
 A/HRC/30/8  األمــم املتحـدة 

  
 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
13 July 2015 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

100815    120815    GE.15-11771 (A) 
*1511771*  

 حقوق اإلنسان مجلس
 الدورة الثالثون

    من جدول األعمال 6البند 
   *تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل  

 ملديف  
 

  

 

 
 

 عمم مرفق هذا التقرير كما ورد.ي * 



 A/HRC/30/8 
 

2/38 GE.15-11771 
 

 المحتويات
 الصفحة   

. مقدمة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. موجز مداولت عملية الستعراض -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  3 

. عرض احلالة من جانب الدولة موضوع الستعراض - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الستعراض - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

. الستنتاجات والتوصيات -ثانياا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  17 
  املرفق 

. تشكيلة الوفد   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  38 
 



A/HRC/30/8  
 

GE.15-11771 3/38 
 

 مقدمة  
 
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ق املنشــ  عمــ ا بقــرار  لــ   قــو   -1

ــــة والعشــــرين   5/1اإلنســــا   ــــث الةاني . واستعرضــــ  2015أيار/مــــايو  15إىل  4الفــــنة مــــن ق دورت
. وترّأســـ  وةيـــرة الشـــ و  2015أيار/مـــايو  6احلالـــة   ملـــديف   اللســـة السادســـةق املعقـــودة   

اخلارجيــةق الســـيدة دنيـــا مومــو ق وفـــد ملـــديف. واعتمــد الفريـــق العامـــ ق   جلســتث العا ـــرة املعقـــودة 
 لديف.ق التقرير املتعلق مب2015أيار/مايو  8  
ق اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين التــــا  2015كــــانو  الةاا/ينــــاير   13و   -2

 )اجملموعة الة ثية( من أج  تيسري استعراض احلالة   ملديف: األرجنتني وفرنسا واهلند.
مـــــن مرفـــــق  5والفقـــــرة  5/1مـــــن مرفـــــق قـــــرار  لـــــ   قـــــو  اإلنســـــا   15ووفقـــــاا للفقـــــرة  -3

 ق صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة   ملديف: 16/21 قراره
 (؛ A/HRC/WG.6/22/MDV/1تقرير وطر ) )أ( 
جتميـــل للمعلومـــات أعّدتـــث املفوضـــية الســـامية حلقـــو  اإلنســـا  )املفوضـــية الســـامية(  )ب( 

A/HRC/WG.6/22/MDV/2)؛) 
 (.A/HRC/WG.6/22/MDV/3موجز أعّدتث املفوضية السامية ) )ج( 

وأ يلــــ  إىل ملــــديفق عــــن طريــــق اجملموعــــة الة ثيــــةق قائمــــة أســــ لة أعــــّدها ســــلفاا كــــ  مــــن  -4
واململكـــة املتحـــدة لاي انيـــا  قواملكســـي  قوكنـــدا قوسويســـرا قوالســـويد قوســـلوفينيا قوبلجيكـــا قأملانيـــا

طّــ ع علــو والوليــات املتحــدة األمريكيــة. و كــن ال قوهولنــدا قوالنــروي  قالشــمالية أيرلنــداالعظمــو و 
 خلارجي ل ستعراض الدورن الشام .هذه األس لة   املوقل الشبكي ا

 
 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

 
قالــ  رئيســة الوفــد إ   ــعب ملــديف  يــزه  ــعور بــالفور واملســ وليةق وهــو الشــعور الــذن  -5

"القصـــة امللديفيـــة".  قصـــة تقدمـــثق أن قصـــة التـــ قلم الـــي يســـمياا امللـــديفيو  بـــاعتزاة حيـــدوه   كتابـــة
ويتـــــ لف جـــــزء كبـــــري مـــــن القصـــــة امللديفيـــــة مـــــن  ـــــراكات بنّـــــاءة عقـــــدها البلـــــد مـــــل وكـــــالت دوليـــــة 

 و كومات تسعو جبد إىل دعم التغري اإلجيايب   البلد.
إطــار الســتعراض الــدورن الشــام . وعنــد  وتــ من ملــديف بالعامليــة وباملســاواة بــني الــدول   -6

السـتعداد هلــذا السـتعراضق اتبعــ  ملــديف سياسـة  لــ  الميـل مــن خــ ل اللجنـة الدائمــة املعنيــة 
 بالستعراض الي ترأساا وةارة الش و  اخلارجيةق بدعم من مكتب املدعي العام. 
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أول دسـتور واعتمـاد القــناع مـل كتابــة  1932وقـد بـدأت عمليـة إرســاء الد قراطيـة   عـام  -7
. واعتزمـــد دســـتور 2004اإلصـــ ع لعـــام  العـــام للبـــالغني. ونـزّقـــ  جـــزء كبـــري مـــن الدســـتور مـــل برنـــام 

 ق مما أفضو إىل  دوث نقلة نوعية   اجملتمل.2008جديد   عام 
احلقـو  األساسـيةق مبــا فياـا  ريـة التعبـري و ريـة اإلعـ م وعــدم  2008ويضـمن دسـتور عـام  -8
تعــرض للتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو ال إنســانية أو املاينــة. ول  كــن ال

 انتااكاا  ىت    الة ال وارئ.
حلريــــة التعبـــري: فاــــي ل تضــــل أيـــة قيــــود علــــو  ريــــة اا ومللـــديف أ ــــد أكةــــر التفســـريات  ــــرر  -9

الصــــحافيني. وعزاــــد إىل  لــــ  اإلعــــ مق مبــــا   فلــــ  الصــــحف اإللكنونيــــةق مبــــا يضــــمن ســــ مة 
يتمةـ    خلـق تـواة  بـني هـذه اا اإلع م ولنة البث مبامة محاية  رية التعبري. وتواجـث احلكومـة  ـدي

 احلرية الواسعة وضما  احلرية الفردية. 
وبالتواةن مل اإلصـ  ات الداخليـةق طبقـ  ملـديف سياسـة نشـ ة لتعزيـز التزامالـا الدوليـة  -10

إىل ســـبل مـــن التفاقيـــات األساســـية  2005اإلنســـا . فقـــد انضـــم البلـــد منـــذ عـــام    ـــال  قـــو  
التســـل حلقــــو  اإلنســــا  والســــة بروتوكــــولت اختياريــــةق وصــــد  علــــو نظــــام رومــــا األساســــي و ــــاا 
اتفاقيـــات دوليـــة أساســـية ملنظمـــة العمـــ  الدوليـــةق ووجـــث دعـــوة دائمـــة إىل  يـــل املكلفـــني بوليـــات   

 حدةق وتلقو س  ةيارات من مقررين.اصة لألمم املتإطار اإلجراءات اخل

عــام. ويــرتبا إطــاره الجتمــاعي وقيمــث التارييــة والتقليديــة  800وملــديف بلــد مســلم منــذ  -11
باملمارســـات اإلســـ مية. وتشـــك  القـــيم اإلســـ مية اا وثيقـــاا الـــي ت ـــورت علـــو مـــدت العقـــودق ارتباطـــ

الدســـتور و يـــل قـــوانني البلـــد. ولـــن جتـــد الـــدعوات إىل مـــن اهلويـــة والـــناث الـــوطنينيق وأســـا   جـــزءاا 
األخـذ بقـيم وممارسـات فالفــة لقـيم اإلسـ مق ك  ــكال األسـر غـري التقليديــة وتلـ  املتصـلة باملةليــات 

لــدت  ــعب ملــديف. ولــن يتغــري  واملةليــني ومزدوجــي امليــ  النســي ومغــايرن اهلويــة النســانيةق قبــولا 
   ل يتجـزأ مـن اهلويـة امللديفيـةق وإ  كـا  البلـد مسـتمراا  بوصـفث جـزءاا العتقاد األساسي   اإلسـ م 

 مسا ث لغري امللديفيني مبمارسة عقيدلم   إطار خاص.
وتقوم السياسة الي ي بقاا الـرئي  عبـد امي  ـني    ـال  قـو  اإلنسـا  علـو عقيـدة تـرت  -12

تصـــر علـــو الصـــكو  الدوليـــة أو فـــرادت ل تق ااقأساســـياا أ   قـــو  اإلنســـا ق وإ  كانـــ  تـــوفر إطـــار 
القــوانني. فحقــو  اإلنســا  مســ لة اعتقــاد ل بــد مــن ترســيوث وتغذيتــث بعنايــةق وهــي  تــاج إىل فضــاء 

 وتتحول إىل تقاليد حمنمة وحمبوبة   اجملتمعات املعنية.  ووق  لتنمو عضوياا 
ف تنميــــة قــــيم  قــــو  ويشــــك  املقــــرر املدرســــي الديــــدق الــــذن يقــــدم النبيــــة املدنيــــة  ــــد -13

 ل يتجـــزأ مـــن التجربـــة الناجحـــة لق ـــاع التعلـــيم. وتـــوفر ملـــديف  انــــاا  اإلنســـا  واإل ـــا   ـــاق جـــزءاا 
 ذا المتحانات احمللية والدولية.التعليم إىل املر لة الةانوية والكتب واألدوات املدرسية وك
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مســتويالم الجتماعيــة للســكا  كافــة علــو اخــت ف   ــام ا  صــحياا اا وأطلقـ  ملــديف ت مينــ -14
القتصــادية. أمــا معــدلت الوفيــات النفاســية ووفيــات الرضــل فياــا فتماثــ  تلــ  املســجلة   البلــدا  
املتقدمـــة وهـــي أفضـــ  بوضـــوع مـــن متوســـا املعـــدلت العـــاملي. ول توجـــد   ملـــديف أمـــراض  كـــن 

األطفـال واخلنـا ؛ وقــد  الوقايـة مناـا عـن طريـق التحصــنيق مةـ  كـزاة املواليـد والسـعال الــديكي و ـل 
جنــ  البلـــد طيلــة عقـــود   الســي رة علـــو امل ريـــا؛ ومــا ةالـــ  معــدلت انتشـــار فــريو  نقـــ  املناعـــة 
البشــــرية/اإليدة منوفضـــــة؛ وتســـــتةمر احلكومـــــة باســــتمرار    ســـــني نوعيـــــة الوصـــــول إىل اخلـــــدمات 

 الصحية وتقد اا. 
تمـــاعي باعتبـــار فلـــ  أفضـــ  ســـبي  واعتمـــدت احلكومـــات املتعاقبـــة ف  ـــات للســـكن الج -15

إىل تــوفري ســـكن مقبــول التكلفـــة للجميــل. وعلـــو مـــدت الســنوات القليلـــة املاضــيةق  ـــّيدت احلكومـــة 
 ـــو     ـــال  17 000و ـــدة ســـكنية ملبيـــة بـــذل  ا تياجـــات أكةـــر مـــن  2 600أكةـــر مـــن 
 السكن. 

وأع ـــ  احلكومـــة األولويـــة لتنميـــة ماـــارات الشـــباب وإجيـــاد فـــرص عمـــ  هلـــم. وعلـــو مـــدت  -16
وظيفـــة وبو ـــرت عـــدة بـــرام  لتنميـــة  7 000األ ـــار الســـبعة عشـــر املاضـــيةق اســـتزحدث أكةـــر مـــن 

 املاارات. 
وتعتقــد احلكومــة أ  اكــني الشــباب ســبي  إىل معالــة املشــاك  املتناميــة لتعــاطي املوــدرات  -17

صــــابات. وقــــد أتــــاع ســــّن قــــانو  املوــــدرات وقــــانو  مكافحــــة عنــــف العصــــابات اإلطــــار وعنــــف الع
القــــانوا ملعالــــة هــــاتني املشــــكلتني. وأزنشــــ     إطــــار قــــانو  املوــــدرات حمكمــــة خاصــــة للنظــــر   
ــــ  املــــدمنني وإعــــادة  قضــــايا املوــــدرات. و ولــــ  وجاــــة السياســــات عــــن وعــــي صــــوب إعــــادة ت هي

مراكــــز إعــــادة الت هيــــ  املوجــــودة   كامــــ  أ ــــاء البلــــد. وقــــد جر مــــ  إدمــــاجام   اجملتمــــل بواســــ ة 
احلكومـة عنــف العصــابات والر ــة املنظمـة وانتقلــ  بســرعة إىل املعاقبــة علـو انتاــا   قــو  اإلنســا  

   إطار أنش ة العصابات. 
وطبق  ملديف علـو الـدوام سياسـة تتسـم بالوسـ ية والنفتـاع رافضـة كـ  أ ـكال الت ـرف  -18
لتقوقــــل وكــــذل  تفســــريات اإلســــ م املتشــــددةق و ــــاجبة ومنــــددة باألنشــــ ة اإلرهابيــــة الــــي اــــار  وا

ملكافحــة اإلرهــاب ومنعــثق اا باســم اإلســ م. وأعلنــ  احلكومــة عــن صــياغة مشــروع قــانو  جديــد كليــ
وأوضـــح  أ  هـــذا القـــانو  سيضـــفي طـــابل الـــرم اخل ـــري علـــو مشـــاركة امللـــديفيني   أن نـــوع مـــن 

نشـــامل املســـل    اخلـــارج عـــدا مـــا يضـــ لل بـــث أفـــراد الـــي  والشـــرطة مـــن عمليـــات   إطـــار أنـــواع ال
 ترتيب رمسي. 

اســناتيجية راميــة إىل إفكــاء الــوعي بقيمــة الوســ ية والتســام  وال ــابل  وتنفــذ احلكومــة  اليــاا  -19
لــ  ممارســات أخــرت علــو ع قــة بالتشــددق مبــا   ف الســلمي لــدين اإلســ م. وهــي تســتادف أيضــاا 

العــــدد احملــــدود مــــن  ــــالت ةواج القّصــــر والــــزواج القســــرن وعــــدم  صــــني الرضــــل وعــــدم التحــــا  
 البناتق باملدار .  سيما لاألطفالق و 
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وقــد عــزة قــانو  منــل العنــف املنــز  وقــانو  منــل التحــرو والعتــداء النســيني وقــانو  الــرائم  -20
ملاـــــاجرين مـــــن العنـــــف والعتـــــداء النســـــي. النســـــية اإلطـــــار القـــــانوا حلمايـــــة النســـــاء واألطفـــــال وا

إىل مرا لــــث الناائيــــةق  ــــال  وسريّســــر مشــــروع قــــانو  املســــاواة بــــني النســــنيق الــــذن وصــــ   اليــــاا 
اعتمــادهق املعــايري الوطنيــة املتعلقــة باملســاواة بــني النســني وســي كد توافــق السياســات واإلطــار القــانوا 

ضـد املـرأة. وقـد دّعـم قـانو  اإلعاقـة محايـة األ ـواص مل اتفاقية القضـاء علـو  يـل أ ـكال التمييـز 
فون اإلعاقة وعّزة  قوقام بتمكينام مـن احلصـول علـو املسـاعدة املاليـة وإقـرار لـوائ  بشـ   املعـايري 
الـــدنيا و ديـــد األ ـــواص فون اإلعاقـــة وإتا ـــة اجملـــال لاجـــراءات اإلجيابيـــةق مبـــا فياـــا تلـــ  املتصـــلة 

 ألجر. باحلصول علو وظيفة مدفوعة ا
بتــوفري  ســيما ل  مكافحــة هــذه الظــاهرةق و  بــارةاا  ويشــك  قــانو  منــل الجتــار بالبشــر معلمــاا  -21

احلمايـــة مـــن الســـتغ ل للعـــدد الكبـــري مـــن العمـــال املاـــاجرين املوجـــودين   البلـــد. وقـــد انتاـــي مـــن 
كومــة أ  . وأعلنــ  احل2019-2015صــياغة خ ــة العمــ  الوطنيــة ملكافحــة الجتــار بالبشــر للفــنة 

