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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حق ددوإل اانس ددا  1/5دورت ددخل اسامس ددة والعش درين ن الفد د ة م ددن  2إىل  13أيار/م ددايو . 2016
واستُعرضد د احلال ددة ن س ددان فنس ددن وج ددزر غرين ددادين ن اجللس ددة الثاني ددة املعق ددودة ن  2أي ددار/
م ددايو  .2016وكاند د املمثل ددة الدائم ددة لس ددان فنس ددن وج ددزر غرين ددادين ل ددد األم ددم املتح دددة
السيدة إينغا روندا كينغ ترأس وفد بلدها .واعتمد الفريق العامال التقرير املتعلق بسدان فنسدن
وجزر غرينادين ن جلستخل الثامنة املعقودة ن  6أيار/مايو . 2016
 -2ون  12ك د ددانو الثاي/ين د دداير  2016اخت د ددار ل د د حق د ددوإل اانس د ددا فري د ددق املق د ددررين
الت دداي (اجملموع ددة الثةثي ددةري لتيس د اس ددتعراض احلال ددة ن س ددان فنس ددن وج ددزر غرين ددادين لتفي ددا
واملكسيك ومنغوليا.
 -3وعمدةا ب حكدام الفقدرة  15مدن مرفدق قدرار لد حقدوإل اانسدا  1/5والفقدرة  5مددن
مرفق قدرار اجمللد  21/16صددرت الوثدائق التاليدة ألغدراض اسدتعراض احلالدة ن سدان فنسدن
وجزر غرينادين
(أري

تقرير وطا/عرض كتا ي مقدم وفق ا للفقرة (15أري ( A/HRC/WG.6/25/VCT/1
ري؛

(بري جتميع للمعلومات أعدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا وفقد ا
للفقرة (15بري ( A/HRC/WG.6/25/VCT/2
ري؛
(جري مد د ددوجز أعدتد د ددخل املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوإل اانسد د ددا وفق د د د ا للفقد د ددرة (15جري
( A/HRC/WG.6/25/VCT/3
ري.
 -4وأُحيل إىل سدان فنسدن وجدزر غريندادين عدن طريدق اجملموعدة الثةثيدة قائمدة أسد لة
أع دددلا س ددلف ا إس ددبانيا وس ددلوفينيا ولي تنش ددتاين واملكس دديك واململك ددة املتح دددة ل ي اني ددا الع مد د
وآيرلندا الشمالية .وميكدن الطدةع علد هده األسد لة علد الشدبكة اسارجيدة لعمليدة السدتعراض
الدددورج الشددامال(1ري .ويددرد ن الفددرع األول  -بدداء أدنددا مددوجز ل سد لة ااضددافية الدديت طرحثددا أثندداء
احلوار كال من أوروغواج وجامايكا واجلبال األسود وكوستاريكا.

__________

(1ري
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أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشار الوفد إىل أ سان فنسن وجزر غرينادين تت لع إىل املشاركة مع اجملتمدع الددوي
أثندداء عمليددة السددتعراض .وأعددرب عددن األمددال ن استحضددار إدراك أمشددال للتحددديات العمليددة الدديت
تواجخل الدول اجلزرية الصغ ة النامية فيما يتعلق بالوفاء بالتزامالا ن ال حقوإل اانسا .
 -6وس ددان فنس ددن وج ددزر غرين ددادين دول ددة بات ن ددام دميقراطد د برمل دداي يتس ددم بالتعددي ددة
ويشددمال اجلميددع دو اسددتثناء .وأكثددر مددن  60ن املائددة مددن املناصددب العليددا ن احلكومددة تشددغلثا
النساء .وهناك صحافة حرة نش ة من ضمنثا ثةث صحف مستقلة تُنشر أسبوعي ا.
 -٧وقد أعدت سان فنسن وجزر غرينادين تقريرها لتقدميخل إىل الدورة الثانية لةسدتعراض
الدورج الشامال بناءا عل مشاورات تمعية ومشاورات أُجري ب سلوب موعات ال كيز.
 -٨وقددد سددع مندده السددتعراض السددابق إىل النثددوض سقددوإل اانسددا تدددر يا مددن خددةل
تعزيز ااطار القانوي التشريع واملؤسس للدولة.

 -٩وق ددد اعتم دددت س ددان فنس ددن وج ددزر غرين ددادين دس ددتورها احل دداي اس ددتنادا إىل الدس ددتور
ال ي دداي وك ددا بل ددك ن وق د د اس ددتقةيا .ويض ددمن الدس ددتور اي ددة احل ددق ن احلي دداة واحلري ددة
الش صددية وحريددة الوجدددا والتعب د وتكددوين اجلمعيددات والتنقددال .وهددو يددوفر احلمايددة مددن الددرإل
والتعهيب واملعاملة الةإنسانية والتجريدد مدن امللكيدة والتفتدي أو القتحدام التعسدف والتمييدز
عل د أسدداس نددوع اجلددن أو العددرإل أو املددوطن األصددل أو ا راء السياسددية أو اللددو أو العقيدددة
ويكفال احلماية القانونية ا ن بلك احلق ن حماكمة عادلة واف اض ال اءة.
 -10ون عام  200٩قام احلكومة بالتعاو مدع أصدحاب املصدلحة علد الصدعيد احمللد
ون الشتات حاولة لإلصةح الدستورج من خةل إجراء استفتاء لكن هه احملاولدة تكلدال
بالنجدداح .ومشل د ااصددةحات املق حددة إنشدداء مفوضددية حلقددوإل اانسددا وتعي د أم د للم ددا
فضدةا عددن العديددد مددن البتكددارات ن دداي احلوكمددة وحقددوإل اانسددا  .و يكددن إنشدداء مؤسسددة
وطنية معنية سقوإل اانسا موضوع مشاورات وطنية إل ن سياإل ااصةح الدستورج.
 -11وقددد ص د سدق سددان فنسددن وجددزر غرينددادين عل د عدددة معاهدددات دوليددة رئيسددية حلقددوإل
اانسا منه الستعراض السابق .ون أثناء الددورة احلاديدة والثةثد جمللد حقدوإل اانسدا عدرض
وفد سان فنسن وجزر غرينادين املةمح األساسية ملا يعتزمخل البلد من إنشاء آليدة وطنيدة لإلبدة
واملتابعة .وأعرب الوفد عن سرور أل يبلِّدغ بد لد الدو راء ين در حاليدا ن املقد ح وبكدر أ مدن
املنت ددر أ يواف دق عليددخل ن القريددب العاجددال .وسددوع يتمثددال عمددال ا ليددة ن مراجعددة مددد المتثددال
لةلتزامددات التعاهديددة القائمددة والتعجيددال هبددها المتثددال .وبااضددافة إىل بلددك كددرر الوفددد مددا أبدتددخل
الدول األخر األعضاء ن اجلماعة الكاريبية أمام ل حقوإل اانسا من رغبة ن أ يتداح هبدها
يد من الدعم املصاحب ن اي املساعدة التقنية وبناء القدرات.
اسصوص املز ُ
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 -12وأش ددارت س ددان فنس ددن وج ددزر غرين ددادين إىل أن ددخل يتعد د عليث ددا بوص ددفثا دول ددة بات
سدديادة أ تقددوم سمايددة الف ددات األشددد ضددعفا وعددو ا مددن ب د سددكااا ن حدددود امل دوارد القائمددة
واملتاحددة .وقددد اسددتحدث العديددد مددن التددداب التشدريعية والسياسدداتية الدديت تعكد تفكد ا مت لعدا
ل مددام علد النحددو الددهج ُعددرض إمجالددخل ن تقريرهددا الددوطا .وباملثددال فثمددة مسددؤولية إضددافية ن
إطددار اجملموعددات دو ااقليميددة كاجلماعددة الكاريبيددة ومن مددة دول شددرإل البحددر الكدداري قوامثددا
السع حنو املواءمة ب القوان حىت يكو باامكا حتقيق مستو أفضال من التكامال والتعاو
ااقليمي  .ومع بلك فقد أع سان فنسن وجزر غرينادين األولوية لسن ثةثة تشدريعات
جدي د دددة وه د د ق د ددانو مكافح د ددة العن د ددف املن د ددزي لع د ددام  2015وق د ددانو رعاي د ددة ال ف د ددال والتب د ددا
لع ددام  2010وق ددانو وض ددع ال ف د دال لع ددام  2011وهد د تش د دريعات ل دددع إىل تعزي ددز ااط ددار
القانوي حلقوإل اانسا عل الصعيد احملل .
 -13وقددد ش د سكال التصددديق عل د اتفاقيددة القضدداء عل د مجيددع أشددكال التمييددز ضددد امل درأة والمتثددال
ملنثاج عمال بيج من جانب احلكومدات الديت تتد لف منثدا من مدة دول شدرإل البحدر الكداري جتديددا
للتزام تلك احلكومات بالسع حنو است صال العندف ضدد املدرأة .وميثدال قدانو مكافحدة العندف املندزي
الهج أقرتخل سان فنسن وجزر غرينادين ن أيار/مايو  2015م ثرا من م اهر هها السع .
 -14ون  1٩نيسا /أبريال  2016د سشن سان فنسن وجزر غرينادين إطارا للسياسات
الوطني ددة حلماي ددة ال ف ددال بالتع دداو م ددع من م ددة األم ددم املتح دددة لل فول ددة (اليونيس دديفري .وأنشد د ت
احلكومة أيض ا شعبة خمتصة علد وجدخل احلصدر سمايدة وإعدادة ت هيدال األطفدال .ون منحد اثدال
تُبددهل اجلثددود اعددام عدددد مددن التعددديةت ال فيفددة عل د التش دريعات القائمددة ولسددتكمال حتقيددق
املواءمددة بينثددا .وأُقد َّدر أيضدا مندده وقد قريددب إنشدداء اللجنددة الوطنيددة حلقددوإل ال فددال وبلددك هبدددع
تن يم عمال األجثزة الوطنية املعنية سماية األطفال عل الصعيد الوطا .وقام سان فنسدن
وجزر غرينادين عل النحو املشار إليدخل ن تقريرهدا الدوطا با داب سلسدلة مدن التدداب الراميدة إىل
رصدد جثدود رعايدة األحدداث اجلداحن وااشدراع علد هده اجلثدود .ومدن املقدرر أ يُعدرض علد
دار التشدريع والسياسدات املتعلدق بقضداء ال فدال للن در فيدخل وهدو إطدار يبتغد تددوف
ال ملدا قريبدا إط ُ
طرائق لتحويال املسار ولةحتجا تتسم بالرحابة وتعتمد عل است دام املمارسات ااصةحية.
 -15وتواصال سان فنسن وجزر غرينادين أيضدا العمدال علد تعزيدز إطدار سياسدالا الوطنيدة
املتعلددق كافحددة العنددف القددائم عل د نددوع اجلددن  .وترِّكددز لددة متواصددلة ملناهضددة للعنددف جددر
إطةقثا ن عام  2014عل يادة وع األطفال واجملتمعات احمللية بقضدايا العندف القدائم علد
نددوع اجل دن  .وقددد أنشددج برندداما دعددم الضددحايا مددن أجددال تددوف الدددعم النفس د  -الجتمدداع
والجتماع  -القتصادج للضحايا.
 -16ويواص ددال البل ددد تنفي دده سياس ددات تقدمي ددة ترمد د إىل حتسد د وض ددما املس ددتو املعيشد د
املناس ددب للجمي ددع وبل ددك علد د النح ددو املبد د س ن تقري ددر ال ددوطا .وه ددو مس ددتمر ن دع ددم التعل دديم
والصحة ا ن بلك خدمات الصحة اجلنسية وااجنابية.

