال هدذه 
الددددو  انشددداء أماندددة مكتملدددة  دددا اجملتمدددع الل ندددة. وأشدددار إىل أ  سدددواةيلند تلدددتم  مسددداعدة 

 تورية لتنسيق أنشمة تلك الل نة. إشراف وةارة العدل والشؤو  الدس
ذكدددر الوفدددد أ  سدددواةيلند ص ملندددع الوصدددول إىل اسددددمات علددد    وفيمدددا يتعلدددق باألقليدددات -6٨

أساس امليال ا نسي للشخص. وأشار الوفد إىل أ  سواةيلند ص  داكم أج شدخص بسدبب إقامدة 
أج جهدددد الغددداء جتدددر  ن املرحلدددة احلاليدددة تبدددذل عالقدددات جنسدددية مدليدددة بال اضدددي وإ  كاندددا ل 

 العالقات ا نسية املدلية. 
اايدددة  /ابر بفدداوس نقددص املناعددة البشددريةوفيمددا يتعلددق  سدد لة وصددم األشددخا  املصدد -6٩

ومدونة املمارسات  201٨-201٤للف ة  املوسعأشار الوفد إىل أ  ااطار الس اتي ي الوطا 
 أخرمل.  مسائالإىل جانب  ا يدة ن عالقات العمال يتناول  مس لة التمييز

وفيما يتعلق بن ام قضاء األحداث  أشار الوفد إىل أ  حماكم مالئمة لألطفدال أنشدسا  -70
ن ثددالث مندداطق مددن البلددد. وقدددم تفاصدديال عددن إجددراءات هددذه احملدداكم وعددن األحكددام الددواردة ن 

 لقضائية. قانو  محاية المفال ورعايتخل والرامية إىل محاية األطفال أثناء ااجراءات ا
وفيمددا يتعلددق بالكت ددا  ن السدد و   ذكددر الوفددد أ  هددذه املشددكلة هددي مشددكلة دوليددة  -71

 عامة وأ  سواةيلند بذلا كال جهد  كن لضما  ا ودة العالية للمستويات املعيشية للس ناء. 
 ون  ال التعليم  ُشدد عل  أ  سدواةيلند مو لدا التعلديم العدا  رغدم اقتصدادها الصدغا  -72

بالعمدال ويبدؤو   ص تقم بخل الكدا من البلدا . لكن األشخا  الذين يكملو  تعليمهم روهو أم
 يتعر عليهم تسديد جزء من املبل  الذج دفعتخل الدولة. 

ددن املددرأة مدددن التمل ددك وتلددك الدديت تتنددداول  -73 ولح ددا ماليزيددا التشددريعات ا ديددددة الدديت ملك 
فددال. ورحبددا ماليزيددا باعتمدداد إطددار شددامال بشدد   فدداوس مسدد لة العنددف املنددز  ضددد النسدداء واألط

 نقص املناعة البشرية/اايدة ولح ا ةيادة ن التحاإل األطفال باملدارس. 
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  الدذج يركدز علد  مندع إيدذاء 2012ورحبا ملديف بقانو  محايدة المفدال ورعايتدخل لعدام  -7٤
خل سددددواةيلند ن ضددددما  المفدددال وعلدددد  التعلددديم البتدددددائي لل ميدددع. ونوهددددا بالتقددددم الددددذج أحرةتددد

 احلصول عل  مياه الشرب امل مونة لشعبها. 
ورحبددا مددا  بالتصددديق علدد  عدددة صددكوك دوليددة وإقليميددة حلقددوإل اانسددا   ل سدديما  -75

وبالتقدددم  2015الصددكوك املتعلقددة باألطفددال. ونوهددا باسدد اتي ية القضدداء علدد  املالريددا ن عددام 
بتدائي اجملاي وةيادة فر  احلصول علد  العقداقا املضدادة الكبا الذج ُأحرة ن ضما  التعليم ال

 للفاوسات العكوسة لعالج فاوس نقص املناعة البشرية/اايدة.
ورحبا موريتانيا بسياسة القضاء علد  الفقدر وبرندامج التعلديم البتددائي اجملداي لل ميدع.  -76

ا  وشد عا سدواةيلند علد  ونوها بالتقدم الكبا احملرة ن التصديق عل  صكوك حقوإل اانسد
مواصدددلة ا هدددود الراميدددة إىل مواءمدددة التشدددريعات الوطنيدددة مدددع اللتزامدددات الدوليدددة ن  دددال حقدددوإل 

 اانسا . 
ورحبا موريشيوس بالتصديق عل  عدة اتفاقيات وبروتوكولت وبالتقدم احملرة ن الوفاء  -77

القضدددداء علدددد  املالريددددا واختاذهددددا مددددن تقريبدددداا ملكنهددددا بالتزامددددات اابددددال . وهندددد ت سددددواةيلند علدددد  
 خموات إ ابية  و الوقاية من فاوس نقص املناعة البشرية/اايدة. 

ورحبددا املكسدديك بتنقدديال التشددريعات الراميددة إىل العدد اف حبقددوإل املددرأة ن الوصددول إىل  -7٨
ة المفددال األراضددي وتسدد يلها وامتالكهددا. واعتددعت إلغدداء العقدداب البدددي لألطفددال ن قددانو  محايدد

ورعايتخل أمراا إ ابياا للغاية وحدا سواةيلند عل  مواصلة جهودها الرامية إىل إلغاء هدذا العقداب ن 
  يع اجملالت. 

ضددددد ا بدددال األسدددود عدددن اسمدددوات املتخدددذة ملندددع العتدددداء والعندددف ا نسدددي استفسدددر و  -7٩
اا معلومدات عدن التددابا أيضد الفتيات ن املدارس والقضاء عليهمدا وضدما  معاقبدة ا نداة. وطلدب

القانونيددددة املتخددددذة للقضدددداء علدددد  ةواج األطفددددال والددددزواج املبكددددر والقسددددرج والقضدددداء علدددد  تعدددددد 
 الزوجات. 

واتفاقيدة األمدم   ورحب املغدرب بالتصدديق علد  اتفاقيدة حقدوإل األشدخا  ذوج ااعاقدة -٨0
اا داةات الديت  ققدا صدوب املتحدة ملكافحة ا رميدة املن مدة عدع الوطنيدة  وهند  سدواةيلند علد  

من األهداف اامنائيدة لأللفيدة املتعلدق بدالتعليم البتددائي. وشد ع سدواةيلند علد   2 قيق ا دف 
 توحيد جهودها ن  ا  إصال  القضاء ومكافحة الفساد.

 2ورحبا موةامبيق ترحيباا حاراا بالقوانر واملؤسسات ا ديدة املؤدية إىل  قيدق ا ددف  -٨1
ألهداف اامنائيدة لأللفيدة املتعلدق بدالتعليم البتددائي  وبالقضداء علد  املالريدا  وةيدادة إمكانيدة من ا

املسداعدة التقنيدة واملسداعدة تقدد  احلصول عل  مياه الشدرب امل موندة. ودعدا اجملتمدع الددو  إىل 
 ن  ال بناء القدرات لسواةيلند. 
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كبدار السدن وبدا هود الراميدة إىل  سدر حيداة وأشادت ناميبيا بتقد  منال مالية صغاة ل -٨2
 املوسدعالنساء ذوات ااعاقة واألرامال  وأعربا عن سرورها لعتماد ااطدار السد اتي ي الدوطا 

 . 201٨-201٤فاوس نقص املناعة البشرية/اايدة للف ة  ملكافحة
املناعددددة  فدددداوس نقددددصلنتشددددار وأشددددادت هولندددددا بددددالتزام سددددواةيلند القددددوج بوضددددع حددددد  -٨3

البشرية/اايدة  ورحبا باللتزامات اليت تعهددت هبدا ن السدتعراض السدابق. لكنهدا أعربدا عدن 
قلقهدددا لعددددم كفايدددة اسمدددوات الددديت اختدددذت فيمدددا يتعلدددق بددداحليز املتدددا  للم تمدددع املددددي و حاكمدددة 

 مرتكيب انتهاكات حقوإل اانسا . 
خا  ذوج ااعاقددددة وبروتوكو ددددا الني ددددر بالتصددددديق علدددد  اتفاقيددددة حقددددوإل األشدددد ورحددددب -٨٤

بارتيددا  تشددريعات إعمددال حقددوإل املددرأة ن تسدد يال وامددتالك األراضددي وتلددك  الختيددارج. ولحددل
الدديت تتندداول العنددف ا نسددي واملنددز   فضددالا عددن ااطددار السدد اتي ي الددوطا املتعدددد القماعددات 

 . 201٤-200٩ملكافحة فاوس نقص املناعة البشرية/اايدة للف ة 
واسددددعة النمدددداإل مددددع أصددددحاب املصددددلحة بشدددد   عمليددددة الوأشددددادت ني ايددددا باملشدددداورات  -٨5

السددتعراض وب نشدداء أطددر مؤسسددية جديدددة لتعزيددز حقددوإل اانسددا   فضددالا علدد  التصددديق علدد  
 عدد من صكوك حقوإل اانسا  والتدابا املتعلقة بفاوس نقص املناعة البشرية/اايدة. 

