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 مقدمة  
 
قـــاا لقـــرار ولـــ   قـــو  عقــد الفريـــق العامـــا املعـــ  بالســـتعراض الـــدورف الشـــاما  املنشـــ  وف -1

 الثـــــــــا أتشـــــــــرين  13 إىل 2مـــــــــن املمتـــــــــدة يف الفـــــــــ ة والعشـــــــــرين  ثالثـــــــــةدورتـــــــــ  ال  1أ5اإلنســـــــــا  
  عشــــرة ةامســــيف اجللســــة اخ ســــانت كيــــت  ونــــيف . وُأجــــرف الســــتعراض املتعلــــق ب2015 نــــوفمر

 الدائمــة األمينــة ســانت كيــت  ونــيف  وفــد   توترأســ .2015نوفمر الثــا أتشــرين  11املعقــودة يف 
يف جلســت   ســانت كيــت  ونــيف واعتمــد الفريــق العامــا التقريــر املتعلــق ب .كــاف بــا اخارجيــة    ةر از لــو 
 .2015 نوفمرالثا أتشرين  13 ة عشرة  املعقودة يفثامنال
  اختــار ولــ   قــو  اإلنســا  وموعــة املقــررين التاليــة 2015 كــانو  الثا أينــاير  13ويف  -2

واململكــة   واملكســي   غــابو : ســانت كيــت  ونــيف لتيســا الســتعراض املتعلــق ب)اجملموعــة الثيثيــة  
 .العربية السعودية

 رـــرارمـــن مرفـــق  5والفقـــرة  1أ5 اإلنســـا  فـــق رـــرار ولـــ   قـــو مـــن مر  15ووفقـــاا للفقـــرة  -3
 :سانت كيت  ونيف الستعراض املتعلق بغراض صدرت الوثائق التالية أل  21أ16 اجملل 

  ؛A/HRC/WG.6/23/KNA/1)أ  )15م وفقاا للفقرة د  وط أعرض مكتوب رُ تقرير  )أ  
جتميـــل للمعلومـــات أعدتـــ  مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــو  اإلنســـا  وفقـــاا  )ب  
  ؛A/HRC/WG.6/23/KNA/2  )ب)15للفقرة 

ــــــــــــــــ  مفوضــــــــــــــــية )ج   )ج  15وفقــــــــــــــــاا للفقــــــــــــــــرة   قــــــــــــــــو  اإلنســــــــــــــــا  مــــــــــــــــوجز أعدت
(A/HRC/WG.6/23/KNA/3 . 
   عــن طريــق اجملموعــة الثيثيــة  رائمــة أســفلة أعــد ا ســلفاا ســانت كيــت  ونــيف  وأ يلــت إىل -4

 .واململكـــة املتحـــدة لرياانيـــا العنمـــل وأيرلنـــدا الشـــمالية  واملكســـي   وليختنشـــتاينإســـبانيا  وكينيـــا  
 فريق العاما.هذه األسفلة علل املورل الشبكي اخارجي للميكن الطيع علل و 
  

 وجز مداوالت عملية االستعراضم -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف 
 
ــــيف وفــــد  ةرئيســــ جــــددت -5 ــــت  ون ــــد التــــزام  كومت ــــا ب ســــانت كي ــــة الســــتعراض ت كي عملي

ـــ   رغـــم بـــذل  .الـــدورف الشـــاما مســـاعت مت نيـــة لتنفيـــذ التوصـــيات  ســـانت كيـــت  ونـــيف وأكـــدت أن
املقبولـة خــيل استعراضـ ا األول  مـن ال ـرورف زيـادة الـوعي بالتحــديات املقدمـة مـن الفريـق العامـا و 

علـــل تنفيـــذ  ســـانت كيـــت  ونـــيف ة إىل عـــدم رـــدر اا تلـــ  التحـــديات أساســـعـــز  تو  الـــو تواج  ـــا.
 .ت اقيمب إررارها  علل الرغم من برمت االتوصيات 
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الــــدخا يواجــــ  وبــــالن النفتــــاط واملتوســــ  ســــانت كيــــت  ونــــيف  الصــــ ا ومــــا زال ارتصــــاد  -6
اللــذين أســفرا عــن ا فــاض يف الـــدخا األزمــة والركــود املــاليمل العــامليمل  يف ظــا مــواطن ضــعف كبــاة

يف جعـــا النـــروو غـــا مواتيـــة جلـــذب الســـتثمار وأســـ ما التحـــوييت املاليـــة إىل الدولـــة  املتـــ ن مـــن
آخـــر هـــو ارتفـــاع نســـبة  عـــيوةا علـــل الـــ   كـــا  الرتصـــاد يواجـــ   ـــدياا و  األجنــا املبا ـــر إىل البلـــد.

 .2013يف املائة يف عام  200الدْين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل ارتفاعاا استثنائياا بنحو 
ـــذت تـــدابا  -7 وأوضـــل الوفـــد أ  احلكومـــة صـــمالمت إطـــاراا ليرتصـــاد الكلـــي اا مصـــدارية  ونفال

و ارتصــادف مااـلـرد  ورفــل ماليــة صــارمة ترمــي إىل خفــ، الــدْين  و يفــة النــروو امليئمــة لتحقيــق  ــ
 .خمصصـات احلمايـة الجتماعيـةمل ُُتفَّـ، مستو  املعيشة  والتخفيف مـن  ـدة الفقـر. ومـل الـ   

فـــو  عتبـــة الفقـــر مـــن الرتقـــاء األ ـــخا   أكـــر مـــن عـــدد متكـــملهـــو  مـــن الـــ  وال ـــرض األساســـي
 .اجل ود اإل ائية الوطنية مسامهة بقدر أكر يفالفرصة لل منح مو 
اهتمـــام  علـــل أنـــ  رلـــةالتـــ خا يف تنفيـــذ التوصـــيات  عـــدم تفســـاالوفـــد عـــن أملـــ  يف  وأعـــرب -8
ومنـــذ الســـتعراض  .لـــي  إل  ـــديد يف املـــوارد األساســـيةوإ ـــا علـــل أنـــ  نـــاتج عـــن نقـــ  إرادة   أو

 .متزايداا اا منح  سمل مستو  معيشة املواطنمل من أجاتاورات حملية السابق  أخذت 
 سـانت كيـت  ونـيف نذ السـتعراض السـابق  ُأجريـت انتخابـات عامـة يف وأفاد الوفد ب ن  م -9
وخــيل خاــاب العــر  الــذف ألقــاه احلــاكم  .إدارة جديــدة أف ــت إىل  2015 ــبافأفراير  16يف 

وجـدد ت كيـد التـزام  . ـديثاا  نشـ ةتركيـز احلكومـة املوـالت السـا تـابليي سـيتو  العام اجلديد  عرض 
 الدولة املستمر حبقو  اإلنسا   علل الرغم من انتقال القيادة.

 وردم الوفد ل قاا معلومات عن مبادرات ومشاريل وبرامج متعددة نُفذت بنجاط. -10
أرامــت ســانت كيــت  ونــيف   لالســتعراض األول مــن أ ــ ر رليلــة  بعــدالوفــد أنــ   وضــلوأ -11

مــــل  اتالتنميــــة اجملتمعيــــة والثقافــــة والشــــكو  اجلنســــانية  ــــراكو  الجتماعيــــةوزارة الصــــحة واخــــدمات 
وهيفـــة األمـــم املتحـــدة للمســـاواة بـــمل   اليونيســـيف (البنـــ  الـــدويل  ومننمـــة األمـــم املتحـــدة للافولـــة 

ـــــة األمـــــم املتحـــــدة للمـــــرأة   ـــــدءاجلنســـــمل ومتكـــــمل املـــــرأة )هيف ـــــة بشـــــ   مـــــن أجـــــا ب  مشـــــاورات وطني
 املتصلمل هبا. لحماية الجتماعية وخاة العما وإطار الرصد والتقييمل الس اتيجية الوطنية

عـن   يف مجلـة أمـور أخـر السـ اتيجية  أ  تسـفر   الاويـا   يتورالل  يف األمـدوأكد الوفد أن -12
مــــواطنمل وتنشــــفة لســــكا   الــــو ت اــــي مجيــــل الحمايــــة الجتماعيــــة الشــــاملة لننــــام مســــتدام إنشــــاء 

تنفيــذ هــذه اا وجيــرف  اليــ .ومنــل الفقــر املــزمن مــل مــرور الورــت ذان الــكتفــاء ال  يتمتعــو  يزيــد مــن
 .2012الس اتيجية  الو وافق علي ا ول  الوزراء يف آاارأمار  

ن    تبلالــســعيدة بــ كومــة ســانت كيــت  ونــيف  رــال الوفــد إ   الــة األطفــال   مــا  ــ وفي -13
  الثقافـة والشـكو  اجلنسـانيةو ميـة اجملتمعـات احملليـة وزارة الصـحة واخـدمات الجتماعيـة وتنعن تعارد 

اســتعراض الروتوكــول الختيــارف لتفاريــة  قــو  ب يــة يســاعدة مــن اليونيســيف  مــل خبــا استشــارف 
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 قـو  الافـا تفاريـة لالختيـارف والروتوكـول   عـات املسـلحةز ناالافا بشـ   ا ـ اا األطفـال يف امل
توصــيات فيمــا يتعلــق  وتقــدم  األطفــال يف الب ــاء ويف املــواد اإلبا يــةبشــ   بيــل األطفــال واســت يل 

الروتوكـــولمل هـــذين الصـــكمل. والســـبب األساســـي وراء تـــ خر البلـــد يف الن ـــمام إىل بالن ـــمام إىل 
تعــارض ت ةاحملليــ اتكتشــف أ  بعــ، التشــريعا اخبــا الستشــارف الــذف  هــو اســتنتاجاتالختيــاريمل 

ــــــ  .لصــــــكملا مــــــل  ملالن ــــــمام إىل الروتوكــــــول إجــــــراءاتل ميكــــــن للحكومــــــة أ  تبا ــــــر  وتقــــــرر أن
  .أو إل ــــاء بعــــ، فروعــــ   بــــاألخ  مــــواد رــــانو  رــــوات الــــدفاع ريمل إل بعــــد تعــــديا بعــــ،الختيــــا
مــن أجــا  كــي يستعرضــ  ويوافــق عليــ تقريــر اخبــا الستشــارف إىل ولــ  الــوزراء ال ــادف لوســيقدَّم 

العمليـــة يف غ ـــو  الربـــل األول مـــن  اســـتكمالط وارـــ ُ  .ملالختيـــاري ملولدعـــم الن ـــمام إىل الروتوكـــ
 .  2016عام 
يثابــة أداة ومهــا حلمايــة الافــا   ملوخاــة العمــا الــوطني الروتوكــول صــياغةوأ ــار الوفــد إىل  -14

ـــ   وستســـاعدواإلبـــين عنـــ العتـــداء علـــل األطفـــال عمليـــة للمســـاعدة يف منـــل خاـــة    والتصـــدف ل
تنفيــــذ فيمــــا يتعلــــق باملصــــلحة  اكــــاء وعــــي اجل ــــات صــــا بةوإل برنــــامج للتــــدريب  وضــــلالعمــــا يف 
مشـاورات  عـن طريـقجديـد حلمايـة الافـا  رـانو علـل اعتمـاد اا ال ـوء أي ـ وفدوسل  ال .الروتوكول

 ةسياســـو املـــدار  امليئمـــة ل طفـــال سياســـة  بف ـــا رـــد أ ـــرزاا تقـــدمأ  اا واكـــر الوفـــد أي ـــ .عامـــة
 .  وزارة التعليم الصادرتمل عن للسلوا  ةدارة اإلجيابياإل
الغتصــاب وزنــا و  صــنف العنــف اجلنســي 2014لعــام    رــانو  العنــف املنــزيل بــ أفــاد الوفــدو  -15

 وأرـــرمـــن احلمايـــة ل ـــحايا العنـــف املنـــزيل  ونـــ  علـــل رـــدر أكـــرجـــرائم خاـــاة  علـــل أ ـــا احملـــارم 
ســــاعدة تقنيــــة مــــن مننمــــة الصــــحة يو  .اياأرــــارب ال ــــحن فــــي م اجلنــــاة  يــــ علــــلعقوبــــات مناســــبة 

العنف املنــــزيل بــــ صــــياغة بروتوكــــول متعلــــق إدارة الشــــكو  اجلنســــانية مــــنمتكنــــت للبلــــدا  األمريكيــــة  
مـا يتعلـق في  ـاووظائف امسـكوليا و  كـا ج ـة  ـريكة  كوميـة وغـا  كوميـة  سعل إىل توضيل أدواري
 ت ا.ومعاجلاإلبين عن ا و  سرف الت العنف األ تحديدب

علــل الــرغم مــن أ  التمييــز ضــد األ ــخا  علــل أســا  مــيل م اجلنســي وأوضــل الوفــد أنــ   -16
رـانو  علـل الـرغم مـن عـدم صـياغة أف الدسـتور  و  بشـكا حمـدد يفهويت م اجلنسـانية غـا حمنـور  أو

ضـــــد  رـــــانو  ر ـــــي أو إجيـــــايمتييـــــز  أف   ل يوجـــــدباملســـــ لة نفســـــ احملـــــي  ـــــ  اع  فيمـــــا يتعلـــــق 
 الوفـــد وأكـــد .يف ســـانت كيـــت  ونـــيف    امليـــا اجلنســـي أو اجلويـــة اجلنســـانيةعلـــل أســـا األ ـــخا 
اجلنسـانية    ـخ  علـل أسـا  ميلـ  اجلنسـي أو هويتـ أف رـوانمل  نـر التمييـز ضـد أف عدم وجود 

 .األسا  ال أف تقارير عن العنف أو التمييز علل  عدم تلقي اوأ  احلكومة أكدت 
م ـــن برنـــامج املـــرأة يف  رـــد ســـل  ال ـــوء علـــل  القاـــرف أ  التقيـــيم اجلنســـا وضـــل الوفـــدوأ -17
 اا أكثــر رحبــاليزمــة للحصــول علــل وظــائف إىل تزويــد النســاء بــاملوارد باألســا  الــذف ي ــدو   البنــاء

 .  ومكافحة القوالب النماية اجلنسانية
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 مــن دســتور ســانت كيــت  ونــيف   1)4ملــادة ا وفيمــا يتعلــق بعقوبــة اإلعــدام  اكــر الوفــد أ  -18
 صـــادر عـــنتنفيـــذ  كــم   ــال يف مــا عـــدا  اا  رمـــا  أف  ــخ  مـــن  ياتــ  عمـــد ن  علـــل عــدمتــ