GE.16-11831

5

A/HRC/33/5

 -1٧ويواصال البلد أيض ا مساعيخل اجلاهدة حنو القضاء عام ا عل اجلوع وعل نقص التغهية.
 -1٨وعل الرغم من التحديات املالية النامجدة عدن ا ثدار املددمرة للفيضدانات والعواصدف الديت
حدددث خددةل السددنوات اسم د املاضددية وعددن األ مددة القتصددادية العامليددة ف د سددان فنسددن
وجزر غرينادين ترفض أ حيال بينثدا وبد السدع إىل بدهل قصداراها لكد تكفدال أ يتمتدع مجيدع
مواطنيثددا سقددوقثم وحريددالم األساسددية وأ يعيشدوا ن تمددع منصددف وعددادل ولكد حتقددق املزيددد
من التنمية الجتماعية والقتصادية.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -1٩أدىل  46وفدددا ببيانددات خددةل جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددةل جلسددة
التحدداور ن الفددرع الثدداي مددن هددها التقريددر .وتُنشددر مجيددع البيانددات اس يددة مل دداخةت الوفددود مددىت
أتيح د عل د الشددبكة اسارجيددة جملل د حقددوإل اانسددا (2ري عل د أ ي ددابق بينثددا وب د صدديغة
(3ري
إلقائثا املسجلة ن حمفوظات البث الشبك ل مم املتحدة .
 -20أقرت مجثورية فنزوية البوليفارية بد سدان فنسدن وجدزر غريندادين قدد أحدر ت تقددما
ن إدماج املن ور اجلنساي ن الت الصحة والتعليم والزراعة واسدمات الجتماعية.
 -21ورحبد اجلزائددر ددا حدددث مددن حتسددن مندده السددتعراض األول ن ددال مكافحددة العنددف
املن ددزي والتميي ددز ض ددد امل درأة وبالت ددداب الرامي ددة إىل ض ددما أ يك ددو اللتح دداإل بالن ددام التعليم د
العموم متاح ا ل ش اص بوج الحتياجات اساصة.
 -22وأشددادت األرجنت د بسددان فنسددن وجددزر غرينددادين ملددا أحر تددخل مددن تقدددم ن مكافحددة
العنف املنزي .وب سكرت ب آخر حكم بااعدام يصدر سدق أحدد األشد اص ن هده اجلدزر كدا
ن عام .1٩٩3
 -23وأثن أس اليا عل سان فنسن وجزر غرينادين لنضمامثا إىل طائفة مدن الصدكوك
الدولي ددة حلق ددوإل اانس ددا ولفتتاحث ددا س ددجن ب ددال إي ددال .وقالد د إ القل ددق ل يد دزال يس دداورها إ اء
األوضدداع السددائدة ن السددجن القدددن ن كينغسددتاو  .وأعرب د عددن أسددفثا لعدددم التصدددج عل د
النحددو املناسددب للعنددف والتمييددز ضددد املثليددات واملثلي د ومزدوج د امليددال اجلنس د ومغددايرج ايويددة
اجلنسانية وحامل صفات اجلنس .
__________

(2ري

(3ري

ميكد د ددن الطد د ددةع عليثد د ددا عل د د د الشد د ددبكة اسارجيد د ددة لةسد د ددتعراض الد د دددورج الشد د ددامال عل د د د العن د د دوا االك د د د وي التد د دداي
.https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/25session/StVincentandtheGrenadines/Pages/default.aspx
ميك د د ددن الطد د د ددةع عل د د د د حمفوظد د د ددات البد د د ددث الشد د د ددبك ل م د د ددم املتحد د د دددة عل د د د د العن د د د دوا االك د د د د وي التد د د دداي
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/25thupr/watch/st-vincent-and-the-grenadines-review-25th-session-of-universal-periodic-

.review/4875358776001
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 -24ورأت جزر البثاما أ من اجلدير بالهكر اجلثود املبهولة لضدما احلدق ن التعلديم وسدن
تش دريع بش د مكافحددة العنددف املنددزي وإدراج التدددريب ن ددال حقددوإل اانسددا ضددمن املددنثا
الدراس د د لق د دوات الش ددرطة وتش ددييد مرف ددق إص ددةح جدي ددد يتواف ددق م ددع قواع ددد األم ددم املتح دددة
النموبجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسو مانديةري وإع اء األولوية للقضاء عل الفقر.
 -25وهن د د ت برب ددادوس س ددان فنس ددن وج ددزر غرين ددادين عل د د اعتماده ددا تش د دريعات بش د د
مكافحددة العنددف املنددزي وبش د رعايددة األطفددال وتبنسدديثم .وحثتثددا عل د أ تنشددج مؤسسددة وطنيددة
حلقوإل اانسا .
 -26وأشادت ال ا يدال بسدان فنسدن وجدزر غريندادين للجثدود الديت تبدهيا حلمايدة األجاندب
واملواطن من الجتار بالبشر والستغةل اجلنس ولتدريب املسؤول ن أجثدزة الشدرطة وايجدرة
والعمال فيما يتعلق هبه املس لة .وشجع ال ا يال سدان فنسد وجدزر غريندادين علد أ تلغد
عقوبة ااعدام رمسيا.
 -2٧وأثن كندا عل سان فنسن وجزر غرينادين لسنثا قانو مكافحة العنف املندزي ن
عام  2015وشجعتثا عل تنفيه أحكام هها القانو تنفيها كامةا وعاجةا.
 -2٨ورحبد شدديل باعتمدداد قدوان بشد مكافحددة العنددف املنددزي ورعايددة األطفددال وتبنسدديثم
وبتنفيده خ دة احلدد مددن الفقدر وبتددريب املسدؤول العمددومي ن دال حقدوإل اانسدا  .ونوهد
أيض ا باس وات اليت ا خ هت انشاء آلية لإلبة والرصد.
 -2٩وشددددت كولومبيددا عل د الت دزام سددان فنسددن وجددزر غرينددادين باملض د قدددما ن تنفيدده
التوصيات اليت تلقتثا ن أثناء اجلولدة األوىل ول سديما التدداب املت دهة ن دال حقدوإل األطفدال
وخ ة العمال الوطنية بش العنف القائم عل نوع اجلن .
 -30ولحد الكونغددو أ سددان فنسددن وجددزر غرينددادين ليسد بعددد طرفد ا ن ال وتوكددولت
الختيارية للعثد الدوي اساص باحلقوإل القتصادية والجتماعية والثقافية ولتفاقية القضداء علد
مجيع أشكال التمييز ضدد املدرأة ولتفاقيدة حقدوإل ال فدال .ورأ أندخل ينبغد علد اجملتمدع الددوي أ
يوفر يها البلد مساعدة تقنية ن ال حقوإل اانسا .
 -31وأعربد كوسددتاريكا عددن قلقثددا إ اء عدددم وجددود هي ددة انت ابيددة مسددتقلة والددنقص ن عثيددال
املرأة ن املناصب اليت تُشغال بالنت اب والت خر ن تقدن التقارير إىل هي ات املعاهددات .وسد ل
عما إبا كا من احملتمال أ تُلغ عقوبة ااعدام من التشريع الوطا ن املستقبال القريب.

 -32وأثند د كوب ددا علد د س ددان فنس ددن وج ددزر غرين ددادين لس ددنثا تشد دريعات للتص دددج للعن ددف
ضددد امل درأة وللسياسددات الدديت تتبناهددا ن ددال ااسددكا  .وأقددرت بالتحددديات الدديت تواجثثددا الدددول
اجلزريددة الصددغ ة الناميددة ورأت أ مددن الضددرورج أ يقددوم اجملتمددع الدددوي بتددوف أج مسدداعدة ي لبثددا
هها البلد.
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 -33وأق د ددرت ال د دددام رك بالتق د دددم ال د ددهج أحر ت د ددخل س د ددان فنس د ددن وج د ددزر غرين د ددادين ن د ددال
اية وتعزيز حقوإل اانسا منه الستعراض األول .وشجع البلد عل الستفادة من اسد ات
الدديت توفرهددا هي ددات معاهدددات حقددوإل اانسددا مددن خددةل يددادة ال كيددز عل د تقدددن التقددارير إىل
اللجا امل تصة.
 -34وأقددرت إكدوادور باألولويددة املع دداة للقضدداء علد الفقددر .ورحب د بدداجلثود املبهولددة لتنفيدده
خ ة العمال الوطنية ملكافحدة العندف القدائم علد ندوع اجلدن والديت تدوفر ضدمانات أكد متمثلدة
ن التداب املؤقتة حلماية الضحايا.
 -35وأثن د مص ددر عل د الس د اتيجية الرامي ددة إىل القض دداء عل د التمييددز ض ددد امل درأة واعتم دداد
القدانو املتعلددق كافحدة العنددف املنددزي واجلثدود املبهولددة لتيسد النت دام ن التعلدديم ن املسددتوي
البتدائ والثانوج .وشجع سان فنسن وجزر غرينادين عل تعزيز ااطار التشدريع املتعلدق
سقوإل اانسا .
 -36ورحبد فرنسددا بالهتمددام الددهج توليددخل سددان فنسددن وجددزر غرينددادين حلقددوإل اانسددا
ودع د السددل ات إىل مواصددلة خ وال دا ااصددةحية مددن أجددال ضددما الح د ام الكامددال حلقددوإل
اانسا ن هها البلد.
 -3٧وأثن أملانيا عل سان فنسن وجزر غرينادين ملا حققتخل من إجنا ات ول سيما فيما
يتعلق بتعزيز اية حقوإل املرأة وال فال وشجعتثا عل مواصلة بهل اجلثد ن تلك اجملالت.
 -3٨ونوه غانا باعتمداد قدانو مكافحدة العندف املندزي وخ دة العمدال الوطنيدة ااداء العندف
القددائم عل د نددوع اجلددن فض دةا عددن إنشدداء اللجنددة الوطنيددة حلقددوإل ال فددال .ولكنثددا أعرب د عددن
استمرار قلقثا إ اء التقارير اليت تفيد باستعمال العنف ضد النساء والفتيات  .
 -3٩ونوه اليونا بالتقدم احملر ن ال مكافحة العنف املنزي ا ن بلك اعتماد قدانو
وسع ن اإل تعريف العنف املنزي وعز آليات اية ال فال.
مكافحة العنف املنزي الهج س