علــــــــو انضــــــــمام البلــــــــد إىل بروتوكــــــــول منــــــــل الجتــــــــار  2015نيســــــــا /أبري   27الاملــــــــا  وافــــــــق   
باأل ــــواصق و اصــــة النســــاء واألطفــــالق وقمعــــث واملعاقبــــة عليــــث املكمــــ  لتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة 

 ملكافحة الر ة املنظمة عا الوطنية. 
 . ويتمـــتعن أيضـــاا 1932وي  منـــذ عــام وقــد نالـــ  نســاء ملـــديف احلــق الدســـتورن   التصــ -22

بــاألجر املتســاون وبةجــاةة األمومــة مدفوعــة األجــر وبــالفرص فالــا   الوصــول إىل التعلــيم والعمالــة. 
وتركـز احلكومــة علـو اكــني املـرأة مــن النا يـة القتصــادية بتـوفري قــروض صـغرت موجاــة واســتحقاقات 

رعايــة النااريــة. وتســعو احلكومــة إىل اكــني لألماــات الو يــدات وفــرص العمــ  مــن البيــ  ومرافــق ال
عــن اا النســاء لعلاــن مواطنــات أكةــر إنتاجيــةق بصــرف النظــر عــن الصــفة الــي ين ــا ألنفســان وبعيــد

 القار أو الضغا الجتماعي. 
و كــن للتقــدم الــذن أ رةتــث ملــديف   ميــادين احلوكمــة والتنميــة الجتماعيــة والقتصــادية  -23

الــزمن بةنشــاء امل سســات الداعمــة ال ةمــة. ولقــد ظاــرت تــوترات  ه ويســتمر  أ  ي خــذ كامــ  مــدا
سياســـية بســـبب بـــاء وتـــرية ت ـــور امل سســـات وعـــدم اكتمـــال الشـــك  واهليكـــ  امل سســـي املنصـــوص 
عليـــث   الدســـتور بعـــد؛ وعـــدم ســـد الفجـــوة  ـــىت اا  بـــني النمـــو الجتمـــاعي القتصـــادن وظاـــور 

 م سسات سياسية عتيدة.
ف اســناتيجية الــرئي  الشــاملة مــن أجــ  تعزيــز الد قراطيــة إىل  ويــ  اجملتمــل امللــديفي ولــد -24

 إىل  تمل سياسي قادر علو بناء توافق آراء عارم بش   مقبولية النظام السياسي. 
ومــــن املكونــــات املامــــة لســــناتيجية تعزيــــز الد قراطيــــة خ ــــة العمــــ  الســــناتيجية اخلاصــــة  -25

لـــي أقـــرت جباـــود القضـــاء املســـتمرة   ســـبي   ســـني الوصـــول إىل النظـــام القضـــائي بق ـــاع العدالـــةق ا
  بلــــوك تلــــ  األهــــداف. اا حموريــــاا وةيــــادة فعاليتــــث وكفاءتــــث. وســــي دن قــــانو  العقوبــــات الديــــد دور 

وجتـــرن صـــياغة مشـــروع قـــانو  بشـــ   املاـــن القانونيـــة يتـــوخو تنفيـــذ املبـــادئ األساســـية املتعلقـــة بـــدور 
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وقــد اعتمــدت عــدة تشــريعات مامــة كقــانو  مناهضــة التعــذيبق وقــانو  الســجو  والســراع  احملــامني.
املشــــروملق وقــــانو  مكافحــــة غســــي  األمــــوال واويــــ  اإلرهــــابق وقــــانو  تســــليم اجملــــرمني واملســــاعدة 
القانونيــة املتبادلــة   القضــايا النائيــة ونقــ  الســجناءق وهــي تشــريعات يزنتظــر أ  تــدّعم فعاليــة تقــد  

دمات   ق ــاع العدالــة. وتعمــ  ملــديف باســتمرار مــل االيــات الدوليــة حلقــو  اإلنســا   ــدف اخلــ
تـــدريب القضـــاة وبنـــاء قـــدرالم مـــن أجـــ  تشـــجيل  ـــول الســـل ة القضـــائية إىل فراع مـــن أفرع الدولـــة 

 يتسم بالقوة والص بة وحيظو بدعم قون من عامة الماور. 
جبميــل املقــايي . وتشــم   ملحوظــاا  ت فقــاق تقــدماا وقــد أ ــرة البلــدق   غضــو  عشــر ســنوا -26

التحـــديات الكةـــرية املتبقيـــة الضـــوامة الـــي ل تصـــد  للتكلفـــة القتصـــادية لتنفيـــذ التغيـــريات الشـــاملة 
لتجميـل  كافيـاا  اا التغيـريق الـذن ي يـن  للبلـد وقتـوسـرعة هـذا  2008املنصوص علياا   دستور عام 
غيـريات إىل قواعـد اجتماعيـة. وا ـتدت تلـ  التحـديات أكةـر لكـو  موارد بشرية قادرة علـو تر ـة الت

 ملديف د قراطية "  طور النش ة"    األضواء الدولية.
و   ني تقدر احلكومـة  سـن املقصـد والنيـة   التعليقـات والنصـائ  الةمينـة املقدمـةق فاـي  -27

   قيـــق تغيـــري فعلـــي. والتغيـــري اا أيضـــتـــدعو الـــدول إىل عـــدم الكتفـــاء بالنتقـــاد وإ ـــا إىل الســـتةمار 
ــــد قراطي الفعلــــي ل  كــــن أ  يفــــرض فرضــــاا  ــــاا  ال وكــــو  قــــواه  ول  كــــن أ  يســــتمر إل بتملكــــث حملي

إتا ــة احليــز والســتق ل ال ةمــني للم سســات اا . ومــن املاــم أيضــالدافعــة حمليــة و ديــد  ــكلث حمليــاا 
 .الد قراطية كي تنمو عضوياا 

 
 التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراضالحوار  -باء 

 
مـــن الوفـــود ببيانـــات. و كـــن الطـــ ع علـــو التوصـــيات  102أثنـــاء احلـــوار التفـــاعليق أدىل  -28

 املقدمة أثناء احلوار   الفرع الةاا من هذا التقرير. 
رّ بـــ  موريشـــيو  مبـــا  قـــق مـــن إجنـــاةات   ميـــادين التعلـــيم والصـــحة واإلســـكا  وبةنشـــاء  -29

 وةارة الش و  القانونية والنسانية الديدة وباعتماد قانو  مكافحة العنف املنز . 
وأقــرت املكســي  بتعــاو  ملــديف مــل آليــات  قــو  اإلنســا  وأعربــ  عــن أملاــا   تعزيــز  -30

 استق ل لنة  قو  اإلنسا  وتدعيم اإلجراءات املتصلة بتعاطي املودرات. 
د الراميــــة إىل مكافحــــة ةواج األطفــــال والــــزواج املبكــــر والــــزواج وأ ــــاد البــــ  األســــود بــــالاو  -31

 القسرن والجتار بالبشرق وس ل عن تدابري مكافحة العقاب البدا. 
وأعــرب املغــرب عــن تقــديره لتحســن الوصــول إىل التعلــيم والســكن والرعايــة الصــحية ورّ ــب  -32

 بالتدابري الرامية إىل اكني املرأة. 
بالتحـــديات الـــي تواجااـــا ملـــديف بســـبب تشـــت  ســـكا ا داخـــ  من قـــة وســـّلم  ناميبيـــا  -33

 جغرافية  اسعةق وأعرب  عن إعجا ا بارتقاء البلد إىل مستوت بلد نام. 
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وأ ــارت نيبــال إىل التقــدم امللحــوا    ــال التنميــةق مبــا   فلــ  احلــد مــن وفيــات الرضــل  -34
 لدير وارتفاع نسبة تعاطي املودرات. والوفيات النفاسيةق كما أ ارت إىل  ديات الت رف ا

وأعربــ  هولنــدا عــن تقـــديرها للتعــدي ت اإلجيابيــة املدخلــة علـــو تشــريعات رئيســيةق لكناـــا  -35
عات عـن قلقاـا لعـدم تنفيـذ الكةـري مـن التوصـيات املقدمـة   الولـة األوىل مـن السـتعراض الـدورن 

 الشام  بعدز.
الجتاهــات األخــرية املتصــلة لريــة التعبــري واحملاكمــة العادلــة وأعربــ  نيوةيلنــدا عــن قلقاــا إةاء  -36

 واستق ل القضاء. 
وأ ــارت نيكــاراغوا إىل أوجــث التحســن   تعمــيم التمتــل بــاحلق   التعلــيم واحلــق   الصــحة  -37

 للف ات الضعيفة.  سيما لواحلق   السكن و  الوصول إىل العدالةق و 
لــديف املامــة    لــ   قــو  اإلنســا  وتصــديقالا العديــدة وأ ــارت النيجــر إىل مســا ة م -38

 ومبادرالا لفائدة العمال املااجرين. 
وأ ادت نيجرييا مبا  قق من إجنـاةات    ـالت الصـحة والسـكن والتعلـيم وبتعزيـز اإلطـار  -39

 التشريعي حلقو  اإلنسا .
ا ـنام احملاكمــة العادلـة واإلجــراءات وأعربـ  النــروي  عـن  ــواغلاا إةاء أمـور مــن بيناـا عــدم  -40

 القانونية الواجبةق و ة  علو عك  الجتاهات الي تقوض مبادئ الد قراطية.
 قـــــو   ســـــيما لوأ ـــــادت عمـــــا  بـــــالاود الراميـــــة إىل تعزيـــــز ومحايـــــة  قـــــو  اإلنســـــا ق و  -41

 القّصرق وتدريب موظفي إنفاف القانو .
  ــديث التشــريعات الوطنيــة وتــدعيم اإلطــار القــانوا وأ ــادت باكســتا  بــالاود الراميــة إىل -42

 نسا .لتعزيز ومحاية  قو  اإل
ول ظــ  بــاراغوان ت ــورات مــن مةــ  جتــر  الغتصــاب الزوجــيق لكناــا ل تــزال قلقــة إةاء  -43

 أعمال التمييز علو أسا  نوع الن  وعلو أسا  الدين.
نو  التـــ مني الصـــحي الجتمـــاعي وســـل   بـــريو الضـــوء علـــو ت ـــورات مـــن مةـــ  اعتمـــاد قـــا -44

 الذن ين  علو الرعاية الصحية الشاملة والتصديق علو نظام روما األساسي.
وأ ــــادت الفلبــــني باعتمــــاد الــــنا  القــــائم علــــو احلقــــو  إةاء تغــــري املنــــا  واحلــــد مــــن فــــاطر  -45

 سيق مبا   فل  الغتصاب الزوجي.الكوارث ووضل قانو  جديد ملكافحة العتداء الن
ورّ بــ  الاتغــال بتوقيــل نظــام رومــا األساســي و ــاطرت ملــديف قلقاــا إةاء التشــرد النــاجم  -46

 عن أسباب بي ية.
وأعربــ  ق ــر عــن تقـــديرها للتشــريعات والسياســات املتعلقـــة بــالتعليمق والصــحةق والســـكنق  -47

 واأل واص فون اإلعاقةق ومحاية النساء واألطفالق ومكافحة الجتار بالبشر.
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 ـــارت  اوريـــة كوريـــا إىل الاـــود الراميـــة إىل محايـــة الف ـــات الضـــعيفة مـــن خـــ ل قـــانو  وأ -48
 مكافحة العنف املنز  ومشروع قانو   قو  ال ف .

ور بـ   اوريـة مولـدوفا بالتـدابري الراميـة إىل مكافحـة ةواج األطفـال والـزواج املبكـر والـزواج  -49
 .األطفال جنسياا القسرن وس ل  عن الدراسة املتعلقة باستغ ل 

ورّ ب ال ـاد الروسـي باإلصـ  ات    ـال العدالـة النائيـةق مبـا   فلـ  اعتمـاد القـانو   -50
 النائي.

والســــكن املـــــ مو  اا وأ ــــادت روانــــدا بالتقــــدم احملـــــرة    ــــال الصــــحة وتــــوفري التعلـــــيم  انــــ -51
 وامليسور التكلفة.

ديق علــــو معاهــــدات وبروتوكــــولت واتفاقيــــات وأ ــــادت اململكــــة العربيــــة الســــعودية بالتصــــ -52
األطفــال وتــوفري التعلــيم اجملــاا  بذولــة   ســبي  القضــاء علــو  ــل منظمــة العمــ  الدوليــة وبــالاود امل

 والسكن امل ئم ومكافحة العنف املنز . 
ورّ بـــ  الســـنغال بالتصـــديق علـــو التفاقيـــات األساســـية ملنظمـــة العمـــ  الدوليـــةق وةيـــارات  -53
فـــني بوليـــات   إطـــار اإلجـــراءات اخلاصـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدةق والتقـــدم الكبـــري    ـــالت املكل

 التعليم والصحة والسكن و قو  املرأة.
ـــذت   ســـبي  اتبـــاع  ـــ  قـــائم علـــو  قـــو   -54 وأ ـــادت سيشـــي  بـــاخل وات الكبـــرية الـــي ااز

 اإلنسا  إةاء محاية البي ة ومكافحة تغري املنا .
ســـرياليو  عـــن تقـــديرها للرعايـــة الصـــحية الشـــاملة والتعلـــيم اجملـــاا وقـــانو  مكافحـــة  وأعربـــ  -55

التعــذيبق و ةــ  علــو تــوفري املزيــد مــن احلمايــة للعمــال املاــاجرين واملــدافعني عــن  قــو  اإلنســا ق 
 ة من أج  التكيف مل تغري املنا .ودع  إىل تقد  املساعدة ال ةم

قــدم   ســبي  تعزيــز اخلــدمات الصــحية والقضــاء علــو التمييــز ور بــ  ســنغافورة بــاللتزام امل -56
 والعنف ضد املرأة.

ـــــز  والغتصـــــاب الزوجـــــيق وأعربـــــ  عـــــن أملاـــــا    -57 ـــــف املن ورّ بـــــ  ســـــلوفينيا بتجـــــر  العن
التصـــــــديق علـــــــو الاوتوكـــــــول الختيـــــــارن امللحـــــــق بالعاـــــــد الـــــــدو  اخلـــــــاص بـــــــاحلقو  القتصـــــــادية 

توكــــــول الختيــــــارن لتفاقيــــــة  قــــــو  ال فــــــ  املتعلــــــق بــــــةجراء تقــــــد  والجتماعيــــــة والةقافيــــــة والاو 
 جااة القضاء واإلف ت من العقاب.الب غاتق وأبدت قلقاا إةاء تقييد احلريات وسوء أداء 

و ن  إسبانيا التقدم احملرة   القانو  النـائي الديـد لكناـا أعربـ  عـن القلـق  يـال تنفيـذ  -58
 عقوبة اإلعدام علو القّصر.

و ـددت علـو أ يـة  2008التقـدم احملـرة منـذ سـّن الدسـتور   عـام  لنكـا سرنول ظ   -59
 ا نام سيادة القانو  واإلجراءات القانونية الواجبة    يل األوقات.
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توصــــية مقدمــــة   الولــــة األوىل مــــن  126توصــــية مــــن أصــــ   ــــوا   89وقبلــــ  ملــــديف  -60
ــــ  إ ــــا ت ــــدورن الشــــام  وقال  32ا نفــــذت توصــــية بالكامــــ  وإ ــــ 58ســــت يل تنفيــــذ الســــتعراض ال

 .جزئياا اا توصية تنفيذ
وأ ارت ملديف إىل أ  قابليتاا للتـ ثر بتغـري املنـا  وآثـاره السـلبية حيـول دو  التمتـل الكامـ   -61

لقــو  اإلنســا ق مبــا فياــا احلــق   الســكن امل ئــمق والســتفادة مــن املكاســب اإل ائيــة احملققــة علــو 
علـــو احلقـــو  يرمـــي إىل دعـــم اا قائمـــاا وفيمـــا يتعلـــق بتغـــري املنـــا ق اتبعـــ  احلكومـــة  جـــ مـــدت عقـــود.

