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

 .2016أيار/مدددايو  13إىل  2  دورتدددخل اسامسدددة والعشدددرين ن الفددد ة مدددن 5/1حقدددوإل اانسدددا  
 .2016 مددايو/أيددار 6 ن املعقددودة السددابعة اجللسددة ن اجلديدددة غينيددا بددابوا ن احلالددة واسُتعرضدد 

بددابوا غينيددا اجلديدددة فريددد سدداروفا  القددابم ب عمددال البعبددة الدابمددة لبددابوا غينيددا اجلديدددة  وفددد وتددرأ 
 السدابعة جلسدتخل ن يددةاجلد غينيدا ببدابوا املتعلق التقرير العامال الفريق واعتمدلدى األمم املتحدة. 

  .2016 مايو/أيار 11 ن املعقودة عشرة
  اختددار  لدد  حقددوإل اانسددا  فريددق املقددررين التددا  2016كددانو  الباي/يندداير   12ون  -2

 )اجملموعة البالثية( لتيسري استعراض احلالة ن بابوا غينيا اجلديدة: بلجيكا وفيي  نام وناميبيا.
مددن  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوإل اانسددا   15الفقددرة وعمددالا ب حكددام  -3

   صدرت الوثابق التالية ألغراض استعراض احلالة ن بابوا غينيا اجلديدة:16/21قرار اجملل  
(؛ A/HRC/WG.6/25/PNG/1( )أ)15 للفقدرة وفقداا  مقددم كتايب عرض/وطا تقرير )أ( 

 
 وفقداا  اانسدا  حلقدوإل السدامية املتحدة األمم مفوضية أعدتخل للمعلومات جتميع )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/25/PNG/2( )ب)15 للفقرة
)ج( 15موجز أعدتخل مفوضية األمدم املتحددة السدامية حلقدوإل اانسدا  وفقداا للفقدرة  )ج( 

(A/HRC/WG.6/25/PNG/3.)  
لة أعددددسا سدددلفاا كدددال مدددن وأحالددد  اجملموعدددة البالثيدددة إىل بدددابوا غينيدددا اجلديددددة قابمدددة أسددد  -٤

  واملكسيك  وليختنشتاين  وسويسرا  والسويد  وسلوفينيا  واجلمهورية التشيكية  وأملانيا  إسبانيا
 الشددبك  املوقددع ن األسدد لة سدد   علدد  الطددالع وميكددنوالوليددات املتحدددة األمريكيددة.   والنددروي 
 .الشامال الدورج لالستعراض اسارج 

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

سددلط وفدددد بدددابوا غينيدددا اجلديدددة الةدددوء علددد  العالقدددة بددع أطدددر العمدددال التار يدددة املتعدددددة  -5
  واتفدداإل 2030األطددراا املتفددق عليهددا ن األونددة األخددرية   ددا فيهددا ختددة التنميددة املسددتدامة لعددام 

مال أدي  أبابا الصادرة عن املؤمتر الدو  البالث لتمويال التنمية  وإطار ِسدنداج باري   وختة ع
للحدددد مدددن أختدددار الكدددوارل  والعددد اا الواضدددب ب  يدددة صدددو  قددديم ومبددداد  حقدددوإل اانسدددا  

 األساسية والنهوض هبا ألهنا حتفّز أيةاا عل  حتسع رفا  اانسانية وسبال عيشها. 
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تعددة األطراا  اع ف  بابوا غينيا اجلديدة اع افاا واضحاا بد   ون التفاقات العاملية امل -6
  صو  حقوإل اانسا  والنهوض هبا  ا مس لتا  شاملتا  لعدة جوانب.

 دواطن القدوة الديت يتسدم هبدا بلدد  والتحدديات الديت تواجهدخل ن  دال اا واع ا الوفدد أيةد -7
الشددامال باعتبددار   ليددة عامليددة ُ كمددة مددن  محايددة حقددوإل اانسددا   مشددرياا إىل السددتعراض الدددورج

   ليات الةوابط واملوازين.
وأحد الختالفات األساسية بع الستعراض الدورج الشامال األول لبابوا غينيدا اجلديددة  -٨

  سددو أ  عددددد سدددكاهنا بدددات يربدددو 2016  والسدددتعراض الددددورج البددداي ن عدددام 2011ن عددام 
. وسكدد ا  أضددح  بددابوا غينيددا اجلديدددة تواجددخل التحدددج علدد  سددبع ماليددع ونصددف مليددو  مددواطن

املتمبال ن كفالة اح ام حقوإل اانسا  املت صلة واألساسية جلميع مواطنيها وزوارسا املغ بع عل  
 حد سواء  والتمسك بتلك احلقوإل وتعزيزسا. 

 دا مبددأين ويكر  دستور بدابوا غينيدا اجلديددة مبددأج محايدة حقدوإل اانسدا  وتعزيزسدا باعتبار  -٩
راسددخع ومقدسددع  ومددا زال البلددد ملتزمدداا التزامدداا ثابتددا هبمددا. ويشددمال الدسددتور  يددع احلقددوإل واحلريددات 
املنصوص عليها ن ميباإل األمم املتحددة  ول سديما ااعدال  العدامل  حلقدوإل اانسدا . واحد اُم حقدوإل 

 ملصاحل العامة املشروعة.اانسا  واحلريات مرسو  أيةاا باح ام حقوإل وحريات األخرين وا
ون الوقدددد  الدددد ج تسددددتهال فيددددخل بددددابوا غينيددددا اجلديدددددة تنفيدددد  أسددددداا التنميددددة املسددددتدامة  -10

والتفاقدددات العامليدددة األخدددرى مدددن أجدددال بنددداء أمدددة سدددلمية تقدميدددة تدددنعم بالرخددداء واألمدددن والصدددحة 
وسياسددات م وغريسددا مددن ختددط واسدد اتيجيات 2050يتسددق مددع ختتهددا املعنونددة مر يددة عددام   ددا

 التنمية الوطنية املنف ة  تظال كفالة حقوإل املواطنع األساسية واملت صلة عنصراا  ورياا.
وأشدار الوفددد إىل الركددابز األساسدية لبلددوز سدددا تعزيددز حقدوإل اانسددا  وحرياتددخل وضددما   -11

نو   حتقيق أسداا التنمية املستدامة ن الوق  ذاتدخل  وسد  ركدابز تشدمال كفالدة احد ام سديادة القدا
واحلكدددم الرشددديد  وبنددداء القددددرات البشدددرية واملؤسسدددية الالزمدددة لصدددو  حقدددوإل اانسدددا  وتعزيزسدددا  
وحتقيدددق النمدددو القتصدددادج املتّدددرد  وتعزيدددز اجملتمعدددات السدددلمية والشددداملة للجميدددع  ومحايدددة البي دددة 

يقددة بددع التبيعيددة  ومكافحددة تغددري املنددا . وتشددمال تلددك الركددابز أيةدداا دعددم قيددام شددراكة إ ابيددة حق
أصدددحاب املصدددلحة املتعدددددين  يس شدددد فيهدددا بدددروة املسدددؤولية والقيدددادة الوطنيدددة  حلمايدددة حقدددوإل 

 اانسا  وتعزيزسا وتنفي  استة اا ابية الوطنية. 
أمددا علدد  الصددعيد العددامل   فددل  اجلهددود الدديت تبدد جلا بددابوا غينيددا اجلديدددة مددن أجددال صددو   -12

اهتا والتزاماهتددا الدوليددة  وجددب عدددد مددن األطددر املتعددددة حقددوإل اانسددا  ومحايتهددا تتسددق مددع تعهددد
 األطراا   ا فيها الصكوك األساسية حلقوإل اانسا   وتس شد هبا. 

وأشدددار الوفدددد إىل ااادددازات الربيسدددية الددديت حققهدددا البلدددد ن  دددال حقدددوإل اانسدددا  منددد   -13
غينيدا اجلديددة صدّدق  علد  . وذكدر أ  بدابوا 2011الستعراض الدورج الشامال السابق ن عدام 

. ولتوجيددددخل تنفيدددد  تلددددك 2013أيلول/سددددبتم   26اتفاقيددددة حقددددوإل األشددددخاص ذوج ااعاقددددة ن 
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(. وبااضددافة إىل 2025-2015التفاقيددة  وضددع  السياسددة الوطنيددة املتعلقددة بااعاقددة )للفدد ة 
نشددم مكتددب  ذلدك  أصددبح  لغددة ااشددارة إحدددى اللغددات الوطنيدة ن  يددع الدد ام  احلكوميددة  وأُ 

لدددعم تنفيدد  التفاقيددة. وضددرج أيةدداا إعددداد مشددروع لسددتحدال قاعدددة بيانددات ن إطددار شددراكة 
 إ ابية دولية. 

وفيمددددا يتعلددددق  سدددد لة ال وتوكددددول اسدددداص بوضددددع الالج ددددع  كاندددد  بددددابوا غينيددددا اجلديدددددة  -1٤
  سدد   العمليددة   عددن نيتهددا سددحب  يددع حتفظاهتددا السددبعة عليددخل. غددري أ2013أعربدد   ن عددام  قددد
زالددد  معلقدددة ن انتظدددار النتهددداء مدددن ااجدددراءات الداخليدددة. ودخلددد  السياسدددة الوطنيدددة اجلديددددة  مدددا

  وسد  سياسدة يس شدد هبدا البلدد ن 2015املتعلقة بدالالج ع حيدز النفداذ ن تشدرين األول/أكتدوبر 
 اليا فيمددا يتصددال  ركددز جهددود  املتعلقددة بددالالج ع. ويشددمال الددنه  الدد ج يتبعددخل البلددد التعدداو  مددع أسدد

مانو  للب  ن طلبات اللجوء  وذلك ن ضدوء القدرار الد ج صددر مدؤخراا عدن احملكمدة العليدا لبدابوا 
 غينيا اجلديدة وال ج أعلن  فيخل احملكمة منافاة نقال طاليب اللجوء واحتجازسم للدستور.

لتعددد يب وغدددري  مدددن وتسدددع  بدددابوا غينيدددا اجلديددددة أيةددداا للتصدددديق علددد  اتفاقيدددة مناسةدددة ا -15
ضددروب املعاملددة أو العقوبددة الالإنسددانية أو املهينددة  الدديت يتوقددع التصددديق عليهددا قريبدداا. وبدددأت بالفعددال 
أيةددددداا عمليدددددة هتددددددا إىل التصدددددديق علددددد  بروتوكدددددول مندددددع الجتدددددار باألشدددددخاص  و اصدددددة النسددددداء 

 ة اجلرمية املنظمة ع  الوطنية.واألطفال  وقمعخل واملعاقبة عليخل املكمال لتفاقية األمم املتحدة ملكافح
  جّرمدد  بددابوا غينيددا اجلديدددة الجتددار باألشددخاص ن قانوهنددا اجلندداب   2013ون عددام  -16

( وإجددراءات 2020-2015ووضددع  ختددة عمددال بشدد   مكافحددة الجتددار باألشددخاص )للفدد ة 
ضداة عليهدا. تشغيال موحدة من أجال حتديدد حدالت الجتدار باألشدخاص ن البلدد وإحالتهدا واملقا

ومددا زالدد  ختددة العمددال وااجددراءات التشددغيلية املوحدددة ن انتظددار موافقددة  لدد  الددوزراء. وتعمددال 
اا بابوا غينيا اجلديدة عل  حنو وثيق مع الشركاء الوطنيع والدوليع من أجال تنفيد  سياسداهتا تنفيد 

 اس اتيجياا وفعالا.
دة عدددن نيتهدددا التصدددديق علددد  التفاقيدددة وبااضدددافة إىل ذلدددك  أعربددد  بدددابوا غينيدددا اجلديددد -17

 الدولية حلماية حقوإل  يع العمال املهاجرين وأفراد أسرسم.
أمددا التوصدديات الداعيددة إىل التصددديق علدد  ال وتوكددول الختيددارج لتفاقيددة القةدداء علدد   -1٨

   يع أشكال التمييز ضد املرأة وال وتوكول الختيدارج لتفاقيدة حقدوإل األشدخاص ذوج ااعاقدة
 فسُينظر فيها ن سياإل التشريع الوطا. 

وما فت   بابوا غينيدا اجلديددة تتعداو  تعاونداا بنداءا مدع املكلفدع بوليدات حقدوإل اانسدا   -1٩
ن إطددار ااجددراءات اساصددة. فقددد زارت املقددررة اساصددة املعنيددة  سدد لة العنددف ضددد املددرأة وأسددبابخل 

  املقددددرر اسدددداص املعددددا خددددالت ااعدددددام خددددارج   كمددددا زار 2012وعواقبددددخل البلددددد ن  ذار/مددددار  
اا . وتنظددر بددابوا غينيددا اجلديدددة أيةدد201٤القةدداء أو بددلجراءات مددوجزة أو تعسددفاا ن  ذار/مددار  

 ن طلب الزيارة املقدم من املقرر اساص املعا خقوإل اانسا  للمهاجرين. 
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قددمها إليهدا املقدررو  اساصدو  وتنظر بابوا غينيا اجلديدة ن التوصيات ذات الصدلة الديت  -20
الدد ين زاروا البلددد  ون  ددالت معينددة  منهددا معاملددة احملتجددزين ومكافحددة العنددف اجلنسدداي  ُقتددع 
شددوب بعيددد ن تنفيدد  ااجددراءات الوطنيددة احملددددة املتخدد ة. فعلدد  سددبيال املبددال  أعددّدت بددابوا غينيددا 

ع املسؤولع عن إنفاذ القانو  بدعم جددير اجلديدة تدريباا ن  ال حقوإل اانسا  لفابدة املوظف
  ن بالبندداء مددن أسدد اليا ومددن اللجنددة الدوليددة للصددليب األمحددر. وسددّن  بددابوا غينيددا اجلديدددة أيةدداا 

سديما النسداء والفتيدات    قانو  قةاء األحددال  الد ج يكفدال محايدة األحددال  ول201٤ عام
باعتماد قانو   2013رى التصدج لخل ن عام احملتجزات أو املعتقالت. أما العنف اجلنساي  فج

 محاية األسرة  ال ج وفر أساساا متيناا حلماية املرأة من العنف. 
وأكد الوفد عددم وجدود بياندات وإحصداءات رميدة موثوقدة عدن العندف ضدد املدرأة والفتداة  -21

العامدة تشدري والعنف اجلنساي ن البلدد  وسدو أمدر ل بدد مدن معاجلتدخل. غدري أ  معددلت النتشدار 
إىل أ  مستويات س ين الشاغلع املتصلع خقوإل اانسا  ما زال  غري مقبولة  وبالتا   فلهنما 
مددا زال يقلقددا  بددابوا غينيدددا اجلديدددة قلقدداا شدددديداا. ولددي  سندداك مكددا  للعندددف ضددد املددرأة والفتددداة 

ات حلقوإل اانسا  سدو والعنف اجلنساي ن أحياء البلد وبيوتخل. والقةاء عل  مبال س   النتهاك
أحد  اور ال كيز األساسية  وسو أمدر ضدب أ  يعده بدخل اجلميدع ولدي  احلكومدة فحسدب. وتعدزز 
بددابوا غينيددا اجلديدددة اجلهددود املب ولددة علدد   يددع املسددتويات لكفالددة هنددوض  يددع املددواطنع بالنسدداء 

 ام. وبدابوا غينيدا اجلديددة والفتيات ومحايتهن من العنف  أياا كا  شدكلخل  ومعداملتهن بكرامدة واحد
ملتزمددة بالتصدددج جلددد   املسدد لة اجلامدددة. ومددا زالددد  بددرام  الددددعوة والتوعيددة ضدددرورية. غددري أ  سددد   
التحديات ماثلة ن وق  تترة فيخل القيود املفروضة عل  املوارد والقدرات عقبات ختدرية تتتلدب 

 توفري دعم كاا.
ملكافحددددة العنددددف ضددددد املددددرأة والفتدددداة والعنددددف وقددددد أعتدددد  بددددابوا غينيددددا اجلديدددددة األولويددددة  -22

اجلنساي عل   يع املستويات  وس  ملتزمة بد لك. وتشدمال اجلهدود املب ولدة ن سد ا الصددد تتبيدق 
  الددددد ج ضددددرم زواج القاصدددددرين 201٤( )املعدددددّدل( لعددددام Lukautim Pikininiقددددانو  محايدددددة التفددددال )

األطفدال دو  سدن البامندة عشدرة(  بينمدا يدنن القدانو  اجلنداب  علد  جتدرا الغتصداب الزوجدد   )أج
 و اولة الغتصاب. 

