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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حق ددوإل اانس ددا  1/5دورت ددخل اسامس ددة والعش درين ن الفد د ة م ددن  2إىل  13أيار/م ددايو .2016
واستُعرض ددا احلال ددة ن س د دواةيلند ن ا لس ددة الدالد ددة عش ددرة املعق ددودة ن  10أيار/م ددايو .2016
وترأس وفد سواةيلند وةير العدل والشؤو الدستورية إدغار هيالرج .واعتمد الفريق العامال التقرير
املتعلق بسواةيلند ن جلستخل العشرين املعقودة ن  13أيار/مايو .2016
 -2ون  12كددانو الداي/يندداير  2016اختددار لد حقددوإل اانسددا فريددق املقددررين التددا
(اجملموع ددة الدالثيد ددةا لتيس ددا اسد ددتعراض احلال ددة ن س د دواةيلندت اام ددارات العربيد ددة املتح دددة وكوبد ددا
وكوت ديفوار.
 -3وعمدالا ب حكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددوإل اانسددا  1/5والفقددرة  5مددن
مرفق قراره  21/16صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة ن سواةيلندت
(أا

تقرير وطا/عرض كتا ي مقدمم وفقا للفقرة (15أا )(A/HRC/WG.6/25/SWZ/1؛

(با جتميع للمعلومات أعدتخل مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوإل اانسدا وفقدا
للفقرة (15با )(A/HRC/WG.6/25/SWZ/2؛
(جا مد د ددوجز أعدتد د ددخل املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوإل اانسد د ددا وفق د د دا للفقد د ددرة (15جا
).(A/HRC/WG.6/25/SWZ/3
 -٤وأُحيلددا إىل س دواةيلند عددن طريددق اجملموعددة الدالثيددة قائمددة أسددسلة أعددداا سددلفا إسددبانيا
وأملانيد ددا وسد ددلوفينيا وليختنشد ددتاين واملكس د ديك واململكد ددة املتحد دددة لعيمانيد ددا الع م د د وآيرلن د ددا
الشمالية والنرويج .وميكن الطالع عل هذه األسسلة عل املوقع الشبكي اسارجي لالستعراض
الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5عرض وةير العدل والشؤو الدستورية إدغدار هديالرج التقريدر الدوطا لسدواةيلند وقدمدخل
إىل الفريق العامال .وأُشا إىل أ احلكومة اختذت عددا من التدابا الرامية إىل احلفدا علد حيداة
وسبال عيش الفسات الفقاة والضعيفة وحاف ا ن الوقا نفسخل عل سدالمة الليدات مدن أجدال
تسدريع وتدداة النمددو والنتعدداد القتصددادير .ووضددعا بدرامج مبتكددرة لفائدددة الفسددات الضددعيفة مددن
أجددال تص ددحيال الخ ددتاللت الجتماعي ددة و قي ددق الغاي ددات احمل ددددة مس ددبقا م ددن ض ددمن األه ددداف
اامنائية لأللفية.
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 -6ولح ددل الوف ددد أ التقري ددر ال ددوطا ج دداء نتي ددة عملي ددة انم ددوت علد د تش ددكيال ن ددة م ددن
جهد ددات معنيد ددة متعد ددددة مكلف د ددة مد ددع وتصد ددنيف البياند ددات وعق د ددد مشد دداورات والتحقد ددق م د ددن
املعلومات .وترأسا الل نة وةارة العدل وضما عددة وةارات وجهدات أكادمييدة ومن مدات غدا
حكومي ددة ومن م ددات تم ددع م دددي .ون أعق دداب تش ددكيال الل ن ددة ُعق دددت حلق ددة عم ددال يس ددرها
املكتب ااقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقدوإل اانسدا لل ندوب األفريقدي وفريدق األمدم
املتحدددة القمددرج مددا أتددا لل هددات املعنيددة فرصددة التفكددا ن عمليددة السددتعراض الدددورج الشددامال
ومناقشة الت ارب الوطنية والتقدم احملرة فيما يتعلق بالتوصيات.
 -7وأشار الوفد إىل أ دستور عام  2005نص علد إنشداء ندة مسدتقلة حلقدوإل اانسدا
واادارة العامد ددة تضد ددملع بوليد ددة التحقيد ددق ن الشد ددكاومل املتعلقد ددة بالنتهاكد ددات املزعومد ددة حلقد ددوإل
اانسا واحلريات األساسية .وقدم الوفد تفاصيال عن العمال احلا لل ندة والتقددم احملدرة لضدما
حصددو ا عل د م دوارد كافيددة .وأشددار إىل أ الل نددة وضددعا اس د اتي ية ىسددية وهددي تعمددال عل د
مشروع قانو حقدوإل اانسدا واادارة العامدة لعدام  2011لضدما التقيدد التدام باملبدادت املتعلقدة
ركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوإل اانسا (مبادت باري ا أل احلصول عل اعتماد
مدن التحددالف العدداملي للمؤسسددات الوطنيدة حلقددوإل اانسددا (الددذج كدا يعددرف سددابق ا باسددم نددة
العتماد الدوليةا ميدال إحدمل أولويااا لعام .2016
 -٨وأكد الوفد أ سدواةيلند سدنا ن عدام  2012تشدريعات شداملة حلمايدة المفدال (قدانو
عام  2012املتعلق حبماية المفال ورعايتخلا .ويهدف هذا التشريع إىل توفا احلماية لألطفدال مدن
اايذاء وتعزيز رفاههم ورعاية مصاحلهم الفضل  .وبااضافة إىل ذلك ينموج القانو عل إقرار
بالتحددديات املسددت دة الدديت مددا عددن تفشددي فدداوس نقددص املناعددة البش درية مددا أدمل إىل تيددتم
العديد من األطفال وبفضلخل أُدرجا ن القوانر احمللية صكوك دولية تتعلق حبقوإل المفال.
 -٩وعددالوة عل د ذلددك تكفددال حكومددة س دواةيلند التعلدديم البتدددائي اجملدداي ميددع األطفددال
الس د دواةيلندير عل د د النحد ددو املنصد ددو عليد ددخل ن الدسد ددتور ون قد ددانو التعلد دديم البتد دددائي اجملد دداي
لعددام  .2012ورغددم أ التعلدديم الدددانوج لددي انيددا بعددد تدددعم احلكومددة األطفددال الضددعفاء عددن
طري ددق دف ددع رس ددوم تعل دديمهم م ددن خ ددالل منح ددة يش ددرف عليه ددا نائ ددب رئ ددي ال ددوةراء .وق دددم الوف ددد
معلومدات عددن التحسدن الددذج طدرأ علد معددلت اللتحدداإل باملددارس مددا يشدا إىل أ سدواةيلند
تسددا عل د المريددق الصددحيال ددو قيددق التعلدديم البتدددائي لل ميددع عل د النحددو الددذج حددتددخل
الغاية  2من األهداف اامنائية لأللفية.
 -10وفيما يتعلدق بتعزيدز املسداواة بدر ا نسدر وملكدر املدرأة أشدار الوفدد إىل أ البلدد تعهدد
بااضددافة إىل التصددديق عل د اتفاقيددة القضدداء عل د التمييددز ضددد امل درأة بعدددد مددن اللتزام دات مددن
خددالل صددكوك أخددرمل بينهددا العوتوكددول املتعلددق حبقددوإل امل درأة ن أفريقيددا امللحددق بامليددداإل األفريقددي
وعدل قانو تس يال سندات امللكية عام  2012اعمال حق املدرأة
حلقوإل اانسا والشعوبُ .
املتزوجدة وفددق ن ددام امللكيدة املشد كة ن امددتالك األرض وتسد يلها با هددا .وبااضددافة إىل ذلددك
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يهدف مشروع قانو مكافحة ا رائم ا نسية والعنف املنز إىل التصدج ميدع أشدكال العندف
ا نسي ضد النساء واألطفدال .وقدد بمدال املشدروع أل العملدا السدابق ُح مدال عدام  2013قبدال أ
يصدددر املشددروع ن شددكال قددانو ولددذلك سددتبدأ العمليددة برمتهددا مددن جديددد .لكددن احلكومددة تبددذل
كال ا هود الالةمة لتسريع سنخل ن العملا .
 -11وبااض ددافة إىل ذل ددك خم ددا احلكوم ددة خم دوات هام ددة ن ددال ااص ددال السياس ددا
والتش دريعي مددن أجددال التصدددج لتحددديات العنددف ا نسدداي وهددو مددا يتضددال مددن إق درار السياسددة
ا نسانية الوطنيدة لعدام  2010وسدن القدانو املتعلدق بااجتدار باألشدخا واريدب األشدخا .
وأشددار الوفددد إىل أ احملكمددة العليددا أعلنددا عددام  2013أ قاعدددة القددانو العددام الدديت تقددول إ
املرأة املتزوجة ل مللك أهلية التقاضي بدو مسداعدة مدن ةوجهدا تتعدارض مدع احلدق الدسدتورج ن
املساواة.
 -12وفيمددا يتعل ددق حبقددوإل الالجس ددر أش ددار الوفددد إىل أ وةارة الداخلي ددة مسددؤولة ع ددن محاي ددة
الالجسددر وملتمسددي الل ددوء .وتضددم الددوةارة إدارةا لالجسددر تشددكال جددزءا مددن فريددق ثالثددي يشددمال
أيضد ا مفوضددية األمددم املتحدددة لشددؤو الالجسددر .وبااضددافة إىل ذلددك وضددعا احلكومددة مشددروع
قانو لالجسر يضمن القانو احمللي أحكاما انفاذ اتفاقية عام  1٩51اساصة بوضدع الالجسدر
واتفاقية من مة الوحدة األفريقية اليت كم امل اهر اساصة شكالت الالجسر ن أفريقيدا .وقددم
الوفد تفاصيال عن التدابا املتخذة حلماية الالجسر ن البلد.
 -13وأشددار الوفددد إىل أ الدسددتور يضددمن احلددق ن حريددة التعبددا ددا ن ذلددك احلددق ن حريددة
ااعالم رهن ا بداح ام كرامدة الخدرين .وأشدار أيضد ا إىل وجدود عددد مدن وسدائط ااعدالم اململوكدة
للقماع اسا وإىل أ احلكومة سنا قانو ا التصالت ن سواةيلند هبددف ريدر الفضداء
ااعالمددي .وأنشددسا وجددب هددذا القددانو نددة لالتصددالت سددتتوىل إصدددار ال اخدديص حملمددات
ااذاعة والتلفزيو اجملتمعية والت ارية.
 -1٤وق ددال الوف ددد إ امل ددادة  7٩م ددن الدس ددتور ت ددن م العملي ددة النتخابي ددة ومش دداركة األحد دزاب
السياسددية وهددو أمددر فس درتخل كددذلك احملكمددة العليددا ن قضددية بتددا فيهددا عددام  .200٩ورغددم أ
احملكم ددة العلي ددا قض ددا ب د األح دزاب السياس ددية ل هل ددق ددا تق ددد مرش ددحر ف د أعض دداء ه ددذه
األح دزاب يس ددتميعو املش دداركة عل د أس دداس ا دددارة الشخص ددية .ويض ددم العمل ددا احل ددا م ددن ب ددر
أعضائخل عل سبيال املدال أعضاء أحزاب سياسية انتُخبوا عل أساس جدارام الفردية.
 -15وأشددار الوفددد إىل أ قددانو الن ددام العددام لعددام  1٩63الددذج هلكددم تن دديم الت مع ددات
السددلمية عضددع للمراجعددة حاليدا .وقددد وضددعا احلكومددة مشددروع قددانو جديددد للن ددام العددام ُدب
القانو احلا  .ويضمن هذا املشروع حرية الت مع السلمي وحرية التعبدا ويدنص علد لدة أمدور
بينهددا ااخمددار والتشدداور فيمددا يتعلددق بالت معددات العامددة و ديددد سددلمات الشددرطة خددالل هددذه
الت معددات .وسدديلغي املشددروع أيضد ا شددرم حصددول من مددي اللقدداءات أو الت معددات العامددة علد
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إذ من الشرطة .ومع ذلدك سديتعر علد من مدي هدذه اللقداءات أو الت معدات إرسدال إخمدار
مسبق للشرطة.
 -16ومن ددذ الس ددتعراض الس ددابق أُح ددرة تق دددم أيض د د ا ن معا ددة التح ددديات داخ ددال الس ددلمة
القضددائية وتعزيددز فعاليتهددا .ولحددل الوفددد أ سياسددة للمعونددة القانونيددة صدديغا بدددعم مددن برنددامج
األم ددم املتح دددة اامن ددائي إض ددافة إىل وض ددع مش ددروع ق ددانو للمس دداعدة القانوني ددة يرم ددي إىل س ددر
وصدول املعدوةين إىل العدالدة .وعدالوة علد ذلدك قعدر القضداء عدام  2015أربعدة قضداة إضدافير
ن احملكمة العليا للبا ن القضايا امل اكمة ن احملاكم.
 -17وأك ددد الوف ددد أ الدس ددتور يض ددمن اس ددتقالل القض دداء وأ احلكوم ددة د د م وت دددعم ه ددذه
الض د ددمانة ول تت د دددخال ن أداء امل د ددو فر القض د ددائير مله د ددامهم .وأش د ددار إىل أ بق د دداء القض د دداة ن
مناصبهم مضمو .
 -1٨وأحددرة البلددد تق ددم ا كب داا ن ضددما وصددول السددكا إىل ميدداه الشددرب امل مونددة .وةادت
نس ددبة الس ددكا ال ددذين هلص ددلو علد د مي دداه الش ددرب امل مون ددة م ددن  56.٤ن املائ ددة ع ددام 1٩٩7
إىل  72.٤ن املائ ددة ع ددام  .201٤وأش ددار الوف ددد إىل أ س ددينات لوح ددا ن املن دداطق الريفي ددة
واحلضرية عل السواء .واعتبارا من عام  201٤تقدر نسبة السكا الذين حصلوا عل الكهرباء
حبوا  65ن املائة.
 -1٩وأشددار الوفددد إىل أ قددانو قمددع اارهدداب ددرج استعراضددخل حالي د ا .و قيق د ا ددذا الغايددة
وضددعا احلكومددة مشددروع قددانو قمددع اارهدداب (املعدددلا لعددام  .2013والقصددد مددن وراء تعددديال
ه ددذا الق ددانو ه ددو جع ددال التش دريعات متوافق ددة م ددع الدس ددتور وم ددع اللتزام ددات الدولي ددة للبل ددد .وم ددن
السمات الرئيسية ذا التعديال أنخل هلصر التعريف الفضفاض ل "العمال اارها ي" ا يضمن عدم
تمبيددق هددذا احلكددم دو مددعر علد أنشددمة ليسددا إرهابيددة .وأشددار الوفددد إىل أ مشددروع القددانو
طُددر أمددام العملددا وجددب ش دهادة اسددتع ال وأ السددلمة التش دريعية دعددا ا مهددور إىل تقددد
تعليقات عل مضمونخل.
 -20وأشددار الوفددد إىل عدددد مددن التمددورات املتعلقددة باحلصددول عل د الرعايددة الصددحية .ولحددل
ةي ددادة ن ع دددد األش ددخا ال ددذين هلص ددلو عل د الع ددالج املض دداد للفاوس ددات العكوس ددة وإتاح ددة
الوص د ددول الف د ددورج للحوام د ددال واملرض د ددعات إىل ه د ددذا الع د ددالج .وحبل د ددول اي د ددة ع د ددام  201٤بلد د د
عدددد األشددخا الددذين هلصددلو علد عددالج مضدداد للفاوسددات العكوسددة  125 ٤21شخصد ا
بيددنهم  7 ٩06أطفددال دو سددن الرابعددة عشددرة ( 6ن املائددةا .ومددع الزيددادة ن عدددد األشددخا
اساض ددعر للع ددالج املض دداد للفاوس ددات العكوس ددة وض ددعا وةارة الص ددحة م ددن ض ددمن أولوياا ددا
الرئيسددية ضددما أ يكددو عدددد وفيددات األشددخا اساضددعر ددذا العددالج ن أد حددد كددن.
وتواصددال اضفدداض نسددبة الرضددع واملصددابر بفدداوس نقددص املناعددة البش درية ددن يولدددو ألمه ددات
مصابات بالفاوس حيث تراجعا هذه النسبة من  16.٤ن املائدة عدام  2011إىل  ٩.17ن
املائددة عددام  201٤ويتوقددع وصددو ا إىل  5ن املائددة حبلددول عددام  .201٨وةادت نسددبة األطفددال
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الددذين تتددا ددم إمكانيددة اسضددوع لختبددار فدداوس نقددص املناعددة البشدرية منددذ سددن السددتة أسددابيع
وبل د د مع دددل التغمي ددة  ٨1ن املائ ددة .ول ت د دزال احلكوم ددة ملتزم ددة بتموي ددال ش د دراء العق دداقا املض ددادة
للفاوسات العكوسة وهي تدفع حوا  ٩0ن املائة من تكلفة هذه األدوية تقريبا.
 -21وأكد الوفدد أ تصددج سدواةيلند ملدرض املالريدا كدا فعدالا للغايدة وأ البلدد بدات معروفدا
ب دددوره القي ددادج وجه ددوده ن مكافح ددة املالري ددا إذ حص ددال علد د ش ددهادة ال دداد األورو ي املتعلق ددة
بد ددالتخلص مد ددن املالريد ددا حبلد ددول عد ددام  .201٨وعد ددالوة عل د د ذلد ددك ُوضد ددعا خمد ددة اس د د اتي ية
للفد ة  2020-2015كددي يس شددد هبددا البلدد بعددد القضدداء علد املالريدا إىل حددر احلصددول علد
ش ددهادة م ددن من م ددة الص ددحة العاملي ددة ن ع ددام  201٨وم ددا بع ددده .وأش ددار الوف ددد إىل أ مع دددلت
ااصابة باملالريدا والوفيدات منهدا اضفضدا كدداا مدع اقد اب البلدد دو القضداء علد املدرض .وقددم
الوف ددد معلوم ددات مفص ددلة ع ددن العوام ددال الرئيس ددية وااج د دراءات احلكومي ددة ال دديت س ددا ا ن ذل ددك
الن ا .
 -22ون است ددام ذك ددر الوف ددد أ البل ددد ل يد دزال متمس ددك ا بالتزامات ددخل الدولي ددة ن ددال حق ددوإل
اانسا ويكرس جهوده لضما اح ام حقوإل اانسا اساصة بشعبخل .لكن الوفدد أشدار إىل أ
الددنقص ن املددو فر وامل دوارد املاليددة يعيددق جتميددع و ليددال البيانددات ل سدديما تلددك املتعلقددة ب عددداد
تقارير الدولة المرف اليت ت خر تقدميها ويع ف باحلاجة إىل املساعدة التقنية ن هذا الصدد.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -23أدىل  6٩وفدددا ببيانددات خددالل جلسددة التحدداور .وتددرد التوصدديات املقدمددة خددالل جلسددة
التحاور ن الفرع الداي من هذا التقرير.
 -2٤وأعربا أوروغواج عدن تقدديرها للح در املفدروض علد اسدتخدام العقداب البددي كعقوبدة
للقصر وتقديرها للعمال عل وضع أساليب الت ديب اا ا ي عل مستويي التعليم واألسرة.
 -25ولح دا هوريدة فندزويال البوليفاريدة برنددامج التعلديم البتددائي اجملداي .ورحبدا بد طالإل
برنامج فاوس نقص املناعة البشرية/اايدة وبرندامج الوقايدة مدن املالريدا فضدالا عدن جهدود معا دة
مشاكال العنف ا نساي من خالل ااصال التشريعي.
 -26ولح ا ةمبابوج سن قانو مكافحة الجتدار باألشدخا واريدب األشدخا وقدانو
محاية المفال ورعايتخل .وأشارت ةمبابوج أيضا إىل تمبيق التعلديم البتددائي اجملداي ملشديا مدع قدانو
التعليم البتدائي اجملاي .وحدا سواةيلند عل العمال عل سر الوفاء بالتزامات تقد التقدارير
إىل هيسات املعاهدات.
 -27ورحبا ا زائر بالتدابا املتخذة لتعزيز حقوإل اانسا ل سيما تلدك املتعلقدة كافحدة
التعددذيب واسددتقالل القضدداء و سددر الوصددول إىل اسدددمات الصددحية ومحايددة المفددال وحقددوإل
املرأة واملساواة بر ا نسر.
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 -2٨ورحبا أنغول بالتقددم احملدرة ن دال الصدحة خصوصدا اضفداض عددد حدالت فداوس
نقص املناعة البشرية/اايدة ل سديما بدر األطفدال ومكافحدة املالريدا فضدالا عدن ااصدالحات
التشريعية.
 -2٩ورحبا األرجنتر بالتصديق عل اتفاقية حقوإل األشخا