 سب  العي  واجملتمعات احمللية الي تصارع من أج  التكيف مل تغري املنا .
وأوضـــح  ملـــديف أ  أعضـــاء لنـــة  قـــو  اإلنســـا  وموظفياـــا يتمتعـــو ق مبوجـــب قـــانو   -62

ق باحلصــانة مــن امل  قــة 2014ي ت ال  قــة عليــث عــام والتعــد 2006لنــة  قــو  اإلنســا  لعــام 
أو الشـــكوت جـــرّاء أعمـــال ي تو ـــا لســـن نيـــة   إطـــار أداء ماـــامام. وفيمـــا يتعلـــق باملســـائ  املتصـــلة 

ق اعتـــات ملـــديف أنـــث مـــن 2014بشـــكوت التصـــرف التلقـــائي املقدمـــة ضـــد أعضـــاء اللجنـــة   عـــام 
 أل  هذه املس لة ي يب  فياا بعدز. غري ال ئق إبداء تعليقات سابقة ألوا ا 

وفيمـــا يتعلـــق بالتحـــديات الـــي تواجااـــا منظمـــات اجملتمـــل املـــدا احملليـــةق  ـــددت احلكومـــة  -63
ب ــر  مناــا نقــ  واقن ــ  تنقــي  القــانو ق  2003 بالفعــ  ثغــرات عديــدة   قــانو  المعيــات لعــام

نيــــة الدائمـــــة املســــتقلة الــــي يعيناـــــا ســــججل  المعيـــــات إىل أ ــــد املكاتــــب القانو املكتــــب السياســــي مل
 الاملا .
للحكومــــة. ول  يــــز  متواصــــ ا اا و ــــدياا رئيســــ وأ ــــارت ملــــديف إىل أ  اهلجــــرة اةــــ   ــــاغ ا  -64

ضــد املاـــاجرين فيمــا يتعلــق لقاـــم   ظــروف عمــ  عادلـــة  2008الدســتور ول قــانو  العمـــ  لعــام 
لنظــر عــن جنســية الشــو  أو عرقــث أو دينــث. وم مونــةق و  رواتــب عادلــة وأجــور متســاويةق بصــرف ا

بيــد أنـــث يوجـــد فــر  عنـــد إ ـــاء عقـــد عمــ  العامـــ  املاـــاجر أل  اإللغـــاء  ــبث الفـــورن لت  ـــرية العمـــ  
 يشك  عقبة ك داء أمام التظلم لدت حمكمة العم .

بشــ    قــو   ســيما لور بــ  دولــة فلســ ني بتنفيــذ توصــيات جولــة الســتعراض األوىلق و  -65
 ق   التعليم و قو  األ واص فون اإلعاقة.ال ف  واحل

وأ اد السودا  بالتعـاو  البنـاء مـل االيـات الدوليـة حلقـو  اإلنسـا  وتوجيـث دعـوة دائمـة إىل  -66
 اإلجراءات اخلاصة واستضافة الزيارات.

مبــا أبلــه عنــث مــن تــدابري ملكافحــة التمييــز والعنــف ضــد املــرأة ومــن اا وأ اطــ  الســويد علمــ -67
 ت من تراجل استق ل نظام العدالة. ذيرا
وأعربـــ  سويســـرا عـــن قلقاـــا إةاء أوجـــث القصـــور   النظـــام القضـــائي وتراجـــل ا ـــنام  ريـــة  -68

 التعبري وترهيب امل سسة الوطنية حلقو  اإلنسا .
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و ــــّجع  تايلنــــد التعــــاو  املتواصــــ  مــــل اللجنــــة الوطنيــــة حلقــــو  اإلنســــا  واجملتمــــل املــــدا  -69
 جملاا والرعاية الصحية الشاملة. ق ور ب  بتوفري التعليم اواجملتمل الدو 

ظـــر التمييـــز العنصـــرن   ليشـــي بســـن قـــانو  مكافحـــة العنـــف املنـــز  ول - ور بـــ  تيمـــور -70
 الدستور.

وهن ت ترينيـداد وتوبـاغوا ملـديف للـول الـذكرت السـنوية اخلمسـني لسـتق هلاق وهـي فكـرت  -71
 قـــو  اإلنســـا    تعزيـــز الد قراطيـــةق ونوهـــ  بةنشـــاء الـــوةارة الديـــدة تتـــي  فرصـــة للتفكـــري   دور 

 وبسياسات تغري املنا  والتعليم.
ول ظـ  تــون  التقــدم احملــرة مســل ة الضــوء علــو التصــديق علــو الصــكو  الدوليــة حلقــو   -72

 اإلنسا ق مبا   فل  نظام روما األساسي.
علــــــيم والســــــكن والرعايــــــة الصــــــحيةق وكــــــذا ورّ بــــــ  تركيــــــا بالتحســــــينات املدخلــــــة علــــــو الت -73

باخل وات املتوذة ملكافحة الجتار بالبشـرق و ـّجع  علـو تعزيـز الاـود املبذولـة فيمـا يتعلـق لقـو  
 املرأة. 
بالتــدابري املتوـذة لتـدعيم البنيــة التحتيـة امل سسـية الوطنيــة لتعزيـز  قــو   تركمانسـتا ور بـ   -74

 اإلنسا .
تمـــاد قــانو  مكافحـــة الجتـــار بالبشـــر وقــانو  مكافحـــة العنـــف املنـــز ق وأ ــادت أوكرانيـــا باع -75

و ـــجع  ملـــديف علـــو الســـتمرار   موقفاـــا الفاعـــ     لـــ   قـــو  اإلنســـا ق مبـــا   فلـــ    
 منل انتااكات  قو  اإلنسا .

ام وا ـــن اا وأ ـــادت اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة بالتقـــدم احملـــرة فيمـــا يتعلـــق بتـــوفري التعلـــيم  انـــ -76
 للتزامات ملديف. مبدأ املساواة أمام القانو  وتوفري محاية قضائية متساوية امتةالا 

ورّ بــــ  اململكــــة املتحــــدة بالتقــــدم احملــــرة فيمــــا يتعلــــق بالتشــــريعاتق لكناــــا تظــــ  قلقــــة إةاء  -77
عقوبــــة اإلعــــدام والعقــــاب البــــدا واإلجــــراءات القانونيــــة الواجبــــة واعتقــــال قــــادة املعارضــــةق و ةــــ  

 احلكومة و يل األطراف علو ضبا النف  واحلوار.
وأعربــــ  الوليــــات املتحــــدة عــــن قلقاــــا إةاء الت ــــورات األخــــرية الــــي تةــــري تســــا لت  ــــول  -78

اســـتق ل ونزاهـــة القضـــاء وإةاء امل  قـــات فات الـــدوافل السياســـية للمنتقـــدين وكـــو  غـــري املســـلمني 
 انني إلعمال  قو  العم .يست يعو  احلصول علو النسية وعدم وجود قو  ل
ـــة  -79 ـــة خـــ ل جول وســـل   أوروغـــوان الضـــوء علـــو التـــدابري املتوـــذة لتنفيـــذ التوصـــيات املقبول

 الستعراض األوىلق مبا   فل  التصديق علو التفاقيات األساسية ملنظمة العم  الدولية.
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ملعاهــــــــدات ورّ بــــــــ  أوةبكســــــــتا  بالتحســــــــينات التشــــــــريعية وامل سســــــــية وبالنضــــــــمام إىل ا -80
وبالتعــــاو  مــــل مفوضــــية األمــــم املتحــــدة الســــامية حلقــــو  اإلنســــا  وهي ــــات املعاهــــدات واإلجــــراءات 

 اخلاصة.
وأفـــادت  اوريـــة فنـــزوي  البوليفاريـــة ب  ـــا تـــدر  التحـــديات املتصـــلة بالغرافيـــا وتغـــري املنـــا   -81

ر السياســـي بـــني  يـــل وأ ـــادت بـــالتعليم اجملـــاا والســـكن الجتمـــاعي. ودعـــ  إىل اســـت ناف احلـــوا
 أصحاب املصلحة إل  ل الس مق وإىل بذل الاود من أج   قيق املصاحلة الوطنية.

ور بــ  فييــ  نــام مبــا  قــق مــن تقــدم كبــري    ــالت التعلــيم والســكن والرعايــة الصــحية  -82
 والوصول إىل العدالة و قو  املرأة و قو  ال ف .

ملتوــذة لتعزيــز ق ــاع العدالــة النائيــة والنضــمام إىل عــدد مــن بالتــدابري ااا وأ ــامل الــيمن علمــ -83
 املعاهدات والاوتوكولت الدولية. 

وأعربــ  أفغانســـتا  عـــن تقــديرها لتعزيـــز الـــاام  التعليميـــة ولسياســة "عـــدم التولـــي عـــن أن  -84
 طف ".
منـل التحـرو  ول ظ  ألبانيـا التقـدم احملـرة   اعتمـاد قـانو  مكافحـة العنـف املنـز  وقـانو  -85

 والعتداء النسيني.
ورّ بـــ  الزائـــر باعتمـــاد قـــانو  مكافحـــة العنـــف املنـــز  والاـــود الراميـــة إىل اعتمـــاد قـــانو   -86

 للقضاء علو التمييز العنصرن.
وأعربــ  أنغــول عــن ســرورها بــةجراء تصــديقات عديــدة وقبــول ةيــارات املكلفــني بوليــات    -87

 إطار اإلجراءات اخلاصة.
ور بــ  األرجنتــني بــالاود املبذولــة    ــال الشــ و  النســانيةق مبــا   فلــ  اعتمــاد قــانو   -88

 منل العنف املنز .
وأعربـــ  أســـناليا عـــن قلقاـــا إةاء ســـري حماكمـــة الـــرئي  الســـابق حممـــد نشـــيد ومـــا ت هـــا مـــن  -89

احملـــــرة فيمــــا يتعلـــــق اليا بالتقــــدم اضــــ رابات وإةاء اللــــوائ  املتعلقـــــة بعقوبــــة اإلعـــــدام. وأ ــــادت أســـــن 
 بالعنف املنز .

 وأ اطـ  علمـاا  ااقوأعرب  أفربيجـا  عـن تقـديرها خلـروج ملـديف مـن قائمـة أقـ  البلـدا   ـو  -90
اليــات  علــو األ يــة الــي تع ــو بالزيــارة األخــرية للمفــوض الســامي حلقــو  اإلنســا  باعتبارهــا دلــي ا 

  قو  اإلنسا .
ذة    ــال التعلـيم و  ضــما  إجـراء المتحانــات احملليــة وأ ـادت البحــرين بـاخل وات املتوــ -91

 .والدولية  اناا 
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ورّ بـــ  بـــنغ دي  بالتــــدابري املتوـــذة لضـــما   قــــو  املـــرأة وال فـــ ق واعنفــــ  بـــ ثر تغــــري  -92
املنا ق ول ظ  التفكـ  األسـرن الـذن جيـا الشـباب علـو النضـمام إىل العصـاباتق وأعربـ  عـن 

 وسيادة القانو  واستق ل القضاء.ز الد قراطية أملاا   أ  ينج  تعزي
ول ظــــــ  باربــــــادو  املكاســــــب احملققــــــة فيمــــــا يتعلــــــق لمايــــــة  قــــــو  الف ــــــات الضــــــعيفة  -93

والتحـــديات املنتبـــة علـــو تغـــري املنـــا ق و ـــّجع  ملـــديف علـــو املضـــي   تنفيـــذ التوصـــيات املقبولـــة 
 والتعاو     ال  قو  اإلنسا . كام ا اا  تنفيذ
والتوصــيات املتعلقــة بتنفيــذ ممارســة اللــد وعقوبــة اإلعــدامق اا علــو األســ لة املقدمــة ســلف ورّداا  -94

أبــدت ملــديف رغبتاــا   طم نــة  يــل الشــركاء ب  ــا تظــ  ملتزمــة بتعزيــز اإلطــار التشــريعي والقضــائي 
لعمليـــاتق املتعلـــق بقضـــايا اللـــدق وأبلغـــتام بـــ   احلكومـــة تظـــ  ملتزمـــة بزيـــادة تعزيـــز هـــذه الـــنظم وا

وقالـــ  إ ـــا تت لـــل إىل احلصـــول علـــو أن نـــوع مـــن الـــدعم مـــن الشـــركاء. وعلـــو  ـــو مماثـــ ق أفـــادت 
ملديف فيما يتعلـق بتنفيـذ عقوبـة اإلعـدام ب نـث ل يزلجـ  إىل هـذه العقوبـة إل إفا أيـدلا احملـاكم جبميـل 

 فقة مل  يل اللوائ  واإلجراءات.مستويالا وكان  متوا
ا بـــالاود الراميـــة إىل متابعــــة نتـــائ  الولـــة األوىل مـــن الســـتعراض الــــدورن ورّ بـــ  بلجيكـــ -95

الشام  وأعربـ  عـن أملاـا   تـوفري  يـز أوسـل   املسـتقب  لنشـ ة  تمـل مـدا  ـّر ووسـائا إعـ م 
  رة.
ول ظـــ  بوتـــا  ااـــاف مبـــادرات    ـــالت التعلـــيم واملســـاواة بـــني النســـني ولفتـــ  أنظـــار  -96
   إىل قضايا تغري املنا .ل الدو اجملتم
وأ ــادت بوتســوانا بســن قــوانني حلمايــة املـــرأةق ول ظــ  التحــديات الــي تعــنض التصـــدن  -97

لتغـــري املنـــا ق وأعربـــ  عـــن قلقاـــا إةاء التقـــارير املتعلقـــة بالجتـــار بالبشـــر وكـــذا إةاء أوجـــث القصـــور   
 عم  لنة اخلدمة القضائية وتسييساا وتدخلاا   عم  القضاء.

وهنـــ ت الااةيـــ  ملـــديف علـــو ســـّن قـــوانني ملنـــل العنـــف املنـــز ق والـــرائم النســـية والتحـــرو  -98
 واإليذاء النسينيق وعلو التزاماا بتقد  مشروع قانو  بش   املساواة بني النسني. 

وأ ادت بروا دار السـ م بالتقـدم احملـرة   تعزيـز اكـني املـرأة وبالتعاـدات املقدمـة لضـما   -99
 السكن.
بالسياســات اإلجيابيــة املتعلقــة بــالتعليم اجملــاا والرعايــة الصــحية اا وأ اطــ  كــابو فــردن علمــ -100

 الشاملة والسكن الجتماعي وتغري املنا ق وبةصرار احلكومة علو ترسير الد قراطية.
 وقدم  كندا توصيات. -101
ــــدو  علــــو تقــــد  ول ظــــ  تشــــاد التحــــديات املتعلقــــة بتغــــري املنــــا  و ــــجع  اجمل -102 تمــــل ال

 املساعدة لرفعاا.
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فيمـا يتعلـق بالتصـديق علـو املعاهـدات  سـيما لوأعرب   ـيلي عـن تقـديرها للتقـدم احملـرةق و  -103
  سني التشريعات وتنفيذ الاام .الدولية حلقو  اإلنسا  و 

بـــالتعليم اجملـــاا والســـكن والتغ يـــة الصـــحية  ورّ بـــ  الصـــني بالتـــدابري املتوـــذة فيمـــا يتعلـــق -104
الشــــاملةق ومــــن أجــــ  مكافحــــة العنــــف والســــتغ ل النســــي والجتــــار بالبشــــرق كمــــا ر بــــ  برغبــــة 

   تعزيز نظام العدالة النائية.ملديف 
وأقــــّرت كوســــتاريكا بالتقــــدم احملــــرة   تنفيــــذ التوصــــيات وتقريــــر منتصــــف الفــــنة املقــــدم    -105
 .2013 عام
ورّ بــ  كــوت ديفــوار بالتعــاو  مــل االيــات الدوليــة و ةــ  علــو تعزيــز التــدابري الراميــة إىل  -106

القضــاء علــو التمييــز علــو أســا  الــدين والعنــف ضــد الف ــات الضــعيفة وإىل الناــوض باملســاواة بــني 
 النسني.
 ورّ بــ  كرواتيــا بالتشــديد علــو تعمــيم قــيم  قــو  اإلنســا  و ــجع  علــو مواصــلة العمــ  -107

م املســـاواة ودو  وعلـــو قـــد كـــام ا اا  مـــن أجـــ  ضـــما  اتـــل  يـــل النـــا  جبميـــل  قـــو  اإلنســـا  اتعـــ
 اييز.
وأقـــّرت كوبـــا بالتقـــدم الـــذن أز ـــرةق ب ـــر  مناـــا قـــانو  مكافحـــة التعـــذيب والتعلـــيم اجملـــاا  -108

علــــو والرعايــــة الصــــحية الشــــاملةق وبالتحــــديات الــــي تعــــنض ترســــير املســــار الــــد قراطي. ووافقــــ  
 ضرورة أ  يتعاو  اجملتمل الدو  مل احلكومة لبلوك األهداف الي  ددلا.