مدددن مراكدددز دعدددم األسدددرة وضدددحايا العندددف اا مركدددز  17وبااضدددافة إىل ذلدددك  يعدددّد إنشددداء  -23
ن محلدة  اجلنس  ن  يع أحنداء البلدد  بددعم سدخ  مدن الشدركاء ن التنميدة  مدن األدوات املفيددة

مكافحددة العنددف اجلنسدداي. ذلددك أ  هتي ددة بي ددة مواتيددة  بددربط عمددال جهدداز الشددرطة بعمددال الدددوابر 
الصدددحية ن سدددياإل مكافحدددة العندددف اجلنسددداي  تسدددهم ن كفالدددة احتكدددام الةدددحايا إىل القةددداء 
وحصددددوجلم علدددد  الرعايددددة واسددددددمات التبيددددة وإعددددادة تدددد سيلهم وتعدددددافيهم. وعددددالوة علدددد  ذلدددددك  

مددع املدددي ن البلددد يدددعم مكافحددة العنددف اجلنسدداي  ددا يؤديددخل مددن عمددال جدددير بالبندداء اجملت فددل 
لتلددك اجلهددود  ول سدديما ن املندداطق احلةددرية  حيددث يددوفر البيددوت األمنددة املعروفددة باسددم  ومكمددال
 ُرولم حلماية الةحايا وإيوابهم مؤقتاا. مساو 
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 اذخ هتا بابوا غينيا اجلديدة ملكافحدة وعالوة عل  ذلك  يتمبال أحد التدابري الربيسية اليت -2٤
العنددف اجلنسدداي ن تعزيددز سياسددات واسدد اتيجيات املسدداواة بددع اجلنسددع ومتكددع املددرأة  وإنشدداء 

خل بوضدددددع اسددددد اتيجية ملكافحدددددة العندددددف اجلنسددددد  فدددددفريدددددق عامدددددال تقدددددا متعددددددد القتاعدددددات وتكلي
ملكافحدددددة العندددددف اجلنسددددداي  واجلنسددددداي  ضدددددا أفةددددد  إىل وضدددددع السددددد اتيجية الوطنيدددددة اجلديددددددة

  (  اليت متر باملراحال األخرية من موافقة  ل  الوزراء عليها.2025-2015 )للف ة
علدد  مراجعددة قوانينهددا كفالددةا حلمايددة النسدداء والفتيددات اا وتعكددف بددابوا غينيددا اجلديدددة أيةدد -25

ة؛ ويشددمال ذلددك العمددال مددن التمييددز والعنددف اجلنسدداي وتعزيددزاا للمسدداواة بددع اجلنسددع ومتكددع املددرأ
اجلددارج فيمددا يتصددال  واءمددة القددوانع احملليددة مددع اتفاقيددة القةدداء علدد   يددع أشددكال التمييددز ضددد 

  املرأة.
  وضددددع قتدددداع اسدمددددة العامددددة الددددوطا سياسددددة املسدددداواة بددددع اجلنسددددع 2013ون عددددام  -26

ن قتددداع اسدمدددة  واادمددداج الجتمددداع   وسددد   بابدددة قاعددددة لددددم  النسددداء والفتيدددات ومتكيدددنهن
 إسداءة ومدن اجلنسداي العندف مدن والفتيدات النسداء محايدة إىل أيةداا  السياسدة سد   وهتداالعامة. 
 .املهنية السياقات ن معاملتهن

وأشددددار الوفددددد كدددد لك إىل إنشدددداء مصددددرا البتمددددا  البددددال  الصددددغر للمشدددداريع النسددددابية  -27
ومصدددرا التنميدددة الدددوطا  باعتبار دددا مدددن ااادددازات اجلامدددة ن متكدددع املدددرأة مدددن قيدددادة األعمدددال 
التجارية وصنع القرار. وعالوة عل  ذلك  و شاركة الشركاء ن التنميدة  مبدال سي دة األمدم املتحددة 

بددع اجلنسددع ومتكددع املددرأة وأسدد اليا  جددرى الدد وي  ن األسددواإل ووسددابال النقددال العامددة  للمسدداواة
 ملبادرة ممد   منة وخالية من العنف ضد املرأة والفتاةم لفابدة النساء والفتيات. 

ون سددياإل متبيددال املددرأة ن احليدداة السياسددية وتوليهددا مناصددب قياديددة ومشدداركتها ن صددنع  -2٨
ملددا  واملسددتويات احلكوميدة وااداريددة األدو ن بددابوا غينيددا اجلديددة  شدددد الوفددد علدد  القدرار ن ال  

التقدم ااضايب ال ج ُأحرز  وال ج يشمال اذخاذ تدابري لدعم املساواة بع اجلنسدع ومتكدع املدرأة  
املدرأة ووضع تعديال دستورج لكفالة املساواة بع اجلنسدع ومشداركة املدرأة ويهددا إىل زيدادة متبيدال 

علدد  ال ملددا . ويددنن القددانو  املددنظم حلكومددات األقدداليم اا ن ال ملددا   وسددو تعددديال مددا زال معروضدد
واحلكومدددات احملليدددة أصدددالا علددد  ترشددديب نسددداء لتمبيدددال املدددرأة علددد  صدددعيد األقددداليم وعلددد  الصدددعيد 

نن علد    الد ج يد2013احملل . وعالوة عل  ذلك  اعُتمد قانو  اجملل  الوطا للمرأة ن عدام 
 مشاركة املرأة عل  قدم املساواة مع الرجال ن الشؤو  السياسية والعامة.

  سندداك ثددالل قيددادات نسددابية منتخبددة ن ال ملددا  الددوطا لبددابوا غينيددا 2012ومندد  عددام  -2٩
اجلديدددة  مددن بيددنهن وزيددرة شددؤو  املددرأة والفتدداة وأخددرى حاكمددة إحدددى أكبددر أقدداليم البلددد سددكاناا. 

ادارة ااقليميدددة واحملليدددة  طدددرأت زيدددادة ملحوظدددة علددد  عددددد النسددداء ن املناصدددب وعلددد  صدددعيد ا
القياديددة. ون سددلك القةدداء  ارتفددع عدددد القاضدديات املعينددات ن احملدداكم العليددا أيةدداا مددن قاضددية 

. ورغدم التقددم ااضدايب احملدرز ن سد ا اجملدال  2011واحدة إىل مخ  قاضيات مند  مدا قبدال عدام 
 من اجلهود. يلزم ب ل مزيد
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وفيمدددا يتعلدددق  سددد لة أعمدددال القتدددال املتعلقدددة  مارسدددة الشدددعوذة  اتبدددع هنددد  يتسدددم بتعددددد  -30
  واعتمدداد 2012  ن عددام 1٩71أصددحاب املصددلحة  بااضددافة إىل إلغدداء قددانو  الشددعوذة لعددام 
القدانو   . وبعدد اشد اع ذلدك 201٤قانو  ضرم أعمال القتال املتصلة  مارسة الشدعوذة  ن عدام 

 تعع دعمخل باذخاذ تدابري مالبمة أخرى تشمال الدعوة والتوعية.
واعُتمدددددددت ختددددددة العمددددددال الوطنيددددددة ملكافحددددددة العنددددددف املددددددرتبط بالشددددددعوذة والسددددددحر ن  -31
  وحظيددد  بددددعم إضدددان مدددن خدددالل إنشددداء جلدددا  علددد  املسدددتوى الدددوطا ومسدددتوى 2015 عدددام

  األقاليم لكفالة تنفي  القانو  واستة.
جهوداا ترمد  إىل احد ام حقدوإل األطفدال  ومنهدا اعتمداد اا تب ل بابوا غينيا اجلديدة أيةو  -32

  ال ج ُسن تعزيدزاا لتنفيد  اتفاقيدة 201٤( )املعّدل( لعام Lukautim Pikininiقانو  محاية التفال )
  201٤قدانو  قةداء األحددال  ن عدام اا أيةد ةحقوإل التفال ن البلد. وسن  بدابوا غينيدا اجلديدد

لكفالة محاية األطفال اجلداحنع  ول سديما الفتيدات  وإعدادة تد سيلهم وإدمداجهم ن اجملتمدع لكد  
 يعيشوا حياة منتجة وصحية. 

  ألغد  بدابوا غينيدا اجلديددة الرسدوم الدراسدية هبددا 2012وعالوة عل  ذلك  ومن  عدام  -33
 البانوج والعا  املدعوم.  توفري التعليم البتداب  للجميع ومتكينهم من اللتحاإل بالتعليم

  تلدك الراميدة 201٤ومن املبادرات اجلامة اليت شرع  فيها بدابوا غينيدا اجلديددة ن عدام  -3٤
 إىل كفالة تسجيال  يع األطفال عند الولدة ن إطار مشروع اجلوية الوطنية. 

اجلديددة جهودسدا ولتعزيز إنفاذ حظر توقيع العقاب البدي علد  األطفدال  تعدزز بدابوا غينيدا  -35
 . 200٩الرامية إىل تنفي  سياسة إدارة السلوك  اليت اعُتمدت ن عام 

ون سدددددياإل العالقدددددة بدددددع القدددددانو  والعدالدددددة وحقدددددوإل اانسدددددا   أعلنددددد  إدارة الشدددددرطة  -36
عددام النةددباب وعدددم التسددامب إطالقدداا مددع  يددع املددوظفع املكلفددع بلنفدداذ القددانو   2016 عددام

تصددرفات منافيددة للقددانو  أو الدد ين يسددي و  اسددتعمال السددلتة. وقددد اذخدد ت الدد ين تصدددر عددنهم 
بالفعدال تددابري ت ديبيددة ضدد املدوظفع املعنيددع. ومدا زال التددريب ن  ددال حقدوإل اانسدا  مسددتمراا 
جزءاا ل يتجزأ من س   العملية  وسو حيظ  بدعم من جلنة أمع املظدا  والشدركاء ن التنميدة   دن 

 الدولية للصليب األمحر واملفوضية السامية حلقوإل اانسا .فيهم اللجنة 
ومددن التتددورات اجلامددة الدديت حدددث  ن األونددة األخددرية  إنشدداء ممسددار حقددوإل اانسددا م  -37
  للتعامددال مددع قةددايا حقددوإل اانسددا  2011احملدداكم الوطنيددة ن بددابوا غينيددا اجلديدددة  ن عددام  ن

يشددمال تددوفري سددبال النتصدداا لةددحايا النتهاكددات  وإنفدداذ تلددك احلقددوإل  وجددب الدسددتور   ددا
والتجاوزات. وتشمال س   املبادرة تبسيط ااجدراءات القةدابية  الديت يقتصدر تركيزسدا علد  حقدوإل 

 اانسا   والتعجيال بالب  ن القةايا.
ومن خالل عمال قتاع القانو  والعدالة  أصبح  إمكانية الحتكام إىل القةاء متاحة  -3٨

 كمدددة مدددن  ددداكم القدددرى  1 600اطق الريفيدددة والنابيدددة بفةدددال إنشددداء مدددا يربدددو علددد  األ  ن املنددد
مسدؤول قةداب  قدروج  مدن بيدنهم مسدؤولو  عدن إنفداذ القدانو   وإدراجهدم ن   16 000وتعيع 

 كشف مرتبات القتاع العام. 
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تعدددديال دسدددتورج ينشدددم اللجندددة  2012وفيمددا  دددن مكافحدددة الفسددداد  اعُتمدددد ن عدددام  -3٩
  عُرض القانو  األساس  املتعلق بلنشداء سد   اللجندة 2015ة ملكافحة الفساد  ون عام املستقل

عل  ال ملا  الوطا لك  ينظدر فيدخل. وبدابوا غينيدا اجلديددة ملتزمدة  كافحدة الفسداد  ول سديما مدن 
 خالل إنشاء س   اللجنة.

 حلقدددوإل مسدددتقلة وطنيدددة مؤسسدددة بلنشددداء التزامهدددا علددد  اجلديددددة غينيدددا بدددابوا زالددد  ومدددا -٤0
لتعزيز حقوإل اانسدا  ومحايتهدا )مبداد   الوطنية املؤسسات  ركز املتعلقة للمباد  وفقاا  اانسا  

 باري (  وس  تعمال ن سبيال حتقيق س   الغاية. 
وما زال نقن القدرات البشرية واملؤسسية حتدياا مستمراا  ضا يتتلدب تعزيدز اجلهدود املب ولدة  -٤1

صعيد الوطا   ا يشمال التدريب املالبم ن اجملال التقا ون  ال بنداء القددرات علد  تنداول عل  ال
قةايا حقوإل اانسا  الربيسدية. ويتتلدب ذلدك أيةداا إزالدة العراقيدال الداخليدة لكفالدة اتسداإل اجلهدود 

د للغايدددة وتنسددديقها ملتابعدددة التقدددارير واألنشدددتة ذات الصدددلة. وبااضدددافة إىل ذلدددك  سددديكو  مدددن املفيددد
تبسيط  اذج التقارير املتعلقة  ختلف اتفاقيات حقوإل اانسا . ون حدع أعدرب الوفدد عدن التزامدخل 
بالوفدددداء باللتزامددددات الدوليددددة  فلنددددخل أشددددار إىل أ  العقبددددة الدددديت حتددددول دو  التصددددديق علدددد  الصددددكوك 

  التزامددات لددي  مددن األساسددية حلقددوإل اانسددا  تتمبددال ن اللتزامددات املتعلقددة بلعددداد التقددارير  وسدد
السددهال الوفدداء هبددا  كمددا أشددار إىل أ  بددابوا غينيددا اجلديدددة حتتدداج إىل بندداء القدددرات الدديت متكنهددا مددن 

 حتسع إعداد تقاريرسا. 
ومددا زالدد  قلددة املددوارد عقبددةا ماثلددةا أمددام التنفيدد  الكامددال لتعهدددات والتزامددات حقددوإل اانسددا .  -٤2

سددتعداد للعمددال مددع  يددع شددركابها ن التنميددة الددراغبع ن مسدداعدهتا وبددابوا غينيددا اجلديدددة علدد  أسبددة ال
   عل  تعزيز ما أحرزتخل من تقدم ن  ال حقوإل اانسا .