ذوج ااعاقة.

 -30وأعربد ددا أرمينيد ددا عد ددن تقد ددديرها للتد دددابا املتخد ددذة لتعزيد ددز الشد ددفافية ن تعيد ددر املد ددو فر
القضددائير .وأشددارت إىل أ معدددل اللتحدداإل باملدددارس عل د مسددتومل التعلدديم الدددانوج مددنخف
للغاية بسبب تكاليفخل الباه ة وبسبب محال املراهقات والعنف ن املدارس وحو ا.
 -31وأعربا أس اليا عن قلقها إةاء القيود املفروضدة علد حريدة الت مدع وتكدوين ا معيدات
وانتشددار العنددف ضددد النسدداء والفتيددات وأوجددخل اسلددال ن ق دوانر ا نسددية وعدددم اتسدداقها عل د مددا
يبدو مع الدسدتور مدا عدال الكددا مدن النداس عرضدة لنعددام ا نسدية .وحددا أسد اليا سدواةيلند
عل دعوة املقررين اساصر جملل حقوإل اانسا إىل ةيارة البلد.
 -32وأثنددا بوتس دوانا عل د س دواةيلند لتصددديقها عل د العوتوكددول الختيددارج لتفاقيددة حقددوإل
المفال بش اش اك األطفال ن النزاعات املسلحة ولتدريبها املو فر القضائير ومو في إنفاذ
القددانو مددع ال كيددز عل د مسدداعدة األطفددال أثندداء الدددعاومل القضددائية .وأشددارت إىل تقددارير عددن
عدم املساواة بر ا نسر وارتفاع معدلت العنف ضد النساء واألطفال وعن حوادث تنمدوج
عل اعتداءات وعمليات قتال ضد األشخا املصابر باملهق.
 -33ولح ا العاةيال تنفيذ برنامج التعليم البتدائي اجملاي ومكافحدة فداوس نقدص املناعدة
البشدرية/اايدددة .ولح ددا أيضد ا التحددديات الدديت ل تدزال سدواةيلند تواجههددا ومنهددا التمييددز ضددد
األش ددخا املص ددابر ب دداملهق وحق ددوإل األطف ددال واملد دراهقر والس ددخرة واحل ددق ن حري ددة التعب ددا
والت مع.
 -3٤وحدا بوركينا فاسو سواةيلند عل التغلب عل العقبات املالية ن قماع التعليم لضما
التعلد دديم ا يد ددد ميد ددع األطفد ددال دو ملييد ددز وضد ددما وقايد ددة أفضد ددال مد ددن فد دداوس نقد ددص املناعد ددة
البش درية/اايدة و سددر تعاو ددا مددع هيسددات املعاهدددات ومددد الل نددة الوطنيددة حلقددوإل اانسددا
باملوارد البشرية واملالية الالةمة لتضملع بوليتها عل و تام.
 -35ورحبدا بوروندددج بالقضدداء علد يددع أشدكال التمييددز ضددد املدرأة ن القددانو واملمارسددة
وبرامج تدقيف مو في القضاء وإنفاذ القانو والس و وقدوات األمدن ن دال حقدوإل اانسدا
فضالا عن تدابا مكافحة الفساد وتعزيز احلق ن الصحة والتعليم.
 -36ولح ددا كددابو فددادج أ س دواةيلند انضددما إىل عدددد مددن معاهدددات حقددوإل اانسددا
ا امددة .ولح ددا أ التحدددج الرئيسددي الددذج تواجهددخل يتعلددق عل د مددا يبدددو بقدددرة البلددد عل د
ويال الصكوك واللتزامات الدولية إىل قوانر حملية بسرعة أكع.
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 -37ونوها كندا باعتماد قانو محاية المفال ورعايتخل داعية احلكومة إىل تنفيذه تنفيدذا تامد ا
وإىل تعديال قانو الزواج لعام  1٩6٤عال الدامنة عشرة سنا دنيا للزواج.
 -3٨ورحب ددا هوري ددة أفريقي ددا الوس ددم بتنفي ددذ الق ددانو املتعل ددق ب ددالعنف ا نس ددي واملند ددز .
وش عا عل اختاذ املزيد من التدابا لوضع حد للممارسات الدقافية التمييزيدة عدن طريدق تمبيدق
سياس ددة وطني ددة تض ددع ح دددا للوص ددم والتميي ددز ض ددد األش ددخا املص ددابر بف دداوس نق ددص املناع ددة
البشرية/اايدة وتضمن وصول األيتام واألطفال الضعفاء إىل اسدمات الصحية والتعليم.
 -3٩وأحاطددا تشدداد علم دا ب نشدداء نددة حلقددوإل اانسددا  .ورحبددا بتصددديق س دواةيلند عل د
عدددد مددن الصددكوك والتدددابا ااقليميددة والدوليددة حلقددوإل اانسددا الراميددة إىل ح ددر العقدداب البدددي
حلماية األطفال من العنف.
 -٤0ورح ددب الكونغ ددو بالتق دددم احمل ددرة من ددذ الس ددتعراض ال دددورج الش ددامال األول .ولح ددل أ
سدواةيلند أنشد ت نددة حلقددوإل اانسددا تضددملع بوليددة محايددة وتعزيددز حقددوإل اانسددا وصدددقا
عل عدد من الصكوك الدولية حلقوإل اانسا .
 -٤1ورحبا كوت ديفوار بالتقدم احملرة ن تنفيذ التوصيات الصادرة عن السدتعراض األول.
وسددلما الضددوء علد ااصددالحات القانونيددة واملؤسسددية وااداريددة مددن أجددال ضددما تعزيددز ومحايددة
حقوإل اانسا وفقا لاللتزامات الدولية للبلد.
 -٤2وألق ددا كوب ددا الض ددوء عل د ااج دراءات املتخ ددذة لتحس ددر املس دداواة ب ددر ا نس ددر وت ددوفا
التدددريب ن ددال حقددوإل اانسددا ملددو في إنفدداذ القددانو واملددو فر القضددائير .ودعددا اجملتمددع
الدددو إىل دعدم سدواةيلند بتقددد املسدداعدة التقنيددة ددا وتلبيددة احتياجااددا املبينددة ن تقريرهددا الددوطا
ن ال بناء القدرات.
 -٤3ورحبا قع بالتصدديق علد اتفاقيدة األشدخا ذوج ااعاقدة وبروتوكو دا الختيدارج
فض دالا ع ددن ااط ددار الس د اتي ي ال ددوطا املوس ددع ملكافح ددة ف دداوس نق ددص املناع ددة البش درية/ااي دددة
لعدام  .201٤وقالددا إ ددا ل تدزال تشددعر بددالقلق إةاء التمييددز ا نسدداي القددائم والعنددف ضددد املدرأة
ل سيما ن املناطق الريفية.
 -٤٤ورحبا ا مهورية التشيكية حبرارة بوفد سواةيلند وباملعلومات اليت قدمها.
 -٤5ولح ددا ال دددامنرك أ س دواةيلند قبل ددا خ ددالل الس ددتعراض األول توص دديات بالتص ددديق
عل د العوتوك ددول الختي ددارج لتفاقي ددة مناهض ددة التع ددذيب وغ دداه م ددن ض ددروب املعامل ددة أو العقوب ددة
القاس ددية أو الالإنس ددانية أو املهين ددة ورحب ددا ب ددا هود ال دديت تُب ددذل ن ه ددذا الص دددد .وسد د لا ع ددن
احتمالت موافقة العملا عل هذا الصك.
 -٤6وأعربددا جيبددو عددن قلقهددا إةاء األحكددام الدسددتورية الدديت ملنددع األطفددال املولددودين لنسدداء
سد دواةيلنديات وآب دداء أجان ددب م ددن احلص ددول علد د ا نس ددية .ورحب ددا بالت دددابا الرامي ددة إىل ض ددما
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التعليم البتدائي الشامال لكنها أعربا عن قلقها إةاء العوائق الجتماعية اليت ول دو مواصلة
الفتيات احلوامال تعليمهن بعد الولدة.
 -٤7ورحبددا مصددر بددا هود املبذولددة ن اجملددال التش دريعي وبالتصددديق عل د الصددكوك الدوليددة
حلق ددوإل اانس ددا كاتفاقي ددة حق ددوإل األش ددخا ذوج ااعاق ددة والعوتوك ددول الختي ددارج لتفاقي ددة
حقددوإل المفددال بش د اش د اك األطفددال ن املناةعددات املسددلحة وأثنددا عل د إج دراءات مكافحددة
فدداوس نقدص املناعددة البشدرية/اايدددة .وحدددا سدواةيلند علد مواصددلة وتعزيددز العمددال داخددال قمدداع
التعليم وخباصة التعليم الدانوج.
 -٤٨ورحب ددا غيني ددا الس ددتوائية ب نش دداء ن ددة حق ددوإل اانس ددا وبالسياس ددة املتعلق ددة حبماي ددة
األطفددال واملبددادرات الراميددة إىل تعزيددز املسدداواة بددر ا نسددر .ودعددا اجملتمددع الدددو إىل تقددد
املساعدة التقنية واملساعدة ن ال بناء القدرات إىل سواةيلند.
 -٤٩وأعربا إثيوبيا عن تقديرها لتعزيز ااطدار القدانوي حلمايدة حقدوإل اانسدا دا ن ذلدك
التشدغيال الكامددال لل نددة حقدوإل اانسددا واادارة العامددة .وشد عا سدواةيلند علد مواصددلة تنفيددذ
سياسااا املتعلقة بالتعليم والصحة والقماعات األخرمل ا يؤدج إىل قيق الستدامة البيسية.
 -50وأحاطددا فرنسددا علمدا بالتدددابا الدديت اختددذاا سدواةيلند منددذ السددتعراض األول ل سدديما
التصديق عل اتفاقية حقوإل األشخا ذوج ااعاقة والعوتوكولت الختياريدة لتفاقيدة حقدوإل
المف ددال .وطلب ددا فرنس ددا إىل الوف ددد تق ددد معلوم ددات ع ددن ااص ددالحات املتوخ دداة لتعزي ددز اس ددتقالل
القضاء.
 -51وأعربددا أملانيددا عددن قلقهددا إةاء حالددة حقددوإل اانسددا ل سدديما فيمددا يتعلددق بالجتاهددات
السلبية ن الت حرية التعبا وحرية الصحافة .ولح دا أ األحدزاب السياسدية مدا ةالدا غدا
قادرة عل املشاركة ن النتخابات.
 -52وأثنا غانا عل سواةيلند لتنفيذها التوصيات الصادرة عن السدتعراض األول ل سديما
التصديق علد بعد الصدكوك الدوليدة حلقدوإل اانسدا  .وقالدا إ دا تشداطر فريدق األمدم املتحددة
القمرج ن سواةيلند قلقخل إةاء تفشي فاوس نقص املناعة البشرية/اايدة.
 -53ونوه ددا غواتيم ددال بالتص ددديق علد د الص ددكوك الدولي ددة املختلف ددة وب نش دداء ن ددة حق ددوإل
اانسا واادارة العامة ما يشهد عل التزام الدولة بتعزيز ومحاية حقوإل اانسا .
 -5٤وأحاطا هاييت علما بالتقرير الوطا الداي لسواةيلند ورحبا بالتصدديق علد الصدكوك
الدولية املتعلقة حبقوإل المفال وحقوإل الالجسر.
 -55ولح ددا هن دددوراس م ددع الرتي ددا التق دددم ال ددذج أحرةت ددخل س دواةيلند ن تنفي ددذ التوص دديات
الصددادرة خددالل السددتعراض األول .وأبددرةت عل د وجددخل اسصددو انضددمام س دواةيلند إىل صددكوك
خمتلفد ددة حلقد ددوإل اانسد ددا كاتفاقيد ددة حقد ددوإل األشد ددخا ذوج ااعاقد ددة والعوتوك د دولر الختيد ددارير
لتفاقية حقوإل المفال.
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 -56ورحبا إندونيسيا بالتقدم احملرة منذ الستعراض األول .وأثنا عل ا هود الديت بدذلتها