وكشــف   اوريــة الكونغــو الد قراطيــة احلاجــة إىل سياســات ملكافحــة التمييــز علــو أســا   -109
 العر  والدين والقضاء علو تشويث األعضاء التناسلية لاناث.

الــي  ــاب  حماكمــة الــرئي  الســابق نشــيد الــي  وأعربــ  الــدا ر  عــن قلقاــا إةاء التجــاوةات -110
 أثارت تسا لت بش   استق ل القضاء.

وأقرت إكوادور مبا توليث ملـديف مـن أ يـة ملسـا ة الاملـانيني   تنفيـذ توصـيات السـتعراض  -111
 الدورن الشام  ور ب  بقانو  الضما  الجتماعي.

لـــ     ـــالت الصـــحة والســـكن الجتمـــاعي وأ ـــادت مصـــر باإلجنـــاةات احملققـــةق مبـــا   ف -112
 من أج  ترسير الد قراطية.اا تو  مقاليد األمور وطني حلاجة إىلوالتعليم و قو  املرأةق وأقرت با

ورّ بــــ  غينيــــا الســــتوائيةق   ســــنة الــــذكرت الذهبيــــة هــــذهق بالتقــــدم الكبــــري الــــذن أ ــــرة  -113
 انعدام املساواة واكني الشباب. يتعلق بتوسيل الوصول إىل التعليم واحلد من فيما
وأ ادت إثيوبيا بالتقدم احملـرة   التعلـيم والسـكن وباللتزامـات الراميـة إىل التصـدن لنعـدام  -114

 املساوة ومحاية األقليات الدينية كي اار   عائرها التعّبدية لرية.
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نتقـــال الـــد قراطيق وأ ـــارت فيجـــي إىل  ـــديات مماثلـــة عديـــدة يواجااـــا البلـــد   ســـيا  ال -115
 والوفاء باللتزامات الدستورية املتعلقة لقو  اإلنسا ق وتغري املنا .

وأ ـــادت فرنســـا بالتصـــديق علـــو نظـــام رومـــا األساســـي لكناـــا نـــّددت بعـــدم مســـاع النظـــام  -116
 ئي بةجراء حماكمات نزياة وعادلة.القضا
ـــا باعتمـــاد قـــانو  مكافحـــة التعـــذيب  -117 وقـــانو  مكافحـــة الجتـــار بالبشـــر لكناـــا ورّ بـــ  أملاني

أعربـــ  عـــن قلقاـــا إةاء مـــا وردت بـــث التقـــارير مـــن انتااكـــات حلقـــو  اإلنســـا ق ممـــا يســـاهم   إجيـــاد 
 منا  يتزايد فيث اخلوف ويتقل  فيث فضاء النقاو العام.

ت مـــن مةـــ  مشـــروع قـــانو  املســـاواة بـــني النســـني لكناـــا أعربـــ  عـــن اورّ بـــ  غانـــا بةجنـــاة  -118
قاـــا إةاء القضـــية الـــي رفعتاـــا احملكمـــة العليـــا ضـــد لنـــة  قـــو  اإلنســـا  ودعـــ  إىل إلغـــاء فلـــ  قل

 القرار.
وأعربــ  اليونــا  عــن تقــديرها لعمليــات التصــديق األخــرية واعتمــاد قــانو  مكافحــة التعــذيب  -119

ة المتةـال وقانو  احلـق   املعلومـات ومشـروع قـانو  املسـاواة بـني النسـنيق وهـي قـوانني تتـوخو ةيـاد
 لتفاقية القضاء علو  يل أ كال التمييز ضد املرأة.

وأ ــادت هنـــدورا  بــالاود املبذولـــة   ســـبي  تعزيــز اإلطـــار امل سســي والـــد قراطيق مبـــا    -120
 فل  إنشاء لنة  قو  اإلنسا .

ـــــة واحلفـــــاا علـــــو مســـــا -121 ـــــد بـــــاإلجراءات القانونيـــــة الواجب  ة وأ ـــــارت اهلنـــــد إىل أ يـــــة التقّي
للمعارضــــة السياســــية املشــــروعة والتــــدقيق    ــــالت اســــتغ ل العمــــال املاــــاجرين وتكةيــــف الاــــود 

 وعنف العصابات والر ة املنظمة.الرامية إىل التصدن لادما  علو املودرات 
وأعربـــ  إندونيســــيا عـــن أملاــــا   أ  يتواصـــ  ويتجــــذر ترســـير الد قراطيــــة   تكامـــ  مــــل  -122

 .اإلنسا  ول ظ  أ  اهلجرة ل تزال اة   دياا ا نام  قو  
ـــــةق وبالتعـــــاو  مـــــل  -123 ورّ ـــــب العـــــرا  باعتمـــــاد التشـــــريعات ومواءمتاـــــا مـــــل اللتزامـــــات الدولي

 اإلجراءات اخلاصةق وبالتصديقاتق وبسياسات التعليم.
 سيادة القانو  واستق ل القضاء. يرلندا عن قلقاا إةاء تراجل ا نامأوأعرب   -124
ورّ بــــ  إي اليــــا بالتقــــدم احملــــرة    ــــا  التعلــــيم والصــــحة وباإلجنــــاةات اإل ائيــــة وبــــاللتزام  -125

 بتعزيز القضاء.
لنــة  وأعــرب األرد  عــن تقــديره لســّن قــانو  التعلــيم وقــانو  اإلعاقــةق وللتصــديقاتق ولتعزيــز -126

  قو  اإلنسا .
ة إىل مكافحــــة العنــــف القــــائم علــــو نــــوع وأعربــــ  كاةاخســــتا  عــــن تقــــديرها للتــــدابري الراميــــ -127

 اإلعاقة وضحايا الجتار بالبشر. الن  وتعزيز التشريعاتق مبا   فل  حلماية األ واص فون
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مــــــن  6-4ور بــــــ  كينيــــــا بتعزيــــــز احلمايــــــة واخلــــــدمات الجتماعيــــــة وبتحقيــــــق األهــــــداف  -128
   ــا  إقامــة العــدل  للقلــق األهــداف اإل ائيــة لأللفيــة وبالتصــديقاتق ول ظــ  التحــديات املةــرية

 القانو . وسيادة
وأ ـــادت الكويـــ  باعتمـــاد سياســـات ترمـــي إىل تعزيـــز  قـــو  اإلنســـا  واملســـاواة وبتوجيـــث  -129

 الدعوة إىل املكلفني بوليات لزيارة ملديف.
ور بـــــ  لتفيـــــا بـــــالاود املبذولـــــة ملعالـــــة مســـــ لة  قـــــو  اإلنســـــا  بتعـــــاو  مـــــل املكلفـــــني  -130

مبا   فل  التحـديات املرتب ـة باسـتق ل القضـاءق و قـو  املـرأة وال فـ ق وتـوفري بي ـة آمنـة بولياتق 
 ومواتية للمجتمل املدا والصحافيني.

 ورّ ب لبنا  باعتماد قانو  مكافحة الجتار بالبشر وقانو  مكافحة التعذيب. -131
عتمــــاد قــــوانني مكافحــــة وأ ــــادت ليبيــــا بالتفاعــــ  اإلجيــــايب مــــل آليــــات  قــــو  اإلنســــا  وبا -132

 العنف والجتار بالبشر والوصول إىل املعلومات.
وأقــّرت خلتنشــتاين بــالتزام ملــديف بالعدالــة الدوليــة لكناــا تظــ  قلقــة إةاء التقــارير الــي تفيــد  -133

 بوجود عقبات تعنض وصول النساء إىل العدالة. 
جتماعيــة والعمالــة والوصــول إىل    ــالت احلمايــة الاا ملموســاا ول ظــ  مدغشــقر تقــدم -134

 الرعاية الصحية والتعليم اجملاا. 
 وأقرت ماليزيا بالاود املبذولة لتعزيز التدابري التشريعية الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة. -135
وأعرب  موريتانيا عـن تقـديرها للتحسـينات الـي أدخلـ  علـو اإلطـار القـانوا وللتصـديقات  -136

 تقارير   موعدها.ولتقد  ال
واحلكــــم عليــــث بتامــــة  وكــــررت ملــــديف الت كيــــد أ  انتقــــاد حماكمــــة الــــرئي  الســــابق نشــــيد -137

رّكــز  2012اخت ــاف قــاض فــت    الفصــ    القضــايا أو التســبب   اختفائــث القســرن   عــام 
صـــ ع علـــو العمليـــة ولـــي  علـــو األســـ  املوضـــوعية للقضـــية. وأبـــرةت القضـــية احلاجـــة املاســـة إىل إ

ــدد   جــدول أعمــال اإلصــ ع لعــام  . و   ــني 2004الاــاة القضــائي بصــورة عاجلــة كمــا هــو حمز
ــــةق مةــــ  قــــانو  اإلجــــراءات النائيــــةق ل تــــزال  أ  القــــانو  النــــائي قــــد اعتزمــــدق فــــة  القــــوانني املتبقي

 علــــو إبــــداء أقصـــو  ــــد مــــن الشـــفافيةق دعــــ  احلكومــــة املفوضــــيةاا معروضـــة علــــو الاملــــا . و رصـــ
السـامية حلقــو  اإلنســا  وأمانــة الكومنولــث وال ـاد األورويب إىل مراقبــة عمليــة الســت ناف. وأ ــارت 
 ملديف إىل أ  الرئي  السابق أعلن قراره عدم است ناف قضيتث فور توجيث احلكومة هلذه الدعوات. 

(ق Adhaalath)وفيما يتعلق مبس لة املظاهرات األخرية الي نّظماا  ـزب ديـرق  ـزب عدالـة  -138
  مدينــة مــا ق كــرر الوفــد الت كيــد أ  ال تجاجــات اكتســب  طابعــاا عنيفــاا عنــدما واجــث املنظمــو  

 املميتة.  أفراد الشرطة واعتدوا عليام جسدياا. وي تستودم الشرطة امللديفية القوة املفرطة أو
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وســـعاا لزيــــادة تعزيــــز  بالشــــواغ  العديـــدة الــــي أثـــريتق ســــتبذل احلكومــــة كـــ  مــــا  اا وإقـــرار  -139
القضــــاء. وتعمــــ  احلكومــــة علــــو  ــــو وثيــــق مــــل  ــــركائااق مةــــ  أمانــــة الكومنولــــثق لبحــــث بعــــ  

مـل اا الوانب احملّددة من اهليك  الدستورن بغـرض إجـراء مراجعـة  ـاملة. ويتواصـ  عمـ  كةيـف أيضـ
د التــــدريب  ـــركاء مــــن قبيــــ  برنــــام  األمـــم املتحــــدة اإل ــــائي مــــن أجــــ  وضـــل منــــاه  دراســــية ملعاــــ

 ااقالقضائي املقرر إنشـا ه السـنة القادمـة. وإلاـام هـذه اإلصـ  اتق  ـدد مكتـب املـّدعي العـام سـلف
ق احلاجـــة إىل وضـــل قـــوانني إضـــافيةق مةـــ  قـــانو  2014مـــن خـــ ل خ ـــة عملـــث الســـناتيجية لعـــام 

   املان القانونيةق للسماع بةنشاء نقابة حمامني مستقلة.
بالشــكر إىل  يــل الوفــود علــو بيانالــا وتعليقالــا وتوصــيالا. وقالــ  إ ــا وتوّجاــ  ملــديف  -140

 بصورة كاملة وستولياا أقصو قدر من العتبار.اا أ اط   ا علم
 

 **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  
 

وهرري  أدنررا  نظرررت ملررديف لرري التوصرريات المقدمررة أثنرراء الحرروار التفرراعلي والمدرجررة  -141
 تحظى بدعمها:
ترردعيا اإلرررار التشررريعي لتعزيررز واحتررراس حقرروق اإلنسرران لجميرر   مواصررلة 141-1
 )كرواتيا(؛ اإلنسان لي مجال حقوقلاللتزامات الدولية اا البلد ولق سكان
 ي لحقوق اإلنسان )السودان(؛تعزيز اإلرار التشريع مواصلة 141-2
إرارهررررا المعيرررراري الررررورني مرررر  التزاماتهررررا  مواءمررررة علررررىمواصررررلة العمررررل  141-3

 مررن المقدمررة التوصرريات مراعرراة مرر  ليهررا اا ررلرر تعررد بموجررب الورركوت الترريالدوليررة 
 )نيكاراغوا(؛ الخاصة اإلجراءات إرار لي بواليات والمكلفين المعاهدات هيئات
 حقررررروق إلدراج الالزمرررررة القررررردرات بنررررراء إلرررررى الراميرررررة جهودهرررررا مواصرررررلة 141-4

 )هندوراس(؛ الدستور وتطبيق الديمقراري اإلصالح عمليات لي اإلنسان
مراجر  لجنة حقوق اإلنسران ولجنرة االنتخابرات ومكترب  استقاللضمان  141-5

 )النرويج(؛ العاس الحسابات
 تعزيز المؤسسات واآلليات الورنية لحقوق اإلنسان )نيبال(؛ مواصلة 141-6
 حمايرةالتردابير الراميرة إلرى تعزيرز تردرات اآلليرات الورنيرة ل اتخاذ مواصلة 141-7

 حقوق اإلنسان )أوزبكستان(؛

 

 
 

 .ي  رر الستنتاجات والتوصيات **
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 خرالل مرنالعمل على نشر ثقالرة حقروق اإلنسران وبنراء القردرات الورنيرة  141-8
ي إلررررى تنفيررررعها بالتعرررراون مرررر   ليررررات ا مررررا وضرررر  االسررررتراتيجيات والخطرررر  والسررررع

 )تطر(؛ المعنيةالمتحدة 
 حقرررروق مجررررال لرررري والترررردريب لرررري التثقيررررف المبعولررررة الجهررررود مواصررررلة 141-9

 )المغرب(؛ اإلنسان
لري مجرال حقروق اإلنسران  الثقيرف نظراس تطروير إلرى الراميرة الجهرود زيادة 141-10

 )أوزبكستان(؛ المجتم  لي اإلنسان حقوق لثقالة الترويجومواصلة 
 المكلفررين المررويفين ترردرات بنرراء تحسررين إلررى الراميررة جهودهررا مواصررلة 141-11
 (؛المتحدة العربية)اإلمارات  اإلنسان حقوق مجال لي القانون بإنفاذ
 تردراتها وبنراء القرانون بإنفراذ المكلفرين المويفين لتدريب برنامجها تعزيز 141-12
 )ماليزيا(؛ اإلنسان حقوق مجال لي

 المجتمررر  مسرررتويات لررري جميررر احترررراس حقررروق اإلنسررران  لثقالرررة التررررويج 141-13
 )السودان(؛