وعدددالوة علددد  ذلدددك  فدددل  نقدددن البياندددات وااحصددداءات الدقيقدددة واملوثوقدددة عدددن قةدددايا  -٤3
دوات لتحليلهدددا  حقدددوإل اانسدددا  ن البلدددد  إىل جاندددب الفتقدددار إىل مراكدددز لتخدددزين البياندددات وأ

زال يشددكال حتدددياا ربيسددياا. وترحددب بددابوا غينيددا اجلديدددة بدد ج دعددم مالبددم يقدمددخل إليهددا الشددركاء  مددا
التنمية ن شكال موارد تقنية أو ماليدة أو أج مدوارد أخدرى ملسداعدهتا ن  دع وتفسدري البياندات  ن

 وااحصاءات املتعلقة خقوإل اانسا .
غينيدددا اجلديددددة  مدددن حيدددث تعددددد اللغدددات والبقافدددات والتقاليدددد  والتندددوع البدددرج ن بدددابوا  -٤٤

عدددن التةددداري  اجلغرافيدددة  حيدددول دو  التواصدددال الفعدددال فيمدددا يتصدددال ب  دددة قةدددايا حقدددوإل  فةدددالا 
 اانسا  وتدوينها ن  يع أحناء البلد. 

جددزء  وأمددا فيمددا يتعلددق بعقوبددة ااعدددام  فددل  القددانو  الدددو  ل يعت سددا غددري قانونيددة وسدد  -٤5
مددن القددانو  الددداخل  لبددابوا غينيددا اجلديدددة. أمددا مسدد لة وقددف العمددال هبدد   العقوبددة وقفدداا اختياريدداا 

 خكم األمر الواقع  عل  حنو ما اق حتخل عدة دول  فه  مس لة حساسة. 
وأمددا مسدد لة حقددوإل املبليددات واملبليددع ومزدوجدد  امليددال اجلنسدد  ومغددايرج اجلويددة اجلنسددانية  -٤6

اجلنسددع  فلهنددا مسدد لة حتتدداج إىل فهددم السددكا  جلددا. وينبغدد  الشددروع ن عمليددة  وحددامل  صددفات
 تشاور وطنية من أجال تناول س   املس لة بتريقة شاملة. 



A/HRC/33/10 

GE.16-12009 10 

وفيمدددا يتعلدددق بددداحلق ن الصدددحة  فدددل  بدددابوا غينيدددا اجلديددددة تددددرك أ  معددددلت الوفيدددات  -٤7
  حيقدق غايدة األسدداا اا ابيدة  أندخل النفاسية ومةاعفات احلمال مرتفعة فيها. ويدرك البلد أيةداا 

لأللفيددة املتعلقددة  فددت معدددلت وفيددات األطفددال واألمهددات. ون سدد ا الصدددد  وضددع عدددد مددن 
املبددادرات موضددع التنفيدد   مبددال تددوفري الرعايددة واسدددمات الصددحية األوليددة اجملانيددة جلميددع املددواطنع 

  وتدريب العاملع ن  ال الرعاية الصحية.
ة عل  ذلك  أشار الوفد إىل أولويات البلد اسم  الربيسية عل  الصعيد الوطا  وعالو  -٤٨

  أل وس  الصحة  والتعليم  والنمو القتصادج  والقانو  والعدالة  واجلياكال األساسية.
وفيمدا يتعلدق  وضدوع عقدود ااضدار الزراعيدة والتجاريدة  أنشد ت بدابوا غينيدا اجلديددة جلندة  -٤٩

  ح  إثر ذلك تعديالت تشريعية تنفي اا لتوصيات اللجنة.حتقيق. واق ُ 
ون استددام  شددكر وفدددد بددابوا غينيدددا اجلديدددة  يدددع الوفددود علددد  مددا قدمتدددخل مددن توصددديات  -50
طرحتدددخل مدددن أسددد لة ومدددا أدلددد  بدددخل مدددن تعليقدددات  وأشددداد  دددا قامددد  بدددخل أماندددة  لددد  حقدددوإل  ومدددا
  امال.ض الدورج الشا  من عمال دعماا لعملية الستعرااانس

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء 
رأت الوليددات املتحدددة األمريكيددة أ  مددن األمددور الدديت تبعددث علدد  التفددا ل إتاحددة إمكانيددة  -51

الرصد املستقال ملفوضية األمدم املتحددة السدامية حلقدوإل اانسدا  وملدراقيب حقدوإل اانسدا  املسدتقلع  
إىل تنفيدد  ختددة عملدخل الوطنيددة ملكافحددة الجتددار باألشددخاص. غددري أهنددا  وأشدادت ههددود البلددد الراميددة

أعربددد  عدددن قلقهدددا إزاء التقدددارير املتعلقدددة بلسددداءة معاملدددة احملتجدددزين مدددن ِقبدددال أفدددراد الشدددرطة واألفدددراد 
العسدددكريع  والتمييدددز ضدددد النسددداء والفتيدددات  والجتدددار باألشدددخاص ألغدددراض السدددتغالل اجلنسددد   

 كال عمال األطفال استرة ن قتاع الزراعة  وادعاءات الفساد. والعمال القسرج  وأش
وأشددادت أوروغددواج بتنفيدد  بددابوا غينيددا اجلديدددة عمليددة قابمددة علدد  املشدداركة والتعدداو  ن  -52

إعددداد تقريرسددا الددوطا. وأعربدد  عددن قلقهددا إزاء ارتفدداع عدددد اجلددرابم الدديت يعاقددب عليهددا بااعدددام 
 وإزاء ااعال  رمياا عن است ناا عمليات ااعدام. 

ل  بابوا غينيا اجلديدة لتصديقها عل  اتفاقية حقوإل وأثن   هورية فنزويال البوليفارية ع -53
األشددددخاص ذوج ااعاقددددة ولسددددنها تشددددريعات ترمدددد  إىل تعزيددددز مشدددداركة املددددرأة ن الشددددؤو  العامددددة 

امدرأة علد  الصدعيد احمللد . وسدلت   20والسياسية  وسلت  الةوء بوجخل خاص عل  انتخداب 
 اي للجميع. الةوء عل  ااة سياسة توفري التعليم البتداب  اجمل

ورحبددد  اجلزابدددر بلنشددداء مراكدددز لددددعم ضدددحايا العندددف اجلنسددد  ومراكدددز لددددعم األسدددرة.  -5٤
غينيددا اجلديدددة جلهودسددا الراميددة إىل تددوفري التعلدديم اجملدداي  ومددا أحرزتددخل مددن تقدددم ن  وأشددادت ببددابوا

 دددال حقدددوإل األطفدددال ذوج ااعاقدددة  وتصدددديقها علددد  اتفاقيدددة حقدددوإل األشدددخاص ذوج ااعاقدددة 
 ووضع السياسة الوطنية املتعلقة بااعاقة  وشجعتها عل  مواصلة تلك اجلهود.
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رسا ملدددا اذخ تدددخل بدددابوا غينيدددا اجلديددددة مدددن مبدددادرات تشدددريعية وأعربددد  األرجنتدددع عدددن تقددددي -55
 ومؤسسية لتحسع حالة النساء والفتيات.

وأشدددادت أسددد اليا بتصدددديق بدددابوا غينيدددا اجلديددددة علددد  اتفاقيدددة حقدددوإل األشدددخاص ذوج  -56
  ااعاقدة وتنفيدد سا للسياسدة الوطنيددة املتعلقدة بااعاقددة. وشددجع  أسد اليا بددابوا غينيدا اجلديدددة علدد

تبديددد دواعدد  القلددق املتعلقددة باحتجدداز األحدددال ن السددجو  وعلدد  إعتدداء األولويددة لصددحة األم 
والتعلددديم األساسددد . ورحبددد  ههدددود بدددابوا غينيدددا اجلديددددة الراميدددة إىل التصددددج للعندددف اجلنسددداي  

 وأقرت باعتماد ختة العمال الوطنية ملكافحة العنف املرتبط بالشعوذة والسحر. 
يلندددا علدد  بددابوا غينيددا اجلديدددة لكوهنددا أول بلددد يقدددم رميدداا مسددا تخل املزمعددة وأثندد  نيوز  -57

احملددة وطنياا  وجب اتفاإل باري . وأشارت إىل عدم الوفاء حىت األ  باللتزام املتعهد بخل خدالل 
السدددتعراض الددددورج الشدددامال األول واملتمبدددال ن إنشددداء مؤسسدددة وطنيدددة حلقدددوإل اانسدددا  تكدددو  

 .2012لول عام جاسزة للعمال خ
وأشددارت شدديل  إىل التتددورات التشددريعية واملؤسسددية املتعلقددة خقددوإل اانسددا   مسددلتةا الةددوء  -5٨

( Lukautim Pikininiعلدددد  قددددانو  محايددددة األسددددرة وقددددانو  قةدددداء األحدددددال وقددددانو  محايددددة التفددددال )
 )املعّدل(. 

الت محايدة التفدال  ونظدام ورحب  الصع باجلهود الديت تبد جلا بدابوا غينيدا اجلديددة ن  د -5٩
قةدداء األحدددال  وسياسددة املسدداواة بددع اجلنسددع واادمدداج الجتمدداع   وقددانو  محايددة األسددرة  
والتعليم وخدمات الرعاية الصحية  وختة العمال عل  مكافحة الجتار باألشخاص  وبتصدديقها 

 الددعم تدوفري لد ع الددو  اجملتمدع الصدع وشدجع عل  اتفاقية حقوإل األشخاص ذوج ااعاقة. 
 . اجلديدة غينيا لبابوا والتقا املا 
وأقرت كوبا بدالتتورات الديت شدهدهتا بدابوا غينيدا اجلديددة ن  دال حقدوإل اانسدا   مبدال  -60

  2013قدددانو  محايدددة األسدددرة  وقدددانو  قةددداء األحددددال  وقدددانو  تعدددديال القدددانو  اجلنددداب  لعدددام 
ة  واللجنددة املسددتقلة ملكافحددة الفسدداد  كمددا أقددرت بددروة القيددادة والسياسددة الوطنيددة املتعلقددة بااعاقدد

اليت أبدهتا بابوا غينيا اجلديدة ن  ال تغري املندا  خدالل الددورة احلاديدة والعشدرين ملدؤمتر األطدراا 
 ن اتفاقية األمم املتحدة ااطارية بش   تغري املنا . 

وفددد بددابوا غينيددا اجلديدددة مددن عددرض  وأعربدد  اجلمهوريددة التشدديكية عددن تقددديرسا ملددا قدمددخل -61
  زاخر باملعلومات   ا ن ذلك ردود  عل  بعت أس لتها املقدمة سلفاا.

وأشادت الدا رك  شاركة بابوا غينيا اجلديدة مشاركة بناءة ن الستعراض الدورج الشدامال  -62
 عدن وأعربد  السدابق.وعل  ما أحرزتخل من تقدم ن محاية حقوإل اانسا  وتعزيزسا مند  السدتعراض 

 مددن وغددري  التعدد يب مناسةددة اتفاقيددة ن األطددراا الدددول إىل اجلديدددة غينيددا بددابوا تنةددم أ  ن أملهددا
دولددة  وعرضدد   15٩سددانية أو املهينددة  وعدددسا حاليدداا الالإن أو القاسدية العقوبددة أو املعاملددة ضدروب

 مساعدهتا ن س ا الش  .
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غينيدددا اجلديددددة مدددن تقددددم ن وضدددع ختدددة العمدددال علددد  وأشدددادت مصدددر  دددا أحرزتدددخل بدددابوا  -63
  201٤ مكافحة الجتار باألشخاص  وقانو  تعديال القانو  اجلنداب   وقدانو  السدجال املددي لعدام

م. وشددجع  مصددر العمددال الرامدد  إىل إنشدداء 2050واستدة اا ابيددة لبددابوا غينيددا اجلديدددة مر يددة عددام 
 ملكافحة الفساد. مؤسسة وطنية حلقوإل اانسا  وجلنة مستقلة 

وأشارت فيج  إىل أ  احتجاز الالج ع وطاليب اللجوء ن جزيرة مانو  سو إجراء غري  -6٤
قدددانوي ومندددان للدسدددتور  عمدددالا بقدددرار احملكمدددة العليدددا لبدددابوا غينيدددا اجلديددددة  ومدددن    إىل وجدددوب 

ا غينيددا اجلديدددة اافددراج عددن األشددخاص احملتجددزين ن تلددك اجلزيددرة. وأثندد  فيجدد  علدد  قددرار بددابو 
البحددث عددن ترتيبددات بديلددة بشدد   األشددخاص احملتجددزين ن جزيددرة مددانو . وسندد ت فيجدد  بددابوا 
غينيدا اجلديدددة علدد  اعتمدداد قددانو  محايددة األسددرة وإنشدداء مراكددز دعددم األسددرة ومراكددز دعددم ضددحايا 

 العنف اجلنس .
 مندد  اانسددا  حقددوإل ل ددا ن تقدددم مددن اجلديدددة غينيددا بددابوا أحرزتددخل  ددا فرنسددا ورحبدد  -65

  .2011 عام ن األول الشامال الدورج الستعراض
وأشادت أملانيدا باعتمداد بدابوا غينيدا اجلديددة قدانو  محايدة األسدرة وبللغابهدا قانونداا يعاقدب  -66

مدددن يدددزعم أهندددم ميارسدددو  السدددحر. ومدددا زالددد  أملانيدددا تشدددعر بدددالقلق مدددن التقدددارير الددديت تفيدددد بوقدددوع 
وقتال خارج نتاإل القةاء  ومن استمرار ت ثر النساء واألطفدال أكبدر مدن غدريسم  حوادل تع يب

 باجلرمية وب عمال العنف. 
ونوسددد  غاندددا  دددا أحرزتدددخل بدددابوا غينيدددا اجلديددددة مدددن تقددددم ن  دددال حقدددوإل اانسدددا  منددد   -67

. 2013السدددتعراض األول   دددا ن ذلددددك إنشددداء ممسدددار حقددددوإل اانسدددا م ن احملددداكم ن عددددام 
بددددد  بددددداجلهود الراميدددددة إىل إنشددددداء مؤسسدددددة وطنيدددددة حلقدددددوإل اانسدددددا   وفقددددداا ملبددددداد  بددددداري   ورح

الديت تفيدد  األنبداء مدن املستمر قلقها عن غانا وأعرب  وبتصديقها عل  اتفاقية مناسةة التع يب.
 بوقوع اعتداءات جنسية وجسدية عل  نساء وفتيات حىت بعد َسن قانو  محاية األسرة. 