هددا إةاء التقددارير املتعلقددة باسددتمرار املضددايقات والضددمهاد ضددد وأعربددا النددرويج عددن قلق -٨6
املعارضددددر السياسددددير واملدددددافعر عددددن حقددددوإل اانسددددا   والتحددددديات الدددديت تواجههددددا ال ددددادات 
النقابية ن احلصول عل  التس يال  والقيود الصارمة املفروضة عل  الت معدات السياسدية  وتفريدق 

 ام احلماية القانونية للنساء ضحايا العتداء. الت معات السلمية بالقوة  وانعد
وأعربدا باكسددتا  عددن تقددديرها لل هددود الديت تبددذ ا سددواةيلند لتنفيددذ التوصدديات الصددادرة  -٨7

عدددن السدددتعراض األول. ولح دددا بارتيدددا  ااطدددار املؤسسدددي ا ديدددد للنهدددوض حبقدددوإل اانسدددا  
 وأشادت بالتصديق عل  صكوك دولية حلقوإل اانسا . 

ورعايتددخل وتنفيددذ بددرامج ترمددي إىل تددوفا التعلدديم  المفددالورحبددا بنمددا باعتمدداد قددانو  محايددة  -٨٨
اجملددداي  ومكافحدددة فددداوس نقدددص املناعدددة البشدددرية/اايدة واملالريدددا  وتعزيدددز املسددداواة بدددر ا نسدددر 
والقضدداء علدد  الفقددر. وشدد عا سددواةيلند علدد  التمدداس املسدداعدة التقنيددة مددن املفوضددية السددامية 

 إل اانسا . حلقو 
وأثنددا الفلبددر علدد  سددواةيلند انشددائها  نددة حقددوإل اانسددا . وأعربددا عددن قلقهددا إةاء  -٨٩

ميدداه الشددرب امل مونددة. وحدددا سددواةيلند علدد  معا ددة الشددواغال املتعلقددة الفقددر والددنقص ن اسددتمرار 
 . التعليملبنر والبنات عل  احصول نقص فر  ب

وهن ت العتغال سواةيلند عل  التصديق عل  عدة صكوك رئيسدية حلقدوإل اانسدا  مندذ  -٩0
 الستعراض األول. وأعربا عن قلقها إةاء تقارير عن فرض قيود عل  حرية التعبا ن سواةيلند. 
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ولح ددا  هوريددة كوريددا التقدددم احملددرة منددذ السددتعراض األول  ل سدديما التصددديق علدد   -٩1
ألشدددخا  ذوج ااعاقدددة  وسدددن قدددانو  محايدددة المفدددال ورعايتدددخل  وتمبيدددق برندددامج اتفاقيدددة حقدددوإل ا

 التعليم البتدائي اجملاي. 
ولح ا السنغال التصديق عل  عددد مدن الصدكوك الدوليدة حلقدوإل اانسدا   ورحبدا  -٩2

ليدة بقرار تعزيز موارد  نة حقوإل اانسدا . ودعدا اجملتمدع الددو  إىل تقدد  املسداعدة التقنيدة واملا
 إىل سواةيلند من أجال تنفيذ هذه التوصيات. 

منددذ أكدددر ممبددق ولح ددا سددااليو  مددع الرتيددا  أ  الوقددف الفعلددي لعمليددات ااعدددام  -٩3
أيضداا علد  تنفيدذ محدالت  هداوحدا سواةيلند عل  الن در ن إلغداء هدذه املمارسدة. وحدت  من عقد

 توعية تتعلق حبقوإل األشخا  املصابر باملهق. 
لح ددددا سددددلوفينيا التصددددديق علدددد  بعدددد  الصددددكوك الرئيسددددية حلقددددوإل اانسددددا  منددددذ و  -٩٤

الستعراض األول  لكنها أعربا عن أسفها أل  سواةيلند قررت عددم التصدديق علد  ن دام رومدا 
األساسي للمحكمة ا نائية الدولية بعد قبول التوصية اليت قدمتها خالل السدتعراض األول هبدذا 

 الش  . 
ب أفريقيا عل  سواةيلند لتصديقها عل  الصكوك الرئيسية حلقدوإل اانسدا   وأثنا جنو  -٩5

وإنشدددداء مؤسسددددات حلقددددوإل اانسددددا  األساسددددية  والرتقدددداء بالوحدددددة املعنيددددة بالقضددددايا ا نسددددانية 
 واألسرية لتصبال جزءاا من مكتب نائب رئي  الوةراء. 

ا  التعليم والصحة  ل سديما ورحبا إسبانيا ب وجخل التقدم الذج أحرةتخل سواةيلند ن   -٩6
خمدددط مكافحدددة فددداوس نقدددص املناعدددة البشدددرية/اايدة وتوسددديع املرافدددق الصدددحية. ورحبدددا أيضددداا 

 بوجود خمة وطنية بش   املساواة بر ا نسر. 
وأشدداد السددودا  بددا هود الدديت بددذلتها سددواةيلند لتعزيددز محايددة حقددوإل اانسددا  ن  ددالت  -٩7

ة فدداوس نقدص املناعدة البشدرية/اايدة  فضددالا عدن تصدديقها ن الونددة منهدا النتخابدات ومكافحد
 األخاة عل  عدد كبا من الصكوك الدولية حلقوإل اانسا . 

وأعربدددا توغدددو عدددن تقدددديرها أميدددا تقددددير لضدددرام سدددواةيلند ن العمدددال مدددع اجملتمدددع املددددي  -٩٨
ير  يسدددات املعاهددددات. حدددول حقدددوإل اانسدددا . ولح دددا تصدددميم سدددواةيلند علددد  تقدددد  التقدددار 

 مؤخراا و شروع قانو  مكافحة ا رائم ا نسية والعنف املنز .  أ زااورحبا بالتصديقات اليت 
ولح دددا تركيدددا جهدددود سدددواةيلند مندددذ السدددتعراض األول   دددا ن ذلدددك التصدددديق علددد   -٩٩

صددددكوك حقددددوإل اانسددددا . وأعربددددا عددددن تقددددديرها لل هددددود املبذولددددة ن  ددددا  الصددددحة والتعلدددديم 
 . املرأةالبتدائي. وش عا احلكومة عل  تعزيز جهودها من أجال محاية وتعزيز حقوإل 

د وحدتهدددا علددد  التع يدددال ن تنفيدددذ التوصددديات السدددابقة وأشدددادت أوغنددددا  هدددود سدددواةيلن -100
املتعلقة خبمة العمال الوطنية حلقوإل اانسا  وبقدراا عل  تقدد  التقدارير إىل هيسدات املعاهددات. 

 ولح ا أ  النساء يتعرضن ن الغالب للتمييز واملمارسات الضارة. 
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ل سديما التصدديق علد  عددة ولح ا أوكرانيا جهود سواةيلند منذ السدتعراض األول   -101
العديددددد مددددن التحددددديات الكبدددداة ن  ددددالت العنددددف ضددددد النسدددداء اسددددتمرار صددددكوك. ولح ددددا 

 واألطفال  والرعاية الصحية  والتعذيب وسوء املعاملة. 
وشدد عا اململكددة املتحدددة احلكومددة علدد   لددة أمددور منهددا ضددما  محايددة احلددق ن حريددة  -102

تعددديال التشددريعات لضددما  التقيددد باملبددادت األساسددية  وعلدد  تكددوين ا معيددات وحريددة الت مددع 
 اساصة باستقالل السلمة القضائية. 

وأعربدددا الوليدددات املتحددددة األمريكيدددة عدددن قلقهدددا البدددال  إةاء قمدددع  ارسدددة حريدددة تكدددوين  -103
ا معيددات والت مددع السددلمي. وقالددا إ ددا تتملددع إىل مزيددد مددن ااصددالحات املتعلقددة بالنقابددات 

 الية اتاحة التمتع الكامال باحلق ن حرية تكوين ا معيات واحلق ن املفاوضة ا ماعية. العم
وفيمددا يتعلددق  سدد لة العمالددة املهدداجرة  أوضددال الوفددد أ  سددواةيلند ل تعدداي مددن مشددكلة  -10٤

العمالددة املهدداجرة. لكددن بعدد  األشددخا  تقدددموا بملبددات للحصددول علدد  مركددز الالجدد  وقددرروا 
 اء والعمال ن البلد. لحقاا البق

وفيمدددا يتعلدددق بدددالتمييز ضدددد األشدددخا  املصدددابر بددداملهق  أشدددار الوفدددد إىل أ  الدسدددتور  -105
إىل أ  حادثدداا وقددع أيضددا يكفددال مبدددأ عدددم التمييددز وأ  سددواةيلند  تمددع شددامال لل ميددع. وأشددار 

واةيلندج بشد   أصدر رئي  الدوةراء علد  إثدره بيانداا أدا  ا  دوم وطمد   اجملتمدع السد 2010 عام
محايددة األشددخا  املصددابر بدداملهق. وتعكددف احلكومددة علدد   ددع البيانددات مددن أجددال وضددع تدددابا 
حلماية هذه الفسة من األشخا . وقال إ  احلكومة علد  اتصدال بداسباة املسدتقلة املعنيدة بدالتمتع 

ا ترحدددددب دعواا إىل ةيددددارة البلددددد وأ ددددلددددحبقددددوإل اانسددددا  بالنسددددبة لألشددددخا  املصددددابر بدددداملهق 
 .ن هذا الش  باملساعدة الدولية 

لمريقدة الديت ُعقددت هبددا الددورة  فضدالا عدن امتنانددخل لون استدام  أعدرب الوفدد عدن تقددديره  -106
 للدول األعضاء عل  مداخالام. 