لرري تحديررد القطاعررات ذات ا ولويررة الترري تعرراني ليهررا ملررديف مررن  النظررر 141-14
 الررردولي المجتمررر  مرررنوالتمررراس المسررراعدة  والمرررؤهلين المررردربين المهنيرررين نقررري لررري

 )سيشيل(؛ القدرات وبناء التقنية بالمسائل يتعلق ليما
مرن أجرل تعزيرز حالرة  واللوجسرتيةالتماس جمي  أشكال المساعدة التقنية  141-15

 ؛(1)حقوق اإلنسان لي البلد )العراق(
النظرررر لررري وضررر  نظررراس لمتابعرررة التوصررريات الدوليرررة  بمرررا ليهرررا التوصررريات  141-16

 )باراغواي(؛ الشامل الدوري االستعراض إرارالمقدمة لي 
 (؛االستوائية)غينيا  اإلنسان حقوق  ليات م  التعاون مواصلة 141-17
 ؛(ديفوار)كوت  اإلنسان لحقوق الدولية اآلليات م  التعاون مواصلة 141-18
 م   ليات حقوق اإلنسان )أذربيجان(؛ الفاعل التعاون مواصلة 141-19
حقرررروق  وكررررعا لجنررررةلعاليررررات المجتمرررر  المرررردني   جميرررر ضررررمان ترررردرة  141-20

 الدوليررة  اآلليررات لرري المشرراركة ذلرر  لرري بمررا بأنشررطتها  االضررطالع علررىاإلنسرران  
 )سويسرا(؛ لالنتقاس التعرض دون

                                                           
"تقــد   يــل أ ــكال املســاعدة التقنيــة واللوجســتية إىل ملــديف مــن قرئــ  التوصــية خــ ل احلــوار التفــاعلي كمــا يلــي:  (1) 

 أج  تعزيز  الة  قو  اإلنسا    البلد".
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ليهررررا  بمررررن ة مواصرررلة تعزيررررز واحتررررراس حقرررروق الفئرررات السرررركانية ال ررررعيف 141-21
 (؛الروسي)االتحاد  نا رفال وا شخاص ذوو اإلعاتة والنساء والمسنو 

 )مدغشقر(؛ الطفل حقوق اتفاتية ىعل التوديق 141-22
 )عمان(؛ الطفل حقوق واحتراس تعزيز مواصلة 141-23
 (؛االستوائية)غينيا  الطفل حقوق وتعزيز لحماية المتخعة التدابير تعزيز 141-24
 التشررريعات مواءمررةخررالل  مررنمواصررلة تعزيررز نظرراس حمايررة حقرروق الطفررل  141-25
 )كازاخستان(؛ الطفل حقوق اتفاتية أحكاس م  الورنية
 ملررديف اللتزامرراتاا ولقرر للطفررل الجديررد القررانون اعتمرراد عمليررة اسررتكمال 141-26

 )تطر(؛ الطفل حقوق اتفاتية بموجب
اا أحكامررر وت رررمين  الطفرررل حمايرررة ترررانون مشرررروع سرررن عمليرررة اسرررتكمال 141-27

 (؛مولدولا)جمهورية  القسري والزواج المبكر والزواج ا رفال زواج لمكالحة
مشرررروع ترررانون لحمايرررة الطفرررل وضرررمان تطابقررر  مررر  التزاماتهرررا ذات  سرررن   141-28

 الموررررلحة أصررررحابالوررررلة بموجررررب اتفاتيررررة حقرررروق الطفررررل  وتوريررررد التعرررراون مرررر  
وإعرررادة تأهيرررل  ا رفرررالمعاملرررة  إسررراءة الق ررراء علرررى مجرررال لررري المعنيرررين الرررورنيين

 ال حايا )مور(؛ 
 )ا ردن(؛ الطفل ايةحم تانون مشروع سن عملية استكمال 141-29
 استكمال عملية اعتماد تانون حماية الطفل )لبنان(؛  141-30
مررر  اتفاتيرررة اا تماشررري الطفرررل حمايرررة ترررانون مشرررروع سرررن عمليرررة اسرررتكمال 141-31

 المبكررررر والررررزواج ا رفررررال زواج لمكالحررررة أحكرررراس إدراج خررررالل مررررنحقرررروق الطفررررل 
 )التفيا(؛ القسري والزواج
 خرررررارج المعقرررررودة الزيجرررررات علرررررى الق ررررراء إلرررررى الراميرررررة الجهرررررود تعزيرررررز 141-32

 )تركيا(؛ ا رفال وزواج المحاكا
 رلرا لتنفيرع خطرة العمرل الورنيرة مرن أجرل  المروارد من يكفي ما تخويي 141-33
 (؛ليشتي -تيمور ) 2010-2001للفترة  الملديفيالطفل 
حمايررررة حقرررروق النسرررراء  لتحسررررينوضرررر  تررررانون للمسرررراواة بررررين الجنسررررين  141-34

 والفتيات )سيراليون(؛
مشررروع تررانون المسرراواة بررين الجنسررين لرري  إصرردار علررىمواصررلة العمررل  141-35

 شكل تانون )الفلبين(؛
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 الجنسررين بررين للمسرراواةمشررروع تررانون  لسررن   ا ولويررة إعطرراء لرري الم رري 141-36
 رة(؛شاملة )سنغالو  بوورة المرأة ضد التمييز أشكال  مكالحة جمي بغرض
 ووضرررر  الجنسررررين بررررين المسرررراواة تررررانون مشررررروع اعتمرررراد عمليررررة تسررررري  141-37

 التنفيعي )ناميبيا(؛ اإلرار ووض  الجنسين بين المساواة بشأن واضحة سياسات
 )تركيا(؛ المحدد ا جل لي الجنسين بين المساواة تانون مشروع اعتماد 141-38
 )نيجيريا(؛ الجنسين بين المساواة تانون مشروع اعتماد تسري  141-39
الجنسررين باعتبررار   بررينمشررروع تررانون المسرراواة  سررن   علررىمواصررلة العمررل  141-40

 بررين والمسرراواة التمييررز بعرردس يتعلررق ليمرراتشررريعات البلررد  تحسررينخطرروة مهمررة نحررو 
 )ألبانيا(؛ الجنسين
 ووضررر  الجنسررين بررين المسرراواة تررانون سررن إلررى الراميررة جهودهررا تسررري  141-41
 )موريشيوس(؛ لتنفيع  مناسبة  ليات
 حقروق بحمايرة المتعلقرة تلر  وبخاصرة الموجرودة  القروانين تطبيرق ضمان 141-42
 )لرنسا(؛ المرأة
 االنتورررا  سررربل بشرررأن المعلومرررات ونشرررر المررررأة بحقررروق الررروعي إذكررراء 141-43

 )لختنشتاين(؛ انتهكت تد حقوتهن أن يد عين لمن المتاحة
 المررأة حقروق واحترراس تعزيرزتنفيرع ا ولويرات المحرددة مرن أجرل  مواصلة 141-44
 (؛السالس دار)بروني  البلد لي

 )كازاخستان(؛ المرأة حقوقمواصلة جهودها لي مجال حماية  141-45
لرري جميرر  تطاعررات المجتمرر  علررى  المرررأة مشرراركة لتعزيررز ترردابير اتخرراذ 141-46
 اإليجابيررررة اإلجررررراءات تطبيررررق امنهرررر بطرررررق الجنسررررين  بررررين المسرررراواة سياسررررة أسرررراس

 )كوستاريكا(؛ والحوي
تحسرررررين التشرررررريعات الورنيرررررة ل رررررمان المسررررراواة برررررين النسررررراء  مواصرررررلة 141-47

 والرجال على أساس مبدأ عدس التمييز )االتحاد الروسي(؛
 المررررأة  وحقررروق الجنسرررين برررين المسررراواة لتعزيرررز إضرررالية تررردابير اتخررراذ 141-48
 وغيرهرا الحكومرة سياسرات لري الجنسرانية المسرائل ومراعراة المررأة مشاركة ي من بما
 (؛سري النكا) الوكاالت من

سريما عرن  لري البلرد  وال الجنسرين برين المسراواة تعزيرز زيرادةالم ي لري  141-49
 (؛ناس لييترريق أنشطة التثقيف وبناء القدرات )
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 المطلقررراتإلغرراء جميرر  أشرركال التمييرررز ضررد المرررأة  وبخاصرررة التمييررز ضررد  141-50
 )أنغوال(؛ لبلدانهن والسياسية االتتوادية الحياة لي المشاركة من يتمكنن كي وا رامل 
 )لبنان(؛ المرأة بحقوق النهوضأجل  منتحسين تانون ا سرة  141-51
 )كوبا(؛ المرأة تمكينللتدابير الحكومية الرامية إلى  أتوى دعا تقديا 141-52
اا وسياسررياا اتتوررادي المرررأة تمكررينأجررل  مررن خطررواتلم رري لرري اتخرراذ ا 141-53

 )باكستان(؛
مشرررروع ترررانون  مرررن خرررالل سرررن   القياديرررة للمناصررربالنسررراء  تقلرررد تشرررجي  141-54

 )ليجي(؛ وتت أترب لي تنفيع  لي  وضمان البت ينتظر عيالمساواة بين الجنسين ال
 المرررررأة  عررررنالتقليديررررة  النمطيررررة القوالررررب علررررى للق رررراء ترررردابير اتخرررراذ 141-55
 وجميررر  المنزلررري العنرررف بشرررأن تررروانين وسرررن التثقيفيرررة البررررامجمرررن خرررالل  سررريما وال

 )بوتان(؛ الجنسي العنف أشكال
 لإلنررررا  التناسررررلية ا ع رررراء تشرررروي تانونيررررة صررررريحة مررررن  حمايررررة وضرررر  141-56
 )سلولينيا(؛ هاوإنفاذ
المرررررأة   عررررن التقليديررررة النمطيررررة القوالررررب علررررى للق رررراء ترررردابير اتخرررراذ 141-57
 المنزلي )البرتغال(؛ العنفوسن تانون بشأن  تثقيفية  برامجمن خالل  سيما وال

 العنف المنزلي )ا ردن(؛ من  تانون لتنفيع ملموسة تدابير اتخاذ 141-58
حراالت العنرف القرائا علرى نروع الجرنس وتحليرل  بشرأن إحواءات إعداد 141-59

 )إسبانيا(؛ لتهنمعام إساءة حاالت عن النساء من كثيرأسباب عدس إبالغ ال
 مررن للنرراجين وإتاحتهررا والمالحقررة الشرركاوى تقررديال أترروى  ليررات إنشرراء 141-60
 اإليررواء مراكررز مررن المزيررد تررولير ذلرر  لرري بمررا الخرردمات  وتحسررين المنزلرري  العنررف

 )أستراليا(؛
مواصرلة بررعل الجهرود الراميررة إلرى منرر  جمير  أشرركال العنرف ضررد النسرراء  141-61

التنفيعيرررة  المناصررربوالفتيرررات والمعاتبرررة عليررر  والم ررري لررري تعزيرررز تمثيرررل النسررراء لررري 
 )بيرو(؛ القرار صن ومناصب 

وبنراء القردرات المنهجيرين مرن أجررل  التردريب علرى مؤسسري رراب  إضرفاء 141-62
 )البرتغال(؛ ورصد  ل  والتودي نسالج نوع على القائا العنف من 
الم ري لرري تعزيرز الخطرر  والبررامج بغرررض الق راء علررى العنرف المنزلرري   141-63

 )شيلي(؛ والفتيان والفتياتالنساء  ضد العنفوبخاصة 
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تعزيرررز تانونهرررا بشرررأن مكالحرررة العنرررف المنزلررري بغررررض وضررر  حرررد للعنرررف  141-64
 )نيجيريا(؛ وا رفال النساءيستهد   العيالمنزلي والجنسي 

 علرررى التعرررر تررردريب ألرررراد الشرررررة والعررراملين لررري القطررراع الطبررري علرررى  141-65
 )المكسي (؛ ال حايا وصا لتفادي وتونيف العنف داخل ا سرة 

تررانون مكالحررة االتجررار بالبشررر وتررولير المرالررق والمسرراعدة  تسررري  تنفيررع 141-66
 (؛سري النكا)ال رورية لل حايا  وبخاصة النساء وا رفال 

 بالبشرررررر االتجرررررار لمكالحرررررة الورنيرررررة العمرررررل خطرررررة تنفيرررررع لررررري الم ررررري 141-67
 )باكستان(؛ 2019-2015 للفترة
 )السنغال(؛ بالبشر االتجار مكالحة لي الم ي 141-68
تنفيررعاا   بالبشررر االتجررار مكالحررة تررانون تنفيررعالجهررود الراميررة إلررى  مواصررلة 141-69

 القانونيررة بالمسرراعدة ومررد هاكررامالا مررن أجررل تحديررد ا رفررال ضررحايا االتجررار بالبشررر 
 )ألبانيا(؛
 حررراالت جميررر  لررري التحقيرررقترررانون مكالحرررة االتجرررار مرررن خرررالل  تنفيرررع 141-70
 )بوتسوانا(؛ بالبشر االتجار
 ا جانرررب يسرررتهد  الرررعي العنرررف مرررن للحرررد ملموسرررة خطررروات اتخررراذ 141-71

 )كندا(؛ ومعاتبتها ومالحقتها العنيفةوالتحقيق م  مرتكبي االعتداءات 
 مكالحرة ترانون وتنفيرع ا جانرب العمال وأمن سالمة ل مان تدابير وض  141-72
 )الهند(؛ لعاالا اا تنفيع بالبشر االتجار
 المجتمعيررة الوحرردةالحمايررة الفعالررة ل سرررة باعتبارهررا  تررولير لرري الشررروع 141-73
 ة وا ساسية )مور(؛الطبيعي
 اسرررتقالل ي رررمن جديرررد جنرررائي ترررانون اعتمرررادأجرررل  مرررنمواصرررلة العمرررل  141-74
 )لرنسا(؛ ونزيهة عادلة محاكمات وإجراء الق ائي الجهاز
 )غانا(؛ ونزاهت  الق اء استقالل لتعزيز ال رورية التدابير اتخاذ 141-75
مرررر  اا تماشرررري الجنائيررررة العدالررررةمجررررال  لرررري اإلصررررالحاتمواصررررلة عمليررررة  141-76

 )االتحاد الروسي(؛ الدولية ملديف التزامات
 (؛ديفوار)كوت  القانون سيادة ترسيخ إلى الرامية الجهود تعزيز 141-77
 والمسرررراعدة الجنائيررررة العدالررررة خرررردمات إلررررىالوصررررول  إمكانيررررة تحسررررين 141-78

 )أنغوال(؛ القانونية
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 نظررراس إنشررراء إلرررى الرامررري الجنائيرررة العدالرررة ترررانون مشرررروع تقرررديا تسرررري  141-79
 البلد )نيجيريا(؛  ليا حدا  ورعايتها  لق اء
 )البحرين(؛ للقانون المخالفين ل رفال التعلياضمان  141-80
 محاميهررراالعرررامين و  مرررد عيهاو  بالورررل  المعنيرررين وت ررراتها ت ررراتها تزويرررد 141-81
 لحقرررروق الرررردولي القررررانون علررررى تخورررريترررردريب م علررررى للحوررررول حقيقيررررة بفرصررررة
 )نيوزيلندا(؛ اإلنسان لحقوق الدولية واآلليات اإلنسان
 )لرنسا(؛ والتعبير الرأي حرية احتراس ضمان 141-82
 لررري بمرررا مسرررتقرة  ديمقراريررة لقيررراس أساسررريةتعتبررر  الترررياحتررراس الحريرررات  141-83
 )أستراليا(؛ التجم  وحرية التعبير حرية ذل 
 التري القيرود ومعالجرة واإلعرالس التعبيرر حرية ل مان ملموسة تدابير اتخاذ 141-84
 القانون الحالي المنظا لعمل منظمات المجتم  المدني )هولندا(؛ عليها يني
 )إسبانيا(؛ البلد لي التعبير حرية واحتراس تعزيز إلى الرامية التدابير زيادة 141-85
يج صررور علررى ترررو  اإلعالميررة المنالررعبيئررة لحريررة اإلعررالس وتشررجي   إيجرراد 141-86