س دواةيلند لتعزيددز ومحايددة حقددوإل اانسددا مددن خ ددالل لددة أمددور منهددا التصددديق عل د الص ددكوك
الدولية حلقوإل اانسا فضالا عن تعزيز العامج التعليمية والصحية.
 -57وهن د ت إيماليددا س دواةيلند عل د مددا اختذتددخل مددن تدددابا حلمايددة األطفددال كاعتمدداد قددانو
محايددة المفددال ورعايتددخل والهتمددام الددذج توليددخل للقمدداع الصددحي .ورحبددا ب نشدداء مراكددز ن خمددافر
الشرطة لدعم ضحايا العنف املنز .
 -5٨وهن ت كينيدا سدواةيلند علد تنفيدذها التوصديات الصدادرة عدن السدتعراض األول منوهدةا
ب نشاء نة حقدوإل اانسدا واادارة العامدة .ولح دا أيضد ا تنفيدذ عددة صدكوك دوليدة وإقليميدة
حلقوإل اانسا والتصديق عليها.
 -5٩وأعرب ددا لتفي ددا ع ددن تق ددديرها لل ه ددود ال دديت تب ددذ ا س دواةيلند لض ددما التعل دديم البت دددائي
اجملدداي و سددر الوقاي دة مددن فدداوس نقددص املناعددة البش درية/اايدددة وتعزيددز املسدداواة بددر ا نسددر.
ولح ا أ سواةيلند قصرت ن ضما ملكر الصحافير والناشمر السياسير واملدافعر عدن
حقوإل اانسا من أداء عملهم دو عقبات.
 -60وأشادت ليبيا بتنفيذ السياسات الرامية إىل سدر نوعيدة حيداة يدع املدواطنر وبرندامج
التعليم البتدائي اجملداي ميدع األطفدال ن سدن الدراسدة وبرندامج مكافحدة فداوس نقدص املناعدة
البشرية/اايدة فضالا عن توفا العالج املضاد للفاوسات العكوسة للحوامال واملرضعات.
 -61ورحب ددا مدغش ددقر بتعزي ددز ااط ددار الق ددانوي واملؤسس ددي م ددن أج ددال تعزي ددز ومحايد دة حق ددوإل
اانسا من خالل عدة برامج وإصالحات .وش عا سواةيلند علد مواصدلة جهودهدا بالشدروع
ن إصالحات أخرمل ادف إىل تعزيز ومحاية حقوإل اانسا .
 -62ورد الوفد عل األسسلة املقدمة سلف ا وعل املسائال اليت أثات أثناء جلسة التحاور.
 -63فيما يتعلق بانتهاك قوات األمن حلقوإل اانسا ذكر الوفد أ قيقا يُفتال كلما اشتُبخل
ن ارتكدداب أف دراد مددن الق دوات األمنيددة انتهاكددات حلقددوإل اانسددا وهلدداكم املددذنبو كلمددا ثبددا
ددوث انتهدداك .وعددادة مددا تُنشددر نتددائج التحقيقددات ن انتهدداك ق دوات
داب جددرم أو حد ُ
باألدلددة ارتكد ُ
األمن حلقوإل اانسا كتلك اليت تؤدج إىل حالت وفاة أثناء الحت اة.
 -6٤وفيم ددا يتعل ددق ب دداسموات ال دديت ُاخت ددذت ملواءم ددة الق دوانر م ددع اتفاقي ددة القض دداء علد د ي ددع
أشددكال التمييددز ضددد امل درأة ذكددر الوفددد أ س دواةيلند تن ددر ن إنشدداء نددة اصددال الق دوانر كددي
جتددرج البحددوث الالةمددة وتقدددم التوصدديات فيمددا يتعلددق بتمددوير القدوانر وإصددالحها .وتوجددد أص دالا
عدة قوانر ملكافحة التمييز ضد املدرأة لكدن بعد أوجدخل عددم املسداواة ل تدزال قائمدة ن املمارسدة
العمليد ددة ون بع د د الق د دوانر ومنهد ددا الق د دوانر الد دديت تد ددنص عل د د أ حصد ددول امل د درأة عل د د امل د دوارد
القتصادية يتم عع الدزوج .وقددم الوفدد تفاصديال عدن املؤسسدات القائمدة والسياسدات املعتمددة ن
هذا الصدد.
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 -65وفيما يتعلق شاركة املرأة ن السياسدات أشدار الوفدد إىل أ سدواةيلند تضدع اسد اتي ية
وطنية بش هذه املس لة .وأشا إىل أ الدسدتور يتضدمن أحكامدا تضدمن تشدكيال النسداء ل د 30
ن املائة من نواب العملا .
 -66وفيما يتعلق بالزواج املبكر ذكدر الوفدد أ سدواةيلند سدنا قدانو محايدة المفدال ورعايتدخل
الذج يهدف إىل القضاء عل يع املمارسات الضارة وتعزيدز محايدة الفتداة مدن هدذه املمارسدات
ويددنص علد ضددرورة عدددم إرغددام املدرأة علد اسضددوع ألج عددرف تعارضددخل أو إرغامهددا علد دعمددخل.
وأك ددد الوف ددد أيضد د ا أ الدس ددتور يكف ددال املس دداواة ن املعامل ددة ب ددر الرج ددال واملد درأة وحق ددوإل النس دداء
املتزوجات وإلغاء ارسة اارث من خالل ن ام السلمة األبوية.
 -67وفيمددا يتعلددق بكيفيددة متابعددة س دواةيلند لتنفيددذ التوصدديات الدديت قبلتهددا خددالل السددتعراض
الددورج الشدامال أشدار الوفدد إىل أ ندة مشد كة بدر الدوةارات أُنشدسا مباشدرة بعدد السددتعراض
السابق للعمال عل لة أمور بينها تنفيذ تلك التوصيات .وقددم الوفدد تفاصديال عدن عمدال هدذه
الل ن ددة .وأش ددار إىل أ س دواةيلند تل ددتم مس دداعدة اجملتم ددع ال دددو انش دداء أمان ددة مكتمل ددة ددا
إشراف وةارة العدل والشؤو الدستورية لتنسيق أنشمة تلك الل نة.
 -6٨وفيمددا يتعلددق باألقليددات ذكددر الوفددد أ س دواةيلند ص ملنددع الوصددول إىل اسدددمات عل د
أساس امليال ا نسي للشخص .وأشار الوفد إىل أ سواةيلند ص داكم أج شدخص بسدبب إقامدة
عالقددات جنسددية مدليددة بال اضددي وإ كانددا ل تبددذل ن املرحلددة احلاليددة أج جهددد الغدداء جتددر
العالقات ا نسية املدلية.
 -6٩وفيمددا يتعلددق س د لة وصددم األشددخا املص دابر بفدداوس نقددص املناعددة البش درية/اايدددة
أشار الوفد إىل أ ااطار الس اتي ي الوطا املوسع للف ة  201٨-201٤ومدونة املمارسات
ا يدة ن عالقات العمال يتناول مس لة التمييز إىل جانب مسائال أخرمل.
 -70وفيما يتعلق بن ام قضاء األحداث أشار الوفد إىل أ حماكم مالئمة لألطفدال أنشدسا
ن ثددالث مندداطق مددن البلددد .وقدددم تفاصدديال عددن إجدراءات هددذه احملدداكم وعددن األحكددام الدواردة ن
قانو محاية المفال ورعايتخل والرامية إىل محاية األطفال أثناء ااجراءات القضائية.
 -71وفيمددا يتعلددق بالكت ددا ن الس د و ذكددر الوفددد أ هددذه املشددكلة هددي مشددكلة دوليددة
عامة وأ سواةيلند بذلا كال جهد كن لضما ا ودة العالية للمستويات املعيشية للس ناء.
 -72ون ال التعليم ُشدد عل أ سدواةيلند مولدا التعلديم العدا رغدم اقتصدادها الصدغا
وهو أمر ص تقم بخل الكدا من البلدا  .لكن األشخا الذين يكملو تعليمهم ويبدؤو بالعمدال
يتعر عليهم تسديد جزء من املبل الذج دفعتخل الدولة.
 -73ولح ددا ماليزيددا التش دريعات ا ديدددة الدديت ملكددن امل درأة مددن التملددك وتلددك الدديت تتندداول
مسد لة العنددف املنددز ضددد النسدداء واألطفددال .ورحبددا ماليزيددا باعتمدداد إطددار شددامال بشد فدداوس
نقص املناعة البشرية/اايدة ولح ا ةيادة ن التحاإل األطفال باملدارس.
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 -7٤ورحبا ملديف بقانو محايدة المفدال ورعايتدخل لعدام  2012الدذج يركدز علد مندع إيدذاء
المف ددال وعلد د التعل دديم البت دددائي لل مي ددع .ونوه ددا بالتق دددم ال ددذج أحرةتد دخل سد دواةيلند ن ض ددما
احلصول عل مياه الشرب امل مونة لشعبها.
 -75ورحبددا مددا بالتصددديق عل د عدددة صددكوك دوليددة وإقليميددة حلقددوإل اانسددا ل سدديما
الصددكوك املتعلقددة باألطفددال .ونوهددا باسد اتي ية القضدداء علد املالريددا ن عددام  2015وبالتقدددم
الكبا الذج أُحرة ن ضما التعليم البتدائي اجملاي وةيادة فر احلصول علد العقداقا املضدادة
للفاوسات العكوسة لعالج فاوس نقص املناعة البشرية/اايدة.
 -76ورحبا موريتانيا بسياسة القضاء علد الفقدر وبرندامج التعلديم البتددائي اجملداي لل ميدع.
ونوها بالتقدم الكبا احملرة ن التصديق عل صكوك حقوإل اانسدا وشد عا سدواةيلند علد
مواص ددلة ا ه ددود الرامي ددة إىل مواءم ددة التش دريعات الوطني ددة م ددع اللتزام ددات الدولي ددة ن ددال حق ددوإل
اانسا .
 -77ورحبا موريشيوس بالتصديق عل عدة اتفاقيات وبروتوكولت وبالتقدم احملرة ن الوفاء
بالتزام ددات ااب ددال  .وهند د ت سد دواةيلند علد د ملكنه ددا تقريبد دا م ددن القض دداء علد د املالري ددا واختاذه ددا
خموات إ ابية و الوقاية من فاوس نقص املناعة البشرية/اايدة.
 -7٨ورحبددا املكسدديك بتنقدديال التشدريعات الراميددة إىل العد اف حبقددوإل املدرأة ن الوصددول إىل
األراضددي وتس د يلها وامتالكهددا .واعتددعت إلغدداء العقدداب البدددي لألطفددال ن قددانو محاي دة المفددال
ورعايتخل أمرا إ ابي ا للغاية وحدا سواةيلند عل مواصلة جهودها الرامية إىل إلغاء هدذا العقداب ن
يع اجملالت.
 -7٩واستفس ددر ا ب ددال األس ددود ع ددن اسمد دوات املتخ ددذة ملن ددع العت ددداء والعن ددف ا نس ددي ض ددد
الفتيات ن املدارس والقضاء عليهمدا وضدما معاقبدة ا نداة .وطلدب أيضدا معلومدات عدن التددابا
القانوني ددة املتخ ددذة للقض دداء عل د د ةواج األطف ددال وال ددزواج املبك ددر والقس ددرج والقض دداء عل د د تع دددد
الزوجات.
 -٨0ورحب املغدرب بالتصدديق علد اتفاقيدة حقدوإل األشدخا ذوج ااعاقدة واتفاقيدة األمدم
املتحدة ملكافحة ا رميدة املن مدة عدع الوطنيدة وهند سدواةيلند علد اا داةات الديت ققدا صدوب
قيق ا دف  2من األهداف اامنائيدة لأللفيدة املتعلدق بدالتعليم البتددائي .وشد ع سدواةيلند علد
توحيد جهودها ن ا إصال القضاء ومكافحة الفساد.
 -٨1ورحبا موةامبيق ترحيب ا حارا بالقوانر واملؤسسات ا ديدة املؤدية إىل قيدق ا ددف 2
