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 مقدمة  
 
عقــد الفريـــق العامـــا املعـــ  بالســـتعراض الـــدورف الشـــاماجم املنشـــ  وفقـــاا لقـــرار  لـــ   قـــو   -1

 15إىل  4جم دورتــــ  الةانيــــة والعشــــرين   الفــــ ة مــــن 2007 زيرا /يونيــــ   18املــــ ر   5/1اإلنســــا  
أيــــار/  5. وُأجــــرف الســــتعراض املتعلــــق  ــــلوف   اقلســــة الةالةــــة املعقــــودة يــــو  2015أيار/مــــايو 

ب. تيمبينــــو. واعتمــــد الفريــــق العامــــاجم    . وتــــرأد وفــــد مــــلوف ســــعادة الســــيد د.2015 مــــايو
 جم التقرير املتعلق  لوف.2015أيار/مايو  8ة املعقودة يو  جلست  العاشر 

جم اختـــــار  لـــــ   قــــو  اإلنســـــا   موعـــــة املقـــــررين التاليـــــة 2015كــــانو  الةاا/ينـــــاير   13و   -2
 )اجملموعة الةلثية( لتيسري استعراض ملوفجم وهم ينتمو  إىل البلدا  التالية: ألبانيا وكازاخستا  وكينيا.

جم صــــدرت 16/21مــــن مرفــــق القــــرار  5والفقــــرة  5/1مــــن مرفــــق القــــرار  15ة ووفقــــاا للفقــــر  -3
 الوثائق التالية من أجا استعراض  الة  قو  اإلنسا    ملوف:

 (؛A/HRC/WG.6/22/MWI/1)أ( )15تقرير وط /عرض خطي وفقاا للفقرة  )أ( 
)ب( 15 جتميــل للمعلومــات أعدتــ  املفوضــية الســامية حلقــو  اإلنســا  وفقــاا للفقــرة )ب( 

(A/HRC/WG.6/22/MWI/2؛) 
)ج( 15مـــــــــوجز أعدتـــــــــ  املفوضـــــــــية الســـــــــامية حلقـــــــــو  اإلنســـــــــا  وفقـــــــــاا للفقـــــــــرة  )ج( 

(A/HRC/WG.6/22/MWI/3.) 
 جمســلوفينياوأُ يلــإ إىل مــلوفجم عــن طريــق اجملموعــة الةلثيــةجم أائمــة أســكلة أعــدها ســلفاا كــا مــن  -4

 جماملتحـــــدة لييطانيـــــا العدمـــــا وأيرلنـــــدا الشـــــمالية واململكـــــة جمواملكســـــي  جموليختنشـــــتاين جموكينيـــــا جموالســـــويد
   . وهذه األسكلة متا ة علا املوأل الشبكي اخلارجي للستعراض الدورف الشاما.والنرويج

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
سياســـــــيت  ســـــــلميت  انتقـــــــاليت . ففـــــــي ذكـــــــر الوفـــــــد أ  مـــــــلوف أـــــــد شـــــــ دت عمليتـــــــ   -5

جم علــا إثــر وفــاة الــرئي  الةالــو للــبلدجم تــوىل نائــب الــرئي  م ــا  الرئاســة. و  2012نيســا /أبريا 
جم ُعقــدت أول انتخابــات ثلثيــة هــي األوىل مــن نوع ــاجم أف ــإ إىل انتخــاب رئــي  2014أيار/مــايو 

 ا جم ومستشارف احلكومات الحملية.البلد اخلام     قبة ما بعد الستقللجم وأع اء اليمل
اإلطــــار امل سســــي اا ويس شــــد إطــــار  قــــو  اإلنســــا  العــــا  بالدســــتورجم الــــذف يقــــد  أي ــــ -6

عــن الســتةناءات والقيــود واحلــالت الــ  دــوز في ــا عــد  التقي ــد بــاحلقو . ونــ   والتنفيــذفجم ف ــلا 
قــو  الــ  وف قــإ بــ  التزامــات علــا مبــادس السياســة الوطنيــة العامــة وعلــا شــرعة احلاا الدســتور أي ــ

 ملوف الحملية واإلطار الدويل حلقو  اإلنسا .
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وت ـــطلل عـــدة م سســـاتجم مةـــا وزارة العـــدل وقنـــة  قـــو  اإلنســـا  والل نـــة القانونيـــة وديـــوا   -7
املدــــاف ومفتشــــية الســــ و جم بــــدور كبــــري   اايــــة  قــــو  اإلنســــا . وأــــادت وزارة العــــدل وقنــــة  قــــو  

ياغة خطــة العمــا الوطنيــة حلقــو  اإلنســا جم بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإل ــائي. اإلنســا  عمليــة صــ
مندمـــات مـــن مندمـــات اجملتمـــل املـــدا العاملـــة    قـــا  قـــو  اإلنســـا  ت ـــطلل بعمـــا  105وتوجـــد 

 مكم ا لل  ود ال  تبذهلا احلكومة بش   مسائا  قو  اإلنسا  واحلوكمة الدميقراطية.
هــــــدة إلتــــــاء التــــــ خر   تقــــــدف تقــــــارير الدولــــــة الطــــــر . ففــــــي وأــــــد ســــــعإ مــــــلوف جا -8

جم 2013جم أـــدمإ مـــلوف تقريرهـــا األويل إىل الل نـــة املعنيـــة  قـــو  اإلنســـا . و  عـــا  2012 عـــا 
 امليةـــــا  األفريقـــــي حلقـــــو  اإلنســـــا  والشـــــعوببأـــــدمإ تقريرهـــــا األويل إىل الل نـــــة األفريقيـــــة املعنيـــــة 

ــــ  املتعلــــ ــــة. و  عــــا  واليوتوكــــول امللحــــق ب جم أــــدمإ التقريــــر املتعلــــق 2014ق  قــــو  املــــرأة األفريقي
جم أـــدمإ تقريرهـــا الـــدويل 2015. و  عـــا  اتفاأيـــة الق ـــاء علـــا  يـــل أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأةب

اقـــامل للتقـــارير الةالـــو والرابـــل واخلـــام  املتعلـــق باتفاأيـــة األمـــم املتحـــدة حلقـــو  الطفـــا؛ وتقريرهـــا 
بشـــ   اليوتوكـــول الختيـــارف لتفاأيــــة  قـــو  الطفـــا املتعلــــق ب شـــرا  األطفـــال   النزاعــــات األويل 

ختيـارف لتفاأيـة  قـو  الطفـا بشـ   بيـل األطفـال واسـتبلهلم   الببـاء و  اليوتوكول والاملسلحة 
حلقــو  الطفــا  امليةــا  األفريقــيعــن تقريرهــا األويل إىل الاــاد األفريقــي بشــ    جم ف ــلا املــواد اإلبا يــة

ــــة إعــــداد التقــــارير مســــتمر  صــــو  ورفاهــــ  ــــزال عملي ــــة مناه ــــة التعــــذيب وغــــريه مــــن . ول ت اتفاأي
جم والع ـــــد الـــــدويل اخلـــــا  بـــــاحلقو  ضـــــروب املعاملـــــة أو العقوبـــــة القاســـــية أو اللإنســـــانية أو امل ينـــــة

اأيــة الق ــاء علــا الأتصــادية والجتماعيــة والةقافيــةجم واتفاأيــة  قــو  األشــخا  ذوف اإلعاأــةجم واتف
 التمييز العنصرف.

وتعكــــف احلكومــــة علــــا الندــــر   التوصــــيات الــــ  أــــدم ا املقــــرر اخلــــا  املعــــ  بــــاحلق    -9
 جم ببية تنفيذها.2013البذاءجم عقب زيارت  إىل ملوف   متوز/يولي  

جم أُأــر أــانو  اإلعاأــة الــذف يق ــي بكفالــة فــر  متكافكــة ل شــخا  ذوف 2012و  عــا   -10
عاأــة وب نشــاء صــندو  اســتكماا للعاأــة. علــا أ  هــذا الصــندو  ف يُنشــ  بعــد. وعلــا إثــر اليــا اإل

جم وضـــــعإ خطـــــة عمـــــا وطنيـــــة بشـــــ   الـــــيامج الـــــ  2011وضـــــل األطفـــــال ذوف اإلعاأـــــة   عـــــا  
تســـت د  األطفـــال ذوف اإلعاأـــة ببيـــة تعزيـــز التنســـيق   وضـــل وتنفيـــذ الـــيامج الراميـــة إىل الن ـــوض 

 فال ذوف اإلعاأة. قو  األط
واختـــذت عـــدة خطـــوات للت كـــد مـــن أ  األشـــخا  الحمت ـــزين يعيشـــو     ـــرو  إنســـانية  -11

ولئقـــة. وُزو دت  يـــل الســـ و  بـــ دوات طـــبن ك ربائيــــة ل ـــما   صـــول الســـ ناء علـــا  صــــت م 
اليوميــة مــن البــذاء املطبــو . وأــد جــرا تعمــيم مراعــاة  قــو  اإلنســا    مصــلحة الســ و  امللويــة 

عـــن ذلـــ جم أصـــب  التـــدريب    ـــال  قـــو   حلدـــر التعـــذيب. وف ـــلا اا باعتبـــار ذلـــ  إجـــراءا ضـــروري
مـــن برنـــامج التـــدريب األساســـي ملـــو في الســـ و . وجـــرا تو يـــف عـــامل     ـــال اا اإلنســـا  جـــزء

الرفـــاه الجتمـــاعي    يـــل الســـ و . ونُد مـــإ أيـــا  مفتو ـــة حلقـــو  اإلنســـا    الســـ و  نفـــذت 
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مج إلذكــاء الــوعي   أوســان الســ ناء. ووضــعإ لــوائ   صــو  اإلفــراج بكفالــة باعتبــار أثناءهــا بــرا
ذلــــ  إجــــراءا لتقلــــي  الكتدــــا    الســــ و . ووضــــل ســــ ا  للســــ ناء لتعقــــب  ــــالت مكــــو  

 الس ناء ف ات تت اوز املدد الحمكو  هبا علي م.
ــــاع عــــن دارســــة التعــــذيب والت كــــد  -12 مــــن ا ــــ ا   قــــو  وُدر ب ضــــبان الشــــرطة علــــا المتن

ــإ و ــدة للمعــايري امل نيــة    يــل  ــالت التعــذيبجم ول تــزال اق ــود إلنشــاء  املشــتب  فــي م. و قَّقح
قنــــة الشــــكوا الشــــرطية جاريــــة. وُوضــــعإ مبــــادس توجي يــــة    ــــال التكفــــا بالســــ ناءجم ومبــــادس 

أفـــراد الشـــرطة.  توجي يـــة لـــدعم ال ـــحاياجم وسياســـة حلمايـــة األطفـــالجم وأعيـــد الندـــر   دليـــا تـــدريب
  تقلــــي  انت اكــــات  قــــو  اإلنســــا . اا أي ــــ "ندــــا  الزيــــارات مــــن أفــــراد عــــادي "وســــاهم وضــــل 

ويتـــ لف هـــذا الندـــا  مـــن أنـــاد  ليـــ جم مـــن أيـــادات ومســـاعدين أـــانوني  ونســـاءجم و ـــيع م  ـــول  
 تقدف شكاوا.ب جراء زيارات غري معلنة إىل زنازين الشرطة ومساعدة الحمت زين املشتب  في م علا 

وجتــرف األشــبال لتشــييد بنايــة ت ــم الشــعبة الت اريــة للمحكمــة العليــا   بلــونتري. وجــرا    -13
ســــإ دوائــــر بنــــاء أو تــــرميم مبــــاا  ــــاكم درجــــة أوىل. والقصــــد هــــو متكــــ  اق ــــاز الق ــــائي مــــن 

ي اســتكنا  أاضــ 11اا مــن أ ــاة الحمكمــة العليــا   املســتقبا القريــب. و ــة  اليــاا أاضــي 40 تو يــف
مـن أ ـاة الحمكمـة  10من أ ـاة الحمكمـة العليـا. وُعـ   أاضـيا  مـن أ ـاة السـتكنا  واا أاضي 22و

مــــن أ ـــــاة الدرجــــة الةالةـــــة  57جم ُعـــــ   2014. و  عــــا  2014إىل  2012العليــــا   الفــــ ة مـــــن 
 وأحلقوا  قار عمل م   املناطق الريفية.

مديريـــة النيابـــة العامـــةجم علـــا إدـــاد ندـــا  إلدارة الق ـــايا  ويعكـــف اق ـــاز الق ـــائيجم بالتعـــاو  مـــل -14
 لزيادة الفعالية   معاقة ملفات الق ايا اقنائيةجم ومن مث تقلي  الت خر   البإ   الق ايا.

جم دــــرف وضــــل لـــــوائ  2010ولتيســــري تنفيــــذ أــــانو  رعايـــــة واايــــة وأ ــــاء األطفــــال لعـــــا   -15
اا. فعليــاا لتنفيــذ لتســ يا تعبكــة املــوارد وتنفيــذ القــانو  تنفيــذعــن خطــة بشــ   تكــاليف ا تنديميــةجم ف ــلا 

وتُــرجم القــانو  إىل لبــات  ليــة. وُوضــعإ خطــة اســ اتي ية إلعــادة ت هيــا األطفــال الــذين يعيشــو  
 ويعملو    الشوارع وإعادة إدماج م    تمعاهتم وأسرهم.

والشـــــابات أ  الفتيـــــا  عـــــن العنـــــف ضـــــد األطفـــــال  2014وكشـــــفإ دراســـــة أُجريـــــإ   عـــــا   -16
 والفتيات يتعرضو  للساءات   البيإ و  املدرسة. وأد أُطلقإ خطة وطنية للتصدف هلذا الوضل.

جم بدأ العما بن ج متعلق بـ دارة الق ـايا. وسـ  ا هـذا الـن ج  صـول األطفـال 2010و  عا   -17
يامج والسياسـات اخلاصـة علا خدمات متعددة بف ا اس  إ الة الق ـايا ومتابعت ـا. وأدت شـل الـ

باألطفـــــال إىل تطـــــورات مةـــــا  موعـــــة األدوات ال ـــــرورية لتنميـــــة األطفـــــال   ســـــن مبكـــــرةجم واملبـــــادس 
ــــدريب  التوجي يــــة ملقــــدمي الرعايــــة لتحديــــد األطفــــال ذوف ال تياجــــات اخلاصــــة ودعم ــــمجم ودليــــا الت

  األطفـال والنسـاءجم واملعـايري الشاما لتنميـة األطفـال   سـن مبكـرة والـذف يتنـاول مسـائا متعلقـة  قـو 
الـــدنيا لتحســـ  النوعيـــة   تقـــدف اخلـــدمات لليتـــاما وغـــريهم مـــن األطفـــال    الـــة ضـــعف. وتعكـــف 

ومراكـــز  "نـــوادف األطفـــال"احلكومـــة علـــا وضـــل مبـــادس توجي يـــة ملقـــدمي الرعايـــة فيمـــا  ـــ  عمليـــة 
 اخلدمات املتكاملة واملستشفيات الحمليةجم ال  تتي  خدمات شاملة ل حايا النت اكات.
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واضــــطلعإ احلكومــــة  بــــادرات للوأايــــة مــــن عمــــا األطفــــالجم  لــــإ ضــــما  أمــــن الــــدخا  -18
 فوفـــة باملخـــاطرجم وإعـــادة  ل ســـرجم واديـــد األطفـــال دو  احلـــد األد  للســـن الـــذين يـــ دو  أعمـــالا 

طفــال ملــنع م مــن العــودة إىل العمــاجم واحلمايــة مــن خــلل إدارة املخــاطرجم واــلت إذكــاء ت هيــا األ
الــوعيجم وإأامــة مفتشــيات تعــأل بعمــا األطفــال لتحديــد األطفــال العــامل جم والدعايــة لتبيــري املواأــف 
إزاء عمــــا األطفــــالجم و اكمــــة املســــ ول  عــــن عمــــا األطفــــالجم وتندــــيم أيــــا  مفتو ــــة بشــــ   عمــــا 

وإأامــة قــا  أهليــة بشــ   عمــا األطفــال. ويت ــمن املــن ج الدراســي   املر لــة البتدائيــة  األطفــالجم
 مادة عن امل ارات احلياتية متك ن األطفال من ااية أنفس م من انت اكات  قوأ م.