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
وهتتي  أدنتتا  درستتس ستتوازيلند التوصتتيات المقدمتتة أثنتتاء جلستتة التحتتاور والمدرجتتة -107

 :تحظى بتأييدها
متا مت   متماشتيةالوطنيتة  هاالشروع في إصتالحات بييتة جعتل تشتريعات 107-1

 صكوك دولية لحقوق اإلنسان )غواتيماال(؛صدقس عليه من 
الشتتتروع فتتتي إصتتتالو شتتتامل لمواءمتتتة نظامهتتتا القتتتانوني المحلتتتي متتت   107-2

 فيها )هندوراس(؛ اطرفأصبحس الدستور والصكوك الدولية التي 
__________ 

 التوصيات.ص  رر الستنتاجات و/أو  **
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تنقتتيا التشتتريعات الوطنيتتة بهتتدط ضتتمان تاابقهتتا متت  الدستتتور ومتت   107-3
 التزامات سوازيلند الدولية في مجال حقوق اإلنسان )مصر(؛

مواصتلة الجهتود الراميتة إلتتى ضتمان الداء الستلس واالستتقالل التتتا   ٤-107
 للجنة حقوق اإلنسان، وفقاا لمبادئ باريس )فرنسا(؛

عزيتتز هيا تتل لجنتتة حقتتوق اإلنستتان  تتي تصتتبا ممتثلتتة تمامتتاا لمبتتادئ ت 107-5
 باريس وتفعيل لجنة مكافحة الفساد )الميرب(؛

اعتماد التشريعات المناسبة  تي تعمتل لجنتة حقتوق اإلنستان واإلدارة  107-6
العامة بالكامل، فضالا عن تعزيز قدراتها، ومدها بالموارد المالية الالزمة  ي تمتثتل 

 لمبادئ باريس بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان )موريتانيا(؛ تاماا  امتثاالا 
تتتتتوفير الميزانيتتتتة الالزمتتتتة والمتتتتوارد البشتتتترية المدربتتتتة للجنتتتتة حقتتتتوق  107-7

اإلنستتتان واإلدارة العامتتتة لتمكينهتتتا متتتن االضتتتاالع بواليتهتتتا المتمثلتتتة فتتتي مناصتتترة 
 حقوق اإلنسان وحمايتها )موريشيوس(؛

ات الوطنيتتتتة المنشتتتتأة لحمايتتتتة الديمقراطيتتتتة وحقتتتتوق تعزيتتتتز المؤسستتتت ٨-107
 اإلنسان ومكافحة الفساد )السودان(؛

 تعزيز برامج السياسة الوطنية للافولة )السودان(؛ ٩-107
 التعجيل في تنفيذ القانون الوطني إلدارة الكوارث )ملديف(؛ 107-10
 قيا(؛تعزيز السلاة الوطنية إلدارة الكوارث في البلد )جنوب أفري 107-11
تعزيز حملتها إلذ اء الوعي بقضايا حقوق اإلنسان عن طريق وستاط   107-12

اإلعال ، وعلى صعيد المدارس، وفي منتديات الشباب، وفي النشتاة المجتمعيتة 
 )موريشيوس(؛

وض  استراتيجية وطنية للتثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان  107-13
 )الميرب(؛

مان أن يجتتتري التتتتدريب فتتتي مجتتتال حقتتتوق مواصتتتلة العمتتتل علتتتى ضتتت 107-1٤
اإلنسان بصورة أ ثر انتظاماا وأن يتاو لجمي  الطراط المهتمة، بمتا فيهتا الجتي  

 وموظفو السجون ) وبا(؛
النظتتر فتتي إنشتتاء لجنتتتة داطمتتة مشتتتر ة بتتتين التتوزارات تكلتتف بتنفيتتتذ  107-15

ا تنستتتيق االلتزامتتات الدوليتتتة فتتتي مجتتتال حقتتتوق اإلنستتان وتتتتتولى جملتتتة أمتتتور بينهتتت
عملية صتياغة التقتارير الوطنيتة المقدمتة إلتى هيلتات المعاهتدات، وتنظتيا الزيتارات 
التتتي يقتتو  بهتتا المكلفتتون بواليتتات فتتي إطتتار اإلجتتراءات ال اصتتة لمجلتتس حقتتوق 

 اإلنسان إلى البلد )البرتيال(؛
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تنفيتتتذ جميتتت  ، علتتتى بالتعتتتاون الوثيتتتق متتت  المجتمتتت  المتتتدني ،العمتتتل 107-16
 قبلس في االستعراض الدوري الشامل )هايتي(؛ التوصيات التي

 تقديا تقاريرها المتأخرة إلى هيلات المعاهدات )غانا(؛ 107-17
تقتتتتتديا التقتتتتتتارير المتتتتتتأخرة إلتتتتتتى هيلتتتتتات المعاهتتتتتتدات ذات الصتتتتتتلة  107-1٨

 )سيراليون(؛
 تقديا تقاريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ) ينيا(؛ 107-1٩
التدابير الالزمة لوض  حتد للتمييتز والعنتف ضتد النستاء ات اذ جمي   107-20

 والفتيات )قبرص(؛
تكثيف العمل على مكافحة الوصا والتمييز وعتد  المستاواة والعنتف  107-21

 الوطنية )المكسيك(؛ هاوسياسات هاتشريعات من خاللالجنساني 
تنفيتتتذ االستتتتراتيجيات فتتتي مكافحتتتة عتتتد  المستتتاواة بتتتين الجنستتتين،  107-22

فضتتتالا عتتتن الممارستتتات التمييزيتتتة ضتتتد المتتترأة، وتعزيتتتز الوحتتتدة المعنيتتتة بالمستتتاطل 
مكتتتتب ناطتتتب رطتتتيس التتتوزراء متتتن النتتتاحيتين البشتتترية ل التابعتتتةالجنستتتانية والستتترية 

 والمالية )تر يا(؛
 ان(؛مواصلة تعزيز تمكين المرأة )با ست 107-23
 مواصلة العمل على تعزيز حقوق النساء والفتيات )السنيال(؛ 107-2٤
إلياء القوانين والممارستات التتي تشتج  التمييتز والعنتف ضتد النستاء  107-25

 والفتيات )بنما(؛
إجراء إصالحات لضتمان المستاواة للنستاء ومنت  التمييتز ضتدهن فتي  107-26

 القانون والممارسة )أوغندا(؛
د تعريف واست  للتمييتز ضتد المترأة يتماشتى مت  اتفاقيتة القضتاء اعتما 107-27

 على جمي  أشكال التمييز ضد المرأة )هندوراس(؛
مواصتتلة جهودهتتا فتتي تنفيتتذ اتفاقيتتة القضتتاء علتتى التمييتتز ضتتد المتترأة  107-2٨

ومواءمتتتة جميتتت  القتتتوانين والسياستتتات متتت  مبتتتادئ المستتتاواة بتتتين الجنستتتين وعتتتد  
عليها في اتفاقية القضاء على جمي  أشكال التمييز ضد  المنصوصبينهما التمييز 

 المرأة )إندونيسيا(؛
ات تتتاذ اإلجتتتراءات الالزمتتتة لمواءمتتتة القتتتوانين والسياستتتات متتت  مبتتتدأ  107-2٩

المساواة وعد  التمييز على النحو الوارد في الدستور ووفقاا التفاقيتة القضتاء علتى 
 جمي  أشكال التمييز ضد المرأة )أوغندا(؛
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ستتتن تشتتتريعات لحمايتتتة حتتتق المتتترأة فتتتي المستتتاواة بمتتتا يتماشتتتى متتت   107-30
اتفاقية القضاء على جمي  أشكال التمييز ضد المرأة )المملكتة المتحتدة لبرياانيتا 

 الشمالية(؛ داآيرلنو العظمى 
إليتتاء الحكتتا  التشتتريعية والتنظيميتتة المحليتتة التتتي تميتتز ضتتد النستتاء  107-31

 والطفال )أو رانيا(؛
تعزيز التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فضالا  107-32

 عن من  وقم  العنف الجنساني ) وت ديفوار(؛
ات تتاذ التتتدابير القانونيتتة والعمليتتة التتتي تضتتمن المستتاواة للمتترأة فتتي  107-33

 حيازة الراضي والوصول إلى وساطل اإلنتاج، وفي التمثيل السياسي )إسبانيا(؛
ات تتاذ ال اتتوات الالزمتتة لمنتت  التعتتذيب وغيتتر  متتن انتها تتات حقتتوق  107-3٤

اإلنسان التي ترتكبها أجهزة إنفاذ القانون والجهزة المنية، وذلك وفقاا اللتزامات 
سوازيلند بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيتر  متن ضتروب المعاملتة أو العقوبتة 

مان إجتتراء تحقيقتتات نزيهتتة فتتي القاستتية أو الالإنستتانية أو المهينتتة، بستتبل منهتتا ضتت
جميتتت  االدعتتتاءات، ومالحقتتتة الجنتتتاة، وتنفيتتتذ بتتترامج تدريبيتتتة فتتتي مجتتتال حقتتتوق 