من األهداف اامنائيدة لأللفيدة املتعلدق بدالتعليم البتددائي وبالقضداء علد املالريدا وةيدادة إمكانيدة
احلصول عل مياه الشدرب امل موندة .ودعدا اجملتمدع الددو إىل تقدد املسداعدة التقنيدة واملسداعدة
ن ال بناء القدرات لسواةيلند.
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 -٨2وأشادت ناميبيا بتقد منال مالية صغاة لكبدار السدن وبدا هود الراميدة إىل سدر حيداة
النساء ذوات ااعاقة واألرامال وأعربا عن سرورها لعتماد ااطدار السد اتي ي الدوطا املوسدع
ملكافحة فاوس نقص املناعة البشرية/اايدة للف ة .201٨-201٤
 -٨3وأش ددادت هولن دددا ب ددالتزام سد دواةيلند الق ددوج بوض ددع ح ددد لنتش ددار ف دداوس نق ددص املناع ددة
البشرية/اايدة ورحبا باللتزامات اليت تعهددت هبدا ن السدتعراض السدابق .لكنهدا أعربدا عدن
قلقهددا لعدددم كفايددة اسم دوات الدديت اختددذت فيمددا يتعلددق بدداحليز املتددا للم تمددع املدددي و حاكمددة
مرتكيب انتهاكات حقوإل اانسا .
 -٨٤ورح ددب الني ددر بالتص ددديق علد د اتفاقي ددة حق ددوإل األشد دخا ذوج ااعاق ددة وبروتوكو ددا
الختيددارج .ولحددل بارتيددا تشدريعات إعمددال حقددوإل املدرأة ن تسد يال وامددتالك األراضددي وتلددك
الدديت تتندداول العنددف ا نسددي واملنددز فض دالا عددن ااطددار الس د اتي ي الددوطا املتعدددد القماعددات
ملكافحة فاوس نقص املناعة البشرية/اايدة للف ة .201٤-200٩
 -٨5وأش ددادت ني اي ددا باملش دداورات الواس ددعة النم دداإل م ددع أص ددحاب املص ددلحة بشد د عملي ددة
السددتعراض وب نشدداء أطددر مؤسسددية جديدددة لتعزيددز حقددوإل اانسددا فض دالا عل د التصددديق عل د
عدد من صكوك حقوإل اانسا والتدابا املتعلقة بفاوس نقص املناعة البشرية/اايدة.
 -٨6وأعربددا النددرويج عددن قلقهددا إةاء التقددارير املتعلقددة باسددتمرار املضددايقات والضددمهاد ضددد
املعارض ددر السياس ددير وامل دددافعر ع ددن حق ددوإل اانس ددا والتح ددديات ال دديت تواجهه ددا ال ددادات
النقابية ن احلصول عل التس يال والقيود الصارمة املفروضة عل الت معدات السياسدية وتفريدق
الت معات السلمية بالقوة وانعدام احلماية القانونية للنساء ضحايا العتداء.
 -٨7وأعربدا باكسددتا عددن تقددديرها لل هددود الديت تبددذ ا سدواةيلند لتنفيددذ التوصدديات الصددادرة
عددن السددتعراض األول .ولح ددا بارتي ددا ااطددار املؤسسددي ا دي ددد للنهددوض حبقددوإل اانس ددا
وأشادت بالتصديق عل صكوك دولية حلقوإل اانسا .
 -٨٨ورحبددا بنمددا باعتمدداد قددانو محايددة المفددال ورعايتددخل وتنفيددذ بدرامج ترمددي إىل تددوفا التعلدديم
اجملدداي ومكافح ددة ف دداوس نق ددص املناع ددة البش درية/اايدة واملالري ددا وتعزي ددز املس دداواة ب ددر ا نس ددر
والقضدداء عل د الفقددر .وش د عا س دواةيلند عل د التمدداس املسدداعدة التقنيددة مددن املفوضددية السددامية
حلقوإل اانسا .
 -٨٩وأثنددا الفلبددر عل د س دواةيلند انشددائها نددة حقددوإل اانسددا  .وأعربددا عددن قلقهددا إةاء
اسددتمرار الفقددر والددنقص ن ميدداه الشددرب امل مونددة .وحدددا سدواةيلند علد معا ددة الشدواغال املتعلقددة
بنقص فر حصول البنر والبنات عل التعليم.
 -٩0وهن ت العتغال سواةيلند عل التصديق عل عدة صكوك رئيسدية حلقدوإل اانسدا مندذ
الستعراض األول .وأعربا عن قلقها إةاء تقارير عن فرض قيود عل حرية التعبا ن سواةيلند.
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 -٩1ولح ددا هوريددة كوريددا التقدددم احملددرة منددذ السددتعراض األول ل سدديما التصددديق علد
اتفاقي ددة حق ددوإل األش ددخا ذوج ااعاق ددة وس ددن ق ددانو محاي ددة المف ددال ورعايت ددخل وتمبي ددق برن ددامج
التعليم البتدائي اجملاي.
 -٩2ولح ا السنغال التصديق عل عددد مدن الصدكوك الدوليدة حلقدوإل اانسدا ورحبدا
بقرار تعزيز موارد نة حقوإل اانسدا  .ودعدا اجملتمدع الددو إىل تقدد املسداعدة التقنيدة واملاليدة
إىل سواةيلند من أجال تنفيذ هذه التوصيات.
 -٩3ولح ددا سدااليو مددع الرتيددا أ الوقددف الفعلددي لعمليددات ااعدددام ممبددق منددذ أكدددر
من عقد وحدا سواةيلند عل الن در ن إلغداء هدذه املمارسدة .وحدتهدا أيضد ا علد تنفيدذ محدالت
توعية تتعلق حبقوإل األشخا املصابر باملهق.
 -٩٤ولح د ددا سد ددلوفينيا التصد ددديق عل د د بع د د الصد ددكوك الرئيسد ددية حلقد ددوإل اانسد ددا مند ددذ
الستعراض األول لكنها أعربا عن أسفها أل سواةيلند قررت عددم التصدديق علد ن دام رومدا
األساسي للمحكمة ا نائية الدولية بعد قبول التوصية اليت قدمتها خالل السدتعراض األول هبدذا
الش .
 -٩5وأثنا جنوب أفريقيا عل سواةيلند لتصديقها عل الصكوك الرئيسية حلقدوإل اانسدا
وإنش دداء مؤسس ددات حلق ددوإل اانس ددا األساس ددية والرتق دداء بالوح دددة املعني ددة بالقض ددايا ا نس ددانية
واألسرية لتصبال جزءا من مكتب نائب رئي الوةراء.
 -٩6ورحبا إسبانيا ب وجخل التقدم الذج أحرةتخل سواةيلند ن ا التعليم والصحة ل سديما
خم ددط مكافح ددة ف دداوس نق ددص املناع ددة البش درية/اايدة وتوس دديع املراف ددق الص ددحية .ورحب ددا أيض د ا
بوجود خمة وطنية بش املساواة بر ا نسر.
 -٩7وأشدداد السددودا بددا هود الدديت بددذلتها سدواةيلند لتعزيددز محايددة حقددوإل اانسددا ن ددالت
منهدا النتخابدات ومكافحدة فدداوس نقدص املناعدة البشدرية/اايدة فضدالا عدن تصدديقها ن الونددة
األخاة عل عدد كبا من الصكوك الدولية حلقوإل اانسا .
 -٩٨وأعربددا توغددو عددن تقددديرها أميددا تقدددير لض درام س دواةيلند ن العمددال مددع اجملتمددع املدددي
ح ددول حق ددوإل اانس ددا  .ولح ددا تص ددميم سد دواةيلند علد د تق ددد التق ددارير يس ددات املعاه دددات.
ورحبا بالتصديقات اليت أ زاا مؤخرا و شروع قانو مكافحة ا رائم ا نسية والعنف املنز .
 -٩٩ولح ددا تركي ددا جه ددود س دواةيلند من ددذ الس ددتعراض األول ددا ن ذل ددك التص ددديق عل د
ص ددكوك حق ددوإل اانس ددا  .وأعرب ددا ع ددن تق ددديرها لل ه ددود املبذول ددة ن ددا الص ددحة والتعل دديم
البتدائي .وش عا احلكومة عل تعزيز جهودها من أجال محاية وتعزيز حقوإل املرأة.
 -100وأشددادت أوغندددا هددود س دواةيلند وحدتهددا عل د التع يددال ن تنفيددذ التوصدديات السددابقة
املتعلقة خبمة العمال الوطنية حلقوإل اانسا وبقدراا عل تقدد التقدارير إىل هيسدات املعاهددات.
ولح ا أ النساء يتعرضن ن الغالب للتمييز واملمارسات الضارة.
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 -101ولح ا أوكرانيا جهود سواةيلند منذ السدتعراض األول ل سديما التصدديق علد عددة
ص ددكوك .ولح ددا اس ددتمرار العدي ددد م ددن التح ددديات الكب دداة ن ددالت العن ددف ض ددد النس دداء
واألطفال والرعاية الصحية والتعذيب وسوء املعاملة.
 -102وشد عا اململكددة املتحدددة احلكومددة علد لددة أمددور منهددا ضددما محايددة احلددق ن حريددة
تكددوين ا معيددات وحريددة الت مددع وعل د تعددديال التش دريعات لضددما التقيددد باملبددادت األساسددية
اساصة باستقالل السلمة القضائية.
 -103وأعربددا الوليددات املتحدددة األمريكيددة عددن قلقهددا البددال إةاء قمددع ارسددة حريددة تكددوين
ا معيددات والت مددع السددلمي .وقالددا إ ددا تتملددع إىل مزيددد مددن ااصددالحات املتعلقددة بالنقابددات
العمالية اتاحة التمتع الكامال باحلق ن حرية تكوين ا معيات واحلق ن املفاوضة ا ماعية.
 -10٤وفيمددا يتعلددق س د لة العمالددة املهدداجرة أوضددال الوفددد أ س دواةيلند ل تعدداي مددن مشددكلة
العمالددة املهدداجرة .لكددن بع د األشددخا تقدددموا بملبددات للحصددول عل د مركددز الالج د وقددرروا
لحقا البقاء والعمال ن البلد.
 -105وفيم ددا يتعل ددق ب ددالتمييز ض ددد األش ددخا املص ددابر ب دداملهق أش ددار الوف ددد إىل أ الدس ددتور
يكفددال مبدددأ عدددم التمييددز وأ س دواةيلند تمددع شددامال لل ميددع .وأشددار أيضددا إىل أ حادث دا وقددع
عام  2010أصدر رئي الدوةراء علد إثدره بياندا أدا ا دوم وطمد اجملتمدع السدواةيلندج بشد
محايددة األشددخا املصددابر بدداملهق .وتعكددف احلكومددة علد ددع البيانددات مددن أجددال وضددع تدددابا
حلماية هذه الفسة من األشخا  .وقال إ احلكومة علد اتصدال بداسباة املسدتقلة املعنيدة بدالتمتع
حبقد ددوإل اانسد ددا بالنسد ددبة لألشد ددخا املصد ددابر بد دداملهق ل د ددعواا إىل ةيد ددارة البلد ددد وأ د دا ترحد ددب
باملساعدة الدولية ن هذا الش .
 -106ون استدام أعدرب الوفدد عدن تقددديره للمريقدة الديت ُعقددت هبددا الددورة فضدالا عدن امتنانددخل
للدول األعضاء عل مداخالام.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -107درستتس ستتوازيلند التوصتتيات المقدمتتة أثنتتاء جلستتة التحتتاور والمدرجتتة أدنتتا وهتتي
تحظى بتأييدها:
 1-107الشروع في إصتالحات بييتة جعتل تشتريعاتها الوطنيتة متماشتية مت متا
صدقس عليه من صكوك دولية لحقوق اإلنسان (غواتيماال)؛