أف يف هـذا الصـدد  وأنـ  ل يوجـد    القتـاالعنمـل أو  بارتكاب جـرائم اخيانـةاا يدين  خصحمكمة 
 .إنفاا عقوبة اإلعدام يف  الة اخيانة العنملش   برانو  اف صلة 

رائم ضــــد هــــو ورــــانو  اجلــــفيمــــا يتعلــــق حبــــالت القتــــا  اا الصــــلةوأكــــد الوفــــد أ  القــــانو   -19
. وكــا  هنــاا غــا دســتوريةثبــت أ ــا   وأ  املــادة الــو مــن  ــ  ا تفعيــا احلكــم باإلعــدام واأل ــخا 

ــذ و  .مــل الدســتور ل تتما ــلأ ــا  ثبــتالابيعــة اإللزاميــة لعقوبــة اإلعــدام و اعــ اض علــل  عقوبــة مل تنفَّ
مخـ  سـنوات يف السـجن بعـد احلكـم  وأم ـلليـ  باإلعـدام ع  خ  مـدا   كـمأف علل اإلعدام 
ــــذ عــــام   عليــــ  ــــدما أصــــدر 1993من يف ر ــــية بــــرات القــــرار احلاســــم اخــــا   الق ــــائيلــــ  اجمل عن

ـــــت WIR 340: (1994) A.C. 1 43  1993ومورغـــــا  ضـــــد النائـــــب العـــــام يف جامايكـــــا ) ـــــذف أثب   ال
رـــد مـــدا  حمكـــوم عليـــ  باإلعـــدام ســـجمل  علـــلراعـــي أ  التـــ خا يف تنفيـــذ  كـــم اإلعـــدام  بشـــكا

 .القاسية أو اليإنسانية عاملةنر املحيف ذاحلكم الدستورف ال يتعارض بالفعا مل
وأ  وأكــــد الوفــــد أ  ســــانت كيــــت  ونــــيف  مل تابــــق عقوبــــة اإلعــــدام منــــذ عــــدة ســــنوات   -20

 ثـمل عامــاا ثيثـة أ ـخا  خــيل الثي يـ  مل يُعـدم ســو    يف الوارـل نـادر جــداا تابيـق هـذه العقوبــة 
 .  سنوات سبلما يقرب  ومل يُعدم أف  خ  خيلاملاضية 
إا الــدورف الشــاما األول    اســانت كيــت  ونــيف  عقوبــة اإلعــدام منــذ استعراضــومل تفــرض  -21

علــل اإلطــي و. ويف الوارــل  فقــد ُخففــت عقوبــة  األخاــرو ة فقــ  للحــالتهــذه العقوبــخصصــت 
الســــــجن املكبــــــد أو أُبالــــــت مــــــن خــــــيل إجــــــراءات  اإلعــــــدام املفروضــــــة علــــــل أربعــــــة أ ــــــخا  إىل

  ومـــــن  فـــــاضآخـــــذ يف ال الســـــتفناو. وأثبتـــــت إ صـــــاءات جديـــــدة أ  عـــــدد اجلـــــرائم يف الدولـــــة
عـــدد األ ـــخا  الـــذين فـــ   لقلـــق  ا يف إثـــارة اجلـــرائم البشـــعة اســـتمرار الواضـــل أنـــ  علـــل الـــرغم مـــن

يف ل يوجــد أي ــا  و ــ  اع   هــو  ال فــاض آخــذ يف كــم علــي م باإلعــدام يف الســنوات األخــاة 
 . خ  وا د فق سو   جناط احملكوم علي م باإلعدام

وارد غاهـا مـن املـتقنيـة و الوارد املـ بلـده نلمُيـ  مـرة أخـر  أ  وفـد سـانت كيـت  ونـيفوطلـب  -22
ت ادر رـــبـــرامج بنـــاء انتنـــام علـــل اتســـا  و وللحفـــا  الســـجن متعلقـــة بسياســـات أف تعـــديا ل اليزمـــة

وبعــد الســـتعراض الـــدورف الشــاما األول  اعتمـــد الرملـــا  رــانو  الشـــكاو  ضـــد و . مــوظفي الســـج
الشـــرطة بشـــ   ن  علـــل تلقـــي  ـــكاو  اجلم ـــور يـــف ذالـــوهـــو القـــانو    2014الشـــرطة يف عـــام 

 - ب نشـــاء هيفـــة مســـتقلةويســـمل    ـــاوالبـــت في في ـــا التحقيـــقو   مســـائاا مـــن الوطنيـــة ومـــا يتصـــا هبـــ
 .روات الشرطةداخا تلقي الشكاو  لوو دة  - ضد الشرطة الشكاو  املقدمةوهي جلنة 

عــــن خاــــة عمل ــــا   2015  يف متوزأيوليــــ  الشــــرطة رــــد كشــــفت النقــــاب وأكــــد الوفــــد أ  -23
أوضــــل أ  العديــــد مــــن اإل ــــازات  و  ســــيمة اجلم ــــور. وأ ــــار إىللتعزيــــز اخاصــــة يكافحــــة اجلرميــــة 

 .تل  جار خاة العماتابيق 
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  أعرب الوفد عن سعادة  تقارير البلد إىل هيفات معاهدات األمم املتحدةوفيما يتعلق بتقدم -24
 . 2012عام لاتفارية  قو  الافا املتعلق ب تقريرهامي ا قدباإلبين عن تسانت كيت  ونيف  

ــــ   العمــــا جــــار علــــل مراجعــــة الوفــــد أ   اكــــرو  -25 ــــة برمت ــــة اجلنائي مــــن اا عــــددوأ  ننــــام العدال
وتعتــزم احلكومــة إنشــاء حمكمــة رــد أُرــر بالفعــا.  علقــةامل الق ــايا جــم  فــ،الراميــة إىل خ ق  ــاتامل

 .لق اةل لدعم القانو يف وال ا موظفمل أف ا وفاتو القصا   يف األجاجنائية إضافية 
يتوافـــــق بشـــــكا متزايـــــد مـــــل ننـــــام تعليمـــــي  بصـــــدد ترســـــي أ  البلـــــد  الوفـــــد أي ـــــاا  وضـــــلوأ -26

ــــــيم  ــــــاركت يف مشــــــاوراتوأكــــــد أ  وزارة  .ا تياجــــــات الســــــكا  وثيقــــــة صــــــياغة  مــــــن أجــــــا التعل
األمــم املتحــدة لل بيــة  املقدمــة مــن مننمــةاملســاعدة التقنيــة  يم  والــ  بف ــاقاــاع التعلــلاســ اتيجية 

 .اليونسكو )والعلم والثقافة 
لوضــل  ــد للعقوبــة البدنيــة   اليزمــة تــداباالاُتــاا يف ســانت كيــت  ونــيف  ورــد اســتمرت  -27
هـــي ملـــدار  امليئمـــة ل طفـــال و الفعـــال بشـــ   االيونيســـيف رـــد اعتمـــدت إطـــار رة التعلـــيم وزا أ  يـــا

صـــي ت وباإلضـــافة إىل الـــ    يم.قاـــاع التعلـــلســـ اتيجية ال ت ـــاج هـــذا اإلطـــار يف وثيقا دمـــبصـــدد إ
تلــ  السياســة العامــة  نــر و  .إىل ولــ  الــوزراء لعتمادهــا وســُتحالالســلوا   سياســة عامــة بشــ  

 .يف مكسسات التعليم العامسجلمل لت ديب األطفال امل لعقوبة البدنية أداةا استخدام ا
بـــــ   ترســـــي بشـــــكا اإلدارة السياســـــية اجلديـــــدة تع ـــــدت وبالتشـــــاور مـــــل اجملتمـــــل املـــــد    -28

تشــاور بــمل احلكومــة ومجيــل املــواطنمل  يــا يف الــ  اجملتمــل املــد   بشــ   املســائا للمكسســي عمليــة 
اجملتمــل املــد  إىل املشــاركة  وممثلــُدعــي ويف الشــ ر املاضــي   .وط علــل الصــعيد الــأمهيــة  الــو تكتســي

 ورد  اركوا بالفعا يف هذه العملية.الوطنية الو تعقد سنوياا بش   الرتصاد  العملية التشاورية يف 
أ اطـــت هبـــا  التوصـــيات الـــو بشـــ  مـــن التعليقـــات اا عـــدد ســـانت كيـــت  ونـــيف رـــدمت و  -29
باملعــايا الدوليــة   يفــي جديــد ســجنبفيمــا يتعلــق بالستعاضــة عــن مرفــق باســتا ف ســابق.يف الاا علمــ

 هــو  التمويــا بــالقول إلســجناء وعلــق الوفــد لالســكن اليئــق  رلــق بــالن إزاء مســ لةاحلكومــة يســاور 
 يف هذا الصدد. التحدف األكر

أجـــرف  ليـــا فقـــد التصـــديق علـــل اتفاريـــة  قـــو  األ ـــخا  اوف اإلعارـــة  وفيمـــا  ـــ   -30
ــــة   ــــة للحال  تخدموسيســــ  اعتمادهــــليســــاعدة اليونســــكو  مــــن أجــــا  ديــــد مــــد  اســــتعداد الدول
 .التصديق علل التفارية الداعية إىلتوصية الرملا   العما الو ستصا بيف رسم خاة  التحليا

  
 التحاور وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة  -باء 

 
لـــل التوصـــيات الـــو وفـــداا بتصـــرحيا م. وميكـــن الطـــيع ع 48  أدىل جلســـة التحـــاورأثنـــاء  -31

 يف اجلزء الثا  من هذا التقرير.لسة ُردمت أثناء اجل
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التعـاو  الوثيـق مـل وكـالت األمـم و علـل احلـد مـن الفقـر  املنصـب ال كيز بـبربـادو  فنوالهت  -32
و ـــجعت علـــل مواصـــلة   املتحـــدة لتعزيـــز املســـاعدة الجتماعيـــة و ســـمل التعلـــيم والرعايـــة الصـــحية

ونوهـــت  بشـــكا مســـتدام.احلمايـــة الجتماعيـــة ننـــام إصـــيط  ف ـــي إىلتلتعزيـــز التشـــريعات احملليـــة 
الشــــرطة ملعاجلــــة العنــــف ضــــد النســــاء  رــــوات  ــــحايا داخــــامعنيــــة بالإنشــــاء و ــــدة خاصــــة اا أي ــــ

و ــجعت  .ســاءلرجــال والنبــمل اوالتشــريعات الراميــة إىل  قيــق املســاواة يف مكــا  العمــا   والفتيــات
 .حلماية العمال مدونات علل مواصلة التعاو  مل مننمة العما الدولية يف وضل

 اعتمــــاد رــــانو  العنــــف املنــــزيلو  ــــحايا املعنيــــة بالاصــــة اخو ــــدة ال نشــــاء بالرازيــــا  نوالهــــتو  -33
وضــــل علــــل  البلــــد و ــــجعت .ســــتعراض األوليف البالتوصــــيات الــــو رــــدمت ا    عمــــيا 2014 لعــــام

اجل ود الراميــة إىل تعزيــز ننــم لايــة الافــا  الرازيــا بــ توأرــر للشــكو  اجلنســانية.  وطنيــة عامــةسياســة 
ت علـل ول نـت املبـادرات الراميـة إىل  سـمل التعلـيم و ـجع .و جعت علـل  نـر العقوبـة البدنيـة

د علـل  ـجعت البلـكمـا  .لتعزيـز املسـاواة بـمل اجلنسـمل والتعلـيم الشـاما للجميـل إضافية تدابااُتاا 
عـدم التمييـز ضـد املثليـات واملثليـمل ومزدوجـي امليـا اجلنسـي وم ـايرف تعزيز  هبدوالوعي العام  إاكاء

 .اجلوية اجلنسانية و املي صفات اجلنسمل
لحــد مــن العنــف املنـــزيل  لاجل ــود  ت ا بــذلواصـــلملوأثنــت كنــدا علــل ســانت كيــت  ونــيف   -34
 علــل  مــا يــن  عليــ  يف مجلــة  الــذف يــن   2014 اعتمــاد رــانو  العنــف املنــزيل لعــامســبا من ــا ب

فــــا يف الايــــة  قــــو  ال زيــــادةبــــاجل ود الراميــــة إىل  كنــــدا  ور بــــت يا.ل ــــحال الرتصــــادية اإلغاثــــة
 .يف هذا اجملال تشريعاتكيت  ونيف  من خيل اعتماد عدة  سانت
تقــــدم يف وـــال  قــــو  اإلنســـا   يــــا يف الــــ  ال ـــراز إلاجل ود املبذولــــة  ــــيلي بـــ  ـــادتوأ -35

 .ق ـــاء األ ـــدا ب املتعلـــققـــانو  الاملتعلقـــة بـــالعنف املنـــزيل و  كـــالقوانملاعتمـــاد عـــدد مـــن القـــوانمل   
إىل  الــراميتمل  املتصــلة هبــا عمــاالحلمايــة الجتماعيــة وخاــة اال ــوء علــل وضــل اســ اتيجية  توســلا
ســـانت كيـــت  ونـــيف   ـــيلي و ـــجعت  . ـــاوتوجي   ـــانومتكي  ســـر األكثـــر  رمانـــاا ل تـــدريبتـــوفا ال

علــــل دعــــم  هاعتمــــاد وضــــرورة  وفرة جلــــذا البلــــداملتــــ مع فــــة بقلــــة املــــواردعلــــل مواصــــلة هــــذه اجل ــــود  
 .املننمات الدولية واجملتمل الدويل

التوصــيات الــو  يف تنفيــذاا بامل ــي رــدمت كولومبيــا علــل التــزام ســانت كيــت  ونــيف  و ــدد -36
 .الدورف الشاما اجلولة األوىل من استعراض اتلقت ا خيل 

لايــة احلقــو  واحلريــات  كفــااأل كــام الدســتورية الــو ت ال ــوء علــل كوســتاريكا  وســلات -37
متكـمل يف وـال تقـدم املشـورة لتـدريب الشـرطة واملمرضـمل و بذولـة لاجل ـود الكبـاة املعلـل األساسية  و 

 ــالت العدالــة اجلنائيــة و  قيــقالتــ خا يف   إىل  ــالتمــل الــ   أ ــارت إىل ضــرورة النتبــاهو  .املــرأة
  يف تقــدم التقــارير إىل جلنــة  قــو  الافــا  واللجنــة املعنيــة بالق ــاء علــل التمييــز ضــد املــرأةالتــ خا 