 اإلنسان ) ندا(؛
 مكافحة م تلف أشكال العنف ضد المرأة )مصر(؛ 107-35
شتكل فتي الجراطا الجنسية والعنف المنزلي"  مكافحة إصدار "قانون 107-36

 يا(؛قانون دون مزيد من اإلبااء )ألمان
الجتراطا مكافحتة سن مشتروع قتانون بات اذ التدابير الالزمة للتعجيل  107-37

 الجنسية والعنف المنزلي )بنما(؛
الجتتتراطا الجنستتتية والعنتتتف مكافحتتتة ستتتن مشتتتروع قتتتانون بالتعجيتتتل  107-3٨

المنزلتتي، وضتتمان جعتتل جميتت  التشتتريعات المحليتتة متماشتتية متت  التزامتتات البلتتد 
 على جمي  أشكال التمييز ضد المرأة )النرويج(؛بموجب اتفاقية القضاء 

الجتراطا مكافحتة إجراءات البرلمان العتماد مشتروع قتانون بالتعجيل  107-3٩
 الجنسية والعنف المنزلي )توغو(؛

تسري  إصدار التشريعات المعلقة المتصتلة بحمايتة النستاء والطفتال  ٤0-107
والعنتف المنزلتي، ومشتروع  الجتراطا الجنستيةمكافحتة بما في ذلك مشتروع قتانون 

 سياسة الراضي )الواليات المتحدة المريكية(؛
الجتتراطا الجنستتية والعنتتف المنزلتتي، مكافحتتة اعتمتتاد مشتتروع قتتانون  ٤1-107

 سيما من أجل حماية النساء من العنف الجنساني )ناميبيا(؛ ال
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الجتتتراطا الجنستتتية والعنتتتف متتتن أجتتتل  مكافحتتتةستتتن وتنفيتتتذ قتتتوانين  ٤2-107
 ي لمعدالت العنف الجنسي والجنساني المرتفعة )بوتسوانا(؛التصد
اعتمتتتاد تتتتدابير لمنتتت  جميتتت  أعمتتتال العنتتتف الجنستتتي ضتتتد الفتيتتتات  ٤3-107

 (؛ تر ياوالنساء والقضاء عليها وضمان معاقبة الجناة على النحو المناسب )
اعتماد تشريعات شاملة جديدة لمن  ومكافحة جمي  أشكال التمييز  ٤٤-107
 ف ضد المرأة )إيااليا(؛والعن
تشتتجي  اإلبتتال  عتتن حتتاالت العنتتف المنزلتتي والجنستتي ضتتد النستتاء  ٤5-107

والفتيتتات، وضتتمان التحقيتتق فتتي الشتتكاوا ومعاقبتتة الجنتتاة بعقوبتتات تتناستتب متت  
 خاورة الجريمة، ووض  حد لثقافة اإلفالت من العقاب )أوروغواي(؛

نساء عن طريق وض  آليتات تعزيز السياسات المتعلقة بالعنف ضد ال ٤6-107
 فعالة لتقديا الشكاوا وتقديا المشورة القانونية واالجتماعية )البرازيل(؛

تابيتتتق جميتتت  تتتتدابير الحمايتتتة المنصتتتوص عليهتتتا فتتتي قتتتانون حمايتتتة  ٤7-107
 ورعايته تابيقاا فعاالا ) ابو فيردي(؛ الافل
ل ات تتتتاذ تتتتتدابير ملموستتتتة متتتتن أجتتتتل حمايتتتتة الطفتتتتال متتتتن االستتتتتيال ٤٨-107

الجنسي، بما فتي ذلتك العنتف ضتد الفتيتات المصتابات بتالمهق، متن ختالل إنفتاذ 
والشتتتتتترا ات متتتتتت   ،العقوبتتتتتتات المناستتتتتتبة، وحمتتتتتتالت التوعيتتتتتتة النشتتتتتتاةو القتتتتتتانون 

 (؛ماليزياالمجتمعات المحلية على مكافحة اإلفالت من العقاب )
ن تعزيتتتز الحمايتتتة الدستتتتورية التتتتي تكفتتتل استتتتقالل القضتتتاء والبرلمتتتا ٤٩-107

 )جنوب أفريقيا(؛
نظا  القضاطي، ال سيما الوصول إلتى القضتاء التكثيف جهود إصالو  107-50

 واستقالله ونزاهته ) ابو فيردي(؛
ات اذ تدابير فعالتة لضتمان نزاهتة القضتاء واستتقالله، وفقتاا اللتزامتات  107-51

 اصة وتعهدات سوازيلند الدولية، بما في ذلك مبادئ الما المتحدة الساسية ال
والعهتد التتدولي ال تاص بتتالحقوق المدنيتة والسياستتية  ،باستتقالل الستلاة القضتتاطية

 ) ندا(؛
اعتماد التدابير الرامية إلى ضتمان استتقاللية القضتاء بمتا يتماشتى مت   107-52

أحكتتتا  مبتتتادئ المتتتا المتحتتتدة الساستتتية ال اصتتتة باستتتتقالل الستتتلاة القضتتتاطية 
 )المكسيك(؛

لستتتتلاة القضتتتتاطية بمتتتتا يتماشتتتتى متتتت  مبتتتتادئ المتتتتا تعزيتتتتز استتتتتقالل ا 107-53
 المتحدة الساسية بشأن استقالل السلاة القضاطية )الجمهورية التشيكية(؛
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ضمان سير عمل نظا  قضاء الحداث في جمي  أنحاء البلتد، ورفت   107-5٤
ستتتن المستتتؤولية الجناطيتتتة بمتتتا يمتثتتتل متتت  المعتتتايير الدوليتتتة المقبولتتتة، علتتتى النحتتتو 

 ؛ ا1)سابقاا )سلوفينيا(الموصى به 
 تعزيز الحق في حرية التعبير والتجم  السلمي )الجزاطر(؛  107-55
مراجعتتة قتتانون قمتت  اإلرهتتاب والقتتانون المتعلتتق بتتزرع الفتنتتة وممارستتة  107-56

الحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر المكفتتول بموجتتب  نال يعتترقال بحيتت النشتتاة الت ريبيتتة 
تماشتياا تامتاا  نيتماشتيابحيت  العهد التدولي ال تاص بتالحقوق المدنيتة والسياستية و 

علتتتتى ضتتتتمانات ضتتتتد أي اعتتتتتداء تعستتتتفي علتتتتى  نمتتت  دستتتتتور ستتتتوازيلند ويحتويتتتتا
 معارضي ومنتقدي السلاات أو الحكومة )الجمهورية التشيكية(؛

والقتتتانون المتعلتتتق بتتتزرع  2008ب لعتتتا  تعتتتديل قتتتانون قمتتت  اإلرهتتتا 107-57
متتتن أجتتتل ضتتتمان حريتتتة التعبيتتتر  1938الفتنتتتة وممارستتتة النشتتتاة اإلرهابيتتتة لعتتتا  

 وتكوين الجمعيات والتجم  )إسبانيا(؛
ضتتمان احتتترا  وحمايتتة حريتتة تكتتوين الجمعيتتات والتجمتت  الستتلمي،  107-5٨

ون النظتا  العتا  وقتان 2008بسبل منها إلياء أو تعتديل قتانون قمت  اإلرهتاب لعتا  
 )الواليات المتحدة المريكية(؛

ضتتمان حريتتة التجمتت  الستتلمي وتكتتوين الجمعيتتات متتن ختتالل تنفيتتذ  107-5٩
 مشروع قانون النظا  العا  الجديد )هايتي(؛

مواءمة التشريعات الوطنية م  المعايير الدوليتة لضتمان حريتة التجمت   107-60
يتعلتتق بإخاتتار الستتلاات عنتتد وتكتتوين الجمعيتتات؛ وعلتتى وجتته ال صتتوص فيمتتا 

 تنظيا تجمعات سلمية ) ينيا(؛ 
ضمان توافق التشريعات الوطنية م  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان  107-61

 من أجل ضمان حرية التجم  وتكوين الجمعيات )أو رانيا(؛
مواصتتتتلة تعزيتتتتز سياستتتتاتها الناجحتتتتة، ال ستتتتيما فتتتتي مجتتتتال الحقتتتتوق  107-62

عية والثقافية، بيية المضي في تحستين نوعيتة حيتاة شتعبها، ال االقتصادية واالجتما
 ضعف الفلات السكانية )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛أسيما 
مواصلة ات اذ اإلجراءات الراميتة إلتى القضتاء علتى الفقتر والحتد متن  107-63

التفاوت بين المجتمعات الريفية والحضرية من خالل توفير الضروريات الساسية، 

__________ 

املقدمدددددة ن السدددددتعراض األول"  3٨-76ندددددص التوصدددددية كمدددددا تُلدددددي أثنددددداء جلسدددددة التحددددداورت "تكدددددرار التوصدددددية  ا1)
   )سلوفينياا.
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لتعلتتتيا الجيتتتد، وال تتتدمات الصتتتحية، وإيجتتتاد فتتترص العمتتتل، والفتتترص المتتتدرة وا
 للدخل للجمي  )ماليزيا(؛