وللن ــــوض  قــــو  النســــاء والفتيــــاتجم ُســــنَّإ القــــوان  التاليــــة: أــــانو  تركــــة املتــــو  )الوصــــية  -19
جم وأـــــانو  الـــــزواج 2013جم وأـــــانو  املســـــاواة بـــــ  اقنســـــ  لعـــــا  2011مايـــــة( لعـــــا  واملـــــريا  واحل

جم وجـــرا تبســـيط ا 2015جم وأـــانو  الجتـــار بالبشـــر لعـــا  2015والطـــل  والعلأـــات األســـرية لعـــا  
 وتر ت ا إىل لبت   ليت .

والتنميــةجم وهــي وأــد   الوفــد معلومــات مفصــلة عــن اســ اتي ية مــلوف الةانيــة املتعلقــة بــالنمو  -20
جم هتـــد  إىل توليـــد الةـــروة وتقلـــي  الفقـــر 2016-2011عبـــارة عـــن خطـــة متوســـطة األجـــا للفـــ ة 

 عن طريق النمو الأتصادف املستدا  وتنمية اهلياكا األساسية.
جم اعُتمـــدت خطـــة الســـ اتي ية الوطنيـــة املتعلقـــة بفـــريود 2011و  كـــانو  األول/ديســـمي  -21

ـــــدز/البشـــــريةنقـــــ  املناعـــــة  . وهتـــــد  اخلطـــــة إىل تقلـــــي  اإلصـــــابات 2016-2011جم للفـــــ ة اإلي
ـــةجم وإصـــابات األطفـــال بنســـبة  20اقديـــدة بنســـبة    املائـــةجم ووفيـــات األطفـــال املرتبطـــة  30  املائ

  املائــــةجم ووفيــــات البــــالب  املرتبطــــة  15  املائــــةجم وإصــــابات البــــالب  بنســــبة  50بنســــبة  اإليــــدزب
 ائة.  امل 8بنسبة  اإليدزب

واحلكومــــة ملتزمــــة بتقــــدف خــــدمات شــــاملة    ــــال الصــــحة واحلقــــو  اقنســــية واإل ابيــــة  -22
اا بـــــالتوازف مـــــل التقي ـــــد بسياســـــات دوليـــــة وإأليميـــــة ووطنيـــــة ذات صـــــلة. وذكـــــر الوفـــــد أ   ـــــة تراجعـــــ

   املائة   وفيات األطفال. 50 بنسبة
  

 عراضالحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االست -باء 
 

وفــداا ببيانـاتجم فيمــا يلـي ملخصــات عن ـا. وتــرد   الفــرع  74خـلل احلــوار التفـاعليجم أدىل  -23
 الةاا من هذا التقرير التوصيات املقدمة أثناء احلوار.

ول دإ كوت ديفوار اق ود الـ  بُـذلإ    ـال التصـديق علـا صـكو   قـو  اإلنسـا   -24
تفاأيــــة  قــــو  الطفــــا بشــــ   اشــــ ا  األطفــــال   املنازعــــات اليوتوكــــول الختيــــارف لالدوليــــة مةــــا 

جم ول دــإ وجــود عــدة سياســات حلمايــة األشــخا  ال ــعفاءجم ل ســيما 2010جم   عــا  املســلحة
 .  2018-2014خلطة الوطنية ل طفالجم ا
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ول دـــإ كوبـــا التحــــديات الأتصـــادية الجتماعيــــة الكبـــرية الـــ  تواج  ــــا مـــلوف. ول دــــإ  -25
ود الراميــة إىل اســ  اايــة  قــو  اإلنســا جم منوهــةا بعمــا ديــوا  املدــاف وقنــة  قــو  اإلنســا  اق ــاا أي ــ

 .اإليدز/البشريةوالل نة القانونية. وأثنإ علا التزا  احلكومة  كافحة فريود نق  املناعة 
وذكــرت   وريــة الكونبــو الدميقراطيــة أ  علــا مــلوف بــذل مزيــد مــن اق ــود للتبلــب علــا  -26
جم اإليــدز/البشــريةمــن ا تــواء انتشــار فــريود نقــ  املناعــة  املمارســات التقليديــةجم والــتمكن فعــلا  بعــ 

 واقيق املساواة ب  اقنس جم واس  ااية األطفالجم وضما  األمن البذائي للسكا .
اليوتوكــول الختيــارف لتفاأيــة مناه ــة بقبــول التوصــيات بالتصــديق علــا  الــدا ر ور بــإ  -27

جم ول دــــإ أ  ب وغــــريه مــــن ضــــروب املعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو اللإنســــانية أو امل ينــــةالتعــــذي
اليوتوكــول الختيــارف  ــدد  موعــة مــن األدوات العمليــة عــن كيفيــة منــل التعــذيب وســوء املعاملــة. 

 وأوضحإ أ  مبادرة اتفاأية مناه ة التعذيب مستعدة ملساعدة ملوف  صو  هذه املس لة.
إ مصـــر علـــا مـــلوف للـــدور البنـــاء الـــذف أامـــإ بـــ   تلـــف امل سســـات   اايـــة  قـــو  وأثنـــ -28

  سياسـاهتا الراميـة إىل تعزيـز متكـ  اا علـا امل ـي أـدماا اإلنسا    ملوف. وشـ  عإ مصـر مـلوف أي ـ
 عن مكافحة  اهرة أطفال الشوارع السلبية. املرأة   شل اجملالت الجتماعية الأتصاديةجم ف لا 

ول دـــإ إثيوبيـــا بارتيـــا  أ  مـــلوف بســـبيل ا إىل اقيـــق األهـــدا  اإل ائيـــة ل لفيـــة بشـــ    -29
غري مـا مـن األمـراضجم وبشـ   تقلـي  وفيـات و  وامللريـا اإليـدز/البشـريةمكافحة فريود نق  املناعـة 

 2012 علــا مــلوف إلطلأ ــا   عــا اا األطفــالجم وكــذل  بشــ   متابعــة الفقــر. وأثنــإ إثيوبيــا أي ــ
 اإليــدز/البشــريةمبــادس توجي يــة خاصــة بالقطــاع الزراعــيجم واســ اتي ية مكافحــة فــريود نقــ  املناعــة 

 .  2017للف ة  ل عا  
وشـــ عإ البـــابو  مـــلوف علـــا اســـتكمال التـــدابري الـــ  اختـــذت مـــن أجـــا  قـــو  املـــرأةجم  -30
ســـرية واســـ  متةيـــا ســـيما ضـــما  اعتمـــاد اليملـــا  مشـــروع أـــانو  الـــزواج والطـــل  والعلأـــات األ ل

 املرأة   اليملا  و  اهليكات احلكومية.
وأعربــــإ أملانيــــا عــــن خيبــــة أمل ــــا مــــن اســــتمرار التمييــــز علــــا أســــاد امليــــا اقنســــي واهلويــــة  -31

عــن القلـــق إزاء اا اقنســية ولعــد  وجـــود أف إصــل  للتشـــريل املتعلــق بــاللجك . وأعربـــإ أملانيــا أي ـــ
  ت از. الوضل   الس و  ومراكز ال

ول دــإ غانـــا بارتيـــا  ســـن أــانو  املســـاواة بـــ  اقنســـ ؛ لكن ــا أالـــإ إتـــا تشـــاطر فريـــق  -32
األمــــم املتحــــدة القطــــرف فيمــــا أعــــرب عنــــ  مــــن ألــــق إزاء بــــ ء عمليــــات مراجعــــة بعــــ  السياســــات 

 والصكو  التشريعيةجم ل سيما القانو  املتعلق بالسحر.
العمليتــــ  النتقـــاليت  السياســــيت  الســـلميت  اللتــــا  وهن ـــ  الكرســــي الرســـويل مــــلوف علـــا  -33

ــــدورف الشــــاما   عــــا   ــــذ الســــتعراض ال ــــات 2010شــــ دلا البلــــد من جم ل ســــيما عقــــد أول انتخاب
ـــــــة هـــــــي األوىل مـــــــن نوع ـــــــا   أيار/مـــــــايو  ـــــــأل علـــــــا مـــــــلوف أي ـــــــ2014ثلثي لعتمادهـــــــا اا . وأث

 املتعلق باإلعاأة. 2012 أانو 
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اا وف علــا مواصــلة تقــدم ا امل سســي والــدميقراطي. وشــ عت ا أي ــوشــ عإ هنــدوراد مــل -34
علـــا مواصـــلة اختـــاذ التــــدابري اللزمـــة للق ـــاء علــــا الفـــوار  بـــ  اقنســــ     ـــالت مةـــا التعلــــيم 

 والصحة والزراعةجم وتنفيذ القانو  املتعلق باإلعاأة   أأرب وأإ دكن.
باعتمـــاد مشـــروع أـــانو  الـــزواج والطـــل  والعلأـــات األســـرية وأثنـــإ علـــا  ور بـــإ ليســـلندا -35

مــلوف لعتمادهــا أــانو  املســاواة بــ  اقنســ . و ةــإ مــلوف علــا إلبــاء أ كــا  القــانو  اقنــائي 
الـــ  جتـــر   الســـلو  التفـــاأي بـــ  بـــالب  مـــن نفـــ  اقـــن جم وإلبـــاء القـــوان  األخـــرا الـــ  متي ـــز ضـــد 

ف اهلوية اقنسية واخلناثا.املةليات واملةلي    جنسياا ومزدوجي امليا اقنسي ومبري 
   ـال إعمـال  قـو  السـكا  عـن طريـق إرسـاء اا وأثنإ إندونيسيا علا ملوف إل رازها تقـدم -36

تعـــاو  بـــ  امل سســـات وإجـــراء إصـــل ات أانونيـــة ملواءمـــة التشـــريعات الوطنيـــة مـــل التفاأيـــات الدوليـــة. 
 بصياغة مشروع أانو  الجتار باألشخا .اا عن سرورها إذ أ اطإ علماا ا أي وأعربإ إندونيسي

ـــا باشـــ ا  -37 مـــلوف   مكافحـــة املمارســـات ال ـــارة مةـــا زواج األطفـــال املبكـــر  ور بـــإ إيطالي
 والقسرف وتشوي  األع اء التناسلية للنا جم وش عإ ملوف علا تكةيف العما هبذا اخلصو .

ــــا مــــلوف -38 علــــا اســــتكمال صــــياغة خطــــة العمــــا الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا   وشــــ عإ كيني
  تـــدار  التـــ خر   تقـــدف تقـــارير الدولـــة الطـــر  الـــ  فـــات موعـــد تقـــدمي ا واملتعلقـــة اا وامل ـــي أـــدم

  ختلف صكو   قو  اإلنسا .
ول دـــإ الكويـــإ تنفيـــذ مشـــاريل    ـــالت شـــل واللتـــزا  بتقويـــة الأتصـــاد عـــن طريـــق  -39

بـــاللتزا  ب  ـــدا  الرفـــاه وكفالـــة النمـــو اا ية الةانيـــة للنمـــو والتنميـــة. ونوهـــإ الكويـــإ أي ـــالســـ اتي 
 املستدا  وتعزيز اهلياكا األساسية باعتبار ذل  سبيا لتقلي  الفقر.

ونوهـــإ ليبيـــا بـــاق ود الـــ  بـــذلت ا مـــلوف لتعزيـــز واايـــة  قـــو  الطفـــا عـــن طريـــق خطـــة  -40
عـن تقـديرها لل  ـود اا ليبيـا أي ـ إألطفال وزواج األطفـال. وأعربـالعما الوطنية للق اء علا عما ا

 الرامية إىل تعزيز التنمية الأتصادية والجتماعيةجم  ا   ذل  اس اتي ية النمو والتنمية الةانية.
وهنــ ت لكســمبورو مــلوف علــا التقــد  الجتمــاعي الأتصــادف الــذف  ققتــ  وأثنــإ علــا  -41

ة النمـــو والتنميـــة الةانيـــة. علـــا أتـــا ل دـــإ اســـتمرار عـــد  املســـاواة بـــ  البلـــد لعتمـــاده اســـ اتي ي
 اقنس  بالرغم من التدابري ال  اختذت للن وض  قو  املرأة ومكافحة العنف ضدها.

وأعربــــإ مدغشــــقر عــــن ارتيا  ــــا لعتمــــاد القــــانو  املتعلــــق باإلعاأــــة وأــــانو  املســــاواة بــــ   -42
زيز واايـة  قـو  الطفـا. وشـ عإ مدغشـقر مـلوف علـا مواصـلة اقنس  وعدة أوان  متصلة بتع

 هذه اق ود ل ما  التمتل الكاما  قو  اإلنسا .
ول دـــإ موريتانيـــا التصـــديق علـــا صـــكو  حلقـــو  اإلنســـا جم كمـــا ل دـــإ اإلصـــل ات  -43

علـــا اإلطـــار القـــانوا ل ـــما  النســـ ا  مـــل معـــايري  قـــو  اإلنســـا . وذكـــرت أ  هـــذه األعمـــال 
 علا التزا  ملوف الدويل واخللقي  قو  اإلنسا . تش د
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ــــــرت موريشــــــيود ب تــــــا ســــــبق هلــــــا أ  أوصــــــإ بــــــالندر   إمكانيــــــة الن ــــــوض بــــــالتعليم  -44 وذك 
والتـــدريب امل نيـــ  وتعزيزلـــا ببيـــة تقلـــي  العـــدد الكبـــري مـــن األطفـــال الـــذين يتســـربو  مـــن املدرســـة. 