 -40ولح غواتيمال مع الرتياح اعتمداد القدانو اجلديدد املتعلدق كافحدة العندف املندزي
لكنث ددا أعربد د ع ددن اس ددتمرار قلقث ددا أل التشد دريع د سدرم التح ددري اجلنسد د ن مجي ددع اجمل ددالت.
وأشارت إىل أنخل ينبغ ا اب خ وات لعتماد تشريعات تستثدع الضما الكامال ملبدأ املساواة
ب اجلنس .

 -41ونوه د هدداييت بالتقدددم احملددر بش د احلددد مددن العنددف القددائم عل د نددوع اجلددن وحتس د
ظروع الحتجا وضما فرص احلصول عل السكن الةئق.
 -42ونوه هندوراس باعتماد قانو مكافحدة العندف املندزي وبداجلثود الراميدة إىل أ يكدو
اللتحدداإل بددالتعليم البتدددائ والثددانوج متاح دا للجميددع وتلددك الراميددة إىل ضددما التنددوع الثقددان
و اية ال اث الثقان.

8

GE.16-11831

A/HRC/33/5

 -43وردا علد التعليقددات أعدرب الوفددد عدن امتنانددخل للمسدداعدة اامائيدة الدديت تلقاهدا بلددد مددن
كوبددا ومجثوريددة فنددزوية البوليفاريددة .وأشددار بصددفة خاصددة إىل املسدداعدة املقدمددة مددن كوبددا ن ددال
الرعاية الصحية؛ فقد أعاند كوبدا البلدد علد إنشداء مستشدف وأعارتدخل أطبداء و رضد ووفدرت
التدددريب وخدددمات طددب العيددو  .وقددد سددا أيض د ا كددال مددن كوبددا ومجثوريددة فنددزوية البوليفاريددة
مسددا ة كد ن تشددييد امل ددار الدددوي الددهج سدديجرج افتتاحددخل قريبد ا كمددا سددا تا ن جندداح الثددورة
التعليمية ن البلد.
 -44وفيمددا ددص العةقددات املثليددة أشددار الوفددد إىل أ األحكددام املتعلقددة هبدده املسد لة قائمددة
منه وق بعيد وإىل أاا أحكام نابعة من مبادئ سلوكية حت بدعم شدع كاسدح ن صدفوع
اجملتمع املسيح ن البلد وهو تمع يعتنق القيم اليثودية  -املسيحية ن السدياإل الكداري  .بيدد
أ الوف ددد أق ددر بد د ه دده الق دديم تش ددثد تغد د ات ن الوقد د احلاض ددر وب دداألخص بد د ف ددات مد دن
الشباب وبلك إىل حد كب نتيجة ت ث ات ورادة من اسارج .واملسد لة ت دال بالتداي حمدةا اعدادة
الن ر بصدفة دائمدة .غد أندخل يتعد أ تراعد مجيدع احلساسديات الوطنيدة ن سدياإل الن دام القيمد
السددائد .ومددن األ يددة كددا أ يةح د أنددخل حيدددث أ تعددرض أحددد للسددجن يددها السددبب.
وختامد ا ل توجددد ن الوقد احلدداي قابليددة شددعبية أو تشدريعية ملراجعددة أج مددن القدوان الدديت حت ددر
العةقات اجلنسية ب بالغ م اض .
 -45ون معددرض ااشددارة إىل التعليقددات الدديت أدىل هبددا أحددد الوفددود بش د احلاجددة إىل إنفدداب
تشريع حلماية املثليات واملثلي ومزدوج امليال اجلنس ومغايرج ايوية اجلنسانية وحدامل صدفات
اجلنس مدن العندف أكدد الوفدد علد أ احلمايدة مدن العندف مكفولدة جلميدع املدواطن ن سدان
فنسن وجزر غرينادين ومضمونة وجب الدستور والقوان اجلنائية القائمة.
 -46وفيمددا يتعلددق بعقوبددة ااعدددام ومددا أوص د بددخل مددن وقددف للعمددال هب دا أشددار الوفددد إىل أنددخل
سيكو من الصعب ت ييد هها الوقف حاليا .فالدستور يكرس دستورية عقوبة ااعدام وشرعيتثا
ن السددياإل اسدداص بسددان فنسددن وجددزر غرينددادين .ويشددكال ااعدددام حكمد ا ت كدددت قانونيتددخل
وأعيدد ت كيددها وأُقدرت مدن جاندب مدا ل حيصد عدددا مدن حمداكم السدت ناع علد مدر السددن
ومن ضمنثا  -وعل رأسثا  -اللجنة القضائية ال ي انيدة للمجلد امللكد اسداص .وهدو عقوبدة
حت د د بت يي ددد األغلبي ددة الس دداحقة م ددن املد دواطن علد د حن ددو م ددا ت دددل علي ددخل اس ددت ةعات الد درأج
واملشدداورات العامددة والبيانددات الصددادرة عددن األحدزاب السياسددية سدواء احلدداكم منثددا أو املعددارض.
ويقتصددر هددها احلكددم عل د حددالت اجل درائم األشددد خ ددورة الدديت تُرتكددب ن البلددد وحددىت ن هدده
احلدالت ف نددخل ندادرا مددا يُنفده .بيددد أندخل عنصددر سددا ظر مدن عناصددر املن ومدة القانونيددة يدها البلددد علد
النح ددو ال ددهج يكرس ددخل ق ددانو العقوب ددات ويص ددونخل الدس ددتور .وأش ددار الوف ددد أيضد دا إىل أ الق ددانو
األنكلوسكس ددوي ق ددد ش د سكال احلال ددة الراهن ددة لعقوب ددة ااع دددام ن البل ددد .وق ددد بك ددر اجملل د امللكد د
اس دداص أن ددخل إبا م ددرت أكث ددر م ددن ك د س ددنوات عل د احملك ددوم علي ددخل بااع دددام وه ددو ينت ددر تنفي دده
العقوبة وجب فيف احلكم إىل السجن املؤبد .ويكاد يكو من املستحيال إعام الن ر ن مجيع
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ال عددو الدديت ترفددع إىل احملدداكم العليددا ددا فيثددا ايي ددات الدوليددة ن غضددو كد سددنوات .وعلد
هها النحو فد األشد اص احملكدوم علديثم بااعددام هدم ن حقيقدة األمدر مدن الناحيدة العمليدة
حمكددوم علدديثم بالسددجن املؤبددد .وبااضددافة إىل بلددك أكدددت حمكمددة السددت ناع باحملكمددة العليددا
لشرإل الكاري واللجنة القضائية للمجل امللك اساص وهد حمكمدة السدت ناع النثائيدة أندخل
ل ميكن اللجوء إىل عقوبة ااعدام إل ن احلالت اليت ميكن وصفثا ب اا األشدد بشداعة .وأشدار
الوفد أيضا إىل أ أحدا يعدم منه عام .1٩٩3
 -4٧وفيمددا يتعلددق بالتعليقددات الدديت أُدي هب دا صخص ددوص التعددديةت عل د ن ددام رومددا األساس د
للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة بش د جرميددة العدددوا وصخصددوص الت د خر ن الوفدداء باللتزامددات املتعلقددة
بتقدددن التقددارير أشددار الوفددد إىل أ حمدوديددة طاقددة العمددال تشددكال ل سددف عقبددة رئيسددية بالنسددبة
لبلددد صددغ  .وإدراك د ا مددن احلكومددة للحاجددة املاسددة إىل يددادة نتاجثددا التش دريع فقددد قام د مددؤخرا
بتقددن التمويددال الددة م ل ددالب اعدام تدددريب علد صددو التشدريعات علد مسددتو املاجسددت  .ومددن
املؤمددال أ تسدداعد تلددك الزيددادة ن طاقددة العمددال علد تصددديق سددان فنسددن وجددزر غرينددادين علد
التفاقات الدولية بسرعة أك  .ومع بلك ف سان فنسن وجزر غرينادين قد كفل أ درج
ب ريقة عملية تنفيه اللتزامات املتعلقة سقوإل اانسا الواردة ن خمتلف املعاهدات الدولية.
 -4٨وفيما يتعلق بالعقوبة البدنية أشار الوفد إىل املعلومات الدواردة ن الفقدرة  3٨مدن تقريدر
الدوطا .فقدد ا ددهت سدان فنسددن وجدزر غرينددادين خ دوات لدددع إىل احلدد مددن الصدرامة الدديت
ت ب ددق هب ددا العقوب ددة البدني ددة ن إط ددار الن ددام املدرسد د وبل ددك م ددن خ ددةل ق ددانو التعل دديم املع دددل
لعام  200٩والهج ل و قتضدا ت بيدق العقوبدة علد ال الدب إل مدن جاندب نداظر املدرسدة
أو م دددرس أول .واقد د ُ ح أيضد دا إدخ ددال تع ددديال علد د مش ددروع ق ددانو قض دداء ال ف ددال وه ددو يتن دداول
أشكالا بديلة من العقوبة واملكافآت باست دام املمارسات ااصدةحية وحتويدال املسدار ل حدداث
اسارج عن القانو .
 -4٩ورحب د إندونيسدديا بالتقدددم الددهج أُحددر مندده السددتعراض األول .ونوه د ب د س ددان
فنسددن وجددزر غرينددادين بددرغم مددا تواجثددخل م دن حتددديات ماليددة تواصددال ا دداب التددداب الراميددة إىل
النثوض بالضما الجتماع والتعليم ومعاي الرعاية الصحية.
 -50وأثند د إي الي ددا علد د س ددان فنس ددن وج ددزر غرين ددادين للتزامث ددا سماي ددة حق ددوإل املد درأة
وال فال ا ن بلك اعتماد قانو رعاية ال فال والتبا وقانو مكافحة العنف املنزي.
 -51وتسدداءل جامايكددا عددن آراء الوفددد بشد الشدداغال الددهج أثارتدخل املقددررة اساصدة ن ددال
احلقوإل الثقافية ومفاد أ ما يؤلَّف من الكتب الدراسية عل صعيد من قة الكاري يزل يع
عن "من ور أورو ي" ول يعك بالقدر الكان التاريخ اساص بسان فنسن وجزر غرينادين.
 -52وأشد ددارت ماليزيد ددا إىل الت د دزام سد ددان فنسد ددن وجد ددزر غريند ددادين بتحس د د حالد ددة حقد ددوإل
اانسا وإىل العقبات والتحديات اليت تواجخل هها البلد.