غواتيمددال علمدداا بدداستوات املتخدد ة لتعزيددز حقددوإل اانسددا  األساسددية جلميددع وأحاطدد   -6٨
 األشخاص  ومحايتها وإعماجلا.

بالتقددم احملدرز ن  دال حقدوإل اا ورحب  ساييت بوفدد بدابوا غينيدا اجلديددة  وأحاطد  علمد -6٩
 ( )املعّدل(.Lukautim Pikininiاانسا   ول سيما قانو  محاية التفال )

لكرس  الرسو  باجلهود اليت بُد ل  فيمدا يتعلدق بلعمدال حقدوإل اانسدا  إعمدالا وسلم ا -70
فعددالا  مبددال سددن قددانو  محايددة األسددرة  الدد ج ضددرم العنددف العددابل . ونددو  الكرسدد  الرسددو  كدد لك 

( Lukautim Pikininiبالستمدددام الددد ج أو  لسدددالمة التفدددال مدددن خدددالل قدددانو  محايدددة التفدددال )
مشددروع اجلويدة الوطنيددة  الدد ج يهدددا إىل تسدجيال  يددع املددواطنع ومددنحهم عددن  )املعدّدل(  فةددالا 
 شهادات ميالد.
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وسن ت سنددورا  بدابوا غينيدا اجلديددة علد  التزامهدا املتزايدد بالددفاع عدن حقدوإل اانسدا   -71
للقدانو  اا وشجعتها عل  مواصلة الوفاء بالتزاماهتا. ومن أمبلة تلدك اللتزامدات إلغداء ال ملدا  مدؤخر 

املتعلق  مارسة الشعوذة واعتماد عدة قوانع ن األوندة األخدرية  مبدال قدانو  محايدة األسدرة وقدانو  
  ( )املعّدل(.Lukautim Pikininiقةاء األحدال وقانو  محاية التفال )

وشددكرت إندونيسدديا بددابوا غينيددا اجلديدددة علدد  تعاوهنددا املتواصددال مددع السددتعراض الدددورج  -72
ببعت التتورات اليت شهدهتا السياسات واملمارسات فيما يتعلدق بتعزيدز  الشامال. وأحاط  علماا 

باعتمدداد ختددة العمدال الوطنيددة ملكافحددة اا أيةداا حقدوإل اانسددا  ومحايتهددا ن البلدد. وأحاطدد  علمدد
 العنف املرتبط بالشعوذة والسحر. 

فدع بوليدات علد  بدابوا غينيدا اجلديددة اصددارسا دعدوة دابمدة جلميدع املكل  يرلندداوأثن   -73
 خدالل مدن الدوليدة األليدات مدع تعاوندخل مواصدلة عل  البلد وشجع  ن إطار ااجراءات اساصة.

ر املتدد خرة إىل سي ددات التقدداري  يددع وتقدددا احملدددد املوعددد ن اساصددة ااجددراءات رسددابال علدد  الددرد
تشعر بالقلق من عدم حظر العقاب البدي ن  يع السياقات ومن   يرلندااملعاسدات. وما زال  

قلددة املددوارد املخصصددة للمدددار  ن املندداطق الريفيددة و دوديددة وصددول األطفددال الدد ين يعيشددو  ن 
  تلك املناطق إليها.

ورحبدددد  إيتاليددددا بدددداستوات املتخدددد ة لتحسددددع تعزيددددز حقددددوإل اانسددددا  ومحايتهددددا مندددد   -7٤
بالتددابري الراميدة إىل زيدادة محايدة اا خاصاا لشامال األول. ورحب  إيتاليا ترحيبالستعراض الدورج ا

( )املعدّدل(  وبالتقددم Lukautim Pikininiحقدوإل التفدال مدن خدالل اعتمداد قدانو  محايدة التفدال )
  احملرز ن  ال مكافحة الفساد.

ابيع واملنظمددات وأشددارت جامايكددا إىل أ  بددابوا غينيددا اجلديدددة عملدد  مددع الشددركاء البندد -75
ن تنفيددد  اللتزامدددات الددديت اا الدوليدددة   دددا فيهدددا املفوضدددية السدددامية حلقدددوإل اانسدددا   للمةددد  قددددم

تعهددددت هبدددا خدددالل السدددتعراض الددددورج الشدددامال السدددابق. وأشدددادت بدددالتزام بدددابوا غينيدددا اجلديددددة 
  جلدا.بتحسع نوعية حياة مواطنيها من خالل تنفي  إصالحات تشريعية وبرام   ددة ا

ورحبد  اليابددا  باملسدا ات ااضابيددة الدديت قددمتها بددابوا غينيددا اجلديددة ن حتسددع إعمددال  -76
حقوإل اانسا    ا ن ذلك عقد اجتماعات دورية بع منتدى حقدوإل اانسدا  ن البلدد واألمدم 

السدابق   املتحدة  وجهودسا الرامية إىل متابعة التوصيات املنببقة عدن السدتعراض الددورج الشدامال
ووضع السياسة الوطنية املتعلقة بااعاقة. وأعرب  اليابا  عن قلقها إزاء احلالة استدرية املتمبلدة ن 

  العنف اجلنس  والعتداء اجلنس  ضد النساء واألطفال.
وأيدددت قريغيزسددتا  استددوات الراميددة إىل تعزيددز حقددوإل اانسددا  ومحايتهددا  ول سدديما التدددابري  -77

( Lukautim Pikininiتخددد ة  مبدددال اعتمددداد قدددانو  محايدددة األسدددرة وقدددانو  محايدددة التفدددال )التشدددريعية امل
)املعددّدل(  والتعدداو  مددع ااجددراءات اساصددة جمللدد  حقددوإل اانسددا   ومواصددلة العمددال علدد  وضددع أطددر 

 مؤسسية ن البلد.
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ورحبدد  ماليزيددا بالتقدددم احملددرز   ددا ن ذلددك ن  ددالت إقامددة العدددل ومكافحددة العنددف  -7٨
العابل  وتعزيز حقوإل األشخاص ذوج ااعاقة. ورأت أنخل ينبغ  إيالء مزيد من الستمام لتمكع 

 املرأة وتعزيز احلق ن الصحة وحقوإل الشعوب األصلية. 
املب ولددة علدد  الصددعيد الددوطا والراميددة إىل  وأشددادت ملددديف ههددود بددابوا غينيددا اجلديدددة -7٩

ومبددادرات أخددرى.  2015التصدددج ألثددار تغددري املنددا   بسددبال منهددا قددانو  إدارة تغددري املنددا  لعددام 
ورحبددد  بتجدددرا العندددف اجلنسددداي  وتعمددديم السياسدددات اجلنسدددانية  وإنشددداء مراكدددز لددددعم األسدددر 

  ووضدددع ختدددة العمدددال الوطنيدددة 1٩71وضدددحايا العندددف اجلنسددد   وإلغددداء قدددانو  الشدددعوذة لعدددام 
 ملكافحة العنف املرتبط بالشعوذة والسحر. 

ورحب  املكسيك باعتماد تشريع حلماية األسرة والتفدال  وشدجع  بدابوا غينيدا اجلديددة  -٨0
بالعمدال الد ج بددأ مدن أجدال أيةداا  عل  مواصلة ب ل اجلهود من أجدال تنفيد  . ورحبد  املكسديك

نسدددا   ودعددد  بدددابوا غينيدددا اجلديددددة إىل كفالدددة امتبدددال سددد   إنشددداء املؤسسدددة الوطنيدددة حلقدددوإل اا
املؤسسددة ملبدداد  بدداري . وأثندد  املكسدديك كدد لك علدد  اجلهددود املب ولددة مددن أجددال إنشدداء قاعدددة 

 بيانات بش   األشخاص ذوج ااعاقة  بدعم من أس اليا واليابا  وبالتعاو  معهما.
يدددة بتعزيددز املبدداد  والقدديم األساسددية حلقددوإل وأشدداد اجلبددال األسددود بددالتزام بددابوا غينيددا اجلد -٨1

اانسددا  ومحايتهددا. ورحددب باعتمدداد قددانو  محايددة األسددرة  الدد ج أنشدد  ااطددار التشددريع  ملكافحددة 
العندف ضدد املدرأة. وشدجع بدابوا غينيدا اجلديددة علد  أ  تتعداو  تعاونداا تامداا مدع سي دات معاسددات 

 ولية والدورية بانتظام.األمم املتحدة  بسبال منها تقدا التقارير األ
ورحددب املغدددرب بددداجلهود الدديت تبددد جلا بدددابوا غينيدددا اجلديدددة منددد  السدددتعراض األول امتبدددالا  -٨2
تعهدت بخل من التزامات ن  ال حقوإل اانسا . ولحظ املغدرب بارتيداة مدا أو  مدن استمدام  ملا

ووضدع ختدة لكفالدة تدوفري خاص للسياسات وال ام    ا ن ذلك اعتماد ختة التنمية الوطنيدة  
 التعليم للجميع  وجعال اسدمات الصحية األساسية ن متناول اجلميع  ومحاية األسرة والتفال. 

وأعرب  ميا ار عن سرورسا لتصديق بابوا غينيا اجلديدة علد  املعاسددات األساسدية السد   -٨3
باعتمدداد بددابوا  علمدداا  حلقددوإل اانسددا    ددا فيهددا اتفاقيددة حقددوإل األشددخاص ذوج ااعاقددة. وأحاطدد 

 غينيا اجلديدة للسياسة الوطنية املتعلقة بااعاقة.
ورحب  ناميبيا  ا أجرتخل بابوا غينيا اجلديددة مدن إصدالحات ملواءمدة تشدريعاهتا احملليدة مدع  -٨٤

باعتماد أيةاا  الصكوك الدولية حلقوإل اانسا    ا ن ذلك اعتماد قانو  محاية األسرة. ورحب 
وطنيددة حلمايددة التفددال وسياسددة املسدداواة بددع اجلنسددع واادمدداج الجتمدداع  والسياسددة السياسددة ال

الوطنية املتعلقة بااعاقة. وأعرب  عن قلقها من التقارير اليت تفيدد بد   احلكومدة تعتدزم الشدروع ن 
  تنفي  عقوبة ااعدام ملواجهة ارتفاع مستوى العنف ن البلد.

( 2015-2011أل  ختددة التنميددة املتوسددتة األجددال )للفدد ة وأعربدد  سولندددا عددن تقددديرسا  -٨5
أعت  األولوية لعدد من القتاعات الربيسدية   دا فيهدا التعلديم البتدداب  والبدانوج واحلصدول علد  امليدا  

 وخدمات الصرا الصح   وأل  ال ملا  ألغ  قانو  الشعوذة. 
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ابوا غينيدا اجلديددة. وشدجع   وسلم  كندا بدخول قانو  محاية األسرة حيز النفاذ ن بد -٨6
منهدا اا تاماا  إدراكاا كندا بابوا غينيا اجلديدة عل  ذخصين املوارد الالزمة انفاذ س ا القانو  إنفاذ

 لكونخل أداة سامة. 
ولحظددد  الندددروي  أ  املسددداواة بدددع اجلنسدددع سددد  أحدددد أكبدددر العوامدددال فعاليدددةا ن حتقيدددق  -٨7

 للمدوارد وتوطيدد السدالم والدميقراطيدة. ولحظد  الندروي  أيةداا  التنمية القتصادية والتوزيدع العدادل
أ  ضارسدديت قتددع األشددجار غددري القددانوي والسددتحواذ علدد  األراضدد  تشددكال  عقبددة أمددام محايددة 

 البي ة واح ام احلقوإل العرفية ملالك األراض . 
حظدددد  ورحبددد  باكسددددتا  بددداجلهود الدددديت تبددد جلا احلكومددددة حلمايدددة حقددددوإل اانسدددا . ول -٨٨

باكسدددددتا  اعتمددددداد قدددددانو  محايدددددة األسدددددرة  الددددد ج ضدددددرم العندددددف العدددددابل   وقدددددانو  محايدددددة التفدددددال 
(Lukautim Pikinini ووضددع ختددة العمددال علدد  مكافحددة الجتددار باألشددخاص تعزيددز  )اا ( )املعددّدل

 لقدرات وكالت إنفاذ القانو  واجلي ات القةابية. 
من السياسدات واستدط والد ام  املتعلقدة اا عددورحب  بنما باعتماد بابوا غينيا اجلديدة  -٨٩

 2050-2010باملسددابال اجلنسددانية وبتنميددة املددرأة  مشددرية إىل استددة السدد اتيجية الوطنيددة للفدد ة 
 وإىل التزام البلد بتنفي  التوصيات املقدمة ن إطار اجلولة األوىل لالستعراض الدورج الشامال. 

غينيدا اجلديددة مدن جهدود لتحسدع نظدام قةداء األحددال ورحب  الفلبع  ا تب لخل بدابوا  -٩0
وتعزيز محاية التفال. وأشارت إىل األثر السليب لتغري املندا  علد  التمتدع الكامدال خقدوإل اانسدا   

 ودع  اجملتمع الدو  إىل مواصلة مساعدة البلد ن سعيخل إىل التخفيف من  ثار تغري املنا . 
. 1٩5٤حكم بااعددام ن بدابوا غينيدا اجلديددة مند  عدام ورحب  ال تغال بعدم تنفي  أج  -٩1

 وأشادت باعتماد بابوا غينيا اجلديدة قانو  محاية األسرة  ال ج ضرم العنف العابل . 
وأشادت  هورية كوريا  ا أحرزتخل بابوا غينيا اجلديدة من تقدم مند  السدتعراض الددورج  -٩2

علدد  اتفاقيددة حقددوإل األشددخاص ذوج ااعاقددة  الشددامال األول. ولحظدد  مددع التقدددير التصددديق 
 الشددعوذةوإصدددار دعددوة دابمددة إىل ااجددراءات اساصددة  وسددن قددانو  محايددة األسددرة  وإلغدداء قددانو  

 . 2013عام  ن
وأشادت سان  فنسن  وجزر غرينادين  ا اذخ تخل بابوا غينيدا اجلديددة مدن تددابري لتحسدع  -٩3

ة لشعبها  وببدء تنفي  السياسة الوطنية للمؤسسدات الصدغرية مستوى التنمية القتصادية والجتماعي
واملتوستة. وأشارت بوجخل خداص إىل املصدرا الدوطا للمدرأة  املمدول مدن احلكومدة واملكدر  للنسداء 

 العامالت ن القتاع غري الرم . 
يال وأحاطددد  سدددرياليو  علمددداا بااادددازات الددديت حتققددد    دددا فيهدددا جتدددرا العندددف املندددز   وتعدددد -٩٤

( Lukautim Pikininiالقانو  اجلناب  لتجرا أفعال الجتدار باألشدخاص  واعتمداد قدانو  محايدة التفدال )
عددن تقددديرسا للدددور أيةدداا  )املعددّدل(  واذخدداذ مبددادرات مؤسسددية للتصدددج للعنددف ضددد املددرأة. وأعربدد 

 القيادج ال ج اضتلع  بخل بابوا غينيا اجلديدة خالل التفاوض عل  اتفاإل باري . 
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وأشددادت سدددلوفينيا بتصدددديق بددابوا غينيدددا اجلديددددة علدد  اتفاقيدددة حقدددوإل األشدددخاص ذوج  -٩5
 التصدددددج إىل الراميددددة واملؤسسددددية القانونيددددة التتددددورات مددددن الددددرغم علدددد  أ  إىل وأشددددارت ااعاقددددة.
(  2050-2015ساي )للف ة اجلن العنف ملكافحة الوطنية الس اتيجية مبال املرأة  ضد للعنف
زال  تشعر بالقلق أل  س   التتورات   ت جم عل  حنو كاا إىل ضارسات تفة  إىل فلهنا ما 

 حتسع حياة النساء والفتيات. 
وأعربدددد  إسددددبانيا عددددن تقددددديرسا ملددددا اذخ تددددخل بددددابوا غينيددددا اجلديدددددة مددددن مبددددادرات قانونيددددة  -٩6

اختياريداا اا قفدومؤسسية لتحسع حالة النساء والفتيدات. ورحبد  باسدتمرار وقدف عقوبدة ااعددام و 
 خكم األمر الواقع  وباعتماد تدابري لتحسع مستوى معيشة السكا . 