   مةا هذه املبادرات.اا  ي أدموشكرت ملوف علا أبول توصيت ا و ةت ا علا امل
ور بــــإ املكســــي  بــــاق ود الــــ  بــــذلت ا مــــلوف علــــا الصــــعيد التشــــريعيجم منوهــــةا بســـــن  -45

أوجـــ  أصـــور   اا التشـــريل املتعلـــق باألطفـــال واملســـاواة بـــ  اقنســـ  والتعلـــيمجم لكن ـــا ل دـــإ أي ـــ
الـــ  يبـــذهلا البلـــد لتقـــدف  بـــاق وداا  ـــالت مةـــا احلصـــول علـــا املعلومـــات والســـ و . ونو هـــإ أي ـــ

 تقارير إىل هيكات املعاهدات.
ور ــب اقبــا األســود باعتمــاد أــانو  املســاواة بــ  اقنســ  الــذف يعــر   مصــطل  "التمييــز  -46

ضـد املــرأة" ويــن  علـا  دــر "املمارســات ال ـارة". وطلــب مــن مـلوف تقــدف مزيــد مـن الشــر  عــن 
 املعما ب  حلدر تشوي  األع اء التناسلية للنا . األنشطة ال  اُضطلل هبا إلنفاذ التشريل

وأثـــأل املبـــرب علـــا إنشـــاء ديـــوا  املدـــاف وقنـــة  قـــو  اإلنســـا  والل نـــة القانونيـــة. وأعـــرب  -47
عــن ت ييــده خطــة العمــا الوطنيــة حلقــو  اإلنســا  وسلســلة اإلصــل ات الراميــة إىل هتيكــة بيكــة اا أي ــ

 متل  قو  اإلنسا .تشريعية وسياسية مناسبة للتنمية وللت
وأعربإ ناميبيـا عـن سـرورها ملل دـة املبـادرات املتعلقـة  ارطـة الطريـق لتسـريل وتـرية تقلـي   -48

وفيـــات األمومـــة و ـــديةي الـــولدة والســـ اتي ية الوطنيـــة للصـــحة واحلقـــو  اقنســـية واإل ابيـــةجم وســـن 
 .  2012ق باإلعاأة   عا  و  املتعلواعتماد القان 2013أانو  املساواة ب  اقنس  لعا  

وأـانو  املسـاواة  2012وأثنإ نيبال علـا مـلوف لعتمـاد القـانو  املتعلـق باإلعاأـة   عـا   -49
جم معتــيةا أــانو  املســاواة بــ  اقنســ  خطــوةا هامــة   ســبيا اايــة املــرأة 2013بــ  اقنســ    عــا  

 من املمارسات التقليدية ال ارة وغري ذل  من التمييز.
ور بــإ هولنــدا بســن أــانو  الــزواج والطــل  والعلأــات األســريةجم لكن ــا ل دــإ أ  هــذا  -50

ف اقـن عـدة أ كـا  متييزيـة توصـم اا القانو  يت من أي ـ  املةليـات واملةليـ  ومشـت ي اقنسـ  ومبـري 
 .اإليدز/البشريةوتعو  مكافحة فريود نق  املناعة 

ومــن  2015والطــل  والعلأــات األســرية ُســن    عــا  وذكــر وفــد مــلوف أ  أــانو  الــزواج  -51
وفيمــا يتعلــق  ــا يبــدو أنــ  عــد  انســ ا    ســن الــزواج بــ  اا. املتوأــل أ  يصــب  ســارف املفعــول أريبــ

. عامـــــــاا  18هـــــــذا القـــــــانو  والدســـــــتورجم بـــــــ   الوفـــــــد أ  القـــــــانو  نـــــــ  علـــــــا ســـــــن الـــــــزواج وهـــــــو 
ـــــا أ  األشـــــ6)22 املـــــادة أمـــــا ـــــ  ( مـــــن الدســـــتور فتـــــن  عل ـــــالب  مـــــا ب اا عامـــــ 18و 15خا  الب
اا عامـــ 18علـــا أ  كـــا فـــرد جتـــاوز ســـن اا ميكـــن م الـــزواج إل  وافقـــة لبـــائ م. ونـــ  الدســـتور أي ـــ ل
 15مُينــل مــن الــزواج. ول ميكــن تعــديا الــن  الدســتورف الــذف ديــز ل شــخا  البــالب  مــا بــ   ل
 عاماا الزواج إل عن طريق الستفتاء. 18و
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أ العمـــا بقـــانو  مكافحـــة الجتـــار بالبشـــر وأـــانو  املســـاواة بـــ  اقنســـ  والقـــانو  وأـــد بـــد -52
املتعلــق باإلعاأـــة. وفيمــا يتعلـــق  ســـائا  ريــة الصـــحافةجم أــال الوفـــد إنـــ  دــرف ا   وضـــل اللمســـات 

علــا اا علــا مشــروع أــانو  بشــ   احلصــول علــا املعلومــات. وســُيعرض مشــروع القــانو  أريبــ ةاألخــري 
 ء ومن مث علا اليملا . ل  الوزرا

ف اقــــن  وشــــدد الوفــــد علــــا أ  التمييــــز ضــــد  -53 املةليــــات واملةليــــ  ومشــــت ي اقنســــ  ومبــــري 
مشــكلة موجــودة لــي    مــلوف و ــدها. ومــل ذلــ جم فــ   اجملتمــل املــلوف    اجــة إىل أ  يتطــور 

إجــــراء مناأشــــات وأ  اجملتمــــل الــــواعي يســــتطيل اختــــاذ أــــرار بشــــ   هــــذه املســــ لة. فةمــــة  اجــــة إىل 
و ـــوارات بشـــ   هـــذه املســـ لة. لكـــن ف يقـــدآل  اجملتمـــل املـــدا  ـــل ا   علـــا أف  اولـــة للعمـــا مـــل 

 احلكومة   هذا الصدد.
وجتــــــرف مراجعــــــة أــــــانو  الســــــ و  ومــــــن املتوأــــــل النت ــــــاء مــــــن هــــــذه املراجعــــــة   أواخــــــر  -54
ف تنفـــذ هـــذه العقوبـــة منـــذ جم لكـــن اإلعـــدا . ول يـــزال أـــانو  مـــلوف يـــن  علـــا عقوبـــة 2015 عـــا 
. وحيتــاج اجملتمــل إىل تشــ يل ملناأشــة هــذه املســ لة. وفيمــا يتعلــق ب  كــا  اإلعــدا  الــ  1994 عــا 

جم فــبع  هــذه األ كــا  هــي ا   أيــد املراجعــة. وأوضــ  الوفــد أ  الحمــاكم 1994صــدرت بعــد عــا  
كمـة هلـا صـل ية التقـدير ليسإ ملزمة ب صدار أ كا  باإلعدا  علـا مـن ارتكـب جرميـة القتـا. فالحم

   إأرار عقوبة أخرا.
ونو هـــإ نيكـــاراغوا بـــاق ود الراميـــة إىل اايـــة  قـــو  األطفـــال وباعتمـــاد تـــدابري لتعزيـــز  ـــق  -55

  يل األطفال   التعليم. وسل   ال وء علا اعتماد أانو  شاما متعلق باإلعاأة.
  هلـــا الف ـــا   زيـــادة اايـــة ول دـــإ الني ـــر وجـــود عـــدة م سســـات تعمـــا   وئـــا  وكـــا -56

اا  قو  اإلنسا جم ومن هذه امل سسـات ديـوا  املدـاف وقنـة  قـو  اإلنسـا . ول دـإ الني ـر أي ـ
 أ  ملوف طر     معدم الصكو  الدويل حلقو  اإلنسا .

وأعربإ ني رييا عن تقديرها لل  ـود الـ  بـذلإ  صـو  مسـ لة اإلعاأـة و صـو  اخلطـة  -57
توليـــد الةـــروة عـــن طريـــق النمـــو الأتصـــادف املســـتدا . و ةـــإ مـــلوف علـــا مواصـــلة تعزيـــز الراميـــة إىل 

م سســـاهتا حلقـــو  اإلنســـا  ودعـــإ احلكومـــة إىل الندـــر   إمكانيـــة توجيـــ  دعـــوة مفتو ـــة للمكلفـــ  
 بوليات   إطار اإلجراءات اخلاصة.

لتعزيــز اإلطــار القــانوا حلمايــة  قــو  اإلنســا .  وأثنــإ النــرويج علــا مــلوف لعتمادهــا تشــريعاا  -58
ول دــإ فــت  مناأشــات بشــ    قــو  األأليــاتجم واختــاذ إجــراءات للتخلــي عــن جتــرف العلأــات اقنســية 

  رية التعبري ووسائ  اإلعل . ب  أشخا  من نف  اقن جم وإدخال اسينات فيما يتعلق
ءمـــة التشـــريعات الحمليـــة مـــل التفاأيـــات الدوليـــة ور بـــإ الفلبـــ  بالتقـــد  الحمـــرز    ـــال موا -59

حلقـــــو  اإلنســـــا جم ول دـــــإ ســـــن أـــــانو  املســـــاواة بـــــ  اقنســـــ  وأـــــانو  اايـــــة األطفـــــال وأ ـــــاء 
 األطفال. وامتد إ برامج إذكاء الوعي لدا الوكالت احلكومية والقطاعات الرئيسية   اجملتمل.
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ختيــــارف لتفاأيــــة  قــــو  الطفــــا بشــــ   اليوتوكــــول الور بــــإ اليتبــــال بالتصــــديق علــــا  -60
جم واعتمـاد أـانو  املسـاواة بـ  اقنسـ جم واإلأـرار بـالفوار  بـ  اش ا  األطفـال   املنازعـات املسـلحة

 الرجا واملرأة   القانو  الوطنية. 
ونو هــــإ روانــــدا بــــاإلجراءات اإلدابيــــة الــــ  اختــــذت منــــذ الســــتعراض الســــابقجم وبــــاألخ   -61

  املتعلــق باإلعاأــة واخلطــوات الراميــة إىل ضــما  املســاواة بــ  اقنســ  وذلــ  باعتمــاد اعتمــاد القــانو 
 أانو  املساواة ب  اقنس جم الذف سيبري  املش د وسيمك ن املرأة.

ول دإ السـنبال التقـد  الـذف اقـق   تنفيـذ توصـيات جولـة السـتعراض األوىل    ـال  -62
عيــــة والةقافيــــة. ور بــــإ بــــاق ود الــــ  تبــــذل    ــــال اايــــة إعمــــال احلقــــو  الأتصــــادية والجتما

 اجملموعات املست عفةجم منو هةا باعتماد القانو  املتعلق باإلعاأة. 
وأشــادت ســـرياليو  بتعليــق عقوبـــة اإلعـــدا  وشــ عإ مـــلوف علـــا إلبائ ــا. وذكـــرت أ  علـــا  -63

وعلــــا أــــد  املســــاواة اا ي  انــــمــــلوف الندــــر   إمكانيــــة إتا ــــة فــــر  احلصــــول علــــا التعلــــيم البتــــدائ
 وتش يل التةقيف    ال  قو  اإلنسا . و ةإ ملوف علا جترف  يل أشكال الجتار بالبشر.

ول دــــإ ســـــنبافورة اعتمـــــاد القــــانو  املتعلـــــق باإلعاأـــــة الرامــــي إىل مـــــن  األشـــــخا  ذوف  -64
والعمـــا. ونو هـــإ بالتـــدابري  متكافكـــة   عـــدد مـــن اجملـــالت كالرعايـــة الصـــحية والتعلـــيماا اإلعاأـــة فرصـــ

 ال  اختذت علا مستوا التشريعات والسياسات للتصدف للتمييز القائم علا أساد نوع اقن .
ول دــإ ســلوفاكيا اعتمــاد أــانو  مكافحــة الجتــار بالبشــر وشــ عإ  كومــة مــلوف علــا  -65

راض الــدورف الشــاما . ونو هــإ بــاخلطوات الــ  اختــذت لتنفيــذ توصــيات الســتعكــاملا   تنفيــذه تنفيــذاا 
 بش    قو  األطفال لكن ا ذكرت أ   ة  اجة إل راز مزيد من التقد    عدد من اجملالت.

ور بـــإ ســـلوفينيا بـــاق ود الراميـــة إىل الق ـــاء علـــا املمارســـات ال ـــارةجم  ـــا   ذلـــ  زواج  -66
ولية اقنائيــة بــ  راز تقــد   صــو  ندــا  عدالــة األ ــدا  ورفــل ســن املســ  اا األطفــالجم ور بــإ أي ــ

 10-105)بشـــ   الجتـــار بالبشـــر( و 37-102واعتـــيت أ  توصـــيتي ا الســـابقت  اا. عامـــ 12إىل 
 )بش   املرأة( ل تزال  صاحلت .

أــد أ ــرز   بلــوو بعــ  األهــدا  اإل ائيــة ل لفيــة   إطــار اا وأأــرت جنــوب أفريقيــا بــ   تقــدم -67
  تنفيــذ هــذه املبــادرات. و ةــإ اا عإ علــا امل ــي أــدمواســ اتي ية النمــو والتنميــة وشــ  2020رؤيــة 

 ملوف علا مواصلة بذل اق ود   سبيا تعزيز  قو  اإلنسا جم  ا   ذل  احلق   التنمية.
. ور بــإ بعــد  تنفيــذ أف  كــم باإلعــدا  2014وامتــد إ إســبانيا عقــد انتخابــات عــا   -68

 كم   إصدار أ كا  باإلعدا .لكن ا أعربإ عن القلق لستمرار الحما  1994منذ عا  
وأشـارت سـرف لنكـا إىل املل دـات الـ  أـدم ا مراأبـو  بشـ   السـري السـلمي لنتخابــات  -69
اا . وشــــ عإ مــــلوف علــــا الندــــر   إمكانيــــة جعــــا التعلــــيم البتــــدائي اإلجبــــارف  انــــ2014عــــا  

 ساسية ذات الصلة.متكافكةجم واس  املرافق األاا لل ميل مل متتل الفتيات والفتيا  فرص
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 2012وأعـرب الســودا  عـن تقــديره إلجـراء عمليتــ  انتقـاليت  سياســيت  سـلميت    عــا   -70
. وأثــــأل علــــا مــــلوا لختاذهــــا خطــــوات حلمايــــة  قــــو  اإلنســــا جم ل ســــيما اعتمــــاد 2014وعــــا  

 القانو  املتعلق باإلعاأة وإنشاء الصندو  الستكماا للعاأة.
أ  مـــلوف اختـــذت بعـــ  اخلطـــوات للوفـــاء بالتع ـــدات الـــ  أطعن ـــا   ول دـــإ الســـويد  -71
   ـــــال املســـــاواة بـــــ  اقنســـــ  لكن ـــــا اعتـــــيت أتـــــا فشـــــلإ   الوفـــــاء  عدم ـــــا.  2010عـــــا  

الســـلو  اقنســـي بـــ  التوصـــيات بالعـــدول عـــن جتـــرف  2010ول دـــإ أ  مـــلوف رف ـــإ   عـــا  
   شخص  من نف  اقن .