10

GE.16-11831

A/HRC/33/5

 -53ورحب ملديف باجلثود اليت يبهيا البلد لتنفيه التوصديات الديت انتثد إليثدا السدتعراض
األول برغم التحديات اليت تواجثخل بوصفخل دولة جزرية صدغ ة ناميدة .وحثد البلدد علد مواصدلة
مساعيخل للتماس الدعم التقا من األمم املتحدة ومن اجملتمع الدوي.
 -54ورحب د املكسدديك باعتمدداد قددانو مكافحددة العنددف املنددزي وخ ددة عمددال اادداء العنددف
القائم عل نوع اجلن  .كما رحب باجلثود الرامية إىل تعميم مراعاة املن ور اجلنساي ن خمتلدف
اجملالت وب نشاء جلنة وطنية حلماية األطفال.
 -55وسلط اجلبدال األسدود الضدوء علد ااجندا ات الديت حتققد ن دال احلدد مدن اجلدوع ومدن
نقص التغهية .وس ل عن ااجدراءات الديت ا ُ دهت انشداء بدراما إعدادة الت هيدال وخددمات الددعم
لضحايا الجتار بالبشر فضةا عن حماكمة اجلناة ومعاقبتثم.
 -56ولحد املغددرب بارتيدداح انضددمام سددان فنسددن وجددزر غرينددادين إىل املعاهدددات الدوليددة
حلقوإل اانسا خةل السنوات الس املاضية .ورحب باجلثود اليت يبهيا البلدد مدن أجدال ايدة
حقوإل األطفال ومكافحة العنف املنزي.
 -5٧ورحب د ناميبيددا باعتمدداد قددانو مكافحددة العنددف املنددزي وخ ددة العمددال الوطنيددة ملواجثددة
العنددف القددائم عل د نددوع اجلددن  .وأعرب د عددن سددرورها ملةح ددة أ عقوبددة ااعدددام تُنفدده ن
سان فنسن وجزر غرينادين منه عام .1٩٩3
 -5٨ورحب هولندا باجلثود اليت تبهيا سان فنسن وجزر غرينادين للنثوض سقدوإل املدرأة
وحقوإل ال فال .غ أاا أشارت عل حنو مدا لح تدخل اللجندة املعنيدة بالقضداء علد التمييدز ضدد
املرأة إىل أ مثة الا لتحقيق حتسن ن اية احلقوإل ن العةقات املثلية.
 -5٩ورحب د د نيك دداراغوا ددا أُدخ ددال م ددن حتس د د عل د د ااط ددار الق ددانوي واملؤسس د د وبتنفي دده
السياسات وال اما الرامية إىل حتس حالة حقوإل اانسا للمرأة وال فال.
 -60وارت ت باكستا أ من شد قدانو وضدع ال فدال وخ دة العمدال الوطنيدة ااداء العندف
القائم عل نوع اجلن وقانو مكافحة العندف املندزي أ تسدثم ن ايدة وتعزيدز حقدوإل ال فدال
واملرأة بصورة أفضال.
 -61وأقرت بنما باجلثود اليت بهلتثا سان فنسن وجدزر غريندادين وبالتزامثدا بتعزيدز حقدوإل
اانسا األساسية و ايتثا واح امثا .ومثسن مدا تقدوم بدخل مدن عمدال مدن أجدال مواءمدة التشدريعات
الوطنية ن الت معينة.
 -62وأقددرت الفلب د بالتق دددم احمل ددر وأش ددارت إىل التحددديات والعقب ددات ال دديت يواجثث ددا البل ددد
معرضة أكثر من غ ها للتد ثر تلدف الصددمات القتصدادية العامليدة.
كدولة جزرية صغ ة نامية َّ
ودع اجملتمع الدوي إىل تقدن املساعدة إىل هها البلد .
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 -63وأثن د ال تغ ددال عل د س ددان فنس ددن وج ددزر غرين ددادين مل ددا حتق ددق م ددن إتاح ددة اللتح دداإل
ب ددالتعليم البت دددائ والث ددانوج للجمي ددع .وأحاط د علم دا م ددع التق دددير ب د س ددان فنس ددن وج ددزر
غرينادين قد طبق سكم الواقع وقفا للعمال بعقوبة ااعدام منه عام .1٩٩5
 -64وسل س اليو الضدوء علد السد اتيجية الديت ُوضدع للحدد مدن الفقدر وعلد قدانو
مكافحة العنف املنزي .وشجع سان فنسن وجزر غرينادين علد تعزيدز تعاوادا ااقليمد ن
ال مكافحة الجتار باألش اص والتعجيدال بااصدةحات القانونيدة ن دال قضداء األحدداث
واحلفاظ عل وقفثا احلاصال سكم الواقع للعمال بعقوبة ااعدام.
 -65ورحب د سددلوفينيا باملعلومددات املتعلقددة بتددداب الضددما الجتمدداع الراميددة إىل مسدداعدة
احملتاج ول سيما برناما املساعدة املنزلية للمسن  .وأثن كهلك علد سدان فنسدن وجدزر
غرينادين ملا حققتخل من إجنا ات ن إعمال احلق ن الغهاء واحلق ن التعليم.
 -66وأثن جنوب أفريقيا عل سان فنسن وجزر غرينادين للتزامثا بتعزيز و اية حقوإل
اانسا ول سيما لعتماد قانو مكافحة العنف املندزي فضدةا عدن تنفيده دةت للتثقيدف ن
ال حقوإل اانسا ا ن بلك لة للتوعية باحلقوإل ااجنابية.
 -6٧وهند د ت إس ددبانيا س ددان فنس ددن وج ددزر غرين ددادين علد د إنش دداء اللجن ددة الوطني ددة حلق ددوإل
ال فدال واعتمداد قدانو مكافحدة العندف املندزي والتوقيدع علد عددد مدن الصدكوك الدوليدة حلقدوإل
اانسا والتصديق عليثا ومنثا مثةا اتفاقية حقوإل األش اص بوج ااعاقة.