ورحب  السويد بالتدابري املتخ ة من  إجراء الستعراض الدورج الشامال األول   دا فيهدا  -٩7
قانو  محاية األسرة ال ج ضرم العنف العابل   ولحظ  أ  العنف اجلنساي ميبال مشكلة خترية 

ا غينيدددا اجلديددددة وأ  معددددلت العندددف العدددابل  واجلنسددد  فيهدددا مدددا زالددد  مدددن بدددع أعلددد  ن بدددابو 
املعدددددلت ن العددددا . ولحظدددد  أ  عدددددد الالج ددددع وطدددداليب اللجددددوء احملتجددددزين حاليدددداا ن مراكددددز 

 لجم وطالب جلوء. ٩00الحتجاز الكابنة ن جزيرة مانو  يربو عل  
ة إىل أ  انتهاكددددات حقددددوإل اانسددددا  ل تددددزال ورحبدددد  سويسددددرا بالتقدددددم احملددددرز  مشددددري  -٩٨

عديدة. ودع  سويسرا بابوا غينيا اجلديدة إىل أ  تتخ   يع التدابري املتاحة جلدا حلمايدة كدال فدرد 
ن البلدددد مدددن سددد   النتهاكدددات. وأعربددد  عدددن أسدددفها لعددددم تنفيددد  بعدددت التوصددديات الددديت قُبلددد  

 ة مناسةة التع يب.خالل الدورة األوىل   ا فيها التصديق عل  اتفاقي
(  وأعربد  عددن 2020-2011ورحبد  تايلندد باعتمداد استدة الوطنيددة للصدحة )للفد ة  -٩٩

تقديرسا للجهود املب ولة لتعزيز املساواة بع اجلنسع. وأعرب  عن أملهدا ن أ  تتصددى احلكومدة 
الزراعيددة لألثددر السددليب لعمليددات حيددازة األراضدد  علدد  نتدداإل واسددع ن إطددار ختددة عقددود ااضددار 

 منصفة ومستدامة جل   املشكلة.  اساصة  وأ  جتد حلولا 
يت ببددددابوا غينيددددا اجلديدددددة لعتمادسددددا السياسددددة الوطنيددددة املتعلقددددة ليشدددد - وأشددددادت تيمددددور -100

بااعاقة. ولحظ  مع التقدير إنشاء نظام قةاب  لألحدال يركز عل  العدالة التصاحلية كبديال 
 ل  اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوإل األطفال. عأيةاا  للسجن. وسلت  الةوء

وأشددددادت تركيددددا بدددداستوات املتخدددد ة حلمايددددة حقددددوإل اانسددددا  مددددن خددددالل السياسددددات  -101
املؤسسية والصكوك القانونية اليت تركز عل  س   املس لة  مبال قانو  محايدة األسدرة  وقدانو  محايدة 

اة بددع اجلنسددع واادمدداج الجتمدداع . ( )املعددّدل(  وسياسددة املسدداو Lukautim Pikininiالتفددال )
 وأشادت أيةاا باجلهود الرامية إىل تسجيال  يع املواطنع ومنحهم شهادات ميالد.

الشمالية احلكومدة علد  اعتمداد قدانو    يرلنداوسن ت اململكة املتحدة ل يتانيا العظم  و  -102
محاية األسرة  وشجعتها عل  وضع اس اتيجية ملنع العنف اجلنساي والتصدج لخل. ورحب  بالتزام 
بددابوا غينيددا اجلديدددة بتنفيدد  عدددد مددن التعهدددات الدوليددة حلقددوإل اانسددا  ن إطددار ختددة عملهددا  

 لتشريعية. وأعرب  عن أملها ن إحراز تقدم ن إجراء التغيريات ا
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وأقرت ال ازيال بااجراءات الديت اذخد هتا بدابوا غينيدا اجلديددة فيمدا يتعلدق  كافحدة فدريو   -103
نقددن املناعددة البشددرية/اايدز  ول سدديما النتدداب  ااضابيددة الدديت حققهددا قددانو  إدارة فددريو  نقددن 

دم احملدرز فيمدا يتعلدق خقدوإل املناعة البشرية/اايدز والوقاية منخل. وأعرب  ال ازيال عدن تقدديرسا للتقد
( )املعددّدل( وإنشدداء  كمددة Lukautim Pikininiالتفددال  ول سدديما اعتمدداد قددانو  محايددة التفددال )

ووحدددة شددرطة متخصصددتع ن سدد ا الصدددد. ومددع ذلددك  رأت ال ازيددال أ  سندداك حاجددة إىل اذخدداذ 
 ختوات إضافية لتعزيز حقوإل اانسا  ن البلد ومحايتها.

 **نتاجات و/أو التوصياتاالست -ثانياا  
ستتتدرب بتتابوا غينيتتا الجديتتدة التوصتتيات المقدمتتة أثنتتاء جلستتة التحتتاور والمدرجتتة  -10٤

أدنتتا و وستتتقدو ردودلتتا عليوتتا نتتي و تتج مناستتب ال يتجتتاوث موعتتد التتدورة الثالثتتة والثالثتتين 
 :2016لمجلس حقوق اإلنسان ني أيلول/سبتمبر 

اتفا يتات حقتوق اإلنستان اسساستية النظر ني التصديق على جميع  1-10٤
 )مصر(؛
التصتتتتتتديق علتتتتتتى المعالتتتتتتدات الدوليتتتتتتة اس تتتتتتر  لحقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان   2-10٤

 والبروتوكوالت الملحقة بواو على نحو ما أوصي به من  بل )سلونينيا(؛
النظتتتر نتتتي التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول اال تيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق  3-10٤

يتتتة والسياستتتيةو الوتتادغ ءلتتتى ءل تتتاء عقوبتتتة بالعوتتد التتتدولي الاتتتاق بتتالحقوق المدن
 اإلعداو )ناميبيا(؛

التصتديق علتى البروتوكتول اال تيتاري الثتاني للعوتد التدولي الاتتاق  ٤-10٤
 بالحقوق المدنية والسياستيةو الوتادغ ءلتى ءل تاء عقوبتة اإلعتداو )الجبتل اسستود(؛

 بتتتالحقوق الاتتتاق التتتدولي للعوتتتد الثتتتاني اال تيتتتاري البروتوكتتتول علتتتى والتصتتتديق
 (؛البرت ال) والسياسية المدنية
تكثيف جوودلا الرامية ءلى التصديق على اتفا ية منالضة التعذيب  5-10٤

 وغير  من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالءنسانية أو الموينة )شيلي(؛
التصديق على اتفا ية منالضة التعتذيب وغيتر  متن ضتروب المعاملتة أو   6-10٤

العقوبتتة القاستتية أو الالءنستتانية أو الموينتتة )أوروغتتواي( و)ءيلاليتتا( و)البرت تتال( و)بنمتتا( 
( و)الجبتتل اسستتود( و)الجمووريتتة التشتتيكية( و)التتدانمر ( و)غانتتا( ليشتتتي - تيمتتورو)

و)غواتيمتاال( و)نرنستا( و)لنتدوراب(؛ واالنضتماو ءلتتى اتفا يتة منالضتة التعتذيب وغيتتر  
 )تركيا(؛   العقوبة القاسية أو الالءنسانية أو الموينةمن ضروب المعاملة أو 

__________ 

     حترر الستنتاجات والتوصيات. **
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التصتتديق علتتى الصتتكو  الدوليتتة اسساستتية لحقتتوق اإلنستتانو بمتتا  7-10٤
نيوا البروتوكتول اال تيتاري التفا يتة منالضتة التعتذيب وغيتر  متن ضتروب المعاملتة 

 أو العقوبة القاسية أو الالءنسانية أو الموينة )سيراليون(؛
يتر نتي التصتديق علتى المعالتدات والصتكو  الدوليتة اس تر  التفك ٨-10٤

المتعلقة بحقوق اإلنسان التي لم تصدق عليوا بابوا غينيا الجديدة بعدو وال ستيما 
اتفا يتتتتتة منالضتتتتتة التعتتتتتذيب وغيتتتتتر  متتتتتن ضتتتتتروب المعاملتتتتتة أو العقوبتتتتتة القاستتتتتية 

 الالءنسانية أو الموينة )الم رب(؛ أو
قتتانوني متتن  تتالل التعجيتتل بالتصتتديق علتتى مواصتتلة تعزيتتز ءاارلتتا ال ٩-10٤

اتفا يتتتتة منالضتتتتة التعتتتتذيب وغيتتتتر  متتتتن ضتتتتروب المعاملتتتتة أو العقوبتتتتة القاستتتتية أو 
 الفريتق متع باالشتترا  ءندونيستياو تعترب الصتددو لتذا ونتي الالءنسانية أو الموينتة 

 بتتابوا لتتدعم استتتعدادلا عتتن التعتتذيبو منالضتتة اتفا يتتة بمبتتادرة المعنتتي اسساستتي
 (؛ءندونيسيا) لذ  التصديق عملية ني الجديدة غينيا
بتتذل كتتل جوتتد ممكتتن للمضتتي عتتاجالا نتتي ءبتتراو المعالتتدات الوامتتة  10-10٤

ني مجال حقوق اإلنستانو وال ستيما اتفا يتة منالضتة التعتذيب وغيتر  متن ضتروب 
 المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالءنسانية أو الموينة )اليابان(؛

اتفا ية منالضة التعذيب وغير  متن ضتروب المعاملتة  التصديق على 11-10٤
أو العقوبتتتة القاستتتية أو الالءنستتتانية أو الموينتتتةو علتتتى نحتتتو متتتا أوصتتتي بتتته متتتن  بتتتل 

 )سلونينيا(؛
التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول اال تيتتتاري التفا يتتتة منالضتتتة التعتتتذيب  12-10٤

الموينتة )ءيلاليتا( وغير  متن ضتروب المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالءنستانية أو 
 و)البرت تتال( و)الجمووريتتة التشتتيكية( و)غانتتا( و)غواتيمتتاال( و)لنتتدوراب(؛ واالنضتتماو
ءلتتى البروتوكتتول اال تيتتاري التفا يتتة منالضتتة التعتتذيب وغيتتر  متتن ضتتروب المعاملتتة 

 العقوبة القاسية أو الالءنسانية أو الموينة )تركيا(؛ أو
علتتتى البروتوكتتتول اال تيتتتاري  تكثيتتتف جوودلتتتا متتتن أجتتتل التصتتتديق 13-10٤

التفا يتتتتة منالضتتتتة التعتتتتذيب وغيتتتتر  متتتتن ضتتتتروب المعاملتتتتة أو العقوبتتتتة القاستتتتية أو 
 الالءنسانية أو الموينة )شيلي(؛

التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول اال تيتتتاري التفا يتتتة منالضتتتة التعتتتذيب  1٤-10٤
نتتةو وءنشتتاء وغيتتر  متتن ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالءنستتانية أو الموي

آليتتتة و ا يتتتة وانيتتتة تتتتن  واليتوتتتا علتتتى ءجتتتراء ثيتتتارات دوريتتتة ءلتتتى جميتتتع أمتتتاكن 
االحتجتتاث )أوروغتتواي(؛ والتصتتديق علتتى البروتوكتتول اال تيتتاري التفا يتتة منالضتتتة 
التعذيب وغير  من ضروب المعاملة أو العقوبتة القاستية أو الالءنستانية أو الموينتةو 
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واليتوا على ءجراء ثيتارات دوريتة ءلتى جميتع أمتاكن وءنشاء آلية و ا ية وانية تن  
 االحتجاث )بنما(؛

التصتتديق علتتى البروتوكتتول اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق اللفتتل بشتت ن  15-10٤
 اشترا  اسافال ني النزاعات المسلحة )أوروغواي( و)غواتيماال(؛

التصتتديق علتتى البروتوكتتول اال تيتتاري التفا يتتة حقتتوق اللفتتل بشتت ن  16-10٤
ع اسافتتتال واستتتت الل اسافتتتال نتتتي الب تتتاء ونتتتي المتتتواد اإلباحيتتتة )أوروغتتتواي( بيتتت

 و)غواتيماال(؛
النظتتر نتتي التصتتديق علتتى االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتتع  17-10٤

 العمال المواجرين وأنراد أسرلم )الفلبين(؛
جميتتتتع العمتتتتال التصتتتتديق علتتتتى االتفا يتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة حقتتتتوق  1٨-10٤

 االتفا يتة االنضتماو ءلتىالمواجرين وأنراد أسرلم )غانا( و)غواتيمتاال( و)لنتدوراب(؛ 
 الدولية لحماية حقوق جميع العمال المواجرين وأنراد أسرلم )تركيا(؛

التصديق على الصكو  اسساسية لحقتوق اإلنستانو بمتا نيوتا االتفا يتة  1٩-10٤
 المواجرين وأنراد أسرلم )سيراليون(؛الدولية لحماية حقوق جميع العمال 

التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول اال تيتتتاري التفا يتتتة حقتتتوق اسشتتتااق  20-10٤
 ذوي اإلعا ة )غانا(؛

النظر ني التصديق على اتفا ية القضاء على جميتع أشتكال التمييتز  21-10٤
 ضد المرأة )الفلبين(؛

اال تيتاري التفا يتة القضتاء تكثيف جوودلا للتصديق علتى البروتوكتول  22-10٤
 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )شيلي(؛

على النظر ني التصديق على البروتوكول اال تياري التفا ية القضاء  23-10٤
البلتد  جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى الصكو  الدولية اس ر  التي لتم يصتب 