وذك رت سويسرا بدواعي القلق ال  أعربـإ عن ـا أثنـاء اقولـة األوىل للسـتعراض فيمـا يتعلـق  -72
بت رف األشـخا    القـانو  اقنـائي ملـلوف علـا أسـاد ميـوهلم اقنسـية. ور بـإ بالقـانو  اقديـد 

 ملكافحة الجتار بالبشر لكن ا أسفإ لعد  سن هذا القانو   ل ا  .
لتزا  الـــذف أدمــ  الـــرئي  بتحســ  متكـــ  املــرأة وتعزيـــز  قوأ ــا باعتبـــار ور بــإ تايلنـــد بــال -73

ــــ  شــــرط ــــدعم مــــلوف   إعمــــال احلقــــو  اا مســــبقاا ذل لتقلــــي  الفقــــر. وأعربــــإ عــــن اســــتعدادها ل
 الجتماعية الأتصادية   إطار املبادرة التايلندية األفريقية.

مـــا الوطنيـــة لليتـــاما واألطفـــال ليشـــ  علـــا مـــلوف لعتمادهـــا خطـــة الع -وأثنـــإ تيمـــور  -74
ال ـــعفاء ا خـــرين وشـــ عإ احلكومـــة علـــا اســـتكمال هـــذه اخلطـــة. ول دـــإ اعتمـــاد خطـــة عمـــا 

 للتةقيف    ال  قو  اإلنسا . 
ور بـــإ توغـــو ب نشـــاء عـــدة م سســـات حلمايـــة  قـــو  اإلنســـا جم وباعتمـــاد القـــانو  املتعلـــق  -75

الراميـــــة إىل مكافحـــــة املمارســـــات التقليديـــــة جم وبـــــاق ود 2012باألشـــــخا  ذوف اإلعاأـــــة   عـــــا  
 ال ارة. وأثنإ علا ملوف لختاذها إجراءات فيما يتعلق بالتنمية الجتماعية الأتصادية.

ونو هــإ ترينيــداد وتوبــاغو بــاق ود الراميــة إىل إجــراء إصــل  أــانوا ي ــد  إىل زيــادة الــدعم  -76
 ف للتفاوتات   القطاع الزراعي.عن املبادرات للتصد حلماية  قو  اإلنسا جم ف لا 

جم 2010وشـــ عإ تـــون  مـــلوف علـــا تكةيـــف اق ـــود لتنفيـــذ التوصـــيات املقبولـــة   عـــا   -77
واس  إنفاذ التوصيات املقدمة مـن م سسـت ا الوطنيـة حلقـو  اإلنسـا  وتسـريل عمليـة اعتمـاد خطـة 

 العلأات األسرية.العما ملكافحة العنف ضد األطفال واعتماد مشروع القانو  املتعلق ب
نــا  أــوان  متي ــز هور بــإ أوغنــدا بقــانو  املســاواة بــ  اقنســ  لكن ــا ل دــإ أنــ  ل تــزال  -78

ضــد املــرأة. و ةــإ احلكومــة علــا معاقــة دواعــي القلــق  صــو  زواج األطفــال معاقــة فعالــة وذلــ  
بري الراميــة إىل ضــما  بســن مشــروع أــانو  الــزواج والطــل  والعلأــات األســرية. واستفســرت عــن التــدا

 إنفاذ القوان  ال  ُسنَّإ.
ــــزواج  -79 وشــــ عإ اململكــــة املتحــــدة مــــلوف علــــا تنفيــــذ القــــانو  املتعلــــق باإلعاأــــة وأــــانو  ال

والطــل  والعلأــات األســرية. و ةــإ احلكومــة علــا الت كــد مــن اســتخدا  شــرطة مــلوف األســلحة 
   انت اج سياسة إطل  النار بقصد القتا.وت كيد عداا وملئماا متناسباا النارية استخدام



A/HRC/30/5 
 

 

GE.15-12190 13/33 

 

وأثنــإ الوليــات املتحــدة األمريكيــة علــا مــلوف لســن  ا أــانو  املســاواة بــ  اقنســ  وأــانو   -80
مكافحة الجتـار بالبشـر. وأعربـإ عـن القلـق إزاء القـوان  الـ  جتـر  العلأـات اقنسـية بـ  أشـخا  

 كد من أ  تشريعاهتا ا    قو   يل املواطن .بالب  من نف  اقن  و ةإ ملوف علا الت 
اليوتوكــول الختيــارف لتفاأيــة  قــو  الطفــا وأعربــإ أوروغــواف عــن تقــديرها للتصــديق علــا  -81

وشــ عإ مــلوف علــا مواصــلة هــذا املســل  والتصــديق  بشــ   اشــ ا  األطفــال   املنازعــات املســلحة
للع ـــــد الـــــدويل اخلـــــا  بـــــاحلقو  املدنيـــــة  جمالةـــــاااليوتوكـــــول الختيـــــارف علـــــا صـــــكو  أخـــــرا من ـــــا 

اليوتوكـول الختيـارف للع ـد اخلـا  بـاحلقو  الأتصــادية و  اهلـاد  إىل إلبـاء عقوبـة اإلعـدا  جموالسياسـية
 اليوتوكـــول الختيـــارف لتفاأيـــة الق ـــاء علـــا  يـــل أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأةو  والجتماعيـــة والةقافيـــة

. ور بـــإ أوروغـــواف بالتحســـينات  يـــل األشـــخا  مـــن الختفـــاء القســـرف التفاأيـــة الدوليـــة حلمايـــةو 
 التشريعية من  يو املساواة ب  اقنس جم ل سيما اعتماد أانو  املساواة ب  اقنس .

ول دــإ   وريــة فنــزويل البوليفاريــة اعتمــاد أــانو  املســاواة بــ  اقنســ  والقــانو  املتعلــق  -82
اا الــذف اقــق    ــال مكافحــة التمييــز والعنــف ضــد املــرأة. ول دــإ أي ــباإلعاأــة ونو هــإ بالتقــد  

 بف ا برنامج التحويلت النقدية الجتماعية. اا تقدف الدعم إىل أسر فقرية جد
التــدابري الــ  اعتمــدتجم  ــا   ذلــ  التةقيــف    قــو  اإلنســا    مصــلحة  زمبــابوفول دــإ  -83

الــزواج والطــل  والعلأــات األســرية ملعاقــة مســ لة زواج األطفــالجم  الســ و  امللويــةجم والعمــا لســن أــانو 
 واخلطوات ال  اختذت ملعاقة مس لة عما األطفالجم وسن تشريل لتعزيز  قو  اإلنسا .

وتعزيـــز اإلطـــار  2012ور بـــإ اقزائـــر بالعمليـــة السياســـية النتقاليـــة الـــ  جـــرت منـــذ عـــا   -84
ــــذلت ا القــــانوا وامل سســــي حلقــــو  اإلنســــا .  ــــائج الــــ  اققــــإ بف ــــا اق ــــود الــــ  ب ور بــــإ بالنت

 م سسات  قو  اإلنسا    ملوف إلذكاء الوعي.
ور بــــإ أنبــــول بتقــــدف مــــلوف تقريرهــــا األويل  وجــــب امليةــــا  األفريقــــي حلقــــو  اإلنســــا   -85

لل  ــــود والشـــعوب واليوتوكـــول امللحـــق بــــ  املتعلـــق  قـــو  املـــرأة   أفريقيــــا. وأعربـــإ عـــن تقـــديرها 
 الرامية إىل مراجعة التشريعات ومواءمت ا مل اللتزامات الدولية ال  أطع ا البلد.

ول دـــإ األرجنتـــ  التقـــد  الـــذف اقـــق   تعزيـــز  قـــو  اإلنســـا جم ل ســـيما إأـــرار أـــانو   -86
عـــن إدـــاد خطـــة اســـ اتي ية وطنيـــة بشـــ    املســـاواة بـــ  اقنســـ  والقـــانو  املتعلـــق باإلعاأـــةجم ف ـــلا 

أ  معــدل اإلصــابات اا . ول دــإ أي ــ2016-2011للفــ ة  اإليــدز/البشــريةفــريود نقــ  املناعــة 
   املائة. 41بنسبة  2010تراجل منذ عا   البشريةاقديدة بفريود نق  املناعة 

وأعربـــإ أرمينيـــا عـــن تقـــديرها للخطـــوات الـــ  اختـــذت لتعزيـــز  قـــو  اإلنســـا . ول دـــإ  -87
 قـــو  الطفـــا ور بـــإ بالتعـــاو  مـــل األمـــم املتحـــدة وهيكاهتـــا. وأعربـــإ السياســـات الوطنيـــة حلمايـــة 

 .اتفاأية منل جرمية اإلبادة اقماعية واملعاأبة علي اأرمينيا عن القلق لعد  تصديق ملوف علا 
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وأثنــإ أســ اليا علــا مــلوف لختاذهــا تــدابري تشــريعية للوفــاء بالتزاماهتــا  ــوجي الع ــد الــدويل اخلــا   -88
علـــا اا ملدنيـــة والسياســـية. ونو هـــإ بـــاخلطوات الـــ  اختـــذت إللبـــاء عقوبـــة اإلعـــدا  املفروضـــة إجبـــار بـــاحلقو  ا

جــرائم القتــا واخليانــةجم وأالــإ إتــا متفائلــة ألداء قنــة مــلوف حلقــو  اإلنســا . ول دــإ أســ اليا أ   قــو  
 خلناثا ل تزال تتعرض ل بون.املةليات واملةلي  جنسياا ومزدوجي امليا اقنسي ومب ريف اهلوية اقنسية وا

وأعربــــإ النمســــا عــــن القلــــق إزاء الرتفــــاع الشــــديد   اهل مــــات العنيفــــة ضــــد األشــــخا   -89
ملعــــايري  قــــو  اا . وأالــــإ إ  التحقيقــــات   هــــذه اهل مــــات دــــب أ  تكــــو  وفقــــبــــامل قاملصــــاب  

ـــة الســـتع راض الســـابقة. اإلنســـا  الدوليـــة. وأضـــافإ أ  الدـــرو    الســـ و  ف تتحســـن منـــذ جول
وأشــــارت إىل وجــــود تشــــريعات ادــــر العلأــــات اقنســــية املةليــــة برضــــا الطــــرف جم وإىل التقــــارير عــــن 
التحـــرل علـــا الصـــحافي  واملـــدافع  عـــن  قـــو  اإلنســـا  وختـــويف مجم وإىل القيـــود املفروضـــة علـــا 

    رية الت مل و رية التعبري.
اهريت زواج األطفـــــال وتعـــــدد الزوجـــــات. ور بـــــإ بوتســـــوانا بـــــاق ود الراميـــــة إىل مكافحـــــة  ـــــ -90

و ةــإ مــلوف علــا اســتكمال ســن مشــاريل القــوان  الــ  ل تــزال تنتدــر ســن ا وأعربــإ عــن القلــق إزاء 
وجــود عــدد كبــري مــن األشــخا    ال ت ــاز الســابق للمحاكمــةجم وإزاء عــد  كفايــة املــوارد املخصصــة 

 كمجم وإزاء القيود علا  رية الت مل و رية التعبري.ملعاقة الت خر احلاصا   تناول الق ايا أما  الحما 
ونو هــإ اليازيــا بالتقــد  الحمــرز   تعزيــز انســ ا  القــانو  الــوط  مــل اللتزامــات الدوليــة    -91

  ال  قو  اإلنسا  وسلطإ ال وء علا اعتماد تشريل  دد متعلق  كافحة الجتار بالبشر.
النــــــاج  للنتخابــــــات الرئاســــــية والتشــــــريعية والحمليـــــــة   ور بــــــإ بوركينــــــا فاســــــو بــــــالتنديم  -92
. وأعربــإ بوركينــا فاســو عــن ارتيا  ــا للهتمــا  الــذف تبديــ  الســلطات ملســ لة األطفــالجم 2014 عــا 

 ل سيما فيما    مكافحة زواج األطفال والتش يل علا اللتحا  باملدرسة.
اإلنســـا جم ووج ـــإ الهتمـــا  إىل ونو هـــإ كـــابو فـــريدف بت يكـــة منـــا  مـــوات لتعزيـــز  قـــو   -93

 اعتماد أانو  املساواة ب  اقنس  وإىل التقد  الحمرز فيما     رية اإلعل .
ارتفــاع معــدل انتشــار العنــف ضــد النســاء والفتيــاتجم وأعربــإ كنــدا عــن القلــق إزاء اســتمرار  -94

 وكذل  إزاء زواج األطفال والزاج املبكر والزواج القسرف.
أ  مـــلوف طـــر    معدـــم الصـــكو  اإلأليميـــة والدوليـــة حلقـــو  اإلنســـا   ول دـــإ تشـــاد -95

اق ــود الــ  بــذلت ا مــلوف ببيــة اا لتقــدف تقاريرهــا املتــ خرة. ول دــإ تشــاد أي ــاا وأتــا بــذلإ ج ــود
 تعزيز تكاف  الفر  فيما يتعلق باحلقو  الأتصادية والجتماعية.

إلعاأـــة وأـــانو  املســـاواة بـــ  اقنســـ  وتوســـيل ول دـــإ شـــيلي اعتمـــاد القـــانو  املتعلـــق با -96
 ــال صــل يات الحمــاكم مــن أجــا اســ  فــر  الل ــوء إىل الحمــاكمجم كمــا ل دــإ اخلطــة الناجحــة 

جم /اإليدزالبشــريةبرنــامج األمــم املتحــدة املشــ   املعــ  بفــريود نقــ  املناعــة الــ  أُ ــزت بالتعــاو  مــل 
 .البشريةديدة بفريود نق  املناعة وال  تسعا إىل تقلي  عدد اإلصابات اق
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وأعربــــإ الصــــ  عــــن تقــــديرها لل  ــــود املبذولــــة لتنفيــــذ التوصــــيات املنبةقــــة عــــن اســــتعراض  -97
لتحقيــق مــلوف إ ــازات من ــا صــياغة خطــة عمــا وطنيــة اا . وأعربــإ عــن تقــديرها أي ــ2010 عــا 

طفولـــة عدالـــة األطفـــال وأـــانو  حلقـــو  اإلنســـا جم واعتمـــاد القـــانو  املتعلـــق باإلعاأـــة وأـــانو  اايـــة ال
 املساواة ب  اقنس جم وتعزيز برامج تدريب الشرطة    ال  قو  اإلنسا .