__________

**
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 2-107الش تتروع ف تتي إص تتالو ش تتامل لمواءم تتة نظامه تتا الق تتانوني المحل تتي مت ت
الدستور والصكوك الدولية التي أصبحس طرفا فيها (هندوراس)؛

ص رر الستنتاجات و/أو التوصيات.
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 3-107تنقتتيا التش تريعات الوطنيتتة بهتتدط ضتتمان تاابقهتتا م ت الدستتتور وم ت
التزامات سوازيلند الدولية في مجال حقوق اإلنسان (مصر)؛
 ٤-107مواصتلة الجهتود الراميتة إلتتى ضتمان الداء الستلس واالستتقالل التتتا
للجنة حقوق اإلنسان ،وفقا لمبادئ باريس (فرنسا)؛

 5-107تعزيتتز هيا تتل لجنتتة حقتتوق اإلنستتان تتي تصتتبا ممتثلتتة تمامت ا لمبتتادئ
باريس وتفعيل لجنة مكافحة الفساد (الميرب)؛

 6-107اعتماد التشريعات المناسبة تي تعمتل لجنتة حقتوق اإلنستان واإلدارة
العامة بالكامل ،فضالا عن تعزيز قدراتها ،ومدها بالموارد المالية الالزمة ي تمتثتل
امتثاالا تاما لمبادئ باريس بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان (موريتانيا)؛
 7-107تت تتوفير الميزانيت تتة الالزمت تتة والمت تتوارد البش ت ترية المدربت تتة للجنت تتة حقت تتوق
اإلنستتان واإلدارة العامتتة لتمكينهتتا متتن االضتتاالع بواليتهتتا المتمثلتتة فتتي مناصتترة
حقوق اإلنسان وحمايتها (موريشيوس)؛
 ٨-107تعزيت تتز المؤسس ت تات الوطنيت تتة المنشت تتأة لحمايت تتة الديمقراطيت تتة وحقت تتوق
اإلنسان ومكافحة الفساد (السودان)؛
٩-107

تعزيز برامج السياسة الوطنية للافولة (السودان)؛

 10-107التعجيل في تنفيذ القانون الوطني إلدارة الكوارث (ملديف)؛
 11-107تعزيز السلاة الوطنية إلدارة الكوارث في البلد (جنوب أفريقيا)؛
 12-107تعزيز حملتها إلذ اء الوعي بقضايا حقوق اإلنسان عن طريق وستاط
اإلعال  ،وعلى صعيد المدارس ،وفي منتديات الشباب ،وفي النشتاة المجتمعيتة
(موريشيوس)؛
 13-107وض استراتيجية وطنية للتثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان
(الميرب)؛
 1٤-107مواصتتلة العمتتل علتتى ض تمان أن يجتتري التتتدريب فتتي مجتتال حقتتوق
اإلنسان بصورة أ ثر انتظاما وأن يتاو لجمي الطراط المهتمة ،بمتا فيهتا الجتي
وموظفو السجون ( وبا)؛
 15-107النظتتر فتتي إنشتتاء لجنتتة داطمتتة مشتتتر ة بتتين التتوزارات تكلتتف بتنفيتتذ
االلتزامتتات الدوليتتة فتتي مجتتال حقتتوق اإلنستتان وتتتتولى جملتتة أمتتور بينه تا تنستتيق
عملية صتياغة التقتارير الوطنيتة المقدمتة إلتى هيلتات المعاهتدات ،وتنظتيا الزيتارات
التتتي يقتتو بهتتا المكلفتتون بواليتتات فتتي إطتتار اإلج تراءات ال اصتتة لمجلتتس حقتتوق
اإلنسان إلى البلد (البرتيال)؛
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 16-107العم تتل ،بالتع تتاون الوثي تتق مت ت المجتمت ت الم تتدني ،عل تتى تنفي تتذ جميت ت
التوصيات التي قبلس في االستعراض الدوري الشامل (هايتي)؛
 17-107تقديا تقاريرها المتأخرة إلى هيلات المعاهدات (غانا)؛
 1٨-107تق ت تتديا التق ت تتارير المت ت تتأخرة إل ت تتى هيل ت تتات المعاه ت تتدات ذات الص ت تتلة
(سيراليون)؛
 1٩-107تقديا تقاريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ( ينيا)؛
 20-107ات اذ جمي التدابير الالزمة لوض حتد للتمييتز والعنتف ضتد النستاء
والفتيات (قبرص)؛
 21-107تكثيف العمل على مكافحة الوصا والتمييز وعتد المستاواة والعنتف
الجنساني من خالل تشريعاتها وسياساتها الوطنية (المكسيك)؛
 22-107تنفي تتذ االس تتتراتيجيات ف تتي مكافح تتة ع تتد المس تتاواة ب تتين الجنس تتين،
فض تالا عتتن الممارستتات التمييزيتتة ضتتد الم ترأة ،وتعزيتتز الوحتتدة المعنيتتة بالمستتاطل
الجنستتانية والس ترية التابعتتة لمكتتتب ناطتتب رطتتيس التتوزراء متتن النتتاحيتين البش ترية
والمالية (تر يا)؛
 23-107مواصلة تعزيز تمكين المرأة (با ستان)؛
 2٤-107مواصلة العمل على تعزيز حقوق النساء والفتيات (السنيال)؛
 25-107إلياء القوانين والممارستات التتي تشتج التمييتز والعنتف ضتد النستاء
والفتيات (بنما)؛
 26-107إجراء إصالحات لضتمان المستاواة للنستاء ومنت التمييتز ضتدهن فتي
القانون والممارسة (أوغندا)؛
 27-107اعتماد تعريف واست للتمييتز ضتد المترأة يتماشتى مت اتفاقيتة القضتاء
على جمي أشكال التمييز ضد المرأة (هندوراس)؛
 2٨-107مواصتتلة جهودهتتا فتتي تنفيتتذ اتفاقيتتة القضتتاء علتتى التمييتتز ضتتد المترأة
ومواءمتتة جمي ت القتتوانين والسياستتات م ت مبتتادئ المستتاواة بتتين الجنستتين وعتتد
التمييز بينهما المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جمي أشكال التمييز ضد
المرأة (إندونيسيا)؛
 2٩-107ات تتاذ اإلجت تراءات الالزم تتة لمواءم تتة الق تتوانين والسياس تتات مت ت مب تتدأ
المساواة وعد التمييز على النحو الوارد في الدستور ووفقا التفاقيتة القضتاء علتى
جمي أشكال التمييز ضد المرأة (أوغندا)؛
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 30-107س تتن تشت تريعات لحماي تتة ح تتق المت ترأة ف تتي المس تتاواة بم تتا يتماش تتى مت ت
اتفاقية القضاء على جمي أشكال التمييز ضد المرأة (المملكتة المتحتدة لبرياانيتا
العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 31-107إليتتاء الحكتتا التشتريعية والتنظيميتتة المحليتتة التتتي تميتتز ضتتد النستتاء
والطفال (أو رانيا)؛
 32-107تعزيز التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فضالا
عن من وقم العنف الجنساني ( وت ديفوار)؛
 33-107ات تتاذ التتتدابير القانونيتتة والعمليتتة التتتي تضتتمن المستتاواة للم ترأة فتتي
حيازة الراضي والوصول إلى وساطل اإلنتاج ،وفي التمثيل السياسي (إسبانيا)؛
 3٤-107ات تتاذ ال اتتوات الالزمتتة لمنت التعتتذيب وغيتتر متتن انتها تتات حقتتوق
اإلنسان التي ترتكبها أجهزة إنفاذ القانون والجهزة المنية ،وذلك وفقا اللتزامات
سوازيلند بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيتر متن ضتروب المعاملتة أو العقوبتة
القاستتية أو الالإنستتانية أو المهينتتة ،بستتبل منهتتا ض تمان إجتراء تحقيقتتات نزيهتتة فتتي
جميت ت االدع تتاءات ،ومالحق تتة الجن تتاة ،وتنفي تتذ بت ترامج تدريبي تتة ف تتي مج تتال حق تتوق
اإلنسان ( ندا)؛
 35-107مكافحة م تلف أشكال العنف ضد المرأة (مصر)؛
 36-107إصدار "قانون مكافحة الجراطا الجنسية والعنف المنزلي" فتي شتكل
قانون دون مزيد من اإلبااء (ألمانيا)؛
 37-107ات اذ التدابير الالزمة للتعجيل بسن مشتروع قتانون مكافحتة الجتراطا
الجنسية والعنف المنزلي (بنما)؛
 3٨-107التعجي تتل بس تتن مش تتروع ق تتانون مكافح تتة الجت تراطا الجنس تتية والعن تتف
المنزلتتي ،وضتتمان جعتتل جمي ت التش تريعات المحليتتة متماشتتية م ت التزامتتات البلتتد
بموجب اتفاقية القضاء على جمي أشكال التمييز ضد المرأة (النرويج)؛
 3٩-107التعجيل بإجراءات البرلمان العتماد مشتروع قتانون مكافحتة الجتراطا
الجنسية والعنف المنزلي (توغو)؛
 ٤0-107تسري إصدار التشريعات المعلقة المتصتلة بحمايتة النستاء والطفتال
بما في ذلك مشتروع قتانون مكافحتة الجتراطا الجنستية والعنتف المنزلتي ،ومشتروع
سياسة الراضي (الواليات المتحدة المريكية)؛
 ٤1-107اعتمتتاد مشتتروع قتتانون مكافحتتة الج تراطا الجنستتية والعنتتف المنزلتتي،
ال سيما من أجل حماية النساء من العنف الجنساني (ناميبيا)؛
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 ٤2-107س تتن وتنفي تتذ ق تتوانين مكافح تتة الجت تراطا الجنس تتية والعن تتف م تتن أج تتل
التصدي لمعدالت العنف الجنسي والجنساني المرتفعة (بوتسوانا)؛
 ٤3-107اعتم تتاد ت تتدابير لمنت ت جميت ت أعم تتال العن تتف الجنس تتي ض تتد الفتي تتات
والنساء والقضاء عليها وضمان معاقبة الجناة على النحو المناسب (تر يا)؛
 ٤٤-107اعتماد تشريعات شاملة جديدة لمن ومكافحة جمي أشكال التمييز
والعنف ضد المرأة (إيااليا)؛
 ٤5-107تشتتجي اإلبتتال عتتن حتتاالت العنتتف المنزلتتي والجنستتي ضتتد النستتاء
والفتيتتات ،وضتتمان التحقيتتق فتتي الشتتكاوا ومعاقبتتة الجنتتاة بعقوبتتات تتناستتب م ت
خاورة الجريمة ،ووض حد لثقافة اإلفالت من العقاب (أوروغواي)؛
 ٤6-107تعزيز السياسات المتعلقة بالعنف ضد النساء عن طريق وض آليتات
فعالة لتقديا الشكاوا وتقديا المشورة القانونية واالجتماعية (البرازيل)؛
 ٤7-107تابي تتق جميت ت ت تتدابير الحماي تتة المنص تتوص عليه تتا ف تتي ق تتانون حماي تتة
الافل ورعايته تابيقا فعاالا ( ابو فيردي)؛
 ٤٨-107ات تتاذ ت تتدابير ملموس تتة م تتن أج تتل حماي تتة الطف تتال م تتن االس تتتيالل
الجنسي ،بما فتي ذلتك العنتف ضتد الفتيتات المصتابات بتالمهق ،متن ختالل إنفتاذ
الق ت تتانون والعقوب ت تتات المناس ت تتبة ،وحم ت تتالت التوعي ت تتة النش ت تتاة ،والشت ت ترا ات مت ت ت
المجتمعات المحلية على مكافحة اإلفالت من العقاب (ماليزيا)؛
 ٤٩-107تعزي تتز الحماي تتة الدس تتتورية الت تتي تكف تتل اس تتتقالل القض تتاء والبرلم تتان
(جنوب أفريقيا)؛
 50-107تكثيف جهود إصالو النظا القضاطي ،ال سيما الوصول إلتى القضتاء
واستقالله ونزاهته ( ابو فيردي)؛
 51-107ات اذ تدابير فعالتة لضتمان نزاهتة القضتاء واستتقالله ،وفقت ا اللتزامتات
وتعهدات سوازيلند الدولية ،بما في ذلك مبادئ الما المتحدة الساسية ال اصة
باستتقالل الستلاة القضتتاطية ،والعهتد التتدولي ال تاص بتتالحقوق المدنيتة والسياستتية
( ندا)؛
 52-107اعتماد التدابير الرامية إلى ضتمان استتقاللية القضتاء بمتا يتماشتى مت
أحك تتا مب تتادئ الم تتا المتح تتدة الساس تتية ال اص تتة باس تتتقالل الس تتلاة القض تتاطية
(المكسيك)؛
 53-107تعزي تتز اس تتتقالل الس تتلاة القض تتاطية بم تتا يتماش تتى مت ت مب تتادئ الم تتا
المتحدة الساسية بشأن استقالل السلاة القضاطية (الجمهورية التشيكية)؛
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 5٤-107ضمان سير عمل نظا قضاء الحداث في جمي أنحاء البلتد ،ورفت
ستتن المستتؤولية الجناطيتتة بمتتا يمتثتتل م ت المعتتايير الدوليتتة المقبولتتة ،علتتى النح تتو
الموصى به سابقا (سلوفينيا)(1ا؛
 55-107تعزيز الحق في حرية التعبير والتجم السلمي (الجزاطر)؛