يبــدو لمســاواة بــمل اجلنســمل لوطنيــة  سياســةوضــل  أ  وأكــدت .وجلنــة الق ــاء علــل التمييــز العنصــرف
 أمراا مستعجيا.
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فـــ ة تبـــاطك ب أثنـــاء مرورهـــا ـــ   ظلـــت   كومـــة ســـانت كيـــت  ونـــيف  أ  اكـــرت كوبـــا و -38
  وتعزيــــز تنفيــــذ  ــــا ســــمل نوعيــــة  يــــاة مواطنيمنتنمــــة مــــن أجــــا اا ج ــــودتبــــذل ارتصــــادف ومــــايل  

اعتمـاد تشـريعات جديــدة بشـ   لايـة الافــا   سـلات ال ـوء علــلو  .املشـاريل والـرامج الجتماعيــة
وزيـــادة معا ـــات ال ـــما    لرعايـــة الصـــحيةل  واخاـــة الوطنيـــة نـــامج مـــواد البنـــاءاملقدمـــة لر  وافزواحلـــ

 .الجتماعي
ارتفــــاع مســــتويات أنشــــاة العصــــابات وأعربــــت اململكــــة املتحــــدة عــــن اســــتمرار رلق ــــا إزاء  -39

القتــا  و ــجعت احلكومــة جــرائم األســلحة الناريــة و    يــا يف الــ املبلــن عن ــا واملشــاكا املرتباــة هبــا
اململكـة املتحـدة احلكومـة كمـا  ـجعت   .ستمرار يف توفا فر  عما وبـدائا وديـة للشـبابعلل ال
جبميـل  قـو   ضـما  متتـل األ ـخا  اوف اإلعارـةو  إجراءات العدالـة اجلنائيـة؛ إعادة الننر يفعلل 

 ملالروتوكـــول علـــل رـــدم املســـاواة مـــل غـــاهم مـــن األ ـــخا ؛ والتوريـــل علـــلو بشـــكا تـــام اإلنســـا  
لموســة علــل واُتــاا إجــراءات م ؛وتعزيــز ثقافــة التســامل تفاريــة  قــو  الافــا؛مل األوليــمل ليالختيــار 

 ــاء مجيــل أنــواع التمييــز  يــا يف الــ  التمييــز علــل أســا  نــوع اجلــن  والتمييــز ضــد إل الصــعيد احمللــي
 .املثليات واملثليمل ومزدوجي امليا اجلنسي وم ايرف اجلوية اجلنسانية

ومن ـــــا   وترســـــيخ ا لتعزيـــــز  قـــــو  اإلنســـــا  املتخـــــذةل نـــــت جيبـــــون بارتيـــــاط التـــــدابا و  -40
 .لحد من الفقرلاعتماد اس اتيجية باألخ  

واســ اتيجية   لتنميــة الجتماعيــة والق ــاء علــل الفقــررامج اوأعربــت إكــوادور عــن تقــديرها لــ -41
ديا تعريـف والقاصـرو يف رـانو  ال ـوء علـل تعـت . وسلا2017-2013 للف ة احلماية الجتماعية

لمعـــايا الدوليــة حلقـــو  اإلنســا   مـــن أجــا تـــوفا احلمايــة الكافيـــة ل  ـــخا  لاا وفقــالقصـــر   ر ــاء
 .سمل بالوصول إىل اإلن نتت ميةعلل إنشاء  بكة تعلي سنة. كما سلات ال وء 18 دو 
 اعــن أســف  توأعربــ . مواصــلة تعزيــز التعــاو  مــل اجملتمــل املــد إســتونيا البلــد علــلو ـجعت  -42
  التقــدم احملــرز يف تنفيــذ توصــيات ألمعنــم صــكوا  قــو  اإلنســا   و  البلــد مل ين ــم بعــد إىل  أل

احلكومــــة إىل نــــزع صــــفة اجلــــرم عــــن التشــــ ا   إســــتونيا ودعــــت .الســــتعراض الســــابق كــــا  متواضــــعاا 
 وطنيــةعامــة ودعــت احلكومــة إىل وضــل سياســة  .ةاملدنيــ وانملالتشــ ا يف القــخاصــة بأ كــام  وإدراج

 .تعزيز ننم لاية الافا املبذولة من أجااجل ود  وأثنت إستونيا علل للشكو  اجلنسانية.
 .سانت كيت  ونيف  علل تقدم تقريرها الوط  فرنسا  كرتو  -43
ور بـــت   حـــد مـــن الفقـــرا تبذلـــ  مـــن ج ـــود للســـانت كيـــت  ونـــيف  ملـــب  ـــادت جورجيـــاأو  -44
 .منل دراسيةينح م هبات و اء مكسسة التعليم الوط   املصممة ملساعدة الايب احملروممل ب نش
تحســمل  الــة  قــو  اإلنســا   ا تبذلــ  مــن ج ــود لســانت كيــت  ونــيف  ملــب  ــادت أملانيــاأو  -45
 .هيـاالتعلـيم وإعـادة الت  يف ال  اجل ود الرامية إىل احلد مـن الفقـر ودعـم األطفـال والشـباب يف وـايل يا

 .باخاوات املتخذة ملعاجلة هذه املس لة توأعربت عن رلق ا إزاء ارتفاع معدل جرائم القتا  ور ب
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علــــل ننــــام رومــــا األساســــي للمحكمــــة   اوأ ــــادت غانــــا بســــانت كيــــت  ونــــيف  لتصــــديق -46
ول نــت  .ننــام رومــا األساســيلعلــل التصــديق علــل تعــدييت كمبــال   ااجلنائيــة الدوليــة و ــجعت

ســانت كيــت  ونــيف  مل تصــد  بعــد علــل عــدد كبــا مــن املعاهــدات الدوليــة حلقــو  اإلنســا   أ  
 .الستعراض السابق املقدمة جلا يف هذا الصدد خيل توصياتال علل الرغم من

 .2017-2013للفــ ة ور بــت غواتيمــال باعتمــاد الســ اتيجية الوطنيــة للحمايــة الجتماعيــة  -47
أ  ينشـــ  املكتـــب دو  اإلرليمـــي ملفوضـــية  قـــو  اإلنســـا  بشـــ   أمهيـــة  رأفمـــل غواتيمـــال واتفقـــت 

للمبــادا املتعلقــة يركــز املكسســات الوطنيــة لتعزيــز ولايــة  مكسســة وطنيــة حلقــو  اإلنســا  وفقــاا  البلــد
شـــ   رـــوانمل بيف رلق ـــا إزاء عـــدم اعتمـــاد اليونســـكو  تو ـــاطر   . قـــو  اإلنســـا  )مبـــادا بـــاري 

غواتيمــال أمهيــة إنشــاء إطــار رــانو  ت وأبــرز جــرميتمل.  التشــ ا والقــذو تبــار  وإزاء اع ريــة اإلعــيم
 .توفا احلماية ليجفملخا  بوط  
 ال خم. الشاما و علل تقريرها الوط  سانت كيت  ونيف  هايو  كرت و  -48
عمليــــــة يف  ةســــــانت كيــــــت  ونــــــيف  املتواصــــــلملشــــــاركة  عربــــــت إندونيســــــيا عــــــن تقــــــديرهاوأ -49

العامـــة نوعيـــة الول نـــت أ  ســـانت كيـــت  ونـــيف  رـــد ركـــزت علـــل   .الـــدورف الشـــاماالســـتعراض 
وأعربـــت إندونيســـيا يف الورـــت احلـــد مـــن الفقـــر  الراميـــة إىل السياســـات  تدعمـــأ ـــا يـــاة  ـــعب ا و حل

قـو  اإلنسـا  ا املتعلقـة حبعن الرأف القائا بـ   مجيـل البلـدا  ينب ـي أ  تعيـد الننـر يف سياسـا نفس  
 الكتــاب األبــي، بشــ  إىل اعتمــاد اا وأ ــارت أي ــ .ء آليــات وطنيــة رويــة حلقــو  اإلنســا ب يــة إنشــا

 .التعليم والسياسة العامة
تصـــدف يف وـــال الخاـــوات إجيابيــة  ملـــا اُتذتـــ  مــنوأ ــادت أيرلنـــدا بســانت كيـــت  ونــيف   -50

 تو ثـ .يزوجـيشـما الغتصـاب ال أل  القـانو  ل  ـالقر أعربـت عـن اسـتمرارللعنف املنزيل  لكن ا 
وصــو ا؛  ل ــحايا العنــف املنــزيل مــىو وإنشــاء  الزوجــيجتــرم الغتصــاب علــل ســانت كيــت  ونــيف  
واُتــاا خاــوات ملموســة مــن  ؛اإلعــيم ريــة والتنصــي  علــل والتشــ ا  دطالقــ ونــزع صــفة اجلــرم عــن

  ــالقر عــن اســتمرار أيرلنــدا وأعربــت .ســتخدام الأجــا إل ــاء عقوبــة اإلعــدام وفــرض ورــف اختيــارف 
 . خا  بسبب ميل م اجلنسيالو يتعرض جلا أالعنف والتمييز التقارير الواردة بش   أفعال  إزاء
وأ ارت جامايكا إىل املبادرات املتخذة من أجا زيادة احلماية الجتماعية واحلـد مـن الفقـر   -51

 مرافــق خمتلاــة اجلنســملإىل إنشــاء اا وأ ــارت أي ــ وكبــار الســن.ولايـة الافــا  ومتكــمل املــرأة والشــباب 
أعربــت عــن مســتو  املــدار  البتدائيــة  و   وإدراج التعلــيم غــا املخــتل  علــل إلعــادة ت هيــا األ ــدا 

ننـام سـرطا  الثـدف يف عـيج  دراج  ـادت بـوأ .إىل معرفة الـدرو  املسـتفادة يف هـذا الصـدد تالع ا
 .الشرطة اتيا داخا رو ال حااخاصة املعنية بو دة ال نشاء بو   الرعاية الصحية الوط 

وأ ــارت إىل اعتمــاد  . ســمل مســتو  املعيشــة مــا  ــ التقــدم احملــرز فيبملــديف   ــادتوأ -52
وأعربـــت عـــن  .لقاـــاع التعلـــيماا قـــدم خمااـــتالتعلـــيم والسياســـة العامـــة  الـــو  الكتـــاب األبـــي، بشـــ  
وميســورة التكلفــة  وأ ــارت موثــو  في ــا  خــدمات صــحية مــن أجــا تقــدمتقــديرها للعمــا املتواصــا 
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و ـــجعت إضـــفاء الاـــابل  .األهـــداو اإل ائيـــة ل لفيـــة املتصـــلة بالصـــحة بلـــونيف  احملقـــق إىل النجـــاط
  ا.و ــديث  القائمــةواســتعراض القــوانمل رــوانمل مــن خــيل ســنة الر ــي علــل املســائا املتصــلة بالصــح

 .نسملوأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز يف  قيق املساواة بمل اجل
ور بـــت  .طـــي  خاـــة التعلـــيم والتـــدريب التقـــ  وامل ـــ إل عـــن تقـــديرهااملكســـي  وأعربـــت  -53

التنميــة وتــوفا التعلــيم  و ــجعت علــل مواصــلة يف وــايل تقــدم ال إل ــرازبتعــاو  البلــد مــل اليونيســيف 
 ور بــــت .هيفــــات وآليــــات  قــــو  اإلنســــا  لتشــــمااملمارســــة  تلــــ الــــ  التعــــاو  وتوســــيل ناــــا  

بـــدعم مـــن والـــ  الشـــباب  ففـــة ســـت دو الـــذف يببـــدء مشـــروع التوعيـــة حبقـــو  اإلنســـا   ســـي املك
 .رانو  العنف املنزيل ب رراركما ر بت  .اليونسكو

اجلبا األسود باملبادرات املتخذة  ل سيما فيمـا يتعلـق بالق ـاء علـل الفقـر  واحلمايـة ور ب  -54
بوسـائا اجل ود الرامية إىل مكافحـة العنـف املنـزيل  ول ظ  .ور اء األ دا   واخدمات الجتماعية

اعتمــاد تشــريعات مــن أجــا  ســمل لايــة  ــاد ب. وأ2014اعتمــاد رــانو  العنــف املنــزيل يف عــام  من ــا
  تنفيـذاا  2017-2013 للفـ ة علل تنفيذ اس اتيجية احلماية الجتماعية  جل البلدو  . قو  الافا

ول دو  التصــديق علــل الصــكوا األساســية حلقــو  اإلنســا   وطلــب معرفــة األســباب الــو  ــ .كــاميا 
 .توصيات يف هذا الصددبسانت كيت  ونيف   ربولعلل الرغم من 

تحســمل نوعيــة  يــاة لســانت كيــت  ونــيف   الــو اُتــذ اامل ــرب بارتيــاط املبــادرات ول ــظ  -55
 الجتماعيــــة؛ لحــــد مــــن الفقــــر واســــ اتيجية وطنيــــة للحمايــــةلاســــ اتيجية وضــــل  ــــعب ا مــــن خــــيل 

ــــة اات الصــــلة؛و  ومعاجلــــة الق ــــايا اجلنســــانية  ــــذ األ كــــام الق ــــائية واإلداري ــــة الشــــباب   تنفي ولاي
أ   يــر نــ  إامل ــرب  رــالو  .عــادة إدمــاج الشــباب املخــالفمل للقــانو إلســيما مــن خــيل بنــاء مركــز  ل

 .ملحوظاا  ثا تقدماا ميماية الافا حل الوط  الروتوكولتنفيذ 
لحمايــــــة لالوطنيــــــة  ســــــانت كيــــــت  ونــــــيف  علــــــل اعتمــــــاد الســــــ اتيجيةناميبيــــــا وهنــــــ ت  -56

ف ـــا املمارســـات   واعتمـــاد  ـــواج أل2017-2013للفـــ ة املتصـــا هبـــا الجتماعيـــة وخاـــة العمـــا 
تخـــذة اخاـــوات امل ناميبيـــا الطـــيع علـــلوطلبـــت  .مـــن  ـــدة الفقـــر الشـــاما التخفيفبـــ فيمـــا يتعلـــق

أ  عقوبـــة اإلعـــدام ول نـــت  .املتصـــلة بـــ  حلمايـــة الافـــا وخاـــة العمـــالتنفيـــذ الروتوكـــول الـــوط  
 .أف عمليات إعدامنفذ مل تية السنوات الست املاضخيل تزال موجودة يف كتب القانو  لكن  ل
الســـــتعراض الـــــدورف  رـــــد ربلـــــت  خـــــيل ســـــانت كيـــــت  ونـــــيف إىل أ   ت هولنـــــداأ ـــــار و  -57