مــــل اتفاأيــــة  قــــو  اا ول دــــإ الكونبــــو بارتيــــا  إأامــــة ندــــا  عدالــــة األ ــــدا  منســــ م -98
الطفــــا. وشــــ عإ مــــلوف علــــا وضــــل اســــ اتي ية للرتقــــاء بالعمــــا اللئــــق   أطاعــــات الزراعــــة 

 ما املنزيل والنقا واملناجم.والع
مــلوف علــا التقــد  الــذف أ رزتــ  فيمــا يتعلــق  ريــة التعبــري واق ــود الــ   كوســتاريكاوهنــ ت   -99

تبــــذهلا ملنــــل دارســــة التعــــذيب   الســــ و  وذلــــ  بتةقيــــف مــــو في إنفــــاذ القــــانو     ــــال  قــــو  
جم وعـد  متتــل املـرأة باملســاواة   اإلنسـا . علـا أتــا أعربـإ عـن القلــق إزاء أعمـال العنـف ضــد النسـاء

  الت شلجم وعما األطفالجم والزواج املبكر. 
ارتفـــــاع معـــــدلت زواج األطفـــــال ووفيـــــات  إتـــــا ل تـــــزال تشـــــعر بـــــالقلق إزاء أيرلنـــــداوأالـــــإ  -100

بقلـق أ  النسـاء   مـلوف هـن مـن بـ  أفقـر  أيرلنـدااألمومة والعنف لعتبارات جنسانية. ول دـإ 
 تمل ويواج ن عراأيا  ددة اول دو  متتع ن  ق ن   البذاء والتبذية.شرائ  اجمل
 ور بإ فرنسا بوفد ملوف وأدمإ توصيات. -101
وأــال وفــد مــلوف إنــ  أصــبا إىل وج ــات الندــر والتعليقــات والتوصــيات الــ  أُــد مإ وأنــ   -102

ــــنهبــــا  يعــــاا اا أ ــــان علمــــ أــــانو  الــــزواج والطــــل   . فعــــن مســــ لة الــــزواج املبكــــرجم ذكــــر الوفــــد أ  سح
والعلأــات األســرية هــو  ةابــة إعــل  صــري  مــن جانــب احلكومــة ب تــا متــانل الــزواج املبكــر. فبتةبيت ــا 

ـــن الـــزواج عنـــد بلـــوو  تكـــو  احلكومـــة أـــد كشـــفإ عـــن عزم ـــا معاقـــة هـــذه املســـ لة. ااجم عامـــ 18سآل
لــــزواج. وكانــــإ مــــلوف علــــا الــــذهاب إىل املدرســــة أبــــا أ  يفكــــر    ا تايــــوالقــــانو  يشــــ ل الفت

 أوردت   التقرير الذف أدمت  معلومات عن املبادرات ال  اختذت   هذا الصدد.
ــد الوفــد أ  هــذه بــامل قوفيمــا يتعلــق باهل مــات الــ  يتعــرض هلــا األشــخا  املصــاب   -103 جم أك 

  مــلوف. علــا أ  احلكومــة علــا علــم  ــا دــرف وأــد اختــذت تــدابري ملعاقــة اا مســ لة أثــريت  ــدية
 املس لة ببية ااية ه لء األشخا . وهذه املبادرات مدعومة من الشرطة ومن الزعماء التقليدي . 

أمــا فيمـــا يتعلــق بفقـــدا  اقنســـية بســبب الـــزواججم فقــال الوفـــد إ  أـــانو  اقنســية أيـــد الندـــر  -104
مــن أــانو  الــزواج والطــل  والعلأــات األســرية تــن  علــا عــد   48أضــا  أ  املــادة  لكنــ اا.  اليــ

   فقدا  الشخ  جنسيت  بسبب الزواج.
ول توجــــد تقــــارير   البلــــد عــــن تعــــرض أشــــخا  للضــــط اد جملــــرد انشــــباهلم بالــــدفاع عــــن  -105

لبلــد للت كــد مــن  قــو  اإلنســا . وأــال الوفــد إنــ  ير ــب بــاملكلف  بوليــات ويشــ ع م علــا زيــارة ا
   مدا صد  مةا هذه الدعاءات.
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وأضـــا  الوفـــد أ  قنـــة  قـــو  اإلنســـا  أنشـــكإ  وجـــب الدســـتور. وهـــي تتمتـــل بالعتمـــاد   فكـــة  -106
قنــة التنســيق الدوليــة للم سســات الوطنيــة لتعزيــز واايــة  قــو  اإلنســا . وُتشــ َّل الل نــة املركــز "ألــف" لــدا 

 م ام ا باستقللية عن احلكومة. وف ااول احلكومة أ  التدخا   عما الل نة.علا العما وأداء اا دائم
ـــــا أ  احلكومـــــةجم وبـــــالندر إىل  -107 ـــــة اقـــــرائم. عل ـــــف ضـــــد األطفـــــال ضـــــمن خان وُيصـــــنَّف العن

 التعليقات واملل دات ال  ُأد مإجم سو  تراجل القانو  ذف الصلة للندر فيما ميكن عمل .
التعلــيمجم أــال الوفــد إ  التعلــيم البتــدائي  ــاا وإجبــارف. لكــن لليــات  وفيمــا يتعلــق  ســ لة -108

 اإلنفاذ ناأصة. وأد اختذت خطوات للت كد من التحا  األطفال باملدارد.
اا أمــا  صــو  منــل العنــف ضــد النســاءجم فقــال الوفــد إ  القــانو  ذف الصــلة معــروض  اليــ -109

ذه املراجعـــةجم يفـــ ض أ  تكـــو  دواعـــي القلـــق الـــ  علـــا الل نـــة القانونيـــة ملراجعتـــ . وعنـــد انت ـــاء هـــ
   أثريت أثناء احلوار التفاعلي أد عوقإ. 

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 

 نظرت مالوي في التوصيات التالية وهي تحظى بتأييدها: -110
القييكوا الييدولي التيي ليي  ينضيي  فيي عملييية التقييديق عليى اا المضيي دييدم 110-1

 إليها البلد بعد، ال سيما تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان )كوت ديفوار(؛
االتفادييييية الدولييييية لحماييييية جميييييي  النظيييير فييييي إمكانييييية التقييييديق عليييييى  110-2

اتفاديييية منييي  جريمييية اإلبيييادة الجماعيييية والمعادبييية و  األشييي ان مييين االاتفييياء القسيييري
 ديمقراطية(؛)جمهورية الكونغو ال عليها
 )أرمينيا(؛ اتفادية من  جريمة اإلبادة الجماعية والمعادبة عليهااالنضمام إلى  110-3
االتفادييييية الدولييييية لحماييييية جميييييي  النظيييير فييييي إمكانييييية التقييييديق عليييييى  110-4

 )األرجنتين(؛ األش ان من االاتفاء القسري
األشيي ان ميين االتفادييية الدولييية لحماييية جمييي  التودييي  والتقييديق علييى  110-5

البروتوكييييوخ االاتييييياري التفادييييية مناهضيييية التعيييي يب و ييييير  ميييين و  االاتفيييياء القسييييري
 )فرنسا(؛ ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

االتفادييية الدولييية لحماييية جمييي  األشيي ان ميين االاتفيياء التقييديق علييى  110-6
 ) انا(؛ القسري
توكييوخ االاتيييياري التفادييية مناهضيية التعيي يب و يييير  البرو التقييديق علييى  110-7

اتفادييية مكافحيية و  ميين ضييروب المعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الالإنسييانية أو المهينيية
 )تونس(؛ التمييز في مجاخ التعلي 

 
 

 ف ارر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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البروتوكوخ االاتيياري التفاديية مناهضية التعي يب تكثيف الجهود للتقديق على  110-8
 (؛الدانمرا) و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةو ير  من ضروب المعاملة أ

البروتوكييوخ االاتيييياري التفادييية مناهضيية التعيي يب و يييير  التقييديق علييى  110-9
 )هندوراس(؛ من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 2011المنزلييي، التقييديق علييى اتفادييية منظميية العمييل الدولييية بشييأن العمييل  110-10
 ( )الفلبين(؛189)رد  
تسري  عمليية مراجعية دسيتور جمهوريية ميالوي وضيمان انسيجام القيوانين  110-11

 م  االلتزامات الدولية ب قون تعريف الطفل )سلوفاكيا(؛
التيييي صيييد د   ةاالتفادييييات الدوليييي مواءمييية القيييوانين الوطنيييية مييي  أحكيييام 110-12

 عليها مالوي )السنغاخ(؛
السييعي إلييى تعييديل القييانون الجنيياري بغييية تجييري  جمييي  أشييكاخ اإلييي اء  110-13

الجنسييي ضييد األطفيياخ، بغييع النظيير عيين جيينس الطفييل، وتقييدي  الجنيياة إلييى العداليية 
 وإعادة تأهيل الضحايا وتعويضه  )مقر(؛

تعيديل القيانون الجنياري بغيية تجيري  جميي  أشيكاخ اإليي اء الجنسيي ضيد  110-14
عييين جييينس الطفييل، عليييى اعتبيييار أن أشييكاخ اإليييي اء الجنسيييي األطفيياخ، بغيييع النظيير 

 تح  طارلة التجري  )كندا(؛اا ضد األطفاخ ال تق  جميعها حالي
تعيديل القيانون الجنياري بغيية تجيري  جميي  أشيكاخ اإليي اء الجنسيي ضيد  110-15

 األطفاخ )شيلي(؛ 
سيي ضيد تعيديل القيانون الجنياري بغيية تجيري  جميي  أشيكاخ اإليي اء الجن 110-16

 األطفاخ، بغع النظر عن جنس الطفل، وتقدي  الجناة إلى العدالة )سلوفينيا(؛
النظر في السيبل الممكنية للتحليي بمزييد مين القيرامة فيي إنفياي القيوانين  110-17

 السارية من أجل مكافحة م تلف أشكاخ العنف ضد النساء والفتيات )مقر(؛ 
جمييي  أشييكاخ التمييييز والعنييف  سيين تييدابير وتشييريعات مالرميية لمكافحيية 110-18

 ضد المرأة )إيطاليا(؛
اإليعاز إلى اللجنة القانونية المالوية باألا  بنهج حثيي  فيي سيبيل إلغياء  110-19

 دانون السحر ) انا(؛
 تسري  عملية مراجعة دانون السحر )الكونغو(؛ 110-20
سييرية فييي التأكييد ميين تنفييي  مشييروع دييانون الييزواع والطييالق والعالدييات األ 110-21

 (؛أيرلنداجمي  أنحاء البلد )
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تسيري  عملييية اعتمياد مشييروع ديانون الييزواع والطيالق والعالدييات األسييرية  110-22
 وإدرار حد أدنى لسن الزواع بما يتفق والمعايير الدولية )شيلي(؛

ات يييياي ال طييييوات الالزميييية لتنفييييي  دييييانون الييييزواع والطييييالق والعالدييييات  110-23
والمسيياهمة فييي مكافحيية اا عاميي 18سيين الييزواع عنييد بلييو  األسييرية ميين أجييل تحديييد 

 الزواع القسري والزواع المبكر )المكسيك(؛
اعتمييياد المبيييادرات التشيييريعية الحاليييية لتحسيييين الظيييرو  فيييي السيييجون  110-24
 )إيطاليا(؛ فعاالا اا يتفق م  المعايير الدولية وتنفي ها تنفي  بما

للبرلمييان للنظير فيييأ فييي أدييرب فرصيية  (2003تقيدي  مشييروع دييانون السييجون ) 110-25
ممكنيية وات يياي إجييراءات مجدييية لمعالجيية مسييألة اكتظييام السييجون، ال سيييما بتقلييي  فتييرات 

 (؛أيرلندااالحتجاز  ير العادية السابقة للمحاكمة، التي يواجهها العديد من المحتجزين )
 جعيييل التشيييري  الييي ي يحكييي  مسيييألة اكتسييياب الجنسيييية واالحتفيييام بهيييا 110-26

ميين اتفادييية القضيياء علييى التمييييز ضييد المييرأة، ويلييك  9ميي  المييادة اا ونقلهييا منسييجم
 بت ليقأ من كل أشكاخ التمييز التي ال تزاخ موجودة فيأ )البرتغاخ(؛

جعل عملية تعزييز المسسسيات وايلييات الوطنيية لحقيوق اإلنسيان عمليية  110-27
 متواصلة )نيباخ(؛

 اللية اللجنة المالوية لحقوق اإلنسان )أستراليا(؛مواصلة الجهود لتعزيز استق 110-28
مواصييلة تعزيييز دييدرات المسسسيييات الحكومييية المعنييية بحقييوق اإلنسيييان  110-29

 وتنفي  االستراتيجيات وال طط، ال سيما تلك المتعلقة بعمل األطفاخ )السودان(؛
 (؛زمبابوياالنتهاء من صيا ة اطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان ) 110-30
تسيييري  عمليييية تنفيييي  اطييية العميييل الوطنيييية لحقيييوق اإلنسيييان، ومواصيييلة  110-31

 تعزيز األطر المسسسية لحقوق اإلنسان )إندونيسيا(؛
 تعزيز دور وددرات ديوان المظال  ولجنة حقوق اإلنسان )المغرب(؛ 110-32
تعيييديل ديييانون لجنييية حقيييوق اإلنسيييان لضيييمان تمتييي  اللجنييية باالسيييتقاللية  110-33
 وبالموارد المناسبة، بما يتماشى م  مبادئ باريس )البرتغاخ(؛ الكاملة
إنشيياء لجنييية مسيييتقلة معنيييية بالشييكاوت ضيييد الشيييرطة وتزوييييدها بيييالموارد  110-34

مييين ديييانون  128مييي  الميييادة اا الالزمييية لمتابعييية هييي   الشيييكاوت والتحقييييق فيهيييا تماشيييي
 الشرطة في مالوي )أستراليا(؛

ز دييييدرات اللجنيييية القانونييييية لتمكينهييييا ميييين أداء النظيييير فييييي إمكانييييية تعزييييي 110-35
 واليتها التي يبدو أنها واسعة أداءا دؤوباا )جمهورية الكونغو الديمقراطية(؛
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في تعزييز تثقييف األجهيزة المعنيية بذنفياي القيانون فيي مجياخ اا المضي ددم 110-36
 حقوق اإلنسان )إثيوبيا(؛

اإلنماريييييية ل لفيييييية التيييييي  زييييييادة تعزييييييز الجهيييييود بغيييييية تحقييييييق األهيييييدا  110-37
 تتحقق بعد )إثيوبيا(؛ ل 

مواصيييلة الجهيييود فيييي مجييياخ مكافحييية االايييتالالت االجتماعيييية والفقييير،  110-38
سيييييما عنييييد النسيييياء واألطفيييياخ، ويلييييك بتعزيييييز احتييييرام حقييييوق اإلنسييييان األساسييييية  ال

مييي  القيييانون اليييدولي اا واعتمييياد سياسيييات كفيلييية بتهيمييية تيييرو  عميييل مواتيييية، تماشيييي
 حقوق اإلنسان )الكرسي الرسولي(؛ل

ات ييياي التيييدابير الالزمييية لتشيييغيل اللجنييية المسيييتقلة المعنيييية بالشيييكاوت  110-39
، بميا فيي يليك بتزوييدها بيالموارد الماليية والبشيرية وفعياالا  فوريياا  ضد الشرطة تشيغيالا 
 الكافية )المكسيك(؛

اخ المستضيعفين توفير اليدع  الميالي لتنفيي  اطية العميل ال اصية باألطفي 110-40
 )المغرب(؛

تسيييري  العميييل المتعليييق بقييييا ة وتنفيييي  اطييية العميييل الوطنيييية ال اصييية  110-41
ملييييون طفيييل مستضيييعف فيييي ميييالوي مييين  1.8باألطفييياخ المستضيييعفين التيييي تتيييي  ليييي 

 االستفادة منها )سري النكا(؛
زيادة تكثيف الجهود التي تب لها فيي مجياخ تعزييز وحمايية حقيوق الطفيل  110-42
 رمينيا(؛)أ