 56-107مراجعتتة قتتانون قمت اإلرهتتاب والقتتانون المتعلتتق بتتزرع الفتنتتة وممارستتة
النشتتاة الت ريبيتتة بحي ت ال يعتترقالن الحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر المكفتتول بموجتتب
العهد التدولي ال تاص بتالحقوق المدنيتة والسياستية وبحيت يتماشتيان تماشتيا تامتا
مت ت دس تتتور س تتوازيلند ويحتوي تتان عل تتى ض تتمانات ض تتد أي اعت تتداء تعس تتفي عل تتى
معارضي ومنتقدي السلاات أو الحكومة (الجمهورية التشيكية)؛
 57-107تع تتديل ق تتانون قمت ت اإلره تتاب لع تتا  2008والق تتانون المتعل تتق ب تتزرع
الفتنتتة وممارستتة النشتتاة اإلرهابيتتة لعتتا  1938متتن أجتتل ضتتمان حريتتة التعبي تتر
وتكوين الجمعيات والتجم (إسبانيا)؛
 5٨-107ضتتمان احت ترا وحمايتتة حريتتة تكتتوين الجمعيتتات والتجم ت الستتلمي،
بسبل منها إلياء أو تعتديل قتانون قمت اإلرهتاب لعتا  2008وقتانون النظتا العتا
(الواليات المتحدة المريكية)؛
 5٩-107ضتتمان حريتتة التجم ت الستتلمي وتكتتوين الجمعيتتات متتن ختتالل تنفيتتذ
مشروع قانون النظا العا الجديد (هايتي)؛
 60-107مواءمة التشريعات الوطنية م المعايير الدوليتة لضتمان حريتة التجمت
وتكتتوين الجمعيتتات؛ وعلتتى وجتته ال صتتوص فيمتتا يتعلتتق بإخاتتار الستتلاات عنتتد
تنظيا تجمعات سلمية ( ينيا)؛
 61-107ضمان توافق التشريعات الوطنية م المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
من أجل ضمان حرية التجم وتكوين الجمعيات (أو رانيا)؛
 62-107مواصت تتلة تعزيت تتز سياست تتاتها الناجحت تتة ،ال ست تتيما فت تتي مجت تتال الحقت تتوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بيية المضي في تحستين نوعيتة حيتاة شتعبها ،ال
سيما أضعف الفلات السكانية (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
 63-107مواصلة ات اذ اإلجراءات الراميتة إلتى القضتاء علتى الفقتر والحتد متن
التفاوت بين المجتمعات الريفية والحضرية من خالل توفير الضروريات الساسية،
__________

(1ا
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والتعل تتيا الجي تتد ،وال تتدمات الص تتحية ،وإيج تتاد ف تترص العم تتل ،والف تترص الم تتدرة
للدخل للجمي (ماليزيا)؛
 6٤-107زي تتادة اإلنف تتاق بش تتكل بي تتر عل تتى إم تتدادات مي تتا الش تترب ومش تتاري
الصرط الصحي ،ال ستيما فتي المنتاطق الريفيتة ،بقتدر يقتترب متن  0.5فتي الماطتة
من الناتج المحلي اإلجمالي (إسبانيا)؛
 65-107تعزيت تتز مكافحت تتة الم ت تراض المعديت تتة وغيت تتر المعديت تتة بهت تتدط خف ت ت
معدالت الوفيات المرتفعة بشكل خاص (الكونيو)؛
 66-107تعزيت تتز الت ت تتدابير الرامي ت تتة إل ت تتى من ت ت انتش ت تتار في ت تتروس نقت ت ت
البشرية/اإليدز والحد منه (أنيوال)؛

المناع ت تتة

 67-107مضتتاعفة جهودهتتا للتصتتدي لت تتفيروس نق ت المناعتتة البش ترية/اإليدز،
ال سيما فيما يتعلق باستراتيجيات الوقاية ،وات تاذ خاتوات لمكافحتة التمييتز ضتد
الش اص المصابين بفيروس نق المناعة البشرية/اإليدز (غانا)؛
 6٨-107مواص ت تتلة الجه ت تتود الرامي ت تتة إل ت تتى مكافح ت تتة في ت تتروس نقت ت ت المناع ت تتة
البشرية/اإليدز ،من خالل استراتيجية البرلمان الوطني بشأن فيروس نق المناعتة
البشرية/اإليدز للفترة ( 2021-2016ليبيا)؛
 6٩-107مواص تتلة تنفي تتذ االس تتتراتيجيات المعتم تتدة للتص تتدي لفي تتروس نقت ت
المناع تتة البشت ترية/اإليدز ،به تتدط المض تتي ف تتي تقل تتي ع تتدد اإلص تتابات الجدي تتدة
(تر يا)؛
 70-107التعجيل بتنفيذ اإلطار االستراتيجي الوطني الموس لمكافحة فيروس
نق المناعة البشرية/اإليدز الذي اعتمد في عا ( 2014أوغندا)؛
 71-107إتاحتتة متابعتتة اإلطتتار االستتتراتيجي التتوطني الموست لمكافحتتة فيتتروس
نق المناعة البشرية/اإليدز (غينيا االستواطية)؛
 72-107المض تتي ف تتي تكثي تتف الجه تتود الرامي تتة إل تتى مكافح تتة في تتروس نقت ت
المناعة البشرية/اإليدز (أو رانيا)؛
 73-107التش تتديد عل تتى ت ص تتي م تتا يكف تتي م تتن التموي تتل ال تتوطني للتص تتدي
لمشتتا ل فيتتروس نق ت المناعتتة البش ترية/اإليدز بهتتدط تنفيتتذ جمي ت اإلج تراءات
الالزمة في البلد (إثيوبيا)؛
 7٤-107مواصتتلة جهودهتتا الوطنيتتة ل ف ت
الرض (مصر)؛
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 75-107تكثي تتف الجه تتود الرامي تتة إل تتى إعم تتال الح تتق ف تتي التعل تتيا للجميت ت ،
ال سيما إعمال حق الفتيات في التعليا (إندونيسيا)؛
 76-107مواصلة توفير فرص وصول الطفال إلى التعليا (با ستان)؛
 77-107مواصتتلة تنفيتتذ التتتدابير الراميتتة إلتتى تحستتين التعلتتيا وتيستتير الوصتتول
إليه (أنيوال)؛
 7٨-107ات اذ ال اوات الالزمة لتحسين فترص الوصتول إلتى التعلتيا بجميت
مستوياته (أرمينيا)؛
 7٩-107مضاعفة الجهود المبذولة من أجل اإلعمال الكامل لسياسة "التعلتيا
للجمي " (بوروندي)؛
 ٨0-107تحسين معدالت االلتحاق بالمدارس عن طريق إزالتة جميت العقبتات
التي تحول دون الوصول إلى التعليا االبتداطي (الكونيو)؛
 ٨1-107مواصتتلة الجهتتود الراميتتة إلتتى إزالتتة جمي ت الحتتواجز التتتي تحتتول دون
الوصول إلى التعليا االبتداطي (إثيوبيا)؛
 ٨2-107التيلتتب علتتى التحتتديات والقيتتود التتتي تعيتتق برنتتامج التعلتتيا االبتتتداطي
المجاني ،ال سيما العوامل االجتماعية التي تحد متن االلتحتاق بتالتعليا االبتتداطي،
ونق المدرسين المؤهلين تأهيالا مناسبا (نيجيريا)؛
 ٨3-107إيتتالء الولويتتة لهتتدط التوصتتل إلتتى نظتتا تعلتتيا شتتامل ومنصتتف يتتتيا
لجمي مواطني البلد الحصول على تعليا ابتداطي مجاني عالي الجودة ( وبا)؛
 ٨٤-107القضاء على العوامل التي تحول دون تمت الفتيان والفتيتات بتالتعليا
الثانوي وخف معدل التسرب من المدارس (تر يا)؛
 ٨5-107تعزيتتز إطتتار "برنتتامج دعتتا التعلتتيا والتتتعلا" للحتتد متتن أوجتته التفتتاوت
بين المناطق الريفية والحضرية (غينيا االستواطية)؛
 ٨6-107وضت تتتدابير حمايتتة تتتتيا إعتتادة إدمتتاج المراهقتتات فتتي نظتتا التعلتتيا
بعد الوالدة (جيبوتي)؛
 ٨7-107مواصلة تعزيز برامجها الناجحة لتنفيذ اتفاقية حقوق الش اص ذوي
اإلعاقة (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
 ٨٨-107وضت ت الق تتوانين ذات الص تتلة الت تتي تحظ تتر التميي تتز ف تتي العم تتل ض تتد
الش ت ت اص ذوي اإلعاقت تتة وتت تتوفير فت تترص الرعايت تتة الصت تتحية وال ت تتدمات الخ ت ترا
لألش اص ذوي اإلعاقة (أوغندا).
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 -10٨وتحظى التوصيات التالية بتأييد ستوازيلند التتي تترا أنهتا نُفتذت أصتالا أو فتي طتور
التنفيذ:
1-10٨
( ينيا)؛

التصديق على اتفاقية القضاء على جمي أشتكال التمييتز ضتد المترأة

 2-10٨تس تري عمليتتة التصتتديق علتتى اتفاقيتتة مناهضتتة التعتتذيب متتن ختتالل
سلاتها التشريعية (نيجيريا)؛
 3-10٨مواصتتلة تعزيتتز حقتتوق المترأة ،ال ستتيما فيمتتا يتعلتتق بمستتألة المستتاواة
في الجر (السودان)؛
 ٤-10٨حظر التمييز علتى أستاس الميتل الجنستي والهويتة الجنستية ،ال ستيما
فيما يتعلق بالتمت بالحق في الصحة (سلوفينيا)؛
فال تتة وضتتمان الوص تتول إل تتى ال تتدمات الص تتحية والتعل تتيا والعدال تتة
5-10٨
والعم تتل لجميت ت الشت ت اص دون تميي تتز ،بص تترط النظ تتر ع تتن مي تتولها الجنس تتية أو
هويتها الجنسانية الفعلية أو المتصورة (إسبانيا)؛
 6-10٨إلياء أو تعديل قانون قم اإلرهاب لعا  2008لجعلته متماشتيا مت
االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان (ألمانيا)؛
 7-10٨ات تتاذ خا تتوات عاجل تتة لجع تتل ق تتانون قمت ت اإلره تتاب لع تتا 2008
متماشيا م الدستور (المملكة المتحدة لبرياانيا العظمى وآيرلندا الشمالية).