 ارناا نيوا )اسرجنتين(؛
 جميتتع علتتى القضتتاء التفا يتتة اال تيتتاري البروتوكتتول علتتى التصتتديق 2٤-10٤

 اال تيتاري البروتوكتول ءلتى االنضتماو التمييز ضد المرأة )ءيلاليا( و)غانتا(؛ أشكال
 ؛(تركيا) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء التفا ية
بتتذل كتتل جوتتد ممكتتن للمضتتي عتتاجالا نتتي ءبتتراو المعالتتدات الوامتتة  25-10٤
مجتتال حقتتوق اإلنستتانو وال ستتيما االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع اسشتتااق نتتي 

 من اال تفاء القسري )اليابان(؛
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التصتتتتتتديق علتتتتتتى االتفا يتتتتتتة الدوليتتتتتتة لحمايتتتتتتة جميتتتتتتع اسشتتتتتتااق  26-10٤
اال تفاء القسري )غانا( و)نرنسا(؛ التصديق علتى الصتكو  الدوليتة اسساستية  من

ية الدولية لحماية جميع اسشتااق متن اال تفتاء لحقوق اإلنسانو بما نيوا االتفا 
 القسري )سيراليون(؛

 الاتتاق التتدولي بالعوتتد الملحتتق اال تيتتاري البروتوكتتول علتتى التصتتديق 27-10٤
 ؛(البرت ال) والثقانية واالجتماعية اال تصادية بالحقوق
 189النظتتر نتتي التصتتديق علتتى اتفا يتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة ر تتم  2٨-10٤

 بش ن العمل الال ق للعمال المنزليين )الفلبين(؛
التصتتتديق علتتتى نظتتتاو رومتتتا اسساستتتي للمحكمتتتة الجنا يتتتة الدوليتتتة  2٩-10٤

 )الجموورية التشيكية( و)سويسرا( و)لندوراب(؛
 والتعتاون الدوليتة الجنا يتة للمحكمتة اسساستي رومتا نظاو ءلى االنضماو 30-10٤

 ؛(غواتيماال) تاماا  تعاوناا  المحكمة مع
مواصتتلة تعزيتتز اإلاتتار القتتانوني الحتتالي وتقويتتة التتتدابير الراميتتة ءلتتى  31-10٤

 منع العنف الجنساني )اسرجنتين(؛
ءنوتتاء اإلنتتالت متتن العقتتتاب علتتى االتجتتار متتتن  تتالل ءنفتتاذ اسحكتتتاو  32-10٤

 مريكية(؛)الواليات المتحدة اس 2013الواردة ني  انون تعديل القانون الجنا ي لعاو 
تعريتتف التعتتذيب كجريمتتة جستتيمة يعا تتب عليوتتا بعقوبتتات تتناستتب  33-10٤

متتع جستتامة التعتتذيبو وكفالتتة عتتدو االحتجتتات بتت ي أ تتوال تنتتتزع تحتتج التعتتذيب  
 كدليل ءثبات ني أي دعو  )أوروغواي(؛

 ءدرات تجريم التحرش الجنسي ني التشريعات الوانية )البرت ال(؛ 3٤-10٤
تتتتتت  يرو باتاتتتتتاذ جميتتتتتع الالتتتتتوات الالثمتتتتتة إلنشتتتتتاء  القيتتتتتاوو دون 35-10٤

لمبتاد  بتاريس وتتونير التدعم للجنتة اا مؤسسة وانية مستقلة لحقتوق اإلنستان ونقت
 أمين المظالم )نيوثيلندا(؛

اتاتتاذ ءجتتراءات إلحتتراث تقتتدو نتتي الونتتاء بالتزاموتتا ب نشتتاء مؤسستتة  36-10٤
 وانية لحقوق اإلنسان ونقاا لمباد  باريس )أستراليا(؛

اتااذ جميع التدابير الالثمة لإلسراع ب نشاء مؤسسة وانية مستقلة  37-10٤
 لحقوق اإلنسان ونقاا لمباد  باريس )نرنسا(؛

ءنشاء مؤسسة وانية مستقلة لحقوق اإلنستان ونقتاا لمبتاد  بتاريس  3٨-10٤
 )مصر(؛
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ءنشتتاء ودعتتم مؤسستتة وانيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونقتتاا لمبتتاد  بتتاريس  3٩-10٤
 (؛)لندوراب

 اإلنستان لحقتوق مستتقلة وانيتة لجنتة إلنشاء الجوود بذل مواصلة ٤0-10٤
 ؛(ءندونيسيا) باريس لمباد  ونقاا 
 ءتماو عملية ءنشاء مؤسسة وانية لحقوق اإلنسان ) يرغيزستان(؛ ٤1-10٤
ءنشاء مؤسسة وانية لحقوق اإلنسان تكتون مستتقلة وماولتة صتالحية  ٤2-10٤

 الوانية ورصد حالة حقوق اإلنسان ني البلد )ملديف(؛ تونير القيادة
اتاتتتاذ ءجتتتراءات إلنشتتتاء مؤسستتتة وانيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتانو ونقتتتاا  ٤3-10٤

 لمباد  باريس )لولندا(؛
ب نشتتاء مؤسستتة وانيتتة لحقتتوق اإلنستتان ونقتتاا لمبتتاد  اا القيتتاو نتتور  ٤٤-10٤

 باريس )البرت ال(؛
لحقتوق اإلنستان تمتثتل لمبتاد  تسريع عملية ءنشاء مؤسسة وانية  ٤5-10٤

 باريس )الفلبين(؛
ءنشتتتتاء المؤسستتتتة الوانيتتتتة لحقتتتتوق اإلنستتتتانو علتتتتى نحتتتتو متتتتا أ تتتتر   ٤6-10٤

وما ُأوصي به نتي االستتعراض التدوري  1997المجلس التنفيذي الواني ني عاو 
 الشمالية(؛ آيرلندا)المملكة المتحدة لبريلانيا العظمى و  2011الشامل لعاو 

ة الجوتتود الراميتتة ءلتتى ءنشتتاء لجنتتة وانيتتة لحقتتوق اإلنستتان مواصتتل ٤7-10٤
وتكثيفوا بودغ استكمال وتعزيز اإلاار القانوني والمؤسسي لحقوق اإلنستان نتي 

 البلد )البراثيل(؛
تزويتتتد لجنتتتة أمتتتين المظتتتالم بتتتالموارد الالثمتتتة لتمكينوتتتا متتتن العمتتتل  ٤٨-10٤

ت التتي ترتكبوتا الشتتراة بحريتة ونعاليتة علتى مكانحتة الفستتاد الحكتومي والتجتاوثا
 )الواليات المتحدة اسمريكية(؛

مواصلة الجوود الرامية ءلى تعزيز آليات الحمايةو بما يشمل النظتر  ٤٩-10٤
 ني ءنشاء وكالة لحماية الضحايا والشوود )ءندونيسيا(؛

مواصتتلة تعزيتتز برامجوتتا وسياستتاتوا نتتي مجتتال الحقتتوق اال تصتتادية  50-10٤
ة متتتن أجتتتل االرتقتتتاء بنوعيتتتة حيتتتاة شتتتعبواو وال ستتتيما أضتتتعف واالجتماعيتتتة والثقانيتتت

 نئات السكان )جموورية ننزويال البوليفارية(؛
تعزيتز السياستتات التتتي تستاعد علتتى تتتونير نترق االلتحتتاق بتتالتعليم  51-10٤

 لسكان المنااق الريفية )الكرسي الرسولي(؛
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ن الجنستتين مواصتتلة تعزيتتز البتترامم الراميتتة ءلتتى تحقيتتق المستتاواة بتتي 52-10٤
 وءدمات المرأة ني المجتمع )شيلي(؛

تنفيتتذ االستتتتراتيجية الوانيتتة لمنتتتع العنتتف الجنستتتاني والتصتتدي لتتته  53-10٤
 )الصين(؛

وضتتع بتترامم اجتماعيتتة لمستتاعدة اسافتتال المستتتادمين نتتي أستتوأ  5٤-10٤
أشتتكال عمتتل اسافتتالو بمتتا نيوتتا االستتت الل الجنستتي سغتتراض تجاريتتة )الواليتتات 

 سمريكية(؛المتحدة ا
اعتماد نوم  ا م على احتراو اسعتراغ المجتمعيتة التقليديتة أساستاا  55-10٤

 للتثقيف بحقوق اإلنسان والتوعية بوا )جامايكا(؛
ثيادة الجوود الرامية ءلى تقديم التقارير المت  رة ءلتى لجنتة القضتاء  56-10٤

 على التمييز العنصري )أوروغواي(؛
تعزيتتز  تتدراتوا وآلياتوتتا الدا ليتتة نتتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان لكفالتتة  57-10٤

 التعاون متع ليئتات المعالتداتو نتي الو تج المناستبو وال ستيما نتي الونتاء بالتزاماتوتا
 بتقديم تقارير ءلى ليئات المعالدات )الجموورية التشيكية(؛

وضتع وثيقتة أساستية موحتدة تستتوم نتي تنفيتذ تتدابير محتددة تكفتتل  5٨-10٤
 المتثال اللتزاماتوا بتقديم تقارير ءلى ليئات معالدات حقوق اإلنسان )بنما(؛ا

الونتتاء بالتزاماتوتتا المتعلقتتة بتقتتتديم تقتتارير ءلتتى ليئتتات المعالتتتدات  5٩-10٤
 )تركيا(؛
تقتتتديم تقاريرلتتتتا المتتتت  رة ءلتتتتى اللجنتتتتة المعنيتتتة بحقتتتتوق اإلنستتتتانو  60-10٤

تماعية والثقانيةو ولجنتة حقتوق اللفتلو واللجنة المعنية بالحقوق اال تصادية واالج
 علتتى بالقضتتاء المعنيتتة واللجنتتة واإلعا تتة ذوي اسشتتااق بحقتتوق المعنيتتة واللجنتتة
 ؛(سيراليون) المرأة ضد التمييز
تعتتتتديل الدستتتتتور بحيتتتتي يعتتتترغ التمييتتتتز ويحظتتتتر  حظتتتتراا صتتتتريحاا  61-10٤

 )ءسبانيا(؛
وت ييتر الستلوكيات االجتماعيتةو تنظيم حمالت توعية لتثقيتف الستكان  62-10٤

 وال سيما تلك التي تعتبر المرأة أدنى مكانة من الرجل )سلونينيا(؛
ءل تتتاء أي  تتتوانين ولتتتوا   متبقيتتتة تنلتتتوي علتتتى تمييتتتز ضتتتد النستتتاء  63-10٤

والفتيتتتاتو وكفالتتتة امتثتتتال لتتتذ  القتتتوانين اللتزاماتوتتتا وتعوتتتداتوا نتتتي مجتتتال حقتتتوق 
 اإلنسان )النرويم(؛
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اء متتا تبقتتى متتن القتتوانين واللتتوا   التتتي تنلتتوي علتتى تمييتتز ضتتد ءل تت 6٤-10٤
النستتاء والفتيتتاتو أو تعتتديلوا بمتتا يتماشتتى متتع المعتتايير الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان 

 )لولندا(؛
مواصتلة وتكثيتتف التتتدابير الراميتتة ءلتتى تحستتين المستتاواة بتتين الجنستتين  65-10٤

 ني البلد )كوبا(؛
وع آ تر متن التتدابير المؤ تتة لصتال  اعتماد نظاو حص و أو أي ن 66-10٤

 المرأةو لضمان المساواة ني الحقوق بين الرجل والمرأة )ءسبانيا(؛
مواصلة تحسين تمثيتل المترأة نتي البرلمتان علتى الصتعيدين التواني  67-10٤

 والمحلي )نيوثيلندا(؛
اتااذ تدابير نعالة لكفالة مشتاركة المترأة مشتاركة كاملتة ونعليتة نتي  6٨-10٤

 مستويات الحياة العامة والسياسية )ناميبيا(؛جميع 
تعزيز اسحكاو ذات الصلة ب عمال حقوق المرأةو وال ستيما بمشتاركتوا  6٩-10٤

 ني الحياة السياسية )الم رب(؛
تيستير التحتاق الفتيتات والفتيتتان بالمتداربو وال ستيما نتي المنتتااق  70-10٤

 الريفية )المكسيك(؛
امم تودغ ءلى القضاء على جميع أشتكال مواصلة وضع سياسات وبر  71-10٤

التمييتتز ضتتد المتترأة وءلتتى تحقيتتق المستتاواة بتتين الجنستتينو بمتتا يشتتمل التتترويم الفعتتال 
اللتحتتاق النستتتاء بتتالتعليم العتتتاليو وثيتتادة عتتتدد النستتاء نتتتي مناصتتب صتتتنع القتترار نتتتي 

 القلاعين العاو والااق )ماليزيا(؛
 (؛ليشتي -تيمور لمرأة )تنظيم حمالت توعية تركز على حقوق ا 72-10٤
مواصلة اتااذ مبتادرات متن  بيتل مبتادرة المصترغ التواني للمترأةو  73-10٤

التي ونرت للمرأة نرق ءدرار الد ل والحصول على الادمات المصرنية )سانج 
 ننسنج وجزر غرينادين(؛

 أجتتل متتن التوعيتتة ب نشتتلة ودعمتته المواليتتد تستتجيل نظتتاو تحستتين 7٤-10٤
 ؛(تركيا) المسجلين عدد ارتفاع على الحفاظ
ءل تتتاء تجتتتريم العال تتتات الجنستتتية التتتتي تقتتتاو بالتراضتتتي بتتتين بتتتال ين  75-10٤

رات الميتتتل الجنستتتي ونتتتوع الجتتتنس  مثليتتتي الجتتتنسو وتعتتتديل التشتتتريع التتتواني إلد
 ين من اسسباب التي يحظر التمييز على أساسوا )نيوثيلندا(؛بكسب
نتتتف والتمييتتتز ضتتتد اسشتتتااق علتتتى أستتتاب اتاتتتاذ تتتتدابير لمنتتتع الع 76-10٤

 الميل الجنسي والووية الجنسانية )شيلي(؛
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اتااذ جميع التدابير الالثمة إلل اء تجتريم العال تات الجنستية التتي  77-10٤
تقاو بالتراضي بين بتال ين مثليتي الجتنسو واتاتاذ تتدابير ءضتانية لمكانحتة التمييتز 

اا يتتول الجنستتية والمتحتتولين جنستتيوالعنتتف ضتتد المثليتتات والمثليتتين ومزدوجتتي الم
 )نرنسا(؛
ءل تتتتتاء تجتتتتتريم جميتتتتتع العال تتتتتات الجنستتتتتية المثليتتتتتة بتتتتتين البتتتتتال ين  7٨-10٤

 المتراضين من  الل ءل اء جميع أحكاو القانون الجنا ي ذات الصلة )سلونينيا(؛
ءل تتاء تجتتريم العال تتات الجنستتية التتتي تقتتاو بالتراضتتي بتتين بتتال ين مثليتتي  7٩-10٤