اعتميياد سياسيية عاميية شيياملة بشييأن األطفيياخ، ودييانون واطيية عمييل لتنفييي   110-43
 ه   السياسة )كابو فيردي(؛

تنفييييي  سياسييييات عمومييييية فييييي سييييبيل تحقيييييق مزيييييد ميييين المسيييياواة بييييين  110-44
الجنسيييين، سيييواء فيييي الحيييياة السياسيييية أو فيييي تمتييي  النسييياء والفتييييات بيييالحقوق فيييي 

 (؛كوستاريكاترو  متساوية )
العميييل فيييي إطيييار الجهيييود التيييي تبييي خ لتعزييييز تنفيييي  التشيييريعات الوطنيييية  110-45

عيين بنيياء دييدرات  لحقييوق اإلنسييان علييى إيييالء األولوييية للتعلييي  العييام واإلعييالم، فضييالا 
 مسسسات الدولة )النرويج(؛

مواصييلة العمييل ميي  الشييركاء الييدوليين للمضييي فييي تنفييي  بييرامج التوعييية  110-46
 ق اإلنسان وتنفي  اطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان )الفلبين(؛بحقو 
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مواصييييلة الجهييييود الرامييييية إلييييى إيكيييياء الييييوعي العييييام بحقييييوق اإلنسييييان،  110-47
 سيما حقوق األطفاخ )السودان(؛ ال

تعزيييز العمييل اليي ي تقييوم بييأ السييلطات لمكافحيية العنييف ضييد األشيي ان  110-48
 المقابين بالُمهق )فرنسا(؛

تعزييييييز التعييييياون مييييي  هيميييييات مجليييييس حقيييييوق اإلنسيييييان المعنيييييية برصيييييد  110-49
 المعاهدات )جنوب أفريقيا(؛

مواصييلة التعيياون ميي  هيمييات المعاهييدات الدولييية لحقييوق اإلنسييان التابعيية  110-50
 ل م  المتحدة )نيكارا وا(؛

 مواصلة التعاون م  هيمات المعاهدات ويلك بتقدي  التقارير المتأارة )تو و(؛ 110-51
 تقدي  التقارير المتأارة إلى هيمات معاهدات حقوق اإلنسان ) انا(؛ 110-52
 (؛سيراليونتقدي  التقارير المتأارة إلى هيمات معاهدات حقوق اإلنسان ) 110-53
مواصييلة العمييل فييي سييبيل تييدارا تأارهييا فييي تقييدي  التقييارير إلييى هيمييات  110-54

 (؛زمبابويالمعاهدات )
تحيييييدي  التقيييييارير الدوريييييية التيييييي تقيييييدم إليييييى هيميييييات تكثييييييف الجهيييييود ل 110-55

 معاهدات حقوق اإلنسان )الفلبين(؛
تعزييييز التعييياون مييي  المنظومييية العالميييية لحقيييوق اإلنسيييان ويليييك بتقيييدي   110-56

تقريرهيييا األوليييي إليييى لجنييية مناهضييية التعييي يب و يييير  مييين ضيييروب المعاملييية أو العقوبييية 
واللجنيية المعنييية بييالحقوق االدتقييادية واالجتماعييية القاسييية أو الالإنسييانية أو المهينيية 

والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء عليى جميي  أشيكاخ التميييز العنقيري، وبقبيوخ زييارة 
المقرر ال ان المعني بحريية التجمي  السيلمي والمقيرر ال يان المعنيي بمسيألة الفقير 

 (؛كوستاريكاالمدد  والمقرر ال ان المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان )
مواصلة الجهود في مجياخ المسياواة بيين الجنسيين، ال سييما فيميا يتعليق  110-57

 باكتساب الجنسية وفقدانها ونقلها )الجزارر(؛
 )الجبل األسود(؛ كامالا اا  تنفي  دانون المساواة بين الجنسين المعتمد تنفي  110-58
 جنسين )جنوب أفريقيا(؛تعزيز الجهود بشأن تنفي  دانون المساواة بين ال 110-59
ت قيييي  ميييوارد ماليييية وبشيييرية لتنفيييي  ديييانون المسييياواة بيييين الجنسيييين  110-60

وتعييييديل جمييييي  القييييوانين التييييي تنطييييوي علييييى تمييييييز ضييييد النسيييياء، ال سيييييما دييييانون 
 الجنسية )النمسا(؛
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مواصلة اإلجراءات الرامية إليى إيكياء اليوعي العيام بأحكيام ديانون المسياواة  110-61
وتنفييي  البرنييامج الييوطني المتعلييق باألموميية دون  2013الجنسييين المعتمييد فييي عييام بييين 

 م اطر بغية تقلي  م اطر وفيات األمومة إلى حد كبير )بوركينا فاسو(؛
علييى وضيي  توجيهييات تنفييي  دييانون المسيياواة بييين الجنسييين اا العمييل فييور  110-62

 لضمان فعاليتأ ) انا(؛
التنفي يييية وتيييوفير اليييدع  الميييالي اليييالزم لتنفيييي  ديييانون وضييي  التوجيهيييات  110-63

 ، من أجل تمكين المرأة )سري النكا(؛كامالا اا  المساواة بين الجنسين تنفي 
مواصيييلة العميييل ب قيييون تنفيييي  القيييوانين التيييي تييينهع بالمسييياواة بيييين  110-64

 الجنسين في البلد )نيكارا وا(؛
علييى صييعيد المسيياواة فييي التعلييي  ات يياي ال طييوات الالزميية إلحييراز تقييدم  110-65

وفييرن العمييل للنسيياء والفتيييات والقضيياء علييى أسييوأ أشييكاخ عمييل األطفيياخ )الواليييات 
 المتحدة األمريكية(؛

إطيييييالق حملييييية عاميييييية واسيييييعة للتوعيييييية والتثقيييييييف تسيييييتهد  السييييييكان  110-66
والسييييلطات ميييين أجييييل ضييييمان فعالييييية اإلطييييار التشييييريعي الجديييييد اليييي ي يحظيييير زواع 

 )لكسمبور (؛اا عام 18 ون سن الياألطفاخ د
النهيييييييوض بالمسييييييياواة بيييييييين الجنسيييييييين وات ييييييياي تيييييييدابير، فيييييييي القيييييييانون  110-67

 والممارسة، من أجل زيادة مشاركة النساء في الحياة العامة )لكسمبور (؛
مواصيييلة الجهيييود الراميييية إليييى كيييب  الممارسيييات التمييزيييية والضيييارة التيييي  110-68

 )نيباخ(؛اا معدخ وفيات األمومة المرتف  حالي عن تتعرض لها المرأة، فضالا 
لتمكييين المييرأة ميين اا تماميياا ات يياي اطييوات لجعييل دييانون الجنسييية متناسييق 110-69

المسييياواة مييي   مالحيييق فيييي اكتسييياب الجنسيييية أو تغييرهيييا أو االحتفيييام بهيييا عليييى ديييد
 م  أحكام اتفادية القضاء على التمييز ضد المرأة )كينيا(؛اا الرجل، تماشي

ميين دييانون الجنسييية بمييا يكفييل تطبيييق األحكييام  16و 9تعييديل المييادتين  110-70
 المتعلقة بالجنسية على الرجاخ والنساء سواسية )كندا(؛

ليتسيييينى االعتييييرا  اا صييييحيح ضييييمان تسييييجيل جمييييي  الولييييدان تسييييجيالا  110-71
 بش قيته  القانونية )المكسيك(؛

زيييز حقييوق األطفيياخ، بمييا فيهييا ات يياي جمييي  التييدابير الالزميية لحماييية وتع 110-72
حق الطفل في اكتساب جنسية وفي أن ُيسيج ل عنيد والدتيأ، ومكافحية زواع األطفياخ 
واالنتهييييييياء مييييييين تنفييييييييي  اطييييييية العميييييييل الوطنييييييييية لقيييييييال  األطفييييييياخ المستضييييييييعفين 

 )ناميبيا(؛ 2018-2014 للفترة
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مكافحيية جمييي  أشييكاخ التمييييز، بمييا فييي يلييك التمييييز ضييد األشيي ان  110-73
 قابين بالُمهق واألش ان يوي اإلعادة )إيطاليا(؛الم

لتحسييين أميين اا العمييل دون إبطيياء علييى تنفييي  اطيية العمييل المقدميية حييديث 110-74
 ورفا  األش ان المقابين بالُمهق )النمسا(؛

تكثييييييييف الجهيييييييود فيييييييي سيييييييبيل تحسيييييييين تيييييييرو  معيشييييييية السييييييييجناء  110-75
 ؛(1))البرازيل(

علييييه  بموجيييب عقوبييية اإلعيييدام الملغييياة مراجعييية دضيييايا الييي ين ُحكييي   110-76
علييى جييرار  القتييل وال يانيية والفقييل فيهييا بمييا يناسييب ميين اا المفروضيية إجبييار  حالييياا 

 ؛(2)األحكام )أستراليا(
 ؛(3)مواصلة تعليق عقوبة اإلعدام )نيباخ( 110-77
تكثيييييف التييييدابير الرامييييية إلييييى تحسييييين الظييييرو  فييييي السييييجون ويلييييك  110-78

االحتجييياز دبيييل المحاكمييية، مييين أجيييل حمايييية حقيييوق اإلنسيييان لجميييي  بتقليييي  فتيييرة 
 األش ان الموجودين في السجون )ألمانيا(؛

تحسيييين تيييرو  السيييجناء للت فييييف مييين االكتظيييام والظيييرو  الحاليييية،  110-79
 والتأكد من تمتعه  بالحق في الغ اء المناسب )إسبانيا(؛

السييييجون والحييييد ميييين  ات يييياي التييييدابير الالزميييية لتحسييييين الظييييرو  فييييي 110-80
 االكتظام فيها )أنغوال(؛ 

 ات اي تدابير لتحسين الظرو  في السجون )النمسا(؛  110-81
معالجيييية مشيييياكل اكتظييييام السييييجون وعييييدم كفاييييية الغيييي اء المقييييدم فييييي  110-82

 السجون )كابو فيردي(؛
مواصييلة الجهييود التييي تبيي لها لمكافحيية العنييف ضييد المييرأة، ومنييأ العنييف  110-83

والييزواع القسييري، وتعزيييز المسيياواة بييين الجنسييين، ويلييك بتنفييي  التشييريعات  المنزلييي
وإطييالق بييرامج لتوعييية للسييكان وتقييدم مرتكبييي هيي   األعميياخ ، كييامالا اا  السييارية تنفييي 

 إلى العدالة )فرنسا(؛
__________ 

تكةيــف اق ــود   ســبيا إلبــاء عقوبــة اإلعــدا  "كانــإ التوصــية املقدمــة أثنــاء احلــوار التفــاعلي علــا النحــو التــايل:  (1) 
 ."واس   رو  معيشة الس ناء )اليازيا(

العمـا علـا إلبـاء عقوبـة اإلعـدا جم والن ـما  إىل "كانإ التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي علا النحو التـايل:  (2) 
اليوتوكول الختيارف الةاا امللحق بالع د الدويل اخلا  باحلقو  املدنيـة والسياسـيةجم ومراجعـة أ ـايا الـذين ُ كـم 

علا جرائم القتا واخليانة والفصـا في ـا  ـا يناسـب مـن اا ملفروضة إجبار ااا علي م  وجب عقوبة اإلعدا  امللباة  الي
 .)أس اليا(" األ كا 

مكانيـة مواصـلة تعليـق عقوبـة اإلعـدا  والندـر   إ"كانإ التوصية املقدمة أثناء احلـوار التفـاعلي علـا النحـو التـايل:  (3) 
 . إلبائ ا أانونياا )نيبال("
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الحييييرن علييييى امتثيييياخ القييييوانين المتعلقيييية بمكافحيييية العنييييف العتبييييارات  110-84
  انا(؛)اا صارم جنسانية امتثاالا 

عليييى تكثييييف جهيييود مكافحييية العنيييف الييي ي تتعيييرض ليييأ اا العميييل تحدييييد 110-85
النساء والفتيات على نطاق واس ، بما فيي يليك بسين تشيريعات مراعيية لنيوع الجينس 
والتحلييي بمزيييد ميين القييرامة فييي تنفييي  القييوانين السييارية، وكيي لك بزيييادة الييوعي العييام 

 ؛وتعزيز المساواة بين الجنسين )آيسلندا(
وض  ايليات الالزمة موض  التنفي  لكفالة تنفيي  شيتى االسيتراتيجيات  110-86

 واإلصيييالحات القانونيييية التيييي يجيييري بحثهيييا فيييي سيييبيل إنهييياء زواع األطفييياخ تنفيييي اا 
 )موريشيوس(؛  ناجحاا 
 تعزيز اإلطار القانوني والمسسسي لمكافحة زواع األطفاخ )الجزارر(؛ 110-87
عميييل وطنييية شيياملة للودايييية ميين آثييار زواع األطفييياخ  وضيي  وتنفييي  اطيية 110-88

ومعالجتهييا بجمليية أمييور منهييا الحييرن علييى التحقيييق فييي أعميياخ العنييف المنزلييي ضييد 
 النساء ومالحقة الجناة وتدارا التنافر القانوني فيما يتعلق بسن الزواع )تايلند(؛

ع وضيييي  وتنفييييي  اطيييية عمييييل وطنييييية شيييياملة لمنيييي  زواع األطفيييياخ والييييزوا  110-89
 المبكر والزواع القسري والقضاء عليها )هولندا(؛

مواصيييلة ات ييياي اطيييوات ملموسييية للقضييياء عليييى زواع األطفييياخ واليييزواع  110-90
القييانون اليي ي اا المبكيير والييزواع القسييري، وميين هيي   ال طييوات اعتميياد مييالوي مييسار 

 )كندا(؛اا عام 18يقضي برف  سن الزواع إلى 
 من زواع األطفاخ )القين(؛ ات اي تدابير فعالة للحد 110-91
تسييري  عملييية مراجعيية دييانون الوداييية ميين العنييف المنزلييي وتعزيييز آلييييات  110-92

 ؛(4)حماية الضحايا وتعوضه  وإعادة تأهيله  وإعادة إدماجه  )سلوفاكيا(
ات اي تدابير فعالة لحماية المثليات والمثلييين ومزدوجيي المييل الجنسيي  110-93

 الحقة مرتكبي الهجمات العنيفة )النمسا(؛وال ناثى من العنف وم
تعزيز وتدعي  الجهود الراميية إليى مكافحية الممارسيات التمييزيية والعنيف  110-94

 ضد النساء )سنغافورة(؛ 

__________ 

تســريل عمليــة مراجعــة أــانو  الوأايــة مــن العنــف "اء احلــوار التفــاعلي علــا النحــو التــايل: كانــإ التوصــية املقدمــة أثنــ (4) 
املنزيل وإيراد ن  صري  در  الغتصاب الزوجـي وتعزيـز لليـات اايـة ال ـحايا وتعوضـ م وإعـادة تـ هيل م وإعـادة 