 -10٩وستتتدرس ستتوازيلند التوص تتيات التاليتتة ،وستتتقد ردودا عليه تتا فتتي وقتتس مناس تتب
ال يتجت ت تتاوز موعت ت تتد الت ت تتدورة الثالثت ت تتة والثالثت ت تتين لمجلت ت تتس حقت ت تتوق اإلنست ت تتان فت ت تتي أيلت ت تتول/
سبتمبر :2016
 1-10٩النظتتر فتتي التصتتديق علتتى اتفاقيتتات حقتتوق اإلنستتان التتتي لتتا تنضتتا
إليها البلد بعد ( وت ديفوار)؛
 2-10٩النظر في التصديق على البروتو ول االختياري الثاني الملحتق بالعهتد
التتدولي ال تتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية ،الهتتادط إلتتى إليتتاء عقوبتتة اإلعتتدا ،
بيية النظر في إلياء عقوبة اإلعدا بحكا القانون (ناميبيا)؛
 3-10٩التصتتديق علتتى البروتو تتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي
ال ت تتاص ب ت تتالحقوق المدني ت تتة والسياس ت تتية ،اله ت تتادط إل ت تتى إلي ت تتاء عقوب ت تتة اإلع ت تتدا
(أوروغواي)؛ والتصديق على البروتو تول االختيتاري الثتاني الملحتق بالعهتد التدولي
ال اص بالحقوق المدنية والسياسية (ألمانيا)؛
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 ٤-10٩التصتتديق علتتى البروتو تتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي
ال تتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية ،الهتتادط إلتتى إليتتاء عقوبتتة اإلعتتدا (الجبتتل
السود)؛
 5-10٩التصتتديق علتتى البروتو تتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي
ال اص بالحقوق المدنية والسياسية ،وإلياء عقوبة اإلعدا (بنما)؛
 6-10٩إق ترار وقتتف اختيتتاري رستتمي للعمتتل بعقوبتتة اإلعتتدا والتصتتديق علتتى
البروتو تتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعهتتد التتدولي ال تتاص بتتالحقوق المدنيتتة
والسياسية ،الهادط إلى إلياء عقوبة اإلعدا في الممارسة والقانون (البرتيال)؛
 7-10٩الشروع فتي جميت اإلصتالحات التشتريعية والدستتورية الالزمتة إلليتاء
عقوبة اإلعدا واالنضما إلى البروتو ول االختياري الثاني الملحتق بالعهتد التدولي
ال اص بالحقوق المدنية والسياسية (المكسيك)؛
 ٨-10٩إقرار وقف اختياري رسمي لعقوبة اإلعدا تمهيدا إللياطها والتصتديق
على البروتو ول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية
والسياسية ،الهادط إلى إلياء عقوبة اإلعدا (أستراليا)؛
 ٩-10٩التوقيت والتصتتديق علتتى البروتو تتول االختيتتاري التفاقيتتة القضتتاء علتتى
جمي أشكال التمييز ضد المرأة (تر يا)؛
 10-10٩االنض تتما إل تتى البروتو تتول االختي تتاري التفاقي تتة القض تتاء عل تتى جميت ت
أشكال التمييز ضد المرأة (توغو)؛
 11-10٩النظتتر فتتي التصتتديق علتتى البروتو تتولين االختيتتاريين التفاقيتتة مناهضتتة
التعتتذيب ،وعلتتى اتفاقيتتة القضتتاء علتتى التمييتتز ضتتد المترأة ،واتفاقيتتة حقتتوق الافتتل
(الفلبين)؛
 12-10٩التصتتديق علتتى البروتو تتول االختيتتاري التفاقيتتة القضتتاء علتتى جمي ت
أشكال التمييز ضد المرأة (جنوب أفريقيا)؛
 13-10٩التصت تتديق علت تتى البروتو ت تتول االختيت تتاري التفاقيت تتة مناهضت تتة التعت تتذيب
( يني ت تتا)؛ التص ت تتديق عل ت تتى البروتو ت تتول االختي ت تتاري التفاقي ت تتة مناهض ت تتة التع ت تتذيب
(أوروغ تتواي)؛ التص تتديق علت تى البروتو تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التع تتذيب
(هن تتدوراس)؛ التص تتديق عل تتى البروتو تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التع تتذيب
(غواتيم تتاال)؛ التص تتديق عل تتى البروتو تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناهض تتة التع تتذيب
(الجمهوريتتة التش تتيكية)؛ التصتتديق عل تتى البروتو تتول االختي تتاري التفاقيتتة مناهض تتة
التعذيب (جنتوب أفريقيتا)؛ التصتديق علتى البروتو تول االختيتاري التفاقيتة مناهضتة
التعذيب (سلوفينيا)؛
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 1٤-10٩تكثي تتف الجه تتود الرامي تتة إل تتى التص تتديق عل تتى البروتو تتول االختي تتاري
التفاقي تتة مناهض تتة التع تتذيب وغي تتر م تتن ض تتروب المعامل تتة أو العقوب تتة القاس تتية أو
الالإنسانية أو المهينة (الدانمرك)؛
 15-10٩االنضما إلى البروتو ول االختياري التفاقية مناهضتة التعتذيب وغيتر
مت تتن ضت تتروب المعاملت تتة أو العقوبت تتة القاست تتية أو الالإنست تتانية أو المهينت تتة (توغت تتو)؛
االنضما إلى البروتو تول االختيتاري التفاقيتة مناهضتة التعتذيب وغيتر متن ضتروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (فرنسا)؛
 16-10٩النظ تتر ف تتي التص تتديق عل تتى االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جميت ت
العمال المهاجرين وأفراد أسرها (الفلبين)؛
 17-10٩التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جمي ت ت العمت تتال
المهتتاجرين وأف تراد أستترها (غواتيمتتاال)؛ التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة
حق تتوق جميت ت العم تتال المه تتاجرين وأفت تراد أس تترها (أوروغ تتواي)؛ التص تتديق عل تتى
االتفاقي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جميت ت ت العم ت تتال المه ت تتاجرين وأفت ت تراد أس ت تترها
(هنت تتدوراس)؛ التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جمي ت ت العمت تتال
المهاجرين وأفراد أسترها ( تابو فيتردي)؛ التصتديق علتى االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة
حقوق جمي العمال المهاجرين وأفراد أسرها (الكونيو)؛
 1٨-10٩االنضت تتما إل ت تتى االتفاقي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جميت ت ت العم ت تتال
المهاجرين وأفراد أسرها (إندونيسيا)؛
 1٩-10٩التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جمي ت ت العمت تتال
المهاجرين وأفراد أسرها واالنضما إليها (سيراليون)؛
 20-10٩االنضتتما إلتتى المعاهتتدات اإلقليميتتة والدوليتتة التتتي لتتا تصتتبا طرف ت ا
فيها بعد ،بما في ذلتك االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميت العمتال المهتاجرين
وأفراد أسرها ،واالتفاقية الدولية لحماية جمي الشت اص متن االختفتاء القستري،
وإدراج أحكا هذ الصكوك في تشريعاتها المحلية (مدغشقر)؛
 21-10٩التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جمي ت ت الش ت ت اص مت تتن
االختفاء القسري واالنضما إليها (سيراليون)؛
 22-10٩مواصتتلة االنضتتما إلتتى الصتتكوك الدوليتتة الرطيستتية لحقتتوق اإلنستتان
التي لا تصبا طرف ا فيها بعد ،ال سيما االتفاقية الدوليتة لحمايتة جميت الشت اص
من االختفاء القسري (الرجنتين)؛
 23-10٩التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جمي ت ت الش ت ت اص مت تتن
االختفاء القسري ،الموقعة عا ( 2007فرنسا)؛
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 2٤-10٩التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جمي ت ت الش ت ت اص مت تتن
االختفتتاء القستتري ( تتابو فيتتردي)؛ التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميت
الش اص من االختفاء القسري (هندوراس)؛
 25-10٩االنضما إلى االتفاقية الدولية لحماية جمي الش اص من االختفاء
القسري (نيجيريا)؛
 26-10٩االنضتتما إلتتى اتفاقيتتة منت جريمتتة اإلبتتادة الجماعيتتة والمعاقبتتة عليهتتا
(أرمينيا)؛
 27-10٩التصت ت ت تديق عل ت ت تتى اتفاقي ت ت تتة الش ت ت تتعوب الص ت ت تتلية والقبلي ت ت تتة1989 ،
(رقا  )169لمنظمة العمل الدولية (هندوراس)؛
 2٨-10٩إلياء الحكا التمييزية من الدستور وقوانين الجنسية (غانا)؛
 2٩-10٩ات اذ تدابير جديدة لوضت حتد للممارستات الثقافيتة التتي تميتز ضتد
الطف تتال ذوي اإلعاق تتة والنس تتاء والشت ت اص المص تتابين بفي تتروس نقت ت المناع تتة
البشرية/اإليدز (هايتي)؛
 30-10٩التعجيتتل فتتي إليتتاء جميت الحكتتا القانونيتتة والتنظيميتتة التتتي ال تتفتتق
مت اتفاقيتتة القضتتاء علتتى جمي ت أشتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة ،التتتي صتتدقس عليهتتا
سوازيلند عا  ،2004ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة بنشاط (فرنسا)؛
 31-10٩مواءمة قوانينها الوطنية وفقا للمبادئ الواردة في اتفاقية القضاء علتى
جمي أشكال التمييز ضد المرأة من أجل إعمال حقوق المرأة ،التي تشمل الحتق
في تملك الراضي والمساواة وحصول أطفالها على الجنسية (بوتسوانا)؛
 32-10٩سن تشريعات تضمن قدرة جمي المواطنين السوازيلنديين علتى نقتل
جنسيتها إلى أطفالها ،بي النظر عن جنسها (أستراليا)؛
 33-10٩النظ تتر ف تتي تع تتديل قوانينه تتا المحلي تتة م تتن أج تتل مس تتاواة المت ترأة ف تتي
الحقوق م الرجل فيما يتعلق بنقل جنسيتها إلى أطفالها (جمهورية وريا)؛
 3٤-10٩تعت تتديل المت تتادتين  43و 44م ت تن الدست تتتور بحي ت ت تست تتتاي الم ت ترأة
الستوازيلندية ،مثلهتا مثتل الرجتل ،نقتل جنستتيتها إلتى أطفالهتا وإلتى زوجهتا الجنبتتي
(جيبوتي)؛
 35-10٩تعتتديل قوانينهتتا الوطنيتتة لضتتمان تمكتتين ال متتن نقتتل جنستتيتها إلتتى
أبناطها بصرط النظر عن جنسية الب (سيراليون)؛
 36-10٩تعتتديل التش تري التتذي يحتتر الطفتتال المولتتودين جبتتاء أجانتتب متتن
الحصول على الجنسية السوازيلندية (هندوراس)؛
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 37-10٩إلياء عقوبة اإلعدا  ،على النحو الموصى به سابق ا (سلوفينيا)؛

 3٨-10٩إقرار وقف اختياري رسمي لتابيق عقوبة اإلعدا ،
إلياطها بصورة نهاطية (فرنسا)؛

اوة أولى نحو

 3٩-10٩النظر في اعتماد وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدا تمهيدا إللياطها
تماما (إيااليا)؛
 ٤0-10٩إنشتتاء ستتجل وطنتتي لألش ت اص المصتتابين ب تالمهق لمن ت قتتتل النستتاء
والفتيات المصابات بالمهق الست دا أجسادهن في الاقوس (أوروغواي)؛
 ٤1-10٩حظ تتر الممارس تتات التقليدي تتة الت تتي ته تتدد س تتالمة النس تتاء الجس تتدية
والنفسية تلك التي تؤثر على النساء والفتيات المصابات بالمهق (الرجنتين)؛
 ٤2-10٩تتتوفير حمايتتة أ ثتتر فعاليتتة لألشت اص المصتتابين بتالمهق متتن الجتراطا
التي تُرتكب ضدها في إطار الاقوس (السنيال)؛
 ٤3-10٩إج تراء تحقيتتق شتتامل فتتي حتتوادث العنتتف المرتكبتتة ضتتد الش ت اص
المصابين بالمهق ومقاضاة مرتكبيها (سيراليون)؛