مــــــن الروتوكــــــولت التصـــــديق علــــــل بروتوكـــــولمل  ات الداعيــــــة إىلتوصـــــيال  2011الشـــــاما يف عــــــام 
 للت كــــد مــــن توافق ــــا مــــلاســــتعراض التشــــريعات الوطنيــــة وإىل لتفاريــــة  قــــو  الافــــا   ةالختياريــــ

 ومل تعتمـــد .ولمل املعنيـــملالروتوكـــمل تصـــد  ســـانت كيـــت  ونـــيف  بعـــد علـــل ومـــل الـــ    .لتفاريـــةا
 .داملعقوبة اإلعاا ر ياا اختيارياا ورفبعد احلكومة 

لــــــرامج الجتماعيــــــة نتيجــــــة ا علــــــل  قــــــو  اإلنســــــا  األثــــــر اإلجيــــــايأكــــــدت نيكــــــاراغوا و  -58
وأضــافت أ   .اخاــة الوطنيــة للحمايــة الجتماعيــةي ــا والرتصــادية للتخفيــف مــن  ــدة الفقــر  يــا ف
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صـــ اة  اات الرتصــادات الللبلــدا   ةاألساســيمــن األهــداو اا فقــر مــا زال يشــكا هــدفالتصــدف لل
 تعزيــز الرتصــاد األخ ــر بــدييا  وــال بــ داء البلــد يف نيكــاراغوا اع فــتو  .الــدويل توجــ تتبــل ال ل الــو
 .تيسا النمو والتنمية املستدامةل

  وبالنجــاط برنــامج احلــد مــن الفقــر بف ــاوالتقــدم احملــرز املبذولــة ور بــت بــاراغواف بــاجل ود  -59
 املتعلــــقوأ ــــادت باعتمــــاد القــــانو   .الصــــحةعلقــــة باملتاألهــــداو اإل ائيــــة ل لفيــــة احملقــــق يف بلــــون 

علـــل إنشـــاء ننـــام ســـجا وطـــ  اا ال ـــوء أي ـــت وســـلا .املســـاواة يف األجـــر بـــمل الرجـــال والنســـاءب
املســــكولية ب املتعلــــقيف القــــانو   احلاصــــا إىل الت يــــا توأ ــــار  .والوفيــــات بتســــجيا الــــولداتيســــمل 
 .سنة 12سنوات إىل  8من ة اجلنائية املسكوليسن احلد األدىن لالذف يرفل   اجلنائية
 يف أ  اعـن ثقت ــ توأعربـ  وضــل ديو ـا ملعاجلت ـاوأثنـت الفلبـمل علـل ســانت كيـت  ونـيف   -60

و ـجعت الفلبـمل سـانت كيـت   .املاليـة  تنفيـذ إصـي ات يف سـيا   ا ـ ام  قـو   ـعب يواصا البلد
الــذين يعيشــو  يف  األ ــخا إجــراء مشــاورات  ــاملة  ل ســيما مــل  ضــرورةونــيف  علــل الننــر يف 

الفلبـــــمل . ونوالهـــــت لمبـــــادا التوجي يـــــة بشـــــ   الفقـــــر املـــــدرل و قـــــو  اإلنســـــا لاا وفقـــــفقـــــر مـــــدرل  
ـــة املتخـــذةبـــاخاوات  لعنـــف ل مـــن أجـــا التصـــدف لتحســـمل التعلـــيم والصـــحة  وإنشـــاء آليـــات رانوني

أل   االفلبــمل عــن أســف  ويف اختــام  أعربــت .  اإلنســا بق ــايا  قــو  وإاكــاء وعــي الشــباباملنــزيل 
ـــة بعـــ، التوصـــيات  ـــة األوىل مل تنفـــذ  ـــ  اع   يـــا فياملقبول   ـــا التوصـــيات الداعيـــة إىلخـــيل اجلول

 .التصديق علل الصكوا األساسية حلقو  اإلنسا 
  2014عــام لمشــروع رــانو  العنــف املنــزيل  تعــديابشــ    اجلاريــةور بــت الرت ــال باملنارشــة  -61
باعتبـــار الـــ  خـــيل اجلولـــة األوىل مـــن الســـتعراض الـــدورف الشـــاما   املقبولـــةتوصـــيات المـــل اا  ـــيامت

 .ف  الذف ل يزال مشكلة خااة ومتفشية يف البلدسر وسيلة ملعاجلة العنف األالتعديا 
يـــل مجثابتـــة يف التزام ـــا بتحســـمل نوعيـــة  يـــاة ئ ـــا ســـانت كيـــت  ونـــيف  لبقابوأ ـــادت روانـــدا  -62

الوطنيـة سـ اتيجية لتقدير أن   يف إطار ابول نت  .ل اجل الرتصادف واملايلتتسم بااملواطنمل  يف ف ة 
لتخفيــف مــن  ــدة الفقــر مــن أجــا لمبــادرات صــي ت   املتصــلة هبــا لحمايــة الجتماعيــة وخاــة العمــال

   .التنمية الرتصادية مسارمن الفعالية والكفاءة يف يزيد  دماج الفقراءحنو إضما  توجي  املوارد العامة 
 ـود   وجلميـل اجللتزام ـا ين ـاج عمـا بيجـمللانت كيت  ونيف  بسسانت لوسيا وأ ادت  -63

إنشــاء و ــدة ن ربيــا يف تنفيــذ اتفاريــة الق ــاء علــل مجيــل أ ــكال التمييــز ضــد املــرأة  مــ الــو بــذلت ا
وأرـــرت  .وســـوء املعاملـــة نـــزيلر ـــايا العنـــف امل ملعاجلـــةالشـــرطة  اتيا داخـــا رـــو ل ـــحامعنيـــة باخاصـــة 
اتفاريــة  قــو  الافــا يف التشــريعات إلدمـاج انت كيــت  ونــيف  و تبـذجلا ســلوســيا بــاجل ود الــ سـانت
ولـ  نشـاء وإعادة إ املتصلة ب  الروتوكول الوط  حلماية الافا وخاة العما   ومن ال  وضلاحمللية
مســ لة العنــف املنــزيل والعنــف اجلنســي ضــد النســاء أ  ســانت لوســيا ول نــت  ورعايــة الافــا.املراربــة 

 .علل الرغم من اجل ود الو تبذجلا احلكومة  يف اجملتمل اضرة زال تواألطفال ل 
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العديــد مــن األهــداو اإل ائيــة ل لفيــة   بلوغ ــاســانت كيــت  ونــيف  لبســااليو   ــادت وأ -64
ســـااليو  علـــل رضـــل. وأثنـــت معـــدلت وفيـــات األم ـــات وال خفـــ،العمـــر املتورـــل و  زيـــادةل ســـيما 

ســـااليو  عـــن  عربـــتوأفتيـــا . متكـــمل ال مـــا  ـــ يف راـــاع التعلـــيم  ل ســـيما في تاجل ـــود الـــو بـــذل
ـــة األوىل مـــن الســـتعراض  مل تنفـــذأل  ســـانت كيـــت  ونـــيف   ارلق ـــ التوصـــيات الـــو ربلت ـــا يف اجلول

التصــــديق علــــل املعاهــــدات األساســــية حلقــــو  اإلنســــا   و ــــجعت ســــانت   بشــــ  الــــدورف الشــــاما 
علـل اإلسـراع يف سـن و كيت  ونيف  علل وضل أطـر رانونيـة وطنيـة لتـوفا احلمايـة الدوليـة ليجفـمل  

 .مشروع رانو  العنف املنزيل
نت  سـالوأ ارت سلوفينيا إىل عـدد مـن التاـورات اإلجيابيـة الـو  ـدثت منـذ السـتعراض األول  -65

ـــادة  ســـمل نوعيـــة التعلـــيم  كيـــت  ونـــيف   مثـــا اعتمـــاد العديـــد مـــن السياســـات واخاـــ  الراميـــة إىل زي
. 2019-2009 ة العامــة للفــ ةالتعلــيم والسياســ الكتــاب األبــي، بشــ  وإمكانيــة احلصــول عليــ   مثــا 

 إاكـــاءو  املواجلـــ تعزيـــز التعلـــيم الشـــاما ملواصـــلةو ـــجعت ســـلوفينيا احلكومـــة علـــل اُتـــاا تـــدابا إضـــافية 
 .الوعي بش   التدريب يف وال الصحة

تحســـمل نوعيـــة  يـــاة بســـانت كيـــت  ونـــيف   تـــ اللتزام الـــذف أبدبـــجنـــوب أفريقيـــا ور بـــت  -66
  الـو تركـز علـل  قيـق رفـاه األسـرةالـرامج واملشـاريل الجتماعيـة  أداءمجيل املواطنمل عن طريق تعزيز 

دســتور ســانت كيــت  ونــيف  وأضــافت أ   .وتعزيــز  قــو  الافــا  تعمــيم مراعــاة املننــور اجلنســا و 
 األفــراد احلــق يف التمتــل حبمايــة  قــور م و ريــا م األساســية دو  متييــز علــل أســا  العــر مجيــل ميــنل 

علـــل أ  الـــ  حمكـــوم أو املـــوطن أو املولـــد أو اعراء السياســـية أو اللـــو  أو املعتقـــد أو نـــوع اجلـــن   
  .يا م وا  ام املصلحة العامةبا  ام  قو  اعخرين و ر 

صـعوبات الإصـي ات يف سـيا  إ ـاز  النامجـة عـنوسلات إسبانيا ال وء علـل التحـديات  -67
 والتكيالف املايل .رتصادية ال
بـالتزام سـانت كيـت  ونـيف  بالتصـديق علـل صـكوا دوليـة إضـافية اا وأ اطت سويسرا علمـ -68
رلق ـــا إزاء عـــدم تنفيـــذ  عـــن اســـتمرارسويســـرا  أعربـــتومـــل الـــ    .والمتثـــال جلـــا قـــو  اإلنســـا حل

  ا األول.التوصيات املقدمة إىل سانت كيت  ونيف  خيل استعراض
دد  ــ وتقــدير اعتمــاد الســ اتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر  الــبليشــو  - ول نــت تيمــور -69
تعزيــز التعلــيم التقــ  و  الجتماعيــة؛رئيســية  مثــا احلــد مــن املخــاطر وتعزيــز احلمايــة ال ائيــة اإلكــائز الر 

 البلـــدالتزام بـــليشـــو عـــن تقـــديرها  - وأعربـــت تيمـــور .األمـــا  الجتمـــاعيوتقويـــة  ـــبكات  وامل ـــ ؛
احملـرز يف وـال الصـحة  ل سـيما    والتقـدماملتعلـق باإلنفـا  علـل األطفـالالتشـريل سن رانو  بش   ب

بـدورها عـن ليشـو  - تيمـور أعربـتو . واألم ـات معـدلت وفيـات الرضـل تـد زيادة العمر املتورـل  و 
 .علياالسياسية الناصب املنساء يف العادل للتمثيا البش   بواع  رلق 

 .البشـــريةو التقنيـــة  املـــوارد ورلـــة يفريـــود ماليـــة ا يواج ـــ  البلـــد مـــن وأرـــرت ترينيـــداد وتوبـــاغو يـــ -70
  2011ما األول يف عــام الــدورف الشــا  امنــذ استعراضــربلــت   ســانت كيــت  ونــيف  أضــافت أ و 
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علـل ال تياجـات اخاصـة ل  ـخا  اا سياسـة أكثـر تركيـز  إىل وضـلالداعيـة توصية ترينيـداد وتوبـاغو 
  احلكومــة عــن ارتيا  ــا ألترينيــداد وتوبــاغو أعربــت ويف هــذا الصــدد   .وعلــل رعــايت م اوف اإلعارــة

 هــــــاعتمادلاأل ــــــخا  اوف اإلعارــــــة  وأثنــــــت علــــــل احلكومــــــة  التعــــــاو  مــــــلشــــــاورات و املبــــــدأت 
 .2017-2013 للف ة الجتماعية احلماية اس اتيجية

أ اطــت علمــاا  خــيل الســتعراض األول  رــد ســانت كيــت  ونــيف   ول نـت الــدا را أ  -71
العقوبــة  يــة إىل التصــديق علــل اتفاريــة مناه ــة التعــذيب وغــاه مــن ضــروب املعاملــة أوداعال ةبالتوصــي

تن ــم ســانت كيــت   أمــا رــوف يف أ أ  لــدي ا الــدا را وأضــافت   .القاســية أو اليإنســانية أو امل ينــة
ور بــت يشــاركة ســانت كيــت   دولــة. 158البــالن عــددها  ونــيف  إىل الــدول األطــراو يف التفاريــة

تاريكا  وأعربـــت كوســـيف   مبـــادرة اتفاريـــة مناه ـــة التعـــذيبالـــو ننمت ـــا ونـــيف  يف احللقـــة الدراســـية 
 .هذه املس لةيف اا سانت كيت  ونيف  يف امل ي ردميفيد ال  يف أ    اعن أمل
يف ملـــا تبذلـــ  مـــن ج ـــود ســـانت كيـــت  ونـــيف  علـــل وأثنـــت الوليـــات املتحـــدة األمريكيـــة  -72

  صــــحة يف هــــذا اجملــــالبــــرامج ال مــــن خــــيل زيــــادةمكافحــــة فــــاو  نقــــ  املناعــــة البشــــريةأاإليدز  
مـــن  نســـاءال متكـــملو ـــجعت احلكومـــة علـــل ضـــما   .إدارة الشـــكو  اجلنســـانية تكديـــ ف العمـــا الـــذو 

جتـرم اسـتمرار وأعربـت عـن القلـق إزاء  .أو متابعت ـا يف احملـاكم علل حنو آمن ومعقـول تقدم  كاو 
 .تفـــارم التمييـــز اجملتمعـــيبـــال مل  ممـــا يـــكدف إىل  أ ـــخا بـــمل  ة املثليـــة بال اضـــياجلنســـي عيرـــاتال

وارتفـاع  ة وال تجـاز لفـ ات طويلـة ربـا احملاكمـ  إ ا ل تزال رلقة إزاء سـوء أ ـوال السـجو ورالت 
 .معدل جرائم القتا

اتفاريــة البلــدا  األمريكيــة  وتنفيــذعلــل اجل ــود الراميــة إىل توريــل وســلات أوروغــواف ال ــوء  -73
نل احلقــو  املدنيــة املعنيــة يــمريكيــة   واتفاريــة البلــدا  األملنــل العنــف ضــد املــرأة واملعاربــة والق ــاء عليــ 