 -6٨ورحب د د ترينيد ددداد وتوبد دداغو بالتد ددداب الراميد ددة إىل تقد دددن التقد ددارير املت د د خرة فيمد ددا يتصد ددال
باللتزامددات املتعلقددة سقددوإل اانسددا وأشددادت بددال رال ن أعمددال اجمللد مددن خددةل املشدداركة
والدددعم مددن جانددب صددندوإل الت عددات السددت ماي لتقدددن املسدداعدة التقنيددة لدددعم مشدداركة أقددال
البلدا موا والدول اجلزرية الصغ ة النامية ن أعمال ل حقوإل اانسا .
 -6٩ورحب د اململكددة املتحدددة ل ي انيددا الع م د وآيرلندددا الشددمالية باعتمدداد قددانو مكافحددة
العنددف املنددزي وبدداجلثود املبهولددة للتصدددج ايددهاء األطفددال .وشددجع البلددد علد ت ددوير اسددتجابة
فعال ددة جل درائم األح ددداث وبل ددك بغي ددة ض ددما أ تك ددو قوانين ددخل وسياس دداتخل و ارس دداتخل متفق ددة م ددع
التزاماتخل وجب اتفاقية حقوإل ال فال.
 -٧0وأثن د الوليددات املتحدددة األمريكيددة عل د التقدددم الددهج أحر تددخل سددان فنسددن وجددزر
غرينددادين ن معاجلددة أوضدداع السددجو  .غد أ القلددق ل يدزال يسدداورها إ اء التقددارير الدديت تتحدددث
عن وجود عييز وعنف ضدد املدرأة وضدد املثليدات واملثليد ومزدوجد امليدال اجلنسد ومغدايرج ايويدة
اجلنسانية وحامل صفات اجلنس وإ اء ما يُهكر من حدوث است دام مفرل للقوة من جاندب
الشددرطة واجتددار باألشد اص ألغدراض السددتغةل اجلنسد ددا ن بلددك إكدرا النسدداء علد البغدداء
واستغةل األطفال الفقراء ن البغاء من جانب أفراد أسرهم.
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 -٧1واستفسرت أوروغواج عن إمكانيدة تصدميم اسد اتيجية للدت لص مدن التصدورات النم يدة
واملواقددف السددل وية األبويددة الدديت عيِّدز ضددد املدرأة .وأعربد عددن قلقثددا أل العقوبددة البدنيددة ل طفددال
ل تزال عقوبة قانونيدة ن مجيدع البي دات .وسد ل عدن اس دوات املزمدع ا ابهدا ملواءمدة التشدريعات
مع التوصيات الصادرة عن جلنة حقوإل ال فال.
 -٧2وأعددرب وفددد سددان فنسددن وجددزر غرينددادين مددرة أخددر عددن شددكر جلميددع الدددول الدديت
قددم أسد لتثا مسددبق ا وكددهلك شددكر علد ااسددثامات القيمددة املقدمددة أثندداء السددتعراض الثدداي
املتعلددق بالبلددد .وأشددار إىل أ مددا قُدددم مددن تعليقددات بندداءة ودعددم مقدددَّر سدديكو مفيدددا ن السددع
املش ك حنو يادة تعزيز و اية حقوإل اانسا للجميع ن البلد.
 -٧3وأع ددرب الوف ددد ع ددن ش ددكر ألعض دداء اجملموع ددة الثةثي ددة عل د م ددا ق دددمو م ددن دع ددم ط دوال
عملي ددة الس ددتعراض وللمفوض ددية الس ددامية حلق ددوإل اانس ددا اع دددادها خمتل ددف التجميع ددات ال دديت
اس شد هبا الستعراض.
 -٧4وسدلسم الوفددد ب نددخل تددزل هندداك بعددض الثغدرات الدديت حتتدداج إىل املزيددد مددن الهتمددام .وقددد
سددع البلددد مندده السددتعراض السددابق إىل النثددوض سقددوإل اانسددا تدددر يا مددن خددةل تعزيددز
ااطار القانوي التشريع والوطا للدولة ن ظال اا شامال للجميع.
 -٧5وفيمددا ددص التعليقددات الدديت أدىل هبددا أحددد الوفددود بش د اسددتحداث تش دريعات لتعزيددز
املساواة ب اجلنس ن ال العمدال بكدر الوفدد أ اجلثدود جاريدة فيمدا يتعلدق هبدها الشد  .وقدد
أش إىل قدانو املسداواة ن األجدر الدهج يقتضد أجدرا متسداوي ا عدن العمدال املتسداوج الدهج يؤديدخل
ونص قانو اية العمالة فضدةا عدن بلدك علد أندخل ل دو لصداحب العمدال
الرجال والنساءَّ .
أ يفصدال موظفدا علد أسداس ندوع اجلددن أو احلالدة الزوجيدة أو احلمدال أو إجدا ة األمومدة .وتعتددزم
سان فنسن وجدزر غريندادين أ تسدتحدث تشدريعات للحمايدة الجتماعيدة بغيدة إسدقال مجيدع
العوائق والوصمات املتصلة بالوضع الجتماع والنامجة عن ال دروع أو األوضداع الجتماعيدة -
القتصادية ل فراد .وأشار الوفد أيضا إىل إطار التشريع والسياسات املتعلق بقضاء ال فال.
 -٧6وبكددر الوفددد أ سددان فنسددن وجددزر غرينددادين سددوع تتشدداور عل د حنددو وثيددق مددع اجملتمددع
املدي وآخرين من أصحاب املصلحة ن سياإل املتابعة مثلما فعل ن أثناء التحض لةستعراض.
 -٧٧ووافددق الوفددد عل د أ الكتددب الدراسددية الدديت تعك د التدداريخ اسدداص بالبلددد غ د كافيددة
وبلددك ن رد عل د س دؤال طرحتددخل جامايكددا بش د شدداغال أثارت دخل املقددررة اساص دة ن ددال احلقددوإل
الثقافيددة .وأشددار إىل أ البلدد بوصددفخل عضدوا ن اجلماعددة الكاريبيددة تُسددت دم ن مدارسددخل العديددد
م ددن الكت ددب الدراس ددية املؤلف ددة ن من ق ددة الك دداري وال دديت ترك ددز إمج ددالا عل د ت دداريخ بل دددا البح ددر
الكدداري األعضدداء ن الكمنولددث .بيددد أنددخل أشددار إىل أنددخل مددن املد مول مددع اسددتمرار السددتثمار ن
ال التعليم أ تزداد أعمال النشر ن البلد عدل أك .
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 -٧٨وأكدددت سددان فنسددن وجددزر غرينددادين التزامثددا بدددأج املسدداواة وعدددم التمييددز عل د
النح ددو املك د َّدرس ن دس ددتورها .وم ددع وضد ددع ه دده األساس دديات ن العتب ددار وب ددالن ر إىل الت د ددور
املتواصددال لقواعددد ومعدداي حقددوإل اانسددا أشددار الوفددد إىل أ سددان فنسددن وجددزر غرينددادين
جتدد التزامثا ب تكفال ملواطنيثا اية حقوإل اانسا .
 -٧٩وبكر الوفد أ البلدد ملتدزم التزامدا تامدا بالتعداو مدع اجملتمدع الددوي ومدع ا ليدات الدوليدة
املعنيددة سقددوإل اانسددا ول سدديما عمليددة السددتعراض الدددورج الشددامال .وأشددار إىل أ مددا يتلقددا
البلدد مددن األسد لة والتعليقددات والتوصدديات يعد سد بالنسددبة لدخل عنصدرا با قيمددة بالغدة ن عمليددة التقيدديم
الهايت حلالة حقوإل اانسدا  .وأعدرب الوفدد عدن ترحيبدخل بدالروح البنداءة الديت قُددم هبدا التوصديات
وأبد استعداد للن ر ن كال توصية منثا بعناية وجدية.

ثانيا -استنتاجات و/أو

توصيات**

 -٨0ستتتدرس ستتانت فنستتنت وجتتزر غرينتتادين التوصتتيات المقدمتتة أثنتتاء جلستتة التحتتاور
والمدرجتتة أدنتتاست وستتتقدا ردودا عليوتتا فتتي و تتت مناستتب ال يتجتتاوث موعتتد التتدورة الثالثتتة
والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلول/سبتمبر :2016
1-٨0

(الاونغو)؛

التصتتديق علت ت جمي تتا الص تتاوم الدوليتتة المتعلق تتة بحق تتوق اإلنس تتان

النظر في التصديق عل المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي لت
2-٨0
تصبح بع ُد دولةا طرفا فيوا (الفلبين)؛
التو يتتا عل ت البروتواتتول اال تيتتاري الملحتتق بالعوتتد التتدولي ال تتا
3-٨0
بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافيةت والتصديق عليه (البرتغال)؛
التصديق عل البروتواول اال تياري الملحتق بالعوتد التدولي ال تا
4-٨0
بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (إيطاليا)؛
االنضتتماا إل ت البروتواتتول اال تيتتاري الثتتاني للعوتتد التتدولي ال تتا
5-٨0
بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية أو التصتتديق عليتتهت وهتتو الص ت ال ت ي يعتتزث االلت تزاا
الدولي بإلغاء عقوبة اإلعداا (هندوراس)؛
التصتتديق عل ت البروتواتتول اال تيتتاري الثتتاني للعوتتد التتدولي ال تتا
6-٨0
بالحقوق المدنية والسياسيةت وال ي يودف إل إلغاء عقوبة اإلعداا؛ وذل تو يتا
لجعل التشريعات متوافقة ما الوضا القائ بحا الوا ا (هولندا)؛
__________

**
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التصتتديق عل ت البروتواتتول اال تيتتاري الثتتاني للعوتتد التتدولي ال تتا
٧-٨0
بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتيةت وال ت ي يوتتدف إل ت إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداا (الجبتتل
األسود) (أوروغواي)؛
التصتتديق عل ت البروتواتتول اال تيتتاري الثتتاني للعوتتد التتدولي ال تتا
٨-٨0
بالحقوق المدنيتة والسياستيةت وذلت بوتدف إلغتاء عقوبتة اإلعتداا رستميا فتي البلتد
(البرتغال)؛
االنضت تتماا إل ت ت البروتوات تتول اال تيت تتاري الثت تتاني للعوت تتد الت تتدولي ال ت تتا
٩-٨0
بالحقوق المدنية والسياسيةت وإلغاء عقوبة اإلعداا في التشريا المحلي (الماسي )؛
 10-٨0النظر فتي التصتديق علت البروتواتول اال تيتاري الثتاني للعوتد التدولي
ال ا بالحقوق المدنية والسياسيةت بغية إلغاء عقوبة اإلعداا (ناميبيا)؛
 11-٨0التو ي تتا علت ت البروتوا تتول اال تي تتاري التفا ي تتة القض تتاء علت ت جمي تتا
أشاال التمييز ضد المرأةت والتصديق عليه (إسبانيا)؛
 12-٨0التصتتديق عل ت البروتواتتول اال تيتتاري التفا يتتة القضتتاء عل ت جميتتا
أشاال التمييز ضد المرأة (غانا) (البرتغال)؛
 13-٨0التصديق عل اتفا ية القضاء عل جميا أشاال التمييز ضد المرأةت
ما مراعاة وضا ضحايا العنف المنزلي في البلد (البراثيل)؛
 14-٨0التو يا علت البروتواتول اال تيتاري التفا يتة مناهضتة التعت يب وغيترس
م تتن ض تتروا المعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو الالإنس تتانية أو الموين تتةت والتص تتديق

(إسبانيا)؛
عليه
 15-٨0ات تتاذ طتتوات نحتتو التصتتديق عل ت البروتواتتول اال تيتتاري التفا يتتة
مناهضة التع يب (شيلي)؛
 16-٨0التصت تتديق عل ت ت البروتوات تتول اال تيت تتاري التفا يت تتة مناهضت تتة التع ت ت يب
(اوستتتارياا) (التتدانمرم) (غانتتا) (غواتيمتتاال) (هنتتدوراس) (أوروغتتواي) (البرتغتتال)
(إيطاليا)؛
 1٧-٨0التصديق علت البروتواتول اال تيتاري التفا يتة حقتوق الطفتل المتعلتق
بإجراء تقدي البالغات (أوروغواي) (البرتغال)؛
 1٨-٨0االنضت تتماا إلت ت ت االتفا ي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جمي ت تتا العم ت تتال

(إاوادور)؛
المواجرين وأفراد أسره لعاا 1990
 1٩-٨0التصت تتديق عل ت ت االتفا يت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتا األش ت ت ا
اال تفاء القسري (سيراليون) (غانا)؛
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 20-٨0التصت تتديق عل ت ت االتفا يت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتا األش ت ت ا
اال تفاء القسريت التي ُو ا عليوا بالفعل (إسبانيا)؛