 ."إدماج م )سلوفاكيا(
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فيييي إجراءاتهيييا الراميييية إليييى ضيييمان احتيييرام حقيييوق الطفيييل اا المضيييي ديييدم 110-95
ويلييييك بالتعجيييييل ومكافحيييية الييييزواع المبكيييير علييييى وجييييأ ال قييييون، اا فعلييييياا احتراميييي

 باعتماد مشروع دانون الزواع وتنفي   )فرنسا(؛
مواصييلة العمييل علييى تنفييي  اطيية عمييل لمكافحيية العنييف ضييد األطفييياخ  110-96

 والشباب )نيكارا وا(؛
مواصيييلة الجهيييود الراميييية إليييى مكافحييية العنيييف الجنسيييي ضيييد األطفييياخ  110-97

ت القييلة بغييية ضييمان بقيير  النظيير عيين جيينس الطفييل بييدءاا بمراجعيية التشييريعات يا
 ضه  على النحو المناسب )تايلند(؛يمحاكمة الجناة وإعادة تأهيل الضحايا وتعو 

مواصيييلة تنفيييي  اطييية العميييل الوطنيييية لتوجييييأ العميييل الراميييي إليييى القضييياء  110-98
 على عمل األطفاخ )كوبا(؛اا تدريجي
بالبشيير  ات يياي تييدابير ملموسيية للتأكييد ميين تنفييي  دييانون مكافحيية االتجييار 110-99
وميين ميين  األشيي ان المقييابين بييالُمهق الحماييية علييى دييدم المسيياواة ميي   فعيياالا اا تنفييي 

 ايارين )النرويج(؛
كفالييية بيييدء سيييريان مفعيييوخ ديييانون مكافحييية االتجيييار بالبشييير وتنفيييي   فيييي  110-100

أدييييرب وديييي  ممكيييين وأن يميييين  األشيييي ان المقييييابين بييييالُمهق الحماييييية علييييى دييييدم 
 بن  القانون )سويسرا(؛المساواة م  ايارين 

التحقيييق بقييرامة فييي حيياالت االتجييار بالبشيير ومالحقيية الجنيياة علييى أسيياس  110-101
 )الواليات المتحدة األمريكية(؛اا دانون مكافحة االتجار بالبشر ال ي ُسنَّ مسار 

ات يياي مزيييد ميين ال طييوات إلصييالل النظييام القضيياري والجنيياري وإنشيياء  110-102
 للمعايير الدولية )الكرسي الرسولي(؛اا وفق مراكز احتجاز مالرمة

ات اي مزيد من التدابير لتحسيين نظيام القضياء والسيجون ويليك بتقليي   110-103
حيياالت االحتجيياز دبييل المحاكميية المطوليية بقييورة مبييالظ فيهييا وكفاليية تييرو  احتجيياز 

 إنسانية )فرنسا(؛
ظييييرو  فييييي مواصييييلة الجهييييود الرامييييية إلييييى تحسييييين نظييييام السييييجون وال 110-104

السجون، وك لك تعزييز النظيام القضياري الي ي يشيكل دقيور  عليى صيعيد الميوتفين، 
 الكتظام المحاك  )النيجر(؛اا مقدر اا، من حي  المدعين العامين والقضاة تحديد

تشغيل نظام إدارة القضايا المعروضية عليى جميي  المحياك  لكفالية فقيل  110-105
 بفعالية )المغرب(؛الجهاز القضاري في القضايا الجنارية 
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وضي  وتنفيي  اسيتراتيجية وإصيالحات دضييارية شياملة بغيية تقليي  التييأار  110-106
 )بوتسوانا(؛اا فعلياا في الب  في القضايا تقليق

الحرن على تحديد هوية الضحايا وحميايته  وإتاحية فيرن لجيوره  إليى  110-107
 بالبشر )سويسرا(؛ العدالة وضمان التحقيق بفعالية في دضايا االتجار

يين النسيياء ضييحايا اا مواصييلة العمييل علييى تنفييي  إجييراءات تكفييل فعلييي 110-108 تمك 
العنيييف الجنسييياني مييين اللجيييوء إليييى العدالييية وحقيييولهن عليييى الجبييير وتمكيييين إعيييادة 

 إدماجهن في المجتم  )أورو واي(؛
لهييا يتعييرض مييي  دضييايا التحييرخ والت ويييف التييي التحقيييق بقييورة شيياملة فييي ج 110-109

 القحافيون والمدافعون عن حقوق اإلنسان بغية تقدي  الجناة إلى العدالة )النمسا(؛
الحييرن علييى إجييراء تحقيقييات مستفيضيية فييي المعلومييات التييي تتحييد   110-110

عيين تعييرض المييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان لهجمييات وتهديييدات بغييية تقييدي  الجنيياة 
 إلى العدالة )بوتسوانا(؛

ود التيييييي تبييييي لها إلعيييييادة النظييييير فيييييي دضيييييايا األشييييي ان مواصيييييلة الجهييييي 110-111
المحكوم عليه  باإلعدام في البلد وإبيداخ جميي  األحكيام باإلعيدام بعقوبيات  يرهيا، 

 )سويسرا(؛ إللغارها مستقبالا اا عن إدرار تعليق عقوبة اإلعدام تحسب فضالا 
مجيييياالت للفمييييات المستضييييعفة فييييي اا مواصييييلة التييييدابير اإليجابييييية دعميييي 110-112

 اللجوء إلى العدالة والتعلي  )أنغوال(؛
 أدنى لسن الزواع )تو و(؛اا حداا عام 18ات اي التدابير الالزمة لتحديد سن  110-113
 ات اي اطوات لزيادة مشاركة المرأة في الحكومة )ترينيداد وتوبا و(؛ 110-114
افييييية بغييييية زيييييادة تعزيييييز مجيييياخ الحقييييوق االدتقييييادية واالجتماعييييية والثق 110-115

تحسييين الظييرو  المعيشييية للسييكان، ووجييود دعيي  المجتميي  الييدولي وتضييامنأ لهيي ا 
 البوليفارية((؛ -الغرض أمر ضروري )فنزويال )جمهورية 

مواصييلة تعزيييز الشييراكات ميي  المسسسييات اإلدليمييية والدولييية ميين أجيييل  110-116
 وي (؛تحفيز عملية التنمية وتحسين المستويات المعيشية لرعاياها )الك

مواصييلة الجهييود لتحقيييق التنمييية االدتقييادية المسييتدامة وتقلييي  معييدخ  110-117
 الفقر )القين(؛

تعزييييييز ايلييييييات الراميييييية إليييييى مكافحييييية الفقييييير وانعيييييدام األمييييين الغييييي اري  110-118
 فوار(؛يد )كوت
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ات ياي جميي  التييدابير الالزمية لتقليي  معييدالت الفقير الميدد  والمجاعيية  110-119
 األطفاخ )الكوي (؛ووفيات 
إيجاد إطار دانوني بشأن الحق فيي الغي اء باالسيتناد إليى مشيروع القيانون  110-120

مييين ايييالخ عمليييية تشييياورية مييي  اا جنسيييانياا المتعليييق بالغييي اء والتغ يييية وتضيييمينأ منظيييور 
 (؛أيرلنداالجهات يات المقلحة المعنية )

تعلقييييية بيييييالحقوق تكثييييييف الجهيييييود الراميييييية إليييييى معالجييييية المسيييييارل الم 110-121
 االجتماعية االدتقادية، ال سيما مسألة الحقوخ على القحة والتعلي  )سيراليون(؛

مواصيييلة الجهيييود لتحسيييين نظيييام الرعايييية القيييحية بغيييية مكافحييية وفييييات  110-122
 اإليييدز/البشييريةاألموميية واألطفيياخ ومسيياعدة اليي ين يعييانون ميين فيييروس نقيي  المناعيية 

 )الكرسي الرسولي(؛
ب خ كل ما يلزم من جهيد وميوارد لتيوفير ايدمات القيحة اإلنجابيية وال يدمات  110-123

 االجتماعية للفتيات والمراهقين للتقدي لمشكلة حمل المراهقات )هندوراس(؛
لمشيييكلة وفييييات األمومييية اا مواصيييلة الجهيييود الراميييية إليييى التقيييدي فعليييي 110-124

 واألطفاخ )تو و(؛
إلصييييييابة بفيييييييروس نقيييييي  المناعيييييية تكثيييييييف الجهييييييود لتقلييييييي  معييييييدخ ا 110-125
 في البلد )بوركينا فاسو(؛ اإليدز/البشرية
السيييحاديات والمثلييييين جنسيييياا وثنييياريي المييييوخ الجنسيييية كفالييية حقيييوخ  110-126

بميا فيي اا، عليى ال يدمات القيحية فعليي والمتحولين جنسياا وحاملي صيفات الجنسيين
 )هندوراس(؛ اإليدزيلك العالع من اإلصابة بفيروس 

 مواصلة الجهود في مجاخ توفير التعلي  المجاني واإلجباري )جنوب أفريقيا(؛ 110-127
 ات يياي تييدابير لتحسييين الهياكييل األساسييية للمسسسييات التعليمييية، فضييالا  110-128

 عن زيادة التحاق األطفاخ بالتعلي  )ترينيداد وتوبا و(؛
االلتحياق بالمدرسية مواصلة الجهود للنهيوض بحيق الفتييات والنسياء فيي  110-129

 كونغو(؛ال)
تعزيز إدراع التثقيف في مجاخ حقوق اإلنسيان فيي النظيام التعليميي وفيي  110-130

 البرامج التدريبية )السنغاخ(؛
اا  إعطييياء األولويييية الكاملييية لكفالييية تنفيييي  القيييانون المتعليييق باإلعادييية تنفيييي  110-131
 )سنغافورة(؛ وفعاالا  كامالا 
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اا  االسييتراتيجية الرامييية إلييى تحقيييق النمييو والتنمييية فييي مييالوي تنفييي تنفييي   110-132
 )كوبا(. كامالا 

 :تحظى التوصيات التالية بتأييد مالوي التي ترت أنها نُيف  ت أصالا  -111
تسييري  عملييية اسييتعراض واعتميياد القييانون الجديييد المتعلييق بييالزواع ميين  111-1

 )جمهورية الكونغو الديمقراطية(؛ أجل القضاء على الزواع المبكر لقغار الفتيات
التعجيل باعتماد دانون متعلق باإلتجار بالبشير، يين  عليى تجيري  جميي   111-2

أشييكاخ االتجييار بالبشيير، وعلييى العقوبييات التييي تفييرض علييى الجنيياة، وعلييى المسيياعدة 
 المناسبة التي تقدم للضحايا )مقر(؛

األسييرية ميين أجييل إنهيياء سيين مشييروع دييانون الييزواع والطييالق والعالدييات  111-3
زواع األطفيياخ والييزواع المبكيير والييزواع القسييري والممارسييات الضييارة األاييرت، ورفيي  

 )سيراليون(؛اا عام 18الحد األدنى لسن الزواع إلى 
 اعتماد دانون الزواع والطالق والعالدات األسرية )السودان(؛ 111-4
الق والعالديات األسيرية إنهاء العمل المتعلق بمشيروع ديانون اليزواع والطي 110-5

 )كابو فيردي(؛
الحييرن علييى ات يياي تييدابير للتعجيييل بسيين مشييروع دييانون المسيياواة بييين  110-6

الجنسييين، ومشييروع دييانون تركيية المتييوفى، ومشييروع دييانون الييزواع والطييالق والعالدييات 
 ليشتي(؛ -األسرية )تيمور 

وتضيييمين  التفاديييية حقيييوق الطفيييلاا وفقييي‘ الطفيييل‘وضييي  تعرييييف لكلمييية  111-7
 ليشتي(؛ -دستور البلد مبدأ مراعاة المقال  الفضلى للطفل )تيمور 

 (؛كوستاريكاإنشاء مسسسة وطنية لحقوق الطفل ) 111-8
اا فعليياا التأكد مين تنفيي  ديانون اليزواع والطيالق والعالديات األسيرية تنفيي  111-9

 لمن  انتشار زواع األطفاخ )السويد(؛
باالتجييييار بالبشيييير يجيييير م جمييييي  أشييييكاخ االتجييييار اعتميييياد دييييانون متعلييييق  111-10

 وين  على العقوبات المناسبة وعلى مساعدة الضحايا مساعدة شاملة )إسبانيا(؛
وضيي  برنييامج لضييمان تمتيي  األشيي ان المقييابين بييالُمهق بمييا لهيي  ميين  111-11

 كامالا )سيراليون(؛اا  حقوق اإلنسان تمتع
سياسييييية بشيييييأن عدالييييية األطفييييياخ النظييييير فيييييي إمكانيييييية صييييييا ة واعتمييييياد  110-12
 برنامج شامل من االخ المنتدت الوطني لعدالة األطفاخ )سلوفاكيا(؛ أو
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زييادة تعزييز التثقييف فييي مجياخ حقيوق اإلنسييان وجعيل التعليي  االبتييداري  111-13
 )رواندا(.اا وإجبارياا مجان

سييييب التوصيييييات التالييييية، وسييييتقدم ردوداا عليهييييا فييييي وديييي  منامييييالوي فييييي  نظرسييييت -112
 :2015أيلوخ/سبتمبر  لمجلس حقوق اإلنسان في الثالثين يتجاوز موعد الدورة ال

االتفادية الدولية لحمايية حقيوق جميي  العمياخ المهياجرين التقديق على  112-1
 ) انا(؛ وأفراد أسره 

تعزيز إطارهيا القيانوني ويليك بيالنظر فيي إمكانيية التوديي  والتقيديق عليى  112-2
 )إندونيسيا(؛ لحماية حقوق جمي  العماخ المهاجرين وأفراد أسره االتفادية الدولية 

االتفاديية الدوليية لحماييية حقيوق جميي  العميياخ النظير فيي التقيديق علييى  112-3
 )الفلبين(؛ المهاجرين وأفراد أسره 

العمل على الفور عليى معالجية التنيافر فيي سين اليزواع بيين ديانون اليزواع  112-4
 الشمالية(؛ أيرلنداوالدستور )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و 

 العدوخ عن تجري  التشهير وإدراع حك  ب لك في القانون المدني ) انا(؛ 112-5
م المرتبطيية مواءميية القييوانين المتعلقيية باإلجهيياض فييي موضييوعي صييحة األ 112-6

 بالوالدة وزواع األطفاخ )الكونغو(؛
توجيييأ دعيييوات دارميية لجميييي  المكلفييين بوالييييات فييي إطيييار اإلجيييراءات  112-7

 ال اصة ) انا(؛
توجيييأ دعييوة دارميية للمكلفييين بواليييات فييي إطييار اإلجييراءات ال اصيية التابعيية  112-8

قييحافيين والمييدافعين لمجلييس حقييوق اإلنسييان والحييرن علييى تهيميية بيميية مواتييية ألنشييطة ال
 عن حقوق اإلنسان و يره  من األطرا  الفاعلة في المجتم  الدوخ )تونس(؛

 توجيأ دعوة دارمة للمكلفين بواليات في إطار اإلجراءات ال اصة )تشاد(؛ 112-9
النظييير فيييي إمكانيييية توجيييييأ دعيييوة دارمييية للمكلفييييين بوالييييات فيييي إطييييار  112-10