و ـــجعت ســـانت كيـــت   .نل احلقـــو  السياســـية للمـــرأةاملعنيـــة يـــواتفاريـــة البلـــدا  األمريكيـــة   للمـــرأة
ونــيف  علــل م ــاعفة ج ودهــا املتعلقــة باملســاواة بــمل اجلنســمل  ل ســيما مــن خــيل اعتمــاد سياســة 

 .وطنية للمساواة بمل اجلنسمل
األســـرة   الراميـــة إىل ضـــما  رفـــاهســـانت كيـــت  ونـــيف  للرامج الجتماعيـــة ور بـــت اجلزائـــر بـــا -74
واملشـــاركة الكاملـــة والفعالـــة يف التنميـــة الوطنيـــة  وتعزيـــز  قـــو  الافـــا و ســـمل   املســـاواة بـــمل اجلنســـملو 

وســــيلة لتيســــا النمــــو والتنميــــة باعتبــــاره و ــــجعت اجلزائــــر مبــــادرات الرتصــــاد األخ ــــر  .نوعيــــة احليــــاة
 2017-2013ة للفـ   املتصـلة هبـا لحمايـة الجتماعيـة وخاـة العمـالسـ اتيجية الوطنيـة لمة  وااملسـتدا
 .احلد من الفقر من أجا

 قــو  اإلنسـا  منـذ الســتعراض الـدورف الشــاما يف وـال ور بـت األرجنتـمل بالتقــدم احملـرز  -75
ف ذ  الـــــ2013يف عـــــام  و اســـــوب حممـــــول لكـــــا طفـــــاوبرنـــــامج  إطـــــي   ول ســـــيما للبلـــــد األول
ـــــب  7 000 مـــــنل  هنـــــاا  ـــــديات مـــــا زال يتعـــــمل واكـــــرت أ  .احلاســـــوب إمكانيـــــة اســـــتخدامطال
   .ال  صدف جلا علل الرغم منالت
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 مــن أجــا مواصــلةســانت كيــت  ونــيف  الــو اُتــذ ا أرمينيــا عــن تقــديرها للتــدابا أعربــت و  -76
لتقــدم احملــرز يف تعزيــز احلــق يف الصــحة  إىل جانــب ل  و إليــ   ســمل نوعيــة التعلــيم وإمكانيــة الوصــول
ــــة للفــــ ة  ــــة الجتماعي ــــو 2017-2013اســــ اتيجية احلماي لففــــات عــــدد مــــن ااألولويــــة ل تعاــــي  ال

أ ـــارت أرمينيـــا و  .مبـــادرات احلمايـــة الجتماعيـــة  يـــا يف الـــ  األ ـــخا  اوف اإلعارـــة يفال ـــعيفة 
دوليـة أساسـية حلقـو  اإلنسـا  منـذ اهـدات ومعإىل أ  سانت كي  ونيف  مل تصـد  علـل صـكوا 

 .األول  ااستعراض
دعم ســانت كيــت  ونــيف  رــرارات مننمــة الــدول األمريكيــة بشــ   امليــا بــور بــت أســ اليا  -77

العيرـــات اجلنســـية إزاء جتـــرم  عــن اســـتمرار رلق ـــاأســـ اليا أعربـــت و  .اجلنســي واملســـاواة بـــمل اجلنســـمل
ــــة ــــوبال اضــــي بــــمل الرجــــال   املثلي إزاء ســــنوات  و  عشــــريعارــــب علي ــــا بالســــجن ملــــدة تصــــا إىل  ال

كمـا أعربـت أســ اليا  . اجلـننــوع التمييـز علــل أسـا  امليـا اجلنسـي أو  تشـريعات  نـرالفتقـار إىل 
 عـدم فـرض  رغـم فيـ  تنفيـذ  كـم اإلعـدام ما زال ينتنرعلل األرا اا وا داا فرد هناا  ألعن رلق ا 

 .2008عقوبة اإلعدام منذ عام 
   2015وهنـــ ت جـــزر الب امـــا ســـانت كيـــت  ونـــيف  علـــل إجـــراء انتخابـــات عامـــة يف عـــام  -78

 الــذف تتبعــ لــن ج . وأعربــت جـزر الب امــا عــن ارتيا  ــا لعمليــة التصــويت كمـا هن  ــا بــاألخ  علــل
تنفيــذ سياســات  عــن طريـقلت لـب علــل التحــديات املاليـة  ل ســيما مــن أجــا اسـانت كيــت  ونـيف  

ور بـت جـزر الب امـا . واحلـد مـن الفقـر و سـمل مسـتويات املعيشـة املاـردنمـو الإىل تعزيـز ترمـي مالية 
 .اجملرممل الشبابخا  بب نشاء مرفق لرعاية األ دا  اا أي 
البلـــدا   يف  األزمـــة الرتصـــادية واملاليـــة العامليـــة أثـــرت إورالـــت مج وريـــة فنـــزويي البوليفاريـــة  -79

لمتثــال للتوصــيات ا مــن أجــااا ج ــودبــذلت  مــل الــ    ونــيف  كومــة ســانت كيــت    إو الناميــة 
علـل تعزيـز مبـادرات هامـة  سـلات ال ـوءو . الـدورف الشـاما  ااستعراضـ  مـناألوىل ةولاجليف املقبولة 

 .تركــــز علـــــل رفــــاه األســـــرة اجتماعيـــــةيف وــــال  قـــــو  اإلنســــا   وتنفيـــــذ خاــــ  وبـــــرامج ومشــــاريل 
مج وريــة  وأبــدت .العامــة ااملننــور اجلنســا  يف سياســا ســانت كيــت  ونــيف  أدرجــت ل نــت أ  و 

 .التعليم والصحة والعما الذف  قق يف والت نفنزويي البوليفارية ارتيا  ا للتحس
اختاميــة  عــن تقــديره جلميــل التوصــيات    يف مي ناتــ ســانت كيــت  ونــيف وأعــرب وفــد  -80

مجيــل  علــلالورــت  هــذاســتايل التعليــق يف ي ل خــيل جلســة التحــاور. ورــال إنــ والتعليقــات املقدمــة 
 .بع، اجملالت إبراز يود لكن جلسة التحاور  يف  املقدمةالتوصيات والتعليقات 

بلــن بــ   ي إنــ  ســعيد  رــال الوفــد للشــكو  اجلنســانية وطنيــة عامــةسياســة ففيمــا  ــ  وضــل  -81
الصــــــحة واخــــــدمات  إدارة الشــــــكو  اجلنســــــانية يف وزارةيف هــــــذا الصــــــدد مــــــل مشــــــاورات  عــــــن بــــــدء
 2016حبلــول عــام   ومــن املنتنــر النت ــاء التنميــة اجملتمعيــة والثقافــة والشــكو  اجلنســانيةو  الجتماعيــة
   تامة للشكو  اجلنسانية. سياسة من وضل
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هبــــذا الشــــ    اســــ اتيجية  لوضــــلاا أفــــاد الوفــــد بــــ    ـــة توج ــــ ويف وـــال عنــــف العصــــابات  -82
ـــةضـــاو أنـــ  ســـعيد بـــاإلبين بـــ   وأ التنميـــة اجملتمعيـــة والثقافـــة و  وزارة الصـــحة واخـــدمات الجتماعي

تتوفر  يف إطار مسـاعي ا ملنـل اجلـرائم العنيفـة  علـل مـوظفمل مـدربمل علـل العـيج  والشكو  اجلنسانية
عــــن ســــروره بــــاإلبين عــــن تنفيــــذ احلكومــــة برنــــاومل اا املتعلــــق ب ــــب  العدوانيــــة. وأعــــرب الوفــــد أي ــــ

تشــ يا النــا  برنــامج  ابالعصــابات  ومهــمتصــلة األ ــخا  ال ــالعمل يف أنشــاة  رئيســيمل يســت دفا 
املسـاعدة  تلقـي مزيـد مـنالوفـد أنـ  مسـتعد لأوضـل و  .املشاريلإرامة التدريب علل امل ارات و برنامج و 

 .من أف هيفة دولية من    ا أ  تساعد احلكومة يف هذا اجملال
 تعاهــدات وأوضــحاملدم التقــارير إىل هيفــات يف تقــ بت خرهــا أرــرت ســانت كيــت  ونــيف و  -83

إىل وجــــود  ــــديات تقنيــــة ورانونيــــة يف احلصــــول علــــل بيانــــات دريقــــة ويف  باألســــا أ  الــــ  يعــــز  
أعربــت و  .هــذه التقــارير يف وــال إعــدادنقــ  القــدرات إىل الورــت املناســب مــن الكيانــات الوطنيــة  و 

 قـــــو  اإلنســـــا  وأف هيفـــــة دوليـــــة ســـــانت كيـــــت  ونـــــيف  عـــــن اســـــتعدادها للتعـــــاو  مـــــل مفوضـــــية 
 .إرليمية أخر  ميكن أ  تساعد البلد يف هذا املسعل أو
اإلجــراءات  يف إطــار دعوة مكلفــمل بوليــاتاملتعلقــة بــالتوصــية باا  ــاف علمــورــال الوفــد إنــ  أ -84

 .بشكا إجياي في ا تننرس  سانت كيت  ونيف  إ  و إىل زيارة البلد اخاصة
أ  التوصــيات املتعلقــة ب نشــاء  التشــديد علــل ساســيف  أ  مــن األســانت كيــت  ونــيورأت  -85

مـــن أمهيـــة إنشـــاء آليـــة وطنيـــة وأ ـــا تعـــي   تـــذهب أدراج الريـــاطمكسســـات وطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا  مل 
  إالوفــد  رــالو  .  يــا يف الــ  اجملتمــل املــد اجل ــات صــا بة املصــلحةوموعــات  هــذا القبيــا ت ــم

بالــــب  مــــن استعراضــــ ا الثانيــــة ولــــةالتزام ــــا مبا ــــرة بعــــد اجل ة يفثابتــــســــانت كيــــت  ونــــيف  ظلــــت 
ــــة مــــن مفوضــــية  قــــو  اإلنســــا   ــــوع مــــنحقــــق لتلاملســــاعدة التقني ــــة الوطنيــــة  ن ــــذف ســــيكو اعلي  ال

دو معاجلـــة الشـــواغا املتعلقـــة   والـــ  هبـــمـــن نوع ـــاالفريـــدة و   ـــا اخاصـــةظروفبالنســـبة إىل األنســـب 
 وتقدم التقارير. التوصيات وتنفيذهامتابعة و   فاءةزيد من الفعالية والكحبقو  اإلنسا  ي

ممثـــا ســـانت  وجـــ  لقـــدرات ننمت ـــا مفوضـــية  قـــو  اإلنســـا   ابنـــاء ل أثنـــاء فعاليـــة إرليميـــةو  -86
إلجــــراء  ــــوار وتشــــاور علــــل املســــتو  كيــــت  ونــــيف  دعــــوة إىل مكتــــب األمــــم املتحــــدة اإلرليمــــي 

لننـــر يف ل  البلـــد اســـتعراض جلولـــة الثانيـــة مـــنمبا ـــرة بعـــد ا   ـــروريةمـــل مجيـــل األطـــراو الالـــداخلي 
 .نشاء هذه املكسسةإلاخيارات املتا ة 

املن ــــاج األساســــي للتثقيــــف بشــــ   لــــا املراهقــــات  اعتمــــدت وزارة التعلــــيم وفيمــــا  ــــ   -87
وتتنـــاول و ـــدة مواضـــيعية مـــن  .بـــدعم مـــن اليونيســـيفو نـــي الصـــحة واحليـــاة األســـرية يف املـــدار   

للتيميــذ بف ــم احليــاة اجلنســية   يــ  تســملاجلنســية والصــحة اجلنســية  احليــاة ع هــذه الوثيقــة موضــو 
ومــن املتورــل أ  يــكدف ف ــم هــذا املوضــوع  .اا بشــر مــن خــيل التعبــا الشــاما عــن مكنــو م باعتبــارهم 

 الشديد األمهية إىل منل أف متييز ضد األ خا  علل أسا  ميل م اجلنسي أو هويت م اجلنسانية.
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ت اإل ائيــة لصــ ار الســن  تياجــالالبيــة ســعل إىل تيف ذإىل الرنــامج الــاا أي ــوفــد وأ ــار ال -88
مـــن الرعايـــة اجليـــدة  يســـتفيد األطفـــال  ج  وبف ـــا الـــ  الرنـــامرمـــا احلظـــروو الـــذين يعيشـــو  يف 

تعلـــيم مـــا ربـــا ال ســـمل األداء يف    ومـــن مو ســـمل الصـــحة والت ذيـــة  وتاـــوير امل ـــارات األساســـية
 .ياملستقبل والتعليماملدرسي 

أكـد الوفـد مـن جديـد أنـ  ل يعـ ض   وفيما يتعلق بالتصديق علـل صـكوا  قـو  اإلنسـا  -89
البلــــد يف القيــــام   ــــاواج يميــــل التحــــديات الــــو اجلف ــــم يأ   يف   ي مــــاعلــــل التصــــديق علي ــــا  لكنــــ

وســـيتعمل   اتفاريـــات يف القـــانو  احمللـــي إدمـــاجويف بعـــ، احلـــالت  ســـيكو  مـــن ال ـــرورف  .بـــذل 
التزامــــات احلكومــــة هــــو  أ ــــدأ  وضــــل الوفــــد وأ الدســــتورية. بعــــ، الت يــــاات واإلصــــي اتإجــــراء 
عديــدة مكرســة يف اا . لكنــ  رــال إ  هنــاا أ كامــجملــالت الــو تتالــب إصــي ات دســتوريةمعاجلــة ا

ييت   التعــدإتلــ  املتعلقــة بــاحلقو  واحلريــات األساســية  و   ــادســتور ســانت كيــت  ونــيف   يــا في
 .استفتاءاتإجراء و   برملانية ةأغلبيو إجراءات خاصة   ستتالب والت ياات

 . توصياتعلل أعرب الوفد عن  كره للفريق العاما و  -90
  

 **توصياتالستنتاجات وأأو اال -ثانياا  

 
 :أدناه بتأييد سانت كيتس ونيفس والواردةجلسة التحاور تحظى التوصيات المقّدمة أثناء  -91

التصديق على البروتوكول االختياري التفاقيةة حقةوق اللفةل بشةأن اكةترا   91-1
األطفةةال  ةةي المنا عةةات المسةةلحةت والبروتوكةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق اللفةةل بشةةأن 

 )إستونيا(؛ بيع األطفال واستغالل األطفال  ي البغاء و ي المواد اإلباحية
الةةةدوري  هاسةةةانت كيةةةتس ونةةةيفس خةةةالل استعراضةةة تهةةةاتوصةةةية قبلتنفيةةة   91-2

التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق اللفل بشةأن  بشأنالشامل السابق 
حقةةةوق  اكةةةترا  األطفةةةال  ةةةي المنا عةةةات المسةةةلحةت والبروتوكةةةول االختيةةةاري التفاقيةةةة

 )ألمانيا(؛ بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال  ي البغاء و ي المواد اإلباحية اللفل
التفاقيةةةةة حقةةةةوق  ةاالختياريةةةة تعلةةةةى البروتوكةةةةواللتصةةةةديق النظةةةةر  ةةةةي ا 91-3

 )غانا(؛ اللفل
الصةةةةاو  الدوليةةةةة لحقةةةةةوق  غير ةةةةا مةةةةنالتصةةةةديق علةةةةى المعا ةةةةدات و  91-4

البروتوكةةةةةول بعةةةةدت ال سةةةةةيما  سسةةةةةانت كيةةةةتس ونةةةةةيف لةةةةض تنلةةةةةض إليهةةةةااإلنسةةةةان التةةةةةي 
االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق اللفةةل بشةةأن بيةةع األطفةةال واسةةتغالل األطفةةال  ةةي البغةةاء 

 )المغرب(؛ و ي المواد اإلباحية

 
 

 رر الستنتاجات والتوصيات.  ُ مل ** 
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البروتوكةةةةول االختيةةةةاري التفاقيةةةةة حقةةةةوق اللفةةةةل بشةةةةأن التصةةةةديق علةةةةى  91-5
يةةةة حقةةةوق اكةةةترا  األطفةةةال  ةةةي المنا عةةةات المسةةةلحةت والبروتوكةةةول االختيةةةاري التفاق

ت  ةةي اللفةةل بشةةأن بيةةع األطفةةال واسةةتغالل األطفةةال  ةةي البغةةاء و ةةي المةةواد اإلباحيةةة
 أقرب وقت ممان ) ولندا(؛

التصةةديق دون إبلةةةاء علةةى البروتوكةةةول االختيةةةاري التفاقيةةة حقةةةوق اللفةةةل  91-6
بشأن اكترا  األطفةال  ةي المنا عةات المسةلحةت والبروتوكةول االختيةاري التفاقيةة حقةوق 

 )سويسرا(؛ اللفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال  ي البغاء و ي المواد اإلباحية
البروتوكةةةةول االختيةةةةاري التفاقيةةةةة حقةةةةوق اللفةةةةل بشةةةةأن التصةةةةديق علةةةةى  91-7

اكةةةترا  األطفةةةال  ةةةي المنا عةةةات المسةةةلحةت والبروتوكةةةول االختيةةةاري التفاقيةةةة حقةةةوق 
  ةةةةي البغةةةةاء و ةةةةي المةةةةواد اإلباحيةةةةةاللفةةةةل بشةةةةأن بيةةةةع األطفةةةةال واسةةةةتغالل األطفةةةةال 

 )أوروغواي(؛
البروتوكةةةةول االختيةةةةاري التفاقيةةةةة حقةةةةوق اللفةةةةل بشةةةةأن التصةةةةديق علةةةةى  91-8

 )الجزائر(؛ اكترا  األطفال  ي المنا عات المسلحة
التوقيةةع علةةى اتفاقيةةة حقةةوق األكةةعاق ،وي اإلعاقةةةت ومراجعةةة قواعةةد  91-9

 إلى المباني العامة )المملاة المتحدة(؛كعاق ،وي اإلعاقة البناء لتسهيل دخول األ
 (؛غاناالنظر  ي التصديق على اتفاقية حقوق األكعاق ،وي اإلعاقة ) 91-10
كفالةةةةة اإلدمةةةةا  الاامةةةةل ألحاةةةةال اتفاقيةةةةة حقةةةةوق اللفةةةةل  ةةةةي اإلطةةةةار  91-11

 القانوني الوطني )البرتغال(؛
 التمةةةةا  مةةةةع مفوضةةةةية حقةةةةوق اإلنسةةةةان مةةةةن أجةةةةل عةةةةن كثةةةةب العمةةةةل 91-12
لهيئةةةةات معا ةةةةدات األمةةةةض هةةةةد بهةةةةا اللتزامةةةةات المتعاب  يمةةةةا يعةةةة  الو ةةةةاءسةةةةاعدة الم

  ي إطار االستعراض الدوري الشامل )جورجيا(؛مقدمة المتحدة وتنفي  التوصيات ال
طلةةب المسةةاعدة التقنيةةة مةةن وكةةاالت األمةةض المتحةةدة المعنيةةة مةةن أجةةل  91-13

 وتوباغو(؛ الو اء بالتزاماتها  ي مجال حقوق اإلنسان )ترينيداد
توصةةةيات تنفيةةة  المجتمةةةع المةةةدني  ةةةي متابعةةةة  التعةةةاون عةةةن كثةةةب مةةةع 91-14

 مجلس حقوق اإلنسان )ترينيداد وتوباغو(؛
لمتابعةةة تنفيةة  التوصةةيات المقدمةةة  ةةي إطةةار االسةةتعراض إنشةةاء يليةةات  91-15

  يئات المعا دات )كولومبيا(؛توصيات الدوري الشامل و 
لتوصةةةيات الدوليةةةة تنفيةةة  اظةةةال وطنةةةي لمتابعةةةة ل إماانيةةةة إنشةةةاء نتحليةةة 91-16

 )باراغواي(؛
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 معا دات وتقديض التقارير المتأخرة )باراغواي(؛التعزيز التعاون مع  يئات  91-17
المعنيةة  جنةةاللإلةى  هاتقةديمالتي  ات موعةد جميع التقارير وتقديض إعداد  91-18
ولجنةةةة القلةةةاء علةةةى التمييةةةز  تلجنةةةة حقةةةوق اللفةةةلو القلةةةاء علةةةى التمييةةةز ضةةةد المةةةرأةت ب

 بمساعدة مفوضية حقوق اإلنسانت إ،ا اقتلى األمر )سيراليون(؛ت و،لك العنصري
 اعتماد تدابير تشريعية بشأن المساواة بين الجنسين )كوستارياا(؛ 91-19
قةةةانون المسةةةاواة  ةةةي األجةةةر مةةةن أجةةةل ضةةةمان مواصةةةلة التنفيةةة  التةةةال ل 91-20

 والنساء )كوبا(؛ المساواة  ي األجر بين الرجال
لصةةال  ية والموضةةوعية رسةةمتعزيةةز جهود ةةا الراميةةة إلةةى كفالةةة المسةةاواة ال 91-21
 بجميع أكااله )إكوادور(؛ الجنسالقائض على نوع لمرأةت باإلضا ة إلى ماا حة العنف ا

تحليةةةل الت و يةةةادة القةةةدرة علةةةى للشةةة ون الجنسةةةانية سةةةن سياسةةةة وطنيةةةة 91-22
عمليةةة ق يتنسةةالحاوميةةة التةةي تتةةولى الةةو ارات واإلدارات والوكةةاالت داخةةل  انيالجنسةة

 وضع السياسات )ملديف(؛
ليةةةةةت تعزيةةةز المسةةةاواة بةةةةين الجنسةةةين  ةةةةي القةةةانون و ةةةةي الممارسةةةة العم 91-23
 )الماسيك(؛ إ،كاء الوعي العالسيما من خالل التثقيف و  ال
  حقةةةوق المةةةرأة الجنسةةةانية التةةةي تعةةةز للشةةة ون  تها الوطنيةةةةسياسةةة دعيضتةةة 91-24

 ومشاركتها  ي تنمية المجتمع )نيااراغوا(؛
تحليةةل وتعزيةةز القةةدرة علةةى ال الجنسةةانيةللشةة ون  ة وطنيةةةسياسةة اعتمةةاد 91-25

عمليةةة ق يتنسةةالحاوميةةة التةةي تتةةولى الةةو ارات واإلدارات والوكةةاالت داخةةل  انيالجنسةة
 )رواندا(؛ وضع السياسات

حظةةر التحةةرج الجنسةةي  ةةي ماةةان  ليشةةملتعةديل قةةانون حمايةةة العمالةةة  91-26
 العمل )كندا(؛

ولصةةةال  ت أحوالهةةةاتحسةةةين  مةةةن أجةةةللسةةةجون صةةةال  ا يةةةادة المةةةوارد ل 91-27
لصةال  تنمية التعصصات  ةي مجةال اللةب الشةرعي وجمةع األدلةةت و  من أجللشرطة ا
 إجراءات المحاكمة )الواليات المتحدة(؛ من أجل تسريع وتيرةلنيابة العامة ا

التةةةةدابير والعلةةةةة الراميةةةةة إلةةةةى القلةةةةاء علةةةةى العنةةةةف  اصةةةةلة تمتةةةةينمو  91-28
 منع   ه اآل ة )كيلي(؛لالمنزليت بما  ي ،لك تعزيز برامج التوعية العنف الجنسي و 

المنزلةةةيت العنةةةف ي و سةةةر الراميةةةة إلةةةى ماا حةةةة العنةةةف األ تعزيةةةز التةةةدابير 91-29
 لللحايا )كولومبيا(؛ الدعض الال لتو ير الوصول إلى العدالة و  إماانية سيما ال
 اعتماد تدابير ترمي إلى ماا حة العنف المنزلي ) رنسا(؛ 91-30
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أ عةةةال  المشةةةتبه  ةةةي ارتاةةةابهض الحقةةةةم ماةةةن مةةةنسةةةن القةةةانون الةةة ي ي 91-31
 العنف المنزلي والعنف الجنسي ) ايتي(؛

الراميةةةةةة إلةةةةةى  هةةةةةابرامج اكةةةةةتمال مةةةةةنتحقةةةةق إدارة الشةةةةة ون الجنسةةةةةانية  91-32
العنةف المرتاةب ضةد  لماا حةةتةدابير  علةىالمنزلي والعنف الجنسي  نفماا حة الع
 )جاماياا(؛ فتيانالرجال وال

ي وتةةةةو ير منزلةةةةاميةةةةة إلةةةةى القلةةةةاء علةةةةى العنةةةةف المواصةةةةلة الجهةةةةود الر  91-33
 لنساء واألطفال )الماسيك(؛لالحماية ضمانات 

ال سةةةيما يةةةةت منزلصةةةلة بحمايةةةة المةةةرأة  ةةةي الحيةةةاة المتتعزيةةةز األحاةةةال ال 91-34
 و يرمواصلة تنظيض حمالت التوعية بشأن العنةف الجنسةي والعنةف داخةل األسةرةت وتةب

 النحو األمثل )المغرب(؛لللحايا على الرعاية 
الال مةةة  ي مةةن خةةالل إدرا  األحاةةالجةةالزو معالجةةة مسةةألة االغتصةةاب  91-35

  ي القانون المحلي )البرتغال(؛
 بشةأنمواصلة التزامها بالعمل داخل منظمةة دول كةرق البحةر الاةاريبي  91-36

المنظمةةةةة المتعلةةةةق باإلصةةةةالا القةةةةانوني والقلةةةةائي   ةةةة همشةةةةروع  مةةةةن قبيةةةةل مبةةةةادرات
 )سانت لوسيا(؛ لقانون األسرة والعنف المنزلي

مواصةةلة العمةةل  ةةي إطةةار عةةدد أكبةةر مةةن الةةدول األعلةةاء  ةةي الجماعةةة  91-37
العنةةةةف إقليميةةةةة لماا حةةةةة العنةةةةف المنزلةةةةي و جيات اسةةةةتراتي بهةةةةدع وضةةةةعالااريبيةةةةة 

 الجنسي ضد النساء واألطفال )سانت لوسيا(؛
الةةةةوعي بشةةةةأن العنةةةةف ضةةةةد النسةةةةاء  إ،كةةةةاءتعزيةةةةز الجهةةةةود الراميةةةةة إلةةةةى  91-38

 واألطفال )الواليات المتحدة(؛
ه و،لةك بالتأكةد مةةن حقوقةةإعمةال و حمايةةة اللفةل بشةأن  العمةل مواصةلة 91-39

لاةي يتسةنى اإلعةالن  أساسةية و ياكةلات قةدر بما يلةزل مةن  سانت كيتس ونيفستمتع 
بموجةةب اتفاقيةةة حقةةوق  هةةابالتزامات ةالمتعلقةة اتالتشةةريع ةةي أقةةرب وقةةت مماةةن عةةن 

 )كندا(؛ وتنفي  تلك التشريعات تمسبقاا  البرلمان أقر اي تاللفلت ال
ة االحتجةا  دون  تةر  لتقلةي  إجراءات العدالةة الجنائيةة إعادة النظر  ي 91-40

 ةةي  وا يةةة بةةالغرض اسةةتماع جلسةةاتب محاكمةةةت واالستعاضةةة عةةن التحقيقةةات األوليةةة
 المحامة العليا )المملاة المتحدة(؛

علةةى سةةر أربةةاب األ تسةةهيل حصةةولتعزيةةز العلةةة الراميةةة إلةةى  مواصةةلة 91-41
 )جمهورية  نزويال البوليفارية(؛  رق عمل
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شةةةباة األمةةةان االجتمةةةاعي مةةةن المتعلقةةةة بتنفيةةة  االسةةةتراتيجية الوطنيةةةة  91-42
العةةي   حتةةى يتسةةنى لهةةضت بشةةال  عةةال جتماعيةةة للمةةواطنينالأجةةل تقةةديض العةةدمات ا

 كوبا(؛)بارامة 
لتنميةةةةةةةة لتنفيةةةةةةة  خلةةةةةةةة وبةةةةةةةرامج  المةةةةةةةراد منهةةةةةةةاالمبةةةةةةةادرات  مواصةةةةةةةلة 91-43

رعايةةة اللفولةةة المباةةةرة  ةةي مجةةالي الصةةةحة تلةةةك المعصصةةة ل هةةااالجتماعيةةةت بمةةا  ي
 للتغلب على الفقر والفقر المدقع )إكوادور(؛ وسائل ت باعتبار اليضوالتع
إماانيةةة  يةةادة  التةةي وضةةعت مةةن أجةةلالناجحةةة  هاسياسةةاتتعزيةةز  مواصةةلة 91-44

السةةان  وتةةدعيضالنسةةاء واألطفةةالت لفائةةدة ال سةةيما الحصةةول علةةى التعلةةيض والصةةحةت 
 )جمهورية  نزويال البوليفارية(؛عو ة ألسر المفائدة ال