مت تتن

21-٨0

التصديق عل اتفا ية منظمة العمل الدولية ر ( 169سيراليون)؛

22-٨0

التصديق عل اتفا ية منظمة العمل الدولية ر ( 189سيراليون)؛

 23-٨0تقتدي تقريرهتتا األول إلت لجنتة مناهضتتة التعت يبت وهتو تقريتتر متتتر ر

(الدانمرم)؛
عن موعد تقديمه من عاا 2002
 24-٨0تقت تتدي التقت تتارير التت تتي طت تتال تر رهت تتا إل ت ت اللجنت تتة المعني ت تة بت تتالحقوق
اال تصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتةت ولجنتتة القضتتاء علت التمييتتز العنصتتريت ولجنتتة
مناهضة التع يبت واللجنة المعنية بحقوق األش ا ذوي اإلعا ة (سيراليون)؛
 25-٨0توجيه دعوة دائمة إل جميا المالَّفين بواليات في إطار اإلجراءات
ال اصة (الجبل األسود)؛
 26-٨0توجيته دعتتوة مفتوحتتة ودائمتة إلت المقتتررين والممثلتين ال اصتتين بغيتتة
إحراث تقدا في الوفاء بااللتزامات المتعوَّد بوا في مجال حقوق اإلنسان (بنما)؛
2٧-٨0

النظر في إصدار دعوة دائمة إل اإلجراءات ال اصة (سلوفينيا)؛

 2٨-٨0مواصت تتلة التمت تتاس المست تتاعدة التقنيت تتة الالثمت تتة لتماينوت تتا مت تتن الوفت تتاء
بم تلف التزاماتوا المتعلقة بحقوق اإلنسان (سيراليون)؛
 2٩-٨0االستمرار في ب ل الجوود الرامية إلت مواءمتة تشتريعاتوا الوطنيتة متا
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (المغرا)؛
 30-٨0مواءمة تشريعاتوا الوطنية ما نظاا رومتا األساستي للمحامتة الجنائيتة
الدوليتتةت بمتا فتتي ذلت تتتدابير التعتتاون متتا المحامتتة والتحقيتتق فتتي جريمتتة اإلبتتادة
الجماعية والجرائ المرتابة ضد اإلنسانية وجرائ الحرا (اوستارياا)؛
 31-٨0ات تتاذ ال طتوات المناستتبة لتيستتير اعتمتتاد تشتريا بشتترن المستتاواة بتتين
الجنسين (ملديف)؛
 32-٨0اعتمت تتاد تش ت تريا جديت تتدت دون تت تتر يرت يجست تتد بصت تتورة ااملت تتة مبت تتدأ
المساواة بين المرأة والرجلت فضالا عن حظر للتمييز عل أساس نتوع الجتنس فتي
المجالين العاا وال ا (ألمانيا) ؛
 33-٨0تاثيتتف الجوتتود الراميتتة إلت اعتمتتاد تشتريا يتوافتتق بصتتورة ااملتتة متتا
مبدأ المساواة بين الجنسين (اليونان)؛
 34-٨0النظتتر فتتي اعتمتتاد تش تريا يجستتد بصتتورة ااملتتة مبتتدأ المستتاواة بتتين
المترأة والرجتتلت فضتالا عتتن تعريتتف وحظتتر للتمييتتز علت أستتاس الجتتنس والنتتوع فتتي
(ناميبيا) ؛
المجالين العاا وال ا
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 35-٨0تعديل التشريعات الوطنية لمنح المرأة حقو ت ا مستاوية لحقتوق الرجتل
فيما يتعلق بنقل الجنسية إل الزوج األجنبي (بنما)؛
 36-٨0إص تتالت التش ت تريعات المتعلقت تتة بالحيت تتاة األس ت تريةت وال ست تتيما القت تتانون
المتعلق بالسن القانونية للزواجت فقد حدَّدها ب مسة عشر عاما للفتيات والفتيانت
وينبغي أن تُرفا إل ثمانية عشر عامات عل األ ل (الاونغو)؛
 3٧-٨0إصالت القوانين المتعلقة بالتمييز والعنف ضد المرأة وضد المثليتات
والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري الوويتتة الجنستتانية وحتتاملي صتتفات
الجنست تتينت بم ت تتا فت تتي ذلت ت ت إلغت تتاء األحا ت تتاا التت تتي يما ت تتن أن تُست تتت دا لتجت ت تري
الممارستتات الجنستتية المثليتتة بتتين البتتالغين المتراضتتينت وإ ترار تتانون يجتترا العنتتف
المنزلي (الواليات المتحدة األمرياية)؛
 3٨-٨0سن تشريا لحظر التمييز عل أستاس الميتل الجنستي أو الوويتة الجنستانية
أو الوضا االجتماعيت وات اذ التدابير الالثمة في ه ا الشرن (الماسي )؛
 3٩-٨0ستتن تش تريا يحظتتر التمييتتز ضتتد المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل
الجنسي ومغايري الووية الجنسانية وحاملي صفات الجنسينت بما في ذلت استتبعاد
القوانين التي تجرا الممارسات الجنسية المثلية الحاصلة بالتراضي (أستراليا)؛
 40-٨0إثالتتة التج تري عتتن المثليتتة الجنستتية ومجابوتتة اافتتة أشتتاال التمييتتز
الموجوتتة ضتتد المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الميتتل الجنستتي ومغتتايري
واإلي ت اء
َّ
الووية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (إيطاليا)؛
 41-٨0اعتماد تشريا يجرا التحرش الجنستي علت وجته التحديتد فتي جميتا
المجاالتت بما في ذل أماان العمل (غواتيماال)؛
 42-٨0الش تتروع ف تتي عملي تتة ش تتاملة ل ص تتالت التشت تريعي م تتن أج تتل ض تتمان
المساواة بين الرجل والمرأةت فضالا عن تعريف وحظر التمييتز علت أستاس الجتنس
والنوع في المجالين العاا وال ا (هندوراس)؛
 43-٨0النظر في ات اذ طتوات إلثالتة التجتري عتن العال تات المثليتة الحاصتلة
بالتراضي وإلغاء أية تشريعات أو ممارسات تمييزيتة ضتد المثليتات والمثليتين ومزدوجتي
الميل الجنسي ومغايري الووية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (البراثيل)؛
44-٨0

إثالة التجري عن العال ات المثلية بين البالغين المتراضين (إسبانيا)؛

 45-٨0إلغ تتاء الم تتادة  148م تتن تتانون العقوب تتاتت الت تتي تج تترا الممارس تتات
الجنسية الحاصلة بالتراضي بين أشت ا متن نفتس الجتنست باعتبتار ذلت طتوة
الموجه ضد العال ات المثلية (هولندا)؛
صوا الحد من التمييز
َّ
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46-٨0

إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان طبق ا لمبادئ باريس (الجزائر)؛

 4٧-٨0العم تتل علت ت إنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة لحق تتوق اإلنس تتان وفقت ت ا لمب تتادئ
بتتاريست حستتب التوصتتيات المنبثقتتة عتتن االستتتعراض التتدوري الشتتامل ال تتا بوتتا
لعاا ( 2011أستراليا)؛
 4٨-٨0ات تتاذ طتتوات نحتتو إنشتتاء مؤسستتة لحقتتوق اإلنستتان وفق ت ا لمبتتادئ
باريس (شيلي)؛
4٩-٨0

إنشاء مؤسسة لحقوق اإلنسان (غواتيماال)؛

 50-٨0مواصلة جوودها الراميتة إلت تتدعي الرابطتة الوطنيتة لحقتوق اإلنستان
القائمة حالي ا  -المنشرة عاا  - 1986بما يتسق ما مبادئ باريس (إندونيسيا)؛
 51-٨0تاثيت تتف الجوت تتودت بمست تتاعدة المفوضت تتية الست تتامية لحقت تتوق اإلنست تتان
وغيرهتتا متتن الشتترااء التتدوليينت إلنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان بمتتا يتفتتق
ومبادئ باريس (بنما)؛
 52-٨0ات تتاذ التتتدابير الالثمتتة إلنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان وفقت ا
لمبادئ باريس (البرتغال)؛
 53-٨0إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان بمتتا يتفتتق والمبتتادئ المتعلقتتة
بمراز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان المعنية بتعزيتز وحمايتة حقتوق اإلنستان
(مبادئ باريس) (أوروغواي)؛
 54-٨0إنش تتاء ةلي تتة لرص تتد تنفيت ت التوص تتيات المنبثق تتة ع تتن االي تتات الدولي تتة
لحقوق اإلنسان (غواتيماال)؛
 55-٨0العمتتل علت إنشتتاء ةليتتة وطنيتتة ل بتتالف والمتابعتتة فتتي إطتتار الصتتاوم
الدولية لحقوق اإلنسان (هايتي)؛
56-٨0

التعجيل بإنشاء ةلية وطنية ل بالف والمتابعة (إندونيسيا)؛

 5٧-٨0إعتتداد وتنفي ت طتتة عمتتل وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان بمتتا يافتتلت بقتتدر
أابتترت أن يا تتون التتنوف المتب تتا فتتي تعزي تتز وحمايتتة حق تتوق اإلنستتان نوجت تا نظاميت تا
وشامالات ما إشرام المجتما المدني في األمر إشرااا اامالا (إندونيسيا)؛

 5٨-٨0تعزي ت تتز دور وح ت تتدة حماي ت تتة الطف ت تتل و ت تتدرتوا علت ت ت الفع ت تتلت وذلت ت ت
ب تتدع ومس تتاعدة م تتن المجتم تتا ال تتدولي لتماينو تتا م تتن أداء مومتو تتا علت ت الوج تته
األامل (المغرا)؛
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5٩-٨0
(هايتي)؛