 اإلجراءات ال اصة )كينيا(؛
توجيييأ دعيييوات دارميية لجميييي  المكلفييين بوالييييات فييي إطيييار اإلجيييراءات  112-11

 ال اصة )مد شقر(؛
تعزيييز الجهييود الرامييية إلييى تقلييي  معييدخ وفيييات األموميية، بمييا فييي يلييك  112-12

 بمراجعة القانون المتعلق باإلجهاض )سلوفينيا(؛
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إلنسييييان بروتوكييييوخ الميثيييياق األفريقييييي لحقييييوق افييييي اا العمييييل، بقييييفتها طرفيييي 112-13
، علييى تنفييي  األحكييام المتعلقيية باإلجهيياض الطبييي والشييعوب بشييأن حقييوق المييرأة فييي أفريقيييا

في حاالت االعتيداء الجنسيي واال تقياب وزنيا المحيارم وعنيدما ييسدي اإلبقياء عليى الحميل 
 لنرويج(.إلى تعريع صحة األم العقلية والنفسية أو حياة األم أو الجنين لل طر )ا

 بعين االعتبار:  التوصيات التاليةوي مال ل  تأا  -113
التقييييديق علييييى البروتوكييييوخ االاتييييياري الثيييياني للعهييييد الييييدولي ال ييييان  113-1

 بالحقوق المدنية والسياسية )مد شقر(؛
التقييييديق علييييى البروتوكييييوخ االاتييييياري الثيييياني للعهييييد الييييدولي ال ييييان  113-2

 اإلعدام )ألمانيا(؛بالحقوق المدنية والسياسية، الهاد  إلى إلغاء عقوبة 
التودييييي  والتقييييديق علييييى البروتوكييييوخ االاتييييياري الثيييياني للعهييييد الييييدولي  113-3

 ال ان بالحقوق المدنية والسياسية، الهاد  إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )فرنسا(؛
التقييييديق علييييى البروتوكييييوخ االاتييييياري الثيييياني للعهييييد الييييدولي ال ييييان  113-4

 د  إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )الجبل األسود(؛بالحقوق المدنية والسياسية، الها
التقييييديق علييييى البروتوكييييوخ االاتييييياري الثيييياني للعهييييد الييييدولي ال ييييان  113-5

 بالحقوق المدنية والسياسية )البرتغاخ(؛
النظييير فيييي إمكانيييية التقيييديق عليييى البروتوكيييوخ االاتيييياري الثييياني للعهيييد  113-6

لهيييياد  إلييييى إلغيييياء عقوبيييية اإلعييييدام اليييدولي ال ييييان بييييالحقوق المدنييييية والسياسييييية، ا
 وإبداخ أحكام اإلعدام الحالية إلى أحكام بالسجن المسبد ددر اإلمكان )ناميبيا(؛

النظييير فيييي إمكانيييية التقيييديق عليييى البروتوكيييوخ االاتيييياري الثييياني للعهيييد  113-7
اليييدولي ال ييييان بييييالحقوق المدنييييية والسياسييييية، الهيييياد  إلييييى إلغيييياء عقوبيييية اإلعييييدام 

 يشتي(؛ل -)تيمور 
 ؛(5)النظر في إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام )نيباخ( 113-8
 ؛(6)تكثيف الجهود في سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام )البرازيل( 113-9
المتعلقييية بوضييي   1951سيييحب جميييي  التحفظيييات عليييى معاهيييدة عيييام  113-10

اتفادييييية ت فيييييع واالنضييييمام إلييييى  1967الالجمييييين والبروتوكييييوخ الملحييييق بهييييا لعييييام 
 )ألمانيا(؛ 1961حاالت انعدام الجنسية لعام 

__________ 

مواصـلة تعليـق عقوبـة اإلعـدا  والندـر   إمكانيـة "نحـو التـايل: كانإ التوصية املقدمة أثناء احلـوار التفـاعلي علـا ال (5) 
 .")نيبال(اا إلبائ ا أانون

تكةيــف اق ــود   ســبيا إلبــاء عقوبــة اإلعــدا  "كانــإ التوصــية املقدمــة أثنــاء احلــوار التفــاعلي علــا النحــو التــايل:  (6) 
 ."واس  الدرو  املعيشية للمساج  )اليازيا(



 A/HRC/30/5 

 

30/33 GE.15-12190 

 

تعزييييييز أحكيييييام الدسيييييتور للنهيييييوض بالممارسيييييات اإلداريييييية الجييييييدة فيييييي  113-11
 مسسسات الدولة )أنغوال(؛

أاييي  توصيييية اللجنييية المعنيييية بحقيييوق اإلنسيييان بعيييين االعتبيييار وتجييييري   113-12
 )هندوراس(؛اا صريح اا ممارسة تشويأ األعضاء التناسلية لإلنا  تجريم

مراجعييية وإصيييالل تشيييريعاتها الوطنيييية مييين أجيييل القضييياء عليييى أي تميييييز  113-13
 على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية )البرازيل(؛

إضافة مسألة الميل الجنسي والهوية الجنسيية إليى األسيباب التيي يحظير  113-14
ات الجنسييية بييين بييالغين ميين ها وإلغيياء األحكييام التييي تجيير م العالدييسييالتمييييز علييى أسا

 نفس الجنس برضاه  )شيلي(؛
إلغييياء األحكيييام التيييي تجييير م العالديييات الجنسيييية بيييين بيييالغين مييين نفيييس  113-15

مي  االلتزاميات الدوليية فيي مجياخ اا الجنس برضاه  بغية جعيل القيانون الجنياري متوارمي
 حقوق اإلنسان )ألمانيا(؛

تييييي تجيييير م العالدييييات الجنسييييية بييييين إلغيييياء جمييييي  األحكييييام القانونييييية ال 113-16
 األش ان من نفس الجنس )إيطاليا(؛

تعيييديل القيييانون الجنييياري للعيييدوخ عييين تجيييري  العالديييات الجنسيييية بيييين  113-17
اا، بييالغين ميين نفييس الجيينس برضيياه  ولتجييري  جمييي  أشييكاخ اإلييي اء األطفيياخ جنسييي

 بغع النظر جنس الطفل )الواليات المتحدة األمريكية(؛
لغييياء األحكيييام القانونيييية التيييي تجيييرم المثليييية الجنسيييية، وات ييياي جميييي  إ 113-18

اا التييدابير الالزميية لكفاليية احتييرام جمييي  حقييوق اإلنسييان للسييحاديات والمثليييين جنسييي
 وحاملي صفات الجنسين )سلوفينيا(؛اا وثناريي الميوخ الجنسية والمتحولين جنسي

الجنسيييية مييين أجيييل احتيييرام مبيييدأي إلغييياء التشيييري  الييي ي يجيييرم المثليييية  113-19
 )فرنسا(؛ كامالا اا  المساواة وعدم التمييز لجمي  األش ان احترام

إلغيييياء جمييييي  األحكييييام القانونييييية التييييي تجيييير م العالدييييات الجنسييييية بييييين  113-20
األش ان من نفس الجنس برضاه  وتشجي  لجنية ميالوي لحقيوق اإلنسيان عليى أن 

وثنيييياريي الميييييوخ اا ديات والمثليييييين جنسيييييتييييدرع فييييي واليتهييييا حماييييية حقييييوق السييييحا
 وحاملي صفات الجنسين )أستراليا(؛اا الجنسية والمتحولين جنسي

تيييدعي  المكاسيييب عليييى صيييعيد السياسيييات بيييذجراء إصيييالحات دانونيييية  113-21
بشييأن مسييارل مثييل التعامييل ميي  العالدييات الجنسييين بييين أشيي ان ميين نفييس الجيينس 

 والحقوخ على المعلومات )النرويج(؛
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وثنيييياريي الميييييوخ الجنسييييية اا كفاليييية تمتيييي  السييييحاديات والمثليييييين جنسييييي 113-22
وعلييييى دييييدم المسيييياواة  كييييامالا اا  وحيييياملي صييييفات الجنسييييين تمتعيييياا والمتحييييولين جنسييييي

 له  من حقوق اإلنسان وبذلغاء القواعد التي تجرمه  وتقمه  )األرجنتين(؛ بما
ويليك بالعيدوخ عين تجيري  جعل تشريعاتها منسجمة م  القيانون اليدولي  113-23

العالديييات الجنسيييية بيييين بيييالغين مييين نفيييس الجييينس برضييياه  وبحظييير أي تميييييز عليييى 
 أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية )لكسمبور (؛

إلغيياء أحكييام القييانون الجنيياري التييي تجيير م العالدييات الجنسييية بييين بييالغين  113-24
عليى أسياس المييل الجنسيي  اا من نفيس الجينس برضياه ، وأي تشيري  آاير يقيي  تميييز 

والهييوي الجنسييية، وجعييل تشييريعاتها منسييجمة ميي  التزامييات مييالوي بموجييب القييانون 
 الدولي لحقوق اإلنسان )هولندا(؛

التيييي تجييير م السيييلوا الجنسيييي بيييين  إلغييياء أحكيييام القيييانون الجنييياري الميييالوي 113-25
( وتييوفير الحماييية المناسييبة 156و 154و 153بييالغين ميين نفييس الجيينس برضيياه  )المييواد 

 )السويد(؛اا وثناريي الميوخ الجنسية والمتحولين جنسياا للسحاديات والمثليين جنسي
 153ألييف و137العييدوخ عيين تجييري  المثلييية الجنسييية ومراجعيية المييواد  113-26
مييييين القيييييانون الجنييييياري ومراجعييييية ديييييانون اليييييزواع والطيييييالق والعالديييييات  156و 154و

 األسرية وجعلها منسجمة م  القكوا الدولية التي صد د  عليها مالوي )سويسرا(؛
 137 إزاليية المعييايير الحالييية المناهضيية للمثلييية الجنسييية، ال سيييما المييواد 113-27
 من القانون الجناري )إسبانيا(؛ 156و 153و

كافحيية التمييييز علييى أسيياس الميييل الجنسييي مكافحيية القييعيد القييانوني م 113-28
 وعلى صعيد الممارسة )أورو واي(؛

 إلغاء عقوبة اإلعدام )البرتغاخ(؛ 113-29
 النظر في إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام )رواندا(؛ 113-30
 العمل في سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام )شيلي(؛ 113-31
النظيير فيييي إمكانييية إلغييياء عقوبييية اإلعييدام، عليييى اعتبيييار أنييأ لييي  ينفييي  أي  113-32

وألن األحكييييام التييييي ليييي  تنفيييي  حتييييى اين تجييييري  1992حكيييي  باإلعييييدام منيييي  عييييام 
 الشمالية(؛ أيرلندامراجعتها )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و 

ة وأميين التقي ييد بييالحق األصيييل فييي الحييياة ويلييك بكفاليية الحييق فييي الحرييي 113-33
 الفرد على نفسأ وبذلغاء عقوبة اإلعدام )الكرسي الرسولي(؛
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النظيير فييي إمكانييية ات يياي جمييي  ال طييوات الالزميية إلدييرار تعليييق تنفييي   113-34
البروتوكييوخ والتقييديق علييى اا أحكييام اإلعييدام بالقييانون بغييية إلغيياء عقوبيية اإلعييدام نهارييي

 )إيطاليا(؛ المدنية والسياسيةاالاتياري الثاني للعهد الدولي ال ان بالحقوق 
البروتوكييييوخ واالنضييييمام إلييييى اا العمييييل علييييى إلغيييياء عقوبيييية اإلعييييدام نهارييييي 113-35

 ؛(7))أستراليا( للعهد الدولي ال ان بالحقوق المدنية والسياسية ،االاتياري الثاني
، وات ياي اطيوات إدرار تعليق عقوبية اإلعيدام بالقيانون بغيية إلغارهيا نهاريياا  113-36

البروتوكييوخ االاتييياري الثيياني للعهييد الييدولي ال ييان فييي هيي ا السييياق لالنضييمام إلييى 
 )أورو واي(؛ بالحقوق المدنية والسياسية

إضييفاء القييفة الرسييمية علييى التعليييق القييانوني لعقوبيية اإلعييدام واالستعاضيية  113-37
 لية )إسبانيا(؛عنها بأحكام بديلة في تل احترام معايير حقوق اإلنسان الدو 

اا ات ييييياي تيييييدابير لمنييييي  ممارسييييية تشيييييوي  األعضييييياء التناسيييييلية لإلنيييييا  فعليييييي 113-38
 )أورو واي(؛

تحسيييين تيييرو  الميييدارس والتحليييي باإلصيييرار فيييي الجهيييود التيييي تبييي لها  113-39
لتسيييهيل حقيييوخ فميييات السيييكان عليييى التعليييي ، ال سييييما السيييكان األصيييليين، وتعزييييز 

 )الكرسي الرسولي(؛فرن تعلُّ  لغة األم 
 ؛(8)إيراد ن  صري  يجر م اال تقاب الزوجي )سلوفاكيا( 113-40
تحسيييين القيييدرات عليييى إنفييياي القيييوانين لحمايييية ضيييحايا العنيييف المنزليييي  113-41

ويلييك بتوسييي  دييدرة الشييرطة علييى التحقيييق فييي حيياالت العنييف الجنسييي المشييبوهة، 
 د الشرطة وتوعيته  )كندا(.يب أفرابما في يلك اال تقاب الزوجي، وزيادة تدر 

جمييي  االسييتنتاجات و/أو التوصيييات الييواردة فييي هيي ا التقرييير تعكييس مودييف الدوليية  -114
ينبغييي تأويييل هيي   االسييتنتاجات  )الييدوخ( التييي دييدمتها و/أو الدوليية موضييوع االسييتعراض. وال

 و/أو التوصيات على أنها دد حظي  بتأييد الفريق العامل ككل.

__________ 

والن ـما  اا العما علا إلباء عقوبة اإلعـدا  تائيـ"ملقدمة أثناء احلوار التفاعلي علا النحو التايل: كانإ التوصية ا (7) 
ومراجعــة أ ــايا الــذين ُ كـــم  للع ــد الــدويل اخلــا  بــاحلقو  املدنيــة والسياســية جماليوتوكــول الختيــارف الةــااإىل 

علا جرائم القتا واخليانة والفصـا في ـا  ـا يناسـب مـن اا املفروضة إجبار اا علي م  وجب عقوبة اإلعدا  امللباة  الي
 ."األ كا  )أس اليا(

تسـريل عمليـة مراجعـة أـانو  منـل العنـف املنـزيلجم "كانإ التوصية املقدمـة أثنـاء احلـوار التفـاعلي علـا النحـو التـايل:  (8) 
 م وإعـــادة تـــ هيل م وإعـــادة وإيــراد نـــ  صـــري  دـــر   الغتصــاب الزوجـــيجم وتعزيـــز لليـــات اايـــة ال ــحايا وتعوي ـــ

 ."إدماج م )سلوفاكيا(
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 المرفق
 

 الوفد تشكيلة  
 

[English only] 
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