 (؛جيبوتيلفقر والفقر المدقع )تقلي  معدالت ا مواصلة 91-45
المتعةةةددة األطةةةراع واإلقليميةةةة والثنائيةةةةة  العمةةةل مةةةع الجهةةةةاتمواصةةةلة  91-46
تنفية  بةرامج التعفيةف مةن  الال مةة مةن أجةلتعزيةز القةدرات والمةوارد ياة لها بغيةة الشر 

 حقوق اإلنسان )الفلبين(؛ ي مجال الو اء بالتزاماتها الدولية و   عاالا اا تنفي  حدة الفقر
ماا حةةة الفقةةر مجةةال االجتماعيةةة الناجحةةة  ةةي  هةةابرامجتعزيةةز  مواصةةلة 91-47

 )جمهورية  نزويال البوليفارية(؛
 )ملديف(؛بشأن الصحة رسمية وضع سياسة  91-48
منةةع حمةةل المرا قةةات الال مةةة لتةةدابير الالجهةةود واتعةةا، بةة ل ة مواصةةل 91-49

 )كولومبيا(؛
 علةةةىالجميةةةع  تحسةةةين إماانيةةةة حصةةةولجهود ةةةا الراميةةةة إلةةةى تاثيةةةف  91-50

 )إندونيسيا(؛ل لك التعليضت بوسائل منها تعصي  ما يافي من الموارد 
التعلةةةةيض الشةةةةاملت مةةةةن أجةةةةل تعزيةةةةز  لةةةةويراتعةةةةا، إجةةةةراءات تاميليةةةةة لت 91-51

 جوانبه )ملديف(؛ جامع باا ةالتعليض ال
لتةةدريب بةةرامج ل التةةي ينبغةةي أن تشةةملةت تعزيةةز بةةرامج التةةدريب التعليميةة 91-52

تيسةةةير انتقةةةال العمةةةال إلةةةى مجةةةاالت مةةةن أجةةةل  ةمصةةةمم ينوالمهنيةةة ينوالتعلةةةيض التقنيةةة
 ؛)سلو ينيا( النشاط االقتصادي منجديدة 

الجهةةةود المب ولةةةة مةةةن أجةةةل تعزيةةةز وحمايةةةة حقةةةوق األكةةةعاق تاثيةةةف  91-53
 )كولومبيا(؛ ،وي اإلعاقة

 الجهةةات صةةاحبةالمشةةاورات والحةةوار مةةع الجمهةةور ومعتلةةف  ةمواصةةل 91-54
حالةةةة األكةةةعاق ،وي اإلعاقةةةة وحقةةةوقهضت شةةةأن الةةةوعي ب إ،كةةةاء المصةةةلحة مةةةن أجةةةل

 )ألمانيا(؛ ا اتفاقية حقوق األكعاق ،وي اإلعاقة وتنفي على والتصديق 
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التةي لتوعيةة وبنةاء الثقةة أنشةلة اواسعة النلةاق و المشاورات ال البناء على 91-55
تشةةريعات وتةةدابير و تنفيةة  سياسةةات بغيةةة األكةةعاق ،وي اإلعاقةةة شةةأن باضةةللعت بهةةا 

 اماياا(؛تها )جاحتياجاتلبية ة اللعيفة و فئال  ه  لمعالجة كواغل مناسبة عملية
عمليةةةة التصةةةديق علةةةى اتفاقيةةةة حقةةةوق األكةةةعاق ،وي   ةةةي سةةةتمراراال 91-56

 اإلعاقة )الماسيك(؛
ة المسةةتدامة مةةن خةةالل التشةةديد علةةى االقتصةةاد تشةةجيع النمةةو والتنميةة 91-57

 األخلر ) ايتي(؛
 .مواجهة تغير المناخ ) ايتي(  يما يع التشديد على الوقاية  91-58

 :من ثض يجدر التنويه ب لكو  سانت كيتس ونيفستأييد لض تحظ ب الواردة أدناهالتوصيات  -92
االنلةةةمال إلةةةى العهةةةد الةةةدولي العةةةاق بةةةالحقوق المدنيةةةة والسياسةةةيةت  92-1
واتفاقيةة منا لةةة  تالعهةد الةدولي العةاق بةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةة والثقا يةةو 

 واتفاقية حقوق األكعاق ،وي اإلعاقة )كوستارياا(؛ تالتع يب
 اسةةةيم الحقةةوق اإلنسةةةانت لصةةاو  الدوليةةةة األساسةةةية االنلةةمال إلةةةى ال 92-2

العهةد الةدولي العةاق بةالحقوق و والسياسةيةت العهد الدولي العةاق بةالحقوق المدنيةة 
 ) رنسا(؛ واتفاقية منا لة التع يب تاالقتصادية واالجتماعية والثقا ية

 هةةاالتصةةديق علةةى الصةةاو  الدوليةةة األساسةةية لحقةةوق اإلنسةةانت بمةةا  ي 92-3
العهةةد و االختيةةاريينت  هوبروتوكوليةةاق بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية العهةةد الةةدولي العةة

واتفاقيةةةةةة منا لةةةةةة  تالةةةةةدولي العةةةةةاق بةةةةةالحقوق االقتصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة والثقا يةةةةةة
 االختياري )ألمانيا(؛ هاالتع يب وبروتوكول

ال سةةيما العهةةد صةاو  حقةةوق اإلنسةةانت أ ةةض النظةر  ةةي التصةةديق علةةى  92-4
دولي العةةةةاق بةةةةالحقوق والعهةةةةد الةةةة تالةةةةدولي العةةةةاق بةةةةالحقوق المدنيةةةةة والسياسةةةةية

تعزيةز وحمايةة حقةةوق بالتزامهةا قويةة االقتصةادية واالجتماعيةة والثقا يةةت و،لةك بهةدع ت
 )إندونيسيا(؛ يهالمواطناإلنسان 

طلةةب المسةةاعدة هةةات إ،ا اقتلةةى األمةةرت اتعةةا، خلةةوات  وريةةةت بمةةا  ي 92-5
المدنيةةةة التصةةةديق علةةةى العهةةةد الةةةدولي العةةةاق بةةةالحقوق مةةةن أجةةةل ت المناسةةةبةالتقنيةةةة 

ا يةةةةةت العهةةةةد الةةةةدولي العةةةةاق بةةةةالحقوق االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة والثقو والسياسةةةةيةت 
 يرلندا(؛أواتفاقية منا لة التع يب )

النظةةر  ةةي التصةةديق علةةى العهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق االقتصةةادية  92-6
وكةة لك  تالعهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةيةو واالجتماعيةةة والثقا يةةةت 
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لعةةاق بةةالحقوق المدنيةةة علةةى البروتوكةةول االختيةةاري الثةةاني الملحةةق بالعهةةد الةةدولي ا
 ناميبيا(؛)إلى إلغاء عقوبة اإلعدال  هادعالت والسياسية

 لحقةةوق اإلنسةةان التةةي لةةض ساسةةيةالنظةةر  ةةي التصةةديق علةةى الصةةاو  األ 92-7
 بعد )نيااراغوا(؛ تنلض إليها

العهةةةد إلةةةى الصةةةاو  الرئيسةةةية لحقةةةوق اإلنسةةةانت بمةةةا  يهةةةا  االنلةةةمال 92-8
الةةدولي العةةاق بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية والبروتوكةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق 

ةت ال  ةةةةي البغةةةةاء و ةةةةي المةةةةواد اإلباحيةةةةاللفةةةةل بشةةةةأن بيةةةةع األطفةةةةال واسةةةةتغالل األطفةةةة
 باراغواي(؛) والتصديق عليها

والمدنيةةةةة  لعةةةةاق بةةةةالحقوق السياسةةةةيةالعهةةةةد الةةةةدولي اإلةةةةى  االنلةةةةمال 92-9
العهةةةةةةةد الةةةةةةةدولي العةةةةةةةاق بةةةةةةةالحقوق االقتصةةةةةةةادية ؛ وإلةةةةةةةى االختيةةةةةةةاريين هوبروتوكوليةةةةةةة

ة االختياريةةة تالبروتوكةةةوال وإلةةةىت وبروتوكولةةةه االختيةةةاري الثةةةانيواالجتماعيةةةة والثقا يةةةة 
 البرتغال(؛) حقوق اللفلالتفاقية  الثالثة
الةةدولي العةةاق بةةالحقوق االقتصةةادية النظةةر  ةةي التصةةديق علةةى العهةةد  92-10

واالجتماعيةةةةةةة والثقا يةةةةةةةت والعهةةةةةةد الةةةةةةدولي العةةةةةةاق بةةةةةةالحقوق المدنيةةةةةةة والسياسةةةةةةية 
وبروتوكولةةةه االختيةةةاري الثةةةانيت الهةةةادع إلةةةى إلغةةةاء عقوبةةةة اإلعةةةدالت واتفاقيةةةة منا لةةةة 

 التع يب وبروتوكولها االختياري )رواندا(؛
الدوليةةةةة لحقةةةةوق اإلنسةةةةانت  التصةةةةديق علةةةةى مةةةةا تبقةةةةى مةةةةن المعا ةةةةدات 92-11
األطفةةةال  ةةةي  اكةةةترا البروتوكةةةول االختيةةةاري التفاقيةةةة حقةةةوق اللفةةةل بشةةةأن  سةةةيما ال
بيةةةةع بشةةةةأن ات المسةةةةلحةت والبروتوكةةةةول االختيةةةةاري التفاقيةةةةة حقةةةةوق اللفةةةةل منا عةةةةال

األطفةةال واسةةتغالل األطفةةال  ةةي البغةةاء و ةةي المةةواد اإلباحيةةةت والعهةةد الةةدولي العةةاق 
ة والسياسةةية وبروتوكولةةه االختيةةاري الثةةانيت الهةةادع إلةةى إلغةةاء عقوبةةة بةةالحقوق المدنيةة

 سلو ينيا(؛) المعا دات تلكت أو االنلمال إلى اتفاقية منا لة التع يبو اإلعدالت 
النظةةر  ةةي التصةةديق علةةى العهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق االقتصةةادية  92-12

 ب أ ريقيا(؛واالجتماعية والثقا يةت واتفاقية منا لة التع يب )جنو 
الشةروع  ةي التوقيةع والتصةديق علةةى الصةاو  الدوليةة الرئيسةية لحقةةوق  92-13

ت بمةا  ةي ،لةك البروتوكةول االختيةاري مسةبقاا  عليهةا صةدقلةض تو  قةعتو لةض التي اإلنسان 
والبروتوكةةول  تالمسةةلحةت منا عةةاالتفاقيةةة حقةةوق اللفةةل بشةةأن اكةةترا  األطفةةال  ةةي ال

بيةةع األطفةةال واسةةتغالل األطفةةال  ةةي البغةةاء بشةةأن تفاقيةةة حقةةوق اللفةةل الاالختيةةاري 
لةة ين قبلةةت سةةانت كيةةتس ونةةيفس التوقيةةع والتصةةديق عليهمةةا ت الو ةةي المةةواد اإلباحيةةة

 االستعراض السابق )إسبانيا(؛  ي
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ت التصةةةديق علةةةى صةةةاو  القةةةانون الةةةدولي لحقةةةوق اإلنسةةةان األساسةةةية 92-14
بةةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقا يةةةت والعهةةد سةةيما العهةةد الةةدولي العةةاق  ال

 الدولي العاق بالحقوق المدنية والسياسيةت واتفاقية منا لة التع يب )سويسرا(؛
اا التصةةةديق علةةةى الصةةةاو  الدوليةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان التةةةي ليسةةةت طر ةةة 92-15

 الدولية )ترينيداد وتوباغو(؛ هاالتزاماتالقانوني الداخلي مع   ا يهات ومواءمة إطار 
دراسةةة إماانيةةة التصةةديق علةةى الصةةاو  الدوليةةة التاليةةة: العهةةد الةةدولي  92-16

العةةاق بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةيةت والعهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق االقتصةةادية 
االتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة جميةةع و  تفاقيةةة منا لةةة التعةة يباتو واالجتماعيةةة والثقا يةةةت 

 األرجنتين(؛)اا به سابق يمن االختفاء القسريت على نحو ما أوص األكعاق
مسةةةاعدة تقنيةةةة أي القيةةةال بالعمليةةةات الال مةةةةت عةةةن طريةةةق االسةةةتفادة مةةةن  92-17

 معا ةداتمزيد مةن ال االنلمال إلى من البلدتمنع تحديد وت ليل أي عقبات قد و متاحةت 
بةةالحقوق الثقا يةةة واالجتماعيةةة حقةةوق اإلنسةةانت مثةةل العهةةد الةةدولي العةةاق ل األساسةةية

 واالقتصاديةت والعهد الدولي العاق بالحقوق المدنية والسياسية )جزر البهاما(؛
 التصديق على العهد الدولي العاق بالحقوق المدنية والسياسية )إستونيا(؛ 92-18
النظةةةةر  ةةةةي التصةةةةديق علةةةةى العهةةةةد الةةةةدولي العةةةةاق بةةةةالحقوق المدنيةةةةة  92-19

 وله االختياري الثانيت الهادع إلى إلغاء عقوبة اإلعدال )غانا(؛والسياسية وبروتوك
التصةةةةديق علةةةةى العهةةةةد الةةةةدولي العةةةةاق بةةةةالحقوق المدنيةةةةة والسياسةةةةية  92-20

 وبروتوكوله االختياري الثانيت الهادع إلى إلغاء عقوبة اإلعدال )الجبل األسود(؛
والسياسةةةةية التصةةةةديق علةةةةى العهةةةةد الةةةةدولي العةةةةاق بةةةةالحقوق المدنيةةةةة  92-21

 (؛أوروغواي) ينه االختيارييوبروتوكول
 (؛أرمينياالتصديق على العهةد الدولي العاق بالحقوق المدنية والسياسية ) 92-22
النظةةر  ةةي التصةةديق علةةى العهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق االقتصةةادية  92-23

 (؛غاناواالجتماعية والثقا ية )
التصديق على العهد الدولي العةاق بةالحقوق االقتصةادية واالجتماعيةة  92-24

 )الجبل األسود(؛والثقا ية 
التصديق على العهد الدولي العةاق بةالحقوق االقتصةادية واالجتماعيةة  92-25

 (؛أرمينيا)والثقا ية 
االتفاقيةةةةات الدوليةةةةة الرئيسةةةةية لحقةةةةوق إلةةةةى االنلةةةةمال إماانيةةةةة تقيةةةةيض  92-26