وتعتتديل التشتتريع التتواني إلدرات الميتتل الجنستتي كستتبب متتن اسستتباب التتتي الجتتنسو 
 يحظر التمييز على أساسوا )السويد(؛

اا ت كيد عتدو استتئناغ عمليتات اإلعتداو وو تف عقوبتة اإلعتداو و فت ٨0-10٤
بحكم اسمر الوا عو واتاتاذ جميتع التتدابير الالثمتة إلل تاء عقوبتة اإلعتداو اا ا تياري

 بحكم القانون )نرنسا(؛ءل اءا نوا ياا 
ءل تتاء جميتتع أحكتتاو القتتانون التتدا لي التتتي تجيتتز عقوبتتة اإلعتتداوو  ٨1-10٤

وءعتتتالن و تتتف ا تيتتتاري رستتتمي لعمليتتتات اإلعتتتداو بوتتتدغ ءل تتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداو 
 )نيوثيلندا(؛

ءل تتاء عقوبتتة اإلعتتداو والتصتتديق علتتى البروتوكتتول اال تيتتاري الثتتاني  ٨2-10٤
قوق المدنيتتتة والسياستتتيةو الوتتتادغ ءلتتتى ءل تتتاء عقوبتتتة للعوتتتد التتتدولي الاتتتاق بتتتالح

 اإلعداو )بنما(؛
ءل تتاء جميتتع أحكتتاو القتتانون التتدا لي التتتي تجيتتز عقوبتتة اإلعتتداوو  ٨3-10٤

وءعتتتالن و تتتف ا تيتتتاري رستتتمي لعمليتتتات اإلعتتتداو بوتتتدغ ءل تتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداو 
 )النرويم(؛

 )الفلبين(؛تكثيف الجوود الرامية ءلى ءل اء عقوبة اإلعداو  ٨٤-10٤
 اإلعتتتتداو لعمليتتتات ا تيتتتتاري و تتتف وءعتتتتالن اإلعتتتداو عقوبتتتتة ءل تتتاء ٨5-10٤

 ؛(البرت ال) العقوبة لذ  إلل اء تمويداا 
ءل تتاء عقوبتتة اإلعتتداو بالتصتتديق علتتى البروتوكتتول اال تيتتاري الثتتاني  ٨6-10٤

 للعود الدولي الااق بالحقوق المدنية والسياسية )ءسبانيا(؛
اإلبقتتتتاء علتتتتى الو تتتتف اال تيتتتتاري لتنفيتتتتذ أحكتتتتاو اإلعتتتتداو واتاتتتتاذ  ٨7-10٤

يلزو من  لوات إلل اء عقوبة اإلعداوو بما ني ذلك التصديق علتى البروتوكتول  ما
 اال تياري الثاني للعود الدولي الااق بالحقوق المدنية والسياسية )تركيا(؛

 (؛تحويل جميع عقوبات اإلعداو ءلى عقوبات سجن )النرويم ٨٨-10٤
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ءعالن و ف ا تياري رسمي لعقوبتة اإلعتداو تمويتداا للتصتديق علتى  ٨٩-10٤
البروتوكتتول اال تيتتاري الثتتاني للعوتتد التتدولي الاتتاق بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية 

 )أستراليا(؛
اإلبقتتتاء علتتتى و تتتف العمتتتل بعقوبتتتة اإلعتتتداو و فتتتاا ا تياريتتتاا تمويتتتداا  ٩0-10٤

 إلل ا وا )الكرسي الرسولي(؛
 ءل تتاء نتتي والنظتتر اإلعتتداو لعمليتتات اال تيتتاري الو تتف علتتى اإلبقتتاء ٩1-10٤
 ؛(ءيلاليا) نوا ياا  ءل اءا  اإلعداو عقوبة
كفالتتة أن تكتتون  تتروغ االحتجتتاث ملابقتتة لقواعتتد اسمتتم المتحتتدة  ٩2-10٤

 النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )كندا(؛
 االحتجاث السيئة )الجزا ر(؛اتااذ تدابير نعالة لمكانحة  روغ  ٩3-10٤
اتاتاذ تتدابير ءضتتانية وتعزيتز تشتتريعاتوا لمنتع جميتتع أشتكال العنتتف  ٩٤-10٤

 ضد المرأة والفتاة والمعا بة عليه )تركيا(؛
تنفيتتذ استتتراتيجية سياستتية شتتاملة ووضتتع تشتتريعات محتتددة توتتدغ  ٩5-10٤

ة القضتتاء علتتى سحكتتاو اتفا يتتاا ءلتتى القضتتاء علتتى العنتتف والتمييتتز ضتتد المتترأةو ونقتت
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة )البراثيل(؛

تكثيتتتف الجوتتتود الراميتتتة ءلتتتى تنفيتتتذ ءاتتتار  تتتانوني مناستتتب لحمايتتتة  ٩6-10٤
 النساء والفتيات من جميع أشكال العنف الجنساني )لندوراب(؛

اتااذ مزيتد متن التتدابير متن أجتل التصتدي للعنتف الجنستاني وتحقيتق  ٩7-10٤
ستتينو وال ستتيما متتن  تتالل ثيتتادة مشتتاركة المتترأة نتتي صتتنع القتترار المستتاواة بتتين الجن

 )سلونينيا(؛
اتااذ تدابير ءضانية لمكانحة التمييز والعنف ضتد المترأة مكانحتةا  ٩٨-10٤

 نعالةا )نرنسا(؛
تنفيتتذ  تتانون حمايتتة اسستترة واالنتوتتاء دون تتت  ير متتن وضتتع استتتراتيجية  ٩٩-10٤

 اليا(؛مكانحة العنف العا لي والجنسي )أستر 
كتتامالا وستتريعاا متتن اا  تنفيتتذ 2013تنفيتتذ  تتانون حمايتتة اسستترة لعتتاو  100-10٤

 أجل الحد من العنف العا لي على نحو نعال )سويسرا(؛
و الذي يجرو العنف العتا لي 2013ءنفاذ  انون حماية اسسرة لعاو  101-10٤

علتتى  والجنستتي وياتتول الشتتراة ستتللة تو يتتف الجنتتاة ومقاضتتاتومو ءنفتتاذاا كتتامالا 
 سبيل اسولوية )جموورية كوريا(؛
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اإلستتراع بمتابعتتة توصتتيات المقتتررة الااصتتة المعنيتتة بمستت لة العنتتف  102-10٤
 ضد المرأة وكفالة ءنفاذ  انون حماية اسسرة ءنفاذاا مبكراا )اليابان(؛

اتباع نوم شامل ونعال ني التصدي للعنف الجنسانيو بستبل منوتا  103-10٤
ستيما العنتف المترتب   ة وءذكاء الوعي بالعنف الجنستانيو والتعزيز آليات المساءل

ممارستتة الشتتعوذة؛ وتاصتتي  ميزانيتتة كانيتتة لتتدعم البتترامم ذات الصتتلة  تباتوامتتا
 )جموورية كوريا(؛

اتاتتتتاذ تتتتتدابير ملموستتتتة لحمايتتتتة المتتتترأةو التتتتتي متتتتا ثالتتتتج تتعتتتترض  10٤-10٤
 كبيراا )باكستان(؛للتوميش والتمييز والتي ما ثال احتمال تعرضوا للعنف  

اتاتتاذ تتتدابير ءضتتانية لتحقيتتق المستتاواة بتتين الجنستتينو بمتتا يشتتمل  105-10٤
 تدابير محددة للقضاء على العنف العا لي والجنسي ) يرغيزستان(؛

ثيتتادة االستتتثمارات البشتترية والماليتتة لتتدعم التنفيتتذ الفعتتال للسياستتات  106-10٤
 ن الجنسين وبحماية اللفل ) يرغيزستان(؛ الوانية التي تُعنى بالمرأة وبالمساواة بي

 تنفيذ  انون حماية اسسرة تنفيذاا كامالا )النرويم(؛ 107-10٤
تكثيتتتف جوودلتتتا الراميتتتة ءلتتتى مكانحتتتة العنتتتف العتتتا لي متتتن  تتتالل  10٨-10٤

(و وتحستتين 2013تنفيتتذ  وانينوتتا تنفيتتذاا نعتتاالاو وال ستتيما  تتانون حمايتتة اسستترة )
ءو وتتتونير التتدعم الكتتاني للضتتحاياو والتوعيتتة بحقتتتوق ستتبل االحتكتتاو ءلتتى القضتتا

 المرأة )تايلند(؛
تعزيتتتتز التتتتتدابير والمعتتتتايير الالثمتتتتة للتنفيتتتتذ الكامتتتتل لقتتتتانون حمايتتتتة  10٩-10٤

 اسسرةو الذي يعا ب صراحة على ءنزال العقاب البدني باسافال )شيلي(؛
حايا العنتف التركيز على القضاء على العنف وتويئة أمتاكن آمنتة لضت 110-10٤

 الجنساني والجنسي والمرتب  بالشعوذة )نيوثيلندا(؛
تعزيتتتز الجوتتتود الراميتتتة ءلتتتى كفالتتتة الفعاليتتتة نتتتي تنفيتتتذ وءنفتتتاذ  تتتانون  111-10٤

حماية اسسرة وغير  من التدابير الرامية ءلى مكانحة العنتف العتا ليو والشتروع نتي 
 رية التشيكية(؛حملة توعية لمكانحة لذا الشكل من أشكال العنف )الجموو 

كفالة تنفيتذ  تانون حمايتة اسسترة تنفيتذاا نعتاالا بستبل منوتا التحقيتق  112-10٤
 مع مرتكبي العنف ضد المرأة ومحاكمتوم )غانا(؛

تنفيذ  لة العمل الوانية للتصدي للعنف المرتب  بالشعوذة والسحرو  113-10٤
 دون ت  ير )أستراليا(؛

للتصتدي للعنتف المترتب  باتوامتات ممارستة تنفيذ  لة العمتل الوانيتة  11٤-10٤
 الشعوذةو وال سيما من  الل كفالة التمويل الكاني )ألمانيا(؛
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اعتمتتتاد تتتتدابير تكفتتتل التحقيتتتق علتتتى النحتتتو الواجتتتب نتتتي جميتتتع  115-10٤
حتتاالت العنتتف ضتتد المتترأةو بمتتا نتتي ذلتتك العنتتف الجنستتي والمتترتب  بالشتتعوذةو 

ن تكتون بترامم مستاعدة الضتحايا وحمتايتون ومقاضاة مرتكبيه ومعا بتومو وكفالتة أ
 متوانرة على نلاق واسع )الجموورية التشيكية(؛

مواصتتتتلة اتاتتتتاذ الالتتتتوات الالثمتتتتة لتنفيتتتتذ  تتتتانون حمايتتتتة اسستتتترة  116-10٤
 بتدريب ضباط الشراة والقضاة على أحكامه )نيجي(؛ 2013 لعاو
اسستترة وءنفتتاذ  اتاتتاذ جميتتع التتتدابير الالثمتتة لتنفيتتذ  تتانون حمايتتة  117-10٤

ءنفاذاا نعاالاو وتعزيز الجوود الرامية ءلى حماية النستاء واسافتال متن العنتفو ستواءا  
 كان ذلك دا ل اسسرة أو على أيدي المؤسسات الحكومية )ألمانيا(؛

النظرو ني ءاار شراكة مع المجتمع المتدني والجماعتات النستا يةو  11٨-10٤
االجتماعيتتتة  - عم والرعايتتتة النفستتتيةنتتتي تحستتتين ستتتبل الوصتتتول ءلتتتى مراكتتتز التتتد

عتتتن غيرلتتتا متتتن الاتتتدمات المتاحتتتة لضتتتحايا العنتتتف  والاتتتدمات القانونيتتتةو نضتتتالا 
 العا ليو بما ني ذلك ني المنااق الريفية )لايتي(؛

الحتتتد متتتن العنتتتف بتتتين تالميتتتذ المتتتدارب باتبتتتاع نوتتتم يجمتتتع بتتتين  11٩-10٤
 لمجتمعي النش  )لايتي(؛البحوث التي تتناول لذ  المس لة تحديداا والعمل ا

مواصلة جوودلا الرامية ءلى مكانحة العنف ضد النساء واسافتالو  120-10٤
وال ستتيما العنتتف العتتا لي والعنتتف المتترتب  باتوامتتات ممارستتة الشتتعوذة )الكرستتي 

 الرسولي(؛
مواصتلة مكانحتتة العنتتف الجنستتاني والعنتتف المتترتب  بالشتتعوذة متتن  121-10٤

مبتتدأ المستتؤوليةو نتتي ءاتتار شتتراكة متتع المجتمتتع المتتدني  تتالل تعزيتتز آليتتة تلبيتتق 
 وكيانات اسمم المتحدة المعنية )لايتي(؛

تنفيذ توصيات المقررة الااصة المعنية بمس لة العنتف ضتد المترأةو  122-10٤
وال ستتيما التوصتتيات المتعلقتتة بتتالعنف العتتا لي والعنتتف المتترتب  باتوامتتات ممارستتة 

الالثمتتة لتنفيتتذ  لتتة العمتتل الوانيتتة لمكانحتتة  الشتتعوذة؛ واتاتتاذ جميتتع الالتتوات
العنتتتف المتتترتب  باتوامتتتات ممارستتتة الشتتتعوذة تنفيتتتذاا كتتتامالا؛ وكفالتتتة التحقيتتتق نتتتي 
حتتوادث العنتتتف المتترتب  بالشتتتعوذة ومقاضتتاة الجنتتتاة المزعتتومين؛ وتتتتونير المتتت و  

االجتماعيتتة والمستتاعدة القانونيتتة وغيرلتتا متتن  - الال تتق و تتدمات الرعايتتة النفستتية
 (؛آيرلنداالادمات لضحايا العنف الجنسانيو بما ني ذلك ني المنااق الريفية )

تعزيتتز اإلاتتار القتتانوني لمنتتع العنتتف ضتتد المتترأةو بستتبل منوتتا تنظتتيم  123-10٤
حملتتة توعيتتة وانيتتةو وءنشتتاء أمتتاكن آمنتتة إليتتواء ضتتحايا العنتتف الجنستتانيو وكفالتتة 

لمتترتب  بالشتتعوذةو ومقاضتتاة التحقيتتق نتتي جميتتع حتتاالت العنتتف العتتا لي والعنتتف ا
 الجناة )ءيلاليا(؛
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كفالة حصول ضحايا العنف العا لي على المت و  الال تق و تدمات  12٤-10٤
الرعاية النفسية والمساعدة القانونيتة والرعايتة الصتحيةو بمتا نتي ذلتك نتي المنتااق 

 الريفية )كندا(؛
و نتتي مواصتتلة الجوتتود المبذولتتة إلعمتتال حقتتوق اللفتتلو والتصتتديق 125-10٤

 لذا الصددو على البروتوكولين اال تياريين التفا ية حقوق اللفل )نرنسا(؛
متتن القتتانون الجنتتا ي وحظتتر العقوبتتة البدنيتتة نتتي  278ءل تتاء المتتادة  126-10٤