زيتتتادة اإلنفتتتاق بشتتتكل  بيتتتر علتتتى إمتتتدادات ميتتتا  الشتتترب ومشتتتاري   107-6٤
فتي الماطتة  0.5الصرط الصحي، ال ستيما فتي المنتاطق الريفيتة، بقتدر يقتترب متن 

 من الناتج المحلي اإلجمالي )إسبانيا(؛
تعزيتتتتز مكافحتتتتة المتتتتراض المعديتتتتة وغيتتتتر المعديتتتتة بهتتتتدط خفتتتت   107-65

 معدالت الوفيات المرتفعة بشكل خاص )الكونيو(؛
تعزيتتتتتز التتتتتتدابير الراميتتتتتة إلتتتتتى منتتتتت  انتشتتتتتار فيتتتتتروس نقتتتتت  المناعتتتتتة  107-66

 لحد منه )أنيوال(؛واالبشرية/اإليدز 
اإليدز، ي لتتتتفيروس نقتت  المناعتتة البشتترية/مضتتاعفة جهودهتتا للتصتتد 107-67

سيما فيما يتعلق باستراتيجيات الوقاية، وات تاذ خاتوات لمكافحتة التمييتز ضتد  ال
 اإليدز )غانا(؛/الش اص المصابين بفيروس نق  المناعة البشرية

مواصتتتتتتلة الجهتتتتتتود الراميتتتتتتة إلتتتتتتى مكافحتتتتتتة فيتتتتتتروس نقتتتتتت  المناعتتتتتتة  107-6٨
فيروس نق  المناعتة البشرية/اإليدز، من خالل استراتيجية البرلمان الوطني بشأن 

 )ليبيا(؛ 2021-2016البشرية/اإليدز للفترة 
مواصتتتتلة تنفيتتتتذ االستتتتتراتيجيات المعتمتتتتدة للتصتتتتدي لفيتتتتروس نقتتتت   107-6٩

المناعتتتة البشتتترية/اإليدز، بهتتتدط المضتتتي فتتتي تقلتتتي  عتتتدد اإلصتتتابات الجديتتتدة 
 )تر يا(؛
فيروس  التعجيل بتنفيذ اإلطار االستراتيجي الوطني الموس  لمكافحة 107-70

 )أوغندا(؛ 2014نق  المناعة البشرية/اإليدز الذي اعتمد في عا  
إتاحتتة متابعتتة اإلطتتار االستتتراتيجي التتوطني الموستت  لمكافحتتة فيتتروس  107-71

 نق  المناعة البشرية/اإليدز )غينيا االستواطية(؛
المضتتتتي فتتتتي تكثيتتتتف الجهتتتتود الراميتتتتة إلتتتتى مكافحتتتتة فيتتتتروس نقتتتت   107-72

 إليدز )أو رانيا(؛المناعة البشرية/ا
التشتتتديد علتتتى ت صتتتي  متتتا يكفتتتي متتتن التمويتتتل التتتوطني للتصتتتدي  107-73

لمشتتتا ل فيتتتروس نقتتت  المناعتتتة البشتتترية/اإليدز بهتتتدط تنفيتتتذ جميتتت  اإلجتتتراءات 
 الالزمة في البلد )إثيوبيا(؛

مواصتتلة جهودهتتا الوطنيتتة ل فتت  معتتدل الوفيتتات النفاستتية ووفيتتات  107-7٤
 الرض  )مصر(؛
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يتتتتف الجهتتتتود الراميتتتتة إلتتتتى إعمتتتتال الحتتتتق فتتتتي التعلتتتتيا للجميتتتت ، تكث 107-75
 سيما إعمال حق الفتيات في التعليا )إندونيسيا(؛ ال

 مواصلة توفير فرص وصول الطفال إلى التعليا )با ستان(؛ 107-76
مواصتتلة تنفيتتذ التتتدابير الراميتتة إلتتى تحستتين التعلتتيا وتيستتير الوصتتول  107-77

 إليه )أنيوال(؛
ذ ال اوات الالزمة لتحسين فترص الوصتول إلتى التعلتيا بجميت  ات ا 107-7٨

 مستوياته )أرمينيا(؛
مضاعفة الجهود المبذولة من أجل اإلعمال الكامل لسياسة "التعلتيا  107-7٩

 للجمي " )بوروندي(؛
تحسين معدالت االلتحاق بالمدارس عن طريق إزالتة جميت  العقبتات  ٨0-107

 يا االبتداطي )الكونيو(؛التي تحول دون الوصول إلى التعل
مواصتتلة الجهتتود الراميتتة إلتتى إزالتتة جميتت  الحتتواجز التتتي تحتتول دون  ٨1-107

 الوصول إلى التعليا االبتداطي )إثيوبيا(؛
التيلتتب علتتى التحتتديات والقيتتود التتتي تعيتتق برنتتامج التعلتتيا االبتتتداطي  ٨2-107

بتالتعليا االبتتداطي،  المجاني، ال سيما العوامل االجتماعية التي تحد متن االلتحتاق
 ونق  المدرسين المؤهلين تأهيالا مناسباا )نيجيريا(؛

إيتتالء الولويتتة لهتتدط التوصتتل إلتتى نظتتا  تعلتتيا شتتامل ومنصتتف يتتتيا  ٨3-107
 لجمي  مواطني البلد الحصول على تعليا ابتداطي مجاني عالي الجودة ) وبا(؛

ان والفتيتات بتالتعليا القضاء على العوامل التي تحول دون تمت  الفتي ٨٤-107
 الثانوي وخف  معدل التسرب من المدارس )تر يا(؛

تعزيتتز إطتتار "برنتتامج دعتتا التعلتتيا والتتتعلا" للحتتد متتن أوجتته التفتتاوت  ٨5-107
 بين المناطق الريفية والحضرية )غينيا االستواطية(؛

وضتت  تتتدابير حمايتتة تتتتيا إعتتادة إدمتتاج المراهقتتات فتتي نظتتا  التعلتتيا  ٨6-107
 والدة )جيبوتي(؛بعد ال
مواصلة تعزيز برامجها الناجحة لتنفيذ اتفاقية حقوق الش اص ذوي  ٨7-107

 اإلعاقة )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛
وضتتتت  القتتتتوانين ذات الصتتتتلة التتتتتي تحظتتتتر التمييتتتتز فتتتتي العمتتتتل ضتتتتد  ٨٨-107

را الشتتتت اص ذوي اإلعاقتتتتة وتتتتتوفير فتتتترص الرعايتتتتة الصتتتتحية وال تتتتدمات الختتتت
 اإلعاقة )أوغندا(. لألش اص ذوي
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فتي طتور نُفتذت أصتالا أو  هتاند التتي تترا أنستوازيلوتحظى التوصيات التالية بتأييد  -10٨
 التنفيذ:

التصديق على اتفاقية القضاء على جمي  أشتكال التمييتز ضتد المترأة  1-10٨
 ) ينيا(؛
تستتتري  عمليتتتة التصتتتديق علتتتى اتفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتذيب متتتن ختتتالل  2-10٨

 )نيجيريا(؛يعية سلاتها التشر 
مستتألة المستتاواة بفيمتتا يتعلتتق ال ستتيما مواصتتلة تعزيتتز حقتتوق المتترأة،  3-10٨

 في الجر )السودان(؛
ستيما  الجنستي والهويتة الجنستية، الالميتل حظر التمييز علتى أستاس  ٤-10٨

 التمت  بالحق في الصحة )سلوفينيا(؛بفيما يتعلق 
ة والتعلتتتيا والعدالتتتة الصتتتحيإلتتتى ال تتتدمات ضتتتمان الوصتتتول  فالتتتة و  5-10٨

أو الجنستتتية ، بصتتترط النظتتتر عتتتن ميتتتولها دون تمييتتتز والعمتتتل لجميتتت  الشتتت اص
 )إسبانيا(؛الفعلية أو المتصورة  تها الجنسانيةهوي

مت   متماشتياا  جعلتهل 2008إلياء أو تعديل قانون قم  اإلرهاب لعا   6-10٨
 االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان )ألمانيا(؛

 2008لعتتتا  قتتتانون قمتتت  اإلرهتتتاب لجعتتتل اتتتوات عاجلتتتة ات تتتاذ خ 7-10٨
 دا الشمالية(.آيرلنم  الدستور )المملكة المتحدة لبرياانيا العظمى و متماشياا 

 فتتتي وقتتتس مناستتتب اا عليهتتتاردودستتتتقد  ستتتوازيلند التوصتتتيات التاليتتتة، و وستتتتدرس  -10٩
 أيلتتتتتتول/الثالثتتتتتتة والثالثتتتتتتين لمجلتتتتتتس حقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان فتتتتتتي  يتجتتتتتتاوز موعتتتتتتد التتتتتتدورة ال

 : 2016 سبتمبر
التتتي لتتا تنضتتا النظتتر فتتي التصتتديق علتتى اتفاقيتتات حقتتوق اإلنستتان  1-10٩
 ) وت ديفوار(؛بعد البلد إليها 
الملحتق بالعهتد النظر في التصديق على البروتو ول االختياري الثاني  2-10٩

إلتتى إليتتاء عقوبتتة اإلعتتدا ، الهتتادط بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية، التتدولي ال تتاص 
 )ناميبيا(؛بحكا القانون اإلعدا  ية النظر في إلياء عقوبة بي