الرجررل لرري المجررالين  مرر  والمسررؤوليات المركررز لرري تسرراويها وعررنإيجابيررة عررن المرررأة 
 ؛(2)الخاص والعاس )سلولينيا(

 سرررالمة ذلررر  لررري بمرررا التعبيرررر  حريرررة حمايرررة إلرررى الراميرررة الجهرررود تعزيرررز 141-87
 )اليونان(؛ الوحاليين

لرررري  تحقيقررررات إجررررراءوضررررمان  أشرررركالها بجميرررر  التعبيررررر حريررررة ضررررمان 141-88
 )سويسرا(؛ ليها المتوررين ومقاضاة اإلعالس ووسائ  الوحاليين علىاالعتداءات 

 عمررررل وتحمرررري تقررررر  وتنفيررررع ترررروانين وسياسررررات و ليررررات محررررددة  وضرررر  141-89
 )النرويج(؛ والوحاليين اإلنسان حقوق عن والمدالعين المدني المجتم 
 حمايررررررة سرررررريما وال المرررررردني  المجتمرررررر  لمشرررررراركة سررررررليمة بيئررررررة ضررررررمان 141-90

 )باراغواي(؛ اإلنسان حقوق مجلس عمل لي المساهمين ا شخاص
 برردور المتعلقررة النمطيررة القوالررب مكالحررة إلررى الراميررةم رراعفة جهودهررا  141-91
 سركانها وتوعيرة والعامرة السياسرية الشرؤون لري النسراء مشراركة تيسرير خالل من المرأة
 )ماليزيا(؛ المرأة بحقوق

                                                           
 ."103و 56 "نكرر أيضا ت كيد توصيتينا السابقتني رقمقرئ  التوصية خ ل احلوار التفاعلي كما يلي:  (2) 
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 السياسررية الشررؤون لرري المرررأة مشرراركة تيسررير إلررى الراميررة جهودهررا تكثيرف 141-92
 توعيررةمررن خررالل  سرريما والالمتعلقررة برردور المرررأة   النمطيررة القوالررب ومكالحررة والعامررة
 )ا رجنتين(؛ بحقوتهن النساء تمت  ضمان ب رورة السكان
 صرررن  مسرررتوىبفعاليرررة لررري  مشررراركتها ضرررمانالنهررروض برررالمرأة و  مواصرررلة 141-93
 )السنغال(؛ القرار
 )رواندا(؛ القرار صن  موات  لي النساء مشاركة زيادة 141-94
 الشرررؤون لررري النسررراء مشررراركة تيسرررير إلرررى الراميرررة جهودهرررا تعزيرررز مواصرررلة 141-95

 )بنغالديش(؛ والعامة السياسية
 السياسرية الشرؤون لري النسراء مشاركة تيسير إلى الرامية جهودها م اعفة 141-96
 (؛كوريا)جمهورية   المرأة بدور المتعلقة النمطية القوالب على والق اء والعامة
 )السودان(؛ الورن ببناء يتعلق ليما وتمكينها الشباب دور تعزيز 141-97
لري العمررل  بطرررق منهررا تررولير لرررص  موارنيهررامواصرلة إعمررال حررق جميرر   141-98

 التدريب المهني والتعليا التقني للشباب )مور(؛
 للجررررائا السرررلبية الت بعرررات مرررن ممكرررن حرررد   أدنرررى إلرررى يضالتخفررر محاولرررة 141-99

 )الوين(؛ اإلنسان حقوق على بالمخدرات المتولة
 تحسررين زيررادة إلررى الراميررة البرررامج تنفيررعلرري  المتمثلررة الممارسررة مواصررلة 141-100
 (؛تركمانستان) السكان رلا 
مواصررلة تعزيررز سياسرراتها االجتماعيررة بغرررض تحسررين نوعيررة حيرراة شررعبها   141-101

 (؛البوليفارية)جمهورية لنزويال اا عوز  الفئات أشدوبخاصة 
)برونررررري  لشرررررعبها المالئررررا السررررركن تررررروليرلرررري  مبعولرررررةالجهرررررود ال تعزيررررز 141-102
 (؛السالس دار

 الق راء سريما وال الورحية  الرعايرة ترولير إلرى الراميرة خططهرا لي الم ي 141-103
 (؛السعودية العربية)المملكة  الوليات معدل من والحد ا رفال شلل على
تعزيررررز نظرررراس الرعايررررة الوررررحية الحررررالي لتحسررررين حوررررول الجميرررر  علررررى  141-104

 تشركل التري والحرواد  ا مرراضمرن  الوتايرةالخدمات الوحية م  تركيز خراص علرى 
 (؛سري النكا) للحياةاا تهديد
لعالرة  سربل ضرمان إررار لري البشررية الورحة لحمايرة إضالية تدابير اتخاذ 141-105

 (؛تركمانستانلتحقيق التنمية المستدامة )
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 2016-2012خطتهررا الوررحية الرئيسررية للفترررة  السررتكمال متابعررةإجررراء  141-106
 )غينيا االستوائية(؛

للرترري بمسررتوى الخرردمات الوررحية  الشررامل الوررحية الرعايررة نظرراس تعزيررز 141-107
 )الكويت(؛

 كامررررل إمكانيرررررة لشررررعبها ت رررررمن كرررريتنفيررررع سياسرررررات لعالررررة ل مواصررررلة 141-108
 )سنغالورة(؛ الوحية الخدمات إلى الوصول
 )سيشيل(؛ ممكن وتت أترب لي التعليا تانون سن 141-109
يررف والم رري لرري تحسررين وتطرروير نظرراس التعلرريا وتكث التعلررياسررن تررانون  141-110

 منخف رررةالطرررالب المنحررردرين مرررن أسرررر  وصرررول لررررصالجهرررود الراميرررة إلرررى تحسرررين 
 (؛للسطين)دولة  التعليا إلىالدخل 
جهودهررا الراميررة إلررى تررولير التعلرريا المجرراني للجميرر  )المملكررة  مواصررلة 141-111

 العربية السعودية(؛
 منهرررا بطررررق المحلررري  التعلررريا نوعيرررة لتحسرررين إضرررالية خطررروات اتخررراذ 141-112

مشرراكل  يواجهررونوتررولير المزيررد مررن الرردعا للطررالب الررعين  المدرسررين أداء تحسررين
 )تايلند(؛ ا كاديميالمستوى  على
جهودهررا الراميررة إلررى تحسررين نوعيررة التعلرريا لفائرردة الجميرر  مررن  مواصررلة 141-113

 أجل حماية تعزيز حقوق اإلنسان )اليمن(؛
 المنظمررات مرر  وشررراكة بتعرراونلررد مواصررلة تحسررين نظرراس التعلرريا لرري الب 141-114
 (؛المتحدة العربية)اإلمارات  المعنية الدولية
 )كازاخستان(؛اا تدريجي التعليا نوعية لتحسين إضاليةخطوات  اتخاذ 141-115
 )الكويت(؛ التعليا نوعية تحسين إلى الرامية الحكومية الجهودتعزيز  141-116
 مرن اإلعاترة ذوو ا شرخاصيعانير   مراالتدابير الرامية إلى التوردي ل تعزيز 141-117
 )ماليزيا(؛ العمل لرصلي  ونقي نمطية توالب
ا شرررخاص ذوي اإلعاترررة لررري السياسرررات وخطررر  العمرررل  حقررروق تعمررريا 141-118

 (؛ للسطين)دولة  الحكومية
 الورررحية والرعايرررة التعلررريا إلرررى اإلعاترررة ذوي ا شرررخاص وصرررول ضرررمان 141-119
 )البحرين(؛ تمييز ودون غيرها م  المساواة تدس على والعمل
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 زيررررادةالنهرررروض بحقرررروق ا شررررخاص ذوي اإلعاتررررة مررررن خررررالل  مواصررررلة 141-120
المالية ووضر  لروائ  بشرأن المعرايير الردنيا لتمتر  هرؤالء ا شرخاص بحقروق  مساعدتها
 ها )كوبا(؛مكفولة لاإلنسان ال

 )ا ردن(؛ التعليا إلى اإلعاتة ذوي ا شخاص وصول لرصتحسين  141-121
 الهجررررة إلدارةتحديرررد التحرررديات التررري تعتررررض تنفيرررع سياسرررتها الورنيرررة  141-122
 (؛النكا)سري 
 إنررعار  ليررة ووضرر  بهررا  االتجررار أو المهرراجرين العمررال ضررد التمييررز منرر  141-123

وتنظررريا حمرررالت للتوعيرررة  انتهاكرررات  حررردو  حرررال لررري الشررركاوى لتقرررديا و ليرررات
 بحقوتها )المكسي (؛ 

 بمررن المهرراجرين  لحقرروق الفعليررة الحمايررة ل ررمان إضررالية ترردابير اتخرراذ 141-124
 )أوكرانيا(؛ المهاجرون العمال ليها
 والسياسررية ةالتشرريعي الترردابير الالزمرة لرري مجرالي الخطرروات جمير  اتخراذ 141-125
 ال ررمير عررديمي العمررل وأربرراب والمتجرررين المعترردين مررن المهرراجرين العمررال لحمايررة
 سرروق إلررى الوصررول وشرررو  بظرررو  يتعلررق ليمررا ا جانررب ضررد التمييررز عرردس ول ررمان
 )هندوراس(؛ العمل
إدارة الكررررروار  بغررررررض إعمرررررال الحرررررق  ترررررانون مشرررررروع وسرررررن   تحررررردي  141-126

 والحق لي بيئة نظيفة )ليجي(؛ والمأمونة النظيفة الشربا ساسي لي ميا  
 م  تغير المناخ )سيراليون(؛ للتكيف الشاملة التدابيرتعزيز وتنفيع  141-127
 واالجتماعيرررة االتتورررادية الحقررروق وتعزيرررز لحمايرررة إضرررالية تررردابير اتخررراذ 141-128

 (؛ناس لييت) المناخ تغير سياق لي والثقالية
 اإلنسرررران حقرررروق علررررى المنرررراخ لتغيررررر السررررلبي ل ثررررر بفاعليررررة التورررردي 141-129

 )الوين(؛
تعزيز الجهود الرامية إلرى ضرمان أمرن وسرالمة ا سررة وحمايرة ا سررة مرن  141-130

 )بنغالديش(؛ السلبية للتبعات التعرض
  تامرة بورورةاعتماد تدابير إضرالية لتنفيرع ترانون مكالحرة العنرف المنزلري  141-131

 2012 اسعرر لرري اعتمرراد  تلررت التررياا عشررر شررهر  االثنرريمهلررة  اءباإلشررارة إلررى انق رر
 .)ألمانيا(

 .بالفعل نُرف عت أعال  22-141 رتا التوصية أن ملديف وترى -142
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لكرن لري أجررل  المناسرب  الوتررت لري عليهرا وتررد التاليررة التوصريات ملرديف وسرتبح  -143
 14أتورررررا  الررررردورة الثالثرررررون لمجلرررررس حقررررروق اإلنسررررران المقررررررر عقررررردها لررررري الفتررررررة مرررررن 

 :2015تشرين ا ول/أكتوبر  2أيلول/سبتمبر إلى 
االن ررررماس إلررررى االتفاتيررررة الدوليررررة لحمايررررة حقرررروق جميرررر   بررررالتزاس الولرررراء 143-1

 (؛الديمقرارية الكونغوالعمال المهاجرين وألراد أسرها )جمهورية 
 لرررا التررري اإلنسررران لحقررروق الدوليرررة الوررركوت علرررى التورررديق لررري النظرررر 143-2
االتفاتيرررة الدوليرررة لحمايرررة حقررروق جميررر  العمرررال المهررراجرين  منهررراو  بعرررُد  إليهرررا تن رررا

 وألراد أسرها )نيكاراغوا(؛
 جميرر  حقرروق لحمايررة الدوليررة االتفاتيررة علررى التوررديق إمكانيررة لرري النظررر 143-3
 )مور(؛ أسرها وألراد المهاجرين العمال
 العمررال جميرر  حقرروق لحمايررة الدوليررة االتفاتيررة علررى التوررديق لرري النظررر 143-4

 )إكوادور(؛ أسرها وألراد المهاجرين
 العمررال جميرر  حقرروق لحمايررة الدوليررة االتفاتيررة علررى التوررديق لرري النظررر 143-5

 )رواندا(؛ أسرها وألراد المهاجرين
 العمررال جميرر  حقرروق لحمايررة الدوليررة االتفاتيررة إلررى االن ررماس لرري النظررر 143-6

 )إندونيسيا(؛ أسرها وألراد المهاجرين
 وألررراد المهرراجرين العمررال جميرر  حقرروق لحمايررة الدوليررة االتفاتيررة توتيرر  143-7
 )أوروغواي(؛ عليها والتوديق أسرها
 المهراجرين العمرال جمير  حقروق لحمايرة الدوليرة االتفاتيرة علرى التوديق 143-8
 )السنغال(؛ أسرها وألراد
 المهراجرين العمرال جمير  حقروق لحمايرة الدوليرة االتفاتيرة علرى التوديق 143-9
 )هندوراس(؛ أسرها وألراد
 االختفرراء مررن ا شررخاص جميرر  لحمايررة الدوليررة االتفاتيررة إلررى االن ررماس 143-10

 )أوروغواي(؛ القسري
 االختفرراء مررن ا شررخاص جميرر  لحمايررة الدوليررة االتفاتيررة إلررى االن ررماس 143-11

 )مدغشقر(؛ القسري
 الخررراص الررردولي بالعهرررد الملحرررقالتورررديق علرررى البروتوكرررول االختيررراري  143-12

 االتتوادية واالجتماعية والثقالية )إسبانيا(؛ بالحقوق
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التورررديق علرررى البروتوكرررول االختيررراري التفاتيرررة حقررروق الطفرررل المتعلرررق  143-13
 ؛ بإجراء تقديا البالغات )الجزائر(

إن سرررعياا  ا ساسررري  رومرررا نظررراس علرررى كامبررراال تعرررديالت علرررى التورررديق 143-14
 بشررأن جريمررة الدوليررة الجنائيررة المحكمررة اختورراص تفعيررل لرري إلررى المسرراهمة أمكررن

 )ليختنشتاين(؛  2017عاس  لي مطل  عدوانال
 العمرررال بشرررأن الدوليرررة العمرررل منظمرررة اتفاتيرررة علرررى التورررديق لررري النظرررر 143-15

 ( )الفلبين(؛189)رتا  2011 لعاس المهاجرين
 وبروتوكولهرا الالجئرين بوضر  الخاصرة 1951 عراس اتفاتيرة علرى التوديق 143-16
 )ألمانيا(؛اا  نف بعل  أوصي كما   1967 لعاس
 الالجئررررين بوضررر  خاصرررة المتعلقرررة 1951 عرررراس اتفاتيرررة علرررى التورررديق 143-17

 عرديمي ا شرخاص وضر  بشرأن 1954 عراس اتفاتيرة وعلرى  1967 لعاس وبروتوكولها
 )البرتغال(؛ الجنسية انعداس حاالت خفض بشأن 1961 عاس واتفاتية الجنسية
 )الجزائر(؛ التعليا مجال لي التمييز مكالحة اتفاتية على التوديق 143-18
با شررررخاص  وبخاصررررة  االتجرررراراالن ررررماس الفرررروري إلررررى بروتوكررررول منرررر   143-19

 لمكالحررة المتحرردة ا مررا التفاتيررة المك مررلعليرر   المعاتبررةو  وتمعرر النسرراء وا رفررال  
 )نيوزيلندا(؛ الورنية عبر المنظمة الجريمة
 القسرررري االختفررراء مرررن ا شرررخاص جميررر  حمايرررة اتفاتيرررة علرررى التورررديق 143-20