جميتتع الستتيا اتو بمتتا نيوتتا المنتتزل؛ وتحستتين المتتوارد الماصصتتة للتعلتتيم ونتترق 
ما ستكان المنتااق النا يتة حصول جميتع أنتراد المجتمعتات المحليتة عليتهو وال ستي

 (؛آيرلندا)
العمتتل بالتعتتاون الوثيتتق متتع حكومتتة بوغانفيتتل المتمتعتتة بتتالحكم التتذاتي  127-10٤

لضتتتتمان ستتتتير عمليتتتتة العدالتتتتة االنتقاليتتتتة دون ارتكتتتتاب انتواكتتتتات لحقتتتتوق اإلنستتتتان 
 الشمالية(؛ آيرلندا)المملكة المتحدة لبريلانيا العظمى و 

و  أعمتتال التعتتتذيب وغيتتر  متتن ضتتتروب التحقيتتق نتتي جميتتتع شتتكا 12٨-10٤
جنستتتي التتتتي ارتكبتوتتتا الالمعاملتتتة الستتتيئة واإلعتتتداو  تتتارت نلتتتاق القضتتتاء والعنتتتف 

  وات اسمنو وتقديم المسؤولين ءلى العدالة )ألمانيا(؛
تكثيتتف جوودلتتا الراميتتة ءلتتى تعزيتتز  تتدرة الشتتراة متتن حيتتي عتتدد  12٩-10٤

بوتتتدغ منتتتع التجتتتاوثات والفستتتاد الضتتتباط وجتتتودة الموتتتاو التتتتي يؤدونوتتتاو وذلتتتك 
واالستاداو المفرط للقوة من جانب ضباط الشراةو والقضتاء علتى أستباب ذلتك 

 )جموورية كوريا(؛
ءجراء تحقيقات شاملة ني ادعاءات االستتاداو المفترط للقتوة متن  130-10٤

جانتتب ضتتباط الشتتراةو ونتتي لتتذا الستتياقو كفالتتة حصتتول المستتؤولين عتتن ءنفتتاذ 
 ريب المناسب ني مجال حقوق اإلنسان )سيراليون(؛تدالالقانون على 

ءجتتتراء تحقيقتتتات نزيوتتتة ومستتتتقلة نتتتي جميتتتع االدعتتتاءات المتعلقتتتة  131-10٤
باستاداو القوة استاداماا مفرااا وارتكاب انتواكتات متن  بتل أنتراد  توات اسمتنو 
وال ستتيما نتتي القضتتايا المتعلقتتة بحقتتوق اسراضتتي المشتتتركةو وتقتتديم مرتكبتتي لتتذ  

 نتواكات ءلى العدالة )سويسرا(؛اال
تنفيتذاا كتامالا يكفتل معاملتة  2013تنفيذ  انون حماية اسسرة لعتاو  132-10٤

الشراة واالدعاء للعنف الجنسانيو بما ني ذلك ني ءاار اسسرةو باعتبار  مست لة 
جنا يتتتةو واعتمتتتاد  لتتتة عمتتتل وانيتتتة شتتتاملة لمكانحتتتة العنتتتف الجنستتتي والعنتتتف 

 التوعيتة متتن  تالل التثقيتف والتتدريبو واستتحداث ءحصتتاءات الجنستانيو بمتا يشتمل
 رسمية موثو ةو وكفالة احتكاو الضحايا ءلى القضاء )السويد(؛
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كفالتتتة تنفيتتتذ  تتتانون حمايتتتة اسستتترةو بستتتبل منوتتتا وضتتتع سياستتتات  133-10٤
واضتتتحة تقضتتتي بتتت ن تجتتتري الستتتللات نتتتي جميتتتع المنتتتااق تحقيقتتتات وانيتتتة نتتتي 

تتتداءات العنيفتتة التتتي تستتتودغ أشااصتتاا يتتزعم أنوتتم حتتاالت العنتتف العتتا لي واالع
 مشعوذونو وضمان تقديم الجناة ءلى العدالة )كندا(؛

اتااذ  لوات للتحقيق ني جميتع بالغتات العنتف الجنستانيو بمتا  13٤-10٤
نتي ذلتك العنتف المترتب  باتوامتات ممارستة الشتعوذةو وتقتديم الجنتاة ءلتى العدالتتة 

يض الضتتحايا وحصتتولون علتتى الرعايتتة الصتتحية نتتي محاكمتتات عادلتتةو وكفالتتة تعتتو 
 والادمات اس ر  ذات الصلة )النرويم(؛

ني ءاار عملية ءصتال  نظتاو القضتاء الجاريتةو صتوا أحكتاو تتعلتق  135-10٤
 باستاداو القوة وتشمل مساءلة شركات اسمن الااصة )جامايكا(؛

اب ءجتتتراء تحقيقتتتات شتتتاملة نتتتي جميتتتع الشتتتكاو  المتعلقتتتة بارتكتتت 136-10٤
 وات اسمن أعمال عنف أو تيسيرلا لواو وكفالة تقديم المشتبه نتيوم ءلتى العدالتة 

 ني الو ج المناسب )نيوثيلندا(؛
سولويتتة اا تنفيتتذ  تترار المحكمتتة العليتتا دون تتت  ير ال مبتترر لتته وونقتت 137-10٤

حقتتتوق اإلنستتتان لاشتتتااق المحتجتتتزينو المكفولتتتة بموجتتتب دستتتتور بتتتابوا غينيتتتا 
 (؛الجديدة )نيجي

مواصتتلة تتتونير التتتدريب نتتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان لمتتو في ءنفتتاذ  13٨-10٤
القتتانونو وكفالتتة مستتاءلة متتن يرتكبتتون جتترا م جنا يتتة وانتواكتتات لحقتتوق اإلنستتان 

 )ماليزيا(؛
تتتتتدريب متتتتو في الحكومتتتتة علتتتتى مستتتتؤوليات الوياكتتتتل الحكوميتتتتة  13٩-10٤

 والتزاماتوا ني مجال حقوق اإلنسان )ملديف(؛
تحستتين الحصتتول علتتى ميتتا  الشتترب و تتدمات الصتترغ الصتتحي نتتي  1٤0-10٤

المنااق الريفية والمستتوانات الحضتريةو وكتذلك نتي اسمتاكن الوامتةو مثتل المتداربو 
ستتتعياا ءلتتتى ءعمتتتال الحتتتق نتتتي ميتتتا  الشتتترب والحتتتق نتتتي  تتتدمات الصتتترغ الصتتتتحي 

 )ءسبانيا(؛
 تحستتين الرعايتتة الصتتحية و فتتض معتتدالت ونيتتات الرضتتع وصتت ار 1٤1-10٤

 اسافال )الصين(؛
مواصلة الجوتود الحثيثتة المبذولتة نتي جميتع أنحتاء البلتد للتصتدي  1٤2-10٤

لفيروب نق  المناعة البشترية/اإليدث واحتوا تهو التذي كتان أحتد أستباب االعتتالل 
 والوناة الر يسية )سانج ننسنج وجزر غرينادين(؛
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لاشتتتااق بتتتذل جوتتتود متضتتتانرة لمعالجتتتة ارتفتتتاع النستتتبة المئويتتتة  1٤3-10٤
المصتابين بفيتتروب نقت  المناعتتة البشتريةو وذلتتك باالعتمتاد علتتى نجاحوتا الحتتالي 

 وبالمساعدة المناسبة من الشركاء الدوليين واإل ليميين )جامايكا(؛
تونير ستبل الحصتول علتى الاتدمات اسساستيةو مثتل الصتحة والتعلتيم  1٤٤-10٤

 والعدالةو لسكان المنااق النا ية )باكستان(؛
تنفيتتتتتتذ القتتتتتتانون الواعتتتتتتد والضتتتتتتروري المتعلتتتتتتق بالصتتتتتتحة العقليتتتتتتة  1٤5-10٤
 نعاالا ني أ رب و ج ممكن )ءسبانيا(؛اا تنفيذ 2015 لعاو
مواصتلة تحستين ستتبل الحصتول علتى الرعايتتة الصتحيةو وتوعيتة النستتاء  1٤6-10٤

واسافتتال والشتتباب والموتتاجرين واتتالبي اللجتتوء بالصتتحة اإلنجابيتتة متتن أجتتل تافتتيض 
 وات واسافال والرضع )تايلند(؛ ونيات اسم

تكثيف الجوود الراميتة ءلتى تحستين معتدالت اإللمتاو بتالقراءة والكتابتة  1٤7-10٤
نتي أوستاط ستكانواو متع التركيتز علتى النستاء والفتيتاتو وال ستيما نتي المنتااق الريفيتتة 

 )لايتي(؛
ر ستبل تنفيذ تدابير نعالة للحد من التمييز ضد المرأةو بمتا يشتمل تتوني 1٤٨-10٤

الحصتتتول علتتتى الرعايتتتة الصتتتحية والتعلتتتيم والرعايتتتة االجتماعيتتتة والعدالتتتة والاتتتدمات 
 اإلدارية )لندوراب(؛

مواصتتلة جوودلتتا الراميتتة ءلتتى تحقيتتق ألتتدانوا المتمثلتتة نتتي تتتونير  1٤٩-10٤
 التعليم للجميع وتمكين المرأة ومجانية التعليم )باكستان(؛

فا يتتة حقتتوق اسشتتااق ذوي اإلعا تتة اتاتتاذ  لتتوات عمليتتة لتنفيتتذ ات 150-10٤
علتتى الصتتعيد االتحتتادي وعلتتى صتتعيد الواليتتات ضتتماناا لتمتتتع اسشتتااق  كتتامالا اا  تنفيتتذ

ذوي اإلعا تتة بالمستتاواة نتتي الحقتتوق والفتترق نتتي بتتابوا غينيتتا الجديتتدةو وذلتتك بستتبل 
 منوا ءنشاء  اعدة بيانات لتوجيه تالي  السياسات وتقديم الادمات )كندا(؛

مواصلة تعزيز المساعي الوانية المبذولة إلعمال حقوق اسشااق  151-10٤
ذوي اإلعا تتتة وحمايتوتتتا عمتتتتالا ب حكتتتاو اتفا يتتتة حقتتتتوق اسشتتتااق ذوي اإلعا تتتتة 

 )ميانمار(؛
اتااذ تدابير تضتمن االحتتراو الكامتل لحقتوق اإلنستان التتي تتمتتع بوتا  152-10٤

موانقتتة تلتتك الشتتعوب  الشتتعوب اسصتتليةو وال ستتيما متتن  تتالل ءنشتتاء آليتتات تكفتتل
 موانقةا مسبقة ومستنيرة على المسا ل التي تمسوا )المكسيك(؛

مراجعتتة السياستتة الحكوميتتتة المعرونتتة باستتم إل لتتتة عقتتود اإليجتتتار  153-10٤
الزراعيتتتة والصتتتناعيةإلو التتتتي تتتتؤثر علتتتى ملكيتتتة الشتتتعوب اسصتتتلية سراضتتتيوا والتتتتي 

يتز عمتل لجنتة التحقيتق التتي تستفيد منوتا شتركات غيتر تابعتة لتلتك الشتعوبو وتعز 
 وجدت ماالفات ني العديد من عقود اإليجار التي حققج نيوا )شيلي(؛
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اتاتتتاذ التتتتدابير المناستتتبة لمنتتتع االستتتتحواذ علتتتى اسراضتتتي و لتتتع  15٤-10٤
اسشجار غير المشروعو وكفالة استناد اإلجراءات التي ستتتاذ نتي المستتقبل ءلتى 

 ية البيئة )النرويم(؛احتراو حقوق اإلنسان اسساسية وحما
اتااذ تدابير أكثر نعالية لضمان احتراو المشاريع الكبتر  للمعتايير  155-10٤

 البيئية )الجزا ر(؛
مواصتتلة مراعتتتاة تحستتتين البيئتتتة وحفظوتتا وحمايتوتتتا نتتتي تنفيتتتذ ر يتتتة  156-10٤
 وغيرلا من  ل  التنمية )كوبا(؛ 2050 عاو

ري الشتتتتتامل اسول متتتتتن تنفيتتتتتذ متتتتتا  ُبتتتتتل  تتتتتالل االستتتتتتعراض التتتتتدو  157-10٤
توصيات بزيادة الر ابة على الصتناعات االستتاراجية وصتناعة اس شتابو وكتذلك 
على المؤسسات والشركات التجارية المعنيةو بوتدغ التافيتف متن آثارلتا الضتارة 
على حقوق اإلنسان المكفولة للسكان المتضررين والحد من آثارلا الستلبية علتى 

 أكثر صرامة وشفانية )غواتيماال(؛ البيئة من  الل اتااذ تدابير
تاصتتي  مزيتتد متتن المتتوارد لضتتمان وصتتول الشتتعوب اسصتتلية ءلتتى  15٨-10٤

 المرانق اسساسيةو بما نيوا الميا  النظيفة والرعاية الصحية والتعليم )ماليزيا(؛
مراجعتتتة اسحكتتتاو القانونيتتتة المتعلقتتتة باحتجتتتاث الموتتتاجرين واتتتالبي  15٩-10٤

يتتتة وتعزيتتتز حقتتتوق اإلنستتتان المكفولتتتة لوتتتم واالمتثتتتال الصتتتارو اللجتتوء ضتتتماناا لحما
 للمعايير المعمول بوا دولياا )المكسيك(؛

مواصتتلة الجوتتتود الراميتتة ءلتتتى معالجتتة  ضتتتايا الحتتدود علتتتى أستتتاب  160-10٤
االحتراو المتبادلو بسبل منوتا تعزيتز عمتل لجنتة الحتدود المشتتركة بتين ءندونيستيا 

 يسيا(؛وبابوا غينيا الجديدة )ءندون
اإلسراع باتااذ تدابير نعالة لصون حقوق اإلنسان لالجئين واالبي  161-10٤

اللجوء ني بتابوا غينيتا الجديتدة وءنوتاء احتجتاث اتالبي اللجتوء احتجتاثاا جبريتاا ءلتى 
 أجل غير مسمى )السويد( 

جميتتتع االستتتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتتواردة نتتتي لتتتذا التقريتتتر تعبتتتر عتتتن مو تتتف  -105
 تحظتى أنوتا يُفوتم أالا  وينب ي )الدول( التي  دمتوا و/أو الدولة موضوع االستعراض الدولة 
  ُككل العامل الفريق بت ييد
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 المرنق

 تشكيلة الوند  
The delegation of Papua New Guinea was headed by S.E. Mr. Fred Sarufa, Chargé 

d’Affaires, Permanent Mission of Papua New Guinea to the United Nations and composed 

of the following members: 

• Mr. Patrick Niebo, Head of Human Rights and Discrimination, Ombudsman 

Commission; 

• Ms. Blanche Vitata, Principal Legal Officer, Department of Justice and Attorney 

General; 

• Ms. Farapo Korere, Senior Foreign Service Officer, International organization 

Branch, Department of Foreign Affairs. 

    