التصتتديق علتتى البروتو تتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي  3-10٩
إلتتتتتى إليتتتتتاء عقوبتتتتتة اإلعتتتتتدا  الهتتتتتادط ال تتتتتاص بتتتتتالحقوق المدنيتتتتتة والسياستتتتتية، 

التدولي التصديق على البروتو تول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد و )أوروغواي(؛ 
 ال اص بالحقوق المدنية والسياسية )ألمانيا(؛
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التصتتديق علتتى البروتو تتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي  ٤-10٩
إلتتى إليتتاء عقوبتتة اإلعتتدا  )الجبتتل الهتتادط ال تتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية، 

 السود(؛
التتدولي  التصتتديق علتتى البروتو تتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد 5-10٩

 ال اص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلياء عقوبة اإلعدا  )بنما(؛
عقوبتتة اإلعتتدا  والتصتتديق علتتى للعمتتل برستتمي إقتترار وقتتف اختيتتاري  6-10٩

البروتو تتتول االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعهتتتد التتتدولي ال تتتاص بتتتالحقوق المدنيتتتة 
 ة والقانون )البرتيال(؛الممارسفي عقوبة اإلعدا  الهادط إلى إلياء والسياسية، 

اإلصتالحات التشتريعية والدستتورية الالزمتة إلليتاء الشروع فتي جميت   7-10٩
عقوبة اإلعدا  واالنضما  إلى البروتو ول االختياري الثاني الملحتق بالعهتد التدولي 

 ال اص بالحقوق المدنية والسياسية )المكسيك(؛
والتصتديق  طهالياتمهيداا إلعقوبة اإلعدا  لرسمي إقرار وقف اختياري  ٨-10٩

على البروتو ول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية 
 والسياسية، الهادط إلى إلياء عقوبة اإلعدا  )أستراليا(؛

التوقيتت  والتصتتديق علتتى البروتو تتول االختيتتاري التفاقيتتة القضتتاء علتتى  ٩-10٩
 يا(؛جمي  أشكال التمييز ضد المرأة )تر 

االنضتتتما  إلتتتى البروتو تتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة القضتتتاء علتتتى جميتتت   10-10٩
 أشكال التمييز ضد المرأة )توغو(؛

النظتتر فتتي التصتتديق علتتى البروتو تتولين االختيتتاريين التفاقيتتة مناهضتتة  11-10٩
اتفاقيتتة القضتتاء علتتى التمييتتز ضتتد المتترأة، واتفاقيتتة حقتتوق الافتتل علتتى التعتتذيب، و 
 )الفلبين(؛

التصتتتديق علتتتى البروتو تتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة القضتتتاء علتتتى جميتتت   12-10٩
 أشكال التمييز ضد المرأة )جنوب أفريقيا(؛

التصتتتتديق علتتتتى البروتو تتتتول االختيتتتتاري التفاقيتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتذيب  13-10٩
) ينيتتتتتا(؛ التصتتتتتتديق علتتتتتى البروتو تتتتتتول االختيتتتتتتاري التفاقيتتتتتة مناهضتتتتتتة التعتتتتتتذيب 

ى البروتو تتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة مناهضتتتة التعتتتذيب )أوروغتتتواي(؛ التصتتتديق علتتت
)هنتتتتدوراس(؛ التصتتتتديق علتتتتى البروتو تتتتول االختيتتتتاري التفاقيتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتذيب 
)غواتيمتتتتاال(؛ التصتتتتديق علتتتتى البروتو تتتتول االختيتتتتاري التفاقيتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتذيب 
)الجمهوريتتتة التشتتتيكية(؛ التصتتتديق علتتتى البروتو تتتول االختيتتتاري التفاقيتتتة مناهضتتتة 
التعذيب )جنتوب أفريقيتا(؛ التصتديق علتى البروتو تول االختيتاري التفاقيتة مناهضتة 

 التعذيب )سلوفينيا(؛
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تكثيتتتف الجهتتتود الراميتتتة إلتتتى التصتتتديق علتتتى البروتو تتتول االختيتتتاري  1٤-10٩
القاستتتتية أو المعاملتتتتة أو العقوبتتتتة التفاقيتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتذيب وغيتتتتر  متتتتن ضتتتتروب 

 (؛مركانالالإنسانية أو المهينة )الد
االنضما  إلى البروتو ول االختياري التفاقية مناهضتة التعتذيب وغيتر   15-10٩

القاستتتتتية أو الالإنستتتتتانية أو المهينتتتتتة )توغتتتتتو(؛ المعاملتتتتتة أو العقوبتتتتتة متتتتتن ضتتتتتروب 
االنضما  إلى البروتو تول االختيتاري التفاقيتة مناهضتة التعتذيب وغيتر  متن ضتروب 

 سانية أو المهينة )فرنسا(؛القاسية أو الالإنالمعاملة أو العقوبة 
النظتتتر فتتتي التصتتتديق علتتتى االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتت   16-10٩

 العمال المهاجرين وأفراد أسرها )الفلبين(؛
التصتتتتتديق علتتتتتى االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتت  العمتتتتتال  17-10٩

لحمايتتتة  المهتتتاجرين وأفتتتراد أستتترها )غواتيمتتتاال(؛ التصتتتديق علتتتى االتفاقيتتتة الدوليتتتة
حقتتتتوق جميتتتت  العمتتتتال المهتتتتاجرين وأفتتتتراد أستتتترها )أوروغتتتتواي(؛ التصتتتتديق علتتتتى 
االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتت  العمتتتتتال المهتتتتتاجرين وأفتتتتتراد أستتتتترها 
)هنتتتتدوراس(؛ التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق جميتتتت  العمتتتتال 

اقيتة الدوليتة لحمايتة المهاجرين وأفراد أسترها ) تابو فيتردي(؛ التصتديق علتى االتف
 حقوق جمي  العمال المهاجرين وأفراد أسرها )الكونيو(؛

االنضتتتتتما  إلتتتتتى االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتت  العمتتتتتال  1٨-10٩
 المهاجرين وأفراد أسرها )إندونيسيا(؛

لتتتتتى االتفاقيتتتتتة الدوليتتتتتة لحمايتتتتتة حقتتتتتوق جميتتتتت  العمتتتتتال عالتصتتتتتديق  1٩-10٩
 )سيراليون(؛نضما  إليها واالالمهاجرين وأفراد أسرها 

 طرفتتاا لتتا تصتتبا االنضتتما  إلتتى المعاهتتدات اإلقليميتتة والدوليتتة التتتي  20-10٩
، بما في ذلتك االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميت  العمتال المهتاجرين بعد فيها

وأفراد أسرها، واالتفاقية الدولية لحماية جمي  الشت اص متن االختفتاء القستري، 
 الصكوك في تشريعاتها المحلية )مدغشقر(؛أحكا  هذ  وإدراج 
لتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت  الشتتتت اص متتتتن عالتصتتتتديق  21-10٩

 )سيراليون(؛واالنضما  إليها االختفاء القسري 
مواصتتلة االنضتتما  إلتتى الصتتكوك الدوليتتة الرطيستتية لحقتتوق اإلنستتان  22-10٩

دوليتة لحمايتة جميت  الشت اص ، ال سيما االتفاقية البعد فيها التي لا تصبا طرفاا 
 من االختفاء القسري )الرجنتين(؛

التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت  الشتتتت اص متتتتن  23-10٩
 )فرنسا(؛ 2007عا  الموقعة االختفاء القسري، 
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التصتتتتديق علتتتتى االتفاقيتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتت  الشتتتت اص متتتتن  2٤-10٩
يق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتت  االختفتتاء القستتري ) تتابو فيتتردي(؛ التصتتد

 الش اص من االختفاء القسري )هندوراس(؛
االنضما  إلى االتفاقية الدولية لحماية جمي  الش اص من االختفاء  25-10٩

 القسري )نيجيريا(؛
والمعاقبتتة عليهتتا االنضتتما  إلتتى اتفاقيتتة منتت  جريمتتة اإلبتتادة الجماعيتتة  26-10٩

 )أرمينيا(؛
 1989ديق علتتتتتتتى اتفاقيتتتتتتتة الشتتتتتتتعوب الصتتتتتتتلية والقبليتتتتتتتة، التصتتتتتتت 27-10٩
 ( لمنظمة العمل الدولية )هندوراس(؛169 )رقا
 )غانا(؛قوانين الجنسية الدستور و من الحكا  التمييزية إلياء  2٨-10٩
ات اذ تدابير جديدة لوضت  حتد للممارستات الثقافيتة التتي تميتز ضتد  2٩-10٩

فيتتتتروس نقتتتت  المناعتتتتة المصتتتتابين بوالنستتتتاء والشتتتت اص ذوي اإلعاقتتتتة الطفتتتتال 
 البشرية/اإليدز )هايتي(؛

إليتتاء جميتت  الحكتتا  القانونيتتة والتنظيميتتة التتتي ال تتفتتق التعجيتتل فتتي  30-10٩
متت  اتفاقيتتة القضتتاء علتتى جميتت  أشتتكال التمييتتز ضتتد المتترأة، التتتي صتتدقس عليهتتا 