 المدنيرررة برررالحقوق الخررراص الررردولي العهرررد أحكررراس لتنفيرررع ال ررررورية التررردابير واتخررراذ
 )تونس(؛ المحلي القانوني النظاس لي كامالا اا  تنفيع والسياسية

 العمررال جميرر  حقرروق لحمايررة الدوليررة االتفاتيررة علررى التوررديق لرري النظررر 143-21
 االختفرراء مررن ا شررخاص جميرر  لحمايررة الدوليررة واالتفاتيررة أسرررها وألررراد المهرراجرين
 )بيرو(؛ إليهما االن ماس أو القسري
تكثيرررف جهودهرررا الراميرررة إلرررى التورررديق علرررى االتفاتيرررة الدوليرررة لحمايرررة  143-22

 با شررررخاص االتجررررارحقرررروق جميرررر  العمررررال المهرررراجرين وألررررراد أسرررررها وبروتوكررررول 
 )الفلبين(؛

عمليررة التوررديق علررى االتفاتيررة الدوليررة لحمايررة حقرروق جميرر   اسررتكمال 143-23
 ال ررررورية الظررررو  وترررولير ل  التزمرررت برررع كمرررا أسررررها  وألرررراد جرينالعمرررال المهرررا

 سرررررليمة بورررررورة وتشرررررغيلها اإلنسررررران لحقررررروق الورنيرررررة المؤسسرررررة اسرررررتقالل ل رررررمان
 )النيجر(؛
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مرررن اتفاتيرررة الق ررراء علرررى  16النظرررر لررري سرررحب الرررتحف  علرررى المرررادة  143-24
 (؛ ليشتي -تيمور جمي  أشكال التمييز ضد المرأة )

 ضرد التمييرز أشركال جمير  علرى الق راء اتفاتيرة علرى التحفظرات سرحب 143-25
 الطفرررل حقررروق واتفاتيرررة والسياسرررية المدنيرررة برررالحقوق الخررراص الررردولي والعهرررد المررررأة

 )سلولينيا(؛
 حقرررروق مجررررال لرررري الدوليررررة التزاماتهررررا مرررر  المحليررررة التشررررريعات مواءمررررة 143-26

 )مدغشقر(؛ اإلنسان
بطررررق   اتخرراذ التررردابير ال رررورية لتعزيرررز اسررتقالل لجنرررة حقرروق اإلنسررران 143-27

مواءمترر  مرر  مبرراد   أجررل مررن 2005 لعرراس اإلنسرران حقرروق لجنررةمنهررا تعررديل تررانون 
 باريس )موريشيوس(؛

 وتعزيررز برراريس  مبرراد  مرر  اإلنسرران لحقرروق الورنيررة اللجنررة ترروا س ضررمان 143-28
 )تونس(؛ تخويفوحماية أع ائها من االنتقاس وال استقاللها

 اسررتقالل بتعزيررز ا ولررى االسررتعراض جولررة لرري المقدمررة بالتزاماتهررا الولرراء 143-29
 ونزاهة لجنتها الورنية لحقوق اإلنسان )كندا(؛

إلررى  2005الررعي تررأخر موعررد تقديمرر  منررع عرراس  ا ولرري تقريرهررا تقررديا 143-30
 لجنة مناه ة التععيب )الدانمرت(؛

 زيررارةالق رراة والمحررامين  باسررتقالل المعنرري الخرراص المقرررر إجررراءتبررول  143-31
بحالرة المردالعين عرن  المعنري الخراص المقررر مرن المقردسالردائا  الطلرب وتبرول متابعة

   زيارة )نيوزيلندا(؛ إجراءحقوق اإلنسان 
 الق رررراة باسررررتقالل المعنرررري الخرررراص المقرررررر لتوصرررريات الكامررررل التنفيررررع 143-32

 (؛هولندا) السل  لول لمفهوس الكامل االحتراس وضمان والمحامين
 ضرررد التمييرررز أشررركال جميررر  علرررى للق ررراء ال ررررورية التررردابير جميررر  اتخررراذ 143-33

 والميرا  )ناميبيا(؛ النفقة لي بحقها يتعلق ليما الزواج إرار خارج المولودين ا رفال
 لري الرزواج نطراق خرارج المولرودين ل رفرال الحقوق لي المساواة ضمان 143-34
 )باراغواي(؛ المحاكا عليها توالق لا عالتات إرار
 المتعلررررق القررررانون مشررررروع لرررري الفتيررررات لحمايررررة محررررددة أحكرررراس إدراج 143-35

ررررر والرررزواج ا رفررررال زواج مكالحرررة بغرررررض ا رفرررال بحمايرررة  القسررررري والرررزواج المبك 
 الجنسرررية الجررررائا وكرررعا عشررررة الثامنرررة سرررن دونوتجرررريا محررراوالت ترررزويج ا رفرررال 

 )بلجيكا(؛ ا رفال ضد المرتكبة
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   القانونية التي تميز ضد المرأة )سلولينيا(؛إلغاء جمي  ا حكاس  143-36

 ضررداتخرراذ جميرر  الترردابير الالزمررة ل ررمان الق رراء علررى العنررف والتمييررز  143-37
الق رراء علررى جميرر  أشرركال  الكامررل التفاتيررة الرردمجواتخرراذ خطرروات ل ررمان  المرررأة

 التمييز ضد المرأة لي نظامها القانوني )السويد(؛
د لررري سررربيل ضرررمان توالرررق القرررانون المحلررري مررر  برررعل المزيرررد مرررن الجهرررو  143-38

أحكرراس اتفاتيرررة الق رراء علرررى جميرر  أشررركال التمييررز ضرررد المرررأة  خاصرررة ليمررا يتعلرررق 
 )إسبانيا(؛ والطالق الزواج لي بالمساواة

اا تحقيقررر االلتزامرررات وتنفيرررع الحقررروق لتعزيرررز الجهرررود الراميرررة إلرررى إعمرررا 143-39
 التمييرز أشركال جمير  علرى الق راء اتفاتيرة لري علير  المنوروص المررأة تمكين لهد 
 )اليونان(؛ المرأة ضد
 واالضررطالع الجنسررين بررين المسرراواة بشررأن تررانون اعتمرراد عمليررة تسررري  143-40

 ولرررري العدالررررة تطرررراع لررري المنزلرررري والعنررررف الجنسررررانية الق رررايا بشررررأن توعيررررة بأنشرررطة
 )بلجيكا(؛ المدارس لي وكعا ا من صفو  توات

ات لتشرررجي  الحررروار الرررديني بشرررأن الق رررايا التررري ترررؤثر لررري اتخررراذ خطرررو  143-41
 )غانا(؛ المرأةتوانين من أجل التودي للعنف ضد  وتنفيع لمرأةحقوق اإلنسان ل

الحكوميرررة المكلفرررة بتنفيرررع تررروانين  للوكررراالت المخوورررة المرررواردزيرررادة  143-42
 )ماليزيا(؛ المرأة ضدالعنف  مكالحة
 الررررررأي بسرررربب كانرررررت إذا خاصررررة التعسررررفي  االحتجررررراز حرررراالتإنهرررراء  143-43

وتسررليا  السررجون؛ لرري المعاملررة وإسرراءة التعررعيب ادعرراءات لرري والتحقيررق السياسرري؛
 المسؤولين عن ذل  إلى العدالة )لرنسا(؛

إعرررادة النظرررر لررري معاملرررة جميررر  المحتجرررزين وضرررمان االحترررراس الكامرررل  143-44
 )كندا(؛ وسالمتها نهاوأم الحكومة لدى المحتجزين ل لرادلحقوق اإلنسان 

مرررر  المعررررايير الدوليررررة لحقرررروق اا تامرررراا ضررررمان توالررررق إتامررررة العرررردل توالقرررر 143-45
 العظمرررى لبريطانيرررا المتحررردةاإلنسررران والتمررراس المسررراعدة التقنيرررة الدوليرررة )المملكرررة 

 (؛الشمالية يرلنداأو 
 (؛وتوباغو يداد)ترين ونزاهت  الق اء دوراتخاذ تدابير ل مان استقالل  143-46
اا اتخرررراذ المزيررررد مررررن الخطرررروات ل ررررمان اسررررتقالل الق رررراء ونزاهترررر  ولقرررر 143-47

 للمعايير الدولية )إيطاليا(؛
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 تكفررل بحيرر إلصررالح لجنررة الخدمررة الق ررائية   الترردابير مررن مزيررداتخرراذ  143-48
 الحقوق ا ساسية )سويسرا(؛ يحترس مستقل ت اء تياس
 مان استقالل الق اء )بوتسوانا(؛تعزيز نزاهة لجنة الخدمة الق ائية وض 143-49
تعزيررز اسرررتقالل الق ررراء بإصرررالح عمليررة اختيرررار الق ررراة وتعييرررنها تحرررت  143-50

 إشرا  لجنة الخدمة الق ائية )الواليات المتحدة ا مريكية(؛
 بررينلرربس ليرر   الإعررادة الثقررة لرري نظامهررا الق ررائي ب ررمان لوررل واضرر  و  143-51

 ليرر  جرردال ال نحرو علررى والق رراة الق رائية العمليررات اسررتقالل يشرمل بمررا السرلطات 
 )الدانمرت(؛

الولرراء بااللتزامررات ذات الوررلة بموجررب العهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق  143-52
 االسرررتعراض مرررن ا ولرررى الجولرررةالمدنيرررة والسياسرررية  وتنفيرررع تعهرررداتها المترتبرررة علرررى 

 محررررامين رابطررررة ءوإنشررررا واسرررتقالل  الق رررراء مشررررروعية ضرررمان بغيررررةالررردوري الشررررامل 
 )كندا(؛ مستقلة
اعتمرراد الترردابير الالزمررة ل ررمان اسررتقالل الق رراء ونزاهترر   وكفالررة احتررراس  143-53

مررررن العهررررد الرررردولي  14للمررررادة اا ضررررمانات المحاكمررررة العادلررررة لفائرررردة الجميرررر  ولقرررر
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ا رجنتين(؛

بمررا يشررمل الترردريب لرري مجررال حقرروق  للق رراة  مالئرراتررولير الترردريب ال 143-54
 للمحاكمررة الدوليررة المعررايير مرر  الق ررائية اإلجررراءات جميرر  توالررق ل ررماناإلنسرران  
 الق ررررائية الخدمررررة لجنررررة نزاهررررة تعزيررررز أجررررل مررررن ملموسررررة ترررردابير واتخرررراذ العادلررررة 
مر  المبراد  الدوليرة  عملهرا ورريقرة اللجنرة تركيبرة توالرق ضمان منها بسبل واستقاللها
 (؛أيرلندا) ومساءلت  ق اءالستقالل ال

 الق رائية السرلطة علرى جعريرة إصرالحات إدخرالالنظر بروح إيجابيرة لري  143-55
 وسررريادة الديمقراريرررة تعزيرررز إلرررىاا سرررعي وشرررفاليتها ونزاهتهرررا اسرررتقاللها ضرررمان بهرررد 
 (؛كوريا)جمهورية   البلد لي القانون
بين السرلطات الدسرتورية وضرمان احترراس كرل سرلطة  تحسين نظاس الفول 143-56

 والية السلطتين ا خريين )كابو لردي(؛
اتخراذ تردابير ملموسررة مرن أجرل ترردعيا المؤسسرات الديمقراريرة المحليررة  143-57

اا عن رريق تعزيز استقالل الق اء وحرية الرأي والتعبيرر  والتحقيرق لري مرا ُسرجل مرؤخر 
 حريرة ضرمانرريرق  عرنوكرعل   ياسرية دوالر  س اتذمن حراالت احتجراز يرد عى أنهرا 

 السلمي  حزاب المعارضة )البرازيل(؛ االحتجاج
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إعادة تأكيرد التزامهرا بالديمقراريرة وحقروق اإلنسران وسريادة القرانون علرى  143-58
 السررلمية االحتجاجرات مواجهررة لري الررنفس ب رب  ا مررن تروات تحلرريالفرور  وضرمان 
 )كندا(؛ اإلعالس وسائ  تخويف عن والكف والديمقرارية 

تررولير البنيررة المؤسسررية الالزمررة لتعزيررز التفرراها والتسررام  وحرروار ا ديرران  143-59
 الثقررالي التنروع وتشررجي  الرديني للتطرر  التوررديلري  لري المجتمر  الملررديفي إسرهاماا 

 )هندوراس(؛
 اليينوضررررر  وتنفيرررررع تررررروانين وسياسرررررات و ليرررررات تكفرررررل لجميررررر  الورررررح 143-60

 االنتقرررراس وأعمررررال االعتررررداءات مررررن كاملررررة حمايررررة اإلنسرررران حقرررروق عررررن والمرررردالعين
 )التفيا(؛
 حقرروق عررن والمرردالعين الييناتخرراذ ترردابير مالئمررة ل ررمان سررالمة الوررح 143-61

 مرررررن خرررررو  دون بأنشرررررطتها االضرررررطالع لهرررررا يتسرررررنى حترررررىاا تامررررراا ضرررررمان اإلنسررررران
 (؛كوريا)جمهورية   التقييد أو االضطهاد

 اإلنسرران حقرروق عررن والمرردالعين اليينلنشررا  الوررح واتيررةضررمان بيئررة م 143-62
 )تونس(؛ المدني المجتم  لي الفاعلة الجهات وسائر
ليهررا للمرردالعين  يمكررن ممارسررةا و اا تانونرر ومواتيررة   منررة بيئررة وحفرر  تهيئررة 143-63

اا عرررن حقررروق اإلنسررران والمجتمررر  المررردني العمرررل برررال عراتيرررل ولررري كنرررف ا مرررن ولقررر
 (؛أيرلندا) 27/31و 22/6 اإلنسان حقوق مجلسلقراري 
حماية المدالعين عن حقوق اإلنسان وضمان حقهرا لري ممارسرة عملهرا  143-64

 (؛ يشتيل - بال تيود )تيمور
 المرردني والمجتمرر  الييناتخرراذ ترردابير ترمرري إلررى الحررد مررن تهديررد الوررح 143-65
 (؛وتوباغو يداد)ترين وتخويفها الحكومة معارضي وكعا
إجررراءات عاجلررة مررن أجررل حمايررة المرردالعين عررن حقرروق اإلنسرران اتخرراذ  143-66

 يهرررررددونهاجميررررر  مرررررن  مررررر والتحقيرررررق  اليين والمنظمرررررات غيرررررر الحكوميرررررة والورررررح
 (؛الشمالية يرلنداأ)المملكة المتحدة العظمى و  ومقاضاها

 لررري المرررأة بمشرراركة المتعلقرررة القرروانين لتنفيررع المخوورررة المررواردزيررادة  143-67
 )الجبل ا سود(؛ العامة المناصب

 الورحية  الخردمات لرىتدعيا مرالرق الرعايرة الورحية وتعزيرز الحورول ع 143-68
 المهمشررة والفئررات المتزوجررات  غيررروالنسرراء  والشررباب  المررراهقين لفائرردةاا وخووصرر

 )تايلند(؛ اإلعاتة ذوي ا شخاص مثل والمستبعدة
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المهررراجرون  وضرر  تشررريعات تكفرررل حقرروق العمرررال  بمررن لررريها العمررال  143-69
 وتعزيز الجهود الرامية إلى مكالحة الغش لي التعيين )الواليات المتحدة ا مريكية(؛

النهوض بحقروق ويررو  العمرال المهراجرين  والنظرر لري توتير  االتفاتيرة  143-70
 الدولية لحماية حقوق جمي  العمال المهاجرين وألراد أسرها )تركيا(؛

يرررة البيئرررة وإتامرررة شرررراكة برررين القطررراعين اعتمررراد تشرررريعات مرررن أجرررل حما 143-71
 سرررركانها أرزاقالخرررراص والعرررراس بغيررررة الحررررد مررررن تررررأثير السررررياحة البيئرررري علررررى مرررروارد 

 معيشررة مسررتوى ولرري الوررحة ولرري المررأمون الشرررب مرراء ولرري السرركنوحقرروتها لرري 
 )المكسي (؛ الئق
تشررررجي  تمكررررين النسرررراء والفتيررررات ومنرررر  الترررررويج للتمييررررز ضررررد المرررررأة  143-72
 )كرواتيا(؛ والخطابات الخطب منها ائلبوس
اا اتخاذ خطوات لعالرة مرن أجرل تردعيا تراس لسريادة القرانون؛ والسرهر لعلير 143-73

 على ضمان نزاهة الق اء واستقالل  )كينيا(؛
 تعزيز استقالل سلطتها الق ائية )ليختنشتاين(؛ 143-74
 الالتري النسراء معاملرةمتاحرة للنسراء وضرمان  تانونيرة انتوا  سبل إنشاء 143-75
 اإلجررراءات مراحررل جميرر  لرري الجنسرراني البعررد تراعرري معاملررة االنتهاكررات عررنيرربلغن 
 )ليختنشتاين(؛ الق ائية
 مواصلة جهودها الرامية إلى مكالحة التمييز بجمي  أشكال  )ليبيا(؛ 143-76
 أعلررى درجررة مررنضررمان حررق كررل مررن يرردان بجريمررة لرري أن تعيررد محكمررة  143-77
مرن العهرد الردولي الخراص برالحقوق  14برني المرادة  عمالا  وعقوبت   إدانت  يل النظر

 المدنية والسياسية )الدانمرت(؛
اتخاذ جمير  التردابير الالزمرة ل رمان سريادة القرانون والحرق لري محاكمرة  143-78

مررررن العهررررد الرررردولي الخرررراص بررررالحقوق المدنيررررة والسياسررررية  14للمررررادة اا عادلررررة ولقرررر
 )السويد(.