تعزيز التزاموا بتنفي جميا برامجوا وسياساتوا في القطاع االجتماعي

تدرا المعلمتتون تتدريب ا شتامالا فتتي مجتال حقتوق اإلنستتان
 60-٨0ضتمان أن ي َّ
بغية تالفي أي است داا مفرط للقوة (جنوا أفريقيا)؛
 61-٨0التراي ت ت تتز عل ت ت ت ت تت ت ت تتدريب المست ت ت تتؤولين ع ت ت تتن حمايت ت ت تتة حقت ت ت تتوق الم ت ت ت ترأة
والطفل (هايتي)؛
 62-٨0التمتتاس المستتاعدة التقنيتتة الدوليتتة واغتنتتاا فتتر االستتتفادة منوتتا فتتي
مجتتاالت التتتدريب وجمتتا البيانتتات والتحليتتلت وذلت دعمتا لعمليتتة تقتتدي التقتتارير
الوطنية بموجب الصاوم الدولية لحقوق اإلنسان (جزر البواما)؛
63-٨0

تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاعين العاا وال ا

(مصر)؛

 64-٨0ات تتاذ تتتدابير ملموستتة لضتتمان المستتاواة بتتين الجنستتين فتتي الحيتتاة
السياسيةت بطرق منوا إنشاء نظاا للحصص في البرلمان والوثارات (الجزائر)؛
 65-٨0اعتماد تدابير إدارية و انونية من أجل تحقيق المساواة بين الجنستين فتي
مجال صنا القرار وفي تولي المناصب التي تُشغل باالنت اا (اوستارياا)؛
 66-٨0النظر في تنفي مبادرات ترمي إل تحديد االحتياجات فيما يتعلق بحالتة
حقتتوق اإلنستتان المتصتتلة بنتتوع الجتتنست وذل ت متتن أجتتل الحصتتول عل ت المعلومتتات
الالثمة لتعزيز التشريعات الوطنية والسياسات العامة في ه ا المجال (إاوادور)؛
 6٧-٨0تاثيتتف الجوتتود الراميتتة إل ت إنوتتاء التمييتتز ضتتد الم ترأة وثيتتادة مش تتاراة
المت ترأة ف تتي الحاوم تتة وف تتي مناص تتب ات تتاذ القت ترار و طاع تتات أ تتر ف تتي المجتم تتا
(ماليزيا)؛
6٨-٨0

مواصلة دع تماين المرأة (بااستان)؛

 6٩-٨0دراستتة وإعتتداد تتتدابير لمعالجتتة االن فتتاض الابيتتر فتتي تمثيتتل النستتاء
في المناصب العليات بما في ذل المناصب السياسيةت واعتبتار ذلت مسترلة ذات
أولوية (سلوفينيا)؛
 ٧0-٨0تنظي حمالت تثقيفيتة فتي جميتا أنحتاء البلتد بشترن أدوار الجنستين
وبشرن َ ْدر النساء والفتيات (سلوفينيا)؛
 ٧1-٨0اعتمتتاد تش تريا بشتترن المستتاواة بتتين الجنستتين يجستتد بصتتورة ااملتتة
مبتتدأ المستتاواة بتتين المترأة والرجتتلت فضتالا عتتن تعريتتف وحظتتر التمييتتز علت أستتاس
الجنس والنوع (أوروغواي)؛
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 ٧2-٨0ات اذ تدابير لمنا العنف والتمييز ضد األش ا
الجنسي وهويتو الجنسانية (شيلي) ؛

عل أساس متيلو

 ٧3-٨0النظتتر فتتي إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداا متتن النظتتاا القتتانوني للبلتتدت والمضتتي
تتدما نح تتو التص تتديق علت ت البروتوا تتول اال تي تتاري الث تتاني للعو تتد ال تتدولي ال تتا
بالحقوق المدنية والسياسية (األرجنتين)؛
 ٧4-٨0إلغاء عقوبة اإلعداا عل الصعيد القانوني والتصديق عل البروتواول
اال تي تتاري الث تتاني للعو تتد ال تتدولي ال تتا ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتيةت والت ت ي
يودف إل إلغاء عقوبة اإلعداا (فرنسا)؛
٧5-٨0

تاثيف جوودها إللغاء عقوبة اإلعداا (بنما)؛

٧6-٨0

النظر في إماانية إلغاء عقوبة اإلعداا من تشريعاتوا (جنوا أفريقيا)؛

٧٧-٨0

النظر في إ رار و ف رسمي للعمل بعقوبة اإلعداا (سلوفينيا)؛

 ٧٨-٨0إ ت ت ترار و ت تتف رس ت تتمي للعم ت تتل بعقوب ت تتة اإلع ت تتداا تموي ت تتدا للتص ت تتديق
عل ت ت البروتوات تتول اال تيت تتاري الثت تتاني للعوت تتد الت تتدولي ال ت تتا بت تتالحقوق المدنيت تتة
والسياسية (أستراليا)؛
 ٧٩-٨0النظتتر فتتي ات تتاذ جميتتا ال طتتوات الضتترورية ليطبَّتتق بحا ت القتتانون
إلغاء اليا (إيطاليا)؛
و ف لتنفي أحااا اإلعداا تمويدا إللغاء عقوبة اإلعداا ا
 ٨0-٨0اعتم تتاد و تتف رس تتمي للعم تتل بعقوب تتة اإلع تتداا س تتعي ا إلت ت إلغ تتاء هت ت س
العقوبة بصفة رسمية في البلد (البرتغال)؛

 ٨1-٨0تنفي ت حمتتالت لتوعيتتة الجموتتور بشتترن عتتدا تم ت أثتتر رادع عتتن
تطبيتتق عقوبتتة اإلعتتداات والتطبيتتق التتتدريجي لو تتف للعمتتل بو ت س العقوبتتة ستتعيا إل ت
إلغائو تتات والتص تتديق علت ت البروتوا تتول اال تي تتاري الث تتاني للعو تتد ال تتدولي ال تتا
بالحقوق المدنية والسياسية (إسبانيا)؛
 ٨2-٨0النظت تتر فت تتي حظت تتر العقوبت تتة البدني ت تة لألطفت تتال فت تتي جميت تتا األوست تتاط
(جنوا أفريقيا)؛
 ٨3-٨0حظتتر جميتتا أشتتاال العقوبتتة البدنيتة لألطفتتالت بمتتا فتتي ذلت إيقاعوتا
في البيت أو في المدرسة أو الحا بوا في المحاا ت والعمتل علت الوصتول إلت
تفاه عاا مفادس أن العقوبة البدنية لألطفال ال تنفعو بل تضر بنمائو (ألمانيا)؛
 ٨4-٨0تطبيتتق التتتدابير التش تريعية والسياستتات الالثمتتة لضتتمان حمايتتة وتعزيتتز
حقوق الفتيان والفتياتت بما في ذل الحظتر الصتريح للعقوبتة البدنيتة فتي المجتالين
أوصي به (الماسي )؛
العاا وال ا عل السواءت عل نحو ما سبق أن
َ
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 ٨5-٨0ات تتاذ ال ط تتوات الالثم تتة لض تتمان أن يس تتتوفي الس تتجن الا تتائن ف تتي
المعايير الدنيا الدولية وأن يتقيد بقواعد مانديال (أستراليا)؛
اينغستاون
َ
ش ت َترطيةت
 ٨6-٨0اعتم تتاد ت تتدابير ترم تتي إلت ت ماافح تتة مش تتالة االنتواا تتات ال ُ
وذل ت متتن تتالل وضتتا واعتتد تستتتودف فتترض ج تزاءات عل ت متتن يقتتترف تل ت
التصرفاتت وترمي ا ل إل منا ه س االنتوااات عن طريق تعزيز التدريب الت ي
يتلقاس موظفو إنفاذ القانون (إسبانيا)؛
 ٨٧-٨0ات تتاذ ط تتوات فوري تتة لتوفي تتق األوض تتاع الس تتائدة ف تتي جمي تتا مراف تتق
االحتجاثت بما في ذل سجن صاحبة الجاللتة وستجن فتورت شتارلُتت متا واعتد
األم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (اندا)؛
 ٨٨-٨0ال تتد ول ف تتي شت ترااات م تتا الوا تتاالت الدولي تتة المالئم تتة بغي تتة تعزي تتز
القتتدرات الوطنيتتة عل ت جمتتا ومعالجتتة وتحليتتل المعلومتتات اإلحصتتائية المتعلقتتة
بحقوق اإلنسان فيما يتصل بتجاوثات أفتراد الشترطة وأوضتاع الستجون (الواليتات
المتحدة األمرياية)؛
٨٩-٨0