 ٤٤-10٩اعتمتتاد تتتدابير لتتتوفير الحمايتتة للنستتاء والفتيتتات المصتتابات ب تالمهق،
بستتبل منهتتا التحقيتتق بفعاليتتة فتتي جميت حتتاالت العنتتف ضتتدهن ،ومقاضتتاة ومعاقبتتة
الجناة على النحو المالطا (سلوفينيا)؛
 ٤5-10٩اعتماد تشريعات محددة تجر التعذيب (البرازيل)؛
 ٤6-10٩تجريا التعذيب وضمان إجراء تحقيق نزيه وفعال في مزاعا التعذيب
ومعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب (توغو)؛
 ٤7-10٩تنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين ظروط السجن (أنيوال)؛
 ٤٨-10٩ات ت تتاذ تت تتدابير مباشت تترة وفعالت تتة لجعت تتل الظت تتروط فت تتي جمي ت ت مرافت تتق
االحتجتتاز متماشتتية مت قواعتتد المتتا المتحتتدة التتدنيا النموذجيتتة لمعاملتتة الستتجناء
( ندا)؛
 ٤٩-10٩ات تتاذ إج تراءات فوريتتة لمواءمتتة جمي ت قوانينهتتا المحليتتة وتش تريعاتها
المعلق تتة مت ت اتفاقي تتة القض تتاء عل تتى جميت ت أش تتكال التميي تتز ض تتد المت ترأة ،واعتم تتاد
مش تتروع ق تتانون مكافح تتة الجت تراطا الجنس تتية والعن تتف المنزل تتي دون إبا تتاء ،وات تتاذ
جميت ت الت تتدابير الالزم تتة إللي تتاء الممارس تتات التقليدي تتة الض تتارة بالنس تتاء والفتي تتات
(التفيا)؛
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 50-10٩تعزيتتز التتتدابير الراميتتة إلتتى مكافحتتة العنتتف الجنستتاني والتفتتاوت بتتين
الجنست تتين فت تتي الممارست تتة العمليت تتة ،بت تتداف مت تتن الممارست تتات التقليديت تتة التمييزيت تتة
(الجزاطر)؛
 51-10٩ستتن تش تريعات ترمتتي إلتتى ضتتمان حقتتوق النستتاء والفتيتتات ،بمتتا فتتي
ذلك التشريعات التي تحظر الزواج المبكر والقسري (أستراليا)؛
 52-10٩حظر الزيجات المبكرة و/أو القسرية (تشاد)؛
 53-10٩ات تتاذ خاتتوات قانونيتتة فعالتتة لمن ت زواج الطفتتال والتتزواج القستتري
(غانا)؛
 5٤-10٩ات تتاذ تتتدابير فعالتتة لحظتتر زواج الطفتتال والتتزواج القستتري والقضتتاء
عليهما (بنما)؛
 55-10٩ات تتاذ إجتراءات تضتتمن اعتمتتاد الثامنتتة عشتترة ستتن ا دنيت ا للتتزواج علتتى
الصعيد الوطني لكل من الفتيان والفتيات (ملديف)؛
 56-10٩رف السن القانونية الدنيا للزواج إلى  18سنة للفتيات (سيراليون)؛
 57-10٩حماية الفتيات من الزواج المبكر أو القستري فتي القتانون والممارستة
(إسبانيا)؛
 5٨-10٩ات اذ تدابير مالطمة لحظر العقاب البدني في جمي البيلات (الجبتل
السود)؛
 5٩-10٩ات ت ت تتاذ ال ات ت تتوات الالزمت ت تتة لمكافحت ت تتة الس ت ت ت رة والقضت ت تتاء عليهت ت تتا
(هندوراس)؛
 60-10٩تعتديل القتوانين واللتواطا التتي تتنظا عمتل لجنتة ال تدمات القضتتاطية،
بسبُل منها إلياء ُّ
تحكا التاج في تشكيلة اللجنة (الواليات المتحدة المريكية)؛
ُ

 61-10٩ضتتمان احتت ترا الحقتتوق المدني تتة والسياستتية ،ال س تتيما حريتتة التعبي تتر
وحرية تكوين الجمعيتات ،وات تاذ التتدابير الالزمتة لتمكتين الصتحفيين والمتدافعين
عتتن حقتتوق اإلنستتان وأعضتتاء جمي ت الح تزاب السياستتية متتن ممارستتة أنشتتاتها
بحرية (فرنسا)؛
 62-10٩إلياء جمي القيتود ،فتي القتانون والممارستة ،التتي تحتول دون التمتت
الكامل بالحق في حرية التعبيتر وتكتوين الجمعيتات والتجمت  ،وتهيلتة بيلتة تمكينيتة
للمجتمت ت الم تتدني بم تتا يتماش تتى مت ت التعه تتدات الت تتي ق تتدمتها خ تتالل االس تتتعراض
الدوري الشامل السابق (التفيا)؛
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 63-10٩ض تتمان التمتت ت دون عواط تتق ب تتالحق ف تتي حري تتة التعبي تتر ،وتهيل تتة بيل تتة
تمكينيتته ال يُمنت فيهتتا أعضتتاء منظمتتات المجتم ت المتتدني متتن ممارستتة حقهتتا فتتي
حريتتة التجم ت الستتلمي وتكتتوين الجمعيتتات ،بمتتا يتماشتتى م ت مبتتادئ الديمقراطيتتة
(ويتماش تتى ذل تتك أيضت ت ا مت ت االلتزام تتات الدولي تتة بموج تتب العه تتد ال تتدولي ال تتاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،فضالا عن التعهد الصادر خالل االستتعراض التدوري
الشامل لعا ( )2011هولندا)؛
 6٤-10٩التنفيتتذ التتتا للحكتتا الدستتتوري المتعلتتق بحريتتة التعبيتتر وإقترار قتتانون
حرية اإلعال بما يتفق م المعايير الدولية (البرتيال)؛
 65-10٩إليتتاء جميت القيتتود ،فتتي القتتانون والممارستتة ،التتتي تمنت التمتت التتتا
بحري ت تتة التعبي ت تتر المكفول ت تتة بموج ت تتب العه ت تتد ال ت تتدولي ال ت تتاص ب ت تتالحقوق المدني ت تتة
والسياسية ،وغير من الصكوك الدولية (أو رانيا)؛
 66-10٩إليتتاء القتتوانين التتتي تقيتتد الحقتتوق المدنيتتة ،بمتتا فتتي ذلتتك المرستتو
الملك تتي لع تتا  1973ومكون تتات ق تتانون قمت ت اإلره تتاب ،ووضت ت إط تتار تشت تريعي
لحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجم السلمي ،بما في ذلتك
الحقت تتوق المتصت تتلة بتكت تتوين الحت ت تزاب السياست تتية ومنظمت تتات المجتم ت ت الم ت تتدني
والمشار ة فيها ( ندا)؛
 67-10٩اعتمتتاد جميت التتتدابير الالزمتتة إلزالتتة القيتتود التتتي تحتتول دون التمتت
الكامل بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتعتديل "قتانون قمت اإلرهتاب"
لعتا  2008وغيتتر متتن التشتريعات ذات الصتتلة بمتتا يتماشتى مت المعتتايير الدوليتتة
(إيااليا)؛
 6٨-10٩إصالو قانون اإلرهاب لعتا  2008وغيتر متن التشتريعات المتعلقتة
بتتالمن التتتي تتتؤثر علتتى حريتتة التعبيتتر وتكتتوين الجمعيتتات وحريتتة اإلعتتال  ،بهتتدط
ضتتمان التمت ت الكامتتل بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية وضتتمان اتفتتاق هتتذا القتتانون
وهذ التشريعات م المعايير الدولية (المكسيك)؛
 6٩-10٩االحت ترا التتتا لحقتتوق جمي ت المتتواطنين فتتي حريتتة التجم ت وتكتتوين
بس تتبُل منه تتا الس تتماو لمجموع تتات العم تتال والمجموع تتات السياس تتية
الجمعي تتاتُ ،
والمدنية بالتجم سلميا ،دون تتدخل متن الحكومتة وفقتا للمعتايير الدوليتة لحقتوق
اإلنسان (جمهورية وريا)؛
 70-10٩إزالتتة جمي ت القيتتود ،فتتي القتتانون وفتتي الممارستتة ،التتتي تحتتول دون
التمت ت الكامتتل بتتالحق فتتي تكتتوين الجمعيتتات ،بمتتا فتتي ذلتتك تكتتوين الجمعيتتات
لغراض التنافس على السلاة السياسية ،وهو حق مكفول بموجب العهتد التدولي
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بس ت تتبُل منه ت تتا إلي ت تتاء المرس ت تتو الملك ت تتي
ال ت تتاص ب ت تتالحقوق المدني ت تتة والسياس ت تتيةُ ،
لعا ( 1973النرويج)؛
 71-10٩تنق ت ت تتيا الدس ت ت تتتور ،ال س ت ت تتيما الم ت ت تتادة  ،79وغي ت ت تتر م ت ت تتن الق ت ت تتوانين
والسياستتات ،حستتب االقتضتتاء ،متتن أجتتل الستتماو بتشتتكيل الح تزاب السياستتية
وتيستتير وتشتتجي جمي ت أشتتكال مشتتار ة المتتواطنين فتتي الحيتتاة السياستتية والعامتتة
على النحو المكفول بموجتب العهتد التدولي ال تاص بتالحقوق المدنيتة والسياستية
والعهتتد التتدولي ال تتاص بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة (الجمهوريتتة
التشيكية)؛
 72-10٩سن تشريعات تتيا تسجيل الحزاب السياسية وخوضها االنت ابتات
(أستراليا).
 -110ول تتا تح تتص التوص تتيات ال تتواردة أدن تتا بتأيي تتد س تتوازيلند وسيُش تتار إليه تتا عل تتى ه تتذا
الساس:
 1-110التصت تتديق علت تتى نظت تتا رومت تتا الساست تتي للمحكمت تتة الجناطيت تتة الدوليت تتة
(هن تتدوراس)؛ التص تتديق عل تتى نظ تتا روم تتا الساس تتي للمحكم تتة الجناطي تتة الدولي تتة
(الجمهورية التشيكية)؛
2-110
(قبرص)؛

التصت تتديق علت تتى نظت تتا رومت تتا الساست تتي للمحكمت تتة الجناطيت تتة الدوليت تتة

 3-110التصت تتديق علت تتى نظت تتا رومت تتا الساست تتي للمحكمت تتة الجناطيت تتة الدوليت تتة
والتعاون بشكل تا م تلك المحكمة (غواتيماال)؛
 ٤-110االنضتتما إلتتى المعاهتتدات اإلقليميتتة والدوليتتة التتتي لتتا تصتتبا طرف تا
فيهتتا بعتتد ،بمتتا فتتي ذلتتك نظتتا رومتتا الساستتي للمحكمتتة الجناطيتتة الدوليتتة ،وإدراج
أحكا هذ الصكوك في تشريعاتها المحلية (مدغشقر)؛
 5-110االنضت تتما إلت تتى نظت تتا رومت تتا الساست تتي للمحكمت تتة الجناطيت تتة الدوليت تتة
(إيااليا)؛ االنضما إلى نظا روما الساسي للمحكمة الجناطية الدولية (فرنسا)؛
 6-110االنضت تتما إلت تتى نظت تتا رومت تتا الساست تتي للمحكمت تتة الجناطيت تتة الدوليت تتة
واالتفت تتاق المتعلت تتق بامتيت تتازات وحصت تتانات المحكمت تتة الجناطيت تتة الدوليت تتة ،ومواءمت تتة
بسبُل منها تضمين تشريعاتها أحكام ا تتيا التعاون بشكل فتوري
تشريعاتها معهماُ ،
و ام تتل مت ت المحكم تتة الجناطي تتة الدولي تتة ،والتحقي تتق ف تتي جت تراطا اإلب تتادة الجماعي تتة
والجراطا ضد اإلنسانية وجراطا الحرب ومحا مة مرتكبيهتا أمتا محا مهتا الوطنيتة
محا مة فعلية (هولندا)؛
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7-110

توجيه دعوة داطمة إلى جمي اإلجراءات ال اصة (غانا)؛

٨-110
( ينيا)؛

توجيتته دعتتوة داطمتتة إلتتى اإلج تراءات ال اصتتة التابعتتة لألمتتا المتحتتدة

 ٩-110توجي تته دع تتوة داطم تتة إل تتى المكلف تتين بوالي تتات ف تتي إط تتار اإلجت تراءات
ال اصة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان (جمهورية وريا)؛
 10-110توجيه دعوة داطمة إلى جمي المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات
ال اصة (التفيا)؛
 11-110توجيتته دعتتوة داطمتتة إلتتى اإلج تراءات ال اصتتة التابعتتة لمجلتتس حقتتوق
اإلنسان (مدغشقر)؛
 12-110التعاون م المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات ال اصة (تشاد)؛
 13-110إلياء تجريا العالقات الجنسية المثلية (سلوفينيا)؛
 1٤-110ستتحب جمي ت التتتها الجناطيتتة المرفوعتتة ضتتد المتتدافعين عتتن حقتتوق
اإلنست تتان والمعارضت تتين السياست تتيين بموجت تتب قت تتوانين منهت تتا قت تتانون قم ت ت اإلرهت تتاب
لعتا  2008وغيتر متن التشتريعات المنيتة ،وضتمان تماشتي التعتديالت المقترحتتة
على هذ القوانين م المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (النرويج).
 -111جمي ت االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ف تتي ه تتذا التقري تتر تعب تتر ع تتن موق تتف
الدولتتة (التتدول) التتتي قتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينبيتتي أن يُفهتتا أنهتتا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
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