 لعل :اا تبعاا علم بها تحي وس التالية التوصيات تبول يسعها ال أن  ملديف وترى -144
 الخراص الردولي العهرد مرن 18 المرادة علرى التحفظرات سحب لي النظر 144-1

 )كينيا(؛ والسياسية المدنية بالحقوق
 الرررردولي العهررررد مررررن 18 المررررادة علررررى الررررتحف  لسررررحب ترررردابيراتخرررراذ  144-2
 )كوستاريكا(؛ والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
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مرررن العهرررد الررردولي الخررراص برررالحقوق  18سرررحب الرررتحف  علرررى المرررادة  144-3
 المدنية والسياسية )اليونان(؛

إلغاء الشر  القانوني العي يحول دون تعيرين غيرر المسرلمين أع راء لري  144-4
 لجنة حقوق اإلنسان )غانا(؛

 لجعلهررا اإلنسرران حقرروق لجنررة تررانون تعررديل إلررى الراميررة الجهررودمواصررلة  144-5
 )إندونيسيا(؛ باريس مباد  م  تاس توالق لي

اا حظررررر  ت ررررمين  علررررى والحرررررص التمييررررز مكالحررررة تررررانون اعتمرررراد تسررررري  144-6
 )شيلي(؛ الجنسانية والهوية الجنسي الميل أساس على للتمييز
ضرررمان تمترررر  المثليررررات والمثليررررين ومزدوجرررري الميررررل الجنسرررري ومغررررايري  144-7

 ترردس وعلررى كررامالا اا  تمتعرراإلنسرران  بحقرروقصررفات الجنسررين  وحررامليالهويررة الجنسررانية 
 )ا رجنتين(؛ وتومها تجرمها التي القواعد بإلغاء غيرها م  المساواة
 الررزواج خررارج بالتراضرريعررن العالتررات الجنسررية  الجرميررة الوررفة سررقا إ 144-8

 )سلولينيا(؛
بمررا ليرر    إخررالء تررانون عقوباتهررا مررن ا حكرراس المتوررلة بالعقرراب البرردني 144-9

 الجلد لي حاالت العالتات الجنسية خارج الزواج  وإلغاء عقوبة اإلعداس )ألبانيا(؛
لرض حظر مطلق على عقوبات اإلعرداس لري حرق ا شرخاص الرعين كرانوا  144-10

 العمر وتت ارتكاب الجريمة )نيوزيلندا(؛دون الثامنة عشرة من 
 )إسبانيا(؛ القو ر على اإلعداس بعقوبة الحكاعدس  144-11
 واتخررراذ إلغائهرررا بغيرررة اإلعرررداس بعقوبرررة للعمرررلاالختيررراري  الوترررفتمديرررد  144-12
 دون كرررانوا مرررن علرررى اإلعرررداس عقوبرررة تطبيرررق علرررى مطلرررق حظرررر لفررررض لوريرررة تررردابير
 القررررانون بموجررررب ملررررديف اللتزامرررراتاا ولقرررر الجريمررررة  ارتكرررراب وتررررت عشرررررة الثامنررررة
الرردوري  االسررتعراض مررن ا ولررى الجولررةأثنرراء  هرراالترري تطعت للتعهرردات وامتثرراالا  الرردولي

 الشامل )بلجيكا(؛
بهررد  إلغرراء عقوبررة اإلعررداس واإلبقرراء  إبرران  تشررريعاتها إصررالحمراجعررة و  144-13

لررري  لررري مجرررال الممارسرررةائهرررا إلغ بغيرررةبحكرررا الواتررر   االختيررراري الوترررفذلررر   علرررى 
 ا رفررال علررى الحكررا إمكانيررة تجنرربعلررى  الخورروص وجرر  علررى العمررلالمسررتقبل  و 

 )البرازيل(؛ باإلعداس
ضرررمان عررردس تطبيرررق عقوبرررة اإلعرررداس علرررى ا شرررخاص دون سرررن الثامنرررة  144-14

 باتفاتية حقوق الطفل التي صدتت عليها ملديف )لرنسا(؛ عشرة عمالا 
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اإلعررررداس لرررري جميرررر  الظرررررو    لعقوبررررة االختيرررراري الوتررررفاإلبقرررراء علررررى  144-15
اا تانونررر اإلعرررداس عقوبرررة إلغررراء إلرررى والسرررعي  الجرررانحين ا حررردا لررري حالرررة  سررريما وال

 )التفيا(؛
دراسررررة إمكانيررررة التوررررديق علررررى البروتوكررررول االختيرررراري الثرررراني الملحررررق  144-16

 )إكوادور(؛ بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
النظرررر لررري التورررديق علرررى البروتوكرررول االختيررراري الثررراني الملحرررق بالعهرررد  144-17

الرررردولي الخرررراص بررررالحقوق المدنيررررة والسياسررررية والهرررراد  إلررررى إلغرررراء عقوبررررة اإلعررررداس 
 )رواندا(؛
النظرررر لررري التورررديق علرررى البروتوكرررول االختيررراري الثررراني الملحرررق بالعهرررد  144-18

عرررداس إلغررراء تامررراا بغيرررة إلغررراء عقوبرررة اإل  مدنيرررة والسياسررريةالررردولي الخررراص برررالحقوق ال
 )ناميبيا(؛
 الرررردولي بالعهررررد الملحررررقالتوررررديق علررررى البروتوكررررول االختيرررراري الثرررراني  144-19
 )النرويج(؛ اإلعداس عقوبة إلغاء إلى والهاد  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
 الرررردولي بالعهررررد الملحررررق الثرررراني االختيرررراري البروتوكررررول علررررى التوررررديق 144-20
 )باراغواي(؛ اإلعداس عقوبة إلغاء إلى والهاد  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
 الرررردولي بالعهررررد الملحررررق الثرررراني االختيرررراري البروتوكررررول علررررى التوررررديق 144-21
 )مدغشقر(؛ اإلعداس عقوبة إلغاء إلى والهاد  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
القررانون  بحكررااختيرراري  بوتررف ل خررعالخطرروات ال رررورية  اتخرراذ جميرر  144-22
 البروتوكررول علررى والتوررديق اا تمامرر العقوبررة هررع إلغرراء  بهررد أحكرراس اإلعررداس  لتنفيررع

 والسياسرررررية المدنيررررة برررررالحقوق الخرررراص الررررردولي بالعهررررد الملحرررررق الثرررراني االختيرررراري
 )إيطاليا(؛

 عقررود سررتة منررعاإلعررداس  عقوبررةعلررى  المفررروضاالختيرراري  الوتررف إحيرراء 144-23
 )ألمانيا(؛ اا كلي العقوبة هع  إلغاء لي يتمثل واض  هد إلى تحقيق اا سعي
 )إسبانيا(؛ اإلعداس عقوبة تطبيقعلى  االختياري الوتفعلى  اإلبقاء 144-24
االختيررررراري الهررررراد  إلرررررى إلغررررراء عقوبرررررة اإلعرررررداس  الوترررررف علرررررى اإلبقررررراء 144-25

 )ا رجنتين(؛
 رويررل أمررد منررعبحكررا الواترر   المفررروض االختيرراري الوتررفاإلبقرراء علررى  144-26
 بهد  إلغائها )الجبل ا سود(؛ اإلعداس  عقوبة على
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 إلغائهرا بهرد  اإلعرداس عقوبرة تطبيرق علرىاالختيراري  الوترفاإلبقاء على  144-27
 )لرنسا(؛اا نهائي
 علررىأمررد رويررل  منررعالواترر   بحكررا المفررروض االختيرراري الوتررفمواصررلة  144-28
 )نيبال(؛ بالقانون العقوبة هع  إلغاء لي النظر وكعل  اإلعداس عقوبة
 )أوكرانيا(؛ اإلعداس لعقوبة االختياري الوتفمواصلة اإلبقاء على  144-29
 العقوبرررة هرررع  إلغررراء بهرررد  اإلعرررداس أحكررراس لتنفيرررعاختررراري  وترررف لررررض 144-30

 ؛(3))سلولينيا(
 نهائيررة بورورة إلغائهررا بهرد  اإلعررداس عقوبرة لتطبيررق اختيراري وتررف لررض 144-31
 )أوروغواي(؛ الوادرة ا حكاس وتخفيف ودائمة
 اإلعررداس بعقوبررة اإللزاميررةالنظررر لرري إلغرراء عقوبررة اإلعررداس وإلغرراء ا حكرراس  144-32

 )سيراليون(؛
 العمررد القتررل حررال لرري اإلعررداس عقوبررة بتنفيررع تسررم  الترري اللرروائ  إلغرراء 144-33

 وتررف فرررضوتجديررد التزامهررا ب  اإلعررداس أحكرراس تخفيررفوتجريررد الرررئيس مررن سررلطة 
 )أستراليا(؛ اإلعداس لعقوبة اختياري
 )شيلي(؛ البدني العقاب حظرأجل  منتعديل تانون العقوبات  144-34
 مالحقررة عرردس وضررمان البرردني  العقرراب أشرركال مررن وغيررر  الجلررد إلغرراء 144-35

 )سلولينيا(؛ الزنا تهمةب الجنسي العنف من الناجين
اعتمرراد وتررف اختيرراري لرروري لعقوبررة الجلررد بهررد  إلغرراء هررع  الممارسررة  144-36
 )أوروغواي(؛ التشريعات مستوى على
 وحظرررر القرررانون  لررري إلغائررر  بهرررد  للجلرررد لررروري اختيررراري وترررف لررررض 144-37
 )التفيا(؛ ا وسا  جمي  لي البدني العقاب أشكال جمي 
 وبخاصررة المهينررة  أو الالإنسررانية أو القاسررية العقوبررات لتطبيررق حررد وضرر  144-38
 )لرنسا(؛ البدني العقاب
 أشرررركال جميرررر  إللغرررراء الالزمررررة والسياسرررراتية القانونيررررة الترررردابير اعتمرررراد 144-39
 )إيطاليا(؛ البدني العقاب
 السياسررررررية  الرررررردوال  ذاتإنهرررررراء المالحقررررررات واإلجررررررراءات الق ررررررائية  144-40
 ا لرراد حراالت ومعالجرة اإلنسران  حقروق لجنرة أع راء تسرتهد  التري تلر  ليهرا بما

                                                           
 ."103و 56"نكرر أيضا ت كيد توصيتينا السابقتني رقم قرئ  التوصية خ ل احلوار التفاعلي كما يلي:  (3) 
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 الررررئيس مثرررل العادلرررة  للمحاكمرررة الررردنيا ال رررمانات غيررراب لررري وسرررجنوا أدينررروا الرررعين
 (؛ا مريكية المتحدة)الواليات  نشيد السابق
لرري يررل عرردس إجررراء محاكمرررة  نشرريد  السررابق الرررئيس عررناا لررور  اإللررراج 144-41

 عادلة )النرويج(؛
 نشريد  السرابق الررئيس لريها بمرن السياسريين  السرجناء عرناا لرور  اإللراج 144-42
 احتررراس ضرمان بهرد  القانونيرة واإلجرراءات للتحقيقرات وشراملة لعالرة مراجعرة وإجرراء

 )كندا(؛ كامالا اا  احترام القانون وسيادة العادلة بالمحاكمة المتولة الدولية االلتزامات
والوجرردان والرردين  الفكررر لحريررة المقيرردة ا حكرراس جميرر  إلغرراء لرري النظررر 144-43

   من التشريعات الورنية )بيرو(؛
 ا شرررررخاص ضرررررد التمييرررررز وعررررردس العبرررررادة وحريرررررة الررررردين حريرررررة ضرررررمان 144-44

 (؛لردي)كابو  مختلفة لديانات المعتنقين
ل تليررات الدينيررة مررن أجررل اختيررار الم رري لرري تيسررير الظرررو  المؤاتيررة  144-45

 دون أي تيد )إثيوبيا(؛  هاالخاص ب المعتقدأو  الدينوتغيير واتباع 
 ذلر  لري بمرا المعتقرد  أو الردين حريرة تقيرد التري القانونيرة ا حكراس إلغاء 144-46
 الجنسرررية علرررى المسرررلمين غيرررر حورررول دون تحرررول التررري الدسرررتور مرررن)د( 9 المرررادة

 )إيطاليا(؛ الملديفية
 )إيطاليا(؛ معتقد  أو دين  إيهار لي المرء حق ضمان 144-47
 ؛)لبنان( التعبير وحرية المعتقد أووض  توانين تحمي حرية الدين  144-48
 اإلنسررران لحقررروق الورنيرررة للجنرررة والتشرررغيلي المؤسسررري اإلررررار مواءمرررة 144-49
 )كينيا(؛ باريس مباد  م  تامة مواءمة

الردول التري  موترف عرن تعبرر التقريرر هرعا لري الواردة والتوصيات االستنتاجات وجمي  -145
الفريرق العامرل  بتأييرد تحظرى أنهرايفهرا منهرا  أن ينبغي والتدمتها والدولة موضوع االستعراض. 

 .بكامل 
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  تشكيلة الولد  

[English only] 

The delegation of Maldives was headed by H.E. Ms. Dunya MAUMOON, Minister of 
Foreign Affairs, and composed of the following members: 

• H. E. Ms. Aishath Bisham, Legal Affairs Secretary, The President’s Office 

• H. E. Dr. Ali Naseer Mohamed, Foreign Secretary 

• Mr. Ismail Wisham, Assistant Attorney General 

• Ms. Geela Ali, Chargé d’Affaires a.i., Permanent Mission of Maldives, Geneva 

• Ms. Rishfa Rasheed, Counsellor, Permanent Mission of Maldives, Geneva 

• Ms. Mariyam Midhfa Naeem, Counsellor, Permanent Mission of Maldives, New York 

• Ms. Shiuneen Rasheed, First Secretary, Permanent Mission of Maldives, Geneva 

 

 