 بنشاط )فرنسا(؛رأة والتمييز ضد المالعنف مكافحة ، و 2004 سوازيلند عا 
للمبادئ الواردة في اتفاقية القضاء علتى  الوطنية وفقاا مواءمة قوانينها  31-10٩

الحتق حقوق المرأة، التي تشمل من أجل إعمال جمي  أشكال التمييز ضد المرأة 
 )بوتسوانا(؛حصول أطفالها على الجنسية الراضي والمساواة و في تملك 

يين علتى نقتل سوازيلندالقدرة جمي  المواطنين تضمن تشريعات سن  32-10٩
 )أستراليا(؛ ، بي  النظر عن جنسهاجنسيتها إلى أطفالها

فتتتتي المتتتترأة متتتتن أجتتتتل مستتتتاواة النظتتتتر فتتتتي تعتتتتديل قوانينهتتتتا المحليتتتتة  33-10٩
 )جمهورية  وريا(؛جنسيتها إلى أطفالها فيما يتعلق بنقل الحقوق م  الرجل 

لمتتتترأة بحيتتتت  تستتتتتاي  ان الدستتتتتور متتتت 44و 43تعتتتتديل المتتتتادتين  3٤-10٩
مثلهتا مثتل الرجتل، نقتل جنستتيتها إلتى أطفالهتا وإلتى زوجهتا الجنبتتي ، يةستوازيلندال

 )جيبوتي(؛
تمكتتين ال  متتن نقتتل جنستتيتها إلتتى تعتتديل قوانينهتتا الوطنيتتة لضتتمان  35-10٩

 )سيراليون(؛ أبناطها بصرط النظر عن جنسية الب
لطفتتتال المولتتتودين جبتتتاء أجانتتتب متتتن التتتذي يحتتتر  اتعتتتديل التشتتتري   36-10٩

 )هندوراس(؛الحصول على الجنسية السوازيلندية 
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 )سلوفينيا(؛سابقاا إلياء عقوبة اإلعدا ، على النحو الموصى به  37-10٩
  اوة أولى نحو   ،عقوبة اإلعدا إقرار وقف اختياري رسمي لتابيق  3٨-10٩
 )فرنسا(؛بصورة نهاطية  طهاإليا

اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدا  تمهيداا إللياطها وقف اعتماد النظر في  3٩-10٩
 )إيااليا(؛تماما 
المهق لمنتت  قتتتل النستتاء المصتتابين بتتإنشتتاء ستتجل وطنتتي لألشتت اص  ٤0-10٩

 )أوروغواي(؛المصابات بالمهق الست دا  أجسادهن في الاقوس والفتيات 
جستتتتدية تهتتتتدد ستتتتالمة النستتتتاء الحظتتتتر الممارستتتتات التقليديتتتتة التتتتتي  ٤1-10٩

 )الرجنتين(؛المصابات بالمهق تؤثر على النساء والفتيات والنفسية  تلك التي 
جتتراطا متتن الالمهق المصتتابين بتتألشتت اص تتتوفير حمايتتة أ ثتتر فعاليتتة ل ٤2-10٩

 )السنيال(؛التي ُترتكب ضدها في إطار الاقوس 
إجتتراء تحقيتتق شتتامل فتتي حتتوادث العنتتف المرتكبتتة ضتتد الشتت اص  ٤3-10٩

 ؛)سيراليون(بالمهق ومقاضاة مرتكبيها المصابين 
المهق، المصتتابات بتتتتتدابير لتتتوفير الحمايتتة للنستتاء والفتيتتات اعتمتتاد  ٤٤-10٩

ومعاقبتتة ومقاضتتاة ، نجميتت  حتتاالت العنتتف ضتتدهبفعاليتتة فتتي التحقيتتق بستتبل منهتتا 
 )سلوفينيا(؛على النحو المالطا الجناة 
 ازيل(؛التعذيب )البر ات محددة تجر  اعتماد تشريع ٤5-10٩
في مزاعا التعذيب  وفعالنزيه تجريا التعذيب وضمان إجراء تحقيق  ٤6-10٩

 )توغو(؛ومعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب 
 السجن )أنيوال(؛ظروط تحسين الرامية إلى تدابير التنفيذ  ٤7-10٩
فتتتتي جميتتتت  مرافتتتتق لجعتتتتل الظتتتتروط وفعالتتتتة تتتتتدابير مباشتتتترة ات تتتتاذ  ٤٨-10٩

قواعتتد المتتا المتحتتدة التتدنيا النموذجيتتة لمعاملتتة الستتجناء االحتجتتاز متماشتتية متت  
 ) ندا(؛
 هاالمحليتتة وتشتتريعاتقوانينهتتا ات تتاذ إجتتراءات فوريتتة لمواءمتتة جميتت   ٤٩-10٩

واعتمتتتاد المعلقتتتة متتت  اتفاقيتتتة القضتتتاء علتتتى جميتتت  أشتتتكال التمييتتتز ضتتتد المتتترأة، 
، وات تتتاذ دون إباتتتاء والعنتتتف المنزلتتتي مشتتتروع قتتتانون مكافحتتتة الجتتتراطا الجنستتتية

جميتتت  التتتتدابير الالزمتتتة إلليتتتاء الممارستتتات التقليديتتتة الضتتتارة بالنستتتاء والفتيتتتات 
 )التفيا(؛
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الجنستتاني والتفتتاوت بتتين تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إلتتى مكافحتتة العنتتف  50-10٩
بتتتتداف  متتتتن الممارستتتتات التقليديتتتتة التمييزيتتتتة الجنستتتتين فتتتتي الممارستتتتة العمليتتتتة، 

 )الجزاطر(؛
والفتيتتات، بمتتا فتتي النستتاء ضتتمان حقتتوق ترمتتي إلتتى ت تشتتريعاستتن  51-10٩

 ذلك التشريعات التي تحظر الزواج المبكر والقسري )أستراليا(؛
 )تشاد(؛ ة/أو القسريحظر الزيجات المبكرة و 52-10٩
زواج الطفتتال والتتزواج القستتري لمنتت  ات تتاذ خاتتوات قانونيتتة فعالتتة  53-10٩

 )غانا(؛
والقضتتاء التتزواج القستتري زواج الطفتتال و فعالتتة لحظتتر ات تتاذ تتتدابير  5٤-10٩

 )بنما(؛عليهما 
علتتى تضتتمن اعتمتتاد الثامنتتة عشتترة ستتناا دنيتتاا للتتزواج ات تتاذ إجتتراءات  55-10٩

 )ملديف(؛لكل من الفتيان والفتيات الصعيد الوطني 
 للفتيات )سيراليون(؛سنة  18للزواج إلى الدنيا لسن القانونية ارف   56-10٩
القستري فتي القتانون والممارستة المبكر أو حماية الفتيات من الزواج  57-10٩

 )إسبانيا(؛
)الجبتل البيلات لحظر العقاب البدني في جمي  مالطمة ات اذ تدابير  5٨-10٩

 السود(؛
يهتتتتتتا القضتتتتتتاء علالستتتتتت رة و ات تتتتتتاذ ال اتتتتتتوات الالزمتتتتتتة لمكافحتتتتتتة  5٩-10٩

 )هندوراس(؛
لجنتة ال تدمات القضتتاطية، عمتل تعتديل القتوانين واللتواطا التتي تتنظا  60-10٩

 )الواليات المتحدة المريكية(؛بُسُبل منها إلياء تحكُّا التاج في تشكيلة اللجنة 
لحقتتتوق المدنيتتتة والسياستتتية، ال ستتتيما حريتتتة التعبيتتتر ااحتتتترا  ضتتتمان  61-10٩

الصتحفيين والمتدافعين ن لتمكتيوحرية تكوين الجمعيتات، وات تاذ التتدابير الالزمتة 
 اعتتتن حقتتتوق اإلنستتتان وأعضتتتاء جميتتت  الحتتتزاب السياستتتية متتتن ممارستتتة أنشتتتاته

 بحرية )فرنسا(؛
جمي  القيتود، فتي القتانون والممارستة، التتي تحتول دون التمتت  إلياء  62-10٩

تمكينيتة بيلتة تهيلتة لحق في حرية التعبيتر وتكتوين الجمعيتات والتجمت ، و باالكامل 
االستتتتعراض التعهتتتدات التتتتي قتتتدمتها ختتتالل متتت  بمتتتا يتماشتتتى ي للمجتمتتت  المتتتدن
 )التفيا(؛السابق الدوري الشامل 
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بيلتتتتة وتهيلتتتتة  ،لحق فتتتتي حريتتتتة التعبيتتتتربتتتتاضتتتتمان التمتتتتت  دون عواطتتتتق  63-10٩
المجتمتت  المتتدني متتن ممارستتة حقهتتا فتتي منظمتتات أعضتتاء تمكينيتته ال يُمنتت  فيهتتا 

مبتتادئ الديمقراطيتتة  تماشتتى متت بمتتا يحريتتة التجمتت  الستتلمي وتكتتوين الجمعيتتات، 
متتت  االلتزامتتتات الدوليتتتة بموجتتتب العهتتتد التتتدولي ال تتتاص  أيضتتتاا ويتماشتتتى ذلتتتك )