إماانيةةةةةة و  تاتفاقيةةةةةة منا لةةةةةة التعةةةةة يب وبروتوكولهةةةةةا االختيةةةةةاريهةةةةةا  ي اإلنسةةةةةانت بمةةةةةا
 )كيلي(؛ يهاالتصديق عل
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النظةةةةةر  ةةةةةي التصةةةةةديق علةةةةةى اتفاقيةةةةةة منا لةةةةةة التعةةةةة يب وبروتوكولهةةةةةا  92-27
 االختياري )غانا(؛

علةةةةةةى اتفاقيةةةةةةة منا لةةةةةةة التعةةةةةة يب وبروتوكولهةةةةةةا االختيةةةةةةاري  التصةةةةةةديق 92-28
 (؛واتيماال)غ
 )الدانمر (؛ على اتفاقية منا لة التع يب التصديق 92-29
علةةةةةةى اتفاقيةةةةةةة منا لةةةةةةة التعةةةةةة يب وبروتوكولهةةةةةةا االختيةةةةةةاري  التصةةةةةةديق 92-30
 (؛أوروغواي)

 )الجزائر(؛ على اتفاقية منا لة التع يب التصديق 92-31
النظر  ي التصديق على االتفاقية الدولية لحمايةة جميةع األكةعاق مةن  92-32

 (؛االختفاء القسري )غانا
التصةةةديق علةةةى اتفاقيةةةة منةةةع جريمةةةة اإلبةةةادة الجماعيةةةة والمعاقبةةةة عليهةةةا  92-33

 )أرمينيا(؛
كامةةةةل مةةةةةع نظةةةةال رومةةةةا األساسةةةةةي بشةةةةال  مواءمةةةةة تشةةةةريعاتها الوطنيةةةةةة  92-34

 (؛البرتغالللمحامة الجنائية الدولية )
 تماكةى مةع المعةايير الدوليةةةتالقانونيةة والم سسةةية   ةاأطر  التأكةد مةن أن 92-35

 لحقوق اإلنسان )الفلبين(؛
إنشةةاء م سسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةانت و قةةاا لمبةةاد   مةةن أجةةلالعمةةل  92-36

 (؛كيليباريس )
الهيئةةة الوطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان مةةع مبةةاد  بةةاريست علةةى النحةةو  مواءمةةة 92-37

 2011سةةةتعراض الةةةدوري الشةةةامل  ةةةي عةةةال الجولةةةة األولةةةى مةةةن االالموصةةةى بةةةه  ةةةي 
 )كوستارياا(؛

 (؛جيبوتيوطنية لحقوق اإلنسان و قاا لمباد  باريس ) لجنةإنشاء  92-38
إنشةةاء م سسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان و قةةاا مةةن أجةةل مواصةةلة العمةةل  92-39

 لمباد  باريس )غواتيماال(؛
علةةةى  تلحقةةةوق اإلنسةةان و قةةاا لمبةةةاد  بةةاريسعامةةة وطنيةةةة   يئةةةإنشةةاء  92-40

 (؛الماسيك)اا سابقالنحو الموصى به 
 (؛روانداإنشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنسان و قاا لمباد  باريس ) 92-41
مبةةةةاد  بةةةةاريس مةةةةع اا متسةةةةقه جعلةةةةواليةةةةة لماتةةةةب أمةةةةين المظةةةةالض مةةةةن   92-42

 )سيراليون(؛
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تعزيةةز حقةةوق اإلنسةةان مةةن أجةةل  حقةةوق اإلنسةةانل إنشةةاء م سسةةة وطنيةةة 92-43
 (؛جنوب أ ريقياو قاا لمباد  باريس ) توحمايتها

اإلجةةةةراءات المالفةةةةين بواليةةةةات  ةةةةي إطةةةةار  ه دعةةةةوة مفتوحةةةةة إلةةةةىيةةةةتوج 92-44
 ألمض المتحدة )غواتيماال(؛المتعلقة بحقوق اإلنسان  ي ا العاصة

المالفةةةةةين بواليةةةةةات  ةةةةةي إطةةةةةار  توجيةةةةةه دعةةةةةوة مفتوحةةةةةة ودائمةةةةةة إلةةةةةى 92-45
لتمايةةةةنهض مةةةةن اإلجةةةةراءات العاصةةةةة لمجلةةةةس حقةةةةوق اإلنسةةةةان  ةةةةي األمةةةةض المتحةةةةدة 

حقةةةةوق اإلنسةةةةانت الو ةةةةاء بالتزاماتهةةةةا المتعلقةةةةة بس  ةةةةي ت كيةةةةتس ونةةةةيفمسةةةةاعدة سةةةةان
بشةةةال  سسةةةانت كيةةةتس ونةةةيف التةةةي قبلتهةةةاسةةةيما تلةةةك المتعلقةةةة بتنفيةةة  التوصةةةيات  ال

االسةةةةتعراض الةةةةدوري  الجولةةةةة األولةةةةى وكةةةة لك  ةةةةي الجولةةةةة الحاليةةةةة مةةةةن ةةةةي  صةةةةري ت
 )إسبانيا(؛ الشامل
تلبيةةةق مبةةةدأ عةةةدل التمييةةةز  سةةةن تشةةةريعات كةةةاملة تافةةةل بشةةةال كامةةةل 92-46

بجميةةةةع حقةةةةوق اإلنسةةةةان  كةةةةامالا اا  تمتعةةةة المجتمةةةةعكةةةةل  ةةةةرد مةةةةن أ ةةةةراد   تمتةةةةعوضةةةةمان 
 أ ريقيا(؛ جنوب)

التةةي اتعةةا، جميةةع التةةدابير الال مةةة لوضةةع حةةد لجميةةع أكةةاال التمييةةز  92-47
قةةانون محةةدد بشةةأن  وضةةعس وتحليةةل إماانيةةة  الةةت قائمةةة  ةةي سةةانت كيةةتس ونةةيف مةةا

أو  تالهويةةة الجنسةةانية وأ تأو الميةةل الجنسةةيأو اللغةةةت سةةا  اإلعاقةةةت التمييةةز علةةى أ
 المركز االجتماعي )األرجنتين(؛

ة يالسياسةالحيةاة علةى قةدل المسةاواة  ةي النساء ل و امشاركة الرجكفالة  92-48
 ليشتي(؛ - )تيمور
بالتراضةةةةةي المثليةةةةةة العالقةةةةةات  لوقةةةةةف تجةةةةةريضاتعةةةةةا، التةةةةةدابير الال مةةةةةة  92-49

 )البرا يل(؛
 بتحقيةةق المسةةاواة ومنةةع التمييةةزس سةةانت كيةةتس ونةةيف اتالتزامةةب الو ةةاء 92-50

 حظر التمييز على أسا  الميل الجنسي )كندا(؛ من خالل
بةةةةةين المثليةةةةةة بالتراضةةةةةي قاعةةةةةدة تجةةةةةرل العالقةةةةةات الجنسةةةةةية أي لغةةةةةاء إ 92-51

أسةةةةس  الميةةةةل الجنسةةةةي والهويةةةةة الجنسةةةةانية ضةةةةمنمسةةةةألة ت وإدرا  بةةةةالغينأكةةةةعاق 
  ي جميع المجاالت )كيلي(؛ ةالتمييز غير القانوني

تجةةةريض المثليةةةة الجنسةةةية واالعتةةةراع بحقةةةوق وقةةةف اعتمةةةاد تشةةةريعات ل 92-52
  رنسا(؛) المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية
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 تبةالغينأكةعاق بالتراضةي بةين  المثليةة تجريض العالقات الجنسية وقف 92-53
ا، مةةةن قةةةانون الجةةةرائض ضةةةد األكةةةعاقت واتعةةة 57و 56تعةةةديل المةةةادتين خةةةالل مةةةن 

تمييةةز دون  هضبجميةةع حقةةوقجميةةع األكةةعاق تمتةةع جميةةع العلةةوات الال مةةة للةةمان 
 يرلندا(؛أيل الجنسي أو الهوية الجنسانية )على أسا  الم

التمييةز علةى أسةا  الميةل  بمسةألة عةدل تنظيض حمالت لتوعية السةاان 92-54
 لجنسي )إسبانيا(؛ا

بةةالغين أكةةعاق بالتراضةةي بةةين  المثلةةيتجةةريض السةةلو  الجنسةةي إلغةةاء  92-55
منةةةةع التمييةةةز ضةةةةد المثليةةةةات ل تشةةةريعاتالجةةةرائض ضةةةةد األكةةةعاق وسةةةةن مةةةن قةةةةانون 

والمثليةةةةين ومزدوجةةةةي الميةةةةل الجنسةةةةي ومغةةةةايري الهويةةةةة الجنسةةةةانية وحةةةةاملي صةةةةفات 
 الواليات المتحدة(؛) الجنسين

ميةةةع التشةةةريعات التةةةي قةةةد تنلةةةوي علةةةى تمييةةةز ضةةةد المثليةةةات إلغةةةاء ج 92-56
والمثليةةةةين ومزدوجةةةةي الميةةةةل الجنسةةةةي ومغةةةةايري الهويةةةةة الجنسةةةةانية وحةةةةاملي صةةةةفات 

 الجنسين )أستراليا(؛
 (؛البرا يلعقوبة اإلعدال بغرض إلغائها ) لتنفي  إقرار وقف اختياري 92-57
اا نهائيةةةة عقوبةةةةة اإلعةةةةدال بغةةةةرض إلغائهةةةةا لبيةةةةقوقةةةةف اختيةةةةاري لت عةةةةالنإ 92-58
 (؛ رنسا)

 واتعةةةا، تةةةدابير مةةةن أجةةةلإقةةةرار وقةةةف اختيةةةاري لتنفيةةة  عقوبةةةة اإلعةةةدال  92-59
 (؛الماسيك)اا نهائيإلغائها 
 )ناميبيا(؛ من سجالت قوانينهاعقوبة اإلعدال لغاء النظر  ي إ 92-60
عةدالت علةى النحةو إلغةاء عقوبةة اإلمةن أجةل وقف اختياري رسةمي إقرار  92-61

  18المةة رخ  186أ69القةةرار  يخر ةةا لجمعيةة العامةةةتلالمللةوب  ةةي خمسةةة قةةرارات 
 ) ولندا(؛ 2014كانون األولأديسمبر 

وقةةف اختيةةاري  ةةوري  قةةرارلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدال وإإلالشةةروع  ةةي عمليةةة  92-62
 )باراغواي(؛ لتلبيقها

 ةةي اا رسةةمي عقوبةةة اإلعةةدال بغةةرض إلغائهةةا لبيةةقاختيةةاري لت إقةةرار وقةةف 92-63
 (؛البرتغال)جميع الحاالت والظروع 

ن إعةةةالعقوبةةةة اإلعةةةدال و فةةةرض إلغةةةاء األحاةةةال القانونيةةةة التةةةي تسةةةم  ب 92-64
 )سلو ينيا(؛اا على النحو الموصى به سابقتنفي  أحاال اإلعدالت اختياري لوقف 
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ت و ةةي اا نهائيةة ئهةةاإلغابهةةدع اإلعةةدال  لبيةةق عقوبةةةاختيةةاري لت إقةةرار وقةةف 92-65
لمجتمةع عةدل  عاليةة عقوبةة اإلعةةدالت اةي يةدر  اتوعيةة لحمةالت تنظةيض  الوقةت نفسةه

 )إسبانيا(؛عدد الجرائض أو بتراجعه  زيادةب ارتباطهاعدل و 
إلغائهةةا  هةةدعلعقوبةةة اإلعةةدال بعلةةى الفةةور وقةةف اختيةةاري قةةانوني إقةةرار  92-66

 )سويسرا(؛
 وقةةةف قةةةرارعقوبةةةة اإلعةةةدال وإاألحاةةةال الوطنيةةةة التةةةي تةةةن  علةةةى إلغةةةاء  92-67

 (؛)أوروغواي ء   ه العقوبةسمي لعمليات اإلعدال بهدع إلغار  اختياري
اإلعةةةةدال بغيةةةة التصةةةةديق علةةةةى  مليةةةةاتلع رسةةةميوقةةةةف اختيةةةةاري إقةةةرار  92-68

البروتوكةةةةول االختيةةةةاري الثةةةةاني الملحةةةةق بالعهةةةةد الةةةةدولي العةةةةاق بةةةةالحقوق المدنيةةةةة 
 الهادع إلى إلغاء عقوبة اإلعدال )أستراليا(؛ت والسياسية

عمليةةةةة لحمايةةةةة النسةةةةاء واألطفةةةةال مةةةةن العنةةةةف قانونيةةةةة و تةةةةدابير اتعةةةةا،  92-69
العقوبةةة البدنيةةة للطفةةال واالغتصةةاب  حظةةرعلةةى سةةبيل المثةةال بلةةرق منهةةا المنزلةةيت 

 )ألمانيا(؛ يجالزو 
اتعةةا، التةةدابير الال مةةة لماا حةةة العنةةف المنزلةةيت بمةةا  ةةي ،لةةك إنشةةاء  92-70

 مآوى لللحايا )باراغواي(؛
لعقوبةةةةة البدنيةةةةة للطفةةةةال  ةةةةي جميةةةةع األمةةةةاكنت صةةةةري  لحظةةةةر إقةةةةرار  92-71
 (؛إستونيا يها المنزل ) بما
للطفةةال  ةةي جميةةع عقوبةةة البدنيةةة عالةةة مةةن أجةةل إلغةةاء الاتعةةا، تةةدابير   92-72

 األماكن )ناميبيا(؛
عامةات علةى النحةو  18ر ع الحةد األدنةى لسةن المسة ولية الجنائيةة إلةى  92-73

 المنصوق عليه  ي اتفاقية حقوق اللفل )سيراليون(؛
 1951عةةال  اتفاقيةةةاللتزاماتهةةا بموجةةب اا الجئةةين و قةةضةةمان حمايةةة ال 92-74
 الالجئين )جيبوتي(؛ وضعب عاصةال

 المتعلةةةةةةق بوضةةةةةةع الالجئةةةةةةين 1967بروتوكةةةةةةول عةةةةةةال االنلةةةةةةمال إلةةةةةةى  92-75
 (.ليشتي - تيمور)

وجميع االستنتاجات وأأو التوصةيات الةواردة  ةي  ة ا التقريةر تعب ةر عةن موقةف الدولةة  -93
أنهةةا تحظةةى  )الةةدول( التةةي قةةدمتها وأأو الدولةةة موضةةوع االسةةتعراض. وال ينبغةةي تأويلهةةا علةةى

 بتأييد الفريق العامل كال.
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 تشايلة الو د  
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