تعزيز التدابير المت ة لماافحة االتجار بالبشر (مصر) ؛

 ٩0-٨0التعتتاون متتا المنظمتتات غيتتر الحاوميتتة أو غيرهتتا متتن المتتدافعين عتتن
الضتتحايا ستتعيا إل ت توطيتتد نوتتف فتتي تحديتتد ضتتحايا االتجتتار يراتتز عل ت الضتتحية
(الواليات المتحدة األمرياية)؛
 ٩1-٨0ات اذ تدابير لتقليل القضايا المتراامتة أمتاا المحتاا متن أجتل افالتة
ُّ
تحقق العدالة بسرعة وافتاءة وضتمان محاامتة األشت ا المتومتين وفتق األصتول
المرعية (اندا)؛
 ٩2-٨0مواصتلة الجوتود الراميتتة إلت إصتتالت النظتاا القضتتائي بغيتة ضتتمان أن
ياون االحتااا إل القضاء متاحا للجميات بما فتي ذلت أن تشتمل تلت الجوتود
توفير الموظفين المؤهلين (مصر)؛
 ٩3-٨0ات تتاذ إجتراءات لتحستتين افتتاءة القطتتاع القضتتائي للبلتتد وثيتتادة طا تتتهت بمتتا
في ذل توعية الموظفين القضائيين بشرن المسائل المتعلقة بالفئات الضعيفة (ماليزيا)؛
 ٩4-٨0إنشت تتاء مرات تتز إلعت تتادة ترهيت تتل األحت تتدا مت تتن أجت تتل ضت تتمان احتجت تتاث
األحتدا الجتتانحين بمعتتزل عتن البتتالغين والحفتتات علت ستتالمتو أثنتتاء االحتجتتاث
ومن أجتل إعتداده لياونتوا متواطنين ُمنتنجتين عنتد إطتالق ستراحو وعتودتو إلت
المجتما (المملاة المتحدة لبريطانيا العظم وةيرلندا الشمالية)؛
 ٩5-٨0االس تتتمرار ف تتي تعزي تتز برامجو تتا االجتماعي تتة الناجح تتة لص تتالح ش تتعبوا
(جموورية فنزويال البوليفارية)؛
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 ٩6-٨0االضطالع ببترامف التنميتة االجتماعيتة  -اال تصتادية التتي تراتز علت
التعلتتي و لتتق فتتر العمتتل والقضتتاء علت الفقتتر فتتي إطتتار ال طتتة الوطنيتتة للتنميتتة
اال تصادية واالجتماعية للفترة ( 2025-2013ماليزيا)؛
 ٩٧-٨0مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إل ت تعزيتتز الحتتق فتتي العمتتل بغيتتة ماافحتتة
البطالة التي بلغ معدلوا  18.8في المائة (مصر)؛
 ٩٨-٨0التنفي الفعتال لمبتادرة تحتدي القضتاء علت الجتوع بغترض الحتد متن
الجوع وسوء التغ ية (اوبا)؛
 ٩٩-٨0االس تتتمرار ف تتي تحس تتين ف تتر الحص تتول علت ت التعل تتي م تتن تتالل
م تلف البرامف والمبادرات (بااس 
تان)؛
 100-٨0مواصت تتلة وتعزيت تتز ب ت ترامف التثقيت تتف الصت تتحي والحيت تتاة األس ت تريةت مت تتن
بيت تتل التثقيت تتف بشت تترن الصت تتحة الجنست تتية واإلنجابيت تتة المالئمت تتة لات تتل عمت تتر مت تتن
األعمارت وإتاحة الوصول إل الصحة الجنسية واإلنجابيةت بما في ذل طترق منتا
الحمل (اولومبيا)؛
 101-٨0ماافح تتة ارتف تتاع مع تتدل حم تتل المراهق تتاتت وه تتو م تتا يع تترض لل ط تتر
حقو ون في الصحة والتعلي (الاونغو)؛
 102-٨0اعتمتتاد تتتدابير لتماتتين الفتيتتات والفتيتتان متتن ات تتاذ ترارات واعيتتة
بشت تترن صت تتحتو ورفت تتاهو مت تتن ت تتالل تعمت تتي التثقيت تتف بشت تترن الصت تتحة الجنست تتية
واإلنجابية (سلوفينيا)؛
 103-٨0تصمي وتنفي تدابير تودف إل الستمات لأل ليتات العر يتة والدينيتةت
مثل الراستافاري والغاريفونات برن تمارس حياتوا الثقافية والدينية من دون عوائق أو
وص (اولومبيا)؛
 104-٨0التس تتلي برهمي تتة جزي تترة باليس تتو لش تتعب الغاريفون تتا باعتباره تتا مو عت تا
إلحياء ال ار ت وضمان عال ات هؤالء الناس بالجزيرة وتعزيز ه س العال ات وفق
ما أشارت إليه المقررة ال اصة المعنية بالحقوق الثقافية (هندوراس)؛
 105-٨0التمتتاس المستتاعدةت حستتب اال تض تتاءت لتتدع الجوتتود الجاريتتة م تتن
أجل الحفات عل تراثوا الثقافي المادي وغير المادي (ترينيداد وتوباغو)؛
 106-٨0تعزيز جوود تنفي طة العمل الوطنية إلنواء العنتف القتائ علت نتوع
الجتتنست بالتعتتاون متتا منظمتتات المجتمتتا المتتدني واألط تراف الموتمتتة األ تتر ت
وضت تتمان تحست تتين فت تتر حصت تتول الضت تتحايا عل ت ت الرعايت تتة الصت تتحية وال ت تتدمات
االجتماعيةت وال سيما النساء الريفيات (اولومبيا)؛
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 10٧-٨0ماافحة العنف القائ علت نتوع الجتنس متن تالل طتة العمتل الوطنيتة
للبلد و انون ماافحة العنف المنزلي وبرامف التوعية المناهضة للعنف (ماليزيا)؛
 10٨-٨0ت صيص ما يافي من الموارد التقنية والبشترية والماليتة متن أجتل التنفيت
الفعال ل طة العمل الوطنية بشرن العنف القائ عل نوع الجنس (الفلبين)؛
 10٩-٨0تعزيز توعية الجموور وتثقيفه بشترن األحاتاا التتي يتنص عليوتا تانون
ماافحة العنف المنزلي الجديد لعاا ( 2015جزر البواما)؛
 110-٨0تنفي ت المبتتادئ التوجيوي تتة الشتتاملة بموجتتب تتانون ماافحتتة العن تتف
منستتقة متتن جانتتب الشتترطة
المنزلتتي لضتتمان االستتتجابة لضتتحايا العنتتف استتتجابة َّ
والمحتتاا والوا تتاالت المعني تتة بالص تتحة والرعايتتة االجتماعي تتة (المملا تتة المتح تتدة
لبريطانيا العظم وةيرلندا الشمالية)؛
 111-٨0القياا بحملة لحشد الترييتد الجمتاهيري متن أجتل ماافحتة العنتف القتائ
عل نوع الجنست وذل بالتشاور ما جميا أصحاا المصلحة المعنيين (اندا)؛
موج ت تته لم ت تتوظفي إنف ت تتاذ الق ت تتانون بش ت تترن االس ت تتتجابة
 112-٨0تنفيت ت ت ت ت تتدريب َّ
لحاالت العنف المنزليت وضمان ضتوع جميتا االدعتاءات ذات الصتلة للتحقيتق
الشامل (اندا)؛
 113-٨0ات ت تتاذ طت تتوات لافالت تتة تت تتوفير المت تترو المناست تتب لضت تتحايا العنت تتف
المنزليت بما في ذل إمدادس بالموظفين والموارد الدائمة (اندا)؛
 114-٨0مواصتتلة تعزيتتز ب ترامف ماافحتتة العنتتف المنزلتتيت بمتتا فتتي ذل ت وضتتا
طة للتوعية (شيلي)؛
 115-٨0مواصلة اإلجتراءات المت ت ة للحتد متن العنتف المنزلتي والعنتف ضتد
المرأة بجميا أشااله (اوبا)؛
 116-٨0ات اذ جميتا التتدابير الالثمتة لتعزيتز حقتوق المترأة ولماافحتة العنتف
المنزلي ماافحة فعالة (فرنسا)؛
 11٧-٨0تعزيز التدابير الراميتة إلت ماافحتة العنتف ضتد المترأةت بمتا فتي ذلت
إد تتال تعتتديالت تش تريعية عل ت القتتانون الجنتتائي و تتانون ماافحتتة العنتتف المنزلتتي
وتنظي حمالت للتوعية (ألمانيا)؛
 11٨-٨0استتتحدا تتتدابير متتن أجتتل منتتا جميتتا حتتواد العنتتف واالعتتتداء
الجنستتي واستتتغالل النستتاء والفتيتتات واالتجتتار بوتتنت ومتتن أجتتل االستتتجابة الفعالتتة
لو ت س الحتتواد ت فض تالا عتتن استتتحدا تتتدابير فعالتتة للتحقيتتق متتا جميتتا الجنتتاة
ومحاامتو ومعا بتو (غانا)؛
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 11٩-٨0إ رار استراتيجية شاملة تودف إل توفير المزيد متن الحمايتة لحقتوق
األطفال وإل توسيا نطاق تل الحقوق (اليونان)؛
 120-٨0ثيادة الجوود الراميتة إلت إبقتاء األطفتال فتي المتدارس وحمتايتو متن
االستغالل الجنسي أو االست داا الجبري وغير المشروع (ماليزيا)؛
 121-٨0رفتتا الحتتد األدن ت لستتن التتزواج ال ت ي هتتو  15عام ت ا للفتيتتات و16
عاما للفتيان إل سن تتماش ما المعايير الدولية (الجزائر)؛
 122-٨0رفا الحد األدن لسن الزواج إل  18عام ا (سيراليون)؛

 123-٨0رفتتا الحتتد األدنت لستتن العمتتل إل ت  16عامت ا تمشتتي ا متتا مالحظتتات
منظمة العمل الدولية (هندوراس)؛
 124-٨0مراجعة مشروع السياسة الوطنية بشرن األش ا ذوي اإلعا ة ال ي
ل يُبت فيه واعتمادس وتنفي س من أجل ضتمان عتدا التمييتز فتي التعلتي والتوظيتف
والرعاية الصحية (ملديف)؛
 125-٨0مواص تتلة إع تتداد وتنفيت ت الت تتدابير الت تتي تت تتيح إدم تتاج األشت ت ا
اإلعا ة (األرجنتين)؛

ذوي

 126-٨0الستتعي إل ت معالجتتة المشتتالة المستعصتتية المتعلقتتة بتتتوفير التعلتتي
وال دمات الصحية لفئات معينة من األطفال ذوي اإلعا ةت ما التماس المساعدة
المالئمة من الشرااء اإل ليميين والدوليين (جاماياا)؛
تدرج البحتو المتعلقتة بالايفيتة التتي يماتن أن َّ
ينفت بوتتا
 12٧-٨0ضتمان أن ت َ
تعلي األطفال ذوي اإلعا ة متن تالل األطتر التعليميتة العموميتة فتي طتة التنفيت
تدرج فتتي
الشتتاملة المزمتتا األ ت بوتتا بشتترن األشت ا ذوي اإلعا تتةت ويماتتن أن تت َ
ات وأفضل الممارسات اإل ليمية والدولية (جاماياا)؛
ه س الدراسة ال بر ُ
 12٨-٨0تعزيز االستراتيجيات الرامية إل الت فيف متن تغيتر المنتاب وبثوتا متن
الل البرامف المدرسية (هايتي)ت
 -٨1جميتتا االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ف تتي هت ت ا التقري تتر تعب تتر ع تتن مو تتف
الدولتتة (التتدول) التتتي تتدمتوا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراضت وال ينبغتتي أن يُفو ت أنوتتا
تحظ بترييد الفريق العامل بااملهت
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المرفق
 تشايلة
الوفد
The delegation of Saint Vincent and the Grenadines was composed of the
Permanent Representative of Saint Vincent and the Grenadines to the United Nations,
Ms. Inga Rhonda King.
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