االستتعراض التدوري الصادر خالل تعهد العن  بالحقوق المدنية والسياسية، فضالا 
 ( )هولندا(؛2011لعا  الشامل 
قتتانون إقتترار حريتتة التعبيتتر و المتعلتتق بالدستتتوري التتتا  للحكتتا التنفيتتذ  6٤-10٩
 لمعايير الدولية )البرتيال(؛اإلعال  بما يتفق م  احرية 
التتتا  التمتتت  التتتي تمنتت  والممارستتة، إليتتاء جميتت  القيتتود، فتتي القتتانون  65-10٩

العهتتتتتد التتتتتدولي ال تتتتتاص بتتتتتالحقوق المدنيتتتتتة المكفولتتتتتة بموجتتتتتب حريتتتتتة التعبيتتتتتر ب
 الدولية )أو رانيا(؛الصكوك والسياسية، وغير  من 

ليتتاء القتتوانين التتتي تقيتتد الحقتتوق المدنيتتة، بمتتا فتتي ذلتتك المرستتو  إ 66-10٩
ومكونتتتتات قتتتتانون قمتتتت  اإلرهتتتتاب، ووضتتتت  إطتتتتار تشتتتتريعي  1973الملكتتتتي لعتتتتا  

لحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجم  السلمي، بما في ذلتك 
الحتتتتتزاب السياستتتتتية ومنظمتتتتتات المجتمتتتتت  المتتتتتدني المتصتتتتتلة بتكتتتتتوين الحقتتتتتوق 

 ) ندا(؛مشار ة فيها وال
جميتت  التتتدابير الالزمتتة إلزالتتة القيتتود التتتي تحتتول دون التمتتت  اعتمتتاد  67-10٩

لحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتعتديل "قتانون قمت  اإلرهتاب" باالكامل 
التشتريعات ذات الصتتلة بمتتا يتماشتى متت  المعتتايير الدوليتتة غيتتر  متتن و  2008لعتا  

 )إيااليا(؛
المتعلقتة التشتريعات غيتر  متن و  2008لعتا  قانون اإلرهاب  إصالو 6٨-10٩

بتتالمن التتتي تتتؤثر علتتى حريتتة التعبيتتر وتكتتوين الجمعيتتات وحريتتة اإلعتتال ، بهتتدط 
ضتتمان التمتتت  الكامتتل بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية وضتتمان اتفتتاق هتتذا القتتانون 

 )المكسيك(؛وهذ  التشريعات م  المعايير الدولية 
تتتا  لحقتتوق جميتت  المتتواطنين فتتي حريتتة التجمتت  وتكتتوين االحتتترا  ال 6٩-10٩

السياستتتية لمجموعتتتات العمتتتال والمجموعتتتات الستتتماو بُستتتُبل منهتتتا الجمعيتتتات، 
للمعتايير الدوليتة لحقتوق  وفقتاا  دون تتدخل متن الحكومتة، بالتجم  سلمياا  المدنيةو 

 اإلنسان )جمهورية  وريا(؛
ارستتتة، التتتتي تحتتتول دون إزالتتتة جميتتت  القيتتتود، فتتتي القتتتانون وفتتتي المم 70-10٩

تكتتوين الجمعيتتتات لحق فتتي تكتتتوين الجمعيتتات، بمتتتا فتتي ذلتتتك بتتتاالتمتتت  الكامتتل 
مكفول بموجب العهتد التدولي حق هو و السلاة السياسية، التنافس على لغراض 
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إليتتتتتاء المرستتتتتو  الملكتتتتتي بُستتتتتُبل منهتتتتتا ال تتتتتاص بتتتتتالحقوق المدنيتتتتتة والسياستتتتتية، 
 )النرويج(؛ 1973 لعا 
القتتتتتتتوانين غيتتتتتتتر  متتتتتتتن ، و 79المتتتتتتتادة تنقتتتتتتتيا الدستتتتتتتتور، ال ستتتتتتتيما  71-10٩

تشتتكيل الحتتزاب السياستتية بأجتتل الستتماو حستتب االقتضتتاء، متتن والسياستتات، 
أشتتكال مشتتار ة المتتواطنين فتتي الحيتتاة السياستتية والعامتتة جميتت  وتشتتجي  يستتير وت

المدنيتة والسياستية ال تاص بتالحقوق بموجتب العهتد التدولي على النحو المكفول 
عهتتد التتدولي ال تتاص بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة )الجمهوريتتة وال

 التشيكية(؛
االنت ابتات وخوضها الحزاب السياسية تتيا تسجيل تشريعات سن  72-10٩

 )أستراليا(.
وسُيشتتتار إليهتتتا علتتتى هتتتذا ند ستتتوازيلولتتتا تحتتتص التوصتتتيات التتتواردة أدنتتتا  بتأييتتتد  -110

 :الساس
نظتتتتا  رومتتتتا الساستتتتي للمحكمتتتتة الجناطيتتتتة الدوليتتتتة التصتتتتديق علتتتتى  110-1

)هنتتتتدوراس(؛ التصتتتتديق علتتتتى نظتتتتا  رومتتتتا الساستتتتي للمحكمتتتتة الجناطيتتتتة الدوليتتتتة 
 )الجمهورية التشيكية(؛

التصتتتتديق علتتتتى نظتتتتا  رومتتتتا الساستتتتي للمحكمتتتتة الجناطيتتتتة الدوليتتتتة  110-2
 )قبرص(؛

وليتتتتة التصتتتتديق علتتتتى نظتتتتا  رومتتتتا الساستتتتي للمحكمتتتتة الجناطيتتتتة الد 110-3
 م  تلك المحكمة )غواتيماال(؛تا  والتعاون بشكل 

 طرفتتاا لتتا تصتتبا االنضتتما  إلتتى المعاهتتدات اإلقليميتتة والدوليتتة التتتي  ٤-110
إدراج ، بمتتا فتتي ذلتتك نظتتا  رومتتا الساستتي للمحكمتتة الجناطيتتة الدوليتتة، و بعتتد فيهتتا

 أحكا  هذ  الصكوك في تشريعاتها المحلية )مدغشقر(؛
نظتتتتا  رومتتتتا الساستتتتي للمحكمتتتتة الجناطيتتتتة الدوليتتتتة  االنضتتتتما  إلتتتتى 110-5

 )إيااليا(؛ االنضما  إلى نظا  روما الساسي للمحكمة الجناطية الدولية )فرنسا(؛
االنضتتتتما  إلتتتتى نظتتتتا  رومتتتتا الساستتتتي للمحكمتتتتة الجناطيتتتتة الدوليتتتتة  110-6

امتيتتتتازات وحصتتتتانات المحكمتتتتة الجناطيتتتتة الدوليتتتتة، ومواءمتتتتة االتفتتتتاق المتعلتتتتق بو 
فتوري التعاون بشكل  اا تتياأحكاممعهما، بُسُبل منها تضمين تشريعاتها  هااتتشريع

اإلبتتتادة الجماعيتتتة فتتتي جتتتراطا  امتتتل متتت  المحكمتتتة الجناطيتتتة الدوليتتتة، والتحقيتتتق و 
ومحا مة مرتكبيهتا أمتا  محا مهتا الوطنيتة والجراطا ضد اإلنسانية وجراطا الحرب 

 )هولندا(؛محا مة فعلية 
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 طمة إلى جمي  اإلجراءات ال اصة )غانا(؛دعوة داتوجيه  110-7
لألمتتا المتحتتدة التابعتتة توجيتته دعتتوة داطمتتة إلتتى اإلجتتراءات ال اصتتة  ٨-110

 ) ينيا(؛
اإلجتتتراءات فتتتي إطتتتار توجيتتته دعتتتوة داطمتتتة إلتتتى المكلفتتتين بواليتتتات  ٩-110

 لمجلس حقوق اإلنسان )جمهورية  وريا(؛التابعة ال اصة 
ي  المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات توجيه دعوة داطمة إلى جم 110-10

 ال اصة )التفيا(؛
لمجلتتس حقتتوق التابعتتة دعتتوة داطمتتة إلتتى اإلجتتراءات ال اصتتة توجيتته  110-11

 اإلنسان )مدغشقر(؛
 اإلجراءات ال اصة )تشاد(؛في إطار التعاون م  المكلفين بواليات  110-12
 )سلوفينيا(؛تجريا العالقات الجنسية المثلية إلياء  110-13
ضتتد المتتدافعين عتتن حقتتوق المرفوعتتة ستتحب جميتت  التتتها الجناطيتتة  110-1٤

قتتتتانون قمتتتت  اإلرهتتتتاب منهتتتتا اإلنستتتتان والمعارضتتتتين السياستتتتيين بموجتتتتب قتتتتوانين 
التعتديالت المقترحتتة تماشتي المنيتة، وضتمان وغيتر  متن التشتريعات  2008 لعتا 

 اإلنسان )النرويج(.لمعايير الدولية لحقوق القوانين م  اعلى هذ  
موقتتتف تعبتتتر عتتتن جميتتت  االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة فتتتي هتتتذا التقريتتتر  -111

أن يُفهتتتا أنهتتتا ينبيتتتي ال و  موضتتوع االستتتتعراض.و/أو الدولتتتة التتتتي قتتتدمتها  )التتتدول( الدولتتة
 تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
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